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اخبـار شرکتـــ هـای
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موفق به کسب نشان
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بهداشت شد
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کنترل کیفیت انتخاب شد
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سرمقاله

آرد و نان
بسمه تعالی
سوال اینست آیا به پایان تولید آرد و نان داخلی نزدیک می شویم ؟ آنهمه شعار خودکفائی گندم که در
یکی دو سال هم به ظهور رسید آیا دیگر جائی در کشور ما دارد؟ در جهت خودکفائی گندم بسیاری از
زمین های دیم با حفر چاه به زمین های آبی تبدیل شد و با افزایش تولید گندم در آن زمین ها تولید
گندم افزایش پیدا نمود.
آقای عبد اهلل فاضلی دبیر اجرای طرح و تعادل بخشی آب های زیرزمینی ایران می گوید دست کم
 300دشت ایران از مجموع  609دشت دچار پدیده فرونشست زمین هستند و ا گر مطالعات روی بقیه
دشت ها صورت گیرد با احتمال قوی  %80دشت های ایران دچار فرونشست و فروچاله های بزرگ شده
اند .ایشان اضافه می کند ا گر روند مصرف آب های زیرزمینی چنین باشد حتی آبخوان های دشت ها
نیز خاصیت جذب آب خود را از دست می دهد و در  20سال آینده نه آبی وجود خواهد داشت و نه
محصولی برای خورا ک مردم.
طبعا تولید گندم در این چرخه دچار مشکل اساسی می شود و بازهم باید بر واردات آن اضافه شود و
مردم تولید گر محصوالت کشاورزی با مهاجرت به حاشیه شهرها و مصرف صرف ،موجب بروز مسائل
پیچیده اجتماعی خواهند بود.
جای تاسف اینکه مسئولین اعم از مجلسیان ،تشخیص مصلحت نظام ،دولت های قبلی و فعلی بجای
آنکه در فکر نجات کشور از تخریب و آینده بسیار تاریک کشور باشند تنها به مسائلی روبنائی توجه می
کنند که صد البته قادر به حل آنها نیستند .واقعا آینده ایران چه خواهد بود؟ حتی برفرض رفع بحران
های سیاسی فرا گیر اطراف کشور ،رفع تحریم های ظالمانه آمریکا و دیگر عناصر وابسته به آمریکا و
خنثی شدن توطئه صهیونیست ها هنگامی که کشور از داخل فرو بپاشد و مشکالت زیربنائی داخلی و
بحران های اجتماعی کامال خود را عیان سازد ( که هم ا کنون نیز چنین است و البته اندکی در محاق)
چه باید کرد؟ جای تاسف است که مسئله به این پر اهمیتی در کالم مسئوالن کشور و بیان نگرانی از
آینده و پی گیری رفع یا توقف آن جائی ندارد وسازمان برنامه و بودجه که رئیس آن حرف های نیکوئی
می زند هیچ اقدامی در جهت هماهنگی با دلسوزان کشور و کارشناسان آب و خا ک ندارد .بقول قرآن
کریم « این تذهبون» ؟

سید مصطفی هاشمی طبا
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ا خبار

دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکنندگان
آبهــای معدنــی و آشــامیدنی تا کیــد کــرد کــه
آبهــای بســته بنــدی خارجــی گــران قیمت در
بازار تهران ،قاچاق هستند.
بــه گزارش ایســنا؛ در پــی انتشــار گزارشهایی
مبنی بــر اینکه آبهای بســته بندی خارجی در
تهران پر میشــوند ،پیمان فروهر با بیان اینکه
آب بســته بنــدی خارجــی فقــط در نوار شــمالی
پایتخــت و در ســوپرمارکتهای مناطــق  ۱تــا ۳
یافت میشود ،اظهار کرد :فقط یک قشر خاص
آب معدنــی یــک لیتــری  ۸۰تــا  ۱۰۰هــزار تومانــی
مصرف میکنند.
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ماجرای آب بسته بندی
نروژی چه بود؟

وی این اســتدالل که چون واردات آب بســته
بندی در گمرک ثبت نشــده ،این آبها از شــیر پر
میشــود ،را مایــه حیــرت توصیــف کــرد و گفــت:
واردات آب بســته بنــدی از پنــج ســال پیــش
ممنــوع اســت .بنابرایــن ســندی از واردات این
محصــول در گمــرک یافــت نمیشــود .ا مــا بــه
استناد اینکه سندی در گمرک نیست ،نمیتوان
گفت این آبها در تهران پر میشود.
دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکنندگان
آبهــای معدنــی و آشــامیدنی ،افــزود :آب بســته
بنــدی برندهــای خارجــی گــران قیمــت کــه در
مقادیر کم در بازار وجود دارد ،به صورت قاچاق
به کشــور وارد میشــود .به طــور کلی ا گــر با یک
کاغــذ آچهــار بــه ســوپرمارکتهای بــاالی شــهر
تهران بروید پشــت و روی کاغــذ از تعداد اقالمی
که ممنوع هستند به طور قاچاق وارد میشوند
سیاه میشود.
برندها نروژی و فرانسوی هستند
بــه گفتــه وی آب بســتهبندی عمومــا در ســه
یا چهــار برند نــروژی و فرانســوی در بــازار تهران
وجــود دارد و ا گــر از ســوپرمارکت داران هم این
سوال پرسیده شــود میگویند که از کانالهایی
که کاالهای خارجی لوکس را تهیه میکنند ،این
آبها را هم میخرند.
فروهر با بیان اینکه تهیه بطری شیشهای آب

اصال توجیه
بســته بندی و چاپ لیبل برای آنها ً
اقتصادی ندارد ،تصریح کرد :طبقه مرفه جامعه
بــرای مصــارف و گردهماییهــای خــاص از این
آب اســتفاده میکنند و مصرف آن بســیار ناچیز
اســت .بنابراین از این نظر هــم توجیه ندارد که
کسی بخواهد شیشه این آبها را سفارش دهد،
لیبل چاپ کند و بعد از شــیر آب شــهری پر کند
و بفروشد.
آیــا مصــرف آب قاچــاق بــرای ســامتی مضر
است؟
دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکنندگان
آبهای معدنی و آشــامیدنی در پاسخ به اینکه
آیا ممکن است مصرف این آبها برای سالمتی
مردم مضر باشــد ،تصریح کرد :چرخه نگهداری
ایــن آبها مهم اســت .تاریــخ مصرف بــرای آب
بسته بندی ،تا زمانی که در آن باز نشود ،معنی
ندارد.
وی افــزود :ا گــر در دنیــا مــی بینیــم کــه تاریخ
مصــرف آب بســته بنــدی را یــک ســال تعییــن
میکننــد ،این یــک قرارداد نانوشــته اســت و در
هیــچ اســتاندارد ملــی و بینالمللــی در ســطح
جهــان برای آب بســته بندی تاریــخ مصرف ذکر
نشــده اســت .چون تا زمانی که در آب باز نشود
و در جای نامناســب نگهداری نشــود ،آب برای
مصرف دو تا ســه ســال امن اســت .بنابراین ا گر
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آب بستهبندی به طور بهداشتی نگهداری شده
باشــد ،در آن باز نشــده باشــد و نشــتی نداشــته
باشــد امــن اســت و مصــرف آن مشــکلی نــدارد.
تنها مشــکل این اســت کــه از طریــق کانالهای
غیرقانونی به کشور وارد شده است.

تولید نهالهای کشــت بافتی در راســتای همین
اقدام است.
بــــه نقــــل از معاونــــت علمــــی و فنـ ــاوری
ریاســــتجمهوری ،فعاالن زیســــت بـ ــوم نوآوری
کشــــور همواره در تالش هستند تا با راه حلهای
فناورانه خود پاسخی برای رفع نیازها ارائه دهند.
در حوزه امنیت غذایی نیز همین اتفاق رخ داده
اســــت .فعاالن این زیســــت بوم به میدان آمدند
تا یک دغدغه اساســــی برای آیندگان را با سالح
فناوری رفع کنند .با این اقدام مســــیر دسترسی
به غذای سالم و کافی تسهیل میشود.

اجـ ــرای  ۱۰۶ط ــرح فــنــاورانــه و
خالق در حوزه امنیت غذایی
تا کنون  ۱۰۶طــرح فناورانه بــرای تامین امنیت
غذایــی در کشــور بــا اســتفاده از توانمنــدی
دانشبنیانها و خالقها اجرایی شده است.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری صنعــت غــذا و
کشــاورزی(ا گروفودنیوز ) ،بــه نقــل از معاونــت
علمی و فناوری ریاستجمهوری؛ تامین امنیت
غذایی یکــی از موضوعــات راهبردی برای کشــور
است .معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
با برنامههای گونا گون تامین آن را دنبال میکند.
اجــرای طر حهــای فناورانه یکــی از آنها اســت .تا
کنون  ۱۰۶طرح فناورانه در این حوزه با استفاده از
توانمندی دانشبنیانها و خالقها اجرایی شده
اســت .این طر حها در حوزههای گونا گون مانند
پزشــکی و داروســازی ،زراعــت و باغبانــی ،تولیــد
نهادههای کشــاورزی ،دام و طیــور و آبزیپروری
بوده است.
همچنین خودکفایی کشــور در تولید داروهای
زیستی و تولید مواد اولیه دارویی یکی از حوزهها
برای تامین امنیت غذایی است که در این زمینه
نیــز فعاالن زیســت بوم بــا جدیت در حــال تالش
هستند .غذا نیز از جمله نیازهای بنیادی جامعه
اســت و تامین آن در مقوله امنیت غذایی نهفته
اســت .تولید غذای ســالم یک نیاز اساســی افراد
اســت کــه در ایــن حــوزه نیــز طر حهــای فناورانه
اجراییســازی شــده اســت .اصــاح نژادهــای
برتر دامهــای بومــی کشــور ،تولیــد افزودنیهای
خــورا ک دام و طیــور ،تولیــد کودهــای زیســتی و
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ا گر ممنوعیت واردات برداشته
نشود برنج ایــرانــی و خارجی
گران می شود
دبیر انجمن واردکننــدگان برنج گفت :ا گر دوره
ممنوعیــت واردات برنــج برداشــته نشــود و وارد
کنندگان موفق نشــوند برنج وارد بــازار کنند برنج
ایرانــی و خارجــی دچــار افزایــش قیمــت کاذب
خواهند شد.
به گزارش ایســنا؛ مســیح کشــاورز با بیان اینکه
عرضــه برنــج خارجــی توســط دولــت بــه صــورت
محــدود تاثیــری در متعــادل ســازی بــازار برنــج
نداشــته اســت ،گفت:بــا شــروع دوره ممنوعیت
واردات برنــج و شــائبه کمبــود برنــج خارجــی در
بازار دولت به وسیله شرکت بازرگانی دولتی ایران
اقــدام بــه واردات و عرضــه برنــج خارجی بــه بازار
کــرد .واردات برنــج اقدام بســیار خوبی اســت اما
نباید توسط دولت انجام شود ،زیرا به جای مزایا،
معایب زیادی برای بازار به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد:یکــی از معایب آن قیمت تعیین
شــده اســت که اختالف معناداری بــا برنج ایرانی
و خارجــی دارد و همیــن امــر باعــث رکــود بــازار
خواهد شــد .از طرفی کشــاورز و تولیدکننده می
دانــد عرضــه برنج بــه این شــکل مقطعی بــوده و

اخبار

محدودیــت دارد و پــس از چنــد روز بــه پایان می
رســد .همچنین برنج هــای دولتی پــس از توزیع
دقیقا به جامعه هدف نمی رسد.
دبیر انجمن واردکننــدگان برنج تصریح کرد :در
کمیسیون کشــاورزی مجلس در خواست کردیم
که نهادهای نظارتی حتما برنج عرضه شده دولتی
را رصــد کنند و ببیننــد این برنج هــا دقیقا به کجا
می روند .بسیاری از اعضای انجمن واردکنندگان
برنج گله مند هستند که برنج های خارجی توزیع
شده ،توسط افراد سودجو با برند آنها بسته بندی
و وارد بازار می شود.
کشــاورز بــا بیــان اینکــه وزارت جهادکشــاورزی
بــه عنــوان متولی برنــج در کشــور هیــچ قدمی در
راستای متعادل سازی قیمت ها در بازار نداشته
اســت ،گفــت :در ســتاد تنظیم بــازار درخواســت
پایان دوره ممنوعیت برنج داشــتیم .هر چه این
ممنوعیــت ادامــه دارتر شــود قیمت برنــج ایرانی
باالتر رفته و دیگر بعد از آن واردات برنجی خارجی
نمی توانــد در کاهــش قیمت هــا موثر باشــد .ا گر
تا اول آبان این ممنوعیت برداشــته شــود قیمت
برنج در بازار متعادل خواهد شد.
وی یــاد آور شــد :ســال  ١٣٩٢دولــت بــه دلیــل
نگرانی هایــی که ســال  ١٣٩١در خصــوص تامین
برنج داشــت اقــدام بــه واردات  ۷۰۰هزارتــن برنج
کــرد و در بازار پیچیــد که واردات بــی رویه صورت
گرفتــه اســت .بعــد از آن دولــت بعدی بــه منظور
جلوگیری از واردات بی رویه و با اعالم اینکه برنج
ایرانی تهدید شــده اســت ،ممنوعیت واردات در
دوره برداشــت برنج را اعالم کرد .زیرا وقتی حجم
باالیی برنج خارجــی با قیمت هــای ارزان در بازار
باشد برنج داخلی در معرض تهدید قرار می گیرد.
اما با تغییر ارز واردات برنج از ترجیحی به نیمایی
این اختــاف قیمت چندســالی اســت که بســیار
کــم شــده و از طرفــی در چنــد ســال اخیــر حدود
۴۰۰هزارتن برنج وارد کشور و مصرف شده است و
طبیعتا قدری نیست که باعث تهدید برنج ایرانی
باشــد .بنابرایــن ایــن مصوبــه کارکــرد چندانی در
شرایط فعلی ندارد.
وی در پاســخ بــه این ســوال که آیا قیمــت برنج
ایرانی و خارجی در ماه های آینده بیشتر خواهد
شــد یا خیر؟ گفــت :در حال حاضر برنــج خارجی
در بازار بســیار کم اســت و هرکســی که برنــج دارد
با هــر قیمتی کــه تمایــل دارد  ،می فروشــد .برنج
ایرانی هم وقتی به اصطالح رقیبی نداشته باشد
و برنجی هم که در ســطح عرضه اســت روز به روز
گرانتــر شــود طبیعتــا قیمــت آن هم باال مــی رود.

اخبار
یعنی ا گــر دوره ممنوعیت واردات برنج برداشــته
نشود و واردکنندگان موفق نشوند برنج وارد بازار
کنند برنــج ایرانی و خارجی دچــار افزایش قیمت
کاذب خواهند شد.
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غذایی و تغذیه” با حضور نمایندگان  ۱۲۲کشــور
از جمله ایران ،هشت وزیر ،هشت معاون وزیر۹ ،
کشور غیر عضو ۱۶ ،ارگان وابسته به سازمان ملل
متحــد نماینــدگان و جوامع مدنی و دو ســازمان
بیــن المللی تحقیقــات کشــاورزی از  ۱۹تا  ۲۲مهر
برگزار شد.

ضـ ـ ــرورت تــغــیــیــر ن ــظ ــام هــای
غذایی در جهان
است

دبیــر کل کانــون انجمنهــای غذایــی ایــران
گفــت :افسارگســیختگی قیمــت کاالهــا نتیجــه
قیمتگذاری دستوری است.
بــه گــزارش تســنیم ،قیمتگــذاری دســتوری،
ســادهترین روش کنترل تورم بر کاالهاست که در
نقطــه مقابل شــیوه قیمتگــذاری محصوالت در
بازار رقابتــی قرار دارد و به همیــن علت منتقدان
فراوانــی دارد .ایــن روش ،سالهاســت کــه در
اقتصــاد کشــور مــا بــه وســیله دولــت و نهادهای
زیرمجموعه آن با فشار بر تولیدکنندگان به جای
کنترل نرخ پایه تورم ،قصــد در کنترل قیمت بازار
دارد،مووعی که البته به دلیل مشــکالت فراوانی
که برای تولیدکننــده به دنبال دارد ،در بســیاری
از موارد به هدف موردنظــر متولی بازار که همان
کنترل قیمت نهایی کاالست نمیرسد.
دبیــر کل کانــون انجمنهــای غذایــی ایــران
درخصوص قیمتگذاری دستوری کاالها توسط
دولــت گفــت :اصــوال قیمتگــذاری دســتوری در
شرایطی که نرخ تورم باالیی وجود دارد ،به منظور
مهار گرانی و کنترل قیمت نهایی کاالها از ســوی
وزارتخانههای مختلف انجام میشود.
رشــید عزیزپور با اشــاره به اینکــه قیمتگذاری
دســتوری گزینه مقابل اقتصاد آزاد و رقابتی برای
کنتــرل تــورم قیمت کاالهــای تولید شــده صورت
میگیرد ،گفت :پرسش اصلی این است که آیا تا به
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طبــق گــزارش چهــل و نهمیــن نشســت کمیته
جهانــی امنیــت جهانــی غــذا ،وضعیــت امنیــت
غذایــی و تغذیــه در جهــان نگــران کننــده بــوده
و میــزان گرســنگان در ســال  ۲۰۲۰حــدود ۷۲۰
میلیون تا  ۸۱۱میلیون نفر برآورد شده است.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری صنعــت غــذا و
کشــاورزی(ا گروفودنیوز ) ،به نقــل از وزارت جهاد
کشاورزی ،رســول زار ع نماینده ایران در سازمان
خواربــار و کشــاورزی ملــل متحــد (فائــو) بــا بیان
این مطلــب گفت :بر اســاس این گــزارش ،تعداد
گرسنگان جهان در سال  ۲۰۲۰حدود  ۱۶۱میلیون
نفر بیشتر از سال  ۲۰۱۹بوده است.
وی اظهار داشت :برآورد میشود در سال ۲۰۳۰
حدود  ۶۶۰میلیــون نفر گرســنه در جهان وجود
داشــته باشــد کــه بخشــی از آن ناشــی از پاندمی
کووید  ۱۹خواهد بود.
زار ع تصریــح کــرد :در ایــن دور از نشســت
کمیته جهانــی امنیت جهانــی غذا بر لــزوم تغییر
نظامهای غذایی تا کید شد.
وی گفت :این کمیته همچنین خواستار رویکرد
سیســتماتیک و جامع نگر برای تغییر نظامهای
غذا شد و کشورها را تشویق کرد نظام غذایی ملی
خود را با روشــی منســجم و به صــورت مقتضی و
مطابق با شــرایط ملی و ظرفیتهــای خود تغییر
دهند.
بــر پایــه ایــن گــزارش ،چهــل و نهمین نشســت
کمیتــه جهانــی امنیــت جهانــی غــذا بــه صــورت
مجــازی و بــا عنــوان “ایجــاد تحــول در امنیــت

افسارگسیختگی قیمت کاالها
نتیجه قیمتگذاری دستوری

حال موفق شدهایم با قیمتگذاری دستوری نرخ
تورم تولید را کنترل کنیم؟ چرا که اصوال ما همیشه
نرخ تورم را در اقتصاد داشــتهایم و قیمتگذاری
دســتوری هــم همیشــه جزئــی از اقتصــاد کشــور
بوده است.
این فعال اقتصادی ادامــه داد :این به معنای
آن است که ما هم نرخ تورم را داشتهایم و هم بازار
رقابتــی را از تولیدکننــدگان گرفتهایــم و بــا قیمت
دستوری جریان آزاد رقابت را هم از بین بردهایم.
تجربه ســالهای گذشــته نشــان داده است چه
در شــرایط باثبــات و چــه در شــرایط پرنوســان
اقتصادی ،قیمتگذاری دستوری توانایی کنترل
نــرخ تــورم را نــدارد .بنابرایــن تعییــن دســتوری
تهــا نمیتوانــد بهعنوان یــک مکانیزم موثر
قیم 
اجــرا شــود و از طرفــی اعتمــاد بــه ســاز و کار بــازار
بهتریــن روش بــرای مدیریــت قیمتهــا خواهد
بود .در واقع با استفاده از قیمتگذاری مبتنی بر
عرضه و تقاضا و جلوگیری از تقاضای هیجانی در
بازار میتوان به تنظیم بــازار بهصورت کارآ و موثر
دست یافت.
عزیزپور در تشریح این موضوع افزود :در برخی
موارد به دلیل عدم رعایت رقابت در بازار شــاهد
اتفاقاتی مغایر با اهداف قیمتگذاری دســتوری
بودهایم و قیمت برخی از کاالها علیرغم دستوری
بــودن از نقطــه هــدف دور شــده اســت .بــه این
صورت که یک بار ممکن اســت بــه دلیل افزایش
نرخ ارز قیمت کاال افزایش پیدا کند و بار دیگر به
دلیــل افزایش قیمت جهانــی .یعنی بهانــه تغییر
قیمــت کاال ممکن اســت افزایش قیمــت جهانی
باشــد در حالی که نــرخ ارز هم ثابت بــوده و یا در
زمــان دیگری ممکن اســت نــرخ ارز افزایش پیدا
کرده باشــد امــا قیمت جهانــی کاال هیــچ تغییری
نکرده باشــد اما باز هم این موضــوع باعث تغییر
قیمــت کاال و دور شــدن از قیمــت هــدف بــرای
کاالی مــورد نظــر باشــد.این موارد بــه دلیل نبود
مکانیزم رقابتی در بازار به وجود آمده است .
ایــن مقــام مســئول بــا تا کیــد بــر اینکــه برخــی
قیمتگذاریهــای دســتوری قابــل اجــرا کــردن
نیســتند ،افــزود :هنگامی که قیمت دســتوری با
منطق بــازار همخواهی نداشــته باشــد ،نوســان
ت نهایی کاالها بــه وجود خواهد
زیادی در قیم ـ 
آمــد و کنتــرل قیمتهــا بســیار دشــوار شــده و از
دســت متولیــان بــازار هــم خــارج خواهــد شــد.
عزیزپــور در پایــان تا کید کــرد :ا گــر قیمتگذاری
به این صورت انجام نشــود و مبنای بازار ،رقابت
ســالم باشــد نــه قیمتگــذاری دســتوری کــه بــه
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منظــور کنترل نرخ افســار گســیخته تــورم صورت
میگیــرد ،اوضاع بــه مراتب هم بــرای تولیدکننده
هــم بــرای مصرفکننــده و هــم بــرای بــازار بهتر و
مطلوبتر از وضعیت فعلی خواهد شد.

م ـ ـ ـ ــواد اولـــــیـــــه ش ــی ــرخ ــش ــک
همچنان در گــمــرکــات مــانــده
اس ــت /مــصــرف سالیانه  ۳۵میلیون
عدد شیرخشک نوزاد در کشور
رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان شیرخشــک
نــوزاد گفت :بنابر آمار تولید شیرخشــک ناشــی از
مشکالت ترخیص مواد اولیه مطلوب نیست.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ هانــی
تحویــل زاده رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان
شیرخشــک نــوزاد با اشــاره بــه اینکــه مــواد اولیه
شیرخشــک همچنــان در گمــرکات مانده اســت،
اظهــار کــرد :مســئوالن وزارت صمــت اذعــان می
کنند که مواد اولیه شیرخشک با ارز نیما ترخیص
شود ،اما به ســبب عرضه محصول با نرخ دولتی،
این امکان وجود ندارد.
او افزود :بنابر اعالم مســئوالن وزارت بهداشــت
مبنی بر ترخیص مواد اولیه با ارز دولتی و مخالفت
وزارت صمــت بــه نظر مــی رســد کــه ناهماهنگی
بیــن دســتگاه وزارت صمــت بــا وزارت بهداشــت
وجود دارد.
تحویل زاده ادامه داد :با ترخیص مواد اولیه با ارز
نیما ،قیمت شیرخشک  ۲برابر افزایش می یابد که
به نظر می رسد این امر هر چه سریع تر باید تعیین
تکلیــف شــود؛ چرا کــه تولیدکننــدگان پیــرو قانون
هستند و همواره  ۲وزارتخانه باید به توافق برسند
که با ترخیص کاال با ارز نیما ،قیمت گذاری مجدد
باید انجام شود ،در غیر این صورت امکان عرضه با
قیمت قبل از سوی کارخانه ها وجود ندارد.
این مقام مســئول درباره آخرین وضعیت تولید
شیرخشک گفت :ا گر کارخانه ها خواهان بازگشت
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واردات بــه نحو قبل هســتند ،ارز دســتوری را باید
حذف کنند و همواره با تخصیص ارز به شیوه قبل،
تولید به ســال های قبل باز می گــردد و در مقابل
دولت یارانه کاال را در اختیار خانوارها قرار می دهد.
او ادامــه داد :بنابر آمار روند تولید شیرخشــک
ناشــی از مشــکالت ترخیص مــواد اولیــه مطلوب
نیســت و میــزان تولیــد تــا پایــان ســال همچنان
کاهشی خواهد بود.
تحویل زاده با بیان اینکه تا  ۲سال قبل به طور
متوسط ســالیانه  ۵۰میلیون عدد شیرخشک در
کشور تولید می شد ،گفت :سال گذشته تولید به
 ۴۰میلیون عدد رسیده است .اما از آنجا که نمی
ن چگونــه خواهد
دانیــم سیاســت ارزی مســئوال 
بود ،نسبت به سال قبل تولید کاهش می یابد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشــک افزود:
در حال حاضر نیاز سالیانه کشور  ۳۵میلیون عدد
شیر خشک است که تمامی مشکالت ناشی از مواد
اولیه و تغییر قوانین بر بــازار اثرمنفی میگذارد .در
حالــی که بــا تغییر سیاســت ارزی و بازگشــت تولید
به  ۵۰میلیون عدد ،عــاوه بر تامیننیاز داخل۱۵ ،
میلیون عدد آن صادر می شود.
اینمقام مســئول در پایان با اشاره به اینکه ۸۰
درصد مواد اولیه شیرخشک نوزاد وارداتی است،
تصریح کرد :مشــکالت کنونی با حذف ارز دولتی
و تخصیص یارانه به ســبدخانوارها رفع می شــود
که با این وجود نمی دانیــم علت تعلل در اجرای
این طرح چیســت؟ در حالــی کــه تولیدکنندگان
بارها تقاضا کردند که با حذف ارز دولتی و اصالح
قیمت ،یارانه کاال در اختیار خانوارها قرار بگیرد.

سخنگوی گــمــرک ایـ ــران :آب
معدنیهای خارجی موجود
در بازار تقلبی است
لطیفی گفت :در شش ماهه گذشته هیچ گونه
آب معدنی و آب آشــامیدنی از مبــادی گمرکی و

اخبار

به صورت رسمی وارد کشور نشده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سید روح
الــه لطیفــی ،ســخنگوی گمــرک ایــران در رابطــه
بــا وجــود آب معدنی های گــران قیمــت در بازار
بیــان کــرد :افــراد متخلف بــرای فــروش کاالهای
غیرقانونــی در صورتــی کــه ســود خوبــی داشــته
باشد ،انگیزه بیشتری پیدا می کنند.
او ضمن اشــاره به اینکه این اتفاقات می تواند
وسوسه ای برای کسانی باشد که سودای تخلف
دارنــد ،بیان کرد :نظارت دســتگاه های مختلف
نظار تــی ماننــد ســازمان قضــا و دارو ،ســازمان
تعزیرات و کنترل شبکه توزیع باید اتفاق بیفتد و
دستگاه های مسئول پیگیری کنند و در نهایت
از رسیدن این کاالها چه به صورت قاچاق و چه
به صورت تقلبی جلوگیری کنند.

قــیــمــت جـهــانــی انـ ــواع روغــن
افزایش یافت
قیمت جهانی انواع روغن درهفته منتهی به ۸
ا کتبر نسبت به گذشته افزایشی و قیمت کنجاله
سویا در این مدت با کاهش همراه شد.
بــه گــزارش پا یــگاه خبــری صنعــت غــذا و
کشــاورزی(ا گروفودنیوز ) ،از روا بــط عمومــی
شرکت بازرگانی دولتی ایران ،در هفتهی منتهی
به  ۸ا کتبر در بخش روغن ســویا ،روغن ســویای
آرژانتیــن از  ۱۳۳۸دالر در هر تــن به  ۱۳۹۰دالر و
روغن ســویای برزیل از  ۱۳۲۴دالر به  ۱۳۷۴دالر
در هر تن رسید.
روغن آفتابگردان آرژانتین نیز با  ۱۰دالر افزایش
به  ۱۳۵۰و دریای سیاه نیز با رشد قابل مالحظه
 ۱۳۹۰دالر در هر تن داد و ستد شد .در این مدت
روغن پالم اندونزی با افزایش ۱۳۰۰ ،دالر و روغن
پالم مالزی نیز  ۱۳۸۰دالر در هر تن قیمت خورد.
در حالیکــه قیمــت روغــن در بــازار بینالملــی
افزایش شد ،اما قیمت کنجاله سویا و دانه سویا

اخبار
در این هفته کاهشــی بود و دانه ســویای برزیل
بــا قیمــت  ۵۲۶دالر و کنجاله بــا  ۳۹۴دالر در هر
تن روندی کاهش یافت.
براســاس ایــن گــزارش ،نمــودار قیمتــی انــواع
دانــهی ســویا از آغاز ســال  ۲۰۲۱طی مــاه آوریل
تــا ژوئن افزایشــی شــده بود کــه با رســیدن به ما
نســبتا ثابت
آ گوســت کاهشــی و ســپس روندی
ً
را طی کرد.
قیمت روغن ســویا نیز که از اوایل ماه ژوئن رو
به افزایش گذاشــته بود پــس از کاهش در پایان
همین مــاه ،در آ گوســت روند ثبــات قیمت و در
برخی هفتهها اندکی افزایش را تجربه کرد.

احتمال افزایش  ۱۰۰درصدی
ق ـی ـمــت روغ ـ ــن ب ــا حـ ــذف ارز
 ۴۲۰۰تومانی ۹۰ /درصــد نیاز روغن
خام را وارد میکنیم

حــذف ارز ترجیحــی قیمــت کاالهای اساســی از
جمله روغن  ۱۰۰درصد افزایش را تجربه خواهند
کرد.
ایــن فعــال اقتصــادی بابیــان اینکــه ارز ۴۲۰۰
تومانــی محــل سوءاســتفاده قــرار گرفــت ،خاطر
نشــان کــرد :حــذف ایــن ارز امــکان واردات
بــرای تاجــران بیشــتری را فراهــم خواهــد کــرد و
کارخانهداران بدون واســطه میتوانند اقدام به
واردات کنند و دیگر گرفتار تشــریفات تخصیص
ارز نخواهند شد.
محمودی با اشــاره به اقدامــات انجمن روغن
نباتی برای حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی ،افزود :ســال
گذشته برای رییس جمهور پیشــین تاثیرات ارز
ترجیحی بــر بازار روغن ،را در یــک گزارش جامع
و کامل تشــریح کردیم اما متاســفانه در آن برهه
زمانــی قــدرت تصمیــم گیــری بــرای حــذف ارز
دولتی فراهم نبود.
وی با اشــاره به تجربه کمبود روغن در کشــور،
خاطر نشــان کرد :مــردم بــرای تامین نیــاز خود
حاضر به خرید روغن گران بودند ا گر گران شــود
باز هم مردم میخرند.
ایــن فعــال اقتصــادی پیشــنهاد داد :دولــت
بــرای حمایت از طبقه ضعیــف جامعه بن خرید
کاالی اساســی در نظــر بگیــرد تــا مــردم بتواند از
طریــق ایــن بنهــا مابــه التفــاوت قیمــت کاالها
را پرداخــت کننــد .اعطــای یارانــه در همه جای
دنیا از ســوی دولت مرســوم و متداول اســت در
کشــورهای پیشــرفته دنیا دولت هزینه درمان را
متقبل میشود اما از ســوی دیگر هزینه پزشک
و دارو آزاد است.
وی در پاســخ به این پرســش که چــه میزان از
نیاز مــا در بخش روغن در کشــور تهیــه و تامین
میشــود ،تصریــح کرد :تــوان تولید مــا در بخش
روغن خام کمتر از  ۱۰درصد اســت و برای تامین
این نیاز ملزم به واردات هستیم.
به گفته دبیر سابق انجمن روغن نباتی ایران،
روغن پالم از مالزی ،روغن آفتابگردان از اوکراین
و روســیه و روغــن ســویا از کشــورهای آمریــکای
جنوبی وارد میشود.
این فعال اقتصادی با اشــاره به میزان مصرف
ســالیانه روغــن در کشــور  ،تصریــح کــرد :یــک
میلیــون و  ۴۰۰هــزار تــن روغــن در ســال مصرف
میکنیم که از این میزان یک میلیون و  ۲۰۰هزار
تن وارد میشود.
محمودی با اشاره به لزوم واردات دانه روغنی
بهصــورت آزاد ،گفت :ما واردکننــده دانه روغنی

و روغــن خام هســتیم .کنجاله دانــه روغنی بعد
از استحصال قابلیت استفاده برای دام را دارد.

است

سرانه مصرف شیر در کشور ٣
لــیــوان در هفته بـ ــرآورد شــده

ســرانه مصــرف شــیر افــراد  ١۵ســاله و بیشتــر
در هفته در ســال  ،١٣٩٩به طور متوســط .٢٩٨
لیــوان برآورد شــده کــه اســتان اردبیل بــا ۶٣.٣
لیوان در هفته بیشــترین ســرانه مصرف شــیر را
در بین استانهای کشور داراست.
بــه گــزارش پا یــگاه خبــری صنعــت غــذا و
کشــاورزی(ا گروفودنیوز ) ،بــه نقــل از مرکــز آمــار
ایران ،طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار،
از طر حهای آماری جدید مرکز آمار ایران اســت
که در سال  ،١٣٩٩برای افراد  ١۵ساله و بیشتر با
 ۴۳هزار و ۷۰۰خانــوار نمونه شــهری و  ۱۸۸هزار
و  ۶۰خانــوار نمونــه روســتایی اطالعــات مرتبط
بــا حــوزه کتــاب و نشــریات ،مو ســیقی ،شــبکه
های اجتماعــی ،فعالیتهــای ورزشــی ،تغذیه،
سرمایه اجتماعی و … را جمع آوری کرده است.
مهمترین یافته های این گزارش در حوزه تغذیه
و دخانیات به شرح زیر است؛
_ســرانه مصــرف شــیر افــراد  ١۵ســاله و بیشتر
در هفته در ســال  ،١٣٩٩به طور متوســط .٢٩٨
لیوان برآورد شده است.
_ا ســتان اردبیــل بــا  ۶٣.٣لیــوان در هفتــه
بیشــترین ســرانه مصــرف شــیر افــراد  ١۵ســاله و
بیشتــر را در بیــن اســتانهای کشــور دارا بوده
است.
_همچنین سرانه مصرف نوشابه افراد ١۵ساله
و بیشتــر در هفتــه بــه طــور متوســط  .٢٠لیوان
برآورد شده است.
_اســتان کرمان با ســرانه مصرف نوشــابه افراد
 ١۵ســاله و بیشتر به طور متوســط  ٧٧.٢لیوان
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دبیر ســابق انجمــن روغــن نباتی ایــران خاطر
نشــان کــرد :تردیــدی نیســت کــه بــا حــذف ارز
ترجیحی قیمت کاالهای اساسی از جمله روغن
 ۱۰۰درصد افزایش را تجربه خواهند کرد.
بــه گــزارش ایلنــا؛ داریــوش محمــودی دربــاره
پیامدهــای حــذف یارانــه  ۴۲۰۰تومانــی بــر
کاالهــای اساســی و تاثیــر آن بــر قیمــت روغــن
نباتی ،گفت :دولت پیشــین با هــدف حمایت از
مصرفکنندگان برای واردات کاالهای اساسی از
جمله روغن ،ارز ترجیحی در نظر گرفت.
وی بــا بیــان اینکــه افــراد خاصــی توانســتند از
این ارز استفادهکنند ،افزود :در عمل این یارانه
بهدســت مصرفکننــده واقعی نرســید .فســاد و
رانــت ایجــاد شــده حاصــل از ارز چنــد نرخی در
نهایــت تعــادل بــازار را برهــم زد از ایــنرو بــرای
بازگشت آرامش به بازار نیازمند تک نرخی کردن
ارز هستیم.
بــه گفتــه محمــودی ،تردیــدی نیســت کــه بــا
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در هفته ،بیشترین ســرانه را در بین استانهای
کشور دارا بوده است.
_نتایــج طــرح حا کــی از آن اســت کــه در ســال
مذکور سرانه مصرف ماهی افراد  ١۵ساله و بیشتر
در ماه به طور متوسط  .١٧وعده بوده است.
_اســتان هرمــزگان بــا  ۶۷.۵وعــده در مــاه
بیشــترین ســرانه مصرف ماهــی افراد  ١۵ســاله و
بیشتــر را در بیــن اســتانهای کشــور دارا بــوده
است.
_در سال  ،١٣٩٩سرانه مصرف فست فود افراد
١۵ساله و بیشتر به طور متوسط  ١/٣۴دفعه در
ماه برآورد شده است.
_١١درصد از خانوارهای کشور در سال ٩٩غذای
بیش از نیــاز مصرفــی خود را طــی مــاه منتهی به
زمان آمارگیری در سطل زباله ریخته اند.
_در ســال  ۵.۸ ،١٣٩٩درصد افراد  ١۵ســاله وبیشتر اظهار کرده اند ســیگار میکشند و .٨٩۶
درصــد از ایــن افــراد ِ ســیگاری ،هــر روز ســیگار
میکشــیدند .به عبــارت دیگــر ۵.۲ ،درصد افراد
 ١۵ساله و بیشتر ،روزانه سیگار میکشیدند.
 همچنین در سال  ۴.۰ ،١٣٩٩درصد افراد ١۵ســاله و بیشتــر اظهارکرده اند ،قلیان میکشــند
که  ٧.٢٢درصد از این افراد به طور روزانه قلیان
میکشــیدند .بــه عبــارت دیگــر ۰.۹ ،درصــد (نــه
دهم درصد) افراد  ١۵ساله و بیشتر هرروز قلیان
میکشیدند.
شــایان ذکر اســت نتایج تفصیلی این طرح به
زودی در درگاه ملی آمار ایران به نشــانی www.
 amar.org.irقرار خواهد گرفت.

کاهش قیمت لبنیات تنها در
فــروشــگــاه ه ــای زنــجــیــره ای/
مـ ـ ـغ ـ ــازه داران حـ ــاضـ ــر ب ـ ــه خ ــری ــد
محصوالت لبنی ارزان نیستند
ســخنگوی انجمــن صنایــع لبنــی از اجــرای
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کاهــش  ۱۰درصدی قیمــت  ۳محصــول لبنی در
فروشگاه های زنجیره ای خبر داد.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ ســید
محمــد رضا بنی طبــا ســخنگوی انجمن صنایع
فرآوردههای لبنی از اجــرای کاهش  ۱۰درصدی
قیمت ســه محصــول لبنی خبــر داد و گفت :هم
ا کنون ســه محصــول لبنــی شــیرنایلونی ،پنیر یو
اف  ۴۰۰گرمی و ماســت ســاده دو و نیــم کیلویی
بــا اعمال کاهــش  ۱۰درصدی در فروشــگاه های
زنجیره ای و تا حدودی در برخی خرده فروشــی
ها و مغازه ها در حال عرضه اســت و در مجموع
مشکلی وجود ندارد.
او افــزود :در ســطح خــرده فرو شــی ،بعضــی
از مغــازه داران حاضــر بــه خریــد ایــن ســه قلــم
محصــول لبنی ،به ســبب کاهش ســود نیســتند
و گاهــی برخــی مغــازه داران در دریافــت اقــام
مقاومت میکنند که با هماهنگی و اطالع رسانی
به اصنــاف ،انتظار می رود که مغازه ها همکاری
الزم را داشته باشند.
بنی طبا با بیان اینکه این ســـــه قلم محصول
لبنی را عمدتـــــا کارخانه های بـــــزرگ تولید می
کنند ،گفت :کاهش ســـــود  ۱۰درصد بر این سه
قلم از سوی کارخانه ها اعمال شده و تنها برخی
مغازه داران از گرفتن این محصوالت امتناع می
کنند ،اما طبق بررسی های میدانی از فروشگاه
های زنجیره ای مختلـــــف ،کاهش نرخ کامال در
این سه قلم رعایت شده و فروشگاه های زنجیره
ای همکاری به نســـــبت خوبـــــی در عرضه این
محصوالت داشته اند.
ســـــخنگوی انجمن صنایع لبنی با اش ـ ــاره به
اینکـــــه کاهـــــش  ۱۰درصدی نرخ ســ ــه محصول
لبنی بـــــرای حمایت از دهک هـــــای محروم در
نظر گرفته شده اســـــت ،بیان کرد :براین اساس
این  ۳قلم کاال در مناطق محروم و جنوب شهر
به منظور کاهش فشار بر خانوارها بیشتر توزیع
شده اســـــت ،البته این بدان معنا نیست که در
مناطق شمال شهر نباشد ،اما مصرف کنندگان
در مناطق شمال شهر کمتر تقاضای خرید این
سه قلم کاال را دارند که همین امر موجب شده تا
مغازه دار ان به دلیل کمی تقاضا از سوی مصرف
کننده و خریدار ،کمتر عالقه به دریافت این سه
قلم کاال داشته باشد.
او در پایـــــان تصریح کرد :بنابـــــر تعهدی که به
مردم و وزارت جهاد کشاورزی داده ایم ،توزیع
این سه قلم محصول لبنی با کاهش  ۱۰درصدی
به شرط ثبات قیمت شیرخام انجام می شود.

اخبار

انتظار می رود مشکالت محدودی که در حوزه
عرضه فروشگاهی و خرده فروشی وجود دارد با
همکاری اصناف کاهش یابد.

صادرات خطوط تولید صنایع
غذایی به کانادا و آلمان
رئیس مرکز ســـــاخت داخل صنایع ماشین
ســـــازی و تجهیزات بیـــــان کرد :بـــــا توجه به
پیشرفت خوب خطوط تولید صنایع غذایی
در کشور  ،این محصوالت صادراتی هستند و
نه تنها به کشورهای همسایه ،بلکه به کانادا
و آلمان نیز صادر میشود.
به گزارش ایســـــنا؛ ســـــید محمـــــد مهدی
هادوی با اشـــــاره به فعالیـــــت انجمنهای
صنفی در حـــــوزه تجهیزات و ماشـــــین آالت
صنعتـــــی در بخشهـــــای مختلـــــف از جمله
تجهیزات صنعتی ،تجهیزات صنعت نفت و
ماشین آالت صنایع غذایی ،صنایع دارویی
و ماشـــــین آالت خطوط تولیـــــد ،اظهار کرد:
حدود  ۸۰۰واحد تولیدی در حوزه ماشـــــین
آالت و تجهیـــــزات صنعتـــــی فعال هســـــتند
و با توجه به پیاده شـــــدن قانـــــون حدا کثر
اســـــتفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور
و حمایت از کاالی ایرانی ،خیلی از نیازهای
صنعتی کشـــــور به جای خرید خار ج ،تولید
داخل میشود.
وی با بیان اینکه این شـــــرایط باعث شده
خیلـــــی از صنایع بـــــا ظرفیت کامـــــل فعالیت
کنند و به دنبال توســـــعه واحد خود باشند،
وضعیـــــت کشـــــور در بخش ماشینســـــازی و
تجهیزات را “نســـــبتا خـــــوب” توصیف کرد و
گفت :در بخـــــش راه اندازی خطـــــوط تولید
هم نیاز داریم در بخش طراحی و راه اندازی
خط تولیـــــد فعالیت کنیم .بـــــه عبارت دقیق
تر نمیخواهیـــــم کارخانه را از خار ج کشـــــور

اخبار

به گفته رئیس مرکز ســـــاخت داخل صنایع
ماشین سازی و تجهیزات ،در بخش خطوط
تولیـــــدی پتروشـــــیمی ،پاالیشـــــگاه فوالد در
قانون حدا کثر مقرر شـــــده  ۵۱درصد ماشین
آالت ساخت داخل باشـــــد .اما بررسی توان
کشور در حوزههای یاد شده نشان میدهد،
میتوانیم حداقل  ۶۵درصد ماشـــــین آ الت
و تجهیـــــزات خطـــــوط تولیـــــد پتروشـــــیمی،
پاالیشـــــگاه و فوالد را در داخل کشور بسازیم
که بـــــا توجه به ســـــرمایه گذاری بـــــاال در این
خطوط ،حجم قابل توجهی است.

آبهای معدنی و آشامیدنی
ب ــا ان ــج ــام ت ــم ــام تــصــفــیــه و
ضــدعــفــون ـیهــای الزم کــامــا پــا ک
هستند
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان
آبهای معدنـــــی و آشـــــامیدنی از افزایش ۲۵
درصدی قیمـــــت آب معدنی خبـــــر داد و در
پی سوء برداشـــــت از صحبتهای یک مقام
سازمان غذا و دارو ،درباره تفاوت آب معدنی
با آب آشامیدنی توضیح داد.
به گزارش ایسنا؛ پیمان فروهر با بیان اینکه
بازار آب بستهبندی رونق فصلی دارد ،اظهار
کرد :شش ماه اول سال رونق و شش ماه دوم
ســـــال رکود این بازار اســـــت .از ابتدای سال
تالش کردیم قیمت آب بسته بندی افزایش
پیـــــدا نکند ،چرا کـــــه رقیب محصـــــول ما آب
شرب شهری است که در  ۹۰درصد جغرافیای
ایران مردم به آن دسترسی دارند .به عبارت
دقیقتر تفاوت این صنعت بـــــا صنایع دیگر
این است که مردم برای آن جایگزین دارند.
اما به گفته وی افزایش کرایه حمل و قیمت
مـــــواد اولیه و همچنیـــــن تورم باعث شـــــد تا
اواخر تیر ماه ،میانگین افزایش  ۲۵درصدی

قیمت آ بهـــــای بســـــته بنـــــدی در احجام
مختلف اجرا شود.
تفاوت آب معدنی با آب آشامیدنی
فروهر در ادامه دربـــــاره اظهارات مدیر کل
فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا
و دارو درباره آبهای بسته بندی نیز گفت:
این برداشت از صحبتهای آقای عزیزی که
آب معدنی همان آب شـــــرب است ،برداشت
اشتباهی بود و به نظر میرسد سوء برداشت
شده است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان
آبهای معدنی و آشـــــامیدنی درباره تفاوت
آب معدنـــــی بـــــا آب آشـــــامیدنی نیـــــز گفت:
اســـــتاندارد آب معدنـــــی با آب آشـــــامیدنی
متفاوت اســـــت .بـــــرای مثال کســـــی که آب
حتما باید این آب را از
معدنی تولید میکند،
ً
منابع چشـــــمه یا از منبع زیرزمینی برداشت
کند و این منبع حتما باید خارج از محدوده
شـــــهری ،صنعتـــــی و دامداری واقع باشـــــد.
همچنیـــــن بایـــــد این آب طی چهار ســـــاعت
آنالیز شـــــود و تلورانس تغییـــــرات مولفهها و
پارامترهای آن در این زمان عددی منطقی
باشـــــد .همچنیـــــن در تولیـــــد آب معدنـــــی،
تولیدکنندگان اجازه استفاده از هرنوع روش
تصفیه ندارند.
امـــــا بـــــه گفتـــــه وی در تولیـــــد آ بهـــــای
آشـــــامیدنی ،نیازی بـــــه آنالیز چهار ســـــاعته
نیســـــت و الزم نیســـــت منبـــــع آن حتمـــــا در
مناطق کوهستانی باشـــــد .این آب میتواند
از هر منبعی برداشـــــت شـــــود ،اما باید همه
تصفیه و ضدعفونیهای الزم روی آن انجام
کامال
شود .در نهایت هر دو محصول ایمن و
ً
پا ک هستند.
اخیـــــرا مدیـــــر کل فرآورد ههـــــای غذایی و
آشـــــامیدنی ســـــازمان غذا و دارو در نشستی
خبری گفته بود که برخی از آ بهای بســـــته
بنـــــدی آب معدنـــــی نیســـــت و از معـــــادن یا
چشـــــمهها برداشت نمیشـــــود ،بلکه همین
آب شرب معمولی اســـــت که مجددا تصفیه
میشود .یعنی آب معمولی را مجددا تصفیه
میکنند تا از نظر فا کتورهای ســـــامتی کامال
مورد اطمینـــــان باشـــــد و بعد بســـــتهبندی
میکننـــــد .بـــــر این اســـــاس پیگیری شـــــده،
برندی که آب آشامیدنی است ،روی آن “آب
آشـــــامیدنی” و آن که از چشـــــمهها و معادن
برداشت شده“ ،آب معدنی” نوشته شود.
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وارد و فقـــــط راهاندازی کنیم ،بلکـــــه باید در
کشور کارخانه ســـــازی داشته باشیم .در این
بخش ،یعنـــــی صنعت طراحـــــی و راه اندازی
خطوط تولید ،برخی شرکتهای پیمانکاری
از گذشـــــته فعالیت میکردند ،اما با توجه به
سیاستهای جدید وزارت صمت این کشور
در توســـــعه و تقویت این واحدهای طراحی
اقدامات جدیـــــدی انجام شـــــده و در حال
حاضر ایران میتوانـــــد در طراحی پلنتهای
پتروشـــــیمی ،فوالد ،آلومینیـــــوم ،نفت و گاز ،
فعال باشـــــد و خطوط را طراحی و راهاندازی
کند.
رئیس مرکز ســـــاخت داخل صنایع ماشین
ســـــازی و تجهیزات با اشـــــاره به اینکه وقتی
خطوط در کشـــــور طراحی میشود ،ماشین
آالت هـــــم از بازار داخـــــل تامین میشـــــود،
تصریح کرد :ایـــــن در حالی اســـــت که وقتی
شـــــرکتی از خار ج برای طراحی کارخانه وارد
میشـــــود ،ا کثر ماشـــــین آالت را نیز از خارج
تامین میکند.
هادوی درباره توان صادرات در این حوزه
نیز گفت :در حال حاضر با توجه به پیشرفت
خوب خطوط تولید صنایع غذایی در کشور ،
این محصوالت صادراتی هستند و نه تنها به
کشورهای همســـــایه ،بلکه به کانادا و آلمان
نیز صادر میشود .در ســـــند سیاستی بخش
ماشـــــین آ الت هم مقـــــرر شـــــده روی بحث
صادرات خطوط تولید و ماشین آالت بیشتر
کار شـــــود .البته برخـــــی محدودیتهایی که
برای کشـــــور ما وجـــــود دارد در ایـــــن زمینه
تاثیرگذار است.
صادرات  ۲۰۰میلیون دالری ماشین آالت
و تجهیزات صنعتی
وی افـــــزود :در حـــــال حاضر حـــــدود ۲۰۰
میلیـــــون دالر صادرات به صورت رســـــمی در
حـــــوزه ماشـــــین آالت ،تجهیـــــزات صنعتی و
خطوط تولید انجام میشـــــود ،اما تبادل کاال
و محصوالت با موارد یاد شـــــده بیشتر از این
مقدار اســـــت که بـــــه صورت تبادل حســـــاب
میشـــــود و آماری در این زمینه در دسترس
نیســـــت .البتـــــه برنامه ریزی شـــــده ســـــاالنه
حداقل  ۱۵درصد صادرات و  ۱۰درصد عمق
ساخت داخل در این حوزه افزایش پیدا کند
که در سند سیاستی ماشین آالت و تجهیزات
مصوب وزارت صمت در خرداد ماه امســـــال
نیز ثبت شده است.
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علیرضا مروت پور ،دبیر انجمن صنفی کارخانجات نان
صنعتی ماشینی ایران:ضرورت تغییر فرمول در حوزه نان
موضوع تصــدی گری دولت در زنجیــره گندم ،آرد و
نان ســبب شــده تصمیمات نادرســتی در ایــن حوزه
گرفته شود و برخالف سایر بخش ها در صنایع غذایی
این صنعــت رشــد کافــی نداشــته باشــد در حالی که
دولت تنها در ســال گذشــته حــدود  14هــزار میلیارد
تومان به این زنجیره یارانه داده است.
تامیــن آرد یکــی از مشــکالتی اســت کــه از پیــش از
انقــاب تا کنــون ،همــواره چالــش اصلــی شــرکتها و
تولیدات وابسته به این ماده اولیه بوده است .مشکل
اصلیتر در این ارتباط بحث سیاسی بودن گندم ،آرد
و نان اســت و در تمام ادوار ب هجــای آنکه دولتها در
این حوزه نظارت داشته باشند ،موضع تصدیگری را
در پیش گرفتهاند و این مهم و تصمیمهای نادرست
توســط افراد بعضا غیرکارشــناس و متخصص در این
حوزه باعثشده بر خالف ســایر بخشها در صنایع
غذایی ،این صنعت تولید نان که قوتالیموت مردم
اســت با مشکل مواجه شود و رشــد نکند  ،درحالیکه
بیشــترین هزینه یارانه را هر ســاله دولت در حوزه آرد
و نــان پرداخت میکند که این رقم در ســال گذشــته
در حــدود  ۱۴هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت؛ در
یکــه ایــن امکان وجود داشــت کــه با یــک برنامه
حال 
ریزی بهصورت کوتا همــدت ،میانمدت و بلندمدت
تصمیماتی بهتر برای ساماندهی نان گرفت.
این کار سختی نیست ،بهعنوان نمونه در مقطعی
دولــت برنامهریزیهایــی را در حــوزه لبنیــات انجــام
داد و امــروز شــاهد آن هســتیم کــه در ایــن حــوزه ا گر
تحریمها نبود ،ایران یکــی از بهترین تولیدکنندگان و
صادرکنندگان لبنیــات در منطقه بود .ایــن اتفاق در
حوزه ما کارونی هم افتاده و امروزه ما کارونی وضعیت
مناســبی دارد و یکی از بهترین کشــورها در این حوزه
بین کشورهای همجوار است که بازارهای مناسبی را
نیز در خارج از کشور در اختیار گرفته است.
کشــور مــا از نظــر فرهنگــی و علمــی و بهداشــتی،
سالهاســت که از ســایر کشــورهای منطقــه جلوتر و
در زمینه تولید بســیاری از محصوالت دارای صاحب
سبک و ایده است ،اما متاسفانه بهدلیل استراتژیک
بودن حوزه آرد و گندم و بهتبع آن نان و به این دلیل
که دولت همواره بهدنبال خرید تضمینی در این حوزه
بــوده در نتیجــه موضــوع کمیت همــواره بــر موضوع
کیفیــت ارجحیــت یافتــه اســت؛ در نتیجــه دولتها
بهدنبال کیفیت نبوده و به نان یارانه دادهاند و صنعت
دچار مشکالت زیادی در این حوزه شده است.
از ســوی دیگــر در دورههای مختلــف تصمیمهای
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بوده و اغلــب آرد بهصورت محدود در اختیار صنعت
قرار گرفته است و در نتیجه مشکالت صنایع مختلف
که به این ماده اولیه وابسته هستند از جمله صنعت
تولید نانصنعتی افزایش یافته است.
مشکلبزرگدیگر موضوع آزادنبودنقیمتهاست.
هما کنون تفاوت قیمت آرد بین واحدهای صنعتی و
سنتی باعث ایجاد یک شکاف بزرگ در این دو بخش
شــده اســت .در واقــع ایــن امــر ســبب شــده تــا نبود
مطلوبیت کیفــی در حــوزه تولید نان ســنتی به قوت
خــود باقی بمانــد و با تفــاوت قیمتها ممکن اســت
بعضی افراد ناصالح بهجای تولید نان به فروش آرد یا
فروش بهصورت آزاد روبیاورند.
در این بین با اینکه وضعیت تولید گندم در ایران به
دلیل افزایش نزوالت آسمانی در یکی ،دو سال گذشته
مناســب بــوده و ایــن محصول بــا تنوع نســبتا خوبی
یشــود امــا در زنجیره تولید مســائل
در ایران تولید م 
متعددی وجــود دارد که محدودیتهایــی را در این
حــوزه ایجاد میکنــد .همین موضوعات باعث شــده
کــه هما کنون کشــاورز ،دولت ،آســیابان ،تولیدکننده
و مصرفکننــده همگــی از وضعیــت تولیــد ناراضــی
باشند ،بنابراین این موضوع نشان میدهد که فرمول
موجود فرمول درستی نیست و باید اصالح شود .تمام
دولتها میدانند که تولید نان به شیوه کنونی هزینهزا
است ،مقرونبهصرفه نیســت و باید روشهای فعلی
اصالح شود و تجربه تولید نان صنعتی در ایران نشان
میدهد که میتوان از تولید نان حجیم و نیمه حجیم
در کشور حمایت کرد.
بهعنوان نمونه در زمان کرونا اتفاقی در این صنعت
افتاد که تهدیدهــای ناشــی از این بیمــاری را در این
صنعــت بــه فرصــت تبدیــل کــرد ،دلیــل آن نیــز ایــن
نهــای حجیــم و نیمهحجیم
بــود کــه اســتقبال از نا 
بهشــدت افزایــش یافــت و تولیــد در چنــد شــیفت
نهــای صنعتی تحتنظارت
ادامه یافت .از یکســو نا 
بیشتری پخته میشود و از سوی دیگر استانداردهای
سختگیرانهتری در زمینه خنک کردن و بستهبندی
یشــود .در واحد صنعتی
نان در این حــوزه رعایت م 
نان از مواد اولیه بازدیدهای کامال کارشناسی بهعمل
میآید ،پرســنل در آن متفاوت است ،کیفیت بررسی
میشود ،اداره استاندارد و تعزیرات و ...همگی بر تولید
نظارت دارند که همه ایــن موضوعات روی کیفیت و
سالمت این نوع نان اثر دارند.
به عالوه در صنایع تولید نان حجیم و نیمهحجیم،
انواع و اقسام نان با طعمهای مختلف تولید میشود.
حتی نان برای کاهش وزن و رژیمهای الغری و نان با

دانههای مختلف گیاهی تولید میشود .در نتیجه ا گر
دولت اجازه تولید و تقویت این نوع تولید را بدهد و از
آن حمایت کند ،نقش بسیار مهمی در اقتصاد خواهد
داشت و بسیاری از مشکالت نیز در حوزه قیمت آرد،
میــزان اتــاف نــان ،یارانــه و ...همگی تعدیل شــده و
کاهش مییابد.
الزم به ذکر اســت ا کنون با یارانهای کــه دولت برای
یتــوان تعــداد زیادی مدرســه
خرید نــان میدهــد م 
و بیمارســتان ســاخت ،درحالیکــه ا گــر آزادســازی
در تمــام صنعــت نان اعــم از صنعتــی و ســنتی اتفاق
بیفتد ،بســیاری از مشــکالت در حــوزه یارانــه دولتی،
کیفیــت پاییــن در نــان ســنتی ،اتــاف نــان و ...حــل
میشود .دولت با این نظر که بهدنبال حمایت از قشر
آسیبپذیر در این صنعت اســت ،روش ناعادالنهای
را در پیــش گرفته اســت ،بنابراین باید بــرای حمایت
از قشــر آســیبپذیر روشــی دیگر را برگزیند تــا بهترین
کیفیت برای نان را رقم بزند و در اختیار مصرفکننده
قرار دهــد ،زیرا قیمــت و کیفیت خــوب از طریــق بازار
یشــود نه بــازاری کــه با یارانــه دولتی
رقابتــی ایجاد م 
کنترل میشود.
یتــوان گفت زنجیــره تولیــد ،زنجیــره پیچیدهای
م 
اســت که از تامین بذر تا تولید و مصرف نان را شــامل
میشود .ا کنون خرید و مصرف نان در ایران نیز اصولی
نیســت و روش مصرف مــا در ایران بــا همهجای دنیا
متفاوت اســت ،زیرا اســتاندارد مصرف نان در جهان
به اینگونه است که نان سرد خریداری و گرم مصرف
میشود ،در حالیکه در ایران نان گرم خریداری و سرد
مصرف میشود و به دلیل ارزان قیمت بودن مصرف
باالیی هم ثبت میشود که همگی این موارد به دلیل
سیاستگذاری نادرست در این حوزه است.
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تصور غلط ثابت ماندن بهای نان
قیمت طی  ۴۰سال  ۶هزار برابر گرانتر شد
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ســید محمدرضا مرتضــوی ،رئیس هیــات مدیره
کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران در نشست
خبــری آنالیــن در خصــوص تصمیــم اخیــر دولــت
مبنی بر ثابت نگهداشــتن قیمت سبوس و تبعات
آن گفــت :صنایــع آرد و صنایعی که مصــرف کننده
آرد هستند در کشور عملیات وسیعی را در راستای
تامیــن نیازهای مــردم انجام می دهنــد .به طوری
که حدود  ۱۲تــن گندم را کارخانجات آرد ســازی در
کمــال صحت تبدیل بــه آرد و محصوالت آردی می
کنند و بــه ایــن ترتیب حــدود  ۲۰صنف وابســته به
کاری است که کارخانجات انجام می دهند.
یــک تصــور غلــط در کشــور در ســالهای گذشــته
تشــکیل شــده و اینکــه دولــت هــا دائما اظهــار می
کردند نــرخ نان باید ثابــت بماند .امــا ثابت نمانده
و نانــی که در زمــان جنگ د ر دهه  ۶۰بــه قیمت ۱۰
ریال می خریدیم االن تا  ۶هزار تومان هم خریداری
می کنیم
مرتضــوی افــزود :متاســفانه یــک تصــور غلــط در
کشــور در ســالهای گذشــته تشــکیل شــده و اینکه
دولت ها دائما اظهار می کردند نرخ نان باید ثابت
بماند .اما ثابت نمانده و نانی که در زمان جنگ د ر
دهه  ۶۰به قیمت  ۱۰ریال می خریدیم االن تا  ۶هزار
تومان هم خریداری می کنیم .این چه ثابت بودنی
است که در طول  ۴۰سال قیمت نان  ۵تا  ۶هزار بار
گرانتر شده است؟
دولــت ســالیانه  ۴۰تــا  ۵۰هــزار میلیــارد تومــان
سوبســید آرد و نــان مــی دهــد و مــی گوینــد قیمت
نان باید ثابت بماند .متاســفانه این یک تصور غیر
واقعی است که هیچگاه به واقعیت نپیوسته و تنها
باعث شده تمام اقتصاد آرد و نان تصنعی شود
وی ادامــه داد :ایــن نشــان دهنــده بــی تدبیری
اســت چرا که دولت ســالیانه  ۴۰تا  ۵۰هــزار میلیارد
تومــان سوبســید آرد و نــان مــی دهــد و مــی گویند
قیمــت نــان باید ثابــت بمانــد .متاســفانه این یک

تصــور غیــر واقعــی اســت کــه هیچــگاه بــه واقعیت
نپیوسته و تنها باعث شــده تمام اقتصاد آرد و نان
تصنعی شود و دائما دستکاری شود.
این مقــام مســئول خاطر نشــان کرد :رســالت ما
کارخانــه داران تامیــن آرد اســت امــا مــا محصــول
جانبــی ســبوس را هــم داریــم و  ۱۵تــا  ۱۶درصــد از
محصــوالت مــا اســت و باید بــا قیمت مناســبی آن
را نیــز عرضــه کنیــم نــه اینکــه دولــت قیمــت آن را
دستکاری کند.
وی تصریح کرد :آقایان مــی گویند می خواهند
از تولید گوشت و شیر حمایت کنند سوال من
این است که این چه حمایتی است که قیمت
جهانی گوشــت  ۵تــا  ۶دالر اســت اما مصرف
کنندگان ما ایــن محصول را با نرخــی باالتر از
قیمت جهانی خریداری می کنند؟
مرتضوی اظهار داشــت :این در حالی است
که قیمت گوشــت قرمز در داخل ا گــر با ارز ۴۲۰۰
تومانی محاســبه شــود باید بــا نرخ  ۲۵تــا  ۲۶هزار
تومان به دست مصرف کنندگان نهایی برسد.
وی اظهار داشت :جالب است بدانید االن قیمت
کاه در بازار  ۴هزار تومان است و قیمت سبوس که
چندین برابــر کاه ،ارزش غذایی دارد را با
دســتکاری دولت روی هــزار و ۴۰۰
تومان نگه دارند!
رئیــس هیــات مدیــره کانــون
انجمنهــای صنایــع غذایــی
ایران تصریح کــرد :االن دولت
نه تنها ۴۰هزار میلیارد تومان
یارانــه آرد و نــان مــی دهــد
بلکــه بایــد  ۲تــا  ۳هــزار
میلیاردبه کارخانجات
آرد و نــان به عنوان
مابــه التفــاوت
قیمتبدهند

آن هم با چند سال تاخیر که با محاسبه تورم موجود
عمال چیزی دست کارخانجات را نمی گیرد.
وی در پایان تا کید کرد :بنده اطمینان دارم که در
این ثابت نگه داشتن قیمت سبوس فساد زیادی
وجود دارد و کسانی که منفعتی در این فساد دارند
اجازه افزایش قیمت آن را نمی دهند.
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خریـد گنـدم ایـران از بـازار جهـانی
رویترز به نقــل از منابع صنعتــی ایرانی گــزارش داد ایران در پی خشکســالی و
آسیب دیدن محصول داخلی ،به خرید هشت میلیون تن گندم در فصل جاری
نیاز دارد.
براســاس این گزارش منابــع صنعتی آ گاه بــه رویترز گفتند :افزایش چشــمگیر
واردات گندم از میانگین ســاالنه حدود یک میلیون تن در پنج ســال گذشــته،
برای تضمین تامین نان ضروری اســت زیرا انتظار می رود محصول گندم ایران
امسال  ۳۰درصد کمتر باشد.
ایــران در فصل زراعی  ۲۰۲۱با بدترین خشکســالی در  ۵۰ســال اخیر روبرو شــد
که باعث شد شــرکتهای بازرگانی بین المللی انتظاراتشــان برای واردات گندم از
سوی ایران را باال ببرند.
کاوه زرگران ،رییس هیات مدیره انجمن تامین کنندگان غالت ایران به رویترز
گفت :ایران به واردات حدود هشــت میلیون تن گندم در فاصله مارس  ۲۰۲۱تا
مــارس  ۲۰۲۲نیاز دارد .وی گفــت :حدود دو میلیون تن گنــدم تا کنون در بنادر
کشور تخلیه شده است.
فریال مســتوفی ،رییس مرکز خدمات مشــاوره و ســرمایه گــذاری انجمن اتاق
بازرگانی ایران در اظهارات جدا گانه ای گفت :برداشــت گنــدم ایران بین  ۱۰تا ۱۱
میلیون تن برآورد شده که کمتر از میانگین ساالنه  ۱۵میلیون تن است .افزایش
چشــمگیر واردات گندم ،امکان واردات کاالهای دیگری شامل سویا یا ذرت به
میزان سالهای گذشته را تحت تاثیر قرار داده و به شدت محدود می کند.
وزارت کشاورزی آمریکا هفته جاری پیش بینی خود از میزان واردات گندم ایران
برای فصل ۲۰۲۱-۲۰۲۲را به ۴.۵میلیون تن در مقایسه با برآورد قبلی ۲.۵میلیون
تن افزایش داد در حالی که شورای بین المللی غالت برآورد کرده که میزان واردات
ایران به  ۲.۴میلیون تن بالغ می شود.
افزایــش واردات گنــدم از ســوی ایران بــا رکورد بــاالی قیمتهــا در بــازار جهانی

مصــادف شــده و هزینــه هــای
مالــی را افزایــش خواهــد داد.
قیمــت گنــدم در بــازار جهانــی
در اوت به باالترین حد از ســال
 ۲۰۱۳صعــود کــرد .قیمــت بــاال
منعکــس کننــده نگرانیهــای
امنیتــی غذایــی جهانی اســت
که با مشکالت اقتصادی ناشی
از کووید  ۱۹تشدید شده است.
شــورای بیــن المللــی غــات
کمبود جهانی در فصل -۲۰۲۲
 ۲۰۲۱را پیش بینی کرده که به مصرف بیشتر از میزان تولید منتهی شده است و
گندم کمتری تا پایان سال در ذخایر باقی می گذارد.
منابع بازرگانی اظهــار کردند :ایــران در هفته های اخیر حدا کثــر  ۲۴۰هزار تن
گندم از روسیه خریداری کرده است .آمریکا مکررا اعالم کرده که فروش غذا و دارو
شــامل تحریمها نمی شــود اما احتیاط بانکهای بین المللــی ،دریافت فاینانس
تجاری غربی را دشوار کرده است.
خبرگزاری اینترفکس در  ۱۰ســپتامبر با اشــاره به اظهارات کاظم جاللی ،سفیر
ایران در روســیه اظهار کرد :ایران قصد دارد خرید گندم از روسیه را با استفاده از
ناوگان کوچک از کشتیهایی که در دریای خزر فعالیت می کنند ،افزایش دهد.
بر اساس گزارش رویترز ،شرکت مشاوره کشاورزی پروزرنو در یادداشت اخیری
نوشت :صادرات گندم روسیه به ایران در فاصله اول ژوییه تا  ۲۷سپتامبر به ۲.۴
میلیون تن رسید .این میزان فراتر از صادرات گندم روسیه به ایران به میزان ۱.۴
میلیون تن در کل فصل  ۲۰۲۰-۲۰۲۱بوده است

قول مساعدت رئیس سازمان ملی استاندارد برای

مقـابله با ماشیـنآالت غیـراستاندارد پـخت نـان
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غالمرضا شــریعتی ،رئیس سازمان ملی استاندارد در حاشیه بازدید از غرفه شــرکت ماشینسازی مرشدگوهر در سیزدهمین
نمایشــگاه بینالمللی صنعت غالت ،آرد و نان (ایبکس) ،این وعده را داد که ســازمان ملی استاندارد با تولیدکنندگان خارج از
چارچوب مقررات استاندارد ،مقابله خواهد کرد.
محمود مرشــدی ،مدیرعامل شــرکت ماشینســازی مرشــدگوهر و دبیر انجمن ماشینســازان نان و شــیرینی بیان کرد :طی
انعقاد قراردادی میان سازمان ملی استاندارد و شرکتهای بازرسی ،این شرکتها به منظور بررسی رعایت مقررات استاندارد،
بعضا کارگاههای به اصطالح زیرزمینی که خارج از ضوابط استاندارد
از کارخانههای تولیدی بازدید به عمل میآورند .متأسفانه ً
فعالیت دارند و فاقد نشان استاندارد ملی هستند ،به نحوی از شرکتهای بازرسی ،استانداردهای موردی دریافت میکنند.
مرشــدی ادامه داد :این شــرکتها به این دلیل که از ممیزی سازمان ملی استاندارد رد نشــدهاند ،مجاز به نصب استاندارد
در دستگاههای تولیدیشان نیستند.
وی افــزود :متأســفانه ایــن دســته از تولیدکنندگان ،محصــوالت خــود را روانه بازارهــای داخلــی و حتی خارجــی میکنند که
علیرغم اینکه برندهای واقعی و اســتاندارد را زیر سؤال میبرند ،سالمت کاربر دستگاه و حتی مصرفکننده محصول تولیدی
را به خطر میاندازند.
مرشدی خاطرنشان کرد :انجمن ماشینسازان نان و شیرینی طی نامهای به سازمان ملی استاندارد ،این موضوع را پیگیری
خواهد کرد تا با تولیدکنندگان فاقد نشان استاندارد ،مقابله شود .این اقدام به این منظور صورت میگیرد که شرکتهای فاقد
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حتما اقدام نمایند.
اســتاندارد برای دریافت نشان الزامی و اجباری ملی استاندارد،
ً
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آرد ســه نرخــی بازار
نان را بهم ریخته است اجرای طرح غنیسازی آرد و
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خبر داد:

خراسان جنوبی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت :در حال حاضر طرح
غنیسازی آرد و نان با آهن ،اسید فولیک و ویتامین  Dدر خراسان جنوبی در دست اجراست.
وی بــا بیان اینکــه غــذا مهمترین نیــاز اولیه جوامــع انســانی و تضمین امنیــت غذایی از
ضروریترین اصول محافظت از ســامت جامعه است ،خاطرنشان کرد :تهیه غذای ایمن
با کیفیــت مطلوب برای تداوم بقای بشــر و کیفیت زندگــی امری ضروری
است.
آهنی ادامه داد :در حال حاضر آرد و نان در خراسان جنوبی با آهن
و اسیدفولیک غنیسازی میشود و براساس نتایج پایشها میزان
مورد نیاز افزودن ویتامین  Dبه آرد مشخص خواهد شد.
وی افزود :درخصوص اجرای طرح غنیسازی آرد با آهن
و اســید فولیــک ۱۱۹ ،مــورد آزمایــش و بررســی در
زمینــه نحوه ترکیــب و درصــد موفقیــت انجام
شــده است و طرح غنیســازی آرد با ویتامین
 Dهم در مرحله مقدماتی قرار دارد.

نحوه محاسبه مطالبات
آسیابانی در هاله ای از ابهام!
مدیرعامل کارخانه آرد فجر ســنندج گفت :طی اعالم از ســوی شــرکت بازرگانی دولتی ایران
روند پرداخت مطالبات اینگونه اســت کــه ابتدادر اولین خرید  ۶۰درصد از میزان ســهمیه کل
گندم خریداری شده ماه جاری از محل گندم یارانه ای و در ماه های بعدی  20درصد از سهمیه
گندم ماهیانه پرداخت می شــود این درحالی است که نحوه محاســبه مطالبات را به ما اعالم
نکرده اند و برای ما در هاله ای از ابهام است
پدرام معتمدوزیری خاطرنشان کرد :علی رغم اینکه در نامه وزیر جهاد کشاورزی صراحتا ذکر
شده باید ظرف مدت دو هفته نسبت
بــه پرداخــت مطالبــات اقــدام شــود
گویا اســتدالل شــرکت بازرگانــی دولتی
ایران این است که طی دو هفته نحوه
پرداخت مطالبات مشــخص گردد که
این امر خالف مقررات است!
وی افــزود :قطــع بــه یقیــن ا گــر
آزادســازی ســبوس اجرایــی مــی شــد
بــرای آســیابانان منافــع بیشــتری
نســبت به پرداخت مطالبات داشت،
متاسفانه پرداخت تدریجی مطالبات
زیان آسیابانان را جبران نمی کند.
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رئیــس اتحادیــه نانوایــان
فانتــزی تهــران گفــت :بــی
نظمــی موجــود در بــازار آرد
ونان نتیجه سه نرخی بودن
قیمت آرد است.
بــه گــزارش کارآفرینــی و
صنعت غذا ،بــه نقل از اتاق
اصناف تهران ،محمدجواد
کرمــی درباره دالیل گرانــی نان در برخــی از واحدهای صنفی،
گفت :هزینههای تولید در سالهای اخیر افزایش نرخ داشتند
از اینرو طبیعی است که شاهد افزایش نرخ نان باشیم.
وی با بیان اینکه ابتدای هر سال دولت درآمد کارگر ،بیمه و
مالیات را مشخص می کند ،افزود :هر ساله ما شاهد افزایش ۱۰
درصدی هزینهها هستیم ،اما تمامی دولتها در ایران تالش
دارنــد که با ثابت نگه داشــتن نرخ آرد قیمت نــان را ثابت نگه
دارند .این در حالی است که  ۷۵درصد از دالیل گرانی نان به
هزینههای تولید بر میگردد.
این فعال صنفی در ادامه با اشاره به نرخ فروش آرد ،افزود:
دولــت گنــدم را  ۷هــزار و  ۵۰۰تومــان از کشــاورزان خریــداری
میکند ،امــا کیلویی  ۶۶۵هــزار بــه نانواییها یارانــه بگیرهای
نــوع یــک» ۲ ،هــزار و  ۷۰۰تومان به بخــش صنــف و صنعت ،و
کیلویــی  ۹۰۰تومــان بــه آزاد پزهــا عرضه میکنــد .تجربــه ثابت
کرده اســت همین عدم نرخ ثابت باعث بینظمــی در بازار آرد
و نان شده است.
وی در ادامه با اشــاره به لزوم تک نرخی شــدن نرخ گندم و
آرد ،گفــت :قیمت گنــدم و آرد در تمام دنیا ثابت اســت ما هم
باید با تصمیمات درست قیمت آرد را واقعی کنیم.
کرمی ،سال  ۱۳۸۹را سال شــکوفایی صنعت نانوایی خواند
و افزود :در این سال پول به حســاب مردم واریز شد و اصالح
قیمت به بهترین شکل ممکن انجام گرفت.
وی در ادامــه با اشــاره به تعــداد واحدهای صنفــی فعال در
کشــور ،گفــت :در حال حــال حاضــر  ۹۹هــزار واحــد صنفی در
کشــور فعالیــت دارند که بیــش از نیمی از این تعــداد در بحث
تولید نان تبحر الزم را ندارند .دولت هم ا کنون  ۵۰هزار میلیارد
تومان ،یارانه به بخش آرد و گندم پرداخت میکند که ا گر این
یارانه درست هزینه شــود نه تنها شاهد ثبات قیمت خواهیم
بود بلکه درجه کیفی نان نیز بهتر خواهد شد.
رییس اتحادیه نانوایان فانتزی تهران خاطر نشان کرد :مواد
اولیــه مرغوب ،ماشــین آالت بــه روز و نیــروی انســانی مهارت
دیــده ســه عامل مهــم در بــاال رفتــن کیفیت نــان هســتند که
ا گرایــن  ۳بــه خوبی کنار هــم قــرار بگیرند در محصــول نهایی
با کیفیت در بهدست مشتریان میرسد.

نان در سطح خراسان جنوبی
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انتخاب شخصیت صنعت غذای سال 1400

همانطور که خوانندگان عزیز و محترم ماهنامه صنعت غذا استحضار دارند آقایان غالمعلی سلیمانی بنیانگذار گروه صنایع غذایی
کاله ،مرتضی سلطانی بنیانگذار گروه صنعتی زر ،فردین عالیزاد بنیانگذار گروه صنعتی عالیفرد (سن ایچ) ،احمد فتح اللهی رئیس
هیئت مدیره ســبزی ایران ،احمد صادقیان مدیرعامل شــرکت تک ما کارون ،مهدی کریمی تفرشــی مدیــر عامل مجتمع صنایع
غذایی گلها ،علی شــریعتی مقدم مدیــر عالی گروه بین الملــل نوین زعفران ،بزرگمهر دادگر مدیر عامل شــرکت دوشــه آمل ،صمد
رسولوی بنیس مدیر عامل شرکت درنا ،عبداهلل قدوسی مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) و حسین مصطفی زاده مدیر
هلدینگ بیژن به ترتیب به عنوان شخصیت صنعت غذای سال های  89تا  99برگزیده شدند .امسال هم این ماهنامه قصد دارد
باز هم از نظرات شــما بزرگواران بهره جوید و شخصیت برتر صنایع غذایی در سال  1400را معرفی نماید .لذا از شما در خواست می
شود تا فرم زیر را تکمیل و به دفتر ماهنامه ارسال نمایید.
آخرین مهلت ارسال  10 :اسفند  - 1400شماره واتساپ 09357983310
رتبه

نام و نام خانوادگی برگزیده

سمت

دلیل انتخاب

تبصره :1جدول فوق شامل سه انتخاب می باشد که انتخاب اول  10امتیاز ،انتخاب دوم  7امتیاز و انتخاب سوم  5امتیاز محاسبه
خواهد شد.بنابراین در انتخاب های خود دقت الزم را مبذول فرمایید.
تبصره  :2به فرم هایی که پس از تاریخ  10اسفند  1400ارسال می شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
نام و نام خانوادگی پرکننده فرم:
میزان تحصیالت:
شغل:
								
شماره تماس:

برخی کارآفرینان صنایع غذایی کشور

امضاء:

به ترتیب حروف الفبا
«آثاریان» صنایع غذایی مانا « -آ گاهی» تهران همبرگر (مام) « -ابراهیمی» صباح « -احتشام» تروند زعفران « -احمدخانلو» صنعت
آرد « -اروئی» فرآورده های گوشــتی اروئی « -بابایی» ســه نــان « -برهانی» تکدانــه « -بیوک» داداش برادر« -پایــداری» میهن -
«پاینده آزاد» پا کدام پارس « -پیروز حمیدی» کامبیز « -توکلی شانجانی» آی سودا « -ثابت پی» نامی نو « -جهانگیری» پارس استا
 «خانمحمدی» نان سحر « -راهب» ایران گالب « -ژائله» شیرین عسل « -سالک نجات» آناتا « -سحرخیز» سحرخیز « -سرمد»افرا « -شانجانی» فرمند « -شکروی» فرآورده های غذایی شکلی « -ضیائیان» صنایع آرد ورامین« -طیبی» شهد ایران « -عبداهلل»
روژین تا ک « -عبدالهی» سمیه « -عصارزاده گان» آرد جرعه « -فخار» پدر خوب « -فروتن» بنیانگذار بهروز « -فهندژ » یک و یک
 «فیصل» شاهسوند « -قازاریان» فرآورده های گوشــتی رباط کریم « -قدس» کدبانو (دلپذیر) « -قنبریانس» آندره « -کامرانی»بهفام « -کاوســی» ترخینه « -کریمی» ماسترفوده (بایودنت) « -گرامی» گلســتان « -مصطفوی» زعفران مصطفوی « -مصطفی
زاده خوئی» بیژن « -معصومی» تالونگ « -میرسلیمی» فرآورده های روغنی ایران« -میکائیلیان» میکائیلیان « -ناصری» حلوای
عقاب « -نصیری» رامک « -نوربخش» دامداران « -هوشنگ نژاد» مینو « -یزدجردی» آرد تابان « -یزدی» خوشگوار « -یغمایی»
چی توز « -نوری نسب» سمیرا و ...
لیدرهای دیگری نیز در عرصه صنایع غذایی کشور فعال هستند که در صورتی که نام آن ها از قلم افتاده است و خوانندگان محترم
آشنایی دارند ،می توانند آن اشخاص را به عنوان شخصیت سال انتخاب نمایند.
صنعت غذا
ماهنامه
Food Industry
Magazine
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شخصیت صنعتغـذای
ســـال 99
همان طور که خوانندگان محترم ماهنامه
صنعت غذا مستحضر هستند امسال نیز مانند
سال گذشته شخصیت صنعت غذا انتخاب
گردید.
این شخصیت نمونه حسین مصطفیزاده،
مدیر هلدینگ بیژن می باشد.
نظرات تنی چند از اهالی صنعت غذا درباره
ایشان را میخوانیم:

عبداهلل قدوسی
مدیرعامل شرکت پگاه
شخصیت صنعت غذای
سال 98

غالمعلی سلیمانی
مرتضیسلطانی
فردین عالیزاد
احمد فتح الهی
احمد صادقیان
مهدی کریمی تفرشی
شرکت کاله
شرکت زر ماکارون
شرکت سن ایچ
شرکت سبزی ایران
شرکت تک ماکارون
شرکت گلها
شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای
سال 89
سال 90
سال 91
سال 92
سال 93
سال 94
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علی شریعتی مقدم
بزرگمهر دادگر
صمد رسولوی بنیس
شرکت نوین زعفران
مدیرعامل شرکت درنا شرکت دوشه آمل
شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای
سال 95
سال 96
سال 97

دکتر حسن فروزان فرد ،رئیس هیئت مدیره شرکت کامبیز:
ایشــان ایده ای برای توســعه در صنایع غذایی دارند که این ایده ای مطلوب برای اصالح شــرایط موجود می باشــد به این معنا که در واقع تعداد و اندازه
شرکت های فعال در این حوزه شرایطی را برای توسعه کمی و کیفی فراهم می کند .در واقع تمرکز بر حل مشکل فروش و توزیع محصوالت از طریق هلدینگ
کاری و استفاده از برند مشترک می تواند راه حل مناسبی برای وضعیت موجود صنعت غذا باشد.

مهدی بهمنیار ،مدیر عامل شرکت آرد دره شهر:
جناب آقای مصطفی زاده فردی بسیار خالق و مدیری توانا هستند .انتخاب ایشان به عنوان شخصیت سال را تبریک عرض می کنم.
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اخبـار شرکتـــ هـای

صنــایع غـذایـی
شرکتهای صنایع غذایی که عالقمند به درج خبـرهای خود
در ماهنامه صنعت غذا هستند مراتب را از طریق تلفن یا فا کس به
تحریریه نشریه اطالع دهند .

گروه صنعتی نان سحر موفق به
کسب نشان ایمنی و سالمت از
وزارت بهداشت شد
با عنایت به مصوبه هیئت محترم وزیران و پنجمین مصوبه شــورای عالی ســامت و امنیت غذایی و اهداف عالیه وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی در
حفظ سالمت مصرف کنندگان و تامین غذای ایمن و سالم در تمامی مراحل زنجیره غذایی و بر اساس رای کمیته عالی اعطاء نشان ایمنی و سالمت ،شرکت نان
سحر موفق به دریافت نشان ایمنی و سالمت از سوی سازمان غذا و دارو ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گردید.
این همایش ملی با حضور وزیر بهداشت ،رئیس سازمان غذا و دارو ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،مسئولین ارشد کشوری و دست اندر کاران حوزه سالمت
و صاحبان صنایع در روز  27مهرماه سال جاری و در مرکز بین المللی همایش های رازی برگزار شد.
در این همایش مهدی خان محمدی « رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی نان سحر» در سخنرانی خود خاطر نشان کرد که یکی از حوزههای اقتصاد که با پاندمی
کووید 19-بیشترین آسیب را متحمل شد ،حوزه صنایع غذایی بویژه صنعت نان بوده است.
این در حالی است که ما همواره وظیفه خود دانسته ایم تا در شرایط کنونی ،عالوه بر دغدغه مندی در حوزه سالمت پرسنل و تالش بی وقفه در راستای ایجاد
راهکارهایی جهت محافظت هر چه بیشتر از سرمایه های انسانی ،در راستای تولید محصوالت سالمت محور نیز پیشرو و فعال باشیم.
در پایان همایش نیز هادی خان محمدی «مدیر عامل شــرکت نان سحر» مفتخر به دریافت نشان ایمنی و ســامت و لوح سپاس برای تولید محصول نوآورانه
Food Industry Magazine
«نان حجیم با پودر هسته خرما و سبوس برنج» گردیدند.
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صنایع غذایی ب.آ به عنوان واحد
نمونه استاندارد و کنترل کیفیت
انتخاب شد
گروه صنایع غذایی ب.آ به عنوان واحد نمونه استاندارد و واحد کنترل کیفیت نمونه سال  ۱۴۰۰انتخاب
شد و تندیس دریافت کرد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا ،به همین مناسبت جمال رازقی جهرمی ،مدیرعامل صنایع غذایی ب.آ
در پیام تبریکی به همکاران خود گفت :کسب افتخار واحد تولیدی نمونه استاندارد و واحد کنترل کیفیت
نمونه استان فارس را به همه شما همراهان کیفیت صمیمانه تبریک عرض می نمایم .
بر کسیپوشیدهنیستانتخابتوامانشرکتبهعنوانواحدتولیدینمونهو واحد کنترل کیفیتنمونه
استان رویدادی است که به لحاظ حساسیت ها و ریز بینی های سازمان ملی استاندارد ایران ،جز با همت،
حمیت ،غیرت ،دقت و صداقت فرد فرد شما عزیزان دست یافتنی نبوده و نخواهد بود.
بر خود واجب می دانم ضمن تقدیر و تشکر از تالشها و دلسوزی های تمامی اعضای خانواده بزرگ ب.آ
 ،یادآور گردم که کسب این موفقیت و اعتماد مضاعف ایجاد شده به شرکت  ،مسئولیت خطیر ما را به واسطه افزایش سطح توقع کلیه مخاطبین و ذینفعان ،صد چندان
نموده است .انتظار دیگران از ما و انتظار ما از خودمان این است که با مشارکت فعال ،ایده پردازی ،خالقیت و نوآوری همواره ارائه کننده خدمات برتر ،بی نقص و به عنوان
الگو برای صنعت غذای کشور باشیم.
احساس قلبی من این است که امروز اثر بخشی باور ” کیفیت ،مسئولیت همه ماست” متبلور گردیده و البته تا کید فراوان دارم که این سرآغاز راه است و چراغی است برای
قرار گرفتن در مسیر تکوین و تعالی
امید که در سایه تالش و همدلی  ،شاهد تداوم این روند و کسب موفقیت های باالتر در ادامه مسیر فعالیتهای شرکت در سال های آتی باشیم .

شــرکت کشــت و صنعت بهســاز غذای زا گــرس با برنــد صنایع
غذایی اوکادو موفق به کســب نشان ایمنی و سالمت سال ۱۴۰۰
شد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا ،طی حکم و مراسمی از سوی
معاونت محترم وزیر و رئیس ســازمان غذا و دارو شرکت کشت و
صنعت بهســاز غذای زا گرس با برند صنایع غذایــی اوکادو یکی
از واحدهای فعال حوزه صنعت غذا در اســتان کرمانشاه به مناســبت روز جهانی غذا موفق به دریافت نشان ایمنی و سالمت سال  ۱۴۰۰از سوی معاونت محترم
وزیر و رئیس سازمان غذا و داروی کشور گردید.
بر اساس این گزارش لوح تقدیری به شرکت کشت و صنعت بهساز غذای زا گرس داده شد که متن لوح به این شرح است:
شرکت کشت و صنعت بهساز غذای زا گرس
با عنایت به مصوبه شماره /۱۲۰۱۹۷ت۳۷۹۶۹ه مورخ  ۸۶/۷/۲۸هیات محترم وزیران و پنجمین مصوبه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی و اهداف
عالیه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در حفظ سالمت مصرفکنندگان و تامین غذای ایمن و سالم در تمامی مراحل زنجیره غذایی و به استناد
رای مورخ  ۱۴۰۰/۷/۲۴کمیته عالی اعطاء نشــان ایمنی و سالمت ،به پاس تالش و کوشش آن شرکت در دستیابی به اهداف نظام سالمت بدین وسیله
نشان ایمنی و سالمت از سوی سازمان غذا و دارو ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به فرآورده کنسرو عدس غنی شده با ویتامین  D3و فیبر با
نام تجاری اوکادو ،رامی ،اوکادو رویال ،رامی رویال ،حدیقه با شماره پروانه ساخت  ۴۳/۱۱۸۶۳تولیدی آن شرکت اعطاء میگردد.
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دلیل آتشسوزی کارخانه
صنایع غذایی طبیعت
روابط عمومی مجموعه صنعت غذایی طبیعت از وقوع آتش ســوزی گسترده
دراین مجموعه خبرداد و گفت :آتش ســوزی منجر به بروز خســارت سنگین به
بخش تولید و بسته بندی چای و همینطور بســته بندی روغن و انبارهای این
مجموعه شده است.
به گــزارش کارآفرینی و صنعت غــذا به نقل از ایســنا؛ کارشــناس روابط عمومی
مجموعــه طبیعت در این باره اظهار کرد :به دلیــل بادخیز بودن منطقه ،تقریبا
همه قسمتهایی که دچار حریق شده بود ،از بین رفته است.
به گفته وی ،تنها بخش در امان مانده از این آتش سوزی ،بخش تصفیه روغن
و پاالیش مجموعه است که با فاصلهای مطلوب از محل بروز حادثه قرار دارد.
ایــن مســئول روابــط عمومــی شــرکت طبیعــت ضمــن اعــام ایــن خبــر کــه

خوشبختانه از کارگران و کارکنان مجموعه کســی آسیب ندیده است ،در رابطه
با علت بروز آتش ســوزی گفت :یکی از مســئوالن فرمانداری علت بروز حادثه را
اخالل در اتصاالت برقی مجموعه عنوان کرده است ولی بررسی علت بروز حادثه
وابســته به انجام تحقیقات اســت .هنوز نمیتوان به قطعیت دربــاره علت بروز
حادثه اعالم نظر کرد.
وی در پایان گفت :مجموعه طبیعت برای حدود  ۳۰۰۰نفر ایجاد اشتغال کرده و
انتظار ما از مسئوالن این است که در این واقعه هولنا ک و خسارت های گسترده
در کنار گروه صنعتی طبیعت باشــند و حمایت های فــوری از این مجموعه را در
دســتور کار قرار دهند تا دســت کم اشــتغالی که به زحمت در این منطقه ایجاد
شده بود ،پایدار بماند و مجموعه به سرعت به چرخه تولید بازگردد.

ارز آوری  ۷میلیون یورویی
انسیماکارون در طی سال گذشته
دکترمیراحمدی ،رییس هیات مدیره شرکت صنایع غذایی انسی ما کارون در حاشیه بازدید نمایندگان رسانه ها از خط تولید فاز دوم این شرکت واقع در شهرک
صنعتی صفادشت ،گفت :شرکت صنایع غذایی انسی به جهت کیفیت و نوع طراحی جزو برندهای درجه یک کشور است.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا ،دکتر سید یاسر میر احمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اعالم اینکه ارزش صادرات ما بالغ بر  ۷میلیون یورو بود ،گفت:
عمده صادرات شرکت انسی مربوط به رشته سوپی و کالفی بود که به کشور عراق و کانادا صادر شد به عنوان مثال برغم همه مشکالت پیش رو سال گذشته بالغ
بر  ۳۰۰۰تن صادرات به عراق داشتیم.
او با اشاره به اینکه رتبه اول تولیداسپا گتی متعلق به اروپا است ،افزود :با این حال شرکت انسی توانست محصوالت خود را به اروپا صادر کند به این دلیل تولیدات
تولیدات کشورهای اروپایی را دارد.
قدرت رقابت
ما از لحاظ کیفیت،
IndustryباFood
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رئیس سازمان ملی استاندارد در بازدید از دلپذیر:

ایجاد امنیت برای سرمایه گذار رونق
تولید را به همراه دارد

رییس ســازمان ملی اســتاندارد ایــران در بازدید از شــرکت
دلپذیــر گفت :ناامنــی در بخش تولید موجب فرار ســرمایه از
کشور می شود.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا ،غالمرضا شریعتی ،امنیت
را مهمترین دغدغه بخش خصوصی دانست و اظهار داشت:
دولت موظف است از بخش خصوصی صیانت کند تا سرمایه گذار بدون هیچ نگرانی به اشتغال ،تولید ،نوآوری ،ابتکار و خلق ثروت بپردازد.
وی با بیان اینکه هر قدر امنیت برای ســرمایهگذاری وجود داشته باشــد تولید در کشــور رونق پیدا میکند ،افزود :باید با رفع تنگناها و الگوگرفتن از مسیرهای
موفق طی شده شرایط را برای تولیدکنندگان تسهیل کنیم
رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه گفت :ضمن حمایت از بخش خصوصی باید حقوق مصرفکنندگان را نیز مدنظر قرار دهیم.
شریعتی با بیان اینکه تولید کنندگان در کنار مصرف کنندگان هستند اظهار داشت :تولیدکنندگان برای جلب رضایت مشتریان خود روز به روز بر کیفیت تولید
افزوده و از تولید خود مراقبت می کند و به نوعی در کنار مصرفکنندگان هستند.
شریعتی در ادامه از فرآیند تولید محصوالت دلپذیر بازدید کرد و گفت :در کنار شما هستیم تا با آسودگی به کشور و مردم عزیز ایران خدمت کنید.
در این بازدید تنی چند از مدیران گروه صنایع غذایی کدبانو(دلپذیر) از جمله محمد اسماعیل قدس(رئیس هیئت مدیره دلپذیر) و محمد اورنگ (مدیرعامل
این شرکت) نیز حضور داشتند.

این روزها تورم در جامعه ایران به صورت لحظه ای باال می رود و قیمت کاالها
هم هفتگی و ماهانه گران می شود و مردم هم در یک روند نزولی قدرت خرید
خود را از دست داده اند تا جایی که ســفره دهک های پایین جامعه کوچکتر
شده و برخی مواد غذایی از وعده غذایی مردم حذف شده .
در این مســیر برخی شــرکت ها همســو با مســئولیت اجتماعی در یک ســال
گذشــته با افزایش بهره وری ،قیمت تمام شــده را با وجود گرانی مواد اولیه و …
حفظ کرده اند و با حداقل حاشیه سود اشتغال خود را پایدار نگه داشته اند.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا ،شــرکت زر ما کارون بــه عنوان تولیدکننده
ای که از ســال  ۱۳۸۴فعالیت خود را آغاز کرده ،و نخستین تولیدکننده پاستا با
آرد سمولینا در ایران بوده برای حفظ اعتبار برندش با وجود افزایش دو برابری
قیمــت مواد اولیه در ســال جدید ،از ســال گذشــته تا کنون هیچگونــه افزایش
قیمتــی در محصــوالت خــود اعمــال نکــرده اســت و بر طبــق آخریــن مصوبات
سازمان های مربوطه فعالیت می نماید.
زرمــا کارون در حالــی با همان قیمــت قبل محصوالتــش را به بــازار عرضه می
کنــد کــه تنهــا در فروردین امســال نزدیــک بــه  ۳۹درصــد افزایش در دســتمزد
کارگران ایجاد شــد و در کاهش حاشــیه ســود شــرکت موثر بوده ،امــا از آنجایی
که اســتراتژی اصلی زر ما کارون از بدو تاســیس تا کنون بر پایه مشــتری مداری
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تعامل دو سویه زرماکارون و مصرف کننده گان
وفادارش

اســتوار بوده همواره رضایت مشــتریان را به عنــوان برگ برنده در بازار کســب و
کار انتخاب کرده و در مقابل وفاداری مشتریان و انتخاب شدن به عنوان برند
حامی مصــرف کننده و همچنین برنــد محبوب در گروه پاســتا و ما کارونی را به
عنوان نتیجه اســتراتژیک کســب کرده و این رابطــه متقابل و دوســویه همواره
وجود داشته است.
در چنــد وقــت اخیــر شــرکت زرمــا کارون قیمــت محصــوالت خــود را ثابــت
نگهداشته است اما خبرهایی به گوش می رسد که در برخی فروشگاه ها از این
اقدام سواستفاده کرده و با پا ک کردن قیمت محصول و جایگزین کردن قیمت
جدید عمال تــورم جدیدی را به مصرف کنندگان وفــادار این برند تحمیل کرده
اند ،از این رو مصرف کنندگان این برند باید نسبت به خرید محصول از فروشگاه
های معتبر اقدام کنند و در صورتی که قیمت کاال مخدوش بود این موضوع را
به دســتگاه های نظارتی اطالع دهند تا از فضاسازی و سواستفاده برخی افراد
علیه برندها یا تولیدکنندگان داخلی جلوگیری شود.
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تروند زعفران محصوالت
نوآورانه خود را به رخ
جهانیان کشید
گــروه تولیدی و کشــاورزی ترونــد زعفران قائــن با حضور در نمایشــگاه
آنوگای آلمان ،محصوالت جدید و نوآورانه خود را به رخ جهانیان کشید.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا ،نمایشــگاه بزرگ مواد غذایی آلمان
(آنوگا) در شــهر کلن آلمــان از  ۱۷الی  ۲۱مهر ماه امســال در حال برگزاری
اســت .این رویداد یکــی از برجســته ترین نمایشــگاه های مــواد غذایی
جهان به شمار می آید.
براساس این گزارش نمایشگاه آنوگای کلن آلمان ( )koelnmesseاز ده
نمایشــگاه تجاری جدا در زیر یک سقف تشکیل شده است که بر روندهای آینده متمرکز است،بیش از  ۱۵۰کشــور دنیا حضور دارند و امسال از ایران  ۲۰شرکت در
زمینه خشکبار ،زرشک ،زعفران ،پسته ،کشمش ،انجیر ،خرما و … در این نمایشگاه حضور دارند.
گفتنی اســت تروند زعفران قاینات ا کسترکت زعفران را در نمایشگاه آنوگای  ۲۰۱۹معرفی کرد و پس از دو سال تحقیق و بررسی تکمیلی ،در نمایشگاه امسال آن را
در ســطح ِ
کیفی اســتفاده در صنایع و مصارف خانگی ارائه کرد .این محصول که یک فرآورده ی جدید از زعفران است و مصرف زعفران را آسان نموده ،هم راستا با
شــعار نمایشگاه است و توجه افراد زیادی را به خود جلب کرده و خریداران سابق آن نیز برای آشنایی بیشتر با شرکت و توانایی های گروه تولیدی کشاورزی تروند
زعفران قاینات از کشورهای زیادی برای بازدید به غرفه این شرکت در نمایشگاه آنوگا مراجعه کردند.
به گقته مهندس محســن احتشــام ،بنیانگذار گروه تولیدی و کشــاورزی تروند زعفران قاینات این نمایشگاه جایگاه مناســبی برای به نمایش گذاشتن و معرفی
محصوالت جدید است و دستاوردهای زیادی به همراه دارد .بخش زیادی از نوآوری های متعدد گروه تولیدی کشاورزی تروند زعفران قاینات بدلیل حضور مستمر
در اینگونه نمایشگاه هاست که کمک می کند این شرکت همیشه به روز و همراه با آخرین دستاوردهای صنایع غذایی دنیا باشد.

انتخاب پگاه اصفهان به
مناسبت روز جهانی ایمنی غذا
شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان به مناسبت روز جهانی ایمنی غذا در سال  ۱۴۰۰انتخاب شد .
بــه گــزارش کارآفرینــی و صنعت غــذا ،بــه مناســبت روز جهانی ایمنی غذا در ســال  ۱۴۰۰شــرکت شــیر
پاستوریزه پگاه اصفهان به عنوان واحد شایسته انتخاب شد.
در متن این تقدیرنامه آمده است:
آنچه امروز در پرتو اهتمام مستمر و دلسوزانه مدیریت و کارکنان آن واحد تولیدی بدست آمده،
پایههای مستحکمی برای استمرار حرکت در مسیر ارتقا سالمت و برقراری و توسعه نظام مدیریت
ایمنی مواد غذایی بوده و نقش مهمی در دستیابی به اهداف سیاستهای نظام سالمت و توسعه
پایدار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران دارد.
انتخــاب شایســته آن واحد به مناســبت روز جهانی ایمنــی غذایی در ســال  ،۱۴۰۰مرهون لطف
الهی و مدیریت آ گاهانه و تالش آن مجموعه اســت ،با ســپاس و تبریک این موفقیت  ،از پیشگاه خداوند متعال ،ســربلندی خدمتگزاران عرصه صنعت و
تولید ایران عریز را خواستاریم.
گفتنی است شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان برای سه سال متوالی  ۹۸ ،۹۷و  ۹۹به عنوان واحد نمونه کشوری سازمان ملی استاندارد انتخاب شده و تندیس
Food Industry Magazine
دریافت نموده است.
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خدمات پس از فروش قوی و کیفیت باال دو اصل
مهم گروه صنعتی بهمنی
مدیرعامــل گــروه صنعتــی بهمنی گفــت :مجموعــه ما بــه صورت مســتمر با
مشــتریان در تعامــل اســت و یکــی از اصــول مهم مــورد توجــه ما رعایــت اصل
مشتری مداری است.
عارف بهمنی تصریح کرد :خوشبختانه گروه صنعتی بهمنی مفتخر است بیش
از  ۹۹درصد آســیابانان کشــور از پشــتیبانی قوی و کیفیــت مطلوب محصوالت
رضایت کامل را دارند

وی افــزود :گــروه صنعتــی بهمنی فــار غ از هر مســئله دیگــری بــه کیفیت می
اندیشد و خوشبختانه مشتریان ما دائمی هستند.
گروه صنعتی بهمنی ســه دهه اســت که تقریبا  ۹۰درصد از قطعــات مورد نیاز
صنعت آسیابانی را تامین و عرضه می کند.

بازگشت هلدینگ طبیعت به چرخه تولید با عزم ملی مسئوالن
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«محمد مختاریانی» ،مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هلدینگ طبیعت ،با اشاره به
اینکه این هلدینگ با هدف تأمین و توزیع کاالهای اساســی مصرفی خانوار در سراسر
کشور خدماتی را ارئه میدهد ،اظهار کرد :هما کنون هلدینگ طبیعت به عنوان یکی از
بازیگران اصلی بازار است که توانسته محصوالت متنوع و با کیفیت دیگری نظیر برنج،
روغن ،چای ،رب گوجه فرنگی و تن ماهی را به بازار عرضه کند.
وی با اشاره به اینکه این هلدینگ در حوزه روغن بیش از  10درصد سهم بازار را به خود
اختصاص داده است ،تصریح کرد :هلدینگ طبیعت در حوزه تن ماهی و رب بیشترین
میزان تولید و در حوزه چای سهم قابل توجهی را در کشور به خود تخصیص داده است.
مختاریانی افزود :همچنین این هلدینگ در برنج ایرانی بستهبندی شده ،نقش قابل
توجهی در کشــور دارد .همچنین  35درصد برنج وارداتی کشــور توســط این هلدینگ
انجام میشود.
وی ادامه داد :براســاس برنامه از پیش تعیین شــده ،قرار اســت ظرف یک ماه آینده
خط تولید انواع کنسروجات در کارخانه طبیعت دو ،واقع در شهر ساوه افتتاح شود.
رئیس هیئت مدیره هلدینگ طبیعت گفت :هم ا کنون 2هزار و َ 942تن در این شرکت
بیمه هســتند و با اضافه شدن افراد روزمزد ،تعدادشــان به بیش از  3هزار َتن میرسد.
این میزان اشــتغالزایی به غیر از ســرمایهگذاری در فروشــگاههای زنجیرهای است که
هلدینگ طبیعت به عنوان ســهامدار این بخش بوده و این فروشگاهها به نوعی به ما
وابسته هستند .در مجموع نزدیک  7هزار تن در این هلدینگ مشغول به کار هستند.
مختاریانی گفت :حــدود  20میلیارد تومان در ماه گذشــته به کارکنان پرداخت شــده
است و با وجودی که هزار نیروی شاغل در کارخانهای بودند که منجر به آتشسوزی شده
است ،حقوق آنها را چند روز زودتر از موعد مقرر پرداخت کردیم و از آنها خواستیم سر
کار خود حاضر شوند و تالش کردیم که وظایف خودمان را به نحو احسن انجام دهیم.
مدیرعامل هلدینگ طبیعت افزود :از آنجا که مجموعه هلدینگ طبیعت ،مجموعه

بسیار بزرگ و گستردهای است،
مــا تــاش میکنیــم بــا ّاتــکا بــه
خودمان دوباره این کارخانه را
راه بیندازیم تا فعالیت کارخانه
مختــل نشــود؛ بنابرایــن برای
راهانــدازی مجــدد آن نیــاز بــه
حما یتهــا ی همهجا نبــه
مســئوالن داریم تا به اشــتغال
جوانان خدشه وارد نشود.
وی خاطرنشــان کــرد :بعد از
شســوزی ،مســئوالن
وقــوع آت 
اســتانی از این کارخانه بازدید
کردند و حتی در این خصوص جلس ـهای نیز تشکیل شــد .کمابیش تماسهایی نیز از
سوی مسئوالن کشوری داشتیم .متأسفانه ُبعد آتشسوزی خیلی وسیع بود؛ بنابراین،
باید یک عزم ملی از سوی مسئوالن جهت حمایت از این هلدینگ صورت گیرد تا بتوانیم
کارخانه را دوباره با تأمین تجهیزات راهاندازی کنیم.
وی گفت :انتظار داریم که مسئوالن کمک کنند تا کاال و مواد اولیه مورد نیاز را از گمرک
خارج کنیم ،چون این کاالها چندین ماه است در گمرک مانده است .برای نمونه ،مواد
اولیه روغن و برنج وارداتی که طبق قوانین وارد کشور شده ،همچنان در گمرک است.
مختاریانی خاطرنشــان کــرد :انتظار داریــم با حمایت مســئوالن و تســهیل قوانین و
مقــررات بتوانیم به چرخه تولیــد بازگردیم تا برند طبیعت دچار رکود نشــود و همچنان
با قدرت هر چه بیشتر به فعالیت خود در بازار ادامه دهد .همچنین بیمه باید در این
زمینه کمک کند تا با پیش پرداختها بتوانیم ماشینآالت و مواد اولیه را سفارش دهیم.
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 ۶۰درصد ماهی تن ،وارداتی است
افزایش قیمت میزان مصرف را کاهش داد
کارخانهجات با تنوع به دنبال افزایش انگیزه مصرف هستند

دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران اظهار داشت:
افزایش قیمت میزان مصرف این محصول را کاهش
داد بــه همیــن دلیــل برخــی از کارخانهجــات تالش
کردند بــا تنوع در تولیــد انگیزه مصرف ایجــاد کنند و
اینگونه حــق انتخــاب بــرای مصرفکننــدگان ایجاد
کننــد .تــن ماهــی زعفرانــی ،شــویدی ،فلفلــی و تن با
روغن زیتــون جزو تولیدات جدیــد کارخانهجات تن
است.
سیدمحمد میررضوی درباره دالیل گرانی تن ماهی
در هفتههای اخیر ،گفت :بعد از خارج کردن ماهی
وارداتی از ردیف یک اعطای ارز  ۴۲۰۰تومانی شــاهد
افزایش نرخ این قلم در بازار بودیم.
وی ادامه داد :قیمت تن ماهی  ۳سال پیش  ۸هزار
تومان بود اما وقتی این کاال دیگر مشمول ارز دولتی
نشد از اینرو تولیدکنندگان ماهی مورد نیاز خود را با
ارز آزاد وارد کردند بههمین دلیل قیمت این کاال روند
جهشــی به خود گرفت و از  ۸هزار تومان به  ۱۴هزار و
سپس به باالی  ۳۰هزار تومان رسید.
ایــن فعــال اقتصــادی با اشــاره بــه نــام ماهیهای
کاربردی در صنعــت تن ،گفت :ماهیهــای محبوب
این صنعت عبارتنــد ماهی هیدر ،گون ،صارم ،زرده،
پلوفیــن و … ۴۰ ..درصــد از نیــاز مــا در ایــن بخش در
داخل کشــور تامین و بقیه آن از طریق واردات تهیه
و فراهم میشود.
دبیر سندیکای صنایع کنســرو ایران با بیان اینکه
چین مهمتریــن تامینکننده ماهی کنســروی ایران
اســت ،افــزود :پیــش از اعمــال تحریمهــا ماهــی تــن
از کشــورهای تایلنــد ،اســپانیا ،کــره جنوبــی و برخــی
کشورهای اروپایی وارد میکردیم.
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وی در پاســخ بــه این پرســش که چــه نــوع روغنی
در صنعــت کنســرو ماهــی کاربــرد دارد ،بیــان کــرد:
روغن مایع و اســتاندارد که مورد تایید سازمان ملی
استاندارد است در کنسرو ماهی استفاده میشود.
میررضوی درباره تنوع تنهای ماهی در کشور گفت:
افزایش قیمــت میزان مصرف این محصــول را کاهش
داد به همین دلیل برخی از کارخانهجات تالش کردند
با تنوع در تولیــد انگیزه مصرف ایجــاد کنند و اینگونه
حق انتخاب بــرای مصرفکننــدگان ایجــاد کنند .تن
ماهی زعفرانی ،شــویدی ،فلفلی و تن بــا روغن زیتون
جزو تولیدات جدید کارخانهجات تن است.
به گفته وی ،بدون تردیــد قیمت تن زعفرانی با تن
ساده متفاوت است.
این فعال اقتصادی با اشاره
بــه تعــداد کارخانههــای فعال
در ایــن صنعــت ،بیــان کــرد:
در حــال حاضــر  ۱۳۰واحد تن
ســازی در کشــور فعالانــد که
البتــه ایــن واحدهــا بــه دلیــل
گــران شــدن قیمــت ماهــی بــا
کمتــر از تــوان ظرفیــت خــود
فعالیت میکنند.
میررضــوی بابیــان اینکه تن
ماهی بهصورت کنسروی وارد
نمیکنیم ،افزود :بــرای تامین
ماهــی کنســروی ســالیانه ۵۰
هــزار تن ماهــی وارد میشــود.
این نکته را باید در نظر داشت
کــه تــن ایــران جــزو بهتریــن
محصــوالت کنســروی اســت
که در بین کشــورهای آســیای
میانــه ،حاشــیه خلیــج فــارس
و عــراق بســیار محبوب اســت
بــه همیــن دلیــل برخــی از
کارخانههــای داخلــی تــاش
کردند که در زمینه برندســازی
قوی عمل کنند.
وی در پاسخ به این پرسش

کــه بــا کاهــش مصــرف داخلــی میتــوان مــازاد تولید
را صادر کــرد ،افــزود :صــادرات میتواند بســیار چاره
ســاز باشــد اما موفقیت در این زمینه ملــزم حمایت
از تولیدکننــدگان اســت دولتهــا همــواره دغدغــه
اشــتغالزایی دارنــد از ای ـنرو میتــوان بــا حمایت از
کارخانههــای تن ماهی کار کارگــران در این صنعت را
حفظ کنند.
ایــن فعال اقتصــادی درباره ورق مورد اســتفاده در
صنعــت کنســرو تــن ،گفــت :بخشــی از ورق کاربردی
در صنعــت غــذا در داخل کشــور و از ســوی کارخانه
فوالد مبارکه اصفهان تامین میشــود و بخشی دیگر
وارداتی است.
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مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی وزارت بهداشت:

آب های معدنی عرضه شده در بازار براساس استانداردهای ملی
تولید و عرضه شده و مورد تائید سازمان غذا و دارو است
دکتر محمد حســین عزیزی گفت :آنچه در بازار به نام
آب معدنی عرضه میشــود بر اساس استانداردهای ملی
تولید و عرضه شده اســت و ســازمان غذا و دارو نیز بطور
دائمی بر کیفیت هر دو گروه از محصوالت نظارت دارد .
به گــزارش کارآفرینــی و صنعت غــذا ،مدیرکل فــرآورده
هــای غذایــی آشــامیدنی وزارت بهداشــت در ســئوال
خبرنگار مــا مبنی بــر اینکــه ”روز گذشــته در مصاحبه
ای در خصــوص آبهــای معدنــی که موجب بروز ســوء
تفاهماتی نزد مخاطبین شــده از جملــه اینکه آبهای
معدنــی موجود در بازار همان آب شــرب هســتند ،در
همین خصوص و با هدف شفاف سازی لطفا توضیح

الزم بفرماییــد که آیا منظــور حضرتعالی ایــن بوده که
آبهای معدنی موجود در سطح عرضه همان آب شرب
معمولی هستند ؟”
گفت :خیر به هیچ عنوان اینطور نیست و به نظر می
رسد که برداشت درستی از توضیحات اینجانب انجام
نش ـ ـ ــده  ،من در توضیحاتم عرض کردم اساسا دو نوع
آب بسته بندی در س ـ ـ ــطح عرضه وجود دارد آب های
آشامیدنی و آبهای معدنی  ،دسته ای که آب را از منابع
مختلف تامین می کنند و از روش ـ ـ ــهای تصفیه متنوع و
مختلف استفاده می کنند در گروه آب آشامیدنی قابل
شرب و هس ـ ـ ــتند و گروه بعدی آبهای معدنی هستند

که صرفا از چش ـ ـ ــمه ها و
منابع آب زیر زمینی تامین و
تولید میشوند  ،متاسفانه برخی
با برداشت نادرست از سخنان من اینگونه نوشتند که
آبهای معدنی موجود در بازار همگی آب شرب معمولی
هستند و آن را نوعی تخلف برداشت کردند  ،آنچه در بازار
به نام آب معدنی عرضه می شود بر اساس استانداردهای
ملی تولید و عرضه شده اس ـ ـ ــت و سازمان غذا و دارو نیز
بطور دائمی بر کیفیت هر دو گروه از محصوالت نظارت
دارد و لذا آنچه برخی رسانه ها منتشر نمودند برداشت
نادرستی از سخنان اینجانب بوده است .

رییس اتاق بازرگانی تبریز:

فشار اصلی آزادسازی نرخ حامل های انرژی بر دوش مصرف کننده
نهایی خواهد بود
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یون ـ ــس ژائله معتقد اس ـ ــت :آزادس ـ ــازی و افزایش نرخ
له ـ ــای انرژی ،س ـ ــبب باال رفتن قیمت تما مش ـ ــده
حام 
کاالها شده و فش ـ ــار اصلی بر دوش مصرفکننده نهایی
خواهد بود.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا ،به نقل از اتاق بازرگانی
ایران؛ رئی ـ ــس اتاق تبریز با اش ـ ــاره ای ب ـ ــه افزایش تعرفه
سوختو گاز صنایع گفت:افزایشهزینهحاملهایانرژی
موجب باال رفتن هزینه های تولید می ش ـ ــود اما در عین
حال قدرت خرید مردم باال نرفته و بدین وسیله مردم دچار
مشکالتیخواهندشد.افزایشهزینهها،قیمتتمامشده
کاال را باال برده و مصرف کننده باید هزینه نهایی را پرداخت

کند که همین موضوع سبب افت در بازار خواهد شد.
یونس ژائل ـ ــه در هفتاد و هفتمین نشس ـ ــت ش ـ ــورای
گفتوگ ـ ــوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان ش ـ ــرقی
ادامه داد :ا گر قرار بر آزادس ـ ــازی نرخ حامل های انرژی و
هزینه سوخت اس ـ ــت ،باید منابع حاصل از آزادسازی در
راستای افزایش یارانه های پرداختی به مردم هزینه شود.
ژائله در خصوص دستور دوم جلس ـ ــه مبنی بر بررسی
تبعات حذف م ـ ــاده  ۱۱دس ـ ــتورالعمل نح ـ ــوه وا گذاری
اموال مازاد موسس ـ ــات اعتباری گفت :در این راستا می
توان به تجارب کش ـ ــورهای موفقی همچ ـ ــون آلمان و یا
دیگر کش ـ ــورها اش ـ ــاره داس ـ ــت که گروهی از متخصصان

اعم از نخبگان اقتصادی و
مسئوالن دولتی در منطقه
خود ،تشکیل کارگروهی داده
و اقدام به تصمیم گیری هایی در
این زمینه می کنند.
رییس اتاق تبریز همچنین ب ـ ــر لزوم اتخاذ راهکارهایی
برای رفع مش ـ ــکل واحدهای تولی ـ ــدی و فعاالن بخش
خصوص ـ ــی در زمینه اجرای قان ـ ــون جدید چک مصوبه
سال  ۹۷تا کید کرده و ارسال جمع بندی این موضوع به
شورای گفتگوی مرکز در راستای اتخاذ تصمیمی درست
را ضروری دانست.

ضرورت ثبت روز ملی زعفران در تقویم ایران اسالمی
احســان مصطفــوی مد یــر عا مــل شــرکت زعفــران
مصطفوی گفــت :ســازمان بینالمللــی  OSECبه پاس
گرامیداشــت طالی ســرخ ایران و همچنین نکوداشــت
تــاش تمامــی فعــاالن زنجیــره ارزش زعفــران کشــور،
میکوشد تا با ثبت روز ملی زعفران در ۲۷مهرماه ،ضمن
صیانــت از جایگاه زعفــران ایرانی ،از به حیطــه درآوردن
این محصول ملی و اســتراتژیک توســط ســایر کشــورها
جلوگیری نماید.
بــه گــزارش کارآفرینــی و صنعت غــذا ،این فعــال حوزه
زعفران در ادامه عنوان کرد :همه نیک میدانیم روز ملی
زعفران فرصتی اســت تا با نگاهی علمــی ،بذر یکدلی و

وحدت در دل تمامی فعاالن زنجیره ارزش زعفران کاشته
و به فردای روشــن ایــن مرز و بــوم امیدوار ســاخت تا در
قالب برگزاری رویدادهای علمی و تخصصی ،آئین های
برداشت و توسعه صنعت زعفران ،موجبات شناساندن
ظرفیت های عظیم ا کوسیســتم زعفران ایــران را فراهم
آوریم تا ضمن توسعه گردشــگری و شناساندن ایران به
عنوان مهد و مرجع زعفران در سطح بینالمللی؛ گامی
عظیــم برای بالندگــی جایگاه و خاســتگاه این محصول
استراتژیک برداریم.
مصطفــوی افــزود :ســازمان بینالمللــی مدیریــت
تولیــد و صــادرات زعفــران بــا پیگیــری هــای مجدانه

همچون درخواست وزیر
جهادکشــاورزی از وزیــر
فرهنگ و ارشاد اسالمی
درخصــوص ثبــت روز
ملی زعفران به پیشنهاد
OSEC؛ امیدوار اســت این
عنوان بــه تقویم ایران اســامی
افــزوده شــده و لبخنــدی پــر مهــر و امیــد و عشــق بر
رخســار کشــاورزان ،زعفــران کاران و فعــاالن صنعــت
زعفــران ایران کــه حافظان طالی ســرخ هســتند ،به
همراه داشته باشد.
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مجمع عمومی ساالنه
انجمن قهوه ایران برگزار شد

در ابتدای این
مجمع حســام ربیعی سامانی رئیس هیئت مدیره
انجمن قهوه ایران ضمن گزارش کوتاهی از فعالیت
هــای انجمن گفــت :از ابتــدای تشــکیل انجمن تا
کنون تالش شــده تــا بســترهای مورد نیــاز صنعت
قهوه در جهت پیشــبرد اهداف آن فراهم گردد که
از این روی تــا کنون ســه کارگروه تخصصی شــامل
کارگــروه بهداشــت ،کارگــروه اســتاندارد و دانــش
تخصصــی قهــوه و کارگــروه صــادرات و واردات بــه
تصویب هیئت مدیره رســیده و شــروع بــه فعالیت
کردهاند.
ربیعی در ادامــه افزود :حضور پررنــگ اعضا و نیز
کارشناسان هر حوزه در این کارگروهها به شناسایی
دقیــق نیازهــا و مشــکالت صنعــت کمــک شــایان
توجهــی کــرده اســت و در تســریع بهبود مســائل و
موانع موجود تاثیرگذار بوده است.
رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن ضمــن دعــوت
از متخصصیــن فعــال در ایــن صنعــت بــه منظــور
همفکــری و همــکاری ادامــه داد :انجمــن قهــوه
ایران به عنوان متولی رســمی صنعت قهوه کشــور
در تــاش اســت بــا کارشناســی دقیــق فرصتهــا و
تهدیدهای موجود ،به فعــاالن این صنعت کمک
کند تــا بــا همــکاری و همراهــی یکدیگــر بتوانند در
شکوفا شدن هر چه بیشــتر این صنعت نوپا نقش
موثرتری ایفا نمایند و این مهم با مشــارکت مداوم
اعضــا و نیــز کارشناســان حوزههای مرتبط دســت
یافتنی خواهد بود.
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در ادامــه ســارا
رضایی دبیر انجمن
ضمن تشریح اهمیت
و هدف تشــکیل انجمن
ها پرداخــت و گفت :دریک
ســال گذشــته ازفعــاالن صنعت
بارها در جلسات هیات مدیره دعوت
بــه عمــل آمــد و همچنیــن بــا حضــور اعضای
فعــال و دغدغه منــد انجمــن توانســتیم به جهت
همسوســازی مطالبات فعاالن صنعت قهوه کشور
با استفاده از خرد جمعی و هم فکری چالشهای
مبتالبــه صنعــت را رصــد و بــا توانمندســازی نظام
انجمــن و ایفــای نقــش موثــر در بخــش خصوصی
و سیاســت گذاری هــا و با اســتفاده از توان جمعی
گامی در جهت رفع مشــکالت و ارتقا صنعت وزین
قهوه برداریم.
دبیــر انجمــن قهــوه ایــران افــزود :در مهرمــاه ســال
گذشــته با توجه به گزارشات در خصوص مسمومیت
عده ای از شــهروندان شــیرازی با قهوه ،انجمن قهوه
ایــران ســریعا بــا ریاســت ســازمان غــذا و دارو ایــران و
معاونتبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیاستانفارس
ارتبــاط موثر برقــرار کــرد و از این فرصت ایجاد شــده و
فشــار رســانه ها کمال اســتفاده را نموده و با توجه به
اهمیــت موضــوع بــرای ســازمان غــذا و دارو معاونت
مربوطه در اســتان فارس در ماه های ابان ،آذر و دی
با رصد محصوالت غیر مجاز و قاچاق در سطح عرضه
اقدام به جمع آوری محصوالت فوق نمود و با توجه به
پیگیری انجمن  ,سازمان غذا و دارو به تمام معاونت
های خود در سراسر کشور مکاتبه و درخواست نظارت
و جمع اوری کاالهای غیرمجاز و فاقد کد شناســایی.
ircو مشــخصات معتبــر و قانونی نمود که بــا توجه به
گزارشات وزارت بهداشت به انجمن این روند در حال
انجام و پیگیری میباشد
رضایی ادامه داد  :سال گذشته وزارت صمت در

خصــوص کاالی کریمر (پــودر خامــهای کننده غیر
لبنی) با دعــوت از انجمن در خصــوص ممنوعیت
ورود ایــن کاال بــه کشــور بــه جهــت وجــود ظرفیت
تولیــد داخــل درخواســت نظــر مشــورتی نمــود و
انجمن قهوه ایران نیز با قید تسریع توسط کمیته
بهداشت و نسبت به بررسی موضوع اقدام نمود و
در خصوص این کاال ضمن تهیه گزارشات مبسوط
 ،جلســات موثری نیز برگزار کرد که در نتیجهی آن
این کاال کــه بــرای صنعت قهوه کشــور مــاده اولیه
محســوب میشــود مــورد حمایــت قانون گــذار قرار
گرفــت و اعضــای انجمــن را از ممنوعیــت واردات
مســتثنی دانســت و آمارهــا بیانگــر ثبــت ســفارش
کریمر با کیفیت توســط  ۹شــرکت بازرگانــی انجمن
بواسطه ثبت  ۱۳درخواست و  ۴۲پرونده می باشد
که این خــود مؤید پویا بودن انجمــن قهوه ایران و
تصمیمساز بودن برای نهادهای ذیصالح است.
در ادامــه مجمــع بابایــی عضــو هیئــت مدیــره و
خزانه دار انجمن قهوه با ارائه گزارش مالی یکساله
اخیر پرداخت و توضیحاتی در خصوص درآمدها و
هزینه های انجمن ارائه کرد.
ســپس دکتر آرتــم شــهبابیان بعنــوان بــازرس به
دســتاوردهای مختلــف انجمــن قهــوه پرداخت و
عملکــرد اعضــای هیئــت مدیــره و دبیــر انجمن را
مثبــت تلقی کــرد و افــزود :ارتقــای رتبــه انجمن در
کمتریــن زمان ممکن بــا زحمات و ارتبــاط اعضای
انجمن و عملکرد موثر دبیر انجمن بوده اســت که
خوشــبختانه از ســوی اتاق بازرگانــی خانم رضایی
بعنوان دبیر نمونه در تشکل ها انتخاب شدند
گفتنی اســت در پایان مجمع و پس از رای گیری
از اعضــای مجمــع دکتــر آرتــم شــهبابیان را بــرای
یکســال دیگر بعنوان بــازرس انجمن انتخاب شــد
و خانم مهســا دمیرچی بعنوان بازرس علی البدل
معرفی شد.
گزارش  :یعقوب شیدایی گماسایی
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نامــی نـــو حامی مسابقه
دوستانه باشگاه کارآفرینان
کشور و پیشکسوتان استقالل
باشگاه کارآفرینان ایران در دیداری دوســتانه به مصاف تیم فوتبال پیشکسوتان
استقالل رفت.
به گــزارش کارآفرینــی و صنعت غــذا ،بــه مناســبت ورزش و تربیت بدنــی تیم های
کارآفرینان کشورمان و پیشکسوتان استقالل در دیداری دوستانه در تاریخ دوشنبه
 ۲۶مهر در ورزشگاه پیام به دیدار هم رفتند که در پایان پیشکسوتان استقالل موفق
شدند در این دیدار به پیروزی برسند
این مسابقه به همت مرتضی جباری موسس و مدیریت باشگاه کارآفرینانن ایران
و با حمایت گروه صنایع غذایی نامی نو و مهندس امیررضا ثابت پی یکی از اعضای
این باشگاه برگزار شد.
پیش از این نیز کارآفرینان کشورمان در دیداری دوستانه به مصاف تیم خبرنگاران
رفت که اسپانسر آن مسابقه نیز شرکت سبزی ایران (سبزان) با مدیریت دکتر احمد
فتح الهی یکی دیگر از اعضای باشگاه کارآفرینان بود.
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ایتالیا برای افزایش تورم
قیمت ماکارونی در پی افزایش قیمت
گندم دوروم آماده می شود

در پی کاهش تولید گندم دوروم  ،ایتالیایی ها ممکن اســت به زودی قیمت
پاستا را افزایش دهند.
مدیر اجرایی  ، La Molisana SpAیکی از بزرگترین تولیدکنندگان ما کارونی در
کشــور ایتالیا ،در مصاحبه ای گفت :ما  110سال اســت که در این حرفه فعالیت
می کنیم ،اما ما هرگز چنین شرایطی را تجربه نکرده ایم.
به گفته تولیدکنندگان بزرگ ما کارونی ،آنها در حال عجله برای ذخیره غالت
هستند که قابلیت ذخیره تادوسال رادارند .با این حال  ،گندم سمولینا ،که برای

تهیه ما کارونی ضروری است  ،نمی تواند
بیش از یک ماه دوام داشته باشد.
ایــن کمبــود در حــال حا ضــر
بــر هزینــه هــای تولیــد تأثیــر می
گذارد و منجر بــه افزایش قیمت
خرده فروشی قبل از کریسمس
میشود.

جریمه مالی تولیدکنندگان غالت در پی
ی گسترده
خشکسال 
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بــه دلیــل شــرایط خشکســالی گســترده،
بســیاری از تولیدکننــدگان ،غــات کافــی
بــرای انجــام تعهــدات تحویــل ندارنــد و با
مجازاتهای سخت قراردادهایشان روبهرو
هستند.
به گزارش  ،The western producerسازمان
مــزار ع ساســکاچوان ،یــک نظرســنجی
آنالیــن را هانــدازی کــرده اســت و از
کشــاورزان میخواهــد اطالعــات
مربوط بــه مجازاتهــای مالی
ناشی از قراردادهای غالت

را که بــه علــت خشکســالی اجرایی نشــدند ،به اشــترا ک
بگذارند.
بســیاری از تولیدکننــدگان قادر بــه ارائه غــات مطابق
قرارداد نیستند و جریمه ســنگین این قراردادها ،آنها را
در شرایط سخت قرار میدهد.
برخــی از خریدهای قــراردادی ،مســتلزم این اســت که
تولیدکننــدگان مابهالتفــاوت قیمــت غــات و ارزش آن را
نقدی یــا در بازارهای آتی بپردازند .در ســالی مانند 2021
که قیمــت دانهها به میــزان قابــل توجهی افزایــش یافته
اســت ،تفاوت قیمت میتوانــد تأثیر مخربی بــر وضعیت
مالی تولیدکننده داشته باشد.
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تولید قهوه آزمایشگاهی با
عطر و طعمی خاص
دانشمندان فنالندی در مطالعه اخیرشان از توسعه اولین قهوه آزمایشگاهی
اصالح ژنتیکی شده که عطر و طعمی مشابه قهوه واقعی دارند ،خبر دادند.
به گزارش دیلی میل ،محققان کشــور فنالند اخیرا با استفاده از فرایندی به
نام “ کشــاورزی سلولی” که شــامل اســتخراج ســلولها از یک نمونه کوچک
گیاهی یا حیوانی است موفق به توسعه این قهوه آزمایشگاهی شدهاند .البته
گفتنی اســت قبــا از این روش برای ایجاد گوشــت و شــیر مصنوعی اســتفاده
شده است.
در این مطالعه محققان از نمونههای ســلولی اســتخراج شــده از گیاه عربیکا
استفاده کردند .قهوه عربیکا گونهای از گیاه قهوه است که در اصل در کوههای
یمن در شبهجزیره عربستان رشــد میکند .در گام بعدی محققان نمونههای
سلولی را به منظور تولید زیست توده به را کتورهای زیستی منتقل کردند.

ایــن مطالعــه در مرکــز تحقیقــات فنــی  VTTفنالند انجام شــده اســت .دکتر
“هیکــو ریچــر”( )Heiko Rischerرئیــس بخــش بیوتکنولــوژی گیاهی موسســه
تحقیقاتی  VTTفنالند گفت :در این فرآیند از سلولهای گیاهی واقعی قهوه
استفاده میشود .در ابتدا عملیات کشت سلولی از یک قسمت گیاه به
عنوان مثال برگ آن آغاز میشــود و سپس سلولهای تشکیل شده
در محیط کشت خاصی تکثیر میشوند .در نهایت نیز سلولها
به یک را کتورزیستی که زیست توده از آن استخراج میشود،
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منتقل میشوند .در آنجا سلولها خشک شده و سپس میتوان قهوه را دم کرد.
دکتر ریچر پس از نوشیدن یک فنجان قهوه گفت :بوی شگفت انگیزی دارد.
این ایده که از سلولهای قهوه میتوان برای تهیه قهوه استفاده کرد در سال
 ۱۹۷۴توسط “پی ام تاونسلی” دانشمند گیاه شناس ارائه شد .اما دانشمندان
این مطالعه این نظریه را به واقعیت تبدیل کردند و فکر میکنند این نوع قهوه
میتواند تا سال  ۲۰۲۵وارد بازار شود .قهوه تولید شده در آزمایشگاه میتواند در
جلوگیری از مسائلی مانند جنگل زدایی کمک کند .جنگلزدایی به ریشه ِ
کنی
درختان جنگلــی یک منطقه یــا زمین گفته میشــود که در نتیجــه آن ،تمام یا
بخش بزرگی از درختان قطع میشود.
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ا خبـا ر
هشدار به استفاده
کنندگان برخی
ظروف برای
نگهداری ترشیجات
بررسیهای یک مطالعه نشان داد که نگهداری ترشیجات در ظروف
 PETباعث آزاد شــدن فلزات ســنگین به درون مواد غذایی میشــود و
غلظت ترکیبات سرب و کادمیوم در این محصوالت چندین برابر مقادیر
استاندارد است.
بــه گــزارش پایگاه خبــری صنعــت غــذا و کشــاورزی(ا گروفودنیوز ) ،به
نقــل از پایــگاه نتایج پژوهشهای ســامت کشــور؛ آزاد شــدن ترکیبات
شیمیایی مختلف از ظروف پالستیکی و پلیاتیلنی ،یکی از دغدغههای
متخصصان و پژوهشگران است .فلزات سنگین از ترکیباتی هستند که
در خصوص مهاجرت آنها از دیواره ظروف پلی اتیلنی به درون ترکیبات
موادغذایی نگرانی وجود دارد .بــا توجه به اینکه در ظروف پلیاتیلنی
مواد غذایی مانند؛ مواد لبنی ،آب معدنی ،آبلیمو ،آبغوره ،ترشیجات و
شوریجات نگهداری میشــود ،آزاد شــدن این ترکیبات به مواد غذایی
میتواند مضراتی برای سالمتی انسان داشته باشد.
بر همین اســاس پژوهشگران دانشــگاه علوم پزشــکی ایران ،با انجام
یک مطالعه میزان غلظت فلزات سنگین در ترشیجات نگهداری شده
در ظروف پالستیکی پلیمر پلی اتیلن ترفتاالت ( )PETرا بررسی کردند.
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد بیشــترین میانگیــن غلظــت فلــزات
ســنگین در نمونههای ترشــی لیتــه بوده اســت .حدا کثــر غلظت بین
فلــزات ســنگین بررسیشــده ،مربــوط بــه فلــز روی اســت .بــا مقایســه
غلظتهــای مشــاهده شــده بــرای فلزات ســنگین بــا اســتانداردهای
جهانی مشاهده شد که غلظت ترکیبات سرب و کادمیوم چندین برابر
مقادیر استاندارد است.
بررســیها حا کــی از این اســت که بــا افزایش دمــای نگهــداری ،زمان
نگهداری ،افزایش اســیدیته (کاهــش  )pHو قرار گرفتن ظــروف در جلو
آفتاب ،غلظت فلزات سنگین در ترشیجات افزایش مییابد.
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پژوهشگران این تحقیق میگویند :با کمک نتایج حاصل از این طرح،
و با ارائه راهکارهای مناسب برای نگهداری و توزیع ترشیجات در ظروف
مناســب ،میتــوان به میــزان قابــل توجهی ،آزادســازی فلزات ســنگین
را کاهــش داد .همچنین میتوان شــرایط مناســب ذخیــره و نگهداری
ترشیجات را به منظور اطمینان از ایمنی آنها فراهم کرد.
همچنین این محققان معتقدند که نتایج این مطالعه میتواند منجر
به افزایش آ گاهی اقشار مختلف جامعه و همچنین مرا کز تولید و توزیع
این ترکیبات شود.
نتایج این پروژه تحقیقاتی با عنوان «مطالعه میزان فلزات سنگین در
ترشیجات نگهداری شده در ظروف پالستیکی پلیمر پلی اتیلن ترفتاالت
( »)PETدر پایگاه نتایج پژوهشهای سالمت کشور منتشر شده و میترا
غالمی ،زهرا اســدگل و حســین ارفعــی نیا؛ پژوهشــگران دانشــگاه علوم
پزشکی ایران در انجام آن مشارکت داشتند.

وزیر جهاد کشاورزی
مطرح کرد :سهم
 ۲درصدی ایران
در تامین غذای
کشورهای همسایه
وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه ســهم ایــران در تامیــن غذای
کشــورهای همســایه  ۲درصــد اســت ،گفــت :ایــن بــه آن معناســت کــه
ظرفیتهــا و بســترهای الزم مهیا نشــده و فنــاوری را در کشــاورزی وارد
نکرده ایم و به همین دلیل بهره وری پائین است و روستائیان مهاجرت
کردهاند.
صنعت غذا و کشاورزی -سید جواد ساداتینژاد پنجشنبه  ۲۲مهرماه
در دومین روز ســفر خود به فارس در شــورای اداری شهرستان داراب،
عنوان کرد :کاستیهای مذکور موجب شده تا فاصله بین کشاورز پیشرو
 ۱۰برابر بیشتر از متوسط تولید کشور باشد.
به گفتــه او ،ظرفیت اقلیمی کشــورمان ،علیرغم خشکســالیها و بی
آبیهایی که بر ما تحمیل شده است ،میتواند غذای خودمان و غذای
بسیاری از جمعیت اطراف مان را تولید و تامین کند.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه رئیس جمهور دستور دادند ،جهاد
سازندگی شود ،به دلیل اینکه روستاها مورد غفلت قرار گرفتهاند ،افزود:
روســتاهای ما کانون تولید کشــاورزی هســتند و رسالت روســتا تولید و
اشتغال بود که رها کردهایم.
به گفته ساداتینژاد ،نگاه دولت به رفع محرومیت و رفع تبعیض و بی
عدالتی در اقصی نقاط کشور اســت از این رو وزرا به شهرستانها اعزام
میشــوند تا با دیدن همین تنگناها و مشــکالتی که مغفول است چاره
جویی شود.
او از آغــاز خرید تضمینــی خرما در روزهــای آتی در منطقــه خبر داد و
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عنــوان کرد :یکــی از مســائل بحث باغات اســت که خوب ایــن منطقه
منطقهای اســت که قطب باغداری هم هســت؛ اراضی شیبدار یکی از
پروژههای محوری کشــاورزی در دولت ســیزدهم اســت؛ در این مورد
برنامــه ریزی کنیــد این ظرفیــت بایــد در ایــن منطقه و اســتان فارس
توسعه یابد.
وزیر جهاد کشــاورزی با تا کید بــر اینکه تالش ما در دولت ســیزدهم
این اســت که جایگاه کشــاورز به رســمیت شــناخته شــود ،اظهار کرد:
دقیقا مسائل و مشکالت بخش کشاورزی ،دردها ،مسائل باغدار،
بنده
ً
عشایر و دامدار را از نزدیک شنیده ام؛ برای حل آن راهی نیست مگر با
قدرت خود کشاورز و تشکلهای کشاورزی انجام شود.
اتحادیهها و تشکلهای کشاورزی ایفای نقش کنند
او بــا بیان اینکــه دولت مردمی اســت و ما اعتقــاد داریم بــا محوریت
دستوری در کشــاورزی کار درست نمی شــود ،افزود :به اعتقاد من کار
را باید به کشــاورز وا گذار کــرد ،به دامدار باید وا گذار کــرد ،اتحادیهها و
تشــکلها باید در سیاســت گذاری نقش خــود را ایفا کننــد و در برنامه
ریزیها باشند.
ســاداتینژاد بــه یکــی از دغدغــه کشــاورزان شهرســتان داراب نیــز
پرداخت و گفت :در مورد سد رودبال و کانال های پایین دستی حدود
 ۱۵۰میلیارد تومان ما در این ســفر مصوبه داریم که به کشــاورزان عزیز
کمک خواهد کرد.
او به درخواســتهای صادرات دام نیز اشــاره کــرد و افزود :چرا
باید عشایر ما دام تولید کند آنگاه دامش قاچاق شود و آن طرف
مرز قاچاقچی پنج برابر بیشــتر به فروش برساند؛ صادرات دام با
مجری گری شرکت پشتیبانی امور دام و با مباشرت اتحادیههای
عشایری از هفته گذشته مصوب شده است اما در سطح محدود
و مدیریــت شــده کــه قیمــت گوشــت در داخــل کشــور هــم دچار
افزایش نشود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشــک از انباشت  ۱۰تا  ۱۵هزار تن
شیرخشک واحدهای تولیدی در انبارها خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیاوش سلیمی رئیس انجمن
تولیدکنندگان شیرخشک درباره آخرین وضعیت صادرات شیرخشک
اظهار کــرد :بنابر آمار از ســال  ۹۳به بعد مازاد شــیرخام تولیدی پس
از تبدیل به شیرخشــک صادر می شــد که متاســفانه در ســال  ۹۷با
اتخاذ تصمیــم عجوالنــه وزارت صمت ،صادرات شیرخشــک ممنوع

Food Industry Magazine

انباشت  ۱۵هزار
تن شیرخشک در
انبارها /آزادسازی
صادرات خامه و
کره ،راه حل پایداری
تولید

اعالم شد.
او افــزود :در اواخــر ســال  ۹۸و ســال  ۹۹بــه ســبب عــدم جذب شــیر
دامدار ،سهمیه برای صادرات شیرخشــک اعالم شد و از اسفند سال
گذشته با دریافت مابه التفاوت به ازای هر کیلو  ۱۶هزار تومان ،صادرات
آزاد شد.
سلیمی ادامه داد :با توجه به دریافت مابه التفاوت ،صادرات با این
قیمت خریداری ندارد و انتظار برآن اســت که مابــه التفاوت پرداخت
نشود.
این مقام مســئول قیمت تمام شــده هر کیلو شیرخشک را  ۶۱هزار و
 ۳۰۰تومان اعالم کرد و افزود :هم ا کنون نرخ جهانی هر کیلو شیرخشک
 .۷۲تا  ۲.۸دالر اســت که با احتســاب ارز نیمایی ،قیمت تمام شده به
 ۶۱هــزار و  ۵۰۰تومان می رســد که با ایــن وجود قیمت تمام شــده برابر
بــا نــرخ صادراتــی اســت و پرداخــت  ۱۶هــزار تومان مابــه التفــاوت غیر
منطقی است.
او با اشاره به تفاوت شیرخشک صنعتی با شیرخشک نوزاد بیان کرد:
شیرخشک نوزاد بر مبنای فرموالسیون خاص با شیرمادر شبیه سازی
شده اســت که در آن فرموالسیون از شیرخشک بدون چربی استفاده
می کنند که آن میزان در داخل تولید و مابقی از طریق واردات تامین
می شود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشــک نوزاد با اشــاره به انباشــت
 ۱۰تــا  ۱۵هــزار تن شیرخشــک واحدهــای تولیــدی گفت :گرچــه میزان
ک نوزاد در کشــور باالتر از این رقم است ،اما قابلیت
انباشت شیرخش 
صادرات آن وجود ندارد ،چرا که مجوز صادرات تنها به تولیدکنندگان
داده می شود.
او ادامه داد :کارخانه های تولید شیرخشک با پرداخت مابه التفاوت
 ۱۶هــزار تومــان محکوم بــه تعطیلی می شــوند ،چــه بســا  ۳۰ماهی که
صادرات شیرخشک ممنوع بود ،اما با افزایش قیمت شیرخام و کاهش
ســرانه مصرف ،مــازاد تولید شیرخشــک در داخل جذب نمی شــد که
بــا این وجــود نمی تــوان جلوی صــادرات را گرفــت چرا که گاو ماشــین
مکانیکی نیست که بتوان آن را خاموش کرد.
ســلیمی درباره آینده تولید شــیرخام در کشــور بیان کرد :با اســتمرار
رونــد دریافــت مابه التفــاوت از صــادرات شیرخشــک و کاهــش میزان
صــادرات ،شــیرخام تولیدی جذب نمی شــود کــه در نتیجــه منجر به
کشتار گاوهای شیری و کمبود تولید طی مدت زمان  ۶ماه تا یک سال
خواهد شد که این امر فشار زیادی به مصرف کننده وارد می کند ،لذا
اتخاذ تصمیم عاقالنه در این مسئله یک ضرورت به شمار می رود چرا
که تنها با خروج شــیر خشــک مــازاد و تبدیــل آن به نهــاده دامی ،این
چرخه ادامه می یابد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی در پایان با بیان
اینکه از  ۱۲.۵کیلو شــیرخام ،یککیلو چربی و یک کیلو شیرخشــک
استحصال می شود ،تصریح کرد :با افزایش قیمت مصوب شیرخام
در این  ۲قلم کاال ۲۵ ،هزار تومان بر مبنای شیرخام افزایش قیمت
داشــتیم کــه با احتســاب هزینــه های ســربار و دســتمزد ،رقــم باالتر
از این نرخ اســت که صــادرات مازاد تولید شیرخشــک و آزادســازی
صــادرات کره و خامــه تنها راه حل پایــداری و اســتمرار چرخه تولید
است.
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هیچ اقدامی برای
توقف قاچاق زعفران
به افغانستان
نمیشود
عضو شــورای ملی زعفران اظهار داشــت :در حال حاضــر در چندین
انبار که دولت نیز از آنها آ گاه است هزاران کیلو زعفران انبار شده است
به گزارش ایلنا؛ علی حســینی درباره تاثیر خشکســالی بر میزان تولید
زعفــران ،گفت :خشکســالی در حجم محصــول مورد انتظــار تاثیر خود
را گذاشته است و امسال نسبت به سال گذشته تولید کمتری داریم.
وی درباره خــروج زعفــران بهصورت چمدانــی ،بیان کرد :خــروج پیاز
زعفران بهصــورت چمدانــی توجیه ندارد ا گــر کشــوری بخواهد در یک
هکتار زمین زعفران کشــت کند حداقــل به  ۱۰هزار تن پیــاز زعفران نیاز
دارد و این میزان پیاز زعفران را نمیتوان با چمدان منتقل کرد.
به گفته این فعال اقتصادی ،قاچاق چمدانی پیاز زعفران برای کشت
تزئینی یا کشت سلیقهای موضوعیت دارد.
حســینی قاچــاق پیــاز زعفــران را یــک پدیــده شــوم خوانــد و افــزود:
سالهاست که پیاز زعفران به کشور افغانستان قاچاق میشود متاسفانه
برای متوقف کردن این روند اقدامی صورت نگرفته است .ا گر با جدیت
مانع قاچاق پیاز زعفران نشــویم درســالهای آینده شاهد رقابتهای
فشــرده در تولید زعفــران خواهیم بود و این مســئله به ضرر کشــاورزان
داخلی تمام میشود.
نایب رییس انجمن تولیدکنندگان زعفران خراسان جنوبی با اشاره به
نا کارآمدی در مدیریت تولید و تجــارت زعفران ،گفت :تولید و صادرات
زعفران رها شده است ،برای موفقیت در این مسیر نخست در راستای
توسعه تولید قدم برداریم سپس برای صادرات را گسترش بدهیم.
وی بــا اشــاره به ســنتی بودن کشــت زعفــران ،گفــت :تولید براســاس
معیارهای علمی و فنی صورت نمیگیرد و بیشــتر سلیقهای است .باید
پیش از تولید بدانیم چه میزان تولید خواهیم کرد و بازارهای هدف ما
کجا هســتند .متاســفانه کمتر مســئولی میتواند پیــش از تولید به این
پرسشها پاسخ دهد.
این فعال اقتصادی با اشاره به میانگین تولید زعفران در هر هکتار،
گفت :در هر هکتار حدود  ۳کیلوگرم زعفران برداشت میکنیم یعنی در
هر متر مربع زمین  ۳۰۰میلی گرم زعفران تولید میشــود اما با یکسری
عملیــات به زراعــی میتوانیــم در هر متر مربــع یک گرم زعفــران تولید
کنیم.
حســینی بابیان اینکه امکان کشت زعفران در  ۲۰استان کشور وجود
دارد ،افــزود :کیفیــت زعفــران در اســتانهای مختلــف متفــاوت اســت
متاسفانه هنوز نهادی مسئولیت کیفیتسنجی زعفران تولید شده در
Industry
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Foodصورتی که سنجش کیفیت زعفران در
اســت در
نگرفته
کشور را برعهده
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آزمایشگاهها دارای اهمیت ویژه اســت و باید کروسین و پیکروکروسین
زعفران سنجیده شود.
این فعال اقتصــادی ادامه داد :تولیــد زعفران در برخی از روســتاها و
شــهرها توجیه اقتصــادی ندارنــد و تولیــدات آنها نمیتوانــد جوابگوی
انتظاری که دنیا از زعفران ایرانی را دارد بدهند.
به گفته وی ،زعفران در شــهرهای چون نطنز ،قم ،کاشان ،اصفهان،
کرمان ،یزد ،مرند ،فارس ،کرمانشاه ،گلستان ،خراسان جنوبی و مشهد
کشت میشود.
حســینی در پاسخ به این پرســش که در ســال جاری زعفران کیلویی
چند خرید وفروش خواهد شد ،گفت :قیمت هنوز مشخص نشده است
چرا که به تازگی وارد فصل برداشت شــدهایم پیک برداشت بین  ۵تا ۱۰
آبان است آن زمان میتوان درباره قیمت زعفران سخن گفت.
وی با بیان اینکه خرید تضمینی زعفران نمیتواند چارهساز مشکالت
زعفــرانکاران باشــد ،گفــت :کشــاورزان انتظــار دارنــد ا گر محصــول آنها
فروخته نشــد با نرخ تضمینی دولت آن را خریــداری کند باید بگویم که
این راهکارها مســکنهای موقتی برای بازگشــت آرامش به بازار است و
نمیتواند چارهساز مشکالت باشد.
عضو هیات رییسه شورای ملی زعفران ،با بیان اینکه  ۱۰درصد زعفران
تولیدی در کشور مصرف داخلی و بقیه آن صادر میشود ،گفت :هرساله
بخشــی از زعفــران در نظــر گرفتــه شــده بــرای مصــرف داخلی ،رســوبی
میشود که باید بگویم این حجم قابلیت صادرات دارد.
بــه گفته وی ،در حال حاضر در چندین انبار که دولت نیز از آنها آ گاه
است هزاران کیلو زعفران انبار شده است.
حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا زعفرانکاران افغانستان و چین
میتوانند به رقیب جدی برای ما تبدیل شــوند ،بیان کرد :افغانســتان
بهتازگی در این مسیر وارد شده است و از آنجاییکه سیاست منسجمی
در این کشور حا کم نیست نمیتوان به عملکرد آنها اعتماد کرد .از سوی
دیگــر چین هــم در پی کشــت گلخان ـهای اســت و نمیتواند بــا زعفران
طبیعی ما که در اراضی کشــت میشــود رقابت کرد .بایــد از این فرصت
بهخوبی اســتفاده کنیم و یکتازی خــود را در تولید زعفــران در جهان
حفظ کنیم.

توزیع  ۲۴هزار تن
شکر تنظیم بازار از
ابتدای سال
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران گفت :از ابتدای امسال
تا کنون بیش از  ۲۱هزار تن انواع برنج وارداتی و  ۲۴هزار تن شکر در قالب
تنظیم بازار توزیع شده است.
بــه گــزارش پایگاه خبــری صنعــت غــذا و کشــاورزی(ا گروفودنیوز ) ،به
نقل از شرکت بازرگانی دولتی ،عباس ارشــدی مدیر کل غله و خدمات
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بازرگانی اســتان تهــران اظهار کرد :امســال برای تنظیم بــازار کاالهای
اساسی در  ۴مرحله اقدام به تخصیص و عرضه برنج و شکر شده است.
او افــزود :در مرحلــه نخســت در فروردین مــاه  ۲هــزار و  ۳۰۰تن برنج
هندی و تایلندی و  ۷هزار تن شکر ،در مرحله دوم در اردیبهشت ماه
 ۷هــزار و  ۱۰۳تن شــکر و  ۱۰هــزار و  ۱۴۳تن برنج هنــدی و تایلندی و در
مرحله اجرای طرح ضیافت  ۷هزار و  ۳۴۰تن شکر توزیع شد.
ارشــدی از تداوم عرضه کاالهای اساســی شــکر و برنج طــی ماههای
خــرداد ،تیر و مرداد خبر داد و گفت :در راســتای اجرای مصوبه ســتاد
تنظیم بازار کشــور ،یک هزار و  ۴۲۰تن شــکر ،یک هزار و  ۷۸۷تن برنج
هنــدی و  ۲هــزار و ۲۹۴تن برنــج تایلنــدی و  ۳۱۲تن برنج پا کســتانی از
طریق شبکههای توزیع در اختیار مردم قرار گرفت.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تهران ادامه داد :عرضه ۷۲۰
تــن برنج تایلنــدی ۵۴۱ ،تن برنــج پا کســتانی و یک هــزار و ۱۷۰تن برنج
هندی در شهریور و مهر براساس مصوب ستاد تنظیم بازار تداوم یافت
و در قالــب طرح نــذورات محرم و صفــر یک هزار و  ۳۸۸تن شــکر ،یک
هزار و  ۱۸۶تــن برنج هندی و  ۷۴۶تن برنج تایلنــدی و مقدار یک هزار
و  ۴۰۰تن برنج پا کســتانی در اختیار درخواســتکنندگان و هیئتهای
مذهبی قرار گرفت.
ارشــدی در پایــان تصریح کــرد :در راســتای اجرای مصوبــات تنظیم
بــازار کاالهای اساســی تخصیــص و عرضه کاالهای اساســی بر اســاس
نیاز جامعه عرضه خواهد شــد .در حال حاضر با برنامهریزی خوب در
تأمین کاالهای اساســی وضعیت این کاالها و میزان ذخایر در شرایط
مطلوب است.

در نیمه اول ســال جــاری بیش از  ۱.۵میلیــارد دالر انــواع روغن با ارز
 ۴۲۰۰وارد ایران شــده که نســبت به همین دوره در سال گذشته ۳۵۱
درصد افزایش دارد.
بــه گــزارش ایســنا ،روغــن از جملــه اقــام اساســی اســت کــه در کنــار
جــو ،ذرت ،دانه های روغنــی ،کنجاله ســویا ،گندم و همچنیــن دارو و
تجهیزات پزشــکی با ارز  ۴۲۰۰وارد کشــور می شــود اما این کاال از سال
گذشته در بازار با نوساناتی در تامین و قیمت مواجه بود.
در کنــار آنکه همیشــه حجم باالیــی از روغن در گمرک دپــو می ماند
وضعیت واردات نشان می دهد که روغن حجم قابل توجهی از واردات
و ترخیص اقالم اساسی را هم به خود اختصاص داده است.
واردات قطعی  ۱.۱میلیون تنی انواع روغن
بررسی وضعیت تجارت خارجی در نیمه اول سال از این حکایت دارد
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افزایش ۳۵۱
درصدی واردات
روغن با ارز ۴۲۰۰

که مجموع واردات کاالهای اساسی در  ۲۵گروه بیش از  ۱۴.۳میلیون
تن با ارزش  ۸.۸میلیارد دالر بوده که از این میزان  ۱۲.۴میلیون تن به
ارزش بیش از  ۶.۹میلیارد دالر با ارز ترجیحی وارد شده است.
در بین اقالم وارداتی با ارز ترجیحــی بیش از  ۱.۱میلیون تن به روغن
های خورا کــی نیمه جامــد ،مایع و خــام اختصاص دارد کــه ارزش آن
بیش از  ۱.۵میلیارد دالر است.
در نیمه اول سال گذشته از انواع روغن  ۴۲۳.۸هزار تن به ارزش ۳۴۰
میلیون دالر وارد ایران شده بود.
بر این اساس ،واردات روغن در نیمه اول سال جاری نسبت به مدت
مشابه در سال قبل  ۱۷۳درصد از لحاظ وزن و  ۳۵۱درصد از نظر ارزش
افزایش دارد.
ایــن در حالــی اســت کــه ترخیص اقــام اساســی از گمــرک با شــرایط
ویژهای انجام شده و در کنار تسهیل در بخش های مختلف ،ترخیص
این کاالها بدون صدور کد رهگیری بانک به عنوان الزام اصلی ترخیص
کاال ،به صورت  ۹۰درصدی انجام میشود.
روغن در بازار تا بیش از  ۹۰درصد گران شده است
این در شرایطی اســت که روغن از نیمه دوم سال گذشته همواره در
صدر تــورم کاالهای خورا کی قرار داشــت که این روند تــا حدود دو ماه
گذشــته نیز ادامه داشــته اســت اما ا کنون تورم روغن و افزایش قیمت
آن به کمتر از  ۱۰۰درصد رسیده است.
طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایــران از تورم اقالم خورا کی ،هر بطری
 ۹۰۰گرمی روغن مایع در شــهریور ماه امســال به طور متوسط  ۱۷هزار
و  ۳۰۰تومان بوده و تا  ۲۳هزار و  ۴۰۰تومان هم قیمت داشته است که
گرچه نســبت به مرداد ماه  ۱.۹درصــد کاهش قیمت دارد ولی نســبت
به شهریور سال گذشته افزایش  ۷۸.۱درصدی قیمت داشته است.
در رابطه با روغن نباتی جامد نیز قیمت هر کیلو از آن در شهریور ماه
به طور متوســط  ۲۰هــزار و حدا کثر  ۲۷هزار تومان بوده که نســبت به
مرداد ســه درصد کاهش و در مقایســه با شهریور پارســال  ۹۰.۳درصد
افزایش دارد.

 ۵۰درصد باغات
چای کشور تبدیل
به ویال شدند۱۰ /
هزار تن محصول را
با  ۹۷سنت صادر
کردیم /از آلمان
چای وارد میکنیم
مدیر اجرایی سندیکای چای کشور اظهار داشت :در  ۵ماه نخست
ســال جاری حدود  ۱۰هزار تن چای را کیلویی ۹۷ســنت یعنی زیر یک
دالر صادر کردیم و از سوی دیگر حدود  ۳۳هزار و  ۴۳۷تن چای از ۲۴
کشــور کیلویی  ۵دالر وارد کردیم .در اینجا میخواهم این پرســش را از
مسئوالن مربوط بپرسم که صادرات چای چه مزیتی میتواند برای ما
داشته باشد؟
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بــه گــزارش ایلنا؛ صادق حســنی با اشــاره بــه خریــد تضمینی برگ
چــای از ســوی دولــت ،گفــت :دولــت تمامــی بــرگ ســبز چــای را از
چایکاران خریداری میکند و تا به امروز باالی  ۸۰درصد از مطالبات
چایــکاران را پرداخت کرده؛ این آمار نســبت به ســالهای گذشــته
قابل توجه است.
این فعال اقتصادی ادامه داد :درست است که دولت در پرداخت
مطالبــات چایــکاران مانند ســالهای گذشــته تعلــل نکــرد اما این
قیمت خرید نمیتواند جوابگوی تورم فعلی باشــد.
حسنی با اشاره به درجه بندی برگ سبز چای ،افزود :دولت برگ
ســبز درجه  ۱و درجه  ۲چایــکاران را خریداری میکنــد ۴۰ .درصد از
برگ چای تولیدی درجه  ۱و  ۶۰درصد آن درجه  ۲است.
این فعــال اقتصــادی دربــاره قیمت برگ ســبز چــای ،گفــت :قیمت
درجه  ،۲کیلویی ۶۶۹۰تومان است در حالی که قیمت برگ سبز درجه
 ۱کیلویی ۴۷۰۰تومان خریداری میشود .دولت تمامی برگهای سبز
خریــداری شــده را بــه کارخانجــات چــای میفروشــد .در حــال حاضر
حدود  ۱۶۰کارخانه تولید چای خشــک در کشــور فعالاند که برخی از
آنها با  ۲۰درصد از توان خود کار میکند.
بــه گفته وی ،ســالهای گذشــته بــا تعــداد کارخانجــات کمتر ۷۰
هزار تــن چای تولیــد میکردیم در حالی کــه امروز بــا افزایش تعداد
کارخانجات تولید به  ۳۰هزار تن هم نمیرسد .هم ا کنون  ۵۰درصد
باغات چای از بین رفتند و تبدیل به ویال شــدند.
وی با بیــان اینکه خشکســالی تاثیــری در تولید چای نگذاشــت،
افزود :چایــکاران ایرانی در مجمــوع  ۲۵تا  ۳۰درصــد چای مصرفی
کشــور را تامیــن میکنــد .حجم قابــل توجهــی از چای ایرانــی صادر
میشود که ا گر روند صادرات را متوقف کنیم باز هم برای  ۷۰درصد
نیاز داخلی با کمبود مواجه خواهیم بود.
حســنی با اعــام ایــن مطلب کــه موافــق صــادرات چای نیســت،
تصریح کرد :در  ۵ماه نخســت ســال جاری حــدود  ۱۰هزار تن چای
کیلویــی ۹۷ســنت یعنی زیر یــک دالر صــادر کردیم و از ســوی دیگر
حــدود  ۳۳هــزار و  ۴۳۷تن چــای از  ۲۴کشــور کیلویــی  ۵دالر وارد
کردیم .در اینجا میخواهم این پرسش را از مسئوالن مربوط بپرسم
که صادرات چای چه مزیتی میتواند برای ما داشــته باشد؟
وی ادامــه داد :ا گرهــر کیلــو چای ایرانــی در داخل کشــور مصرف
شــود ما حدود  ۴دالر به اقتصاد در شرایط بحران کمک کردیم.
دبیر اجرایی ســندیکای چای کشــور با بیان اینکه چایخیزترین
کشــورهای دنیا چای ایرانی را وارد میکنند ،گفــت :چای ایرانی در
بازارهای هند ،کنیا ،ترکیه و چین بازارهایی را تصاحب کرده است.
دیگر کشــورهای که چای به آنجا صادر میکنیم عبارتند از روسیه،
عراق ،پا کستان ،آلمان ،لبنان ،قطر ،هلند ،گرجستان ،ترکمنستان،
چین ،امارات متحده عربی و اوکراین.
این فعال اقتصادی بــا بیان اینکه هندوســتان  ۲۰درصد از چای
مورد نیاز بازار داخلی را تامین میکند ،افزود :در  ۵ماه نخست سال
جاری حدود  ۵هزار و  ۱۲۵تن چای از هند وارد کردیم .همچنین از
ســریالنکا ،امارات متحده عربی ،ترکیه ،چین ،کنیــا ،ویتنام و آلمان
چای وارد کردیم بــه نکته باید توجه کرد که مــا از آلمانی چای وارد
میکنیم که در آن یک باغ چای هم وجود ندارد.
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حسنی با اشاره به اقبال از چای ایرانی در بازار داخلی ،گفت :برند
سازی به یکی از اهداف کارخانجات تولید چای تبدیل شده است
در حال حاضر تعداد کارخانههای دارای پروانه اســتاندارد ملی رو
بــه افزایش هســتند و کارخانجــات تالش دارنــد تا تولیــدات خود را
بسته بندی و در بازار عرضه کنند.
وی در پاســخ به این پرســش کــه از هر کیلو برگ ســبز چنــد کیلو
چای خشک تولید میشود ،گفت :در فصل بهار چون برگ طراوات
دارد از هر  ۵کیلو برگ ســبز یک کیلو چای خشــک تولید میشــود
اما در تابســتان یا پاییز ممکن اســت از  ۲۳کیلو برگ سبز یک کیلو
چای برداشت کرد .ا گر شرایط آب و هوایی مساعد باشد در سال ۴
چین در ماههای اردیبهشــت ،خرداد ،مرداد و اوایل مهر خواهیم
داشت.
ایــن فعال اقتصادی با بیــان اینکه برگ چای آفــت ندارد ،تصریح
کــرد :نماتد زخم ریشــه یک بیمــاری رایج در باغات چای اســت که
آسیب رسانی آن بسیار باالســت ا گر در باغی این بیماری مشاهده
شود نباید برگ چای آن برداشت کرد.

رئیس انجمن
تولیدکنندگان
روغن زیتون
واردات روغن
پومیس را تکذیب
کرد
رئیــس انجمــن تولیدکنندگان روغــن زیتون گفــت :واردات روغن
پومیــس واقعیت نــدارد و بیان مطالب خــاف واقع باعــث تخریب
صنعت غذا می شود.
به گزارش تســنیم؛ مهــدی عبدی اظهــار کرد :روغــن زیتون های
وارداتی به صــورت فرابکر و بکر و با رعایت تمام دســتورالعمل های
بهداشتی و قانونی وارد کشور می شود.
وی در پاســخ بــه ادعای رئیس شــورای ملــی زیتــون در خصوص
واردات روغــن پومیس و ضعف دســتگاه های نظارتی خاطرنشــان
کرد :ســازمان های نظارتی نظیر سازمان ملی اســتاندارد و سازمان
غــذا و دارو در تمامی مراحل واردات ،تصفیه ،بســته بندی و توزیع
روغن های زیتون تولیدی در کشــور نظارت دارند و طی سال های
اخیــر هیچگونــه گزارشــی در زمینــه واردات روغــن پومیس ،بســته
بندی و توزیع آن در کشور وجود ندارد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان روغن زیتــون تصریح کرد :اتهام زنی
های بی اســاس در زمینه روغن های زیتــون وارداتی با هدف های
خاص صورت می گیرد و عده ای با این بهانه ها به دنبال جلوگیری
از واردات ،افزایش قیمت روغن زیتون در کشور و سودهای هنگفت
هستند.
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عبدی متذکر شــد :طی ســال های اخیر برخی افراد با اظهاراتی
غیرکارشناسی به صنعت غذا لطمه زده اند و باعث شدند تا مردم
به صنعت غذا بدبین شوند که یک نمونه از این اظهارات نادرست
در زمینه کیفیت روغن زیتون های وارداتی است.
بنابراین گــزارش ،روغن تفاله زیتون (پومیس) ،روغنی اســت که
از تفاله زیتون یا پومیس استخراج میشود .پس از اتمام استخراج
مکانیکی روغن زیتون ،تقریبا  ٪۸-۵روغن در تفاله باقی میماند،
که پس از آن باید با کمک حاللهایی نظیر هگزان اســتخراج شــود،
که تنها برای مصارف صنعتی کاربرد دارد.

ارزانی سه کاالی
لبنی در جهت
پرنکشیدن لبنیات از
سفره مردم

سرپرست معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت :واردات
ســاالنه  ۳۰۰تا  ۵۰۰میلیون دالر شکر در شــرایطی رخ میدهد که ایران
ظرفیت خودکفایی در تولید این محصول را دارد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(ا گروفودنیوز ) ،به نقل
از صدا و ســیما ،علیرضا مهاجر سرپرســت معاونت امــور زراعت وزارت
جهاد کشــاورزی گفت :ایران به دلیل داشــتن ظرفیت بــاال برای تولید
نیشکر و چغندرقند به راحتی میتواند با احداث کارخانههای صنایع
تبدیلی در اســتانهایی مانند خوزســتان طی دو ســال به خودکفایی
برسد .مصرف شــکر کشــور در حال حاضر ســاالنه  ۲میلیون و  ۲۰۰تا ۲
میلیــون و  ۴۰۰هزار تن اســت و از این میزان حدود  ۱۶۰۰تــا  ۱۹۰۰تن در
ایران تولید میشــود کــه این کمبــود را میتوان با ایجــاد کارخانههای
جدید ،و افزایش راندمان تولید حل کرد.
سرپرســت معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشــاورزی با بیان اینکه
معموال به سرمایه گذاری باالیی نیاز دارد،
راه اندازی کارخانههای قند
ً
گفت :ســاخت یــک کارخانه قند بســته بــه ظرفیــت آن حداقل حدود
هــزار تــا  ۵هــزار میلیارد تومــان ســرمایه گــذاری نیــاز دارد و مــا از بنیاد
مستضعفان خواسته ایم در این حوزه ورود کند.
وی در ادامــه با اشــاره بــه اینکه هزینــه راه انــدازی کارخانههای قند
طی  ۵ســال فعالیت کارخانه بازگرداننده میشود ،گفت :ما میتوانیم
با افزایش تولید شکر عالوه بر ایجاد امنیت غذایی صد درصدی در این
حوزه ،صادرات هم داشته باشیم.
مهاجر در مورد اینکه ایران کشوری کم آب است و تولید چغندرقند
و نیشکر مصرف آب باالیی دارد ،گفت :وزرات جهاد برنامه ریزی کرده
تا چغندر به جای بهار و تابســتان در پاییز و زمســتان با کمک نزوالت
جوی و به اصطالح استفاده از آب سبز تأمین شود.
سرپرســت معاونــت امــور زراعــت وزارت جهــاد کشــاورزی با هشــدار
اینکه سرانه مصرف شکر در ایران  ۹کیلو گرم بیشتر از میانگین جهانی
است ،بر لزوم فرهنگ سازی مناسب و اطالع رسانی بیشتر از زیانهای
مصــرف زیــاد شــکر ،بــا کمــک وزارت بهداشــت ،آمــوزش و پــرورش و
رسانههای جمعی تا کید کرد و گفت :سرانه جهانی مصرف شکر ساالنه
 ۱۸کیلوگرم است ،اما این عدد در ایران متأسفانه  ۲۷کیلوگرم است.
وی در پایــان بیان کرد :کشــور ما در شــرایطی اســت کــه میتوانیم با
فرهنگ ســازی مناســب از ســایر محصوالت همچون خرما و کشمش
بجای شــکر اســتفاده کنیم که از یک ســو به کاهش مصــرف و واردات
شکر ،و سوی دیگر به بهداشت فردی و سالمت جامعه کمک میکند.
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مدیر انجمن کارخانجات لبنی گیالن بیان کرد :سه قلم کاالی لبنی
برای پرنکشیدن لبنیات از سفره مردم کم درآمد ارزان شد.
بــه گــزارش ایســنا؛ ابراهیــم آســایش گفــت :یکــی از اهــداف اصلــی
کارخانجات لبنی گیالن این است که شــیر و لبنیات با قیمت مناسب
در اختیار مردم به خصوص اقشار ضعیف جامعه قرار گیرد زیرا مصرف
کم لبنیات ممکن است بر رشد کودکان و افزایش ابتالی بزرگساالن به
بیماریهایی مانند پوکی استخوان تاثیر بگذارد.
مدیر انجمن کارخانجــات لبنی گیالن اظهار کــرد :کاهش قیمت هر
محصولی از شــیر و فرآوردههــای آن در نهایت موجب خواهد شــد که
شاهد افزایش قرار گرفتن لبنیات در سبد خانوار مردم باشیم.
آســایش ادامه داد :ارزان شــدن لبنیــات موجب میشــود که فروش
محصــوالت کارخانجات لبنــی بیشترشــود و در نهایت این امــر به نفع
واحدهای لبنی و مردم است.
وی با اشاره به اینکه افزایش کلسیم و جذب پروتئین بیشتر موجب
بهبود سالمت جامعه خواهد شد تصریح کرد :سرانه مصرف لبنیات در
بین مردم گیالن مطلوب نیست و باید برای رسیدن به نقطه مطلوب
تالشهای مضاعفتری صورت گیرد.
آسایش خاطرنشان کرد :سه قلم کاالی لبنی شامل شیر نایلونی ۹۰۰
گرمی ،ماســت ســاده  ۲.۵کیلویی و پنیر ســاده  ۴۰۰گرمی که بیشترین
استفاده را در دهک های مختلف جامعه دارد مشمول عرضه با کاهش
قیمت  ۱۰درصدی خواهد بود.
وی گفت :کاهش قیمت ســه قلم کاالی لبنی هیــچ ارتباط با کاهش
کیفیت ندارد .شــرط اعمال تخفیف و کاهش قیمــت های این کاالها،
ثبات قیمت شیرخام و هزینه های تولید است.

شکر در حالی وارد
کشور می شود که
توان خودکفایی
داریم
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الگوی مصرف
مواد غذایی در
ایران در مقایسه
با سایر کشورها
یکی از مهم ترین عـوامـل شکل دهنده الگوی
غذایی هر جامعه مجموعه عادات و فرهنگ
غذایی آن جامعه است .ایرانیان مردمی خوش
ذائقه و دارای تنوع غذایی بسیار باال هستند و
سنت خوردن ،از ماندگارترین میراثهای فرهنگ و
تمدن ایرانیان است .امــا در ایــن میان آنچه قابل
تامل است ،الگوی تغذیه ای ماست .سطح سالمت
جامعه وابستگی زیادی به تغذیه مناسب و سالم
دارد .الگوی تغذیه کشور ما دستخوش تغییرات
زیادی شده است و به گفته کارشناسان ،وضعیت
تغذیه ایرانیان در حد مطلوبی نیست.
میزان مصرف نان در ایران رقم خیره کننده ای
دارد .سرانه مصرف نان هر ایرانی در سال در حالی
 160کیلوگرم است که این آمار در جهان تنها 25
کیلوگرم است .در واقع ایرانی ها  6برابر آمار جهانی
نان می خورند و از این لحاظ در صدرجهان قرار
دارند.
سرانه مصرف برنج در کشورما  40کیلوگرم اعالم
شده و این درحالی است که در سهدهه گذشته،
این میزان  15تا  20کیلوگرم بوده است .اما این
مقدار نسبت به میانگین جهانی  25کیلوگرم هم
پایین تر است .پرمصرفترین کشور جهان در برنج،
تایلند است که سرانه مصرف برنج در این کشور 140
کیلوگرم است .این در حالی است که این آمار در
کشور ترکیه فقط  8کیلوگرم است.
سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی (فائو) در
دسامبر  2012سرانه مصرف گوشت ( قرمز و سفید)
در جهان را  41کیلوگرم اعالم کرد .این در حالی

است که ایرانی ها ساالنه حدود  36کیلوگرم گوشت
مصرف می کنند .این میزان از آمار جهانی کمتر و از
میانگین آسیا باالتر است .همچنین ایران از لحاظ
مصرف گوشت بین  196کشور جهان در رتبه 98
قرار دارد.
سرانه مصرف شکر ایرانیها بین  21تا  24کیلوگرم
است .در حالیکه میانگین جهانی آن ،فقط 5
کیلو گرم است .این ،یعنی ایرانی ها  5برابر مردم
جهان از شکر استفاده میکنند.ایرانی ها عالوه بر
شکر ،در نمک هم زیاده روی میکنند .سازمان
جهانی بهداشت ،میانگین مصرف نمک را برای
هر فرد در جهان 10 ،گرم عنوان کرده و این میزان
را دو برابر میزان توصیه شده این سازمان دانسته
است .اما ایرانی دو تا سه برابر بیشتر نمک مصرف
می کنند.
سرانه مصرف روغن در کشور  21کیلوگرم است.این
در حالی است که وزیر بهداشت روز چهارشنبه 23
مهرماه از اضافه شدن ساالنه  3کیلوگرم روغن به
سرانه مصرف ایرانی ها خبر داده است.
سرانه مصرف تخم مر غ در ایران  190عدد است.
این در حالی است که میانگین جهانی 250 ،عدد
تخم مر غ است و ایرانیها ساالنه  60تخممر غ کمتر
از میانگین جهانی میخورند .هرچند رقمهای
دیگری هم در این باره اعالم شده و بهعنوان مثال،
سال گذشته معاون بهبود تولیدات دامی سازمان
جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در گفتگو
باخبرگزاری فارس گفت« :سرانه مصرف تخم مر غ
کشور  160و در جهان  300عدد است.

سرانه مصرف روغن زیتون ،این داروی طبیعی در
کشور فقط  220گرم است .این در حالی است که
در برخی کشورهای جهان سرانه مصرف این کاال
به  27کیلوگرم نیز میرسد .کشور سوریه باالترین
آمار مصرف روغن زیتون را با  ۲۷کیلوگرم در سال به
خود اختصاص داده است که به دلیل مصرف باالی
این ماده طبیعی با کمترین مشکل بیماریهای
قلبی و عروقی مواجه است.
ایرانیها در نوشیدن مضرترین نوشیدنی جهان نیز
با اقتدار در صدر ایستاده اند .مصرف سرانه نوشابه
در کشور ما  42لیتر است .در حالی که مردم جهان
به زور  10لیتر نوشابه در سال می خورند.
سرانه مصرف شیر در ایران  70کیلوگرم اعالم شده
است .اما طبق آمار جهانی متوسط مصرف شیر
در جهان  190کیلوگرم و در کشورهای اروپایی بین
 300تا  450کیلوگرم اعالم شده است .این آمار
در کشورهای توسعه یافته جهان به  500کیلوگرم
هم میرسد .البته مصرف شیر در استان های
چهارمحال بختیاری ،آذربایجان غربی و شرقی از
متوسط کشور بیشتر است.
با بررسی آمار مصرف مواد غذایی کشور و میانگین
های جهانی به روشنی پیداست که ایران در
وضعیت غذایی درستی قرار ندارد .حتی می توانیم
عنوان بدغذا ترین کشور جهان را از آن خود کنیم.
بنابراین اصالح الگوی تغذیه ای با آموزش های
بنیادین و آ گاه کردن مردم از تبعات الگوی غذایی
غلط شاید بتواند به بهبود وضعیت غذایی جامعه
بویژه نسل های بعد کمک کند.

•دکتر مهدی کریمیتفرشی
رئیس کارگروه کسبو کارهایجادهابریشمسازمانملل-یونسکو،رئیسهیاتمدیرهتعاونیتولید کنندگانمحصوالتغذایی کشور،رئیسهیاتمدیره
اتحادیه تعاونی های توزیع و فروش محصوالت غذایی ،رئیس هیات مدیره مجتمع صنایع غذایی گلها و هلدینگ آل ام کا تی ( ،)MKT GROUPنائب
رئیس هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غالت ایران ،عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی کشور ،کارآفرین برتر جهان اسالم
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هدف ،همت ،تالش ...
و موفقیت

Food Industry Magazine

اهمیت بهره مندی از پرسنل متخصص وكارآمد امروزه
جزو اولویتها ورموز توسعه وموفقیت در صنایع پیشرفته
و برندهای معتبر دنیا محســوب میگردد  .گروه صنعتی
نجاتی بــا ســابقه ای  75ســاله بعنوان پیشــگام صنعت
شیرینی وشــكالت در ایران و با تجربه حضور دربازارهای
بیش از  60كشــور وكســب  10بارعنوان واحد نمونه صادر
كننده ملی همواره با توسعه كمی وكیفی  ،توسعه علمی
وتخصصی دانش فنی خود را با تكنولوژی جهانی همراه
نموده اســت .خانم دكتر ســیده الهام موسوی كلجاهی
از همكاران ســاعی این مجموعه در واحد پژوهش های
نظری هستند كه در سالجاری همزمان با اشتغال موفق
به اخذ درجه دكتری صنایع غذائی گردیدند .
روابــط عمومی آناتا ضمن تبریك بــه این همكار گرامی
مصاحبه ای را با ایشان انجام داده كه آن را میخوانید .
 .1لطفا خودتان را معرفی نمائید:
ســیده الهــام مو ســو یكلجاهی هســتم .در تار یــخ
 1400/05/13موفــق بــه دفاع از رســاله دكتری تخصصی
خود تحت عنــوان «تولید فیلــم نانوبیوكامپوزیت بر پایه
تفالــه پرتقــال حاوی نانوفیبرســلولز و اســانس گزنــه و اثر
آن در افزایــش مانــدگاری گوشــت گاو» بــا كســب درجــه
عالی از دانشــگاه آزاد اســامی تبریز شــدهام و هما كنون
فار غالتحصیــل رشــته علــوم و صنایعغذایــی گرایــش
تكنولوژی مواد غذایی میباشم.
 .2چقدر رشته انتخابی تان عالقه داشتید؟
من از همان شــروع تحصیــل در مقطع کارشناســی به
صرفا
رشــتهام عالقمند بودم .ترم اول دانشگاه ،انتخابم ً
از لحاظ تقارن محل تحصیل با شهر سكونتم بود؛ اما به
تدریج با تحصیل در این رشــته ،عالقمندیم به رشتهی
صنایعغذایــی افزایــش یافــت؛ بطوریكــه در طــول دوره
كارشناســی از نفرات برتر دوره بودم و بعد از اتمام دوره از
طریقسهمیهاستعداددرخشان(ممتازینبدون آزمون)
وارد مقطع كارشناسی ارشد شدم و پس از اتمام این دوره
نیز بالفاصلهدر مقطعدكتریتخصصیشروعبهتحصیل
نمودم و در طول مدت تحصیل موفق به نگارش مقاالت
 ، ISI ، ISCعلمی پژوهشی ،تالیف و چاپ كتاب و شركت
در كنفرانسها و كنگرههای علمی صنایعغذایی شدهام.
 .3چه احساسی از فار غ التحصیل شدن دارید؟
قطعا بسیار زمانبر و مشکل
تحصیل تا مقطع دکتری ً

اســت اما بعد از  22ســال تحصیــل فکر میکنــم که می-
تتــر دنبــال مســائل علمــی و تفریحــی ،کاری
توانــم راح 
یهــای دیگــر و مهــم در زندگیام بــروم چرا
و تصمیمگیر 
کــه االن فرصــت بیشــتر و وقــت آزادتــری خواهم داشــت
و در کل احســاس خیلــی فوقالعــاده و خوبــی دارم و
یشــوم وقتی فکر میکنم تالشهایم
خیلی خوشحال م 
بینتیجه نبوده و توانستم به هدف عالی خود که سالها
آرزویش را داشتم برسم.
 .4رزومه كاریتان را بیان كنید؟
بنــده بالفاصلــه بعــد از اتمــام دوره كارشناســی در
آزمایشگاه صنایعغذایی دانشگاه آزاد به عنوان مسئول
آزمایشــگاه مشــغول بــه كار شــدم و بعــد از اتمــام مقطع
كارشناسیارشد با شركت در آزمون كسب مجوز تدریس
موفق به كسب درجه عالی شده و به صورت حقالتدریس
در واحدهــای دانشــگاه آزاد مشــغول فعالیت شــدم ،اما
با توجه بــه روحیهی پویا و فعال بنــده و ماهیت صنعت
صرفا در حوزه دانشگاه
محور رشته تحصیلیام ،فعالیت ً
برای بنده راضی كننده نبود؛ فلذا تصمیم به فعالیت در
ت غذا كه ارتباط بیشتری با رشته تحصلیم داشت،
صنع 
نمــودم و در آبــان ماه ســال  94همــكاری خود را بــا گروه
صنعتی نجاتی (آناتا) آغاز نمودم كه از ســال  94تا  98در
واحد كنترل كیفی (در سمتهای كارشناس آزمایشگاه،
مسئول جداول تغذیه ،مسئول كنترل كیفی سالن تولید)
مشغول به خدمت بودم و از سال  98تا به امروز در واحد
جدید التاسیس «پژوهشهای نظری» با سمت مسئول
واحد مشغول خدمت شــدهام كه تاســیس این واحد از
مجموعه كارهای خالقانهی قائم مقام محترم مدیریت
در عملیات و توســعه كارخانه ،جناب آقای «محمد رضا
سالك نجات» بوده است كه با تاسیس این واحد تالش
بر تعبیهی ســاختاری رســمی با هدف افزایش نوآوری و
دانش ســازمانی در یك مجموعه نمودهانــد و با توجه به
تأثیرگــذاری عمیقی كه ارتباط بین صنعت و دانشــگاه بر
توسعه درونزای كشور بر جای می گذارد ،لذا مواضع این
حوزه را نیز در درون سازمان تقویت نمودند؛ در این راستا
تا كنون از دســتاوردهای علمی این واحد چاپ مقاالت
 ،ISCعلمی پژوهشــی ،شــركت و ارائه ســخنرانی و پوستر
در كنگر ههــا و همایشهای ملــی و بینالمللــی ،افزایش
فعالیتهای تحقیقاتی دانشمحور در قالب عقد قرارداد

با مركز تحقیقات كاربردی دارویی
دانشــگاه علــوم پزشــكی تبریــز و
تهــای مشــترك بــا
انجــام فعالی 
محققان این واحد در راســتای
چاپ مقاالت و افزایش فعالیت
ارتباط صنعت و دانشگاه بوده است.
 .5چقــدر ایــن رشــته در زندگــی و حــوزه کاریتــان تأثیر
داشته است؟
امــروزه رشــته صنایعغذایــی نقــش بســیار زیــادی در
یک جامعه دارد زیرا ســبک زندگی مردم هر روز در حال
تغییر اســت و ایــن افــراد تمایل بیشــتری به اســتفاده از
موادغذایی بســتهبندی شــده دارنــد .از اهــداف اصلی
صنعت غذا در رابطه با تهیه موادغذایی رضایت مشتری،
ایمنی ،ارائــه اطالعات مربوط به محصــول و حفظ دوام
تجــاری میباشــد و بــه طــور كلــی هــدف از ایجاد رشــته
صنایعغذایی این است که محصوالت سالم و با کیفیت
به دست مردم برسد؛در این راستا با توجه به اینكه گروه
صنعتــی نجاتی-آناتــا یکــی از بزرگتریــن تولیدکننــدگان
شــیرینی و شــکالت در ایــران و خاورمیانــه میباشــد و
این مجموعــه از پیشــتازان عرضــه محصــوالت جدید و
متنوع با اســتانداردهای جهانی و صادراتمحور اســت
یهــای روز دنیا و بــا کیفیتی ممتاز و جهانی
و از تکنولوژ 
اســتفاده مینماید لذا اشــتغال در ایــن مجموعه بدون
كامال مرتبط با حوزه تحصیلی ام میباشــد
شــك نه تنها ً
بلكه به عنوان دانشــگاهی جامع وعملی است كه بنده
در تمام سنوات دوران خدمتم توفیق علمآموزی در آن
را داشتهام.
 .6سخن آخر
ا کنــون که به یــاری پــروردگار موفق به پایــان این دوره
تحصیلــی شــدهام وظیفه خــود میدانم کــه از مدیریت
محترم گروه صنعتی نجاتی-آناتا «جناب آقای حاج علی
ســالك نجــات» و فرزندان خلف ایشــان علــی الخصوص
«جناب آقای محمدرضا ســالكنجات» و «ســركار خانم
دكتر مریم ســالكنجات» که با همراهیشــان همیشــه با
حمایــت وراهنمائی هایشــان مــرا در این مســیر اســتوار
و ثابــت قــدم نمودهانــد و بــدون شــک رســیدن بــه این
موفقیــت بدون مساعدتهایشــان میســر نبــود ،کمال
تشکر و قدردانی را ابرازنمایم.
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بخوانیدوسالمباشید
آشنایی با خواص نان جو
خواص نان جو چیست ؟نان جو بخوریم یا نان گندم ؟
امروزه نان جو به یکی از محبوب ترین نان های رژیمی و پر خاصیت در میان مردم
تبدیل شــده است .اما این که «خواص نان جو» چیســت؟ و بهتر است نان گندم
بخوریم یا نان جو را در ادامه بخوانید.
نان جو از آرد جو بدون سبوس و یا سبوس دار تهیه می شود ،تفاوت این دسته
از نان ها با نان هایی مانند نان گندم قدرت سیرکنندگی و فیبر باالیشان است  .هم
چنین جالب است بدانید که در طب ســنتی اسالمی نیز به مصرف نان جو تا کید
بسیار شده است.
شگفت انگیزترین خواص نان جو کدامند؟
نان جو بخورید تا قند خونتان کاهش پیدا کند :پس نــان جو برای افراد دیابتی
بسیار مفید است.
سیستم ایمنی بدن تقویت می شود :این نوع نان با دارا بودن آنتی ا کسیدان های
فراوان و اسید چرب های مفید برای بدن موجب تقویت سیستم ایمنی بدن شده
و با رشد تومورها مقابله می کند.
نان جو سرشار از فیبر است :همین ویژگی موجب پا ک سازی دیواره های معده
و روده از ذرات آلوده می شود و از بیماری های دستگاه گوارش جلوگیری می شود.
خاصیت رژیمی نان جو :از خواص نان جو که دلیل اصلی استفاده از آن می توان
به مقوی بودنش اشاره داشت که باعث احساس سیری در فرد می شود.
با استفاده از این نان فشار خون شما تعدیل می یابد.
کاهش کلســترول خون :با خوردن نان جو از تولید چربی های زیان آور
در خون جلوگیری می شود.
از بیماری های قلبی عروقی پیش گیری می شود.
موجب تنظیم فعالیت های دستگاه گوارشی بدن می گردد.

باعث تحریک انســولین ســازی در بدن فرد می شــود و برای کســانی که مبتال به
دیابت هستند مصرف نان جو بسیار توصیه می گردد.
وجود ویتامین های گروه ب :موجب تقویت حافظه ،شادابی و زیبایی پوست،
آرامش و پیش گیری از نرمی استخوان در کودکان می شود.
از خواص نــان جو می توان به وجود مواد ضدســرطانی اشــاره داشــت که باعث
ســرکوب عوامل ســرطان به خصوص پیش گیری از بروز ســرطان در بستر روده ها
می شود .عالوه بر این با خوردن نان جو می توان موجب تومورهای سرطانی شد.
با خوردن نان جو سبوس دار از سفید شدن زودرس موهایتان نیز جلوگیری کنید.
مواد معدنی و امالح فراوان در نان جو در افزایش سالمت و استحکام استخوان
های شما نقش به سزایی دارد.
پس با این اوصاف توصیه ما به شما این
اســت که به جــای نان هــای دیگر مانند
نان گندم و ...نان جو بخورید و از خواص
بی نظیر آن بهره مند شوید.

چربی سوزی در خواب با مصرف چای اوالنگ
چای اوالنگ میتواند چربی های شکمی خطرنا ک را در هنگام خواب بسوزاند.
به گــزارش پرتال القدس ،دانشــمندان در تحقیقــات خود دریافتــه اند که یک
نوشیدنی گرم وجود دارد که میتواند چربیهای شکمی خطرنا کی را که در اطراف
اندامهای حیاتی بدن تجمع یافته است بسوزاند.
خــواص بی نظیــری در چای اوالنگ ســبز یافت شــده که حاوی مقــدار زیادی
کاتچین (مواد آلی از گروه فالونوئیدها) است .موادی که به طور قابل توجهی میزان
چربی انباشه در بدن را کاهش میدهند .همچنین دانشمندان تصریح میکنند
که اوالنگ به چربی سوزی در هنگام خواب ادامه میدهد.
افرادی که چهار بار در روز  ۳۰۰میلی لیتر اوالنگ مینوشیدند ،در عرض یک ماه
Foodرا از دست دادند .در واقع ،چای به بهبود
Industryخود
Magazineاز چربی
و نیم حدود یک کیلوگرم
58

فرآیندهای متابولیک در بدن و افزایش میزان متابولیسم تا
 ۲.۹درصد در مقایسه با آب کمک میکند.
پیشتر مشخص شــد که محققان ایاالت متحده آمریکا یک عامل
ضد چاقی را کشــف کرده اند .یک مهار کننده آنزیم فسفودی اســتراز )PDE۹( ۹
سلولهای بدن را برای سوزاندن چربی بیشتر تحریک میکند.
چــای اوالنگ بــه عنوان یک چــای قدیمی و ســنتی اصالتــی چینــی دارد .این
چای سرشــار از موادمعدنی مختلف بوده و ا کثر خواص چای سبز و چای سیاه
را دارد .این چای خواص ویژهای برای ســامت قلب ،تناســب اندام و استحکام
استخوانها دارد.
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نقش عصاره زیتون در حفاظت از
سلولهای عصبی در برابر پارکینسون

Food Industry Magazine

پژوهشگران با انجام یک مطالعه آزمایشگاهی در مقیاس سلولی ،تاثیر عصاره
ســه نوع زیتون ایرانــی را در محافظت ســلولهای عصبی در برابر پارکینســون،
بررسی کردند.
به گزارش مجله پژوهشهای سلولی و مولکولی  ،بیماری پارکینسون از جمله
بیماریهای تحلیل سیســتم عصبی اســت .این نــوع بیماریهــا درمانناپذیر
هســتند و در جوامع مختلف شیوع روبه رشــدی دارند .در بیماری پارکینسون
با از بین رفتن سلولهای عصبی ،به ویژه نورونهای جسم سیاه مغز ،بیمار با
عوارض حرکتی و ادرا کی غیر قابل برگشتی روبرو میشود.
این آســیب و مرگ نورونــی همراه بــا تجمع پروتئینهــای «آلفاســینوکلئین»
است .عملکرد این پروتئینهای «آلفاســینوکلئین» به خوبی مشخص نیست
ولی بررسیها نشان داده که در آزادسازی انتقالدهندههای عصبی نقش دارند
و رسوب و تجمع این پروتئینها در سلولهای عصبی با بیماری پارکینسون در
ارتباط است.
همچنین بررســیها حا کی از این اســت که برخی ســموم نیز با ایجاد شــرایط
اســترسزا برای ســلولهای عصبی میتوانند باعث ایجاد بیماری پارکینســون
شوند .ســم «روتنون» به عنوان ســم عصبی باعث نابودی ســلولهای عصبی
میشــود و در صــورت مواجهــه طوالنیمــدت ،میتوانــد بیماری پارکینســون را
ایجاد کند.
با توجه به اهمیت این موضوع؛ پژوهشگران ژنتیک و زیستفناوری با انجام
یک مطالعه تاثیر عصاره ســه رقم زیتون ایرانی را بر روی ســلولهای مهندسی
شده بیماری پارکینسون بررسی کردند.
برای انجام این مطالعه ،پژوهشــگران با استفاده از ســم روتنون ،باعث بیان
بیــش از حــد پروتئیــن آلفاســینوکلئین در ســلولهای عصبی شــدند تــا از این
ســلولها به عنوان ســلولهای مــدل بیماری پارکینســون اســتفاده کنند .این
ســلولهای عصبی به شــدت به تیمار با روتنــون وا کنش نشــان دادند و عالوه
بر ایجاد سمیت ،طول رشــتههای نوریت نیز در اثر تیمار با سم روتنون کاهش
یافت.
همچنیــن در ایــن مطالعه تاثیــر عصاره ســه نوع زیتــون ایرانی شــامل زیتون
روغنی ،زیتون زرد و زیتون مجنون بر این نوع سلولها بررسی شد.
نتایــج این بررســی نشــان داد کــه عصــاره ایــن زیتونهــا میتواند بــه صورت
معنیداری ســلولهای عصبی را در مقابل سمیت ناشــی از روتنون حفظ کند
و میــزان رادیکالهــای آزاد ا کســیژن درون این ســلول نیــز به طــور معنیداری
کاهش پیدا کرد.
پا کســازی رادیکالهای فعال نشــان داد که این عصارهها میتوانند از طریق

ایــن مکانیزم نقــش محافظتی برای ســلولهای نورونی داشــته باشــند .ولی با
این حــال به گفته پژوهشــگران این مطالعه؛ بــه دلیل رفتار متفــاوت عصارهها
در محیط برون ســلولی ،به نظر میرسد مکانیس ـمهای پیچیدهتری در نقش
محافظتی آنها در نورونها دخیل باشند.
این محققان میگویند ،نتایج این مطالعه نشان میدهد که رقمهای اصیل
ایرانــی زیتــون روغنــی و زیتــون زرد میتواننــد بــه صــورت معن ـیداری موجــب
زندهمانی سلولهای حساس نورونی ،حتی در حضور سم روتنون شوند.
این محققان معتقدند کــه باتوجه به بومی بودن این رقمهای زیتون ،نتایج
به دستآمده میتوانند در مطالعات بعدی بیماری پارکینسون بسیار ارزشمند
باشند.
در انجــام ایــن تحقیــق دینــا مرشــدی ،فرهنــگ علــی ا کبری ،ســها پارســافر،
فائــزه دهقانی عصمــت آبــادی و علیرضا امیــری نودیجه؛ محققان پژوهشــگاه
ملــی مهندســی ژنتیــک و زیس ـتفناوری ایران و حســین محمــد بیگــی از مرکز
بینرشتهای علوم نانو ( ،)iNANOدانشگاه آرهوس دانمارک مشارکت داشتند.
یافتههای بهدستآمده از این مطالعه تابستان سال جاری به صورت مقاله
علمــی با عنوان «مهار ســمیت روتنــون در مدل ســلولی بیماری پارکینســون با
عصــاره متانولــی زیتونهای ایرانــی» در مجله پژوهشهای ســلولی و مولکولی
(مجله زیستشناسی ایران) منتشر شده است.
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فرم اشتراک
نام و نام خانوادگی  ....................................................................... :نام شرکت .......................................... :
سمت ......................................... :
نوع اشتراک (لطف ًا از انواع اشتراک قید شده انتخاب شود) .............................................................................. :
........................................................
شروع اشتراک از شماره  ...............تا شماره  ...............تعداد نسخه ........................................................ :
نشانی ................................................................................................................................................................... :
.........................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................
تلفن .................................................   :
کدپستی ...........................................................................      :
موبایل ....................................... :
مبلغ  ...........................................ریال طی حواله بانکی شماره ............................................مورخ .....................
 ....................بانک .................................
واریز شد.

اشتراک  3ماهه
تهران ( 90000نود هزار) تومان
شهرستان ( 105000یکصد و پنج هزار) تومان
اشتراک  6ماهه
تهران ( 170000یکصد و هفتاد هزار) تومان
شهرستان ( 200000دویست هزار) تومان
اشتراک یک ساله
تهران ( 300000سیصد هزار) تومان
شهرستان ( 360000سیصد و شصت هزار) تومان
لطف ًا هزینه اشتراک را به حساب بانک تجارت به شماره  0290354781و یا شماره کارت 5859831128750907
بنام آقای دکتر محمد حسینی واریز و فیش واریزی همراه با فرم اشتراک تکمیل شده را به دفتر مجله فاکس نمایید.
توجه  :هرگونه تغییر آدرس را سریع ًا به دفتر مجله اطالع دهید.

آدرس :تهران ،بزرگراه رسالت ،خیابان استاد حسن بنا شمالی ،خیابان شهید ابن علی ،پالک  ،36زنگ 3
تلفن  021 - 26321598 :و  021 – 26321576فکس 021 - 22321862 :ایمیلsanatghaza@gmail.com :
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