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دکتر مریم تاج آبادی ابراهیمی شخصیت سال 1400 صنعت غذا شد
گزارش صنعت غذا از بیست و هشتمین کنگره علوم و صنایع غذایی 

ایران به میزبانی گروه صنعتی و پژوهشی زر
دکتر سید محمد حسینی:گروه صنعتی و پژوهشی زر درمقایسه با 

شرکتهای اروپایی و کانادایی برتری دارد
در ششمین همایش امین الضرب سه کارآفرین صنعت غذا نشان امین 

الضرب دریافت کردند
قیمت تمام شده محصوالت غذایی می تواند با تغییر فرمول و نوع 

ترکیبات آن متغیر باشد و شامل قیمت گذاری واحد نمی گردد
حضور گروه صنعتی و پژوهشی زر در نمایشگاه گلفود 2022

دولت برنام های ارائه دهد تا تولیدکنندگان صنعت غذا در رقابت با بازار 
جهانی باقی بمانند

نمایشگاه ایران اگروفود 2۷ لغایت ۳0 خردادماه 1401 برگزار می شود
هیچ مجوزی برای افزایش قیمت روغن نباتی صادر نشده است

صادرکنندگان برگزیده صنعت غذای آذربایجان شرقی در سال 1400 معرفی شدند 
تولید فرآورد ههای پروتئینی با منشأ گیاهی توسط شرکت ایران ماکیماه

با توجه به پالس های مثبت و احیای برجام سال 1401 سال خوبی برای 
صادرکنندگان حوزه صنعت غذا خواهد بود

تقدیر ازمدیران عامل دو شرکت صنایع غذایی درنا و آی سودا

اخبار
کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت

حذف یا ادامه سیاست ارز 4200 تومنی؟
در چهاردهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران، از دو کارآفرین 

صنعت غذا تجلیل شد
بیسكویت و انواع آن

عدم ثبات نرخ ارز تامین مواد اولیه کارخانجات را با مشكل روبرو کرده است
در طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کاال، یک نسخه واحد برای همه 

پیچیده شده است که قطعا پاسخ درست از آن نباید انتظار داشت
فرم اشتراک

47

در ششمین همایش امین الضرب43
سه کارآفرین صنعت غذا
 نشان امین الضرب دریافت کردند

صادرکنندگان برگزیده 
صنعت غذای آذربایجان شرقی 

در سال 1400 معرفی شدند
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سرمقاله

سید مصطفی هاشمی طبا

نقش احیاء برجام در صنایع

بسمه تعالی

هرچند نوعا صنعت و صنعتگران در کشور ما بدلیل فعالیت رسمی و در معرض بودن همواره و از بدو پیروزی انقالب 
اسالمی  دچار مشکالت از جمله تهیه مواد اولیه و قطعات ، مسائل مالیاتی، بیمه، قانون کار و غیره بوده اند اما تحریم 
های اعمال شده جدید با پشتیبانی قطعنامه های مصوب شورای امنیت که در آن شرق و غرب علیه کشورمان 
ائتالف و اجماع داشتند موجب گردید تا فصل جدیدی در مشکالت صنایع کشور گشوده شده و حتی در سالی که 
مزین به عنوان »رفع مشکالت صنایع« بود با قطعی برق یا گاز یا کمبود آب روبرو شوند. با امضای معاهده برجام 
توسط دولت آقای حسن روحانی امید به آن بود که حداقل در خصوص روابط بین المللی و تامین تدارکات مورد 
نیاز صنایع، مدیران آن تاحدی نفس تازه کنند و طلیعه آن هم کم و بیش هویدا گردید اما با خروج آمریکا از برجام 
شرایط مجددا دچار سختی مضاعف شد و از همه مهمتر آنکه صادرات کاال را با مشکالت متعدد روبرو ساخت و 
صادرکنندگانی که موفق به این کار می شدند برای دریافت وجوه خود زیان های فاحشی را متحمل می گردیدند 

و البته در امر تامین نیازهای صنعتی نیز چنین هزینه هائی را داشتند.
اشکال کار آنست که صنایع ما عالوه بر مشکالت داخلی که ظاهرا هرگز رفع نمی شود بلکه افزایش می یابد، از لحاظ 

ارتباطات بین المللی دچار خوف و رجاء هستند.
 AFTF خوف و رجاء یعنی آنکه تکلیف آنها از لحاظ مراودات روشن نیست. ارتباطات بانکی و پذیرش مقررات
ظاهرا منوط به موفقیت در مذاکرات برجام شده است و احیاء برجام نه معلوم است و نه منتفی. بنابراین صاحبان و 
مدیران صنایع با یک چشم بدنبال خودکفائی و با چشم دیگر بدنبال ارتباطات بازرگانی وصنعتی با خارج از کشور 
هستند و بعالوه بیم آن دارند که برای حل مسائل فنی و صنعتی خود و تامین آنها در داخل متحمل هزینه های 
کالن شوند، ولی ناگهان با موفقیت مذاکرات برجام با ورود سیل آسای کاالی خارجی و تدارکات مورد نیاز مواجه 

گردند، این حالت خوف و رجاء شاید از قطع قطعی روابط خارجی سنگین تر و مشکل آفرین تر باشد.
با اینهمه امید به آن است که در عین تالش برای تامین نیازها از داخل کشور روابط بین المللی ما اعم از تامین 
نیازها و صادرات شکل منطقی و بین المللی گرفته و گرچه به حل بروکراسی داخلی و رفع مشکالت داخلی صنایع 
امید نیست اما ترمیم شدن و گسترده شدن روابط بین المللی می تواند صاحبان و مدیران صنایع را امیدوارتر نماید.
امید است در سال 1401 هرچه بیشتر شاهد تداوم اقدامات تالشگران صنعتی و تولیدی و درخشش آنان باشیم.

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      فروردین ماه 1401      شماره 42 دوره جدید )147(      
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عضـو هیئت نماینـدگان اتاق 
بازرگانـی خبـر داد: افزایـش 
پـی  در  عـراق  بـه  ایـران  صـادرات 

جنگ در اوکراین
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و 
عراق گفت: در پی اتفاقات پیش آمده در اوکراین، 
واردات عراق از این کشور کاهش می یابد و ایران 

می تواند سهم این بازار را به دست بگیرد.
و  غذا  صنعت  خبری  پایگاه  گزارش  به 
حسینی«  حمید  کشاورزی”اگروفودنیوز”،»سید 
با بیان اینکه اوکراین سهم قابل توجهی در بازار 
عراق داشت، اظهار کرد: مواد غذایی و مواد معدنی 
با  که  بود  عراق  به  کشور  این  صادرات  عمده  از 
وجود تبلیغات انجام شده، مورد استقبال نیز قرار 

می گرفت.
وی با بیان اینکه کاالهایی مانند میلگرد توسط تجار 
کویت از اوکراین به عراق صادر می شد، خاطرنشان 
مانند غالت،  اقالمی  غذایی  مواد  زمینه  در  کرد: 

ماکارونی، مرغ و تخم مرغ اوکراین سهم بسیاری را 
از بازار عراق به خود اختصاص داده بود، اما با توجه 
به حادثه جنگ پیش آمده، عراق باید جایگزینی را 

برای تامین کاالهای خود داشته باشد.
حسینی با بیان اینکه ایران و ترکیه از نخستین 
کشورهایی هستند که می توانند تامین کننده نیاز 
عراق باشند، گفت: اوکراین یکی از کشورهای قوی 
در زمینه مواد غذایی بود که می توانست کاالی 
۶00 میلیون نفر را تامین کند؛ از سوی دیگر به 
عنوان هشتمین کشور ذخایر معدنی جهان نیز 

شمرده می شود.
ذغال  و  آهن  سنگ  منگنز،  اورانیوم،  افزود:  وی 
سنگ از کاالهایی بود که اوکراین تولید می کرد و با 
توجه به دسترسی به آب های آزاد، رقیب سرسختی 

در بازار عراق به شمار می آمد.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: 
اتفاقات رخ داده در اوکراین، می تواند فرصتی برای 
تجار ایرانی باشد تا سهم بیشتری از بازار عراق را 
به دست آورند و صادرات میلگرد و مواد فوالدی به 

این کشور را افزایش دهند.
حسینی تاکید کرد: در صورت برنامه ریزی درست 
به  عراق  نیاز  تامین  برای  مناسب  مندی  بهره  و 
سرعت  به  می توان  معدنی،  و  غذایی  کاالهای 
صادرات به این کشور را افزایش داد و سهم بیشتری 

از بازار عراق را به دست آورد.
استان  بازرگانی  اتاق  عضو  گزارش  این  براساس 
سلیمانیه از توقف کامل واردات از اوکراین خبر داده 
بود که موجب خسارت شدید به بازرگانان در این 

بخش شده است.

وی اعالم کرده است که کاالهای ایرانی و ترکی 
جایگزین مواد غذایی، آب میوه و انواع پودرهای 
شست و شو و زغال وارداتی از اکراین خواهند شد.

 

نایب رییس کمیسیون توسعه 
صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی 
ایران: قطر بازار مناسبی برای محصوالت 

کشاورزی و غذایی ایران است
نایـــب رییـــس کمیســـیون توســـعه صـــادرات 
غیـــر نفتـــی اتـــاق بازرگانـــی ایـــران گفـــت: 
ـــور  ـــد کش ـــی توان ـــر م ـــا قط ـــط ب ـــعه رواب توس
ـــد و  ـــل کن ـــی متص ـــن الملل ـــای بی ـــه بازاره را ب

موجـــب افزایـــش تجـــارت ایـــران شـــود.
بـــه گـــزارش ایرنـــا؛ مصطفـــی موســـوی بـــا 
ـــادی  ـــادل اقتص ـــان تع ـــر و عم ـــه قط ـــان اینک بی
ـــارس را ایجـــاد مـــی  کشـــورهای حـــوزه خلیـــج ف
کننـــد، اظهـــار داشـــت: توســـعه تجـــارت بـــا 
ـــادرات و  ـــش ص ـــد افزای ـــی توان ـــورها م ـــن کش ای

ـــد. ـــته باش ـــراه داش ـــه هم واردات را ب

خبار ا
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وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه ایـــن دو کشـــور در 
ـــتند،  ـــال هس ـــان فع ـــی جه ـــای سیاس ـــه ه نقش
ـــی  ـــالت سیاس ـــعه تعام ـــا توس ـــرد: ب ـــح ک تصری
ـــر  ـــه قط ـــوری ب ـــس جمه ـــفر ریی ـــی س ـــه ط ک
رخ داده اســـت مـــی توانیـــم در زمینـــه اقتصـــادی 

ـــم. ـــه کنی ـــادالت را تجرب ـــترش مب ـــز گس نی
موســـوی بـــا اشـــاره بـــه امضـــای تفاهمنامـــه 
ـــه  ـــوری ب ـــس جمه ـــفر ریی ـــدد در س ـــای متع ه
ـــان  ـــا می ـــن قرارداده ـــرد: ای قطـــر، خاطرنشـــان ک
دو کشـــور مـــی توانـــد بـــر توســـعه تجـــارت 
تاثیـــر مناســـبی بگـــذارد و موجـــب افزایـــش 

ـــود. ـــور ش ـــی کش ـــر نفت ـــادرات غی ص
ـــاختمان تجـــاری  ـــه تاســـیس س ـــاره ب ـــا اش وی ب
ایـــران در قطـــر، تاکیـــد کـــرد: ایـــن اتفـــاق 
ـــار  ـــرای تج ـــد ب ـــی توان ـــه م ـــت ک ـــی اس مهم
در بـــازار ایـــن کشـــور ثبـــات ایجـــاد کنـــد و 
بـــا تکمیـــل اطالعـــات و اشـــتراک گذاشـــتن 
آن برنامـــه ریـــزی دقیـــق تـــری را در اختیـــار 

فعـــاالن اقتصـــادی بگـــذارد.
نایـــب رییـــس کمیســـیون توســـعه صـــادرات 
ـــاره  ـــا اش ـــران ب ـــی ای ـــاق بازرگان ـــی ات ـــر نفت غی
ـــر  ـــال در قط ـــی فوتب ـــام جهان ـــزاری ج ـــه برگ ب
ـــرای  ـــزی ب ـــه دلیـــل برنامـــه ری گفـــت: تاکنـــون ب
ـــاختمانی  ـــح س ـــد مصال ـــگاه،  خری ـــاخت باش س
ـــی  ـــش بین ـــا پی ـــود ام ـــه ب ـــش یافت ـــی افزای ایران
ـــن  ـــزاری ای ـــا برگ ـــه ب ـــد ک ـــی ده ـــان م ـــا نش ه
ــه  ــن زمینـ ــا در ایـ ــی تقاضـ ــابقات جهانـ مسـ

ـــد. ـــی یاب ـــش م کاه
ــای  ــر تقاضـ ــازار قطـ ــه بـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
ــان  ــران دارد، خاطرنشـ ــی را از ایـ ــواد غذایـ مـ
ـــژه  ـــه وی ـــی ب ـــای خوراک ـــراوری کااله ـــرد: ف ک
ـــورد  ـــه محصـــوالت کشـــاورزی بســـیار م در زمین
اهمیـــت اســـت امـــا در کنـــار آن، محصـــوالت 
ـــی  ـــه م ـــورد توجـــه اســـت ک ـــز م پتروشـــیمی نی
ـــروژه  ـــب پ ـــوژی مناس ـــن تکنول ـــا تامی ـــم ب توانی
هـــای مشـــترک تولیـــدی را در دســـتور کار قـــرار 

ـــم. دهی
موســـوی بـــا بیـــان اینکـــه بخـــش مهمـــی از 
ـــی  ـــام م ـــی انج ـــق دب ـــی از طری ـــت دریای ترانزی
شـــود زیـــرا زیرســـاخت هـــای الزم را فراهـــم 
ــای  ــرد: امضـ ــان کـ ــت، خاطرنشـ ــرده اسـ کـ
تفاهمنامـــه در زمینـــه کارگـــو بـــا قطـــر مـــی 
ـــد  ـــل کن ـــران متص ـــه ای ـــان را ب ـــازار جه ـــد ب توان
ــز  ــام نیـ ــای برجـ ــه امضـ ــن زمینـ ــه در ایـ کـ

تاثیرگـــذار خواهـــد بـــود.

 

جنوب کرمان با راه اندازی ۱۴ 
تولید  برنامه جهش  کارخانه 

رب گوجه را کلید زد
مسئوالن در جنوب استان کرمان با اشاره به میزان 
کاشت گوجه فرنگی در این منطقه می گویند که با 
هدف توسعه صادرات، تعدیل قیمت  و نیز جلوگیری 
از زیان کشاورزان برنامه ها برای راه اندازی یا فعال 

سازی 14 کارخانه تولید رب عملیاتی شده است.
و  غذا  صنعت  خبری  پایگاه  گزارش  به 
کشاورزی)اگروفودنیوز(، به نقل از روابط عمومی 
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت 
جنوب کرمان با بیان اینکه تاکنون و طی روزهای 
اخیر چهار کارخانه تولید رب گوجه در این منطقه 
راه اندازی شده اعالم کرد که سایر واحدها نیز در 
حال دریافت سوخت و آماده سازی خطوط تولید 

برای شروع فعالیت هستند.
بر اساس این گزارش به نقل از روابط عمومی این 
نزدیک شدن  با  سازمان، حسین سعیدی گفت: 
به فصل برداشت گوجه فرنگی در جنوب کرمان، 
و  ها  قیمت  تعدیل  صادرات،  توسعه  منظور  به 
این حوزه  در  فعال  زیان کشاورزان  از  جلوگیری 
این  با جدیت در  تولیدی  این واحدهای  فعالیت 

زمان برنامه ریزی شد.
وی تصریح کرد: این واحدهای تولیدی به صورت 
میانگین ساالنه بیش از 100 هزار تن گوجه فرنگی 
از کشاورزان خریداری می کنند و توانایی تولید 1۶ 

هزار تن رب گوجه فرنگی را نیز دارند.
سعیدی گفت: با هدف توسعه صادارت و صنایع رب 
گوجه فرنگی نیز نشست های مشترک با کارخانه 
های تولید کننده رب، شرکت شهرک های صنعتی 
صادراتی  کنسرسیوم  همچنین  بازرگانی،  اتاق  و 
جنوب کرمان تشکیل شده و ادامه کارها در حال 

پیگری است.
بر اساس این گزارش جنوب استان کرمان از قطب 
و  مرکبات  جالیزی،  محصوالت  تولید  مهم  های 

خرما در کشور به شمار می رود.

 

ــده و  ــن ــن ــدک ــی ــول ــمــت ت ــی ق
همزمان  چای  مصرف کننده 

روی کاال درج شود
رئیس کمیسیون تخصصی چای اتحادیه بنکداران 
موادغذایی با درخواست از دولت برای اجرای طرح 
درج قیمت تولید کننده، از سال آینده گفت: برای 
اینکه مردم سردرگم نشوند باید عالوه بر درج  نرخ 
تولید کننده، قیمت مصرف کننده نیز به طور هم 

زمان درج شود.
رئیس  بخشی  احمدرضا  تسنیم؛  گزارش  به 
بنکداران  اتحادیه  چای  تخصصی  کمیسیون 
موادغذایی اظهار داشت: قانون درج قیمت تولید 
کننده بر روی انواع چای ایرانی و خارجی مصوب و 
ابالغ شده است و بازرسان وزارت صنعت، کشاورزی 
و تعزیرات بر این قیمت ها نظارت دارند اما واحد 
های تولیدی و توزیعی هنوز نتواسته اند زیر ساخت 

های خود را برای این شرایط آماده کنند.
وی افزود:در حال حاضر فشار تامین و توزیع چای 
مورد نیاز شب عید نیز وجود دارد که اجرای این 
طرح در این شرایط  باعث ایجاد اختالل در روند 
از  منظور  همین  به  است،   شده  توزیع  و  تولید 
مسئوالن درخواست می شود که اجرا را به سال 
آینده موکول کنند تا بخش خصوصی بتوانند امور 

حسابداری و قیمت گذاری خود را آماده کنند.
وی اظهار داشت: صنعت چای با توجه به وابستگی 
به نرخ ارز و واردات، دارای قیمت تمام شده متغییر 
است و تعیین قیمت ثابت برای این کار دشوار است.

بخشی در پاسخ به اینکه در گذشته نیز هزینه های 
تمام شده چای متغیر بوده است به چه دلیل در 
طرح قیمت مصرف کننده با مشکل مواجه هستید، 
گفت: در گذشته که قیمت مصرف کننده بر روی 
کاال درج می شد با در نظر گرفتن نوسان قیمتی 
یک قیمت ثابت برای محصول اعالم می شد اما در 
حال حاضر که قیمت ثابت در نظر گرفته شده است 

متغیرهای هزینه تولید را شامل نمی شود.
رئیس کمیسیون تخصصی چای فدراسیون صنایع 

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      فروردین ماه 1401      شماره 42 دوره جدید )147(      
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غذایی ادامه داد: بسیاری از واحد های تولیدی نیز 
هنوز نحوه محاسبه قیمت تولید کننده را بر اساس 

شرایط جدید بلد نیستند.
قیمت  گذاری  قیمت  طرح  در  کرد:  تصریح  وی 
تولیدکننده چای برای اینکه مردم سردرگم نشوند 
عالوه بر درج  نرخ تولید کننده، باید قیمت مصرف 

کننده نیز درج شود.

 

ــود و  ــیــات ضــرایــب سـ جــزئ
هزینه های پخش و توزیع کاال

و  سود  ضرایب  که  کرد  اعالم  ایران  اصناف  اتاق 
هزینه های پخش و توزیع کاال ابالغ شد.

و  غذا  صنعت  خبری  پایگاه  گزارش  به 
بر  ایران؛  اصناف  اتاق  از  کشاورزی)اگروفودنیوز(، 
مصرف کنندگان  حمایت  سازمان  ابالغیه  اساس 
اصالح ضرایب سود  راستای  در  تولیدکنندگان،  و 
زنجیره ای،  فروشگاه های  پخش  هزینه های  و 
عمده فروشی و خرده فروشی و جهت اجرای طرح 
و  تولیدکننده  قیمت  و درج  قیمت  شفاف سازی 
درخواست های متعدد واصله از سوی عوامل توزیع، 
ابالغیه مربوط همراه با جدول و توضیحات مرتبط در 

ادامه می آید:
هزینه های  و  سود  ضرایب  درصد  -حداکثر   1
شرکت های پخش با هر نوع گستره فعالیت )استانی، 
منطقه ای و سراسری( به صورت یکسان و در قالب 
پنج گروه کاالیی مطابق جدول فوق تعیین شده است.

۲ -حداکثر درصد ضرائب سود و هزینه های پخش 
برای کاالهایی که احیانا در جدول فوق ذکر نشده 
است، معادل سود در نظر گرفته شده برای گروه 
دوم خواهد بود. در صورت وجود هرگونه درخواستی 
باید به  اینگونه کاالها موارد  مبنی بر تغییر گروه 
صورت مکتوب به سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان اعالم شده تا پس از انجام بررسی، 

اقدام الزم صورت پذیرد.
به  اقدام  زنجیره ای  فروشگاه های  ۳ -در صورتیکه 
تامین کاال به صورت مستقیم از تولیدکنندگان یا 

واردکنندگان کنند متناسب با کاهش هزینه بواسطه 
حذف واسطه های غیر ضرور، حداقل سه درصد کمتر 
از مجموع ضرایب توزیع )پخش و خرده فروشی( 

خواهد بود.
4 -در مواردی که شرکت های پخش اقدام به فروش 
کاال به عمده فروشان یا شرکت های پخش استانی یا 
منطقه ای می کنند مجموع ضریب متعلقه حلقه های 
توزیع تا مرحله خرده فروشی نمی تواند از ضریب 

پخش )هزینه ها و سود مصوب پخش( بیشتر باشد.
۵ -فروشگاه های مجازی در عرضه کاال به صورت 
خرده فروشی به مصرف کنندگان همانند موارد لحاظ 

شده برای فروشگاه های زنجیره ای هستند.
۶ -انواع سبزی، صیفی و میوه، حبوبات و … غیر 
بسته بندی و فله و همچنین کاالهایی که از طریق 
تابع ضرایب  نمی شوند،  توزیع  شرکت های پخش 

مصوب قبلی مرتبط با خود هستند.
الزم به ذکر است هر گونه افزایش قیمت کاال به 
بهانه مصوبه ابالغی ممنوع بوده و حسب بررسی های 
مصرف  حمایت  سازمان  توسط  گرفته  صورت 
کنندگان و تولیدکنندگان و اظهارات انجمن ها و 
و  منطقه ای  سراسری،  پخش  تشکل های صنعت 
استانی هزینه های مربوط در ضرایب اعمالی، قبال در 

قیمت کاال لحاظ شده است.
به  ایران  اصناف  اتاق  ابالغیه  اساس  بر  همچنین 
بر ضرایب  نظارت  اصناف سراسر کشور،  اتاق های 
کاالهای عرضه شده توسط حلقه های تامین و توزیع 
در دستور کار واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های 
اصناف سراسر کشور و اتحادیه های صنفی با همکاری 
و هماهنگی دستگاه های مربوط قرار خواهد گرفت و 
در صورت هرگونه تخلف، برخورد قاطع و موثر انجام 

خواهد شد.
 

 
ــرج:  ــ رئــــیــــس اتــــــــاق کـ
سنجش  ــای  ــاه ه ــگ ــش ــای آزم
سالمت محصوالت کشاورزی در البرز 

راه اندازی می شود

مرجع  آزمایشگاه های  راه اندازی  رضایی  پرهام 
سنجش سالمت محصوالت صادراتی کشاورزی در 
استان البرز را ضروری دانست و از پیگیری معاونت 
برای  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا 

راه اندازی این آزمایشگاه ها خبر داد.
و  غذا  صنعت  خبری  پایگاه  گزارش  به 
بازرگانی  اتاق  از  نقل  به  کشاورزی)اگروفودنیوز(، 
ایران؛ رئیس اتاق کرج با تأکید بر ضرورت راه اندازی 
آزمایشگاه های مرجع سنجش سالمت محصوالت 
غذا  معاونت  گفت:  البرز  در  کشاورزی  صادراتی 
همکاری  با  البرز  پزشکی  علوم  دانشگاه  دارو  و 
دنبال  به  استان  آزمون  همکار  آزمایشگاه های 

عملیاتی شدن این تصمیم هستند.
 پرهام رضایی در هشتاد و پنجمین جلسه شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی البرز در مورد 
تسهیل صدور گواهی سالمت توسط سازمان غذا و 
دارو به عنوان پیش نیاز صدور گواهی قرنطینه برای 
محصوالت گیاهی صادراتی به کشور روسیه گفت: 
بر اساس گزارش معاونت غذا و داروی استان در 
حال حاضر تأیید سالمت تمامی محصوالت گیاهی 

صادراتی توسط سازمان غذا و دارو منتفی است.
اول  ارائه شده در  نامه  به  با توجه  ادامه داد:  وی 
اسفندماه سال جاری از سوی وزارت جهاد کشاورزی، 
مقرر شده است که تنها برای محصوالتی مشتمل بر 
گوجه فرنگی، خیار، بادمجان، سیب درختی و فلفل 
پروانه بهداشتی مبنی بر تأیید سالمت محصول 

توسط سازمان غذا و دارو صادر شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
حضور  با  جلساتی  استان  سطح  در  گفت:  کرج 
مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی در حوزه معاونت 
غذا و دارو و آزمایشگاه های همکار آزمون برگزار 
تعیین سالمت  راستای  در  البرز  پتانسیل های  و 
محصوالت و صدور گواهی سالمت برای محصوالت 
صادراتی کشاورزی از مبدأ استان مورد سنجش و 

ارزیابی قرار گرفته است.
وی توضیح داد: فهرستی از اسامی آزمایشگاه های 
همکار آزمون فعال در البرز که می توانند در کنار 
معاونت غذا و دارو استان در فرآیند تعیین و صدور 
صادراتی  کشاورزی  محصوالت  سالمت  گواهی 
استان اقدامات الزم را انجام داده و فعالیت کنند، به 

آزمایشگاه مرجع در تهران ارسال شده است.
دانشگاه  مسئوالن  کرد:  تشریح  ادامه  در  رضایی 
با  دارو  و  غذا  معاونت  در  استان  پزشکی  علوم 
همکاری آزمایشگاه های مربوطه به دنبال راه اندازی 
آزمایشگاه های مرجع سنجش سالمت محصوالت 
صادراتی و صدور گواهی برای آن اقالم در جهت 
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تسهیل فرآیندها هستند.
دارو  و  غذا  و  معاونت  حوزه  مسئوالن  افزود:  وی 
موردنیاز  دستگاه های  خرید  فاکتور  پیش  استان 
راه اندازی آزمایشگاه های مرجع را دریافت کرده و 
به واسطه وزارت بهداشت با مجموعه هایی هماهنگ 
شده اند تا از طریق هیات امنای ارزی استان خرید 

این دستگاه ها و تجهیزات مربوطه انجام شود.
 

حداکثر قیمت هر کیلو زعفران 
۳۶ میلیون تومان است

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: قیمت هر 
کیلو زعفران در بازار بین 1۹ تا ۳۶ میلیون تومان 

است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ غالمرضا میری 
قیمت کنونی هر کیلو زعفران دسته را 1۹میلیون 
تومان، پوشال کهنه ۲۳ میلیون تومان، پوشال نو را 
۲۵ میلیون تومان، نگین کهنه ۲۶ تا ۲۸ میلیون 
تومان و نگین نو ۳۲ تا ۳۶ میلیون تومان اعالم کرد.

بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که دیگر 
خبری از جهش قیمت طالی سرخ نسبت به ماه 
های آبان و آذر نیست و طی هفته های اخیر بازار 

به ثبات نسبی رسیده است.
رشد  با  گفت:  زعفران  ملی  شورای  رئیس  نایب 
منظور  به  عرضه  کمبود  و  اسفند  در  صادرات 
مدیریت توسط کشاورزان پیش بینی می شود که 
قیمت زعفران در بازار روند افزایشی به خود بگیرد.

گزارش های میدانی حاکی از آن است که هر مثقال 
زعفران 1۵0 تا 1۸0 هزار تومان و برخی برندها به 
سبب بسته بندی های خاص تا ۲۵0 هزار تومان 

عرضه می شود.
قادری فر مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی 
کاهش تولید را علت اصلی افزایش قیمت در بازار 
می داند و معتقد است که قیمت زعفران باید واقعی 

و براساس نرخ دالری باشد.

 

رئیس اتحادیه بنکداران مواد 
غذایی تهران: امکان کاهش 

دستوری قیمت برنج وجود ندارد
یک مقام صنفی با اشاره به فشار دولت به واحدهای 
صنفی برای فروش برنج با قیمت تعیین شده توسط 
شده(  تمام  قیمت  )زیر  کشاورزی  جهاد  وزارت 
بسته شدن واحدهای  و  اقدام  این  درباره عواقب 

صنفی هشدار داد.
اتحادیه  رئیس  آقاطاهر،  محمد  مهر،  گزارش  به 
بنکداران مواد غذایی تهران در نامه ای به رئیس 
به  دولت  فشار  به  اشاره  با  تهران  اصناف  اتاق 
واحدهای عرضه برنج برای فروش این محصول به 
قیمت تعیین شده توسط وزارت جهاد کشاورزی 
)زیر قیمت تمام شده( درباره عواقب این اقدام و 
بسته شدن واحدهای صنفی هشدار داد. در متن 

این نامه آمده است؛
جناب آقای فراهانی

ریاست محترم اتاق اصناف تهران
مورخ   400/0۳/1۲۵۵ شماره  نامه  پیرو 
امروز  از  می رساند  استحضار  به    1400 /11 /1۸
بازرسان سازمان جهاد کشاورزی )بازرسان صمت 
صنفی  واحدهای  به  شده اند(  خدمت  مأمور  که 
که به فروش برنج ایرانی اشتغال دارند مراجعه و 
به صورت  ایرانی  برنج  قیمت  نموده اند که  اعالم 
و  می باشد  ریال   ۶۵0.000 مبلغ  خرده فروشی 
بیشتر از این مبلغ جریمه می شوند که تعدادی از 
کسبه را جریمه نموده اند با توجه به اینکه امسال 
 …40 حدود  در  مناسب  بارندگی  عدم  دلیل  به 
کمتر تولید داشتیم و هر ساله جهت حمایت از 
تولید برنج داخلی از تاریخ 0۵/01 لغایت 0۹/01 
ممنوعیت واردات برنج خارجی انجام می شود و با 
توجه به کمبود 40 درصد برنج، باید این ممنوعیت 
برداشته می شد و شرکت مادر تخصصی بازرگانان 
بازار در سطح گسترده  دولتی نیز جهت تنظیم 
نسبت به توزیع برنج تنظیم بازاری اقدام می نمود 
که به موقع و در سطح گسترده اقدام نکردند و 

این امر و مسائل دیگر باعث افزایش قیمت برنج 
ایرانی گردیده است در حال حاضر برنج ایرانی با 
کیفیت در شمال از ۷۵ الی ۸0 هزار تومان نسبت 
به کیفیت و درصد خرده برنج قیمت دارد چطور 
می شود در تهران این برنج در سطح خرده فروشی 

۶۵ هزار تومان می باشد؟
علیهذا این گونه قیمت دستوری باعث درگیری و 

بستن واحدهای صنفی خواهد شد.

 

حمایت:  ســازمــان  ــیــس  رئ
سهمیه شکر استان ها تعیین 
درصــدی   ۹۰ تا   ۶۰ تخفیفات  شــد/ 

برچیده می شوند
ادامه دار و شفاف  عباس تابش گفت: تخفیف ها 
خواهد شد، اما خبری از تخفیف ۹0 یا ۶0 درصدی 

نخواهیم داشت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عباس تابش 
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید 
کنندگان، می گوید:  بر اساس قیمت تولید کننده 
بازرسی خواهیم کرد. قیمت تولید کننده برای ۷ 
هزار قلم کاال اجرا شده که برای 4 هزار و ۵00 قلم 
کاال کاهش ۵ تا ۶۵ درصدی قیمت به همراه داشته 
درصدی  نرخ 40  کاهش  متوسط  طور  به  است. 
خواهیم داشت.  سهمیه شکر استان ها امروز تعیین 

و ابالغ خواهد شد.
 اولین مرحله طرح درج قیمت تولید کننده در آذر 
اجرا شد، دی مرحله دوم و سوم اجرایی شد و ۲۳ 
بهمن مرحله چهارم آن اجرا خواهد شد. مرحله 
پنجم که مرحله نهایی است هم اواسط اسفند اجرا 
خواهد شد. کاالهایی که در مرحله اول مشمول 
قیمت گذاری شدند امروز وارد بازار شدند و حاال اپر 

بخشی آن مشخص خواهد شد.
می دانند.  دردسر  پر  و  غلط  را  روش  این  عده ای 
اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو  فروزان فرد  حسن 
بازرگانی تهران که می گوید: مفهوم قیمت گذاری 
توسط تولیدکننده و در ابتدای زنجیره یک روش 

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      فروردین ماه 1401      شماره 42 دوره جدید )147(      
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اشتباه است و در هیچ کجای دنیا چنین روشی 
انجام نمی دهند. دولت ها برای ساماندهی اقتصاد و 
تورم و ناتوانی در مکانیزم های درست مالیات گیری، 
این گرفتاری را برای تولیدکنندگان در ایران ایجاد 
زمینه  می تواند  تولیدکننده  قیمت  می کنند.درج 
پیچیده تر شدن روابط بین مردم را در شرایطی که 

اوضاع اقتصادی خوبی هم ندارند بیشتر کند.
 

لهستان دروازه ورود ایران به 
بازار حالل اروپا

رئیـــس اتـــاق مشـــترک ایـــران و لهســـتان و 
ـــرز  ـــی الب ـــاق بازرگان ـــدگان ات ـــات نماین عضـــو هی
بـــا بیـــان اینکـــه بـــه دنبـــال احیـــای ســـهم 
ایـــران در تجـــارت حـــالل دنیـــا هســـتیم، گفـــت: 
ـــا  ـــه اروپ ـــران ب ـــد دروازه ورود ای ـــتان می توان لهس

ـــد. ـــالل باش ـــارت ح ـــوزه تج در ح
بـــه گـــزارش ایســـنا، رحیـــم بنـــا موالیـــی در 
جمـــع خبرنـــگاران بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت 
بســـط و گســـترش ســـطح روابـــط خارجـــی 
ـــه  ـــتان ک ـــر لهس ـــورهایی نظی ـــا کش ـــژه ب ـــه وی ب
ـــد،  ـــران دارن ـــا ای ـــه ای ب ـــد دیرین ـــاز پیون از دیرب
ـــط تجـــاری  اظهـــار کـــرد: در زمینـــه توســـعه رواب
ـــال و  ـــار س ـــدت چه ـــه م ـــتان ب ـــور لهس ـــا کش ب
ـــاق  ـــا ۹۸ ات ـــای ۹4 ت ـــال ه ـــی س ـــازه زمان در ب
ـــاد  ـــئولیت ایج ـــده دار مس ـــرز عه ـــی الب بازرگان
ـــور  ـــا کش ـــران ب ـــادی ای ـــکاری اقتص ـــه هم کمیت
ـــای  ـــات ه ـــه آن هی ـــه در نتیج ـــد ک ـــور ش مذک
تجـــاری از لهســـتان بـــه ایـــران آمدنـــد و مـــا 
ـــه  ـــاری را ب ـــات تج ـــن هی ـــاًل چندی ـــز متقاب نی

ـــم. ـــزام کردی ـــد اع ـــور مقص کش
وی در ارتبـــاط بـــا ظرفیـــت هـــای صادراتـــی 
ـــوازم  ـــرش، ل ـــه ف ـــتان در زمین ـــه لهس ـــران ب ای
برقـــی، چـــای و خشـــکبار گفـــت: بخشـــی از 
ـــه  ـــور در زمین ـــان دو کش ـــاری می ـــراودات تج م
ـــا  ـــوژی ه ـــن تکنول ـــی و آخری ـــش فن ـــادل دان تب
از جملـــه واردات ماشـــین آالت جدیـــد، کاالهـــای 

ـــران  ـــه ای ـــتان ب ـــتیل از لهس ـــا اس ـــی و ی صنعت
ـــت. اس

ــران و  ــترک ایـ ــی مشـ ــاق بازرگانـ ــس اتـ رئیـ
لهســـتان و عضـــو هیـــات نماینـــدگان اتـــاق 
ـــبختانه  ـــه خوش ـــان اینک ـــا بی ـــرز ب ـــی الب بازرگان
ــان  ــرایط تحریمـــی روابـــط میـ علی رغـــم شـ
ایـــران و لهســـتان مجـــدد تقویـــت شـــده 
ـــال  ـــی اعم ـــای ابتدای ـــال ه ـــزود: در س ـــت، اف اس
تحریم هـــا علیـــه کشـــورمان و تاثیـــر آن بـــر 
ـــا  ـــالت م ـــطح تعام ـــی س ـــول کم ـــی پ جابجای
ــا لهســـتان کمرنـــگ شـــد، امـــا در حـــال  بـ
حاضـــر شـــاهد بهبـــودی نســـبی در ایـــن زمینـــه 

هســـتیم.
ـــای  ـــه ظرفیت ه ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــوان ک وی عن
ـــم  ـــتان امیدواری ـــران و لهس ـــان ای ـــترده می گس
ـــط تجـــاری میـــان طرفیـــن  ســـطح و حجـــم رواب

ـــد. ـــدا کن ـــش پی افزای
ـــا راه  ـــه تنه ـــان اینک ـــا بی ـــه ب ـــی در ادام بناموالی
ـــت:  نجـــات کشـــور توســـعه صـــادرات اســـت، گف
ـــود  ـــی ش ـــق م ـــی محق ـــادرات زمان ـــعه ص توس
ـــوی باشـــد و در  ـــا ق ـــه دیپلماســـی خارجـــی م ک
ـــی و  ـــای سیاس ـــر کاره ـــالوه ب ـــفارتخانه ها ع س
ـــه  ـــز توج ـــی نی ـــارت و بازرگان ـــه تج ـــی ب فرهنگ

ـــود. ش
ـــی البـــرز  ـــاق بازرگان عضـــو هیـــات نماینـــدگان ات
افـــزود: بـــه دلیـــل شـــرایط تحریمـــی اکثـــر 
ـــه  ـــورها ب ـــر کش ـــا دیگ ـــا ب ـــی م ـــادالت پول تب
ـــن  ـــود، ای ـــی ش ـــام م ـــی انج ـــای غیربانک روش ه
ـــی  ـــای اضاف ـــه ه ـــل هزین ـــر تحمی ـــالوه ب کار ع
ـــادی  ـــکالت زی ـــران مش ـــی ای ـــارت خارج ـــر تج ب
از جملـــه غیـــر رقابتـــی شـــدن اقتصادمـــان را 

ـــراه دارد. ـــه هم ـــز ب نی
وی در ارتبـــاط بـــا اهمیـــت افزایـــش ســـهم 
ایـــران در تجـــارت حـــالل دنیـــا گفـــت: 
متاســـفانه در چنـــد ســـال قبـــل و در زمـــان 
ـــالل  ـــارت ح ـــران در تج ـــهم ای ـــم س ـــت نه دول
ـــد  ـــید و رون ـــم رس ـــک ده ـــر از ی ـــه کمت ـــا ب دنی
نزولـــی را طـــی کـــرد، امیدواریـــم در دولـــت 
ـــا  ـــهمیه را احی ـــدد آن س ـــم مج ـــیزدهم بتوانی س

ـــم. کنی
ـــتان  ـــور لهس ـــه کش ـــان اینک ـــا بی ـــی ب بناموالی
ـــه  ـــران ب ـــرای ورود ای ـــی ب ـــال خوب ـــد کان می توان
ـــژه در حـــوزه تجـــارت حـــالل  ـــه وی ـــا ب ـــازار اروپ ب
باشـــد، تشـــریح کـــرد: فعـــاالن اقتصـــادی کشـــور 
لهســـتان بـــه دنبـــال ایجـــاد ایـــن موقعیـــت 
ـــان  ـــوالت خودش ـــی از محص ـــه برخ ـــتند ک هس

ـــب  ـــا کس ـــا ب ـــد ت ـــد کنن ـــا تولی ـــارت م ـــا نظ را ب
ـــن  ـــم از ای ـــا می توانی ـــد، م ـــالل باش ـــی ح گواه
ـــران  ـــرای گســـترش تجـــارت حـــالل ای فرصـــت ب
در بخـــش صنایـــع غذایـــی در دنیـــا اســـتفاده 

ـــم. کنی
ــران از  ــدی ایـ ــره منـ ــه بهـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ــود ۹  ــد وجـ ــف ماننـ ــای مختلـ ــت هـ ظرفیـ
ـــرمایه  ـــت: س ـــا گف ـــی دنی ـــع معدن ـــد مناب درص
ـــش  ـــن بخ ـــه ای ـــرای ورود ب ـــتانی ب ـــذاران لهس گ
اعـــالم آمادگـــی کـــرده انـــد، مـــا بـــا وجـــود چنیـــن 
فرصـــت هایـــی نبایـــد خـــام فروشـــی کنیـــم و بـــا 
جـــذب ســـرمایه و تکنولـــوژی خارجـــی ارزش 
ـــد ارزی  ـــویی درآم ـــرده و از س ـــاد ک ـــزوده ایج اف

کشـــور را افزایـــش دهیـــم.
ــران و  ــترک ایـ ــی مشـ ــاق بازرگانـ ــس اتـ رئیـ
لهســـتان گفـــت: تلنگرهایـــی ماننـــد تحریـــم 
بایـــد مـــا را بـــه ســـمتی هدایـــت کنـــد کـــه 

اقتصـــاد ایـــران را غیرنفتـــی کنیـــم.
ـــه مذاکـــرات انجـــام شـــده میـــان  ـــا اشـــاره ب  وی ب
ـــت  ـــت صنع ـــتای تقوی ـــتان در راس ـــران و لهس ای
ـــای  ـــه ظرفیت ه ـــه ب ـــا توج ـــزود: ب ـــم اف توریس
ــی و  ــای طبیعـ ــه هـ ــران و جاذبـ ــی ایـ تاریخـ
ـــانی و  ـــورت اطالع رس ـــورمان در ص ـــی کش اقلیم
ـــه  ـــن زمین ـــی در ای ـــای خوب ـــی فرصت ه بازاریاب
ـــفر  ـــرای س ـــتیاق ب ـــن اش ـــود دارد و همچنی وج
ـــا  ـــی ه ـــان ایران ـــتان در می ـــه لهس ـــتی ب توریس
دیـــده می شـــود، امـــا ایجـــاد زیرســـاخت هایی 
ماننـــد راه انـــدازی پـــرواز مســـتقیم تهران-ورشـــو 

ـــرورت دارد. ـــس آن ض و برعک
ـــتفاده از  ـــکان اس ـــدم ام ـــه ع ـــی در ادام بناموالی
ـــران  ـــی در ای ـــن الملل ـــاری بی ـــای اعتب کارت ه
ـــم  ـــت توریس ـــق صنع ـــکالت رون ـــر مش را از دیگ
در کشـــورمان برشـــمرد و گفـــت: بـــه دنبـــال 
ـــا  ـــا ب ـــتیم ت ـــی هس ـــن تمهیدات ـــر گرفت در نظ
همـــکاری یکـــی از بانک هـــای داخلـــی، کارت 
اعتبـــاری ایـــران قابلیـــت شـــارژ معیـــن بـــر 
ـــد  ـــه و بع ـــگران تهی ـــت گردش ـــاس درخواس اس
ـــده در  ـــارژ باقیمان ـــودی ش ـــفر موج ـــان س از پای

قالـــب ارز بـــه وی عـــودت داده شـــود.
وی با اشاره به اینکه حدود ۸0 درصد ماکارونی 
کشور و ۹0 درصد قارچ ایران در البرز تولید می 
شود، افزود: در زمینه فرش دستباف و ماشینی و 
سنگ های تزیینی می توانیم فروش خوبی در بازار 
لهستان داشته باشیم، دمنوش ها و گیاهان دارویی 
ایرانی نیز از جمله ظرفیت های بالقوه برای گسترش 

بازار در لهستان محسوب می شود.
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ــران و  ــترک ایـ ــی مشـ ــاق بازرگانـ ــس اتـ رئیـ
ــه  ــم اندازی کـ ــا  چشـ ــاط بـ ــتان در ارتبـ لهسـ
بـــرای روابـــط میـــان طرفیـــن در ســـال هـــای 
ـــار  ـــت: در کن ـــود، گف ـــی می ش ـــش بین ـــی پی آت
ـــور،  ـــادی دو کش ـــترک اقتص ـــیون های مش کمیس
دولـــت و وزارت امـــور خارجـــه هـــم نقـــش موثـــری 
ـــه  ـــد ک ـــئوالن معتقدن ـــبختانه مس ـــد، خوش دارن
ـــد از ســـوی  ـــران بای ـــط تجـــاری و اقتصـــادی ای رواب

ـــد. ـــترش یاب ـــی گس ـــش خصوص بخ
وی عنـــوان کـــرد: جمعیـــت ۸۵ میلیونـــی 
ایـــران و ۳۵ میلیونـــی لهســـتان هـــر دو بـــازار 
خوبـــی بـــرای گســـترش ســـطح تعامـــالت دو 
ـــرای  ـــبی ب ـــای مناس ـــت و ظرفیت ه ـــور اس کش

همـــکاری میـــان طرفیـــن وجـــود دارد.
 

قطر ۹۰ درصد از مواد غذایی 
خود را وارد می کند

رایـــزن بازرگانـــی ایـــران در ســـفارت دوحـــه 
ـــه  ـــت ک ـــک اس ـــرزمینی خش ـــر س ـــت: قط گف
ــورد  ــی مـ ــواد غذایـ ــد مـ ــش از ۹0 درصـ بیـ

احتیـــاج خـــود را از خـــارج وارد می کنـــد.
ــوان؛  ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
ـــط  ـــور متوس ـــه ط ـــت: ب ـــرادی گف ـــل م ابوالفض
منافـــع حاصـــل از ســـرمایه گذاری هـــای 
ـــد  ـــا 10 درص ـــن ۶ ت ـــاالنه بی ـــر، س ـــی قط خارج
ـــارد  ـــا ۲۵ میلی ـــاً بیـــن 1۵ ت ـــی تقریب اســـت، یعن
ــع  ــن منافـ ــود و همچنیـ ــر آورد می شـ دالر بـ
حاصـــل از ســـرمایه گذاری هـــای خارجـــی 
قطـــر افـــزون بـــر درآمد هـــای حاصـــل از 
صـــادرات نفـــت و گاز  بیـــن ۸0 تـــا 100 میلیـــارد 
دالر در ســـال اســـت، کـــه ایـــن ســـرمایه گـــذاری 
ـــاختمان،  ـــد س ـــد خری ـــی مانن ـــوزه های ـــا در ح ه
ــاورزی و  هتل هـــای لوکـــس، زمین هـــای کشـ
ـــت.   ـــی اس ـــای ورزش ـــع، تیم ه ـــروی، صنای دامپ
بزرگ تریـــن مقصـــد ســـرمایه گـــذاری قطـــر، 
ـــت و  ۵  ـــد اس ـــارد پون ـــه ارزش ۳۵ میلی ـــدن ب لن

ـــه آن  ـــده ب ـــد دیگـــر در ۵ ســـال آین ـــارد پون میلی
ـــد. ـــد ش ـــه خواه اضاف

او مـــی گویـــد: قطـــر هـــم اکنـــون بیـــش از 
ــاورزی و  ــای کشـ ــار زمین هـ ــزار هکتـ ۵00 هـ
دامپـــروری در کشـــور های دیگـــر را تحـــت 
ـــه  ـــده ب ـــث ش ـــر باع ـــن ام ـــه ای ـــت دارد  ک مالکی
ــود.  ســـوی خودکفایـــی غذایـــی هدایـــت شـ
ـــادی در  ـــای زی ـــرمایه گذاری ه ـــور س ـــن کش ای
ـــه  ـــک’ گرفت ـــه بان ـــته از ‘دویچ ـــم داش ـــان ه آلم
ـــا شـــرکت ‘زیمنـــس’ همچنیـــن 1۷ درصـــد از  ت
ـــه  ـــق ب ـــن’ متعل ـــس واگ ـــرکت ‘فولک ـــهام ش س
ــرکت های  ــهام در شـ ــه اســـت. ارزش سـ دوحـ
ــن،  ــس واگـ ــه فولکـ ــی از جملـ ــزرگ آلمانـ بـ
ـــارد  ـــغ ۲0 میلی ـــد’ مبل ـــوالر ورل ـــس و ‘س زیمن

دالر بـــرآورد شـــده اســـت.
ـــتراکات  ـــران اش ـــا ای ـــایه  ب ـــوان همس ـــر به عن قط
ــت، از  ــک گازی اسـ ــزو اوپـ ــادی دارد و جـ زیـ
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــکان س ـــران ام ـــر ای ـــی دیگ طرف
ــات  ــدور خدمـ ــه صـ ــی از جملـ در عرصه هایـ
فنـــی مهندســـی و کاال هـــای صنعتـــی در کشـــور 
ــای  ــرمایه گذاری هـ ــن سـ ــر دارد. همچنیـ قطـ
خارجـــی قطـــر از مـــرز ۲۵0 میلیـــارد دالر عبـــور 

ـــت. ـــرده اس ک
ـــرای  ـــر ب ـــه قط ـــور ب ـــس جمه ـــفر دو روزه رئی س
شـــرکت در اجـــالس ســـران مجمـــع کشـــورهای 
صادرکننـــده گاز و گســـترش همکاری هـــای 
سیاســـی و اقتصـــادی منجـــر بـــه توجـــه بـــه 
ــن  ــا ایـ ــران بـ ــاری ایـ ــراودات تجـ ــزان مـ میـ

ـــت. ـــده اس ـــور ش کش

 

باالی  دهک های  شیر  مصرف 
جامعه ۱.۳ درصد کاهش یافت

ـــز  ـــد مرک ـــده جدی ـــه ش ـــار ارائ ـــاس آم ـــر اس ب
آمـــار ایـــران، مصـــرف انـــواع شـــیر در میـــان 
ــا  ــه بـ ــه در مقایسـ ــاالی جامعـ ــای بـ دهک هـ
ـــه  ـــش یافت ـــد کاه ـــته 1.۳ درص ـــال گذش 4 س

اســـت.
بـــه گـــزارش پایـــگاه خبـــری صنعـــت غـــذا و 
ــران  ــار ایـ ــز آمـ ــاورزی)اگروفودنیوز(، مرکـ کشـ
ــی و  ــیر معمولـ ــرف شـ ــدار مصـ ــبت مقـ نسـ
ـــه را در  ـــاالی جامع ـــه ب ـــوار طبق ـــتوریزه خان پاس
ـــاس  ـــن اس ـــر ای ـــه ب ـــرد ک ـــالم ک ـــال ۹۹ اع س
مصـــرف شـــیر ۳…1 درصـــد در مقایســـه بـــا 

ســـال ۹۵ کاهـــش یافتـــه اســـت.
 

ــی و  ــیر معمولـ ــرف شـ ــدار مصـ ــبت مقـ نسـ
ــه  ــم بـ ــک دهـ ــا در دهـ ــتوریزه خانوارهـ پاسـ
خانوارهـــای دهـــک اول در مناطـــق شـــهری از 
ــر در  ــه ۷…۳ برابـ ــال ۹۵ بـ ــر در سـ 0…۵  برابـ
ـــبت  ـــن نس ـــت. ای ـــه اس ـــش یافت ـــال ۹۹ کاه س
در مناطـــق روســـتایی از ۵…۸ برابـــر در ســـال ۹۵ 

بـــه ۲…۶ برابـــر کاهـــش یافتـــه اســـت.

 

بازرگانی  اتــاق  رئیس  انتقاد 
ایران از قراردادهای بی کیفیت 

پس از برجام
رییـــس اتـــاق بازرگانـــی، صنایـــع، معـــادن و 
ـــه نتیجـــه  ـــا توجـــه ب ـــت: ب ـــران گف کشـــاورزی ای
ــای  ــد درآمدهـ ــام، نبایـ ــرات برجـ دادن مذاکـ
حاصـــل از فـــروش نفـــت، مانـــع توســـعه تجـــارت 

ـــود. ـــی ش غیرنفت
بـــه گـــزارش پایـــگاه خبـــری صنعـــت غـــذا 
و کشـــاورزی)اگروفودنیوز(، بـــه نقـــل از اتـــاق 
بازرگانـــی ایـــران؛ غالمحســـین شـــافعی در 
ـــاق  ـــدگان ات ـــات  نماین ـــت هی ـــتمین نشس بیس
ـــران  ـــاورزی ای ـــادن و کش ـــع، مع ـــی، صنای بازرگان
ـــای  ـــن روزه ـــه آخری ـــی ب ـــه نزدیک ـــاره ب ـــا اش ب
ـــار  ـــام، اظه ـــوص برج ـــری در خص ـــم گی تصمی
ـــت  ـــه بازگش ـــوط ب ـــی مرب ـــی فعل ـــت: نگران داش
اقتصـــاد نفتـــی بعـــد از نتیجـــه رســـیدن 
ـــد  ـــر درآم ـــار دیگ ـــر ب ـــه اگ ـــت ک ـــرات اس مذاک
نفتـــی نقـــش گذشـــته خـــودش را برعهـــده 

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      فروردین ماه 1401      شماره 42 دوره جدید )147(      
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ـــد  ـــد ش ـــوب خواه ـــارت نامطل ـــرای تج ـــرد، ب بگی
ـــی در  ـــد نفت ـــوع درآم ـــل موض ـــن دلی ـــه همی و ب
ـــدی دارد. ـــری ج ـــه بازنگ ـــاز ب ـــی نی ـــه کنون بره

وی بـــا بیـــان اینکـــه فرصـــت کشـــف اولیـــن 
منبـــع خـــدادادی در کشـــور و موقعیـــت 
طالیـــی اســـتفاده از منابـــع طبیعـــی در یـــک 
ـــه  ـــه جانب ـــازی هم ـــرای بهس ـــته ب ـــده گذش س
ــت،  ــه اسـ ــت رفتـ ــی از دسـ ــعه واقعـ و توسـ
ـــی  ـــان طوالن ـــن زم ـــول ای ـــرد: در ط ـــح ک تصری
نشـــان داده شـــد تکیـــه بـــر منابـــع طبیعـــی 
ـــعه  ـــمت توس ـــه س ـــور را ب ـــک کش ـــد ی نمی توان
ــی  ــان مـ ــا نشـ ــرا آمارهـ ــد زیـ ــون کنـ رهنمـ
ـــه  ـــال ۵۲ ک ـــران از س ـــد اقتصـــادی ای ـــد، رش ده
دریافتی هـــای ارزی کشـــور افزایـــش ناگهانـــی 
ـــن  ـــور میانگی ـــه ط ـــال ۹۹ ب ـــا س ـــرد ت ـــدا ک پی

تنهـــا دو درصـــد بـــوده اســـت.
ـــا آغـــاز  شـــافعی خاطرنشـــان کـــرد: از ســـال ۸۵ ب
ـــارد  ـــدود 14۲۵ میلی ـــال ۹۸ ح ـــا س ـــم ت تحری
دالر منابـــع ارزی مســـتقیم و 1۲۷۳ میلیـــارد دالر 
ـــوع ۲۶۹۸  ـــتقیم و در مجم ـــع ارزی غیرمس مناب
ــا  ــترس مـ ــع ارزی در دسـ ــارد دالر منابـ میلیـ
ـــک  ـــای بان ـــتناد  آماره ـــه اس ـــا ب ـــت ام ـــوده اس ب
ـــال  ـــی در س ـــرانه داخل ـــد س ـــه تولی ـــی رتب جهان

ـــود. ـــط 1۵۵ ب ۲0۲0 فق
ــم  ــام معظـ ــخنان مقـ ــه سـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ــزوم  ــم لـ ــوع مهـ ــر دو موضـ ــه بـ ــری کـ رهبـ
تبییـــن راهبـــرد صنعتـــی و اتخـــاذ یـــک 
ـــتند،  ـــد داش ـــع تاکی ـــز و جام ـــت متمرک مدیری
گفـــت: اهـــداف اقتصـــادی تنهـــا بـــا بخـــش 
خصوصـــی مولـــد عملـــی می شـــود بنابرایـــن اگـــر 
ـــی کـــردن ســـخنان  ـــال عمل ـــه دنب دولتمـــردان ب
رهبـــری هســـتند بایـــد پیش فرض هـــای آن را 
کـــه عبـــارت از ثبات بخشـــی بـــه پارامترهـــای 
کالن اقتصـــادی، تســـهیالت کســـب و کار و 
ــه  ــی بـ ــاری تحمیلـ ــای جـ ــش هزینه هـ کاهـ
ــت  ــادی اسـ ــاالن اقتصـ ــدگان و فعـ تولیدکننـ
را عملـــی کننـــد و اتـــاق بازرگانـــی ایـــران بـــا 
ــیون های  ــتانی، کمیسـ ــای اسـ ــک اتاق هـ کمـ
ـــی  ـــود بررس ـــو خ ـــکل های عض ـــی و تش تخصص
ســـند راهبـــردی بـــرای رســـیدن بـــه اهـــداف 
فـــوق را در برنامه هـــای خـــود قـــرار می دهـــد.

رییـــس اتـــاق بازرگانـــی ایـــران تاکیـــد کـــرد: بـــرای 
ـــرط  ـــه ش ـــرای س ـــد اج ـــک کشـــور نیازمن اداره ی
اهلیـــت سیاســـی، اهلیـــت امنیتـــی و اهلیـــت 
ـــیاری  ـــه در بس ـــی ک ـــتیم، موضوع ـــه ای هس حرف
ـــوع  ـــت موض ـــرح اس ـــادی مط ـــکالت اقتص از مش

ســـوم و نبـــود اهلیـــت حرفـــه ای در بســـیاری 
از تصمیم گیری هـــا اســـت زیـــرا وضعیـــت 
خطرنـــاک فعلـــی حاصـــل نداشـــتن اهلیـــت 
ــای  ــا و راهبردهـ ــود برنامه هـ ــن نبـ و همچنیـ

ـــت. ـــادی اس ـــعه اقتص توس
و  متناقـــض  قوانیـــن  بـــا  افـــزود:  وی 
دســـتورالعمل های اجرایـــی کـــه از خـــود قوانیـــن 
ـــده  ـــت در آین ـــن اس ـــتند ممک ـــر هس متناقض ت
ـــا مشـــکالت بیشـــتری مواجـــه شـــویم. همیـــن  ب
ـــدگان  ـــتفاده کنن ـــوء اس ـــم در س ـــت را ه وضعی
ـــی بخـــش خصوصـــی  ـــد و بازرگان ـــاس تولی در لب
بـــه راحتـــی می تـــوان یافـــت کـــه در میـــان 
ـــدگان و  ـــه، تولیدکنن ـــوه مجری ـــه، ق ـــوه مقنن ق
ـــل  ـــرافت، اه ـــا ش ـــرادی ب ـــور اف ـــان  کش بازرگان
حـــق خداشـــناس و وطن دوســـت بـــه کثـــرت 

ـــد. ـــود دارن وج
ــت  ــود اهلیـ ــرد: نبـ ــان کـ ــافعی خاطرنشـ شـ
ـــک  ـــی در ی ـــوارد متفاوت ـــوان م ـــه ای را می ت حرف
ســـده گذشـــته ماننـــد بحـــران آب، وضعیـــت 
شـــهرها، آلودگـــی هـــوا، فوتبـــال، ترافیـــک و 
قراردادهـــای اقتصـــادی کـــه در ســـال های 
ــره  ــه گـ ــید کـ ــام رسـ ــه انجـ ــا ۹۶ بـ ۹4 تـ
پول هـــای بلوکه شـــده تـــا حـــدی بـــاز شـــد 
و شـــاهد عمقـــی از بی برنامگـــی قراردادهـــای 

بی کیفیـــت بودیـــم.
وی همچنیـــن درخصـــوص ویدیـــوی منتشـــر 
ـــه ای  ـــرد: در جلس ـــان ک ـــخنانش، بی ـــده از س ش
کـــه یـــک ســـال پیـــش بـــا روســـای 
ــه بـــه نزدیکـــی بـــه  ــا توجـ کمیســـیون ها بـ
ـــن برنامـــه هفتـــم بیـــان کـــردم کـــه هـــدف  تدوی
ــیب پذیری  ــای آسـ ــه کانون هـ ــه بـ از آن توجـ
کشـــور بـــود کـــه از یـــک تریبـــون عمومـــی 
ـــان  ـــا خودم ـــان ب ـــر خودم ـــد اگ ـــه نش ـــم گفت ه
صادقانـــه برخـــورد نکنیـــم و بـــه بیـــان مشـــکالت 
نپردازیـــم نمی توانیـــم انتظـــار بهبـــود داشـــته 
باشـــیم. امـــا متاســـفانه برخـــوردی کـــه بـــر 
ـــت  ـــه غای ـــوردی ب ـــد، برخ ـــا ش ـــن صحبت ه ای
سیاســـت زده  و خـــارج از عـــرف اخـــالق و مصالـــح 

ـــود. ـــور ب ـــی کش عموم
شـــافعی افـــزود: کلیـــپ ناقصـــی کـــه از مـــن 
منتشـــر شـــد و نکاتـــی کـــه در جمـــع محـــدودی 
از کارشناســـان مطـــرح کـــردم واقعیاتـــی بـــود کـــه 
ـــای  ـــا و دوره ه ـــه دولت ه ـــت. در هم ـــود داش وج
مجلـــس بســـیاری دارای اهلیـــت حرفـــه ای بـــوده 
ـــرد  ـــا ف ـــه مســـائل اقتصـــادی هســـتند ام و آگاه ب
ـــک  ـــه ی ـــه زدن ب ـــد ضرب ـــه قص ـــی ب ـــا جریان ی

ـــه در کشـــور حضـــور  ـــی ک ـــم در زمان ـــرد آن ه ف
نداشـــت، فیلـــم تقطیع شـــده ای را منتشـــر 
کنـــد درحالـــی کـــه می دانـــد آســـیب اصلـــی 
را تشـــکل صنفـــی و مدنـــی اتـــاق بازرگانـــی 

می خـــورد.
ـــرد:  ـــح ک ـــران تصری ـــی ای ـــاق بازرگان ـــس ات ریی
اتفاقـــات رخ داده شـــده بعـــد از انتشـــار ایـــن 
ــکارتر  ــرکنندگان  را آشـ ــت منتشـ ــم، نیـ فیلـ
ســـاخت. اگـــر چـــه هنـــوز زوایـــای پنهانـــی 
ـــما تقاضـــای بررســـی  ـــاق رس ـــه ات ـــود دارد ک وج
ـــی کـــرده  ـــی و اطالعات ـــا را از نهادهـــای امنیت آنه
ـــی  ـــه بســـیار غیراخالق ـــن توطئ اســـت. گرچـــه ای
بـــود امـــا یـــک اثـــر جانبـــی داشـــت کـــه آن 
ـــی  ـــزار کارت بازرگان ـــرح مبحـــث ۳ در ه ـــم ط ه
در کمیســـیون تلفیـــق بـــود کـــه صحبـــت از 
ـــه  ـــود ک ـــده ب ـــان ش ـــارد توم ـــزار میلی ـــا ه ده ه
ـــس  ـــرای مجل ـــاق ب ـــتنداتی از ات ـــال مس ـــا ارس ب
ـــال  ـــه در ۵ س ـــد ک ـــخص ش ـــیون مش و کمیس
ـــش از 1۶0  ـــه بی ـــی ب ـــط دریافت ـــته متوس گذش

ــارد تومـــان نمی رســـد. میلیـ
بـــه گفتـــه وی، اتـــاق بازرگانـــی نقـــش نمایندگـــی 
بخـــش خصوصـــی و نقـــش مشـــورتی قـــوا را 
ـــان  ـــاق هـــم در بی داشـــته و ریاســـت منتخـــب ات
مصالـــح کشـــور مهـــم اســـت. هرگونـــه بی توجهـــی 
بـــه ایـــن جایـــگاه و برخوردهـــای صـــورت گرفتـــه 
ـــی را  ـــر عموم ـــه خی ـــی ک ـــان مصالح ـــع از بی مان
در پـــی دارد نخواهـــد شـــد. اگـــر در ایـــن فرآینـــد 
ـــا آن باعـــث  ـــد برخـــورد ب ـــی رخ دهـــد نبای خطای
ـــد  ـــه بای مشـــکالت بخـــش خصوصـــی شـــود بلک

ـــرود. ـــش ب ـــی پی ـــورت اخالق ـــه ص ب
ــه  ــد ک ــن باش ــج ای ــیوه رای ــر ش ــزود: اگ وی اف
ــا حیثیــت و  ــا مــن بخواهنــد ب ــرای برخــورد ب ب
جایــگاه اتــاق برخــورد کننــد و نقش هــای بــزرگ 
را در همراهــی بــا نظــام، دولــت و مجلــس، ارائــه 
ــوا  ــری و ســران ق ــه رهب مشــورت های جــدی ب
و دســتگاه های کلیــدی سیاســت گذار اقتصــادی 
و نقــش مشــورتی آن را در نظــام و کارهــای 
ــاراتی آن  ــی و انتش ــی، اجتماع ــم تحقیقات عظی
ــاب  ــویه حس ــاق تس ــا ات ــد و ب ــده بگیرن را نادی
ــه در بســیاری از  ــرد. و همانطــور ک صــورت بگی
ــه  ــه شــد ک ــن موضــوع پرداخت ــه ای رســانه ها ب
مــن باعــث شــدم بــه اتــاق بازرگانــی لطمــه وارد 
ــان  ــظ کی ــت حف ــن روی در جه ــود،  از همی ش
اتــاق و اعتبــار فعــاالن اقتصــادی دارای شــرافت 
حرفــه ای، عاشــق و فــداکار بــرای ایــن مــرز و بوم 

آمــاده کنــاره گیــری از ایــن ســمت هســتم.
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همانطـــور کـــه خواننـــدگان عزیـــز و محتـــرم ماهنامـــه صنعـــت غـــذا 
ـــی ســـلیمانی بنیانگـــذار گـــروه  ـــای غالمعل ـــد ســـال 1389 آق اســـتحضار دارن
ـــذار  ـــلطانی بنیانگ ـــی س ـــای مرتض ـــال 1390 آق ـــه، س ـــی کال ـــع غذای صنای
ـــت  ـــس هیئ ـــزاد رئی ـــن عالی ـــای فردی ـــال 1391 آق ـــی زر، س ـــروه صنعت گ
ـــد  ـــای احم ـــال 1392 آق ـــچ( ، س ـــن ای ـــرد )س ـــی عالیف ـــروه صنعت ـــره گ مدی
ـــال 1393  ـــبزان( ، س ـــران )س ـــبزی ای ـــرکت س ـــذار ش ـــی بنیانگ ـــح اله فت
آقـــای احمـــد صادقیـــان رئیـــس هیئـــت مدیـــره و مدیرعامـــل شـــرکت 
ــی  ــدی کریمـ ــر مهـ ــای دکتـ ــال 1394 آقـ ــاکارون و دراژه، سـ ــک مـ تـ
تفرشـــی مدیـــر عامـــل شـــرکت گلهـــا، ســـال 1395 آقـــای مهنـــدس 
ـــران،  ـــن زعف ـــل نوی ـــن المل ـــروه بی ـــی گ ـــر عال ـــدم مدی ـــریعتی مق ـــی ش عل
ســـال 1396 آقـــای مهنـــدس بزرگمهـــر دادگـــر مدیـــر عامـــل شـــرکت 
ـــر  ـــس مدی ـــولوی بنی ـــد رس ـــای صم ـــال 1397 آق ـــراز(، س ـــل )ه ـــه آم دوش
عامـــل شـــرکت درنـــا، ســـال 1398 آقـــای مهنـــدس عبـــداهلل قدوســـی 
ـــای  ـــال 1399 آق ـــگاه( و س ـــران )پ ـــیر ای ـــع ش ـــرکت صنای ـــل ش ـــر عام مدی

ـــما  ـــاب ش ـــاس انتخ ـــر اس ـــژن ب ـــگ بی ـــر هلدین ـــی زاده مدی ـــین مصطف حس
ـــا  ـــا 1399 معرفـــی شـــدند. امســـال نیـــز ب ـــر ســـالهای 1389 ت شـــخصیت برت
ـــمردن آراء،  ـــذا و ش ـــت غ ـــال صنع ـــخصیت س ـــده ش ـــای پرش ـــی فرمه بررس
ـــورای  ـــط ش ـــاب توس ـــن انتخ ـــپس ای ـــاب و س ـــذا انتخ ـــت غ ـــخصیت صنع ش

ـــت. ـــرار گرف ـــد ق ـــورد تائی ـــریه م ـــتگذاری نش سیاس
نشـــریه صنعـــت غـــذا بـــه نوبـــه خـــود از طـــرف تمامـــی خواننـــدگان 
ـــی  ـــادی ابراهیم ـــاج آب ـــم ت ـــر مری ـــم  دکت ـــرکار خان ـــه س ـــه ب ـــن ماهنام ای
مدیرعامـــل شـــرکت تـــک ژن زیســـت تبریـــک گفتـــه و ســـالی پـــر بـــار 
بـــرای ایشـــان آرزومندیـــم.  بـــه جهـــت ایـــن انتخـــاب، نشـــریه صنعـــت 
غـــذا گفتگـــو بـــا  ایـــن صنعتگـــر موفـــق را بـــه نظـــر شـــما خواننـــدگان 

محتـــرم مـــی رســـاند.
ـــه نظـــرات شـــما خدمتگـــزاران  از شـــماره آینـــده یـــک صفحـــه اختصـــاص ب
ـــذا،  ـــت غ ـــران صنع ـــی، مدی ـــئولین دولت ـــم از مس ـــران اع ـــی ای ـــع غذای صنای

ـــذای ســـال 1400 دارد. ـــورد شـــخصیت صنعـــت غ اســـاتید دانشـــگاه در م

دکتر مریم تاج آبادی ابراهیمی
شخصیت سال 1400 صنعت غذا شد

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      فروردین ماه 1401      شماره 42 دوره جدید )147(      
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- ضمن تبریک بابت انتخاب سرکارعالی بعنوان 
شخصیت سال صنعت غذا در سال 1400، لطفا 
بفرمائید از چه سالی وارد این صنعت شدید و ایده 

راه اندازی شرکت تک ژن از کجا شکل گرفت؟
من از سال 91 با ایده تولید ثروت از میکروب های 
مفید، امپراطورهای نامرئی زمین، وارد صنعت شدم. 
اگرچه تحقیقات و توسعه سلول را از سال 83 شروع 
کرده بودم. نگاه عموم به میکروب ها محدود به فساد مواد 
غذایی و بیماریزایی است. اما ما چهره زیبای میکروب ها 
را به خدمت گرفیم و شرکت تک ژن بعنوان اولین واحد 
صنعتی تولید میکروب های کاربردی در صنعت غذا 
کار خود را شروع کرد. خدا را شاکرم که طی یک دهه 
فعالیت توانستیم بیش از 50 محصول دانش بنیان در 
حوزه غذایی، مکمل های دامی و انسانی و همچنین 
برای اولین بار در کشور واکسن های آبزیان را تولید و به 

بازار عرضه نماییم.
در ادامه مسیر در راستای حمایت از 
محققین کشور و فارغ التحصیالنی که 
ایده های نوآورانه دارند ما را بر آن داشت 
تا حلقه مفقود ارتباط صنعت و دانشگاه 
را با تاسیس شتاب دهنده الکتوویژن ) 
LACTOVGENE ( تکمیل و مسیر 
تبدیل دانش به محصول و تامین نیاز 
صنعت بخصوص صنعت غذا را هموار 
سازیم. شتابدهنده الکتویژن به عنوان 
اولین شتابدهنده حوزه زیست فناوری 
میکروبی، غذایی و پروبیوتیک ها فعالیت 
خود را در اردیبهشت ماه سال 97 آغاز 

کرده است و حوزه فعالیت آن پروبیوتیک ها زیست 
فناوری میکروبی و زیست فناوری غذایی می باشد. 

ــص،  ــانی متخص ــروی انس ــا نی ــز م ــه تمای نقط
ــت.  ــی اس ــاخت های علم ــر و زیرس ــوژی برت تکنول
ــی  ــت زندگ ــود کیفی ــک ژن، بهب ــی ت ــالت اصل رس
ــم را  ــن مه ــه ای ــتیابی ب ــت و دس ــه اس ــراد جامع اف
تنهــا از طریــق تکیــه بــر همــکاری جمعــی ممکــن 
می دانــد. بانــک میکروبــی جامــع تــک ژن، مــا را قادر 
می ســازد بــا بهره گیــری از میکروارگانیســم های 
بومــی کــه طــی 15 ســال از محصــوالت تخمیــری 
ــت و  ــده اس ــع آوری ش ــور جم ــاط کش ــام نق از تم
بــا رعایــت اســتانداردهای کنتــرل مخاطــرات مــواد 
ــی HACCP، GMP و ISO9001، امکان  غذای
پاســخگویی بــه نیازهــای نــو ظهــور در صنعــت غــذا 

ــیم.  ــته باش را داش

- شــرکت تــک ژن چــه محصوالتــی تولید 
می کنــد؟

گروه دانش بنیان تک ژن، با تمرکز بر خلق دانش از 
طریق سرمایه گذاری در ایده های نوآورانه، گستره ای 
از میکروارگانیسم های کاربردی را در قالب محصوالت 

زیستی عرضه می کند.
تولیدات این شرکت تحت چهار برند اصلی ارائه 

می شود:
TAKGENE FEED: تولید مکمل های   -
پروبیوتیک مورد مصرف در پرورش دام، طیور، 
آبزیان، اسب، زنبور و حیوانات خانگی با به کارگیری 
میکروارگانیسم های بومی. در هر یک از شاخه های 
مذکور با در نظر گرفتن تنوع نیاز مصرف کننده، 

فورموالسیون و به بازار عرضه می شود.
 :)TAKGENE PHARMA (NOVAGENE-
مکمل های پروبیوتیک مورد مصرف انسان با دو 
رویکرد ارتقای سالمت عمومی بدن و 
تاثیرگذاری مثبت بر یک نیاز خاص است. 
ما میکروبیولوژیست ها اعتقاد داریم سالمت 
ما در گروی میکروب های مفیدی است 
که با ما همزیست بوده و عامل حفاظت 
ما در برابر میکروبهای بیماریزا می باشند. 
لذا پروبیوتیک ها با تاثیری که در سیستم 
ایمنی، گوارش دارند می توانند در ارتقای 
سالمتی نقش بسیار کلیدی داشته 
باشند. اما تاثیر پروبیوتیک ها محدود به 
سالمت عمومی نیست بلکه با تاثیری که 
این میکروب های مفید در مسیر های 

  دکتر مریم تاج آبادی ابراهیمی با راه اندازی شرکت تک ژن زیست 
تا کنون در حــدود 50 میلیون دالر با تولید انــواع پروبیوتیک ها و 

استارترهای لبنی از خروج ارز جلوگیری کرده است.

  مدیرعامل شرکت تک ژن زیست در مراسم بزرگداشت روز زن که با 
عنوان همایش »بانوی خردمند« و به  مناسبت میالد حضرت زهرا )س(، 
روز زن و تجلیل از بانوان با حضور آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی، رییس 
جمهور و خانم دکتر انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رییس 

جمهور در سالن اجالس سران مورد تقدیر قرار گرفت.

  شخصیت سال صنعت غذای 1400، بعنوان کارآفرین نمونه کشوری 
در مراسم دیدار کارآفرینان و فعالین اقتصادی با مقام معظم رهبری با 
سخنرانی به جایگاه رشته زیست فناوری و تولید محصوالت این رشته 

در کشور پرداخت.

  این کارآفرین کشور در ابتدای سال 1400 نیز آیین بهره برداری از 
خط تولید پنج محصول زیست فناوری کشور را با حضور دکتر حسن 

روحانی رئیس جمهور وقت رونمایی کرد.

  دکتر تاج آبادی ابراهیمی موســس و رئیس هیئت مدیره انجمن 
پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند کشور می باشد که هدف از تاسیس این 
تشکل را ایجاد یک شبکه علمی بسیار قوی بمنظور پشتیبانی از تحقیق 
و توسعه صنعت و همچنین رگوالتوری ایجاد ارتباط های بین المللی برای 

ارتقای سطح تولید را در مقیاس کشورهای پیشرفته می داند.

  شخصیت سال 1400 عالوه بر کارآفرینی، استاد دانشگاه است و 
بعنوان یک دانشگاهی و صنعتگر توانسته چندین طرح موفق که  بین 

دانشگاه و صنعت ارتباط برقرار کرده را انجام دهد.

در ادامه گفتگوی ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا را با دکتر مریم تاج آبادی،
مدیرعامل شرکت تک ژن زیست و شخصیت سال 1400 صنعت غذا می خوانیم:

مراسم رونمایی از محصوالت جدید گروه دانش بنیان تک ژن زیست 
در فروردین 1400 توسط دکتر حسن روحانی )رئیس جمهور وقت(



34

INDUSTRY

Food Industry Magazine

F
o

o
d

 I
n

d
u

s
tr

y 
M

a
g

a
z

in
e

متابولیسمی می گذارند حتی روی بیماری های 
متابولیک مثل دیابت موثرند و بر همین اساس ما 
محصول بیو دیاب را بطور  اختصاصی برای افراد دیابتی 
یا پردیابتی فورموالسیون و به بازار عرضه کردیم. در دوره 
کرونا محصول بایوبوست پس از کارآزمایی بالینی به بازار 
عرضه شد که تاثیر بسیار زیادی در کاهش عالئم کرونا و 

کمک به پیشگیری احتمال ابتال می نماید. 
:TAKGENE FOOD -

• Takgene B.C: تولید میکروارگانیسم مقاوم 
به حرارت به عنوان یکی از معدود تولیدکننده های 
میکروارگانیسم Bacillus coagulans در 
جهان، برای استفاده در تمامی شاخه های صنعت غذا 
)غالت، نوشیدنی ها، شکالت( به منظور تولید محصول 

پروبیوتیک است.
• TAKGENE DARIY: تولید استارترهای لبنی 
و پروبیوتیک های لبنی با استفاده از میکروارگانیسم های 
بومی که نیاز تولیدکنندگان داخلی را به خلق طعم و 
مزه فراورده های سنتی لبنی همراه با سالمتی پاسخ 

می دهد.

- محصوالت شرکت تک ژن چه نقشی  در 
جلوگیری  از خروج ارز در کشور داشته است؟ و 
کیفیت  این محصوالت با نمونه های مشابه موجود 

درجهان را چگونه ارزیابی می فرمائید؟

محصوالت پروبیوتیک و استارترهای لبنی ارزبری 
زیادی را داشته و 100 درصد وارداتی بوده اند. تا کنون 
در حدود 50 میلیون دالر با تولید انواع پروبیوتیک ها و 
استارترهای لبنی از خروج ارز جلوگیری شده است. از 
نظر کیفیت با توجه به اینکه در تولید این محصوالت از 
روش فریز درایر )freeze-drying( تولید می شوند، 
مشابه روش هایی که در کشورهای اروپایی و امریکایی از 
آن استفاده می شود و کیفیتی مانند آنها را دارا است. از 
طرف دیگر ما از سویه های بومی در تولید محصوالتمان 
استفاده می کنیم که این سویه های بومی با نژاد مردم 

ایران سازگاری بیشتری را دارند. 

- آیا محصوالت تک ژن عالوه بر تامین بازار 
داخل توانسته است به خارج از کشور نیز صادرات 

داشته باشد؟
بله، با توجه به اینکه در تولید محصوالت تک ژن 
از سویه های بومی که از منابع لبنی تخمیری بومی 
ایران جداسازی کرده ایم استفاده شده است، و این 
پروبیوتیک ها پس تکمیل فرایندهای استاندارد سازی 
و کسب شناسنامه بین المللی به بازار عرضه شده اند 
توانسته ایم محصوالت را در کشورهای مختلف ثبت و 
به کشورهای مختلفی مثل لبنان و ترکیه و آذربایجان 

صادرات داشته باشیم.

- سرکارعالی عال وه بر کارآفرینی و تولید، 
بعنوان یک استاد دانشگاه نیز فعالیت دارید، در 
این خصوص چه فعالیت هایی برای ارتباط بیشتر 

بین صنعت و دانشگاه داشته اید؟
بعنوان استاد دانشگاه همیشه دغدغه ارتباط بین 
صنعت و دانشگاه را داشته ام. در دومین دوره همایش 
پروبیوتیک با شعار ارتباط با صنعت، صنایع مختلفی 
بخصوص صنایع غذایی بسیار پررنگ در این همایش 
ظاهر شدند و ارتباطات خوبی در این زمینه شکل 

گرفت. درواقع حلقه های اولیه صنعت پروبیوتیک در 
آنجا شکل گرفت. 

طبیعتا ایجاد یک ارتباط بهتر بین صنعت و دانشگاه 
نیاز به یک نگاه حاکمیتی دارد. یعنی نیاز به یک نگاهی 
از سمت روسای دانشگاه ها و نگاه حاکمیتی است. 
من بعنوان یک استاد دانشگاه تمام تالشم را کرده ام و 
بحمداهلل چندین طرح موفق که بین دانشگاه و صنعت 
ارتباط برقرار کرده را انجام دهم. امیدوارم که با نگاه هایی 
که خود دانشگاه و صنعت دارند بتوانیم این ارتباط را 
بیشتر ایجاد کنیم. از طرف دیگر می توانم به شتابدهنده 
الکتوویژن اشاره کنم که از زیرمجموعه های گروه 
دانش بنیان تک ژن زیست است و توانسته است در 
حوزه ارتباط دانشگاه و صنعت نفش موثری را ایفا کند. 
رسالت شتابدهنده الکتوویژن ایجاد یک زیرساخت 
برای ارتباط موثر و پویا بین دانشگاه و صنعت می باشد. 
در اصل شتابدهنده الکتوویژن می کوشد تا با تکیه بر 
تجربه موجود فرآیند تبدیل علم به ثروت یا دانش به 
محصول را تسهیل و تسریع بخشد در راستای همین 
هدف شتابدهنده الکتوویژن یک شبکه گسترده و 
کارآمد در بین اساتید دانشگاه)منتورهای علمی( 
فعالین صنعت)منتورهای فنی( متخصصین بازاریابی 
وبازارسازی)منتورهای بازار( گرد هم آورده است تا بتواند 
خدمات جامع مشاوره ومنتورینگ ارائه دهد. از سوی 
دیگر با ایجاد زیر ساخت های آزمایشگاهی و و نیمه 
صنعتی امکان آزمایش، تست محصول، روش تولید و 

scale up را فراهم آورده است.
- بعنوان کسی که انجمن پروبیوتیک و غذاهای 
فراسودمند را تاسیس کرده و ریاست آن را نیز 
بعهده دارد، نقش تشکل های علمی و صنفی را در 
جهت کمک به شرکتهای مختلف تولیدی چگونه 

ارزیابی می فرمائید؟
انجمن ها، سندیکاها و تشکل ها می توانند زبان 
مشترک صنایع و نهادهای نظارتی و دولتی باشند و 

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      فروردین ماه 1401      شماره 42 دوره جدید )147(      
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به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک چشمگیری 
نمایند. در حال حاضر مشکالت زیادی در بحث صدور 
مجوزها، قیمت گذاری و .... در سازمانها وجود دارد که 
این تشکل ها بعنوان بازوهای مشورتی می توانند کمک 
شایانی داشته و مشکالت را حل و فصل نموده و نقش 
تسهیل گری داشته باشند. انجمن پروبیوتیک و غذاهای 
فراسودمند یک انجمن علمی است که 10 سال از آغاز 
فعالیتش می گذرد. در حال حاضر در 4 دوره متوالی 
بعنوان انجمن برتر بین رشته ای شناخته شده و همیشه 
باالترین امتیازات را داشته است. کمکی که ما از طریق 
انجمن پروبیوتیک به صنعت کرده ایم، از یک سو ایجاد 
یک شبکه علمی بسیار قوی است که بتواند تحقیق و 
توسعه صنعت را پشتیبانی کند. از طرف دیگر در بحث 
رگوالتوری ایجاد ارتباط های بین المللی کمک کرده 
است که سطح تولید را در مقیاس کشورهای پیشرفته 
ارتقا دهیم و همچنین از نظر قوانین و کیفیت محصوالت 
با وجود ارتباطات بین المللی ای داریم در ارتقا آنها 

مستمر ثمر باشیم. 

- سرکارعالی از سوی دولت سیزدهم و جناب 
آقای دکتر رئیسی بعنوان بانوی خردمند مورد 
تقدیر قرار گرفتید، کمی در مورد  این موفقیت 

توضیح بفرمائید:
در مراسم بزرگداشت روز زن که با عنوان همایش 
»بانوی خردمند« و به مناسبت میالد حضرت زهرا )س( 
روز زن و تجلیل از بانوان روز یکشنبه سوم بهمن ماه 
با حضور آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی، رییس جمهور 
و خانم دکتر انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده 
رییس جمهور در سالن اجالس سران برگزار شد. بر 
اساس شاخص های چند گانه مثل  نقش فعال در توسعه 
علمی، تاثیر در ایجاد اشتغال و کارآفرینی و فعالیت های 
اجتماعی ارزیابی صورت گرفت و در نهایت از اینجانب، 
به عنوان بانوی خردمند برگزیده تجلیل و تندیسی نیز 

به همین عنوان اهدا شد.

- چندی پیش تنی چند از نخبگان صنعت به 
دیدار مقام معظم رهبری رفتند، که سرکارعالی 
بعنوان یکی از سخنرانان از وضعیت فعلی صنعت 
صحبت کردید ، این دیدار و رهنمودهای نفر اول 
کشور چه تاثیری بر روی فعالیت تولیدکنندگان 

دارد؟
در این دیدار به جایگاه رشته زیست فناوری و میزان 
تولید محصوالت مرتبط با این رشته اشاره که بدین 

شرح می باشد:
با توجه به نرخ رشد 9.9 درصدی رشد جهانی 
محصوالت زیست فناوری بازاردر سال 1404 در حدود 

750 میلیارد دالر خواهد بود. ما توانسته ای با صرفه 
جویی 1.8 میلیون دالری در حوزه غذا و دارو داشته 
باشیم. از سوی دیگر کشور ما دارای 60 هزار دانشجو و 
فارق التحصیل در رشته های مختلف زیست فناوری بوده 
که پایه های کسب جایگاه 12 علمی در دنیا و 5 تولیدی 
در آسیا را شکل داده اند. نزدیک به 10 درصد از اقتصاد 
دانش بنیان را شرکت های حوزه زیست فناوری ایجاد 
کرده اندکه این میزان نزدیک به 60 درصد صادرات دانش 
بنیان کشور نیز می باشد. زیست بوم نوآوری در حوزه 
زیست فناوری شامل بیش از 600 شرکت دانش بنیان، 
20 شتابدهنده تخصصی می باشد که زنجیره کاملی را 
به منظور جهش اقتصادی در حوزه های مختلف زیست 
فناوری از جمله امنیت غذایی و امنیت دارویی تشکیل داده 
اند. این زنجیره می تواند با کاهش بیش از 50 درصدی 

صادرات تراز کشور را به سمت صادرات سوق دهد. 
حضــرت آقــا رهنمودهایــی در ایجــاد ســند ملــی 
صنعــت و مدریــت متمرکــز آن داشــته انــد. ایشــان 
ــوان  ــود عن ــات خ ــی در بیان ــد واژه اصل ــن دو کلی ای
کردنــد، بدیــن منظــور که مــا باید ســندی را داشــته 
باشــیم بــه منظــور ارتقا ســطح صنعتی کشــور بــا در 

نظر گرفتــن تمامــی عوامل 
ــوزه و از  ــن ح ــل در ای دخی
ــت  ــک مدیری ــر ی آن مهمت
متمرکــز کــه بتوانــد در 
راســتای رســیدن بــع ایــن 
اهــداف یــک مدیریــت 
ــته  ــد داش ــع و هدفمن جام
باشــد. بعــد از دیدار بــا مقام 
معظــم رهبــری باشــگاه 
تولیدکننــدگان، فعــاالن 
اقتصــادی و تمامــی عوامــل 
دخیــل در ایــن زمینــه 
ــی  ــا تمام ــد ت ــکیل ش تش
ایــن اعضــا در جلســات 
ــدگاه  ــان دی ــه بی ــم ب منظ
هــا نظــرات و مشــکالت 
خــود بپردازنــد و بتواننــد با 
ــی و  ایجــاد ارتباطــات درون
شــکل دادن هــم افزایــی بــا 
افزایــش بهــره وری کاهــش 
هزینــه هــا و توســعه 
صــادرات در راســتای 
ــد  ــداف م ــه اه دســتیابی ب
ــدم  ــم ق ــر معظ ــر رهب نظ

بردارنــد. 

- در اوایل سال با حضور رئیس جمهور دوازدهم 
جناب آقای دکتر روحانی محصوالت جدیدی را 
رونمایی کردید که بصورت زنده از شبکه خبر نیز 
پخش شد، در مورد این محصوالت توضیحاتی 

بفرمائید:
آیین بهره برداری از خط تولید پنج محصول زیست 
فناوری صبح روز پنجشنبه 19 فروردین با حضور رئیس 
جمهور محترم و هیئت دولت بصورت برخط و با حضور 
رئیس و مدیران سازمان دامپزشکی، معاون امور صنایع 
وزارت صمت،  معاون اقتصادی استاندار تهران و مدیران 

سازمان غذا و دارو  برگزار شد.
در این رونمایی از محصوالت سایکل اول شتابدهنده 

الکتوویژن رونمایی شد:
استارتر لبنی )یوژن YO-GEN(،  کشور ایران یکی 
بزرگترین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصوالت 
تخمیری لبنی در منطقه می باشد. گردش مالی چند 
صد میلیون دالری  و تاثیر بسیار زیادی در سالمتی 
باعث شده است این حوزه از زمینه های پر اهمیت در 

صنعت غذا باشد.
متاسفانه بخش اعظمی از این صنعت از نظر مالی 
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در اختیار وارد کنندگان می باشد این در حالی است 
که ایرانیان از دیرباز در تولید محصوالت لبنی تبحر 
باالیی داشته اند و در حال حاضر گنجینه ای غنی از 
میکرواورگانیسم های قابل استفاده در  صنایع تخمیری 

لبنی در کشورعزیزمان وجود دارد.
استارترهای لبنی ارز بری باالی 20 میلیون دالر 
دارند و جز موارد استراتژیک صنعت لبنیات محسوب 
می شوند، متاسفانه علی رغم گنجینه غنی و منتوعی 
از میکرواورگانیسم های مورد استفاده در صنعت غذا 
که در کشور عزیزمان وجود این حجم باالی ارز از کشور 
خارج می شود تا استارتر لبنی به کشور وارد شود. در 
شتابدهنده الکتوویژن توانسته ایم با تکیه بر دانش و 
تخصص متخصصین این حوزه و با استفاده از گنجینه 
غنی میکروب بومی منطقه از جمله ماست های محلی، 
ترخینه و .... توانسته ایم استارتر لبنی مطابق با ذائقه و 

میل مردم کشور عزیزمان تولید کنیم.
شتابدهنده الکتوویژن با استقاده از ظرفیت تولیدی 
شرکت دانش بنیان تک ژن زیست قادر به تولید استارتر 
لبنی  و تامین نیاز کشور را دارد و می تواند عالوه بر 
کاهش نیاز به واردات و خودکفایی تاثیر بسیار باالیی در 

کنترل قیمت لبنیات خواهد داشت.
 MSمکمل پروبیوتیک بیماری مالتیپل اسکلورزیس

)BIO ZEN (و پارکینسون
MS یک بیماری التهابی است که در آن غالف های 
میلین سلول های عصبی در مغز و نخاع آسیب می بینند. 
این آسیب دیدگی می تواند در توانایی بخش هایی از 
سیستم عصبی که مسئول ارتباط هستند اختالل 
ایجاد کند و باعث به وجود آمدِن عالئم و نشانه های زیاِد 

جسمی شود. 
کپسول بایوذن دی مکمل بعنوان مکمل کمک درمان 
بیماری MS متشکل از شش سویه پروبیوتیک بومی 
ایران به نام های باسیلوس کوآگوالنس، الکتوباسیلوس 
اسیدوفیلوس، الکتوباسیلوس پاراکازئی، الکتوباسیلوس 
روتری، الکتوباسیلوس رامنوسوس و بیفیدوباکتریوم 
النگوم است که برای پیشگیری و بهبود عالئم بیماری 
ام اس مورد استفاده قرار میگیرد. این پروبیوتیک 

ها از محصوالت 
لبنی سنتی ایران 
جدا شده و پس از 
آزمون های متعدد 
یشگاهی و  زما آ
کارآزمایی بالینی 
در مرکز تحقیقات 
ب  عصا ا و  مغز 
طراحی و به بازار 
عرضه شده است. 

همچنین این مکمل در هر کپسول 400IU ویتامین 
D در بر دارد که به منظور بهبود فعالیت این باکتریها به 

این ترکیب اضافه شده است.
 BIO( مکمل پروبیوتیک بیماری پارکینسون

)DOPA
در حال حاضر آمار دقیقی از تعداد افراد مبتال به 
بیماری پارکینسون وجود ندارد. با استناد به مقاالت از 
هر 100 نفر از افراد باالی 50 سال 2-1 نفر شانس ابتال 

به بیماری را دارند. 
ماده موثره این محصول : باسیلوس کواگوالنس، 
بیفیدوباکتریوم النگوم، الکتوباسیلوس پالنتاروم، 
باسیلوس  ریوس، الکتو ا لیو باسیلوس سا الکتو
CFU/( اسیدوفیلوس، الکتوباسیلوس رامنوسوس
)D3 )400IU ویتامین ، ) Capsule 109 ×4

 ANTI واکسن آنتی یرسینیا )آنتی یرسین 
)YESSIN

آبزی پروری یک صنعت بزرگ، با رشد سریع  و 
سود باال و تولید سالمترین و با کیفیت ترین منبع 
پروتین حیوانی در دنیا محسوب می شود که بیماریها 
از مهمترین چالشهای پیش روی این صنعت می باشد. 
بنابراین صنعت باید مرتب دنبال روشهایی برای بهبود 
سالمت گونه های پرورشی، بهبود روشهای، پیشگیری 
از بروز بیماریهای خسارت زا و خسارت ناشی از بروز 
بیماریها ساالنه دهها میلیارد دالر باشد. روش های 
پیشگیری از ابتال به بیماریهای باکتریایی و ویروسی 
ابزیان شامل استفاده از واکسن ها و پربیوتیک ها و 

مشتقات ان ها می باشد.
واکسیناسیون نقش بسیار مهمي در افزایش مقاومت 
ماهي، بهبود ضریب تبدیل غذایي ایفا می کند. یکی از 
مناسبترین روش ها برای ایجاد مصونیت در برابر بیماری، 
استفاده از روش واکسیناسیون است. استفاده از واکسن 
سبب کاهش تلفات ماهي ها با ضریب تاثیر باالی 75 

درصد مي شوند.
استفاده از انواع آنتی بیوتیک ها به عنوان تنها روش 
درمانی برای ماهی های مبتال به بیماری های باکتریایی 
در کشور دارای معایب و مشکالتی است. آنتی بیوتیک 

برای بیماری های ویروسی هیچ اثری ندارد در واقع 
بیماری های ویروسی هیچ درمانی ندارند و تلفات ان 
ها صد در صد است. استفاده مداوم از آنتی بیوتیک ها 
منجر به بروز پدیده مقاومت آنتی بیوتیکی در گونه های 
پرورشی و مصرف کنندگان در بلند مدت می شود و 
باکتري را کامال« حذف نمي کنند زیرا باکتریها به دور از 
استرس  آنتي بیو تیک ها  زنده مي مانند از طرف دیگر 
ماهي هاي بیمار بعلت کاهش اشتها نمي توانند به خوبي 

خوراك محتوي  دارو  را  مصرف کنند.
مشکل مهم دیگرمصرف آنتی بیوتیک ها در درمان 
آبزیان، اثرات مخرب آن ها برروی محیط زیست 
و جانداران است ،لذا اقدامات پیشگیرانه دراین 
امربسیارمهم وحائز اهمیت است.امروزه یکی از 
مناسبترین روشها برای ایجاد مصونیت وپیشگیری در 
برابرانواع  بیماری آبزیان،استفاده از روش واکسیناسیون 
است که به علت مزایای فراوان آن ،مورد توجه و استقبال 

قرارگرفته است.
استفاده از واکسن، سبب افزایش رشد آبزیان، 
کاهش تلفات ماهی های مصرفی، بهبود ضریب تبدیل 
غذایی،کاهش ضایعات، پیشگیری ونهایتا)به شرط 
استفاده صحیح از آن( سبب به حداقل رساندن ضررهای 

مالی درصنعت آبزی پروری می گردد.
به منظورافزایش اثرواکسن و باال بردن سطح ایمنی، 
واکسن یادآور و مواد تحریک کننده پاسخ ایمنی نیز 
بکاربرده می شود . این واکسن ها برای پیشگیری از 
بیماری های »یرسینیوزیس« ، »استرپتوکوکوزیس« 
، »الکتوکوکوزیس« و »وی اچ اس« که در مزارع قزل 
آالی کشور بسیار شایع است کاربرد دارد. همچنین در 
گونه های مختلفی از جمله ماهیان خاویاری، سی باس،  
شانک، هامور وکپور ماهیان نیز می تواند استفاده گردد.

تولید این واکسن بومی عالوه بر ارتقا سطح سالمت 
جامعه و گسترش صنعت آبزیان موجبات صرفه جویی 
ارزی و در صورت توسعه زیرساخت بازار صادرات 
چشمگیری را دارد. این محصول حاصل فعالیت یک 
تیم از متخصصان حوزه دامپزشکی و میکروبیولوژی و 
از خروجی های موفق شتابدهنده الکتوویژن می باشد. 
کرم کنترل کننده اگزما 
)Nutra( پروبیوتیک نوترا

بازار جهانی محصوالت 
آرایشی پروبیوتیک در سال 
2017 حدود 21 میلیون 
دالر ارزش گذاری شده 
است. محبوبیت پروبیوتیک 
ده  ن یک ما ها به عنوا
اصلی کاربردی که در برابر 
مشکالت مختلف پوستی 

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      فروردین ماه 1401      شماره 42 دوره جدید )147(      
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مانند آکنه ، چین و چروک و لکه های پوستی موثر است 
، پیش بینی می شود که همچنان یکی از عوامل مطلوب 

در سالهای آینده باقی بماند.
در طی چند سال گذشته ، نفوذ پروبیوتیک ها در 
بخش لوازم آرایشی افزایش یافته است زیرا مصرف 
کنندگان به طور فزاینده در حال حمایت از لوازم 
آرایشی با مواد طبیعی هستند و مخالف محصوالت با 
مواد شیمیایی، همچنین افزایش آگاهی در مورد شواهد 
و کارآیی بالینی آنها نیز بر رشد آنها افزوده است. پیش 
بینی شده بازار جهانی این محصوالت در سال 2025 به 

37.5 میلیون دالر میرسد.
برند نوتراکرم  برای این محصوالت تخصیص داده 
شده و ثبت شده است محصول اول این برند درحال 

النچ شدن در بازار می باشد
شتابدهنده الکتوویژن سایکل اول خود را برگزار 
کرده است و درحال حاضر در مرچله پیش شتابدهی 
سایکل دوم خود می باشد. در نتیجه درآمدهای آتی در 
سال 1400 شتابدهنده الکتوویژن بر اساس درآمد این 
استارتاپ ها می باشد که به تفکیک سایکل به صورت 

کلی درآمد حال پیش بینی شده است.
یکی ازموارد مهم وپراهمیت در روند درمان پوستهای 
آسیب دیده و حساس قدرت آبرسانی، بازسازی سلولی، 
ایجاد روند درمان علمی وموثر، کاهش التهاب ها و 
خارش هایی که باعث مختل شدن زندگی روزانه فرد 
می گردد، می باشد. این کرم به علت داشتن سویه 
های مختلف پروبیوتیکی همراه با مواد موثره ایی چون 
بیسابولول،روغن کالندوال، ویتامین E، دی پنتونول و 
...  به صورت سینرژیسم  باعث کاهش التهاب و خارش 
پوستی همراه افزایش قدرت بازسازی سلولی میگردد. 
این محصول دارای قدرت آبرسانی قوی به پوست است 
و با تقویت کنندگی سد دفاعی پوست  عالوه بر اینکه 
مانع از تبخیر آب از الیه های عمیق پوست شده بلکه 
وجود مواد موثره آب رسان باعث آبرسانی قوی به پوست 

میشود.
)Toxit توکسین بایندر پروبیوتیک )توکسیت 

ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان و پرورش 

دهندگان دام در منطقه و دنیا می باشد. خوراک 
دام به واسطه روش تولید و مصرف میتواند حاوی 
مقادیری باالیی از سموم و توکسین های مختلف باشد. 
از مهمترین سمومی که در جیره غذایی دام وجود دارد 
آلفا توکسین می باشد آفالتوکسین ها ممکن است باعث 
کاهش تولید حیوانات )شیر، تخم مرغ، گوشت و…(، 
سرکوب سیستم ایمنی بدن، سرطان زایی و جهش های 
ژنتیکی شوند. همچنین آفالتوکسین ها می توانند در 
شیر، گوشت یا تخم مرغ نیز موجود باشند که از خوراک 

های آلوده حیوانات به این فراورده ها منتقل می شوند.
بر اساس تحقیقات علمی، ثابت شده است که 
آفالتوکسین B1 در بروز سرطان کبد، سقط جنین 
و... در انسان نقش دارد. روش های مختلفی برای جذب 
و خنثی سازی آفالتوکسین ها در خوراک حیوانات 
ارائه شده است که بهترین و موثر ترین آنها استفاده از 
توکسین بایندرها در خوراک حیوانات می باشد. شرکت 
تک ژن زیست با تکیه بر دانش متخصصان توانسته 
است محصول توکسین بایندر 4 جزئی بر پایه باکتری 
های اسید الکتیک  را ثبت پتنت کند که در دنیا بی 
همتا می باشد. توکسین بایندر تک ژن زیست نسبت 
به نمونه های مشابه خارجی که نهایتا دو جزئی بوده و با 
استفاده از یک ماده معدنی تولید شده اند برتری هایی 
از جمله 4 جزئی بودن، استفاده از دیواره مخمر به جای 
ماده معدنی و استفاده باکتری اسید الکتیک نام برد که 
عالوه بر جذب آلفاتوکسین باعث تقویت سیستم گوارش 

دام نیز می شود. 

- انتظار شما از مسئولین برای پشتیبانی از 
تولید چیست؟

تولید موتـور محـرک و پیشـران مهـم در اقتصاد و 
رشـد هر جامعه می باشـد. بطبع نـگاه و حمایت ویژه 
از تولیدات داخلی نه تنها موجبات اشتغالزایی جوانان 
تسـهیل کرده و متخصص ایـن مرزو بوم خواهد شـد 
بلکه مـی توانـد بـا ایجـاد رونـق اقتصـادی موجبات 
افزایش نـرخ صـادرات و دیگر عوامل اقتصـادی گردد 
در اصـل موجب رشـد GDP گردد. ایـن عامل برای 

کشـور ما که یک کشـور خـام فـروش مخصوصـا در 
حوزه فروش نفت خام می باشـد بـا اهمیت و توجه به 
حوزه زیسـت فناوری میتواند بسیار موثر باشد. انتظار 
از مسـئولین حمایت واقعـی تولید داخلی، تسـریع و 
تسـهیل فرآینـده هـای اداری و صدور مجوزهـا، بهره 
گیری از دانـش بخش خصوصی و نظر مشـورتی این 

بخش از طریق سـندیکاها و تشـکل ها اسـت. 

- چشم انداز سرکارعالی از آینده شرکت تک 
ژن و فعالیتهای آن چیست؟

شـرکت تک ژن بعنوان یکی از پیشران های صنعت 
زیسـت فناوری همیشـه تولید با اصالـت و کیفیت را 
سـرلوحه کار خود قرارداده اسـت. در تولیـد با اصالت 
هدف از توسـعه سـلول تـا محصـول نهایی بـوده که 
این مجموعـه موفق به بومی سـازی آن شـده اسـت. 
از اینرو بـدون واردات مـواد اولیه موفق بـه تولید انواع 
محصـوالت حـوزه زیسـت فنـاوری اعـم از افزودنـی 
هـای خوراکی تـا واکسـن و دارو ... بـوده ایـم. در نظر 
داریـم، در تولید و حرکت به سـمت خودکفایی دیگر 
افزودنـی های و اقالم مـورد نیاز صنعت غـذا و دارو در 
حوزه زیسـت فناوری وارد عمل شـویم. در این مسیر 
با بسـتری که شـتاب دهنده الکتوویژن فراهم شـده 
است همراهی دیگر متخصصین و دانشـجویان را ارج 
نهـاده و پذیراییـم. از سـوی دیگـر ورود بـه بازارهـای 
منطقه بـا توجه به برتری رقابتی کنونـی در این حوزه 

از دیگر اهـداف مجموعه می باشـد.

- سخن پایانی؟
در سخن پایانی برای همکاران عزیزم در صنعت غذا 
سالی پر از خیر و برکت، برای دانشجویان، محقیقین 
کشور و همکاران فرهیخته ام در دانشگاه به ثمر رسیدن 
تحقیقات و ورود نتایج عملکرد و تالش شان را به صنعت 
و برای گروه حرفه ای و با اخالق آگروفود توفیق روزافزون 

همراه با برکت و سالمتی آرزومندم.
خدایا چنان کن که پایان کار
تو خشنود باشی و ما رستگار
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گزارش صنعت غذا   از بیست و هشتمین
کنگره علوم و صنایع غذایی ایران 
به میزبانی گروه صنعتی و پژوهشی زر

برای اولین بار بیست و هشتمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران در یک شرکت صنعتی برگزار 
شد. به گزارش صنعت غذا، دکتر مهدی امینی دبیر اجرایی بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و 
صنایع غذایی ایران و عضو هیئت مدیره گروه صنعتی و پژوهشی زر در آئین افتتاحیه این مراسم 
به ویژگی خاص و ممتاز این رویداد نسبت به کنگره های قبل پرداخت و گفت: مشارکت گروه 
صنعتی و پژوهشی زر و انجمن علوم و صنایع غذایی ایران در برگزاری این کنگره می بایستی 

بعنوان یک مدل برای تبیین ارتباط بین بین صنعتگران و دانشگاهیان اتفاق بیافتد.
امینــی در ادامــه گفــت: در اینجــا الزم اســت بــا نــگاه بــه زاویــه دیگــر بــه صنعــت کشــور 
نهیــب زد چــرا کــه دانشــگاهیان ما توانســتند کــه در جهــان رتبــه مناســبی بدســت بیاورند 

کــه ایــن موضــوع در صنعتگــران کمتــر دیــده شــده اســت.
ــان کــرد: برگــزاری کنگــره هــای  ــره گــروه صنعتــی و پژوهشــی زر بی ــات مدی  عضــو هی
علمــی و تبــادل صنعــت بــا دانشــگاه بــا همــکاری انجمــن  در ســال هــای آتــی در صنایــع 
دیگــر نیــز مــی توانــد ادامــه یابــد و باعــث پیشــرفت و نــوآوری بیشــتر در صنایــع مختلــف 

شــود.
امینــی افــزود:  موضوعــی کــه صنعــت غــذا را از ســایر صنایــع متفــاوت مــی کنــد، زنجیره 
ارزش آن از مزرعه تا ســفره اســت کــه متولیــان آن از وزارت هــای جهاد کشــاورزی، صنعت، 
معــدن و تجــارت، بهداشــت و درمــان، ســازمان اســتاندارد، صنــوف، زنجیــره توزیــع و پخش 

ــت. ــن کیفیت اس و تامی
ــالک راه  ــره ارزش را م ــت زنجی ــت در جه ــی زر، حرک ــروه صنعت ــا درگ ــزود: م ــی اف امین
ــه  ــره ارزش خــود نهادین ــم را در زنجی ــرداری از عل ــره ب ــد و به ــم و تولی ــرار داده ای خــود ق
کــرده ایــم و همین امــر باعــث شــده اســت کــه روز بــه روز ارتبــاط قویتری بیــن گــروه زر و 
دانشــگاهها و مراکــز تحقیقــات و نــوآوری صــورت پذیرد و شــرکت هــای پیشــرو در صنعت، 
لوکوموتیوهــای مناســبی بــرای کشــیدن واگنهــای مختلــف و مصدر تحــوالت خواهنــد بود.

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      فروردین ماه 1401      شماره 42 دوره جدید )147(      
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در ادامـــه دکتـــر زهـــرا عبداللهـــی مدیـــر کل دفتـــر بهبـــود تغذیـــه وزارت بهداشـــت بـــه 
ـــن اداره  ـــت ای ـــرد و گف ـــاره ک ـــی اش ـــت غذای ـــا امنی ـــه ارتق ـــک ب ـــن اداره کل و کم ـــالت ای رس
ـــور در  ـــامت مح ـــی س ـــوالت غذای ـــه محص ـــت ک ـــاش اس ـــی در ت ـــع غذای ـــا صنای ـــراه ب هم

ـــرد. ـــرار بگی ـــه ق ـــار جامع اختی
ـــردم  ـــه م ـــه هم ـــت ک ـــی اس ـــن معن ـــه ای ـــی ب ـــت غذای ـــت: امنی ـــان داش ـــی بی ـــر عبدالله دکت

ـــند. ـــته باش ـــترس داش ـــالم در دس ـــی و س ـــذای کاف ـــات غ ـــه اوق در هم
ـــی  ـــواد غذای ـــه م ـــم در تهی ـــه مه ـــزود: نکت ـــت اف ـــه وزارت بهداش ـــر بهبودتغذی ـــرکل دفت مدی
ـــا  ـــا آنج ـــت ت ـــه اس ـــه مزرع ـــل از ورود ب ـــی قب ـــه حت ـــواد اولی ـــه م ـــه ب ـــی توج ـــول نهای و محص

ـــد.  ـــده باش ـــه آالین ـــاری از هرگون ـــالم ع ـــی س ـــول نهای ـــه محص ک
ایـــن مقـــام وزارت بهداشـــت ادامـــه داد: در کنـــار عـــاری بـــودن آالیندگـــی محصـــوالت غذایـــی 
ـــی  ـــا بحـــث بیمـــاری های ـــت دنی ـــه ای اشـــاره کرد.چـــرا اولوی ـــای خطـــر تغذی ـــه فاکتوره ـــد ب بای
ـــث  ـــب باع ـــی نامناس ـــوی غذای ـــالم و الگ ـــه ناس ـــت تغذی ـــه عل ـــال ۲۰۳۰ ب ـــا س ـــه ت ـــت ک اس
ـــه  ـــی جامع ـــوی غذای ـــاد از الگ ـــن انتق ـــی ضم ـــود.دکتر عبدالله ـــی ش ـــر م ـــرگ و می ـــش م افزای
ـــن مســـیر  ـــر، گفـــت : در ای ـــم فیب ـــی و مصـــرف ک ـــد، چرب ـــاالی نمـــک، قن ـــه لحـــاظ مصـــرف ب ب

ـــود. ـــه کار ش ـــه جامع ـــر ذائق ـــاح وتغیی ـــه ای روی اص ـــوی تغذی ـــاح الگ ـــن اص ـــد ضم بای
ـــند  ـــود و در س ـــه ش ـــکات توج ـــن ن ـــه ای ـــد ب ـــتگذاری کان بای ـــت: در سیاس ـــان داش وی بی
ملـــی تغذیـــه آمـــده اســـت کـــه تـــا ســـال۱۴۱۰ بـــا کمـــک همـــه ذینفعـــان بـــا کاهـــش 
ـــات و  ـــه غ ـــان ب ـــی ن ـــه دسترس ـــش ب ـــی و افزای ـــواد غذای ـــک  در م ـــد، چربی،نم ـــرف قن مص

آرد ســـبوس دار مواجـــه باشـــیم.
ـــوالت  ـــد محص ـــه تولی ـــبت ب ـــا نس ـــت ت ـــی خواس ـــع غذای ـــان از صنای ـــی در پای ـــر عبدالله دکت
ـــرا  ـــد چ ـــدام نماین ـــدارس اق ـــه م ـــه بوف ـــه ب ـــت ارائ ـــاال جه ـــی ب ـــا ارزش غذای ـــت ب ـــا کیفی ب

در ادامــه دکتــر محمدحســین عزیــزی، رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن علــوم و صنایــع غذایی 
ــا گفــت: کنگــره  ــا اشــاره بــه شــرایط خــاص و پاندمیــک کرون ایــران و رئیــس ســتاد کنگــره ب
ــد از  ــده اســت کــه متخصصــان  بتوانن امســال در دو بخــش حضــوری و مجــازی برگــزار گردی

همــه ظرفیــت هــا موجــود اســتفاده کــرد و از کنگــره بهــره ببرنــد.
دکتـر عزیـزی در ادامه افـزود: بایـد و نبایدهـای تغذیه توسـط صنعت غـذا اجرایی می شـود و 
در ایـن بیـن امنیـت غذایی نقـش اصلـی را ایفا می کنـد که ارتبـاط زیادی بـا امنیت ملـی دارد. 
رئیس هیئت مدیـره انجمن علـوم و صنایع غذایی ایـران در بخش دیگری از سـخنان خود گفت: 
انجمـن از سـال 1۳۶4 تاسـیس شـده کـه ۳۷ سـالگی خود را پشـت سـر مـی گـذارد و از اولین 

انجمن هـای تاسـیس یافتـه در حوزه صنعت غذای کشـور اسـت.
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تربیــت مــدرس بیــان داشــت کــه در انجمــن صنایــع غذایــی 
عــالوه بــر کارشناســان، اســاتید، شــرکتهای صنایــع غذایــی و انجمــن هــای صنفی صنعــت غذا  
بعنــوان  عضــو در آن حضــور دارنــد  و  ایــن انجمــن توانســته اســت  در طــی1۲ ســال گذشــته 

رتبــه A را در بیــن ۳۶4 انجمــن علمــی سراســر کشــور بــه دســت آورد.
رئیــس انجمــن علــوم وصنایــع غذایــی گفــت: در ایــن بیــن انجمــن تعامــل خوبــی بــا ســایر 
انجمــن هــا از جملــه کانــون انجمــن هــای صنفــی صنایــع غذایــی داشــته و ســعی بر این اســت 

کــه تــا حــد امــکان بــرای حــل مشــکالت صنایــع غذایــی کارهــا  را پیــش ببریــم.
 دکتــر عزیــزی بــا اشــاره بــه اینکــه حــدود1۵000 شــرکت صنایــع غذایــی در کشــور فعــال 
هســتند کــه از ایــن تعــداد ۲۵00 شــرکت بــه صــورت جــدی بــا بیــش از 10 نفــر نیــروی کار 

بــه فعالیــت مــی پردازنــد.
وی ادامه داد: این کارخانجات از نظر ارزشی حدود 100 میلیارد دالر در سال تولید دارند.

دکتر عزیزی افزود: از بین ۲۵00 کارخانه صنایع  غذایی 100 شرکت جز  برندهای برتر کشور 
می باشند که از بزرگترین آنها می توان به هلدینگ  صنعتی و پژوهشی زر اشاره کرد که تنها در 
واحد تحقیق و توسعه آن باالی 40 نفر مشغول به فعالیت هستند که 1۵ نفر از آنها دارای مدرک 

دکتری هستند.
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ــا  ــدارس تنهـ ــئول در مـ ــن مسـ ــه ایـ ــه گفتـ ــه بـ کـ
ــود و دانـــش  ــی شـ ــع مـ ــکالت توزیـ کیک،کلوچه،شـ
ـــری  ـــی دیگ ـــالم غذای ـــده س ـــد وع ـــی توانن ـــوزان نم آم

را تهیـــه کننـــد.

پس از افتتاحیـه کنگره، پنل ارتباط دانشـگاه و صنعت 
با حضور تنـی چند از اسـاتید و صنعتگران کشـور برگزار 
شـد. همچنیـن سـخنرانی هـای مقـاالت برگزیـده ایـن 

کنگره بـه سـمع و نظر شـرکت کنندگان رسـید.

ـــدری  ـــعود ص ـــر مس ـــره، دکت ـــن کنگ ـــه ای ـــم اختتامی ـــی و مراس در روز پایان
نســـب، رئیـــس مرکـــز فرصتهـــای تحقیقاتـــی کـــه در مرکـــز بیـــن المللـــی وزارت 

ـــرد . ـــه ک ـــز را ارائ ـــن مرک ـــای ای ـــت ه ـــزارش از فعالی ـــوم گ عل
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــره ب ـــی کنگ ـــه علم ـــر کمیت ـــی دبی ـــد حجت ـــر محم ـــپس دکت س
ـــر  ـــش از 1000 نف ـــی بی ـــداد علم ـــت برگـــزاری ایـــن روی ـــه در روز نخس اینک
ـــد،  ـــال کردن ـــره را دنب ـــه صـــور ت حضـــوری کنگ ـــر ب ـــن و ۲۲0 نف بصـــورت آنالی
گفـــت: در طـــی ۳۷ ســـال گذشـــته ۲۷کنگـــره برگـــزار شـــد کـــه بیســـت و 
ـــای  ـــره ه ـــه کنگ ـــداد را از بقی ـــن روی ـــم، ای ـــاوت مه ـــا دو  تف ـــره ب هشـــتمین کنگ

ـــرد. ـــز ک ـــی متمای قبل
حجتـــی افـــزود: ایـــده برگـــزاری کنگـــره در محیـــط صنعتـــی و خـــارج از 
دانشـــگاه، باعـــث شـــد تـــا ایـــن کنگـــره در گـــروه صنعتـــی و پژوهشـــی زر 

برگـــزار شـــود.
ــاتید پیشکســـوت صنایـــع  وی تفـــاوت دوم ایـــن کنگـــره را تقدیـــر از اسـ

غذایـــی عنـــوان کـــرد.
در ادامـــه ایـــن مراســـم از دکتـــر شـــاهدی، اســـتاد دانشـــگاه صنعتـــی اصفهـــان 

ـــه عمـــل آمـــد. ـــر ب ـــی کنگـــره تقدی و ســـپس کادر اجرای
ـــر  ـــره خب ـــه کنگ ـــه دبیرخان ـــی ب ـــه علم ـــال ۶0۹ مقال ـــه از ارس ـــی در ادام حجت
داد و گفـــت:  در ایـــن کنگـــره ۲۳ مقالـــه بصـــورت ســـخنرانی و 41۲ مقالـــه 
بصـــورت پوســـتر پذیرفتـــه شـــدند و بـــاالی 1۷0 مقالـــه نیـــز موفـــق بـــه 

پذیـــرش در کنگـــره نشـــدند.
وی در پایـــان از بنیانگـــذار، هیئـــت مدیـــره و پرســـنل گـــروه صنعتـــی و 

پژوهشـــی زر تشـــکر کـــرد.

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      فروردین ماه 1401      شماره 42 دوره جدید )147(      
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همچنین در این کنگره از کتاب دایره المعارف کارآفرینی 
توسط دکتر فریدون رهنمای رودپشتی، دکتر محمد 
حسین عزیزی، دکتر مهدی امینی و دکتر حسن زمانیان 
رونمایی گردید. مولفان کتاب دایره المعارف کارآفرینی 
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی، دکتر فاطمه حمیدی 
فر، مرتضی سلطانی، مهدی امینی، محسن امینی و آرش 

سلطانی هستند.
 دکتر فریدون رهنمای رودپشتی در حاشیه رونمایی از 
این کتاب گفت: از مهمترین دالیل رونمایی کتاب جامع 
دایره المعارف کارآفرینی در کنگره  اهمیت دانش و فن 

آوری در کسب وکارهای کارآفرینی از جمله صنایع غذایی 
است که توسط این کنگره هدف گذاری شده است. لذا 
گروه صنعتی و پژوهشی زر، دانش و کاربرد آن در توسعه 

کسب و کار کارآفرینان را مورد توجه قرار داده است.
در پایان این مراسم دکتر لیال کمالی، مدیر واحد تحقیق 
و توسعه زر ماکارون از سه محصول فراسودمند جدید این 

شرکت )سمولینا پالس( رونمایی کرد.
گفتنی است یکی از برنامه های جانبی بیست و هشتمین 
کنگره علوم و صنایع غذایی، تور بازدید از مجموعه 

پاالیشگاه غالت زر و شرکت های زرنام و زرکام بود.   
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دکتر سید محمد حسینی، بنیانگذار انجمن 
از گروه  ایران ضمن تجلیل  علوم و صنایع غذایی 
صنعتی و پژوهشی زر اقدامات این شرکت را در دنیا 

نادر خواند.
و  بنیانگذار  به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، 
عضو هیئت مدیره کنونی انجمن علوم صنایع غذایی 
ایران در حاشیه بیست و هشتمین کنگره علوم و 
صنایع غذایی، از میزبانی گروه صنعتی و پژوهشی زر 

تقدیر کرد و گفت: این گروه با تالش، 
پشتکار و کارآفرینی مرتضی سلطانی از 
نخبگان اقتصادی و صنعت غذای ایران، 
کشور  غذایی  صنایع  ی  جامعه  برای 
در جهان افتخار آفرینی کرده است و 
کمتر شرکتی در جهان توان رقابت با 

این گروه را دارد.
بر  اینجانب  افزود:  حسینی  دکتر 
بر  بالغ  حسب شغل هایی که داشتم 
۹1 کشور دنیا را از نزدیک دیده ام و از 

شرکت های بزرگ صنایع غذایی این کشورها بازدید 
این صنعت  به  به اشرافی که  با توجه  ام و  داشته 
در کشوری پیشرفته مثل کانادا دارم، زرماکارون را 

جلوتر از صنایع این کشور می دانم.
به  انجمن علوم و صنایع غذایی توجه  بنیانگذار 
تحقیق و توسعه، به کارگیری متخصصین زبده در 
کنار مدیریت قوی را از علل پیشگامی گروه صنعتی 
و پژوهشی زر دانست و گفت بعنوان یک فرد که 
عاشق صنعت غذاست به طور مداوم با بنیانگذاران و 
مدیران 10 شرکت برتر این حوزه در تماس هستم و 

جلساتی را به طور منظم با این گروه برقرار می کنم.
دکتر حسینی در بخش هایی از صحبت خود با 
اشاره به گذشت ۲۸ کنگره ملی صنایع غذایی از 
از جمله مرحوم دکتر  انجمن  این  هیئت موسس 
حقیقی، مرحوم دکتر شهاب واعظ زاده، دکتر جلیل 
رضوی، مهندس مهدی انصاری آستانه که وی را در 

تاسیس این انجمن یاری کردند، تشکر کرد.
بنیانگذار و عضو کنونی هیئت مدیره انجمن علوم و 
صنایع غذایی در بخش دیگری از صحبت های خود 
از هیئت مدیره فعلی انجمن، دکتر محمد حسین 
عزیزی، مهندس محمدرضا شافعی نیا، 
دکتر نوردهر رکنی، مهندس احمد فتح 
الهی، دکتر محمد حجتی و خانم مهندس 
دلسوزی و به همچنین از مهندس فرشید 
بختی، مهندس پروانه خانی و آقای ربانی 
بعنوان پرسنل این انجمن قدردانی کرد و 
گفت: بسیار خوبست که در این کنگره ها 
از افرادی که سالیان متمادی و درگذشته 
برای انجمن علوم و صنایع غذایی زحمت 

کشیده اند یادی شود.

گروه صنعتی و پژوهشی زر درمقایسه با 
شرکت های اروپایی و کانادایی برتری دارد

بنیانگذار انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
 در بیست و هشتمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران: 

جناب آقای دکتر سید محمد حسینی، بنیانگذار و عضو محترم هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
 جناب آقای مهندس سید مهدی حسینی، دوست و همکار قدیمی ماهنامه

مصیبت وارده را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای 
بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا



در ششمین همایش امین الضرب
سه کارآفرین صنعت غذا نشان امین الضرب دریافت کردند
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مظفر عبداهلل بنیانگذار گروه صنعتی روژین تاک، 
یونس ژائله بنیانگذار گروه صنایع غذایی شیرین عسل 
و محمد ظهیر بنیانگدار لبنیات می ماس لوح و نشان 

ششمین دوره امین الضرب را دریافت کردند.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، ششمین دوره 

اهدای نشان و تندیس کارآفرینی امین الضرب، ویژه 
1۳۸ سالگی اتاق بازرگانی تهران، روز دوشنبه دوم 
اسفند ماه 1400 در تاالر وحدت تهران برگزار شد. 
در آن از تعدادی از کارآفرینان، پیشکسوتان و فعاالن 
اقتصادی با اهدای لوح، نشان و تندیس امین الضرب 

تقدیر به عمل آمد.
لوح و نشان امین الضرب توسط مرتضی سلطانی 
این  دوره  ششمین  در  زر  صنعتی  گروه  بنیانگذار 
مراسم به مظفر عبداهلل بنیانگذار گروه صنعتی روژین 

تاک اهدا شد.

مرتضی سلطانی بنیانگذار گروه صنعتی وپژوهشی زر مدال امین الضرب را بر 
سینه سید مظفر عبداهلل، بنیانگذار کشت و صنعت روژین تاک می چسباند.

محمد ظهیر بنیانگذار شرکت لبنیات مادی )می ماس(، به عنوان پیشکسوت 
صنعت و تولیدکننده برگزیده از سوی اتاق بازرگانی تهران و بخش خصوصی کشور، 

لوح و نشان امین الضرب را دریافت کرد.

تضی  مر ، تاک( ین  ژ و ر هلل) سیدمظفر عبدا ، نگ( تالو  مهدی معصومی)
سلطانی)زرماکارون(،یونس ژائله)شیرین عسل(

یونس ژائله، بنیانگذار شرکت شیرین عسل نیز به عنوان کارآفرین برتر از سوی اتاق بازرگانی 
تهران و بخش خصوصی کشور، لوح و نشان و تندیس امین الضرب دریافت کرد.

یونس ژائله بنیانگذار گروه شیرین عسل از منتخبان و تقدیر شدگان ششمین 
دوره جشنوراه امین الضرب بود
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 دکتـر احمد فتـح الهی گفـت: بـا توجه 
بـه آنکـه دولـت در سـال آینـده در بودجـه خـود 
جایگزینـی بـرای حذف ارز ترجیحـی تعیین نکرده 
اسـت، صـادرات محصـوالت تولیدی دچار مشـکل 

خواهد شـد.
ـــران در  ـــره گـــروه ســـبزی ای رئیـــس هیئـــت مدی
ـــذا  ـــت غ ـــی و صنع ـــگار کارآفرین ـــا خبرن ـــو ب گفتگ
در خصـــوص وضعیـــت صنعـــت غـــذای کشـــور 
در ســـال رو بـــه پایـــان 1400 اینگونـــه پاســـخ 
ــراز و  ــاری صنایـــع غذایـــی فـ ــال جـ داد: در سـ
ــا  ــه آنهـ ــود از جملـ ــی نمـ ــیب هایی را طـ نشـ
آســـیب ناشـــی از ویـــروس کوویـــد1۹ و ســـویه 
جدیـــد اُمیکـــرون بـــود کـــه باعـــث تعطیلـــی 
ـــدگان  ـــد و تولیدکنن ـــات گردی ـــور و کارخانج کش
ـــت  ـــی از دول ـــچ حمایت ـــدون هی ـــدند ب ـــور ش مجب
ـــرای  ـــن ب ـــد و همچنی ـــنل را بپردازن ـــوق پرس حق
ـــی  ـــه هنگفت ـــل هزین ـــز متحم ـــگیری آن نی پیش
ـــتی و  ـــائل بهداش ـــواد و وس ـــازی و م ـــت پاکس باب

ـــد. ـــنل گردیدن ـــی پرس ایمن
ـــی  ـــع غذای ـــوم و صنای ـــن عل ـــس انجم ـــب رئی نای
ایـــران افـــزود: از دیگـــر چالش هایـــی کـــه 
ــان  ــی میـ ــتیم ناهماهنگـ ــال 1400 داشـ در سـ
ــه  ــود کـ ــط بـ ــای ذیربـ ــا و ارگان هـ وزارتخانه هـ
بـــا دســـتورالعمل های مـــوازی باعـــث خلـــل در 

ــود. ــا می شـ ــام کارهـ انجـ
فتـــح الهـــی همچنیـــن نوســـانات نـــرخ ارز را 
ـــا  ـــام شـــده کااله ـــث نابســـامانی در قیمـــت تم باع
ـــده  ـــانات، تولیدکنن ـــن نوس ـــت : ای ـــت و گف دانس
صـــادرات  همچنیـــن  و  قیمت گـــذاری  در  را 

ــد. ــار مشـــکل می کنـ ــود دچـ محصـــوالت خـ
ـــرد:  ـــان ک ـــور بی ـــته کش ـــن برجس ـــن کارآفری ای

وجـــود تحریم هـــا و ســـختی در بـــه روز کـــردن 
ــه ای  ــواد اولیـ ــای الزم و تأمیـــن مـ تکنولوژی هـ
ـــر مشـــکالتی  ـــدارد از دیگ ـــه در کشـــور وجـــود ن ک
ــه  ــا آن مواجـ ــع غذایـــی بـ ــه در صنایـ ــود کـ بـ

ـــد. بودن
فتـــح الهـــی همچنیـــن عنـــوان کـــرد: اخیـــرا هـــم 
ــدی  ــای تولیـ ــذاری روی کاالهـ ــث قیمت گـ بحـ
ـــدگان  ـــه از نظـــر تولیدکنن مطـــرح شـــده اســـت ک
ایـــن دســـتورالعمل بـــدون کارشناســـی صـــادر 
شـــده اســـت و انجـــام آن غیرممکـــن می باشـــد 
ـــع و بیـــکاری  کـــه در ادامـــه باعـــث تعطیلـــی صنای

ــردد. ــنل می گـ پرسـ
رئیـــس هیئـــت مدیـــره هلدینـــگ اقتصـــادی 
ــه قـــدری  ــفانه بـ ــرد: متاسـ ــان کـ ــان بیـ ایرانیـ
هزینه هـــا زیـــاد می باشـــد کـــه محصـــول 
از درب کارخانـــه تـــا  آمـــاده بـــه عرضـــه 
ـــام  ـــت تم ـــد قیم ـــدود ۵0درص ـــده ح مصرف کنن
ـــد  ـــتورالعمل جدی ـــا دس ـــه ب ـــد ک ـــی باش ـــده م ش
کـــه نهایتـــا ۳0درصـــد در نظـــر گرفتـــه شـــده 
ـــت  ـــدی را بدس ـــای تولی ـــد کااله ـــت نمی توان اس
ــه  ــه هزینـ ــرا کـ ــاند چـ ــدگان رسـ مصرف کننـ
پخـــش مویرگـــی ۲۵درصـــد و هزینـــه فـــروش 

مغـــازه دار ۲۵درصـــد می باشـــد.
چشم انداز در 1401

ـــره شـــرکت ســـبزان خاطـــر  رئیـــس هیئـــت مدی
نشـــان کـــرد: بـــا توجـــه بـــه اینکـــه دولـــت در 
ـــرای  ـــی ب ـــود جایگزین ـــه خ ـــده در بودج ـــال آین س
ـــن موضـــوع باعـــث  ـــدارد ای حـــذف ارز ترجیحـــی ن
بـــاال رفتـــن بـــی رویـــه قیمت هـــا می گـــردد و 
ـــکل  ـــار مش ـــدی را دچ ـــوالت تولی ـــادرات محص ص

می کنـــد.

ـــا  ـــن قیمت ه ـــاال رفت ـــا ب ـــت: ب ـــن گف وی همچنی
ـــوند  ـــرو می ش ـــی روب ـــکل نقدینگ ـــا مش ـــع ب صنای
ـــی را  ـــد تمهیدات ـــت بای ـــن خصـــوص دول کـــه در ای
ـــا  ـــد بانک ه ـــه بای ـــه اینک ـــرد. از جمل ـــر بگی در نظ
را موظـــف بـــه حمایـــت از تولیدکننـــدگان نمایـــد و 
ـــا  ـــاند و تنه ـــی برس ـــک رقم ـــه ی ـــی را ب ـــره بانک به
ـــی را  ـــره بانک ـــا به ـــود ی ـــای کاری س ـــت روزه باب

ـــد. ـــت کن دریاف
ـــت  ـــن دول ـــرد: همچنی ـــوان ک ـــی عن ـــح اله فت
بایـــد کارخانجـــات را بـــرای آوردن ماشـــین آالت بـــا 
ـــه باعـــث بروزرســـانی بســـته  ـــد ک ـــوژی جدی تکنول
ـــد  ـــده می باش ـــام ش ـــت تم ـــش قیم ـــدی و کاه بن
ـــد  ـــاره ای بیاندیش ـــد چ ـــت بای ـــد. دول ـــک نمای کم
ـــه  ـــرا ک ـــد چ ـــن بیای ـــل پایی ـــه حمل ونق ـــه هزین ک
ـــت  ـــل از قیم ـــت حمل ونق ـــع قیم ـــی مواق در بعض

ـــود. ـــام می ش ـــتر تم کاال بیش
ـــوم  ـــن عل ـــره انجم ـــت مدی ـــس هیئ ـــب رئی نای
و صنایـــع غذایـــی ایـــران بیـــان کـــرد: از دیگـــر 
ـــه آن واکنـــش نشـــان  مســـائلی کـــه دولـــت بایـــد ب
ـــوازی کاری در ادارات و  ـــه م ـــت ک ـــن اس ـــد ای ده
ســـازمان هـــا را کنـــار گذاشـــته و بروکراســـی اداری 

ـــد. ـــش ده را کاه
ـــت  ـــرد: دول ـــنهاد ک ـــان پیش ـــی در پای ـــح اله فت
ـــذاری  ـــل قیمت گ ـــض و طوی ـــازمان عری ـــد س بای
را برچینـــد چـــرا کـــه نیروهـــای ایـــن ســـازمان 
از جیـــب  دارنـــد کـــه  هزینـــه هنگفتـــی 
ــود  ــود و خـ ــت می شـ ــدگان پرداخـ مصرف کننـ
ــت  ــردد. قیمـ ــت می گـ ــش قیمـ ــث افزایـ باعـ
تمـــام شـــده محصـــوالت غذایـــی می توانـــد بـــا 
تغییـــر فرمـــول و نـــوع ترکیبـــات آن متغیـــر باشـــد 

و شـــامل قیمت گـــذاری واحـــد نمی گـــردد.

رئیس هیئت مدیره گروه سبزی ایران: 

قیمت تمام شده محصوالت غذایی
   می تواند با تغییر فرمول

      و نوع ترکیبـات آن متغیر باشـد و
         شامل قیمت گـذاری واحـد نمی گردد
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آخریــن  معرفــی  بــا  زر  پژوهشــی  و  صنعتــی  گــروه 
ــن  ــگاه بی ــن نمایش ــت و هفتمی ــود در بیس ــتاوردهای خ دس

شــد. حاضــر  گلفــود۲0۲۲  المللــی 
بــه گــزارش کارآفرینــی و صنعــت غــذا، گــروه صنعتــی 
و پژوهشــی زر بــا معرفــی آخریــن دســتاوردهای خــود در 
تولیــد محصــوالت High- tech  و بــا هــدف فتــح بازارهــای 
ــی  ــن الملل ــگاه بی ــن نمایش ــت و هفتمی ــی در بیس ــن الملل بی
ــوزه  ــای ح ــن نمایشــگاه ه ــی ازبزرگتری ــه یک ــود۲0۲۲  ک گلف

ــد. ــر ش ــت حاض ــان اس ــی در جه ــوالت غذای محص
ایــن گــروه صنعتــی کــه یکــی از مهمتریــن صــادر کننــدگان 
ایرانــی محصــوالت غذایــی در جهــان مــی باشــد جهــت معرفــی 
ــد  ــی بلن ــگاه گام ــن نمایش ــود در ای ــدی خ ــوالت تولی محص

برداشــته اســت.

محسن میری گفت: دولت باید برای سال آینده 
برنامه ای داشته باشد که تولیدکننده به تولید بیشتر 

و رقابت ترغیب شود.
مدیرعامل  غذا،  و صنعت  کارآفرینی  گزارش  به 
با  گفتگو  در  )برکه(  خراسان  شرکت شیرجوشان 
خبرنگار ما در خصوص وضعیت صنعت غذا در سال 
1400 گفت: وضعیت صنعت غذا در سال جاری 
خوب نبود. با توجه به افزایش چشم گیر و چند 
برابری مواد اولیه و پایین آمدن قدرت خرید مردم 
بحران  و  رکود  زمان ها دچار  اکثر  در  داخلی  بازار 

فروش بود.
میری عنوان کرد: در بازار صادرات نیز متاسفانه 
بعلت نوسانات شدید ارزی و همچنین تعرفه های 
وضع شده غیر منطقی از سوی دولت به حداقل 
بازار  بودن  از طرفی محدود  و  رسیده ایم  صادرات 
صادرات و همچنین نابسامان بودن بازار داخلی باعث 
شد که تولیدکنندگان صنعت غذا برای تامین مالی 
واحد های خود اکثر محصوالت خود را به پایین ترین 

قیمت و حتی در مواردی زیر قیمت تمام شده به 
تجار کشورهای اطراف بفروش برسانند.

هدف  کشورهای  تجار  عبارتی  به  افزود:  وی 
قیمت محصول شرکت ها  تعیین کننده  صادراتی 
هستند و این یعنی نابود شدن شرکت های تولیدی.

 
میری گفت: درسال 1401 چنانچه دولت نتواند 
برنامه راهبردی مشخص چه در بحث بازار داخلی 
و چه در تثبیت ارز که رابطه مستقیم با صادرات 
دارد ارا ئه دهد اکثر تولیدکنندگان با چالش بزرگی 

برخورد خواهند کرد.
مدیرعامل شرکت برکه بیان کرد: دولت باید بتواند 
از ابتدای سال با قیمت مشخص و با حداقل نوسان 
)حداقل تورم نقطه به نقطه در هر ماه( مواد اولیه 
بتوانند  تولیدکنندگان  تا  کند  کنترل  بازار  در  را 
با برنامه ریزی درست هم در بازار داخل و هم در 
بازارهای صادراتی قیمت رقابتی درستی به مشتریان 

ارائه دهند.

اکثر  اخیر  سال  چند  در  متاسفانه  گفت:  وی 
تولیدکنندگان به جای آنکه فکر و توانشان را در 
تولید متمرکز کنند بیشتر به فکر خرید و فروش 
کاال بودند تا بتوانند واحد تولیدی خود را سرپا نگه 
دارند. چرا یک تولیدکننده همیشه نگران این قضیه 
بازار  به  تولید کند و  امروز محصول  اگر  باشد که 
عرضه کند ماه آینده باید به قیمت محصول تمام 
شده خود و یا باالتر مواد اولیه تهیه کند و ناچار 
انجام  اولیه  بیزینس مواد  تولید محصول  به جای 

می دهد و یا ترجیح میدهد اصال تولید نکند.
مدیرعامل شرکت برکه در پایان بیان کرد: به هر 
برنامه ای داشته  آینده  برای سال  باید  حال دولت 
باشد که تولیدکننده به تولید بیشتر و رقابت ترغیب 
شود. در بازار صادرات هم روی تعرفه های صادراتی 
که  شود  منطقی  و  اساسی  فکری  ارز  تثبیت  و 
تولیدکنندگان صنعت غذا در رقابت با بازار جهانی 

باقی بمانند.

حضور گروه صنعتی و پژوهشی زر
 در نمایشگاه گلفود ۲0۲۲

نمایشگاه بین المللی گلفود۲0۲۲ از 1۳ فورریه الی 1۷ فوریه مصادف با ۲4 بهمن الی ۲۸ 
بهمن ماه 1400 در مرکز تجارت جهانی دبی برگزار شد.

مدیرعامل شرکت برکه:
 دولت برنامـه ای ارائـه دهـد تا تولیـدکننـدگان صنعت غـذا

در رقـابت با بـازار جهـانی باقی بمـانند
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المللی صنایع  بین  نمایشگاه  نهمین  و  بیست   «
کشاورزی، مواد غذائی، ماشین آالت و صنایع وابسته 
لغایت ۳0  تاریخ ۲۷  از  ایران آگروفود ۲0۲۲ «   –

خردادماه 1401 برگزار خواهد شد.
و  بیست  غذا،  صنعت  و  کارآفرینی  گزارش   به 
نهمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد 
غذائی، ماشین آالت و صنایع وابسته – ایران آگروفود 
خردادماه 1401   ۳0 لغایت   ۲۷ تاریخ  از   »۲0۲۲
توسط شرکت پاالر سامانه و همکاران خارجی آن با 
اخذ مجوز از سازمان توسعه تجارت ایران و با همکاری 
المللی ج.ا.ایران  شرکت سهامی نمایشگاه های بین 
برای بیست و هشتمین سال متوالی در محل دائمی 

نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار خواهد شد.
اعالم تعرفه ها و آغاز مراحل ثبت نام متقاضیان 
مشارکت در بخش داخلی نمایشگاه ایران آگروفود 
۲0۲۲ به زودی آغاز خواهد گردید. از کلیه متقاضیان 
تا  گردد  می  تقاضا  داخلی  بخش  در  مشارکت 
درخواست اولیه  خود را با تکمیل فرم مربوطه – 
لینک مستقیم دریافت فرم ارسال اطالعات و 
درخواست اولیه متقاضیان – جهت ثبت 

در بانک اطالعاتی نمایشگاه، تا قبل از شروع جانمایـی 
اینترنـتی و رزرو اولیه برای انجام مراحل عضویت در 
سایت جانمائی اینترنتی و امکان اطالع رسانی به ستاد 
برگزاری ارائه نمایند. الزم است تا متقاضیان مشارکت 
در بخش ریالی همزمان با ارسال فرم درخواست اولیه 
نسبت به ارائه مدارک زیر به ستاد برگزاری جهت 
بررسی الزم، تا قبل از شروع جانمایـی اینترنـتی و 

رزرو اولیه  اقدام نمایند :
 پروانه بهره برداری- گواهی فعالیت صنعتی،کارت 

شناسائی کارگاه معتبر-  پروانه صنفی تولیدی
 شرکتهائی که دارای پروانه های یاد شده نیستند، 
ملزم به ارائه تائیدیه کتبی فعالیت تولیدی خود از اداره 

صنایع استان محل استقرار خود می باشند.
 ثبت آرم تجاری محصوالت

 تائیدیه تولید براساس یکی از استانداردهای ملی 
و یا معتبر بین المللی

 بروشور وکاتالوگ شرکت متقاضی در خصوص 
در  کننده  شرکت  توسط  که  خدماتی  و  کاالها 

نمایشگاه ارائه خواهد شد.
 به متقاضیانی که مدارک یاد شده را تا قبل از شروع 

ثبت نام اینترنتی به ستاد برگزاری 
تائیدیه  اخــــــذ  و  ننموده  ارائه 

ننمایند،  »کدکاربری و گذرواژه«  جهت 
امکان ورود به سایت و جانمائی اینترنتی، ارائه 

نخواهد گردید.  
 شایان ذکر است با توجه به تنوع گروههای کاالئی، 
نمایشگاه  وگستردگی  مشارکت  متقاضیان  کثرت 
ایران آگروفود ۲0۲۲، بمنظور تسهیل و تسریع در 
امر جانمائی و رفاه حال مشارکت کنندگان، جانمایی 
غرف و رزرو اولیه جهت شرکت کنندگان بخش ریالی 
متقاضی مشارکت در داخل سالن در این نمایشگاه نیز 

بصورت اینترنتی انجام خواهد شد.
کسب  به  نیــــــــــاز  درصورت  عالقمندان 
اطالعات بیشتر می توانند از طریق شماره تلفنها و 
یا فاکس با ستاد برگزاری نمایشگاه بشرح زیر تماس 

حاصل فرمایند.
تلفن : ۸۸0۵۹4۵۷ – ۸۸0۵۹4۵۸ – ۸۸0۵۹4۵۹        

فاکس : ۸۸044۸1۷ 
palar.cv@gmail.com پست الکترونیک

نمایشگاه ایران اگروفود ۲۷ لغایت ۳0 خردادماه 1401 برگزار می شود

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران گفت: 
هیچ مجوزی برای افزایش قیمت روغن نباتی صادر 

نشده است.
گزارش هایی وجود دارد که قیمت روغن در برخی 
از شهرستان های کشور با افزایش غیر مجاز رو به 
دیر،  و  عسلویه  شهرستان های  در  است،  بوده  رو 
مشکالت گران فروشی و کمبود این کاالی اساسی 

گزارش شده است.
طبق گزارش رسیده در شهر بردستان، مغازه دارانی 
از شهر کنگان هر بطری روغن خوراکی را مجبورند 

۵ هزار تومان بیشتر از قیمت بازار خریداری کنند.
نگرانی از احتمال تکرار وضعیت نابسامان بازار روغن 
خوراکی همچون سال گذشته در روزهای آتی وجود 
عدم  و  چکانی  قطره  عرضه  شدید،  کمبود  و  دارد 

سفارش گیری توسط شرکت های تولید کننده روغن 
خوراکی قابل پیش بینی است.

صنایع  صنفی  انجمن  دبیر  بیرشک  امیرهوشنگ 
ایران در پاسخ به اینکه دلیل کاهش  روغن نباتی 
عرضه روغن در بازار و افزایش قیمت چیست؟ گفت: 
هیچ مجوزی برای افزایش قیمت روغن نباتی داده 
گرانفروشی  گونه  هر  مشاهده  صورت  در  و  نشده 

دستگاه های ذی ربط باید با متخلفان برخورد کنند.
در  مشکالتی  که  است  این  واقعیت  اما  افزود:  وی 
تامین و تخصیص ارز وجود دارد و شرایط تحریم 

موانعی را سر راه واردات روغن ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه ۸۵ درصد نیاز کشور به روغن از 
طریق واردات تامین می شود، افزود: اخیرا مشکالتی 
در تامین روغن مورد نیاز صنف و صنعت به دلیل 

مشکالت واردات روغن پالم داشتیم.
وی تصریح کرد: عدم تخصیص ارز در شش ماهه 
نخست سال برای واردات روغن خام توسط بخش 
حذف  مورد  در  مشخص  سیاست  نبود  خصوصی، 
ارز 4۲00 تومانی و همچنین افزایش شدید قیمت 
تغییر قیمت های مصوب  جهانی روغن خام وعدم 
روغن خام وارداتی در  داخل باعث شده  کارخانجات 
و تجار بخش خصوصی تمایلی به واردات روغن خام 
چرخه  از  خصوصی  بخش  عمال  و  باشند  نداشته 

واردات روغن خام حذف شده است.
بیرشک با بیان اینکه در 11 ماهه امسال 1٫۶ میلیون 
تن روغن وارد کشور شده است، گفت: عمده واردات 
روغن از طریق شرکت بازرگانی دولتی انجام می شود.

هیچ مجوزی برای افزایش قیمت
روغن نباتی صادر نشده است

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی:

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      فروردین ماه 1401      شماره 42 دوره جدید )147(      
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ــتان  ــده اسـ ــدگان برگزیـ ــم صادرکننـ در مراسـ
داداش  شـــرکت های  از  شـــرقی  آذربایجـــان 
ـــروه  ـــل و گ ـــیرین عس ـــونیز، ش ـــن(، ش برادر)آیدی
ـــد. ـــی ش ـــل و قدردان ـــا( تجلی ـــی نجاتی)آنات صنعت

بـــه گـــزارش کارآفرینـــی و صنعـــت غـــذا، 
ــرقی  ــان شـ ــده آذربایجـ ــدگان برگزیـ صادرکننـ

ــور  ــا حضـ ــمی بـ ــی مراسـ ــال 1400 طـ در سـ
مســـئوالن کشـــوری و اســـتانی در ســـالن 
پتروشـــیمی تبریـــز معرفـــی و تجلیـــل شـــدند.

ـــوان  ـــه عن ـــز ب ـــر نی ـــای زی ـــرکت ه ـــن ش همچنی
صادرکننـــدگان برگزیـــده اســـتان انتخـــاب و 

معرفـــی شـــدند.

  1- شرکت شیرین وطن
  ۲- شرکت بستنی اطمینان آذر گل

  ۳- شرکت صنایع غذایی بیسکویت حام
  4- شـــرکت تولیـــدی و بســـته بنـــدی خشـــکبار 

فجـــر بنـــاب

ـــذای ـــت غ ـــده صنع ـــدگان برگزی                صادرکنن
ــدند ــی ش ــال 1400 معرف ــرقی در س ــان ش آذربایج

علی سالک نجات

به نمایندگی از یونس ژائله شرکت داداش برادر)آیدین(

پرویز بیوک

بر اســاس ایــن گــزارش، در ایــن مراســم از علی ســالک نجــات بنیانگــذار و رئیس 
هئیــت مدیــره گــروه صنعتــی نجاتــی، پرویــز بیــوک بنیانگــذار و رئیــس هئیــت 
مدیــره شــونیز و یونــس ژائلــه بنیانگــذار و رئیــس هئیت مدیره شــرکت شــیرین 

عســل بــه عنــوان دارنــدگان مــدال افتخــاری صادراتــی قدردانــی شــد. همچنین 
در ایــن مراســم از شــرکت داداش بــرادر )آیدیــن( بــه عنــوان صادرکننــده نمونــه 

ملــی تجلیــل بــه عمــل آمد. 
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فرزانـه  بـه گـزارش کارآفرینـی و صنعـت غـذا، 
بهرامـی، عضو هیات مدیره شـرکت ایران ماکیماه 
در ارتبـاط بـا محصول تولیدی این شـرکت گفت: 
محصول شـرکت مـا تولید فرآورده هـای پروتئینی 
کامـال گیاهـی اسـت کـه در آن از هیـچ گونـه 

فـرآورده  حیوانی اسـتفاده نشـده اسـت.
بهرامی مواد اصلی تشـکیل دهنده  این محصوالت 
را شـامل انـواع فیبرهای گیاهی ماننـد فیبرگندم، 
فیبـر بامبـو، ایزوله  سـویا، نشاسـته و آرد دانسـت 
سـبد  در  می توانـد  محصـول  ایـن  داد:  ادامـه  و 
غذایـی گیاهخـواران و همچنیـن سـایر افـراد قرار 
گیـرد؛ چراکـه از لحـاظ قیمتـی از پروتئین هـای 
حیوانی بسـیار مقرون بـه صرفه تر اسـت، بنابراین 
می توانـد جایگزیـن مناسـبی بـرای پروتئین هـای 

حیوانـی در سـبد غذایـی خانواده ها باشـد.
وی غنـی بـودن ایـن محصـول از پروتئین هـای 
ایـن  توجـه  قابـل  مزایـای  جملـه  از  را  گیاهـی 
آزمایش هـای  گفـت:  و  کـرد  عنـوان  محصـول 
انجـام شـده در ایـن محصـوالت نشـان می دهـد 
کـه حـدود 1۸ درصـد پروتئیـن خالـص در ایـن 
محصـول داریـم کـه می توانـد یـک منبـع تامین 

کننـده پروتئیـن بـرای افـراد باشـد.
ایـن فعال حـوزه فنـاوری ادامـه داد: این محصول 
فاقـد نیترات اسـت، بنابرایـن افراد از آسـیب هایی 
کـه با مصرف نیتـرات به کبد وارد می شـود، ایمن 
خواهنـد بـود؛ همچنین ما محصـوالت دیگری نیز 

داریـم کـه فاقـد گلوتـن اسـت و مناسـب افرادی 
اسـت کـه بـه دلیـل حساسـیت های غذایـی و یـا 

مـوارد دیگـر منـع مصرف گلوتـن دارند.
عضـو هیـات مدیره شـرکت ایـران ماکیمـاه، بازار 
هـدف محصـول تولیـدی شـرکت را خـوب عنوان 
کـرد و گفـت: در ایـران مـا جـزو اولیـن و دومین 
تولیدکننده هـای محصـوالت کامال گیاهـی و فاقد 
گلوتـن هسـتیم و بنابرایـن رقیـب جـدی در بازار 

نداریم.
بهرامـی بـا بیان اینکـه برای توسـعه ایـن فناوری 
از تسـهیالت صنـدوق پژوهش و فناوری سـالمت 
از  مـا  کـرد:  نشـان  خاطـر  بردیـم،  بهـره  ثامـن 
تسـهیالت سـرمایه در گـردش صنـدوق سـالمت 
ثامن اسـتفاده کردیـم و توانسـتیم در کنار تامین 
هزینه هـای تحقیـق و توسـعه محصـول، بخشـی 
از هزینه هـای خریـد مـواد اولیـه را نیـز بـا ایـن 

تسـهیالت تامیـن کنیـم.
حمیدرضـا فرهـادی، مدیرعامل صنـدوق پژوهش 
بـه  اشـاره  بـا  نیـز  ثامـن  سـالمت  فنـاوری  و 
فعالیت هـای فناورانـه ایـن شـرکت، گفـت: ایـن 

شـرکت کـه در زمینـه تحقیـق و توسـعه 
حـوزه  در  پژوهـش  همچنیـن  و 

محصـوالت غذایـی گیاهی و 
مکمل هـای گیاهـی فعالیـت 
دارد، از شـرکت های مسـتقر 
واحدهـای  رشـد  مرکـز  در 

اسـت  خراسـان  دارویـی  فرآورده هـای  فنـاوری 
کـه بـا دریافـت تسـهیالت سـرمایه در گـردش 
از  تامیـن بخشـی  و  ثامـن  از صنـدوق سـالمت 
هزینه هـا موفـق به تولیـد فرآورده هـای پروتئینی 

غیرگوشـتی شـده اسـت.
بـر اسـاس گـزارش کارآفرینـی و صنعـت غـذا، 
مجموعـه ایران ماکیمـاه در حقیقت یک شـرکت 
دانـش بنیـان و دارای سـابقه طوالنـی تولیـد و 
تحقیقـات از سـال 1۳۷4 تاکنـون اسـت. اولیـن 
واحـد تولیـدی  ایـن شـرکت بـه منظـور بسـته 
بنـدی گوشـت و سـایر فـرآورده هـای گوشـتی 
، تولیـد خـود را از سـال 1۳۷4 تـا 1۳۸1 آغـاز 
نمـود. از سـال 1۳۸۲ تاکنـون همـکاری نزدیکی 
را بـا شـرکت آلمـی اتریش داشـته ایم کـه نتیجه 
آن انتقـال تکنولـوژی بـرای تولیـد فرآورده هـای 
گوشـتی  بـا کیفیـت بسـیار بـاال و در مـزه هـا و 

طعـم هـای گوناگـون بـوده اسـت .

تولید فرآورده های
 پروتئینی با منشأ گیاهی

توسط شرکت ایران ماکیماه
ــدوق  ــردش از صن ــرمایه در گ ــهیالت س ــت تس ــا دریاف ــاه ب ــران ماکیم ــرکت ای ش
پژوهــش و فنــاوری ســالمت ثامــن و تامیــن بخشــی از هزینه هــا موفــق بــه تولیــد 

ــد. ــی ش ــا گیاه ــا منش ــی ب ــای پروتئین فرآورده ه

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      فروردین ماه 1401      شماره 42 دوره جدید )147(      
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مهنــدس امیررضــا ثابــت پــی ضمــن انتقــاد 
از طــرح درج قیمــت تولیــد بــروی کاال ، اجــرای آن 
را موجــب آشــفتگی بــازار در ســال آینــده دانســت.

بــه گــزارش کارآفرینــی و صنعــت غــذا، مهندس 
امیررضــا ثابــت پی،مدیرعامــل گــروه صنایــع 
ــا  ــگار م ــه خبرن ــخ ب ــو در پاس ــی ن ــی نام غذای
مبنــی بــر وضعیــت صنایــع غذایــی در ســال رو به 
ــال 1401  ــن آن در س ــش بی ــای 1400 و پی انته
گفــت : بــا توجــه بــه توافقــات سیاســی پیــش رو و 

احیــای برجــام و متعاقــب آن  بــاز شــدن ارتباطات 
ــا سراســر دنیــا، ســال 1401 را ســال  اقتصــادی ب
بســیار خوبــی بــرای صنایــع غذایــی خصوصــا در 
ــه  ــم و  ب ــی کن ــی م ــش بین ــادرات پی ــوزه ص ح
ــادرات  ــش ص ــر آت ــتی ب ــه دس ــانی ک ــژه کس وی
دارنــد ، اوضــاع و احــوال بهتــری خواهنــد داشــت و 

کارهــای بزرگتــری مــی تواننــد انجــام دهنــد.
ــی  ــع غذای رئیــس فدراســیون  تشــکلهای صنای
ــی  ــازار داخل و کشــاورزی در خصــوص وضعیــت ب

ــت  ــرح درج قیم ــوع  و ط ــر موض ــت: اگ ــز گف نی
ــی  ــای داخل ــده روی محصــول در بازاره تولیدکنن
اجرایــی شــود چــه در پایــان ســال و چــه درســال 
ــازار  ــدی در ب ــش ب ــود و تن ــک رک ــا ی ــده ب آین
مواجــه خواهیــم شــد و مقاومــت مصــرف کننــده 
را در خریــد محصــوالت شــاهد خواهیــم بــود کــه 

ــازار ایجــاد خواهــد کــرد. آشــفتگی در ب

با توجه به پالس های مثبت و احیای برجام
سال 1401 سال خوبی برای صادرکنندگان حوزه

صنعت غذا خواهد بود

مدیرعامل گروه صنایع غذایی نامی نو:

ــادان  ــیرنی و قنـ ــه کل شـ ــت اتحادیـ ــد ریاسـ ــی بهره منـ ــدس علـ مهنـ
ـــاج  ـــدس ح ـــور از مهن ـــاف کش ـــاق اصن ـــده ات ـــوان نماین ـــه عن ـــور ب کش
ـــا و  ـــی درن ـــع غذای ـــل صنای ـــک و مدیرعام ـــس مال ـــولوی بنی ـــد رس صم
ـــی آی  ـــع غذای ـــرکت صنای ـــل ش ـــانجانی مدیرعام ـــی ش ـــدر توکل ـــاج حی ح

ـــرد. ـــر ک ـــودا تقدی س
ــور  ــا حضـ ــذا، در مراســـمی بـ ــزارش کارآفرینـــی و صنعـــت غـ ــه گـ بـ
مهنـــدس علـــی بهره منـــد ریاســـت اتحادیـــه کل شـــیرینی و قنـــادان 

ـــاق اصنـــاف کشـــور، مهنـــدس حـــاج صمـــد  ـــه عنـــوان نماینـــده ات کشـــور ب
رســـولوی بنیـــس مالـــک و مدیرعامـــل صنایـــع غذایـــی درنـــا و حـــاج 
ـــوان دو  ـــه عن ـــودا ب ـــرکت آی س ـــل ش ـــانجانی مدیرعام ـــی ش ـــدر توکل حی
ـــر  ـــد برت ـــب برن ـــتر و کس ـــتان شبس ـــران و شهرس ـــار ای ـــر افتخ ـــرکت پ ش

ـــد. ـــت نمودن ـــر دریاف ـــوح تقدی ـــس و ل ـــدند و تندی ـــی ش ـــران معرف ای
گفتنی است شرکت های مذکور علی رغم شرایط سخت اقتصادی، ضمن حفظ 
سنگر تولید برای بیش از ۵ هزار نفر به صورت مستقیم اشتغال آفرینی کرده اند.

تقدیر ازمدیران عامل دو شرکت صنایع غذایی درنا و آی سودا
توسط اتاق اصناف کشور صورت گرفت



سخنگوی انجمن صنایع 
فرآورده های لبنی: کمیت 
و کیفیت محصوالت لبنی 

دائما مورد رصد قرار 
می گیرد

محمدرضا بنی طبا گفت: 10 قلم از محصوالت لبنی مشمول قیمت گذاری 
دولت هستند و هیچگونه افزایش قیمتی ندارند. کمیت و کیفیت آنها هم 
دائما مورد رصد سازمان های مربوطه قرار می گیرد. سایر محصوالت لبنی 
هم بر اساس هزینه تمام شده تولید قیمت گذاری می شوند و شرکت های 

تولیدکننده دیگر نیازی به کاهش کمیت و کیفیت محصول خود ندارند.
به گزارش ایسنا؛ محمدرضا بنی طبا سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های 
لبنی، در پاسخ به اینکه گفته می شود شرکت های لبنی به منظور تثبیت 
قیمت از کمیت و کیفیت محصوالت لبنی می کاهند، گفت: غیر از 10 
قلم کاالی لبنی که مشمول قیمت گذاری دولتی هستند و دستگاه های 
نظارتی این اقالم را رصد می کنند، سایر محصوالت بر اساس هزینه تولید 
قیمت گذاری می شوند. یعنی هر چقدر برای تولیدکننده تمام شود همان 

میزان تعیین قیمت می شوند.
و  کمیت  کاهش  به  نیازی  کننده  تولید  دیگر  طبیعتا  داد:  ادامه  وی 
کیفیت محصول خود ندارد و در محصوالت مشمول هم فارغ از نظارت 
سازمان هایی مثل تعزیرات، غذا و دارو و استاندارد، به دلیل وجود تقاضای 
بیشتر مصرف کننده برای این کاالها و شدت رقابت میان تولیدکنندگان، 

ریسک کاهش کیفیت و کمیت برای تولیدکنندگان بسیار زیاد است.
قلم کاالی  این 10  افزود:  لبنی  انجمن صنایع فرآورده های  سخنگوی 
مشمول قیمت گذاری شامل پنیر یو اف400 گرمی ساده، شیر نایلونی 
۹00 گرمی، شیر پاستوریزه یک لیتری کم چرب، پرچرب، نیمه چرب و 
کامل، ماست ۹00 گرمی و دو نیم کیلویی پرچرب و نیمه چرب است. این 

محصوالت بر اساس همان قیمتی که دولت تعیین کرده عرضه می شوند.
وی تصریح کرد: بستنی، ماست با طعم های مختلف، ماست همزده، شیر 
طعم دار، شیر غنی شده با ویتامین دی، شیر بدون الکتوز، شیر esl و 
استریل، خامه، کره، پنیر با طعم های مختلف، شیرکاکائو و…شامل قیمت 
گذاری دولتی نیست و بر اساس هزینه تمام شده تولید به فروش می رسد.

بنی طبا در پاسخ به این سوال که آیا محصوالتی که مشمول قیمت گذاری 
نیستند بازه قیمتی مشخصی ندارند که هر شرکت سلیقه ای اقدام به 
قیمت گذاری نکند؟ گفت: اختالف قیمت شرکت ها در محصوالتشان بیش 
از چند درصد نیست. مثال نهایت ممکن است ماست همزده یک برند با 

برند دیگری حدود ۵000 تومان فرق داشته باشد.
به گفته وی رقابت بین برندها باعث کاهش قیمت می شود، زیرا شرکت ها 

به دنبال کسب سهم بیشتری از بازار هستند.
بنی طبا با بیان اینکه از مردادماه که آخرین افزایش قیمت شیرخام رخ 
داد تاکنون قیمت محصوالت لبنی تغییر چندانی نداشته است، گفت: اگر 
چه وجود تورم ۵0 درصدی در کشور طبیعتا موجب افزایش هزینه های 
تولید شده اما با توجه به اینکه تغییر چندانی در قیمت شیرخام به عنوان 
مهمترین ماده اولیه صنعت لبنیات صورت نگرفته و همچنین به این دلیل 
که کاهش قدرت خرید مردم نیز موجب کاهش تقاضا شده، در نتیجه 

تغییر چندانی در قیمت محصوالت لبنی اتفاق نیفتاده است.
وی ضمن استقبال از نظارت شهروندی و مصرف کنندگان تاکید کرد که 
اگر شهروندان با ظن کم فروشی یا گران فروشی روبرو شدند، حتما گزارش 
آن را به انجمن صنایع لبنی یا سازمان های نظارتی مانند تعزیرات برسانند 

تا به تخلفات احتمالی رسیدگی شود.
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی در پایان گفت: سال های اخیر 
تنوع اقالم لبنی در بازار به شدت افزایش یافته است و شرکت های زیادی 

وارد بازار شده اند و همین امر فضای رقابتی را بیشتر می کند.

 

محصول غذایی با نام 
تجاری King غیر مجاز 
اعالم شد

تجاری  نام  با  غذایی  محصول 
King از سوی معاون غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن غیر 

مجاز اعالم شد .
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی)اگروفودنیوز(، به نقل از 
روابط عمومی معاونت غذا و دارو؛ دکتر سید مهدی موسوی – معاون غذا 
و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیالن در این خصوص اظهار داشت: محصول 
کرم کاکائو با نام تجاری King در اوزان ۲00 گرمی غیر مجاز اعالم شد.

ـــا  ـــان ب ـــالن در پای ـــکی گی ـــوم پزش ـــگاه عل ـــذا و دارو دانش ـــاون غ مع
ـــون  ـــاده 4۳ قان ـــرای م ـــتای اج ـــوع و در راس ـــت موض ـــه اهمی ـــاره ب اش
ـــووالن  ـــی از مس ـــت غذای ـــای امنی ـــظ و ارتق ـــی، حف ـــرات حکومت تعزی

ر   خبـا ا
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ـــور  ـــتان خواســـت در صـــورت مشـــاهده محصـــول مذک ـــتی اس بهداش
در ســـطح عرضـــه و فـــروش، نســـبت بـــه جمـــع آوری آن  اقـــدام 

ـــد. کنن

 
تأثیر عصاره زعفران ارگانیک 

در جلوگیری از رشد سلول های 
سرطانی

پژوهشگران گروه پژوهشی زعفران دانشگاه 
مختلف  مدیریت های  بررسی  با  بیرجند 
بیوشیمیایی  ویژگی های  بر  کوددهی 
و  معنی دار  نتایج  به  زعفران  گلبرگ های 
اثرگذار حاصل از عصاره های گلبرگ و پرچم زعفران کشت شده در 

شرایط ارگانیک برای جلوگیری رشد سلول های سرطانی دست یافتند.
پسادکتری  اولین محقق  ایسنا؛ مهدیه عسکری ملک آباد،  به گزارش 
گروه پژوهشی زعفران به راهنمایی دکتر محمدعلی بهدانی، مسئول 
گروه پژوهشی زعفران، مدیریت های مختلف کوددهی بر ویژگی های 
بیوشیمیایی گلبرگ های زعفران را بررسی کردند. محققان در این تحقیق 
به نتایج معنی دار و اثرگذار حاصل از عصاره های گلبرگ و پرچم زعفران 
کشت شده در شرایط ارگانیک برای جلوگیری رشد سلول های سرطانی 

دست یافتند.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه بیرجند، 
گیاهان دارویی منبع غنی از مواد موثره اساسی برای ساخت بسیاری از 
داروها می باشند و پیشرفت های علمی و فناوری طی دو دهه اخیر اهمیت 
و نقش سازنده گیاهان داروئی در تأمین نیازهای بشر به ویژه در حیطه دارو 
 Crocus sativus( و درمان را دو چندان ساخته است. زعفران
L.( به عنوان گران ترین محصول کشاورزی، دارویی و ادویه ای جهان، از 
جایگاه ویژه ای در بین محصوالت صنعتی و صادراتی ایران برخوردار است 
به طوری که ۹0 درصد از تولید زعفران دنیا به ایران تعلق دارد. این گیاه 
ارزشمند و بوم سازگار منطقه خراسان از مهم ترین محصوالت کشاورزی 

صادراتی کشور محسوب می شود.
افزوده  ارزش  افزودنی خوراکی  عنوان  به  فقط  زعفران  امروزه مصرف 
چندانی نصیب کشور نمی کند لذا بایستی از ظرفیت های این محصول در 
زمینه های ممکن خصوصاً در بخش صنعت و بویژه در بخش تولید دارو 

به نحو احسن استفاده شود.
از  الزم  شناخت  بر  تکیه  با  بیرجند  دانشگاه  زعفران  پژوهشی  گروه 
اکوسیستم های تولید زعفران، که مبتنی بر تحقیقات متعدد میدانی در 
قالب اجرای طرح های پژوهشی ملی و چاپ مقاالت متعدد و با اطالع 
از پتانسیل های موجود و چالش های پیش رو؛ بررسی و اصالح و بهبود 
و  ارگانیک  زعفران  صادرات  و  تولید  امکان  زعفران،  تولید  روش های 
معرفی کاربردهای پزشکی، دارویی و درمانی زعفران را در قالب معرفی 

محصوالت فناورانه در دستور کار خود قرار داده است.

در این راستا گروه پژوهشی زعفران با توجه به سابقه تحقیق دکتر مهدیه 
عسکری در خصوص گیاهان دارویی وی را در دوره پسادکتری پذیرش 
کرد. در ادامه با همکاری دکتر هما مالیی و دکتر حمیدرضا فالحی و 
استفاده از بسترهای تحقیقاتی ایجاد شده توسط گروه پژوهشی زعفران و 
همکاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، در ابتدا، تحقیقی مقایسه ای بین 
کاشت رایج )کاربرد کودهای شیمیایی، علف کش و آفت کش( و ارگانیک 
)کاربرد کود دامی، وجین علف های هرز با دست و عدم کاربرد آفت کش( 
و سپس اثر مواد مؤثره موجود در زعفران تولیدی جهت درمان بیماری 
سرطان سینه انجام گردید و نتایج نشان داد که عصاره های حاصل از 
گلبرگ و پرچم زعفران در هر دو شرایط کاشت رایج و ارگانیک دارای 
اثرات ضدسرطانی بودند، اما این اثرات در عصاره های حاصل از گلبرگ و 
پرچم زعفران کشت شده در شرایط ارگانیک بطور معنی داری از رشد 
سلول های سرطانی جلوگیری کردند. قطعا با ادامه بررسی های جامع  در 
آینده شاهد چشم اندازهای جدیدی از کاربردهای زعفران  خواهیم بود 
که موجب ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و تولید ثروت بیشتری برای کشور 

خواهد شد. 
اولین مقاله چاپ شده از نتایج  این تحقیق در نشریه علوم و فنون 
کشاورزی با عنوان ارزیابی و تأثیر دو روش کشت ارگانیک و متعارف 
زعفران بر فعالیت های فیتوشیمیایی و ضد سرطانی )سرطان سینه( 

چاپ شد.

 
منفی شدن تراز تجاری 
صمغ های صنایع غذایی 
برای اولین بار در 10 سال 
گذشته

رییــس مؤسســه پژوهشــی علــوم 
ــروژه  ــرای پ ــی از اج ــع غذای و صنای
ــا و  ــی صمغ ه ــازار جهان ــات ب مطالع

شــیره های نباتــی و تدویــن نقشــه راه آنهــا در ایــن مؤسســه خبــر داد 
و گفــت: در ســال 1۳۹۹ بــرای اولیــن بــار در 10 ســال گذشــته تــراز 
تجــاری کشــور در زمینــه صمغ هــا و شــیره های نباتــی منفــی شــد.

ــه گــزارش پایــگاه خبــری صنعــت غــذا و کشــاورزی)اگروفودنیوز(،  ب
ــع  ــوم و صنای ــی عل ــه پژوهش ــی مؤسس ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
ــد دکتــر پیمــان صالحــی  ــر رجــب زاده در بازدی ــی؛ دکتــر قدی غذای
معــاون پژوهشــی وزیــر علــوم از ایــن مؤسســه، ضمــن ارائــه گزارشــی 
از عملکــرد و دســتاوردهای ایــن مرکــز پژوهشــی گفــت: شناســایی 
ــای  ــه راهبرده ــی و ارائ ــت غذای ــی و امنی ــی در ایمن ــای مل چالش ه
بــرون رفــت از آنهــا بــا پتانســیل های موجــود و همچنین پاســخگویی 
بــه نیازهــای پژوهشــی و نوآورانــه صنعــت غــذای کشــور از محورهــای 

اصلــی فعالیــت ایــن مؤسســه تحقیقاتــی اســت.
وی انعقـــاد قراردادهـــای پژوهشـــی و فناورانـــه بـــا ۲۵1 شـــرکت 

w w w . i r a n f o o d m a g a z i n e . c o m
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ــا  ــی بـ ــرارداد پژوهشـ ــذا و 1۳ قـ ــوزه غـ ــی در حـ ــی داخلـ صنعتـ
ـــر  ـــز پژوهشـــی خـــارج از کشـــور در ســـه ســـال اخی دانشـــگاه ها و مراک
ـــاد و  ـــد: ایج ـــادآور ش ـــرد و ی ـــام ب ـــه ن ـــن مؤسس ـــای ای را از فعالیت ه
ـــوم  ـــاوری عل ـــش و فن ـــی پژوه ـــبکه مل ـــی ش ـــه دائم ـــتقرار دبیرخان اس
ـــی  ـــت غذای ـــی امنی ـــن ســـند مل ـــکاری در تدوی ـــی، هم ـــع غذای و صنای
ـــران از  ـــعه زعف ـــی توس ـــند مل ـــی س ـــوب کل ـــن چارچ ـــور و تدوی کش
جملـــه مهمتریـــن اقدامـــات انجـــام شـــده در مؤسســـه پژوهشـــی 
علـــوم و صنایـــع غذایـــی بـــرای پیشـــبرد اهـــداف و رســـالت های 

ـــت. ـــوده اس ـــده ب ـــن ش تعیی
ـــا  ـــی صمغ ه ـــازار جهان ـــات ب ـــروژه مطالع ـــرای پ ـــه اج ـــب زاده ب رج
ــار  ــاره و اظهـ ــا اشـ ــه راه آنهـ ــن نقشـ ــی و تدویـ ــیره های نباتـ و شـ
کـــرد: بـــا توجـــه بـــه اینکـــه در ســـال 1۳۹۹ بـــرای اولیـــن بـــار 
در 10 ســـال گذشـــته تـــراز تجـــاری کشـــور در زمینـــه صمغ هـــا 
و شـــیره های نباتـــی منفـــی شـــده اســـت، رویکردهـــای اصلـــی در 
ـــاد  ـــا و ایج ـــه صمغ ه ـــتگی ب ـــش وابس ـــه راه، کاه ـــن نقش ـــن ای تدوی
زیرســـاخت های صـــادرات و توســـعه فنـــاوری بـــا هـــدف افزایـــش 

ـــت. ـــوده اس ـــره وری ب ـــای به ـــد و ارتق تولی
ـــه داد: در  ـــی ادام ـــع غذای ـــوم و صنای ـــی عل ـــه پژوهش ـــس مؤسس ریی
طـــرح “تقســـیم کار ملـــی زیســـت فنـــاوری” کـــه توســـط ســـتاد 
توســـعه زیســـت فنـــاوری تدویـــن شـــده تولیـــد بســـته بنـــدی 
ـــد  ـــت تولی ـــا قابلی ـــب ب ـــویه های نوترکی ـــه س ـــر پای ـــال ب ـــی باکتری آنت
ـــنتزی  ـــده س ـــات نگهدارن ـــن ترکیب ـــوان جایگزی ـــه عن ـــین ب باکتریوس
و بهینـــه ســـازی تولیـــد فرآورده هـــای ســـین بیوتیـــک الکتیکـــی 
ـــی  ـــتارتر الکتیک ـــی اس ـــی- طراح ـــی بوم ـــوالت لبن ـــه محص ـــر پای ب
ـــه  ـــده مؤسس ـــر عه ـــی ب ـــرد صنعت ـــت کارب ـــا قابلی ـــده ب ـــی ش مهندس

ـــت. ـــام اس ـــال انج ـــه در ح ـــت ک ـــه اس ـــرار گرفت ق
ـــات و  ـــوم، تحقیق ـــر عل ـــاون پژوهشـــی وزی ـــر پیمـــان صالحـــی، مع دکت
فنـــاوری نیـــز گفـــت: شـــبکه ســـازی بـــه منظـــور بهـــره گیـــری مناســـب 
ــور از  ــود در کشـ ــای موجـ ــزات و توانمندی هـ ــا، تجهیـ از ظرفیت هـ

ـــود. ـــد ب ـــوم خواه ـــی وزارت عل ـــت پژوهش ـــای معاون اولویت ه
بـــه نقـــل از روابـــط عمومـــی مؤسســـه پژوهشـــی علـــوم و 
صنایـــع غذایـــی، وی دســـتاوردهای مؤسســـه پژوهشـــی علـــوم و 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــد ک ـــی و تاکی ـــت ارزیاب ـــی را مثب ـــع غذای صنای
ـــی  ـــتاوردهای علم ـــور دس ـــه و همینط ـــورت گرفت ـــازی های ص بسترس
ـــد  ـــتاوردها بای ـــازی دس ـــاری س ـــه، تج ـــمند در مؤسس ـــه ارزش و فناوران
ـــداری را  ـــد پای ـــا درآم ـــرد ت ـــرار گی ـــه ق ـــورد توج ـــش م ـــش از پی بی

بـــرای مؤسســـه پژوهشـــی ایجـــاد کنـــد.
معـــاون پژوهشـــی وزیـــر علـــوم، تحقیقـــات و فنـــاوری افـــزود: بـــا 
ـــور  ـــذای کش ـــت غ ـــب صنع ـــوی قط ـــان رض ـــه خراس ـــه اینک ـــه ب توج
اســـت، ایـــن ظرفیـــت در منطقـــه شـــرق کشـــور وجـــود دارد کـــه 
ـــوم  ـــروی انســـانی مســـتقر در مؤسســـه پژوهشـــی عل بتانســـیل های نی
و صنایـــع غذایـــی بـــا انجـــام بازاریابـــی علمـــی، شـــاهد مشـــارکت 
بیشـــتر صاحبـــان صنایـــع و ارتقـــاء درآمـــد اختصاصـــی مؤسســـه 

ـــیم. باش
 

رئیس انجمن ملی خرما: 
خرمای ماه رمضان تامین 
شد

ــت:  ــیدفرخی گفـ ــن رشـ محسـ
بـــا توجـــه بـــه شـــرایط تولیـــد 

ـــاه  ـــرای م ـــا ب ـــه خرم ـــکلی در عرض ـــده مش ـــیده ش ـــر اندیش و تدابی
رمضـــان نداریـــم.

ـــی  ـــید فرخ ـــن رش ـــوان؛ محس ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
ـــای  ـــه خرم ـــوص عرض ـــت: در خص ـــا گف ـــی خرم ـــن مل ـــس انجم رئی
ـــیده  ـــتقیم اندیش ـــه مس ـــر عرض ـــی ب ـــی مبن ـــان تمهیدات ـــاه رمض م
ـــرا  ـــود چ ـــع ش ـــازار توزی ـــب در ب ـــرخ مناس ـــا ن ـــول ب ـــا محص ـــده ت ش

ـــم. ـــودی نداری ـــه کمب ک
رئیـــس انجمـــن ملـــی خرمـــا قیمـــت هـــر کیلـــو خرمـــای مضافتـــی در 

ـــان اعـــالم کـــرد. ـــا ۳۵ هـــزار توم ـــدا را ۳۲ هـــزار ت مب
برآوردهـــا حاکـــی از آن اســـت کـــه ۲0 تـــا ۲۵ درصـــد خرمـــای 
تولیـــدی بـــه بازارهـــای هـــدف صـــادر شـــود، هـــر چنـــد تحقـــق 
ـــازار  ـــم ب ـــتاد تنظی ـــت و س ـــات دول ـــه تصمیم ـــزان صـــادرات ب ـــن می ای

بســـتگی دارد.
ـــزار  ـــون و ۲00 ه ـــک میلی ـــال ی ـــا امس ـــن خرم ـــان انجم ـــق اذع طب
ـــد  ـــن محصـــول بای ـــا ۲۵ درصـــد ای ـــه ۲0 ت ـــد شـــد ک ـــا تولی ـــن خرم ت
ـــد  ـــر چن ـــرد. ه ـــور ک ـــب کش ـــوان ارز آوری را نصی ـــا بت ـــود ت ـــادر ش ص
ـــه  ـــی ب ـــد مشـــوق های ـــه ســـامانه نیمـــا بای در خصـــوص بازگشـــت ارز ب

ـــود. ـــدگان پرداخـــت ش صادرکنن

 

چه کسانی با صادرات 
خشکبار، می توانند 
موبایل وارد کنند؟

ـــر  ـــار خب ـــس از انتش ـــد روز پ چن
واردات موبایـــل در ازای صـــادرات خشـــکبار، رئیـــس کنفدراســـیون 

ـــرد. ـــه ک ـــوع ارائ ـــن موض ـــاره ای ـــی را درب ـــران توضیحات ـــادرات ای ص
ـــذا و کشـــاورزی)اگروفودنیوز(،  ـــت غ ـــری صنع ـــگاه خب ـــزارش پای ـــه گ ب
بـــه نقـــل از اتـــاق بازرگانـــی تهـــران؛ چنـــد روز قبـــل، انجمـــن 
واردکننـــدگان موبایـــل، تبلـــت و لـــوازم جانبـــی اعـــالم کـــرد کـــه 
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بـــا مصوبـــه کارگـــروه هماهنگـــی سیاســـت های ارزی و تجـــاری 
ـــاالی  ـــل ب ـــا واردات موبای ـــر ارز صـــادرات خشـــکبار ب مقـــرر شـــده تهات
ســـیصد دالر صـــورت گیـــرد، موضوعـــی کـــه بـــه نظـــر می رســـد 
ـــه  ـــرار گرفت ـــتور کار ق ـــد ارزی در دس ـــع تعه ـــهیل رف ـــیر تس در مس

ـــت. اس
ـــعه  ـــارت و توس ـــهیل تج ـــیون تس ـــس کمیس ـــه، رئی ـــن رابط در همی
ـــط  ـــم توس ـــن تصمی ـــاذ ای ـــاس اتخ ـــه اس ـــران ب ـــاق ته ـــادرات ات ص
ـــازار  ـــی و ارز ب ـــرخ ارز نیمای ـــاوت ن ـــت: تف ـــرد و گف ـــاره ک ـــت اش دول
آزاد، عمـــاًل شـــرایط را بـــه ســـمتی پیـــش بـــرده اســـت کـــه تقاضایـــی 
ـــی  ـــدارد و صادرکنندگان ـــود ن ـــادرات وج ـــل ص ـــرای واردات در مقاب ب
کـــه در حـــوزه خشـــکبار و گیاهـــان دارویـــی فعالیـــت می کننـــد، 
ــا  ــا بـ ــامانه نیمـ بـــه دلیـــل آنکـــه نمی تواننـــد ارزشـــان را در سـ
ـــه  ـــد ارزی مواج ـــع تعه ـــا مشـــکل رف ـــد، ب ـــه کنن ـــی عرض ـــرخ نیمای ن
شـــده اند. البتـــه ایـــن مســـاله تنهـــا شـــامل ایـــن گـــروه کاالیـــی 
نیســـت و همـــه صادرکننـــدگان کوچـــک و متوســـط را دچـــار مشـــکل 

ـــت. ـــرده اس ک
ـــران،  ـــاق ته ـــی ات ـــط عموم ـــا رواب ـــو ب ـــی در گفت وگ ـــد الهوت محم
ـــه ایـــن کاالهـــا  ـــا بیـــان اینکـــه ارز ارزان نیمایـــی تخصیـــص یافتـــه ب ب
کـــه در شـــمار کاالهـــای لوکـــس قـــرار می گیـــرد، بـــه دســـت 
ـــارت  ـــعه تج ـــازمان توس ـــه داد: س ـــد، ادام ـــدگان نمی رس مصرف کنن
بـــه منظـــور رفـــع ایـــن مســـاله و حمایـــت از صـــادرات، واردات 
ـــناخته  ـــس ش ـــوان کاالی لوک ـــه عن ـــه ب ـــی ک ـــری از کاالهای ـــک س ی
ـــه  ـــاز جامع ـــورد نی ـــی و م ـــال، کاالی مصرف ـــن ح ـــود و در عی می ش
ـــرای  ـــا تقاضـــا ب ـــه ارز حاصـــل از صـــادرات متصـــل کـــرده ت اســـت را ب

ـــد. ـــدا کن ـــش پی ـــی افزای ارز صادرات
ـــارت،  ـــعه تج ـــازمان توس ـــدف س ـــد، ه ـــر می رس ـــه نظ ـــزود: ب  او اف
بســـط ایـــن ســـازوکار بـــه بقیـــه کاالهایـــی اســـت کـــه نســـبتا 
ــوب  ــس محسـ ــای لوکـ ــی کاالهـ ــه نوعـ ــا بـ ــوده امـ ــروری بـ ضـ
ـــد ارزی  ـــع تعه ـــه در رف ـــی ک ـــب موانع ـــن ترتی ـــه ای ـــا ب ـــوند ت می ش
صادرکننـــدگان کوچـــک و متوســـط پدیـــد آمـــده، رفـــع شـــود.  

ـــتفاده  ـــه اس ـــد ک ـــاره می کن ـــز اش ـــه نی ـــن نکت ـــه ای ـــه ب ـــی البت  الهوت
از ارز صادراتـــی بـــرای واردات موبایـــل موضـــوع جدیـــدی نیســـت و در 
ـــود  ـــاز خ ـــورد نی ـــل ارز م ـــدگان موبای ـــز، واردکنن ـــته نی ـــال گذش س
را بـــا ارز صـــادرات خشـــکبار تهاتـــر کردنـــد. امـــا اینکـــه گفتـــه 
می شـــود، واردکننـــدگان موبایـــل اکنـــون بـــا ســـردرگمی مواجـــه 
ـــا ارزی  ـــامانه نیم ـــاًل در س ـــه عم ـــت ک ـــل اس ـــن دلی ـــه ای ـــده اند، ب ش
بـــه آنهـــا تعلـــق نمی گیـــرد و احتمـــاالً ایـــن ســـردرگمی ظـــرف 

مـــدت کوتاهـــی برطـــرف می شـــود.
 رئیـــس کمیســـیون تســـهیل تجـــارت و توســـعه صـــادرات اتـــاق 
ـــرور  ـــه م ـــن روش ب ـــه ای ـــت ک ـــن اس ـــار ای ـــه داد: انتظ ـــران ادام ته
ـــد  ـــدا کن ـــم پی ـــم تعمی ـــادرات ه ـــای ص ـــایر بخش ه ـــه س ـــان ب زم
و بدیـــن ترتیـــب، تقاضـــا بـــرای ارز صادراتـــی و واردات در مقابـــل 

ـــود. ـــاد ش ـــادرات ایج ص
ـــی و واردات در  ـــرای ارز صادرات ـــا ب ـــود تقاض ـــن نب ـــی هم چنی الهوت
ـــازار  ـــرخ ارز ب ـــا و ن ـــرخ ارز نیم ـــاوت ن ـــادرات را ناشـــی از تف ـــل ص مقاب

آزاد دانســـت و توضیـــح داد: صادرکننـــدگان بـــزرگ در ایـــن ســـامانه ارز 
ـــدگان  ـــد و صادرکنن ـــه می کنن ـــری عرض ـــرخ پایین ت ـــه ن ـــود را ب خ
کوچـــک نمی تواننـــد از امـــکان ســـامانه نیمـــا اســـتفاده کننـــد. از 
ـــرخ ارز  ـــی و ن ـــرخ ارز نیمای ـــه ن ـــن اســـت ک ـــن روش ای ـــن رو، بهتری ای
ـــی، مشـــکالت  ـــه طـــور کل ـــا ب ـــک شـــود ت ـــم نزدی ـــه ه ـــازار آزاد ب در ب
ایـــن چنینـــی هـــم برطـــرف شـــود. بنابرایـــن، اســـتفاده از روش تهاتـــر 
ـــد  ـــبی باش ـــدت روش مناس ـــرای کوتاه م ـــت ب ـــن اس ـــه ممک ـــر چ اگ
ـــک کـــردن  ـــت در درازمـــدت نزدی ـــا شایســـته اســـت، سیاســـت دول ام

ـــد. ـــرخ ارز آزاد باش ـــه ن ـــی ب ـــرخ ارز نیمای ن
 

شکر با قیمت مصوب 
محدود و با قیمت 
آزاد فراوان است

بنکــداران  اتحادیــه  دبیــر 
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب موادغذای

ــا  افزایــش قیمــت شــکر از ابتــدای ســال تاکنــون گفــت: شــکر ب
ــرخ  ــا ن ــی ب ــود ول ــی ش ــت م ــور یاف ــه وف ــازار ب ــت آزاد در ب قیم

مصــوب محــدود اســت.
ــد  ــه رون ــاره ب ــا اش ــنی ب ــمعلی حس ــنا؛ قاس ــزارش ایس ــه گ ب
تغییــرات قیمــت شــکر در بــازار گفــت: ابتــدای ســال قیمــت هــر 
کیلــو شــکر صنــف و صنعــت ۶۶۵0 تومــان بــود کــه در تیرمــاه بــه  
11هــزار و ۵00 تومــان، در شــهریورماه بــه 1۲هــزار و ۵00 تومــان 

ــه 1۳هــزار و ۵00 تومــان رســید. و در بهمــن مــاه نیــز ب
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر قیمــت شــکر در بــازار بــرای صنــف 
ــا ۹ درصــد  و صنعــت 1۳هــزار و ۵00 تومــان اســت کــه البتــه ب
مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه حــدود 14هــزار و ۵00 تومــان مــی 

رســد.
بــه گفتــه وی شــکر از ابتــدای ســال تاکنــون بیــش از 100 درصــد 

افزایــش قیمت داشــته اســت.
دبیــر اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی در پاســخ بــه ایــن ســوال 
ــازار  ــی در ب ــزان کاف ــه می ــوب ب ــت مص ــا  قیم ــکر ب ــا ش ــه آی ک
ــا قیمــت مصــوب در  ــرد: شــکر ب ــد ک ــر، تاکی ــا خی وجــود دارد ی
بــازار محــدود بــوده ولــی بــا قیمــت هــای آزاد بــه وفــور  در بــازار 

پیــدا مــی شــود.
ــا بیــان اینکــه هیــچ کمبــودی در شــکر وجــود نــدارد،  حســنی ب
ــن  ــد، ای ــی رس ــرف م ــت مص ــه دس ــران ب ــکر گ ــر ش ــت: اگ گف
موضــوع ناشــی از کمبــود نیســت بلکــه گرانفروشــی رخ مــی دهــد.
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بخوانید و سالم باشید
کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت 

تغذیه

پژوهشگران ژاپنی در بررسی جدید خود، از نانوذرات به دست آمده از ذرت برای 
مهار رشد تومورهای سرطانی استفاده کردند.

به گزارش نیو اطلس، نانوذراتی که برای مقابله با بیماری مهندسی شده اند، قابلیت 
 Tokyo(”بسیاری در درمان سرطان دارند. پژوهشگران “دانشگاه علوم توکیو
University of Science( با استفاده از ذرت و آب به عنوان نقطه آغازی برای 
ابداع یک نانو ذره زیستی جدید که رشد تومور را در موش ها سرکوب می کند، نوع 

کم هزینه و بسیار امیدوارکننده ای از این فناوری را ارائه داده اند.
نانوذراتی را دیده ایم که به روش های گوناگون برای مبارزه با 
سرطان ساخته شده اند؛ از نمونه های فعال شده با نور که 
پروتئین های ضروری را از سلول های سرطانی می ربایند 

گرفته تا نمونه هایی که ماه ها پیش از روش های 
تصویربرداری سنتی، تومورها را شناسایی و 

ردیابی می کنند. تولید این ذرات مصنوعی 
که اندازه آنها به یک تا 100 نانومتر 

می رسد، دشوار و پرهزینه است. 
این موضوع، پژوهشگران این 

پروژه جدید را به بررسی 
در  دیگری  احتمال 

نانوذرات  قالب 
دست  به 

آمده از گیاه سوق داد.
این نانوذرات اخیرا به عنوان عوامل غیرسمی و مقرون به صرفه برای کاربردهای 
پزشکی و دارورسانی ظاهر شده اند و می توانند بافت ها و اندام های خاصی را در 
بدن هدف قرار دهند. پژوهشگران دانشگاه علوم توکیو با بررسی احتماالت در 

این زمینه، به ذرت روی آوردند که یکی از متداول ترین محصوالت غذایی است.
پروفسور “ماکیا نیشیکاوا”)Makiya Nishikawa(، پژوهشگر دانشگاه علوم 
توکیو گفت: با کنترل ویژگی های فیزیکوشیمیایی نانوذرات، می توان اثر آنها را در 
بدن کنترل کرد. ما می خواستیم نانوذرات گیاهان خوراکی را کشف کنیم. ذرت به 
شکل بومی خود، در مقادیر زیادی در سراسر جهان تولید می شود و همچنین، 
شکل اصالح شده ژنتیکی آن ارائه می شود. به همین دلیل، آن را برای پژوهش 

خود انتخاب کردیم.
دانشمندان در آزمایش نانوذرات جدید خود دریافتند که این نانوذرات توسط 
طیف وسیعی از سلول ها از جمله سلول های تومور موش ها و سلول های ماکروفاژ 
پژوهشگران مشاهده کردند که  “RAW264.7” جذب می شوند.  به  موسوم 
نانوذرات آنها، واکنش ایمنی به وجود می آورند و یک عامل کشنده تومور را از 
سلول های RAW264.7 آزاد می کنند. همچنین این نانوذرات، توانایی گزینش 
باالیی را برای سلول های تومور نشان دادند و نهایتا رشد آنها را به طور قابل توجهی 

مهار کردند.
سپس نانوذرات به دست آمده از ذرت روی موش های مبتال 

به سرطان آزمایش شد و پژوهشگران، آنها را مستقیما 
به تومورها تزریق کردند. این کار، رشد تومور را 

به طور قابل توجهی سرکوب کرد و عوارض 
همراه  به  وزن  کاهش  یا  جدی  جانبی 

نداشت.
با  که  امیدواریم  ما  گفت:  نیشیکاوا 
بهینه سازی ویژگی های نانوذرات و 
ترکیب کردن آنها با داروهای ضد 
ایمن  داروهای  بتوانیم  سرطان، 
سرطان های  برای  را  موثری  و 

گوناگون ابداع کنیم.
این پژوهش، در مجله “ساینتیفیک 

 Scientific(”ریپورتس
Reports( به چاپ رسید.

مهار رشد تومورهای سرطانی با کمک ذرت

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      فروردین ماه 1401      شماره 42 دوره جدید )147(      
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آلو برای سالمت روده ها مفید است، اما تحقیقات 
جدید نشان می دهد که ممکن است برای سالمت 

استخوان ها نیز مفید باشد.
ایالتی  دانشگاه  دیلی، محققان  گزارش ساینس  به 
پنسیلوانیا دریافتند که آلو می تواند به جلوگیری یا 
به تأخیر انداختن از دست دادن استخوان ها در زنان 
یائسه کمک کند، که احتماالً ناشی از توانایی آن در 
کاهش التهاب و فشار اکسایشی است، که هر دو به از 

دست دادن استخوان منجر می شوند.
»کانی راجرز«، سرپرست تیم تحقیق، گفت: »در زنان 
یائسه، میزان پایین استروژن می تواند باعث افزایش 
فشار اکسایشی و التهاب شود و خطر ضعیف شدن 
استخوان ها را افزایش دهد که ممکن است منجر به 
شکستگی شود. گنجاندن آلو در رژیم غذایی ممکن 
این روند به  یا معکوس کردن  با ُکند کردن  است 

محافظت از استخوان ها کمک کند.«
پوکی استخوان وضعیتی است که در آن استخوان ها 
ضعیف یا شکننده می شوند که ممکن است برای هر 
فردی در هر سنی اتفاق بیفتد، اما به گفته محققان در 
میان زنان باالی ۵0 سال شایع تر است. این بیماری 
بیش از ۲00 میلیون زن در سراسر جهان را تحت 
تأثیر قرار می دهد که باعث ایجاد تقریباً ۹ میلیون 

شکستگی در هر سال می شود.

به گفته محققان، میوه ها و سبزیجاتی که سرشار از 
ترکیبات زیست فعال مانند اسید فنولیک، فالونوئیدها 
و کاروتنوئیدها هستند، می توانند به طور بالقوه به 

محافظت در برابر پوکی استخوان کمک کنند.
به گفته محققان، استخوان ها در طول زندگی 

به طور مداوم سلول های استخوانی جدید 
از بین  می سازند و سلول های قدیمی را 

می برند. اما پس از 40 سالگی، این تجزیه 
از  گرفتن  پیشی  به  شروع  قدیمی  سلول های 

این  می کند.  جدید  سلول های  تشکیل 
فرایند می تواند ناشی از عوامل متعددی 
از جمله التهاب و فشار اکسایشی باشد، 
یعنی زمانی که رادیکال های آزاد و آنتی 

اکسیدان ها در بدن نامتعادل هستند.
با این حال، آلو دارای فواید تغذیه ای زیادی 

مانند مواد معدنی، ویتامین K، ترکیبات فنلی و 
فیبر رژیمی است که همه آنها می توانند به مقابله با 

برخی از این اثرات کمک کنند.
محققان در این تحقیق با بررسی داده های 1۶ مطالعه 
پیش بالینی در مدل های جوندگان، 10 مطالعه پیش 
بالینی و ۲ کارآزمایی بالینی پی بردند که خوردن آلو 
به کاهش التهاب و فشار اکسایشی و ارتقای سالمت 

استخوان کمک می کند.

به عنوان مثال، آزمایشات بالینی نشان داد که خوردن 
روزانه 100 گرم آلو )حدود 10 آلو( به مدت یک سال 
باعث بهبود تراکم استخوانی استخوان های ساعد و 
پایین ستون فقرات و کاهش عالئم چرخش استخوان 

می شود.

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد افرادی که رژیم غذایی 
محدودیت  آن  مصرف  برای  یا حداقل  دارند  گوشت  بدون 
قائل می شوند، با کاهش خطر ابتال به برخی از شایع ترین 

سرطان ها روبرو هستند.
به گزارش مدیسن نت، محققان بریتانیایی تاکید 
ثابت  قطعی  طور  به  آنها  یافته های  که  کردند 
نمی کند که رژیم های گیاهخواری خطر ابتالء به 

سرطان را کاهش می دهد.
اما این یافته ها که بر اساس بررسی بیش از 
تقویت  را  موضوع  این  است،  نفر  هزار   4۷0
می کند که رژیم های غذایی بدون گوشت و 
سرطان  کمتر  خطرات  با  حداقل  کم گوشت 

مرتبط هستند.
دانشگاه  از  ارشد  محقق  واتلینگ«،  »کودی 
آکسفورد، گفت: »البته این رابطه بسته به نوع 

زیاد  قبلی می دانیم که مصرف  از شواهد  ما  است.  متفاوت  سرطان 
گوشت فرآوری شده و گوشت قرمز با خطر باالتر سرطان روده بزرگ 

مرتبط است.«
محققان دریافتند خطر ابتالء به سرطان روده بزرگ در افرادی که 
از رژیم غذایی کم گوشت پیروی می کردند )۵ وعده یا کمتر گوشت 
قرمز یا مرغ در هفته( در مقایسه با افرادی که بیشتر گوشت مصرف 

می کردند، ۹ درصد کمتر بود.
تیم تحقیق دریافت که رژیم گیاهخواری در مقابل سرطان سینه نقش 
محافظتی دارد، اما فقط در میان زنان یائسه. خطر ابتالء به این بیماری 
در آنها 1۸ درصد کمتر از زنان یائسه ای بود که بیش از ۵ بار در هفته 

گوشت می خوردند.
در مورد سرطان پروستات، این مطالعه نشان داد که این خطر در میان 
مردانی که گیاهخوار بودند )ماهی می خورند اما گوشت نمی خورند( 
کمتر است؛ در مقایسه با مردانی که اغلب گوشت می خوردند، خطر 

ابتالء به این بیماری ۲0 تا ۳1 درصد کمتر بود.

خوردن آلــو
 به محافظت استخوان ها در زنان مسن کمک می کند

کاهش مصرف گوشت ریسک ابتال به سرطان را کاهش می دهد
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فروپاشی اقتصاد بر اثر اتخاذ سیاست های غلط ارزی 
این  نتایج  از  نادرست  های  ارزیابی  و  ومالی  پولی  و 
سیاست ها و اعمال تحریمهای حد اکثری بعد از خروج 
آمریکا از برجام، مجموعه عواملی بود که وضعیت کلی 
اقتصاد به ویژه وضعیت ارزی کشور را در بدترین حالت 

ممکن قرار داد.
نرخ ارز که طبق تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت قبل تک نرخی )4۲00تومان ( اعالم شد وضعیت 
اقتصادی کشوررا دربدترین بحران ارزی درطی چهار 
دهه گذشته قرار داد و نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از مرز۳0 
هزار تومان رفت که یک جهش قیمتی نرخ برابری ریال 

با دالر را پدید آورد.
 این تغییر ناگهانی نرخ ارز که اقتصاد کشور را درحالت 
ستاد  جلسه  تصمیمات  نتیجه  از  قرارداد،  بحرانی 
هماهنگی اقتصادی دولت دوازدهم بود که نرخ برابری 
دالر و ریال را که درماه های آخر تصدی دولت دهم 
تا مرز ۳۹00 تومان افزایش یافته بود، به نرخ 4۲00 
تومانی به عنوان ارز تک نرخی که هیچ نرخی غیر از آن 
وجود خارجی ندارد، اعالم گردید و نیز تأکید شد خرید 

و فروش ارز غیر از این نرخ، غیر قانونی است.
 اختصاص 14میلیارد دالر ارز ترجیحی در سال 1۳۹۷ 
و در حدود همین مقدار در سال 1۳۹۸، منابع بسیاری 
را هدر داده و این در حالی است که درآمدهای ارزی 
دولت در ۶ماه ابتدایی سال ۹۹ کمتر از ارز ترجیحی 
اختصاص یافته برای واردات کاالهای اساسی بوده است.

است، حجم  داده  نشان  ارز  کردن  نرخی  تک  تجربه 
نقدینگی بالقوه سرگردان در اقتصاد کشور، و کمبود 
منابع ارزی، امکان تک نرخی کردن ارز را نمی دهد. پس 
از مدتی دولت و بانک مرکزی مجبور خواهند شد از تک 
نرخی کردن ارز صرف نظر کرده و دوباره چند نرخی 

بودن ارز را جایگزین سیاستهای ارزی نماید.
نرخ شناور هم پاسخگوی تقاضای ارزی تولید کنندگان 
و واردکنندگان و متقاضیان ارزی که ممکن است هر روز 
با نوسان نرخ ارزمواجه شوند، نخواهد بود و پس از مدت 
کوتاهی جهش غیرمنتظره نرخ ارز را شاهد خواهیم بود.

 عالوه بر ارز 4۲00 تومانی، ارز نیمایی هم مشکل داشت 
که در آن، رانت صادرکننده به رانت واردکننده تبدیل 
شد که هرگز نفعی برای اقتصاد به همراه نداشت. به 
عبارت دیگر به اسم اینکه برای واردات مان مشکلی پیش 

نیاید، رانت صادرکننده را گرفتیم و به واردکننده دادیم. 
ارز 4۲00 تومانی قرار بوده به کاالهای اساسی اختصاص 
یابد. برخی کاالهای اساسی در حقیقت همان کاالهایی 
هستند که باید در داخل تولید می کردیم. پرداخت ارز 
4۲00 تومانی برای وارد کردن برخی محصوالت موجب 
شد تولید آن کاالها در داخل، توجیه اقتصادی نداشته 

باشد.
هدررفت منابع ارزی کشور، ضربه به تولید داخل از طریق 
حذف تولیدکننده داخلی از میدان رقابت و ایجاد رانت 
گسترده که می تواند منجر به ایجاد چند قدرت سیاسی 
در کشور شود از پیامدهای منفی سیاست ناکارآمد ارز 

4۲00 تومانی بوده است.
داده  تخصیص  کاال  یک  به  ترجیحی  ارز  که  زمانی 
می شود، واردکننده کاالی موردنظر، این کاال را باید در 
بازار داخلی به فروش برساند که در آن بازار همان کاال 
به دلیل افزایش قیمت کاالهای دیگر و رشد نقدینگی 
به قیمت واقعی و با نرخ ارز بازار آزاد نیز تقاضا دارد. در 
این شرایط دولت مجبور خواهد شد در چندین مرحله 
روی قیمت فروش کاالی خریداری شده با ارز ترجیحی 
نظارت و قیمت گذاری انجام دهد. ابتدا باید دولت روی 
ارز ترجیحی تخصیص داده شده، نظارت کند تا این ارز 
ترجیحی صرف واردات کاال شود و ارز در بازار آزاد به 
فروش نرسد. در مرحله دوم باید نظارت کند که کاالی 
وارداتی با ارز ترجیحی، با قیمت تعیین شده توسط دولت 
به دست مصرف کننده برسد و به این ترتیب فرآیند 
نظارت، خودش چالشی همراه با هدررفت هزینه برای 
دولت خواهد بود. در حالیکه این فرایند نظارتی با دقت 
و جدیت صورت نگرفت و منجر به تورم افسارگسیخته 
شد. سیاست ارز 4۲00 تومنی یک سیاست ایجاد کننده 
نظارتی جدی وجود  برنامه  اگر  و  رانت و فساد است 
نداشته باشد ضربات مهلکی بر پیکره اقتصاد کشور وارد 

خواهد کرد. 
از طرف دیگر، درست است که ارز ترجیحی نمی تواند 
همیشگی باشد ولی در شرایط سخت این سال ها حذف 
آن مساوی است با تشدید گرانی و ایجاد انفجار در اقشار 

ضعیف جامعه. 
بنابراین دولت در آستانه یکی از سخت ترین و حساس 
حتما  باید  و  دارد  قرار  اخیر  دهه  تصمیمات  ترین 
کارشناسان و نخبگان اقتصاد کشور دست به کار شوند و 

به کمک دولت بیایند.
الزم می دانم چند نکته را در اینجا خاطر نشان کنم: 

اوال باید بپذیریم آنچه قیمت کاالها را تعیین می کند 
فقط میزان عرضه و تقاضای این کاالها در داخل کشور 

است.
اگر بخواهیم واقعا به نفع تولید ملی کار کنیم، باید قیمت 
ارز، یکسان و باالتر از نرخ حقیقی باشد. اگر اینگونه 
اقتصاد یک  نه  بود،  واردکننده خواهد  نفع  به  نباشد، 
کشور؛ چرا که این سیاست ضربات مهلکی به تولید در 

کشور وارد کرده است. 
حذف ارز 4۲00 تومانی باید با تدبیر و برنامه ریزی دقیق 
انجام شود تا کمترین تبعات را به دنبال داشته باشد و 
حذف بدون برنامه و غیرکارشناسی آن می تواند منجر به 

تالطمی بزرگ در بازار و قیمت ها شود.
 سیاست ارزی باید در برگیرنده واقعی شدن و همگرا 
با  همراه  باید  کار  این  که  باشد  ارز  نرخ های  بودن 
سازوکارهای جبرانی متناسب و در برنامه زمانی مناسب 

انجام شود.
صورت  به  و  تدریج  به  را  کار  این  دولت  است  بهتر 

مرحله ای انجام دهد.
بدون طراحی و اجرای یک سازوکار مطمئن و جایگزین 
برای حذف ارز 4۲00 تومانی، اقشار کم درآمد متحمل 

آسیب جدی خواهند شد.
قطعا در صورت حذف ارز ترجیحی،  نیاز به حمایت از 
اقشار آسیب پذیر وجود دارد. دولت می تواند یک شیوه 
حمایتی هدفمندی را صرفاً برای اقشار نیازمند اجرا کند 
و یک شیوه کارآمد می تواند استفاده از کارت خرید 

کاالهای ضروری )مثل مرغ، گوشت و...(  باشد.
برای اجرای حذف ارز ترجیحی و تغییر روش تخصیص 
آن، دولت باید سیاست های درستی را در پیش گیرد. 
نخست اینکه یک بسته حمایتی می خواهیم که با یک 
سیستم مشخصی مثال کارت اعتباری یا روش نوین 
دیگری از مردم حمایت کنیم، دوم یک سیاست ارزی 
مکمل نیاز داریم، سوم یک سیاست تنظیم بازار مکمل 
یک  چهارم  و  باشد  پر  باید  انبارها  یعنی  می خواهیم 
سیاست نظارتی مکمل باید وجود داشته باشد. تا بتوانیم 

با کمترین آسیب از این مرحله عبور کنیم.
در پایان خاطر نشان می کنم استقالل سیاست پولی ما از 
دالر تنها راه عالج اصولی آسیب های اقتصاد کشور است.

دکتر مهدی کریمی تفرشی
رئیس کارگروه کسب و کارهای جاده ابریشم سازمان ملل- یونسکو، رئیس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصوالت غذایی کشور، رئیس هیات مدیره 
اتحادیه تعاونی های توزیع و فروش محصوالت غذایی، رئیس هیات مدیره مجتمع صنایع غذایی گلها و هلدینگ آل ام کا تی )MKT GROUP(،  نائب رئیس  

هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غالت ایران،  عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی کشور، کارآفرین برتر جهان اسالم

حذف یا ادامه سیاست
 ارز 4200 تومنی؟
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I N D U S T R Y

ــان  ــی قهرمانـ ــنواره ملـ ــن جشـ در چهاردهمیـ
صنعـــت ایـــران از علـــی شـــریعتی مقـــدم 
ـــران  ـــن زعف ـــی نوی ـــن الملل ـــروه بی ـــذار گ بنیانگ
ـــل  ـــه عم ـــر ب ـــت تقدی ـــان صنع ـــوان قهرم ـــه عن ب
آمـــد و لـــوح تقدیـــر چهاردهمیـــن جشـــنواره 
ملـــی قهرمانـــان صنعـــت ایـــران بـــه دکتـــر 

احمـــد فتـــح الهـــی داده شـــد. 
بـــه گـــزارش پایـــگاه خبـــری صنعـــت غـــذا و 
کشـــاورزی)اگروفودنیوز(، دکتـــر احمـــد فتـــح 
ــره  ــت مدیـ ــس هیئـ ــذار و رئیـ ــی بنیانگـ الهـ
چهاردهمیـــن  در  ایـــران  ســـبزی  گـــروه 
جشـــنواره ملـــی قهرمانـــان صنعـــت ایـــران در 

ــرد. ــت کـ ــر دریافـ ــوح تقدیـ ــال ۱۴۰۰ لـ سـ
در متن این لوح آمده است:

ـــمند  ـــه ارزش ـــی آن مجموع ـــش و بالندگ درخش
ــان  ــی قهرمانـ ــنواره ملـ ــن جشـ در چهاردهمیـ
صنعـــت ایـــران در ســـال ۱۴۰۰ بـــرگ زریـــن 
دیگـــری بـــر لـــوح افتخـــارات و کامیابـــی 
ـــوم  ـــرز و ب ـــن م ـــوآور ای ـــرافراز و ن ـــدان س فرزن

اســـت.
موجـــب افتخـــار اســـت کـــه بـــه پـــاس 

شایســـتگی مدیریـــت حرفـــه ای آن مجموعـــه 
ـــی و اقتصـــادی کشـــور  ـــعه صنعت ـــی توس در تعال
نقـــش راهبـــردی داشـــته و ایـــن گواهینامـــه 

تقدیـــم شـــود.
ـــزون  ـــق روزاف ـــه توفی ـــان یگان ـــد مهرب از خداون

تمامـــی مدیـــران خردمنـــد را آرزومندیـــم.
ــد  ــد برنـ ــن دوره یکصـ ــن چهاردهمیـ همچنیـ
ــای  ــی از تالش هـ ــا قدرشناسـ ــران بـ ــر ایـ برتـ
ـــذار  ـــل و بنیانگ ـــدم، مدیرعام ـــریعتی مق ـــی ش عل
ـــالن  ـــران در س ـــن زعف ـــی نوی ـــن الملل ـــروه بی گ
همایش هـــای صـــدا و ســـیما بـــه عنـــوان 

قهرمـــان صنعـــت برگـــزار شـــد.
شـــرکت نویـــن زعفـــران ۹ دوره صادرکننـــده 
نمونـــه و ممتـــاز ملـــی، اولیـــن و بزرگتریـــن 
ـــوس،  ـــی ط ـــهرک صنعت ـــی در ش ـــد صنعت واح
ـــن  ـــی در ای ـــای صنعت ـــن واحده ـــاخص تری از ش

حـــوزه تخصصـــی اســـت.
ـــوان  ـــه عن ـــدم ب ـــریعتی مق ـــی ش ـــر عل ـــش ت پی
ـــن  ـــی کشـــور و کارآفری ـــع غذای مـــرد ســـال صنای
ـــر  ـــورد تقدی ـــاب و م ـــالم انتخ ـــان اس ـــر جه برت

ـــت. ـــه اس ـــرار گرفت ق
ـــع  ـــر صنای ـــد برت ـــی از ده برن ـــران یک ـــن زعف نوی
ـــوم و  ـــن عل ـــی انجم ـــی کشـــور عضـــو قدیم غذای
ـــدگان  ـــی تولیدکنن ـــران، حام ـــی ای ـــع غذای صنای

در
روســـتایی«،  ارزشـــهای  توســـعه  »طـــرح 
ــادرات  ــد و صـ ــرای تولیـ ــرو بـ ــرکت پیشـ شـ
ــای و  ــدی هـ ــته بنـ ــک ، بسـ ــران ارگانیـ زعفـ
ـــمند  ـــول ارزش ـــن محص ـــی از ای ـــدات جانب تولی

مـــی باشـــد.
شـــرکت نویـــن زعفـــران در ســـال ۱۳۹۹ بـــه 
گـــروه صنعتـــی گلرنـــگ پیوســـته اســـت و در 
ـــای  ـــرح ه ـــران و ط ـــره ارزش زعف ـــل زنجی تکمی
ـــزایی  ـــش بس ـــاورزان، نق ـــی از کش ـــد حمایت خری

ـــد. ـــی نمای ـــا م ایف
ـــن دوره  ـــزارش، چهاردهمی ـــن گ ـــاس ای ـــر اس  ب
ــران  ــت ایـ ــان صنعـ ــی قهرمانـ ــنواره ملـ جشـ
ــور جمعـــی  ــا حضـ ــاه بـ ــفند مـ ــنبه ۷ اسـ شـ
از صنعـــت گـــران، تولیدکننـــدگان و مدیـــران 
ســـالن  در  داخلـــی  شـــرکت های  عامـــل 

همایش هـــای صداوســـیما برگـــزار شـــد. 

در چهاردهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران،
از دو کارآفرین صنعت غذا تجلیل شد 
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معناي لغوي بیسکویت:
ریشه ی واژه بیسکویت از دو کلمه التینbisبه معنای 
دو بار وcoquereبه معنای پخته شده گرفته شده و روی 
هم معنای »دو بار پخته شده«را می رساند. این نام گذاری 
به شیوه ی پخت آن بازمی گردد، زیرا نخست بیسکویت 
را می پختند و سپس آن را به آرامی درون یک فرخشک 

می کردند.
تاریخچه ی بیسکویت در جهان:

بیسکویت نخستین بار به صورت خیلی اتفاقی در رم 
باستان توسط رومیان تولید شده است. در آن دوره برای 
پخت و پز نان از اجاق استفاده می شده و برای این که 
مطمئن شوند که اجاق به اندازه ی کافی گرم شده است از 
تکه ای خمیر استفاده می کردند که خمیر پس از حرارت 
دیدن شکلی شبیه بیسکویت به خود می گرفت،به دلیل 
این که این نان ها مزه ی خاصی نداشتند چندان توجهی را 
به خود جلب ننمودند.با آمدن شکر از خاورمیانه،نان های 
شیرین توجه مردمان اروپا را به خود جلب کرد.مردمان 
آلمان در قرن 1۶ میالدی کلوچه ای به نام کوکی را تولید 
کردند که سال ها بعد به آمریکا وارد شد و امروزه هم هنوز با 

نام کوکی معروف است. 
شرکت کندی در سال 1۸۹۲در آمریکا با نوعی اجاق به 
نام اجاق کرکره ای نخستین بیسکویت را به مرحله ی تولید 
رساند.البته الزم به ذکر است که همه بیسکویت ها پخته 
نشده و بعضي سرخ مي  شوند و در برخي بیسکویت ها مثل 
بیسکویت هاي ایتالیایي خمیر اول پخته شده و سپس 

خنک و برش زده و دوباره در حرارت باال فرآیند 
مي  شوند تا ترد و خشک شوند.

در قرون وسطي استفاده از 

تخم مرغ و مغزهاي چرخ شده در بیسکویت ها رایج شد. با 
کاربرد تخم مرغ در فرموالسیون بیسکویت، کمک زیادي 
به ترد تر شدن بیسکویت صورت گرفت. در قرن 1۸ و 1۹ 
میالدي شیوه هاي جدیدي در پخت بیسکویت به وجود 
آمد و بیسکویت هاي شکالتي و یخچالي در نقاط مختلف 
جهان تولید شد. در طي قرن 1۹ فرآورده هاي شیمیایي 
مانند بي کربنات سدیم یا جوش شیرین در تولید کلوچه ها 
و بیسکویت ها به کار گرفته شدند و کیفیت این محصوالت 

کارخانه اي به نحو چشمگیري افزایش پیدا کرد.

انواع بیسکویت ، مزایا و معایب آن:
بیسکویت کرم دار:

بیسکویت های کرم دار، از پرکالری ترین و چرب ترین 
بیسکویت ها هستند. معموال هر عدد از این بیسکویت ها 
از ۲ بیسکویت و یک الیه کرم پرچرب تشکیل شده اند.

بنابراین مصرف آنها به هیچ وجه به افرادی که چربی یا قند 
خوندارند، توصیه نمی شود. افرادی هم که از اضافه وزن و 
چاقی رنج می برند باید تا حد امکان دور بیسکویت های 
کرم دار را خط بکشند، اما کسانی که الغریمفرط دارند و 

می خواهند کمی وزنشان را باال ببرند، می 
توانند با چای عصرانه شان، 

یکی دو عدد از این 
بیسکویت های 

کرم دار را هم میل کنند.
بیسکویت رژیمی:

معموال در تهیه بیسکویت های 
رژیمی مخصوص دیابتي ها، از روغن 

استفاده می شود اما تولیدکنندگان به جای شکر، از شیرین 
کننده های مصنوعی کمک می گیرند. 

بیسکویت سبوس دار:
انواع بیسکویت های سبوس دار، از آرد کامل تهیه می شوند 
و به همین دلیل هم فیبر آنها از سایر بیسکویت ها بیشتر 
است. فیبر بیشتر بیسکویت های سبوس دار باعث شده 
است متخصصان تغذیه، مصرف یک تا دو عدد از آن ها 
را به عنوان عصرانه یا سایر میان وعده ها، به افرادی که 
قصد کم کردن وزن دارند، توصیه کنند. البته ناگفته نماند 
که بیسکویت های سبوس دار هم دارای کالری هستند و 
مصرف بیش از اندازه آن ها هم باعث باال رفتن وزن می شود.

بیسکویت کاروان:
بیسکویت کاروانبدون شکر افزوده تولید گروه صنعتي 
نجاتي، براي افراد داراي رژیم غذایي خاص توصیه میشود. 
در تهیه این بیسکویت از شیرین کننده ی بدون کالری 
استفاده شده است که داراي اثرات سالمتي بخش فراواني 

است.
گروه صنعتي نجاتي )آناتا( در راستاي احترام به سالیق 
مشتریان خود، انواع بیسکویت هاي ساده، 
سبوس-دار )دایجستیو(، کرم دار و 
بیسکویت سایر غالت نظیر جو را 
تولید و به بازار عرضه مي کند. 
البته بیسکویت بدون قند 
کاروان نیز طرفداران 

خاص خود را دارد.

بيسكويت و انواع آن
تهیه و تنظیم:

 مهندس سیدرضا دیبایی میالنی
مسئول فني سالن تولید بیسکوئیت 

گروه صنعتي نجاتي - آناتا
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دکتر پرویز جهانگیری گفت: تصمیم  عجوالنه  
مسئوالن برای اجرای طرح نو آورانه خود در خصوص  
درج قیمت مصرف کننده و تولید کننده بدون بررسی 

آثار آن پاسخ درستی نخواهد داد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، رئیس هیئت 
مدیره گروه صنعتی پارس استا در گفتگو با خبرنگار 
ما در خصوص اجرای طرح درج تولید بر روی کاالها 
گفت: هر دم از این باغ بری می رسد، تازه تر از تازه 
استخدام می  به  را  افرادی  وقتی  تری می رسد،ما 
گیریم یا باید برایشان هدف و کار تعیین کنیم و یا 

اینکه به حال خود رهایشان کنیم که برای جلوگیری 
از بیکار شدن برای خودشان کار بتراشند، بدون اینکه 
فکر کنیم تصمیمات ما چه اثراتی را بر زندگی دیگران 

خواهد گذاشت
از  گذاری  قیمت  مسائل  افزود:  جهانگیری  دکتر 
ابتدای انقالب مطرح بوده و سازمان متولی آن یعنی 
سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کنند گان 
مبهوت است حمایت خود را به چه سمتی ببرد و این 
شک تفکری این سازمان همواره در ابهام خود زندگی 
می کند، در نتیجه وزیر تصمیم می گیرد تا با عجله  

نو آوری خود را با بحث درج قیمت مصرف کننده و 
تولید کننده را با قید فوریت به اجرا در آورد.

تواند  نمی  نسخه  این  اینکه  از  غافل  گفت:  وی 
پاسخگوی همه بخشها باشد، ابهامات زیادی از نظر  
بعد مسافت،کرایه حمل که بصورت ساعتی افزایش 
می یابد و نیز تالطم قیمتها، وضعیت مغازه داران 
سر قفلی و  بهای اجاره آنها نسبت به میزان فروش 
و کسب درآمد خرده فروش و… اصال بررسی نشده 
و در نتیجه یک نسخه واحد برای همه پیچیده شده 
است که قطعا پاسخ درست از آن نباید انتظار داشت.

مدیرعامل هلدینگ صدف:

رئیس هیئت مدیره انجمن مواد افزودنی کشور: 

در طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کاال،
 یک نسخـه واحد برای همـه پیچیده شـده است که
 قطعا پاسخ درست از آن نباید انتظار داشت

مهندس بهنام ابراهیمـی گفت: درصورت 
موفقیـت در مذاکرات ویـن و احیای برجام، 
بـازار  آینـده  ارز در سـال  نـرخ  ثبـات  و 

متعادل تـر از قبـل خواهد شـد.
بـه گـزارش کارآفرینـی و صنعـت غـذا، 
مدیرعامـل گـروه صـدف و تولیدکننـده 
در    boss انـرژی زای  نوشـیدنی های 
خصـوص وضعیـت صنایـع غذایی کشـور 
درسـال رو بـه انتهـا و چشـم انـداز آن در 
سـال 1401 بـه خبرنـگار ما گفـت: صنایع 
غذایـی در سـال 1400 در کاالهای اساسـی 
و ضـرورری  تقریبـا بـا تمـام ظرفیـت کار 

کردنـد .
ایـن فعال صنایـع غذایی کشـور افزود: با 
توجه بـه آثار تحریـم ها، کیـک اقتصادی 
در ایران بسـیار کوچکتر از گذشـته شـده 
اسـت و سـطح درآمدها نیز بـه پایین ترین 

حد خود نسـبت به قبل رسـیده اسـت .
ابراهیمـی ادامـه داد: با توجه به مسـائل 
داخلـی و خارجـی هیچ افق روشـنی را در 
بحـث صنعـت نمی توانیم متصور شـویم و 
متاسـفانه عدم ثبـات نرخ ارز باعث شـده 
اسـت که نتوانیـم بهترین تصمیـم و برنامه 
ریـزی را در حـوزه تولید و صادرات داشـته 
باشـیم، ضمن اینکـه در بحث تامیـن مواد 

اولیه با مشـکالت زیـادی روبرو هسـتیم.
بـا  ادامـه  مدیرعامـل گـروه صـدف در 
ابـراز خوشـبینی در نتیجـه مذاکـرات بـا 
قدرت هـای جهانـی بیـان کـرد: بـا توجه 
بـه اینکه اخبـار و زمزمه هایـی در خصوص 
تفاهـم در برجـام به گوش می رسـد ممکن 
اسـت ثبات نـرخ ارز در قبل از پایان سـال 
ایجاد بشـود و اگر این اتفـاق بیافتد به نظر 
مـن نـه تنها صنعت غـذا بلکـه کل صنایع 

در سـال 1401 می توانند از این سـردرگمی 
و نابسـامانی که درگیرش هسـتند، رهایی 
یابنـد و از توقـف و کاهـش ظرفیـت تولید 

کارخانجـات جلوگیری شـود.
ابراهیمـی در پایـان گفت: اگـر مذاکرات 
ویـن  پیـش از آغـاز سـال نـو بـه نتیجه 
ارز،  قیمـت  ثبـات  دلیـل  بـه  برسـد، 
تولیدکننـدگان در سـال آتـی  می تواننـد  
یـک رونـد رو بـه متعـادل شـدن بـازار و 
یـک پیش بینـی در سـال 1401 را داشـته 
سیاسـت های  نـوع  متاسـفانه  باشـند، 
کشـور و مذاکراتمان و روش های سیاسـت 
خارجیمـان نتوانسـتیم هیچ سـیگنالی از 
این دیپلماسـی بگیریم که تاثیر مسـتقیم 

روی سـفره مـردم داشـته باشـد.

عدم ثبات نرخ ارز  تامین مواد اولیه               
کارخانجات را با مشکل روبرو کرده  است
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فرم اشتراک

نام	شرکت	:	..........................................	 نام	و	نام	خانوادگی	:	.......................................................................	
سمت	:	.........................................

نوع	اشتراک	)لطفًا	از	انواع	اشتراک	قید	شده	انتخاب	شود(	:	..............................................................................
........................................................

تعداد	نسخه	:	........................................................ شروع	اشتراک	از	شماره	...............	تا	شماره	...............	
...................................................................................................................................................................	: نشانی	

.........................................................
.................................................................................................................................................................................

........................................................
تلفن	:			.................................................	 کدپستی	:						...........................................................................	

موبایل	:	.......................................

مبلغ	...........................................	ریال	طی	حواله	بانکی	شماره	............................................مورخ	.....................
....................	بانک	.................................

واریز	شد.

لطفاً هزینه اشتراک را به حساب بانک تجارت به شماره 0290354781 و 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 سریعًا به دفتر مجله اطالع دهید.

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

اولین نشریه تخصصي صنایع غذایي ایران              

اشتراک 3 ماهه
تهران 150000 )یکصد و پنجاه هزار( تومان

شهرستان 160000 )یکصد و شصت هزار( تومان
اشتراک 6 ماهه

تهران 300000 )سیصد هزار( تومان
شهرستان 320000 )سیصد و بیست هزار( تومان 

اشتراک یک ساله
تهران 600000 )ششصد هزار( تومان

شهرستان 640000 )ششصد و چهل هزار( تومان
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