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سرمقاله

سید مصطفی هاشمی طبا

عملکردصدروزهدولتوکنترلقیمتها

بسمهتعالی

که بقول خود وارث نابسامانی 8 ساله است.  که با گذشت مدت یکصد روز بتوان عملکرد دولت را سنجید، دولتی  بسیار زود است 
گفته شود دولت وراث نابسامانی های چهل ساله می باشد. دولت وارث محصول  هر چند این وراثت صحیح است اما بهتر است 
اعمال شده در چهل سال  اهم سیاست های  باشد.  اعمال شده می  و تحریم های  و خارج  اعمال شده داخلی  سیاست های 

گذشته بقرار زیر بوده است.
1-آزادی عمل دادن به حفر چاه عمیق به تعداد یک میلیون عدد و تخلیه آب های زیرزمینی که موجب نشست 300 دشت از 600 

دشت کشور شده است.
کشاورزی و بالنتیجه وابستگی هر چه بیشتر موادغذائی به   کشاورزی و ورود شیوه های نوین به  2- عدم تالش برای ایجاد الگوی 

خارج از کشور
کنندگان منابع طبیعی کشور 3- عدم مقابله با تخریب 

کشور و استفاده  گردیده و عدم سیاست آب چرخانی در  که موجب ضایعات فراوان  گذاری مصرف آب، انرژی  4- عدم سیاست 
بهینه از آن

5- فروش ارز و سکه در بازار آزاد بجای سرمایه گذاری برای تولید و صادرات و اشتغال
آمریکا  که منجر به تحریم ایران توسط شورای امنیت و سپس  6- سیاست خارجی مبتنی بر مقابله با دشمنان بالقوه و بالفعل 

گردید.
البته سیاست های اعمال شده به این شش مورد خالصه نمی شود. بهرحال محصول این سیاست ها و البته سیاست های پولی 

گردیده است. و مالی موجب ایجاد مسائلی در حدود زیرا 
کشور شده است و بیم  که موجب نشست زمین در بسیاری از نقاط  کشور از آب زیرزمینی  کشور و خالی شدن  1-تخریب زیستگاه 
، نشست جاده ها و ریل ها، غیرمسکونی شدن خانه ها به آوارگی و  گاز که عالوه بر تخریب دکل های برق، لوله های  آن می رود 

کثیری از مردم بیانجامد. مهاجرت خیل 
کاالهای کشاورزی برای تامین تغذیه مردم 2-وابستگی شدید به واردات از خارج از کشور بخصوص 
3-بخطر افتادن موضوع کشاورزی در کشور بدلیل کمبود آب و عدم وجود سیستم های پیشرفته.

4- تورم فوق العاده و فشار بر مردم و کاهش محتوای سفره مردم
کاری کودکان و نیز رشد بزه  کولبری، جمع آوری ضایعات توسط  کاذب مانند  5- عدم توفیق در رفع محرومیت و گسترش مشاغل 

6- قفل شدن روابط خارجی و روابط بین المللی بانکی
گاز دنیا متعلق به کشورمان است و نیز کمبود برق در کشور و مشکالت واحدهای  گاز در حالی که دومین ذخائر  7- نیاز به واردات 

صنعتی
کنندگان، صادرکنندگان و صنایع.  صد البته مشکالت به  8- نابسامانی در تجارت خارجی و مشکالت اداری و ارتباطی برای وارد 

این هشت مورد خالصه نمی شود.
دولت سیزدهم با شعار رفع مشکالت معیشت مردم وارد شده است و دستور و قیمت گذاری و کنترل و در یک کلمه گسترش سفره 
معیشت مردم را به کادری که چندان اهلیت ندارند سپرده است. این نه قضاوت در خصوص عملکرد دولتی است که رئیس آن هر 
کرده است و این  که دولت بر خود تحمیل  کند و شبانه روز فعال است بلکه نسبت به دیدگاهی است  هفته به منطقه ای سفر می 
گر که دولت در کوتاه مدت بتواند به معیشت مردم کمک کند- که نخواهد  دیدگاه و شعار و گفتمان دولت، »معیشت مردم« است. ا

کارگزاران »نادوربین« پس از 8 سال چه کشوری و چه مردمی به میراث می گذارد؟ توانست- با سیاست های فعلی و 
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 ۵۰۰ تن شیرخشک ترخیص 
شد/ بالتکلیفی ارز بعد از ۲۰ 

مکاتبه
بعد از مدت ها بحث در رابطه با تعیین تکلیف 
ارز واردات مواد اولیه شیرخشک، سرانجام 500 
تن دپو شــده در گمرک ترخیص شــد، ولی هنوز 
گــروه ارزی مشــخص نیســت و در ایــن  تکلیــف 
حالــت صاحــب کاال ممکــن اســت کاالیی کــه با 
تامیــن ارز 4200 وارد کرده ناچار به تســویه با ارز 

نیمایی باشد.
گــزارش ایســنا، پیگیــری آخریــن وضعیــت  بــه 
شیرخشــک  های دپو شده ، با این اعالم معاون 
کــه ترخیــص بــا  فنــی گمــرک ایــران همــراه بــود 
حداقــل اســناد به صــورت کامــل صــورت گرفته 

اســت ولی مســاله اینجاســت کــه هنــوز تصمیم 
نهایــی در رابطه بــا تغییر گروه کاالیی و برگشــت 
مواد اولیه شیرخشــک به گروه یک و مشمولیت 
ارز 4200 اخــد نشــده و وزارت صمــت موضوع را 

به بانک مرکزی جهت اجرا اعالم نکرده است.
بــه گفتــه ارونقی، صاحــب کاال بــا توجــه اینکه 
ماندگاری بیشتر این مواد آن را در آستانه فساد 
قرار می داد و همچنین با کمبود مواد اولیه برای 
تولید مواجه بود، نسبت به ترخیص اقدام کرده 
اســت و ظاهــرا تولید انجــام و بــه مرحلــه عرضه 
رســیده ولی تکلیف تامیــن ارز این کاال برای وی 

مشخص نشده است.
ایــن اتفــاق در حالــی افتاده کــه باز هــم یادآور 
همان جریان صدور بخشنامه ها و تصمیم های 
یکباره است، این در حالی است که تا پایان سال 
13۹8، شیرخشــک صنعتی کم چرب )SMP( که 
مــاده اولیه مــورد نیــاز تولید شیرخشــک اطفال 
است، در گروه یک کاالیی قرار داشته و مشمول 
دریافت ارز 4200 تومانی بوده است اما در سال 
13۹۹ در کتاب مقررات صادرات و واردات تغییر 
تعرفه برای شیرخشک صنعتی گاو اتفاق افتاده 
و در حالی در گــروه یک قرار می گیــرد که اولویت 
کاالیی یک جهت واردات ماده اولیه شیرخشک 

اطفال به تعرفــه جدید انتقال پیدا نمی کند.
برایــن اســاس، مــاده اولیــه تولید شیرخشــک 

ج شــد و در گروه دو  کم چــرب، از گــروه یک خــار
قرار گرفــت کــه در این حالــت دیگر مشــمول ارز 
4200 نبوده و باید با ارز نیمایی تامین ارز شــود 
که حتــی در ادامه به گروه 27 کــه دارای اولویت 

ارزی غیرفعال است، منتقل شد.
با این حال طی مکاتبات بســیار صورت گرفته 
بیــن دســتگاه هــای ذیربــط و انجمــن صنفــی 
تولیدکننــدگان شیرخشــک جهــت بازنگــری در 
ایــن تغییر ، در نهایت در جلســه ای در شــهریور 
ماه مقرر شــد که اولویت ارزی تعرفه شیرخشک 
صنعتی کــم چرب بــرای نــوزادان از ســوی دفتر 
مقررات صادرات و واردات مورد بررسی قرار گیرد 
و اولویت گروه کاالیی با تائید سازمان غذا و دارو 
و اعالم رســمی آن این کاال به گروه یک منتقل و 

مشمول ارز 4200 تومان باشد.
کنون بعد از گذشــت حدود دو ماه از این  اما ا
جلســه، ظاهرا وزارت صمت هنوز تائید نهایی و 
اعالم به بانــک مرکزی جهت تغییــر گروه کاالیی 
شیرخشک را انجام نداده و تکلیف واردات مواد 
اولیه شیرخشک مشخص نیست و این 500 تنی 
هم ترخیص شده در ابهام قرار دارد و در صورتی 
که با گروه یک موافقت نشــود باید مابه التفاوت 

ارزی 4200 تا نیمایی پرداخت شود.
۲۰ مکاتبه هم جواب نداد!

گرفتــه و عــدم  در جریــان مکاتبــات صــورت 
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اقــدام وزارت صمــت، بــا توجــه بــه درخواســت 
هایی که از ســوی گمرک، ســازمان غــذا و دارو و 
انجمــن مربوطــه بــرای تعییــن تکلیــف وضعیت 
گروه کاالیی شــیر خشــک وجود داشــت چندی 
پیــش بیــک زاده – سرپرســت معــاون بازرگانــی 
داخلــی وزارت صمــت – از گمــرک خواســته بود 
که مســتندات 20 بار نامــه نگاری کــه گفته برای 
تعییــن تکلیف 500 تن شیرخشــک داشــته و بی 

پاسخ مانده است را ارائه کند.
ایــن در حالــی اســت کــه در تازه تریــن مکاتبــه 
گمــرک بــه ایــن  گرفتــه، معــاون فنــی  صــورت 
درخواست پاســخ داده و با اشــاره به مستندات 
مکاتبات انجام شده، گفته که محموله مربوطه 
در شرایطی ترخیص شــده که هنوز تکلیف گروه 
کاالیی و ارز اختصاص یافته قطعی نشده است.

در  بــازار  تنظیم  تثبیت  ضــرورت 
کی بخش مواد غذایی و خورا

در جلســــه ســــتاد هماهنگی اقتصادی دولت 
درباره سپرده گذاری از منابع صندوق توسعه ملی 
در صندوق تثبیت بازار ســــرمایه؛ مقرر شد مدیر 
عامل صندوق توسعه ملی مصوبات الزم در این 

زمینه را اخذ و به اجرا درآورد.
گــــزارش ایســــنا، جلســــه ســــتاد هماهنگی  به 
اقتصادی دولت به ریاست آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیســــی برگزار شــــد و در آن وزیر جهاد کشاورزی 
گزارشــــی از وضعیــــت تنظیم بازار مــــواد غذایی و 
کی ها با توجه به تقسیم کار جدید و تفویض  خورا
اختیارات و اقدامات مناســــبی که دراین حوزه با 
مشارکت فعال بسیج و بازرســــان وزارتخانه های 
جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت انجام 

شده، بیان کرد.
وزارت جهاد کشاورزی همچنین در گزارش های 
غ  غ و تخم مر گانــــه ای، وضعیــــت توزیع مــــر جدا
را بــــا قیمت هــــای مصــــوب و تحــــت نظــــارت، از 

طریق سامانه هوشــــمندی که به تازگی با عنوان 
»بازرگام« راه اندازی شده، تشریح کرد.

پس از ارائه گزارش وزارت جهادکشاورزی مقرر 
شد تنظیم بازار در بخش مواد غذایی به گونه ای 
باشد که شاهد افزایش قیمت نباشیم و قیمت ها 

تثبیت شود.
همچنین در این جلســــه بر تقویــــت صندوق 
تثبیت بازار سرمایه از طریق منابع قانونی ازجمله 

کید شد. صندوق توسعه ملی تا
در ادامه این جلســــه، رئیس کل بانک مرکزی 
گزارشــــی از اقدامات خــــود در تنظیم بــــازار ارز و 
چگونگی نظارت بــــر مبادالت ریالی فعاالن حوزه 
بازار ارز ارائه کرد و مقرر شد اقدامات در این زمینه 

با قدرت ادامه یابد.

با  ــردان  ــمــ ــ ــت ــ دول و  مـــســـئـــوالن 
از  نان  و  گندم، آرد  ساماندهی 

کنند ایجاد فساد و رانت جلوگیری 
یک نماینده مجلس از مســئوالن و دولتمردان 
خواست تا با ساماندهی گندم، آرد و نان از ایجاد 

فساد و رانت در این بخش جلوگیری کنند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران پویا، زهره الهیان 
نماینــده مــردم تهــران همزمان بــا روز ملــی نان،  
از مســئوالن و دولتمــردان خواســت تــا بــرای 
ساماندهی گندم، آرد و نان تمامی سعی و تالش 

خود را به کار ببندند.
بر اساس این گزارش، وی در پیامی به مناسبت 
روز ملی نان نوشت: با سالم و تحیت بر خود الزم 
می دانم به مناسبت بیســت و دوم آبان ماه ، روز 
ملی نــان از تمامی نانوایان و خبــازان زحمتکش 

کشورم تشکر و قدردانی کنم.
همــه ما مــی دانیم کــه غــذای قالب مــردم نان 
اســت و حاصل زحمــات کشــاورزان ، صنعتگران 
، ســیلو داران و شــرکت  های حمل و نقــل و نهایتًا 
با هنرمنــدی و تــالش بی وقفــه نانوایــان زحمت 

کــش بــه دســت مــردم می رســد. الزم می دانــم از 
کــرده و از نانوایــان خواهــش  فرصــت اســتفاده 
کنــم که علیرغم مشــکالت اقتصــادی و صنفی به 
کیفیت نان بهای بیشــتری دهند و به مســئولین 
و دولتمــردان تذکــر دهم کــه با توجه بــه حمایت 
صددرصــدی مجلــس شــورای اســالمی و تامین 
یارانه گزافی که برای نان مورد نیاز مردم ، ســاالنه 
پرداخت می شــود ، نهایت تالش و ســعی خود را 
برای ســاماندهی گنــدم ، آرد و نان  بــه کارگیرند تا 

مانع از ایجاد فساد و رانت شود.

صـــادرات مـــواد غــذایــی نصف 
مناسب  زمــان  اســت/  واردات 

برای حذف ارز ترجیحی نیست
دبیــر فدراســیون صنایــع غذایــی ایــران خاطــر 
نشــان کــرد: در حــال حاضــر زمــان مناســب برای 
حذف ارز ترجیحی نیســت و دولــت برای حمایت 
کز تولید بــه مصرف را  از تولیدکنندگان و مــردم مرا

دوباره احداث کند.
به گزارش ایلنا؛ محسن نقاشی، با اشاره به دالیل 
افزایش نرخ مواد غذایی، گفت: این روزها شــاهد 
باال رفتــن نرخ مــواد غذایی به صــورت نامتعادل و 
نامتعارف هستیم. باید این نکته را در نظر داشت 
کله  که یک شایعه و یا یک ســخن ممکن است شا

اقتصاد و بازار را بهم بریزد.
وی با اشــاره بــه اظهارنظرهــای اخیر مســئوالن 
درخصــوص حذف ارز ترجیحی، گفــت: وقتی این 
ســخن را مطرح کردنــد تمام مناســبات بــازار بهم 
ریخته شــد. در روزهــای اخیر قیمت دالر نوســان 
2 هــزار تومانی را تجربــه کرد پس این میــزان تغییر 
در قیمت هــا ناشــی از تغییــرات نــرخ ارز نیســت و 
به نظــر من طــرح حــذف ارز 4200 تومانــی معلول 

نوسان های قیمتی روزهای اخیر است.
ایــن فعال اقتصــادی عنــوان کرد: 2 ســال پیش 
بخش خصوصی خواهــان حــذف ارز ترجیحی در  

اخبار
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کــه تاثیرات ایــن ارز را در  کاالهای اساســی بود چرا
بازار داخلی مشــاهده می کرد و اینکه تا چه میزان 

این ارز در کشور ایجاد رانت کرده است.
نقاشی با اشاره به دیگر عوامل افزایش نرخ مواد 
غذایی، گفت: این روزها دالل ها مهارت باالیی در 
گر دولت  بهم ریختن نظم بــازار پیــدا کردند. امــا ا
خواهــان نظــم و ایجــاد ثبــات دربــازار اســت بایــد 
در جلســات تنظیم بــازار دیدگاه های تشــکل ها و 
تولیدکننــدگان را جویا شــود. متاســفانه دولتی ها 

خودشان با خودشان جلسه می گذارند.
بــه گفتــه وی، حــدود 4 هــزار کارت بازرگانــی 
بــرای کارتن خواب ها و افــراد باالی ۹0 ســال صادر 
شــد. چه کســانی ایــن کارت هــا را دریافــت کننــد 
و بــا آنهــا چــه کردنــد؟ مشــخص اســت که ایــن ارز 
ترجیحی به دســت افرادی غیر از تولیدکنندگان و 

واردکنندگان اصلی رسید.
وی بابیــان اینکه بخــش اعظمــی از مــواد اولیه 
کارخانجات با ارز آزاد خریداری می شود، بیان کرد: 
تنهــا راه نجــات اقتصاد کشــور توجه به مشــکالت 
تولیدکنندگان اســت اما در حال حاضر نه تنها در 
راستای رفع مشکالت آنها قدم برنداشته نمی شود 

بلکه از جیب تولیدکنندگان امرار معاش می کند.
کــه پیشــنهاد  وی در پاســخ بــه ایــن پرســش 
بخش خصوصی برای ثبات در قیمت ها چیست؟ 
کزی  بیان کرد: ما از شــهرداری ها تقاضا کردیم مرا
را در اختیار تشــکل ها بگذارد تا آنها بتوانند کاالها 
را بدون واســطه در اختیار مصرف کنندگان واقعی 
بگذارند. کاری که در ابتدای انقالب انجام می شد 
و به تعاونی های تولید به مصرف معروف بودند. به 
گر می خواهد در راستای حمایت  نظر من دولت ا
کز را  از مــردم و تولیدکنندگانی قدم بــردارد این مرا

دوباره احیا کند.
به گفتــه نقاشــی، 5 منطقــه از شــهرداری تهران 

کز اعالم آمادگی کرده  است. برای احداث این مرا
گــر برنــدی بخواهد محصول  وی بابیــان اینکه ا
خــود را در فروشــگاه زنجیــره ای عرضــه کنــد بایــد 
حداقل ماهی 70 میلیون هزینه  کند، گفت: قیمت 
مــواد اولیه مــورد نیــاز کارخانجات روزانــه در حال 
تغییــر اســت. امــا برندهــای خوشــنام نمی توانند 
هــر روز نرخ هــای خــود را تغییــر بدهنــد از ایــن رو 
ورشکسته می شوند باید بگویم این سیاست های 
غلط دولت ها در ایران است که واحدهای تولیدی 

هر روز تعطیل می شوند.
این فعال اقتصادی با اشاره به لزوم ایجاد مشوق 
برای تولیدکنندگان، گفت: دولت باید کاری کند تا 
کاال با قیمت تولید به دست مصرف کنندگان برسد. 

گر چنین  االن زمان حذف ارز ترجیحی نیســت و ا
شود شوک عظیمی به بازار وارد می شود و دالل ها 
آنگونه کــه بخواهند در بازار جــوالن می دهند. اما 
باید این نکات مشــخص شــود کــه ایــن ارز به چه 
کسانی تعلق می گیرد و بعد از دریافت آن رصد شود 

که با آن چه اقداماتی انجام داده است.
دبیر فدراســیون تشــکل های صنایع غذایی در 
پاسخ به این پرسش که آیا آماری از صادرات مواد 
غذایی ارائه می دهید؟ گفت: صادرات مواد غذایی 
نصف واردات است. مطابق با آمار سازمان توسعه 
تجــارت در 7 مــاه نخســت ســال 10 میلیــارد و 700 

میلیون دالر مواد غذایی وارد کشور کردیم.

دالر  مــیــلــیــون   ۱۳۰ صـــــــادرات 
حاصل  دولتی  شکر  با  آبنبات 

یک تصمیم غلط
سرپرست اسبق سازمان توسعه تجارت ایران با 
کید بر اینکه سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی  تا
به واردات تصمیمی غلط بود، گفت: در ســال ۹7 
اتخاذ این سیاست غلط باعث شد تا 130 میلیون 

دالر آبنبات تهیه شده با ارز دولتی صادر شود.
به گــزارش فــارس؛ محمدرضــا مــودودی درباره 
لــزوم حــذف ارز 4200 تومانــی گفــت: سیاســت 
تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات برخی کاالها 
تصمیم بسیار غلطی بود که تبعات آن شامل عده 
زیادی از مردم شده است و برای تعداد معدودی 

درآمدهای بسیار زیادی را ایجاد کرده است. 
سرپرســت اسبق ســازمان توســعه تجارت ایران 
بــا بیان اینکه اثــرات این تصمیم غلط تا ســالها در 
اقتصاد باقی خواهد ماند، گفــت: یکی از اثرات آن 
نقدینگــی بود کــه امــروز در چرخــه اقتصاد کشــور 

شاهد آن هستیم. 
کید بر اینکه تخصیــص ارز 4200 تومانی  وی با تا
موجــب فســاد گســترده ای شــده اســت، اظهــار 
داشــت: پرداخــت ارز 4200 تومانــی بــه واردات 

کاالهای اساسی با عنوان حمایت از اقشار ضعیف 
صورت گرفت، در حالــی این یارانه بــه جیب افراد 
معدودی می رود و تبعات آن هم متاسفانه شامل 

حال بخش عمده ای از مردم است.
مودودی درباره تاثیر حــذف ارز 4200 تومانی بر 
صادرات کاال اظهار داشــت: برخــی اقالم کاالهای 
اساسی که مشمول ارز ارزان قیمت می شوند، به 
جای اینکه به مصرف عموم مردم برسد، بعضا به 
عنوان مواد اولیــه در برخــی کارخانه های صنایع 
غذایی اســتفاده می شوند، به این شــکل که این 
اقالم با قیمت باالتری نسبت به قیمت تمام شده 

به  برخی کارخانه ها فروخته می شود. 
مودودی اظهار داشت: در سال ۹7 که ارز 4200 
تومانی به تمام اقالم وارداتی پرداخت می شــد در 
مقطعی یک کد کاالیی به لیســت اقــالم صادراتی 
اضافه شد و آن کد کاال مربوط به  آب نبات بود، به 
طوری که در آن مقطع 130 میلیون دالر آب نبات 

صادر شد. 
وی افزود: با توجه به امکان واردات ارزان قیمت 
،  شــکر وارداتی با ارز 4200 تومانی در کارخانه  شکر
هــا ذوب و تبدیــل بــه آب نبــات مــی شــد و ایــن 
کــی تهیــه شــده بــا ارز یارانــه ای در  محصــول خورا

حدود 130 میلیون دالر صادر شد. 
سرپرست اسبق سازمان توسعه تجارت ایران بیان 
داشت: با حذف ارز 4200 تومانی و عدم دسترسی به 
مواد اولیه ارزان قیمت ممکن است رقابت پذیری ما 
در برخی کاالهای تولیدی در بخش صنایع غذایی 
در بازارهــای بین المللــی کاهــش یابــد، امــا در واقع 
با حــذف رانــت از ســاختار اقتصادی تعادل شــکل 
می گیرد و شــرکت هایی که به معنــای واقعی رقابت 
پذیر هستند و اساســا در صادرات توانمند هستند 

راحت تر می توانند رقابت کنند. 
وی بیان داشت: وقتی شرایط برای کارخانه های 
تولید کننده یکسان باشد و برخی از تولیدکنندگان 
از رانــت برخوردار نباشــند، بنابرایــن رقابت منفی 
بین شــرکت ها تولید کننــده نیــز از بین مــی رود و 
شــرکت ها براســاس توانمنــدی و بهــره وری تولید 

خواهند کرد و می توانند برند خود را حفظ کنند. 
مودودی اظهار داشت: بهره گیری از مواد اولیه 
ارزان قیمت در صــادرات اصال به معنای صادرات 
نیست و این کار در واقع اتالف و حراج منابع است. 
یــد تولیــد و  فــزود: بــرای صــادرات با وی ا
تکنولوژیمان در بخش های مختلف به روز باشد 
و بایــد تنــاژ و تیــراژ تولیدمــان در مقیاس هــای 

صادراتی باشد. 
سرپرســت ســازمان توســعه تجارت ایران اظهار 

اخبار
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گــر در صــورت حــذف ارز 4200 تومانــی  داشــت: ا
صادراتمان کاهــش یابد، بایــد در بخش هایی که 
می تواند ســبد صادراتــی را غنا ببخشــد و ظرفیت 
رقابت پذیر ما را افزایش دهد سرمایه گذاری کنیم.

ــزایـــش قــیــمــت نــان  ــه افـ هــرگــون
غیرقانونی است

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
در اطالعیه ای اعالم کرد: هرگونه افزایش قیمت نان 

در کشور غیرقانونی است.
و  ا  غــذ ی صنعــت  ه خبــر یــگا پا ش  ر ا گــز بــه 
(، از روابط عمومی سازمان  گروفودنیوز کشاورزی)ا
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان؛ این نهاد 
در اطالعیه ای اعالم کرد: هرگونه افزایش قیمت نان 

در کشور غیرقانونی است.
در ایــن اطالعیــه آمده اســت: بــا توجه بــه اعالم 
قیمت 25 قلم کاالی اساســی توسط وزارت جهاد 
کشــاورزی از جملــه انــواع نــان، ســازمان حمایــت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان در اطالعیه ای 
اعــالم کــرد بــر اســاس دســتورالعمل ها و ضوابــط 
تدویــن شــده قبــل، هرگونه تغییــر در قیمــت نان 
پیــش از این بــه کارگروه های اســتانی گنــدم، آرد و 
گذار  نــان بــا ریاســت اســتانداران سراســر کشــور وا
شــده و قیمت هــای اعالمــی اخیــر توســط وزارت 
جهاد کشــاورزی صرفًا مربوط به شهر تهران است 
که پیش از این در کارگروه اســتانی مصوب شــده و 
ارتباطی به سایر استان ها و شهرستان های سراسر 

کشور ندارد.
بر اســاس این گزارش، قیمت های اعالمی شــهر 
تهران نیز پیــش از این در کارگروه گنــدم، آرد و نان 
اســتان تهران مصوب شــده و در حال اجراســت و 
می بایست رعایت شود و هیچ گونه افزایشی نباید 

صورت گیرد.
بدیهی است تمام بازرســان سازمان های جهاد 
کشــاورزی، صنعت، معدن تجارت و اتــاق اصناف 

سراسر کشــور مکلف اند با هر گونه افزایش قیمت 
انــواع نــان برخــورد قانونــی الزم معمــول و پرونده 
ع وقت به شعب  تخلف برای برخورد قانونی در اسر

سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کنند.

چرا برخی پنیرها روز به روز آب 
می روند؟

عضــو هیــات مدیــره انجمــن صنایــع لبنــی 
توضیحاتی در خصوص کوچک شــدن قالب پنیر 

ارائه کرد.
به گــزارش ایســنا؛ محمد فربــد در پاســخ به این 
سوال که چرا قالب های پنیر لیوانی برخی برندها 
روز به روز کوچکتر و آب نمک داخل آن بیشتر می 
شود، گفت: کوچک شدن اندازه پنیر گاهی در اثر 
پدیــده آب انداختگی اســت. برخــی پنیرها مانند 
یواف یا ســفید دچار این پدیده می شــوند. یعنی 
آب پنیر در اثر شرایط نامساعد در طی تولید یا پس 
از آن از پنیر جدا شــده و به کاهش وزن پنیر ) وزن 

آبکش ( منجر می شود.
وی ادامه داد:سال 13۹3 از پژوهشگاه استاندارد 
تقاضا کردیم که پدیده آب انداختگی پنیر را بررسی 
و درصد مجاز آن را اعالم کند. براساس گزارش تهیه 
شده توسط این مرکز 14تا 15 درصد آب انداختگی 
در مورد پنیرهای یواف مجاز است. گذشت زمان 
و افزایــش دمــای نگهداری باعــث افزایــش میزان 

درصد آب اندازی می شود.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع لبنی در پاسخ 
به ســوال دیگــری مبنــی براینکه آیا کوچک شــدن 
پنیرها عالوه بر پدیده ذکر شــده می تواند ناشــی از 
کم فروشی برخی برندها باشد و آیا انجمن نظارتی بر 
گر مصرف کنندگان  گفت:ا واحدهای تولیدی دارد؟
احساس کردند وزن پنیر با عددی که بر روی بسته 
آن درج شده همخوانی ندارد کافیست که آن را وزن 
گر این موضوع اثبات شود که برندی  کنند و قطعا ا
اقدام به کم فروشی کرده با آن برخورد خواهد شد 

و انجمن صنایع لبنی نیز پیگیر آن خواهد بود.
به گفته وی مصرف کنندگان می توانند شکایات 
خود را در سامانه های سازمان بازرسی و نظارت یا 
انجمن صنایع لبنی ثبت کنند کــه قطعا پیگیری 

خواهد شد.
وی در پایان با بیان اینکه در این پدیده بحث کم 
فروشی مطرح نیست بلکه به دالیل ذکر شده پنیر 
آب خود را از دست می دهد و کوچکتر به نظر می 
رسد، گفت: رقابت میان شرکت های لبنی به حدی 
باالست که هیچ برندی با کاهش کمیت و کیفیت، 

خود را از عرصه رقابت خارج نمی کند.

قیمت  درصــــــدی   ۱۰ کـــاهـــش 
لبنیات به دلیل عدم همراهی 

شبکه فروشگاهی محقق نشد
دبیر انجمــن صنایع فــرآورده هــای لبنی ضمن 
اعالم این موضوع که کاهش 10 درصدی قیمت سه 
محصــول پرمصرف لبنی در مقیــاس ملی به علت 
عدم همراهی شبکه فروشگاهی امکان پذیر نشده 
است از مســئوالن درخواست کرد که امکان توزیع 
مستقیم سه قلم کاالی لبنی و یا قرار دادن در سبد 
معیشت کاال را فراهم و وزارت صمت شبکه عرضه 
مستقیم کاال را به انجمن صنایع لبنی معرفی کند.
بــه گــزارش ایســنا؛ حــدود یــک مــاه پیــش وزیــر 
جهــاد کشــاورزی از کاهــش 10 درصــدی قیمــت 
برخی از محصــوالت لبنی خبر داد و اعــالم کرد که 
با تصمیمی که در ســتاد تنظیم بازار گرفته شده و 
بنا به دستوری که رئیس جمهوری در مورد ثبات 
قیمت هــا و فراوانی و دسترســی اقالم صــادر کرده 
است، از 17 مهرماه قیمت سه محصول اصلی شیر، 

ماست و پنیر ارزان خواهد شد.
بر اســاس این تصمیم مقرر شــده بود که شرکت 
هــای لبنــی و شــبکه توزیــع از محــل ســود خــود 
هرکــدام به مصرف کننــده 5 درصد تخفیف دهند 
که سرجمع سه محصول لبنی پرمصرف یعنی شیر 

اخبار
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نایلونی ۹00 گرمی پاستوریزه ساده، ماست دونیم 
کیلویی ســاده و پنیر یــواف 400 گرمی بــا 10 درصد 

تخفیف به دست مصرف کنندگان برسد.
بنابر گفته فعاالن صنایــع لبنی از 17 مهرماه این 
تخفیف توسط شرکت های لبنی بر روی محصوالت 
مذکور اعمال و بر روی ظروف محصوالت نیز درج 
شده است. یعنی صنایع به وعده خود عمل کردند. 
همچنین فروشــگاه هــای زنجیره ای نیــز اقدام به 
گر  عرضه محصوالت دارای تخفیف کــرده اند.  اما ا
این کاهــش قیمــت در بازار محســوس نیســت به 
این دلیل اســت که مغــازه هــا و ســوپرمارکت ها به 
دلیل افزایش هزینه های آب، برق و اجاره بها با این 
تخفیف موافق  نبوده و برخــی از مغازه ها به دلیل 
ســود کم این اقالم حتی مایل به دریافت و فروش 

این سه محصول در مغازه های خود هم نیستند.
کری- دبیــر انجمن صنایع  در این راســتا رضا با
فرآورده های لبنی در نامه ای به معاون اول رئیس 
جمهــوری، وزیــر جهادکشــاورزی، وزیــر صمــت و 
معاون بازرگانــی داخلی وزارت صمت ضمن اعالم 
ایــن موضــوع کــه کاهــش 10 درصدی قیمت ســه 
محصول پر مصرف لبنی در مقیاس ملی به علت 
عدم همراهی شبکه فروشگاهی امکان پذیر نشده 
است درخواست کرد که امکان توزیع  مستقیم سه 
قلم کاالی لبنی و یا قرار دادن در سبد معیشت کاال 
فراهم شود و وزارت صمت شبکه عرضه مستقیم 

کاال را به انجمن معرفی کند.
در متــن نامــه دبیــر انجمــن صنایــع فــرآورده 
، وزیر  هــای لبنــی بــه معــاون اول رییــس جمهــور

جهادکشاورزی و وزیر صمت آمده است:
احتراما با توجه به توافق حاصله در دفتر معاونت 
محترم برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد 
کشاورزی و ابالغ شماره 37۹83/500/1400 مورخ 
14/7/1400 معاونــت محتــرم توســعه بازرگانــی و 
صنایــع تبدیلــی وزارت جهــاد کشــاورزی جنــاب 
آقای دکتر گیالنپور با توجه به عدم تامین سهم 15 
درصدی شبکه عرضه فروشگاهی در اجرای طرح و 
اعتراض شماره 10228/132/7 مورخ 27/4/1400 
اتاق اصناف ایران به معاونت محترم اول ریاســت 
جمهــوری تا کنــون اجــرای طرح در مقیــاس ملی 
بعلت عدم همراهی شبکه فروشگاهی امکان پذیر 
نگردیده اســت. لذا اســتدعا دارد دســتور فرمایند 
امکان توزیع عرضه مســتقیم سه قلم کاالی لبنی 
و یا قــرار دادن در ســبد معیشــت کاال فراهم گردد 
تا به هــر میزان کــه مورد نیاز شــبکه توزیع باشــد، 

واحدهای لبنی تولید و تامین کنند.
هیچ محدودیت تنــاژی برای تامیــن اقالم فوق 

الذکر برای اعضاء این انجمن وجود ندارد.
در نامه دیگر دبیر انجمن صنایــع فرآورده های 
لبنی بــه معــاون بازرگانــی داخلــی وزارت صنعت، 

معدن و تجارت آمده است:
احترامــا در پاســخ نامــه شــماره183813/60 
تاریخ4 آبان 1400 آن معاونت محترم به استحضار 
می رساند، شبکه عرضه فروشگاهی به دلیل عدم 
تامین سهم 15 درصدی قانونی آنها، در فروش سه 
قلم کاالی لبنی پر مصرف با اجرای طرح همراهی 
نمی نمایند و اتاق اصناف در جلســه ای که برگزار 
گردیــد پاســخ شــماره 10228/132/7 تاریــخ 27 
مهر 1400 را ارائه نمودند. لذا از آن معاونت محترم 
اســتدعا دارد »شــبکه عرضــه مســتقیم« کاال کــه 
در اختیــار آن وزارتخانه محترم می باشــد، به این 
انجمن معرفی فرمایند تا به هر میزان که مورد نیاز 
شبکه توزیع باشد توسط واحدهای لبنی تولید و 
تامین گردد. برای اعضا این انجمن و شرکت های 

بزرگ محدودیتی در میزان تامین وجود ندارد.
کاهش 5درصدی ســود شــبکه توزیــع منجر به 

تعطیلی این صنف خواهد شد
همچنین رئیس اتاق اصناف ایــران نیز در نامه 
ای به معــاون اول رئیــس جمهوری اعــالم کرد که 
مــاده 2 و 3 قانــون بهبــود محیط کســب و کار می 
گویــد کــه دولــت مکلــف اســت در مراحل بررســی 
موضوعــات مربــوط بــه محیــط کســب و کار برای 
اصالح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی 
اتاق ها و آن دســته از تشــکل هــای ذی ربطی که 
عضو اتاق ها نیســتند، اعــم از کارفرمایی و کارگری 
را درخواست و بررسی کند و هر گاه الزم دید آنان را 
به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید. همچنین 
دســتگاه های اجرائــی مکلفنــد هنــگام تدوین یا 
اصالح مقررات، بخشــنامه ها و رویه های اجرائی، 
نظر تشــکل هــای اقتصــادی ذی ربط را اســتعالم 

کنند و مورد توجه قرار دهند.
در ادامه این نامه آمده است:

اخذ پیشنهادات کارشناسی تشکل های ذیربط 
ضروری بوده و لذا شایســته است در نشست ها و 
جلسات مرتبط با تصمیم سازی و تدوین مقررات، 
نماینده ای از تشــکل مربوطه به ویژه نمایندگان 

محترم سه اتاق حضور فعال داشته باشد.
علی ایحال در نشســتی کــه اخیرا با حضــور وزیر 
جهــاد کشــاورزی و انجمــن مرتبــط بــا محصوالت 
لبنی به منظور تصمیم گیری در خصوص کاهش 
قیمت اقالم لبنی )شــیر نایلونی، ماســت دبه ای، 
پنیر لیوانی UF برگزار شده می بایست نماینده ای 
نیــز از اتاق اصناف ایــران جهت اعــالم نظر حضور 

می داشــت که متاســفانه این امر محقــق نگردید 
و بــه تبع آن در جلســه مذکــور تصمیماتی صورت 
غ از اینکه محصول فوق مورد اســتقبال  گرفته فــار
عمومی )بلحاظ اینکه با داشتن درصد چربی کم( 
قرار ندارند، با اصول فعالیت صنوف توزیعی و خرده 
فروش منافات داشته و به نوعی اجحاف در حقوق 

ایشان محسوب می شود.
از آنجایــی که کمیســیون هیــأت عالــی نظارت، 
ســود صنوف را توزیعی )پخش( 10 درصــد و خرده 
فروش 15 تعیین نموده اســت کاهش 5 درصدی 
سود این صنوف با توجه به هزینه ها جاری از قبیل 
اجاره بهــا و بویژه افزایش 3۹ درصدی دســتمزد و 
هزینه آب، بــرق و گاز و اخــذ مالیات بــر مبنای 15 
درصدی از ســوی دولت، قطعــا منجر به تعطیلی 
صنوف و ایجاد فشــار بر بدنه این قشر زحمتکش 

خواهد شد.
لــذا بــه منظــور جلوگیــری از اجحــاف حقــوق 
متصدیــان واحدهــای صنفــی خــرده فروشــی و 
همچنین ممانعــت از هر گونه اعتراضــات در این 
شــرایط حســاس کنونی مســتدعی اســت دستور 
فرمائید تصمیمات جلســه فوق الذکر ملغی شده 
و نشستی مجدد جهت بررســی موضوع با حضور 

تشکل های ذینفع برگزار شود.

کـــرمـــان: تــولــیــد  ــاق  ــ رئـــیـــس اتـ
به  شدید  افت  با  ایــران  پسته 

۱۳۵ هزار تن رسیده است
ســید مهــدی طبیــب زاده می گویــد: به واســطه 
کمبــود آب، نوســان دمــای هــوا و عدم حمایــت از 
تولیدکنندگان، تولید پســته ایران بــه 135 هزار تن 

رسیده که رقم بسیار پایینی است.
یــگاه خبــری صنعــت غــذا و  پا گــزارش  بــه 
(، بــه نقــل از اتــاق بازرگانی  گروفودنیوز کشــاورزی)ا
ایران؛ رئیس اتاق کرمان با اشاره به اهمیت محصول 
پسته برای کشور و استان کرمان، از وجود یک و نیم 

اخبار
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میلیــارد دالر درآمــد ارزی و 200 هزار نفر اشــتغال در 
این حوزه خبر داد و گفت: پسته در 27 استان کشت 
می شود و عالوه بر ارزآوری و اشتغال زایی با معیشت 

5 میلیون نفر مرتبط است.
ســید مهدی طبیــب زاده در شــصت و هفتمین 
نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
اســتان کرمان با موضوع بررســی مشکالت صنعت 
پسته، افزود: بحث امروز پسته ادامه رقابت و حضور 
در بــازار جهانی اســت آن هم در شــرایطی که رقیب 

اصلی ما یعنی آمریکا دشمن ماست.
وی گفت: در شــرایطی که آمریکا حــدود 500 هزار 
تن تولید پسته دارد، امسال تولید پسته کشور ما به 
حدود 135 هزار تن سیده و در این بین استان کرمان 
که همواره بیش از 60 تا 70 درصد پسته کشور را تولید 
می کرد تنها 50 هزار تن تولید داشته، که کمبود آب و 
نوسانات دمای هوا و عدم حمایت از تولیدکنندگان 

ازجمله علل این کاهش است.
طبیب زاده، ادامه داد: اتاق کرمان و اعضای هیات 
نمایندگان اتاق از مسیرهای مختلف ازجمله برگزاری 
جلســه با رئیس بانک مرکزی، وزیر صنعت، معدن 
و تجــارت و رئیس ســازمان توســعه تجــارت، پیگیر 
رفــع مشــکالت تولیــد و صادرکننــدگان محصوالت 

کشاورزی ازجمله پسته هستند.
رئیس اتــاق کرمان پیشــنهاد تمدیــد مهلت رفع 
تعهدات ارزی تا پایان سال را مطرح کرد و ادامه داد: 
نیاز است ستاد یا کارگروهی ویژه برای حل مشکالت 
حــوزه تولیــد و صــادرات محصــوالت کشــاورزی 

راه اندازی شود.

نمایشگاه دائمی عرضه مستقیم 
مواد غذایی برپا می شود

جهت ایجاد بازار با همکاری شهرداری تهران و 
فدراسیون تشکل های صنایع غذایی کشاورزی 
ایــران نمایشــگاه دائمــی عرضــه مســتقیم مــواد 

غذایی برپا می شود.

ا و  ی صنعــت غــذ ه خبــر یــگا پا ش  ر ا گــز بــه 
کــه  کراتــی  (، طبــق مذا گروفودنیوز کشــاورزی)ا
فدراسیون تشکل های صنایع غذایی و کشاورزی 
ایران با شــهرداری داشــته اســت قرار بر این شــد 
نمایشــگاه دائمی عرضه مــواد غذایــی در جهت 
تنظیــم بــازار در مناطــق 4، 5، 18، 1۹، 21 و 22 

شهرداری برگزار شود.
بر اســاس این گزارش، فدراســیون تشکل های 
صنایــع غذایــی و کشــاورزی ایــران درخواســت 
ایجــاد بــازار و نمایشــگاه دائمی عرضه مســتقیم 
محصوالت غذایی با همکاری اتحادیه بنکداران 

مواد غذایی تهران را داده است.

آمریکا اجازه تهاتر بین ایران و 
بخش  نمی دهد/  را  کستان  پا
کستانی  پا برنج  نمی تواند  خصوصی 

وارد کند
دبیر انجمـــــن واردکنندگان برنج بـــــا بیان اینکه 
کستانی وابســـــته به آمریکا هستند،  بانک های پا

کستان  تصریح کرد: آمریکا اجازه تهاتر بین ایران و پا
را نمی دهد. به همیـــــن دلیل مـــــا نمی توانیم وارد 
کره با این کشور شویم ممکن است بین دولت ها  مذا
بدون دخیل کردن بانک ها تهاتری صورت بگیرد 
اما این امکان سالهاست که برای بخش خصوصی 

فراهم نشده است.
به گـــــزارش ایلنا، عبدالرزاق داود مشـــــاور ارشـــــد 
کســـــتان در امور بازرگانی و سرمایه  نخست وزیر پا
کستان( در  گذاری )سرپرست وزارتخانه بازرگانی پا
کستان  دیدار با وزیر کشاورزی ایران اظهار کرد: پا
دارای برنج و ایران دارای نفت و پتروشیمی است که 

می توانیم این کاالها را با هم تهاتر کنیم.
کســـــتان در امور  مشاور ارشـــــد نخســـــت وزیر پا
بازرگانی و ســـــرمایه گذاری عنوان کرد: ما به شرایط 
تحریمی ایران واقف هستیم و به دنبال یک ساز و 
کار برای ایجاد ارتباط موثر و مفید با برادرمان ایران 
هستیم به همین دلیل پیشـــــنهاد تهاتر را مطرح 
می کنیم. محصوالت دیگری که می توانیم به ایران 
صادر کنیم شـــــامل کینوا، انبه و مرکبات اســـــت و 
امیدواریم مشکالت موجود برای تبادالت تجاری 

در سایه روابط برادرانه با ایران مرتفع شود.
، دبیر انجمن واردکنندگان برنج،  مسیح کشاورز
در گفت وگو بـــــا خبرنگار اقتصادی ایلنـــــا، در مورد 
کستانی گفت: این سخنان بارها  پیشنهاد مقام پا
کستانی ها اعالم شده است اما هیچگاه  از سوی پا

عملیاتی نشد.
کستان  وی بابیان اینکه امکان واردات برنج از پا
برای بخـــــش خصوصی فراهم نیســـــت، بیان کرد: 
کستان  بخش خصوصی سال های سال است که با پا
کره شده اســـــت تا بتواند برنج این کشور را  وارد مذا
وارد کند اما انتقال پول از این کشور 10 تا 16 درصد 
هزینه برای بخش خصوصی ایجـــــاد می کند و این 
کستانی تاثیر  مسئله در قیمت تمام شـــــده برنج پا

مستقیم می گذارد.
کشـــــاورز دربـــــاره دلیـــــل کاهـــــش واردات برنج از 
کستان، بیان کرد: درحال حاضر 85 درصد از برنج  پا
کستانی است.  وارداتی ایران هندی و 15 درصد آن پا
که  اما بهتر بـــــود که این آمار برعکس می شـــــد چرا
کستانی از لحاظ طعم و رنگ به برنج ایرانی  برنج پا
نزدیک تر است و بیشـــــتر با ذائقه مردم همخوانی 
دارد. اما به دلیل مشـــــکالت ایجاد شده در انتقال 
پول ما نمی توانیم این محصول کیفی را به دست 

مصرف کننده ایرانی برسانیم.
به گفته دبیر انجمن واردکننـــــدگان برنج، دولت 
ممکن است در ازای صدور برق یا نفت در بازرگانی 

کستان بگیرد. دولتی، برنج از پا

اخبار
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کستانی وابسته  کشاورز با بیان اینکه بانک های پا
به آمریکا هســـــتند، تصریح کرد: آمریکا اجازه تهاتر 
کستان را نمی دهد. به همین دلیل ما  بین ایران و پا
کره با این کشور شویم ممکن  نمی توانیم وارد مذا
اســـــت بین دولت ها بدون دخیل کردن بانک ها 
تهاتری صورت بگیرد اما این امکان سالهاست که 

برای بخش خصوصی فراهم نشده است.
این فعال اقتصـــــادی در پایان تصریـــــح کرد: ما 
در ازای خرید برنج هندی بـــــه آنها پول می دهیم 
کســـــتان نیز فراهم  امیدواریم که این روند برای پا

شود.

گرانی دوباره  الن در  رد پای دال
زعفران

عضو شورای ملی زعفران ضمن انتقاد از افزایش 
قیمت بی رویه زعفران در یک ماه اخیر گفت: از 
این افزایش قیمت ها سود ناچیزی به کشاورزان 
می رســـــد و منافع کالن آن به جیب کسانی می 
رود که در انبارهای چندتنـــــی، زعفران ها را دپو 

کرده اند.
به گزارش ایســـــنا؛ علی حســـــینی با بیان اینکه 
قیمت زعفران نســـــبت به یک ماه گذشته 2 برابر 
شده است، گفت: بهتر است علت افزایش قیمت 
این محصول از کســـــانی پرســـــیده شود که نقش 
اساســـــی در این گرانی دارند و سود چند برابری از 

موجودی انبارشان می برند. 
وی ادامه داد: زعفران کاالی گرانبهایی اســـــت 
و ارزش باالیـــــی دارد ولی افزایـــــش قیمت آن باید 
منطقی باشـــــد و ضمـــــن در نظر گرفتـــــن حقوق 
تولیدکننـــــده، حق مصـــــرف کننده را نیـــــز در نظر 
داشته باشند. متاسفانه در زعفران قیمت ها به 
نحوی باال می رود که انگار مصرف کننده داخلی 

هیچ حقی ندارد.
عضو هیات رییسه شورای ملی زعفران با بیان 
اینکه این شورا نقشی در تعیین و تکلیف زعفران ها 

در کشور ندارد، گفت: موضوع گرانی لجام گسیخته  
فعلی علیرغم اینکه هنوز تا پایان برداشت زعفران 
حدود یک ماه باقی مانده و از طرفی مقدار قابل 
توجهی زعفران سال گذشـــــته که با قیمت های 
بســـــیار پایین و در حد یک ســـــوم قیمت فعلی از 
کشاورزان خریداری شده و در انبارهای مشخصی 

وجود دارد، قابل درک نیست.
به گفته وی شرایط فعلی  ســـــود ناچیزی برای 
کشـــــاورزان دارد و منافع کالن آن بـــــرای انبارهای 

چند تنی است.
عضو هیات رییسه شورای ملی زعفران در پایان 
گر به همین شیوه جلو برویم پنج  با بیان اینکه ا
سال آینده جایگاهی که در تولید زعفران در دنیا 
داریم  را از دســـــت خواهیم داد، گفت: تصور می 
کنیم که تنها تولیدکننده زعفران در دنیا هستیم، 
در حالی که اینطور نیســـــت. کشت های گلخانه 
گر  ای و منطقه ای به ســـــرعت پیش مـــــی رود و ا
سیاست های کشـــــت، تولید، عرضه و صادرات 
خود را اصالح نکنیم در آینده جایگاهی نخواهیم 

داشت.

آذر  برداشت زعفران تا پایان 
ادامه دارد

نایــب رئیــس شــورای ملــی زعفــران از افزایــش 
قیمت زعفران در بــازار خبر داد و گفــت: با توجه 
به ورود زعفران نو و پیش بینی افت تولید نسبت 
بــه ســال قبــل، قیمــت زعفــران در بــازار افزایــش 

داشته است.
به گــزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان؛ غالمرضا 
میری نایب رئیس شورای ملی زعفران از افزایش 
قیمت طــالی ســرخ در بــازار خبــر داد و گفت: با 
توجه به ورود زعفران نــو و پیش بینی افت تولید 
نســبت بــه ســال قبــل، قیمــت زعفــران در بــازار 

افزایش داشته است .
کنــون حداقــل قیمــت هــر کیلو  او افــزود: هــم ا

زعفران از 8 میلیون تومان به 12 میلیون تومان و 
کثر از 17 میلیون تومان به 24 میلیون تومان  حدا

رسیده است.
میــری ادامــه داد: بــا توجــه بــه اعــالم ســازمان 
تعاون روستایی مبنی بر خرید تضمینی هر کیلو 
زعفــران نگیــن بــا قیمــت 20 میلیــون و 500 هــزار 
تومان، پیش بینــی افت تولید و خریــد زعفران از 
سوی سرمایه گذاران قیمت در بازار افزایش پیدا 

کرده است.
نایب رئیس شــورای ملی زعفران قیمت کنونی 
هــر کیلو زعفــران دســته مربــوط به ســال قبــل را 
12 میلیون تومــان، پوشــال را 17 میلیون تومان، 
ســرگل را 20 تا 21 میلیون تومان، نگین را 18 تا 20 
میلیون تومان و نگین امسال را 21 تا 24 میلیون 
تومــان اعالم کرد و گفــت: در حــال حاضر قیمت 

زعفران ثبات ندارد و مرتب در حال تغییر است.
او قیمــت هــر مثقــال زعفــران دســته را 65 هزار 
تومــان، زعفران ســرگل را 100 هــزار تومان و ســوپر 

نگین را 115 هزار تومان اعالم کرد.
نایب رئیس شــورای ملــی زعفران دربــاره آینده 
بازار طالی سرخ بیان کرد: تا پایان فصل برداشت 
نمی توان پیش بینی دقیقی راجع به شرایط بازار 
داشت، اما آنچه مسلم است تولید این  محصول 
نســبت به سال قبل ناشی از شــرایط خشکسالی 
کاهــش مــی یابــد کــه ایــن امــر بــی تاثیــر در بــازار 

زعفران نیست.
برداشت زعفران تا پایان آذر ادامه دارد

او با اشاره به اینکه برداشت زعفران تا پایان آذر 
ادامه دارد، گفت: با توجه به شــرایط خشکسالی 
و کم بارشــی، تولید نسبت به ســال قبل کاهشی 

است، اما درصدی را نمی توان اعالم کرد.
میری نســبت بــه قاچــاق زعفــران هشــدار داد 
و گفــت: بــا توجــه بــه مشــکالت بازگشــت ارز بــه 
ســامانه نیما و مقرون به صرفه نبودن صادرات، 
قاچاقچیان از این موقعیت سوء استفاده کردند 
و تا زمانی که صادرکننده به ازای هر کیلو زعفران 
صادراتــی یــک میلیــون تــا 2 میلیــون و 500 هــزار 
تومــان مابــه التفاوت بــه ســامانه نیمــا پرداخت 

کند، قاچاق ادامه خواهد داشت.
ایــن مقــام مســئول در پایان با اشــاره بــه اینکه 
صــادرات زعفــران در حال انجــام اســت، تصریح 
کرد: بنابر آمار 6 ماهه صادرات زعفران نسبت به 
ســال قبل 7 درصد رشــد داشته اســت، اما طبق 
ســنوات قبــل صــادرات از 25 مهــر بــه بعــد روند 
کنــون آمــاری در دســت  صعــودی دارد کــه هــم ا

نداریم.

اخبار
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مهنــدس حمیــد فهنــدژ در گفتگو بــا خبرنگار مــا گفت بــا مشــاهده عملکرد 
همســایگانمان، مــی تــوان از کشــورهای ضعیــف همســایه الگوبــرداری کــرد. 
تاجیکستان، ترکمنستان و افغانستان با اینکه از نظر علمی از ما عقب تر هستند  
از نظر کارآیی از ما بهتر عمل کرده اند. کارشان روانتر انجام می گیرد ولی  ما که 
در کشورمان تولید کننده و تاجر هستیم دستمان به جایی بسته نیست، باالی 
ده تا کارخانه داریم ولی گرفتاری داریم و فقط افتخارمان این است که در اتاق 
هیچ وزیر و معــاون وزیر و رئیس بانکــی نرفتیم و یک ریال هــم بدهی بانکی به 
هیچ عنوان در هیچ جا الحمداهلل نداریم. حقوقمان و وضعیتمان به روز است 
کر خداییم. سرباز نظام بودیم و هستیم و خواهیم بود، 4 لیتر خون داریم  و شا
و همه  با یک اشاره رهبری آماده ایم  آن را هدیه کنیم ، وقتی می گویم “همه ” 

یعنی خودم، خانواده ام و همکارانم در گروه  یک و یک.
رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی یک و یک ادامه داد: خوشبختانه در کشت 
و صنعت حرکت خوبی انجام دادیم  در سیســتم کشــت و صنعــت گلخانه ای ، 
سه  کشــت و صنعت فارس چکش در کازرون، کشــت و صنعت پارسیان شفت 
کو در مرز بازرگان   کو در ما در شصت کیلومتری شیراز و کشت و صنعت پیمان ما
را راه اندازی کنیم . ان شــاهلل خدا کمک کند حدود 2600 اشتغال جدید ایجاد 

می کنیم.
 این کارآفرین برجسته کشور افزود: اولویت و همه دغدغه من صادرات است 
که به نظرم یک خدمت و قدمت و رسالت اســت و خوشبختانه جنس و کاالی  
ما نســبت به مواد غذایی خارجی با کیفیت بهتر و قیمت مناسبتری قرار دارد. 
امیدواریم خدا کمک کند فرصت بیشــتری دهد، بتوانیم خدمت بیشــتری به 

کشورم انجام دهیم.
مهنــدس حمیــد فهنــدژ 
در خصــوص بحــث یارانــه 
ی  هــا قیمــت  یــش  ا فز ا و 
گفــت:  تــا  حامــل هــا و … 
زمانیکه همســان ســازی در 
کشــورمان  نشــود متاسفانه 
ویژه خــواری، رانت و دزدی 
خواهــد بــود تــا وقتــی گــپ 
بزرگــی باشــد یک عده ســوء  
استفاده می کنند. به نظرم 
یــد قیمــت  هــر چیــز در با
واقعی خود را داشــته باشــد 
، قیمــت بــرق، بنزیــن وآب 
گر  و.. تــا مثــل دنیــا باشــد . ا
اینکار انجام نشود یک عده 
همیشه دنبال دست درازی 

هستند .
این فعــال صنعــت غذای 
کشــورمان افــزود: مــا بایــد 
سود بانکیمان پایین باشد 
بقیه موارد باال باشد تا کسی 
نتوانــد دســت درازی کنــد. 

االن ســود بانکی 20 درصد است که باالســت باز هم خدا را شکر که قوه قضاییه 
که سود را پایین تر کرد قبال که 30 در صد به باال بود. در بانک با یک چای و قهوه 
مشــتری را پذیرایــی می کنند و ســپس جریمه دو و ســه برابری  به شــخص وام 

گیرنده می دهند، مردم را نزول خوار بار آورده اند.
فهندژ ســعدی ادامه داد: در امارات در بانک دبی اسالمی وام با سود 1/25 
درصــد گرفتــم، این بــرای جمهــوری اســالمی خوب نیســت کــه بگوییــم اینجا 
20درصد بهره مــی گیرند، با این اوضاع همه هم در خانه نشســتند و ســود می 
گیرند و کارایی به صفر رســیده اســت. بعد توقع داریم که 85 میلیون خوب کار 

کنیم و روزگار به وفق مراد بگذرد.
وی افــزود: در ایــن میــان یک عده هــم زمیــن متــری 250 میلیــون تومان در 
خیایان ولیعصر شــمالی و شریعتی شمالی می فروشــند که از عدالت اجتماعی 

به دور است.
ردیس هیئت مدیره گروه صنعتی یک و یک افزود: شــرکت یک و یک شــرکت 
بورســی اســت و در تابلــو اول هســتیم. فهنــدژ در خصــوص تامیــن مــواد اولیه 
کارخانجات گفت :مــواد اولیه را تا حــدود زیادی خودمان تولیــد می کنیم ولی 
گر بخواهیــم کل مواد اولیه را تولید کنیم ســرمایه در گــردش باالیی نیاز  اینکــه ا
دارد، ناهماهنگــی زیاد اســت و دل نگرانی دارد، گرانی و نابســامانی قیمت ها و 
مســایل تحریمی ســختی های خود را دارد. که البته کار بدون ســختی و تالش 

صورت نمی گیرد.
وی در پایان از تاسیس پاالیشگاه گوجه فرنگی در کشور توسط این گروه خبر 
داد و گفت این پاالیشگاه را توسط دانشــگاه تهران به ثبت رساندیم و از ژاپن و 

فرانسه  نیز تائیدیه گرفتیم.

وه صنعتی یک و یک: رئیس هیئت مدیره گر
اولویت و همه دغدغه من صادرات است
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مسعود بختیاری گفت: ویدئوی منتشر شــده در مورد وجود پنبه در کنسرو ماهی، 
شایعه ای بی اساس و تکراری است.

(، به نقل از سندیکای  گروفودنیوز به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی)ا
صنایع کنسرو ایران؛ مانند سال گذشته در فضای مجازی ویدیویی منتشر شده و 
فردی با شستن ماهی مارلین کنسروی، ادعای وجود پنبه در آن را دارد اما بر اساس 
توضیحات مهندس مســعود بختیاری نائب رییس هیئت مدیره سندیکا و رییس 
کمیته فنی صنعت کنسرو آبزیان کشور این نوع از ماهی دارای بافتی متفاوت و ارزش 

غذایی باال است.
کمیته فنی کنسرو آبزیان کشــور وابسته به سندیکاى صنایع کنســرو ایران، بر خود 
الزم می داند که با بهره گیرى از نظرات کارشناسان و متخصصین خبره خود جهت 
تنویر افکار عموم مصرف کنندگان گرانقدر، به شــفاف سازی و اطالع رسانی در این 

مورد بپردازد.
پیش از هرچیز یادآور می شــود که کارخانجات کنســرو ماهی زیر نظر سازمان غذا و 
دارو و سازمان ملی استاندارد و با حضور نمایندگان این دستگاه ها فعالیت می کنند.

مســعود بختیاری در این راســتا گفــت: در صنعت کنســرو ماهی غالبــا از ماهی تون 
استفاده میشود اما به جز ماهی تون، گونه های دیگرى از جمله ماهی مارلین )بادبان 
ماهی( نیز در این صنعت مورد استفاده قرار میگیرد که ویدیوی منتشر شده مربوط 
به این نوع ماهی بوده که بر روى قوطی کنسرو مربوطه نیز نام این ماهی به وضوح 

قید شده است.
ویژگی طبیعی ماهی مارلین داشتن بافتی سخت تر و سفت تر از ماهی تون می باشد.

در فرآیند عمومی شستشوى پروتئین با آب، معموال پروتئین هاى رشته اى عضالنی 
کتین و میوزین، باقی می مانند. این دسته از  و یا پروتئین هاى میوفیبریالر، شامل ا

پروتئین ها که حدود 80 درصد از گوشت ماهی 
را تشکیل میدهد داراى ارزش غذایی، قابلیت 

هضم و جذب باالیی بــوده و از ارزش تغذیه 
اى باالیی نیز برخوردارند.

ضخامت پروتئین هاى میوفیبریالر بر اساس 
گونه و سایز ماهی متفاوت است و در برخی 

گونــه ها ماننــد ماهــی مارلین، بســیار ضخیم 
بوده کــه در اثر شستشــو بــا آب به صورت رشــته 

هایی بــا بافتی شــبیه آنچــه کــه در تصویــر مالحظه 
میشود، به چشم می آید.

هرچه پروتئین هاى این نوع ماهی بیشتر در معرض شستشو قرار گیرد، رشته هاى 
عضالنی شفاف تر و سفید تر می شوند.

گاهی و اطالعی نسبت به  شخصی که این ویدیو را تهیه و منتشر کرده یا هیچ گونه آ
صنعت کنسرو ماهی نداشته و یا مغرضانه اقدام به این امر نموده است.

اما نکته مســّلم و مهم اینکه صنعت کنسرو ماهی یکی از سالم ترین صنایع 
غذایی کشــور محســوب می شــود، چرا که ماده اولیه اصلی آن ماهی است 
کــه در دنیــا بــه غــذاى ســالمتی مشــهور اســت و همچنین بــه دلیــل وجود 
فرآیند حرارتی باال )١٢١ درجه ســانتیگراد( و اعمال عملیات سترون تجارتی 
)استریلیزاسیون(، از هیچگونه ماده نگهدارنده ای در تولیدات این صنعت 

استفاده نمی گردد.
بنابراین مصرف کنندگان فهیم و وفادار، همچون همیشه می توانند با خیالی آسوده 

از محصوالت کنسرو ماهی کشور استفاده نمایند.

وزیر بهداشــت طی حکمی بهرام دارایی را به عنوان رئیس سازمان غذا و دارو 
منصوب کرد.

کولــوژی و دارای 60 مقاله ISI و 14  بهرام دارایی دانشــیار توکســیکولوژی فارما
اچ ایندکس اســت. وی دکترای عمومی داروســازی را از دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهان و Ph.D سم شناسی را از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دریافت 

کرده است.
از سوابق اجرایی وی می توان به عضو کمیته راهبری آالینده ها و تقلبات مواد 
غذایی ســازمان غذا و دارو، عضو کمیته سموم و آالینده های شیمیایی شورای 
فناوری سالمت وزارت بهداشت، موسس رشته سم شناسی در وزارت علوم، عضو 
هیات علمی مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
- بســیج جامعه پزشکی  و مدرس، عضو شــورای مرکزی بســیج داروسازی کشور
کشور، مدیرکل آزمایشگاه های مرجع غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، مجری طرح 
، معاون توســعه کســب وکار گروه دارویی برکت، عضو  ملی ارتقای ســالمت کشور
هیات مدیره شرکت البرزدارو )زیرمجموعه هلدینگ دارویی برکت( و عضو هیات 

تحریریه مجله IJPR اشاره کرد.

و آبزیان کشور: رییس کمیته فنی صنعت کنسر

و شد دکتر بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دار

و ماهی، شایعه است ویدئوی منتشر شده در مورد وجود پنبه در کنسر
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گفتوگو

 آقــای مهندس قــدس بــرای مقدمه لطفا 
کمــی از خودتــان و نحــوه شــکل گیری شــرکتهای 
پخش پگاه و دلپذیر برای خوانندگانمان بفرمائید:
متولــد ســمنان هســتم. دیپلــم ریاضــی را هــم در 
غ التحصیل دانشکده اقتصاد  همین شهر گرفتم. فار
دانشــگاه تهران در سال 1351 هستم. در اسفند 52 
در شرکت مینو استخدام شدم، تا سال 62 در همین 
شــرکت بودم و آخرین ســمت من در مینــو مدیرکل 
فروش ایران بود. سپس به اتفاق سه نفر از دوستان 
و همکارانم در شرکت مینو، شــرکت پخش پگاه را در 
ســال 1362 تاســیس کردیم و توزیع لبنیات بخشی 
از شــهر تهران را به عهــده گرفتیم که با شــرکت های 
ک، می ماس و اداره  شیر پاستوریزه تهران، لبنیات پا
کل بازرگانی اســتان تهران در خصــوص توزیع پنیر و 
کره کوپنــی همکاری کردیم. در ســال 136۹ قــرارد اد 
توزیع را رها و توزیع محصوالت شــرکت های کوچک 
بخش خصوصی را شروع کردیم و چون کمبود تولید 
را در توزیــع محصوالتمان حس می کردیم در ســال 
1370 شــرکت کدبانو با برند دلپذیر که آن موقع برند 
ناشــناخته ای بــود را خریدیــم. ایــن شــرکت دو خط 
داشــت که در یکــی از خط هــا کمپوت و کنســرو و در 
خط دیگر مربــا تولید می کــرد و محصــوالت دیگری 
نداشت ولی شرکت خوبی بود و پایه و اساس داشت، 
بنابراین در آن اقدامات تولیدی زیادی انجام دادیم 
و تحقیقــات زیــادی روی آن صــورت دادیم و پخش 

محصوالت آن را توسط پخش پگاه انجام دادیم.
همه گیری کووید 19 و تاثیــر آن در تولید و 
فروش محصوالت صنایع غذایی را چگونه ارزیابی 

می فرمائید:
گر بخواهم در خصوص تولیدات خودمان بگویم،  ا
گر به مشکل مواد اولیه و بسته بندی بر نخوریم اثر  ا
افزایشی داشته است و فروش بیشتری هم داشتیم 
کنون هم سعی بر این بوده که با کمبود مواد اولیه  و تا
مواجه نشویم. بنابراین در این دو سال افزایش وزنی 
و حجمی محصوالت دلپذیر را در کشور داریم. چرا که 
کثرًا خانه نشین شده اند، از  مردم در این همه گیری ا
گردشگری و میهمانی پرهیز می کنند و به دنبال تنوع  
زندگی در خانه هســتند. یکی از تنوعات  استفاده از 
گون اســت و این  کی  گونا محصوالت غذایــی و خورا
باعث می شــود محصوالت غذایی بیشتری مصرف 
شود. لذا محصوالت ما افزایش داشته و شاهد رشد 

هستیم ولی از سایر شرکتها بی اطالعم.

تحریم ها چه تاثیری در تولیــد و صادرات 
داشته است؟

در اینکه بگوییم تحریم ها اثرگذار نیست، واقعیت 
ندارد. ولی اینکه بگوییم تحریم ها باعث شده ماشین 
آالت و مواد اولیه نتوانیم وارد کنیم این هم نادرست 
اســت. تحریم بــه خصــوص تحریــم پولــی، باعث دو 
اتفاق در مورد  قیمت تمام شده می شود، اول اینکه 
پول با نرخ باالتری در واردات جابجا می شود چرا که 
معمواًل 10 تا 15 درصد هزینه ی جابجایی پول است. 
بــرای اینکــه مــواد اولیــه ای را از کشــوری وارد کنیــد 
نمی توان مستقیم به آن کشور پول داد. باید پول را 
به کشور دیگری که شدنی است بفرستیم و از آنجا به 
کشور دیگر، سپس کشور دوم یا سوم، که در نهایت به 
کشور اصلی بفرستند و هر کدام از اینها سه الی چهار 
درصــد مزد می گیرنــد و در نهایت قیمت تمام شــده 
ده الی پانزده درصد به دلیل هزینه ی جابجایی پول 

بیشتر می شود.
مســئله ی دوم پروســه زمــان طوالنی می شــود به 
گر قرار بوده کاالیی دو ماهه وارد شــود،  عنوان مثاًل ا
ایــن دفعه پنــج ماهه وارد می شــود. آن ســه ماه هم 
با توجه به آن پولی که این وســط وجــود دارد باعث 
می شود قیمت تمام شــده ی مدت زمان برای پول 
هم در قیمت تمام شــده اثرگذار باشــد و آنرا افزایش 

می دهد.
سومین عاملی که در تحریم مطرح است در خیلی 
از موارد به دلیل اینکه فاصله سفارش تا دریافت کاال 
به دالیل مختلف زیاد می شود ممکن است سفارش 
غلــط باشــد و بــا کاهــش مــواد اولیــه و بســته بندی 
گر در کاالیی نیم درصد مواد  مواجه شویم. لذا حتی ا
اولیه تان در فرمول محصول نهایی باشــد، تولید آن 
کاال متوقــف می شــود و ایــن باعــث می شــود در یک 
جاهایی تولید را از دست بدهید. بنابراین اثر این چه 
در باال رفتن قیمت تمام شده و یا عدم تولید باعث از 

دست دادن مشتریان می شود. 
اثرات تورم در حال حاضر همین است. به تبع این 
حرف ها هم قیمت باال رفته و هم ممکن اســت یک 
زمان هایی اجناســی را نداشته باشــیم و بنابراین در 
سفارش ها معطل این دو عامل باشید. قیمت تمام 
شــده زیاد در مورد صادرات به دلیــل اینکه دالر هم 
زمان با آن باال می رود زیاد اثرگذار نیست برای اینکه 
قیمــت دالری کاال تقریبا ثابت می مانــد. ولی نبودن 
کاال و پایــدار نبــودن صــادرات در مقابــل مشــتریان 

خارجی که موقعیــت تحریم ایــران را درک نمی کنند 
اثرگــذار اســت. در مورد وجــه هم هیچ بانکــی پول را 
قبول نمی کند یا ناچاریم ریالــی بگیریم و یا خود دالر 
را بگیریم و دالر را به بانک بدهیم و از آن ریال بگیریم 
که اموراتمان را بگذرانیم. ولی به هرحال دلپذیر هم 
در صادرات نسبت به سال های قبل توسعه داشته 
کنون همه را انجام  و هم اینکه تعهدات ارزی اش را تا

داده است و تعهدات ارزی معوق هم ندارد.
یــی  ا غذ د ا مو ت  نجــا خا ر کا ی  ر همــکا
زیابــی  بــا فروشــگاه های زنجیــره ای را چگونــه ار

می فرمایید؟ آیا با این فروشگاه ها تعاملی دارید؟
حقیقتش خیر تعاملی نداریم به این معنا نیست 
. ولــی  کــه بــا برخــی از فروشــگاه ها کار کنیــم یــا خیــر
واقعیت این است که استقبال آنچنانی از حضور در 
فروشــگاه های زنجیــره ای نمی کنیم بــه دلیل اینکه 
این فروشگاه ها بر خالف شــعاری که مبنی بر دادن 
تخفیف اســت، قیمتشــان بصورت غیر عــادی گران 
  FMSG اســت و یکــی از دالیــل  گرانــی ســبد زندگــی
فروشــگاه های زنجیــره ای اســت. دلیلــش هــم این 
است که طبق ضابطه سازمان حمایت تولیدکننده 
می بایست 15 درصد، پخشی ها 10 درصد و مغازه ها و 
فروشگاه ها باید 15 درصد ســود بگیرند. در حالی که 
فروشــگاه های زنجیره ای 15 درصد ســود مغازه دار، 
یعنــی عمــاًل 13درصــد از قیمــت مصــرف کننــده. در 
گر زیــر 25 تا 40  حالیکــه هیچ فروشــگاه زنجیــره ای ا
درصــد از قیمت مصــرف کننــده را تخفیــف ندهید، 
حاضر به خرید نیســت. در این حالت یا باید به این 
موضوع تن دهید یعنی قیمت را گران کنید به جای 
اینکــه کاالیــی را 100 تومان بفروشــید ، به ناچــار 160 
تومان بفروشید تا بتوانید تامین آن را انجام دهید یا 
از آن بگذریــد.  چون در مجموع طبق آخرین آماری 
که وجود دارد سهم کل فروشگاه های زنجیره ای در 
اقتصاد کشور 12درصد است، لذا تولیدکننده مجبور 
می شود  88درصد بقیه سهم را به جای 100 ریال، 160 
ریال قیمت بزنــد چرا که درج قیمــت مصرف کننده 
روی بســته بنــدی اجباری اســت پــس تولیدکننده 
ناچــار اســت 100 را 160 بفروشــد که فروشــگاه بتواند 
بین 25 تا 40درصد تخفیف دهد و عماًل آن تخفیف 
را از جیب مصرف کننده می دهد. به همین دلیل ما 
رضایــت چندانی نداریم کــه به فروشــگاه زنجیره ای 
جنــس دهیم. اخیرًا شــنیدم که وزیــر جدید صمت 
پیشــنهاد داده است  همه شــرکت ها به جای اینکه 

گفتگو با مهندس محمد اسماعیل قدس رییس هیئت مدیره شرکت کدبانو )دلپذیر( و 
پخش پگاه )دارنده لقب و مدال شوالیه صنعت پخش از کشور بلژیک(
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قیمــت مصرف کننــده را روی محصــوالت درج کنند، 
قیمــت فــروش درب کارخانه را ثبت کنند. شــاید این 
راهی باشــد که فروشگاه ها مجبور شوند سود معقول 

بگیرند و باعث افزایش قیمت مصرف کننده نشوند.
حضرتعالــی بــا توجه بــه حساســیتی که بر 
تتان دارید،  روی مواد اولیه مورد استفاده محصوال
این نگاه شما چه تاثیری در واحدهای کنترل کیفی 

و همچنین تحقیق و توسعه دلپذیر دارد؟
اجازه بدهید که اصالح کنم، کنترل کیفیت و تحقیق 
و توســعه دو بخش مجزاســت. درست اســت که این 
دو واحــد در نهایــت به یکدیگــر مرتبط می شــود ولی 
سئوال مطرح شــده بیشــتر به کنترل کیفیت ارتباط 
دارد. ما زمانی کــه چه دلپذیر را خریدیــم و چه زمانی 
که پخش پگاه را ایجاد کردیم، در زمان جنگ که توزیع 
، لبنیات، پنیر و کره را برعهده داشتیم وسهمیه  شــیر
بندی بود یک گرم جنــس را جابجا نمی کردیم. یعنی 
کیفیت فقط در محصول نیســت بلکــه ارائه خدمات 
هم وجــود دارد که خود این ارائه خدمات باعث شــد 
که مــا را بعنوان یک شــرکتی که کیفیت پذیر هســتیم 
و کیفیــت را پی گیــری می کنیــم بشناســند. وقتــی که 
کارخانه را خریدیم اولین حرفمــان این بود که ما باید 
روی کیفیت کار کنیــم و بهترین کیفیت را ارائه دهیم 
و برآن مبنا کــه کیفیت خوب می دهیم قیمتمان هم  
مناســب باشد و این دوعامل باعث شــود که در مورد 
محصوالت مــا شــناخت حاصل شــود کــه الحمداهلل 
ایــن اتفــاق افتاده اســت. مــا در مــورد خریــد و تامین 
مــواد اولیه و یا مواد بســته بندی حساســیت عجیب 
گر جنســی را می خرند اوال از بهترین  و غریبی داریم و ا
تامیــن کننده های کشــور و یا حتی جهــان می خریم. 
دومًا هر جنســی که وارد کارخانه می شــود ابتــدا وارد 
انبار قرنطینه شده، آزمایشگاه نمونه برداری می کند، 
گر بر اساس کیفیت تعیین شده ای که داشتند، بود  ا
اجازه ورود کاال به انبار مواد اولیه و سپس بسته بندی 
را می دهند در غیر ایــن صورت برمی گردانند. در خط 
تولید هم هر خطی یک مسئول کنترل کیفیت دارد که 
روزی چندین بار و در بچ های مختلف نمونه می گیرند 
گر مطابق با اســتاندارد  و مورد آزمایش قــرار می گیرد ا
تولید نباشــد خــط را متوقــف و یا اصــالح می کنند. در 
بخش ســوم بعد از آنکه محصول ســاخته شد دوباره 
کاال بــه انبار محصول نمــی رود بلکه به انبــار قرنطینه 
محصول منتقل می شــود. هــر کاالیی بــرای خودش 
یک مدت زمان قرنطینه دارد بعنوان مثال کنســرو یا 
رب حداقل 10 روز و سس ها بر حسب نوعشان یک تا 
دو روز است. بنابراین در آن زمان از محصول ساخته 
شده نمونه برداری و آزمایش صورت می گیرد که پس 
از تائیدیه اجازه ورود به انبــار محصول و فروش کاال را 
گر مــوردی گزارش  می دهند. بعد از ایــن مراحل هم ا

شــود که محصولی اشــکال دارد بالفاصله مســئولین 
فروش ما وظیفه دارنــد نمونه گیری انجام دهند و به 
آزمایشگاه بفرستند و بعد از کنترل دلیل ضایع بودن 
را مشــخص می کنند و بالفاصله اجــازه مرجوع کردن 
کلیه محصــوالت در آن بــچ تولیدی بــه کارخانه داده 
می شود. بنابراین ما مراحل بسیار بسیار سختگیرانه 
و پیچیده ای در مورد کیفیت محصــول داریم و همه 
هــم می داننــد دلپذیــر یعنی کیفیــت. من تا بــه حال 
ندیده ام کسی راجع به دلپذیر حرفی بزند و از کیفیت 
آن گله داشته باشد. هرجا صحبت از دلپذیر می شود 

از کیفیت بی نظیر آن یاد می کنند.
در چند سال اخیر شعارهای سال در جهت 
حمایــت از تولیــد اســت، بــا روی کارآمــدن دولــت 
ســیزدهم که محور شــعارهایش اقتصادی بوده، از 
صنایع کشــور تا چه میــزان حمایت صــورت گرفته 

است؟
تنهــا چیــزی کــه حــس کــردم، کســانی کــه ســر کار 
گر حرفــی به آنها  آمده انــد را مثبت می بیینــم.  یعنی ا
زده می شود، گوش می کنند و سعی می کنند پی گیری 
کنند. ضمــن اینکه گیــر ما مدیــران رده اول نیســتند 
و بیشــتر افــراد رده هــای پایین تــر جامعــه در ادارت 
مختلف هستند. بعنوان مثال در بانک کشاورزی که 
در آن حساب داریم  در مورد زمین ما از اداره ثبت البرز 
اســتعالم کرده بودنــد و اداره ثبت البــرز از اداره اوقاف 
اســتعالم گرفته بود. اداره اوقاف جواب داده بود که : 

می گویند نیم دونگ از قریه کردان وقف است بنابراین 
ما نمی توانیم جواب بدهیم که آیا این شرکتی که سند 
رسمی دارد و در چهار باغ قرار دارد وقف است یا خیر؟ 
تا روشن شدن آن ما نمی توانیم پاسخ قطعی دهیم. 

خوب ایــن یعنی چه؟ هرکســی که ســند دارد زمین 
برای آن شخص است مگر اینکه فردی بیاید ادعا کند 
و در دادگاه ثابت کند و بعد سند ما را باطل کنند. بعد 
ما که به اداره اوقاف مراجعه کردیم که این چه جوابی 
است که داده است؟ و چرا ســنگ اندازی کرده اند؟ و 
جلــوی وام و تمدید آن گرفته شــده اســت، در پاســخ 
می گوینــد : شــما بیایید تعهــد دهید که هــر روزی که 
معلوم شد اینجا اوقافی است ما بتوانیم سند را به نام 
خودمان صــادر کنیم. ما هم گفتیم هــر موقع دادگاه 
رفتیــد و دادگاه حکــم داد و رای صــادر کــرد کــه زمین 
وقفــی اســت مــا دســتمان باالســت، شــما می توانید 
ســند بزنیــد. اینها یک مســایل جزئی اســت کــه افراد 
رده پایین ســنگ می اندازنــد و کار انجام نمی شــود و 
هیمنطــور درگیریم . به آقای عمرانی معاون داســتان 
کشور مراجعه کردیم و همه موارد کتبی را به ایشان ارائه 
دادیم ایشــان هم بالفاصله طی نامه ای بــه اداره کل 
دادگستری البرز دستور داده که این موضوع پی گیری 
کثر ظرف یــک هفته به نفــع دلپذیر حل  شــود و حدا
کند. االن یک ماه یا بیشتر از آن زمان می گذرد و اداره 
کل دادگستری البرز اصاًل وقت مالقات به ما نمی دهد. 
این هم از رفع موانع تولید. البته این تنها یک مورد از 
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مسایل ماســت  که من توضیح دادم، از این موارد 
بسیار است که همگی هم مستند است.

در چند وقت گذشــته نمایشــگاه ایران 
گروفود برگزار شد که جای برندهای بزرگ کشور  ا
در آن خالــی بود؟ علــت عدم حضــور برندهای 

بزرگ در نمایشگاه های داخلی چیست؟
یکــی از روش هــای تبلیغــات نمایشــگاه اســت، 
روش های متعددی وجود دارد. حضور در نشریات، 
فضای مجازی، صدا و سیما، بیل بوردها و ... که ارزان 
ترین و ساده ترین نمایشگاه است. اصواًل نمایشگاه 
برای معرفی یک تولید جدید است، تولیدهای قدیم 
که نیاز به معرفی در آن ســطح ندارنــد. همه برندها 
شــناخته شده هســتند و روش های دیگر تبلیغاتی 
را در نظــر می گیرند و اجرا می کنند. بنابراین مســلم 
است که برندهای ملی و مطرح کشور احتیاجی به 

حضور در نمایشگاه ها نمی بینند.
نقش تشکل ها برای حمایت از بخش خصوصی و 

اعضای خود را چگونه ارزیابی می فرمایید؟
واقعیت این است که تا بحال تشکل ها در کشور 
بصورت جدی مطرح و اثرگذار نبوده اند. در وهله ی 
بعدی این است که اعضای هیئت مدیره تشکل ها 
چه کسانی هستند؟ و چگونه این انتخاب صورت 
گر هیئت مدیره مطرح باشند، اینها  گرفته است؟ ا
می توانند جاهای مختلف بروند و اثرگذار باشــند. 
گر اینطور نباشــد و از افراد جوان و ناشناخته  ولی ا
باشند ارگان ها آنها را به حضور نمی پذیرند. بنابراین 
به صورت یکنواخت نمی توان تشکل را ارزیابی کرد. 
گر انتخاب درست باشد و افراد بی غرضی در هیئت  ا
مدیره تشکل ها باشند و نخواهند به نفع خودشان 
کار کنند و به نفع صنفشــان کار کنند یقینــًا اثرگذار 
خواهند بود. کمااینکه از قدیم گفتند یک دســت 
صدا نــدارد. ولــی من ندیــدم تا بحال تشــکل های 

تاثیرگذار آنچنانی وجود داشته باشند.
به پخــش پگاه برگردیــم، نرم افزار ســاپ 
چیســت و توضیحــی در خصوص راه انــدازی آن 

بفرمائید.
سابقه نرم افزاری  ما به زمانی برمی گردد  که اولین 
PC دنیــا کــه IBM 8086  بــود را در ســال 1364 در 
زمان جنــگ و تحریــم از آی بی ام انگلســتان ثبت 
ســفارش  کردیم. البتــه با توجه به زمانــی که صرف 
گرفتن مجوز آن شرکت برای فروش به ما شد، ما با 
پرداخت ما به التفاوت IBM 8088  که جدیدترین 
نســخه آی بی ام در جهان بــود را خریــداری و وارد 
کشــور کردیم. کســی هم  نمی توانســت پی سی نه 
پرینترهای اپســون را که وارد کرده بودیم را فارســی 
سازی کند. بنابراین نیرو گرفتیم و هر دو کامپیوتر و 

پرینتر را فارسی کردیم و بعدًا افرادی که در دفترمان 
کار می کردند  این فارســی را هک کردند و به بیرون 
بردند و مدت ها  به نام پانیذ می فروختند و ما هم 
حرفــی نمی زدیــم. از همانجــا برنامه نویســی بــرای 
توزیــع لبنیــات را شــروع کردیــم و بعــد کــه لبنیات 
را تحویــل دادیــم و پخــش خرده فروشــی را شــروع 
کردیــم، برنامــه نویســی روی سیســتم DOS را آغاز 
کردیم و چون گروه ما و بنیانگذاران همگی از شرکت 
مینو بودنــد و توزیع را بــه معنای واقعــی کلمه می 
دانســتیم، بنابراین برنامه نویســی توزیــع، فروش، 
، اصــول، حســابداری و جاهای مختلــف را بر  انبــار
مبنای آنچه که بازار نیاز دارد، شــروع کردیم. برای 
همین گروه برنامه نویس استخدام کردیم و برایمان 
برنامه نویسی کردند تا زمانیکه دیگر سیستم داس 
با کامپیوترهای قدیم جواب نمی داد. ناچار شدیم 
از داس بــه وینــدوز و بــه وب تغییرسیســتم عامــل 
دادیــم و با سیســتم جدید و برنامــه نویس جدید. 
ســاپ یکی از سیســتم های کامال شــناخته شــده  
پخش و فروش و توزیع و وصول و انبارداری و حتی 
پرسنلی اســت و به طور کامل آنالین و بدون کاغذ 
اســت. گزارشــات بســیار خوبــی دارد و االن مدتــی 
  business intelligent است که گزارشــات را بصورت
یا BI کردیم و هر مدیری می تواند بر اســاس نیازی 
که دارد هر چه می خواهد بسازد و ببیند و مقایسه 
کند و تا االن گفته می شود بهترین برنامه در کشور 
بــرای کار پخش اســت و بعــد از آن برنامه های وب 
کنون برنامه هــای تولید ما  تولید را نوشــتیم. هــم ا
چندیــن ســال اســت در دلپذیــر و کارخانه هــای 
دیگــری کــه داریــم کار می کنــد و آنجــا هم بــه روز و 
Paper less است. دو سیستم توزیع و تولید ما هم 
کنون چند ســالی است که  به هم پیوســته است. ا
گانه ای به نام شرکت سامانه اندیشمند  شرکت جدا
پگاه )ساپ( تاسیس کردیم که به بقیه شرکت های 
تولید و پخش هم نرم افزار می فروشد و تا آنجایی که 
اطالع دارم شــرکتهایی که از این سیستم استفاده 
کرده اند بسیار راضی هستند. یکی از برجسته ترین 
نــکات این سیســتم ها جــدا از یکپارچگــی، آنالین 

بودن، سود و زیان آنالین، تراز آنالین و قیمت تمام 
شده آنالین، باال بردن راندمان، کاهش هزینه ها و 

افزایش سودآوری است.
از حضرتعالــی بعنــوان شــوالیه صنعــت 
پخش تقدیر شده است ممنون میشوم در این 

خصوص توضیحی بفرمائید.
از 50 سال قبل موسسه ای به نام اینوا در بلژیک 
گون افراد  در رشته های مختلف و کشــورهای گونا
خاصی را با ضوابط خاص خود تعیین می کند و در 
یک روز در قصر ســلطنتی در بروکســل جمع کرده 
و به آنها مدال شــوالیه اعطا می کند. در سال 2012 
برخالف تحریم و همه مسائل، ایران را هم در برنامه 
خــود قــرار داده بودند و در چندین رشــته بررســی 
کردنــد و بــه چند نفر مــدال شــوالیه دادنــد. در آن 
زمان بنده را که دبیر انجمن صنعت پخش و بعنوان 
یکی از بنیانگــذاران آن بودم، بررســی کــرده بودند 
و انتخــاب کردند. من هــم در جریــان این موضوع 
نبودم و بعدا دعوتنامه ای برای بنده از بلژیک آمد 

و به آنجا رفتم و مدال را دریافت کردم.
سخن پایانی؟

امروز یکی از سخت ترین کارها تولید است و من 
فکــر می کنم کــه تولیدکننده هــای با برند، کســانی 
هســتند که عاشــق مملکت و مردمشــان هســتند 
که ماندند و بــا این گرفتاری هــا و مانع ها از صبح تا 
شب باالی سر کارشان هستند و فعالیت می کنند. 
گر این ها پول هایشان  وگرنه هر کسی می داند که ا
را در مسیر دیگری بگذارند به مراتب پول بیشتری، 
آرامــش بیشــتر و هــم دردســر کمتــری نصیبشــان 
می شود و هم به سالمتیشان بیشتر فکر می کنند. 
بنابراین نباید فکر شود که سرمایه دار و تولیدکننده 
زالــو صفت اســت. البته چند ســالی اســت کــه این 
کلمه را دیگر نشــنیده ام ظاهرا در کشورمان از بین 
رفته اســت. ولی زمانی به اوج خواهیم رسید واین 
مملکت راه ترقــی در پیش خواهد گرفــت که ما هر 
ســال تولیدکنندگان واقعی را شناســایی کنیم و به 
آن هــا  مــدال و لــوح داده و به نحــوی از آنهــا تقدیر 

کنیم.
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ایجــاد راهکارهــای عملیاتــی در خصــوص ورود کاالهــای ایرانی بــه بغداد، 
جنوب عراق و حمایت از صادرکنندگان نمونه مورد بررسی قرار گرفت.

بــه گــزارش کارآفرینــی و صنعت غــذا؛ این جلســه با حضــور مهنــدس فرزاد 
پیلتن مدیــر کل دفتــر بازرگانی عربــی و افریقایــی، مهندس بــازاری مدیرکل 
دفتر هماهنگی صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی، نماینده اتاق 
، انجمــن های صنایع  بازرگانی ایــران، جمعی از تولیدکنندگان مطرح کشــور
غذایــی، میررضــوی دبیــر ســندیکا و مظفــر عبداهلل رییــس کمیتــه صادرات 
ســندیکا در محل سالن جلســات میالد سازمان توســعه تجارت برگزار گردید 

و پیرامــون مشــکالت و راهکارهــای توســعه صــادرات محصوالت 
کشــاورزی و مــواد غدایی به کشــور عــراق به بررســی و تبــادل نظر 

پرداخته شد.
ســید محمــد میررضــوی بــا اشــاره بــه موضــوع مقطعــی بــودن 
صادرات کنسرو رب گوجه فرنگی و چالش هایی که طی سه سال 
گذشته برای تولید کنندگان به وجود آمده است، گفت: صادرات 
یــک هنر اســت و از دولــت محترم خواســتار حمایت همــه جانبه 
از صادرکننــدگان و لزوم نظرخواهی از تشــکل هــای ذیربط قبل از 

اتخاذ هر گونه تصمیم نهایی شد.
سید مظفر عبداهلل رییس کمیته صادرات سندیکا افزود: با توجه 
به اینکــه کاالهای ایرانی در کشــور عراق با اســتقبال فراوانی روبرو 
میگردد و کردستان عراق از دیرباز خواستگاه تجارت با ایران بوده 
است، لزوم رایزنی با عراق در جهت رفع مانع تراشی های تبعیض 
آمیز نســبت به  کامیون هــای حمل بار ایرانــی در مناطق بغداد و 

جنوب عراق را خواستار شد.
عبداهلل تصریح کرد: بسیاری از اعضای سندیکا از برندهای ملی 
و مطرح بوده و از نظر کیفیت محصول و تطابق با استانداردهای 
گــر صادرکننــدگان از  جهانــی با کشــور ترکیــه قابــل رقابت بــوده و ا
حمایــت های بیشــتری برخوردار باشــند بــازار عراق و کشــورهای 

همسایه به مقاصد صادراتی طالیی مبدل می گردند.
در پایان سایر مدعوین نیز مشکالت و نقطه نظرات واحدهای 

تولیدی خود را ارائه نمودند.
سایر محورهای مورد بحث:

معرفی بازار عراق و روابط تجاری دو کشور	 
بررسی موقعیت رقبای ایران در کشور عراق	 
بررسی وضعیت صادرات محصوالت کشاورزی و غذایی به عراق 	 

طی پنج سال اخیر
تصمیمات:

معرفــی شــرکت خبــرگان بیــن المللی جهــت تاییــد اســتاندارد 	 
کاالهای ایرانی و سایر موارد مرتبط با این موضوع

ارسال مکاتبات انجمن ها به دفتر مهندس بازاری در خصوص مشکالت 	 
صادراتی به کشور عراق

پیگیری سفر رییس اتاق بازرگانی اتاق ایران و اتاق مشترک به کشور عراق 	 
به همراه هیئت تخصصی در حوزه مواد غذایی و کشاورزی

بهره برداری از امکانات مرکز تجاری ایران در سلیمانیه با هدف برند سازی 	 
و توسعه صادرات مواد غذایی

پیشنهاد مشــارکت شــرکت های توانمند ایرانی در نمایشــگاه اختصاصی 	 
بازرگانی ایران در اربیل عراق

و  جلسه کمیته صادرات سندیکای صنایع کنسر
ایران و میز کشوری عراق برگزار شد
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دلیل انتخابسمتنام و نام خانوادگی برگزیدهرتبه

همانطور که خوانندگان عزیز و محترم ماهنامه صنعت غذا استحضار دارند آقایان غالمعلی سلیمانی بنیانگذار گروه صنایع غذایی 
، فردین عالیزاد بنیانگذار گروه صنعتی عالیفرد )سن ایچ(، احمد فتح اللهی رئیس  کاله، مرتضی سلطانی بنیانگذار گروه صنعتی زر
کارون، مهدی کریمی تفرشــی مدیــر عامل مجتمع صنایع  هیئت مدیره ســبزی ایران، احمد صادقیان مدیرعامل شــرکت تک ما
غذایی گلها، علی شــریعتی مقدم مدیــر عالی گروه بین الملــل نوین زعفران، بزرگمهر دادگر مدیر عامل شــرکت دوشــه آمل، صمد 
رسولوی بنیس مدیر عامل شرکت درنا، عبداهلل قدوسی مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران )پگاه( و حسین مصطفی زاده مدیر 
هلدینگ بیژن به ترتیب به عنوان شخصیت صنعت غذای سال های 8۹ تا ۹۹ برگزیده شدند. امسال هم این ماهنامه قصد دارد 
باز هم از نظرات شــما بزرگواران بهره جوید و شخصیت برتر صنایع غذایی در سال 1400 را معرفی نماید. لذا از شما در خواست می 

شود تا فرم زیر را تکمیل و به دفتر ماهنامه ارسال نمایید.
آخرین مهلت ارسال : 1۰ اسفند 14۰۰ - شماره واتساپ  ۰935798331۰

تبصره 1:جدول فوق شامل سه انتخاب می باشد که انتخاب اول 10 امتیاز ،انتخاب دوم 7 امتیاز و انتخاب سوم 5 امتیاز محاسبه
خواهد شد.بنابراین در انتخاب های خود دقت الزم را مبذول فرمایید.

تبصره 2: به فرم هایی که پس از تاریخ 10 اسفند 1400 ارسال می شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

برخی کارآفرینان صنایع غذایی کشور
به ترتیب حروف الفبا

گاهی« تهران همبرگر )مام( - »ابراهیمی« صباح - »احتشام« تروند زعفران - »احمدخانلو« صنعت  »آثاریان« صنایع غذایی مانا - »آ
- »پایــداری« میهن -  آرد - »اروئی« فرآورده های گوشــتی اروئی - »بابایی« ســه نــان - »برهانی« تکدانــه - »بیوک« داداش برادر
کدام پارس - »پیروز حمیدی« کامبیز - »توکلی شانجانی« آی سودا - »ثابت پی« نامی نو -  »جهانگیری« پارس استا  »پاینده آزاد« پا
- »خانمحمدی« نان سحر - »راهب« ایران گالب - »ژائله« شیرین عسل - »سالک نجات« آناتا - »سحرخیز« سحرخیز - »سرمد« 
افرا - »شانجانی« فرمند - »شکروی« فرآورده های غذایی شکلی - »ضیائیان« صنایع آرد ورامین- »طیبی« شهد ایران - »عبداهلل« 
« یک و یک  « پدر خوب - »فروتن« بنیانگذار بهروز - »فهندژ ک - »عبدالهی« سمیه - »عصارزاده گان« آرد جرعه - »فخار روژین تا
( - »قنبریانس« آندره - »کامرانی«  - »فیصل« شاهسوند - »قازاریان« فرآورده های گوشــتی رباط کریم - »قدس« کدبانو )دلپذیر
بهفام - »کاوســی« ترخینه - »کریمی« ماسترفوده )بایودنت( - »گرامی« گلســتان - »مصطفوی« زعفران مصطفوی - »مصطفی 
زاده خوئی« بیژن -  »معصومی« تالونگ - »میرسلیمی« فرآورده های روغنی ایران- »میکائیلیان« میکائیلیان - »ناصری« حلوای 
عقاب - »نصیری« رامک - »نوربخش« دامداران - »هوشنگ نژاد« مینو - »یزدجردی« آرد تابان - »یزدی« خوشگوار - »یغمایی« 

چی توز - »نوری نسب« سمیرا و ... 
لیدرهای دیگری نیز در عرصه صنایع غذایی کشور فعال هستند که در صورتی که نام آن ها از قلم افتاده است و خوانندگان محترم 

ماهنامه صنعت غذا آشنایی دارند، می توانند آن اشخاص را به عنوان شخصیت سال انتخاب نمایند.

نام و نام خانوادگی پرکننده فرم:
میزان تحصیالت:

شغل:
امضاء: شماره تماس:         

انتخاب شخصیت صنعت غذای سال 1400
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عبداهلل قدوسی
مدیرعامل شرکت  پگاه
شخصیت صنعت غذای 

سال 98

غالمعلی  سلیمانی 
شرکت کاله 

شخصیت صنعت غذای 
سال 89

مرتضی سلطانی
شرکت زر ماکارون 

شخصیت صنعت غذای 
سال 90

فردین عالیزاد 
شرکت سن ایچ 

شخصیت صنعت غذای 
سال 91

احمد فتح الهی
 شرکت سبزی ایران 

شخصیت صنعت غذای 
سال 92

مهدی کریمی تفرشی 
شرکت گلها 

شخصیت صنعت غذای 
سال 94

احمد صادقیان 
شرکت تک ماکارون 

شخصیت صنعت غذای 
سال 93

علی شریعتی مقدم 
شرکت نوین زعفران 

شخصیت صنعت غذای 
سال 95

بزرگمهر دادگر
شرکت دوشه آمل 

شخصیت صنعت غذای 
سال 96

صمد رسولوی بنیس
مدیرعامل شرکت درنا

شخصیت صنعت غذای 
سال 97

همان طور که خوانندگان محترم ماهنامه 
صنعت غذا مستحضر هستند امسال نیز مانند 

سال گذشته شخصیت صنعت غذا انتخاب 
گردید. 

این شخصیت نمونه حسین مصطفی زاده، 
مدیر هلدینگ بیژن می باشد.

نظرات تنی چند از اهالی صنعت غذا درباره 
ایشان را می خوانیم:

شخصیت صنعت غـذای
ســـال 99

جناب آقای مصطفی زاده توانایی شکوفایی برند بیژن از بالقوه به بالفعل را داشته اند. انتخاب ایشان به عنوان شخصیت سال را تبریک عرض می کنم.

کالنتریداریان،مدیرعاملشرکتصنایعغذاییسمیه: مهندسمجید

تحوالتی که در چند ســال اخیر در تنوع و کیفیت محصوالت بیژن و توزیع این محصوالت در بازار به خوبی قابل مشــاهده است نشان از هوشمند بودن 
مدیریت مجموعه جناب آقای مصطفی زاده در کنار یک تیم آموزش دیده و با انگیزه دارد. 

گروهتولیدیمحصوالتقارچینو:  از نامیموحدی،مدیرعاملشرکتپارسشهریار
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که عالقمند به درج خبـرهای خود     شرکت های صنایع غذایی 
کس به  در ماهنامه صنعت غذا هستند مراتب را از طریق تلفن یا فا

تحریریه نشریه اطالع دهند .

ــ هـای اخبـار شرکـت
صنــایع غـذایـی

مدیرعامل صنایــع غذایی طبیعت گفت: بعد از گذشــت یک ماه از آتش ســوزی 
این کارخانه صنعت بیمه حتی یک ریال پرداخت نکرده و تولید و اشتغال 3000 نفر 

از بین رفته است.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا به نقل از تســنیم؛ محمد مختاریانی با اشاره به 
خســارت 2700 میلیارد تومانی کارخانه طبیعت خاطرنشــان کــرد: وزارت صمت به 
عنوان متولی تولید حتی حاضر به تشــکیل یک جلســه ستاد تســهیل و رفع موانع 
تولید برای بررســی جوانب و کمک به حل به وجود آمده بر اثر آتش سوزی گسترده 

در کارخانه نیست.
وی افزود: طی یک ماه گذشــته ســتاد تســهیل اســتان یک جلســه برای بررســی 
وضعیت به وجود آمده  برگزار کرده است که حتی مصوبات آن نیز اجرایی نشده است.

مدیرعامل  این شرکت با بیان اینکه حفظ اشتغال 3000 نفری این کارخانه یکی از 
دغدغه های مهم مدیران این شرکت است تصریح کرد: اغلب دولتمردان و به ویژه  
شخص رئیس جمهور به اشتغالزایی و افزایش تولید اشــاره کرده اند امیدوارم برای 

کمک به حل مشکالت شرکت طبیعت به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ کاالهای 
اساســی در زمینه روغن نباتــی، برنــج، رب گوجه فرنگــی، چای و تــن ماهی و حفظ 

اشتغال 3000 نفری ایجاد شده اقدامی انجام دهند.
وی افزود: با توجه به عدم توجهی که طی یک ماه گذشه صورت گرفته امید می رود 
رئیس جمهور شخصا برای کمک به حل مشکالت این واحد تولیدی دست به کار 
شود و دستورات الزم را برای بررسی جوانب موضوع  و کمک به حل مشکالت صادر 

کند.
مدیرعامل شرکت طبیعت متذکرشد: به رغم خسارت سنگین وارد شده و تعطیلی 
کارخانه، تمامی کارکنان حقوق و مزایای خود را تا کنون دریافت کرده اند و برنامه ریزی 
های الزم برای پرداخت حقوق ماه جاری نیز انجام شده است اما واقعیت این است 

که معلوم نیست ادامه این روند تا چه زمانی مقدور خواهد بود. 
مختاریانی در خصوص وضعیت برآورد خسارت و عملکرد صنعت بیمه در پرداخت 
خسارت گفت: بررسی های الزم برای برآورد خسارت انجام شده است اما متاسفانه تا 
کنون صنعت بیمه حتی یک ریال خسارت آتش سوزی کارخانه طبیعت را پرداخت 

نکرده است.
وی افــزود: شــرکت بیمه طــرف قــرارداد حتی اجــازه آواربــرداری نیز نداده اســت و 
وضعیت کارخانه به همان شکل باقی مانده است و امکان بازسازی کارخانه وجود 

ندارد.

مدیرعامل طبیعت: با آتش سوزی یک ماه پیش 
کارخانه ۳۰۰۰ نفر در معرض بیکاری اند/بیمه یک 

ریال خسارت نداد
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گــروه صنایــع غذایــی درنــا بــا حضــور پرقــدرت در 
نمایشگاه بین المللی مواد غذایی دبی به عنوان تنها 
شرکت تولید کننده کیک و کلوچه از ایران در نمایشگاه 

از کیفیت محصوالت ایرانی دفاع کرد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، مدیر حوزه ریاست 
گروه صنایع غذایی درنا با اشاره به اینکه این شرکت تنها 
نماینده ایــران در زمینــه تولید کیک و کلوچــه در این 
رویداد بود گفت : حضور در این نمایشگاه بازتاب بسیار 
کــرات خوبی با شــرکت هــا و تجار  خوبــی داشــت و مذا
کشــورهای آفریقایی و اروپایی و همچنین کشــورهای 
حــوزه خلیج فــارس در ارتبــاط با صــادرات محصوالت 
کرات بــا ارســال نمونه بــه این  انجام شــد کــه ایــن مذا

کشورها ادامه یافته تا به مرحله همکاری برسد.
مهندس پوپک کاویانی افزود: حضور در نمایشگاه ها 
به منظور معرفی و توانمندی های محصوالت شرکت ها 

می باشــد که در اینجا باید بــه این نکته 
اشــاره کنم کــه واقعا محصــوالت غذایی 
ایرانی نــه تنها کــم از محصوالت مشــابه 
خارجــی ندارنــد بلکــه از نظــر کیفــی در 
سطح باالتری قرار دارند و این مظلومیت 
صنایــع غذایی کشــور اســت کــه دیدگاه 

مثبتی نسبت به محصوالت ایرانی حتی در کشورمان 
گر کسی نمونه های خارجی  وجود ندارد، در حالیکه ا
و ایرانــی را )بــدون دیــدن عالمــت تجاریشــان( در یک 
زمان تســت کنــد شــاید از نظــر کیفیــت، طعم و ســایر 

مشخصات، نمونه ایرانی را انتخاب کند .
این مقام مســئول در گروه صنایع غذایی درنا ادامه 
داد : خوشــبختانه در تحقیقات بازار و در بالیند تست 
صورت گرفته امتیاز اخذ شده توسط محصوالت گروه 
صنایع غذایی درنا در مقایسه با رقبا و برندهای مطرح 

اروپایی تفاوت زیادی نداشته است و در نمایشگاه نیز 
این موضــوع را با اســتقبال بــی نظیــر از محصوالتمان 

احساس کردیم.
کاویانی در پایان گفت: حضور در نمایشگاههای بین 
المللی ، تاثیر زیــادی در معرفی توانمندی محصوالت 
شــرکت ها دارد و می توان با ارائه محصوالت با کیفیت 

، قدرت برندهای ایرانی را به رخ جهانیان بکشانیم .
گفتنی است نمایشگاه بین المللی مواد غذایی دبی با 
حضور بیش از هزار و 250 شرکت از 55 کشور جهان از16 

الی 18 آبان در امارات متحده عربی )دبی( برگزار شد.

استقبال تجار وشرکت های خارجی از محصوالت 
صنایع غذایی درنا در نمایشگاه مواد غذایی دبی

کارون، بزرگترین تولیدکننده  صنایع غذایی انسی ما
و صادرکننده رشــته  کشــور در آســتانه گذر از نیم قرن 
فعالیت، در رویدادی از تمبر یادبود خود رونمایی کرد.
به گــزارش کارآفرینــی و صنعت غــذا، مدیــران گروه 
کارون بــه عنــوان یکــی از  صنایــع غذایــی انســی مــا
قطب هــای تولید محصوالت غذایی رشــته ای چون 
کارونی و رشته های سوپ، آش و پلویی، در نشستی  ما
با نمایندگان مجلس شورای اسالمی و مقامات دولتی 
اســتان البرز، ضمن تشــریح توانمندی هــا، برنامه ها 
و اهــداف خــود بــرای بازار هــای داخلــی و صادراتــی، 
مشکالت پیش روی صنایع را تشــربح و به برخی کم 

لطفی ها به اقتصاد بخش خصوصی انتقاد کردند.
در ایــن مراســم یاســر میراحمــدی رئیــس هیــات 
کارون بــا بیان  مدیره گــروه صنایــع غذایی انســی ما
اینکه ایــن مجموعه یکی از بزرگتریــن تولیدکنندگان 
و صادرکننــدگان محصــوالت رشــته ای اســت، 
اظهارداشت: ســال گذشته موفق شــدیم 7 میلیون 
یــورو از محصوالتمــان را صادر کنیم و در بــازار داخل 
نیــز بــا پنجــاه نمایندگــی محصوالتمــان را در اختیــار 

مصرف کنندگان داخلی قرار می دهیم.
وی با اشاره به مشکالتی که صنایع کشور با آن روبرو 

هســتند، تصریــح کــرد: بزرگتریــن آفتــی کــه امروز 
تولیدکننــدگان محصــوالت رشــته ای و آرد بــا آن 
روبرو هستند، بحث تأمین گندم و توزیع ناعادالنه 
آن در کشــور اســت کــه موجــب افزایش پرشــمار 
شیرینی فروشی ها و تعطیلی واحدهای صنعتی 

گتی شده است. کارونی و اسپا تولیدکننده ما
کارون  مدیرعامل گروه صنایع غذایی انسی ما

با اشاره به اینکه این مجموعه موفق شده در شرایط 
کارونی  فرمی  ســخت تحریم بزرگترین خــط تولیــد ما
دنیا را وارد کشــور کردیم، توضیــح داد: این موفقیت 
باعــث تعجــب مهندســان ایتالیایــی که بــرای نصب 
این دســتگاه به ایران آمدند شــده بود که چگونه در 
شرایط تحریم موفق به انتقال این خط تولید به ایران 
شده ایم، اما متاسفانه با سیاست های اشتباه برخی 
دستگاه ها مجبور به تعطیلی این خط با ظرفیت 50 

نفر اشتغال شده ایم.
در ادامه این مراسم رؤسای کمیسیون های مجلس 
شورای اسالمی ضمن تقدیر از تالش و زحمات گروه 
کارون، نســبت بــه وجــود  صنایــع غذایــی انســی مــا
مشکالت پیش روی صنایع کشور ابراز نگرانی کرده و 

کید کردند. بر کمک به رفع آنها تأ

در پایان این مراسم تمبر یادبود پنجاهمین سالگرد 
کارون رونمایی شد. گروه صنایع غذایی انسی ما

گفتنی اســــت در مراســــم بازدید از مجموعه گروه 
کارون جمعی از نمایندگان  صنایع غذایی انســــی ما
ؤســــای  مجلــــس شــــورای اســــالمی از جملــــه ر
کمیســــیون های جهــــش و رونــــق تولیــــد، صنایع و 
معادن، بهداشت و درمان، کشــــاورزی، آب و منابع 
طبیعی، قضایــــی و حقوقــــی، نماینده شهرســــتان 
شهریار، مالرد و صفادشت، اعضای کمیسیون جهش 
تولید و همچنین فرماندار، شهردار و اعضای شورای 
شهر مالرد و صفادشــــت، رییس شرکت شهرک های 
صنعتی، نیروی انتظامــــی، مدیران دولتی و مدیران 
و مســــوالن شهرســــتان مــــالرد و صفادشــــت حضور 

داشتند.

صنایع غذایی انسی ماکارون از تمبر ۵۰سالگی خود رونمایی کرد
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ایــن روزها رقابتهای لیگ برتر والیبال کشــور در حالی آغاز شــده که 16 تیم در 
آن به رقابت می پردازند و ترکیب تیم ها به لحاظ بازیکن، مربی وحجم سرمایه 
گــذاری به گونه ای اســت کــه رقابت بــرای قهرمانی از همیــن ابتــدای لیگ آغاز 

شده است.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، در این بین باشگاه فرهنگی ورزشی لبنیات 
هراز آمل با معرفی تیم جوان، باانگیزه و تقریبا بومی در دومین ســال حضور در 
لیگ برتر به عنوان تنها نماینده صنایع غذایی کشور پا به عرصه گذاشته و انگیزه 

های بسیاری برای حفظ و بهبود جایگاه سومی سال قبل را دارد.
 سرو قامتان لبنیات هراز آمل به عنوان “سفیران سالمتی” درست زمانی که 

عرصه از حضور حامیان و برندها خالی شده بود و در روزهای فشارهای مادی 
و معنوی همه جانبه به صنایع غذایی کشور بار دیگر ثابت کردند جریان امید 
در پیکــره نیمه جــان تولید همچنان باقی اســت و پرچم شــور و هیجان را در 
استان و به خصوص شــهر قهرمان پرور آمل مقتدرانه برافراشــتند تا بار دیگر 
در قبول مســئولیت های اجتماعی لبنیات هراز آمل را سرآمد صنایع غذایی 

ایران کند.
گردان بهروز عطایی آرزوی موفقیت داریم وامیدواریم پیروزی های  برای شــا
پیاپــی جوانــان برومند والیبــال لبنیــات هــراز کام تلخ صنایــع غذایی کشــور را 

شیرین کند.

نمایشــگاه Gulfood Manufacturing اصلی ترین رویداد تجاری جهت معرفی آخرین توانمندی های فنی و علمی شرکت های تولید و صادر کنندگان مواد اولیه 
و همچنین ماشین آالت تولید و بسته بندی صنعت غذا در منطقه خاورمیانه، جنوب آسیا، آسیای میانه و آفریقا است.

 به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، نمایشــگاه گلفود دبی یک نمایشگاه منحصر به فرد از نوآوری هایی است که منجر به رشد سریع  کار و تجارت تولید کنندگان 
صنایع غذایی در این بازار به شدت رقابتی، خواهد شد.

حضور بیش از 1544 شرکت کننده از 54 کشــور در قالب 52 پاویون ملی، ارائه نوآوری ها در زمینه مواد اولیه و سیستمهای تولید و بسته بندی، فرصت مالقات 
با بیش از 358۹۹ تولیدکنندگان مواد غذایی و نوشیدنی ها از 160 کشور  ، بیش از 81000 مترمربع فضای نمایشگاهی، آشنایی با آخرین روش ها، تکنولوژی ها و راه 

حل های حرفه ای، برای بهینه کردن تولید، کارخانه، روش های تولید و سود بیشتر از مزیت های حضور در این نمایشگاه می باشد.
گروه صنعتی و پژوهشی زر افتخار دارد در این نمایشگاه از 16 الی 18 آبان ماه از ساعت 10 صبح الی 18 بعدازظهر میزبان حضور ارزشمند شما باشد در محل مرکز 

تجارت جهانی دبی سالن شیخ سعید غرفه S1-E56  باشد.

ر  حضور گروه صنعتی و پژوهشی ز
در نمایشگاه موادغذایی دبی

لبنیات هراز آمل تنها 
نماینده صنایع غذایی در 

لیگ برتر والیبال کشور
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کید بر اینکه اعتبار و اهمیت والیبال در خانواده  مدیرعامل شرکت داروسازی باریج اسانس با تا
این شرکت بر کسی پوشیده نیست، گفت: انتظار داریم تیم والیبال بانوان باریج اسانس در فصل 
گرچه بدون تردید شایســتگی و توانمندی رسیدن حتی بر روی  جدید رتبه مناسبی کســب کند ا

سکوهای سه گانه را نیز داریم و این موفقیت دور از انتظار نیست.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، به نقل از روابط عمومی باشگاه باریج اسانس، اهلل حجازی در 
جلسه اعضای تیم والیبال بانوان باشگاه باریج اسانس افزود: مجموعه باریج اسانس در راستای 
انجام وظایف سازمانی و مسئولیت های اجتماعی خود همواره توجه و حمایت ویژه ای نسبت به 
رشته های مختلف به ویژه در حوزه ورزش حرفه ای بانوان داشته و با همین هدف در فصل جدید 

باشگاه باریج اسانس در لیگ حرفهای والیبال بانوان فعالیت خواهد کرد.
وی اظهار داشــت: با توجه به ســابقه درخشــانی که شرکت داروســازی باریج اســانس در عرصه 
باشگاه داری داشته، از اهمیت، مسئولیت و رســالت خطیر مدیران و مربیان رشته های مختلف 

گاهی دارم. ورزشی آ
مدیرعامل شرکت داروسازی باریج اسانس گفت: شاید در نگاه اول، این شرکت با یک تیم جوان 
وارد فصل جدید خواهد شد اما بر این باور هستیم که اعضای تیم والیبال بانوان باریج در این فصل 

هم می توانند با دستیابی به موفقیتهای بزرگ، شایستگی خود را بخوبی نشان دهند.
با توجه به شــروع مسابقات ســوپر لیگ بانوان کشــور از 13 آبان 1400 اعضای تیم والیبال بانوان 
باشگاه باریج اسانس در جلسه ای با اهلل حجازی مدیرعامل داروسازی باریج اسانس حضور یافتند 

و نقطه نظرات خود را برای مسابقات آینده بیان کردند.
در این جلسه فاطمه حسیبی مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شرکت داروسازی باریج اسانس و محمدرضا واعظ مدیر این باشگاه حضور داشتند.

مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر بانوان ایران جام «سردار دلها» با حضور تیمهای جوانان زرتشتی یزد، سایپا، ذوب آهن اصفهان، پیکان، ستارگان فارس، 
مس رفسنجان، مهرسان، باریج اسانس کاشان، ریف اصفهان و شهرداری ورامین برگزار می شود.

بانوان والیبال باریج اسانس به دنبال 
احیای گذشته پرافتخار این باشگاه

کرم )ص( وامام صادق )ع( گروه صنعتی  همزمان با میالد با سعادت رسول ا
خوتکا وارد فاز تولید آزمایشی شد.

بــه گــزارش کارآفرینی و صنعــت غذا، همزمــان با ایام خجســته میالد رســول 
کرم )ص( وامام جعفرصادق )ع( شرکت صنایع غذایی شکرشکن مازندران از  ا
زیرمجموعه های گروه صنعتی خوتکا  فاز آزمایشــی تولید کیک، بیسکوییت، 
ویفر و کاپ کیک خود را آغاز کرد.این شــرکت غذایی با بهره گیری از بروز ترین 
دســتگا های تولیدی با اســتانداردهای بین المللی و اســتفاده از کارشناسان 
متخصــص ومتعهد بــا حضور نماینــدگان کمپانی هــای بزرگ کشــور در عرصه 

صنایع غذایی وارد فاز تولید آزمایشی شد.

بر اســاس این گزارش، راه اندازی فاز آزمایشــی تولید کیک،بیسکوییت،ویفر 
وکاپ کیــک بــا هــدف تکمیل ســبد محصــوالت و نــوآوری وخالقیــت در خلق 
کتورهای ســالمتی ، معرفی طعم  محصول جدیــد ومنحصر بفرد و توجــه به فا
هــای جدید و حرکت جدی به ســمت مشــتری مــداری صورت گرفتــه که این 
امر نشــان از برداشــتن گام های مهمــی در ایجاد یــک برند ملی وبیــن المللی 

خواهد بود.
شــایان ذکر اســت، شــرکت شکرشــکن مازنــدران از زیــر مجموعه هــای گروه 
صنعتی خوتکا می باشــد کــه در حاضر بیــش از 300 نیرو در آن مشــغول به کار 

هستند.

گروه صنعتی خوتکا وارد فاز تولید آزمایشی شد
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غالمعلی سلیمانی با بیان اینکه برای تولید باید ارز تک نرخی شده و شرایط برای سرمایه گذاران 
فراهم شود، گفت: در حوزه صنایع لبنی بر تحریم ها غلبه کردیم و نتوانست مانع تولید شود.

غالمعلی ســلیمانی، مدیرعامل و موســس صنایع غذایی کاله، ارز چند نرخی را مشکل عمده 
تولید کنندگان عنوان کرد و افزود: از سالهای گذشته وجود چند نرخ ارز به ضرر تولید کنندگان 

تمام شده و مانع بزرگی در برابر تولید بوده است.
کید بر ارز تک نرخی  گفت: باید شرایط را برای سرمایه گذاران بزرگ فراهم کرد زیرا تنها تولید و صادرات می تواند مانع باال رفتن ارزش دالر در برابر ریال باشد،  وی با تا

و البته رسانه ها هم می توانند با انعکاس واقعیت ها بازوی کمکی برای تولید کنندگان باشند.
ســلیمانی که در جریان بازدید خبرنگاران از پاالیشگاه شــیر کاله در ســعید آباد صحبت می کرد، گفت: امروز از شــیر دهها نمونه فراورده جدید به دست می آید و راه 

اندازی پاالیشگاه شیر به اقتصاد کشور کمک می کند.
، کلســیم گرفته تــا پروتیین و پودر پفک ســازی، ارزش افزوده دهها برابر به شــیر اضافه می کنــد و ارزآوری آن را  کتوز به گفته این مســئول، هر کدام از اجزای شــیر از ال

بیشتر می کند.
کنون دارای 40 شرکت و 20 کارخانه است و آنطور که خودش می  ســلیمانی که شرکت لبنی کاله را در سال 1370 به عنوان یکی از شرکت های سولیکو تاســیس کرده ا

گوید هر ماه یک کارخانه جدید ایجاد می کند.
کنون با راه اندازی فاز نخست آن روزانه  پاالیشــگاه شــیر که در منطقه سعید آباد منطقه شــهریار دایر شــده ظرفیت تجزیه و فراوری 5 میلیون شــیر در روز را دارد که ا
1٫2 میلیون لیتر شیر در این مکان تجزیه و چربی و خامه آن گرفته می شود پس از آن نوبت به فراورده های بسیار مهم مانند استخراج پروتئین، کازئین، کلسیم، مواد 
معدنی و غیره می رسد که هر کدام از اینها در محصوالت مهمی مانند غذای کودک و مواد تغذیه ای ورزشکاران استفاده می شود، بیش از 40 نوع پنیر ساخته می شود 

که عمدتا صادراتی است.
، کره و  ، ماست، پنیر به گفته ســلیمانی ارزآوری اصلی شیر پس از تجزیه این ترکیبات است که در سالیان گذشــته به آن بی توجهی شده و به چند فراورده اصلی نظیر

کتفا شده است. خامه و دوغ ا
مدیرعامل کارخانه کاله گفت: محصوالت کاله به ارزش 300 میلیون دالر صادر می شود که راه اندازی پاالیشگاه های شیر می تواند ارزش این صادرات را به 2 میلیارد 

دالر برساند و بیشترین ارزآوری را پس از کارخانه های پتروشیمی برای کشور داشته باشد.
وی درباره نقش پاالیشگاه های شیر کاله گفت: ظرفیت تولید کره را در کشور تا 200 تن باال می برد و عالوه بر خودکفایی صادر کننده هم می شویم.

سلیمانی افزود: برای پاالیشگاه سعید آباد 6000 میلیارد هزینه شده که 50 درصد پیشرفت داشته است.
گرچه هزینه های تولید را افزایش داده اما نتوانســته مانعی در برابر تولید باشد، تمام دستگا ه های الزم را از کشورهای مختلف و به  وی این راهم گفت که تحریم ها ا

روش های خاص وارد کرده است.
کی است دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته در این مکان که عمدتا برای راه اندازی بخش تولید غذای کودک بود از کشورهای آلمان و سوئیس  بر اساس این گزارش، حا

وارد شده که هنوز از بسته  خارج نکرده بودند.
یعقوب شیدایی گماسایی

مدیرعامل صنایع غذایی کاله: 

تحریم ها نتوانست جلوی رشد 
صنعت لبنی را بگیرد
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حس خوب سالمتی 
با محصوالت سالمت 

محور بیژن 

با اضافه شدن روغن کنجد و زیتون، سس کچاپ زیتون و سس ساالد زیتون 
به محصوالت غذایی بیژن سبد سالمت محورها سنگین شد.

بنا بر گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، با توجه به سیاست  ارتقای محصوالت 
، ســس کچاپ زیتون و همچنین  ، روغن کنجد و زیتون فرابکر ســالمت محور
ســس ســاالد زیتون به محصوالت غذایی بیژن پیوســت تا از این به بعد این 

محصول ارگانیک در سبد مصرف کنندگان بیژن حضور داشته باشد.
روغن کنجــد تولید بیژن، در دو نوع پرس تصفیه شــده و پرس ســرد به بازار 
عرضه شده است که تکنولوژی تولید آن ها از هم متفاوت است و هر یک دارای 

خواص منحصر به فرد است.
روغــن کنجــد تصفیه شــده در دمــای بــاالی 80 درجــه ســانتی گــراد تولیــد 
کثــر 45 درجه  می شــود،  در حالیکــه روغــن کنجد پرس ســرد در دمــای حدا
ســانتی گراد اســتخراج می شــود و در اثر اعمال فشــار در دمای پایین، بدون 
اســتفاده از حرارت و به وســیله دســتگاه های اســتخراج 
مکانیکی )مانند پرس( تهیه می شود. هدف از انجام این 
روش، جداسازی ذرات معلق است. این فرایند به نحوی 
گی های تغذیه ای و  صورت می پذیرد کــه تغییری در ویژ
همچنین ماهیت روغن، ایجاد نمی شود. خالص سازی 
ایــن مدل روغن، بــا روش هایی چون شست شــو با آب، 
ته نشین شدن، صاف کردن و سانتریفیوژ کردن صورت 

می گیرد.
روغــن زیتــون فرابکــر در دو وزن  500 میلی لیتــر و  ٢50 
میلی لیتر عرضه شده است. این محصول در بسته بندی 

شیشه با طراحی چشم نواز راهی بازار شد.
روغن زیتون بر اســاس اســیدیته و اولئیک اســید آزاد 
درجــه بنــدی می شــود و بهترین نــوع آن، روغــن زیتون 
فرابکر است. روغن زیتون فرابکر یا فوق بکر، روغن زیتونی 
تصفیه نشده اســت که جزء انواع با کیفیت روغن زیتون 
محســوب می شــود. روش اســتخراج روغن زیتون فرابکر 
به گونه ای اســت که طعــم واقعی میوه زیتون احســاس 
می شود و ویتامین ها و مواد معدنی موجود در زیتون به 
فراوانی یافت می شــود چــرا که در تهیه محصــول از مواد 
شــیمیایی و فرآیندهــای حرارتــی اســتفاده نمی گــردد و 
خواص روغن حفظ می شود. رنگ آن سبز طالیی است 
و عطــر و طعــم متفاوتــی دارد. پایــان طعــم آن بــه تندی 
مالیمی ختم می شود. بیژن این روغن را برای تهیه انواع 

سس و غذاهای سرد پیشنهاد می کند.
ســس کچاپ زیتون محصــول جدیدی اســت که همتا 
نــدارد. طعــم خوشــمزه کچــاپ بیژن همــراه با تکــه های 
زیتون طعم خاصی را بوجود آورده است. تکه های پالپ 
زیتــون معلق در کچاپ، عالوه بر ســالمتی، حس خوب و 

لذت بخشی را به وجود آورده است.  
طرفداران محصوالت سالمت محور با آرامش خیال می 
توانند سس ســاالد زیتون بیژن را مصرف کنند. همانطور 
که می دانید، سس هایی که بر پایه مایونز تولید می شود 
پایه اصلی آنها روغن است. بیژن با استفاده از روغن زیتون 
در فرمول جدید عالوه بر خوشمزگی، محصولی سالم را به ارمغان آورده است. 

حس خوب سالمتی 
با محصوالت سالمت 

محور بیژن 
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وژین تاک: مدیرعامل شرکت کشت و صنعت ر
ون رفت از وضعیت فعلی کشاورزی است کشاورزی قراردادی  تنها راه بر

ســید مظفر عبداهلل درخصوص کشــت فراسرزمینی 
و اقداماتــی کــه در ایــن خصــوص صــورت داده اســت، 
به خبرنگار ما  گفت: کل کشــورهای همســایه از جمله 
آســیای میانه و حوزه خلیج فارس حتی سایر کشورها 
از جملــه کانــادا را از نزدیــک مشــاهده و بررســی کردم، 
در کشــور خودمان نیز حدود ده استان را مورد بررسی 
قرار دادم. برهمین اساس  در بخش تحقیق و پژوهش 
کارهای زیادی را انجــام دادیم. فاصلــه کارخانه روژین 
ک به کردســتان عراق 350 کیلومتر اســت که نسبت  تا
به مسافت تا تهران که حدود 600 کیلومتر است بسیار 
نزدیک تر می باشــد. یک ســفر نیز به اتفاق وزیر اسبق 
کشاورزی)مهندس حجتی( به ارمنستان رفتیم و دشت 

آرارات را برای کشت فرامرزی مورد بررسی قرار دادیم.
ک افزود:  مدیرعامل شرکت کشــت و صنعت روژن تا
کشــت فرامرزی داســتان خاص خود را دارد، به نحوی 
گر مکانــی را بــرای این امر انتخــاب کرده ایــد اول از  که ا
همه باید دانش فنی و ســپس نیرونی انســانی آموزش 
دیده با خــود ببرید و از آنجاییکه سیاســت و ســرلوحه 
ک با سایر شرکتهای ایران  کار کشت و صنعت روژین تا
متفاوت است و آن داشتن سیستم کانترکت فارمینگ  
)کشــاورزی قــراردادی( می باشــد بــر همین اســاس  ما 
بــا در اختیار داشــتن 5000 هکتار بــدون مالکیت حتی 
یک سانتی متر . با عقد قرارداد و تضمین خرید و کمک 
،کود،آمــوزش بــرای  هــای متعــدد از جملــه تهیــه بذر

داشت،کاشت و برداشت و… اقدامات بزرگی را در کشور 
انجام داده ایم

ســید مظفــر عبــداهلل  ادامــه داد: ولــی در هــر کجــا  
کشاورزی قراردادی دارای خصلت خاص خود هست. 
بعنوان مثال  در  دشــت چمچمال در کردســتان عراق 
کــه دارای آب معدنی و آب و هوای مناســب اســت ، دو 
برند روژین )به معنای نورانی (و ژینو)به معنی زندگانی( 
را داریم. روژین در اربیل و ژینو در ســلیمانیه توزیع می 
شــود. درآنجا با تعامل بســیار خوب کامال بــه همه امور 
مسلط هستیم به نحوی که همکاری هایی با دانشگاه 
حلبچه نیــز داریم. ما امکان بســیار خوب برای کشــت 
فرامــرزی داریم و مــی توانیم این کار را انجــام دهیم اما 
بر خالف پژوهش ها و مقدماتی کــه انجام دادیم هنوز 
کشــت فرامــرزی را اجــرا نکــرده ایم، ولــی در دســتور کار 
داریم. البته شــنیده ام کــه وزارت جهاد در کشــورهای 
ارمنســتان و گرجســتان اقدام به خرید زمین کرده ولی 
با توجه به تحریم های موجود و بحران های اقتصادی 
هنــوز موفق بــه این کار نشــدیم. تا مســائل سیاســی را 
حل نکنیم نمی توانیم به مســائل اقتصــادی بپردازیم 
بــه همین دلیل اســت که کشــت فرامــرزی فعــال  انجام 

نشده است.
این پیشکسوت و کارآفرین صنایع کنسرو کشور  گفت: 
تنهــا راه برون رفت از وضعیت نا به ســامان کشــاورزی، 
کشاورزی قرادادی است یعنی باید با مردم کار کنیم ، به 

دودلیل در دو مقطع زمین های ایران خرد شده است. 
یکی اصالحات ارضی قبل از انقالب و دیگری در ســال 
57 برای کمک بــه کشــاورزان زمین های بــزرگ را خرد 
گــذار کردند. مدیریت کشــاورز خرد  کردنــد و به مردم وا
امکان پذیر نیســت برای همین کشــت و صنعت های 
بزرگ باب شد که زمین های 4000 هکتار تا 10000 هکتار 
را متمرکز کشت می کردند و افراد استخدام می کردند. 
ولی آخرین تکنیک برخورد با کشــاورزی و زمین همان 
کشاورزی قراردادی است به این معنا که با کشاورزان از 
نیم هکتار تا 20 هکتار را تجمیع می کنید. یعنی 5 هزار 
هکتار زمینی که ما مدیریت می کنیم میانگینش حدود 
1٫4هکتار اســت این یعنــی تجمیع زمین هــای خرد و 
تشــکیل کشــت و صنعت های بــزرگ با این تفــاوت که 
زمین برای مردم است و ما مدیریت می کنیم ،آموزش 
می دهیم و کمک می کنیم ، برداشت در هکتار را درست 

ک و… را مدیریت می کنیم. می کنیم، آب و خا
عبداهلل افزود: در یک کلمه کشاورزی قراردادی ضمن 
اینکه تولید ثــروت از دل زمیــن اســت، در واقع احیای 
محیط زیست هم هست. از مزرعه تا سفره را کنترل می 
کنیــم . هدر رفــت آب باید به حداقل برســد ، به همین 
دلیــل 3600 کشــاورزمان باالی ۹5درصــد آبیاری قطره 
ای دارند. مــا اجازه نمی دهیم بذر را مســتقیم کشــت 
کنند، نشــا در اختیارشــان قــرار مــی دهیم. وقتی نشــا 
بدهیــد 10درصد آب نیاز دارد تا در فضــای باز کار کند ، 
45 روز حدود 20 ســانت نشا را رشد می دهید بعد وارد 

زمین می کنید.
ک در  مدیرعامــل شــرکت کشــت و صنعــت روژین تــا
پایان گفت: بنابراین این سیســتم تنها راه برون رفت از 
وضعیت فعلی کشاورزی است به نحوی که دکتر ساداتی 
نژاد، )رئیس ســابق کمیسیون کشــاورزی( و وزیرکنونی 
وزارت جهاد، دکتر خاوازی وزیر سابق جهاد کشاورزی 
و معاونانشان در جریان کامل این موضوع هستند. ما 
دستورالعملی نوشــتیم که توسط معاونت اقتصادی و 
برنامه ریزی وزارت جهاد کشــاورزی تدوین شده است 

تا به سراسر کشور ابالغ شود.
کمیت این اســت ما از دل ســرزمین  هدف همه و حا
خودمان تولید ثروت کنیم و با تولید ثروت، کشــورمان 
رشد اقتصادی پیدا خواهد کرد. در نتیجه رفاه جامعه 
را در پی خواهد داشــت. شایســته ما نیســت در کشــور 
ثروتمنــدی مثل ایران معیشــت مــردم اینگونه باشــد. 
بنابرایــن تنهــا راه بــرون رفــت ایــن قضیــه، کشــاورزی 

قراردادی است.
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تنظیم سیاست های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی

مهدی اسالم پناه رئیس سازمان ملی استاندارد شد

عدالــت در تنظیــم سیاســت هــای حمایتی 
دولتی؛ پیشــنهاد ســندیکای صنایع کنســرو 

ایران در اجرای دستورالعمل هاست!
از ســه ســال قبــل و از زمانــی کــه ارز دولتــی 
واردات تــون ماهیان به یکباره حــذف گردید و 
کنسرو ماهی تون نیز از گروه کاالیی یک خارج شد، 
رفته رفته همانطور که بارها بیان کردیم این محصول 

با چالش های بی شماری روبرو شد.
بسیاری از کارخانجات تولیدی نیمه فعال و غیر فعال شده و تولید کنندگانی که در 
حال حاضر فعال هستند با یک سوم از ظرفیت واقعی خود به تولید ادامه می دهند. 
سندیکای صنایع کنســرو ایران بارها از طریق جلســات و مکاتبات متعدد درصدد 

بازگشت کنسرو ماهی تون به گروه کاالیی یک بوده است.
غ به وجود آمده است این  در حال حاضر با توجه به کش و قوس هایی که در بازار مر
امکان وجود دارد که کنسرو ماهی تون به عنوان غذای سالمتی، سرشار از ویتامین و 
پروتیین به مجالی دست یابد تا باز هم در سفره های خانوار قشر متوسط و ضعیف 

جایی پیدا کند.
در این میان تعدادی از تولید کنندگان عضو سندیکا ابتکار عمل به خرج داده تا 
جایی که در انواع خورش ها از گوشت لذیذ ماهی تون استفاده کرده و جایگاه قابل 

قبولی در بین مصرف کنندگانی که توانایی خرید گوشت قرمز را ندارند یافته اند.
پتانسیل هایی که در کارخانجات تولید کننده کنسرو ماهی تون به عنوان محصولی 
استراتژیک و حائز اهمیت در موارد بحرانی چون سیل، زلزله، جنگ و … وجود دارد 
جای بســی تأســف را باقی می گذارد که این تولیدکنندگان همیشه در صحنه مورد 

کم لطفی واقع شوند.
عالوه بــر این موضــوع، مطلبی که در ایــن یادداشــت قابل تأمل اســت عدالت در 
تنظیم سیاســت های حمایتــی دولتی می باشــد. در حال حاضر حلقــه های اولیه 
)نظیر زراعت، باغــداری و…( از حمایت های دولتی بهره مند می گردند )یارانه کود، 
بذر، ســم و…( دریافت می کنند و در هزینه های انــرژی و آب مصرفی و ارزش افزوده 
نیز از تخفیفات ویژه ای برخوردارمی باشــند؛ اما به محــض اینکه همان محصول از 
ع خریداری و برای مثال وارد کارخانه تولید مربا یا کمپوت می شود از هیچ حمایتی  زار
برخوردار نبوده، تولید کننده هزینه های سربار و مصرفی انرژی را با نرخ آزاد پرداخت 
مــی کنــد، واردات ورق، درب ایــزی اوپن، شیشــه، قوطی و… بــا ارز آزاد نیــز دلیلی بر 
افزایش قیمت محصول نهایی شده و رفته رفته بسیاری از تولیدکنندگان سهم خود 

را در بازار از دست داده و ناچار به تعدیل نیرو روی می آورند.
از آن جایی که طبق بیانات وزیر محترم کشاورزی در صحن علنی مجلس تمامی 
حلقه ها ذینفعان وزارت جهاد کشاورزی بوده؛ فعاالن عرصه صنایع تبدیلی نیز انتظار 

حمایت های عادالنه از دولت محترم را خواهند داشت.

رئیس جمهــور در حکمی مهدی اســالم پناه را برای 
مدت 4 سال به عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد 

ایران منصوب کرد.
به گــزارش کارآفرینــی و صنعت غذا، بــا حکم حجت 
االسالم سید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور، »مهدی 
اســالم پناه« به عنوان رئیس ســازمان ملی استاندارد 

منصوب شد.
در ایــن حکــم بــا اشــاره بــه مأموریــت اصلــی رئیس 
سازمان ملی استاندارد ایران، آمده است: امید است 
بــا اتــکال بــه خداونــد متعــال و بــا »روحیــه انقالبی«، 
کدســتی«، »فسادســتیزی« و اهتمــام بــه مفــاد  »پا
»عهدنامــه مدیــران دولت مردمــی« در گره گشــایی از 
مشــکالت مردم و تحقق »عدالت و پیشــرفت« کوشــا 

باشید.
متن حکم رئیس جمهور به شرح این است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
در اجــرای مــاده )3۶( قانــون تقویــت و توســعه 
نظــام اســتاندارد مصــوب 139۶,7.11 مجلــس 

شورای اســالمی و مصوبه جلســه مورخ 14۰۰.8.11 
شورای عالی استاندارد؛ نظر به تعهد و شایستگی 
جناب عالی، به موجب این حکم برای مدت چهار 
ســال بــه عنــوان »رئیس ســازمان ملــی اســتاندارد 

ایران« منصوب می شوید.
امید اســت با اتکال به خداوند متعال و با روحیه 
کدستی، فسادستیزی و اهتمام به مفاد  انقالبی، پا
»عهدنامه مدیــران دولت مردمی« در گره گشــایی 
از مشــکالت مردم و تحقــق »عدالت و پیشــرفت« 

کوشا باشید.
تفصیل مأموریت ها و انتظارات از آن ســازمان به 

پیوست این حکم ابالغ می شود.
توفیقات آن جنــاب را در انجام شایســته وظایف 
محوله، خدمت رســانی به مردم، تحقق آرمان های 
نظــام اســالمی و بــه ویــژه بیانیــه گام دوم انقــالب 
اسالمی از درگاه خداوند متعال مسألت می نمایم.
سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهوری اسالمی ایران

الزم بــه ذکر اســت مهــدی اســالم پنــاه متولد ســال 
1363، استاد دانشگاه و دکترای مدیریت خط و مشی 
و ُپست دکترای کسب و کارهای نوین از دانشگاه تربیت 

مدرس دارد.
وی دارای سوابق مدیریتی مختلف در وزارت صمت 
بوده و مولــف چندین جلد کتاب تخصصــی در حوزه 

صنعت و معدن است.

دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران سید محمد میررضوی 
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ورش فلفل در فضا لذت پر
گرام نوشت: امروز روز  ایستگاه فضایی بین المللی اخیرا با انتشار تصاویری در حســاب کاربری خود در اینستا

برداشت فلفل و آزمایش طعم آن در فضا بود.
فضانوردان ایســتگاه فضایــی بین المللــی روزانه به انجــام فعالیــت و آزمایش های مختلفــی می پردازند که 
نتایج این آزمایش ها می تواند به طور قابل توجهی درک دانشمندان در زمینه های مختلف را افزایش دهد. 
مطالعات مواد پیشــرفته، بهبــود و افزایش منابع مــواد غذایی در فضــا همگی از جمله کارهایی هســتند که 

فضانوردان در ایستگاه فضایی بین المللی انجام می دهند.
اخیرا فضانوردان در آزمایشــی موســوم به ” Plant Habitat-04” به رشــد فلفل در فضا پرداخته بودند. حال 

خدمه ایستگاه فضایی پس از ماه ها، ثمره تالش های خود را دیده اند که یکی از آنها رشد این فلفل ها است. 
آزمایش پرورش فلفل یکی از پیچیده ترین آزمایشات رشد محصوالت کشاوزی در فضا تا به امروز است چرا 

که دوره رشد این محصول طوالنی بوده و پیش از رشد نیاز به گرده افشانی دارد.
 بذرها شامل بذر فلفل تند سبز هچ اسپانیوال نیومکزیکو با تندی متوسط هستند. این فلفل یکی از

معدود گونه هایی اســت که افراد به طور معمول آن را وقتی ســبز و بعدها که به رنگ قرمز در می آید، مصرف می کننــد. در آزمایش های زمینی 
این فلفل ها مناسب بودن خود برای استفاده در محیط های کنترل شده را نشان دادند.

“مت رومین”)Matt Romeyn( محقق اصلی آزمایش PH-04 پیشــتر گفته بود: این آزمایش به دلیل جوانه زنی طوالنی و زمان رشد 
این محصول یکی از آزمایش های پیچیده رشد گیاه در ایستگاه فضایی است. ما قبال مرحله گل دادن گیاهان را به منظور افزایش 
شانس رشد یک گیاه در فضا انجام داده ایم، زیرا فضانوردان برای رشد محصول باید عملیات گرده افشانی فلفل را انجام دهند. 
فلفل سرشار از ویتامین C و سایر مواد مغذی است. ویتامین C آنها حتی از برخی مرکبات نیز بیشتر است. این موارد باعث 
می شود فلفل یک گزینه عالی برای آزمایش در ایستگاه فضایی باشد. پرورش سبزیجات رنگی در فضا می تواند مزایای 

طوالنی مدت خوبی بر سالمت جسمی و روانی فضانوردان داشته باشد.
این آزمایش بخشی از تحقیقات ناسا در زمینه رشد محصوالت کشاورزی در فضا است زیرا میوه ها و سبزیجات 
به دلیل داشتن مواد مغذی کلیدی مانند ویتامین C و ویتامین K می توانند گزینه خوبی برای رژیم غذایی 
فضانــوردان به خصــوص فضانوردانی کــه در آینده طــی ماموریت هــای طوالنی فضای عمیــق در انجا 

خواهند ماند، باشند.

کارآفرینی و  صنعت غذا       آذر ماه 1400       شماره 38 دوره جدید )143(       ماهنامه 
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، ملخ  در راستای حرکت اتحادیه اروپا به ســمت زراعت و رژیم غذایی پایدارتر
به فهرست غذای تایید شده این بلوک اضافه شد.

؛ برای دومین بار است که اتحادیه اروپا اعالم می کند خوردن  به گزارش رویترز
یک حشره برای انســان ها بی ضرر اســت. پیش از این الرو خشک سوسک زرد 
آرد در ژوئن تایید شده بود. جیرجیرک خانگی هم ممکن است به زودی اضافه 

شود.
کی موافقت کرد،  کمیسیون اروپایی که با ملخ مهاجر به عنوان یک غذای خورا
اعالم کرد ملخ به عنوان اسنک یا یک ماده غذایی به اشکال خشک یا منجمد 

که بالها و پاهایش جدا شده یا به شکل پودر عرضه خواهد شد.
ســازمان ایمنــی غــذای اروپایــی اعــالم کــرد گونه بالــغ ملــخ مهاجر سرشــار از 
کنش  پروتئین بدون هیچ نگرانی ایمنی است با این حال ممکن است باعث وا

آلرژی مردم به سخت پوستان، مایت و نرم تنان شود.
این بازبینی پس از درخواست شرکت هلندی Fair Insects BV صورت گرفت 
که پرورش دهنــده حرفه ای کــرم غذایی، جیرجیرک و ملخ اســت. این شــرکت 

متعلق به شــرکت Protix اســت که 
محصوالت حشره ای تولید می کند 

که به عنوان غذای حیوانات خانگی 
و جوجه مصرف می شود.

کشــاورزی ملــل  ســازمان خواربــار و 
متحد حشرات را به عنوان منابع غذایی 

بســیار مغذی و ســالم که حاوی چربی، پروتئین، ویتامین، فیبر و مواد معدنی 
هستند، شناخته است.

حشــرات کــه روزانه توســط میلیونها نفــر مصرف می شــوند، تحت اســتراتژی 
زراعت جدیــد اتحادیه اروپا که حرکت به ســمت غــذای پایدارتر را تســهیل می 

کند، به عنوان منبع پروتئین شناخته شده اند.
، تایید ملخ به عنوان غذای سالم تحت مقررات غذای  بر اساس گزارش رویترز
جدید 1۹۹7 اتحادیه اروپا صورت گرفته اســت. درخواست برای تایید ۹ حشره 

کی، ارائه شده است. دیگر به عنوان مواد خورا

شــورای کمیســیون اقتصادی اوراسیا 
مقررات فنــی اتحادیه “در مــورد ایمنی 
گوشــت طیور و محصوالت فرآوری آن” 

را تصویب کرد.
این ســند الزامات اجباری محصوالت 
غذایــی بــا منشــاء حیوانــی را تنظیــم مــی 
کند. همچنین اصطالحات یکسان، شناسایی 
قوانیــن ، الزامــات ایمنــی، الزامــات فرآیندهــای تولیــد، 

ذخیره سازی، حمل و نقل، فروش، دفع و برچسب گذاری را ایجاد می کند.
کثر میزان  بر اساس این گزارش، مقررات فنی اینگونه تعریف شده است؛ حدا
 ، مجــاز باقیمانده 50 فــرآورده دارویــی دامپزشــکی در محصوالت کشــتار طیور

ممنوعیت مواد تشــکیل دهنده و افزودنی های غذایی )از جمله فســفات( در 
تولید فرآورده های گوشــتی طیور فرآوری نشده؛ الزام به ذکر ترکیب محصوالت 
؛ استاندارد کســر وزن رطوبت آزاد شده در هنگام  فرآوری شده از گوشــت طیور

، که نباید از 4٪ تجاوز کند. یخ زدایی گوشت طیور
همچنین دیگر مقررات فنی عبارتند از: ممنوعیت اســتفاده از فســفات ها، تقویت 
کننده های طعم و عطر، بنزوئیک، اسیدهای سوربیک و نمک های آنها، مواد خام با 
GMOs و آفت کش ها در تولید فرآورده های گوشتی طیور برای تغذیه کودکان؛ شاخص 
های ارزش غذایی فرآورده های گوشتی طیور )پروتئین، چربی، کربوهیدرات، محتوای 
کثر  کالری( و انحــراف از مقادیــر واقعی از مقادیر ذکر شــده در برچســب و کنتــرل حدا

بقایای مجاز برخی از فرآورده های دارویی دامپزشکی در محصوالت کشتار طیور.
بر اساس گزارش منتشر شده مقررات فنی از 1 ژانویه 2023 الزم االجرا می شود.

بارش سنگین باران باعث شده تا 60 درصد محصول پیاز منطقه ماهاراشترا 
در هند نابود شود و آنها مجبور شوند از ایران پیاز وارد کنند.

به گزارش میددی، گفته می شــود بروز بارش ســنگین باران باعث شده تا 60 
درصد پیاز منطقه ماهاراشــترا هند نابود شــود و حاال گفته می شود هندی ها 
بــا واردات پیــاز ایــران در حــال جبــران ایــن کمبود هســتند. نابود شــدن 
محصــول پیاز باعث شــده تا قیمت ایــن صیفی جات در بــازار هند به 

شدت افزایش یابد.
یک مقام هندی در اینباره گفته ماه گذشته به خاطر بارش 
ع  ع بخش قابل توجهــی از مزار ســنگین باران فصلی مــزار
کنون با کمبود عرضه مواجه  پیاز نابود شد و بازار هم ا

است به همین خاطر بود که تجار 
هندی به سمت خرید پیاز از ایران 

روی آوردند. 
وی می گوید: ایــن نخســتین بــار 

اســت که 100 کانتینــر پیاز از خــارج وارد 
بازار ماهاراشترا می شود. 

این مقام هندی البته مدعی شد کیفیت پیاز هندی از ایرانی بهتر است، اما با 
این حال قرار است طی روزهای آینده پیاز بیشتری از ایران وارد بازار هند شود.
کید کرد: در صورتی که دولت هند اقدام جدی در این باره نکند قیمت  وی تأ

این محصول در بازار هند بیش از این هم رشد خواهد کرد.

ملخ به فهرست غذای تایید شده اتحادیه 
وپا اضافه شد ار

وقوع باران شدید هندی ها را مجبور کرده از 
ایران پیاز بخرند

ضوابط فنی گوشت طیور در اوراسیا تایید شد
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گرانی در شهریورماه  شکر رکوددار 
امسال شد

مطابق اعالم وزارت صنعت، شــکر با رشــد 71.6 درصدی بیشترین افزایش 
قیمت را در کاالهای اساســی آنهم در شــش ماهه امســال به خود اختصاص 

داده است.
(، براســاس  گروفودنیوز به گــزارش پایگاه خبــری صنعت غــذا و کشــاورزی)ا
جدیدترین آمار اعالمی ازســوی وزارت صنعت که به موضوع قیمت کاالهای 
اساســی و مهــم درشــهریورماه 1400 می پردازد، شــکر بــا رشــد 71٫6 درصدی 
بیشــترین افزایش قیمت را نســبت به ســایر کاالهای اساســی در شش ماهه 

امسال به خود اختصاص داده است.
عالوه بر این برنج 55٫۹ درصد، گوش گوساله 63٫7 درصد، گوش گوسفندی 
غ 58٫1 درصد و برنج طارم 63٫7 درصد رشد قیمت را  38٫3 درصد، گوشت مر
در شهریور ماه امسال نسبت به مدت مشابه درسال گذشته ثبت کرده است.

مقدمات ثبت ملی و 
جهانی آیین های مرتبط 
با زعفران تربت حیدریه 

فراهم شد
دبیرکل کمیســیون ملی یونسکو 
در ایــران گفت: مقدمات ثبت ملی 

و جهانی آیین های مرتبط با زعفران تربت حیدریه و همچنین پیوستن 
نام این شهرستان در شبکه شهرهای خالق و یادگیرنده جهانی فراهم 

شده  است.
ع  بــه گــزارش ایرنا؛ حجــت اهلل ایوبــی در بازدیــد از آثــار تاریخــی و مزار
زعفــران تربت حیدریــه افزود: بــا کمــک وزارت میراث فرهنگــی، صنایع 
دستی و گردشگری به سمت ثبت ملی و جهانی آیین ها و آداب و رسوم 
مرتبط با کاشــت، داشــت، برداشــت و فرآوری زعفران این خطه حرکت 

خواهیم کرد.
وی ادامــه داد: زعفــران از محوری تریــن مشــخصه های خــاص شــهر 
تربت حیدریــه و اســتان خراســان رضــوی اســت کــه بخشــی از هویت و 

شناسنامه ایران اسالمی نیز محسوب می شود.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران گفت: زعفران عالوه بر ارزش 
اقتصــادی، در پیوند بــا آداب و رســوم و برنامه هــای فرهنگــی نیز حایز 
اهمیت است و از این رو مقرر شد کارشناسان ما در یونسکو به این شهر 
سفر کنند و ضمن تشریک مساعی با مســووالن محلی مبانی این ثبت 

جهانی را مورد بررسی قرار بدهند.
مرکز شهرستان 225 هزار نفری تربت حیدریه در 150 کیلومتری جنوب 

مشهد واقع است.
کمیسیون ملی یونسکو در هر کشــوری پنج نقش مشخص رابط بین 
دولــت، نهادهای دولتی و غیــر دولتی و افراد با یونســکو، ارائه خدمات 
مشاوره ای در زمینه های کاری یونسکو به دولت، نهادها و سازمان های 
ذی ربــط، نقــش اطالع رســانی، معرفــی اهــداف، راهبردهــا، برنامه هــا 
و انتشــارات یونســکو در ســطح ملــی، نقــش هماهنگ کننــده، انجــام 
هماهنگی های الزم برای اجرای برنامه های یونســکو در کشــور و نقش 
طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه های یونسکو در آن کشور را بر عهده دارد.

روس ها متقاضی 
خرید رب 
گوجه فرنگی ایران

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایــی از افزایش 14.2 درصدی قیمت 
رب گوجه فرنگی به دلیل افزایش صادرات آن به روســیه در بشکه های 

220 لیتری خبر داد.
؛ قاسمعلی حسنی درباره قیمت کاالهای اساسی اظهار  به گزارش مهر
کرد: افزایــش قیمت برنج را تأییــد نمی کنم اما قیمــت رب گوجه فرنگی 

افزایش داشته است.
وی افــزود: رب گوجــه هر قوطــی 30 هزار تومــان بود که طــی یک ماه 
اخیر رشد 14.2 درصدی داشــته و به هر قوطی 35 هزار تومان افزایش 

یافته است.

ر   خبـا ا
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دبیــر اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی درباره علــت افزایــش قیمت 
رب گوجــه گفــت: افزایش قیمــت کارتن بســته بندی، افزایــش قیمت 
پالستیک، ورق فلزی رب، بذر، سم، کود، دستمزد کارگران و حتی خود 
کتورهای مهم افزایش قیمت رب بوده اند. محصول گوجه فرنگی از فا

وی ادامــه داد: امــا اصلــی تریــن عامــل افزایــش قیمــت رب، انگیــزه 
صادرات این محصول بوده اســت. تولید ما خیلی زیاد است اما چون 
، جذابیت زیادی برای  صادرات، ارزآوری دارد که به دلیل نرخ باالی ارز

تولیدکننده در پی دارد، به دنبال صادر کردن این محصول است.
این بنکــدار مــواد غذایی بــه تقاضای باالی روســیه بــرای خرید رب 
گوجه از ایران اشــاره و تصریح کرد: رب گوجه ایــران به صورت فله و در 
بشــکه های 220 لیتری و با غلظت بسیار باال به روسیه صادر می شود؛ 
سپس در کارخانه های فرآوری این محصول در روسیه، به قوطی های 

حاوی رب گوجه با غلظت معمولی تبدیل می شود.
وی خاطرنشــان کرد: ســپس با برند شــرکت های روســی در بازار این 

کشور توزیع می شود.
حسنی افزود: در سایر کاالهای مواد غذایی افزایش قیمت نداشتیم 
کم است؛ چشم انداز ما کاهش قیمت برخی اقالم  و تنها رکود بر بازار حا
مواد غذایی است. کما اینکه در یک ماه گذشته شاهد کاهش قیمت 

حبوبات تا 3 هزار تومان در هر کیلو بوده ایم.

گوجه فرنگی 100  رب 
گران شد/  درصد 

صادرات فله ای 
گوجه به کشورهای 

حاشیه خلیج فارس/ افزایش 60 درصدی 
قیمت شیشه بسته بندی رب

دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران خاطر نشان کرد: قیمت گوجه فرنگی 
در ســال جاری 400 درصد گران شد این در حالیست که قیمت رب گوجه 

فرنگی حداقل 100 درصد گران شد.
به گزارش ایلنا؛ سید محمد میررضوی درباره افزایش نرخ رب گوجه فرنگی 
گفت: خشکســالی نرخ گوجه فرنگی را در ســال جاری افزایشــی کرد. سال 
گذشــته گوجه فرنگی ربی کیلویــی از 800 تا 1200 تومان خریداری می شــد 
این درحالیست که امسال نرخ پایه این محصول از 2000 هزار تومان تا 3700 

تومان خریداری و تحویل کارخانه دار می شد.
وی با اشاره به افزایش 4 برابری قیمت گوجه فرنگی بیان کرد: قیمت رب 
گوجه فرنگی 4 برابر افزایش نداشت. قیمت قوطی رب گوجه فرنگی 22 هزار 
تومان بود اما امسال به حدود 30 هزار تومان رسیده است و گرانی رب گوجه 

فرنگی نسبت به افزایش نرخ سایر محصوالت کمتر است.
دبیر سندیکای صنایع کنســرو ایران ادامه داد: در ابتدای فصل قیمت 

بریکس رب فله ای 250 تا 300 هزار تومان بود اما از آنجایی که رب با گوجه 
فرنگی گران تولید شده است قیمت هر بریکس به 750 هزار تومان رسیده 

است.
این فعال اقتصادی تصریــح کرد: در حال حاضر کمبــود گوجه نداریم و 
حتی میزان قابل توجهی گوجه به صورت فله به کشورهای حاشیه خلیج 

فارس و عراق صادر می شود.
وی با اشاره به افزایش نرخ صنایع پایان دســتی، گفت: نرخ مواد اولیه، 
بســته بندی، قوطــی درب ایزی اپــن، کارتن، دســتمزد کارگــر و…. افزایش 

داشته است پس طبیعی است که نرخ این محصول باال برود.
میررضوی با بیان اینکه کارخانه داران به دلیل عدم موفقیت در صادرات 
رب گوجه فرنگی مقداری مازاد رب داشــتند، تصریح کرد: صادرات رب در 
ســال گذشــته به صورت مقطعی و یــک ماه یک مــاه آزاد می شــد از این رو 
مقداری رب از سال گذشته در کارخانه ها موجود بود. بنابراین رب گوجه 
فرنگی وضعیت مناسب تری نسبت به سایر اقالم کنسروی در کشور دارد.
گر رب در شیشه بسته بندی شود آیا شاهد  وی در پاسخ به این پرسش ا
کاهش نرخ این محصول خواهیم بود، بیان کرد: پرســش خوبی را مطرح 
کردیــد باید بگویم که در ابتدای ســال جاری شیشه ســازان 60 درصد نرخ 
خــود را افزایش دادند. زمانی کــه ما دالیل این گرانــی را از فعاالن این حوزه 
جویا شــدیم در پاســخ به ما گفتند درست اســت که تولید شیشــه ارزبری 
ندارد اما هزینه دســتمزدها و حمل مواد اولیه از معــدن به کارخانه 2 برابر 

افزایش پیدا کرد.
میررضــوی تصریح کــرد: حــدود 20 برند ملــی در زمینه تولیــد رب گوجه 
فرنگی فعال اســت. من به مــردم توصیه می کنم از این برندهــا نیاز خود را 
که کیفیــت این محصوالت قابل قیــاس با محصوالت  خریداری کنند چرا
متفرقه نیست همچنین سازمان های نظارتی تولید آنها را کنترل می کنند.

این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که این دیدگاه وجود دارد 
که در تولید رب گوجه فرنگی بیشــتر از کدو حلوایی استفاده می شود تا 
گوجه فرنگی آیا چنین سخنی را تائید می کنید، بیان کرد: من به شدت 
که قیمت کدو حلوایی به نسبت گوجه بیشتر  به این سخن مخالفم چرا
است و در مقاطعی از سال این محصول در کشور کمیاب می شود. رنگ 
کدو زرد است و من شــاهد استفاده از کدو به جای گوجه در هیچ واحد 

تولیدی نبودم.

راهکاری برای 
ایجاد امنیت غذای 
در شرایط فعلی 
کشور/غنی سازی 
مواد غذایی با ریز 
مغذی ها

کید بر اینکه  رییس مؤسســه پژوهشــی علوم و صنایع غذایی با تا
بخش قابل توجهــی از مواد غذایی در کشــور به صــورت ضایعات و 
دور ریز از چرخه مصرف خارج می شود، گفت: از سوی دیگر افزایش 
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تولید بدون افزایش بهره وری آب، افزایش مصرف آب کشاورزی را به 
دنبال خواهد داشــت؛ از این رو افزایش عرضه مواد غذایی از طریق 
کاهش ضایعات آنها، بهترین شــرایط ایجاد امنیت غذایی در کشــور 

است.
به گــزارش ایســنا؛ قدیر رجــب زاده در خصوص پتانســیل های کشــور 
در زمینه ایجاد و تداوم امنیت غذایی، افزود: به طور کلی بررســی های 
علمی و تخصصی نشــان می  دهد بخــش قابل توجهی از مــواد غذایی 
در کشــور به صورت ضایعات و دور ریز از چرخه مصرف خارج می شــود 
که این موضوع از یک ســو تأسف آور اســت؛ اما از سوی دیگر این جرقه 
را در ذهــن همــه ما ایجــاد می کند کــه تالش بــرای چند درصــد کاهش 
ایــن ضایعــات می تواند اثر قابــل توجهی بــر امنیت غذایی چــه در بعد 
دسترســی به مواد غذایی و چه در بعد توان اقتصــادی خانوار در تهیه 

این مواد داشته باشد.
وی کاهش ضایعــات مواد غذایی را باعث افزایش عرضه مواد غذایی 
و در نهایت کاهش قیمت مواد غذایی در بازار دانست و اظهار کرد: ذکر 
این نکته هم بســیار مهم اســت که افزایش تولید )البته بــدون افزایش 
بهره وری آب( افزایش مصرف آب کشــاورزی را به دنبال خواهد داشت 
که این اصال در شرایط موجود مناسب نیست. اما از سوی دیگر افزایش 
عرضه مواد غذایی از طریق کاهش ضایعات آنها،  فشاری بر مصرف آب 

کشاورزی در کشور نخواهد آورد.
رجــب زاده خاطر نشــان کــرد: از ایــن رو اجــرای برنامه های درســت و 
دقیق برای کاهش ضایعات مواد غذایی بسیار مهم است. بنابراین این 
پتانســیل در کشــور وجود دارد که بدون افزایش مصرف آب کشاورزی، 

می توان قدری شاخص های امنیت غذایی را بهبود داد.
رییس مؤسسه پژوهشــی علوم و صنایع غذایی وجود نیروی انسانی 
متخصــص و تحصیلکــرده فــراوان در حوزه هــای مرتبــط بــا کشــاورزی، 
صنایع غذایی و … در کشور  را از دیگر پتانسیل های مناسب برای ایجاد 
گر برنامه ریزی مناسب برای بهره  امنیت غذایی در کشور دانســت که ا
گیری مطلوب از ظرفیت آنها و نیروهای انسانی متخصص صورت گیرد، 
می توانند کمک شــایانی به ارتقای بهره وری و استفاده از ظرفیت های 

بالقوه در این حوزه باشند.
وی بــه بیان اقدامات این مؤسســه در زمینه ایجــاد امنیت غذایی 
پرداخت و یادآور شــد: مؤسســه علــوم و صنایــع غذایی، بــا توجه به 
مأموریــت ذاتــی خــود و مســؤولیتی کــه در رابطــه بــا ســالمت جامعه 
بــر دوش خــود می دیــده، انجــام پژوهش های متعــدد در این راســتا 
را همــواره در برنامــه خــود داشــته اســت. از جملــه آنهــا می تــوان بــه 
پژوهش هــای متعــدد در رابطــه بــا غنــی ســازی مــواد غذایــی بــا ریز 
مغذی هــا، توســعه و طراحــی غذاداروهــا و غذاهــای فراســودمند، 
جیره هــای غذایی گروه های خاص، شناســایی و حذف آالینده های 

مواد غذایی اشاره کرد.
رجــب زاده ادامه داد: از جمله ســایر اقدامات می توان بــه این موارد 

اشاره کرد:
»تمرکــز بــر توســعه و بــه کارگیــری صمغ هــای بومــی در فرایندهــا و 
فرموالســیون های غذایی و تدوین نقشــه راه تجاری سازی صمغ های 

بومی«
»برگزاری نوآوردگاه مکمل های غذایی و گیاهی«

»برگزاری استارت آپ های مختلف در زمینه طراحی جیره های غذایی 
در شرایط بحران«

»تدوین کتاب “بررســی تحلیلی امنیت غذایی کشور و ضایعات مواد 
غذایی” بــا رویکــرد معرفی چالش هــا و کمک بــه نهادهای مســئول در 

تصمیم سازی و تصمیم گیری«
»برگزاری نشست ها و کارگاه های آموزشــی متعدد ویژه پژوهشگران و 
صنعتگران در خصوص حوزه پژوهشــی مرتبط با امنیــت و ایمنی مواد 

غذایی«.
 وی در پاسخ به این سوال که کیفیت مواد غذایی در کشور را چگونه 
ارزیابی می کنید، گفــت: کیفیت در محصوالت غذایی تعاریف مختلفی 
دارد. به عنوان مثال کاالیی که استاندارد ملی را دریافت می کند، کاالیی 
اســت که از کیفیت مدنظر ســازمان ملی اســتاندارد برخوردار اســت. از 
طرف دیگر موضوع سالمت مواد غذایی، میزان کالری، ارزش تغذیه ای و 
عاری بودن از مواد زیان آور یکی دیگر از جنبه های کیفی در محصوالت 

غذایی است.
رییس مؤسســه پژوهشــی علــوم و صنایع غذایــی اضافه کــرد: از نظر 
تولیدکنندگان باال بودن توان رقابتی و سودآوری، از شاخص های اصلی 
کیفیت مواد غذایی به شمار می رود و حال آنکه مصرف کنندگان تنوع 
باال، ظاهر و طعم و مزه مطلوب، بســته بندی مناسب و جذاب و گاهی 

ارزش غذایی باال را به عنوان کیفیت محصول در نظر می گیرند.
کیــد بــر اینکــه در کشــور مــا محصــوالت غذایی کــه بــا تایید  وی بــا تا
ســازمان ملی اســتاندارد و ســازمان غــذا و دارو در حال تولید هســتند، 
از حداقل هــای الزم در کیفیت و ســالمت برخوردارند، اظهــار کرد: باید 
توجه داشت که استانداردهای ملی ما اغلب برگرفته از استانداردهای 

جهانی است.
رجــب زاده ادامــه داد: در ســال های اخیــر توجــه به ســالمت و ارزش 
تغذیــه ای بــه خصــوص میــزان چربــی، شــکر و نمــک بیشــتر مــد نظــر 
ســازمان های نظارتی قرار گرفته و ضمن اعالم این موارد بر روی بســته 
بندی، رتبه بندی محصوالت نیز بر این اســاس صورت گرفته است که 
گام موثــری در ارتقــاء ســالمت و کیفیت تغذیــه ای محصــوالت و قدرت 

انتخاب مصرف کننده خواهد بود.
وی اضافه کرد: از ســوی دیگر غنی سازی محصوالت غذایی و حذف 
مواد کمتر سالم از محصوالت غذایی بیشتر مورد توجه تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان قرار گرفته است، به گونه ای که در حال حاضر برخی 
محصوالت غذایی تولید کشــور به کشــورهای پیشــرفته صادر می شود 
و کشورهای همســایه نیز اســتقبال بســیار خوبی از محصوالت غذایی 

ایران دارند.
رجب زاده خاطر نشــان کــرد: به طور کلــی می توان گفــت محصوالت 
غذایــی تولیــد کشــور از کیفیــت مناســبی برخــوردار بــوده و الزم اســت 
گاهــی تولیدکننــدگان و مصــرف  تالش هایــی جهــت افزایــش ســطح آ
کنندگان در خصوص شاخص های کیفی و تغذیه ای محصوالت غذایی 
و شــفاف ســازی در ارتباط با برخی اظهار نظرها و شایعات غیر علمی و 
غیر واقعی در این خصوص صورت گیرد. ضمن اینکه توسعه تحقیقات 
و ارتقاء به موقع دانش فنی می تواند به ایجاد تنوع در محصول و بسته 
بندی و بهبود شاخص های تغذیه ای، کاهش هزینه های تولید و توان 

رقابتی باالتر کمک شایانی کند.
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100 هزار تن برنج 
وارداتی در انبارهای 
گمرکات دپو  بنادر و 

شده اند

معاون فنــی و گمرکی گمــرک ایران از دپــوی 100 هزار تنــی برنج های 
وارداتی در انبارهای گمرکات و بنادر کشور خبر داد که 15 هزار تن آنها 

ماه هاست بدون تأمین ارز باقی مانده اند.
(، مهرداد  گروفودنیوز به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی)ا
جمال ارونقی در برنامه زنده تلویزیونی شبکه خبر درباره بالتکلیفی 15 
هزار تن برنج وارداتی در انبارهای بنادر و گمرکات اظهار کرد: ممنوعیت 
فصلی واردات برنج در ابتدای مرداد ماه سال جاری آغاز و گمرک مکلف 

شد از ترخیص هر گونه برنج خودداری کند.
وی ادامه داد: محموله هایی هم داشتیم که قبل از اعالم ممنوعیت 
فصلی برنج وارد گمرکات و بنادر کشور شده بودند و با مصوبه ای که از 
ســتاد تنظیم بازار اخذ کردیم، توانستیم 15 هزار تن برنج را با استفاده 

از این مصوبه ترخیص کنیم.
معــاون فنی و گمرکی گمــرک ایران افــزود: 700 هزار تن برنــج نیز قبل 
از آن و تا آغاز زمان ممنوعیت فصلی برنج ترخیص شــده بود. در حال 
حاضر نیز دو دسته برنج در بنادر و گمرکات داریم، نوع اول، برنج هایی 
هســتند که قبــل از ممنوعیت فصلی وارد گمرک شــده اند کــه تا 8 ماه 
است در بنادر مانده اند؛ گمرک ایران نیز با استفاده از مصوبه ترخیص 
۹0 درصــدی کاالهــای اساســی، بخش زیــادی از آنهــا را ترخیــص کرده 
بود کــه االن 10 درصد تتمه برنج ها و کاالهایی هســتند که قبل از ابالغ 

ممنوعیت واردات برنج، دپو شده اند.
وی تصریــح کــرد: مجمــوع ایــن 10 درصدی هــای باقی مانــده به 15 
هزار تن می رســد؛ گمرک به وزارت جهاد موضوع را اعالم و درخواســت 
کرده که به دلیل شرایط جوی گمرک های بنادر شهید رجایی و شهید 
، بالفاصله در ایــن خصــوص تصمیم عاجلــی اتخاذ و  بهشــتی چابهــار

ابالغ کند.
ارونقــی گفــت: دســته دوم برنج هــای مانــده در گمــرکات و بنــادر به 
برنج هایی برمی گردد که بعد از ابالغ ممنوعیت فصلی واردات برنج وارد 
گمرکات شــده اند و میزان آن، 85 هزار تن است؛ 16 روز بیشتر تا پایان 
ممنوعیــت فصلی واردات برنج باقی نمانده و بعــد از آن باید بالفاصله 

نسبت به ترخیص آنها اقدام کند.
وی خاطرنشــان کرد: به طور کلی نزدیک به 100 هــزار تن در گمرکات 
کید گمرک عمدتًا بر  و بنادر کشور داریم که منتظر ترخیص هستند؛ تأ
15 هزار تن باقی مانده از قبل از ممنوعیت فصلی واردات برنج است تا 
دچار فســاد یا نابودی یا ترخیص بیش از حد نشــوند و ترخیص آنها از 

گمرک سریع تر عملیاتی شود.

معاون گمــرک ایران بیان کــرد: بــرای برنج هایی که ماه هاســت وارد 
گمــرکات شــده انــد، تأمیــن ارز صــورت نپذیرفته اســت و کــد رهگیری 
بانک را ندارند؛ تا زمانی که صاحب کاال این کد رهگیری از بانک را ارائه 
نکندف ترخیص آنها از گمــرک اتفاق نخواهد افتاد. ایــن موضوع را به 
وزارت جهاد کشــاورزی بــه عنوان متولــی واردات برنج اعــالم کرده ایم 
تــا آن را به بانک مرکــزی و بانک های مربوطــه منتقل کند تــا تأمین ارز 

برنج ها انجام شود.
به گفته ارونقی، ارز برنج ها نیمایی اســت و باید کد رهگیری بانک را 

دریافت کنند.
کید کرد: بخش زیادی از آن دسته از برنج هایی که بعد از تاریخ  وی تأ
ممنوعیــت واردات فصلی کــه 1 مرداد 1400 بــود، وارد بنــادر و گمرکات 
شــده اند، تأمین ارز صورت گرفته و کد رهگیری دارند؛ به عبارت دیگر 
برای برنج هایی که واردات آنها ممنوع بوده، تأمین ارز شده ولی برای 
ارزهایی کــه قبل از تاریخ ممنوعیت واردات، به گمرکات منتقل شــده 

اند، تأمین ارز صورت نگرفته است.
ایــن مقام مســئول اضافــه کــرد: در حــال حاضــر دو ســازمان متولی 
ترخیــص برنج های دپو شــده در گمرکات هســتند؛ یکــی وزارت جهاد 
کشــاورزی که از 1 مــرداد به بعد، متولــی این موضوع اســت و خود این 
وزارت خانــه باید موضوع تأمین ارز را در حداقــل زمان از بانک مرکزی 
پیگیری و تأمین کند. ویرایش ثبت سفارش برنج ها هم به دلیل اینکه 
تاریــخ آنها جهــت دریافــت کــد رهگیــری تأمیــن ارز از بانک، بــه اتمام 
رسیده، بر عهده وزارت صمت است؛ بنابراین سه دستگاه وزارت جهاد 
کشــاورزی، وزارت صمت و بانــک مرکزی بایــد بالفاصله اقــدام کنند تا 
شاهد ترخیص برنج های دپو شده در انبارهای بنادر از گمرکات باشیم.

سرمایه گذاری 
مشترک ایران و 
کستان در صنعت  پا
لبنیات

وزیــر صنعت، معدن و تجارت از آغاز تــردد ترانزیتی کامیون های 
ک ایران طی دو ماه گذشته خبر داد. کســتانی از خا پا

 ، ) گروفودنیوز به گزارش پایــگاه خبری صنعت غذا و کشــاورزی)ا
سید رضا فاطمی امین در حاشیه »نهمین نشست اجالس کمیته 
مشــترک تجــاری جمهــوری اســالمی ایــران و جمهــوری اســالمی 
کســتان  کســتان« در جمــع خبرنــگاران با بیــان اینکــه ایران و پا پا
دو کشــور بزرگ و مهم منطقه هســتند، گفت: متأســفانه دو کشــور 

مبادالت زیادی با هم ندارند.
وی ادامــه داد: در این نشســت قرار شــد حجم تبــادالت تجاری 
کســتان طی دو ســال آینده پنــج برابر افزایــش یافته و به  ایران و پا
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پنج میلیارد دالر برسد. همچنین قرار شد ظرف سه ماه آینده موانع 
تجارت آزاد میان دو کشور برداشته شود.

وزیر صنعــت، معدن و تجارت افــزود: تجارت با همســایگان برای 
دولت سیزدهم اهمیت باالیی دارد. رئیس جمهور نیز دستور داده 

تا روابط بین المللی خصوصًا با همســایگان گسترش یابد.
کستان مکمل هم  فاطمی امین خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران و پا
هســتند. همچنین عــالوه بر افزایــش مبادالت کاال، ســرمایه گذاری 

کســتان نیز عملیاتی خواهد شد. مشترک میان ایران و پا
کســتان بــه ســرمایه گذاری ایــران در حوزه هــای  وی بــه تمایــل پا
لبنیات و لوازم خانگی اشــاره و اظهار کرد: همچنین قرار شد روابط 

دو جانبه را به تجــارت بین المللی تبدیل کنیم.
فاطمی امین یادآور شد: در دو ماه گذشــته ترانزیت کامیون های 
ک ایران عملیاتی شده اما برای افزایش این روابط،  کستانی از خا پا
در هر دو کشــور موانعی وجــود دارد؛ بنابراین قرار شــد یک مرکز در 
کز تماس شکل بگیرد و  کســتان به عنوان مرا ایران و یک مرکز در پا

موانع را یک به یک برطرف کند.
وزیــر صنعــت، معدن و تجــارت گفــت: بــا وزارت جهاد کشــاورزی 
برای تبادل محصوالت لبنی میان دو کشــور صحبت کرده ام و وزیر 
جهاد کشــاورزی مایل اســت موانع سرمایه گذاری مشــترک در این 

صنعت برداشته شود.

 

ک  خانه خالق خورا
ایرانی با محوریت 

بخش خصوصی 
راه اندازی می شود

ک کمیسیون گردشگری  در اولین نشست کمیته گردشگری خورا
ک ایرانی با محوریت  اتاق ایران بر لزوم راه اندازی خانه خالق خورا

کید شد. بخش خصوصی تا
 ،) گروفودنیوز به گــزارش پایگاه خبــری صنعت غــذا و کشــاورزی)ا
بــه نقــل از اتــاق بازرگانــی ایــران؛ اولیــن جلســه کمیتــه گردشــگری 
ک و نوشیدنی های ایرانی که یک کمیته جدیدالتأسیس ذیل  خورا

کمیسیون گردشگری اتاق ایران است، برگزار شد.
کبــر عبدالملکــی، رئیــس کمیســیون گردشــگری و صنایــع  علی ا
وابســته اتــاق ایــران در ایــن جلســه گفــت: ایــده راه انــدازی کمیته 
ک در اتاق ایران؛ ایده ای بسیار جذاب و کاربردی  گردشــگری خورا
اســت کــه می توانــد راهگشــایی مناســب برای جــذب و تأمیــن نظر 

گردشگران داخلی و بین المللی باشد.
او در ادامــه ظرفیــت باالی برنــد حــالل را با توجــه به اینکــه تمام 
محصــوالت؛ غــذا و نوشــیدنی های ایرانی حــالل هســتند، ظرفیتی 

ک و نوشیدنی ایران  طالیی برای توسعه گردشــگری و صنعت خورا
دانست.

کشــور در معاونــت فــن آوری ریاســت  مدیــر خانه هــای خــالق 
جمهــوری نیز در این نشســت بــا ابراز خرســندی از راه انــدازی این 
کمیتــه در اتــاق ایــران ضمــن بیــان لــزوم اهمیــت توجــه بــه ســفره 
ایرانــی به عنوان شــاه کلید توســعه گردشــگری و رســالت اصلی این 
ک،  کمیتــه عنــوان کــرد: میهمان نــوازی، توســعه گردشــگری خــورا
برندســازی نوشــیدنی ها و دم نوش هــای ایرانــی و ایجــاد تنــوع در 
منــوی رســتوران های ایرانــی همــه در گرو گســترش فرهنگ ســفره 

ایرانی است.
ک و  ســادات بــا بیــان اهمیــت شناســاندن ظرفیت هــای خــورا
ج  نوشــیدنی های ایرانــی برای گردشــگران خارجــی و ایرانیــان خار
از کشور اســتفاده از خالقیت را در توسعه گردشــگری مهم دانست 
گردشــگری را بــه اســتفاده از  کمیتــه و فعــاالن  و همــه اعضــای 

ظرفیت های خانه های خالق دعوت کرد.
 ســادات ضمن اعالم آمادگــی معاونت فناوری ریاســت جمهوری 
ک ایرانــی بــا محوریــت بخــش  بــرای راه انــدازی خانــه خــالق خــورا
گفت: رسالت این معاونت فعال سازی بخش خصوصی  خصوصی ا
و ایجاد شــرکت های خالق و دانش بنیان در بخش خصوصی است 
و اتاق ایران نیز به عنــوان پارلمان بخش خصوصــی، بهترین مکان 

برای توجه به بخش خصوصی واقعی محســوب می شود.
ک و نوشیدنی های  ، رئیس کمیته گردشگری خورا ستار کیان پور
ایرانی نیز در این جلسه فعالیت های انجام شده در 5 سال گذشته 
ک و نوشــیدنی های ایرانی را  گروه اقتصادی کافــل را در حوزه خورا
برشــمرده و گفــت: برگزاری جشــنواره ســفره ایرانی در ســال 13۹5، 
ک  ایجاد اطلس غذای ایرانی در سطح ملی، راه اندازی کمیته خورا
ایرانــی در وزارت میــراث فرهنگــی، برگــزاری نمایشــگاه بین المللــی 
گردشــگری و صنایع دســتی اصفهــان در ســال 13۹8 بــا توجه ویژه 
ک عشــایر ایرانی و برنامه ریزی بــرای راه اندازی 17 خیابان  به خورا
در کالن شــهرهای کشــور با مشــارکت معاونت عمرانی وزارت کشــور 

ازجمله این برنامه هاست.
کیــان پــور ضمــن بیــان و تبادل نظــر اولویت هــای تعیین شــده 
بــرای ایــن کمیته، اظهــار کــرد: نظــرات اعضــای کمیتــه در حوزه 
لــزوم توجــه بــه برندســازی، توجــه بــه چایــی به عنــوان پیشــران 
نوشــیدنی ها، توجــه بــه گیاهــان دارویــی و دم نوش هــا، توجه به 
مجتمع های گردشــگری ازجمله گنج نامه همدان، توجه ویژه به 
ک  بوم گردی های کشور به عنوان مهم ترین پتانسیل توسعه خورا
و نوشــیدنی های ایرانــی و همچنیــن اســتفاده از ظرفیت هــای 
ک  وزارت میراث فرهنگی، موجب رونق کمیت هگردشگری خورا
و نوشــیدنی های ایرانی و اســتفاده از ظرفیت همــه فعاالن حوزه 

گردشگری خواهد بود.
در پایان این جلســه بــا توجه بــه ظرفیت های کمیته گردشــگری 
ک در آن، برای  ک از جملــه حضــور داوران بین المللــی خــورا خــورا
کارگروه هــای  برگــزاری جلســات هم اندیشــی ماهیانــه و تشــکیل 
تخصصی و همچنین ارائه مشاوره به وزارت میراث فرهنگی، دولت، 

مجلس و قوه قضائیه اعالم آمادگی شد.

خبـر
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واردات برنج از 
گرفته  15 آذر ازسر 

می شود

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به اینکه امکان ثبت سفارش 
واردات برنج دیروز رسما ابالغ شده است، گفت: از 15 آذر واردات برنج 

از سر گرفته می شود و بازار برنج خارجی به تعادل می رسد.
، دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور  ؛ مسیح کشاورز به گزارش مهر
با اشاره به اینکه رئیس سازمان حمایت اعالم کرد که ثبت سفارش وارد 
برنج آزاد شده است، گفت: وقتی این خبر اعالم شد چنین مصوبه ای 
وجود نداشت و مســئوالن امر تصور کرده بودند که با اعالم زودهنگام 
خبــر می تواننــد شــوکی را در بــازار برنــج ایجــاد کننــد تــا رونــد افزایــش 

قیمت ها متوقف شود.
وی اضافــه کرد: با ایــن حال بازار برنــج مانند بازار میوه نیســت که با 
اعالم یک خبر مربوط به صادرات یا واردات دچار شــوک شود، در این 
بــازار تا زمانی که عرضه انجام نشــود، اتفاقی نخواهد افتــاد و تنها تأثیر 
اعالم چنین خبــری آن بود که در مبادی خریــد مثل هند قیمت های 

جهانی افزایش پیدا کرد.
کشــاورز با بیــان اینکه آزاد شــدن ثبــت ســفارش واردات برنج رســمًا 
دیروز به ما ابالغ شد، افزود: دیروز معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد 
کشــاورزی این موضوع را رســمًا به ما اعالم کرد، با ایــن توضیح که فعاًل 
در دوره ممنوعیت واردات به ســر می بریم و امکان ترخیص برنج ها تا 

پایان دوره ممنوعیت وجود ندارد.
وی گفت: تنها سود این اتفاق آن است که عملیات ثبت سفارش 15 
روز زودتر آغاز می شــود و بنابراین ما می توانیم از 15 آذر ماه برنج های 

خود را وارد کشور کنیم.
کشــاورز افــزود: تأثیــر ایــن اتفــاق در بــازار برنــج نیــز افزایــش عرضــه 
برنج های خارجی اســت که منجر به ایجاد تعادل در بازار می شود چرا 

که کمبودها برطرف خواهد شد.
وی دربــاره اینکــه آیا این اتفــاق منجر بــه کاهش قیمت برنــج ایرانی 
می شــود؟، گفت: 50 درصد احتمال دارد کــه روند افزایش قیمت برنج 
ایرانــی متوقف شــود و شــاید هم ایــن اتفــاق نیفتد و همچنان شــاهد 
افزایش قیمت این کاال باشیم چرا که در حال حاضر قیمت برنج ایرانی 
به شدت افزایش یافته و تجربه نشان می دهد وقتی قیمت محصولی 
در بازار داخل رشــد چشــمگیری را تجربــه می کند، معمواًل کاهشــی به 

دنبال نخواهد داشت.
کشــاورز توضیح داد: مــا در خردادماه بــه مســئوالن مربوطه توضیح 
، اجازه دهید که واردات انجام  دادیم که با توجه به کمبود برنج در بازار
شود تا بازار دچار تنش نشود و قیمت برنج ایرانی افزایش چشمگیری 

را تجربه نکند، متأســفانه به پیشــنهادات ما توجهی نشــد و در نتیجه 
شــاهد افزایش شــدید قیمت بودیم که کنترل آن نیز به راحتی امکان 

پذیر نیست.

تعطیلی 
کوچک  کارخانه های 
کنسرو  تولیدکننده 
ماهی

دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران گفت: در حال حاضر شاهد هستیم 
خیلــی از کارخانجات در حوزه کنســرو ماهی تــن که برند نبودنــد در حال 

تعطیل شدن هستند، چرا که بازار مصرف آنها کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا؛ سید محمد میررضوی با اشاره به فروش 130 تا 140 کاالی 
کنسروی در کشور اظهار کرد: به طور کلی کنسروهای گوشتی و غیرگوشتی 
در کشــور تولیــد می شــود. قیمــت کنســروهای غیر گوشــتی شــامل انواع 
ک لوبیا و عدس، ذرت، مربا، ترشی و شور به دلیل افزایش  خورشت ها، خورا
هزینه بســته بندی در ســال جــاری افزایش یافته اســت. ابتدای امســال 
کارخانه های شیشه قیمت محصوالت خود را حدود 50 تا 60 درصد افزایش 

دادند که در قیمت بسیاری از محصوالت کنسروی تاثیر داشته است.
به گفته وی قیمت انواع کنســروها نســبت به ســال گذشــته حدود 1.8 
برابر شــده که که علــت آن افزایش قیمت مــواد اولیــه از جمله محصوالت 

کشاورزی و شکر است.
دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران در ادامه در پاسخ به سوالی در رابطه 
با میزان کاهش تقاضا در این صنعت، تصریح کرد: قطعًا شاهد کاهش تقاضا 
بودیم، اما میزان دقیق آن مشخص نیست. چرا که 170 واحد تولیدی عضو 
سندیکا هستند، اما تعداد کل تولیدهای فعال در این حوزه در کشور بیش 
از 2000 واحد است. به طور کلی افزایش قیمت، سهم بازار تولید کنندگان 
را کاهــش می دهد کــه در نهایت منجر بــه تعطیلــی کارخانه های کوچک 

می شود که مورد حمایت دولت هم نیستند.
دومینوی تعطیلی کارخانه های تن ماهی

میررضــوی در ادامه دربــاره وضعیت بازار کنســرو تن ماهــی، اظهار کرد: 
ماهی تن تا سه سال قبل به عنوان کاالی اساسی ارز دولتی دریافت می کرد 
که بعد از مدتی قطع شد. با توجه به اینکه حدود 40 تا 50 درصد ماهی مورد 
استفاده در این صنعت وارداتی است، با قطع ارز دولتی این محصول از سه 
سال پیش، قیمت کنسرو ماهی از حدود 10 هزار تومان به حدود 35 هزار 

تومان رسیده است.
به گفته وی مصرف کنندگان این کاال بیشــتر قشر متوسط ضعیف مثل 
کارمند، کارگر و دانشــجو بود، بنابراین با افزایش قیمت مصرف آن کاهش 
یافت. در حال حاضر شاهد هستیم خیلی از کارخانجات در این حوزه که 
برند نبودند در حال تعطیل شدن هستند، چرا که بازار مصرف آنها کاهش 

یافته است.
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بخش خصوصی خواستار 
اجرای عدالت مالیاتی است

خصوصی،  بخش  نظر  از  گفت:  رازقی  جمال 
کشور باید با درآمدهای مالیاتی اداره شود؛ اما 
در این فرایند باید عدالت در اخذ مالیات اجرا 
شود و فشارها فقط بر یک بخش متمرکز نباشد.

اتاق  رئیس  کارآفرینی و صنعت غذا،  گزارش  به 
شیراز  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی، 
عدالت  اجرای  خصوصی  بخش  انتظار  گفت: 
اما متأسفانه به دلیل  کشور است؛  مالیاتی در 
محدود بودن دایره دید دستگاه مالیاتی کشور، 
عدالت در اخذ مالیات اجرا نمی شود و چشم 
متمرکز  بخش  یک  بر  فقط  مالیاتی  دستگاه 

است و برخی از بخش ها دیده نمی شود.
هم اندیشی  جلسه  در  جهرمی،  رازقی  جمال 
در  موجود  مسائل  و  مشکالت  بررسی  و  طرح 
هیات های حل اختالف مالیاتی در اتاق شیراز، 
افزود: بخش خصوصی کشور باور دارد که کشور 
با  باید  مهم  این  اما  شود  اداره  مالیات  با  باید 

اجرای عدالت مالیاتی همراه باشد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر حدود 4 درصد 
کشور توسط اصناف، 12 درصد توسط  مالیات 
مالیات  از  درصد   60 از  بیش  و  حقوق بگیران 
متوسط  و  کوچک  صنایع  و  واحدها  از  کشور 
واحدها  این  درحالی که  می شود  وصول 
کشور  در  را  اشتغال  ایجاد  میزان  بیشترین 

دارند.
دستگاه  مسیرهای  هم اینک  کرد:  اظهار  رازقی 
کشور در بحث دریافت مالیات صحیح  مالیاتی 
گر وصول مالیات در کشور بر اساس  نیست که ا
مالیاتی  بار  شود،  ساماندهی  مالیاتی  عدالت 
کاهش  تحمیل شده بر بخش صنعت و تولید 

می یابد.
و  منطقی  این  کرد:  اضافه  شیراز  اتاق  رئیس 
 80 ایجاد  با  صنعت  بخش  که  نیست  انصاف 
درصد اشتغال کشور، بیش از 60 درصد مالیات 
کشور را بپردازد و این ظلم آشکار به واحدهای 

صنایع کوچک و متوسط کشور است.
و  سیاست گذاران  بیشتر  اینکه  بیان  با  وی 
مسئوالن نسبت به ظلم مالیاتی وارد شده به 
ادامه  دارند  اذعان  متوسط  و  کوچک  صنایع 
داد: مقام معظم رهبری بیش از 11 سال است 
کرده اند  را مطرح  تولید  رونق  و  که بحث توجه 
شعار  یک  حد  در  تنها  سال ها  نام گذاری  اما 
مانده  باقی  ادارات  سربرگ  روی  بر  تبلیغات  و 

است.
به  توجه  به جز  راهی  کشور  کرد:  تصریح  رازقی 
رونق تولید ندارد و مدنظر ما فعاالن اقتصادی 
کشور است و  نیز توجه به تولید و صادرات در 
تحریم عامل بروز مشکالت کشور نیست و ما نیز 
که تحریم ها در ایجاد شرایط امروزی  باور داریم 
مؤثر بوده اما همه مشکالت امروز کشور ناشی از 
تحریم ها نیست بلکه در داخل کشور اقدامی در 
جهت حمایت از تولید و صادرات انجام نشده 

است.
تقویت  برای  باید  همه  اینکه  بر  کید  تأ با  رازقی 
و  کید  تأ کرد:  تصریح  کنند  تالش  کشور  تولید 
انتظار بخش خصوصی اجرای عدالت مالیاتی 
بخش  نمایندگان  نقش  و  است  کشور  در 
مالیاتی  اختالف  حل  هیات های  در  خصوصی 
به ویژه  و  خصوصی  بخش  کامل  مدافع  باید 
کوچک و متوسط به عنوان  واحدهای صنعتی 

نقاط حساس اقتصاد کشور است.
در  خصوصی  بخش  نمایندگان  افزود:  وی 
سرپا  جهت  در  باید  اختالف  حل  هیات های 
نگه داشتن واحدهای تولیدی حرکت و قاضی 
را در جهت حمایت از تولید، صادرات و بخش 

خصوصی به عنوان حیات کشور همراه کنند.
و  خصوصی  بخش  از  دفاع  کرد:  بیان  رازقی 
و  تولید  فعال،  متوسط  و  کوچک  واحدهای 
باید  و  است  کشور  به  خدمت  کشور  صادرات 

مراقب باشیم که ابزار ظلم به واحدها نشویم.

رئیس اتاق شیراز: 
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دولت موانع صادراتی را بردارد
صادرات  اشتغال،  تولید،  در  کشور  بقای  گفت:  سلیمانی  غالمعلی 
اهمیت  تولید  به  کند  می  سعی  سیزدهم  دولت  و  است  مالیات  و 
خاصی بدهد و با کمک هایی که در نظر داد موانع صادراتی را بردارد.
ایران؛  بازرگانی  اتاق  از  نقل  به  غذا  صنعت  و  کارآفرینی  گزارش  به 
غالمعلی سلیمانی مدیرعامل شرکت کاله گفت: از رئیس جمهور می 
خواهیم در زمینه تک نرخی شدن ارز و ایجاد دانش تولید و تولیدات 

قابل صادرات تالش بیشتری داشته باشد.
کشور افزود: ارگان های دولتی  این تولیدکننده و صادرکننده ممتاز 
کنار بگذارند. باید برندهای  گرفتن از اسامی برندها را  موانع و ایراد 
آمریکا  و  چین  و  روسیه  بازارهای  در  که  کنیم   درست  المللی  بین 

بتوانیم به فروش برسانیم.
گفت: بازارهای صادراتی خوب و پتانسیل باالیی داریم. باید ارز  وی 
چند نرخی را حذف کنیم. این موضوع فقط ایجاد دزدی و رانت می 
گر ارز تک نرخی شود تولید رونق می گیرد. تولید باید در فضای  کند. ا

شفاف و براساس بهره بانکی پایین و یک رقمی باشد.
مدیرعامل صنایع غذایی کاله بیان کرد: در کشوری که تورم باالی 50 
درصد است، وقتی تولیدکننده با دولت قرارداد ارزی می بندد باید 
نرخ ارز عدد ثابتی باشد. ریسک و برنامه ریزی باید با دولت واجرا با 
بخش خصوصی باشد. در حالی که در جمهوری اسالمی دولت فقط 

دستور می دهد، اجرا و ریسک با بخش خصوصی است.
وی در ادامه گفت: در کشوری که تورم نسبتا باالست و نرخ ارز روند 
کمتر می شود امکان  صعودی دارد همچنین ارزش ریال روز به روز 
نخواهد  وجود  دستوری  و  مصوب  قیمت  با  اساسی  کاالی  تولید 

داشت.
سلیمانی درباره بدهی بانکی تولیدکنندگان اینگونه پیشنهاد داد: 
که قابل پرداخت برای  بانک ها تمام بدهی های ارزی را با عددی 
صادرات  کل  صورت  این  غیر  در  بگیرند  پس  باشد  تولیدکننده 

چندین ساله شرکت های صادرکننده از بین می رود.
که 500میلیون یورو قرض  گفت: به عنوان مثال صادرکننده ای  وی 
گر قرار باشد این مبلغ را به 6 یا 7 برابر صحبت و دستور  گرفته است، ا
ادامه  توان  دیگر  بدهد  پس  بوده   4200 ارز  که  قبل  جمهور  رئیس 

تولید و صادرات را نخواهد داشت.

اولین دیدار هیات مدیره فدراسیون تشکل های صنایع غذایی کشاورزی ایران با دکتر کوشش 
تبار معاون اقتصادی وزارت کشور انجام شد.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، در این دیدار دکتر کوشش تبار گفت: این دیدار جنبه آشنایی 
با فدراسیون صنایع غذایی دارد.

کوشش تبار اشاره به اهمیت امنیت غذا، صادرات و ثبات قیمت ها داشت و گفت: وزیر کشور با 
کیدات مقام معظم رهبری و دستورات رییس جمهور محترم توجه ویژه ای به اقتصاد و  تولید  تا

دارد و به زودی جلسات تخصصی با فدراسیون خواهیم داشت.
محسن نقاشی دبیر فدراسیون صنایع غذایی کشاورزی ایران در این نشست ضمن تبریک به 
انتصاب ایشان گفت: با توجه به مشکالت عدیده تولید صنایع غذایی کشاورزی و بی توجهی 
 کارشکنی ها نسبت به تولید از سال نودو هفت با بررسی اختیارات معاون اقتصادی وزارت کشور 
جلسات مکرری را در شرایط بحرانی از جمله ، تنظیم بازار ، بحران روغن ، بحران شکر ، کمبودها 
که توسط ادارات مختلف ایجاد می گردد در هر مقطعی داشته ایم در واقع در این  و موانعی 
کننده و پشتیبان صنایع غذایی  کشور به عنوان هماهنگ  چند سال امور اقتصادی وزارت 
بوده است و تقاضا داریم که با توجه به تجربه اجرایی جنابعالی این حمایت ها در جهت منافع 

و پایداری تولید ادامه داشته باشد.
نقاشی در ادامه بیان کرد: تولید کنندگان در شرایط سختی هستند و باید امیدوار شوند.  باید 
بطور انقالبی از آنها حمایت واقعی شود. پیشنهاد داریم که از واحدهای عضو فدراسیون بازدید 

داشته باشید و قطعا این بازدیدها می تواند تاثیرات مثبت داشته باشد .
این  در  کشاورزی  غذایی  صنایع  فدراسیون  مدیره  هیات  رییس  ثابت پی  امیررضا  مهندس 
نشست ضمن تبریک از انتصاب گفت: تولید کنندگان صنایع غذایی کشاورزی در تمام سختی 
ها اعم از جنگ و تحریم ها همیشه با تالش خود در جهت سربلندی و استقالل اقتصادی تالش 

داشته وخواهند داشت.
گر  گفته ایم ا گرفته است. بارها  کرد: متاسفانه بخش خصوصی مورد بی مهری قرار  وی عنوان 
کند ما می توانیم در  موانع تولید نباشد و دولت ثبات مواد اولیه و مشکالت صادرات را حل 

بخش اشتغال و بخش صادرات اقدامات موثرتری را داشته باشیم.
ثابت پی گفت: فدراسیون آمادگی هرگونه همکاری و مشاوره در زمینه تخصصی صنایع غذایی 

کشاورزی را دارد.
مهندس صادقی عضو فدراسیون ضمن تبریک از انتصاب معاون وزیر کشور گفت: در گذشته 
به منظور رشد استارتاپ ها که فدراسیون در این مسیر تالش های همه جانبه ای داشته وعده 
های بسیاری داده شد که حتی چندین مصوب و دستور وزرا و معاونین داشته است، متاسفانه 
عملیاتی نشد. انتظار داریم که انشاهلل با مدیریت و هماهنگی های شما طرح های فدراسیو ن 

که ملی می باشد تحقق پیدا کند.

هیات مدیره فدراسیون تشکل های 
صنایع غذایی کشاورزی ایران با معاون 

اقتصادی وزارت کشور دیدار کردند

مدیرعامل شرکت کاله: 
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عده ای به دنبال گرانی کاذب زعفران و منفعت شخصی هستند
رییس شوراى ملی زعفران 
ایران گفت: از سال گذشته 
در  زعفران  زیادى  میزان 
قرار  افراد  از  برخی  اختیار 
ایجاد  دنبال  به  که  دارد 
جو روانی در بازار و افزایش 
نفع  به  آن  قیمت  کاذب 
خود هستند از این رو باید 
روستایی  تعاون  سازمان 
به  زعفران  عرضه  به  اقدام 
با  بازار  فعاالن  تا  کند  بازار 
های  نرخ  از  ناشی  زیان 
کاذب فعلی مواجه نشوند.

زعفران  قیمت  افزایش  به  ایران  زعفران  ملی  شوراى  رییس  احتشام،  محسن 
قیمت  افزایش  در  مختلفی  موارد  افزود:  و  کرد  اشاره  آن  بر  تاثیرگذار  عوامل  و 
به  متعدد  عوامل  تاثیر  تحت  زعفران  قیمت  اخیرا  و  هستند  دخیل  زعفران 

گرفته است. کاذب بر مدار افزایشی قرار  صورت 
کشاورزى، امسال تولید  وى اظهار داشت: متاسفانه طبق اعالم وزارت جهاد 

کرده است. محصول زعفران نسبت به سال گذشته تا 35 درصد کاهش پیدا 
زعفران  خرید  ضمن  گذشته  سال  اى  عده  کرد:  خاطرنشان  احتشام  محسن 
این  تولید  کاهش  به  توجه  با  حال  اند،  کرده  انبار  در  آن  نگهداری  به  اقدام 
اقدامات  با  و  هستند  موقعیت  این  از  سواستفاده  حال  در  کشور  در  محصول 

خود زمینه ساز ایجاد بی ثباتی در بازار زعفران شده اند.
گاه در ایجاد چنین  کید بر اینکه افراد ناآ رییس شوراى ملی زعفران ایران با تا
فصل  در  کنون  ا گفت:  هستند،  دخیل  زعفران  بازار  در  مشکالتی  و  مصائب 
گل زعفران وجود دارد، همچنین در  برداشت قرار داریم و حتی تا پایان آذر هم 
بسیارى از مناطق گرمسیر برداشت زعفران به تازگی آغاز شده است و  در برخی 

از مناطق دیگر هم برداشت زعفران از هفته آینده آغاز خواهد شد.
به گفته وى، بخشی از افزایش قیمت زعفران در بازار ناشی از وجود جو روانی به 

که در این بازار به راه افتاده است. نفع برخی از افراد است 
گذشته اما  کاهش تولید زعفران نسبت به سال  احتشام با بیان اینکه با وجود 
کمتر از تقاضاى جهانی نیست، افزود: میزان محصول زعفران تولید  میزان آن 

شده پاسخگوى تقاضاى جهانی است.

قیمت  افزایش  در  ها  واسطه  موثر  نقش  به  ایران  زعفران  ملی  شوراى  رییس 
کرد و گفت: از سال گذشته میزان زیادى زعفران در اختیار برخی  کید  زعفران تا
از افراد قرار دارد که به دنبال ایجاد جو روانی در بازار و افزایش کاذب قیمت آن 

به نفع خود هستند.
50 تن زعفران در اختیار سازمان تعاون روستایی

در  روستایی  تعاون  سازمان  همکارى  عدم  به  بیرجند،  بازرگانی  اتاق  رئیس 
کنون میزان 50  کرد و افزود: سازمان تعاون روستایی ا تنظیم بازار زعفران اشاره 
تن زعفران را در انبارها دارد، حال سوال این است که به چه دلیل این سازمان 
کند و  در وضعیت فعلی بازار زعفران، اقدام به عرضه این محصول در بازار نمی 

باعث اختالل در روند صادراتی شده است.
نیز  و  مشکالتی  چنین  وجود  دلیل  به  صادرکنندگان  که  است  معتقد  احتشام 

کمبود محصول زعفران در بازار قادر به انجام تعهدات خود نیستند.
کرد: سازمان تعاون روستایی بهتر  رییس شوراى ملی زعفران ایران خاطرنشان 
است با توجه به میزان 50 تن محصول زعفرانی که در اختیار دارد، اقدامات الزم 
را براى عرضه این محصول در بورس کاال انجام دهد و زمینه بهبود وضعیت این 

کند. بازار را فراهم 
کننده قیمت  کید بر اینکه بورس می تواند تنظیم  گفت: با تا کارآفرین برتر  این 
دستور  در  را  اقدامی  روستایی  تعاون  سازمان  است  بهتر  گفت:  باشد،  زعفران 

کار قرار دهد تا از طریق ایجاد تعادل مانع از لطمه به بازار این محصول شود.
محسن احتشام در پایان با بیان اینکه تداوم وضعیت بی ثباتی در بازار زعفران 
گفت: وجود  منجر به از دست رفتن بسیارى از بازارهای صادراتی خواهد شد، 
النه در دراز مدت به نفع بازار  بی ثباتی در بازار و ایجاد فضاى سودجویانه و دال

زعفران ایران نیست.
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غ تخم مر
 تهیه و تنظیم:

 مهندس سید رضا دیبایی میالنی
مسئول فنی سالن تولید بیسكوئیت گروه صنعتی نجاتی - اناتا

کامــل  غ یکــی از معــدود غذاهــای  تخــم مــر
طبیعی است که نیازهای بدن را بطور متعادل 
غ و وجه  گی تخم مر تأمین می نماید. عمده ویژ
تمایز آن با سایر مواد غذایی، ترکیب پروتئینی 
آن )دارای تمــام اســید آمینــه های ضــروری( و 
مواد مهــم موجود در آن نظیر کولیــن، لوتئین، 
گزانتیــن و تولید کم انرژی اســت کــه مصرف آن 
بــه  ویــژه در صبحانه بــه الغری کمک مــی کند. 
غ  امروزه ثابت شده اســت مزایا و نقش تخم مر
در سالمتی بدن به قدری اســت که نباید آنرا از 
رژیم غذایی حــذف کرد، بطور مثــال در تکامل 
مغز جنیــن و نوزاد، جلوگیری از کــوری و آلزایمر 
متداول در کهنســالی و تقویت سیستم عصبی 
و حافظــه و کمــک بــه ســالمت قلــب و عــروق 
بسیار موثر اســت. نکته دیگر اینکه ، ١00 درصد 
ویتامینهــای محلــول در چربــی، 80-70 درصد 
ویتامینهــای محلــول در آب همگــی در زرده 
غ هستند و سفیده حاوی بخش مهمی  تخم مر
از پروتئیــن و بســیاری از مــواد معدنــی اســت. 
غ از نــوع غیر اشــباع  عمــده ی چربــی تخــم مــر
غ تأثیــری در افزایش  بوده و کلســترول تخــم مر
کلسترول خون ندارد. در حقیقت پروتئین تخم 
غ چنــان کیفیــت باالیــی دارد که بــه عنوان  مــر
اســتانداردی برای مقایســه ی ســایر پروتئینها 
غ ارزش  اســتفاده مــی شــود. پروتئیــن تخم مــر
بیولوژیك ) درصــد قابل جذب در بدن(  93/7 
درصد دارد. ارزش بیولوژیک پروتئین در ســایر 
، 76 درصد  مواد غذایی 84/5 درصد برای شیر
بــرای ماهــی و 74/3 درصــد بــرای گوشــت گاو 
غ فقــط ١/3 درصد  اســت. در حالیکــه تخم مــر
انرژی متوسط روزانه را تامین می کند یك ماده 
غذایــی غنــی محســوب مــی شــود، یعنــی مواد 
مغذی بیشتری را نسبت به انرژی برای مصرف 
کننده تامین می کند لذا در کمك به الغری موثر 
اســت. با توجــه بــه اینکه ایــران دهمین کشــور 

غ در جهــان مــی باشــد  تولیــد کننــده تخــم مــر
ســرانه ی مصــرف آن پاییــن اســت و مصرف آن 
غالبا به صورت مصرف در فراورده های غذایی 
بوده و مقدار اندکی به صورت مصرف مستقیم 

در سفره ی خانوار است.
غ: پروتئین های تخم مر

کاملتریــن پروتئیــن و بــا  غ حــاوی  تخــم مــر
باالترین قابلیت جذب و دارای بیشترین اسید 
آمینــه های ضــروری بــرای بــدن در مقایســه با 
غ و  ، گوشت، مر ســایر مواد پروتئینی مثل شــیر
غ هم در سفیده  ماهی اســت. پروتئین تخم مر
و هــم در زرده آن وجود داشــته که نســبت آنها 
60 درصد به 40 درصد اســت.  بــه دلیل کیفیت 
غ، ایــن مــاده نقــش  بــاالی پروتئیــن تخــم مــر
مهمی در ایجاد سیری به خصوص هنگامی که 
در وعده صبحانه خورده شود، دارد و به همین 
دلیــل باعث کاهش وزن می شــود زیــرا عالوه بر 
القای احساس سیری، میزان کالری بسیار کمی 
غ از تحلیل  تولید مــی کنــد. پروتئیــن تخــم مــر
تــوده عضالنی در طــول ســالخوردگی جلوگیری 
و یــا آن را کاهــش می دهــد و در هنــگام کاهش 
وزن نیز قــوام بافت عضالنی را حفظ می نماید.

غ یکی از منابع مهم و نادر این  کولین: تخم مر
ماده ویتامینی اســت که نقش بسیار مهمی در 
تکامل مغز جنین و نوزاد دارد و به همین دلیل 
غ در دوران بارداری و شیردهی  خوردن تخم مر
توصیه می شود.  همچنین مصرف کافی کولین 
توسط دختران در دوران رشد و بلوغ با کاهش 
احتمــال بروز ســرطان ســینه در بزرگســالی آنها 
همراه اســت. به طور خــاص، خوردن یک عدد 
غ در روز بــا حــدود ٢3 درصــد کاهش  تخــم مــر
ضایعــات مغــزی و نخاعــی جنیــن و ١8درصــد 
کاهــش احتمــال ســرطان ســینه همراه اســت، 
بــه ویــژه وقتی کــه همــراه با میــوه و ســبزیجات 

مصرف شود.

گزانتیــن:  تخــم  لوتئیــن و 
غ از منابــع بســیار مهــم  مــر
و غنــی ایــن دو کاروتنوئید 
مــی باشــد.  ایــن دو مــاده 

کوالی  با کمک به ســاخت رنگدانه در ناحیه ما
شــبکیه چشــم باعــث فیلتر کــردن اشــعه های 
UV طبیعــی و مصنوعــی در چشــم و در نتیجه 
حفاظت چشــم از آســیب می شــوند و بــا عمل 
کســیدانی خــود از آســیب رادیکالهــای  آنتــی ا
آزاد بــه ســلولهای چشــم جلوگیــری مــی کنند.  
بــه همیــن دلیــل ثابت شــده اســت کــه مصرف 
غ، اسفناج و کلم بروکلی می تواند  زرده تخم مر
ســبب بیــش از ٢0 درصد کاهــش احتمــال بروز 
کــت )آب مرواریــد( و بیــش از 40 درصــد  کاتارا
کاهــش احتمــال بــروز آســیب شــبکیه چشــم و 

کوری در سالخوردگی شود.
به چه افرادی بیشــتر توصیه بــه مصرف تخم 

غ می کنیم؟ مر
غ در زنــان بــاردار و شــیرده،  مصــرف تخم مــر
کودکان و نوجوانان در حال رشــد، ورزشــکاران 
و کلیه بزرگســاالن ســالم و همچنیــن در دوران 
کید می شــود. مصرف  پــس از بیماری توصیــه ا
کــودکان شــروع  غ را از 8  ماهگــی در  تخــم مــر
کــرده و توصیــه می شــود تا یــک ســالگی ١ زرده 
کامــل یــک روز در میــان و از ٢ ســالگی بــه بعــد 
غ در روز مصرف شــود. همچنین  یک تخــم مــر
غ عالوه بــر اینکه یک غذای  ســاندویچ تخم مر
کامل در یک وعده غذایی اســت، مــی تواند به 
عنــوان یک میــان وعده مقــوی و مغــذی برای 
همه افــراد جامعه به ویژه دانش آموزان بســیار 

مفید باشد.
گــروه صنعتــی نجاتــی )آناتــا( در محصوالتــی 
غ تازه و ســالم برای تولید  نظیر کیــك از تخم مر
زش غذایــی بــاال  کیفیــت و بــا ار محصــول بــا 

استفاده می کند. 
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بخوانید و سالم باشید
کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت 

تغذیه

مصرف روزانه کشمش، برای بدن فواید زیادی دارد که از جمله آن می توان به 
بهبود سیستم گردش خون اشاره کرد.

به گزارش ریانووستی؛ یک متخصص تغذیه روس لزوم افزودن کشمش به رژیم 
غذایــی روزانه را توصیــه می کند، زیرا خــوردن ۲۵ گرم کشــمش در روز می تواند 

باعث ایجاد اثرات شگفت انگیزی برای سالمتی شود.
آنا ملیخانیا این متخصص روس می گوید کشمش حاوی فالونوئید هایی است 
کســیدانی هســتند، که ســطح کلســترول بــد را در خون  که دارای خواص آنتی ا
کاهــش می دهند و خاصیــت ارتجاعی رگ های خونی را بهبود می بخشــند و در 

نتیجه خطر ابتال به بیماری عروق کرونر قلب را کاهش می دهد.
این متخصــص تغذیه گفــت: انگور قرمز نســبت به انگور ســفید دارای درصد 
کسیدان است  برای داشتن فیبر رژیمی، ویتامین ها و طعم لذیذ  بیشتری آنتی ا

می توان کشمش را به فرنی، شیرینی و ساالد اضافه کنید.
الزم به ذکر اســت، خــوردن مقــدار زیادی کشــمش می تواند باعث اســهال، 
حالــت تهــوع و حتی اســتفراغ شــود. همچنین مصرف کشــمش ســیاه همراه 
بــا آنتی بیوتیــک توصیه نمی شــود، زیرا میــزان جــذب دارو در بــدن را کاهش 

می دهد.

وز چه تاثیری برای بدن دارد؟ خوردن یک مشت کشمش در ر

محققان نقش رژیم غذایی غربی را در زوال شناختی و مشکالت عصبی در موش ها بررسی کردند.
به گزارش مدیکال نیــوز تودی، تحقیقات قبلی ارتباط بین رژیم غذایی نامناســب و چاقی و بیمــاری آلزایمر را 

نشان داده اند.
یک مطالعه جدید نشان می دهد که رژیم غذایی غربی ممکن است تأثیر منفی بر مغز داشته باشد و منجر به 
زوال شناختی و مشکالت عصبی شود. محققان بر این باورند که یافته های آنها ممکن است درمان های بالقوه 

ای را برای درمان اختالالت عصبی مانند بیماری آلزایمر ارائه دهد.
اختالالت عصبی موســوم به اختالالت نورودژنراتیو شــامل انواع مشــکالت ناشــی از از دســت دادن ساختار و 
عملکرد سیستم عصبی مرکزی یا محیطی اســت. دو مورد از شایع ترین اختالالت نورودژنراتیو، بیماری آلزایمر و 

بیماری پارکینسون هستند.
یک رژیم غذایی معمولی غربی، معمواًل شــامل مقادیر بیشتر غذا با درصد کالری و چربی باالتر و ارزش غذایی 

پایین تر است.
در مطالعه قبلی، محققان پپتیدی موسوم به NaKtide را به عنوان راهی برای مسدود کردن سیگنال های پمپ 
سدیم-پتاسیم سلولی به نام Na,K-ATPase شناسایی کردند و با مسدود کردن این سیگنال، رشد چاقی را در موش هایی که از رژیم غذایی پرچرب تغذیه می کردند، 

کاهش دادند.
پژوهش حاضر نشان می دهد که رژیم غذایی غربی از طریق افزایش سیگنال دهی Na,K-ATPase در سلول های چربی، موجب زوال شناختی و تخریب عصبی می شود.
هنگامی که محققان از طریق استفاده از NaKtide در سلول های چربی مانع از سیگنال Na,K-ATPase شدند، دریافتند که اثرات نامطلوب رژیم غذایی غربی بر مغز، 

به ویژه هیپوکامپ، که نقش حیاتی در یادگیری و حافظه طوالنی مدت دارد را متوقف می کند.

وال شناختـی ارتباط رژیم غذایی غربی و ز
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خواص معجزه آسای پیاز برای سالمندان

وغن ماهی موجب بهبود عملکرد مغز در بیماران قلبی می شود ر
به گفته محققان، دو اسید چرب امگا 3 موجود در 
روغن ماهی ممکن اســت به بهبــود عملکرد مغز در 
افراد مســن که به نوعی بیماری قلبی مبتال هســتند 

کمک کند.
به گزارش مدیســن نت، یک مطالعه جدید نشان 
داد که دو اســیدآمینه DHA و EPA تجویزشــده در 
قالب یک مکمل ترکیبی، عملکرد شناختی را در افراد 
مسن مبتال به بیماری عروق کرونر بهبود بخشیدند.

، یــک نــوع شــایع از بیماری  بیمــاری عــروق کرونر
ک در رگ ها  قلبی است که زمانی رخ می دهد که پال
تشکیل شــده و روند جریان خون را مختل می کند. 
مطالعات نشان داده است که افراد مبتال به بیماری 
، 45 درصد بیشــتر در معرض خطر زوال  عروق کرونر

شناختی هستند.
بیشترین پیشرفت در عملکرد مغز زمانی مشاهده 
شد که میزان باالتری از هر دو نوع اسید چرب امگا 3 

در جریان خون وجود داشت.
گانــه هریــک از ایــن  رســی جدا محققــان بــا بر

اســیدهای آمینه دریافتند میزان DHA پیش بینی 
بهتری برای بهبود شناختی نسبت به EPA به همراه 
داشت، که نشان می دهد وجود یک نوع اسید چرب 

امگا 3 مهم تر از نوع دیگر است.
دکتــر »فرانســین ولتــی«، اســتادیار پزشــکی در 
دانشکده پزشــکی هاروارد در بوستون و محقق این 
 EPA مطالعــه، گفــت: »ایــن مطالعه نشــان داد کــه
زمانی که میزان DHA باال باشد، فواید بیشتری را به 
همراه دارد. اما میزان EPA به تنهایی توانایی بهبود 

شناختی را نداشت.«
ایــن مطالعــه شــامل 2۹1 فــرد بزرگســال مبتــال بــه 
بیمــاری عــروق کرونــر پایــدار بــا میانگین ســنی 63 

سال بود.
بــه نیمــی از آنهــا 3.36 گــرم EPA و DHA ترکیبــی 
داده شد، و نیمی دیگر هیچ چیزی دریافت نکردند. 
همه شرکت کنندگان تست های عملکرد شناختی را 
در ابتدا، یک سال پس از شروع درمان و در پایان 30 
ماه انجام دادند. آزمون ها شامل اندازه گیری تسلط 

کالمی، زبان و حافظه، هماهنگــی حرکتی بینایی؛ و 
سرعت پردازش بود. آزمایش خون در پایان مطالعه 

سطوح DHA و EPA را اندازه گیری کرد.
نتایــج مطالعه نشــان داد گروه دریافــت کننده دو 
اســیدآمینه عملکــرد بســیار بهتــری در تســت های 

شناختی داشتند.
ماهی های چرب مانند ســالمون، ساردین، ماهی 
خال مخالی، شاه ماهی، قزل آال و ماهی ُتن بیشترین 
میزان اســیدهای چــرب امــگا 3 را دارنــد. محققان، 
خــوردن دو وعــده ماهی در هفتــه را بــرای کمک به 

کاهش خطر بیماری قلبی و سکته توصیه می کند.

یک مطالعه نشان داد زنان سالمند که بیشتر اوقات 
پیــاز می خورنــد، بیــش از 20 درصد خطر شکســتگی 
مفصــل ران را در مقایســه بــا کســانی کــه هرگــز پیــاز 

نخورده اند کاهش داده اند. 
بهبود عملکرد کلیه ها و ســلول ها |پیاز غنی از مواد 
مغذی اســت، بــه این معنی کــه کالری کمــی دارد اما 

سرشار از ویتامین و مواد معدنی است.
این سبزی همچنین دارای ویتامین C زیادی است 
کــه در تنظیم ســالمت سیســتم ایمنــی بــدن، تولید 
کالژن، ترمیم بافت، جذب آهن و مراقبت از سلول ها 

در برابر سرطان مفید است.
بهبــود عملکــرد قلــب | پیــاز بــا التهاب هــای بدن 
مقابلــه می کنــد و ســطح کلســترول خــون را کاهش 
می دهــد کــه خطــر بیماری هــای قلبــی را هــم کــم 
می کند. همچنین به کاهش فشار خون باال کمک و 

از لخته شدن خون و سکته قلبی جلوگیری می کند.
کمک بــه کنترل قند خــون | خوردن پیــاز می تواند 
به کنترل قنــد خون کمک کند، ایــن موضوع به طور 
ویژه در افرادی که پیش زمینه دیابت در آن ها وجود 
دارد بسیار مهم است. بنابراین پیشنهاد می شود در 
غذای افراد سالمند یا در کنار آن به صورت خام مقدار 

مشخصی پیاز مصرف شود.
کم بافت استخوان ها | یک مطالعه  افزایش ترا
نشــان داد زنان ســالمند که بیشــتر اوقــات پیاز 

می خورند، بیش از 20 درصد خطر شکســتگی 
مفصل ران را در مقایسه با کسانی که هرگز پیاز 

نخورده اند کاهش داده اند.
بهبود عملکرد سیســتم گــوارش | پیــاز منبع 

غنی فیبر و پری بیوتیک اســت که برای سالمت 
روده به خصوص در افراد سالمند الزم است.

مبارزه با عوامل پیری زودرس | ویتامین های A و C و 
کسیدان های موجود در پیاز از پوست  همچنین آنتی ا
انســان در برابر اشــعه های مضر خورشید محافظت 
می کند. همچنین گوگرد موجود در پیــاز به نرمی و از 
بین بردن قارچ های پوستی که در دوران سالمندی 

شایع است کمک می کند.
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جهان در حال عبور 
از غرب به عصر 

پساغرب 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

ایران از پذیرش در خواست عضویت دائم خود در بلوک تحت رهبری چین و روسیه 
استقبال کرد؛ چرخشــی به سمت شــرق که می توان آن را به معنای باز شدن درهای 
بازارهای بزرگ آسیایی و غلبه بر تحریم های اقتصادی غرب و به ویژه آمریکا دانست.

 ایران از همان سال های ابتدایی شــکل گیری سازمان همکاری های شانگهای تا 
به امروز درخواســت و تالش های جدی بــرای الحاق دائمی به این پیمان را داشــته 
اســت که در ابتدا با عضویت ایران طبق روال حقوقــی و دیپلماتیک در دیگر پیمان 
ها برخورد شد و تهران به عنوان عضو ناظر سازمان همکاری های شانگهای در آمد. 
اما از آن دوران تا به امروز درخواست عضویت دائم و ثابت ایران در این پیمان عملی 

نشده بود.
می توان اینطور برداشــت کرد که چراغ سبز چین و روسیه به عضویت دائم ایران در 
ســازمان همکاری شــانگهای از اطمینان این دو قــدرت جهانی از به نتیجه رســیدن 

کرات وین حکایت دارد. مذا
البته هموار شدن مسیر تبادالت بین المللی پولی و بانکی ایران با کشورهای جهان 
نیازمند خروج ایران از فهرســت اف ای تی اف)FATF(  است. در حالیکه هنوز تکلیف 
نهایی لوایح الحاق ایران به دو کنوانســیون پالرمو و ســی اف تی)CFT(  روشــن نشــده 

است.
آقای رئیسی در تالش است تا با تقویت پیمان های منطقه ای، مبادالت تجاری ایران 
کثری آمریکا  را آن گونه که با افغانســتان و عراق نیز در دوره اعمال سیاست فشار حدا

افزایش یافته، با سایر کشورهای منطقه حتی در قالب تهاتر کاالیی گسترش دهد.
کشــورهای عضو این پیمان، روِی هم حدود نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می 
 دهنــد و 20 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان هم در کشــورهای عضو این پیمان 

تولید می شود.
پیمان شانگهای از دیدگاه من آینده روشنی خواهد داشت. دست کم سه عضو این 
پیمان )چین، هند و روسیه( در میان 10 قدرت اقتصادی امروز جهان قرار دارند که تا 

دهه های آینده، جایگاه آنها از این منظر بهبود هم پیدا می کند.
عضویت ایران در پیمان شانگهای و گسترش مبادالت منطقه ای را در می توان گامی 
در جهت کم اثر کردن تحریم های غرب در صورت تداوم دانست و قدرت تحریم های 
یک جانبه غرب رو کم می کند. ضمن اینکه گامی مهم در جهت گســترش روابط بین 
الملل است. همچنین این عضویت دائم می تواند یک گام جدی برای اجرایی شدن 

توافقات 25 ساله ایران و چین باشد.
 عضویت در ســازمانی با حضور قدرتهــای بزرگ اقتصادی جهان مثــل چین و هند، 
مزایای فراوان اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، ترانزیت، امنیتی و حتی فرهنگی برای 

 ایران خواهد داشت.
البته در این میان، نفع بلوک شرق از عضویِت یک هم تیمی قدرتمند مانند ایران با 

منابع حیرت آور نفت و گاز را هم نمی توان نادیده گرفت.
چین و روسیه، در واقع اداره کنندگان و وزنه های اصلی این پیمان هستند و موضع 
گیری آنها علیه آمریکا در ســال های اخیر را می توان یکی از انگیزه های پذیرش ایران 

در »پیمان شانگهای« در این شرایِط دانست.
اســتفاده درســت و حســاب شــده از ایــن فرصــت بینظیــر فراهــم شــده و گســترش 
مناسبات تجاری با قدرت های منطقه منجر  به افزایش قدرت مانور اقتصادی ایران 

در جهان خواهد شد.
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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 تخصصی صنایع غذایی ایران              

اشتراک 3 ماهه
تهران 90000 )نود هزار( تومان

شهرستان 105000 )یکصد و پنج هزار( تومان
اشتراک 6 ماهه

تهران 170000 )یکصد و هفتاد هزار( تومان
شهرستان 200000 )دویست هزار( تومان 

اشتراک یک ساله
تهران 300000 )سیصد هزار( تومان

شهرستان 360000 )سیصد و شصت هزار( تومان
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