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رئیس انجمن غالت ایران در همایش ایران گرین:

دولت از افزایش سطح ذخایر کاالیی حمایت کند

40

دیدار و نشست ابوالفضل پایداری و 
سفیر برزیل

با هدف افزایش همکاری های اقتصادی بین ایران و برزیل انجام شد:

مرا امید وصال تو زنده می دارد 
و گرنه هر دمم از هجر توست بیم هالک

به یاد سید آرمان رضوی طباطبایی

 رئیس شورای سیاست گذاری:
مهندس سید مصطفی هاشمی طبا

اعضای شورای سیاست گذاری:
سید مصطفی هاشمی طبا، سید محمد حسینی، آزاده دلسوزی 

محمد صراف زاده ، امیر سامان اسکندری، فاطمه کاشانی

 صاحب امتیاز:
دکتر محمد حسینی

مدیر مسئول:
مهندس امیرسامان اسکندری

 سر دبیر:
ساسان میار

هیأت تحریریه:
سید مصطفی هاشمی طبا، سید محمد 

حسینی، آزاده دلسوزی، فاطمه کاشانی
امیر سامان اسکندری، سمن مجتهدی 

آسیه حسن زاده، علی اکبر علیان نژادی

مدیر تحریریه:
مهندس آزاده دلسوزی 

 مدیر اجرائی:
دکتر فاطمه کاشانی

مدیربازرگانی: 
مهندس فرشید بختی، مهندس پروانه خانی 

صفحه آرا:
@zaqstudiog استودیو زاغ

سرمقاله
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران: میزهای صادراتی 

کشاورزی به کمیسیون های اتاق های بازرگانی استانی سپرده 
شد

افزایش ٢ برابری ظرفیت خط بسته بندی پگاه ارومیه
کارت  مشکل نانوایان آزادپز و نوع سه؛ تاثیرات توزیع نان با 

یارانه ای 
گرین؛ دولت از  رئیس انجمن غالت ایران در همایش ایران 

کند کاالیی حمایت  افزایش سطح ذخایر 
برندهای متفرقه بالی جان صنعت کنسانتره و آبمیوه

سه نگرانی تولیدکنندگان پس از اصالحات ارزی
اخبار صنایع غذایی جهان

حمایت مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از طرح های 
توسعه ای پگاه

 : رئیس هیئت مدیره انجمن افزودنی های صنایع غذایی کشور
تبلیغات برای حضور بیشتر بازدیدکنندگان خارجی نمایشگاه 

گروفود انجام شود ایران ا
پیگیری اعضا سندیکای صنایع کنسرو در خصوص دریافت 
کاالهای مشمول قیمت گذاری مجوز افزایش قیمت منطقی 

: عدم اجرای دستورات بانک مرکزی در  رئیس اتاق بازرگانی تبریز
پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی
کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت 

قندهای مایع
تولید دانش بنیان حمایت می خواهد

شرکت نستله ایران جایزه ویژه چهارمین همایش مسئولیت 
کرد اجتماعی و پایداری ایران را دریافت 
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در چهاردهمین جشنواره تجلیل از کارآفرینان برتر اتفاق افتاد

اهدای لوح کارآفرین برتر
به شرکت عالیفرد

رئیس هیئت مدیره انجمن افزودنی های صنایع غذایی کشور:

تبلیغات برای حضور بیشتر 
بازدیدکنندگان خارجی نمایشگاه 
ایران اگروفود انجام شود

شامل اخبار: مجمع تشکل های صنایع غذایی ایران | انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
باشگاه صنایع غذایی آریا | انجمن های علمی و صنفی
آدرس دفتر مجله:  تهران، بزرگراه رسالت، خیابان استاد حسن بنا شمالی، خیابان شهید ابن علی، پالک 36، زنگ 3
تلفن : 26321598 - 021 و 26321576 – 021 و 26317488 – 021 
فکس : 22321862 - 021 
email : sanatghaza@gmail.com
آدرس چاپخانه: خیابان دماوند، نرسیده به سبالن، خیابان غفاری، نبش کوچه تیر، کیان چاپ فاروج
تلفن: 77593662 - 021 
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سرمقاله

سید مصطفی هاشمی طبا

حذف ارز ترجیحی

بسمه تعالی

بهانه  به  دولت  نمود.  ملتهب  را  مان  جامعه  اقتصادی  شوک  یک  ایجاد  گذشت  که  روزهائی  در 
ارز  التفاوت  مابه  به  مربوط  خواری  رانت  از  جلوگیری  و  اساسی  کاالی  قاچاق  خروج  از  جلوگیری 
و  اساسی  کاالی  برای  ترجیحی  ارز  حذف  به  اقدام  افراد  برخی  سوی  از  نیمائی  ارز  و  ترجیحی 

پرداخت یارانه جدید به مردم نمود.
بارها در طول سالهای گذشته گفته ایم که نرخ های متفاوت ارز ترجیحی، ارز نیمائی، ارز آزاد بانک 
که در بسیاری از موارد ضعیف  کشور مسئله ساز است ولی دولت با استدالل های خود  مرکزی در 
است )مثل آنکه دولت های همسایه در مرزهای خود کنترل ندارد و کاالی ایرانی قاچاق می شود!( 
نوع  این   . شود  می  گران  کاال   4 فقط  که  گفتند  هم  نهایتا  و  گرفت  ترجیحی  ارز  حذف  به  تصمیم 
کاال خود شامل  کاالهای تحت تاثیر جای تعجب دارد. اوال این 4 نوع  نگاه به مسئله تورم و تعداد 
کاال مواد اولیه بخش مهمی از صنایع غذائی است و به  کاال می شود.  ثانیا این 4 نوع  چندین نوع 
یابنده است  گسترش  و تورم  گرانی  امر  ثالثا  باال می رود.  نیز  تبع قیمت محصوالت صنایع غذائی 
یعنی بصورت طبیعی تحت تاثیر قیمت های چند برابر این کاالها، سایر کاالها و خدمات متاسفانه 
بصورت وقیحانه افزایش خواهد یافت. امری که دولت هرگز قادر به تسلط و جلوگیری از آن نیست.
گوئیم در شرایط تحریم احتیاج به طراحی جدید برای بهره مندی مردم به دور  که می  سالهاست 
کاال است ولی مسئولین صرفا معادالت پولی در جامعه را اصل می دانند و روال  کمبود  از تورم و 

اقتصاد را در شرایط تحریم بهمان سیاق گذشته ادامه می دهند.
حال بر فرض صحت رانت خواری از ِقبل کاالی اساسی، آیا تنها مشکل کشور این مسئله است و آیا 
گیری در محاق فراموشی افتد و  کشور تحت تاثیر این نوع تصمیم  که مسائل اصلی  صحیح است 
کاالی اساسی مورد نیاز  گردد و آیا رانت خواری تنها مربوط به  جامعه اینگونه دچار تنش و ناآرامی 

85 میلیون نفر است و در جای دیگر رانت خواری وجود ندارد؟
کشور میشود، هزاران وانت بنزین را به  گر ساالنه 20 میلیارد نخ سیگار قاچاق وارد  یقین بدانیم ا
کار مردم  کشور خارج می شوند  کی از  کاالی خورا کشورهای دیگر می برند و هزاران وانت مملو از 
عادی نیست و نوعی ساماندهی در پشت این مسائل دیده می شود. چگونه است رسیدگی به 
آیا مرزهای جمهوری  کشیم.  کنار می  را  و خود  کشورهای همسایه نسبت می دهیم  به  را  مرزها 
کی و  کاالی خورا کامیون مملو از  که روزانه هزاران وانت و  کنترل است  اسالمی اینهمه باز و بدون 

بنزین بدون مانع از آن می گذرند؟
که علیرغم همه مشکالت و بی سیاستی ها مردم آرامش خود را بازیابند و دولت  امید به آن داریم 

و حکمرانی به حل مسائل اصلی کشور اندیشیده و برای اصالح عمل نماید.
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گمرک به  کنش سخنگوی   وا
ادعای سازمان غذا و دارو 

درباره شیرخشک
ی  عــا د ا ص  خصــو ر  د ک  گمــر ی  ســخنگو
شیرخشکی سازمان غذا و دارو گفت: این سازمان 
می دانــد کــه مرجــع تحویــل گیرنــده کاال گمــرک 
نیست و مواردی که اعالم می کنند اصال در حوزه 

اختیارات گمرک نیست.
؛ در بخشــی از برنامــه شــبکه  گــزارش مهــر بــه 
تلویزیونی افق، ســید روح اهلل لطیفی ســخنگوی 
کنش به مشــاور ســازمان غــذا و دارو  گمرک در وا
مبنی بر الزام ارسال اطالعات کاال در حین تخلیه 
و قبــل از اظهــار از ســوی گمــرک به ســازمان غذا 
و دارو گفت: ســازمان غــذا و دارو بهتــر از همه ما 

می دانــد کــه مرجــع تحویــل گیرنــده کاال گمــرک 
نیســت و ایــن مــواردی کــه اعــالم می کننــد اصال 
در حــوزه اختیــارات گمــرک نیســت. بیــش از ۹0 
درصــد کاالهای تحویلی در ورود به کشــور قبل از 
تشریفات گمرکی، سازمان بنادر، شرکت انبارهای 
عمومی و شــرکت فرودگاه ها را رد می کنند. زمانی 
گمرک ورود می کند که کاال ثبت سفارش داشته و 

امکان اظهار کاال فراهم باشد.
کید کــرد: ما مرکــز و مرجع  ســخنگوی گمــرک تا
تحویل گیرنده کاال نیستیم که قرار باشد ما اجازه 
چیــزی را صــادر کنیــم. کاالهــا در ســازمان بنــادر 
و شــرکت انبارهــای عمومــی و شــرکت فرودگاه ها 
گر کاال ثبت سفارش داشت  تخلیه می شود و بعد ا
صاحب بار به گمــرک مراجعه می کنــد. در دولت 
جدید و اواخر دولت قبل دســتورالعملی به همه 
دســتگاه ابالغ شــد که کاالی فاقد ثبت ســفارش 
اجــازه ورود نداشــته باشــد. مــا تحویــل گیرنده و 
مســئول آن نیســتیم. 2۶ دســتگاه در واردات 
دخیل هســتند و گمرک بر اساس قانون از زمانی 
کــه کاال ثبــت ســفارش دارد و اظهــار کاال صــورت 
می گیــرد وظایفش آغاز می شــود. ســازمان غذا و 
دارو از این شیرخشــک ها مطلع و ثبت ســفارش 
را چنــد ماه نگه داشــته بــود. بر اســاس اظهارات 
صاحــب کاال آن هــا کارتابل هــای خــود را بررســی 

نمی کنند و بعد از ما انتظار دارند.

وی اظهار کرد: مســئولیت حقوقی کاال از زمان 
اظهــار بــا گمــرک اســت. قبــل از آن کاال می تواند 
برگردد و حتی صاحب کاال پشیمان شود. گمرک 
اعــالم کــرده کــه بــه دلیــل شــرایط خــاص کشــور 
کاالهایــی کــه در انبــار موجــود اســت را بررســی و 
تصمیم گیــری کنیــم. قانــون مشــخص کــرده کــه 
ترخیص با گمرک اســت و این یعنی مــا به عنوان 
مجری هســتیم و باید تاییدیه همه گرفته شــده 
گر کاالیی مجوز الزم را نداشته باشد اصال  باشد و ا
ترخیص نمی شود. برای ترخیص شیرخشک های 
رژیمی نیاز به تاییدیه سامان غذا و دارو داشتیم 
که تا این اتفاق افتاد، ترخیص انجام شد. سامانه 
جامع تجارت و وزارت صمت برای اینکه مشکل و 
خأل قانونی رفع شود آمده شناسه قبض انبار یکتا 
را بــرای همه انبارهــای ماقبل از گمــرک، گمرک و 
مقاصد تعیین کرده است و گفته باید کاال از زمان 
تخلیه و قبل از اظهار شناســه یکتا داشــته باشد 

که قابل رصد باشد.
کید کــرد: ایــن کار در یک ســال اخیر  لطیفــی تا
انجام شــده ولی این شیرخشــک ها تــا زمانی که 
ثبت ســفارش نداشــته باشــد، اظهار نمی شــود. 
موضــوع چنــد مــاه در کارتابــل آقایــان در وزارت 
کســن کرونا یادشــان  بهداشــت مانــده و مانند وا

نبوده که شیرخشک آمده است.
وی اظهــار کرد: شناســه یکتــای قبــض انبار در 
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سامانه جامع تجارت مشخص می شود که محور 
اصلــی دستگاه هاســت و گمــرک وظیفــه قانونــی 

ندارد.
گفتنی است طی چند ماه گذشته با وجود ورود 
شیرخشــک هــای دارویــی توســط شــرکت های 
مورد تأیید ســازمان غذا و دارو بــا هماهنگی این 
شــرکت ها با ســازمان غذا و دارو، روند درخواست 
ثبــت ســفارش و تأیید آن بعــد از چند مــاه انجام 
شد و با وجود اطالع شرکت واردکننده به سازمان 
غذا و دارو مبنی بر ورود کاال هیچ اقدامی در ثبت 
ســفارش، تمدید مجوز ترخیص با حداقل اسناد 
و تاییدیــه ســالمت و تأییــد عــدم تولیــد داخل از 
سوی سازمان غذا و دارو انجام نشد و نهایتا بازار 
با کمبود شیر خشک درمانی مواجه شد تا اینکه 
نیمــه اول اردیبهشــت بــرای بخشــی از محمولــه 
وارده پس از چند ماه، مجوزهای گفته شده صادر 
شــد، با وجود مســئولیت ســازمان غــذا و دارو در 
تأمین، توزیع و عرضه داروها و ملزومات پزشــکی 
و برنامه ریزی برای تأمین و توزیع و رصد کاالهای 
، پاســخی در ایــن خصــوص  مــورد نیــاز در کشــور
در ایــن برنامــه ارائه نشــد و صرفا با مطــرح کردن 
موضــوع فرعــی ورود کاال بــه گمــرک، موضوعــات 

اصلی مطرح نشد.

قیمت  درصـــدی   ۲۵ افــزایــش   
بستنی

رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و فروشــندگان 
بســتنی و آبمیــوه تهــران گفــت: از اول خــرداد، 
بســتنی و آبمیــوه افزایــش قیمــت 25 درصــدی 

خواهد داشت.
بــه گــزارش ایلنــا؛ اســکندر آزمــوده با بیــان این 
خبر افــزود: مواد اولیه بســتنی مثل شــیر و شــکر 
حدود 2 برابــر افزایش قیمت داشته اســت. برای 
مثال قیمت شیر از ۶ هزار تومان به ۱2 هزارتومان 

رسیده است.

 رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و فروشــندگان 
بستنی و آبمیوه تهران درباره افزایش قیمت مواد 
اولیه ایــن صنف گفــت: افزایــش دو برابــری مواد 
اولیــه دراین صنــف بیشــتر از 25 درصــد افزایش 
گر بیش از  قیمت در این صنف تاثیر داشــته امــا ا
این افزایش قیمت داشــته باشیم، دیگر از سوی 
مردم خریداری نمی شــود. باید توجه داشــت که 
بســتنی یک کاالی تفننی است و مثل برنج و نان 
نیاز اساسی مردم محسوب نمی شود، در صورت 
گرانــی مــردم آن را نمی خرنــد. به همیــن دلیل به 
کتفا  افزایش قیمــت 25 درصدی این محصــول ا

کردیم.
آزمــوده افــزود: اتحادیه بســتنی و آبمیوه شــب 
عیــد 20 درصــد افزایش قیمت داشــت کــه بعد از 
آن کل کاالها دو برابر شــد و دوباره در کل اصناف 
وابســته مجبور به افزایش قیمــت به خصوص در 

محصول بستنی شدیم.
وی دربــاره تاثر ایــن افزایش قیمت بر کســادی 
کارگــران  ایــن صنــف و بــه دنبــال آن بیــکاری 
گفــت: آنچنان تعطیلــی مغازه هــا را در این صنف 
نداشــته ایم امــا مغازه هایی کــه برای مثــال چند 
کارگــر داشــتند، مجبور بــه تعدیل نیرو شــده اند. 
چــون افزایش قیمت ها باعث کســادی بــازار آنها 

شده است.
رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و فروشــندگان 
بســتنی و آبمیــوه بــا بیــان اینکــه تقاضــا بــرای 
کار در ایــن صنــف کاهــش  راه انــدازی کســب و 
نداشــته اســت، ادامه داد: مردم اطــالع چندانی 
از وضعیت اصناف ندارند و برای مثال یک فست 
فود فکر می کند، کار بســتنی فروش و آبمیوه بهتر 
است یا برعکس و مدام تغییر صنف می دهند. به 
همین دلیــل تقاضا برای راه اندازی این مشــاغل 
کم نشده است. اصناف مواد غذایی با هم جابجا 
می شــوند و فکر می کنند شــاید اوضــاع در صنف 

دیگر بهتر باشد.
کیــد کــرد: مــردم بایــد اطالع داشــته  آزمــوده تا
باشــند که از مغازه یا کافه هایی که پروانه کســب 
دارند، بســتنی یــا آبمیوه خریــداری کننــد. مردم  
نبایــد از مکان هایــی کــه پروانــه کســب در محل 
کارشــان نصــب نیســت، خریــد کننــد. چــون مــا 
هیچ تضمینــی برای آنهــا از نظر قیمــت و آلودگی 

موادغذایی نداریم.
رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و فروشــندگان 
بستنی و آبمیوه در پایان خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر۷ تا 8 درصد در این صنف هستند که بدون 

پروانه کسب مشغول فعالیت هستند.

انجمن  ــره  ــدی م هــیــئــت  عــضــو   
لبنی:  ــای  ــ ــرآورده هـ ــ فـ صــنــایــع 
لبنیات/  نـــرخ  درصــــدی   ۸۷ افــزایــش 
احتمال کاهش ۳۰ درصدی مصرف در 

خرداد ماه
محمــد فربد گفــت: صــادرات محصــوالت لبنی 
مــا محــدود بــه کشــورهای عــراق، افغانســتان و 
کســتان اســت و از آنجایی کــه ایــن محصــوالت  پا
حدود 2 برابر افزایــش نرخ را تجربــه کردند تردید 
نداشته باشید که این کشورها برای خرید لبنیات 

با نرخ جدید مقاومت خواهند کرد.
به گزارش ایلنا؛ محمد فربد عضو هیئت مدیره 
انجمن صنایع فرآورده های لبنی از افزایش 8۷٫5 
درصدی محصوالت لبنی خبر داد و افزود: قیمت 
شیر خام درب دامداری ها از کیلویی ۶ هزار و 400 

تومان به کیلویی ۱2 هزار تومان ارتقا پیدا کرد.
وی بــا بیــان اینکــه نمی توان یــک هفتــه بعد از 
اجرای طرح اصالح نظــام یارانه ای بازار مصرف را 
کی  تحلیل کرد، خاطر نشان کرد: شواهد بازار حا
از ایــن مهــم اســت کــه مصرف کننــدگان بخشــی 
از کاالهــای مصرفــی خــود را بــا نرخ های گذشــته 
خریــداری کرده انــد از این رو میــزان خرید کاهش 
پیدا کرد. باید منتظــر بمانیم و ببینیم که بازار به 
کدام سمت هدایت می شود اما به صورت ضمنی 
می تــوان گفت کــه در خــرداد مصــرف لبنیات ۳0 

درصدی کاهش فروش را تجربه خواهیم کرد.
این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که 
آیا یارانه ها می تواند توان مصرف کنندگان را برای 
خریــد محصــوالت لبنــی پوشــش بدهــد؟ گفــت: 
جهت مصرف این یارانه  شفاف نیست عددی که 
به حســاب خانوارها واریز می شود می توان برای 
خرید هــر محصول و کاالیی هزینه شــود بنابراین 
این شیوه پرداخت یارانه خالی از اشکال نیست.
کاال بــرگ الکترونیکــی  گــر  کــرد: ا کیــد  فربــد تا
مشــروط به خرید کاالهایی که ارز 4200 تومانی از 

اخبار
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آنها حذف شــده بشود می تواند ســرانه مصرف را 
تاحدودی حفظ کرد.

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی با بیان 
اینکه تا زمانی که تورم در کشــور تک رقمی نشــود 
روند افزایش نرخ ها ادامه دارد، خاطر نشان کرد: 
گر بنا باشد تورم دو رقمی همچنان ادامه داشته  ا
باشــد قیمت ها متناســب بــا نرخ تــورم همچنان 
افزایشــی می شــوند از این رو امیدواریم که دولت 

تورم را کنترل کند.
به گفته وی؛ دولت برای مهــار تورم باید روابط 
سیاسی و اقتصادی خود را در دنیا بهبود بخشد.
این فعال اقتصادی با اشــاره به کاهشــی شدن 
رونــد صــادرات محصــوالت لبنــی، تصریــح کــرد: 
حدود ۱0 درصــد از تولید داخلی صادر می شــود. 
صادرات محصوالت لبنی ما محدود به کشورهای 
کستان است و از آنجایی که  عراق، افغانستان و پا
این محصوالت حدود 2 برابر افزایش نرخ را تجربه 
کردند تردید نداشته باشید که این کشورها برای 
خریــد لبنیات بــا نــرخ جدیــد مقاومــت خواهند 
کرد؛ به عنوان مثال شــیر خشک کیلویی ۷0 هزار 
تومــان در حال حاضر بــه کیلویی بــاالی ۱00 هزار 
تومان رسیده اســت از این رو تا مدتی صادرات با 
مشــکالت جدی مواجه شــد مگر اینکه دولت در 
این زمینه ورود کند و مشوق های صادراتی برای 

کاهش آسیب های این صنعت در نظر بگیرد.
فربــد بــا بیــان اینکــه صنعــت لبنیــات در ایران 
مزیت نسبی ندارد، افزود: ایران یکی از کشورهای 
واردکننده علوفه محســوب می شــود پــس وقتی 
علوفه وارد و در اختیار دامداران قرار می دهیم به 
این معناست که هزینه  تولید در کشور باالست و 
وقتی قیمت باال برود تــوان رقابت ما در بازارهای 

جهانی کاهش پیدا می کند.
وی بــا اشــاره بــه نــرخ انــواع محصــوالت لبنــی، 
خاطر نشان کرد: شیر نایلونی هزینه زیادی برای 
بسته بندی آن صرف نمی شــود از این رو نرخ آن 
۱5 هزار تومان اســت. پنیر uf بــا وزن 400 گرم ۳۷ 
هزار تومان اســت و قیمت انواع این پنیرها از 42 

هزار تومان تجاوز نخواهد کرد.
وی رتبه بندی از نرخ انواع شیرهای موجود در 
بازار را ارائه داد و افزود: شــیر پاســتوریزه کمترین 
نرخ، شــیر اســترلیزه بیشــترین نــرخ را دارد و نرخ 
شــیر ESL مابیــن ایــن دو نــرخ اســت؛ بنابرایــن 
مصرف کنندگان بنا به توانایی مالی حق انتخاب 
دارند و می توانند شیر مورد نظر را خریداری کنند. 
قیمــت یــک لیتــر شــیر اســتریل پرچــرب ۳0 هزار 
تومان و شــیر اســتریل کم چــرب 28 هــزار تومان 

اســت؛ البته نرخ این محصوالت ممکن است در 
برخی شرکت ها 5 درصد بیشتر یا پایین تر باشد.

وی در پاســخ بــه این پرســش که به چــه دلیل 
کارخانجــات تولیــدی  خ یــک محصــول در  نــر
متفاوت اســت؟ افزود: ســطح تولیــد و تکنولوژی 
در کارخانجات لبنی متفاوت و متغییر است پس 
کتورها در حد  بنا به ســطوح بهره گیــری از ایــن فا
5 درصد شــرکت ها محصــوالت را بــا نــرخ باالتر یا 

پایین تر تولید و عرضه می کنند.
کــره  ایــن فعــال اقتصــادی احتمــال واردات 
در ســال جــاری را صفــر درصــد دانســت و افزود: 
چربــی به میــزان کافــی در کشــور وجــود دارد و با 
توجه به شــرایط پیــش آمــده مقادیــری از تولید 
جذب نمی شود و تولیدکنندگان مجبور به تولید 
شیرخشک و خامه بیشــتری هستند این سخن 
به این معناســت که خامه اســتحصالی درنهایت 
تبدیل به کره خواهد شــد از این نظر واردات کره 
گر صورت  در سال جاری یا انجام نخواهد شد و ا
بگیرد بسیار ناچیز خواهد بود؛ سال گذشته یک 

کارخانه اقدام به وارادت کره کرد.

کشورهای  در  روغـــن  کمیابی 
از  قــاچــاق  کــاهــش  و  همسایه 

ایران در پی حذف ارز ترجیحی
اخبــار منتشرشــده بیانگــر ایــن نکته اســت که 
روغن و آرد در کشورهای همسایه کمیاب و گران 
شده است، آیا می توان ادعا کرد کمبود و افزایش 
مواد غذایی در کشــورهای همســایه با حذف ارز 

ترجیحی ارتباط دارد؟
به گزارش تســنیم، موضوع حذف ارز ترجیحی 
ز  کــه بســیاری ا کالنــی بــود  از سیاســت های 
کیــد داشــته اند،  اقتصاددانــان کشــور بــر آن تأ
هرچند به شــیوه اجرای آن انتقاداتی وارد اســت 
اما عاملی که ســبب افزایش قیمت، رانت، فساد، 
قاچــاق و ضربــه بــه تولیــد شــده اســت نبایــد در 

برنامه های اقتصادی کشور وجود داشته باشد.
از سوی دیگر در روزهای اخیر شاهد خبر هایی 
از کمبــود و گرانــی مــواد غذایــی در کشــورهای 
همسایه بوده ایم و این کمبود و گرانی دقیقا چند 
روز پــس از حذف ارز ترجیحــی در ایران رخ داده 
اســت، حال آیــا می تــوان مدعــی تأثیر حــذف ارز 
ترجیحی بر کمبــود و افزایش قیمت مواد غذایی 

در همسایگان ایران بود؟
بحران مواد غذایی و حذف ارز ترجیحی

بحران مواد غذایی در جهان به چالش دولت ها 
تبدیل شده است. افزایش قیمت مواد غذایی در 
جهان تحت تأثیر جنگ اوکراین و روسیه شرایطی 
خاص را ایجاد کرده اســت، این شــرایط به حدی 
بود کــه در اقتصاد اول دنیا یعنــی ایاالت متحده 

نیز قیمت مواد غذایی با رشد همراه شد.
ن  لمــا آ ی  نه ها ســا ر ز  ا ه  شــد ر منتشر خبــا ا
به عنــوان اقتصــاد برتر منطقــه یورو نیــز حکایت 
از کمبــود روغــن و برخــی از مــواد غذایــی دیگــر 
دارد. هندوســتان نیز  به عنوان یکــی از بزرگترین 
تولید کنندگان گندم دنیــا از ممنوعیت صادرات 
گندم خبر داده است؛ در واقع افزایش شدید گرما 
در هندوستان ســبب کاهش 50درصدی میزان 
تولیدات گندم این کشور شده  است و این کشور 
نیز به جهت حفظ امنیت غذایی خود، صادرات 

گندم را ممنوع کرده است.
بــا ایــن تفاصیــل تحــت تأثیــر جنــگ اوکراین و 
روسیه و کاهش صادرات گندم و دانه های روغنی 
از دریای سیاه و ممنوعیت صادرات گندم از هند 
جهان وارد یک شوک در حوزه غذایی شده است 
و ایــران نیــز مانند ســایر کشــورها با این مشــکل 

دست به گریبان شده است.
کــه دانه هــای روغنــی و گنــدم در  ازآن جایــی 
کشــور بــا ارز 4200تومانــی وارد می شــود لــذا باید 
ماننــد گذشــته یارانــه اعطایــی ادامه پیــدا کند؛ 
امــا یــک الــزام قانونــی در بودجــه ۱40۱ مبنــی بــر 
حــذف ارز ترجیحــی وجــود دارد و از طــرف دیگر 
تجربــه چندســاله اعطــای ارز ترجیحــی حکایت 

از عدم کارایی این مدل از پرداخت یارانه دارد.
در واقع حتی واردات گندم و دانه های روغنی با 
ارز ترجیحی نیز سبب ثبات قیمت در محصوالت 

مرتبط نخواهد بود.
کاال در ایــران  از ســوی دیگــر تفــاوت قیمــت 
و کشــورهای همســایه فرصــت مناســبی را بــرای 
کاال را بــه  کــرده اســت تــا  ســودجویان فراهــم 
کشورهای همســایه قاچاق کنند. هرچند انتقاد 
اصلــی بــه دســتگاه های مرتبط بــا قاچــاق کاال و 

اخبار
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ارز اســت که چرا با کــم کاری خود فرصتــی را برای 
قاچاق فراهم کرده اند.

به طــور مثال در خصــوص قاچــاق دام با وجود 
اینکه ارز ترجیحی برای واردات نهاده های دامی 
تخصیص داده شده اســت، اما به سبب کم کاری 
ک کــوب کــردن دام، شــاهد خــروج  در حــوزه پال

گسترده دام از کشور بوده ایم.
یا در خصــوص قاچاق و احتــکار روغن با وجود 
الــزام قانونــی در خصوص ثبــت اقالم در ســامانه 
جامع انبارها و سامانه جامع فروشگاهی اما عدم 
تکمیل این سامانه ها در سایه کم کاری مسئوالن، 
فرصــت مناســبی را بــرای قاچــاق از کشــور فراهم 

کرده است.
کاالهــای دارای  غ از قاچــاق، بخشــی از  فــار
ارز 4200تومانــی به شــکل کامــال رســمی از کشــور 
صادر می شــود به بیــان دیگر محصــوالت مرتبط 
با گنــدم و آرد  بــا وجــود دریافــت ارز 4200تومانی 
از کشــور صادر می شــد و علت این موضــوع هنوز 
مشــخص نیســت؛ چرا واحد های تولیدی، مجاز 
بــه صــادرات کاالهایــی بوده انــد کــه ارز یارانه ای 

دریافت کرده اند؟!
گرانــی مــواد غذایــی در کشــور های  کمبــود  و 

همسایه
نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه در روزهای 
کســتان، عــراق، کردســتان عــراق، ترکیه،  اخیــر پا
افغانستان، کویت، بحرین و امارات متحده عربی 

شاهد کمبود مواد غذایی هستند.
کســتان بســیار  اوضــاع در کردســتان عــراق و پا
حادتر است به گونه ای که اخباری مبنی بر کمبود 
شــدید روغن در فروشــگاه ها مخابره شده است، 
همچنیــن قیمــت مــواد غذایــی در کشــورهای 

همسایه ایران با رشد همراه بوده است.
البتــه دلیــل اصلــی این امــر بــه بحــران غذایی 
در جهان مربوط می شــود با وجود ایــن، تا هفته 
گذشــته کاالهــای ایرانــی )قاچــاق و محصــوالت 
صادراتــی کــه بــا ارز ترجیحــی تولید شــده اند( در 
فروشــگاه های این کشــور به وفور قابل دســترس 
بود که به دنبــال افزایش قیمت هــا در ایران عمال 
صرفه اقتصادی برای ســودجویان جهت قاچاق 

وجود ندارد.
ضرورت اجرای صحیح طرح اصالح یارانه ها

آنچه مشخص اســت طرح آزادسازی قیمت ها 
و حذف ارز ترجیحی سیاســت درســتی اســت که 
دولت در پیش گرفته است، هرچند در خصوص 
دهک بندی و نظــارت بر اجرای طــرح انتقاداتی 
به عملکرد دولت وارد اســت، در واقع دولت باید 

ابتدا دهک بندی افراد جامعه را با تکمیل پایگاه 
اطالعات رفاه ایرانیان محقق می ساخت، سپس 
بــا نظارت شــدید هرگونه احتــکار و ایجاد صفوف 

خرید مواد غذایی را مهار می کرد.
در پایــان بایــد گفــت در صورتــی کــه همچنــان 
سیاســت غلط ارز ترجیحــی در کشــور پابرجا بود 
، قاچــاق این  عالوه بــر افزایــش قیمــت در کشــور
محصــوالت تحــت افزایــش قیمــت جهانــی، بــه 
کشورهای همسایه رشد پیدا می کرد و در نتیجه 
عمال کشــور با معضل کمبود مــواد غذایی روبه رو 

می شد.

کــاالهــای اســاســی در بـــازار به 
ها  نظارت  دارد/  وجــود  وفــور 

تشدید شده است
رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران تهران با بیان 
اینکــه از نظــر موجــودی کاالهــای اساســی هیچ 
مشــکلی در بــازار نداریــم و بــه وفــور وجــود دارد، 
گفت: روغن نیز با قیمت ها جدید در حال توزیع 

است.
؛ داوود فکوری اظهار کرد: از نظر  به گزارش مهر
، برنج  غ، شــکر غ، تخم مر موجودی لبنیــات، مــر
کستانی و تایلندی هیچ مشکلی  ایرانی، هندی، پا

در بازار نداریم و به وفور وجود دارد.
رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران تهران افزود: 
روغن هــم تولید شــده و در حال پخش از ســوی 

شرکت های توزیع با قیمت های جدید است.
وی ادامــه داد: روغــن مایــع آفتاب گــردان 8۱0 
گرمی پخــت و پز ۶۳ هزار تومــان و قیمت مصرف 
کننده روغن مایع 8۱0 گرمی سرخ کردنی ۶2 هزار 

تومان است.
فکوری با اشــاره بــه افزایــش نظارت هــا، گفت: 
گر  نظارت ها به شــدت تشــدید شــده اســت امــا ا
مردم با تخلفی مواجه شدند با شماره ۱24 تماس 

بگیرند.

رئیس مؤسسه پژوهشی علوم 
شدن  منفی  غذایی:  صنایع  و 
پرمصرف ترین  در  کــشــور  تــجــاری  تـــراز 
طرح   ۱۱ غذایی/اجرای  صنایع  اقالم 

تحقیقاتی در حوزه صمغ 
قدیــر رجــب زاده بــا اشــاره بــه منفــی شــدن تراز 
تجاری ایران در حوزه صمغ های غذایی، این روند 
را ناشی از افزایش واردات این محصول کاربردی در 

صنایع غذایی دانست.
به گــزارش ایســنا؛ دکتــر قدیــر رجــب زاده رئیس 
مؤسسه پژوهشــی علوم و صنایع غذایی صمغ ها 
را از جمله مواد اولیــه پر مصرف در صنایع غذایی 
دانســت که بخش قابل توجهی از مصــرف آنها در 
صنایع غذایــی از طریق واردات تأمین می شــود و 
افزود: در ســال های اخیر با توجه به تالطماتی که 
در بــازار ارز اتفاق افتاده و همچنین مشــکالتی که 
به دلیل تحریم ها برای تأمین مواد اولیه در صنایع 
غذایی ایجاد شد، صنایع غذایی کشور با مشکل 
کمبود منابع اولیه و همچنین افزایش بهای تمام 

شده محصول مواجه شده اند.
وی ادامــه داد: از ســوی دیگــر بــازار صمغ هــا در 
جهان بازار بزرگی است، ولی سهم ایران از این بازار 
بســیار اندک اســت. این در حالی اســت که کشــور 
مــا در برخــی از صمغ هــا مزیت نســبی داشــته و با 
تمرکز بر این محصوالت و ســرمایه گذاری و اعمال 
سیاســت های تشــویقی می تــوان ظرفیت هــای 

صادراتی جدیدی از این طریق ایجاد کرد.
کید بــر اینکه بــازار جهانــی برای  رجــب زاده بــا تا
برخــی از اقــالم بازار بســیار بزرگی اســت، اما ســهم 
ایــران در ایــن بــازار )علیرغــم وجــود ظرفیت های 
بالقوه( بســیار ناچیز اســت، یــادآور شــد: صمغ ها 
کاریدها و پروتئین ها محســوب  گروهــی از پلی ســا
می شــوند که به عنوان قوام دهنــده، عامل ایجاد 
ژل، پایدار کننده کف و امولسیون، عامل جلوگیری 
کننــده از رشــد و گســترش کریســتال های یــخ در 

اخبار
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محصــوالت منجمــد و عامــل ممانعــت کننــده از 
رشد کریستال های قندی در صنایع مختلف مورد 

استفاده قرار می گیرند.
رییس مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 
با بیان اینکه در ســال های اخیر شاهد رشد قابل 
توجهــی در اســتفاده از صمغ هــا در بخش هــای 
مختلف صنایع غذایی بوده ایم، خاطر نشان کرد:  
استفاده از صمغ ها تاثیر مهمی بر بافت و خواص 
ارگانولوپتیکــی مــواد غذایــی دارد و امــروزه نیــز بــا 
تغییرات شکل زندگی در جوامع مختلف و ماشینی 
شدن آن و همچنین پیشرفت و توسعه روش های 
جدید، تولیــد مواد غذایــی باعث افزایش شــدید 
مصرف مواد غذایی آماده و صنعتی و عرضه بیشتر 
مواد غذایی با فیبر باال و چربی پایین شده است؛ 
از این رو تعداد قابل توجهی از صمغ ها با توجه به 
خواص ویژه آنها به عنوان جایگزین های چربی در 

مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرند.
وی یادآور شد: در نهایت این عوامل سبب شده 
است در سال های اخیر شاهد رشد چشمگیر بازار 
جهانی صمغ ها باشــیم و بر این اســاس مؤسســه 
علــوم و صنایــع غذایــی در ســال های اخیــر بــا به 
کارگیری منابع و زیرساخت های موجود، پروژه های 
پژوهشی متعددی در زمینه صمغ ها و عصاره های 
نباتی اجرایی کرده است. همچنین کنفرانس بین 
المللــی هیدروکلوئیدهــا از جملــه اقداماتــی بوده 
است که در ســال های اخیر در این مؤسسه برگزار 

شده است.
رجــب زاده، اجــرای پــروژه بررســی بــازار جهانــی 
صمغ ها بــا دو رویکــرد “توســعه و تولید آنهــا برای 
کاهــش وابســتگی صنایــع غذایــی بــه واردات” و 
“توســعه ظرفیت های صادراتــی این محصوالت” 
را از جمله اقداماتی عنوان کرد و گفت: ســند ملی 
توسعه صمغ ها و فناوری های مرتبط در مؤسسه 
تدوین شده است و اجرای آن می تواند زمینه ساز 
نقــش آفرینی بیشــتر این دســته از محصــوالت در 

اقتصاد کشور باشد.
وی این مؤسسه پژوهشی را یک ارگان دولتی با 
رسالت پژوهش و رفع مشکالت صنعت دانست و 
کنــون حدود ۱۱ طرح پژوهشــی در زمینه  افزود: تا
صمغ های بومی و تجاری در این مرکز اجرایی شده 
است که شامل صمغ “دانه ریحان و بالنگو”، صمغ 
“فارسی”، صمغ “سریش” و سایر صمغ های بومی 

و تجاری بوده است.
رییس مؤسسه پژوهشی صنایع و علوم غذایی، 
صمغ های تولید شــده در ایــن مؤسســه را بر پایه 
گیاهی ذکر کرد و ادامه داد: به طور کلی کشورهای 

اروپایــی جایــگاه ویــژه ای در بــازار جهانــی ایــن 
محصــوالت دارنــد. امــا به طــور خاص کشــورهای 
آلمان، فرانسه، هلند، ایاالت متحده آمریکا، چین 
و ایتالیــا از جمله کشــورهایی هســتند کــه در بازار 

صمغ ها بسیار تأثیرگذار هستند.
رجب زاده اضافه کرد: نکته قابــل توجه در مورد 
این کشــورها این است که این کشــورها هم نقش 
صادرکننده عمده برخی اقالم صمغ ها و هم نقش 
واردکننــده را دارنــد. به نوعــی می تــوان گفت این 
کشــورها غیر از تولید ایــن محصــوالت، در تجارت 
آنها و فــرآوری محصــوالت و ایجاد ارزش افــزوده از 

این اقالم پیشرو هستند.
کید بر اینکه به طور کلی ارزش صادرات  وی با تا
صمغ های ایران در سال اخیر روند کاهشی داشته 
است، یادآور شد: از سوی دیگر ارزش واردات کشور 
در این محصــوالت در این ســال ها روند صعودی 
داشته است، به گونه ای که در ۱0 ساله گذشته )تا 
قبل از ســال ۱۳۹۹( تراز تجاری کشــور در صمغ ها 
همواره مثبت بوده اســت؛ ولی در ســال ۱۳۹۹ تراز 
تجاری کشــور برای اولیــن بار منفی شــد و این امر 
به این معناســت که در ســال ۱۳۹۹ کشــور در این 

محصوالت در مجموع واردکننده بوده است.

ــیـــس انـــجـــمـــن آردســـــــــازان:  رئـ
سنتی  نانوایی های  آرد  قیمت 
با  دولـــت  مخالفت   / نــکــرده  تغییری 

افزایش قیمت
ســید محمدرضا مرتضوی با بیان اینکه قیمت 
نان ســنتی تغییری نکــرده اســت،گفت: دولت با 

افزایش قیمت نان مخالف است.
؛ ســید محمدرضــا مرتضــوی،  بــه گــزارش مهــر
رئیس انجمــن آردســازان دربــاره وضعیت عرضه 
، گفت: روند  کارونی در مغازه های ســطح شهر ما
تولیــد کارخانجــات بــزرگ عــادی شــده و برخــی 
از شــرکت های بــزرگ، حتی میــزان تولیــد خود را 

نســبت به قبل افزایش داده اند و تولید بیشتری 
نسبت به ماه گذشته داشته اند.

وی تصریح کرد: بنابراین هیچ مشکلی در تولید 
کارونی وجود ندارد. و عرضه ما

مرتضوی با بیان اینکه در حــوزه تأمین و تولید 
آرد و نان نیز مشــکلی وجود ندارد، گفت: قیمت 
آرد بــرای نانوایی هــای ســنتی و آزادپــز تغییــری 

نکرده است.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش هزینه هــای تولیــد از 
جمله دستمزد کارگران، اضافه کرد: نانواها برای 
کاهش هزینه های تولید خود باید میزان تولید را 
باال ببرند اما چون میزان سهمیه مشخص است، 
نمی تواند چنیــن کاری انجام دهــد ضمن اینکه 
کید دارد که قیمت نان افزایش نیابد  دولت نیز تا
اما باید دید که برای کاهش هزینه های تولید چه 

اقداماتی انجام خواهد شد.
مرتضــوی بــا اشــاره بــه 5 برابــر قیمــت آرد در 
نانوایی هــای فانتــزی پز گفــت: بنابرایــن قیمت 
نان های فانتزی نیز بسته به استان های مختلف 

2.5 تا ۳.5 برابر شده است.
وی اضافــه کــرد: فروشــندگان ایــن نــوع نان ها 
عنــوان می کنند که بــا کاهش شــدیدی در حوزه 
فروش مواجه بوده اند چرا کــه خرید نان فانتزی 
برای مردم به صرفه نیســت مگــر در مناطقی که 
قــدرت خریــد مــردم باالســت و یــا در واحدهــای 
تولیدی که مصرف عمده در این زمینه دارند اما 
براســاس گزارشــات میدانــی در مناطــق مرکزی و 
، فروش نان های فانتزی و حجیم به  پایین شــهر

شدت کاهش یافته است.

ــه نـــان هـــای  ــ ــادی ــــحــ رئـــیـــس ات
حجیم و نیمه حجیم: افت ۶۰ 
نرخ  فانتزی/  نان  فروش  درصد   ۷۰ تا 

یک کیسه آرد ۱۰ برابر شده است
محمد جــواد کرمی گفت: هــدف از اجــرای این 

اخبار
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طــرح مبــارزه بــا رانــت عنوان شــده اســت ایــن در 
حالیســت که در عمــل با اجــرای آن امــکان ایجاد 
کــه مــردم به ســمت  رانت هــا را تقویــت شــده، چرا
خرید نان هایی می روند که یارانه به آنها تخصیص 

داده می شود.
 به گزارش ایلنا؛ محمدجواد کرمی رئیس اتحادیه 
نان های حجیم و نیمه حجیم با اشاره به دوگانگی 
سیاســت ها در حــوزه نــان، گفــت: تولیدکنندگان 
نان  های فانتزی موافق آزادســازی نــرخ آرد صنف 
و صنعــت هســتند؛ امــا منتقــد نحــوه اجــرای این 
طرح هســتند چرا کــه آزادســازی آرد بایــد در همه 
حوزه هــای نــان اعــم از ســنتی و صنعتــی صــورت 

می گرفت و محدود به نانوایان فانتزی نمی شد.  
وی با بیان اینکه مردم توانایی خرید جنس گران 
گر سیاســت اصالح  در حــوزه نان را ندارند، افزود: ا
نظــام یارانه ای همزمــان برای نان های ســنتی نیز 
اعمــال می شــد اینگونــه واحدهــای تولیدکننــده 

نان های حجیم با مشکل مواجه نمی شدند.
این فعــال صنفی افت فــروش نان هــای فانتزی 
را ۶0 تا ۷0 درصد دانســت و افــزود: هدف از اجرای 
این طرح مبارزه با رانت عنوان شــده است این در 
حالیســت که در عمــل با اجــرای آن امــکان ایجاد 
که مردم به سمت  رانت ها را تقویت شده است چرا
خرید نان هایی می روند که یارانه به آنها تخصیص 

داده می شود.
کرمی ادامه داد: برنامه پنجم و ششــم توسعه به 
مــا می گوید که باید به ســمتی برویم کــه 40 درصد 
نان های تولیدی حجیم و صنعتی شود اما در عمل 
با اجرای این طرح پخت نان سالم را از چرخه تولید 

خارج می کنیم.
به گفته وی؛ برای ایجاد رقابت سالم بین نانوایان 
سنتی و فانتزی باید شرایط اعطای یارانه مساوی 
شود؛ و در یک رقابت سالم قرار بگیرند اجرای این 
طرح باعث شــده اســت که تعدادی از واحدهای 
خرد تعطیل و تعداد قابل توجهی از کارگران در این 

حرفه بیکار شوند.
رئیس اتحادیــه نان های حجیــم و نیمه حجیم 
تصریــح کــرد: نانوایــان فانتــزی در ابتــدای ســال 
باوجود افزایش نرخ هزینه هــای جانبی برنامه ای 
که همواره رقیب  برای ارتقا قیمت نان نداشتند چرا
قدرتمندی به نــام نانوایان ســنتی را در کنار خود 
احســاس می کردند به همین دلیل بــا همان نرخ 

نان را عرضه کردیم.
این فعــال صنفی با اشــاره بــه افزایــش ۱0 برابری 
نرخ یک کیســه آرد، گفت: قیمت یک کیســه آرد از 
۶۷ هزار تومان به کیسه ای ۶40 هزار تومان رسیده 

پس طبیعی است که شاهد افزایش 2 برابری نرخ 
نان فانتزی باشیم.

کرمــی بــا اشــاره بــه کاهــش ســرمایه در گــردش 
نانوایان فانتزی، گفت: یــک واحد صنفی پیش از 
آزادســازی نرخ آرد صنف و صنعت ۱00 کیسه آرد را 
کنون  ۷ میلیون تومــان خریداری می کــرد اما هم ا
باید همین حجم آرد را ۷0 میلیون تومان خریداری 
کنــد. پیش از اجــرای این طــرح باید معایــب آن را 
می دیدند سپس آن را عملیاتی می کردند؛ اجرای 
یک شبه این طرح باعث شــد که ستون صنف ما 

شکننده شود.
وی در پایــان بیــان کــرد: طــرح پرداخــت یارانــه 
بــه حلقه آخــر قابل تقدیر اســت امــا باید بــا تدبیر 
عملیاتی می شــد و تمام حلقه هــای تولید در یک 

ردیف دیده می شدند.

دبیر انجمن حبوبات ایران: بار 
ارزش  بر  مالیات  جدید  قانون 
افزوده حبوبات بر دوش قشر ضعیف و 

متوسط/ گرانی بیشتر در راه است
ســید عبدی افتخــاری با بیــان اینکــه در قانون 
جدید مالیات بــر ارزش افزوده کاالهــا، معافیت یا 
کاهشی در مالیات بر ارزش افزوده حبوبات صورت 
نگرفته است، گفت: بستن مالیات ۹ درصد بر این 
گــروه کاالیــی، هزینه مضاعفــی بر طبقــه ضعیف و 

متوسط جامعه تحمیل می کند.
و  ا  غــذ صنعــت  ی  خبــر ه  یــگا پا ش  ر ا گــز بــه 
(، از روابــط عمومی انجمن  گروفودنیوز کشــاورزی)ا
حبوبــات ایران، ســید عبــدی افتخــاری دبیــر این 
انجمن با اشاره به عدم تغییر مالیات بر ارزش افزوده 
کاالی حبوبــات در روند اصالح برخی مــوارد قانون 
مالیاتی جدید اظهار داشت: تصویب قانون اخذ ۹ 
درصد مالیات از حبوبات که ســهم زیادی در سبد 
غذایی خانوارهــا دارند، بار مضاعفی بر شــانه های 
نحیف طبقه ی کم درآمد و حتی متوسط که بیش 

از ۷5 درصــد از جمعیــت کشــور و مصرف کننــده ی 
بالقوه ی این کاالها هستند، وارد می کند.

کیــد بــر نیــاز بــه بازنگــری در این  افتخــاری بــا تأ
تصمیم، خاطر نشان کرد: سربار ۹ درصدی مالیات 
بــر ارزش افزوده، گرانی هــای جدیدی در حبوبات 
به دنبــال خواهــد داشــت و بایــد دامنــه معافیت 
اخذ مالیات بر ارزش افزوده به روی سبد خانوارها 
افزایــش یابد و بخــش اعظمــی از مــواد غذایی که 
مصرف روزانه مردم اســت از پرداخت این مالیات 

معاف گردد.
دبیر انجمن حبوبات ایران ضمن بیان این مطلب 
که بدون در نظر گرفتن مقتضیات زیستی جمعیت 
انبوه زیر خط فقر و آمارهای هزینه-درآمد خانوارها 
در شــهرها و روســتاها، اقــدام بــه سیاســتگذاری 
اقتصادی یکجانبه صورت گرفته اســت، گفت: این 
نوع مالیات سبب می شود تا دولت در راستای نیل 
به رسالت کاهش نابرابری ها و برقراری عدالت، بیش 

از پیش با موانع جدی مواجه شود.
او تصریح کرد: با پای بر جا بودن این قانون و اخذ 
مالیات ۹ درصد از حبوبات عالوه بر تورم شدید در 
گون فعاالن بازار از  این بخش، شاهد مشکالت گونا

جمله بازرگانان و کارگران نیز خواهیم بود.
ســید عبدی افتخاری اضافه کرد: پیگیری های 
و مکاتبات انجمن حبوبات از طریق معاونت اول 
ریاست جمهوری به وزارت جهاد کشاورزی محول 
شده، اما متاسفانه در وزارت جهاد کشاورزی کسی 
پاســخگو نیســت و توقــع داریــم معاونــت بازرگانی 
داخلی این وزارتخانه به این قضیه به صورت جدی 

ورود و اتخاذ تصمیم نماید.

تولیدکنندگان  انجمن  رئــیــس 
ــل  ــرد:ح ک ــالم  ــ شــیــرخــشــک اع

مشکل شیرخشک رژیمی نوزادان 
هانــی تحویــل زاده کمبــود شیرخشــک رژیمــی 
نوزاد را ناشــی از عدم تخصیص به موقع ارز برای 

اخبار
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واردات ماده اولیه این کاال دانست و اعالم کرد که 
مشکل این نوع شیرخشــک تا چند روز آینده به 

طور کامل حل خواهد شد.
گــزارش ایســنا؛ هانــی تحویــل زاده رئیــس  بــه 
انجمــن تولیدکنندگان شیرخشــک در پاســخ به 
ایــن ســوال کــه چــرا شیرخشــک رژیمــی در بــازار 
کــم اســت؟ گفــت: در مقاطعــی بایــد بــرای خرید 
ماده اولیه شیرخشــک های رژیمــی ارز مورد نیاز 
تخصیص داده می شــد که متاســفانه تخصیصی 
صورت نگرفــت و تولیدکننــده و واردکننــده زمان 

خرید را از دست دادند.
وی ادامه داد: کمبود شیرخشک رژیمی در بازار 

ناشی از عدم تخصیص به موقع ارز است.
رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان شیرخشــک 
نوزاد اضافــه کرد: شیرخشــک های رژیمی و مواد 
اولیــه مرتبط بــا آن مقاطع خاصــی در دنیا تولید 
می شوند و اینگونه نیست که هر زمان ارز داشتیم 
آن را تهیــه کنیــم. باید همــان زمان کــه تولیدات 
آن صورت می گیرد خرید انجام شــود در غیر این 

صورت خرید به عقب می افتد.
وی در پاسخ به اینکه چه زمانی مشکل کمبود 
شیرخشــک رژیمــی در بــازار حــل خواهــد شــد؟ 
گفــت:دو مــاه پایانــی ســال ۱400  ارز شــرکت های 
تولیدکننــده شیرخشــک تامیــن و خریــد انجــام 
شــد. این محموله هــا دو هفتــه قبــل وارد گمرک 
شــدند و به تدریح در حال ترخیــص و تحویل به 

شرکت های پخش دارویی هستند.
کــرد: تشــریفات اداری  تحویــل زاده اضافــه 
ترخیــص کاال از گمــرک حــدود ســه هفتــه طــول 
می کشــد. اینگونه نیســت کــه وقتی مــاده اولیه و 
شیرخشــک نهایی به گمرک برســد بتوان ســریع 
آن را ترخیص کرد. بر اساس آخرین آمار تشریفات 
کثــرا انجــام شــده و محمولــه در حــال  اداری ا
ترخیص اســت.   اما  ۱0 روز طو ل می کشد که این 
کز استان ها برسد. شیرخشک های رژیمی به مرا

بــه گفتــه وی  مشــکل شیرخشــک های رژیمی 
طی روزهــای آینده بــه تدریح حل خواهد شــد و 
تــا ۱0 روز آینــده نیز مشــکلی در ایــن زمینه وجود 

نخواهد داشت.
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشــک نوزاد 
در  ادامــه گفــت: امیدواریم دولت یــا ارز دولتی را 
کامــل حذف کند تــا بتوانیم بــا ارز نیمایــی یا آزاد 
در زمــان دقیــق تولید مــاده اولیــه، آن را به موقع 
گر اصــرار بر تامیــن ارز دولتی  خریــداری کنیم یــا ا
دارد بــه موقــع آن را تامین کند تا زمــان خرید را از 

دست ندهیم.

عـــــضـــــو انـــــجـــــمـــــن صـــنـــایـــع 
 ۱۰۰ افزایش  لبنی:  فرآورده های 
درصدی قیمت شیر خام با حذف ارز 
لبنیات  صادراتی  بازارهای  ترجیحی/ 

در خطر است
اسماعیل خاتمی مقدم گفت: با حذف ارز 4200 
تومانــی بــرای واردات نهاده پیش بینی می شــود 
قیمت شــیر خام حدود ۱00 درصد افزایش نرخ را 
تجربه کند و این افزایش نرخ به این معناست که 

قدرت خرید مردم کاهش پیدا می کند.
به گــزارش ایلنــا؛ اســماعیل خاتمی بــا بیان 
خ لبنیات به صورت رســمی  اینکــه افزایش نــر
اعالم نشده است، گفت: به نظر می رسد باید 
خ جدی در محصوالت لبنی  منتظر افزایش نر
باشیم. در سال جدید و با افزایش هزینه های 
جانبــی کارخانه های تولیدی، بــا افزایش 5 تا 
خ برخی محصوالت که مشمول  ۱0 درصدی نر
قیمت گــذاری دســتوری نمی شــوند تــالش 
کردنــد فشــارهای وارده بــر صنعــت را جبــران 

کنند.
عضــو انجمــن صنایــع فرآورده های لبنــی عدم 
تخصیــص ارز ترجیحــی بــرای واردات نهــاده را 
چالــش اصلــی تولیدکننــدگان محصــوالت لبنــی 
دانســت و افزود: با حــذف ارز 4200 تومانی برای 
واردات نهــاده پیش بینــی می شــود قیمــت شــیر 
خام حدود ۱00 درصد افزایش نرخ را تجربه کند و 
این افزایش نرخ به این معناست که قدرت خرید 

مردم کاهش پیدا می کند.
به گفتــه خاتمی؛ شــیر کــم چرب، شــیر بطری، 
ماســت و پنیــر یــو اف، مشــمول قیمت گــذاری 
دستوری هستند؛ سبد معیشتی که دولت هدف 
قرار داده بخشی از محصوالت لبنی را شامل قرار 

داده است.  
وی با بیان اینکه نســبتی بین افزایش نرخ ها با 
گران فروشــی تولیدکنندگان وجود نــدارد، افزود: 

تورم باعث افزایش محصوالت لبنی شده است و 
کارخانه ها تمایلی بــرای افزایش قیمت ها ندارند 
کــه بــا افزایش نــرخ میــزان تقاضا بــرای خرید  چرا

کاهش پیدا می کند.
این کارشــناس افزایش نرخ لبنیــات در ایران را 
از دو منظر داخلی و خارجی بررســی کرد و افزود: 
قیمــت نهاده هــا در بازارهــای جهانــی بــه دلیــل 
جنگ روسیه و اوکراین رشد قابل توجهی کردند؛ 
کــه این دو کشــور جزو تامین کننــدگان اصلی  چرا
چربــی و غــالت در جهــان محســوب می شــوند. 
قیمت سبد غذایی در بازارهای جهانی از مارس 
202۱ تا مارس 2022 رشــد ۳5 درصــدی را تجربه 
کردنــد و این افزایش نرخ در گندم، شــکر و روغن 

بی سابقه بوده است.
وی بــا بیــان اینکه مــراودات و معامــالت غالت 
و ســبد غذایی در دنیا به حداقل رســیده است، 
کیــد کــرد: تجار بــر ایــن باورند که جنــگ ادامه  تا
خواهد داشت و به تبع آن قیمت ها در بازارهای 
جهانی همچنان روند تصاعدی دارند و در نتیجه 
خریــد و فروش مــواد غذایــی را کاهــش داده اند. 
در شــرایط فعلــی دولــت عالوه بــر اینکــه بایــد بــا 
چالش هــای جهانــی بــرای تامیــن مــواد غذایــی 
درگیر باشد؛ مســاله حذف ارز 4200 تومانی را نیز 
پیشــروی خود قرار داده و حذف ایــن ارز در بازار 
داخلی باعث افزایش نرخ ســبد غذایی خانوارها 

شده است.
وی عــراق را اصلی ترین کشــور هدف صادراتی 
محصــوالت لبنی ایران دانســت و افــزود: حذف 
ارز ترجیحی باعث خواهد شد در حوزه صادرات 
نیز بــا چالش های جدی مواجه شــویم و بخش 
جدی از بازارهای صادراتی را از دست می دهیم. 
اینجا این پرسش مطرح است که با افزایش نرخ 
شیر خام ) شیر خام در قیمت لبنیات ۷0 درصد 
تعیین کننده اســت( آیا مصرف کنندگان کشش 
خریــد ایــن محصــول را خواهند داشــت؟ بدون 
تردیــد بــا افزایش نرخ شــیر خــام میــزان مصرف 
محصوالت لبنی در کشــور کاهش پیــدا می کند 
و از ســوی دیگــر بازارهــای صادراتــی نیــز از بین 

می رود.
خاتمی در پایان تصریح کرد: دولت برای ادامه 
رونــد صــادرات و حفــظ آن مشــوق هایی را برای 
صادرکننــدگان در نظــر بگیــرد تــا تولیدکننــدگان 
امیــدی بــرای ادامه رونــد تولید داشــته باشــند. 
اقتصاد ایران نیازمند این حراجی بود اما نخست 
بایــد زمینه ها را بــرای این حراجی فراهم  ســپس 

وارد عمل می شدیم.

اخبار
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محسن احتشــام با نگاهی به تجربه کشورهای 
پیشرفته در سطح دنیا، تقویت بخش خصوصی 
در سطح اقتصاد را ضروری و مهم خواند و گفت: 
درســت اســت که قوانین بایــد در مســیر بهبود و 
به روز شدن، تغییر کنند؛ اما نباید اجازه دهیم که 
در کشــور به بهانه تغییر قانون اتاق ایران، بخش 

خصوصی تضعیف شود.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، به نقل از اتاق 
بازرگانی ایران؛ محســن احتشــام، رئیس شــورای 
گر چشم انداز مطلوبی  ملی زعفران تصریح کرد: ا
را برای اقتصاد ایران ترســیم و بر اساس نقشه راه 
تحقق آن حرکت می کردیم، این هجمه ها را علیه 
اتــاق ایــران نمی دیدیــم. متاســفانه بیــش از 80 
، دولتی است در صورتی که  درصد اقتصاد کشــور
 ، اقتصادهای مانند چین، ژاپن، مالزی، سنگاپور
کــره جنوبی و غیــره برعکــس ایران عمــل کردند و 
پیشــرفت هم کردنــد. در ایــن کشــورها 20 درصد 
اقتصاد که جنبه تحقیق، بسترسازی و غیره دارد، 
دولتی بوده و 80 درصد دیگر آن در اختیار بخش 

خصوصی قرار دارد.

این فعــال اقتصــادی ادامــه داد: این کشــورها 
بر اســاس استژاتژی مشــخصی برنامه ریزی کرده 
و پیــش رفتنــد. در ایــن کشــورها امــور اجرایــی از 
اقدامات بنیادین و ساختاری مجزا شده و بخش 
خصوصی به دلیل کاربلدی، بهره وری و اثربخشی 

باالیی که دارد در امور اجرایی وارد شده است.
احتشــام خاطرنشــان کرد: اقتصاد ایــران دچار 
ســردرگمی اســت و بــه جــای حمایــت از بخــش 
خصوصــی بــرای حــل معضالت خــود، دســت به 

تضعیف این بخش می زند.
او منشــاء مشــکالت امــروز اقتصــاد ایــران را از 
دولتــی بــودن و دســتوری بــودن اقتصــاد کشــور 
می داند و تصریح کرد: متاسفانه بخش خصوصی 

در این اقتصاد نقش آفرینی مهمی ندارد.
رئیس شورای ملی زعفران در ادامه به ضرورت 
اصالح قوانیــن، بهبــود و تقویت آنها اشــاره کرد و 
گفــت: اصالح قانــون اتاق ایــران باید در راســتای 
رشــد و انگیــزه بخشــیدن بــه محیــط کســب وکار 
صورت گیرد؛ اما آنچه در بحث اصالح قانون اتاق 
ایران می شــنویم، موضوع دیگری اســت و شاهد 

حرکت هایی در راستای تضعیف بخش خصوصی 
هســتیم که به ضرر اقتصاد خواهــد بود و موجب 
خروج سرمایه ها از کشور می شود. باید درباره این 
موضوع حساس با درایت برخورد کرد تا به تقویت 

بخش خصوصی کمک کنیم.

رییس اتاق بیرجند: 
شود تبدیل  خصوصی  بخش  تضعیف  برای  ابزاری  به  نباید  ایران  اتاق  قانون  اصالح 

عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران 
می گویــد بخــش خصوصی در ســال های گذشــته 
بارها اعالم کرده که طرفدار آزادسازی نرخ ارز است؛ 
به این معنی که با چند نرخی کردن ارز یا پایین نگه 
داشتن دســتوری قیمت ها مخالف بوده و معتقد 
است بر اساس عرضه و تقاضا و آنچه که در بازار رخ 

می دهد، باید قیمت را تغییر داد.
مهــدی معصومــی اصفهانــی افــزود: البتــه این 
به هیــچ عنــوان به معنــی طرفــداری از بــاال رفتن 
گر افزایش  قیمت ارز نیست بلکه ما معتقدیم که ا
یــا کاهــش قیمتــی رخ می دهــد بایــد بــر اســاس 

واقعیت ها و روند حرکتی بازار باشد.
وی با اشــاره بــه برنامه ریزی بــرای اصالح نظام 
پرداخت یارانه هــا تصریح کــرد: ارز ترجیحی یکی 
از عواملــی بود کــه قیمت هــا را با آنچه کــه در بازار 

وجود داشت متفاوت می کرد. در روزهای گذشته 
نیز بحــث از نرخ 2۳ هــزار تومانی برای بــازار نیما 
بوده اســت. ایــن موضــوع نیــز خــود می تواند به 
گــر  عاملــی بــرای فاصلــه و رانــت تبدیــل شــود و ا

مدیریت نشود، مشکل ساز خواهد شد.
عضو اتــاق بازرگانی تهــران با بیــان اینکه تامین 
نقدینگــی واحدهای تولیدی یکــی از اصلی ترین 
عواملــی اســت کــه فعــاالن اقتصــادی نگــران آن 
کیــد کــرد: در کنــار دغدغه هایــی کــه  هســتند، تا
برای مصرف کننده نهایی وجود دارد، باید توجه 
کرد کــه تامین مالــی واحدهای تولیــدی نیز یکی 
از مشــکالت اقتصاد ما در ماه های گذشــته بوده 
و در صورتــی کــه راهی بــرای برون رفت از شــرایط 
فعلی پیدا نشــود، قطعا مشــکالت بــه جای خود 

باقی خواهد ماند.

مهدی معصومی: 
خ ارز است بخش خصوصی طرفدار آزادسازی نر
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ســفیر برزیل به منظور افزایــش مراودات اقتصــادی در زمینه واردات و صادرات بین دو کشــور 
ایران و برزیل با حضور در گروه صنعتی میهن با ابوالفضل پایداری دیدار و گفت وگو کرد.

گور سفیر برزیل در کشورمان، فیلیپه  به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، به نقل از ایلنا، لودمار آ
گارســیا گومز دبیر اول و حســین کاشانی مســئول اقتصادی و بازرگانی ســفارت برزیل در ایران با 
حضور در مجموعه کارخانجات گروه صنعتی میهن، ضمن بازدید از شهر لبنیات و بستنی کشور 

از نزدیک با تولیدات جهانی و توانمندی های پیشرفته این گروه صنعتی آشنا شدند.
ابوالفضل پایداری مدیرعامل گروه صنعتی میهن، در این بازدید خواستار استفاده از ظرفیت 
هــای دو کشــور ایــران و برزیــل بــرای تامیــن نیازمندی هــای گــروه میهــن و همچنین صــادرات 

محصوالت مورد نیاز و نظر طرف برزیلی شد که با موافقت سفیر برزیل همراه بود.
 مدیرعامل گروه صنعتی میهن و سفیر برزیل در این نشست نسبت به تامین قهوه به خصوص 

کرات مطلوبی با یکدیگر داشتند. قهوه فوری نیز مذا
مهندس پایداری همچنین در ادامه خواستار عمق بخشی بیشتر به روابط گروه صنعتی میهن 
و کشــور برزیل شــد، بطوریکه مقرر شــد تا نماینده ای از این گروه برای تســریع و ســهولت کار در 

واردات و صادرات به این کشور امریکای جنوبی سفر داشته باشد.
ســفیر و دبیر اول ســفارت برزیل همچنین از مجموعه ورزشــی و فرهنگی میهن در اسالمشــهر 
نیز بازدید داشــتند و پس از تماشــای تمرینات تکواندوکاران، کشــتی گیران و تیم مشت زنی آن، 
عکس های یادگاری با ورزشــکاران انداختند و استعدادهای ورزشــی این شهرستان مورد توجه 

ایشان قرار گرفت.
در حاشیه بازدید سفیر برزیل از مجموعه ورزشی میهن، توافقات اولیه برای همکاری و کمک 
گور قول داد تا در افتتاح رسمی  در جذب مربی برزیلی برای فوتبال نیز حاصل شد و آقای لودمار آ

مجموعه ورزشی و فرهنگی میهن نیز حضور داشته باشد.

در چهاردهمیــن دوره »همایــش تجلیــل از کارآفرینــان و تکریم از مدیران اشــتغال زای 
« گروه صنعتی و پژوهشی زر برای چهارمین بار موفق به دریافت لوح و تندیس این  کشور

همایش شد.
به گزارش کارآفرینــی و صنعت غذا، چهاردهمیــن دوره همایش تجلیــل از کارآفرینان و 
تکریم از مدیران اشتغال زای کشور 24 اردیبهشت ۱40۱ در سالن همایش های بین المللی 
صداوسیمای جمهوری اسالمی و با حضور چهره های برجسته سیاسی و اقتصادی کشور 
همچون دکتر عراقچی مشــاور وزیر امور خارجه،  ســردار علیزاده رئیس ســازمان جهانی 
نوابغ و نخبگان ایران ،ســرتیپ افشار رئیس شــورای هماهنگی ستاد مردمی کل کشور و 
حجت االسالم والمسلمین آقای سلطانی دبیر شورای هماهنگی ستاد مردمی کل کشور 
و افراد برجسته دیگری برگزار شد و گروه صنعتی و پژوهشی زر برای چهارمین بار موفق به 

دریافت لوح و تندیس از این همایش شد.
 گفتنی است در این جشنواره که از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به صورت 
ســاالنه برگــزار می شــود، واحد هــای کارآفریــن و اشــتغالزای کشــور توســط هیــأت علمــی 
، بر  دبیرخانــه ی جشــنواره و تعدادی از اســاتید رشــته ی کارآفرینی دانشــگاه های کشــور
اســاس آمار و اطالعــات مربوط به اشــتغالزایی مســتقیم واحد هــای تولیــدی، صنعتی و 

خدماتی کشور مورد ارزیابی قرار می گیرند.

با هدف افزایش همکاری های اقتصادی بین ایران و برزیل انجام شد؛ 
دیدار و نشست ابوالفضل پایداری و سفیر برزیل

وه زر در چهاردهمین همایش کارآفرینان و مدیران اشتغال زای کشور تجلیل از گر
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مالت ایچ سبد محصوالت خود را کامل کرد
مالــت ایــچ از برندهــای جدیــد و مطــرح  تولیدکننــده 
نوشــیدنی بــدون الــکل بــر پایــه مالــت، دســته بنــدی 

محصوالت خود را کامل کرد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، این برند در مراسمی 
که با حضور مدیران و اعضای شرکت عالیفرد، تیم فروش 
شرکت ســایه ســمن و… در محل هتل اسپیناس پاالس 
برگــزار شــد، از بســته بندی جدیــد نوشــیدنی مالت ایچ 
)بطری پت ۱000 ســی سی( که از فروردین سال جاری به 

بازار عرضه شده است، به صورت رسمی رونمایی کرد.

به این ترتیــب خریداران نوشــیدنی هــای مالــت ایــچ )maltich( می توانند عالوه بــر تجربه 
طعم های متنوع این محصول که در انواع هلو، لیمو، دارک و کالسیک و… به بازار عرضه شده 
است، تنوع در بسته بندی نوشیدنی های مالت ایچ را نیز تجربه و مطابق نیاز خود، از میان 

محصوالت این برند انتخاب کنند.

برنــد مالت ایــچ، نوشــیدنی بــدون الــکل خــود را بــا اســتفاده از بهتریــن مــواد اولیــه، بــه 
مصرف کنندگانی تقدیم می کند که در میان زندگی پرهیاهو و پر جنب و جوشی که دارند، به 
لحظه  ای نیاز دارند تا خود را باز یابند و تازه شوند. برای آشنایی بیشتر با محصوالت این برند 

به وبسایت و شبکه های اجتماعی مالت ایچ مراجعه کنید.

بــه ایــن ترتیــب نوشــیدنی های مالــت ایــچ کــه از بهمــن ســال ۱۳۹۹ در بســته بندی های 
شیشه ای و قوطی فلزی به بازار عرضه شده بود، اینک در بسته بندی  بطری پت یک لیتری 
نیز در سراسر ایران موجود و برای صادرات این محصول به سایر کشورها نیز برنامه ریزی شده 

است که شروع صادرات از کشور روسیه خواهد بود.
بنــا بــر اعــالم مالــت ایــچ، بــه صــورت کلــی محصــوالت ایــن برنــد بــا توجه بــه توســعه بــازار 
نوشــیدنی های غیرالکی بر پایه مالــت و با درک نیاز مصرف کنندگان به اســتفاده از محصولی 
کیفیت تولید شده و  بسته بندی جدید با توجه به اعالم نیاز خریداران برای افزایش تنوع  با

در بسته بندی این محصول لحاظ شده است.

مالت ایچ سبد محصوالت خود را کامل کرد
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شرکت عالیفرد در چهاردهمین دوره برگزاری جشنواره تجلیل و تکریم از کارآفرینان برتر و مدیران واحدهای اشتغالزای کشور، لوح کارآفرین برتر را دریافت کرد.
بــه گزارش کارآفرینــی و صنعت غذا، این لوح به پاس فعالیت اقتصادی شــرکت عالیفرد که به رونق صنعتی و ایجاد اشــتغال برای حــدود 900 نفر از جوانان 

ایرانی منجر شده است، به این شرکت تقدیم شد.
چهاردهمین دوره جشــنواره تجلیل از کارآفرینان برتر با حضور تنی چند از مسئولین بلند پایه کشــور چون معاون اول ریاست جمهور و همچنین بیش از 
650 نفر از مدیران توانمند صنعتی، بانک های عامل، مدیران شــرکت های بیمه و... در روزشنبه، ٢4 اردیبهشت ماه 1401، در مرکز همایش های بین المللی 

صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران برگزار شد. 
در جریان این جشنواره، ســخنرانی هایی با محوریت حمایت از تولید ملی، کار و اشتغالزایی، بررســی راهکارهای علمی و عملی در ایجاد ارتباط تعاونی ها 

با بخش های صنعتی، معرفی الگوهای توانمندسازی 
تولیدکنندگان و ارتقای قابلیت های تکنولوژی تولیدات 
داخلــی و... انجــام و در خاتمه به 60 شــرکت برگزیده از 
میــان 500 شــرکت کننده در ایــن جشــنواره لــوح تقدیر 

اهدا شد.
عالیفرد که سن ایچ از مطرح ترین برندهای تجاری آن 
است، به عنوان رهبر بازار آبمیوه و شربت ایران، نه تنها 
ســهم بزرگی در ایجاد اشــتغالزایی برای جوانان ایرانی 
کیفیت و صادرات این  دارد، بلکه با تولید محصوالت با
محصوالت به سراسر جهان، نام ایران را در چهارگوشه 
جهــان به گــوش مصرف کننــدگان می رســاند. توجه به 
خواست و نیاز مصرف کننده و افزایش تنوع محصوالت 
با توجه به دســته بندی متنوع مخاطبــان محصوالت 
این برند، از نقاط قوت شرکت عالیفرد )سن ایچ( است.

در چهاردهمین جشنواره تجلیل از کارآفرینان برتر اتفاق افتاد
اهدای لوح کارآفرین برتر به شرکت عالیفرد

در چهاردهمین جشنواره تجلیل از کارآفرینان برتر اتفاق افتاد
اهدای لوح کارآفرین برتر به شرکت عالیفرد
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علی بهره مند گفت: قنــادان از یارانه های آرد طی 
سالیان گذشته مطلقا استفاده نکرده است بنابراین 
عوارض ناشی از حذف یارانه مذکور تاثیری در تداوم 

ارائه خدمت واحدهای صنفی تابعه ندارد. 
رئیس اتحادیه قنادان با بیان اینکه تغییر قیمت 

آرد تاثیری در قیمت شیرینی نخواهد داشت، گفت: 
صنــف قنــاد از یارانه های آرد طی ســالیان گذشــته 
بدون بهره بوده است و مطلقا استفاده نکرده است 
بنابراین عوارض ناشی از حذف یارانه مذکور تاثیری 
در تداوم ارائه خدمت واحدهای صنفی تابعه ندارد.
بهره منــد افــزود: قنــادان آرد مــورد نیــاز خــود را از 
بــازار آزاد با قیمت هر کیلو  20 هــزار تومان خریداری 
می کردند کــه در حال حاضــر نیز قیمــت آرد همین 

است و برای آنها فرقی نکرده است.
وی ادامه داد: افزایش هزینه های تولید شــیرینی 
مربــوط به شــکر و روغن اســت، زیــرا قیمــت این دو 
کاال در چند وقت اخیر افزایش زیادی داشته است.

رئیــس اتحادیــه قنــادان اضافــه کــرد: روغنــی کــه 
کارخانه هــا تحویل می دهنــد کیلویی ۱۷ تــا ۱8 هزار 
تومــان و قیمــت روغــن در بــازار آزاد کیلویــی 85 
هــزار تومــان اســت و چــون امــکان تحویــل روغن از 
کارخانه ها نیســت مجبور هســتیم روغن مــورد نیاز 

خود را از بازار آزاد تهیه کنیم.
وی تصریــح کــرد: قیمت شــکر دولتــی کیلویی ۱2 
هزارتومان و در بازار آزاد 20 هزار تومان است که شکر 

را هم از بازار آزاد خریداری می کنیم.
بهره مند در پایان گفت: اخیرا دولت مقداری شکر 
و روغــن بــه صنــف قنــادان داده اســت، ولــی مقدار 

تخصیص یافته کافی نیست.

امیرهوشنگ بیرشک از مصرف بهینه روغن خانوار 
و صنف و صنعت در با اصالح نــرخ ارز ترجیحی خبر 
داد و گفــت: کمبــودی در تولیــد روغــن نداریــم و بــا 

نرخ های جدید عرضه می شود.
 امیر هوشنگ بیرشک درباره اصالح سیاست نرخ 
ارز ترجیحی، افزود: سیاســت دولت بــرای حذف  ارز 
4200 تومانی برای واردات کاالهای اساســی و تزریق 
مســتقیم یارانــه بــه مــردم تصمیــم بــزرگ و جراحی 
اقتصادی اســت که ما به عنوان صنعت روغن نباتی 
از ایــن تصمیم اســتقبال می کنیــم و بــرای موفقیت 

این طور  در کنار دولت هستیم.
دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع روغــن نباتــی ایران 
تصریح کرد: اجرای این طــرح به طور حتم تغییرات 
قیمتی را به دنبال دارد همان گونه که ســتاد تنظیم 
بــازار قیمت هــای جدیــد روغــن نباتــی را اعــالم کرد 
قیمت روغن نباتی 8۱0 گرمی پخت وپز )آفتابگردان( 
۶۳ هزار تومان و روغن نباتی 8۱0 گرمی ســرخ کردنی 
۶2 هــزار تومــان توســط کارخانه هــای روغــن نباتــی 

سراسر کشور تولید و توزیع می شود.
خ ارز ۴۲۰۰  مصرف بهینه روغن در پی اصالح نر

تومانی
بیرشــک گفت: به تبــع قیمت های اعالمــی مابقی 

اقالم روغن نباتی در بسته بندی های مختلف رشد 
قیمتی دارد.

وی پیش بینی کرد: با توجه به افزایش قیمت روغن 
مقــدار مصــرف ایــن محصــول در صنــف و صنعت و 

خانوار کاهش یابد.
تولید نیازمند سرمایه در گردش

وی دغدغــه عمــده تولیدکننــدگان را ســرمایه در 
گردش و تامیــن روغن خام دانســت و گفــت: در پی 
جلساتی که با وزیر جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی 
داشته ایم قول های مساعدی داده اند که این طرح 
بــا موفقیت انجام شــود تا مــردم کمتریــن دغدغه را 

برای تامین روغن داشته باشند.
گــزارش، اتــاق اصنــاف ایــران  بــر اســاس ایــن 
کثــری فــروش ۹ قلــم کاال اساســی بــرای  خ حدا نــر

مصرف کننده در سراسر کشور را اعالم کرد.
کثــری فروش ۹  بر اســاس این اطالعیه، نــرخ حدا
قلم کاالی  اساســی شــامل قیمــت مصرف کننده هر 
کیلوگرم شــیر خام ۳.2 درصد چربــی درب دامداری 
۱20 هزار ریال، قیمت مصرف کننده شیر نایلونی ۹00  
گرمی کم چرب ۱50 هزار ریــال و قیمت مصرف کننده 
شیر پاســتوریزه بطری یک لیتری کم چرب ۱80 هزار 

ریال اعالم شد.

همچنین قیمت مصرف کننده ماست دبه ای 2.5 
کیلویی کم چرب 4۹8 هزار ریال، قیمت مصرف کننده 
پنیر UF نسبتا چرب 400 گرمی ۳۷0 هزار ریال،  قیمت 
مصرف کننــده روغــن مایــع آفتاب گــردان 8۱0 گرمی 
پخت وپز ۶۳0 هزار ریال و قیمت مصرف کننده روغن 

مایع 8۱0گرمی سرخ کردنی۶20 هزار ریال است.
غ گرم 5۹8 هزار  قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم مر
غ ۳۹8  ریال و قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم تخم مر

هزار ریال خواهد بود.

رئیس اتحادیه قنادان:
صنف قناد از یارانه  آرد طی سالیان گذشته بدون بهره بوده است

وغن نباتی:  دبیر انجمن صنفی صنایع ر
وغن نداریم/ دولت با اصالح سیاست ارز ترجیحی تصمیم بزرگی گرفت کمبودی در تولید ر
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حسینمصطفیزاده
هلدینگبیژن

شخصیتصنعتغذای
سال99

عبداهللقدوسی
شرکتپگاه

شخصیتصنعتغذای
سال98

غالمعلیسلیمانی
شرکتکاله 

شخصیتصنعتغذای
سال89

مرتضیسلطانی
شرکتزرماکارون

شخصیتصنعتغذای
سال90

فردینعالیزاد
شرکتسنایچ

شخصیتصنعتغذای
سال91

احمدفتحالهی
شرکتسبزیایران
شخصیتصنعتغذای

سال92

مهدیکریمیتفرشی
شرکتگلها 

شخصیتصنعتغذای
سال94

احمدصادقیان
شرکتتکماکارون 
شخصیتصنعتغذای

سال93

علیشریعتیمقدم
شرکتنوینزعفران
شخصیتصنعتغذای

سال95

بزرگمهردادگر
شرکتدوشهآمل

شخصیتصنعتغذای
سال96

صمدرسولویبنیس
شرکتدرنا

شخصیتصنعتغذای
سال97

که خوانندگان محترم ماهنامه صنعت  همان طور 
غذا مســـتحضر هســـتند امســـال نیز مانند ســـال 

گذشته شخصیت صنعت غذا انتخاب گردید. 
ایـــن شـــخصیت نمونـــه دکتـــر مریـــم تـــاج آبـــادی 
گـــروه تـــک ژن زیســـت  ابراهیمـــی، مدیـــر عامـــل 

می باشد.
نظـــرات تنـــی چنـــد از اهالی صنعـــت غـــذا درباره 

ایشان را می خوانیم:

شخصیت صنعت غـذای
ســـال 1400

ضمن تبریک به سرکار خانم دکتر مریم تاج آبادی ابراهیمی، انتخاب شایسته ایشان به عنوان شخصیت سال صنعت غذا که به حق یکی از افراد با استعداد و خوش فکر و 
گاهی  توانمد و عالم می باشند باعث افتخار بوده و از نگاه جامعه شناسی میزان ارزش انسان ها با مقدار مفید بودنشان برای اجتماع رابطه مستقیمی دارد. علم و دانش و آ

ایشان مورد تحسین همگان می باشد. با امید موفقیت های روزافزون برای ایشان در شرکت تک ژن زیست.

دکتر احمد فتح الهی، رییس هیئت مدیره شرکت سبزی ایران و نایب رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران:

گر بعنــوان یک جهش علمی و عملــی در حوزه های مختلف تولید بر پایه دانش بنیان بخواهیم مطلبی گفته شــود، باید ســهم بانوان فرهیخته و دانشــمند جوان را قابل  ا
کثری دشمنان را بی اثر یا کم اثر کرده است.  توجه دانست چرا که در حوزه های مختلف شاهد رونمایی از تولیدات دانش بنیان توسط بانوان هستیم که شرایط تحریم حدا
دشمنان امیدوار بودند کمبودهای دانش و تکنولوژی در شرایط تحمیل تحریم های اقتصادی به تولید کشورمان خصوصا در زمینه امنیت غذایی صدمه جبران ناپذیری 
را وارد کند، ولی خوشبختانه در حدود دو دهه گذشــته حمایت معاونت محترم علمی و فن آوری ریاست جمهوری از ورود جوانان نخبه در قالب شرکتهای دانش بنیان و 
اعتماد بر دانش بومی و دست یابی به تکنولوژی روز دنیا عالوه بر اینکه نقشه دشمنان خنثی شده ما صادرکننده دانش و تکنولوژی بومی شده ایم و قطعا در شرایط جنگ 
اقتصادی هیچ مسیری برای دور زدن تحریم ها و کمک به تولید وجود نداشت مگر شرکتهای دانش بنیان که با کمک شتاب دهنده های پای کار با سرعت بسیار باالیی به 
کمک چرخ تولید آمدند و نیاز زنجیره ها و شرکتهای بزرگ تولید کننده را به مواد و نهاده های اولیه تولید تامین کردند. سرکار خانم دکتر ابراهیمی و تیم نخبگانی همراه ایشان 
از نمونه های بارز و موفقی هستند که در سایه اعتماد به شرکت های دانش بنیان رشد و نمو کردند و می توانند الگوی بسیار ارزشمندی برای ادامه راه اقتدار در تولید و حتی 

صادرات دانش و تکنولوژی بومی کشور عزیرمان باشند.

: کشور کل  ، رئیس سابق سازمان دامپزشکی  دکتر علیرضا رفیعی پور
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رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران: 

میزهای صادراتی کشاورزی به کمیسیون های اتاق های بازرگانی 
استانی سپرده شد

با تکیه بر توان متخصصان داخلی پگاه انجام شد؛ 
ومیه افزایش ٢ برابری ظرفیت خط بسته بندی پگاه ار

گفــت: مســئولیت دبیرخانــه  محســن امینــی 
میزهای توسعه صادرات کشاورزی به کمیسیون 
های کشاورزی اتاق های بازرگانی استانی سپرده 
شد و برای گروه های تولیدی مختلف استان های 

معین انتخاب شدند.
بــه گــزارش کارآفرینــی و صنعــت غــذا، بــه نقل از 
روابــط عمومی اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معادن و 
، محســن امینی با اشــاره  کشــاورزی اســتان البــرز
بــه اینکــه مســئولیت دبیرخانــه میزهای توســعه 
صادرات محصوالت کشــاورزی و صنایــع تبدیلی 
به اتاق های بازرگانی استان های مختلف سپرده 
شــده اســت، اظهــار کــرد: بر اســاس ایــن تصمیم 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در راســتای 
سیاست ها و برنامه های کالن صادرات غیرنفتی 
و بــا هــدف رفــع موانــع و مشــکالت پیــش روی 
صادرکنندگان حوزه کشاورزی مسئولیت میزهای 
تخصصی صادرات به کمیســیون کشــاورزی اتاق 
هــای بازرگانــی ســپرده شــده اســت که بــه عنوان 

استان معین تعیین شده اند.
وی با بیــان اینکه تفویــض اختیــار در خصوص 
مدیریــت میزهای توســعه صادرات کشــاورزی در 
راســتای تفاهم نامه میان کمیســیون کشــاورزی 
اتاق ایران و سازمان توسعه تجارت اجرایی شده 
است، افزود: این اقدام در لیست برنامه های دوره 
دوم فعالیت کمیســیون کشــاورزی اتــاق ایران به 

عنوان یک اولویت مطرح بوده است .
رئیــس کمیســیون کشــاورزی و صنایع وابســته 
گفــت: میزهــای توســعه صــادرات  اتــاق ایــران 
محصوالت کشــاورزی در ۷ گروه کاالیی مشــتمل 
بر “محصوالت حیوانی و صنایع وابسته”، “میوه 
گل و گیــاه”، “صنایــع  “ ،” ”، “خشــکبار و تــره بــار
تبدیلی”، “محصوالت لبنی” و “شیرینی، شکالت 
و فــرآورده هــای غــالت و صنــوف تولیــدی” و 4۹ 

زیرشاخه تقسیم بندی شده است.
وی با این توضیح که استان های معین میزهای 
توســعه صادرات بر اســاس ظرفیت هــای موجود 
تولیــدی و صنعتــی در آن مناطــق تعییــن شــده 
است، گفت: بر این اســاس البرز به عنوان استان 
کارونی و فرآورده های  معین سه میز صادراتی “ما
” و “فرآورده های غالت”  غالت”، “سبزی وتره بار

تعیین شده است.
کــرد: میزهــای تخصصــی ویــژه  امینــی عنــوان 
صادرات محصوالت کشاورزی با توجه به ضرورت 
بررســی مســائل مهمی همچون تولید، صادرات، 
بســته بندی، نگهداری و ذخیره سازی یا حمل و 

نقل در این حوزه راه اندازی شده است.
وی ادامه داد: بر اســاس فرآینــد تولید کاالهای 
صادراتی کشــاورزی موضوعاتی نظیر تامین مواد 
اولیه، خدمات بازرگانی و فرآیند صادرات تولیدات 
ایــن حــوزه و توســعه بازارهــای هــدف صادراتــی 

از مباحــث ضــروری و قابــل بحــث در جلســات 
میزهای ملی و استانی توسعه صادرات محصوالت 

کشاورزی و صنایع تبدیلی است.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی البــرز 
بــا اشــاره به نقــش قابــل توجــه بخــش خصوصی 
در تولیــد و توســعه صــادرات محصــوالت حــوزه 
کشاورزی و صنایع وابسته آن گفت: در سال های 
اخیر تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان محصوالت 
کشــاورزی کشــور از جملــه اســتان البــرز تــالش 
بسیاری برای راه اندازی میزهای توسعه صادرات 
کنــون  ماننــد میــز ســبزی و صیفــی داشــته انــد، ا
تفویض اختیار در این خصوص می تواند به نتایج 
موثری در رفع موانع و مشکالت فعاالن این عرصه 

به ویژه صادرکنندگان منجر شود.

با افتتاح پروژه تغییرات دستگاه بســته بندی A3 Compact Flex در شرکت پگاه ارومیه، 
ظرفیت خط بسته بندی 200 سی سی این شرکت، از 20 تن به 40 تن در روز افزایش یافت.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا به نقل از شــرکت صنایع شیر ایران )پگاه(، این پروژه با 
اتکا به توان متخصصان داخلی شــرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی اجرایی شده 

است.
اجرای این پروژه بیش از 8میلیارد ریال صرفه جویی به دلیل استفاده از توان و قطعات داخلی در پی خواهد داشت.

کت های وارداتی و انحصاری از جمله مزایای تغییرات  کت و عدم وابستگی دستگاه به پا صرفه جویی ساالنه 25 میلیارد ریال از محل کاهش قیمت خرید پا
ویژه در دستگاه بسته بندی A3 Compact Flex است.
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سجاد حامدفر
کارشناس صنف نان

مشکل نانوایان آزادپز و نوع سه؛ تاثیرات توزیع نان با کارت یارانه ای 

بخوبی می دانیم که بهترین راه حل مشکالت آرد و نان و رعایت عدالت در این حوزه حذف کلی یارانه و آزادسازی کامل 
وهمسان سازی آرد بصورت کامل ویکجا وبدون تبعیض می باشد.

گر این جراحی بزرگ آزادســازی یارانه آرد به روش درســتش اجرا نشــود بعضی شــاغالن از جمله نانوایان ازادپز نوع  اما ا
۳قربانی خواهند شد.

گر آرد نوع یــک ،۳5هزارتومانی و نوع دو ،50هزارتومانی دســت نخورده باقی بماند ولی فقط  و فقــط آرد نانوایان نوع۳  ا
یارانه شــان حذف شــود و مجبورشــان کنیم در شــروع طرح فقط آنها آرد را ۶50هزارتومان بخرند این یعنی اجرای ناقص 

جراحی بزرگ آزاد سازی آرد که شاید منجر به مرگ این طرح بزرگ وشکستش شود.
با فقط صرف گران کردن آرد نوع۳ مشکالت بی شمار را برای آنها تحمیل می کنیم.

یکی اینکه مثال من  نانوای نوع ســه که تا دیروز آرد را ۱۶0هزارتومان می خریدم ونــان را 4000تومان می فروختم االن یک 
دفعه آرد تحویلی من ۶50هزارباشــد من هر قرص نان را باید حداقل ۱5هزارتومان بفروشــم تا صرف کند که هر آدم عاقلی 
گر من نان را ۱5هزار بفروشــم وچند مغازه پایین تربه همان نانوای همکار من آرد با یک دهم قیمت من بدهند  می داند ا
گر آنجا یکســاعت نوبت  واو همــان نان را ۳ هزارتومان بفروشــدمعلوم هســت که هیچ کس ازمن نــان نخواهدخرید حتی ا

بایستد ومن باید قربانی تصمیم غیرکارشناسی وتعطیل و بیکار شوم.
گاه تحریک خواهم شد بجای خرید از سامانه تازه خودم را عرض می کنم ناخودآ

به قیمت ۶50هزارتومان آن را از نانوای یارانه ای بغلی به قیمت مثال ۳00هزارتومان بخرم 
گر پخت کند هر کیســه فقــط کمتــر از 200هزارتومان برایش  که آن بیچــاره هم می بیند ا

دخل می دهد )البته این یک مثال بود(
پس این هدفمندی یارانه چیست؟

اجــرای ناقــص ایــن جراحی بــزرگ  باعــث درگیــری نانوایان نوع ســه بــا مــردم وایجاد 
نارضایتــی مــردم و بدبینی آنها نســبت بــه نانوایان می شــود. مثــال االن با ایــن طرح در 

تبریز چند صد بــاب نانوایی آزاد پز هرکدام چند صد مشــتری دارند که چه لطمه ای به 
اعتبارشان در این شرایط حساس کشورمان می خورد خدا می داند.

مشکل را عرض کردم و اما از اصول انتقاد دلسوزانه و منصفانه این هست که راهکار هم 
بگوییم، چند راهکار زیر را پیشنهاد می کنم:

راه حل اول: مسئوالن مربوطه که تا این لحظه صبر کرده اند بعد از این هم تا حذف کامل 
یارانه نوع یک ودو،،، دســت نگه دارند و به نوع۳ هم کاری نداشــته باشند تا این یکی دو 
ماه هم به همین منوال ادامه یابد تا بعدش که نان کارتی شــد یــا نوع یک و دو تغییر کرد 

آن وقت نوع سه هم تغییر کند.
راه حل دوم: با درخواســت از تهران همه نــوع ۱ و2 و۳ را کال به نوع 2 تبدیل کنند و نان 
کنون می فروشــند اعالم شــود تا زمان حذف کامل  تک نرخی به قیمت فروش نوع 2 که ا

یارانه ها فرا برسد.
راه حل ســوم: بدون تغییر نوع یک ودو ، آرد نانوایان نوع ســه را که تعدادشــان انصافا 
زیادهم نیســت از صنف و صنعت به نوع دو تبدیل کنیم تا یکی دو ماه بگذرد و اجرای 

کلی حذف یارانه نان اعمال شود.
راه حل چهارم و آخرین و بدترین راه حل ممکن هم اینکه ما را مجبور به  خریدن آرد 

۶50هزارتومانی کنند. آن وقت اجازه دهند مانند قنادی ها به هر قیمتی خواستیم 
نان را بفروشیم تا حداقل در دو ماه آینده بتوانیم اجاره مغازه ها را دربیاوریم.
می دانید که اخذ پروانه و بهداشت و اجاره مغازه چقدر زحمت و هزینه دارد 

و االن نباید چند صد نفر بیکار و قربانی شوند.
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گرین؛  ایران  همایش  در  ایران  غالت  انجمن  رئیس 
کند حمایت  کاالیی  ذخایر  سطح  افزایش  از  دولت 

کاوه زرگــران از دولت خواســت تا با برنامه ریــزی هایی که صــورت می دهد، 
شاهد وفور کاال و زمینه سازی برای باال رفتن ذخایر کاالیی کشور باشد.

به گــزارش کارآفرینی و صنعت غذا، به نقل از انجمــن تامین کنندگان غالت 
ایــران، کاوه زرگــران در همایــش ایــران گریــن بــا اشــاره بــه آمارهــای صنــدوق 
بین المللی پول مبنی بر اینکه ایران با ۱080 میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی 
اولین اقتصاد بزرگ منطقه است، گفت: ایران ظرفیتهای بسیار بزرگی در حوزه 
ژئوپلتیک داشته و در اطراف آن کشورهایی واقع شدهاند که مصرف کنندگان 
بزرگ غالت دنیا هستند که از جمله آن میتوان به کشور عراق به عنوان یکی از 

واردکنندگان بزرگ آرد اشاره کرد.
وی افزود: ایران یکی از بزرگترین مصرف کنندگان نان در دنیا بوده و ســرانه 
مصرف گندم در ایران ۱4۱ کیلوگرم برآورد شده است؛ این در حالی است که به 

طور کلی غالت 2۱ درصد در مصارف هر خانوار ایرانی سهم دارد.
زرگران گفت: ســطح زیر کشــت گندم ایران با کاهش قابل توجه در سالهای 
، به 8 میلیون و ۶۶ هزار هکتار رســیده اســت که بخشــی از این گندم به  اخیر
شــکل آبیاری و بخشــی دیگر به صورت دیم کاشته می شــود؛ بنابراین میزان 
برداشــت گندم در این کشــور به شــرایط جوی و آب و هوایی بستگی دارد که 
 ، بر این اســاس، در دوره های خشکسالی، طبیعی است که میزان کسری نیاز

باید از طریق واردات تامین شود.
وی اظهار داشت: طی سال های گذشته، کسری 5 میلیون هکتاری کشت 
دیم کامال به شــرایط جوی و آب و هوایی بستگی داشته و این در حالی است 

که تولید غالت از جمله گندم، جو و برنج به 22 میلیون تن رسیده است.
رییس انجمن تامین کنندگان غالت ایران خاطرنشان کرد: ۷2 درصد گندم 
، دارای مصارف خبازی  به عنــوان مهمترین کاالی اســتراتژیک غله ای کشــور
بوده و این در حالی اســت که ظرف چند روز آینده، شــاهد آزادســازی قیمت 

آن خواهیم بود.
وی ســطح زیر کشــت گندم کشــور را ۶ میلیون هکتار عنــوان و تصریح کرد: 

خریــد شــرکت بازرگانــی دولتــی نشــان می دهــد کــه 4.5 میلیــون تن گنــدم از 
کشــاورزان خریداری شــده اســت که پیش بینی می شــود امســال بــا توجه به 
شــرایط آب و هوایی و خشکســالیهایی که در کشــور وجود دارد، میزان خرید 

گندم داخلی، کمتر از سال قبل باشد.
زرگران گفت: ایران ظرف یک بازه زمانی سه تا چهار ساله در سنوات گذشته، 
نیــاز بــه واردات گنــدم نداشــته و در برخی ســالها جشــن خودکفایــی و حتی 
صادرات گندم برگزار کرده است، اما در سال گذشته حدود ۷ میلیون تن گندم 

وارد کشور شده و ایران مجدد به بازار خرید گندم نیا برگشته است.
رییــس انجمــن تامیــن کنندگان غــالت ایــران خاطرنشــان کــرد: در منطقه 
خاورمیانه ، ۳4 میلیون تن گندم وارد می شود که در مقابل، نیاز مصرف این 

منطقه به این غله، ۶4 میلیون تن برآورد میگردد.
وی افزود: در عین حال، ساالنه ۳ میلیون تن تولید جو صورت میگیرد که با 
میزان وارداتی که به کشور صورت میگیرد، رقم مصرف به 5.8 میلیون تن می 
رســد که این خود، عدد قابل توجهی به حســاب می آید و نشان می دهد که 

نیمی از نیاز باید وارد شود.
وی اظهار داشــت: سیاست های وزارت جهاد کشــاورزی ایران آن است که 
ذرت به عنوان یک کاالی آب بر وارد شــود و تامین آن به عهده سایر کشورها 
گذاشته شده است تا بتوان مصرف آب را مدیریت کرد. این در حالی است که 
ساالنه ۹ میلیون تن واردات ذرت داریم که این رویه واردات ذرت به کشور به 

نحوی است که در سال گذشته به ۹.۷ میلیون تن رسیده است.
زرگران گفت: التهاب بازارهای جهانی در اثر مناقشــات روســیه و اوکراین به 
عنــوان دو تامین کننــده اصلی غــالت دنیا، بر بــازار داخلــی ایران هــم اثرگذار 
خواهد بود و اثر خود را در قیمت ذرت به جای گذاشــته اســت که امیدواریم 

این اثر وضعی افزایش قیمت، در هفته های آینده برطرف شود.
وی افزود: از ســوی دیگــر 80 درصد روغن مصرفی کارخانجات روغن کشــی 
ایران وارداتی است و با توجه به ارزان بودن کاالهای اساسی در ایران که یکی از 
سیاست های اجرایی دولت به منظور افزایش سطح رفاه عمومی مردم است، 
بخشی از کاالهای اساسی از جمله روغن تولیدی، از طریق استانهای مرزی، 
به سایر کشورها قاچاق شود. در واقع قیمت پایین این کاال، حباب کاذبی در 
تولید روغن به وجود آمده که به نظر می رسد بعد از آزادسازی قیمتی که شب 
گذشته از ســوی رییس جمهور اعالم شــده، میزان تولید نیز به جایگاه اصلی 

خود برخواهد گشت.
وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه واردات دانههــای روغنــی، دانــه روغنــی ســویا 
بیشــترین سهم را در واردات داشته و ســال قبل 2 میلیون و 200 هزار تن دانه 
سویا به کشور وارد شــده اســت، گفت: پایین بودن آمار واردات دانه کانوال به 
کــه به لحاظ  دلیل عــدم تخصیص ارز بــه واردات این دانه روغنی اســت؛ چرا
قیمتی امکان رقابت با دانه ســویا را که از یارانه دولتی برخوردار است، ندارد و 

بنابراین عمده واردات کشور به دانه سویا معطوف شده است.
زرگــران گفــت: 4.5 میلیــون تن کنجاله ســویا در کشــور مصرف می شــود که 
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مجمــع عمومی انتخابات هیات مدیره و اعضای علی البدل و بازرســین فدراســیون تشــکل های صنایــع غذایی تبدیلی و تکمیلی بخش کشــاورزی 
ایران برگزار شد.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، مجمع عمومی انتخابات هیات مدیره و اعضای علی البدل و بازرسین فدراسیون تشکل های صنایع غذایی تبدیلی 
و تکمیلی بخش کشاورزی ایران با حضور رییس مجمع و ناظرین و بازرسین سازمان تعاونی مرکزی روستایی برگزار شد.

 
محس نقاشی از شرکت به سبز

امیررضا ثابت پی از شرکت نامی نو
حسن گرجی از شرکت ویتانا
نبی جرک از شرکت سیبون

جمشید کالنتر از شرکت سبزدانه
رسول قمالقی شرکت اریان تدبیر

محمدفوزی شرکت بروز رسان
محمدفتوت احمدی شرکت تارا

محمد حاج علیخانی از شرکت زرین خوشه
بازرسین :  ابوذر ایزدی و محمدرضا پورحسن

ترکیب جدید هیات مدیره فدراسیون 
تشکل های صنـایع غذایـی بخـش 

کشـاورزی معرفی شدند

بخشی از آن وارداتی و بخشــی نیز تولید داخلی است؛ به نحوی که سال قبل 
2 میلیون و 200 هزار تن واردات صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: سال قبل یک میلیون و ۹82 هزار تن روغن به کشور وارد 
شده است.

رئیس انجمــن تامین کنندگان غالت خاطرنشــان کرد: کشــت دیم گندم در 
ایران وابســتگی به بارش جوی دارد و ســالهایی که به خودکفایی رسیده ایم، 
دقیقا سالهایی بوه که بارش های خوبی در کشور به ثبت رسیده داشته ایم و 
بنابراین حذف کشت دیم از آمار تولید کامال مرتبط با شرایط آب و هوایی است؛ 
این در حالی اســت که پیش بینی من این اســت که میزان متوســط بارش در 
سال زراعی جاری از مهرماه سال ۱400 تا مهرماه سال ۱40۱ نشان می دهد که 

به غیر از استان هرمزگان تمامی اســتانهای کشور سطح بارشی کمتر از میزان 
متوسط بارش داشته اند.

زرگران گفت: ایران به واردات 25 میلیون تن غله، کنجاله و دانه های روغنی 
نیاز دارد و مجبور هستیم که در سال جاری، حداقل ۷ میلیون تن گندم وارد 

کنیم.
رئیس انجمن تامین کنندگان غالت ایران از دولت خواست تا با برنامه ریزی 
هایی که صورت می دهد، شاهد وفور کاال و زمینه سازی برای باال رفتن ذخایر 
کاالیی کشــور باشــد؛ به خصوص اینکه در دنیا همه کشــورها در حال افزایش 
سطح ذخایر کاالهای اساسی خود هستند که بر این اساس پشتیبانی از تامین 

کنندگان می تواند امنیت غذایی کشور را تامین کند.
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یک درصد جمعیــت جهان در ایران ســکونت دارنــد در حالی که 
حــدود 4 درصــد میــوه جهــان را تولیــد می کنــد و از آنجا که شــرایط 
کتورهای  آب و هوایی متنوعــی دارد میوه ها از نظر طعــم، رنگ و فا
ارگانولپتیــک بر میوه های اروپایی و بســیاری از نقــاط جهان برتری 
دارد. بنابرایــن بــه صورت بالقــوه مزیــت رقابتی مطلوبــی داریم، اما 
مســاله این اســت که در عمل برای فروش آبمیوه و نوشــیدنی های 

میوه ای در داخل توفیق چندانی نداشته ایم.
بر اســاس اطالعات به دســت آمده ســاالنه ۷0 هزار تن کنســانتره 
ج صادر  ســیب در ایــران تولیــد می شــود که 50 هــزار تــن آن به خــار
می شــود. میزان تولید کنســانتره انگور ســفید 20 هزار تن اســت که 
شــاهد صادرات ۱0 هــزار تن و بــه عبارتی 50 درصدی ایــن محصول 
هســتیم. همچنین میزان تولید کنســانتره انگور قرمز حدود 4 هزار 

تن است که ۱000 تن و معادل 25 درصد آن صادر می شود.
تولید کنســانتره انار ســاالنه حدود  ۱0 هزار تن اســت که ۷هزار تن 
آن صادر می شود و حدود ۳ هزار تن از مجموع ۶ هزار تن کنسانتره 
آلبالوی کشــور روانــه بازارهــای صادراتی می شــود. بنابرایــن در کل 

مصرف داخلی کنســانتره میوه حدود 40 هزار تن است.
در بخش آبمیوه ها هم هر چند آمارها تقریبی است و بنا به برخی 
مالحظات رقابتی میزان دقیق بیان نمی شود، اما به صورت تقریبی 
حــدود 20 هزار تن آب پرتقال، حدود 5 هزار تــن آلبالو،  بیش از نیم 
کت های یک لیتری و یــک و نیم میلیارد  میلیارد آبمیوه در ســایز پا

کت های تک نفره تولید می شود. در سایز پا
کــه از  متاســفانه مشــکالت متعــددی در مســیر تولیــد قــرار دارد 

جمله می توان به تولیــدات زیر پله ای و فاقد کیفیت توســط برخی 
افراد سودجو در انواع و اقســام نوشیدنی ها اشاره کرد که متاسفانه 
به طور وســیع در بــازار عرضه می شــوند و ســازمان های ناظر کیفی 
توان یــا بودجه الزم بــرای برخورد و نظــارت بر تمام بــازار را ندارند و 
این اتفــاق به شــدت مخل تولید اســت. البتــه این تخلــف در همه 
صنایع رواج دارد و جدا کردن ســره از ناســره هم کار آسانی نیست، 
اما از مصرف کنندگان می خواهیم به برندهای بزرگ و معتبر اعتماد 

کنند.
فعالیت ایــن برندهای بی کیفیت باعث ســلب اعتماد بســیاری از 
عموم جامعه به آبمیوه صنعتی شــده، به گونه ای که مصرف سرانه 
آبمیوه در ایران ۱0 لیتر است که این میزان 25 درصد متوسط سرانه 
جهانی است و با توجه به نقش انواع میوه  در تامین ویتامین ها که 
نقش حساس تنظیمات عصبی و … را در بدن بازی می کنند، قطعا 

عوارض بسیاری بر سالمت انسان دارد.
گر چه نظــارت بــر تولید بــرای جلوگیری از  واقعیت این اســت کــه ا
ورود واحد های متقلب یا متخلف حائز اهمیت اســت، اما با کنترل 
صرف نمی شــود کیفیت را ایجاد کرد. راه اصالح کیفیت باید توجیه 
اقتصــادی محصــول با کیفیت باشــد، چــرا که میــوه در ایران بســیار 
گران اســت و علت این امر به نبود زیرساخت های کشاورزی و نبود 
نظارت بر بازار بر می گردد و آبمیوه هم در این وضعیت گران تر تولید 

می شود.
 بــا وجود این طبیعی اســت کــه در صنایع غذایــی محصوالتی که 
آب یا هوا دارد می توانند برای فرار از این قیمت ها کار کنند. به طور 
مثال در بســتنی هوا وجود دارد یا در آبمیوه ها بخش عمده ای آب 
وجود دارد و ممکن است قند میوه  ها را با شکر تامین کنند یا ترشی 
را با اســید ســیتریک جایگزین می کننــد یا حتی در برخی شــرکت ها 
خبری از میوه نیســت، بلکه ترکیبات شــیمیایی مورد اســتفاده قرار 
می گیرد؛ این اتفــاق کار برند های معتبر را بــرای حضور قدرتمند در 

بازار داخلی سخت می کند.
مســاله دیگــر بحــث قیمت گــذاری اســت. در اقتصادی کــه هزینه  
نیــروی کار افزایش بیش از 50درصــدی و هزینه هــای حمل و نقل، 
انــرژی و … هــر روز افزایــش پیــدا می کنــد، نمی تــوان از تولید کننده 
خواســت قیمت هــا را ثابــت نگــه دارد و ایــن برخوردهــای قهری در 
قالب بیکاری و تعطیلی بروز می کند که در نهایت آسیب آن متوجه 

تولیدکننده و مصرف کننده خواهد بود.

غالمحسین احمدی
نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنایع کنسانتره و آبمیوه ایران

برندهای متفرقه بالی جان صنعت کنسانتره و آبمیوه
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حســن فروزان فرد می گوید در فرایند اصالح نظام پرداخت یارانه ها، در کنار 
توجه به وضعیت معیشــت مــردم، باید شــرایط تولیدکننــدگان را نیز به دقت 

رصد کرد.
بــه گــزارش کارآفرینــی و صنعــت غــذا از اتــاق بازرگانی ایران، حســن فــروزان 
فــرد بیان کــرد: اصــالح نظــام پرداخــت یارانــه هــا از زوایــای مختلف آثــاری بر 
تولیدکنندگان دارد. هرچقدر آثار این حذف بر توان خرید خانوار و دهک های 
جمعیتی مورد توجه قرار گرفته اما متاسفانه از منظر عرضه و تولیدکنندگان به 

اثرات اصالح نظام پرداخت یارانه ها توجه نشده است.
او بــا اشــاره به اثــرات اصالح نظــام پرداخــت یارانــه هــا بــرای تولیدکنندگان 
گفــت: اثر اول ایــن اقــدام افزایش چشــم گیر قیمــت نهاده هــای ورودی برای 
تولیدکنندگان اصلی اســتفاده کننده از این نهاده هــا از جمله تولیدکنندگان 
کارونی، شیرینی و شکالت، دام و طیور و … است. این  تولیدکنندگان با تغییر  ما
، روغن خام، کنجاله و …  قیمت اساسی در نهاده هایی مانند گندم، آرد، شکر

مواجه می شوند که معموال در حجم باال استفاده می شوند.
فروزان فرد افزود: در این شرایط تولیدکننده بدون اینکه به منابع جدید مالی 
دست پیدا کرده باشد برای ادامه فعالیت در همان سطح فعلی 4 تا ۶ برابر با 
مواد اولیه گران تری مواجه اســت. اما در این طرح محــل تامین نقدینگی که 
تولیدکننــده بدون توقف در تولیــد و بدون افزایش چشــمگیر هزینه ها بتواند 
به ادامه تولید بپردازد مشــخص نیســت. آیا وضعیــت تولیدکنندگان در طول 
این چند سال با توجه به تورم های سنگین و محدودیت تغییرات قیمتی که 
از ســوی دولت بر آن ها اعمال شده در سطحی اســت که امکان تجهیز منابع 

ک ورودی تولیدی های خود داشته باشند؟ برای تهیه خورا
او با بیان اینکه در اغلب موارد تولیدکنندگان توان تامین این منابع را ندارند 
به دالیل این موضوع اشاره کرده و گفت: به هرحال تولیدکنندگان یک قسمت 
از فعالیت هــای فعلــی خود را بــا تامین مالــی انجــام می دهند و برخی ســقف 
تامین مالی خود را اســتفاده می کنند و امکان و اجازه افــزودن به آن را ندارند 
و برخی بــرای افزودن، پشــتوانه های الزم و وثایــق الزم را ندارنــد و برخی توان 
پرداخت بهره بیش از این را ندارند. در نهایت تامین مالی برای سمت عرضه 
در لحظه ای که قرار اســت قیمت های ورودی آن چند برابر شــود و موضوعی 

جدی و حیاتی و تاثیرگذار بر بقا است، بدون تدبیر رها شده است.
کید بــر این کــه حمایت ها متناســب بــا واقعیتی نیســت که  فروزان فــرد بــا تا
تولیدکنندگان با آن مواجه هستند افزود: نتیجه این امر می تواند تصمیم های 
محدودکننده از سوی تولیدکنندگان به ویژه در بنگاه های کوچک و متوسط 
باشــد. یعنی چون نمی توانند کار را پیش ببرند مجبور خواهند شــد به دلیل 

محدودیت منابع سطح تولیدشان را کاهش بدهند.
او ادامه داد: کاهش سطح تولید در شرایط کنونی اغلب زمینه افزایش قیمت 
تمام شده را برای تولیدکننده فراهم می کند. چرا که کاهش سطح تولید زمینه 
گر مجموعه ای  افزایش نســبی هزینه های ثابت بر هــر واحد تولید می شــود. ا
که روزانه هزار واحــد از یک کاال را تولید می کرده بخواهــد به دلیل محدودیت 
مالــی 500 واحــد تولید کند هزینــه ثابت به ازای هــر واحد از محصــول دو برابر 

شده است.

کید کرد: به این ترتیب یک  نایب رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران تا
فشــار دوباره در مکانیزم قیمت گذاری برای تولید کننده ایجاد می شــود که با 
توجه به محدودیتی که دولت برای قیمت گذاری تعیین کرده این شــرکت در 
فشــار بیشــتر برای قیمت گذاری قرار می گیــرد. به این دلیل کــه این قیمت ها 
متناســب با ایجاد کاهش بهره وری و کاهش منفعت لحاظ نشــده و گرفتاری 

تولیدکننده در قیمت گذاری دیده نشده است.
کــرد: بنابرایــن دو مرحلــه فشــار از ســمت عرضــه بــه  فروزان فــرد بیــان 
تولیدکننــدگان ضربه می زنــد. در کنار این خواه یــا ناخواه با توجــه به افزایش 
عمومــی قیمت ها و فشــارهای تورمی که به فضــای کســب وکار و زندگی مردم 
موارد می شــود دســت کم در کوتــاه مدت بایــد احتمال کاهش مصــرف را هم 
ببینیم. کاهش مصرف یعنی زمینه کاهش قیمت بازاری محصوالت. به عالوه 
کاهش مصرف زمینه کاهش تقاضا و پایین آمدن میزان عرضه را فراهم می کند 

که باز هم فشار آن بر تولیدکننده خواهد بود.
او ادامه داد: بنابراین در این زمینه تولیدکننده از چند وجه دچار گرفتاری 
اســت. وقتی برای این موضوع برنامه ریزی می شد باید نظرات و آسیب هایی 

که متوجه تولیدکنندگان بود دیده می شد.
فروزان فرد بر همین اســاس پیشــنهاد کرد: باید مکانیزم های تامین مالی از 
طریق بانک ها دست کم برای دوره ای تسهیل شود تا تولیدکنندگان بتوانند 

برای مواجهه با این وضعیت منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کنند.
او افزود: در مواردی که دولت تامین مــاده اولیه را انجام می دهد این تغییر 
گر عالقه مند است که تولید کاهش پیدا نکند  قیمت را به رسمیت بشناسد و ا
باید تسهیالتی برای پرداخت در گام های اول برای تولیدکنندگان قائل شود. 
همچنین باید در مورد جبران توان خرید و مصرف مصرف کنندگان تصمیمات 
درســت و پایــدار اتخاذ شــود تــا از محــل کاهــش تقاضا گرفتــاری بیشــتر برای 

تولیدکنندگان ایجاد نشود.
فروزان فرد به ســایت اتاق ایران گفت: گام های عملیاتــی در این زمینه باید 
بــا همراهــی صاحبــان حــرف و مشــاغل و فعــاالن اقتصــادی در عرصــه تولید 
گرفته شــود. اســتفاده از نظرات آنها به موقع خود می تواند تصمیمات بهتر و 

کم هزینه تری گرفته شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران: 

سه نگرانی تولیدکنندگان پس از اصالحات ارزی
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تقاضای قهوه افزایش یافت، اما 
ونا نه در حد پیش از کر

تحلیلگران رابوبانک هلند در گزارشی اظهار کردند که تقاضا برای قهوه در کشورهای غیر تولیدکننده در 
گرچه نشانه هایی از کاهش احتمالی تقاضا در روسیه و چین  سه ماهه اول بهبودی خوبی را نشان داد، ا

برای سه ماهه آینده وجود دارد.
در این گزارش آمده است: »ناپدید شدن قهوه«، اصطالحی که نشان دهنده میزان مصرف واقعی 

قهوه و بســته بندی آن برای صادرات مجدد کشــورهای غیرتولیدکننده اســت، در سه ماهه اول 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۹ درصد افزایش یافته است. اتحادیه اروپا

به عالوه منطقه بریتانیا شاهد افزایش بیشتر با ۹ درصد بود، در حالی که ایاالت متحده 4.۶ 
درصد و ژاپن، 5.۱ درصد افزایش یافتند.

رابوبانک گفت که این اعداد هنوز در مقایسه با ســطوح قبل از همه گیری زیاد نیستند و نتیجه در سه ماهه اول تنها 0.۶ درصد بیشتر از 
دو سال قبل )سه ماهه اول 2020( بود.

تحلیلگران گفتند که جنگ روسیه در اوکراین و قرنطینه های کووید چین می تواند تقاضای قهوه را در این کشورها کاهش دهد. 
آنها همچنین گفتند که قیمت های خرده فروشی باال می تواند به تقاضا در برزیل، یک کشور تولیدکننده برتر که همچنین دومین 

مصرف کننده بزرگ قهوه در جهان پس از ایاالت متحده است، آسیب برساند.
رابوبانک کاهش 25 درصدی تقاضای قهوه روسیه و کاهش 50 درصدی مصرف قهوه در اوکراین را پیش بینی کرده 
است. این شــرکت برآورد خود را برای تولید برزیل در سال 2022 در ۶4.5 میلیون کیسه حفظ کرد که در باالترین 

حد برآوردهای بازار است.
رابوبانــک، با این حال، نظــر خود را برای محصول کلمبیا به ۱۱.8 میلیون کیســه در ســال 202۱ تا 2022 
کاهش داد اما انتظار دارد که این محصول در سال 2022 تا 202۳ به ۱۳.4 میلیون کیسه بهبود یابد.

کارآفرینی و صنعت غذا    خردادماه 1401    شماره 44 دوره جدید )149(       ماهنامه 
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مک دونالد، بزرگ ترین رســتوران زنجیره ای جهان اعالم کرد که پس از ۳0 ســال فعالیت رســتوران های 
، پس از درگیری میان مسکو و اوکراین، از بازار روسیه خارج خواهد شد. خود در این کشور

؛ مک دونالد، در ماه مارس، تمام رســتوران های خود را در روســیه، از جمله فروشگاه  به گزارش رویترز
میدان پوشکین را تعطیل کرد. مک دونالد در حال پیگیری فروش کل مجموعه رستوران های خود به 

یک خریدار محلی اســت و نام، لوگو، برند و منوی مک دونالد را حذف اما عالئم تجاری خود را در روسیه 
حفظ خواهد کرد.

، این شرکت انتظار دارد هزینه غیرنقدی در حدود ۱.2 تا ۱.4 میلیارد دالر به عنوان بخشی  طبق اعالم رویترز
از هزینه خروج ثبت کند.

مک دونالدز اعالم کرد: بحران انسانی ناشی از جنگ در اوکراین و محیط عملیاتی غیرقابل پیش بینی، مک دونالدز 
را به این نتیجه رسانده است که ادامه مالکیت کسب وکار در روسیه دیگر قابل تحمل نیست.

مک دونالدز تا زمانی که به دنبال خریدار اســت، بــه پرداخت حقوق کارکنان محلی ادامه خواهد داد. در حال حاضر ۶2 هزار نفر در رســتوران های روســی این 
گروه فعالیت می کنند.

ایســتگاه فضایــی بین المللی با انتشــار فیلمی از رشــد فلفل در فضــا در صفحه ی 
گرام خود خبر از رســیدن این فلفل های چیلی رشــد یافته در این ایستگاه  اینســتا

به زمین داد.
فلفل های فضایی باالخره به زمین بازگشــتند. این فلفل ها که طی دوره ای ۱۳۷ 
روزه در ایستگاه فضایی بین المللی رشد کرده بودند، سفر خود را به پایان رساندند 
گون “Endeavour” شرکت فضایی اسپیس ایکس همراه با پایان  و سوار بر کپسول درا
کسیوم ۱ که اولین ماموریت کامال خصوصی به ایستگاه فضایی بوده  یافتن ماموریت ا

است، همراه با فضانوردان این ماموریت به زمین بازگردانده شدند.
 ”Plant Habitat-04“ ایــن فلفل های چیلی به عنوان بخشــی از مطالعه ای موســوم بــه
پرورش یافتند تا به محققان در یادگیری نحوه ی پرورش این محصول پیچیده در فضا کمک 
کنند. آنچه دانشــمندان می آموزند می تواند به پرورش غذا در فضا برای حمایت از فضانوردان در 

ماموریت سفر به اعماق فضا به ماه و مریخ کمک کند.
کــه  کنــون، نتایــج نشــان داده  فلفل ها با حدود دو هفته تاخیر در ایســتگاه فضایی بین المللی رشد یافته اند و انحنای ســاقه هایی که به گل ها و میوه ها تا

کنون که این فلفل های چیلی روی زمین هستند،  متصل می شوند اصال شبیه به آنچه در زمین دیده می شود، نبوده است بلکه این ساقه ها کامال صاف بوده اند. ا
دانشمندان می توانند نگاه دقیق تری به این نمونه ها بیاندازند.

آزمایش پرورش فلفل یکی از پیچیده ترین آزمایشــات رشــد محصوالت کشــاوزی در فضا تا به امروز است چرا که دوره رشــد این محصول طوالنی بوده و پیش از 
رشد نیاز به گرده افشانی داشته است. چندی پیش فضانوردان با انجام این آزمایش ناسا که شامل رشد و برداشت فلفل چیلی در فضا بود، دو رکورد جهانی 
را ثبت کردند. نخستین رکورد برای رشد محصولی در فضا که توسط آن تعداد زیادی از فضانوردان در فضا تغذیه شدند و دیگری، رکورد انجام طوالنی ترین 

کنون در ایستگاه فضایی بین المللی)ISS( انجام شده است. آزمایشی که تا
کپســول گردشــگران فضایی ماموریت Ax-۱ شــب گذشــته حوالی ســاعت 2۱:۳۶ به وقت تهران در اقیانوس اطلس فرود آمد. ایــن فضانوردان 

محموله هایی از ایستگاه فضایی را با خود به زمین آوردند که فلفل های فضایی بخشی از آن بوده است.

وسیه رفت مک دونالد از ر

فلفل؛ سوغات گردشگران فضایی از 
ایستگاه فضایی بین المللی
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ح شد: در بازدید از کارخانجات گیالن و کشت  وصنعت صنایع شیر ایران مطر

ح های  حمایت مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از طر
ورت توجه به تولیدات لبنی دانش بنیان توسعه ای پگاه/ ضر

چهاردهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت غالت،آرد 

و نان برگزار می شود

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، صنایع 
شــیر ایران را بزرگترین شرکت لبنی کشور معرفی و 
بر اســتفاده از محصوالت پگاه در مجموعه وزارت 

کید کرد. تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا
بــه گــزارش کارآفرینــی و صنعــت غــذا، به نقــل از 
شرکت صنایع شیر ایران )پگاه(، محمد اسکندری 
در بازدید از پگاه گیالن با دستاوردها و محصوالت 

جدید این واحد تولیدی، آشنا شد.
اسکندری با اشاره به تولید محصوالت جدید در 
پگاه گیالن گفت: این مجموعه بــا توجه به ذائقه 
محلی مــردم منطقه، اقــدام به تولیــد محصوالت 
جدیــد از جمله »پنیر ســیاهمزگی« کــرده که باید 
بســتر الزم برای افزایش فروش این محصول را نیز 

فراهم کند.
وی با گرامیداشــت هفتــه جهانی کارگــر تصریح 
کرد: کارگران اصلی ترین عنصر رشد اقتصادی کشور 

هستند و اقدامات هدفمند و مؤثر 
این مجموعــه تولیــدی در زمینه 
تولید محصوالت دانش بنیان نیز 

موید همین امر است.
احمدرضــا پارســا، مدیرعامــل پــگاه گیــالن، نیز 
ضمن ارائه گزارش فعالیت و طرح های توسعه ای 
شــرکت، افــزود: ایــن مجموعه بــا تولیــد محصول 
جدیــد دانش بنیــان همچــون پــودر پایدارکننده 
G٢0، باعث جلوگیری از واردات و خروج ارز از کشور 

شده است.
وی تــداوم تولیــد محصــوالت ســالمت محــور با 
حفظ و اســتمرار کیفیــت و نوســازی صنعتــی را از 

جمله اقدامات پیش روی شرکت عنوان کرد.
تقدیر از کارگران برتر ســال 1400 پگاه گیالن نیز از 

جمله برنامه های این بازدید بود.
بازدید از کشت و صنعت صنایع شیر ایران

کشــوری  مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی 
همچنین از مجموعه کشت و صنعت و دامپروری 

صنایع شیر ایران بازدید کرد.
اســکندری ضمن بازدید از بخش های مختلف 
کشــاورزی، پرواربندی، پرورش ماهی و فاز شیری 
شرکت کشت و صنعت صنایع شیر ایران، حمایت 
خود را از طرح های توسعه ای که منجر به تولید و 
اشــتغال پایدار می شــود، اعالم و توصیه های الزم 

در جهت بهره برداری سریع از طرح ها را ارائه کرد.
روزبــه کوشــکی، مدیرعامــل کشــت و صنعــت 
پگاه، نیز ضمن ارائه گزارش اقدامات انجام شده، 
بــه تشــریح رونــد تکمیــل پروژه هــای فاز شــیری، 
زیرساخت برق و تصفیه خانه فاضالب پرداخت و 

برنامه های آتی شرکت را بیان کرد.

نمایشــگاه بین المللی صنعت غالت، آرد و نان در 
تاریــخ 2۱ الــی 24 شــهریور مــاه ســال ۱40۱ در محل 
نمایشــگاه های بین المللی تهــران در فضای تحت 

پوشش ۱۶000 متر مربع برگزار می گردد.
به گــزارش کارآفرینی و صنعت غــذا، چهاردهمین 
 IBEXنمایشگاه بین المللی صنعت غالت، آرد و نان

٢0٢٢ با اهدافی چون :
۱- فرهنگ ســازی و اصالح الگوی تولید و مصرف 

غالت، آرد و نان
2- افزایش ســطح فعالیت های تجاری و سرمایه 

گذاری در صنعت غالت، آرد و نان
۳- حرکت ســازمان یافته در بخــش خصوصی در 

زنجیره تولید و تامین مواد اولیه تولید نان
کثری ظرفیتها  4- بستر سازی الزم جهت ارائه حدا
و توانمندیهای شرکت های داخلی در عرصه ماشین 

آالت صنایع مرتبط با صنعت غالت، آرد و نان

5- ایجــاد بســتر تعامــل و همکاریهای بیشــتر در 
صنعت آرد و نان کشور

۶- ایجــاد بســتر صــادرات در راســتای حمایت از 
تولیدات داخلی

در گروه کاالیی:
۱- تولیدکنندگان نان صنعتی

2- سازندگان ماشین آالت نان
۳- تولیدکنندگان صبحانه غالت

4- تولیدکننــدگان و عرضــه کننــدگان تجهیــزات 
کافه قنادی

5- تولیدکنندگان آرد
۶- سازندگان ماشین آالت آردسازی

۷- تولیدکنندگان خمیر مایه و بهبوددهنده
8- سازندگان سیلو

۹- تولیدکنندگان تجهیزات آزمایشگاهی مرتبط

۱0- تولیدکننــدگان آنزیم هــای مصرفی در صنایع 
غذایی

۱۱- تولیدکنندگان دکوراسیون مرتبط
کی ۱2- تولیدکنندگان امولسیفایرهای خورا

۱۳- صنایع بسته بندی
۱4- تولیدکنندگان قهوه و غالت افزودنی

۱5- تولیدکنندگان لباس کار مرتبط
۱۶- مشاوران صنعت آرد و نان

۱۷- تجهیزات مربوط به کاشت،داشت و برداشت 
غالت

۱8- تولیدکنندگان غالت
برگزار می شود.

)ثبت نام بزودی آغاز می گردد(
راه های ارتباط با ستاد برگزاری نمایشگاه:

02۱880۷0844 تلفن : 
www.ibex.ir وب سایت: 
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تبلیغات برای حضور بیشتر بازدیدکنندگان خارجی 
وفود انجام شود نمایشگاه ایران اگر

ودنی های صنایع غذایی کشور:  رئیس هیئت مدیره انجمن افز

گفــت: وزارت امــور  دکتــر پرویــز جهانگیــری 
خارجــه از طریق ســفارتخانه های خود در ســایر 
کشــورها اطالع رســانی الزم را برای حضور هر چه 
بیشــتر بازدیدکننــدگان خارجــی انجــام دهــد تــا 
نمایشــگاه ها در کشــورمان معرض دید جمعیت 

بیشتری قرار بگیرد.
دکتــر پرویــز جهانگیــری در پاســخ بــه ســئوال 
خبرنــگار کارآفرینــی و صنعــت غــذا مبنی بــر نظر 
ایشــان درباره بیســت و نهمین نمایشــگاه ایران 
گروفــود گفــت: یقینــا برگــزاری هــر نمایشــگاهی  ا
اثرات مثبت برای برگزارکنندگان و بازدیدکنندگان 

را همراه دارد.
وی بیان کرد: شــاید بــه همین دلیل اســت که 
در کشورهای مختلف شــاهد رقابت برای کسب 
امتیــاز برگــزاری نمایشــگاه ها هســتیم. در هــر 
کشوری که نمایشگاه برگزار می شود اثرات مثبت 

فرهنگی و اقتصادی را شاهد هستیم.
رئیــس هئیت مدیره گــروه صنعتی پارس اســتا 
گروفــود اولیــن بــار توســط  افــزود: نمایشــگاه ا
انجمن متخصصین بنا گذارده شد و از مجموعه 
این امتیــازات می بایســتی بر خــوردار بشــود. در 
صورتیکــه بدلیــل بــی توجهــی و یــا بــی اطالعــی 
گســترده اقتصــادی و  برگزارکننــدگان، اثــرات 
اجتماعی این نمایشگاه را در حد انتظار مشاهده 

نمی کنیم.
جهانگیــری در خصــوص بهره گیــری از اثــرات 
اقتصــادی و اجتماعــی برگزاری نمایشــگاه گفت: 
ارگان هــای دولتــی را در کنــار هــم قــرار بدهیم تا 
تســهیالت الزم برای ایــن منظور را قبل از شــروع 
نمایشــگاه تدارک ببینند. بطور مثال وزارت امور 
خارجــه اطــالع رســانی الزم را حداقــل در ســطح 
منطقه تدارک ببیند و از طریق ســفارتخانه خود 
در هــر کشــوری تبلیغــات الزم را بــرای جــذب هر 
چــه بیشــتر بازدیدکننــدگان انجــام دهد، تــا این 
نمایشــگاه بعنــوان یکــی از نمایشــگاه های بزرگ 
داخلــی در معــرض دیــد جمعیــت بیشــتری قرار 

بگیرد.

کــرد: در زمــان برگــزاری بــا ایجــاد  وی بیــان 
تســهیالت و کاهــش هزینه هــای مشــارکت بــرای 
شــرکت های خارجی می تــوان تعداد بیشــتری از 
شرکت کنندگان کشــورهای مختلف را جذب این 
نمایشــگاه بــزرگ نمود تــا ایــن نمایشــگاه بتواند 
بعنوان بزرگترین نمایشــگاه منطقه ای کشاورزی 
و غــذا همــه ســاله ضمــن رشــد، بازدیدکننــدگان 

بیشتری را نیز جذب خود بنماید.
رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن افزودنی هــای 
صنایع غذایی کشــور در ادامه عنوان کرد: بدین 
منظور شرایط سخت ویزا برای خارجیان تسهیل 
بگردد و گمرکات کشــور نیز همســو با این حرکت 
ضمن ایجاد سهولت، ورود کاالهای نمایشگاهی 
شرکت کنندگان در نمایشگاه را جدا از شرکتشان 

نبینند.
دکتر جهانگیری گفت: برای بهره جویی بیشتر، 
کامــال تخصصــی برگــزار نماینــد تــا  نمایشــگاه را 
کســب  بازدیدکننــدگان متخصــص بتواننــد بــا 
اطالعــات فنــی و تخصصــی بهــره بیشــتری برای 
توسعه کسب و کار خود داشته باشند و فقط روز 
پایانــی نمایشــگاه را بــه بازدید عمــوم اختصاص 

دهند.
وی بیــان کــرد: ایجــاد تســهیالت مــورد اشــاره 
و شــرکت گســترده تولیدکننــدگان و ســازندگان 
داخلــی و خارجــی و عرضــه کاالهایشــان در دیــد 
بازدیدکننــدگان داخلــی متخصص ســبب ایجاد 
رقابت در حفظ کیفیت کار کارآفرینان کشورمان 

خواهد گردید.
این کارآفرین کشور افزود: ایجاد زمینه مشارکت 
مردم برای برگزاری هر چه بهتر نمایشگاه توجه به 
فرهنگ جامعه را طلب می کند که عمال این امر به 

عهده وزارتخانه های مربوطه می باشد.
گر در  جهانگیــری در ادامه خاطر نشــان شــد: ا
زمان برگزاری نمایشــگاه کشــورهای دیگر حضور 
داشــته باشــیم مشــاهد می کنیم که تمامی افراد 
جامعه دســت در دســت هم تالش برای برگزاری 
هرچه بهتر این گونه نمایشگاه ها را دارند. بدیهی 

است که هتل ها و اقامتگاه های شهر در این زمان 
قادر به تامین محل اقامت بازدیدکنندگان بدلیل 
کثــرت نیســتند و در ایــن مواقــع مردم بخشــی از 
خانه هــای خــود را بــرای اقامــت بازدیدکنندگان 
در اختیار ســازمان نمایشــگاهی قرار می دهند تا 
عالوه بر درآمد خود سبب اثرات اقتصادی مثبت 
آن بــرای ســازندگان و تولیدکنندگان کشورشــان 

باشند.
این فعــال صنفــی گفت: متاســفانه مســئولین 
برگزارکننــده در کشــور مــا بدنبــال کســب درآمــد 
ناچیــز از را اجــاره غرفه هــا هســتند و بــه اثــرات و 
درآمد عظیم ناشی از برگزاری نمایشگاه بی توجه 

می باشند.
کثــر بازدیدکننــدگان خارجــی  وی بیــان کــرد: ا
عمــال از اقشــار ثروتمنــد کشــورها می باشــند کــه 
آمادگــی خــرج کــردن مبلــغ قابــل توجهــی بــرای 
خریــد و بازدیــد از کشــورمان را خواهنــد داشــت 
که در ســال های بعــد نیز خودشــان مبلغ جذب 

بازدیدکنندگان بیشتری خواهند بود.
پرویــز جهانگیــری در پایــان گفت: البتــه اثرات 
اقتصادی برگذاری درست این گونه نمایشگاه ها 
در جامعه در حال رشد ما بیشمار است که شرح 
بیشتر این اثرات از حد این نوشته مختصر بیرون 

می باشد.
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ح شد در نشست کمیته تجارت کاالها و خدمات حالل مطر
ویج کاالهای حالل استفاده شود از همه ظرفیت های علمی در حوزه تر

کید شد که باید برای  در نشست کمیته حالل تأ
ترویــج کاالهای حالل از همــه ظرفیت های علمی 
و پژوهشی موجود در اســتفاده شود، اما در حوزه 
عملیاتــی کارهــا متمرکــز و ســامان دهی شــود تا از 

موازی کاری صورت نگیرد.
نشســت کمیته تجــارت کاالهــا و خدمات حالل 
در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
برگــزار شــد. در ابتــدای ایــن نشســت محمدرضــا 
کرباســی، رئیــس کمیته تجــارت کاالهــا و خدمات 
حــالل نگاهــی اجمالی بــه آنچــه در جهــان اتفاق 
کید کرد که ایران  می افتد، داشت و به این نکته تأ
چگونــه می توانــد در ایــن شــرایط از فرصت هــا و 
ظرفیت های خود و جامعه جهانی و سازمان های 

بین المللی حوزه حالل بهره بگیرد.
کرباسی با مروری به آنچه در سال ۱400 در حوزه 
حــالل اتفــاق افتــاد گفــت: طبــق مصوبــه جلســه 
قبل کــه در اســفندماه ۱400 برگزارشــده بــود، باید 
مجموعه طیب، موسســه کیفیــت رضوی فعالیت 
خــود را متوقــف می کــرد؛ ایــن مصوبه به ســازمان 
ملی اســتاندارد گزارش شــده کــه فعالیــت طیب با 
اســتاندارد موجــود در حوزه حالل در تضاد اســت 
اما علی رغــم این موضوع، همچنان این موسســه 
فعالیــت می کند و قرار اســت ۱8 و ۱۹ آبان همایش 
بین المللــی غذای طیــب را برگزار کنند. در پوســتر 
تبلیغاتــی ایــن همایــش از لگــوی وزارت جهــاد 
کشاورزی و سازمان غذا و دارو استفاده شده است؛ 
امــا لگــوی ســازمان اســتاندارد نیســت و بــا لگوی 

دانشگاه ها تبلیغات انجام می شود.
در ادامه این نشست درباره سومین کنگره ملی 
غذای حالل اشــاره شــد. اولین کنگره ملی غذایی 
حــالل ســال ۱۳۹۷ برگزار شــد کــه بازخــورد خوبی 
نداشــت، دومیــن کنگره در زمــان کرونا برگزار شــد 
و اآلن ایــن کنگــره قــرار اســت چهاردهــم مهرمــاه 

برگزار شود.
کرباسی گفت: برای برگزاری ســومین کنگره ملی 
غذای حالل از ایکریک هم دعوت شده است و اآلن 
کمیته می تواند تصمیم گیری کند که چه سیاستی 

درباره این کنگره باید در پیش گرفت.
بعد از آن محمدحســین شــجاعی، مشاور عالی 
ایکریک گفت: باید نظم در امور موردتوجه باشد، 
باید ساختاری باشد و طوری برنامه ریزی شود که 
دستاوردهای قبلی را پوشش دهد و موازی کاری 
صــورت نگیرد. همــه بایــد در یکجا مجــوز بگیرند. 
البته اجالس قبلی خیلی ضعیف هم خیلی ضعیف 
بــود و مقــاالت خوبــی هــم ارائــه نشــد و درنهایــت 
دستاورد خوبی نداشــت. از طرفی امسال مهرماه 
در تهران و آبان ماه در مشهد قرار است که نشستی 
با موضوع حالل برگزار شــود. اما از آنجایی که این 
دو نشست بین المللی است، فاصله کوتاه برگزاری 
آن دو نشست، بین المللی بودن را نقض می کند و 

این به هم ریختگی خوب نیست.
بعد از آن رئیس کمیته حالل درباره نظر سازمان 
ملی اســتاندارد ســؤال کرد کــه ابراهیــم ابراهیمی، 
نماینده سازمان ملی استاندارد گفت: کار موسسه 

طیــب بــا فعالیت هــای دانشــگاه آزاد متفــاوت 
اســت. طیب در دوره قبل می خواست با سازمان 
اســتاندارد تفاهم نامــه ای امضــا کنــد و درنهایــت 
جلوی کار آن ها گرفته شد. اما کار انجام تحقیقاتی 

هیچ مشکلی ندارد
دانشــگاه آزاد بحث اش دانشــگاهی، آموزشــی و 
ترویجی اســت. از طرفی در حوزه حــالل کار علمی 
خوبــی انجام نشــده در حــدی که طیــب می تواند 
جــای حالل را بگیــرد. البتــه حالل کاربــرد خارجی 
دارد. حالل برای صادرات کاال به کشورهایی است 
که اقلیت مســلمان دارد. ما نتوانســته ایم حالل را 
آن گونه که بایــد معرفی کنیم. بــرای همین معتقد 
هســتم کــه در ســمینار دانشــگاهی کاری علمی-
ترویجی انجام خواهد شد و این برای خود کمیته 

حالل و حوزه حالل خوب خواهد بود.
در ادامــه ایــن نشســت حســین ســلیمی، عضــو 
حیــات مدیــره ایکریــک از جایگاه غذاهــای حالل 
بــه جهت ســالمتی در بــازار جهانــی گفــت و اینکه 
بایــد روی این موضــوع به لحاظ علمــی و ترویجی 
کار جدی انجام شــود. باید بتوانیم از ظرفیت بازار 

جهانی استفاده کنیم.
کــرد: بایــد از  کیــد  کرباســی هــم تأ در ادامــه 
ظرفیت هــای صنایــع غذایــی در حــوزه صــادرات 
استفاده کنیم، امکان صادرات ۱5 میلیارد دالر در 
مــواد غذایی حالل بــه کشــورهای مختلف جهان 
وجود دارد. باید از این ظرفیت ها به طور درست و 

کامل استفاده کنیم.
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و در خصوص دریافت مجوز افزایش  پیگیری اعضا سندیکای صنایع کنسر
قیمت منطقی کاالهای مشمول قیمت گذاری

اعضا سندیکای صنایع کنســرو ایران با حضور در سازمان حمایت در خصوص مجوز 
افزایش قیمت کنسرو ماهی تون و رب گوجه فرنگی درخواست موافقت داشتند.

به گــزارش کارآفرینی و صنعت غذا، از ســندیکای صنایع کنســرو ایران؛ بیــش از 20 روز 
از مطالبه تولیدکنندگان صنایع کنسرو ایران در خصوص دریافت مجوز افزایش قیمت 
منطقی بر مبناى قیمت واقعی مواد اولیه و هزینه هاى تولید محصوالت کنســروی می 

گذرد.
تعدادى از اعضای کمیته صنعت کنسرو آبزیان سندیکای صنایع کنسرو ایران با حضور 
در ســازمان حمایت از حقوق مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان و پــس از آن با حضور در 
دفتر محمدمهدی برادران، معاونت صنایع عمومی وزارت صمت درخواست موافقت 

با افزایش منطقی قیمت کنسرو ماهی تون را داشتند.
 در جلسه مذکور رحمت اهلل نوروزى نماینده مردم علی آباد و کتول و عضو کمیسیون 
کشاورزى مجلس و علیرضا شه پرست، مدیرکل صنایع غذایی وزارت صمت نیز حضور 

داشتند.
از آن جــا که کاالی کنســرو ماهی تون، بــدون انجام بررســی هاى الزم و بــه صورت غیر 
کارشناسی مشمول قیمت گذاری تثبیتی و پیشینی شده است، فرایند اخذ مجوز افزایش 
قیمت این محصول بسیار پیچیده و زمانبر گردیده که این امر مشکالت فراوانی براى این 

صنعت ایجاد کرده است.
این در حالی است که دولت هیچ کنترل و نظارتی بر روى ماده اولیه اصلی این 
صنعت یعنی ماهی تون صید داخل ندارد و از ابتداى سال تا کنون قیمت ماهی 

تون صید داخل بیش از پنجاه درصد افزایش یافته است.
از طرف دیگر، روغن، قوطی، درب آســان بازشو، دستمزد و سایر هزینه هاى تولید نیز 
افزایش چشمگیرى را به خود دیده است که همه این موارد براحتی قابل احصاء می باشد.
کرات و پیگیرى هاى فراوانی که از بیست روز گذشته توسط سندیکا با مسئولین  طی مذا
وزارت صمت و ســازمان حمایت صورت پذیرفته است تا کنون توسط ستاد تنظیم بازار 
هیچ اقدامی در جهت صدور مجوز افزایش قیمت منطقی کنسرو ماهی صورت نگرفته 

است.
تعلل بی مورد در این امر، ضمن سردرگمی و بالتکلیفی تولیدکنندگان، وقفه در تولید را 
درپی خواهد داشت که این خود می تواند به کمبود کاال، تالطم و آشفتگی در بازار، افزایش 

بیکارى، از دست دادن مشتری های صادراتی و افزایش نارضایتی عمومی منجر شود.
چنین مسائلی در مورد کنسرو رب گوجه فرنگی نیز صادق است.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز: 
تولیدی واحدهای  به  تسهیالت  پرداخت  در  مرکزی  بانک  دستورات  اجرای  عدم 

یونــس ژائله گفــت: بانک ها حتــی دســتورالعمل های 
بانــک مرکــزی در زمینــه پرداخــت تســهیالت را نیــز اجرا 
گالیــه تولیدکننــدگان و  نمی کننــد و ایــن مهمتریــن 

صنعتگران از این بخش است.
یونــس ژائلــه در شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخش 
خصوصی در اتاق بازرگانی تبریز، اظهار داشت: مهمترین 
شکایت و گله فعاالن اقتصادی و تولیدی از بحث بانکی و 
در خصوص تسهیالت است چرا که حتی دستورات بانک 

مرکزی نیز در این بخش توسط بانک ها اجرا نمی شود.
وی ادامه داد: آذربایجان شــرقی محدودیت در منابع 
کیــد بانک مرکزی در  و اختیارات بانکــی دارد و با وجود تا
خصوص تسهیل پرداخت تسهیالت، این استان با بیش 
از پنج هزار واحد صنعتی و داشتن 4.8 جمعیت تنها ۱.5 

درصد از تسهیالت بانکی کشور را دریافت کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز تصریح کرد: آذربایجان شرقی 
بــا وجــود ســهم ۳.5 درصــدی در تولیــد ناخالــص ملی و 
برخــورداری از منابــع و ظرفیــت هــای سرشــار در حــوزه 

های متعدد از جمله کشــاورزی و معدنی، وضعیت قابل 
قبولی به لحاظ سیســتم بانکی و برخــورداری از خدمات 
ایــن بخش نــدارد و انتظار می رود ســهم اســتان از حوزه 

تسهیالت بانکی حداقل به ۶.۹ درصد افزایش یابد.
وی بــا اشــاره بــه تأثیــرات اجــرای طــرح  مردمــی کردن 
یارانه ها  در بخش تولید و صنعت نیز گفت: با اجرای این 
طرح شاهد افزایش چند برابری در قیمت های خرید مواد 
اولیه در حوزه های تولیدی و کشــاورزی روبه رو هســتیم 
و بانک هــای خصوصــی نیز بــا وجود رســوب بیــش از ۳0 
درصد منابع در اختیار آنها، تسهیالتی در استان پرداخت 
نکرده اند و تسهیالت پرداختی نیز به افراد و شرکت های 
تابعه بانک ها برای هزینه کرد در سایر استان ها و حوزه ها 
صورت گرفته و این در حالی که صنعتگران استان همواره 

به تعهدات بانکی خود عمل کرده اند.
حذف قیمت گذاری دستوری به ویژه در حوزه کشاورزی
کیــد بر لــزوم تامین مالــی کارخانجــات تولید  ژائلــه با تأ
کننده مواد اولیه کاالهای اساســی و حذف قیمت گذاری 

دســتوری به ویژه در حوزه کشــاورزی اظهار داشت: این 
غ و  قیمت گذاری ها به ویــژه برای اقالمی چون گندم، مر
غ با قیمت های جهانی بسیار فاصله دارد و توان  تخم مر
رقابتی فعاالن و تولیدکنندگان را از بین می برد و تهدیدی 
برای بازارهای صادراتی و و صفر شدن درآمد کشور از این 
بخش است، بازارهایی که همین بخش خصوصی با تالش 

و مجاهدت در طول سال ها توانسته اند ایجاد کنند.
کید مجــدد بر لــزوم تغییر در  رئیــس اتــاق بازرگانی بــا تأ
روند پرداخت تسهیالت بانکی و تأمین سرمایه در گردش 
بخش تولید در شــرایط اقتصادی جدید کشــور گفت: در 
حال حاضر نیــاز به حداقل 40 همت بــرای حفظ چرخه 

تولید فعلی و ادامه فعالیت آن داریم.
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کشاورزی:  وزیر جهاد 
گران  نان سنتی 

نشد/ وفور روغن 
در همه فروشگاه ها

ساداتی نژاد با بیان اینکه افزایش قیمت نان سنتی صحت ندارد، 
گفت: تا دو روز آینده به دلیل مسافت ها، فراوانی و وفور روغن را در 

همه فروشگاه های کشور شاهد خواهیم بود.
 ،) گروفودنیوز به گــزارش پایگاه خبــری صنعت غــذا و کشــاورزی)ا
بــه نقــل از وزارت جهــاد کشــاورزی، ســید جــواد ســاداتی نــژاد در 
ح  جمــع خبرنگاران در یــک کارخانه تولیــد روغن نباتــی، گفت: طر
مردمی ســازی و توزیع عادالنه یارانه ها یک اصــالح اقتصادی بزرگ 
به نفع مردم اســت که در کشــور شــروع شــده و هــدف آن هدفمند 

کردن یارانه ها است.
ح یارانه ها حذف نخواهد شــد و فقط  وی ادامــه داد: در این طــر
تخصیــص یارانه هــا از روی کاال بــه مــردم منتقل می شــود و عدالت 

توزیع را برقرار می کند.
وزیر جهاد کشــاورزی با اشــاره به اینکه میزان مصرف دهک های 
ح  مختلــف در شــرایط معمولــی متفاوت اســت، گفــت: در ایــن طر
دریافــت عادالنــه ای را خواهند داشــت و میزانــی که بــرای دریافت 
جبرانــی در نظر گرفته شــده بعضــا از مقدار هزینه تحمیل شــده در 

دهک های پایین تر بیشتر است.
ح یــک کار بســیار بــزرگ اســت و باید در  وی یــادآور شــد: ایــن طر
خ ارز کمتر بود انجام می شد؛ در هر  سال های گذشــته که تفاوت نر
صورت دولت سیزدهم این کار را که یک کار بسیار بزرگ در اقتصاد 
ایران است، مدنظر قرار داد و با دستور رئیس جمهور اجرایی شد.

ساداتی نژاد افزود: شب گذشته مبلغی که به عنوان یارانه ماه اول 
به حساب مردم واریز شده بود، آزاد شد تا مردم بتوانند خرید خود 

را در کاالهای اساسی انجام دهند.
وی افزود: در حال حاضر کاالهای اساسی در کشور شرایط بسیار 
خوبی دارد و برای ذخایر راهبردی کشــور از قبــل از عید تمهیدات 

الزم انجام شده و مشــکلی در تأمین کاال در کشور نداریم.
کید بــر اینکه قیمــت کاالها نیــز از امــروز اعمال  ســاداتی نژاد بــا تا
شــده اســت، یادآور شــد: با توجه به اینکه ما قیمت هایی را از قبل 
در برخی از کاالها در فروشــگاه ها داشــتیم طبیعتا ازدحام خرید به 
خ جدید کاالها  دلیل تفــاوت قیمت ها بســیار باال بوده اســت؛ با نــر

هیچ مشکلی در عرضه وجود نخواهد داشت.
وزیر جهاد کشــاورزی با بیــان اینکه به طور نمونــه کارخانه مذکور 
کی دارد، افزود: فقط امروز با ذخایر  روزانه ۳00 تن تولید روغن خورا
500 تن این مجموعه ارســال روغن داشته ایم و این نشان می دهد 

که ما ظرفیت خرید روزی ۷00 تن روغن در شــهر تهران داریم.
غ نیز ازدحــام را در میادین  وی با اشــاره به اینکه در محصــول مر
و فروشــگاه ها شــاهد بوده ایم، افزود: مصرف روزانه تهران ۱200 تن 
غ گــرم و منجمد در تهــران به ۱۶00 تن  غ اســت و امروز میــزان مر مر
غ گرم  رسیده اســت و جمعه که روز تعطیل است و عموما عرضه مر
غ گــرم در بــازار توزیع  انجــام نمی شــد، کشــتار انجــام می شــود و مر

خواهد شد.
ســاداتی نژاد افــزود: مــردم مــا اطمینــان داشــته باشــند و بدانند 
تمهیــدات الزم از قبــل از عیــد و جنــگ اوکرایــن بــرای ایــن مهــم 
اندیشــیده شــده اســت؛ البته ما یک افزایش قیمت غــذا در جهان 

را داشته ایم.
وی ضمن تشــکر از صبوری مردم، گفت: ۳ هزار تن تصفیه روغن 
در کارخانجات تهران به صورت روزانه انجام شده و عرضه در همه 

فروشگاه ها انجام می شود.
وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه تــا دو روز آینــده بــه دلیــل 
مســافت ها، فراوانــی و وفــور روغــن را در همه فروشــگاه های کشــور 
، معاونیــن و وزرا بارهــا  شــاهد خواهیــم بــود، افــزود: رئیس جمهــور
کید کرده انــد که افزایش قیمتی را در قیمــت نان و دارو نخواهیم  تا

داشت.
خ  به گفتــه وی، افزایش قیمت نان ســنتی صحت ندارد و آرد با نر

ثابت بین نانوایی های ســنتی با قیمت قبل توزیع می شود.
وی ادامــه داد: واردات در ایــن بخــش بــه خوبــی انجــام شــده و 

ذخایر گندم کشور نیز ایده آل و خوب است.
ساداتی نژاد تصریح کرد: بیشتر مواردی که در خریدها داشته ایم 
ناشــی از تغییر قیمتی بوده که انجام شــده و تقاضا در فروشــگاه ها 
افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین کمبودی در کاالها در کشور وجود 
ندارد، عالوه بــر آنچه در کارخانه های شــکر تولید می شــود، ذخایر 
این محصول بالغ بر 500 هزار تن در کشور است و هیچ گونه مشکلی 

از بابت فراوانی و ذخایر کاالیی در کشور وجود ندارد.
وی گفت: صنایع ما ظرفیت خود را افزایش داده اند و تمام تالش 
ما تأمین کاال برای در دسترس قرار گرفتن محصول در دست مردم 

است.

ر   خبـا ا
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رئیس انجمن 
صنفی تولیدکنندگان 

کشور:  شیرخشک 
کاهش 20 درصدی 

تولید شیرخشک 
گرما در فصل 

ســیاوش ســلیمی گفــت: طبــق ســنوات قبــل، تولید شیرخشــک به 
واســطه ُافــت تولیــد شــیرخام در فصــل گرمــا ۱5 تــا 20 درصــد کاهــش 

می یابد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیاوش سلیمی انجمن صنفی 
کنون نرخ شیرخام تغییری  تولیدکنندگان شیرخشــک کشــور گفت: تا
نداشــته و همچنان کارخانجات شیرخشــک با قیمت مصــوب قبل از 

دامداران شیر خریداری می کنند.
به گفته او، طبق روال همه ساله از اردیبهشت تا اوایل مهر با کاهش 
ظرفیت تولید مواجه هســتیم چرا کــه در فصول گرم شــیرخام کمتری 

تولید می شود.
رئیس انجمــن صنفــی تولیدکنندگان شیرخشــک کشــور مــی گوید، 
بنابــر آمــار در فروردیــن حــدود ۱2 هزارتــن شیرخشــک تولیــد شــد که 
طبق ســنوات گذشــته در فصل گرما پیش بینی می شــود که تولید ۱5 
تا 20 درصــد کاهش یابد، هرچنــد قدرت خرید خانــوار در میزان تولید 

شیرخشک موثر است.
ســلیمی گفته ماهانه 5 هزارتن شیرخشــک مورد نیاز کشــور اســت و 

مابقی قابلیت صادرات دارد.
طبق سنوات گذشته در فصول گرم ضمن توقف شیرهای کارمزدی، 
شــیر مــازاد کمتــری روانــه کارخانجــات شیرخشــک می شــود کــه این 
موضــوع در تولیــد اثرگــذار خواهد بــود، هر چنــد تولید شیرخشــک به 
عوامــل دیگری همچــون قدرت خریــد خانوار برای تامیــن محصوالت 

لبنی هم بستگی دارد.

۱76 هزار تن انواع 
روغن ترخیص شد

کی  اعالم گمرک ایران از ترخیص بیش از ۱۷۶هزار تن انواع روغن خورا
از گمرک های اجرایی حکایت دارد.

به گزارش ایســنا، اعالم لطیفی-سخنگوی گمرک  ایران- از وضعیت 
ترخیــص روغــن از گمــرک در ســال جاری نشــان مــی دهد کــه بیش از 
کی از ابتدای امســال ترخیص شــده  ۱۷۶.۷ هزار تن انــواع روغن خورا
اســت و  بالغ بــر ۳۷۶.4 هــزار تن بــه زودی با انجــام تشــریفات گمرکی  

ترخیص  و وارد چرخه تولید و زنجیره  توزیع خواهد شد.
به گفته وی، این میزان  روغن عالوه بر روغن هایی است که تا پایان 
ســال قبل وارد کشــور و تحویــل واحدهــای تولیــدی و زنجیــره تامین 

شده است.
در این رابطه یادآور می شــود که روغن از جمله هفت قلم وارداتی با 
ارز ترجیحی است که اخیرا در جریان اصالح نظام یارانه ای، نرخ تامین 
ارز آن از 4200 بــه نــرخ حاشــیه بــازار تغییر کرده اســت. بر این اســاس 
قیمت جدید این کاال از ســوی اتــاق اصناف ایران اعالم شــد که طبق 
آن، قیمت مصرف کننده روغن مایع آفتاب گردان 8۱0 گرمی پخت و پز 
۶۳ هزار تومان و قیمت مصرف کننده روغن مایع 8۱0گرمی سرخ کردنی 

۶2 هزار تومان است.
روغن از جمله اقالم وارداتی است که در بازار جهانی با افزایش قابل 
توجه قیمت مواجه بوده است. گزارش گمرک ایران از وضعیت واردات 
کاالی اساسی در سال گذشته نیز نشان داده بود که از مجموع کاالی 
وارداتی، 2۶.۹ میلیون تن به ارزش ۱5.۱ میلیارد دالر مربوط به واردات 
کاالی اساسی با ارز ترجیحی است. از این رقم، 2.۳ میلیون تن به ارزش 
۱.۶ میلیارد دالر انواع دانه های روغنی وارد شده که از لحاظ وزنی یک 
درصد کاهش اما از نظر ارزش ۳۱ درصد افزایش داشته است. واردات 
کــی نیمه جامــد، مایع و خــام نیز ۱.۹ میلیــون تن به  روغــن های خورا
ارزش 2.۷ میلیارد دالر بود که 55 درصد در وزن و ۱۳8 درصد در ارزش 

رشد داشته است.
همچنیــن وضعیت موجودی کاالی اساســی در گمــرک و بنادر تا ۱2 
کــی از آن بــود که در حــال حاضــر از موجودی  اردیبهشــت امســال حا
حدود چهــار میلیون تنــی، بیش از ۷00 هــزار تن به روغــن و دانه های 

روغنی دپو شده، اختصاص داشته است.

دبیر انجمن صنایع 
لبنی: قیمت نهایی 
چهار محصول لبنی 
اعالم شد

کری گفت: در راستای مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها،  رضا با
کثــری فروش انــواع محصوالت لبنــی برای مصــرف کننده در  نرخ حدا

سراسر کشور اعالم شد.
(، به  گروفودنیوز به گــزارش پایگاه خبــری صنعت غــذا و کشــاورزی)ا
کری دبیر انجمن صنایع لبنی افزود: قیمت  نقل از صدا و سیما، رضا با
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، ماســت و پنیر براســاس شــیرخام هرکیلو ۱2,000  نهایی چهار قلم شــیر
تومــان درب گاوداری اســت و صنایــع لبنــی نیــز از امروز پنجشــنبه 22 
اردیبهشــت ماه ۱40۱ می تواننــد قیمت های جدیــد را روی محصوالت 

خود درج کنند.
دبیر انجمن صنایع لبنی ادامه داد: بر این اساس قیمت شیرنایلونی 
۹00 گرمی 5/۱% چربی ۱50000 ریال، شیر بطری یک لیتری 5/۱% چربی 
 uf400 ۱80000 ریال، ماست 5/2 کیلویی 5/۱% چربی 4۹5000 ریال، پنیر

گرمی نسبتا چرب ۳۷5,000 ریال است.

دبیر فدراسیون 
تشکل های صنایع 

کشاورزی:  غذایی و 
کمبود شکر و روغن 

کارخانه های  در 
صنعتی/ چالش نان 
برای غذاهای آماده

محسن نقاشــی گفت: حدود 40 کارخانه تولید غذاهای آماده مانند 
ساندویج و پیتزا در کشــور فعال اند که وابســته به نان صنعتی هستند 
بــدون تردیــد افزایش نــرخ آرد و بــه تبــع آن نــان در تولیــد و قیمت این 

محصوالت تاثیر می گذارد.
بــه گزارش ایلنا؛ محســن نقاشــی با اشــاره به تاثیــر آزادســازی نرخ آرد 
صنف و صنعت در قیمــت نان های صنعتی، افــزود: قیمت آرد صنف و 
صنعت از سوی سازمان حمایت اعالم شد؛ آرد 2۷ درصد کیلویی ۱۶هزار 
و ۹00 تومان و آرد ۱2 درصد کیلویی ۱5 هزار تومان تعیین شده است پس 
با افزایش ۶ تا ۷ برابری قیمت مواد اولیه کارخانه های تولیدی، افزایش 

نرخ محصوالت نهایی اجتناب ناپذیر است.
ایــن فعــال اقتصادی بــا بیــان اینکه آرد بــا ایــن نرخ های اعالم شــده 
گر  در بــازار موجود نیســت، افــزود: اینجا این پرســش مطرح اســت که ا
بناســت کارخانه های تولیدی، آرد را با نرخ آزاد تهیه کنند چرا باید نرخ 
محصوالت از ســوی ســازمان حمایت تعیین شــود؟ زمانی که آرد با نرخ 
دولتی به کارخانه های تولیدی داده می شد آن زمان دولت می توانست 
در نرخ ها اعمال نظر کند اما در شرایط فعلی باید قیمت ها در بازار آزاد 

تعیین شوند.
وی ادامه داد: حدود 40 کارخانه تولید غذاهای آماده مانند ساندویج 
و پیتزا در کشور فعال اند که وابسته به نان صنعتی هستند بدون تردید 
افزایــش نرخ آرد و به تبع آن نان در تولیــد و قیمت این محصوالت تاثیر 

می گذارد.
دبیر فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی تصریح کرد: مسئوالن برای 
تولیدکنندگان این ذهنیت را ایجاد کرده اند که کشور در شرایط جنگی 
اســت این در حالیســت که آنهــا باید بــه تولیدکننــدگان ایــن اطمینان 
را بدهنــد کــه نگرانی هــای آنهــا در روزهای آینــده از بیــن خواهــد. ما از 
مسئوالن تقاضا داریم که در تصمیم گیری ها و عمل وقفه چندانی ایجاد 

نکنند و تکلیف تولید کنندگان را در کمترین زمان روشن کنند.
وی با اشــاره به تعطیلــی واحدهای تولیدکننده شــیرینی و شــکالت، 
گفت: یــک برند معروف بــه دلیل تامین نبــودن مواد اولیــه تعداد قابل 
توجهی از نیروهای خود را تعدیل کرد و نیروهای خود را از هزار و 500 نفر 
به 500 نفر تقلیل داد. در گذشته واحدهای تولیدی برای بیان مشکالت 
خود به دولت اشتیاق داشتند اما این اشتیاق در حال حاضر کم و آنها 

ناامید شده اند.
نقاشی با بیان اینکه صادرات صنایع غذایی نیز با چالش های جدی 
مواجه شده است، افزود: کمبود شکر و روغن در صنعت به یک معضل 
گر روغن و  بزرگ تبدیل شده اســت برخی از مسئوالن بر این باورند که ا
شکر در فروشــگاه ها وجود داشته باشد پس مشــکلی در تامین آنها در 
کشــور نداریم این در حالیســت که روغن در کارخانه هــا و صنایع وجود 
ندارد و کارخانه های انواع سس، چیپس، شــیرینی و شکالت با چالش 

تامین روغن و شکر مواجه هستند.
ایــن فعال اقتصــادی ارزآوری شــیرینی و شــکالت در ســال گذشــته را 
حدود ۷00 میلیون دالر دانست و افزود: بدون تردید با در پیش گرفتن 
این سیاســت ها این ارزآوری در ســال جاری نصف خواهد شــد. به نظر 
من حمایت از تولید باید قانونی شود و تا زمانی که قانونی در این زمینه 
تدوین و تصویب نشود گره مشــکالت تولید و تولیدکنندگان داخلی باز 

نخواهد شد.

در قرارگاه امنیت 
غذایی صورت 
گرفت / تعیین 
قیمت چند 
محصول لبنی

در جلســه ای با حضور رئیس اتحادیه تعاونی های صنایع لبنی کشور 
در قرارگاه امنیت غذایی در خصوص قیمتگذاری شیر و ماست تصمیم 

گیری شد.
(، علی  گروفودنیوز به گــزارش پایگاه خبری صنعــت غذا و کشــاورزی)ا
احسان  ظفری رئیس اتحادیه تعاونی های صنایع لبنی کشور در گفتگو 
با خبرنــگار ما گفــت: در جلســه ای کــه در تاریــخ ۱8/2/۱40۱ در محل 
قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی و در حضور سردار محسن 
کاظمینــی و با حضــور معاونت امور دام و بازرگانی و موسســه پژوهشــی 
وزارت جهاد کشاورزی و اعضا هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های صنایع 

لبنی کشور برگزار شد، قیمت  های زیر به تصویب رسید.
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شیر بطری کم چرب)5/۱%( ۱8۹000 ریال
شیر بطری نیم چرب)2%( ۱۹۶000 ریال
شیر بطری کامل)2/۳%( 220500 ریال

شیر نایلونی ۹00گرمی)5/۱%( ۱45000 ریال
ماست دبه ای 5/2 کیلویی)کم چرب( 508000 ریال

ماست دبه ای 5/2کیلویی)پرچرب(55۳000 ریال
ماست ۹00گرمی کم چرب ۱84000 ریال

ماست ۹00گرمی پر چرب ۱۹۹000 ریال
شیر یو آف 400گرمی ۳85000ریال

، مبنای شیر خام درب دامداری مبلغ  گروفودنیوز بر اساس گزارش ا
هر کیلو ۱20000 ریال تعیین محاسبه شده است.

وزیر صمت 
اعالم کرد؛ آغاز 

کد دو بعدی  نصب 
در مغازه ها برای 

گزارش تخلفات

ســیدرضا فاطمی امین اعــالم کرد: بــرای نظارت بر بــازار یک کد 
دو بعدی و یک شناســه صنفی در مغازه ها برای گزارش مســتقیم 

تخلفات از سوی مردم نصب خواهد شد.
به گزارش ایلنا، سیدرضا فاطمی امین در حاشیه نشست تنظیم 
، ضمن توضیح در مورد برنامه های این وزارتخانه درخصوص  بازار
نظــارت بر بازار از آغــاز نصب یک کد دو بعــدی )QR Code( و یک 
شــماره شناســه صنفی در مغازه ها برای گزارش مستقیم تخلفات 

از سوی مردم خبر داد. 
وی بــا بیــان اینکــه از هفتــه آینــده عــالوه بــر بازرســی هایی کــه 
بازرســان ما انجــام می دهند و امکانــی که برای ارائــه گزارش های 
مردم در تمــاس با ســامانه ۱24 فراهم شــده، اظهار داشــت: این 
گیر خوهد شــد  کار تازه نیز در دســتورکار قــرار گرفته بــه تدریج فرا
و همچنین یــک برنامه تلفن همراه نیــز هفته آینده آماده خواهد 
شــد تا مــردم بتوانند تخلفــات انجام شــده را به صورت مســتقیم 

گزارش دهند. 
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت با اشــاره بــه مانــور نظارتــی این 
کــرد: کاری را در روز یکشــنبه  وزارتخانــه در روز یکشــنبه تصریــح 
انجام دادیم و با انجام یک مانور نظارت ویژه در سراســر کشور در 

یک روز بیش از 8۶ هزار مورد بازرسی انجام شد. 
فاطمــی امین ادامه داد: ایــن حرکت بزرگ با تقســیم کار و برای 
ایجاد آمادگی انجام شد که نتایج بسیار خوبی نیز از آن به دست 

آمد.

قیمت انواع آرد 
صنف و صنعت 
مشخص شد

قیمت انواع آرد صنف و صنعت با درصد های مختلف ۱5 هزار تومان 
تا ۱۶ هزار ۹00 تومان اعالم شد.

به گزارش تسنیم، کانون انجمن های صنفی صنایع آرد ایران لیست 
جدید قیمت های انواع آرد صنــف و صنعت را بر مبنای قیمت جدید 

گندم منتشر کرد .
جعفر ایزدیار دبیر کل کانون انجمن های صنفی صنایع آرد ایران در 
نامه ای با اشــاره به قیمت جدید گندم و همچنین تصمیمات جدید 
دولت در زمینه قیمت گندم صنف و صنعت اعالم کرد: پس از بررســی 
قیمت های پیشــنهادی کانون در ســازمان حمایت و تصویب قیمت 
هــا، نهایتا قمیتهــای جدید در ســامانه فــروش آرد از محــل گندم ۱20 
هزار ریالی درج و کارخانجات آرد سازی ملزم به رعایت آنها می باشند.

لیست قیمت آرد بر مبنای گندم ۱2 هزار تومانی به شرح زیر است:
آرد 2۷ درصد ۱۶۹00 تومان 

آرد 2۱ درصد ۱۶000 تومان
آرد ۱8 درصد ۱5۷00 تومان

آرد ۱5 درصد ۱5۳50 تومان
آرد ۱2 درصد ۱5000 تومان

کمیسیون  رئیس 
کشاورزی اتاق 
تعاون: دولت 
چاره ای جز اصالح 
یارانه آرد نداشت 
اما زمان اجرا 
مناسب نبود

ارســالن قاســمی گفــت: بــا توجه بــه افزایــش قیمــت هــای جهانی و 
شــرایطی که وجود دارد چــاره ای جز اصالح یارانه آرد نداشــت اما این 

طرح در بدترین زمان ممکن و به نادرست ترین شکل اجرا شد.
؛ ارسالن قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق  به گزارش مهر
کارونی گفت: دولت  کنش به افزایش قیمــت آرد و ما تعــاون در وا
با توجه بــه افزایش قیمت های جهانی و شــرایطی که وجود دارد 
ح در بدترین  چــاره ای جز اصــالح یارانه آرد نداشــت امــا این طــر
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زمان ممکن و به نادرست ترین شکل اجرا شد.
وی با اشاره به اینکه مسئوالن عنوان می کنند یکی از مهمترین دالیل 
انجام این کار جلوگیری از قاچاق آرد بوده است افزود: اتفاقا این اقدام 
دولت به شکلی که در حال حاضر اجرا شده، نه تنها از قاچاق جلوگیری 
نمی کند بلکه به فساد نیز دامن می زند چرا که دولت نمی تواند به طور 

دقیق بر روند توزیع آرد نظارت داشته باشد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با اشاره به اینکه سیاست های 
دولت در تنظیم بازار کاالهای اساســی بســیار متناقض و مبهم اســت، 
گفت: بــه عنوان مثال هنــوز تکلیف دولت با ارز 4200 تومانی مشــخص 
نشــده و شفاف نیســت که آیا قرار اســت این ارز ادامه پیدا کند یا اینکه 

حذف می شود.
کید بــر اینکــه ایــن سیاســت ها تولیــد کننــدگان، تجار و  قاســمی بــا تا
گر دولت شــفاف با  مصــرف کننده را ســردرگم کرده اســت، اضافه کــرد: ا
مردم صحبــت می کرد و نحــوه حذف یارانه هــا و اختصــاص آن به خود 
کنش های تندی  مصرف کننده درست تبیین می شد شــاهد چنین وا

در جامعه نیز نبودیم.

عضو اتاق بازرگانی 
ایران خبر داد: 

استقبال خارجی ها 
از غرفه های فروش 

شیرینی و شکالت 
ایرانی

علی شــریعتی در رابطه بــا حذف یارانــه آرد گفت: در نمایشــگاهی که 
کســتان برگزار شــد، بیشــترین اســتقبال خارجی ها از  چندی قبل در پا
غرفه های فروش شیرینی و شکالت ایرانی بود؛ چرا که قیمت تمام شده 

این محصوالت بسیار پایین است.
به گزارش ایســنا؛ علی شــریعتی اظهار کرد: ما از چند ســال قبل بارها 
اعالم کرده بودیم که با ارز چند نرخی مخالفیم و قطعا باید به سمت تک 
نرخی شــدن ارز حرکت کنیم اما نحوه اجرای این سیاســت و چگونگی 
اطالع رســانی به مــردم مهم تریــن موضــوع در اجرای چنین سیاســتی 
گر پایین بودن قیمت ها منجر به قاچاق یا شکل گیری بازارهای  است. ا
غیر رســمی شــده، باید اطالعات دقیق آن به مردم ارائه شــود تا آنها در 

جریان تحوالت قرار گیرند.
وی با بیان اینکه برخی صنایع در سال های گذشته از فرصت یارانه ای 
دولت برای صادرات استفاده کرده اند، توضیح داد: وقتی دولت روی آرد 
یا روغن یارانه رســمی پرداخت می کند، ایــن فرصت برای برخی صنایع 
به وجــود می آید کــه محصوالت مــازاد خــود را در بازارهای بیــن المللی 

صادر کنند.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: نمی توان به صاحبان این صنایع 
ایــرادی گرفت؛ چرا که یک ســرمایه گــذاری انجام شــده و ظرفیت های 

ایجاد شــده اســت و وقتی نحوه مدیریت ما به این شکل است که مواد 
اولیه ای یارانه ای به آنها پرداخت کنیم، قطعا باید انتظار صادرات این 

محصوالت در بازارهای مختلف را نیز داشته باشیم.
وی افــزود: حال در صورتی کــه یارانه آرد این بخش قطع شــود، قطعا 
میزان فروش ما در این بازارها به شدت کاهش خواهد یافت، زیرا مزیت 
قیمت پایین برای این محصوالت از بین می رود. دولت باید برای جبران 
این موضوع طوری برنامه ریزی کند که از صنایع و سرمایه گذاری های 
کــه در فضــای واقعــی و بــا  انجــام شــده حمایــت شــود و آن بخشــی 
قیمت های بدون یارانه امکان صادرات دارند، مورد حمایت قرار گیرند.

پس لرزه های جنگ 
اوکراین در بازار غذا

اتــاق بازرگانــی ایــران در جدیدتریــن گــزارش خــود بــه بررســی ابعاد 
مختلف جنگ روسیه و اوکراین در اقتصاد جهانی پرداخته است.

(، به  گروفودنیوز به گــزارش پایگاه خبــری صنعت غــذا و کشــاورزی)ا
نقل از اتاق بازرگانی ایــران؛ با وجود آنکه تنها چند هفته از آغاز حمله 
روسیه به اوکراین می گذرد، به نظر می رسد که فعال پایانی بر این جنگ 
قابل اثبات نیســت و همین موضوع احتماال در کنار تحوالت سیاسی 
و نظامی در وضعیــت اقتصادی جهانــی نیز تاثیر خواهد گذاشــت. با 
توجه به اینکه روســیه و اوکراین از تامین کنندگان اصلی غالت جهان 
هستند، احتماال بازار مواد غذایی بیشترین تاثیر را از این محل تجربه 

خواهد کرد.
در بیست ونهمین گزارش »پایش تحوالت تجارت جهانی«، تحوالت 
تحریمی روسیه نیز مورد بررسی قرار گرفته که عمدتا بر محور کشمکش 
این کشور و اتحادیه اروپا بر سر نحوه پرداخت قیمت گاز به روبل بوده 
اســت. همچنین امضا موافقت نامه تجارت آزاد میان بریتانیا و هند از 

دیگر رویدادهای مهم در سطح بین المللی بود.
کســتان و چیــن هم بار دیگــر در منطقه  در ایــن میان تنش میان پا
کستان  خبرساز شــده که در این گزارش به آن پرداخته شده است. پا
کستان را منحل کرد و برخی  دفتر مدیریت کریدور اقتصادی چین و پا
کســتان، کاهش  ایــن موضــوع را نشــانه تشــدید اختالفــات چیــن و پا
کستان و چراغ سبز دولت جدید  اهمیت کریدور برای دولت جدید پا

کستان به آمریکا تلقی کرده اند. پا
در بخش تحوالت منطقه ای، به نظر می رسد کوشش های اسرائیل 
بــرای نفــوذ اقتصــادی در خاورمیانــه و احیــای روابط با طیــف هرچه 
بیشــتری از کشــورها از یک ســو و تالش های دولــت ترکیه بــرای گذر از 
اختالفات با کشــورهای عربی و اســرائیل، کاســتن از بحران اقتصادی 
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این کشــور و تعیین موقعیــت جدید در موازنه قــدرت در حال تحول 
منطقه ای، زمینه را برای احیای روابط دو طرف فراهم آورده است.

حمایــت ۱4۶ میلیــون دالری عربســتان ســعودی از شــرکت های 
، گسترش  کوچک و متوسط، تشکیل شورای تجارت عربستان و قطر
روابط تجــاری امارات و کره جنوبی از طریــق امضای توافقنامه میان 
اتاق های دو کشور و بازگشت قطری ها به اقتصاد مصر از دیگر تحوالت 
در کشــورهای عربــی حاشــیه خلیج فــارس اســت. همچنیــن باید به 
تصمیم دولــت طالبان مبنی بر توقف فعالیــت بازارچه های مرزی به 

دلیل رواج گسترده قاچاق از طریق این بازارچه ها اشاره کرد.
موضــوع مهــم تأثیــرات جنــگ اوکرایــن بــر اقتصــاد جهانــی از دیگر 
مســائلی اســت که در ایــن گزارش مــورد بررســی قــرار گرفته اســت. از 
یک ســو بحران اوکرایــن تأثیــرات قابل توجهی بــر بازار مــواد غذایی و 
امنیت غذایی کشــورهای اســالمی و بازار موســوم به حالل گذاشــته 
است. بخش قابل توجهی از کشورهای اسالمی به واردات مواد غذایی 
از روسیه و اوکراین به شدت وابسته اند. شرایط جنگی باعث شده تا 
زنجیره ارزش دچار اختالل شــود، کمبود و گرانی مواد غذایی در این 

کشورها به طور فزاینده ای احساس شود.
، گزارش جدید بانک جهانی در مورد چشم انداز بازار  از سوی دیگر
کاالهای کلیدی در جهان که 22 آوریل 2022 منتشــر شده در مورد 
تأثیرات جنــگ اوکراین بر قیمــت کاالها در جهان هشــدار می دهد. 
از منظر گزارش افزایش قیمت انرژی در دو ســال گذشــته بیشــترین 
میــزان از ســال ۱۹۷۳ و بحــران جهانــی نفت بــوده اســت. قیمت آن 
دســته مواد غذایــی کــه روســیه و اوکرایــن تولیدکننــدگان بــزرگ آن 
محسوب می شوند و همچنین کودهای شیمیایی که برای تولید به 
گاز طبیعی نیاز دارند به باالترین میزان از ســال 2008 رســیده است. 
بانک جهانی این شــوک را بزرگ ترین شــوک به قیمت کاالها از دهه 

۱۹۷0 توصیف کرده است.
مرکــز پژوهش های اتــاق ایــران ضمن انتشــار سلســله گزارش های 
»پایــش تحــوالت تجــارت جهانــی« که بــا هــدف بررســی رویدادهای 
کونومیک ایران، در دستور کار قرار گرفته است،  کلیدی در محیط ژئوا
رویدادهای کلیدی را از منظر تأثیرگذاری بر دیپلماســی اقتصادی و 

کونومیک ایران موردبحث و بررسی قرار می دهد. موقعیت ژئوا

قاچاق روغن از 
سوخت پیشی 

گرفت/ افزایش دو 
برابری نرخ روغن 

پالم در بازار جهانی

یک کارشــناس حــوزه اقتصــاد صنعتــی گفــت: قاچــاق روغن از 
قاچاق سوخت بیشتر شده است؛ روغن با ارز دولتی وارد سپس 

خ آزاد به کشــورهای پیرامونی چون عراق و افغانســتان  آن را با نر
قاچاق می شود.

به گزارش ایلنــا؛ داریوش محمودی با بیــان اینکه مالزی توزیع 
کننــده اصلــی روغن پالــم در جهان اســت، افــزود: چنــدی پیش 
اندونزی صادرات روغن پالم را ممنوع کرد. درســت است که این 
کشور حدود یک سوم روغن پالم جهان را تامین می کند اما مالزی 
اســت که تجارت روغــن پالم در جهــان را اداره می کنــد به عبارت 
کمیت تجاری روغن پالم از سوی مالزی انجام می شود. دیگر حا

وی با بیان اینکه شــرکت بازرگانی پالم مالزی متولی و سیاســت  
خ جهانی  گذار فروش روغن پالم در دنیاست، خاطر نشان کرد: نر
روغن تحت تاثیر عواملی چون شیوع بیماری کرونا، جنگ روسیه 
خ پالم روند صعودی به خود گرفته اســت.  و اوکرایــن و افزایش نر
خ دادن است که کشورها  نمی دانم چه اتفاقاتی در دنیا در حال ر
میزان ذخایر اســتراتژیک و کاالهای اساسی را افزایش می دهند.

محمودی با اشاره به افزایش 2 برابری نرخ روغن پالم در جهان، 
افــزود: بــه قیمت فــوب یک تن روغــن پالم هــزار و ۹00 دالر شــده 
خ آن حدود ۷00  اســت این در حالیست که در سنوات گذشته نر

تا 800 دالر بوده است.
این فعــال اقتصــادی ادامــه داد: به نظــر من دولت در شــرایط 
فعلــی بــرای تامیــن امنیــت غذایــی راهی جــز آزادســازی واردات 
روغن ندارد. درست است که با حذف ارز ترجیحی شاهد افزایش 
قیمت ها می شــویم اما فضای رقابتی ایجاد باعث خواهد شد که 
گر روند واردات روغن آزاد نشود عالوه  قیمت ها متعادل شــوند. ا

بر افزایش قیمت ها با کمبود روغن نیز مواجه خواهیم شــد.
به گفته دبیر پیشین انجمن روغن نباتی؛ ۳0 درصد روغن خام 

کشور با روغن پالم تامین می شود.
محمودی با تایید خبر قاچاق روغن، خاطر نشان کرد: قاچاق 
روغن از قاچاق ســوخت بیشــتر شــده اســت؛ روغن بــا ارز دولتی 
خ آزاد به کشــورهای پیرامونی چون عراق و  وارد ســپس آن را با نر

افغانستان قاچاق می شود.
 ایــن کارشــناس حــوزه اقتصــاد صنعتــی در پایــان تصریــح کرد: 
خ روغن در بخــش صنعتــی فشــار چندانــی را متوجه  افزایــش نــر
کاهــش فشــار بــه  تولیدکننــدگان نمی کننــد امــا دولــت بــرای 
خانوارهــای کــم درآمد بایــد مابه التفــاوت حــذف ارز ترجیحی را 

غالب یارانه به این اقشار پرداخت کند.
 همچنیــن در ایــن رابطــه علیرضــا شــرفی مدیــر عامــل شــرکت 
وغنــی در  وغــن و دانه هــای ر کارخانجــات فــرآوری ر تعاونــی 
گفت وگوی کوتــاه گفت: بــه نظر مــن محدودیت صــادرات روغن 
پالم از اندونــزی طوالنی مدت نخواهد بــود و از آنجایی که وزارت 
بهداشــت مجــوز مصــرف ۳0 درصــد روغن پالــم در کشــور را داده 
اســت بنابراین ایــن ممنوعیــت واردات تاثیر چندانــی در بازار ما 

نمی گذارد و می تــوان از منابع دیگر این نیاز را تامین کرد.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا جنــگ روســیه و اوکراین 
در تامیــن روغــن مــا را  بــا چالــش مواجــه خواهیــم کــرد؟ افــزود: 
من جوابی بــه این پرســش ندارم و مســئوالن بایــد در این حوزه 

پاسخگو باشند.
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بخوانید و سالم باشید
کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت 

تغذیه

رژیم غذایی کتوژنیک به بهبود 
سرطان کولورکتال کمک می کند

58

محققــان بررســی کردنــد که چگونــه رژیم هــای کم 
کربوهیدرات باعث کاهش رشد تومور کولورکتال )روده 

بزرگ( در موش می شود.
، آنهــا دریافتند یک مولکول  به گزارش مدیکال نیوز
تولید شده در رژیم های غذایی کتوژنیک رشد تومور 
کنون محققان آزمایشات بالینی را  را سرکوب می کند. ا
برای تعییــن تأثیر این مولکول بر ســرطان روده بزرگ 

انسان آغاز کرده اند.
مطالعــات نشــان داده انــد که رژیــم غذایــی غربی، 
رژیم هــای غذایــی بــا قند بــاال و مصــرف بیــش از حد 
پروتئین حیوانی، به ویژه گوشت قرمز، خطر سرطان 

کولورکتال را افزایش می دهد.
مطالعات نشان می دهد که رژیم های غذایی حاوی 
رژیم فستینگ )رژیمی شبیه روزه داری( و محدودیت 
کالری، نقــش محافظتی در برابــر تومورهــای روده در 
مدل هــای حیوانــی دارد. اینکــه آیا آنها ممکن اســت 
در انسان هم همین تأثیر را داشته باشند ناشناخته 

باقی مانده است.
درک بیشتر در مورد مکانیسم های نهفته در تأثیرات 
رژیم های غذایی مختلف بر رشــد تومــور می تواند به 
محققان در توسعه درمان ها و گزینه های پیشگیرانه 

ابتالء به سرطان کولورکتال کمک کند.
اخیــرا، محققــان مجموعــه ای از مطالعــات را روی 
موش ها انجــام داده اند که مکانیســم های حفاظتی 
مربوط به رژیم غذایی کم کربوهیدرات برای سرطان 

کولورکتال را بررسی می کنند.
 -)BHB( آنها دریافتند که بتا هیدروکســی بوتیرات
یک مولکول انرژی جایگزین تولید شــده در پاسخ به 
رژیم های غذایی کم کربوهیدرات- رشــد تومور روده 

را سرکوب می کند.

محققان ابتدا به دنبال شناسایی مداخالت غذایی 
کــه بر رشــد تومــور روده تأثیر می گــذارد، بودنــد. برای 
، آنها شش رژیم غذایی با نسبت چربی  انجام این کار
به کربوهیدرات متفاوت، از جمله دو رژیم کتوژنیک با 
نسبت چربی به کربوهیدرات ۹۰ درصد از منابع گیاهی 

یا حیوانی طراحی کردند.
پس از شــروع رژیم هــای غذایی، محققان ســرطان 
کولورکتال را از طریق روش های شــیمیایی استاندارد 
در موش هــا ایجــاد کردنــد. آنهــا متوجه شــدند که با 
افزایش نســبت چربی به کربوهیدرات، تعداد و اندازه 

تومورها کاهش می یابد.
آنها همچنین دریافتند موش هایی که از رژیم های 
کتوژنیک اســتفاده می کردند برای مدت طوالنی تری 
زنده ماندند و رژیم های غذایی کتوژنیک از رشد تومور 

در مدل ژنتیکی سرطان کولورکتال جلوگیری کرد.
رژیم کتوژنیک همچنین رشد تومور را پس از شروع 

سرطان کولورکتال، سرکوب کرد.
در همین حال، قطع رژیم کتوژنیک منجر به رشــد 
گــر رژیم قبال انــدازه تومور را  مجدد تومور شــد، حتی ا

کاهش داده بود.
محققان نوشتند که یافته های آنها نشان می دهد 
رژیم های غذایی کتو به شدت رشد تومور کولورکتال را 
در هر دو مدل پیشگیری و درمان سرطان کولورکتال 

سرکوب می کنند.
از طریــق مجموعــه ای از آزمایش ها، آنهــا دریافتند 
که رژیــم غذایــی کتوژنیــک، BHB را آزاد می کند که با 
سلول های روده برای کاهش و جلوگیری از رشد تومور 

در تعامل است.
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محققان می گویند؛ ارتباط رژیم غذایی نامناسب با افزایش ریسک ابتال به دیابت

اثر چای سبز بر چربی خون

یــم غذایــی  ژ مطالعــات نشــان مــی دهــد ر
نامناســب، صرف نظــر از عوامل خطــر ژنتیکی، 
با ۳0 درصد افزایش خطر ابتال به دیابت مرتبط 

است.
به گزارش ساینس دیلی، عوامل خطر ژنتیکی 
و کیفیت رژیم غذایی به طور مســتقل با دیابت 
نوع 2 مرتبط هســتند. یــک رژیم غذایی ســالم 
با کاهــش خطــر دیابــت در تمــام ســطوح خطر 

ژنتیکی مرتبط است.
ن  محققــا لعــه  مطا صــل  حا یــج  نتا یــن  ا
بیمارســتان عمومی ماساچوست بر روی بیش 

از ۳5 هزار بزرگسال آمریکایی است.
مطالعــات قبلــی نشــان داده اند که پیــروی از 
یک سبک زندگی سالم با کاهش خطر ابتالء به 
دیابــت نــوع 2 در پروفایل های ژنتیکــی مرتبط 

است، اما اینکه آیا پروفایل های ژنتیکی تا حدی 
با عوامل ســبک زندگــی ارتباط برقــرار می کند یا 

خیر مشخص نبود.
این تیم دریافتند که صرف نظر از خطر ژنتیکی، 
کیفیــت پاییــن رژیــم غذایی در مقایســه بــا رژیم 
غذایی با کیفیت باال، با افزایش ۳0 درصدی خطر 

ابتالء به دیابت نوع 2 مرتبط است.
به گفته محققان، این مطالعه شواهدی ارائه 
داد که نشان می دهد خطر ابتالء به دیابت نوع 
2 که بــه افزایش خطــر ژنتیکی و کیفیــت پایین 
رژیــم غذایــی نســبت داده می شــود، مشــابه 
مجموع خطرات مرتبط با هــر عامل به تنهایی 
است. چنین دانشی می تواند به اطالع رسانی و 
طراحی استراتژی های آینده برای پیشگیری از 

دیابت کمک کند.

شــواهد نشــان می دهــد کــه نوشــیدن چــای ســبز 
)green tea(، از بیماری کرونر قلب پیشگیری می کند.

گــزارش کارآفرینــی و صنعــت غــذا، بــه نقــل از  بــه 
پژوهشــکده گیاهــان دارویی جهــاد دانشــگاهی، اثر 
چــای ســبز بر چربــی خون شــواهد نشــان مــی دهد 
کــه خــوردن چــای ســبز )green tea(، ولــی نــه چــای 
ســیاه)black tea( ، از بیمــاری کرونر قلب پیشــگیری 

می کند.
شــواهد نشــان می دهــد کــه خــوردن چای ســبز 
)green tea(، ولــی نــه چــای ســیاه)black tea(، از 
بیماری کرونر قلب پیشــگیری می کند. در بیماری 
کرونــر قلب یــک یا تعــداد بیشــتری از شــریان های 
کرونر که مســئول خونرســانی به قلب هستند بر اثر 
کلســترل و تری گلیسرید( در دیواره  رسوب چربی )
آنها مســدود مــی شــوند، در نتیجه خونرســانی به 
قلــب مختل مــی شــود کــه ممکن اســت منجــر به 

آنژیــن قلبــی یــا ســکته قلبــی شــود. ایــن خاصیت 
کسیدانی، کاهنده  چای سبز ناشــی از اثرات آنتی ا
چربی و پرفشاری خون، ضدالتهاب و ضدانعقادی 

آن است.
چای ســبز غنی از موادی به نام پلی فنل ها مانند 
epigallocatechin gallate  اســت کــه اثــرات محافظ 

قلب از جمله کاهنده چربی خون دارند.
، غلظت خونی  مطالعات نشان داده که چای سبز
کلســترل تام و نوعی کلســترل مضر به نام LDL-C را 
کاهش می دهد ولی تاثیری بر غلظت کلسترل مفید 
خــون یعنــی HDL-C و تــری گلیســرید نــدارد. تاثیــر 
چای سبز بر غلظت چربی های خون با افزایش مدت 

مصرف آن بیشتر می شود.
خــوردن چــای ســبز بــی ضــرر اســت ولــی مصــرف 
مقادیر زیاد آن بخصوص در زنان باردار ممکن است 

موجب کمبود آهن و فوالت بدن شود.
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قندهای مایع
 تهیه و تنظیم:

ساناز شیخ محمدی

مقدمه
گون با هدف ایجـــــاد طعم، ویژ گیهای  بکارگیری مواد گونا
حسی، رئولوژیکی، ارزش تغذیه ای و....انجام گرفته است این 
افزودنی ها در گروههای مختلفی دست بندی می شوند. در 
این میان کربو هیدراتها و مواد قندی ســـــهم به ســـــزایی را به 
خود اختصاص داده و امروزه در خانواده ی شـــــیرین کننده 

ها جای دارند.
شـــــیرین کننده های طبیعی و مصنوعی هر کـــــدام در زمینه 
خاصی به کار می روند. قند های مایع به عنوان شیرین کننده 
های طبیعی در صنعت غذا کاربرد ی وسیع دارند که استفاده 
از  آنها ســـــابقه ای دیرینه دارند. به عنوان مثال قبل از تاسیس 
واحد های صنعتی تولید گلوکز مایع به روش ســـــنتی و خانگی 
در آذربایجان انجام می شد و در ابتدا به علت عدم رواج مصرف 
صنعتی محصول تنها در قنادها ی کوچك عرضه می شد. اما این 
شیرین کننده ها به جهت ویژگیهای کاربردی موثرشان جایگزین 
شیرین کننده های قدیمی شـــــدند. در این تحقیق مختصری 

گیهای کاربردی این شیرین کننده ها بیان خواهد شد. از ویژ
انواع قند های مایع

-قند مایع اینورت
-قند مایع گلوکزی

-قند مایع فروکتوزی
-قند مایع مالتوزی

قند مایع اینورت
کارزی و فروکتوزی  این نوع قند مخلوطی از قند گلوکزی-سا
به نســـــبت  های مختلف است که مشـــــخصات آن بر حسب 
سفارش مصرف کننده تفاوت می نماید.به شربت اینوت عسل 

مصنوعی نیز بخه علت تشابه ساختارشان گفته می شود.
کارز و تبدیل آن به گلوکز و  قند اینورت در اثر هیدرولیز ســـــا
فروکتوز به وجود می آید علت نامگذاری این قند در این است 
کارز قندی راست گرد )+۶۶/5( ولی بعد از هیدرولیز چپ  که سا

گرد )-۱۹/8( می شود.
C12H22O11)Sucrose(+H2O     C2H12O6 )Glu-

cose(+C6H12O6)Fructose(
روشهای تولید  قند مایع اینورت در صنعت 

الف: روش اسیدی
ب: روش آنزیمی

خصوصیات قند مایع اینورت :
۱.شیرین موثر:شیرینی که ایجاد می کند سبب کاربرد آن در 

نوشیدنی ها می شود.
2.نگهداری رطوبت غذا و تازه نگه داشـــــتن و ایجاد تاخیر 
در بیاتی:اینورت جاذب رطوبت است در محصوالت با چربی 

پایین مثل کیك و کلوچه نرم باعث تاخیر در بیاتی می شود.
۳.به حداقل رساندن کریستالیزاســـــیون: این خاصیت در 
خامه تزئینی کیك، شـــــکالت، آبنبات،مربا ها و بستنی به کار 

می رود.
4.نگهدارنده-کاهش aw: افزایش تعداد مولکولها در شربت 
اینورت باعث افزایش فشار اسمزی و جلوگیری از رشد میکروب 

ها می شود.
5.افزایش طعم: فروکتوز همکاری زیادی با اســـــید و طعم 

میوه ای دارد.
۶.توسعه رنگ: تمایل به توســـــعه رنگ داشته زیرا تمایل 
بیشتری به شرکت در میالرد و کاراملیزاسیون دارد و این این 

خاصیت در تافی ها، کارامل ها ، فوج ها به کار می رود
۷.بهبود بافـــــت: تمایل به حفظ رطوبت داشـــــه لذا باعث 

افزایش انعطاف پذیری و ماندگاری می شود.
کاربرد قند مایع اینورت در صنعت غذا:

قند ملیع اینورت در صنایع زیر کاربرد دارد:
الف: صنعت نان قنادی)کاربرد این قند سبب جلوگیری از 
، ایجای رنگ مطلوبتر و جلوگیری از  بیاتی، ایجای بافت بهتر

کریستالیزاسیون می شود(
ب: نوشیدنی های میوه ای و انرژی زا.)کاربرد این قند سبب 

شیرینی بیشتر می شود(
پ: محصوالت تخمیری)به علت اینکه مخمر ها از قندهای 
ساده راحتر استفاده می کنند در این محصوالت به کار می رود(

ت: محصوالت آبنباتی و شـــــکالتی و مربا ها)کاربرد این قند 
سبب جلوگیری از کریستالیزاســـــیون و ایجاد بافت شنی می 

شود(
قند مایع گلوكزی

قند مایع گلوکز محلول قندی تصفیه شده ای از چند ماده 
اساسی گلوکز، دکستروز و مالتوز می باشد که با هیدرولیز کردن 
کارید نشاسته توسط اســـــید و یا انزیم و تحت شرایط  پلی سا
کنترل شده به دست می اید و در برخی موارد از ایزومراسیون 

مولکولی فروکتوز نیز ممکن است به دست آید.
قند مایع گلوکز در صنعت شیرین کننده ها به شدت معروف 
می باشـــــد و نقش آن بیشـــــتر به عنوان یك ممانعت کننده از 
کریستالیزاسیون می باشد و در برخی از محصوالت ممکن است 

مصرف 40-۳0 درصد آن نیز الزم باشد.
روشهای تولید گلوکز مایع در صنعت:

الف: هیدرولیز اسیدی
ب: اسید-آنزیم

پ: روش آنزیم-آنزیم
ت: ایزومریزاسیون فروکتوز

خصوصیات گلوكز مایع
۱- شیرین کنند گی
2- تثبیت رطوبت

۳- قابلیت نرم کنندگی
4- خاصیت بافت 

دهندگی و تعدیل کننده 
کنش قهوه ای شدن وا

5- جلوگیری از کریستاله 
شدن مواد

۶- تعدیل کننده طعم 
شیرین

۷- باال بردن ویسکوزیته 
8- نقش محافظت 

کنندگی و نگهداری 
سیستم های کلوئیدی

۹-کنترل اندازه 
کریستالهای یخ

۱0- باال بردن فشار اسمزی

۱۱- نگهداری آب در 
فرآورده

۱2- پایین اوردن نقطه 
انجماد

۱۳- تبات سیستم 
کلوئیدی کف

۱4- بهبود و یا تغییر مزه
۱5- بهبود رنگ

۱۶- دارای ارزش غذایی 
و یك چاشنی ایده آل 

برای شیرینی، بیسکویت، 
بستنی،مربا، ژله و...

۱۷- ترکیبی ارزشمند برای 
ویتامین های که خاصیت 

انرژی زایی دارند.

كاربرد گلوكز مایع در صنعت غذا 
قند مایع گلوکز در صنایع زیر به کار می رود:

۱.صنعت نانوایی )کاربرد این قند سبب به تعویق انداختن 
بیاتی، منبع قابل تخمیر، افزایش سطح کالری می شود(

2.بیسکوییت، کیك و شـــــیرینی )به علت خاصیت شیرین 
کنندگی، خاصیت ترد کنندگی، ارائـــــه رنگ قهوه ای کم رنگ 

یا طالیی به محصول)به واسطه کارامل شدن( بکار میرود(.
۳.شـــــکالت و آبنبات ها )کاربرد این قند سبب ممانعت از 
کریستالیزاسیون میشود لذا محصولی هموژن و یکنواخت با 
زمان نگه داری باال و همچنین خصوصیـــــات طعمی و ارگانو 

لپتیك بهتر تولید میگردد.(
کســـــترودها ) به عنـــــوان Coating در  4.غـــــالت صبحانه و ا
پوشش دادن این محصوالت بکار میرود لذا سبب مقاوم شدن 
کنشهای قهوه ای شدن غیر آنزیمی، حفظ شکل و حالت  به وا
، ایجاد سطح درخشان، افزایش تردی ممانعت از ورود  ظاهر

رطوبت به محصول میشود(.
الزم به ذکر اســـــت کـــــه این نوع قنـــــد های مایـــــع در انواع 
محصوالت )انواع بیسکویتها، تافی ها و شکالتها( گروه صنعتی 

نجاتی )آناتا( کاربرد دارد.
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کید کرده اند و بسیار  نکته بســیار مهم و کلیدی که مفام رهبری امسال بر آن تا
هم بجاســت مسئله تمرکز بر تولید دانش بنیان اســت. عنصری کلیدی که سال 
هاست مورد غفلت و فراموشی قرار گرفته در حالیکه ایران مهد پرورش نخبگان 

بزرگ و دانشمندان ارزشمند در جهان است.
متاســفانه عدم حمایت کافی و بی توجهی به این امر مهم، منجر به این شده 
که بســیاری از دانشــمندان و نخبگان ما بار کوچ ببندند و از این دیار سفر کنند. 
غ التحصیالن نخبه ما بیکار هســتند. بســیاری از ایــده ها و طرح  بســیاری از فــار
های دانش بنیان بر زمین مانده و فرصت ظهور پیدا نکرده اند. بسیاری از شرکت 
های دانش بنیان با کلی طرح و ایده ناامید شــده اند و در آســتانه ورشکســتگی 

قرار گرفتند. 
در سال هایی که گذشت ما فقط با جشنواره ها و اهدای جوایز بطور نمایشی 
از دانــش بنیــان ها تقدیــر کردیم و از شــرکت هــای دانــش بنیان فقط یــک نام و 
عنوان در کشور باقی مانده اســت. شرکت ها خود را به آب و آتش می زنند تا این 
عنوان غرور آفرین را دریافت کنند در حالیکه در عمل چقدر حقیقتا محصوالت 
دانش بنیان به عرصه تولید و اشــغالزایی وارد شــده اند؟ چند درصد از تولیدات 
کشور به محصوالت دانش بنیان اختصاص می یابد؟ چقدر توانسته اشتغازایی 

ایجاد کند؟
چقدر شــرکت های دانش بنیان توانسته اند در عرصه تولید حرفی برای گفتن 

داشته باشند؟
پاسخ این سواالت بسیار تاسف برانگیز است.

کید مهم مقام رهبری بر این موضوع کلیدی، وقت آن رسیده  امسال با اشاره و تا
کــه نگاهی کامال تازه و متفاوت بــه عرصه دانش بنیان در کشــور بیندازیم و چرخ 

صنعت را این بار با »تولید دانش بنیان« به حرکت در آوریم.
برپایی جشــنواره و اهدای جوایــز و تیتر و بیلبــورد و عناوین دهــان پرکن دیگر 
عالج مسئله نیست. باید آستین باال زد و کمر همت بست برای ایجاد یک تحول 

تازه در عرصه »تولید دانش بنیان«.
شاید الزم باشد تجربیات کشورهای پیشــرفته جهان را در بهره گیری از شرکت 
هــای دانش بنیــان و پرداختن به تولیــد محصوالت دانش بنیان بررســی کنیم و 

بسیاری از این تجربیات موفق را به کار گیریم.
بدون تعارف تولیدکننده دانش بنیان، نخبه، دانشمند، حمایت میخواهد. نه 

با حرف نه با اهدای جایزه. بلکه حمایت عملی و واقعی می خواهد. 
نقدینگی می خواهد؟ تزریق کنیم.

تسهیالت می خواهد بانک ها آستین باال بزنند.
شرایط دشوار مالیاتی را برای این شرکت ها تسهیل کنیم.

گیر و زمان بر صدورز مجوزها را برای این شرکت ها آسان کنیم. قوانین دست و پا
در تامیــن مــواد اولیه موردنیــاز تا مــی توانیم شــرایطی فراهم کنیم کــه بتوانند 

براحتی مواد مورد نیاز را تامین کنند.
در خرید ماشین آالت و دستگاههای موردنیاز و راه اندازی خطوط تولید برای 

این شــرکت ها و کســانی که طرح هــا و ایده های عملــی با قابلیــت اجرایی دارند 
تسهیالت ویژه فراهم کنیم.

غ التحصیــالن در حوزه   بایــد یک جنبــش جدی در بــه کارگیری نخبــگان و فار
های مختلف تولید و صنعت و بهره گیری از ایده ها و طرح های دانش بنیان در 

کشور شکل بگیرد.
اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به طرح ها و ایده های نو نیاز دارد. تحول 
در عرصه آموش و حرکت به سمت آموزش کاربردی که بتواند در عرصه صنعت و 

تولید ظهور عملی داشته باشد باید در دستور کار جدی قرار گیرد. 
تحــول در عرصه تولید دانش بنیان زیرســاخت می خواهد. باید مســیری را که 
ســالها فقط با دســت انداز مواجه بوده هموار کنیم و نگاهی تازه ، کارشناســانه و 
عمل گرایانه به این عرصه بیندازیم. نگاهی کامال متفاوت و با رویکرد صد در صد 

حمایتی.

• دكتر مهدی كریمی تفرشی
رئیس كارگروه كسب و كارهای جاده ابریشم سازمان ملل- یونسکو، رئیس هیات مدیره تعاونی تولید كنندگان محصوالت غذایی كشور، رئیس هیات مدیره 
اتحادیه تعاونی های توزیع و فروش محصوالت غذایی، رئیس هیات مدیره مجتمع صنایع غذایی گلها و هلدینگ آل ام كا تی )MKT GROUP(،  نائب 

رئیس  هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غالت ایران،  عضو هیات مدیره كانون انجمن های صنایع غذایی كشور، كارآفرین برتر جهان اسالم

تولید دانش بنیان حمایت می خواهد
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شرکت نستله ایران جایزه ویژه چهارمین همایش مسئولیت 
اجتماعی و پایداری ایران را دریافت کرد

مجله کارآفریین و صنعت غذا شام را به بازدید 
صنایع  املللی  بنی  نامیشگاه  هنمنی  و  بیست  از 
صنایع  و  آالت  ماشنی  غذایی،  مواد  زی،  کشاور
گروفــــود 1401( دعــــوت یم نامیـــد. وابستــــه )ا

شرکت نستله ایران رتبه ویژه مسئولیت اجتماعی و 
پایداری بنگاه های اقتصادی را براساس شاخص های 
بین المللی و بومی برای »تداوم کسب و کار مسئوالنه«، 
در میان هفتاد شرکت فعال در این حوزه بدست آورد.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، از شرکت نستله؛ 
در چهارمیــن همایــش جایــزه ملــی فعالیت هــای 
اجتماعــی و توســعه پایــدار بنگاه هــای اقتصــادی 
کــه در مرکــز همایش هــای صدا و ســیمای جمهــوری 
اسالمی ایران برگزار شد، شرکت نستله ایران رتبه ویژه 
مسئولیت اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی را 
براساس شاخص های بین المللی و بومی برای »تداوم 
کسب و کار مسئوالنه«، در میان هفتاد شرکت فعال در 

این حوزه بدست آورد.
در این رویداد که ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و با حضور 
نایــب رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای 
اسالمی، دبیرکل انجمن مدیریت کیفیت ایران و دبیر 
کل چهارمین جایزه مســئولیت اجتماعــی و پایداری 

برگــزار شــد، شــرکت نســتله ایــران بــه دلیل توجــه به 
پایداری زیست محیطی و احیای شیوه های کشاورزی 
مسئوالنه، بهینه سازی مصرف منابع، تسریع پیشبرد 
اهــداف مبتنــی بــر تعهــدات خــود در حــوزه ارتقــای 
گاهی و ســالمت کودکان، آموزش و مهارت آموزی به  آ
جوانان به منظور آماده  سازی این قشر از جامعه برای 
کار در محیــط حرفــه ای، بــا دریافت لوح »کســب و کار 

مسئوالنه« مورد تقدیر قرار گرفت.
علیرضا ســرابچی مدیرکل ارتباطات، سرویس های 
بازاریابــی، قوانیــن کیفــی و ارتبــاط بــا دولــت شــرکت 
نســتله در جمهــوری اســالمی ایــران، ایجــاد ارزش 
مشــترک )CSV( را در مرکز رویکرد نســتله در راستای 
پایبنــدی بــه هــدف مجموعــه مبنــی بــر شــکوفایی 
نیــروی نهفتــه غــذا بــرای بهبــود زندگــی امروزیــان و 
آیندگان عنوان و خاطر نشــان کرد: »ما در نســتله، در 
امر اتخاذ سیاست های تجاری همواره استوار بر این 
باور بنیادین هستیم که موفقیت پایدار و بلندمدت 

در گروی تعهد به ایجاد ارزش مشــترک بــرای زنجیره 
ذی نفعــان و مهم تــر از آن کــره زمیــن اســت. در ایــن 
راستا، ما به دنبال پیشبرد راهکارهایی برای کشاورزی 

تجدیدپذیر و حفاظت از محیط زیست هستیم.«
وی در ادامــه افــزود: »نســتله با تاریخچــه ای بیش 
از ۱۵۰ ســال، همــواره دیدگاهی بلندمدت بــه رعایت 
اصول پایداری داشته است و باعث افتخار و دل گرمی 
اســت کــه فعالیت هــای نســتله ایــران در ایــن عرصه 
از نــگاه صاحب نظــران این حــوزه دور نمانده اســت. 
نستله ایران در مسیر مشارکت در توسعه پایدار متعهد 
می شود دانش روز خود در این خصوص را در اختیار 

جامعه صنعتی کشور قرار دهد.«
ایــن همایش به صــورت ســالیانه و با هدف بررســی 
پروژه هــا و فعالیت هــای بنگاه هــای ایرانــی در حــوزه 
مسئولیت اجتماعی براساس استاندارد گزارش نویسی 
جهانــی GRI و  نــوآوری در حوزه هــای مســئولیت 

اجتماعی شرکتی برگزار می شود.

زمان : در تاریخ 27 لغایت 30 خرداد
ساعت بازدید : 9 تا 16

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
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فرم اشتراک

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

نوع	اشتراک	)لطفا	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.

لطفا 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 سریعا 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 180000 )یکصد و هشتاد هزار( تومان
شهرستان 190000 )یکصد و نود هزار( تومان

اشتراک 6 ماهه
تهران 360000 )سیصد و شصت هزار( تومان

شهرستان 380000 )سیصد و هشتاد هزار( تومان 
اشتراک یک ساله

تهران 720000 )هفتصد و بیست هزار( تومان
شهرستان 760000 )هفتصد و شصت هزار( تومان
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