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سرمقاله
نوسانات قیمت مواد اولیه در بخش بسته بندی باعث تعطیل 

کارخانجات شده است شدن بسیاری از 
افزایش و عدم ثبات ارز باعث کمبود و افزایش قیمت مواد اولیه 

شده است
عملیات اجرایی موزه ملی زعفران در قاینات آغاز شد

دکتر سعید حقیقی عضو هیئت موسس انجمن علوم و صنایع 
غذایی ایران دارفانی را وداع گفت

پاسخ محکم شرکت »طبیعت« به ادعای بیمه دانا؛ بیمه دانا به 
جای فرافکنی به تعهدات قانونی خود عمل کند

قدردانی مدیرعامل اتحادیه لبنی ایران از وزیر صمت در 
خصوص درج قیمت تولیدکننده

کارونی هم دو نرخی شد، افزایش ۶۰ درصدی قیمت در سال  ما
جاری

دولت برای افزایش احتمالی نرخ چاره بیاندیشد
انتخاب شخصیت صنعت غذای سال 14۰۰

اخبـار شرکت هـای صنــایع غـذایـی
اخبار صنایع غذایی جهان

افزایـش ۳۰۰ درصـدی قیـمت زعفـران طـی سـال جـاری
پرداخت یارانه به مصرف کننده و تولید، اثر تورمی حذف ارز 

ترجیحی را جبران می کند
حسن فروزان فرد نائب رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران 

پرداخت یارانه به مصرف کننده و تولید، اثر تورمی حذف ارز 
ترجیحی را جبران می کند

کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران برگزار  بیست و هشتمین 
می شود

مهندس ابراهیم نوروزی مدال معتبر Sovereign را از فرماندار 
کرد کانادایی در اتاوا دریافت 

گره زد کرات  تولید را نباید به مذا
کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت

ایران بر سر چهارراه ترانزیتی دنیا
آرد گندم



56
انجمن متخصصین علوم و صنایع 
غذایی ایران با همکاری گروه صنعتی 
و پژوهشی زر بیست و هشتمین 
کنگره ملی علوم و صنایع غذایی 
ایران را برگزار می کنند

ــ هـای36 اخبـار شرکـت
صنــایع غـذایـی

افتخاری ارزشمند برای 
ماشین سازان صنایع 

غذایی ایران؛ گروه صنعتی 
دمیرچی دانش بنیان شد

عبداالمیر باروتکوب رئیس 
هیات مدیره صنایع شیر 

ایران شد

میهن صادرکننده نمونه 
ملی شد

ز در بازدید از  استاندار البر
ر: گروه صنعتی و پژوهشی ز
قدردان همت متعصبانه 
فعاالن اقتصادی هستیم

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

راه های کنترل و ثبات نرخ ارز

بسمه تعالی

چهل سال است نرخ ارز ما را به دنبال خود کشیده و حکایت »من بدو آهو بدو« را عینیت بخشیده است.
الن ناصرخسرو و چهار راه جمهوری وسبزه میدان  که همه ساله مقادیر معتنابهی ارز را به دال چهل سال است 
- بله ۳5۰ میلیارد  کنون ۳5۰ میلیارد دالر کل اسبق بانک مرکزی تا گفته آقای دکتر همتی رئیس  می فروشیم. به 
که  - در بازار برای تعادل بخشی قیمت دالر فروخته شده است و در همان حال نه تنها تعادلی برقرار نشده  دالر
نرخ دالر از 7۰ ریال به ۳۰۰.۰۰۰ ریال یعنی بیش از 4 هزار برابر رسیده است. البته هدف دولت از این ارز فروشی در 

کرده است. حقیقت تامین ریال مورد نیاز بوده است و راحت ترین راه درآمد ریالی را انتخاب 
کشور و  که ورود ارز به  اما چرا این تعادل حاصل نشده است. تعادل قیمت ارز و ثابت ماندن آن هنگامی است 
گر نیازها بیش از عرضه و موجودی باشد طبعا قیمت  نیازهای ارزی جامعه بطور معقول در یک سطح باشد و ا

ارز باال می رود.
کشاورزی- مواد اولیه واحدهای تولید، هزینه های  کشور ما عالوه بر نیازهای رسمی مانند خرید محصوالت  در 
مسافرت اتباع کشور به خارج، هزینه های داروئی و مشابه آن که نوعا از سوی بانک مرکزی و بصورت رسمی هزینه 

می شود دو نیاز اصلی که چاره ای جز مراجعه به بازار آزاد ارز ندارد وجود دارد.
که قصد مهاجرت به خارج و سرمایه  کسانی  ارز برای صدور سرمایه می باشد. یعنی  ، تبدیل ریال به  اولین نیاز
گرجستان و قبرس و ارمنستان را دارند مایملک خود در  کانادا، آمریکا و اخیرا  گذاری در آنجا مثل دوبی، ترکیه، 
الن ارزی، وارد بازار ارز شده و از این  کنند و سپس برای ارسال آن از طریق دال ایران را ابتدا تبدیل به ریال می 

طریق خروج سرمایه می نمایند.
کشور  کاالی قاچاق وارد  گروه قاچاقچیان هستند. حسب اظهارات مقامات رسمی ساالنه 2۰ میلیارد دالر  دومین 
کار  الن قاچاق چی ها برای تداوم  کاالها در داخل بصورت ریال در مغازه ها فروخته می شود و دال می شود. این 
کاالی  کنند تا مجددا بتوانند با آن ارز  و واردات جدید قاچاق، ریال حاصل را تبدیل به ارز موجود در بازار می 

خارجی خریداری و وارد کشور نمایند.
کنندگان سرمایه و  گذشته دولت ها و بانک مرکزی در خدمت خارج  بطوریکه مالحظه می شود در طول 4۰ سال 
قاچاق چیان بوده اند. اما بهرحال دولت ها بخشی از ریال مورد نیاز خود را بدست آورده است یعنی برای هزینه 
گر خروج از سرمایه و قاچاق در کشور نبود ارز بصورت طبیعی به تعادل  های خود، ثروت کشور را به فنا داده اند. ا

می رسید ولی با این وضع تعادل ارزی و ثبات نرخ ارز بیش از یک افسانه نیست.
آزاد مورد توجه  ارز در بازار  که عالوه بر تحریم ها، خروج سرمایه و قاچاق ادامه دارد نباید نرخ  در شرایط فعلی 
را تامین  کشاورزی و خدمات  ، دارو، صنایع،  از تغذیه  کشور اعم  ارزی داخلی  باید نیازهای  باشد. بانک مرکزی 
کشور و نیازهای مردم را نباید تحت تاثیر قرار دهد مشروط بر آنکه دولت  ، مدیریت ارزی  نماید.  نرخ ارز در بازار

، برای تامین ریال خود به فروش ارز مجددا روی نیاورد. محترم با افزایش نرخ ارز
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 طرفداران لبنیات سنتی 
بخوانند

معــاون ســالمت اداره کل دامپزشــکی اســتان 
کرمانشاه از خانواده ها خواست از خرید و مصرف 

لبنیات سنتی پرهیز کنند.
خ یارویســی بــا بیــان  بــه گــزارش ایســنا؛ شــاهر
اینکــه خریــد شــیر از لبنیاتی های ســنتی توصیه 
نمی شــود، گفت: شــیر خیلی زود دچار آلودگی و 
فساد می شود، لذا خرید آن از لبنیاتی های سنتی 

به هیچ عنوان توصیه نمی شود.
گرچــه جوشــاندن مســتقیم  وی ادامــه داد: ا
شــیر برای از بین بــردن آلودگی های شــیر راهکار 
صحیحــی اســت، امــا بایــد توجــه داشــت شــیر 
جوشــیده شــده ارزش غذایــی خیلــی کمتــری 

در مقایســه بــا شــیر پاســتورریزه دارد، زیــرا در اثر 
جوشــاندن شــیر پروتیین ها و قند شــیر شکسته 
شــده و همیــن موضــوع ارزش غذایــی آن را بــه 

شدت پایین می آورد.
معــاون ســالمت اداره کل دامپزشــکی اســتان 
کید کرد: شیر پاستورریزه در عین حال  کرمانشاه تا
که ارزش غذایی بیشــتری در مقایســه با شیر فله 

ای دارد، از سالمت باالتری هم برخوردار است.
یارویســی اضافه کرد: به خانواده  ها توصیه می  
گر اصرار به خرید شــیر فله ای دارند، حتما  شود ا
آن را به مدت پنج دقیقه پس از رسیدن به مرحله 

جوش)مرحله ُقل خوردن( بجوشانند.
وی بــا بیــان اینکــه در بیــن محصــوالت لبنــی 
یــن  ک تر نا ” خطر بســتنی ســنتی و “  ” پنیــر “
فرآورده ها هستند، گفت:  برای تولید این فرآورده 
هــای لبنی به شــیوه ســنتی نیازی به جوشــیدن 
شیر در دمای باال نیســت، لذا احتمال بیماری زا 

بودن این فرآورده ها بیشتر است.
کید بر اینکه در مجموع ســالمت  یارویســی با تا
محصوالت لبنی واحدهای لبنیاتی  ســنتی مورد 
تایید نیســت، گفت: توصیه می شود خانواده ها 
کــز مطمئــن خریــداری  محصــوالت لبنــی را از مرا
کرده و خریــد محصوالت پاســتورریزه و صنعتی را 

در اولویت قرار دهند.
کــرد: احتمــال آلودگــی بــه  یارویســی اضافــه 

کــه  بیماری هــای مشــترک بیــن انســان و دام 
مهمتریــن آنهــا بیمــاری تب مالــت اســت، در اثر 

مصرف لبنیات سنتی وجود دارد. 
کید بر ضــرورت برخــورد با عرضه  یارویســی با تا
محصــوالت لبنــی به صــورت ســنتی، گفــت: باید 
مجموعــه شــهرداری، اصنــاف، بهداشــت و 
دامپزشــکی بــرای برخــورد با ایــن واحدهــا با هم 

همراه شوند.

تشکل های  فــدراســیــون  دبیر   
کـــشـــاورزی  صــنــایــع غـــذایـــی 
ایران: بیمه اعتماد شرکت های صنایع 

غذایی را بدست بیاورد
گفــت: بــه منظــور اعتمــاد  محســن نقاشــی 
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کارگروهــی  واحدهــای صنایــع غذایــی بیمــه 
شــامل متخصصیــن تشــکیل دهــد و مشــکل 

شرکت طبیعت بصورت عادالنه بررسی گردد.
یــگاه خبــری صنعــت غــذا و  گــزارش پا بــه 
(، محســن نقاشی، دبیر  گروفودنیوز کشاورزی)ا
فدراسیون تشکل های صنایع غذایی کشاورزی 
ایران عنوان کرد: سالهاســت شــرکت های بیمه 
تمام تالش خودرا بکار بســتند که صنعت بیمه 
را معرفی و فرهنگ بیمه گذاری را هر چند اندک 
بوجود آورده ، و موفق شدند تا حدودی اعتماد 

سازی نسبی را در جامعه ایجاد نمایند.
کــرد: در ایــن راســتا شــرکت های  وی بیــان 
کشــور از حامیــان قدرتمنــد  صنایــع غذایــی 
کثــر واحدهای  صنعــت بیمه کشــور بوده اند و ا
صنایع غذایی تحت بیمه شرکت های مختلف 

می باشند.
نقاشــی افــزود: متاســفانه در دو ماه گذشــته 
کــه  واحــد تولیــدی صنایــع غذایــی طبیعــت 
یکــی از صد برنــد برتــر صنایع غذایــی و با بیش 
از ســه هــزار پرســنل مســتقیم در کارخانه، جزو 
افتخارات صنایع غذایی می باشد ، دچار آتش 
سوزی گردید و علیرغم خسارت سنگینی که به 
این واحد وارد شد مدیریت شرکت از فردای روز 
واقعه بدون تعطیلی مشغول به بازسازی شد و 
با پرداخت حقوق پرســنل و عدم تعطیلی، آنها 
گــذار بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی جهت  را وا

بیمه بیکاری ننمود.
دبیر فدراســیون تشــکل های صنایــع غذایی 
کشــاورزی ایران گفت: متاسفانه شــعبه شرکت 
بیمــه مربوطــه بعــد از مــدت شــصت روز طــی 
نامه ای با بی توجهی و در نظــر نگرفتن مدارک 
و مســتندات موجــود آتــش ســوزی از جانــب 
گاهی  ارگان های دولتی از جمله آتش نشانی ، آ
، قــوه قضاییــه و کارشــناس دادگســتری بــا یک 
گزارش غیر واقعی اعالم نموده اســت که شرکت 
طبیعــت مشــمول غرامــت بیمــه آتــش ســوزی 

نمی شود.
وی عنوان کرد: لذا بدینوســیله از مدیرعامل 
محترم شــرکت بیمــه دانــا و عموم شــرکت های 
بیمــه ای کشــور در خواســت می شــود حداقل 
بمنظــور اعتماد واحدهــای صنایــع غذایی که 
کثریــت بیمه می باشــند بــه نظرات مســئولین  ا
گاهی ، قوه قضاییه توجه نمایند  آتش نشانی ، آ
و یا کارگروهی شــامل متخصصین بدین منظور 
تشــکیل داده و بصــورت ویــژه مراتــب بصــورت 

عادالنه بررسی گردد.

نــت  و معا ز  ا  : گفــت ن  یــا پا ر  د شــی  نقا
محتــرم ریاســت جمهــوری، معاونــت محتــرم 
ز  ا و  ر  کشــو کل  ن  ســتا د ا د ی  د قتصــا ا ر مو ا
کمیســیون محتــرم اقتصــادی مجلــس دســتور 

رسیدگی عادالنه را داریم.

به  تــولــیــدکــنــنــده  قیمت  درج   
بر  مصرف کننده  قیمت  جــای 

کاالها روی 
رئیــس ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
ح جدیــد، قیمــت  تولیدکننــدگان گفــت: در طــر
ج  تولید کننده به جای قیمت مصرف کننده در
ج شــده روی کاال بــه منزله  می شــود و قیمت در

کتور خرید است. فا
یــگاه خبــری صنعــت غــذا و  گــزارش پا بــه 
(، عبــاس تابش در یک  گروفودنیوز کشــاورزی)ا
ج قیمــت تولیدکننده  برنامــه خبــری دربــاره در
بــه جــای قیمــت مصرف کننــده بــر روی کاالها، 
ح ســال ۹7  ح فعلی با طر اظهــار کرد: تفاوت طر
ح  در مورد قیمت گذاری کاال این است که در طر
سال ۹7 مقرر شده بود که قیمت مصرف کننده 
ح جدید به  از روی کاال حــذف شــود، اما در طــر
جای قیمــت مصرف کننده قیمــت تولیدکننده 

ج می شود. بر روی کاال در
رئیــس ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان با بیان اینکــه در زنجیره تغییری 
ایجــاد نمی شــود و نحــوه اطــالع رســانی تغییــر 
می کنــد، افــزود: امروز بــه دنبال آن هســتیم که 
مرز بیــن فــروش از تولیدکننده به شــبکه توزیع 
و از شــبکه توزیع به مصرف کننده شفاف شود.

وی بــا اشــاره بــه تخفیف هــای اغوا کننــده در 
گفــت: بعضــا  برخــی فروشــگاه ها زنجیــره ای، 
5۰ درصــدی بــر  برخــی فروشــگاه ها تخفیــف 
روی کاالهــای خــود ارائه می کردند کــه در زمان 
کتور مســتندی  ، فا رســیدگی به این موضوع نیز
موجود نبود که این کاال به چه قیمتی خریداری 

شده اســت و بر اســاس چه قیمتی این تخفیف 
اعمال شده است.

ج  تابش اظهار کرد: در مــدل جدید قیمت در
کتور خرید اســت، لذا  شــده روی کاال به منزله فا
کتوری را از عرضه کننده نمی خواهیم  ما دیگر فا
ح جدیــد، عرضــه کننده مکلف اســت،  و در طــر
قیمت فروش به مصرف کننده نهایی را روی کاال 

به اطالع آنها برساند.
وی افــزود: یعنــی مصــرف کننــده هــم قیمــت 
مصرف کننــده و هم قیمــت تولیدکننــده را روی 

کاال می تواند مشاهده کند.
تابــش اظهار کــرد: رابطــه بین عرضــه کننده و 
تولیدکننــده پیــش از این بــرای ما شــفاف نبود 
و بعضا ارتباطاتی وجود داشــت که ماحصل آن 

تخفیف های اغوا کننده بود.

سرپرست  مقدسی،  علیرضا 
ــرک جـــمـــهـــوری اســـامـــی  ــمـ گـ

ایران شد
طــی حکمــی از ســوی وزیــر امــور اقتصــادی و 
دارایی، “علیرضا مقدسی” به سمت سرپرستی 

گمرک جمهوری اسالمی ایران منصوب شد.
ا  غــذ صنعــت  ی  خبــر ه  یــگا پا ش  ر ا گــز بــه 
و کشــاورزی، طــی حکمــی از ســوی وزیــر امــور 
اقتصــادی و دارایــی، “علیرضــا مقدســی” بــه 
سمت سرپرستی گمرک جمهوری اسالمی ایران 

منصوب شد.
مقدســی با 25 سال ســابقه خدمت در گمرک 
جمهــوری اســالمی، دارای مــدرک تحصیلــی 
دکتــرای مدیریــت راهبــردی از دانشــگاه دفــاع 
ملی، لیسانس و فوق لیسانس مدیریت بازرگانی 

از دانشگاه های تهران و  آزاد اسالمی است.
کــه خدمــت خــود  گمــرک  سرپرســت جدیــد 
کارشناســی آغــاز  در ایــن ســازمان را از رتبــه 
کــرده اســت، ســوابقی چــون معاونــت حقوقی و 

اخبار
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نظارت گمرک ایــران، نمایندگی وزیر اقتصاد در 
کمیســیون حل اختالف گمرکی، ریاســت شعبه 
هیئت رســیدگی بــه تخلفــات اداری، مشــاورت 
رئیس کل، مدیر کلــی امور پدافنــد غیر عامل و 
مدیــر کلی دفتــر برنامه ریــزی و بهبود سیســتم 
هــای گمــرک جمهــوری اســالمی را در کارنامــه 

خود دارد.
ر  د یــت  عضو بقه  ســا همچنیــن  ســی  مقد
ح مهندســی مجدد رویه هــا و کمیته  کمیته طر
ح پژوهشــی تدویــن اســتراتژی  راهبــردی طــر
های بخــش منابــع انســانی گمــرک؛ فعالیت به 
ح پژوهشــی “بررســی رویــه ها  عنــوان ناظــر طــر
 ،” و مشــکالت گمــرک با ســازمان هــای همجوار
دبیری کمیتــه راهبری مدیریــت کیفیت گمرک 
ایران، دبیری کمیته نظام پیشنهادها و ریاست 
کمیته تخصصی  و نیز ریاســت  شــورای حقوقی 

گمرک را دارا است.
بنــا بــر ایــن گــزارش، مقدســی دارای 12 ســال 
کز آموزشی،  سابقه تدریس در دانشــگاه ها و مرا
تألیف هفت عنوان کتاب تخصصی و دانشگاهی 
 ، نیــک و لکتر ا ک  گمــر ن  چــو تــی  عا ضو مو ر  د
بازاریابــی، کارآفرینــی، امنیت تجــارت فرامرزی و 
ح پژوهشی و تخصصی در  بیش از 2۸ مقاله و طر
زمینه گمرک و مسائل اقتصاد کالن کشور است.

مــیــلــیــاردی   ۱۵۰۰۰ ــارت  خـــسـ
کاران/ وزیر صمت به  زعفران 

مجلس می رود
وزیــر صمــت بــرای پاســخ بــه پرسشــی درباره 
اقدامات شــورای ملی زعفران و زیان میلیاردی 

کشاورزان به مجلس می رود.
، بــه دنبــال اقدامــات مخرب  بــه گــزارش مهــر
برخــی دســتگاه ها و در بــازار زعفــران و عملکرد 
وزارت صمت، محســن زنگنه، عضو کمیســیون 
اقتصــادی مجلــس ســوالی را مبنــی بــر اینکــه 

سیاســت وزارت صمــت در زمینــه اقدامــات 
مخرب شــورای ملــی زعفــران و وارد کــردن ضرر 
ح کرده که  15۰۰۰ میلیاردی به کشاورزان را مطر
وزیر صمــت باید در مــدت معین بــه آن جواب 

دهد.
در برگــه ســوال زنگنــه خطــاب بــه ســیدرضا 
فاطمــی امیــن آمــده اســت: نظــر بــه اهــداف 
تأســیس شــورای ملی زعفــران و اتحادیــه صادر 
کننــدگان زعفــران )عضو شــورا(، متأســفانه این 
شــورا و برخــی نهادهــای حقوقــی زیرمجموعــه 
اتاق بازرگانی با ســو اســتفاده از جایگاه حقوقی 
در جهــت تضعیــف قیمــت زعفــران در داخــل 
کــرده موجبــات ضــرر و زیــان یکصــد و  حرکــت 
ســی هــزار کشــاورز زعفــران کار را فراهم کــرده و 
ســودهای هــزار میلیــاردی بــه جیــب زده انــد. 
از شــما به عنــوان وزیــر صمــت تقاضــا داریم به 

سواالت زیر پاسخ بدهید:
1- شــورای ملی زعفران چه اقدام مؤثری طی 
سالهای گذشــته در زمینه حمایت از کشاورزان 

انجام داده است.
2- نقش اتحادیه صــادر کنندگان در تضعیف 
کشــاورزان و تضعیــف  قیمــت زعفــران و ضــرر 
محصــول ایــران در بازارهــای جهانی چــه بوده 

و سوابق مدیران ثابت این اتحادیه چیست؟
۳- چــرا وزارت صمــت در برابــر اقدامــات این 
شــورا و اعضــای آن در نشــر اخبــار ســاختگی و 
تحلیل های هدفدار در تضعیف زعفران سکوت 

می کند.
4- علــت حضــور یــک جمع بســته چنــد نفره 
بــه مــدت بیــش از بیســت ســال در همــه ارکان 

تصمیم گیری در مورد زعفران چیست؟
5- علــت عدم توجــه اتاق بازرگانی و ســازمان 
توســعه تجــارت بــه تذکرهــای مکــرر نمایندگان 
مجلس طــی یک ســال و نیم گذشــته بی توجه 

بوده است.
۶- علــت عــدم اقــدام اتــاق بازرگانــی و وزارت 
صمــت در انحــالل اتحادیــه صادرکننــدگان و 
شــورای ملی زعفــران علیرغم درخواســت بیش 

از ده ها هزار کشاورز
7- معرفــی دســتان پنهــان احتمالی و پشــت 
پرده حمایت های دولتی به خصوص در دولت 
آقای روحانــی در وزارت صمت و نهادهای تابع 

و تحت امر آن وزارتخانه
۸- سیاســت های وزارتخانــه متبــوع شــما در 
حــذف مافیــای زعفــران و کوتاه نمودن دســت 

سودجویان از این محصول چیست.

گیاهی از نخود و  تولید گوشت 
برگ چغندر در دانشگاه تهران

محققان دانشگاه تهران موفق به تولید گوشت 
گیاهــی از پروتئیــن گیاهــی نخود، بــرگ چغندر و 

خلر شدند.
گــزارش ایســنا؛ دکتــر ســید محمــد علــی  بــه 
ابراهیم زاده موسوی، عضو هیئت علمی دانشگاه 
تهــران با اعــالم ایــن خبر اظهــار کرد: کشــورها در 
آینده با مشــکل امنیت غذایی و تأمین پروتئین 
کنــون نیز  مواجــه خواهند بــود، چه بســا که هم ا
تأمیــن منابــع پروتئینــی حیوانــی محدود شــده 

است.
وی با بیــان این که راه های زیــادی برای تأمین 
پروتئیــن وجــود دارد، خاطرنشــان کــرد: برخــی، 
انواع حشــرات را در محیط های کــم ارزش تکثیر 
می کننــد و یــا از تــک یاخته هــای میکروبــی و 
کتــری، جلبک هــا و مخمرهــا پروتئیــن تولیــد  با
می کنند. پروتئین حشره می تواند جای خوردن 
یک کیلوگرم گوشــت را بگیــرد، همچنان که لذت 

خوردن گوشت حیوانی وجود دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان این که 
ما برای تولید این گوشت گیاهی از منابع مختلفی 
چون غالت، بقوالت و دانه ها و گونه های گیاهی 
اســتفاده کردیم، گفت: تولید این نوع گوشت به 

تولید پایدار کشاورزی کمک می کند.
کنــون در دنیــا  دکتــر موســوی افــزود: هم ا
گزارش هایــی مبنــی بــر تولیــد صنعتــی گوشــت 

گیاهی وجود دارد.
 عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران بــا بیــان 
گیاهــی از برخــی منابــع  این کــه ایــن پروتئیــن 
پروتئینی نظیر نخود، بــرگ چغندر و خلر فرموله 
شده اســت، گفت: برای تهیه این گوشت گیاهی 
از رنگ هــای طبیعی و ســپس پرینت ســه بعدی 
اســتفاده شــد تــا بافــت گوشــت به هــر شــکلی از 
غ و ران پرنده دریایی  عضالت طیــور نظیر ران مر

اخبار
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در آید و در نهایت مزه مناسبی داشته باشد.
دکتر موسوی با بیان این که این نوع گوشت در 
دانشــگاه تهران تولید آزمایشــگاهی شــده است، 
کنون در حــال معرفی این  خاطرنشــان کرد: هم ا
محصول به شرکت های مختلف برای تولید انبوه 

و در اختیار قرار دادن آن هستیم.

روز  ــر صــمــت در هــمــایــش  وزیـ
ح  ــر ــطــ ــی صـــــــــــــــادرات مــ ــ ــلـ ــ مـ
ــرورت تــغــیــیــر تــرکــیــب تــجــارت  ــرد:ضــ ــ ک

کشورمان خارجی 
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در بیســت و 
کید کرد:  پنجمین همایش روز ملی صــادرات تا
تغییــر ترکیب تجــاری کشــورمان به لحــاظ مبدا 
و مقصــد و گــروه کاالیــی ضــرورت دارد و هــدف 
گذاری صادراتی باید صحیح و درست با نگاه به 

تراز های تجاری انجام شود.
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در بیســت و 
کید کرد:  پنجمین همایش روز ملی صــادرات تا
تغییــر ترکیب تجــاری کشــورمان به لحــاظ مبدا 
و مقصــد و گــروه کاالیــی ضــرورت دارد و هــدف 
گذاری صادراتی باید صحیح و درست با نگاه به 

تراز های تجاری انجام شود.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی 
از روابط عمومی ســازمان توسعه تجارت ایران، 
ســیدرضا فاطمــی امیــن در بیســت و پنجمیــن 
همایش روز ملــی صادرات با بیــان این مطلب، 
افــزود: تــراز مالــی، اشــتغال، فنــاوری، ســرمایه 
گــذاری و انرژی را از جمله مهمترین ترازهاســت 
گــذاری صحیــح و درســت  کــه بایــد در هــدف 

صادراتی مورد توجه قرار بگیرد.
راهبرد های سه گانه وزارت صمت برای تحقق 

هدف گذاری صحیح صادراتی
یــر صنعــت، معــدن و تجــارت در ادامــه  وز
ســخنان خــود بــه معرفــی اجمالــی راهبردهای 

ســه گانه وزارت صمت برای تحقــق این اهداف 
صادراتی پرداخت و گفت: باید در جای مناسب 
در زنجیره های اقتصادی جهانی قرار بگیریم که 
این مهم راهبــرد اول وزارت صمت برای تحثث 

اهداف صادراتی است.
برقراری ارتباط کسب و کارهای ایرانی با کسب 

و کارهای متناظر خود در دیگر کشورها
فاطمــی امیــن همچنیــن ادامــه داد: ارتبــاط 
کســب و کارهای ایرانــی باید با کســب و کارهای 
متناظر خود در دیگر کشــورها برقرار شــود، این 
راهبرد به عنــوان راهبرد دوم و مســتحکم ترین 
نــوع رابطــه اقتصــادی اســت کــه در مناقشــات 
سیاسی نیز دچار و دستخوش تغییر نمی شود.

کاالهــای ایرانــی در  ایجــاد ســکوهای تولیــد 
کشورهای هدف

وزیر صنعت، معدن و تجارت ایجاد سکوهای 
تولیــد کاالهای ایرانی در کشــورهای هدف را به 
عنوان راهکار ســوم بیان کــرد و اضافه کرد: باید 
به جای صــادرات محصول نهایــی پایگاه تولید 
در کشــورهای هــدف ایجــاد کنیــم تــا قطعات و 
فناوری هــای کشــورمان را به آنجــا منتقل کنیم 
و صادر کننده ماشــین آالت، قطعات و فناوری 

باشیم.
انعقــاد پیمــان نامــه هــا و موافقتنامــه هــای 

مختلف تجاری و تسهیل امور صادرکنندگان
فاطمــی امین بــه برخــی الزامات بــرای تحقق 
این راهبردها نیز اشــاره داشــت و گفــت: انعقاد 
پیمــان نامــه هــا و موافقتنامــه هــای مختلــف 
تجاری و تســهیل امــور صادرکننــدگان از جمله 

الزامات است.
وی گفــت: در حــوزه تجــارت خارجــی امورات 
در ســازمان توســعه تجارت ایران متمرکز شــده 
اســت و تمام عملیات صادراتی به این سازمان 

منتقل شده است.
تمرکــز و یکپارچگــی وزارت صمــت در حــوزه 

تجارت خارجی شکل گرفته است
وزیر صمت همچنین به هم افزایی میان این 
وزارتخانه با دستگاه های مرتبط از جمله وزارت 
جهــاد کشــاورزی، بانک مرکــزی و گمرک اشــاره 
کرد و افــزود: تمرکز و یــک پارچگی وزارت صمت 
در حوزه تجارت خارجی شــکل گرفته است و با 

این تمرکز موانع رفع خواهد شد.
ح جامــع بــرای تجــارت خارجــی آمــاده  طــر

می شود
ح  فاطمــی امیــن همچنیــن ادامــه داد: طــر
جامع برای تجــارت خارجی کشــورمان را آماده 

می کنیم تا بسیاری از موارد مرتبط نیز مورد حل 
و فصل قرار گیرد.

یــش  ســت بیســت و پنجمیــن هما گفتنــی ا
روز ملــی صــادرات با حضــور معــاون اول رییس 
 ، ، معاون علمی و فناوری رییس جمهور جمهور
، وزیر صمت و  معاون اقتصادی رییس جمهــور
فعاالن اقتصادی در سالن همایش های خلیج 

فارس نمایشــگاه بین المللی تهران برگزارشد.

واردات برنج به ۷۸۶ هزار تن 
رسید

گفــت: از  دبیــر انجمــن واردکننــدگان برنــج 
ابتــدای ســال در مجمــوع 7۸۶ هــزار تــن برنــج 
وارد شده که یک ســوم آن توسط بخش دولتی 

بوده است.
بــه گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان؛ مســیح 
کشــاورز دبیــر انجمــن واردکنندگان برنــج گفت: 
بنابر آمــار تــا قبــل از دوره ممنوعیــت 4۶۶ هزار 
تن و از ابتــدای دوره ممنوعیت تا 12 آذر حدود 
۳2۰ هزار تن برنج وارد شد. 25۰ هزار تن از برنج 
وارداتــی ایــام ممنوعیــت توســط بخــش دولتی 

وارد شده است.
او ادامه داد: از ابتدای سال در مجموع 7۸۶ 
هــزار تــن برنــج وارد کشــور شــده کــه یــک ســوم 
توســط بخش دولتــی و حدود 47۰ تــا 4۸۰ هزار 

تن هم بخش خصوصی وارد کرده است.
کشاورز گفت: با رفع دوره ممنوعیت از ابتدای آذر 
کنون حدود یک میلیون تن برنج ثبت سفارش  تا
شــده کــه در 4 مــاه پایانی ســال بــه طور متوســط 

ماهیانه حداقل 12۰ هزار تن برنج باید وارد شود.
دبیــر انجمــن واردکننــدگان برنــج ادامــه داد: 
کستانی در عمده فروشی  قیمت هر کیلو برنج پا
25 هــزار تومــان اســت و قیمــت هــر کیلــو برنــج 
هندی برای مصرف کننده 2۸ هزار تومان تمام 

می شود.

اخبار
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بــه گفتــه او، بــا افزایــش قیمــت جهانــی برنــج 
مقابلــه می کنیم تا تجــار بتوانند برنج ارزان وارد 

کنند.
ایــن مقــام مســئول گفــت: بنابــر آمــار انجمن 
تولیدکننــدگان، بــاالی 2 میلیــون و 2۰۰ هزار تن 
برنج تولید شده است که در صورت صحت این 
آمار و عرضه کافی محصول نباید در بازار شاهد 

افزایش بی رویه قیمت باشیم.
به گفته او، با توجه به نوسانات برنج ایرانی یا 
آمار اعالمی تولید صحیح نیست یا عده ای دالل 
بــا ســوء اســتفاده و احتــکار محصول بــه دنبال 
گرانــی هســتند کــه دســتگاه های مســئول بایــد 
ورود کننــد چرا کــه قیمت برنج ایرانــی به اندازه 

کافی افزایش داشته است.
این مقام مســئول ادامــه داد: با اســتمرار روند 
افزایشــی قیمــت برنــج خارجــی، متقاضیــان بــه 
ســمت برنج خارجــی می روند کــه در نهایت این 
امر ممکن است منجر به تغییر ذائقه آن ها شود.
او گفــت: زمانــی کــه مدیرعامــل شــرکت ملــی 
کستان  نفت ایران اذعان می کند که نه تنها با پا
بلکه با هیچ کشــوری در قبال فروش نفت تهاتر 
نداریم، پس این موضوع منتفی است. تنها این 
احتمال وجــود دارد که در قبال صــادرات دیگر 
کاال ها همچــون برق این امر صــورت گیرد که به 
کستان اجازه تهاتر  دلیل شرایط تحریم کشور پا

را نمی دهد.
این مقام مسئول گفت: با توجه به آنکه تهاتر 
باید از طریــق بانک ها انجام شــود؛ بنابراین در 
کســتان تمایلی به انجام  شرایط تحریم کشور پا

آن ندارد.

بــرای  اخــتــصــاص ۵۰ مــیــلــیــارد 
کارخانه های  پساب  مدیریت 

روغن کشی زیتون
ح زیتون وزارت جهاد کشــاورزی از  مجری طــر

اختصــاص تســهیالت 5۰ میلیــارد تومانی برای 
احــداث و مدیریــت سیســتم تصفیــه پســاب 

کارخانه های روغن کشی خبر داد.
گــزارش پایــگاه خبــری صنعــت غــذا و  بــه 
(، بــه نقــل از وزارت  گروفودنیوز کشــاورزی)ا
جهاد کشــاورزی، جواد میر عــرب رضی گفت: 
بــر اســاس توافقــی کــه انجــام داده ایــم، ایــن 
تسهیالت از محل صندوق ملی محیط زیست 
بــه احــداث سیســتم تصفیــه پســاب کارخانــه 
های روغن کشــی در حــوزه زیتــون اختصاص 

می یابد.
وی افــزود: ایــن تســهیالت بــا کارمــزد 1۰ تا 15 
درصــد و دوره بازگشــت پنــج ســاله در اختیــار 
کارخانجــات روغــن کشــی در حــوزه روغــن قــرار 

می گیرد.
میرعــرب رضــی با بیــان این کــه ظــرف دو ماه 
از انجــام ایــن توافق مبلــغ 5 میلیــارد تومان آن 
جذب شده اســت، اظهار داشــت: محدودیتی 
برای دریافت تسهیالت از صندوق ملی محیط 
زیســت برای راه اندازی سیســتم تصفیه پساب 
کارخانجات روغن کشی نیست و پیش بینی می 
کنیم بیش از 5۰ میلیارد تومان تا پایان امســال 

جذب شود.
وی گفــت: پســاب تصفیــه شــده کارخانجات 
روغن کشی می تواند مورد استفاده برای آبیاری 

باغات زیتون قرار گیرد.
وی افزود: برای بازســازی و تبدیل به احســن 
کــردن خطوط تولیــد از محل مکانیزاســیون نیز 
تســهیالت ارزان قیمت بــه کارخانجــات روغنی 

کشی اختصاص می یابد.
ح زیتــون اذعــان داشــت: زنجیره  مجــری طــر
ارزش در حــوزه زیتــون در حــال تکمیــل شــدن 
است و در حال حاضر بخشی از حلقه های این 
زنجیــره در زمینه تولیــد، فــرآوری و کارخانجات 

روغن کشی ایجاد شده است.
وی در مــورد کیفیت روغن زیتــون نیز تصریح 
کرد: در حال حاضر 4۶ کارخانه روغن کشــی در 
کشــور فعــال اســت و همه آنهــا روغن بــا کیفیت 

تولید می کنند.
میرعــرب رضــی بــا اشــاره بــه فعالیــت پنــج 
آزمایشگاه ارزیابی حســی روغن زیتون در کشور 
گفــت: دو مــورد از ایــن آزمایشــگاه هــا در ســال 

جاری راه اندازی شده است.
وی اضافه کرد: این آزمایشــگاه هــا به کیفیت 
ســنجی و تولید اســتاندارد روغن زیتــون کمک 

می کنند.

تولیدکنندگان  انجمن  رئیس 
شــیــرخــشــک نــــــوزاد: افــزایــش 
شیرخشک  بــرنــدهــای  بــرخــی  قیمت 

واقعیت ندارد
هانی تحویل زاده گفــت: افزایش قیمت برخی 
برندهای شیرخشک واقعیت ندارد و هیچ برندی 

مجوز افزایش خودسرانه قیمت را ندارد.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ هانــی 
تحویــل زاده رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان 
شیرخشک نوزاد گفت: علی رغم مشکالت متعدد 
پیش روی تولیدکنندگان، اما کمبودی در عرضه 

شیرخشک رژیمی و رگوالر وجود ندارد.
او قیمت تمام شده شیرخشک با ارز نیما را 12۰ 
تا 1۳۰ هزار تومــان و ارز ترجیحی را ۳7 تا ۳۸ هزار 

تومان اعالم کرد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد 
گفــت: از ابتدای ســال، قیمت شیرخشــک نوزاد 
یــک بــار در تیرمــاه ۹ تــا 12 درصــد افزایــش یافت 
و بــه رغــم افزایــش هزینه هــای تولیــد و اعتــراض 
تولیدکننــدگان به نــرخ فعلــی، ســازمان حمایت 

جلوی افزایش قیمت را گرفته است.
گــر بــه واردات مــواد اولیه  تحویــل زاده گفــت: ا
ارز ترجیحــی اختصــاص یابــد، افزایــش قیمتــی 
نخواهیــم داشــت، چنانچه جلــوی واردات مواد 
گرفتــه شــود، بــه ســبب تغییــرات مــدام  اولیــه 
شــیرخام در داخــل، تولیدکنندگان چــاره ای جز 

افزایش قیمت ندارند.
رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان شیرخشــک 
نوزاد گفت: افزایــش اخیر قیمت برخی برندهای 
شیرخشــک واقعیت نــدارد و هیچ برنــدی مجوز 
افزایش خودسرانه قیمت را ندارد و احتماال مجوز 

کنون اعمال کرده اند. را تیرماه اخذ و هم ا
او ادامه داد: تامین مواد اولیه شیرخشک نوزاد 
بــه ســبب بالتکلیفــی تخصیــص ارز ترجیحــی یــا 
نیما مشکالتی را برای تولیدکنندگان در برداشته 

اخبار
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است؛ چرا که هر یک از وزارتخانه های مربوط نظر 
متفاوتی دارند.

این مقام مسئول گفت: وزارت صمت مواد اولیه 
شیرخشــک را زیرمجموعه غذا تلقــی می کند، به 
همین خاطر خواستار تخصیص ارز نیماست، اما 
وزارت بهداشت بر تخصیص ارز ترجیحی به سبب 

کید می کند. دارو بودن آن تا
تحویل زاده گفت: با توجه به عدم تعیین تکلیف 
تخصیص ارز ترجیحی یا نیما به واردات مواد اولیه 
، تولیدکنندگان در سردرگمی به  شیرخشک رگوالر
ســر می برند چرا که مواد اولیه بــه صورت اعتباری 
وارد و ترخیــص مــی شــود کــه بــه ســبب 2 گانگــی 

وزارتخانه ها، تولیدکنندگان نگرانی هایی دارند.

تــولــیــد و عـــرضـــه ســوســیــس، 
کالباس و همبرگر بدون عامت 

استاندارد ممنوع است
کید بــر اینکه  مدیــرکل اســتاندارد تهران بــا تا
سوســیس، کالباس و همبرگر مشمول مقررات 
اســتاندارد اجبــاری اســت، هشــدار داد کــه بــا 
تولیدکننــدگان و عرضه کننــدگان فرآورده هــای 

غیراستاندارد برخورد می شود.
گــزارش پایــگاه خبــری صنعــت غــذا و  بــه 
(، به نقل از روابط عمومی  گروفودنیوز کشاورزی)ا
اداره کل اســتاندارد اســتان تهــران، محمودرضا 
طاهری اظهــار کرد: اخیــرا برخی افراد ســودجو 
بدون اخذ پروانه کاربرد عالمت استاندارد اقدام 
، در واحدهــای  بــه تولیــد فرآورده هــای مذکــور
صنفی کرده اند و موجب فریب مصرف کنندگان 
با ادعــای تولید در حضور مشــتری، می شــوند؛ 
بنابرایــن تولیــد بــدون اخــذ مجــوز یــاد شــده 
غیرقانونــی اســت و مصرف کننــدگان باید ضمن 
خودداری از تهیه و مصرف سوســیس، کالباس 
و همبرگر غیراستاندارد، مراتب را به این اداره کل 

اطالع دهند.

وی با اشــاره بــر شــماره ســامانه تلفنی 1517 
گاه کردن  و ســامانه پیامکــی 1۰۰۰1517 بــرای آ
بازرســان اســتاندارد از تخلفــات و نیــز ثبــت 
کــرد: واحدهــای  کیــد  شــکایات مردمــی، تا
صنفــی باید بــرای تولیــد فرآورده های گوشــتی 
، از اداره کل اســتاندارد اســتان خــود  مذکــور
مجوز اســتاندارد دریافت کننــد و پروانه کاربرد 
عالمت اســتاندارد اخذشــده را در معرض دید 

عموم قرار دهند.

 / بازار در  آجیل  گرانی  دالیل 
درصـــد   ۶٠ خــشــکــبــار  تــولــیــد 

کاهش یافت
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران دالیل 
گرانــی آجیــل و خشــکبار را اعــالم کــرد و گفــت: 
امســال تولید برخــی اقالم بین 5٠ تــا ۶٠ درصد 

کاهش یافته است.
؛ مصطفــی احمــدی، رئیــس  بــه گــزارش مهــر
اتحادیه آجیل و خشــکبار تهــران درباره دالیل 
افزایــش شــدید قیمــت آجیــل و خشــکبار در 
کشــور گفــت: قیمت این اقالم را در کشــور ســه 

عامل تعیین می کنند.
وی اضافه کرد: مقدار تولید، عرضه و تقاضا و 
خ ارز تعییــن کننده قیمت آجیل و خشــکبار  نر
کــه برخــی از ایــن اقــالم  در کشــور اســت چــرا 
صادراتــی و برخــی دیگــر را نیــز نیاز اســت وارد 

کنیم.
احمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه مشــکل صنــف 
خشکبار مربوط به امروز نیست و ما در ماه های 
مرداد، شهریور و مهر در این مورد صحبت کرده 
بودیــم، اضافه کرد: به دلیل اینکه در ایام شــب 
یلدا و شب عید مصرف آجیل رواج پیدا می کند 
توجه ها به این اقالم جلب می شود اما ما زمانی 
کــه در فصــل برداشــت ایــن محصــوالت بودیــم 
درباره مشکالت و شرایط صنف صحبت کرده و 

هشدارهای الزم را داده بودیم.
ایــن فعــال بخــش خصوصــی دربــاره اینکــه 
ماه های شهریور و مهر قیمت آجیل و خشکبار 
به شدت گران شد، گفت: ما در بسیاری از این 
محصوالت 5۰ تا ۶۰ درصد افت تولید داشــتیم 

که دلیل آن نیز خشکسالی بود.
احمدی ادامــه داد: از محصوالتی که کاهش 
تولیــد شــدیدی را تجربه کــرد انــواع تخمه و به 
ویــژه تخمــه ژاپنــی بود کــه در حــال حاضــر نیز 
قیمت آن بیش از ١٠٠ درصد گران شــده است. 
همچنین تولید پســته 5۰ درصــد و تولید انواع 
مغز از جمله گردو، فنــدق نیز حدود ۶۰ درصد 

افت پیدا کرد.
احمدی با بیان اینکه ما در محصوالتی مانند 
پسته و تخمه ژاپنی صددرصد نیاز را در داخل 
تأمین می کنیم اما امسال به دلیل خشکسالی 
در این زمینه دچار مشــکل شده ایم، گفت: در 
ســایر محصوالت تولید مــا به اندازه نیاز کشــور 
نیست اما متأسفانه در دولت قبل بدون توجه 
بــه ایــن مســاله واردات ایــن اقــالم را بــه کشــور 
ممنــوع کردنــد. ایــن در حالــی بود کــه توجهی 
بــه وضعیــت بــازار و افزایــش قیمت ها ناشــی از 

کمبود این محصوالت نشد.
کیــد بــر اینکــه وقتــی  ایــن فعــال صنفــی بــا تا
محصولــی را بــه انــدازه کافــی در داخــل تولیــد 
نمی کنیــم باید برای تعادل بخشــی به بازار نیاز 
خــود را از طریــق واردات تأمیــن کنیــم گفــت: 
متأســفانه دولــت قبــل در ایــن حــوزه دخالت 
کرد و نماینــدگان برخی از اســتان ها نیز به این 
مساله ورود و ثبت سفارش آنها را ممنوع کردند 

که در نتیجه چنین وضعیتی ایجاد شد.
احمدی توضیح داد: قیمت تخمه سال گذشته 
کیلویــی 25 هزار تومان بود امــا در حال حاضر در 
عمده فروشــی ها بیــن 1۰۰ تــا 11۰ هزار تومــان و در 
خرده فروشی ها حدود 125 هزار تومان است البته 
به خاطر دانه های روغنی در حال حاضر مقداری 
گر این اتفاق  آفتابگردان وارد کشور می شــود که ا
کنون قیمت تخمــه آفتابگردان به  می افتاد هــم ا

اندازه قیمت پسته گران می شد.
این فعال بخش خصوصی با اشــاره به اینکه در 
صــورت توانایــی مــردم بــرای خرید پســته نهایت 
مصــرف آن در کشــور 2۰ هزار تن اســت، گفت: هر 
ســال ما حدود 15۰ هزار تن پســته از کشــور صادر 
می کردیــم امــا امســال محصولــی بــرای صــادرات 

نداریم.
وی اضافه کرد: در گذشته کشاورز محصول 

اخبار
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را تولیــد می کــرد و آن را در اختیــار تاجــر قــرار 
می داد تا برایش بفروشــد و در ایــن میان بازار 
و بحــث عرضــه و تقاضــا قیمت هــا را تعییــن 
می کــرد. امروز خود باغدار اســت کــه قیمت را 
خ گذاری را انجام می دهد  تعیین می کند و نــر
گســترش  کــه بــا پیشــرفت تکنولــوژی و  چــرا 
فناوری هــای اینترنتــی و موبایلــی بــه سراســر 
جهان دسترسی دارد و می تواند در این زمینه 

تصمیم گیری کند.

لبنی  محصول  قلم    ۴ توزیع 
در سامانه بازرگام

قادری فر گفت: 25 قلم کاالی اساسی توزیع 
هوشمند می شود و امروز 4 قلم محصول لبنی 

در سامانه بازرگام توزیع خواهد شد.
گـــــزارش پایـــــگاه خبـــــری صنعـــــت غذا و  به 
(، اسماعیل قادری فر  گروفودنیوز کشـــــاورزی)ا
مدیر عامل ســـــازمان مرکزی تعاون روستایی 
گفت: امـــــروز توزیع 4 قلم لبنیات در ســـــامانه 

بازرگام آغاز می شود.
وی افزود: 25 قلم کاالی عمومی که در سفره 
مردم روزانه مورد استفاده قرار می گیرد، باید با 

خ مصوب بدستشان برسد. نر
قادری فـــــر ادامـــــه داد: با هماهنگـــــی که با 
سازمان میادین انجام دادیم، قیمت میوه را 

هم به زودی کنترل خواهیم کرد.
مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی 
غ  گفـــــت: در آبان ماه که در آســـــتانه بحران مر
غ بودیـــــم، از طریق ابزار هوشـــــمند  و تخم مر
بدنبال شـــــوک به بـــــازار و حذف واســـــطه ها و 
الن بودیـــــم که در گام بعـــــدی توزیع اقالم  دال
خ مصوب از طریق خرده فروشی  اساسی را با نر

و شبکه فروشگاهی شروع می کنیم.
این مقام مسئول ادامه داد: دولت سیزدهم 
زمانی کار خود را آغاز کرد که فشـــــار تحریم ها 

و تالطمات بر ســـــفره مردم انـــــکار ناپذیر بود؛ 
بنابرایـــــن در 1۰۰ روز اول آرامش تنها از طریق 

سفره باید به مردم داده می شد.
به گفته وی، با وجود تمامی مشکالت تنش 
آبـــــی و گرانی ســـــم و کـــــود و … در برخی اقالم 
شاهد اختالف 7۰۰ درصدی قیمت از مزرعه تا 
بازار بودیم که این امر نارضایتی تولیدکننده و 

مصرف کننده را به همراه داشت.
مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی 
ادامه داد: وزیر جهاد کشـــــاورزی در راستای 
تنظیم بازار چند اقدام راهبردی را در دســـــتور 
کار خـــــود قـــــرار داد.  قـــــرارگاه امنیـــــت غذایی 
تشکیل شـــــد و پایش روزانه و مســـــتمر عرضه 
کشـــــاورزی تحت عنـــــوان امنیت  محصوالت 

غذایی انجام می شود.
وی گفت: بنابر رصد بـــــازار در 15 آبان که به 
غ رسیده  غ و تخم مر نقطه آســـــتانه کمبود مر
بودیم، طی فراخوانی با 2 شرط اصلی داشتن 
شـــــبکه لجســـــتیک و حمل و نقل و توزیع کاال 
درب منزل، عرضه از طریق سامانه بازرگام در 
تهران با هدف شـــــوک دادن به قیمت ها آغاز 
ج، اصفهان، مشهد و یزد  شد و ســـــپس در کر

هم توزیع کاال را آغاز کردیم.
این مقام مسئول گفت: سامانه بازرگام یک 
شـــــرکت تعاونی دانش بنیان بوده که شـــــرکت 
مادر آن بورسی است. لذا در مواقعی که کشور 
دچار چالش می شـــــود، در تامین و توزیع کاال 

ح نیست. بحث خصوصی و … مطر
وی ادامـــــه داد: همـــــه فعاالن زیســـــت بوم 
ح بـــــا رعایت 2  نـــــوآوری می تواننـــــد از این طر
شرط داشتن شـــــبکه لجستیک و حمل و نقل 
ل و همچنین  مناســـــب و تحویل درب منـــــاز
حاشیه ســـــود در نظرگرفته شـــــده می توانند 

استفاده کنند.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با 
کید بر این مسئله که هر جراحی در اقتصاد  تا
با نظر فرهیختگان و نخبگان انجام می شود، 
گفت: با توجه به اقتصاد یارانه ای و اخالل در 
توزیع، ابزار هوشمند توزیع کاال باید به خدمت 
غ را  غ و تخم مر بیاید تا صف خرید گوشـــــت مر

نداشته باشیم.
گـــــر روزی ارز ترجیحی  وی در پایـــــان گفت: ا
، تعزیرات و  حذف شـــــود، ســـــتاد تنظیم بازار
دستگاه های نظارتی بازار را رصد خواهند کرد. 
به عنوان مثال با حـــــذف ارز ترجیحی ممکن 
غ بـــــه ۶۰ هزار تومان  اســـــت قیمت هر کیلو مر

خ های  برســـــد که در صورت نبود نظارت با نر
۹۰ و 1۰۰ هزار تومان بدست مصرف کننده می 
، دستگاه های  رسد که درصورت آزادسازی ارز

مسئول باید ورود کنند.

کیفیت  ــه،  ــ ــی ــ اول مـــــواد  گـــرانـــی 
کرد شیرینی را کم 

رئیــس اتحادیــه قنــادی تهــران بــا بیــان اینکه 
قیمت شــیرینی تا پایان ســال افزایش نمی یابد، 
گر دولــت قیمت مواد اولیــه تولید را ثابت  گفت: ا
نگــه دارد، تولیدکننــده بــه هیــچ وجه به ســمت 

افزایش قیمت نمی رود.
به گزارش مهر؛ علی بهره مند اظهار کرد: قیمت 
دستوری نمی تواند در حوزه قنادی به کار بیاید؛ 
امــروز بــرای واحد قنــادی نــرخ اعالم می شــود و 
یک هفته بعد قیمت مواد اولیه افزایش می یابد 
و اصال امکانپذیر نیســت که به صورت دســتوری 

قیمت نهایی را تعیین کنیم.
رئیــس اتحادیــه صنــف دارنــدگان قنــادی، 
گر  شیرینی فروشــی و کافه  قنــادی تهران افــزود: ا
دولــت قیمت مواد اولیه تولیــد را ثابت نگه دارد، 
تولیدکننده به هیچ وجه به سمت افزایش قیمت 
نمــی رود زیــرا افزایــش قیمــت، منجر بــه کاهش 

تقاضا می شود.
گفــت: در حــال حاضــر قیمــت شــیرینی  وی 
باالست ولی مواد اولیه گران است و طبیعتا با این 
مــواد اولیه، قیمت نهایی محصــول هم گران می 

شود که اصال به نفع قنادان نیست.
بهره مند افزود: در حال حاضر قیمت شیرینی 
های پرمصرف حتما باید مصوب انجمن حمایت 
کــه  از مصــرف کننــدگان و اتــاق اصنــاف باشــد 
متاســفانه امــروز قیمــت را اعالم را مــی کنیم یک 
هفتــه بعــد قیمــت مــواد اولیــه ۳۰ تــا 4۰ درصــد 
افزایش می یابد. مابقی شــیرینی ها را خود واحد 

صنفی تعیین می کند.

اخبار
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مهنــدس امیررضا ثابت پی معتقد اســت تنهــا راه ایجاد ثبــات اقتصادی 
اصالح برخی از سیاست ها و هماهنگی بین ارکان مختلف دولت است.

 به گــزارش کارآفرینی و صنعت غذا، مهنــدس امیررضا ثابت پــی در گفتگو با 
خبرنــگار ما مبنی بر دغدغه فعلی تولیدکنندگان کشــورمان در وضعیت فعلی 
کشور گفت: امروز دغدغه و نگرانی اصلی بیشتر  تولیدکنندگان کشور نوسانات 
قیمت ارز، نبودن مواد اولیه، یکســان نبودن سیاســت های اقتصادی دولت 
است  که نشان دهنده نا هماهنگی  موجود دربین دستگاههای مختلف است.
مدیرعامل گروه صنایــع غذایی نامی نو افزود: ایــن موضوع گریبان همه  
فعــاالن اقتصادی را گرفته اســت و متاســفانه در ایــن ایام  شــاهد افزایش و 
عدم ثبات قیمت ارز هستیم که  به تبع آن کمبود مواد اولیه و قیمت های 

نابسامان و غیر عقالیی را به دنبال داشته است .
این کارآفرین برجســته کشــورمان ادامه داد: برخی از تجار و واردکنندگان نیز 
از آشفتگی بازار سوء استفاده می کنند که  البته یک جورهایی هم می توان به 
آنها حق داد  که نمی توانند به سهولت کاالهای مورد نظر را  وارد کنند  و مجبور 

می شوند با چند دست واسطه  کاال را  وارد کشور کنند ،
ثابت پی افزود: پیدا نکردن شریک های تجاری که شهامت کار کردن با ایران 

را داشته باشند و مبادالت بانکی  همگی مزید برعلت هستند و در کمبود مواد 
اولیه و افزایش قیمت آن تاثیر گذار هستند.

رئیس هیئت مدیره فدراسیون تشکل های بخش کشاورزی و صنایع غذایی 
در پایان گفت :امیدوارم مشــکل سیاســی کشور حل شــود چرا که این موضوع 
اســت که بر اقتصاد کشــور تاثیر گذاشــته اســت و می تواند بســیاری از مســایل 

موجود را حل و فصل کند.

دکتر احمد فتح الهی گفت: نوسانات قیمت مواد اولیه  در بخش بسته بندی، 
خشکسالی ،ســود باالی بانکی و فرسودگی تجهیزات وماشــین آالت از مهمترین 

دغدغه های بخش صنعت غذا و کشاورزی  در کشور است
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، رئیس هیئت مدیره گروه سبزی ایران  پاسخ به 
سئوال خبرنگار ما  مبنی به دغدغه  کنونی تولیدکنندگان کشورمان و چالش های 
موجود در تامین مواد اولیه گفت :در حال حاضر بخش تولید همواره دغدغه های 
خاص خود را داشتنه و به علت تحریم ها در بخش صادرات و واردات با چالش های 

زیادی روبرو هستیم.
رئیس هیئت مدیره گروه اقتصادی ایرانیان ادامه داد: این مشکالت گریبانگیر 
کشاورزان هم شده و موجب افزایش بی رویه محصوالت کشاورزی هم گردیده است 
، همین موضوع باعث قیمت باالی تمام شده کاالی آماده می شود و قابل رقابت 

در بازارهای جهانی نمی باشد و همچنین قدرت خرید مردم هم کم شده است.
نوسانات قیمت مواد اولیه در بخش بسته بندی

دکتر فتــح الهی  افــزود: از طرفــی دیگــر تولیدکنندگان با نوســانات قیمــت مواد 
کثرا وارداتی می باشــد درگیر هستند و  اولیه مخصوصا در بخش بســته بندی که ا
نمی توانند هر روز قیمت ها را تغییر دهند و روز بروز به خاطر ازدیاد قیمت ها سرمایه 

خودشان را از دست می دهند و مجبور می شوند از منابع بانکی استفاده کنند .
این کارآفرین برجسته کشور  گفت: با توجه به بهره و سود بانکی که متاسفانه در 
کشور ما دو رقمی می باشد بسیاری از تولیدکنندگان  توان ادامه فعالیت را ندارند 
و اغلب رو به تعطیلی می باشند که در زمینه دولت باید فکر اساسی بکند و از این 

قشر حمایت نماید.
کم آبی و فرسودگی ماشین آالت

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی 
ایران  در پایان گفت: همچنین بحران کم آبی هم در بخش 
کشاورزی که صنایع تبدیلی به آن وابسته می باشد از دیگر 

دغدغه های تولیدکنندگان می باشد که باید در مصرف 
آب مدیریت بحران شــود و یکی دیگــر از نگرانی 

های تولیدکنندگان فرسودگی ماشین آالت می 
باشــد که با نرخ بــاالی ارز در این چند ســال 
گذشته نتوانستند به روز رسانی کنند که باید 

در این زمینه هم فکری شود.

وه صنایع غذایی نامی نو:  مدیرعامل گر
افزایش و عدم ثبات ارز باعث کمبود و افزایش قیمت 

مواد اولیه شده است

ح کرد:  وه سبزی ایران مطر رئیس هیئت مدیره گر
نوسانات قیمت مواد اولیه در بخش بسته بندی باعث تعطیل شدن بسیاری 

از کارخانجات شده است
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عملیــات اجرایــی مــوزه ملــی زعفــران ایــران بــه مناســبت روز قاینــات و بــا 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در این شهرستان آغاز شد.

آییــن کلنگ زنی موزه ملی زعفران ایران در زمینی به مســاحت ۹7۰ مترمربع با 
زیربنای 4۰۰ مترمربع روز سه شــنبه با حضور جمعی از مســئوالن در شــهر قاین 

برگزار شد.
مدیرعامل شرکت توسعه گردشــگری ایران در این آیین با اشــاره به 22 آذر روز 
شهرستان قاینات گفت: سفر در چنین ایامی به شهرستان تاریخی و زرخیز قاینات 

باعت افتخار است.
علی همتــی افزود: توســعه بیش از پیــش منطقه با حضور بخــش خصوصی و 

تسهیل گری و ایجاد بسترسازی توسط دولت انجام می شود.
وی اظهار داشت: زعفران موضوع ملی است و نگاه به آن در سطوح مختلف اعم 

از جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و سایر دستگاه ها باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: در ســازمان توســعه گردشــگری نــگاه به مناطق کمتر توســعه 
کنون مورد توجه قرار نگرفته اند،  یافته و مرزی که ظرفیت های بالقوه دارند و تا

ویژه است.
رییس شورای ملی زعفران هم گفت: قاینات بیش از 12 قرن است که پرچمدار 

با کیفیت ترین زعفران جهان است.
محســن احتشــام اظهار داشــت: زعفران ایران که بــا نام قاینات عجین شــده 
حاصل تالش کشاورزان سخت کوش منطقه است از این رو باید این دستاوردها 
برای انتقال به نسل آینده در مجموعه ای حفظ و در تاریخ زعفران نگهداری شود.
نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شــورای اســالمی نیز در این مراســم 
ضمن گرامیداشت 22 آذر روز شهرســتان قاینات گفت: یکی از اراده های دولت 
سیزدهم حضور میدانی مدیران در منطقه است که ارزشمندترین کار دولت برای 

بررسی و اعالم حمایت از پروژه های اجرایی است.
ســلمان اســحاقی اظهار داشــت: با کیفیت ترین زعفران دنیا در قاینات تولید 
می شــود و دلیل آن هم نام قاینات اســت که با زعفران عجین شــده است و این 
افتخار مدیون پدران و گذشتگان است لذا برای تثبیت موضوع، موزه ملی زعفران 

با اراده بخش خصوصی در این شهرستان راه اندازی می شود.
وی از احتشــام به عنوان رییس شــورای ملی زعفران خواست اقداماتی انجام 

الن کوتاه شود. شود تا زعفرانکاران و کشاورزان سود بیشتری ببرند و دست دال
در ادامه برنامه ها عملیات اجرایی هتل ســه ســتاره قاین با زیــر بنای ۶ هزار 

مترمربع در هشــت طبقه با حضور مدیرعامل شرکت توســعه گردشگری ایران 
آغاز شد.

همتی در حاشیه این مراسم گفت: یکی از اقدامات زیرساختی و مقدمه توسعه 
شهرستان قاینات بحث ارائه خدمات با کیفیت و در تراز استاندارد برای اسکان 
ســرمایه گذاران و توریســت اســت کــه قاینــات از آن محــروم بوده و شــرکت نقش 
حداقلی ایفا کرده اســت و امیدواریم با ورود بخش خصوصی روند اجرایی هتل 

سرعت بگیرد و روند رشد آن برای مردم و شهروندان ملموس باشد.
گر موانعی در این زمینه هست مسئوالن در جهت رفع آن گام بردارند  وی افزود: ا
و از ورود بخش خصوصی استقبال کنند چون نقش دولت نقش تسهیل گری است.
بازدید از منطقه گردشگری و آرامگاه بوذرجمهر قاین و مسجد جامع این شهر 
از دیگر برنامه های امروز مدیرعامل شــرکت توسعه گردشــگری ایران در سفر به 

این شهرستان بود.
شهر قاین مرکز شهرستان قاینات در 11۰ کیلومتری بیرجند است.

سطح زیرکشت زعفران در خراسان جنوبی بیش از 17 هزار و ۶۰۰ هکتار است و 
بیشترین سطح کشت زعفران به شهرستان قاینات اختصاص دارد.

خراسان جنوبی بعد از خراسان رضوی رتبه دوم تولید زعفران و از نظر کیفیت 
و مرغوبیت زعفران رتبه اول را در کشور داراست و از این استان به عنوان سرزمین 

طالی سرخ یاد می شود.

دکترسعید حقیقی از اساتید و هیئت علمی دانشگاه صنایع غذایی کشور دعوت حق را لبیک گفت.
به گــزارش کارآفرینی و صنعت غذا، دکتر حقیقی از اعضای هیئت موســس انجمــن علوم و صنایع 

غذایی ایران و عضو سابق هیئت مدیره این تشکل علمی بود. 
این ضایعــه را به خانواده گرامی ، جامعه دانشــگاهی و متخصصین صنایع غذایی کشــور تســلیت 

عرض کرده و از خداوند متعال برای آن مرحوم شادی روح مسئلت داریم.

عملیات اجرایی موزه ملی زعفران در قاینات آغاز شد

دکتر سعید حقیقی عضو هیئت موسس
انجمن علوم و صنایع غذایی ایران

دارفانی را وداع گفت
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در پاسخ به نامه عجیب و غیرمستدل شرکت بیمه 
دانا که پس از گذشت دو ماه علت حادثه آتش سوزی 
شرکت طبیعت در مورخ 21 مهرماه 14۰۰ را غیر طبیعی 
و عامدانه اعالم کرد شرکت طبیعت سبز پارس کهن با 
انتشار بیانیه ای محکم و مستدل پاسخ مطالب بیان 

شده را ارائه کرد.
به گــزارش کارآفرینی و صنعت غذا بــه نقل از روابط 
عمومی شرکت طبیعت ســبز پارس کهن، متن کامل 

بیانیه به شرح زیر است.
بسمه تعالی

2۰ آذرماه 14۰۰شرکت بیمه دانا طی نامه ای عجیب 
و نیم خطی پس از دو مــاه معطلی علت حادثه آتش 
ســوزی شــرکت طبیعت را در مــورخ 2۸ مهرمــاه 14۰۰ 
غیــر طبیعــی و عامدانه اعالم کــرد که پــس از مراجعه 
شرکت طبیعت و درخواست متن گزارش مطروحه در 
موضعگیری مضحکی شــرکت بیمه دانا این گزارش را 

محرمانه اعالم کرد.
در این خصوص موضوعات ذیل الزم به ذکر است:

1. گــزارش معتبــر و رســمی انجــام گرفتــه و منتشــر 
شــده در خصوص حادثه، گزارشــی اســت که توســط 
هیات ســه نفره منتخب کارشناســان دادگســتری )با 

انتخــاب مرجع قضایــی( به عنوان مرجــع بی طرف و 
ذی صالح رســیدگی تهیه شــده است  
که در آن بــه وضوح علت حادثه، 
غیرعمــدی و اتصالــی بــرق از 
ســقف اعــالم شــده اســت. 
همچنیــن ســازمان آتــش 
نشانی نیز به عنوان متولی 
اصلــی ایــن حــوزه نیــز این 
موضوع را تایید کرده اســت 
و در گــزارش ارســالی از ســوی 
آتش نشــانی بــه بیمــه نیــز همین 

علت ذکر شده است.
2. در اقدامــی مضحک و رو به جلــو و به منظور فرار 
از انجــام تعهــدات، بیمــه دانا اقــدام به تهیــه گزارش 
کارشناســی توســط فردی که توســط خود بیمه اجیر 
شده است، نموده است که با توجه به ذی نفع بودن 
بیمه بدیهی اســت که فاقد هر گونه ارزش و وجاهت 
اســت و صرفا در راســتای کمــک به تعویــق انداختن 
ایفای تعهدات شرکت بیمه دانا تهیه شده است. هر 
چند شــایعات جدی در صنعت بیمــه وجود دارد که 
مدیران بیمه دانا در فصل تقسیم پست ها، تمایلی به 
حل مساله در حال حاضر نداشته و به دنبال تعویق 
گر اینگونه  در تعیین تکلیف این حادثه هســتند کــه ا
باشــد باید بدانند خداوند در جایگاه حق اســت و به 

گندم ری نخواهند رسید.
۳. اقدام مضحک تــر از تهیه گــزارش فاقد وجاهت 
حادثه توسط فرد اجیر شده بیمه، این است که بعد 
از مراجعــه مجموعــه طبیعت بــرای دریافــت گزارش، 
بیمه اعالم کرده است که این گزارش، محرمانه است و 
تنها در نیم خطی علت حادثه را غیرطبیعی و عامدانه 
اعالم کرده است. بســیار جالب است که گزارش تهیه 
شــده توســط بیمه )هرچنــد فاقد وجاهت اســت( به 
مجموعه ای یک طرف قرارداد اســت و متضرر شــده 
ارائه نمی شود ولی در کمال تعجب افرادی از اصحاب 
رسانه به گزارش دسترسی پیدا کرده و بخش هایی از 

آن را نیز به مجموعه انتقال داده اند.
4. در کمــال تعجــب ظاهــرا در بخش هایــی از این 
گــزارش بــه عــدم همــکاری الزم شــرکت و عــدم ارائــه 
اطالعات کافی در برخی موارد اشاره شده است که با 
توجه به اینکه هر مورد و تقاضایی که در این خصوص 
از ســوی بیمه شــده با همکاری کامل مجموعه توام 
بوده و با گشــاده رویی تمامی اطالعــات مدنظر ارائه 
شده است، متاسفانه به نظر می رسد که دروغگویی 
کاری در مجموعه بیمه دانا نهادینه شــده است  و ریا
که توســط افــراد اجیرکــرده خــود و به منظــور حفظ و 
ارتقای جایگاه خود چنین گزارشاتی را تهیه می کنند.

5. در صورتی که علت وقوع حادثه از نظر بیمه دانا، 

آنگونه که اعالم کرده اند غیر طبیعی و عمدی اســت، 
باید بــه وضوح اعالم شــود که این تعمد از ســوی چه 

کسی است.
در هر صورت و حتی در صورت عمدی بودن حادثه 
توسط شــخص ثالت بیمه ملزم به پرداخت تعهدات 
خویش نسبت به شرکت طبیعت است و بیمه بایستی 
پس از دو ماه معطلی سریعا به تعهدات خویش نسبت 
به شــرکت طبیعت عمل کند تا چرخه تولید کشور در 
ســال حمایت از کاالی ایرانی با خللی مواجه نشــود و 
از ســوی دیگر با توجه بــه اینکه ایــن هلدینگ تعداد 
زیادی نقطه تولیدی در سراســر کشــور دارد از روشن 
شــدن ابعاد این موضوع به شدت اســتقبال می کند 
و قاطعانه خواستار ارائه اســناد و مدارک است تا این 
شرکت بتواند با شناسایی عوامل دخیل در حادثه از 
حــوادث آتی جلوگیری کند و عدم ارائه این اســناد به 

نوعی خیانت است.
تنها مســاله ای که می تواند مانع از انجام تعهدات 
بیمه در این حادثه بزرگ باشــد، نســبت دادن بحث 
عمدی بودن حادثه از سوی بیمه به مجموعه است 
که بــا توجه به فحــوای بخش هــای درز کــرده گزارش 
گــر بیمــه ذره ای در  اینگونــه بــه نظــر نمی رســد. امــا ا
این خصوص نظــری دارد در این صورت تقاضا داریم 
همین امروز با ارائه اســناد و مدارک به مراجع قضائی 
نســبت به شــکایت از شــرکت طبیعت اقدام شود زیرا 
گرچــه بــر اســاس اســناد و مــدارک شــرکت متعلق به  ا
سهامدارانش اســت اما این شــرکت یک سرمایه ملی 
محســوب می شــود و کســی که به خودش اجــازه می 
دهــد عامدانــه ایــن کار را انجــام بدهــد بایســتی بــه 
اشــد مجازات محکوم شــود هرچنــد ایجاد شــبهه در 
خصوص خسارت عامدانه به شرکتی که در طول سال 
گذشته با سه شــیفت کاری به صورت مداوم مشغول 
فعالیت بوده و طی سالهای گذشــته همواره در حال 
پیشــرفت بــوده و یکــی از بزرگترین شــرکتهای غذایی 
کشــور محســوب می شــود به اندازه کافــی مضحک و 

احمقانه است.
۶. شــرکت طبیعــت با در اختیــار داشــتن بیش از ۳ 
هزار نفر نیروی فعال به کار پس از حادثه آتش سوزی 
دچار مشــکالت فراوانی شــده اســت که بــا این وجود 
حقوق تمامی پرســنل در این دوماه به صورت کامل 
پرداخت شــده است ولی مشــخص نیست که با عدم 
حمایت هــای الزم از این مجموعه حفــظ و پرداخت 

حقوق پرسنل تا چه زمانی امکان پذیر باشد.
کنــون بــا گذشــت دو مــاه از وقــوع حادثــه درکمال  ا
تعجب از ســویی شــرکت بیمــه بــا فرافکنی بــه دنبال 
عــدم ایفــای تعهدات اســت و از ســوی دیگــر علیرغم 
پیگیــری های صــورت گرفتــه متاســفانه هیــچ کمک 
قابل توجهی از سوی مسئوالن کشوری به این شرکت 

گفتوگو

پاسخ محکم 
شرکت 

»طبیعت« 
به ادعای 

بیمه دانا؛ بیمه 
دانا به جای 
فرافکنی به 

تعهدات قانونی 
خود عمل کند
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صــورت نگرفته اســت. لــذا از ریاســت محتــرم جمهور 
پیرو نامه نگاری متعدد صورت گرفته درخواســت می 
شــود در کنــار همــت ایشــان بــرای راه انــدازی مجدد 
واحدهای تولیدی حتی متروک که مشــخص نیســت 
سرپا می شوند، توجه ویژه ای به این مشکل مجموعه 
تولیدی بزرگ که ســه شــیفت در حال فعالیت بود نیز 
نمایند و با توجه اهمیت تولید و نمایش حمایت ویژه 
از واحدهــای تولیــدی، نماینــده ای را بــرای پیگیــری 

موضوع منصوب نمایند.

همچنین از ریاســت محترم قوه قضاییه درخواست 
می شود که با تشــکیل کمیته ای نسبت به تسریع در 
رســیدگی به ایــن پرونــده قبل از بیکارشــدن پرســنل 

مجموعه اقدام نمایند.
7. به نظر می رسد که بیمه مرکزی نیز الزم است رأسا 
وارد این موضوع شوند و اجازه ندهند یک شرکت بیمه 
بــا فرافکنی و عدم ایفــای تعهدات به شــرکت طبیعت 
باعث بی آبرویی و بی اعتباری صنعت بیمه در کشــور 
بشود که این اقدام شرکت بیمه دانا نسبت به شرکت 

طبیعت باعث بــی اعتمــادی تمامــی تولیدکنندگان، 
تجــار و مــردم نســبت بــه بیمــه خواهــد بــود و عــدم 
پاســخگویی بیمــه در زمان حادثــه در ذهــن عموم را 

بیش از پیش تقویت خواهد نمود.
، صنعتگــران و  ۸. بــه نظر می رســد کــه تمامی تجــار
مــردم عزیز کشــورمان، باید در همکاری بــا بیمه های 
غیر مســئولی مثــل بیمه دانــا کــه هزینه هــای بیمه را 
دریافــت می کننــد و در هنگام وقوع حادثــه به دنبال 

عدم ارائه خدمات هستند تجدید نظر نمایند.

قدردانی مدیرعامل اتحادیه 
لبنی ایران از وزیر صمت در 

ج قیمت تولیدکننده خصوص در
علی احسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی فرآورده های لبنی کشور در نامه ای در خصوص 
درج قیمت تولیدکننده بر روی کاالها توسط کارخانجات تولیدی از وزیر صنعت، معدن و تجارت 

قدردانی کرد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، در پی دستور وزارت صمت جهت درج قیمت تولیدکننده بر 
روی کاالها توسط کارخانجات تولیدی علی احســان ظفری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی فرآورده 
های لبنی کشور در نامه ای در این خصوص از سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت 

تشکر و قدردانی کرد.
ح زیر است: متن نامه به شر

جناب آقای دکتر فاطمی امین
احتراما در راستای دســتورات جنابعالی در خصوص درج قیمت تولیدکننده بر روی کاالها 
توســط کارخانجات تولیدی، بر خود الزم دانسته بدین وســیله مراتب تشکر و قدردانی این 
( را به حضورتان  اتحادیه )با بیش از هفتصد واحد تولیدکننده لبنیات تحت پوشش در کشور

اعالم نمایم.
ح می تواند بــه یکــی از اهداف نظــام مقــدس جمهوری اســالمی در  از آنجایــی کــه این طــر
خصوص شفاف سازی امورات اقتصادی، جامع عمل بپوشاند و جایگاه آن دسته از واحدهای 
تولیدکننــده ای که رعایت انصاف را داشــته متمایــز نمایند و همچنین بــرای مصرف کنندگان 
عزیز چراغ راهی باشد تا هر آنچه که قیمت واقعی محصول بوده را پرداخت نمایند که قطعا 
این موضوع حاصل تالش و بررسی های کارشناسانه آن وزارت خانه محترم بوده؛ امید است 

خداوند متعال پاداش خدمت خالصانه جنابعالی و همکاران محترمتان را عطا فرماید.
در پایان به استحضار آن مقام محترم می رساند؛ اتحادیه لبنی ایران آمادگی هرگونه همکاری 

ح )درج قیمت تولیدکننده بر روی محصول( را اعالم می دارد. در خصوص اجرای طر
با تشکر

علی احسان ظفری
مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره
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کارونی ایران  عضــو هیات مدیره انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان ما
خاطر نشــان کرد: تولیدکنندگان عضو انجمن بر این باورنــد تا زمانی که دولت 

گندم با نرخ سال گذشته به آنها می دهد نباید افزایش نرخ را اعمال کنند.
کارونی در سبد خانوارها جای خود را باز کرده است چرا که عالوه  این روزها ما
بر پایین بــودن نرخ آن می توانند بســیاری از نیازهای غذایی مصرف کنندگان 
را تامیــن کننــد از این رو ثبــات قیمــت آن برای مــردم حائــز اهمیت اســت. در 
حال حاضر تولیدکنندگان این صنعت زیرمجموعه 2 انجمن تولیدکنندگان و 
کارونی  کارونی ایران و انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ما صادرکنندگان ما
ایران کار خود را پیش می برند. انجمن تولیدکنندگان از آنجایی که گندم را با نرخ 
کارونی در سال جاری را افزایش نداد  سال گذشته از دولت دریافت کرد قیمت ما
کارونی به دلیل  این در حالیســت که انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ما
کارونی در  خرید گندم آزاد و همچنین باال رفتــن هزینه عوامل تولید، قیمت ما

سال جاری را ۶۰ درصد افزایش دادند. 
کارونی افزایش   محسن امینی در پاسخ به این پرسش که آیا در سال جاری ما
کارونی در سبد خانوارها جای گرفته  نرخ را تجربه کرده است؟ گفت: این روزها ما

کی چون برنج کمتر است. است چرا که قیمت آن به نسبت سایر اقالم خورا
کارونی، بیان کرد: قیمت  وی در ادامه با تشریح چگونگی محاسبه قیمت ما
کارونی براساس توافق سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با  ما
کارونی  کارونی کشور یعنی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما 2 انجمن ما

کارونی محاسبه می شود. و انجمن کارفرمایان ما
ایــن فعــال اقتصــادی ادامــه داد: سال هاســت کــه قیمت گــذاری دســتوری 
کارونی را  اجــرا نمی شــود و تولیدکننــدگان با احتســاب هزینه تولیــد قیمــت ما
محاسبه می کنند آنها با احتســاب  قیمت آرد، هزینه بسته بندی، کارگر، سود 

تولیدکنندگان و … به قیمت نهایی می رسند.
به گفته وی، دولت در سال جاری گندم را با نرخ باالتری از کشاورزان خریداری 
کرد اما در جهت حمایت از سفره های مردم تا بیش از این کوچکتر نشوند گندم 

را با نرخ سال گذشته در اختیار صنعتگران قرار داد.
ایــن فعــال اقتصــادی ادامــه داد: انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان 
کارونــی باوجود افزایش ســایر هزینه هــای تولید به غیر از نــرخ گندم قیمت  ما

کارونی در سال جدید را افزایش نداد. ما
رییس کمیســیون کشــاورزی اتاق ایــران با اشــاره به دو نرخی شــدن قیمت 
کارونی در بازار، خاطر نشان کرد: همانگونه که اشاره کردم انجمن کارفرمایان  ما
کارونی باتوجه بــه افزایش هزینه تولید قیمت محصول نهایــی را باال بردند.  ما
کارونی در بازار 2 نرخی شــده اســت برخی  کنون قیمت ما به همین دلیل هم ا
از کارخانه ها با قیمت سال گذشته و برخی دیگر با قیمت جدید این محصول 

را عرضه می کنند.
کارونی بــر این باور اســت تا زمانی  وی ادامــه داد: انجمــن تولیدکننــدگان ما
کــه تولیدکننــدگان گنــدم را باقیمت ســال گذشــته از دولت دریافــت می کنند 
نبایــد افزایــش نــرخ را اعمــال کننــد. بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کنم کــه دولت 

بــه ایــن تولیدکنندگانــی کــه گنــدم را بــا 
نــرخ آزاد خریداری کردند پیشــنهاد داد 
کــه گنــدم آنهــا را خریــداری و دوبــاره آن 
را بــا نــرخ دولتــی بــه آنهــا می فروشــد که 
چنین پیشــنهادی مــورد موافقــت آنها 

قرار نگرفت.
کارونی تا پایان ســال، افزود: بنــا به گزارش  امینی با اشــاره به ثبــات قیمت ما
تعزیرات استان البرز برخی از تولیدکنندگان این صنعت افزایش قیمت را اعمال 

نکردند.
کارونی تولید شــده در ایــران را صادراتــی عنوان کــرد و افزود:  وی کیفیــت ما
کارونی تولید شــده در کارخانه های تولیدی به کشورهای آفریقای جنوبی،  ما
کــه تفکر مــا در تولید  کنیا، اتیوپــی، ســوئد، آلمــان و ایتالیا صادر می شــود چرا

صادراتی است.
قیمت گندم یکی از مولفه های تولید است

 همچنیــن در این رابطــه مهرداد نــوری رییس هیات مدیــره انجمن صنفی 
کارونی ایران گفت: مقرر شــده است شرکت های که  کارفرمایان کارخانجات ما
گنــدم را به صورت مســتقیم از دولت خریداری نمی کنند تغییر نرخ را در ســال 
جاری اعمال کنند اما از سوی دیگر واحدهایی که گندم دولتی دریافت می کنند 

تغییر نرخی نداشته باشند.
وی بابیان اینکه نمی توان انتظار داشت با ثابت نگه داشتن یکی از مولفه های 
تولید قیمت محصــول نهایی ثابت بماند، افزود: درســت اســت دولت قیمت 
خرید گندم را تغییر نداد اما اینجا این پرسش مطرح است که آیا توانست قیمت 

آرد و سایر عوامل تولید را ثابت نگه دارد؟
این فعال اقتصادی ادامه داد: ســال گذشته تولیدکنندگان گندم را کیلویی 
2 هزار و 7۰۰ تومــان خریداری می کردم و برای حمــل آن از بندرعباس کیلویی 
۳۰۰ تومــان کرایــه پرداخــت می کردنــد ایــن در حالیســت کــه در ســال جــاری 
تولیدکنندگان برای حمل هر کیلو گندم 7۸۰ تومان پرداخت می کنند پس کرایه 

حمل بیش از 1۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی بــا اشــاره به افزایش ســایر عوامــل تولید خاطر نشــان کــرد: دولت هزینه 
دســتمزد را ۳۹ درصــد افزایــش داد همچنیــن عــالوه بــر ایــن قیمــت ســلفون 

نیز در ســال جاری 7۰ درصد 
کــرد  خ را تجربــه  افزایــش نــر
از ایــن رو نمی تــوان انتظــار 
داشت با ثابت ماندن قیمت 
کارونی هم باید  گندم نــرخ ما
ثابت بمانــد و تولیدکنندگان 
همچنان محصول خــود را با 
نرخ اردیبهشت سال گذشته 
کننــد ایــن مســئله  عرضــه 

معقول به نظر نمی رسد.
به گفته نوری، مدتهاســت 
کــه بــه مــا می گویند بــا دولت 
همراه باشــید و مراعات حال 
دولت جدید را بکنیداما باید 
بگویــم تولیدکننــدگان تا یک 

ونی هم دو نرخی شد ماکار
افزایش ۶۰ درصدی قیمت در سال جاری
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مســیر می توانند با دولت همراه و هم  مســیر باشند و باید ســود و زیان خود را 
در نظر بگیرند.

کارونی  این فعال اقتصادی بابیان اینکه ســازمان حمایت بر روی قیمت ما
ســاده 5۰۰ گرمــی و 7۰۰ گرمــی نظــارت خــود را اعمــال می کنــد، افــزود: قیمت 

کارونی های غنی شده مشمول رصد قیمت نیستند. ما
وی بابیــان اینکه در ســال 14۰۰ تولیدکنندگان گندم را کیلویــی 5هزار و4۳۰ 
تومان از کشــاورزان خریداری کردند، افزود: این نرخ خرید به این معنی است 
که تولیدکنندگان 1۰۰ درصد گندم را گران تر از سال گذشته خریداری کردند. پس 
کارونی را نسبت به سال گذشته  گر بخواهند 1۰۰ درصد قیمت ما تولیدکننده ا
افزایش بدهند باید این محصول را بسته ای 17 هزار و 2۰۰ تومان بفروش برساند 
کارونی را بسته ای 1۳هزار و ۹۰۰ تومان می فروشند.  این در حالیست که آنها ما
تولیدکننــدگان گنــدم را 1۰۰ درصد گران تر خریــداری کردند اما محصــول را 1۰۰ 

درصد گران نکردند.

کارونی 5۰۰ گرمی را بسته ای 1۳  نوری در پایان بیان کرد: تولیدکنندگانی که ما
هزار و ۹۰۰ تومان عرضه می کنند در هر بسته هزار و ۳۰۰ تومان به دولت مالیات 
بــر ارزش افزوده پرداخــت می کنند. یعنی کســانیکه گنــدم را 1۰۰درصد گران تر 
خریداری کردند اما  ۶۰ درصد افزایش قیمت اعمال کردند؛ اما 1۰۰درصد بیشتر 

از سایر تولیدکنندگان به دولت مالیات ارزش افزوده پرداخت می کنند.

دبیر انجمن صنایع روغن نباتی خاطر نشان کرد: 
که  قیمت روغن نباتی ارتباط زیادی با ارز دارد چرا
این محصول یک کاالی وارداتی است. باید بگویم 
۶5 تا 7۰ درصد از یک محصول روغن نباتی، روغن 

خام است که با ارز 42۰۰ تومانی وارد می شود.
امیرهوشــنگ بیرشــک در پاســخ به این پرسش 
کــه دولت در بودجــه 14۰1 ارز 42۰۰ تومانــی را برای 
کاالهــای اساســی حــذف کــرده و ایــن مســئله چه 
تاثیــری روی قیمت نهایــی روغن در بــازار داخلی 
خواهد گذاشت؟ گفت: قیمت روغن نباتی ارتباط 
که این محصــول یک کاالی  زیــادی بــا ارز دارد چرا
وارداتی اســت. باید بگویــم ۶5 تا 7۰ درصــد از یک 
محصول روغــن نباتــی، روغن خام اســت که بــا ارز 

42۰۰ تومانی وارد می شود.
وی در ادامه بیان کرد: هر گونه تغییر نرخ ارز تاثیر 
مستقیمی در قیمت نهایی این محصول می گذارد.
به گفته این فعال اقتصادی، هنوز حذف ارز 42۰۰ 
تومانی برای واردات روغن خام نباتی اجرایی نشده 
اســت از ایــن رو فعــاالن این حــوزه سیاســتی برای 
افزایش نرخ این محصول در روزهای آینده ندارند.
بیرشــک با بیان اینکه صنعت از حــذف ارز 42۰۰ 
تومانــی اســتقبال خواهــد کــرد، افــزود: دولــت بــه 
بهانه های مختلف از جمله تغییر دولت، انتصاب 
وزیــران، تغییــر اولویت هــای ارزی، کمبــود ارز و … 

از تخصیــص ارز به بخش خصوصی ســر بــاز می زد 
در مجمــوع زمان زیادی طول می کشــد تــا فعاالن 
اقتصادی ارز مورد نیاز خود را برای واردات دریافت 
کنند و با چالش های جــدی در این زمینه برخورد 

می کردند.
وی چالــش ارز را مهم تریــن دغدغه فعــاالن این 
حوزه معرفی کــرد و افــزود: روغن پالم یکــی از مواد 
اولیــه مهم بــرای تولید روغن هــای صنف، صنعت 
و روغن هــای ســرخ کردنی اســت که نیاز کشــور به 
این محصــول از طریــق واردات تامین می شــود ما 
همواره برای دریافت ارز برای واردات روغن با پالم 
با مشــکالتی مواجه بودیم و دولت ایــن ارز را زمان 
گر اعطای این  مشخص به ما نمی داد. به نظر من ا
ارز متوقــف شــود بدون تردیــد گامی به ســوی بازار 

شفاف تک نرخی برداشته می  شود.
این فعال اقتصادی در پاســخ به این پرسش که 
این مسئله یک سوی دیگر هم دارد که باید به آن 
توجه کرد و آن این است که با حذف این ارز بدون 
تردیــد شــاهد افزایش نــرخ محصــوالت خواهیم و 
اینگونــه توان خریــد مصرف کننــدگان کاهش پیدا 
می کند آیا برای این مسئله پیش بینی هایی صورت 
گرفتــه اســت؟ گفــت: دولــت بایــد سیاســت های 
زیرســاختی را جهــت جبــران افزایــش نــرخ ببینــد 
حاال این سیاست ها می تواند به پرداخت یارانه به 

تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان منجر شود این ها 
سیاست های کالن کشور است که در این زمینه ما 

نمی توانیم ورود کنیم.
وی در ادامــه درباره میزان تولیــد روغن در ۸ ماه 
نخست ســال جاری، خاطر نشان کرد: 1 میلیون و 
5۰۰ هزار تن روغن ســویا، آفتابگردان، پالم و کلزا در 

کشور تولید و توزیع شد.

وغن خام با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شود ۷۰ درصد ر
خ چاره بیاندیشد دولت برای افزایش احتمالی نر
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دلیل انتخابسمتنام و نام خانوادگی برگزیدهرتبه

همانطور که خوانندگان عزیز و محترم ماهنامه صنعت غذا استحضار دارند آقایان غالمعلی سلیمانی بنیانگذار گروه صنایع غذایی 
، فردین عالیزاد بنیانگذار گروه صنعتی عالیفرد )سن ایچ(، احمد فتح اللهی رئیس  کاله، مرتضی سلطانی بنیانگذار گروه صنعتی زر
کارون، مهدی کریمی تفرشــی مدیــر عامل مجتمع صنایع  هیئت مدیره ســبزی ایران، احمد صادقیان مدیرعامل شــرکت تک ما
غذایی گلها، علی شــریعتی مقدم مدیــر عالی گروه بین الملــل نوین زعفران، بزرگمهر دادگر مدیر عامل شــرکت دوشــه آمل، صمد 
رسولوی بنیس مدیر عامل شرکت درنا، عبداهلل قدوسی مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران )پگاه( و حسین مصطفی زاده مدیر 
هلدینگ بیژن به ترتیب به عنوان شخصیت صنعت غذای سال های ۸۹ تا ۹۹ برگزیده شدند. امسال هم این ماهنامه قصد دارد 
باز هم از نظرات شــما بزرگواران بهره جوید و شخصیت برتر صنایع غذایی در سال 14۰۰ را معرفی نماید. لذا از شما در خواست می 

شود تا فرم زیر را تکمیل و به دفتر ماهنامه ارسال نمایید.
آخرین مهلت ارسال : 10 اسفند 1400 - شماره واتساپ  09357983310

تبصره 1:جدول فوق شامل سه انتخاب می باشد که انتخاب اول 1۰ امتیاز ،انتخاب دوم 7 امتیاز و انتخاب سوم 5 امتیاز محاسبه
خواهد شد.بنابراین در انتخاب های خود دقت الزم را مبذول فرمایید.

تبصره 2: به فرم هایی که پس از تاریخ 1۰ اسفند 14۰۰ ارسال می شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

برخی کارآفرینان صنایع غذایی کشور
به ترتیب حروف الفبا

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

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

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

نام و نام خانوادگی پرکننده فرم:
میزان تحصیالت:

شغل:
امضاء: شماره تماس:         

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

سال 98

غالمعلی  سلیمانی 
شرکت کاله 

شخصیت صنعت غذای 
سال 89

مرتضی سلطانی
شرکت زر ماکارون 

شخصیت صنعت غذای 
سال 90

فردین عالیزاد 
شرکت سن ایچ 

شخصیت صنعت غذای 
سال 91

احمد فتح الهی
 شرکت سبزی ایران 

شخصیت صنعت غذای 
سال 92

مهدی کریمی تفرشی 
شرکت گلها 

شخصیت صنعت غذای 
سال 94

احمد صادقیان 
شرکت تک ماکارون 

شخصیت صنعت غذای 
سال 93

علی شریعتی مقدم 
شرکت نوین زعفران 

شخصیت صنعت غذای 
سال 95

بزرگمهر دادگر
شرکت دوشه آمل 

شخصیت صنعت غذای 
سال 96

صمد رسولوی بنیس
مدیرعامل شرکت درنا

شخصیت صنعت غذای 
سال 97

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

سال گذشته شخصیت صنعت غذا انتخاب 
گردید. 

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

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

شخصیت صنعت غـذای
ســـال 99

جناب آقای مصطفی زاده از مدیران خوشــنام و موفق صنعت غذای ایران بوده و دوســتی با ایشــان مایه افتخار می باشــد. صنایع غذایی بیژن با وجود 
مدیران توانمندی مانند ایشان توانسته گامی بزرگ در صنعت غذای کشور بردارد. با امید موفقیت برای ایشان و تیم ارزشمندشان.

گروه صنایع غذایی درنا: صمد رسولوی، مدیر عامل 

، نامی که ذائقه و سفره ایرانی را با طعم های نوآورانه خود متحول ساخت. همگامی و همراهی با دیگر بزرگان صنایع  بیژن نام آشنای صنعت غذای کشور
غذایی کشور از خصیصه بارز این برند خوش آوازه ایران می باشد. بزرگ مردانی که ذخیره و گنج های صنعت کشور می باشند و به حق می بایست قدردان 

و قدرشناس تمامی سال های پر از تالششان باشیم و آنان را ارج می نهیم.

کبری، مدیر عامل هلدینگ جاوید توس: نسرین ا
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که عالقمند به درج خبـرهای خود     شرکت های صنایع غذایی 
کس به  در ماهنامه صنعت غذا هستند مراتب را از طریق تلفن یا فا

تحریریه نشریه اطالع دهند .

ــ هـای اخبـار شرکـت
صنــایع غـذایـی

دکتر عبداللهی استاندار البرز در بازدید از مجموعه 
کارخانجات گــروه صنعتی و پژوهشــی زر از نزدیک با 

ظرفیتهای دانش بنیان این گروه آشنا شد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، دکتر عبداللهی 
در ایــن بازدید که جمعــی از مدیران دســتگاه های 
اجرایی استان البرز  ایشــان را همراهی می کردند با 
قدردانی از تالشــهای مجموعه زر در زمینه اشتغال 

و تولید همراه بــا عملکرد مناســب در حفظ محیط 
زیست افزود: در شرایط کنونی با تمامی مشکالت و 
موانعی که وجود دارد  گروه زر دلسوزانه و متعصبانه 
به تولیــد و اشــتغال مشــغول هســتند و محصوالت 

متنوعی تولید می کنند.
 دکتــر مهدی امینی عضــو هیات مدیــره هلدینگ 
زر، بهره جســتن از دانــش فنی روز دنیــا و قرار گرفتن 

در مســیر صنعت دانش بنیان در کنــار اتکا و اعتماد 
به نیروی متخصص داخلی، افزایش ایجاد اشتغال و 
توسعه پایدار و تامین امنیت غذایی  را از جمله ویژگی 

های بارز گروه زر خواند.
اســتاندار بــا بیــان اینکــه قــدردان همــت فعــاالن 
اقتصادی استان هستیم، افزود: با تمام قوا از  صنایع 

استان حمایت می کنیم.

: ر ز در بازدید از گروه صنعتی و پژوهشی ز استاندار البر
قدردان همت متعصبانه فعاالن اقتصادی هستیم
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گروه صنعتی دمیرچی با بومی ســازی، ســاخت و اجرای خطــوط کامل تصفیه 
روغن نباتی با تکنولوژی روز دنیا به همراه سیستم نصب و اتوماسیون آن در کشور، 

دانش بنیان شد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، از روابط عمومی گروه صنعتی دمیرچی، کارگروه 
ارزیابی موسسات و شرکت های دانش بنیان، بررســی مستندات مربوط به گروه 
صنعتی دمیرچی را در دستور کار قرار داد و بعد از تایید اولیه از طرف کارگروه، کارگزار 
ارزیابی از سوی این نهاد معرفی و فرآیندهای مربوطه در قالب تکمیل مستندات 
مورد نیــاز برای ارزیابــی محصــوالت و ارائه به کارگزار، جلســات بازدید از شــرکت و 
مصاحبه با نیروهای تحقیق و توسعه دخیل در فرآیند تولید محصوالت، آغاز شد.

بنا بر این گزارش مطابق مصوبه این کارگروه، »خطوط کامل تصفیه روغن نباتی 
بــا تکنولــوژی روز دنیا بــه همراه سیســتم نصب و اتوماســیون« به عنــوان خطوط 
دانش بنیــان مورد تایید قرار گرفت و شــرکت تولیدی صنعــت دمیرچی، به عنوان 

ارائه دهنده انحصاری این محصول به عنوان شرکت دانش بنیان معرفی شد.
گفتنی است گروه صنعتی دمیرچی به عنوان اولین و تنها شرکت دانش بنیان در 

زمینه ساخت ماشین آالت و تجهیزات صنعت روغن نباتی با بهره گیری از مدیران 
و کارکنان با تجربه و تکنولوژی روز دنیا، توانســته اســت ســهم قابل توجهی از بازار 

ساخت ماشین آالت ایران و کشورهای منطقه را به خود اختصاص دهد.
الزم به ذکر اســت که گروه صنعتی دمیرچی با بهره گیری از زیرساخت تجهیزات 
منحصربه فرد و همچنین تیم مهندسی کارآزموده، قادر است در طیف وسیعی از 
پروژه های صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی، نفت، گاز و پتروشیمی و .. خدماتی 

چون ساخت و تامین تجهیزات، مشاوره و طراحی را به مشتریان خود ارائه دهد.

افتخاری ارزشمند برای ماشین سازان صنایع غذایی 
ایران؛ گروه صنعتی دمیرچی دانش بنیان شد

به مناسبت روز جهانی استاندارد صنایع سبر ژال واحد نمونه استاندارد شد و لوح تقدیر 
دریاف کرد.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، در متن لوح آمده است:
، مســتلزم همکاری و همفکری همه عوامل  بدون تردید تحقق اهداف توســعه پایدار
تاثیرگــذار در امــر تولیــد و تجــارت در ســرزمین پهنــاور ایران اســالمی اســت. اســتفاده 
از ابرازهــای موجــود اعــم از اســتانداردهای ملــی و بیــن المللــی و اهتمــام بــه مقولــه 

استانداردسازی و کیفیت تاثیر شگرفی در پیشبرد اهداف ذکر شده دارد.
کنون با فرارسیدن روز جهانی استاندارد در ســال 1400، بر خود وظیفه می دانیم که  ا
از زحمات جنابعالی و همکاران محترمتان برای کسب عنوان “شایسته تقدیر در حوزه 
استانداردسازی و ارتقای کیفیت محصوالت” تقدیر و تشکر نمائیم. توفیق روز افزونتان 

را از درگاه ایزد منان خواستاریم.
 بر اســاس گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، شــرکت صنایع شــیر ژال پس از گذشــت ربع قرن تجربه در زمینه فعالیت متمرکز و تخصصی تولید محصوالت لبنی، 

اولین تولید کننده محصوالت لبنی پاستوریزه فاقد آنتی بیوتیک در منطقه می باشد.

صنایع شیر ژال واحد نمونه استاندارد شد
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در بیســت و پنجمیــن همایــش روز ملــی صــادرات برنــد میهــن بــه عنــوان 
صادرکننده نمونه ملی معرفی شد.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، بیست و پنجمین همایش روز ملی صادرات 
با شعار »صادرات پشتیبان رونق تولید« برگزار شد.

، سید رضا  در این مراســم که با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

فاطمــی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شــد شــرکت میهــن به عنوان 
صادرکننده نمونه ملی در سال 14۰۰ معرفی گردید.

صــادرات گســترده محصوالت شــرکت میهن شــامل انــواع بســتنی، لبنیات و 
آبمیوه و ارزآوری حاصل از آن برای کشــور باعث شــد تا میهن شایســته دریافت 

این عنوان گردد.

با حکم مدیرعامل سرمایه گذاری آتیه صبا، عضو جدید هیئت مدیره شرکت 
صنایع شیر ایران )پگاه( منصوب و نخستین جلسه نیز با اعضای جدید تشکیل 

و رئیس هیئت مدیره انتخاب شد.
 به گزارش کارآفرینی و صنعت غــذا ، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل 
شرکت صنایع شیر ایران )پگاه(، 1۰ آذر 14۰۰ در جلسه ای با حضور حسن تاجیک 
مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا، عبداالمیر باروتکوب، به عنوان عضو جدید هیئت 

مدیره شرکت صنایع شیر ایران، منصوب شد.
در ایــن جلســه، پس از تودیــع ولی ملکــی عضو و رئیس ســابق هیئــت مدیره 

صنایع شیر ایران ، باروتکوب به عنوان عضو موظف هیئت مدیره به نمایندگی 
از هلدینگ آتیه صبا معرفی شد.

، اعضای هیئت مدیره تشــکیل جلسه  پس از این مراســم و در نشســتی دیگر
کثریت حاضرین هیئت مدیره، عبداالمیــر باروتکوب را به عنوان  داده و بــا رای ا

رئیس هیئت مدیره انتخاب کردند.
گفتنی است، در جلسه هیئت مدیره، محمدمهدی عزیزی نائب رئیس هیئت 
مدیره شرکت صنایع شیر ایران، عبداهلل قدوسی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 

و نرگس یزدانیان عضو هئیت مدیره حضور داشتند.

عبداالمیر باروتکوب رئیس هیات مدیره 
صنایع شیر ایران شد

میهن صادرکننده نمونه ملی شد
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کارخانه البرز پلور مدرنترین و بزرگترین کارخانه آب معدنی کشور است که در آمل قرار دارد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، راه پرپیچ خم آمل به الریجان و بازدید از کارخانه البرز پلور در منطقه الســم پشت سر می گذاریم. کارخانه ای که در مساحتی به 

میزان 5۰هزار متر مربع و با ظرفیت تولید آب معدنی ۳۶ هزار بطری در ساعت با سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهرستان آمل راه اندازی شده است.
 مهندس احمدی مدیر کارخانه البرز پلور از آینده ای روشن برای اشتغال زایی خبر می دهد و می گوید: مدیریت مجموعه در کنار تمامی کارکنان هر مانعی در مسیر 

تولید را با توکل به خدا و پشتکار پشت سر می گذارد . و با توجه به نام سال که ازطرف مقام معظم رهبری نام گذاری شده تالش خود را افزایش می دهند.
احمدی با اشاره به اینکه، این کارخانه محصوالت خود را با برند آب معدنی میوا به بازار ارائه کرده است ، افزود: این کارخانه در کنار چشمه شیخ علی خان دردامنه 
کوه همیشه سرفراز دماوند قرار دارد و از سال 1۳۹۸ بعد از اخذ مجوزات الزم و آزمایش های تخصصی در مورد کیفیت آب ، تولید آب معدنی خود را در فاز اول محصوالت 

آغاز کرده است.
احمدی افزود: در شرایط فعلی 25۰ نفر به صورت مستقیم و 1۰۰۰ نفر بصورت غیر مستقیم در این شرکت فعالیت می کنند . چنانچه فازهای بعدی تولید محصول 

ما که تولید دوغ محلی و ماالعشیر راه اندازی شود بر تعداد افراد افزوده می شود و با افزایش ظرفیت 
ها تا پایان سال 14۰1 به حدود 2 میلیون بطری در روز و اضافه کردن محصوالت در سایزهای متنوع، 

این شرکت به بزرگترین تولید کننده آب معدنی کشور تبدیل خواهد شد.
مدیر کارخانه البرز پلور در ادامه گفت: محصوالت آب معدنی در بطری های 2۰۰، 5۰۰ و 15۰۰ ســی 
کستان صادر  سی بدست مصرف کننده می رسد که عالوه بر بازارهای داخلی به کشورهای عمان و پا

کرات در حال انجام است. می شود و برای صادرات به چین و امارات ، قطر و کویت مذا
احمدی با بیان اینکه در زمینه تولید دوغ ۹5 درصد خط تولید برای تولید دوغ محلی آماده شده 
است و به تکنولوژی مدرن روز دنیا در دستگاه های این کارخانه اشاره کرد و از تصمیم مدیران ارشد 
در راه انــدازی خط تولید ظروف بســته بنــدی محصوالت و خط تزریــق و تولیــد درب آب معدنی در 

مجموعه نیز خبر داد.
احمدی به بومی بودن نیروهای شاغل در شرکت اشاره داشته و تصریح کرد: این مجموعه با هدف اشتغال زایی برای جوانان شهرستان و استان راه اندازی شده 
که الزم اســت در این خصوص دســتگاه های زیربط همکاری بیشتری باشرکت داشته باشــند . و در شرایطی که حفاظت و حراســت از تولید و اشتغال پایدار ضرورت 

اصلی و اساسی کشور است ؛ دیدگاه و اهداف سرمایه گذاران و مدیران ارشد شرکت تحقق این هدف بوده و بعنوان مهم ترین عامل در کارخانه تبیین شده است.
مدیر کارخانه البرز پلور از وجود آزمایشگاه های مجهز در شرکت برای سنجش کیفیت محصول نهایی خبر می دهد و اشاره می کند: تولید محصول با باالترین کیفیت 

و استانداردها با به کارگیری از مدرن ترین ماشین آالت و کنترل کیفی روزانه محصول یکی از مجهزترین آزمایشگاه های آب تعهد و رسالت سازمانی البرز پلور است.
کیفیت موجب شده که آب معدنی میوا در  وی گفت: این کارخانه باعدم مجاورت با کارخانجات صنعتی و صنایع آالینده و همچنین وجود ذخایر زیرزمینی آب با

سطح برندهای مشابه جایگاه ممتازی رادر کشور درمیان مصرف کننده گان پیدا کند.
احمدی درپایان با توجه به اینکه این شرکت 1۰ درصد آب شرب بسته بندی کشور را تولید می کند از مسئولین در خواست کرد که نسبت به مشکالت و دغدغه های 
تولید کنندگان توجه بیشتری نمایند تا سرمایه گذاران که تمام هم و غم خود را برای تولید و اشتغال قرار داده اند سرخورده نشوند و موجب شکوفایی و آبادانی منطقه 

و کشور شوند.

مدرنترین و بزرگترین کارخانه آب معدنی کشور در آمل

همزمان با بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری صنعت،معدن و تجارت شرکت 
کارون به عنوان مرکز برتر تحقیق و توسعه صنعت کشور انتخاب شد. زرما

به گــــزارش کارآفرینی و صنعت غذا، همزمان با بزرگداشــــت هفته پژوهش و 
کید مستمر بر  کارون به واسطه تا فناوری صنعت،معدن و تجارت شرکت زرما
پژوهش های علمی و کاربردی در راستای حفظ و ارتقاء دائمی سطح تولیدات 
سالمت محور خود در طی سالیان متمادی، بعنوان مرکز برتر تحقیق و توسعه 

صنعت کشور انتخاب شد.
کارون که به عنوان بزرگترین تولیدکننده و اولین صادر  شــــرکت صنعتی زرما
کارونی در ایران شناخته می شود، همواره با تصریح بر نقش موثر  کننده انواع ما
پژوهش، بنیان تمامی امور تولیدی و صنعتی خود را بر زیرساخت فعالیت های 

علمی و تحقیقاتی استوار نموده است و در این راستا ضمن فراهم آوری سطح 
برتر کیفی تولیدات خود، با ورود بر عرصه های نوین محصوالت سالمت محور، 
کارونی در کشور، یکی از حامیان حقوق مصرف کننده نیز  با ارائه نسل جدید ما

شناخته می شود.

زرماکارون مرکز برتر تحقیق و توسعه صنعت 
کشور شد
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وزیر جهاد کشــاورزی با حضور در شهرســتان پیشــوا، از روند فعالیت کارخانه 
، کارخانه تولید محصوالت لبنی و شیرخشک بازدید کرد. شمه شیر

کارخانه شمه شیر یکی از بزرگترین کارخانه های تولید زنجیره خام شیر است 
که در حاشیه بزرگترین واحد دامداری پیشوا احداث شده است.

 ، سرپرست فرمانداری پیشوا در حاشــیه این بازدید گفت: کارخانه شمه شیر
بزرگتریــن کارخانه تولید شیرخشــک خاورمیانه اســت و عالوه بر شــیر خشــک، 
کره پاســتوریزه و خامه نیز تولید می کند و با اعتباری بالغ بر ۳۳۰ میلیارد تومان 

احداث شده است.

ابراهیــم تاجیک نــوری افزود: ایــن کارخانــه در زمینی به مســاحت ۶ هکتار و 
بنای حدود 2۳ هزار مترمربع در روستای چالتاسیان شهرستان پیشوا احداث 

شده است.
وی ادامه داد: ظرفیت تولید ساالنه این کارخانه، سه هزار و 5۰۰ تن شیرخشک 
پرچرب، 2۶ هزار تن شیرخشــک کم چرب، هفت هزار و 5۰۰ تن کره پاستوریزه و 

هشت هزار و 1۰۰ تن خامه است.
تاجیک نوری اضافه کرد: با راه اندازی هر 2 فاز این کارخانه، ۸۰۰ نفر به  صورت 

مستقیم و 2 برابر این تعداد به صورت غیرمستقیم  مشغول به کار می شوند.

با حضور معاون اول رئیس جمهور، شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به عنوان 
صادرکننده ممتاز کشوری، شناخته شد.

بــه گــزارش کارآفرینــی و صنعــت غذا، طــی مراســمی و بــا حضور محمــد مخبر 
معاون اول رئیس جمهور از صادرکنندگان نمونه کشــور تجلیل و لوح و تندیس 
صادرکننده ممتاز برای ســومین بار به شــرکت بازرگانی صنایع شیر ایران، اهدا 

شد.

در این مراسم 2 صادرکننده مدال افتخار صادرات دریافت کرده و 7 شرکت به 
عنوان صادرکننده ممتاز و ۳7 شرکت به عنوان صادرکننده ملی انتخاب شدند.

بر اســاس ایــن گــزارش، رویکرد توســعه صــادرات شــرکت صنایع شــیر ایران و 
ارزآوری برای کشــور موجب شــد تــا این شــرکت علیرغم تمــام موانع پیــش رو از 
جمله تحریم، شیوع کرونا و بسته شدن مبادی خروجی اهداف صادراتی خود 

را محقق کند.

وزیر جهاد کشاورزی از روند 
تولید محصوالت لبنی کارخانه 

شمه شیر بازدید کرد

پگاه در میان ۷ صادرکننده ممتاز کشور
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ویکرد  دومین جشنواره ملی سالمت غذا، با ر
ارتقای سطح سالمت غذا، برگزار شد

دومین جشنواره ملی سالمت غذا، با رویکرد ارتقای سطح سالمت غذا و 
با هدف شناسایی برندهای پیشرو در تحقیق، توسعه و تولید محصوالت 
سالمت غذایی روز دوشنبه 24 آبان با حضور مقامات ارشد سازمان غذا و 
دارو، وزارت بهداشت، وزارت صمت، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع 
غذایی کشــور و انجمن علوم و صنایع غذایی ایران در مرکز همایش های 

بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.
در ابتــدای این جشــنواره دکتر عزیزی، ریاســت انجمن علــوم و صنایع 
غذایــی ایــران و مدیرکل ســابق فرآورده های غذایی ســازمان غــذا و دارو، 
گفت: امیــدوارم که مطالبــی کاربردی و کلیــدی با حضور عزیــزان انجمن 
علوم صنایع غذایی ایران و اداره فرآورده های غذایی و آشامیدنی مطرح 
شود و در آینده ای نزدیک دوباره همگی شاهد برگزاری چنین جشنواره ای 
کز  باشــیم. هدف ما در چنین جلســاتی بیشتر ســر و ســامان دادن به مرا
عرضه غیرکارخانه ای است، چون در بخش کارخانه ای فعالیت های بسیار 
خوب و قابل قبولی صورت گرفته اســت. معتقدم که پیشــگیری همیشه 
بهتر از درمان اســت و غذا و نوشیدنی مناســب می تواند به خوبی مقابل 
بسیاری از هزینه های اضافی را از جامعه بگیرد و این مهم بیشتر بر عهده 
تولیدکنندگان اســت که امیدوارم بتوانیم با وجود شــرایط ســخت تحریم 
این رفورم اقتصادی را با اصالحات در تأمین ارز، صادرات، واردات و تولید 

بهتر مدیریت شود.
دکتر عزیزی در پایان تصریح کرد: در کشــور حدود 25٠٠ کارخانه)بیشتر 
از ١٠ کارگر( داریم کــه این ها به میزان زیادی در ســال تولید دارند که مبلغ 
قابــل توجهی اســت، چون هــم می تواننــد نیازهای داخــل را رفــع کنند و 
هــم در بخش صــادرات نیــز فعال باشــند. امیــدوارم کــه در آینده شــاهد 
شکوفایی بیشــتر صنایع غذایی کشور باشــیم و ما نیز آماده ارائه مشاوره 

به تولیدکنندگان هستیم.
در ادامــه جشــنواره مهندس شــافعی نیا، دبیــر انجمن علــوم و صنایع 
غذایــی ایــران با بیــان این که صنعتگــران غذایــی در خط مقدم ســالمت 
هســتند، گفــت: تولیدکنندگان غذایی کشــور بــا وجود مشــکالت متعدد 
همچنــان بــا انگیــزه در حــال فعالیت هســتند، بــه همین دلیــل تصمیم 
گرفتیم با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی از این تالشگران تقدیر کنیم. 
واقعیت این است که امنیت غذایی تنها شامل کمیت و کیفیت نمی شود، 
گر رعایت  بلکه بهداشــت غذایی یکی از ارکان مهم محسوب می شود که ا
نشود هزینه های زیادی باید در مسیر سالمت جامعه صرف شود. در واقع 
ســالمت غذا یعنی ســالمت جامعه و حاال که مردم با مشکالت اقتصادی 

روبرو هستند، باید با غذای سالم هزینه های آن ها را به حداقل رساند.
اما دکتر زهــرا عبدالهی، مدیــرکل دفتر بهبــود تغذیه جامعــه، به عنوان 
ســخنران بعــدی در جایــگاه قــرار گرفــت و در حوزه هــای نقــش تغذیه در 
گیر در ایــران، بار  ســالمت، عوامل خطر غذایــی، روند بیماری هــای غیروا
، ارائه  گیر، رتبه بندی ١٠ عامل خطر در کشور اقتصادی بیماری های غیروا
الگوی مصرف عوامل تغذیه ای و شیوع اضافه وزن، دیابت و مصرف شکر و 
نمک موضوعات قابل توجهی را برای حاضرین در جشنواره مطرح نمود.

گیر وزارت بهداشت  بعنوان  دکتر پریانی، نماینده دفتر بیماری های غیروا
ســخنران بعدی متذکر شــد: صنایع غذایی کشــور جایگاه بســیار مهمی 
در کاهش هزینه های ســالمت جامعــه دارند و در ضمــن می توانند در امر 
اشتغال زایی نیز نقش مهمی را ایفاء نمایند. سالمت جامعه دارای یکسری 
گر  پیش نیاز است که یکی از آن ها همین اشتغال محسوب می شود، چون ا
مردم درآمدی نداشته باشند، بدون تردید قادر به تهیه غذای سالم و مفید 
هم نخواهند بود، به همین دلیل صنایع غذایی شریک نظام سالمت در 
گیر، عوامل  کشور است. وی ادامه داد: مهم ترین دلیل بیماری های غیروا
تغذیه ای است و رژیم غذایی ناسالم) پرخوری و پرکالری( موجب افزایش 

گیر می شوند. چاقی و بروز بیماری های غیروا
در نهایــت دکتــر فاطمــه اســفرجانی، نماینــده انیســتیتو تحقیقــات 

تغذیه ای و صنایع غذایی کشور پیرامون استراتژی های 
کاهــش نمــک و چربــی در زنجیــره غذایــی ایــران 
موضوعاتی را مطرح کرد و در پایان تمامی سخنرانان 
و تولیدکننــدگان بیانیــه دومین دوره جشــنواره ملی 

سالمت را امضاء کردند.
در بخش برندهــای غذایی، در مجمــوع 7۰ برند نام 
آشــنای صنعت غذا با شــعار همه با هم برای سالمتی، 

بــه معرفــی جدیدتریــن دســتاوردهای خــود در تولیــد 
محصوالت سالمت پرداختند.

در پایــان مراســم اهــداء تندیــس زرین دومیــن دوره 
جشنواره ملی سالمت غذا به گروه صنعتی و پژوهشی 

زر، شــرکت کدبانو )دلپذیر(، صنایع شــیر ایران، 
شرکت شبکه بادران، شرکت نان سحر، شرکت 
گوشــتیران(، صنعت  پروتئین گســتر ســینا )
غذایی کورش، گروه صنایع غذایی اصفهان 

فرخنده و تعدادی دیگر از تولیدکنندگان برتر 
صنایع غذایی صورت گرفت.
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کنسرو تن ماهی از جمله غذاهای مورد عالقه در بین مردم است، 
که آن را به صورت ســرد یــا گرم، در ســاالد و انواع مختلــف غذا مورد 
استفاده قرار می دهند. کنسرو تن ماهی به دلیل ماندگاری طوالنی، 

طعم خوب و خواص عالی از پرطرفدارترین انواع کنسروها است و شرکت ویلو 
پروتئین پارس)ویلورا( یکی از تولیدکننده  هایی است که بهترین تن ماهی  ها را 

برای برترین برندهای بازار تولید می  کند.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا به نقل از عصر اقتصاد؛ کارخانه ویلو پروتئین 
غ قطعه  بنــدی و انجمــاد آبزیان،  پــارس )ویلــورا( تولیدکننده کنســرو ماهی، مــر
2۳بهمــن ســال ۹۹ و در ادامــه اجــرای ویــژه برنامــه هــای گرامیداشــت چهل و 
دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، با ظرفیت تولید ساالنه 5 هزار تن کنسرو 
و سردخانه دو منظوره با ظرفیت 15۰۰ تن با سرمایه  گذاری سیصد میلیارد ریال 

و اشتغال ۳5 نفر افتتاح و به بهره برداری رسید .
گر کمــی در بــازار چرخیــده باشــید متوجه ایــن قضیه شــده اید که  شــاید ا
برترین برندهای داخل بازار فقط با تن ماهی ســاده در روغن گیاهی در بازار 
هســتند ولــی ویلورا ایــن روزها انــواع طعم هــای تن ماهــی را تولید و بــه بازار 

عرضه می  کند.
با فرهاد اســکندری، مدیر عامل شــرکت ویلو پروتئین پارس و مســئول کمیته 
واردات ماهیان تن سندیکای کنسرو کشور گفتگویی انجام داده ایم که در ادامه 

می  خوانید:
 ارائــه طعــم  هــای جدیــد بــرای برنــد یــک کنســرو جدیــد چقــدر در 
درآمدزایی برای شــما مؤثر بوده اســت؟ آیــا طعم  های دیگری هم وارد ســبد 

محصوالت شما خواهد شد؟
تولید و ارائه طعم جدید کنسرو ماهی، بیش از همه برای تکمیل سبد غذایی 
کنــون  جهــت مصرف کننــده بــوده و تاثیــر چندانــی در افزایــش درآمــد نــدارد و ا
کنسرو ماهی ویلورا با طعم  های دودی، روغن زیتون، شوید و فلفلی ذائقه  های 

گون را پوشش داده است. گونا
گــر مزیتی بــرای برند ویلورا نســبت به دیگــر محصوالت بــازار در نظر   ا

گرفته  اید آن را توضیح دهید؟
در تولید کنسرو ماهی ویلورا فقط و فقط از ماهی تن وارداتی استفاده می شود 
کــه با آخریــن تکنولوژی روز در کشــتی  هــای مجهــز اروپایی صیــد و منجمد می  
کتورهــای غذایی ماهی به طور کامل حفظ شــده و با  شــوند به طوریکه تمام فا
توجه به انجماد ماهی در آب نمک در دمای 2۰- درجه سانتیگراد، مزه شوری 
ماهــی به طور طبیعی بــوده و ما در کارخانــه به صورت صنعتی نمک به کنســرو 

اضافه نمی  کنیم.
درحالیکه در تولید کنسرو با ماهیان صید داخلی، تولیدکننده باید نمک را به 

صورت صنعتی و با دستگاه نمک پاش به کنسرو اضافه کند.

 
آیا بازارهای صادراتی هم داشته  اید؟ چگونه به این بازارها ورود پیدا کردید؟
کــرات فشــرده ای بــا تجــار  تیــم صادراتــی مجموعــه ویلــورا مدتــی طوالنــی مذا
کستان، عمان، تاجیکستان و … داشته اما متاسفانه  کشورهای عراق، سوریه، پا
، به سختی امکان بستن قرارداد و فیکس کردن قیمت  به دلیل بی ثباتی نرخ ارز
صادراتــی نهایتا به مدت 15 روز را داریم و تجار کشــورهای دیگــر با بی اعتمادی 
نســبت به تولیدکننــده ایرانی، ترجیح می دهنــد محصوالت مورد نیــاز خود را از 
کشورهای دیگر مثل ترکیه خریداری کنند. با این اوضاع نابسامان ارزی صادرات 
محصوالت ایرانی بسیار سخت و پر ریسک خواهد بود و بازار پر رونق کشورهای 

گذار شده است. همسایه، در نبود ایران به راحتی به رقبا وا
 افزایش قیمت دالر هزینه  های بسته  بندی را برای صنعت کنسرو به 

شدت افزایش داده است، شما برای مدیریت این وضع چه کرده  اید؟
، قیمت تمام شده کنســرو ماهی را تنها در مدت ۳  افزایش پر شــتاب نرخ دالر
ســال حدودا” ۶۰۰ درصــد افزایش داده اســت، تحریم هــای بین المللی و ملحق 
نشــدن بــه قراردادهــای شــفافیت مالــی هزینــه  هــای ســنگینی را تحــت عنوان 
کارمزد انتقال پول به پیکره تولید کشور وارد کرده و از طرفی به دالیل تورم افسار 
گســیخته توان خرید مردم به شــدت افت کرده اســت و متاســفانه شاهد خروج 
کنسرو ماهی تن از سبد غذایی خانوار هســتیم، با ادامه این شرایط نفس نیمه 
جان معدود کارخانه  های کنسروسازی فعال به زودی قطع خواهد شد و سیل 
انبوه کارگران بیکار شده را به آمار سنگین بیکاری در استان ها اضافه خواهد کرد.
 انتظار شما از مدیران دولت سیزدهم در زمینه حمایت و رفع موافع 

تولید چیست؟
مهمتریــن انتظاری کــه تمام بخــش تولید کشــور دارنــد، ثبات نرخ ارز اســت. 
در ســایه نوســانات شــدید ارزی و تــرس از تحریم  هــای همه  جانبه، کشــورهای 
گون به ســختی حاضر به همکاری با تولیدکننده ایرانی هستند و متاسفانه  گونا
در سال های گذشــته بخش اعظم مشتریان و بازارهای هدف جذب کشورهای 

دیگر شده و بازار صادراتی محصوالت ایرانی روز به روز افول می  کند.
افزایش تولید ناخالص و تقویت اقتصاد ملی نیازمند برقراری ارتباط با جامعه 
جهانی اســت، زیر ســایه ســنگین تهدید، تحریم و ترس هیچ روزنه امیدی برای 

رونق تولید نیست.
در صورت رفع تحریم  ها بســاط ارزهای چند نرخی برچیده می  شــود و تمامی 
تولیدکنندگان در رقابتی برابر و بدون اســتفاده از رانت چرخ اقتصاد کشــور را به 

راحتی به حرکت در می  آورند.

وتئین پارس:  مدیرعامل شرکت ویلو پر

و  وج کنسر شاهد خر
ماهی تن از سبد 

غذایی خانوار هستیم
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دکتر فرهاد ســحرخیز مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره گروه زعفران سحرخیز از مدل سازی تولید 

زعفران در شرایط کنترل شده خبر داد.
به گــزارش کارآفرینی و صنعت غــذا، دکتر فرهاد 
؛ مدیرعامــل گــروه کشــاورزی تولیــدی  ســحرخیز
ســحرخیز اظهــار کــرد: گرمایــش زمیــن، تغییرات 
اقلیمی و سایه سنگین خشکســالی، تهدیدهای 
جدی هستند که همه دنیا از جمله ایران را تحت 

تاثیر قرار داده  است.
وی گفــت: بنابرایــن بســیار حیاتــی اســت که با 
اقداماتی پژوهشی و آینده نگرانه شیوه های جدید 
کشــت محصوالت مختلــف کشــاورزی و باالخص 
تولیداتی استراتژیک، نظیر زعفران را مورد ارزیابی 

قرار دهیم.
سحرخیز افزود: با توجه به رویکرد اخیر بازارهای 
جهانی مبنی بر تولید و خرید محصوالت ارگانیک، 
تولید محصوالت کشاورزی در شرایط کنترل شده 
می تواند منجر به تولید محصوالتــی عاری از کود 

و سموم باشد.

وی بیــان کرد: طی ســال های گذشــته به دلیل 
اســتفاده بی رویــه از کود و ســم، متاســفانه حتی 
در مزارعی که در 1۰ ســال  اخیر از هیچ گونه کود و 
سمی استفاده نشده نیز شاهد باقیمانده سموم 
هستیم که البته این موضوع تهدید بسیار جدی  

برای صنعت زعفران ایران است.
کــرد: زعفــران گیاهــی اســت  ســحرخیز اظهــار 
اســتراتژیک در دنیــا، کــه بالغ بــر ۹۰ درصــد تولید 
آن در ایــران صــورت مــی پذیــرد بنابراین نیــاز به 
مدلینگ کردن این گیاه ارزشمند نظیر مدلینگ 
ذرت در آمریــکا و برنــج در تایلنــد، بســیار ضروری 

است.
این کارآفرین برجســته کشور ادامه داد: در این 
شیوه از تولید با اندازه گیری دقیق دمای بحرانی، 
شــرایط نــوری، رطوبتــی، زمــان و میــزان گلدهــی 
بدون محدودیت مزرعه می توان به مدل درستی 
از رشــد و گلدهی زعفران دســت یافت. همچنین 
می تــوان بــا وارد کــردن شــرایط محــدود کننــده 
مزرعه، بر حســب کیفیــت پیــاز و مدیریت اعمال 
ع، عملکرد و کیفیت زعفران را پیش  شده در مزار

بینی کرد.
ســحرخیز به چالش  های صنعت زعفران اشاره 
کــرد و گفــت: یکــی از چالش های صنعــت زعفران 
ک  در حوزه پس از برداشت عدم مکانیزه بودن پا
کردن گل زعفران اســت. صنتعگران این حوزه هر 
ســاله با چالــش تولیــد گل در بازه زمانــی محدود 
مواجه اند که به کمک این روش می توان از دوماه 
قبل تــا چهار مــاه پس از پایــان فصــل گل زعفران 

در هــر منطقــه  اقــدام بــه تولیــد 
زعفران کــرد و بدین ترتیب طول 
بازه زمانی مواد اولیه و به عبارتی 
ک ماشــین های گل  دیگــر خــورا

پرکنی را فراهم کرد.
وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکه 
دنیــا با چالــش گرمایــش زمین و 
تغییرات جــدی اقلیمــی مواجه 
کشــور  اســت ایــن خطــر بــرای 
ایــران از یــک ســو بــه دلیــل قــرار 
گرفتن در ناحیه گرم و خشک به 

شــدت جدی تر است و از سوی دیگر افت شدید 
بارش های ساالنه برای محصوالت کشاورزی ایران 
و باالخص زعفران مزید بر علت شده است. براین 
اســاس به عنــوان بزرگتریــن تولیدکننــده جهانــی 
زعفران انجام فعالیت های پژوهشــی و مطالعاتی 
جهــت تولیــد در شــرایط کنتــرل شــده بســیاری 

ضروری است.
سحرخیز بیان کرد: بررسی متغیرهائی نظیر نور، 
ســرما، رطوبت، در کنترل زمــان گلدهی و کیفیت 
زعفران بعمل آمده، بررســی بهترین بســتر جهت 
کاشــت زعفــران در شــرایط کنترل شــده،  بررســی 
بهتریــن شــیوه تغذیــه زعفــران در محیــط بــدون 
ک بــا هدف حفظ پیاز و درشــت شــدن پیاز و  خا
کوتاه کردن فاصله تولید تا فرآوری با هدف بدست 
گی هــای کیفــی )قــدرت  آوردن محصولــی بــا ویژ
رنگــی، عطــر و طعــم(، کمــی )عیــار گل( و فیزیکی 

)بازارپسندی( از اهداف پروژه شرکت است.
مرتضی مذهبی؛ معاونت پژوهشــی مرکز علمی 
کاربردی سحرخیز بیان کرد: در حال حاضر تولید 
زعفــران در شــرایط کنتــرل شــده مقــرون بصرفــه 
نیســت امــا تحقیقــات و مطالعــات هدفمنــد در 
این مســیر می تواند دســتاورد هایی ارزشــمند از 
جمله تولید محصوالت ارگانیک و عاری از سموم، 
نیازســنجی دقیق گیاه زعفران و ترسیم مدلینگ 
زعفران، افزایش بازه زمانی تولید زعفران، افزایش 
عیــار زعفــران بــا کوتــاه کــردن فاصلــه برداشــت تا 
فرآوری و بسیاری مزایای دیگر را به دنبال داشته 

باشد.

وه زعفران سحرخیز خبر داد: مدیرعامل گر

مدل سازی تولید زعفران در ایران
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و منصوب شد مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذاودار

وستا درگذشت دکتر احمد ر

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو طی حکمی 
دکتر فرامرز خدائیان چگنی را به عنوان مدیرکل امور 
فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو 

منصوب کرد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا  به نقل از سازمان 
غذا و دارو؛ دکتر بهرام دارایی در این حکم آورده است: 
بــا توجه بــه تعهــد، تخصــص و تجربیات ارزشــمند 
جنابعالــی، به موجــب این ابــالغ به عنــوان مدیرکل 
امــور فــرآورده هــای غذایــی و آشــامیدنی ســازمان 

منصوب می شــوید تــا در صیانت از دســت آوردهای 
نظام مقدس جمهوری اسالمی، سیاست های دولت 
مردمی و تحقق اهداف و سیاست های کالن سالمت 

و برنامه های سازمان انجام وظیفه نمایید.
امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری 
از رهنمودهای مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( 
و اهتمــام دولــت انقالبی بــه عدالت محــوری، مردم 
کدســتی، فسادســتیزی و قانون مــداری در  داری، پا

انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

دکتــر احمــد روســتا ملقب بــه پــدر بازاریابــی نویــن در ایــران، پس از 
ســال ها مبارزه با بیماری ۲0 آذرماه دار فانی را وداع گفت.

به گــزارش کارآفرینــی و صنعت غذا، دکتــر احمد روســتا ملقب به پدر 
بازاریابی نوین در ایران در ســال 13۲7 و در شــهر یزد دیده به جهان 
گشــود. وی مــدرک دکتــرای مدیریــت خــود را از دانشــگاه برادفــورد 

انگلستان در سال 1979 میالدی اخذ نمود.
وی دارای 34 ســال ســابقه تدریــس، تحقیــق و مشــاوره در امــور 
مدیریــت، بازاریابی، صــادرات ، تبلیغــات و مدیریت اســتراتژیک بود و 

دارای مقاالت و کتاب های تالیفی متعددی می باشــد.
کافی است دانشجوی رشته های مدیریت و حسابداری بوده باشید 
یــا اینکه مقــداری در رابطه بــا » بازاریابــی « کنکاش کرده باشــید تا نام 
دکتر احمد روستا، اســتاد شناخته شده بازاریابی به گوش تان خورده 

باشد.
دکتر روستا مدرس دروس مرتبط بازاریابی و مدیریت بازار در مقاطع 

کارشناسی و کارشناسی ارشــد دانشگاه شهید بهشتی بود.
او ترجمه هــای فراوانی در مــورد خاطــرات بازاریابــان و اصطالحات 
و دســتورالعمل های عامیانه بازاریابــی با کمک دانشــجویانش انجام 

داده است.
آز آثار دکتر احمد روســتا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مدیریت بازاریابــی )به همراه دکتر داور ونوس و دکتــر عبدالحمید 	 
ابراهیمی(

تحقیقات بازاریابی)نگرشــی کاربردی()به همــراه دکتر داور ونوس 	 
و دکتر عبدالحمید ابراهیمی(

رفتار مصرف کننده	 
مدیریت صادرات و بازاریابی بین المللی	 
کتیکهای تبلیغات	  تکنیکها و تا
مدیریت و مهارتهای فروش	 
با بزرگان بازاریابی دنیا	 
نخبگان بازاریابی	 

از رویا تا واقعیت	 
مهندسی ذهن و ان ال پی	 
برنامه ریزی رسانه های تبلیغاتی	 
تبلیغات تریزی	 
گنجینه فروش	 
الگوی مدیریت یزدی ها	 
کیمیای فروش با جاذبه های مالی وعاطفی	 
مدیریت استراتژیک تبلیغات	 
راهگشای فروش	 
کسب کار سبز	 
بازاریابی عصبی	 

ماهنامــه کارآفرینــی و صنعت 
و غذا، این ضایعــه را به خانواده 
تســلیت  ن  یشــا ا ن  ا د گر شــا

عرض می کند.
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رئیس اتاق بیرجند: 

وند سرمایه گذاری و ارتقای شاخص های توسعه ای باید تقویت شود ر

ونی:  عضو انجمن صنفی کارفرمایان و تولیدکنندگان ماکار
خط تولید یک کارخانه صنایع غذایی به دلیل شکایت متوقف شد

محســن احتشــام در نشســت شــورای گفت وگوی خراســان جنوبــی با اشــاره به 
راه اندازی ستاد توســعه خاوران برای ایجاد تحول در سرمایه گذاری این استان، بر 

کید کرد. لزوم تقویت این روند تأ
بــه گــزارش کارآفرینــی و صنعت غــذا، به نقــل از اتــاق بازرگانــی ایران؛ رئیــس اتاق 
بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی بیرجند گفــت: با راه اندازی ســتاد توســعه 
خاوران، تحولی در حوزه ســرمایه گذاری خراســان جنوبی ایجاد شــد کــه این روند 

باید تقویت شود.
محســن احتشــام در ســی و دومین نشســت شــورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی اســتان خراســان جنوبی، افزود: روند خوب ســرمایه گذاری در خراسان 
جنوبی نباید متوقف شود و باید استمرار داشته باشد تا شاهد ارتقای شاخص های 

توسعه ای در استان باشیم.
رئیس اتاق بیرجند با تشــکر از تالش های اســتاندار خراســان جنوبــی در 1۳ ماه 

گذشــته افــزود: تالش هــای اســتاندار 
باعــث شــد کــه بــه جلســات شــورای 
گفت وگوی دولــت و بخش خصوصی 

نظم بخشــیده شــود و تعامــل خوبی 
بین مدیــران دولتــی و بخش خصوصی 

در راستای رفع مشکالت استان برقرار شود.
وی اظهار کرد: تعاملی که دولت و 

بخش خصوصی در 1۳ ماه گذشته داشتند مثال زدنی بود و استاندار سنگ بنای 
توسعه استان را بر شعار تدبیر، تالش و توسعه قرار داد.

احتشــام همچنیــن گفــت: بارگاه های بهداشــتی زرشــک در راســتای کاهش بار 
میکروبی محصــول اهمیت زیادی دارد و برای صادرات زرشــک بایــد بار میکروبی 

آن کاهش یابد.

ســید یاســر میراحمــدی گفــت: خــط تولیــد یــک 
کارخانه صنایع غذایی در پی شــکایت به طور کامل 
متوقف شــده و کارگران آن بالتکلیف هســتند و مواد 

اولیه آن نیز در حال فساد است.
ســید یاســر میراحمــدی، عضــو انجمــن صنفــی 
کارونی اظهار داشت:  کارفرمایان و تولید کنندگان ما
خط تولید یک کارخانه صنایع غذایی در صفادشت 
در پی شکایت به طور کامل متوقف شد و 4۰۰ نیروی 

انسانی آن معلق شدند.
وی افــزود: ظرفیــت تولید ایــن کارخانــه ماهانه 12 

هزار تــن اســت و کاالهای اساســی مورد نیــاز مردم را 
کنون بــا تعلیق، تولید مــواد اولیه  تولیــد می کند امــا ا
آن در حال فســاد اســت. همچنین مراجــع ذی ربط 
قبــل از اینکــه صحبت ها و مســتندات ایــن کارخانه 
را دریافــت کننــد اقــدام بــه توقــف تولیــد کردنــد این 
درحالــی اســت که تمــام واحد هــای تولیدی ســنگ 
بنایی امنیت غذایی کشور هستند و نباید به راحتی 

تولید را متوقف کرد.
عضــو انجمــن صنفــی کارفرمایــان و تولیدکنندگان 
کارونی ادامه داد: بداخالقی با فعاالن اقتصادی و  ما

سنگ اندازی پیش روی بنگاه های تولیدی در سالی 
که از ســوی مقام معظم رهبری تولید، پشــتیبانی ها 
و مانــع زدایی هــا نامگــذاری شــده، جــای تعجــب و 

سؤال دارد.
وی تصریح کــرد: در شــرایطی کــه بیگانه ها بــا ابزار 
تحریــم قصــد دارنــد، اقتصــاد ایــران را زمین گیــر کند 
و فعــاالن اقتصــادی بــا قبول همــه ســختی ها دل به 
دریای طوفانی تولید زده اند برخی مسؤالن بی اعتنا 
به عواقب تصمیمات خود، مشکالت تولید کننده را 

افزایش می دهند.
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ترامپ در بیمارستان هم از خیر 
مک دونالد نگذشت

کتبــر 2۰2۰ برای  براســاس گزارش هــا، هنگامی کــه رئیس جمهوری پیشــین آمریــکا در ا
درمــان کرونــا در بیمارســتان “والتــر ریــد” بســتری شــده بــود، از رســتوران مک دونالد 

سفارش غذا داد.
، رئیس سابق ستاد کاخ سفید آمده که به  این جزئیات در کتاب جدید مارک میدوز

دست مگی هابرمن، خبرنگار نیویورک تایمز رسیده است.
هابرمن در پیامی توییتری نوشت: میدوز گفته است که وقتی پادتن “ریجنرون” 

تزریق شــده به دونالد ترامپ شــروع به عمل کرد، او مک دونالد را به والتر رید 
آورد.

ایــن رئیس جمهوری ســابق آمریکا در زمــان ابتال به کوویــد-1۹ داروی 
آنتی بادی آزمایشی ریجنرون را برای درمان عالئمش دریافت کرد.

خبرنگار نیویورک تایمز گفت: آنها به دستور پزشک مجبور شدند که 
با محافظ صورت غذا بخورند که هیچکدام از آنها را خوشحال نکرد.

عالقه وافر رئیس جمهوری پیشین آمریکا به فست  فود شناخته شده 
است. کوری لواندوفسکی و دیوید بوسی، از دستیاران سابق 

، ساندویچ ماهی  کمپین ترامپ در کتاب خودشــان آورده اند که سفارش معمول ترامپ در مک دونالد شامل دو همبرگر
و مالت شکالتی است. این غذاها حدود 25۰۰ کالری دارد.   

طبــق گزارش هــا، او طرفدار پر و پا قــرص صبحانه هــای مک دونالد هم هســت و در کارزار انتخاباتــی 2۰1۶ مرتب 
سفارش می داد و گاهی هم در مراسم های کاخ سفید از فست فود استفاده می کرد.

پیشــتر مایکل وولــف در کتابی تحــت عنوان “آتش و خشــم” آورده بود که بخشــی از عشــق و عالقه این 
رئیس جمهوری پیشین آمریکا به فست فود، از “نگرانی همیشگی” او نسبت به مسموم شدن نشات 

می گیرد. او همچنین اعتقاد دارد که مک دونالد از بسیاری از دیگر رستوران ها تمیزتر است

کارآفرینی و  صنعت غذا       آذر ماه 1400       شماره 38 دوره جدید )143(       ماهنامه 
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گانــه در مورد اثربخشــی اســپری بینی جدیــد و نوعی  نتایــج دو آزمایش جدا
آدامس که از ســوی محققان بریتانیایی و آمریکایی انجام شده نشان می دهد 
که این دو محصول توانایی قابل قبولی برای مقابله با ورود ویروس کرونا به بدن 

انسان و تاثیرگذاری مخرب آن بر سلول های آن می شود.
؛ محققانــی که یک ســال به طور مســتقل بــرای آزمایش  به گــزارش یورونیــوز
اســپری بینــی ســاخته شــده در آزمایشــگاه رافائــل واقــع در لندن وقــت صرف 
کرده اند، امیدوارند که بتواند ویــروس کرونا را بدون توجه به انواع جهش یافته 

آن از دلتا گرفته تا اومیکرون متوقف کنند.
کش آپــال، رئیس آزمایشــگاه رافائــل، می گوید: »بــرای این که ویــروس وارد  را
کنش های شــیمیایی بسیار خاص  سلول های بدن انســان شود، باید تحت وا
کنش شیمیایی پیدا کنیم  قرار گیرد و ما توانسته ایم راهی برای دستکاری آن وا

و بنابراین از ورود ویروس جلوگیری کنیم.«
آقای آپال می افزاید: »ما این اسپری را در برابر همه انواع جهش  یافته ویروس 
کرونــا کــه نگران کننــده بوده انــد، آزمایش کرده ایــم و بــا کارایی یکســانی مواجه 

شده ایم چرا که این محصول یک محلول شیمیایی است.«
به گفتــه رئیس آزمایشــگاه رافائل این اســپری کــه pHOXWELL نــام دارد و 
در آن از برخی گیاهان ضدویروس نیز اســتفاده شــده، بیشتر شــبیه یک مانع 
کســن متفاوت  در برابــر ویروس کرونا عمل می کند و از این نظر عملکرد آن با وا
اســت که درواقــع به بــدن ما اجــازه می دهد تــا در مواجهــه با حمله ویروســی، 

پادتن)آنتی بادی( تولید کند.
نتیجــه کارآزمایــی این اســپری کــه در اوج همه گیری ســویه دلتــا در ماه های 
آوریل و ژوئن امسال انجام شــده، نشان می دهد که تنها 1۳.1 درصد از افرادی 
که اسپری دریافت کردند و در عین حال در معرض ویروس کرونا بودند با نتیجه 

آزمایش مثبت کووید-1۹ مواجه شدند.

هر کپســول دارای این اســپری 
با گنجایش الزم برای مصرف یک 
ماهــه طراحی شــده، آزمایشــگاه 

رافائل ادعا کرده که هر بار استفاده 
از ایــن محصــول بــرای مــدت 5 تا ۶ 

ساعت موثر است.
در همیــن حــال، محققــان در دانشــگاه 

پنسیلوانیای آمریکا نیز از نتایج امیدوارکننده
آدامسی خبر داده اند که ویروس کرونا را »به دام می اندازد« و می تواند میزان 
ویروس را در بــزاق دهان محدود کند و مانع از انتشــار آن در زمانی شــود که 
افراد آلوده صحبت می کنند، نفس می کشــند یا ســرفه می کنند. این آدامس 
حــاوی کپی هایــی از پروتئیــن ACE2 موجــود در ســطوح ســلولی اســت که 
ویــروس از آن بــه عنــوان دروازه ای برای نفوذ به ســلول ها و آلــوده کردن آنها 

استفاده می کند.
 Molecular (نتایج آزمایش ایــن آدامس که در نشــریه عملی مولکولی تراپــی
Therapy(٠٠579-7( منتشــر شــده نشــان داده کــه قادر اســت بار ویروســی را 
بیش از ۹5 درصد کاهش دهد. به گفته محققان، آدامس حس و طعمی شبیه 
آدامس های معمولی دارد و می تواند برای سال ها در دمای معمولی نگهداری 

شود و جویدن آن به مولکول های پروتئین ACE2 آسیبی نمی رساند.
هر دو دسته از محققان در آزمایشگاه رافائل و دانشگاه پنسیلوانیا امیدوارند 
که دستاوردهای آنها به دلیل مقرون به صرفه بودن و ساده بودن فرآیند تولید 
آنها بتواند در مهار همه گیری ویروس کرونا به ویژه در کشورهای فقیر که دارای 
کسن دارند، مفید  شبکه بهداشتی ضعیفی هستند و دسترسی محدودی به وا

باشد.

تولید شــیر در آمریکا به رکورد تاریخی ضعیفی رســیده که ممکن است از افزایش هزینه ها 
برای محصوالت لبنی حکایت داشته باشد.

به گزارش بلومبرگ؛ آمار دولتی نشان داد تولید شــیر به ازای هر راس گاو برای سومین 
ماه متوالی کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

نیــت دونای، مدیر واحد بازار لبنیات در گروه اســتون ایکس در ایــن باره گفت: آخرین 
ک کمتری به  باری که چنین اتفاقی افتاد بیش از 2۰ سال قبل بود. کشاورزان احتمال خورا
دام ها می دهند. هزینه غالتی مانند ذرت امسال به دلیل خشکسالی، طوفانها و تقاضای 
قوی افزایش پیدا کرده اســت. هزینه هــای کارگر و انرژی هم گرانتر شــده اســت. همه موارد 

ک دام را برای آنها دشوار کرده است. مذکور به سود کشاورزان لطمه زده و تامین خورا
دونای خاطرنشــان کــرد: مهمترین عامل تاثیرگذار در کاهش شــمار گاوها و کندی رشــد تولید، 

ک و دسترس پذیری به آن بوده است. هزینه خورا
کتبر ۰.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت در  حالی که استون   تولید شیر آمریکا در ا

ایکس افزایش ۰.۳ درصد را پیش بینی کرده بود. 
بر اساس گزارش بلومبرگ، کاهش شمار گاوها هم ادامه دارد و این وضعیت احتماال به قیمتهای باالتر برای مصرف کنندگان منتهی می شود.

آزمایش موفقیت آمیز نوعی آدامس و اسپری بینی 
ونا وس کر برای مقابله با انواع جهش یافته ویر

کاهش گاوهای آمریکایی قیمت 
لبنیات را باال می برد!
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نخستین شهرک 
خصوصی صنایع 

کشور در قم  غذایی 
ایجاد می شود

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم گفت: از طرح های قابل ارائه 
جهت ســرمایه گذاری در قم، طرح ایجاد نخســتین شــهرک صنعتی 
خصوصی صنایع غذایی در کشــور اســت که به همت تعاون گران در 

استان اجرایی می شود.
 ،) گروفودنیوز بــه گزارش پایــگاه خبــری صنعــت غــذا و کشــاورزی)ا
بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی قم، 
مصطفی کاویانی اظهار داشت: نخستین شهرک صنعتی خصوصی 
صنایع غذایی، نمایشــگاه دائمی مواد غذایی و همچنین دانشــگاه 
علمــی و کاربــردی تخصصــی مــواد غدایــی کشــور در قــم در صــورت 
اختصاص تسهیالت الزم برای سه  هزار َتن به صورت مستقیم شغل 

ایجاد می کند.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت: بــا توجه بــه انتقال 
کشتارگاه ها از داخل شهر به خارج از بافت مسکونی توسعه طرح های 
کشــتارگاه های اســتان و صــادرات محصول هــای آنهــا بــه شــهرهای 
مجــاور از برنامه های راهبــردی اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 

استان است.
کــرد: مراحــل اول تــا ســوم توســعه زیرســاخت های  وی تصریــح 
کشتارگاه صنعتی شامل کارگاه تبدیل ضایعات، توسعه تصفیه خانه، 
ماشین آالت و سالن بســته بندی و مرحله چهار و پنج ایجاد زنجیره 
گوشت و پایانه گوشت می باشد و طرح توسط شرکت تعاونی توسعه 
و عمران شهرســتان ارائه و در صورت اختصاص تسهیالت الزم برای 

۶۸۰ َتن به صورت مستقیم شغل ایجاد خواهد شد.
کاویانــی همچنیــن از آغــاز فراینــد شناســایی و انتخــاب خانه های 
بهداشــت کارگــری و کارفرمای ســالمت محور و بهداشــت یــار برتر در 

استان خبر داد و گفت: خانه بهداشت کارگری برتر و کارفرمای نمونه 
ســالمت محور اســتان پس از جمع بندی نتایج بازدیدهای میدانی 
به عمــل آمــده از ســوی شــورای هماهنگی ارائــه خدمات بهداشــتی 
بــه بیمــه شــدگان متشــکل از نماینــدگان اداره کل تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی، مدیریت درمان تامین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی 
انتخــاب، و به دبیرخانه ملی جشــنواره مســتقر در معاونــت فرهنگی 

اجتماعی وزارت تعاون معرفی می شوند.
مدیرکل تعاون قم تصریح کرد: بر اساس بازدیدهای به عمل آمده 
توسط اعضای شورای استان، وضعیت موجود خانه های بهداشت 
گون و چک لیست مشخص مورد بررسی و ارزیابی قرار  به لحاظ گونا
خواهنــد گرفت و پــس از محاســبه امتیازهــای نهایــی از منتخبان و 

برگزیدگان طی آیینی قدردانی خواهد شد.
کید کــرد: خانه های بهداشــت کارگــری واحدهای بین  کاویانــی تا
5۰ تــا 5۰۰ َتــن نیروی کار تــا 2۰ آذرماه ســال جــاری فرصــت دارند با 
دریافت فرم چک لیست از ســایت این اداره کل به تکمیل و ارسال 

آن اقدام کنند.

ظرفیت 
ذخیره سازی 
کشور  روغن 
افزایش یافت

مدیرکل دفتر فنی و مهندسی شرکت بازرگانی دولتی ایران از افزایش 
ظرفیت ذخیره ســازی روغن در کشــور خبر داد و گفت: احداث مخازن 

روغن در تهران و کرج طراحی و جانمایی شده است.
 ،) گروفودنیوز به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشــاورزی)ا
بــه نقــل از شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران، احمــد عبدلــی میزان 
ظرفیت ذخیره ســازی )تکمیلی( روغن خام کشــور را ۶۰۰ هزار تن 

اعالم کرد.
وی افــزود: در حــال حاضر در اســتان بنــدری هرمزگان یــک مجتمع 
ذخیره ســازی ۶۰ هزار تنی داریم و برای افزایش ظرفیت در این مبادی 
ورودی کاال، طــرح جانمایــی مخازن بــه ظرفیت 2۰۰ هزار تــن روغن در 

حال انجام است.
عبدلــی گفــت: بــرای جانمایی و احــداث ایــن مجتمــع از دانش فنی 

دانشگاه ها کمک گرفته شده است.
مدیرکل دفتر فنی و مهندســی شــرکت بازرگانی دولتی ایــران افزایش 
ظرفیت ذخیره سازی کشور را یکی از برنامه های مهم این شرکت دانست 
و افزود: همراه با ایجاد طرح های نگهداری کاالهای اساسی، اقدامات 
الزم بــرای ارتقــای ســطح نگهــداری کیفیت کاالهــای اساســی از طریق 

تجهیز و بازسازی و بهسازی واحدها صورت می گیرد.

ر   خبـا ا
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قیمت زیتون در 
ایران 3 برابر ترکیه 

است
عضو هیــات مدیره انجمــن زیتون ایــران گفت: سیاســت های غلط 
الن قیمت زیتون داخلی را نسبت  دولت های گذشته باعث شده تا دال

به سال گذشته ۳۰۰ درصد گران تر کنند.
به گــزارش تســنیم؛ ســید جمشــید شهرســتانی عضو هیــات مدیره 
انجمن روغن زیتون و زیتون شور ایران اظهار کرد: ممنوعیت واردات 
زیتون کنســروی از ســال ۹۰ در کشــور اجرایی شــد و همین سیاســت 
نادرســت دولت های قبلــی در کنــار افزایش شــدید قیمــت ارز باعث 
الن از ایــن فرصت اســتفاده کــرده و میــوه زیتون  شــده عــده ای از دال
کشاورزان را با قیمت های سرسام آور به کارخانجات و مصرف کنندگان 

بفروشند.
وی افــزود: قیمــت هر کیلوگــرم زیتــون مرغــوب و درشــت در ترکیه با 
ارز آزاد حــدود 2۰- 25هزار تومان اســت در حالی که قیمــت زیتون نه 

چندان مرغوب در ایران حدود 7۰- 75 هزار تومان است.
شهرســتانی بــا اشــاره بــه وضعیــت تولیــد زیتــون در کشــور گفــت: 
خشکسالی و آفات درختان، در کنار تغییر کف بر شدن درختان زیتون 
به دلیل شرایط اقلیمی باعث شده تا تولید زیتون در کشور کاهش یابد 
و به دلیــل ممنوعیت واردات میــوه زیتون، قیمت زیتون طی یکســال 

گذشته به شدت افزایش یافته است.
عضو هیات مدیــره انجمن زیتون افــزود: این افزایــش قیمت زیتون 
کنســروی باعث شــده تا کشــاورزان تمایلی به برداشــت زیتــون روغنی 
نداشــته باشند در نتیجه امسال با کاهش چشــمگیر زیتون روغنی به 

عنوان ماده اولیه کارخانجات روغنکشی زیتون مواجه هستیم.
وی خاطرنشــان کــرد: گرانی بی ســابقه زیتون باعث شــده تا مصرف 
زیتون و روغن زیتون در کشور کاهش یابد و این امر مغایر با برنامه پنج 
ساله ششــم توســعه مبنی بر ضرورت افزایش مصرف ســرانه  2٠٠گرمی 

روغن زیتون برای هر ایرانی است.
شهرستانی افزود: در حال حاضر مصرف سرانه روغن زیتون در کشور 
نه تنها افزایش نیافته است بلکه به  حدود ۸۰ گرم کاهش یافته است.

عضــو هیــات مدیــره انجمن زیتــون بــا بیــان اینکه بخشــی نگــری  و 
سیاســت های نادرســت گذشــته باعث برهم خــوردن چرخــه تولید و 
مصرف در کشور شده است تصریح کرد: دولت می تواند با به کارگیری 
دیدگاه های بخش خصوصی واقعی و اتخاذ سیاســت منطقی، ضمن 
الن و فرصت  حمایــت کامل از کشــاورزان و صنایــع، با قطع دســت دال
طلبان قیمت زیتون را در کشــور منطقی کند تا این محصول ســالمت 

محور به سفره ایرانیان بازگردد.

دپوی 25 هزار تن 
شیر خشک در 
انبارها/ تحریم ها 
بازار صادراتی را به 

کشورهای خلیج فارس محدود کرد/ کاهش 
یک سوم مصرف شیر صنعتی در کشور
رییس هیــات مدیره انجمن شــیر خشــک صنعتی خاطر نشــان 
کــرد: با افزایــش قیمت شــیر خــام میزان مصــرف لبنیات در کشــور 
کاهش پیدا کرد اما از سوی دیگر تولید شیر خشک روند صعودی 
کنــون در انبارهای تولیدکنندگان 25 هزار تن  به خود گرفت و هم ا

شیر خشک دپو شده است.
به گزارش ایلنا؛ ســیاوش ســلیمی با اشــاره به توقف قاچاق شــیر 
خشک صنعتی، گفت: سازمان حمایت از تولیدکنندگان و بازرسان 
وزارت صمــت، ماهیانــه انبارهــای واحدهــای تولیدکننــده شــیر 
خشک را رصد می کند با بررسی های صورت گرفته در عمل شاهد 

توقف پدیده قاچاق شــیر خشک صنعتی هستیم.
وی با اشاره به توقف روند واردات شیر خشک، بیان کرد: در حال 
حاضر مازاد تولید داریــم و تولیدکنندگان با زیــان محصول خود را 
خ تولیدشــان بچرخد و نقدینگی خود  می فروشند تا با این کار چر

را تامین کنند.
این فعــال اقتصادی تصریح کــرد: افزایش قیمــت لبنیات قدرت 
خرید مــردم را کاهش داده اســت. کاهــش خرید لبنیــات منجر به 
کاهش تولید شیر خام نشد مازاد شیر خام وقتی جذب بازار نشود 

به واحدهای تولید شیر خشک هدایت می شود.
به گفته ســلیمی، در حــال حاضر در انبــار هر واحــد تولیدکننده 
25هزار تن شــیر خشک دپو شــده اســت تردیدی وجود ندارد که 
این میزان از تولید در بازار داخلی جذب نخواهد شد و ما چاره ای 

جز صادرات آن نداریم.
وی با اشــاره به الزام صادرات، تصریح کرد: در ماه های آخر سال 
شــیر خام بیشــتری بــه واحدهای شیرخشــک ســرازیر می شــود از 
این رومیــزان تولیــد در ایــن ماه ها افزایــش پیدا می کنــد. در ۶ ماه 
نخست ســال جاری حدود ۳7 هزار تن شیر خشک صادر کردیم.

این فعال اقتصادی با اشاره به کشورهای هدف صادراتی، گفت: 
کشــورهای حــوزه خلیج فــارس بیشــترین خریداران شــیر خشــک 
صنعتی هســتند. اعمال تحریم ها علیه ما باعث شــد که در انتقال 
پــول با مشــکالت جــدی مواجــه شــویم و نتوانیم بــه بــازار جهانی 
راه پیدا کنیــم به همین دلیل به کشــورهای حاشــیه خلیج فارس 

بسنده کرده ایم.
وی با اشــاره به بــاال بودن کیفیت شــیر خشــک صنعتــی، افزود: 

News
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کیفیت تولید برخی از تولیدکنندگان داخلی آنقدر قابل توجه است 
کــه برخی از آنها موفــق به دریافت کد آی آر شــده اند ایــن موفقیت 

باعث شــد که تولیدات آنها به کشورهای اوراسیا صادر شود.
وی در پاســخ به این پرســش که چه میزان از تولید شــیر خشــک 
در داخل کشــور مصرف می شــود؟ خاطر نشــان کرد: در ســال های 
گذشــته کــه میــزان مصــرف لبنیــات بــاال بــود ســالیانه ۶۰ هــزار تــن 
کنون میزان  شیرخشــک صنعتی در کشور مصرف می شــد. اما هم ا

مصرف شــیر خشک به حدود 4۰ هزار تن در سال رسیده است.
بنا به اظهارات این فعال اقتصــادی، ماهیانه حداقل 12 هزار تن 
شیر خشک صنعتی در بسته بندی های 25 کیلویی تولید می شود.

ســلیمی بااشــاره بــه تولیــد شــیر خشــک پایــه نــوزاد، افــزود: 
تولیدکنندگان شــیر خشــک نوزاد بعد از تهیه شــیر خشــک یا پودر 
آب پنیــر آن را فــرآوری و با افــزودن ویتامین هــای الزم آن را به شــیر 

مادر نزدیک می کنند.
وی بــا بیــان دیگــر کاربردهــای شــیر خشــک صنعتــی در صنایــع 
غذایــی، گفــت: شــیر خشــک بــه دلیــل پروتئیــن و چربــی حیوانــی 
موجــود در آن قابلیــت اســتفاده در کل مــواد غذایــی را دارد. شــیر 
خشــک صنعتی ارزش غذایی محصوالت را باال می برد و پایه اصلی 
تولید بستنی، شــیرینی و شکالت است؛ در تولید بیسکویت مادر 2 

درصد شیر خشک اضافه می شود.
رییس هیات مدیره انجمن شیر خشک صنعتی با اشاره به دالیل 
خ شــیر خشــک صنعتــی، گفت: بــا آغاز ســال هزینه های  افزایش نر
انــرژی، دســتمزد و دیگــر ملزومــات تولیــد افزایش پیــدا کــرد. اما از 
سوی دیگر در مرداد سال جاری قیمت شیر خام 1۹۰۰ تومان گران 
شــد و همین مسئله در قیمت تمام شده محصول تاثیر مستقیمی 

گذاشت.
 وی با اشــاره به ضریب تبدیل شــیر خام به شــیر خشک، تصریح 
کــرد: تولیدکنندگان شــیر خشــک از 12.5 کیلو شــیر خام یــک کیلو 
شــیر خشــک و یک کیلــو خامــه 4۰ درصــد می گیرنــد. قیمــت تمام 
، کیلویــی ۶5 هزار تومان اســت این در  شــده باتوجه به چربی شــیر
حالیســت کــه تولیدکننــده بــرای فــروش محصــول خــود در نهایت 
مجبور اســت تولیــد خــود را زیرقیمت بــازار کیلویی ۶۰ هــزار تومان 

عرضه کند.
سلیمی پروسه تولید شیر خشک را تحت خال عنوان کرد و افزود: 
شــیر خشــک دمای زیادی نمی بیند و افزودنی هــای قابل توجهی 
هم به آن اضافه نمی شــود از ایــن رو جزو ســالم ترین محصوالت به 

حســاب می آید و قابلیت بازگشت به چرخه تولید را دارد.
وی در تشریح روند تولید شیر خشک صنعتی، بیان کرد: شیر بعد 
از عمل پاســتوریزه شدن سرد و دو مســیر را دنبال می کند. نخست 
تولید شــیر خشــک بدون چربی و دوم شــیر خشــکی کــه چربی آن 
جدا نمی شــود تولید بستنی و شکالتی که با این شیر خشک بسیار 

لذید و خوشمزه است.
کــه شــیر خشــک می توانــد  ســلیمی در پاســخ بــه ایــن پرســش 
جایگزین شیر تازه باشــد؟ بیان کرد: بدون تردید این امکان وجود 
گر در آب حل شود غلظت آن  دارد حاللیت این شیر فوری است و ا

با شیر تازه تفاوتی ندارد.

نامه وزیر جهاد 
به فاطمی امین 
درباره صادرات 3 
فرآورده لبنی

وزیر جهاد اعالم کرد تمامی افرادی که شیرخام را با نرخ مصوب خریداری 
می کنند با تایید وزارت جهاد و با پرداخت مابه التفاوت می توانند نسبت 

به صادرات شیرخشک، کره و روغن حیوانی اقدام کنند.
به گزارش مهر، سید جواد ســاداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای 
به وزیر صمت اعالم کرد: تمامی افراد حقیقی و حقوقی که شیرخام را با نرخ 
مصوب خریداری می کنند با تایید وزارت جهــاد و با پرداخت مابه التفاوت 
می توانند نسبت به صادرات شیرخشک، کره و روغن حیوانی اقدام کنند. 

در متن این نامه آمده است:
در اجرای تصمیمات شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی 
از محصوالت اساســی کشاورزی به شــماره ۰2۰/۸۶۰۳ مورخ 14۰۰.۰4.17 و 
کارگروه تنظیم بازار در خصوص صادرات شیرخشک، کره و روغن حیوانی و به 
منظور حمایت از تولید کنندگان شیرخام، خواهشمند است دستور فرمایید 

متن زیر به عنوان تصمیمات کارگروه تنظیم بازار تصویب و ابالغ شود؛
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که شیر خام را با قیمت تضمینی مصوب 
شورای مذکور )۶4۰۰ تومان در هر کیلوگرم( خرید می نمایند با تأیید وزارت 
جهــاد کشــاورزی می توانند نســبت بــه صــادرات شیرخشــک بــا پرداخت 
مابه التفاوت 1۰۰ هزار ریــال / کیلوگرم، کره 15۰ هزار ریــال / کیلوگرم و چربی 

)خامه 4۰ درصد( ۶۰ هزار ریال / کیلوگرم اقدام نمایند.
تبصره 1(: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان موظف است 
نســبت به وصول مابه التفاوت مذکور اقدام و تأییدیه آن را به وزارت جهاد 

کشاورزی و گمرک ارسال نماید.
تبصره 2(: ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و تولید کنندگان مکلف به 
رصد و گــزارش به وزیر جهاد کشــاورزی بوده و ارقام فوق بــا نظر وزیر جهاد 

کشاورزی قابل تجدیدنظر خواهد بود.

معافیت مالیاتی 
ارزش افزوده 
کی  در مواد خورا
مشروط به اخذ 
گواهی سالمت

کی که در  بــرای اجرای اعمــال معافیت مالیاتــی درباره مــواد خورا
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تبصره 4 بنــد الف ماده ۹ قانون دائمی مالیــات بر ارزش افزوده به 
آن اشاره شده، باید گواهی سالمت ارائه شود.

(، از  گروفودنیوز به گــزارش پایگاه خبــری صنعــت غــذا و کشــاورزی)ا
گاهی  روابط عمومی اتاق اصنــاف ایران، این نهــاد در اطالعیه ای به آ
کی می رساند: اتحادیه ها و واحد های صنفی فعال در حوزه مواد خورا

با توجه به الزم االجرا شدن قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از سوی 
سازمان امور مالیاتی از تاریخ 1۳/1۰/14۰۰، اعمال معافیت های مالیاتی 
کی مذکور در اجزای تبصــره )4( بند »الف« ماده  در خصوص مواد خورا
)۹( منوط به اخذ گواهی سالمت محصول از مراجع قانونی ذی صالح از 

قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو است.

کستان بازار خرما  پا
گرفت را از ایران 

کستانی با حضور در ایران  صادرکنندگان خرما ایرانی می گویند تاجران پا
و خرید خرما داخلی و بسته بندی جدید، این محصوالت را به بازار جهانی 

صادر می کنند.
(، از اتاق  گروفودنیوز به گزارش پایــگاه خبری صنعــت غــذا و کشــاورزی)ا
بازرگانــی تهــران، نماینــدگان بخــش خصوصــی در جدیدتریــن نشســت 
کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران به بررسی آخرین وضعیت تولید و 

تجارت کاالهای کشاورزی ایران در سال های گذشته پرداختند.
در ابتدای این جلســه، کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع 
تبدیلی اتاق تهران، به صادرات محصوالت کشاورزی طی هفت ماه امسال 
اشاره کرد و گفت: بر اساس آمارهای رسمی گمرک، ایران توانسته طی این 
مــدت، چهار میلیــون و ۶4۰ هــزار تن انــواع محصــوالت کشــاورزی، دامی، 
شیالتی و غذایی به سایر کشــورها صادر کند. بر این اساس، 554 میلیون 

دالر انواع خشکبار و 117 میلیون دالر انواع خرما صادر شده است.
به گفته وی، تــراز تجاری محصوالت کشــاورزی و صنایــع غذایی در این 
دوره به لحاظ ارزشی از منفی 2.۹ میلیارد دالر در سال 1۳۹5  به 4.7 میلیارد 
دالر در سال 1۳۹۹ رسیده است؛ ضمن آنکه متوسط قیمت پایه صادراتی 
محصوالت این گروه نیز از ۹۸ ســنت در ســال 1۳۹5 به 7۰ ســنت در ســال 
1۳۹۹ کاهش یافته اســت؛ این در حالی است که ارزش واردات محصوالت 
کشاورزی و صنایع غذایی از ۸.۶ میلیارد دالر در سال 1۳۹5 به حدود 1۰.۹ 

میلیارد دالر در سال 1۳۹۹ رسیده است.
آنطور که اعضای اتحادیه صادرکنندگان خشکبار در نشست کمیسیون 
کشاورزی اتاق تهران گوشزد کردند، صادرات پسته ایران پس از سال 1۳۹7 
و اجرای بخشــنامه رفع تعهد ارزی، روند نزولی خود را آغاز کرد و کشورهای 

کستان روی آورده اند. خریدار پسته، به سمت آمریکا، ترکیه و به تازگی پا
به گفته مجید بازیان، نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار، حجم 

تولید پسته ایران طی سال 1۳۹7 بشدت کاهش یافت و میزان برداشت و 
آنچه که به بازار داخل عرضه شد، بیش از 5۰ هزار تن نبود و با پیاده سازی 
مقــررات رفــع تعهــد ارزی، صادرکننــدگان از عرضــه بین المللی ایــن میزان 

تولیدات باز ماندند.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن ســال و بــا غیبت ایــران، پســته آمریــکا بخش 
عمده ای از بازار صادراتی کشور را از آن خود کرد، افزود: تولید ساالنه پسته 
در ایــاالت متحده به 55۰ هزار تن رسیده اســت و بازارهای خواهان پســته 
هیچ گاه منتظر نمی ماند تا پسته ایران را دریافت کند و با کوچک ترین وقفه 
در تجارت این محصول، دیگر کشــورها محصوالتشــان را جایگزین پسته و 

سایر فرآورده های خشکبار ایران می کنند.
بازیان افزود: طی سال 1۳۹۸، صادرکنندگان پسته از ایران مجبور شدند 
برای بازگشت به بازارهای صادراتی، هر تن از این محصول را به قیمت 5۰۰۰ 
دالر عرضــه کننــد در حالی که طی ســال 1۳۹5، نــرخ صادرات پســته ایران 

حدود 1۰ هزار دالر در هر تن بود.
وی گفــت: میزان صادرات پســته ایــران طی ســال 1۳۹5 در حــدود 1۳۸ 
هزار تن و بــه ارزش 1.2 میلیارد دالر بود در حالی که در ســال 1۳۹۹، به رغم 
صادرات 2۰۳ هزار تن پسته، ارزآوری این محصول رقمی حدود 1.۳ میلیارد 

دالر بیشتر نبود.
وی دلیل این اتفاق را اعمال مقررات رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان 
و نیز ایراد در نرخ پایه صادراتی عنوان کرد و یادآور شد که نرخ پایه صادراتی 
پسته باید اصالح شود در حالی که وزارت جهاد کشاورزی اعتقادی به اصالح 

در این بخش ندارد.
به گفته امیرحســین زرگرزاده، از صادرکنندگان خرما ایران، فعالیت تجار 
کســتانی برای خرید خرما اســتعمران ایران طی ســال های اخیر تشدید  پا
شــده و تجار این کشــور با رفت وآمد به خوزســتان، خرمای استعمران این 
منطقــه از ایران را خریــداری و صادرات مجدد می کنند. بــه گفته وی، تجار 
کستانی حتی به کرمان نیز رفت وآمد کرده و خرمای شاهانی این منطقه  پا

را از کف بازار جمع می کنند.
کســتان، بازارهای بیــش از ۳۰  زرگــرزاده یادآور شــد که در حــال حاضــر پا
ساله خرمای ایران در جهان را تصاحب کرده و آنطور که در رفت وآمدهای 
مقامات دولتی این کشــور به ایران دیده می شــود، به دنبــال تهاتر خرما با 
کید کرد که امســال بــه طور قطع،  ایــران هســتند. این صادرکننــده خرما تا
کستان بازار صادراتی خرمای ایران را بیش از سال های گذشته در اختیار  پا

خواهد گرفت.
 

گم شدن 60 میلیون 
دالر ارز دولتی برای 
کره واردات 

دبیر انجمــن واردکنندگان برنج با اشــاره بــه اینکه امکان ثبت ســفارش 
واردات برنج دیروز رســما ابالغ شده اســت، گفت: از 15 آذر واردات برنج از 
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سر گرفته می شود و بازار برنج خارجی به تعادل می رسد.
به گزارش مهر؛ مســیح کشــاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشــور با 
اشاره به اینکه رئیس سازمان حمایت اعالم کرد که ثبت سفارش وارد برنج 
آزاد شــده اســت، گفت: وقتی این خبر اعالم شــد چنین مصوبــه ای وجود 
نداشت و مسئوالن امر تصور کرده بودند که با اعالم زودهنگام خبر می توانند 

شوکی را در بازار برنج ایجاد کنند تا روند افزایش قیمت ها متوقف شود.
وی اضافه کرد: با این حــال بازار برنج مانند بازار میوه نیســت که با اعالم 
یک خبر مربوط به صادرات یا واردات دچار شوک شود، در این بازار تا زمانی 
که عرضه انجام نشود، اتفاقی نخواهد افتاد و تنها تأثیر اعالم چنین خبری 

آن بود که در مبادی خرید مثل هند قیمت های جهانی افزایش پیدا کرد.
کشاورز با بیان اینکه آزاد شدن ثبت سفارش واردات برنج رسمًا دیروز به 
ما ابالغ شد، افزود: دیروز معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی این 
موضوع را رســمًا به ما اعالم کرد، با این توضیح که فعــاًل در دوره ممنوعیت 
واردات به ســر می بریــم و امکان ترخیــص برنج ها تا پایــان دوره ممنوعیت 

وجود ندارد.
وی گفت: تنها ســود این اتفاق آن است که عملیات ثبت سفارش 15 روز 
زودتــر آغاز می شــود و بنابراین ما می توانیــم از 15 آذر مــاه برنج های خود را 

وارد کشور کنیم.
کشــاورز افزود: تأثیر این اتفاق در بــازار برنج نیز افزایــش عرضه برنج های 
خارجی اســت که منجر به ایجاد تعادل در بازار می شــود چــرا که کمبودها 

برطرف خواهد شد.
وی درباره اینکه آیا این اتفاق منجر به کاهش قیمت برنج ایرانی می شود؟، 
گفت: 5۰ درصد احتمال دارد که روند افزایش قیمت برنج ایرانی متوقف شود 
و شاید هم این اتفاق نیفتد و همچنان شاهد افزایش قیمت این کاال باشیم 
چرا که در حــال حاضر قیمت برنج ایرانی به شــدت افزایــش یافته و تجربه 
نشــان می دهد وقتی قیمت محصولی در بازار داخل رشــد چشــمگیری را 

تجربه می کند، معمواًل کاهشی به دنبال نخواهد داشت.
کشــاورز توضیح داد: ما در خردادماه به مسئوالن مربوطه توضیح دادیم 
که با توجه به کمبود برنج در بازار، اجازه دهید که واردات انجام شود تا بازار 
دچار تنش نشــود و قیمت برنج ایرانی افزایش چشــمگیری را تجربه نکند، 
متأسفانه به پیشنهادات ما توجهی نشد و در نتیجه شاهد افزایش شدید 

قیمت بودیم که کنترل آن نیز به راحتی امکان پذیر نیست.

قیمت نان، همان 
نرخ اعالمی سازمان 

کارگروه  حمایت و 
گندم و نان استان 

است

مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان تهران گفــت: بــا توجه به 
نظارت دســتگاه های مســئول بر کارخانجات آرد، بــی کیفیتی نان در 

برخی واحدهای خبازی ارتباطی به گندم ندارد.

بــه گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان؛ عباس ارشــدی مدیــرکل غله 
و خدمــات بازرگانی اســتان تهران گفــت: در بحث قیمت نــان عوامل 
متعددی همچون گندم، آرد استحصالی از گندم، ماشین آالت، پخت 

نان، نیروی انسانی و سایر افزودنی ها اثر گذار است.
او گفــت: گرچه گنــدم و آرد عمده شــاخص اثرگذار بر کیفیت اســت، 
امــا کیفیت تنهــا به این 2 شــاخص ارتباط نــدارد. کیفیــت گندم های 
موجود در کشــور در شرایط بســیار خوبی قرار دارند به طوری که بنابر 
آنالیــز صــورت گرفتــه از گلوتــن و پروتئین از ســطح اســتانداردها باالتر 
هســتیم. بنابر بررســی های صورت گرفته، کیفیت گندم های موجود 
در تهران که در اختیار خبازی ها قرار می دهیم، از وضعیت مناســبی 

برخوردار است.
بــه گفتــه او، آرد اســتحصالی گنــدم در کارخانجــات مرتــب در حــال 
ارزیابــی از ســوی نمایندگان غــذا و دارو و ســازمان اســتاندارد اســت، 
حال اینکه نان تولیدی برخی واحدهای خبازی کیفیت الزم را ندارد، 
عوامل دیگر باید آنالیز شود چرا که عدم یا کاهش کیفیت آرد تولیدی 

واقعیت ندارد .
ارشــدی گفت: طی سال های ۹۳ تا ۹۸ قیمت نان تغییری نداشت، 
در حالی که خبازی واحد صنفی است و استدالل این است که قیمت 
آرد تغییــری نداشــته، لــذا قیمت نــان هــم نباید تغییــر کند. بــا وجود 
آنکه 2۰ درصد قیمت تمام شــده نان را آرد و ۸۰ درصد ســایر مولفه ها 
همچون اجاره واحد صنفی، نیروی انســانی، دارایی، مالیات، بیمه و 
هزینه های انرژی شامل می شــود، بنابراین امسال قیمت نان پس از 
تصویب ســازمان حمایت تغییر کرد که همواره بازرســان اتحادیه ها و 

وزارت صمت قیمت ها را کنترل می کنند.
ایــن مقام مســئول گفــت: قیمــت نــان در واحدهــای خبــازی، نرخ 
اعالمی سازمان حمایت و کارگروه گندم و نان استان است. تنها قیمت 
کچری که بنابه درخواست مشتری با وزن باال،  نان های به اصطالح ال

کنجد، سبوس یا سبزیجات زده می شود، باالتر است.
او گفت: بنابر توصیه کارشناسان تغذیه، ریختن خشخاش و سبوس 
در معرض شــعله های مستقیم به علت سوختگی برای سالمتی مضر 
اســت چرا کــه اســتاندارد ســبوس گیــری بــرای مصــارف نان ســنگک 
کثــر 12 درصد، نــان تافتون و لــواش 15 درصد و بربــری 1۸ درصد  حدا
است و به عبارت دیگر هر چه درصد سبوس گیری نان پایین تر باشد، 

کیفیت آرد باالتر است.
بــه گفته ارشــدی، گرچه مــردم تصــور می کنند کــه نان های ســفید 
کیفیــت باالتــری دارند، امــا نــان دارای پروتئیــن الزم و ســبوس گیری 

مناسب تیره تر است.
مدیــر کل دفتــر غلــه و خدمــات بازرگانــی تهــران در پایــان گفــت: بر 
اساس اعالم کارگروه گندم و نان استان و سازمان حمایت قیمت نان 
بربری آرد یارانــه ای یک هــزار و ۸۰۰ تومان، نان بربــری آزاد پز 2 هزار و 
5۰۰ تومان، تافتون سنتی یارانه ای ۹۰۰ تومان، تافتون آزادپز یک هزار 
و 2۰۰ تومــان، لــواش یارانــه پــز 5۰۰ تومان و لــواش آزادپــز ۶5۰ تومان، 
سنگک یارانه ای 2 هزار تومان، ســنگک آزاد پز ۳ هزار تومان، تافتون 
خراســانی یارانه ای یک هزار تومان، تافتون خراسانی آزاد پز یک هزار 
و 5۰۰ تومان، هر کیلو لواش ماشینی اتوماتیک یارانه 5۰۰ تومان و آزاد 

پز ۶5۰ تومان است.
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تا پایان سال نیازی 
به واردات شکر 

نداریم/ قیمت هر 
کیلو شکر فله 15 

هزار تومان

دبیــر انجمن تصفیه کنندگان شــکر گفت: با توجه بــه فصل عرضه 
شــکر داخل، نگرانی از حیث تامین تا پایان سال نداریم.

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ غالمحســین بهمنــی دبیــر 
انجمــن تصفیــه کنندگان شــکر گفــت: با توجــه به فصل عرضه شــکر 
داخــل نگرانــی از حیث تامیــن تا پایــان ســال نداریم. امســال پیش 
بینی می شود که تولید شــکر به یک میلیون و 5۰۰ هزار تن برسد که 
گر 2۰۰ هزار تن دیگر شکر وارد شود، بازار شکر همچنان آرام خواهد  ا
بــود. حداقل نیاز ســالیانه شــکر بــه واردات یک میلیون تن اســت تا 

دچار کسری نشویم.
او قیمــت کنونی هر کیلو شــکر درب کارخانه را 12 هــزار و 5۰۰ تا 1۳ 
کنون قیمــت هر کیلو شــکر فله  هــزار تومان اعالم کــرد و افزود: هــم ا
برای مصرف کننده 15 هزار تومان و شــکر بســته بندی 1۸ تا 2۰ هزار 

تومان است.
این مقام مســئول قیمت کنونی هر تن شــکر تحویــل بنادر را 52۰ 
تن اعــالم کرد و گفت: براین اســاس قیمت تمام شــده هر کیلو شــکر 
در بنادر 12 هزار و ۸۰۰ تومان است که با احتساب هزینه های حمل 
و ضایعــات قیمت هر کیلو شــکر تصفیه درب کارخانــه 14 هزار و ۸۰۰ 
خ 15 هــزار و ۳۰۰ تا 15  تومان و با احتســاب ســود کارخانه شــکر با نــر
هزار و 5۰۰ تومان به فروش می رود که تاثیر در بازار قابل توجه است.

بهمنی با اشاره به ذخایر بازرگانی دولتی بیان کرد: بازرگانی دولتی 
در ســطح 5۰۰ هــزار تــن ذخایــر دارد کــه در صــورت افزایــش قیمت، 
بــا اســتفاده از ذخایر بــازار را کنترل مــی کند، امــا به طــور کلی پیک 
مصرف از اردیبهشــت به بعد اســت کــه در آن موقع بایــد تمهیداتی 

اندیشیده شود.
گــر قیمــت جهانــی شــکر در همین حــد باقی  بهمنــی ادامــه داد: ا
بماند، مشــکلی در بحث بــازار نداریم، امــا با افزایــش قیمت جهانی 

نگران قیمت شکر برای سال آینده هستیم.
دبیــر انجمــن تصفیــه کننــدگان گفت: کشــت چغنــدر پاییــزه باید 
توسعه پیدا کند چرا که با گسترش کشت چغندر بهاره به دلیل تنش 

آبی در تابستان دچار مشکل می شویم.
او افــزود: بــا توجــه بــه بحــران آب در آینده، بــرای کشــت چغندر و 
نیشکر محدودیت خواهیم داشــت که به اعتقاد بنده کاهش تولید 
ج به ســبب مسئله آب بسیار حائز اهمیت  داخل و وابستگی به خار

است.
کــرد: بــا وجــود آنکــه اســتمرار رونــد  بهمنــی در پایــان تصریــح 

خشکســالی، تامین آب شرب را هم دچار مشــکل می کند، از این رو 
پیشنهاد داده ایم که میزان کشت های آب بر کاهش یابد تا در آینده 

مسئله بحران آب را مهار کنیم.

افت تقاضای 
چیپس در بازار 
داخل و خارج

طبق گفتــه اعضــای اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان انواع 
چیپس و فرآورده های حجیم شــده بر پایه ذرت، علت افزایش قیمت 
این محصوالت، افزایش نرخ مواد اولیه بوده که منجر به کاهش تقاضا 
در بازار داخل شــده و عالوه بر این صادرات انــواع چیپس هم کاهش 

داشته است.
به گزارش ایسنا؛ لیدا جهانیان اظهار کرد: افزایش قیمت در کاالها به 
گذار شــده و بر مبنای قیمت مواد  جز کاالهای اساســی به شرکت ها وا
اولیه تعیین می شود. از طرف دیگر قیمت بسیاری از کاالها به صورت 
ماهانه افزایش پیدا می کند. شرکت ها هم بر اساس قیمت مواد اولیه و 
کنون قیمت گذاری خارج از تعادل  کاالهای خود را عرضه می کنند و تا

نداشتیم.  
وی بــا بیــان اینکــه تقریبــًا قیمــت تمام مــواد اولیــه افزایش داشــته، 
تصریــح کرد: بــرای مثال فقط یــک قلم روغــن در اوایل ســال جاری از 
75۰۰ تومان به 1۰ هزار و 5۰۰ تومان رســیده و حدود 5۰ درصد افزایش 

قیمت داشته است.  
رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان انــواع چیپــس و 
فــرآورده های حجیم شــده بــر پایه ذرت در پاســخ بــه ســوالی درباره 
آمار تولیــد و صادرات هم گفــت: برخی اعضای انجمــن صادرات هم 
دارد امــا اطالعات دقیقــی در این رابطــه نداریم ایــن در زمینه تولید 
هم اطالعات بر اساس پروانه های تولید است و اطالعات دقیقی در 

دست نیست.  
البته به گفته وی در گذشــته صادرات به عراق زیاد بود، اما به دلیل 
اختالف تعرفه گمرکی و اینکه در مواردی عراق جلوی صادرات را گرفته، 
صادرات انواع چیپس و فرآورده های حجیم شــده بر پایه ذرت خیلی 
کــه عــراق هــم واردات محصوالتی کــه تولید  محدود شــده اســت. چرا

داخل داشتند را ممنوع کرده است.  
ســید مهدی رضوی، دبیــر اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
انــواع چیپس و فــرآورده های حجیم شــده بر پایــه ذرت نیــز در رابطه 
با کاهش تقاضای ایــن محصوالت گفت: با توجه به گران شــدن انواع 
چیپس و فرآورده های حجیم شده بر پایه ذرت به دلیل افزایش قیمت 
شــدید مواد اولیه و بسته بندی و همچنین وضعیت اقتصادی مردم، 

تقاضا کاهش پیدا کرده است.
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افزایـش ۳۰۰ درصـدی قیـمت زعفـران طـی سـال جـاری
هر  گفت:  مقدم  شریعتی  علی 
چند در سال های گذشته میزان 
مازاد  حتی  و  زیاد  زعفران  تولید 
امسال  اما  بود  مصرف  میزان  از 
زعفران   تولید  کاهش  دلیل  به 
قیمت این محصول  بین 2۰۰ تا 
۳۰۰ درصد افزایش داشته است.
اشاره  با  مقدم  شریعتی  علی 
تمدن  میراث  زعفران  اینکه  به 
اظهار  است،  ایران  کشاورزی 
محصول  این  تولید  سابقه   کرد: 
کیلو زعفران در  در ایران به دوره هخامنشی برمی گردد، در آن دوره روزی یک 

دربار هخامنشی مصرف می کردند.
بخش  حاضر  حال  چالش  مهمترین  را  خشکسالی  زعفران  نوین  مدیرعامل 
اما  ندارد،  فراوان  آب  به  نیاز  زعفران  تولید  گرچه  ا افزود:  و  دانست  کشاورزی 
کاهش یافته است و این موجب شده تا قیمت  تولید آن در سال جاری بسیار 

کند. آن نسبت به سال گذشته جهش دو تا سه برابری را تجربه 
گذشته  سال های  در  کرد:  تصریح  ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
اما  یافت.  کاهش  مقداری  زعفران  کشت  تولید،  هزینه های  افزایش  دلیل  به 
در سال جاری افزایش هزینه ها، ثابت بودن نسبی قیمت ها و شرایط اقلیمی 
کاهش  کشت زعفران نروند و شاهد  ع مجددا زیر  موجب شد تا بخشی از مزار

جدی میزان تولید زعفران باشیم.
زعفران  تولید  میزان  گذشته  سال های  در  چند  هر  کرد:  بیان  مقدم  شریعتی 
کاهش تولیدزعفران   زیاد و حتی مازاد از میزان مصرف بود، اما امسال به دلیل 
قیمت این محصول  بین 2۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش داشته است . همچنین در 
کیلویی ۸5 هزار تومان در سال های قبل به  گل زعفران از  سال جاری قیمت 

کیلویی 2۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در امسال افزایش یافته است.
زعفران  کیلوگرم  یک  فقط  زعفران  گل  کیلوگرم   1۰۰ هر  از  اینکه  بیان  با  وی 
خشک  جداسازی،  مراحل  در  هم  مقدار  همان  گفت:  می شود،  استحصال 
کردن و توزیع هزینه هایی را در بردارد به همین دلیل بهای تمام شده زعفران 
صرفه  به  مقرون  محصول  این  امسال  فراوری کنندگان  برای  و  یافته  افزایش 

نبوده است.
نشده  نهایی  زعفران  قیمت های  هنوز  گرچه  ا داد:  ادامه  کشور  کارآفرین  این 
کنون هر گرم زعفران حدود 2۸ تا ۳4 هزار تومان خرید و فروش می شود و  ولی ا

نسبت به سال های گذشته افزایش قیمت قابل توجهی داشته است.
شریعتی مقدم با بیان اینکه ایران تولیدکننده اصلی محصول ارزشمندی مانند 

کرد: وقتی زعفران از ایران به تمام نقاط دنیا راه   زعفران در دنیا است، تصریح 
یافته بدون شک باید جایگاه باالتری نسبت به جایگاه امروز در دنیا داشته و 
گسترده تری برای تولیدکنندگان و دست اندرکاران آن،  منافع اقتصادی بسیار 

واحدهای صنعتی به خصوص در راستای منافع ملی داشته باشد.
کنون  تا اینکه  کرد: به رغم  ایران اظهار  این تولید و صادرکننده نمونه زعفران 
سرمایه گذاری ها و فعالیت های ارزنده ای در زمینه تولید و فراوری زعفران انجام 
فاصله  واقعی  جایگاه  و  مطلوب  وضعیت  به  رسیدن  تا  هنوز  اما  است،  شده 

بسیاری داریم.
در  دنیا  زعفران  درصد   ۹5 تا   ۸5 مختلف  سال های  طی  هرچند  گفت:  وی 
کشور جهان در حال  ایران تولید شده است، اما با توجه به اینکه بیش از ۳۰ 
حاضر تولید را به صورت بهینه آغاز نموده  و از سویی خشکسالی تاثیر منفی 
به  رو  ایران  زعفران  سهم  بنابراین  داشته  زعفران  تولید  بر  اخیر  سال های  در 

کاهش است.
کید کرد: با شرایط موجود باید نسبت به اصالح امور در زمینه  شریعتی مقدم تأ
کیفی و با راندمان  بازاریابی، توسعه بازار با ارزش افزوده باال و تولید بهداشتی، 

گیرد. باال مورد توجه قرار 
وی بیان کرد: به رغم اینکه زعفران خواص دارویی و ارزش های غذایی بسیاری 
معرفی  درستی  به  گر  ا که  مانده  ناشناخته  مصرف کنندگان  میان  در  اما  دارد، 
و  کمی  اقتصادی،  نظر  از  محصول  این  بازار  و  یافته  افزایش  آن  مصرف  شود 

کیفی گسترده تر می شود.
 ۹5 از  بیش  اینکه  رغم  به  افزود:  ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
که باید نتوانسته  درصد زعفران جهان در ایران تولید می شود، اما هنوز آن گونه 
جایگاه واقعی خود را به دست آورد، از سویی تحریم های ظالمانه عالوه بر اینکه 
محدودیت هایی را در مبادالت مالی بین المللی ایران به وجود آورده به بخش 

خصوصی، خصوصا صنایع متوسط و کوچک آسیب بیشتری وارد کرده است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جدید زعفران به روزرسانی 
کند تا این محصول به جایگاه  کمک  برنامه ها جزء ضروریات بوده و می تواند 

واقعی خودش در دنیا برسد.
گرچه در هفت ماهه سال گذشته  12۶ هزار و ۶7۶  تن زعفران  وی تصریح کرد: ا
کشور صادر شده است، اما این میزان در سال جاری به 11۸ هزار و ۳5۳ تن  از 
کاهش یافته است. فروردین ماه سال جاری با 252 درصد و شهریورماه امسال 
گرفته  کشور صورت  کمترین میزان صادرات زعفران از  نیز با ۳7 درصد بیشتر و 

است.
شریعتی مقدم در پایان گفت: میزان صادرات زعفران ایران در سال زراعی ۹۹-
که این میزان با 5 درصد افزایش در سال  ۹۸ بالغ بر  ۳۰2 هزار و ۶7۶ تن بوده 

زراعی 1۳۹۹- 14۰۰ به  ۳1۶هزار و ۳5۳ تن رسیده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: 
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پرداخت یارانه به مصرف کننده و تولید، اثر 
تورمی حذف ارز ترجیحی را جبران می کند

کاالهای اساسی موضوع جدیدی نیست و از دهه 5۰ تا امروز در  کاالها به ویژه  قیمت گذاری بر روی 
مواجهه با هر موج مهم تورمی دولت ها سعی کرده اند از طریق قیمت گذاری یا کنترل قیمت کاالهای 
اساسی به جامعه القا کنند که فضا تحت کنترل آن هاست. اما این موضوع بیش از اینکه واقعیت باشد 
تنها یک ژست از سوی دولت هاست تا هم تحت کنترل بودن فضا را به جامعه القا کنند و هم به صورت 

تلویحی یادآوری کنند موضوع گران فروشی است و نه تورم.
که این تورم ربطی به حذف ارز 42۰۰ تومانی و یا تداوم حضور آن در اقتصاد ایران  نکته اینجاست 
طریق  از  صرفًا  دولت  بودجه  کسری  است.  دولت  بزرگ  بودجه  کسری  از  ناشی  تورم  مشکل  ندارد. 
افزودن به درآمدها از بین نمی رود. قسمتی از این کسر بودجه قرار بوده در طول چند دهه گذشته از 
طریق کوچک سازی دولت و کم کردن هزینه های عمومی آن جبران شود. اما این هزینه ها هیچ وقت 

کارآمدی بیشتر تداوم داشته است. کاهش نیافته و همراه با نا
کردند این امر  گوشزد  کشور به سمت تخصیص ارز 42۰۰ تومانی رفت خیلی ها  وقتی سیاست جاری 
هم  واقعی  مصرف کننده  نهایت  در  و  بود  خواهد  فسادهایی  و  رانت ها  کارآمدی ها  نا چه  زمینه ساز 
بهره ای از آن نخواهد برد. از همان ابتدا پیشنهاد بخش خصوصی و اتاق ایران این بود که دولت شکل 
دیگری از حمایت و کمک به مصرف کنندگان به ویژه دهک های پایینی را در پیش بگیرد. پرداخت های 
مستقیم می تواند هم زمینه ساز واقعی شدن قیمت ها واقعی باشند و هم حداقل های مور نیاز طبقات پایین تر را در اختیار آن ها قرار دهد. اما پافشاری برای پرداخت 
کند، زمینه هدررفت منابع ملی را  که بروکراسی دولتی امکان اطمینان بخشی برای استفاده دقیق و بی اشکال از این ارز را نمی تواند فراهم  ارز 42۰۰ تومانی در جایی 

فراهم کرد. اما امروز درآمدهای حاصل از فروش نفت آن چنان پشتیبان نیست تا این چالش ها و حفره ها را پر کند و باید تصمیمی جدی دراین باره گرفته شود.
تردیدی در این وجود ندارد که حذف ارز 42۰۰ تومانی، هم می تواند باعث افزایش قیمت ها در کاالهای اساسی شده و هم موج تورمی جدیدی به وجود بیاورد. اما به 
نظر می رسد که دیگر گریزی از این موضوع نیست و باید به دنبال تدبیری بود که همراه با حذف این ارز از منافع دهک های پائینی دفاع و زمینه را برای واقعی سازی 

قیمت ها آماده کرد.
نکته ای که نباید از آن غفلت کرد وضعیت تولیدکنندگان در این تصمیم گیری هاست. چرا که تولیدکنندگان در فضای تورمی فعلی به شدت ضعیف و نحیف شده اند 
و دارایی های جاری و نقدینگی آن ها به شدت تحلیل رفته است. به دلیل افزایش مداوم نرخ ها منافعی که تولیدکنندگان به دست می آورند به هیچ عنوان نمی تواند 
جبران کننده نقدینگی مورد نیازشان باشد. مواد اولیه و نیمه ساخته و آنچه به عنوان ورودی دریافت می کنند در طول چند دوره گذشته به صورت مداوم هر دوره 
چندبرابر شده است. بنابراین در افزایش قیمت های ناشی از حذف ارز 42۰۰ تومانی، بدون توجه به اینکه تولیدکنندگان در چه مخمصه ای برای تأمین نیازهای خود 
قرار خواهند گرفت می تواند خطر بعدی را به وجود بیاورد؛ این خطر کاهش تولید جدی و کاهش عرضه است که به گرفتاری های موجود در بازار اضافه خواهد شد.

و  تولیدکنندگان  شود  مشخص  تا  باشد  داشته  پیوست هایی  باید  اما  است  خوبی  تصمیم  اصالتًا  تومانی  ارز 42۰۰  حذف  زمینه  در  تصمیمی  هر  گرچه  ا بنابراین 
کنند. بنابراین حذف ارز 42۰۰ تومانی تورم زا است اما باید حمایت های یارانه ای از مصرف کننده به صورت  مصرف کنندگان چگونه قرار است نیازهای خود را تأمین 

مستقیم و از تولیدکننده انجام شود.
شرایطی که در چندسال گذشته تجربه کردیم نشان داد تالش ها برای تقویت مکانیسم کنترلی نتوانسته زمینه را برای کارآمدی نهایی فراهم کند و لذا در نهایت باز 
هم نظام عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها بوده است. لذا بهتر است دست از قیمت گذاری دستوری برداریم و به سراغ راهکارهایی که می توانند شرایط را تحت 

کنترل درآورند برویم.
گرچه ایران تا مرز 1۰۰ میلیارد دالر درآمد نفتی در سال را تجربه کرده اما امروز به جایی رسیده که درآمد رسمی و شفافی از  در پایان یادآوری این نکته مهم است که ا

گر درآمدی هم دارد نحوه انتقال این درامد به داخل کشور و تبدیل آن به ریال وضعیت روشن و شفافی ندارد. این مسیر ندارد و ا
بنابراین قسمت عمده ای از این تالطم قیمت ها ناشی از حذف یک باره درآمد نفتی است و دستگاه ها و زیرساخت ها بروکراسی دولتی و حتی بخش خصوصی و مردم 

آماده این تحول بزرگ نیستند و کشور فعاًل زمان می خرد و پیش می رود.
تأمین منابع توسط دولت قباًل به صورت چاپ اسکناس و استقراض از بانک مرکزی بوده و امروز هم توسط انتشار اوراق اتفاق می افتد. البته انتشار اوراق راهکار 
که نباید بیش از آن استفاده شود. باید به فکر واقعیت کسری بودجه کشور و تأمین  منطقی تری برای جبران کسری بودجه است اما این راه هم ظرفیت هایی دارد 

منابع به صورت جدی برای مواجهه با آن باشیم.
فعاًل راه کارها کوتاه مدتی و برای عبور از لحظه های بحرانی است. اما با این وضعیت درآمدی دولت کسری بودجه بیشتر در سال آینده و بعد از آن در انتظار ماست. 
کمتری  کشور به وجود آورد تا این بحران با آسیب های  امیدوارم تعامالت بین المللی به شکل مثبتی تأثیرگذار باشد و زمینه را برای تأمین حداقل های منابع ارزی 

پشت سر گذاشته شود.

وزان فرد حسن فر
نائب رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران
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وزی مدال معتبر Sovereign را از فرماندار کانادایی در اتاوا دریافت کرد مهندس ابراهیم نور

وهشی زر وه صنعتی و پژ انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران با همکاری گر
بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران را برگزار می کنند

در 1۳ دسامبر در مراسمی به میزبانی فرمانداری کل 
کانادا در اتاوا برگزار شد ، مدال  Sovereign به ابراهیم 
و  غذایی  )علوم   7۸ ارشد  کارشناس  نوروزی،  )ابی( 

شیمی کشاورزی( اهدا شد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، مری سیمون، فرماندار 
کانادایی  گفت : این جایزه به  کانادا در این مراسم  کل 
به  و بدون دستمزد  پایدار  توجه،  قابل  کمک  که  های 
کشور داشته اند اهدا  کانادا یا خارج از  جامعه خود، در 

می شود و به نحوی از آنها قدردانی می کند.
مهندس ابراهیم نوروزی، دانشمند معتبر مواد غذایی 
آمریکا(، متخصص بهداشت و  )ایاالت متحده   ،CFS
ایمنی حرفه ای CRSP، )کانادا( و شیمیدان حرفه ای  
می باشد که زمان و منابع خود را به صورت داوطلبانه 
آموزشی،  فرهنگی،  اجتماعی،  علمی،  های  زمینه  در 

کادمیک در اختیار گذاشته است . تفریحی، و علل آ

کار داوطلبانه از این  گزارش تعهد او به  براساس این 
نه  کارها  گونه   این  که  می شود  ناشی  ریشه ای  باور 
کلید  تنها برای موفقیت جامعه ضروری است، بلکه 
که در آن زندگی  رشد شخصی و درک دنیایی است 

می کنیم.
نوروزی  توضیح می دهد: »مهم نیست که در کجا، چه 
زمانی یا در چه مرحله ای از زندگی هستیم، همیشه 
که می توانیم  کردن با هر ظرفیتی  کمک  جایی برای 
هستیم  بزرگتر  جامعه  یک  از  بخشی  ما  دارد.  وجود 
که از دستمان بر می آید را به  کارهایی  که در آن باید 
ک بگذاریم، یاد بگیریم، رشد کنیم و برای کمک  اشترا
به ارتقای محیط زیست و جامعه پایدارتر کمک کنیم.
گرچه او فهرست بلندباالیی از تمجیدها  و تقدیرنامه  ا
که در نیم قرن  ها را به خاطر فعالیت های مختلفی 
کرده و  وقت و انرژی خود را صرف آن  کسب  گذشته 

مستقل  مدال  نوروزی  اعتراف  به  ولی   ، است  کرده 
برای داوطلبان اهمیت ویژه ای برای او دارد.

نامزدهای  از  بسیاری  میان  در  شدن  »انتخاب   
فرماندار  سوی  از  معتبر  جایزه  این  برای  شایسته 
برای  من  که  است  تالشی  اهمیت  بر  گواهی  کل، 
کمک به ایجاد جامعه ای بهتر، در سطح محلی و 

فراتر از آن انجام داده ام. این یک افتخار است.«
را به  کارآفرینی و صنعت غذا این موفقیت  ماهنامه 

مهندس ابراهیم نوروزی تبریک می گوید.

    دکتر مهدی امینی دبیر اجرائی بیست و هشتمین  کنگره ملی علوم و صنایع غذایی 
ایران از برگزاری این همایش در4 و 5 اسفند ماه سال جاری در محل شرکت صنعتی 
کارون خبر داد و خاطرنشان کرد : پتانسیل تحقیقاتی دانشجویان کشور به سمت  زرما
انتقال  نیازهای صنایع غذایی، فراهم سازی بستر مناسب جهت  و  حل مشکالت 
نیازهای پژوهشی صنایع به محققان و دانشجویان کشور، فراهم کردن زمینه جذب 
پژوهشگران  توسط  صنعتی  شرکت های  نیاز  مورد  عملیاتی  و  پژوهشی  طرح های 
و صنعتگران داخلی و ایجاد فضای تعامل و هم اندیشی علمی بین پژوهشگران و 
این  اهداف  مهم ترین  از  غذایی  صنایع  و  علوم  مختلف  حوزه های  اندیشمندان 
و  سیاست گزاران  محققان،  دانشمندان،  اساتید،  از  دعوت  باشد.   می  همایش 
دانشجویان مرتبط با علوم و صنایع غذایی برای ارائه دستاوردهای جدید علمی، 
پژوهشی و فناوری و برگزاری جلسات هم اندیشی، نشست های تخصصی، کارگاه های 
انجام شده و بخش های  نتایج پژوهش های  انعکاس  و  تبادل اطالعات  و  آموزشی 
نیز  و  تولید  و  برای رفع موانع و مشکالت فرآوری  تولیدی صنایع غذایی  و  اجرایی 

صادرات محصوالت غذایی از دیگر اهداف این همایش محسوب می شود.
وی درباره محورهای این کنگره خاطرنشان کرد: صنایع فرآورده های غالت، صنایع 
فرآورده های روغن، صنایع فرآورده های لبنی، صنایع فرآورده های گوشتی، صنایع 
بسته بندی مواد غذایی، میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی در صنایع غذایی، امنیت و 
ایمنی مواد غذایی، ترکیبات ضد مغذی در مواد غذایی، روش های نوین فرآوری 
و نگهداری مواد غذایی، روش های نوین جهت  فرموالسیون و تولید مواد غذایی 
فراسودمند، مهندسی مواد و طراحی خطوط تولید در صنعت مواد غذایی، بهینه 
پایدار  تولید  های  چالش  و  موانع  غذایی،  مواد  صنعت  در  انرژی  مصرف  سازی 
ایران  در  بنیان  کار دانش  و  کسب  بررسی مدل های  ایران،  در  محصوالت غذایی 
پاالیشگاهی  فرایند  پایدار در صنعت مواد غذایی،  و جهان، چالش های صادرات 
کاربرد آن ها در صنایع مختلف،کاربردهای  غالت، فناوری ذرت، فرآورده  های آن و 

شیرین  مختلف،  صنایع  در  نشاسته  از  شده  مشتق  محصوالت  و  نشاسته  نوین 
صنعت  در  نوین  های  کننده   شیرین  از  استفاده  نشاسته،  از  حاصل  های  کننده 
روغن  های  قنادی،چالش  و  نانوایی  صنایع  در  نوین  های  غذایی،فناوری   مواد 
های  قنادی،جایگزین  و  نانوایی  صنایع  در  استفاده  مورد  های  شورتنینگ  و  ها 
آنزیم هادر صنعت  و  افزودنی ها، بهبود دهنده ها  چربی و قند در صنعت غالت، 
مواد  فناوری  و  فرموالسیون  طراحی  در  آماری  نوین  های  روش  از  استفاده  غالت، 
غذایی،اقتصاد  و کشاورزی در صنعت مواد غذایی، آخرین دستاوردهای پدافند غیر 
عامل در حوزه غذا و نقش استراتژیک ایران در منطقه،کوید 1۹: چالش های ایجاد 
شده در صنعت مواد غذایی و تدوین فرموالسیون های نوین در این حوزه، وضعیت 

استانداردهای ملی و بین المللی 
غذایی،ایجاد  تولیدات  حوزه  در 
های  فرآورده  در  افزوده  ارزش 
مواد  صنعت  ضایعات  و  جانبی 
کنگره  این  محورهای  از  غذایی 

محسوب می شوند.
کلیـــــــه صاحب نظـــــــران،  وی از 
پژوهشـــــــگران،  اســـــــتادان، 
کارشناسان، دانشجویان و سایر 
و  علوم  حوزه  دســـــــت اندرکاران 
کرد  درخواست  غذایی  صنایع 
مقاالت خود را تـــــــا ۳۰ دی ماه 
http:// ســـــــال جاری به آدرس
  /www.ifstacongress28.ir/fa

ارسال کنند.
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تولید را نباید به مذاکرات گره زد
هزینه های تولید به شدت افزایش یافته

کثر واحدهای تولیدی عدم برنامه  فرهاد مرتضوی نژاد با اشاره به اینکه مشکل ا
ریزی است، گفت: متأسفانه در شرایط تحریم یکسری از تولیدکنندگان و فعاالن 
کرات و لغو تحریم ها گره زده  اقتصادی نگاه به آینده ندارند و موضوعات را به مذا

اند.
کید بر اینکه عدم وجود  فرهاد مرتضوی نژاد، مدیرعامل شرکت ساتراپ دینا با تأ
تولیدکنندگان  عملکرد  بر  را  خود  تأثیرات  المللی  بین  مستقیم  تجاری  ارتباط 
خواهد گذاشت، افزود: البته ما قرار نیست تسلیم فشارهای بین المللی شویم و 
باید با سیاست گذاری های خاص روند تولید خود را انجام و نیاز داخل را تأمین 

کنیم.
وی اضافه کرد: در شرایط جنگ اقتصادی ما جزء پیاده نظام این جنگ هستیم 
کنیم. خوشبختانه تا امروز مشکلی در  و در تالشیم تا مواد اولیه خود را تأمین 
تأمین مواد اولیه نداشته ایم البته باید این نکته را بگویم که مواد را با هزینه های 

گران تر خریداری می کنیم.
کثر واحدهای تولیدی عدم برنامه ریزی  مرتضوی نژاد با اشاره به اینکه مشکل ا
است، گفت: امروز ما در شرایط خاص بسر می بریم و باید سیاست گذاری های 
خاصی را هم انجام دهیم. متأسفانه در شرایط تحریم یکسری از تولیدکنندگان و 
کرات و لغو تحریم ها  فعاالن اقتصادی نگاه به آینده ندارند و موضوعات را به مذا
گره زده اند. این دسته از تولیدکنندگان نمی توانند برنامه ریزی دراز مدت داشته 

باشند.
کید براینکه ما به هیچ  مدیرعامل شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا با تأ
عنوان این روند را در فعالیت خود نداریم، افزود: با برنامه ریزی در همین شرایط 
تحریم هم می توان کار کرد. تنها مشکل ما افزایش هزینه ها در تأمین مواد اولیه 

داخلی و وارداتی است.

وی با اشاره به اینکه مجموعه ما انواع نوشیدنی ها از جمله نوشابه، ماء الشعیر، 
جو،  هی  جمله  از  متفاوتی  برندهای  با  میوه  آب  انواع  و  آشامیدنی  آب  دوغ، 
این  از  بخشی  گفت:  کند،  می  تولید  برندها  دیگر  و  اپ  سون  پارسی،  میراندا، 
محصوالت با برندهای داخلی و بخشی با برندهای خارجی به بازار عرضه می 

شود.
وی با بیان اینکه ما مجموعًا 4 واحد تولیدی داریم که کاالهای اصلی را در سراسر 
کشور تولید می کند، افزود: حدود 5 تا ۶ هزار نفر پرسنل ثابت در این مجموعه 
مشغول فعالیت هستند. البته ما به صورت هلدینگی فعالیت نمی کنیم بلکه هر 
شرکت مستقل و تحت یک مدیریت مشترک به فعالیت می پردازند. در گذشته 
که این موضوع در  کشورهای منطقه صادر می کردیم  بخشی از محصوالت را به 

حال حاضر متوقف شده است.
قزوین،  تهران،  های  استان  در  اینکه  اعالم  با  دینا  ساتراپ  شرکت  مدیرعامل 
تالش  در  البته  داشت:  اظهار  داریم،  فعال  کارخانه  فارس  و  رضوی  خراسان 
کارخانه دیگر در استان خوزستان هستیم . این موضوع را در  برای احداث یک 
از  تا بخشی  انجام می دهیم  این استان  راستای مسئولیت های اجتماعی در 
اشتغال این منطقه تأمین شود. نکته قابل توجه اینجاست این منطقه نیازمند 
کنیم  کاال به این استان ارسال  گر ما بخواهیم از تهران  آب ارزان قیمت است و ا
باید هزینه باالی حمل را پرداخت کنیم  و در نهایت کاال با قیمت گران به دست 
مصرف کننده خوزستانی می رسد به همین منظور مشغول احداث یک کارخانه 

بزرگ در این استان هستیم.
در  امیدواریم  اینکه  اعالم  با  نوشیدنی  محصوالت  مطرح  تولیدکننده  این 
کارخانه را در دزفول افتتاح  آینده فاز تولید آب و نوشابه این  شهریورماه سال 
که به دلیل  از محل واردات است  گفت: تأمین دستگاه های ما عمدتًا   کنیم، 
به  تولیدکنندگان  سایر  و  ما  برای  آالت  ماشین  خرید  تحریم ها 
از  که واحدتولیدی مجبور است  سختی انجام می شود.  زمانی 
کند با افزایش هزینه ها  مبادی مختلف نیازهای خود را تأمین 

روبه رو خواهد شد.
وی در خصوص تغییرات قیمتی محصوالت نوشیدنی هم گفت: 
افزایش نرخ محصوالت در همه گروه های کاالیی متناسب با نرخ 
تورم است. در بخش محصوالت نوشیدنی همه باید از سازمان 
حمایت تأییدیه دریافت شود. این در حالی است که پیش از این 
برخی از کاالها که مشول قیمت گذاری نبودند در اختیار انجمن 

ها بوده و آنها تغییرات قیمتی را انجام می دادند.
گذشته مواد  کرد: در سال  کشور اضافه  این تولیدکننده مطرح 
پت را 14 تا 17 تومان می خریدیم اما امسال با افزایش قیمت های 
برابر می  از دو  را  در بورس بیش  گرانی دالر مواد پت  و  جهانی 
نوشیدنی  محصوالت  قیمت  افزایش  در  امر  همین  که  خریم  
گذار بوده است. اما باز هم در طول چند سال اخیر نوشابه  اثر 

نسبت به سایر کاالها  شاهد افزایش قیمت باالیی نبوده است.

مدیرعامل شرکت ساتراپ دینا:
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بخوانید و سالم باشید
کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت 

تغذیه

کسایشی دخیل در روماتیسم مفصلی را کاهش می دهد. محققان دریافتند که مکمل دارچین نشانگرهای زیستی التهاب و فشار ا
گر به روماتیسم مفصلی، یک بیماری التهابی مزمن مفاصل، مبتال هستید، پاشیدن مقداری ادویه در قهوه صبحگاهی  به گزارش اوری دی هلث، محققان می گویند ا

ممکن است به شما کمک کند احساس بهتری داشته باشید.
محققان چینی در مطالعه خود، ۱۲ مطالعــه مربوط به مصرف دوزهای پــودر دارچین از ۱.۵ تا ۴ 

گرم در روز را بررسی کردند. یافت ها نشان داد مصرف مکمل دارچین منجر به موارد زیر می شود:
کنشی C )CRP(، پروتئین خون که در صورت وجود التهاب افزایش  • کاهش قابل توجه پروتئین وا

کسایشی. می یابد، و مالون دی آلدئید )MDA(، نشانگر فشار ا
• کاهش معنی دار آماری در اینترلوکین -۶ که در محل های التهاب تولید می شود.

کسیدانی. • افزایش ظرفیت کل آنتی ا
نتیجه گیــری نهایی تیم تحقیق ایــن بود که »مکمل دارچین ممکن اســت کمکــی برای کاهش 

کسایشی در انسان باشد.« التهاب و میزان فشار ا
یافته ها نشان داد که سینامالدئید، ترکیب موجود در دارچین، با مهار پروتئین های پیش التهابی، 

التهاب روماتیسم مفصلی را در موش ها کاهش می دهد.

تاثیر رژیم غذایی مدیترانه ای در تولد نوزاد با وزن طبیعی

مفصلی وماتیسم  ر عالئم  کاهش  برای  ایمن  شیوه ای  دارچین 

60

نتایج یک مطالعه نشــان می دهد زنان بــارداری که از رژیم غذایــی مدیترانه ای 
پیروی می کنند، احتمال کمتری دارد که نــوزادی خیلی کوچک و کم وزن به دنیا 

بیاورند.
به گــزارش دیلی میــل، دانشــمندان اســپانیایی ۱۲۰۰ مادر بــاردار را تــا نیمه دوم 
بارداری تحت نظر گرفتند. آنها در معرض خطر تولد نوزادی با وزن کم در نظر گرفته 

شده بودند.
نوزادانــی کــه کوچــک و بــا وزن پایین بــه دنیا مــی آیند بــا افزایش ســن بیشــتر از 

مشکالت رشد مغز و قلب رنج می برند.
نتایج نشــان داد زنانی کــه رژیم مدیترانه ای حاوی ســبزیجات، میوه هــا و روغن 
زیتون فراوان داشــتند، ۴۲ درصد کمتر احتمال داشــت که نوزادی خیلی کوچک 

به دنیا بیاورند.
گاهی )نظیر یوگا( نیز در این مسئله نقش  بر اساس همین مطالعه، ورزش ذهن آ
داشــت. مطالعات نشــان می دهد مدیتیشــن این ریســک را تــا ۳۴ درصد کاهش 

می دهد.
۱۲۰۰ زن به سه گروه تقسیم شدند تا محققان بتوانند تفاوت ها را با هم مقایسه 
کنند. یک ســوم از آنهــا رژیم غذایــی مدیترانــه ای را دنبال کردند، یک ســوم روش 
های کاهش استرس را تمرین کردند، در حالی که بقیه زنان مراقبت های معمولی 

دریافت کردند.

مشخص نیست که چه عواملی باعث کوچک به دنیا آمدن نوزادان می شود، اما 
عوامل پرخطر شامل سن باالی ۴۰ سال مادر، سیگار کشیدن و چاق بودن است.

محققان عنوان می کنند که عوامل سبک زندگی از جمله تغذیه نامناسب و میزان 
باالی استرس نیز ممکن است با خطر بیشتر تولد نوزاد بسیار کوچک مرتبط باشد.
کوس«، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره می گوید: تولد  پروفسور »ادوارد گراتا
کسایشــی و افزایش سن  نوزادی کوچک و کم وزن با افزایش التهاب جفت، فشــار ا

همراه است.
کسیدانی و  وی در ادامه می افزاید: رژیم های غذایی مدیترانه ای با خواص آنتی ا
ضد التهابی مرتبط هستند، از اینرو ممکن است این تاثیر ناشی از ارتباط بیولوژیکی 

با اثرات رژیم غذایی مدیترانه ای باشد.
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مصرف قهوه و چای 
خطر ابتال به سکته مغزی 

را کاهش می دهند

نتایج یک مطالعه که به تازگی منتشـــــر شده، نشان می دهد که 
نوشیدن قهوه یا چای ممکن اســـــت خطر ابتال به سکته مغزی و 

زوال عقل را کاهش دهد.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، محققان دانشـــــگاه پزشکی 
»تیانجین« در چین که این مطالعـــــه را انجام داده اند، می گویند 
نوشیدن قهوه با خطر کمتر زوال عقل یا از دست دادن حافظه و 

کاهش عملکرد شناختی پس از سکته مغزی همراه بود.
در این تحقیق، ۳۶5 هزار فرد 5۰ تا 74 ساله را برای بیش از یک 
دهه تحت نظر قـــــرار گرفتند. در ابتدا افرادی کـــــه در این مطالعه 
شرکت داشتند، میزان مصرف قهوه و چای خود را گزارش کردند. 
در طول این دوره تحقیق، پنج هزار و 7۹ نفر از آنها دچار زوال عقل 

شدند و 1۰ هزار و 5۳ نفر حداقل یک بار سکته کردند.
محققان دریافتند افرادی که دو تا سه فنجان قهوه یا سه تا پنج 
فنجان چای در روز یا ترکیبی از چهار تا ۶ فنجان قهوه و چای می 
نوشند، کمترین خطر ابتال به سکته مغزی یا زوال عقل را داشتند. 
خطر سکته مغزی در افرادی که روزانه دو تا سه فنجان قهوه و دو 
تا سه فنجان چای می نوشیدند، ۳2 درصد کمتر بود. خطر ابتال 
به زوال عقل در این افراد 2۸ درصد کمتر از افرادی بود که چای یا 

قهوه نمی نوشیدند.
آنها اظهار داشتند که مصرف قهوه به تنهایی یا همراه با چای نیز 
تا 4۰ درصد با کاهش خطر ابتال به زوال عقل پس از ســـــکته مغزی 
ارتباط داشت.  محققان می گویند: یافته های ما نشان می دهد که 
گانه یا ترکیبی با کاهش  مصرف متوسط  قهوه و چای به صورت جدا

خطر سکته مغزی و زوال عقل مرتبط است.
این مطالعه همچنین نشان می دهد که نوشیدن قهوه به تنهایی 
یا همراه با چای نیز با کاهش خطر زوال عقل پس از سکته ارتباط 
دارد. با این حال، اینکه آیا ارائـــــه چنین اطالعاتی می تواند نتایج 
،  هنوز مشخص  سکته مغزی و زوال عقل را بهبود بخشـــــد یا خیر

نیست.  
سکته مغزی یعنی بسته شـــــدن یا پاره شدن یک شریان مغزی 
که به  دنبال آن اختـــــالل در گردش خون آن ناحیـــــه از مغز ایجاد 
شـــــده و موجب بروز عالئمی مثل فلج نیمه بدن، اختالل تکلم و 
اختالل در راه رفتن می شود.  زوال عقل، اختالل مزمن و گاهی حاد 
فرایندهای روانی به علت بیماری عضوی مغز که با تغییر شخصیت 
و موقعیت ناشناسی و اختالل در حافظه و داوری و اندیشه همراه 
است. شایع ترین نوع زوال عقل،   زوال عقل سالخوردگی یا بیماری 

آلزایمر است.
محققان در مجله Plos Medicine نوشتند: یافته های ما نشان 
گانه یا به  می دهد که مصرف متوســـــط قهوه و چای به طـــــور جدا
صورت ترکیبی با خطر کمتر سکته مغزی و زوال عقل مرتبط است.
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	 دکتر مهدی کریمی تفرشی
رئیس کارگروه کسب و کارهای جاده ابریشم سازمان ملل- یونسکو، رئیس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصوالت غذایی کشور، رئیس هیات مدیره 
اتحادیه تعاونی های توزیع و فروش محصوالت غذایی، رئیس هیات مدیره مجتمع صنایع غذایی گلها و هلدینگ آل ام کا تی )MKT GROUP(،  نائب 

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

راه ابریشــم یک طرح بزرگ و بزرگترین طرح حال حاضر قرن بیست و یکم است 
که قاره های آسیا و اروپا و آفریقا را به یکدیگر مرتبط می سازد.

رییــس جمهوری خلــق چین ایــده ابتــکاری راه ابریشــم نوین موســوم به »یک 
کمربند، یک جاده« را که شــامل مســیرهای زمینی و دریایی راه ابریشــم است، در 
سال 2۰1۳ میالدی زمانی که قدرت را در اختیار گرفت مطرح کرد و بیش از 1۰۰ کشور 

کنون به آن ملحق شده اند. و سازمان بین المللی تا
 پروژه یک کمربند و یک جاده که جاده ابریشم جدید نامیده شده است طرحی 
به  منظور سرمایه گذاری در زیربناهای اقتصادی بیش از ۶۰ کشور جهان و توسعه 
دو مسیر تجاری »کمربند اقتصادی راه ابریشم« و »راه ابریشم دریایی« است. راه 

ابریشم جدید از سه مسیر شمالی، مرکزی و جنوبی تشکیل شده است.
 این پروژه، شکل جدیدی از راه تاریخی ابریشم است که تا قرن پانزده هم میالدی، 
به مدت 17۰۰ سال بزرگترین راه تجارتی میان آسیا، شمال افریقا و شرق اروپا بود. 
کثر کشورهای جهان قرار گرفته است.. طرح جدید با  این راه بار دیگری مورد توجه ا
ایده و هزینه 1۳۰۰ میلیارد دالری چین برای ساخت هزارها کیلومتر جاده، راه آهن و 
مسیرهای آبی و هوایی در نظر گرفته شده است . قرار است 124میلیارد دالر در این 
پروژه ی بــزرگ اقتصادی 

سرمایه گذاری شود.
ر  د چیــن  قــع  ا و ر  د
تــالش اســت تــا ضمــن 
رهبری کشورهای دنیا با 
استفاده از این راه جدید، 
ارتباطــات تجــاری دنیــا 
را افزایــش داده و ضمــن 
تثبیت جایگاه اقتصادی 
ت  حــد و عــث  با د  خــو
بیشــتر تجــاری در دنیــا 
شود و در عین حال قاره 
هــا را بــا یکدیگــر مرتبــط 

سازد.
راه ابریشــم از ابتــدای 
، عــزم کشــورها را برای  کار
مشارکت در برنامه هایی 
کــه نهایتا توســعه همین 
ل  نبــا بــه د ا  ر ها  ر کشــو
خواهــد داشــت، جــزم تر 

کرده است.

ایاالت متحده که حاال چین را رقیبی جدی برای خــود می داند، در کنار دالیلی 
که برای خروج خود و ناامن کردن افغانســتان دارد، تضعیف چین و خرابکاری در 
پروژه یک کمربند - یک جاده را نیز جز مهم ترین هدف های خود قرار داده است. 
براســاس طرح چیــن و اعالم سیاســت دولــت جمهور خلــق چین دربــاره فعال 
ســازی جاده ابریشم، این طرح در دو مســیر زمینی و دریایی 65 کشور را در آسیا، 
خاورمیانه، اروپا و شمال آفریقا در بر می گیرد که از میان این کشورها 2٠ کشور جزء 

کشورهای اصلی قرار دارند و ایران در اولویت دوازدهم قرار دارد. 
کتورهای  دلیل این رده بنــدی و قرار دادن ایران در اولویت دوازدهم عالوه بر فا
سیاسی، عدم وجود اطالعات کافی از ظرفیت ها و زیرساخت ها در ایران و میزان 
ریســک و برگشــت پــول و سیســتم بانکــداری و مالیــات و قوانین کشــوری و عدم 
عضویت ایران در FATF است. بنابراین کامال مسلم است که به دلیل قرار گرفتن 
ایــران در اولویــت دوازدهــم ســرمایه اندکــی از این مشــارکت اقتصادی را بدســت 

خواهد آورد. 
ایران کشوری است که از دیرباز به راه ابریشم پیوند خورده است و  نقطه و گذرگاه 
کلیدی در این مسیر است و باعث می شود تا راه چین برای ارتباط و اتصال با دیگر 

کشورهای منطقه راه ابریشم باز شود.
نقش ایران و بخصوص بندر چابهار به عنوان یک شــاهراه و گذرگاه مهم و بندر 
دریایی برای راه ابریشــم و مرتبط ســاختن خطوط دریایی بــه یکدیگر یک  نقش 

حیاتی است.
ایران یکی از اصلی ترین گــذرگاه ها و کریدورها برای اجرای طرح ها و پروژه های 
بزرگ اقتصادی بوده و هست.. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران، انتظار میرفته 

این کشور جایگاه خوبی در راهبرد تزانزیتی چین داشته باشد.
ایران با داشتن منابع عظیم نفت و گاز و قرار گرفتن در »هارتلند انرژی« موقعیت 
جغرافیایی خوبی برای مشارکت و بهره گرفتن از مزایای پروژه راه ابریشم چین دارد. 
موقعیت ژئواستراتژیک ایران که در مرز دریای خزر و خلیج فارس قرار گرفته برای 

چین مهم است و این کشور خواهان مشارکت جدی ایران در این پروژه است.
چین برای تحقــق راهبرد خود در غرب آســیا چاره ای جز تقویــت روابط خود با 
، نیروی انسانی، بازار پرکشش داخلی، منابع کانی  ایران را ندارد. ذخایر نفت و گاز
و غیرفلزی، بازارهای تحــت نفوذ ایران در غرب آســیا و موقعیت ترانزیتی از جمله 

دالیل جذابیت ایران برای چین است. 
 کشــور چین به عنوان یکی از کشــورهای موثر در اقتصاد دنیــا تعامل نزدیکی با 
ایران دارد و با توجه به اینکه کشــور ما از گذشــته های دور بخشــی از راه ابریشم را 
در خود جای داده است، ضرورت دارد ایران از این ظرفیت، در توسعه راه ابریشم 

چین بهره برداری موثرتری نماید.
ایران بر سر چهار راه ترانزیتی دنیا قرار دارد و استفاده از این ظرفیت نیازمند توجه 

مسئوالن و ارتقای دانش در این حوزه است.

      ایران بر سر چهارراه ترانزیتی دنیا
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آرد گندم
 تهیه و تنظیم:

مهندس سمیرا اصل نژاد
كارشناس تحقیق وتوسعه گروه صنعتی نجاتی - آناتا

مقدمه
گیاهــان  گنــدم از قدیمی تریــن و پرمصرف تریــن 
زراعــی جهــان اســت، بطوریکــه پیــش از آنکه بشــر 
به موارد مصرف ســایر گیاهان پی ببــرد از گندم به 
عنوان مهمترین منبع غذایی بهره جســته اســت.
گندم منبعی غنی از پروتئین و کربوهیدرات ها بوده 
و ســبوس آن نیز شــامل ویتامین هــای مختلفی از 
جملــه ویتامین هــای گــروه ,B E C, و A می باشــد. 
آرد، یکــی از اجــزای مهــم در تهیــه ی انــواع غذاهــا 
اســت. مــاده پــودر مانندی کــه از دانــه ی غالت یا 
سایر مواد نشاســته ای بدســت می آید. معمواًل آرد 
را از آســیاب نمــودن دانــه ی گندم تهیــه می کنند؛ 
، جو، نخــود و برنج نیز  اما از دانــه ی ذرت، چــاودار

آرد تهیه می شود.  
وقتی آرد را با آب مخلوط می کنیم، نوعی پروتئین 
پیچیده به نام گلوتن ایجاد می شود. وجود گلوتن 
بــه خمیــر خاصیــت ارتجاعــی می دهــد. همیــن 
خاصیت گلوتن، ســبب می شود تا گازهای حاصله 
درون خمیــر باقی بمانند که ســبب تــردی و حالت 
اســفنجی محصول نهایــی می گردد. ایــن خاصیت 
آرد گندم در تهیــه ی انواع نان و کیک بســیار حائز 

اهمیت می باشد.
گــر خمیــر تهیــه شــده از آرد را بــا آب یــا  گلوتــن: ا
ز  محلــول رقیــق نمــک شستشــو نماییــد، بعــد ا
ک باقی  شستشــوی کامــل ته ظــرف مــاده چســبنا
کــه باعــث  گلوتــن می گوینــد،  کــه بــه آن  می مانــد 

چسبندگی خمیر و ورز آمدن آن می شود.
انواع آرد 

انــواع آرد گندم از نظر مقدار گلوتــن با هم تفاوت 
دارند. آردی که برای تهیه ی نان از آن استفاده می 
شود، معمواًل میزان گلوتن باالیی دارد و همین امر 
باعث می شود که اســتحکام نان در کنار تردی آن 
حفظ شود و نان شــکل خود را حفظ نماید. آردی 
که در تهیه ی انواع کیک و شیرینی از آنها استفاده 
می شــود کمترین میــزان گلوتن را داشــته و همین 

مســئله ســبب تردی و شــکننده بودن برخی انواع 
شیرینی می شــود. آردی که در تهیه ی پاستا از آن 
اســتفاده می شــود، معمواًل گلوتن بیشتری نسبت 
بــه آردهــای کیــک پــزی دارد. ســه نــوع آرد گنــدم 

وجود دارد: 
آرد سفید، آردی است که تنها از قسمت   .١
درونــی یا نشاســته ی گیــاه گندم بــرای تهیه ی آن 

استفاده شده است. 
آرد کامــل گندم را از تمام قســمت  های   .2
گندم)جوانــه و ســبوس و نشاســته و...( تهیــه مــی 

کنند.
آرد جوانــه گنــدم، آردی اســت کــه تنهــا   .3
از بخــش نشاســته ای و جوانه گیاه بــه وجود آمده 

است و سبوس را از آن جدا نموده اند.
فراورده های آردی 

نان، پاســتا، بیســکوئیت، کیك، کلوچــه همگی از 
ک هــا نیز  آرد تهیــه می شــوند. از آرد در تهیــه خــورا
استفاده می شود. برای غلیظ نمودن انواع غذاها 
مثل ســس هــا بــه آنهــا آرد اضافه مــی کننــد. از آرد 
ذرت در تهیــه ی بســیاری از پودینگ ها اســتفاده 
: آرد 15۰؛ آرد 1۸۰ یــا  می شــود. انــواع آرد عبارتنــد از
آرد کامــل،  آرد تیــره، آرد خبــازی،  آرد ســتاره، آرد 
ســوخاری، آرد شــیرینی پــزی، آرد غــالت، آرد غنــی 

شده
آرد 15۰

آردی اســت که قســمت کمــی از پوســته و جوانه 
کثر درصد استخراج ۹۳( آن گرفته شده باشد)حدا

آرد 1۸۰ یا آرد کامل
آردی کــه شــامل قســمت اعظــم پوســته و جوانه 
گنــدم بــا حداقــل درصــد اســتخراج ۹7 درصــد می 

باشد.
آرد تیره

آردی کــه از تمــام قســمت هــای دانــه بــه غیــر از 
جوانه آن تهیه می شود و جهت تهیه نان های تیره 

اروپایی و نان سنگک مناسب است. 

آرد خبازی
آردی بادرجــه اســتخراج 
۸5 درصــد قابــل اســتفاده 
بــرای نــان هــای لــواش، 

تافتون و بربری است.
آرد ستاره

آردی که از قســمت اعظم اندوســپرم و مقداری 
از پوســته تهیــه شــده اســت. آرد ســتاره بــا درصد 
ســبوس گیری حــدود 1۸ درصــد تولید می شــود و 
در جهت برطرف نمودن نیازهای صنعتی از جمله 
نان فانتزی و انواع کیک و شیرینی به کار می رود. 
آرد ســتاره در دو گــروه مختلــف جهت تهیــه انواع 
نان هــای فانتــزی، فــرآورده هــای حجیــم و نیمه 
حجیم قابل تولید اســت.. محصوالت تهیه شــده 
از ایــن آرد دارای بافتــی انعطاف پذیر و اســفنجی 

می باشد. 
آرد سفید یا آرد سه صفر یا آرد نول

میزان ســبوس گیــری این آرد بســیار زیاد اســت. 
این آرد برای تهیه انواع محصوالت قنادی مناسب 

است .
آرد چهــار صفــر میــزان فرآوریــش بیشــتر بــوده و 
نرمتر است. این آردها برای قنادی ها و شیرینی ها 
مناســب هســتند امــا بــرای تهیــه نــان مناســب 

نیستند.
آرد غنی شده

کــه بــه آن مــواد غذایــی ضــروری مثــل  آردی 
ویتامینها یــا مواد معدنی افزوده باشــند. در برخی 
کشورها اضافه کردن این مواد مغذی به آرد سفید 

اجباری است.
ز  ا ی  ه گیــر بــا بهر  ) تــا نا آ ( تی ه صنعتــی نجا و گــر
متخصصین ایــن امر از با کیفیت تریــن انواع آرد در 
تولید محصوالت خــود بهره می گیرد و با راه اندازی 
واحــد ســیلو در جهــت تولیــد آرد اختصاصــی هــر 

محصول گام برداشته است.
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فرم اشتراک

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

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

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

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

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

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

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

واریز	شد.

لطفاً هزینه اشتراک را به حساب بانک تجارت به شماره 0290354781 و یا شماره کارت 5859831128750907 
بنام آقای دکتر محمد حسینی واریز و فیش واریزی همراه با فرم اشتراک تکمیل شده را به دفتر مجله فاکس نمایید.

توجه : هرگونه تغییر آدرس را سریعًا به دفتر مجله اطالع دهید.

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

اولین نشریه تخصصی صنایع غذایی ایران              

اشتراک 3 ماهه
تهران 105000 )یکصد و پنج هزار( تومان

شهرستان 120000 )یکصد و بیست هزار( تومان
اشتراک 6 ماهه

تهران 210000 )دویست و ده هزار( تومان
شهرستان 240000 )دویست و چهل هزار( تومان 

اشتراک یک ساله
تهران 420000 )چهارصد و بیست هزار( تومان

شهرستان 480000 )چهارصد و هشتاد هزار( تومان
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