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صنایع غذایی انتخاب شدند
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سرمقاله
اخبار

مدیرعامل کارخانه قند تنها: باید منتظر گرانی قند و شکر باشیم
ابوالفضل احمدخانلو،چهره ماندگار صنعت آرد و نان کشور 

درگذشت
تشریح وضعیت روغن خانوار و صنعت تا پایان سال

خبرهای خوبی در راه است
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مواد افزودنی صنایع غذایی

با تغییر در ساختار سازمانی وزارت صمت نمیتوان انتظار بهبود 
شرایط را داشت

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران: کنسرسیوم های صادراتی 
راهی مطمئن برای اتصال شرکت های ایرانی به بازارهای خارجی 

است
: اهمیت تعریف مگاپروژه ها برای بهبود وضعیت  رییس اتاق تبریز

اقتصادی استان ها
دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکوئیت، شیرینی و شکالت ایران: 

کرد کمبود روغن تولیدکنندگان را زمین گیر 
انتخاب شخصیت صنعت غذای سال 1400

اخبـار شرکت هـای صنــایع غـذایـی
اخبـار

مدیرعامل شرکت گلدن مکس: توافق تهاتر با سریالنکا، طلب 
کرد ۲۵1 میلیون دالری ایران را زنده 

: صنایع با چالش تأمین انرژی مواجه هستند رئیس اتاق تبریز
اخبار صنایع غذایی جهان

کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت
مشارکت در طرح احیای جاده ابریشم گامی مهم در جهت تحقق 
کو با پروژه احیای جاده ابریشم  کو / همکاری ا اهداف اقتصادی ا

گامی بزرگ در کنار زدن آمریکا از مناسبات اقتصادی منطقه
مواد اولیه ی مصرفی صنعت بیسکویت
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ر را الگوی خود قرار دهند ز

در راستای تحقق توسعه 
صادرات پگاه رخ داد:

پگاه تهران صادر کننده 
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مشترک شیبا و سن ایچ
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سرمقاله

سید مصطفی هاشمی طبا

دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران در حوزه تولید و اقتصاد

بسمه تعالی

سه سال است که رهبر فرزانه انقالب راجع به جهش تولید و رفع موانع تولید سخن می گویند. تولیدی 
که ظاهرا بخاطر خروج آمریکا از معاهده برجام روی زشت خود را نشان داد و بسیاری از واحدهای 

تولیدی صنعتی تحت تاثیر این تحریم دچار مشکالت زیادی شدند.
که ذوق و شوق مردم و مدیران  کنیم می توانیم مشاهده نمائیم  گر به ابتدای پیروزی انقالب نگاه  ا
کشاورزی و زنجیره خودکفائی صنعت راه های جدیدی را  موجود پس از انقالب برای خودکفائی در 
زمینه  بدلیل عدم دوراندیشی مشکالت خاصی در  این ذوق و شوق  اما در پس  گشود،  تولید  برای 
تولید و اقتصاد کشور روی داد. برخی از این مشکالت با تغییر سیاست ها می تواند رفع و اصالح شود 
گر  کثر می توان آنرا متوقف نمود. ا کنش یکسویه غیرقابل درمان بوده و حدا اما برخی بصورت یک وا
گیریم  کشاورزی در نظر  از تولید صنعتی و تولید  گرفتن تولید خدمات عبارت  تولید را بدون در نظر 
می توانیم مشکالت مترتب بر کشاورزی و صنایع را که در طول 40 سال گذشته دستاورد های کیفی و 
کارخانجات غذائی ، تولید فوالد، تولید سیمان وسرامیک و نیز  کّمی بسیاری داشته - مانند تولیدات 
که به نگاه مجرد دستاورد های جمهوری اسالمی ایران  کشاورزی  توجه به آمار روبه ازدیاد تولیدات 
آن می تواند  راه حل های  است- برشماریم. این مشکالت در میان مدت در صورت عدم توجه به 
کشاورزی و صنعت  دستاورردهای تولیدی جمهوری اسالمی را نابود نماید. مهمترین مشکل تولید 

گاز )انرژی( واحدهای کشاورزی و صنعتی است. تامین آب، برق و 
الف- آب- ۵۲% آب واحدهای کشاورزی از آب زیرزمینی تامین می شود و این آب درحال فرونشستن 
کم شدن و نیز نشست دشت ها می باشد. بدین ترتیب در آینده نه چندان دور امکان استحصال  و 
این آب ممکن نیست. هرچند بیش از چند درصد آب زیرزمینی صرف صنعت نمی شود اما مشکل 

گرفت. گریبان صنعت را هم خواهد  فوق 
واحدهای  برق  اوقات  بسیاری  در  مردم  عمومی  مصرف  بدلیل  تابستان  در  کنون  ا هم  برق-  ب- 
گاه مقطعی قطع می شود. برق منقطع بهیچوجه نمی تواند مورد اعتماد در مصرف  گرچه  تولیدی- ا

تولید باشد لذا ضربه بزرگی به تولید وارد شده است.
گاز  کارخانجات از دریافت  از نیروگاه ها و  گاز از سوی مردم بسیاری  گسترده  - بدلیل مصرف  گاز ج- 
کثر تولید  گاز توسط مردم - در عین حدا که این حد مصرف  محروم شده اند وبخصوص در زمستان 

گاز از چاه ها- توان تولیدی خود را از دست می دهند.
گر برای استمرار وجود زیربناهای تولید  دستاوردهای جمهوری اسالمی در تولید قابل توجه است اما ا

تدبیری اندیشیده نشود بخش بزرگی از دستاوردها نابود خواهد شد.
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 رئیس انجمن تولیدکنندگان 
شیرخشک  نوزاد: ارز واردات 

مواد اولیه شیرخشک نوزاد تامین 
شد

هانــی تحویــل زاده از تامیــن ارز واردات مــواد 
اولیــه شیرخشــک نــوزاد تــا ابتــدای ســال آینــده 

خبر داد.
گــزارش ایســنا؛ هانــی تحویــل زاده رییــس  بــه 
انجمن تولیدکنندگان شیرخشــک  نوزاد، با بیان 
اینکــه ارز واردات مــواد اولیــه شیرخشــک نــوزاد 
تامین شده است، گفت: با تامین این ارز انجمن 
تولیدکننــدگان شیرخشــک هیچ نگرانــی از بابت 
تامین مــواد اولیه نخواهد داشــت و ارز این مواد 

اولیه می تواند تا  ابتدای ســال آینده پاســخگوی 
نیاز کشور باشد.

وی ادامه داد:40 درصد ماده اولیه شیرخشک 
نــوزاد بــا ارز دولتــی تامیــن می شــود و ۶0 درصــد 
مابقی را تولیدکنندگان براســاس بــازار آزاد هزینه 
می کنند. قیمت قوطی، مقوا، شیرخشــک بدون 
چربــی و نظایر اینها و همچنین دســتمزد به طور 
مــداوم در حــال تغییــر اســت. ایــن مــوارد منجــر 
بــه افزایــش هزینه هــای تولید شــده اســت و باید 

قیمت ها تغییر کند.
احتمــال جایگزینــی شیرخشــک نــوزاد بــا 

شیرخشک صنعتی
رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد 
اضافه کرد: چون شیرخشک نوزاد به دلیل یارانه 
دولت از شیرخشــک صنعتی ارزان تر شده است، 
کــه افزایــش نیافتــن قیمــت، بــه ورود  نگرانیــم 
شیرخشک فرموله شده نوزاد به بازار و جایگزینی 

آن با شیرخشک صنعتی منجر شود.
بــه  خشــک  شیر ق  چــا قا ز  ا همچنیــن  ی  و
کشورهای همسایه خبر داد و گفت: پایین بودن 
، به این منجر شده  قیمت شیرخشــک در کشــور
که ایــن کاالی تولیــدی در ایــران به افغانســتان، 

کستان و عراق قاچاق شود. پا

 چــــه نـــظـــارتـــی بــــر فــعــالــیــت 
ــره ای  ــیـ ــجـ فـــروشـــگـــاه هـــای زنـ

می شود؟
دبیر اتاق اصناف خوزســتان برای ســاماندهی 
نــه  گو هر  : گفــت ی  ه ا نجیــر ز ی  ه ها شــگا و فر
تصمیم گیری و یا ساماندهی فروشگاه ها، کشوری 
است و اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای 
به عنوان متولــی آن ها را ســاماندهی می کند. در 
واقع این هــا ساماندهی شــده  هســتند و ما برای 
آن ها جــواز صادر نمی کنیم اما ما بــه عنوان اتاق 

اصناف فقط کارهای نظارتی را انجام می دهیم.
به گزارش ایســنا؛ ابوالقاســم کوره چینی درباره 
تاثیر فعالیت فروشــگاه های بــزرگ و زنجیره ای بر 
واحدهــای صنفــی و خرده فروشــان اظهــار کرد: 
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خبار ا
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بســیاری از فروشــگاه های زنجیــره ای کاالهــای  
خود را به صورت مستقیم از تولیدکننده دریافت 
کــه قاعدتــا قیمــت آن هــا نســبت بــه  می کننــد 

فروشگاه های سنتی کمتر است.
وی افــزود: در حالــی کــه فروشــگاه های ســنتی 
کاالهای خود را یا از عمده فروش و یا شرکت های 
کاالهــا را بــا  پخــش و یــا واردکننــده و در واقــع 
، خریداری می کننــد و زمانی  واســطه های بیشــتر
کــه کاال واســطه بیشــتری داشــته باشــد، قاعدتــا 

قیمت آن باالتر خواهد بود.  
کوره چینی ادامه داد: کاال از طریق خرده فروش 
معموال با قیمت باالتری نسبت به فروشگاه های 
زنجیــره ای بــه دســت مصــرف کننــده می رســد و 
بــه دلیــل اینکــه خــرده فروش هــا تــوان رقابــت با 
فروشگاه های زنجیره ای را ندارند تعدادی از آن ها 
جمع آوری شــده اند و این موضــوع باعث کاهش 
اشــتغال در سطح فروشــگاه های ســنتی و خرده 

فروشی می شود.
ی  ه ها شــگا و فر ی  ر ا قیمت گــذ ه  ر بــا ر د ی  و
زنجیــره ای تصریــح کــرد: طبــق بخشــنامه ای که 
ســازمان حمایــت اعــالم کــرده اســت، واحدهای 
تولیدکننده باید فقط نــرخ تولید را روی کاالهای 
کل فروشــگاه های  کننــد. در  تولیــدی نصــب 
زنجیــره ای و توزیــع کننــدگان و یا خرده فروشــان 
وظیفه دارند طبق ضرایب ســودی کــه قانونگذار 

برای آن ها تعیین می کند، قیمت گذاری کنند.
برای مثال فرض کنیم قیمت تولیدکننده برای 
هر بســته حبوباب، ۵0 هــزار تومان اســت. خرده 
فروش باید فقــط 1۲ درصد قیمــت کاال را افزایش 
دهــد. بنابرایــن واحــد تولیــدی بایــد یــک کاال را 
قیمت گذاری کند، ســپس توزیع کننــده یا خرده 
فروش باید بر اساس ضرایب سودی که قانونگذار 
در قانون مشخص کرده است درصد ضریب سود 
را بر روی مبلغ تولیدکننده اضافه کند و اتیکت آن 
را بچسباند و در معرض دید مشتری قرار دهد.                   
دبیــر اتاق اصنــاف خوزســتان درباره نظــارت بر 
فعالیــت فروشــگاه های زنجیــره ای عنــوان کــرد: 
نظــارت توســط بازرســان اتــاق اصنــاف انجــام 
می شــود اما بــه دلیل شــرایط مالــی و عــدم توان 
اســتخدام بازرســان، تعداد آن ها خیلی کم است 
ولی بر اساس شرایطی که برای آن ها تعیین شده 
است بازرسان اصناف، همچنین سازمان صنعت، 
معدن و تجارت و جدیدا وزارت جهاد کشــاورزی 
که فقط بر محصوالت کشــاورزی نظارت می کند، 
بازرسی ها از واحدهای صنفی در استان را انجام 

می دهند.

کــوره چینــی دربــاره مکان یابی فروشــگاه های 
کــرد: در قانــون در  بــزرگ و زنجیــره ای بیــان 
خصــوص اینکــه یــک فروشــگاه بایــد در منطقه 
مشخص شده ای راه اندازی شود، هیچ اجباری 
وجــود نــدارد. منتهــا باید الزامــات قانونــی مثل 
مســاحت و تجهیــزات رعایــت شــود. بــه عنــوان 
مثــال مســاحت موردنظــر بــرای فروشــگاه های 
زنجیره ای باید 400 متر باشد اما واحد 400 متری 
خیلی کــم پیدا می شــود و بــه صورت کلــی مثل 
بقیه واحدهای صنفی باید در مناطقی که در آن 
فروشــگاه وجود نداشته باشــد، این فروشگاه ها 

ایجاد شود.
گفــت: در  وی دربــاره مشــکالت فروشــگاه ها 
خیلــی از شهرســتان ها مســاحت موردنظر برای 
ایجــاد واحدهــای فروشــگاهی وجــود نــدارد. 
مثال یکســری فروشــگاه داریم که فروشــگاه بزرگ 
هســتند که قبــال متراژ مــورد نظر ۲00 متــر بوده و 
االن باید این متراژ 1000 متر باشد و به دلیل این 
شــرایط، فروشــگاه 1000 متری در اهــواز به ندرت 

وجود دارد.
کــوره چینــی دربــاره تخلفــات ایــن فروشــگاه ها 
تصریح کرد: مردم به دنبال قیمت کمتر و کیفیت 
هســتند و این موضوع باعث می شــود کــه آن ها 
ســراغ این فروشــگاه ها بروند.به دلیل اینکه این 
اعتمــاد مــردم بــه فروشــگاه هــا از بیــن نــرود این 
فروشــگاه ها مرتب رصد می شوند. البته تخلفاتی 
نیــز در زمینــه گرانفروشــی داشــته اند که بــا آن ها 
برخــورد شــده اســت کــه بیشــتر هــم مربــوط بــه 

کاالهای تنظیم بازاری بوده است.
گر یــک مغازه  وی اظهار کــرد: به عنــوان مثال ا
کاالی خانگــی فقط ۷ درصد اجازه ســود داشــته 
گر بیشــتر از ۷ درصد ســود بکشد، ضریب  باشــد ا
ســود رعایــت نشــده اســت و تحــت عنــوان گران 

فروشی با آن برخورد می شود.
دبیر اتاق اصناف خوزســتان برای ســاماندهی 
نــه  گو : هــر  گفــت ی  ه ا نجیــر ز ی  ه ها شــگا و فر
تصمیم گیری و یا ساماندهی فروشگاه ها، کشوری 
است و اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای 
به عنــوان متولــی وجــود دارد که در تهران اســت 
و آن هــا را ســاماندهی می کنــد. در واقــع این هــا 
ساماندهی شــده  هســتند و مــا بــرای آن هــا جواز 
صــادر نمی کنیم اما بــه عنوان اتــاق اصناف فقط 
کارهای نظارتی را انجام می دهیم. مثل مساحت 
و مــکان فروشــگاه و همچنیــن قیمت گــذاری 
فروشگاه ها که باید بر اساس ضرایب سود قانونی 

باشد.

گمرک  در  بــرنــج  ــن  ت ــزار  هــ  ۵۰  
معطل ابالغ وزارت جهاد

بــا توجــه به عــدم ابــالغ خــروج اعتبــاری برنج 
گمــرک، حــدود ۵0 هــزار تــن برنــج معطــل  از 
ابــالغ وزارت جهــاد اســت، ایــن را دبیــر انجمــن 

واردکنندگان برنج گفته است.
بــه گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، مســیح 
کشــاورز گفت: با رفع دوره ممنوعیت، ابتدا ۲00 
هزار تن برنج رســوبی مانــده در بنادر ترخیص و 
سپس ثبت ســفارش آغاز شــد. با توجه به عدم 
ابــالغ خــروج اعتبــاری برنــج از گمــرکات، حدود 
۵0 هزار تن برنــج در گمرکات معطل ابالغ وزارت 

جهاد به گمرک است.
گفتــه او، واردات برنــج بــه دلیــل انتقــال  بــه 
وظایــف از وزارت صمت به وزارت جهــاد و نبود 

زیرساخت های الزم به کندی انجام می شود.
کشــاورز گفت: اخذ مالیات بر ارزش افزوده در 
مبــادی قیمت تمام شــده هــر کیلو برنــج را ۵00 
تومــان افزایش می دهــد، در حالی که به ســبب 
خرید از ســوی اقشــار آســیب پذیر انتظــار بر آن 

بود که مالیات از برنج خارجی گرفته نمی شــد.
کنون  آمار ها نشــان می دهد از ابتدای سال تا
۷00 هزار تن برنج توســط بخــش خصوصی وارد 

شده است.
طبــق اذعــان واردکننــدگان، مراجــع مرتبــط 
همچــون اســتاندارد و گمــرک در فرآیند واردات 
باید تعجیل کنند تا شب عید مشکلی در تامین 

خ ندهد. ر
در ماه هــای اخیــر نوســانات قیمــت برنــج بــه 
کــه بنابــر گفتــه دبیــر انجمــن  اوج خــود رســید 
گر به طور متوسط 1۲0 تا 1۵0 هزار  واردکنندگان ا

تن برنج وارد شود، کمبودی در عرضه نداریم.
رصد ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت 
کنونی هر کیلو برنج هندی ۳0 تا ۳۲ هزار تومان، 
کستانی ۳0 تا ۳۵ هزار تومان، طارم ۵0 تا  برنج پا

اخبار
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۶۵ هزار تومان، فجر ۳۳ تا ۳۸ هزار تومان و ندا 
۳۵ هزار تومان است.

واردات  بــه  کــشــور  وابــســتــگــی 
چای

در ســالیان اخیر  عمده چــای مورد نیاز کشــور 
از طریــق واردات تامیــن می شــود و تولیــد ایــن 
محصول در داخــل به انــدازه نیــاز مصرف کننده 

نیست. 
، چــای یکــی از پر مصــرف ترین  بــه گــزارش مهر
محصوالت کشــاورزی در کشــور ماســت، مصرف 
ســرانه ایــن محصــول حــدود 1.4 کیلوگــرم و کل 

مصرف چای در کشور حدود ١٠٠ هزار تن است.
بــر ایــن اســاس در هفته هــای اخیــر مباحــث 
مطرح شــده مبنی بر تهاتر نفت با برخی کاالها از 
جمله چای بســیار خبرساز شــده، در این زمینه 
اظهار نظرهای فراوانی شــد و حتی برخی عنوان 
کرده اند چرا باید محصولی مانند چای را به کشور 
وارد کنیم این در حالی است که در سالیان اخیر 
عمــده چــای مــورد نیــاز کشــور مــا از طریــق وارد 
تأمین می شود و تولید این محصول در داخل به 

اندازه نیاز نیست.
۳۰ درصد چای مصرفی کشور در داخل تولید 

می شود
در همین زمینه صادق حســنی، مدیر اجرایی 
ســندیکای چــای گفتــه اســت: کشــورهای هند، 
سریالنکا و امارات متحده عربی، حدود ۹0 درصد 
از چای مورد نیاز کشور را تأمین می کنند. باید به 
این نکته اشاره کنم که امارات متحده عربی یک 
باغ چای ندارد اما جز اصلی ترین تامین کنندگان 

چای در کشور است.
به گفته ایــن فعال اقتصــادی، امــارات متحده 
عربی چای را از هند و ســریالنکا خریداری سپس 

آن را بسته بندی می کند.
وی کیفیــت چــای تولیــد شــده در ســریالنکا را 

متفــاوت عنــوان کــرد و افزوده اســت: این کشــور 
جزو ۵ کشــور برتر تولیدکننده چای در دنیا است 
و چای بــا درجه های مختلــف از این کشــور وارد 

ایران می شود.
مدیــر اجرایــی ســندیکای چــای بــا اشــاره بــه 
10 کشــور واردکننــده چــای، ادامــه داده اســت: 
چایــکاران ایرانــی در مجمــوع ۲۵ تــا ۳0 درصــد 
چای مصرفی کشور را تأمین می کند. حجم قابل 
گر روند  توجهی از چای ایرانی صادر می شود که ا
صــادرات متوقــف شــود بــاز هم بــرای تأمیــن ۷0 
درصد از نیاز کشور نیازمند واردات چای هستیم.
وی درباره میزان واردات چای از هند و سریالنکا 
نیــز گفته اســت: در ســال جــاری حــدود 1۸۹۲۸ 
تــن چــای از هنــد بــه مبلــغ ۸۹.۶۵ میلیــون دالر 
وارد کردیــم این میــزان واردات 4۲ درصــد از نیاز 
داخلــی را تأمیــن می کنــد. همچنین از ســریالنکا 
11۵۹۸ تــن بــه مبلــغ ۶۷.۸۶ میلیــون دالر وارد 
کردیم. این کشور ۲۶ درصد از نیاز بازار داخلی ما 

را تأمین می کند.
واردات چای ذائقه ها را تغییر داد

، رئیس ســازمان  همچنیــن حبیب جهان ســاز
چــای کشــور در ایــن راســتا اعــالم کرد کــه بخش 

عمده چای مورد نیاز کشور وارداتی است.
ایــن مقــام مســئول همچنیــن از افزایــش ۵ 
درصــدی تولیــد برگ ســبز چــای در ســال جاری 
خبر داد و گفــت: امســال 1۳۷ هزار تن برگ ســبز 
چای در کشــور تولید شده که 1۳۵ هزار تن آن به 
صورت خریــد تضمینی توســط دولــت خریداری 

شده است.
وی اضافه کرد: مابقی این تولید نیز توسط خود 
کارخانجات خریداری شــده و در مجموع نسبت 
به سال گذشــته ۵ درصد افزایش تولید را در این 

حوزه شاهد بودیم.
جهان ســاز گفت: از این میزان برگ ســبز چای 

۳1 هزار تن چای خشک تولید شده است.
رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه میزان 
کثر ۸0 هزار  مصرف مستقیم چای در کشــور حدا
تن و با مصارف جانبی حدود 100 هزار تن اســت، 
گفــت: به طور میانگین ســاالنه ۶0 تــا ۶۵ هزار تن 

چای وارد کشور می شود.
بر ایــن اســاس کارشناســان معتقدنــد واردات 
چای طی ســال های گذشــته باعث شــده ذائقه 
بســیاری از مــردم بــه ســوی چای هــای خارجــی 
سوق یابد، این در حالی اســت که چای ایرانی از 
کیفیت ترین چای های تولیدی  مرغوب ترین و با
در دنیاســت و بــا اندکــی رســیدگی بــه باغــات و 

احیــای آنهــا می تــوان بخــش زیــادی از نیــز را در 
داخــل تولیــد کــرد و این مســأله ای اســت کــه در 

سال های گذشته از آن غفلت شده است.

پژوهش های  مرکز  سرپرست 
کیفیت نان سنتی  غالت: نمره  

کشور به ۸۵.۵ درصد رسید
حیدرعلــی نصر از مطلوب بودن کیفیت انواع 
نان ســنتی کشور خبر داد و گفت: کیفیت انواع 
نان سنتی در آبان ماه امسال ۸۵.۵ درصد شد 
که نســبت به مدت مشــابه در ســال گذشــته ۹ 

دهم درصد رشد را نشان می دهد.
یــگاه خبــری صنعــت غــذا و  گــزارش پا بــه 
(، از شــرکت بازرگانــی  گروفودنیــوز کشــاورزی )ا
دولتــی ایــران، حیدرعلی نصــر افزود: براســاس 
کشــور  کیفیــت نــان ســنگک در  ایــن ارزیابــی 
کیفیــت نــان بربــری ۸۸.0۷،  ۸۶.۷۵ درصــد، 
تافتون و لواش به ترتیب ۸۲.14 و ۸۶.0۵ درصد 

بوده است.
 سرپرســت مرکــز پژوهش هــای غــالت شــرکت 
بازرگانــی دولتــی ایــران، کیفیــت نــان آبــان  ماه 
امســال را خــوب دانســت و اظهارداشــت: نظــر 
کارشناســی کیفیــت نــان توســط ادارات غــالت 
در اســتان ها انجــام و نتایــج آن برای بررســی و 

تدیون گزارش نهایی ارسال می شود.
وی با اشــاره بــه اینکــه در آبان  ماه یــک هزارو 
4۶ نمونه در استان ها مورد آزمایش قرار گرفته 
اســت،تصریح کــرد: هــدف از ســنجش کیفیــت 
کز کنترل کیفی ادارات کل غالت  نان توسط مرا
و خدمات بازرگانی اســتان ها پایش کارشناسی 
کــه طبــق آزمــون از نمونه هــای  کیفیــت اســت 
نان و مطابق اســتاندارد شــماره  دو هزارو ۶۲۸  
گی ها و روش آزمون انتخاب  نان های سنتی ویژ

و مورد سنجش قرار می گیرد.
گی هایــی همچــون ســطح رویــی و  ، ویژ  نصــر

اخبار
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ســطح زیریــن، رنــگ، قابلیــت جویــدن، عطــر و 
طعم را از عوامــل موثر بر کیفیت نان دانســت و 
گفت: در تولید نان اســتفاده از جوش شــیرین، 
بالنکیــت یــا جوهــر قنــد وســایر مــواد خارجی و 

کپک زدگی قابل قبول نیست.
 سرپرســت مرکــز پژوهش هــای غــالت شــرکت 
یــران در خصــوص نحــوه  نــی دولتــی ا رگا باز
درجه بنــدی کیفیــت انــواع نــان ســنتی کشــور 
افزود: ۹0 تا 100 خیلی خوب، ۸0 تا ۸۹.۹۹ خوب، 
۶0 تــا ۷۹.۹۹ متوســط و کمتــر از ۶0 را نیازمنــد 

ارتقای کیفی است.
بر اســاس ایــن گــزارش، رئیس روابــط عمومی 
ســازمان برنامــه و بودجــه، امــروز – شــنبه  بــا 
ح  گــر طــر کارت نــان نوشــت: ا تکذیــب صــدور 
حذف ارز 4۲00 گندم نهایی شود، فقط مصرف 
کننده نهایــی با همان کارتی کــه یارانه می گیرد، 

نان یارانه ای نیز خرید می کند.

ریـــیـــس اتـــحـــادیـــه نـــان هـــای 
فــانــتــزی: بــســیــاری از نــانــوایــان 
حق  نمی کنند/  رعایت  را  مصوب  نرخ 
انتخاب نان به مصرف کننده داده شود
رییــس اتحادیه نان هــای فانتزی خاطر نشــان 
کرد: زمان آن فرا رســیده اســت که بــه جای اینکه 
یارانه نان در جیب واســطه گران خرید گندم برود 
مستقیم به جیب مردم واریز شود تا حق انتخاب 

نان با کیفیت برای آنها فراهم باشد.
به گزارش ایلنا؛ محمد جواد کرمی با بیان اینکه 
چند ســالی اســت که اعطای کارت نــان به مردم 
مطرح شده است، گفت: در حال حاضر یارانه به 
صورت مســتقیم و غیر مســتقیم بــرای خرید نان 
از ســوی دولت پرداخت می شود. دولت در سال 
جــاری گنــدم را کیلویی ۵ هــزار و پانصــد تومان از 
کشــاورزان خریداری کرد این در حالیســت که آرد 
با قیمت های چون کیلویی ۶۶۵ و ۹00 هزار تومان 

بــه نانوایی هــا و کیلویــی ۲۷00 تومان بــه صنف و 
صنعت می فروشد.

این فعال صنفــی با طرح این پرســش که چند 
درصد این یارانه به دســت مصــرف کننده نهایی 
می رسد، افزود: در بســیاری از واحدهای صنفی 
نرخ مصــوب رعایت نمی شــود و زمانی که خریدار 
وارد نانوایی می شود می تواند خود انتخاب کند 
که نان با چه نرخی خریداری کند. به نظر می رسد 
که مردم بیشتر نان با نرخ آزاد خریداری می کنند 

پس بهتر است که موضوع یارانه نان حل شود.
کرمی با بیان اینکــه برخی اقتصاددان ها بر این 
باورند که دادن یارانه نقدی باعث تورم در کشور 
می شود، خاطر نشان کرد: دادن یارانه به نانواها 
نیز رقابت را بین نانوایان کاهش می دهد از این رو 
شایسته است که با دادن یارانه مستقیم به مردم 
کیفیت  به آنها حــق انتخاب بدهیم تا آنهــا نان با
را از واحــدی کــه نــان مرغــوب  پخــت می کنــد را 

خریداری کنند.
رئیس اتحادیه نان فانتزی با اشاره میزان یارانه 
کنون ۷0  پرداختــی آرد و نان، گفــت: دولت هــم ا
هزار میلیارد تومان برای نان و آرد یارانه پرداخت 
می کنــد. بخــش کوچکــی از ایــن یارانــه در جیب 
نانوایــان مــی رود و بخــش اعظمــی از آن عایــد 

واسطه گران خرید گندم می شود.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی نانوایان خود 
را متعهد به پخت نان با کیفیت نمی کنند، افزود: 
وقتی یارانه نقدی به دست مصرف کننده نهایی 
برســد آنهــا نــان را از واحدهایــی که نــان مرغوب 
می پزنــد خریداری می کند ما در ســال های ۸۹ تا 

۹1 تجربه آزادسازی نرخ نان را داشتیم.
به گفته رییــس اتحادیه نان فانتزی، در فضای 
رقابتی قیمت ها به جای اینکه افزایش پیدا کنند 

کاهشی می شوند.
این فعال صنفی با اشــاره به چنــد نرخی بودن 
قیمت آرد، تصریح کــرد: چه تضمینی وجود دارد 
کــه آرد با نــرخ ۶00 تومانــی بــا آرد ۲۷00 تومانی در 
کارخانه ها جابه جا نمی شود؟ ما چاره ای نداریم 
جز اینکه قیمت گندم و آرد را در کشور تک نرخی 

کنیم.
وی با اشــاره به تفــاوت قیمت جهانــی گندم با 
نــرخ گنــدم در بــازار داخلی گفــت: نرخ گنــدم در 
بازارهای جهانی کیلویی ۹ هزار تومان است این 
در حالیســت کــه گنــدم را کیلویی هــزار تومان در 
بازار داخلی بفروش می رسانیم مشخص است که 
این مسئله در کشور رانت و فساد ایجاد می کند.

این فعال صنفــی در پایان با اشــاره بــه افزایش 

نرخ نان از ســوی برخی واحدهای صنفی؛ گفت: 
چنــد نرخی بــودن نرخ آرد باعث شــده اســت که 
واحدهــای صنفی خود را چنــدان متعهد به نرخ 
مصوب نکنند و نان در بیشــتر واحدهای صنفی 

با نرخ آزاد عرضه شود.
گفتنی اســت که در برخی از نقاط تهران قیمت 
نان ســنگک به دانــه ای 1۵ تــا ۲0 هزار تومــان نیز 

رسیده است.

کی  ۱.۶ میلیون تن روغن خورا
در بازار توزیع شد

مدیــرکل هماهنگــی توزیــع و فــروش شــرکت 
بازرگانی دولتی ایران از توزیع یک میلیون و ۶00 
کی طی ۹ ماه از سال جاری  هزار تن روغن خورا

در کشور خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی 
(، از شــرکت بازرگانی دولتی ایران؛  گروفودنیوز )ا
حجــت براتعلی بــا بیان اینکــه روغن های توزیع 
شــده از محــل ذخایــر اســترتژیک ایــن شــرکت 
است افزود: بخشی نیز توسط بخش خصوصی 
بــرای تنظیم بــازار این کاال از طریق شــبکه های 

سراسری توزیع و عرضه شده است.
مدیــرکل هماهنگــی توزیــع و فــروش شــرکت 
بازرگانــی دولتــی ایــران میــزان توزیــع روغــن از 
ذخایر شــرکت بازرگانی دولتی ایــران طی مدت 
۹ مــاه را در حــدود ۸۹۵ هــزار تــن اعــالم کــرد و 
اظهارداشــت: بخش خصوصی نیــز بیش از 400 

هزار تن روغن در بازار توزیع کرده است.
وی تصریح کرد: بخشــی از روغن توزیع شــده 
نیز از محل استحصال دانه  های روغنی وارداتی 
، به میــزان ۳۵۸ هــزار تن توزیع شــده  به کشــور

است.
براتعلی گفت: در مجموع توزیع روغن از محل 
ذخایر استراتژیک شرکت بازرگانی دولتی ایران، 
بخش خصوصی و اســتحصال دانه های روغنی 

اخبار
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به بیش از 1.۶ میلیون تن )از آغاز ســال تا پایان 
آذرماه( رسیده است.

کنــون میــزان موجــودی و ذخایر  وی افــزود: ا
کــی در کشــور مطلــوب  اســتراتژیک روغــن خورا

است.
طبــق آمارهــا ســاالنه نزدیــک دو میلیــون تــن 
روغــن خــام از محــل واردات و 1.۵ میلیــون تن 
روغــن خــام از تولید داخلــی و اســتحصال دانه 
های روغنی وارداتی تامین می شــود همچنین 
میــزان ظرفیــت ذخیره ســازی )تکمیلــی( روغن 

خام کشور را ۶00 هزار تن است.
از حدود سه میلیون تن دانه روغنی وارداتی، 
1۸ درصــد تبدیــل بــه روغــن خام شــده کــه می 

تواند بخشی از نیاز کشور را تامین کند.
روغــن خام و بخشــی از دانــه روغنی مــورد نیز 
کشــور از کشــورهای روســیه، مالــزی، اوکرایــن، 

برزیل و آرژانتین تامین می شود.

و  تولیدکنندگان  انجمن  دبیر 
معدنی:  آبهای  صادرکنندگان 
 ۲۶۰۰ بــه  معدنی  آب  قیمت  کــاهــش 

تومان
پیمــان فروهــر گفــت: هــر بطــری آب معدنــی 
کوچــک بــا محاســبه ســود بــرای واحــد تولیدی 
۲ هــزار تومــان قیمت گــذاری خواهد شــد که در 
نهایــت بــا محاســبه ســود ۳0 درصــدی بایــد بــه 
مصــرف کننــده بــا قیمــت ۲۶00 تومــان فروختــه 

شود.
 به گــزارش تســنیم؛ پیمان فروهــر در خصوص 
ج قیمــت تولیدکننــده بــر روی بطری هــای  در
گفــت: براســاس هماهنگی هــای  آب معدنــی، 
صــورت گرفتــه قــرار شــده در محصــوالت جدیــد 

دستورالعمل قیمت تولیدکننده درج شود.
وی با اعالم اینکه با اجرایی شدن این موضوع 
بطــری آب معدنــی بــا قیمتــی ارزان تر به دســت 

مصــرف کننــده خواهد رســید، افــزود: بــه عنوان 
نمونه هر بطــری آب معدنی کوچک با محاســبه 
ســود بــرای واحدتولیــدی ۲ هــزار تومــان قیمت 
گذاری خواهد شد که در نهایت با محاسبه سود 
۳0 درصدی باید به مصرف کننده با قیمت ۲۶00 

تومان فروخته شود.
دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان 
آبهــای معدنی و آشــامیدنی با اشــاره بــه اینکه با 
اجرایی شــدن این طرح آب معدنی با قیمت باال 
الن  به دست مصرف کننده نرســیده و دست دال
در توزیع کاال کوتاه خواهد شــد، افزود: البته این 
دستورالعمل اشکاالتی از جمله ضرایب تخفیفات 
و هزینــه توزیــع و حمــل و نقــل هــم دارد کــه قرار 
شده با همکاری سازمان حمایت اصالحات الزم 

صورت گیرد.
وی در خصوص سردرگمی مصرف کنندگان در 
خرید آب معدنی با درج قیمت تولیدکننده گفت: 
قرار شــده آموزش های الزم برای عدم سردرگمی 
مردم ارائه شود اما به مرور مردم می دانند باید در 
خرید آب معدنی با مشــاهده قیمت تولیدکننده 

و سود ۳0 درصدی هزینه ها را پرداخت کنند.

ــان با  ــ طــرحــی بــــرای خــریــد ن
دســت  در  مــخــصــوص  ــارت  ــ کـ

بررسی است
رئیس سازمان برنامه  و بودجه از بررسی طرحی 
بــرای خریــد نان بــا کارت مخصــوص به جــای ارز 

ترجیحی خبر داد.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ رئیــس 
ز  ســازمان برنامــه و بودجــه  دربــاره حــذف ار
ترجیحی در بودجــه 1401 گفت: دارو و نان حلقه 
آخر تخصیص ارز ترجیحی هستند. طرحی برای 
خرید نــان بــا کارت مخصوص در دســت بررســی 

است.
میرکاظمی درباره جزئیات این طرح در دســت 

گر قرار باشــد تخصیص ارز برای  بررسی گفته که ا
نان ادامه پیدا کند به این صورت خواهد بود که 
بــا کارتی کــه در اختیار آن هــا قرار خواهــد گرفت، 

اقدام به خرید نان می کنند.
ســازمان برنامــه و بودجــه رســمًا اعــالم کــرد ارز 
ترجیحی در الیحه بودجه 1401 وجود ندارد و این 
مســئله قبل از ارائــه الیحه بودجه توســط دولت 

مطرح شده بود.
در این شیوه خرید نان، همان قیمت قبلی نان 
از حساب مردم کسر می شود، ولی به نانوا قیمت 
جدیــد پرداخــت خواهــد شــد. رئیــس ســازمان 
برنامــه و بودجــه این مــدل را برای اجــرای کارت 

نان اعالم کرد.
نــان، دارو و نهاده هــای دامی از جملــه اقالمی 
هستند که در ســال های اخیر مشــمول دریافت 

ارز ترجیحی از سوی دولت بوده اند.
میرکاظمــی اعــالم کــرد که ایــن طــرح در بانک 
مرکــزی و وزارت اقتصــاد در حــال اقدامــات 
گر سامانه مد نظر ما اجرایی  کارشناسی اســت و ا
شود مردم دغدغه  نان نخواهد داشت، ولی فعال 
بیشتر بحث ما حذف ارز نهاده های دامی است 

و دارو و نان در مرحله بعدی قرار دارند.
به گفته رئیس ســازمان برنامه و بودجه، جمع 
بنــدی تــا پایــان ســال و تصویــب بودجــه ادامــه 
می یابــد و نحــوه اقــدام بــرای ابتدای ســال 1401 

مشخص خواهد شد.
مســئوالن دولتی در نشســت امروز کمیســیون 
تلفیــق بودجــه گفته انــد در صــورت حــذف ارز 

ترجیحی »شاید یارانه نان به همه داده شود.«

روغـــن  واردات  پـــــرده  ــت  ــش پ
چیست؟

هزینه خریــد تضمینی دانه های روغنی امســال 
معادل هزار میلیارد تومان است در حالی که ارزش 
واردات دانه های روغنی در ۹ ماهه امسال برابر با 

اخبار
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۳۹ هزار میلیارد تومان )بر اساس قیمت دالر آزاد( 
است. به نظر می رسد سود هنگفتی که با تخصیص 
ارز 4۲00 تومانــی بــرای واردات دانه هــای روغنــی 
نصیب واردکنندگان می شــود مانع اصلی افزایش 
تولید داخلی و خودکفایی دانه های روغنی است.

و  ا  غــذ ی صنعــت  ه خبــر یــگا پا ش  ر ا گــز بــه 
(، روزنامه »ایران« در ادامه  گروفودنیوز کشاورزی)ا
کــی بعــد از ذرت از نظــر  نوشــت: روغن هــای خورا
ارزشی بیشترین ســهم از واردات کاالهای اساسی 
با ارز 4۲00 تومانی را دارد. براســاس آمار گمرک، در 
۹ ماهه امســال ۷هزار تن ذرت وارد شده که ارزش 
آن معــادل ۲میلیــارد و 400 میلیون دالر اســت اما 
روغن با یک میلیون و ۵00 هزار تن واردات ارزشــی 
برابــر ۲میلیــارد و ۷1 میلیــون دالر دارد. یعنــی بــا 
اینکه واردات روغن از نظر وزنــی ۶ هزار تن کمتر از 
ذرت است ولی ارزش آن تقریبًا برابر با ذرت است. 
دانه های روغنی نیز در رده پنجم واردات کاالهای 

اساسی از نظر ارزشی قرار دارد.
کی یا یــک میلیــون و ۵۲۹ هزار  روغن هــای خورا
و 1۵۲ تن بــه ارزش ۲ میلیــارد و ۸1 میلیون و ۷۷۵ 
هزار و ۳۷ دالر و رشــد 10۲ درصــدی در وزن و ۲۳1 
درصدی در ارزش در جایگاه دوم واردات کاالهای 
اساســی و انواع دانه های روغنی با یــک میلیون و 
۹۹0 هــزار و ۳۳۵ تن بــه ارزش یک میلیــارد و ۳۹4 
میلیون و ۳0۶ هزار و ۲۲۶ دالر و رشد ۸ درصدی در 
وزن و 4۷ درصدی در ارزش، در رده پنجم واردات 

کاالهای اساسی در ۹ ماهه امسال قرار دارد.
واردات ایــن میــزان روغن و دانه هــای روغنی در 
حالی است که بر اســاس برنامه ای 10 ساله از سال 
۹4 تا 1404 باید به خودکفایی ۷0درصدی در تولید 
دانه های روغنی می رســیدیم، اما تنهــا 10درصد از 
این برنامه محقق شــد. از ســوی دیگر بــا توجه به 
ظرفیت خالــی کارخانجــات تولید روغــن، افزایش 
تولیــد دانه هــای روغنــی با پر کــردن ایــن ظرفیت 
کی را هم کاهش  خالی، نیاز بــه واردات روغن خورا

می داد.
ظرفیت تولید روغن در کارخانه های ما 4 میلیون 
و ۵00 هــزار تــن اســت در حالی که نیاز ســاالنه یک 
میلیون و ۵00 هزار تن است، به همین دلیل بیشتر 
کارخانه هــا با ظرفیــت پایین فعالیــت می کنند و از 
میــان 4۲ کارخانــه تقریبــًا بیشــتر روغن مــورد نیاز 
توسط ۸ کارخانه تولید می شود. بنابراین افزایش 
تولیــد دانه هــای روغنــی می توانــد ظرفیــت خالی 

مانده کارخانه ها را پوشش دهد.
تولید اندک

بــا اینکــه بایــد تــا ســال 1404، ۷0درصــد نیــاز به 

دانه روغنی را در کشــور تأمین کنیم اما آمار میزان 
خریــد تضمینی دانه هــای روغنی نشــان می دهد 
با خودکفایی ۷0 درصد فاصلــه زیادی داریم. کلزا، 
سویا، گلرنگ و آفتابگردان چهار دانه روغنی است 
که شامل خرید تضمینی می شــود. در آمار شرکت 
بازرگانی دولتی آمار خرید گلرنگ و آفتابگران بسیار 
ناچیــز اســت. دو محصول دیگــر یعنی کلــزا و دانه 
ســویا نیز در مجموع 1.4هزار میلیارد تومان خرید 
تضمینی داشــته اســت. میزان خرید کلــزا بیش از 
1۲۶ هــزار تــن بــه ارزش 1.۳هــزار میلیــارد تومان و 
میزان خرید دانه سویا حدود 1۷ هزار تن به ارزش 

۲میلیارد تومان است.
غالمحســین خدرایــی، معــاون طــرح دانه های 
روغنــی وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت: تولیــد کلزا 
امســال ۲۸0 هزار تن بوده اســت اما کمتر از نصف 
آن بــه دولــت تحویــل داده شــده اســت چــون 
تولیدکنندگان محصــول را به صورت مســتقیم به 
کارخانجات می فروشند و قیمت خرید کارخانجات 

۵ تا 10 درصد بیشتر از خرید تضمینی است.
قیمــت خریــد تضمینی کلــزا امســال هــر کیلو 11 
هزار تومان و دانه سویا 11 هزار و 41۹ تومان است. 
برای ســال آینده این قیمت ها به ترتیب برای کلزا 
1۵ و برای دانه ســویا 1۵هــزار و ۳00 تومان تصویب 
شده است. در مجموع میزان خرید تضمینی دانه 
روغنی کلزا و ســویا 14۳هزار تن اســت که با حدود 
۲میلیون تن واردات فقط در ۹ ماه، فاصله زیادی 

با خودکفایی دارد.
معاون طرح دانه های روغنی در خصوص علت 
عقــب مانــدن تولیــد دانــه هــای روغنــی از برنامه 
افزایــش تولیــد گفــت: ارز 4۲00 تومانی بــه واردات 
روغــن و دانــه هــای روغنــی اختصــاص مــی یابد، 
همین موضوع واردات را بســیار سودآورتر از تولید 
کــرده اســت. از ســوی دیگــر کارشناســان معتقــد 
هستند مشکل اصلی کشاورزان زمین خرد است. 
زمین خرد باعــث افزایش هزینه های تولید شــده 
است. در ایران به دلیل آنکه اراضی کشور کوچک 
هستند هزینه تولید همیشه باالتر از قیمت جهانی 
اســت و تا زمانی که این موضوع حل نشود در کل 
افزایش قیمت خرید تضمینی هم برای کشاورزی 

سودی ندارد.
مقایسه ارزش خرید و ارزش واردات

دانه هــای روغنــی و روغــن جــزو ۷ قلــم کاالی 
کی، گنــدم، دانه های  اساســی )ذرت، روغــن خورا
روغنــی، دارو و کاالهــای پزشــکی، کنجاله ســویا و 
جو( است که از میان ۲۵قلم کاالی اساسی  )اعالم 
( باقی ماند و با ارز 4۲00 تومانی  شده در ابتدای کار

وارد می شود. کارشناسان اقتصادی و فعاالن حوزه 
تولید و بازار معتقدند به صرفه بودن واردات و سود 
باالی آن، باعث شــده افزایــش تولید و خودکفایی 
مورد توجه نباشــد. با اینکــه واردات روغــن و دانه 
کی  روغنی با ارز 4۲00 تومانی اســت اما روغن خورا
در همیــن یک ســال اخیــر دوبــار افزایــش قیمــت 
داشــته اســت. در آخریــن آمــار مربــوط بــه قیمت 
کی که مرکز آمار برای آذرماه منتشــر  کاالهــای خورا
کرده اســت، یــک بطــری ۹00 گرمی روغــن مایع در 
آذر امســال نســبت به ماه قبل )آبان( 0.۷ درصد و 
نسبت به ماه مشــابه ســال قبل ۳۸.1درصد رشد 
قیمت دارد. یک کیلو روغن نباتی جامد نیز در آذر 
امسال نسبت به آذر سال قبل 11.۵ درصد افزایش 
قیمــت دارد. روغن از نیمــه دوم ســال ۹۹ همواره 
کی قرار داشت که این  در صدر تورم کاالهای خورا
روند تا شهریور ماه گذشته نیز ادامه داشته است.

به این ترتیب کاالیی که تقریبًا در میان کاالهای 
وارداتی بیشــترین ارز 4۲00 تومانی را برای واردات 
دارد اما رشد قیمتی و تورم باال هم دارد. به اعتقاد 
فعاالن اقتصادی سود و رانت باالیی که در واردات 
روغــن و دانه های روغنــی وجــود دارد مانع اصلی 
برای افزایش تولید داخلی اســت. ۳۹هزار میلیارد 
تومــان واردات در برابــر هزار میلیــارد تومان خرید 
تضمینی یعنی سهم تولید داخل از این بازار فقط 

۲.۵درصد است.
از طرفــی آن طور کــه یزدان ســیف، مدیرعامل 
شرکت بازرگانی دولتی خبر داده است بیشترین 
ارز دولتی بــرای واردات روغن در اختیار شــرکت 
بازرگانــی دولتی قــرار می گیــرد چون این شــرکت 
حــدود ۸0 درصــد روغن مــورد نیــاز کارخانجات 
را از محل ذخایر اســتراتژیک تأمیــن می کند. به 
نظر می رســد افــرادی چه در بخــش خصوصی و 
چه در بخش های دولتی سود باالیی از واردات 
روغن و دانه های روغنی کسب می کنند و همین 
ســود باال مانع اصلــی در برابر خودکفایــی تولید 
دانه های روغنی اســت. با توجه به قیمت خرید 
گــر کل نیاز در  تضمینی دانه هــای روغنی حتی ا
داخــل تولید و بــرای خرید تضمینــی آن از طرف 
دولــت هزینه پرداخت شــود، عدد کمتــر از عدد 
واردات خواهــد بــود. بــر فــرض اینکــه تــا پایــان 
امســال 4میلیون تــن روغــن و دانه روغنــی وارد 
شــود هزینــه واردات آن حــدود ۹0هــزار میلیارد 
گر تولید دانه روغنی به 1میلیون  تومان اســت. ا
تن برسد و متوســط قیمت خرید تضمینی آن را 
۲0 هــزار تومان در نظــر بگیریم هزینــه آن ۲0هزار 

میلیارد تومان خواهد شد.
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ــرای  ورقـــه هـــای ضــد قــارچــی ب
در  میوه ها  ماندگاری  افــزایــش 

کشور تولید شد
بــا هــدف افزایــش مانــدگاری میوه هــا جهت 
توســعه صادرات محصــوالت باغــی، ورقه های 
کســید  ضــد قارچی رهاینده کنترل شــده دی ا
گوگــرد در موسســه پژوهشــی علــوم و صنایــع 

غذایی رونمایی شد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی 
(، به نقل از روابط عمومی موسسه  گروفودنیوز )ا
پژوهشــی علــوم و صنایــع غذایــی؛ دکتــر قدیــر 
رجــب زاده، رئیــس موسســه پژوهشــی علــوم و 
صنایع غذایی با اشــاره به فســاد پذیری میوها 
پس از برداشـــت، اســتفاده از به کارگیری فنون 
و روش هـــای مناســـب جهـــت افزایــش قابلیت 
مانــدگاری در طــول دوره نگهــداری را ضــروری 
دانست و گفت: مطابق آمارهای جهانی به طور 
متوســط ۲4 درصد میوه ها و حــدود 4۲ درصد 
از ســبزی هــا در کشــورهای در حال توســعه در 
فاصله تولیــد تا مصــرف از بین می رونــد و برای 
رفــع این چالــش روش هایی چــون فرآیندهای 
گرمایــی، انجمــاد، پرتودهــی، نگهــداری در 
اتمسفر اصالح شده و استفاده از مواد افزودنی 
ضــد میکروبی یــا نمک هــا ارائه شــده اســت که 
متاسفانه در رابطه با برخی فرآورده ها نمی توان 

آنها را به کار برد.
، تولید  وی اظهــار کــرد: در ســال هــای اخیــر
بســته هــای بــا رهایــش کنتــرل شــده از طریق 
انتقــال یــک عامــل فعــال از حامل پلیمــری به 
ســطح مــاده غذایی بــه منظــور افزایــش زمان 
مانــدگاری فــرآورده هــای غذایــی مــورد توجــه 

قرار گرفته است.
رجــب زاده به تأمین تقاضای مـــصرف کننـــده 
بـــرای انــواع ســبزی هــا و میــوه هــا از طریـــق 
انبارمـــانی طوالنــی مدت اشــاره کــرد و گفــت: با 

توجه به اهمیت ماندگاری میوه ها و کنترل قارچ 
ها و از طرف دیگر کاهش مصرف قارچ کش های 
ســنتزی در زنجیــره تولید تا مصــرف، تولید ورقه 
کســید گوگــرد بــرای کنترل  هــای رهاینــده دی ا
قــارچ هــا و افزایــش مانــدگاری میوه ها )ســیب، 
، خرمالــو، کیوی،  انــواع توت ها، تمشــک، انگــور
( ضــروری بــوده که عالوه بــر کاهش  گالبــی و انار
ضایعــات محصــوالت کشــاورزی، ســبب ایجــاد 
ارزش افــزوده و افزایــش ســالمت جامعــه نیــز 

خواهد شد.
رییــس موسســه پژوهشــی علــوم و صنایــع 
غذایی با بیــان اینکه دانش فنی بســته بندی 
هــا، جــاذب هــا و رهاینده هــای مــواد فعال در 
انحصار برخی کشــورهای خاص اســت، گفت: 
با توجه به دســتیابی به دانــش فنی تولید این 
، ورقه هــای رهاینــده  ورقه هــا در داخــل کشــور
کسیدگوگرد با قیمت پایین تری در حجم  دی ا
انبوه تولید و عرضه خواهند شد و  مانع خروج 

ارز از کشور می شود.
به نقــل از روابط عمومی موسســه پژوهشــی 
علــوم و صنایــع غذایــی، رجــب زاده افــزود: 
حصول دانش فنی کاهش ضایعات محصوالت 
کشــاورزی مــی تواند به عنــوان یــک تکنولوژی 
منحصــر بــه فــرد و بومــی در نظــر گرفتــه شــود 
کــه اجــرای آن بــا همــکاری مشــترک موسســه 
پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مرکز تحقیقات 
و آمــوزش کشــاورزی و منابع طبیعی خراســان 
رضــوی می توانــد ضمن بومی ســازی فناوری، 
ســبب گســترش و توســعه اقتصادی و صنعتی 

شود.

مواد  بنکداران  اتحادیه  دبیر 
بندی  بسته  حبوبات  غذایی: 

گران فروشی می شود ۲۵ درصد 
قاســمعلی حســنی بــا بیــان اینکــه در بخــش 

حبوبــات گــران فروشــی میشــود گفــت: حبوبات 
بســته بنــدی حــدود ۲۵ درصــد باالتــر از قیمت 

واقعی خود به فروش می رسد.
گــزارش تســنیم؛ قاســمعلی حســنی دبیــر  بــه 
اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایی اظهار داشــت: 
قیمــت حبوبــات بســته بنــدی شــده به ویــژه در 
فروشگاه های زنجیره ای با قیمت های باالیی به 
فروش می رسد که بسیار باالتر از قیمت واقعی و 

حتی قیمت جهانی است.
وی افزود: فاصله قیمت واقعی  این محصول 
بــا قیمــت بســته بنــدی، حــدود بیســت و پنــج 
درصد است که دریافت این مبالغ توسط واحد 
هــای بســته بنــدی منطقــی نیســت؛ از طرفــی 
این شــرکت ها حبوبــات را به جای بســته های 
یــک کیلوگرمی در بســته هــای ۹00 گرمی عرضه 

می کنند.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: 
از دستگاه های مربوطه بار ها خواسته ایم اوزان 
حبوبات اصالح شــود و به صورت رنــد نیم و یک 
کیلوگــرم در بــازار عرضه شــود امــا تغییــری ایجاد 
نشده است و حبوبات با قیمت گران تر از قیمت 
های واقعــی و از طرفــی 10 درصد بــا وزن کمتر به 

فروش می رسد.
کــرد: ایــن اوزان نامتعــارف در  وی تصریــح 
محصــوالت دیگــری نیــز بــاب شــده اســت و بــه 
طــوری کــه رب گوجه فرنگی در بســته هــای ۸00 
گرمی عرضه می شود که از نظر ذهنی کم فروشی 
به حساب می آید، زیرا مردم این محصوالت را با 
حساب کاالیی یک کیلوگرمی خریداری می کنند. 
حســنی با بیان اینکه در بخــش حبوبات گران 
فــروش صورت مــی گیرد گفــت: قیمــت حبوبات 
در بازار کشــورمان بیشــتر از قیمت هــای جهانی 
اســت و با احتســاب هزینه وارد کننده، ســورت و 
بســته بندی نبایــد با قیمت هــای فعلــی در بازار 

فروخته شود.
گفــت: اختــالف فاحشــی میــان قیمــت  وی 
حبوبــات بســته بنــدی و فلــه بــه وجــود دارد که 
از دولــت تقاضا می شــود بــرای رفع این مشــکل 

اقدام می کند.
قیمــت هــای عجیــب حبوبــات بســته بندی 

در بازار
بر اساس مشــاهدات میدانی لپه در بسته ۹00 
گرمــی۷0 تا ۸۵ هــزار تومــان، نخود در بســته ۹00 
گرمــی ۵0 تــا ۶0 هزار تومــان، عدس در بســته ۹00 
گرمــی ۶0 تــا ۶۵ هزار تومــان و لوبیــا ۶0 تــا ۷0 هزار 

تومان به فروش می رسد.

اخبار
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مهندس سید جمشید میرســلیمی با توجه به 
تغییرات ســاختاری کــه در معاونت امــور صنایع 
ایجاد شــد، گفت: الزمه گســترش و ارتفاع در این 
وزارتخانــه مولــد بــدون نقشــه راه کاری از پیــش 

نخواهند برد.
و  ا  غــذ ی صنعــت  ه خبــر یــگا پا ش  ر ا گــز بــه 
”مهندس سید جمشید  گروفودنیوز کشــاورزی”ا
میرســلیمی در گفتگــو با خبرنگار مــا در خصوص 
تغییرات در ســاختار معاونت امــور صنایع وزارت 
صمــت گفــت: اینجانــب برخــالف نظــر بعضــی از 
دوستان و دســت اندرکاران صنعت این تغییرات 
را بدون کارزارهای اجرایی به تنهایی جهشــی به 
ســوی ارتقا نمی بینم و برعکس حوزه های کاری 
را سردرگم در مســیر ســرعت یافتن به سوی ارتقا 
مشــاهده نمی نمایم مگر اینکــه پیش فرض این 

تغییرات ساختاری طراحی و ابالغ شده باشد.
مدیرعامــل شــرکت فــرآورده های روغنــی ایران 
)فریکــو( افــزود: آنچــه کــه دامنــه تغییــر ســاختار 
جدید بــا قدیم را می تــوان در تصــور نوینی رویت 
نمــود برداشــتن بعضــی از عناویــن و جایگزیــن 
کردن عناوینی دیگر که فوق یا ذیل ساختار قبلی 
تعبیــه شــده و یا کســی کم یا زیاد شــده اســت که 
حذف یا اضافه هر عنوانی بدون دامنه اختیارات 
متناســب و نقشــه راه نه اینکه مثمر نخواهد بود 
بلکــه حفره هــای زیادی در طی مســیر بــه وجود 
می آورد که موجب کندی یا توقف در کار به وجود 

خواهد آورد.

این کارآفرین برجسته کشور ادامه داد: دیدگاه 
من معطوف به متصدیان امور یا مجریان مناصب 
نیســت و فــرض بر این اســت کــه همه مدیــران و 
متصدیــان صاحــب تعهــد، بــا تجربــه الزم و پــرکار 
و مســئولیت پذیر هســتند. کــه الزمه گســترش و 
ارتفــاع در ایــن وزارتخانــه مولــد بــدون نقشــه راه 
کاری از پیــش نخواهند بــرد و بر این اســاس این 
ادله کاســتی هایی در ســاختار اجرایی به چشــم 
می خــورد کــه بعضــی از راهکارهــای کلیــدی آن 
جهت تعمق سیاستگذاران و مجریان اقتصادی 

منعکس می گردد.
1- عــدم تــوازن درآمدهــا و هزینــه هــای صنوف 
واحدهای بزرگ و کوچک تولیدی به دلیل تغییرات 
دامنه دار و رو به افزون مستمر قیمت های منابع 
پشــتیبانی تولید از جمله مواد اولیه و منابع مالی 
و انــرژی و افزایــش تغییــرات قیمــت تمــام شــده و 
النهایه افزایش قیمت تمام شــده کاالهای رقابتی 
در کشورهای مورد هدف و مقایسه آن با کاالهای 

مشابه در کشورهای همسایه
۲- عــدم حمایــت و پشــتیبانی سیاســت های 
کالن تولیــد و تثبیت آن و در نتیجــه عدم اعتماد 
تولیدکنندگان و صنعت گران در ثبات برنامه های 
سیاستی و عدم ایجاد آرامش در ساختار تولید با 
تصویر عملکرد برنامه ریزی سالیان قبل با رویکرد 
ارزیابــی عملکــرد متصدیــان قبلی و بــی ثباتی در 
راهکارهای برون رفت از مشــکالت رســوب شــده 

در واحدها

۳- نبــود ســازو بــرگ کارآمد بــرای برنامــه ریزی 
میــان مــدت و انجــام امــور در روزمرگــی بــه دلیل 
عدم سیاســت پایدار و ایجاد نوسانات دامنه دار 
ارز و عدم توان منابع مالی در فضای کســب و کار 
و النهایه عدم موفقیت صاحبان کســب و کار می 
باشــد که این معضــل امید و نشــاط کار و تولید را 
در جامعه تحت الشعاع قرار داده و سمت و سوی 
منفــی گرایی به خــود گرفته اســت و بدین منوال 
هر روز واحدها ضعیف تر و نیروی بیکاری بر روی 

دست دولت سنگین تر می شود.
4- عدم توجه و حساسیت در برنامه های کالن 
کشور از جمله برنامه های پنج ساله و بیست ساله 
کــه فقــط در دوران رونمایی آن بر ملــت و جامعه 
انید دمید و پس از آن در خاموشــی بســر می برد 
و از دیــدگاه طیفی از جامعه تعبیــر بایگانی به آن 

اتالق می شود.
۵- عدم برنامــه ریزی منطقی و واقــع بینانه در 
رقابت پذیری کاالها، که متاســفانه جایگاهی که 
در ارزیابــی ایــن امــر مهم کنر همت بســته باشــد 
و مصــم بــر این باشــد کــه گــره بزرگی از مشــکالت 
حادث شــده در بازار اقتصاد را بگشــاید و تعریفی 
منطقی و محاسباتی واقع بینانه را در همه کاالها 
تعیین، ابالغ و کنترل نماید به چشم نمی خورد و 
نبود این امر موجب افزایش ناموزون کاالهاست 
کــه روزانــه شــاهد آن هســتیم و به اعتقاد دســت 
اندرکاران تولید این امر مهم یکی از وظایف کالن 
و کلیدی این وزارتخانه می باشد که ازآن معمول 

مانده است.
لذا پیشــنهاد می شــود به عنوان محور تلقی 
و ســازمانهای ذیربط با پیوســتن خــود به این 
محوریــت و ایجــاد کمیتــه دائم رقابــت پذیری 
کاال اعالم موجودیت با تصویر و سیاســت های 
نوین نماید و با جدیت و ایمان و عالقه نسبت 
گیر همت  به حل مشکل با یک برنامه ریزی فرا
نماید تا تثبیت قیمت ها شکل واقعی را بدست 

می آورد.
۶- یکی دیگر از مشــکالت پیــش رو که کمتر به 
آن توجه می شــود باروری و تزریق علم نو به پیکر 
صنعت می باشــد که قصور تزریق آن از دانشــگاه 

وغنی ایران)برند نینا( با اشاره به  مدیرعامل شرکت فرآورده های ر
تغییرات ساختاری در معاونت امور صنایع: وزارت صمت بدون نقشه راه 

کاری از پیش نخواهند برد
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بــه کارخانه مــی باشــد و پرچمــدار این اندیشــه 
های نوین نیز نخبگان دانشگاه ها می باشند که 
متاسفانه بین جامعه تکنولوژی و نخبگان واقعی 
فاصله ایجاد شده است که علتش عدم پایداری 
سیاســت های جــاری و الجرم عــدم برنامه ریزی 
صاحبــان صنعت بــا مشــکالت موصــوف و عدم 
جذب نخبگان واقعی در این راستا می باشد که 
این موضــوع یکی از وظایف مهم ایــن وزارتخانه 
جهــت پیونــد دانشــگاه و صنعــت می باشــد کــه 

بسیار کمرنگ گردیده است.
کارآمــدی دولــت در  ۷- عــدم حمایــت و نا
راهکارهــای صادراتی و عــدم کنتــرل کاالها یکی 
از معضــالت اساســی صادرکننــدگان ذیصــالح 
و واردکننــدگان می باشــد کــه متاســفانه هــم در 
صادرات کاالهای کیفی و هم در واردات آن نقشه 
راه مشــخصی وجــود نــدارد و عمده دلیــل عدم 

موفقیــت صادراتی بــه دلیل عدم وجــود پیمان 
حقوقــی بیــن صادرکننــدگان و واردکننــدگان و 
تضامین های الزم بین عاملین و متولیان مجری 
می باشــد که گاها صاحبان کاال مقصرند و اغلب 
سازمان های متولی به دلیل عدم انجام وظایف 
در زمانهای تعیین شــده می باشــد کــه گاها کاال 
ســر از ســازمان های تملیکی در می آورد که هیچ 
مرجع پاسخگو جهت ارزیابی و موانع ایجاد شده 
وجود نــدارد و کاالهایــی چون میوه و تــره بار نیز 
از گردونــه مصــرف خــارج و ســرمایه مملکــت به 

تاراج می رود.
وی افــزود : اینــک بــا نگاهی بــه موارد فــوق هر 
دســت اندرکار صنعت و تجارتی تصدیق خواهد 
نمــود کــه انعــکاس مطالــب ذکــر شــده گویــای 
این اســت کــه سیاســت های اجرایی به ســویی 
می رود که مشکالت موجود منعکس آن در حال 

گیری می باشــد و برای مهــار این بحران های  فرا
ناشــی از سیاســت های ناپایدار کالن الزم اســت 
از کارشناســان خبــره و صاحب نظران دانشــگاه 
در میزگردی بدون تضارب گرایش های جناحی 
و گروهــی راه حل هــای ممکــن را تبییــن و جامه 

عمل بپوشانند.
گفــت:  ســید جمشــید میرســلیمی در پایــان 
آخرین نکته در باب تاثیرات تغییرات ساختاری 
در وزارت صمــت: برداشــت هــر فــردی از آینــده 
صنعت در کشور و موانع موجود در مسیر توسعه 
و رشــد واقعــی اقتصاد بســتگی بــر برآینــد فکری 
او دارد و در پاســخ پرســش مطروحــه بخشــی از 
معضالت موجود را به تصویر کشــیدم و تجانس 
بــودن ســاختار جدیــد یــا نبــودن آن و کارآمــد یا 
کارآمــدی آن را بــه نظــر خواننــدگان معطــوف  نا

میدارم.

پاسخ شرکت فرآورده های غذایی سمیه به 
توهین یک مستندساز به محصول کشک سمیه

حسین دهباشــی در توئیتی در انتقاد به 
محرمانگی مفاد سند ۲۵ سال ایران و چین 
خواســته یا ناخواســته به محصول کشک و 

برند سمیه اهانت کرد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، حسین 
دهباشی، مستند ســاز و عضو خانه سینما 
که با ساخت مستند انتخاباتی دکتر حسن 
روحانــی در انتخابــات ریاســت جمهــوری 
یازدهم و دوازدهم به شهرت رسید با انتقاد 
از محرمانگــی مفاد ســند ۲۵ ســال ایــران و 
چین ، ترکش ناراحتی و عصبانیت خود را به 
شرکت فرآورده های غذایی سمیه وارد کرد .

 در تویئت دهباشی آمده است:
۲۵ ســال ایــران و چیــن از  عهــد نامــه 
لحــاظ عــدم تصویــب در مجلــس، مغایربــا 
قانون اساسی اســتو به جهت محرمانگیبه 
درخواســت چین،تحقیــر ملــی. مخالفت با 
حجاب اجباری اما به چالش کشیدنقانون 

مجلس استو بخشی از مومنین.
قانــون مجلــس و نظــر بخشــی از جامعــه 
وحــی منــزل اســت و قانــون اساســی و غرور 

ملی، کشک سمیه؟

در پاســخ  به ایــن توئیــت روابــط عمومی 
شــرکت فرآورده های غذایی ســمیه به این 

توئیتی بدین شرح منتشر کرد:
 اینکــه کارشناســان و متخصصــان حــوزه 
هــای مختلــف در مــورد مســائل مختلــف 

اظهار نظر کنند خیلی خوبه…
امــا اخــالق حرفــه ای حکــم مــی کنــه در 
این میــان جایگاه برندهــا را درگیر محتوای 

خوشان نکنند….
در این میان ماهنامه کارآفرینی و صنعت 
غذا، ضمن احترام به عقاید مختلف، اهانت 
به برندهــا و محصوالت ملــی را  محکوم می 
کند و بر این عقیده هستیم با فرهنگسازی 
در جامعه باید به محصوالتی همانند کشک 
کــه تنهــا در کشــورمان تولیــد می شــود و به 
نوعی تنها در غذاهای ایران ســرو می شود 
با احترام برخورد کرد. ضمن اینکه برندهای 
ملی با زحمت و خون و دل تولیدکنندگان و 
سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی باعث 
ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی می شوند و 
چه بهتر که در کلمات مورد استفاده دقت 

بیشتری انجام شود.
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مدیرعامل کارخانه قند تنها: 
باید منتظر گرانی قند و شکر باشیم

ابوالفضل احمدخانلو،چهره 
ماندگار صنعت آرد و نان کشور 

درگذشت

در  دی(   1۳( امروز  از  افزوده،  ارزش  بر  مالیات  جدید  قانون 
با تغییر و تحوالت فراوانی  که  کشور اجرایی می شود. قانونی 
برخی  حذف  تا  گرفته  جدید  معافیت های  از  است،  همراه 

معافیت ها.
از  یکی  ایسنا؛  از  نقل  به  غذا،  صنعت  و  کارآفرینی  گزارش  به 
که بر اساس آن معافیت  تغییرات این قانون جدید آن است 
مالیاتی قند و شکر حذف شده و این امر التهاب و نگرانی را 
بین فعالین صنعت قند و شکر ایجاد کرده و به عقیده بسیاری 
از فعاالن این عرصه با این روند باید منتظر افزایش قیمت قند 

و شکر در بازار باشیم.
آنکه  با وجود  کرمانشاه معتقد است،  یک فعال صنعت قند 
اجرایی  امروز  از  افزوده قند و شکر  ارزش  بر  معافیت مالیات 
شده، اما تبعات روانی آن از چند روز قبل خود را نشان داده 

است.
کاالی  گروه پنج قلم  خلیل تنها با بیان اینکه قند و شکر در 
کاالی  و  دارد  قرار  برنج  و  چای  روغن،  کنار  در  مردم  اساسی 
مصرفی و مایحتاج روزانه است، افزود: حذف معافیت مالیات 
زیادی  تبعات  و  نیست  منطقی  شکر  و  قند  افزوده  ارزش  بر 
که سبد معیشتی مردم را به شدت  در بازار بر جای می گذارد 

تحت تاثیر قرار خواهد داد.

وی با بیان اینکه این قانون از امروز اجرا می شود، یادآور شد: 
تبعات روانی این تصمیم از چند روز قبل خود را در بازار نشان 
داده و قیمت شکر طی دو، سه روز اخیر حدود 1۳00 تومان 
برای هر کیلو گران شده که این گرانی فقط حاصل تبعات روانی 

است، نه با احتساب حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده.
روز  دو  از  شکر  کارخانجات  از  بسیاری  تنها،  خلیل  گفته  به 
گذشته فروش شکر را به دلیل نگرانی از چند و چون اجرای 
قبل  روز  چند  تا  که  شکر  قیمت  و  کردند  متوقف  قانون  این 
 ۸40 و  هزار   1۳ به  کنون  ا بود،  تومان   ۵00 و  هزار   1۲ کیلویی 

تومان درب کارخانه رسیده است.
مدیرعامل هلدینگ تنها یادآور شد: قیمت قند نیز از کیلویی 
که این  1۵ هزار و ۳00 تومان به حدود 1۷ هزار تومان رسیده 

افزایش هم فقط ناشی از تبعات روانی است.
این فعال صنعت قند معتقد است، با افزودن ۹ درصد مالیات 
به قیمت قند  تومان دیگر هم  از هزار  افزوده بیش  ارزش  بر 
افزایش  منتظر  باید  روند  این  با  و  شد  خواهد  اضافه  شکر  و 

قیمت بیشتر این محصوالت در بازار باشیم.
کید کرد: قطعا صنایع مرتبطی که از شکر در محصوالت  تنها تا
خود استفاده می کنند هم از این تبعات و افزایش قیمت تاثیر 

خواهند پذیرفت.

کانون انجمن های  آرد تابان و رئیس هیئت مدیره  ابوالفضل احمد خانلو بنیانگذار شرکت 
صنفی صنایع آرد کشور دارفانی را وداع گفت.

کارآفرینی و صنعت غذا، زنده یاد احمد خانلو عالوه بر فعالیت در صنعت آرد و نان  گزارش  به 
کارفرمایان کشور را بعهده داشت . کانون عالی  کشور ، سالهای متمادی سابقه رییس 

کریمی در سال 1۳۳1  شرکت آرد  ابوالفضل احمد خانلو  به همراه غالمرضا یزجردی و جواد 
که رشد و توسعه آن  در طی بیش از شصت سال فعالیت خود  کرد. شرکتی  تابان را تاسیس 
کارخانه مدرن آرد سازی در  کوچک با تولید حدود ١٠ تن در روز به یک  از یک آسیاب سنگی 

گردیده است . سطح اول ایران و جهان تبدیل 
کرده  را به جامعه صنعت غذا  تسلیت عرض  کارآفرینی و صنعت غذا این مصیبت  ماهنامه 

برایشان شادی روح و غفران الهی مسئلت دارد.
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ودنی  رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مواد افز
صنایع غذایی:

با تغییر در ساختار سازمانی 
وزارت صمت نمیتوان انتظار 
بهبود شرایط را داشت

وغن  تشریح وضعیت ر
خانوار و صنعت تا پایان سال

است راه  در  خوبی  خبرهای 

گهانی و بدون بررسی کمتر می توانند  دکتر پرویز جهانگیری گفت: تغییرات نا
اثرات مثبت را به همراه بیاورند.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، دکتر پرویز جهانگیری ، رئیس هیئت مدیره 
انجمن مواد افزودنی صنایع غذایی در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در ارزیابی 
گفت: ما برای هر  وی در خصوص تغییرات سازمانی اخیر در وزارت صمت 
کنیم و  تغییری در سازمانها ابتدا میبایستی قبل از هر تصمیمی ریشه یابی 
کم بر آن سازمان چکونه کار می کند و در طول سالهای  ببینیم که سیستم حا
گذشته اش سیاستها و عملکرهایش چه اثراتی را در پیشرفت ، توسعه و بهبود 

شرایط جامعه ایفا نموده و چه انحراف هایی در عملکرد داشته است.
از  رضایت  صورت  :در  افزود  استا  پارس  صنعتی  گروه  مدیره  هیئت  رئیس 
در  را  تغییراتی  چه  سازمان  پیشرفت  و  بهبود  راستای  در  سازمان  عملکرد 
کم بر سازمان باید ایجاد نمود یقینا چنین تغییراتی ابن  اصول و قوانین حا
گهانی و بدون بررسی کمتر می  الوقت و فوری اتفاق نخواهد افتاد تغییرات نا

توانند اثرات مثبت را همراه بیاورند.
و  بررسی  بدون  تصمیمات  داشت:  اذعان  کشور  برجسته  کارآفرین  این   
معضالت  از  است  نتوانسته  هیچگاه  گذشته  سالهای  طول  در  کارشناسی 

جامعه بکاهد و متاسفانه به بار مشکالت جاری کشور نیز افزوده است.
دکتر پرویز جهانگیری ادامه داد : مشکل ما در جامعه درست کردن معاونت 
است،ما  سازمان  هر  کردن  فکر  مجرد  اساسی  مشکل  نیست  جدید  های 
فراموش کرده ایم که یک وزارت خانه بخشی از کل سیستم است و نمی توان 
کرد  برای آن جدا از کل سیستم برنامه ریزی نمود و سازماندهی مجزا ایجاد 
فراموش نکنیم وزارت صمت اجبارا می بایستی با سایر سازمانها همسو و هم 

جهت باشد.
سازمانی  ساختار  در  تغییر  با  بنابراین  گفت:  پایان  در  اقتصادی  فعال  این 
وزارت صمت نه تنها نمی توان انتظار بهبود شرایط را داشت بلکه وضعییت 
گردید  جا افتاده گذشته نیز دچار سر در گمی و عدم انطباق با بقیه خواهد 

که یقینا به صالح کشور نخواهد بود.

دبیر انجمن صنفی روغن نباتی وضعیت تامین روغن خانوار و صنعت را تا 
پایان سال تشریح کرد.

امیرهوشنگ بیرشگ در پاسخ به این سوال که آیا کمبودی در تامین روغن 
کمبود روغن داریم، درست  گفت: اینکه بگوییم در بازار  وجود دارد یا خیر، 
که  کمبود می شوند، مردم هستند  که متوجه این  افرادی  نیست. بهترین 
بابت  این  از  و  دارد  وجود  کافی  اندازه  به  فروشگاه  در  روغن  خوشبختانه 

مشکلی وجود ندارد.
با  تصمیم گیری  برای  که  است  این  انجمن ها  ذاتی  وظیفه  داد:  ادامه  وی 
توجه به شواهد موجود به مسووالن اطالع رسانی کنند تا آنها بهترین تصمیم 
که هشدارهای  را بگیرند. ما نیز به عنوان  این صنف وظیفه خود می دانیم 

الزم را به وزارت جهاد کشاورزی و به طور کل دولت منتقل کنیم.
کرد: اخیرا مباحثی درباره حذف ارز  دبیر انجمن صنفی روغن نباتی اضافه 
کمی تقاضا را باال برد.  که این موضوع  و تغییر نرخ ارز ترجیحی مطرح شد 
گر صنف های  به همین دلیل باید در این بخش مدیریت داشته باشیم. ا
که با روغن به عنوان مواد اولیه سروکار دارند و همچنین مردم از  مختلف 

رفتار هیجانی پرهیز کنند، آثار آن در بازار مشاهده خواهد شد.
گفته وی، در حال حاضر بازار روغن آرامش دارد؛ شرکت بازرگانی دولتی  به 
که بازار دچار تنش شود، وارد بازار شده و برای تنظیم  ایران نیز هر زمانی 
روغن  واردات  به  ترجیحی  ارز  گر  ا که  می کنیم  پیش بینی  می کند.  کمک 
برای تخصیص سهمیه  بازرگانی دولتی هم  تخصیص داده نشود و شرکت 
روغن خام به کارخانجات  ورود نکند، ممکن است تنشی در بازار ایجاد شود.
گله مند  روغن  گرانی  از  اصناف  برخی  که  سوال  این  به  پاسخ  در  بیرشک 
ارز  با  افزود: روغن   ، یا خیر بر فروش روغن وجود دارد  آیا نظارتی  و  هستند 
گر کارخانه ها  4۲00 تومانی وارد کشور و با قیمت مصوب هم عرضه می شود. ا
تخلف  که  افرادی  با  تا  کنند  منتشر  را   آن  اسناد  باید  می کنند،  گرانفروشی 

می کنند برخورد شود.
کرد: خبرهای خوشی درباره تامین  دبیر انجمن صنفی روغن نباتی تصریح 
رسوبی  و  درصدی   ۹0 روغن های  ارز  آینده  روز   10 تا  و  شنیده ایم  روغن  ارز 
قرار است مقداری  بازرگانی دولتی هم  تخصیص داده خواهد شد. شرکت 
روغن به کارخانه ها تخصیص دهد. به همین جهت در بخش خانوار و صنف 
و خوبی  آرام  بازار  پایان سال  تا  و  و صنعت هیچ مشکلی نخواهیم داشت 

خواهیم داشت.
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محســن امینی با بیان اینکه یک صادرکننــده بیش از هر چیزی به بازارســازی و 
بازاریابی نیاز دارد، گفت: راه اندازی کنسرسیوم های صادراتی ایران ضمن بازاریابی 

خارجی به کاهش هزینه ها و بهبود سودآوری بنگاه های عضو کمک می کند.
 به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی استان البرز، محسن امینی در نشستی که با حضور محمد جواد عسکری 
رئیس کمیســیون کشــاوری، آب، منابع طبیعی و محیط زیســت مجلس شــورای 
اســالمی و حســین دماوندی نژاد معاون وزیــر جهاد کشــاورزی در امــور تولیدات 
دامی در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری این نشست برای 
فعاالن بخش خصوصی اهمیت زیادی داشــت، به دلیل اینکه فرصتی برای طرح 

خواسته ها و مطالباتشان بود.
وی در رابطه با یک دغدغه مهم فعاالن بخش خصوصی در مورد جایگاه های 
اتاق هــای بازرگانــی، تعــاون و کمیســیون کشــاورزی در اعــالم دیــدگاه بــرای 
تصمیمات مهم کشــوری به ویژه مباحث اقتصادی بیان کرد: این مجموعه ها 
دارای وزن تخصصی و حرفه ای بوده و بسیار همراه نظام هستند، اما متاسفانه 
فقط نقش مشورتی دارند و در تصمیم گیری ها می بینیم که جایگاه اتاق تعاون 
و همچنین کمیســیون های تخصصی فعال در اتاق های بازرگانی جدی گرفته 

نمی شود.
رئیــس کمیســیون کشــاورزی و صنایع وابســته اتاق ایــران گفــت: در این دوره 
از فعالیت کمیســیون به دنبال اثربخشــی بیشــتر و تعریف و اجرای فعالیت های 
جدید هســتیم، تقاضای مــا این اســت که رئیس کمیســیون کشــاورزی مجلس 
شــورای اســالمی و اعضای محترم کمیســیون به عنوان عضو دائمی و همیشگی 
به طور ثابت در چنین نشســت هایی با حضور فعاالن بخش خصوصی مشارکت 

داشته باشند.
راهکار سازنده بر ای سرمایه در گردش بانک ها تعریف شود

وی بیان کرد: به یقین با عملیاتی شدن آزادسازی نرخ ارز، انتظار می رود که دیگر 
شاهد قیمت گذاری دستوری کاالها و محصوالت تولیدی حاصل از آن نباشیم، زیرا 
وقتی پایه معامالت تجاری بر مبنای ارز نیمایی باشــد، نرخ گذاری کاالها نیز باید 

تنها بر مبنای عرضه و تقاضا یا قیمت گذاری توافقی انجام شود.
امینی گفت: از دیگر دغدغه های فعاالن اقتصادی این اســت که در حال حاضر 
علیرغم قیمــت گذاری دســتوری، قیمت های مصوب بــازار با نرخ های دســتوری 
اعالمی تفاوت دارد، به عنوان نمونه ذرت به نرخ 1۹00 تومان باید عرضه شود ولی 

در بازار به قیمت متغیر و باالتر از قیمت مصوب فروخته می شود.
وی در تشــریح توضیحاتــی مرتبط به صــدور پروفرمــا در بخش صــادرات گفت: 
وقتی پروفرما صادر می کنیم و این پروفرما تایید می شود، در حقیقت تعهد فروش 

صادراتی ایجاد شده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران در ادامه با اشاره به رخداد 
مهمی که به تازگی در حوزه مرتبط با کشاورزی و صنایع وابسته آن انجام شده است، 
گفت: برای تبدیل ایران به هاب agree feed منطقه، پیشنهادات الزم را به مقر اتاق 
بازرگانی بین المللی در فرانسه ارائه کرده ایم که به زودی نتایج آن مشخص خواهد 
شــد، این اقدام مهم یک دســتاورد اثر گذار انجام شــده طی دو مــاه فعالیت اخیر 
کمیسیون کشاورزی اتاق ایران است که کمک شایانی در راستای توسعه تجارت و 

تقویت صادرات کشورمان خواهد بود.
وی در ادامه عنوان کرد: یک صادرکننده بیش از هر چیزی به بازارسازی و بازاریابی 
نیاز دارد، توســعه زیرســاخت های صادراتی با اصــالح قوانین و مقــررات مربوط به 

تولید، بهبود بخش های لجســتیک و حمل و نقل و یا راه اندازی کنسرسیوم های 
بزرگ صادراتی محقق می شود.

امینی گفت: خبــر خوب دیگر ایجاد کنسرســیوم های بــزرگ در بــازار صادراتی و 
بازارسازی خارجی اســت که در قالب فروشگاه های زنجیره ای تولید در کشورهای 
هدف اجرایی می شود و بصورت یک شبکه توزیع قوی عمل می کند، از مزیت های 
کنسرســیوم صادراتی بــرای بنگاه های عضو می تــوان به کاهــش هزینه ها، کاهش 

ریسک، توزیع درست ومناسب کاالهای صادراتی کشورمان اشاره کرد.
وی ادامه داد: یک رخداد مهم دیگر این اســت که بر اســاس گزارشــات موجود، 
مقادیر زیــادی از نهاده ها و کاالهای اساســی وارداتی در ســیلوهای بنــادر ذخیره 
شده است، حال این پرسش مطرح می شود که پدافند غیرعامل در این رابطه چه 

عملکردی داشته است؟
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران توضیح داد: تعداد زیادی 
مرکزهای ذخیره ســازی مدرن در نزدیکــی و مرکز پایتخت وجود دارد که سیســتم 
ذخیره سازی آنها نیز مکانیزه و مدرن است، اما از این ظرفیت ها بدرستی استفاده 

نمی شود.
فعاالن بخش خصوصی انتظــار دارند که حذف ارز 4۲00 تومانی از ســوی دولت 

با برنامه باشد
وی در بخش دیگری در خصوص حذف ارز 4۲00 تومانی در بودجه ســال آینده 
که نشان می دهد دولت و مجلس مانند بخش خصوصی موافق و مصمم به اجرای 
این تصمیم هستند، گفت: با توجه به جلسه ای که چندی قبل با فعاالن اقتصادی 
برگزار شد و از طرفی برگزاری این نشست، بیشتر تالشگران جبهه اقتصادی موافق 

حذف ارز دولتی هستند.
امینی به عنوان فعال اقتصادی و نماینده تالشــگران حوزه کشــاورزی در بخش 
خصوصی در مورد انتظارات از دولت و مجلس در پروسه حذف ارز دولتی و حصول 
نتایج مثبــت از این اقدام گفت: فعاالن بخش خصوصی دغدغه مند هســتند که 
برای اجرای این تصمیم به درستی برنامه ریزی شود و دولتمردان به تمامی جوانب 

اجرای آن توجه داشته باشند.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران افزود: مقرر شد که هر 1۵ 
روز یکبار، کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در محل مجلس یا اتاق بازرگانی نشستی 
با کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی داشته باشد تا در قالب این جلسات 
بحث های مشورتی و مواردی که دغدغه فعاالن بخش خصوصی در حوه کشاورزی 

است به شور و گفتگو گذاشته شود.
امینی در ادامه در تشــریح یــک راهکار عملیاتی بــرای رفع دغدغــه مهم فعاالن 
اقتصادی در زمینه رفــع موانع صادراتی گفت: بایســتی در مواقع خاص و ضروری 
بجای اینکه به فکر ایجاد ممنوعیت صادرات باشیم از جمله مواجه با کمبود برخی 
کاالها یا مواد اولیه مایحتاج تولید و یا تنظیم بازار داخلی، یکسری عوارض صادراتی 

وضع شود، به نظر می رسد که این راهکارها موثر و سازنده و منطقی باشد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران: 
کنسرسیوم های صادراتی راهی مطمئن برای اتصال شرکت های ایرانی به بازارهای خارجی است
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یونــس ژائله در نشســت مرکــز پژوهش های اتاق 
تبریز بر اهمیت اجــرای مگاپروژه هــای مختلف در 
راســتای تکمیل زنجیــره تولید و کمک آن به رشــد 

کید کرد. اقتصادی استان ها تا
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، به نقل از اتاق 
بازرگانــی ایــران؛ یونــس ژائله رئیــس اتــاق بازرگانی 
، در دومین جلســه مرکــز پژوهش هــای اتاق  تبریــز
تبریز بــا موضوع بررســی بودجــه 1401 که بــا حضور 
اســتاندار آذربایجــان شــرقی همــراه بــود، گفــت: با 
کــه آذربایجــان شــرقی از قطب هــای  وجــود ایــن 
فرش دنیا اســت، مشــکالت این صنعت در بودجه 
ســال آینده فراموش شده و مســائل مختلف برای 
ساماندهی این حوزه به هیچ عنوان مد نظر گرفته 

نشده است.
او بــا اشــاره بــه اهمیــت اجــرای مگاپروژه هــای 
مختلــف بــرای تکمیــل زنجیــره تولیــد در رشــد و 
شکوفایی استان افزود: اجرای زنجیره تولید صنایع 
چــرم و کفش کــه در تبریــز قدمتــی 100 ســاله دارند 
و همچنیــن مگاپروژه هــای صنایــع غذایــی، تولید 
خودرو، تولید انرژی و معادن تاثیر زیادی در رشــد 

اقتصادی استان خواهد داشت.
ژائلــه ادامــه داد: در حالــی کــه بایــد کاتــد مس و 

تکمیل زنجیــره تولید این موارد از ابتــدا تا پایان در 
نظر گرفته شود، متاسفانه منابع اصلی این سرمایه 
ملــی یعنــی کنســانتره از اســتان خــارج می شــود و 
هیچ گونــه ارزش افــزوده ای بــرای مــردم آذربایجان 

ندارد.
کید کــرد: بــا توجه به ســهم  رئیــس اتــاق تبریــز تا
4.۸ درصــد از جمعیــت، ۳.۵ درصد اقتصاد کشــور 
را در اختیار داریم که این آمار شایســته آذربایجان 

نیست.
کــه بخــش خصوصــی و دولــت  او بــا بیــان ایــن 
می توانند با همکاری یکدیگر برای توســعه اســتان 
قــدم بردارند، گفــت: تمام مــوارد مربــوط به بخش 
خصوصی به همراه راهکار قابل قبول در قالب یک 
جمع بندی ابتدا به نمایندگان اســتان و سپس به 

مقامات ارائه خواهد شد.
ح شود نقاط ضعف بودجه باید برجسته و مطر
ژائلــه بــا بیــان اینکــه نقــاط ضعــف بودجــه بایــد 
گفــت: بدیــن وســیله  ح شــود،  برجســته و مطــر
کــه منجربــه رشــد اســتان می شــود،  اقداماتــی 

شناسایی و تامین مالی خواهد شد.
او بــا اشــاره بــه اهمیــت اجــرای مگاپروژه هــای 
کید کرد:  مختلــف در زنجیره هــای تولیــد اســتان تا

زنجیره هــای مختلفــی مانند صنعت کفــش و چرم 
در استان وجود دارد که تعریف آن در الیحه بودجه 
و حمایــت از ایــن زنجیــره ها منجربه رشــد اســتان 

می شود.
رئیــس اتــاق تبریز گفــت: تنها بــا گفتــار نمی توان 
مســیر توســعه را طی کــرد بنابراین برای بــه حرکت 
درآوردن استان تمام موارد شناسایی شده، مصوب 
می شــود تا به صــورت عملــی اقدامات مــورد نیاز را 

پیگیری کنیم.
گــر بخــش خصوصــی  گفــت: ا ائلــه در پایــان  ژ
زنجیره های تولید را در صنایع مختلف تکمیل کند، 

استان به جایگاه و قدرت اولیه خود بازمی گردد.

جمشــید مغازه ای از کمبود روغن صنعت، افزایش بیش از دو برابری قیمت 
این ماده اولیه و کاهش تولید این محصــوالت خبر داد و علت آن را بالتکلیفی 

حذف ارز 4۲00 تومانی عنوان کرد.
جمشــید مغازه ای با بیان اینکه مشــکل اصلی صنایع شــیرینی و شکالت در 
حال حاضر تامین روغن است، گفت: روغن صنعتی از حدود 4۵ روز گذشته در 
بازار نیست و قیمت هر کارتن 1۶ کیلویی روغن صاف )روغن قنادی( از حدود 

۲00 هزار تومان به بیش از ۵00 هزار تومان رسیده است.
وی با اشاره به برگزاری جلســاتی و نامه نگاری برای حل این مشکل، تصریح 
کنون به  کرد: هیــچ کــدام از تالش های فعــاالن صنایع مصــرف کننده روغــن تا
جواب نرســیده اســت. بنابراین تولیدکنندگان تحت فشــار شــدید قرار دارند و 
کثــر آنها با حداقل ظرفیــت فعالیت می کنند، چرا که روغــن یکی از مواد اصلی  ا

تولید شیرینی و شکالت است.
دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکوئیت، شیرینی و شکالت درباره علت کمبود 
روغن صنعت نیز گفت: ظاهرًا علت این وضعیت، تصمیم در رابطه با حذف ارز 
4۲00 تومانی روغن است که مشخص و قطعی نیست. پیش تر اعالم شده بود از 

اول دی ماه ارز 4۲00 تومانی حذف می شود. در این راستا از کارخانجات روغن 
درخواست شده بود موجودی خود را اعالم کنند. در این شرایط تولیدکنندگان 

روغن، تمایلی به عرضه روغن ندارند.
مغازه ای در ادامه درباره پایان معافیت قند و شکر از پرداخت مالیات بر ارزش 
افزوده در قانون جدید، اظهار کرد: این قانون بر قیمت شیرینی و شکالت تاثیر 

خواهد داشت و احتمااًل قیمت ها کمی افزایش پیدا می کند.

دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکوئیت، شیرینی و شکالت ایران: 
وغن تولیدکنندگان را زمین گیر کرد کمبود ر

رییس اتاق تبریز:
وژه ها برای بهبود وضعیت اقتصادی استان ها اهمیت تعریف مگاپر
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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 1400 را معرفی نماید. لذا از شما در خواست می 

شود تا فرم زیر را تکمیل و به دفتر ماهنامه ارسال نمایید.
آخرین مهلت ارسال : 1۰ اسفند 14۰۰ - شماره واتساپ  ۰9۳5798۳۳1۰

تبصره 1:جدول فوق شامل سه انتخاب می باشد که انتخاب اول 10 امتیاز ،انتخاب دوم ۷ امتیاز و انتخاب سوم ۵ امتیاز محاسبه
خواهد شد.بنابراین در انتخاب های خود دقت الزم را مبذول فرمایید.

تبصره ۲: به فرم هایی که پس از تاریخ 10 اسفند 1400 ارسال می شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

برخی کارآفرینان صنایع غذایی کشور
به ترتیب حروف الفبا

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

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

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

نام و نام خانوادگی پرکننده فرم:
میزان تحصیالت:

شغل:
امضاء: شماره تماس:         

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

سال 98

غالمعلی  سلیمانی 
شرکت کاله 

شخصیت صنعت غذای 
سال 89

مرتضی سلطانی
شرکت زر ماکارون 

شخصیت صنعت غذای 
سال 90

فردین عالیزاد 
شرکت سن ایچ 

شخصیت صنعت غذای 
سال 91

احمد فتح الهی
 شرکت سبزی ایران 

شخصیت صنعت غذای 
سال 92

مهدی کریمی تفرشی 
شرکت گلها 

شخصیت صنعت غذای 
سال 94

احمد صادقیان 
شرکت تک ماکارون 

شخصیت صنعت غذای 
سال 93

علی شریعتی مقدم 
شرکت نوین زعفران 

شخصیت صنعت غذای 
سال 95

بزرگمهر دادگر
شرکت دوشه آمل 

شخصیت صنعت غذای 
سال 96

صمد رسولوی بنیس
مدیرعامل شرکت درنا

شخصیت صنعت غذای 
سال 97

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

سال گذشته شخصیت صنعت غذا انتخاب 
گردید. 

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

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

شخصیت صنعت غـذای
ســـال 99

هر عزیزی که به ارتقا تولید کشــور صادقانه خدمت می کند قابل احترام اســت. جناب آقای مصطفی زاده از این قائده مستثنی نیستند. انتخاب ایشان 
به عنوان شخصیت سال را تبریک عرض می کنم.

: گروه صنایع غذایی سحر مهندس مسعود توتونچیان، مدیرعامل 

جناب آقای مصطفی زاده با تالش و پشــتکار وصف ناپذیر و همراهی تیم با انگیزه و کاربلد بیژن، همواره با نوآوری و خالقیت رو به ســوی پیشرفت گام بر 
می دارد. امیدوارم در مسیر شکوفایی و موفقیت چون همیشه پیروز و سربلند باشند.

آریا: مهندس امیرسامان اسکندری، مدیرعامل باشگاه متخصصین صنایع غذایی 
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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

شــرکت شــیر پاســتوریزه پگاه تهــران، به عنوان صــادر کننــده نمونه اســتانی، 
معرفی شد.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع 
شــیر ایران )پگاه(، در مراسم معرفی صادر کننده نمونه استانی، از سید جعفر میر 

مدیرعامل پگاه تهران به عنوان عنوان صادر کننده برتر استانی تقدیر شد.

 ایــن لوح بــه جهت صــادرات انــواع پنیــر خامه ای، خامه، شیرخشــک و شــیر 
کستان و  کنســانتره به کشورهای روسیه، ارمنســتان، قزاقستان، افغانســتان، پا

عراق به پگاه اهدا شد.
گفتنی اســت، پگاه تهران از ســال ۹1 تا کنــون، عناوین صادر کننده، شایســته 

( سال را در کارنامه خود دارد. تقدیر و صادر کننده نمونه) ممتاز

در راستای تحقق توسعه صادرات پگاه رخ داد:
پگاه تهران صادر کننده نمونه استانی



w w w . i r a n f o o d m a g a z i n e . c o m

41

INDUSTRY

Food Industry Magazine

F
o

o
d

 I
n

d
u

s
tr

y 
M

a
g

a
z

in
e

I N D U S T R Y

گذاری صنایع غذایی  نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسالمی از وا
گهر دورود خبر داد.

حسین گودرزی اظهار کرد: صنایع غذایی گهر دورود یکی از پروژه هایی است 
که توسط بانکی ملی به عنوان دیون برداشته شده بود.

وی ادامه داد: خوشبختانه با پیگیری ها مستمر، مشکل قضایی این کارخانه 
برطرف شده است.

گــذاری صنایع  نماینــده مــردم دورود و ازنــا در مجلــس شــورای اســالمی از وا
غذایی گهــر دورود خبر داد و افــزود: این کارخانه به هلدینــگ گلرنگ از طریق 

مزایده فروخته شد.
 گودرزی با بیان اینکــه این کارخانه قابلیت تولید ۲۵ نــوع محصول غذایی را 
دارد، عنوان کرد: با راه اندازی این کارخانه 1000 فرصت شغلی به صورت مستقیم 

ایجاد خواهد شد.
نماینــده مردم دورود و ازنا در مجلس شــورای اســالمی خاطرنشــان کــرد: این 
کارخانه عظیم ظرفیت بی بدیلی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه دارد.

گودرزی اظهار کرد: با توجه به شرایط بیکاری در لرستان، ایجاد کارخانجاتی از 
این دست برای ایجاد اشتغال پایدار در استان ضروری است.

وی بیــان کــرد: ضــرورت دارد دولــت برای اتمــام پروژه هــای نیمه تمام اســتان 
برنامه ریزی منسجمی داشته باشد.

گفتنی اســت این کارخانه پیــش از این در تملــک بانک ملی بــود و بنا بر اصل 
عدم بنگاه داری بانک ها، طی ۶ مرحله به مزایده گذاشته شده و گروه های زیادی 
همچون هلدینگ مینو و کوثر برای خرید آن مراجعه کردند که در نهایت مالکیت 

گذار شد. این شرکت به گروه گلرنگ وا

صنایع غذایی گهر دورود به گروه 
گلرنگ واگذار شد

دکتــر توانگــر عضوکمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی در 
بازدیــد از مجموعه کارخانجات گــروه صنعتی و پژوهشــی زر از نزدیک با 

ظرفیت های دانش بنیان این گروه آشنا شد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، دکتر توانگر با قدردانی از تالش های 

مجموعه  زر در زمینه اشتغال و تولید افزود: استان البرز قطب تولید کشور است و همه وظیفه داریم که از سرمایه گذاران تالشگر و قانومند کشور حمایت 
کنیم و در این راستا برای رفع موانع سد راه تولید تالش خواهیم کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فعالیت های دانش بنیان این شرکت، ادامه داد: ظرفیت تولیدات گروه صنعتی و پژوهشی زر بر پایه دانش 
علمی استوار است و باید گره خوردن یک مجتمع صنعتی را با علم و دانش یک ارزش دانست.

وی افزود: در شرایط کنونی با تمامی مشکالت و موانعی که وجود دارد گروه زر متعصبانه به تولید و اشتغال مشغول هستند .
، بهره جستن از دانش فنی روز دنیا و قرار گرفتن در مسیر صنعت دانش بنیان در کنار اتکا و اعتماد به  دکتر مهدی امینی عضو هیات مدیره هلدینگ زر

گی های بارز گروه زر خواند. نیروی متخصص داخلی، افزایش ایجاد اشتغال و توسعه پایدار و تامین امنیت غذایی  را از جمله ویژ
دکتر توانگر با بیان اینکه پتانسیل ها و ظرفیت های خوبی در استان وجود دارد افزود: با تمام قوا از  صنایع استان حمایت می کنیم.

نماینده مجلس شورای اسالمی در بازدید از گروه صنعتی 
 : ر و پژوهشی ز
ر را الگوی خود  امیدوارم تولیدکنندگان گروه ز
قرار دهند
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سرپرســت و اعضای جدید هیات مدیره شرکت توســعه صنایع بهشهر معرفی 
شدند.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا،  به نقل از روابط عمومی گروه توسعه ملی، طی 
حکمی از سوی دکتر بابک سعیدی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه 

ملی، اعضای جدید هیات مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر منصوب شدند.
بدیــن ترتیــب آقایــان داوود حمــزه، معــاون ســابق ســرمایه گذاری صنــدوق 
کسان و نایب  بازنشستگی و محمد شهسواری، عضو سابق هیات مدیره شرکت پا
رییس سابق هیات مدیره شرکت مخابرات به جای آقایان مجید محسنی مجد 
و علی ملکی به عنوان اعضای جدید هیات مدیره شــرکت توسعه صنایع بهشهر 

معرفی شدند.
علــی محمــد حلمــی، مدیــرکل ســابق همکاری هــای علمــی و 
دانشــگاهی ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی نیــز از ســوی 
صندوق بازنشســتگی به عنوان عضو جدید هیات مدیره شرکت 

معرفی و جایگزین سید جواد موسوی شد.
 همچنین بر اساس تصمیم هیات مدیره شرکت توسعه صنایع 
، آقای دکتر حســین معین زاد به عنوان سرپرست شرکت  بهشــهر

معرفی شد.
، مشــاور  معــاون امــور برنامــه ریــزی و توســعه شــرکت توســعه صنایــع بهشــهر
مدیران عامل بانک های ملت و رفاه کارگران، رئیس و نایب رئیس هیات مدیره 
شــرکت داده پردازی ایران، عضــو هیات مدیره شــرکت ملــی انفورماتیک، مدیر 
امور فناوری اطالعات بانک ملی ایران، رئیس هیات مدیره شــرکت داده ورزی 
سداد و سرپرســت اداره کل فنی و مهندسی قوه قضاییه سوابق دکتر معین زاد 

محسوب می شود.
پیش از این مجید محسنی مجد مدیرعامل شرکت توسعه صنایع بهشهر بود.

ک در اصفهان با وجود  کارخانه تعطیل شــده تولید فرآورده های پروتئینــی را
وعده و وعید ها و قول مسئوالن همچنان تعطیل است.

بــه گــزارش کارآفرینی و صنعــت غــذا، از صدا و ســیما مرکــز اصفهــان؛ کارخانه 
ک که می توانست غذای روزانه ۶00 هزار نفر را تأمین کند  فرآورده های گوشتی را
پنج سالی از نفس افتاده است، مدیر عامل این کارخانه گفت : اقساط این واحد 
صنعتی بعد از گرفتن تســهیالت ســرمایه در گردش به دلیل مشکالت تولید به 

موقع پرداخت نشد و به همین دلیل بانک کارخانه را تعطیل کرد.
علی کاظم زاده با اشــاره به بیکار شــدن حــدود 1۳0 نفر با تعطیلــی این واحد 
تولیدی افزود: ارزش مالی کارخانه حدود 100 میلیارد تومان برآورد شد اما بانک 

کل کارخانه را به خاطر ۸ میلیارد تومان تسهیالت تصرف کرد.

بــه گفته وی بانــک این مقدار پــول را با نرخ ســود مرکب چندیــن برابر مقدار 
واقعی محاسبه کرده اند .

مدیر کارخانــه ادامه داد : با وجود مراجعه مکرر به بانک برای تســویه بدهی 
بانک و قول مسئوالن وقت هیچ گونه همکاری برای بازگشایی کارخانه صورت 

نگرفت و حاال بیش از 4 سال از تعطیلی کارخانه می گذرد.
ایروانــی مدیــر کل وقــت دفتــر هماهنگــی امــور ســرمایه گــذاری و اشــتغال 
اســتانداری اصفهان تیرماه امســال در ارتباط تلویزیونی با شبکه اصفهان قول 
داده بود : با تشکیل کمیته ای متشکل از اســتانداری، اتاق بازرگانی و نماینده 

سرمایه گذار و بانک زمینه بازگرداندن این کارخانه فراهم می شود.
در ایــن کارخانــه در هرشــیفت 1۳0 کارگــر مشــغول بــه کار بودنــد و در صــورت 
پرداخت بدهی مطابــق با قوانین بانــک مرکزی دوباره چرخ هــای این کارخانه 

به حرکت در می آید.
رئیس بانک مرکزی دستور فوری صادر کرد

به دنبال پخش این گزارش صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی دستور پیگیری 
ویژه و رسیدگی فوری به ابعاد مختلف این موضوع را صادر کرد.

با وجود قول مسئوالن؛ کارخانه فرآورده های 
پروتئینی راک همچنان تعطیل است

تغییر مدیریتی در توسعه صنایع بهشهر
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مرکز تولیدی و نوآوری صنایع غذایی نودار توسط مقامات جهادکشاورزی 
استان البرز در مرکز آموزش عالی امام خمینی کرج افتتاح شد.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، مرکز آمــــوزش عالی امام خمینی کرج به 
همت دکتر مخبر دزفولی در زمانی که ریاست این مجموعه را برعهده داشتند 
در یک اقدام انقالبی و بی نظیر ، سالن های مخروبه و بالاستفاده این مرکز را 

در اختیار شرکت های دانش بنیان و نوآور قرار داده است.
ایــــن مرکز در حــــال حاضر با بیــــش از چهل و پنج شــــرکت دانــــش بنیان و 
شرکت های نوآور در بخش کشاورزی و غذایی اقدامات موثری را آغاز نمودند. 

مرکز آمــــوزش عالی امام خمینی کــــرج با تالش های دکتر مخبــــر رئیس جهاد 
کشاورزی استان البرز و دکتر میررحیمی بزودی بعنوان پارک فن آوری معرفی 

خواهد شد.
از این مرکز تا کنون مقامات دولتی و علمی بازدید داشته اند که در این راستا 
و اهمیت این پارک، ســــردار کاظمینی قائم مقام وزارت جهادکشاورزی و دکتر 
نکویی معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج بازدید داشتند.
اولین مرکز تولیدی نوآوری صنایع غذایی نودار که در زمینه طرح غذاهای 
آماده بــــا پروبیوتیک ها و ویتامینه کردن غذاهای آمــــاده فعالیت دارد در این 

مرکز افتتاح شد.
بر اســــاس این گزارش، مرکز تولیــــدی و نو آوری صنایع غذایــــی نودار، عضو  

فدراسیون تشکل های صنایع غذایی کشاورزی ایران می باشد.
 در این افتتاحیه محسن نقاشی دبیر فدراسیون تشکل های صنایع غذایی 
کشاورزی ایران ضمن تشریح و نوآوری طرح، در خواست حمایت استارتاپ ها 

و صنایع غذایی شــــد و گفت: پنجاه درصد محصوالت کشاورزی تازه خوری و 
مابقی در صنایع غذایی صرف می شود و باید به صنایع غذایی توجه ویژه شود 
گر  که خوشبختانه آقای ساداتی نژاد و تیم وزارت کشاورزی این توجه را دارند وا
حمایت باشد و موانع رفع شود ، غذاهای آماده در کشورهای همسایه با توجه 
به عالقه همسایگان به غذای ایرانی می تواند بازارهای بسیاری را ایجاد نماید.
سردار کاظمینی گفت : امروزه در جهان به لحاظ امنیت غذا و صرفه جویی 
در وقت ، مردم از غذاهای آماده بیشتر استفاده می کنند  و این فرهنگ مصرف 
مطمئنا بیشتر خواهد شد وباید به بازار بین المللی اهمیت ویژه بدهید قطر، 
عمان، عراق و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس برای کشور یک فرصت است 
که تولید کنندگان صنایع غذایی و کشاورزی باید بیشتر توجه داشته باشند و 

تمام سعی ما حذف موانع وپشتیبانی از تولید است.
دکتر نکویی معاون وزیر کشــــاورزی در این بازدید گفت: باعث افتخار است 
وقتی می بینم که تولیدکنندگان صنایع غذایی به کشــــورهای دیگر صادرات 

دارند و تمام سعی مان تسهیل برای صادرکنندگان است.

افتتاح مرکز تولیدی صنایع غذایی نودار

شــرکت پگاه آذربایجان غربی بــا تنوع و کیفیت بــاالی تولیــد و ٢۵٠ کیلومتر مرز 
مشترک با اقلیم کردستان عراق، از قابلیت باالیی برای صادارت محصوالت لبنی 

و آبمیوه برخوردار است.
به گزارش به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، به نقل از روابط عمومی و امور بین 
الملل شرکت صنایع شیر ایران )پگاه( ، امید عبدالرحمان حسن، استاندار اربیل 
عراق در بازدید از بخش های مختلف پگاه ارومیه با اعالم این مطلب افزود: هدف 

از این بازدید گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی بین دو استان است.
کات موجود، مراودات اقتصادی و فرهنگی ایران  وی یادآور شد: به دلیل اشترا
و اقلیم کردســتان عراق، مردم ایــن منطقه تمایل زیادی به اســتفاده از کاالهای 

ایرانی دارند.
 در این برنامه نصراله رشنودی سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در اربیل عراق، 
نادر صادقی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان  غربی و جمعی 

از مدیران مرزی، گمرکات و تجار و بازرگانان کردستان عراق نیز حضور داشتند.
گفتنی است، بازدید از خطوط مختلف تولید، تست پانل محصوالت تولیدی و محصوالت جدید پگاه ارومیه از برنامه های اجرایی در بازدید هیئت عراقی بود.

کردستان عراق، خواستار 
محصوالت لبنی و آبمیوه پگاه
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در این مراسم لوح و تندیس صادرکننده ممتاز به سید مظفر عبداهلل اهدا شد. 
ک تولیدکننده و صادرکننده رب گوجه فرنگی و انواع کنسروجات  شرکت روژین تا

در کشور است.
رویــداد ملی صــادرات با حضــور معاون اقتصــادی و معــاون علمــی و فناوری 
رئیس جمهور و وزیر صمت در ســالن خلیج فارس نمایشــگاه بین المللی تهران 

برگزار شد.
ک - ۲۹ مهر روز  به گــزارش کارآفرینی و صنعت غذا، از روابط عمومــی روژین تا

ملی صادرات بود که بــا تأخیر حدود ۵0 روزه به علت مشــکالت 
ناشی از کرونا روز ۲۲ آذر با حضور صادرکنندگان برگزار شد.

 پس از بررســی پرونده حدود ۵00 صادرکننده شــرکت “روژین 
ک” به عنوان صادرکننده ممتاز در سال گذشته انتخاب شد. تا

ک صادر کننده ممتاز کشور کشت و صنعت روژین تا
در مراسم مزبور لوح و تندیس صادرکننده ممتاز به سید مظفر 
ک تولیدکننده و صادرکننده رب گوجه فرنگی  عبداهلل اهدا شد. شرکت روژین تا

و انواع کنسروجات در کشور است. 
گفتنــی اســت بــرای شناســایی صادرکننــدگان ممتــاز و برتــر پرونــده حــدود 
۵00 صادرکننده بررســی شــد کــه از این میــزان دو صادرکننــده به مــدال افتخار 
، ۳۷ صادرکننده به عنوان  صادرات، ۷ صادر کننده به عنوان صادرکننده ممتاز

صادرکننده ملی و ۵ صادرکننده شایسته تقدیر شناخته شدند.

در نمایشــگاه دســتاوردهای جهاد دانشــگاهی 1400 از کیــک عناب محصول 
مشترک آستان قدس رضوی و پژوهشکده علوم و فناوری موادغذایی رونمایی 

شد.
بــه گزارش کارآفرینــی و صنعت غذا، به نقل از ایســنا، طی مراســمی عصر امروز 
کیــک عناب” محصول مشــترک آســتان قدس رضــوی و جهاد دانشــگاهی  از “
رونمایــی شــد. در ایــن مراســم مدیرگــروه افزودنی هــای غذایی، رییــس جهاد 

دانشگاهی و مدیر عامل نان قدس رضوی به سخنرانی پرداختند.
“شــادی بلوریان”، مدیــر گــروه افزودنی های غذایــی در خصوص ایــن پروژه 

گفت:  پروژه از ســه ســال پیش آغاز شــد. عناب بــه عنوان محصول اســتراتزیک 
گی هایی که این  استان خراسان شناخته می شود. تصمیم گرفتیم به دلیل ویژ
گی های کیک و  محصول  دارد، آن را  وارد ســبد کاالی خانوار کنیم. به دلیل ویژ
جایگاه ان در میان خانوار تصمیم گرفتیم تا عناب را در قالب کیک به خانواده ها 

ارائه کنیم. با حمایت ها توانستیم این محصول را تولید کنیم.
“مهدی طالبیــان”، مدیرعامــل نان قدس رضــوی هم در این مراســم گفت: 
محصول جنوب خراسان را باید عناب دانســت.  تصمیم بر این بود تا بخشی از 
فقر آهن خانواده های ایرانی را جبران کنند. آستان قدس مکلف است تا به مردم 
خدمت کند، به همین دلیل خواستیم تا با این مخصول به مردم خدمت کنیم. 
خواهان انجام کارهایی هســتیم که توانایی انجام آن را دیگران ندارند. آمادگی 

داریم تا بارجهاد همکاری خود را ادمه دهیم.
دکتر حمیدرضــا طیبی، رئیــس جهاد دانشــگاهی گفت: برای حل مشــکالت 
غذایی باید به ســراغ توانمندی خود برویــم. روحیه جهادی باعث می شــود تا 
مســائل و مشــکالت را پیگیری کنیم. جهاد امــاده همکاری با آســتان قدس در 

زمینه کشاورزی است.

در بیست و پنجمین همایش روز ملی 
صادرات صورت گرفت/ انتخاب روژین 

تاک به عنوان صادرکننده ممتاز

کیک عناب محصول جدید آستان 
قدس رضوی و پژوهشکده علوم و 

فناوری موادغذایی
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کنون بــــرای اولین بار در ایران شــــاهد یک برندینگ مشــــترک در صنعت  ا
کی هســــتیم؛ همــــکاری دو نشــــان معتبر، خوش نــــام و مــــورد اعتماد  خورا
کیفیت در  مصرف کنندگان. پاســــتیل شیبا-ســــن ایچ وقتی نــــام دو برنــــِد با

محصولی تازه و متفاوت به هم گره می خورد!
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، پاستیل شیبا-سن ایچ محصول مشترک 
دو شرکت بزرگ “شیوا” و “عالیفرد”، یک پاستیل آبمیوه ای خوشمزه و سالم 
تولیدشده از کنستانتره معادل 40% آبمیوه، با پیشرفته ترین فناوری روز است.
استفاده از آبمیوه های ســــن ایچ در تولید این محصول جدید شیبا، از یک  
طرف باعث تقویت طعم میوه ای محصول شده و از طرف دیگر، تأمین بخشی 
از شیرینی محصول با قند طبیعی موجود در کنستانترۀ میوه، باعث استفاده ی 

کمتر شکر در تولید محصول شده است.
شرکت “شیوا” در ســــال 1۳۷1، با تولید طیف وســــیعی از تنقالت کودکان و 
بزرگساالن و دسرها، با برندهای شیبا، شیبابا و بابل ترابل فعالیتش را آغاز کرد. 

برند شیبا با تولید تنقالت سالم بر پایه ژالتین پا به عرصه تولید تنقالت پرطرفدار 
گذاشت و در ادامه محصوالتی از قبیل لیکوریتز، بستنی زمستونی و مارشمالو را 

نیز به سبد خود اضافه نمود.
شــــرکت “عالیفرد” نیز که با نشــــان تجاری ســــن ایچ، به عنوان یک برند 
کیفیــــت از ســــال 1۳۵۶ فعالیت خــــود را آغاز  پیــــش رو در تولیــــد آبمیوه با
، نوشیدنی و شربت در  کرده، تا امروز توانســــته در تولید انواع آبمیوه، نکتار
بسته بندی های متنوع، باالترین میزان رضایت مندی را از مشتریان خود 

کسب نموده و بیش ترین سهم بازار را ازآن خود کند.
کیفیت و سالم  کنون برندهای شــــیبا و ســــن ایچ به  اتفاق هم محصولی با ا
را معرفی و عرضه کرده اند. پاســــتیل شیبا-ســــن ایچ قدمی ســــت در راستای 
نوآوری و جلب رضایت که از ابتدا جزو اهداف همیشگی هر دو برند یعنی تولید 

کیفیت و منطبق با سلیقه و ذائقه مشتری بوده است. محصوالت متنوع، با
هدف گروه “شیوا” و شرکت “عالیفرد” این است که با پای بندی به ارزش های 
خــــود و هم چنین تالش روزافــــزون بتوانند همواره تأثیــــر بیش تری بر صنایع 

کی داشته و مشتریان وفادار خود را راضی نگه دارند. تولیدات خورا

پاستیل شیبا-سن ایچ محصول برندینگ 
مشترک شیبا و سن ایچ

همزمــان با اتمام بهره برداری چغندر کارخانه قند نیشــابور، طی 
مراســمی از خدمات مدیریت این شــرکت در ترویج کشــت چغندر 

تجلیل شد.
به گزارش ;کارآفرینی و صنعت غذا، به نقل از روابط عمومی شرکت سهـامی قند نیشـابور در این مراسم که با حضور رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ، 
کشاورزان و مدیران کارخانجات قند خراسان رضوی برگزارشد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزه با تقدیر از اقدامات انجام شده توسط کارخانه قند نیشابور از 

جمله توزیع تیپ رایگان ، ارائه خدمات مکانیزه به پیمانکاران، و توزیع نهاده های کشاورزی ، با اهدای لوح سپاس از مدیر عامل این شرکت قدردانی کرد.
در ادامه این مراسم کشاورزان و تولیدکنندگان به بیان دغدغه های خود پیرامون کشت و تولید چغندر در منطقه نیشابور و فیروزه پرداختند.

خدمات “قند نیشابور” در ترویج کشت 
چغندر مورد تقدیر قرار گرفت
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ماشــین آالت پیشــرفته و تجهیــزات بــه روز تولیــد 
داخل قدرت مانور در کشور را افزایش می دهد و می 
توان با تولید محصوالت جدید و متنوع در بهبود سبد 

محصوالت تولیدی نقش مهمی را ایفا کرد.
بــه گــزارش کارآفرینــی و صنعــت غــذا، ســید محمــد 
مهدی هــادوی مدیرکل مرکز ســاخت داخل، صنایع 
ماشــین ســازی و تجهیــزات وزارت صنعــت، معــدن 
و تجــارت پــس از بازدیــد از کارخانــه گــروه صنعتــی 
»دمیرچی« ضمــن بیان مطلــب فوق افزود: ســاخت 
ماشــین آالت و تجهیــزات داخلی این توان را درکشــور 
ایجاد می کنــد که بتوان مواد اولیــه را با هر کیفیتی به 
محصوالت مورد نیاز کشور تبدیل کرد و به همین دلیل 

وزارت صمت روی بحث ماشین سازی متمرکز است.
وی با اشــاره بــه اهمیــت و جایــگاه ماشــین آالت و 
تجهیزات در افزایش تولید و بهبود کیفیت محصوالت 
خاطرنشان کرد: افزایش قدرت طراحی، ساخت و راه 
اندازی خط تولید صنایع غذایی در داخل کشور برای 
گر طراحی توسط  ما بسیار حائز اهمیت اســت، زیرا ا
شــرکت خارجی انجام شــود تجهیزات هم از خارج از 
کشور وارد شده و چرخه معلول باز هم ادامه می یابد.
هــادوی ضمــن بازدید و آشــنایی بــا روند ســاخت 
مــدرن ترین خط تولیــد روغن نباتی در کشــور گفت: 
محصــوالت در وزارت صنعــت دارای طبقــه بنــدی 
هســتند و باالتریــن درجــه محصــول از نظــر جایــگاه 
محصولی مانند روغن نباتی است که به طور مستقیم 

با مردم در ارتباط است.
مدیــرکل ماشــین آالت وزارت صمــت تصریــح کرد: 
بازدید از امکانات علمی و فنی گروه صنعتی دمیرچی 
به ما نشــان می دهد که ایــن مجموعه مــی تواند به 
عنوان شرکتی توســعه ای و دانش بنیان بر پایه توان 
تخصصی طراحی می توانــد از روی دریافت خروجی 
)محصول نهایی(، به ماشین آالت و خطوط تولیدی 

مــورد نیاز برســد و با توجه بــه دانش موجــود و بومی 
شــده منتظر اعالم فرآیندهای بین المللی نمی ماند 

و این امر برای ما بسیار ارزشمند است.
گی های شرکت دمیرچی گفت:  وی درخصوص ویژ
دمیرچی عالوه بر ســاخت تجهیزات و ماشــین آالت 
یــک شــرکت طراحــی و مهندســی اســت کــه کار این 

شرکت را متمایزتر از بقیه می کند.
 هــادوی تصریح کرد: نکتــه کلیدی و مهــم دیگری 
که وجود دارد تجهیزات اســپتیک اســت و تجهیزات 

اسپتیک برای ما حائز اهمیت است.
مدیرکل ماشــین آالت وزارت صمت افزود: درست 
است که در بعضی موارد نیازی به تجهیزات اسپتیک 
وجود نــدارد اما وقتی مســلط بر تکنولوژی باشــیم و 
گــر راجع به  بدانیــم کــه دنبال چــه چیزی هســتیم، ا
چیــزی شــک داشــته باشــیم مــی تــوان از تجهیزات 
اسپتیک استفاده کرد و کیفیت محصول نهایی را به 

شکل چشمگیری افزایش داد.
وی متذکــر شــد: خیلــی مواقع مجبــور بــه واردات 
محصوالتی هستیم که تولید داخل آن وجود دارد اما 
کیفیت آن قابل قبول نیســت. پس زمانی که بتوانیم 
تجهیزات اسپتیک را در کشور تولید کنیم و نیازی به 
واردات نداشته باشــیم یکی از گلوگاه ای تولید را رفع 
کرده ایم و این موفقیت برایمان بســیار حائز اهمیت 
و کلیدی است و در چرخه تولید و در نهایت کیفیت 
محصول نهایی تاثیر چشــمگیری خواهد گذاشت و 
خوشبختانه دمیرچی قادر به ساخت این تجهیزات 
است و با خیال راحت می توانیم پروژه هایی که نیاز به 
تجهیزات اسپتیک دارد را به این شرکت منتقل کنیم.

و همچنیــن در ایــن بازدیــد از ۳ خط اســپیتک در 
دست ساخت شرکت دمیرچی بازدید به عمل آمد.

گــروه صنعتــی  همچنیــن امیــر دمیرچــی مدیــر 
»دمیرچی« نیز طی سخنانی با اشاره به دانش بنیان 

شــدن گــروه صنعتــی دمیرچــی گفــت: پــروژه هایــی 
مانند ساخت خط تولید روغن نباتی به دلیل صرفه 
جویی و جلوگیری از خروج ارز از کشور از جایگاه ویژه 
ای برخــوردار اســت به طوری کــه حداقل قــرارداد ما 
برای این خط، حدود ۲ میلیون دالر )نزدیک به ۵00 
میلیــارد ریال( اســت و بــه زودی و با مســتندات ارائه 
شــده به سطح اول شــرکت های دانش بنیان دست 

می یابیم.
وی در خصــوص برنامه های دردســت اقــدام گروه 
صنعتــی دمیرچی گفــت: طراحی و ســاخت خطوط 
اســتحصال روغن خام از دانه هــای روغنی که دارای 
تجهیزات پیچیده ای اســت را تا پایان ســال 1401 در 
دســت مطالعه و طراحی داریم و امید اســت در سال 
140۲ طراحی و ساخت خط کامل روغنکشی از دانه 

های روغنی، تولید و به بهره برداری برسد.
دمیرچی افزود: تا امروز تمرکز اصلی ما روی خطوط 
تولیــد روغــن نباتــی بــود اما بــا توجــه به درخواســت 
های موجود و اجرایی شــدن سیاســت دولت مبنی 
بــر توســعه کشــت دانــه هــای روغنــی در شــهرهای 
مختلف سراســر کشــور به نظر می رســد ایــن طرح با 
استقبال همراه شده و تقاضا برای خرید ماشین آالت 

و تجهیزات روغنکشی در کشور افزایش یابد.
مدیــر گروه صنعتــی دمیرچــی در بخش دیگــری از 
سخنان خود با اشاره به استقبال چشمگیر مدیران 
و کارخانجــات صنعــت روغــن نباتــی از خــط تولیــد 
جدید تصفیــه روغــن نباتی شــرکت دمیرچــی خاطر 
نشــان کرد: ســعی ما بــر این اســت که تــا پایان ســال 
1401 بحث ساخت ماشــین آالت و تجهیزات مربوط 
بــه اولئو کمیــکال به عنوان مشــتقات روغــن نباتی و 
همچنین طراحی خطوط روغنکشی را تکمیل کنیم 
تا از سال 140۲ بتوان کار تولید و نصب خطوط مدرن 

روغنکشی را در کشور آغاز کرد.

مدیرکل ماشین آالت وزارت صمت در 
بازدید از کارخانه دمیرچی: 

ماشین آالت پیشرفته 
داخلی کیفیت 

محصوالت ایرانی را 
افزایش می دهد
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عبداهلل قدوسی گفت: احتمال دارد دولت برای 
حمایــت از دهک های پایین و اقشــار آســیب پذیر 
جامعــه بن کارتــی توزیع کنــد تا ایــن افــراد بتوانند 
فــرآورده هــای لبنــی را بعــد از حــذف ارز کاالهــای 
اساسی خریداری کنند اما هنوز صحبت و قراردادی 

منعقد نشده است.
عبداهلل قدوسی مدیرعامل صنایع شیر ایران در 
حاشیه گردهمایی سراسری شورای اسالمی کار این 
مجموعه اظهار داشــت: با حــذف ارز 4۲00 تومانی 
به طــور قطع قیمت شــیرخام نیز افزایــش می یابد 
که این ماده اولیه ۶0 تا ۷0 درصد هزینه های تولید 
فــرآوره هــای لبنی را تشــکیل مــی دهد.  بــا افزایش 
قیمت شــیر خام پیــش بینی می شــود کــه قیمت 
محصوالت لبنی نیز بیش از ۶0 درصد افزایش یابد.
وی افــزود: دولت بــرای آســیب زدن بــه مصرف 
کننــدگان و تولییدکننــدگان تمهیداتــی را در نظــر 
، امکان تــداوم مصرف  گرفته اســت تا اقشــار پذیــر
محصوالت لبنی را داشته باشند و تولید کنندگان 
نیز از طریق دریافت مشوق های صادراتی بتوانند 

مازاد مصرف را به بازار های خارجی صادر کنند.
مدیرعامــل صنایع شــیر ایــران ادامــه داد: گرانی 
لبنیــات بــه طور قطــع بــر روی ســرانه مصــرف این 
محصــوالت اثر می گــذارد کــه دولت بــرای رفع این 
مشکل طرح هایی مانند توزیع شــیر در مدارس و 
کارت توزیع لبنیات، نیاز اقشار ضعیف و دهک های 

پایین جامعه را تامین کند.
وی تصریح کرد:کاهش مصرف لبنیات می تواند 

در آینــده بیمــاری هایی بــرای مردم ایجــاد کند به 
همیــن منظــور دولــت شــرایطی ایجــاد می کند که 
مصــرف لبنیــات کاهــش زیــادی نداشــته باشــد و 

سالمت مردم در معرض خطر نگیرد.
قدوسی اظهار داشت: احتمال دارد برای دهک 
هــای پایین و اقشــار آســیب پذیــر بــن کارت توزیع 
می شــود تا ایــن افــراد بتوانند فــرآورده هــای لبنی 
را خریــداری کننــد اما هنــوز صحبت و قــراردادی با 

صنایع شیر نشده است.
وی درباره اخرین وضعیت شیر مدارس نیز گفت: 
بودجه شــیر مــدارس هنوز اختصاص داده نشــده 
است که امیداریم وزارت آموزش و پرورش این اعتبار 
را از دولت دریافت کند؛ ما آمادگی تامین محصوالت 

مورد نظر داریم.
احتمــال ســخت و زیــان آور شــناخته شــدن  

فعالیت کارگران خطوط تولید فرآوردهای لبنی
علی حســین رعیتی فرد معاون روابــط کار وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در این مراســم اظهار 
داشــت: برای رفــع دغدغه مســکن کارگــران تالش 
می شود که از ظرفیت های نهضت جهش در تولید 

مسکن برای خانه دار شدن آنها استفاده کنیم.
وی در ارتبــاط بــا  وضعیــت حقــوق و دســتمزد 
کارگــری در ســال آینده نیــز گفت:جلســات حقوق 
و دســتمزد ســال آینــده در شــورای کار برگزار شــده 
و نظــرات نماینــگان کارگری نیز گرفته شــده اســت 
امیداریم جمع بندی انجام شــده به شــکلی باشد 

که تا دغدغه های کارگران رفع شود.

کار و رفــاه  کار وزارت تعــاون،  معــاون روابــط 
اجتماعــی ادامه داد: دولت به دنبــال کنترل تورم 
اســت و در صورتــی که تــورم کنترل نشــود هر گونه 
افزایش حقوق ها نیز نتایجی برای معیشت مردم 

نخواهد داشت.
کــرد: از شــرکت هــای دیگــر نیــز  وی تصریــح 
درخواســت می شــد ماننــد صنایع شــیر ایــران در 
ارتباط خــود با جامعــه کارگری، هــم افزاییی ایجاد 
کنند تا کارگران خود را در سود و ضرر کارفرما شریک 

بدانند.
وی در پاســخ به درخواســت نماینــدگان کارگران 
درباره سخت و زیان آور شناخته شدن کارگران خط 
تولید فراورده های لبنی گفت: این موضوع بررسی و 
ظرف مدت یک ماه اطالع رســانی می شود. بر این 

اساس مدیت بازنشستگی آنها کاهش می یابد.
در پایان این مراسم از قدوسی مدیرعامل صنایع 
شــیر ایــران توســط نماینــدگان جامعــه کارگــری و 
معاون وزیــر کار به دلیــل ارتباط موثر بــا نیروی کار 

تقدیر شد.

کی از آن اســت که گندم وارداتی از مبدا روســیه از لحاظ بهداشتی مورد تایید  محمدرضا مرتضوی گفت: مســتندات امروز حا
است و مشکلی برای مصرف انسانی ندارد.

به گــزارش کارآفرینی و صنعــت غذا به نقــل از وزارت جهاد کشــاورزی، رئیس هیــأت مدیره کانــون صنایع غذایــی ایران گفت: 
کی از آن اســت که گندم وارداتی از مبدا روسیه از لحاظ بهداشــتی مورد تأیید است و مشکلی برای مصرف  مســتندات امروز حا

انسانی ندارد.
کی از تأیید گندم  محمدرضا مرتضوی افزود: تاییدیه های وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد و سایر مراجع ذی صالح حا

وارداتی از لحاظ بهداشتی است.
وی درباره عدم تأیید بهداشــتی گندم های وارداتی که در جلســه کمیسیون کشــاورزی اتاق تهران مطرح شده بود گفت: این 
جلسه مربوط به گذشته و اطالعات ارائه شده مربوط به مستندات آن زمان است، اما امروز مستنداتی از سوی شرکت بازرگانی 
دولتی ایران ارائه شده که نشان می دهد میزان سرب موجود در گندم های وارداتی در حد استاندارد و طبیعی است و مجوزهای 

الزم برای مصرف انسانی گندم ها اخذ شده است.

مدیرعامل صنایع شیر ایران: 
بررسی توزیع بن کارت خرید لبنیات بعد از حذف ارز کاالهای اساسی

وسی قابلیت مصرف انسانی دارد رییس هیات مدیره کانون صنایع غذایی: گندم وارداتی ر
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و ایران:  دبیر سندیکای صنایع کنسر

وی وغن دغدغه تولید کنندگان محصوالت کنسر کمبود ر

اعضای جدید هیات مدیره کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی انتخاب شدند

ســید محمــد میررضــوی خاطــر نشــان کــرد: وزارت 
کشــاورزی در اعطــای روغــن بــه انجمن هــای تولیــد 
کننده صنعت کنســرو 40 روز تعلل کرد و همین مسئله 
تولیدکنندگان را با چالش های جدی مواجه کرده است.

سید محمد میررضوی در پاسخ به این پرسش که 
آیا تولیدکنندگان صنعت کنسرو با کمبود روغن مواجه 
هستند؟ گفت: مسئولیت تنظیم بازار بعد از روی کار 
آمدن دولت جدید از وزارت صمت به وزارت کشاورزی 
تفویض و همین جابه جایی مسئولیت باعث شد که 
تولید کننــدگان در تامین مواد اولیــه خطوط تولید با 

چالش مواجه شوند.
وی با بیان اینکه این تغییر و تحوالت باعث وقفه در 
تحویل روغن به انجمن های تولیدی شد، افزود: پایه 
تولید کنسروهای گوشتی و غیرگوشتی و محصوالتی 
چون شــیرینی و شــکالت، روغن اســت؛ کنســروهای 
گوشتی مانند تن ماهی انواع خورشت ها و کنسروهای 
غیرگوشتی مانند کنســرو لوبیا و بادنجان و … همگی 

برای تولید به روغن نیاز دارند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: تعلل وزارت کشاورزی 
در اعطای روغن به انجمن ها حدود 40 روز طول کشید 
و این مسئله زیان زیادی را متوجه تولیدکنندگان کرد. 
امــا جلســاتی بــا مدیــران ارشــد وزارت کشــاورزی برگزار 
کردیــم آنهــا دســتورات الزم در ایــن زمینــه را دادنــد و 
امیدواریم که دســتورات ترتیب اثر داشــته باشــند و ما 

شاهد توزیع به موقع روغن به اتحادیه ها باشیم.

میررضــوی پیرامون اصــالح نظام یارانــه ای و تاثیر 
آن بــر بــازار روغــن، گفــت: تولیدکننــدگان به خوبــی 
این مســئله را لمــس کردنــد کــه ارز 4۲00 تومانی در 
ســال های اخیر ایجادکننده فســاد و رانــت در بدنه 
کــه ارز  اقتصــادی کشــور شــده اســت و الزم اســت 
تک نرخی شــود تا فســاد ایجاد شــده از این مسئله 
حل و فصل شــود. اما حــذف یکباره ایــن ارز تبعات 
دیگــری هم دارد. به نظر من حــذف دفعی ارز 4۲00 
تومانــی در نهایت تــوان خرید این محصــول را برای 

مصرف کنندگان کاهش می دهد.
به گفتــه وی، امیدوارم کــه حــذف ارز 4۲00 تومانی 
بــرای واردات روغن پلکانــی صورت بگیرد که آســیب 
کمتــری متوجــه مصرف کننــدگان نهایــی شــود. مــن 
نمی دانم دولت برای کنترل آسیب های نظام اصالح 
یارانه ای چه سیاست هایی را در پیش خواهد گرفت 
اما مســلم اســت که باید بــه دهک های آســیب پذیر 

جامعه بیشتر توجه شود.
دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران بیان کرد: این 
احتمال وجود دارد که تا پایان سال جاری ارز ترجیحی 
بــرای واردات روغــن خانوارهــا ادامــه داده باشــد تــا 
خانوارها بتوانند با آسودگی نیاز خود را در این بخش 

تهیه و تامین کنند.
وی در ادامــه با بیــان اینکــه قوانین وضع  شــده در 
نهایت فشــار را بر قشر ضعیف تشدید می کند، افزود: 
یکــی از ایــن قوانیــن حــذف معافیــت مالیاتــی بــرای 

واردات کاالهای اساســی از جمله برنج و روغن است 
این مالیات در نهایت از سوی مصرف کنندگان گرفته 
می شــود و قــدرت خریــد مصرف کننــدگان را کاهــش 

می دهد.
میررضــوی در پایــان خاطر نشــان کــرد: از زمانی که 
تن ماهــی از گــروه کاالی یک خــارج شــد قیمت این 
محصــول از 10 هــزار تومــان بــه بــاالی ۳0 هــزار تومان 
رســید. ایــن قیمــت بــه معنــی کاهــش مصــرف ایــن 
محصول از سوی مصرف کنندگان آسیب پذیر جامعه 
ک های  بود؛ باید توجه داشــت تــن ماهی جــزو خورا
اصــل دانشــجویان، کارمنــدان و اقشــار آســیب پذیر 
جامعه است. با افزایش قیمت تن ماهی سهم فروش 
برخــی از تولیدکننــدگان کــه کارخانه هــای تولیــدی 
کوچکی داشتند کاهش پیدا کرد و آنها از چرخه تولید 

خارج شدند.

مجمع عمومی کانون انجمن های صنفی صنایع 
غذایی ایران به منظور تعیین اعضای هیات مدیره 
و تاییــد گــزارش عملکرد و صــورت های مالــی برگزار 

شد.

کارآفرینــی و صنعــت غــذا، در ایــن  گــزارش  بــه 
کثریــت اعضا و نماینده اتــاق بازرگانی  مجمع که ا
صنایع، معادن و کشاورزی ایران حضور داشتند 
پــس از تایید گزارش عملکرد و صــورت های مالی 

انتخابات هیات مدیره و بازرس برگزار شــد و پس 
گیــری و شــمارش آراء افــراد زیــر برگزیــده  از رای 

شدند:
اعضای هیات مدیره:

محمدرضا مرتضوی

امیرهوشنگ بیرشک

کاوه زرگران گاهی فرهاد آ سید محمد میر رضوی

مهدی عبدی میر اسالم تیموری کارگربازرس: محمد مهدی لزومیان سهراب  پیمان فروهر
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دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی: 

ج قیمت تولیدکننده کاال رقابتی می شود بازار با در
رشــید عزیزپور گفت: درج قیمت تولیدکننده روی 
کاالها عالوه بر حذف قیمت دستوری موجب رقابتی 

شدن بازار می شود.
رشــید عزیزپور دبیرکل کانــون انجمن های صنایع 
غذایــی، دربــاره حــذف درج قیمــت مصــرف کننــده 
روی کاالهــا افزود: موضوع درج قیمــت تولید کننده 
از سال های قبل توسط صنعت غذا پیگیری می شد. 
ج قیمــت  خواســته فعــاالن ایــن صنعــت حــذف در
مصرف کننده و امکان رقابتی شدن بازار بود هرچند 

در مرحله ای هم این موضوع تا حدی جلو رفت.
دبیرکل کانــون انجمن هــای صنایع غذایــی ایران 
با بیان اینکه این فرایند در کل دنیا شــناخته شده و 
کارشناسان این موضوع را تایید می کنند، اظهار کرد : 
اواخر دوره اول یا دوره دوم دولت قبل، بخشنامه ای 
توســط وزارت صنعــت بــرای حــذف قیمــت مصــرف 

کننده تدوین شد.
وی تصریح کــرد: به هر حــال اینکــه قیمت مصرف 
کننده حذف شــود اقدام مثبتی اســت و بازار به طور 
کامل در مدار عرضه و تقاضا قرار می گیرد و رقابتی می 
شود. البته طبق تصمیم وزارت صنعت مقرر شده به 
طور پلکانی قیمت ها از مصرف کننده به سمت درب 
کارخانه ســوق پیدا کند، هرچند این احتمال وجود 
دارد که در آینده قیمت تولید کننده هم حذف شود.

 کاهش واسطه گری 
عزیزپور هدف درج  قیمت تولیدکننده برای از بین 
بردن فاصله بین قیمت تولیدکننده و مصرف کننده 
را در نظام توزیع عامل کاهش واســطه گری دانست 
و گفــت: بنابراین از تولیدکنندگان خواســته شــده تا 

قیمت مشخص کنند.
دبیــرکل کانون انجمن هــای صنایــع غذایی ایران 
اطــالع رســانی، آمــوزش و فرهنگســازی هــم بــرای 
تولیدکننــدگان و هــم بــرای توزیــع کننــده و مصــرف 
کننده را ضروری دانســت و یادآور شد: این اطالعات 

باید در اختیار تمام مردم قرار بگیرد.
وی اضافــه کــرد: امــکان دارد در آینــده بــا شــرایط 
موجــود، بــه عنــوان مثــال تولیدکننــده کاالیــی را به 
سیستم توزیع یک هزار تومان بفروشد، بعد سیستم 
توزیــع آن را به مغــازه داری بدهد، مغــازه اول اتیکت 
کاالیش را یک هزار و ۲00 تومــان، مغازه ای دیگر یک 
هــزار و ۲۲0 تومــان و مغــازه ای دیگــر یک هــزار و 1۸0 
تومان تعییــن کند؛ بنابرایــن این اطالع رســانی باید 

اتفاق بیفتد.

این فعال اقتصادی روند صدور بخشنامه و اجرای 
آن را بســیای ســریع توصیف کــرد و گفت: متاســفانه 
فرصــت کافــی بــرای آمادگــی تولیدکننــدگان از نظــر 
ســخت افــزاری و هماهنگــی درون واحــدی وجــود 
نداشت. به دلیل اینکه حاشیه سود خرده فروشی و 
مصوبه های ســود خرده فروشی و شبکه های توزیع 
مــورد نقــد شــبکه توزیع اســت، ایــن موضــوع باعث 
چالش شــد و چند وقت اخیــر بیــن تولیدکنندگان و 
توزیع کنندگان با سازمان حمایت بحثی شکل گرفته 
که شــاید باید دراین حوزه از قبل جلسات و نشست 

هایی برگزار می شد.
وی ادامه داد: این طرح خوبی در راســتای حذف 
قیمت مصرف کننده و قیمت گذاری دستوری است 
از طرفــی مشــکالتی در بخــش تولیدکننــده، توزیــع 
کننــده،  شــبکه هــای توزیــع و مصــرف کننــده کــه بــا 

پارامترهایی همراه بود، بهتر انجام شود.
عزیزپــور اضافه کرد: چنــدی پیش تعــدادی کاال از 
جمله نوشــیدنی ها، نوشــابه ها، آبمیوه ها، آب های 
آشــامیدنی با درج قیمت تولیدکننــده به بازار عرضه 
شــد در ادامه کاالهای دیگــری از جملــه محصوالت 
کنســروی و رب هــا بــه فهرســت اولیــه اضافه شــدند 
گر  تا براســاس عرضــه و تقاضا بــازار را تنظیم کننــد و ا
فروشــنده ای گــران فروشــی کنــد مــردم متوجــه می 

شوند و دیگر خریدی انجام نمی دهند.
وی ادامه داد: همچنین دستگاه های نظارتی نیز 
با گران فروشــان برخورد می کنند؛ بنابراین مشــکلی 

در این بخش پیش نخواهد آمد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، وزارت صنعــت، معــدن و 
تجارت از 1۳ دی ماه 1400 برای مقابله با گرانفروشی، 
طرح درج قیمت تولیدکننده را از 14 قلم کاال آغاز کرد 

و این طرح به سرعت در حال اجرا و توسعه است.
این اقــدام بــه منظــور شفاف ســازی قیمت اســت 
و تولیدکننــده بایــد بــر روی کاالهــای تولیــدی خود، 
کــرده و فروشــگاه  هــا  ج  قیمــت درب کارخانــه را در
ج قیمــت  و واحدهــای صنفــی نیــز مکلــف بــه در

مصرف کننده هستند.
ح عــالوه بــر مقابلــه بــا  هــدف از اجــرای ایــن طــر
گرانفروشــی و شفاف ســازی قیمــت  هــا، بهره منــدی 
قانونــی و منطقــی هــر یــک از عوامــل زنجیــره تولید، 
توزیع و عرضه از سودهای مصوب قانونی و همچنین 
کاهــش بهــای پرداختی توســط مصــرف کننــدگان را 

منجر می شود.

درج و نصب برچسب قیمت توســط آخرین حلقه 
توزیع کاالهــا باعــث بهره منــدی از نرخ هــای رقابتی 
برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بوده و اعمال 

مدیریت فروش از مزیت  های این طرح است.
قیمت مصــرف کننــده درج شــده روی بســیاری از 
کاالهــا قیمت  های واقعی و قانونی نیســتند و بیشــتر 
آنهــا قیمــت  هایــی اســت کــه بــا توافــق واحدهــای 
تولیــدی، واســطه  هــا و فروشــگاه گذاشــته می شــود 
بنابراین درج قیمــت تولیدکننــده روی کاالها باعث 
می شود که دست واسطه ها کوتاه شده و قیمت های 

کاذب از میان برود.
ایــن کاالها در حال حاضر تنها شــامل هفت کاالی 
سوپرمارکتی شامل دستمال کاغذی، آب معدنی، آب 
، پودر لباسشویی،  ، ماءالشعیر میوه ها، نوشابه گازدار
پوشــک بچه و هفت قلم کاالهای سرمایه ای شامل 
 ، انــواع لــوازم خانگی کوچــک و بــزرگ مانند غذاســاز
، چرخ گوشــت، مایکروویو، تلویزیون،  نوشیدنی ســاز

یخچال فریزر و ماشین لباسشویی می شود.
البتــه فروشــگاه های زنجیــره ای بــر اســاس قانــون 
باید ۲0 درصد سهم شبکه توزیع را در اختیار داشته 
کنون هشت درصد از سهم شبکه توزیع  باشند، اما ا

کاالها بر عهده این فروشگاه ها است.
ایــن طــرح بــه ســامانه بهین یــاب و ســامانه جامع 
تجارت متصل می شود و عرضه کننده موظف است 
قیمت مصرف کننده را در قفسه کاال قرار دهد و دلیل 
ثبــت نشــدن قیمــت مصرف کننــده روی کاالهــا در 
کنــار قیمــت تولیدکننده نیــز جلوگیری از ســردرگمی 

خریداران است.
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عملیاتی شدن سامانه 
کشور از 25  فروش آرد 

دی

مدیــرکل هماهنگــی آرد و نــان شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران از آغــاز 
بهره برداری سراسری سامانه فروش آرد کشور )سامانه یکپارچه مدیریت 

( از ۲۵ دی ماه خبر داد. آرد کشور
(، از  گروفودنیوز بــه گــزارش پایــگاه خبــری صنعــت غــذا و کشــاورزی)ا
شــرکت بازرگانــی دولتی ایــران؛ محمد حســن جاللی گفت: بــا توجه به 
برنامه ریز هــای انجــام شــده، ســامانه یکپارچــه مدیریــت آرد کشــور به 

صورت کامل از ۲۵ دی ماه عملیاتی می شود.
جاللی با اشاره به این که پیش از این، این سامانه در برخی استان ها 
به صورت کامــل و در برخی اســتان ها حداقل در یک شهرســتان مورد 
اســتفاده قرار گرفته افزود: برای فروش آرد یارانــه مصارف نانوایی نوع 1 
و ۲، از 1۵ دی ماه در ســامانه سیما عملیاتی شده و از ما ه های پیش رو 

این بارگذاری از بیستم هر ماه انجام خواهد شد.
کثــر تــا ۳0 دیماه و  وی عنــوان کــرد: ســامانه خریــد آرد یارانــه ای حدا
سامانه فروش آرد سایر مصارف تا ۲4 دی ماه در دسترس و فعال است.
جاللــی خاطر نشــان کــرد: اطالعــات خریــد گنــدم کارخانجــات از ۲0 
دی ماه از ســامانه ســیفا به ســامانه یکپاچه مدیریت آرد کشور )سیما( 

منتقل می شود و گندم کارخانجات شارژ خواهد شد.
مدیــرکل هماهنگــی آرد و نــان شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران گفــت: 
اختصــاص گنــدم کارخانجات براســاس مقــدار خریــد گنــدم و توزیع از 
انبار هــای در اختیــار این شــرکت )مانند ســامانه ســایر مصــارف قبلی( 

انجام می شود.

رئیس اتحادیه 
نانوایی سنتی: 
آرد بدون 
سبوس در 
پخت نان 
استفاده 
نمی شود

بیژن نوروز مقدم گفت: آرد بدون سبوس نداریم و در پخت هیچ نانی از 
آردی که سبوس ندارد استفاده نمی شود.

(، بیژن نوروز  گروفودنیوز به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی)ا
مقدم رئیس اتحادیه نانوایی سنتی، در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: 
برای انــواع نان آردهای مختلفی به کار می رود. آرد بربــری 1۸ درصد و آرد 
تافتون و لواش 1۵ درصد و آرد سنگک نیز 1۲ درصد سبوس گیری می شود.
وی درباره این ارقام یادآور شــد: وقتی ایــن ارقام را اعالم می کنیم یعنی 
الباقی سبوس و گندم تبدیل به آرد می شود و اینگونه نیست آرد سبوس 
نداشــته باشد. 1۲ درصد ســبوس گیری یعنی ۸۸ درصد الباقی سبوس و 

گندم تبدیل به آرد می شود.
به گفتــه رئیس اتحادیه نانوایی ســنتی، همه آردها ســبوس دارند یکی 

بیشتر و یکی کمتر.
نوروز مقدم در باره برخی شائبه ها پیرامون پخت نان با آرد بدون سبوس 
کید کرد: این درصدبندی مصوبه ای اســت که چند ســال ادامه دارد و  تا
پیشــتر برای نان ها تغییر نوع آرد می دادند اما برای هــر نوع نان این رقم 

ثابت است و کسی نمی تواند در این درصدها تغییرات ایجاد کند.
وی دربــاره پخــت نــان ســنگک بــا آرد تافتــون و دیگــر نان ها نیــز افزود: 
اتحادیه سنگک جدا از اتحادیه نانوایی سنتی است و خود اتحادیه باید 

پاسخگو باشد.
نوروز مقدم با بیان اینکه نانوایی ها نمــی توانند آرد خود را تغییر دهند 
تصریح کرد: آرد ما در ســامانه اســت و ما حــق انتخاب غیــر از چیزی که از 

طریق سامانه دریافت می کنیم نداریم.

علت گرانی شکر 
چیست؟

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت استان همدان گفت: افزودن 
۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده، علت افزایش قیمت شکر است.

ر   خبـا ا
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به گزارش ایســنا؛ مرتضی بیدآبادی با بیان اینکه سرانه مصرف شکر 
درکشــور مــا نســبت بــه میانگیــن جهانی بســیار باالســت، اظهــار کرد: 
مجموعه وزارت بهداشت برای ســالمتی مردم و کاهش مصرف سرانه 
کید دارد و در این راســتا شــاهد افزایش ۹ درصــدی مالیات بر  شــکر تا

ارزش افزوده شکر هستیم.
وی همچنیــن اعــالم کرد: بر اســاس قوانیــن جدید، وظیفــه تأمین، 
توزیع و نظارت بر محصوالت کشاورزی از جمله شکر بر عهده مجموعه 
جهاد کشاورزی است که اداره کل صمت در خصوص بازرسی و نظارت 

به جهاد کشاورزی نقش کمک کننده دارد.
بیدآبادی تصریح کرد: از آذر ماه ۹ درصــد مالیات بر ارزش افزوده به 
شــکر اضافه شــد که این میزان افزایش در بازار به صورت مرکبی عمل 

می کند و بیش از ۹ درصد خود را نشان می دهد.
معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت استان همدان خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر قیمت شکر در بازار به 1۶ هزار تومان و قیمت قند 

نیز به 1۸ هزار و ۵00 تومان افزایش یافته است.
بیدآبادی تصریــح کرد: در حــال حاضر در فروشــگاه های زنجیره ای 
و تعاونی های مصرف، شــکر موجود اســت و مشــکلی در زمینه کمبود 

شکر در بازار وجود ندارد.

لیست کاالهای 
منتخب مشمول 

قیمت گذاری اعالم 
شد

سازمان حمایت لیست جدید کاالهای منتخب مشمول قیمت 
گذاری را اعالم کرد.

 ،) گروفودنیوز به گــزارش پایگاه خبــری صنعت غذا و کشــاورزی)ا
بــه نقــل از روابــط عمومــی ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و 
تولیدکننــدگان، بنابــر تصمیمات متخذه  و بــا عنایت به ضرورت و 
کیدات ریاســت محترم  کمیت در کنترل بازار و حســب تا نقــش حا
جمهور و با رویکرد حمایت از مصرف کنندگان هر گونه تغییر قیمت 
اقالم منتخب از طرف دستگاه های قانونی قیمت گذاری،  پس از 
ارایه مســتندات و مدارک مربوطه و انجام محاســبات کارشناســی 
ح  توســط  ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و طر

و تصویب در ســتاد تنظیم بازار صورت خواهد گرفت.
ح زیر باشد: اقالم منتخب اعالمی به شر

 لبنیات پرمصرف )ماســت ســاده، شــیر کم چرب، پنیر uf (، شیر 
 ، غ، قند و شکر ، تخم مر غ، گوشــت قرمز خام، حبوبات، گوشــت مر
کــی،  کودهــای شــیمیایی پایــه، روغــن خــام و تصفیــه شــده خورا
کنجالــه، جو و ذرت(،  دانه های روغنــی، نهاده هــای دام و طیور )
گنــدم، آرد، نــان، برنــج، رب گوجــه فرنگی، کنســرو تن ماهــی، دارو 
و مکمــل هــای دام و طیــور )منتخــب وزارت جهــاد کشــاورزی(، 
کارونــی )رشــته ای ســاده(، دارو تجهیــزات پزشــکی )منتخــب  ما
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(، انواع خودرو )منتخب 
کمیته خــودروی وزارت صنعــت، معدن و تجارت(، انواع شــوینده 
 ، )منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت(، یخچال، یخچال فریزر
 ، تلویزیون، ماشــین لباسشــویی، کاغــذ مطبوعات، چــاپ و تحریر
، الســتیک خودرو، انواع پوشــک و دســتمال کاغذی،  روغن موتور
خدمات پزشــکی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، حمل و نقل 
بار و مسافر درون و برون شــهری )اعم از هوایی، ریلی و جاده ای( 

و عوارض جاده ای و خدمات بندری
شــایان ذکر اســت ضوابط عمومی قیمت گــذاری مصوب هیات 
تعییــن و تثبیت  قیمت هــا در پورتال این ســازمان موجود بوده و 
کلیه واحدها مرتبط می بایست در تعیین قیمت اقالم خود نسبت 

به رعایت آن اقدام نمایند.

رئیس انجمن 
صنفی تولیدکنندگان 
شیرخشک: دپوی 
بیش از 20 هزار 
تن شیرخشک در 
انبارها

سیاوش سلیمی گفت: مسئوالن وزارت جهاد به وعده های خود عمل 
کنون بیش از ۲0 هزار تن شیرخشک در کارخانه ها دپو شده  نکردند و هم ا

است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان 
شیرخشــک صنعتی گفــت: در ابتــدا مســئوالن وزارت جهاد تعهــد دادند 
تا کارخانجاتی که هر کیلو شــیرخام را با نــرخ ۶ هزار و 400 تومــان از دامدار 
خریداری می کنند، معاف از پرداخت مابه التفاوت صادرات شوند. ضریب 

تبدیل 1۲.۶ کیلو شیرخام، یک کیلو شیرخشک و 4۶0 گرم کره است.
به گفته ســلیمی، مســئوالن وزارت جهاد ســپس اعالم کردنــد که میزان 
تعرفه را کاهش می دهند، اما تا به امروز هیچ یک اجرایی نشــده است. در 
حال حاضر بیش از ۲0 هزار تن شیرخشک در کارخانجات دپو شده است.
بنابــر آمار از ســال ۹۳ بــه بعد مازاد شــیرخام تولیــدی پــس از تبدیل به 
شیرخشک صادر می شد که در ســال ۹۷ با اتخاذ تصمیم عجوالنه وزارت 
صمت صادرات ممنوع شــد. مجدد از اواخر ســال ۹۸ و سال ۹۹ به سبب 
عدم جذب شیر دامدار، سهمیه برای صادرات با دریافت مابه التفاوت هر 

کیلو 1۶ هزار تومان صادر شد.
بنابــر مصوبه وزیر اســبق جهاد کشــاورزی در 1۸ تیرمــاه، قیمت هر کیلو 

News
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شیرخام در شــورای قیمت گذاری ۶ هزار و 400 تومان تصویب شد که بنابر 
این افزایش قیمت صادرات شیرخشک، کره، روغن، فرآورده های لبنی و دام 
زنده آزاد اعالم شد که بنابر اذعان فعاالن صنعت به رغم گذشت چندماه، 
این مصوبه اجرایی نشــده و همین موضوع منجر به انباشت شیر خشک 

شده است.

معاون توسعه بازرگانی 
وزارت جهاد کشاورزی 

کرد: وضع  اعالم 
عوارض صادراتی 
بر چهار محصول 

پروتئینی برای تنظیم 
بازار داخلی

عباس عسکرزاده گفت: عوارض صادراتی چهار محصول پروتئینی به 
منظور تنظیم بازار داخلی شیرخشــک صنعتی، چربی شیرخام )خامه 

(، کره و روغن حیوانی تعیین و ابالغ شد. شیر
به گــزارش ایرنــا، عبــاس عســکرزاده در نامــه ای به سرپرســت گمرک 
جمهوری اسالمی ایران آورده است: براساس اجرای بند پنج مصوبات 
جلسه چهاردهم ستاد تنظیم بازار که با حضور »محمد مخبر « معاون 
اول رییــس جمهوری برگزار شــد مقرر گردیــد از تاریــخ 1۳ دی ماه 1400 
( و روغن  صادرات شیرخشک صنعتی، کره، چربی شیرخام ) خامه شیر

حیوانی با پرداخت عوارض صادراتی انجام شود.
براساس این ابالغیه عوارض صادراتی هر کیلوگرم شیرخشک صنعتی  
( ۶0000 ریال ، کره 1۵0000 ریال  100000 ریال ، چربی شیرخام ) خامه شــیر

و روغن حیوانی ۲00000 ریال تعیین شده است.
شــایان ذکــر اســت همــه ابالغیــه هــای قبلــی در خصــوص صــادرات 
، کره حیوانی و روغن حیوانی مورخ 10  شیرخشــک صنعتی، خامه شــیر

اسفندماه سال ۹۹ و یکم دی ماه 1400 لغو  می شوند.

اعالم آمادگی 
کستان برای تامین  پا

کل برنج وارداتی 
ایران

کستان در گفت و گو با سفیر ایران در این کشور گفت:  وزیر امنیت غذایی پا
کستان می تواند همه برنج وارداتی مورد نیاز ایران را تامین کند. پا

(، به نقل از  گروفودنیوز به گــزارش پایگاه خبری صنعت غــذا و کشــاورزی)ا

کستان, در گفت  و گوی  گلوبال ویلیج, سید فخار امام، وزیر امنیت غذایی پا
کســتان، با استقبال از  تلفنی با ســید محمدعلی حسینی، سفیر ایران در پا
پیشــنهاد ایران برای حــذف تعرفه وارداتی بــر محصوالت کشــاورزی گفت: 
کســتان پتانســیل باالیی بــرای صــادرات برنج, انبــه، پیاز، ســیب زمینی،  پا

شیالت و دام زنده دارد.
کستان می تواند تمام برنج وارداتی مورد نیاز  وی همچنین مدعی شد: پا

ایران را تامین کند چرا که ۸ میلیون تن تولید برنج دارد.
کستان گفته است که این کشور در صادرات خود با  وزیر امنیت غذایی پا
چالش هایی مواجه است اما با در پیش گرفتن سیاست های درست صنعت 

کشاورزی این کشور در حال متحول شدن است.
کستان, کمک کرده  فخار امام می گوید عمران خان، نخست وزیر کنونی پا
تا میلیون ها روپیه سرمایه گذاری در حوزه تحقیقات کشاورزی انجام شود و 
همین امر موجب شده تا سال گذشته شاهد افزایش قابل توجه تولید ذرت, 

گندم و برنج در این کشور باشیم.
کســتانی در گفت و گو با ســفیر کشــورمان بــا قدردانــی از روابط  این وزیر پا
دوســتانه بین دو کشــور کــه از ســال 1۹4۷ آغاز شــده گفت ایران نخســتین 

کستان را پس از استقالل به رسمیت شناخت. کشوری بود که دولت پا
کید کرد که ایران چندین محصول کشــاورزی را از  ســفیر کشــورمان هم تا
کســتان وارد می کند و در کنار باالبردن واردات برنج مــی تواند بازار خوبی  پا

کستان باشد. برای دام زنده و گوشت قرمز و شیالت پا
کستان  کید کرده که ایران 104 مگاوات برق به پا سفیر کشورمان همچنین تا
صادر مــی کند و با توجه به ۹00 کیلومتر مرز دو کشــور آنها مــی توانند از این 

فرصت برای تقویت روابط تجاری و اقتصادی استفاده کنند.

عرضه روغن 
سهمیه ای 
می شود؟

طی روزهای گذشته، شایعاتی مبنی بر کمبود و گرانی روغن و احتمال 
تشکیل صف های طوالنی برای خرید این محصول مطرح شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، از هفته های گذشته با زمزمه های 
جدی شــدن اصالح نظام یارانه بار دیگر نگرانی هایــی مبنی بر کمبود 
روغن، گرانــی و صف های طوالنی خریــد وجود دارد، هر چند بســیاری 
از مســئوالن ایــن موضوع را تکذیــب می کنند، امــا برخی فعــاالن بازار و 

فروشندگان خبر از کمبود و افزایش مجدد قیمت ها می دهند.
 8۰ درصد روغن مصرفی وارداتی است

کنون  قائم مقــام نظام صنفی کشــاورزی و منابــع طبیعی گفــت: هم ا
بیش از ۷0 تا ۸0 درصد دانه های روغنی و روغن خام مورد نیاز از طریق 

واردات تامین می شود.
به گفتــه ملک زاده با توجه بــه ضعف نظارت، رانت و فســاد حاصل از 
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واردات، راهــی جز تغییر اصالح نظام یارانه وجــود ندارد.گرچه با تغییر 
تخصیــص ارز و اصالح نظــام یارانه در بحــث بازار مدتــی دچار اختالل 
می شــویم، اما این موضوع کشاورزان را به ســمت و سوی خوداتکایی 

سوق می دهد.
طرح خــود اتکایــی دانه هــای روغنی به عنــوان یکی از هشــت طرح 
خوداتکایــی محصــوالت اساســی از نیمه دوم ســال ۹4 توســط وزارت 
جهاد کشاورزی آغاز شــد که براســاس اجرای این طرح 10 ساله تا افق 
1404 حداقل ۷0 درصد نیاز کشور به روغن در داخل باید تامین شود.

کمبودی در عرضه روغن نداریم
کنــون کمبودی در  دبیرکل اتحادیــه بنکداران مــواد غذایی گفت: تا

عرضه روغن به بازار احساس نشده است.
به گفتــه حســنی، روغن بر مبنــای قیمت مصــوب درج شــده بر کاال 
عرضه می شــود و قیمت آن در بازار تغییری نداشــته اســت.  با اصالح 
نظام یارانه و افزایش قیمت روغن پیش بینی می شود که مصرف روغن 

۲۵ درصد کاهش یابد.
بررســی های میدانی نشــان مــی دهد کــه کمبــودی در عرضه روغن 
در فروشــگاه های زنجیره ای وجود ندارد، هر چنــد در برخی مغازه ها 

محدودیت هایی برای خرید وجود دارد.
کمبود عرضــه روغــن از شــایعه تــا واقعیت/مصرف ســالیانه ۲ 

میلیون و ۲۰۰ هزار تن روغن
پیکیری از تولیدکنندگان روغن نشان می دهد که عرضه روغن نسبت 

به ماه های اخیر تا حدودی کاهش یافته است.
یکی از تولیدکننــدگان روغن گفت: قبل از تخصیــص ارز ترجیحی به 
واردات روغــن، ســالیانه یــک میلیــون و 400 هــزار تن روغــن در داخل 
مصرف و 100 هــزار تن به بازارهای هدف صادر می شــد که از ســال ۹۷ 
با تخصیــص ارز ترجیحی، مصــرف به ۲ میلیــون و ۲00 هزار تن رســید. 
افزایش ســرانه مصرف روغن از ســال ۹۷ بدان معناســت که بخشــی از 
روغن از کشــور قاچاق و بخشی دیگر توســط صنایع کنسرو، شیرینی و 

شکالت و … که روغن مورد نیازشان است، صادر می شود.
به گفته این تولیدکننده در اواخر ســال گذشــته به رغم رکورد تولید، 
باز هم شــاهد کمبود در بازار بودیم که علت اصلی این موضوع به جو 
روانی بازار باز می گردد. با اصالح نظام یارانه پیش بینی می شود که به 
ســبب افزایش نیاز نقدینگی کارخانجات، ظرفیــت تولید کاهش یابد، 
اما امکان مجدد صادرات به عراق و افغانستان مزیت این امر به شمار 

می رود که تا حدودی به فضای بازار کمک می کند.
ماجرای کمبود روغن در مغازه و فروشگاه ها به اواسط مهرماه سال 
گذشته بر می گردد که با خالی شدن یکباره قفسه ها، در شرایط کرونا 
مردم  ســاعت ها منتظر در صف دریافت خرید بودنــد که این موضوع 

ماه ها ادامه داشت.
علی رغــم  تالش مســئوالن تنظیــم بــازار و کارخانجات روغــن نباتی، 
اما مشــکالت سیســتم توزیع منجر به ایجاد بازار ســیاه روغن و عرضه 
چندبرابر نرخ درج شــده بر روی کاال شــد که در تیرماه امســال بازار به 
آرامش رسید، هر چند قیمت روغن حلب با چندین بار افزایش قیمت 

به ۹1 هزار تومان رسید.
بــه گفته دبیــر انجمن روغــن نباتی در 1۹ تیرماه امســال، بــازار روغن 
نباتی پس از چند ماه پر تنش به آرامش رسیده است و همواره صنعت 

، صنف و  روغن نباتی آمادگی دارد تا تمامی نیاز کشور در بخش خانوار
صنعت را به طور کامل برطرف کند.

بنابر آمار سالیانه یک میلیون و ۸00 هزار تن تا ۲ میلیون تن روغن در 
کشور تولید می شود که یک میلیون و ۳00 تا یک میلیون و ۵00 هزار تن 

آن از طریق واردات تامین می شود.
امیر هوشنگ بیرشک دبیرانجمن روغن نباتی پیش از این گفته بود 
ساالنه ۳۵0 تا 400 میلیون دالر ارز برای واردات روغن مورد نیاز بخش 

خصوصی است.
همچنین چندی پیش با مطرح شدن اصالح نظام یارانه سرپرست 
دفتر خدمــات بازرگانــی وزارت جهاد گفــت: تغییــر روش تخصیص ارز 
ابتدا از روغن خــام، ذرت و کنجاله صورت می گیرد، امــا به یکباره این 

امر اتفاق نمی افتد.
عباســی معروفان می گوید: با اصالح نظام یارانه قیمت روغن ۲00 تا 
۲۵0 درصد افزایش می یابد که با ایجاد زیرساخت الزم، نگرانی در این 

رابطه نداریم.

گمرک:  سخنگوی 
صادرات ۷38 
میلیون دالری پسته 
کشور به ۷0 

روح اله لطیفی گفت: بیش از 111 هزار و 1۲۲ تن انواع پسته به ارزش 
۷۳۸ میلیون و 4۵۶ هزار و 41۷ دالر از ابتدای سال تا پایان آذرماه به 

۷0 کشور دنیا صادر شد.
(، به  گروفودنیوز به گزارش پایگاه خبــری صنعت غذا و کشــاورزی)ا
نقل از صدا و ســیما، روح اله لطیفی افزود: پســته یکــی از محصوالت 
با مزیت کشــورمان اســت کــه همــواره در ســبد صادراتــی محصوالت 

کشاورزی ایران جایگاه ویژه ای داشته است.
وی گفت: در ۹ ماه امسال بیش از 111 هزار و 11۲ تن پسته به ارزش 
۷۳۸ میلیون و 4۵۶ هزار و 41۷ دالر صادر شــد که ۹۶ هزار و ۷۷1 تن 
پسته با پوست، 1۳ هزار و ۷4۵ تن مغز پسته، ۲۷۵ تن خالل پسته و 

۳۵۸ تن انواع دیگر پسته بودند.
لطیفی در ادامه توضیح داد: پسته با پوست به وزن ۹۶ هزار و ۷۷1 
تن و به ارزش ۵۸1 میلیون و 401 هزار و ۸۸۵ دالر به ۶۷ کشور جهان 
صادر شده که چین با خرید ۳۲ هزار و ۷1۳ تن به ارزش 1۸۸ میلیون 
، هنــد با خریــد 10 هزار و ۸۵۹ تن بــه ارزش ۷1  و ۷۸۵ هــزار و ۲۷1 دالر
، روســیه بــا خرید ۶ هــزار و ۷10 تن به  میلیــون و ۶۹۳ هــزار و ۳1۲ دالر
، عراق با خرید ۶ هزار و ۲۳۳  ارزش ۳۹ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۸۵0 دالر
تن به ارزش ۳۷ میلیون و 4۶4 هزار و ۸۸۷ دالر و قرقیزستان با خرید 
، پنج  ۶ هــزار و 1۵0 تن بــه ارزش ۳۷ میلیــون و 4۵۷ هــزار و ۸4۸ دالر

کشور اول خرید پسته ی با پوست از ایران بودند.
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وی افزود: ۵4 کشور نیز خریدار 1۳ هزار و ۷4۵ تن مغز پسته از ایران 
بــه ارزش 1۵۲ میلیــون و ۳۹۳ هزار و ۳11 دالر بودند کــه هند با خرید 
، آلمان  سه هزار و 1۷1 تن به ارزش ۳4 میلیون و ۲۹۸ هزار و ۷۸۲ دالر
بــا خرید دو هــزار و ۹0۲ تــن بــه ارزش ۳۳ میلیون و ۸۶0 هــزار و ۷۷۷ 
، امــارات با خرید یک هزار و ۸۲۶ تن بــه ارزش 1۹ میلیون و ۹44  دالر
، عراق با خرید یک هزار و ۷۸0 تن به ارزش 1۹ میلیون  هزار و ۶10 دالر
و ۹4 هــزار و ۵۵۳ دالر و ترکیه بــا خرید ۹۶0 تن بــه ارزش 10 میلیون و 
، پنج مقصد صادرات مغز پســته ایرانی در این  ۳۷0 هــزار و ۳۵۳ دالر

مدت بودند.
لطیفــی در خصــوص صــادرات خالل پســته گفت: بیــش از ۲۷۵ تن 
پســته بدون پوست دوم و یا خالل شــده به ارزش سه میلیون و ۳۵۸ 
هزار و ۳۳۲ دالر به 1۸ کشور در مدت ۹ ماه، صادر شد که امارات با ۹۹ 
، قطــر با خرید بیش از  تن به ارزش یک میلیــون و 40۹ هزار و ۷۷1 دالر
، عراق با خریــد ۳۲ تن به ارزش  4۵ تن بــه ارزش ۵40 هــزار و ۲۹۷ دالر
، ترکیه با ۲۳.۶ تن به ارزش ۳04 هزار و ۵۵4 دالر و  ۳۵۷ هزار و 1۳4 دالر
آلمان با ۲۲.۳ تن به ارزش ۲41 هزار و ۵۶ دالر پنج مقصد اول صادرات 

خالل پسته از ایران بودند.
ســخنگوی گمرک اضافه کرد: سایر پســته ها و محصوالت مرتبط نیز 
در این مدت با ۳۵۸ تن و به ارزش یک میلیون و 4۵1 هزار و ۵۳۶ دالر 
کســتان، قرقیزستان، هند و  به 1۳ کشــور صادر شده است که عراق، پا

ارمنستان، پنج کشور نخست مقاصد صادراتی بودند.
لطیفی در پایان گفت: متاســفانه در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، شاهد کاهش 1۹ درصدی هم در وزن و هم در ارزش 

صادرات پسته بودیم.

دبیر انجمن تصفیه 
کنندگان: نیازی به 

واردات شکر تا پایان  
سال نداریم

غالمحســین بهمنی گفت: با توجه به عرضه شــکر چغندر و نیشــکر 
تا پایان ســال نیازی بــه واردات نداریم و قیمت شــکر تا عید نوســانی 

ندارد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ دبیر انجمــن تصفیه کنندگان 
شکر گفت: با توجه به عرضه شکر چغندر و نیشکر تا پایان سال نیازی 

به واردات نداریم و بازار همچنان آرام خواهد بود.
بــه گفتــه غالمحســین بهمنــی، بــا اتمام شــکر داخلــی و ورود شــکر 
خ  خارجی در ســال جدید، قیمت افزایش می یابد که با این وجود نر

شکر تا عید التهابی ندارد.
ایــن مقــام مســئول گفــت: قیمــت هــر تــن شــکر تحویــل بنــادر در 

بازارهــای جهانــی ۵00 دالر اســت کــه با احتســاب هزینه هــای حمل، 
ضایعــات و تصفیه قیمت هر کیلو شــکر درب کارخانه به 14 تا 14 هزار 
خ 1۷ تا 1۸ هزار تومان به دست  کثر با نر و ۵00 تومان می رسد که حدا

مصرف کننده باید برسد.
بهمنی گفت: بنابر آمار در فصل تابستان ماهیانه ۲40 هزار تن و در 
۶ ماهه دوم سال 1۸0 تا ۲10 هزار تن شکر مورد استفاده قرار می گیرد.
بنابر آمار ســالیانه ۲ تا ۲ میلیون و ۲00 هزار تن شــکر در کشور مورد 
اســتفاده قرار می گیرد که یک میلیون و ۲00 هزار تا یک میلیون و 400 

هزار تن در داخل تولید و مابقی از طریق واردات تامین می شــود.
بررسی ها از سطح بازار نشــان می دهد که قیمت هر بسته شکر ۹00 
گرمی 1۵ هزار تومان و هر کیلو شکر 1۷ تا 1۸ هزار تومان است، در حالی 
که قیمت مصوب هر کیلو شــکر ابتدای ســال ۸ هزار و ۷00 تومان بود 

که این امر بیانگر اختالف معنادار قیمت اســت.
آمارهــا نشــان می دهــد کــه در ســال ۹۶ بــا تولیــد حــدود ۲ میلیون 
تن شــکر به خوداتکایی نسبی رســیدیم که متاســفانه قیمت گذاری 
نامناســب خرید تضمینی و عدم حمایت های الزم منجر به از دســت 

دادن این دستاورد شد.

رئیس انجمن 
تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان روغن 
کرمانشاه:  حیوانی 
جای خالی “روغن 
کرمانشاهی” در 
بازارهای جهانی

بهرام فراســتی معتقد اســت، گردش مالی ســالیانه تولید و فــروش روغن 
گر صادرات آن رونق بگیرد این  حیوانی نزدیک به هزار میلیارد ریال است و ا

رقم بسیار بیشتر خواهد شد.
به گزارش ایسنا؛ بهرام فراستی از روغن حیوانی اصیل کرمانشاه به عنوان 
یک روغن منحصر به فــرد ار نظر عطر، طعم و کیفیت یاد کــرد و افزود: این 
محصول در بازارهای جهانی متقاضی فراوانی دارد، اما هنوز به میزان کافی 

و به صورت ساماندهی شده صادر نمی شود.
وی از دالیل عدم صادرات کافی روغن حیوانی کرمانشاه با وجود داشتن 
بازارهای خــوب جهانی یاد کــرد و ادامــه داد: یکی از مهمتریــن این دالیل 
میــزان پاییــن تولید ایــن روغن اســت، بگونــه ای کــه روغن اصیــل و واقعی 

کنون تقریبا به اندازه نیاز استان تولید می شود. کرمانشاه ا
این تولیدکننــده و صادرکننده روغــن حیوانی میزان کنونــی تولید روغن 
حیوانی اصیل کرمانشــاه را کمتر از 1۵0 تن در ســال اعالم کرد و یادآور شــد: 
دلیل تولید پایین این روغن آن است که دیگر روستاییان و عشایر در زمینه 

تولید این روغن مانند گذشته کار نمی کنند.
فراستی خاطرنشان کرد: تولیدات روستاییان و عشایر معموال یا بین خود 
آنها مصرف می شــود و یا توسط بســتگان نزدیک خریداری شده و کمتر به 

بازار می آید.
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وی با بیان اینکه عمده دامداری های روستایی خصوصا در بخش 
کید  دام سنگین نیز به سمت نیمه صنعتی شدن حرکت کرده اند، تا
کرد: شــیر این دامداری ها به صورت خام برای مصــرف صنایع لبنی 
خریداری می شود و کمتر برای تولید روغن حیوانی فرآوری می شود.

گفتــه رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان روغــن  بــه 
کنون به  حیوانی کرمانشاه، ســهم قابل توجهی از روغن حیوانی که ا
صورت بسته بندی در بازار به فروش می رسد، روغن اصیل کرمانشاه 
نیست و از اســتان های دیگر مانند مشهد، کرمان و اصفهان به بازار 

ما می آید و با روغن اصیل کرمانشــاه فاصله دارد.
فراســتی قیمت کنونی روغــن حیوانی اصل کرمانشــاهی را کیلویی 
۷00 تا ۸00 هزار تومان بــرآورد کرد و گفت: طبیعی اســت روغن هایی 
کنون کیلویــی 1۵0 هــزار تومان در بــازار فروخته می شــود، اصل  کــه ا

نیست.
وی ســپس به دالیل دیگر عدم صادرات روغن حیوانی کرمانشــاه 
پرداخت و افزود: یکی دیگر از مشــکالتی که داریم عدم بســته بندی 
کنون چند واحد در کرمانشاه   مناسب و برندســازی اســت که البته ا
در ایــن زمینه خوب کار کرده اند، اما هنوز جای کار بیشــتری وجود 

دارد.
رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان روغــن حیوانــی 
کرمانشــاه عــدم مطابقت بــا اســتانداردهای کشــور هــدف را از دیگر 
کید  دالیل عدم صادرات عمده روغن حیوانی کرمانشاه دانست و تا
کرد: البته روغن حیوانی اصیل تمام اســتانداردهای الزم را دارد، اما 
روغن هایــی کــه اصــل نباشــند در زمینه صــادرات با مشــکل مواجه 

می شوند، زیرا هر کشوری استانداردهای خاص خود را دارد.
کنون صــادرات  فراســتی اظهــار کــرد: با وجــود همه ایــن موارد هــم ا
این محصول از ســوی پنج، شــش فعال اصلی تولید و صــادرات روغن 
حیوانــی به کشــورهای مختلــف مانند کویت، امــارات، انگلســتان و … 
صورت می گیرد، اما عمده این صادرات به صورت سفارش محور است.
رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان روغــن حیوانــی 
کرمانشاه اشاره ای هم به راهکارهای افزایش تولید و صادرات روغن 
حیوانی داشــت و عنوان کرد: مهمترین راهکار این است که افرادی 
کنون بــه صورت فــردی و بعضــا زیرزمینــی تولید روغــن حیوانی  کــه ا
دارند و گاهی حتی با تولید و عرضه محصوالت بی کیفیت برند روغن 

حیوانی کرمانشــاه را مخدوش می کنند، ساماندهی شوند.
فراســتی تقویــت انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان روغــن 
حیوانــی را هــم ضــروری دانســت و افــزود: متاســفانه برخــی از 

تولیدکنندگان حاضر به فعالیت در قالب انجمن نیســتند.
وی همچنین بر لزوم بســته بندی، استانداردســازی و برندســازی 
گر بتوانیم میزان  کید کرد و ادامه داد: ا روغن حیوانی کرمانشاه هم تا
تولیــد و صادرات این محصــول را افزایش دهیم، اشــتغالزایی خوبی 
خصوصــا بــرای زنان روســتایی به همــراه خواهد داشــت و بــه عالوه 

گردش مالی آن نیز بسیار زیاد است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن حیوانی استان 
کرمانشــاه گردش مالی کنونی روغــن حیوانی کرمانشــاه را نزدیک به 
هــزار میلیارد ریال در ســال بــرآورد کرد که امــکان افزایش بیشــتر آن 

وجود دارد.

عضو هیات 
نمایندگان اتاق 
تهران:قاچاقچی 
کردیم از  را رها 
تولیدکننده مالیات 
می گیریم

عضو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران می گویــد هیچ فعــال اقتصــادی با 
پرداخت مالیات مشــکلی ندارد؛ اما در سال های گذشته کمتر به مبنای 

مهم مالیات در ایران توجه شده است.
عضو اتاق تهران اظهار کرد: برای آنکه نظام مالیاتی کشور شفاف شده و 
در مسیر درســت قرار بگیرد باید دو شرط را رعایت کرد. مهم ترین موضوع 
در ایــن حــوزه عدالت مالیاتی اســت. نمی توانیم توقع داشــته باشــیم که 
فشار مالیاتی روی بخش هایی از اقتصاد باشد و سایر بخش ها بدون هیچ 

محدودیتی کار خود را ادامه دهند.
وی با بیان اینکه بخش های غیرشفاف در اقتصاد ایران مالیات پرداخت 
نمی کنند، توضیح داد: کارمندهای ما به شــکل دقیق و بر اساس قوانین 
کشــور، مالیات خود را پرداخــت می کنند، واحدهای تولیــدی نیز با توجه 
به اطالعات ثبت شــده هر ســاله اظهارنامه پر کرده و بر اساس آن مالیات 
می دهند اما بخش های غیرشــفاف و حوزه هایی که اطالعــات آن به طور 
کامل ثبت نشده، عمال هیچ مالیاتی پرداخت نمی کنند و این موضوع کامال 

بر خالف قاعده عدالت مالیاتی است.
عضو اتاق تهران با اشاره به رقم باالی قاچاق در اقتصاد ایران، بیان کرد: 
، از ســویی بازار کاالهای داخلی را  این رقم های بزرگ قاچاق کاال در کشــور
تهدیــد می کنند و از طــرف دیگر از پرداخت هــر نوع عــوارض و مالیاتی نیز 
معاف هســتند. ما باید راهــی پیدا کنیم کــه این پول های کالن به شــکل 
شفاف رصد شوند و افراد مجبور شوند که عوارض و مالیات مربوط به آن را 
پرداخت کنند. این در حالی است که ما تولیدکننده را مجبور به پرداخت 

تمام عوارض و مالیات می کنیم اما با قاچاقچی ها هیچ کاری نداریم.
آرگون درباره دومین مبنای مهم مالیاتی کشور گفت: بحث شفافیت در 
نحوه اســتفاده از منابع مالیاتی نیز اهمیت فراوانی دارد. در این تردیدی 
نیســت که وقتی افراد مالیات می دهند، در نهایت این پــول به نفع آنها و 
در راســتای ارائه خدمات به آنها استفاده می شــود اما ما باید نحوه هزینه 
کارآمدی دولت  کرد این پول را مشــخص کنیم تا مالیات دهنده هزینــه نا

را پراخت نکند.
وی با بیان اینکه رصد حســاب های تجــاری به دولــت در ایجاد عدالت 
مالیاتی کمک خواهد کرد، ادامه داد: همانطور که در بسیاری از کشورها، 
دولت بر روی حساب های تجاری نظارت دارد، ما در ایران نیز باید تکلیف 
پول هــای کالنــی کــه در شــبکه بانکی جابجــا می شــود را مشــخص کنیم. 
نمی شود که یک قاچاقچی ده ها یا صدها میلیارد تومان پول را در شبکه 
بانکــی کشــور جابجا کنــد و هیــچ نظارتی هم بــر آن نباشــد، برای توســعه 
زیرساخت ها و بهبود عدالت مالیاتی باید این گام های مهم را با قاطعیت 

برداشت.
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توافق تهاتر با سریالنکا، 
طلب ۲۵۱ میلیون دالری 

ایران را زنده کرد
گفت: پیش از امضای توافقنامه با سریالنکا برای تهاتر  مجتبی آزادمنش 
چای، انتقال و تبدیل پول مشکالت بسیاری داشت و هزینه هایی را به 
واردات  تسهیل  و  روان سازی  باعث  توافق  این  اما  می کرد  تحمیل  تجار 

چای از این کشور می شود.
با سریالنکا  توافق  به  گلدن مکس،  آزادمنش مدیرعامل شرکت  مجتبی 
برای تهاتر چای جهت تسویه بدهی ۲۵1 میلیون دالری به ایران اشاره 
کرد و اظهار داشت: طی سال های گذشته پرداخت این بدهی به تعویق 
کنون به کاالیی اختصاص یافته است که هر ساله بابت آن  افتاده بود اما ا

ارز زیادی از کشور خارج می شود.
است،  پرطرفدار  و  مرغوب  جهان  در  سریالنکا  چای  اینکه  بیان  با  وی 
کرد: این اقدام مناسب، منافع بسیاری نیز برای بازار چای ایران  تصریح 

دارد و واردات آن توسط فعاالن باسابقه این حوزه صورت می گیرد.
این تولیدکننده چای با اشاره به برخی انتقادات نسبت به کیفیت چای 
آب  شرایط  دلیل  به  محصول  این  کرد:  خاطرنشان  سریالنکا،  از  وارداتی 
شناخته  کیفیت  با  و  مرغوب  چای  عنوان  به  جهان  تمام  در  هوایی  و 

می شود و کشورهای بسیاری واردکننده آن هستند.
کید کرد: قرار نیست مطابق شایعات در مقابل نفت کاالی بی ارزشی  وی تا
که  کارشناسان مربوطه  کنیم بلکه باید اجازه داد متخصصان و  دریافت 
کیفیت چای وارداتی از سریالنکا صحبت  کافی دارند، در مورد  شناخت 

کنند.
 دولت دخالتی در فرایند واردات چای ندارد

دولت  توافق  این  براساس  اینکه  بیان  با   ، وکتور چای  عامل  مدیر 
گفت: مراحل  دخالتی در فرایند واردات و خرید و فروش چای ندارد، 
گذشته صورت می گرفت، توسط  واردات این محصول مشابه آنچه در 
تغییری  و  می گیرد  صورت  سابقه  با  اقتصادی  فعاالن  و  واردکنندگان 
و  معروف  برندهای   ، تجار و  نمی گیرد  صورت  چای  واردات  فرایند  در 
بازار بوده و هستند، همچنان واردکننده چای  که در  واردکننده هایی 

از سریالنکا هستند.
که  کشورهایی است  از  ایران  اینکه  با بیان  این صادرکننده نمونه چای 
است،  بوده  مردم  سلیقه  و  انتخاب  کیفیت،  با و  مرغوب  چای  همواره 
گفت: با این توافق، شرکت ها و فعاالن باسابقه واردکننده چای قرار نیست 

استانداردهای خود را عوض کنند.
مربوط  که  است  موضوعی  چای  کیفیت  اینکه  بر  کید  تا با  آزادمنش 
تصریح  است،  عرصه  این  فعاالن  و  تجار  واردکننده ها،  کارخانه ها،  به 
را  چای  از  مشخصی  کیفیت  سالیان  طی  در  چای  صنعت  فعاالن  کرد: 

کنند زیرا برند و  کیفیت را را انتخاب می  کرده اند و همچنان همان  وارد 
اعتماد  مورد  و  دارد  فروش  بازار  در  سال هاست  که  چایی  بسته بندی 

مصرف کننده است
نیستند  حاضر  تجار  اینکه  بر  کید  تا با  مکس  گلدن  شرکت  مدیرعامل 
کیفیت پایین تری را به بازار  قدمت و اعتبار برند خود را زیر سوال ببرد و 
کرد: در بازار جهانی چای ارقام بزرگ اما فعاالن  کند، خاطرنشان  عرضه 
کار می کنند و اعتبار برای آنها  که با شناخت از یکدیگر  محدود هستند 

اهمیت دارد.
کیفیت چای روی میز آزمایشگاه معلوم و با استانداردهای  گفته وی،  به 

مشخص وارد می شود.
 تسهیل در امور بازرگانی و واردات چای

که واردکننده پیش از  مدیر عامل چای دماوند با اشاره به دردسرهایی 
این برای انتقال و تبدیل پول برای واردات چای از سریالنکا داشت، گفت: 
این توافق باعث روان سازی و تسهیل واردات چای از این کشور می شود 
بابت  این  از  بود پیش  واردکننده مجبور  که  را  از هزینه هایی  و بسیاری 

تبدیل و انتقال پول انجام دهد، حذف می شود.
آزادمنش تصریح کرد: پیش از این واردکننده چای مجبور به صرف هزینه 
و زمان زیادی برای انجام اقدامات مربوط به انتقال و تبدیل می شد، اما 
با این توافق تمام این مراحل، واسطه ها و هزینه های انتقال و تبدیل پول 
حذف می شود. در داخل نیز واردکننده قبال در صف ارز نیمایی معطل 
که این فرایند اجرایی شود، واردکننده چای با بانک  می  شد اما از زمانی 
مرکزی طرف است و بانک مرکزی با بانک مرکزی سریالنکا در ارتباط است.

 کاهش سهم دیگر کشورها از بازار ایران
این صادرکننده برتر چای با بیان اینکه ایران از قدیم از سریالنکا واردات 
چای داشته است و بر بسیاری از بسته بندی های چای موجود در بازار 
و  هند  معموال  گفت:  است،  شده  نوشته  سیالنی  چای  یا  سیالن  چای 
سریالنکا برای سهم بیشتر از بازار چای ایران با یکدیگر رقابت دارند و از 
آنجایی که این توافق باعث روان تر شدن بحث تجاری و بازرگانی واردات 
چای از سریالنکا می شود، منجر به افزایش سهم این کشور در بازار چای 
که عنوان شد  که رخداد خوبی است زیرا همان طور  ایران خواهد شد 

چای سیالن چای معروف و با کیفیتی است.
کید کرد: همچنین با این توافق ممکن است سهم واسطه  هایی  آزادمنش تا
را  ایران  چای  واردات  از  پایین تری  سهم  که  کشورهایی  یا  امارات  مانند 
داشتند، کاهش یابد یا برخی از کشورها از لیست واردات چای ایران حذف 

شود.

مدیرعامل شرکت گلدن مکس: 
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رئیس اتاق تبریز: صنایع با چالش تأمین انرژی مواجه هستند

 نوع مصرف چای ایران و اروپا متفاوت است
این فعال صنعت چای و مواد غذایی با اشاره به برخی اظهار نظرها مبنی 
بر اینکه چای مرغوب سریالنکا به اروپا و آمریکا می رود و چای ضعیف تر به 
ایران صادر می شود، گفت:  این مدل اظهار نظرها نمی تواند درست باشد 
و سندیت ندارد زیرا نوع مصرف بازار اروپا و ایران متفاوت است. در ایران 

بیشتر چای دمی استفاده می شود که در اروپا چندان معمول نیست.
آزادمنش با بیان اینکه چای قلم، شکسته و باروتی در ایران بازار بیشتری 
دارد، اظهار داشت: این مدل چای در کشورهایی مثل روسیه، ترکیه، عراق 
استفاده می شود که میزان و اعداد واردات آنها نیز مشخص است. در اروپا 

معموال چای تی بگ و ریزتر مورد استفاده قرار می گیرد
که از سریالنکا واردات  وی افزود: در ایران حجم مصرف تی بگ  باال نیست 
این  پس  می شود.  وارد  کنیا  و  هند  از  تی بگ  چای  معموال  باشیم.  داشته 
موضوع که چای ضعیف تر به ایران می آید و چای با کیفیت تر به اروپا و آمریکا 

می رود، کارشناسی نیست و از لحاظ آماری و شهودی قابل اثبات است.
 سرانه مصرف چای در ایران

به  اشاره  با  غذایی  مواد  و  چای  صنعت  فعال  و  نمونه  صادرکننده  این 
جزو  هموار  ایران  مردم  و  باالست  ایران  در  چای  مصرف  سرانه  اینکه 
مصرف کنندگان چای با کیفیت بوده اند، گفت: آمارهای بانک مرکزی نشان 
می دهد سرانه مصرف چای حدود یک کیلو و 400 گرم به ازای هر فرد است.
وی افزود: یک سری از کشورها مثل ایران، ترکیه، عراق مصرف چای باالیی 
دارند. در حال حاضر ایران در جایگاه پنجم صادرات چای از سریالنکا قرار 

دارد. پیش از این در رتبه های دوم و سوم قرار داشت.
 تولید داخل جوابگوی میزان مصرف نیست

این فعال و صادرکننده برتر چای با بیان اینکه چای ایرانی بدون هیچ گونه 

افزودنی و به صورت کامال طبیعی به بازار عرضه می شود، گفت: حجم تولید 
کشور، مصرف را پوشش نمی دهد و نیاز به واردات چای وجود دارد،  در 
مصرف چای حدود 100 هزار تن است که این میزان با تولید داخلی پوشش 
داده نمی شود و براساس آمار گمرک، وارادات رسمی چای بین ۷0-۶0 هزار 

تن است.
آزامنش با بیان اینکه در صنعت چای برخالف برخی صنایع دیگر، چای 
می شود،  صادر  ضعیف تر  چای  و  می شود  استفاده  داخل  در  مرغوب 
گیالن  که عمدتا در استان  گفت: تولید داخل ما حدودا ۳0 هزار تن است 
مصرف  داخل  در  چای  این  نصف  از  بیش  می گیرد.  صورت  مازندران  و 
که اغلب چای های ضعیف تر هستند، صادر  می شود و حدود 10 هزار تن 

می شود.
 سریالنکا در رتبه دوم واردات چای ایران بعد از هند

این واردکننده چای با بیان اینکه بر اساس آمار هشت ماهه گمرک، سریالنکا، 
بعد از هند در رتبه دوم واردات چای ایران قرار دارد و طی این مدت بیش از 
11 هزار تن چای از این کشور وارات داشتیم، گفت: براساس آمار گمرک ایران 
کشور هند، سریالنکا، امارات  در هشت ماهه اول سال 1400، واردات از سه 
و ۲1.۹0 درصد،  با سهم درصد 4۲.۵0، ۲۶ درصد  ترتیب  به  متحده عربی 
کشور را به خود اختصاص داده اند.   در مجموع ۹0.40 درصد واردات چای 
طی این مدت با کشورهای هند، امارات متحده عربی، ترکیه، چین، ویتنام، 

آلمان، عراق و افغانستان هم صادرات و هم واردات داشتیم.
ایران  این رییس سازمان توسعه تجارت  از  گزارش، پیش  این  بر اساس 
اعالم کرده بود که توافقی انجام شده تا بدهی سریالنکا که بابت صادرات 
کاالهایی مانند چای به  کرد، در قالب  نفت، به ایران باید پرداخت می 

ایران بازگردد.

گاز در جلسه شورای گفت وگوی دولت  مشکالت مربوط به تأمین انرژی برق و 
چالش های  مهم ترین  از  یکی  به عنوان  شرقی  آذربایجان  خصوصی  بخش  و 

صنایع و واحدهای تولیدی عنوان شد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، به نقل از اتاق بازرگانی ایران؛ یونس ژائله 
رئیس اتاق بازرگانی تبریز ابراز امیدواری کرد: به زودی با سیاستی که دولت 
جدید در پیش گرفته، در زمینه تعامل با دنیا و ارتباط با کشورهای خارجی 
داشته  کشور  اقتصادی  رشد  و  توسعه  در  جدیدی  چشم انداز  بتوانیم 

باشیم.
بخش  و  دولت  گفت وگوی  شورای  نشست  هشتادمین  در  ژائله،  یونس 
کشور در  گفت: در بودجه سال 1401 رشدی برای  خصوصی آذربایجان شرقی 
نظر گرفته شده که در این زمینه باید برای رشد استان نیز قدم هایی را برداریم. 
در این راستا، جلسه ای با حضور نمایندگان استان در محل اتاق تبریز به منظور 
با  کارشناسی  جلسات  شد  مقرر  و  برگزار  خصوصی  بخش  مشکالت  بررسی 
کمیسیون های مربوطه  کشاورزی برگزار شده و روسای  کارگروه های صنعت و 

کشاورزی و سایر تشکل ها نیز در این جلسات حضور یابند.
که مرتبط با بخش خصوصی   او ادامه داد: در بودجه سال آینده موضوعاتی 
در استان اجرا خواهد شد، باید با همفکری و همدلی دولت و بخش خصوصی 

نوشته شود تا نتیجه مثبت را شاهد باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه در سه ماه گذشته شاهد رشد صادراتی 

وضعیت  که  می دهد  نشان  آمار  این  کرد:  اظهار  بوده ایم،  استان  در  خوبی 
صادرات رو به بهبودی است ولی در کنار این موارد بخش خصوصی مشکالت 
زیادی دارد البته برای پیگیری مشکالت بخش صنعت از سوی معاونت امور 

اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی، اقدامات خوبی انجام شده است.
گفت: مشکالت بخش خصوصی در حال حاضر در دو حوزه وجود دارد.  ژائله 
مسائل  زمینه  این  در  که  است  استان  از  خارج  به  مربوط  جدی  بخش  یک 
مطرح شده در اختیار استان نیست. موضوع تأمین بعضی از نهاده ها و حذف 

ارز 4۲00 تومانی به صنایع استان آسیب جدی خواهد زد.
ارز 4۲00 تومانی تنش  کرد: موضوع حذف  کید  رئیس اتاق تبریز همچنین تأ
نابجایی در بازار ایجاد کرده است و همچنین مشکالت جدی برای تأمین مواد 
که این مسائل  اولیه واحدهای صنایع غذایی و تبدیلی به وجود خواهد آورد 
در دست استان نیست ولی در این زمینه این موارد باید در جلسات شورای 

گفت وگو مطرح شود تا در قالب نامه ای به تهران فرستاده شود.
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افزایش قیمت خوراک دام در 
بازارهای جهانی/سه عامل 
افزایش قیمت کاالهای اساسی

ک دام در بازارهای جهانی در ادامه افزایش های اخیر باز هم رشد کرد اما قیمت گندم  قیمت خورا
بیش از ۵ دالر افت کرد.

ک دام با افزایش شدید قیمت به پایان رساند،  آخرین روز کاری این هفته بازارهای جهانی را خورا
قیمــت دانه هــای روغنی هم افزایش نســبی داشــتند امــا قیمت گنــدم به عنوان یــک محصول 

راهبردی با کاهش مواجه شد.
کائو که در چند روز گذشته روند افزایشی جهشی داشت امروز نیز ۵0 دالر درهر تن  قیمت کا

رشد قیمت داشت.
ک دام اســتفاده می شود ۸٫۷۵ دالر در هر بوشل افزایش قیمت داشت  ذرت که به عنوان خورا

و به قیمت ۵۹۶ دالر و ۲۵ سنت به فروش رفت. گندم کاهش ۵٫۲۵ دالر در هر بوشل داشت
و به قیمت ۷41 دالر و ۵0 سنت معامله شد.

ک دام  ک دام گرفته تا گندم و دانه های روغنی در یکسال گذشته افزایش قیمت داشتند، تنها خورا قیمت کاالهای اساسی از خورا
حدود 100 درصد در یکسال گذشته افزایش قیمت را تجربه کرد.

سه عامل افزایش قیمت کاالهای اساسی در بازارهای جهانی
افزایش قیمت کاالهای اساسی به چند عامل بستگی دارد نخست اینکه با شیوع کرونا، زنجیره عرضه مختل شده و این 

محصول اساسی در بازارهای جهانی کم شده است.
دوم اینکه؛ کشــورها در شــرایط خاص کرونا تامین نیاز داخل خود را در اولویت قرار داده انــد و صادرات خود را 

محدود یا متوقف کرده اند.
از دیگر سو؛ خشکسالی شدید در سال گذشته تولید بسیاری از محصوالت اساسی را کاهش داده است.
ک دام است و بیش از۷۵ درصد نیاز خود را از این طریق تامین می کند. ایران وارد کننده عمده خورا

کارآفرینی و  صنعت غذا      بهمن ماه 1400        شماره 40 دوره جدید )145(       ماهنامه 
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منابع خبــری هندی اعــالم کردند که صــادرات چــای هند به ایــران به دلیل 
مشــکالت پرداخت در مقایســه با ســطح پیش از شــیوع پاندمی در سال ۲01۹ 
نصف شده و امسال که سریالنکا با ایران برای پرداخت بدهی نفتی معوقه خود 

توافق تهاتری کرده است، افت بیشتری پیدا خواهد کرد.
کونومیک تایمز هند در گزارشی نوشت: سریالنکا برای پرداخت  پایگاه خبری ا
بدهی نفتــی معوقه خود، چای ارتدکس یا برگ چای به ایران خواهد فرســتاد. 
ایــران چــای ارتدکــس را برای مصــرف داخلــی خریداری مــی کند و هنــد یکی از 

بزرگترین صادرکنندگان این نوع چای به ایران بوده است.
در ســال ۲01۹ هنــد حدود ۵۳ میلیــون کیلوگرم چــای به ایران صــادر کرد اما 
صادرات چای در سال ۲0۲0 به ۲۹ میلیون کیلوگرم و در سال ۲0۲1 به ۲1 میلیون 

کیلوگرم کاهش پیدا کرد که ناشی از مشکالت پرداخت بود.
گروال، مدیر شرکت “صادرات آسیایی و چای” که به ایران صادرات  موهیت ا
دارد، گفــت: توافق تجــارت تهاتری میان ایران و ســریالنکا، هنــد را در موقعیت 
زیان آوری قرار می دهد. صادرات به ایران ممکن است در سال ۲0۲۲ به میزان 

1۵ درصد کاهش پیدا کند.
یک مقام صنعتی بلندپایه که مایل نبود نامش فاش شود، گفت: هند پیش 
از تحریمهای آمریکا بزرگترین صادرکننده چای به ایران بود اما پس از تحریمها 

تجارت ریال-روپیه با ایران متوقف شد.
سازمان ملل متحد چند سال پیش ایران را هدف تحریمهایی قرار داده بود اما 

ایران همچنان اجازه داشت مواد 
غذایــی ماننــد چــای وارد کنــد و 
هند هم محصوالت نفتی وارد می 

کــرد. پــس از آن ایران و هنــد درباره 
سیســتم پرداخــت وســترو بــه توافق 

رســیدند کــه تحــت آن درآمــد حاصل از 
فروش نفــت ایران به ریال و ســپس به روپیه 

تبدیل می شد. هند به تدریج به بزرگترین صادرکننده 
چای به ایران تبدیل شد و جای سریالنکا را که هیچ مکانیزم پرداخت ویژه ای با 
ایران نداشت، گرفت. اما مکانیزم ایران و هند در پی وضع مجدد تحریمهای آمریکا 
پس از ماه مه سال ۲01۹ به شدت متاثر شد و حساب وسترو خالی شد و پرداختها 
از اواخر سال ۲01۹ دچار مشکل شد. بانک مرکزی ایران تخصیص روپیه را محدود 

کرد و همه پرداختها برای مدت طوالنی به تاخیر افتاد.
گروال گفت: این وضعیت بعید است بهبود پیدا کند مگر این که هند واردات  ا

نفت ایران را آغاز کند و در حال حاضر شفافیتی در این باره وجود ندارد.
، مدیران صنعتی اظهار کرده اند صادرات  کونومیک تایمز بر اســاس گزارش ا
چای هند در 10 ماه نخســت ســال ۲0۲1 به میزان ۸.۷ درصد بر مبنای ســاالنه 
کاهش یافــت و به 1۵۷.۲0 میلیون کیلوگرم رســید و این آمار بعید اســت در کل 

سال ۲0۲1 از 1۸0 میلیون کیلوگرم فراتر رفته باشد.

با شــروع سال نو میالدی قیمت انوع محصوالت اساسی رشد افزایشی قیمت دارند که در این میان 
4 دلیل عمده وجود دارد.

قیمت انواع کاالهای اساسی در آخرین روز این هفته با افزایش قابل مالحظه ای مواجه شد به طوری 
که گندم به عنوان محصول استراتژیک با 1۲٫۵ دالر افزایش در هر بوشل رکورد جدیدی را ثبت کرد.

ک   بر اساس این گزارش دیگر محصوالت کشاورزی هم افزایش های شدید داشتند ذرت به عنوان خورا
دام ۳ دالر افزایش را رقم زد و هر بوشل از این محصول به قیمت ۶0۶ دالر و ۷۵ سنت معامله شد.

کی رشد 14 دالری را ثبت کرد و   دانه های روغنی هم از  قافله افزایش قیمت ها عقب نماندند سویای خورا
گیاه روغنی کانوال 11.۸ دالر در هر تن افزایش قیمت داشت.

کائو بیشــترین افزایش قیمــت را در گروه محصوالت نرم ثبت کرد و بــا ۹۸ دالر افزایش در هر تن رکــورددار گرانی در   کا
این گروه بود.

 اما در گروه محصوالت دامی قیمت ها کاهشی بوده است به طوری که دام زنده و پرواری کاهش هایی به ترتیب ۲ و ۶0 سنت را تجربه کردند.
ســازمان خواروبار جهانی فائو شاخص قیمت را منتشر کرد که بر اساس آن قیمت ها از یک ســال گذشته روند افزایشی داشته است چند دلیل در این رشد قیمت ها 

کثر محصوالت را مختل کرده و بازار رسانی به شدت ضعیف شده است. نقش دارد نخست اینکه شیوع بیماری کرونا زنجیره عرضه ا
دوم، کشورها برای واردات و صادرات پروتکل های خاصی را در نظر گرفتند و همین امر باعث شده محصوالت زیادی یا به مرحله صادرات نرسند و یا  در گمرکات 

کشور ها در انتظار تخلیه بمانند در هر حالت محصوالت به بازار مصرف نمی رسد و یا بسیار با تاخیر می رسد.
سوم اینکه با شیوع بیماری کرونا بسیاری از کشورها تامین نیاز داخل خودشان را در اولویت قرار دادند به عنوان مثال پوتین رئیس جمهور روسیه عوارض 

صادرات غالت را دو برابر کرده است و یا چهار کشور صادرات کود را ممنوع کردند.
چهارم اینکه خشکسالی های عمده در سال گذشته تولید محصوالت اساسی را کاهش داده و به همین دلیل عرضه در بازار کم شده 

است.

ضرر صادرکنندگان چای هندی از توافق 
تهاتری ایران و سریالنکا

رشد ۱۲٫۵ دالری قیمت گندم/ چرا 
ود؟ قیمت های جهانی باال می ر
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بخوانید و سالم باشید
کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت 

تغذیه

وغن زیتون موجب افزایش طول عمر می شود ر

وهشی جدید در خصوص فواید قهوه برای قلب پژ

60

به گفته محققــان، جایگزین کردن کره یا ســایر چربی های مســدودکننده عروق با 
روغن زیتون سالم برای قلب ممکن است سال ها به طول عمر شما بیافزاید.

به گزارش هلث دی نیوز، نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد افرادی که بیش 
از ۱/۲ قاشق غذاخوری روغن زیتون در روز مصرف می کنند، در مقایسه با افرادی که 
کمتر از این مقدار چربی ســالم مصرف می کنند، کمتر در معرض خطر مرگ ناشــی از 
بیماری های قلبی، سرطان، بیماری های عصبی مانند آلزایمر یا بیماری های ریوی 

هستند.
»مارتا گواش فر«، سرپرســت تیم تحقیق از دانشــگاه هاروارد، گفــت: »صرفًا اضافه 
کــردن روغن زیتون به رژیم غذایی شــما نیســت که از مــرگ در اثر بیمــاری جلوگیری 
می کند. مــا باید به کیفیت کلــی رژیم غذایی و ســبک زندگی توجه کنیــم و مطابق با 
نتایج ما، راهــکار آن، افزودن روغن زیتــون به رژیم غذایی به عنــوان جایگزینی برای 

سایر چربی های ناسالم است.«
کسیدان های سالم، پلی فنول ها و ویتامین ها است و  روغن زیتون سرشار از آنتی ا

منبع خوبی از چربی های مونوغیراشباع سالم برای قلب است.
به گفته گواش فر، »یک فرضیه این است که ممکن است مکانیسم های مربوط به 
کسیدانی روغن زیتون در این یافته ها نقش داشته باشد.« خواص ضدالتهابی و آنتی ا

اســتفاده از روغن زیتون همچنین می تواند نشانگر یک سبک زندگی سالم باشد. 
افــرادی که در ایــن مطالعــه بیشــترین روغن زیتــون را مصــرف می کردند، نســبت به 

افرادی که روغن زیتــون کمتری مصرف 
می کردنــد، فعالیــت بدنــی بیشــتری 
داشــتند، کمتــر ســیگار می کشــیدند و 

میوه و سبزیجات بیشتری می خوردند.
برای این مطالعه، محققان داده های 
بیــش از ۹۰ هــزار نفــر از پرســتاران و 
متخصصان سالمت را که در زمان شروع 
مطالعــه در ســال ۱۹۹۰ عــاری از بیماری 
قلبی و ســرطان بودند، تجزیــه و تحلیل 
کردند. این افراد به مدت ۲۸ سال تحت 
، از آنها  نظر بودند. هر چهار ســال یکبــار

پرسیده می شد که غالبًا چندین بار غذاهای خاصی نظیر چربی هایی مانند مارگارین، 
کره، سس مایونز، لبنیات پرچرب و روغن زیتون مصرف می کنند.

در مقایسه با افرادی که هرگز روغن زیتون مصرف نمی کردند، افرادی که بیش از ۱/۲ 
قاشق غذاخوری در روز از این روغن مصرف می کردند، ۱۹ درصد کمتر در معرض خطر 
مرگ ناشی از بیماری قلبی، ۱۷ درصد کمتر در معرض خطر مرگ ناشی از سرطان، ۲۹ 
درصد کمتر در معرض خطر ابتالء به ســرطان قرار داشــتند. مرگ بــر اثر یک بیماری 

عصبی و خطر مرگ ناشی از بیماری ریوی نیز ۱۸ درصد کمتر بود.

براساسپژوهشیجدید،قهوهبدونشیروشکرسببپیشگیریازبیماریهایقلبیمیشود.
یکپژوهشعلمیجدیدکهازسویمحققانروسیهبهانجامرسیده،نوشیدنقهوهبهطورمنظمدرصبحمیتواندخطرنارساییقلبیراتا۵درصدکاهشدهد.

طبقاعالمروزنامه»روسیسکایاگازتا«،دکتر»آناکورنیویچ«)AnnaKorenevich(متخصصبیماریهایقلبیدرروسیهمیگویدبرایافرادیکهدچارحملهقلبیشدهاند،
خوردنیکتادوفنجانقهوهبهشکلروزانهمیتواندتأثیریمثبتبرسالمتیآنهاداشتهباشد

زمانیکهبهشــکلمتعادلی ویمیگویــد:محققانهیچتأثیرمنفیازقهــوهبررویقلبوعروقخونیدر
مصرفشود،کشفنکردهاند.کافئینگردشخونرابهبودمیبخشدوسطحالتهابیکهسببتصلبشرایین
راتحریککردهکهاینمسألهدرصبحگاه دربدنمیشودراکاهشمیدهد.کافئینهمچنینفعالیتمغز

امریمهماست.
اینمتخصصبیماریهایقلبیهمچنینتوصیهمیکندقهوهبدونشــیروشکرمصرفشود؛چراکهدر
کثرمیرســد.اومیگویداضافهکردنافزودنیهــابهقهوه،باافزایش فایدهآنبهحدا اینصورتاســتفادهاز

ابتالبهدیابتهمراهاست. خطر
کورنیویچهمچنینتوصیهمیکند:مهمآناستزمانیکهمیخواهیدکاریسختراانجامدادهویا دکتر
رژیمغذاییخودراتغییردهید،درصورتیکهازبیماریهایقلبیوعروقیرنجمیبرید،باپزشکمشورتکنید.
ابتالبه گرچهخوردنقهــوهخطر گفتنیاســتبایدبهیادداشــتهباشــیمطبقتوصیهمتخصصانقلــب،ا
بیماریهایقلبیوعروقیراکاهشمیدهد،اماقهوهسطحفشارخونرابرایمدتیکوتاه،اندکیباالمیبرد.
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به  ابتال  از  جلوگیری  بر  زرشک  موثره  ماده  تاثیر 
سرطان کبد

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل از انجام مطالعه 
ای درباره تاثیر ماده موثره زرشـــــک بر جلوگیری از ابتال به سرطان 

کبد خبر داد.
دکتر فاطمه توحیدی درباره پژوهشـــــی که بـــــر روی ماده موثره 
زرشک انجام شده است گفت: در این مطالعه، یک داروی طبیعی 
و گیاهی به نام بربرین که ماده موثره زرشک است را داخل یک نانو 
ذره، کپســـــوله کردیم. این نانو ذره، یک پلیمر زیست تخریب پذیر 
اســـــت. ما از نانو ذرات پلیمری PLGAاستفاده کردیم که سازگاری 
زیستی خوبی دارد و دسترســـــی به آن هم در ایران مناسب است. 
این ماده، توانایی کنترل دارو، پایداری و حاللیت  را نیز دارا بود. این 
نانو ذرات توسط سلول های سینوسی کبد جذب می شدند و منجر 
به کاهش آنزیم های کبدی شدند که از پیشرفت فیبروز جلوگیری 
نمودند .  ما بربرین را داخل این نوع نانو ذره کپسوله کردیم با این 
هدف که مسیر جدیدی را برای  درمان بیماران فیبروز کبدی ایجاد 
شود .فیبروز کبدی یک بیماری پاتولوژیک است که با آسیب مزمن 
کبدی و یک فرایند ترمیم زخم پایدار مشخص می شود که می تواند 

در صورت عدم کنترل منجر به پیشرفت نهایی بیماری کبد و در مرحله پایانی تبدیل به  سرطان کبد شود.
وی با بیان این که کبد یکی از اعضای مهم بدن است که در صد گرم وزن خود، ۵ گرم چربی دارد، درباره تاثیر بیماری کبد چرب غیرالکلی بر ابتال به فیبروز کبدی 
گر مقدار چربی در کبد انسان از ۵ گرم بیشتر شود، به آن کبد چرب می گویند. بیماری کبد چرب غیرالکلی در دنیا بسیار شایع است و منجر به فیبروز می  گفت: ا
کنون برای درمان فیبروز کبدی استفاده می شود  شود. در فیبروز تجمع بسیار زیاد اسیدهای چرب و تری گلیسیریدها را شاهد هستیم. عوارض داروهایی که ا
زیاد است و این داروها نمی توانند اختصاصا سلول های کبدی را مورد هدف قرار دهند و برای بسیاری از سلول های پارانشیمال ما سمی هستند و نمیتوانند 
غلظت کافی کافی دارو را  به سلول های کبد برسانند . نانو ذرات پلیمری PLGA برای تحویل هدفمند داروی مورد نظر، سمیت کمتر و عملکرد موثرتری دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل ادامه داد: زرشک، تجمع لیپید را در سلول های کبدی مهار میکند و می تواند مانع گسترش کبد چرب غیرالکلی 
شود. بربرین، با وجود خواص زیادی که داراست، حاللیت آبی ضعیفی دارد و جذب گوارشی آن بسیار محدود است. مطالعاتی که بر روی بربرین انجام شده، 

نشان می دهد سطح آن در خون و بافت هدف آن قدر زیاد نخواهد بود که موثر باشد. به همین دلیل بربرین را داخل نانوذرات  PLGA   قرار دادیم.
کسیدانی و ضدالتهابی بربرین را در یک مدل  به گفته وی، چنین مطالعه  ترکیبی برای اولین بار در دنیا انجام شده اســـــت. ما در این مطالعه، اثرات آنتی ا
موشی اندازه گیری کردیم و آنزیم هایی را که در شکل گیری فیبروز و سرطان کبد نقش دارند را  بررسی نمودیم.  نتایج این مطالعه نشان داد این دارو، می تواند 
کتین عضله صاف)α-SMA( و کالژن ها  که  کاهش دهد.جهت تایید عملکرد دارو ، بیان ژنهای ا آنزیم هایی را که منجر به پیشرفت فیبروز کبدی می شود را

دو مشخصه اصلی فیبروز کبدی هستند را در گروه درمانی برسی نمودیم که منجر به کاهش بیان آنها نیز گردید .
گر چه نیاز است مطالعات بیشتری در زمینه انسانی انجام  توحیدی در پایان خاطرنشان کرد: ما این ماده را برای درمان فیبروز کبدی پیشنهاد میکنیم، ا

شود. مقاله حاصل از این پژوهش در ژورنال (Q1 LIFE SCIENCES( با ضریب تاثیر ۵ منتشر شده است.
این مطالعه حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد اسما احراری، دانشجوی رشته بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل بوده است.

61
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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

ح احیای جاده ابریشم گامی مهم در جهت تحقق اهداف اقتصادی اکو مشارکت در طر
وژه احیای جاده ابریشم گامی بزرگ در کنار زدن آمریکا از مناسبات اقتصادی منطقه همکاری اکو با پر

گرایش جهانی به الگوي توســعه مبتنی بر اقتصــاد آزاد و افزایش صادرات، موجب شــده 
کشورهاي منطقه اي و فرامنطقه اي به سوي همکاري در زمینه تجارت و صنعت، به عنوان 
ابزاري کارآمد برای توسعه اقتصادي و اجتماعی قدم بردارند. بر این اساس سازمان همکاري 

کو( توسعه اقتصادي کشورهاي عضو را مدنظر قرار داده است.  اقتصادي )ا
کو یک ســازمان منطقه ای دولتی محســوب می گردد که در ســال 1۹۸۵ از ســوی ایران،  ا
کستان و ترکیه با هدف پیشبرد همکاری های اقتصادی، فنی و فرهنگی میان کشور های  پا
 )RCD( کو در واقع جانشین سازمان همکاری منطقه ای برای توسعه عضو تاسیس شد. ا
می باشد که از سال 1۹۶4 تا 1۹۷۹ موجودیت داشت. در سال 1۹۹۲، این سازمان با پذیرفتن 
هفت عضو کشور جدید شامل افغانستان، آذربایجان، قزاقستان ، قرقیزستان ، تاجیکستان 

، ترکمنستان و ازبکستان مورد توجه بیشتری قرار گرفت.
گر چه با موانع  کو براي کشورهاي عضو، توسعه روابط اقتصادي آن است. ا مهمترین نقش ا

اقتصادي- سیاسی فراوانی مواجه است.
گرایش جهانی براي پذیرش الگوي توسعه مبتنی بر اقتصاد بازار و افزایش صادرات، سبب 
کو نیز به افزایش سرعت آزادسازي اقتصادي و نقش فزاینده بخش  شده کشورهاي عضو ا

خصوصی در توسعه اقتصادي توجه ویژه اي داشته باشد. 
علیرغم چشم انداز روشن و اهداف توسعه ای مهمی که این سازمان دارد هنوز نتوانسته 

به جایگاه قابل قبولی دست پیدا کرده و اهداف منطقه ای خود را محقق کند.
یکی از ابزارهاي مهمی که به منظور گسترش مبادالت درون منطقه اي استفاده می شود، 
کاهش تعرفه هاي گمرکی و تخفیف تعرفه براي کاالهاي وارد شده از سایر کشورهاي عضو 
کو با عقد موافقتنامه هایی براي کاهش تعرفه برخی  است. در این زمینه کشورهاي عضو ا

از کاالهاي وارداتی خود اقدام کرده اند.
کو در فرآیند جهانی شدن اقتصاد به ویژه  براي ادغام موثر و کارآمد کشورهاي عضو ا
عضویت در ســازمان تجارت جهانی، پیش زمینه ها و زیرســاخت هایی الزم اســت که 
فراهم شود از جمله سرعت بخشیدن به روند خصوصی سازي و خارج شدن از اقتصاد 
دولتی، آزادســازي و تنظیم بازار به ویژه خدمات، تالش در جهت جذب سرمایه هاي 
خارجی و کاهــش تدریجی تعرفــه ها، گرایش به ســمت سیاســتهاي بازارمحــور و الزام 
شرکتهاي تجاري به افزایش کیفیت کاالها می تواند 
زمینه ساز رشد فزاینده تحقق اهداف جهانی شدن 

اقتصاد باشد.
کســتان در انتقال  نقش سه کشــور ایران، ترکیه و پا
کو بسیار  ثروت عظیم انرژی در میان کشورهای عضو ا
موثر و حائز اهمیت است. نیاز روزافزون اتحادیه اروپا 
کو قرار داده  به انــرژی یک فرصت مهم را پیــش روی ا
است که این سه کشور می توانند از این فرصت طالیی 

بهره برداری کنند.
ایران که از بنیان گذاران این سازمان است، به یکي 
از محور هاي اصلي و تعیین کننده در منطقه تبدیل 
شده اســت که یکي از عوامل آن جایگاه ایران در بازار 

انرژي جهان است. منابع چشمگیر انرژي و امکان انتقال آن به بازارهاي جهاني، اهمیت و 
اعتبار ایران را در منطقه بسیار افزایش داده است. ایران موافقت نامه هاي همکاري چند 
جانبه متعددي را با کشور هاي این منطقه امضا کرده است. ایران، یکي از بهترین مسیرهاي 

انتقال انرژي از این منطقه به جهان است.
ایران به دلیل داشــتن مرز زمینی با 5 کشــور دیگر عضو و دارا بودن موقعیت اســتراتژیک 
جغرافیائی برای برقراری اتصال ســایر اعضــاء به آب های بین المللی و نیز به دلیل اســتقرار 
کو در تهران از موقعیت محوری در این سازمان برخوردار است. از سویی  دبیرخانه دائمی ا
دیگر محصور بودن کشــورهای آسیای مرکزی که عضو این سازمان هستند باعث شده که 
اهمیت داشتن روابط اقتصادی و تجاری این کشورها با ایران از اهمیت بسیاری برای این 

کشور ها برخوردار باشد.
کو در احیای جاده ابریشم نقشی بسیار موثر و حیاتی می باشد. طرح جاده  نقش سازمان ا
ابریشــم جدید بعنوان یک طرح بســیار طالیی در جهت گســترش مبادالت تجاری و رشد 
کو که در کمربند جاده ابریشم هستند باید مورد توجه  فزاینده اقتصادی کشورهای عضو ا
کو قرار گیرد. چرا که این سازمان می تواند با پشتیبانی از  و بازنگری خاص کشورهای عضو ا
این طرح، به رفع موانع و چالــش های موجود در این طرح مبــادرت ورزد و به احیای این 

پروژه کمک موثری نماید.
ایــران بــا داشــتن منابــع عظیــم نفــت و گاز و قــرار گرفتــن در »هارتلنــد انــرژی« موقعیت 
جغرافیایی خوبی برای مشارکت و بهره گرفتن از مزایای پروژه راه ابریشم چین دارد. موقعیت 
ژئواســتراتژیک 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.
کو و نیز یک  قطعا ایران به عنوان یک قطب اساسی در سازمان همکاری های اقتصادی ا
گذرگاه کلیدی در پروژه راه ابریشــم می تواند از امکانات و مزایای این ســازمان برای احیای 
جاده ابریشم و گسترش مناسبات تجاری بین کشورهای عضو استفاده نماید و خود به یک 

قطب اقتصادی در منطقه تبدیل شود.
بــرای تحقق این هــدف مهم، ایجــاد جذابیــت و اقتصادی کــردن ترانزیت بــرای افزایش 
قدرت رقابت با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه را باید در اولویت سیاست های 
اقتصادی خود قرار دهیم. برای تقویت این زیرساخت ها و رشد و توسعه در این حوزه قطعا 
کو می تواند فرصتی مناسب برای کشــورمان در جهت بهره مندی از توافق  اجالس سران ا
نامه های اقتصادی و تقویت مناسبات سیاسی و اقتصادی باشد که قطعا می تواند جایگاه 

ایران را در پروژه راه ابریشم مستحکم تر کند.
احیای جاده ابریشــم باید بــه عنوان یکــی از پروژه ها و طــرح های اقتصــادی کلیدی در 
کــو مطرح شــود و به عنوان یکــی از اهــداف اصلی این  ســازمان همکاری هــای اقتصادی ا
کو در بحث احیای جاده  ســازمان در دســت بررســی و اقدام قرار گیرد. چرا که حضور موثر ا
ابریشم می تواند به ایجاد منافع اقتصادی فزاینده برای کشورهای عضو و تحقق بسیاری از 

اهداف اقتصادی این سارمان کمک کند.
کــو با چین بــه عنــوان یکــی از ابرقدرتهای  گســترش مناســبات تجاری کشــورهای عضو ا
اقتصادی جهان و دور زدن آمریکا و کنار زدن این کشور از گردونه مناسبات تجاری منطقه، 

کو با پروژه راه ابریشم باشد. می تواند از مهمترین دستاوردهای اتصال ا
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مواد اولیه ی مصرفی
صنعت بیسکویت

 تهیه و تنظیم:
 مهندس سمیرا اصل نژاد

كارشناس تحقیق وتوسعه گروه صنعتی نجاتی - آناتا

بیســکویت یکی از مهمتریــن فرآورده های غالت 
به شــمار می رود. مهمترین مواد اولیه که در تولید 
انواع مختلف این محصول بــه کار می رود عبارتند 

: از
آب:

از آب بــه مقدار کم برای اختالط اجزاء و تشــکیل 
گلوتن پروتئینی است که در گندم،  شــبکه گلوتن )
جو و چاودار یافت می شــود. این مــاده باعث کش 
آمــدن خمیر و حجیم شــدن بافت فــراورده نهایی 
می گردد( اســتفاده می شــود. در مواردی که مقدار 
روغن و سایر مواد مایع کم باشد )و در فرمول تخم 

غ نباشد( استفاده از آن الزم است.  مر
آرد مخصوص بیسکویت:

یکــی از مهمتریــن مــواد اولیــه بیســکویت، آرد 
می باشــد. با توجه بــه انواع بیســکویت، آردهائی با 
مشــخصات مورد نظر الزم می باشــد، اما بطور کلی 
آرد بیســکویت از گندم های ضعیــف و کم پروتئین 
تولیــد می شــود زیرا هــر چه گنــدم از نوع ســخت تر 
باشــد برای تهیه بیســکویت حاصل از آن ، روغن و 
شکر بیشــتری الزم است تا محصول مناسب از نظر 

بافت و تردی بدست آید .
اسانس ها:

بــرای بهبــود عطــر و طعــم بیســکویت از انــواع 
اســانس ها اســتفاده می شــود. نکتــه مهــم در این 
مورد پایداری اســانس در برابر دمای پخت اســت. 
گروه صنعتــی نجاتی آناتا در تولید بیســکویت های 
طعــم دار کامال به این موضوع از طریق اســتفاده از 
بهترین نوع اســانس های مقاوم به حرارت و طعم 
دهنده های طبیعی نظیر هل، زنجبیل، دارچین و 

... توجه می کند.
امولسیون کننده ها و لسیتین:

امولســیفایرها کــه کار اصلــی پایــدار کــردن دو فاز 
مایع غیر قابل مخلوط شــدن را بر عهــده دارند در 

بیسکویت سازی دارای نقش زیر می باشند :
١- کم کردن مقدار چربی فرمول

٢- نرم کردن بافت بیسکویت
لسیتین امولسیفایر طبیعی می باشد که لیستین 
ســویا مهم ترین لیســتین گیاهی می باشــد و بسیار 
در صنایــع غذائــی مــن جملــه صنعت بیســکویت 

استفاده می شود. 
قند اینورت:

کارز  کــه از شکســتن ســا اینــورت قنــدی اســت 
)شــکر معمولی( حاصل می شــود. این قنــد دارای 
خصوصیــت جــذب و نگهداری آب بــوده و موجب 

نرمی و حفظ کیفیت بافت بیسکویت می گردد.
روغن ها و چربی ها:

یکــی از مهم ترین اجــزاء فرمول بیســکویت بعد از 
، روغن هــا و جربی ها هســتند کــه دارای  آرد و شــکر

نقش های ذیل می باشند:
-  ایجاد خواصی مانند تردی و غنی شدن فرآورده 
که موجب بهبود بافت شــده و از سفتی بیسکویت 

جلوگیری می کند.
کی و بهبود کیفیت طعم  - افزایش کیفیــت خورا
و مــزه: بــه دلیــل بهبــود بافــت و آزاد شــدن مــواد 
طعــم دهنــده، موجب بهبــود کیفیت طعــم و مزه 

می گردد.
- کمك به هوادهی و افزایش حجم یا پوك کردن 
بافت بیســکویت: روغن ها در حــد معینی موجب 
جلوگیــری از تشــکیل شــبکه گلوتــن شــده و مانــع 
ایجاد ســفتی در خمیر می شــوند کــه باعث کمك 
بــه افزایــش حجــم بافــت و اثــر مــواد پــوك کننــده 

می شود.
کمك به نگهــداری مایعــات در فرآورده:   -
حضــور آب در خمیــر بیســکویت موجــب تشــکیل 
شــبکه گلوتنی می شــود، اما زمانی کــه چربی ها به 
خمیر اضافه شوند از این کار ممانعت می نمایند و 
آب موجود در فرمول صرف تشــکیل شبکه گلوتنی 

نمی شود. 
: شیر خشک و پودر آب پنیر

استفاده از شیر خشــك و پودر آب پنیر در فرمول 

بیســکویت موجــب بهبــود 
طعــم، بــو و افزایــش ارزش 
نــگ  ر د  بهبــو و  یــی  ا غذ
یت  بیســکو ل  محصــو

می گردد. 
نمك طعام: 

از نمــك بیشــتر بــرای بهبــود طعــم محصــول 
بیســکویت اســتفاده می شــود و همزمــان بــا ایــن 
عمل، نمك موجب تسریع در تشکیل شبکه گلوتن 
و دوام آن می گــردد. برای اضافه کردن به آرد خمیر 
بیســکویت از نمك بــا کریســتال های ریز اســتفاده 

می شود.
اســتفاده از نمــك در فرمــول بیســکویت موجــب 
تشــدید طعــم شــیرینی می شــود کــه از ایــن طریق 

موجب بهبود طعم نیز می شود.
مواد پوك کننده و ترد کننده:

از پــوك کننده های شــیمیائی جهت پــوك کردن 
بافــت بیســکویت اســتفاده می شــود کــه در آن از 
نمك هایــی اســتفاده می شــود که بــا اضافــه کردن 
آن ها به فرمول و در ابتدای ورود خمیر به فر و حین 
پخت، گاز کربنیك و آمونیاك آزاد می کنند. مهم ترین 
ترکیبــات ایــن گــروه بیکربنــات ســدیم و بیکربنات 

آمونیوم می باشد. 
نقش شکر در بیسکویت:

ایجاد طعم شیرین در محصول
بهبود حالت فیزیکی و تردی بافت

کمك به نگهداری رطوبت در محصول
بهبود رنگ

حفظ تازگی محصول
افزایش انرژی

گــروه صنعتی نجاتــی )آناتــا( در راســتای رعایت 
ل  کیفیــت محصــو ی و تضمیــن  ق مشــتر حقــو
تولیــدی خــود، از بهتریــن مــواد اولیــه موجــود 
در بــازار جهــت تولید انــواع بیســکویت اســتفاده 

می نماید. 
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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 150000 )یکصد و پنجاه هزار( تومان

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

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

اشتراک یک ساله
تهران 600000 )ششصد هزار( تومان

شهرستان 640000 )ششصد و چهل هزار( تومان
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