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مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران:

توسعه تولید محصوالت دانش بنیان و نوآور در 
سال 1401 از اهداف اصلی هلدینگ پگاه است

36

عدم ثبات قیمت تمام شده تاثیر منفی در 
صادرات محصوالت صنایع غذایی می گذارد

بنیانگذار انجمن علوم و صنایع غذایی ایران:

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

به یاد سید آرمان رضوی طباطبایی

 رئیس شورای سیاست گذاری:
مهندس سید مصطفی هاشمی طبا

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

محمد صراف زاده ، امیر سامان اسکندری، فاطمه کاشانی

 صاحب امتیاز:
دکتر محمد حسینی

مدیر مسئول:
مهندس امیرسامان اسکندری

 سر دبیر:
ساسان میار

هیأت تحریریه:
سید مصطفی هاشمی طبا، سید محمد 

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

آسیه حسن زاده، علی اکبر علیان نژادی

مدیر تحریریه:
مهندس آزاده دلسوزی 

 مدیر اجرائی:
دکتر فاطمه کاشانی

مدیربازرگانی: 
مهندس فرشید بختی، مهندس پروانه خانی 

صفحه آرا:
@zaqstudiog استودیو زاغ

سرمقاله
گزارش تصویری از نشست فعالین صنعت غذا درانجمن علوم و 

صنایع غذایی ایران
مدیرعامل شرکت پگاه تهران: افزایش تولید محصوالت فراسودمند و 

دانش بنیان از برنامه های این شرکت است 
مدیرعامل گروه صنایع غذایی نامی نو : افزایش قیمت مواد اولیه و 

تامین سرمایه درگردش برای تولید کمر شکن است 
نایب رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران: قیمت گذاری 

دستوری در صنایع غذایی متوقف شود 
مدیرعامل گروه تولیدی و کشاورزی تروند زعفران: گیاهان دارویی 

آب بر نیستند بلکه ارز آورند
رونمایی از یک محصول زیست فناوری گروه تک ژن زیست با حضور 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
دکتر نوردهر رکنی استاد برجسته صنعت گوشت کشور دارفانی را 

وداع گفت 
شخصیت صنعت غذای سال 1400 

توجه ویژه برند سن ایچ به حفظ محیط زیست 
گفتگوی با دکتر مهدی کریمی تفرشی 

مدیرعامل شرکت نوین زعفران: مقررات و رویه هایی که در سال های 
اخیر دامنگیر صنعت غذا شده، شایسته کشور ایران نیست 

اخبار صنایع غذایی جهان
بزرگترین کارخانه تولید انواع نشاسته های اصالح شده کشور وابسته 

به گروه صنعتی و پژوهشی زر افتتاح شد 
رویکرد هلدینگ دمیرچی تولید و ساخت ماشین آالت جدید است 

که در کشور تولید نمی شود
گفتگو با مهندس ابراهیم نوروزی استاد دانشگاه صنایع غذایی مک 

گیل کانادا 
رشد 50 درصدی فروش محصوالت 202 در دو سال گذشته 

انتخاب مجدد دکتر شهریار دبیریان و دکتر حسن فروزان فرد در 
هیأت مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران 

گی های  کارز با شیره خرما و قند مایع خرما بر ویژ تاثیر جایگزینی سا
رئولوژیکی خمیر بیسکوئیت
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رونمایی از یک محصول زیست 
فناوری گروه تک ژنزیست با حضور 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

مدیرعامل شرکت مهراد چاشنی توس:

عدم ثبات قیمت مواد اولیه 
باعث از دست رفتن بازارهای 
صادراتی می شود

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

سید مصطفی هاشمی طبا

روز صنعت و معدن

بسمه تعالی

گرامی  از روزهای مهم سال  حسب رسم مالوف امسال هم روز صنعت و معدن را مانند بسیاری 
می داریم.

گرامی داشتن یک امر تنها به برگزاری مراسم و کف زدن و جایزه دادن و تقدیر نمودن از تنی چند 
سال  طول  در  که  بیندیشیم  باید  روز  این  در  گردد.  نمی  باز  معدن  و  صنعت  اندرکاران  دست  از 
گذشته منتهی به این روز مشخصات و مختصات صنعت و معدن ما چه تغییراتی نموده و حال 
گذشت یکسال بهتر شده یا آنکه مدار نقصان و زوال را پیموده است. آیا صنعتگران  و روز آن آیا با 
کار پرداخته اند یا آنکه دائم در بیم و امید و خوف و رجا  کارآفرینان در این یکسال با شادابی به  و 
کمی از لحاظ  کیفی و  گذشته صنعت و صنعتگران فرصت ارتقاء  گذرانده اند. آیا در یکسال  روزگار 
آوری، مدیریت، شیوه تولید وگسترش مشتریان و تحقیق و توسعه در خصوص صنعت خود  فن 
هم پای دنیا را داشته اند یا آنکه بشیوه اسب های عصاری به حکم قضا، بار بردوش به دور خود 

گردیده اند؟
مثبت  چندان  را  شده  یاد  سواالت  پاسخ  بیفکنیم  نظر  معدن  و  صنعت  روز  اوضاع  به  اندکی  گر  ا
کارگاهها دچار  کنیم. در طول سال گذشته صنعتی بدلیل قطع برق در مقاطعی از زمان  درک نمی 
مشکالت و خساراتی شده و تولید آنها فروکش نموده است. حتی می توان گفت با توجه به تورم اوال 
گردش  کرده اند و ثانیا بطور طبیعی حجم مالی در  واحدها نیاز به نقدینگی بسیار بیشتری پیدا 
پرداخت  بیشتری  مالیات  باید  تورم  بدلیل  و  گردیده  بیشتر  شان  ای  ترازنامه  سود  احیانا  و  آنها 

گردد. که نقدینگی آنان دچار مشکالت مضاعف  گردد  نمایند در حالیکه این امر موجب می 
این  و  شود  می  مشاهده  بخوبی  صنایع  مدیریت  در  تالطم  امروزه  صنایع،  از  گروهی  از  صرفنظر 
بپردازند.  ابتدای نوشته ذکر شد  که در  به مواردی  باید همواره  که صاحبان صنایع  درحالیست 
گر  ا معدن  و  صنعت  شود.  می  دچار  نیستی  و  زوال  به  نپیماید  را  تکامل  راه  که  معدن  و  صنعت 
البته  و  شود  می  دچار  تدریجی  مرگ  و  روزمرگی  آفت  به  نکند  المللی  بین  را  خود  فعالیت  گستره 
کاغذ نوشته می شود(  کلی نظام )آنچه در عمل اتفاق می افتد و نه آنچه در روی  سیاست های 
گر بیانیه اقتصاد مقاومتی  درست نباشد صنعت و معدن به تنهائی نمی تواند خود را رستگار کند. ا
که متاسفانه  گذاشتیم بسیاری از مسائل صنعت و معدن حل می شد  رهبری را به مورد اجرا می 

کاغذی باقی مانده است. از آن تنها 
با این همه بخاطر سخت کوشی، مقابله با نامالیمات، و امید به آینده به همه صنعتگران و معدن 
کارگران روز صنعت و معدن را تبریک عرض نموده و  کارآفرینان، مدیران، عوامل فنی و  کاران اعم از 

گان را مسئلت می نماید. از درگاه خداوند متعال سعادت و بهروزی همه 
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 سخنگوی انجمن صنایع 
لبنی: افزایش قیمت تمام 

شده، صادرات لبنیات را کاهش داد
گفت: به دلیل افزایش قیمت  محمدرضا بنی طبا 
تمام شده محصوالت، مزیت رقابتی این محصوالت 
حذف  عدم  و  یافته  کاهش  صادراتی  بازارهای  در 
تعرفه صادراتی نیز منجر به کاهش شدید صادرات 

شده است.
سخنگوی  طبا،  بنی  محمدرضا  ؛  مهر گزارش  به 
جهاد  وزارت  گفت:  ایران  لبنی  صنایع  انجمن 
تومانی   4200 ارز  حذف  دنبال  به  کشاورزی 
گردش  وعده هایی را در جهت تأمین سرمایه در 
واحدهای دامداری و کارخانجات لبنی داده بود 
بسیار  بانک ها  اجرایی  شیوه  و  دستورالعمل  که 

دشوار بوده و به همین جهت این وعده وزارت 
کنون به کندی پیش می رود. جهاد کشاورزی تا

از  بود  قرار  گمرکی  تعرفه های  اینکه  بیان  با  وی 
کره  و  شیرخشک  مانند  محصوالتی  صادرات 
حذف شود که هنوز به این وعده نیز عمل نشده 
شنیده  که  اخباری  بر  بنا  واقع  در  افزود:  است، 
ندارد  قرار  عوارض  حذف  فهرست  در  کره  ایم، 
توجه  با  که  دارد  قرار  فهرست  این  در  خامه  اما 
تصمیمی  چنین  محصول،  دو  این  شباهت  به 

عجیب است.
گذاری دستوری مورد  بنی طبا ادامه داد: قیمت 
انتقاد واحدهای تولیدی قرار گرفته چرا که وقتی 
تولید  به  خود  منابع  محل  از  یارانه ای  دولت 
اقدام  و  دخالت  بازار  در  نباید  نمی دهد،  کننده 

کند. به قیمت گذاری دستوری 
شده  تمام  قیمت  افزایش  دلیل  به  افزود:  وی 
در  محصوالت  این  رقابتی  مزیت  محصوالت، 
حذف  عدم  و  یافته  کاهش  صادراتی  بازارهای 
شدید  کاهش  به  منجر  نیز  صادراتی  تعرفه 
در  اینکه  ضمن  شده  محصوالت  این  صادرات 

داخل کشور نیز با مازاد مواجه هستیم.
کارخانجات  صنفی،  فعال  این  گفته  به 
که  می کنند  تولید  را  کاالهایی  لبنی  محصوالت 
از سوی فروشگاه ها برای آن تقاضا وجود داشته 
پنیر  برای  به عنوان مثال در حال حاضر  باشد. 

گرمی از سوی فروشگاه ها، تقاضا وجود دارد   400
کافی انجام می شود.  بنابراین تولید آن به اندازه 
کیسه ای  شیر  مانند  محصولی  برای  چون  اما 
این  نیز  کارخانه  بنابراین  است،  کمتر  تقاضا 
محصول را به اندازه سفارش بازار تولید می کنند.
سخنگوی انجمن صنایع لبنی کشور اضافه کرد: 
با  زنجیره ای  فروشگاه های  که  دادیم  پیشنهاد 
برای  صمت  وزارت  و  جهاد  وزارت  گری  تسهیل 
این  توزیع  و  شوند  مجاب  اقالم  این  سفارش 
زنجیره ای  فروشگاه های  طریق  از  وفور  به  اقالم 

انجام شود.
سازمان  فرمول  براساس  داد:  توضیح  بنی طبا 
حمایت، سود پخش محصوالت 11 درصد و سود 
مغازه ها 15 درصد تعیین شده اما فروشگاه های 
زنجیره ای، حاشیه سود خود را از 15 به 2۳ درصد 
کارخانجات  به  مسئله  این  که  اند  داده  افزایش 

فشار می آورد.
تا  دو  را  کارخانجات  پول  فروشگاه ها  افزود:  وی 
که نیاز به  سه ماهه پرداخت می کنند در حالی 
کارخانجات به شدت افزایش  گردش  سرمایه در 
هم  است.  شده  برابر  دو  حداقل  و  کرده  پیدا 
ساالنه  شیرخام،  خرید  موضوع  در  تنها  کنون  ا
4۸ هزار میلیارد تومان، هزینه بیشتر به صنعت 

لبنیات تحمیل شده است.
بنی طبا گفت: این در شرایطی است که مسئولین 
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دوش  بر  را  قیمت ها  افزایش  می دهند  ترجیح 
گرانفروشی  به  متهم  و  بیاندازند  تولیدکننده 
که با این حجم از همکاری صنایع  کنند. اتهامی 

در مردمی سازی یارانه ها، غیر منصفانه است.

 رئیس اتحادیه نانوایان سنتی 
کارتخوان  تهران: نصب 

هوشمند در تمام ۹ هزار نانوایی 
تهران/ قیمت نان افزایش نمی یابد

بیــژن نوروزی مقــدم گفــت: دســتگاه کارتخوان 
هوشــمند در تمــام ۹ هــزار واحــد نانوایــی تهران 
نصــب می شــود و قیمــت نــان بعــد حــذف آرد 

یارانه ای، برای مردم تغییری نخواهد داشت.
به گزارش تســنیم؛ بیــژن نوروزی مقــدم، رئیس 
اتحادیــه نانوایــان ســنتی تهــران اظهــار داشــت: 
در جلســه ای در اســتانداری تهــران بــا ریاســت 
حشــمت اهلل عســگری معاونــت هماهنگــی امــور 
اقتصادی اســتانداری تهران اعالم شــد که ۶۸00 
دســتگاه کارت خوان هوشــمند در نانوایی های 

تهران نصب می شود.
وی افزود: اتحادیه نیز اعالم کرد که آمادگی الزم 
برای نصــب دســتگاه ها را دارد و برای ایــن اقدام 

ملی همکاری های الزم را دارد.
نوروزی مقدم گفت: ۹ هزار واحد نانوایی کشور که 
به آنها آرد یارانه ای پرداخت می شود در این طرح 
قــرار دارند اما  فعال بــه تعداد ۶۸00 واحد، دســتگاه 
کارتخوان هوشــمند آماده برای نصب وجود دارد, 
بر اساس اعالم استانداری برای مابقی واحد های 

نانوایی نیز این کارتخوان نصب می شود.
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران ادامه داد: 
بعــد از نصــب کارتخــوان هــای هوشــمند، فروش 
نان با این دســتگاه ها انجام می شود اما با توجه 
به اینکــه فعال آرد یارانه ای بــه واحدهای نانوایی 
پرداخــت می شــود شــکل پرداخــت یارانــه نــان 

تغییری نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: بعد از اینکه آرد نانوایی ها آزاد 
شــود، نیــز دولت مابــه التفــاوت قیمت نــان را به 
کان  حســاب نانوایــان واریز می کنــد  تا مــردم کما

نان را به قیمت قبل خریداری کنند.
رئیس اتحادیه نانوایان ســنتی تهران در پاسخ 
بــه اینکــه آیــا قیمــت نــان برمبنــای آرد یارانــه ای 
تغییــری نخواهــد داشــت  گفــت: نــرخ نــان برای 
1400 اســت و قــرار بود که نــرخ جدید بــه نانوایان 
ارائــه شــود اما با ایــن وجود بــا افزایــش قیمت در 
این مقطع موافقت نشده است و نرخ های سال 

گذشته اعمال می شود.

 دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی 
غ و  ایران و عراق: صادرات مر

غ به عراق ممنوع نشده است تخم مر
کنون  جهانبخــش ســنجابی شــیرازی گفــت: تا
بصورت رســمی نامه ای از وزارت کشاورزی عراق 
غ ایران  غ و تخم مر مبنی بر ممانعت از واردات مر

صادر نشده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ جهانبخش 
سنجابی شــیرازی  گفت: چنانچه این موضوع از 
منابــع موثق و رســمی عراقی اعالم شــود مســلمًا 
مراجــع ذیربــط کشــورمان آن را اطــالع رســانی 

خواهند کرد.
او می گوید: چندی قبل دامپزشکی مرز “مندلی” 
عراق در توصیه شــفاهی به مدیر آن گذرگاه مرزی 
غ از کشــورمان  غ و تخم مر جلوگیــری از واردات مر
را مطــرح می کنــد، بــا توجــه بــه اینکه ایــن توصیه 
منبع رســمی نداشــته بــا پیگیــری رایــزن بازرگانی 
کشورمان در عراق مشکل برطرف شده و صادرات 
غ ایرانی به عراق  غ و تخم مر کامیون های حامل مر

که دارای مجوز بودند صورت می گیرد.
چنــدی پیــش خبــری مبنــی بــر ممنوعیــت 
غ ایرانی به کشور عراق در  غ و تخم مر صادرات مر

برخی از رسانه ها منتشر شده بود.

 ۴۹ رشد  کرد؛  اعالم  آمار  مرکز   
در  کــارونــی  مــا قیمت  درصـــدی 

ماه اردیبهشت
کارونــی از ســوی  بــه دنبــال افزایــش قیمــت ما
ســازمان حمایــت، گــزارش مراجع رســمی آماری 
نیز رشــد 4۹ درصدی قیمــت در فاصلــه یک ماه 

را تائید کرد.
گــزارش ایســنا؛ در نیمــه اردیبهشــت مــاه  بــه 
ســال جــاری، ســازمان حمایــت مصرف کننــده و 
کارونی خبر  تولیدکننده رسما از افزایش قیمت ما
کثر قیمت مصرف کننده  داد و اعالم کــرد که حدا
کارونی رشــته ای ســاده با لحــاظ مالیات  انواع ما
بــر ارزش افــزوده 500 گرمی 1۷ هــزار تومــان،  ۷00 
گرمی 24 هزار تومــان و 1000 گرمی ۳4 هزار تومان 

تعیین شد.
ایــن افزایــش قیمــت کــه در نیمــه مــاه اعمــال 
شــد، اثر خــود را در تــورم این کاال داشــته اســت؛ 
بــه طوری کــه گــزارش مرکز آمــار ایران از متوســط 
کــی در اردیبهشــت 1401  قیمــت کاالهــای خورا
کارونی  نشــان می دهد هر بســته نیم کیلویــی ما
که در اردیبهشت ســال گذشته،   به طور متوسط 
۶۳00 تومــان قیمــت داشــته کــه ۷400 تومــان در 
فروردین و 11 هزار تومان در اردیبهشــت امســال 

رسیده است.
کارونی  در ماه گذشته هر بســته نیم کیلویی ما
تا حدود 14 هــزار و 500 تومان هــم قیمت خورده 

است.
کارونی در اردیبهشــت  بر این اســاس قیمت ما
نسبت به فروردین 4۹ درصد گران شده است که 
این افزایش قیمت نســبت به همین ماه در سال 

گذشته به ۷4.۶ درصد می رسد.
کارونــی از ســال گذشــته تــا  تغییــرات قیمــت ما
امسال نشــان می دهد که هر بســته 500 گرمی به 
طور متوســط ۶۳00 تومان در اردیبهشــت ســال 
،  ۶۶00 مرداد، ۷000  قبل، ۶400 خرداد، ۶500 تیــر

اخبار
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 ۷۳00 ، ، 4۷00 آبان، ۷۳00 آذر ، ۷۳00 مهر شهریور
دی، ۷۳00 بهمن، ۷400 اســفند قیمت خورده و 
در فروردین امسال ۷400 و در اردیبهشت 11 هزار 

تومان متوسط قیمت این کاال بوده است.
گذشــته در  کارونــی در مــاه  تغییــر قیمــت ما
راســتای تصمیم ها مبنی بر اصالح نظام یارانه ها 
و در نتیجــه حــذف شــدن ارز 4200 در واردات 
اقالم اساســی صورت گرفت؛ این در حالی اســت 
که با رشــد هزینه های ناشــی از  افزایش دستمزد 
و همچنین گران شــدن آرد گندم  کــه تحت تاثیر 
مصوبــه قانــون بودجــه بــرای حــذف ارز 4200 از 
حقــوق ورودی و تامیــن ارز واردات قــرار دارد، 

کارونی نیز افزایش یافت. قیمت ما

 ابالغ بخشنامه کاهش مالیات 
واردات  افـــــــــزوده  ارزش  ــر  ــ ب
گمرک  همکاری  و  پیگیری  حبوبات/ 

در تسریع روند اداری
بــا اقدام بــه موقــع مســئوالن گمــرک جمهوری 
اســالمی ایران بخشــنامه کاهــش نــرخ مالیات بر 
ارزش افــزوده حبوبــات بــه 1 درصــد بــه گمــرکات 

اجرایی کشور ابالغ شد.
ا و  ی صنعــت غــذ ه خبــر یــگا پا ش  ر ا گــز بــه 
(، به نقل از روابط عمومی  گروفودنیوز کشاورزی)ا
انجمن حبوبات ایران، پیــرو وقفه پیش آمده در 
اجرایی شــدن مصوبه بند 4 جلســه ۶۸ شــورای 
، با اهتمام ویژه  عالی هماهنگی اقتصادی کشــور
مسئولین گمرک ج. ا. ا ضمن تسریع فرآیند اداری 
مربوطــه بخشــنامه کاهــش ارزش افــزوده اقــالم 
منــدرج در این بنــد از جملــه کاالی حبوبات، به 
گمرکات اجرایی کشور در کوتاه ترین زمان ممکن 
به جهت رفــع دغدغه بازرگانــان و تامین رضایت 

آحاد مردم ابالغ شد.
انجمن حبوبات ایران از حسن تعامل مسئوالن 
گمــرک کشــور کــه بــه عنــوان مرزبانــان اقتصادی 

میهن نقش مهمی در اجرای بهینه فعالیت های 
بازرگانی و اقتصادی واردکنندگان و صادرکنندگان 
کاالی حبوبــات را دارنــد تشــکر و قدردانــی مــی 

نماید.

رئـــیـــس شــــــورای ملی  نـــایـــب   
ــاهــش یــک ســومــی  ک زعـــفـــران: 
/ افزایش ۳۰۰  کشور مصرف زعفران در 

درصدی قیمت در طی چهل روز
غالمرضا میری گفت: میــزان مصرف زعفران در 
بــازار داخلی یک ســوم کاهش پیدا کــرده چرا که 
این محصــول به یــک کاالی لوکس تبدیل شــده 
اســت از ایــن رو بســیاری از خانوارها زعفــران را از 

سبد غذایی خود حذف کردند.
بــه گــزارش ایلنــا؛ غالمرضــا میــری نایــب رئیس 
شــورای ملی زعفران در پاســخ به این پرسش که 
آیا خشکســالی ها تاثیری در میــزان تولید زعفران 
در ســال زراعی جدید می گذارد؟ گفت: برداشــت 
زعفران از آبان سال جاری آغاز می شود اما تردید 
نداریم که میزان برداشت این محصول امسال نیز 

مانند سال گذشته کاهشی خواهد شد.
وی با بیــان اینکه آمــار دقیقی از کاهــش تولید 
زعفران در ســال زراعی گذشته ارائه نشده است، 
افــزود: وزارت جهــاد کشــاورزی متولــی ارائــه آمار 
تولید زعفران در کشــور اســت امــا تا به امــروز آمار 
دقیقــی در ایــن زمینــه ارائه نــداده اســت، گاهی 
کاهش تولیــد را ۳0 درصد و گاهی ۶0 درصد اعالم 

می کند.  
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراســان 
افزود: سطح زیر کشت زعفران در 22 استان کشور 
توســعه پیدا کرده از این رو می توان کاهش تولید 

زعفران در خراسان بزرگ را پوشش بدهد.
میری با اشاره به کاهشی شــدن روند صادرات 
زعفــران، گفــت: صــادرات زعفــران از دی ســال 
گذشته تا امروز روند کاهشی به خود گرفته است. 
صــادرات زعفران در دیماه ســال گذشــته حدود 

5۸ درصد، بهمن ۳۳ درصد، اسفند ۳۸ درصد، 
فروردیــن 5۹٫5 درصــد و اردیبهشــت 1۹ درصــد 
کاهش پیــدا کرد. بــه نظر مــن دســتورالعمل ها و 
بخش نامه های در کاهش روند صادرات دخیل 

هستند.
ایــن فعــال اقتصــادی عــوارض صــادرات آب 
مجــازی زعفــران را نیــم درصــد دانســت و افزود: 
زعفــران جــزو محصــوالت کــم آب بــر کشــاورزی 

محسوب می شود.
نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه 
ارز حاصــل از صــادرات بایــد بازگردانــده شــود، 
گفــت: صادرکننــدگان بــا بازگشــت ارز مشــکلی 
ندارنــد امــا دالر امــروز در بــازار آزاد ۳1 هــزار 
تومان اســت و زمانی کــه می خواهیم با ســامانه 
خ نیمایی  نیما تســویه حســاب کنــم باید بــا نــر
کنیــم اینگونــه روی هــر دالر حــدود ۶  تســویه 
هــزار و 500 تومــان ضــرر می کنیــم. همچنیــن 
صادرکننــدگان بــرای بازگشــت ارز بایــد 2 تــا ۳ 
درصد رقم صادرات را پرداخت کنند تا ارز وارد 

کشور شود.
وی ادامــه داد: رقــم باالی صــادرات زعفــران از 
مجاری قانونی فضا را بــرای قاچاق این محصول 
فراهــم کــرده اســت. قاچاقچیــان زعفــران بدون 
اینکه هزینه ای را بــه دولت پرداخت کند زعفران 
را صــادر می کنــد و در بازارهــای جهانــی 15 تــا 20 
درصد زیر قیمت صادرکنندگانی که سال ها تالش 
کردند تا این بازار را تصاحب کنند می فروشــد؛ در 
نتیجه صادرات رســمی زعفران در کشــور کاهش 

پیدا می کند.
میری با بیان اینکه زعفران کیلویی ۷00 تا 1۳00 
دالر صادر می شود، افزود: تعهد پایه صادرات یک 
کیلو زعفران نگین 1۶00 دالر اســت و قاچاقچیان 
زعفران در هر یــک کیلو زعفران 10 میلیون تومان 
گر این  جلوتر از صادرکنندگان رســمی هســتند. ا
کثــر واحدهایــی کــه  رونــد ادامــه داشــته باشــد ا
شناسنامه دار هستند جنس را به صورت قاچاق 
خــارج می کنند کــه در عمــل چنین رونــدی آغاز 
شــده اســت و یا در نهایت بنــگاه خــود را تعطیل 

می کنند.
بــه گفتــه نایــب رئیــس شــورای ملــی زعفــران؛ 
صادرکننــدگان زعفــران توانســتند در 20 ســال 
گذشته حجم صادرات این محصول را از 5 تن به 

۳25 تن برساندند.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا افزایــش 
نــرخ زعفــران در کاهــش صــادرات ایــن محصول 
تاثیر گذاشــته اســت؟ گفت: نرخ زعفــران در یک 

اخبار
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بــازه زمانــی 40 روزه ۳00 درصد گران شــد پذیرش 
یکباره قیمت این محصول برای کشورهای هدف 
گــر ایــن افزایش  صادراتــی قابــل قبــول نیســت. ا
قیمت در یک بازه زمانی یک ساله انجام می شد 
شــوک وارد شــده بــه خریــداران کمتر بــود و برای 

خرید کمتر عقب نشینی می  کردند.
میری در پایان بیــان کرد: زعفران کیلویی 24 تا 
۳۸ میلیون تومان در بازار داخلی موجود اســت. 
میزان مصــرف زعفــران در بازار داخلی یک ســوم 
کاهــش پیدا کــرده چــرا که ایــن محصــول به یک 
کاالی لوکس تبدیل شده است از این رو بسیاری 
از خانوارهــا زعفران را از ســبد غذایی خود حذف 

کردند.

قیمت آب معدنی اعالم شد

دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان 
آب هــای معدنــی و آشــامیدنی گفــت: امســال، 
آب های بســته بندی افزایش قیمت داشتند، اما 
افزایش قیمت در قیمت تمام شده تولید اعمال 
شــده و مصــرف کننــده در حــال حاضــر بایــد آب 
بســته بندی 1.5 و 0.5 لیتــری را به ترتیــب کمتر از 
۶000 و 4000 تومــان، یعنی کمتــر از قیمت مصرف 

کننده سال گذشته، بخرد.
به گزارش ایســنا، برخی فروشــندگان از افزایش 
قیمــت آب هــای بســته بنــدی خبــر دادنــد، امــا 
پیمــان فروهر در گفت وگو با ایســنا گفت: هشــت 
ماهه اول ســال 1400 قیمت آب بســته بندی 1.5 
لیتــری ۶000 و نیــم لیتــری 4000 تومــان بــود. امــا 
چهار مــاه پایانی ســال فقــط قیمــت تولیدکننده 
درج می شــد و بعد دوبــاره قیمت مصــرف کننده 

اضافه شد.
بــه گفتــه وی در ســال جــاری ایــن محصــوالت 
افزایــش قیمــت داشــتند، امــا افزایــش قیمت در 
قیمــت تمام شــده تولیــد اعمــال شــده و مصرف 

کننده در حال حاضر باید آب بســته بندی 1.5 و 
0.5 لیتری را به ترتیب کمتر از ۶000 و 4000 تومان، 
یعنی کمتر از قیمت مصرف کننده سال گذشته، 

تهیه کنند.
فروهر افزایــش قیمت مواد اولیه بســته بندی، 
افزایش ۳5 درصدی کرایه حمل با مجوز سازمان 
حمایت، تورم عمومی و افزایش حقوق و دستمزد 
را از عوامــل افزایــش قیمــت عنــوان کــرد و گفت: 
قیمــت پــت )مــواد اولیــه تولیــد بطــری( طی یک 
هفته گذشته بیش از 2000 تومان افزایش داشته 
کــه تاثیــر 50 درصــدی در قیمــت تمام شــده آب 
بســته بنــدی دارد. از طــرف دیگــر افزایــش کرایه 
حمــل، قاتــل کاالیی اســت کــه ســبک، حجیم و 

ارزان است.
دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان 
آب هــای معدنــی و آشــامیدنی در ادامــه بــا بیان 
اینکــه رقیــب آب هــای بســته بندی، آب شــرب 
شهری است که در ۹0 درصد مناطق ایران وجود 
دارد، تصریــح کــرد: تولیــد کننــدگان عالقــه ای به 
افزایــش قیمــت ندارنــد، چــرا کــه محصــوالت بــه 
غ و  راحتی حذف می شــوند. مــردم جایگزیــن مر
گوشــت ندارنــد، اما جایگزیــن  آب بســته بندی را 

دارند. بنابراین افزایش قیمت تیغ دولبه است.

فدراسیون  مدیره  هیات  عضو 
ــاورزی:  ــش ک صــنــایــع غــذایــی و 
ــزایـــش ۴۰  ــم/افـ ــداریـ ــه نـ ــوج گ کــمــبــود 
از  فرنگی  گوجه  رب  قیمت  درصـــدی 

ابتدای سال جاری
رسول قمالقی گفت: تولیدکنندگان رب تصوری 
از آینده قیمت گوجه فرنگی ندارند و این احتمال 
را می دهنــد کــه قیمت گوجــه در ماه هــای آینده 
افزایشــی شــود از ایــن رو رب تولیــد و آن را دپــو 
می کننــد تــا بتواننــد در آینده بــا قیمــت روز آن را 

عرضه کنند.

به گزارش ایلنا؛ رســول قمالقی، با اشــاره به دپو 
کــردن رب گوجه فرنگــی از ســوی تولیدکنندگان، 
گفت: رب از ابتدای سال جاری تا به امروز ۳0 تا 40 
درصد افزایش نرخ را تجربه کرد این در حالیست 
که در حجم تولید گوجه فرنگی کاهشی نداشتیم.
وی با بیان اینکــه کارخانه داران گوجــه فرنگی را 
کیلویی 4 هزار و ۶00 تومان از کشــاورزان خریداری 
می کننــد، گفــت: تولیدکننــدگان رب تصــوری از 
آینــده قیمت گوجه فرنگــی ندارند و ایــن احتمال 
را می دهنــد کــه قیمــت گوجــه در ماه هــای آینده 
افزایشی شود از این رو رب تولید و آن را دپو می کنند 

تا بتوانند در آینده با قیمت روز آن را عرضه کنند.
قمالقی با اشاره به باال بودن سرمایه در گردش 
تولید رب، خاطر نشان کرد: کارخانه  ای با ظرفیت 
تولیــد روزانه هــزار تــن رب حداقل به ســرمایه در 
گــردش 4٫5 میلیــارد تومــان بــرای خریــد گوجــه 

نیاز دارد.
به گفته این فعال اقتصادی؛ کارخانه های بزرگ 

گوجه را از کشاورزان پیش خرید می کنند.
عضو هیــات مدیره فدراســیون صنایــع غذایی 
و کشــاورزی ادامــه داد: تولیــد رب بــرای مصــرف 
بــه صــورت  تابســتان فلــه ای و در زمســتان 
اسپتیک تولید می شود تا ماندگاری آن باال برود. 
کارخانه های کوچکــی که ســرمایه در گردش الزم 
را ندارند برای تامین مواد اولیه با مشــکل مواجه 

خواهند شد.
وی بــا بیان اینکــه هزینه گوجه یــک قوطی رب 
۸00 گرمی حــدود 24 هزار و 500 تومان می شــود، 
افــزود: 5 هــزار تومــان هزینــه قوطــی، 500 تومان 
هزینــه شــیرینگ )بســته بندی( و بــا احتســاب 
سایر هزینه های ســر بار قیمت یک قوطی گوجه 
حدود ۳0 تا ۳1 هزار تومان برای تولیدکننده تمام 
می شــود؛ احتســاب 12 درصــد هزینه توزیــع و 14 
درصد سود در واحدهای خرد در نهایت رب باید 

قوطی ۳5 تا ۳۸ هزار تومان بفروش برسد.
وفور عرضه گوجه در یک ماه آینده

مصطفی دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان 
نیــز در پاســخ بــه این پرســش کــه ایــن نگرانی در 
بین کارخانــه داران رب گوجه فرنگی ایجاد شــده 
اســت که ممکن اســت عرضه گوجــه در ماه های 
آینده تقلیل پیــدا کند در نتیجه اقــدام به عرضه 
قطره  چگانی رب می کنند؟ افزود: در حال حاضر 
رب کازرون و دزفــول در بــازار موجــود اســت و در 
مــاه  آینده گوجــه ورامیــن ســپس قزویــن در بازار 
عرضه خواهد شــد از آنجایی کــه کرایه حمل بار از 
این مناطــق به تهران کم اســت احتمــال کاهش 

اخبار
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نرخ گوجه فرنگی در ماه های آینده وجود دارد از 
این رو کارخانه داران نگرانی از بابت کمبود گوجه 

نباید داشته باشند.
بــه گفته ایــن فعال صنفــی؛ در یک هفتــه اخیر 
روزانه کارخانه هــای رب 150 تن گوجــه از میدان 
میوه و تره بار کیلویی 5 هزار و 100 تومان خریداری 

می کنند.
دارایی نژاد با اشــاره به صادرات رب، گفت: رب 
را به  صورت اســپتیک تولید و آن را به کشــورهای 
کســتان صــادر می کننــد  عــراق، افغانســتان، پا
از ایــن رو عرضــه آن را در بــازار داخلــی کاهــش 

می دهند تا بتوانند نرخ آن را تصاعدی کنند.

انجمن  ــره  ــدی م هــیــات  رئــیــس 
آردسازان ایران: فروش  صنفی 
قیمت ها  کــنــتــرل  بــاعــث  نـــان  کیلویی 

می شود
ســید محمدرضا مرتضوی می گوید در بسیاری 
از کشورها نان به صورت کیلویی فروخته می شود 
و فــروش نان بــه صــورت کیلویی باعث می شــود 

قیمت ها قابل کنترل باشد.
به گزارش ایســنا؛ ســید محمدرضا مرتضوی در 
پاسخ به این سوال که آیا طرح فروش کیلویی نان 
؟ گفت:  به نفع مردم و نانوایان خواهد بود یا خیر
معتقدیم نان بایــد وزن شــود، وزن آن به صورت 
برچســب بر روی نان قرار بگیرد تا قیمت ها قابل 

کنترل باشد.
وی با بیان اینکه چون هر سال قیمت ها تغییر 
نمی کنــد چانه هــا تغییــر وزن می دهنــد و این به 
نفع کیفیت نان نیســت، گفت: برخــی از نانوایان 
که در این زمینه تجربه دارند معتقدند باید مثل 

گذشته نان در ایران بر روی ترازو وزن شود.
رئیس هیــات مدیــره انجمن صنفی آردســازان 
ایــران بــه علــت مخالفــت برخــی از نانوایی هــا با 
گــر قرار باشــد نان  این طرح اشــاره کــرد و گفت: ا

وزن شــود حتما باید یک صندوقــدار یا یک کارگر 
مســتقل در نانوایی فعالیت کند که اضافه شدن 
یک کارگر در تــوان اقتصادی نانوایی ها نیســت. 
بــرای همیــن برخــی موافق ایــن طرح نیســتند و 

معتقدند همین که چانه وزن شود کافی است.
بــه گفتــه وی در بســیاری از کشــورها نان هــای 
صنعتی و ســنتی به صورت کیلویــی فروخته می  

شود.
کــه گفتــه  مرتضــوی در پاســخ بــه ایــن ســوال 
گر قیمت نان بر اســاس وزن محاســبه  می شــود ا
شود ممکن است برخی نان را خمیر در بیاورند، 
گفت: وقتی قیمت نان آزاد شود فضا رقابتی شده 
و نانوایی ها مجبورند برای حفظ مشتری هایشان 
گر کم فروشی  کیفیت کار خود را باال ببرند. طبیعتا ا
یا گرانفروشی رخ دهد نانوایی مشتری هایش را از 

دست خواهد داد.
وی در پایــان گفت: قیمــت نان بر اســاس نرخ 
گنــدم آزاد و آرد آزاد کیلویی حــدود 22 تا 25 هزار 
تومان می شود که این قیمت  در حال حاضر بین 

کیلویی 4500 تا ۶000 تومان است.

رئـــــیـــــس انــــجــــمــــن پــــــــرورش 
قارچ  مصرف  قــارچ:  دهندگان 

در ایران دو سوم دنیاست
مهــدی رجبــی گفــت: بــا اصــالح نظــام یارانــه، 
قیمت هر کیلو قارچ فله سر مزرعه 40 هزار تومان 

و برای مصرف کننده 50 هزار تومان است.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ مهدی 
رجبــی گفت: بــا اصــالح نظــام یارانــه، بــازار قارچ 
هماننــد دیگــر محصــوالت پروتئینــی به واســطه 

هزینه تمام شده تحت تاثیر قرار گرفته است.
او قیمــت کنونــی هــر کیلــو قــارچ فلــه را 50 هزار 
تومــان، قــارچ 200 گرمــی بســته بنــدی را 1۷ هزار 
و ۳00 تومــان، بســته 400 گرمــی را ۳4 هــزار و ۷00 
تومان، بســته ۸00 گرمی را 5۶ هزار تومان و بسته 

هزار گرمی را ۶0 هزار تومان اعالم کرد.
رجبی می گوید، با اصالح نظــام یارانه و افزایش 
قیمــت ســایر محصــوالت پروتئینــی پیــش بینی 
می شود که تقاضا برای خرید قارچ به عنوان یک 

محصول پروتئینی سالم باال رود.
کی  رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خورا
گفت: بنابر آمار متوسط سرانه مصرف قارچ 2.۸00 
گــرم و در شهرســتان ها کمتــر از 1.5 کیلوســت که 
باید با فرهنگ سازی سرانه مصرف را به ۳.5 تا 4 
کیلو افزایش دهیم چرا که سرانه مصرف فعلی دو 

سوم متوسط دنیاست.
به گفته او، بنابر آمار اعالمی واحد ها از ابتدای 
فروردیــن روزانه 20 تن قارچ صادر شــده، اما آمار 

دقیقی به سبب احتساب با سبزیجات نداریم.
بنابــر آمار پارســال 210 هزار تن قارچ تولید شــد 
که امســال پیــش بینی می شــود که میــزان تولید 
کنون نمی توان رقم دقیقی  افزایش یابد، اما هم ا

اعالم کرد.
کــه  بررســی ها از ســطح بــازار نشــان می دهــد 
قیمــت کنونــی هــر کیلو قــارچ فلــه ۶5 تــا ۷0 هزار 

تومان است.
کی  رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خورا
گرانفروشــی  عرضــه باالتــر از 50 هــزار تومــان را 
می داند و اذعان می کند که با اصالح نظام یارانه 
و افزایــش هزینه های تولید قیمــت هر کیلو قارچ 
فله 25 درصد و قارچ بسته بندی 1۳ تا 1۶ درصد 

رشد داشته است.

صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
ــی و زعـــفـــران:  ــ ــ ــاهــان داروی ــی گ
و  زعــفــران  بــه صـــادرات  ضربه مجلس 

گیاهان دارویی
محمدعلی رضایی گفــت: با تعیین عوارض نیم 
درصدی صادرات محصوالت کشاورزی شاهد افت 

صادرات زعفران هستیم.

اخبار
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و  ا  غــذ صنعــت  ی  خبــر ه  یــگا پا ش  ر ا گــز بــه 
(، به نقل از نــود اقتصادی؛  گروفودنیوز کشــاورزی)ا
محمدعلی رضایی، رئیــس اتحادیه صادرکنندگان 
گیاهان دارویــی و زعفــران بیان کرد: مجلس ســال 
گذشته برای صادرات محصوالت کشاورزی عوارض 
نیم درصدی تعیین کرد، این کار باعث خواهد شد 
مثال صادرکنندگان زعفران ایران، صادرات برایشان 
صرف نداشته باشند و شاهد افت صادرات زعفران 

باشیم.

دبــیــر اتــحــادیــه بــنــکــداران مــواد 
ــدود تن  ــحـ غـــذایـــی: عـــرضـــه مـ
گوجه فرنگی/ قیمت تغییر  ماهی و رب 

نکرده است
قاســمعلی حســنی گفت: عرضه تن ماهــی و رب 
گوجه فرنگی از سوی تولیدکنندگان در بازار محدود 
شــده، اما هنوز افزایش قیمتی برای این دو کاال رخ 

نداده است.
به گزارش ایرنا؛ قاسمعلی حســنی اظهار داشت: 
تــن ماهــی و رب گوجه فرنگــی از اقالمی اســت که تا 
کی به صورت  پیش از آزادســازی قیمت روغن خورا

تحمیلی به بنکداران داده می شد.
کی در  وی افزود: بنکداران برای تامین روغن خورا
بازار مجبور به خریــد رب گوجه فرنگی و تن ماهی از 
تولیدکنندگان می شدند، اما در یک ماه گذشته این 
محصوالت از تحمیلی بودن خارج شده و عرضه آن 

به بازار محدود شد.
حســنی بــا بیــان اینکــه بــا کاهــش عرضــه ایــن 
محصــوالت شــاهد خریدهــای غیرمتعــارف و 
مــازاد بــر نیــاز مصرف کننــدگان در بــازار هســتیم، 
خاطرنشان کرد: بنکداران پیگیری هایی برای خرید 
کاال از تولیدکنندگان کرده اند، اما با عرضه محدود و 

اندک به دستشان می رسد.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه 
تولیدکنندگان در انتظار تصمیم برای اصالح قیمت 

این دو کاال از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان هستند، تصریح کرد: قیمت قوطی 
از 2 هزار و ۳00 تومان به سه هزار و ۷00 تومان و ماهی 
از ۳1 هــزار تومــان به 55 هــزار تومــان افزایش یافته 
است، این تغییرات شامل کارتن، کارگر، حمل ونقل 

کی نیز می شود. و روغن خورا
وی گفت: محدود شدن عرضه این کاال به دلیل 
افزایش قیمت تمام شده این دو محصول به دلیل 
انتظــار تولیدکننــده بــرای تعییــن قیمــت توســط 
ســازمان مذکور اســت، البته عرضه تن ماهی و رب 
گوجه فرنگی در بازار محدود شده اما هنوز افزایش 

قیمتی در این بخش را رخ نداده است.

 عضو هیات مدیره انجمن پسته 
کشور  پسته  درصـــد   ۸۵ ــران:  ــ ای
تولید  کاهش  احتمال  می شود/  صادر 

به دلیل سرمازدگی بهاره
گاه گفت: مقدار صادرات پســته هر ســال  فرهاد آ
کتورهایــی چــون میــزان تولیــد  تغییــر می کنــد و فا
ســاالنه و نــرخ ارز در حجم صــادرات پســته تعیین 
کننده اســت؛ ولی می تــوان گفت به طــور میانگین 
حدود ۸5 درصد پسته تولیدی ساالنه به خاور دور، 
اتحادیه اروپا، شــبه قاره هند، کشــورهای مشــترک 

المنافع و خاورمیانه صادر می شود.
گاه ۸۶ را ســال اوج تولید  به گزارش ایلنــا؛ فرهاد آ
پســته در ایران خواند و افزود: در این ســال حدود 
2۶5 هــزار تــن پســته تولید شــد، اما شــدت گرفتن 
خشکیدگی منابع آب در مناطق سنتی تولید پسته 
کشور، باعث شد نتوانیم دوباره در حجم باال پسته 

تولید کنیم.
وی با بیــان اینکه درخت پســته ســال آوری دارد 
و آمــار دقیقی از حجم تولید پســته ســالیانه کشــور 
وجود ندارد، گفــت: ارائه پیش بینی دقیق از تولید 
پسته، دشــوار اســت اما انجمن پســته ایران پیش 
بینی می کند با توجه به سرمازدگی بهاره امسال در 

استان های کرمان، یزد و فارس حجم تولید در سال 
جاری کمتر از ســال گذشته که حدود 1۳5 هزار تن 

بود، باشد.
گاه با بیان اینکه حدود 15 درصد از پسته تولیدی  آ
در داخل کشــور مصرف و مازاد آن صادر می شــود، 
خاطر نشــان کرد: مقــدار صادرات پســته هر ســال 
کتورهایی چــون میــزان تولید و  تغییــر می کنــد و فا
نــرخ ارز در حجــم صــادرات ســاالنه پســته تعییــن 
کننده است؛ می توان گفت حدود ۸5 درصد پسته 
، اتحادیه اروپا، شبه قاره هند،  تولیدی به خاور دور
کشــورهای مشــترک المنافــع و خاورمیانــه صــادر 

می شود.
عضو هیات مدیره انجمن پســته ایران در پاســخ 
به این پرسش که آیا پسته محصول آب بری است، 
افــزود: مقالــه ای دراندیشــکده تدبیــر آب ایــران بــا 
عنــوان ارزیابــی معیارهــای الگــوی کشــت منتشــر 
شــد. در این مقاله به این موضوع پرداخته شد که 
با چــه معیاری بایــد آب بری یک محصــول را اندازه 
گرفت. مثــاًل به ازای هــر متر مکعب آبــی که مصرف 
می شود، چه میزان محصول تازه به دست می آید؟ 
یا چند کیلو محصول خشک شده تولید می شود؟ یا 
محصول تولیدی چند کالری انرژی دارد؟ یا به ازای 
هــر مترمکعب آب مصرفی چقدر ســود برای کشــور 
حاصل می شــود؟ از دید بنده معیار درست همین 
آخری است یعنی به ازای هر مترمکعب آبی که برای 
تولید یک محصول مصرف می شود، چند دالر سود 

حاصل می شود.
وی ادامــه داد: منافــع ملــی و ســودآوری بایــد 
مهم تریــن عامل برای مقایســه آب بــری تولید یک 

محصول در نظر گرفته شود.
گاه بــا بیــان اینکــه تولیــد محصــوالت ســودآور  آ
بهتریــن گزینه برای اســتفاده از نزوالت آســمانی و 
گر از دید اقتصادی به  آب های سبز است، افزود: ا
این موضــوع بپردازیم ســودآوری و ارزآوری پســته 
نســبت به آبی که بــرای تولید آن مصرف می شــود 
قابل توجه اســت. اما این مســئله یک سوی دیگر 
هم دارد و نباید از سفره های آب زیرزمینی برداشت 
غیر اصولی و مخرب کرد؛ می توانیم به میزان منابع 
آب تجدیدپذیر از آب های زیرزمینی بهره بگیریم. 
اعتقــاد دارم بــازار آزاد بایــد تصمیم بگیــرد که آبی 
کــه مجــاز هســتیم از آن اســتفاده کنیــم در کــدام 
قســمت و برای تولید کدام محصول مصرف شــود 
که بیشــترین ســودآوری را برای مملکت به همراه 

بیاورد.
کــه پســته در  گاه در پاســخ بــه ایــن پرســش  آ
اســتان هایی تولید می شــود کــه با تنش هــای آبی 

اخبار
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جدی درگیر هستند و این احتمال وجود دارد ادامه 
روند تولیــد محصوالت آب بر امکان زیســت در این 
مناطق را تقلیل دهد آیا در این شرایط سودآوری نیز 
در  اولویت قرار می گیرد؟ گفت: ظرفیت جغرافیایی 
و اقتصــادی یــک منطقــه دیکته می کند کــه چقدر 

امکان زیست در آنجا وجود دارد و نه برعکس.
به گفته وی؛ قیمت تجاری پســته درپوســت فله 
وابســته به کیفیت، نوع و ســایز آن کیلویــی ۸ تا 10 

دالر است.
این فعال اقتصادی با اشــاره به اصــالح نژادی در 
ارقام پسته، گفت: فشار کمبود آب برتولیدکنندگان 
پسته باعث شده که آنها روند مدرنیزاسیون باغات 
را بــا جدیت دنبــال کننــد و اصول علمــی، تجربی و 
اقتصادی کاشت، داشت و برداشت را بهتر از پیش 
رعایت کنند تا بازده تولید را باالتر ببرند و بتوانند به 
ازای هر متر مکعب آبی که مصرف می کنند محصول 

بیشتری برداشت کنند.

: مطالبه اصلی  رئیس اتاق تبریز
نقدینگی  تــأمــیــن  صــنــعــتــگــران، 

واحدهای تولیدی است
یونــس ژائله بــا اشــاره بــه تحــوالن اخیــر اقتصاد 
ازجملــه حــذف ارز ترجیحــی، می گوید: در شــرایط 
فعلی مطالبه اصلــی صنعتگران، تأمیــن نقدینگی 
واحدهــای تولیــدی اســت؛ امــا بانک هــا باوجــود 

داشتن منابع باال توجهی به این مطالبه ندارند.
و  ا  غــذ صنعــت  ی  خبــر ه  یــگا پا ش  ر ا گــز بــه 
(، بــه نقــل از اتــاق بازرگانی  گروفودنیوز کشــاورزی)ا
ایــران؛ رئیس اتــاق تبریز گفت: ایــن روزها تغییرات 
جدی در بحث اقتصاد کشور اتفاق افتاده و شاهد 
حذف ارز ترجیحی از شبکه اقتصاد کشور هستیم. 
اتفاقی که باید سال ها پیش انجام می شد اما حال 
دولت سیزدهم توانست در این شرایط سخت، این 

جراحی بزرگ اقتصادی را انجام دهد.
یونس ژائله در نشســت فعاالن اقتصادی استان 

آذربایجان شرقی با وزیر صنعت در محل اتاق تبریز، 
افزود: این امر اتفاق خوبی است تا بتوانیم اقتصاد 
خودمــان را بــه دنیــا نزدیــک کنیــم امــا بایــد توجه 
کنون ما در شــرایطی هستیم که در  داشــت که هم ا

هیچ یک از این کشورها وجود ندارد.
ژائله با اشاره به مشکالت بخش خصوصی گفت: 
در شــرایط فعلی مطالبــه اصلی صنعتگــران تأمین 
نقدینگــی واحدهــای تولیــدی اســت کــه بانک ها 
باوجــود منابع بــاال، ایــن منابــع را در اختیار بخش 

تولید قرار نمی دهند.
رئیس اتــاق تبریز بــا بیان اینکــه در این شــرایط، 
نقدینگی واحدها نسبت به سال گذشته 400 درصد 
افزایش را می طلبد، گفت: الزم است که تغییر جدی 
در نگرش بانک ها به بخش تولید داشــته باشــیم. 
کنون بانک هــای خصوصــی ۳4 درصد منابع  هم ا
استان را در اختیار داشته اما تنها سه درصد تأمین 
مالی انجــام می دهند و حتی منابع خود اســتان را 

برای استان در نظر نگرفته اند.
او با بیان اینکه اســتان آذربایجان شرقی باوجود 
، تنهــا 1.۶  ســهم جمعیتــی 4.۸ درصدی در کشــور
درصــد از منابع تســهیالت ریالی را در اختیــار دارد، 
گفــت: اســتان آذربایجــان شــرقی از اســتان های 
خوش حساب بوده و بسیاری از تجار و صنعتگران 
استان، معوقات بانکی زیادی ندارند و بدین ترتیب 

راه برای بهانه بانک ها بسته است.
ژائله با اشاره به برنامه دولت برای رشد اقتصادی 
هشــت درصــدی گفــت: بایــد در نظــر داشــت کــه 
صنعتگران ما توان و پتانسیل الزم برای تحقق این 
میــزان را دارند اما ایــن امر نیاز به یکســری الزامات 

دارد.
او ادامــه داد: معافیت هــای بخــش واردات 
ماشــین آالت و لوازم مورد نیاز بــرای بخش صنعت 
و معدن حذف شــده و در مقابل در گمرک، نرخ ارز 
مبنای محاســبه حقــوق گمرکــی از 4200 تومان به 
24 هزار و 500 تومان رســانده شده که مقدار ارزش 
افزوده حاصــل از آن باال بــوده و هزینه های جانبی 

باالیی خواهد داشت.
رئیس اتاق تبریز با اشاره به اصالح قانون قاچاق 
کاال و ارز و خطــرات آن بــرای بخش ســرمایه گذاری 
و تولیــد گفــت: از ســوی دیگــر حرکــت جزیــره ای 
به خصوص در بخــش کشــاورزی از دیگر معضالت 
موجود است که در این زمینه می توان به تغییرات 
موجود در بحث قیمت گندم اشــاره داشت. اینکه 
تنهــا به یــک بخش نــگاه ویژه ای داشــته و از ســایر 
خطــرات و مشــکالت ایجــاد شــده غافــل باشــیم، 

درست نیست.

او ادامه داد: در طول این سال ها، کل گندمی که 
به صنعــت اختصــاص داده بودنــد دو میلیون تن 
بــوده کــه 15 درصد از محصــول تولیــدی آن، صادر 
شــده و ارزش افزوده حاصــل از آن، دو میلیارد دالر 
برای کشور ارزآوری داشته است. اینکه جلوی این 

میزان سود را بگیریم درست نخواهد بود.
ژائلــه بــا اشــاره به نــرخ بهــره بانکــی باال در کشــور 
گفت: اینکــه این فشــار را بر روی بخــش تولید وارد 
کنیم، قدرت رقابت کاالی ایرانی را در بازار صادراتی 

متوقف می کند.
او تأمیــن لجســتیک صــادرات کاالهــای ایرانی را 
نیازمنــد نگرشــی ویــژه دانســته و گفــت: در تأمین 
کامیون و یا بحث کشتیرانی خبر از صدور دستوراتی 
کنون در  شنیده شده اما عملیاتی نمی شــود. هم ا
روســیه بازار 1۸0 میلیون نفری داریم که با توجه به 
تحریم های این کشور، ایران می تواند از این فرصت 
طالیی به خوبی بهره مند شــود اما بایــد ناوگانی در 
منطقه داشته باشــیم که این لجستیک را انجام و 

صادرات را افزایش بدهیم.
 رئیس اتاق تبریز همچنین اتصال خط آهن جلفا 
به چشــمه ثریــا و یا ایجــاد هر کانــال ارتباطــی برای 

اتصال به بازار چین و روسیه را ضروری دانست.
کید بر ضرورت توجه به موضوع   او همچنین با تأ
تنــش آبی جــدی در منطقه بــا انتقــال آب ارس به 
دشــت تبریــز و همچنیــن دریاچــه ارومیــه گفــت: 
امســال موضوع مالیات می تواند بــرای واحدهای 

تولیدی و صنعتی مهم باشد.
 ژائله با بیان اینکه مالیات استان ما 100 درصد 
نسبت به ســال قبل افزایش دارد، گفت: با توجه 
بــه فشــار بــه بخــش تولیــد بایــد در ایــن موضوع 
تجدیدنظــر شــود. در بحــث اســترداد مالیــات بر 
ارزش افــزوده صادرکننــدگان نیــز بــا مشــکالتی 
مواجه هســتیم. باوجود وعده استرداد در طول 

سه ماه متأسفانه به این قول عمل نشد.
 او ادامــه داد: همچنیــن در موضــوع صنــدوق 
یــن  خر آ و  و جــز ه  د بــو ســعه ملــی ضعیــف  تو
اســتان هایی هســتیم که از مزایای این صندوق 

بهره مند شده ایم.
رئیــس اتــاق تبریــز راه انــدازی شــرکت مــس 
ا از خواســته های مهــم بخــش  آذربایجــان ر
خصوصی دانسته و گفت: مس سونگون باوجود 
استفاده از زیرســاخت های استان، هیچ سهمی 
در بخش مالیات اســتان و تأمین هزینه های آن 

ندارد.
 او همچنیــن خواســتار توجــه بــه اهلیت هــا در 

گذاری شرکت های دولتی شد. وا

اخبار
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تعدادی از فعالین صنعت غذای کشور در 
نشســتی به مناســبت میالد امام رضــا علیه 
الســالم در انجمــن علــوم و صنایــع غذایــی 

ایران گردهم آمدند.

بــه گــزارش کارآفرینــی و صنعــت غــذا، این 
جلسه که به دعوت و پیشنهاد دکتر محمد 
حســینی، بنیانگذارانجمــن علــوم و صنایع 
غذایــی ایــران برگــزار شــد، بمنظــور دیــد و 

بازدیــد پســا کرونایــی اعضــای ایــن انجمن 
صــورت گرفــت کــه توجــه عالقمنــدان را بــه 
گروفودنیــوز جلــب مــی  گــزارش تصویــری ا

کنیم.

گزارش تصویری از نشست فعالین صنعت غذا درانجمن علوم و صنایع غذایی ایران
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دکتر محمد حســینی در حاشــیه نشســت انجمن علوم و صنایع غذایی ایران در گفتگویی کوتاه بــا ماهنامه کارآفرینی 
و صنعت غذا، تورم افسارگســیخته و عدم توانایی پیش بینــی قیمت محصوالت نهایی در آینده را از علل از دســت دادن 

بازارهای جهانی دانست.
بنیانگذار انجمن علوم و صنایع غذایی ایران با تشریح فعالیت های خود در منطقه تربت جام و ایجاد دانشگاه وحدت 
کوال،  با 2۷ رشته مختلف و 500 دانشجو از سهامداری گروه های مختلف صنعت غذا از جمله شرکت های کاله، میهن، کوکا
کارون و… تشکر کرد و گفت 25درصد از درآمد این دانشگاه وقف  پپسی، سبزی ایران، گلها، شاهسوند زرین، سن ایچ، زرما
امور خیریه در موسسه آرمان سبز دستان می شود که در این مدت بسیاری از افراد منطقه محروم تربت جام با عمل کشت 
حلزون از ناشنوایی توسط این خیریه درمان شدند. همچنین تامین هزینه تحصیل دانش آموزان مستعد و بی بضاعت و 

بسیاری از امور مختلف از جمله تامین غذا برای محرومان بصورت نذورات در این خیریه صورت می پذیرد.
دکتــر حســینی بــا اشــاره بــه برگــزاری نمایشــگاه مــواد غذایــی در محــل دائمــی نمایشــگاه های تهــران و مقایســه آن بــا 
نمایشگاه های بین المللی گفت: متاسفانه شرایط کشــور به نحوی است که بسیاری از کشورهای خارجی به دلیل وجود 
تحریم ها حاضر به گرفتن غرفه در نمایشگاه های ایرانی نیستند و بسیاری از شرکت های خارجی هم که دراین نمایشگاه 

حضور می یابند در کشورمان نمایندگی دارند.

دکتر ســید جعفر میر گفت: با توجه بــه تولید محصوالت لبنی و ســالمت محور در پــگاه تهران، این 
شــرکت در نظر دارد ســطح تولید محصوالت فراســودمند و دانش بنیان خود را  در سال 1401 افزایش 

دهد.
، مدیرعامل شرکت پگاه تهران افزود: شرکت پگاه همواره  به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، دکتر میر
جز شرکتهایی بوده است که هم در خرید شیر با قیمت مصوب دولتی و هم در زمینه فروش محصوالت 

با قیمت های مصوب و حمایتی دولت پیشگام بوده است .
کنون از شــروع افزایش قیمت شــیر به 12000 تومان، شرکت پگاه تهران و شرکت  وی ادامه داد: هم ا
صنایع شیر ایران به دامداران اعالم کرد که آمادگی خرید شیر با مشخصات ذکر شده توسط دولت را 
دارد و بر همین اساس هم محصوالت را بر مبنای قیمت های حمایتی دولت تغییر دادیم و براساس 

قیمت مصوب دولت محصوالت تعزیراتی را ارائه می دهیم.
مدیرعامل شــرکت پگاه تهران در پاسخ به خبرنگار ما درخصوص ارائه شــیر مدارس با توجه به ایام 
پسا کرونا و بازگشایی مدارس گفت: در چند هقته گذشته به آموزش و پرورش برای تولید شیر مدارس 
اعالم آمادگی کردیم که مقداری تولید و توزیع کردیم. ولی همیشــه شــرکت پگاه آمادگی دارد شیر را با 

قیمت مناسب و کیفیت باال در اختیار دانش آموزان قرار دهد.
وی در خصوص صادرات محصوالت لبنی به سایرکشــورها نیز گفت: صادرات با توجه به  قیمت ارز 
محاسبه شود، و با عنایت به افزایش قیمت شیر که نسبت به برخی کشورها باال رفت، طبیعتا صادرات 
را مخصوصا با قیمت ارز فعلی دچار نقصان کرده است. ولیکن تمام تالش بر این است با بهبود قیمت 

تمام شده، بتوان به کشورهایی که افزایش قیمت را تقبل کرده اند، صادرات را از سر بگیریم.
، مصرف شــیر و لبنیــات را فراموش نکنند چرا که با  میر در پایان گفت: توصیه می کنم که مردم عزیز
ســالمتی آنها  نســبت مســتقیم دارد  و توصیه دارم با هر قیمتی ایــن محصوالت را تهیــه کنند. ما هم 

تمام تالش مان را می کنیم با پایین ترین قیمت ممکن شیر را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهیم.

بنیانگذار انجمن علوم و صنایع غذایی ایران:  عدم ثبات قیمت تمام شده تاثیر منفی 

در صادرات محصوالت صنایع غذایی می گذارد

افزایش تولید محصوالت فراسودمند و دانش بنیان از برنامه های این شرکت است
مدیرعامل شرکت پگاه تهران: 
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است شکن  کمر  تولید  برای  درگردش  سرمایه  تامین  و  اولیه  مواد  قیمت  افزایش 
وه صنایع غذایی نامی نو:  مدیرعامل گر

مهندس امیررضا ثابت گفت: با حذف ارز ترجیحی 
که اتفاقا کار درســتی بود قیمت مــواد اولیه از جمله 
روغن چند برابر شــد که باعث شده واحدی مثل ما 
نیاز به افزایش 5 تا ۶ برابری سرمایه در گردش داشته 
باشد )حدود ۸0 میلیارد تومان( سرمایه در گردش در 

ماه که این برای تولیدکننده کمر شکن است.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، ثابت پی گفت: 
چشم انداز با این اوضاع و احوالی که در آن هستیم 
بسیار سخت است که بتوان برای آینده برنامه ریزی 
کرد، امیدواریم شرایطی به وجود آید که صنعت غذا 
را متحــول کنــد و به ســمت جلو پیــش ببرد. بــا این 
شرایط سخت تحریم و نوسان قیمت ارز و گره خوردن 
کرات برجام، خیلی ســخت شــده است. به قول  مذا
کارون با شرایطی که  آقای سلطانی بنیانگذار گروه زرما
در آن هستیم بیل گیتس هم در ایران قادر به اداره 

یک قهوه خانه نخواهد بود.
وی ادامــه داد : برداشــتن ارز ترجیحــی کار بســیار 
تمیــز و درســتی بــود منتهــا فکــر ایــن را نکردنــد کــه 
این موضوع چقــدر ســرمایه درگــردش می خواهد و 
کارخانجات چطور باید این افزایش سرمایه در گردش 

را جبران کنند؟ 

واحــد مــا در مــاه حــدود ۸00 تــن روغــن مصــرف 
می کند، وقتی قیمت روغن از 10000 تومان به ۶5000 
تومان می رســد یعنی ســرمایه در گردش 5 تــا ۶ برابر 
شــده یعنی بایــد حــدود هشــتاد میلیون تومــان به 
ســرمایه درگردشــمان اضافــه کنیــم، این مســئله در 
هنگام حذف ارز ترجیحی پیش بینی نشده است که 

این برای یک تولیدکننده کمر شکن است.
مدیرعامل گروه صنایع غذایی نامی نو در خصوص 
ج قیمــت تولیدکننــده بــر روی  ح در وضعیــت طــر
کاال بــا توجــه بــه تغییــر و تحــوالت صــورت گرفتــه در 
ســازمان حمایــت از مصــرف کننــده و تولیدکننــده 
گفت: این قانون همچنان پابرجاست ولی هنوز هم 
اعتقــاد داریم که ایــن قانون اشــکاالت فراوانی دارد. 
اجرایی شدن این قانون در درجه اول باعث نابودی 
واحدهای کوچک تولیدی خواهد شــد چرا که این 
واحدهــا نمــی توانند بــا 14درصــد ســود هزینه های 
خود را پوشــش دهند و محکوم به تعطیلی هستند 
و در مرحلــه دوم نیــز تمامــی خرده فروشــان حذف 

خواهند شد. 
این کارآفرین برجسته صنایع غذایی کشور افزود: 
با ادامــه این رونــد در نهایت تنها شــرکت های بزرگ 

و فروشــگاه های زنجیره ای باقــی خواهند ماند و ده 
سال دیگر هم فروشگاه های زنجیره ای، شرکت های 
بــزرگ را می خورنــد. یعنــی در آینــده تنها یک ســری 
فروشــگاه های زنجیــره ای خواهیــم داشــت که یک 
ســری کارخانه دارند. بدین معنی کــه تمامی خرده 
فروشــان، بنگاه های کوچک اقتصــادی را نخواهیم 
داشــت و ده ســال دیگر هم تنها این فروشــگاه های 
زنجیــره ای هســتند کــه مالــک شــرکت های بــزرگ 

تولیدی خواهند بود.

به گــزارش کارآفرینــی و صنعت غــذا، احمد فتــح الهی 
نائب رئیس انجمــن علوم و صنایع غذایی در پاســخ به 
ســوال خبرنگار ما که نشســت های انجمن چــه تاثیری 
بر سیاست های کالن شــرکت های صنایع غذایی عضو 
این انجمن دارد؟ گفت: انجمن علــوم و صنایع غذایی 
یک انجمن علمی اســت که به بخش تحقیق و توســعه 

کارخانجات کمک می کند.
وی بیان کرد: به تازگی تفاهم نامه ای با سازمان علمی، 
فرهنگی و کمیسیون اقتصادی یونسکو بسته شده است 
که کالس های آموزشــی مشــترک بین انجمن و یونسکو 
برگزار گردد تــا بتوانیم خدمات شــایانی بــه کارخانجات 

تولیدی مخصوصا قسمت R&D داده شود.
رئیــس هیئــت مدیره گــروه ســبزان دربــاره تاثیــر درج 

قیمت تولیدکننده بر روی کاال بر فروش شرکت ها اینگونه 
گفت: از نظر من این قیمت گذاری نامعقول است و قیمت 
محصوالت صنایــع غذایی را معمــوال باید مصرف کننده 
تعیین کند به دلیل اینکه فرمول قیمت گذاری در صنایع 
غذایی بــرای کارخانجــات متفــاوت اســت و کارخانه ها 
نمی توانند قیمت یکســان داشته باشــند و پیشنهاد ما 
در انجمن همیشه این بوده که قیمت گذاری در صنایع 

غذایی باید برداشته شود.
گروفود عنوان کرد:  وی در خصوص برپایی نمایشگاه ا
معموال می گویند نمایشگاه پنجره ای به روی خارج است. 
در این نمایشــگاه کارخانجات می توانند برای صادرات 

محصول خود مشتری خارجی پیدا کنند.
فتــح الهی افــزود: همچنیــن بــه دلیل مشــترک بودن 

نمایشگاه با حضور شرکت های ماشین سازی می توانیم 
با توانمندی ها و تکنولوژی های روز صنایع غذایی آشنا 

شویم و از آن بهره  ببریم.
احمد فتح الهــی در پایان عنوان کــرد: توصیه می کنم 
مجله صنعت غذا را همه دوســتان مطالعه کنند، چون 
گروفودنیوز  مجلــه ای علمــی و بــروز اســت و همچنیــن ا
که مصاحبه با اســاتید و دانشــمندان و مدیــران صنایع 
غذایی که تجربه خــود را به جوانان انعکاس می دهند و 

جوانان میتوانند از این تجارب استفاده کنند.

شود متوقف  غذایی  صنایع  در  دستوری  قیمت گذاری 
نایب رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران: 
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ویی آب بر نیستند بلکه ارز آورند گیاهان دار
وند زعفران با انتقاد از تعیین عوارض نیم درصدی آب بری:  وه تولیدی و کشاورزی تر مدیرعامل گر

محســن احتشــام، مدیرعامل شــرکت تروند زعفران قائــن در خصوص 
طرح تعیین عــوارض آب بری بــر روی محصوالت کشــاورزی گفت: موانع 
کنون که  پیش روی صادرکنندگان همیشــه زیاد بوده است، توقع داریم ا
نیاز به ارزآوری زیاد داریم تا مشکالت اقتصادی کشور حل شود، مسئوالن 
ما فراوانــی ارزی را اســتراتژی مبنای تصمیم گیری و خط مشــی صادراتی 
قرار دهند تا صادرکنندگان بتوانند به صــادرات بپردازند و ارز زیادی وارد 

کشور شود. 
وی بیان کرد: بعضی مواقع تصمیماتی گرفته می شــود و قوانینی وضع 

می شود که محدودیت ارزی را به دنبال دارد.
احتشــام عنوان کــرد: این عوارض نیــم درصد برای عــوارض آب بری که 
مجلس شــورای اســالمی وضع کرده اســت بیشــتر شــامل صیفی جات و 
هندوانه اســت ولــی به زعفــران و گیاهــان دارویی که مخصــوص مناطق 
کویری اســت مربــوط نمی شــود. گیاهــان دارویی آب بــر نیســتند و ارزآور 

هستند.
وی گفــت: ایــن یکــی از عوامــل افــت صــادرات بــود. در 5 مــاه گذشــته 
صادرات زعفران شیب نزولی داشته اســت. قول داده شده است که این 

قانون دوباره بررسی و لغو شود.
رئیس شورای ملی زعفران در ادامه بیان کرد: صادرکنندگان همچنان در 
بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مشکل و برای تسویه تعهدات ارزی خود 
گر استراتژی  محدودیت هایی دارند که امیدواریم این مشکالت رفع شود. ا
فراوانی ارزی را پیشه کنیم قیمت ارز ثابت و متعادل می شود که نتیجه آن 
افزایش صادرات غیرنفتی است و باعث رونق اقتصادی، کاهش قیمت ها 

و رونق تولید و اشتغال می شود.
رئیس اتــاق بازرگانــی بیرجنــد در خصــوص درج قیمــت تولیدکننده بر 
روی محصوالت گفت: ما از روش های آزمون و خطا استفاده می کنیم در 
صورتی که تولید و اقتصاد ما تحمل تصمیم های براساس تجزیه و تحلیل 

و واقعیت محیط شکل نگرفته باشد را ندارد.
وی بیان کرد: بهترین نظارت بر بازار رقابت است. قبال تولیدکننده قیمت 
مصرف کننــده را بــا ادله درج می کــرد. باید روندی برقرار شــود کــه زنجیره 
تامین مواد اولیــه تولیدکننده هم مدیریت و کنترل شــود، تا تولیدکننده 
نهاده های تولیدش را با قیمت ثابت خریداری کند. نباید کنترل فقط بر 
روی محصول نهایی باشد این روش برای تولیدکننده قابل اجرا نیست.

احتشــام اضافه کرد: درج هم زمان قیمــت تولیدکننده و مصرف کننده 
یک بروکراسی و دردســر اضافی برای تولیدکننده، فروشگاه ها و هم برای 
مصرف کننده است. تولیدکنندگان خودشان باید منصف باشد، تجارت 

گاهی است. منصفانه سرلوحه هر تولیدکننده ی آ
مدیرعامل شرکت تروند زعفران قائن گفت: از طرف دیگر بحث بازرسی 
است، نظارت و کنترلی خوب است که بازار را به سمت رقابتی شدن ببرد. 

بزرگترین اهرم کنترل کننده بازار رقابت است.

احتشام درباره نامگذاری سال و اختصاص آن به تولید دانش بنیان با 
توجه به این که تروند زعفران از نخستین شرکت هایی است که وارد حوزه 
دانش بنیان شد، گفت: در کشورمان خیلی از محصوالت را خام فروشی 
می کنیم و از محصوالتی که می شود بر اساس دانش بنیانی تولید شود هم 

می توانیم ارزآوری و هم اشتغال ایجاد کنیم.
وی بیــان کــرد: اعتقــاد دارم علــم، فنــاوری و تولیــد ۳ اصــل مکمــل و 
جدایی ناپذیر در بحث دانش بنیان است. فناوری، کاربرد علم برای ارزش 
تجاری اســت. علم مهارت ها و منابع را ایجاد می کند و منابع و مهارت ها 

توام ارزش افزوده را کسب می کنند. 
مدیرعامــل شــرکت دانــش بنیــان ترونــد زعفــران افــزود: ایــن منطــق 
دانش بنیانــی اســت کــه از منابــع بیشــتر اســتفاده کنیــم و محصوالتی را 
تولید کنیم که بتوانیم در بازار جهانی بفروشیم. امروز محصوالتی در بازار 
جهانی ســهم دارند که بر مبنای دانش تولید شده باشند . گروه تولیدی 
و کشاورزی تروند زعفران اولین شرکت در صنعت زعفران است که  شرکت 
دانش بنیان اســت و چندین فــرآورده از زعفران و زرشــک تولید کرده که 

صادر می شود و خوشحالیم که در این راه پیشتاز و پیشقدم بودیم.
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وه تک ژن زیست  ونمایی از یک محصول زیست فناوری گر ر
با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

آیین رونمایی از مکمل پروبیوتیک بایوبوست 
گــروه دانش بنیان تک  ژن زیســت و شــتابدهنده 
کتوویــژن عصــر روز اول تیــر مــاه 1401 باحضــور  ال
دکتر سورنا ستاری معاون محترم علمی و فناوری 

ریاست جمهوری برگزار شد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، ریشــه اصلی 
مفهــوم امنیــت غذایی را میتــوان در علــم تغذیه 
جستجو کرد که مفهوم آن عمدتًا بر ارتباط میان 

غذای مصرفی و سالمت انسان تمرکز دارد.
شیوع پاندمی کرونا و دیگر بیماریهای ویروسی 
نــه تنها جــان شــمار زیــادی از مــردم عزیزمــان را 
گرفــت بلکه تعــداد زیادی نیــز از عوارض ناشــی از 
این بیماری رنج مــی برند. وجــود محصوالتی که 
موجــب کاهــش ایــن عــوارض باشــد میتوانــد به 

افزایش کیفیت زندگی افراد کمک کند.
از طرفی استفاده از مداخالت غیردارویی مانند 
ویتامین هــا، مــواد معدنــی و پروبیوتیک هــا بــه 
منظور تقویت سیستم ایمنی و پیشگیری از انواع 
عفونت ها می تواند اهمیت بسزایی داشته باشد.
 دکتــر مریــم تــاج آبــادی ابراهیمــی مدیرعامل 
گروه دانش بنیان تک ژن زیست و رئیس هیئت 
کتوویــژن در این مراســم  مدیــره شــتابدهنده ال
بیــان کــرد: مجموعــه مطالعــات بالینــی صورت 
گرفتــه در ســالهای اخیرنشــان دهنــده اثــرات 
پیشــگیری کننــده و بهبــود دهنــده پروبیوتیک 
کــودکان و  در بیمــاری هــای دســتگاه تنفســی 

بزرگساالن است.
وی افزود:ایــن نتایــج شــامل کاهــش ریســک 
ابتال و کاهش طــول مدت بیماری در بزرگســاالن 
و کاهــش میــزان ابتال بــه عفونــت و کاهــش زمان 
دریافت آنتی بیوتیک در کودکان بود.  پروبیوتیک 
ها از طریق جلوگیری از گسترش عفونت با تنظیم 
پروتئین های اتصاالت ســلولی )تایت جانکشن، 
ادهشن جانکشن و گپ جانکشن(، بیان ژن های 
  cathelcidin تنظیم شــونده با ویتامین دی مثل
و toll-like receptor co receptor CD14 در 
کئوبرونشــیال، القــای  ســلولهای اپیتلیــال ترا
تولید پپتیدهای آنتی میکروبیال، تعدیل پاســخ 
ایمنی ســلولی از طریــق کاهش ســایتوکاین های 
پیــش التهابــی   IFN-γ و   TNF-β و افزایــش 

اینترلوکینهــای 4، 5، 10 و 1۳ و جلوگیــری از بــروز 
توفان سایتوکاینی سبب تنظیم عملکرد سیستم 

ایمنی می گردد.
همچنیــن دکتــر مصطفی قانعــی دبیــر محترم 
ســتاد توســعه زیســت فناوری در رونمایی از این 
مکمــل پروبیوتیــک گفت:خوشــبختانه امــروز از 
محصولــی رونمایــی شــد به اســم بایوبوســت که 
این محصول از محصوالت زیســت فناوری است 
کتری های سودمند  که قادر است با قرار دادن با
در روده انســان و مدیریتــی کــه از طریــق مدریت 
روده روی دفاع ریه بجا می گذارد، باعث می شود 
کتریایی  میزان ابتال به بیماری های ویروســی و با

کاهش پیدا کند.
وی افزود: تجربه کرونا به ما نشان داده است که 
ما نه تنها به ایمنی قوی در جمعیتمان نیاز داریم 
بلکه نیاز به درمان های موثر نیز داریم. ولی آنچه 
که باعث می شود ما از تجمعات حراسی نداشته 
باشیم و اقتصادمان را در آینده نیز باز نگه داریم 
ایــن اســت کــه ایمنــی قــوی ای داشــته باشــیم 
کتری های  و ایــن منــوط بــه ایــن اســت کــه مــا با
ســودمند برای ایمنی را در روده دارا باشیم. این 

تکنولوژی ای که امروز به بازار راه پیدا کرده، یکی 
از تکنولوژی هایی اســت که سیستم ایمنی بدن 

را تحریک می کند.
وی افزود:طبــق مطالعــه ای کــه در ایــام کرونــا 
داشــته ایم، که این مطالعه جای ادامه نیز دارد، 
ولــی نتایــج اولیــه آن بســیار کمــک کننــده بــوده 
اســت. من فکر می کنم که مــا بتوانیم در آینده با 
توســعه این محصول و تولید محصوالت جدیدتر 
در این زمینه بتوانیم بار بسیاری از بیماری های 
تنفســی ناشــی از عفونت هــا را کاهــش دهیم. در 
پایان تبریک می گویم به همه فناورانی که در این 
عرصه حــدود چندین ســال کار کردند تــا به این 

محصول دست پیدا کنند.
مهندس محمود مقتدایی رئیس هیئت مدیره 
گــروه دانــش بنیــان تــک ژن زیســت عنــوان کرد: 
کتری های  بایوبوســت یک محصول طبیعی از با
زنده مفید بــه همــراه ویتامین ها و مــواد معدنی 
ضروری است. این محصول با تولید فرآورده های 
کتریائی )متابولیت ها( می توانند  جانبی مفید با
بر بهبــود عملکــرد روده ای- ریوی اثــر بگذارند و 
سبب تقویت عملکرد سیستم ایمنی در مواجه با 
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پاتوژن ها شوند. همچنین بایوبوست به دلیل داشتن ویتامین D، روی و سلنیوم نیز بطور مضاعف سبب افزایش عملکرد سیستم دفاعی بدن می شود.
این کارآفرین کشــور افزود: بایوبوست با کاهش شدت عفونت تنفســی، کاهش دوره ابتال به عفونت، کمک به بهبود بیماری های آلرژیک و کمک به 

تامین انرژی بدن سبب بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه می گردد.
مکمل پروبیوتیک بایوبوســت بعد از نزدیک به دوســال فعالیت پژوهشــی، کارآزمایی بالینی روی 4۳0 بیمار کرونا پس از اخــذ مجوز های غذاو دارو 

وارد بازار شده است.
مهندس مقتدایی در ادامه گفت: امید است در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین؛ این محصول دانش بنیان عالوه بر کنترل و کاهش اثرات 

پاندمی کرونا و دیگر بیماری های تنفسی، بتواند در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری قدم بردارد.
، باعث شــده اســت گروه عملکــردی مکمل های تقویت  وی تصریح کرد: همه گیری بیماری کرونا و تغییرات فرهنگی ایجاد شــده در ســال های اخیر
کننده ی سیستم ایمنی سهم عمده ی بازار مکمل های غذایی تولیدی در دنیا را نسبت به سایر گروه های عملکردی تصاحب کرده و با توجه به شرایط 

فوق، این روند رو به رشد ادامه دار خواهد بود.
رئیس هیئت مدیــره گروه دانش بنیان تک ژن زیســت گفت: میزان فروش مکمل هــای غذایی در گروه عملکردی کمک به تقویت سیســتم ایمنی، 
طبق آمار نامه رسمی اعالم شده از سوی وزارت بهداشت، در سال 1۳۹۹ ، به میزان ۸،4۶۶ میلیارد ریال و 1۶٫5% از کل بازار مکمل های غذایی ایران 

را داشته است.
پیش بینی می شود محصول بایوبوست متشکل 12 ویتامین و مینرال به همراه سه سویه پروبیوتیک، طی سه سال اول ورود به بازار حدود 10 میلیون 

دالر صرفه جویی ارزی ایجاد کند.
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شود مواد اولیه باعث از دست رفتن  بازارهای صادراتی می  عدم ثبات قیمت 
مدیرعامل شرکت مهراد چاشنی توس:

دکتر حیدر ناظمی گفت: با توجه به درگیری که در سه سال گذشته با کرونا 
گروفود 1401 از رونق بسیار خوبی نسبت به گذشته  داشتیم نمایشــگاه ایران ا

برخوردار بود و از جنبه بین المللی بودن آن شاخص تر است.
به گــزارش کارآفرینــی و صنعت غذا، ایــن کارآفریــن صنایع غذایی کشــور در 
خصوص عالقمندی به رشد صنعت کشور، گفت: وقتی این قطعیت وجود دارد 
که عالقمند به رشد و توسعه کار خود هستید و چرخ اقتصادی یک مجموعه 
را بگردانید قطعا با چالش هایی روبرو خواهیم بود که این جز الینفک هر کاری 

است. قرار ما این است که مقاومت کنیم تا کار را به پیش ببریم. 
دکتر ناظمی افزود: اقتصاد ایران وابسته به نفت است، هر رئیس جمهوری 
هم که انتخاب شد، کارشناسان و مشاورانشان به آنها گفتند که باید اقتصاد را 
از نفت جدا کرد. حال دولت سیزدهم چه از روی شهامت یا اجبار در حال قطع 
وابســتگی اقتصاد کشور از نفت اســت و مجبور اســت درآمد را از جای دیگری 
تامین کند که با افزایش مالیات باعث فشــار به تولیدکنندگان شــده اســت. از 
طرفی هم کارگران ما هم در همین کشور زندگی می کنند و همگی مثل خانواده 
ایم. درنتیجــه از افزایش حقوق و آســایش این قشــر زحمتکش بــه هیچ وجه 

ناراحت نیستیم بلکه خوشحال هم هستیم.
مدیرعامل شرکت مهراد چاشنی طوس بیان کرد: گاهی اوقات قوانینی وضع 
می شود که اتفاقا از مدیران میانی پایین تر از سطح وزیر است. وقتی این کار را 
انجام می دهند که به خیال خود وضع اقتصاد را بهتر کنند. اما متاسفانه چالش 
و دست اندازهایی برای تولید اضافه می کنند من جمله حرکت من در آوردی 
مثل قرار دادن قیمت تولید بر روی کاال که به شــرکتها ابالغ شــد و بعد دســتور 
دادند بیــن قیمت تولیدکننــده و مصرف کننده این مقدار مشــخص باشــد و 
تولیدکننده حق ندارد بیشتر از این مقدار بگیرد یا اینکه کسی که کار می کند با 
12 درصد سود و با پنجاه پرسنل باید چرخ اقتصاد خود را بگرداند. اینجا دیگر 
افزایش دستمزد با این قانون نمی خواند، وقتی که حقوق 150 نیروی من باید 
60درصد افزایش یابد من با این موضوع مشــکلی ندارم ولی باید اجازه دهند 
که بتوانم مدیریتش کنم و کاری کنم با این افزایش هم اقتصاد کارخانه بچرخد 

و هم به درآمد برسیم.
وی افزود: وقتی مانعی ایجاد می کنند قطعا به مشکل می خوریم. دولت در 
خصوص قیمت گذاری تصمیم گرفته ولی اشکاالت آن را باید تولیدکننده رفع 
کند که گاها انجام نشــدنی اســت. با این رویکرد همان صدمــه ای که به تولید 

کننده وارد می شود وارد سفره کارگر نیز می شود.
دکتر ناظمی در خصوص مشورت ارگان های دولتی از جمله سازمان حمایت 
از مصرف کننده و تولیدکننده با تشکل های مختلف خصوصی در مورد طرح 
جنجالی درج قیمــت تولیدکننده بــر روی کاال گفت: بنده بعنــوان دبیر خانه 
صنعت و معدن هســتم، وقتی بحث قیمت را مطرح کردند تقریبا به ما اطالع 
رسانی کردند یعنی نظرخواهی نکردند. وقتی پرسیدیم دلیل این کار چیست؟ 
الن که باعث افزایش قیمت می شوند  در پاسخ گفتند: می خواهیم دست دال
گر ایــن نیت خیــر را داشــتند، از  را کوتــاه کنیــم. خــوب ما انتظــار داشــتیم که ا
بخش خصوصی دعوت کنند تا این طرح با پختگی الزم صورت بپذیرد. ظاهرا 

می گویند، دعوت کردیم ولی ما چیزی ندیدم هر کســی هم که رفت و مشورت 
داده با این موضوع مخالف بوده اســت. این کار اشتباه است چرا که اقتصاد، 
ادبیات خاص خود را دارد، بحث عرضه و تقاضا مطرح است، کسی نمی تواند 
دســتوری وارد مقولــه ای شــود و فکر کنیــد کار درســتی می کنیــد. در جاهای 
مختلف متفاوت است در جاهای نزدیک، دور، روستا و شهر قیمت ها متفاوت 
اســت. این جز الینفک اقتصاد اســت که جایی که محصول زیاد است ارزان تر 
اســت و جایی که کمتر اســت گران تر می باشد. با دستور نمی شــود این موارد 
را لحــاظ کرد. حاال کاری اســت که انجــام دادنــد و از حرف خــود نمی خواهند 
برگردند. تصورم این اســت که همین موضوع در آینده بــرای وزیر صمت که با 

این موضوع موافقت کرده است مشکل جدی ایجاد کند.
مدیرعامل شــرکت مهراد چاشــنی توس بــا توجه به وضع موجــود و افزایش 
قیمت مــواد اولیه گفــت: ما دو مشــکل برای صــادرات داریم. زمانی اســت که 
خودمان صادرات می کنیم از طریق شــرکت در  نمایشــگاه و بــا هزینه از جیب 
خودمــان مشــتری پیــدا و نظــرش را جلــب می کنیم بــرای خــود بازار درســت 
می کنیــم. بــا یک قیمتــی بــا دالر و یا یــورو اینــکار را انجــام می دهیــم وقتی که 
می خواهیم پــول را برگردانیم می گویند باید بیاید بــا ارز نیمایی و با قیمتی که 

دولت می گوید عرضه کنیم که البته به تازگی این کمی فضا بهتر شده است. 
مشکل دیگری که با آن مواجه هســتیم، زمانی که با طرف خارجی به توافق 
می رسید، که از زمان توافق تا زمان ارسال کاال، در این زمان که تولید و فرآوری 
انجام می شــود، قیمت مواد اولیه در کشــورمان به قــدری افزایش می یابد که 
صادرات مان زیانده شده و سودی نصیب شرکت نشده است. چه گران و چه 
ارزان فرقی نمی کند، ثبات قیمت ها به صادرکننده کمک می کند چرا که حتی 
گر گران باشــد و قیمت ثابت باشــد تولیدکننــده می تواند برنامــه ریزی کند و  ا
محصول خــود را به بازارهای جهانی صادرکنــد. ولی عدم ثبات قیمت ها آفت 

صادرات است به تولید ضربه می زند.
ایــن کارآفریــن برجســته کشــور در پایــان گفــت: خوشــبختانه نمایشــگاه 
موادغذایی امسال با استقبال خوبی از طرف مردم صورت گرفته لذا در همین 
راســتا عاجزانــه از مردم تقاضــا داریم که از تولید ایرانی و کاالی ســاخت کشــور 
استفاده کنند تا تولیدکننده بتواند با محصوالت با کیفیت خود جامعه را بهره 

مند ساخته و باعث اشتغالزایی بیشتر و کمک به رونق اقتصاد کشور شود.
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دکتر نوردهر رکنی اســتاد پیشکسوت و برجسته بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی 
دانشگاه تهران به دیار باقی شتافت.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، دکتر نوردهر رکنی اســتاد پیشکسوت و برجسته بهداشت 
مواد غذایی دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه تهــران دار فانــی را وداع گفتــه و به دیــدار معبود 

شتافته است.
وی دوره های ابتدایی و دبیرستان را در تهران گذرانده بود و پس از اخذ دیپلم متوسطه عازم 
کشور آلمان شده و در دانشکده دامپزشکی هانوفر مشغول تحصیل در رشته دامپزشکی شده 
بود. پس از اخذ درجه دکترای دامپزشکی به مدت سه سال در یکی از مجتمع های کشتارهای 

بازار مشترک اروپا به عنوان سربازرس بهداشتی گوشت مشغول به کار شد.
دکتر رکنی در سال 1۳51 به ایران بازگشت و در گروه بهداشت و صنایع مواد غذایی دانشکده 

دامپزشکی دانشگاه تهران به عنوان مربی استخدام و مشغول به کار شد.
 وی پــس از دو ســال بــه عنــوان بورســیه دولــت فرانســه عــازم “لیــون” شــد و در دانشــکده 
دامپزشکی، دوره تخصصی بهداشــت و صنایع گوشت را با موفقیت به پایان رساند. به موازات 
 DEA( کولوژی میکروبی پرداخت و موفق به دریافت مدرک کلود برنارد” شهر لیون به تحصیل در دوره فوق لیسانس ا آن در دانشکده علوم دانشگاه “
( در آن رشــته گردید و در ســال 1۳5۶ به ایران مراجعت کرده و به خدمت خود در دانشکده به عنوان استادیار و سپس دانشیار و باالخره استاد ادامه 

داد. در سال 1۳۸۶ پس از ۳5 سال خدمت به افتخار بازنشستگی نائل آمد.
کثر فعالیت هایش در ارتباط با مطالعه، نوشــتن کتاب و مقاالت، آموزش و پژوهش بوده است. کارهای تحقیقاتی که انجام داده  دکتر نوردهر رکنی ا

کثرًا علمی-کاربردی بوده و نتایج آن ها مورد استفاده عملی برای کارخانه های فرآورده های گوشتی و به طور کلی صنعت گوشت بوده است. ا
از اولین ســال هــای پس از انقــالب، با همکاری مســتمر بــا موسســه اســتاندارد و تحقیقات صنعتــی به تدویــن اســتانداردهای مربوط به گوشــت و 

فرآورده های گوشتی پرداخت و سعی کرد به این مسئله سر و سامانی داده شود و نتایج 
کارهای او و همکارانش در آن موسسه در راستای حمایت از مصرف کنندگان و همچنین 

تولیدکنندگان صادق و درستکار باشد.
پیام دکتر محمد حسینی، بنیانگذار انجمن علوم و صنایع غذایی

ایشــان دانشــمندی بی ادعا، دوســتی مهربان و پشــتیبانی قوی برای انجمن بودند و 
ســال ها بی ریا به یاری انجمن شــتافتند. در همه اموری که به ایشــان محول می شد به 
نحــو مطلوبی انجام وظیفــه می نمودند و در همه مراســم های انجمن حضور داشــتند. 
عروح ملکوتــی این دانشــمند متعهد را به جامعه دانشــگاهی بخصــوص صنایع غذایی 
تسلیت عرض نموده و برای ایشان غفران الهی و برای بازماندگان صبر از درگاه ایزد منان 

آرزومندم.
پیــام مهنــدس جمــال حســین زاده ظروفچی، دبیــر و عضــو هیئت مدیــره انجمن 

صنایع فرآورده های گوشتی ایران
ضایعه درگذشت استاد پیشکسوت دکتر نوردهر رکنی را خدمت کلیه اساتید و همکارانم 

در صنعت فرآورده های گوشتی ایران تسلیت عرض می نمایم .
اولین نســخه اســتاندارد ملی فرآورده های گوشــتی در کشور با مشــارکت و نظارت این 

استاد فرهیخته تهیه و تدوین شده است.
روحش شاد.

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، مصیبت وارده را به جامعه دامپزشــکی و صنعت غذا 
کشــور تســلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم مغفرت و رحمت و برای 

بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نماید.

دکتر نوردهر رکنی استاد برجسته صنعت گوشت کشور دارفانی را وداع گفت
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در  نــــوآور  و  بنیــــان  دانــــش  محصــــوالت  تولیــــد  توســــعه 
اســــت پــــگاه  هلدینــــگ  اصلــــی  اهــــداف  از   1401 ســــال 

مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران: 

مدیرعامل شرکت صنایع شــیر ایران در خصوص 
چشــم انداز و سیاســت های این هلدینگ در ســال 
1401 گفــت: بــا توجه به توصیــه مقام معظــم رهبری 
بــه تولیــد محصــوالت دانش بنیــان، این مســئله در 
سیاســت هلدینــگ پــگاه قــرار گرفتــه و تولیــد ایــن 
محصــوالت توســعه یافتــه اســت مــن جملــه کاغــذ 
پارچمنــت که تجاری ســازی شــده و در حــال تولید 

انبوه است. 
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، دکتر محمد پور 
افزود: تولید انواع اســتارترها و استابیالیزرها را نیز در 
دســتور کار داریــم و در عین حــال توجه ویــژه ای به 
بازار صــادرات داریم کــه بتوانیم برای کشــور ارزآوری 

داشته باشیم.
وی همچنین توسعه و افزایش سهم بازار داخل را 
از اهداف اصلی هلدینگ پگاه در سال 1401 دانست 
و گفت: خوشبختانه در سه ماهه اخیر توفیقاتی در 

این زمینه حاصل شده است.
مدیرعامل شرکت صنایع شــیر ایران در خصوص 
کرونا گفت: این  بحث شــیر مــدرارس در دوران پســا
شرکت همواره آمادگی کامل برای تولید شیر مدارس 
را داشــته اســت و ایــن را بایــد بدانیم دانــش آموزان 
کشــورمان، ســازندگان و مســئولین آینــده ی کشــور 
خواهند بــود لذا بــرای ســالمتی این قشــر از جامعه 
می بایست هر چه ســریعتر توزیع شیر مدارس برقرار 

شود.
محمدپور تصریح کرد: هلدینگ پگاه آمادگی دارد 
تا بخش عظیمی از شیر مدارس را به صورت استریل 
تولیــد کنــد. وی بیــان کــرد: در ایــن زمینــه کارهــای 
مقدماتی نیز صورت گرفته و بحث های تامین اعتبار 

را نیز دولت پیگیری می کند. 
کید بر  این عضــو هیئــت مدیــره صنایع شــیر بــا تا
اجــرای توزیــع شــیر مــدارس گفت: بــه هرحــال این 

ضرورت است که باید به هرنحوی انجام پذیرد.
مدیرعامل هلدینگ پگاه در خصوص خرید شــیر 
خــام بــه قیمــت مصــوب دولتــی از دامــداران گفت: 
حمایت از تولیدکننده همواره از سیاســت های این 
شرکت و در دستور کار آن قرار داشته است و دامداران 
عزیز ولی نعمت ما هستند. از طرفی هم پیاده سازی 

منویات دولت هم مد نظر پگاه می باشد. 
وی گفت: بــا توجه بــه افزایش قیمــت نهاده های 

دامــی و حــذف ارز ترجیحــی کــه بعنــوان یــک کار 
سخت و درســت صورت گرفته که شــاید بهتر بود در 
دولت هــای قبلی ایــن کار صــورت می گرفــت، باعث 
شــده که هزینه های دامداران افزایش یابد. لذا ما با 
سیاست های دولت و هم حمایت از دامداران عزیز، 
شیر را به قیمت مصوب دولتی خریداری می کنیم و 

اینکار در بدو ابالغ دولت انجام پذیرفته است.
محمدپور در خصوص کاهش ســرانه مصرف شیر 
و لبنیات در کشــور با بیان اینکه ما یک شــعار داریم 
که شیر را مصرف کنید هرچند که پگاه نباشد، گفت: 
به هرحــال شــیر و لبنیــات به عنــوان یــک محصول 
ســالمت محور نباید از ســبد خانوار حذف شود و با 
توجه به وضعیت معیشــتی مردم، سرانه مصرف روز 
به روز پایین تر آمده است، لذا باید فرهنگسازی شود 
تا بتوان لبنیات را جایگزین محصوالت غیر ضروری 

کنیم. این مسئله نیاز به فرهنگسازی خانوار دارد.
مدیرعامل شرکت صنایع شــیر ایران افزود: دولت 
نیز باید با گذاشــتن یارانــه در این زمینــه کمک کند 
تا محصوالت سالمت محور به ویژه شیر و لبنیات با 
که  تخصیص کاالبرگ در سفره مردم باقی بماند. چرا
گر جای این محصوالت در سفره مردم خالی باشد  ا
بعدها می بایست هزینه های سنگین تری در درمان 
بســیاری از بیماری هــا از جملــه پوکــی اســتخوان، 
کوتاهی قد، ضعف در سیســتم ایمنــی و... پرداخت 
کند. لذا وجود لبنیات در ســبد غذایــی مردم دارای 
اهمیت ویژه ای است که امیدواریم با فرهنگسازی و 
توجه  اقشــار مختلف و دولت  به این مسئله، شاهد 

افزایش سرانه مصرف آن باشیم.
محمدپــور همچنین با اشــاره به گرامیداشــت روز 
جهانی شــیر در اول ژوئن هر ســال توسط گروههای 
مختلف در جهان گفت : 18 آبان ســال 1333 اولین 
شــرکت تولیدکننــده شــیر و لبنیــات کشــور، شــرکت 
شــیر پاســتوریزه )پگاه کنونی(، توســط یونیسف و با 
همکاری دولت تاسیس شد. لذا پیشنهاد به دولت 
این اســت که در تقویم رســمی کشــور هر ســاله این 
تاریخ بعنوان روز ملی شیر نامگذاری شود تا به این 
بهانه مســائل پیرامون صنعت شــیر و لبنیــات مورد 
بررسی قرار گرفته و مصرف این محصول فرهنگسازی 

شود.
این فعال صنعت لبنیات کشور گفت: مصرف شیر 

به قدری حائز اهمیت اســت که خداونــد در آیه 66 
ســوره نحل به آن اشاره کرده و گفته شــیر را از غذای 
هضــم شــده درون شــکم چهارپایــان وخــون خلــق 
کردیم. امیدوارم با اختصاص روزملی شــیر در تقویم 
رسمی کشور به فرهنگسازی مصرف آن کمک شود.

مدیرعامل شرکت صنایع شــیر ایران در خصوص 
کاهش صادرات صنایع لبنی کشور به دلیل افزایش 
قیمت ارز، شیرخام و همچنین تحریم های ظالمانه 
کنون بــا قیمت خیلــی ارزان، یارانه کشــور را  گفت: تا
صرف کشــورهای همجوار می کردیم که شاید با این 
کار به تنبلی عادت کرده بودیم ولی با توجه به کاهش 
نســبی فروش که برای ســایر شــرکت ها اتفاق افتاد، 
هلدینگ پگاه توانســت صادرات محصوالت خود را 

تا 25درصد افزایش دهد.
محمدپور افزود: برخالف تصور که افزایش قیمت 
شــیر و تحریم ها شــاید باعث کاهش صادرات شود، 
مــا شــاهد رشــد صــادرات در پــگاه بودیــم و بــا رونــد 
کنونــی امیدوار هســتیم که بــازار صــادرات لبنیات را 
در کشــورهای همجوار از رقبای منطقــه ای باز پس 
بگیریم و تصورمان بر این اســت این امــر در یک ماه 

آینده شدنی است.
عضــو هیئــت مدیــره ومدیرعامــل هلدینــگ پگاه 
در پایان گفت: حــدود یک ماه از وعــده دولت برای 
کنــون در  حــذف عوارض صــادرات مــی گــذرد ولی تا
ایــن خصــوص اتفاقــی نیافتــاده اســت. امیدواریــم 
که در صورت  این موضوع نیز زودتر عملی شــود چرا
برنداشــتن عــوارض صــادرات رقابــت در بازارهــای 
جهانی مشکل و باعث از دست دادن آن می شود که 

جبران آن هم به راحتی صورت نمی پذیرد.
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حسینمصطفیزاده
هلدینگبیژن

شخصیتصنعتغذای
سال99

عبداهللقدوسی
شرکتپگاه

شخصیتصنعتغذای
سال98

غالمعلیسلیمانی
شرکتکاله 

شخصیتصنعتغذای
سال89

مرتضیسلطانی
شرکتزرماکارون

شخصیتصنعتغذای
سال90

فردینعالیزاد
شرکتسنایچ

شخصیتصنعتغذای
سال91

احمدفتحالهی
شرکتسبزیایران
شخصیتصنعتغذای

سال92

مهدیکریمیتفرشی
شرکتگلها 

شخصیتصنعتغذای
سال94

احمدصادقیان
شرکتتکماکارون 
شخصیتصنعتغذای

سال93

علیشریعتیمقدم
شرکتنوینزعفران
شخصیتصنعتغذای

سال95

بزرگمهردادگر
شرکتدوشهآمل

شخصیتصنعتغذای
سال96

صمدرسولویبنیس
شرکتدرنا

شخصیتصنعتغذای
سال97

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

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

می باشد.
نظـــرات تنـــی چنـــد از اهالی صنعـــت غـــذا درباره 

ایشان را می خوانیم:

شخصیت صنعت غـذای
ســـال 1400

خانم دکتر تاج آبادی انسانی بسیار کوشا، فعال و عالقمند به مطالعه و نوآور بوده و در حقیقت جامعه از نتایج کوشش های این بانوی کارآفرین بهره مند می شود.

گروه صنعتی پارس استا و رئیس هیئت مدیره انجمن افزودنی های مواد غذایی: دکتر پرویز جهانگیری، مدیر عامل 

جای بسیار خوشحالی و افتخار است که در سالی که محوریت آن با موضوع دانش بنیان نام گرفته است، شخصیت سال صنعت غذا یکی از اساتید بزرگوار که در توام کردن 
علم و عمل و تولید محصوالت دانش بنیان و سالمت محور فعالیت های چشمگیر و ارزشمند دارند، انتخاب گردیده اند. این انتخاب شایسته را خدمت سرکار خانم دکتر تاج 

آبادی ابراهیمی تبریک عرض نموده و برای این همکار گرامی آرزوی توفیق روزافزون دارد.

آشامیدنی و غذایی وزارت بهداشت: کل اسبق فرآورده های  دکتر هدایت حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و مدیر 

افتخار آشــنایی با ایشــان را از دومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند در ســالهای 91 و 94 داشتم. در ضمن من از داوران نشــریه میکروبیولوژی کاربردی در 
صنایع غذایی هم بوده ام که از این طریق هم افتخار همکاری با ایشان را داشتم. ایشان از استادان فعال از لحاظ علم پژوهشی و صنعتی هستند و فعالیت های ایشان در 

صنعت قابل تقدیر است.

دکتر ایران عالم زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف:
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ایده های برتر در نخستین 
ویداد استارت آپی صنعت  ر

نوشیدنی معرفی شدند
ایده های برتر در نخســتین رویداد اســتارت آپی صنعت نوشــیدنی معرفی 

شدند
نخستین رویداد شتاب استارت آپی در حوزه صنایع نوشیدنی با مشارکت 
مرکز آموزش علمی کاربردی عالیفرد و شرکت عالیفرد، روز چهارشنبه 11 خرداد 
ماه، در محل هتل اوین تهران با حضور مســئولین عالی رتبه دانشگاه جامع 
، پارک علم و فناوری استان البرز، مدیران ارشد شرکت  علمی کاربردی کشــور
عالیفرد، مرکز آموزش علمی کاربردی عالیفرد و جناب آقای دارا عالیزاد نایب  

رئیس هیئت  مدیره گروه صنعتی سن ایچ  برگزار شد.
 بــه گــزارش کارآفرینی و صنعــت غــذا، از روابط عمومــی مرکز آمــوزش علمی 
کاربردی عالیفرد، 120 ایده از سراسر کشور در مرحله نخست مورد ارزیابی قرار 
گرفتند و از این تعداد، 1۷ ایده به مرحله دوم راه یافتند. در ادامه این رویداد، ۸ 
ایده توسط داوران منتخب از اعضای هیئت علمی دانشگاه های معتبر کشور، 
مورد ارزیابی قرار گرفت و در مرحلــه داوری نهایی، ۳ ایده به عنوان ایده های 

برتر انتخاب شدند.
 گفتنی است که ایده های برتر ارائه شده در مراسم اختتامیه، از سوی گروه 

صنعتی سن ایچ مورد حمایت و سرمایه گذاری قرار خواهند گرفت.
۳ ایــده برتــر در زمینــه، به کارگیــری فرمانتــور و فرمانتاســیون در صنعــت 
نوشیدنی، استخراج رنگ دانه از پسماند میوه و تولید ویتامین B12 با استفاده 

کتریوم و اضافه کردن این ویتامین به نوشیدنی ها ارائه شدند. از پروپیونی با
در جریــان ایــن رویداد، دکتــر تــورج زه فروش، ریاســت مرکز آمــوزش علمی 
کاربــردی عالیفــرد، با اشــاره بــه تاریخچه ایــن مرکز گفــت: »بررســی تاریخچه 
تأسیس مرکز آموزش علمی کاربردی عالیفرد، به خوبی نشان می دهد که این 
، اولین دانشــگاه علمی کاربردی در ایران اســت که توســط مرحوم حاج  مرکز
حسین عالیزاد، بنیان گذار گروه صنعتی سن ایچ در سال 1۳۷۶ تأسیس شد، 
ایشــان می دانســتند که این صنعت نیاز به پژوهش و آموزش به شــیوه های 
جدید دارد. پس از ایشان، نیز آقایان فردین عالیزاد و دارا عالیزاد این رسالت 

را ادامه می دهند.«
 وی خاطرنشان کرد که این مرکز با دو رشته و ۶0 دانشجو، فعالیت خود را در 
سال 1۳۷۶ آغاز کرد و در مهرماه 1401 با 2۷ رشته به کار خود ادامه خواهد داد.
نکته حائز اهمیت این است که در یک سال اخیر ۳۸ کارگاه تخصصی در این 
مرکز برگزار شده است و هم زمان ۶ استارت آپ با مشارکت شرکت های، شیوا، 
سن ایچ، سایه سمن و مرکز آموزش علمی کاربردی عالیفرد فعالیت می کنند.

شــایان ذکر اســت، گــروه صنعتــی ســن ایــچ بــر ایــن امــر واقــف اســت کــه 
استارت آپ ها، طرح های نوین را ارائه می دهند و در نتیجه این استارت آپ ها 
گر به درستی و با برنامه ریزی دقیق اجرا و هدایت شوند، در مسیر  هستند که ا

توسعه صنعت نوشیدنی ایران، بسیار مؤثر و مفید خواهند بود.
در ادامه مراسم، دکتر صدر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی 

کارآفرینی و صنعت غذا    تیرماه 1401    شماره 45 دوره جدید )150(       ماهنامه 

کاربردی، با اشاره به این موضوع که شعار و هدف ما کارآفرینی و اشتغال زایی در بین 
دانشجویان است گفت: »بابت تحقق این هدف، تمام تالش خود را به کار خواهیم 
گرفت تا به نتایج مطلوب دست یابیم. چرا که هدف نهایی ما پرورش افرادی جهت 

ارائه دادن ایده های خالقانه و جدید و صنعتی کردن آن ایده ها است.«
وی افزود: محصول دانش بنیان از این رویدادها خارج می شود و این رویدادها 
و نهایی کردن آن ها به عهده ما است و با تمام قوا از این رویدادها و استارت آپ ها 

استقبال و پشتیبانی می کنیم تا به نتایج معقول و مطلوب دست یابیم.
سپس دکتر بختیاری معاون پارک علم و فناوری استان البرز، به ارتباط و فعالیت 
مســتمر و اثربخش صنعت و دانشگاه اشــاره کرد و افزود: »استفاده از نخبگان در 
کز باعث می شود زمان را اداره کنیم و هزینه ها را کاهش دهیم.« وی خواستار  مرا

فعالیت این نخبگان در صنعت شد.
 وی افزود: دانشــگاهی موفق است که انعطاف پذیر ، مستقل ، بدون حاشیه و 
بدون وارد شدن در جریان های سیاســی باشد و بتواند مشکالت جامعه را رصد 

کند و در راستای پیشبرد اهداف جامعه قدم بردارد.
دکتر زه فروش ضمن تقدیر از خاندان عالیزاد از مرحوم حاج حسین عالیزاد که 
سنگ بنای مرکز آموزش علمی و کاربردی عالیفرد را بنا نهاد  تا فردین عالیزاد و دارا 
عالیزاد که ادامه دهنده راه ایشان بودند، به نیکی یاد کرد و گفت: این دانشگاه در 
سال 1۳۷۷ تنها با دو رشته ۶0 دانشجو آغاز به کار کرد و در سال 1401 با 2۷ رشته 

و بالغ بر ۶00 دانشجو به کار خود ادامه می دهد .
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توجه ویژه برند سن ایچ به حفظ محیط زیست

از پاکسازی سواحل و جنگل های کشور، تا درخت کاری 
و آموزش کودکان

حفاظت از محیط  زیســت، دغدغه همیشــگی فعاالن و 
مدافعان محیط  زیست اســت؛ موضوعی که در سال های 
گاهــی از عواقــب بی توجهی  ، بــا توجــه  بــه افزایــش آ اخیــر
بــه موضــوع حراســت از محیط  زیســت، مــورد توجــه گروه 
بزرگ تری از جامعه قرار گرفته است و نتیجه این امر، تشکیل 
گروه های حامی در نوارهای ساحلی و همچنین جنگل ها و 
ک سازی این مناطق از زباله و  دامنه کوه های کشور، برای پا

به  ویژه زباله های پالستیکی است. 
در کنار حامیان حقیقی محیط زیست، این اواخر برخی 
ک ســازی ســواحل و جنگل ها، کاشــت  از برندهــا نیــز بــا پا
گاهی بخشی  درخت در حاشــیه شــهرها، اطالع رســانی و آ
بابــت عواقب بی توجهی بــه حفظ محیط زیســت و... وارد 
حوزه حمایت از این حریم، به  عنوان مسئولیت اجتماعی 

شده اند. 
ک ســازی  نمونــه بــارز ایــن برندها، ســن ایچ اســت که پا
سواحل شمالی کشــور، در اســتان های گیالن و مازندران، 
یکی از فعالیت های زیســت  محیطی اســت که انجام داده 
کــی از ایــن اســت کــه شــروع فعالیت  اســت. شــنیده ها حا
ک ســازی ســواحل شــمالی کشــور در اســتان گیــالن از  پا
کنار، گیسوم، انزلي، چمخاله، کالچاي، حاجي بکنده  زیبا
 ، و رودســر آغــاز و در اســتان مازندران در شــهرهای رامســر
، نمک آبــرود و... ادامــه یافتــه اســت.  عباس آبــاد، نوشــهر
ک سازی جنگل های سه هزار و سی سنگان، از  همچنین پا
دیگر اقدامات ســن ایچ در کسوت یک برند حامی محیط 
ک سازی سواحل   زیست بوده است. گویا شرکت عالیفرد، پا

و جنگل های سایر نقاط کشور را نیز در برنامه دارد.
در کنــار اینها، با توجــه  به اهمیت حفظ محیط زیســت، 
سن ایچ کمپین هایی چون درخت کاری، آموزش کودکان 
ک ســازی و حفــظ محیط زیســت و...  در مــدارس بــرای پا
اجــرا کرده اســت. بــه  عنوان  مثــال آموزش کاشــت گیــاه در 
کت های  کت های آبمیوه ســن  ایچ، چگونگی بازیافت پا پا
آبمیوه به کودکان و انتشــار ویدئوهای آموزشــی بــا رویکرد 
حفظ محیط زیست، از فعالیت های شرکت عالیفرد در این 

زمینه بوده است. 
، با توجه  به  امید اســت برندهای مطرح در سراسر کشور
اهمیت موضوع حفظ محیط زیست، ورود به این حوزه، در 
نقش حامی را آغاز کنند و هر روز شاهد ایرانی زیباتر باشیم.
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گفتگوی با دکتر مهدی کریمی تفرشی
وه احیای کسب و کارهای جاده ابریشم سازمان ملل یونسکو و کارآفرین برتر جهان اسالم(  )رئیس کارگر

از تولید و کارآفرینی در صنایع غذایی تا تهیه کنندگی سینما
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، دکتر مهدی کریمی تفرشـــــی رئیس هیئت 
مدیره مجتمع صنایع غذایی گلها، کارآفرین جـــــوان و موفق که در حوزه های 
مختلف دستی بر آتش دارد. مصاحبه کوتاهی با ایشان داشتیم که در ادامه توجه 

شما را به آن جلب می نماییم :

کمی در خصوص هلدینگ آل ام کاتی  توضیحی بفرمائید:
چند سالی است که این هلدینگ را که یک هلدینگ خانوادگی است، راه اندازی 
کردیم و بنده رئیس هیئت مدیره آل ام کاتی نیز می باشم. تمام زیر مجموعه هایی 
که خانواده در آن به فعالیت می پردازند زیر مجموعه این هلدینگ هستند که 
یکی از اعضای این گروه، مجتمع صنایع غذایی گلها اســـــت که از قدیمی های 

صنایع غذایی در کشور می باشد.

 توضیحی در مورد گواهی قدمت که از یونســـــکو دریافت کردید می 
فرمائید؟

ما افتخار داریم که اولین کارخانه در صنعت غذا و کشـــــاورزی ایران هستیم که 
توانستیم گواهی یکصد ســـــال قدمت را از یونســـــکو دریافت کنیم. متاسفانه در 
کشورمان بخش خصوصی کمتر توانسته است ماندگاری زیادی داشته باشد و کمتر 
از انگشتان دو دست کارخانجات خصوصی نداشته باشیم که ریشه ی صد ساله 
داشته باشند. امیدواریم چاره ای اندیشه شود که نسل های آینده بتوانند ادامه 
دهنده راه پدران خود باشند و برندها از بین نروند. االن دیده می شود در بسیاری از 
کشورهای پیشرفته اعتبار برندهای بزرگ هم رده با پرچم کشورشان است و آن برند 
متعلق به سهماداران آن شرکت نیست و به مردم آن کشور تعلق دارد. خوشبختانه 
می توانم ادعا کنم که صنایع غذایی گلها نیز بعنوان یک برند ملی و قدیمی دیگر 
مربوط به ما نیست و متعلق به همه مردم ایران و هشتاد و پنج میلیون نفر سهامدار 

گلها هستند و ما تنها بعنوان یک خادم در اینجا فعالیت می کنیم.

 اهداف  هلدینگ آل 
ام کا تی و صنایع غذایی گلها 

در سال ۱۴۰۱ چیست ؟
با توجه بـــــه اینکـــــه وارد قرن 
جدید شـــــدیم، بـــــا برنامه ریزی 
مـــــدون اهدافمـــــان را دنبـــــال 
می کنیـــــم، گذر زمـــــان با توجه 
بـــــه ســـــرعت پیشـــــرفت علم و 
تکنولوژی، هیچگاه نمی توان با 
قاطعیت وقتی کاالیی تولید شود 
بگوییم، این کاال سرآمد است و 
یا تکنولوژی باالتـــــر از آن در دنیا 
وجود ندارد. در هلدینگ آل ام 

کا تی نیز با همین سیاســـــت با مدیرعامل های شرکت هلدینگ جلسه هفتگی 
داریم که یکایک شرکت های عضو، اهداف کوتاه مدت و بلند مدت دارد بعنوان 
مثال صنایع غذایی گلها دارای اهداف یکساله، پنج ساله و حتی ده ساله است. 
ما می دانیم ده سال بعد کجا باید باشیم ولی شرایط خاص کشورمان از جمله 
تحریم ها، نوسانات نرخ ارز شرایط را سخت کرده ولی با تمام این موارد با سختی 
کنون در کشورمان گاها دیده  کار می کنیم تا بتوانیم بهترین خود باشـــــیم. هم ا
شده با کمبود کاالهای اساسی  مواجه بودیم که االن با توجه به جنگ اوکراین این 
مسئله برای کل دنیاست که ما توانستیم این موضوع را به خوبی مدیریت کنیم.
در کل بیش از ۹0درصد از تولیدات غذایی و کشاورزی ما وابستگی به خارج از 
کشور ندارد و باید در حفظ این عدد کوشا باشیم، بیش از 1۳0 میلیون تن تولید 
انواع محصوالت غذایی و کشاورزی است که عدد باال و درخور قابل توجهی است 
که متاسفانه به علت عدم توجه و نبود تجهیزات الزم سی درصد از آن هدر می رود. 
ما در کشور  50 میلیون متر مربع زمین های قابل کشت و زراعت داریم که مدیریت 

و برنامه ریزی همزمان دولت و سرمایه گذاران را می طلبد.

صنایع غذایی گلهـــــا وارد مقوله تولید و بســـــته بندی محصوالت 
ارگانیک شده است توضیحی در این خصوص بفرمائید:

 در گلها نســـــبت به ســـــایرین فعالیت های جدیدی را آغاز کردیـــــم، به تازگی 
محصوالت ارگانیک را وارد ســـــبد غذایی کـــــرده ایم. در اینجـــــا الزم می دانم به 
همکارانـــــم در صنعت غذا توصیه کنم کـــــه به این مقوله وارد شـــــوند تا بتوانیم 
محصوالت غذایی ســـــالم و اصولی را به مردم برســـــانیم تا صنایع غذایی کشور 
ســـــالمت مردم را تضمین کنند و نیازی به درمان بیماری ها  ناشی از بدخوری 
برخی محصوالت پرخطر نباشیم و بیماری ها کمتر خواهد بود. همانطور که طبق 
فرمایش مقام معظم رهبری بحث دانش بنیان ها مطرح شد و شرکت ها به این 
سمت حرکت کردند. بسیار خوب اســـــت که شرکتها به سمت تولیدات سالمت 
کشیر،  محور و حتی سنتی خودمان از جمله نوشـــــیدنی های تخم شربتی، خا
گیاهان دارویی حرکت کنند و چه بهتر اســـــت دولت نیز برای تولید محصوالت 

ارگانیک و سالمت محور تسهیالت و معافیت خاص در نظر بگیرد.

در خصوص شعار سال که موســـــوم به تولید، دانش بنیان، اشتغال 
آفرین از سوی مقام معظم رهبری پیشنهاد حضرتعالی برای تحقق آن چیست؟
بعضی فکر می کنند دانش بنیان مقوله خاصی است، مزیت دانش بنیان این 
است که تولیدی است همراه با  تدبیر و با برنامه ریزی و استفاده از افرادی که علم 
و دانش آن کار را داشته باشند. به عبارتی باید از جوانان و خروجی دانشگاهایمان 
استفاده بهینه کنیم که متاسفانه بسیاری از این افراد به فکر مهاجرت و حضور در 
کشورهای خارجی هستند. این وظیفه دولت و بخش خصوصی است که از این 
قشر با دانش و متخصص حمایت کنند و تولیدکنندگان با استخدام نخبگان در 
واحدهای تحقیق و توسعه می توانند باعث نوآوری در محصوالت خود شوند و 

خود نیز از تخصص آنها بهره کافی را ببرند.
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 برگزاری نمایشـــــگاه های تخصصی در کشـــــور را چگونه ارزیابی 
می کنید و مقایســـــه آن با نمایشـــــگاه ها در کشورهای پیشـــــرفته به چه 

صورت است؟
گروفود بزرگترین رویداد صنایع غذایی کشـــــور است ولی در سطح بین  ایران ا
المللـــــی از جمله ترکیه و امارات نمایشـــــگاههایی برگزار می شـــــود که نزدیک به 
نمایشگاه های معتبری چون آنوگا و سیال اســـــت. آن زمانی که نمایشگاه بین 
المللی ما بود این نمایشگاهها وجود نداشـــــتند. دلیلی سبقت گرفتن آنها از ما 
این اســـــت که آنها خود را به روز کردند، اینجا دوبـــــاره بحث دانش بنیان پیش 
گر این  می آید که مختص به تولید نیست و در خدمات هم این امر مهم است. ا
مسئله صورت نگیرد این نمایشـــــگاه نیز رتبه آن پایین می شود، باید در بحث 
حضور کمپانی های خارجی توجه بیشتری انجام شود. می بایست از کارشناسان 
خارجی دعوت شود و کارگاههای آموزشی انجام گیرد، رسانه ها باید از سازمان 
توسعه تجارت مطالبه کنند و نمایشگاه ها را از نظر کیفی تجزیه و تحلیل کنند. 
باید تبادل اطالعات در این رویداد بیشتر صورت گیرد و در این زمینه حمایت و 

توجه دولت بیشتر از قبل باشد.

در خصوص طرح درج قیمت تولیدکننده که با اعتراض تولیدکنندگان، 
ح را  توزیع کنندگان و خرده فروش ها مواجه شـــــد، جنابعالی اجرای این طر

چگونه ارزیابی می فرمائید؟
یک طرحی را سازمان حمایت ارائه داد که زیر ساخت هایش آماده نبود و قبل 
از آن باید در اتاق ایران بعنوان پارلمان بخش خصوصی و با حضور تولیدکنندگان  
آسیب شناسی می شد ولی متاسفانه این طرح یک شـــــبه تصویب شد و برای 
شرکتها الزم االجرا شـــــد. سپس با اعتراض شـــــرکتها، درج قیمت مصرف کننده 
نیز اضافه شد. در کل طرح خوبی اســـــت ولیکن زیرساخت هایش آماده نبود و 
زمانبندی آن نامناسب بود. بعنوان مثال اسفند ماه بدترین زمان ممکن برای 
اجرای این طرح بود که تولیدکننده دغدغه بیالن فروش خود، پرداخت معوقات، 
حقوق و سنوات و عیدی  پرســـــنل و برنامه ریزی برای ســـــال آینده داشت. که 
باعث عدم استقبال شرکت ها از این طرح بود. باید در ابتدای سال بعد انجا می 
شد. وقتی این اتفاق افتاد توام با گرانی کاالهای اساسی از جمله برنج، روغن و… 
همزمانی این اتفاقات باعث آسیب جدی به صنعت غذا شد که می بایست وزارت 

صمت در این خصوص سیاست حمایتی خود را اعالم کند.

 نگاه جنابعالی به واحد تحقیق و توسعه چیست؟ جدیدترین تفاهم 
کز پژوهشی داشته در چه خصوص است؟ نامه ای که گلها با مرا

یک تفاهمنامه با سازمان صنایع پژوهشی ایران در خصوص ضدعفونی  یک 
ســـــری از ادویه جاتمان که یکی از کاالهای تولیدی ما هستند، داشتیم. به این 
ترتیب که دستگاهی در یک بچ کوچک ساخته شده که این کار را انجام دادیم. 
همچنین گلها در چندین جشنواره و همایش تحقیق و توسعه بعنوان شرکت 
برتر معرفی گردیده اســـــت که نشـــــان دهنده توجه این گروه به واحد تحقیق و 

توسعه است.

 آیا با وجود تحریم ها صادرات صنایع غذایی گلها ادامه دارد؟
صادرات مشکالت خاص خود را دارد و با توجه به تشدید تحریم ها، صادرات 
گلها به کشورهای خلیج فارس، کشورهای حوزه CIS، کانادا و کشورهای اروپای 
شـــــرقی ادامه دارد. ولی با حمایت معنوی دولت با وضع قوانین گمرکات، جوایز 
تشویقی، توافقات با کشورهای هدف که با تعرفه کمتر می توانیم با رقبا در بازارهای 

جهانی رقابت کنیم. صادرات محصوالت کشاورزی و غذایی ارزش افزوده باالتری 
دارد به طوریکه یک بشکه زرشک 10 برابر یک بشکه نفت ارزآوری دارد.

 ارزیابی شما در موردحذف ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی چیست؟
گر  ارز ترجیحی یک کار بدون برنامه ریزی شده بود که به صنعت کشور وارد شد. ا
اینکار با برنامه ریزی بهتری صورت می گرفت که سود آن شامل شرکت ها و جاهای 
خاصی شد، همه از این ارز بهره برداری نکردند ما خودمان در هلدینگ مان یک 
ریال هم از ارز ترجیحی استفاده نکردیم و اصال هم به دنبالش نرفتیم. برداشتن 
ارز ترجیحی هم باید در مرور زمان برداشته شود و به یکباره برقرار کردن قوانین 
و به یکباره حذف آن ضرر و زیان بیشـــــتری دارد. ولی در کل حذف ارزترجیحی 

جلوی رانت را می گیرد.

 جنابعالی به عرصه تهیه کنندگی در سینما ورود کردید در این زمینه 
توضیحاتی می فرمائید:

کنون دو فیلم  چند سالی است که به دلیل عالقه ام به این عرصه وارد شدم. تا
در پرده سینما به نمایش گذاشتیم یکی فیلم نلسون ماندال و دیگری فیلم ایده 
اصلی می باشد که هر دوی این فیلم ها در خارج از کشور ضبط شده است. فیلم 
نلسون ماندال رئیس جمهور فقید کشور آفریقای جنوبی با حضور مهتاب کرامتی 
در مورد صلح دوست بودن است که سرگذشت ایشان را تبدیل به یک فیلم کردیم 
که نظرات مثیتی در این خصوص مواجه شدیم. ایده اصلی هم در چهار کشور با 
بازی بهرام رادان، مریال زارعی، هانیه توسلی، پژمان جمشیدی ضبط شده است .

حضرتعالی چندین کتاب نوشتید در این خصوص جدیدترین کتابی 
که رونمایی کردید را معرفی می فرمائید؟

حدود 1۷ سال است که کتاب نویســـــی می کنم. اولین کتابم گیاهان دارویی 
بود که بیشتر به شغلم مرتبط می شد. سپس کتابهای کارآفرینی، رمز و راز تغییر، 
مدیر موفق، کسب و کار خانوادگی و در مسیر نیکنامی که من تالیف آنها را بر عهده 
داشتم. نهمین کتابی که در نمایشگاه کتاب امسال رونمایی کردیم به نام قلبم 

می نویسد که شعر سپید است که با استقبال زیادی مواجه شد.

و سخن پایانی:
با تشکر از رسانه شما و امیدواریم فعالیت های خوب شما و همکارانتان در سایر 

رسانه ها در راستای حمایت از تولید مستدام باشد.
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ویه هایی که در سال های اخیر دامنگیر صنعت غذا شده، شایسته کشور ایران نیست مقررات و ر

بنیانگذار و مدیرعامل شرکت نوین زعفران: 

علی شــریعتی مقدم مدیرعامل گــروه بین الملل 
گفتگــو بــا خبرنــگار ماهنامــه  نویــن زعفــران در 
کارآفرینی و صنعت غذا گفت: شرکت نوین زعفران 
ســابقه ۳0 ســاله در تولید و صادرات زعفــران دارد 
و نقطه عطــف این صنعــت تلقی می شــود، از این 
جهت که روش های نوین فرآوری زعفران نگین در 

آن صورت می پذیرد.
شریعتی مقدم بیان کرد: اخذ استانداردهای ملی 
و بین المللــی برای اولین بار در ایــن صنعت از جمله 
کریدیته  اولین HACCP و  ایزو 2000و اولین آزمایشگاه ا
و بازاریابی گســترده به 5 قاره توام با ارتقا بسته بندی 
زعفران و کیفیت و استانداردسازی زعفران در جهت 
افزایش صادرات و معرفی زعفران ایران حضور گسترده 

در عرصه بین المللی داشته است.
گــروه  کــه بــا  وی در ادامــه گفــت: بــا مشــارکتی 
صنعتی گلرنگ داشــتیم تاثیر بسزایی در حمایت 
از تولیدکنندگان و خرید حمایتی از تولیدکنندگان 
صورت گرفتــه اســت و در نظر داریم  بــا واحدهای 
پیشــرو کــه حساســیت بــرای ارتقــا زنجیــره ارزش 
زعفران و توســعه همــه جانبه زعفران ایــران دارند 

همکاری کنیم.

شــریعتی مقدم در خصوص مشــکالت صادرات 
زعفران گفت: مشــکل اصلی فرهنگ ارزش آفرینی 
در قوانین به منظور حمایــت از صادرات غیرنفتی 
به ویژه در حوزه کشــاورزی و صنعت غذا که در آن 
دارای مزیت هستیم، می باشد که شناخت و درک 
درســتی در این موضوع  و اتفاقاتــی که در دنیا می 
افتد وجود ندارد. وی همچنین اتخاذ تصمیمات 
جزیره ای کــه بنا به اقتضا صورت می گیرد و تداوم 
اینگونــه تصمیمــات را یکــی دیگــر از چالش هــای 

صادرکنندگان دانست.
بنیانگذار گروه نوین زعفران افزود: متاسفانه در 
دهه های فعالیت من هیچگاه به اندازه ســه سال 
اخیر مشکالت جدی نبوده است. به عنوان مثال 
بصورت مقطعی پیمان ارزی را در سال 74 داشتیم 
که خودش تبدیل به مزیت شــد و سازمان توسعه 
صادرات وقت اظهارنامه های صادراتی را ارزشمند 
کرد و مشکالتی که در جهت پیمان های ارزی بود 
برای شــرکت های پیشرو حل شــد و کسانی که سو 
اســتفاده کــرده بودند، مشــکالت جدی برایشــان 
پیش آمد. لذا باید از گذشــته درس بگیریم و البته 

در گذشته هم نمانیم.

این صادرکننده نمونه کشور ادامه داد: مقررات 
و رویه هایی که در سال های اخیر دامنگیر صنعت 
غذا شــده، شایســته کشــور ایــران نیســت. بعضی 
شــرکت های ایرانی بــا وجود چالش هــای مختلف 
و تحریم های ظالمانه به چندین کشور اروپایی یا 
حتي فرا منطقه ای از جملــه آفریقا صادرات دارند 
و توانسته اند از لحاظ کیفیت، استاندارد خود را با 

قوانین کشورهای هدف تطبیق بدهند. 
شــریعتی مقــدم بــا بیــان اینکــه در کشــورمان 
قیمت گذاری پایه صادراتی غیر واقعی بوده است، 
گفت: گمرک از ســال 97 با رویه ای کــه دارد، ادامه 
گر ما فکر کنیم قیمت را باالتر بدهیم، دنیا  داده و ا

مجبور به خریداری است، توهم است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر نیز با مشکل چند 
نرخی بودن قیمت ارز مواجه هستیم. در حالی که 
کشــور بیش از هر زمان  به صــادرات، تولید مبتنی 
بــر برنــد و اشــتغال نیــاز دارد چــرا کــه شــرکت های 
صنایع غذایی در تامین امنیت غذایی و صادرات 
و استاندارســازی محصــول پیشــرو هســتند ولــی 
حکایــت همچنــان باقی اســت. دســت به دســت 
شــدن قانــون بین مجلــس و وضــع قوانین ســریع 
بــه صادرکننده ضــرر می زند و قــدرت رقابــت را کم 

می کند.
شریعتی مقدم  ادامه داد: امسال از 14 فروردین، 
قانونــی تصویــب شــد که نیــم درصــد عــوارض آب 
مجازی اخذ می شود که گیاهان دارویی و زعفران 
کــه نیــاز آب کمی دارنــد، اینکــه از ایــن محصوالت 
عــوارض آب مجــازی بگیرند، باعث تعجب اســت. 
با خلق یک قانــون یک شــبه، صادرکننده را تحت 
فشــار قرار می دهد و با اخذ صدهــا میلیون تومان 
باعــث کاهش قدرت رقابــت در بازارهــای جهانی، 
می شــود و همین باعــث می شــود که  شــرکت ها از 
هزینه های دستمزد، تحقیقاتی و بازاریابی و ارتقای 
کارشان در سالی که به نام دانش بنیان است بزنند 
و به خزانه واریــز کنند. در صورتی کــه این عوارض 
را بایــد از صنایع دیگــری بگیرند کــه در مرکز ایران 
)اصفهــان و خراســان ( آب کشــاورزی را می گیرند و 

نه از محصوالت کشاورزی مانند زعفران.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق خراسان رضوی 



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

45

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

افــزود: در مــورد چنــد نــرخ بــودن ارز از طرفــی بــا 
قاچاق کاال مواجه هستیم و از طرفی با کارت های 
یک بــار مصــرف و خدمــات ارزان قیمــت کارکنند، 
این ســرویس برایشــان وجود دارد. بعد کسانی که 
می خواهنــد قانونــی کار کننــد حتــی بــرای آوردن 
ارز حاصــل از صادرات خود و تبدیل آن با مشــکل 
مواجهنــد. چــرا کــه شــاید در مهلــت چهــار ماهــه 
کاال بخاطــر  کاالیشــان بــه فــروش نرســد. چــون 
تحریم هــا بــه بازار واســطه ای مــی رود و فــروش آن 
زمان برتــر اســت. البتــه پیگیر هســتیم بســیاری از 
مســئولین از وزارت جهــاد و وزارت صمــت قــول 
همکاری می دهند ولــی آن قســمت از کارها که به 
تولیدکننده و صادرکننده فشــار مــی آورد بالفاصله 
عملیاتی می شود ولیکن مشــکلی را بخواهند حل 

کنند ماه ها طول می کشد. 
شــریعتی مقدم در خصوص مشــکالت بازگشــت 
ارز حاصــل از صادرات گفــت: غیرواقعی بودن این 
مبالــغ تعهدات کــه در بعضــی مواقــع چنــد برابر و 
بطــور 30 تــا 50 درصــد باالتر بــوده در دولــت قبلی 
وزارت اقتصــاد به کمیســیون کشــاورزی اتاق قول 
تعدیل این مبالغ را از سال 1397 به بعد داده بود 
و در شورای گفتگو کشور هم مطرح شد ولی به آن 
عمل نشد. چون توافقاتی با بانک مرکزی داشتیم، 
گفته بودند که در ســال 98 از محل صادرات 97 را 
تســویه کنیم بــه همین ترتیــب در ســال 99 ، برای 
98 را و... که بعدها اینها تعدیل می شود. اما عدم 
تعدیــل آن و تعهــد 90درصدی صادرکننــدگان را با 
چالــش و کندی روبــه رو می کنــد. همین امــروز که 
صحبت می کنیــم صادرات زعفــران 40 تا ۶0درصد 
کاهش داشته است. به اعتقاد من بی اعتنایی به 
تشــکل ها، شــرکت های پیشــرو و افرادی که از نظر 
حیثیتی خــود را ملــزم به کمک به ســاختار ســالم 
اقتصاد صنعت غــذا و کشــاورزی می دانند، خیلی 
جــای ابهام ونگرانــی دارد که تداوم هــم پیدا کرده 

است.
عضــو اتحادیــه صادرکننــدگان زعفــران کشــور 
کمیــت در خصــوص توجــه  ضمــن انتقــاد بــه حا
کمیــت در برخــی مواقــع  بــه تشــکل ها گفــت: حا
تشــکل ها را بــه حســاب می آورنــد و در مقاطعــی 
آن را به حاشــیه می برند. ما باید به سمتی برویم 
که تشــکل هایمان تصمیم ساز و مســئولیت پذیر 
باشــند. بعنــوان مثــال در حــوزه صــادرات بــه 
کشــورهای مختلــف اهدافــی در ســطح ملــی بــه 
صــورت مشــترک تعریــف شــود، پیشــنهاداتی که 
تشــکل ها در تصمیــم ســازی بــرای تســهیل آن 

صادرات می دهند، پذیرفته شود.

عضو شــورای ملی زعفــران افزود: در ســال76 در 
روز ملــی صــادرات در حضــور رئیس جمهــور وقت 
گر کار  عرض کردم و رســانه ای شــد این بود که مــا ا
ســالم می کنیم، نیــازی بــه حمایت نداریــم، فقط 
کاری بــه کارمــان نداشــته باشــند و تشــکل ها هــم 
گر که یــک درخواســت منطقی  همینطــور اســت. ا
باشــد بعنــوان مثــال تــک نرخــی شــدن ارز یــک 
درخواســت حداقلی اســت برای بخش اقتصادی 
کــه رانت هــا کاهــش یابــد و قســمت های تاریــک و 
ســیاه اقتصادی به حاشــیه برود و قسمت شفاف 
اقتصادی که الزمه کار سالم برجسته تر شود، به هر 
نحوی بعنوان یک اولویت انجام شــود یا صادرات 
و تولید دانش بنیان و مبتنی بر برند تقویت شود.

شریعتی مقدم ادامه داد: تشکل ها باید در بحث 
تصمیم ســازی، بنیه علمی و ارائه طرح ها و مهمتر 

ازهمه پیگیری قوی باشند.
بایــد به ســمتی برویــم کــه مطالبه گری بر اســاس 
منطــق، افــکار عمومــی و کار کارشناســی را تقویــت 
کنیم. تشکل ها باید به نمایندگی از صنف و صنعت 
خودشــان جنبه های حقوقی تخلفــات در تصمیم 
ســازی که عــالوه بر جنبه هــای غیرعلمی یا شــتاب 
زدگی وجود دارد را نیز مد نظر قرار دهند و خسارات 
زیادی که به بخش خصوصی وارد شده مطالبه کنند 
که بعضا هم در این زمینه موفقیت هایی داشته اند.
این عضو اتاق بازرگانی گفت:  تصورم بر این است 
که در سطوح باالتر این نگرش و حمایت وجود دارد 
و در سطوح میانی و اجرایی مشکالت در عملکرد و 
رفتار با صنعت هست، تشکل های قوی می توانند 
چشــم انداز مطمئن تری بــرای صنعت خودشــان 

تعریف کنند.

شــریعتی مقــدم در ادامــه گفــت: مــا در بخــش 
محصــوالت کشــاورزی دارای مزیــت هســتیم. در 
ســال های اخیــر رشــد ۷ درصــدی داشــتیم ولــی 
اخیرا کاهش داشــته است و رشــد آن منفی شده 
اســت. بایســتی گلوگاه ها را پیدا کنیم  و مشکل را 
رفــع کنیم.  نکته ای کــه با وزارت جهاد و ســازمان 
توســعه تجــارت ایــران مطرح کــردم در صــادرات 
زعفران و گیاهــان دارویی می توانیــم به صادرات  
۳ تــا 4 میلیــارد دالری در بــازه زمانی ۳ تا 5 ســاله 
برسیم، در صورتی که نیازهای حداقلی این بخش 

تامین شود.
قاعدتــا در شــرکت نویــن زعفــران نیــز بــه عنوان 
یک شــرکت پیشــرو در کنار ســایر شــرکت هایی که 
در کیفیــت و بازاریابی ســرمایه گذاری داشــته اند، 
برای ضریب نفوذ بیشــتر با صــادرات ارزش افزوده 
و معرفــی هرچــه بهتــر محصــول زعفــران و گیاهان 
دارویــی، همــکاری مشــترک جدیــدی را تعریــف 
خواهیــم کــرد تــا رتبــه خودمــان را در ســطح بیــن 

المللی نسبت به رقبای خارجی مان باال ببریم. 
ایــن کارافریــن برجســته کشــور در پایــان گفــت: 
راهــکاری کــه دارد دنبــال مــی شــود این اســت که 
در شــهرک صنعتــی تــوس تــالش داریــم مجموعه 
شــرکت ها در حوزه صنعت غذا و کشــاورزی و سایر 
بخش هایی کــه اقتصاد یــا تجارت پیشــرفته برای 
دهه های آینده مد نظرشــان اســت، کنــار هم قرار 
بگیرنــد. زیرســاختی در ایــن محــل بعنــوان مرکــز 
بین المللی توســعه کســب و کارهــای نوین و هاب 
کشــاورزی در حــال ایجــاد اســت کــه چشــم انــداز 
مثبتــی را بــرای صنعــت غــذا بعنــوان یــک الگــوی 

فعالیت مشترک پیشرفته باز تعریف کند.
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اندونزیایی ها بهای بحران 
وغن را پرداخت می کنند ر

لیســی ســتیانا در اندونزی، حدود ۳ هفته پــس از حمله نیروهای روســی به اوکراین، مجبور شــد تجارت 
چیپس موز خود را تعطیل کند زیرا منابع روغن پخت وپز در سراسر کشور تمام شد. ماه هاست که میلیون ها 
مصرف کننده و صاحبان مشاغل کوچک در چهارمین کشور پرجمعیت جهان، به دلیل افزایش سرسام آور 

قیمت های روغن آشپزی تحت تاثیر قرار گرفته اند.
(، به نقل از ایســنا، از آنجایی که جنگ  گروفودنیوز به گــزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشــاورزی)ا

بین دو تولیدکننده عمده غالت و تخمه آفتابگردان باعث نگرانی در بازارهای جهانی شد، بسیاری از 
تولیدکنندگان عجله کردند تا کاالهای خود را به خارج از کشور منتقل تا از طریق نرخ های فزاینده 

پول نقد کنند.
 ) ســتیانا از فروش میان وعده زرد خوش طعم خود روزانه ۷50 هزار روپیه )۷1.50 دالر سنگاپور

به دست می آورد و گفت: من به روغن آشپزی برای استفاده شخصی و نه برای احتکار نیاز دارم. 
چطور وقتی اندونزی بزرگ ترین تولیدکننده روغن پالم در جهان است، کمبود روغن پخت و پز داریم؟.

کستان  اندونزی حدود ۶0 درصد روغن پالم جهانی را تولید می کند که یک سوم آن در داخل مصرف می شود. هند، چین، اتحادیه اروپا و پا
از جمله مشتریان عمده صادراتی آن هستند.

کنون لغو شده است،  فشار روی روغن پخت و پز در داخل، دولت اندونزی را مجبور کرد تا ماه گذشته ممنوعیت صادراتی را که ا
اعمــال کند و قیمت هــا را کاهش دهــد و عرضه داخلی را تقویــت کند امــا در پایان ماه مه، قیمــت روغن پخت و پــز، مقرون به 
صرفه ترین روغن در کشور، همچنان به طور میانگین در حدود 1۸ هزار و ۳00 روپیه در هر لیتر بود که طبق داده های رسمی 

باالتر از هدف دولت برای 14 هزار روپیه بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، قیمت روغن پخت وپز در سال 2021 در حال افزایش بود اما تاثیر حمله مسکو آنها را 
کنون در حال حرکت برای تامین منابع بیشتر در داخل است، در حالی که  به باالترین سطح سوق داد و دولت ا
ممکن است قیمت در شهرهای اندونزی پایین بیاید اما برای کسانی که در مناطق روستایی و دورافتاده 

زندگی می کنند، باال خواهند ماند.

کارآفرینی و صنعت غذا    تیرماه 1401    شماره 45 دوره جدید )150(       ماهنامه 
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مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد که 
هر کســی بخواهد غذا و کودهای شیمیایی روسیه را 
وارد کند، می تواند آزادانه و بدون ترس از تحریم ها این 

اقدام را انجام دهد.
به گزارش راشاتودی، جوزپ بورل، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد که هر کســی بخواهد 
غذا و کودهای شیمیایی روسیه را وارد کند، می تواند 
آزادانه و بــدون ترس از تحریم ها که این محصوالت را 

شامل نمی شود، این اقدام را انجام دهد.
بورل پیش از دیــدار با وزرای خارجــه اتحادیه اروپا 
به خبرنــگاران گفت: تحریم هــای ما غذا و انــواع کود 
را هــدف قــرار نمی دهد. هرکســی کــه می خواهد غذا 
و کود روســی بخــرد، می تواند ایــن کار را انجــام دهد، 
بــدون هیــچ مانعــی… بنابرایــن می تواننــد فعالیــت 
کنند، می توانند خرید کنند، می توانند انتقال دهند، 

می توانند بیمه کنند.
قرار اســت در نشســت وزرای خارجــه اتحادیه اروپا 
درباره پیدا کردن راهی برای آزاد کردن غالت اوکراین 

که در بنادر دریای ســیاه در بحبوحه درگیری نظامی 
کره  جــاری در ایــن کشــور محاصره شــده اســت، مذا

شود.
بــا این حال، تحریم هــای اتحادیه اروپا کشــتی رانی 
روسیه را هدف قرار داده و از واردات غالت و کودهای 
شــیمیایی از ایــن کشــور بــه بــازار جهانــی جلوگیری 

می کند.
این امر به یک بحران غذایی فزاینده منجر شده به 
طوری که قیمت گندم طی دو ماه گذشته به باالترین 

رقم خود رسیده است.
اوکرایــن که همچنیــن یــک تولیدکننده بــزرگ نان 
اســت، قــادر بــه صــادرات غــالت خــود از طریــق دریا 

نبوده است.
سازمان تجارت جهانی تخمین می زند که در حال 
حاضر بین 22 تا 25 میلیون تن غالت در بنادر اوکراین 

نگهداری می شود.
در حالی که کشورهای غربی روسیه را به ممانعت از 
صادرات متهم کرده اند، مسکو بارها برای عبور ایمن 

کشــتی های مملو از غالت از طریق دریای ســیاه ابراز 
تمایل کرده اســت و می گوید ارتــش اوکراین به دلیل 

مین گذاری بنادر از این امر جلوگیری می کند.
بــه گفته بــورل، پیامدهای بحــران اوکرایــن نه تنها 
ک  برای این کشور “بلکه برای کل جهان بسیار خطرنا

است.”
وی گفــت: من باید مجددًا در مــورد خطر قحطی 
بزرگ در جهان به ویژه در آفریقا هشــدار دهم و این 
جنگ اســت که باعــث افزایــش قیمت هــا و کمبود 
انــرژی و مــواد غذایــی مــی شــود. مــا از تــالش های 
ســازمان ملل بــرای رفــع موانــع صــادرات از اوکراین 

حمایت می کنیم.

فیلیپین به دلیل تالش برای کنترل افزایش قیمت 
شیرین کننده در کشوری که در حال حاضر با افزایش 
هزینه هــای موادغذایــی مقابله می کند، نســبت به 

تشدید کمبود شکر هشدار داده است.
این کشور به دنبال رویدادهای شدید آب وهوایی 
کــه به محصــوالت زراعــی آســیب رســاند و پس از 
قیمت باالی کود باعث کاهش عملکرد شــد 
و هدف تولید شــکر خود را از دست داد. 
واردات نیــز به تعویــق افتــاده و این 
امر بحران عرضه را تشدید کرده 

است.

هرمنگیلــدو ســرافیکا، مدیــر نظــارت بــر شــکر در 
کنــون قیمت هــا از کنتــرل خــارج  بیانیــه ای گفــت: ا
شــده اند و در آســتانه اتمــام شــکر هســتیم. او گفت 
که دولت احتمــاال مقدار بیشــتری از ایــن کاال را وارد 

خواهد کرد.
تــورم موادغذایی در فیلیپیــن در ماه مــی افزایش 
یافــت و 4.۹ درصــد جهــش کــرد زیــرا قیمت هــای 
مصرف کننده، سریع ترین رشــد را در بیش از ۳ سال 
گذشته داشت. هزینه های موادغذایی ممکن است 
افزایش بیشتری پیدا کند و شرکت نامورا هولدینگز، 
افزایــش ۶.۹ درصــدی را در نیمــه دوم ســال جــاری 

تخمین زده است.
افزایــش محصــوالت غذایــی اصلی احتمــاال یک 
کلیــدی بــرای رئیــس جمهــور منتخــب  چالــش 
فردینانــد مارکــوس جونیــور اســت کــه در اقدامــی 
غیرعادی خود را به عنوان وزیر کشاورزی منصوب 
کرد تا مســئولیت مســتقیم تولید مزرعه را بر عهده 
کــه دولــت احتمــاال شــکر  بگیــرد. ســرافیکا گفــت 
بیشتری وارد خواهد کرد تا کسری پیش بینی شده 

گوست برطرف کند. 4۳ هزار تنی را تا پایان ماه ا
بــه گفتــه وزارت کشــاورزی ایاالت متحــده، قیمت 
خرده فروشــی شــکر در آوریــل امســال بــه 1.۶0 دالر 
سنگاپور در هر کیلوگرم افزایش یافته که در مقایسه 

با همان زمان در سال گذشته افزایش یافته است.
اداره تنظیم قند فیلیپین هفته گذشــته اعالم کرد 
که این کشــور آســیای جنوب شــرقی احتماال هدف 
گوســت  تولیــد خــود را برای ســال زراعــی منتهی به ا
به دلیل طوفــان فوق العــاده و الگــوی آب وهوایی از 

دست خواهد داد.
به نقــل ازبلومبــرگ، تولیــد تا اواســط ژوئن بــه 1.۸ 
میلیون تن رسید که کمتر از برآورد 2.0۷ میلیون تنی 
در فوریه بود. تقاضا برای ۳ سال زراعی گذشته حدود 

2.0۳ میلیون تن بوده است.
بــه گــزارش بیزینس ورلــد، در مــاه فوریــه، گروهی از 
تولیدکنندگان شــکر گفتند که زمان بندی مناســبی 
برای واردات انجام نشده است زیرا قیمت هایی را که 
کشــاورزان می توانند برای محصوالت خــود دریافت 

کنند، کاهش می دهند.

وپا مواد غذایی و کود  اتحادیه ار
وسیه را از تحریم معاف کرد ر

هشدار کمبود شکر در فیلیپین
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رییس کانون انجمن های صنایع غذایی ایران: 

وس ها می شود/ فعال ترک ها موفق تر بوده اند ایران بدون حمایت دولت هم هاب غالت ر

پرداخت یارانه ۳۰۰ هزار تومانی جوابگوی اصالح قیمت هاست
رئیس انجمن تولیدکنندگان غالت: 

محمدرضا مرتضــوی گفــت: تجار ایرانــی بدون 
حمایت دولت تالش می کند ایران را به هاب غالت 
روســیه تبدیــل کننــد، به نظر می رســد ایــن مهم 

چندان دور از انتظار نباشد.
محمدرضا مرتضوی در پاسخ به این پرسش که 
بعد اصالح نظام یارانه ای و حذف ارز 4200 تومانی 
برای واردات کاالهای اساسی آیا این امکان وجود 
دارد که نوسان های نرخ ارز باعث افزایشی شدن 
قیمــت کاالهــای اساســی در بــازه زمانــی مختلف 
شــود؟ گفت: کاالهای اساســی بــا ارز نیمایی وارد 
می شــود و نوســان های ارز نیمایــی تحــت کنترل 
دولــت اســت و ماننــد ارز آزاد دائــم در حــال تغییر 
نیســت از این رو نمی توان گفت نوســان های نرخ 
ارز در واردات کاالهای اساســی تغییر مســتقیم بر 

جای می گذارد.
وی ادامــه داد: مشــکل اساســی واردکننــدگان 
کاالهــای اساســی در شــرایط فعلــی این اســت که 
نتوانســتند با وزارت کشــاورزی به یک اجماع نظر 

برسند.
مرتضوی با بیان اینکه تجار ایرانی بدون حمایت 
دولت تالش می کند ایران را به هاب غالت روسیه 
تبدیــل کننــد، گفــت: بــه نظر می رســد ایــن مهم 

چندان دور از انتظار نباشد، البته در میان عرب ها 
و ترک ها نیز ورود کردند.

رییس کانون انجمن هــای صنایع غذایی ایران 
در پاسخ به این پرســش که به نظر می رسد ترکیه 
در ایــن زمینــه موفق تــر عمــل کردند و توانســتند 
روس هــا را متقاعــد کنند کــه غــالت  اش را بــه آنها 
بفروشند؟ گفت: ترک ها کارها را جدی تر از ما دنبال 
می کنند از سوی دیگر دولت و بخش خصوصی در 
ترکیه بــا یکدیگر همراه هســتند؛ از این رو ســرعت 
عمل بیشتری دارند این در حالیست که در ایران 
امکانــات در اختیار چند شــرکت دولتی قــرار دارد 

که توان و دانش کافی در زمینه تجارت را ندارند.
به گفته وی؛ ایران در دوره ای که تحریم ها علیه 
روسیه تشدید شده است می تواند از این فرصت 
نهایت اســتفاده کند. به نظر می رسد در آینده نه 
چندان دور تجــار ایرانی خود در ایــن زمینه ورود 
کنند و با روس ها بــه توافق برســند؛ امیدواریم که 
مســیر هاب شــدن ایران برای فــروش محصوالت 

کشاورزی روسیه هموار شود.
مرتضوی با اشاره به اقدامات یک شرکت وابسته 
دولتی در زمینــه واردات نهاده دامــی، گفت: این 
شــرکت مقدار قابل توجهی ارز ترجیحی، سهمیه 

دامــداران و مرغــداران را از بانــک مرکــزی دریافت 
کرد اما هنوز موفــق به واردات محموله ای نشــده 
اســت این در حالیست که این شرکت محموله ها 
را به صــورت صــوری در ســامانه بــازارگاه بارگذاری 
و اقدام بــه فــروش آن به دامــداران کرده اســت؛ و 
دامداران نیز محمولــه ای که وجود خارجی ندارد 

را خریداری کردند.
وی در پایــان گفــت: ایــن تخصیــص ارز پیش از 
اصالح نظــام یارانه ای صــورت گرفت و در شــرایط 

فعلی اقتصاد بسیار بی رحمانه است.

کاوه زرگران گفت: ســاالنه 250 میلیارد تومان ارز 
4200 تومانــی بــه واردات کاال تخصیــص داده می 
شد که با اصالح نظام یارانه، رانت و فساد به پایان 

می رسد.
کاوه زرگران رئیس انجمــن تولیدکنندگان غالت 
گفــت: اصالح نظــام یارانــه یکــی از اقدامــات مهم 
دولت اســت که خیلی زودتر در زمانی که اختالف 

ارز ترجیحی با آزاد کم بود، باید انجام می شد.
به گفته او، بنابر آمار ســال ۹۶ رقمی بالغ بر ۷.5 
میلیــون تــن ذرت و یــک میلیــون و ۳50 هــزار تن 
روغن خام وارد شــد که ســال قبل میــزان واردات 
ذرت به 10 میلیــون تن و روغن خام یک میلیون و 
۹۸0 هزار تن رســید که این امر  نشــان می دهد که 

یارانه به درستی در اختیار مردم قرار نگرفته است.
زرگران می گوید، تخصیص ارز ترجیحی به واردات 
کاالهــای اساســی  از دالیل اصلــی قاچــاق، رانت و 
فساد، هدر رفت و افزایش مصرف به شمار می رود 
که با اصالح نظام یارانه دیگر  انگیزه ای برای قاچاق 

وجود ندارد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان غالت کشور گفت: 
ســاالنه دولــت 12 میلیــارد ارز 4200 تومانی رقمی 
بالغ بر 240 تا 250 میلیارد تومان در اختیار شبکه 
وارد کننده قرار می داد که با احتساب ۸0 میلیون 
نفر جمعیت، سرانه رقمی  معادل ۳00 هزار تومان 

یارانه پرداختی است.
بــا پرداخت ایــن یارانــه، دیگــر همانند گذشــته 

شاهد قاچاق و رانت و فساد ارز ترجیحی نخواهیم 
بود.
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بزرگترین کارخانه تولید انواع 
نشاسته های اصالح شده 

وه صنعتی  کشور وابسته به گر
وهشی زر افتتاح شد و پژ

همزمان با هفته صنعت و معدن:

بزرگترین کارخانه تولید انواع نشاسته های اصالح 
شده کشــور با حضور معاون صنایع عمومی وزارت 
صمــت، اســتاندار البــرز و جمعــی از مســوولین در 
شهرســتان ســاوجبالغ اســتان البرز به بهره  برداری 

رسید.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، معاون صنایع 
عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشــیه 
این افتتاحیه اظهار داشت: گروه صنعتی و پژوهشی 
» زر » بــرای راه انــدازی ایــن کارخانــه ۳۶۵ میلیارد 
تومان ســرمایه گذاری کرده که راه اندازی آن ظرف 
۶ ماه از ابتدا تا انتها، منحصر به فرد بوده و جزء یکی 

از افتخارات کشور است. 
همچنین راه اندازی این واحد بزرگ تولیدی مانع 
از خــروج ۲۰۰ میلیون دالر ارز از کشــور خواهد شــد 
و کشــور را از واردات نشاســته اصــالح شــده بی نیاز 

خواهد نمود.

محمد مهدی برادران ضمن تبریک هفته صنعت 
و معدن بــه همه صنعتگــران و حامیــان تولید ملی 
گفت: خوشبختانه در این ایام پروژه های زیادی در 
سطح کشور افتتاح می شود که نشانگر این است که 
عزم صنعتگران برای تولید و صادرات بیشتر و ارتقاء 
کیفیت محصوالت و کمیت کاالها جزم شده است.

ر نیــز  ز وهشــی  وه صنعتــی و پژ گــر ر  نگــذا بنیا
اظهــار داشــت: ایــن کارخانــه دانــش بنیــان یکی از 
بزرگتریــن واحدهای تولید محصوالت نشاســته و » 
مالتودکســترین« )نوعی نشاســته بهبــود یافته( در 

غرب آسیاست.
گفــت: ظرفیــت تولیــد ایــن  مرتضــی ســلطانی 
کارخانــه، ۸۲ هــزار تــن انواع نشاســته هــای اصالح 
شــده و »مالتودکســترین« بــرای مصــارف غذایــی، 

دارویی و صنعتی است. 
وی افــزود: نشاســته اصــالح شــده پایــه ۷۰ نــوع 

محصول بوده و محصــوالت این کارخانــه در تولید 
داروهــا، طعــم دهنده هــا، مکمــل هــای غذایــی، 
دارویی و ورزشی، غذای کودک، نوشیدنی ، بستنی، 
ســس، مواد لبنی، فــرآوری نــان و شــیرینی، صنایع 
نســاجی، کاغذســازی، چســب، صنایــع ســلولزی و 
بهداشــتی و روان کننده هــای حفــاری چــاه نفــت 

کاربرد دارد.
رییس هیــات مدیره گــروه صنعتی و پژوهشــی زر 
گفت: به زودی ضمــن تامین نیاز داخلی، صادرات 
محصــوالت نشاســته های اصــالح شــده نیــز آغــاز 

می شود.
وی در پایان افزود: عشق، همدلی و توسعه تولید 
تنها راه نجات عزت و آبروی سرزمین ما است و بنده 
معتقــدم زمانی که دیــواری بین مســوولین و تولید 
کننده نباشــد ســرمایه گذاران برای ســرمایه گذاری 

در کشورمان صف خواهند کشید.
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ویکرد هلدینگ دمیرچی تولید و ساخت ماشین آالت  ر
جدید است که در کشور تولید نمی شود

وه صنعتی دمیرچی:  مدیرعامل گر

مهنــدس امیر دمیرچــی کفت: رویکرد گــروه صنعتی دمیرچی از ســال 
1۳۹۷ به طور کامل تغییر کرد و از اینکه صرفا سازنده تجیهزات و ماشین 
آالتی باشــیم کــه کاالی عامــه تولید کنــد، فعالیــت روی محصــوالت نو و 
جدید به ویژه کاالهایی که در کشورمان وجود ندارد، می باشد تا از خروج 

ارز از کشور برای واردات آنها جلوگیری شود.
مدیرعامل هلدینگ دمیرچی افزود: بر این اساس با بررسی و مطالعاتی 
که انجــام دادیــم، صنعت روغــن نباتــی را هدفگــذاری کردیم چــرا که در 
ایران و حتی کشورهای منطقه ســازنده ماشین آالت و خطوط تولید در 
این صنعت وجود ندارد و تصمیم گرفتیم روی ســاخت این نوع ماشین 
آالت فعالیت کنیم و موفق شدیم در ســال 1۳۹۹ و 1400 ماشین آالتی با 

تکنولوژی روز دنیا و دانش بومی بسازیم.
دمیرچی در خصوص  جلوگیری از خروج ارز توسط این هلدینگ گفت: 
بابت هــر خط تصفیــه روغن حداقــل 2 میلیون یــورو ارز از کشــور خارج 
می شــد که با ســاخت ماشــین آالت وخطوط گروه صنعتــی دمیرچی، از 

خروج این میزان ارز از کشور جلوگیری شد.
دمیرچی با بیان اینکه تنها در صنعت غذا فعالیت دارد، گفت: ما سال 
گذشــته روی صنعت روغن نباتی فعالیت خوبی داشتیم که با استقبال 
و حمایــت انجمــن صنفی صنایــع روغن نباتی و شــرکت های بــزرگ این 
صنعــت، ما بعــد از رونمایی کــه از خطی که طراحی و ســاخته شــده بود 

سفارش های خوبی داشتیم.
این کارآفرین ادامه داد: بعد از فعالیت در صنعت روغن تصمیم گرفتیم 
این خط را بصورت بهینه نگه داریم و روی تجهیزات و خطوطی که کامل 

کننده این خط است فعالیت داشته باشیم.
وی افزود: از ســال گذشــته نیــز روی خطوط صنعت شــیر به خصوص 
صنایع تبدیلی شیر از جمله ماشین آالت استریالیزر، تانک های اسپتیک 
که تمامــا وارداتی هســتند و بــه ویژه فرآوری شــیر بــرای تولید پودر شــیر 

اقداماتی را انجام داده ایم.
رئیــس هیئــت مدیــره هلدینــگ دمیرچــی در خصــوص صــادرات 
محصوالت این گــروه گفت: ما ســال های قبل هم صادرات داشــتیم که 
چندان چشمگیر و عدد قابل توجهی نبود ولی سال گذشته موفق شدیم 
دو خط کامل تصفیه روغن را به دو کشور عراق و تاجیکستان صادر کنیم.
ایــن کارآفرین صنعت غذای کشــور در خصــوص موانع موجــود  پیش 
روی این صنعت گفت: ما برای طراحی و ساخت ماشین آالت خودمان 
نیاز به یک سری ادوات و تجهیزات داریم که برای گرفتن مجوز و واردات 
این خطوط بسیار اذیت می شویم. بعنوان مثال برای ساخت  یک خط 
تصفیــه روغن، من به نوبه خود نمی توانم صفر تا صد این خط را بســازم 
و در دنیا هم مرسوم نیست. یکسری تجهیزات مثل سپراتورها و فیلترها 

باید از کشــور دیگری وارد شــود که این موضوع ما را خیلــی درگیر زمان و 
چالش می کند.

دمیرچی در خصوص فرآیند زمان تخصیص ارز نیز گفت: این موضوع 
در همه صنایع و در کل کشــور اســت، خیلی ما را اذیــت نمی کند و فقط 
کمی زمانبر اســت و مهمترین مشــکل ما اخذ مجوزی اســت که بتوانیم 

کاالیی که مدنظر ماست وارد کنیم.
مدیرعامــل گــروه صنعتــی دمیرچــی در خصــوص هدفگــذاری واحــد 
تحقیق و توسعه این هلدینگ گفت: مهمترین مسئله ای که در صنعت 
روغن اســت، ما اطالعــات و مشــخصات کامل از نوع خواســته مشــتری 
نداریم و خود مشتری هم دقیقا نمی داند و یک محصول نهایی را اعالم 
می کند و درخواســتش هم همین اســت. این دانش درکشورمان خیلی 
وجود نــدارد و ما را دچار چالش می کند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم 
که در واحد تحقیق و توسعه مان یک پایلوت از خط تصفیه روغن ایجاد 
کنیم که بتوانیم در این خطوط فعالیت کنیم و عمده فعالیتی که در حال 

حاضر در برنامه مان است صنایع پایین دستی روغن است.
دمیرچی در پایان گفت: واقعیت این اســت کــه صنعتگر ایرانی نیاز به 
حمایت دارد که بتواند در رســیدن به اهدافی که برای خود تعریف کرده 

است موفق باشد.
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گفتگوی کوتاه ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا
کانادا  گیل  مک  غذایی  صنایع  دانشگاه  استاد  وزی  نور ابراهیم  مهندس  با 

مجله صنعت غذا در سفری که مهندس نوروزی به 
کشور داشت گفتگوی کوتاهی در خصوص افتخارات 
ایشان و توصیه وی به دانشجویان صنایع غذایی که 
عالقمند به کسب تخصص بیشتر هستند، داشت که 

توجه خوانندگان محترم را به آن جلب می کنیم:
سوال: شما به تازگی افتخاری برای کشور و جامعه 
صنعت غذا کسب و از فرماندار کانادا تندیس دریافت 
نموده اید. لطف کنید توضیح بیشـــــتری در این باره 

بدهید.
در گذشـــــته تشـــــویق نامه های زیـــــادی در بخش 
صنعت غذا، بهداشت و ایمنی کسب کرده ام این بار 
باعث خوشـــــحالی بود که از دفتر فرمانداری کل که 
نماینده ملکه الیزابت است به من خبر داده شده که 
بعد از سه سال تحقیق به وسیله چندین کمیته این 
مدال افتخار و لیاقت که در زمینه فعالیت های انسان 

دوستی و داوطلبانه است به من داده شده است.
من بـــــا فعالیت های خاص در رشـــــته خودم که به 
صورت فرهنگی و اجتماعی به جامعه ارائه داده ام چه 
در کانادا و چه در خارج از کانادا مثل هند و نروژ و ایران 

مورد توجه این کمیته ها قرار گرفته است.
گرفتن این مدال سه شـــــرط داشت، یکی به مدت 
طوالنی این فعالیت ها انجام شده باشه، دوم این کار 
حائز اهمیت باشد که کمیته این را تشخیص می دهد 
و سوم اینکه هیچ نفع مادی از این کار حاصل نشده 

باشد.
کمیته سه سال بررسی کرده است تا مطمئن شود 
فعالیت من این شـــــرایط را داشته است تا قبول واقع 

بشود.
البته من تمام ایـــــن کارها رو انجـــــام داده ام چون 
اعتقاد داشـــــتم باید کاری انجام دهم، ولی تشـــــویق 
همیشه باعث خوشـــــحالی و پیشـــــرفت هر انسانی 
می شود و نقش مهمی دارد و باعث افزایش تالش هر 

شخصی می شود.
غ التحصیالن  سوال: شرایط برای دانشجویان و فار
ایرانی برای ادامه تحصیل یا کار در دانشگاه های بزرگ 
چیست؟ و توصیه شما برای این فعالیت ها چیست؟

من نزدیک به 50 ســـــال در کانادا هســـــتم و اولین 
مدرک تحصیلی ام را در ایران گرفتـــــه ام  و برای ادامه 
تحصیل به کانادا رفتـــــه ام. با توجه به متفاوت بودن 

شـــــرایط برای افراد در صورت تمایـــــل می توانند این 
کار را انجام بدهند. نیاز به داشتن مدارک باال نیست 
ولی دارا بودن تخصص و مهارت باال الزم است. امروزه 
تحصیالت طوالنی ممکن اســـــت مثمر ثمر نباشد و 
در ضمن تحصیل حتما باید به دنبال کسب مهارت 

باشند.
من هر ده سال به دنبال یک تخصص خبره رفته ام. 
انجمن شیمی شیمیدانان کبک و انجمن بهداشت 
و ایمنی کانادا را گرفته ام و اولین ایرانی هســـــتم که به 
عنوان دانشمند مواد غذایی در سال 2013 شناخته 

شده ام.
هر چه من در این ســـــال ها با کوشـــــش به دســـــت 
آورده ام بدون کمک همکاران، دوســـــتان و استادان 
هرگز امکان پذیر نبود. هر چه به دست آورده ام با این 

افراد سهیم هستم.
همیشه جای پیشرفت وجود دارد و نبابد فعالیت ها 
را بر روی یـــــک موضوع متمرکز کنیـــــم باید خالقیت 
داشته باشیم و به دنبال موضوعاتی باشیم که شرایط 
خوب را به وجـــــود می آورد. ایرانیان افـــــراد باهوش و 
موفق هستند و نباید در انجام کارها مایوس شویم. 

ایرانیان در هر جای دنیا باعث افتخار هستند.
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رئیس اتاق شیراز: 
کمیته برای رفع 

چالش های حذف 
ارز ترجیحی به ویژه 

برای دامداران 
تشکیل شود

کید بر اینکـــــه حذف ارز ترجیحـــــی یک اقدام  جمال رازقی بـــــا تأ
فوق العاده مفید اســـــت، گفت: طراحان آیت سیاست پایان مسیر 
را ندیده اند و همین مســـــئله چالش هایی به دنبال دارد که باید با 

ایجاد کمیته ای آنها را رفع کرد.
 ،) گروفودنیوز به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشـــــاورزی)ا
به نقـــــل از اتاق بازرگانی ایران؛ پنجاه و پنجمین جلســـــه شـــــورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با دستور جلسه 
بررسی تأثیر عبور از ارز ترجیحی به ارز نیمایی در تأمین نهاده های 
دامی و همچنیـــــن احیای بنـــــد )غ( ماده 11۹ قانـــــون امور گمرکی 
الت و تجهیـــــزات تولیدی  در خصوص معافیت واردات ماشـــــین آ
- صنعتـــــی- معدنی و کشـــــاورزی از حقوق ورودی در ســـــال 1401 
برگزار شد. انتقاد از عملکرد بانک ها در نسبت مصارف به منابع از 
ح شده در شورای گفت وگو دولت و بخش  مهم ترین مباحث مطر
خصوصی در استان فارس بود که پیشنهادهایی برای بهبود این 

ح شد. امر مطر
، در این نشســـــت، گفت: فقط سه دهم درصد  رئیس اتاق شیراز
تسهیالت بانک ها در حوزه ســـــرمایه گذاری پرداخت شده که رقم 
بسیار پایینی است و باید فشـــــار به بانک ها آورده شود تا این رقم 

بهبود یابد.
جمال رازقی افـــــزود: در حوزه بانک ها و ســـــرمایه گذاری آمادگی 
داریم اطالعاتـــــی از عملکرد بانک ها و پیشـــــنهاد هایی ارائه دهیم 

در سایر موارد نیز جلســـــات اختصاصی و کارشناسی برگزار شود تا 
مشکالت این حوزه برطرف شود.

رئیس اتاق شیراز با اشاره به اینکه درباره دستور کار مرتبط با ارز 
ترجیحی و چالش های این حوزه ادامه داد: حذف ارز ترجیحی کار 
فوق العاده ای بوده اما طراحان آن انتهای مسیر را ندیدند و همین 

مشکالتی ایجاد خواهد کرد.
به گفته وی، در شرایط کنونی صادرات اصاًل توجیه ندارد و باید 

ج کشور باشیم. در آینده منتظر قاچاق کاال از خار
ح شـــــده در جلســـــه گفت: برای  رازقی با اشـــــاره به مباحث مطر
اینکه این مسئله ارز ترجیحی و چالش های مرتبط با آن به ویژه در 
حیطه کاری دامداران حل شود و تا به کالف سردرگم تبدیل نشده، 
کمیته ای در دفتر معاونت امور اقتصادی تشکیل شود و مصوبه آن 

نیز به عنوان مصوبه شورای گفت وگو قرار گیرد.
وی با اشاره به دستور دیگر جلســـــه درباره احیای قانون گمرکی 
برای معافیت واردات ماشین آالت و تجهیزات تولیدی تصریح کرد: 
الت تولیدی معافیت سود و عوارض  از زمان انقالب ورود ماشین آ
گمرکی داشت اما مجلس امســـــال این قانون را در چنین شرایطی 
لغو کرده است و پیشنهاد می شـــــود نامه ای برای انعکاس به وزیر 
اقتصاد، صمت و معاون اقتصادی رئیس جمهور نوشته شود چون 

این مسئله به تولید کشور ضربه می زند.
به عقیـــــده رازقی، همه جوانـــــب در لغو این قانون دیده نشـــــده 
ک بر میزان ســـــرمایه گذاری  کنون میزان اســـــتهال به خصوص که ا

پیشی گرفته است.

سالمت غذا پیش 
شرط رسیدن به 
امنیت غذایی 
است

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور گفت: سالمت 
غذا پیش شرط و الزمه رسیدن به امنیت غذایی است و هر اتفاق مثبت 
و منفی در این بخش می تواند اثرات مثبت و منفی در سالمت عمومی، 

تجارت، اقتصاد و اشتغال در دنیا داشته باشد.
به گزارش ایسنا؛ محمدکاظم رمضانی در همایشی که به مناسبت روز 
جهانی غذا برگزار شد، اظهار کرد: مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 
قطعنامه ای در دسامبر سال 201۸ میالدی، روز ۷ ژوئن 201۹ )مطابق 
با 1۷ خرداد  1۳۹۹ ( را به عنوان اولین روز جهانی سالمت غذا اعالم کرد. 
سازمان های غذایی و بهداشتی سازمان ملل متحد شامل سازمان خوار 
و بار کشاورزی)فائو(، سازمان بهداشت جهانی و کمیسیون مقررات مواد 
گاهی در مورد مسائل سالمت  غذایی نیز در سراسر جهان برای افزایش آ

غذا و کمک به اهداف توسعه سازمان ملل تالش می کنند.

ر   خبـا ا
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وی ادامه داد: سالمت غذا پیش شـــــرط و الزمه رسیدن به امنیت 
غذایی اســـــت و در دنیایی که تامیـــــن غذا زنجیره جهانی اســـــت هر 
حادثه ای در ســـــالمت غذا می تواند اثرات منفی بر سالمت عمومی، 
تجارت و اقتصاد در ابعاد جهانی را به همراه داشـــــته باشد. از طرفی 
بهبود ســـــالمت مواد غذایی به بهبود تجارت و اشـــــتغال و همچنین 

کاهش فقر کمک می کند.
دبیر علمی همایش روز جهانی سالمت غذا اضافه کرد: هر کس حق 
دارد غذای سالم و مغذی و کافی داشته باشد، ولی متاسفانه امروزه 
تقریبًا از هر 10 نفر در جهان یک نفر پس از خوردن غذای آلوده بیمار 
می شود. وقتی غذا سالم نباشـــــد کودکان نمی توانند آموزش ببینند 
بزرگســـــاالن نمی توانند کار کنند و بدون شک توســـــعه انسانی اتفاق 

نمی افتد.
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور تصریح کرد: 
با توجه به اهمیت این موضوع سازمان حفظ نباتات کشور نخستین 
رویداد مهم جهانی سالمت غذا در کشور را برگزار کرد تا بتواند با تبیین 
مســـــئولیت مشـــــترک دولت، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ضمن 
کمک به ارتقاء سالمت محصوالت کشاورزی، این موضوع را در کشور 

نهادینه کند.
وی در پایان گفت: باید به خاطر بســـــپاریم که برای بهبود سالمت 
زنجیره غذایی باید بنویســـــیم آنچه را انجام می دهیم و انجام دهیم 
آن چه را که می نویسیم. سالمت غذا یعنی تالش مشترک و مسئولیت 
مشـــــترک و بپذیریم که قدرت و پایداری سیستم سالمت غذا نیازمند 
ایجاد شفافیت، همکاری و ارتباطات متقابل است پس  باید مصرف 
کنندگان را در این سیستم دخیل کنیم و از نقش و تاثیر علم نواوری و 

فناوری در مدیریت زنجیره مزرعه تا سفره غافل نشویم.

رئیس هیأت مدیره 
انجمن صنایع لبنی: 

پیشنهاد توزیع 
کاالبرگ به  لبنیات با 

دولت ارائه شده 
است

میراســـــالم تیموری از جزئیات طرحی برای افزایش سرانه مصرف و 
توزیع لبنیات با کاالبرگ خبر داد که به تازگی به دولت ارائه شده است.

  ،) گروفودنیوز به گزارش پایـــــگاه خبری صنعت غـــــذا و کشـــــاورزی)ا
میراسالم تیموری در نشست خبری به مناســـــبت روز جهانی شیر با 
بیان اینکه اصالح یارانه ها برای محصوالت لبنی در صورتی که برنامه ای 
وجود نداشته باشد موجب کاهش مصرف می شود، اظهار داشت: به 
تازگی طرحی را به دولت ارائه داده اند که لبنیات با کاال برگ توزیع شود 

که در این صورت سرانه مصرف افزایش خواهد یافت.

رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع لبنی با اشاره به جزئیات این طرح 
گفت: با احتساب سرانه مصرف ۹0 کیلوگرم هزینه خانوار شیر در ماه ۷5 
هزار تومان خواهد شـــــد بنابراین به دولت پیشنهاد دادیم که معادل 
این میزان را کاال برگ محصوالت لبنی به مـــــردم بدهد تا آنها بتوانند 

صرفًا اینگونه محصوالت را خریداری کنند.
گر فقـــــط منظور برای  وی افـــــزود: مبالـــــغ یارانـــــه ۳00 و 400 تومان ا
جبران افزایش 4 قلم کاال باشد بسیار مناسب است و حتی بیشتر هم 
می باشد،  اما واقعیت این اســـــت که اصالح 4 قلم کاال موجب افزایش 
قیمت ســـــایر کاالها هم شده اســـــت. بنابراین برخی از خانواده ها به 
دنبال خرید محصوالت ضروری تر هستند و از خرید محصوالت لبنی 
غافل می مانند در حالی که تأثیر این محصوالت لبنی برای ســـــالمتی 

بسیار مهم است.
تیموری افزود: در صورتی که دولت کاال برگ محصوالت لبنی توزیع 
کند خانواده ها به میزان کافی از اینگونه محصوالت استفاده خواهند 

کرد و سالمتی آنها کمتر در معرض خطر قرار می گیرد.
گر دولت برنامه های مقابله ای با کاهش مصرف  وی پیش  بینی کرد: ا
محصوالت لبنی نداشته باشـــــد پس از اصالح یارانه ها در کوتاه مدت 

سرانه مصرف 15 تا 20 درصد کاهش یابد.
وی در پاســـــخ به اینکه بخشـــــی از وظایـــــف صنایـــــع لبنی کاهش 
هزینه های تولید است و نباید به هر قیمتی که صنایع لبنی تولید کردند 
مردم قیمت آن را بپردازد، گفت: دقیقًا حرف درســـــتی است و ما هم 
به اینگونه قیمت گذاری که بر اساس هزینه های تولید باشد اعتراض 
داریم و طرحی را با اتاق بازرگانی بررسی می کنیم که نوع قیمت گذاری ها 

را تغییر دهیم.
تیموری افزود: در روش قیمت گذاری بـــــه ازای هزینه تولید، امکان 
رقابت و بهـــــره وری پایین می آیـــــد دولت باید اجازه بدهـــــد بازارهای 
صادراتی باز باشد تا تولیدکنندگان در مقایسه با شرکت های بزرگ دنیا 

خودشان را ارزیابی کرده و بهره ور سازند.
به گفته وی، در شـــــرایط فعلی نه شرکت ها می توانند بهره وری خود 
را اثبات کنند و نه دیگران می توانند کم بهره ور بودن این شرکت ها را 

نشان دهند.

مشاور انجمن 
صنایع لبنی: دولت 
برنامه ای برای 
افزایش مصرف شیر 
کند اجرا 

حســـــین چمنی با بیان اینکه وزارت بهداشت در نامه به وزیر جهاد 
ح توزیع شـــــیر در مدارس شده است،   کشاورزی خواستار احیای طر
، دولت باید برنامه ای برای  گفت: با توجه به کاهش سرانه مصرف شیر

افزایش مصرف در کشور اجرا کند.

News
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(، حسین  گروفودنیوز به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی)ا
چمنی در نشست مطبوعاتی به مناســـــبت روز جهانی شیر اعالم کرد:  
سرانه مصرف شیر در ایران نسبت به میانگین جهانی بسیار پایین است 
و دولت باید برنامه هایی برای افزایش ســـــرانه مصرف این ماده مهم و 

اساسی و تاثیر گذار در سالمت مردم داشته باشد.
مشاور انجمن صنایع لبنی با اشـــــاره به کاهش قدرت خرید مردم و 
ارزش ریال اعالم کرد: مصرف لبنیات هم متناســـــب با آن کاهش یافته 
که این کاهش مصرف در اجرای هدفمندی یارانه ها در دولت نهم 40 
درصد کاهش یافت و در هدفمندی فعلی هم که 20 اردیبهشت امسال 
گر حمایت هایی از  انجام شـــــد باید منتظر ماند. اما مشخص اســـــت ا

بخش مصرف انجام نشود مصرف دوباره کاهش می یابد.
چمنی شـــــیر را به عنوان یک ماده غذایی بسیار مهم توصیف کرد و 
گفت: با کاهش شیر در کشور سه گروه متضرر می شوند نخستین متضرر 
دولت است که فرصت شغلی 2 میلیون نفر تهدید می شود. عالوه بر آن 
هزینه های بهداشـــــت و درمان و هزینه های درمانی چند برابر تحمیل 
خواهد شد و توزیع کشـــــور هم با کاهش تولید ناخالص ملی افت پیدا 

می کند.
وی دومین متضرر کاهش مصرف شـــــیر را صنعت اعالم کرد و گفت:  
درآمدهای این شرکت به شدت کاهش یافته و حاشیه سود آنها افت 

پیدا می کند.
به گفته این مسئول سومین گروه مردم هستند که از کاهش مصرف 
شیر آسیب می بینند زیرا مشکالت بیماری بیشتر می شود ساالنه 140 
هزار نفر دچار شکستگی استخوان می شوند و برخی از آنها تا آخر عمل 

زمین گیر شده و یا برخی می میرند.
وی سرانه مصرف شیر در کشور را بنا بر اعالم وزارت بهداشت کمتر از 
۷0 کیلوگرم عنوان کرد و گفت:  این در حالی اســـــت که سرانه مصرف در 

2۷ کشور اروپایی 2۶0 کیلوگرم است.
چمنی همچنین گفت: ۸ دهک پایین بســـــیار کمتر از ۷0 کیلوگرم در 

سال مصرف می کنند.
طرح شیر مدارس در دولت روحانی متوقف شد

کید کرد و گفت: این طرح مهم پس از  وی به احیای شـــــیر مدارس تأ
10 ســـــال فعالیت خود که اثرات مثبتی در سالمتی دانش آموزان کشور 
داشـــــت در دولت روحانی متوقف شد و دولت ســـــیزدهم باید به فکر 

احیای این طرح باشد.
 ، مشـــــاور انجمن صنایع لبنی دالیل توقف این طرح را کمبود اعتبار
نداشتن پیوســـــت فرهنگی و نیز مجهز نبودن بســـــیاری از مدارس به 

یخچال های سردکن عنوان کرد.
حسین چمنی با اشـــــاره به آسیب شناسی اجرای شـــــیر مدارس در 
سالهای گذشـــــته گفت: اصرار بر مناقصه شیر مدارس منجر به کاهش 
کیفیت شیرمدارس شـــــد و در عین حال اصرار بر استانی کردن بودجه 
این طرح منجر به تاخیر در توزیع شیر مدارس شد به نحوی که سال 

تحصیلی در حال اتمام بود اما هنوز وعده ها توزیع نشده بود.
گر  چمنی با خطاب قرار دادن مســـــئوالن آموزش و پـــــرورش گفت: ا
می خواهید اشتباهات گذشـــــته را تکرار کنید، بهتر است به سراغ شیر 
مدرســـــه نروید چون اجرای نادرســـــت این طرح منجر به تثبیت شیر 

گریزی در نسل آتی خواهد شد.

دبیر انجمن 
واردکنندگان برنج: 
افزایش قیمت 
جهانی برنج/ تسریع 
در واردات برنج 
باعث تنظیم بازار 
داخلی می شود

مسیح کشاورز از تنظیم بازار برنج در صورت تسریع در روند واردات با 
اجرای تعهدات دولت خبر داد و گفت: تصمیم نهایی برای ممنوعیت 

فصلی واردات برنج قبل از افزایش مجدد قیمت ها اعالم شود.
به گزارش ایرنا؛ مسیح کشاورز در خصوص وضعیت واردات برنج و میزان 
ذخایر آن، افزود: واردکنندگان با مشکل جدی عدم اجرای قانون بودجه 
ســـــال 1401 در بحث عوارض گمرکی، قیمت گذاری دستوری روی برنج 
کستان  وارداتی، افزایش نرخ جهانی برنج، انحصار واردات برنج از هند و پا
و همچنین ممنوعیت فصلی واردات برنج روبرو هستند که همین عوامل 

موجب کاهش واردات شده است.
وی اضافه کرد: چندی پیش در جلسه ای آمار کسری برنج توسط بخش 
خصوصی اعالم شـــــد و از دولت خواســـــتیم تمهیداتی برای رفع مشکل 
واردات بیندیشد که روز دوشـــــنبه هفته گذشته به دفتر امنیت غذایی 

وزارت جهاد کشاورزی دعوت شدیم و مشکالت را مطرح کردیم.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به میزان کسری برنج، گفت: 
با توجه به گذران ایام نوروز و ماه مبارک رمضان و افزایش مصرف طی این 
مدت، نیاز بود در دو ماه گذشته 400 هزار تن برنج وارداتی تامین و وارد 
کشور شود، اما متاسفانه با وجود حجم باالی مصرف تنها 2۷0 هزار تن 

برنج وارد کشور شد که برای کسری کافی نبود.
 ، وی همچنین درباره اجرای قانون بودجه امســـــال در گمرکات کشور
گفت: بودجه 1401 ابالغ شده، اما در گمرکات اجرایی نمی شد؛ به  طوری  
که گمرکات بر اســـــاس بودجه سال گذشـــــته )1400( کار می کردند، یعنی 
مبنای محاســـــبه ارزش گمرکی از 4200 به ETS )میانگین نرخ نیمایی و 
گر عوارض گمرک و سود بازرگانی تغییر نکند، تفاوت 2 تا  بازار آزاد( نبود و ا
۳ هزار تومانی در هر کیلو برنج مابه التفاوت را باید واردکننده پرداخت کند 

که همین امر باعث شد واردکننده ریسک نکند و برنج وارد کشور نشود.
کنون نزدیک چند روز  دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران ادامه داد: ا
است که نرم افزارها بروزرسانی شده و قانون در گمرکات اجرایی می شود 

که همین امر می تواند روند واردات را تسریع دهد.
تعیین قیمت برنج بر مبنای افزایش نرخ های جهانی 

کشاورز مشکل بعدی را قیمت گذاری دســـــتوری برنج وارداتی توسط 
وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و گفت: در سال 1400 قیمت دستوری 
برای برنج وارداتی تعیین شـــــده بود و واردکنندگان همکاری کردند، اما 
کنون ما با افزایش قیمـــــت جهانی برنج و هزینه هـــــای واردات ازجمله  ا
افزایش عوارض گمرکی روبرو هســـــتیم، بنابراین ثبت سفارش ها باید بر 

اساس قیمت های جدید اعمال شود.
به گفته وی، برای واردکننده به صرفه نیست که برنج وارداتی کیلویی ۳5 
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هزار تومان برایش تمام شود و بعد با قیمت دستوری سال گذشته دولت 
با نرخ ۳0 تا ۳1 هزار تومان محصول را روانه بازار کند.

تصمیم گیری نهایی برای برداشتن ممنوعیت فصلی 
دبیر انجمن واردکنندگان برنج درباره ممنوعیت فصلی واردات برنج 
بیان کرد: ممنوعیت فصلی واردات برنج باعث گرانی این محصول توسط 
کستان شده است، به طوری که قبل از اجرایی  کشورهایی مانند هند و پا

ممنوعیت این کشورها قیمت برنج خود را گران می کنند.
کشاورز افزود: همچنین حذف برنج تایلندی از لیست واردات توسط 
شـــــرکت بازرگانی دولتی ایران باعث ایجاد انحصار در بازار خرید هند و 
کســـــتان شـــــود که درنهایت همه این ها منجر به تجربه تلخ 1400 در  پا

افزایش قیمت برنج خارجی و ایرانی شد.
وی گفت: شـــــرکت بازرگانی دولتـــــی با عرضه ذخایـــــر احتیاطی خود 
برای عید و ماه مبارک رمضان به طور مقطعی باعث کاهش قیمت این 
محصول در بازار شد، اما با خرید خود در حجم باال موجب افزایش قیمت 

برنج در بازار جهانی شد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج بر این باور اســـــت که شرکت بازرگانی 
دولتی ایران تامین کننده نیاز اســـــتراتژیک کشـــــور است، بنابراین الزم 
است خرید برنج احتیاطی کشور را به تدریج انجام دهد تا برنج را با قیمت 

مناسب خریداری و در صورت نیاز به بازار عرضه شود.
تعدیل قیمت برنج در بازار توسط بخش خصوصی 

کشاورز با بیان اینکه واردات برنج از سوی بخش خصوصی می تواند 
کنون دولت تعهداتی  قیمت این محصول را در بازار تعدیل کند، گفت: ا
را به واردکنندگان داده تا ثبت سفارش جدید با قیمت های جدید اعمال 
شود، همچنین تصمیم گیری برای ممنوعیت فصلی واردات برنج باید در 
این هفته مشخص شود تا کشورهای صادرکننده برنج اقدام به افزایش 

قیمت این محصول نکنند.
وی اضافه کرد: به طور حتم تسریع در ثبت سفارش ها و واردات این 
محصول می تواند از نوسان قیمت بازار برنج جلوگیری کند. در صورت 
حمایت دولت، بخش خصوصی تالش دارد با واردات برنج تایلندی کیفی 
بازار متنوعی ایجاد کند که همین امر باعث تعدیل قیمت ها و ورود برنج 

کیفی به بازار ایران خواهد شد.

رئیس انجمن 
گاوداران:  صنفی 
میزان تولید شیر 

کشور مطابق با  در 
کشورهای  میانگین 

اروپایی است

احمد مقدســـــی گفت: میزان تولید شـــــیر دام های کشور مطابق با 
میانگین کشورهای اروپایی است و مشکلی از این نظر وجود ندارد.

(، احمد  گروفودنیوز به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی)ا
مقدسی در نشســـــت خبری که به مناسب روز جهانی شیر برگزار شد، 

اظهار کرد: دولت تصمیم گرفت ارز 4200 تومانی را حذف کند و ما نیز 
مخالف این ارز بودیم زیرا در چند سال گذشته مشکالت بسیاری در 

این زمینه ایجاد شد.
وی ادامه داد: قرار بر این شـــــد که وقتی دولت ارز را حذف می کند 
نهاده هایی که به گاوداری ها طلـــــب دارد پرداخت کند اما تا به امروز 
۳5 هزارتن جوی پنج استان تحویل داده نشده است. همچنین وزارت 
جهاد پیش از اینکه مطالبات ماه های قبل تولیدکنندگان را بپردازد در 
ک دام را با نرخ نیمایی وارد سامانه بازارگاه  10 روز آخر اردیبهشت خورا

کرد ولی دامداران به دلیل کمبود نقدینگی توان خرید نداشتند.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفـــــی گاوداران تصریح کرد:تا به امروز 
از 20 هـــــزار میلیارد تومان تســـــهیالتی کـــــه قرار بود بـــــه دامداری ها و 

مرغداری ها داده شود 1100 میلیارد تومان پرداخت شده است.
به گفته وی گپ تامین نقدینگی به بخش تولید آسیب بسیاری وارد 
می کند و نیاز است که دســـــتگاه های مربوطه حرکت های جهادی در 

این زمینه داشته باشند تا تولید دچار ضرر نشود.
مقدســـــی در ادامه گفت: میزان تولید شیر دام های کشور مطابق با 

میانگین کشورهای اروپایی است و مشکلی از این نظر وجود ندارد.
وی در پایان گفت: یکی از شـــــرکت های متعلق به ســـــازمان تعاون 
روستایی نهاده دامی فروردین ماه را در ســـــامانه بازارگاه به گاوداران 
فروخته اســـــت و پول آن را نیز دریافت کرده، ولـــــی هنوز نهاده به آنها 

تحویل نداده است.

شرکت بازرگانی 
دولتی اعالم 
کرد؛١5٠ هزار تن 
از روغن مورد نیاز 
کشور در داخل 
تامین می شود

کی مورد نیاز ســـــاالنه  در حال حاضر 150 هزار تن از روغن خورا
کشور در داخل و یک و نیم میلیون تن نیز از محل واردات تأمین 

می شود.
 ،) گروفودنیوز به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی)ا
، بیش از  شـــــرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد؛ در حال حاضر
1۸۳ هزار هکتار از زمین های کشـــــور زیر کشت کلزا قرار دارد که از 
آن حدود 2۹5 هزار تن از این دانه روغنی برداشـــــت می شود و با 
توجه به اجرای سیاســـــت های حمایتی در جهت خرید تضمینی 
کاران و افزایش ســـــطح زیر کشـــــت و میزان تولید  محصول از کلزا
این محصول اســـــتراتژیک، انتظار می رود وابستگی کشورمان به 

روغن های وارداتی کاهش پیدا کند.
بر این اســـــاس هر چند اســـــتان خوزســـــتان به عنـــــوان قطب 
کشاورزی کشـــــور شناخته می شـــــود اما در زمینه تولید دانه های 
روغنی و کلزا، استان گلســـــتان با بیش از 51 هزار هکتار سطح زیر 
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کشت و برداشت ۸0 هزار تن کلزا در رتبه نخست قرار دارد.
بعد از استان گلستان، استان خوزستان با 45 هزار و 500 هکتار 
سطح زیر کشت و برداشت ۷۶ هزار تن کلزا در رتبه دوم قرار دارد و 
استان های فارس، خراسان شمالی، اردبیل، مازندران، سیستان 
و بلوچستان، کرمان، آذربایجان غربی، ســـــمنان و اصفهان نیز از 
دیگر تولیدکنندگان عمده دانه های روغنی و کلزا در کشور هستند.

کی مورد نیاز  گفتنی است، در حال حاضر 150 هزار تن از روغن خورا
ساالنه کشـــــور در داخل و یک و نیم میلیون تن نیز از محل واردات 
تأمین می شـــــود و با برنامه ریزی به عمل آمده برای توســـــعه کشت 
کلزا و ســـــایر دانه های روغنی از طریق اقدامـــــات حمایتی همچون 
کشت قراردادی، انتظار می رود با افزایش تولید، میزان خودکفایی 
کشورمان در زمینه روغن مصرفی به تدریج تا 50 درصد افزایش یابد.

شرکت بازرگانی 
دولتی اعالم 

کرد؛140 هزار تن 
شکر تولید داخل در 

راه بازار

ع نیشکر کشور و ارسال  با برداشت محصوالت جدید بهاره از سطح مزار
، تولیدات داخلی این محصول برای  آن ها به کارخانجات تولید شـــــکر

توزیع و مصرف، وارد بازار خواهد شد.
(، به نقل از  گروفودنیوز به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی)ا
شرکت بازرگانی دولتی ایران، با برداشت محصوالت جدید بهاره از سطح 
، تولیدات  ع نیشکر کشور و ارســـــال آن ها به کارخانجات تولید شکر مزار

داخلی این محصول برای توزیع و مصرف، وارد بازار خواهد شد.
این گزارش می افزاید، 140 هزار تن شـــــکر استحصال شده از محصول 
نیشکر تولید داخل، برای تنظیم بازار این کاالی استراتژیک به صورت 

سراسری توزیع خواهد شد.
کنون، 150 هزار تن شکر  بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تا
نیز برای مصارف صنف و صنعت و خانوار توزیع شـــــده است و 100 هزار 
تن از این کاال نیز توسط شـــــرکت بازرگانی دولتی ایران در جریان توزیع 

قرار دارد.
کی است، تأمین شکر کشور از منابع داخلی و خارجی به  این گزارش حا
طور مستمر ادامه دارد که با توجه به افزایش تولیدات داخلی و تأمین از 
طریق واردات، انتظار می رود با توزیع این محصول راهبردی، بازار شکر 

به آرامش و ثبات می رسد.
گفتنی اســـــت، با اصالح قیمت شـــــکر و ایجاد مزیت وارداتی برای آن، 
ثبت ســـــفارش جدید بخش خصوصی برای واردات آن آغاز شـــــده و به 
این ترتیب، بخشی از شـــــکر مورد نیاز کشور توســـــط این بخش تأمین 

خواهد شد.

دبیر انجمن صنایع 
کنسانتره  آبمیوه و 
کرد: ارزش  عنوان 
صادرات یک بشکه 
کنسانتره انار، بیشتر 
از نفت!

ولی اهلل داوودآبادی گفت که یک بشـــــکه کنسانتره انار به مراتب 
گر بر صادرات این گونه  قیمت باالتری از یک بشـــــکه نفت دارد و ا
کید شـــــود به نفع  کـــــه ارزش افـــــزوده باالیی دارنـــــد تا محصوالت 

واحدهای کشاورزی هم هست.  
به گزارش ایسنا؛ ولی اهلل داوود آبادی با اشاره به تعطیلی برخی 
کارخانجات به دلیل کمبود ســـــرمایه در گردش، اظهار کرد: دولت 
باید آمار تولید و مصرف را داشته باشـــــد تا ریشه تعطیلی واحدها 
و کم و زیاد شدن ســـــرانه مصرف را بداند. اما حتی از صادرات هم 
رقم دقیقی در دسترس نیست. فقط می دانیم بیشترین صادرات 
کثر کارخانجات برای تولید  در بخش کنسانتره است. به طور کلی ا
کنســـــانتره ایجاد شـــــدند، اما در کنار آن به تولید آبمیوه هم روی 

آوردند.
وی با بیان اینکه صادرات آبمیوه محدود به کشـــــورهای اطراف 
اســـــت، تصریح کرد: اما کنســـــانتره زمانی به اروپا، فرانسه، آلمان، 
ایتالیا و آمریکا هم صادر می شـــــد که بعد از اعمال تحریم ها تقریبا 
محدود شـــــد. در حال حاضر بیشـــــتر ترکیه کنســـــانتره در ایران را 
کســـــتان، روسیه و آلمان  می خرد و خودش صادر می کند. عراق، پا
، خریدار کنســـــانتره ایران هستند. اما آبمیوه به  نیز به مقدار کمتر

افغانستان، عراق و سایر کشورهای همسایه صادر می شود.
به گفته دبیر انجمن صنایع آبمیوه و کنسانتره ساالنه حدود ۷0 
تا ۸0 هزار تن کنسانتره در کشور تولید می شود که 20 تا ۳0 هزار تن 

از آن در داخل مصرف و مابقی صادر می شود.
، گفت: یک بشـــــکه  وی با اشـــــاره به ارزش باالی کنســـــانتره انار
کنسانتره انار به مراتب قیمت باالتری از یک بشکه نفت دارد. برای 
مثال ممکن اســـــت قیمت هر بشکه نفت حدود 100 دالر باشد، اما 
یک بشکه انار ارزش بیشـــــتری دارد. قیمت هر دانه انار در آمریکا 
گر روی  حدود ســـــه دالر اســـــت که کیفیت انار ایران را هم ندارد. ا
کید  صادرات این گونه محصوالت که ارزش افزوده باالیی دارند تا

شود به نفع واحدهای کشاورزی هم هست.  
آمریکا، مشتری پر و پا قرص کنسانتره انار ایران

داوود آبـــــادی ادامـــــه داد: در یک مقطـــــع زمانی آمریـــــکا یکی از 
مشـــــتریان پر و پا قرص کنسانتره انار ایران بود و در مقاطع دیگری 
هم ژاپن حتی در داروخانه های خود کنســـــانتره انار می فروخت. 
کره هم از دیگر مشتریان کنســـــانتره انار ایران بود. اما بعد از سالی 
که ســـــرما به باغات انار زد برخی از مشـــــتریان از دست رفتند. این 
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در حالی اســـــت که وزارت جهاد کشاورزی در چنین شرایطی باید 
رســـــیدگی می کرد و به طور کلی باید به دنبال افزایش باغ های انار 

باشد.
به گفتـــــه دبیر انجمن صنایع آبمیوه و کنســـــانتره ظرفیت تولید 
باالســـــت و صادرات به مشـــــتریان و قوانین کشـــــور بستگی دارد. 
گر تمـــــام ظرفیت کارخانجات کشـــــور فعالیت کنند  به طور کلی ا
و قوانین ثبات داشـــــته باشـــــند، ظرفیت صادرات خیلی بیشتر از 
شرایط فعلی است. همچنین افزایش صادرات نیاز به حل مسائل 
و مشکالت بانکی، امکان استفاده از ال سی و رفع تحریم ها دارد. 
در سال های اخیر به دلیل این که پول باید به صرافی یک کشور 
واسطه می رفت، مشکالت زیادی برای تولیدکنندگان ایجاد کرد و 
پول های زیادی با این روش از بین رفتند. در ســـــال های اخیر به 
طور کل جابجایی پول مســـــئله مهمی بوده که باعث شده برخی 
مشتری ها را از دســـــت بدهیم و جایگزین کردن آن ها نیز زمان بر 

است.

جزئیات تازه 
از واردات 

شیرخشک های 
رژیمی

اعالم گمرک ایـــــران در رابطه با ورود جدیـــــد محموله های 
شیرخشک رژیمی و به جریان افتادن اظهارنامه بیش از 5۹0 
هزار قوطی برای ترخیص، بار دیگر تأیید می کند که ســـــازمان 
غذا و دارو حتی قبـــــل از واردات،  در جریان ورود یک میلیون 

قوطی شیرخشک بوده است.
به گزارش ایسنا؛ پیگیری ایسنا، از گمرک ایران برای دریافت 
آخرین وضعیت ترخیـــــص محموله های شیرخشـــــک رژیمی 
اطفال با این توضیح لطیفی-ســـــخنگوی گمرک- همراه شد 
که از مجموع 1۸ فقـــــره اظهارنامه قبلی حدود 400 هزار و ۶04 
قوطی شیرخشـــــک دارویـــــی از گمرک تهران ترخیص شـــــده 
اســـــت. این در حالی اســـــت که 22 فقره اظهارنامه در جریان 
کـــــه در مجموع 5۹0 هزار  انجام تشـــــریفات گمرکی قرار گرفته 
و ۸۶4 قوطی شیرخشـــــک را دربر می گیرد که برای 1۷ فقره از 
این اظهارنامه ها  حکم خروج صادر شده و به زودی ترخیص 

خواهد شد.
وی در رابطه با وضعیت شیرخشک های معمولی در جریان 
ترخیص نیز گفت که تعداد ســـــه فقره اظهارنامه شـــــامل 20۷ 
هزار و ۶4۸ قوطی شیرخشـــــک معمولـــــی در حال طی کردن 

تشریفات گمرکی قرار دارد.

 ماجرا از این قرار است که در اوایل اردیبهشت ماه و با کمبود 
در بازار برای تأمین شیرخشک رژیمی اطفال، سازمان غذا و 
دارو اعالم کرده بود که حدود یک میلیون از این شیرخشک 
کـــــردن فرایند ترخیص  در گمرک وجود دارد که در حال طی 
اســـــت. مدتی بعد گمرک ایران با این توضیح که مشکل این 
محموله ها تائید ثبت سفارش و تمدید تعهدنامه صاحب کاال 
برای انجام تعهدات قبلی است که هر دو باید از سوی سازمان 
غذا و دارو انجام شـــــود، اعالم کرد که توافقاتی برای ترخیص 

انجام و در حالی طی فرایند تشریفات گمرکی است.
چندی بعد در 2۶ اردیبهشت، گمرک آمار تازه ای منتشر کرد 
که نشان داد شیرخشـــــک های رژیمی موجود در گمرک،  یک 
میلیون نیســـــت؛ به طوری که در آن زمان در مجموع حدود 
۶00 هزار قوطی شیرخشک رژیمی و مابقی آن ۳0۳ هزار و 4۸ 

قوطی  مربوط به شیرخشک های  معمولی بوده است.
کنشی به حواشی  اما مدتی بعد ســـــازمان غذا و دارو در وا
ح کرد  شیرخشـــــک های وارداتی اظهارات قابـــــل تاملی مطر
مبنی بـــــر اینکه اطالعـــــی از ورود محموله های شیرخشـــــک 
رژیمی نداشـــــته و گمرک هم این ســـــازمان را در جریان قرار 
نداده اســـــت، در حالی این اعالم تکـــــرار ماجراهای قبلی در 
کید  حوزه واردات اقالم دارویی بود که مسئوالن غذا و دارو تا
کردند گمـــــرک نباید اجازه ورود اقالم بدون ثبت ســـــفارش را 
کنش هایی  می داده است. این موضع سازمان غذا و دارو با وا
از سوی گمرک همراه بود مبنی بر این که این سازمان مرجع 
تحویل گیرنده کاال نیســـــت و از سویی ســـــازمان غذا و دارو 
از ورود محموله های شیرخشـــــک، مطلع بوده و حتی ثبت  
ســـــفارش، چند ماه در کارتابل وزارت بهداشت مانده است، 
این موضوع البته در پیگیری از واردکنندگان هم تائید شـــــد 
کید کردند ســـــازمان غذا و دارو در جریـــــان واردات این  و تا
شیرخشک ها حتی قبل از خرید بوده و با هماهنگی آن، این 

واردات صورت گرفته است.
با این حال گذشـــــت مدتی کوتاه از این حواشـــــی و دریافت 
آمار جدید از واردات صورت گرفته و اقالم وارد شده طی هفته  
گذشـــــته نشـــــان داد که اخیرا مجموع ورود شیرخشک های 
دارویی به حدود یک میلیون قوطی رسیده است، این همان 
عددی است که ســـــازمان غذا و دارو ابتدای اردیبهشت ماه 
اعالم کرد و نشـــــان می دهد که این سازمان حتی قبل از ورود 
محموله هـــــا به گمرک هـــــم از جریـــــان واردات آن مطلع بوده 

است، هرچند که نسبت به آن ابراز بی اطالعی کرده بود.
در این رابطه باید یادآور شـــــد مکاتبه آبان ماه سال گذشته 
ک -رئیس  دارایی -رئیس ســـــازمان غذا و دارو- بـــــا پیمان پا
سازمان توسعه تجارت - را که با اشاره به مکاتبه معاون وقت 
فنی گمرک ایران مبنی بر قـــــرار گرفتن اطالعات کلیه کاالهای 
وارده به انبارهای مراجـــــع تحویل گیرنده به صورت برخط در 
سامانه جامع تجارت، درخواست می کند نسبت به دسترسی 
به اطالعات و رصد کاالهای ســـــالمت محور وارده به انبارها و 

گمرک اقدام شود.
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بخوانید و سالم باشید
کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت 

تغذیه

وزانه امگا۳ در کاهش فشارخون تاثیر مصرف ر

فواید مصرف میوه و سبزیجات برای کودکان بیش فعال
چندین مطالعه نشان داده اند که رژیم غذایی 
ممکــن اســت بــر عالئــم بیــش فعالــی ماننــد بــی 

توجهی و بی قراری تأثیر بگذارد.
به گزارش مدیکال نیوز تودی، داروها می توانند 
به کــودکان در مدیریت عالئم بیــش فعالی کمک 
کننــد، امــا ممکــن اســت عــوارض جانبی داشــته 

باشند.
یک مطالعه کوچک جدید نشان داده است که 
افزایش مصرف میوه و ســبزیجات می تواند توجه 
را در کــودکان مبتال به اختالل بیــش فعالی بهبود 

بخشد.
اختالل بیش فعالی، یکی از شایع ترین مشکالت 
رشــد عصبــی در دوران کودکــی اســت کــه حــدود 
5% از کودکان در سراســر جهــان را تحت تأثیر قرار 

می دهد.

اختالل بیش فعالی معمواًل در طول ســال های 
مدرسه ابتدایی )سنین 5 تا 11 سالگی( تشخیص 
داده می شــود، امــا می توانــد در دوران نوجوانــی 
یا حتــی بزرگســالی نیز تشــخیص داده شــود. این 
تشــخیص در بررســی های اجتماعــی در پســران 

تقریبًا ۳ برابر نسبت به دختران شایع است.
: عالئم این اختالل در کودکان عبارتند از

• خیال بافی
• ناتوانی در تمرکز روی کارها

• بی قراری
و  ش هــا  ز مو آ ز  ا ی  و پیــر ر  د مشــکل   •

دستورالعمل ها
• صحبت زیاد و ایجاد سروصدا
• انجام ریسک های غیرضروری

کنــون، نتایج یــک مطالعــه نشــان می دهد که  ا

رژیم غذایــی سرشــار از میوه و ســبزیجات ممکن 
اســت عالئــم بــی توجهــی را در کــودکان مبتــال به 

اختالل بیش فعالی کاهش دهد.
محققان به این نتیجه رســیدند که آن دسته از 
کودکانی کــه میوه و ســبزیجات مصــرف می کردند 
کمتــر مســتعد بی توجهــی بودنــد. آنها پیشــنهاد 
می کننــد کــه افزایش مصــرف ایــن غذاهــا ممکن 
است راهی برای کاهش عالئم بیش فعالی باشد.

58

محققان به افراد توصیه می کنند برای کمک به 
کاهش فشــار خون، روزانه ۳ گرم اسیدهای چرب 

ُامگا ۳ مصرف کنند.
به گــزارش هلث الیــن، محققــان می گوینــد ُامگا 
می توانــد از مکمل هــا یــا ماهی هــای چــرب مانند 
سالمون، تن، ساردین، قزل آال، شاه ماهی و صدف 

تأمین شود.
کائو چین دریافتند: محققان دانشگاه ما

• افــرادی کــه روزانــه بین ۲ تــا ۳ گرم اســیدهای 
EPA مصــرف  DHA و  ۳ ترکیبــی  چــرب امــگا 
می کردنــد، فشــار خون سیســتولیک )عــدد باال( و 
دیاســتولیک )عدد پایین( به طور متوسط حدود 

۲ میلی متر جیوه کاهش یافت.
• فشــار خون سیســتولیک به طور متوسط ۴.۵ 
میلی متر جیوه برای افراد مبتال به فشار خون باال 
و حــدود ۲ میلــی متر جیوه بــرای افراد فاقد فشــار 

خون کاهش یافت.

محققــان خاطرنشــان کردند کــه مصــرف روزانه 
بیــش از ۳ گــرم اســیدهای چــرب امــگا ۳ ممکــن 
اســت مزایــای بیشــتری بــرای کاهش فشــار خون 
برای بزرگساالنی که در معرض خطر بیماری قلبی 

هستند، داشته باشد.
به عنوان مثــال، آنها گفتند که بــا دریافت ۵ گرم 
، فشــار خــون سیســتولیک بــه طــور  امــگا ۳ در روز
متوســط تقریبًا ۴ میلی متر جیوه برای افراد مبتال 
به فشــار خون باال و کمتر از ۱ میلی متر جیوه برای 

افراد فاقد آن کاهش می یابد.
کاهش شــدید فشــار خون نیــز در افــراد مبتال به 
چربــی خــون بــاال و در میان افــراد باالی ۴۵ ســال 

مشاهده شد.
پس از بررسی ارتباط بین فشار خون و اسیدهای 
گانه  چــرب امــگا DHA ۳ و EPA )بــه صــورت جدا
یــا ترکیبــی( در افــراد ۱۸ ســاله و باالتــر بــا یــا بــدون 
اختالالت فشــار خون یا کلسترول، ســه گرم در روز 

به عنوان دوز بهینه تعیین شد.
به طور کلی، محققان ۷۱ کارآزمایی بالینی را که از 
ســال ۱۹۸۷ تا ۲۰۲۰ در سطح جهانی منتشر شده 
بودند، بررسی کردند که شامل تقریبًا ۵۰۰۰ شرکت 
کننده در محدوده سنی ۲۲ تا ۸۶ سال بود. شرکت 
کنندگان به طور متوسط به مدت ۱۰ هفته از منابع 
غذایی و / یا مکمل های تجویزی اسیدهای چرب 

استفاده کرده بودند.

کارآفرینی و صنعت غذا    تیرماه 1401    شماره 45 دوره جدید )150(       ماهنامه 
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محســن امینــی گفــت: ارائــه آمــار دقیــق حجــم 
کارونی دشوار است چرا که آمار صادرات  صادرات ما

کارونی از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است. ما
محسن امینی در پاسخ به این پرسش که بعد از 
آزادسازی نرخ آرد صنف و صنعت و افزایش قیمت 
کارونی آیا میزان تقاضا برای خرید این محصول  ما
کاهــش پیــدا کــرد؟ گفــت: زمــان زیــادی از اجرای 
مصوبه آزادسازی نرخ آرد صنف و صنعت نمی گذرد 
از این رو برای دادن پاسخی روشن به این پرسش 
کارونی  باید مدتی صبر کرد تا نتایج افزایش نرخ ما

در میزان تقاضا را مشاهده کنیم.
کارونی  وی ادامه داد: زمزمه های افزایش نرخ ما
از یک ماه قبل باعث شد نگران کمبود این کاال در 
بیــن مصرف کنندگان ایجاد شــود بــه همین دلیل 
ذخایر خانگی خــود را برای ایــن محصول افزایش 

دادند.
کارونی وابسته به  به گفته امینی؛ میزان خرید ما
توان مالی مصرف کنندگان و نحوه پرداخت یارانه ها 

به این محصول دارد.
رییس کمیســیون کشــاورزی اتاق ایــران با بیان 
کارونی ایجاد نشــده  اینکه خللــی در روند تولید ما

کارونی  اســت، گفــت: شــرکت های تولیدکننــده ما
در این مارکــت توانمند عمل می کننــد و به دانش 
فنی و تکنولوژی قابل توجهی در این زمینه دست 
یافته اند؛ همچنین قیمت محصول ایرانی رقابتی 
کارونــی ایران به  اســت و قابلیت صادارت دارد؛ ما
کشورهای آفریقایی، آســیایی و حوزه خلیج فارس 

صادر می شود.
عضــو هیــات مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان و 
کارونی با اشاره به آغاز شدن روند  صادرکنندگان ما
کارونی، گفــت: ارائه آمــار دقیق حجم  صــادرات ما
که آمار صادرات  کارونی دشوار است چرا صادرات ما

کارونی از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است. ما
بنا بــه اظهــارات امینی؛ شــرکت بازرگانــی دولتی 
کارونــی را تامین  گنــدم و آرد کارخانه های تولید ما

کرده است.
امینــی در پاســخ به ایــن پرســش که آیــا انجمن 
برنامــه ای بــرای کشــت قــراردادی گنــدم دارد تــا 
اینگونه نیاز گندم و آرد واحدهای تولیدی را تامین 
گــر خواهان دنبــال کردن سیاســت  کنــد؟ افــزود: ا
کشت قراردادی هستیم نخست باید قیمت گندم 
را مشــخص کنیــم. در زمینــه کشــت قــراردادی هر 

مجموعــه ای به صــورت مســتقل اقداماتــی انجام 
گر خواهان نتیجه مثبت از کشت  داده اســت اما ا
قراردادی گندم هســتیم بعد از دیده شــدن تمام 

جوانب موضوع درباره آن تصمیم گیری کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه چنــد دســتگی در قیمت ها 
احتمــال ایجــاد رانــت را تقویــت می کنــد، افــزود: 
یکسان  سازی قیمت آرد صنف و صنعت روزنه های 
قاچــاق آرد را کنتــرل کــرد؛ امیدواریــم کــه شــکاف 
قیمتــی در آرد و گنــدم نــان بعــد از تصمیــم گیری 
دربــاره یارانه نان حل شــود و دیگر شــاهد ســرازیر 
شــدن آرد نانوایان به واحدهــای نانوایان فانتزی 

نباشیم.

ونی: ماکار صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  انجمن  مدیره  هیات  عضو 

شد گرفته  سر  از  ونی  ماکار صادرات  وند  ر

یونــس ژائله با اشــاره بــه اینکــه افزایش صــادرات 
تنها راه رونق اقتصاد است بر لزوم توجه ویژه بر رفع 

کید کرد. مشکالت بخش خصوصی تا
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، از روابط عمومی 
اتاق تبریز، یونس ژائله در دیدار با دستیار وزیر امور 
خارجه ضمن تقدیر از اقدامات وزارت امور خارجه 
در راستای فعال سازی دیپلماسی اقتصادی، اظهار 
کنــون در شــرایط رکود تورمــی قــرار داریم و  کرد: مــا ا
تنها عاملــی که موجب رونق بخشــیدن بــه اقتصاد 

می شود، افزایش میزان صادرات است.
وی با بیان اینکه نبض اقتصاد جمهوری اسالمی 
کیــد کــرد:  ایــران وابســته بــه کشــتیرانی اســت، تا
مشکالت موجود در بحث حمل ونقل و زیرساخت ها 

که ما  ازجمله در بحث کشتیرانی باید حل شود چرا
برای صادرات به بسیاری از کشورها نیازمند داشتن 
حمل ونقــل دریایــی هســتیم و بایــد از ایــن طریــق 

زنجیره ی لجستیکی را فعال کنیم.
رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز خاطرنشــان کــرد: ما 
به عنوان سربازان عرصه ی اقتصاد نیازمند داشتن 
ســالح در این عرصه هســتیم کــه یکــی از مهم ترین 
ســالح های مــا داشــتن امکانــات لجســتیکی و 

حمل ونقل است.
ژائله در بخش دیگری از سخنان خود متذکر شد: 
تّجــار و تولیدکننــدگان ایرانــی محبوبیت زیــادی در 
که محصــوالت و تولیدات ما  بازار جهانــی دارند چرا
به لحاظ کیفی و کّمی در وضعیت بسیار خوبی قرار 

دارد اما مشــکل اصلی ما کسانی هســتند که سر راه 
فعاالن اقتصادی موانعی ایجاد می کنند.

وی همچنین گفت: دولت باید به بخش خصوصی 
که بــدون یــاری و همراهی  ایمان داشــته باشــد چرا
بخــش خصوصی هیــچ دولتی نمی توانــد موفقیتی 

را کسب کند.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز: 
ونق اقتصاد/ مشکالت لجستیکی باید حل شود افزایش صادرات تنها راه ر
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جهاد کشاورزی متولی گری صنایع غذایی را نمی کند

بازدید استاندار خراسان رضوی از موسسه صنعتی گوشت مشهد

دبیر فدراسیون تشکل های صنایع غذایی کشاورزی: 

محسن نقاشی عنوان کرد: وزارت صمت و جهاد 
کشاورزی متولی گری صنایع غذایی را نمی کنند در 
صورتی که 5۳ در صد محصوالت کشاورزی جذب 

صنایع تبدیلی می شود.
کارآفرینــی و صنعــت غــذا، جلســه  گــزارش  بــه 
هیــات مدیــره فدراســیون تشــکل های صنایــع 
غذایی کشاورزی ایران با دکتر کوشش تبار معاون 
اقتصــادی، دکتــر همایونفــر مدیــرکل اقتصــادی 
وزارت کشــور و دکتر بیک زاده معــاون وزیر صمت 
و رییــس ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان بمنظور رفع مشکالت و موانع تولید 

صنایع غذایی تشکیل شد.
محســن نقاشــی دبیــر فدراســیون تشــکل های 
صنایــع غذایــی کشــاورزی بعــد از ایــن جلســه در 
مــورد مباحــث مطــرح شــده گفــت: شــرایط تولید 
بســیار در وضعیت بحرانی اســت و متاسفانه حل 
مشــکالت در اولویــت نیســت. وزارت صمــت بــه 
صنایــع فــوالدی و خــودرو توجــه دارد بــه صنایــع 
غذایی توجــه نمی کند. به حــذف ارز ترجیحی که 
یک الزام بود کارخانجات با کمبود شــدید سرمایه 

در گردش رو برو شدند
وی بیان کرد: جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولیــد ماننــد قبــل تشــکیل نمی شــود و ادارات به 
تصمیم گیری های کالن ســتاد توجه نمی کنند در 

صورتی که ســتاد تســهیل طبق مصوبات بصورت 
قانونی باالی دســتی تمامی ادارات می باشــد ولی 
متاسفانه در استان ها معاونین اقتصادی استاندار 
بــا اقتدار عمــل نمــی نماینــد و مدیــران کل حرف 
خودشــان را می زننــد در جلســات ســتاد تســهیل 

برنده ادارات و بانکها هستند.
کــرد: ادارات دارایــی ، بیمــه  نقاشــی عنــوان 
اجتماعی و محیط زیست هیچ توجهی به شرایط 
خاص کشور و جنگ اقتصادی ندارند فقط از آیین 

نامه و مقررات می گویند.
دبیــر فدراســیون تشــکل های صنایــع غذایــی 
کشــاورزی در ادامــه گفــت: وزارت صمــت و جهــاد 
کشاورزی متولی گری صنایع غذایی را نمی کنند در 
صورتی که 5۳ در صد محصوالت کشاورزی جذب 

صنایع تبدیلی می شود.
وی خاطر نشان شد: قیمت گذاری دستوری بی 
مطالعه و بدون کارشناسی بود و باالترین زیان را به 
بخش تولیــد وارد کرد و همانطور کــه پنج ماه قبل 
پیش بینی کردیم و به سازمان حمایت و مسئولین 
عرض کردیم امروز متاسفانه شاهد گرانی هستیم. 
گــر قانــون بهبــود محیط کســب و کار عمل شــود  ا

قطعا مشکالت تولید و مردم کمتر خواهد بود
نقاشــی گفــت: ســازمان حمایت و دولــت تالش 
کنتــرل و افزایــش نداشــته  کــه قیمت هــا  دارنــد 

باشــد و بســیار خــوب اســت و ما هــم از ایــن طرح 
حمایت می کنیم و حتما با گران نشدن محصوالت 
واحدهــای تولیــدی فــروش متعادلــی را خواهنــد 
داشــت ولی زمانی که مــواد اولیه هر ســاعت گران 
می شــود ، حقوق 5۷ در صد افزایــش پیدا می کند 
، ســوخت و انرژی و آب و هزینه های آزمایشگاهی 
و هزینه هــای مجوزات افزایش پیــدا می کند تولید 

کننده باید چکار کند؟
در پایان آقای کوشــش تبار ضمن اعالم حمایت 
از تولیــد کننــدگان صنایــع غذایــی و خوشــنودی 
از جلســه گفت: مســایلی کــه در حیطــه اختیارات 
معاونــت اقتصــادی وزارت کشــور و اســتانداری ها 
می باشد را قاطعانه اقدام می کنیم و مسایل کالن 
را نیــز بــا وزارتخانه هــا و معــاون ریاســت جمهوری 

پیش خواهیم برد.

بازدید استاندار خراسان رضوی از موسسه صنعتی 
گوشت مشهد

استاندار و معاونان اقتصادی و عمرانی استانداری 
خراســان رضــوی از بخش هــای مختلــف موسســه 
صنعتــی گوشــت مشــهد، بزرگتریــن واحــد ذبــح و 
اســتحصال دام و تولید گوشــت شرق کشــور بازدید 

کردند.
بــه گــزارش کارآفرینــی و صنعــت غــذا، از روابــط 
عمومی ســازمان همیاری شــهرداری های خراسان 
رضوی، یعقوبعلــی نظری با همراهی جــواد خدایی 
معاون هماهنگی امور عمرانی، ابوالفضل چمندی 
سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی، 
تعــدادی از مدیــران کل اســتانداری و محمدرضــا 
تازیکی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های 

خراسان رضوی از موسســه صنعتی گوشت مشهد 
دیدن کردند.

 استاندار خراســان رضوی در این برنامه از بخش 
های مختلف این مجموعه بزرگ کشتارگاهی وابسته 
به ســازمان همیاری شــهرداری ها شــامل، کارخانه 
تولید ژالتین، خطوط ذبح و اســتحصال دام سبک 

و سنگین، سردخانه، بسته بندی و … بازدید کرد.
بخش کشــتارگاه صنعتی این موسســه با ظرفیت 
عملیاتی 4000 راس گوسفند و 400 راس دام سنگین 
غ به  شامل انواع گوساله، گاو و شتر و 100 قطعه شترمر
عنوان بزرگترین واحد کشتارگاهی شرق کشور بیش 
از۷0 درصد گوشت قرمز اســتان را تامین می کند که 
حدود 1000 نفر اشــتغال مســتقیم در اســتان ایجاد 

کرده است.

واحدهای مختلف تولید و فرآوری اعم از کارخانه 
تولید گرانول صابون، پودر خون و گوشت، کارخانه 
تولید ژالتین حالل و … نیز در این مجتمع وجود دارد 
که در جهت تولید ارزش افزوده و محصوالت جدید 
کی و خوارکی انواع دام های  از استحصالت غیر خورا

سبک و سنگین ایجاد شده اند.
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وش محصوالت 202 در دو سال گذشته  رشد 50 درصدی فر

وزان فرد در هیأت مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران  انتخاب مجدد دکتر شهریار دبیریان و دکتر حسن فر

وش خبر داد:  مهندس مهدی علیمردانی، مدیرعامل شرکت پاک تلیسه )صنایع غذایی 202( در مراسم تجلیل از نمایندگی های فر

تولید محصوالت متنوع و با کیفیت 202 سبب شده 
تا میزان فروش نمایندگان این مجموعه در دو سال 

گذشته حدود 50 درصد رشد داشته باشد. 
به گزارش خبرنگار ما، مهندس مهدی علیمردانی، 
ک تلیسه )صنایع غذایی 202(  مدیرعامل شرکت پا
در مراسم تجلیل از نمایندگی های فروش مجموعه 
ضمن بیــان این مطلــب گفــت: امروز خوشــبختانه 
کثر اســتان ها دارای  شــرکت صنایع غذایی 202 در ا
نمایندگی های فعال بوده، حتی در برخی استان ها 
به واســطه محبوبــت دارای چنــد نمایندگــی فعــال 

است. 
وی احداث یک کارخانه تولید لبنیات در مساحتی 
بالغ بر 8 هزار مترمربع را از برنامه های آتی گروه صنایع 
غذایــی 202  برشــمرد و خاطرنشــان ســاخت: پس از 

موفقیت در فروش ساندویچ های آماده به زودی دونر 
کباب های 202 هم به بازار خواهد آمد. 

به گفتــه وی یکی از فعالیت های ایــن مجموعه در 
سال 1401 مبحث مســئولیت اجتماعی )CSR( بوده 
اســت که با ســرمایه گذاری 2 میلیارد تومانــی در این 
بخــش ســعی در انجــام کارهــای انسان دوســتانه و 
بشردوستانه با ایجادکارآفرینی شده است که این امر 
می تواند در بلندمدت و با همکاری سایر بخش ها به 
یک چرخه انسان دوستانه در قالب یک زنجیره ایجاد 

شغل تبدیل شود. 
وی اظهار داشــت: یکــی از فعالیت هــای مجموعه 
202  در امــور انسان دوســتانه تولیــد محصوالتــی 
مختص بیماران پی کی یو )PQU( است که به زودی 

تولید و به بازار عرضه خواهد شد. 

علیمردانی افزود: در ســال گذشــته بــا ایجاد طرح 
انگیزشی مضاعف جهت خرید سبدی محصوالت در 
پرداخت تخفیفات مازاد به نمایندگی ها فعال بودیم 
که این طرح  در سال جاری نیز قابل اجرا است و توقع 
داریم تا نماینــدگان ما خرید محصــوالت را به صورت 

سبد کامل انجام دهند. 
بر پایه ایــن گزارش پــس از صحبت هــای مهندس 
مهــدی علیمردانــی بــه پــاس تقدیــر و تجلیــل از 
نماینــدگان فــروش ایــن مجموعــه در اســتان های 
کشور در آئینی به یادماندنی مراسم قرعه کشی صورت 
گرفت و به قید قرعه به نمایندگان این مجموعه جوایز 
، آیپد، سفر به ترکیه، سفر به  نفیسی از قبیل اسپیکر
جــام جهانی قطــر، یک دســتگاه موتــور وســپا و یک 

دستگاه پژو 207 اهدا شد.

مجمــع عمومی عــادی ســالیانه انجمــن مدیریت 
کیفیت ایــران در تاریخ 24 خــرداد 1401 بــا انتخابات 

هیات مدیره و بازرس برگزار شد.
در مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مدیریت 
کیفیــت ایران)نوبــت دوم( کــه روز 24 خــرداد 1401 با 
حضور نماینده اتاق ایران و اعضای حقوقی انجمن؛ 
دارای کارت عضویت و کارت بازرگانی معتبر در محل 
ســاختمان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشــاورزی 
تهران برگزار شد، هیأت مدیره این انجمن برای مدت 

سه سال انتخاب شدند .
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا از روابط عمومی 
انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران، در ایــن جلســه 
گزارش عملکرد ســه ســاله هیأت مدیره توسط آقای 
فرزین انتصاریان رئیس هیات مدیره و آقای فرشــید 
شــکرخدایی نایــب رئیــس انجمن مدیریــت کیفیت 

ایران ارائه گردید.
در ادامه فروزان فرد خزانه دار انجمن گزارش های 

مالی و تراز منتهی به 2۹ اسفند 1400 را قرائت نمودن 
و بصرایــی بازرس انجمن نیز نســبت بــه ارائه گزارش 
سالیانه خود پرداخت که با موافقت و تایید اعضای 

مجمع قرار گرفت.
ادامه جلســه بــه برگــزاری انتخابات هیــأت مدیره 
اختصــاص یافــت و کاندیداهــا نیــز بــه معرفی شــرح 
ســوابق و خدمات خود پرداختند و براساس آرای به 
دست آمده »مهندس فرزین انتصاریان« )عضو هیات 
مدیره شــرکت صنعتی و خدمات مهندســی ایران( ، 
»دکتر فرشید شکرخدایی« )مدیرعامل گروه پارسیان 
هوشمند(، »دکتر حســن فروزان فرد« )رئیس هیات 
مدیره صنایع غذایی کامبیز(، »دکتر شهریار دبیریان« 
)رییس هیات مدیره فراورده های لبنی پگاه کرمان(، 
»مهنــدس محمدرضــا نجفــی منــش« )مدیرعامــل 
آسیا لنت(، »دکتر نسرین وفایی« )رئیس اداره برنامه 
ریزی و بهبهود فرایندهای کیفیت گروه خودروسازی 
سایپا( و »دکتر اسکندر ستوده« )مدیرعامل مجتمع 

صنایــع الســتیک یــزد( بعنــوان اعضــای اصلــی و 
»مهنــدس ابوالفضل پورمهدی« )مدیر سیســتم ها 
و روش هــا روغــن کشــی خرمشهری-ســازمان اتکا(، 
کابر« )مدیر تضمین کیفیت فوالد  »مهندس محمود ا
خوزستان( به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره 

به مدت ۳ سال انتخاب شدند .
 بر اساس این گزارش مهندس کاظم بصرایی)مدیر 
طــرح و برنامه رادیاتــور ایران( و دکتر ســیاوش ســیار 
ایرانــی )مدیر فروش و مارکتینگ پــاس صنعت پرتو( 

به عنوان بازرسین انجمن برگزیده شدند.
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تاثیر جایگزینی ساکارز با شیره 
خرما و قند مایع خرما بر ویژگی های 

رئولوژیکی خمیر بیسکوئیت
 تهیه و تنظیم:

 مهندس ساناز شیخ محمدی
كارشناس آزمايشگاه گروه صنعتي نجاتي - آناتا 

مقدمه
کارز یکــی از ترکیبــات  در تهیــه ی بیســکوئیت ســا
کارز تنها به دلیل  اصلی به شــمار می رود. کاربرد ســا
ایجاد طعم شــیرین نیســت؛ بلکه تاثیــرات مثبتی بر 
گی هــای فیزیکــی محصــول نیــز دارد. از آنجــا کــه  ویژ
کارز در دنیــا رو بــه افزایش اســت؛ یافتن  مصرف ســا
منبــع قنــدی دیگر بــه جــز چغندر قنــد و نیشــکر که 
کارز به شــمار می روند ضــروری می  منابع اصلی ســا
کارز در تهیه بیســکوئیت  باشــد. در ایــن تحقیق ســا
بــا درصدهــای 0، 20، 40، 60، 80 و 100 درصــد )وزنی(، 
شــیره و قند مایع خرما جایگزین شــده و اثرات آن بر 
گی های رئولوژیکی خمیر مورد بررسی قرار گرفت.  ویژ
نتایج بدست آمده از فارینوگراف نشان داد؛ که قوام 
خمیر و برگشت پذیری آن با افزایش درصد جایگزینی 
کارز کاهش یافت؛ در حالیکه تفاوت معنی داری  ســا
میان نمونه های تهیه شده با شیره خرما و قند مایع 
خرما مشاهده نشــد. نتایج بافت سنجی با استفاده 
از دستگاه بافت سنج نشــان داد که با کاهش مقدار 
کارز ســفتی، انــرژی، پیوســتگی و فنریــت خمیــر  ســا
کاهش یافت؛ درحالیکه چسبندگی آن افزایش یافت. 
مقــدار انرژی، قــوام و چســبندگی نمونه های حاوی 
قند مایع خرما بیشــتر ولی فنریــت آن کمتر ا ز خمیر 
حاوی شــیره خرما بود. بــا توجه به نتایج بیشــترین 
کارز بــا قنــد مایع خرمــا 60% و  درصــد جایگزینی ســا
با شــیره خرما 40% بود. در درصدهــای باالتر کیفیت 

خمیر به طور چشمگیری کاهش نشان داد.
بیســکوئیت یکــی از محصــوالت فــراوری غــالت 
می باشــد؛ که بــه دلیل قابلیــت ماندگاری بــاال بافت 
ترد و شــکننده، تنوع در شکل و طعم و مزه و مصرف 
آســان مصرفکننــدگان بســیاری دارد. در تولیــد این 
کارز می باشد؛ که  محصول یکی از ترکیبات اصلی سا
عالوه بر ایجاد طعم شیرین در ایجاد بافت مناسب، 
رنگ و عطر مطلوب و کالری زایی موثر می باشد. تاثیر 

کارز از مرحله ی تولید خمیر مشــخص می گردد؛  ســا
کارز بــا جــذب آب موجــود در خمیــر مانــع  زیــرا ســا
تشــکیل شــبکه گلوتنی قوی می گردد. عدم تشکیل 
شــبکه گلوتنی خمیر به همراه مقدار آب کمی که در 
تهیه خمیر بیسکوئیت نقش دارد و یك اثر مثبت به 
کارز مصرفــی و مقدار  شــمار می رود. اندازه ذرات ســا
کارزی کــه می تواند وارد فــاز محلول  آن بر مقدار ســا
گی هــای رئولوژیکی  خمیــر گــردد و در نتیجــه بــر ویژ
خمیــر و بیســکوئیت تاثیــر می گــذارد. عملکردهــای 
کارز در بیســکوئیت به گونه ای است که  مختلف ســا
کاربرد سایر شــیرین کننده ها از جمله جایگزین قند 
کارز  باعث افــت کیفیت  و شــربت ذرت به جــای ســا
محصــول می گردد. اما نتایج حاصله با شــیره خرما و 

قند مایع خرما متفاوت بود.
خرما میوه ای سرشار از قند می باشد؛ که می توان 
از آن بــه عنوان منبــع قندی تازه اســتفاده می گردد. 
کارز میــوه ی خرمــا امــالح مختلفــی از  عــالوه بــر ســا
، مس، منیزیوم، پتاســیم و مقدار قابل  جمله فســفر
توجهــی کلســیم و ویتامیــن هــای گــروه A, B و C و 
ترکیبات فیتوشیمیایی مانند فنولیك ها، استرول ها، 
آنتوسیانینها، پیروسیانیدها و فالونوئیدها می باشد؛ 
که اثرات ســالمت بخشــی و ضدســرطانی دارد که در 

کارز وجود ندارند. سا
با فراوری ضایعات خرما و تبدیل آنها به محصوالتی 
ماننــد شــیره خرمــا و قنــد مایــع خرمــا ارزش ایــن 
محصوالت را زیادتر کرد. شــیره خرما محصولی مایع 
و نسبتا شــیرین و معمواًل به رنگ قهوه ای تیره است 
، فروکتوز و  که عالوه بــر ترکیبــات قندیبه ویــژه گلوکــز
کارز حاوی ترکیبات غیرقندی ازجمله پروتئین،  ســا
، مــواد پکتینــی و رنگ می باشــد و منبــع خوبی  فیبر
از آهــن، پتاســیم و کلســیم اســت. قند مایــع خرما از 
شــیره خرما پس از مراحل اســتخراج خالص سازی و 
همچنین حــذف ترکیبات پکتینــی، پروتئین، فیبر و 

رنــگ تولید می شــود و رنگ 
آن از قهوه ای تا زرد روشــن 

متغییــر اســت.بعد از تعییــن ترکیــب شــیمیایی 
شــیره و قند مایع خرما و تهیه ی خمیر بیســکوئیت 
گی هــای فارینوگرافی خمیر توســط فارینوگراف و  ویژ
همچنین ویژگی های رئولوژیکی خمیر بیسکوئیت به 
وسیله ی دســتگاه بافت سنج اندازگیری شد.نتایج 
کارز  این تحقیق نشــان داد که جایگزین نمودن ســا
با شــیره یــا  قنــد مایــع خرما اثــرات قابــل توجهــی بر 
گی های بافت خمیر بیســکوئیت دارد. روند این  ویژ
تغییــرات برای نمونه هــای حاوی شــیره و قند مایع 

خرما مشابه بود.
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فرم اشتراک

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

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

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

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

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

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

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

واریز	شد.

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

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

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

اولین نشریه تخصصی صنایع غذایی ایران              

اشتراک 3 ماهه
تهران 195000 )یکصد و نود و پنج هزار( تومان
شهرستان 210000 )دویست و ده هزار( تومان

اشتراک 6 ماهه
تهران 390000 )سیصد و نود هزار( تومان

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

تهران 780000 )هفتصد و هشتاد هزار( تومان
شهرستان 840000 )هشتصد و چهل هزار( تومان
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