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سرمقاله

سید مصطفی هاشمی طبا

راه کارهای تحقق شعار سال

بسمه تعالی

مقام معظم رهبری در آستانه سال نو و قرن جدید شعار سال را که همانند سال های گذشته برمبنای تولید قرار داشت بیان نمودند. 
که تولیدات دانش بنیان و  که ببنیم در حالی  گردیده است. برآنیم  این شعار بصورت »تولید- دانش بنیان- اشتغال آفرین« مطرح 
گیرد چگونه می تواند اشتغال آفرین باشد و اصوال تحقق شعار سال  کمتری نسبت به تولیدات معمولی بهره می  کار  مدرن از نیروی 

گردد. چگونه می تواند بالفعل 
کشور  که تقریبا در همه موارد یاد شده امور تولیدی  کشاورزی، تولید صنعتی و تولید خدمات  که تولید اعم است از تولید  می دانیم 
کوشش های چند سال اخیر در احداث واحدهای دانش بنیان بسیار ارزنده می  براساس روش سنتی انجام می پذیرد وصد البته 

باشد اما هنوز تنها درصد ناچیزی از تولید ناخالص ملی را پوشش می دهد.
با شرایط خشکسالی، سیستم مدیریت عقب افتاده آبیاری و مسائل دیگر تولید کشاورزی در حقیقت در سراشیبی قرار گرفته و در حال 
کمبود نزوالت آسمانی و برداشت بی  کنیم. با وضعیت نشست دشت ها و  کشاورزی وارد می  حاضر حدود ۱5 میلیون تن محصوالت 
کامال در خطر است مگر آنکه دانش به کمک بیاید و تولیدات کشاورزی دانش بنیان شود در غیر  رویه از آب های زیرزمینی، کشاورزی 
اینصورت کشاورزان بیکار می شوند. اما با دانش بنیان شدن آن عالوه بر حفظ کشاورزی، دریچه های جدید برای کار کشاورزی باز می 

شود و بالنتیجه تولید دانش بنیان اشتغال آفرین خواهیم داشت.
در زمینه صنعت علیرغم تعدادی صنایع نوین و دانش بنیان نوعا صنایع ما از دانش فنی و امکانات نسبتا قدیمی بهره مند هستند 
کیفیت و یا قیمت تمام شده می باشند. ایجاد صنایع دانش بنیان هم برای بازسازی صنایع و  فلذا بعضا در معرض تعطیلی بخاطر 
که در  کرده های دانشگاهی  کارگران موجب جذب افراد دیگر بخصوص تحصیل  هم برای تولیدات جدید عالوه بر جلوگیری از بیکاری 

معرض بیکاری هستند می شود.
کشاورزی و صنعت برخوردار نیست فلذا آنچه در مورد این دو بخش ساری و جاری است در مورد  خدمات نیز از وضعیت بهتری از 

خدمات نیز صادق می باشد.
اما اینکه آیا می توان بصورت همه جانبه با مسائل بصورت دانش بنیان برخورد کرد جای سوال دارد. دولت طی یک جزوه 2۴۴ صفحه 
که توانسته اند در  ای، تحول دولت را مطرح ساخته است. ظاهرا برای دولت هیچ اولویتی وجود ندارد و کل مسائل کشور را در حدی 
کرده اند، دولت بی اولویت دولتی سرگردان و بدون راندمان است و در این دولت تولید دانش بنیان بخش بسیار  گردآوری  این جزوه 

کوچکی را تشکیل می دهد و بقول معروف »کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما«.
که مقصود رهبری از »تولید- دانش بنیان- اشتغال آفرین« پرداختن به امور جزئی و بدور از جریان تولید اقتصادی و  کنیم  گر تصور  ا
کالن کشور بوده است در حق ایشان ظلمی آشکار کرده  و اهداف بلند ایشان در خصوص یک ایران مستقل، توانمند و صاحب اختیار 
کوتاه مدت حتی در بلند مدت نیز نمی تواند مددکارجمهوری اسالمی  که هرگز نه در  کرده ایم  کوچک خالصه  را به مفاهیم محدود و 
گر  ا آوریم و در حقیقت  تولید بشمار  برای تحول در همه زمینه های  العملی  را دستور  ایشان  ابتکار  که  باشد فلذا بسیار ضروریست 
تحول دولت را در این سه عبارت » تولید- دانش بنیان- اشتغال آفرین« خالصه کنیم درحقیقت خدمت شایانی به جمهوری اسالمی 
کار معاون علمی و فن آوری رئیس  گر مقصود رهبری تنها ادامه  کرده ایم. ا کرده اند  که شعار »ایران قدرتمند« را اعالم  و رئیس جمهور 
که نیازی به اعالم شعار سال نبود بلکه انتخاب این شعار از  کرده اند-  که نقش خود را در سالیان تصدی به خوبی ابقا  جمهور بود - 
سوی رهبری به منزله آنست که در تمام ارکان تولید کشور موضوع دانش بنیان بودن باید ساری و جاری گردد و نه به تدریجی طوالنی 
. امید است که چنین شود. که موضوع را نمدمال کند بلکه با جهش و حرکتی جهادی و با استفاده از تمام نیروهای موثر کاردان کشور
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 رئیس انجمن تولیدکنندگان 
شیر خشک صنعتی: شیر 
خشک پایه نوزاد با ارز ترجیحی 

فروخته نمی شود/ ناچار به صادرات 
زیر نرخ بازار جهانی هستیم

سیاوش ســلیمی گفت: شیر خشــک پایه نوزاد 
از سوی وزارت بهداشــت و درمان تاییدیه گرفته 
است اما این شیر با ارز ترجیحی به کارخانه های 
شــیر خشــک نــوزاد تحویــل داده نمی شــد و 
کارخانه ها باید این شیر را با ارز نیما و یا با ارز آزاد 

خریداری کنند.
به گــزارش ایلنــا؛ ســیاوش ســلیمی با اشــاره به 
بالتکلیفــی تولیدکننــدگان دربــاره حــذف یا عدم 
حذف ارز ترجیحی، گفت: قیمت شیر خام درب 

گاوداری هــا کیلویــی ۶ هــزار و ۴۰۰ تومــان  و درب 
کارخانه کیلویی ۶ هزار و ۶۰۰ تومان است؛ بدون 
تردیــد بعــد از حــذف ارز ترجیحــی بــرای واردات 
نهاده شــاهد افزایش قیمت تمام شده شیر خام 

خواهیم بود.
وی با بیان اینکه عملکرد مســئوالن در کاهش 
تبعات حذف ارز ترجیحی تاثیرگذار است، خاطر 
نشــان کــرد: عــدم تخصیــص ایــن ارز بــه واردات 
نهاده باید بــه  گونه ای صورت بگیــرد که کمترین 
تاثیر را بر قیمت تمام شده محصوالت وارد کند و 

کمترین شوک به بازار وارد شود.
گــر ارز ترجیحی  به گفته این فعــال اقتصادی؛ ا
بــرای واردات نهاده هــا حــذف شــود کارخانه هــا 
گــردش باالیــی  نیازمنــد افزایــش ســرمایه در 
می شــوند و اینگونه قیمت شــیر خام حداقل دو 

برابر افزایش نرخ را تجربه می کند.
ســلیمی میانگین تولید ماهیانه شــیر خشــک 
صنعتــی را حــدود ۱2 هــزار تــن دانســت و افــزود: 
حدود 5 هزارتن از شــیر خشــک تولیدی مصرف 
داخلی می شــود و می تــوان مــازاد تولیــد را صادر 

کرد.
رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان شــیر خشــک 
صنعتــی ادامــه داد: برخــی از فعــاالن اقتصــادی 
خ فــروش شیرخشــک صنعتــی بــه  منتقــد نــر
کشورهای هدف صادراتی هستند. اما باید بگویم 

که هیچ تولیدکننده ای حاضر به فروش تولیدات 
خود با نرخ ارزان نیست، پارامترهای مختلفی در 
تعیین نرخ کاالی صادراتی اهمیت دارد؛ نخست 
استمرار صادرات، دوم دسترسی به بازار جهانی 
و سوم سهولت در نقل و انتقال پول. متاسفانه ما 
در این بخش ها ضعیف هســتیم از این رو قدرت 

چانه زنی زیادی در تعیین نرخ صادرات نداریم.
به گفتــه این فعــال اقتصادی؛ زمانی کــه میزان 
دپو یک تولیدکننده افزایش پیدا می کند ترغیب 
می شــود که چند ســنت ارزان تر محصول خود را 
در بازار جهانی عرضه کند. بالروس، در سال های 
اخیر حضــور پررنگی در بازارهای جهانی داشــت 
امــا از آنجایی کــه ایــن کشــور تحریم شــده اســت 
آنها شیر خشــک صنعتی را حدود ۳ دالر بفروش 
می رسانند؛ با احتســاب هزینه حمل نرخ فروش 
ما نیز با آنهــا فاصله چندانی نــدارد و ما حدود ۳ 
دالر ایــن محصــول را در بازارهــای جهانی عرضه 

می کنیم.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه مــازاد شــیر 
خشــک صنعتی داریم آیا این امــکان وجود دارد 
که بعد از انجــام برخی مراحل و غنــی کردن آن را 
به شــیر خشــک نوزاد تبدیل کرد؟ گفــت: فرمول 
قیمــت گذاری شــیر خشــک نــوزاد بــر اســاس ارز 
ترجیحی محاســبه می شــود؛ تمام ترکیبات شــیر 
نوزاد با ارز ترجیحی وارد و در کارخانه های تولید 
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ترکیب و با قیمت پایین بفروش می رسد.
سلیمی با بیان اینکه شــیر خشک پایه نوزاد به 
وفور در کشــور تولید می شــود، خاطر نشان کرد: 
شــیر خشــک پایه نوزاد از ســوی وزارت بهداشت 
و درمــان تاییدیه گرفته اســت امــا این شــیر با ارز 
ترجیحــی بــه کارخانه هــای شــیر خشــک نــوزاد 
تحویل داده نمی شــد و کارخانه ها باید این شــیر 
را بــا ارز نیمــا و یــا بــا ارز آزاد خریــداری کنند. شــیر 
خشک با ارز ترجیحی کیلویی 2۰ هزار تومان تمام 
می شود اما در بازار داخلی این محصول کیلویی 
۶۴ هزار تومان بفروش می رســد بــه همین دلیل 
هزینه کارخانه ها بــاال می رود از ایــن رو نمی تواند 

محصول را با نرخ پایین عرضه کنند.
 ایــن فعال اقتصــادی با بیان اینکــه نرخ فروش 
چربی هنوز به قیمت خرید نرسیده است، خاطر 
نشــان کرد: کره با تعرفه ســنگین کیلویــی 2۰ هزار 
تومان صادر می شــود. در حال حاضــر در داخل 
کشــور کره مورد نیاز تولید می شــود خوشــبختانه 
قابلیت و توان صادرات کره به کشورهای پیرامونی 
را نیز پیــدا کردیــم و امیدواریم کره تولیــد داخلی 

قیمت واقعی خود را پیدا کند.

مواد  بنکداران  اتحادیه  دبیر   
غذایی: فــروش روغــن با رب و 
ــنــکــداران رغــبــتــی به  کــنــســرو مــاهــی/ ب

خرید روغن با قیمت مصوب ندارند
قاســمعلی حســنی گفــت: شــرکت های توزیــع 
کننده بــه هنگام تحویــل روغن کاالهــای دیگری 
مانند رب، کنســرو ماهی و… نیز بــه بنکداران می 
فروشند. به همین دلیل بنکداران رغبتی به خرید 

روغن با قیمت مصوب ندارند.
به گزارش ایســنا؛ قاســمعلی حســنی در پاســخ 
به این ســوال که  وضعیت روغــن در بنکداری ها 
به چه صورت اســت، گفت: خریــد و فروش روغن 
با قیمت مصوب بســیار کــم انجام می شــود، زیرا 

شرکت های توزیع کننده به هنگام تحویل روغن 
کاالهــای دیگر نیز بــه بنکداران می فروشــند و به 
همین دلیــل بنکــداران رغبتی به خریــد روغن با 

قیمت مصوب ندارند.  
وی ادامــه داد: بنکــداران روزی چندهزارتــن 
کارتن فــروش روغــن دارند و نمــی تواننــد در کنار 
آن چنــد هزارتن کارتــن کیک، رب گوجــه فرنگی، 
کنســرو ماهــی و…  دریافت کننــد و بفروشــند. به 
عبارت دیگر بنکداران تمایلی به فروش کاالهای 

اجباری ندارند.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی اضافه کرد: 
روغن با قیمــت آزاد در بازار به هــر میزانی که نیاز 

باشد وجود دارد.

 گزارش پیش بینی فائو از میزان 
تولید لبنیات تا سال ۲۰۳۰

مطابــق بــا گــزارش فائــو، پیش بینــی می شــود 
کــه تولیــد جهانی شــیر ســریعتر از ســایر کاالهای 
اصلی کشاورزی باشــد و ۱٫۷ درصد در سال رشد 
کند. )در ســال 2۰۳۰ به ۱۰2۰ میلیون تن برســد(. 
میانگین رشد جهانی گله ها )۱٫۱ درصد در سال( 
بیشتر از رشد متوســط جهانی تولید )۰٫۷ درصد 
در سال( اســت، زیرا رشد ســریع تر گله  مربوط به 
حیواناتی با بازده پایین تر و کشورهایی با عملکرد 

نسبتًا پایین است.
ا و  ی صنعــت غــذ ه خبــر یــگا پا ش  ر ا گــز بــه 
(، به نقل از انجمن صنایع  گروفودنیوز کشاورزی)ا
فرآورده هــای لبنی ایــران تقریبًا در تمــام مناطق 
جهان، انتظار می رود که رشــد عملکرد بیشــتر از 
رشد گله به افزایش تولید کمک کند. محرک های 
رشد محصول شــامل بهینه سازی سیستم های 
تولید شیر، بهبود سالمت حیوانات، بهبود کارایی 

در تغذیه و ژنتیک است.
انتظــار مــی رود کــه در ده ســال آینــده هنــد و 
کســتان در بیش از نیمی از رشــد تولید شیر در  پا

جهان مشارکت داشته باشند. همچنین این دو 
کشور بیش از ۳۰ درصد از تولید جهانی را در سال 
2۰۳۰ تشــکیل خواهند داد. تولید بیشــتر در گله 
های کوچک چند گاو یا گاومیش انجام می شود.
کندتــر از میانگیــن  تولیــد در اتحادیــه اروپــا 
جهانی رشد خواهد کرد. در طول یک دهه آینده 
تعداد گله¬های شــیری ۰٫5 درصد می¬یابد اما 
تولید شیر شــاهد افزایش ۰٫۱ درصد خواهد بود. 
ک دام  سیستم های تولید مبتنی بر علف و خورا
اســت. با ایــن تفاســیر احتمال میرود رشــد شــیر 
ع  تولیــد شــده در اتحادیــه اروپــا مختص بــه مزار

ارگانیک باشد.
در حــال حاضــر بیــش از ۱۰ درصــد از گاوهــای 
شیری در سیستم های ارگانیک واقع در اتریش، 
ســوئد، لتونــی، یونــان و دانمــارک قــرار دارنــد. 
کشــورهایی ماننــد آلمــان و فرانســه نیــز شــاهد 
افزایش تولیــد لبنیات ارگانیک بوده اســت. این 
ع ارگانیــک بیــش از ۳ درصــد از تولید شــیر  مــزار
اتحادیــه اروپا را تشــکیل مــی دهند که عــالوه بر 
هزینه های تولید باال، تقریبًا یک چهارم عملکرد 
کمتری نســبت به تولیــد متداول دارنــد. به طور 
، کره،  کلی، انتظار می رود تقاضــای داخلی )پنیر
خامــه و ســایر محصــوالت( اندکــی رشــد کنــد و 
بیشتر تولیدات اضافی برای صادرات تخصیص 

یابند.
در ایــاالت متحده آمریــکا و کانادا تــا حد زیادی 
تعداد گله هــای دامی بدون تغییــر باقی خواهند 
ماند و رشد تولید انتظار می رود ناشی از افزایش 
عملکــرد در گلــه هــا باشــد. از آنجایــی که بــه نظر 
می رســد تقاضــای داخلی بــرای چربی های شــیر 
همچنان زیــاد باشــد، می-توان گفت پودر شــیر 
خشــک بدون چربی )SMP( بیشــترین صادرات 
را در ایــاالت متحــده آمریــکا خواهــد داشــت در 
حالی کــه صــادرات SMP کانادا تحت اســتاندارد 
USMCA محــدود شــده اســت. ایــاالت متحــده 
، آب پنیر و  همچنیــن مقــدار قابــل توجهــی پنیــر

کتوز صادر خواهد کرد. ال
نیوزلند یکی از تولیدکنندگان با هدف صادرات 
کــه در ســال های اخیــر شــاهد رشــد  می باشــد 
بســیار کمی در تولید شیر بوده اســت. با وجود با 
وابســتگی زیاد تولید شــیر به علوفه در این کشور 
نســبت بــه آمریــکای شــمالی و اروپــا بــا مدیریــت 
مناسب توانســته اســت امکان رقابت را در کشور 
ایجاد کنــد. عوامــل محــدود کننده اصلی رشــد، 
میزان دسترسی زمین و افزایش محدودیت های 

محیطی است.

اخبار
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رشــد قابل توجه تولید شیر در آفریقا، بیشتر در 
گله های بــز و گوســفند رخ می دهــد. پیش  بینی 
می شــود حدود یک ســوم جمعیت گله در آفریقا 
واقع شده باشد و حدود 5٪ از تولید شیر جهان 

را تشکیل  دهد.
کمتــر از ۴۰٪ شــیر بــه فرآورده هایــی مانند کره، 
، پودر شــیر خشــک بدون چربی و پودر شیر  پنیر
کامل یا پودر آب پنیر تبدیل خواهد شد. تقاضای 
قابــل توجهی برای کــره و پنیــر وجــود دارد که در 
حال حاضر این محصوالت سهم زیادی از مصرف 
لبنیــات را در اروپــا و آمریــکای شــمالی تشــکیل 
میدهند. پودر شــیر خشــک بدون چربی و پودر 
شیر کامل بیشترین سهم را در تجارت دارند. هر 
دو محصول در واحدهای صنایع غذایی به ویژه 
قنادی، شیر خشک نوزادان و محصوالت نانوایی 
اســتفاده میشوند. پیش بینی می شــود که تولید 
 ، کره بــا نرخ مشــابهی نســبت بــه تولید کلی شــیر
۱٫۹ درصد در ســال رشــد کنــد که نشــان دهنده 
تقاضای باال برای کره در کشــورهای توسعه یافته 

و چین است.
تخمیــن زده می شــود بــه طــور ســالیانه تولیــد 
پودر شیر خشــک بدون چربی، پودر شیر کامل، 
پنیر به ترتیب ۱٫2٪، ۱٫2٪، ۱٫۴٪ با رشــد مواجه 
 WMP شــود. ســرعت رشــد پاییــن در محصــول
نشان دهنده کاهش رشد تقاضا در چین، تایلند 

و فیلیپین است.

ــون انــجــمــن هــای  ــانـ کـ ریـــیـــس 
افزایش  ایــران:  غذایی  صنایع 
نرخ فروش گندم صنف و صنعت به ۱۲ 

هزار تومان
محمدرضــا مرتضوی گفــت: نرخ فــروش گندم 
دولتــی بــرای صنــف و صنعــت از کیلویــی 2۷۰۰ 
تومــان بــه کیلویــی ۱2 هــزار تومــان تغییــر کــرد؛ 
متعاقــب ایــن افزایش نــرخ، قیمــت آرد نیــز روند 

صعــودی بــه خــود گرفــت و بــه کیلویــی ۱۶ هــزار 
تومان رسیده است.

بــه گــزارش ایلنــا؛ محمدرضــا مرتضــوی رییس 
کانون انجمن های صنایع غذایــی ایران با تایید 
خبــر افزایش نرخ  فــروش گندم دولتــی به صنف 
و صنعــت، گفــت: نرخ فــروش گندم دولتــی برای 
صنف و صنعت از کیلویی 2۷۰۰ تومان به کیلویی 
۱2 هزار تومــان تغییر کــرد؛ متعاقب ایــن افزایش 
نرخ، قیمت آرد نیز روند صعودی به خود گرفت و 

به کیلویی ۱۶ هزار تومان رسیده است.
وی بــا اشــاره بــه تبعــات افزایش نــرخ گنــدم بر 
کارونی کیلویی  گر ما کارونی، افــزود: ا محصول ما
۱2 هزار تومان بود با تغییر نــرخ  گندم، قیمت آن 

به کیلویی 25 هزار تومان می رسد.
بــه گفتــه ایــن فعــال اقتصــادی؛ ایــن افزایــش 
نــرخ باعث خواهد شــد بســیاری از کارخانه های 
تولیدکننده خرد در ماه های نخست سختی های 
کــه بایــد حداقــل  زیــادی را پشــت بگذراننــد چرا

سرمایه در گردش خود را ۶ برابر افزایش دهند.
مرتضوی با اشاره به نرخ جهانی گندم، تصریح 
کرد: هر تن گندم در بازارهای جهانی بنا به نوع و 
کیفیت آن بین ۴5۰ تا 5۰۰ دالر بفروش می رســد؛ 
بنابرایــن وقتــی ایــن نــرخ ضــرب در نــرخ ارز آزاد 
می شــود قیمت هــر کیلــو گنــدم در بــازار داخلی 
کیلویــی ۱۱ تــا ۱2 هــزار تومان می شــود بــه همین 
دلیل نرخ خرید تضمینی گندم را به نرخ بازارهای 
جهانی نزدیــک کردند تــا اینگونه انگیــزه تولید را 

برای کشاورزان ایجاد کنند.
رییس کانــون انجمن هــای صنایــع غذایی با 
انتقــاد از عملکرد وزارت کشــاورزی بعــد از احراز 
، خاطر نشان کرد: دولت  مسئولیت تنظیم بازار
اعتقــاد دارد کــه گنــدم 25۰۰ تومانــی نبایــد بــه 
صنف و صنعت تعلق بگیرد این تصمیم به نظر 
منطقــی می رســد و من نیــز مخالف آن نیســتم 
امــا بهتــر بــود پیــش از عملیاتــی کــردن آن این 
وزارتخانــه با صنــوف و بخش  خصوصــی در این 
زمینــه مشــورت می کــرد امــا متاســفانه وزارت 
کشــاورزی در مســائلی کــه منجــر بــه کاهــش و 
افزایــش قیمت ها می شــود جلســه ای با بخش 

خصوصی برگزار نکرده است.
وی افراد تصمیم گیرندگان در حــوزه اقتصاد را 
کارشناسان درجه یک کشور ندانست و افزود: به 
نظر من بسیاری از مدیران جدید سابقه چندانی 
در شــغلی که پذیرفتنــد ندارند از ایــن رو تصمیم  
کم بر  گیری های آنها در بســیاری موارد قواعد حا

بازار را برهم می زند.

این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که 
آیا در سال جاری در زمینه تامین گندم با چالش   
جــدی مواجــه خواهیم شــد؟ خاطر نشــان کرد: 
نرخ گندم در بازارهای جهانی باال رفته اســت اما 
بــا کمبود گندم مواجه نشــده ایم. جنگ روســیه 
و اوکرایــن جهــان را بــا فقــدان دانه هــای روغنــی 
درگیر کرده اما در زمینه تامین گندم خللی ایجاد 

نکرده است.   
وی در پایــان بیــان کــرد: دولــت بــرای تامیــن 
معیشت مردم باید تصمیم درستی بگیرد به نظر 
می رســد افزایش نــرخ حقوق و دســتمزد کارگران 
چیزی به سفره کارگران اضافه نخواهد کرد و این 
افزایش نرخ دســتمزد کارگــران در نهایت تبدیل 

به تورم می شود.

کــمــیــســیــون بــازرگــانــی  رئـــیـــس 
ایـــــــران: درج  اتـــــاق  داخـــلـــی 
مصرف  و  تولیدکننده  قیمت  همزمان 
کاالها ممکن نیست/ تصمیمی  کننده 

که بازار را سردرگم می کند
خســرو فروغان گران ســایه گفت: در کشــور ما 
که دچار تورم شدید است و روز به روز قیمت ها 
افزایش می یابد، چطور می تــوان قیمت تولید و 

مصرف را روی کاال نشان داد.
گــزارش ایلنــا؛ خســرو فروغــان گران ســایه  بــه 
رئیــس کمیســیون بازرگانــی داخلــی اتــاق ایران 
کاال روی محصــول  ج قیمــت تولیــد  گفــت: در
۱2 نیســت و ایــن ســردرگمی بــرای  در اصــل 
مصرف کننــده بوجــود مــی آورد. امــا مــا ضریــب 
سود را مشخص کردیم و اینکه سود شرکت های 
توزیع و تولیدکننده و فروشنده در نهایت چقدر 
است، مشخص نیست که آیا همه این عوامل در 
مجموع قیمتی می شود که برای قیمت کاالهای 

مصرفی گذاشته می شود.
وی افــزود: اما مشــکل اینجاســت بــا توجه به 

اخبار
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اینکــه نوســان قیمــت بســیار زیاد اســت و رشــد 
قیمت هــا بــاال رفتــه و هــر روز قیمت هــا تغییــر 
می کنــد، عمال امــکان قیمت گــذاری روی قیمت 
تولید و دوام آن امکان پذیر نیســت و سردرگمی 
برای فروشنده و خریدار بوجود می آورد که باعث 
بی اعتمادی خریدار به رونــد خرید و فروش کاال 

می شود.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران با 
بیان اینکه متاسفانه هر سال افزایش قیمت کاال 
را داریــم، خاطرنشــان کرد: ایــن قیمت گذاری ها 
باید به صورت ســاختاری تغییر کنــد. چون نوع 
قیمت گذاری خود ایراد دارد و فرایند تولید مرتب 
در نوســان اســت، پس در نوع قیمت گذاری ها و 
نظارت بر قیمت گذاری  ایرادات داریم. بنابراین 
از تولیدکننده تا فروشــنده این نظارت با مشکل 

مواجه است.
کــرد: متاســفانه  کیــد  فروغــان در ادامــه تا
ســازوکاری کــه بــرای زیرســاخت ها بایــد داشــته 
باشیم تا بتواند آن را شــکل دهد، وجود ندارد و 
روند تشکیل پرونده ها و افزایش زیان پرونده ها 
به شکل کم فروشی، گران فروشی و تخلف بسیار 
زیاد شده است. در زیرساخت های قضایی این 

مسائل هم با مشکل مواجه هستیم.
وی افــزود: باید دیــد چــه کار می تــوان کرد که 
افزایــش قیمــت صــورت نگیــرد. بخشــنامه ها و 
مصوباتی که هــر روز شــاهد آن در این خصوص 
هســتیم، نشــان دهنده این اســت که اهمیتی از 
ســوی مســئوالن امر به این موضوع داده نشده 

که بتوانیم شاهد کاهش قیمت ها باشیم.
کیــد بــر اینکــه، تــا  ایــن فعــال اقتصــادی بــا تا
ساختار را از ریشه و اساسی سازماندهی نکنیم، 
قیمت هــا روز بــه روز افزایــش پیــدا می کنــد و 
گران فروشــی  افزایــش قیمت هــا باعــث فراینــد 
کنــار آن می شــود، ادامــه داد:  و کم فروشــی در 
ن  شــا د ی خو ر ســتو ی د همچنیــن قیمت هــا
باعث می شوند، گران فروشی و کم فروشی شکل 
بگیرنــد و تقلب در نــوع کاال هم اتفــاق بیفتد که 

همه این موارد باید ریشه ای اصالح شوند.
کنون فقط یک کشــور داریم که  وی افزود: ا
قیمــت تولید و مصرف کننــده را همزمان روی 
ج می کند و آن هم هندوســتان اســت.  کاال در
امــا ثبــات قیمــت در ایــن کشــور زیــاد بــوده و 
ممکــن اســت کاالیــی چندیــن مــاه قیمتــش 
تغییر نکند و تورمی وجود نداشــته باشــد. در 
کشــور ما که دچار تورم شــدید اســت و روز به 
روز قیمت ها افزایش می یابد، چطور می توان 

قیمت تولید و مصرف را روی کاال نشان داد.
فروغان گران ســایه دربــاره راهکارهــای اصالح 
ریشــه ای قیمــت اجنــاس خاطر نشــان کــرد: در 
کار تحلیلــی روی بحــث  اتــاق بازرگانــی ایــران، 
کنــون تقریبا  نظــارت بــر بــازار انجــام شــده کــه ا
گــزارش هــم منتشــر  آمــاده اســت و بــه صــورت 
خواهــد شــد. بحــث قیمت گــذاری و چگونگــی 
قیمت گــذاری بــا توجــه بــه موقعیــت اقتصــادی 
کشــور در اتاق ایران را در دســت کار داریم که به 
مسئوالن دولتی کمک می کند تا قیمت گذاری ها 
براســاس داشــته های علمــی و کارشناســی بهتر 
انجام شود. متاسفانه امروز کارشناسی هایی که 
ارائه داده می شــود، براساس کارشناسانی است  
که از یک ســازمان کوچــک گرفته تــا باالتر اغلب 
گزارش هایی برای خوشــایند مقام باالتر  است و 
کارشناسی واقعی نیست برای اینکه بتواند مقام 
باالدســتی را راضی نگــه دارد. آنها هم بر اســاس 
کثــرا  ایــن گزارش هــا تصمیــم می گیرنــد و چــون ا
این آمارها و گزارش ها خدشــه به آن وارد است، 
کثــرا تصمیماتــی که براســاس آنها گرفته شــده،  ا

تصمیمات درستی نیست و بحران زا هستند.
یــزدان پنــاه: قیمت هــا از طریق ســازمان های 

نظارتی کنترل شود
تــاق  اســماعیل یزدان پنــاه، نایــب رئیــس ا
بازرگانــی داخلی ایــران، نیز درباره رونــد افزایش 
قیمــت کاالها در بــازار گفت: با توجــه به افزایش 
حقــوق و دســتمزد و افزایــش هزینه هــا در ســال 
جدیــد طبیعــی اســت کــه قیمت هــا یــک مقدار 
افزایــش یابــد. یــک واحــد تولیــدی نمی توانــد 
کاالی  حقــوق و دســتمزد را بــدون بــاال بــردن 
تولیــدی اش بــاال ببــرد درغیر ایــن صــورت زیان 
می بینــد. بنابرایــن وقتــی مــا افزایــش برخــی 
کــه  پارامترهــای تولیــد را داریــم طبیعــی اســت 

افزایش قیمت کاال را به دنبال خواهد داشت.
یزدان پناه در ادامه افزود: اما در برخی موارد، 
سوءاســتفاده هایی صورت گرفته که یک شوکی 
به بازار وارد شده که این مورد مدنظر ما نیست 
و باید از طریق سازمان های نظارتی کنترل شود 
تا به آن حدی که مشــخص اســت، برســد. مثل 
افزایــش قیمت خــودرو کــه اخیــرا دوبــاره اتفاق 

افتاده و بی مورد است.
کارخانــه  ج قیمــت  وی در ادامــه دربــاره در
کــرد:  ال خاطرنشــان  کا وی  و مصرف کننــده ر
مــا موافــق ایــن امــر نیســتیم چــون مشــکالت 
متعــددی را ایجــاد خواهــد کــرد. تمــام کاالها از 
طریق بارکد قابل رهگیری است و در یک سامانه 

کــه قیمــت درب انبــار چقــدر  مشــخص اســت 
بوده است. اما این یک تشدد خاطر برای مصرف 
کننــده ایرانی ایجــاد می کند کــه از مصرف کاالی 
ایرانــی روی گردان می شــود. آیــا این نمونــه را در 
هیچ جــای دنیــا داریــم. در اغلب کشــورها فقط 
ج قیمــت مصرف کننــده را داریم کــه آن واحد  در
تولیــدی بایــد بــه ســازمان های نظارتــی نســبت 
بــه این قیمت پاســخگو باشــد. به نظــرم این کار 

اشتباهی است و نتیجه عکس خواهد داد.

ایــران:  حبوبات  انجمن  دبیر 
حبوبات،  خ  ــر ن افــزایــش  علل 
تولید  کــاهــش  و  جــهــانــی  خ  ــر نـ ــد  رشـ

است
 ، عبــدی افتخــاری گفت: خشکســالی مســتمر
خ جهانــی، افــت تولیــد در اثــر کاهــش  رشــد نــر
سطح زیرکشت، جنگ روسیه و اوکراین و تداوم 
خ حبوبــات  تحریم هــا از علــل گرانــی افزایــش نــر

است.
به گــزارش ایرنا؛ ســید عبدی افتخــاری درباره 
وضعیــت تولیــد و بــازار حبوبــات و رونــد افزایش 
قیمت این محصوالت، افزود: ایران در سال های 
اخیر با کاهش روند تولید حبوبات روبه رو شــده 
که بخشی از آن ناشی از خشکسالی های مستمر 

و کاهش سطح زیرکشت است.
دبیرانجمــن حبوبــات ایران اظهار داشــت: در 
ســالهای گذشــته بخش قابل توجهــی از اراضی 
زیرکشــت حبوبات به کشــت گندم، سویا و ذرت 
خ خرید  تبدیل شــده که این امر ناشی از رشد نر
تضمینــی برخــی محصــوالت زراعــی و افزایــش 

درآمد کشاورزان است.
خ جهانــی حبوبــات را از دیگر  وی، افزایــش نــر
خ این محصول در کشور دانست  علل افزایش نر
و تصریح کــرد: روســیه یکــی از کشــورهای مرجــع 
تولیــد و صــادرات حبوبــات بــه جهان اســت، به 

اخبار
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طوری که در برخی موارد این محصوالت از دیگر 
کشــورها وارد روســیه و از آنجــا صــادر می شــود؛ 
خ جهانی  بنابراین جنگ اوکراین و روســیه در نر

این محصول تاثیرگذار بوده است.
افتخــاری گفــت: در فروردیــن مــاه ســال ۱۴۰۰ 
قیمــت هــر تــن عــدس کانــادا ۹2۰ دالر بــود کــه 
در پایان ســال به یک هــزار و ۴5۰ دالر رســید که 

افزایش قابل توجه جهانی را نشان می دهد. 
واردات سالیانه حدود 2۰۰ هزار تن حبوبات 

دبیر انجمن حبوبات ایران، نیاز سالیانه کشور 
بــه حبوبات را بیــن ۷۰۰ تا ۷5۰ هزار تن برشــمرد 
و گفــت: ســال گذشــته )۱۴۰۰(  نزدیــک بــه 5۰۰  
هزار تــن تولید داشــتیم که براســاس آمار گمرک 
جمهــوری اســالمی ایــران حــدود ۱۹۴ هــزار تــن 
انــواع حبوبات وارد شــد، البته بخشــی از ذخایر 

سال ۹۹ نیز به بازار تزریق شد.
به گفته وی، طبــق آمارها ســال ۹۹ نزدیک به 
ج کشــور وارد شــده  ۸۶ هزارتــن حبوبــات از خار

بود.
وی سرانه مصرف حبوبات در ایران را برای هر 
ایرانــی بین هشــت تــا ۹ کیلوگرم در ســال عنوان 
، عدس  کرد و اظهار داشت: هر ساله عدس قرمز
، انواع لوبیــا از جملــه چیتی، قرمز ، چشــم  ســبز
بلبلی، نخود رســمی )آبگوشــتی(، نخود ســیاه و 

ماش از محل واردات تامین می شود. 
افتخــاری پیش بینی کــرد: بــا توجــه به شــرایط 
خشکسالی مستمر و کاهش تولید این محصول 
در اثر تبدیل اراضی حبوبات به سایر محصوالت 
زراعــی همچون گندم، ســویا و ذرت بــه نظر می 
رســد برای ســال ۱۴۰۱ بین 25۰ تا ۳۰۰ هزار تن از 

این محصول از محل واردات تامین شود.
خ حبوبات در  رشــد بین ۷۰ تــا ۱۰۰ درصدی نــر

مدت یک سال 
دبیــر انجمــن حبوبــات ایــران، مــدت زمــان 
مناســب نگهداری حبوبات را بین پنــج تا ۶ ماه 
دانست و گفت: در سال ۱۴۰۰ قیمت هر کیلوگرم 
حبوبــات در ایران به طور متوســط بین 5۰ تا ۷۰ 
هزار تومان شــد کــه در برخی از ایــن محصوالت 
رشــد ۷۰ درصدی و در برخی رشــد ۱۰۰ درصدی 
را شــاهد هســتیم و در صــورت اعمــال مالیــات 
خ این محصول  برارزش افــزوده روی این کاال نــر

افزایش مجدد می یابد.
وی تصریــح کــرد: در ســال های اخیــر مصــرف 
خ محصــوالت  حبوبــات بــه دلیــل افزایــش نــر
کــه ایــن  پروتئینــی افزایــش یافتــه، تــا جایــی 
محصــول بــه عنــوان جایگزین گوشــت در ســبد 

گرفتــه اســت و رشــد  اقشــار آســیب پذیــر قــرار 
قیمتی آن می تواند خانوارها را با مشکل تامین 

روبه رو کند.
افتخاری بــا بیان اینکــه طبق مصوبه شــورای 
عالی اقتصــاد، حبوبات شــامل مالیات بر ارزش 
کــرد:  افــزوده ۹ درصــدی شــده اســت، اضافــه 
بنابرایــن اعمــال مالیات برارزش افــزوده در این 
کاال موجــب افزایــش قیمــت مجــدد بیــن ســه تا 
پنج  هــزار تومانی هــر کیلوگرم از ایــن محصوالت 

خواهد شد.

ثبت سفارش برنج آغاز شد
دبیــر انجمــن واردکننــدگان برنــج از 

آغاز ثبت سفارش برنج خبر داد.
به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان؛ مســیح 
کشاورز گفت: با توجه به جنگ روسیه و اوکراین، 
ظرفیت محدود دنیا تا فصل برداشت و تقاضای 
برخی کشــورها بــرای افزایــش ذخایــر احتیاطی 
قیمــت جهانــی برنــج ۱۰ تــا 2۰ درصــد افزایــش 

داشته است.
بــه گفتــه او،  بنابر قیمت هــای جدید نامه ای 
به وزیر جهاد مبنی بر آغاز ثبت ســفارش ارسال 
کردیم که با آغاز این موضوع کســری نیاز برنج را 

تامین خواهیم کرد.
کشــاورز می گویــد: بــه مســئوالن وزارت جهاد 
اعــالم کرده ایم کــه ضرورتــی بــر دوره ممنوعیت 
برنــج نیســت چــرا کــه اعمــال ممنوعیــت هــا در 
فصل برداشــت منجر به تشــدید مشــکالت بازار 

داخل می شود.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج قیمت هر کیلو 
کستانی را ۳۰ هزار تومان و برنج هندی را  برنج پا

۳۱ هزار تومان اعالم کرد.
بنابر آمار اعالمی سال گذشته یک میلیون تن 
برنج توسط بخش خصوصی وارد شد، در حالی 
که انجمن واردکنندگان نیاز کشــور به واردات را 

یک میلیون و 5۰۰ هزار تن اعالم می کنند.
ح رمضان  وزارت جهاد کشــاورزی در قالب طر
اقــدام بــه توزیــع برنــج یارانــه ای کرده اســت به 
خ ۱۱ هزار و  طوری کــه هرکیلو برنج تایلنــدی با نر
۹۰۰ تومان و هندی ۱۸ هــزار و 5۰۰ تومان عرضه 

می شود.

ــان حـــمـــایـــت:  ــ ــازمـ ــ ــیــــس سـ ــ رئ
را  قیمت ها  شبه  یک  گشت  باز

تکذیب می کنم
عباس تابش لزوم بازگشــت یک شبه قیمت ها 
را تکذیب کرد و گفت: تغییر قیمت 5۰ قلم کاالی 
اساسی، حساس و ضروری مشمول قیمت گذاری 

پیشین، مستلزم طی فرایند قانونی است.
ا و  ی صنعــت غــذ ه خبــر یــگا پا ش  ر ا گــز بــه 
(، عباس تابش در حاشیه  گروفودنیوز کشاورزی)ا
جلسه مشترک ستاد قاچاق در جمع خبرنگاران، 
درباره الزام بازگشــت قیمت کاالها به ســال ۱۴۰۰، 
اظهار کرد: یک موضوعی از قول من در خبرگزاری 
ها پخش شــد و مشخص نیست به چه منظوری 
بــود، اما بــه کل غلط بــود. بنابرایــن این صحبت 
را کــه بایــد یک شــبه قیمت هــا برگــردد را تکذیب 

می کنم.
وی بــا بیــان اینکه تغییــر قیمت 5۰ قلــم کاالی 
اساســی، حســاس و ضــروری مشــمول قیمــت 
گذاری پیشین، یعنی مستلزم طی فرایند قانونی 
گــر تولید کننده یــا صاحب کاالیی  اســت، گفت: ا
بخواهد قیمت این 5۰ کاال را تغییر دهد، اول باید 
مســتندات تغییــر قیمت را بــه ســازمان حمایت 
ارائه کند تا کارشناسی و بعد در ستاد تنظیم بازار 

ابالغ شود تا افراد بتوانند افزایش قیمت دهند.
این مقام مسئول افزود: در سال جاری برخی از 
بنگاه ها این مسیر را طی نکردند و افزایش قیمت 
داده بودنــد که ما پیشــنهاد دادیم قبــل از اینکه 
بحث هــای تعزیــری و قضایــی پیــش بیایــد ایــن 

اخبار
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افراد در فرایند قانونی از افزایش قیمت خودسرانه 
اجتناب کنند. بنابراین پیشنهاد دادیم قیمت ها 
را برگرداننــد تــا فراینــد قانونــی طی شــود. ممکن 
اســت بعــد از طــی فراینــد قانونــی، کاال مشــمول 

افزایش قیمت هم بشود.
اما به گفته وی این 5۰ کاال به اســتناد به قانون 
و مقررات کشــور نمی توانند سرخود تغییر قیمت 
دهند و قیمت های ناهمگن و متفاوت در کشــور 

داشته باشیم.
 ، رئیس ســازمان حمایت در ادامه گوشــت قرمز
ک و لوازم  غ، لبنیات، روغن موتور، پوشا گوشت مر
خانگی را از جمله ایــن 5۰ کاال عنوان کرد و گفت: 
در اصل این 5۰ کاال، کاالهای اساسی هستند که 
در ســبد خانوار نقش باالیی دارند و این موضوع 
ربطی بــه نــوع ارز دریافتــی آنهــا نــدارد. همانطور 
که اشــاره شــد این 5۰ کاال مشــمول قیمت گذاری 

پیشین هستند.
تنظیم بازار برنج بر عهده وزارت جهاد کشاورزی 

است
تابــش درباره گرانفروشــی برنــج نیز گفــت: برنج 
مشمول قیمت گذاری تثبیتی است و وزارت جهاد 
کشــاورزی به عنوان متولی تولید و تامین، قیمت 
برنج تولید داخل را اعالم کرده اســت. با توجه به 
اجرای قانون انتزاع بازرسی از بازار این کاال نیز به 

عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

ــگــوی انــجــمــن صــنــایــع  ســخــن
لبنیات  قیمت  افــزایــش  لبنی: 
نــرخ  بــرگــشــت خــــورد/ درج هــمــزمــان 

کننده از ماه آینده تولید و مصرف 
محمدرضــا بنی طبــا گفــت: افزایــش قیمــت در 
برخی از محصوالت لبنی و در برخی از برند ها رخ 
داد که بــا تذکر وزارت جهــاد کشــاورزی و انجمن 

صنایع لبنی به قیمت قبل برگشت.
به گزارش تسنیم؛ محمدرضا بنی طبا سخنگوی 

کنــش  انجمــن صنایــع فرآورده هــای لبنــی در وا
بــه افزایــش قیمــت برخــی از محصــوالت لبنــی 
در روزهــای اخیــر اظهــار داشــت: قیمــت ۱۰ قلم 
محصوالت لبنی مشمول قیمت گذاری دستوری 
تغییر قیمتی نداشته است و تنها افزایش قیمت 
در برخی از محصوالت لبنی و در برخی از برند ها 
رخ داد که با تذکر وزارت جهاد کشاورزی و انجمن 

صنایع لبنی به قیمت قبل برگشت.
وی افــزود: قیمــت لبنیــات در حــال حاضــر به 
قیمــت اســفند ســال گذشــته عرضــه می شــود و 
در این مدت تغییر نداشــته اســت و تــا پایان ماه 
مبارک رمضان نیز قیمت لبنیات تغییری نخواهد 

داشت.
ســخنگوی انجمــن صنایــع لبنــی ادامــه داد: 
تعیین قیمت فرآورده های لبنی بسته به نرخ شیر 
خام اســت و در صورتــی که قیمت ایــن محصول 
افزایش زیادی نداشته باشد میزان تغییر قیمت 

زیاد نخواهد بود.
وی تصریح کرد: افزایش نرخ حقوق و دستمزد، 
مــواد بســته بنــدی و دیگــر هزینه هــای ســربار بر 
قیمــت لبنیــات تاثیــر گــذار اســت امــا از آنجــا که 
حــدود ۷۰ درصــد قیمــت فــرآورده هــای لبنــی را 
قیمــت شــیرخام اســت، در صورتــی کــه نــرخ آن 
افزایــش پیــدا کنــد، تاثیــر زیــادی بــر روی قیمت 

فرآورده های لبنی دارد.
بنی طبا با بیان اینکه از ابتدای اردیبهشت ماه 
ســال جاری نصــب قیمــت تولیــد کننــده در کنار 
قیمت مصــرف کننــده اجرایی می شــود گفت: از 
مــاه آینده بــر روی کلیــه محصوالت لبنــی قیمت 
تولیــد کننــده نیز بــه منظور شــفاف ســازی درج 

می شود.
وی گفت: در برخی از محصوالت لبنی از جمله 
شــیر و ماســت ســاده که مشــمول قیمت گذاری 
دســتور اســت  حتی با ضرر عرضه می شود که در 
صــورت نصب قیمــت تولیــد کننده ایــن واقعیت 
کثر ســودی نیز که برای  مشخص می شــود؛ حدا
بخش توزیع و خرده فروشــی در نظر گرفته شــده 

۳۰ درصد است.
بنــی طبــا از نحــوه قیمــت گــذاری حــق پخــش 
محصوالت لبنی نیز انتقاد کرد و گفت: درحالی که 
برای اقالم محصوالت لبنی ضروری که به صورت 
سرد و با هزینه بیشــتر پخش می شود ۱۱ درصد و 
بــرای دیگر اقــالم لبنــی ۱2 درصد ســود پخش در 
نظر گرفته شــده اســت اما برای محصولــی مانند 
آب آشامیدنی ۱۴ درصد سود در نظر گرفته شده 

ک تعیین این سود مشخص نیست. است و مال

ــاف  ــن نـــایـــب رئـــیـــس اتـــــاق اص
تهران: آغاز برخورد با افزایش 
سطح  در  مــجــوز  بـــدون  هــای  قیمت 

بازار
ابراهیــم درســتی گفــت: بــا هرگونــه تغییــر در 
قیمــت کاال هــا بدون مجــوز ســازمان حمایت از 

حقوق مصرف کننده برخورد می شود.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان؛ ابراهیم 
درســتی گفــت: تمامــی قیمت هــا از کارخانه به 
واحد های فروش می رســد و این قیمت ها باید 
به ســال قبل )۱۴۰۰( بازگردد در غیر این صورت 
تخلف اســت و طبق قانون برخورد می شــود، از 
امروز مصوبه کنترل قیمت اتخاذ می شود طبق 
اســتناد قانون، دولت با هرگونــه افزایش قیمت 

کاال ها برخورد قانونی خواهد کرد.
او می گویــد: به طور کلــی گرانی با گرانفروشــی 
فــرق می کنــد از فــردا بایــد تمامــی کاالهــا طبق 
کتور فروش به دســت مشــتری برســد، غیر از  فا
این مشاهده شود طبق قانون برخورد شدیدی 
خواهد شــد، قیمت باید بر اســاس اســناد الزم 
مبنــی بر تــورم درمــواد اولیــه و ســایر مــوارد  به 
ســازمان حمایــت ارائــه شــود تــا مجــوز افزایش 

قیمت را دریافت کنند.
طبــق هشــدار ســازمان حمایــت از حقــوق 
مصــرف کننــده کاال هایــی از جملــه لبنیــات پــر 
غ،  گوشــت مــر مصــرف، شــیرخام، حبوبــات، 
، کود های  غ، قند و شــکر ، تخم مــر گوشــت قرمز
شــیمیایی پایــه، روغــن خــام و تصفیــه شــده 
کــی، دانه هــای روغنــی، نهاده هــای دام  خورا
گوجــه  گنــدم، آرد، نــان، برنــج، رب   ، و طیــور
فرنگــی، کنســرو تــن ماهــی، دارو و مکمل هــای 
و و تجهیــزات  ر ونــی، دا کار ، ما دام و طیــور
پزشــکی، انواع خودرو، انواع شوینده، یخچال، 
، تلویزیون، ماشــین لباسشــویی،  یخچال فریزر
 ، ، روغــن موتور کاغــذ مطبوعات، چــاپ و تحریر

اخبار
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الســتیک خــودرو، انــواع پوشــک و دســتمال 
کاغذی، خدمات پزشــکی، درمانی، تشخیصی 
و آزمایشــگاهی، حمــل و نقلبــار و مســافردرون 
و بــرون شــهری و عــوارض جــاده ای و بنــدری 
هیــچ افزایــش قیمتــی نســبت بــه ســال ۱۴۰۰ 

نداشته اند.

کنسرو  دبیر سندیکای صنایع 
روغن  تامین  در  تاخیر  ایران: 
ــال  ــم ــت کـــنـــســـروی/ اح ــوالت  ــحـــصـ مـ
ماه  از  بعد  مــاهــی  تــن  خ  نــر افــزایــش 

رمضان
ی  نجمن هــا ا  : گفــت ی  ضــو ر میر محمــد 
کــه  کنســرو، یــک مــاه اســت  تولیدکننــدگان 
ســهمیه روغــن را از وزارت کشــاورزی دریافــت 
نکردند از ایــن رو واحدهــای تولیدکننده بزرگ 
بــا نیمــی از ظرفیت اقــدام بــه تولیــد می کنند و 
تولیدکنندگان خرد، خــط تولید خود را متوقف 

کرده اند.
گــزارش ایلنــا؛ محمــد میررضــوی دبیــر  بــه 
ســندیکای صنایــع کنســرو ایــران بــا اشــاره بــه 
خ تــن ماهــی بعــد از مــاه  احتمــال افزایــش نــر
رمضان، گفت: از ابتدای اســفند سال گذشته، 
صنعــت پتروشــیمی قیمــت لــوازم بســته بندی 
مــواد غذایــی از جمله کارتــون، شیشــه و پت را 
حــدود ۳5 تا ۴۰ درصــد افزایــش داد. عــالوه بر 
ایــن افزایش هزینــه کارگــری احتمال بــاال رفتن 
خ تــن ماهــی و ســایر محصوالت کنســروی را  نر

بعد از ماه رمضان تقویت کرده است.
وی با اشاره به تاثیرات حذف ارز ترجیحی در 
تولید محصــوالت کنســروی، خاطرنشــان کرد: 
هنوز ابالغیه ای درباره زمان حذف ارز ترجیحی 
گر این  به تولیدکنندگان داده نشــده است اما ا
ارز حــذف شــود قیمــت  محصــوالت کنســروی 

حدود ۳۰۰ درصد افزایش پیدا می کنند.

کــرد: بــر کســی  کیــد  میررضــوی در ادامــه تا
پوشــیده نیســت که تخصیــص ارز ترجیحی در 
اقتصاد کشــور ایجاد رانت و فســاد کرده اســت؛ 
امــا بــودن آن بهتــر از حــذف دفعــی آن اســت. 
ز ترجیحــی بــه زودی و دفعــی از  امیــدوارم ار
فرآیند تولید و واردات کاالهای اساســی حذف 
که بــا حــذف ایــن ارز عالوه بــر اینکه  نشــود چرا
بازار بــا چالش های جــدی مواجه خواهد شــد 
بر تــوان خرید کاالهــای مصرفی مردم نیــز تاثیر 
می گذارد و قدرت خرید مصرف کنندگان کاهش 

پیدا می کند.
این فعــال اقتصــادی بــا انتقــاد از نحــوه توزیع 
روغن در واحدهای تولیدکننده تن ماهی، افزود: 
روغــن یکــی از اصلی تریــن مــواد اولیــه در فرآینــد 
تولید کنسروهای گوشتی و غیرگوشتی محسوب 
می شــود از این رو تامین آن بــرای تولیدکنندگان 
جــزو اولویت هــای تولیــد محســوب می شــود. 
انجمن های تولیدی، یک ماه اســت که ســهمیه 
روغــن را از وزارت کشــاورزی دریافــت نکردنــد از 
ایــن رو واحدهــای تولیدکننــده بــزرگ بــا نیمی از 
ظرفیت اقدام به تولیــد می کنند و تولیدکنندگان 

خرد خط تولید خود را متوقف کرده اند.
وی بــا بیان اینکه قیمت کنســروهای گوشــتی 
و غیرگوشــتی در هفتــه  اخیر ثابت مانده اســت، 
افــزود: تغییر نرخــی در قیمت این اقــالم اعمال 
نشــده و قیمــت تن ماهــی مانند ســال گذشــته 
خ برخــی برندهای  ۳۱ هزار تومان اســت البته نر
خ  متفرقــه 5 تا ۶  هــزار تومــان پایین تــر از این نر

است.
به گفته دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران؛ 
قیمت تن ماهی در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ درصد 
افزایش داشت و همین مسئله در میزان فروش 
تن ماهی در بین مصرف کنندگان تاثیرمستقیم 

گذاشت.
وی بــا بیــان اینکــه واردات ماهــی بــا هــدف 
تولیــد کنســرو توجیه اقتصــادی نــدارد، افزود: 
ماهــی بــا ارز آزاد وارد کشــور می شــود از این رو 
حجم واردات ماهی در سال های اخیر کاهش 
پیــدا کرده اســت. تولیدکننــدگان رغبتــی برای 
وارد کــردن ماهی برای تولید تــن ماهی ندارند 
کــه قیمــت محصــول نهایــی باال مــی رود و  چرا
میزان خریــداران آن محصول نیــز کاهش پیدا 

می کند.
میررضوی در پایــان بیان کرد: ماهی هوور که 
از خلیــج فــارس صیــد می شــود در صنعــت تن 

ماهی استفاده می شود.

ــاق اصـــنـــاف  ــ ــ ــیـــس ات ــایـــب رئـ نـ
با افزایش  آغاز برخورد  تهران: 
قیمت های بدون مجوز در سطح بازار
ابراهیم درســتی گفــت: با هرگونه تغییــر در قیمت 
کاال ها بدون مجوز سازمان حمایت از حقوق مصرف 

کننده برخورد می شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ ابراهیم درستی 
گفت: تمامی قیمت ها از کارخانه به واحد های فروش 
می رســد و ایــن قیمت هــا باید به ســال قبــل )۱۴۰۰( 
بازگردد در غیر این صورت تخلف است و طبق قانون 
برخورد می شود، از امروز مصوبه کنترل قیمت اتخاذ 
می شود طبق استناد قانون، دولت با هرگونه افزایش 

قیمت کاال ها برخورد قانونی خواهد کرد.
او می گویــد: به طور کلــی گرانی با گرانفروشــی فرق 
کتور فروش  می کند از فردا باید تمامی کاالها طبق فا
به دست مشــتری برســد، غیر از این مشاهده شود 
طبق قانون برخورد شدیدی خواهد شد، قیمت باید 
بر اساس اسناد الزم مبنی بر تورم درمواد اولیه و سایر 
موارد  به سازمان حمایت ارائه شود تا مجوز افزایش 

قیمت را دریافت کنند.
طبق هشــدار ســازمان حمایت از حقــوق مصرف 
کننده کاال هایی از جمله لبنیات پر مصرف، شیرخام، 
غ، قند  غ، گوشت قرمز، تخم مر حبوبات، گوشت مر
و شکر، کود های شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه 
کی، دانه هــای روغنی، نهاده هــای دام و  شــده خورا
طیور، گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه فرنگی، کنسرو 
کارونی،  تن ماهی، دارو و مکمل های دام و طیور، ما
دارو و تجهیــزات پزشــکی، انــواع خــودرو، انــواع 
، تلویزیون، ماشین  شوینده، یخچال، یخچال فریزر
لباسشــویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن 
موتور، الســتیک خــودرو، انواع پوشــک و دســتمال 
کاغــذی، خدمــات پزشــکی، درمانــی، تشــخیصی و 
آزمایشــگاهی، حمل و نقلبــار و مســافردرون و برون 
شــهری و عوارض جــاده ای و بنــدری هیــچ افزایش 

قیمتی نسبت به سال ۱۴۰۰ نداشته اند.

اخبار
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تشکل های  دبــیــرفــدراســیــون 
کــشــاورزی:  و  غــذایــی  صنایع 
ــاب پیش  ـــ ارع تــهــدیــد و  بـــا  اقــتــصــاد 

نمی رود
محســن نقاشــی در نامه ای خطاب بــه معاون 
رئیس جمهــور گفــت: روا نمی باشــد افــرادی که 
خــود بانیــان وضع موجــود اقتصــاد امروز کشــور 
هستند، تولیدکنندگان را مورد تهدید و بی مهری 

قرار دهند.
یــگاه خبــری صنعــت غــذا و  گــزارش پا بــه 
(، محســن نقاشــی، دبیر  گروفودنیوز کشــاورزی)ا
فدراسیون تشکل های صنایع غذایی و کشاورزی 
ایــران گفــت: طــرح قیمــت ها از ســوی ســازمان 
حمایت با چالش هــای عدیده ای روبــرو بوده و 
بدون کارشناسی و تحقیقات صورت گرفته است.
وی خطــاب بــه محمــد مخبــر معــاون رئیــس 
جمهور بیــان کرد: در نهایت این طرح با دســتور 
نهایی و درج قیمــت مصرف کننده تا حدودی از 

بحران کاسته شد.
ز  ا یــت  کــرد: ســازمان حما نقاشــی عنــوان 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در واقع با شکست 
این طرح کــه بارها مدعــی بوده کــه باعث کاهش 
قیمت گشته است، مواجه شده و این ادعا حداقل 

در مورد محصوالت غذایی صحیح نبوده است.
وی گفت: روز گذشــته در اقدام عجیبی بدون 
هیچگونــه توجــه بــه افزایــش حقــوق هــای غیــر 
منتظره سال جدید که مسلما قیمت ها افزایش 
می یابــد. رییس محتــرم ســازمان حمایت اعالم 
کــرده اند که افزایــش قیمت محصوالت در ســال 
جدید غیــر قانونی بوده و باید قیمت های ســال 

گذشته درج شود.
دبیر فدراســیون تشــکل های صنایع غذایی و 
کشــاورزی در ادامه افزود: با توجه به آنکه دولت 
تــالش دارد مــردم را امیــدوار بــه فردایــی روشــن 
نمایــد و مقــام معظــم رهبــری تولیدکننــدگان را 

افسران جنگ اقتصادی ملقب نموده اند افرادی 
که خود بانیان وضع موجود اقتصاد امروز هستند 
روا نمی باشد که این رزمندگان مورد تهدید و بی 

مهری آنان قرار بگیرند.
نقاشــی گفت: ســازمان حمایت قصــد دارد که 
این طــرح پــر چالش را بــا تهدیــد و اتفاقــات غیر 
واقعی به جامعه تحمیل نماید و در آخرین بیان 
اذعان می دارد که افزایش پنجاه و هفت درصدی 
حقوق هیــچ ارتباطی بــه قیمت ها نــدارد و هیچ 

واحد تولیدی اجازه افزایش قیمت ندارد
وی بیان کرد: این کالم ســازمان حمایت هیچ 
ماخذ و منشــا علمی نــدارد در علــم اقتصاد باید 
یک درصد و یک ریال نیز مورد محاســبه و توجه 
قرار بگیرد. چگونه پنجــاه و هفت درصد افزایش 
حقــوق تاثیــری نــدارد چــرا حمایــت از مصــرف 
کنترلی بر مواد اولیه کارخانجات ندارد که لحظه 

ای افزایش می یابد و دخالتی نمی کند؟
دبیــر فدراســیون تشــکل های صنایــع غذایــی 
و کشــاورزی در پایــان از محمد مخبر درخواســت 
کرد: جنابعالی که همواره مورد امین مقام معظم 
رهبری و ریاست محترم جمهوری هستید و اشراف 
کامل به اقتصاد دارید و مســتحضر می باشید که 
اقتصاد بــا تهدیــد و ایجــاد رعب و وحشــت پیش 
نمــی رود لــذا تقاضــا می شــود بمنظــور حمایت از 
تولیــد در مقابل اینگونه مواضــع و تهدیدات ضد 

تولیدی دستورات الزم مقتضی فرمایید.

اتــاق  نمایندگان  هیئت  عضو 
ــی ایــــــــران: دورخـــیـــز  ــ ــان ــ ــازرگ ــ ب

کاالهای ایرانی برای فتح بازار آفریقا
کــه  ائلــه معتقــد اســت در صورتــی  یونــس ژ
مشــکالت مربــوط بــه حمــل و نقــل کاال برطــرف 
شــود، کاالهای ایرانی شانس زیادی برای حضور 

در بازار آفریقا دارند.
یــگاه خبــری صنعــت غــذا و  پا گــزارش  بــه 

(، به نقل از اتــاق بازرگانی  گروفودنیوز کشــاورزی)ا
ایــران؛ یونس ژائلــه عضو هیئت نماینــدگان اتاق 
بازرگانی ایران اظهار کرد: در سال جدید پیگیری 
چند موضــوع می توانــد بــرای تجارت و صــادرات 
ایران نتایج بسیار مهمی داشته باشد و با توجه به 
ظرفیت های داخلی ایجاد تغییر در هر یک از این 

بخش ها به سود اقتصاد ایران تمام خواهد شد.
وی بــا بیــان اینکــه توســعه روابــط تجــاری بــا 
همسایگان یکی از این اولویت هاست، توضیح داد: 
خوشــبختانه دولت در ماه های گذشــته به شکل 
جــدی بــر روی افزایــش روابــط بــا همســایگان کار 
کرده و موضوعاتی مانند افزایش تجارت مشترک و 
کاهش تعرفه های تجاری در این بخش در دستور 
کار قرار گرفته است. ادامه دادن این روند قطعا به 

افزایش صادرات ایران منجر خواهد شد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریز بــه اهمیــت بهبود 
کیفیت کاالهای ایرانی بــرای حضور در بازارهای 
بیــن المللــی اشــاره کــرد و بــه ســایت اتــاق ایران 
گفــت: همانطور که از ســال ها قبل مطــرح بوده، 
بحــث افزایش کیفیــت و باال بــردن بهــره وری در 
شرکت های ایرانی، موضوعی است که نمی توان 

از کنار آن به سادگی گذشت.
کــه مــا بتوانیــم  ژائلــه ادامــه داد: در صورتــی 
، بــا هزینــه کمتــر و در  کاالهایــی بــا کیفیــت باالتر
نهایت با قیمت تمام شــده پایین تر تولید کنیم، 
قطعا شــانس رقابت باالیی در بازارهای مختلف 
خواهیم داشت و از این طریق امکان افزایش آمار 

صادراتی کشور وجود دارد.
ز  ا ، یکــی  یقــا فر آ ر  ا ز بــا ینکــه  ا ن  بیــا بــا  ی  و
مهم ترین بازارهایی اســت که می تواند از ســوی 
صادرکنندگان ایرانی رصد شــود، توضیح داد: در 
آفریقا 52 کشــور حضور دارند که بســیاری از آنها 
اقتصــادی در حــال توســعه و رو بــه رشــد را اداره 
می کننــد. ایــن اقتصادهــا قطعا نیــاز بــه واردات 
دارنــد و در این حــوزه کاالهای ایرانــی می توانند 

سهم باالیی از بازار را به خود اختصاص دهند.
کــرد: یکــی از مهم تریــن  ائلــه خاطرنشــان  ژ
موضوعاتی که چه در آفریقا و چه در دیگر بازارها 
برای ما محدودیت هایی به وجود آورده موضوع 
لجســتیک و حمل و نقل کاالهای ایرانی اســت. 
گر ما در حوزه  دریایی، توان خود را برای انتقال  ا
کاال افزایش دهیم، قطعا دسترســی به بازارهایی 
مانند آفریقا برای مــا ممکن خواهد بود و در کنار 
آن اعتماد مشتریان به کاالهای ایرانی را افزایش 
می دهد که این موضوع برای تجارت ما اهمیت 

زیادی خواهد داشت

اخبار
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کـــشـــوری  تــشــکــیــل اتـــحـــادیـــه 
تعاونی های دانش بنیان

نــش بنیــان، فنــاوری  کمیســیون دا رئیــس 
ارتباطات و اطالعات اتاق تعاون ایران از تشکیل 
اتحادیــه سراســری تعاونــی هــای دانــش بنیان و 

فناور در سال جاری خبر داد.
صنعت غذا و کشاورزی-شاخص اقتصاد دانش 
بنیــان به عنــوان یک معیــار جهانی در ســنجش 
کشــورها از حیــث میــزان اتــکا بــه علــوم مختلــف 
و بکارگیــری آنهــا در راســتای توســعه اقتصــادی 

همواره مورد توجه کارشناسان بوده است.  
در راســتای نامگــذاری شــعار ســال ۱۴۰۱ بــه 
عنوان”تولیــد، دانــش بنیــان و اشــتغال آفرین”،  
اتاق تعاون ایران به عنــوان بخش مردمی تعاون 
، با هــدف تقویــت و محوریــت تعاونی های  کشــور
دانش بنیان و استفاده از ظرفیتهای بخش تعاون 
در بخــش تولیدات دانــش بنیان گام برداشــته و 
بر همین اساس رئیس کمیســیون دانش بنیان، 
فنــاوری ارتباطــات و اطالعات اتــاق تعــاون از راه 
انــدازی اتحادیــه سراســری تعاونــی هــای دانش 

بنیان و فناور خبر داده است.
وی مــی گوید: در راســتای شــعار ســال ۱۴۰۱ در 
هجدهمین نشســت کمیسیون تخصصی دانش 
بنیان، فناوری ارتباطــات و اطالعات اتاق تعاون 
ایران، موضوع تشکیل اتحادیه سراسری تعاونی 
هــای دانــش بنیان پــس از بحــث و بررســی مورد 

تایید اعضا قرار گرفت و تصویب شد.
محمــدی آمایــش ۱۰۱شــرکت تعاونــی دانــش 
بنیان بخش تعاون و آمایش شــرکت های تعاونی 
غیردانش بنیان را از دیگر محورهای این جلســه 
عنــوان کرد و از شــبکه ســازی تعاونی های دانش 
بنیان به عنوان یکی از برنامه های این کمیسیون 

در سال جاری نام برد.
برگزاری جلسات هفتگی با عنوان سه شنبه های 
دانــش بنیــان از دیگــر موضوعاتــی اســت که وی 

بــه آن اشــاره کــرده و مــی افزایــد: طبــق مصوبات 
کمیسیون، در راســتای تعامل و تبادل تجربیات، 
مقرر شــد که جلســات مســتمر با معاونــت علمی 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری، صندوق نــوآوری و 
شــکوفایی و وزارتخانه های مرتبط در ســه شنبه 

های هر هفته برگزار شود.
پیــش از ایــن رئیس اتــاق تعــاون ایران بــر لزوم 
بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های بخش 
تعــاون در زمینــه تولیــد دانــش بنیــان و اشــتغال 
کیــد کــرده و گفتــه بود:”یکــی از الزامات  آفریــن تا
تولیــد دانش بنیان و اشــتغال آفرین، اســتفاده از 
توانمندی بخش مردمی تعاون است و شرکتهای 
تعاونــی دانش بنیــان، توســعه اقتصادی بــر پایه 
دانــش و تحقــق اهــداف علمــی و اقتصــادی در 
راســتای گســترش اختــراع و نــوآوری را دنبال می 

کنند. “
مهــدی مســکنیـ  معــاون امور تعــاون وزیــر کار 
ـ نیــز از بســیج ۱۰۱ تعاونــی دانش بنیــان در کشــور 
برای عملیاتی کردن شــعار ســال خبر داده و ابراز 
امیــدواری کــرده بــود کــه از طریــق تعاونی هــای 
دانــش بنیان بخشــی از ســبد اشــتغال کشــور در 

بخش تعاون محقق شود.
در حــال حاضــر الگــوی اقتصــاد دانــش بنیــان 
مهمتریــن برنامــه در راســتای توســعه علــوم و 
تکنولــوژی بــه شــمار مــی رود و بر همین اســاس 
کشورهای توســعه یافته جهان در جهت پیشبرد 
اهداف توســعه ای خود دست به انتخاب دانش 
هــای پیشــرو زده انــد بــه نحــوی کــه بســیاری از 
کشــورهای دنیــا از جملــه آلمــان،   کانادا، ســوئد،   
هلنــد و ژاپــن جــزو کشــورهای مطرح و شــناخته 
شــده در حوزه اقتصاد دانش بنیان به شمار می 

روند.

با  پــروبــیــوتــیــک  دوغ  تــولــیــد 
کشف  مخمر  ســویــه  اســتــفــاده 

شده از زیست بوم ایران
محققــان پارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهران 
در یکی از روستاهای کشور موفق به کشف سویه 

جدیــدی از مخمرها شــدند که به دلیــل خواص 
سالمت بخشی از آن در تولید دوغ بهره بردند.

بــه گــزارش ایســنا؛ حســین حســن نژاد، مجری 
طــرح در این بــاره توضیــح داد: مــا در ایــن پروژه 
بــرد  کار کشــف مخمــر جدیــدی بــا  موفــق بــه 
کی برای اولین بار در دنیا شــدیم که از مواد  خورا
لبنــی ایزولــه و جداســازی شــده و از ایــن مخمــر 
پروبیوتیــک، در حــال حاضــر توانســتیم دوغ 

پروبیوتیک تولید کنیم.
وی عنــــــوان ایــــــن مخمــــــر کشــــــف شــــــده را 
 marxianus( ”کلورومایســــــس مارکســــــیانوس “
Kluyveromyces(  عنوان کرد و یادآور شــــــد: این 
دستاورد از ُبعد علمی مورد توجه صنایع غذایی 
قرار گرفت و اســــــتقبال ویژه ای برای تولید دوغ بر 
این پایه صورت گرفته است و بر این اساس ما برای 
تولید این دستاورد در مرحله رایزنی جهت تولید 

انبوه هستیم. 
کید بر اینکه در این مطالعات،  حسن نژاد با تا
موفــق بــه تولیــد دوغ پروبیوتیــک بــا اســتفاده 
از ایــن مخمــر شــدیم، ادامــه داد: مــا در ایــن 
مطالعــات از منبــع مخمــری پروبیوتیکــی در 
تولیــد یــک محصــول لبنــی اســتفاده کردیــم که 
منشــأ آن از یکی از روســتاهای آذربایجان ایران 

بوده است.
کید کرد: بیشتر پروبیوتیک ها را با عنوان  وی تا
کــه یکــی از  کتری هــا می شناســیم، در حالــی  با
بخش هــای پروبیوتیک هــا، مخمرها هســتند که 
ما در این مطالعــات اثبات کردیم که این ســویه، 
پروبیوتیک بوده و خواص آنالیزهای بالینی انجام 
شــده نشــان داد که ایــن مخمر خواص ســالمت 
بخــش و فراتــر از آن بــه ویــژه ضد ســرطانی و ضد 

سرماخوردگی را ارائه می دهد.
این محقــق با بیــان اینکه ما از ایــن تکنولوژی 
در تولیــد یک نــوع محصــول لبنــی بهــره بردیم، 
اظهار کــرد: حضور ایــن مخمر در تولیــد دوغ، با 
ایجــاد تمایز و کیفیــت باال در محصــول نهایی از 
جمله ارزش و خواص تغذیه ای، می تواند سبب 
افزایــش ســرانه مصــرف و تولیــد داخلــی و حتــی 
صادرات به ســایر کشــورها شــود و ارزش افزوده 
خوبــی را عایــد تولیدکنندگان داخلی کشــورمان 

کند.
 بر اســاس این گــزارش ایــن مطالعات از ســوی 
حســین حســن نژاد و با همــکاری پروفســور دکتر 
عزیــز همایونــی راد، دکتــر علــی عبدالعــی زاده و 
حسن خانزاده اجرایی شده و این اختراع به ثبت 

داخل نیز رسیده است.

اخبار
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ه  و گــر ه  یــر مد هیئــت  ئیــس  ر و  ر  ا نگــذ بنیا
ســولیکو)کاله(  گفت: فرمایش  های مقام معظم 
رهبــری در خصــوص تولیــد بایــد مــورد پذیــرش 

دولت باشد.
بــه گــزارش کارآفرینــی و صنعــت غــذا، غالمعلی 
کالــه در پاســخ بــه  گــروه  ســلیمانی ، بنیانگــذار 
ســئوال خبرنگارمــا مبنــی بــر  ارزیابــی ایشــان از 
نامگــذاری شــعار امســال ” ســال تولیــد، دانــش 
بنیــان و اشــتغال آفرینــی ” گفــت : دســتورات و 
شــعار رهبری درخصوص تولید می بایست مورد 
پذیــرش دولتمــردان قــرار گرفتــه و مســئولین امر 
برنامه ریزی  الزم  را برای تحقق شعار سال انجام 

دهنــد و بــا تهیــه امکانــات ، بخــش خصوصــی با 
امکانــات دولتی  اجرا نماید  و توســط مســئولین 
نظارت و کنترل شده  و طی گزارشی به عرض رهبر 

معظم  برسد.
رئیــس هیئــت مدیــره 
گروه کاله افزود: دســتور 
رهبــر معظم انقــالب در 
ر  کا یــت  جد ص  خصــو
توجــه شــود و تنهــا در 
تبلیغــات ، بیــل بوردهــا 
و… دیــده نشــود بلکه با 
برنامــه ریــزی دقیــق به 

آن پرداختــه شــود . در ایــن راه قطعــا امکانات 
بخش خصوصــی ، دانش فنــی و اجرایی  نقش 
مهمی در رســیدن اهداف و تحقق شــعار ســال 

می باشد.

غالمعلی سلیمانی:
شود گرفته  جدی  دولتمردان  توسط  تولید  زمینه  در  رهبری  سال  شعار  و  دستورات 

مهندس مجید کالنتری داریان گفت: تا این لحظه 
که تجربه های ســال های مشــابه امســال که ســال 
تولید بوده اســت نشــانی از این عــزم در آنهــا نبوده 
اســت و فقط رفتــه رفته عرصــه را بر تولیــد کنندگان 

تنگ تر کرده اند
به گزارشــکارآفرینی و صنعت غذا،  مجید کالنتری 
داریــان” مدیرعامــل شــرکت فــرآورده هــای غذایی 
ســمیه” در پاســخ بــه ســئوال خبرنــگار ما مبنــی بر 
ارزیابــی ایشــان از نامگــذاری شــعار ســال بــه نــام 
“تولید،دانش بنیان و اشــتغال آفرینــی” گفت: باید 
به این مســئله توجه کرد که چرا اشــخاص باید وارد 

عرصه تولید شوند:
1. آیا عالقه به ایجاد کار جدید اســت ؟ آیا عالقه به 

نوآوری وجود دارد ؟
2. آیــا درامد ایــن کار از کارهای دیگر بهتر اســت ؟ 

بازده سرمایه گذاری باالیی دارد ؟
3. آیا کار راحتی است ؟ ایا ایجاد یک واحد تولیدی 

سهل است ؟
هنگامی که اشخاص را به سرمایه گذاری در تولید 
یا کارهــای دانش بنیان که نتیجه آن اشــتغال زایی 

است تشویق می کنیم باید دالیلی که آنها وارد به این 
عرصه شوند را در نظر بگیریم که بتوانیم به پرسش 

های باال پاسخ بدهیم .
کالنتری بیان کــرد: یکی از مهمتریــن عوامل تاثیر 
گذار شرایط محیط کسب و کار از قبیل سازمان ها و 
ارگان ها و نهادهایی که باید با آنها در ارتباط باشید 
ماننــد : اداره کار ، بیمــه تامین اجتماعی ، ســازمان 
امور مالیاتی ، محیط زیســت ، ســازمان استاندارد ، 
سازمان صمت ، مراجع قضایی و …هستند. باید دید 
که تا چه اندازه  ســازمان های مذکــور  در این رابطه 
برنامه دارند یعنی به آنها چه دستورات و بخشنامه 

هایی جهت تسهیل شرایط داده شده است ؟
این فعال بخش خصوصی و صنایع غذایی کشور 
افزود: تا این لحظه که تجربه های سال های مشابه 
امسال که سال تولید بوده است نشانی از این عزم 
در آنها نبوده است و فقط رفته رفته عرصه را بر تولید 
کنندگان تنگ تر کرده اند مانند سازمان بیمه تامین 
اجتماعی و ســازمان امــور مالیاتی که فقط فشــار را 
برای تحقق بودجه های اعالمی افزوده اند یا وضع 
قوانینی که نــه تنها کمکی به تولیــد نمی کند بلکه 

یک نوع سنگ اندازی محسوب می شود.
مدیرعامل فــراورده های غذایی ســمیه گفت: به 
نظر من بیــش از ۸۰ درصــد محیط بر شــرایط کاری 
یک واحد تولیدی تاثیــر دارد و تاثیر منفی آن عالوه 
بر دلسرد کردن واحدهای فعلی ، اشتیاق اشخاص 

جدید به ورود را نیز می کاهد.
لذا پیشنهاد دارم در ابتدا باید تمامی افرادی که در 
محیط کسب و کار و تولید تاثیر می گذارند همراه با 
صنعتگران به تدوین بخشنامه ها و قوانینی بپردازند 
که به جذب سرمایه گذارها در این حوزه منجر گردد.

آنگاه خواهید دید که چقدر ســرمایه گذار داخلی 
و خارجــی برای ایــن موضوع اقدام مــی کنند و اصال 
لزومی ندارد آنها را تشــویق نماییم چون خودشــان 

تمایل به انجام آن را خواهند داشت.

مدیرعامل شرکت فرآورده های غذایی سمیه : 
تجربه سال های مشابه مزین به نام تولید، نشانی از عزم 

سازمان های مختلف برای برنامه ریزی و تسهیل کسب و کار ندارد
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مرتضی سلطانی شعار سال ۱۴۰۱ تولید، دانش بنیان و اشتغال 
آفرین از سوی مقام معظم رهبری  واقعیت بسیار درست جامعه 

دانست.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، مرتضی سلطانی ، بنیانگذار 
و رئیــس هیئــت مدیره گــروه صنعتی و پژوهشــی زر در پاســخ به 
ســئوال خبر نگار ما مبنی بر ” ارزیابی ایشــان از نامگذاری ســال 
۱۴۰۱ به ســال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی ” گفت: شعار 
ســال که توســط رهبری اعالن شــد، یک واقعیت بســیار درست 
جامعــه ماســت و چنانچــه در تولیــد بــه صــورت گروهــی و تیمی 
فعالیت کنیم، کار و برندمان ماندگار خواهد شد و عدالت نیز به 

طور نسبی برقرار می شود.
سلطانی افزود: بی شک کار گروهی و توجه به مقوله شعار سال  
سبب می شود محوریت فرد جایش را به گروه دهد و برای اجرایی 
شدن این مقوله، نیاز به یک فنداســیون خوب داریم که همان 

دانش بنیان بودن است .
این کارآفرین برجســته کشــورمان بیان داشــت: با فنداســیون 
خوب و مناســب اشتغال نیز افزایش یافته و به پایداری می رسد 

و این امر موجب می شود معیشت مردم روز به روز بهتر شود .
بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر در پایان گفت : در نهایت 
کار تیمــی و گروهــی باعــث رونــق تولیــد و اشــتغال پایدار شــده و 

گیر شدن دانش در هر مجموعه ای می شود. موجب فرا

وهشی زر: وه صنعتی و پژ بنیانگذار گر
وهی  توجه به دانش بنیان و کار گر
باعث ماندگاری برندها و پایداری 

اشتغال می شود

بخش  های  تشکل  فدراســــیون  مدیره  هیئت  رئیس 
کشاورزی و صنایع غذایی:

بیکاری،  و  و  نیر تعدیل  از  جلوگیری  برای 
دولت از سهم سی درصدی خود در تامین 

اجتماعی کوتاه بیاید
مهنــدس امیررضا ثابت پی گفت: بهتریــن راه برای جلوگیــری از تعدیل نیرو در 
ســال اشــتغال آفرینی کم کردن و یا حذف ســهم ســی درصدی دولت و ســازمان 

تامین اجتماعی است.
بــه گــزارش کارآفرینــی و صنعت غــذا، امیررضــا ثابت پــی” رئیس هیئــت مدیره 
فدراسیون تشکل های بخش کشاورزی و صنایع غذایی در خصوص افزایش بی 
سابقه حقوق و دستمزد کارکنان ادارات مختلف درسال ۱۴۰۱ به خبرنگار ما گفت 
:این موضوع چالشــی است که بســیاری از بنگاهها وشــرکتهای بخش خصوصی 
اهم از تولیدکنندگان، بازرگانی ها و خدماتی ها با آن روبرو هستند و باعث دغدغه 
بسیاری از جامعه کارفرمایی کشور شده است که چگونه با این مسئله کنار بیایند.
مدیرعامــل گــروه صنایع غذایــی نامی نــو بیــان داشــت: افزایــش 5۷درصدی 
حقوق و دســتمزد اشتباهی اســت که از ســوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
رقم خورده است که طبعا باعث افزایش سهم بیمه ای تامین اجتماعی به همین 

میزان خواهد شد.
ثابت پی افزود: با این تصمیم غیرکارشناسی قطعا تعدیل نیرو در شرکتها صورت 
خواهد گرفت چون نیروی انسانی و دستمزد آن تنها پارامتری است که شرکتها می 

توانند در آن تاثیر گذار باشند.
وی ادامه داد: حقوق و دســتمزد افراد تنها پارامتری است کنترل و مدیریت آن 
به دست تولیدکننده است و بقیه متغیرها از جمله مواد اولیه، هزینه های حامل 
انرژی، بهره های بانکی ، کارفرمایان و تولیدکنندگان در بحث کیفی ،کمی و قیمت 
آن دخیل نیستند و تاثیری بر آن ندارند و تنها موردی که شرکتها می توانند آن را 
مدیریت کنند و روی آن مانور دهند همان دستمزد است پس این افزایش بی رویه 

و بدون کارشناسی قطعا تعدیل نیرو را به همراه خواهد داشت.
این مقام صنفی و تولیدکننده برجسته کشور در پایان گفت: پیشنهاد و راهکار 
من این است که دولت از سهم خود در تامین اجتماعی بگذرد و یا اینکه از آن سی 
درصد که دریافت می کند ، نصف آن را نگیرد و پانزده درصد دریافت کند که حداقل 
کمکی به بنگاههای اقتصادی کمک شود تا بخش خصوصی بتواند در سالی که به 

نام تولید ، دانش بنیان و اشتغال آفرینی است نفسی بکشند .
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دکتر پرویــز جهانگیری معتقد اســت بروکراســی 
اداری ، عدم مشارکت  بخش خصوصی در تصمیم 
گیری ها و حضور افراد بی دانش در مســئولیت ها 

باعث ضربه به تولید می شود.
دکتــر پرویــز جهانگیــری در پاســخ بــه ســئوال 
خبرنگار کارآفرینــی و صنعت غذا مبنی بــر ارزیابی 
ایشان از  تحقق شعار سال ۱۴۰۱ ” سال تولید،دانش 
بنیان، اشتغال آفرین” گفت : در سالهای گذشته 
نیز  شــاهد توصیه هــای مقامــات باالی نظــام  در 
خصوص توجــه به تولید بــوده ایم ولی متاســفانه 
دولتمردان عملکرد شان نه تنها برای تولید سازنده 
نبوده بلکه گاها سبب مشکالتی برای تولید ایجاد 
کرده اند که نشانه بارز آن عدم رشد سرمایه گذاری 

در دو دولت قبل بوده است.
رئیس هئیــت مدیــره گــروه صنعتی پارس اســتا 
افــزود: در ایــن ســالها  شــاهد مشــکالتی از قبیــل 
کمیت بروکراسی در کشور بوده ایم که هنوز هم  حا
ادامه دارد و عامل  اصلی مشکالت تولید در کشور 
می باشد و تا زمانی که این مانع اصلی را از سر راه بر 
نداریم انتظار هیچگونه بهبودی در فضای کسب 

و کار نباید باشیم.
ایــن کارآفریــن کشــور در ادامــه بیان کــرد: وقتی 
قوانین نا کارآمد و ناقص بر سیستم تولیدی کشور 
کمیت دارد و افراد بی تجربه و  فاقد دانش بر آن  حا
کمیت دارند قادر به بهبود فضای کســب و کا ر  حا

نخواهیم بود.
وی افــزود: امروز تــوان مدیریتی نشــات  گرفته از 
کمیت دارند و اقتصاد ناشــی  دانش در جهــان حا
غ البــال از  از فعالیتهــای تولیــدی را مدیــران فــار
مشکالت و دارای دانش وتجربه هدایت می نمایند 
که ارزش این مدیران را با جابجا شدن در شرکتهای 
تحــت مدیریت شــان مــی بینیم کــه چگونــه یک 

شرکت را به اوج می رسانند.
جهانگیــری افــزود: باقوانیــن ناقــص خــود همه 
مشــکالت را بدوش مدیران عامل که برنامه ریزان 
توســعه واحدهــا مــی باشــند را می گذاریــم و آنها را 
آنقدر گرفتار مشــکالت می نماییم تا فرصتی برای 
تفکر پیدا نکنند. به طور مثال شــاهد هستیم که 
گر در واحد تولیدی که هم مدیر تولید دارد و هم  ا

سایر مسئولین تولید را در اداره کردن خود مشغول 
کار دارد  ، تخلف ســایرین را نیز بگردن مدیرعامل 
مــی اندازیم  و وی را توســط قوانین ناقص قضایی 
محکــوم و حتــی جزای شــالق خــوردن و زنــدان را 

برایشان اجرا میکنیم.
رئیس هیئت مدیره انجمن افزودنی های صنایع 
غذایــی  ادامــه داد: چنیــن بروکراســی بــی منطق 
کم از مدیر کاردان و الیق ما چه می سازد؟غیر از  حا
این است که این عوامل باعث فرار مدیران کاردان 
و الیق از کشــور شــده و دانش و تجربه انهــا را دیگر 

کشورها با آغوش گرم پذیرا میشوند
وی گفت: ســال ها اســت که شــاهدیم ســر مایه 
گــذار کار  ســرمایه خــود را آمــاده بهــره بــرداری می 
ک گاهی ساله میماند  نماید و ســرمایه بر روی خا
و مســتهلک میشــود  وچــون ســازمانهای متعدد 
با هم همســو حرکت نمیکنند و توجهــی به ارزش 
سرمایه نداشته و انرا درک نمی کنند لذا سرمایه بر 
ک مستهلک شده و از بین میرود و اجرای  روی خا

طرح سود اور به طرح زیان بار تبدیل  می شود.
این مقام صنفی  تصریح کرد: وقتی دولت هر روز 
بزرگتر می شــود وبدون  برنامه ریــزی و مطالعه کار 
را  بدســت افراد ناشی و بی تجربه می ســپارد که با 
اختیارت محوله گسترده برای رفع بیکاریشان کار 
تراشی کنند یقینا مشکالت ما بیشتر خواهند شد 
بنابراین تا ما مشکالت مورد اشاره و زیر بنابی را حل 
نکنیم به هیچ وجه قادر به رفع موانع کســب و کار 

در کشورمان نخواهیم بود

جهانگیــری در ادامــه گفــت: در اینکــه دانــش و 
تجربــه بیــن اهالــی صنعــت در بخــش خصوصــی 
بسیار بیشــتر از بخش دولتی است شکی  نیست.

حال چگونه ممکن است که تصمیم گیران  بخش 
تولید افراد بی دانش و تجربه باشند که متاسفانه 
در طــول ســالهای گذشــته  ایــن امر حادث شــده 
است که نتیجه ان پس رفت تولید و نتایج زیان بار 
اقتصادی در کشورمان میباشد،بنابراین در جهت 
رهایــی از وضــع موجــود کار  را به کاردانــان بخش 
خصوصــی بســپاریم و دولتی هــا را ناظر بــر اجرای 
درســت تصمیمهای بخــش خصوصی بکنیــم و از 
بهانه تراشــی و تهمــت های بی جــا زدن به بخش 
خصوصی به بهانه منفعــت طلبی خوداری کنیم.

تصــور می کنم کــه در آن صورت می تــوان تا اندازه 
ای از مشکالت کاست و شعارتولید را بر پایه دانش 

بنیان بنا نهاد.
رئیس هیئــت مدیره گــروه صنعت پارس اســتا 
در پایــان گفــت: مدیــران دولتــی اهــل مطالعه و 
کســب دانش برای ارتقا ی وضعیــت اقتصادی و 
ایجاد سهولت در فضای کسب و کار نیستند لذا 
بد نیســت قدری زحمت یافتن پاسخ به برخی از 
چرائــی ها را بخــود بدهند که چگونه کشــورهای 
عقب مانده نسبت  به کشــور ما همچون ترکیه و 
یا امارات کوچک با ســرمایه گــذاری بیش از یک 
و نیــم  تریلیــون دالر از مــا انچنــان پیشــی گرفتــه 
اند ما دیگــر براحتی قادر به رســیدن وضع فعلی 

انها نیستیم.

ودنیهای صنایع غذایی کشور:  رئیس هیئت مدیره انجمن افز
وکراسی اداری و حضور افراد بی دانش در مسند سازمان ها، عامل  بر

اصلی مشکالت در تولید می باشند
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دبیر انجمن صنفی روغن نباتی وضعیت تامین روغن خانوار و صنعت را تا پایان 
سال تشریح کرد.

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

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

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

کنند، آثار آن در بازار مشاهده خواهد شد.
به گفته وی، در حال حاضر بازار روغن آرامش دارد؛ شرکت بازرگانی دولتی ایران 
نیز هر زمانی که بازار دچار تنش شود، وارد بازار شده و برای تنظیم کمک می کند. 
گر ارز ترجیحی به واردات روغن تخصیص داده نشود  که ا پیش بینی می کنیم 
کارخانجات   و شرکت بازرگانی دولتی هم برای تخصیص سهمیه روغن خام به 

ورود نکند، ممکن است تنشی در بازار ایجاد شود.
بیرشک در پاسخ به این سوال که برخی اصناف از گرانی روغن گله مند هستند و 
، افزود: روغن با ارز ۴2۰۰ تومانی وارد  آیا نظارتی بر فروش روغن وجود دارد یا خیر
گر کارخانه ها گرانفروشی می کنند،  کشور و با قیمت مصوب هم عرضه می شود. ا

باید اسناد آن را  منتشر کنند تا با افرادی که تخلف می کنند برخورد شود.
کرد: خبرهای خوشی درباره تامین  دبیر انجمن صنفی روغن نباتی تصریح 
رسوبی  و  درصدی   ۹۰ روغن های  ارز  آینده  روز   ۱۰ تا  و  شنیده ایم  روغن  ارز 
مقداری  است  قرار  هم  دولتی  بازرگانی  شرکت  شد.  خواهد  داده  تخصیص 
روغن به کارخانه ها تخصیص دهد. به همین جهت در بخش خانوار و صنف 
خوبی  و  آرام  بازار  سال  پایان  تا  و  داشت  نخواهیم  مشکلی  هیچ  صنعت  و 

خواهیم داشت.

ح کرد: مدیرعامل شرکت صنایع غذایی سیبون مطر
وی انسانی و نظارت دقیق به آئین نامه های اجرایی راهگشای  تربیت نیر

تحقق شعار سال می باشد

یونس ژائله: عده ای برخالف جهت توصیه های رهبری رفتار می کنند
مدیریت  لحاظ  از  گفت:  تبریز  بازرگانی  اتاق  رئیس 
استانی فضای تحقق شعار سال در آذربایجان شرقی 

کامال مهیاست.
کارآفرینی و صنعت غذا، یونس ژائله اظهار  گزارش  به 
ذی ربط  دستگاه های  سایر  هم  و  استاندار  هم  کرد: 
کامل شعار سال و منویات رهبری همراه  برای تحقق 
احساس  ارتباط  این  در  خصوصی  بخش  و  هستند 

تنهایی نمی کند که این اتفاق ارزشمندی است.
حیطه  از  خارج  که  هستند  مسائلی  افزود:  وی 
سطح  در  و  شده اند  تصمیم گیری  استان  اختیارات 
کالن مشکل جدی درست کرده اند؛ از جمله مواردی 
این  در  جدی  تصمیمات  باید  و  است  مطرح  که 
ارتباط گرفته شود تامین آب، برق و گاز برای راه اندازی 

واحدهای تولیدی جدید است.
ژائله با اینکه مسئله بعدی را تامین مواد اولیه مورد 
یک  کرد:  تصریح  می داند،  تولیدی  واحدهای  نیاز 
سایت  در  و  شده  راه اندازی  تازه  که  تولیدی  واحد 

برای  نیز  زیادی  سهمیه  ندارد،  سابقه ای  بهین یاب 
تامین مواد اولیه مورد نیاز نخواهد داشت.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز اذعان داشت: در بخش های 
مختلف صنعت کشور دچار بحران جدی هستیم و در 
کارخانجات از جمله صنایع  بحث تامین مواد اولیه 
غذایی مثل آرد و شکر واقعا مشکالت اساسی وجود 

دارد که در حیطه اختیارات استان نیست.
گر این مسائل حل  این فعال اقتصادی متذکر شد: ا
نشود منجر به تعطیلی بسیاری از کارخانجات خواهد 
شد و به تدریج انگیزه سرمایه گذاری، تولید، توسعه، 

صادیرات و اشتغال آفرینی همه از بین خواهد رفت.
برخالف  عده ای  می رسد  نظر  به  شد:  مدعی  ژائله 
موجب  و  می کنند  عمل  رهبری  توصیه های  جهت 
واقعی  اقتصادی  فعاالن  و  تولیدکنندگان  دلسردی 

می شوند.
گروه صنایع غذایی شیرین عسل توضیح  بنیانگذار 
داد: دشمنان قسم خورده نظام که نتوانستند در اوج 

تحریم ها تولید و اقتصاد کشور را به نابودی بکشانند 
حاال هم از طرق مختلف مثل ایجاد مشکل در تامین 
و  اجتماعی  بحران های  و  ابرتورم  خلق  اولیه،  مواد 
چرخ های  توقف  و  دلسردی  در  سعی  دیگر  مسائل 

اقتصادی کشور دارند.
وضعیت  کرد:  خاطرنشان  تبریز  بازرگانی  اتاق  رئیس 
اقتصادی  مسووالن  باید  و  است  نگرا ن کننده  واقعا 
کشور با هوشیاری این مسائل را مدیریت کرده و کشور 
را به سمت تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین هدایت 

کنند.
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همزمــان با اختتامیه پویش ملی به رنگ مدرســه 
از حاج ایوب پایداری بنیانگذار گروه صنعتی میهن 
به دلیل حمایت از ســاخت بیــش از ۱۰۰ مدرســه در 
مناطق محروم و کم برخوردار کشور تجلیل به عمل 
آمد.گروه میهن همچنین قرار است تا ۱۷۰ مدرسه را 
نیز در مناطق مختلف کشور بسازد.از سوی دیگر در 
این مراسم از حمایت همه جانبه حاج ایوب پایداری 
و مهندس ابوالفضل پایداری در انجام پویش به رنگ 

مدرسه قدردانی شد.
بــه گــزارش کارآفرینی و صنعــت غذا ، دکتــر فاطمه 
مهاجرانی معاون برنامه ریزی و توسعه مشارکت های 
مردمی ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس 
کشــور، در مراســم اختتامیــه پویــش ملــی بــه رنــگ 
مدرسه گفت: جا دارد از گروه صنعتی میهن و به ویژه 
حاج ایــوب پایداری و مهنــدس ابوالفضــل پایداری 
برای حمایت همه جانبــه از این پویش ملی، تقدیر 

و تشکر کنیم.
وی با بیــان اینکه حــدود 5۰۰ هزار نقاشــی در این 
پویش جمع آوری شــده اســت بطوریکه در اوج کار، 
هــر ســه ثانیــه یــک نقاشــی دریافــت می شــد و ایــن 
عدد بزرگی اســت، اظهار داشت: این اتفاق به لطف 
تیزرهای تلویزیونــی و رادیویی گــروه صنعتی میهن 
درباره پویش و دعوت همه کودکان میهن عزیزمان 
برای شــرکت در ایــن پویش بود بطوریکه در هر ســه 
ثانیه، یک نفــر را در معرض خبر خیر مدرسه ســازی 

قرار می دادیم.
دکتر مهاجرانی افزود: هــر جامعه ای به اندازه ای 
توسعه پیدا می کند که درب مشارکت به روی آن باز 
باشد، امکان ندارد جامعه توسعه پیدا کند اما درب 
مشارکت به روی آن بسته باشد. زمانی که نهادهای 
دولتــی بــه معنــای سیاســت گذار و مقررات گــذار از 
یک ســو و نهادهــای مدنــی و اجتماعــی بــه عنوان 
NGOها از سوی دیگر و بخش خصوصی نه فقط به 
عنوان یک حامی مالی بلکــه به عنوان حامی اجرا، 
به نقش خــود در یک مشــارکت واقف شــدند، یک 

مشارکت نتیجه بخش اتفاق خواهد افتاد.
وی تصریح کرد: فرهنگ از جنس کاشــتن است و 
گر  روییدنی اســت، باید بکاریم تا بعدهــا درو کنیم. ا
انتظار داریم ایرانی آباد و سرافزار و آزاد داشته باشیم 
باید مشــارکت بکاریم تا اســتقالل قوت بگیرد. راهی 
جز ایــن وجود نــدارد. مشــارکت یعنی این کــه تمام 
بخش های خصوصی و دولتی و NGOها در کنار هم 

بنشینند و برای حل مشکالت کشور گام بردارند.
در ادامه این مراسم، دکتر ناصر قفلی رییس جامعه 
خیرین مدرسه ساز کشور گفت: کار خیر به وفور دیده 
می شود و شاهد هســتیم که همگی با چه عالقه ای 
این کار خیر مدرســه ســازی را انجــام دادند. بســیار 

خوب است که این عالقه در کشور ما پایدار باشد.
همچنیــن مهــدی نویــد مشــاور وزیــر آمــوزش و 
پــرورش، با بیــان اینکــه امــر مدرسه ســازی امــروزه 
در کشــور بــه یــک امــر پایــدار تبدیل شــده اســت، 
اظهــار کــرد: خیرین در طــول زمان ۳۰ تــا ۴۰ درصد 
و در ســال های اخیر 5۰ درصــد از مدارس کشــور را 

راه اندازی کرده اند.
به گفته وی، مشــابه این جشــن و مراســم، بارها و 
بارهــا برگزار شــده و ما نیز در آن شــرکت کــرده ایم اما 
گــی  خاص این مراســم، آن اســت که این جشــن  ویژ
باشکوه تجلی یک مشارکت واقعی بین بخش دولتی 
و غیردولتــی اســت که همپــای هم ایــن کار بــزرگ را 

رقم زده اند. گروه صنعتی میهن و ســازمان نوسازی 
مدارس، این کار بزرگ فرهنگی، آموزشــی و خیر را به 

ثمر نشاندند.
در ادامــه ایــن مراســم از حــاج ایــوب پایــداری 
بنیانگذار گروه صنعتی میهن با اهدای لوح از سوی 
جامعه خیرین مدرسه ســاز تقدیر و تشکر شد. این 
قدردانــی به دلیــل ســاخت بیــش از ۱۰۰ مدرســه در 
، و اقدام موثــر گروه  مناطــق محــروم و کــم برخــوردار
صنعتی میهن به منظور توسعه فرهنگ مشارکت در 
بین کودکان و نوجوانان از طریق حمایت از پویش به 

رنگ مدرسه، انجام شد.
براساس این گزارش، گروه صنعتی میهن از چندی 
پیش ســاخت ۱۱۰ مدرســه در مناطق محروم کشــور 
را آغاز و در تفاهم نامه ای دیگر با ســازمان نوسازی، 
، قــرارداد عملیــات  توســعه و تجهیــز مــدارس کشــور
ســاخت ۶۰ مدرســه دیگر را نیــز امضاء کرد تا شــاهد 
ســاخت ۱۷۰ مدرســه از ســوی این گــروه صنعتی در 

سراسر کشور باشیم.
ساخت این مدارس با نام “فرزندان میهن” در ۱۸ 
استان کشور از جمله استان های خراسان جنوبی، 
خوزســتان، کهگیلویــه و بویــر احمــد، آذربایجــان 
غربــی، لرســتان، ایــالم، سیســتان و بلوچســتان، 
هرمزگان، فــارس و قزوین انجام شــده و یا در حال 

انجام است.

تجلیل از حاج ایوب پایداری در اختتامیه پویش 
ملی به رنگ مدرسه؛ میهن بیش از ۱۰۰ مدرسه در 

وم کشور ساخته است مناطق محر
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حسینمصطفیزاده
مدیرعاملهلدینگبیژن
شخصیتصنعتغذای

سال99

عبداهللقدوسی
مدیرعاملشرکتپگاه
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
مدیرعاملشرکتدرنا
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

گر یک خانم به نحوه شایسته ای برتری خود را ثابت کند کاری است کارستان. و  سرکار خانم دکتر ابراهیمی با توجه به اینکه بیشتر فرصت های شغلی در اختیار آقایان است، ا
با توجه به اینکه ایشان چندین کسب امتیاز به عناوین مختلف از جمله کارآفرین برتر نموده اند و هنوز هم جوان هستند، آینده بسیار خوبی برای ایشان پیش بینی می کنم.

دکتر سید محمد حسینی، بنیانگذار انجمن علوم و صنایع غذایی ایران:

شناخت اینجانب از سرکار خانم دکتر تاج آبادی به حدود ۱5 سال پیش بر می گردد که ایشان در حال تحصیل بوده اند و در آن زمان مسئول تحقیق و توسعه و تولید شرکت 
صنایع شیر ایران بود و ایشان تحقیق در زمینه پروبیوتیک ها انجام می دادند. از جمله ویژگی های ایشان پشتکار با تمرکز خاص بر کارشان بود به گونه ای که با اتمام تحصیل 
بالفاصله چند کار مهم و ماندگار در عرصه پروبیوتیک ها انجام دادند، یکی پیگیری ایجاد انجمن علمی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند با مشارکت بسیاری از محققین و 
اساتیدی که در این زمینه فعالیت داشتند و اینجانب نیز هم در هیئت موسس و هم چندین دوره هیئت مدیره  افتخار همکاری با ایشان را داشتم و این انجمن در ارزیابی 
های تخصصی وزارت علوم جزو موفق ترین انجمنها و دارای جایگاه بسیار خوبی است. در کنار فعالیت علمی و تشکیالتی، ایشان به تجاری سازی و توسعه دانش پروبیوتیک 
اهتمام نمودند که نتیجه آن شــرکت تک ژن زیست  و ســایر مجموعه های وابسته به آن اســت که این موضوع هم جایگاه ویژه ای دارد. زیرا یکی از مشکالت ما در کشور آن 
است که نتایج بسیاری از تحقیقات در قفسه های کتابخانه ها می ماند و هیچگاه تبدیل به دانش عملیاتی نمی شود تا در اختیار عموم جامعه قرار گیرد که در این بخش هم 
اقدامات ایشان ستودنی است و بدون شک این ویژگی های ممتاز و منحصر به فرد خانم دکتر تاج آبادی سبب کسب عناوینی شده که به حق شایستگی آن را هم داشته اند. 

برای ایشان آرزوی سالمتی و کسب موفقیتهای بیش از پیش را دارم.

آشامیدنی وزارت بهداشت: کل سابق فرآورده های غذایی ،  دکتر وحید مفید، مدیر 
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وه صنایع غذایی جرعه: معاون قضایی دادستان کل کشور در بازدید از گر
باید تندیس صنعتگرانی همچون محمد عصارزاده گان را ساخت 

و در یکی از میادین شهر اصفهان نصب کرد
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: حمایت از 
تولیدکنندگان وظیفه همه نهادها به ویژه قوه قضائیه 
اســت و هر کس برای صنعــت به جای مانــع زدایی، 
مانع تراشی کند سر و کارش با دستگاه قضایی است.
به گــزارش کارآفرینی و صنعت غذا، ســعید عمرانی 
در بازدیــد از گــروه صنایــع غذایی آرد جرعــه که پس 
از ۹ ســال مجددًا راه اندازی شده اســت، اظهار کرد: 
باید تندیس صنعتگرانی همچون مدیر مجموعه آرد 
جرعه را ســاخت و در یکــی از میادین شــهر اصفهان 

نصب کرد.
وی بــا بیــان اینکــه صنعتگــران می تواننــد بــدون 
داشتن دغدغه، یک زندگی لوکس برای خود درست 
کمیت آمــده و امر خطیر  کننــد، ولی آنهــا به یــاری حا
تولیــد را بر عهــده گرفته انــد، پــس باید پاس داشــته 
شوند، اضافه کرد: امنیت غذایی مردم یکی از موارد 
گر بــه آن توجه نشــود، باعث ترس  مهمی اســت که ا
مــردم نســبت بــه سالمتی شــان می شــود و همیــن 
مسئله می تواند نا امنی ایجاد کند، لذا تولید در همه 
بخش ها به ویژه در بخش مواد غذایی از اهمیت ویژه 

ای برخوردار است.
وی تصریــح کرد: اینکــه از تولید کننــدگان حمایت 
کمیت بــوده و قــوه قضائیــه نیز به  شــود، وظیفــه حا
طــور جــدی در ایــن مســیر گام گذاشــته و هر کســی 
که بخواهد بــرای صنعت به جای مانــع زدایی، مانع 
تراشی کند سر و کارش با دستگاه قضائی خواهد بود.
عمرانــی تصریح کــرد: بــرای ما مهم اســت که چرخ 
کارخانه ها بچرخد و نفس آنها بند نیاید و آنچه ما در 
دســتگاه قضائی دنبال می کنیم، این اســت که هیچ 
چرخ تولیدی از چرخش نایستد و هیچ کارگری از کار 

بیکار نشود.
ســنگ های پیش پــای تولید کنندگان برداشــته 

شود
کنون  معاون قضائی دادســتان کل کشــور افــزود: ا
اقتصاد و معیشــت مردم مســتلزم کار جهادی است 
و باید سنگ های پیش پای تولید کنندگان برداشته 

شود.
وی ادامــه داد: در گــروه صنایــع غذایــی آرد جرعه 
تولید کنندگان دسترنج کشاورزان را به یک محصول 

لطیــف تبدیــل می کنند و متأســفانه طی ســال های 
کنون همه  اخیر قدر این تولید کننده دانسته نشد و ا
باید دست در دســت هم بدهیم تا اتفاقاتی که برای 
این مجموعه خواســته یــا ناخواســته افتاده اســت، 

جبران شود.
عمرانــی یکــی از افتخــارات ایــران پــس از انقــالب 
شــکوهمند اســالمی را اســتقالل این کشــور برشمرد 
و بیــان کــرد: امــروز کارخانه هــا و بنگاه هــای تولیدی 
هستند که استقالل کشور را حفظ کرده و در شرایطی 
که قــوه قضائیــه و مجریه در کشــور ســری از هم جدا 
دارند و در اوج هماهنگی به ســر می برند، باید تالش 

کرد تا به بخش تولید آرامش بدهیم.
وی با بیان این نکته که تا چندی قبل این سربازان 
و سرداران بودند که در جنگ برابر دشمنان ایستادگی 
می کردنــد و امروز معادالت جنگ تغییر کرده اســت، 
خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی این تولید کنندگان 
هســتند کــه برابــر دشــمن ایســتاده و مــن اطمینان 
کز  دارم که دشمنان ما برای تک تک کارخانه ها و مرا
تولیدی برنامه مخــرب دارند تا جلــوی گردش چرخ 

آنها را بگیرند.
خ کارخانجات در کشــور به سمفونی  صدای چر

زندگی شبیه است

معاون قضائی دادســتان کل کشــور صــدای چرخ 
کارخانجات در کشور را به سمفونی زندگی تشبیه کرد و 
افزود: این سمفونی به کشور استقالل و به امید مردم 
استمرار می بخشد و ما نمی گذاریم کسی بخواهد این 

سمفونی را تخریب کند.
کید بــر اینکه اقتصاد امضــای طالیی،  عمرانی با تا
رانت و پول دارد، گفت: در دستگاه قضائی ما دنبال 
این هســتیم کــه زوایــای پنهــان و تاریــک اقتصــاد را 
مدنظــر قــرار دهیــم و در نشســت های مشــترکی کــه 
بــا مســئوالن وزارت صمت داشــتیم، یک طــرح مؤثر 
تحولــی مطــرح شــده اســت کــه می توانــد بخشــی از 

بارمالی بازار را کاهش دهد.
عمرانی با بیان اینکه در بسیاری موارد این بار مالی 
بــر تولید کننــده و مصــرف کننده تحمیل می شــود و 
سود آن به جیب واسطه ها می رود، اظهار کرد: با طرح 
جامع وزارت صمــت می توان جلوی ایــن داللی ها را 

نیز گرفت.
معــاون قضائــی دادســتان کل کشــور اضافــه کــرد: 
مســئوالن بایــد ســفره های مــردم را درســت کننــد و 
معیشــت را بــرای مردم آســان ســازند، اما در شــرایط 
کنونــی اولویــت تثبیــت قیمت هاســت تــا در مراحل 
بعدی شکستن و کاهش آنها در دستور کار قرار گیرد.
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وه تولیدی ب.آ به عنوان کارفرمای  مدیرعامل گر
سالمت محور برگزیده شد

در آیین تجلیل از خانه های بهداشــت کارگری برتر 
کشوری، جمال رازقی مدیرعامل گروه تولیدی ب.آ به 

عنوان کارفرمای سالمت محور برگزیده شد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، در آیین تجلیل 
از کارفرمایــان ســالمت محــور کــه بــه دلیــل رعایــت 
پروتکل های کرونایی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار 
گردید ؛ مهندس جمال رازقی مدیرعامل گروه تولیدی 
ب.آ بــه عنــوان کارفرمای ســالمت محور برگزیــده و از 
ســوی وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی مــورد تقدیر 

قرار گرفت.
در بخش خانه بهداشت کارگری از بین ۳۷۷۰ خانه 
بهداشت کارگری ؛  شرکت ستاره یخی آسیا به عنوان 

واحد برتر ملی معرفی گردید .
بــر اســاس مفــاد قانــون کار واحدهــای تولیــدی و 
صنعتی با 5۰ نفر نیروی کار و بیشــتر مکلف به ایجاد 
خانــه هــای بهداشــت کارگری هســتند . خانــه های 
بهداشــت کارگــری به منظور ارتقای ســطح ســالمت 
کارگــران از طریــق انجــام مراقبــت هــای بهداشــتی ، 
همکاری در شناسایی ، ارزیابی و کنترل عوامل زیان 
آور و جلوگیــری از بــروز ســوانح و حــوادث محیط کار 

در کارگاه های 5۰ نفر شاغل به باال ایجاد می شوند .

در خصــوص شــاخص هــای ارزیابــی خانــه هــای 
بهداشــت کارگری برتــر باید گفــت که شــاخص های 
اصلــی ارزیابــی و امتیازدهی به خانه های بهداشــت 
کارگــری برتــر شــامل نصب تابلــو و پوســتر ، مناســب 
بودن فضای فیزیکی ، وضعیت سرمایشی و گرمایشی 
، ثبــت تعداد مراجعــات ، نظارت بر تعــداد مراجعات 
،نظارت بر آب آشــامیدنی ، انجام معاینــات دوره ای 
، انجام معاینــات قبل از اســتخدام ، تجهیزات فنی ، 
وضعیت انطباق داروهای موجود با لیســت دارویی 
و دســتورالعمل شــرایط نگهــداری داروهــا و تاریــخ 
انقضای داروهای موجود ، تعداد دوره های آموزشی 
برگــزار شــده در خصــوص پیشــگیری از آســیب های 
اجتماعی جامعه کارگری ، شناســایی، اندازه گیری و 
کنترل عوامل زیان آور محیط کار ، پیگیری و نظارت 
کسیناســیون و دریافت کارت سالمت ، رعایت و  بر وا
اجرای پروتکل های بهداشتی و غربالگری کارگران در 
خصوص جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و … است که 
از سوی کارشــناس وزارت بهداشت ،سرپرست  اداره 
کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، نمایندگان دانشگاه 
علوم پزشــکی و اداره کل تامین اجتماعــی فارس که 
عضو شــورای هماهنگی ارائه خدمات بهداشــتی به 

بیمــه شــدگان تامیــن اجتماعی هســتند ، بررســی و 
نفرات برتر معرفی می شوند .

با شــیوع ویروس کرونا نقش خانه های بهداشــت 
کارگــری در محیــط هــای کاری در مهــار و همچنیــن 
حفــظ و صیانــت از ســالمت کارگــران و ســالم ســازی 
محیط کار از این بیماری در رونق جهش تولید بسیار 

چشمگیر بوده است .
مــاده ۱۴۷ قانــون کار جمهــوری اســالمی ایــران ، 
دولت را مکلف به ارائه خدمات بهداشتی به کارگران 
کــرده اســت ، از این رو از ســال ۱۳۶۶ برنامه مشــترک 
ارائه مراقبت های اولیه بهداشتی به بیمه شدگان با 
همکاری مجموعه تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، تامین 
اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 

بهداشتی اجرا می شود.

علی اصغر محمدپور مدیرعامل صنایع شیرایران)پگاه( شد
با برگزاری مراسم تودیع و معارفه، علی اصغر محمد پور به عنوان مدیرعامل 

و عضو جدیدهیئت مدیره صنایع شیر ایران )پگاه( معرفی شد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، از روابط عمومی و اموربین الملل شرکت 
صنایع شیر ایران )پگاه(، عصر روز سه شــنبه 2۴ اسفند ۱۴۰۰ در جلسه ای با 
حضور حسن تاجیک مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا، مراسم تودیع و معارفه 

مدیرعامل صنایع شیر ایران برگزار شد.
این نشست با حضور محمدمهدی عزیزی نائب رئیس هیئت مدیره شرکت 
، نرگس یزدانیــان و محمدرضا ویژه  صنایع شــیر ایران، علی اصغر محمد پور
اعضای هئیــت مدیره، برقــرار و مدیرعامل جدید شــرکت صنایع شــیر ایران 

معرفی شد.
گفتنی اســت در حاشــیه ایــن رویداد و برگــزاری مراســم تودیــع و معارفه، از 

عبداله قدوسی مدیرعامل سابق شرکت صنایع شیر ایران نیز تقدیر شد.



42

کارآفرینی و صنعت غذا    اردیبهشت ماه 1401    شماره 43 دوره جدید )148(       INDUSTRYماهنامه 

Food Industry Magazine

F
o

o
d

 I
n

d
u

s
tr

y 
M

a
g

a
z

in
e

ح کرد: مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت صنعتی مینو طر

باال رفتـن قیمت مواد اولیه و حقـــوق و 
قیـمت هاست افزایـش  عامل  دستمزد 
غالمعباس درفشی افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزدها را علت اصلی 

گران شدن برخی از محصوالت صنایع غذایی دانست.
بــه گــزارش کارآفرینــی و صنعــت غــذا از ســازمان خودکفایــی آزادگان، 
کنش به رفتار  مدیرعامــل و عضو هیات مدیره شــرکت صنعتی مینــو در وا
رســانه هــای گروهــی و کاربران شــبکه هــای اجتماعی نســبت بــه افزایش 
قیمت بیسکویت محبوب ســاقه طالیی گفت: تحلیل های ما از خروجی 
تصمیمات و برنامه های اقتصادی دولت، گویای این نکته ی مهم است 
که در صورت عملیاتی شدن این تصمیمات و سیاست ها، به زودی موجی 
از افزایش قیمت هــا را تجربه خواهیم کرد که در نتیجــه ی آن به انصاف و 

مروت ساقه طالیی بیشتر از گذشته ایمان خواهید آورد.
غالمعباس درفشــی در ارتباط با دالیل این افزایش قیمت گفت: هرگونه 
افزایش قیمت در ارتبــاط با هر محصولی قانونًا می بایســت بر پایه افزایش 
هزینه ی اعمال شده در بهای تمام شده ی محصوالت باشد که شامل مواد 
اولیه، حقوق و دستمزد و هزینه های سربار می باشد؛ از این رو درخواست 
افزایش قیمت دقیقًا پــس از افزایش قیمت بیش از 5۰ درصدی مواد اولیه 
ی آردی، افزایش قیمت ۴۴ درصدی شکر و افزایش بین ۳۸ تا 5۷ درصدی 
حقوق و دستمزد، صورت گرفت و باعث اعمال افزایش قیمت ۳۰ درصدی 
در بهای تمام شده ی ساقه طالیی شد که این افزایش قیمت، علیرغم میل 
باطنی و صرفًا برای حیات و تداوم فعالیت تولیدی شرکت اعمال شده است.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت صنعتی مینو با بیان این مطلب 
که گروه صنعتی مینو در طول بیش از ۶۳ سال فعالیت تولیدی، در تمامی 
روزهای پر فراز و نشیب اقتصادی کشــور از دالر 5۷ ریالی تا دالر ۳۶5 هزار 
ریالی در کنار مردم بوده اســت، گفت: فعالیت های تولیدی گروه صنعتی 
مینو به پاس رعایت حقوق مصرف کنندگان تداوم داشته است و هم اینک 
نیز به عنوان شرکتی که متعلق به مردم است، اتخاذ هر تصمیمی را منوط 
به رعایت حــال مردم به عنوان ســرمایه های گرانبها و بــی مانند خود می 
داند. از ایــن رو به مردم عزیز کشــور عزیزمان ایران عرض مــی کنم که این 
افزایش قیمت، با در نظر گرفتن رعایت حال مصرف کننده لحاظ شده است 
و به عنوان عضوی از شما عزیزان آرزومندیم که بر اقتصاد این کشور ثبات 
کم شــود تا ما نیز با خیال راحت بتوانیم برنامه ریزی کنیم و خدمتگزار  حا

بهتری برای مشتریان وفادار خود باشیم.

مرتضی سلطانی مدیر برتر 
جهادی بخش صنعت غذا در 

سال ۱۴۰۰ شد

مرتضی ســلطانی بنیانگذار گروه صنعتی وپژوهشــی زر به  عنوان مدیر برگزیده 
جهادی ســال ۱۴۰۰ در بخش صنایع غذایی انتخاب شد و از وی تقدیر به عمل 

آمد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، همایش ملی مدیریت جهادی نتیجه تالش 
یک تشکل مردمی است که از سال ۱۳۹2 با هدف تبیین نقش مدیریت جهادی 
و مدیران جهادی در سیاست ها و تصمیم گیری های کالن کشور، شناسایی نقاط 
ضعف و قوت مدیران در جهت رشــد و تعالی کشــور و تالش برای ایجاد همدلی، 
همگرایی و اتحاد مدیران به منظور تحقق منافع ملی و تالش برای هم افزایی قوای 

کشور به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی همه ساله برگزار می شود.
 هشــتمین همایش ملــی مدیریت جهادی با شــعار “مدیریت جهــادی، الزمه 

توسعه و پیشرفت کشور” امروز در سالن وزارت کشور برگزار شد.
سردار محمد حسین سپهر ، دبیر همایش ملی مدیران جهادی در این مراسم 
اظهار کــرد: تالش کرده ایم در جهت گفتمان ســازی مدیریت جهــادی این تفکر 
انقالبی و روش و سبک و سیاق ارزشی را در جامعه نهادینه کنیم.جامعه اسالمی 
نیازمند جهاد همگانی است و ما امروز ملزم به تربیت مدیران خط شکن هستیم.
سردار محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز در این مراسم اظهار 
داشت: باید مانند دوران دفاع مقدس ، مدیریت جهادی وجود داشته باشد تا 

بتوانیم کشور را از گردنه سخت پیش رو عبور دهیم.
مرتضی ســلطانی بنیانگذار گروه صنعتی وپژوهشــی زر در این دوره از همایش 
ملی مدیریت جهادی، توسط شورای سیاست گذاری این همایش به عنوان مدیر 

برگزیده جهادی سال ۱۴۰۰ در بخش صنایع غذایی انتخاب و از وی تقدیر شد.
در ایــن مراســم کــه بــا حضــور جمــع کثیــری از مدیــران منتخــب جهــادی در 
بخش های دولتی و خصوصی برگزار شد از برگزیدگان صنعتی، علمی و دفاعی که 
با مدیریت جهادی به موفقیت های زیادی دست یافتند، قدردانی شد. در پایان 

این مراسم نیز از خانواده معظم شهدای برگزیده تقدیر بعمل آمد.
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نخستین و مهم ترین گام بین المللی شرکت مارگارین در دوره جدید برنامه 
این شرکت، با امضای تفاهمنامه برای ارتباط مستقیم با تولید کنندگان روغن 

کی در روسیه ، برداشته شد. خورا
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، به نقل از روابط عمومی شرکت مارگارین 
در دیــدار امیــر خیابانــی مدیرعامل شــرکت مارگارین با شــرکت های روســی ، 
نخستین تفاهم نامه در حوزه ی توسعه روابط تجاری با کشور روسیه در جهت 
خرید مســتقیم از تولید کننده گان صاحب نام روسی، امکان سرمایه گذاری 

های مشترک در آینده ، امکان توسعه کشت فراسرزمینی ،به امضا رسید.
علیرضا جعفری نماینده اتحادیه غالت روسیه در ایران پس از انعقاد تفاهم 
نامه اشــاره کرد:  براســاس این تفاهم نامه، از این پس شاهد ارتباط مستقیم 
شرکت های تولید کننده روس با شــرکت مارگارین  خواهیم بود و همچنین با 
توجه به بندهای موجود این تفاهم نامه در زمینه ی مشــورت برای ســرمایه 

گذاری های مشــترک، اســتفاده از ظرفیــت های بانکــی در روســیه ، توافقات 
خوبی حاصل شده است.

کاظمی خیابانی ضمن اظهار امیدواری در خصوص نتایج مثبت این تفاهم 
نامه در آینده ، آن را نخستین و مهم ترین تفاهم نامه بین شرکت مارگارین با 
کید کرد: با امضای این تفاهم نامه می توانیم به  شرکت های روسی خواند و تا
طور مستقیم و بی واسطه با  تولید کنندگان اصلی روغن قراردادهای خرید و 

واردات منعقد نماییم.
مدیــر عامــل شــرکت مارگاریــن با اشــاره بــه نقــش و اهمیــت توســعه روابط 
اقتصادی با همسایگان، به ویژه کشور روسیه، ابراز داشت: نظر به این که در 
کی در دنیا  حال حاضر روسیه یکی از مهم ترین صادرکنندگان مهم روغن خورا
به شــمار می آید و همچنین  با توجه به  نزدیکی جغرافیایی و روابط  سیاسی 
، در زمینه  صادرات و واردات دو جانبه نیزبه همکاری های مشترک و  دوکشور

تعامل گسترده تری  نیاز داریم.

وه صنعتی میهن:  مدیرعامل گر
وح میهن با کارآفرینی آمیخته شده است جسم و ر

نامه  تفاهم  نخستین  امضای 
نماینده  و  مارگارین  شرکت 
وسیه در ایران اتحادیه غالت ر

ابوالفضل پایداری گفت: حاج ایوب پایداری بنیانگذار گروه صنعتی میهن، 
جسم و روح این گروه صنعتی را با کارآفرینی و ارزش های آن در آمیخته است.
بــه گزارش کارآفرینــی و صنعت غذا، به نقــل از ایلنا، روز تولد شــیخ بهائی که 
سوم اردیبهشت ماه است از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان روز 
ملی کارآفرینی نامگذاری شده است. به بهانه روز ملی کارآفرینی با مدیرعامل 

گروه صنعتی میهن به گفت و گو نشستیم.
کید بر اینکه چرخ  های توسعه اقتصادی هر  مهندس ابوالفضل پایداری با تا
کشور با توسعه کار آفرینی به حرکت در می آیند، اظهار داشت: کارآفرینان امروز 
با نوآوری و تالش، به نیروی محرکه و موتور توسعه اقتصادی تبدیل شده اند.
وی از حــاج ایــوب پایــداری بنیانگــذار گــروه صنعتی میهــن به عنــوان یک 
کارآفرین پیشکسوت که موجب خلق بینشی ارزشمند و نتایجی بزرگ در عرصه 
تولید  شده است نام برد و افزود: خانواده بزرگ میهن با  30 هزار عضو حاصل 
پشــتکار یک نوجوان با اراده ۱5 ســاله کارآفرین است که مســیر تولید و عرضه 
محصوالت محبوب و با کیفیت در میهن عزیزمان را تا موفقیت در عرصه های 

جهانی طی بیش از 5۰ سال پشت سر نهاده است.
پایــداری، در ادامــه متذکر شــد: براســاس مطالعات صــورت گرفته از ســوی 
برخی صاحب نظران و دانشــمندان مدیریت، کارآفرینان موتور حرکت و رشد 
اقتصاد جامعه هســتند، و آنان در محیطی رقابتی و نوآورانه، این عرصه مهم 

را توسعه می بخشند.
کید کرد: کلید موفقیــت کارآفرینی، یافتن  مدیرعامل گــروه صنعتی میهن تا
روش های خالقانه ای است که با به کارگیری فناوری های روز و خلق خدمات 
و کاالهای جدید، به همراه بازاریابی پیشرو و سرعت و دقت توامان در تصمیم 

گیری و اجرا خواسته های مصرف کنندگان را به بهترین نحو برآورده کند.
به گفتــه وی؛ کارآفرینان بــه دلیل رهبــری، مدیریت، نوآوری، ایجاد شــغل، 
رقابت، بهره وری و ایجاد صنایع و کسب و کارهای جدید سهم مهمی در رشد 
اقتصادی کشــور دارند و توســعه کارآفرینی یکی از نیازهای جدی اقتصادی و 

اجتماعی هر کشوری از جمله میهن عزیز ماست.
کید بر اینکه گروه صنعتی میهن که  مهندس ابوالفضل پایداری در پایان با تا
امسال وارد قرن دوم فعالیت های خود شده است حرکت در مسیر کارآفرینی 
را بــا تکیــه بر ایــن همه ســال تجربه حتــی قوی تــر از قبــل ادامه خواهــد داد، 
، یک  خاطرنشــان کرد: توجه به توســعه، ترویج و آمــوزش کارآفرینی در کشــور
ضــرورت اجتناب ناپذیر اســت چرا کــه اقتصاد ما بــرای انجام نقــش و وظیفه 
خود در رشد و توسعه کالن کشور به سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال نیاز دارد.
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بنیانگذار شرکتهای ویتانا، سالوین )سالمین( 
و خالق بیسکوئیت مادر درگذشت

دکتر رضا تهرانچی، از کارآفرینان برجسته و به نام صنایع غذایی کشور در ۹۹ 
سالگی دارفانی را وداع گفت.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، دکتر طهرانچی  سال ۱۳۰2 در کاشان دیده به 
جهان گشود، تحصیالت ابتدایی را در مشهد گذراند و برای سپری کردن مقطع 

متوسطه، راهی دارالفنون شد.
شم کارآفرینی و استقالل مالی از دوران جوانی با او بود و همین انگیزه باعث شد 

تا در محله امیریه، کالس آموزش ماشین  نویسی تاسیس کند.
در ســال ۱۳2۰ بعد از اخذ دیپلم دبیرســتان در رشــته دندانپزشکی دانشگاه 
تهران پذیرفته شد و در سال ۱۳2۷ پس از دریافت دکترای دندانپزشکی، مطب 

خود را در چهارراه مختاری دایر کرد.
پس از آن به همراه برادرانش به آلمان و انگلیس رفت و خط تولید بیسکوئیت 

مادر را به ایران آورد و سال ۱۳۳5 کارخانه ی ویتانا را احداث کرد.
 تهرانچــی بــه واســطه تاثیــری کــه از دکتــر هــاوزر آمریکایــی، نویســنده کتاب 
روش های مختلف تغذیه و طول عمر گرفته بود، به حوزه تغذیه عالقمند شــد 
و قابلیت هــای خود را در این حوزه محک زد و تولید نوعی بیســکوئیت را طبق 

فرمول دکتر هاوزر آغاز کرد.
نقطه آغاز فعالیت او، تولید بیسکوئیت هایی از مالس و جوانه گندم بود که در 

قنادی های مختلف امیریه و بهارستان به فروش می رسید.
تهرانچی با وامــی به مبلغ ۳۰ هزار تومــان زمینی در جاده کــرج خریداری کرد 
تا در ســال ۱۳۳2 کارخانه ای برای تولید انواع بیسکوئیت بنا کند،بدین ترتیب 
محصوالتی چون بیسکوئیت مادر، بیسکوئیت پتی بور و نان سوخاری ویتانا به 

عنوان تولیداتی مکانیزه، راهی بازار شدند.
فرمــول بیســکوئیت مــادر به مــرور زمــان شــکل گرفــت امــا هیــچ کارخانه ای 

نمی توانست مانند آن را تولید کند.
کارخانــه ویتانا اولیــن کارخانه ای بود که روی بیســـکوئیت  هایــش تاریخ مصرف 
می گذاشــت و تهرانچی بود که موسسه اســتاندارد را قانع کرد تا درج تاریخ مصرف 
روی بسته های بیسکوئیت در شمار ضوابط استاندارد محصوالت غذایی قرار گیرد.
کارخانجات ویتانا، بعد از انقالب به بنیاد پانزده خرداد داده شــد و ســپس در 

گذار شد. سال ۱۳۸۷ به بخش خصوصی وا
رضا تهرانچی در سال ۱۳۹۹ از سوی اتاق تهران نشان امین الضرب را دریافت 

کرد.
این کارآفرین برجسته کشور همچنین در سال ۱۳5۳ شرکت سالوین)سالمین 
کنون این شرکت از  ( را در صنعت شــیرینی و شکالت کشور تاسیس کرد که هم ا

شرکتهای تحت پوشش گروه صنایع غذایی شیرین عسل است.
تاریخچه بیسکویت مادر

کارخانــه ویتانــا در ســال ۱۳۳5 توســط بــرادران تهرانچــی در خیابــان امیریــه 
در تهــران راه اندازی شــد. بــرادران تهرانچــی از آلمــان و انگلیس دســتگاه های 
بیسکویت سازی وارد کردند و تولید مستمر بیسکویت را در کارخانٔه این شرکت 
آغاز نمودند. این شرکت در ابتدا، یعنی حدود سال های ۱۳۳۳ به  صورت کارگاه 
کوچکــی بود که بعدها بزرگ تر شــد، به مکان فعلی اش انتقال یافت. بر اســاس 

اسناد و مدارک سازمان ثبت شرکت ها، ویتانا اولین تولیدکنندٔه بیسکویت و نان 
صنعتی در ایران است. آن ها یک جمله معروف داشتند: »بیسکویت مادر باید 
به راحتی با دندان شکسته شود و با آب دهان نرم شود.« ویتانا از سال ۱۳۸۷ با 

مالکیت بخش خصوصی به کار خود ادامه می دهد.
بیســکویت مــادر قدیمی تریــن بیســکویت  تولیدشــده در ایــران اســت که از 
ســال ۱۳۳۷ توســط شــرکت ویتانا به مالکیت برادران تهرانچی به نام مسعود 
تهرانچــی و رضا تهرانچــی تولید می شــود. بر روی بســته های این بیســکویت 
تصویر یک مادر به همراه نوزاد خود دیده می شود. شعار این بیسکویت برای 

سال ها این بود:
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر

بنابــر تبلیغات کارخانه در ســال های نخســتین تولید »بیســکویت مادر یک 
مکمــل کامل غذایی بود که پیشــنهاد می شــد همــٔه افراد مصــرف کنند. حتی 
بســیاری پزشــکان کودک به مادران توصیه می کردند از شش ماهگی به همراه 

شیر به نوزادان خود بیسکویت مادر بدهند.
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فاماس، ماست جدید پگاه تهران در استان تهران با انواع بسته بندی شامل 
دبه 2 کیلوگرمی و لیوان ماســت ۹۰۰ گرمی توزیــع و در اختیار مصرف کنندگان 

قرار می گیرد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، مدیرعامل شــرکت شــیر پاســتوریزه پگاه 
تهران با بیان این مطلب درباره توانمندی های پگاه پایتخت در تولید فاماس 
گفت: این شرکت با استفاده از دانش فنی و توان متخصصان خود و همچنین 
دارا بودن تجهیزات، دستگاه ها و ماشــین آالت پیشرفته و تکنولوژی روز دنیا 
توانسته گونه ای از ماست همزده به نام »فاماس« را با باالترین کیفیت تولید 

و به بازار عرضه کند.
ســیدجعفر میر درباره توان تولیــد این محصول در تهران اظهار داشــت: در 
حال حاضر ماست فاماس در استان تهران در انواع بسته بندی شامل دبه 2 
کیلوگرمی و لیوان ماست ۹۰۰ گرمی توزیع و به مصرف کنندگان عرضه می شود.
به گفته وی عالوه بر عرضه فاماس در دو بسته بندی باال، امکان تولید آن در 
بسته بندی های متفاوت و مورد نیاز بازار نیز وجود دارد که در آینده ای نزدیک 

به شهروندان عرضه خواهد شد.
گی های فاماس گفت: از آنجا که تغذیه و ســالمت مردم برای  میــر درباره ویژ
صنایع شــیر ایران و پــگاه تهــران اهمیت زیــادی دارد، تولید این نوع ماســت 
همزده به عنوان یکی از محصوالت تخمیری با منبعی غنی از کربوهیدرات ها، 

چربی، کلسیم و فسفر در دستور کار قرار گرفته است.
وی یادآور شد: این نوع ماست به دلیل دارا بودن بافت یکسان، طعم بسیار 

دلنشین و امکان مصرف در تهیه انواع غذاها، دسرها و چاشنی های خوشمزه 
در بین مردم طرفداران زیادی دارد.

کــه ایــن نــوع ماســت، پــس از فراینــد تخمیــر و  کــرد: از آنجــا  وی اضافــه 
کتوز شیر را تجزیه می کند برای کسانیکه  تجزیه پذیری، بخش قابل توجهی از ال
کتوز روبه رو هستند از محبوبیت باالیی برخوردار بوده  با مشکل عدم تحمل ال

و هضم غذا و گوارش را برای ایشان تسهیل می کند.
مدیرعامل پگاه تهران خاطرنشان کرد: برای تولید ماست همزده، مخلوط 
شیر اولیه پس از ترکیب با استارترهای اختصاصی ماست، به جای بسته بندی 
در ظرف های مخصوص و گرمخانه گذاری، فرآیند درون تانک را طی می کند و 
پس از افت PH و ایجاد ساختار ژلی توسط همزن، تبدیل به یک سیال غلیظ 

با بافتی شفاف، حجیم و یکنواخت می شود.
کید  میر با اشــاره به ســابقه درخشــان این شــرکت در تولید انواع ماســت، تأ
کرد: پگاه تهران با دارا بودن تجهیزات و دستگاه های تخصصی و مهارت باالی 
نیروهای تولید و فنی خود، توانســته در ســال های اخیر با تولید انواع ماست 

سهم بزرگی از بازار را در اختیار بگیرد.
به گفتــه وی در حال حاضر پــگاه پایتخــت عالوه بر »فاماس«، انواع ماســت 
ازجمله آرسیل، یونانی، پروبیوتیک، سورماس، اعالء، موسیر را نیز تولید و به 
بازار عرضه می کند. همچنین این شرکت با ســابقه درخشانی در زمینه تولید 
انواع ماســت ها ، تولید ماست شــاین، میوه ای و انواع ماســت قالبی سنتی و 

رویه دار را نیز در کارنامه خود دارد.

مدیرعامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران: 

فامــــاس، ماست جدید پگاه 
سلیقه هاست همه  برای  تهران 

رییس هیئت مدیره صنعت غذایی 
کورش، مدیرعامل هلدینگ غذایی 

وه صنعتی گلرنگ شد گر
کورش منتصر مدیرعامــل هلدینگ گلرنگ کــه بالغ بر ۳۰ شــرکت و برند 

غذایی را در مجموعه خود دارد، شد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا از روابط عمومی صنعت غذایی کورش، 
هلدینگ غذایی گروه صنعتی گلرنگ متشکل از تمامی شرکت های گروه 
گلرنگ در حوزه غذایی و کشــاورزی به طور رسمی، آغاز به کار کرد و کورش 
منتصر از چهره های سرشــناس صنعــت غذا که ســال ها مدیریت صنعت 
غذایی کورش را بر عهده داشــته و ســابقه حضور بیش از ۱5 ســال در گروه 
صنعتی گلرنگ را دارد، مدیر عاملی هلدینگ غذایی گرنوه صنعتی گلرنگ 

را بر عهده گرفته است.

بنا بر ایــن گزارش، با تجمیــع صنعت غذایی کــورش و حدود ۳۰ شــرکت 
غذایی گروه صنعتی گلرنگ، از جمله گلرنگ پخش، گلبرگ غذایی کوروش، 
نوین زعفران،  خشکبار و حبوبات کوروش، هستی آرین تأمین، امین پدیدار، 
ماسترفوده، طالی ناب کوروش، فرآورده های پروتئینی کوروش،  فرآورده های 
کبان، صنعت میــوه کوروش، دالین مهر، پروشــات کــوروش، دام و  لبنی پا
طیور کورش،  کیلوس، دارانامهر، افق پالست کوروش، کاوشان ناب هستی 
و… هلدینگ غذایی گروه صنعتی گلرنگ رسما به عنوان یکی از بزرگ ترین 

هلدینگ های غذایی کشور آغاز به کار کرده است.
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وزیر خزانه داری ایاالت متحده 
آمریکا: قیمت های باالی غذا 
عامل فقر ۱۰ میلیون نفر

جنت یلن در یک هیئت بلندپایه گفت: جنگ روسیه در اوکراین با شوک های قیمت و عرضه که بر 
فشــارهای تورمی جهانی افزوده است، وضعیت ناامنی غذایی شــدید که جهان با آن مواجه است 

را بدتر کرده است.
به گزارش رویترز؛ یلن با استناد به تخمین های اولیه که نشان می دهد قیمت های باالتر غذا به 

میلیون تنهایــی می تواند حداقــل ۱۰ میلیون نفــر را در سراســر جهان به فقر بکشــاند، گفت: بیــش از ۸۰۰ 
نفر  یا ۱۰ درصد از جمعیت جهان حتی قبل از جنگ،  از ناامنی غذایی مزمن رنج می بردند.

یلن افزود که کشــورها بایــد از محدودیت های صادراتی که می تواند قیمت ها را بیشــتر کنــد اجتناب کنند و در عین حــال برای حمایت از 
کید کرد. جمعیت آسیب پذیر و کشاورزان اقدام کنند. کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان نیز بر آن تا

به نقل از رویترز، یلن گفت که تقویت انعطاف پذیری بلندمدت حیاتی است و از موسسات مالی بین المللی خواست تا به کاهش 
کمبــود جهانی کود و اختالالت زنجیره تامین مواد غذایی و منابع حیاتی کمک کنند. آنها می توانند ســرمایه گذاری در ظرفیت 
کشاورزی و انعطاف پذیری برای تقویت تولید داخلی موادغذایی را افزایش دهند. وزارت خزانه داری گفت که تامین منابع 

مالی اضافی، از جمله از بخش خصوصی، بسیار مهم است.
کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین المللی پول هم عنوان کرد که بحران امنیت غذایی فشار بیشتری را بر ۶۰ 
درصد کشــورهای کم درآمد در تنگنای بدهی یا نزدیک به آن وارد می کند. او گفت: گرسنگی بزرگ ترین مشکل 

قابل حل جهان است و موضوع مهم، زمان اقدام قاطع است.

کارآفرینی و صنعت غذا    اردیبهشت ماه 1401    شماره 43 دوره جدید )148(       ماهنامه 
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، از جمله فقیرترین و آســیب  به گفته دبیرکل ســازمان ملل متحد، ۳۶ کشــور
پذیرترین کشورهای جهان، برای بیش از نیمی از واردات گندم خود به روسیه 

و اوکراین وابسته هستند.
به گزارش خبرگــزاری تــاس، آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان ملــل متحد روز 
چهارشــنبه طــی اظهاراتــی هشــدار داد کــه در پــی جنــگ روســیه و اوکراین در 
مجموع ۱٫۷ میلیارد نفر تحت تأثیر اختالالت ایجاد شده در زنجیره تامین غذا 

و انرژی و مشکالت حوزه های مالی قرار گرفته اند.
وی در یــک کنفرانس خبری گفت: حــدود ۱٫۷ میلیارد نفر که یک ســوم آنها 
کنون به شــدت در معــرض اختالالت  در حال حاضــر در فقر زندگــی می کنند، ا
در زنجیره تامین مواد غذایی و انرژی و مشــکالت حوزه مالی هستند که باعث 

افزایش فقر و گرسنگی می شود.
، از جمله فقیرترین و آسیب پذیرترین  کید کرد که ۳۶ کشور گوترش در ادامه تأ

کشــورهای جهــان، بــرای بیــش از 
نیمــی از واردات گنــدم خود روی 
روسیه و اوکراین حساب می کنند.

ایــن مقــام ســازمان ملــل افــزود 
قیمت هــا قبــاًل در حــال افزایش بود 

که بحران جنگ روسیه و اوکراین اوضاع 
را تشدید کرد.

وی گفت که قیمت نفت در سال گذشته بیش از 
۶۰ درصد افزایش یافت، قیمت گاز طبیعی در چند ماه گذشته 5۰ درصد افزایش 

یافت، در حالی که قیمت کود بیش از دو برابر شد.
گوترش گفــت: تورم در حــال افزایش و قدرت خرید در حال فرســایش اســت، 

چشم انداز ناخالص در حال کاهش است و توسعه متوقف شده است.

روغن سویا با ممنوعیت صادرات روغن پالم اندونزی، به رکورد باالیی رسید.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، به نقل از ایسنا، قیمت روغن سویا به باالترین حد خود رسید زیرا 
تصمیم اندونزی برای ممنوعیت صادرات روغن پالم نگرانی ها در مورد عرضه جهانی روغن های گیاهی 

جایگزین را تشدید کرد.
از دست دادن محموله ها از اوکراین، بزرگ ترین تامین کننده روغن آفتابگردان در جهان و خشکسالی 
در آرژانتین، بزرگ ترین صادرکننده روغن سویا در جهان، باعث افزایش شدید قیمت جهانی روغن نباتی 

شده است.
تشدید عرضه روغن نباتی در حالی اتفاق می افتد که کاهش محدودیت های بیماری کووید- ۱۹ باعث افزایش 
تقاضا برای موادغذایی و سوخت های زیستی شده است. در حالی که کارخانه های سنگ شکن دانه های روغنی 

کثر تاسیسات جدید حداقل تا یک سال در دسترس نخواهند بود.برنامه هایــی را  برای گسترش ظرفیت پردازش اعالم کرده اند اما ا
گو در روز جمعه به اوج ۸۳.2۱ سنت در هر پوند افزایش یافت که ۴.5 درصد در روز افزایش یافت و رکوردی بی سابقه داشت.  قیمت روغن سویا در بازار معامالت شیکا

در حال حاضر قیمت ها تقریبا 5۰ درصد در سال جاری افزایش یافته است.
اندونزی، بزرگ ترین تولید کننده و صادرکننده روغن پالم در جهان، از 2۸ آوریل،صادرات خود را برای مقابله با افزایش قیمت های داخلی متوقف خواهد کرد. به نظر 

می رسد این حرکت به افزایش تورم مواد غذایی در سایر نقاط دامن بزند.
تورم موادغذایی پس از تهاجم روسیه به اوکراین، صادرکننده عمده گندم، ذرت، جو، روغن آفتابگردان و روغن کلزا، به یک نگرانی بزرگ در سراسر جهان تبدیل شده 

است. آژانس غذای سازمان ملل در اوایل این ماه گزارش داد که قیمت موادغذایی در ماه مارس نزدیک به ۱۳ درصد افزایش یافته و به رکورد جدیدی رسیده است.
آرژانتین، پیش از برزیل و ایاالت متحده، بزرگ ترین تامین کننده سویای فرآوری شده در جهان، در اواسط ماه مارس، پیش از افزایش نرخ مالیات صادراتی، فروش جدید 

روغن و کنجاله سویا را در خارج از کشور متوقف کرد تا تورم داخلی موادغذایی را کاهش دهد.
وزارت کشاورزی ایاالت متحده پیش بینی کرده است که کارخانه های سنگ شکن سویا در ایاالت متحده رکورد ۶۰ میلیون و 2۸2 تن دانه سویا را در سال جاری 

پردازش خواهند کرد که ۳.5 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
روغن پالم پرمصرف ترین روغن گیاهی در جهان اســت و در ساخت بسیاری از محصوالت از جمله بیســکویت، مارگارین، مواد شوینده لباسشویی و 

شکالت استفاده می شود.

سازمان ملل: ۳۶ کشور برای واردات گندم 
وسیه و اوکراین وابسته هستند به ر

عامل افزایش قیمت جهانی
وغن نباتی ر
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رئیس اتحادیه 
تولیدکنندگان نان های 
صنعتی: مشکل تامین 

آرد، روغن و شکر در 
برخی صنایع

محسن لزومیان از کمبود نسبی آرد، روغن و شکر خبر داد و گفت: 
در مــواردی به این صنعت روغن ســویا ارائه شــده که اصال اســتفاده 
از آن در تولیــد نــان صنعتــی ممنــوع اســت و باعــث بدبو شــدن نان 

می شود.
به گزارش ایســنا؛ محســن لزومیان رئیــس اتحادیــه تولیدکنندگان 
نان هــای صنعتی دربــاره صــادرات نان های صنعتی گفــت: به دلیل 
اســتفاده از آرد یارانه ای صادرات این محصول ممنوع اســت، اما در 
صورت آزاد شــدن نرخ آرد این ظرفیت وجــود دارد. البته با توجه به 
ماندگاری پایین نان، صادرات آن به کشورهای همسایه مثل عراق، 

افغانستان و غیره ممکن است.
گمانه زنی ها درباره آزادسازی نان صنعتی

کی از احتمال آزادسازی قیمت آرد  وی با بیان اینکه شــنیده ها حا
نان صنعتی اســت، اظهار کرد: آزادســازی قیمت آرد فقــط برای نان 
صنعتی هم بــه این صنعت صدمــه می زند. چرا کــه در صورت گرانی 
نان صنعتی، خرید مردم کم می شود و همه دوباره به نان سنتی روی 
گر قرار بر آزادسازی است، برای همه انواع نان  می آورند. ما معتقدیم ا

باید آزاد شود.
لزومیان با بیان اینکه تک نرخی شــدن ارز جلوی سوء استفاده ها 
را می گیرد و منجر به رقابت بین انواع تولیدکنندگان می شود، گفت: 
در حال حاضر فقط آرد به قیمت دولتی اســت، اما هزینه های بسته 

بنــدی، حقوق و دســتمزد و غیــره افزایش داشــته اســت. 55 درصد 
قیمت مصرف کننده این محصول نیز مربوط به قیمت بسته بندی، 
حمل و نقل و غیره است. بنابراین تولید کنندگان هم مجبور به به روز 
کردن قیمت ها هستند. البته میزان افزایش قیمت در کارخانه های 

با تولید انبوه کمتر است.  
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان نان های صنعتی همچنین از کمبود 
نســبی آرد، روغن و شــکر خبر داد و گفت: در مواردی به این صنعت 
روغن ســویا ارائه شــده که اصال اســتفاده از آن در تولیــد نان صنعتی 

ممنوع است.
گفتنی اســت اواخــر ســال گذشــته صنایــع کنسروســازی و صنایع 
بیسکوئیت، شیرینی و شــکالت نیز از مشکل تامین روغن خبر داده 

بودند.

جمال رازقی: 
صنایع 
غذایی، روی 
دست انداز 
قیمت گذاری 
دستوری

عضو هیات نماینــدگان اتاق ایران می گوید: قیمت گذاری دســتوری 
مهم ترین عاملی اســت کــه به صنعت غذای کشــور آســیب می زند و تا 
زمانی که این پدیده متوقف نشود، شرایط تولید بهبود پیدا نمی کند.

(، به نقل  گروفودنیوز به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی)ا
گیر و  از اتاق بازرگانی ایران؛ قیمت گذاری دســتوری، قوانین دســت وپا
شرایط سخت تامین مالی سه مشکل عمده ای هستند که سال هاست 
صنعت غذای کشــور را تحت تاثیر قرار داده اند و با توجه به تداوم آنها 
پیش بینی می شود که در سال جاری هم شرایط تولید و صادرات این 

صنعت بهبود پیدا نکند.
، ســال گذشــته با  در کنــار نامناســب بودن محیط کســب وکار کشــور
موضوع درج قیمــت تولیدکننده روی انواع محصوالت مواجه شــدیم 
کــه انتقادهایــی را از طــرف تولیدکننــدگان بــه دنبــال داشــت. بــه باور 
گر قرار باشــد قیمــت تولیدکننده روی کاال درج شــود باید نظارت  آنها ا
کافی روی بخش توزیع اعمال شــود. این در حالی اســت که به اعتقاد 
تولیدکنندگان دولت قــادر نخواهد بود بخش توزیــع و عرضه را کنترل 

کند.  
در این بین جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز که از جمله فعاالن صنعت 
غذاســت در گفت وگو با »اتــاق ایران آنالین« آنچه باید در ســال جدید 
اتفاق بیفتد تا شاهد بهبود شرایط تولید در صنعت غذا باشیم را توقف 

قیمت گذاری دستوری عنوان کرد.
بــه اعتقاد این فعــال اقتصادی صنعــت غذا در عمل ثابــت کرده هم 
در اشتغال زایی، هم در صادرات و هم تولید ارزش افزده ، ظرفیت های 

ر   خبـا ا
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باالیی دارد. از طرفی صادرات به همسایگان یکی از اولویت های نظام 
است و از آنجا که همسایگان ما هم بخش عمده ای از نیاز خود به غذا 
را وارد می کننــد، پــس می توان از ایــن موقعیت بهره برد و در راســتای 
افزایــش تولید برای صــاردات محصوالت کشــاورزی و غذایی و تامین 

امنیت غذای داخل کشور استفاده کرد.
عضــو هیات نماینــدگان اتاق ایــران، کشــاروزی در ایــران را به دلیل 
موقعیت آب وهوایی متفاوت بسیار مناسب ارزیابی کرد و گفت: در این 
سال ها واحدهای صنعتی در بخش غذا رشد بسیار خوبی داشتند و 
این صنعت به یکی از صنایع پیشرفته در منطقه تبدیل شده است، 
بنابراین باید شــرایط ویژه ای برای آن در نظر گرفت تا بتواند چندین 
، صادرات داشــته باشــد. ســطح اشــتغال زایی این صنعت  برابر امروز

بسیار باالست و تنها به حمایت ویژه دولت نیاز دارد.  
رئیس اتاق شــیراز در ادامه به چالش های اصلی صنعت غذا اشاره 
کرد و گفت: صنعت غذا مانند سایر صنایع با آنچه در فضای کسب وکار 
گیر  کشور جاری است دست وپنجه نرم می کند. تورم، قوانین دست وپا
و چالش های مربوط به تامین مالی، مهم ترین چالش های پیش روی 
صنایع مختلف هستند. از آنجا که مواد غذایی به صورت مستقیم در 
اختیار مصرف کننده قرار می گیرند، بنابراین واحدهای تولیدکننده غذا 
بیشــتر تحت تاثیر سیاســت گذاری های مختلف دولت قــرار می گیرند 
که در این بین قیمت گذاری دســتوری بیش از هر سیاســتی وضعیت 

صنایع غذایی را مخدوش کرده است.
گــروه صنایــع غذایــی ب آ، قیمت  گــذاری دســتوری را  مدیرعامــل 
کید کرد: با توجه به  مهم تریــن معضل واحدهای غذایی برشــمرد و تا
اینکه مواد اولیه این صنایع مشمول قیمت گذاری نیست، چرا بیشتر 
محصوالتی که آنها تولید می کنند، باید مشمول قیمت گذاری باشند؟ 
هزینه های تولید هر ســال افزایش پیدا می کند؛ امــا واحدهای تولید 
صنعت غذا باید براساس نرخ های قبل محصوالت خود را عرضه کنند، 
گر دولت قصد دارد مانع  مگر میزان سود این واحدها چقدر اســت؟ ا

تولید شود، الزم نیست تا این حد قوانین را باال و پایین کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد:همین ابتدای سال با 
تورم شــدید در قیمت های نهاده های تولید مواجه شدیم. این روند 
گواه شرایط نامناسب تولید تا انتهای سال است و به نظر نمی رسد در 

این سال هم شرایط با گذشته متفاوت باشد.
رازقــی رعایت اصــول اولیه اقتصاد را بــه عنوان راهکار پیشــنهاد داد 
و گفت: قیمت گذاری دســتوری مقوله اشتباهی اســت و باید متوقف 

شود.
او در ادامه الزام به درج قیمت تولیدکننده روی بخشی از کاالهایی 
کــه از طــرف دولــت تعییــن شــدند را یکــی از معضالتــی دانســت کــه از 
ســال گذشــته آغاز شــد. به اعتقــاد رازقــی این سیاســت از یــک طرف 
تولیدکننــده و از طرفــی مصرف کننده را گیــج کرده اســت و باید توجه 
داشت که سیاســت گذاری های متنوع و پرنوســان به همواره به زیان 

دو طرف است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در صورتی درج قیمت تولیدکننده 
را موثر ارزیابی کرد که دولت و دستگاه ناظر بتواند شبکه توزیع و سطح 
عرضه را کنترل کنــد. در صورتی که به باور او دولت قادر به کنترل این 

بخش نیست. پس این طرح هم نمی تواند به نتیجه برسد.

با ابالغ سازمان امور 
مالیاتی؛ مالیات 
بر ارزش افزوده 
کاالهای  واردات 
اساسی یک درصد 
تعیین شد

رئیس ســازمان امور مالیاتی تعیین مالیات یــک درصدی بر واردات 
کاالهای اساسی را به ادارات کل امور مالیاتی ابالغ کرد.

به گزارش مهر، داوود منظور معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور 
مالیاتی مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی را به ادارات کل امور 

مالیاتی کشور ابالغ کرد.
بر اساس این مصوبه، اجرای ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده 

مصوب ۱۴۰۰ تا پایان خرداد امسال به تعویق می افتد.
متن ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر است:

مــاده ۱۴ - چنانچــه ســازمان در مهلــت مقــرر در قانــون پایانه هــای 
فروشــگاهی و ســامانه مؤدیان نتواند ســامانه مؤدیان را مســتقر کند، 
مکلف اســت رســیدگی به اظهارنامه مؤدیان موضوع ایــن قانون را که 
بعد از اتمام مهلت مزبور به ســازمان تسلیم می شــود، صرفًا به میزانی 
که در تبصره این ماده آمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامه ها 

را بدون رسیدگی قبول نماید.
یکی دیگر از مواد ابالغی از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی، تعیین 
نرخ یک درصدی بــرای مالیات بــر ارزش افزوده واردات گنــدم، برنج، 
، گوشت قرمز و همچنین  دانه های روغنی، انواع روغن خام، قند، شکر

قند و شکر تولید داخل است.

رئیس انجمن 
تولیدکنندگان 
شیرخشک: 28 هزار 
تن شیرخشک در 
کارخانه ها انباشت 
شده است

سیاوش ســلیمی از انباشــت 2۸ هزار تن شیرخشک در کارخانه 
های تولیدی خبر داد.

به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ ســیاوش ســلیمی رئیس 
کنون حدود  انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: هم ا
2۸ هزار تن شیرخشک در انبارها موجود است که برای رفع بحران 

News
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فعلــی دولــت از اتخاذ تصمیمــات خلق الســاعه مبنی بــر افزایش یا 
کاهــش تعرفه بایــد اجتناب کند تــا تولیدکننــده در شــرایط باثباتی 

بتواند به فروش محصول ادامه دهد.
به گفته او، بنابر آمار ماهیانه 5 هزار تن شیرخشک در کشور مورد 
استفاده قرار می گیرد، درحالی که با تولید حداقل ۱2 هزار تن در ماه 

با مازاد ۷ هزار تنی روبه رو هستیم.
ســلیمی می گوید: ســاالنه ۱۰۰ تا ۱2۰ هزار تن شیرخشــک تولیدی 
بایــد بــه بازارهای هــدف صادر شــود که در صــورت عــدم پرداخت 

مشــوق صادراتی، افق روشنی پیش روی تولید نیست.
، افزایش  خ ارز با توجــه به برنامــه دولت بــرای تخصیــص تغییر نــر
نهاده های دامی و در نتیجه گران شدن محصوالت لبنی، شیرخام 
بیشــتری بــه ســمت کارخانــه هــای شیرخشــک ناشــی از کاهــش 
تقاضــا و قدرت خرید خانوار ســوق داده می شــود کــه در آن مقطع 
تولیدکننــدگان شیرخشــک بــرای اســتمرار تولیــد نیازمنــد مشــوق 

صادراتی و سرمایه در گردش هستند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشــک می گوید: با گران شــدن 
محصوالت لبنــی و تبدیل شــیرخام تولیدی به شیرخشــک، تقاضا 
ج شــود، در غیر ایــن صورت بــا دپو و  کرده ایــم که مــازاد تولید خــار
انباشت این محصول در کارخانجات تولید دچار مشکل می شود.

طبق روال ســال های قبــل کارخانجــات شیرخشــک در ماه های 
پایانی سال و فروردین با ترافیک شیر رو به رو هستند که با استمرار 
ایــن روند تمایلــی به تولیــد ندارنــد و در نهایت شــیرهای دامداری 

عودت داده می شــود که این موضوع ضرر هنگفتی وارد می کند.

کمیته  رئیس 
صادرکنندگان 

سندیکای صنایع 
کنسرو ایران: قیمت 

گوجه 5 هزار  رب 
کاهش یافت تومان 

مظفر عبداهلل گفت: قیمت رب گوجه فرنگی با درج قیمت تولیدکننده و 
مصرف کننده بر روی کاال حدود 5 هزار تومان کاهش یافت و از ۴۰ تا ۴۱ هزار 

تومان به  ۳5 تا ۳۶ هزار تومان رسید.
به گــزارش تســنیم؛ ســید مظفر عبــداهلل رئیــس کمیتــه صــادر کنندگان 
سندیکای صنایع کنسرو ایران اظهار داشت: اعداد و ارقامی که گاهی اوقات 
درباره میزان سود تولید کنندگان رب گوجه فرنگی در کشور مطرح می شود 
که حتی توســط معاون وزیر جهاد کشــاورزی و مدیرعامل ســازمان تعاون 
روســتایی درباره مــواد اولیه تولید و قیمت تمام شــده ایــن محصول طرح 

شده است، دقیق نیست.
وی با بیان اینکه ۸۰ درصد قیمت تمام شده رب خود گوجه فرنگی است 
افزود: اینکه گفته می شــود هر کیلوگرم گوجه فرنگی برای تهیه رب کمتر از 
کنون قیمت  هــزار تومان خریــداری می شــود، مربوط به ســال ۹۷ اســت و ا

هرکیوگرم گوجه حدود ۳25۰ تومان است. برای تولید هر قوطی ۸۰۰ گرمی 
رب 5٫5 تا ۶ کیلوگرم با توجه به کیفیت، گوجه فرنگی مورد نیاز است یعنی 

فقط حدود ۱۹5۰۰ تومان قیمت ماده اولیه آن است.
رئیس کمیته صادر کنندگان سندیکای صنایع کنســرو ایران  ادامه داد: 
عالوه بــر قیمت گوجه هزینه هــای دیگری مانند دســتمزد کارگری، قیمت 
قوطی و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم سربار تولید به این نرخ ها اضافه 
می شود؛ با هماهنگی سازمان حمایت قیمت تمام شده هر قوطی رب در 
کارخانــه 25 هزار تومان اســت کــه به این قیمــت 2۰ درصد نیز بــرای هزینه 
پخش و فروش  و ۹ درصد برای مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شــده 

است  و ۳5 تا ۳۶ هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد.
وی تصریح کرد: قیمت رب گوجه فرنگی در حالی در بازار تا ۴۱ هزار تومان 
نیز به فروش می رسید که با اقدام وزیر صنعت برای درج  نرخ تولید کننده 
در کنــار نرخ مصــرف کننــده روی کاال قیمــت کاال بــه ۳5 تا ۳۶ هــزار تومان 

کاهش  یافت.
عبداهلل گفت: تولید کنندگان نیز به دنبال آن هستند که محصول با قیمت 
پایین تری به دست مصرف کننده برسد زیرا قدرت خرید مردم نیز حفظ می 
شود البته تولید کننده تا حدی می تواند قیمت محصوالت خود را کاهش 

دهد که هزینه های تولید را پوشش دهد.

رئیس اتحادیه 
نانوایان سنتی: 
نانوایان در ریختن 
ک به کیسه های  خا
آرد نقشی 
نداشتند/ بربری 10 
هزار تومانی نداریم

بیژن نوروز مقدم گفت: ســال گذشــته فیلمی در فضای مجازی 
منتشــر شــد که افرادی که هویت آنها مشــخص نبود در هر کیسه  
گر  ک ریختند تا وزن کیسه های گندم باال برود. ا گندم مقداری خا
ک ریخته شــود ۱۰ درصــد کیفیت گندم  در ۱۰ تن گندم یک تن خا
ح  خریداری شده تقلیل پیدا می کند، می خواهم این پرسش را طر

کنم که آیا در این بین نانوایان نقشــی دارند؟
به گزارش ایلنا؛ بیژن نوروز مقدم، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی 
با بیان اینکــه نانوایان نقشــی در قاچاق آرد ایفــا نمی کنند، گفت: 
حدود ۸۴ میلیون نفــر در ایران زندگی می کنند کــه نان این افراد 
از ســوی حــدود ۸۳ هــزار نانوایــی در کل کشــور تامین می شــود؛ 
بــه عبارت دیگــر هر نانوا بــه طور تقریبی بــرای هزار نفــر نان پخت 
می کند از این رو این امکان که نانوایان آرد خود را از چرخه فرآیند 
ج کنــد و آن را به صــورت آزاد بفروشــند کاهــش پیــدا  پخــت خــار

می کند.
وی تصریــح کــرد: یــک واحــد نانوایــی در روز به طور متوســط ۷ 
کیســه ســهمیه آرد دارد نانوایــان بــا ۷ کیســه آرد روزانــه نیــاز هــزار 
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مشتری را تامین می کند از این رو به نظر می رسد باید بحث نشتی 
آرد و قاچاق آن را از منابعی غیر از نانوایان جســت وجو کنیم.

ایــن فعال صنفــی با بیــان اینکــه نانوایــان حلقه آخــر توزیع آرد 
محســوب می شــوند، خاطر نشــان کــرد: نانوایان در گرانــی نان و 
کاهــش کیفیــت آن همــواره مقصــر جلــوه داده می شــوند این در 
حالیست که در کیفیت نان، کیفیت گندم و آرد مهمتر از نانوایان  

است.
ک در گنــدم، افزود: ســال  نــوروز مقدم با اشــاره بــه ریختن خــا
گذشته فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که افرادی که هویت 
ک ریختند تا  آنها مشــخص نبود در هر کیســه  گندم مقداری خــا
ک  گر در ۱۰ تن گندم یک تن خا وزن کیســه های گندم باال برود. ا
ریخته شــود ۱۰ درصــد کیفیت گنــدم خریداری شــده تقلیل پیدا 
ح کنم کــه آیــا در این بین  می کنــد می خواهــم این پرســش را طــر

نانوایان نقشی دارند؟
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی در پاسخ به این پرسش که برخی 
از کارشناســان بر این باورند که به این علت افزایش تعداد تقاضا 
برای احــداث نانوایی ها تصاعدی شــده اســت که آنهــا می تواند 
خ آزاد در بــازار عرضه کنند  ج و با نر آرد را از چرخــه نانوایی ها خار
آیــا موضوع را تاییــد می کنید؟ افزود: از ســال ۱۴۰۰ دیوان عدالت 
اداری مجــوز دریافت پروانه  کســب برای احــداث نانوایی ها را باز 
کــرد. از ایــن تاریــخ اتحادیــه در حال بررســی مشــخصات افرادی 

است که تقاضا برای احداث نانوایی کرد ه اند.
وی ادامه داد: مجموع افــراد متقاضی احــداث نانوایی حدود 
۱۰۰ نفر بوده است که از این تعداد ۴۰ نفر موفق به دریافت پروانه 
کسب شــده اند. باید به این نکته اشاره کنم که تعداد متقاضی با 

توجه به برداشته شــدن حدود صنفی کاهش پیدا کرده است.
این فعال اقتصادی در پاســخ به این پرســش کــه در طبخ نان، 
تجربه شاطر اهمیت ویژه ای دارد آیا اتحادیه بر آموزش شاطران 
نظارتی دارد؟ افزود: مواد اولیه در طبخ نان اهمیت ویژه دارد در 
گی های گندم  ایران بالغ بر 2۰ نوع گندم کشت و کار می شود و ویژ
در شهرستان های مختلف متفاوت است. بهترین گندم ایران در 
اســتا ن های خوزستان و گلســتان کشت می شــود که حجم قابل 
توجهی از این گندم در این 2 استان  باقی می ماند و اجازه خروج 

آن را نمی دهند.
وی بــا انتقــاد از نبــود آموزش شــاطران، گفــت: نبــود مرکزی که 
نانوایــان، بــرای اســتخدام کارگــر با تجربــه به آنجــا مراجعــه کنند 
بســیار احســاس می شــود. بیشــتر نانوایــان از تــوان و نیروهــای 
جوان خانواده خود برای پیشــبرد کارها بهــره می گیرد در صورتی 
که یک نانوا با تنگناهای نیرو استخدامی مواجه شود متوسل به 
کارگرانی که میدان قزوین تهران تجمع کرده اند می شود و از آنجا 
نیرو جذب می کند؛ متاسفانه نیرو آموزش دیده در بین شاطران 

وجود ندارد.
نــوروز مقدم در پاســخ بــه این پرســش که آیــا این امــکان برای 
نهادهــای نظارتــی وجــود دارد کــه تشــخیص بدهنــد نانــوا از آرد 
دولتی یا آرد آزاد برای طبخ نان استفاده می کند، به عبارتی دیگر 
خ آزاد نــان بپزد و  ممکن اســت نانوایــی آرد دولتی بگیــرد اما با نر

بفروش برســاند؟ گفت: اتحادیه بنر آبی رنگ برای نانوایان با آرد 
دولتی و بنر زرد رنگ برای نانوایان با آرد آزاد را طراحی و در اختیار 
نانوایان قرار داده و همین مســئله امکان تخلف در این واحدها 

را کاهش داده است.
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی با اشــاره به دالیل تفاوت قیمت 
خ بــرای نــان وجود  ، گفــت: 2 نــوع نر نــان ســنتی در ســطح شــهر
خ آزادپزها. قیمت نــان بربری روی ۳  خ یارانه  بگیرهــا و نر دارد نــر
خ باالی  هزارتومان است و در هیچ منطقه از شهر نان بربری با نر

۱۰ هزار تومان پخته نمی شود.

رئیس اتحادیه 
لبنیات  فروشندگان 
سنتی: افزایش 
نرخ پنیر لیقوان 
در مبدا/ مصرف 
بیشتر  لبنیات سنتی 
شد

علی رجبــی گفت: در بحــث تامین شــیر خــام تولیدکننــدگان در تبریز با 
چالش های جدی مواجه شــده اند و در نتیجه میــزان تولید این محصول 
کاهش چشم گیری پیدا کرده است از این رو شاهد افزایش نرخ پنیر لیقوان 

در بازار هستیم.
به گزارش ایلنا؛ علی رجبی رئیس اتحادیه فروشــندگان لبنیات ســنتی با 
اشــاره به تامین محصوالت لبنی در ماه رمضــان، گفت: قیمت محصوالت 
لبنی در سال جاری تغییر محسوســی نکرده  است؛ تنها محصول لبنی که 

در ماه رمضان افزایش نرخ را تجربه کرده پنیر لیقوان است.
وی درباره دالیل افزایش نرخ پنیر لیقوان، گفت: در بحث تامین شیر خام 
تولیدکننــدگان در تبریز با چالش هــای جدی مواجه شــده اند و در نتیجه 
میزان تولید این محصول کاهش چشم گیری پیدا کرده است از این رو شاهد 

افزایش نرخ پنیر لیقوان در بازار هستیم.
رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات سنتی ادامه داد: قیمت یک حلب پنیر 
لیقوان ۱2٫5 کیلویی که سال گذشته یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود در 

حال حاضر 2 میلیون و 2۰۰ هزار تومان شده است.
به گفته این فعال صنفی؛ میزان مصرف پنیر لیقوان در ماه رمضان نسبت 
به سایر محصوالت لبنی افزایش پیدا می کند. اما افزایش نرخ این محصول 
در ســال جاری در میزان فروش خرده فروشــی ها نیز تاثیر گذاشته و میزان 

فروش روند کاهشی به خود گرفته است.
رجبی با بیان اینکه امکان تولید پنیر لیقوان در تهران وجود ندارد، خاطر 
نشــان کرد: پنیر لیقوان، در روســتای لیقوان تبریز تولیــد و در تهران توزیع 

می شود.
وی در پاسخ به این پرسش که مصرف کنندگان چگونه سالمت و اصالت 
یک محصــول لبنی بــه خصوص پنیــر لیقوان را تشــخیص بدهنــد؟ گفت: 
اتحادیه فروشندگان محصوالت لبنی با نظارت وزارت بهداشت به زودی از 
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طرحی رونمایی می کند که امیدواریم با اجرایی کردن آن بسیاری از معضالت 
و مشکالت خریداران محصوالت لبنی از جمله چگونگی تشخیص تقلب  در 

محصوالت لبنی رفع شود.
رجبی تصریح کرد: اتحادیه با همکاری وزارت بهداشت اپلیکیشنی طراحی 
کرده اســت کــه  مطابق بــا آن بر محصــوالت لبنی کــد QR درج می شــود که 
مشتریان می تواند از طریق این اپلیکیشن اصالت کاال و چگونگی نظارت بر 
واحد صنفی را رصد کند. چند ســالی اســت که اتحادیه تالش دارند که این 
موضوع را به نتیجه برســاند اما با شــیوع بیماری کرونا و تغییــر اولویت های 

وزارت بهداشت این طرح مسکوت ماند.
وی با اشاره به افزایش تقاضا برای خرید لبنیات سنتی، گفت: بدون تردید 
کیفیت و مزه لبنیات ســنتی و صنعتی متفاوت اســت. از ســال ۹2 استقبال 
مردم از خرید لبنیات سنتی، به دلیل طعم و مزه اصیلی که این محصوالت 
دارند رشد فزآینده ای به خود گرفت برای اثبات این مدعا می توان به افزایش 
صدور پروانه های تاسیس واحدهای فروش لبنیات سنتی استناد کرد. این 
موضوع به خوبی نشــان می دهد که اقبال مردم بــه مصرف این محصوالت 

افزایش پیدا کرده است.

عضو اتاق بازرگانی 
ایران: اتاق بازرگانی 

مشاور سه قوه 
محسوب می شود

علی شریعتی گفت: اتاق بازرگانی در نقش مشــاوره سه قوه در امور تجاری 
و بخش خصوصی است.

به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ علی شــریعتی  گفــت: اعضــای اتاق 
بازرگانــی اقدام به انتخــاب افراد با صالحیــت می کنند و ۱۰ درصد کســانی که 
عضو اتاق هســتند کارت بازرگانــی می گیرند، اتــاق بازرگانی به دنبال توســعه 
کســب و کار، هدایــت هیئــت تجــاری و آموزش اســت. اتاق، مشــاور ســه قوه 

محسوب می شود.
او می گوید: بحث هایی در رابطه با نظارت بر درآمد های اتاق و ارائه ندادن 
گزارش های مالی مطرح شد، که احتماال تمامی  این ها از سمت افرادی است 
که در رسیدن به مقام گذشته خودشان شکست خوردند و می خواهند با این 

گفتار ها فعالیت اتاق را کم اثر نشان دهند.
در صحن علنی تمامی گزارش های اتاق موجود و این گزارش ها حسابرسی 
شــده اســت. به عنوان یک عضــو در اتاق می دانــم که گزارش حسابرســی به 

صحن علنی می آید و حتی مخالفین نظراتشان را ارائه می دهند.
 بر اساس گزارش های حسابرسی شده موجود در اتاق ایران، میانگین درآمد 
ناشــی از ۳ در هزار درآمد در 5 ســال گذشته یعنی ســال های ۱۳۹5 تا ۱۳۹۹ 

ساالنه حدود ۱۶۰ میلیارد تومان بوده است.

زعفران ایرانی از 
بازارهای جهانی جا 
مانده

با وجود ســه هزار ســال قدمت تولید زعفــران و ســهم ۸۰ درصدی در 
دنیا، آخرین آمار ها سهم ایران در بازار جهانی این محصول را 5 درصد 

گزارش کرده است.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ ۹2 تــا ۹5 درصد زعفــران دنیا 
در ایران تولید می شــود در حالی که به ســبب بی توجهی به سیاســت 
استفاده از فرآورش زعفران  و صادرات محصوالت فرآورده این محصول 

تنها 5 درصد از بازار جهانی در دست ایران است.
غالمرضا میری نائب رئیس شورای ملی زعفران گفت: با توجه به آنکه 
۹2 تــا ۹۳ درصد تولیــد زعفران را عهــده دار هســتیم؛ بنابراین مدیریت 
زعفــران در بازارهــای جهانــی مســتلزم ســرمایه گــذاری جدیــد و ثبات 

اقتصادی است.
بــه گفتــه او، با وجــود هزینــه کار تحقیقاتی ســرمایه گــذاران حاضر به 
پذیرفتن ریسک آن نیستند که براین اساس در شرایط ثبات اقتصادی 

باید به سمت و سوی صنایع تبدیلی رفت.
نائب رئیــس شــورای ملی زعفــران گفــت: در شــرایط کنونــی ارز آوری 
حاصــل از صــادرات  ۳2۰ میلیــون دالر اســت، درحالــی کــه با صــادرات 

فرآورده های زعفران ارزآوری افزایش خواهد یافت.
کنون در سیاست  علی حسینی عضو شــورای ملی زعفران گفت: هم ا
واردات زعفران ایران به چین، بزرگترین تولیدکننده در تعیین سیاست 

ها نقشی ندارد.
حســینی می گوید: با وجود نبــود اســتراتژی و اســتاندارد واحد برای 
زعفــران همچنــان ســرگرم سیاســت خام فروشــی هســتیم و تنها شــعار 

بزرگترین تولیدکننده را می دهیم.
گرچه بی توجهی به شناسنامه دار کردن زعفران شاه کلید نیست، اما 
یکی از راه های توسعه صادرات است که متاسفانه اجرای آن از ۱۰ سال 

کنون مغفول مانده است. گذشته تا
 به گفته حســینی، بیش از ۷5 درصد زعفران کاران کمتر از یک هکتار 
زعفران کاری دارند که با اســتراتژی مناســب می توان به خام فروشــی و 

تجارت پایان داد.
قاســم پیشــه ور رئیس نظام صنفی کشــاورزی و منابع طبیعی گفت: 
علی رغم آنکه در تولید محصوالت کشــاورزی شــرایط مساعدی داریم، 

اما در بحث فرآوری و تجارت ضعیف هستیم.
بــه گفتــه او، بــا توجــه بــه مشــکالت فــرآوری محصــوالت اســتراتژیکی 
همچون زعفران ناشی از کمبود صنایع تبدیلی نیاز است که تشکل های 
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صنفی وارد مدار شوند و کارهای بسته بندی را انجام دهند تا صادرات 
به صورت خام و فله انجام نشود.

پیشــه ور می گوید: با وجود فقدان تشــکل های بازرگانی، کشاورزان 
برای دســتیابی سریع الوصول به نقدینگی ناشــی از هزینه های باالی 

تولید و بدهی های معوق چاره ای جز خام فروشی ندارند.
گذاری قانون  رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: با وا
انتزاع می توان انتظار داشــت که بازرگانــی در واردات و صادرات دیده 
شــود  چرا که بــرای حل مســائل تولید و افزایــش ارزاوری توجــه به این 

موضوع باید در دستور کار قرار گیرد.
گرچــه کشــور مــا از ۳ هــزار ســال پیــش پرچــم دار تولیــد زعفــران در 
دنیاست، اما با سیاست گذاری نامناسب ممکن است جایگاه بزرگترین 
تولیدکننــده را از دســت بدهیــم که بــا این وجــود اتخاذ اســتراتژی بی 

طرفانه منافع ملی و کشاورزان را در بر می گیرد.

عضو هیئت 
مدیره اتاق 

بازرگانی مشترک 
کستان:  ایران و پا
کاالیی بین ایران  تشریح اهمیت تهاتر 
گوشت و برنج در اولویت  کستان/  و پا

باشند

کستان قوانین خاصی  محمود تهی دست اظهار داشت: کشور پا
دارد، ما هــــم روی آن ســــند و قراردادهای کاالهــــای ترجیحی که 
کستان از چندین ســــال گذشــــته داریم، متعهد هستیم ولی  با پا
کستان خیلی راغب به این کار نبودند، حال امیدواریم  مسئوالن پا
گر این قضیه  که مسئوالن آنها این توافق جدید را اجرایی کنند و ا

خ دهد، خیلی برای کشور ما خوب است. ر
به گزارش ایلنا؛ محمود تهی دست عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی 
کســــتان درباره آخرین وضعیت مبادالت ایران  مشــــترک ایران و پا
کســــتان روال  ، مبادالت ما با پا کســــتان گفت: در حال حاضــــر با پا
خودش را دارد و با قانون جدیدی که بــــه تازگی در جهت عملیات 
کردن قانون و ضوابط تهاتر به امضا رســــیده، اوضاع تبادل کاال بهتر 
می شود چون بسیاری از کارها را بوسیله قانون تهاتر می توان انجام 
کستان بانک مشترک نداریم که بتوانیم مبادالت مالی  داد. ما با پا
داشته باشیم ولی با تهاتر بسیاری از این مبادالت را می توان انجام 
داد. امیدواریم که این کار بتواند عملیاتی شود چون سال های سال 

کنون عملیاتی نشده است. این اتفاق بود ولی تا
کســــتان در  عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی مشــــترک ایران و پا
کستان قوانین خاصی دارد، ما هم روی  ادامه تصریح کرد: کشور پا
کستان از چندین  آن سند و قراردادهای کاالهای ترجیحی که با پا
کستان خیلی  سال گذشته داریم، متعهد هستیم ولی مسئوالن پا
راغب به این کار نبودنــــد، حال امیدواریم که مســــئوالن آنها این 
خ دهد، خیلی برای  گر این قضیه ر توافق جدید را اجرایی کنند و ا

کشور ما خوب است.
خ دهــــد، به ظرفیت  کســــتان ر گر قضیــــه تهاتر با پا وی افزود: ا
کستان روی برخی کاالها  صادراتی باالیی با آنها می توان رسید. پا
همچــــون کاالهای کشــــاورزی مثــــل برنج و حبوبات حساســــیت 
خاصی دارد و تالش آنها این اســــت که بخواهنــــد این کاالها را در 
کســــتان یک کشور صنعتی نیست و بر  اولویت قرار دهند. چون پا
پایه کشاورزی استوار است و می تواند به عنوان یک کشور واسطه، 
کاالهایی که ما در آن تحریم هســــتیم را از جاهای دیگر وارد کرده 

و به ما بدهد.
کید بر اینکه بیش از ۱۶ میلیارد ظرفیت صادراتی  تهی دست با تا
گر  کستان می توانیم داشته باشیم، ادامه داد: ا و مبادالت کاال با پا
بتوانیم درست با آنها کار کنیم و آنها هم واقعا همکاری درستی با 
ما داشته باشند تا ۳۰ میلیارد دالر ظرفیت صادرات و واردات هم 
می توان پیش بینی کرد به شرط آن که آن ها هم به این تهاتر کاال 
پایبند باشــــند. در این مورد کاالهای زیادی مد نظر ما است مثل 

برنج و گوشت که می توان به راحتی با آنها تهاتر داشت.
کســــتان در  عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی مشــــترک ایران و پا
ادامــــه درباره علــــت گرانی برنج در کشــــور و چگونگــــی واردات آن 
کســــتان گفت: متاســــفانه قوانینی که در کشــــور مــــا تصویب  از پا
گر اجازه دهند که  می شود باعث گرانی برنج در کشور می شــــود. ا
مصرف کنندگان آزاد باشــــند که برنج خارجی یــــا ایرانی به انتخاب 
خود مصرف کنند، بازار برنج می تواند متعادل شود و کمبودهای 
برنج در بازار برطرف می شــــود. ولی هر روز با بخشــــنامه هایی که 
گر در  در این حوزه می دهنــــد، این تعادل را به هــــم می ریزند که ا
کشور خودمان مدیریت شود با این مشــــکالت قیمت گرانی برنج 
مواجــــه نخواهیم بــــود. قیمــــت ارز و دالر در ایــــن قیمت ها قطعا 
تاثیرگذار اســــت ولی حداقل می تواند از کســــانی که در کشــــور ما 
گــــر دولت برنــــج را وارد و  لــــی می کنند، جلوگیــــری کند. حتی ا دال
توزیع کند جلوی این گرانی ها گرفته می شــــود. برنج و گوشــــت از 
کستان  به  جمله کاالهایی هســــتند که می توان با تهاتر با کشور پا

کشور وارد کرد.
محمود تهی دســــت با اظهار امیدواری از اینکــــه ایران بتواند در 
مسایل مالی با کشورهای همسایه رابطه خوبی برقرار کند، اظهار 
کرد: امیدوارم مشــــکالت کشورهای همســــایه ما که از جایی دیگر 
دستور می گیرند، برطرف شود تا بتوانند با ما مبادالت اقتصادی 

بهتری در آینده داشته باشند.
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اختصاص شعار سال برای چندمین سال متوالی به “تولید” 
نشان از اهمیت این حوزه در شکوفایی اقتصادی کشور است

گفت: با انتخاب شعار سال و اختصاص آن به  مهندس محسن نقاشی 
تولید از سوی رهبر انقالب ، برنامه های شوم بسیاری از افراد ضد تولید 

که اعتقادی به حمایت از آن ندارند، نقش بر آب شد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، محسن نقاشی، دبیر فدراسیون تشکل 
کشور در خصوص ارزیابی ایشان  کشاورزی  های بخش صنایع غذایی و 
از نامگذاری شعار سال ” تولید،دانش بنیان،اشتغال آفرینی” به خبرنگار 
ما گفت: شخصا از اینکه امسال نیز برای چندمین بار متوالی توسط مقام 
کید به آنکه این شعار  رهبری سال تولید اعالم شد، خرسندم خصوصا تا
که اعتقاد دارم  درحد سربرگ و بیلبورد نباشد باعث امیدواری است چرا 
گر این حمایت ها و نام گذاری ها تا کنون نبود جریان ضد تولید چیزی  که ا
تشکل های  به  بستگی  کار  باقی  معتقدم  گذاشت  و  نمی  باقی  ازتولید 

تولیدی صنایع غذایی دارد که خواهان مطالبات باشند.
تبدیلی  و  کشاورزی  غذایی  صنایع  تشکلهای  فدراسیون  افزود:  نقاشی 
کشاورزی ایران اولین تشکل زنجیره از مزرعه تا سفره فرا  تکمیلی بخش 
کشور می باشد و وظیفه آن برابر اساسنامه حمایت ، هدایت و  ملی در 

نظارت بر این زنجیره است.
وی ادامه داد: در کشور نود تا نودو پنج درصد  واحدهای تولیدی صنایع 
را  اشتغال  بیشترین  که  هستند  کوچک  ومتوسط  واحدهای  غذایی 
تشکیل می دهند و رهبری بسیار هوشمندانه در سخنرانی اول عید اعالم 
کردند که باید به طرحها و واحدهایی که با اشتغال بیشتری ایجاد میشود 

پشتیبانی کرد.
کارخانجات صنایع غذایی  گفت: اغلب  این تولیدکننده صنایع غذایی 
که  کشور هستند  کوچک در  همچین شرایطی دارند بعضی از واحدهای 
ضرورت کشور می باشند ولی به علت تحریم ها و رکود بازار وکمبودنقدینگی 
که  است  این  فدراسیون  تالش  تمام  و  هستند  تعطیل  و نیمه  تعطیل   ،
را بچرخه  آنها  بتواند  انجام شده در سال جدید  رایزنی های  باتوجه به 

تولید برگرداند.
کشور در خصوص اجرایی شدن شعار و   دبیر فدراسیون صنایع غذایی 
کنون تحریم های  یا منشور تولید ، دانش بنیان و اشتغال آفرینی گفت: تا
کرده است  لذا از دولت  داخلی بیشتر از هر عاملی به تولید ضربه وارد 
که جناح ضد تولید به بهانه و در  که اجازه ندهد  انقالبی انتظار است 
جهت  در  انقالبی  تالش  رایج  های  تمجید  و  تعریف  با  دلسوزی  لباس 
که تولیدکنندگان در ریل  منافع تولید را به انحراف بکشانند توقع است 
انجام  بنایی  زیر  باید بصورت  تولید  از  قرار بگیرند و حمایت  امیدواری 

شود :
۱-قانون بهبود محیط کسب و کار اجرایی شود و از تشکل های تولیدی ) 
نه تجاری ( در این قانون نقش آفرین باشند تا بخشنامه های خاللساعه 

صادر نشود

که  کنندگان را بصورت قانون مصوب نماید  2- مجلس حمایت از تولید 
تولید کنندگان امنیت احساس نمایند

تقویت  اشتغال  ایجاد  و  بنیان  دانش   ، تولید  جهت  دولت  ۳-آلویت 
که در حال حاضر وجود دارند  تعطیل ویا نیمه تعطیل  واحدهایی باشد 

هستند
۴- ایجاد نهاد تخصصی متشکل از تشکل های تولیدی و استانداری ها 

که بصورت بیست و چهارساعته در جهت رفع موانع تولید فعال گردند
بانک ها  و  اجتماعی  تامین  سازمان  مالیاتی  بخشودگی  مشوقهای   -5

بمنظور فعال کردن واحدهای تعطیل
۶- تسهیالت سود ارزان به واحدهای تولیدی
۷- فعال کردن ستاد تسهیل بصورت کاربردی

۸- فعال کردن شدید و بخشنامه قاطع و حمایت از بازرسی کل کشور در 
مورد کارشکنی هایی که ادارات تولیدی ایجاد ممینمایند

۹- سودهای دورقمی و باالی بانک ها بیشترین آسیب را به تولید می زند.
۱۰-حذف مالیات ارزش افزوده از صنایع غذایی و اخذ مالیات از فراریان 

مالیاتی که چندین برابر وجهی ست که از تولید عاید دولت خواهد شد
و  است  گردیده  مخروبه  به  تبدیل  که  دولتی  مکانهای  و  انبارها   -۱۱
سرمایه های هنگفتی رو به نابودی می باشد هر چه سریعتر به اعضای 
با شرایط خاصی  بفروش  ویا  اجاره  تولید  اندازی  ه  را  فدراسیون جهت 

گردد راه اندازی 
اشتغال  افزایش  جدید  خطوط  یا  و  توسعه  بمنظور  که  واحدهایی   -۱2

دارند مشوقهای مالیاتی و بیمه ای داشته باشند
۱۳- جلوگیری از قاچاق کاال

۱۴- ترتیبی اتخاذ گردد که کشت قراردادی برای واحدهای صنایع غذایی 
مشمول تسهیالت ویژه گردد

۱5-  افزایش عوارض گمرکی محصوالت وارداتی که درکشور تولید میشود و 
قطع هرگونه ارز ترجیهی نسبت به این اقالم

دبیرفدراسیون تشکل های بخش صنایع غذایی و کشاورزی: 
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دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکوییت، شیرینی و شکالت ایران:
اثرات افزایش قیمت گندم بر صنعت شیرینی و شکالت

رئیس هیئت مدیره شرکت کامبیز:
نمی توان تصویری از آینده اقتصاد ایران ارائه کرد

جمشید مغازه ای درباره اثرات افزایش قیمت گندم صنف و صنعت بر صنعت 
کاالی لوکس است و در سبد  گفت: شیرینی و شکالت یک  شیرینی و شکالت 
مصرفی نیست، بنابراین با کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت کم کم به 

حاشیه می رود.
در روزهای اخیر گزارش هایی از افزایش قیمت گندم صنف و صنعت به حدود 
۱2 هزار تومان منتشر شده است. در این رابطه جمشید مغازه ای با بیان اینکه 
گندم صنف و صنعت بر صنعت شیرینی و شکالت بسیار  تاثیر افزایش قیمت 
گر قیمت گندم ۱2 هزار تومان باشد قیمت آرد صنف  مخرب است، اظهار کرد: ا
و  تمام می شود  تومان  برابری، حدود 2۰ هزار  تقریبا دو  افزایش  با  و صنعت، 

تولیدکنندگان را در تنگنا و مشکل قرار می دهد.
به گفته وی ماه مشابه سال گذشته قیمت گندم کیلویی 2۷۰۰ تومان بود، اما 

در طول سال به بیش از 5۰۰۰ تومان رسید.
دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکوییت، شیرینی و شکالت ایران با بیان اینکه 
کرد:  اظهار  می گیرد،  قرار  قیمت  افزایش  این  تاثیر  تحت  صنعت  و  صنف  کل 
تاثیر افزایش قیمت بر قیمت شیرینی و شکالت بسته به میزان استفاده از آرد 

متفاوت است. مثال در کاالهای آردی ۶۰ تا ۷۰ درصد از آرد استفاده می شود.

گفته وی آرد تنها مشکل تولیدکنندگان نیست، بلکه تامین روغن و  البته به 
شکر نیز با مشکل مواجه است. از طرف دیگر تولیدکنندگان از سوی سازمان 

حمایت در تنگنا هستند که قیمت ها افزایش پیدا نکند.
مغازه ای گفت: قیمت روغن در بازار آزاد سه برابر قیمت مصوب بوده و قیمت 
هر کارتن ۱۶ کیلویی به ۶۰۰ هزار تومان رسیده است؛ بنابراین وعده های وزارت 

جهاد کشاورزی در زمینه تامین این محصوالت به جایی نرسیده است.
هزینه  شکالت،  و  شیرینی  بیسکوییت،  صنایع  صنفی  انجمن  دبیر  گفته  به 
که بر قیمت سایر  انرژی و مواد اولیه تحت نظارت دولت حدود دو برابر شده 

مواد اولیه و همچنین محصول نهایی اثرگذار خواهد بود.

معتقد  ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو 
عرصه های  به  ورود  برای  اقتصادی  فعاالن  است، 
که این  مختلف نیاز به سنجش شرایط آینده دارند 

موضوع در اقتصاد ایران ممکن نیست.
اقتصاد  فضای  در  کرد:  اظهار  فروزان فرد  حسن 
کوتاه مدت نمی توان امیدوار بود که فعاالن اقتصادی 
نگاه توسعه ای و آینده نگرانه داشته باشند و به فکر 
موجود  فعالیت  توسعه  و  گسترش  و  جدید  منابع 
موجود  وضعیت  حفظ  برای  تنها  آنها  باشند. 

می اندیشند نه نوآوری.
فعاالن  کوتاه مدت  اقتصاد  فضای  در  وی  به گفته 
اقتصادی فعالیت خود را به گونه ای تنظیم می کنند 
که  که احتمااًل خطر و ریسک  کمتر باشد؛ در فضایی 
ریسک قابل اندازه گیری نیست، آنها از سرمایه گذاری 
قرار  کنترل  تحت  را  شرایط  تنها  و  می کنند  دوری 
می دهند. برای همین پیش بینی ناپذیری مهم ترین 
نامناسب  زمینه  و  است  ایران  اقتصاد  توقف  عامل 

بودن فضای کسب وکار را دامن می زند.
فروزان فرد ادامه داد: ما عوامل متعددی را در فضای 

وضعیت  بهبود  مخل  که  می شناسیم  کسب وکار 
مکانیزم  قوانین،  مجوزها،  چون  عواملی  هستند؛ 
کنار  در  که  غیره  و  ورشکستگی  شرکت ها،  انحالل 
ولی  کنند  تخریب  یا  بهبود  را  مسیر  می توانند  هم 
غیرقابل پیش بینی بودن شرایط اقتصاد از همه این 

عوامل مهم تر است.
در  است:  معتقد  ایران  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
چشم انداز  هیچ  عنان گسیخته،  تورم  با  اقتصادی 
شرایط  این  در  نیست.  تورم  کنترل  برای  روشنی 
کسب وکار،  محیط  بر  اثرگذار  عوامل  سایر  از  گفتن 
قبل از اینکه این آسیب کنترل شود، بی فایده است. 
ک  وحشتنا بیماری  ایران  اقتصاد  مسئله  مهم ترین 
کنار بقیه عوامل هیچ  تورم در  با وجود  تورم است. 

تصویری از آینده اقتصاد ایران نمی شود ارائه کرد.
با  اینکه  بیان  با  کامبیز  شرکت  مدیره  هیئت  رئیس 
اقتصادی،  فعالیت  کنترل  و  توقف  ریسک گریزی، 
اتاق  پایگاه  به  می رود  محاق  به  توسعه ای  اندیشه 
ایران گفت: تعدادی از بهترین ها و صاحب نام ها که 
باید اندیشه توسعه داشته باشند و بقیه را به تحرک 

اقتصادی  وقتی  و  می کنند  کار  سکوت  در  وادارند، 
تضعیف  روزه  هر  اقتصاد  باشد  نداشته  پیشران 
می بینیم  می کنیم،  بررسی  وقتی  طرفی  از  می شود. 
خیلی از فعاالن اقتصادی از رانت استفاده می کنند 
معموال  کسب وکار  دست یافته اند.  رانت  منابع  به  یا 
ندارند.  را  بیشتر  ریسک پذیری  و  توسعه ای  ژست 
این همان چیزی است که زمینه را برای اقتصاد روبه 
ضعف فراهم می کند. البته در ساختارهای قانونی و 
که  را نمی بینیم  بهبود  کشور هم شرایط  بودجه ای 
جذابیت را برای تکاپوی بیشتر از فعاالن اقتصادی 
چشم انداز  و  محیط  باید  که  حالی  در  می گیرد. 

اقتصادی پیش بینی پذیر باشد.
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کید بر اینکه در حوزه روغن،  محمد مختاریانی با تا
مافیایی وجود ندارد، گفت: دولتمردان پشت این 
کلمه پنهان می شوند تا کوتاهی های خود را گردن 

نگیرند.
کارآفرینی و صنعت غذا، به نقل از مهر،  گزارش  به 
ای  ویژه  کید  تا انقالب  رهبر  اخیر  سال های  طی 
استراتژیک  محصوالت  در  خودکفایی  بحث  بر 
کشاورزی داشتند و همواره این موضوع را پیگیری 
نوروزی  سخنرانی  در  نیز  امسال  ایشان  کرده اند. 
کید و عنوان کردند: »مسئله  خود بر این مساله تا
کشاورزی و دامداری بسیار مهم است و کشور باید 
جو،  گندم،  همچون  غذایی  پایه  محصوالت  در 
امنیت  به  روغنی  دانه های  و  دام  ک  خورا ذّرت، 

کامل و خودکفایی الزم دست پیدا کند.«
ایشان دستیابی به این هدف را با توجه به وسعت 
در  حاصلخیز  دشت های  فراوانی  و  سرزمینی 
کشور ممکن دانستند و گفتند: »متأسفانه بخش 
کشور  بخش های  وابسته ترین  جزو  کشاورزی 
که این وضع حتمًا باید تعدیل  به واردات است 
کیدات رهبر انقالب، شرایط  شود.« با توجه به تأ
وضعیت  همچنین  و  اقتصادی  جنگ  و  تحریم 
جهان و جنگ روسیه و اوکراین و افزایش شدید 
جز  چاره ای  کشور  غذایی  مواد  جهانی  قیمت 
دستیابی به این سیاست ها ندارد هر چند که طی 
گسترده ای  کاری های  اهمال  گذشته  سال های 
در این حوزه نیز انجام شده اما باید با شناخت 
ظرفیت ها و توانمندی های داخلی و با بهره گیری 

مسیر  این  در  تولید  و  کشت  نوین  روش های  از 
حرکت کرد.

کیدات رهبر معظم انقالب، دولتهای  علی رغم تأ
مختلف چندان دستاورد قابل توجهی در حوزه 
گر  خودکفایی محصوالت استراتژیک نداشتند و ا
دچار  کوتاهی  مدت  از  بعد  بوده  نیز  پیشرفتی 
بزرگترین  از  یکی  است.  شده  جدی  گرد  عقب 
کامی ها در حوزه خوداتکایی دانه های روغن و  نا
روغن بوده که کارشناسان دالیل مختلفی را برای 

آن عنوان می کنند.
هیأت  عضو  مختاریانی،  محمد  راستا  همین  در 
مدیره انجمن روغن نباتی ایران با اشاره به موانع 
زمینه  این  در  بسیاری  گفت:  روغن  خودکفایی 
دستیابی  مانع  که  می کنند  مافیایی  از  صحبت 
است  این  واقعیت  اما  می شود  خودکفایی  به 
عبارت  این  مسئوالن  و  ندارد  وجود  مافیایی  که 
و  شوند  پنهان  آن  پشت  تا  کرده اند  درست  را 
بیندازند  مافیایی  گردن  را  خود  کوتاهی های 
و  کیست  که  نمی داند  کسی  و  ندارد  وجود  که 

کجاست؟
که زنجیره  کرد  کید  این فعال بخش خصوصی تا
روغنی شامل سه حلقه  دانه های  کشت  توسعه 
دولت  و  کارخانجات  و  خصوصی  بخش  کشاورز، 
است که هر آسیب به هر کدام از این حلقه ها کل 
متأسفانه  اما  می کند  مواجه  مشکل  با  را  زنجیره 
دولت همواره به حلقه وسط که بخش خصوصی 
است بی توجهی کرده و نهایت تالش خود را برای 

سرکوب این حلقه به کار گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
اینکه تا قبل از سال ۱۴۰۰ شرکت بازرگانی دولتی 
تمام دانه های روغنی کشت شده تمام کشاورزان 
گذشته بخش  را خریداری می کرد، افزود: در سال 
این  به  قراردادی  کشاورزی  قالب  در  خصوصی 

حوزه ورود کرد.
مختاریانی با بیان اینکه بخش خصوصی در قبال 
خرید دانه های روغنی تولید داخل با زیان مواجه 
کرد: به عنوان مثال قیمت خرید  می شد، اضافه 
تضمینی هر کیلوگرم کلزا بیش از ۱۰ هزار تومان در 
این قیمت  با  را  کلزا  باید  که ما  گذشته بود  سال 

محصول  دو  فروش  با  اما  می کردیم  خریداری 
رقم  این  کنجاله(  و  )روغن  کلزا  از  استحصالی 
جبران نمی شد و شرکت ها دچار زیان می شدند 
بخش  که  هم  گذشته  سال های  در  البته  که 
خصوصی دانه مورد نیاز خود را از شرکت بازرگانی 

دولتی خریداری می کرد این زیان وجود داشت.
شرکت های  برای  دولت  بنابراین  داد:  ادامه  وی 
خریدار دانه های روغنی معافیت تعرفه ای در نظر 
تعرفه  و دانه  واردات روغن  تا در زمان  بود  گرفته 
واردات برای آنها کاهش یابد و با تخفیف محاسبه 

شود.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه سال 
قیمت  شورای  مجلس  مصوبه  براساس  گذشته 
گذاری محصوالت استراتژیک تعیین قیمت خرید 
گرفت،  کشاورزی را بر عهده  تضمینی محصوالت 
از این مصوبه شورای اقتصاد تعیین  گفت: قبل 
قیمت  نیز  کلزا  برای  و  می داد  انجام  را  قیمت 
 ۱۴۰۰-۱۳۹۹ زراعی  سال  برای  را  تومان   ۷,۸۰۰
گذاری  که با ایجاد شورای قیمت  کرده بود  اعالم 
قیمت کلزا به بیش از ۱۰ هزار تومان در اسفند ماه 

افزایش یافت.
که  بود  حالی  در  این  داد:  توضیح  مختاریانی 
قیمت  از  باالتر  درصد   ۹ تا   5 روغن  کارخانجات 
بسته  قرارداد  کشاورزان  با  تومان(   ۷۸۰۰( قبلی 
رضایت  قیمت  این  از  نیز  کشاورزان  و  بودند 
و  بود  شده  انجام  کشت  اینکه  ضمن  داشتند 
کشت و تولید  افزایش مجدد آن تأثیری بر میزان 
را  خصوصی  بخش  شرکت های  فقط  و  نداشت 

دچار زیان کرد.
سال  اینکه  دلیل  به  همچنین  کرد:  تصریح  وی 
گذشته دولت نتوانست ارز مورد نیاز برای واردات 
دانه و روغن را برای بخش خصوصی فراهم کند و 
عمده واردات توسط شرکت بازرگانی دولتی انجام 
این  از  نتوانست  خصوصی  بخش  بنابراین  شد 

معافیت تعرفه ای به طور کامل استفاده کند.
این فعال صنفی توضیح داد: عالوه بر این زمانی 
زیان  و  می داد  جلسه  تشکیل  باید  دولت  که 
محاسبه  را  آنها  تعرفه ای  تخصیص  و  شرکت ها 
 ۳ حدود  و  داشت  زیادی  بسیار  تعلل  می کرد 

وغن نباتی ایران:  عضو هیات مدیره انجمن ر
دلسردی بخش خصوصی از حضور در طرح کشت قراردادی 

دانه های روغنی
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کشید تا این جلسه برگزار شود و در جلسه مذکور نیز به  تا ۴ ماه طول 
کاهش دادند ضمن  جای محاسبه زیان به چانه زنی پرداخته و مبلغ را 
اینکه در نهایت نیز دو ماه طول کشید تا این مساله ابالغ شود و بارهای 

شرکت ها در بنادر ماند.
فشار دولت بر بخش خصوصی و سرکوب کارخانجات

کید بر اهمیت نقش آفرینی بخش خصوصی در تحقق توسعه  وی با تا
به  حلقه  این  از  حمایت  جای  به  دولت  گفت:  روغنی  دانه های  کشت 

حمایت بیجا از کشاورزان روی آورد و بخش خصوصی را نابود کرد.
مختاریانی با انتقاد از عملکرد دولت در افزایش بیش از اندازه قیمت های 
خرید تضمینی دانه های روغنی ادامه داد: متأسفانه تنها ابزار دولت برای 
تحقق خودکفایی محصوالت استراتژیک افزایش قیمت است بدون اینکه 

به حلقه های دیگر زنجیره نگاه منطقی داشته باشد.
وی با بیان اینکه اقدامات دولت منجر به این شد که بسیاری از شرکت ها 
در سال اول اجرای طرح کشاورزی قراردادی از حضور در این طرح منصرف 
شوند، ادامه داد: برای سال زراعی جاری نیز وزارت جهاد کشاورزی پیش 
که بیشتر شوخی به نظر  کرده بود  کشاورزی قراردادی تهیه  نویسی برای 
می آمد و منجر به تعجب بخش خصوصی شد در این پیش نویس عنوان 
شده بود که شرکت های بخش خصوصی با کشاورزان قرارداد می بندند و 
کشاورز  گر  آنان پیش پرداخت می دهند اما زمان برداشت محصول ا به 
گر  توانست محصول را با قیمت باالتر بفروشد، این کار را انجام می دهد و ا

نتوانست آن را تحویل شرکت های طرف قرارداد می دهد.
نرفتند  قرارداد  این  بار  زیر  اینکه برخی شرکت ها  به  اشاره  با  مختاریانی 
این  که  شرکت هایی  به  کشاورزی  جهاد  وزارت  گفت:  دادند،  انصراف  و 
اتفاقی  چنین  کنون  تا که  داد  را  آن  اصالح  قول  کردند  امضا  را  قرارداد 
کلزا ۱5 هزار تومان تعیین شده بود اما به  نیفتاده است. از طرفی قیمت 
دنبال افزایش قیمت گندم، قیمت این دانه نیز به 2۳ هزار و ۶۰۰ تومان 

افزایش یافت.
کارخانجات از حضور در طرح کشت قراردادی دلسرد شده اند و به دنبال 

انصرافند!
وی افزود: این اتفاق منجر به آن شد که برخی شرکت ها پیش پرداختی 
کنند و برخی  گیری  کناره  کاًل از طرح  که داده اند بی خیال شوند و  را هم 
کردند که سال آینده به هیچ عنوان در این طرح شرکت  دیگر نیز عنوان 
نخواهند کرد که این به معنای شکست کامل طرح خوداتکایی دانه های 
روغنی خواهد بود چرا که دولت نمی تواند آن طور که بخش خصوصی از 

کشاورز حمایت می کرد، از آنان حمایت کند.
گر دولت در این مساله دخالت نمی کرد و  کرد: ا کید  این فعال صنفی تا
اجازه می داد بخش خصوصی و کشاورزان با هم کار کنند اتفاقات مهمی 
در حوزه رخ می داد از جمله اینکه بخش خصوصی ماشین آالت مدرن، 
انواع بذور جدید با بهره وری باال و سرمایه کافی را وارد بخش می کرد که به 
افزایش تولید کمک می کرد و منجر به توسعه کشت و تحقق خوداتکایی 
گاهانه در مسیر مخالف قدم  گاهانه یا ناآ می شد با این حال مسئوالن آ
با این  کردند و به نظر می رسد  را سرکوب  برداشتند و بخش خصوصی 
شرایط سال آینده وضعیت بدتر از امسال باشد و افزایش تولید دانه های 

روغنی محقق نشود.

دو  عنوان  به  اوکراین  و  روسیه  میان  که  اتفاقاتی  کرد:  اعالم  زرگران  کاوه 
که  کننده بزرگ غالت دنیا در جریان است و ممنوعیت صادراتی  تامین 
کرده، شرایط تامین غذا را برای دنیا سخت  گندم اعالم  قزاقستان برای 

کرده است.
کاوه زرگران در جمع خبرنگاران اعالم  کارآفرینی و صنعت غذا،  گزارش  به 
کرد: امسال، سال ویژه ای برای دنیا به لحاظ تامین مواد غذایی بوده و 
گون، نسبت به تامین امنیت  تمامی کشورها تالش دارند با روش های گونا
غذایی مردمان خود اقدام کنند که به طور قطع ایران نیز با راهبری وزارت 
جهاد کشاورزی و تالش تمامی فعاالن حوزه تامین امنیت غذایی تالش 
خواهد کرد همچون گذشته کاالهای مورد نیاز سفره خانوارها را به موقع 

تامین نماید.
قطع  طور  به  افزود:  تهران  بازرگانی  اتاق  کشاورزی  کمیسیون  رییس 
به عنوان دو  اوکراین  و  روسیه  که میان  اتفاقاتی  به  توجه  با  از یک سو 
تامین کننده بزرگ غالت دنیا در جریان است و از سوی دیگر، ممنوعیت 
صادراتی که قزاقستان در حوزه گندم اعالم کرده، شرایط تامین غذا برای 
که این امر،  کشورهای دنیا با مخاطرات جدی مواجه است  بسیاری از 
ضرورت هوشمندی و سیاستگذاری دقیق را می طلبد تا بتوان با کمترین 
مانع، شرایط را برای فعالیت تامین کنندگان ایرانی در تمامی حوزه های 

مختلف صنایع غذایی، دام و طیور فراهم کرد.
بزرگ  خانواده  همکاری  کرد:  کید  تا غذایی  صنایع  درحوزه  فعال  این 
کار و  کشور، می تواند اتفاقات مناسبی در حوزه  زنجیره صنعت غذا در 

فعالیت تمامی صاحبان کسب و کار در ایران رقم بزند.

عضو اتاق بازرگانی تهران: 
خطر جدی درگیری نظامی 
روسیه و اوکراین برای تامین 

امنیت غذایی در جهان
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ک شناسی یونسکو-ایران با  همکاری باشگاه غذا و خورا
موسسه پل بوکوز فرانسه

ک شناسی  خورا و  غذا  باشگاه  رئیسه  هیات  اعضای 
و  رئیس  با  دیدار  در  یونسکو-ایران  ملی  کمیسیون 
مدیران موسسه پل بوکوز فرانسه به ابراز تمایل جهت 
ک و  توسعه همکاری دو طرف در صنایع غذایی، خورا

کید کردند.   رستوران تا
عمومی  روابط  از  غذا،  صنعت  و  کارآفرینی  گزارش  به 
ک شناسی یونسکو،  اعضای هیات  باشگاه غذا و خورا
کمیسیون ملی  ک شناسی  رییسه باشگاه غذا و خورا
بکوز  پل  موسسه  مدیران  و  رئیس  با  یونسکو-ایران 

فرانسه در شهر لیون دیدار و گفت و گو کردند.  
شورای  عضو  فتح الهی  احمد  نشست  این  در 
و  غذا  باشگاه  صنایع  کارگروه  رئیس  و  سیاستگذاری 
ک شناسی یونسکو و امیر ثابت پی عضو شورای  خورا
فعالیت های  تشریح  ضمن  باشگاه،  سیاستگذاری 
باشگاه، به ابراز تمایل جهت توسعه همکاری دو طرف 

کید کردند.   ک و رستوران تا در صنایع غذایی، خورا
حرفه ای،  آشپزهای  برای  آموزش  دوره های  برگزاری 
ک  شرکت در نمایشگاه های حوزه صنایع غذایی، خورا
هفته  همزمان  برگزاری  و  داری  رستوران  مدیریت  و 

غذای ایران و فرانسه از محورهای این نشست بود.
طرفین با ابراز خرسندی از آغاز همکاری ضمن تبادل 
موضوعات  شدن  اجرایی  درباره  خود،  دیدگاه های 

مطرح شده تا ماه آینده گفت وگو کردند.

ژیرودیه رئیس موسسه پل بوکوز، ژبورو رئیس دپارتمان 
تحقیقات و شماری از مدیران ارشد این موسسه، امیر 
روشن بخش معاون دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-
کیانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی  ایران، محمدعلی 
مشهد، مجید غیور رئیس مرکز مقوله 2 تحقیقات علوم 
پایه پزشکی و تغذیه یونسکو در ایران در این نشست 

حضور داشتند.  
“پل بوکوز” در فرانسه با نام پدر هنر آشپزی مشهور و 
به عنوان نمادی از آشپزی فرانسه شناخته می شود. 
بوکوز، سفیر آشپزی مدرن فرانسوی بود و به عنوان یکی 
که آشپزی جدید  از بهترین آشپزانی شناخته می شد 
فرانسوی را به اوج خود رساند. سبک او بر استفاده از 

کیفیت متمرکز است.   مواد غذایی تازه و با
و  آموزش  مرکز  بهترین  بوکوز  پل  آشپزی  موسسه 
تحقیقات حوزه صنایع غذایی و آشپزی فرانسه است 
ک  که جایگاه ویژه ای در حوزه دیپلماسی غذا و خورا

دارد.
ک شناسی  و خورا باشگاه غذا  گزارش،  این  اساس  بر 
یونسکو یک نهاد خصوصی، انتفاعی و غیرسیاسی در 
چهارچوب قوانین جمهوری اسالمی ایران و کمیسیون 
ملی یونسکو است که محور فعالیت های آن موضوعات 
یک  قالب  در  و  بوده  نوشیدنی  و  ک  خورا به  مربوط 
باشگاه فرهنگی، تخصصی و علمی )از انواع چهارگانۀ 

ارتقاء  و  جذب  شناخت،  با  یونسکو(  های  باشگاه 
ظرفیت های موجود در عرصۀ فعالیت خود، بر اساس 

بیانیۀ مأموریت و چشم انداز پی خواهد گرفت.  
معرفی،  مطالعه،  جهانی  مرجع  معتبرترین  تشکیل 
و  کی ها  خورا مصرف  و  ارائه  تهیه،  ترویج  و  آموزش 
نوشیدنی های گسترۀ فرهنگی ایران زمین چشم انداز 
ک شناسی یونسکو محسوب می  باشگاه غذا و خورا

شود.  
ک شناسی  محمد بابارضا، رئیس باشگاه غذا و خورا
برای  ریزی  برنامه  از  نیز  ماه  فروردین   22 یونسکو 
تاسیس اولین شعبه بازارچه طعم های ایرانی در این 
باشگاه خبر داده و گفته بود: شناساندن ظرفیت های 
ک ایرانی براساس گستردگی منطقه ای  فرهنگی خورا
که در  و خرده فرهنگ ها از موضوعات مهمی است 

سال ۱۴۰۱ پیگیری خواهد شد.

امیرهوشنگ بیرشک گفت: بیش از 2٫2 میلیون 
تن انواع روغن نباتی سال گذشته در کشور تولید 
و توزیع شد که این رقم در تاریخ ۸۰ ساله صنعت 

روغن نباتی ایران بی سابقه است.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، به نقل از روابط 
عمومی انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، 
تولید  وضعیت  مورد  در  بیرشک  هوشنگ  امیر 
روغن نباتی در کشور اضافه کرد: طی سال گذشته 
تولید روغن نباتی با افزایش 2۰ درصدی نسبت به 
سال گذشته از حدود یک میلیون و ۸۶۰ هزار تن 

به دو میلیون  و 2۳۰ هزار تن افزایش یافت.

وی خاطرنشان کرد: از این رقم حدود یک میلیون 
و ۳۶۰ هزار تن روغن خانوار و ۸۶۹ هزار تن روغن 
در  گذشته  سال  طی  که  بوده  صنعت  و  صنف 

سراسر کشور تولید و توزیع شده است.
باره  در  نباتی  روغن  صنایع  صنفی  انجمن  دبیر 
واردات روغن نباتی گفت: در حال حاضر ۶۶ هزار تن 
کشور  روغن خام وارداتی بخش خصوصی در بنادر 

رسوب کرده و چشم انتظار تخصیص ارز است.
اجرای  تداوم  صورت  در  کرد:  تصریح  بیرشک 
به  تخصیص  خصوص  در  دولت  های  سیاست 
موقع ارز ۴2۰۰ تومانی و اصالح قیمت روغن نباتی 

ارزش  بر  مالیات  جهانی،  های  قیمت  از  متاثر 
افزوده و سایر مولفه های موثر بر تولید و قیمت 
کشور را به  تمام شده، می توان نیاز روغن نباتی 
نحو مناسبی تامین کرد تا شاهد ثبات و آرامش در 

بازار روغن نباتی باشیم.

ک شناسی یونسکو-ایران با  همکاری باشگاه غذا و خورا
موسسه پل بوکوز فرانسه

وغن نباتی:  دبیر انجمن صنایع ر
رکورد تولید ساالنه روغن نباتی در کشور شکسته شد
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جاری  سال  در  شنیده ها  گفت:  امینی  محسن 
سال  در  گندم  قیمت  که  است  این  از  کی  حا
کرد  خواهد  تجربه  را  چشم گیری  افزایش  جاری 
آرد  قیمت  گندم،  قیمت  افزایش  با  این رو  از 
دلیل  همین  به  می کند.  محسوسی  تغییر  نیز 
قیمت  افزایش  به  ناچار  نیز  تولیدکنندگان 

کارونی هستند. ما
انجمن  مدیره  هیات  عضو  امینی  محسن 
کارونی ایران با  تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما
کارونی در ۳ سال گذشته،  اشاره به ثبات قیمت ما
مولفه های  سایر  قیمت  افزایش  باوجود  گفت: 
و  تولیدکنندگان  گندم،  نرخ  از  به غیر  تولید 
مردم  حال  رفاه  برای  کارونی  ما صادرکنندگان 

قیمت ها را در ۳  سال گذشته تغییر نداد.
کی  حا جاری  سال  در  شنیده ها  داد:  ادامه  وی 
جاری  سال  در  گندم  قیمت  که  است  این  از 
کرد از این رو  افزایش چشم گیری را تجربه خواهد 
تغییر  نیز  آرد  قیمت  گندم،  قیمت  افزایش  با 
اعضای  دلیل  همین  به  می کند.  محسوسی 

انجمن تولیدکنندگان نیز ناچار به افزایش قیمت 
کارونی هستند. ما

بیان  با  ایران  اتاق  کشاورزی  کمیسیون  رئیس 
اینکه اعضای انجمن منتظر تصمیم گیری نهایی 
کرد:  وزارتخانه  های مرتبط هستند، خاطر نشان 
صنعت  و  صنف  برای  گندم  قیمت  تعیین  عدم 
کارخانه های  شد  باعث  اخیر  ماه  نیم  و  یک  در 
کنند؛  تولیدی نتوانند مواد اولیه تولید را تامین 
میزان  تولیدی  کارخانه های  در  اولیه  مواد  نبود 

کارونی در کشور را کاهش داد. عرضه ما
امینی با بیان اینکه زمزمه هایی از تعیین تکلیف 
کارونی از سوی سازمان حمایت  قیمت نهایی ما
ما  گوش  به  مصرف کنندگان  و  تولیدکنندگان  از 
کارونی  رسیده است، افزود: هنوز قیمت نهایی ما
از سوی این سازمان به ما ابالغ نشده است؛ چرا 
که از قرار معلوم این نرخ باید از سوی دولت نیز 

تصویب شود.
و  تولیدکنندگان  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
درصد   ۷۰ حدود  ایران  کارونی  ما صادرکنندگان 

و  آرد دانست  از قیمت  متاثر  را  کارونی  ما قیمت 
کارونی بستگی به قیمت  افزود: قیمت نهایی ما
کمترین افزایش نرخ  که  گندم دارد، تالش داریم 
کمتری  فشار  تا  کنیم  اعمال  کارونی  ما برای  را 

متوجه مصرف کنندگان شود.
می شود  گفته  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
دولتی  نرخ  با  گندم  کارونی  ما تولیدکنندگان 
کارونی می کنند از  خریداری و اقدام به صادرات ما
این رو دولت می خواهد نرخ آرد صنف و صنعت 
تایید  را  دیدگاهی  چنین  آیا  کند  آزادسازی  را 
دیدگاه  این  موافق  من  خیر  افزود:  می کنید؟ 
برای  گندم  نرخ  آزادسازی  بحث  که  چرا نیستم 
صنف و صنعت سال هاست که طرح شده است. 
می شد،  اجرا  باید  مقطع  یک  در  موضوع  این 
مسئوالن نیز تشخیص داد ه اند که این تغییر نرخ 
با  می تواند  دولت  بگیرد.  صورت  جاری  سال  در 
کارونی این مسئله را  از ما اخذ عوارض صادراتی 
کنترل کند پس این دلیل منطقی برای آزادسازی 

نرخ آرد صنف و صنعت نمی تواند باشد.
گمرک  آمار  اینکه  بیان  با  اقتصادی  فعال  این 
جمهوری اسالمی بهترین مبنا برای اعالم میزان 
در  کارونی  ما افزود:  است،  کارونی  ما صادرات 
استان های مختلف تولید و از سوی آنها اظهار و 
صادر می شود؛ از این رو نمی توان آماری حدودی 

کارونی را اعالم کرد. صادرات ما
قابل  و  باال  کیفیت  کرد:  تصریح  پایان  در  امینی 
است  شده  باعث  ایرانی  کاالهای  بودن  رقابت 
بسیاری از برندهای ما جایگاه خود را در بازارهای 
بازار  به  ایران  کارونی  ما کنند.  پیدا  جهانی 
کشورهای اروپایی، خاورمیانه و آفریقایی راه پیدا 

کرده است.

ونی ایران:  عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکار
کارونی هستیم ناچار به افزایش نرخ ما

قیمت نهایی هنوز ابالغ نشده است
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بخوانید و سالم باشید
کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت 

تغذیه

وال عقل را کاهش می دهد ویتامین K ریسک ابتال به ز

60

 ، ن گا نــد جو ی  و ر یــد  جد لعــه  مطا یــک  ر  د
 K دانشــمندان بررســی کردند که چگونه ویتامین
می توانــد بــر توانایــی های شــناختی مــوش های 

مسن تأثیر بگذارد.
، بــا باال رفتن ســن، خطر  به گــزارش  مدیکال نیوز
ابتــاء بــه زوال عقــل افزایــش می یابــد. زوال عقــل 
اصطاحی اســت که بــه گروهــی از بیماری ها گفته 
می شود و شــایع ترین آنها بیماری آلزایمر است که 

میلیون ها نفر را تحت تأثیر قرار می دهد.
در حال حاضر هیچ درمانی برای زوال عقل وجود 
نــدارد. با ایــن حــال، برخــی از داروها در دســترس 
هســتند که می تواننــد به رفــع عائم کمــک کنند. 
عــاوه بــر ایــن، محققان بــه دنبــال راه هایــی برای 
کاهش شدت عائم یا جلوگیری از پیشرفت سریع 

بیماری هستند.
نتایــج یــک مطالعــه جدیــد از دانشــگاه المعرفه 
در عربســتان سعودی نشــان می دهد که ویتامین 
K ممکن اســت در مقابلــه با زوال شــناختی مفید 
 K باشد. در مطالعه جدید، دادن مکمل ویتامین

به موش ها آزمایش شد.
، زوال عقــل »یــک  طبــق گفتــه انجمــن آلزایمــر
اصطــاح کلی برای از دســت دادن حافظــه، زبان، 
حل مسئله و سایر توانایی های فکری است که به 
اندازه ای شدید اســت که در زندگی روزمره اختال 

ایجاد کند.«
تصور می شــود که بیمــاری آلزایمــر نتیجه تجمع 
ک های  پروتئین هــای غیرطبیعی در مغز به نام پا
آمیلوئید اســت. اینهــا می توانند از ســیگنال دهی 
ســلول های مغــز جلوگیــری کــرده و به آنها آســیب 

برسانند.
 ، بر اســاس جدیدترین داده هــای انجمن آلزایمر
افراد ۶۵ سال و باالتر در معرض باالترین خطر ابتاء 

به زوال عقل آلزایمر هستند.
مصرف انــواع مختلف ویتامین هــا و مواد معدنی 

بــرای حفــظ ســامتی بســیار مهــم اســت. یکــی از 
ویتامین هایی که در سامت مغز و استخوان نقش 
دارد ویتامین K اســت که اغلب در سبزیجات برگ 

سبز یافت می شود.
پروفسور »محمد الشربینی«، نویسنده ارشد این 
مطالعه، گفت: »فرایند پیری با بدتر شدن عملکرد 
مغز مرتبط است. ویتامین K یک ویتامین طبیعی 
محلول در چربی اســت که از مغــز در برابر ابتاء به 

آلزایمر محافظت می کند.«
کافــی  وی در ادامــه افــزود: »مصــرف مقادیــر 
ســبزیجات و میوه هــا بــرای حفــظ ســطح طبیعــی 
ویتامیــن K رضایــت بخــش اســت. بــا ایــن حــال، 
مکمل ها نیز در دسترس هستند تا در صورت عدم 
توانایی در مصرف، جایگزین منابع طبیعی شوند.«
محققان یــک آزمایش طوالنــی ۱۷ ماهه را روی 

موش ها انجام دادند. یک گــروه مکمل ویتامین 
K دریافــت کردنــد و گــروه دیگــر مکمــل ویتامین 
K دریافــت نکردنــد. موش هــا در طــول مطالعــه 
یک سری تســت های عملکرد شــناختی را انجام 

دادند.
در پایــان مطالعــه، موش هایــی کــه مکمل هــای 
الت  کردنــد، ســطح اختــا K دریافــت  ویتامیــن 
شــناختی، افســردگی و اضطــراب شــأن کمتــر بود. 
عاوه بر این، این موش ها بهبــود حافظه مکانی و 

توانایی یادگیری را تجربه کردند.
 K پروفســور الشــربینی می گویــد: »ویتامیــن 
تأثیــر بســیار امیدوارکننــده ای در جلوگیــری از 
تغییــرات رفتــاری، عملکــردی، بیوشــیمیایی و 
هیستوپاتولوژیک مرتبط با پیری در مغز موش های 

مسن نشان داد.«
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وماتیسم موثر است رژیم غذایی گیاهی در کاهش درد ر
محققان مـــــی گویند رژیـــــم گیاهخواری می 
تواند به کاهش درد ناشی از روماتیسم مفصلی 

کمک کند.
گـــــزارش هلث الیـــــن، مطالعات نشـــــان  به 
می دهد رژیم غذایی گیاهی می تواند با کاهش 
التهاب و تورم موجب کاهش درد در مبتالیان 

به روماتیسم مفصلی شود.
محققان می گویند پیـــــروی از رژیم غذایی 
گیاهـــــی می تواند بـــــه کاهـــــش درد و التهاب 
مرتبط با روماتیســـــم مفصلی تـــــا 5۳ درصد 

کمک کند.
این مطالعه شـــــامل ۴۴ بزرگســـــال مبتال به 
روماتیسم مفصلی بود. شـــــرکت کنندگان به 
مدت ۴ هفته تحـــــت رژیم گیاهخـــــواری قرار 
گرفتند. ســـــپس غذاهایی کـــــه باعث التهاب 

می شوند به مدت ۳ هفته حذف شدند.
در یک گروه، غذاهای حذف شده در طی ۹ 
هفته دوباره وارد رژیم غذایی شدند. در گروه 

دیگر مرحله مکمل شروع شد.
« متخصص تغذیـــــه در مرکز  »الن بـــــن آشـــــر
پریتیکیـــــن فلوریدا، گفت: »عالئـــــم مرتبط با 
روماتیســـــم را می توان کامـــــاًل از طریق اصالح 

عادات غذایی مدیریت و بهبود بخشید.«
وی در ادامه افزود: »رژیم های گیاهخواری 
ممکن اســـــت به دلیل خـــــواص ضدالتهابی 

شأن، مزایای قابل توجهی داشته باشند.«
به گفته اشر، »روماتیســـــم یک بیماری التهابی 
است و به محض از بین رفتن منابع اضافی سدیم، 
به ویژه در غذاهای بســـــته بندی شده و فرآوری 
شـــــده، کاهش مصرف چربی های اشباع شده و 
چربی ترانـــــس موجود در گوشـــــت قرمز و لبنیات 
پرچرب و شـــــیرین کننده های غلیـــــظ موجود در 
نوشیدنی های شیرین شـــــده با شکر و دسرهای 
شـــــیرین، در عرض چند روز بســـــیاری از بیماران 

شاهد تسکین قابل توجهی از عالئم خواهند بود.«
به گفته محققان، رژیـــــم غذایی گیاهی پر 
از غذاهـــــای گیاهی کامل اســـــت که ســـــطح 
کســـــیدانی مانند  باالتری از ترکیبـــــات آنتی ا
فیتوکمیکال هـــــا و ویتامین هـــــا دارنـــــد که با 
کاهش التهاب، که ریشـــــه آرتروز و روماتیسم 

است، مرتبط هستند.
گـــــر از درد  محققـــــان توصیـــــه می کننـــــد ا
روماتیسم مفصلی رنج می برید، حذف گوشت 
که  قرمز و فرآوری شـــــده اولین قدم است. چرا
رژیم های حاوی گوشت قرمز و فرآوری شده، 
غذاهـــــای فرآوری شـــــده، کربوهیدرات هـــــای 
تصفیه شـــــده و چربی های اشباع شده باعث 

التهاب می شوند.

آنها خاطرنشـــــان می کنند رژیـــــم غذایی کم 
چرب و پر فیبر یک عنصر کلیدی برای کاهش 
التهاب و کنترل درد و تورم ناشی از روماتیسم 

مفصلی است.
از نظر کارشناسان، لیست غذاهایی که باید 

: حذف شوند عبارتند از
• گوشت قرمز و گوشت فرآوری شده

• غذاهای فرآوری شده
• غذاهـــــای دارای افزودنی های زیاد مانند 

غذاهای سرخ شده
• انواع مشروبات الکلی )آبجو، شراب(

• غذاها و نوشیدنی های شیرین
• کربوهیدرات های حاوی گلوتن برای افراد 

ک مبتال به عدم تحمل گلوتن غیرسلیا

61
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معضل حمل و نقل و مشکالت لجستیکی سال هاست گریبان سیستم عرضه 
در کشــور را گرفته و هر بار با مواجه شدن با یک شوکه قیمتی جدید در بازار نگاه 

مسئولین متوجه این عارضه درمان نشده پیکره اقتصاد کشور می شود.
کشاورز زحمت کش که بار اصلی تولید را بر دوش دارد با هزار مکافات و حداقل 
سود محصول را تولید می کند و زمانی که به دست مصرف کننده میرسد قیمت 

سر به فلک می کشد.
باالخره چه زمانی باید دست دالل ها و سود جویان از سفره مردم کوتاه شود؟

سیستم حمل و نقل ما بیمار است. چه زمان باید به فکر عالج بیفتیم؟
آنچه مسلم است حل مقطعی مسئله کمکی نخواهد کرد. یک روز کامیون داران 
اعتصاب می کنند یک روز هزینه حمل و نقل سر به فلک می کشد. محصول سر 
مزرعه به وفور آماده توزیع اســت اما یک جا در این زنجیره می لنگد و آن زنجیره 

توزیع است.
چند بار دیگر بازار باید با شوک مواجه شود تا باالخره فکری اساسی برای عالج 
مســئله کنیم؟ یک روز گرانی گوجه فرنگــی، یک روز گرانی ســیب زمینی، یک روز 

غ و ..... گرانی مر
گرانی هزینه های حمــل و نقل و کمبود کانتینرهای یخچالــی همواره به توزیع 
محصوالت بویژه محصوالت کشــاورزی و جالیزی ضربه زده است و یکی از اصلی 

ترین عوامل گرانی محصوالت بوده است.
ضعف زیرساخت های حمل و نقلی و ... باعث شده قیمت محصوالت در بازار 
گران تمام شــود. از طرف دیگر مافیــای موجود در بازار باعث شــده به طور مثال 
محصولی مثل گوجه فرنگی مستقیم در بازار عرضه نشود و این محصوالت را انبار 

می کنند و به تدریج با قیمت باال به بازار تزریق می کنند.
 گوجه فرنگی در تمام استان های کشور تولید می شود و کسری تولید نداریم، 
اما متاســفانه ورود دالل ها به بازار محصوالتی مانند گوجه فرنگی، سیب زمینی 

و ... باعث شده که تفاوت قیمت در مزرعه و بازار زیاد شود. 
عدم برآورد نیاز داخلی ایران به محصوالت کشاورزی باعث شده تا بین صادرات 
و تقاضای داخلی هماهنگی وجود نداشته باشد و در شرایطی که باید مازاد این 

محصوالت صادر شود می بینیم که بازار داخلی با گرانی برخی محصوالت مواجه 
اســت و این ناشــی از عدم برنامــه ریزی درســت متولیان اســت؛ به عبــارت دیگر 
اقتصاد کشــاورزی ایران ابتدا باید در خدمت مردم باشد تا آنها بتوانند با قیمت 

مناسب محصوالت مورد نیاز خود را تامین کنند و بعد صادرات.
آنچه برای صاحبان کاال و ارسال کنندگان آن مهم است، قیمت حمل به تنهایی 
ک است و روش های حمل  نمی باشد، بلکه کل هزینه تولید و توزیع از نظر آنها مال

می تواند اثر قابل توجهی روی هزینه های کل داشته باشد. 
حمل و نقل ضعیف عامل عمده گرســنگی در جهان است. هزینه باالی حمل 
تولیدات کشــاورزی، تاخیر های طوالنی و زیان ها و صدمات وارده به محصوالت 
، موانع قوی در مســیر امنیت غذایی در جهان هستند. به خاطر این  فسادپذیر
وضعیت بســیاری از منابع کره زمین دســت نخــورده باقی مانده انــد، ثروت های 
عظیمــی از منابع جنگل ها و معادن کــه می توانند در راه مبارزه بــا فقر موثر واقع 
شــوند، بدون اســتفاده باقی مانده اند، زیرا امکان دسترســی یا حمل آنها نبوده 

است.
نقــش صنعت حمــل و نقل در رشــد و شــکوفایی کشــور انکارناپذیر می باشــد. 
براســاس آمار و اطالعــات موجود ســهم ارزش افــزوده بخش حمل و نقــل از کل 
کشــور رقم قابل  توجهی بوده و طی ۱۰ سال گذشــته نیز روند رو به رشدی داشته 
اســت. در این میان ســهم ارزش افزوده زیربخش حمل و نقل جــاده ای بیش از 
سایر زیربخش ها بوده و همواره بیش از ۹۰درصد ارزش افزوده بخش حمل و نقل 

مربوط به حمل و نقل جاده ای بوده است.
 توجه به اینکه در کشــور ما ســهم باالیی از تشــکیل ســرمایه ثابــت ناخالص به 
سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل معطوف گشته است لذا بعید به نظر می رسد 
که معضــالت مربوط به ایــن بخش به مســائل مالی منحصــر گردد. بلکــه باید در 
جست وجوی رفع عوامل و مشکالتی نظیر مسئله تقاضا، ناهماهنگی طرح های 

حمل ونقلی با طرح های تولیدی و کارآیی نامطلوب سرمایه بود.
در کشــور ما محصوالت کشــاورزی زیادی تولید می شــود که می توان مازاد آن ها 
را صادر کرد و بازارهای کشــورهای همســایه را با تولیدات داخلی در دست گرفت. 
بسیاری از موادغذایی فسادپذیرند و به سرعت خراب می شوند. این در حالی است 
که می توان امکاناتی را ایجاد کرد تا این مواد بدون مشکل جابه جا و صادر شوند. 
فقدان انبارهای مکانیزه و سردخانه های مناسب در بخش کشاورزی با توجه 
به تنوع آب و هوای ایران، یکی دیگر از مشکالت جدی این بخش است که امنیت 

غذایی را به مخاطره می اندازد.
 درحــال حاضــر در بســیاری از پارکینگ هــای هوایــی، هواپیماهــای بــدون 
اســتفاده وجود دارد که می تواند در اختیار بخش کشــاورزی قرار گیرد و به این 
طریق از هدررفت محصوالت کشاورزی کاسته شود، زیرا کشاورزی تنها بخشی 
گر امکانات  است که در دوران کنونی و در شرایط تحریم می تواند ارزآور باشد. ا
مناســب در اختیار این بخــش قرار گیــرد، می تواند نقش به ســزایی در ارزآوری 

داشته باشد.

• دکتر مهدی کریمی تفرشی
رئیس کارگروه کسب و کارهای جاده ابریشم سازمان ملل- یونسکو، رئیس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصوالت غذایی کشور، رئیس هیات مدیره 
اتحادیه تعاونی های توزیع و فروش محصوالت غذایی، رئیس هیات مدیره مجتمع صنایع غذایی گلها و هلدینگ آل ام کا تی )MKT GROUP(،  نائب 

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

ضعف زیر ساخت های حمل و نقل عامل گرانی محصوالت کشاورزی
بی توجهی به این عارضه آسیب زننده به معیشت مردم تا کی؟
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ول پلی رسینولئات کاربرد پلی گلیسر
)PGPR( ولیستین در شکالت

 تهیه و تنظیم:
مسئول مهندسی محصول گروه صنعتی نجاتی 

مقدمه
پلــی گلیســرول پلــی رســینولئات یــا همــان PGPR)که 
بــه نــام Admul-wol نیــز معــروف اســت( روان کننــده / 
امولسیفایری است که از پلیمریزاسیون اسیدهای چرب 
)روغن کرچک یا روغن سویا (وگلیسرین در غلظت های 
مختلف بدســت می آید.این مــاده« در صنایــع نانوایی 
نیز به کار گرفته می شود. در شکالت،شکالتهای ترکیبی 
و پوشــش های مشــابه PGPRعمدتًا با مواد دیگر مانند 
لیســتین برای کاهش ویسکوزیته اســتفاده می شود. در 
واقع این ترکیب تاثیر کمی بر روی ویسکوزیته پالستیک 

دارد اما بر آستانه تسلیم تاثیر می گذارد.
ک بیــن ذرات  پلی گلیســرول پلــی رســینولئات اصطکا
کاهش  کائو،شــیر خشک،شــکر(را جامد )ماننــد پودر کا
داده ومتقاباًل ویسکوزیته پالســتیک شکالت های تهیه 
کائو ویا جانشــین آن را کاهش می دهد واز  شده با کرهکا
ک میان ذرات شــکر و چربی را بهبود  این طریق اصطــکا

می بخشد.
استفاده همزمان از PGPRولیســتین در شکالت تاثیر 
سینرژیســتی دارد؛یعنــی ترکیــب موجــود بهتریــن تاثیــر 
وعملکــرد را در شــکالت بــه جای مــی گــذارد. همچنین 
می تواند به عنوان یک امولسیفایر در اسپری ها و سس 
ساالد استفاده شود یا برای بهبود بافت محصوالت پخته 

شده به کار رود.
PGPR تولید

جهت تولیــد این محصــول ابتــدا گلیســرین در دمای 
کتور در حضــور کاتالیزور  2۰۰درجه ســانتیگراد در یــک را
قلیایی برای تولید پلی گلیســرول حرارت داده می شود. 
اســید های چرب روغــن کرچک به طــور همزمــان با باال 
بردن دما تا 2۰۰ درجه ســانتیگراد برای ایجاد اسیدهای 
چرب اشباع شده اضافه می شوند و سپس پلی گلیسرول 
و اسید های چرب شده رسینولئیکبرای ایجاد PGPRبا 

یکدیگر مخوط می شوند.
کاربرد PGPRدر شکالت

گیهــای جریــان شــکالت و شــکالت ترکیبــی  PGPRویژ
را بهبود می بخشــد به خصــوص در نزدیــک نقطه ذوب 
می تواند کارایی فرایند پوشش شکالت را بهبود بخشد. 
پوشــش هــای شــکالت حــاویPGPR نواحــی اطــراف 
محصــول را بهتــر پوشــانده و باعــث پخــش یکنواخــت 

شــکالت روکشــی بــر روی مغــزی مــی گردنــد. همچنین 
عملکرد تجهیزات مورد اســتفاده برای تولید محصوالت 
جامد را بهبود می بخشد.شــکالت به شکل بهتری وارد 
قالب می شــود و محصــوالت را احاطه و هــوا را به راحتی 
آزاد می کند و باعث جلوگیری از حباب زدن شکالت می 
گردد.PGPRهمچنیــن می توانــد بــرای کاهــش مصــرف 
کائو مورد  کائو و CBSو ســایر جانشــین های کره کا کره کا
اســتفاده قرار گیــرد. این محصــول باعث می شــود ذرات 
کائو به حالت تعلیــق در آید و با  جامد شــکالت در کــره کا
کائو کمتری استفاده و  کاهش ویسکوزیته شکالت کره کا
کائو یک  موجب صرفه جویی در هزینه ها شود؛ زیرا کره کا

عنصر گران قیمت است.
اثرات استفاده از PGPRدر شکالت عبارت اند از: 

۱- کاهش ویسکوزیته شکالت
کائو، CBSو سایر جانشین های  2- کاهش مصرف کره کا

کائو کره کا
۳- راحتی کاربرد شکالت روکش دار برای اینروب کردن 

محصوالت مانند کیک، شکالت،بستنی،ویفرو...
۴- پخــش شــدن یکنواخت شــکالت روکشــی بــر روی 

مغزی 
5- جلوگیری از حباب زدن شکالت 

۶- قالبگیری آسان شکالت های قالبی و ظریف
۷- ایجــاد یــک الیه نــازک از شــکالت بــر روی محصول 
پایــه ودر نتیجــه خشــک شــدن ســریع محصول قبــل از 

بسته بندی 
۸- نیاز به ویبریشــن کمتــر برای خارج کردن شــکالت 

های قالبی از قالب
۹- بر بلوری شدن فاز چربی اثر مثبت دارد ودر نتیجه 
Temperingرا آسانتر وبافت محصول را بهبودو ماندگاری 

پوشش های شکالتی را افزایش می دهد.
لیستین

غ است وعلت  یک لغت یونانی به معنای زرده تخم مر
نام گذاری آن وجود میزان فراوان لیســتین در زرده تخم 
غ است و همچنین کشــف این ماده برای اولین بار در  مر

غ بوده است. زرده تخم مر
لیستین به دو شکل مایع و جامد وجود دارد که شکل 
مایــع آن در شکالت،کیک،بیســکویت ومارگارین کاربرد 
داردو شــکل پودری و جامد آن در ســایر فرآورده هامثل 

بهبود دهنــده های نان ترکیب 
قابل پخــش در آب می باشــد.
لیســتین متداولتریــن فعــال 
سطح است که از دهه ۱۹۳۰تا 

به حال در شکالت سازی استفاده می شود و  به طور 
طبیعی جزءمواد اصلی مشتق شده از سویا بوده و برای 

سالمتی بسیار مفید است.
کاربرد لیستین در شکالت

۱- سبب جلوگیری از بلوم زدن شکالت می شود.
کائو،شکر  2- سبب کاهش ویسکوزیته مخلوط پودر کا

کائو می شود. وکره کا
کائــو و جانشــین هــای آن را کاهش  ۳- مصــرف کــره کا

می هد.
گســترده ای در صنعــت  وزه مصــرف  مــر PGPRا
روغن،مارگارین، نان،شیرینی،شکالت وامولسیفایردارد. 
برخــی از تولیــد کننــدگان بــر ایــن باورند کــه اســتفاده از 
کائو  ۰٫5درصد لیستین و۰٫2درصد PGPRمصرف کره کا

را می تواند تا ۸ درصد کاهش دهد.
سایر امولسیفایرها 

ســایر امولســیفایرها ماننــد اســترهای ســوربیتان، 
اســپان ها،تویین ها وغیره در اغلب شــکالت ها و روکش 
هــای ترکیبی با طعم شــکالت یافــت می شــوند. اینگونه 
امولسیفایرها نسبت به لیستین یا PGPRتاثیر کمتری بر 
کاهش آستانه تسلیم یا ویسکوزیته پالستیک دارند. با این 
وجود براقی روی فرآورده ومخصوصًا حالت صدفی ناشی 

از تشکیل شکوفه چربی را تغییر می دهند.
اســتفاده از PGPR و لیســتین در شــکالت  هــای  گروه 

صنعتی نجاتی )آناتا(
گــروه صنعتــی نجاتــی )آناتــا( ضمــن رعایــت کلیــه ی 
اســتانداردهای ملــی و بین المللــی درخصــوص تولیــد 
محصــوالت حــاوی PGPR  و لیســتین در شــکالت خود 
را متعهد بــه تولید محصوالتبا کیفیت و ممتــاز می داند.
از جملــه محصــوالت تولیــدی در ایــن گــروه صنعتی که 
حاویPGPR ولیســتین می باشــد، می توان به شــکالت 
تلخ »ملودی« اشاره کرد. برخی ازمحصوالتی که در آن ها 
بــرای پوشــش دهی و روکش دارکردن ازPGPRولیســتین 
: بیســکویت »چمک« با  استفاده می شــود عبارت انــد از

کائویی. روکش کا
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فرم اشتراک

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

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

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

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

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

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

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

واریز	شد.

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

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

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

اولین نشریه تخصصی صنایع غذایی ایران              

اشتراک 3 ماهه
تهران 150000 )یکصد و پنجاه هزار( تومان

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

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

اشتراک یک ساله
تهران 600000 )ششصد هزار( تومان

شهرستان 640000 )ششصد و چهل هزار( تومان
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