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سرمقاله
باید و نبایدهای درج قیمت تولیدکننده

فناوری زیستی قابلیت ایجاد جهش اقتصادی را دارد
تشکیل زنجیره ارزش، رمز پایداری و بهره وری در تولید

صنعت غذایی کورش جایگاه نخست در بهره وری کل عوامل
کیفیت، رمز ماندگاری میهن طی ۵۰ سال بوده است

رونمایی از بزرگترین پاستیل جهان توسط شیبا
گفتگوی صمیمانه ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا با مهندس مهدی دارابی 
مدیر شرکت و دکتر لیا کمالی مدیر واحد تحقیق و توسعه شرکت زرماکارون

قوت گرفتن خطر کاهش و توقف صادرات و تولید
گفتگو با نامی بابایی عضو هیئت مدیره شرکت نامی نیک نهاد

دکتر مریم تاج آبادی مدیرعامل گروه دانش بنیان تک ژن زیست
عنوان بانوی خردمند را دریافت نمود

آزاد شدن دالرهای مسدود شده ایران نیز چاره کاهش قیمت ارز نیست
واردات روغن پالم به ایران، محدود است

طرح شفافیت قیمت ها، یک گام به نفع مصرف کننده
افزایش حجم تجارت با ترکیه مسیر صادرات به اروپا را تسهیل خواهد کرد

اخبار صنایع غذایی جهان
اخبار

امکان صادرات محصوالت به بازارهای پرقدرت را نداریم/ در کشت 
صیفی یجات بازنگری شود.

اعطای لوح و تندیس ” تولید ملی افتخار ملی” به گروه صنعتی و پژوهشی زر
افتتاح بزرگترین کارخانه شیر خشک و کره خاورمیانه در پیشوا

تولید مبتنی بر توانمندی داخلی یکی از اصلی ترین راه های نجات کشور است

کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت
داشتن تنها رویای یک کسب و کار موفق برای موفقیت کافی نیست

شکالت مغزدار
فرم اشتراک
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با حضور آنالین کارشناسان گینس برگزار شد؛ 

رونمایی از بزرگترین پاستیل جهان توسط شیبا

گفتگوی صمیمانه ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا با
ـــرکت  ـــر ش ـــی مدی ـــدی داراب ـــدس مه  مهن
و دکتـــر لیـــا کمالـــی مدیـــر واحـــد 
تحقیـــق و توســـعه شـــرکت زرمـــاکارون
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سرمقاله

سید مصطفی هاشمی طبا

تولید واقتصاد در سالی که گذشت

بسمه تعالی

تالشگران تولیدگر کشورما در سالی که گذشت همچنان پایمرد و مصمم، به کار خود ادامه دادند و علی رغم آن که 
مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۰ را سال به برطرف کردن موانع تولید نام گذاری کردند، این موانع همچنان و شاید 
بیشتر گریبان گیر تولیدگران کشور بود. نباید بیانگاریم که تنها از تولید صنایع غذایی و یا تولید صنعتی یاد می کنیم 
بلکه تولید اعم است از تولید صنعتی، تولید کشاورزی، تولید برق، آب، گاز، نفت و نیز تولید خدمات که در پیش 

پای هر کدام از این تولید گران موانع زیادی بوده است.
 متاسفانه علیرغم این ابتکار مقام معظم رهبری نوع تولیدگران رسمی و شناخته شده همچنان دچار مشکالت 
هستند و جالب آنست که در دیدگاه بسیاری از مسئولین تولیدگران را از حیطه شرح و وظایف خود خارج می بینند. 
به طور مثال وزارت امور اقتصادی و دارایی تولیدگران را که پایه و اساس اقتصاد هر کشور هستند هرگز به شمار 
نمی آورد و تنها در فکر وصول مالیات های مختلف و تحت فشار گذاشتن آنان است و نمی داند یا نمی خواهد بداند 

که اگر تولید نباشد اقتصادی وجود نخواهد داشت.
 عالوه بر مشکالت جاری از قبیل مجوز ها، تأمین ارز، امور مالیاتی، امور بیمه های اجتماعی یکی از مشکالت اصلی 
در سالی که گذشت قطع برق کارخانجات بود. وزیر نیرو که در طول سالیان گذشته به دلیل سیاست گذاری ناقص 
در قیمت برق مصرف کنندگان بی مباالت و نتوانسته راندمان نیروگاه ها را افزایش دهد و از نعمت توسعه برق 
خورشیدی خود را محروم کرده به دلیل کمبود گاز و تولید کمتر برق آبی برای تامین برق عمومی چاره را در قطع 
برق کارخانه ها دانسته و از این رهگذر یعنی قطع برق ،کارخانه ها تولیدشان افت کرده است و البته برای بعضی 
کارخانجات کمبود گاز و سوخت مزید علت شده است. از طرفی ضعف عمومی حکمرانی در برخورد با تولیدکنندگان 
غیررسمی و متقلب و عدم شناسایی آنان که کاالی با مارک معروف ولی فاسد و تقلبی را تولید می کنند موجب 
گردیده که تولید کنندگان اصلی بدنام شوند. به طور مثال تولید روغن موتور و روغن گیربکس تقلبی با مارک های 
اصلی موجب آسیب دیدن اتومبیل های بسیاری شده و یا تولید کالباس های تقلبی کارخانجات اصلی را مورد 
هجمه قرار داده است و بهرحال تولیدگران ما که اکنون در واقع جهادگران صحنه تولید هستند در سال گذشته با 
چنگ و دندان به تولید خود ادامه داده اند. جا دارد به آنان که با انواع بی مهری ها از جمله از تریبون های اجتماعی 
روبرو هستند خسته نباشید و خداقوت بگوئیم و برای آنان در سال جدید قوت و مداومت و سالمتی و پایمردی 

هرچه بیشتر را آرزو می نمائیم.

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      اسفندماه 1400      شماره 41 دوره جدید )146(      
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باید و نبایدهای 
درج قیمت تولیدکننده

 بر روی کاال
و دیدگاه فعاالن اقتصادی به این طرح 

بحث درج قیمت تولیدکننده بر روی بسته بندی کاالها با واکنش مختلف تولیدکنندگان 
و توزیع کنندگان صنعت غذای کشور مواجه شده است اکثر این افراد طرح را دارای 
پختگی الزم نمی دانند و برخی دیگر نیز خواستار لغو این قانون شدند که در ادامه ماهنامه 

کارافرنی و صنعت غذا نظرات مختلف را جمع آوری و در این بخش منتشر می کند:

مرتضی سلطانی، 
رئیس هیئت مدیره 

گروه صنعتی و 
پژوهشی زر: 

ـــائل  ـــف و مس ـــاد مختل ابع
اجتماعـــی اینـــن طـــرح مـــورد بررســـی قـــرار گیـــرد و بـــا 

ـــرد ـــورت پذی ـــتری ص ـــی بیش پختگ
رئیــس هیئــت مدیــره گــروه صنعتــی و پژوهشــی زر در گفتگــو بــا خبرنــگار 
مــا در خصــوص الــزام درج قیمــت تولیــد بــر روی بســته بنــدی کاالهــا گفــت: 
مــن بــا ایــن طــرح موافــق هســتم و کار درســتی اســت ولی مــی بایســت ابعاد 

مختلــف و مســائل اجتماعــی و پیامدهــای آن نیــز مــورد بررســی قــرار گیــرد.
بنیانگــذار گــروه صنعتــی و پژوهشــی زر افــزود: اگــر ایــن قانــون اکنــون هــم 
اجــرا نشــود ۶ مــاه دیگــر انجــام مــی شــود و در نهایــت کار درســتی اســت و 
بنــده بعنــوان بنیاگــذار گــروه صنعتــی و پژوهشــی زر پیشــروی این طــرح می 

باشــم و امیــدوارم ایــن طــرح بــا پختگــی بیشــتری صــورت پذیــرد .

دکتر احمد 
فتح الهی، رئیس 

هیئت مدیره گروه 
سبزی ایران: 

طرح درج قیمت تولیدکننده 
بر روی کاال اشکاالت و نواقص 
زیادی دارد که باید با همفکری 
کارشناسان و متخصصین راه 

حل مطلوبی پیدا کرد.
رئیس هیئت مدیره گروه سبزی ایران در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص الزام 
درج قیمت تولید بر روی بسته بندی کاالها گفت: این بخشنامه از طرف معاون 
وزیر صمت بدون کارشناسی و استفاده از متخصصین امر به منظور درج قیمت 

تولیدکننده روی کاال صادر شده است.
نایب رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران بیان کرد: حذف واسطه های غیر 
قیمت گذاری  نظام  روان سازی  بازار،  در  نظارت  روزآمدسازی شیوه های  ضرور، 
اهداف درج قیمت  از جمله  بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان  و کاهش 

تولیدکننده روی کاالست.
این کارآفرین برجسته کشور گفت: آنچه تولیدکننده را به چالش انداخته است 
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درج قیمت های غیرواقعی در فروشگاه های زنجیره ای می باشد که گاهی فروشگاه ها 
در قالب طرح های تخفیفی و حراج، کاالها را با تخفیف های غیر واقعی ۲۰ تا ۵۰ 
درصدی عرضه می کنند که این موضوع باعث شبهه در مسئولین شده است که 

این سود را حتما تولیدکننده از فروش کاال کسب می کند .
وی همچنین عنوان کرد: یکی دیگر از دغدغه های مسئولین این است که بسیاری 
از تولیدکنندگان در برخی مواقع کاالهای خود را با تخفیف ویژه و حتی زیر 
قیمت تمام شده به فروش می رسانند که به دلیل درج قیمت مصرف کننده 
روی کاالها این تخفیف در بیشتر اوقات به صورت کامل به شبکه توزیع و خرده 
فروشی می رسد و مصرف کننده هیچ سودی نمی برد که این مسئله معضلی برای 

تولیدکننده شده است.
فتح الهی گفت: در این بخشنامه ۱۰درصد قیمت درب کارخانه برای سیستم 
که  همانگونه  و  نمی باشد  منطقی  اصال  که  است  شده  گرفته  نظر  در  توزیع 
شرکت های پخش اعالم می نمایند هزینه تمام شده غیر از سود واقعی حدود 
۱۵درصد می باشد که عمال شرکت های پخش را به چالش خواهد انداخت و به 

فعالیت خود پایان می دهند.
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران افزود: همچنین 
هزینه های خرده فروشی که مغازه داران اعالم می کنند حدود ۲۵درصد می باشد 
که در این صورت اگر سود مغازه دار کمتر از این مبلغ باشد کاال را پذیرا نیستند 
و این مسئله باعث تعطیلی کارخانجات می گردد. در این طرح برای خرده فروشی 

بین ۷تا ۱۰درصد در نظر گرفته شده است.
رئیس هیئت مدیره شرکت سبزان در پایان گفت: این طرح اشکاالت و نواقص 
زیادی دارد که باید با هم افزایی و همفکری کارشناسان و متخصصین راه حل 
مطلوبی پیدا کرد که به تولیدکننده آسیب نرسد و در این طرح باید از نظرات 

انجمن ها و اتحادیه ها و تولیدکنندگان استفاده گردد.

فردین عالیزاد، 
رئیس هیئت مدیره 

گروه عالیزاد 
)سن ایچ(:

قیمــت  درج  طــرح  در 
تولیــد بــر روی بســته 
ــی  ــارت اصل ــدی ، نظ بن
مــی بایســت بــر روی 

سرمنشــا زنجیــره تــورم باشــد نــه تولیدکننــده
فردین عالیزاد، رئیس هیئت مدیره گروه عالیزاد در حاشیه مراسم رونمایی از 
بزرگترین پاستیل دنیا در پاسخ به سئوال خبرنگار ما درخصوص طرح درج قیمت 
تولید به روی بسته بندی کاالها گفت: تورم یک زنجیره است که ما وسط آن 
هستیم شما یک مشکل را نمی توانید از وسط زنجیره حل کنید و باید از سر 

منشا آن حل کنید.
عالیزاد افزود: مثال به ما می گویند باید قیمتتان را کنترل کنید ماهم خیلی راغب 
هستیم که قیمت باال نرود چراکه درآمد سرانه  تحت نظر است و بیشتر اجناسمان  
به فروش می رسد و ما هم بیشتر رشد می کنیم ولی وقتی که مواد اولیه مورد 
نیاز ما ناگهان  ۶۰درصد افزایش قیمت داشته  چه باید کرد؟ در این مورد ارگان 

نظارتی نباید به تولید کننده رجوع کند  و بایستی  سراغ مواد اولیه که قیمتش  
باال رفته  مراجعه کند. که این افزایش هم می تواند  دالیل مختلفی  از قبیل حجم 
پول، ارزو..  داشته باشد. ولی نباید به وسط زنجیره مراجعه کنند و عنوان شود 
قیمت دستوری است. مواد اولیه، قیمت برق، گاز،آب عوامل مهمتری در افزایش 
قیمت محصول نهایی است.  ولی ما از همه بیشتر راغب تریم که قیمت ها کنترل 

شود و تورم پایین بیاید.

محمد حسین  
رئیسی، مدیرعامل 

شرکت شیبا: 
تولید  قیمت  درج  طرح 
خودی  به  گل  یک  کننده 
را  خود  شیبا  ولی  است 
متعهد به اجرای آن می داند

محمد حسین  رئیسی، مدیرعامل شرکت شیبا نیز در مورد این طرح  گفت: قانون 
درج قیمت تولید بر روی کاال یک گل بخودی است و  طرح نپخته ای است  چون 
یک سری موانع بزرگ در مقابل آن است که دیده نشده است و بیشتر جنبه ی 
تحکم دارد با آن مشکل داریم ولی بهر حال گروه شیوا نیز جزیی از خانواده ایران 
و تابع قوانین هستیم در نهایت مجبور به انجام هستیم ولی دنبال حل مشکل نیز 

خواهیم بود.
رئیسی  افزود: ولی طبیعتا هیچ صنعت پخش و مغازه دار و دل خرده فروشی با 
درصدهای اعالم شده امکان معاش برایشان نیست. در کل نباید قانونی را وضع 
کنیم که از همان اول بگوییم داخلش تخلف است. متاسفانه بعضی از قانون ها 

موجب تخلف می شود.

مهندس امیرضا 
ثابت پی، مدیرعامل 
گروه صنایع غذایی 

نامی نو: 
قیمت  درج  طرح  اجرای   
کاالها  روی  بر  تولیدکننده 
زنجیره  در  اختالف  باعث 
تولید، توزیع، خرده فروشی می شود ودرنهایت خسارت ناشی از آن 

شامل تولیدکننده و مصرف کننده خواهد شد.
امیررضا ثابت پی مدیرعامل گروه صنایع غذایی نامی نو در گفتگو با خبرنگار ما 
گفت: با تمام توان سعی خواهیم کرد که با متقاعد کردن سازمان حمایت و بررسی 
ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی طرح درج قیمت تولید کننده بر روی کاالها 
جلوی اجرای آن را بگیریم  چرا که این موضوع موجب  اختالف بین تولید کننده 
و توزیع کننده ، همچنین شرکتهای پخش با مغازه داران و از طرفی مغازه داران 
با مصرف کنندگان خواهد شد  که در نهایت زیان آن به تولید خواهید رسید و بی 

اعتمادی را در جامعه و بین مردم افزایش خواهد داد.
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رئیس هیئت مدیره فدراسیون تشکل های صنایع غذایی افزود:  شاید این طرح 
در بخش کوچکی و مقطعی  به سمت مصرف کننده حرکت کرده باشد ولی در 
کل به ضرر مصرف کننده می باشد چرا که کنترل قیمت نهایی  توسط عامل ها 
ی اصلی که همان سوپرمارکت ها می باشند خیلی سخت خواهد بود، چون یک 
سوپرمارکت دار  قادر به  بررسی این موضوع نیست که  کاالیی را از چه شرکتی 
و با چه درصد سودی گرفته است از طرفی درصد سود کاالی مذکور چقدر 
است؟  به دلیل اینکه  ذات اجناس با هم متفاوت است ، اجناس سردخانه ای یک 
هزینه ی توزیع  و نگهداری در سوپرمارکت ها دارند و جنس های حجیم مثل 
چیپس،پفک،آب معدنی هزینه توزیع و قیمت گذاری  دیگری دارند  ولی کاالهایی 
مثل زعفران که وزن کم و قیمت باال دارند یک ادبیات دیگری در آن حکمفرماست 

پس یک سوپرمارکت دار نمی تواند این ها را دقیقا تنظیم و قیمت گذاری کند.
ثابت پی در پایان گفت: ما بعنوان تشکل و نماینده تولیدکنندگان ضمن تشکر 
از عزیزان در وزارت صمت و سازمان حمایت وظیفه داریم با مذاکره و مشورت با 
دستگاه مرتبط به نحوی جلوی اجرای این طرح را بگیریم و تمام سعی و تالشمان 
را خواهیم کرد تا وزارتخانه متبوع را متقاعد کنیم که از زیان این قانون و پیامدهای 

بعدی آن جلوگیری کنیم .

جهانگیری، رئیس 
هیئت مدیره 
انجمن مواد 

افزودنی کشور: 
در طـــرح درج قیمـــت 
تولیدکننـــده بـــر روی 
ـــد  ـــخه واح ـــک نس کاال، ی
بـــرای همـــه پیچیـــده 
ـــا  ـــه قطع ـــت ک ـــده اس ش

پاســـخ درســـت از آن نبایـــد انتظـــار داشـــت
دکتر پرویز جهانگیری گفت: تصمیم  عجوالنه  مسئوالن برای اجرای طرح نو 
آورانه خود در خصوص  درج قیمت مصرف کننده و تولید کننده بدون بررسی آثار 

آن پاسخ درستی نخواهد داد.
رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پارس استا در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص 
اجرای طرح درج تولید بر روی کاالها گفت: هر دم از این باغ بری می رسد، تازه 
تر از تازه تری می رسد،ما وقتی افرادی را به استخدام می گیریم یا باید برایشان 
هدف و کار تعیین کنیم و یا اینکه به حال خود رهایشان کنیم که برای جلوگیری 
از بیکار شدن برای خودشان کار بتراشند، بدون اینکه فکر کنیم تصمیمات ما چه 

اثراتی را بر زندگی دیگران خواهد گذاشت
دکتر جهانگیری افزود: مسائل قیمت گذاری از ابتدای انقالب مطرح بوده و سازمان 
متولی آن یعنی سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کنند گان مبهوت است 
حمایت خود را به چه سمتی ببرد و این شک تفکری این سازمان همواره در ابهام 
خود زندگی می کند، در نتیجه وزیر تصمیم می گیرد تا با عجله  نو آوری خود را 
با بحث درج قیمت مصرف کننده و تولید کننده را با قید فوریت به اجرا در آورد.

وی گفت: غافل از اینکه این نسخه نمی تواند پاسخگوی همه بخشها باشد،ابهامات 
زیادی از نظر  بعد مسافت،کرایه حمل که بصورت ساعتی افزایش می یابد و نیز 
تالطم قیمتها، وضعیت مغازه داران سر قفلی و  بهای اجاره آنها نسبت به میزان 

فروش و کسب درآمد خرده فروش و... اصال بررسی نشده و در نتیجه یک نسخه 
واحد برای همه پیچیده شده است که قطعا پاسخ درست از آن نباید انتظار داشت

کاوه زرگران، 
رئیس کمیسیون 

کشاورزی و صنایع 
تبدیلی اتاق تهران: 
این طرح بدون مطالعه قبلی 
و ایجاد زیرساخت های الزم 
برای پیاده سازی آن، صورت 

گرفته است
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، با اشاره به 
اینکه حذف نظام قیمت گذاری یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی بوده است، 
گفت: با این حال، آنچه که به تازگی دولت با عنوان درج قیمت تولیدکننده به جای 
قیمت مصرف کننده با ابالغیه سازمان حمایت در پیش گرفته، به نظر می رسد که 
بدون مطالعه قبلی و ایجاد زیرساخت های الزم برای پیاده سازی آن، صورت گرفته 
است و مارجین های تعیین شده برای عوامل توزیع و خرده فروشی صحیح نیست  
و موجب نارضایتی آنها شده است و عمال عوامل توزیع و فروش حاضر به همکاری با 
تولیدکنندگان با حاشیه سودهای تعیین شده توسط دولت نیستند و تولیدکننده 

برای فروش کاالی خود چاره ای جز پرداخت مارجین بیشتر ندارد.
به گفته وی، عمال ضوابط جدید باعث ایجاد فشار بیشتر به تولیدکنندگان شده 

است.
زرگران با این حال تصریح کرد که اگر زیرساخت ها رعایت شود و مارجین مناسب 
روی  تولیدکننده  قیمت  تعیین شود، درج  و خرده فروشی  توزیع  برای بخش 
کاالها، قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد هر چند که همچنان باعث ایجاد سردرگمی 

مصرف کنندگان خواهد بود.

مهندس مجید 
کالنتری داریان، 

مدیرعامل فرآورده 
های غذایی سمیه:

ـــن  ـــر گرفت ـــدون در نظ  ب
زنجیـــره  کل  منافـــع 
ــرح درج  ــن کار، طـ تامیـ
قیمـــت تولیـــد بـــر 

ــت ــت اسـ ــه شکسـ ــوم بـ ــا محکـ ــدی کاالهـ ــته بنـ بسـ
مهندس مجید کالنتری داریان بر این اعتقاد است علی رغم منفعت تولیدکننده 
از درج قیمت تولید بر روی بسته بندی کاالها، سایر عوامل زنجیره تامین از این 

طرح منفعت نخواهند برد.
مجید کالنتری داریان در پاسخ به سئوال خبرنگار ما، در خصوص درج  قیمت 
تولید برروی بسته بندی کاالها گفت : شرکت سمیه یک واحد تولیدی است و 
قطعا این طرح به نفع تولید کننده است ولی باید این موضوع را در نظر گرفت که 
بدون در نظر گرفتن منافع کل زنجیره تامین کار به خوبی انجام نخواهد پذیرفت.



24

INDUSTRYماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      اسفندماه 1400      شماره 41 دوره جدید )146(      

Food Industry Magazine

F
o

o
d

 I
n

d
u

s
tr

y 
M

a
g

a
z

in
e

این تولید کننده کشور افزود: در حال حاضر یک شرکت پخش سراسری با راندمان 
و بهره وری باال حدود ۱۴ درصد هزینه دارد سود آن چند درصد باید باشد؟ که 
اگر مثال ۲ درصد  باشد پس کل حاشیه باید ۱۶ درصد باشد. آیا همه پخش های 
کشور سراسری و کارآمد هستند ؟ برای کسب و کار آنها چه اتفاقی خواهد افتاد ؟

کالنتری ادامه داد:  در مورد خرده فروشی ها  نیز که حدود  ۲۰۰.۰۰۰ فروشگاه 
فعال در کشور موجود می باشند و هر کدام حداقل ۲ خانوار را پوشش می دهند 
با حاشیه ۱۲ درصد قابل گردش می باشد ؟ به این ها هزینه های اجاره ، کارگر ، 
قبوض و خرابی و دزد بری کاالها را اضافه کنید!  بطور مثال اگر فروشگاهی در ماه 
۵۰۰ میلیون تومان بفروشد ۱۲ درصد آن ۶۰ میلیون تومان می شود آیا با این 

عدد هزینه های ماهانه را پوشش می دهد ؟
مدیرعامل فرآورده های غذایی سمیه در پایان گفت : لذا با توجه به تمامی جوانب 
پیش بینی می گردد بدون توجه به کل زنجیره تامین ، این طرح شکست خواهد 

خورد.

رئیس هیئت مدیره 
شرکت کامبیز: 

شرکت های پخش با میزان 
شده،  گرفته  نظر  در  سود 
فعالیت  ادامه  به  تمایلی 

نخواهند داشت
عضو  فروزان فرد،  دکترحسن 
هیات نمایندگان اتاق تهران، با 
یادآوری اینکه تعیین قیمت مصرف کننده در هیچ کشوری، برعهده تولیدکننده 
نیست، افزود: الزام به درج قیمت تولیدکننده روی کاالها، به طور قطع تهدیدات 
دیگری برای بخش تولید به همراه خواهد آورد. وی سپس، خواسته و مطالبه اصلی 
که به گفته وی، باید از سوی بخش خصوصی در پیش گرفته شود، حذف قیمت 
مصرف کننده روی کاالها است و بر مبنای آن، رقابت شفاف میان تولیدکنندگان 

نیز شکل خواهد گرفت.
وی همچنین از جمله ایرادات طرح جدید سازمان حمایت را تعیین حداکثر سود 
۱۰ درصد برای شرکت های پخش مواد غذایی عنوان کرد و یادآور شد که با این 

میزان سود، شرکت های پخش تمایلی به ادامه فعالیت نخواهند داشت.

محسن نقاشی، 
دبیر فدراسیون 

تشکل های صنایع 
غذایی و کشاورزی 

ایران:
داریـــم  درخواســـت   
قیمـــت  درج  طـــرح 
تولیدکننـــده بـــر روی 
کاال  بنـــدی  بســـته 
جهـــت تصحیـــح، بازبینـــی و بررســـی متوقـــف شـــود.

دبیر فدراسیون تشکل های صنایع غذایی و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار 
ما  در خصوص الزام درج قیمت تولید بر روی بسته بندی کاالها گفت: فدراسیون 

صنایع غذایی کشاورزی ایران توجه به منافع تمامی صنوف صنایع غذایی را دارد.
وی بیان کرد: یکی از بزرگ ترین دستاوردهای چهار دهه گذشته تولید هزاران نوع 
محصول مواد غذایی است و از این هزاران محصول، چند محصول در این مقطع 

موافق طرح هستند که امری طبیعی است.
نقاشی با بیان اینکه متاسفانه این طرح هیچ توجهی به ذات و طبقات محصوالت 
غذایی ننموده است، گفت: خوشبختانه با مذاکراتی که تاکنون با مسئولین ارشد 
داشته ایم متوجه این موضوع شده اند و دستور تصحیح، بازبینی و بررسی داده شده 

است و ما نیز درخواست توقف طرح جهت تصحیح و بازبینی و بررسی را داریم.
کرد:  عنوان  ایران  کشاورزی  و  غذایی  صنایع  های  تشکل  فدراسیون  دبیر 
تولیدکنندگان، قربانیان اصلی دالالن و واسطه های سودجو در موضوع تامین مواد 
اولیه و محصول هستند و همسو با دولت محترم به اصل حقوق مصرف کننده 
اعتقاد راسخ دارند و در جهت بازبینی و بررسی و تصحیح و رونق اقتصادی همواره 

در کنار دولت می باشند.
وی خاطرنشان کرد: آقای رییس جمهور صراحتا بیان کردند مدیرانی که بانیان 
وضع موجود بوده اند نباید در سمت های خود باقی بمانند. رییس جمهور نکته 
بسیار هوشمندانه ای را دستور دادند این آقایان اگر باشند وضع را بدتر خواهندکرد 

این بازی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به مراتب بدتر خواهد بود.
محسن نقاشی در پایان گفت: هرچه سریعتر طرحی که توسط مدیران قبلی 

طراحی شده متوقف شود.

مکاتبه تشکل ها با رئیس جمهور؛
 درج قیمت تولید روی کاال موقتا متوقف شود

ــران، انجمــن  ــی شــامل انجمــن فرآورده هــای گوشــتی ای ۱۲ تشــکل صنعت
ــران،  ــع ســلولزی بهداشــتی ای ــی و آشــامیدنی، انجمــن صنای آب هــای معدن
اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان انــواع چیپــس و فراورده هــای حجیم 
شــده بــر پایــه ذرت، انجمــن شــرکت های صنعــت پخــش ایــران، فدراســیون 
صنایــع غذایــی و کشــاورزی ایــران، انجمــن شــیرینی و شــکالت، ســندیکای 
صنایــع کنســرو ایــران، انجمــن نوشــابه ســازان ایــران، انجمــن صنایــع لــوازم 
ــع بســته بنــدی  ــان و صنای ــدگان، بازرگان ــه تولیدکنن ــران، اتحادی خانگــی ای
چــای کشــور و انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان کنســانتره و آبمیــوه 
ایــران در نامــه ای بــه رئیــس جمهــور خواســتار توقــف موقــت طــرح شــفاف 
ســازی نظــام توزیــع از طریــق درج قیمــت تولیدکننــده بــر روی محصــوالت 

شــدند.
در ایــن نامــه آمــده اســت: پیــرو بیانــات اخیــر مقــام معظــم رهبــری در مــورد 
ــا تولیدکننــدگان و کار آفرینــان  ــزوم همراهــی بیشــتر مســئوالن دولتــی ب ل
اقتصــادی بــه عنــوان افســران دفــاع مقــدس اقتصــادی و نیــز تأکیــد بــر عــدم 
ــا  دخالــت مســئولین دولتــی در فعالیت هــای اقتصــادی، تشــکل های ذیــل ب
پوشــش هــزاران واحــد تولیــدی و توزیعــی ضمــن ســپاس از زحمــات شــبانه 
روزی مســئولین و کارشناســان وزارت صمــت و ســازمان حمایــت کــه همــواره 
ــده  ــده و تولیدکنن ــت از حقــوق مصــرف کنن ــی صیان ــا حســن نیــت، در پ ب
ــه  ــدگاه کارشناســی شــده در مــورد طــرح مذکــور را ب ــد نظــرات و دی بوده ان

ــه اســتحضار می رســاند: شــرح ذیــل ب
هدف طراحان از اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی محصوالت:

طراحــان ایــن طــرح بــر ایــن باورنــد کــه در برخــی محصــوالت، فاصلــه بیــن 
قیمــت فــروش کارخانــه تــا قیمــت مصــرف کننــده درج شــده روی کاال، زیاد و 
غیــر متعــارف اســت کــه ســود حاصــل از ایــن فاصلــه قیمــت، نــه بــه مصــرف 
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ــی شــفاف  ــن طــرح در پ ــن ای ــده؛ بنابرای ــه تولیدکنن ــه ب ــده می رســد ن کنن
ســازی و منطقــی نمــودن حاشــیه ســود شــبکه توزیع اســت تــا از ایــن رهگذر 

منافــع مصــرف کننــده و تولیــد کننــده، تأمیــن گــردد.
محاســن طــرح شــفاف ســازی نظــام توزیــع چنانچــه اصولــی، حســاب شــده و 

بــا ایجــاد بســترهای الزم و در زمــان مناســب اجــرا گــردد:
۱- محصــوالت تولیــد کننــدگان بــا قیمــت مناســب و پایین تــری بــه دســت 

مصــرف کننــده نهایــی می رســد.
۲- دســتیابی بــه هــدف بنــد فــوق، منجــر بــه افزایــش خریــد و مصــرف شــده 

کــه ایــن خــود، رونــق تولیــد را بــه همــراه خواهــد داشــت.
۳- چنانچــه ضوابــط قیمــت گــذاری کاالی تولیــد داخــل، مــالک عمــل بــرای 
ــده،  ــی ش ــش بین ــود ۱۷ درصــد پی ــد؛ س ــده باش ــد کنن ــت تولی درج قیم
می توانــد تــا حــدی انگیــزه الزم جهــت ســرمایه گــذاری در تولیــد را فراهــم 

ســازد.
اشــکاالت و معایــب اجــرای طــرح بــدون انجام کار کارشناســی و بســتر ســازی 

مناســب و بصــورت شــتابزده و در زمان نامناســب:
۱- عــدم مشــورت بــا تشــکلهای ذیربــط بخــش خصوصــی بــه عنــوان یکــی 
از ذینفعــان اصلــی، علــی رغــم الزامــات قانونــی و بخشــنامه معاونــت حقوقــی 

ریاســت جمهــوری در ایــن خصــوص.
ــع، پاشــنه  ــره توزی ــل زنجی ــه عوام ــی هم ــده انگاشــتن ســود منطق ۲- نادی

ــن طــرح اســت. آشــیل ای
چنانچــه مبتنــی بــر واقعیــات عینــی و جــاری کشــور، منفعت منطقــی هریک 
از حلقه هــای زنجیــره توزیــع در نظــر گرفتــه نشــود، ایــن نقیصه با اثــر متقابل 

بــر روی ســایر حلقه هــا، نهایتــاً تولیــد را تحــت الشــعاع قــرار خواهــد داد.
ــن طــرح، شــواهد موجــود  ــان اجــرای ای ــاه گذشــته، از زم ــک م ۳- طــی ی
حاکــی از کاهــش چشــمگیر و وقفــه در تولیــد محصــوالت مشــمول ایــن طرح 

اســت.
۴- کاهش و وقفه در تولید، افزایش بیکاری را در پی خواهد داشت.

۵- نتیجــه وقفــه در تولیــد، کمبــود کاال در ماه هــای پایانــی ســال و در ادامــه 
مــاه رمضــان اســت کــه کمبــود محصــوالت غذایــی، امنیــت غذایــی جامعــه را 

ــدازد. ــه خطــر می ان ب
۶- افــت تولیــد بــه ســبب ایجــاد ظرفیــت خالــی در صنایــع و نیــز افزایــش 
هزینه هــای ســربار، باعــث افزایــش قیمــت تمــام شــده محصــوالت شــده کــه 

ایــن امــر نقــض غــرض طراحــان ایــن طــرح را در پــی خواهــد داشــت.
۷- ســردرگمی ناشــی از اجــرای شــتابزده ایــن طــرح، کارخانجــات معتبــر و 
برندهــای مطــرح را کــه تحــت نظــارت و پایــش دقیق تــر بــوده و بیشــتر در 
ــن ترتیــب  ــر خواهــد کــرد و بدی ــد را شــدیداً متأث ــرار دارن معــرض توجــه ق
دســت کــم در میــان مــدت، شــاهد بــه خطــر افتــادن اشــتغال پایــدار ایــن 

کارخانجــات و گســترش محصــوالت کــم کیفیــت خواهیــم بــود.
ــوازم خانگــی، اینچنیــن  ــا دوام و ســرمایه ای نظیــر ل ۸- در مــورد کاالهــای ب
ــد داخــل  ــن کاالی تولی ــری، کاالی قاچــاق را جایگزی ــط دســت و پاگی ضواب

خواهــد کــرد.
۹- در طــرح مذکــور فراینــد و مکانیــزم فروش، بســیار ســاده و خطــی مفروض 
شــده اســت؛ حــال آنکــه بــا توجــه بــه عوامــل مختلــف ماننــد اصــل رقابــت، 
ــازار، ســرعت و ابتــکار عمــل در فــروش، شــرایط زمــان و  ســهم جویــی در ب
مــکان و ســایر پارامترهــا و متغیرهــای بــازار، فــروش ابعــادی بســیار پیچیــده 

دارد کــه در ایــن طــرح مغفــول مانــده اســت.
ــن  ــمول ای ــف مش ــای مختل ــی کااله ــای ذات ــه تفاوت ه ــه ب ــدم توج ۱۰- ع

طــرح، همچــون دوام و مــدت زمــان مانــدگاری، شــرایط نگهــداری، ســرعت 
گــردش کاال، میــزان ضایعــات ســطح عرضــه، خدمــات پــس از فــروش، نیــاز 
بــه آمــوزش طریقــه اســتفاده و ســایر مــوارد که بــه ماهیــت کاال بســتگی دارد، 
حاکــی از شــتابزدگی در تدویــن طــرح اســت کــه قطعــاً مشــکالت عدیــده ای 

در اجــرا بــه همــراه خواهــد داشــت.
۱۱- عــدم ثبــات و تغیــرات پــی در پــی نهاده هــای تولیــد و عوامــل مؤثــر بــر 
قیمــت تمــام شــده محصــوالت، موجــب عــدم ثبــات قیمــت شــده و درج آن 
بــر روی محصــوالت تولیــدی و رجــوع بــه مراجــع مربوطــه جهــت تغییــر پــی 

در پــی در آن، بــر مشــکالت تولیــد خواهــد افــزود.
۱۲- بــا توجــه بــه کمبــود تقاضــا ناشــی از رکــود بــازار و قــدرت چانــه زنــی 
بــاالی شــبکه توزیــع، هرگونــه فشــار غیر متعــارف بر شــبکه توزیع، مســتقیماً 
ــط و  ــن امــر زمینــه دور زدن ضواب ــه تولیدکننــده وارد خواهــد شــد کــه ای ب
مقــررات و پیــدا کــردن راه هــای غیــر رســمی جهــت پیشــگیری از وقفــه در 
تولیــد را فراهــم خواهــد ســاخت کــه ایــن امــر هــدف اصلــی ایــن طــرح کــه 

ــرد. ــر ســوال می ب ــا شــفاف ســازی اســت را زی همان
۱۳- تصمیمــات ناگهانــی و خلــق الســاعه دولــت، انگیــزه الزم جهــت ســرمایه 
گــذاری در بخــش تولیــد را از بیــن خواهــد بــرد. یــادآور می شــود ســال جــاری 
ــزان ســرمایه گــذاری  ــزان اســتهالک ســرمایه از می ــار می ــرای نخســتین ب ب

پیشــی گرفتــه اســت؛ امــری کــه در دوران جنــگ نیــز رخ نــداده بــود.
دلیــل جایــگاه نامناســب ایــران در نظــام رتبــه بنــدی جهانــی محیط کســب و 

کار نیــز ناشــی از همیــن تصمیمــات خلــق الســاعه دولت اســت.
۱۴- زمــان اجــرای طــرح در دو مــاه پایانــی ســال بــا توجــه بــه تقــارن بــا زمان 
ایفــای تعهــدات ســنگین تولیــد کنندگان نســبت به تأمیــن کنندگان، شــبکه 
بانکــی و پرســنل خــود در زمینــه پرداخــت عیــدی و ســنوات، بدتریــن زمــان 
ممکــن انتخــاب شــده کــه نتیجــه مســتقیم آن افزایــش چک هــای برگشــتی، 
تعدیــل نیــروی انســانی و فشــار مضاعــف بــر پیکــر بــی رمــق تولیــد خواهــد 

. د بو
۱۵- عــدم اطــالع رســانی کافــی بــه مــردم در مــورد ایــن طــرح و 
پیچیدگی هــای اجــرای آن، موجبــات نارضایتــی گســترده خــرده فروشــان و 
ســردرگمی مصــرف کننــدگان را فراهــم ســاخته و زمینــه تنــش و آشــفتگی 
شــدید در بــازار را ایجــاد می کنــد. بــر مبنــای ایــن طــرح هــر کس بایــد جهت 
خریــد مایحتــاج خود، ماشــین حســاب و جــداول ســود عوامل توزیــع کاالهای 

مختلــف را بــه همــراه داشــته باشــد.
بنابراین تنش، درگیری و نزاع در سطح واحد خرده فروشی کامالً قابل پیش بینی 
است. باتوجه به شرایط خاص کنونی و سطح نارضایتی عمومی ناشی از شرایط 
اقتصادی، باید از هرگونه اقدام تنش زا و التهاب آفرین پیشگیری نمود که همانا 

حفظ آرامش به ویژه در حوزه اقتصاد نیاز مبرم این روزهاست.
پیشنهاد:

کارشناسان  از  مرکب  تخصصی،  کارگروه  ایجاد  و  مذکور  طرح  موقت  توقف 
وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی مرتبط و با حضور نمایندگانی از همه ذی نفعان 
بخش خصوصی، از جمله تولید کنندگان، کلیه عوامل نظام توزیع و اصناف و 
بررسی گلوگاه های اجرایی و ایجاد بسترهای مناسب و زیرساختهای الزم از جمله 

و نه محدود به تعیین ضرایب سود منطقی همه حلقه های زنجیره توزیع.
ـــترهای  ـــاد بس ـــر و ایج ـــورد نظ ـــات م ـــام اصالح ـــس از انج ـــت پ ـــی اس بدیه
الزم و کافـــی، در صـــورت صالحدیـــد کارگـــروه تخصصـــی فـــوق الذکـــر، طـــرح 
ـــالغ و  ـــاره اب ـــط، دوب ـــل مرتب ـــه عوام ـــت هم ـــی و حمای ـــا همراه ـــد ب می توان

ـــردد. ـــی گ اجرای
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دکتــر مریــم تــاج آبــادی ابراهیمــی گفــت: 
فنــاوری زیســتی در حــوزه امنیــت دارویــی و 
ــد ۵۰ درصــد از واردات  ــی توان ــی م ــت غذای امنی
ــه  ــور را از واردات ب ــراز کش ــش و ت ــور را کاه کش

ــد. ــوق ده ــادرات س ص
بــه گــزارش کارآفرینــی و صنعــت غــذا، مدیرعامل 
گــروه تــک ژن زیســت در دیــدار بــا رهبــر 
انقــاب گفــت: مــن یــک میکروبیولوژیســت 
هســتم. مــا میکروبیولوژیســت هــا اعتقــاد داریــم 
ــروت  ــک ث ــای کوچ ــا کارخانه ه ــه میکروب ه ک
ــک ژن  ــرکت ت ــا ش ــد م ــن دی ــا ای ــد. ب آفرین ان
ــا ســرمایه شــخصی،  زیســت را در ســال ۱۳۸۸ ب
بــه عنــوان اولیــن واحــد صنعتــی تولیــدی 
میکروب هــای مفیــد و کاربــردی در صنعــت دارو و 

ــم. ــیس کردی ــذا تاس غ
مریــم تــاج آبــادی بیــان کــرد: مــا در صنعــت غــذا 
ــور  ــزو ده کش ــی را دارا و ج ــیار خوب ــگاه بس جای
ــد پروتئیــن هســتیم. همچنیــن در  ــر در تولی برت
صنایــع لبنیــات و نــان جایگاه هــای بســیار خوبــی 
ــی  ــواد افزودن ــه م ــع ب ــن صنای ــا ای ــم، ام را داری
ــی دارای  ــواد افزودن ــن م ــه ای ــد ک ــاج دارن احتی
پایــه زیســت فنــاوری هســتند. تقریبــا ســالیانه ۱ 
ــی  ــواد افزودن ــن م ــه واردات ای ــارد دالر هزین میلی
اســت و هــدف مــا تولیــد ایــن محصــوالت اســت.

وی گفــت: در حــال حاضــر در شــرکت تــک 
ــتند  ــه کار هس ــغول ب ــنل مش ــر پرس ژن ۳۰۰ نف
ــون دالر ارز از  ــروج ۵۰ میلی ــرکت از خ ــن ش و ای
کشــور جلوگیــری کــرده اســت. مــن بعنــوان یــک 
ــوی ایرانــی افتخــار مــی کنــم کــه توانســته ام  بان
ــا  ــم. م ــت کن ــوزه را مدیری ــن ح ــن ای متخصصی
ــه  ــف از جمل ــورهای مختل ــه کش ــته ایم ب توانس
ترکیــه، لبنــان و آذربایجــان محصوالتمــان را صادر 

کنیــم.

مدیرعامــل گــروه تــک ژن زیســت افــزود: در اینجا 
بعنــوان یک اســتاد دانشــگاه کــه دغدغــه ای فراتر 
از تدریــس و مقالــه نویســی را دارد، بعنــوان یــک 
معلمــی کــه وظیفــه دارد آینــده ی روشــن تــری 
را بــرای جوانــان کشــورش ترســیم کنــد و بعنــوان 
نماینــده حــوزه زیســت فنــاوری، مــی خواهــم در 
ــن  ــه ای ــتاوردهایی ک ــا و دس ــورد تواندمندی ه م
ــی  ــوزه م ــن ح ــه ای ــده ای ک ــته و آین ــوزه داش ح
توانــد ترســیم کنــد، خدمــت شــما ایــن گــزارش 

را عــرض کنــم.
ــت  ــی زیس ــازار جهان ــت: ب ــن گف ــن کارآفری ای
فنــاوری بــا نــرخ رشــد ۹/۹ درصــد در ســال 
ــود.  ــد ب ــارد دالرخواه ــدود ۷۵۰ میلی ۱۴۰۴، ح
مــا در ایــران توانســته ایم صرفــه جویــی ارزی 
در حــدود ۱/۸ میلیــارد دالر در حــوزه دارو و غــذا 
داشــته باشــیم. از طــرف دیگر ۶۰/۰۰۰ دانشــجوی 
فــارغ التحصیــل در حــوزه زیســت فنــاوری و 
رشــته های مرتبــط را دارا هســتیم. در ایــن حــوزه 
از نظــر علمــی جایــگاه دوازدهــم و از نظــر تولیدی 

ــر آســیا هســتیم. جــزو ۵ کشــور برت
درآمــد  درصــد  تقریبــا ۱۰  کــرد:  بیــان  وی 
ــوزه  ــه ح ــوط ب ــان مرب ــش بنی ــرکت های دان ش
ــش  ــادرات دان ــد ص ــاوری و ۶۰ درص ــت فن زیس
ــوده  ــه ایــن حــوزه ب ــوط ب بنیان هــای کشــور مرب
اســت. از طریــق شــتابدهنده ها زنجیره هــای ایــن 
شــرکت هــا شــکل گرفتــه و بصــورت زنجیــره وار 

ــد. ــی کنن ــا یکدیگــر فعالیــت م ب
ــادی گفــت: بصــورت تخصصــی در  دکتــر تــاج آب
حوزه هــای مختلــف و تقریبــا ۶۰۰ شــرکت در 
حــوزه زیســت فنــاوری و دانــش بنیــان در کشــور 
ــن  ــتی ای ــاوری زیس ــت. فن ــده اس ــیس ش تاس
قابلیــت را دارا اســت کــه جهــش اقتصــادی ایجــاد 
کنــد. در حــوزه امنیــت دارویــی و امنیــت غذایــی 

می توانــد ۵۰ درصــد از واردات کشــور را کاهــش و 
تــراز کشــور را از واردات بــه صــادرات ســوق دهــد.

ــه  ــاب ب ــت خط ــک ژن زیس ــروه ت ــل گ مدیرعام
ــن  ــاوری در ای ــت: زیســت فن ــه ای گف ــام خامن ام
ــه  ــیار مقتدران ــه و بس ــیار نجیبان ــا بس ــال ه س
عمــل کــرده اســت. آنچــه کــه در قالــب دســتاورد 
ــاش  ــل ت ــردم، حاص ــزارش ک ــما گ ــت ش خدم
محققیــن و اســاتید دانشــگاهی اســت کــه اعتبــار 
مالــی و معنــوی خودشــان را هزینــه کرده انــد تــا 
ــه  ــرای کشورشــان ب ــن افتخــارات را ب ــد، ای بتوانن

ــد. ــان بیاورن ارمغ
ــم کــه  وی اشــاره کــرد: مــا آمادگــی ایــن را داری
در ایــن حــوزه طبــق برنامــه ای کــه بــه شــما ارائــه 
ــی  ــص مل ــد ناخال ــش تولی ــرای افزای ــم، ب کرده ای
ــخص  ــاخت ها مش ــر س ــه زی ــن برنام ــه در ای ک
شــده و تقســیم کارهــا انجــام شــده اســت. اگــر 
دولــت و مجلــس حمایــت داشــته باشــند و اگــر 
ایــن مهــم مطالبــه شــما باشــد، قطعــا مــی توانیم 

ایــن ارمغــان را بــرای کشــور ایجــاد کنیــم.
ــان  ــی در پای ــادی ابراهیم ــاج آب ــم ت ــر مری دکت
ــه جهــش صنعــت زیســت  ــات تحقــق برنام الزام

ــمرد : ــه برش ــاوری را اینگون فن
ــاوری  ــت فن ــعه زیس ــت های توس ــاغ سیاس ۱. اب
در راســتای حمایت هــای مــادی و معنــوی از ایــن 
ــا  ــده ب ــزی ش ــداف برنامه ری ــق اه ــت و تحق صنع

نظــارت دفتــر حضرتعالــی
2. حمایــت عملــی از تولیــد داخلــی در برابــر 
ــع واردات،  ــی طم ــی را قربان ــد داخل واردات. تولی

شــرکت های اروپایــی و آمریکایــی نکنیــم!
۳. حمایــت از تشــکیل کنسرســیوم صــادرات 
محصــوالت زیســت فنــاوری بــه منظــور هم افزایی 
ــای  ــرای حضــور در بازاره ــای داخــل  ب ظرفیت ه
منطقــه و تولید مشــترک در کشــورهای همســایه

مدیرعامل گروه
تک ژن زیست در دیدار با 

رهبر انقالب عنوان کرد: 

فناوری زیستی قابلیت ایجاد 
جهش اقتصادی را دارد
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مرتضی سلطانی بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر 
در دیدار جمعی از فعاالن اقتصادی با رهبر انقالب به 

دیدگاه و نظرات خود پرداخت.
به گزارش  کارآفرینی و صنعت غذا، مرتضی سلطانی 
در دیدار با رهبر انقالب گفت: اهمیت صنایع غذایی در 
سالمت انسان مهم ترین فاکتور است و گروه صنعتی 
پژوهشی زر برای اولین بار زنجیره ارزش از مزرعه تا 

سفره را ایجاد کرده است.
این زنجیره  از حلقه های مهم  افزود: یکی  سلطانی 
ایجاد بندر خشک در پس کرانه در البرز که اتصال 
ریل راه آهن به درون سایت است و باعث شده قیمت 

تمام شده تا ۵۰درصد کاهش یابد.
بنیانگذار گروه صنعتی پژوهشی زر گقت: این قیمت 
تمام شده مستقیما بر سفره مردم اثر گذاشته است و 
زرماکارون یکی از شرکت هایی است که غذای قشر 
متوسط جامعه را تامین می کند. این گروه طی دو 

سال گذشته حتی ۱ ریال افزایش قیمت نداشته که با 
کاهش قیمت تمام شده این مهم صورت گرفته است.

این کارآفرین نمونه کشور در ادامه بیان کرد: دومین 
مسئله ای که در ایجاد ارزش افزوده و زنجیره ارزش 
وجود دارد ایجاد کنسرسیوم های صنایع غذایی است.

سبد  صادراتی  برتر  شرکت   ۱۰ گفت:  سلطانی 
محصوالتشان را کامل کردند و با این سبد محصوالت 
به راحتی وارد بازارهای هدف می شویم و نگران رقبا 

نیستیم.
این صادرکننده ممتاز کشور خطاب به رهبر انقالب 
گفت: وقتی به توانمندی های خود اعتقاد پیدا می کنیم 
و کار گروهی انجام می دهیم کشورهای رقیب مثل 
ترکیه کاری از دستشان بر نمی آید، وقتی در مسیر 
حرکت نمی کنیم و قیمت تمام شده باالست، مدام 
نگران هستیم ترکیه بازار را از ما بگیرد. عیب را در 

بنگاه ها پیدا نمی کنیم و این مشکل ما است.

سلطانی افزود: به عنوان حلقه سوم تولید، ۴۰۰محصول 
متنوع با باالترین تکنولوژی دنیا و ۵هزار اشتغال پایدار 
که به زودی آماده بهره برداری می شود، ایجاد نموده 

ایم.
بنیانگذار گروه صنعتی پژوهشی زر در این مراسم 
گفت: تولید یعنی مشکل، اگر ادبیات تولید را ندانیم 
نباید وارد عرصه تولید شویم. در ایران به دلیل تحریم ها 
مشکالت تولید بیشتر هم هست. ولی تولیدکنندگان 
به خوبی کار کرده اند. چندین حلقه مفقوده در تولید 

کشور داریم.
مرتضــی ســلطانی در پایــان گفــت: خــوب اســت 
تولیدکننــده توانمنــد پشــتیبانی دریافــت کنــد. 
بــا همدلــی و کار گروهــی اگــر بتوانیــم وضعیــت 
ــر از ده  ــم کمت ــی کنی ــبی را عملیات ــای نس ه
ــی وارد کشــور  ســال ســرمایه گــذاران خارج

می شــوند.

صنعت غذایی کورش در بیست وچهارمین رتبه بندی IMI-۱۰۰ در جمع ۱۰۰ 
شرکت برتر ایران قرار گرفت و از نظر شاخص بهره وری کل عوامل )TFP( در 

گروه های صنعتی، صاحب رتبه برتر شد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، از روابط عمومی صنعت غذایی کورش در این 
مراسم که در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار می شد، از محمد 
برهانی، مدیرعامل شرکت تقدیر و تشکر به عمل آمد و گواهینامه رتبه اول بهره وری 

کل عوامل )TFP( به وی تقدیم شد.
بر اساس اعالم سازمان مدیریت صنعتی کشور، صنعت غذایی کورش در بیست و 

چهارمین دوره از همایش معرفی شرکتهای برتر کشور، موفق شد جزء ۱۰۰ شرکت 
اول در میان پانصد شرکت برتر کشور باشد.

این مراسم با حضور مقامات کشوری، نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و صنایع 
معادن مجلس شورای اسالمی، مدیران شرکت های برتر و بزرگ کشور و اصحاب 

رسانه برگزار می شد.
ــرکت  ــدی ۱۰۰ ش ــا رتبه بن ــال ۱۳۷۷ ب ــودIMI-۱۰۰ از س ــان می ش خاطرنش
برتــر ایــران از نظــر شــاخص میــزان فــروش )درآمــد( آغــاز شــد و در ســال های 
بعــد از آن، بــا افزایــش تعــداد شــاخص های مــورد بررســی ادامــه یافــت و یکــی 
از اهــداف مهــم رتبه بنــدی شــرکت های برتــر ایــران، تولیــد اطالعــات در مــورد 
بنگاه هــای اقتصــادی کشــور و شفاف ســازی فضــای کســب و کار اعــالم شــده 

ست. ا

تشکیل زنجیره ارزش،
رمز پایداری 
و بهره وری در تولید

مرتضی سلطانی بنیانگذار گروه صنعتی زر در دیدار فعاالن اقتصادی با 
رهبر انقالب اسالمی عنوان کرد: 

صنعت غذایی کورش
 جایگاه نخست در بهره  وری کل عوامل



جشــن آنالیــن ۵۰ ســالگی میهــن در حالــی 
ــات و  ــن از زحم ــن جش ــه در ای ــد ک ــزار ش برگ
۵۰ ســال تــالش حــاج ایــوب پایــداری بنیانگــذار 

ــد. ــل آم ــه عم ــر ب ــن تقدی ــی میه ــروه صنعت گ
ــداری  ــل پای ــاورزی- ابوالفض ــذا و کش ــت غ صنع
ــار  ــن اظه ــن آنالی ــن جش ــزاری ای ــس از برگ پ
ــداری بنیانگــذار گرامــی  ــوب پای داشــت: حــاج ای
گــروه صنعتــی میهــن در  ۵۰ ســال فعالیــت ایــن 
گــروه، بــه همــه همــکاران همــواره در سخنانشــان 
ــی؛  ــت عال ــه ” کیفی ــد ک ــته و دارن ــد داش تاکی
رضایــت مــردم را بــه دنبــال دارد و رضایــت مــردم 

ــی شــود.” ــد م ــه خشــنودی خداون منجــر ب
وی گفــت: در حالــی ۵۰ ســالگی میهــن را جشــن 
گرفتیــم کــه شایســته اســت بنابــر رهنمودهــای 
ــز  ــم رم ــت، اس ــم؛ کیفی ــد کنی ــا تاکی ــاج آق ح
مانــدگاری گــروه صنعتــی میهــن در ســال هــای 
گذشــته بــوده اســت و بــرای آینــده نیــز خواهــد 

بــود.
مدیرعامــل گــروه صنعتــی میهــن تصریــح کــرد: 
ــازار  ــن در ب ــی میه ــگاه فعل ــا و جای ــت ه موفقی
ــاال و  ــت ب ــطه کیفی ــه واس ــی ب ــی و خارج داخل
ــر  ــز ب ــه تمرک ــوده اســت ک ــدات ب ــت تولی جذابی

کیفیــت بــا تــالش، همدلــی و کار تیمــی همــراه 
ــت. ــم زده اس ــی را رق ــج بزرگ ــده و نتای ش

مهنــدس پایــداری، در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه 
از نــگاه حــاج ایــوب پایــداری تــداوم تولیــد کیفــی 
زمینــه ســاز توســعه یــک گــروه و مجموعه اســت، 
ــه  ــد ب ــه بای ــده همیش ــد: تولیدکنن ــر ش متذک
توســعه بیاندیشــد و چنانچــه توســعه ای در رونــد 
تولیــد و محصــوالت نداشــته باشــد از بیــن خواهد 
رفــت و مــا در ایــن ۵۰ ســال بــا راهبــری آینــده 
ــاده ســازی  ــه پی نگــر بنیانگــذار گــروه، نســبت ب
صحیــح توســعه و ارتقــاء تولیــد اقــدام کــرده ایــم.

ــی  ــای کیف ــه شــاخص ه ــه اینک ــه ب ــا توج وی ب
ــی  ــا محصــوالت مطــرح جهان ــدات میهــن ب تولی
قابــل مقایســه اســت، اظهــار کــرد: در حــال حاضر 
محصــوالت گــروه صنعتــی میهــن بــه کشــورهای 
مختلفــی از جمله عــراق، بحریــن، کویــت، امارات، 
عمــان، لیبــی، مالــزی، روســیه، آذربایجــان، 
گرجســتان، افغانســتان، پاکســتان، ترکمنســتان، 

ازبکســتان و اســترالیا صــادر مــی شــود.
مدیرعامــل میهــن، از ایجــاد اشــتغال بــرای بیــش 
از ۲۷ هــزار نفــر در گــروه صنعتــی میهــن تاکنــون 
ــه ۳۰  ــرای دســتیابی ب ــی ب ــه اشــتغال زای و برنام

هــزار نفــر تــا پایــان ســال خبــر داد و ایــن برنامــه 
را تــالش بنیادیــن ایــن گــروه صنعتــی در مســیر 
کارآفرینــی دانســت، و رشــد و تــداوم توســعه 
ــن گــروه را نتیجــه زحمــات همــه  کارآفرینــی ای

اعضــای ایــن خانــواده بــزرگ برشــمرد.
مهنــدس ابوالفضــل پایداری به رســم قدرشناســی 
در پنجاهمیــن ســالگرد تاســیس گــروه صنعتــی 
میهــن بر دســتان پــدر خــود حــاج ایوب پایــداری 
ــات  ــراز احساس ــا اب ــدام ب ــن اق ــه ای ــه زد ک بوس
متقابــل تمــام همــکاران و مدیــران ایــن مجموعــه 

تولیــدی و صنعتــی همــراه شــد.
ــن  ــی میه ــروه صنعت ــزارش، گ ــن گ ــاس ای براس
ــز و  ــذ جوای ــه اخ ــق ب ــز موف ــاری نی ــال ج در س
ــی  ــه مل ــد نمون ــدد همچــون واح ــارات متع افتخ
اســتاندارد، کســب نشــان ملــی صادرکننــده نمونه 
و نشــان زریــن جشــنواره ملــی ســالمت غــذا و … 

شــده اســت.
 یــادآور مــی شــود کــه جشــن ۵۰ ســالگی گــروه 
صنعتــی میهــن بــه صــورت آنالیــن و بــا حضــور 
ــا  ــزرگ و ب ــواده ب ــن خان ــای ای ــکاران و اعض هم
همراهــی جمعــی از هنرمنــدان و ورزشــکاران 
محبــوب کشــور در دهــم بهمــن مــاه برگــزار شــد.
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ابوالفضل پایداری در جشن پنجاه سالگی میهن: 

کیفیت، 
رمز ماندگاری میهن
طی ۵۰ سـال بوده است

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      اسفندماه 1400      شماره 41 دوره جدید )146(      



مراسم رونمایی از بزرگترین پاستیل جهان، با حضور 
مدیران برند شیبا،  نمایندگان کتاب رکوردهای جهانی 
گینس، کارشناسان امور تغذیه، نمایندگان رسانه های 
کشور و تعداد قابل مالحظه ای از عالقه مندان، در روز 

۷ بهمن ۱۴۰۰ در محل باغ کتاب تهران برگزار شد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، در این مراسم که 
با حضور آنالین نمایندگانی از کتاب رکوردهای جهانی 
گینس همراه بود، از پاستیل بسیار بزرگ شیبا، با وزن 

بیش از یک تن رونمایی شد.
شرکت تولیدی شیوا، که سابقه ای سی ساله در تولید 
برگرفته  قالبی  دارد،  کشور  در  شکالت  و  شیرینی 
تولید  طرح  برای  را  دلفین  یک  ظاهری  هیبت  از 
بلندپروازانه ی خود انتخاب کرده بود و این طرح که با 
نیت حمایت از حیوانات و توجه به محیط زیست، بویژه 
دلفین ها و همچنین ترویج شادی و نشاط به مرحله اجرا 
در آمد، اولین گام یک برند ایرانی در جهان محسوب 
می شود که قصد دارد، عالوه بر کسب افتخار جهانی 
برای ایران، نظر عموم مردم را بر تغذیه ی سالم و حمایت 

از حقوق حیوانات جلب کند.
شیوا، به عنوان یک شرکت مطرح تولیدکننده انواع 
زبده ترین  از  بهره مندی  ضمن  شکالت،  و  شیرینی 
متخصصان امور تغذیه، موفق به تولید ۱۶ هزار تن مواد 
غذایی در سال شده که در مقایسه با دیگر برندهای این 
صنعت، عددی قابل توجه است. این شرکت عالوه بر 
تمرکز بر اموری چون حفظ اعتماد مشتری و حفظ 
قیمت های مناسب به رغم افزایش روزافزون محصوالت 
غذایی، سال هاست که آستین ها را برای تربیت نیروهای 

ماهر در امر تولید باال زده است.
حاضران در مراسم رونمایی از بزرگترین پاستیل جهان، 
پس از رونمایی و مشاهده این محصول برند شیبا، 
خبرنگاران  با حضور  رویداد  این  خبری  نشست  در 
رسانه های معتبر کشور شرکت کردند و پای حرف های 

مدیران ارشد این شرکت نشستند.
در این نشست که با حضور فردین عالی زاد، رئیس 
هیئت مدیره، دارا عالی زاد، نایب رئیس هیئت مدیره، 

محمد حسین رئیسی، مدیر عامل و سعید یزدانی، 
مدیر مارکتینگ این شرکت برگزار شد، حاضرین ضمن 
شنیدن سخنان مدیران گروه شیوا درباره چگونگی 
شکل گیری و تاسیس شرکت این شرکت و برند شیبا، 
با تاریخچه ی بیش از ۶۰ ساله و اهداف و ماموریت   های 
آن و روند ساخت بزرگترین پاستیل جهان آشنا شدند.

شیوا،  مدیره شرکت  هیئت  رئیس  عالی زاد،  فردین 
رعایت اصول و استانداردهای روز صنایع غذایی که 
ارتباط  در  مستقیم  به صورت  خانواده   ها  با سالمت 
است را مهم ترین عنصر تولید محصوالت گروه شیوا 
از جمله شیبا و شیبابا دانست و گفت: »ما از همان 
ابتدا یاد گرفتیم که در این صنعت خانوادگی، کیفیت را 
جایگزین هر بحث دیگری بکنیم. گروه شیوا و همچنین 
سایر شرکت های گروه عالیزاد همچون سن ایچ ارائه ی 
باالترین کیفیت را سرلوحه ی خود قرار داده اند زیرا این 
مسأله را از نسل های قدیمی تر خانواده به ارث برده اند و 
توجه به کیفیت در نسل های بعدی و آینده ی شرکت 

نیز دوام خواهد داشت«.
شدن  ساخته  روند  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  او 
بزرگترین پاستیل جهان چگونه بود گفت: »این کار به 
یاری یک تیم بسیار حرفه ای در شیبا انجام شد. رعایت 
چهارچوب های گینس و الزامات آن برای پذیرش در 
کتاب رکوردهای جهانی گینس، وظیفه ی بسیار سختی 
بود که با کار تیمی چند ماهه به نتیجه رسید. برای 
شکستن رکورد قبلی ۶۰۰ کیلویی بزرگ ترین پاستیل 
جهان کافی بود ما یک پاستیل ۷۰۰ کیلویی بسازیم، 
اما برای اینکه این رکورد برای مدت های مدید در ایران 
بماند و پس از چند بار ساخت آزمایشی نمونه های 
کوچک تر، امروز موفق به رونمایی از پاستیل با وزن 

بیش از ۱۲۰۰ کیلو و طول بیش از ۳ متر شدیم.«
در  را  کار  این  داریم  ادامه گفت: »قصد  در  عالی زاد 
ابعاد دیگر نیز ادامه دهیم و در آینده شاهد ابتکارات و 

رکوردزنی های جدیدی در شیبا خواهیم بود«.
همچنین در این نشست خبری، دارا عالیزاد نایب رئیس 
هیات مدیره گروه تولیدی شیوا با اشاره به همکاری بین 

دو برند سن ایچ و شیوا عنوان کرد: هرچند این دو برند 
جامعه متفاوتی دارند، اما به دلیل ارزش های مشترک با 
یکدیگر همکاری دارند. برنامه های جذابی در راستای 

این همکاری در دست اقدام داریم. 
سعید یزدانی مدیر مارکتینگ گروه تولیدی شیوا، نیز 
در پاسخ به این پرسش که پاستیلی با این حجم قرار 
است چگونه مصرف شود گفت: »قصد ما این است 
که بزرگترین پاستیل جهان را مجددا آب کنیم و در 
بسته بندی های کوچک تر و به صورت تعداد محدود و 
کلکسیونی به فروش برسانیم و عواید آن را به مراکز 

متعدد خیریه تقدیم کنیم.«
یزدانی درباره چشگونگی ثبت رکورد گینس افزود: 
»گینس، شرایط و قوانین سختی دارد. یکی از این 
قوانین این است که محصول کامال از یک تکه تشکیل 
شده باشد و از طرفی محصول به هیچ عنوان دور ریز 
نداشته باشد و کامال مصرف شود؛ اما این موضوع با 
توجه به شیوع کرونا ممکن نبود و ما تصمیم گرفتیم 
با آب کردن این محصول و ایجاد بسته های کوچک به 
تعداد ۱۳ هزار و ۴۷۲ قطعه، عواید آن   ها را به خیریه ها 

تقدیم کنیم«.
محمدحسین رئیسی، مدیرعامل این شرکت غذایی 
گفت:  شیبا  محصوالت  صادرات  درباره  نیز  معتبر 
»شرکت شیوا با سابقه ای که در امر تولید دارد، امروزه 
صادرات ۱۵ میلیون دالری آن هم در شرایط تحریمی 
دارد. باید گفت که مسائل سیاسی به شدت در این امر 
دخیل است و اگر فرصت ها اجازه دهد شیبا که خود 
را از نظر کیفیت در زمره ی برترین برندهای جهانی 
می بیند، صادرات خود را بیش از پیش توسعه خواهد 

داد.«
رئیسی در پایان افزود: »یکی از اهداف و چشم اندازهای 
گروه شیوا، حرکت در مسیر جهانی شدن و برند سازی 
جهانی از برند ایرانی شیبا و سایر برند   های این گروه 
است تا افتخاری بزرگ تر برای صنایع غذایی ایران در 

عرصه جهانی کسب کنیم.«

w w w . i r a n f o o d m a g a z i n e . c o m
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I N D U S T R Y

با حضور آنالین کارشناسان گینس برگزار شد؛ 

رونمایی از بزرگترین پاستیل جهان توسط شیبا



ـــی  ـــان م ـــزرگ جه ـــده ب ـــن تولیدکنن ـــوان دومی ـــاکارون بعن زرم
ـــاد  ـــن اعتم ـــدگان، ای ـــرف کنن ـــوب مص ـــواره محب ـــد و هم باش

ـــد؟ ـــت آوردی ـــه بدس ـــده را چگون ـــرف کنن مص
ـــودن دو  ـــترس ب ـــت و بحـــث در دس ـــات کیفی ـــی: ثب ـــدس داراب  مهن
ـــده  ـــر حـــال مصـــرف کنن ـــه ه ـــی باشـــد. ب ـــا م ـــم در FMCG  ه ـــور مه فاکت
ـــا  ـــد و ب ـــان باش ـــت یکس ـــواره کیفی ـــه هم ـــد. اینک ـــی کن ـــد م ـــر روز خری ه
ـــث  ـــوند باع ـــه نش ـــف مواج ـــای مختل ـــی در دوره ه ـــی متفاوت ـــت خیل قیم
جـــذب مخاطـــب می شـــود. بحـــث ثبـــات کیفیـــت خیلـــی مهـــم اســـت 
و بـــا کیفیتـــی کـــه داریـــم مـــورد پذیـــرش مـــردم قـــرار گرفتـــه ایـــم. 
ـــایر  ـــتر از  س ـــیار بیش ـــه بس ـــان ک ـــوع تولیدم ـــه تن ـــه ب ـــا توج ـــن ب همچنی
ـــر  ـــای دیگ ـــام رقب ـــوع تم ـــتر از مجم ـــدازه بیش ـــه ان ـــی ب ـــه تنهای ـــت ب رقباس
ـــم. ـــی کنی ـــد م ـــه، تولی ـــواد اولی ـــی و م ـــکال ماکارون ـــوع اش ـــد و تن در تولی

در خصوص فروش چه جایگاهی دارید؟
 مهنـــدس دارابـــی : بیـــش از  65 درصـــد از ســـهم بـــازار 
کشـــور مختـــص بـــه زرمـــاکارون اســـت و رتبـــه اول را در از ایـــن حیـــث 

برخورداریـــم.

محصوالت زرماکارون به چه کشورهایی صادر می شود؟
ـــور  ـــکل در کش ـــان ش ـــه هم ـــز ب ـــادرات نی ـــی : ص ـــدس داراب  مهن
ـــدیم.  ـــذا ش ـــت غ ـــر در صنع ـــده برت ـــم و 8 دوره صادرکنن ـــه اول را داری رتب
ـــه کشـــورمان دارد توانســـته  ـــی ک ـــای رقابت ـــت ه ـــک ســـری از مزی ـــر ی بخاط
ـــه  ـــی ب ـــایه ،حت ـــورهای همس ـــی ، کل کش ـــای آفریقای ـــی از بازاره ـــم خیل ای
ـــه  ـــی و اســـترالیا صـــادرات داشـــته باشـــیم ، صـــادرات ب ـــکای جنوب ـــاره امری ق
ـــت  ـــت مزی ـــه عل ـــد مســـافت ب ـــم بع ـــی رغ ـــی عل ـــکای جنوب کشـــورهای آمری
ـــد از  ـــم. در کل 35 درص ـــت آوری ـــا را بدس ـــازار آنج ـــم ب ـــته ای ـــی توانس رقابت

ـــاص دارد. ـــادرات اختص ـــه ص ـــاکارون ب ـــوالت زرم محص

درخصوص ارز حاصل از صادرات  با چه چالش هایی روبرو هستید؟
ـــه  ـــق مصوب ـــی طب ـــی قانون ـــورت خیل ـــه ص ـــی : ب ـــدس داراب  مهن
بانـــک مرکـــزی اقـــدام می شـــود. ارز بـــه صـــورت نیمایـــی در ســـامانه 
ـــت  ـــاه فرص ـــرده 4 م ـــه ک ـــاعدتی ک ـــا مس ـــت ب ـــود. دول ـــه می ش ـــا عرض نیم
تســـعیر داده اســـت. ارز را بـــرای واردات خـــود اســـتفاده و یـــا اینکـــه در 
ســـامانه عرضـــه می کنیـــم و مابقـــی تولیدکننـــدگان کـــه می خواهنـــد 
اســـتفاده کننـــد ارز را خریـــد می کننـــد. نســـبت بـــه ســـالهای 98 و 99  
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــت. ب ـــده اس ـــر ش ـــی بهت ـــود خیل ـــختگیرانه ب ـــن س ـــه قوانی ک
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گفتگوی صمیمانه ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا با
ـــرکت  ـــر ش ـــی مدی ـــدی داراب ـــدس مه  مهن
و دکتـــر لیـــا کمالـــی مدیـــر واحـــد 
تحقیـــق و توســـعه شـــرکت زرمـــاکارون

در ادامه توجه خوانندگان محترم را به این گفتگوی خواندنی جلب می کنیم :

مهندس مهدی دارابی متولد ۱۳۵۷،  فارغ 
التحصیل رشته مهندسی علوم و صنایع 
غذایی است که سال ۸۰ فارغ التحصیل 
شد،زمانی را در صنعت کنسرو فعالیت کرد 
و سپس  از سال ۱۳۸۴ زرماکارون بعنوان 
سرپرست تولید به زرماکارون پیوست، 
وی سپس  مدیر تولید و مدیر اجرایی  این 
شرکت شد و هم اکنون بعنوان مدیر شرکت 

زرماکارون به فعالیت می پردازد.

ـــال  ـــد س ـــی، متول ـــال کمال ـــر لی دکت
۱۳۶۳  کـــه از ســـال ۱۳۹۰ وارد صنعـــت 
ـــی   ـــع غذای ـــرای صنای ـــد  و دکت ـــذا ش غ
ــرد ، او  ــال ۱۳۹۴ دریافـــت کـ را در سـ
ـــی  ـــروه صنعت ـــه گ ـــتن ب ـــل از پیوس قب
ـــان  ـــالت ن ـــت غ و پژوهشـــی زر در صنع
ـــر  ـــوان مدی ـــه عن ـــون ب ـــود. اکن ـــال ب فع
ـــاکارون  ـــعه زرم ـــق و توس ـــروه تحقی گ

ـــد. ـــی باش ـــت م ـــه فعالی ـــغول ب مش

دکتر لیال کمالیمهندس مهدی دارابی

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      اسفندماه 1400      شماره 41 دوره جدید )146(      



ـــزه  ـــه و جای ـــت 4 ماه فرص
صادراتـــی کـــه گذاشـــته 
ــورت  ــن صـ ــه ایـ ــد بـ انـ
کـــه اگـــر زودتـــر ارز را 
برگردانیـــم می تـــوان از 
ـــتفاده  ـــت اس ـــت معافی مزی
کنیـــم و اینکـــه خـــود 
شـــرکت می توانـــد تهاتـــر 
کنـــد باعـــث تســـهیل در 
ــت  ــده اسـ ــر شـ ــن امـ ایـ
و زرمـــاکارون تـــا کنـــون 
در ایـــن زمینـــه بهتریـــن 
عملکـــرد را داشـــته و 
تمامـــی ارزهـــای حاصـــل 
ـــده  ـــادرات را برگردانن از ص

اســـت.

ـــی و  ـــروه صنعت ـــعه  در گ ـــق و توس ـــت  تحقی ـــش و اهمی نق
ـــد ؟ ـــی فرمائی ـــی م ـــه ارزیاب ـــی زر را چگون پژوهش

ــد اول  ــه اول و برنـ ــه رتبـ ــرکتی کـ ــی : شـ ــدس دارابـ  مهنـ
در صنعـــت خـــودش در بـــازار اســـت، مســـئولیتی عـــاوه بـــر تنـــاژ 
تولیـــد بـــر روی دوشـــش احســـاس می کنـــد اینکـــه بایـــد در تولیـــد 
محصـــوالت جدیـــد نیـــز ســـرآمد باشـــد. ایـــن موضـــوع درشـــعار مـــا 
نیـــز آمـــده اســـت. اکثـــر محصـــوالت جدیـــدی کـــه در ایـــن حـــوزه 
ـــه  ـــوع تغذی ـــب و تن ـــری و چـــه از لحـــاظ ترکی چـــه از لحـــاظ  شـــکل ظاه
ـــی  ـــت بعض ـــده اس ـــه ش ـــاکارون فرمول ـــط زرم ـــار توس ـــن ب ـــرای اولی ای ب
ـــن  ـــرای اولی ـــز ب ـــر نی ـــی دیگ ـــده و برخ ـــراع ش ـــت اخت ـــی ثب ـــا حت از آنه
ـــا  ـــل دو ی ـــا حداق ـــت. در کل م ـــده اس ـــرح ش ـــا مط ـــطح دنی ـــار در س ب
ـــاس  ـــواده ســـمولینا پ ـــرا وارد خان ـــم کـــه اخی ـــد داری ســـه محصـــول جدی

شـــده ایـــم کـــه خانـــم دکتـــر کمالـــی توضیـــح بیشـــتر می دهنـــد.
 دکتـــر لیـــا کمالـــی: واقعیـــت ایـــن اســـت  کلمـــه خوبـــی 
ـــروه  ـــه گ ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــتفاده  کن ـــد R&D  اس ـــورد واح ـــه در م ک
صنعتـــی و پژوهشـــی  زر کامـــًا شـــبیه دانشـــگاه مـــی باشـــد کـــه 
تمامـــی فعالیتهـــای مختلـــف واحـــد مبنـــای علمـــی دارد و سیاســـت 
ـــد  ـــوالت جدی ـــه محص ـــه هرگون ـــت ک ـــورت اس ـــن ص ـــه ای ـــم ب ـــرکت ه ش
ـــود  ـــازی ش ـــه س ـــی بهین ـــا محصول ـــد و ی ـــعه یاب ـــد توس ـــی خواه ـــه م ک
ـــد  ـــاق بیافت ـــد اتف ـــی خواه ـــه م ـــدی ک ـــد جدی ـــوع فرآین ـــر ن و در کل ه
ـــرکت از  ـــارج از ش ـــورت خ ـــد بص ـــر الزم باش ـــد. اگ ـــی باش ـــه علم ـــر پای ب
ـــود.  ـــی ش ـــه م ـــک گرفت ـــی کم ـــی و تحقیقات ـــز علم ـــگاهها و مراک دانش
ـــی  ـــز علم ـــا مراک ـــه ب ـــت ک ـــور اس ـــع کش ـــدود صنای ـــز مح ـــاکارون ج زرم
ـــا را  ـــرد کاره ـــرد ب ـــورت ب ـــه بص ـــم ک ـــی کنی ـــعی م ـــکاری دارد و س هم

ـــم. ـــش ببری پی

ــه  ــه رتبـ ــه بـ ــا توجـ بـ
کـــه  ی  ا یســـته  شا
زرمـــاکارون در جهـــان دارد 
و در تولیـــد محصـــوالت 
ـــرآمد  ـــوآوری س ـــد و ن جدی
ـــان  را  ـــا محصوالتت ـــت، آی اس
ـــل و  ـــرکتهایی در داخ ـــا ش ب
ـــه  ـــور مقایس ـــارج کش ـــا خ ی

ــد؟ ــی کنیـ مـ
 دکتـــر کمالـــی : قطعـــا 
شـــرکت های بـــه روز دنیـــا در 
ـــه  ـــابه را تجزی ـــت مش ـــوزه صنع ح
و تحلیـــل می کنیـــم تـــا ببینیـــم 
وضعیـــت برندهـــای دنیـــا در 
ــه  ــف  چگونـ ــوالت مختلـ محصـ
اســـت؟ زمانیکـــه آنهـــا را آنالیـــز 
ــه ای  ــه مرحلـ ــه در چـ ــنجیم کـ ــز می سـ ــان را نیـ ــم، خودمـ می کنیـ
ـــم.  ـــی قرارداری ـــد مطلوب ـــا در ح ـــم و ی ـــد داری ـــه رش ـــاز ب ـــا نی ـــتیم. آی هس
همیشـــه ایـــن کار جـــزو نقشـــه راه گـــروه زر می باشـــد کـــه شـــامل 

ــود. ــز می شـ ــعه نیـ ــق و توسـ ــش تحقیـ بخـ
ـــد وارد  ـــول جدی ـــه محص ـــی ک ـــوالت و زمان ـــعه محص ـــث توس  در بح
ـــی  ـــورت  کار گروه ـــعه  بص ـــق و توس ـــد تحقی ـــا بای ـــود قطع ـــازار می ش ب
ـــد  ـــم آن واح ـــای مه ـــی از بازوه ـــد. یک ـــکاری کن ـــا هم ـــایر واحده ـــا س ب
ـــی  ـــه ای م ـــه زمین ـــد در چ ـــد کن ـــد رص ـــه می توان ـــت ک ـــگ اس مارکتین
ـــه  ـــای ک ـــم  و واحده ـــه کنی ـــازار عرض ـــه ب ـــدی را ب ـــول جدی ـــوان محص ت
بصـــورت مســـتمر بـــا تحقیـــق و توســـعه همـــکاری دارنـــد از جملـــه 
واحـــد تولیـــد، واحـــد  کنتـــرل کیفیـــت کـــه محصولـــی کـــه از هـــر 
لحـــاظ چـــه از نظـــر تغذیـــه و ســـامتی مناســـب اســـت وارد بـــازار 
می شـــود. محصوالتـــی کـــه ایـــده آن مـــی آیـــد از هـــر واحـــد کـــه 
ـــه کمـــک از خـــارج  ـــاز ب ـــر نی ـــی انجـــام مـــی شـــود و اگ ـــد بررســـی فن بیای
از ســـازمان باشـــد مثـــا محصولـــی را بـــرای بیمـــاران پـــی کـــی یـــو 
ـــک  ـــا ی ـــت و ب ـــی داش ـــه کار بالین ـــاز ب ـــه نی ـــرا ک ـــم چ Develop  کردی
ـــه  ـــم و ب ـــرار دادی ـــی ق ـــورد بررس ـــئله را م ـــکی  مس ـــوم پزش ـــگاه عل دانش
ـــگاههای  ـــا دانش ـــان  را ب ـــر از محصوالتم ـــیاری دیگ ـــورت بس ـــن ص همی

ـــم. ـــوده ای ـــک ب ـــور لین ـــف کش مختل

زرمـــاکارون بـــرای گـــروه هـــای خـــاص از جملـــه 
ـــه  ـــازار عرض ـــه ب ـــول ب ـــواران محص ـــاه خ ـــکاران، گی ورزش

ــد: ــی فرمائیـ ــی مـ ــوص توضیحاتـ ــن خصـ ــرده در ایـ کـ
ـــم  ـــاص داری ـــب خ ـــا مخاط ـــروه ی ـــد گ ـــی: چن ـــا کمال ـــر لی  دکت
کـــه یکـــی از آنهـــا ورزشـــکاران هســـتند کـــه بـــرای آنهـــا محصولـــی 
ـــر  ـــن آن دو براب ـــزان پروتئی ـــه می ـــم ک ـــت کردی ـــو درس ـــام پروفیت ـــه ن ب
و منبـــع فیبـــر اســـت و ریـــز مغـــذی باالیـــی دارد کـــه حتـــی بـــرای 
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ـــت. ـــتفاده اس ـــورد اس ـــم م ـــالمندان ه ـــه س ـــنی از جمل ـــر س ـــای دیگ گروهه
ـــه  ـــدم از 6 غل ـــر از آرد گن ـــه بغی ـــه اســـت ک ـــت غل ـــان هف  محصـــول دیگرم
دیگـــر از جملـــه جـــو، چـــاودار، ذرت، برنـــج، یـــوالف و کینـــوا اســـتفاده 
ـــد  ـــود را دارد و از دی ـــرد خ ـــه ف ـــر ب ـــی منحص ـــه ویژگ ـــر غل ـــه ه ـــم ک کردی
ریـــز مغـــذی و آمینـــو اســـید نســـبت بـــه گنـــدم برتـــری دارد و پاســـتا 
ـــا  ـــتیم ب ـــا توانس ـــد و م ـــود بیای ـــدم بوج ـــه از گن ـــت ک ـــن اس ـــش ای ـــم ذات ه
ـــمزه  ـــی خوش ـــود، محصول ـــظ ش ـــت آن حف ـــه باف ـــب ک ـــیون مناس فرموالس

ـــم. ـــازار کنی ـــدار را وارد ب و پرطرف
ـــای  ـــن ه ـــکاری انجم ـــا هم ـــه ب ـــوران ک ـــاه خ ـــرای گی ـــر ب ـــول دیگ محص
ـــه  ـــادی را فرمول ـــوالت زی ـــا، محص ـــی از آنه ـــت برخ ـــه درخواس ـــا ب وگان و بن
  B12 ـــا ویتامیـــن ـــاال داشـــته باشـــد و غنـــی شـــده ب ـــم کـــه پروتئیـــن ب کردی
ـــق  ـــا از طری ـــن تنه ـــن ویتامی ـــه ای ـــم چراک ـــه کردی ـــازار عرض ـــه ب ـــگا 3 ب و ام

ـــود. ـــی ش ـــدن م ـــی وارد ب ـــع حیوان مناب
ـــم  ـــازار خواهی ـــده وارد ب ـــاه آین ـــودکان از دو م ـــرای ک ـــر ب ـــی دیگ محصول
ـــرز  ـــکی الب ـــوم پزش ـــگاه عل ـــه دانش ـــودک و تغذی ـــان ک ـــا متخصص ـــم. ب کردی
همـــکاری کردیـــم و پاســـتاهای غنـــی شـــده و فـــوق العـــاده قـــوی کـــه 

اطفـــال یکســـال تـــا پانـــزده ســـال می تواننـــد از آن اســـتفاده کننـــد.
ـــرای تولیـــد محصـــوالت فانکشـــنال، پروبیوتیـــک و پریبیوتیـــک کارهـــای  ب

ـــد اســـت. ـــوارش بســـیار مفی ـــرای دســـتگاه گ ـــه ب ـــم ک ـــادی انجـــام دادی زی
ـــتفاده  ـــت اس ـــاکارون اس ـــه در زرم ـــتی ک ـــک سیاس ـــی: ی ـــدس داراب مهن
از مـــواد طبیعـــی اســـت بعنـــوان مثـــال در انـــواع محصـــوالت رنگـــی از 
ـــودر  ـــا پ ـــفناج وی ـــی اس ـــودر طبیع ـــا از پ ـــم ی ـــی کنی ـــتفاده م ـــبزیجات اس س

ـــم . ـــی کنی ـــتفاده م ـــز اس ـــل قرم ـــی  فللف طبیع

ــس  ــه از سـ ــد کـ ــی کنیـ ــنهاد مـ ــکاری را پیشـ ــه راهـ چـ
ــود؟ ــتفاده شـ ــی اسـ ــوص ماکارونـ مخصـ

ـــبتا  ـــران نس ـــی در ای ـــرف ماکارون ـــرانه مص ـــی : س ـــدس داراب  مهن
ـــرانه  ـــا س ـــا ب ـــی ایتالی ـــز 15 کشـــور اول هســـتیم ول ـــا ج خـــوب اســـت تقریب
ـــر  ـــه بخاط ـــتند ک ـــان هس ـــه اول در جه ـــو دارای رتب ـــاالی 35 کیل ـــرف ب مص
ـــران  ـــه در ای ـــج ک ـــد برن ـــت مانن ـــت درس ـــود اس ـــس موج ـــام س ـــواع و اقس ان
ـــم  ـــا ه ـــود. م ـــی ش ـــرف م ـــف مص ـــای مختل ـــنی ه ـــا و چاش ـــم ه ـــا طع ب
ـــم  ـــکار کردی ـــی هم ـــرکتهای ایتالیای ـــا ش ـــال 2017 ب ـــاکارون از س در زرم
ـــه از  ـــم. ک ـــف وارد کردی ـــات مختل ـــا ترکیب ـــی ب ـــس ماکارون ـــب و س 5 ترکی
ـــکالت  ـــر مش ـــی بخاط ـــد ول ـــی ش ـــیار خوب ـــتقبال بس ـــا اس ـــا از آنه ـــه ت س
ثبـــت ســـفارش و بحـــث واردات، جلـــوی واردات ســـس گرفتـــه شـــد و 
ـــب  ـــده متناس ـــال آین ـــاهلل در س ـــه ان ش ـــد ک ـــاری ش ـــق اجب ـــث توفی باع
ذائقـــه مـــردم کشـــورمان ســـه ســـس مخصـــوص ماکارونـــی را تولیـــد و 

ـــم. ـــه کنی عرض

بحث تحریم چه تاثیری در تولید و صادرات داشته است؟
ـــدودی  ـــا ح ـــه ت ـــواد اولی ـــن م ـــث تامی ـــی: در بح ـــدس داراب  مهن
ــدی  ــته بنـ ــات بسـ ــویم. ملزومـ ــی شـ ــت مـ ــت حمایـ ــمت دولـ از سـ

ـــط  ـــتند، فق ـــی هس ـــرا داخل اکث
ـــه  ـــت ک ـــت اس ـــانات قیم نوس
ــت. در  ــادی اسـ ــث اقتصـ بحـ
ـــین آالت  ـــات، ماش ـــورد قطع م
ـــروه  ـــک گ ـــم ی ـــرات ه و تعمی
ـــم  ـــوی داری ـــی ق ـــی و اجرای فن
ـــاز  ـــی نی ـــظ ب ـــن لح ـــه از ای ک

از خارجـــی هســـتیم . 

تعامــل بــا فروشــگاههای 
زنجیــره ای بــه چــه 

صــورت اســت؟ آیــا در ایــن خصــوص 
مشــکلی وجــود دارد؟

ـــم  ـــرف و ک ـــت پرمص ـــی، صنع ـــت ماکارون ـــی: صنع ـــدس داراب  مهن
ـــه  ـــبت ب ـــم نس ـــه داری ـــی ک ـــود پایین ـــیه س ـــر حاش ـــت و بخاط ـــودی اس س
ـــکل  ـــوص مش ـــن خص ـــت و در ای ـــر اس ـــان راحتت ـــوالت کارم ـــایر محص س

ـــم . ـــا نداری ـــا آنه ـــی ب خاص

 آیا  گندم دوروم  واردات دارید؟
 مهنـــدس دارابـــی: تـــا چندیـــن ســـال پیـــش مقـــداری وارد و 
مقـــداری در داخـــل کشـــت مـــی شـــد ولـــی از آن بـــه بعـــد کامـــال در 

ــم. ــر واردات نداریـ ــود و دیگـ ــت می شـ ــور کشـ ــل کشـ داخـ

ـــتیتو  ـــا انس ـــه زر ب ـــوص تفاهنام ـــی در خص ـــر کمال ـــم دکت خان
ـــد: ـــی بفرمائی ـــه توضیحات تغذی

ـــه  ـــگاهها تفاهنام ـــایر دانش ـــا س ـــه ب ـــتیتو تغذی ـــا انس ـــا ب ـــه تنه ـــه ن  بل
ـــیون و  ـــگاه کارفرموالس ـــا دو دانش ـــان ب ـــر همزم ـــال حاض ـــه در ح ـــم ک داری

ـــم. ـــام می دهی ـــان انج ـــوالت جدیدم ـــرای محص ـــی ب بالین
ـــذب  ـــت در ج ـــته اس ـــروه زر تواس ـــول ، گ ـــد محص ـــث تولی ـــر بح ـــالوه ب ع
نیـــروی انســـانی خصوصـــاً مقاطـــع تحصیـــالت تکمیلـــی خـــوب عمـــل 
کنـــد. بســـیاری از افـــراد phd عالقمندنـــد جـــذب دانشـــگاه و هیئـــت 
ـــوند  ـــت ش ـــذب صنع ـــد ج ـــته ان ـــا توانس ـــیاری از آنه ـــه بس ـــوند ک ـــی ش علم
و کار مربـــوط بـــه رشـــته را انجـــام دهنـــد و مهمتـــر از همـــه رضایـــت 
ـــند  ـــول باش ـــد محص ـــا در تولی ـــه تنه ـــه ن ـــد. چراک ـــت بیاورن ـــغلی را بدس ش
ـــاب  ـــاالی 4 کت ـــال ب ـــدند. در س ـــی وارد ش ـــای پژوهش ـــوزه ه ـــا در ح و توام
ـــگاهی  ـــاپ دانش ـــال چ ـــه کام ـــم ک ـــن داری ـــه و تدوی ـــف، ترجم ـــورت تالی بص

ـــوند. ـــی ش م
در تولیـــد محتـــوای علـــم در ســـطح بیـــن المللـــی در چهـــار ســـال  
ـــی  ـــده و کانفکشـــنری فعالیـــت خوب گذشـــته در حـــوزه پاســـتا، شـــیرین کنن
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داشـــتیم. 
ـــای  ـــال ه ـــن ژورن در بهتری

دنیـــا بـــا ایمپکتهـــای بـــاال، اخیـــرا در دو مـــاه 
گذشـــته در ژورونـــال ترنـــدز چـــاپ کردیـــم. در بحـــث انتشـــار مقالـــه 

بـــا دانشـــگاههای مختلـــف همـــکاری داریـــم. در زمینـــه علمـــی کامـــًا 
ـــت  ـــیم و حمای ـــته باش ـــکاری داش ـــا هم ـــر ج ـــا ه ـــت ب ـــاز اس ـــتمان ب دس
ـــود  ـــعه  وج ـــق و توس ـــرای تحقی ـــوص ب ـــن خص ـــز در ای ـــره نی ـــت مدی هیئ

دارد.

ـــع  ـــوم و صنای ـــره عل ـــتمین  کنگ ـــت و هش ـــوص بیس در خص
ـــهرک  ـــاه در ش ـــفند م ـــم اس ـــارم و پنج ـــه چه ـــران ک ـــی ای غذای

صنعتـــی زر برگـــزار می شـــود توضیحاتـــی بفرمائیـــد؟
ـــع  ـــوم و صنای ـــره عل ـــتمین کنگ ـــت و هش ـــی : بیس ـــدس داراب  مهن
ــور  ــع غذایـــی کشـ ــداد علمـــی صنایـ ــران معتبرتریـــن رویـ غذایـــی ایـ
ـــرای  ـــه ب ـــد ک ـــزار می ش ـــط برگ ـــگاههای مرتب ـــال در دانش ـــر س ـــت. ه اس
ـــرکت برگـــزار می شـــود. بخاطراینکـــه مـــا خـــود  اولیـــن بـــار در یـــک ش
ـــی  ـــع علم ـــگاه جام ـــک دانش ـــروه زر دارای ی ـــم و گ ـــگاهی می دانی را دانش
کاربـــردی صنایـــع غذایـــی اســـت. مـــا خودمـــان را از دانشـــگاه جـــدا 
ـــف،  ـــگاههای مختل ـــا دانش ـــاط ب ـــم و ارتب ـــد عل ـــم در تولی ـــم و ه نمی دانی
ـــره  ـــزاری کنگ ـــق برگ ـــه توفی ـــه ب ـــا توج ـــم  و ب ـــظ کردی ـــاط را حف ـــا ارتب م
ـــن و پژوهشـــگران  ـــاتید، متخصصی ـــوت از اس ـــا دع ـــی زر ب در شـــهرک صنعت
دعـــوت کردیـــم و مقـــاالت ارســـال کردنـــد . بـــا ایـــن شـــکل ارتبـــاط 
ـــن  ـــم .ای ـــظ کردی ـــن حف ـــکل ممک ـــن ش ـــه بهتری ـــگاه را ب ـــت و دانش صنع

کنگـــره هـــم بصـــورت حضـــوری و هـــم آنایـــن برگـــزار می شـــود.
ـــع  ـــوم و صنای ـــن عل ـــکاری انجم ـــا هم ـــره ب ـــن کنگ ـــی: ای ـــر کمال دکت
ـــدی  ـــر مه ـــی آن دکت ـــر اجرای ـــه دبی ـــود ک ـــزار می ش ـــران برگ ـــی ای غذای
ـــی آن  ـــر علم ـــل، دبی ـــام مدیرعام ـــم مق ـــره و قائ ـــت مدی ـــو هیئ ـــی عض امین
ـــت  ـــو هیئ ـــگاه و عض ـــی دانش ـــت علم ـــو هیئ ـــی عض ـــد حجت ـــر محم دکت

ـــد حســـین  ـــر محم ـــز دکت ـــره نی ـــس کنگ ـــن و رئی ـــره انجم مدی
عزیـــزی رئیـــس هیئـــت مدیـــره انجمـــن علـــوم و صنایـــع 
ـــروه  ـــی گ ـــکاران علم ـــه داوری از هم ـــی هســـتند. در کمیت غذای
زر نیـــز حضـــور دارنـــد. مقـــاالت مختلـــف از اقصـــی نقـــاط 
ـــده  ـــه ش ـــتر پذیرفت ـــورت اورال و پوس ـــه ص ـــیده ب ـــور رس کش
ـــت  ـــف اس ـــای مختل ـــده ه ـــن ای ـــد گرفت ـــش جدی ـــت و بخ اس
کـــه صاحبنظـــران ارســـال کنیـــم. بخـــش هـــای متفـــاوت 
ـــی  ـــای قبل ـــره ه ـــره را از کنگ ـــن کنگ ـــه ای ـــم ک ـــری داری دیگ
ـــت  ـــاط صنع ـــم ارتب ـــره ه ـــی کنگ ـــعار اصل ـــد. ش ـــزا می کن مج
بـــا دانشـــگاه اســـت. بـــا تـــوری کـــه از شـــهرک صنعتـــی زر 
نیـــز گذاشـــیم دیـــدن خطـــوط high tech  بـــرای همـــه 

متخصصیـــن جـــذاب اســـت.

ــرکت ها را  ــا شـ ــکاری بـ ــکل ها و همـ ــش تشـ نقـ
چگونـــه ارزیابـــی می فرمائیـــد؟

ـــا  ـــود را ب ـــاط خ ـــاکارون ارتب ـــی : زرم ـــدس داراب  مهن
ــه صنعـــت و  ــاق بازرگانـــی و خانـ تشـــکل های مختلـــف، اتـ
ـــره  ـــت مدی ـــرده اســـت، همـــکاران و اعضـــای هیئ ـــدن... حفـــظ ک مع
مـــا در جلســـات مختلـــف بصـــورت مســـتمر حضـــور دارنـــد. در قانـــون 
گذاری هـــا و ابـــاغ یـــا دســـتور العمل هـــا چـــه در کمیته هـــای مختلـــف 
ـــه  ـــا ک ـــم گیری ه ـــه در تصمی ـــذا و دارو چ ـــازمان غ ـــتاندارد و س ـــی اس فن
ـــد و  ـــور دارن ـــا حض ـــص م ـــکاران متخص ـــود، هم ـــاغ می ش ـــع اب ـــه صنای ب
ـــوان  ـــت را بعن ـــر صنع ـــم نظ ـــود می دانی ـــه خ ـــازار وظیف ـــدر ب ـــوان لی ـــه عن ب

ـــم. ـــس کنی ـــی منعک ـــت ماکارون ـــن صنع ـــده انجم نماین

ــذا و دارو  ــتاندارد و غـ ــای اسـ ــازمان هـ ــوازی کاری سـ مـ
همچنـــان وجـــود دارد؟

ـــورد  ـــت، م ـــده اس ـــر ش ـــی بهت ـــت خیل ـــی: وضعی ـــدس داراب  مهن
خاصـــی بـــا هیچکـــدام از ایـــن ســـازمان ها نداریـــم.

و سخن پایانی؟
 مهنـــدس دارابـــی: در بحـــث حمایـــت از تولیدکننـــده و واقـــع 
گـــرا بـــودن قیمت هـــا ســـت. یکســـری از صنایـــع را در عرضـــه محـــدود 
ـــام  ـــت تم ـــت و روی قیم ـــکل نیس ـــن ش ـــات بدی ـــی در ملزوم ـــد ول می کنن
شـــده تاثیـــر می گـــذارد و حاشـــیه ســـود را کـــم می کنـــد. گرچـــه بـــا 
ـــته  ـــی نداش ـــش قیمت ـــچ افزای ـــه هی ـــت ک ـــاه اس ـــاکارون 16 م ـــار زرم افتخ
ـــورت  ـــات ص ـــت ملزوم ـــر قیم ـــارت ب ـــت نظ ـــن اس ـــار ای ـــی انتظ ـــت. ول اس
ـــان  ـــار نوس ـــواره دچ ـــات هم ـــت ملزوم ـــت و کیفی ـــفانه قیم ـــرد و متاس پذی
ـــت  ـــرل قیم ـــوص کنت ـــت در خص ـــازمان حمای ـــت س ـــیار خوبس ـــت . بس اس
تنهـــا تولیدکننـــده را نبینـــد و ابتـــدای زنجیـــره یعنـــی مـــواد اولیـــه و 
ـــر  ـــارت ب ـــت نظ ـــرل قیم ـــای کنت ـــی از راهه ـــد و یک ـــم ببین ـــات را ه ملزوم

ـــد.  ـــط تولی ـــه فق ـــت ن ـــره اس کل زنجی
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ــذه در  ــای متخ ــری ه ــم گی ــت تصمی چندیس
خصــوص صــادرات، رونــد فعالیت هــای صادراتــی 
بــرای تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان را بیش از 
پیــش پــر زحمت تــر و کــم رونــق تــر نمــوده و به 

مــرور بــه ســمت توقــف ســوق مــی دهــد.
ســوالی کــه مطمئنــا بــرای تمــام فعالیــن ایــن 
ــه در  ــت ک ــن اس ــد ای ــد آم ــش خواه ــوزه پی ح
ــا و  ــاک ه ــه م ــا چ ــری ه ــم گی ــه تصمی اینگون
ــی شــوند؟ از چــه  ــه م ــی در نظــر گرفت معیارهای
ــی  ــری م ــره گی ــن به ــاوران و ناصحی ــروه مش گ

ــود؟ ش
آیــا قبــل از رونــد تجــاری و تنهــا در رونــد 
ــه ایــن نکتــه کــه ممکــن اســت تولیــد  تولیــد، ب
ــه کــم و زحمــت بســیار  ــه لحــاظ صرف ــده ب کنن
ــف  ــه توق ــم ب ــی تصمی ــی معن ــای ب ــه ه و هزین
ــا  ــرد، توجــه شــده اســت؟ آی ــت خــود بگی فعالی
بــه تبعــات ایــن تصمیم فکــر شــده اســت؟ خروج 
ــای  ــت ه ــیاری از فعالی ــف بس ــا، توق ــرمایه ه س
ــتقیم،  ــر مس ــا غی ــتقیم ی ــط مس ــادی مرتب اقتص
افزایــش بیــکاری کــه در حــال حاضــر نیــز عــدد 

ــت و … ؟! ــرش نیس ــاع و پذی ــل دف آن قاب
بــا توجــه بــه رونــد بــدون توقــف و غیــر موجــه 
ــرای  ــش قیمــت هــای تمــام شــده ب ــورم، افزای ت
ــرخ  ــی ن ــی ثبات ــو و ب ــک س ــدگان از ی تولیدکنن
ــر منطقــی آن از ســوی دیگــر،  ارز و نوســانات غی
امــر صــادرات را بــه مــرور تبدیــل بــه امــری غیــر 
ــول  ــات ارزش پ ــز ثب ــرد، و نی ــد ک ــن خواه ممک

و ارز در کشــورهای هــدف صادراتــی و تــورم 
ــران  کنتــرل شــده در ایــن کشــورها، واردات از ای
ــده و غیــر  ــه معاملــه ای زیان را هــر چــه بیشــتر ب
منطقــی تبدیــل کــرده و به مــرور کاالهــای ایرانی 
ــن کشــورها حــذف  ــت از ســبد واردات ای ــه نوب ب
خواهنــد شــد و کشــورهای رقیــب ماننــد ترکیــه، 
ــدگان  ــد کنن ــی تولی ــی و حت ــورهای اروپای کش
عرب باالخص عربســتان ســعودی بــدون پرداخت 
هیــچ هزینــه بازاریابــی و تبلیغــات و به مــدد قوی 
ــن  ــه نشــده و قوانی ــای مطالع ــری ه ــم گی تصمی
جدیــد در ایــران، به راحتــی جایگزیــن محصوالت 
ایرانــی در بازارهــای هــدف خواهند شــد، چنانچه 
تصمیــم گیرنــدگان دسترســی بــه بازارهــای 
ــد  ــه وضــوح خواهنــد دی هــدف داشــته باشــند ب
کــه خــروج ایــران از کلیــه بازارهــای صادراتــی به 

ــادن اســت. ــاق افت ســرعت در حــال اتف
ــت  ــر پرداخ ــی ب ــادره مبن ــر ص ــنامه اخی بخش
ــرای محصــوالت لبنــی اعــم از  عــوارض اضافــی ب
ــی چــه  شــیر خشــک، خامــه، کــره و کــره حیوان
ــت؟  ــته اس ــباتی داش ــی و محاس ــای مطالعات مبن
ــنامه را  ــن بخش ــده در ای ــام ش ــوارض اع ــر ع اگ
بــه تعرفــه هــای گمرکــی، افزایــش هزینــه هــای 
ــی در  ــزار ریال ــا ۴۰ ه ــان ۳۰ ت ــل، زی ــل و نق حم
فــروش هــر دالر در ســامانه نیمــا، افزایــش قیمت 
ملزومــات و مــواد اولیه بــر اســاس دالر بــازار آزاد، 
ــف  ــی و تعری ــای جانب ــه ه ــا و هزین ــات ه مالی
ــادی و  ــف ع ــام وظای ــرای انج ــازمانها ب ــده س نش

ــران  ــول در ای ــده محص ــام ش ــت تم ــه قیم … ب
اضافــه شــود آیــا تــوان یــا توجیهــی بــرای تولیــد 
باقــی مــی مانــد؟ قبــل از تفکــر و تعقــل در زمینه 
ــرل  ــرای کنت ــکاری ب ــا راه ــد و صــادرات، آی تولی
مشــکات بــازار داخلــی اندیشــیده شــده اســت؟ 
تــورم روزانــه و کاهــش تــوان خریــد مــردم، 
کوچکتــر شــدن ســفره هموطنــان، افزایــش 

ــزه و . . . ــش ب ــکاری، افزای بی
متاســفانه کشــورهای رقیــب امکانــات و 
ــه  ــزش در زمین ــرای انگی ــیاری ب ــازات بس امتی
فعالیــت اقتصــادی، تولیــد و صــادرات بــرای 
ســرمایه گــزاران داخلــی و خارجــی خــود در 
ــر  ــات اخی ــفانه اتفاق ــا متاس ــد ام ــی گیرن ــر م نظ
ــای  ــری ه ــم گی ــده از تصمی ــه برآم ــران ک در ای
ــف  ــرای توق ــزش ب ــت، انگی ــده اس ــه نش مطالع
کســب و کارهــا، خــروج ســرمایه هــا و ایــده هــا را 

ــت. ــش داده اس ــدت افزای ــه ش ب
اگــر تصمیــم گیرنــدگان و ایــده دهنــدگان 
اتفاقــات اخیــر تــا بــه حــال فعالیــت تولیــدی یــا 
بازرگانــی انجام داده باشــند بی شــک پاســخگوی 
ســواالت نخواهنــد بــود و مــی بایســت بــه جــای 
اندیشــیدن بــه وضعیــت موجــود بــه فکــر یافتــن 
توجیهــی بــرای ایــن حجــم از تصمیمــات اشــتباه 

و بــی ســر انجــام باشــند.
و ای کاش تصمیــم گیرنــدگان و ایده دهنــدگان 
در هــر زمینه ای در کشــور، افــرادی مرتبــط، آگاه 

و زحمــت کشــیده در آن حوزه باشــند.

علی خانی
فعال حوزه صادرات

قـوت گرفتن 
خطر کاهش و توقف 
صادرات و تولید 
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عبداهلل قدوسی
مدیرعامل شرکت  پگاه
شخصیت صنعت غذای 

سال 98

غالمعلی  سلیمانی 
شرکت کاله 

شخصیت صنعت غذای 
سال 89

مرتضی سلطانی
شرکت زر ماکارون 

شخصیت صنعت غذای 
سال 90

فردین عالیزاد 
شرکت سن ایچ 

شخصیت صنعت غذای 
سال 91

احمد فتح الهی
 شرکت سبزی ایران 

شخصیت صنعت غذای 
سال 92

مهدی کریمی تفرشی 
شرکت گلها 

شخصیت صنعت غذای 
سال 94

احمد صادقیان 
شرکت تک ماکارون 

شخصیت صنعت غذای 
سال 93

علی شریعتی مقدم 
شرکت نوین زعفران 

شخصیت صنعت غذای 
سال 95

بزرگمهر دادگر
شرکت دوشه آمل 

شخصیت صنعت غذای 
سال 96

صمد رسولوی بنیس
مدیرعامل شرکت درنا

شخصیت صنعت غذای 
سال 97

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

گذشته شخصیت صنعت غذا انتخاب گردید. 
این شخصیت نمونه حسین مصطفی زاده، 

مدیر هلدینگ بیژن می باشد.
 نظرات تنی چند از اهالی صنعت غذا درباره 

ایشان را می خوانیم:

شخصیت صنعت غـذای
ســـال 99

جناب آقای مهندس مصطفی زاده عالوه بر متحول کردن شرکت صنایع غذایی بیژن و گسترش تنوع تولیدات آن با ایجاد اشتغال و سایتهای مختلف در 
صنعت پخش نیز موفق عمل کردند و حضور فعال در سراسر کشور دارند.

دکتر فاطمه کاشانی، نایب رئیس هیئت مدیره باشگاه صنایع غذایی آریا :

گروه بیژن در چند سال گذشته از موفقترین شرکت های صنایع غذایی بوده است که با بزرگ کردن سبد کاالیی خود، نگاه ها را به خود جلب کرد. بدون 
شک این موفقیت مرهون مدیریت این شرکت، جناب آقای حسین مصطفی زاده است. انتخاب ایشان بعنوان شخصیت سال ۱۳۹۹ را تبریک می گویم و 

برایشان در ادامه راه آرزوی توفیق بیشتر دارم.

مهندس فرشید بختی، مدیر اجرایی انجمن علوم و صنایع غذایی ایران :



36

INDUSTRY

Food Industry Magazine

F
o

o
d

 I
n

d
u

s
tr

y 
M

a
g

a
z

in
e

ــد و  ــی کنیـ ــان را معرفـ ــا خودتـ لطفـ
بفرمائیـــد از چـــه زمـــان وارد صنعـــت 

نـــان شـــدید؟
بـــه نـــام خـــدا.  نامـــی بابایـــی قائـــم مقـــام 
ــرکت  ــره شـ ــو هیئـــت مدیـ ــل و عضـ مدیرعامـ
نامـــی نیـــک نهـــاد هســـتم کـــه یکـــی از 
ـــد.  ـــان« میباش ـــه ن ـــش » س ـــن برندهای معروفتری
تحصیـــل کـــرده رشـــته MBA زیرشـــاخه 
مارکتینـــگ در کشـــور اتریـــش هســـتم و چندیـــن 
ـــغولم.حدود  ـــان مش ـــه ن ـــه در س ـــت ک ـــال اس س
14 ســـال اســـت کـــه شـــرکت توســـط پـــدر و 
مـــادر بنیـــان گـــذاری شـــده و نـــام شـــرکت از 
ـــی  ـــاد = نام ـــی و نیکـــی ونه ـــام فرزندانشـــان )نام ن

نیـــک نهـــاد ( گرفتـــه شـــده اســـت.

ـــه  ـــان، تاریخچ ـــه ن ـــرکت س ـــی از ش کم
ـــد. ـــرکت بگوئی ـــن ش ـــدات ای و تولی

ــار و  ــاحت 1/5 هکتـ ــا مسـ ــرکت بـ ــن شـ ایـ

بـــا ســـرمایه گذاری 100 میلیـــون دالر بـــا 
ـــال 1۳۸۷  ـــن در روز در س ـــد 50 ت ـــت تولی ظرفی
در شـــهرک صنعتـــی بهارســـتان بـــا مشـــارکت 
گـــروه صنعتـــی »کاک« هلنـــد افتتـــاح شـــد. 
بهره منـــدی از پیشـــرفته ترین ماشـــین آالت 
و تجهیـــزات تمـــام اتوماتیـــک بـــدون دخالـــت 
دســـت در محیطـــی کامـــا بهداشـــتی و حفاظـــت 
شـــده و فرآینـــد پیشـــرفته تولیـــد و تخمیـــر و 
ـــان و  ـــوع ن ـــش از 20 ن ـــد بی ـــاال در تولی ـــوع ب تن
ـــان در روز ،  ـــن ن ـــد 150 ت ـــت تولی ـــروزه ظرفی ام
ـــان  ـــت ن ـــه ســـتاره صنع ـــان« را ب شـــرکت »ســـه ن

ایـــران تبدیـــل کـــرده اســـت.
پروســـه تولیـــد نـــان مـــدرن کارخانـــه ای بـــا 
ـــاوت اســـت. ـــان ســـنتی و کارگاهـــی بســـیار متف ن

ـــه ای  ـــان کارخان ـــدی ن ـــوالت تولی ـــداد محص تع
ـــد  ـــاال میباش ـــاژ ب ـــا و تن ـــت اع ـــا کیفی ـــم و ب ک
ـــرای  ـــادی ب ـــه اقتص ـــه توجی ـــت ک ـــن اس و همی

تولیـــد ایجـــاد میکنـــد.

تعامـــل ســـه نـــان بـــا فروشـــگاه های 
زنجیـــره ای بـــه چـــه صـــورت اســـت، 
آیـــا بـــرای بهبـــود خدمـــات بـــه 
ــد؟ ــنهادی داریـ ــدگان پیشـ تولیدکننـ

بـــه دلیـــل کیفیـــت محصـــوالت ســـه نـــان و 
مطـــرح بـــودن نـــام شـــرکت در بـــازار تعامـــل 
ـــم.  ـــره ای داری ـــای زنجی ـــگاه ه ـــا فروش ـــی ب خوب
ـــن  ـــا تامی ـــکل م ـــا مش ـــر تنه ـــال حاض ـــی در ح ول
ـــه  ـــدی و عرض ـــورت نق ـــه بص ـــواد اولی ـــد م و خری
محصـــوالت بـــه فروشـــگاه هـــای زنجیـــره ای 
ـــال  ـــه س ـــدود س ـــد و ح ـــاری میباش بصـــورت اعتب
اســـت کـــه بـــه دلیـــل شـــرایط اقتصـــادی بـــه 
ایـــن ترتیـــب بـــا فروشـــگاه هـــای زنجیـــره ای 

همـــکاری داریـــم.
ــا فروشـــگاه  بطـــور کلـــی میشـــود گفـــت بـ
هـــای زنجیـــره ای مشـــکل خاصـــی نداشـــته و 

برنـــد اول آنهـــا هســـتیم.

عضو هیئت مدیره
شرکت نامی نیک نهاد

گفتگو با

نامی بابایی

نــان همــواره جــزء اصلــی ســفره ایرانیــان و قــوت غالــب آنهــا بــوده اســت. در چنــد ســال اخیــر نــان هــای حجیــم و نیمــه حجیــم صنعتــی بــا بســته 
بنــدی هــای بهداشــتی توســط شــرکت هــای پیشــرو در ایــن زمینــه بــه بــازار عرضــه شــده اســت. چنــد ســالی اســت شــرکت نامــی نیــک نهــاد کــه 
اغلــب مــا بــا برنــد ســه نــان مــی شناســیم بــا دســتگاه هــای تمــام اتوماتیــک اقــدام بــه تولیــد نــان هــای بــا کیفیــت و متنــوع نمــوده اســت. از ایــن رو 

پــای صحبــت نامــی بابایــی قائــم مقــام مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــره نشســتیم و گفتگــوی کوتاهــی بــا ایشــان داشــتیم.

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      اسفندماه 1400      شماره 41 دوره جدید )146(      
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تاثیــر کرونــا بــر اســتفاده آحــاد جامعــه 
ــدی و  ــته بن ــم و بس ــای حجی ــان ه از ن

ــود؟  ــه ب ــتی چ بهداش
قطعا کرونا بی تاثیر نبوده و و باعث شـده سـطح 
اطالعـات مردم نسـبت بـه اسـتفاده از نـان مدرن 
کارخانـه ای افزایش پیدا کند.امـروزه همه چیز رو 
به سـمت مدرنیته شـدن اسـت و طبیعتـا نان هم 

از این قضیه مسـتثنی نیسـت.
چیــزی کــه ســه نــان را متمایــز میکنــد عــالوه 
ــره  ــت به ــا کیفی ــه ب ــواد اولی ــتفاده از م ــر اس ب
ــد  ــد تولی ــا در فرآین ــوژی روز دنی ــری از تکنول گی

ــد میباش

اکنــون دولــت بــرای نــان ســنتی یارانــه 
تخصیــص میدهــد، چــه پیشــنهادی 
داریــد کــه قســمتی از  ایــن یارانــه جهــت 
ــا کیفیــت بســته  ــان هــای ب اســتفاده از ن
ــالم و  ــای س ــان ه ــم و ن ــدی و حجی بن

ــود؟ ــی ش رژیم
ما در شروع کار خود زمانی که آرد دولتی هر کیلو 
45 تومان بود کار خود را با خرید آرد آزاد هرکیلو 
450 تومان آغاز نمودیم و این یعنی اختالف ده 
برابری و به این موضوع هزینه لجستیک و بسته 
بندی و تامین سایر مواد اولیه با کیفیت هم اضافه 

کنید.

االن اوضاع کمی بهتر شده و با باال رفتن تناژ تولید 
و بهره گیری از خطوط تولید بصورت شبانه روزی 

توجیه اقتصادی ایجاد شده است.
ولـی ظاهـرا اخبـاری از گوشـه و کنـار در جهت 
آزاد کـردن نرخ آرد شـنیده میشـود که اگـر برای 
همه یکسـان باشـد مشـکلی نخواهد بود تا شرایط 

رقابت سـالم سـازی شود.

آیـــا شـــعارهای ســـال کـــه توســـط 
ـــد  ـــت از تولی ـــرای حمای ـــری ب ـــام رهب مق
صـــورت مـــی گیـــرد، اجرایـــی شـــده 
ــئولین  ــاری از مسـ ــه انتظـ ــت؟ چـ اسـ

بـــرای رفـــع موانـــع تولیـــد داریـــد؟ 
ــتیبانی ها  ــد، پشـ ــال 1400 » تولیـ ــعار سـ شـ
ــا در  ــکل هـ ــر تشـ ــا« در اکثـ ــع زدایی هـ و مانـ
حالـــت شـــعارگونه خـــود بقـــی مانـــده ، بطـــور 
ــان  ــذ نشـ ــدد اخـ ــا درصـ ــه مـ ــال مجموعـ مثـ
ـــد  ـــد تولی ـــط جدی ـــدازی خ ـــرای راه ان ـــالمت ب س
ـــا  ـــت ام ـــالش اس ـــال ت ـــه در ح ـــت ک ـــاه هاس م

همچنـــان موفـــق بـــه ایـــن امـــر نشـــدیم.

بـا توجـه بـه زمـان محـدود مانـدگاری 
در انـواع نـان آیـا در کشـور صـادرات نان 

داریـم؟
در حال حاضر خیر

اولویـت و تـالش فعلی مـا رسـاندن نان سـالم و 
کامـل و مغـذی بـه هموطنانمان اسـت.

نوسـانات ارزی چه تاثیری بـر قیمت تمام 
شـده محصوالت و مسـایل مربوط بـه تولید 

گذاشـته است؟
بـه دلیـل اینکـه تمامـی تجهیـزات تولیـدی و 
بخشـی از مـواد اولیـه وارداتی می باشـد شـرکت 
نامی نیک نهاد نیز مانند سـایر صنایع از نوسـانات 

ارزی آسـیب دیده اسـت

بـــرای حفـــظ اعتمـــاد مصـــرف 
کننـــدگان چـــه راهکارهایـــی را دنبـــال 

ــد؟ ــی کنیـ مـ
ـــرلوحه  ـــه س ـــالمت را همیش ـــت و س ـــا کیفی م
کارمـــان قـــرار دادیـــم و بـــا حفـــظ آن اعتمـــاد 

مصـــرف کننـــدگان را جلـــب میکنیـــم.
ـــا  ـــرای م ـــی ب ـــد محصول ـــر تولی ـــال اگ ـــور مث بط
ـــه نداشـــته باشـــد بجـــای  از نظـــر اقتصـــادی توجی
ـــالمت  ـــم و س ـــول بکاهی ـــت محص ـــه از کیفی اینک
ـــح  ـــم ترجی ـــر بیندازی ـــه خط ـــده را ب ـــرف کنن مص
ـــود  ـــد نش ـــر تولی ـــول دیگ ـــه آن محص ـــم ک میدهی
ـــد  ـــمش میباش ـــردو کش ـــان گ ـــارز آن ن ـــال ب و مث

ـــود. ـــد نمیش ـــر تولی ـــه دیگ ک

بـــا حضـــور رئیـــس جمهـــور از خانـــم دکتـــر 
ـــروه  ـــل گ ـــادی ابراهیمـــی، مدیرعام ـــاج آب ـــم ت مری
دانـــش بنیـــان تـــک ژن زیســـت بـــه عنـــوان 

ـــد. ـــل آم ـــه عم ـــر ب ـــد تقدی ـــوی خردمن بان
ــذا،  ــت غـ ــی و صنعـ ــزارش کارآفرینـ ــه گـ بـ
ـــم  ـــور مراس ـــه منظ ـــد ب ـــوی خردمن ـــش بان همای
ـــرا)س(، روز زن  ـــرت زه ـــاد حض ـــت می بزرگداش

ـــا  ـــاه ب ـــن م ـــنبه ۳ بهم ـــوان، یکش ـــل از بان و تجلی
ـــور و  ـــس جمه ـــی رئی ـــیدابراهیم رئیس ـــور س حض
ـــواده  ـــان و خان ـــور زن ـــاون ام ـــی مع ـــیه خزعل انس
رئیس جمهـــور در ســـالن اجـــاس ســـران 

برگـــزار شـــد.
گفتنـــی اســـت، شـــرکت دانش بنیـــان 
تـــک ژن زیســـت ، بـــه عنـــوان اولیـــن شـــرکت 
تولیدکننـــده صنعتـــی میکروارگانیســـم های 
کاربـــردی در صنایـــع غذایـــی و مکملهـــای 
ــد.  ــیس شـ ــال ۱۳۸۳ تأسـ ــک در سـ پروبیوتیـ
ــزات  ــری از تجهیـ ــا بهره گیـ ــرکت بـ ــن شـ ایـ

ــگاه های  ــدازی آزمایشـ ــد، راه انـ ــرفته تولیـ پیشـ
ـــن  ـــا آخری ـــق ب ـــت مطاب ـــرل کیفی تخصصـــی، کنت
اســـتانداردهای بین المللـــی و ســـرمایه گذاری 
ــد  ــم تولیـ ــش حجـ ــتای افزایـ ــم در راسـ عظیـ
صنعتـــی، بـــه بومیســـازی تولیـــد ایـــن 

ــت. ــوده اسـ ــدام نمـ ــن اقـ ــوالت نویـ محصـ
ـــاج  ـــم ت ـــر مری ـــزارش، دکت ـــن گ ـــاس ای ـــر اس ب
ـــروه  ـــت گ ـــر مدیری ـــاوه ب ـــی، ع ـــادی ابراهیم آب
ـــن  ـــس انجم ـــک ژن زیســـت، رئی ـــان ت ـــش بنی دان
ـــز  ـــور نی ـــودمند کش ـــای فراس ـــک و غذاه پروبیوتی

ـــد. ـــی باش م

دکتر مریم تاج آبادی 
مدیرعامل گروه دانش بنیان تک ژن زیست 
عنوان بانـوی خردمند را دریـافت نمود
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نرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کالن به شمار می رود که تغییرات 
و سیاست های مرتبط با آن بر سایر متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار است. 
درآمدهای ارزی ایران به علت وابستگی شدید به فروش نفت و گاز همواره از 
رخدادهای سیاسی و اقتصادی بین المللی متاثر بوده است. از اردیبهشت ماه 
۱۳۹۷ و با خروج آمریکا از برجام یک شوک ارزی به اقتصاد کشور وارد شد و 

پس از آن نرخ ارز به طور نوسانی و با شیب بسیار افزایش یافت.
 در ادامه با اعمال انواع تحریم های نفتی و بانکی، درآمدهای ارزی نیز به شدت 
کاهش یافت که دولت و بانک مرکزی را مجبور به صدور انواع بخشنامه ها و 
اعمال انواع سیاست های ارزی و این موضوع تولید و واردات را دچار اختالل 
کرد. از مهم ترین این سیاست ها تثبیت نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی، ایجاد 
سامانه نیما، سامانه سنا و سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات است که هر 

یک مشکالت خاص خود را داشتند.
در کشورهایی که با کمبود ذخایر ارزی مواجه هستند نظام دو نرخی ارز وجود 
دارد؛ یک نرخ رسمی برای واردات کاالهای اساسی و مواد اولیه و یک نرخ در 
بازار آزاد که به دیگر کاالها اختصاص می یابد. در ایران به دلیل تحریم های 
بانکی و ممنوعیت نقل و انتقال پول از طریق شبکه بانکی بین الملل و همچنین 
عدم عضویت در گروه ویژه اقدام مالی )FATF( عالوه بر نرخ ارز رسمی و آزاد، 
نرخ نیمایی نیز وجود دارد. سامانه نظام یکپارچه معامالت ارزی )نیما( به 
منظور ارتباط عرضه کنندگان با متقاضیان ارز و شفافیت در بازار ارز ایجاد 
شد. با اجرای سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات سامانه 
نیما به عنوان یکی از مکان های عرضه ارز صادرکنندگان 

لحاظ شد.
یکی از مسائلی که در نظام کنونی تامین ارز 
وجود دارد شکاف بین قیمت ارز در بازار آزاد و 
سامانه نیما است. در روزهای اخیر این 
تفاوت قیمت رو به افزایش بوده است. 
رشد قیمت ارز در بازار آزاد ناشی 
فزایش تقاضای خصوصی  ز ا ا
در این بازار است. از عوامل 
ضا  یش تقا ا فز ین ا ا
ن به حفظ  ا می تو
ی  یه ها ما سر
لیل  د به  د  خر
کاهش ارزش 
پول ملی و 

نااطمینانی از آینده اقتصاد و همچنین رشد بی سابقه خروج سرمایه به دلیل 
وضعیت نابسامان اقتصادی کشور اشاره کرد.

قیمت پایین تر ارز در سامانه نیما نسبت به بازار آزاد از یک سو منجر به تشویق 
واردات و ایجاد رانت برای واردکنندگان شده و از سوی دیگر صادرکنندگان را 
متضرر می کند. این در حالی است که به دلیل تحریم ها انتقال پول به کشور 
مشکل و هزینه بر بوده و حاشیه سود صادرکنندگان کاهش می یابد. این زیان 
برای صادرکنندگان خرد پررنگ تر بوده و نتیجه این اتفاقات ضربه به صادرات 
کشور است.  یکی از سیاست های مهمی که دولت می تواند در این حوزه در 
دستور کار قرار دهد این است که شرکت های بزرگ نیمه دولتی ارز خود را برای 
واردات کاالهای واسطه ای در سامانه نیما عرضه کند و صادرکنندگان خرد 
با رفع تعهد ارزی از طریق تامین ارز اشخاص و تهاتر با واردکننده ارز خود را 
عرضه کنند تا با زیان کمتر و رغبت بیشتر ارز حاصل صادرات خود را بازگردانند.

در گذشته دولتها برای کاهش بهای ارز، عرضه اسکناس خارجی را افزایش 
می دادند که به طور موقت تسکینی برای جلوگیری از رشد قیمتها بود اما در 
حال حاضر دولت حتی در تخصیص ارز به کاالهای ضروری و مواد اولیه نیز 
دچار مشکل است. ادامه این روند قطعا وضعیت تولید را بیش از پیش وخیم 
کرده و رکود و تورم را تشدید خواهد کرد. حتی آزاد شدن دالرهای مسدود شده 
ایران نیز چاره کاهش قیمت ارز نیست. عدم اعتماد به آینده اقتصاد و ناامیدی 
اقشار مختلف جامعه دلیل اصلی التهابات اقتصادی کشور است و تا زمانی که 
فعاالن اقتصادی و سرمایه داران نسبت به آینده کشور احساس امنیت نداشته 

باشند بازارها و به ویژه بازار ارز در تالطم خواهد بود.
تجربه نشان داده است زمانی که نشانه هایی از بهبود درآمدهای ارزی کشور 
به چشم می خورد، نرخ ارز در بازار آزاد کاهش یافته و شکاف قیمت دالر آزاد و 
نیمایی کمتر شده است و در مواقعی که نااطمینانی بیشتر می شود، نرخ دالر 
نیمایی خود را به بازار آزاد نزدیک می کند. در شرایط کنونی اگر چه زمزمه هایی 
در خصوص توافق برای احیای برجام وجود دارد اما وضعیت متغیرهای پولی 

کشور به نفع رشد قیمت دالر در بازار آزاد است.
وضعیت نابسامان اقتصاد ایران به وضوح قابل مشاهده است و تنها راه خروج از 
آن اعمال تصمیمات اقتصادی علمی و به دور از سیاست زدگی است. بازگرداندن 
اعتماد به جامعه تنها از طریق اصالحات ساختاری اقتصاد ممکن است. همزمان 
با اصالحات داخلی، دولت بایستی به عنوان امری اجتناب ناپذیر همه تالش خود 
را برای احیای برجام به کار گیرد و محیط امن برای فعالیت اقتصادی و جذب 
سرمایه گذاری خارجی فراهم کند. رفع تحریم ها بدون پیوستن به گروه ویژه 
 FATF اقدام مالی مشکل انتقال پول را برطرف نمی کند، بنابراین عضویت در

نیز بایستی در دستور کار قرار گیرد./ایسنا

آزاد شدن
 دالرهای مسدود شده ایران نیز
 چاره کاهش قیمت ارز نیست
جمال رازقی
رییس اتاق بازرگانی شیراز

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      اسفندماه 1400      شماره 41 دوره جدید )146(      
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امیرهوشـــنگ بیرشـــک گفـــت: بـــر اســـاس 
دســـتورالعمل هـــا و مقـــررات کشـــور تنهـــا ۳۰ 
ـــت در  ـــم اس ـــور پال ـــی کش ـــن مصرف ـــد روغ درص
ـــزار  ـــا ۶۰۰ ه ـــکان واردات ۵۵۰ ت ـــه ام ـــی ک صورت

ـــود دارد. ـــور وج ـــه کش ـــم ب ـــن پال ـــن روغ ت
ــن  ــر انجمـ ــک، دبیـ ــنگ بیرشـ ــر هوشـ امیـ
صنفـــی صنایـــع روغـــن نباتـــی ایـــران در 
ـــزی  ـــم مال ـــن پال ـــش روغ ـــروزه »نق ـــش یک همای
ـــا  ـــران« ب ـــاز ای ـــورد نی ـــای م ـــن ه ـــن روغ در تامی
ـــر  ـــی ۷۷ نف ـــن نبات ـــن روغ ـــه در انجم ـــان اینک بی
ـــن  ـــه روغ ـــت: ۲۵ کارخان ـــود دارد، گف ـــو وج عض
ـــا  ـــت آنه ـــه ظرفی کشـــی در کشـــور وجـــود دارد ک
۵ میلیـــون و ۴۰۰ هـــزار تـــن در ســـال اســـت.

ـــن  ـــه روغ ـــه تصفی ـــزود: ۵۸ کارخان ـــک اف بیرش
ـــا ۵.۸  ـــت آنه ـــه ظرفی ـــم ک ـــور داری ـــز در کش نی

ـــت. ـــن اس ـــون ت میلی
ایـــن فعـــال صنفـــی گفـــت: تولیـــد داخلـــی 
ــال ۲۰۰۲، حـــدود  ــای روغنـــی از سـ ــه هـ دانـ
ـــه  ـــر ب ـــه در حـــال حاض ـــوده ک ـــن ب ۳۴۲ هزارت
۴۳۰ هزارتـــن رســـیده و حجـــم واردات ۴۶۹ هـــزار 
ـــل سیاســـت  ـــه دلی ـــون ب ـــم اکن ـــه ه ـــوده ک ـــن ب ت
ـــون  ـــه ۲ میلی ـــاورزی ب ـــاد کش ـــای وزارت جه ه
ــه  ــواع دانـ ــن انـ ــزار تـ و ۲۹۹ هـ
ــی  هـــای روغنـ

رســـیده و افزایـــش چشـــمگیری را در ایـــن حـــوزه 
شـــاهد بودیـــم.

ــویا،  ــن سـ ــه روغـ ــان اینکـ ــا بیـ ــک بـ بیرشـ
ــی  ــور مـ ــزا وارد کشـ ــم وکلـ ــردان، پالـ آفتابگـ
شـــود، ادامـــه داد: در مجمـــوع در ســـال ۲۰۱۳؛ 
ـــده  ـــی ش ـــور م ـــن وارد کش ـــن روغ ـــزار ت ۹۶۰ ه
ـــزار  ـــون و ۲۱۰ ه ـــک میلی ـــال ۲۰۲۱ ی ـــه در س ک
ـــتقیم وارد  ـــور مس ـــه ط ـــام ب ـــن خ ـــواع روغ ـــن ان ت
کشـــور شـــده اســـت و ایـــن جـــدا از وارداتـــی 
ـــت. ـــه اس ـــام گرفت ـــه انج ـــل دان ـــه از مح ـــت ک اس

ـــی  ـــن نبات ـــع روغ ـــی صنای ـــن صنف ـــر انجم دبی
ـــد در  ـــن جام ـــد روغ ـــه تولی ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ب
ـــراس  ـــه ت ـــد ک ـــروع ش ـــال ۱۳۲۰ ش ـــور از س کش
باالیـــی داشـــت، گفـــت: در همیـــن راســـتا بـــه 
ـــت  ـــع حرک ـــن مای ـــد روغ ـــش تولی ـــمت افزای س
کردیـــم و در ســـال ۹۵ مـــا ۵۶ درصـــد روغـــن 

ـــد. ـــی ش ـــد م ـــور تولی ـــع در کش مای
بیرشـــک ادامـــه داد: در حـــال حاضـــر ۷۰ 
ــا بـــه صـــورت مایـــع و ۳۰  درصـــد روغـــن هـ
ـــن ۶۳  ـــت همچنی ـــد اس ـــه جام ـــز نیم ـــد نی درص
ـــز  ـــد نی ـــوار و ۳۷ درص ـــرای خان ـــن ب ـــد روغ درص

بـــرای صنـــف و صنعـــت تولیـــد مـــی شـــود.
ـــن  ـــه از ســـال ۸۳ واردات روغ ـــان اینک ـــا بی وی ب
پالـــم بـــه کشـــور آغـــاز شـــد، گفـــت: یکـــی از 
دالیـــل واردات ایـــن نـــوع روغـــن نیـــز بحـــث 

کاهـــش اســـیدهای چـــرب ترانـــس بـــود.
ــن  ــس روغـ ــال ۸۱؛ ترانـ در سـ
هـــای تولیـــدی ۲۷ 
ـــود و  ـــد ب درص
بـــا 

توجـــه بـــه اینکـــه مصـــرف روغـــن پالـــم بـــه 
تدریـــج و براســـاس اســـتانداردها در کشـــور 
ــز در  ــری نیـ ــل دیگـ ــت و عوامـ ــش یافـ افزایـ
ـــیدهای  ـــزان اس ـــد، می ـــر بودن ـــه موث ـــن زمین ای
ـــی  ـــد و در برخ ـــر ۲ درص ـــه زی ـــس ب ـــرب تران چ
ـــت. ـــد اس ـــک درص ـــر از ی ـــز کمت ـــوالت نی محص

ـــان  ـــا بی ـــور ب ـــی کش ـــن نبات ـــن روغ ـــر انجم دبی
اینکـــه رونـــد واردات روغـــن پالـــم در ۵ ســـال 
ـــزود:  ـــت، اف ـــوده اس ـــوردار ب ـــات برخ ـــر از ثب اخی
دلیـــل ایـــن مســـاله نیـــز دســـتورالعمل هـــا و 
مقـــررات کشـــور اســـت کـــه بایـــد ۳۰ درصـــد 

روغـــن مصرفـــی پالـــم باشـــد.
بیرشـــک بـــا اشـــاره بـــه تولیـــد و توزیـــع دو 
ـــکان  ـــت: ام ـــال، گف ـــن در س ـــن روغ ـــون ت میلی
ـــه  ـــم ب ـــن روغـــن پال ـــا ۶۰۰ هـــزار ت واردات ۵۵۰ ت

ـــود دارد. ـــز وج ـــور نی کش
وی توضیـــح داد کـــه ۷۱ درصـــد روغـــن 
تولیـــدی کشـــور مســـتقیم وارد مـــی شـــود و 
ـــه  ـــق واردات دان ـــز از طری ـــد نی ـــدود ۲۰ درص ح
ــی  ــدات داخلـ ــل تولیـ ــم از محـ ــد هـ و ۹ درصـ

تامیـــن مـــی شـــود.
ـــرخ  ـــن س ـــد روغ ـــه تولی ـــاره ب ـــا اش ـــک ب بیرش
ـــم در کشـــور  ـــا فرموالســـیون روغـــن پال ـــی ب کردن
ـــی  ـــن نبات ـــت روغ ـــت: صنع ـــار گف ـــن ب ـــرای اولی ب
ـــواع  در کشـــور امـــکان تولیـــد ۵.۸ میلیـــون تـــن ان
محصـــوالت را دارد و بنابرایـــن ایـــن امـــکان 
را داریـــم کـــه واردات انـــواع روغـــن را داشـــته 
ـــم. ـــام دهی ـــز انج ـــادرات نی ـــم ص ـــیم و بتوانی باش

وی ابراز امیدواری کرد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
امکان صادرات روغن از کشور فراهم شود و گفت: ما 
توان تامین روغن مورد نیاز برخی از کشورهای 

همسایه را داریم.

دبیر انجمن صنایع روغن نباتی: 

واردات روغن پالم به ایران،
محدود است
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چگونگی 
اجرای طرح شفافیت 
لزوم درج قیمت  و  قیمت ها 
استان  و  کالنشهر  در  تولیدکننده 
تهران محور نشست سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان تهران بود که مسئوالن شرکت کننده 
در این نشست بر اجرای کامل آن با هدف تامین 

منافع مصرف کنندگان تاکید کردند.
به گزارش ایرنا، اجرای طرح خرید شفاف بر اساس 
تکالیف قانونی تعیین شده در سند ابالغی رهبری در 
سیاست های اقتصاد مقاومتی به تازگی در دستور 
کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است، 
طرحی که می تواند زمینه ساز دست اندازی در نرخ 
ها، احتکار، افزایش خود سرانه قیمت ها و واسطه 

گری ها را کاهش دهد.
واقعی  هدف  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
شدن قیمت کاالها و تامین نظر مصرف کنندگان، 
به دنبال اجرای طرح شفافیت قیمت ها و لزوم درج 
قیمت تولیدکننده به روی تمامی محصوالت تولیدی 
است تا به این طریق بتواند گامی برای کنترل نرخ ها 
و در نهایت رضایت مردم به عنوان مصرف کنندگان 

نهایی کاال بردارد.
و  معدن  صنعت،  سازمان  نیز  رویکرد  همین  با 
تجارت استان تهران روز سه شنبه به منظور تبیین 
ابعاد مختلف اجرای این طرح به دعوت از رئیس خانه 
صنعت و معدن، اتحادیه های مختلف تولیدی، پخش 
و توزیع کننده، فروشگاه های زنجیره ای و مدیرعامل 
شرکت های تولیدی بزرگ پرداخت تا ابعاد مختلف 

اجرای طرح شفافیت قیمت ها را تبیین کند.
تمامی  نظر  و  رویکرد  نشست،  این  ابتدای  در 
حاضران مخالفت با اجرای آن به علت تاثیر منفی 
به  خسارت  عرضه،  میزان  کاهش  تولید،  روند  در 
ممیزان  برای  روند  نبودن  شفاف  تولیدکنندگان، 
مالیاتی و مد نظر قرار ندادن تمامی بخش های موثر 

در قیمت نهایی بود.
بسیاری از حاضران اعالم می کردند که نرخ نهایی 
ثبت شده بر روی کاال، بهتر از درج قیمت تولیدکننده 
است، چون در قیمت نهایی، تعرفه هایی مانند قیمت 
کاال،  دپوی  بار،  حمل  هزینه  محصول،  شده  تمام 
سرقت اموال و مالیات بر ارزش افزوده لحاظ شده 
در حالی که در طرح جدید چنین روندی پیش بینی 

نشده است.
این نشست که با حضور عباس تابش معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و حشمت اهلل 
استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  عسگری 
تهران برگزار شد، سه ساعت به طول انجامید و در 
نهایت با توضیحاتی که تابش داد، نظر اغلب حاضران 

به نفع اجرای این طرح تغییر کرد و مساعد شد.
بـــر اســـاس توضیحاتـــی کـــه تابـــش اعـــالم 
کـــرد: تفـــاوت قیمـــت درج شـــده تولیدکننـــده 
تـــا زمـــان رســـیدن کاال بـــه دســـت مصـــرف 
ـــش  ـــد بی ـــی نبای ـــای مصرف ـــرای کااله ـــده ب کنن
از ۳۰ درصـــد و بـــرای کاالهـــای ســـرمایه ای 
ـــد  ـــد باش ـــد، ۲۰ درص ـــری دارن ـــرف کمت ـــه مص ک
ضمـــن آنکـــه در آن تمامـــی رونـــد قیمـــت 

گـــذاری، نظـــر تولیدکننـــده و فرآینـــد عرضـــه 
ـــت. ـــده اس ـــاظ ش ـــردم در آن لح ـــه م ـــول ب محص

 
اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی 

کاال با زمان بندی مشخص اجرا شود
حشمت اهلل عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استاندار تهران در این نشست با تاکید بر اینکه اجرای 
طرح درج قیمت تولید کننده بر روی کاالها، باید با 
زمانبندی مشخص و بدون عجله اجرایی شود، گفت: 

موضوع تنظیم قیمت ها دغدغه همه است.
وی یادآور شد: اجرای این طرح کار بزرگی بوده و 
نیازمند اقناع مردم و دست اندرکاران اجرای طرح 
است زیرا در غیر این صورت و با همکاری نکردن 
مخالفان و افراد دخیل، منجر به عقب نشینی یا به 

نتیجه مطلوب نرسیدن می شود.
عسگری اضافه کرد: ما در تهران تولیدکنندگان 
خوب و نجیبی داریم و بدون شک همکاری آنان 
در اجرای طرح شفافیت قیمت ها، نقش موثری در 
جلب مشارکت و همکاری تولیدکنندگان دیگر نقاط 

کشور دارد.
تهران  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
گفت: ما عجله ای برای اجرای این طرح نداریم و ابتدا 
باید از فرایند کاهش نیافتن میزان تولید اطمینان 

یابیم و سپس به اجرای آن بپردازیم.
برای  واحدی  نسخه  نباید  کرد:  تاکید  وی 
تولیدکنندگان مختلف تجویز کرد و باید متناسب با 

وضعیت هر گروه، دستورالعملی را مد نظر قرار داد.
عسگری ادامه داد: اکنون قیمت در ابتدای خط 

در نشست سازمان صمت استان تهران با معاون وزیر تاکید شد؛ 

طرح شفافیت قیمت ها،
یک گام به نفع مصرف کننده
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تولید درج می شود اما در انتهای خط که مصرف 
کننده کاالی مورد نظر را خریداری می کند، هدف 
و نرخ مورد نظر رعایت و محقق نمی شود، با اجرای 
این طرح حتی اگر پنج درصد بتوان نرخ ها را به نفع 

مصرف کننده نهایی کاهش داد، سود کرده ایم.
تهران  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
افزود: کار و طرح شفافیت قیمت ها اشکالی ندارد اما 
باید متوجه بود که با اجرای ضربتی و سرعت عمل 

نمی توان به نتیجه مطلوب دست یافت.
بطور  باید  اعالم کرد: در طرح جدید کاالها  وی 
متوسط با قیمتی حدود ۲۵ درصد بیش از قیمت 
تولید کننده دست مصرف کننده نهایی برسند و با 
اجرای این طرح سودهای مضاعف در زنجیره توزیع 

به نفع مصرف کننده نهایی کاهش پیدا می کند.

و 700 قلم کاال، چهار درصد  نرخ یک هزار 
کاهش یافت

عباس تابش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان نیز در ادامه این نشست گفت: با اجرای 
طرح شفافیت قیمت ها طی سه ماه گذشته، قیمت یک 

هزار و ۷۰۰ قلم کاال چهار درصد کاهش یافته است.
وی افزود: کل طرح شفافیت قیمت کاال از مبدا 
هنوز به طور یکجا ابالغ نشده و تاکنون مرحله سوم 
آن اجرا شده است و تعمیم آن به کل کشور حداقل 

۶ ماه زمان می برد.
تابش یادآورشد:  در این طرح، تمامی ابعاد قیمت 
مراحل  تمامی  و  است  شده  بررسی  کاال  گذاری 
تسهیلگری برای تولیدکنندگان را مد نظر قرار داده ایم.

موظف  ما  اینکه  بر  تاکید  با  صمت  وزیر  معاون 
هستیم در روند تامین کاال، اخالل پیش آمده در هر 
مرحله از تولید را اصالح کنیم، افزود: طرح شفافیت 
قیمت ها به استناد ماده ۲۳ سیاست های ابالغی 
جدیدی  قانون  و  شود  اجرا  باید  مقاومتی  اقتصاد 
نیست که در آن منافع تولیدکننده یا مصرف کننده 

مد نظر قرار نگرفته باشد.
تابش ادامه داد: ۸۴ هزار قلم کاال به شرکت های 
و  شده  فروخته  پخش  های  شرکت  و  ای  زنجیره 

مصرف کننده در جریان روند قیمت گذاری محصول 
این  اجرای  با  نیست، در حالی که  خریداری شده 
طرح، تمامی این مراحل با شفافیت کامل رصد می 

شود و در معرض دید قرار دارد.
مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان اضافه کرد: کسانی که فکر می کنند 
اجرای این طرح مغایر با فرامین رهبر معظم انقالب 

است، چگونه تفاوت قیمت ها را توجیه می کنند؟
وی اعالم کرد: وزارت صمت وظیفه هدایت تولید را 
دارد و باید روند نرخ گذاری از ابتدا تا زمانی که کاالی 

نهایی به دست مصرف کننده می رسد رصد شود.
برای  شده  انجام  های  بررسی  کرد:  تاکید  تابش 
تمامی بخش های اجرای این طرح، نشان می دهد 
که تولیدکننده با افت فروش مواجه نمی شود و نباید 

نگران عرضه کاال با روند جدید ابالغ شده باشد.
ــرح  ــه از ط ــه مرحل ــون س ــه وی، تاکن ــه گفت ب
شــفافیت قیمــت هــا در بخــش هــای مختلــف بــه 
ویــژه حــوزه مــواد خوراکــی در دســت اجــرا قــرار 

گرفتــه اســت.

یونس ژائله گفت: برای افزایش حجم تجارت ایران 
و ترکیه باید تراز دو کشور منطقی تر شود

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا به نقل از اتاق 
بازرگانی ایران؛ رییس اتاق بازرگانی تبریز می گوید: 
ما از گذشته دور با ترکیه رابطه ای قوی داشتیم و 
در سال های گذشته نیز دولت های دو کشور بارها 
بر لزوم افزایش همکاری ها و توسعه تجارت تاکید 
کرده اند. حتی در برنامه ریزی کالن اعالم شده که 
تجارت مشترک ساالنه میان دو کشور می تواند به 
۳۰ میلیارد دالر برسد اما در عرصه عمل می بینیم که 

فاصله زیادی تا برنامه های کالن وجود دارد.
وی با بیان اینکه در نگاه تجاری این دو کشور یک 
تضاد منافع وجود دارد، توضیح داد: ما در سال های 
گذشته نفت و گاز و محصوالت نفتی به ترکیه صادر 
آنها در سال های گذشته  میزان  البته  کرده ایم که 

کاهش یافته است و در مقابل نیز ترک ها عالقه دارند 
که محصوالت تولیدی خود را به ایران صادر کنند اما 
با توجه به اینکه در بعضی از آن حوزه ها ما در داخل 
کشور نیز تولیدات خوبی داریم، امکانش وجود ندارد.

رییس اتاق بازرگانی تبریز ادامه داد: برای مثال در 
حوزه محصوالت نساجی، ترکیه تولیدات گسترده ای 
تولید  زیادی  محصوالت  نیز  ایران  در  ما  اما  دارد 
کرده ایم که افزایش واردات از ترکیه با منافع تولیدی 
افزایش  امکان  رو  این  از  و  می کند  پیدا  تضاد  ما 

تعامالت از این مسیر محدود است.
ژائله که با پایگاه خبری اتاق ایران صحبت می کرد با 
اشاره به بستر مطلوب افزایش همکاری در حوزه هایی 
همچون ترانزیت و صادرات مجدد، اظهار کرد: ترکیه 
اروپا  به  ورود  دروازه  ایرانی  کاالهای  برای  می تواند 
باشد. در حوزه هایی همچون پتروشیمی و کاالهای 

نفتی و حتی گاز، امکان آن را داریم با صادرات مجدد 
از ترکیه به دیگر کشورهای اروپایی، محصوالت خود 
را به مقاصد جدید صادراتی برسانیم که این موضوع 

برای اقتصاد ما اهمیت فراوانی دارد.
وی بــه نقــش مهــم اتاق هــای بازرگانــی در 
ــه  ــران و ترکی ــان ای ــاری می ــط تج ــعه رواب توس
ــت  ــت، وزارت صم ــت: در دول ــرد و گف ــاره ک اش
ــت  ــش سیاس ــارت در نق ــعه تج ــازمان توس و س
ــد و در عرصــه اجــرا  ــذاران کالن عمــل می کنن گ
ــی مشــترک  ــاق بازرگان ــران و ات ــی ای ــاق بازرگان ات
ــل  ــزی قاب ــه ری ــد برنام ــه می توانن ــران و ترکی ای
توجهــی بــرای توســعه تجــارت مشــترک در 
دســتور کار قــرار دهنــد. ظرفیــت بســیار مطلوبــی 
در افزایــش همکاری هــا وجــود دارد و مــا در اجــرا 

ــم. ــری کنی ــی را پیگی ــی عملیات ــد طرح های بای

رئیس اتاق تبریز: 

افزایش حجم تجارت با ترکیه
مسیر صادرات به اروپا را
تسهیل خواهد کرد
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او که مروج »انقالب زمینی« است و روی موضوعات مرتبط با طول عمر کار نیز کار می کند در برنامه »مصاحبه« به خبرنگار ما گفت که در آینده 
نیمی از گوشت های تولیدی در جهان منشا گیاهی خواهند داشت و یا در پی توسعه کشاورزی و دامداری سلولی، گوشت ها در آزمایشگاه تولید 

خواهند شد.
نویسنده کتاِب »قانون موو« و سرمایه گذارِ راهنما در زمینه »انقالب جدید زمینی« مدعی است که می توان دست کم یک پنجم از انتشار گاز های 

گلخانه ای ناشی از پرورش دام سنتی را کاهش داد و از بین برد.
در حال حاضر حدود ۱۴.۵ تا ۱۸.۵ درصد از کل گاز های گلخانه های منتشر شده در جهان که گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی را به دنبال 

دارند از این نوع دامداری و کشاورزی تولید می شود.
آقای ملون ضمن تاکید بر لزوم متحول شدن صنعت کشاورزی و دامداری معتقد است که »تغییر به طور کلی 

خوب است.« او در این زمینه می گوید: »صنایع جدید که از نیازها و آنچه ما انجام می دهیم به وجود 
می آیند به طور کلی برای مردم بهتر خواهد بود.«

این تاجر بریتانیایی که بخشی از سال های کاری خود را در دبی سپری کرده و به این شهر 
لقب هنگ کنگ جدید داده همچنین در زمینه »طول عمر« کار و سرمایه گذاری 

می کند.
شرکت »جووِن اِسنس« تحت مدیریت او با امید به اینکه افراد بتوانند در ادامِه 
عمر زندگی سالم تری داشته باشند،  در حال توسعه طیف گسترده ای از روش های 

درمانی است.
جیم ملون در این خصوص می گوید: »آنچه من به آن امید دارم این است که هرچه 
افراد سالخورده سالمت بیشتری داشته باشند می توان پول بیشتری را به سمت 

مراقبت های مداوم، مراقبت های همدالنه و مراقبت های اجتماعی هدایت کرد و پول 
کمتری برای مراقبت های پایان عمر که دو سوم کلیه هزینه های بهداشت و سالمت را به 

خود اختصاص می دهد، هزینه کرد.«
منبع: یورونیوز
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صنعت لبنیات به شکلی که اکنون شاهدش 
هستیم تا ده سال آینده از بین خواهد رفت

جیم ملون،  سرمایه گذار و میلیاردر بریتانیایی: 
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طبق مطالعات جدید، گزینه های جایگزین گوشت حیوانی تا سال ۲۰۳۵ در اروپا 
سهم بیشتری پیدا خواهند کرد.

پژوهش انجام شده از سوی گروه مشاوره بوستون و شرکت بلو هورایزن نشان 
می دهد که مصرف گوشت در اروپا تا سال ۲۰۳۵ سیر نزولی خواهد داشت چرا که 
پروتئین های گیاهی جایگزین از نظر قیمت و کیفیت با گوشت برابری خواهند کرد.

تنها در سال ۲۰۲۰ در سراسر جهان ۵۷۴ میلیون تن گوشت، غذاهای دریایی، 
لبنیات و تخم مرغ مصرف شده است که تقریبا به ازای هر نفر برابر با ۷۵ کیلوگرم 
است. از سوی دیگر سال گذشته حدود ۱۳ میلیون تن پروتئین جایگزین در سطح 

جهان مصرف شده است که سهمی دو درصدی در بازار دارد.
تحقیق صورت گرفته پیش بینی می کند که تا سال ۲۰۳۵ سهم پروتئین های 
گیاهی به ۱۱ درصد یعنی ۹۷ میلیون تن از بازار گوشت، غذاهای دریایی و لبنیات 

برسد.
اما این سهم حتی می تواند در دهه آینده بیشتر شود و به ۲۲ درصد برسد چرا که 
با نوآوری های فنی می توان پروتئین گیاهی ارزان تر و با کیفیت بهتری عرضه کرد.

مزایای زیست محیطی گیاهخواری مطلق
با رشد گیاهخواری در سراسر جهان، شمار زیادی از مردم پیش از این در سبد 

غذایی خود گزینه های جایگزین گیاهی را قرار داده اند.
طبق تحقیقی که در سال ۲۰۲۰ از سوی سوپرمارکت های زنجیره ای وگانز در 
آلمان که مخصوص غذاهای گیاهی است انجام شده است، نشان می دهد شمار 
گیاهخواران تنها در آلمان در طی چهار سال دو برابر شده است و از ۱.۳ میلیون نفر 

به ۲.۶ میلیون نفر رسیده است که ۳.۲ درصد جمعیت این کشور است.
عالوه بر آلمان، این مطالعه همچنین عادات مصرف کنندگان در شش کشور اروپایی 
از جمله اتریش، پرتغال و فرانسه را بررسی کرده  است. به طور متوسط، حدود 

یک سوم افراد در این سه کشور به 
عنوان افراد »نیمه گیاهخواری« 

شناخته  )فلکسیترین( 
تصمیم  که  شده اند 
گوشت  گرفته اند 

کمتری بخورند.
دانشمندان می گویند، 
از  استفاده  مزایای 
پروتئین گیاهی شامل 

کمتر،  کربن  انتشار 
نگرانی های اخالقی کمتر 

زیست  تاثیرات  کاهش  و 
محیطی در دام پروشی است.

مشاوره  گروه  گزارش  طبق 
گوشت  مصرف  کاهش  بوستون، 

می تواند به اندازه از بین رفتن انتشار ساالنه گاز 
دی اکسید کربن در جو کشوری مانند ژاپن کمک کند و آب را برای مصرف ۴۰ 

ساله شهروندان لندنی ذخیره کند.
تاد بردبری، مدیر کارزاری در دفاع از حقوق حیوانات در این زمینه می گوید: »زمانی 
در آینده نزدیک فرا می رسد مصرف گوشت به اندازه ای کم می شود که پروتئین های 

گیاهی بخش قابل توجهی از مصرف پروتئین جهانی را تشکیل می دهد.«
وی اضافه می کند: »تولید پروتئین های گیاهی و غذاهای گیاهی به منابع کمتری 
نیاز دارد و گازهای گلخانه ای کمتری نسبت به گوشت و محصوالت لبنی تولید 

می کند و البته نیازی به کشتار و بهره برداری غیرضروری از حیوانات نیست.«

مراکـــش ۱۰ میلیـــارد درهـــم )۱.۰۷ میلیـــارد دالر( را بـــرای یـــک طـــرح ملـــی کاهـــش تاثیـــر 
خشکســـالی بـــر کشـــاورزان و اقتصـــاد هزینـــه خواهـــد کـــرد.

بـــه گـــزارش ایســـنا بـــه نقـــل از رویتـــرز، کاهـــش بارندگـــی در ســـال های اخیـــر تاثیـــرات 
ـــت آب،  ـــدف مدیری ـــا ه ـــرح ب ـــن ط ـــت و ای ـــته اس ـــداری داش ـــاورزی و دام ـــیاری در آب، کش بس
ـــوراک دام  ـــدم و خ ـــن گن ـــن تامی ـــن تضمی ـــاورزی و همچنی ـــه کش ـــاورزان و بیم ـــه کش ـــک ب کم

ـــد. ـــد ش ـــه خواه ارائ
ـــال ۶۴  ـــور امس ـــن کش ـــرا ای ـــد زی ـــه می کن ـــر را تجرب ـــال اخی ـــالی ۳۰ س ـــن خشکس ـــش بدتری مراک

ـــت. ـــرده اس ـــت ک ـــی را ثب ـــری بارندگ ـــد کس درص
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کاهش مصرف گوشت؛
سهم پروتئین های گیاهی تا سال ۲۰۳۵ در اروپا بیشتر می شود

هزینه یک میلیارد دالری مراکش 
برای کاهش اثرات خشکسالی



ایــران هشــتمین واردکننــده 
روغــن پالــم مالــزی/ واردات 
ســال گذشــته ۲۶ درصــدی افزایش 

یافت
کشــاورزی  محصــوالت  و  صنایــع  وزیــر 
ــا اشــاره بــه اینکــه ایــران هشــتمین  مالــزی ب
واردکننــده روغــن پالــم مالزی در ســال ۲۰۲۱ 
ــول از  ــن محص ــت واردات ای ــت، گف ــوده اس ب
ســوی ایــران در ســال ۲۰۲۱ نســبت بــه ســال 

ــت. ــته اس ــد داش ــد رش ــل از آن ۲۶ درص قب
ــذا و  ــت غ ــری صنع ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
کشــاورزی)اگروفودنیوز(، روزنامــه ســان دیلــی؛ 
ــن،  ــدا قمرالدی ــوک ذوری ــت دات ــزی نوش مال
وزیــر صنایــع و محصــوالت کشــاورزی مالــزی 
ــرای  ــران ب ــی ای ــن خوراک ــازار روغ ــت ب گف
ــی  ــوالت مبتن ــل و محص ــن نخ ــادرات روغ ص
بــر روغــن پالــم ایــن کشــور پتانســیل زیــادی 

دارد.

ــده  ــران هشــتمین واردکنن ــح داد ای وی توضی
ــوده  ــال ۲۰۲۱ ب ــزی در س ــم مال ــن پال روغ
اســت و واردات ایــن محصــول از ســوی ایــران 
در ایــن ســال نســبت بــه ســال قبــل از آن ۲۶ 

درصــد رشــد داشــته اســت.
ــزار و  ــران در ســال ۲۰۲۰ میــالدی ۳۲۱ ه ای
ــرده  ــزی وارد ک ــم از مال ــن پال ــن روغ ۱۰۶ ت
کــه در ســال ۲۰۲۱ بــه ۴۰۴ هــزار و ۳۲۰ تــن 

افزایــش یافتــه اســت.
ــود  ــای موج ــه فرصت ه ــه ب ــا توج ــدا ب ذوری
خصوصــی  بخــش  از  کشــور،  دو  میــان 
درخواســت کــرد تــا رویکردهــای تجــاری 
ــای  ــا و اتحاده ــارکت  ه ــاد مش ــرای ایج را ب
اســتراتژیک بــا هــدف کشــف راه  هــای جدیــد 
بــه منظــور گســترش تجــارت روغــن خوراکــی 

ــد. ــف کن ــران بازتعری ــم در ای ــن پال و روغ
ــته  ــال گذش ــم در س ــن پال ــوع، روغ در مجم
ــزی درآمــد  ــرای مال ــارد رینگیــت ب ۱۰۲ میلی
ــوده  ــه ۴۰ درصــد از ســال ۲۰۲۰ ب داشــته ک

اســت.
ــان  ــد همچن ــت هن ــی گف ــام مالزیای ــن مق ای
ــت  ــزی اس ــم مال ــن پال ــت روغ ــد نخس مقص
ــن از  ــون ت ــش از ۳٫۵ میلی ــور بی ــن کش و ای
ایــن محصــول از مالــزی می خــرد. پــس از آن 
ــن  ــتان و فیلیپی ــه، پاکس ــد، ترکی ــن، هلن چی

ــتند. هس
مالــزی ۲۴ درصــد تولیــد روغــن پالــم در 
ــن محصــول  جهــان و ۳۱ درصــد صــادرات ای

در جهــان را در اختیــار دارد.

ســازمــان  جــدیــد  بخشنامه 
قیمت  درج  ــایـــت/  ــمـ حـ
تولیدکننده و مصرف کننده همزمان 
روی انواع کیک وکلوچه، بیسکویت و 

پفک
حمایت،  سازمان  جدید  بخشنامه  طبق 
کیک،  انواع  واردکنندگان  و  تولیدکنندگان 
کلوچه، بیسکویت، چیپس، پفک و موارد مشابه 
را  کننده  مصرف  و  تولیدکننده  قیمت  باید 

همزمان روی کاال درج کنند.
به گزارش تسنیم؛ رئیس سازمان حمایت در نامه 
دستورالعمل  غذایی  صنایع  های  تشکل  به  ای 
را  غذایی  قیمت محصوالت صنایع  درج  جدید 

ابالغ کرد.
سازمان  رئیس  تابش  عباس  نامه  کامل  متن 
تولیدکنندگان  و  کنندگان  مصرف  حمایت 
خطاب به انجمن های صنایع غذایی مرتبط به 

شرح زیر است:

خبار ا
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ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      اسفندماه 1400      شماره 41 دوره جدید )146(      



موضوع شفاف سازی قیمت از طریق درج قیمت 
تولید کننده
سالم علیکم

پیرو بخشنامه شماره ۳۷۰/۴۰۰/۴۸۱۸۵ مورخ 
مرحله  اجرای  خصوص  در   ۱۴۰۰/۱۱/  ۰۴
طریق  از  قیمت  سازی  شفاف  پروژه  چهارم 
کلوچه،  کیک،  انواع  کننده  تولید  قیمت  درج 
بیسکوییت، چیپس، پفک و موارد مشابه از تاریخ 
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ از سوی مبادی تامین کنندگان 
مربوطه و با توجه به تنوع و تکثر کاالهای مذکور 
و با توجه به درخواست واحدهای فعال در آن 
تولیدی/  واحدهای  کلیه  فرمایید  مقرر  حوزه 
وارداتی محصوالت مورد اشاره بر اساس ضوابط 
قیمت گذاری این سازمان و لحاظ ضرایب سود 
مصوب عالوه بر درج قیمت تولید کننده- وارد 
کننده که در برگیرنده مجموع هزینه ها و سود 
احتساب  با  وارداتی  تولیدی/  واحدهای  قانونی 
مالیات برارزش افزوده می باشد، قیمت مصرف 
کننده محصوالت خود را نیز با احتساب ضرایب 
مصوب شبکه توزیع و عرضه بر روی بسته بندی 

کاالها درج نمایند.

آرد فرموله و نان بدون گلوتن 
در دانشگاه تبریز تولید شد

و  شده  فرموله  آرد  کشور  در  بار  اولین  برای 
با  افراد سلیاکی  برای  نان مسطح بدون گلوتن 
ترکیبی از غالت، شبه غالت و حبوبات توسط 
شرکت فن آور مستقر در مرکز رشد و نوآوری 

دانشگاه تبریز تولید شد.
و  غذا  صنعت  خبری  پایگاه  گزارش  به 
کشاورزی)اگروفودنیوز(، به نقل از وزارت علوم؛ 
هیئت  عضو  نسب،  محمدی  دباغ  عادل  دکتر 
علمی دانشگاه تبریز و از اعضای شرکت فن آور 
مستقر در مرکز رشد و نوآوری دانشگاه تبریز با 
اشاره به تفاوت اصلی آرد و نان سلیاکی )فرموله 
موارد  با  نوژن(  هیراد  کام  شرکت  توسط  شده 

مشابه موجود در کشور گفت: درتهیه این آرد و 
نان از هفت نوع محصول گیاهی مختلف شامل 
حبوبات  نوع  یک  و  غله  شبه  سه  غله،  چهار 
استفاده شده است، در حالی که در محصوالت 
مورد  سه  یا  دو  در  نان  و  آرد  ترکیبات  مشابه 

خالصه می شود.
وی با اشاره به نقاط قوت این آرد ونان از قبیل 
و  بافت  عطر،  رنگ،  شامل  کیفی  شاخص های 
بویژه طعم بسیار مناسب و غیرقابل مقایسه با 
این محصول  غذایی  ارزش  افزود:  مشابه  موارد 
با دارا بودن مقدار مناسبی از کربوهیدرات ها، 
پروتئین  ها،  و  ویتامین ها  معدنی  مواد  فیبر 
موجود  فرموالسیون  ودر  می  باشد  باال  بسیار 
کینوا  جودوسر،  همانند  ارزش  با  دانه های  از 
)خاویارگیاهی( و باک ویت استفاده شده است 
که از لحاظ ارزش تغذیه  ای و ترکیب محتویات 
بسیار  غذایی  بهداشت  و  سالمتی  همچنین  و 

مفید می باشند.
به گفته عضو هیئت علمی گروه اکوفیزیولوژی 
گیاهی دانشگاه تبریز ارزش غذایی جودوسر و 
باال  و کیفیت  با کمیت  پروتئین  چاودار شامل 
و بدون گلوتن، فیبر محلول )بتاگلوکان(، آنتی 
اکسیدان ها، اسید فرولیک، مواد معدنی )منگنز، 
روی(  و  سلنیوم  منیزیوم،  آهن،  مس،  فسفر، 
از جمله کاهش  زیادی  تغذیه ای  فواید  و  است 
کلسترول،  سطح  کاهش  فشارخون،  سطح 
کنترل قندخون، کاهش وزن )رژیمی، الغری(، 
بهبود کارکرد دستگاه  مو،  از ریزش  جلوگیری 
گوارش، تقویت عضالت و مناسب رژیم غذایی 

بیماران سلیاکی را دارا می باشد.
نوآوری  و  مرکز رشد  مدیر  پورزیاد،  علی  دکتر 
تولید محصول پرک  به  اشاره  با  تبریز  دانشگاه 
جو دوسر برای اولین بار در شمال غرب کشور 
در کشور  بار  اولین  برای  پرک چاودار  تولید  و 
در سطح وسیع توسط شرکت کام هیراد نوژن 
آور مستقر در مرکز  به عنوان یک شرکت فن 
رشد و نوآوری دانشگاه تبریز گفت: این شرکت 
و  فارغ التحصیالن  کارگیری  به  ضمن  فن آور 
با  و  کشاورزی  مختلف  رشته های  دانشجویان 
تکیه بر دانش به روز توانسته است در چندین 
سال اخیر تولید غالت جدید شامل جو دوسر 
و چاودار زراعی از مزرعه تا فراوری نهایی را با 
حمایت  و  بومی  و  داخلی  امکانات  از  استفاده 

های مرکز رشد دانشگاه تبریز انجام دهد.
وی با تاکید بر اهمیت اقتصادی و جایگاه ویژه 
محصوالت این شرکت در سالمت تغذیه افزود: 

امروزه امنیت غذایی در ابعاد کمی و کیفی جزو 
و  اقتصادی، کشاورزی  بخش های  ضروری ترین 
توسعه  و  تولید  روند  ادامه  و  می باشد  امنیتی 
محصوالت این شرکت در آینده می تواند عالوه 
سالمت  و  غذایی  امنیت  به  شایان  کمک  بر 
جامعه، به خودکفایی در تولید منجر شده و از 
از کشور جهت واردات این محصول  ارز  خروج 

جلوگیری کند.
غالت  علوم،  وزارت  عمومی  روابط  گزارش  به 
به عنوان محصول استراتژیک جزو اصلی ترین 
به حساب  ایران  کشور  و  دنیا  در  غذایی  منبع 
می آید. درکشور تولید غالت عمدتاً متمرکز بر 
گندم  که  می باشد  جو  و  گندم  وفراوری  تولید 
برای  بیشتر  جو  و  انسانی  مصارف  برای  بیشتر 
مصارف دامی استفاده می شود این درحالیست 
ویژه کشورهای  به  دنیا  اکثر کشورهای  در  که 
روگن  و  پیشرفته غالت جدید شامل جودوسر 
متنوع  و  سالم  تغذیه  در  زیادی  بسیار  نقش 

جامعه بازی می کنند.

 

چرا خرمای ایرانی با قوطی و 
گونی صادر می شود؟

ایران  خرمای  ملی  انجمن  رئیسه  هیات  عضو 
قوطی های  در  گاهی  ایرانی  خرمای  که  گفت 
۱۰ کیلویی و گاهی با گونی به کشورهایی مثل 
روسیه و چین صادر می شود. بخش دیگری از 
صادرات این محصول هم به صورت فله ای انجام 
می شود. حال باید دید دلیل این مدل صادرات 
به  یا  و  قوطی  و  گونی  مثل  بسته بندی هایی  با 
شکل فله ای چیست و آیا این مساله ریشه در 
مشکالت صنعت بسته بندی محصوالت در ایران 

دارد یا خیر؟
گفت:  صمیمی  علی محمد  ایسنا؛  گزارش  به 
نه  می شود  خرما  فله ای  صادرات  موجب  آنچه 
است.  تقاضای خارجی  توانایی داخلی که  عدم 
بلکه  نمی آید.  بازار  به  عرضه  اساس  بر  خرما 
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این مشتری است که کیفیت بسته بندی آن را 
از ما آن  افغانستان  تعیین می کند. مشتری در 
را در بسته های ۳۰ کیلویی درخواست می کند 
و مشتری در روسیه ممکن است بگوید که در 
قوطی های ۱۰ کیلویی آن را ارسال کنیم. حتی 
در چین مشتری هایی از ما خواسته بودند که آن 

را در گونی ارسال کنیم.
که  مقصد  کشورهای  قوانین  به  همچنین  وی 
با بسته  ایرانی  از ارسال محصوالت نهایی  مانع 
ایرانی می شود، اشاره کرد و گفت: برای  بندی 
است که خرمای  این  بهتر  از کشورها  بسیاری 
بندی  بسته  خود  کشور  در  و  بخرند  فله ای 
و  گمرکی  و  مالیاتی  قوانین  دلیل  به  کنند. 
از  بسیاری  ترجیح  بسته بندی  گرانی  همچنین 
مشتری های جهانی ما این است که خرما را در 
مسئله  این  کنند.  بسته بندی  خودشان  کشور 
البته به دلیل گرانی مواد اولیه و بسته بندی در 
کشور ما هم است، اما بیشتر به قوانین گمرکی 
بدان  این  بنابراین  آن کشورها مربوط می شود. 
خرماهای  بسته بندی  کیفیت  که  نیست  معنی 
ایرانی بد است یا ما نمی توانیم چنین کیفیتی 
ترجیح  این  بلکه  دهیم.  ارائه  بسته بندی  از 
کشور مقصد است که تعیین می کند ما چگونه 

محصول مان را صادر کنیم.
صمیمی درباره چالش های عرصه بسته بندی در 
ایران هم عنوان کرد: مواد اولیه بسته بندی در 
توانایی های  ما  اینکه  ایران گران است. علیرغم 
و دیزاین محصوالت  خوبی در طراحی و چاپ 
باالست  بسته بندی  تمام شده  قیمت  اما  داریم 
که  داخلی  بازار  در  هم  می شود  موجب  این  و 
اقتصادی هستند تالش شود  مردم تحت فشار 
و  برسد  دست شان  به  ارزان تری  محصول  تا 
هم  و  نمی کنند  کار  بسته بندی  روی  چندان 
در بازار رقابتی جهانی تالش کنیم که با قیمت 
متعادل سهم بیشتری از بازار را داشته باشیم. 
البته همانطور که گفتم هر جا که تقاضا برای 
آماده  ما  باشد  مناسب  بندی  بسته  با  محصول 

ارائه کیفیت باالی آن هستیم.
در همین رابطه متین میرزایی – استاد دانشگاه 
گفت:  نیز   – بسته بندی  طراحی  متخصص  و 
ایرانی  مشکالتی که درباره صادرات محصوالت 
مثل زعفران، عسل، خرما و سایر خشکبار وجود 
محصول  خود  به  مربوط  آن  از  بخشی  دارد 
از  فارغ  بسته بندی.  با  مرتبط  بخشی  و  است 
تعیین  استانداردهای  به  مربوط  که  مسائلی 
مثل  کشورها  سایر  به  کاال  ورود  برای  شده 

مواد  و  غذایی  با سالمت  مرتبط  استانداردهای 
برخی  و  نقل  و  حمل  محصول،  حجم  اولیه، 
از تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی گاهی به 
این  به  یا  استانداردها  این  شناخت  عدم  دلیل 
دلیل که نمی خواهند خود را درگیر هزینه های 
مرتبط با استانداردسازی کنند ترجیح می دهند 
فله  صادر کنند، دلیل  به صورت  را  محصوالت 
اصلی کمبود متریال در کشور نیز بیشتر از هر 
چیز مرتبط با نرخ ارز و محدودیتهای ورود کاال 

و روابط اقتصادی بین المللی است.
میرزایی در رابطه با هزینه های طراحی و تولید 
می گوید:  و  داشته  متفاوتی  نظر  بسته بندی 
گمان می کنم در حال حاضر با توجه به کاهش 
ارزش پول ملی ما در مقایسه با سایر کشورها 
از  ایران یکی  بندی در  بسته  تولید  این هزینه 
نسبت  به  و  می گیرد  قرار  سطوح  پایین ترین 
تمام  ارزان تر  منطقه  حتی  و  جهانی  میانگین 
می شود. اساسا یکی از اهداف ما برای برگزاری 
دوساالنه بسته ها در ایران که امسال چهارمین 
پیشنهادهای  ارائه ی  می شود  برگزار  آن  دوره 
توسط  بسته بندی  طراحی  خالقانه  و  متفاوت 
همین  که  است  طراحان  از  وسیعی  طیف 
بخش  بیشتر  ارتباط  و  آگاهی  باعث  موضوع 
تولید در رابطه با پتانسیل های اجرایی طراحی 
بازار  برای  استانداردتر  تولید بسته بندی هایی  و 

داخل و خارج از کشور شود.

 

اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو 
بازرگانی ایران: ارز ترجیحی با 
مصرف کننده  خرید  قــدرت  تضمین 

حذف شود
درآمد  باید  دولت  است  معتقد  میران  امیر 
دامی  نهاده های  ترجیحی  ارز  حذف  از  حاصل 
را در قالب کارت پروتئین در اختیار دهک های 
کم درآمد قرار دهد تا با حفظ قدرت خرید آنها، 

صرفه تولید از بین نرود.

و  غذا  صنعت  خبری  پایگاه  گزارش  به 
کشاورزی)اگروفودنیوز(، به نقل از اتاق بازرگانی 
اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو  میران  امیر  ایران؛ 
خصوصی  بخش  کرد:  اظهار  ایران  بازرگانی 
که  می کند  درک  خوبی  به  را  دولت  شرایط 
تومانی   ۴۲۰۰ ارز  تخصیص  برای  کافی  منابع 
اعالم  برای  را  امر شرایط  ندارد و همین  وجود 
سیاست های اجرایی دشوار کرده است. در حال 
حاضر فاصله بین ارز دولتی و ارز در بازار آزاد 
به بیش از ۲۰ هزار تومان رسیده و تامین ارز 
دشواری های  طرح  این  اجرای  برای  موردنیاز 

خاص خود را دارد.
وی با بیان اینکه نگرانی از وضعیت تولیدکننده 
اصلی ترین  از  یکی  ارز  این  حذف  از  پس 
موضوعاتی است که بخش خصوصی به آن توجه 
کرده، توضیح داد: بنگاه اقتصادی را فرض کنید 
که ۷۰ درصد از نهاده  خود را با استفاده از منابع 
باشد  بنا  اگر  تامین می کند،  تومانی  ارز ۴۲۰۰ 
این ارز ناگهان حذف شود، قیمت تمام شده این 
بر  موضوع  این  و  شد  خواهد  برابر  نهاده شش 
قیمت نهایی محصول تاثیری قابل توجه خواهد 

گذاشت.
بنا  اگر  داد:  ادامه  ایران  بازرگانی  اتاق  عضو 
تسهیالت  طریق  از  التفاوت  مابه  این  باشد 
باید بررسی کرد که  نیز  را  دولتی جبران شود 
منابع آن از کجا تامین خواهد شد. با توجه به 
آنها  محدودیت  و  دارند  بانک ها  که  مشکالتی 
در تامین اعتبار برای ارائه تسهیالت، نمی توان 
نتیجه ای  فرایندی کرد که  وارد  را  تولیدکننده 

در پی ندارد.
سامانه  در  دولت  تجربه  به  اشاره  با  میران 
نشان  سامانه  این  تجربه  کرد:  بیان  بازارگاه، 
می دهد که باید میان دو موضوع تفکیک قائل 
شویم. اینکه پول به جای اینکه به حساب افراد 
برود و در نهایت مشخص نشود که چگونه از آن 
استفاده می شود، این پول باید در تولید تزریق 
شود و در نهایت محصولی مشخص را به اقتصاد 

تحویل دهد.
وی به سایت اتاق ایران گفت: برای حمایت از 
اقشار کم درآمد نیز به جای آنکه حساب بانکی 
اختیار  توان کارت پروتئین در  شارژ شود، می 
مردم گذاشت. وقتی قیمت محصولی مانند مرغ 
باال می رود، قطعا مصرف کاهش پیدا می کند، با 
این ابتکار از سویی خرید از تولیدکننده تضمین 
می شود و از سوی دیگر در راستای حفظ امنیت 
غذایی مردم، اقشار کم درآمد اعتباری دریافت 

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      اسفندماه 1400      شماره 41 دوره جدید )146(      
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می کنند که می توانند با استفاده از آن گوشت 
و مرغ بخرند. این شیوه هم حمایت مستقیم از 
مردم را قطعی می کند و هم اجازه فساد و دور 

شدن پول از تولید را نمی دهد.

 

واردات و ذخیره سازی بیش از 
۱.۱ میلیون تن روغن خام

از  کرد:  اعالم  ایران  دولتی  بازرگانی  شرکت 
ابتدای سال تا پایان دی ماه امسال بیش از یک 
طریق  از  خام  روغن  تن  هزار   ۱۵۰ و  میلیون 

بنادر مختلف وارد کشور شده است.
و  غذا  صنعت  خبری  پایگاه  گزارش  به 
بازرگانی  شرکت  از  کشاورزی)اگروفودنیوز(، 
دولتی ایران؛ تاکنون ۶۵ کشتی در بنادر ایران 
پهلوگیری کرده اند که محموله های ۶۰ کشتی 
شده  ارسال  ذخیره سازی  مراکز  به  و  تخلیه 
حال  در  نیز  کشتی ها  سایر  محموله ی  است. 

تخلیه است.
ــزار  ــدود ۶۰۰ ه ــی ح ــدت زمان ــن م در هیم
ــداری  ــارج خری ــز از خ ــام نی ــن خ ــن روغ ت

ــت. ــده اس ش
ــس  ــی پ ــن خــام واردات ــن اســاس، روغ ــر ای ب
از ورود بــه بنــادر، تخلیــه شــده و بــرای 
ــر اســتراتزیک در مخــازن روغــن  حفــظ ذخای
ــر  ــز ب کشــور نگهــداری می شــود و بخشــی نی
ــه در کارخانجــات  ــس از تصفی ــاز پ ــاس نی اس
ــازار  ــم ب ــتاد تنظی ــتور س ــی و دس روغن کش
از طریــق شــبکه های سراســری توزیــع در 
دســترس مصرف کننــدگان قــرار می گیــرد.

ــر  ــه وزی ــه گفت ــزارش، ب ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ابتــدای هفتــه ۳۰۰  در  جهــاد کشــاورزی 
ــص  ــن تخصی ــرای واردات روغ ــون دالر ب میلی
یافــت و اکنــون ذخایــر اســتراتژیک روغــن در 
بهتریــن شــرایط قــرار دارد و هیــچ مشــکلی در 

تامیــن روغن وجــود ندارد 

درصدی   ۸۶.۱ کیفیت  نمره 
نــان سنتی در دی مــاه  ــواع  ان

امسال
ــرکت  ــالت ش ــای غ ــز پژوهش ه ــس مرک ریی
بازرگانــی دولتــی ایــران گفــت: طــی ۱۰ ماهــه 
ســال جــاری ۹ هــزار و ۷۹۶ نمونــه انــواع نــان 
ســنتی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت کــه 
متوســط کیفیــت ایــن نــوع نان هــا ۸۶.۱ 
درصــد گــزارش شــده و در محــدوده کیفیــت 

خــوب قــرار دارد.
ــذا و  ــت غ ــری صنع ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
ــی  کشــاورزی)اگروفودنیوز(، از شــرکت بازرگان
دولتــی ایــران، حیدرعلــی نصــر افــزود: در 
ــه از  ــنتی ک ــان س ــواع ن ــت ان ــنجش کیفی س
ــه دســت  ــا در سرتاســر کشــور ب ــه نان ه نمون
ــنگک ۸۸  ــان س ــت ن ــن کیفی ــده، میانگی آم
درصــد، نــان بربــری ۸۸ ردصــد، نــان تافتــون 
۸۲ درصــد و نــان لــواش ۸۷ درصــد بــرای ۱۰ 

ــت. ــزارش اس ــال گ ــاه از س م
ــرکت  ــالت ش ــای غ ــز پژوهش ه ــس مرک ریی
خاطرنشــان کرد:  ایــران  دولتــی  بازرگانــی 
ــت  ــده از ســنجش کیفی ــه دســت آم ــداد ب اع
انــواع نــان ســنتی محــدوده کیفیــت خــوب را 

نشــان می دهــد.
نصــر اضافه کــرد: کیفیــت انــواع نــان تولیــدی 
در ســال جاری نســبت بــه ســال گذشــته، 

ــد ثابتــی را طــی کــرده اســت. رون
از آزمایــش ۹ هــزار و ۱۹۱  وی همچنیــن 
ــون و  ــری، تافت ــان ســنگک، برب ــه PH ن نمون

ــر داد. ــور خب ــواش در کش ل
ــرکت  ــالت ش ــای غ ــز پژوهش ه ــس مرک ریی
بازرگانــی دولتــی ایــران بیان داشــت: میانگیــن  
PH نــان ســنگک ۵.۶، نــان بربــری ۵.۷ و نان 
ــوده  ــد ب ــدام ۶ درص ــر ک ــواش ه ــون و ل تافت
اســت و اســتاندارد آن در محــدوده اعــداد پنــج 

و ۶ قــرار دارد.

روغن/  ذخایر  دربــاره  هشدار 
بخش  اشتباه،  های  سیاست 

خصوصی را حذف کرد
را  روغن  ذخایر  وضعیت  صنفی  فعال  یک 
نامناسب اعالم کرد و گفت: سیاست های دولت 
در این حوزه منجر به حذف بخش خصوصی و 

کاهش ذخایر شده است.
به گزارش مهر؛ یک فعال صنفی وضعیت ذخایر 
روغن را نامناسب اعالم کرد و گفت: اخیراً دولت 
قبل  ماه  نه  تا  بین شش  که  را  روغن هایی  ارز 
وارد شده بودند، تخصیص داده اما هیچ محموله 

جدیدی در کار نبوده است.
نامش  نمی خواست  که  روغن  حوزه  فعال  این 
در  که  ابهاماتی  دلیل  به  افزود:  شود،  عنوان 
حذف یا تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود 
داشت، واردکنندگان بخش خصوصی در دو ماه 
گذشته هیچ معامله ای انجام نداده اند و در این 

مدت تخلیه ای نیز صورت نگرفته است.
وی اضافه کرد: فقط بیش از صد هزار تن روغن 
در بنادر وجود داشت که با تخصیص ارزی که 
انجام شد، این محموله ها ترخیص شدند و جز 

این هیچ محموله دیگری وجود ندارد.
سیاست  از  انتقاد  با  بخش خصوصی  فعال  این 
گذاری های دولت در این حوزه، گفت: اقدامات 
دولت منجر به حذف بخش خصوصی از عرصه 

تأمین و واردات روغن شده است.
وی با اشاره به اینکه دولت عنوان می کند ذخایر 
گفت:  دارد،  روغن  حوزه  در  خوبی  استراتژیک 
خصوصی  بخش  هرگاه  که  داده  نشان  تجربه 
کنار گذاشته شده، دولت به تنهایی قادر نبوده 
بازار کاالهای اساسی را ساماندهی کند و االن 

هم شرایط به همین صورت است.
مدت  اینکه  بیان  با  بخش خصوصی  فعال  این 
است،  طوالنی  کشور  به  روغن  ترانزیت  زمان 
افزود: روغن مانند کاالهای دیگر از جمله برنج 
راحتی  به  ماه  دو  تا  بتوان طی یک  که  نیست 
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مبدا  کشورهای  به  توجه  با  و  کرد  وارد  را  آن 
کشور  وارد  کاال  این  تا  است  الزم  زمان  ماه ها 
شود و به همین جهت باید دولت مراقب باشد 
و هشدارهای بخش خصوصی را در این زمینه 

جدی بگیرد.
وی تصریح کرد که این هشدارها به معنی آن 
فقط  نگران شوند،  نیست که مصرف کنندگان 
به منزله تذکری به دولت است تا سیاست های 
خود را شفاف و عرصه را برای بخش خصوصی 

بازتر کند.

صادرات  کنفدراسیون  رییس 
ــوردن  ایـــــران: بــرگــشــت خـ
محصوالت کشاورزی بزرگنمایی شد/ 
تا سقف ۶۰۰ میلیون دالر تهاتر انجام 

شده است
برگشت  موضوع  داشت:   اظهار  الهوتی  محمد 
خوردن برخی از کاالهای صادراتی کشاورزی ما، 
بیشتر تحت تاثیر جو رسانه ای، بیش از اندازه و 
بیش از حقیقت موضوع بزرگ و مسئله ساز شد. 
در  است  ممکن  کشوری  هر  برای  صادرات  در 
یک زمانی مشکلی پیش بیاید و بالفاصله حل 

شود، در این مورد بیش از بزرگنمایی شد.
به گزارش ایلنا؛ محمد الهوتی در مورد وضعیت 
و  مرکزی  آمریکای  کشورهای  با  ایران  تجاری 
سیاسی  روابط  به  توجه  با  جنوبی  آمریکای 
روابط  کرد:   اظهار  کشورها٬   این  با  مناسب 
تعیین  نمی تواند  تنهایی  به  مناسب  سیاسی 
نیز  روسیه  با  ایران  که  همانطور  باشد؛  کننده 
آمارهای  در  اما  دارد،  مناسبی  سیاسی  روابط 
دو کشور  میان  دوجانبه  تجارت  تجاری، حجم 

از سطح مناسبی برخوردار نیست.
این  افزود:  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
جنوبی  آمریکای  کشورهای  مورد  در  موضوع 
آن٬   اساس  بر  و  است  صادق  نیز  مرکزی  و 
صادراتی  سبد  نقل،  و  حمل  مانند  موضوعاتی 

آنها  نیاز  مورد  کاالهای  کشورها،  این  به  ایران 
نامناسبی  شرایط  تحریم،  از  ناشی  مشکالت  و 
زده  رقم  این کشورها  با  تجاری  روابط  برای  را 

است.
دیگری  اهمیت  حائز  نکته  کرد:  تصریح  وی 
که باید به آن توجه داشت آن است که حتما 
روز   ۵ ظرف  که  کشوری  به  صادرات  شرایط 
اختیار  در  را  ایران  صادراتی  کاالی  می تواند 
صادراتی  کاالی  که  کشوری  با  باشد،  داشته 
ایران را بعد از طی مسافت زیاد و پس از ۲ تا ۳ 
ماه از خروج کاال از بنادر ایران دریافت می کند، 
را  عوامل  این  تمامی  بنابراین  و  است  متفاوت 

باید در روابط خارجی با کشورها موثر دانست.
ایران  صادرات  شدن  محدود  الهوتی،  گفته  به 
دهه  در یک  که  پنج کشور هدف صادراتی  به 
گذشته نیز ادامه داشته  به دلیل مسائل مذکور 
حالی  در  این  است؛  المللی  بین  تحریم های  و 
است که شرایط تجاری مناسبی که هم اکنون 
دارد،  وجود  همسایه  کشورهای  و  ایران  میان 
کشورها،  این  به  ایران  صادرات  که  باعث شده 
تجارت  در  چندانی  بازار  تنوع  و  شده  محدود 

خارجی ایران به چشم نخورد.
توسعه  سازمان  تالش  البته  داشت:  اظهار  وی 
تجارت ایران، تنوع بخشی به بازارهای صادراتی 
است که امیدواریم با به نتیجه رسیدن مذاکرات 
به  بخشی  تنوع  شاهد  بتوانیم  برجام٬   احیای 

مقاصد صادراتی ایران باشیم.
به  اشاره  با  ایران  کنفدراسیون صادرات  رییس 
حوزه  کشورهای  با  کشورمان  تجارت  وضعیت 
با  ایران  میان  تجارت  کرد:  بیان  فارس  خلیج 
زمان های  از  فارس  خلیج  حوزه  کشورهای 
بازار  مهمترین  امارات  و  داشته  وجود  گذشته 
تجاری ایران به شمار می آید،  به خصوص اینکه 
این کشور به عنوان هاب منطقه،  نقش عمده ای 
در ترانزیت و صادرات مجدد داشته و لذا ارتباط 
شرایطی  هر  تحت  کشور،  این  با  ایران  تجاری 

حفظ شده است.
عربستان  بازار  قطع  طور  به  داشت:  اظهار  وی 
با  سیاسی،  مشکالت  دلیل  به  اکنون  هم 
ورود  برای  بسیاری  تجاری  محدودیت های 
کاالهای ایرانی مواجه است که البته با توافقاتی 
روابط  شده،  انجام  گذشته  ماه های  ظرف  که 
سیاسی رو به بهبود است و این امر می تواند به 

بهود روابط تجاری نیز کمک کند.
مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  ادامه  در  الهوتی 
سوی  از  کشاورزی  کاالهای  شدن  مرجوع  

برخی مقاصد تجاری ایران خاطرنشان ساخت:  
صادراتی  کاالهای  از  برخی  برگشت  موضوع 
صادراتی،   هدف  بازارهای  از  ایران  کشاورزی 
بیشتر تحت تاثیر جو رسانه ای قرار گرفته و تا 
حدودی بیش از اندازه بزرگ نمایی شده است؛ 
مسائل،   این  با  کشورها  از  بسیاری  حالیکه  در 
هم  نکته  این  به  باید  چند  هر  هستند؛  درگیر 
کشاورزی  محصوالت  تولید  که  داشت  توجه 
با  منطبق  کامال  باید  صادراتی  بازارهای  برای 
گیرد  صورت  بازار  آن  مدنظر  استانداردهای 
زدن  به صدمه  منجر  چنینی  این  مشکالتی  تا 
در  ایران  تولیدی  محصوالت  صادرات  روند  به 

بازارهای جهانی نشود.
دولت  در  تهاتر  سیاست  اجرای  مورد  در  وی 
عنوان  به  تهاتر  دنیا  در  امروز  گفت:  سیزدهم 
قرار  استفاده  مورد  تجاری  ابزارهای  از  یکی 
می گیرد؛ هر چند کشورها با ابزارهای متنوعی 
همچون گشایش ال سی،  یوزانس و فاینانس و 
انتقاالت را  بانکی کار نقل و  البته سیستم های 
انجام می دهند؛ اما به لحاظ شرایط خاص کشور 
با  و اعتقاد دولت سیزدهم به گسترش تجارت 
و  ساز  این  تحریم،   دوران  در  مختلف  ابزارهای 
کار طراحی شده که خوشبختانه هم بر اساس 
آمارها٬  تاکنون تا سقف ۶۰۰ میلیون دالر مورد 

استفاده قرار گرفته است.
خاطرنشان  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
کرد: در عین حال، مصوبه ای که در کمیته ماده 
۲ به تصویب رسیده که بر اساس آن، اختیارات 
شده  سپرده  تجارت  توسعه  سازمان  به  تهاتر 
است؛ البته در دولت قبل نیز این کار عملیاتی 
شده بود،  اما به صورت محدود و صرفا از طریق 
صنایع  و  معادن  نوسازی  و  توسعه  سازمان 
معدنی ایران)ایمیدرو( پیش رفته بود؛ اما اکنون 
کار به سازمان توسعه تجارت ایران سپرده شده 

و تا حدی هم عملی شده است.
وی اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص کشور 
و تحریم های ظالمانه بر علیه ایران، تهاتر یکی از 
ابزارهای مهم برای تجارت کشور بوده و می توان 

از ظرفیت آن بهره برداری کرد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران در پاسخ به 
سوالی در مورد افزایش صادرات کشور بیان کرد: 
از ابتدای سال ۱۴۰۰ رشد حدود ۴۰ درصدی 
را در صادرات تجربه کرده ایم که این رشد، به 
چند دلیل اتفاق افتاده؛ به این معنا که در سه 
ماه ابتدای سال گذشته به دلیل محدودیت های 
ناشی از شیوع ویروس کرونا، بسیاری از مرزهای 
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بسته  ایرانی  کاالهای  صادرات  روی  به  تجاری 
محدود  صورت  به  صادرات  امکان  و  بود  شده 
وجود داشت؛ اما از سه ماهه دوم سال جاری،به 
و  گرفت  رونق  صادرات  ارز،  نرخ  افزایش  دلیل 
صادراتی  کاالهای  ملی،  پول  ارزش  کاهش  با 

قدرت رقابتی بیشتری پیدا کردند.
الهوتـــی ادامـــه داد:  حفـــظ و اســـتمرار 
افزایـــش صـــادرات در شـــش ماهـــه دوم 
ــت های  ــی سیاسـ ــال برخـ ــل اعمـ ــه دلیـ بـ
ــه  ــت کـ ــوده اسـ ــیزدهم بـ ــت سـ ارزی دولـ
بـــر اســـاس آن، در ایـــن حـــوزه، تغییـــرات 
ـــوی  ـــه نح ـــه؛ ب ـــورت گرفت ـــی ص ـــیار مهم بس
ـــل  ـــورد تعام ـــد در م ـــت های جدی ـــه سیاس ک
بـــا صادرکننـــدگان و عـــدم قضایـــی کـــردن 
پرونـــده صادرکننـــدگان صـــورت گرفتـــه 
اســـت؛ ایـــن در حالـــی اســـت کـــه اعمـــال 
روش هـــای تســـهیل گرانه   از ســـوی وزارت 
صمـــت، ســـازمان توســـعه تجـــارت ایـــران و 
ـــت  ـــه معاون ـــر ابالغی ـــی ب ـــزی مبتن ـــک مرک بان
ــاه  ــوری در مهرمـ ــت جمهـ ــادی ریاسـ اقتصـ
ـــدی  ـــدگان تاح ـــه صادرکنن ـــد دغدغ ـــث ش باع
ـــال،  ـــراغ ب ـــا ف ـــد ب ـــا بتوانن ـــده و آنه ـــع ش رف
فعالیـــت خـــود را ادامـــه داده و صـــادرات را 

رونـــق دهنـــد.
رئیــس کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه 
ــر  ــرد: تغیی ــالم ک ــران اع ــاق ته ــادرات ات ص
اثــر  دولــت هــم می توانــد در کوتاه مــدت 
ــن  ــی ای ــا وقت ــی مثبــت داشــته باشــد ام روان
ــای آن  ــه معن ــد ب ــدا می کن ــه پی ــد ادام رون
ــر  ــن اث ــته ای ــت توانس ــه دول ــود ک ــد ب خواه

ــد. ــتمر کن ــت را مس مثب

 

تولیدکنندگان فعال در طرح 
ارائه  اولویت  در  قیمت  درج 

خدمات هستند
بـــر اســـاس ابـــالغ وزارت صنعـــت، معـــدن 

و تجـــارت تولیدکنندگانـــی کـــه در اجـــرای 
طـــرح درج قیمـــت فعـــال هســـتند، در 
ـــد. ـــرار می گیرن ـــات ق ـــت خدم ـــت دریاف اولوی

بـــه گـــزارش پایـــگاه خبـــری صنعـــت غـــذا 
و کشـــاورزی)اگروفودنیوز(، وزارت صنعـــت، 
معـــدن و تجـــارت در ابالغیـــه ای اعـــالم 
کـــرد: واحدهـــای فعـــال در پـــروژه درج 
قیمـــت تمـــام شـــده بایـــد در اولویـــت 
ــف  ــای مختلـ ــات از بخش هـ ــت خدمـ دریافـ
ــازمان های  ــژه سـ ــه و به ویـ ــن وزارت خانـ ایـ

اســـتانی قـــرار گیرنـــد.
ـــی و  ـــاون هماهنگ ـــازی، مع ـــدی نی ـــید مه س
محیـــط کســـب وکار وزارت صنعـــت، معـــدن 
ــازمان های  ــه سـ ــه ای بـ ــارت در ابالغیـ و تجـ
ـــال در  ـــای فع ــرد: واحده ــتانی اعالم کـ اسـ
ــام شـــده بایـــد در  پـــروژه درج قیمـــت تمـ
ــای  ــات از بخش هـ ــت خدمـ ــت دریافـ اولویـ
به ویـــژه  و  وزارت خانـــه  ایـــن  مختلـــف 

ســـازمان های اســـتانی قـــرار گیرنـــد.
در ایـــن ابالغیـــه آمـــده اســـت: بـــا عنایـــت 
ـــده  ـــت تولیدکنن ـــروژه درج قیم ـــرای پ ـــه اج ب
ـــت  ـــن فعالی ـــت ای ـــور و اهمی ـــر کش در سراس
در ســـاماندهی نظـــام توزیـــع و کاهـــش قیمـــت 
ــت،  ــر صنعـ ــد وزیـ ــا تاکیـ ــده بـ مصرف کننـ
ـــن  ـــال در ای ـــای فع ـــارت، واحده ـــدن و تج مع
پـــروژه بایـــد در اولویـــت دریافـــت خدمـــات 
از بخش هـــای مختلـــف ایـــن وزارتخانـــه 
قـــرار  اســـتانی  ســـازمان های  به ویـــژه 
ـــه  ـــه هم ـــارکت فعاالن ـــب مش ـــا جل ـــد. ب گیرن
ــوب  ــرح در چارچـ ــمول طـ ــای مشـ واحدهـ
زمان بنـــدی و برنامه هـــای ابالغـــی، نســـبت 
ـــط  ـــات مرتب ـــه خدم ـــی در ارائ ـــه اولویت ده ب
ـــدن  ـــت، مع ـــی وزارت صنع ـــوزه مأموریت ـــا ح ب
ــن  ــال در ایـ ــای فعـ ــه واحدهـ ــارت بـ و تجـ
ــت  ــرای دریافـ ــی بـ ــژه معرفـ ــروژه، به ویـ پـ
ــدام  ــره ۱۸ اقـ ــف تبصـ ــد الـ ــهیالت بنـ تسـ

کننـــد.
ــی  ــازار، یکـ ــت بـ ــای مدیریـ ــبد پروژه هـ سـ
ــد  ــه در دوره جدیـ ــت کـ ــی اسـ از موضوعاتـ
ــن  ــارت تدویـ وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـ
ـــه  ـــده ک ـــف ش ـــروژه تعری ـــده و در آن ۱۶ پ ش
»درج قیمـــت تولید کننـــده« یکـــی از ایـــن 
ـــده  ـــاز ش ـــرای آن آغ ـــه اج ـــت ک ـــا اس پروژه ه

ـــت. اس

 

نوعی  سنجش  برای  حسگری 
ماده سمی در قهوه، آب انگور و 

ادویه جات
محققان موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 
موفق به طراحی تراشه زیستی جهت شناسایی 
و سنجش اکراتوکسین A به عنوان تهدید جدی 

در ایمنی مواد غذایی و سالمت انسان شدند.
و  غذا  صنعت  خبری  پایگاه  گزارش  به 
روابط  از  نقل  به  کشاورزی)اگروفودنیوز(، 
عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی؛ 
شامل  را  ها  اکراتوکسین  وردیان،  اسماء  دکتر 
شده  تولید  سمی  متابولیت های  از  خانواده ای 
انواع  مهمترین  از  و  ها  قارچ  از  برخی  توسط 
سموم غذایی دانست و گفت: این آالینده یکی از 
سموم کلیوی – کبدی و مختل کننده دستگاه 
بررسی های  طبق  و  می شود  محسوب  ایمنی 
سـرطان،  تحقیقـات  المللی  بین  موسسه 
اکراتوکسـین A عامل بالقوه سرطان زای انسانی 
)گروه B۲( اسـت و سبب ایجاد سمیت سلولی 
و اختالالت هورمونی می شود و به عنوان یکی 
از عوامل مؤثر در بروز ناباروری جنس مذکر و 

مرگ جنین مطرح است. 
وی با اشاره به پایداری باالی این سم در برابر 
تجزیه کننده های طبیعی و بیولوژیکی، اظهار 
اکراتوکسـین  باالی  به ماندگاری  با توجه  کرد: 
A در محیط زیست، این توکسین سبب آلودگی 
طیف وسـیعی از مـواد غـذایی خام و فرآوری 
شده مـورد مصرف انسان شامل غالت، ادویه ها، 
انگور  و آب  قهوه  مغزهـا، میـوه هـای خشک، 

می شود. 
و  شناسایی  زیستی  تراشه  طراحی  از  وردیان 
سنجش اکراتوکسین A خبر داد و یادآور شد: 
مختلفی  مطالعات  در   A اکراتوکسین  سنجش 
صورت گرفته، ولی در این طرح بر پایه تکنولوژی 
کریستال مایع، زیست حسگری بسیار حساس 
برای  آتوموالر  محدوده  در  تشخیص  حد  با 
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سنجش اکراتوکسین در نمونه های آب انگور و 
پایین ترین حد تشخیص  برنج معرفی شد که 

گزارش شده برای این سم است.
حسگرهای  زیست  داد:  ادامه  طرح  مجری 
جدیدترین  از  یکی  عنوان  به  مایع  کریستال 
دنیا  در  تشخیصی  های  کیت  ترین  حساس  و 
و  علوم  پژوهشی  موسسه  که  اند  شده  معرفی 
در  المللی  بین  دانش  با  همگام  غذایی  صنایع 
این زمینه پیشتاز است و به عنوان اولین مرکز 

پژوهشی در این شاخه در ایران فعالیت دارد. 
وی افزایش سرعت شناسایی، سهولت استفاده 
و کاهش هزینه  تشخیص را از مزایای استفاده 
پژوهشی  دستاورد  این  در  پیشنهادی  روش  از 
با توجه به وسعت بیماری  عنوان کرد و گفت: 
مصرفی  غذایی  مواد  در  ها  اکراتوکسین  زایی 
برای  راهکارها  موثرترین  از  یکی  انسان، 
پایش  درمان  های  هزینه  کاهش  و  پیشگیری 
نمونه های غذایی مشکوک به آلودگی به شمار 

می رود. 
بــه نقــل از روابــط عمومــی موسســه پژوهشــی 
ــورد  ــان در م ــی، وردی ــع غذای ــوم و صنای عل
روش هــای تشــخیص ایــن ســم در مــواد 
غذایــی بیــان کــرد: در حــال حاضــر روش 
ــی  ــد روش کروماتوگراف ــتگاهی مانن ــای دس ه
ــای  ــی روش ه ــاال و برخ ــی ب ــا کارای ــع ب مای
ــرای  ــزا( ب ــد روش االی ــیمیایی )مانن ایمونوش
ســنجش اکراتوکســین مرســوم اســت اما روش 
ــخیص  ــرای تش ــداول ب ــتگاهی مت ــای دس ه
قیمــت  گــران  و  پیچیــده  اکراتوکســین، 
هســتند کــه عــالوه بــر زمانبــر بــودن مراحــل 
ــرای آنهــا دشــوار  ــه نیــز ب آمــاده ســازی نمون
ــکاری  ــگر راه ــت حس ــن زیس ــی ای ــت، ول اس

ــت. ــور اس ــن منظ ــرای ای ب
وی تولیــد ایــن حســگر را بــر پایــه کریســتال 
ــرد  ــوان ک ــل عن ــل حم ــه صــورت قاب ــع ب مای
کــه نیازمنــد تجهیــزات پیچیــده و گــران 
قیمــت آزمایشــگاهی نیســت و اضافــه کــرد: در 
ایــن طــرح پژوهشــی تــالش شــده کــه روشــی 
جدیــد بــا بــه کارگیــری کریســتال هــای 
ــه  ــر کلی ــون ب ــه تاکن ــود ک ــی ش ــع معرف مای
روش هــای ارائــه شــده برتــری داشــته باشــد 
و بتــوان بــا روشــی ســاده و مقــرون بــه صرفــه 
مقادیــر اکراتوکســین A را مــورد ســنجش 
ــرای  ــری روش پیشــنهادی ب ــرار داد کــه برت ق
ــاالی  تشــخیص اکراتوکســین A حساســیت ب
ــه در  ــت ک ــازی اس ــل س ــت پرتاب آن و قابلی

مرحلــه بعــدی اجــرای آن انجــام خواهــد شــد.
بــه گفتــه وی ایــن طــرح بــا ســرمایه گــذاری 
ــی و  ــع غذای ــوم و صنای موسســه پژوهشــی عل
بــا همــکاری پروفســور هشــین-چن از کشــور 
ــی از  ــه بخش ــت ک ــده اس ــام ش ــوان انج تای
 Biosensors and   نتایــج آن در مجلــه
Bioelectronics بــه چــاپ رســیده اســت.

 

میلیارد   ۳ افــزایــش  شرایط 
موادغذایی  ــادرات  ص دالری 

ایران به عراق مهیاست
ایــران در عــراق  بازرگانــی  رایــزن ســابق 
دالر  میلیــارد   ۲ اینکــه ســاالنه  بیــان  بــا 
ــراق صــادر می شــود  ــه ع ــران ب ــی ای موادغذای
گفــت: شــرایط افزایــش ۳ میلیــارد دالری 
صــادرات محصــوالت کشــاورزی و موادغذایــی 

ــت. ــا اس ــراق مهی ــه ع ــران ب ای
بــه گــزارش تســنیم؛ مهــدی نجــات نیــا رایزن 
ــراق در نشســت  ــران در ع ــی ای ســابق بازرگان
محصــوالت  صــادرات  تجــاری  آموزشــی 
ــت:  ــار داش ــراق اظه ــه ع ــران ب ــاورزی ای کش
ســاالنه حــدود ۱۰ میلیــارد از ۴۰ میلیــارد 
دالر صــادرات کاالی غیــر نفتــی کشــورمان بــه 
عــراق صــادر می شــود و ایــران مزیــت نســبی 

ــه  کشــور دارد. ــادرات ب ــرای ص ب
افــزود:  قیمــت تمــام  شــده پاییــن  وی 
و  غذایــی  مــواد  و  کشــاورزی  محصــوالت 
ــت  ــه مزی ــراق از جمل ــه ع ــران ب ــی ای نزدیک
هــای صادراتــی کشــورمان در مقایســه با ســایر 
کشــورها اســت و خــود عراقــی هــا نیــز تمایــل 
زیــادی بــه واردات از ایــران دارنــد کــه بایــد از 

ــرد. ــتفاده ک ــتی اس ــه درس ــرایط ب ــن ش ای
ایــران در عــراق  بازرگانــی ســابق  رایــزن 
ــال واردات  ــه دنب ــراق ب ــازار ع ــار ب ــت: تج گف
محصــوالت ارزان قیمــت کشــاورزی و صنایــع 

غذایــی هســتند امــا بــا توجــه بــه درآمدهــای 
ــال  ــه دنب ــر ب ــور دیگ ــن کش ــردم ای ــی م نفت
کاالی درجــه یــک هســتند کــه دولــت ایــران 
ــال  ــک را دنب ــه ی ــادرات کاالی درج ــز  ص نی

ــد. مــی کن
ــا ۳۰  ــا ب ــی م ــع غذای ــای صنای ــه ه کارخان
ــه در  ــد ک ــود کار می کنن ــت خ ــد ظرفی درص
ــوالت  ــد محص ــازار می توانن ــتن ب ــورت داش ص

ــد. ــادر کنن ــن کشــور ص ــه ای ــود را ب خ
ــارد دالر  ــراق ۸۰ میلی ــه ع ــان اینک ــا بی وی ب
واردات دارد کــه بخــش عمــده ای از آن مــواد 
ــور  ــن کش ــت: ای ــار داش ــت اظه ــی اس غذای
ــی وارد  ــواد غذای ــارد دالر م ــاالنه ۲۰ میلی س
مــی کنــد کــه ایــران تنهــا ۲ میلیــارد دالر آن 
ــن  ــش ای ــکان افزای ــه ام ــد ک ــن می کن را تامی
صــادرات بــه ۵ میلیــون دالر نیــز وجــود دارد.

ــع  ــای صنای ــه ه ــت: کارخان ــا گف ــات نی نج
ــود  ــت خ ــد ظرفی ــا ۳۰ درص ــران ب ــی ای غذای
ــازار  ــتن ب ــورت داش ــه در ص ــد ک کار میکنن
ــد و  ــش دهن ــود را افزای ــد خ ــد تولی می توانن
ــه  ــران ب ــی ای ــواد غذای ــتری از م ــم بیش حج

ــود. ــادر ش ــراق ص ــور ع کش
ــی  ــار عراق ــی از تج ــت: برخ ــار داش وی اظه
بــه  مســتقیم  ایــران  از  کاال  واردات  بــرای 
کشــورمان مــی آینــد و محصــوالت را بــا 
قیمــت پاییــن و بــه صــورت ریالــی خریــداری 
مــی کننــد امــا بــرای بهــره منــدی از مواهــب 
ــن  ــه ای ــر اســت کــه خودمــان ب صــادرات بهت

ــیم. ــته باش ــادرات داش ــور ص کش
نجــات نیــا در پاســخ بــه ســوالی دربــاره 
ــا ایــن کشــور   نحــوه نقــل و انتقــاالت مالــی ب
اظهارداشــت: صرافانــی کــه تجــار دو طــرف آن 
را قبــول داشــته باشــند امــکان نقــل و انتقــال 

ــد. ــم آورده ان ــی فراه ــه راحت را ب
نجــات نیــا گفــت: صرافــی هــا در هــر مرحلــه 
ــد و  ــادرات دارن ــران ص ــه ای ــزار دالر ب ۵۰۰ ه

ــان اســت. ــدون مشــکل در جری ب
وی اظهـار داشـت: عـراق پـول هـای صـادرات 
گاز ایـران را نیـز  بـه ازای آن کاال آزاد کـرده 
اسـت و بازرگانـان از این مسـیر نیز مـی توانند 

بـرای تجـارت بـا ایـن کشـور اسـتفاده کنند.
برای  تجاری  و  آموزشی  توری  نیا گفت:  نجات 
همراهی  با  روز   ۴ مدت  به  عراق  با  تجارت 
موسسه مطالعات بازرگانی تدارک دیده شده که 
به صورت حضوری مسائل آموزشی و بازاریابی را 

برای تجارت با عراق کسب می کنند.

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      اسفندماه 1400      شماره 41 دوره جدید )146(      
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ــورای ملی  ــ نــایــب رئــیــس ش
زعفران: بازار زعفران به ثبات 

رسید
نایب رئیس شورای ملی زعفران از ثبات قیمت 
طالی سرخ نسبت به یک ماه اخیر در بازار خبر 

داد.
غالمرضا  جوان؛  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
میری گفت: هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو 
 ۳۸ آن  حداکثر  و  تومان  میلیون   ۲۲ زعفران 
میلیون تومان است که نسبت به یک ماه اخیر 

تغییری نداشته است.
با  زعفران،  ملی  شورای  رئیس  نایب  گفته  به 
افزایش صادرات زعفران همراه با اتمام تعطیالت 
اروپا و چین پیش بینی می شود که قیمت این 

محصول نوساناتی داشته باشد.
بنابــر گفتــه مســئوالن حــوزه کشــاورزی، 
 ۵۰۰ تــا   ۴۵۰ گذشــته  زراعــی  ســال  در 
ــه  ــال ب ــه امس ــد ک ــد ش ــران تولی ــن زعف ت
ــت  ــد اُف ــی تولی ــم آب ــالی و ک ــل خشکس دلی

محسوســی داشــته اســت.
مدیریــت عرضــه محصــول از ســوی کشــاورزان 
موجــب شــده تــا قیمــت کاهــش نیابــد، 
ــته  ــال های گذش ــد س ــه همانن ــه عرض چنانچ
متضــرر  کشــاورزان  می گرفــت،  صــورت 

می شــدند.
بررســی ها از ســطح بــازار نشــان می دهــد 
کــه حداقــل قیمــت هــر کیلــو زعفــران قبــل 
از فصــل برداشــت ۷ میلیــون و ۵۰۰ هــزار 
تومــان و حداکثــر ۱۶ میلیــون تومــان اســت.

ــران  ــی زعف ــورای مل ــس ش ــه رئی ــر گفت بناب
ــا  ــران ۲۵۰ ت ــاه قیمــت زعف ــه مهرم نســبت ب

ــت. ــته اس ــد داش ــد رش ۳۰۰ درص
ــا  ــران ۱۴۰ ت ــال زعف ــی هــر مثق قیمــت کنون
۱۸۰ هــزار تومــان اســت، در حالــی کــه طبــق 
ــل  ــد حداق ــران بای ــی زعف ــورای مل ــه ش گفت

ــان باشــد. ــزار توم ــا ۱۶۰ ه ۱۲۰ ت

 

با  خــوراکــی  پروتئین  تولید 
ــروژه ملی تقویت  اجــرای ۲ پ

می شود
تولید پروتئین خوراکی با کمک منابع زیستی 
در قالب ۲ پروژه ملی در کشور تقویت و دنبال 

می شود.
و  غذا  صنعت  خبری  پایگاه  گزارش  به 
کشاورزی)اگروفودنیوز(، به نقل از معاونت علمی 
فناوری  زیست  جمهوری،  ریاست  فناوری  و 
تولید  یعنی  سفید(،  فناوری  )زیست  صنعتی 
و  میکروارگانیسم ها  از  اسـتفاده  بـا  محصوالت 
از  این مدل  فرایندهای تخمیری.  آنزیم ها طی 
زیست فناوری در ایران با حمایت معاونت علمی 
پروژه   ۲ قالب  در  جمهوری  ریاست  فناوری  و 

ملی دنبال می شود.
»تولید پروتئین خوراکی قارچی )مایکوپروتئین( 
جایگزین گوشت« یکی از این طرح ها است که 
 ۱۵۰ آینده  سال   ۵ طی  آن  کامل  اجرای  با 
شد.  خواهد  ایجاد  کشور  در  پایدار  اشتغال 
گوشت  جایگزین  محصول  یک  مایکوپروتئین 
کتلت،  جمله  از  مختلفی  اشکال  به  که  است 

همبرگر، پت و نوار موجود است.
»تولید پروتئین از گاز طبیعی و سایر مواد اولیه 
به عنوان افزودنی به خوراک دام و طیور و آبزیان 
جایگزین سویا و پودر ماهی« هم پروژه بعدی 
از  را  نیازهای غذایی کشور  تواند  است که می 

منابع دیگر تامین کند.
این روش تولیدی می تواند به تولید آنزیم های 
بندی  فرمول  برای  که  اسیدآمینه ها  و  صنعتی 
کمک  هم  است  کاربردی  طیور  و  دام  خوراک 
روش  این  از  استفاده  دلیل  همین  به  کند، 
می شود  پیش بینی  که  ایران  برای  فناورانه 
مخاطرات  و  مشکالت  با  نزدیک  ای  آینده  در 
است  کاربردی  بسیار  شود،  مواجه  خشکسالی 
و می تواند در توسعه پایدار نقش آفرینی کند.

در این نوع از زیست فناوری، محصوالتی مانند 

پروتئین هایی  و  قارچی  خوراکی  پروتئین های 
تولید  زیستی  فرآیندهای  با  طبیعی  گاز  از  که 
مانند  پروتئینی  غذاهای  تهیه  در  می شوند، 

سوسیس و کالباس و غیره استفاده می شوند.
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  از  نقل  به 
از  پایدار  غذایی  امنیت  به  دستیابی  جمهوری، 
راه دسترسی فیزیکی و اقتصادی به منابع غذایی 
سالم و کافی برای همگان حاصل می شود. در 
بیوتکنولوژیکی  غذاهای  پذیرش  اخیر  دوران 
غنی از پروتئین به جای منابع متداول از سوی 

مردم افزایش یافته است.

مواد  بنکداران  اتحادیه  دبیر 
منطقی  برنج  گرانی  غذایی: 
نیست/ برخی از کشاورزان سودجویی 

می کنند
قاسمعلی حسنی با بیان اینکه قیمت های فعلی 
وضعیت  گفت:  نیست،  عرف  و  منطقی  برنج 
قیمت برنج در حالیست که ما کمبودی در این 
می  عرضه  کافی  اندازه  به  برنج  و  نداریم  کاال 

شود.
به گزارش مهر؛ قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه 
وضعیت  مورد  در  تهران  غذایی  مواد  بنکداران 
قیمت برنج در بازار اظهار کرد: در حال حاضر 
برنج ایرانی از ۴۷ تا ۷۷ هزار تومان عرضه می 

شود که این قیمت ها منطقی و عرف نیست.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران افزود: 
وضعیت قیمت برنج در حالیست که ما کمبودی 
ایرانی و خارجی به  برنج  این کاال نداریم و  در 
بنابراین  شود.  می  عرضه  بازار  در  کافی  اندازه 

فروش برنج با این قیمت ها درست نیست.
وی ادامه داد: قیمت برنج را کشاورزان مناطق 
متاسفانه  که  می کنند  تعیین  شمالی  استان   ۳
افزایش  این وضعیت سودجویی و  یک عده در 
های غیرمنطقی در قیمت برنج اعمال می کنند.

بازار  نیز در  برنج خارجی  حسنی گفت: قیمت 
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باالست؛ اگرچه برنج هندی دولتی از ۱۸ تا ۱۸ 
هزار و ۵۰۰ تومان می فروشند اما این برنج در 
بازار آزاد از ۲۳ تا ۲۹ هزار تومان قیمت دارد. 
همچنین قیمت برنج تایلندی ۱۲ هزار و ۵۰۰ 
تومان  پاکستانی حدود ۳۰ هزار  برنج  و  تومان 

قیمت دارد.

 

برگزاری دومین همایش تقدیر 
از بانوان کارآفرین صنعت غذا 

و گردشگری
دومین همایش تقدیر از بانوان کارآفرین صنعت 
به حوزه  نهادن  ارج  با هدف  گردشگری  و  غذا 
همت  و  تالش  ساختن  نمایان  و  کارآفرینی 
خدمات  غذایی،  صنایع  حوزه  در  فعال  بانوان 
غذا و گردشگری و همچنین با همکاری اساتید، 
پیشکسوتان و نخبگان صنایع غذایی و خدمات 
وابسته، در تاریخ ۲۳ بهمن ماه سال جاری در 

مرکز همایش های برج میالد برگزار  شد.
و  غذا  صنعت  خبری  پایگاه  گزارش  به 
که  همایش  این  کشاورزی)اگروفودنیوز(، 
تصمیم به توسعه زیرساخت های فعالیت های 
بستری  دارد  درنظر  و  گرفته  حوزه  این  بانوان 
را فراهم آورد تا مسیر فعالیت ارزشمند آن ها 
دیگر  بدرخشد،  و  شده  نمایان  گذشته  از  بهتر 
بانوان  از  پشتیبانی  و  حمایت  همچون  اهدافی 
گردشگر؛  و  غذا  صنعت  کارآفرین  و  سرآشپز 
از  ایران در آن سوی مرزها  قالب  زبان  نمایش 
بانوان  فعالیت  معرفی  و  سنتی  آشپزی  طریق 
در  تخصصی  های  کارگروه   تشکیل  حوزه؛  این 
حوزه آشپزی، خدمات غذا و گردشگری؛ توسعه 
ایران؛  گردشگری  و  غذا  صنعت  برندسازی 
آشنایی هرچه بیشتر مردم با نوع فعالیت بانوان 
و گردشگری؛  غذا  کارآفرین صنعت  و  سرآشپز 
رشد صنعت غذا و گردشگری همزمان با توسعه 

و  غذا  مباحث  بهینه  تلفیق  و  کشور  فرهنگ 
گردشگری با یکدیگر را دنبال می کند.

و  اهمیت  به  توجه  با  گزارش،  این  اساس  بر 
بانوان  فعالیت  های حرفه ای و تخصصی  ارزش 
تواند  می  همایش  این  مختلف،  صنایع  در 
نخبه،  بانوان  که  کند  ایجاد  را  مناسبی  بستر 
و  کسب  بخش  در  فعال  کارآفرین  و  خالق 
نوشیدنی  غذا،  خدمات  حوزه  برندسازی  و  کار 
است،  شایسته  که  آنطور  بتوانند  گردشگری  و 
مربوطه  متخصصان  دیگر  و  جامعه  به  را  خود 

معرفی نمایند.
می  تخصصی  همایش  این  محورهای  دیگر  از 
توان به بررسی نیازها و توانایی بانوان سرآشپز 
و کارآفرین صنعت غذا و گردشگری؛ مهندسی 
گردشگری؛  صنعت  در  غذا  خدمات  و  آشپزی 
در  کارآفرین  و  سرآشپز  بانوان  فعالیت  بررسی 
فرهنگ  سازی  توسعه  ایران؛  مختلف  شهرهای 
کارآفرین  و  سرآشپز  نقش  آفرینی  تعیین  در 
غذاهای  معرفی  گردشگری؛  و  غذا  صنعت 
سنتی، بومی و محلی جهت توسعه صنعت غذا؛ 
و  غذا  صنعت  فعال  و  موفق  بانوان  با  آشنایی 
گردشگری با هدف توسعه و ارتقا حوزه؛ نقش 
بانوان  فعالیت  توسعه  در  آموزشی  های  کارگاه  
سرآشپز و کارآفرین صنعت غذا و گردشگری و 
بررسی چارچوب  های مهمان  نوازی و میزبانی 
از دیدگاه بانوان سرآشپز و کارآفرین صنعت غذا 

اشاره کرد.

 
واردات برنج به ۸۰۰ هزار تن 

رسید
ـــج از واردات  ـــدگان برن ـــن واردکنن ـــر انجم دبی
ــال  ــدای سـ ــج از ابتـ ــن برنـ ــزار تـ ۸۰۰ هـ

تاکنـــون خبـــر داد.
ــوان؛  ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
کشـــاورز گفـــت: بنابـــر آمـــار گمـــرک تـــا 

ــن  ــزار تـ ــت ۵۰۰ هـ ــل از دوره ممنوعیـ قبـ
و بعـــد از دوره ممنوعیـــت ۳۰۰ هـــزار تـــن 

برنـــج وارد شـــده اســـت.
برنـــج  واردکننـــدگان  انجمـــن  دبیـــر 
ثبـــت  بایـــد  جهـــاد  وزارت  می گویـــد، 
ــود  ــا کمبـ ــد تـ ــرعت بخشـ ــفارش را سـ سـ
ـــود .  ـــازار نش ـــنج در ب ـــه تش ـــر ب ـــه، منج عرض
ــر  ــرر در مهـ ــدارهای مکـ ــم هشـ ــی رغـ علـ
ـــئوالن وزارت  ـــج، مس ـــود برن ـــر کمب ـــی ب مبن
جهـــاد همچنـــان بـــر ممنوعیـــت واردات در 
فصـــل برداشـــت اصـــرار کردنـــد کـــه ایـــن 
ـــی و  ـــج ایران ـــی برن ـــز گران ـــه ای ج ـــر نتیج ام

ــت. ــر نداشـ ــی در بـ خارجـ
ـــی  ـــب ماندگ ـــه عق ـــه ب ـــا توج ـــه او، ب ـــه گفت ب
برنامـــه، در ۲ مـــاه باقـــی مانـــده تـــا پایـــان 
در  و  تـــن  هـــزار   ۱۵۰ ماهیانـــه  ســـال 
فروردیـــن ۲۵۰ هـــزار تـــن برنـــج بایـــد وارد 
ـــان  ـــاه رمض ـــد و م ـــب عی ـــاز ش ـــا نی ـــود ت ش

تامیـــن شـــود.
دبیـــر انجمـــن واردکننـــدگان برنـــج قیمـــت 
ـــج هنـــدی و پاکســـتانی  ـــو برن ـــی هـــر کیل کنون
ـــان  ـــزار و ۵۰۰ توم ـــا ۲۷ ه ـــادر را ۲۵ ت در بن

ـــرد. ـــالم ک اع
بررســـی ها از ســـطح بـــازار نشـــان می دهـــد 
کـــه قیمـــت هـــر کیلـــو برنـــج هنـــدی در 
ـــان،  ـــزار توم ـــا ۳۴ ه ـــی ها ۳۰ ت ـــرده فروش خ
برنـــج پاکســـتانی ۳۲ تـــا ۳۶ هـــزار تومـــان، 
برنـــج طـــارم ۶۳ تـــا ۹۲ هـــزار تومـــان، 
ـــدا ۴۰  ـــان و ن ـــزار توم ـــا ۵۰ ه شـــیرودی ۴۵ ت
ـــه  ـــبت ب ـــه نس ـــوده ک ـــان ب ـــزار توم ـــا ۴۵ ه ت
مـــاه هـــای اخیـــر ۱۵ تـــا ۳۰ هـــزار تومـــان 

افزایـــش داشـــته اســـت.
هرکیلـــو قیمـــت  نوع برنج             
ـــا ۳۴ هـــزار تومـــان ۳۰ ت برنج هندی 
ـــا ۳۶ هـــزار تومـــان ۳۲ ت برنج پاکستانی 
برنج طارم         ۶۳ تـــا ۹۲ هـــزار تومـــان
ــان ــزار تومـ ــا ۵۰ هـ شیرودی         ۴۵ تـ
ــان ــزار تومـ ــا ۴۵ هـ ندا         ۴۰ تـ

ــش  ــا افزایـ ــدگان بـ ــه واردکننـ ــق گفتـ طبـ
ـــه  ـــا ب ـــی از تقاض ـــی، بخش ـــج ایران ـــت برن قیم
ــده  ــوق داده شـ ــی سـ ــج خارجـ ــمت برنـ سـ
ـــن  ـــزار ت ـــه ۱۵۰ ه ـــن وجـــود ماهیان ـــا ای ـــه ب ک
ـــد  ـــاز کشـــور بای ـــور کســـری نی ـــه منظ ـــج ب برن

وارد شـــود.

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      اسفندماه 1400      شماره 41 دوره جدید )146(      
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I N D U S T R Y

قیمت  ــدی  درص  ۶۰ افزایش 
شیرینی

ـــش  ـــش بی ـــمی افزای ـــای رس ـــق گزارش ه طب
شـــیرینی های  قیمـــت  درصـــدی   ۶۰ از 
ــت  ــدگان ثبـ ــرف کننـ ــرای مصـ ــک بـ خشـ

شـــده اســـت.
ــر  ــدت اخیـ ــی مـ ــنا، طـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
فعـــاالن حـــوزه قنـــادی از افزایـــش قیمـــت 
ـــرده  ـــاد ک ـــیرینی انتق ـــه ش ـــه تهی ـــواد اولی م
بودنـــد، در همیـــن رابطـــه رئیـــس اتحادیـــه 
قنـــادان گفتـــه بـــود کـــه افزایـــش قیمـــت 
شـــکر و روغـــن و همچنیـــن تامیـــن روغـــن 
بـــرای  تخصصـــی قنـــادی مشـــکالتی را 

قنـــادان ایجـــاد کـــرده اســـت.
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه بررســـی تـــازه 
ـــه  ـــران در رابط ـــار ای ـــز آم ـــزارش مرک ـــن گ تری
ـــردم  ـــی م ـــای خوراک ـــت کااله ـــر قیم ـــا تغیی ب
ـــیرینی  ـــت ش ـــش قیم ـــته، افزای ـــاه گذش در م

ــد. ــد می کنـ را تائیـ
 بـــر ایـــن اســـاس هـــر کیلـــو از شـــیرینی 
ـــور  ـــه ط ـــاری ب ـــال ج ـــاه س ـــک در دی م خش
ــت  ــان قیمـ ــزار و ۴۰۰ تومـ ــط ۴۷ هـ متوسـ
ـــاه  ـــط آذر م ـــه متوس ـــبت ب ـــه نس ـــورده ک خ
ـــش  ـــوده افزای ـــان ب ـــزار و ۶۰۰ توم ـــه ۴۵ ه ک

ــدی دارد. ۳.۸ درصـ
ـــو  ـــر کیل ـــت ه ـــال قیم ـــاه پارس ـــا در دی م ام
ــور متوســـط ۲۹  ــیرینی خشـــک بـــه طـ شـ
ـــر  ـــا تغیی ـــه ب ـــوده  ک ـــان ب ـــزار و ۵۰۰ توم ه
ـــران  ـــد گ ـــه ۶۰.۳ درص ـــن فاصل ـــت در ای قیم

ـــت. ـــده اس ش
ـــر  ـــت ه ـــه قیم ـــاری البت ـــال ج ـــاه س در دی م
ـــان  ـــزار توم ـــا ۵۷ ه ـــیرینی خشـــک ت ـــو ش کیل

ـــت. ـــیده اس ـــم رس ه
ـــده  ـــدون مـــواد نگهدارن سوســـیس و کالبـــاس ب

اســـتاندارد نیســـت
بـــه گـــزارش دفتـــر نظـــارت بـــر اســـتاندارد 

صنایـــع غذایـــی، آرایشـــی، بهداشـــتی و 
ـــدون  ـــاس ب ـــیس و کالب ـــد سوس ـــالل، تولی ح
ــازمان  ــد سـ ــورد تاییـ ــده مـ ــواد نگهدارنـ مـ

ملـــی اســـتاندارد ایـــران نیســـت.
ــوان؛  ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
ـــماره  ـــه ش ـــران ب ـــی ای ـــتاندارد مل ـــاس اس براس
۲۳۰۳ هیـــچ تولیدکننـــده ای مجـــاز بـــه 
ـــدون  ـــاس ب ـــروش سوســـیس و کالب ـــد و ف تولی

دریافـــت نشـــان اســـتاندارد نیســـت. 
ـــام  ـــتلزم انج ـــاس مس ـــیس و کالب ـــد سوس تولی
ـــودن  ـــتخوان نم ـــی اس ـــد ب ـــی مانن فرایند های
ــتگاه  ــواد الزم در دسـ ــالط مـ ــت، اختـ گوشـ
کاتـــر و تهیـــه خمیـــر، پـــر کـــردن در 
ــتگاه  پوشـــش های مناســـب، پخـــت در دسـ
ـــت  ـــرل کیفی ـــودن و کنت ـــرد نم ـــوص، س مخص

محصـــول اســـت. 
بـــر  کالبـــاس عـــالوه  و  روی سوســـیس 
ـــد  ـــام و نشـــان تولی ـــتاندارد، درج ن ـــت اس عالم
ــخ  ــت، تاریـ ــزان گوشـ ــوع و میـ ــده، نـ کننـ
تولیـــد، تاریـــخ انقضـــاء، شـــرایط نگهـــداری، 
شـــماره پروانـــه ســـاخت و کـــد ده رقمـــی 

زیـــر نشـــان اســـتاندارد اجبـــاری اســـت.
ـــی  ـــد ۱۰ رقم ـــد ک ـــی توانن ـــردم م ـــوم م عم
زیـــر نشـــان اســـتاندارد )درج شـــده بـــر 
روی محصـــول( را بـــه شـــماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ 
عالمـــت  پروانـــه  اعتبـــار   از  و  پیامـــک 
اســـتاندارد اطمینـــان حاصـــل و در صـــورت 
مشـــاهده هرگونـــه مغایـــرت مراتـــب را بـــه 
ادارات کل اســـتاندارد اســـتان ها، ســـامانه 
۱۵۱۷ و یـــا پورتـــال ســـازمان بـــه نشـــانی 

www.isiri.gov.ir اعـــالم کننـــد.

 
قیمت های  ــا  ب نـــان  عــرضــه 

مختلف، علت چیست؟
مدیـــرکل هماهنگـــی آرد و نـــان بازرگانـــی 
ــی  ــه ۲ نرخـ ــه بـ ــا توجـ ــت: بـ ــی گفـ دولتـ

ـــان از  ـــرخ ن ـــهمیه ای، ن ـــت آرد س ـــودن قیم ب
ـــت. ـــاوت اس ـــر متف ـــی دیگ ـــه نانوای ـــی ب نانوای

ــوان؛  ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ  بـ
جاللـــی گفـــت: تامیـــن آرد خبازی هـــا از 
فـــروش گنـــدم یارانـــه نـــوع یـــک و نـــوع ۲ 
ـــا  ـــده ت ـــب ش ـــر موج ـــن ام ـــه همی ـــت ک اس
قیمـــت نـــان از یـــک نانوایـــی بـــه نانوایـــی 

دیگـــر متفـــاوت باشـــد.
در  پیشـــنهاداتی  گرچـــه  او،  گفتـــه  بـــه 
خصـــوص تـــک نرخـــی شـــدن ارز مطـــرح 
شـــده اســـت، امـــا فعـــال سیاســـت دولـــت 
تثبیـــت قیمت هاســـت تـــا فشـــاری بـــه 

مـــردم وارد نشـــود.
در حـــال حاضـــر تامیـــن آرد خبازی هـــا 
ــرخ ۶۶۵  ــا ۲ نـ ــدم بـ ــروش گنـ ــل فـ از محـ
و ۹۰۰ تومـــان برحســـب مجوزهـــا صـــورت 

. د می گیـــر
ــان بازرگانـــی  ــرکل هماهنگـــی آرد و نـ مدیـ
ـــورد  ـــدم م ـــرای گن ـــری ب ـــت: تدابی ـــی گف دولت
نیـــاز نانوایی هـــا در ایام تعطیـــالت نـــوروز 
ــن  ــکلی در تامیـ ــا مشـ ــده تـ ــیده شـ اندیشـ
ــن  ــد. تعییـ ــود نیایـ ــه وجـ ــردم بـ ــان مـ نـ
اســـتان ها  کارگـــروه  بـــه  نـــان  قیمـــت 
ـــخیص  ـــاس تش ـــا براس ـــت ت ـــده اس ـــپرده ش س
خـــود و موقعیـــت زمانـــی و مکانـــی قیمـــت 
ـــن وجـــود  ـــا ای ـــه ب ـــد ک ـــذاری را انجـــام دهن گ
ـــن  ـــا ممک ـــتان ه ـــات اس ـــای مقتضی ـــر مبن ب
ـــش  ـــان افزای ـــع ن ـــه طب ـــت آرد و ب ـــت قیم اس
یابـــد، امـــا ایـــن افزایـــش در ســـطح ملـــی 

نیســـت.
طبـــق گفتـــه مســـئوالن، تاخیـــر در حمـــل 
و نقـــل آرد و افزایـــش مصـــرف نـــان در 
ـــران  ـــر مهاج ـــه خاط ـــتان ب ـــتان و بلوچس سیس
ـــل توقـــف چنـــد روزه و مشـــکالت  افغـــان از عل
ـــت  ـــوده اس ـــهر ب ـــوزه ایرانش ـــود آرد در ح کمب
ـــکالت  ـــده مش ـــیده ش ـــر اندیش ـــا تدابی ـــه ب ک

ـــود. ـــی ش ـــع م مرتف
ســـیف مدیـــر عامـــل بازرگانـــی دولتـــی مشـــکل 
کمبـــود نـــان در برخـــی اســـتان هـــا و افزایـــش 
ـــرد ه اســـت. برخـــی  ـــب ک ـــان را تکذی قیمـــت ن
ـــات  ـــل ثب ـــه دلی ـــه ب ـــد ک ـــان گفتن کارشناس
ــن  ــته ایـ ــال گذشـ ــه سـ ــت آرد در سـ قیمـ
ـــل  ـــه از مح ـــده ک ـــاد ش ـــوا ایج ـــزه در نان انگی
فـــروش آرد می توانـــد در آمـــد بیشـــتری را 

ـــد. ـــب کنن کس
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زمانی که  کرد:  نشان  خاطر  فرد  فروزان  حسن 
قیمت گندم و دانه های روغنی در بازار جهانی باال 
می رود الجرم ناچار به خرید این اقالم با قیمت 
باال خواهیم بود دولت برای اینکه افزایش نرخ ها 
به دهک های پایین جامعه آسیب وارد نکند باید 
به صورت جداگاه سیاست های حمایتی را دنبال 

کند.
قیمت  رفتن  باال  به  اشاره  با  فروزان فرد  حسن 
مواد غذایی در بازارهای جهانی، گفت: زمانی که 
از ارزانی مواد غذایی در بازارهای جهانی منتفع 
تحمل  نیز  را  آنها  گرانی  تبعات  باید  می شویم 

کنیم.
وی ایده کنترل و ثابت ماندن قیمت ها را مثبت 
ارزیابی نکرد و افزود: صادرکنندگان ایرانی فوالد، 
در  روز  قیمت  با  را   .… و  زعفران  فرش،  نفت، 
بازارهای جهانی عرضه می کنند پس قیمت ها از 

یک مکانیزم واحد تبعیت نمی کنند.
قیمت  زمانی که  داد:  ادامه  اقتصادی  فعال  این   
باال  جهانی  بازار  در  روغنی  دانه های  و  گندم 
می رود الجرم ناچار به خرید این اقالم با قیمت 
باال خواهیم بود دولت برای اینکه افزایش نرخ ها 
به دهک های پایین جامعه آسیب وارد نکند باید 
به صورت جداگاه سیاست های حمایتی را دنبال 
وارد  غذا  صنعت  اولیه  مواد  خوشبختانه  کند. 
کشور می شود و این مواد در کشور فرآوری و در 

دسترس مردم قرار داده می شود.
فروزان فرد با بیان اینکه تالش برای افزودن تولید 
به زیرساخت ها، منابع آبی و خاکی آسیب وارد 

همه  در  خودکفایی  من  نظر  به  گفت:  می کند، 
زمینه های کشاورزی به معنی استفاده نابه جا و 
غیرحرفه ای از مزیت های داخلی است. بهره گیری 
با ارتفاع باالی ۱۵۰ متر  از آب های زیرسطحی 
برای کشت صیفی جات توجیه اقتصادی ندارد و 
باید برای کشت این محصوالت بازنگری صورت 
بگیرد چرا که متوسط قیمت صادرات این اقالم 

به دالر در حال کاهش است.
وی در ادامه تصریح کرد: باید به مزیت های خود 
در بخش کشاورزی توجه بیشتری کنیم و به آنها 
با  محصوالت  این  تولید  زمینه های  و  بپردازیم 
قیمت تمام شده مناسب و با کیفیت باال را فراهم 
کنیم در چنین شرایطی هم نیاز داخلی را تامین 
و هم می توانیم بازارهای صادراتی بیشتری برای 

خود تعریف کنیم.
شدن  کمرنگ  به  اشاره  با  اقتصادی  فعال  این 
ارتباط های تجارت بین المللی، گفت: امکان اینکه 
پرقدرت  هدف  بازارهای  به  داخلی  محصوالت 
صادرات  امکان  مثال  ندارد؛  وجود  شود  صادر 
عدم  دلیل  به  اروپایی  کشورهای  به  محصوالت 
رعایت استانداردها برای ما از بین رفته است. از 
آفت کش ها  و  کود  که مصرف  است  این رو الزم 
جدید  نسل های  از  و  شوند  اصالح  کشور  در 

آفت کش ها استفاده کنیم.
ایــن فعــال اقتصــادی بــا اشــاره بــه مزیت هــای 
ایــران در حــوزه کشــاورزی، گفــت: ما در کشــت 
زعفــران، عنــاب، زرشــک، پســته و ســیب دارای 
ــن  ــد ای ــل توجهــی هســتیم بای مزیت هــای قاب

ــوان  ــا بت ــوند ت ــناخته ش ــتر ش ــا بیش مزیت ه
ــزوده بیشــتری نصیــب  ــا ارزش اف از محــل آنه

کشــور شــود.
فروزان فرد با بیان اینکه برای جبران کمبودهای 
بازارهای  تابع  اینکه  جز  نداریم  گریزی  داخلی 
جهانی باشیم، افزود: باید خرید و رفتار تجاری 
به موقع از خود نشان بدهیم. خرید حرفه ای به 
این معناست که به موقعه نیاز خود را خریداری و 
مشکالت ارزی را حل کنیم تا نیاز خود را گرانتر 
خریداری نکنیم. این مهم نیازمند این است که 
به موقعه کاالها ثبت سفارش شوند و از ظرفیت 
افزایش قیمت های  تا  ال سی ها استفاده کنیم 

جهانی به ما کمترین آسیب را وارد کند.
ــرای  ــرزمینی ب ــه کشــاورزی فراس ــه ب وی توج
ــوان کــرد و  ــی را مهــم عن ایجــاد امنیــت غذای
افــزود: سال هاســت کــه ایــن بحــث در کشــور 
مطــرح شــده و می تــوان از ایــن ظرفیت بیشــتر 
ــم  ــا ه ــه ب ــورهایی ک ــم و از کش ــتفاده کنی اس
ــبی  ــی مناس ــای زراع ــتند و زمین ه ــرز هس م
قزاقســتان  بگیریــم.  بهتــری  بهــره  دارنــد 
ــده و  ــورهای تولیدکنن ــن کش ــی از مهم تری یک
عرضه کننــده محصــوالت کشــاورزی اســت کــه 
ــره  ــور به ــن کش ــوان از ظرفیت هــای ای می ت
ــی  ــای داخل ــوان نیازه ــم. می ت بیشــتری بگیری
کشــور را بــا قیمــت مناســب در ایــن کشــورها 
تولیــد و وارد کنیــم ایــن ایــده  سال هاســت کــه 
ــق  ــر تحق ــورهای دیگ ــاده و در کش ــاق افت اتف

پیــدا کــرده اســت.

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران: 

امکان صادرات محصوالت به بازارهای پرقدرت را نداریم.
در کشت صیفی جات بازنگری شود.

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      اسفندماه 1400      شماره 41 دوره جدید )146(      
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گروه صنعتی و پژوهشی زر، لوح و تندیس ” تولید ملی افتخار ملی ” در نوزدهمین جشنواره 
تولید ملی، افتخار ملی را دریافت کرد.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، نوزدهمین جشنواره تولید ملی، افتخار ملی ۲۵ بهمن ماه 
در سالن همایش های خلیج فارس واقع در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.

در این مراسم که توسط خانه  صنعت و معدن کشور و با حمایت وزارت صمت به  منظور معرفی 
واحدهای نمونه صنعتی کشور با حضور جمع کثیری از مقامات کشوری و مدیران وزارت صمت 
و ارگان های وابسته، صاحبین صنایع و کارشناسان برگزار شد، گروه صنعتی و پژوهشی زر موفق 

به دریافت تندیس و لوح تقدیر این جشنواره گردید.
در متن لوح سپاس آمده است :

در سالی که با نام تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها مزین گردیده و مقارن با چهل و سومین 
سالگرد پیروزی انقالب است ، با استناد به رصد رشد عملکرد آن مجموعه  با تقدیم لوح تقدیر و 
تندیس نوزدهمین جشنواره تولید ملی، افتخار ملی سخت کوشی و ارزش آفرینی آن مجموعه 
محترم به مدیریت جنابعالی و همکاران تالشگرتان را به عنوان واحد برتر صنعتی در گروه ساخت 
فلزات اساسی ، تحسین نموده و ارج می نهیم. از خداوند متعال برایتان آرزوی توفیق خدمت و 

بهروزی مسألت می نماییم.

بزرگترین کارخانه شیرخشک و کره خاورمیانه با حضور محمد مخبر معاون اول 
رئیس جمهور در پیشوا به بهره برداری رسید.

در نهمین روز از ایام اهلل دهه مبارک فجر با حضور محمد مخبر معاون اول رییس 
جمهور ، منصوری استاندار تهران و سایر مسئوالن کشوری و استانی بزرگترین 

کارخانه شیر خشک و کره خاورمیانه در پیشوا افتتاح شد.
ابراهیم تاجیک نوری سرپرست فرمانداری پیشوا در حاشیه این مراسم در جمع 
خبرنگاران بیان کرد: این کارخانه با سرمایه گذاری ۳۶۰ میلیارد تومانی شامل 

۱۳۵ میلیارد تومان تسهیالت اعطا شده از سوی بانک کشاورزی و ۲۲۵ میلیارد 
تومان آورده سهامداران در زمینی به مساحت ۶۰ هزار مترمربع و زیربنای ۲۲ 

هزار و ۷۶۰ مترمربع احداث شده است.
وی افزود: این کارخانه ظرفیت دریافت روزانه هزار و ۲۰۰ تن و ساالنه ۴۰۰ هزار 

تن شیرخام دارد.
تاجیک نوری اظهار کرد: با راه اندازی این کارخانه، زنجیره تأمین و جذب ۳۸ هزار 

تن مواد خام کشاورزی بیش از ۷۰ مزرعه و دامداری فراهم می شود.
ایـن مقـام مسـئول گفـت: کارخانـه شـمه شـیر 
سـاالنه ۳ هـزار و ۵۰۰ تـن شیرخشـک پرچرب، 
۲۶ هـزار تـن شیرخشـک کم چـرب، ۷ هـزار و 
۵۰۰ تـن کـره پاسـتوریزه، ۸ هـزار و ۱۰۰ تـن 
خامـه، ۳ هـزار تن شـیر تغلیظ شـده و ۷۰۰ تن 

پـودر آب پنیـر تولیـد می کنـد.
با  کرد:  تصریح  پیشوا  فرمانداری  سرپرست 
راه اندازی این کارخانه برای ۳۵۰ نفر به صورت 

مستقیم شغل ایجاد شده است.

اعطای لوح و تندیس ” تولید ملی افتخار ملی” 
به گروه صنعتی و پژوهشی زر

افتتاح بزرگترین کارخانه شیر خشک و کره خاورمیانه در پیشوا
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نمایشگاه  حاشیه  در  سردشتی  سروش  مهندس 
اگر  گفت:  جهادی  های  توانمندی  و  دستاوردها 
الگوهای موفق در صنعت به جامعه معرفی شوند، 
ترویج فرهنگ مدیریت جهادی  برای  مسیر  قطعاً 

هموار خواهد شد.
مدیر عامل شرکت صنایع غذایی موجان بیان کرد: 
شرکت مهندسی موجان در 3۰  سال گذشته ۱۰۰ 
داخلی،  و  مرزی  برون  و   BOT و   EPC پروژه 
شهری، صنعتی و بهداشتی داشته است که شرکت 
صنایع غذایی موجان در زمینه کشت و صنعت و 
فرآوری کشاورزی و پروتئینی به فعالیت می پردازد.

و  دستاوردها  نمایشگاه  حاشیه  در  سردشتی 
در  موجان  گروه  غرفه  در  توانمندی های جهادی 
: مدیریت  خصوص مفهوم مدیریت جهادی گفت 
الهی و مبتنی  نیت  با  جهادی یعنی کار و تالش 
بر علم و درایت که ریشه در تکلیف شناسی دارد. 
جهاد از ریشه جهد، به معنای لغوی نهایت کوشش 
و تالش است. اما هر تالشی، جهاد اطالق نمی شود. 
بلکه به معنی بذل جان و مال و توان خویش برای 

اعتالی آرمان هاست.

با  مدیریت  نوع  این  اصلی  تفاوت   : داد  ادامه  وی 
سایر متودهای مدیریتی مبانی فکری و عقیدتی و 
ایدولوژیکی است. یا به جای مصرف گرایی و ثروت 
اندوزی هدف آن خلق ثروت و تعالی آرمان های 

انسانی است.
از  هدف  درباره  موجان  غذایی  صنایع  مدیرعامل 
حضور این شرکت در اولین نمایشگاه دستاوردها و 
توانمندی های جهادی کشور گفت: به عقیده  من 
تفکر  می تواند  کشور  نجات  راه های  اصلی ترین  از 
توانمندی  بر  مبتنی  تولید  ویژه  به  باشد.  جهادی 
داخلی و هدف ما از شرکت در این نمایشگاه نشان 
دادن توانمندی های داخلی مجموعه موجان و تعامل 
و هم افزایی با بخش های مختلف صنعت در کشور 

است.
موفق  الگوهای  اگر  در ضمن  داد:  ادامه  سردشتی 
در صنعت به جامعه معرفی شوند، قطعاً مسیر برای 
ترویج فرهنگ مدیریت جهادی هموار خواهد شد. به 
نظر من برگزاری نمایشگاه برای رسیدن به این هدف 

بسیار موثر خواهد بود.
وی در خصوص اینکه آیا  هلدینگ موجان جهادی 

است یا خیر گفت: برای پاسخ به این سوال ابتدا باید 
برخی شاخصه های مدیریت جهادی را بیان کنیم و 

با مجموعه موجان بررسی تطبیقی کنیم.
شاخصه اول سعه صدر و تحمل مشکالت است که 
مجموعه موجان هم مانند سایر فعاالن در صنعت 
مجبور به شراکت با دو مجموعه ی متخاصم بیمه 
بردباری  اداری  بروکراسی های  در  است.  مالیات  و 
با  صدر  سعه  با  میدان  ترک  جای  به  و  می کند 

سازندگی نیز می پردازد.
جدید  نسل  که  است  جوان گرایی  دوم  شاخصه 

مجموعه هم از نسل سوم انقالب هستند.
شاخصه سوم نگاه نقادانه می باشد که این نگاه به 
خصوص از سوی اهل فن در هر سیستمی بهترین 
راه شناخت نقاط ضعف آن سیستم است و فرهنگ 
در  چه  و  سازمانی  درون  سطح  در  چه  موجان 
تعامالت بیرونی، در عین رعایت مناسبات، مطالبه گر 

و نقادانه است.
ــه  ــت ک ــی اس ــص گرای ــارم تخص ــاخصه چه ش
ــا  ــش و ب ــه دان ــر پای ــی ب ــا بنیان ــه ب ــن مجموع ای
بهره گیــری از همــکاران و نخبگانــی بــا تحصیــالت 

عضو هیئت مدیره هلدینگ توسعه اقتصادی موجان: 

تولید مبتنی بر
 توانمندی داخلی 
یکی از  اصلی ترین 
راه های نجات 
کشور است



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

57

INDUSTRY

Food Industry Magazine

F
o

o
d

 I
n

d
u

s
tr

y 
M

a
g

a
z

in
e

I N D U S T R Y

برتــر دانشــگاهی و بــا مهارت هــای عالــی، همــواره 
ــته  ــا داش ــازی تکنولوژی ه ــی س ــر بوم ــاش ب ت
اســت و رزومــه ایــن مجموعــه شــاهدی بــر ایــن 

ادعاســت.
شاخصه پنجم خودباوری در سطوح فردی تا ملی 
می باشد  در این خصوص مجموعه موجان در سطح 
افزایش  و  آموزش  به  تاش  همواره  انسانی  منابع 
اعتماد به نفس و خودباوری همکاران خود با در نظر 

گرفتن کرامات انسانی داشته است.
شاخصه ششم خاقیت و نوآوری است که در طول 
تکنولوژی های  بومی سازی  مسیر  در  سال ها  این 
تجربی بارها با چالش هایی چه در زمینه قطعه سازی 
موجان  مهندسی  مونتاژ  و  ساخت  کارخانه ی  در 
با  بوده ایم و  و چه در سطح پروژه های ملی روبرو 
راه حل های  با  را  موانع  از خاقیت ها  کمک گیری 

ساده و یا پیچیده کنار زده ایم.
شاخصه هفتم تکلیف محوری می باشد که مجموعه 
موجان همواره به عنوان یک تکلیف و رسالت در 
بومی سازی  و  اشتغال زایی  و  کارآفرینی  زمینه 
کیفیت  سطح  بردن  باال  و  بروز  تکنولوژی های 
محصوالت و خدمات احساس مسئولیت کرده است.

در نتیجه هلدینگ موجان مفتخر است تا پس از 
ممیزی بر اساس این شاخص ها به عنوان عضویت 

انجمن مردم نهاد مدیریت جهادی برآمده باشد.
سردشتی در خصوص اینکه چرا جوان گرایی جزو 
نیز  است  موجان  مجموعه  جهادی  ویژگی های 
گفت:  تمدن ها به علل مختلفی شکل می گیرند اما 
با ارایهی راه حل های کهنه برای نیازهای جدید از 

بین می روند، با توجه به اینکه سرعت دوبرابر شدن 
علم در سال های اخیر اصا با دهه های گذشته قابل 

مقایسه نیست.
عنوان  به  جوانان  افزود:  کشور  کارآفرین  این 
حایز  ساختار  و  سازمان  هر  انسانی  سرمایه های 
اهمیت اند و ساختار را به سمت پویایی و چابکی 
جوان گرایی  از  منظور  الزاما  البته  می دهند.  سوق 
سن تقویمی نیست. بسیاری از مدیران با سابقه نیز 
می توانند علمشان را بروز کنند اما همواره ساختن از 

بازسازی آسان تر است.
ــداز  ــم ان ــوص چش ــئول در خص ــام مس ــن مق ای
آینــده موجــان گفــت: ابتــدا بایــد گفــت در زمــان 
ــا روشــن اســت همگــی مکلــف  حــال تکلیــف م
ــا  ــم. ام ــعه صدری ــری از س ــاش و بهره گی ــه ت ب
ــری و  ــد آینده نگ ــا دو مت ــده ب ــوص آین در خص
ــون  ــه اکن ــای ک ــم. آینده ــگاری مواجه ای آینده ن
بــرای آن تــاش میکنیــم ایــن مــوارد اســت کــه 
ــالم  ــعار آب س ــق ش ــه FAO تحق ــه گفت اول ب
غــذای ســالم، به عنــوان مثــال در یکــی از مناطــق 
ــر  ــداری غی ــراه مق ــم هم ــرب ه ــور آب ش کش
ــروز بیمــاری  ــت ب ــه عل ــود. ک ــرات ب مجــازی نیت
هایــی از جنــس ســرطان و نابــاروری مــی شــد که 
بــا مطالعــات صــورت گرفتــه پــس از تحویــل آب 
ســالم ایــن مشــکل در ایــن منطقــه رونــد نزولــی 
را طــی کــرد. دومــی ایجــاد ۵۰۰۰ شــغل جدید در 
ســه ســال آینــده و ســوم افزایــش تعامــل و ایجــاد 
ــوان  ــه عن ــت ب ــا دانشــگاه و دول کام مشــترک ب

یــک صنعــت گــر.

سردشــتی ضمــن تاکیــد بــر همبســتگی صنعــت 
و دولــت و دانشــگاه پیشــنهاد کــرد: امســال ســال 
تولیــد پشــتیبانی ها، مانــع زدایــی هاســت. معموال 
شــعار ســال بــا هــدف توجــه دادن بــه یــک ضعف 
ــود.  ــاب می ش ــک ارزش انتخ ــال ی ــن ح و در عی
ازیــن رو در دهــه اخیــر اکثــر شــعارها بــا مفاهیــم 
توجــه بــه اقتصــاد بیــان شــده اســت. در نتیجــه 
ــه  ــد ب ــه بای ــتیم ک ــرو هس ــی روب ــا ضعف ــا ب م
یــک قــدرت ارزشــمند تبدیــل شــود و ایــن امــر 
تنهــا بــا رســیدن بــه یــک زبــان و کام مشــترک 
بیــن فعالیــن صنعــت و دولــت و دانشــگاه تحقــق 
می یابــد. در بســیاری از اوقــات شــکل مــا تفــاوت 
انگــور و عنــب اســت یعنــی در مفهــوم مشــترک 
ــه  ــاوت، ک ــان متف ــا در کام و نحــوه ی بی ــم ام ای
ــر عهــده ی  مســئولیت اصلــی تحقــق ایــن امــر ب
صنعــت اســت. یعنــی بــا مطالبه گــری در اصــاح 
قوانیــن و بــا بــه کارگیــری دانــش روز متخصصین 
ــت  ــت جه ــگاه و دول ــی دانش ــه اهال ــد ب می توان

دهــد.
ــت  ــع صنع ــروز مان ــرد ام ــاره ک ــد اش ــا بای ضمن
ــت  ــی نیس ــه خارج ــای ظالمان ــور تحریم ه کش
ــررات  ــامل مق ــه ش ــی ک ــای داخل ــه تحریم ه بلک
ــن  ــر و قوانی ــا گی ــت و پ ــای دس ــذ بازی ه و کاغ
ایــن  رانــت خواری هــا هســت کــه  متضــاد 
ــای  ــر تحریم ه ــد ده براب ــی چن ــای داخل تحریم ه
خارجــی دســت و پــای تولیدگــر را بســته اســت 
ــر  ــد ب ــل جدی ــد نس ــت بلن ــا هم ــااهلل ب ــه انش ک

ــد. ــد ش ــرف خواه ط
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بخوانید و سالم باشید
کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت 

تغذیه

تحقیقات 
نشان  جدید 
که  دهد  می 
ممکن  ها  توت  انواع 
است یک سالح قدرتمند در برابر 

آسیب های ناشی از بیماری پارکینسون باشند.
آنتی  که  می دهد  نشان  جدید  مطالعه  یک  نتایج  نت،  مدیسن  گزارش  به 
پیشرفت  است  توت ها ممکن  انواع  مانند  میوه هایی  در  اکسیدان های موجود 

اختالل حرکتی را کاهش دهند.
به گفته محققان، افراد مبتال به پارکینسون که سه وعده یا بیشتر در هفته از مواد 
غذایی سرشار از آنتی اکسیدان به نام فالونوئید مصرف می کنند، در مقایسه با 
افرادی که غذاهای غنی از فالونوئید نمی خورند، با احتمال کمتر مرگ زودرس 

مواجه هستند.
می گوید:  پنسیلوانیا،  ایالتی  دانشگاه  از  ارشد  محقق  گائو«،  »شیانگ  دکتر 
»فالونوئیدها به طور طبیعی اجزای مغذی گیاهی در میوه و سبزیجات هستند. 

آنها رنگ های مختلفی به این گیاهان می دهند.«
انطباق یک الگوی غذایی سالم، حاوی میوه ها و سبزیجات رنگارنگ، حتی پس 
از تشخیص پارکینسون، می تواند پیشرفت بیماری را ُکند کرده و میزان بقا را 

بهبود بخشد.
ما در سال ۲۰۱۲، متوجه شدیم که  قبلی  افزود: »در مطالعه  ادامه  در  گائو 
فالونوئیدها می توانند از خطر پارکینسون در آینده در بین افرادی که از ابتدای 
مطالعه پارکینسون نداشتند، پیشگیری کنند. مطالعه فعلی شواهد بیشتری در 

مورد اثرات محافظتی عصبی میوه ها و سبزیجات ارائه می دهد.«

 
به گفته محققان، فالونوئیدهای موجود در برخی میوه ها و چای می توانند به سرعت 
از سد خونی مغزی عبور کنند و استرس اکسایشی، التهاب و تصلب شرایین را 

در مغز کاهش دهند، که ممکن است نتیجه آن، کاهش تاثیر پارکینسون باشد.
برای این مطالعه، محققان اطالعاتی را در مورد بیش از ۱۲۰۰ فرد مبتال به 
بیماری پارکینسون، با میانگین سنی ۷۲ سال، که به طور متوسط ۳۳ سال به این 
بیماری مبتال بودند، جمع آوری کردند. هر چهار سال یک بار، بیماران به سؤاالتی 
در مورد رژیم غذایی خود پاسخ می دادند. به طور خاص، از آنها پرسیده شد که 

چقدر چای، سیب، انواع توت ها، پرتقال و آب پرتقال مصرف می کنند.
در طول مطالعه، ۷۵ درصد از بیماران فوت کردند. از این تعداد، ۵۱۳ نفر به دلیل 
پارکینسون، ۱۱۲ نفر به دلیل بیماری های قلبی عروقی و ۶۹ نفر به دلیل سرطان 

جان خود را از دست دادند.
محققان دریافتند افرادی که رژیم غذایی آنها حاوی بیشترین میزان فالونوئید 

بود، ۷۰ درصد شانس بیشتری برای زنده ماندن در مقایسه با افرادی که رژیم 
غذایی آنها حاوی کمترین مقدار فالونوئید بود، داشتند.

بیشترین میزان مصرف فالونوئیدها حدود ۶۷۳ میلی گرم در روز و 
کمترین آن حدود ۱۳۴ میلی گرم در روز بود. به عنوان نمونه، 

توت فرنگی حدود ۱۸۰ میلی گرم فالونوئید در هر ۱۰۰ گرم و 
سیب حدود ۱۱۳ میلی گرم فالونوئید دارد.

از  غنی  غذاهای  بیشتر  »خوردن  کرد:  خاطرنشان  گائو 
فالونوئید قبل از ابتال به پارکینسون با خطر کمتر مرگ 
در میان مردان مرتبط بود، اما نه زنان. اما پس از تشخیص 
پارکینسون، خوردن فالونوئیدهای بیشتر با نرخ بقای بهتر 

برای هر دو جنس مرتبط بود.«
در مورد فالونوئیدی موسوم به “فالون ۳- اول” که در 
سیب و چای یافت می شود، افرادی که بیشترین مصرف 

را داشتند ۶۹ درصد بیشتر از افرادی که کمترین مصرف را 
داشتند، زنده ماندند.

گنجاندن 
انواع توت در رژیم غذایی

روند پارکینسون را 
ُکند می نماید
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یافتـه هـای مطالعاتـی نشـان مـی دهـد پایبنـدی بیشـتر بـه رژیـم غذایـی 
مدیترانـه ای طـی یـک پایـش علمـی ۲۰ سـاله، بـا مـرگ و میـر کمتـر در 

بزرگسـاالن بـاالی ۶۵ سـال مرتبـط اسـت.
بــه گــزارش ســاینس دیلــی، محققــان دانشــگاه بارســلونا اســپانیا مطالعــه ای 
را در طــول بیســت ســال روی ۶۴۲ شــرکت کننــده بــاالی ۶۵ ســال انجــام 

دادنــد.
پروفسـور »کریسـتینا آندرس-الکـووا«، سرپرسـت تیـم تحقیـق، در ایـن باره 
می گویـد: »مـا شـاخصی از بیومارکرهای رژیمـی را بر اسـاس گروه های غذایی 

کـه بخشـی از رژیـم غذایی مدیترانه ای هسـتند، ایجاد کرده و ارتبـاط آنها را با 
مـرگ و میر ارزیابـی کردیم.«

در طــی بیســت ســال، ۴۲۵ مــورد مــرگ )۱۳۹ مــورد بــه دلیــل بیماری هــای 
قلبــی عروقــی و ۸۹ مــورد بــه علــت ســرطان( وجــود داشــت. پــس از تجزیه و 
تحلیــل مدل هــا، امتیــاز رژیــم غذایــی مدیترانــه ای با اســتفاده از نشــانگرهای 

زیســتی بــا همــه علــل مــرگ رابطــه معکوس داشــت.
ایـــن مطالعـــه اســـتفاده از نشـــانگرهای زیســـتی غذایـــی را بـــرای بهبـــود 

ارزیابـــی تغذیـــه بـــرای افـــراد مســـن نشـــان می دهـــد.

افراد مبتال به میگرن، از سردرددهای ضربان دار، حساسیت به نور و صدا، حالت تهوع و استفراغ رنج می برند.
به گزارش مدیسن نت، محققان در نیویورک مطالعه موردی مردی با میگرن مزمن شدید را منتشر کردند که همه چیز را برای مهار آن امتحان کرده بودند و سپس به 

رژیم غذایی گیاهی روی آوردند. طبق گزارش محققان سردردهای این فرد به سرعت تسکین قابل توجهی یافت.
دکتر »دیوید دونایف«، متخصص در پزشکی تغذیه، نوشت: »این گزارش نشان می دهد که رژیم غذایی گیاهی کامل ممکن است یک 

درمان ایمن، مؤثر و دائمی برای معکوس کردن میگرن مزمن باشد.«
به گفته محققان، بیش از ۱ میلیارد نفر در سراسر جهان به میگرن مبتال هستند که به عنوان سردردهای ضربان دار یک طرفه 

در سر تعریف می شود که گاهی با عالئم مختلف دیگر بین ۴ تا ۷۲ ساعت طول می کشد.
برخی از میگرن ها دوره ای هستند، به این معنی که کمتر از ۱۵ روز در ماه رخ می دهند. برخی دیگر مزمن هستند که به 

مدت ۱۵ روز یا بیشتر میگرن در ماه به همراه عالئم میگرن در هشت روز در ماه روی می دهند.
برای اینکه درمان میگرن موفق در نظر گرفته شود، باید دفعات و طول حمالت را به نصف کاهش دهد یا عالئم 

را بهبود بخشد.
محققان در این مطالعه به مرد ۶۰ ساله ای که بیش از ۱۲ سال درگیر سردردهای میگرنی شدید بود توصیه 

کردند که از رژیم غذایی روزانه با غذاهای کم التهاب )LIFE( پیروی کند.
رژیم غذایی LIFE یک رژیم غذایی گیاهی غنی از مواد مغذی است. این رژیم از خوردن حداقل ۲۸ گرم 
سبزیجات پهن برگ سبز تیره به صورت خام یا پخته شده در روز، نوشیدن روزانه یک اسموتی سبز رنگ 
۹۰۷ گرمی و محدود کردن مصرف غالت کامل، سبزیجات نشاسته ای، روغن ها و پروتئین حیوانی، به ویژه 

لبنیات و گوشت قرمز حمایت می کند.
پس از دو ماه پیروی از این رژیم غذایی، این مرد گفت که میگرن او به طور چشمگیری کاهش یافته است و 

تنها یک روز در ماه دچار میگرن می شود.

ارتباط رژیــم غذایی مدیترانه ای 
با کاهش ریسک مرگ در سالمندان

رژیم غذایی گیاهی به تسکین میگرن مزمن کمک می کند
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مشاوره نقشی حیاتی و تعیین کننده درحیات مادی 
و معنوی انسانها و بویژه در بهبود وضعیت کسب وکار 
نیاز  مشاوره  که  است  این  است  مسلم  آنچه  دارد. 
تصمیم گیری های  در  او  پشتیبان  و  بشر  طبیعی 

سنجیده است.
انسان در زندگی امروز، نمی تواند در همه ی امور 
آنجا که شرایط  از  باشد.  صاحب نظر و متخصص 
مهارت در  و  به تخصص   ، در عصر حاضر  زندگی 
همه ی زمینه های زندگی نیاز است، بهترین راهکار 
 ، موفقیت  به  رسیدن  برای  است.  مشاوره  دریافت 
آرامش و پیشگیری از اشتباهات احتمالی، بهترین راه 

دریافت مشاوره است.
راه اندازی و شروع یک کسب و کار، یکی از چالش 
به  امروز  جامعه  افراد  روی  پیش  که  است  هایی 

خصوص قشر جوان قرار دارد.
اگر چه رویای داشتن یک کسب و کار موفق و درآمد 
زا، بسیار وسوسه انگیز و جالب است اما داشتن یک 
رویا، به تنهایی تضمینی برای موفقیت نیست. راه 
اندازی استارت آپ و کسب و کاری جدید، جدا سخت 
و طاقت فرسا است. یک اشتباه کوچک در شروع 
کسب و کار می تواند شما و سرمایه تان را تا مرز 
نابودی بکشاند و زحمات شما را به راحتی هدر بدهد.

 سازمان های بخش خصوصی به ویژه در ایران با شور 
و حرارتی خاص تأسیس می شوند، اما برای پایداری 
در  ماندگاری  این  و  کوشید  باید  آنان  ماندگاری  و 
پرتو کوشش و بهره گیری از نظرات صاحب نظران و 
انسان های مصمم و توسعه یافته است. شرکت های 
توسعه یافته در دنیای امروز، با حضور، یاری و مشورت 
انسان های توسعه یافته تأسیس، و دوام و بقا می یابند.

از  ارائه ایده های نو و خالقانه و روش های خروج 
مشکالت، مسائلی است که در مسیر کسب و کار، 
شما را به موفقیت بیشتر سوق می دهد. مشاورین 
کسب و کار، در شروع استارت آپ و کسب و کار، 
می توانند ایده های خالقانه ای به شما ارائه دهند، 
که قطعا در مسیر رشد و موفقیت کسب و کار شما 

مفید خواهد بود.

بازار ایران با وجود فراز و نشیب های بسیار، اما با ورود 
رقبای ریز و درشت تا حد زیادي تبدیل به یک بازار 
رقابتي شده است و در این میدان تقریباً هیچ بازیگري 
تنها و بدون رقیب نیست . در این فضا ،  توجه جدي 
به بازاریابي براي تمام شرکتها یک امر ضروریست و 
کسانیکه در این مورد غفلت کنند بسرعت میدان را 
بنفع رقبا از دست خواهند داد . از آنجائیکه بازاریابي 
مانند بسیاري از دانش هاي دیگر امروز امري تخصصي 
به روش هاي  اتکاي مدیران شرکت ها  شده است، 
سنتي گذشته و پیروي از تجربه هاي قبلي کافي 
نیست و باید به محض عوض شدن شرایط رقابت ،  
از شیوه هاي جدید بازاریابي استفاده نمود .از آنجائیکه 
امروزه مدیران شرکت ها نیاز به دانش ، مهارت و 
تخصص بازاریابی در بکار بستن این شیوه ها را بیش 
از گذشته احساس می کنند استفاده از خدمات یک 

مشاور بازاریابي کامالً بدیهي بنظر مي رسد.
مشاوره کسب و کار و تجارت در زمینه های زیادی 

می تواند به شما راهنمایی ارائه دهد از جمله اینکه:
• چگونه و با استفاده از چه راهکار هایی می توانید از 

رقبا پیشی بگیرید.
• چه استراتژی هایی می تواند سهم بازار را به نفع 

کسب و کار شما افزایش دهد؟
سازی  وفادار  به  تواند  می  که  راهکارهایی  ارائه   •

مشتری بینجامد.
• چگونه می توان، اعتبار برند خود را افزایش دهید.
• چگونه و با چه روش هایی می توان بازاریابی کرد؟

• چه مکان هایی برای تبلیغات مناسب است و چه 
میزان تبلیغات برای کسب و کار مفید است؟

• ارائه برنامه های مفید برای جلوگیری از کاهش 
هزینه های اولیه.

افزایش  به  که  هایی  راهکار  و  راهنمایی  دریافت   •
درآمد می انجامد.

• دریافت راهنمایی و مشاوره درباره ی مدیریت شبکه 
های اجتماعی و بازاریابی دیجیتال.

شما  کار  و  کسب  برای  قطعا  که  دیگر  موارد  و   •
سودمند خواهد بود…

ارائه ایده های نو و خالقانه و روش های خروج از 
مشکالت، مسائلی است که در مسیر کسب و کار، 
شما را به موفقیت بیشتر سوق می دهد. مشاورین 
کسب و کار، در شروع استارت آپ و کسب و کار، 
می توانند ایده های خالقانه ای به شما ارائه دهند، 
که قطعا در مسیر رشد و موفقیت کسب و کار شما 

مفید خواهد بود.
حضور یک مشاور خوب و کار بلد در کسب و کار شما، 
می تواند به کارمندان انگیزه بیشتری دهد. زمانی که 
مشاور در سیستم تجاری خود داشته باشید، حضور 
او نقطه قوت و اتکاء، برای کارمندان خواهد بود؛ چرا 
که آن ها این دلگرمی را دارند که هر زمان با مشکل 
از مشاوران کمک  بتوانند  یا چالشی درگیر شدند، 

دریافت نمایند.
شاید تصور کنید که هزینه استخدام یک مشاور کسب 
و کار، ممکن بیشتر از کارمندان معمولی باشد، اما این 
نکته را در نظر بگیرید که این افراد به دلیل مهارت 
و تجربه ای که دارند، کمک زیادی به سودآوری و 

موفقیت کسب و کار شما خواهند کرد.
یک  منزله  به  مشاوره  و  درآموزش  هزینه کرد   
سرمایه گذاری سودآور است که افق های روشنی را 
پیش چشم بنگاه های اقتصادی گشوده و سازمان را 

برای آینده مجهز می کند.

دکتر مهدی کریمی تفرشی
           رئیس کارگروه کسب و کارهای جاده ابریشم سازمان ملل- یونسکو، رئیس هیات مدیره مجتمع صنایع غذایی گلها و هلدینگ آل ام 
کاتی )MKT GROUP(، رئیس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصوالت غذایی کشور، رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی های توزیع و 
فروش محصوالت غذایی، نائب رئیس  هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غالت ایران،  عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی کشور، 

کارآفرین برتر جهان اسالم

داشتن تنها رویای یک کسب و کار موفق
 برای موفقیت کافی نیست
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مقدمه
گروه صنعتي نجاتي)آناتا(، در راستاي خط مشي سازماني 
خود، احترام به سالمت مصرف کننده، اقدام به تولید 

محصوالت غذایي با ارزش تغذیه اي باال نموده است.
در این مقاله سعي شده است در رابطه با ارزش تغذیه اي 
دو محصول با پایه شکالتي یعني  »ملودي الین و ملودي 
متانا« ، این واحد صنعتي،  بحث گردد. ؛ محصوالت شکالتي 
ملودي الین و متانا محصوالت شکالتي با مغزي کاراملي 
هستند. در این بررسي دو بخش قسمت شکالتي، یعني  
شکالت شیري )با پایه کره کاکائو( و کارامل قسمت مغزي، 

این محصوالت  مورد مطالعه قرار مي گیرد.
 شکالت شیري:

شکالت یک منبع انرژي با سوخت و ساز سریع و هضم 
خوب است. طعم و بافت منحصر به فرد شکالت شیري و ایجاد 
احساس لذت پس از خوردن، از دالیل عمده مصرف رو به رشد 
آن است. شکالتي که کیفیت باالتري دارد، حاوي کاکائوي 
جامد بیش تري بوده و به رنگ قهوه اي و یا قهوه اي تیره و 
براق است. شکالت شیري موجود در محصوالت ملودي الین 
و متانا،  منبع خوبي از عناصر مس، منیزیوم، روي، پتاسیم، 

کلسیم و ویتامین هاي کلیدي مانند B1 و B2 است.
شکالت شیري )با پایه کره کاکائو(:

شکالت شیري موجود در این دو محصول، شکالت با 
پایه کره کاکائو بوده. در واقع کره کاکائو گران ترین جزء 
فرموالسیون شکالت و مهم ترین جز آن است. این ماده 
فاقد کلسترول بوده  و با وجود اینکه میزان اسید هاي چرب 
اشباع، شکالت سازنده این محصوالت  باال بوده، ولي چون 
قسمت اعظم آن اسید استئاریک است، بنابراین این اسید 

بر افزایش چربي خون بي تاثیر 
بوده و یک اسید چرب خنثي 

به شمار آمده و تاثیري 
بر کلسترول خون 

ندارد. کره کاکائو 
تشکیل لخته 

خون را 

کاهش مي دهد و از این طریق بر محافظت سیستم قلبي و 
عروقي تاثیر دارد. این ماده به دلیل دارا بودن پلي فنل هاي 
مخصوص کاکائو از تولید ایمونوگلوبین E که تشدید عالئم 
آسم و درماتیت را سبب مي گردد جلوگیري مي کند. توده 
پلي فنل کاکائو از رشد سلول هاي سرطاني و تومورها از 
طریق کاهش میزان اکسیژن فعال در بدن جلوگیري مي 
 LDL کند. بنایراین توده پلي فنلي کاکائو مانع اکسیداسیون
و تولید سلول هاي التهابي مي شود. کره کاکائو مقادیر 
باالیي منیزیوم دارد که از افت پروژسترون در زنان و بروز 
عالئم ناشي از سندرم پیش از قاعدگي جلوگیري مي کند 
و ترکیبي به نام پنتامر )Pentamer( دارد که محافظت 

کننده در برابر سرطان است.  
کره کاکائو خالص پرس)به جز فیلتراسیون( هیچ تمیز 
کردني احتیاج ندارد اما براي استفاده در شکالت شیري 
بایستي بوگیري شود تا طعم مالیم مطبوعي داشته باشد؛ 
در این واحد تولیدي نیز به منظور جلوگیري از اختالط 
طعمي از کره کاکائو بوگیري شده در تهیه این محصوالت 

شکالتي استفاده مي شود.
کارامل:

       کارامل ترکیبي از گلبول هاي چربي در اندازه هاي 
مختلف است که با محلول غلیظ شکر احاطه شده و ماده 
خشک بدون چربي شیر در آن منتشر مي باشد. معموال 
کارامل از طریق حرارت دادن مخلوطي از شربت گلوکز، 
شیر و چربي گیاهي در دماي بین ۱۱۸ تا ۱۳۰ درجه 
سانتي گراد تولید مي شود. حرارت باعث افزایش واکنش 
قهوه اي شدن و تنظیم رطوبت محصول نهایي مي شود. 
ترکیبات کاراملي شدن بسیار گوناگون اند و به درستي 
شناخته نشده اند و در بسیاري از موراد با ترکیبات واکنش 
هاي میالرد هم پوشاني و تداخل دارند. مسیر هایي 
که به طور مشخص فقط از قند به کارامل ختم 
 True( مي شوند را کاراملي شدن حقیقي

Caramelization( مي گویند.
دو مورد از مهم ترین روش 
هاي قهوه اي شدن غیر آنزیمي، 

واکنش میالرد و کاراملیزاسیون مي باشد. در واکنش  
میالرد، شکر در حضور ترکیبات نیتروژن دار حرارت مي 
بیند. در این روش ابتدا شکر آب خود را از دست مي دهد 
سپس به ترکیبي غلیظ با وزن مولکولي باالتر تبدیل مي 
شود. کاراملیزاسیون یک نوع واکنش قهوه اي شدن غیر 
آنزیمي است که در غیاب ترکیبات ازته صورت مي گیرید. 
در واکنش هاي کاراملیزاسیون مجموعه اي از واکنش هاي 
پیچیده نظیر آبگیري از قند، پلیمریزاسیون و تکه تکه شدن 
قند صورت مي گیرد که در نهایت منجر به تشکیل ترکیباتي 
با ساختار آمورف، قهوه اي رنگ، با بو و طعم مشخص به نام 

کارامل مي شود.
ویژگي هاي کارامل مغزي:

ویژگي هاي شیر به کار رفته در تهیه کارامل مثل محتوي 
پروتئین و عناصر معدني آن نقش مهمي در ویژگي کارامل 
نهایي ایفا مي کنند. به همین دلیل گروه صنعتي نجاتي در 
تهیه مغزي کارامل محصوالت یاد شده، از فرموالسیون ویژه 

اي)فرموالسیون شیر کندانسه( استفاده مي کند.
از ویژگي هاي کیفي کارامل مي توان به  رنگ و ظرفیت 
آنتي اکسیدان آن اشاره کرد، که شرایط فراوري پیچیده و 

خاص خود را دارد.
ویژگي نهایي کارامل به نوع و غلظت شکر، شرایط تهیه 
مانند گرما دهي، مدت زمان پخت، pH و... بستگي دارد. 
کاراملیزاسیون یک منبع خوب از رنگ غذایي و ظرفیت 
آنتي اکسیداني است که به  pH و نوع ترکیب کربوهیدراتي 
مورد استفاده بستگي دارد. در واقع کارامل هاي حاصل از 
مونوساکارید ها  با غلظت باالتر و در شرایط قلیایي، ظرفیت 
آنتي اکسیداني باالتري دارند؛ به همین خاطر  کارامل 
مصرفي در دو محصول ملودي الین و متانا، ظرفیت آنتي 
اکسیداني باالتري داشته؛ در واقع اساس واکنش مغز 
کاراملي محصوالت یاد شده، بر اساس واکنش میالرد بوده 
و از نتایج انجام واکنش هاي میالرد تشکیل آنتي 
اکسیدان هاست که مانع  از اکسید شدن ترکیبات 
به ویژه چربي ها، شده، براي سالمتي مفید بوده 

و جزو ترکیبات ضد سرطاني به شمار مي آیند. 

شكالت مغزدار
تهیه و تنظیم: مهندس علي اخواني

مسئول فني سالن تولید فاج
گروه صنعتي نجاتي - آناتا
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