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اولین خانه پنیر در آمل راه اندازی شد
یازده خرداد مصادف با اول ماه ژوئن روز جهانی شیر نامگذاری شده است تا همگان نسبت به این غذای کامل آشنا شوند.
امروزه به همگان نقش و تاثیر مثبت مصرف شیر و فرآورده های شیری ثابت شده است و تالش دست اندرکاران بر ایجاد 

تنوع محصوالت لبنی است تا بتوانند با پاسخگویی به انواع ذائقه ها موجبات تغییر در روش زندگی را فراهم آورند...

ــ هـای38 اخبـار شرکـت
صنــایع غـذایـی



سرمقاله

سید مصطفی هاشمی طبا

نقش برگزاری نمایشگاههای بین المللی در تحریم ها
بسمه تعالی

زندگی یک چالش دائمی و بزرگ است و در آن اگر برخی حوادث که مبین صفر و صد بودن است را 
نادیده بگیریم همواره این چالش بصورت مستمر و نوعی حرکت سینوسی دیده می شود. مقصود آنست 
که هرگز نباید امری را قطعی و مسجل تصور نمود. نه تنگناها مبین محرومیت دائم است و نه فراخناهای 
رو در رو نشانه پیروزی و عظمت می باشد. در ورزش هم دیده ایم که گاه تا دقایق آخر یک مسابقه، برنده پیش می تازد اما در کسری از 
دقیقه بازنده بجای برنده می نشیند. بیاد آوریم شرایط قبل از توافق نامه برجام را که از همه سو تحریم بودیم و قطعنامه های شدید شورای 
امنیت علیه ما، حتی مجوزی بود برای حمله نظامی برخاک کشورمان. در آن شرایط سخت، پیروزمند مذاکره با کشورهای مختلف برجام 
را امضا کردیم، معاهده ای که مورد انتقاد دشمنان ایران یعنی صهیونیسم، وهابیسم و تندروهای آمریکا قرار گرفت و سرانجام با پیروزی 

ترامپ ، رویای آنان در به چالش کشیدن برجام تحقق یافت و آمریکا با خارج شدن از برجام این معاهده را به چالش جدید کشاند.
با تصویب برجام برخی فکر کردند که گشایش دائمی در امور کشورحاصل شده و حتی رسما اعالم کردند که تمام محدودیت ها و 
تحریم ها را از بین می برند در حالیکه با امضای یک معاهده نوعا چالش ها به نوعی دیگر، شروع می گردد زیرا بندبند یک قرارداد قابل 
تفسیر و تاویل می باشد. مقصود آنست که نه برجام، علیرغم همه پیروزی های ایران در امضای آن، یک گشایش صفر و صدی بوده است 
و نه اینکه که آمریکا از آن خارج شده یک سیاهی و تنگنای مطلق بوجود آمده است، هم اجرای برجام یک چالش بود و هم اینک با 

برجام ضعیف و دشمنی مستکبران جهان خوار.
اگر آمریکا از برجام خارج شد و اروپائیان در تنگنا قرار گرفته اند راه های بسیاری برای مبارزه با این تصمیم وجود دارد. هم خوشبینی 
های مفرط به برجام و هم حمالت ناجوانمردانه به امضاکنندگان آن معقول نیست. زندگی چالشی از هر روزنه ای مدد می جوید هم 
چنانکه جمهوری اسالمی تاکنون در شرایط مختلف معقوالنه و دور اندیشانه با استحکام و قدرت پیش رفته است که ان مع العسر یسرا، 

فان مع العسر یسرا.
در شرایطی که بهرحال خرید نفت از ایران محدودیت هائی ایجاد کرده است باید چاره اندیشی نمود. صدور کاالهای ایرانی و خدمات 
فنی و صنعتی از اقداماتی است که فرصت جدیدی برای کشور ما ایجاد کرده، فرصتی که نیروهای بالنده داخلی می توانند در آن فعال 

باشند و اقتصاد کشور را پابرجا نگهدارند.
ایران  هائی که در کشورهای همجوار  نمایشگاه  در  است بخصوص  المللی  بین  های  نمایشگاه  در  تأمل حضور  قابل  ابزارهای  از جمله 
تشکیل می گردد. روابط افراد صنعتی همواره می تواند سیاست های مخرب را به نرمی برهم بزند. روابط غیررسمی و صمیمانه صنعتگران 
و بازرگانان کشورها جایگزین سیاست های یکسویه و مخرب دولت ها می تواند گردد. هم دعوت از بازرگانان و صنعتگران کشورهای 
دیگر برای حضور در نمایشگاه های داخلی و هم حضور بازرگانان وصنعتگران ایرانی در نمایشگاه های بین المللی روابط اقتصادی را 
پررنگ و پویا می نماید. در این رابطه سعه صدر و ایجاد تسهیالت برای حضور در این نمایشگاه ها باید از سوی مسئولین رعایت گردد تا 

به نتایج مناسب بتوان دست یافت.
امید که چنین شود و از هر روزنه و فرصت استفاده مطلوب گردد.
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 رئیس کارگروه صنایع 
غذایی اتاق ایران:آتش 

سوزی شرکت کاله در عراق سایر 
تولیدکنندگان را هم از 

سرمایه گذاری در این کشور دلسرد 
کرده است

الــزام به تولید محصول مشــترک بــه تدریج 
تولیدکننــدگان برتــر کشــور را ناگزیــر بــه 
سرمایه گذاری در این کشور ها کرده و در سال های 
آینده برند هــای برتر تولیــدی خصوصا صنایع 
تبدیلی و غذایی چاره ای جز صادرات تکنولوژی 
و دانش فنی و تولید محصول مشــترک در عراق 
و سوریه نخواهند داشــت.چند روز قبل کارخانه 
کاله عراق طعمه حریق شــد. ظاهرا این حادثه 

خســارت ۸۰ تا ۱۰۰ میلیــون دالری به همراه 
داشته و شــرکت فاقد پوشــش بیمه های ایرانی 
بوده اســت. ظاهرا حادثه مذکــور عمدی بوده و 
این موضوع می تواند تولیدکنندگانی را که قصد 
ســرمایه گذاری در عراق و ســوریه دارند دلسرد 
کند.رئیس کارگــروه صنایع غذایی اتاق ایران در 
این خصوص بیان کرد: به دلیل فشــار تحریم ها، 
فعالیت های صادراتی تولیدکنندگان ایرانی عمدتاً 
به سمت عراق و افغانستان و اخیراً هم تا حدودی 
سوریه، سوق یافته اســت. اما تجار این کشورها 
تمایل دارند به جای خرید کاالی نهایی از ایران، 
اقدام به همکاری و تولید مشــترک محصول در 
کشور خود کنند.الزام به تولید محصول مشترک 
به تدریج تولیدکننــدگان برتر کشــور را ناگزیر 
به ســرمایه گذاری در این کشــورها کرده و در 
ســال های آینده برندهای برتر تولیدی خصوصاً 
صنایع تبدیلــی و غذایی چــاره ای جز صادرات 
تکنولوژی و دانش فنی و تولید محصول مشترک 
در عراق و سوریه نخواهند داشت. ضمن اینکه با 
توجه به کاهش درآمدهای نفتــی ایران، تالش 
تولیدکنندگان برای ارزآوری اهمیت بیشــتری 
پیداکرده اســت.وی افزود: شرکت کاله به عنوان 
یکی از شــرکت های بزرگ تولیــدی در صنعت 
غذایی، اقدام به تأســیس کارخانه در عراق کرده 
بود و جزو پیشــگامان این حوزه بود. ولی حادثه 

تلخــی که برای ایــن شــرکت رخ داد، عالوه بر 
تحمیل زیان به کاله، موجب اندوه همه شــده و 
سایر تولیدکنندگان را هم از سرمایه گذاری در این 
کشور دلسرد کرده است.این فعال صنعت غذایی، 
افزایش امنیت سرمایه گذاری در کشورهای منطقه 
خصوصاً عراق را درگرو اقدام ۳ جانبه بنگاه های 
تولیدی، مقامــات ایرانی و نیز مقامات کشــور 
هدف دانست و اظهار داشت: توسعه همکاری ها 
و سرمایه گذاری در کشــورهای منطقه و تولید 
محصوالت مشترک عالوه بر مزایایی که می تواند 
برای تولیدکنندگان ایرانی به همراه داشته باشد، 
برای کشور هدف نیز منافع بسیار دارد و مهم ترین 
مزیت این گونه همکاری ها ایجاد اشتغال پایدار و 
امکان تولید و عرضه محصول مستقیم با استفاده 
از ظرفیت ها و منابع در آن کشور و درنهایت رشد 
اقتصادی کشور هدف است.کما اینکه حدود هزار 
نفر بومی در کاله عراق مشــغول بــه کار بودند.
بنابراین ضروری است عالوه بر آنکه تولیدکنندگان 
در ســرمایه گذاری های خود جوانــب احتیاط را 
بسنجند، مقامات دو کشور هم حمایت بیشتری 
از این سرمایه گذاری ها به عمل آوردند.شریعتی 
تصریح کرد: حمایت دولت از سرمایه گذاری های 
تولیدکنندگان در خارج از کشــور بسیار ضعیف 
اســت و تولیدکنندگان ایرانی هنوز دسترسی به 
خط اعتباری در عراق را ندارند. هیاهوی هیات های 
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تجاری در مورد خط اعتباری، فقط جنبه نمایشی 
دارد که نتیجه ای جز چند عکس یادگاری در بر 
ندارد و می توان گفت حداقــل بخش خصوصی 
ســهمی از خط اعتباری ایجادشده ندارند.ضمن 
اینکه انتظار می رود همان طور که صندوق ضمانت 
صادرات در ارسال محصول نهایی با صادرکنندگان 
همکاری دارد، در بحث ســرمایه گذاری هم باید 
حمایت شــفاف تر و پررنگ تری از سرمایه گذاران 
به عمل آورد.وی افزود: امنیت سرمایه گذاری در 
خارج از کشور مستلزم آسیب شناسی تهدیدها و 
چالش های سرمایه گذاری در کشور هدف از سوی 
ســفیران و نمایندگان ایران در کشــور مذکور و 
ارائه اطالعات کامل و شــفاف به سرمایه گذاران و 
نیز مســئولیت پذیری دولت کشور هدف در برابر 
سرمایه گذاران ایرانی اســت. این موارد یک کار 
تیمی است که انسجام همه جانبه کل ذینفعان را 
می طلبد.عضو اتاق بازرگانی ایران در خاتمه تصریح 
کرد: با در نظر گرفتن محدودیت های موجود در 
اقتصاد کشــور، به منظور حفظ بازارهای عراق و 
سوریه و… ناچار به سرمایه گذاری در این کشورها 
و صادرات دانش فنی و تولید محصوالت مشترک 
هستیم.اما تیری که به سوی یک گنجشک شلیک 
شــود، تمام گنجشــک ها را فراری خواهد داد. 
تولیدکنندگان ایرانی بابت ســرمایه گذاری خود 
در این کشــورها نگرانی هایی دارند و امیدواریم 
دولت ها برای آرامش خاطر سرمایه گذاران و امنیت 

سرمایه گذاری ها تدبیری بیندیشند.

 توزیع شکر ۳۵۰۰ تومانی در 
خرده فروشی ها آغاز شد

رئیس اتحادیه ســوپرمارکت های تهران از آغاز 
توزیع شــکر تنظیم بــازاری ۳۵۰۰ تومانی در 
سوپرمارکت ها و خرده فروشی های سطح محالت 
خبر داد.  سعید درخشانی در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: مدتی اســت که عرضه شکر تنظیم 

بازاری با نرخ هر کیلو ۳,۵۰۰ تومان و به صورت 
فله در مغازه های سطح محالت آغاز شده است.
وی با بیان اینکه شــکر تنظیم بازاری از ســوی 
اتحادیه بنکداران توزیع می شــود، خاطرنشــان 
کرد: اتحادیه های سوپرمارکت، اتحادیه خواروبار 
و اتحادیه عطار و ســقط نیز شکر تنظیم بازاری 
را در ســطح فروشــگاه های محلــی عضو خود 
توزیع می کنند.رئیس اتحادیه سوپرمارکت های 
تهران ادامــه داد: به عنوان مثــال تمام اعضای 
اتحادیه ســوپرمارکت ها می توانند با مراجعه به 
این اتحادیه، شــکر تنظیم بــازاری را دریافت و 
عرضه کنند.وی افزود: این شــکر با نرخ ۳,۲۰۰ 
تومان در اختیار خرده فروشی ها قرار گرفته و این 
مغازه ها باید آن را با نرخ ۳,۵۰۰ تومان در اختیار 
مصرف کنندگان قرار دهند.درخشانی خاطرنشان 
کرد: برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی 
خرده فروشــی ها مجاز هســتند به هر مشتری 
حداکثر ۵ کیلو شکر تنظیم بازاری عرضه کنند.

وی تاکید کرد: ســوپرمارکت های عرضه کننده 
شکر تنظیم بازاری باید با نصب نوشته ای همچون 
“شــکر تنظیم بازاری به قیمــت ۳,۵۰۰ تومان 
موجود است” این موضوع را به مصرف کنندگان 
اطالع رسانی کنند.به گزارش ایسنا، این اظهارات 
در حالی است که برخی خرده فروشی های سطح 
شهر شکر در بسته بندی های ۹۰۰ گرمی را به نرخ 

۹ تا ۱۰ هزار تومان نیز عرضه می کنند.

 با ابالغ وزارت صمت؛ 
صادرات خرما مشمول 

عوارض گمرکی شد
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــا ابالغ 
بخشــنامه ای به گمرک، میزان عوارض صادرات 
انواع خرما را ابالغ کرد.به گزارش گروه اقتصادی 
باشگاه خبرنگاران جوان، مدیرکل دفتر مقررات 
صــادرات و واردات وزارت صنعت بــا صــدور 

بخشــنامه ای خطاب به گمرک، میزان دریافت 
عوارض صادرات انواع خرما را ابالغ کرد.بر اساس 
این ابالغیه، به ازای صادرات هر کیلوگرم خرمای 
مضافتــی ۸،۰۰۰ تومان و بــه ازای هر کیلوگرم 
خرمای کبکاب نیز ۵۰۰۰ تومان عوارض دریافت 
می شود.همچین میزان عوارض صادراتی دریافتی 
از سایر خرماها، به میزان ۳۰ درصد ارزش ریالی 
صادرات بر مبنای نرخ دالر در سامانه سنا در روز 

اظهار تعیین شده است.

 میزان مصرف شیر و دوغ در 
سال گذشته

بنــا بــر نظرســنجی های مرکز افکاســنجی 
دانشجویان ایران) ایسپا( ، ۳۱.۱ درصد مردم در 
یک سال گذشــته هر روز شیر مصرف کرده اند و 
۵۰.۳ درصد مردم هم در یک سال گذشته چند 

بار در هفته دوغ مصرف کرده اند.
به گزارش ایسنا، در بخشی از نظرسنجی ملی 
مرکز افکارسنجی دانشــجویان ایران )ایسپا( که 
در روزهای ۳۱ اردیبهشــت و یک خــرداد ماه 
۹۸ به صورت تلفنی با جامعه آماری شــهروندان 
کل کشــور )اعم از شهر و روســتا( انجام شد، از 
شرکت کنندگان پرســیده شد: »در خانواده شما 
در یک ســال گذشــته تا چه حد شــیر مصرف 
شده اســت؟«بنا بر نتایج این نظرسنجی، ۳۱.۱ 
درصد پاســخگویان اعالم کرده اند هر روز شــیر 
مصــرف کرده انــد. ۴۷.۱ درصد پاســخگویان 
گفته اند چند روز در هفته شیر نوشیده اند، ۱۳.۸ 
درصد پاســخگویان چند روز در ماه، ۲.۶ درصد 
چند بار در ســال شــیر مصرف کرده اند و ۵.۲ 
درصد پاســخگویان هم گفته اند که در یک سال 
گذشته اصاًل شــیر مصرف نکرده اند.۰.۱ درصد 
شرکت کنندگان در این نظرسنجی به این سوال 
پاســخ ندادند.بنا بر یکی دیگر از نظرسنجی های 
ایسپا که در روزهای ۳۱ اردیبهشت و یک خرداد 
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به صورت تلفنی با جامعه آماری شهروندان کشور 
)اعم از شهر و روســتا( انجام شده، ۵۰.۳ درصد 
مردم در یک ســال گذشــته چند روز در هفته 
دوغ مصرف کرده اند.۱۵.۷ درصد پاســخگویان 
هم گفته اند که در یک ســال گذشــته هر روز 
دوغ مصــرف کرده اند. ۵.۱ درصد پاســخگویان 
اعالم کرده اند که چند بار در ســال دوغ مصرف 
کرده اند و ۵.۵ درصد هم گفته اند که در یک سال 
گذشــته اصاًل دوغ مصرف نکرده اند.۰.۲ درصد 

شرکت کنندگان به این پرسش پاسخ نداده اند.

 دبیر انجمن تولیدکنندگان 
برنج: سود گرانی برنج داخلی 
در جیب واردکنندگان و دالالن رفت

دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج گفت: ســود 
آزادســازی واردات برنج در فصل برداشت تولید 
داخل به جیب وارد کننــدگان و دالالن می رود 
وپارســال بیش از ســال ۹۶ واردات انجام شد و 
اضافه بر نیاز بود.جمیل علیزاده شــایق در گفت 
و گو بــا خبرنگار اقتصادی ایرنــا درباره موضوع 
آزادســازی واردات برنج در فصل برداشت افزود: 
ادعای کسری برنج وارداتی و گران شدن یکباره 
تولید داخل از نیمه اردیبهشــت ماه امسال یک 
شیطنت بود، در حالیکه در سال ۹۷  کسری برنج 
وجود نداشت، بلکه  با ۶۰۰  هزارتن برنج وارداتی 
مازاد بر نیاز داخلی نیز روبرو شدیم.وی تصریح 
کرد: ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشــت 
موضوع اصلی نیست، بلکه آنچه باید مورد توجه 
قرار گیرد حجم واردات برنج است به طوری که 
نیاز ســالیانه  به برنج وارداتی با توجه به ضریب 
امنیتی،  حداکثر یک میلیون تن اســت،  سال 
۹۶ یــک میلیون و ۲۰۰ هزارتن و در ســال ۹۷ 
نزدیک یک میلیون ۶۰۰ هزارتن برنج وارد کشور 
شد.وی گرانی برنج وارداتی را یک بازی و شیطنت 
دانست و  اظهارداشت: عالقمندان به واردات، با 

مطرح کردن کسری برنج وارداتی و گران شدن  
برنج داخلی در عرض کمتر از یک ماه را بهانه ای 
آزاد برای تولید کنندگان در فصل کاشت و تالش 
برای افزایش حجم برنج ارزیابی می شود.به گفته 
این مقام صنفی، سال گذشته قیمت هر کیلوگرم 
برنج درجه یک در فصل برداشــت )مرداد ماه( 
۱۰ هزار تومان بود که در پیک خرید بین ۱۴ تا 
۱۶ هزار تومان در شمال کشور و ۱۸ تا ۲۰ هزار 
تومان در تهران معامله شــد، اما در اوایل امسال 
قیمت آن در استان های شمالی کشور پائین آمد 
و به ۱۳.۵ تا ۱۴ هزار تومان رسید، اما به یکباره 
به بیش از ۲۳ تا ۲۵ هزارتومان افزایش یافت در 
حالی که قیمتی که از تولیــد کننده خریداری 
شده این مبلغ نیســت.وی،  برنج فعلی در بازار 
کشــور را مربوط به پارسال دانســت و تصریح 
کرد: هنوز  برنج سال ۹۸ در برخی مناطق کشت 
نشده، بنابراین کسی نمی تواند مدعی گران شدن 
برنج داخلی به د لیــل افزایش هزینه های تولید 
باشد.علیزاده شــایق این راهم گفت :واردات به 
منظور جبران کسری برنج مورد نیاز کشور باید 
انجام شود، اما چنانچه به اندازه نیاز کشور برنج 
وارد شود، هیچ تولید کننده ای نگران اینکه برنج 
در فصل کاشت یا برداشت ، وارد شود، نیست.وی 
خواستار آن شد که  مســئولین نظارت بر بازار، 
نسبت به برخورد با بازی گران فروشان و دالالن 

در بازار برنج اقدام کنند.
 تولید برنج امسال بیش از 2 میلیون و 

250 هزارتن 
دبیر انجمن تولید کنندگان برنج کشــور درباره 
تولید امسال پیش بینی کرد: بارندگی و وقوع سیل 
در فروردین ماه امســال، برخالف هیاهوی وارد 
کنندگان و دالالن که شــالیزارها را سیل از بین 
برد، یک موهبت بود، زیرا تمامی منابع آبی که برنج 
برای فصل کاشت، داشــت و برداشت نیاز داشت، 
تامین شــد.به گفته وی، فروردین ماه شالیزاری 
وجود نداشت که بخواهد از ســیل آسیب ببیند 
و نشــان می دهد این هم بازی از سوی دالالن و 
واردکنندگان بود.علیزاده شــایق گفت: امســال 
در نوار ســاحلی گیالن و مازندران که پارسال به 
دلیل کم آبی، کشــت برنج نداشتند و همچنین 
۱۴ استان شامل ایالم، لرستان، اصفهان، سیستان 
و بلوچســتان و خراســان که محدود به کشــت 
برنج شــده بودند، همه توانســتند کشت انجام 
دهند.وی افزود: امســال ســطح زیر کشت برنج 
به ۶۲۰ هزار هکتار رســیده که به نظر می رسد 
تولید ســال ۹۸ بیش از تولید سال ۹۷ به میزان 

۲ میلیون و ۲۵۰ هزارتن باشــد.به گزارش ایرنا، 
اکنون قیمت  هر کیلوگــرم برنج خارجی هندی 
متناســب با برندهای مختلف ۶ هــزار و ۸۰۰  تا 
هشت هزار تومان و در برخی از خرده فروشی ها و 
 مغازه ها  به قیمت  ۱۰ هزار تومان هم می رسد.
قیمت انواع برنج ایرانی در فروشــگاه های بزرگ 
از کیلویــی ۱۳ هــزار و ۵۰۰ تومان تــا بیش از 
۲۰ هزارتومان و در ســطح خرده فروشی ها هم 
دلخواه فروشنده و با ارقام باالتر عرضه می شود.
همچنین کارگروه تنظیم بازار برای طرح ضیافت 
ماه مبارک رمضــان  ۳۰ هزار تــن برنج ۱۱۲۱ 
هندی با نرخ کیلویی هفت هــزار و ۴۰۰ تومان 
 در نظر گرفته بود که در حال عرضه به بازار است.
طبق آمارها مصرف سالیانه برنج در کشور نزدیک 
۳.۲ میلیون تن است که از این رو سالیانه ۱.۷ تا ۲ 
میلیون تن برنج مورد نیاز کشور از محل تولیدات 
 داخلی و بقیه  از محل واردات تامین می شــود.
دولــت یازدهــم و دوازدهــم بــرای حمایت از 
تولیدکننــدگان داخلــی، هــر ســاله در فصل 
 برداشــت برنــج، واردات آن  ممنوع می شــود.
عالوه بر این، شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز برای 
تنظیم بازار این محصول و همچنین حفظ ذخایر 
استراتژیک ساالنه بخشی از برنج مورد نیاز کشور 
 را در سایر ماه های ســال تامین و وارد می کند.
برنج از مهمترین غالت و اقالم غذایی جهان است 
که نیمی از جمعیت جهان، به برنج به عنوان یک 
غذای اصلی وابســته هســتند؛ در ایران نیز برنج 
محصولی استراتژیک به شمار می رود که پس از 

نان، غذای اصلی مردم است.

 افزایش ۴۰ درصدی واردات 
چای

واردات چــای ســیاه در فروردین  امســال در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تا ۴۰ درصد 

افزایش داشته است.
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به گزارش ایســنا، آمار تجــارت خارجی ایران 
نشان می دهد در فروردین ماه سال جاری حدود 
۳۵۰۰ کیلوگرم چای ســیاه با ارزش دالری ۱۶ 
میلیون و ۹۴۰ میلیون دالر وارد ایران شده است.

این در حالی اســت که در فروردین ماه ســال 
گذشته حدود ۲۴۶۶ کیلوگرم چای با ارزش ۱۱ 
میلیون و ۹۸۴ هزار دالر وارد شــده بود. بر این 
اساس واردات چای سیاه در فروردین ماه امسال 

با افزایش حدود ۴۱ درصدی همراه شده است.
همچنین آخرین آمار منتشــر شــده از سوی 
گمرک از این حکایت دارد که تــا پایان ۱۱ ماه 
اول سال گذشته حدود ۵۳ هزار و ۴۴۵ کیلوگرم 
چای سیاه به ارزش ۲۴۸ میلیون و ۹۶۸ دالر وارد 

ایران شده است.
اما عمده واردات چای ایران از کشورهای هند، 

سریالنکا، امارات و کنیا انجام شده است.

 برپایی اولین پاویون ملی 
محصوالت دانش بنیان 

صادراتی در بزرگترین نمایشگاه 
کشاورزی هند

معاون توســعه صندوق نوآوری و شکوفایی از 
برگزاری پاویــون ملی محصــوالت دانش بنیان 
صادراتی ایــران در بزرگترین نمایشــگاه حوزه 

کشاورزی در کشور هند خبر داد.
  سیاوش ملکی فر در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به برپایی اولین پاویون ملی محصوالت دانش بنیان 
صادراتی ایران، گفت: این پاویون در نمایشــگاه 
صنایع کشاورزی و زراعت هندوستان – بنگلور 
که از ۳۰ آگوســت تــا اول ســپتامبر )۸ تا ۱۰ 

شهریور( ۲۰۱۹ برگزار می شود، برپا خواهد شد.
وی نمایشــگاه کشــاورزی بنگلــور را یکــی 
از مهمتریــن نمایشــگاه های تخصصی صنعت 
کشــاورزی در هندوستان دانســت و ادامه داد: 
تمامی بخش های حوزه کشاورزی اعم از فناوران، 

صاحبان شرکت های کشاورزی، توسعه دهندگان 
محصوالت و بذرهای هیبریدی و همچنین تجار 

این حوزه را در بر می گیرد.
ملکی فر یادآور شــد: همزمان با برگزاری این 
نمایشگاه، نمایشگاه های موازی شامل نمایشگاه 
 ،)۲۰۱۹ GrainTech India( بذرهای هند
نمایشــگاه فناوری های لبنیاتــی و فرآورده های 
DairyTech India ۲۰۱۹( و  دامــی )
 India Crop( نمایشــگاه صنایع کود هنــد
Care & Fertilizer show( نیــز برگزار 
می شود که می تواند فرصت مناسبی برای جذب 

بازدیدکنندگان این حوزه باشد.
معاون توســعه صندوق نوآوری و شــکوفایی، 
صنایــع و مهندســی تجهیزات و ماشــین آالت 
کشــاورزی، نرم افزارها و اپلیکیشن های موبایل 
و اینترنت اشــیا در حوزه کشــاورزی، توسعه، 
تولید و تعمیرات ابزارهای مهندسی کشاورزی، 
تولیدکنندگان بذرهای گیاهی، مواد شیمیایی، 
دفع آفــات و ســموم شــیمیایی، فناوری ها و 
روش های مدیریت آبیــاری و تصفیه، مدیریت 
زمین های زراعی، ابزارها و اپلیکیشن های مدیریت 
زراعت، بســته بندی و فناوری های بســته بندی 
کشــاورزی، کودها و مواد زیستی و یخچال ها و 
ابزارهای حفظ و نگهداری محصوالت کشاورزی را 
از جمله بخش های این نمایشگاه حوزه کشاورزی 

نام برد.
وی با اشــاره به جزئیات برنامه هــای پاویون 
ایران در این نمایشــگاه، خاطر نشان کرد: برای 
پاویون ایــران فضایی در حــدود ۱۰۰ مترمربع 
و برای هر شــرکت حــدود ۱۰ مترمربع در نظر 
گرفته شده است، ضمن آنکه بنا است حداقل ۱۰ 
شرکت دانش بنیان ایرانی در حوزه های مرتبط، 
محصوالت و فناوری های خود را در این نمایشگاه 

ارائه دهند.
معاون توســعه صندوق نوآوری و شــکوفایی 
ضمن دعــوت از همه شــرکت های دانش بنیان 
توانمند صادراتی در این نمایشــگاه، اظهار کرد: 
شــرکت هایی که در این نمایشگاه حضور یابند، 
از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان ۷۰ 
درصد از هزینه های اجاره غرفه و غرفه سازی، تا 

سقف ۴۰ میلیون تومان حمایت خواهند شد.
وی کشــور هندوســتان را یکی از کشورهای 
مطرح منطقه در صنعت کشاورزی توصیف کرد 
و ادامه داد: ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی هند 
را تولیدات بخش کشــاورزی تشــکیل می دهد 
و با توجــه به این موقعیت، حضور شــرکت های 

دانش بنیــان ایرانی در این نمایشــگاه، می تواند 
در گســترش ارتباطات در بازار هندوســتان و 
کشورهای منطقه، تأثیری شایان توجهی داشته 

باشد.
به گزارش ایسنا، شرکت های دانش بنیان فعال 
در حوزه صنایع کشــاورزی، غذا و بســته بندی 
برای حضــور در این نمایشــگاه می توانند برای 
ثبت نام حضــور در پاویون ایران در “نمایشــگاه 
صنایع کشاورزی بنگلور” به پورتال توانمندسازی 
http:// صندوق نوآوری و شــکوفایی به آدرس

cbd.nsfund.ir/exhibition/ مراجعــه 
کنند.

 رئیس هیئت مدیره اتحادیه 
مرغ تخم گذار: بازار تخم مرغ 

تعریفی ندارد
رئیس هیئــت مدیره اتحادیه مــرغ تخم گذار 
گفت: متوســط قیمت هر کیلــو تخم مرغ درب 
مرغداری ۴ تا ۴ هزار و ۱۰۰ تومان اســت که با 

قیمت تمام شده خود فاصله معناداری دارد.
 ناصر نبی پــور رئیس هیئت مدیــره اتحادیه 
مرغ تخم گذار اســتان تهران در گفــت وگو با 
خبرنگار صنعــت، تجــارت و کشــاورزی گروه 
اقتصادی باشــگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به 
اینکه بازار تخم مرغ تعریفــی ندارد، اظهار کرد: 
هم اکنون متوسط قیمت هر کیلو تخم مرغ درب 
مرغداری ۴ تا ۴ هزار و ۱۰۰ تومان اســت که با 

قیمت تمام شده خود فاصله معناداری دارد.
وی با بیان اینکه اتحادیه سراســری مرغداران 
میهن، اقــدام به جمــع آوری تخم مــرغ مازاد 
تولیدکنندگان در برخی نقاط کشور کرده است، 
افزود: در حال حاضر سردخانه های کشور پر است 

و به دنبال قرارداد سردخانه های جدید هستیم.
نبی پور قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ را 
۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم کــرد و گفت: قیمت 
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کنونی تخم مرغ با نرخ تمام شــده خود حداقل 
۴ هزار تومان فاصله دارد.این مقام مسئول ادامه 
داد: اگر مســئوالن دولتی در شــرایط کنونی به 
کمک تولیدکننــدگان نیاینــد، در ۶ ماهه دوم 
سال قیمت ها رشد چشــمگیری خواهد داشت.

وی نرخ مصوب هر شــانه تخم مرغ را ۱۳ هزار 
و ۸۰۰ تومان اعالم کرد و گفــت: این در حالی 
اســت که هم اکنون حداکثر نرخ هر شانه تخم 
مرغ درب مرغداری ۸ هــزار و ۴۰۰ تا ۸ هزار و 
۵۰۰ تومان اســت.نبی پور درباره اینکه آیا تخم 
مرغ های خریداری شــده صادر می شوند، بیان 
کرد: تخم مرغ های مازاد خریداری شده یا صادر 
می شــوند یا پس از تبدیل به پــودر تخم مرغ از 
چرخه بازار خارج می شــوند.به گفتــه وی، در 
حال حاضر اتحادیه سراســری مرغداران میهن 
هر کیلو تخم مرغ را با نرخ ۵ هزار و ۵۰۰ تومان 
از تولیدکنندگان خریــداری می کند و بتدریج 
نرخ خرید را افزایش خواهــد داد.نبی پور درباره 
اینکه آیا پشتیبانی امور دام در راستای حمایت 
از تولیدکنندگان برنامه ای برای خرید مازاد تولید 
دارد، بیان کرد: پشتیبانی امور دام تنها اعالم کرده 
که سردخانه در اختیار مرغداران قرار می دهد تا 
مازاد تولید خود را در آن جا ذخیره کنند و هنوز 
برنامه ای برای خرید تخم مرغ مازاد از مرغداران 
اعالم نکرده است.این مقام مســئول با اشاره به 
اینکه ۳۰ تا ۴۰ درصد نهاده هــای دامی با نرخ 
دولتی به دست مرغداران می رســد، بیان کرد: 
مرغداران مابقی نهاده های دامی مورد نیاز خود 
را از بــازار آزاد خریداری می کننــد که این امر 
بر افزایش هزینه های تولیــد دامن می زند.نبی 
پور قیمت کنونی هر کیلو کنجاله سویا در بازار 
آزاد را ۳ هــزار و ۷۰۰ تا ۳ هزار و ۸۰۰ و ذرت را 
یک هزار و ۶۰۰ تا یک هزار و ۸۰۰ تومان اعالم 
کرد و افزود: اگرچه قیمت ســویا به سبب بهبود 
بارگیری تا حدودی تعدیل شده، اما زمینه ذرت 
در بازار کم شده است. هر چند که به میزان کافی 
وارد شــده، اما بارگیری نمی شود.رئیس هیئت 
مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران تولید 
روزانه ۲ هزار و ۷۰۰ تــا ۲ هزار و ۸۰۰ تن اعالم 
کرد و گفت: روزانه حداقل ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن از این 
میزان مازاد است که باید به بازار های هدف صادر 
شود.وی در پایان درباره آخرین وضعیت صادرات 
تخم مرغ به بازارهای هدف تصریح کرد: تاکنون 
تنها مقدار جزئی تخم مرغ به افغانســتان صادر 
شده و فعال محموله ای به عراق صادر نشده است 
و همچنان در حال رایزنی با تجار عراقی هستیم.

 بازار زعفران در رکود به سر 
می برد/ حداکثر قیمت هر 
کیلو طالی سرخ ۱۳ میلیون تومان

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: با توجه 
بــه افزایش قیمــت زعفران، تقاضــای چندانی 
برای خرید طالی ســرخ به سبب کاهش قدرت 
خرید خانوار وجــود ندارد.غالمرضا میری نایب 
رئیس شــورای ملــی زعفران در گفــت و گو با 
خبرنگار صنعت،تجــارت و کشــاورزی گروه 
اقتصادی باشــگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به 
اینکه بازار زعفران در رکود به سر می برد، اظهار 
کرد: با توجه به افزایش قیمت زعفران و شرایط 
فعلی اقتصاد، تقاضای چندانی برای خرید طالی 
سرخ به سبب کاهش قدرت خرید خانوار وجود 
ندارد.وی حداقــل قیمت هر کیلــو زعفران را 
۹ میلیــون و حداکثر ۱۳ میلیــون تومان اعالم 
کرد و گفــت: قیمت کنونی زعفران نســبت به 
هفته های اخیر در بازار ۲ درصد کاهش داشــته 
اســت.میری درباره آخریــن وضعیت صادرات 
طالی ســرخ افزود: با توجه به نوســان نرخ ارز، 
مشــکالت صادرکنندگان مبنی بر بازگشت پول 
و فشار بانک مرکزی به صادرکنندگان در زمینه 
بازگرداندن ارز، صادرات کاهش یافته است.نایب 
رئیس شــورای ملی زعفران ادامــه داد: با وجود 
آنکه امکان بازگشــت ارز به ســامانه نیما وجود 
ندارد، بسیاری از صادرکنندگان باسابقه در این 
حوزه محتاط عمل می کنند که امیدواریم بانک 
مرکزی تجدید نظری در این مصوبه داشته باشد 
تا بازار های هدف را از دست ندهیم.وی با اشاره به 
اینکه ۸۰ درصد زعفران تولیدی به بازار های هدف 
صادر می شود، بیان کرد: در شرایط فعلی صادرات 
زعفران از طریق کارت های یکبار مصرف و قاچاق 
انجام می شود چرا که با وجود قوانین دست و پا 
گیر صادرات و نبود امــکان برای بازگرداندن ارز 
به ســامانه نیما، صادرکنندگان واقعی تمایلی به 

صادرات ندارند که ادامه ایــن روند می تواند به 
ضرر بزگترین تولید کننده زعفران تمام شــود.

میــری در پایان تصریــح کرد: پیشــنهاد ما به 
دولت بــرای بازگردانــدن ارز حاصل از صادرات 
به کشــور آن اســت که راهکاری در نظر گرفته 
شــود تا صادرکننده بتواند اظهارنامه خود را به 
واردکننده برای واردات منتقل کند یا صادرکننده 
مستقیم صادرات را با کارت بازرگانی افرادی که 

می خواهند اقدام به واردات کنند، انجام دهد.

 قیمت نان های صنعتی ۵ تا 
۲۰ درصد افزایش یافت

رئیس اتحادیه نان های صنعتی کشور گفت: 
قیمت انواع نان صنعتی در ســال جاری ۵ تا ۲۰ 
درصد با توجه به افزایــش قیمت مواد اولیه آنها 
افزایش یافته است.محسن لزومیان رئیس اتحادیه 
نان های صنعتی کشــور در گفتگو با خبرنگار 
اقتصادی خبرگــزاری تســنیم اظهار کرد: در 
شرایط فعلی دو نوع آرد در اختیار نانوایان قرار می 
گیرد که شامل کامال یارانه ای و آرد نیمه یارانه 
ای است اما آردی که در اختیار کارخانجات نان 
صنعتی قرار می گیرد، آرد نیمه یارانه ای است.

وی افزود: تمام تولید کنندکان در ســال جاری 
افزایش هزینه داشــتند که تولید کنندگان نان 
صنعتی نیز شــامل این امر می شوند اما قدرت 

خرید مردم متناسب با آن افزایش نیافته است.
رئیس اتحادیه نان های صنعتی کشــور ادامه 
داد: حدود ۳۰ درصــد صنایع تولید کننده نان 
صنعتی به دلیل شــرایط بد اقتصادی در ســال 
گذشته تعطیل شــدند و برخی دیگر از آنها نیز 
شرایط خوبی ندارند و تنها برای حفظ برند خود 

به تولید ادامه می دهند.
 افزایش قیمت نان متناسب با هزینه های 

تولید امکان پذیر نیست
وی تصریح کرد: صنایع تولید کننده نان نمی 
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توانند افزایش قیمتی متناسب با افزایش هزینه 
های تولید خود داشته باشــند زیرا مردم قدرت 
خرید آن را ندارند؛ از طرفی نانوایان ســنتی را 
در کنار خود داریم که در صورت افزایش قیمت، 
قدرت رقابت ما از دست می رود.لزومیان با بیان 
اینکه قیمت انواع صنعتی در سال جاری ۵ تا ۲۰ 
درصد با توجه به افزایش قیمــت مواد اولیه آنها 
افزایش یافته است گفت: قیمت نان های سفید 
مانند نان ساندویچی و فرانسوی که مصرف عام 
دارند ۵ درصد و نان های مغزدار، جو و  چاودار 
افزایش قیمت بیشــتری داشته اند به طوری که 
قیمت نان مغــز دار ۲۰ درصــد افزایش قیمت 
را تجربه کرده اســت.وی یادآور شــد که قیمت 
انواع نان صنعتی بر اســاس مصوبــه دولت نرخ 
رقابتی است و شــامل قیمت گذاری دولت نمی 
شــود.لزومیان اظهار داشت: باتوجه به اینکه آرد 
نیمه یارانه ای دریافت می کنیم امکان صادرات 
نان های صنعتی وجود نــدارد و در صورتی که 
بخواهیم بــا آرد آزاد) ورود موقت( نیز صادرات 
داشته باشیم توان رقابت با کشور های همسایه 
را نداریم.رئیس اتحادیه نان های صنعتی کشور  
گفت: تولیدکنندگان نــان های صنعتی در واقع 
حالتی پیمانکاری دارند و آرد های دولتی را تبدیل 
به نان کرده و به مردم تحویل می دهند و اجازه 
صادرات نان های تولید شــده از  آرد های یارانه 

ای را نخواهند داشت .

 بیسکویت و یک شکالت 
خارجی غیراستاندارد اعالم 

شد + اسامی
معاون ارزیابی کیفیت ســازمان ملی استاندارد 
اسامی ۵ بیسکویت و یک شکالت خارجی مغایر 
با استاندارد را اعالم کرد.مسلم بیات در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره 
به اینکه سازمان اســتاندارد نظارت بر کاالهای 

وارداتی توزیع شــده در بــازار را انجام می دهد، 
اظهار داشــت: عالوه بر نظارت بر کنترل کیفی 
کاالهای وارداتی در گمــرکات ورودی به منظور 
تأمیــن الزامــات اســتاندارد، مراقبت از ایمنی 
و ســالمت مردم در دســتور کار ســازمان ملی 
اســتاندارد قرار دارد و به همیــن منظور در این 
رابطه نظارت های خود را تشدید کرده است.وی 
افزود: در بازرسی های انجام شده از بازار و نمونه 
برداری و آزمون تعدادی از بیسکویت و شکالتهای 
وارداتی فاقد استاندارد شــناخته شده اند.بیات 
اضافه کرد: بیســکویت قهوه با تزئین شکر به نام 
krinkle  ساخت کشور اندونزی، بیسکویت کرم 
 danas delight دار با طعم توت فرنگی به نام
ساخت کشور چین، بیســکویت کرم دار با طعم 
توت فرنگی london bakers ساخت کشور 
 oreo هند، بیســکویت کرمدار کاکائویی به نام
ساخت کشور اندونزی و بیسکویت با تکه شکالت 
به نام champs ساخت کشور ترکیه، در روند 
بازرسی ها فاقد استاندارد شناخته شده اند.وی از 
مصرف کنندگان درخواســت کرد تا در صورت 
مشاهده بیسکویت های مذکور مراتب را از طریق 
شماره تلفن ۱۵۱۷ به ادارات کل اعالم تا پیگیری 
الزم بعمل آید، عالوه براین تأکید می شود اکثر 
این بیسکویتها در فاکتورهای عمده با استاندارد 
ملی مغایرت دارند به همین منظور از استفاده آنها 
جلوگیری شــود.معاون ارزیابی کیفیت سازمان 
 Altyn Ay ملی استاندارد افزود: شکالت سفید
ساخت کشور ترکمنســتان نیز در آزمون بعمل 
آمده مغایر با استاندارد تشخیص داده شده است.

 تناقض وعده ها با واقعیت 
بازار روغن نباتی/ کارخانه های 

روغن، فاکتور فروش نمی دهند!
اگرچه مســئوالن اظهار می کننــد که روغن 
نباتــی آنطور که بایــد و شــاید افزایش قیمت 

نداشــته، اما شــواهد حاکی از آن است که این 
کاال نیــز ماننــد ســایر محصوالت بــا افزایش 
چنــد برابــری قیمت همــراه بوده اســت.  به 
گزارش  اقتصادآنالین، چندی پیش خبر رسید 
که تعزیــرات در بــازار روغن، گرانفروشــان را 
شناسایی و روغن هایی که خالف قیمت مصوب، 
می فروشــند را جمع کرده و به قیمت مصوب به 
مردم فروخته  اســت.اما گره کار نــه مغازه داران 
انبار نفت بود و نه بازار داللی شــکل گرفته. به 
گفته بازاریان مشکل اینجا است که کارخانه های 
روغن، قیمت مصوب را به ضرر خود دانسته و این 
محصول را با قیمتی باالتر عرضه می کنند.در این 
راستا، بیشتر فعاالن بازار روغن اظهار کرده اند که 
حتی برخــی از کارخانه ها فاکتور قیمت به آن ها 
نمی دهند، اما قیمت فروششــان بیش از قیمت 
تعیین شــده اســت و آن ها نیز مجبور به تخلف 
هستند.یکی از بازاریان گفت: بیشتر کارخانه ها نه 
تنها با قیمت مصوب به ما روغننمی دهند، بلکه 
حتی وقتی تعزیرات در خصــوص قیمت ها ما را 
جریمه کرد نیز این تخلف را برعهده نگرفتند.وی 
ادامه داد: قیمت مصوب روغن حلب ۱۷کیلویی 
۹۰هزار و ۳۰۰تومان اســت درحالیکه کارخانه 
بدون ارائه فاکتور ایــن روغن را ۱۳۶هزار تومان 
می فروشد و ما نیز روی آن تا ۱۵۰۰تومان سود 
می کنیم.به گفته این فعــال بازار، قیمت مصوب 
روغن حلب ۵کیلویی نیز ۳۶۶۰۰تومان اســت 
اما کارخانــه آن را با قیمت ۴۴هزار تومان عرضه 
می کند.در همین رابطه رییس ســازمان حمایت 
روز گذشته اعالم کرد که اگر بنگاه و یا صنفی در 
قبال خرید خود فاکتور قیمت و یا سندی دریافت 
نکند، متخلف او است.تابش با اشاره به عدم ارائه 
فاکتور از ســوی کارخانه های روغن اظهار کرد: 
تا زمانی که بازاریان این صنف ســندی مبنی بر 
گرانفروشی کارخانه های روغن به ما ارائه ندهند، 
متخلف هســتند؛ اگر کارخانه ای بیش از قیمت 

مصوب روغن می فروشد، نخرید.
اما دبیر انجمن صنایع روغــن  نباتی در رابطه 
با افزایش قیمت روغن نباتــی اظهار کرده که تا 
کنون بخشــنامه ای برای افزایــش قیمت روغن 
صادر نشده و رشد قیمتی در مورد این کاال اتفاق 

نیفتاده است.
میــر بیرشـــــک در گفــــــت  وگو بــا  ا
خبرنگار اقتصادآنالین به مشکل تامین مواد اولیه 
در صنعت روغن نباتی اشاره کرد و گفت: در حال 
حاضر روغن خام با استفاده از ارز دولتی خریداری 
می شود و برای تامین مواد افزودنی تولید روغن 
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نیز از ارز نیما اســتفاده می کنیم، امــا با توجه 
به افزایش حقوق کارگــران و هزینه های تولید، 
قیمت تمام شــده تولید روغن نباتی نیز افزایش 
پیدا کرده که در حال بررسی این مساله هستیم.
دبیر انجمن صنایع روغن نباتــی در پایان تاکید 
کرد: برآوردهای ما در مورد افزایش قیمت تمام 
شده تولید هنوز کامل نشده، اما باید قیمت تمام 
شــده تولید را اصالح کنیم که البته این اقدام با 
روش های مختلف قابل انجام است و فقط نباید به 
رشد قیمت محصول فکر کنیم.بنابر این گزارش، 
به نظر می رسد منطق سازمان حمایت و سازمان 
تعزیرات حکومتی این است که گرانفروشی جرم 
نیســت بلکه گران خریدن جرم است؛ از این رو 
انتظار نمــی رود معضل ســفته بازی و داللی در 

کشور با شرایط فعلی برچیده شود.

 رئیس انجمن صنفی 
گاوداران: دامداران در انتظار 
افزایش ۲۲.۵ درصدی نرخ شیرخام 

هستند
رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: با توجه به 
افزایش هزینه های تولید در سال جدید، پیشنهاد 
افزایش قیمت هر کیلوگرم شیرخام به دو هزار و 
۵۷۵ تومان به دولت ارایه شــده و در دستور کار 
قرار گرفته اســت.احمد مقدســی در گفت و گو 
با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: پیشــنهاد آنالیز 
شده افزایش قیمت شــیرخام از اواخر فروردین 
ماه امســال به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان 
حمایت از مصرف کننــدگان و تولید کنندگان 
ارائه شده اســت.وی تصریح کرد: در حال حاضر 
دامداران در انتظار افزایش قیمت شیرخام هستند 
تا بتوانند با حاشیه ســود مناسب این محصول 
را تولید و در اختیار صنایع قــرار دهند.به گفته 
وی، طبق مصوبه سال گذشته ستاد تنظیم بازار 
تاکنون قیمت پایه هر کیلوگرم شیرخام دو هزار 

تومان بوده است که با احتساب جوایز بهداشتی، 
بار میکروبی کمتر از ۱۰۰ هزار، چربی ۳.۵ درصد 
و پروتئین باالی ۳ درصــد و کرایه حمل و نقل 
این محصول با نــرخ دو هزار و ۲۰۰ تومان نیز از 
دامداران خریداری می شد.وی اظهارداشت: تولید 
کنندگان شــیرخام تاکنون هیچ افزایش قیمتی 
در شیرخام نداشته اند و تا ابالغ مصوبه جدید نیز 
چنین اتفاقی رخ نمی دهد.رئیس انجمن صنفی 
گاوداران گفــت: در صورتی کــه صنایع افزایش 
قیمتی در محصوالت خود ارائه کنند، خودسرانه 
اســت و به طور حتم به دنبال ایجاد التهاب در 
بازار هستند.وی ادامه داد: با وجود اینکه اکنون 
صنعت شیرخام کشور با تولید بیش از ۱۰ میلیون 
و ۷۰۰ هزارتن می تواند شیرخشک و حتی بخشی 
از کره مورد نیاز کشور را تأمین کند اما صنایع به 
دنبال این هستند تا با فشار روی دولت، بتوانند 
شیرخشک را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنند.وی 
افزود: درحال حاضر از این میزان تولید شیرخام 
کشــور بیش از ۷ میلیون تن وارد صنایع لبنی 
می شود که از این میزان ســاالنه یک میلیون از 
این محصول به کشــورهای هدف صادر می شود 
و مابقی شیرخام تولیدی کشور به خود مصرفی 
می رســد.به گزارش ایرنا، طبق امار سال گذشته 
۱۰ میلیون و ۷۳۳ هزارتن شــیرخام در کشور 
تولید شد که از این میزان بیش از ۹۰۰ هزارتن 
شــیر در قالب فراورده های لبنی صادر شده بود.

سرانه مصرف شیرخام سال گذشته ۱۲۰ کیلوگرم 
برای هر ایرانی محاسبه شده بود.

 پشت پرده گرانی خرما و 
شکر؛ پای دولتی ها هم در 

میان است/برخورد قاطع با ۴کارخانه 
محتکر شکر

رئیس ســازمان حمایــت از حقــوق مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان از تخلف ۱۱۰ میلیارد 

تومانی ۴ شرکت کشت و صنعت نیشکر به دلیل 
احتکار، گرانفروشی و عدم عرضه شکر خبر داد.

عبــاس تابــش در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  درخصوص تخلفات 
صورت گرفته در بحث برخــی اقالم خوراکی از 
جمله خرما که باعث افزایش قیمت خرما در بازار 
شــد اظهار کرد: از چند ماه پیش از ماه مبارک 
رمضان، ما در توافق با مسئوالن و دستگاه های 
مرتبط با این بخش،  توافق کرده بودیم در صورت 
تامین خرمای ماه مبارک رمضــان، ممنوعیتی 
برای صادرات خرما اعمال نشــود ولی متاسفانه 
این اتفاق نیفتاد و در بازار دچار مشکالتی شدیم 

که باعث شد قیمت خرما باال رود.
 گالیه از برخی دستگاه ها در ماجرای 

گرانی خرما/ احتکار خرما در برخی سردخانه 
های دولتی

رئیس ســازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان با گالیه از دســتگاه هایی که با 
تفاهم مذکور کنار نیامدند، افزود: از طرف دیگر 
شــاهد بودیم متاسفانه برخی ســردخانه هایی 
که با استفاده از تســهیالت دولتی احداث شده 
بودند بجای آنکه در شــرایط خاص در خدمت 
شهروندان باشــند و در پیچ تولید، در زمان نیاز 
به درد مصرف کنندگان بخورد، در زمان کمبود 
خرما، به محلی برای انبار خرما تبدیل شده بود 
و بر همین اســاس اقدام به تعزیر تعدادی از این 
ســردخانه ها کردیم.وی گفت: همکاران ما در 
بازرسی های خود ســردخانه هایی را شناسایی 
کردنــد که مقادیری بیــش از ۳۰۰ تن خرما را 
در خود انبار کرده بودند.تابش افزود:  بر همین 
اســاس پرونده این ســردخانه های متخلف به 
تعزیرات معرفی شــد و با حکم قضایی، بخشی 
از خرماهای انبار شــده نیز به حراج گذاشــته و 
در اختیــار مردم قرار گرفت.الــزام اصناف برای 
خرید و فروش کاال با فاکتور/ برخورد با مرغداری 
های گرانفروشرئیس ســازمان حمایت از حقوق 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان با اشــاره به 
تفاهم نامه های منعقده با اصناف و بسیج اصناف 
گفت: ما به صورت شبانه روز در سطح بازار حضور 
خواهیم داشــت و شــدیدترین برخوردها را با 
هرگونه سودجویی در قالب احتکار و گرانفروشی 
و عدم عرضه کاال خواهیم داشت.وی با هشدار به 
اصناف گفت: اصناف مکلف هســتند که اجناس 
و کاالهــای خود را با فاکتور خریــداری کنند و 
با فاکتور بفروشــند و اگر فاکتور خرید و فروش 
نداشــته باشــند و تخلفی در این میان رخ داده 
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باشد، تمام مســئولیت بر عهده آخرین حلقه که 
اصناف هستند خواهد بود و نباید جای گله گذاری 
باقی باشــد.تابش با بیان اینکه دارا بودن فاکتور 
خرید و فروش بــرای اصناف باعث می شــود تا 
حلقه های قبلی گرانفروشــی مشــخص شود و 
بازرسی ما در طول کل فرایند اتفاق بیافتد گفت: 
ما در روزهای اخیر بر اساس اسناد و مدارکی که 
به دســت آوردیم، چندین مرغداری را به دلیل 
گرانفروشی و عرضه مرغ با قیمت گرانتر از قیمت 
مصوب در بــازار تعزیر کردیم.وی خاطرنشــان 
کرد: این یعنی سازمان حمایت تنها با اصناف و 
واحدهای صنفی طرف نیست بلکه اگر واحدهای 
تولیدی هم از سر منشأ، ضوابط و شرایط هیئت 
تعیین و تثبیت قیمــت را رعایت نکند، با آن هم 
برخورد خواهیم کرد.جریمه ۵۵۰ میلیارد تومانی 
در انتظار ۴ شــرکت کشــت و صنعت نیشکر به 
دلیل احتکار و گرانفروشــی شکررئیس سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در 
خصوص تخلفات کارخانجات کشــت و صنعت 
نیشــکر در هفته ها و ماه های گذشته که باعث 
تشدید مشــکالت در بازار شکر شد نیز گفت: به 
دنبال بازرسی های ما کارخانجات کشت و صنعت 
بزرگی از جمله کشــت و صنعت دهخدا، فارابی، 
امیرکبیر و کارون، به دلیل احتکار، گران فروشی 
و عدم عرضه شکر به میزان ۱۱۰ میلیارد تومان 
تعزیر شدند و با حکم قاضی پرونده، این شرکت 
ها تا ۵ برابر این رقم یعنــی ۵۵۰ میلیارد تومان 
می توانند جریمه شــوند و امیدواریم با برخورد 
قاطع با هرگونه تخلف، فضا را برای هرگونه تخلف 

ناامن کنیم.

 فائو: ایران در مرز خودکفایی 
تولید گوشت قرار دارد

ســازمان جهانی خواروبار و کشاورزی سازمان 
ملل با اشاره به خودکفایی ۹۶ درصدی ایران در 

تولید انواع گوشــت کل تولید گوشت ایران طی 
سال جاری را ۳ میلیون و ۸۲ هزار تن پیش بینی 
کرد.به گــزارش خبرنگار اقتصــادی خبرگزاری 
تســنیم، ســازمان جهانی خواروبار و کشاورزی 
سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود موسوم 
به چشــم انداز غذایی جهــان از خودکفایی ۹۶ 
درصدی ایران در تولید گوشت خبر داد.این نهاد 
بیــن المللی پیش بینی کرده اســت تولید انواع 
گوشــت در ایران طی سال جاری به ۳ میلیون و 
۸۲ هزار تن برسد. کل مصرف گوشت ایران طی 
این ســال ۳ میلیون و ۲۲۸ هزار تن پیش بینی 
شده است که بر این اســاس ۹۶ درصد گوشت 
مصرفی کشور در ایران تولید شده و تنها نیاز به 
واردات ۴ درصدی یعنــی ۱۴۶ هزار تنی در این 
سال است.تولید انواع گوشت در ایران طی سال 
قبل ۳ میلیون و ۵۸ هزار تن اعالم شــده بود که 
بر اساس پیش بینی فائو در ســال جاری تولید 
گوشــت ایران به میزان ۲۴ هزار تن افزایش می 
یابد.بر اســاس این گزارش تولید گوشت گوساله 
از ۴۹۰ هزار تن در سال قبل به ۴۹۴ هزار تن در 
سال جاری افزایش خواهد یافت اما تولید گوشت 
گوســفند از ۳۵۵ هزار تن در سال قبل به ۳۵۳ 
هزار تن در ســال جاری کاهش پیدا می کند.بر 
اساس پیش بینی فائو تولید گوشت مرغ در ایران 
طی امسال یک درصد افزایش پیدا می کند و از ۲ 
میلیون و ۱۹۶ هزار تن در سال قبل به ۲ میلیون 

و ۲۱۸ هزار تن در سال جاری افزایش می یابد.

 ششمین کشتی حامل شکر 
خام در بندر شهید رجایی 

پهلو گرفت
ششمین کشتی حامل شــکر خام وارداتی در 
اسکله شهید رجایی پهلو گرفت، شکر در بازاربه 

قیمت کیلویی ۳۴۰۰ تومان بر می گردد؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 

شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۶ مسعود 
دشوارگر از ورود ششمین کشتی حامل ۳۳ هزار 
تن  شکر خام به بندر شــهید رجایی در استان 
هرمزگان خبر داد.دشــوارگر گفت: این کشتی  
روز گذشــته در این بندر  پهلــو گرفت.وی از 
آغاز  عملیات تخلیه شکر خام خبر داد و افزود: 
به محض تخلیه، شکر خام به کارخانجات تصفیه 
شکر در  استان های کشور ارسال می شود.قیمت 
شکر در ماههای گذشته از کیلویی ۳۴۰۰ تومان 
تا ۱۰ هزار تومان باال رفت. این در حالی است که 
به گفته بهمن دانایی دبیر انجمن قند و شکر یک 
میلیون و ۶۰۰ هزار تن مازاد نیاز در کشور وجود 
دارد.ایران ساالنه به واردات حدود یک میلیون تن 
شکر نیاز دارد که به گفته مسئوالن بسیار بیشتر از 
این میزان وارد شده است.دولت توزیع شکر تنظیم 
بازاری را هم آغاز کرده که در برخی فروشگاه ها 
به قیمت کیلویی ۳۴۰۰ تومانت به فروش می رود 
اما همچنان بسیاری هستند که به این نوع شکر 

با قیمت دولتی دسترسی ندارند.

 مصوبه ای برای افزایش قیمت 
روغن نباتی صادر نشده 

است/رایزنی برای اصالح قیمت ها
دبیــر انجمــن صنایع روغــن  نباتــی گفت: 
بخشــنامه ای برای افزایش قیمــت روغن نباتی 
صادر نشــده و رشــد قیمتی در مورد این کاال 
اتفاق نیفتاده است. امیر بیرشک در گفت  وگو با 
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه 
همه صنایع از جمله صنعت روغن نباتی با چالش 
تامین مواد اولیه روبرو هستند، اظهار داشت: در 
حال حاضر روغن خام با اســتفاده از ارز دولتی 
خریداری می شــود و برای تامین مواد افزودنی 
تولید روغن نیز از ارز نیما استفاده می کنیم.وی 
تصریح کرد: با توجه به افزایش حقوق کارگران و 
هزینه های تولید، قیمت تمام شــده تولید روغن 
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نباتی نیز افزایش پیدا کرده که در حال بررســی 
این مساله هستیم.دبیر انجمن صنایع روغن نباتی 
توضیح داد: با وزارت صنعت، سازمان حمایت و 
نهادهای مختلف در حال رایزنی هستیم تا ببینیم 
به چه صورت می توانیم رشد قیمت تولید روغن 
نباتی را مدیریت کنیم تا هم به مصرف کننده فشار 
وارد نشــود و هم امکان ادامه تولید وجود داشته 
باشد.بیرشک با بیان اینکه برآوردهای ما در مورد 
افزایش قیمت تمام شده تولید هنوز کامل نشده 
است، گفت: باید قیمت تمام شده تولید را اصالح 
کنیم که البته این اقدام با روش های مختلف قابل 
انجام است و فقط نباید به رشد قیمت محصول 
فکر کنیم.وی تاکید کرد: تاکنون هیچ مصوبه ای 
برای افزایــش قیمت روغن نباتی صادر نشــده 
و رشــد قیمت در مورد این محصــول نیز اتفاق 

نیفتاده است.

 تاکید امسال روز جهانی 
تنوع زیستی بر غذا و سالمتی 

انسان ها
۲۲ مه و اول خرداد روز جهانی تنوع زیستی بود 
که با شعار تنوع زیستی ما، غذای ما و سالمتی ما 
گرامی داشته شد. کارشناس تنوع زیستی سازمان 
محیط زیست با اشاره به اینکه تامین غذا و تضمین 
سالمتی انسان ها در گرو حفظ تنوع زیستی است، 
هماهنگی شعار امسال روز جهانی تنوع زیستی را 
با اهداف توســعه پایدار و اهداف آی چی تشریح 
کرد.اصغر مبارکی در گفت وگو با ایســنا با بیان 
اینکه ۲۲ مه روزی اســت که متن کنواســیون 
جهانــی تنوع زیســتی به تصویب رســیده و به 
همین علت سازمان ملل این روز را به عنوان روز 
جهانی تنوع زیستی معرفی کرده است،اظهارکرد: 
هر ســال با توجه به نوع اتفاقاتــی که در جهان 
در حــال وقوع اســت و اهمیت بیشــتری دارد، 
شعارهایی برای این مناســبت انتخاب می شود. 

»تنوع زیستی ما، غذای ما و سالمتی ما« به عنوان 
شعار امسال انتخاب شده بود.وی با بیان اینکه از 
تنوع زیســتی بهره برداری می کنیم بدون اینکه 
درکی از بهره برداری پایدار از آن داشــته باشیم، 
گفت: شعار امســال با این هدف انتخاب شده که 
بر وابستگی غذایی انسان به تنوع زیستی تأکید 
کند. به این معنا که بدون تنوع زیستی نه غذایی 
خواهیم داشت و نه سالمتی. طبیعتاً برای اینکه 
بتوانیم در آینده از نظر بهداشت و سالمت وضعیت 
مناسبی داشته باشیم باید زیست بوم ها و گونه های 
وابسته به آن را به طور منطقی مدیریت کنیم.این 
کارشناس تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط 
زیســت با تاکید بر این نکته که گرامیداشت روز 
جهانی تنوع زیستی تنها با هدف افزایش درک و 
آگاهی مردم نسبت به ارزش تنوع زیستی انجام 
می شود،اظهارکرد: طیف وسیعی از غذاها، میوه ها 
و گیاهانی که به اشــکال مختلف اعم از دارویی و 
غذایی استفاده می کنیم، برداشت از رودخانه ها و 
دریاها، انواع جلبک ها، ماهی ها و درختان، غالت و 
حتی حیوانات اهلی به تنوع زیستی وابسته است 
و اگر زیســتگاه ها را حفظ نکنیم از لحاظ تامین 
این منابــع غذایی دچار لطمات بســیار خواهیم 
شد. آسیب های ناشــی از تخریب و از بین رفتن 
تنوع زیستی، مردم محلی را بیش از سایر گروه ها 
تهدید می کند.مبارکی با بیان اینکه شعار امسال 
روز جهانی تنوع زیســتی با اهداف توسعه پایدار 
هماهنگی دارد، تصریح کرد: هدف دوم توســعه 
پایدار کاهش گرســنگی، هدف سوم بهداشت و 
سالمت انسان، هدف ۱۳ در مورد اقدامات مربوط 
به کاهش خســارات اقلیمی، هدف ۱۴ برنامه با 
محوریت زندگــی زیر آب و هــدف ۱۵ در مورد 
زندگی روی زمین اســت که همگــی با موضوع 
حفظ تنوع زیســتی ارتباط دارند.وی در ادامه با 
اشاره به اینکه هدف راهبردی D از اهداف تنوع 
زیستی آی چی، »به افزایش فواید حاصل از تنوع 
زیستی و زیســت بوم ها برای همه« تاکید دارد، 
گفت: هدف ۱۴ آی چی اشــاره دارد به زیســت 
بوم هایی که تامین کننده خدمات پایه ای و اساسی 
برای انسان ها هستند باید مورد ترمیم و بازسازی 
و حفاظت قرار گیرند. شــعار امسال روز جهانی 
تنوع زیســتی هم بر این موضوع تاکید دارد که 
ضمن بهره برداری از تنوع زیســتی برای تامین 
غذا و تضمین سالمتی باید تنوع زیستی را حفظ 
و حراســت کنیم البته اهداف تنوع زیســتی آی 
چی از ســال ۲۰۱۰ ارائه شده است و کشورهای 
متعاهد موظف به اجرای اهداف این برنامه بودند. 

گرچه تعدادی از کشــورها تالش کردند دراین 
راستا حرکت کنند اما برخی کشورها فعالیت های 
یکپارچه ای در این حوزه نداشتند.این کارشناس 
تنوع زیستی در ادامه با اشــاره به شعارهای روز 
جهانی تنوع زیستی در ســه سال گذشته گفت: 
در ســال ۲۰۱۶ بحث جریان سازی تنوع زیستی 
مطرح شد و همه تاکیدات بر این بود که موضوع 
تنوع زیستی نباید به یک سازمان منحصر باشد 
بلکه ضرورت حفظ تنوع زیستی باید درون همه 
ارکان تصمیم ساز در هر جامعه و کشور نفوذ کند. 
با این توضیح، در کشــور ما نباید تنها ســازمان 
حفاظت محیط زیست یا وزارت جهاد کشاورزی 
تصمیم ســاز صرف در حوزه تنوع زیستی باشند 
بلکه سایر دســتگاه ها هم باید آگاهی عمومی از 
وظایف خود برای حفظ تنوع زیستی داشته باشند. 
برای مثال اگر وزارت نیــرو به وظایف خود برای 
حفظ تنوع زیستی آگاهی داشته باشد قطعاً سدی 
احداث نمی کند که مخرب تنوع زیستی باشد یا 
وزارت راه اقدام به ساخت جاده ای نمی کند که بر 
خالف حفاظت از اکوسیستم و تنوع زیستی باشد.
به گفته مبارکی، در سال ۲۰۱۷ اکوتوریسم پایدار 
و تنوع زیستی به عنوان شــعار روز جهانی تنوع 
زیستی انتخاب شد. به دلیل اهمیت فعالیت های 
گردشــگری به خصوص گردشــگری طبیعی و 
ضرورت توجه به این موضوع از منظر آموزشی و 
شکل بهره برداری توسط جوامع محلی که ارتباط 
مستقیم با زیســتگاه دارند این شعار مطرح شد. 
همچنین در سال ۲۰۱۸ – که ۲۵ سال از فعالیت 
کنواسیون تنوع زیستی می گذشت – شعار ۲۵ 
سال تالش برای تنوع زیستی را برگزیدند.مبارکی 
در بخش دیگر گفت وگو در پاسخ به این پرسش که 
سهم تغییر اقلیم در تغییرات و از بین رفتن تنوع 
زیستی چیست؟ با تاکید بر اینکه تغییر اقلیم تنوع 
زیستی را در همه رده های ژن، گونه و اکوسیستم 
به شــدت تحت تاثیر قرار می دهد، گفت: تغییر 
اقلیم باعث مهاجرت گونه ها، تغییرات فیزیولوژیک 
آن ها، تاخیر یا تعجیل در فصل تولید مثل، تغییر 
دوره زمســتان خوابی و … می شــود. همچنین 
تغییر اقلیم باعث ایجاد ناهماهنگی در زیست بوم 
از جمله تغییر فصل گلدهــی )قبل از مهاجرت 
حشرات( یا تغییر دوره گرم و سرد شدن هوا )قبل 
از مهاجرت پرندگان( می شود.وی تاکید کرد: وقوع 
طوفان های شدید، خشکسالی های شدید، کاهش 
بارندگی یا افزایش ناگهانــی بارش ها از تاثیرات 
تغییر اقلیم است که به طور مستقیم روی گونه و 

زیستگاه اثر می گذارد.
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خبـر

  لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمائید از چه ســالی وارد صنعت غذا 
شدید؟

سید فضل اهلل حسینی هستم، متولد ســال ۱۳۴۶ و از سال ۱۳۷۰ وارد صنعت 
غذا شده ام.

  شرکت آرگون صنعت سپاهان در چه زمینه ای فعالیت دارد؟
شرکت آرگون صنعت سپاهان از سال ۱۳۷۴ فعالیت خود را در زمینه طراحی و 
ساخت مخازن استینلس استیل آغاز کرد و پس از یک دهه تالش و تجربه حضور 
موفق در این صنعت از سال ۱۳۸۵ طراحی و ساخت دستگاه های صنایع لبنی را 
در دستور کار خود قرار داده است و تا به امروز به زعم مشتریان خود و به لطف تنوع 
تولید و کیفیت باالی محصوالت خویش از برندهای معتبر کشور د صنعت استینلس 

استیل و عضو انجمن ماشین سازان صنایع غذایی کشوراست
  آیا صادرات دارید؟ به چه کشورهایی؟

خوشبختانه ما از سال ۱۳۸۶ صادارات خود به کشورهای همسایه را آغاز کرده 
ایم و تا کنون به کشــورهای عراق، کویت، گرجســتان، ترکمنستان، افغانستان، 
ارمنستان و تاجیکستان صادرات داشته ایم و با کیفیت محصوالت خود و به تبع 
آن جلب رضایت مشتریان خارجی توانسته ایم اعتبار و آبروی صنعتگران ایرانی 

را حفظ کنیم.
  چه تفاوتی با ماشین آالت و تجهیزاتی که در ایران ساخته می شود با 

نمونه های اروپایی از نظر کیفی وجود دارد؟
با توجه به اینکه در بیشتر مواقع مواد اولیه ماشین آالت ساخته شده در ایران و 
اروپا یکسان است و تفاوت عمده ما با ماشین سازان اروپایی به کمبود تجهیزات در 
ایران بر می گردد ولی ما ادعا داریم که با وجود این کمبود تجهیزات ساخت، توانسته 
ایم با دانش و مهارت ایرانی، محصوالتی قابل رقابت با نمونه های خارجی طراحی و 

تولید کنیم و صادرات ۱۰ ساله ما گواه این ادعا است.
  علت اعتماد برخی از تولیدکنندگان به ماشین آالت خارجی نسبت به 

ماشین آالت داخلی را در چه می بینید؟
به نظر من به جز مواردی که نمونه های خارجی از کیفیت و امکانات بیشــتری 
نسبت به موارد مشابه داخلی برخوردار هستند به دو دلیل که در ادامه خواهم گفت 
تولید کنندگان داخلی، ماشین آالت خارجی را به نمونه های مشابه داخلی ترجیح 

می دهند
اوال به دلیل نبود شناخت و آگاهی کافی از ماشین سازان با کیفیت داخلی است 
به طوری که بعضی از مشتریان ما پس از اطالع از توان فنی و کیفیت محصوالت ما 

افسوس می خورند که چرا قبال از نمونه های خارجی استفاده کرده اند.
دلیل دوم عبارت اســت از خراب کردن اعتماد تولید کنندگان داخلی به واسطه 
حضور ماشین سازان بی کیفیت که بعضا با تبلیغات سو و فضاسازی رسانه ای اقدام 
به جذب مشتری کرده و در پایان نمی توانند رضایت تولیدکنندگان را جلب کنند 

و مسبب این بی اعتمادی هستند
  آیا در جهت حمایت از تولید داخل تعرفه گمرکی برای ماشــین آالت 
خارجی که مشابه آن در کشورمان ساخته می شود در نظر گرفته شده است ؟

بله خوشبختانه در ســالهای اخیر حمایت های خوبی از تولیدکنندگان داخلی 
صورت گرفته و تعرفه گمرکی خوبی برای ماشین آالت خارجی در نظر گرفته شده 
است ولی در بعضی مواقع نظارت درستی در این زمینه صورت نگرفته و بعضی از 
تولیدکنندگان قانون را دور زده اند و با ارتباطات، نســبت به واردات ماشین آالت 

خارجی اقدام کرده اند.
  در سالی که از آن به عنوان رونق تولید یاد شده چه پیشنهادی برای 

مسئولین دارید که این شعار تحقق یابد ؟ آیا حمایتها را کافی می دانید ؟
با توجه به اینکه حمایت از تولیدکنندگان و ماشین سازان داخلی موجب توقف 
خروج ارز از کشور می شود و زمینه اشتغالزایی جوانان این مملکت را فراهم می کند 
متاسفانه آنگونه که باید از تولیدکننده های داخلی حمایت نمی شود و حمایت ها 

صحیح و کافی نیست.

سید فضل الله حسینی 
مدیر عامل شرکت آرگون صنعت

گفتگوی ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا با
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به عنوان نمونه در سال گذشته با اینکه وزارت صمت اعتبارات خوبی برای حمایت 
از تولیدکنندگان داخلی تخصیص داده بود به دلیل عدم اطالعات کافی و راهنمایی 
نامناسب، سه مورد از پروفرم های ما جهت جذب اعتبار ارز نیمایی با شکست مواجه 

شد و ما نتوانستیم از این اعتبارات استفاده کنیم.
به هرحال انتظار می رود که وزارت صمت، سازمان های استانی را برای حمایت 
از تولیدکننــدگان با کیفیت تشــویق کند تا اعتبارات به طور مســاوی در میان 

تولیدکنندگان خوب کشور توزیع شود.
  نقش تحقیق و توسعه را در ارتباط با کیفیت محصوالتتان چگونه ارزیابی 

می کنید ؟
شرکت آرگون صنعت به نقش تحقیق و توسعه و بهینه سازی محصوالت توجه 
ویژه ای دارد به نحوی که در این شرکت بخش فعالی با عنوان واحد تحقیق و توسعه 
راه اندازی کرده ایم و با بهره گیری از نیروهای مجرب و فنی، سال به سال خودمان را 
با استانداردهای جهانی به روز می کنیم و کیفیت محصوالتمان را افزایش می دهیم
  حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی چه کمکی به معرفی صنعت 
تجهیزات صنایع غذایی کرده و آرگون صنعت در چه نمایشگاههایی حضور 

داشته است ؟
به طور قطع حضور در این نمایشگاه ها از یک سو موجب به روز رسانی و اشتراک 
اطالعات صنعتگران و از سوی دیگر زمینه ساز ایجاد روابط با مشتریان و بازارهای 
بین المللی می شــود و آرگون صنعت نیز از سالیان گذشــته در نمایشگاه های 
اگروفود، شهر آفتاب، صنایع غذایی، پک پروسس و ... شرکت مستمر داشته است

  نقش تشکل ها برای کمک به مشکالت صنفی را تا چه حد مفید می 
دانید ؟ چه پیشنهادی برای فعال تر شدن انجمن ها در جهت حمایت از تولید 

دارید ؟
با توجه به اینکه بنده در حدود 2 سال است که عضو هیأت مدیره انجمن صنفی 
کارفرمایی ماشین سازان صنایع غذایی ایران هستم، اعتقاد دارم که این انجمن ها 
حلقه گمشده میان صنعتگران و مسئولین هستند و با تقویت این انجمن ها از یک 
سو و توجه ویژه وزارت صمت از سوی دیگر اتفاقات خوبی در زمینه حمایت از تولید 

کنندگان داخلی رقم خواهد خورد
خوشبختانه ما در انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران توانسته ایم با ارتباط 

گیری خوب و مستمر با مســئولین، مشــکالت تولید را به گوش آنها برسانیم و 
اعتبارات خوبی جذب کنیم. از طرفی واحد تحقیق و توسعه انجمن، اخبار صنایع 
جدید را از طریق پایگاه اطالع رسانی خود در اختیار صنعتگران قرار می دهد و به 
نوعی به آپدیت بودن آنها کمک می کند. همچنین پیگیری مشکالت صنعتگران از 

نظر بیمه و دارایی از دیگر کمک های انجمن ما به اعضای خود است.
به نظر من خصوصی سازی برخی از فعالیت های وزارت صمت و واگذاری آنها به 

انجمن ها و البته نظارت مستمر بر آنها می تواند به فعال تر شدن آنها کمک کند
  نوسان ارزی چه تاثیری بر صنعت ماشین آالت کشور داشته است؟

متاسفانه نوسانات ارزی هم در بخش تأمین مواد اولیه و هم در بخش صادرات، 
تولید کنندگان کشور را با مشکالت عمده ای روبرو کرده است.

این مشکالت به نحوی است که در بعضی موارد منجر به توقف صادرات هم شده 
است چرا که تولید کننده در هنگام عقد قرارداد صادرات به دلیل نبود ثبات قیمت 
ارز نمی تواند تصمیم درســتی برای قیمت گذاری اتخاذ کند و اغلب قراردادها با 

ضرر همراه خواهد بود.
  جدیدا امریکا صنعت فوالد کشور را هم تحریم کرده است آیا این تحریم 

تاثیری بر صنعت ماشین آالت ما دارد ؟
وقتی بزرگ ترین بخش صنعت ماشین آالت کشور برگرفته از صنعت فوالد است 
به طور قطع تحریم این صنعت ما را فلج خواهد کرد و در شرکتی مثل شرکت ما 
که مواد اولیه آن 100 درصد فوالد وارادتی اســت اگر تمهیدات خاصی برای این 
قبیل تحریم ها اندیشیده نشود منجر به بیکاری تعداد زیادی از جوانان این مرز و 

بوم خواهد شد
  سخن پایانی...

صحبت های نگفته زیادی وجود دارد ولی متاسفانه گوش شنوایی برای آنها نیست 
و اکثر پیشنهادات و راهکارهای ما راه به جایی نخواهد برد

امیدورام حداقل در ســالی که به عنوان رونق تولید نامگذاری شده است، هوای 
صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی را بیشتر داشته باشند و پیشنهادات تاثیرگذار 

آنها شنیده شده و اجرایی شود.
در پایان برای تمامی صنعتگران کشورم که با عرق جبین و کسب روزی حالل 

به چرخاندن چرخ صنعت کشور کمک می کنند آرزوی سالمتی و موفقیت دارم.

INDUSTRYماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا     خرداد ماه 98        شماره 8 دوره جدید )113(      

Food Industry Magazine

F
o

o
d

 I
n

d
u

s
tr

y 
M

a
g

a
z

in
e

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

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

31 30



خبـر

32

  مدیر عامل کاله گفت: ۸۰ میلیون دالر خسارت دیدیم، ولی بازار ۸۰ میلیارد 
دالری را از دست نمی دهیم. شرکت کاله در کربال در آتش سوخت، این کارخانه حدود 
۲۵ درصد بازار عراق را در اختیار دارد. به گفته سلیمانی، به زودی بازسازی شرکت کاله 
آغاز می شود.به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، هفتم خرداد ماه ۱۳۹۸ بود 
که ۹۰ درصد کارخانه لبنی کاله واقع در کربال، در آتش سوخت؛ آتش سوزی که برخی 
آن را تعمدی می دانند. سال ۱۳۹۵ بود که کارخانه کاله در شهر کربال فعالیت خود 
را با تولید محصوالت مختلف لبنی و گوشتی آغاز کرد. روابط عمومی شرکت کاله در 
اطالعیه ای عنوان کرده که حدود ۹۰ درصد کارخانه لبنی در اثر آتش سوزی تخریب 
شده و میزان خســارت وارده، حدود ۸۰ میلیون دالر برآورد می شود. البته کارخانه 
گوشتی کاله، آســیب چندانی ندیده و فعالیت های کارخانه گوشتی به حالت عادی 
باز گشت.غالمعلی سلیمانی، بنیان گذار هلدینگ »سولیکو« و مالک شرکت کاله  از 
جزئیات این حادثه می گوید: اتفاقی که برای کاله افتاد به این صورت است که اول انبار 
کارتن آتش می گیرد؛ بعد از آن زیر کارتن ها سه تا از پالت ها منفجر می شود و آتش به 
پنل ها سرایت کرده و کل کارخانه آتش می گیرد. در حال حاضر حدود ۸۰ میلیون دالر 
زیان این آتش سوزی است.او ادامه می دهد: از امروز تصمیم گرفتیم؛ این کارخانه را هر 
چه سریع تر از نو بسازیم؛ البته از همان اول تصمیم ما این بود که اسکلت باقی مانده را 
تخریب کنیم و دوباره کار ساخت را آغاز کنیم ولی آتش نشانی عراق اجازه نمی داد که 
ما اسکلت مانده را خراب کنیم چراکه در حال تحقیق بر روی حادثه بود.او درباره حجم 
تولید شرکت کاله در عراق می گوید: محصوالتی که تا اآلن در عراق تولید می کردیم 
حدود ۵۰۰ تن بوده است. این تولیدات شامل حدود ۳۰۰ تن ماست، ۲۰۰ تن دوغ و ۱۰ 
تن فراورده گوشتی بوده است. ما سریعاً کار را شروع می کنیم. روش کار این طور بود که 
۵۰ درصد محصول مورد نیاز بازار عراق را از ایران صادر می کردیم و ۵۰ درصد هم آنجا 
تولید می شد. ولی در شرایط فعلی تا تکمیل این کارخانه در عراق دوباره همه محصوالت 
مورد نیاز عراق را از ایران صادر می کنیم.سلیمانی تاکید می کند که این آتش سوزی ۱۰۰ 
درصد عمدی بوده است اما توضیح بیشتر در این زمینه را به بعد از بررسی های بیشتر 
موکول کرد.او درباره ویژگی های بازار عراق و چالش های این بازار می گوید: هر کشوری 
مشکالت خاص خود را دارد ما باید این مشکالت را بپذیریم و باید خود را با آن ها وفق 

بدهیم. آن ها که نباید خود را با شرایط ما وفق دهند؛ ما می خواهیم آنجا کار کنیم.
 گام دوم تولید در کشور مقصد است

او درباره این چالش ها می گوید: عراقی ها دوست دارند خودشان تولید کنند و کارگر 
بیشتری از عراق استخدام شود؛ این بخشی از خواست آن هاست. ما هم اگر کارگر آلمانی 
یا آمریکایی در کشور داشته باشیم، مشکالتی برایشان ایجاد خواهیم کرد. این مشکالت 
طبیعی است. باالخره ایران و عراق فرهنگ و سیستم متفاوتی دارند که کار را دشوار 
می کند ولی در هر صورت باید کار کرد. در حال حاضر شرکت کاله یک هزار کارگر در 
عراق دارد که حدود ۷۵۰ کارگر عراقی است و ۲۵۰ کارگر ایرانی.سلیمانی در پاسخ 
به اینکه چرا به جای صادرات به فکر تولید در کشور مقصد افتادید؟ می گوید: هرکسی 
که صادرات را شروع می کند باید بتواند در کشــور مقصد تولید هم بکند. یعنی اگر 
صادرکننده به هدف تعیین شده خود رسیده و توانسته مقداری از بازار مقصد را به دست 
آورد باید گام دوم را بردارد؛ گام دوم تولید در کشور مقصد است و این یک اصل اقتصادی 
است. من وقتی ۵۰۰ تا ۷۰۰ تن کاال به عراق صادر می کنم این درست است که همه 
را از ایران به آنجا صادر کنم؟ من در عراق پاالیشگاه شیر تاسیس کردم و از ایران مواد 
اولیه می فرستم و در عراق بقیه فراوری ها را انجام می دهم.او تصریح می کند: ما با دولت 
و قوانین کشور عراق خیلی مشکل نداریم مشکالت ما داخلی است. دولت ایران که به 

فعاالن اقتصادی به چشم سرباز اقتصادی نگاه می کند باید بتواند با فعال اقتصادی همراه 
باشد. ما هنوز مشخصات یک کشور صادرکننده را نداریم.به گفته سلیمانی، مشکالت 
بازار در عراق طبیعی است و برای ما ارزش دارد که مشکالت عراق را تحمل کنیم. امروز 
اگر ۸۰ میلیون دالر در این سانحه از دست رفت، باید بازار ۸۰ میلیارد دالری را حفظ 
کنیم اما متأسفانه ایران صادرکننده ندارد تا از همه ظرفیت های این بازار استفاده کند.

 سهم کاله از بازار عراق
کاله چه سهمی از بازار لبنیات عراق را در اختیار دارد؟ سلیمانی در پاسخ از سهم ۲۵ 
درصدی کاال در بازار عراق می گوید.او می گوید: من تا بازگشت وضعیت به شرایط عادی 
همه این سهم را از ایران تأمین می کنم. قبالً صادرات کاله نصف شده بود یعنی نصف از 
ایران می بردیم و نصف را آنجا تولید می کردیم ولی اآلن همه را از ایران می بریم تا بازار 
را از دست ندهیم.سلیمانی در پاسخ به این سوال که آیا بیمه و ضمانت نامه ای با دولت 
عراق امضا شده که خسارت های آتش سوزی تأمین شود؟ می گوید: آن ها هیچ چیزی 
به ما نمی دهند اما آنچه برای من اهمیت دارد این است که کار را سریع شروع کنم و 

بازار عراق را از دست ندهم.
 برخی بازار خراب کن هستند نه رقیب

سلیمانی درباره رقبای محصوالت لبنی ایران در عراق می گوید: رقبای ما شرکت هایی 
از کویت، عربستان و ترکیه هستند؛ همچنین برخی شرکت های ایرانی هم در بازار عراق 
حضور دارند.او در توضیح این موضوع ادامه می دهد: شرکت های ایرانی کاالهای خود 
را به قیمت واقعی نمی فروشند و زیر قیمت می دهند. این ها بازار خراب کن هستند، 
صادراتچی نیستند. ما با ترک ها و عرب ها مشکل نداریم؛ آن ها رقیب ما هستند و رقابت 
می کنیم اما شرکت های ایرانی بازار را خراب می کنند.سلیمانی چشم انداز بازار عراق را 
»عالی« ارزیابی می کند و می گوید: بازار عراق خیلی بهتر از بازار ایران است. در اینجا 
مشکالت از ایران به مراتب کمتر اســت.مدیرعامل شرکت کاله و بنیانگذار هلدینگ 
ســولیکو خطاب به رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می گوید: 
خواهش ما این است که آقای شافعی بین دولت ایران و دولت عراق جلسه ای در حد 
نخست وزیر و روسای اتاق بازرگانی عراق و ایران برگزار کند که ما به مدت ۳ تا ۵ سال 
از حقوق و عوارض گمرگی معاف باشیم تا بتوانیم ضرر و زیان واردشده را جبران کنیم.

به گفته رئیس شرکت لبنی کاله، بازسازی این سرمایه مشترک که رونق صادرات و 
ارزآوری برای مردم ایران و اشتغال زایی و تأمین محصوالت غذایی باکیفیت برای مردم 
عراق نتیجه آن است، نیاز به حمایت های ویژه هر دو دولت دارد. اگر برای دولت ایران 

ارزآوری مهم است، باید ما را حمایت کند تا بتوانیم دوباره این شرکت را از نو بسازیم.

آتش سوزی در کارخانه کاله در کربال عمدی بوده است
غالمعلی سلیمانی:
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 حمایت از تولید ملی
اشتغال بیشتر را به دنبال دارد

تجربیات بخش خصوصی برای رفع 
مشکالت اقتصادی استفاده شود

  رئیس اتاق بازرگانی بیرجند تحریم های استکبار جهانی علیه ملت 
ایران را خالف اصول تجارت بین الملل دانســت و گفــت: در زمینه رفع 

مشکالت اقتصادی از تجربیات و نظریات بخش خصوصی استفاده شود.
محسن احتشام در نشســت هم اندیشی دیپلماسی تجاری و اقتصادی 
اظهار کرد: با توجه به چالش های موجود در فضای کسب و کار بین المللی 

ضرورت هم اندیشی بخش خصوصی و دولتی دو چندان شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی بیرجند با اشــاره به 
تحریم های اســتکبار جهانی علیه ملت ایران بیان کرد: باید باهم اندیشی 
دریابیم که در شرایط تحریم چگونه می توانیم به اهداف اقتصادی و تجاری 
کشور دست یابیم.احتشــام ادامه داد: با یک بررســی ساده در می یابیم 
که تحریم های اســتکبار جهانی علیه ملت ایران بر خالف اصول تجارت 
بین الملل است.وی با بیان اینکه برای حل مشکالت اقتصادی نیازمند یک 
تفکر استراتژی هســتیم، افزود: در شرایطی که استکبار جهانی در مسیر 
فعاالن اقتصادی مانع گذاشــته در داخل باید با اســتفاده از راهکارهای 
گوناگون مسیر تولید را سهل کنیم.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی بیرجند گفت: در زمینه رفع مشکالت اقتصادی باید از تجربیات 
و نظریات بخش خصوصی اســتفاده کنیم.علیرضا خامه زر، عضو هیئت 
رئیســه اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این نشست با اشــاره به اینکه از ۹ 
میلیارد دالر صادرات به افغانســتان در سال گذشــته حدود سه میلیارد 
از جمهوری اسالمی صورت گرفته اســت، گفت: ۵۰ درصد این صادرات 
از خراسان جنوبی بوده اســت.وی بیان کرد: در خراســان جنوبی چهار 
بازارچه مرزی داشتیم که برخی از آنان به صورت یک طرفه توسط کشور 
افغانستان بسته شد که بازگشایی آن یکی از خواسته های تولیدکنندگان 
و فعاالن اقتصادی خراسان جنوبی است.عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی 
بیرجند ادامــه داد: پیگیری موضوع ویزای کثیر، برجســته کردن نقش 
افغانســتان در مبادالت تجاری، تغییر نگاه از نگاه امنیتی به نگاه تجاری 
درباره افغانســتان و رفع موانع واردات برخی اقالم از افغانستان از دیگر 

خواست ها و انتظارات فعاالن اقتصادی است.
خامه زر با اشاره به اینکه هنوز کشور افغانستان را به عنوان یک شریک 
تجاری نپذیرفته ایم، یادآور شد: مشکالت در زمینه چگونگی انجام تعهدات 

ارزی نیز باید رفع شد.

  احمد فتح الهی گفت: حمایت از تولید ملی و صنعتگران باعث رونق تولید و 
ایجاد اشتغال خواهد شد.

به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا به نقل از تولید و اقصاد)تولیدآنالین(، 
رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی صفادشت نقش واحدهای تولیدی و صنعتی 
در امر تولید، ارزش افزوده و اشــتغال را بی بدیل دانست و افزود: در شرایط فعلی 
دولت نباید تولیدکنندگان را تنها بگذارد و از صنعت کشور به عنوان بازوی راست 
جنگ اقتصادی که در آن هســتیم،حمایت کند. در غیر این صورت کشور بدون 
تولیدکنندگان واقعی قادر به حل بسیاری از مسائل اقتصادی روز از جمله اشتغال 
جوانــان نخواهد بود .مهندس فتــح الهی افزود: درحال حاضر بســیاری از تولید 
کنندگان با سختی سرمایه های خود را در بخش تولید گذاشتند این در حالیست 
که قادرند بدون هیچ استرســی تنها به فکر سود خود در عرصه های دیگر باشند، 
برای همین دولت باید در قوانین خود جهت حمایــت از تولید تجدیدنظر کند و 
قوانین مالیاتی و بیمه ای  را در بخش صنعت و تولید تعدیل کند و حمایت از تولید 

بمنظور رونق تولید فقط در یک شعار خالصه نشود .
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران گفت: در جلســات 
و تصمیم گیری هــای اقتصادی دولت، بایــد از ظرفیت مدیران عامل شــرکت  
شــهرک های صنعتی اســتان ها و انجمن ها و نمایندگان بخش خصوصی  برای 
حضور در جلسات اقتصاد مقاومتی استفاده شود که هر روز شاهد بخشنامه های 

جدید نباشیم.
احمد فتح الهی  در پاســخ به خبرنگار تولیدآنالیــن در خصوص مزیت حضور 
شرکتها در شــهرکهای صنعتی گفت: پیاده سازی طرح ساماندهی و بهبود محیط 
زیست شهرک های صنعتی شرکت شهرک های صنعتی تهران در راستای برقراری 
توازن بین حفظ محیط زیست و توسعه عوامل اقتصادی و صنعتی و با هدف نیل به 
توسعه پایدار، اقدامات زیست محیطی چشمگیری را انجام داده است که عبارتند 
از: • استقرار سیستم های مدیریت زیست محیطی و تولید پاک تر در شهرک صنعتی 
با هدف ایجاد شهرک صنعتی سبز • ساخت تصفیه خانه فاضالب در شهرک های 
صنعتی • مکان یابی محل دفن بهداشــتی مواد زائد جامد و ایجاد سیســتم های 
مدیریت زباله های صنعتی در شهرک های صنعتی و انتخاب مشاور • توسعه فضای 
سبز در شــهرک های صنعتی تابعه • طراحی و احداث شبکه آبیاری قطره ای در 
شــهرک های صنعتی تابعه با هدف مصرف بهینه آب • تالش در جهت تأمین آب 
آشامیدنی سالم برای واحدهای صنعتی • مطالعه و ارزیابی اثرات زیست محیطی 
ناشی از احداث شهرک های صنعتی به همراه سهولت تمدید پروانه ها و مجوزها از 

مزایای حضور کارخانجات در شهرک های صنعتی است.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند:رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی صفادشت:
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خبـر

  در ماه های اخیر با گسترش تحوالت و فشــارهای اقتصادی که هم 
تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان را با مشکل مواجه کرد شاهد افزایش 
شــکایات مردمی در خصوص افزایش قیمت ها و نیز کاهش حجم و اندازه 

برخی از محصوالت غذایی بوده ایم.
واقعیت اینست که سیاســت های اخیر ارزی کشــور به گونه ای بوده که 
واحدهای تولیدی ما در تامین مواد اولیه خود با مشکل جدی مواجه شده اند 
که با ادامه این روند شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی و از دست رفتن اشتغال 
ایجاد شده خواهیم بود.  اگر واحدهای تولیدی ما نتوانند مواد اولیه خود را 
تامین کنند، چرخه اقتصاد ما دچار مشــکالت بزرگ تری خواهد شد. همه 
واحدهای تولیدی به صورت مستقیم یا غیرمســتقیم با مشکل تامین مواد 

اولیه روبه رو هستند. 
افزایش هزینه هاي تولید، کاهش حاشــیه ســود و کاهش توان رقابتي، 
کمبود ســرمایه در گردش بنگاهها، اختالل در سیستم خریدها و معامالت 
اقتصادي از مهمترین تاثیرات نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کشور می باشد. در 
چنین شــرایطي، تولیدکنندگان نیز ملزم به خرید نقدي مواد اولیه هستند 

که بهدلیل حجم باالي نیاز آنها با مشکل مواجه میشوند.
تولید کننده مجبور است مواد اولیه و ملزومات خود را با نرخ باالی ارز وارد 
کند و این قطعاً هزینه تولید و قیمت تمام شده محصول را باال می برد . تولید 
کننده با در نظر گرفتن تــوان مالی مردم و حفظ رقابت در بازار و حضور در 
بازار رقابتی نمی تواند قیمــت محصول را چندان افزایش دهد. ضمن اینکه 
تولید کننده با وجدان برای حفظ منافع اقتصادی خود هرگز حاضر به کاستن 

از کیفیت محصول نخواهد بود .
به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های تولید و بدلیل کاهش قدرت 
خرید مردم در شرایط اقتصادی موجود، برخی از تولیدکنندگان برای پرهیز 
از افزایش قیمت و ثابت نگه داشتن قیمت محصوالت خود اقدام به کاهش 
حجم و وزن محصوالت خود کرده اند تا مردم همچنان توان خرید داشــته 
باشند. اما توجه به این نکته بســیار حائز اهمیت است که در صورت چنین 
اقدامی درج وزن و حجم دقیق محصول بر روی بسته بندی الزامی است و در 
صورت درج وزن واقعی محصول این اقدام منع قانونی نداشته و تخلف نیست 

و در راستای هماهنگی با قدرت خرید مردم صورت گرفته است.
اما گرانفروشی و کم فروشی مواد غذایی توسط برخی از تولیدکنندگان به 
هیچ عنوان قابل توجیه و گذشت نیست و مرم حتما تخلفات مشاهده شده 
رو می توانند گزارش کنند و واحدهای مسئول مکلفند با آنها برخورد کنند. 
در مواردی که استاندارد آن اجباری است و روی بسته بندی محصول وزن 
درج شده باشــد، نظارت بر عهده سازمان اســتاندارد بوده و در باقی موارد 

نظارت بر دوش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.
در گشت های مشــترکی که سازمان حمایت با ســازمان استاندارد انجام 
می دهند به این موارد رسیدگی می شود و با شناسایی کارخانه های متخلف 

برخوردهای الزم صورت می گیرد.
به طور مثال گاها مشاهده شده که بسته های پنیر 500 گرمی در مواردی 
کمتر از 500 گرم پنیر دارند و بیشتر آن آب پنیر است. یا محصوالتی مانند 
دوغ بدون گاز با بسته بندی غیر شفاف و به گونه ای که میزان محتویات داخل 
بطری غیر قابل مشاهده است، تولید می شوند. به این ترتیب مصرف کننده 
تا زمانی که در یا پوشش روی بطری را باز نکند، متوجه خالی بودن بخشی 

از بطری نخواهد شد.
برخورد با موارد چنین تخلفاتی نظارت جدی نهادهای مســئول از جمله 
سازمان حمایت، سازمان تعزیرات و انجمن صنایع غذایی و همچنین توجه 

بیشتر مسئوالن وزارت صنعت را می طلبد.
مطابق مــاده  58 قانون نظام صنفی مجازات کم فروشــی از جزای نقدی 
تا تعطیلی واحد صنفی بســته به میزان جرم و دفعات تکرار متغیر اســت. 
گران فروشــی، کم فروشــی و احتکار از جمله جرائمی است که از بدو وضع 
و تصویب قانون مجازات عمومی قابل تعقیب تشــخیص داده شده است که 
اگر به درستی اجرا شــود از وقوع بسیاری از جرایم در این زمینه جلوگیری 

می شود.

وشی در صنایع غذایی کم فر

دکتر مهدی کریمی تفرشی رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی های 
توزیع و فروش محصــوالت غذایی، رئیس هیات مدیــره خانه صنعت، 
معدن و تجارت جوانان تهران، رئیس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان 
محصوالت غذایی، عضو هیات مدیره کنفدراســیون صنعت ایران، نائب 
رئیس هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غالت ایران، مشــاور عالی در 
کمیته فناوریهای نو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، 

کارآفرین برتر جهان اسالم
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حاصل تالش و زحمات حضرتعالی در طول سالیان متمادی بطور چشم گیر و فراگیر سایه بر صنعت کیک و کلوچه و سایر صنایع مشابه انداخته و این افتخار را نصیب این مرزو بوم و کشور 
نموده است که در حال حاضر با تمام مشکالت اقتصادی موجود در کشور محصوالت تولیدی این صنعت غذا با کشورهای اروپایی قابلیت رقابت را دارا می باشد و این سربلندی حاصل و امیدواری 

مرهون سعی و تالشهای آن شرکت با مدیریت جنابعالی بوده و شایسته تقدیر و تبریک و افتخار کشور می باشید و آرزوی سالمتی و کار و تالش پر امید برایتان از خداوند مسئلت می نمائیم.

شرکت نان صنعت تهران :

ما زنده ازآنیم که آرام نگیریم                                  موجیم که افسردگی ما عدم ماست
اصوال بالندگی، عزت، افتخار و سرافرازی هر کشوری مرهون تراوش و پویش افکار مردان بزرگی است که با برداشتن گامهای محکم استوار و هدفمند و عزم و همت راسخ موجب 
تحکیم بخشیدن به آرمانهای سازنده که منتج به کارآفرینی، اشتغال زایی، پیشرفت و شکوفایی کشور می گردد، می باشد. تالش بی وقفه و خدمت صادقانه و بی شائبه و مجدانه 
جنابعالی در مدیریت فکورانه و راهبردی موفق خانواده بزرگ مجتمع صنایع غذایی درنا و شــکوفایی صنایع غذایی کشــور به بار نشسته و گزینش برازنده جنابعالی را به عنوان 

شخصیت سال صنایع غذایی کشور در سال ۹۷ را تبریک و تهنیت می گویم و در این راستا تندرستی و توفیق شما را از دادار هستی آفرین خواستارم.

شهرام سلیمی، مدیر عامل شرکت پایا صنعت سلیمی :

به نظر این حقیر عقبه ی هر انسان موفقی مشحون است از خصیصه های تالش گرانه و کوششــهای بی وقفه ای که باعث قدرت و قوت و موفقیت فعلی آنانسان گردیده است. 
بنده بعد از ۷ سال همکاری با جناب آقای حاج صمد رسولوی از بین خصایص و امتیازات فراوان ایشان مواردی را توفیق درک داشته ام :

کوله بار تجربه ی چندین ده ساله در زمینه ی تولید که این خصیصه به تنهایی میتواند باعث موفقیت یک شخص یا یک مجموعه گردد.
حساسیت باالی ایشان در کیفیت محصول که باعث گردیده است در شرایط نابسامان اقتصادی کشــور علی الخصوص در بخش صنایع غذایی؛ محصوالتشان از کیفیت بسیار 
باالیی برخوردار باشند و تولیدی ادامه دار را از ایشان شاهد باشیم.دیسیپلین و نظم و انضباط در تمام حوزه های کاری که با برنامه ریزی و ریزبینی خاص ایشان همراه است.استفاده 
از پرســنل متخصص و متعهد به معنای واقعی کلمه که مدیریت چنین کادری نیاز به قدرت و توان مدیریتی و کاریزمای بسیار باال دارد که این توان را بنده در ایشان یافته ام که 
نتیجه ی آن توازن کیفیت در تمام قسمتهای مجموعه ی شان شده است.نهایت اینکه شرکت زردینه به عنوان یکی از تامین کنندگان مجموعه بیسکوالرج )درنا(، از همکاری با 

چنین مخاطبی لذت برده و به خود می بالد و آرزوی موفقت روز افزون بر ایشان دارد.

علیرضا باقری، مدیر عامل شرکت عصاره طالیی تبریز )زردینه( :

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 9٤

احمد صادقیان 
شرکت تک ماکارون 

شخصیت صنعت غذای 
سال 93

بزرگمهر دادگر
شرکت دوشه آمل 

شخصیت صنعت غذای 
سال 96

علی شریعتی مقدم 
شرکت نوین زعفران 
شخصیت صنعت غذای 

سال 95

همان طور که خوانندگان محترم ماهنامه صنعت 
غذا مستحضر هستند امسال نیز مانند سال 
گذشته شخصیت صنعت غذا انتخاب گردید.

این شخصیت نمونه صمد رسولوی بنیس، 
مدیرعامل شرکت درنا می باشد. نظرات 

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

شخصیت صنعت غـذای
ســـال 97
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گفتوگو

  ابراهیم صمدی متولد سال 1352 در آذرشهر آذربایجان شرقی است 
که در موفق به راه اندازی و مدیریت کارخانه آذر پروتئین ســحر شده است  
وی همچنین دارای یک واحد نان صنعتی نیز می باشــد، گفتگوی  ماهنامه 

کارآفرینی و صنعت غذا را با این کارآفرین کشورمان می خوانیم:

 کمی در خصوص شرکت آذر پروتئین سحر توضیح بفرمائید:
این شــرکت در سال 1374 تاســیس شد و موســس و بنیانگذار اینجانب 
بودم. حدود 50 نفر در این شــرکت مشــغول به کار می باشند. عمده فعایت 
این شــرکت تامین دام زنده و کشــتار، مراحل قطعه بندی، انجماد و بسته 
بندی اســت که محصوالت قابل ارائه از گوشت قرمزشامل گوشت گوسفند و 
گوساله و شترمرغ همچنین گوشت ســفید که شامل گوشت مرغ و بوقلمون 

است می باشد.
این شرکت محصوالت خود مانند گوشــت خام گرم و منجمد را با برند آذر 

پروتئین سحر بصورت بسته بندی روانه بازار و ارگانهای مختلف می کند.

 در مورد تامین منابع گوشت  چه راهکار دارید ؟
یک واحد پرورش مرغ در شهرک صنعتی ســلیمی داریم. همچنین عالوه 
بر تامین گوشت ســفید مصرفی، در خصوص گوشت قرمز نیز به دنبال ایجاد 

پرورش دام با توجه به امکانات و آب و هوای مناسب منطقه هستیم.

 آیا صادرات نیز دارید ؟ 
بله ما صادرات روده، پاچه گاوی و شکمبه  به کشورهای عربی حوزه خلیج 

فارس داریم.

 با توجه به بحران اخیر در بازار گوشــت کشــور که عرضه گوشت 
قرمز به صورت محدود در فروشگاههای زنجیره ای ارائه میشد شما چه 

تدابیری را درنظر گرفتید ؟
دلیل اصلی آن کمبود دام زنده در کشور بود که آن هم به علت قاچاق دام 
زنده به کشورهای همســایه بود. در یک زمان اندک بی رویه این امر افزایش 

یافت .
در کل با توجه نعمتهای الهی و باران رحمت که امســال داشتیم و وضعیت 
خوب مراتع،  راه حل این موضوع افزایش تولید دام و پرورش دام در کشــور 
اســت  و در مرحله دوم وظیفه  مدیران و ارگانهای دولتی  مرتبط هست که 
با ارائه تسهیالت و تشــویقها سرمایه گذاران را به این سمت تشویق و ترغیب 

کنند.

 نظر جنابعالی در خصوص واردات گوشــت قرمز از کشورهای دیگر 
چیست؟ از نظر کیفی در مقایسه با گوشت های داخلی چگونه است ؟

در رابطه با بحث کیفی دیدگاههای متفاوتی وجود دارد ، یک بعد آن بحث 

گفتگوی ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا با

ابراهیم صمدی
 مدیر عامل شرکت
وتئین سحر آذر پر
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بهداشــت مواد غذایی اســت ، که معموال کاالهای غذایی که وارد کشور می 
شوند حاال چه گوشت باشــد یا هرچه، از مبادی مختلفی می گذرند که می 
بایست از اســتانداردهای خاصی برخوردار باشند که حتما این موارد رعایت 
شده و بهداشتی است ولیکن در مورد وجه دیگر یعنی طعم محصول به دلیل 
اینکه کشــور ایران ، دامداریها  اکثرا در بخش کوهستانی است  و به صورت 
سنتی از نظر طعم گوشــت از کیفیت باالیی برخوردار اســت اما گوشتهای 
وارداتی از این مزیت برخوردار نیســتند وبیشتر به صورت صنعتی می باشند 
، به نظرم این گوشتهای وارداتی بیشــتر برای کارخانجات و فرآوری مناسب 

هستند تا تامین سبد خانوار. 

 نقش تحقیق و توسعه در شــرکت خودتان را چگونه ارزیابی می 
کنید ؟

ما بعنوان تولیدکننده ســعی کردیم در خصوص نقش و ارتقای برندینگ و 
ارتباط بیشتر با دانشگاهها  نظیر انستیتو تغذیه ارتباط خوبی داشته باشیم  و 
بعد از ســالها تحقیق به این نتیجه رسیدیم مهمترین عامل در توسعه  بهینه 
مواد غذایی این است که صنعت آشــپزی را توسعه دهیم و از دانشگاهها هم 
درخواست داریم که این رشته را در دانشگاهها تدریس و دانشجو بگیرند که 

در آینده بتوان از کلیه مواد غذایی استفاده بهینه را ببریم .

 در سال رونق تولید چه انتظاری از دولت و ارگان های مرتبط دارید ؟
در مورد رونق تولید انتظاری که از دولت می رود اولین نقشی که می تواند 
برای ارتقای تولید بوجود بیاید  حتما و حتما آموزش هست ، آموزش در رشته 
های مربوطه و اســتفاده از نیروی جوان در مراحل بعدی اســت. حمایتهای 
موسســات مالی را می طلبد که با اختصاص تســهیالت کم بهره  که بتوان 
حداقل صنعت غذایی را بخصوص صنعت گوشــت را که نقش به ســزایی در 

تغذیه جامعه دارد را به رونق برگرداند و حتی صادرات داشته باشیم.

 در مورد ارگانهای دیگر مثل مالیات و بیمه چطور؟
خوشــبختانه محصوالت کشــاورزی از ارزش افزوده معاف هستند ولی در 
رابطه با بیمه ، هزینه های ســازمان تامین اجتماعی از تولید کننده بســیار 
باالست و متاسفانه  درمقابل عوارضی که دریافت می کنند خدمات چندانی 

به افراد تحت پوشش و کارگران نمی دهند .

 با فروشگاههای زنجیره ای هم کار می کنید؟
متاســفانه به دلیل ضوابط ضعیف فروشگاههای زنجیره ای که باعث گرانی 
گوشت می شوند ومخصوصا در شهرستانها که عدم وجود پارکینگ و امکانات  
گاها باعث عدم فروش محصوالت گوشــتی در این فروشگاهها باعث ضرر و 

زیان می شود چون محصول فاسد می شود. 

 سرانه مصرف گوشت در ایران نســبت به سایر کشورها در چه حد 
است؟

در ایران به دلیل گرانی و همچنین عدم آگاهی مصرف بهینه، سرانه مصرف 
خیلی پایین تر از نرم جهانی اســت . علت تاکیدم از مصرف بهینه اینست که 
متاســفانه تنوع غذایی کمی داریم. همچنان که چربی های خوب مثل دنبه 
یا چربی داخل گوشــت به دلیل عدم مصرف در کشورمان صادر میشود، در 

حالیکه در کشورهای همجوار بهترین غذاها از این مواد درست می شود.
در همین جا از همه ارگانهای ذیربط از جمله ســازمان غذا، انجمن صنایع 
غذایی و دانشگاهها  با توجه به متخصصان و کارشناسان خبره ای که دارند، 

درخواست دارم که در این خصوص اطالع رسانی  و فرهنگسازی الزم صورت 
بپذیرد.

 نقش تشــکل ها را درخصوص حمایت از تولید چگونه ارزیابی می 
کنید؟

نقش تشکلها ضعیف بوده هم در رابطه با گرانی هم در خصوص کمبودها ، 
ما شرکت خودمان راساً با مسئولین و ارگانها مکاتبه دارد. 

 در نمایشگاههای داخلی و خارجی حضور دارید؟
ما در نمایشگاههای داخلی به خصوص دام و طیور حضور داشتیم ، امسال 

هم در نمایشگاه میتکس حضور داریم.

 در خصوص فرهنگ ســازی مصرف گوشــتهایی مانند شترمرغ و 
بوقلمون فعالیتی انجام داده اید؟

ما در این خصوص  دو بار همایش برگزار کردیم که بخشی از آن نحوه طبخ 
انواع گوشــت بود با این پیام که گوشت بوقلمون و گوشــت شترمرغ  نیز با 
خواص متفاوت نسبت به گوشت قرمز می تواند جایگزین خوبی برای گوشت 

قرمز باشند.  
در عین حال از انجمن علوم و صنایع غذایی ایران با داشتن بانک زیادی از 
متخصصین انتظار داریم  این کار را ترویج و تبلیــغ کنند.  همچنین  مغازه 
ای و فروشگاههای بزرگی نیســت که بتوان انواع گوشت پرندگان و ماکیان 

را عرضه کرد.

 چرا خودتان اقدام به راه اندازی ســوپر گوشت های زنجیره ای با 
استانداردهای روز نمی کنید ؟

 قبل از اینکار اولویت ما توســعه صنعت دامپروری اســت. یعنی دامی را با 
جیره غذایی مخصوص و منحصر به فردی ایجاد می کنیم تا گوشــت شرکت 
آذر پروتئین سحر از طعم و لذت خاصی برخوردار باشد. این یک پروسه سه 
چهار ساله است و امیدوارم در دهه دیگر با حمایت از موسسات مالی بتوانیم 

چنین شعبی را در بازار داشته باشیم.

 و سخن پایانی ...
مشــکالتی که در زمینه صنعت غذا در کشور وجود دارد بعد از تحقیق و 
تفحص و تجربه ای  که داشتیم متوجه این جریان شدیم که نهایت تولید و 
عرضه و مقصد نهایی، مصرف کننده می باشد به خصوص برخی مشتریان 
که ارگان های بزرگ می باشند به دلیل اینکه آشپزهایشان سنتی هستند، 
یاد نگرفته اند که از تمام اجزای گوشــت ، غذاهای متنوعی را طبخ کنند 
که این دلیل بزرگی اســت چرخه تولید را برهم زده یعنی در عوض اینکه 
ما بیایم براساس وجودیت دام خودمان را وفق دهیم  و از این دام غذاهای 
متنوعی تهیه کنیم  متاســفانه انحصاری کار میکنیــم یا به دلیل اینکه به 
صنعت آشــپزی اهمیت ندادیم بخاطر همین مشکل چرخه تولید بهم می 
خورد و زمینه فراهم شدن فســاد مواد غذایی و گرانی را بوجود می آورد 
که در همین جا از ســازمان غذا و دارو درخواســت دارم کــه با تصویب و 
بخشنامه هایی وابالغ به مســئولین فنی و کنترل کیفی مقررات و رعایت 
مصرف بهینه گوشت را در ارگانها مثل بیمارستان ها، دانشگاهها و.. بصورت 
بخشــنامه ایجاد کرده و آن مجموعه ها را از متخصصان بهره مند سازد تا 
تولید پا بگیرد چراکه در نهایت مصرف کننده از محصول سالمتر و با کیفیت 

برخوردار خواهد بود.

INDUSTRYماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا     خرداد ماه 98        شماره 8 دوره جدید )113(      

Food Industry Magazine

F
o

o
d

 I
n

d
u

s
tr

y 
M

a
g

a
z

in
e

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

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

37 36



خبـر

   شرکت های صنایع غذایی که عالقمند به درج خبـرهای خود 
در ماهنامه صنعت غذا هستند مراتب را از طریق تلفن یا فاکس به 

تحریریه نشریه اطالع دهند .

ــ هـای اخبـار شرکـت
صنــایع غـذایـی

تندیس و گواهینامه همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده به شــرکت های زر ماکارون، زرفروکتوز و آرد زر از خانواده بزرگ صنعتی و دانش 
بنیان زر رسید.

به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا به نقل از روابط عمومی گروه صنعتی و پژوهشــی زر، هجدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، برخی از مسئوالن کشوری ، نمایندگان جامعه مصرف کنندگان و مدیران بنگاه های اقتصادی کشور صبح 

امروز ۱۵ اردیبهشت ماه در سالن همایش های نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.
این مراســم با هدف افزایش انگیزه در تولیدکنندگان و ارائــه دهندگان خدمات برای رعایت حقوق مصرف کننــدگان، افزایش اعتماد و ترغیب مصرف 
کنندگان به استفاده از کاالها و خدمات واحدهای دارای گواهینامه و تندیس، افزایش رقابت سازنده بین تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات در جهت 
ارائه محصوالت کیفی، تالش در جهت برقراری قیمت عادالنه، تحویل به موقع و ارائه مطلوب خدمات پس از فروش و تشویق مصرف کنندگان به استفاده 

از کاالی دارای نشان ملی استاندارد  هرسال برگزار می شود.
گفتنی است در این مراسم از شرکت های زرماکارون، زرفروکتوز و آرد زر از خانواده بزرگ گروه صنعتی و پژوهشی زر به عنوان پیشتاز در صنایع غذایی 

کشور تقدیر بعمل آمد.

گروه صنعتی و پژوهشی 
زر حامی حقوق مصرف 

کننده شد
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میر مسعود حسینیان سرکنسول ایران در کربال با 
تأیید خبر اتش سوزی در کارخانه کاله در این شهر، 
گفت در حال حاضــر در محل حادثه حضور دارد و 

هنوز علت اتش سوزی مشخص نشده است.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، آتش 
سوزی مهیب و مشــکوک در کارخانه محصوالت 
لبنی کاله در کربالی عراق، که باعث سوختن بخش 
های اصلی کارخانه شــد، همچنان از منظر علل و 

عوامل بروز آن در هاله ای از ابهام قرار داد.
کارخانه کاله در کربال شــامگاه سه شنبه هفتم 
خرداد ماه ناگهان از بخش انبار دچار حریق شــد و 
آتش به سرعت بخش های دیگر آن را فرا گرفت و در 
طول چند ساعت همه بخش ها و سالن های تولید را 
در برگرفت و تقریباً کل خط تولید آن را از بین برد.

بر اســاس این گزارش، هرچند عملیات امداد و 
آتش نشانی تا ساعات اولیه صبح امروز چهارشنبه 
ادامه داشــت اما به دلیل ضعــف امکانات و نیروی 
انسانی و بویژه شدت آتش، تالش ها برای مهار آتش 

نتیجه مطلوب نداشت.
کارخانه کاله در کربال با مشارکت بخش خصوصی 
ایران یکی از فعاالن ترین واحدهای لبنی و یکی از 
شاخص ترین نمادهای حضور تجاری- صنعتی ایران 

در عراق به شمار می رود.
اگر چه عالوه بر ســازمان امــداد کربال، تیم های 
امدادی از استان نجف و بابل نیز برای کمک به مهار 
این آتش سوزی فراخوان شــدند، اما شدت آتش 
ســوزی به حدی بود که امکان مهار زودهنگام آن 

فراهم نشد.
یک منبع مطلــع ، احتمال عمــدی بودن آتش 
سوزی را زیاد دانست؛ هرچند مقامات رسمی عراق 
در خصوص اصل حادثه و علــل و عوامل آن هنوز 

اظهار نظری نکرده اند.
گزارش ها حاکی است که آتش سوزی سه شنبه 
شب حدود ۸۰ میلیون دالر به این کارخانه خسارت 

وارد کرده و این واحد تولیدی دست کم تا دو سال 
آینده بعید است بتواند محصولی به بازار عرضه کند.

همچنین در این حادثه دو نفر از کارگران ایرانی به 
نام های مسلم قاسمی کنی فرزند نصرت اهلل و میالد 

نصیری راد فرزند محمدعلی کشته شدند.
“میرمســعود حسینیان” سرکنســول جمهوری 
اســالمی ایران در کربال نیز که چند بــار از محل 
کارخانه بازدید و با مسؤوالن کارخانه و نیز مسؤوالن 
اســتانی در کربال صحبت کرده، از پیگیری جدی 

موضوع با همکاری مقامات استان کربال خبر داد.
در همین حال “نصیف جاســم الخطابی” رئیس 
شوری استان کربال به همراه چند تن از اعضای شورا 
روز چهارشنبه از محل کارخانه بازدید و در جریان 

جزئیات حادثه آتش سوزی قرار گرفتند.

 در همین حال شــرکت کاله نسبت به این 
مسئله  بیانیه ای صادر کرد

کارخانه کاله در کربال دچار آتش سوزی شد.
شب گذشته هفتم خرداد ماه ۱۳۹۸, کارخانه کاله 
واقع در کربال دچار آتش ســوزی گسترده گردید 
و علی رغم تــالش نیروهای امــدادی بخش اعظم 

کارخانه ی لبنی در آتش سوخت.
با نهایت تاثر و تالم به اطالع می رســانیم که یک 
نفر از پرسنل ایرانی مشغول در شرکت های پیمانکار 
مجموعه کاله در عراق، در این حادثه فوت شده اند و 

وضعیت یک نفر دیگر هنوز مشخص نیست.
در راســتای تنویر افکار عمومــی پیرامون بروز 
این حادثه، بر خــود الزم میدانیم که در مورد چند 

موضوع اطالع رسانی کنیم:
۱- کارخانه کاله، از ســال ۱۳۹۵ در شهر کربال 
فعالیت خود را با تولید محصــوالت مختلف لبنی 
و گوشتی آغاز کرده اســت که طبق برآورد کنونی 
حدود ۹۰ درصد کارخانه لبنی در اثر آتش ســوزی 
تخریب شده است که میزان خسارت وارده، بالغ بر 

۸۰ میلیون دالر برآورد می شود.
۲- تا راه انــدازی مجدد کارخانــه لبنی کاله در 
عراق، تمام نیروهایِ  شــاغل در ایــن کارخانه، در 
سایر بخش های ســازمان همکاری خود را با کاله 
ادامه خواهند داد و هیچ گونه نگرانی در مورد آینده 

شغلی آنها وجود ندارد.
۳- علی رغم ســرایت آتش ســوزی به کارخانه 
گوشــتی کاله، آســیب چندانی به این بخش وارد 
نشده و فعالیت های کارخانه گوشتی از فردا به حالت 

عادی ادامه خواهد یافت.
۴- به نقل از مقامات مطلــع عمدی بودن آتش 
سوزی محتمل اســت و الزم به ذکر است که تیم 
حقوقی و عملیاتی گروه سولیکو با جدیت پیگیری 
موضوع را تا مشخص شدن کلیه ابعاد این حادثه از 

طریق مراجع ذی صالح ادامه خواهد داد.
۵- کارخانه لبنی کاله در عراق ثمره سرمایه گذاری 
و تــالش همدالنه ی متعهدتریــن و پرتالش ترین 
نیروهای عراقی و ایرانی اســت که سالیان طوالنی، 
در کنار یکدیگر برای گســترش روابط اقتصادی و 
تحقق منافع مشترک دو سرزمین تالش کرده اند. 
احیایِ  ثمره ی تالش های آنها وظیفه همه ی ماست.

۶- بازســازی این ســرمایه مشــترک که رونق 
صادارت و ارزآوری برای مردم ایران و اشتغال زایی 
و تامین محصوالت غذایی بــا کیفیت برای مردم 
عراق نتیجه ی آن اســت، نیاز به حمایت های ویژه 

هر دو دولت دارد.
در پایان برای همکارِ  از دست رفته مان، آمرزش و 
آرامش و برای بازماندگان ایشان صبر و سالمتی از 

خداوند مسالت داریم.
امیدواریم زین پس با همــکاریِ  هر دو دولت و 
همدلی هر دو ملت دیگر شــاهد بروز حوادث این 

چنینی نباشیم.
روابط عمومی گروه سولیکو

هشتم خرداد ۱۳۹۸

خسارت ۸۰ میلیون دالری و تخریب 
 ۹۰ درصد از خط لبنیات کاله

در کربال بر اثر آتش سوزی
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خبـر

جلسه مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران با معاون اقتصادی و سرمایه گذاری استان سمنان با حضور معاونین بازار و تولید برگزارشد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، دکتر عسگری معاون اقتصادی اســتاندار سمنان ضمن استقبال از جلسه برگزار شده بر ضرورت ارتباط و 

گسترش همکاری با مجموعه های بزرگی چون پگاه تاکید و برای هر گونه مساعدت و ارایه تسهیالت الزم اداری اعالم آمادگی نمود.
براساس این گزارش،دکتر سید ابراهیم حسینی، مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران نیز در این جلسه با تشریح فعالیت های پگاه برای رونق تولید و اشتغال 

گفت: استفاده از ظرفیت های موجود در استان ســمنان می تواند کمک خوبی برای گسترش فعالیت های ما در ماههای آتی و اجرای برنامه های شرکت صنایع 
شیر باشد و در ادامه خواهان همکاری استانداری سمنان برای تسریع در انجام سرمایه گذاری ها الزم به منظور رونق تولید و اشتغال شدند.

در دیدار مدیرعامل صنایع شیر ایران با 
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری استان 
سمنان مطرح شد : سرمایه گذاری پگاه 
در استان سمنان

شرکت گلستان تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان را دریافت کرد
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، با توجه به بررســی های کارشناسی انجام شده توسط دپارتمان های تخصصی سازمان حمایت در خصوص عملکرد 
شــرکت گلستان در سال ۹۷ وارزیابی میزان انطباق ان با مصوبه شورای سیاســتگذاری اعطای تندیس ، این شرکت حائز شایستگی اخذ تندیس طالیی حامیان 

حقوق مصرف کنندگان گردید.
این تندیس در هجدهمین همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان توســط وزیر صنعت جناب اقای رحمانی در حضور سایر مدیران ارشد کشوری به 

جناب آقای احمدگرامی ریاست مجموعه اقتصادی گلستان اهداء گردید .

 کسب تندیس طالیی حمایت
از حقوق مصرف کنندگان توسط 

شرکت گلستان
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گروه بین المللی نوین زعفران برای چهاردهمیــن دوره متوالی تندیس ملی طالیی رعایت حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان را دریافت نمود.به گزارش 
ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا؛ در هجدهمین دوره این مراســم که با حضور دکتر رحمانی وزیر صنعت معدن تجارت و تابش رییس سازمان مربوطه و بسیاری 
مسئولین بخش خصوصی و دولتی برگزار شد ، علی شریعتی مقدم مدیر عالی گروه تولیدی صادراتی نوین زعفران به عنوان تنها شرکت در صنعت زعفران موفق 

به دریافت تندیس ملی طالیی و گواهینامه مربوطه شد.

نوین زعفران تندیس طالیی 
رعایت حقوق مصرف کنندگان 
را کسب کرد

حمیدرضا فوالدگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و عزیز اکبریان رئیس 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن بازدید از مگاپروژه بزرگترین مجتمع تولید 
محصوالت کانفکشنری خاورمیانه در گروه صنعتی و پژوهشی زر، حمایت دولت را 
از این مگاپروژه ها بر افزایش بهره وری صنایع ملی، موثر شــمردند.رئیس کمیسیون 
ویژه حمایت از تولید ملی، با توجه به مشــکالتی که در خصوص تخصیص ارز برای 
تولیدکنندگان پیش آمده است، با اشــاره به برنامه های کمیسیون حمایت از کاالی 
ایرانی برای حمایت از صنایع، اظهار کرد؛ در حال حاضر کشور از نظر اقتصادی شرایط 
ســختی را می گذراند و طبیعتا فعالیت مجتمع های تولیدی در این شــرایط بسیار 
سخت تر شده است، به این دلیل که باید با مدیریت منابع ارزی فعلی خود را تطبیق 
دهند.حمیدرضا فوالدگر افزود: تفاوت قیمت ارز در همه جزئیات فرآیند تولید اثر خواهد 
داشت؛ از مواد اولیه تا مصرف و از صادرات تا واردات. ما می پذیریم که تولیدکنندگان 
در شرایط سختی به ســر می برند.این نماینده مجلس با اشاره به جلساتی که در این 
زمینه با روسای کمیسیون های مختلف مجلس برگزار شده است، گفت: در این خصوص 
پیگیر هستیم و سعی می کنیم به مشــکالت صنایع به صورت موردی بپردازیم. به 
عنوان مثال صنایع غذایی مشــکالت خاص خود را دارد و باید به صورت موردی آنها 
را مورد بررسی قرار داد و امیدواریم بتوانیم پس از جلسات متعددی که در این مدت 
برگزار می شود جمع بندی نهایی را ارائه دهیم.فوالدگر با اشاره به تاثیرات منفی حذف 

یارانه آرد، یادآور شد: این قانون علیرغم مخالفت برخی نمایندگان در صحن مجلس 
تصویب شد و عوارض منفی آن را هم در این مدت مثل افزایش اخیر قیمت ماکارونی 
مشاهده می کنیم. موقع تصویب این  قانون استدالل این بود که دستگاه های مسئول 
به شیوه هایی دیگر از تولیدکننده و مصرف کننده صنایع غذایی حمایت خواهند کرد 
که تحت تاثیر حذف یارانه آرد قرار نگیرند.طی این بازدید همچنین عزیز اکبریان ضمن 
توجه به تالش هایی که گروه صنعتی زر در زمینه رونق تولید انجام داده است، با اشاره به 
مگا پروژه  ای که در این شرکت در حال احداث است، اظهار کرد: در تمام دنیا مگا پروژه ها 
باعث رونق کشورها خواهند شد و رونق تولید، فناوری و اشتغال را در پی خواهند داشت 
و حتی بر رونق پروژه های کوچکتر هم تاثیر خواهند داشت.وی ادامه داد: منافع این 
پروژه در نهایت برای این سرزمین خواهد بود و دولت هر چقدر که بیشتر بتواند از این 
پروژه ها حمایت کند، تاثیرات مثبت آن بیشتر خواهد بود.این نماینده مجلس تاکید 
کرد: یکی از برنامه های ما در کمیسیون صنایع در کنار حمایت از پروژه های کوچک، 
حمایت از مگاپروژه هایی مثل احداث مجتمع تولیدی کانفکشنری گروه صنعتی زر 
است.وی با اشاره به بارش های اخیر در خصوص تخصیص ارز گندم به صنایع غذایی، 
اعالم کرد: ما درخواســت کردیم در قیمت خرید گندم تجدید نظر شــود، اگر این 
درخواست تجدید نظر صورت بگیرد، مشکل خاصی پیش نخواهد آمد. اما در صورتی 

که این تغییر قیمت صورت نگیرد این امکان وجود دارد که با مشکل مواجه شویم.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت 
از تولید ملی:حمایت دولت از 

مگاپروژه هایی همچون زر موجب 
افزایش بهره وری صنایع ملی می شود
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خبـر

باکالی پس از بازدید از کارخانه های نوین زعفران و آشــنایی با طرح 
توسعه ارزش های روستایی )تار( تحت تاثیر سطح باالی فرآوری در صنعت 
زعفران قرار گرفت.به گزارش ماهنامــه کارآفرینی و صنعت غذا؛ مارلن 
باکالی، مدیر اگروبیزینس سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )یونیدو( در 
ایران پس از بازدید از کارخانه های نوین زعفران و آشنایی با طرح توسعه 
ارزش های روســتایی )تار( گفت: تحت تاثیر ســطح باالی فرآوری، کیفیت و نوآوری در صنعت زعفران، همچنین مدیریت باال که آگاه کننده و رشددهنده کشاورزان و 
دست اندرکاران به عنوان سرمایه انسانی همراه با حفظ محیط  زیست است، قرار گرفتم. وی افزود: زعفران ایران نه  تنها بهترین در دنیا به  خاطر کیفیت است، بلکه صادرات 
آن به سراسر دنیا توسط نوین زعفران همراه با احترام به ارزش های انسانی است.به مدیریت نوین زعفران به خاطر تالش و موفقیت هایشان برای حضور در دنیا به عنوان 
یکی از بهترین سفیرهای کشاورزی ایران برای ارائه زعفران با مدیریت خوب و توسعه پایدار صنعت تبریک می گویم. من به مدیریت آقای شریعتی مقدم به خاطر تالش 

و موفقیت هایشان برای حضور در دنیا به عنوان یکی از بهترین سفیرهای کشاورزی ایران برای ارائه زعفران با مدیریت خوب و توسعه پایدار صنعت تبریک میگویم.
سپاس از این کار نمونه زیبا

برای نوین زعفران عمر طوالنی و موفقیت فراوان آرزومندم
مارلن باکالی- دفتر توسعه صنعتی ملل متحد - )یونیدو(

بر اساس این گزارش در این بازدید علی شریعتی مقدم بر اهمیت محصول زعفران، خواص دارویی و ظرفیت ها و جنبه های مختلف توسعه بازار و مصارف آن و 
بخصوص ارتقاء فناوری از مزارع و فرآیندهای اتوماسیون جدا سازی گل تا تکمیل زنجیره ارزش در محصوالت جدید تأکید نمود .

دکتر باکالی  ضمن اشــاره به تجارب یونیدو در محصوالتی مانند روغن زیتون ، به نوین زعفران به عنوان اولین و پیشرفته ترین واحد در اشل صنعتی فرآوری ، 
بسته بندی و تولیدات جانبی از زعفران در جهان با محصوالتی نوآورانه و منحصر بفرد از نظر بهداشت و کیفیت و بسته بندی تبریک گفت و از توجه و عالقه یونیدو 

به همکاری های آتی در ادامه تجارب قبلی تأکید نمود .
گفتنی است ایران با تولید بیش از۴۰۰ تن زعفران خشک ۹۶٪ سهم جهانی از تولید این محصول استثنایی را بعهده دارد.

نوین زعفران پیش تر توسط فائو سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد بعنوان پیشرفته ترین و بهترین واحد زعفران در حهان مورد تشویق قرار گرفته بود.

تجلیل مدیر اگروبیزنس سازمان 
توسعه صنعتی ملل متحد 

)یونیدو( از شرکت بین الملل 
نوین زعفران و طرح توسعه 

ارزش های روستایی

 نوین زعفران
 واحد نمونه خراسان رضوی

در سال ۹۷ شد
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به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا به نقــل از روابط عمومی گروه 
صنعتی و پژوهشــی زر، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور و 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی و نیز دکتر انارکی محمدی 
نماینده مردم رفسنجان و انار در سفر یک روزه به استان البرز از مجموعه های 

تولیدی و دانش بنیان گروه صنعتی و پژوهشی زر، بازدید کردند.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس در بازدید از گروه زر، با اشاره به اینکه 
اقداماتی که در ســالهای اخیر در این گروه صنعتی صورت گرفته ارزشمند و 
قابل تقدیر است، گفت: این گروه صنعتی بر مبنای نیاز مردم عزیزمان در حوزه 

مواد غذایی فعالیت می کند که بسیار نکته قابل تاملی است.
وی افزود: ظرفیت این مجموعه از نظر نــرخ صادرات در جایگاه قابل قبولی 
اســت، جایگاهی که از نظر ارزآوری و تعامالت بین المللی بســیار قابل توجه 

است.
پور ابراهیمی با بیان مزیت تکمیل چرخه فرایند تولید در این گروه صنعتی 
تاکید کرد: فرایند تولید در پاالیشگاه غالت زر ارزش افزوده و مزیت اقتصادی 

به دنبال دارد که نباید این مزایا را نادیده گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فعالیت های دانش بنیان این 

شرکت، ادامه داد: ظرفیت تولیدات گروه صنعتی و پژوهشی زر بر پایه دانش 
علمی استوار اســت و باید گره خوردن یک مجتمع صنعتی را با علم و دانش 

یک ارزش دانست.
پور ابراهیمی خاطر نشان کرد: امیدواری ما در خصوص گروه صنعتی زر در 
سال های آینده این است که با حفظ کیفیت و بازارهای داخلی مسیر پیشرفت 

و در مسیر کسب بازارهای وسیع تر در سطح جهان گام بردارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به همراهی نهادهای مسئول در حمایت از 
بنگاه های اقتصادی پر توان، گفت: باید به بنگاه هایی که با ظرفیت فول فعالیت 

می کنند کمک کرد تا جایگاه خود را در ارزآوری و اشتغالزایی حفظ کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی در این بازدید از طرح های در دست اجرای مجلس 
در راستای شعار رونق تولید خبر داد و گفت: تالش ما این است که موانع سر 
راه مجتمع های تولیدی را کمتر کنیم و در این زمینه برنامه هایی در خصوص 
اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده، 
کاهش نرخ مالیات عملکرد بنگاه های تولیدی، اصالح قانون بانکداری واصالح 
قانون بانک مرکزی که کامال مرتبط با حوزه بانکداری اســت تا پایان سال ۹۸ 

در دست اجرا قرار دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در 
بازدید از زرماکارون :گروه صنعتی زر 

بر پایه دانش علمی استوار است

گروه بین الملل نوین زعفران با نامه ای از سوی استاندار واحد نمونه استان خراسان رضوی در سال ۱۳۹۷ شد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا؛ گروه بین الملل نوین زعفران با نامه ای از سوی استاندار در تجلیل 

از نوآوری و خالقیت مدیران، واحد نمونه استان خراسان رضوی در سال ۱۳۹۷ شد.
باسمه تعالی

جناب آقای علی محمد شریعتی مقدم
مدیر عامل محترم شرکت نوین زعفران

شناخت و بکارگیری قابلیت ها و تعالی سرمایه های انسانی، نوآوری و خالقیت مدیران در بنگاه های اقتصادی 
کشور است که میهن عزیزمان را به سوی کمال و خودکفایی سوق می دهد.

اینک که به لطف آفریدگار توانا تالش های چشــمگیر و مدیریت مدبرانه شما در عرصه ارتقاء فرهنگ کار 
و افزایش بهره وری در تولید به ثمر نشسته است حســن خدمات جنابعالی شایان تقدیر و تجلیل است. لذا 

بدینوسیله انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان:
“واحد نمونه خراسان رضوی در سال ۱۳۹۷”

را تبریک و تهنیت کفته و از پیشــگاه ایزد منان موفقیت روزافزون شــما را در راه خدمت به نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران عزیز در سال “رونق تولید” خواستاریم.

علیرضا رزم حسینی- استاندار خراسان رضوی
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گفتوگو

  یازده خــرداد مصادف با اول مــاه ژوئن روز 
جهانی شیر نامگذاری شده است تا همگان نسبت به 
این غذای کامل آشنا شوند.امروزه به همگان نقش 
و تاثیر مثبت مصرف شــیر و فرآورده های شیری 
ثابت شده است و تالش دســت اندرکاران بر ایجاد 
تنوع محصوالت لبنی است تا بتوانند با پاسخگویی 
به انواع ذائقه ها موجبات تغییر در روش زندگی را 
فراهم آورند.سرانه مصرف لبنیات در کشور ما نسبت 
به کشورهای پیشرفته وضعیت خوبی ندارد.در این 
راستا باید هر اقدامی را انجام داد تا بتوان نسبت به 
افزایش ســرانه مصرف شــیر و فراورده ها و به تبع 
آن ارتقای شاخص های ســالمت جامعه گام های 
اساسی برداشت.یکی از این اقدامات استفاده از شیر 
و فرآورده ها در پخت و آماده ســازی انواع غذاها ، 
ساالد ها و پیش غذاها و دسرها میباشد. با این روش 
بجای استفاده از بعضی مواد مضر برای سالمتی می 
توان از لبنیات اســتفاده نمود.پنیر یکی از پرارزش 
ترین فرآورده های شــیر و منبع کلسیم و پروتئین 
است که در دنیا با نزدیک به  ۱۰۰۰ نوع، بیشترین 

تنوع و کاربرد را دارد.
آلیما با بیش از ۴۰ نوع انواع پنیر برای اولین بار در 

کشور اقدام بی نظیری را انجام داده و با راه اندازی 
اولین خانه پنیر آلیما در آمل در تالش است با یک 
ایده و ابتکار نو عالوه بر معرفی انواع پنیر های خود ، 
آنها را در رستوران و کافی شاپ  استفاده و ذائقه ها را 
با انواع غذاهای پنیری آشنا کند.ضمن تقدیر از این 
حرکت خوب و پسندیده که انشا اهلل منتظر افتتاح 
شعبه های دیگر آن باشیم توجه شما را به گفتگوی 
انجام شده با جناب آقای مهندس دادگر نایب رئیس 
هیئت مدیره شرکت الرین لبن پارس و مدیر پروژه 

های خانه پنیر آلیما جلب میکنیم. 

جناب آقای دادگر لطفا از خانه پنیر برای ما 
بگویید:

ما همیشــه به دنبال راه مناســبی بــرای ارتقاء 
فرهنــگ ســالمتی در حــوزه لبنیــات بودیــم. 
راهکارهایی که بتوانیم ماهیت درســت و حقیقی 
تغذیه ســالم را به جامعه معرفــی نماییم. طبیعتاً 
باید این جذابیت برای مخاطبین هم ایجاد می شد. 
ایده های زیادی در اتاق فکر بررســی شد و نهایتا 
به این نتیجه رســیدیم که ما از هــر راهی و از هر 
جایی به خانه خواهیم رفت. خانه ای که همه چیز 

را در بهترین حالتش بــرای همدیگر می خواهیم. 
پس پایه های پروژه بزرگ »خانــه پنیر آلیما« را 
بنا نهادیم و نام مقدس خانه را روی آن گذاشــتیم 
چون ایمان داریم چیزی جز خانه نیست وهمه در 

یک خانواده ایم. 

تحقق فرهنگ سالمتی در سایه بهبود 
عادت های غذایی روزانه مردم 

 چرا نام این خانه را خانه پنیر گذاشتید؟
چون ما پنیر را به خوبی می شناســیم و تخصص 
ما تولید پنیر اســت. حقیقتا بسیاری از ناگفته ها و 
ناشــناخته های این غذای غنی و سالمتی بخش به 
خصوص در جامعه ما باید به درستی به مردم معرفی 
شــود و در واقع هدف ما تحقق فرهنگ سالمتی از 
دیدگاه بهبود عادت های غذایی مردم در روزمرگی 
ها و کاربرد آسان و سالم و سریع این ابرغذای کمتر 

شناخته شده است. 
وقتی به شــیوه ای نوآورانــه با ترکیــب انواع 
پنیرهایی که از ابتــدا تا انتهای رونــد تولید آنرا 
موشــکافانه کنترل میکنیم، غذایی به دلنشینی 
لبخند رضایت مشتریان عرضه میکنیم و میدانیم 

اولین خانه پنیر در آمل راه اندازی شد
حرکتی نو در مسیر ارتقای سالمت جامعه
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لبخند بادوامی از جنس ســالمت است، بنابراین 
احســاس قلبی خودمان را ترجمــه کردیم و این 
ارزش باالترین اتفاق برای ماســت. برای ما که در 
یک خانه دور هم جمع شــده ایم آنهم خانه پنیر 

آلیما. 

تکرار نوآوری عادت بنیادی آلیماست
 این نوآوری برای شما دلهره آور نبود؟

از ابتدا سعی کردیم نوآوری را از اصول بنیادی 
کارمان در آلیما قرار دهیم. خانه پنیر نیز هم راستا 
با تولید انــواع پنیرهای نوآورانه برای نخســتین 
بــار در چهارچوبی جدید به عرضــه انواع پنیرها 
پرداختــه و فرصــت تامین بهتریــن پنیرهای با 
کیفیت در تراز جهانی را در ایــران فراهم آورده 
است. این امر با امکان پخت انواع غذاهای پنیری 
در آشپزخانه مجهز و استاندارد آلیما گره خورده 
است. همچنین سعی کردیم فضای آرام و دلپذیر 
متناســب با نوع غذایی که ارائه می شــود آماده 
کنیم، بنابراین تا جای ممکن تمام شرایط مطلوب 
برای پخت، سرو و مصرف یک وعده غذایی سالم 
و مغــذی را رعایــت کردیم، لذا چنــدان دلهره 

نداشتیم.

 طراحی خاص خانه پنیر از کجاست؟
واقعیتش طراحی فضای خانــه پنیر هم وامدار 
صمیمیت و الهام گرفته از فضای گرم و دلنشــین 
خانه است. جدا از دسترسی آسان و امکان رویت 
آشپرخانه و آشــپزها در حال کار،دسترسی آسان 
به یخچال و دیدن تازگی مواد اولیه مورد استفاده 
بخشی از فلسفه طراحی فضای خانه پنیر است و 
البته تمام تالش خود را به کار گرفتیم که از المان 
های جذاب و دوستداشتنی برای القای حس خوب 

و صمیمی یک خانه استفاده کنیم. 
حقیقت این اســت که فاصله تازگــی از مرحله 
تامین مواد اولیه به خصوص خود پنیر تا آشپرخانه 
خانه پنیر چند قدم است و این موضوع که مشتریان 
ما می توانند دقیقا بــه همان مواد اولیه ای که در 
غذاهایی که ســفارش می دهنــد را از خانه پنیر 

خریداری و همان غذا را در خانه هم طبخ کنند.

 خانه پنیر آلیما چه برنامه ای دارد؟
استقبال از خانه پنیر آلیما و اشتیاق ارتباط با هم 
وطنان ما و ســاده تر بگویم دغدغه فراهم نمودن 
خانه مشترک با مشــتریان، ما را بر آن داشت که 
این حرکت نوآورانه را درجای جــای ایران عزیز 
گسترش دهیم و تمام انگیزه و تالشمان را به کار 
گیریم که پروژه بزرگ خانه پنیر آلیما را در سراسر 

کشور آغاز کنیم. 

پنیر جایگزین گوشت 

 چرا ارزش تغذیــه ای و اصال این فرهنگ 
مصرف که تاکید دارید چیست؟

در مجموع لبنیات و به ویژه پنیر با ارزش غذایی 
بســیار باالیی که دارد یکی از مــواد غذایی غنی و 
اساسی برای بدن می باشد که مردم ما از دیرباز آنرا 
مصرف میکنند. اما موضوع مهمی که رسالت خانه 
پنیر آلیما ست معرفی و فرهنگ سازی در راستای 
گســترش مصرف نه فقط پنیر، بلکه پنیر ســالم و 
خوشمزه و باکیفیت در کاربردهای بسیار زیاد آن در 
وعده های غذایی متفاوت و ایجاد امکان دسترسی 
به وعده های غذایی سالم و منطبق با معیشت مردم 

می باشد. 
پنیر می تواند در ســهم تغذیــه روزانه جایگزین 
گوشت شود در حالیکه از نظر ارزش غذایی برابر و 

از نظر ارزش اقتصادی ۱. ۵آن است. 
این یعنی وعده غذایی باصرفه تــر و مغذی تر و 
سالم تر. نه در حد یک شعار بلکه تجربه . آن هم در 
خانه پنیر با طبخ انواع غذاها. در همین راستا امکان 
ارائه دســتور پخت غذای مختلف هم در خانه پنیر 
فراهم اســت و همه می توانند دستور پخت غذایی 
پنیری خود را نیز دریافت کنند و حتی در منزل هم 

غذای سالم را فراهم نمایند.
خانه پنیر آلیما فضای جذابی ایجاد نموده که روی 
فرهنگ رفتار ســالم در جامعه تاکید دارد و نمود 
عینــی آن اعتماد خانواده ها و فرزنــدان آنها برای 
ســپری نمودن اوقات خوب و خوش بدون دغدغه 
از مصرف غذاهای مضر و فراگیر فســت فودها و با 

طعمی دلنشین تر و اصیل تر است. 

گلچینی از بهترین ها در خانه پنیر آلیما

 آیا در پــروژه خانه پنیــر از جایی الهام 
گرفتید؟

کلیت پروژه به عنوان یک راه ارتباطی نوین بین 
مصرف کننده نهایی محصــول لبنی و تولیدکننده 
برای اولین بار در ایران اجرا شده است البته تاسی از 
الگوهای کشورهای پیشرفته اروپایی و بومی سازی 
فرهنگی و تغییرآن با شرایط اجتماعی و اقتصادی 

کشور هم هنری منحصر به خانه پنیر آلیماست. 

 در صحبت های خود از خانه پنیر به امکان 
خرید پنیر اشاره نمودید کمی توضیح می دهید:

بله در واقع در خانه پنیر آلیما نزدیک به ۴۰ نوع از 
انواع مختلف پنیر با خاستگاه های ایرانی و اروپایی 
مطابق با هر سلیقه ای در محیطی آراسته و باالترین 
کیفیت عرضه محصــول به لحاظ نگهداری و حفظ 
تازگــی و کیفیت پنیر عرضه می شــود که همه از 

محصوالت شرکت الرین لبن پارس هستند.
از پنیر لیقوان اصل تبریزی تا پنیر چدار انگلیسی 

و گودای هلندی . . . 
در واقع از هر ملیت بهترینها گلچین شده که نکته 
اساســی آن حفظ کیفیت هم سطح و بدون اغراق 
باالتر از کیفیت اروپایی و با افتخار تولید ایرانی است. 
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خبـر

 برایمان بگویید آلیما اصال به چه معناست؟
آلیما نام یک گیــاه بهارانه ی بومی کوهپایه های 
سرسبز شمال ایران است که نامگذاری آلیما نیز به 
دلیل الهام گرفتن از اصالت، طراوت، طبیعی و سالم 
بودن این گیاه که درواقع هم جهت با خط مشــی 

فکری این برند هم هست. 

 گفتید این پنیرها تولید خودمان است. لطفا 
از چگونگی تولید آن بگویید:

آلیما در سال ۱۳۸۷ با مشارکت یک شرکت بزرگ 
آلمانی به نام Hochland با قدمت ۹۲ سال و ۱۱ 
شعبه در کشورهای مختلف دنیا با یک تحقیق وسیع 
و موشکافانه آلمانی جهت انتخاب پارتنر ایرانی خود 
به کشور وارد شــد و از سال ۹۴ با نامگذاری جدید 
خود به آلیما بــا همان کیفیــت و تکنولوژی تراز 
اول جهانی به تولید و عرضــه پنیر در بازار داخل و 

صادرات به کشورهای مختلف فعالیت دارد. 

 یعنی ریشه تولید شما آلمانی است؟
بله، پیاده ســازی تکنولوژی بــه روز دنیا به ویژه 
آلمان، حفظ و ارتقا فن آوری تولید و به روز رسانی آن 
در محیطی کامال مکانیزه در شرکت الرین لبن پارس 
واقع در شهرک صنعتی تشبندان در دل شالیزارهای 
سرسبز مازندران اتفاق افتاده. پنیر های متنوع آلیما 
که تعداد آن قریب به ۴۰ نوع از انــواع پنیرهای با 
کیفیت است ماحصل تالش های شبانه روزی بیش 

از ۳۰۰ نفر از همکاران ما در کارخانه است. 

 لطفا از چگونگی ورود و همکاری  شــرکت 
آلمانی برایمان توضیح دهید:

سابقه این همکاری به شناخت و تجربه ۳۵ ساله 
بنیانگذار مجموعه های آلیما یعنی مهندس بزرگمهر 
دادگر با بنیانگذاران شرکت هخلند آلمان بر میگردد 
که خوشبختانه این اعتماد به تخصص و تعهد ایشان، 
به ترس سرمایه گذاری در ایران در شرایط تحریم 
ها هم غلبه کرد و آنها حاضر شدند به شرط حضور 
ایشان، در ایران سرمایه گذاری کنند و اینگونه راه 
انتقال دانش و بومی سازی ان هم به کشور باز شده 
و امروز شاهد آن هستیم که سهم بزرگی از تولیدات 
آلیما به کشورهای مختلف صادر می شود وبه لطف 
خدا مورد اســتقبال بی نظیری هم قــرار گرفته و 
توانسته است برندی با تولید ایرانی را در جایگاهی 
شایسته، در ذهن مخاطبین خارجی بنشاند و مهم تر 
از ان امکان دسترسی هم وطنان عزیزمان نیز به پنیر 
هایی با کیفیت جهانی و با قیمت گذاری برابر و گاهی 

کمتر از رقبای داخلی فراهم شده است. 

 ٤0 نوع پنیر دریک کارخانه؟
در دنیا طعم های پنیر ۴۰ نوع عدد باالیی نیست 
البته برای اولین بار پایه گذاری و درواقع ســرمایه 
گذاری برای تولید این حجم باالی تنوع که رکوردار 
آن در ایران هســتیم جسارت و شهامت می خواهد 
که واقعا برای ارتقای فرهنــگ مصرف پنیر دلمان 
قرص اســت و این ســرمایه گذاری را انجام دادیم 
و امروز وقتی کاتالــوگ محصوالتمان را متخصص 

ترین کارشناسان اروپایی که هرهفته میزبان آنها در 
کارخانه هستیم ورق می زنند به خود به عنوان یک 
ایرانی می بالیم. وقتی یک کارشناس یونانی می گوید 
مزه پنیر یونانی شما را در یونان هم نمی توان یافت 
و یا یک کارشناس هلندی از طعم و بافت پنیر گودا 
شگفت زده می شود به ادامه مسیر دلگرم می شویم. 

 از انوع طعم های پنیــر بگویید باید جالب 
باشد. 

چیزی که در سبد پنیر های آلیما می بینید شاید 
شامل انواع پنیر هایی باشد که اسم آن را هم نشنیده 
باشــید و حتی فکر کردن به آن هم احساس خوبی 
ایجاد میکند. آلیما به صورت تخصصی روی تولید 
انواع پنیر های ساده و طعم دار و پنیرهای خاص با 
 sku ۱۵۰ بیش از ۴۰نــوع در اوزان مختلف که به

می رسد فعالیت می کند.
تولید انــواع پنیر های اصیل و طعم دار و ســاده 
نظیر : پنیر ســبزیجات معطــر، پنیرفلفل چیلی، 
پنیر شــکالتی، پنیر چدار، پنیر ماسکارپونه، پنیر 
لبنــه، پنیرگردویی، پنیــر گودا،پنیــر کفیر،پنیر 
یونانی،پنیر وگان یا پنیر ویژه گیــاه خواران، پنیر 
زیتون،پنیرخرما،پنیــر دانمارکی،پنیر فتالیما،پنیر 
آمــل، پنیــر اصیــل لیقوان،پنیر خامــه ای،پنیر 
تبریزی،پنیر روده ای سوسیســی،پنیر پیتزا، پنیر 
uf،پنیر الکتیکی و. . . و به زودی تولید مستقیم انواع 
پنیر های سخت طبیعی در لیست تولیدات روتین 
این کارخانه قرار دارد و در واحد تحقیق و توســعه 
هم بیش از همین عدد پنیر در حال مطالعه و یا در 

مرحله آماده سازی بازار قرار دارد. 

تکنولوژی آلمانی در کارخانه آلیما
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تالش برای کشور
 به عنوان یک مدیر جوان چه 

حرفی با مخاطبین خود دارید؟
آرزوی سربلندی در درجه اول 
برای کشــورم دارم و امیدوارم 
جوانان نخبه این کشــور برای 
خدمت در عرصه های مختلف 
با تعصب و انگیزه تالش نمایند 
و زمینه رشــد و تعالی کشور را 

فراهم آورند. 
شاید موقعیت های خروج از 
کشور برای بسیاری از نخبگان 
فراهم باشد ولی با کمی شهامت 
و شجاعت و اعتماد به نفس می 
توانیم در کشور خودمان کارهای 
بزرگی انجام دهیم. . کارهایی از 

جنس خانه پنیر آلیما.

 به عنوان یک فعال جوان در عرصه تولید،این فضا 
چه حال وهوای دارد؟

تولید در شرایط کنونی سختی های خاص خود را دارد 
ولی عالقه مندی موجب می شــود به دنبال رشد باشیم. 
در فضای کسب و کار نگاه یک تولید کننده کامال متفاوت 
از نگاه یک تاجراست و پایه های کسب و کار ما بر اساس 

تولید استوار می باشد.  

 برایمان از چشم انداز آلیما بگویید:
خوشــبختانه با تولید با کیفیت محصوالت توانســتیم 
بدون هجوم ابزارهای تبلیغاتی و فشار روی افکار عمومی 
به جایگاه ثابت و قابل قبول در ســفره های مردم دست 
یابیم کــه البته در ابتدای راه ســخت خود هســتیم و 
زیرساخت های تولید به دو برابر در سال قبل افزایش یافته 
و قصد جذب تعداد بیشتری از هموطنان خود برای بزرگ 
تر نمودن خانواده آلیما با صادرات به کشورهای بیشتر و 

توزیع قوی تر در داخل ایران را داریم. 

 برای حفظ کیفیــت ورود تکنولوژی و مواد اولیه 
سخت نیست؟

نکته همین اســت که ما نمیتوانیم بدون واردات مواد 
اولیه با کیفیــت تولید با کیفیت و قابل رقابتی داشــته 
باشیم. به خصوص برای کارخانه ای مثل آلیما که درصد 
باالیی از تولید آن صادر می شود بحث کیفیت به عنوان 
شاهرگ کارخانه به حساب می آید و در واقع برای حفظ 

کیفیت مــدام باید تکنولــوژی تولید از 
ماشین آالت تا فرموالســیون و حتی 
منابع انسانی به روز شــود تا تبدیل به 
سرمایه گذاری بلند مدت و بادوام گردد. 
ارتباط ما از پایه با کارشناسان و تولید 

کنندگان سطح اول دنیا بوده و هست و 
برای تولیداتمان بخشی از مواد اولیه 

را وارد میکنیم که متاسفانه اخیرا 
مشــکالت مــا در این بخش 

دوچندان شده است. 

تولید تجارت نیست

 به چه کشورهایی صادر میکنید؟
عمده صادرات ما به کشورهایی 
نظیر عراق،امارات،عمان،بحرین،پ
اکستان،افغانســتان می باشد و به 
دنبال صادرات به کشور های روسیه 

و. . هم هستیم. 

صادرات هم داریم

INDUSTRYماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا     خرداد ماه 98        شماره 8 دوره جدید )113(      

Food Industry Magazine

F
o

o
d

 I
n

d
u

s
tr

y 
M

a
g

a
z

in
e

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

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

47 46



خبـر

  رئیس انجمن صنایع تولید و صادرات کنسانتره 
و آبمیوه با اشاره به اینکه در حال حاضر صادرات میوه 
ضرری برای صنعت کنسانتره و آبمیوه ندارد، گفت که 
صادرات بیش از حد میوه، می تواند روی قیمت میوه های 
صنعتی در این بخش تاثیر بگذارد.ولی اهلل داوودآبادی 
، با بیان اینکه صنعت کنســانتره و آب میوه به میوه 
صنعتی نیاز دارد، گفت: بنابراین میوه های درجه یک 
که معموالً ظاهر خوبی دارند اما کم آب هستند برای 
این صنعت مناسب نیست.وی با اشاره به کمبود باغ های 
بزرگ برای تولید میوه های صنعتی اظهار کرد: با توجه 
به تفاوت هایی که در میوه مورد استفاده این صنعت و 
میوه مصرفی و صادراتی وجــود دارد، در حال حاضر 
صادرات میوه ضرری برای صنعت کنسانتره و آبمیوه 
ندارد.رئیس انجمن صنایع تولید و صادرات کنسانتره و 
آبمیوه ادامه داد: اما باید توجه شود که با توجه به کمبود 
میوه های صنعتی، اگر صادرات میوه بیش از حد انجام 
شود ممکن است روی قیمت میوه های صنعتی تأثیر 

بگذارد، که در این صورت تولید کنسانتره و آبمیوه نیز 
توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

  در شرایط تحریم باید سریع تر تصمیم 
بگیریم

داوودآبادی در ادامه با تاکید بر اینکه در شرایط تحریم 
تصمیم گیری و برنامه ریزی باید ســریع تر انجام شود، 
گفت: برای مثال اخیراً مشکالتی در زمینه ارزش گذاری 
کاالهای صادراتی وجود داشــت که برطرف شدن آن 
چندین ماه طول کشــید.وی افزود: گمرک به صورت 
دوره ای کاالهای صادراتــی را ارزش گذاری می کند، 
اما بعد از افزایش نــرخ دالر ارزش گــذاری آبمیوه و 
کنسانتره به روز نشده بود که این مسئله باعث شده بود 
صادرکنندگان دچار مشکالتی شوند چراکه با توجه به 
اینکه مشتریان خارجی قیمت دالر در بازار ایران را رصد 
می کردند، در قیمت های خود تجدیدنظر کرده بودند 
و می خواستند با قیمت کمتری این محصول را تهیه 
کنند.رئیس انجمن صنایع تولید و صادرات کنسانتره و 

آبمیوه با اشاره به مشکالتی که در زمینه بازگرداندن ارز 
به کشور وجود دارد، تصریح کرد: صنعت کنسانتره برای 
واردات مواد اولیه به کشور مشکلی ندارد، اما نمی توانیم 
در ازای همه صــادرات خود واردات انجام دهیم و باید 
برای تأمین هزینه های خود بخشی از دالرهای حاصل 

از صادرات را به کشور بازگردانیم.

رئیس انجمن صنایع کنسانتره و آبمیوه:

صادرات میوه ضرری برای صنعت آبمیوه ندارد

  بنیان گــذار هلدینــگ ســولیکو 
معتقد اســت: چند نرخی بــودن ارز در 
سال های گذشته موجب رانت و فسادهای 
متعدد شده و مشــکالت بزرگی فراروی 

تولیدکنندگان قرار داده است.
»غالمعلی ســلیمانی« در دیدار رئیس 
جمهوری با کارآفرینان و فعاالن اقتصادی 
در محل سالن اجالس سران کشورهای 
اسالمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنا افزود: ارز باید نرخی سیال و نه ثابت 
داشته باشد و امید می رود اقتصاد کشور 

روزی به آنجا برسد که بتواند نرخ ارز را ثابت نگه دارد.
وی اظهار داشت: چند نرخی بودن ارز جز اینکه به نفع عده ای خاص و انگشت 
شمار باشــد، به ضرر صنعت، مردم و اقتصاد عمل کرده و باید رئیس جمهوری 
و ســران قوا تصمیم بگیرند که آن را تک نرخی کنند زیرا بقای اقتصاد در تک 

نرخی شدن آن است.
این کارآفرین یادآور شــد: نرخ ارز یک مســئله ریاضی نیست که به صورت 
دستوری تعیین شود، بلکه باید مطابق وضعیت اقتصادی، کار، صنعت، صادرات 

و بهره وری این اقدام صورت گیرد.
موسس گروه کاله ادامه داد: نرخ ارز همان اســت که در بازار و محل تقاطع 
عرضه و تقاضا تعیین می شــود و در حقیقت با کارکرد و عملکرد افراد جامعه 

مشخص خواهد شد.
سلیمانی خاطرنشان کرد: اگر امروز جای رئیس جمهوری باشم، پول نفت را 
کنار گذاشــته و همه عملیات را بر مبنای تولید برنامه ریزی می کنم و از تولید، 

مالیات می گیرم.
بنیان گذار هلدینگ سولیکو اضافه کرد: شفافیت دولت با ملت و مردم با دولت، 
همچنین اجرای درست قوانین و فرهنگ مالیاتی جزو اولویت ها و نیازهای اصلی 
امروزه اقتصاد کشور است، باید هر فرد شناسنامه دار ایرانی چه در داخل و چه 

خارج از کشور مالیات بدهد تا تولید، اشتغال و صادرات رونق یابد.
سلیمانی گفت: امروز شرایطی در کشــور وجود دارد که از تحصیلکرده های 
دانشگاهی به خوبی استفاده نمی شود این در حالی است که اگر یک دام یا چند 

کیلو گوشت از کشور خارج شود، همه مطلع می شوند.
وی اظهار داشت: امروز کســی از وزارت جهاد کشاورزی نمی پرسد که پس 
از ۴۰ ســال نمی توانیم دانه مورد نیاز تغذیه مرغ در کشــور تولید کنیم و چرا 
باید گوشت، بذر و غیره از خارج وارد شــود؟ در حالی که ظرفیت های زیادی 

وجود دارد.

غالمعلی سلیمانی: 

ین مشکل اقتصاد چند نرخی بودن ارز است بزرگتر
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  علی شریعتی مقدم عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در آئین ثبت جهانی 
زعفران در روستای سنو گناباد با حضور معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی، 
مهندس رزم حسینی استاندار خراسان رضوی، دکتر بنایی نماینده مردم گناباد 
در مجلس شورای اســامی و تولید کنندگان زعفران برگزار شد اظهار داشت 
ثبت جهانی زعفران در GIAS به عنوان شالوده ای از بازاریابی مبتنی بر اصالت 

هر چه بیشتر این کاال می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
علی شــریعتی مقدم افزود: فاصله بهره وری تولید زعفران در مزارع نمونه و 
آرمانی چند برابر متوسط تولید زعفران اســت )بیش از ۲۰ کیلو در هکتار در 
مقایسه با ۵/۳ کیلو متوســط تولید( همچنین تولید به روشهای بهداشتی تر 
و کیفی تر و اخذ گواهی معتبر ارگانیک که زمینه آن وجود دارد موجب ســود 
آوری و رقابت پذیری به مراتب باالتر و پایداری کشــاورزی زعفران برای نسل 

های بعدی خواهد بود.
او همچنین اصول تجارت منصفانه FAIR TRADE و لزوم تدوین »برنامه 
عمل« در هم افزایی بین وزارت جهاد کشــاورزی با بخش خصوصی و ســایر 
بخش ها بخصوص مرکز علمی و تحقیقاتی برای ارتقاء زنجیره ارزش زعفران را 
با اختصاص بودجه ای معادل حداقل ۲٪ ارزش زعفران تولیدی کشور ضروری 

دانست .
 شریعتی مقدم افزود: در دیداری که با آقای بودکر نماینده فائو در جمهوری 
اسامی ایران داشتم به دعوت ایشــان و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی 
موقعیت ممتاز زعفران ایران از نظر تولید و کیفیت و استانداردها و واحدهای 
فرآوری و بســته بندی و صادراتی که به چهار نقطه دنیا انجام می شود مورد 

بررسی قرار گرفت.
همچنین نماینده فائو نســبت به مطلع بودن از پروژه توســعه ارزش های 
روستایی )تار( تمایل زیادی  نشــان داد. اقدامات، فعالیت ها و ابعاد اقتصادی 
پروژه و اثرات آن، به خصوص در زمیته آموزش برای نماینده فائو تشــریح شد 

که برای ایشان بسیار جالب به نظر رسید.
مدیرعالی گروه بین الملل نوین زعفران افزود :در ارتباط با موقعیت زعفران 
ایران، یکــی از موارد مهم، شناســنامه دار کردن، تهیــه دفترچه های فنی و 
بخصوص شناســاندن زعفران ایرانی در بازارهای جهانی است که می تواند با 

کمک سازمان های بین المللی مانند فائو صورت پذیرد.
وی ادامه داد :از موارد دیگر مورد بررسی صادرات زعفران بود زیرا در مواردی 
مشــاهده می کنیم با وجود حجم باالی تولید زعفــران در ایران که در حدود 
چهارصدهزار کیلوگرم در ســال می باشــد، زعفران ایران به نام سایر کشورها 
در بازارهای جهانی عرضه میشود. در نهایت نماینده فائو اظهار عاقه کرد که 
موضوع را مورد بررســی جامع تر فرار دهد و تصدیق کرد که زعفران به عنوان 
یک محصول ارزشمند، با خواص دارویی متعدد و مصارف غذایی متنوع نیاز به 
معرفی بیشتر دارد و عدم معرفی زعفران ایران در عرصه بین المللی و مصرف 
محدود و بازار کوچک آن به عنوان به عنوان نقاط ضعف زعفران ایران مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت و در نهایت مقرر شد که جهت بهبود این موارد همکاری 

بیشتر صورت گیرد و همچنین توجه خاصی به تولید زعفران بهداشتی، کیفی 
و با راندمان باال در ایران که در طرح توســعه ارزش های روستایی هم مدنظر 

هست شود.
عضو شورای ملی زعفران افزود : به نظر میرسد که ابعاد اقتصادی زعفران ایران 
با کمک سازمان های بین المللی و همت بخش های مرتبط که مسئول هستند 

مانند وزارت جهاد کشاورزی میتواند مورد توسعه قرار بگیرد.
شریعتی مقدم ادامه داد :بنده از همکاری فائو در ثبت زراعت زعفران مبتنی 
بر تولید آبیاری با قنات که مراسم و رونمایی اون هم متعاقبا انجام شد، تشکر 
میکنم . در واقع این پروژه به معرفی زعفران ایران کمک میکند و  فائو نیز در 

این زمینه همکاری داشت.
شایان ذکر است، نماینده فائو در بازدیدی که از کارخانه نوین زعفران داشت 
و همچنین بررسی های انجام شده، از سطح باالی صنعت بسته بندی زعفران 

و میزان سرمایه گذاری در زمینه زعفران اظهار تعجب کردند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران:

یابی  ثبت جهانی زعفران به عنوان شالوده ای از بازار
مبتنی بر اصالت کاال می تواند مورد استفاده قرار گیرد
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خبـر

آخرینتحوالتبازار
طالیسرخ/گمرگ

آمارصادراتزعفران
درسال98رااعالم

نکرد

غالمرضا میری گفت: هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو طالی سرخ ۸ 
میلیون و ۲۰۰ هزار و حداکثر ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان است.

غالمرضا میری نایب رئیس شــورای ملی زعفــران در گفت و گو با 
خبرنگار  صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
جوان، درباره آخرین تحوالت بازار طالی ســرخ اظهار کرد: هم اکنون 
حداقل قیمت هر کیلو طالی سرخ ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار و حداکثر ۱۳ 

تا ۱۴ میلیون تومان است.
وی افزود: با توجه به عدم ثبــات نرخ ارز و نرخ کاال ها نمی توان پیش 

بینی دقیقی را راجع به بازار زعفران داشت.
میری از افزایش قیمت زعفران در بازار خبر داد و گفت: کاهش عرضه، 
افزایش قیمت تمامی کاال ها و امتناع فروشــندگان از توزیع محصول 
موجب شده است تا نرخ طالی سرخ با نوســاناتی نسبت به هفته های 

گذشته در بازار روبرو شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه مصرف زعفران در بازار داخلی کاهش 
پیدا کرده است، اظهار کرد: این در حالی است که صادرات طبق روال 

عادی در حال انجام است.
وی درباره آخرین وضعیت صادرات زعفران گفت: براساس آمار ۱۲ 
ماهه گمرک در سال ۹۷، صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ 
درصد رشد داشته اســت و در خصوص صادرات امسال، گمرک آماری 
ارائه نکرده اســت که بتوانیم نســبت به مدت مشابه ســال قبل آن را 

مقایسه کنیم.
میری نسبت به قاچاق زعفران از مرز های کشور هشدار داد و افزود: با 
توجه به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات 
به سامانه نیما و مشــکالت صادرکنندگان در این زمینه، برخی افراد با 
سو اســتفاده از این موقعیت زعفران را به صورت قاچاق از کشور خارج 
می کنند که این امر بر کاهش عرضه محصول در بازار داخل دامن زده 

است.
عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: با توجه به اظهارات بانک مرکزی 
و سایر مســئوالن بین ۴ تا ۶ هزار صادرکننده جدید وارد بازار شدند و 
مقادیر قابل توجهی کاال صادر می کنند، در حالیکه هیچ ارزی وارد کشور 
نکردند. از این رو به نظر می رسد که تجدید نظری باید دربخشنامه بانک 
مرکزی صورت گیرد به طوریکه صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را 

در اختیار واردکنندگان قرار دهند.
وی در پایان تصریح کرد: با توجه به مشکالت پیش روی صادرکنندگان 
باید تمهیدات جدی اندیشیده شود، در غیر این صورت صادرکنندگان 
واقعی از امر صادرات خارج خواهند شــد که در نهایت این امربه سبب 

ارزآوری باال و حجم کم محصول بر قاچاق دامن می زند.

پیشنهادافزایش
قیمتنانبهشورای
امنیت

انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران با اشاره به تصمیم شورای 
آرد و نان اســتان مبنی بر افزایش نرخ حمل آرد در این استان با هدف 
حل مشــکالت مربوط به جابه جایی این محصول تصریح کرد: انحصار 

توزیع آرد باید شکسته شود.
به گزارش اقتصادآنالین، افزایــش ۴۰۰ تومانی نرخ حمل آرد برای 
هر کیســه در استان تصویب شــد و با این احتســاب نرخ جابه جایی 
 هر کیســه از یک هزار و ۱۰۰ تومان به یک هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
استاندار تهران در این میان البته بر تاکید رییس جمهوری مبنی بر افزایش 
نیافتن قیمت نان بدون توجه به منافع دهک های پایین جامعه اشاره 
و بیان کرد: هزینه افزایش ۴۰۰ تومانی حمل هر کیســه آرد را نیز از 
محل یارانه های ســازمان غله تامین می کنیم. بــه این ترتیب تاکید 
 شــد که افزایش نرخ حمل آرد تاثیــری در نرخ نان نخواهد داشــت.
اســتاندار تهران همچنین تاکید کرد: ظرفیت هــای موجود در زمینه 
توزیع و تولید آرد در استان تهران طی سه ماه آینده بررسی و راهکار 

نهایی ارائه شود.
 اول منافع دهک های پایین را دریابیم

اســتاندار تهران در بخش دیگری از ســخنان خود دربــاره قیمت 
نــان گفت: پیــش از آنکــه قیمت نــان را به نــرخ واقعی برســانیم 
 بایــد منافع دهک هــای پاییــن جامعــه را نیــز در نظــر بگیریم.
وی یادآورشد: نان یکی از اقالم غذایی مهم جامعه است و در تعیین قیمت 
 آن باید به همه مردم بخصوص اقشار آســیب پذیر نگاه جدی داشت.
محسنی بندپی اظهارداشت: اکثریت مردم از همین نانوایی های سنتی 
 نان مورد نیاز خود را تامین و به عنوان ماده غذایی اصلی مصرف می کنند.
اســتاندار تهــران گفــت: هر نــوع افزایــش قیمــت نــان باید به 

ر   خبـا ا
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 نوعی در ایــن چرخه تعبیه شــود که آســیاب تولید نــان بچرخد.
وی بــه تاکید رییس جمهــوری مبنی بــر ثابت مانــدن قیمت نان 
اشــاره و خاطرنشــان کرد: در صورتی که بناســت قیمت نان ثابت 
 بماند باید راه حلی برای جلوگیری از کاهش کیفیت نان ارائه شــود.
اوایل اردیبهشت ماه جاری مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
تهران در نشست ستاد تنظیم بازار استان با انتقاد از تاخیر در توزیع 
آرد توسط شرکت حمل و نقل متولی گفت اختالل در توزیع آرد قابل 
قبول نیست چون نمی توان مانعی در روند معمول تولید نان مورد نیاز 

مردم ایجاد کرد.

مجوزصادراتپیاز
صادرشد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با اشاره به کاهش 
قیمت پیاز و ضرر و زیان پیازکاران خوزستان گفت: وزیر صنعت، معدن 

و تجارت مجوز صادرات محصول پیاز را صادر کرد.
عباس پاپــی زاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افــزود: با توجه به 
مشکالت ایجاد شده برای کشــاورزان خوزستان در خصوص فروش 
پیــاز، پیگیری ها از طریق ســازمان حمایت از مصــرف کنندگان و 
تولید کننــدگان، وزارت صنعــت، معدن و تجــارت و وزارت جهاد 
 کشــاورزی آغاز و نشســت های مختلفی در این زمینه برگزار شد.
وی ادامه داد: وزارت جهاد کشــاورزی به عنوان دستگاه تولیدکننده 
در این نشســت ها این موضوع را پذیرفت که مــازاد تولید محصول 
پیاز در کشــور وجود دارد لذا توافق شــد گزارشــی از میزان مازاد 
 تولیــد و کاهش شــدید قیمت پیاز بــه وزارت صنعــت اعالم کند.
عضو کمیســیون کشاورزی مجلس شورای اســالمی گفت: با رئیس 
ســازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده نیز نشستی برگزار 
 و مقرر شد موضوع آزادســازی صادرات پیاز در دستور کار قرار گیرد.
وی افــزود: وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت ضمــن موافقــت 
بــا صــدور مجــوز صــادرات پیــاز بــه گمــرک دســتور داد از 
 امشــب نســبت به آزادســازی صادرات این محصول اقــدام کند.
پاپی زاده اظهار داشت: الزم است مازاد تولید به خارج از کشور صادر شود 
 و صادرکنندگان پس از امشب فعالیت خود را برای صادرات آغاز کنند.
وی افــزود: با توجه بــه تفاوت نــرخ ارز در ایران و عــراق، صادرات 
 پیاز به این کشــور عالوه بر ارز آوری به ســود کشــاورزان اســت.
افت شــدید قیمت پیــاز در روزهای اخیر مشــکالت زیــادی برای 
کشاورزان منطقه ایجاد کرده اســت، این در حالی است که پیش از 
برداشــت محصول قیمت هر کیلوگرم پیاز به باالی ۱۰۰ هزار ریال 

نیز رسیده بود.

معاونحجتیاعالم
کرد؛مذاکرهبا
آفریقایجنوبیبرای
صادراتعسل

معاون وزیر جهاد کشــاورزی، با بیان اینکه عالوه بر تولید عسل باید 
به ســایر فرآورده های تولیدی زنبور عســل توجه ویژه کرد، از مذاکره 
با آفریقای جنوبی برای صادرات عســل به این کشــور خبــر داد. به 
گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رضایی، در مراسم روز جهانی زنبور با اشاره 
به فواید این حشره اظهار داشت: عالوه بر عسل، ما باید در زمینه هایی 
مانند زهر زنبور عسل و تولید ژل رویال نیز کار کنیم؛ چرا که زهر زنبور 
عسل قدمت درمانی طوالنی دارد و در حال حاضر، هر گرم آن ۸۰ دالر 
عرضه می شود. همچنین قیمت خام ژل رویال ۳۵۵ میلیون دالر است 
و این نشان می دهد سرمایه گذاری در این زمینه، سود قابل توجهی را 
نصیب کشــور خواهد کرد.رضایی با بیان اینکه اگر در این زمینه ها کار 
کنیم، عسل فرآورده فرعی زنبور خواهد شد، گفت: متأسفانه ما در این 
زمینه بسیار عقب هســتیم؛ البته کشورهای دیگر نیز عقب بوده و تنها 
برخی کشورها مانند روسیه در این زمینه ها بسیار پیشرو هستند.معاون 
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بیش از ۸ میلیون کلونی مدرن در 
کشور وجود دارد، گفت: ایران در زمینه تولید عسل، رتبه سوم و در زمینه 
تولید کلونی، رتبه چهارم را دارد؛ بنابراین باید در مواردی که عنوان شد، 
پیشرفت هایی داشته باشیم.رضایی با اشاره به اینکه در یک سال گذشته، 
در معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی بحث زنبور تخصصی تر دنبال 
شده است، گفت: برای زنبور مجری طرح توسعه انتخاب شده و ما یک 
سند راهبردی توسعه زنبور عسل را تدوین کرده ایم که این سند حدود ۸ 
محور اصلی دارد.به گفته وی، اجرای این سند از وزارتخانه شروع می شود 
و تا زنجیره های تولیــد ادامه پیدا می کند و برای اجرای هر چه بهتر آن 
باید همه دست اندرکاران اجرا، از هم مطالبه داشته باشند.رضایی، اهداف 
اصلی این سند را مورد اشاره قرار داد و گفت: تضمین کیفیت محصوالت 
اولین هدف کالن ما در این زمینه است؛ چرا که در حال حاضر اصلی ترین 
چالش صنعت همین مساله است، همچنین افزایش بهره وری عوامل 
تولید، توسعه محصوالت جدید با ارزش افزوده باال و حفظ، توسعه و تنوع 
مواد ژنتیکی مورد استفاده از دیگر اهداف مورد نظر در این زمینه است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی نگاه به بازارهای صادراتی را از دیگر اهداف 
کالن در این سند عنوان کرد و گفت: سرانه مصرف عسل در کشور بسیار 
مطلوب و از نظر ما یک کیلوگرم عدد بسیار خوبی است؛ بنابراین بهتر 
است ما صادرات را افزایش دهیم؛ آنطور که بنده شنیده ام در این زمینه، 
مذاکراتی با کشور آفریقای جنوبی انجام شده و امیدوار هستیم کشورهای 
بیشــتری به مقاصد صادراتی ما افزوده شود.رضایی، آموزش، تحقیق و 
ترویج در این زمینه را از دیگر اهداف کالن سند راهبردی توسعه زنبور 
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خبـر

عسل عنوان و اضافه کرد: در برخی دانشگاه ها رشته تخصصی زنبور عسل 
را تا فوق لیسانس ایجاد کرده اند که بنده معتقدم با توجه به ظرفیت هایی 
که این حشره دارد، می توان مقطع دکتری را نیز برای آن ایجاد کرد.وی 
ادامه داد: کاهش ریسک و افزایش تاب آوری صنعت نیز، آخرین هدفی 

است که در تدوین این سند مورد توجه قرار گرفته است.

عرضهآخرین
دستاوردهای

استارتاپهایحوزه
اقتصاددیجیتال

درنمایشگاهصنایع
کشاورزی

اســتارتاپ های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی به 
منظور ارتباط با فعاالن عرصه کشاورزی، در بیست و ششمین نمایشگاه 
بین المللی صنایع غذایی، موادغذایی، ماشــین آالت و صنایع وابسته 
آخرین محصوالت خود را عرضه خواهند کرد.  به گزارش پایگاه خبری 
صنعت غذا و کشــاورزی )اگروفودنیوز(؛ بیســت و ششمین نمایشگاه 
بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آالت و صنایع وابسته 
– ایران آگروفود ۲۰۱۹ از روز ۲۸ تا ۳۱ خرداد ماه جاری در محل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.استارتاپ های فعال و 
موفق در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی برای برقراری ارتباط 
با شرکت کنندگان در بیست و ششمین نمایشگاه صنایع غذایی، مواد 
غذایی، ماشین آالت می توانند با کمک ستاد توسعه فناوری های اقتصاد 
دیجیتال و هوشمند ســازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در این نمایشــگاه حضور می یابند و محصوالت خود را عرضه خواهند 
کرد. اســتارتاپ ها می توانند از تخفیف و مســاعدت های از طریق این 

ستاد برخوردار شوند.

تولیدروزانهقارچبه
600تنرسید/افت
قیمتقارچدربازار

رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی گفت: با توجه به رویش 
گیاه در فصل بهار، تولید روزانه قارچ در کشور به ۶۰۰ تن رسیده است.

 محمدحسن افشار، رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در 

گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه 
خبرنگاران جوان، از افزایش تولید قارچ در کشــور خبر داد و گفت: با 
توجه به رویش گیاه در فصل بهار، تولید روزانه قارچ در کشور به ۶۰۰ 
تن رسیده است.وی افزود: با توجه به تعطیلی رستوران ها و فست فود ها 
در ماه مبارک رمضان و کاهش خرید محصول توسط این گروه، قیمت 
قارچ نسبت به هفته های گذشــته در بازار افت کرده است.افشار ادامه 
داد: در حال حاضر انجمن بــه منظور جلوگیری از کاهش قیمت، قارچ 
مازاد تولیدکنندگان را با نرخ ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان از تولیدکنندگان 
خریداری و به ســمت صنایع تبدیلی هدایت می کند.این مقام مسئول 
با بیان اینکه ظرف یک هفته اخیر ۱۱۰ تن قارچ مازاد بر تقاضا از بازار 
جمع آوری شد، گفت: اگر صندوق خرید تضمینی قارچ نبود که انجمن 
بتواند قارچ مازاد بر نیاز بازار را جمــع آوری کند، تولیدکنندگان زیان 
چشمگیری را متحمل می شدند.وی قیمت تمام شده هر کیلو قارچ را 
۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان اعالم کرد و افزود: در شرایط کنونی قارچ کاران 
در فروش هر کیلو قارچ با زیان یک هزار و ۲۰۰ تومانی در بازار روبه رو 
هســتند.رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی درباره آخرین 
وضعیت صادرات قارچ بیان کرد: براساس آمار، در ۲ ماهه امسال ۷۶۰ 
تن قارچ به کشور های همســایه به غیر از ترکیه و عربستان صادر شده 
است.افشار با اشاره به اینکه ۷۰ درصد قارچ به عراق صادر می شود، بیان 
کرد: امسال ۲ محموله صادراتی به روسیه داشتیم که با توجه به اختالف 
روسیه با اوکراین و کشور های اتحادیه اروپا، روسیه بازار صادراتی بسیار 
خوبی برای ما به شمار می رود و هم اکنون با رفع موانع صادراتی فرصت 
مناسبی است تا وارد این بازار شویم.این مقام مسئول سرانه مصرف قارچ 
در روسیه را حدود ۳۴۰ هزار تن اعالم کرد و گفت: امسال مجموع تولید 
قارچ در کشــور ما به ۱۸۰ هزار تن خواهد رسید.وی در پایان تصریح 
کرد: اگرچه سرانه کنونی مصرف به ازای هر نفر ۱.۲ کیلوگرم است، اما 
به ســبب افزایش تولید با فرهنگ سازی مناسب در نظر داریم تا پایان 

سال سرانه مصرف را به ۱.۵ کیلوگرم برسانیم.

31میلیوندالرصرف
وارداتنوشابهشد

در یک ماهه اول امســال واردات نوشابه حدود ۳۱ میلیون دالر ارز را 
از کشور خارج کرده است.

به گزارش ایســنا، تازه ترین آماری که گمــرک از وضعیت واردات و 
صادرات منتشــر کرد، نشــان داد که در فروردین ماه امسال از هشت 
کشــور واردات نوشابه به ایران انجام شــده که در مجموع ۵۷۶ هزار و 

۵۵۵ کیلوگرم وزن نوشابه های وارداتی بوده است.
برای واردات نوشابه در ماه ابتدایی امسال حدود ۳۱ میلیون و ۴۷ هزار 
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و ۱۸۷ دالر اختصاص ارز پیدا کرده است.
امارات متحده عربی، چین، آلمان و پاکستان چهار کشوری هستند 
که واردات نوشابه در فروردین ماه انجام شــده و در بین آنها آلمان با 
۲۶ میلیون و ۹۴۲ هزار دالر بیشترین سهم واردات نوشابه به ایران را 

داشته است.

چقدرازکاالهای
دولتیبهدست
مصرفکنندگان

رسیدهاست؟

طی چند ماه گذشــته، قیمت اقالم مصرفی که با ارز دولتی تأمین 
شده بود نسبت به ســایر اقالم کاالیی، رشد قیمتی بیشتری را تجربه 

کرده است.
با مصوبه هیئت دولت قرار شد ۲۵ قلم کاال مانند برنج، گندم، گوشت 
قرمز گرم و سرد، مرغ، تخم مرغ، کنجاله، کاغذ روزنامه، روغن و غیره 
در فهرست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار بگیرند تا با دریافت این ارز 
دولتی قیمت ها در بازار کنترل شود و از طرفی مردم مایحتاج خود را 

بدون نگرانی تأمین کنند.
اما ماجرا به اینجا ختم نشد و طی چند ماه گذشته، قیمت اقالم مصرفی 
که با یارانه و ارز دولتی تأمین شده بود نسبت به سایر اقالم کاالیی 
غیرمشمول یارانه، رشد قیمتی بیشتری را تجربه کرد؛ به طوری که 
کاالهایی مثل گوشت، شکر، گندم، کاغذ و غیره با رشد ۱۰۰ درصدی 

قیمت مواجه و حتی در برخی مواقع در سطح بازار نایاب هم شدند.
 ضرورت اصالح سیستم توزیع کاال

عباس ارشدی، معاون غله و بازرگانی دولتی تهران  و عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی ، درباره آخرین وضع توزیع سیستم 
کاال های دولتی به مردم اظهار کرد: با وجود آنکه در ماه مبارک رمضان 
به سبب ازدیاد تقاضا، شکر ۲۰ تا ۲۵ درصد بیش از ایام عادی در بازار 
توزیع می شود، اما امکان خرید با نرخ مصوب برای تمام خانوار ها وجود 

ندارد.
وی افزود: با توجه به آنکه کمبود و کســری در عرضه شــکر با نرخ 
مصوب در بازار وجود ندارد، مســئوالن ذی ربط بایــد به دنبال این 
موضوع باشند که چرا این کاال با نرخ مصوب به دست تمام آحاد جامعه 

نمی رسد؟
ارشــدی کمبود نظارت را یکی از علل سودجویی افراد و عدم توزیع 
کاالی دولتی با نرخ مصوب در بازار اعالم کرد و گفت: سیستم نظارتی 
و دستگاه های ذی ربط باید با دقت بیشتری توزیع کاالی دولتی با نرخ 

مصوب را در بازار رصد کنند.
احتمال احتکار کاال در انبار ها دور از انتظار نیست

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا احتمال احتکار کاالی 
دولتی در انبار ها وجود دارد، بیان کرد: با توجه به آنکه کاالی دولتی با 
نرخ مصوب به دست تمام افراد نمی رسد، از این رو احتمال احتکار کاال 

در انبار ها دور از انتظار نیست.
به گفته وی، با توجه به مشکالت عرضه کاال های دولتی با نرخ مصوب 
در بازار می بایست سیســتم توزیع دولتی و روش توزیع اصالح شود تا 

کاال به دست تمام مردم برسد.
معاون بازرگانی شرکت غله و خدمات استان تهران با بیان اینکه ستاد 
تنظیم بازار شــرایط عرضه کاالی دولتی به بازار را مشخص می کند، 
اظهار کرد: در شرایط بحران فعلی، بازرگانی غله ستادی تصمیماتی را 
مبنی بر عرضه شکر از طریق میادین میوه و تره بار اتخاذ کرده است که 

خوشبختانه این روش اثرات خوبی بر بازار گذاشته است.
ارشدی اصالح روش سیستم توزیع و نظارت بر بازار را امری مهم در 
عرضه کاال های دولتی برشمرد و گفت: با توجه به آنکه از لحاظ میزان 
موجودی و ذخیره ســازی کاال های دولتی نظیر برنج، روغن و شــکر 
کمبودی نداریم و کاال به اندازه کافی در انبار ها ذخیره سازی شده است، 
از این رو دستگاه های نظارتی با جدیت بیشتری باید وارد میدان شوند 
و از احتکار کاالی دولتی در انبار ها و سودجویی افراد جلوگیری کنند.
تأمین کاالهای اساسی به تفکیک نیاز استان ها مشخص شده است

عباس تابش، رئیس ســازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و 
تولید کنندگان گفت: تأمین کاالهای اساسی به تفکیک نیاز استان ها 
مشخص شــده و شــرکت غله و خدمات بازرگانی و جهاد کشاورزی 
استان ها مکلف شده اند نسبت به پیگیری برای تعیین سهمیه خود در 

انبارهای استان ها اقدام کنند.
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
افزود: پس از تأمین کاال توســط وزارت جهاد کشــاورزی و پیگیری 
سازمان های یاد شده شبکه های توزیع در تنظیم بازار استان ها تعریف 
و براساس آن ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان ها و معاونان 
بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان مکلف هستند عرضه این 

کاالها را رصد کنند.
تابش گفت: در این باره انتظار است عالوه بر بحث تأمین دستگاه های 
ذیربط، معاونان بازرســی و نظارت به طور جدی اقدام به رصد کاالها 
داشته باشند و معاونان بازرسی و ســازمان حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان مکلف هستند، به صورت شــبانه روزی در بحث نظارت وارد 

شوند.
وی بیان کرد: همکاری با بســیج اصناف در کشور آغاز شده است و 
آنها بخش عظیمی از نیروهای خود را برای نظارت در اختیار شبکه های 

نظارتی قرار می دهند و این نوع همکاری آنها قابل تحسین است.
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
گفت: به طور همزمان همه توان در حوزه بازرســی و حتی از ســایر 
بخش های سازمان صنعت، معدن و تجارت به مجموعه نظارتی اضافه 
می شوند که این تکلیف خاص مقام عالی وزارت برای اهتمام در بازرسی 

از مراکز عرضه است.
دولت قدرت کافی نظارت بر بازار را ندارد/ یارانه ۱۴ میلیارد دالری 

کجاست؟
محمدحسین حسین زاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
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خبـر

اســالمی در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشــاورزی گروه 
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص تأمین کاال توسط دولت 
گفت: برای توسعه و رشد کشور معیشت مردم مهم ترین موضوع برای 
دولت و مسئوالن است و بی توجهی به آن باعث بی اعتمادی مردم به 
مسئوالن و به تبع تردید در انتخابشان می شود.عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: دولت به همین دلیل ۱۴ میلیارد 
دالر با نرخ ارز دولتی را برای تأمین کاالهای اساسی مانند روغن، برنج، 
گوشــت، مرغ و غیره اختصاص داد تا مردم بدون هیچ دردســری و با 
قیمتی ارزان کاالهای اساسی خود را تهییه کنند؛ اما نتیجه ای که رقم 
خورد دور از این برنامه ریزی ها بود و به جز افزایش چند برابری قیمت ها، 
کاالها هم در بازار کمیاب شد.حسین زاده افزود: دولت هیچ قدرتی برای 
نظارت و کنترل بر بخش های مختلف زنجیره توزیع ندارد و تمام کارهای 
توزیع و قیمت گذاری ها را به دست واردکنندگان،  عمده فروشان و خرده 

فروشان قرارداده است و هیچ بازرسی و نظارتی برآن ندارد.
کاالی  توزیع  عدم  اصلی  عامل  ربط  ذی  مدیران  ناکارآمدی   

دولتی در بازار
مسعود اسدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت وگو با خبرنگار 
صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشــگاه خبرنگاران جوان، با 
انتقاد از سیســتم توزیع کاالی دولتی در بازار اظهار کرد: با توجه به آنکه 
کاالی دولتی با نرخ مصوب به دست مردم نمی رسد، از این رو وزارت جهاد 
کشــاورزی به عنوان متولی تنظیم بازار باید پاسخگو باشد.وی اشکال در 
مدیریت مدیران وزارت جهاد کشــاورزی را عامل اصلی اشکال در توزیع 
کاالی دولتی در بازار اعالم کرد و افزود: با توجه به اشــکاالت در ساختار 
کاال های دولتی باید با متولیان امر برخورد جدی صورت گیرد.اسدی ادامه 
داد: وزیر جهاد کشاورزی به سبب روابط صمیمانه حاضر نیست تغییراتی در 
وزارتخانه انجام دهد.این مقام مسئول با بیان اینکه احیای وزارت بازرگانی 
راهگشای توزیع کاالی دولتی با نرخ مصوب در بازار نیست، افزود: با توجه 
به آنکه مدیریت مدیــران ناتوان عامل اصلی مشــکالت در توزیع کاالی 
دولتی در بازار محسوب می شود و ایرادی در ساختار وجود ندارد، از این رو 
با احیای وزارت بازرگانی مشــکلی حل نمی شود.وی ادامه داد: با توجه به 
مشکالت توزیع کاال های دولتی باید متولی امر به سبب سوءمدیریت تغییر 
یابد.عضو شورای مرکزی خانه کشاورز اشکال در مدیریت مسئوالن وزارت 
جهاد کشاورزی را عامل اصلی عدم توزیع کاال با نرخ مصوب در بازار اعالم 
کرد.گوشت ۵ دالری کیلویی ۱۰۰ هزار تومان فروخته می شود!محمدرضا 
مرتضوی، رئیس هیئت مدیره کانــون انجمن های صنایع غذایی ایران، با 
بیان اینکه عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را در زراعت خوب، اما در تجارت 
ضعیف است، گفت: باید مشخص شود که چرا گوشتی که به قیمت کیلویی 
پنج دالر وارد کشور می شــود در بازار به قیمت کیلویی ۱۰۰ هزار تومان 
فروخته می شود؟.مرتضوی اظهار کرد: افزایش قیمت برخی از کاال های تولید 
داخل در شــرایط فعلی اجتناب ناپذیر است، چرا که تولیدکنندگان برای 
تأمین مواد اولیه خود از داخل و خارج کشور با افزایش قیمت مواجه هستند. 
برای مثال قیمت گندم برای واحد های صنعتی معادل ۱،۸۰۰ تومان در نظر 
گرفته شده که در نتیجه آن قیمت آرد گندم نیز از ۱۱۰۰ به ۲،۳۰۰ تومان 
رسیده است.وی ادامه داد: دولت می گوید که ۱۴ میلیارد دالر برای کاال های 
اساسی هزینه کرده که باید بررسی شود، چرا یارانه دولتی به دست مردم 
نرسیده است؟رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران 

با ادعای اینکه رشته نظارت و تنظیم بازار از دست دولت خارج شده است، 
اظهار کرد: راه حل خروج از مشــکالت این است که دولت در جلسه ای با 
کارشناسان، روشی را که برای واردات کاال های اساسی در نظر گرفته بررسی 
کند.وی افزود: اگر قرار است با روش متمرکز در اقتصاد عمل شود، باید یک 
سیستم متمرکز و پاسخگو تشکیل شود، اما در حال حاضر کسی پاسخگو 
نیست. از طرف دیگر در شرایط فعلی همه چیز با سیستم های کامپیوتری 
قابل کنترل است که می توان در یک سیستم متمرکز از آنها استفاده کرد.

رئیساتحادیهنباتو
آبنباتمشهد:
50درصدنباتو
آبنباتکشوردر
مشهدتولیدمیشود

رئیس اتحادیه نبات و آبنبات مشهد گفت: ۵۰ درصد نبات و آبنبات 
کشور توسط مشهد تولید می شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی )اگروفودنیوز(، جواد 
رنگی تهرانی با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت نزدیک ۷۰ 
درصد شکر مورد نیاز ما را تامین کرده است، اظهار کرد: خوشبختانه با 
وجود سهمیه بندی های صورت گرفته مشهد در ایام ماه مبارک رمضان 

هیچ مشکلی در این خصوص نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: اگر شــکر به همین صورت توزیع  شود، می توان 
گفت که مواد اولیه ما تامین خواهد شد اما اگر این میزان تخصیص یافته 
به ۱۰۰ درصد برسد، می توانیم نیاز نبات و آبنبات تمام شهرستان های 

استان را تامین  کنیم.
رئیس اتحادیه نبات و آبنبات مشــهد عنوان کرد: اگر همین میزانی 
که شکر در بین واحدهای صنفی توزیع می شود، ادامه داشته باشد باید 

شاهد کاهش قیمت ها در ماه های آینده باشیم.
رنگی تهرانی با اشاره به قیمت شکری که در بزار در بین واحدها توزیع 
می شــود، عنوان کرد: نرخ مصوب دولتی که سازمان صنعت، معدن و 
تجارت به ما داده، با قیمت سه هزار تومان است و ما نیز شکر را با نرخ 
سه هزار و  ۱۲۰ تا سه هزار و ۱۴۰ تومان توزیع می کنیم. یعنی در این 

میان ما تنها ۲٫۵ درصد برای توزیع شکر سود می کنیم.
وی گفت: در واقع میزان شــکری که به این واحد صنفی اختصاص 
داده می شود بستگی به تعداد کارگران و میزان محصولی که در سطح 
استان تولید می شــود، دارد. اما اگر این سهمیه بندی به همین صورت 
ادامه داشته باشد ما در ماه های آینده با فراوانی شکر مواجه خواهیم بود.

رئیس اتحادیه نبات و آبنبات مشــهد با مقایســه میزان شکری که 
واحدهای صنفی در سال گذشته از آن برخوردار بودند نیز عنوان کرد: 
سال گذشته شکر فراوان بود و هیچگونه نیازی به سهمیه بندی آن نبود 
اما امسال به دلیل کمبودی که وجود دارد که شاید سیل یکی از عوامل 
تاثیرگذار در این موضوع باشد، بنا شد که از کارخانه ها شکر خام وارد 
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شود و تصمیم بر سهمیه بندی توزیع شکر گرفته شد.
رنگی تهرانی تصریح کرد: در سال های گذشته نزدیک به ۱۵۰ واحد 
فروش نبات و آبنبات داشتیم که اکنون بیش از ۶۰۰ واحد در فعالیت 

هستند.
وی با اشاره به نرخ نبات و آبنبات در بازار اظهار کرد: در بازار امروز، 
آبنبات ۶ هزار و ۵۰۰ تومان و نبات شاخه ای نیز با قیمت ۸ هزار تومان 

به فروش می رسد.
رئیس اتحادیه نبات و آبنبات مشهد با بیان اینکه ۵۰ درصد نبات و 
آبنبات کشور توسط مشهد تولید می شود، ادامه داد: میزان نباتی که 
در استان تولید می شود نیاز استان را به تنهایی تامین می کند، ممکن 
است که از سایر شهرها وارد استان شود اما، با این وجود در تامین نبات 

در سطح استان نیازی به شهرهای دیگر نداریم.

توضیحعلتگرانی
ماکارونیوتنماهی

توسطرحمانیدر
کمیسیونصنایع

ســخنگوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس گفت: افزایش نرخ 
خرید تضمینی گندم علت گرانــی ماکارونی و کاهش واردات ماهی و 
افزایش قیمت ورق قوطی کنســرو ماهی علت گرانی تن ماهی توسط 
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم شــد.ولی ملکــی در گفت وگو با 
ایسنا با اشاره به ســخنان رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در خصوص دالیل گران شدن ماکارونی گفت: مهمترین دلیل گرانی 
ماکارونی افزایش نرخ خرید تضمینی گندم از ۹۰۰ تومان به ۱,۸۵۰ 
تومان و افزایش قیمت گندم در بازار در سال جاری است چراکه اصلی 
ترین ماده اولیه تولید ماکارونی، گندم است.وی با اشاره به سخنان وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در خصوص دالیل گران شدن تن ماهی گفت: 
طبق توضیحات رحمانی نیاز سالیانه کشور به تن ماهی را ۲۰۰ هزار 
تن اعالم کرد و گفت: صد هزار سال از این میزان باید از خارج از کشور 
وارد شود اما به دلیل تحریم ها این امکان وجود ندارد عالوه بر آن عدم 
اقبال صیادان برای فروش ماهی به شرکتهای تولید کننده کنسرو ماهی 
به دلیل تفاوت قیمت خرید ماهی توســط این کارخانجات و بازار آزاد 
دیگر دلیل افزایش قیمت کنسرو تن ماهی اعالم کرد. رحمانی توضیح 
داد صیادان به دلیل اختالف قیمت صید خــود را به این کارخانجات 
نمی فروشــند به همین دلیل قیمت تن ماهی در بازار افزایش یافت.
ســخنگوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس وزارتخانه های جهاد 
کشــاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیرو را در تخصیص ۱۱ و 
نیم میلیارد دالر ارز کاالهای اساسی سهیم دانست و با اشاره به سخنان 
رحمانی گفت: براســاس توضیحات رحمانی وزارتخانه های صنعت، 

معدن و تجارت، نیرو و نفت در حــد ۱.۵ میلیارد دالر و وزارت جهاد 
کشاورزی در حد ۱۰ میلیارد دالر در هزینه ارز تامین کاالهای اساسی 
سهم دارند.ملکی با اشاره به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
تخصیص ارز کاالهای اساسی گفت: پیشنهاد رحمانی برای هزینه ۱۴ 
میلیارد دالر ارز کاالهای اساسی تمرکز تصمیم گیری ها در یک دستگاه 
بود.وی یادآور شد: به دلیل تنوع مباحث مطرح شده اعضای کمیسیون 

در جلسه آینده ادامه مباحث را دنبال خواهند کرد.

درفروردینماه
98رقمخورد؛
افزایش290
درصدیواردات
کره/وارداتشکر
105درصدرشد
کرد

بررسی آمار تجارت خارجی کشور در فروردین ماه سال جاری نشان 
می دهد که واردات برنج، شکر و کره به ترتیب با رشد ۱۸۵ درصدی، 
۱۰۵ درصدی و ۲۹۱ درصدی مواجه شده است. به گزارش خبرنگار 
مهر، بررسی آمار تجارت خارجی کشــور در فروردین ماه سال جاری 
نشان می دهد که در نخســتین ماه سال ۱۹۴ هزار و ۷۲۷ تن برنج به 
ارزش ۱۹۵ میلیون و ۵۸۵ هزار دالر به کشــور وارد شده است.این در 
حالی است که در فروردین ماه سال گذشته ۶۶ هزار و ۵۲ تن برنج به 
ارزش ۶۸ میلیون و ۶۱۸ هزار دالر وارد کشور شده بود.به این ترتیب 
آمار نشــان می دهد، واردات برنج در فروردین ماه سال جاری نسبت 
به ماه مشابه ســال قبل از نظر وزنی ۱۹۴.۸۰ درصد و از نظر ارزشی 

۱۸۵.۰۳ درصد رشد کرده است.
 کاهش ٤3 درصدی واردات موز

همچنین در ماه اول ســال جاری ۳۶ هزار و ۴۲ تن موز سبز تازه 
یا خشــک کرده به ارزش ۲۴ میلیون و ۵۷۶ هزار دالر به کشور وارد 
شده است.میزان واردات موز در فروردین ماه سال گذشته ۴۴ هزار 
و ۹۴ تن به ارزش ۴۳ میلیون و ۲۶۲ هزار دالر به کشــور وارد شده 
بود.بنابراین، واردات موز در ماه اول سال جاری نسبت به ماه مشابه 
سال قبل، از نظر وزنی ۱۸.۲۶ درصد و از نظر ارزشی ۴۳.۱۹ درصد 

کاهش یافته است.
 افزایش 105 درصدی واردات شکر

در فروردین ماه ســال جاری ۸۱ هزار و ۵۰۰ تن شکر به ارزش ۲۷ 
میلیون و ۸۶۲ هزار دالر به کشــور وارد شده است.این در حالی است 
که در فروردین ماه سال گذشــته ۲۵ هزار و ۸۸۵ تن شکر به ارزش 
۱۳ میلیون و ۵۳۷ هزار دالر به کشور وارد شده بود.به این ترتیب آمار 
نشان می دهد که در فروردین ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال 
قبل واردات شکر از نظر وزنی ۲۱۴.۸۵ درصد و از نظر ارزشی ۱۰۵.۸۲ 

درصد افزایش یافته است.
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مقاله

پکتیــن
 تهیه و تنظیم : مهندس بهناز دهري

کارشناس تحقیق وتوسعه  گروه صنعتی نجاتی - آناتا

 مقدمه
پکتین یکی از پرکاربردترین ترکیبات در صنایع 
غذایی اســت. بخش عمده پکتین تولید شده به 
وسیله صنایع فرآوری میوه مصرف می شود. پکتین 
به طور ســنتی به عنوان عامل ژلــه کننده برای 
مربا و ژله استفاده می شود. مصرف ساالنه پکتین 
در سراســر دنیا حدود ۴۵ هزار تــن تخمین زده 
می شود، در حالی که تولید آن ۲۵-۲۰ هزار تن در 
سال می باشد. سیب و مرکبات عمده ترین منابع 
غنی از پکتین می باشند. موقعیت اقتصادی این دو 
محصول به کشــت و وفور آنها در مناطق مختلف 
برمی گردد. ضایعات خشک ســیب و هم چنین 
پوست مرکبات )خشــک و یا تر( به عنوان یکی از 
محصوالت جانبی کارخانجات تولید آبمیوه بوده و 
به وفور نیز یافت می شود. پوست مرکبات و تفاله 
سیب، مواد اولیه اصلی برای تولید پکتین هستند. 
با این وجود تحقیقات زیادی در جهت یافتن مواد 
اولیه حاوی پکتین و هم چنین بهبود تکنیک های 
استخراج پکتین از مواد اولیه انجام شده است. در 
این راستا محققان زیادی پکتین را از منابع گیاهی 
مختلف مثل تفاله چغندر قنــد، دانه های انگور، 
ریشه کاســنی، طبق آفتابگردان، پوست کاکائو، 
پوست سویا، تفاله هلو، پوســت انبه و به، پوست 
پیاز و ســیر، پالپ و پوست سیب زمینی، کیوی و 
… جداسازی و ویژگی های آن را بررسی کرده اند.

موارد مصرف و کاربرد پکتین
۱- صنایع غذایی:

پکتین یکــی از پر کاربرد تریــن تثبیت کننده 
های موجود می باشــد، انواع ژله ای و تغلیظ شده 
آن به عنوان یک افزودنی مهم در تولید بسیاری از 
محصوالت غذایی اســت. به طور سنتی در تولید 
مربا و ژله های میوه ای هــم به صورت صنعتی و 
هم خانگی هم با مقدار زیاد شکر و هم با مقدار کم 
استفاده می شده اســت پکتین تولید آب بر روی 
سطح یا داخل آن میوه را کاهش می دهد. با تغییر 
سبک زندگی، پکتین نیز تنها در مصارف صنعتی 
کاربرد یافته است. این ماده به عنوان تثبیت کننده 

اساسی در بیشتر محصوالت غذایی می باشد:
استفاده در صنایع کمپوت و کنسرو و مربا: مربا، 

ژله و دسر 
صنایع لبنی: شیر اسیدی شده و نوشیدنی های 

پروتئینی و دوغ تغلیظ شده
صنایع آرد و نان و شیرینی 

صنایع نوشیدنی و آبمیوه
صنایع دارویی و پزشکی

انواع پکتین:
استفاده گســترده از پکتین منجر به تولید انواع 
مختلف تجاری آن بر اســاس نوع مصرف گشته 

است:
نوع تند بند پکتین: به طور سنتی برای تولید 

مربا و مارماالد استفاده می شود. 
نوع کند بنــد پکتین: در تولیــد ژله و برخی 
مرباها اســتفاده می شــود همچنیــن در تولید 
محصوالت با شــکر باال و مرباهای بیســکویتی و 

شیرینی پزی استفاده می شود.
پکتین تثبیت کننده: برای تثبیت محصوالت 
پروتئینی اسیدی مانند دوغ، آب پنیر و نوشیدنی 

های سویا استفاده می شود.
-پکتین متعادل: در تولید محصوالت غذایی کم 
شکر، آماده ســازی میوه جهت استفاده در ژله ها، 
افزودنی های روی بســتنی، پوشــش دهنده ها، 
نگهداری سس ها و گوشت های در سس خوابانده 

شده استفاده می شود.

۲- صنایع دارویی:
پیشگیری و درمان یبوست

کاهش ریسک بیماریهای قلبی- عروقی
درمان بیماریهای دیابت، سلیاک، بیماریهای 

قلبی
قطره های خوراکی ضد ســرفه: از پکتین در 
تهیه ی قطره های خوراکی ضد سرفه استفاده می 
شود. چون این ماده قسمت باالیی نای را پوشانده 

و مانع تحریک سرفه می شود.
کاهش کلســترول مضر و تنظیم و تعدیل فشار 
خون: پکتین یکــی از فیبرهای محلــول در آب 

اســت که باعث کاهش چربی های بدن و چربی 
های محلول در خون می شود.

پیشگیری از بیماریهای التهابی دستگاه گوارش و 
سرطان روده بزرگ: پکتین در روده بزرگ بوسیله 
باکتریها و آنزیمها تجزیه شــده به صورت اســید 
ضعیف در می آید. در این روند گاز دی اکســید 
کربن و غیره تولید می شود هر چه میزان پکتین 
در غذا بیشتر باشــد بر تعداد و تکثیر باکتریهای 
مفید بدن افزوده می گردد. پکتین یکی از عوامل 
موثر در پیشگیری از سرطان روده بزرگ محسوب 
می شود. مصرف پکتین موجب کاهش کلسترول 
خون می گردد. از طرفــی پکتین در کاهش قند 
خون موثر اســت. در یک رژیم غذایی الغری می 
توان به کمک پکتین بدون گرســنگی، به راحتی 

وزن بدن را کم کرد.
گروه صنعتي نجاتــي )آناتا( از انــواع مختلف 
پکتین با بهترین کیفیــت در تولید انواع مغزي و 
مربا و با هدف بهبود سالمت مصرف کنندگان در 

محصوالت خود استفاده مي نماید. 
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فرم اشتراک

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

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

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

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

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

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

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

واریز	شد.

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

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

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

اولین نشریه تخصصي صنایع غذایي ایران              

اشتراک 3 ماهه
تهران 90000 )نود هزار( تومان

شهرستان 105000 )یکصد و پنج هزار( تومان
اشتراک 6 ماهه

تهران 1٧0000 )یکصد و هفتاد هزار( تومان
شهرستان 200000 )دویست هزار( تومان 

اشتراک یک ساله
تهران 300000 )سیصد هزار( تومان

شهرستان 360000 )سیصد و شصت هزار( تومان
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