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سرمقاله

سید مصطفی هاشمی طبا

روز صنعت و معدن در سال رونق تولید
بسمه تعالی

در گردش طبیعت، بهار هر ساله فرا می رسد و نوید زنده شدن زمین را می دهد. نوروز یعنی روز نو برای تاریخ و 
برای انسان، چنین است که وقتی سالروز تولد کسی جشن گرفته می شود یعنی بهاری دیگر برای او در راه است 

و همان جا از خداوند می خواهیم که حال ما را به بهترین حال تبدیل کند.
نامیدن روزهای سال بنام پدیده ها بهمین صفت است. نامیدن یک روز از سال بنام صنعت و معدن یعنی آنکه در آن روز یکبار دیگر به صنعت و معدن 

خود بیاندیشیم و برای آن چاره جوئی کنیم تا حال صنعت و معدن ما بهتر و بهتر شود.
اگر از خداوند می خواهیم که حال مارا بهتر کند معنی آن انفعال و دست روی دست گذاشتن نیست بلکه بفرمایش رسول خداوند )ص( خطاب به 

آن اعرابی، باید با توکل به خداوند زانوی اشترش را می بست. بدین سال تدبیر و تعقل در کنار توکل به خداوند و مسئلت از او جایگاه اصلی را دارد.
علی االصول برای ما در شرایط حاضر که سال رونق تولید نام دارد در این روز باید یک هم افزائی و زرنانس ایجاد شود و تالش مضاعف برای رونق 
کمی و کیفی تولید صورت گیرد، در حالیکه نوعا صنعتگران ما و صاحبان حرف از نوعی ناامیدی حرف می زنند و در برابر مسائل و مشکالت به سختی 

قامت خود را راست نگاه داشته اند.
البته این امر تنها حاصل مسائل روز و تحریم ظالمانه آمریکا نیست بلکه نوعا به دلیل سیاست هائی است که     دولت های ما در کشور اتخاذ کرده اند و هم 
اکنون هم منتظرند تا با عادی شدن روابط اقتصادی با جهان بشدت آنرا ادامه دهند هر چند عدم یک رویکرد کلی در همه زمینه ها کشور را دچار چالش 
عدم توسعه پایدار نموده است. بارها در مقابل برخی سیاست زده ها که مشکل کشور را در ساختار حکومتی آن می دانند عرض کرده ام که مشکل 
کشور عدم وجود سیاست های توسعه ای پایدار و وجود سیاست های پوپولیستی می باشد. برفرض آنکه ساختار حکومتی تغییر کند همان سیاست 

های پوپولیستی ادامه خواهد داشت و اتفاقا تنها ساختار موجود است که می تواند سیاست های توسعه ای پایدار را به نفع ایران و مردم ایران رقم بزند. 
در حالیکه صنعتگران ما همواره با سیاست های محدود کننده دولتی روبرو بوده اند. ثروت کشور به پای کارخانجات کشورهای بیگانه - اگرنگوئیم 

دشمن- ریخته شده است و بقول معروف هرچه سنگ است برای پای لنگ است . اگر این مقدمه را قبول نداریم به نکات زیر توجه کنیم.
سهم ساختار دولت برای تولید و صنعت و معدن در یک دولت سی نفره حداکثر یک نفر آنهم با بستن سنگی سنگین بنام بازرگانی بر پای آن است. 

صدای این یکنفر وزیر در یک جماعت سی نفره که نوعا خدماتی و مصرف کننده هستند به کجا می رسد.
سیاست های همین وزیر و وزارتخانه - اگر داشته باشد-  جائی در دولت ندارد و اصال فرصت طرح آنرا ندارد)از توانائی های وزارتخانه مربوطه می 

گذریم( و صنعتگر هم راهی به  این وزارتخانه ندارد و نمیداند به کجا و به چه کسی مراجعه کند.
در سال های گذشته سیل خرید کاالهای خارجی اعم از ضروری، غیرقابل ساخت در داخل، لوکس و تفریحی و حتی غیرضروری در جریان بوده 
است. هم اکنون هم علیرغم تحریم ها، همچون گذشته از کشورهائی که ما را تحریم کرده اند- با این تفاوت که در حال حاضر بصورت قاچاق- خرید 
می کنیم و منتظر آن هستیم که اندکی گشایش ارزی داشته باشیم، مقداری نفت بفروشیم، کمی کار بانکی بین المللی ساده شود، تا دوباره از همان ها 
که دشمن می نامیم خرید کنیم و باصطالح در کار مردم گشایش حاصل شود و طبیعی است دولت در پس این سیاست ها دغدغه فروش ارز و تامین 
ریال برای تامین بودجه ریالی را دارد و نه دولت و نه مجلس جرأت دست زدن به بودجه و مقابله با جنگ اقتصادی را ندارند و همه چیز را باری به هر 

جهت رها کرده اند.
مقررات پی در پی متفاوت و متناقض در مورد مجوز صادرات، مجوز خرید مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کارخانجات همه را سردرگم کرده است و 
جالب است بدانیم با مقررات تصویب شده تعداد صادرکنندگان 10 برابر شده است بدون آنکه مبلغ صادرات فزونی یابد. یعنی کارکنان بانک و گمرک 
و صنایع و سایر ادارات باید ده برابر کار کنند و ده برابر آدم های صادر کننده را مثال کنترل کنند.با توجه به افزایش قیمت ارز قیمت کاالهای خارجی 
مورد نیاز کارخانجات چند برابر شده و نیز قیمت کاالی تولید داخل هم به همین ترتیب باال رفته است در نتیجه سرمایه در گردش کارخانجات چند برابر 
شده است و کسی نیز پاسخگو نمی باشد. اینها تنها شمه ای از مسائل روز صنعت و معدن است و بیش از این در این فرصت قابل بازگوئی نمی باشد. شاید 
این هم مثل سایر مسائل کشور از جمله محیط زیست و مصرف سایشی منابع کشور اصال قابل طرح و بحث نباشد و روز به روز شاهد پس رفت باشیم.
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 85 درصد از محصوالت 
غذایی با استانداردها 
 مطابقت دارند/ کم فروشی در

۳ درصد از محصوالت غذایی
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع 
غذایی گفت:ســه درصد از محصــوالت غذایی از 
نظر نشانه گذاری و وزن مطابق استاندارد نیستند 
و با آنها برخورد می شود.غالمرضا امینی مدیرکل 
دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی در 
حاشیه راه اندازی صدور سامانه حد مجاز آالینده ها 
در محصوالت کشاورزی در گفت وگو با فارس، در 
پاسخ به اینکه سالمت محصوالت مواد غذایی چقدر 
با استانداردهای تدوین شده ســازمان استاندارد 
مطابقت دارند، گفت: ۸۵ درصد محصوالت غذایی 

با اســتانداردهای وضع شده منطبق هستند و ۱۵ 
درصد مطابقت ندارند.وی اضافه کرد: ســه درصد 
از محصــوالت غذایی از نظر نشــانه گذاری و وزن 
طبق استانداردهای ما نیســتند و با آنها برخورد 
می شود.مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد 
صنایع غذایی گفت: ۱۲ درصد محصوالت غذایی 
هم مشکالت سیستمیک دارند و ارتباطی به خود 
مواد غذایی ندارد یعنی مدیران حضور ندارند و یا 
از نظر شرایط مکانی تولید و غیره مشکالتی وجود 
دارد.نظر این مقام مسئول درباره استاندارد شامل 
استانداردهای سالمت، استانداردهای ابنیه، حضور 
کارشناســان، رعایت موارد بهداشــتی در محل و 

مسائلی از این قبیل است.
 سازمان  تعزیرات مسئول کم فروشی ها 

و کاهش وزن محصوالت لبنی است
نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد 
هم در پاسخ به این ســؤال که در حوزه لبنیات 
چه میزان از استانداردهای تدوین شده انحراف 
وجود دارد، گفت: ســازمان  تعزیرات مســئول 
کم فروشی ها و کاهش وزن محصوالت لبنی است 
و ما نظارتی در این زمینــه نداریم.وی ادامه داد: 
سازمان ملی استاندارد تنها اینها را کنترل می کند 
و آمارهایی که رسانه ها در مورد کم فروشی ها بیان 
کردند صحت ندارد.وی در پاسخ به این پرسش 
که آمار دقیق شما چیست تا اطالع رسانی درست 

شود، گفت: اطالعات دقیقی ندارم ولی می دانم 
که همانند آمارهایی که در رســانه ها اعالم شده 
نیست.گفته های پیروزبخت ناظر به این نکته است 
که پیش از در حوزه لبنیات اعالم شده بود طبق 
بررسی لبنیاتی ها در شیر ۱۰ درصد و در ماست 

۱۴ درصد کم  فروشی کرده اند.

 دبیر ستاد تنظیم بازار خبر 
داد: قیمت لبنیات افزایش 

یافت
دبیر ســتاد تنظیم بــازار از افزایــش قیمت 
محصوالت لبنی در راســتای بــاال رفتن قیمت 
شــیر خام خبر داد و گفت: از طــی هفته های 
گذشــته و پس از ابالغ این مصوبه، قیمت ســه 
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محصول پرلبنی مانند شــیر، ماســت و پنیر نیز 
افزایش یافته است. به گزارش ایسنا، نیمه خرداد 
ماه امســال رضا باکری – دبیــر انجمن صنفی 
صنایع لبنی – اعــالم کرد که با توجه به افزایش 
هزینه های تولید، قیمت های جدید پیشــنهادی 
خود برای افزایش ۱۴ درصــدی قیمت لبنیات 
را به ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید 
کنندگان ارائه دادیم که بعد از بررســی و تأیید 
از سوی این سازمان به ســتاد تنظیم بازار برای 
تصویب و ابالغ ارســال خواهد شد.در این راستا 
عباس قبــادی – معاون وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت و دبیر ستاد تنظیم بازار – به ایسنا گفت: 
در چهلمین جلســه کارگروه تنظیم بازار مورخ 
۲۲ خرداد ماه مصوب شــد که قیمت محصوالت 
لبنی پرمصرف شامل شیر، ماست و پنیر افزایش 
یابد کــه البته هر کــدام از ایــن محصوالت در 
اندازه ها و حجم های تعیین شده قیمت متفاوتی 
دارد و براســاس همین مصوبه قرار شــد قیمت 
محصوالت لبنی مذکور در دیگر اندازه ها به تناسب 
وزن و درصد چربی توسط سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولید کنندگان تعیین و ابالغ شــود.
وی با بیان این که قیمت محصوالت لبنی در سایر 
استان ها نیز براســاس میانگین نرخ خرید شیر 
خام توســط صنایع لبنی و براساس تصمیمات 
کارگروه تنظیم بازار استان در سقف قیمت های 
ابالغی تعیین خواهد شد، گفت: هم اکنون وضعیت 
بازار لبنیات نســبتاً مســاعد بوده و همه تولید 
کنندگان برهمین اســاس محصــوالت خود را 

عرضه می کنند.

توقف واردات برنج/ ۱۰۰ هزارتن برنج 
در گمرک بالتکلیف مانده است

دبیر اجرایی انجمــن واردکنندگان برنج ایران 
از اجرای ممنوعیت واردات برنج توســط وزارت 
جهادکشــاورزی خبر داد.  مسیح کشــاورز در 

گفت وگو بــا خبرنــگار اقتصادی ایلنــا با اعالم 
این خبر، افزود: ممنوعیــت برنج همراه با توقف 
تخصیص ارز توسط بانک مرکزی از دو هفته پیش 
اعمال شده است.وی یادآور شــد: جلوگیری از 
واردات برنج در حالی است که در ابتدای خردادماه 
سال جاری وزارت جهاد کشاورزی در ابالغیه ای 
رسمی واردات این محصول را آزاد و اعالم کرده 
بود که بر خالف سال های گذشته امسال در فصل 
برداشت، برنج وارد کشور می شود.کشاورز اعمال 
ممنوعیت بدون اعالم قبلی را به شدت بر تنظیم 
بازار این محصول موثر دانست و گفت: این تصمیم 
یک طرفه و توسط وزارت جهادکشاورزی گرفته 
شده؛ بطوری که وزارت صمت و سازمان حمایت 
با آن مخالفت کرده است.وی میزان واردات برنج 
از ابتدای ســال تا کنون را ۶۰۰ هزار تن عنوان 
کرد.به گفته کشاورز، از این میزان ۴۵۰ هزار تن 
آن مصرف و تنها ۱۵۰ هزار تن باقی مانده است.

دبیر اجرایــی انجمن واردکننــدگان برنج ایران 
گفت: اکنون ۱۰۰ هزارتن برنج در گمرک مانده 
و تعیین تکلیف نمی شود.کشاورز در پایان میزان 
متوسط ســرانه ماهانه مصرف برنج در کشور را 
یک صد و ۲۰ هزار تن عنوان کرد که در برخی از 
ماه های خاص سال مانند: رمضان، محرم و صفر 

افزایش می یابد.

برنامه ای برای افزایش قیمت نان 
وجود ندارد

دبیر ستاد تنظیم بازار اعالم کرد که پیشنهادات 
اتحادیه نانوایان برای افزایش قیمت نان در حال 
بررسی است، اما فعاًل هیچ برنامه ای برای اجرایی 

کردن این پیشنهاد وجود ندارد.
سال های گذشته همواره مساله افزایش قیمت 
نان مطرح بوده و یک بار هم که در ســال ۱۳۹۶ 
ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت نان را ابالغ کرد، 
رئیس جمهوری پس از چنــد روز این تصمیم را 

برگرداند و مصوبه را لغو کرد، البته در سطح شهر 
قیمت نان طی سال های گذشته بدون مصوبه و 
با بهانه های مختلف افزایش یافته اســت.در این 
شــرایط در پی اعالم بیژن نوروزمقدم – رئیس 
اتحادیه نانوایان سنتی – مبنی بر احتمال افزایش 
قیمت رســمی نان، عباس قبادی – معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و دبیر ستاد تنظیم بازار 
– در این باره به ایســنا گفت: هنوز هیچ تصمیم 
و برنامه ای برای افزایش قیمت نان نداریم و تنها 
پیشنهادات اتحادیه نانوایان برای بررسی افزایش 
هزینه هــای تولید و تجدیدنظــر در قیمت نان، 
در حال بررسی اســت.وی افزود: همه اتحادیه ها 
می توانند در شــرایطی که هزینه های تولیدشان 
افزایش یافته است، پیشــنهادات و آنالیز قیمت 
خود را به ســتاد تنظیم بازار اعــالم کنند. این 
پیشنهادات مورد بررسی قرار گرفته و در صورت 
تأیید، برای افزایش قیمت آنهــا تصمیم گرفته 
خواهد شد.رئیس اتحادیه نانوایان سنتی با تاکید 
بر این که موضوع افزایش قیمت نان جدی نیست، 
اظهار کرد: اگــر بخواهیم قیمت نان یا هر کاالی 
دیگری را افزایش دهیم، قطعاً پس از بررسی های 
الزم آن را به اطالع مســئوالن و رئیس جمهوری 
می رســانیم تا همچون گذشــته ناهماهنگی در 
افزایش قیمت نان به وجــود نیاید اما هنوز هیچ 

تصمیمی برای این موضوع وجود ندارد.

مدیرعامل صنایع شیر ایران: برای 
حفظ قدرت خرید محصوالت لبنی 

در سبد مصرف خانواده ها تالش 
می کنیم/ کیفیت محصوالت را 

افزایش و هزینه های سربار را کاهش 
می دهیم

مدیرعامل صنایع شیر ایران گفت: تمام تالش 
خود را معطوف به افزایــش کیفیت و کم کردن 

هزینه های سربار خواهیم کرد.
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 ابراهیم حسینی مدیر عامل شرکت صنایع شیر 
ایران در خصوص استراتژی و برنامه های شرکت 
صنایع شیر ایران در قبال افزایش قیمت ها گفت: 
با توجه به تصویب افزایش شیر خام که متأثر از 
شرایط اقتصادی کشور هست، صنایع شیر ایران 
به دلیل رســالتی که برای خود در حوزه افزایش 
سرانه مصرف شیر و فرآورده های لبنی در کشور 
قائل است؛ تمام تالش خود را معطوف به افزایش 
کیفیت و کم کردن هزینه های سربار خواهد کرد 
تا بتواند قدرت خرید شــیر و محصوالت لبنی را 
در ســبد مصرف خانواده ها حفظ کند. از این رو 
متأسفانه علیرغم میل باطنی؛ برای تداوم تولید 
ناگزیر به اجرای سیاست ها و برنامه های مصوب 

تنظیم بازار خواهد بود.
حسینی با تشــریح اینکه افزایش قیمت ها در 
سال گذشــته متأثر از چه مواردی بود، گفت: در 
سال گذشته موارد متعددی در افزایش قیمت ها 
دخیل بوده است. از جمله عدم عرضه مناسب مواد 
پتروشیمی و یا عدم کنترل قیمت آن و افزایش 
قیمت کرایه های حمل و نقل؛ البته افزایش قیمت 
مواد اولیه بسته بندی و قیمت نهاده های دامی نیز 
تأثیر بســیاری روی تولید داشته و به تبع شاهد 
افزایش هزینه تمام شــده محصوالت بوده ایم به 
طوری که سال گذشــته قیمت مواد پتروشیمی 
آزاد شد و همین امر قیمت ها را از ۴ هزار تومان 
به ۳۰ هزار تومان باال برد و مواد بســته بندی نیز 
با رشــد ۳ تا ۷ برابری مواجه شد. البته امسال با 
افزایش ۳۵ درصــدی حقوق کارگران نیز مواجه 
بودیم کــه واقعاً به خاطر شــرایط اقتصادی که 
دشمنان برای کشور ایجاد کردند، افزایش حقوق 
کارگران عزیز برای کنترل معیشت خانواده بزرگ 

پگاه و دیگر شرکت ها ضروری بود.
وی ادامه داد: با توجه به همه این موارد، افزایش 
نسبی قیمت محصوالت لبنی برای تداوم چرخه 
تولید و اشــتغال اجتناب ناپذیــر خواهد بود که 
امیدواریــم با حمایت های دولــت و تالش هایی 
که ارکان دولت دارند شــاهد توقف روند افزایش 
قیمت ها در تمام صنایع شــیر باشیم تا انشاءاهلل 
دسترســی مردم به محصوالت سودمند از حیث 

توانمندی برای خرید کماکان فراهم شود.
حســینی تاکید کرد: شــرکت پگاه به عنوان 
بزرگتریــن تولید کننــده محصــوالت لبنی و 
در چهارچــوب مســئولیت های اجتماعی خود 
برنامه هایی در خصــوص حمایت از خانواده های 
کم برخوردار در مناطق محروم کشــور دارد تا با 
حمایت های هدفمند، بتواند امکان اســتفاده از 

محصوالت استراتژیک در حوزه سالمت مانند شیر 
و لبنیات را در میان اقشار کم توان جامعه بیشتر 

مورد توجه قرار دهد.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری 
معاونت علمی اعالم کرد؛اجرای 

برنامه توسعه استانداردهای 
پروبیوتیک تا دوسال آینده

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری گفت: بخشــی از 
استانداردهای محصوالت پروبیوتیک با همکاری 
ســازمان اســتاندارد تدوین و در اختیار برخی 
سازمان ها قرارداده شــده است اما بین یک تا دو 
سال طول خواهد کشید که این تصمیم تبدیل به 

یک برنامه اجرایی شود.
مصطفی قانعی افــزود: وقتی در ســطح دنیا 
استانداردی در این خصوص نباشد و کشورهای 
دیگر نیز استانداردی تنظیم نکرده باشند، کار ما 
که برای اولین بار است این استانداردها را تنظیم 

می کنیم، مشکل است.
ز باکتری هــای  پروبیوتیک هــا گروهــی ا
فلور روده انســان هســتند که عــالوه بر کمک 
به گــوارش، مولکول های پیچیــده و ترکیباتی 
مانند ویتامین هــا و آنتی بیوتیک های مختلفی 
 را تولیــد می کنند کــه برای بدن مفید اســت.

اداره غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد و سازمان 
بهداشــت جهانی، پروبیوتیک را اینگونه تعریف 
می کند که پروبیوتیک ها میکروارگانیســم های 
زنده ای هســتند کــه مصرف کافی آنها ســبب 
نمایان شدن اثرات سالمت بخش در بدن میزبان 

می شود.
وی اظهــار داشــت: در تنظیــم بســیاری از 
استانداردها، اســتانداردهای مربوطه در اروپا و 
آمریکا مالک اســت و ما از این اســتانداردها بر 
اساس نیاز کشور استفاده می کنیم، اما استاندارد 

محصوالت پروبیوتیک، خلق اســتاندارد اســت 
بنابراین زمان بر است.

قانعــی افــزود: در حــال حاضر بخشــی از 
اســتانداردهای محصوالت پروبیوتیک تدوین و 
تقدیم سازمان اســتاندارد شده است، همچنین 
با سازمان غذا و دارو نیز مذاکراتی در این زمینه 
صورت گرفته که این سازمان نیز این استانداردها 

را در دستور کار خود قرار دهد.
وی در خصوص اینکه آیا ایران اولین کشوری 
است که به این حوزه ورود کرده است، گفت: در 
دنیا نیازی برای ورود به این حوزه ندیده اند زیرا 
روال به این صورت است که وقتی چیزی بی ضرر 
اســت، ضرورتی برای تدوین اســتاندارد وجود 
ندارد، همین که سالمت آن تأیید می شود دیگر 

استفاده آن دست خود فرد است.
قانعی با بیان اینکه این محصوالت سالم است 
و آسیبی به کســی نمی رســاند، افزود: اکنون 
محصوالتی که در بازار عرضه می شوند، استاندارد 
دارند اما در ستاد توسعه زیست فناوری به دنبال 
توسعه این استاندارد هستیم، از این رو این اقدام 
با همکاری سازمان استاندارد در حال انجام است 
که با تدوین آن در استانداردســازی محصوالت 

پروبیوتیک دنیا نیز شریک خواهیم شد.

افزایش یک هزار تومانی نرخ تخم 
مرغ در بازار/۶۰۰ تن تخم مرغ مازاد 

از سطح بازار جمع آوری شد
رئیس هیئــت مدیره اتحادیه مــرغ تخم گذار 
استان تهران گفت: متوســط نرخ هر کیلو تخم 
مرغ با افزایش یک هزار تومانی از درب مرغداری 

۶۴۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان است.
ناصر نبی پــور، رئیس هیئت مدیــره اتحادیه 
مــرغ تخم گذار اســتان تهــران در گفت وگو با 
خبرنگار صنعت، تجــارت و کشــاورزی گروه 
اقتصادی باشــگاه خبرنگاران جوان، از افزایش 
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یک هزار تومانی نرخ تخم مرغ در بازار خبر داد و 
گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب 
مرغداری ۶ هــزار و ۴۰۰ تا ۶ هزار و ۵۰۰ تومان 
است.وی جمع آوری مازاد و صادرات تخم مرغ را 
عامل اصلی افزایش قیمــت در بازار اعالم کرد و 
افزود: براساس آخرین آمار، ۲ تا ۳ هزار تن تخم 
مرغ به کشــور های عراق و افغانستان صادر شده 
است.نبی پور ادامه داد: تاکنون ۵۰۰ تا ۶۰۰ تن 
تخم مرغ مازاد بازار با نــرخ اولیه ۵ هزار و ۵۰۰ 
تومان از مرغداران خریداری شــده که در ادامه 
این روند، نرخ تخم مرغ افزایش خواهد یافت.این 
مقام مسئول با اشاره به اینکه محدودیتی در جمع 
آوری مازاد تخم مرغ از ســطح بازار وجود ندارد، 
بیان کرد: با توجه به زیان چشمگیر مرغداران در 
ماه های اخیر، از پشتیبانی امور دام تشکر می کنیم 
که به کمک مرغداران آمد تا آنها بتوانند به تولید 
ادامه دهند.وی قیمت تمام شــده هر کیلو تخم 
مرغ را ۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم کرد و گفت: با 
استمرار مازاد جمع آوری تخم مرغ از سطح بازار 
انتظار می رود که به قیمت تمام شــده محصول 
برسیم.رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار 
استان تهران تولید ماهانه تخم مرغ در کشور را 
۲ هزار و ۷۰۰ تا ۲ هــزار و ۸۰۰ تن اعالم کرد و 
افزود: ماهانه ۷ تا ۸ هــزار تن از میزان تخم مرغ 
تولیدی مازاد بر نیاز کشور است که برای کاهش 
زیان مرغداران باید به بازار های هدف صادر شود.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: در هفته های 
اخیر مرغداران به ســبب زیان انباشــته تولید، 
مرغ های جوان خود را به کشتارگاه فرستادند، به 
همین دلیل وزیر جهاد کشاورزی از پشتیبانی امور 
دام خواست تا با مباشرت اتحادیه میهن، اقدام به 
جمع آوری تخم مرغ مازاد از ســطح بازار کند.به 
گفته نبی پور، با توجه بــه جمع آوری تخم مرغ 
مازاد از ســطح بازار و بازشدن مرز های صادرات، 
چند روزی است که تولیدکنندگان به سبب بهبود 

نسبی قیمت محصول می توانند نفس بکشند.
رئیس هیئــت مدیره اتحادیه مــرغ تخم گذار 
اســتان تهران با بیــان اینکه بــازار نهاده های 
دامی نسبت به قبل تا حدودی بهبود یافته است، 
اظهار کرد: با وجود فراوانی نهاده در بنادر و انبارها، 
اما مشکالت حمل و نقل همچنان استمرار دارد 
که همین امر منجر بــه کمبود مصنوعی در بازار 
شــده اســت، از این رو امیدواریم دولت هر چه 

سریع تر مشکل حمل و نقل را حل کند.
وی نرخ کنونی هر کیلو ذرت را یک هزار و ۷۰۰ 
و کنجاله سویا را ۳ تا ۳ هزار و ۲۰۰ تومان اعالم 

کرد و گفت: این در حالی است که در هفته های 
اخیر هر کیلو کنجاله سویا با نرخ ۵ هزار و ذرت ۲ 

هزار تومان به مرغدار عرضه می شد.
نبی پور در پایان بــا بیان اینکه برای حمل هر 
کیلو تخم مرغ، مرغدار باید رقمی حدود ۷۰۰ تا 
۷۵۰ تومان هزینه بپردازد، تصریح کرد: هم اکنون 
مرغداران برای حمل هر کیلو نهاده دامی از بنادر 
۲۶۰ تومان کرایــه می پردازند که این افزایش ۲ 
برابری قیمت در هزینه تمام شــده تولید تاثیر 

بسزایی دارد.

کاهش 5۰ درصدی صادرات پسته 
طی دوماهه امسال

یکی از صادرکنندگان خشــکبار کشور گفت: 
بر اســاس آمار گمرک جهوری اســالمی ایران 
صادرات پسته در ماه های فروردین و اردیبهشت 
۲۰ هزارتن بوده که نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته ۵۰ درصد کاهش داشته است.
»اسداهلل عسگر اوالدی« درباره وضعیت تولید 
و صادرات افزود: براســاس آمــار گمرک در دو 
ماهه اول سال گذشــته ۴۰ هزارتن پسته انواع 
پســته کله قوچی، احمد آقایی، اکبری و فندقی 
به کشورهای هدف صادر شده است.وی مجموع 
صادرات پسته در سال گذشــته را ۱۵۰ تا ۱۶۰ 
هزارتن اعالم کــرد و اظهار داشــت: اکنون ۲۰ 
هزارتن دیگر پسته سال گذشــته ذخیره داریم 
که تا قبل از شــروع فصل برداشت صادر خواهد 
شد.مشــکالت صادر کنندگان خشکبار طی ۱۰ 
روز آینده تعیین تکلیف می شوداین فعال بخش 
خصوصی علت اصلی کاهش حجم صادرات پسته 
را مشکل در نقل و انتقال پول و پیمان سپاری ذکر 
کرد و گفت: اکنون صادرات محصوالتی همچون 
خشکبار طبق شرایط بانک مرکزی با محدودیت 
انجام می شود؛ ما خود براین باوریم که ارز ناشی 
از صادرات باید به چرخه اقتصاد باز گردد.عسگر 

اوالدی گفت: طبق پیشنهاد صادرکنندگان به هر 
میزان که صادرات انجام می شود پروانه صادراتی 
را به واردکنندگان بفروشیم و در مقابل کاال وارد 
شود که تاکنون بانک مرکزی به این موضوع عمل 

نکرده است.
وی اظهارداشــت: بنابراین تقاضــا کردیم این 
موضوع هفته آینده با برگزاری جلسه ای با بانک 
مرکزی بررسی و در نهایت تا ۱۰ روز آینده تعیین 

تکلیف شود.
 پیش بینی تولید 250 هزارتن پسته

وی فصل برداشت پســته تازه را از ۱۵ شهریور 
جاری عنوان کرد و گفت: امسال به دلیل شرایط 
بارندگی های مناســب وضعیت تولید در باغات 
کرمان را مطلوب ارزیابی می شود.عســگراوالدی 
پیش بینی کرد: امسال بین ۲۲۰ تا ۲۵۰ هزارتن 
محصول در سطح ۳۸۰ هزار هکتار تولید خواهد 
شــد که باید با حجم ۱۶۰ هزارتن مشــابه سال 
گذشته صادرات انجام شود تا بازارهای صادراتی 
ما از دســت نرود.وی با بیان اینکه هر تن پسته 
در بازارهای جهانی بین ۸ تا ۹ هزار یورو معامله 
می شود، افزود: هم اکنون نیز قیمت هر کیلوگرم 
پســته کله قوچی و اکبری در بازار داخلی ۱۴۰ 
هزارتومان و ســایر ارقام حدود ۱۲۰ هزارتومان 

است

برنج ایرانی در رکود و سکوت بازار 
ارزان شد

قیمت برنج ایرانی به سبب نزدیک شدن فصل 
برداشت، لغو ممنوعیت واردات و ذخیره مناسب 

در انبارها ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است.
قاسمعلی حسنی دبیر کل بنکداران مواد غذایی 
از کاهش قیمت برنج ایرانی خبر داد و گفت: در 
هفته های اخیر قیمت برنج به ســبب سودجویی 
عوامل واســطه و صادرات به طور کاذب در بازار 
افزایش یافت اما هم اکنون به سبب نزدیک شدن 
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به فصل برداشت، لغو ممنوعیت واردات و میزان 
مناسب برنج مانده در انبارها، قیمت برنج ۱۰ تا 
۱۵ درصد نسبت به یک ماه اخیر کاهش داشته 
اســت.وی افزود: با وجود کاهش تقاضا و مصرف 
حبوبات در فصل تابستان، نوســان چندانی در 
بازار وجود ندارد. حسنی از رکود و سکوت حاکم 
بر بازار اقالم اساسی خبر داد و گفت: با توجه به 
شرایط کنونی عرضه و تقاضا و فصل برداشت اقالم 
حبوبات، شکر، برنج و… در تابستان پیش بینی 
می شود که نوسان خاصی در بازار رخ ندهد.دبیر 
کل بنکداران مواد غذایی درباره آخرین وضعیت 
بازار شکر بیان کرد: در ماه های اخیر قیمت شکر 
به باالترین حد خود رســید بــه طوریکه عوامل 
واسطه و سودجو از عرضه هر کیلو شکر با نرخ ۱۰ 
هزار تومان به مصرف کننده سودهای بادآورده ای 
به جیب زدند، اما هم اکنون با توزیع شکر با نرخ 
مصوب، قیمت آن در بازار آزاد ۶۰ درصد کاهش 
یافته اســت که امیدواریم روند نزولی قیمت تا 
رسیدن به نرخ مصوب ادامه یابد.وی با اشاره به 
اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کاال 
آفتی برای اقتصاد کشور است، گفت: اختصاص 
ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کاال تنها برای عده ای 
سودجو و رانت خوار درآمدهای میلیاردی ایجاد 
کرده اســت، در حالیکه هیچ نفعی برای مصرف 
کننده نهایی ندارد. این مقام مســئول در پایان 
تصریح کرد: اگر مسئوالن دولتی و وزارت خانه ها 
اجازه دهند تا عرضه و تقاضــا قیمت را در بازار 
تعیین کند، بدون تردید به ســبب ایجاد رقابت 
میان تولیدکنندگان به ثبات قیمت کاال در بازار 

خواهیم رسید.

صادرات چای هند به ایران ۲.5 برابر 
شد

در فاصله ژانویه تا آوریل سال جاری ، صادرات 
چای هند به ایران بــه ۲۲.۴۹ میلیون کیلوگرم 

رسید که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 
افزایش ۱۵۰ درصدی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی 
)اگروفودنیوز(؛ به نقل از اسین ایج، در حالی که 
به خاطر تحریم های اقتصادی آمریکا، بی ثباتی 
تجارت بین ایــران و هند رو به افزایش اســت ، 
صادرات چای به ایران ۱۵۰ درصد افزایش یافته 

است.
در فاصله ژانویه تا آوریل سال جاری ، صادرات 
چای به ایران به ۲۲٫۴۹ میلیون کیلوگرم افزایش 
یافت. سال گذشــته در این مدت هند ۹ میلیون 
کیلوگرم چای به ایران صادر کرده بود. در ۴ ماه 
اول ســال جاری ، این کشــور ۷۲٫۵ درصد کل 
صادرات سال گذشــته صادرات داشته است. در 
۲۰۱۸ هند کاًل ۳۱ میلیون کیلوگرم چای صادر 

کرد.
پاریمال شــاه، معاون اینترنشنال اوپریشنز ای 
کی گروپ گفت:»ایران دومین واردکننده بزرگ 
چای هند بعد از روســیه اســت. پس از تحریم 
ایران توســط آمریکا، عدم اطمینان زیادی بین 
واردکنندگان ایران و صادرکنندگان هندی وجود 
دارد که بیشتر آن بر سر ثبت سفارش ها و انتقال 
محموله هاست.  تا آوریل رشــد ۱۵۰ درصدی 
وجود داشت و طی دو ماه گذشته شاهد تقاضای 
باالی چای از سوی تاجرانی هستیم که از طرف 

واردکنندگان ایرانی خرید می کنند«.
ایران چای ارتدوکس آسام وارد می کند. قیمت 
این نوع چای ۳۰ تا ۳۵ روپیه در هر کیلوگرم در 

مزایده اخیر کلکته افزایش یافته است.
عامل دیگری که از  صادرات چای هند به ایران 
حمایت می کند،  قیمــت باالتر چای ارتدوکس 
سریالنکا است. به خاطر هزینه باالتر کارگر، چای 
سریالنکا در حال حاضر ۱٫۲۵ تا ۱٫۵ دالر گران تر 
از ارتودوکس آسام است. سریالنکا هم به  ایران 

چای صادر می کند.
شاه عقیده دارد از ترس توقف صادرات به ایران 
در آینده نزدیک ، صادرکنندگان به دنبال کانال 
های جدید هستند. حتی اگر نتوانند کانال های 
جدیدی بیابند ،صادرات چای به ایران نسبت به 
سال گذشــته به خاطر محموله های صادر شده 
قبلی بیشــتر خواهد بود. ولــی در این صورت ، 

صادرات در سال آینده کاهش می یابد.
هند هر ســال ۱۳۵۰ میلیون  کیلوگرم چای 
تولید می کند که حــدود ۶۵۰ میلیون کیلوی 
آن انواع ارتودوکس آسام است. از کل تولید هند 
، ۱۷ تا ۱۸ درصد صادر می شود و بقیه به مصرف 

داخلی می رسند. نبود ایران به عنوان یک خریدار 
بدون شــک بر دورنمای صنعت چای هند تاثیر 

می گذارد.

واردات مرغ و تخم مرغ از ایران به 
هرات ممنوع شد

والی هرات گفــت: به دلیل حمایــت از تولید 
داخلی واردات هر گونه مرغ و تخم مرغ به هرات 

ممنوع شده است.
به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری 
فارس، پس از شکایت های گســترده مسئوالن 
مرغداری هــای هرات مبنی بر قاچاق گســترده 
مرغ و تخم مرغ به از کشورهای خارجی که سبب 
کاهش تولید این محصول شده، این افراد خواهان 

برخورد با قاچاق آن شدند.
از ســوی دیگــر »عبدالقیوم رحیمــی« والی 
هرات پس از نشســت بــا اعتــراض کنندگان 
به واردات قاچاق گوشــت مــرغ و تخم مرغ به 
هرات در گفت وگو با خبرنگار ســایت افغانستان 
خبرگــزاری فــارس گفت: پــس از بررســی 
شکایت هایمســووالن مرغداری های هــرات 
به مسووالن گمرک و پلیس مرزی هرات دستور 
داده شــد تا واردات مرغ و تخم مرغ به هرات را 

ممنوع کنند.
»ضیاالحــق رحمانــی« رئیــس اتحادیــه 
مرغداری های هرات در این مورد گفت: در هرات 
نزدیک به ۳ هزار مرغداری فعالیت می کنند که 
از سوی بخش خصوصی نزدیک به ۱ میلیارد دالر 

در این بخش سرمایه گذاری شده است.
وی تاکید کرد: واردات قاچاقی مرغ و تخم مرغ 
از کشور ایران و دیگر کشورها به هرات از یک سو 
خسارات مالی گسترده ای را به آنها وارد کرده و از 
سوی دیگر توان رقابت را از تولید کنندگان مرغ 

و تخم مرغ در هرات گرفته است.
رئیس اتحادیه مرغداری های هرات ادامه داد: 
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همچنین به دلیل شیوع آنفوالنزای مرغی در ایران 
واردات از این کشور ممنوع شده است.

عبدالصبــور رحمانی رئیس اداره کشــاورزی 
هرات گفت: فعالیت هــای مرغداری ها در هرات 
ثابت کرده که نیاز بازار داخلی را فراهم می کند و 
نیازی به واردات این تولیدات از کشورهای دیگر 

به هرات نیست.

برنج در صدر کاالهای اساسی 
وارداتی/ شکر، کره، کنجاله سویا 

بیشترین افزایش واردات را داشته اند
بررسی آمارهای تجارت خارجی نشان میدهد، 
تا اواخــر خرداد ماه، در حالی کــه برنج در صدر 
کاالهای اساســی وارداتی قرار گرفته، شکر خام، 
کره، کنجاله سویا بیشــترین افزایش واردات را 

داشته اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، 
بررســی آمار تجارت خارجی کشــور از ابتدای 
سال جاری تا ۲۵ خرداد ماه نشــان می دهد که 
برنج خارجی، ذرت، انواع دانه های روغنی )سویا(، 
دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشــکی و 
کنجاله ســویا، روغن های خوراکی نیمه جامد و 
مایع و خام، کره با بسته بندی بیش از ۵۰۰ گرم، 
جو و شکر خام، گوشت قرمز سرد، چای خشک، 
گوشــت قرمز گرم و حبوبات به ترتیب بیشترین 

میزان واردات را طی این مدت داشته اند.
بنابراین گــزارش برنج بــا ارزش ۶۶۳ میلیون 
دالر در صدر کاالی اساســی قرار دارد به طوری 
که نســبت به مدت مشــابه ســال گذشته ۸۵ 
 و ۱۱ صــدم درصــد افزایش را نشــان می دهد.

ذرت ازجمله کاالهای اساســی است که در رتبه 
دوم جای دارد و طی این مــدت به میزان ۵۲۳ 
میلیون دالر به کشورمان وارد شده است و از نظر 
 ارزشی ۲۸ و ۹۰ صدم درصد افزایش داشته است.

رزش دالری  یــد: ا فزا یــن گــزارش می ا ا

انــواع  دانه های روغنی )ســویا( به کشــورمان 
طی این مــدت ۳۴۶ میلیون دالر بــوده که از 
نظر وزنــی ۴۹ صــدم درصد نســبت به مدت 
 مشــابه ســال گذشــته افزایش داشــته است.

براساس این گزارش دارو و تجهیزات و ملزومات 
ضروری پزشکی از دیگر کاالهای اساسی است که 
با حجم ۴ هزار و ۱۵۱ تن و به ارزش ۳۳۳ میلیون 
دالر طی مدت مذکور وارد کشور شده است که 
از نظر وزنــی ۴۹ و ۴۰ صدم درصــد و از حیث 
 ارزش ۱۲ و ۴۵ صدم درصد رشــد داشته است.
این گــزارش حاکــی اســت کنجاله ســویا با 
حجــم ۷۵۳ هــزار و ۴۶ تــن بــه ارزش ۳۳۱ 
میلیــون دالر طــی ایــن مــدت وارد کشــور 
شده اســت که از نظر ارزشــی با افزایش ۲۳۶ 
 و ۷۸ صــدم  درصــدی همــراه بــوده اســت.

روغن هــای خوراکی نیمه جامــد و مایع  و خام 
از دیگر کاالهای اساسی است که به حجم ۳۳۶ 
هزار و ۱۴۲ تن و با ارزش ۲۶۰ میلیون دالر وارد 
کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
با افزایــش ۵۹ و ۴۳ صدم درصدی وزنی و ۴۷ و 
 ۵۱ صدم درصدی از نظر ارزشــی داشته است.
شایان ذکر است که کره با بســته بندی بیش از 
۵۰۰ گرم با رشــد چشــمگیر ۳۷۵ و ۸۳ صدم 
درصــدی از نظــر ارزشــی و ۴۱۰ و ۲۵ صدم 
درصدی از حیث وزنی نســبت به مشــابه سال 
گذشته همراه بوده اســت به طوری که واردات 
این کاال طــی مدت مذکور با حجــم ۴۱ هزار و 
 ۲۶۳ تن و به ارزش ۲۶۰ میلیون دالر بوده است.

جــو از دیگر کاالهــای اساســی اســت که با 
میــزان ۷۱۷ هــزار و ۷۴۳ تن بــه ارزش ۱۹۱ 
میلیون  دالر وارد کشــورمان شــده اســت که 
با افزایــش ۳۵ و ۷۱ صدم درصــد وزنی و ۶۶ و 
 ۹۴ صدم درصدی ارزشــی مواجه بوده اســت.

ایــن گــزارش می افزایــد: واردات شــکر خام 
طی این مدت بــا حجم ۴۹۶ هــزار و ۲۲۹ تن 
بــه ارزش ۱۷۴ میلیون دالر بوده کــه افزایش 
چشــمگیر ۶۰۲ و ۱۵ صــدم درصــدی وزنی و 
۴۳۹ و ۲۴ صدم درصدی از نظر ارزشــی نسبت 
 به مدت مشــابه ســال گذشته داشــته است.

واردات گوشــت قرمز ســرد با حجــم ۳۱ هزار 
و ۱۱ تــن بــه ارزش ۱۲۷ میلیــون دالر طی 
این مدت وارد کشــور شــده اســت که نسبت 
به مدت مشابه ســال گذشــته ۳۶ و ۹۹ صدم 
درصــد از نظر وزنــی و ۲۷ و ۵۵ صــدم درصد 
 از حیــث ارزشــی افزایــش را نشــان می دهد.
بنابراین گزارش واردات چای خشــک به میزان 

۲۲ هزار و ۳۰۱ تن و به ارزش ۱۰۸ میلیون دالر 
بوده که نسبت به مدت مشــابه سال گذشته به 
ترتیــب ۱۰۳ و ۵ صدم درصد وزنی و ۱۰۸ و ۳۸ 
 صدم درصد ارزشــی با افزایش همراه بوده است.
گوشت قرمز سبک گرم از دیگر کاالهای اساسی 
اســت کــه واردات آن از ابتدای ســال جاری تا 
۲۵ خــرداد ماه با حجــم ۷ هــزار و ۷۷۸ تن و 
 بــه اررزش ۵۱ میلیــون دالر بــوده اســت.

این گــزارش در ادامه می افزایــد، میزان واردات 
حبوبات طی مدت مذکور ۴۸ هزار و ۸۸۱ تن به 
ارزش ۴۵ میلیون دالر بوده که بیانگر افزایش ۶ 
و ۴۰ صدم درصدی وزنی نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته می باشد.

دبیر ستاد تنظیم بازار خبر داد: 
مخالفت وزارت صنعت با حذف ارز 

دولتی/ برنج، روغن و شکر با ارز ۴۲۰۰ 
عرضه می شود

دبیر ســتاد تنظیم بازار ضمن ابــراز مخالفت 
نســبت به ایجاد تغییرات در پرداخت ارز ۴۲۰۰ 
تومانی، اظهار کرد که بــه صورت روزانه گزارش 

وضعیت بازار به مقامات ارائه می شود.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی 
)اگروفودنیوز(، مراســم روز ملی اصناف با حضور 
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت )صمت(، رئیس اتاق اصناف ایران 
و رئیس فراکســیون اصناف و رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی در محل سالن 

همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
در حاشــیه این مراســم عباس قبادی – دبیر 
ستاد تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت – در جمع خبرنگاران 
درباره مطرح شــدن موضوع حــذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی در جلسه سران سه قوه، گفت: ما به صورت 
روزانه گزارش وضعیت بازار را بــه مقامات ارائه 
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می کنیم و اثرات تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی به سایر 
ارزها را به مقامات مسئول نیز گزارش کردیم.

وی افزود: قرار نیســت اتفاق خاصی رخ دهد. 
اکنون شرایط همان شرایط قبل است و اگر قرار 
باشد اتفاق خاصی رخ دهد، حتماً اطالع رسانی 

می شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه برخی کارشناسان 
بر این باورند که این ارز به سفره مردم نمی رسد، 
تصریح کرد: به همین دلیل قرار است تجدیدنظر 
در این رابطه صورت گیرد، ولی این در مورد همه 

کاالها مصداق ندارد.
وی افزود: در مورد محصول برنج، روغن، شکر 
و نهاده های دامی با همان قیمت ۴۲۰۰ تومانی 
در بازار در حال عرضه است؛ ولی در مورد برخی 
محصوالت دالر ۴۲۰۰ تومانی پرداخت نمی شود، 
این در حالی اســت که در مــورد ماکارونی که 
افزایش قیمت گندم رخ داده است، قیمت هم به 
صورت طبیعی برای مصرف کننده باال رفته است.
قبادی ادامه داد: ما فعاًل اعتقاد داریم که نباید 
تغییرات خاصی رخ دهد و گزارش خود را به سران 

سه قوه دادیم.
معاون بازرگانــی داخلی وزیر صمــت درباره 
افزایش نرخ لبنیات نیــز گفت: اگر لبنیات باالتر 
از قیمت مصوب دولت و ستاد تنظیم بازار عرضه 

شود، تخلف است و حتماً برخورد می کنیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد که در حال حاضر 
قرار نیست عوارض صادراتی جدیدی ابالغ شود و 
اگر قرار است در این حوزه اتفاقی رخ دهد، حتماً 

اطالع رسانی خواهد شد.

نان چند نرخی شد!
نه تنها عرضه نان سفارشــی به اجبار از سوی 
برخی واحدهای نانوایی صــورت می گیرد، بلکه 
در مناطق مختلف شــهر برخی نانوایی ها به ویژه 
در رسته سنگک، قیمت های متفاوتی برای این 

محصول اعالم می کنند.
 به گزارش ایسنا، انگار قصه نان تمامی ندارد. در 
ماه های گذشته بارها اعالم شد که از کیفیت نان 
کاسته شده است و در کنار آن نان های سفارشی 
بیش از نان معمولی، در برخی از واحدهای صنفی 

نانوایی عرضه می شود.
عرضه نان سفارشــی به خودی خود بد نیست 
امــا زمانی که نــان معمولی آن چنان از ســوی 
واحدهــای صنفــی عرضه نمی شــود و کیفیت 
پخت نان معمولی هم قابل قبول نیســت، عرضه 
نان سفارشــی آن هم در برخی مــوارد به اجبار، 
اتفاق خوبی نیســت.در چند ســال اخیر همین 
نان سفارشــی به محــل درآمد بیشــتری برای 
واحدهای نانوایی بدل و عاملی شــده تا در کنار 
نان های کنجدی، نان سبزیجات و سبوس دار به 
واحدهای نانوایی و فهرست مصرف افزوده شود 
که البته این تنها راه افزایش درآمد در نانوایی ها به 
خصوص نانوایی های آزادپز نیست، زیرا یکی دیگر 
از راه های افزایش درآمد به ویژه در چند ماه اخیر، 
تغییر اندازه نان اســت که این اتفاق در نان های 

سنگک و بربری بیشتر دیده می شود.
بررسی های میدانی نشان از آن دارد که در چند 
وقت اخیر موقعیــت جغرافیایی محل قرارگیری 
نانوایــی در قیمت گــذاری نان هــای آزادپز هم 
تأثیرگذار اســت. به طور مثال نان سنگک ساده 
آزادپز در خیابان پیــروزی تهران ۱,۵۰۰ تومان 
عرضه می شود و قیمت نان یک رو کنجد ۲,۰۰۰ 
تومان و نان دورو کنجد ۳,۰۰۰ تومان است که 
همین نــان در منطقه جردن به ترتیب به قیمت 

۲۰۰۰، ۳۰۰۰ و ۵,۰۰۰ تومان عرضه می شود.
با این تفاسیر به نظر می رسد این تفاوت قیمت 
در سطح شهر عاملی می شود که گرانی به قیمت 
نان وارد شــود و نیاز به نظارت و بازرسی دقیق 

واحدهای بازرسی اصناف احساس می شود.
در این زمینه یک نانــوا در خیابان ظفر مدعی 
اســت کــه افزایش قیمت نــان بــه دلیل عدم 
دسترسی راحت به آرد، کنجد و سبوس است و 
در چند وقت اخیر آرد آزادپزی به سختی تأمین 

می شود.
حال با تمام این تفاســیر جای سوال است که 
چرا نظارت بر واحدهای نانوایی آنگونه نیست که 
واحدهای صنفی با روش های مختلف، به افزایش 

قیمت روی نیاورند؟
در این رابطــه بیژن مقدم – رئیــس اتحادیه 
نانوایان ســنتی گفت: دولت در انتهای دهه ۸۰ 
به این نتیجه رســید که باید در کنار واحدهای 

یارانه بگیر نانوایی، واحدهای آزادپز فعال باشند، 
از این رو واحدهای آزادپز به تعداد مشــخص در 
کشــور فعال شــدند که آرد آنها به صورت آزاد 

تأمین می شود.
وی ادامه داد: این واحدها به صورتی در سطح 
شــهر قرار گرفته اند که واحدهای یارانه بگیر در 
محدوده آنها قرار دارنــد و از نظر اقتصاد خانوار، 

هزینه کرد خرید نان را پوشش می دهند.
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی اظهار کرد: دولت 
قیمت ســقف و کف و قیمت دستوری برای نان 
واحدهای آزادپز در نظر نگرفته و واحدها با توجه 
به هزینه تمام شده و موقعیت جغرافیایی، نرخی 

برای محصوالت خود در نظر می گیرند.
مقدم خاطرنشــان کرد: تفاوت قیمت نان های 
سفارشی در محله های مختلف یک شهر، به دلیل 
تفاوت هزینه تمام شده واحد صنفی، هزینه اجاره 

و موقعیت ملکی واحد است.
این اظهارات در حالی است که همین بی ضابطه 
بــودن و در نتیجه تفاوت قیمت هــا، راه را برای 
ســودجویی برخی نانوایی ها و گران فروشی آنها 

باز می کند.
در این زمینه بهتر است اتاق اصناف و اتحادیه 
مربوطه حتی در نانوایی هــای آزادپز با توجه به 
تمام عوامل دخیل در قیمت تمام شده از جمله 
موقعیــت جغرافیایی واحد صنفــی، نرخ نهایی 
فروش انواع نان را تعییــن و ابالغ کنند تا برخی 
واحدهای صنفی به بهانه “آزادپز بودن” نان را به 

هر قیمت دلخواه، عرضه نکنند.

رئیس انجمن خرما: تولید خرما به 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن می رسد/ 
تعادل قیمت خرما تا یک ماه آینده 

در بازار
رشید فرخی گفت: با توجه به شرایط مساعد 
اقلیمی پیش بینی می شــود که تولید خرما در 
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سال زراعی جدید به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن 
برسد. محسن رشید فرخی، رئیس انجمن ملی 
خرما در گفت وگو بــا خبرنگار صنعت،تجارت 
و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
جوان، با انتقاد از قیمــت باالی خرما در برخی 
فروشــگاه ها اظهار کرد: با وجود کاهش قیمت 
خرمــا در مبدا، برخــی مغازه داران به ســبب 
خرید هــای قبلــی تغییــری در نرخ های خود 
نداشــتند.وی حداکثر قیمت هر کیلو خرما در 
مبدا را ۲۰ هزار تومــان اعالم کرد و افزود: این 
در حالی است که برخی مغازه داران با نرخ های 
باالی ۳۶ و ۳۷ هزار تومان اقدام به عرضه خرما 
به مصرف کننده می کنند.رشــید فرخی ادامه 
داد: با توجه به شرایط مســاعد تولید در سال 
زراعی پیش رو، خرمــای پیش رس از یک ماه 
آینده در بســیاری از مناطق بدست می آید، از 
این رو پیش بینی می شود ظرف ۱۵ روز تا یک 
ماه آینده قیمت خرما در بازار به تعادل برسد.

رئیس انجمن ملی خرمــا از افزایش ۳ برابری 
قیمت سم، کود، مواد بسته بندی و سایر عوامل 
تولید در بازار خبر داد و گفت: با توجه به افزایش 
هزینه داده های کشــاورزی نسبت به سال های 
گذشته، بدیهی است که کشاورزان با نرخ های 
قبلی حاضر بــه عرضه محصول خــود در بازار 
نباشند، اما به ســبب افزایش تولید جای هیچ 
گونه نگرانی مبنی بر تنش قیمت در بازار نیست.

وی از افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی تولید نسبت 
به مدت مشــابه ســال قبل در بازار خبر داد و 
افزود: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و برآورد 
نخلستان ها پیش بینی می شود که تولید خرما 
در ســال زراعی جدید به یــک میلیون و ۲۰۰ 

هزار تن برسد.
فرخی دربــاره تاثیر حذف عــوارض صادراتی 
خرما تصریــح کرد: با توجه بــه آنکه تصمیمات 
خلق الساعه مســئوالن دولتی از لحاظ روانی بر 
کارنامه صادراتی تاثیر می گذارد، از این رو بار ها 
به مسئوالن اعالم کردیم که مخالف وضع عوارض 
صادراتــی گمرک هســتیم که خوشــبختانه با 
رایزنی های متعدد عوارض صادراتی این محصول 

حذف شد.
وی در پایان با اشاره به اینکه سال گذشته نیم 
میلیارد دالر از محل صادرات خرما ارز وارد کشور 
شد، گفت: با توجه به رشد تولید خرما باید ۲۰ تا 
۳۰ درصد این محصــول به بازار های هدف صادر 
شود که در صورت وضع عوارض صادرات، از این 

محل ارز آوری به کشور نخواهیم داشت.

دبیر انجمن تولیدکنندگان آب 
بسته بندی:چالش امروز صنعت 

کشور نقدینگی است/ بانک ها دیگر 
یاری کننده بخش صنعتی نیستند

دبیر انجمن تولیدکنندگان آب بسته بندی گفت: 
بانک ها دیگر یاری کننده بخش صنعتی نیســتند 
و بیشتر به تاجرانی می مانند که به دنبال حداکثر 
سود با کمترین ریسک هستند و با میزان سودی که 
بانک ها از تولیدکنندگان می گیرند و تضامین باال، 
هیچ توجیه اقتصادی وجــود ندارد که برای تامین 
سرمایه در گردش و یا نقدینگی به سمت آنها برویم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشــاورزی، 
پیمان فروهر، دبیر کل انجمن تولیدکنندگان آب 
بسته بندی ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا در خصوص وضعیت واحدهای تولیدکننده آب 
بسته بندی در کشور گفت: خوشبختانه التهابی که 
  PET سال گذشته برای تامین مواد اولیه و لوله های
داشتیم اکنون برطرف شده و به طور منظم این مواد 
در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد اما این بخش 
از صنعت نیز مانند سایر بخش ها با چالش کمبود 
نقدینگی و عدم دسترسی به منابع مالی روبرو است.

وی ادامه داد: بــا توجه به افزایش قیمت مواد اولیه 
اعم از وارداتی یا تولید داخل نیاز تولیدکنندگان به 
سرمایه در گردش افزایش پیدا کرد اما همزمان ما با 
رکود مواجه شدیم که این مساله شرایط را برای ما 
سخت تر کرده است. وقتی معیشت مردم سخت تر 
می شود و قدرت خرید آنها پایین تر می آید طبیعی 
است که در روند هزینه ها، مدیریت صورت بگیرد و 
شاهد صرفه جویی در سبد مصرف خانوارها باشیم. 
در کشور ما که از آب لوله کشی برای شرب استفاده 
می شود قاعدتا اولین بخش از صرفه جویی در خرید 
آب بسته بندی است.وی افزود: از طرف دیگر فصل 
فروش ما نیز تغییر پیدا کــرده و با توجه به اینکه 
امسال بهار خنکی را داشتیم شاهد مصرف کمتر آب 
بسته بندی بودیم در حالی که معموال در سال های 

قبل از اردیبهشــت هوا گرم  می شد و مصرف آب 
باالتر می رفت. از سوی دیگر بارش های اخیر باعث 
شده که کیفیت منابع آب های زیرزمینی بهتر شود 
و مردم مناطق و شهرهایی که قبال به دلیل امالح و 
کیفیت پایین از آب شیر استفاده نمی کردند اکنون با 
توجه به گرانی ها به سمت استفاده از همان آب های 
زیرزمینی بروند.وی در خصوص تامین نقدینگی از 
سوی بانک ها گفت: بانک ها دیگر یاری کننده بخش 
صنعتی نیستند و بیشتر به تاجرانی می مانند که به 
دنبال حداکثر ســود با کمترین ریسک هستند، با 
میزان سودی که بانک ها از تولیدکنندگان می گیرند 
و تضامین باال هیچ توجیه اقتصادی وجود ندارد که 
برای تامین سرمایه در گردش و یا نقدینگی به سمت 
آنها برویم زیرا امروز گرفتن تسهیالت از بانک برابر 
با ضرر است ما در این سال ها هیچ خیری از بانک ها 
ندیده ایم و امیدی نیز به آنها نداریم. با یک بررسی 
ساده در همین کشــورهای همسایه که جنگ زده 
هستند، متوجه می شویم ســود تسهیالت در آنها 
بسیار پایین تر از ما اســت و اینجا یک تولیدکننده 
باید هر چه در می آورد به اضافه یک مبلغ از جیب 
خودش بگذارد تا وام خود را تســویه کند.فروهر با 
اشــاره به نزدیک بودن روز صنعت و حضور رئیس 
جمهور در این مراســم گفت: امیدواریم مسئولین 
برگزار کننده این مراسم یکی از سخنرانان را مدیر 
بانک مرکزی یا یکــی از مدیران عامل بانک ها قرار 
دهند و آنها بگویند گه در سال گذشته چه مقدار به 
واحدهای تولیدی بخش خصوصی واقعی تسهیالت 

دادند و چه مقدار از آنها دیرکرد و جریمه گرفتند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح 
کرد: آمادگی بخش خصوصی برای 

همکاری در زمینه امنیت غذایی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
تهران با اشــاره به وجود ۲۷ تشــکل غذایی در 
کشور، برای همکاری بخش خصوصی با سازمان 
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ملی اســتاندارد و ســازمان غذا و دارو در زمینه 
ایمنی مواد غذایی، ابراز آمادگی کرد.به گزارش 
ایســنا، همایش ایمنــی مواد غذایــی با حضور 
رئیس ســازمان ملی اســتاندارد ایران؛ در محل 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
برگزار شــد.در این نشست مسعود خوانساری – 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
تهران – با اشــاره به ارتباط و امضای توافقنامه 
بین بخش خصوصی و ســازمان ملی استاندارد، 
اظهار کــرد: در حــال حاضر در ارتبــاط با غذا 
حدود ۲۷ تشــکل غذایی و همچنین کمیسیون 
کشاورزی و ســالمت فعال هســتند که ارتباط 
خوبی با سازمان ملی اســتاندارد و سازمان غذا 
و دارو دارند.وی تأمین امنیت غذایی را مشمول 
مســئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی عنوان 
کرد و نســبت به مشــارکت بخش خصوصی در 
این حوزه با ســازمان ملی اســتاندارد و سازمان 
غذا و دارو ابراز آمادگی کرد.سازمان ملل متحد 
در ســال ۲۰۱۹ با هدف تضمین ایمنی غذایی و 
ارتقا سالمتی با شعار “ایمنی غذایی، مسئولیت 
همگانــی” هفت ژوئن را به عنــوان “روز جهانی 

ایمنی مواد غذایی” نام گذاری کرد.

مجری طرح دانه های روغنی: تولید 
در کشور با نرخ ثابت ارز و تورم باال 

نمی صرفد
مجری طرح دانه های روغنــی گفت: با ثابت نگه 
داشتن نرخ ارز و افزایش نرخ تورم، تولید در کشورمان 
نمی صرفد و مشــاغل کشته می شــوند.به گزارش 
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علیرضا مهاجر 
مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی 
امروز در مراســم رزمایش ملی بســیج کشاورزی، 
جهاد و خدمت اظهار کرد: همانطور که مقام معظم 
رهبری جنگ امروز را جنگ اقتصــادی می دانند؛ 
در شرایط فعلی که ما در تحریم هستیم، در جنگ 

اقتصادی به سر می بریم و جنگ نظامی را یمنی ها 
در مقابل عربستان و وابستگان آنها انجام می دهند.

وی افزود: قیمت ارز، تورم و تعرفه ها ۳ عاملی هستند 
که در بخش تولید اثرگذار هســتند اما در کشــور 
ما همه موارد به نفع بازرگانان مصادره شــده است.

مهاجر ادامــه داد: وقتی نرخ ارز ثابت نگه داشــته 
می شــود و در مقابل آن تورم افزایش دارد، در واقع 
به واردکننده یارانه داده می شود.تصمیم گیرندگان 
دولتی متاثر از واردکنندگان هســتندمجری طرح 
دانه های روغنی وزارت جهاد کشــاورزی گفت: در 
دنیا نرخ ارز و تورم تقریبا ثابت هســتند و در کنار 
آنها برای دفاع از تولید برای واردات تعرفه گذاشته 
می شود اما در کشور ما تصمیم گیرندگان در دولت 
متاثر از واردکنندگان هســتند.وی تصریح کرد: در 
چنین شرایطی می گوییم که تولیدکنندگان داخلی 
ما توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی را ندارند که 
این امر دروغی بزرگ است که به جامعه تحویل داده 
می شود.مهاجر اظهار داشت: در شرایط فعلی کلزای 
تولیدشده کشاورزان بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی خرید 
می کنیم این در حالیست که هزینه های تولید آنها بر 
مبنای ارز ۱۳ هزار تومانی است و دولت تنها به بخش 
کوچکی از هزینه های تولیــد یارانه می دهد.مجری 
طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
وقتی ارز و تورم را توانستیم در اقتصاد کشور ثابت نگه 
داریم در آن موقع باید برای حمایت از تولیدکننده 
داخلی بر واردات تعرفه بگذاریم؛ جنگ میان آمریکا و 
چین، اتحادیه اروپا و آمریکا نیز بر اساس همین جنگ 
تعرفه ای است.وی تصریح کرد: در کشور ما اما نرخ 
ارز ثابت نگه داشته می شود و همین امر باعث می شود 
مردم پولهایشان را از کشور خارج کنند و تولید صرفه 
اقتصادی نداشته باشد.ثابت نگه داشتن نرخ ارز باعث 
کشته شدن مشاغل در کشور می شودمهاجر ادامه 
داد: وقتی به روستا می رویم همه مردم به دنبال پیدا 
کردن کاری برای بچه هایشــان هستند چون تولید 
در کشور صرفه ندارد چون دولت قیمت ارز را ثابت 
نگه داشته اما تورم باال می رود در این شرایط مشاغل 
کشته می شوند زیرا تولید صرفه اقتصادی ندارد.وی 
گفت: همه این موارد و ثابت نگه داشتن نرخ ارز به 
بهانه مصرف کننده صورت می گیرد و می گویند در 
صورتی که نرخ ارز افزایش یابد یا بخواهیم نرخ خرید 
را افزایش دهیم، مصرف کننده چگونه می تواند نان 
یا روغن بخرد؟مجری طرح دانه های روغنی وزارت 
جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد: اتحادیه اروپا ۵۰ 
میلیارد دالر به بخش تولید یارانه می دهد و آلمان که 
کشاورزی آن بر اساس باران است در هر هکتار ۳۰۰ 
یورو و در رومانی در هــر هکتار ۷۰۰ یورو به بخش 

کشاورزی یارانه اهدا می شــود. در کنار آن یارانه ای 
که به بخش کشــاورزی اعطا می شود با بهره ۲٫۳ و 
۳ درصد اســت.مهاجر گفت: در بخش کشــاورزی 
بیشترین وابســتگی را به دانه های روغنی داریم و 
همین بخش های مرغ و گوشت که اکنون به مشکل 
خورده ایم به خاطر وابستگی به دانه های روغنی است 
زیرا از اول انقالب بــرای تامین آنها واردات کرده ایم 
و اگر فرمایش رهبر معظم انقــالب نبود ما اکنون 
در گندم نیز خودکفا نبودیم.مجری طرح دانه های 
روغنی وزارت جهاد کشاورزی افزود: در بخش تولید 
دانه های روغنی بر اساس برنامه ریزی ۱۰ ساله ای که 
انجام شده است توانسته ایم تولید خود را هفت برابر 
بکنیم به طوریکه میــزان تولید دانه های روغنی در 
سال ۹۶ تنها ۴۶ هزار تن بود که این رقم اکنون به 
۳۴۰ هزار تن رسیده است.وی در پایان تاکید کرد 
که برای واردات دانه های روغنی و روغن خام، ساالنه 

۴ میلیارد دالر ارز از کشور خارج می شود.

از سوی گمرک؛ لغو عوارض صادرات 
خرما ابالغ شد

گمرک ایــران در بخشــنامه ای موضوع لغو 
عوارض صادرات خرما را ابالغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی 
)اگروفودنیوز(، بــه نقل از گمــرک ایران، علی 
اکبر شــامانی مدیرکل دفتر صــادرات گمرک 
در بخشــنامه ای بــه گمرکات کشــور موضوع 
لغو عوارض صادرات خرما را ابــالغ کرد.در این 
بخشنامه که در پی تصویب کارگروه تنظیم بازار 
ابالغ شده، آمده اســت: پیرو ارجاع نامه شماره 
۶۰/ ۷۳۳۳۷۶  مــورخ ۰۷/ ۰۳/ ۹۸  دفتر مقررات 
صــادرات و واردات در خصــوص وضع عوارض 
صادراتی خرما، به پیوست تصویر نامه ۶۰۸۳۳۹۳ 
مورخ ۲۱/ ۰۳/ ۹۸  دفتر موصوف ارسال و حسب 
تصمیمات مورخ ۲۰/ ۰۳/ ۹۸  کارگروه تنظیم بازار، 

عوارض صادراتی خرما لغو می گردد.
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خبـر

سئوال: با گذشت چهار ماه از سال رونق تولید، آیا صنعت کشور به خصوص در حوزه 
صنعت غذا از رونق مناسب برخوردار بوده است؟ لطفاً دالیل خود را هم بفرمایید.

وضعیت صنعت غذا در سال ۱۳۹۸ با توجه به اینکه کمترین وابستگی را 
به خارج دارد از این لحاظ نسبت به سایر صنایع با اقبال همراه بوده و مزیت 
دارد و می تواند در شرایط ســخت به حیات خود ادامه دهد .  با توجه به 
تحریم های آمریکا که روی کل اقتصاد اعم از تولید کننده، مصرف کننده، 
دولت تاثیر داشته، بایســتی در این خصوص تدبیری کرد و با استفاده از 
منابع داخلی و با نوآوری و ســاخت قطعات توسط سازنده های داخلی در 
این بخش به خودکفایی کامل برسیم. در مجموع تحریم ها در صنعت غذا 
تاثیر منفی داشته اما با تالش می توان از آثار منفی آن کاست و می تواند 

در این شرایط به حیات خود ادامه دهد.

در حالي که رهبري با حمایت از تولید و نام گذاري سال  رونق تولید، انتظار وضعیت بهتر را داشتیم. ولي 
آنقدر که شایسته مردم عزیز و خوب ایران باشد متاسفانه به دلیل نظارتهاي جزیره ایي که براي تولید و 
توسعه آن انجام گرفته، بسیار حرکت کند و آهسته است. اگر دولت و مسئولین بخش خصوصي واقعي را 
شناسایي کنند و براي تصمیم گیري از پیشنهادهاي آنها استفاده کنند قطعاً رشد و سرعت تولید و توسعه 
بیشتر خواهد شــد. همینطور که همگان مي دانیم ما در ایران جوانهاي دانش محور و توانا داریم که به 
درستي آنها را در مسیر کار و اعتماد قرار دهیم، انشااهلل سرآمد دنیا قرار مي گیریم و تحریم را به فرصت 

تبدیل مي کنیم. به امید هم دلي و همراهي با رهبري براي عزت و سربلندي نظام و انقالب.
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وضعیت صنعت غذا
ونق تولید در سال ر

به مناسبت روز صنعت و معدن در پرسشی مشترک از مدیران و کارآفرینان و خبرگان ماهنامه صنعت غذا بررسی می کند:
صنعت غذای کشور، وضعیت کنونی و چشمانداز صنعت غذا در سال رونق تولید مورد 

سوال قرار گرفت که توجه خوانندگان محترم را به پاسخ ایشان جلب می کنیم.
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بایستی بپذیریم که کشور سال ۱۳۹۸ را متفاوت تر از سال قبل از حیث وسعت 
آثار تحریم ها آغاز کرد. هم اثرات تحریم های گذشــته بیشــتر نمودار شد و هم 
تحریم های جدیدی بر آن افزوده شد. اما در این میان نگاهی کلی به وضعیت تولید 
غذا بویژه در عرصه فرآورده های خام دامی تصویری دیگر را به ما نشان می دهد. 
بواسطه تدبیر بکار گرفته شده و تغییر استراتژی در مقابله با بیماری آنفلوانزای فوق 
حاد پرندگان ماده غذایی مهمی همچون تخم مرغ نه تنها در حجم تولید؛ افزایش 
قابل توجهی داشت که قیمت آن نیز با افت مواجه بود. در زمینه تولید گوشت مرغ 
نیز شــرایط پایداری حکمفرما بود. بررسی ها بیانگر افزایش تعداد کمی دام بویژه 
گوسفند و بز در استان هاست ) بدلیل شرایط جوی مناسب و میزان نزوالت آسمانی 
( و انتظار داریم طی ماه پیش رو با افزایش حجم کشتار دام سبک هم تولید گوشت 
قرمز افزایش و هم قیمت افت کند. در مورد دام ســنگین نیز هم شرایط تقریبا« 

مشابهی حاکم است. پس:
در نگاهی کلی در ســه ماهه ابتدایی سالجاری به لطف خدا و اثر بخشی تدابیر و 
اقدامات پیگیرانه با »رونق تولید« در عرصه فرآورده های خام دامی مواجه بوده ایم. 
سازمان دامپزشکی با موفقیت کنترل بیماریهای دام، طیور، آبزیان، زنبور عسل و 
مشترک بین انسان و دام بزرگترین خدمت را به تولید کننده هدیه داد و در سال 
رونق تولید با عبور از تحریمها باعث کاهش هزینه های تولید در زمینه درمان شد و 
فقط اقدامات پیشگیرانه، کنترلی، مراقبت، تشخیصی، نظارتی و مبارزه ای توانست 

باعث کاهش چشمگیر بیماریهای دامی رقم بخورد.
در بروز طغیان بیماریهای دامی دقیقاً رونق تولید دچار افت میشود و هزینه های 
سربار درمانی به تولید کننده تحمیل میشود و میلیاردها تومان اعتبار دولت باید 
هزینه غرامت و خسارت شود که با تالش شبانه روزی کارکنان دولتی و خصوصی 
دامپزشکی کشور بیماریهای دامی در ســال نود و هفت کنترل شد و محصوالت 
تولیدی شامل گوشت قرمز، مرغ، آبزیان، شیر، عسل و تخم مرغ برای مصرف داخلی 

و صادرات به بیش از پانزده میلیون تن رسید.
صنعت غذا در کشــور ما از جمله صنایع موفق در زمینه تنوع و کیفیت تولیدات 
است و وجود زیرساخت ها و دانش مورد نیاز در کشور سبب شده است با مساعدت 
بیشتر دســتگاه های ذی مدخل در ســال جاری که به عنوان ســال رونق تولید 
نامگذاری شده اســت کماکان به فعالیت خود با تمام توان ادامه دهد و علی رغم 
وجود تحریم هــا ی ظالمانه آمریکا عالوه بر تامین نیاز داخلی صادرات به ســایر 
کشورها را تداوم بخشد توسعه صادرات فرآورده های لبنی و آبزیان به کشورهای 

همسایه و روسیه در چهار ماه نخست امسال  مهر تاییدی بر این مدعاست.

دکتر علیرضا رفیعی پور
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کل کشور

امروز با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و باتوجه به تالطم بیش از حد 
بازارهای مختلف و وجود شرایط رکود تورمی در اقتصاد آنچنان رونقی در صنعت 
غذا مشاهده نمی شود . یکی از علل این موضوع پایین آمدن قدرت خرید مصرف 
کننده است و همینطور سیاستهای غلط دولت در حوزه واردات و صادرات که 
باعث افزایش قیمت نا متعارف مواد اولیه می باشد. امروز تولید کننده با ۲ مساله 
جدی روبروست : ۱ تامین مواد اولیه ۲- کاهش تقاضای مصرف کننده. به نظر 
اینجانب انتظار رونق تولید در همه بخش های صنعت و تولیدی های مختلف 
امری نشدنی است ولی شــرکتهایي در این دوره موفق هستند که قباًل خود را 
محیای این دوره کرده اند. آنهایي که هوشمندانه در بازاریابی ، طراحی و صادرات 
سرمایه گذاری کرده اند و کاالیي را تولید می کنند که متقاضی دارد .تهدید های 
امروز صنعت قطعاً غیر قابل انکار است اما سطح مدیریت شرکتهای داخلی افزایش 
یافته و در آینده با حذف بازیگران غیر حرفه ای صنعت و تقویت تولید کنندگان 
خوش فکر و عاشق، مسیر رونق تولید بهینه و هموار خواهد شد .تالشگران این 
حوزه هم ثابت خواهند کرد که توانا تر از آن هستند که در مقابل محدودیت ها 
و سوء مدیریت برخی مسوالن صحنه رقابت را خالی کنند. دریای مواج است که 

ناخدا می خواهد و اینجانب امید زیادی برای آینده صنعت دارم.

صنعت با توجه به تحریم ها  مشکالت خاص خودش را  به خصوص در کوتاه 
مدت داشته، ولی در بلند مدت با توجه به استعدادها و امکاناتی که در کشور است 
در جهت خودکفایی قدمهایی را قطعا برداشته و برخواهد داشت که بعد از مدتی 
مشکالت کاهش پیدا می کند ولی صنعت غذای ما یک صنعت جوان است و 
خوشبختانه از آخرین تکنولوژی روز دنیا هم برخورداره و توان رقابت خوبی را با 
رقبای خارجی دارد و در حال حاضر با توجه به تحریم های اخیر هم  اینکه نرخ 
ارز افزایش یافته، رانت ارزی برای واردات کاالهای مشابه ساخت داخل حذف شد 
که قباًل شلف های فروشگاههای ما را اشغال کرده بودند این امکان دیگر وجود 
ندارد و برعکس توان صادراتی این صنعت افزایش یافته، و به هرحال همانطور که 
گفتم در کوتاه مدت اثرات منفی داشته و دارد، مشکالتی برای تامین قطعات و 
لوازم برای صنعت بوجود آورده ولی با توجه به مزیت های نسبی که صنعت غذا در 
کشور دارد و با وجود آخرین تکنولوژی و مواد اولیه مناسبی که در کشور ما هست 
این صنعت توانســته نیازهای داخلی را به خوبی تامین کند همینکه بازارهای 

صادراتی با وجود همه این مشکالت  سهم بازار صادراتیش را افزایش دهد.
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خبـر

26

گرچه افق حمایت از تولید 
داخلی و دستورالعمل های 
مرتبط با آن حسب نظر و 

دستور مقام معظم رهبری 
میتواند امید و انگیزه تولید 

کننده را در ادامه راه و فعالیت 
اقتصادی دو چندان سازد اما 

این امر هنوز به دالیل ذیل 
تاثیرات عملی قابل توجهی 

در عرصه صنعت نداشته 
است، هرچند که منکر شرایط 
سخت اقتصادی که این روزها 

دولت محترم گریبانگیر آن 
است، نیستیم اما قطعاً  رونق 

صنعت غذا بستگی به رفع 
موانع زیر خواهد داشت: 

1- حمایت کامل از تولید داخلی:
این موضــوع نیازمند ایجاد بــازار رقابت آزاد و 
حرفه ای به منظور ایجاد توازن منطقی در عرضه و 
تقاضاست که این امر یعنی دوری گزیدن دولت از 
سیاست قیمت گذاری دستوری کاال و اجازه دادن 
به سازمان های توانمند، پر پتانسیل و حرفه ای در 
تولید کاالی خوب و قیمت گذاری برمبنای ارزش 
کاالی تولیدشده که طبیعتاً این امر در چهارچوب 
نظارت براستراتژي قیمت و قیمتگذاری دستوری 

ایجاد نخواهد شد. 
2- ثبات در سیاستهای ارزی و تعیین منطقی 

نرخ ارز:
عدم وجود سیاست شفاف و مشخص در نرخ ارز 
به هیچ عنوان به تولید کننده اجازه نخواهد داد به 
جز برنامه های کوتــاه مدت، به هیچ برنامه میان 
مدت و یا بلند مدت توســعه صنعتی و اقتصادی 
ســازمان خویش فکر کند، انگار هــر روز صبح 
بایستی منتظر نشست و فرمان اقتصادی سازمان 
تولیدی را بر مدار تصمیمات آنروز دولت چرخاند 

که این به مفهوم رونق اقتصادی نیست.
3- بالتکلیفی مســیر واردات مواد اولیه و 

کانالهای انتقال پول :
قطعاً هدفگذاری ما بر استفاده از پتانسیل های 
داخلی است اما مســیر خرید مواد اولیه  وارداتی 
به ســختی صورت میپذیرد و حتــي در صورت 
طی کردن این مسیر سخت، مسیر انتقال پول به 
ذینفع کانال هاي پرفراز و نشیبی است که جریان 
رونق تولید را دو چندان سخت وغیرممکن میسازد.

٤-تامین منابع مالی : 
میدانیم که در شرایط تحریم، خرید مواد اولیه 

وارداتی ازمسیر همیشگی استفاده از  Lc میسر 
نیست و این یعنی پرداخت صددرصد پول حداقل 
سه ماه  قبل از دریافت  مواد اولیه  که این به معنای 
خارج شــدن بخش عمده ای از منابع نقدینگی 
سازمان از گردش اقتصادی و نتیجتاً رکود نسبي 
تولید خواهد بود، ضمن اینکه در ســازمان هاي 
دولتي زیربط نیز راهکار مشخصی در تامین اعتبار 
مالي مورد نیاز شرکت ها به درستي پیش بینی 
نشده و یا حداقل به جهت کمبود احتمالی منابع 
مالی، منابع مالي مــورد نیاز به تولید کننده ارایه 

نمیگردد.
5- توجه و تمرکز بر توسعه صادرات :

قطعاً در اقتصاد تولیدي شــکوفا بایستي  روان 
سازی مســیر صادرات کاال به خارج از کشور در 
دستور کار سیاستگذاران این حوزه بوده و اعطای 
مشوق های صادراتی نیز به صورت ویژه در دستور 
کار متولیان امر قرار گیرد، این امر نیز هنوز مهیا 

و آماده نیست.
اما از همه این موارد که بگذریم در این شرایط 
سخت اقتصادی سازمان هایی نیز هستندکه با 
تمام توان در صدد انجام وظیفه ملی خود بوده 
و با همه مسایل فوق تالش میکنند خود مسیر 
واردات را هموار ســازند، منابــع نقدینگی را با 
مشــقت از منابع داخلی تامین کنند و چرخه 
اقتصاد سازمان خود را به سمت توسعه اقتصادي 
بگردانند، اما در تنگنای قیمت گذاری دستوری 
و عدم وجود راهکارهای حمایتی مشــخص و 
شفاف،  در زیر بار هزینه های عملیاتی سازمان 
خویش،  یارای ادامه کار را نمي یابند و مســیر 

رونق تولید را نیز نمي یابند.

ی
ی گرام

سید عل
ستان

ي گل
صاد

مديرعامل گروه اقت

همانطوریکه مســتحضرید، مواد غذایی یکی از 
نیازهای اصلی و دائمی بشر می باشد و به عبارتی 
حیات انسانها به مواد غذایی ارتباط دارد و بدون آن 
حیاتی وجود نخواهد داشت بنابراین در هر حالتی 
که تصور می کنید مواد غذایی  و به تبع آن صنایع 
غذایی همواره در گردش بوده و رونق دارد منتهی 
برخــی از اقالم آن که برای زنــده ماندن ضروری 
نیست گاهاً دچار کم رونقی و در پاره ایی از زمانها 
پر رونقی می گردد و مــی توان گفت امروز همان 

زمان کم رونقی آن اقالم است. 
از طرفی تولید، صنعــت و خدمات، هیچکدام از 
مصادیقی نیســتند که صرفاً با شعار و حرف زدن 
دچــار بازار خوب و یــا کم رونقی شــوند بلکه به 
فاکتورهای اساسی دیگری بستگی دارند که یکی 
از اصلی ترین و اساســی تریــن فاکتورهای رونق 
تولید، صنعت و خدمات، توان خرید مردم می باشد. 
بنابرایــن مالحظه می فرمائید وقتــی مردم توان 
خرید نداشته باشند، شــعار رونق تولید و امثالهم 
هیچ جایگاهــی ندارد و اگر امروز شــاهد خرید و 
فروش در مواد غذایی می باشید صرفاً به قسمتی 
از گفتمان ما و فقط برای زنده ماندن بر می گردد و 
گرنه همین هم وجود نداشت. وقتی که در  فاصله 
ای کمتر از یکسال، همه کاالها اعم از مواد غذایی 
و غیر غذایی بیش از چند برابر می شود و درآمدها 
ثابت هستند و یا حداقل افزایش را داشته اند، کاماًل 
روشن اســت که توان و قدرت خرید مردم کاهش 
می یابد و مردم صرفاً به آنچه بــرای زنده ماندن 
است بســنده می کنند که بیش از ۸۰% جامعه از 
این قاعده تبعیت می کنند و ما بایستی برای همین 
۸۰% برنامه ریزی و اقــدام کنیم.لذا موضوع را در 
یک جمله خالصه میکنــم، وقتی که قدرت خرید 
مردم کاهش می یابد و مردم فقیر تر از روز قبل می 
شوند رونق تولید معنی و مفهومی نخواهد داشت 
مگر اینکه برای تحقق این شعار با افزایش درآمد 

مردم، توان و قدرت خرید آنها را افزایش دهیم.

محمد عصارزاده گان
مدیر عامل گروه صنایع غذایی جرعه

INDUSTRYماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا     تیر ماه 98        شماره 9 دوره جدید )114(      

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

27 26



قاطع عرض میکنــم خیر،نه تنهــا در صنایع غذایي 
کمترین رونقي ایجادنشده بلکه این امر سیر قهقرایي نیز 
یافته است.دالئل زیادي براي اثبات وجود دارد که حتي 
نیازي نیســت که از علم مدیریت یا اقتصاد و یا صنایع 
غذایي بهره داشت، چرا که کافیست دراین کشور زیست 
ودستي درخرید محصوالت غذایي داشت و تجربه تامین 
معیشت را روزانه با حتي یکي ازحواس پنجگانه پیمانه 
کرد!کمترین رونــق در صنایع تولیدي، خصوصاً غذایي، 
اثرات مثبتي در کمیت و رنگ وگسترش سفره عموم و 
آحاد مردم کشور دارد، در حالیکه نه تنها کمیت وکیفیت 
و حجم سفره عموم مردم نسبت به ۴ ماه قبل کوچکتر 
شده، بلکه تامین و بعبارتي همان معیشت کوچک شده، 
نسبت به قبل از صعوبت بیشتري نیز برخوردار و درصد 
بیکاري باالتر و بعبارتي اگر رونقي درتولید وجود داشت، 
چگونه نرخ اشتغال نسبت به ۴ ماه قبل منفي است؟هرگز 
شک وتردیدي به وطن پرستي وعشق به خدمت، جهت 
سربلندي کشور کارافرینان نیست و نخواهدبود، پس اجازه 
بفرمایید با نهایت تاسف عرض نمایم، شرط الزم وکافي 
براي فعل رونق، بدوأ وجود منابع از ســرمایه درگردش، 
مواداولیه، ماشــین آالت بروز و نیروهاي انساني الزم و... 
اســت.درصورتیکه نقدینگي الزم بجاي ورود به عرصه 

تولید با دهها مانع دولتي از هر سه قوه، و بازده بسیارکمتر 
از داللي، خالف جهت و سر از سوداگري، ارز، سکه، ملک 
و مسکن وحتي داللي خرید و فروش اتومبیل و مشابه آن 
در مي آورد. لذا انتظار رونق از تولیدي که تمامي مدیران 
از کالن تامیاني وحتي در رده هاي پایین، خالف سیاست 
و نقشه راه تعیین شده رهبري، تمامي حمایتشان شعاري، 
ولي در عمل، منافع شخصي وجناحي، تمامي اندوخته 
هاي صاحبان بنگاههاي تولیدي را، تا حتي شــیره جان 
آنان را تحت عناوین انواع مالیات و بیمه تامین اجتماعی، 
سودهاي ربوي بانکها و چندین نهاد دولتي دیگر و حتي 
خود دولت، تحت ابالغ افزایش حدود ۵۰ درصدي حقوق 
ودستمزد درســال جدید، درحالیکه خود دولت تاکنون 
هیچ افزایشي درحقوق کارگر و کارمندخود اعمال نکرده، 
این به نوعي کسب اعتبار و وجهه با دست بردن درجیب 
تولید مریض نیست؟ درحالیکه تا شــروع سال جدید، 
هیچگاه این افزایش تحمیلي از۱۵ درصد فراترنبوده و این 
درحالیست که سایر هزینه هاي تولید افزایش چندبرابري  
یافته است، کجا نشاني ازتولید عرف میشود یافت تا من 
بنــگاه دار کارآفرین به آن رونق بخشم؟سالهاســت که 
مدیران ممکن اســت تغییر کنند اما سیاست ها یکي و 

آن هم فقط شعاري است.

متاسفانه نه. شرایط تولید واحد های غذایی کشور همچون سال 
گذشته و شاید هم بیشتر از سال گذشته دشوار تر شده است. 

مالیات بر ارزش افزوده، مالیات عملکرد که متاسفانه میزان بدون 
توجه به شرایط بحرانی بنگاه ها و زیانبار بودن بسیاری از فعالیت 
ها ســود و به تبع آن مالیات سنواتی بیشتر طلب می کنند، فشار 
های تامین اجتماعی، رکود ناشــی از کاهش قدرت خرید مصرف 
کننده، افزایش قیمت های تمام شده، عدم تامین سیستم بانکی و.. 
علیرغم شعار های سنواتی شرایط را بر ادامه حیات صنایع غذایی 

سخت تر کرده است.

شــعارهای ســال هوشــمندانه و برگرفته از مفاد 
مدیریتی ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی انتخاب میشــود 
که در شرایط تحریم و محدودیتهای تجاری حتما« 
کارساز است ولی متاسفانه در حد حرف، سخنرانی، 
سمینار وشعار مطرح و باقی می ماند در عمل اقدام 

شایسته ای صورت نمی پذیرد...
متاسفانه محدودیتها و تحریم داخلی مزیت بر علت 

و تحریم های خارجی را تشدید نموده است.
صدور بخشــنامه های پی در پی و خلق الساعه ، 
مشــکل نقدینگی،کاهش ارزش پول ملی و رشد بی 
رویه و چند گانگی نرخ ارز، عدم امکان نقل و انتقال 
پول و موضوع برگشت ارز در شرایط موجود مشکالت 
بانکی ، باال بودن نرخ تسهیالت بانکی، مسائل مربوط 

به ارزش افزوده، مالیات و دستمزد گرانی لحظه ای 
مایحتاج مورد نیاز خطوط تولیدی ، عدم شــفافیت، 
رانت جویی و رانت خواری و...از جمله مسائلی است 
که امروز کار آفرین و اهالی کســب و کار را رنج می 
دهد.صنعت غذا هم از این قاعده مســتثنی نیست و 
علیرغــم ظرفیتهای خوبی کــه در این بخش وجود 
دارد، عدم وجود برنامه و استراتژی، مشکالت سرمایه 
گذاری، باال بودن نرخ های پایه صادراتی  بسته بندی 
و برند سازی، بازاریابی و صادرات را با مشکل مواجه 
نموده است.امید است با درایت و دلسوزی، با برنامه و 
نقشه راه و تقسیم کار ملی و توجه به کل زنجیره غذا 
با توجه ظرفیتهای موجود کشور از این برهه حساس 

عبور کنیم. به امید آنروز...

دکتر کیکاوس کاوسی
مدیر عامل گروه صنایع غذایی 

ترخینه

قائم مقام اسبق سازمان توسعه تجارت
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دکتر کیومرث فتح الله کرمانشاهی
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خبـر

بانکها با تخلف از قوانین آمره پولی و بانکی و عدم مشارکت واقعی با بخش مولد 
و صاحبان کسب و کار، با اخذ ربای دوران جاهلی که فقط گرفتن سود از پول را 
نشانه گرفته است و  نه به میزان مورد نیاز بخش صنعت بلکه به میزان وثیقه موجود 
کارآفرینان و صنعتگران سرمایه گذاری ناقص نموده  و مفهوم آن این است که بانک 
بدون توجه به سود انتظاری و قوانین بانکداری اسالمی فقط در پی سودجویی و 
تامین سود حاصل از پول اســت و نه کار و تولید و اشتغال، لذا تا زمانی که هیچ 
نظارتی برعملکرد بانکها و نرخ سود و تخلفات عدیده بانکها صورت نپذیرد هیچ تولید 
کننده ای و بویژه صنایع غذایی کشور با سود های حاصله از کار ،توان پرداخت بهره 
های باالی ۳۰ درصدی که در تمدیدهای صوری و پلکانی و بهره های مرکب گاها  
تا ۸۰۰ درصدنیز می رسد را نداشته و این دلیل مهم باعث زمین گیر شدن صنایع 
کشور در کنار موضوعات مهم دیگری چون بیمه ، مالیات و ارزش افزوده می باشد.

از طرفی موانع و بخشنامه های خلق الســاعه که از طرف مدیران کار نابلد و یا 
سواستفاده طلب صادر می گردد راه را برای خودی ها و رانتی ها وابسته باز نموده 
و بخش واقعی اقتصادی فقط به دنبال رفــع موانع تولید در کارگروه های متعدد 
وبی مصرف هستند در این فقره باید گفت نهایت تصمیم ستاد های تسهیل حتی 
کشوری که در وزارت صمت مستقر است، تولید کننده را مجبور به پرداخت ۱۰ 
درصد از پول زور ناشی از محاسبات موهومی نموده و با استمهال بدهی که به قصد 
خدمت صورت می پذیرد عمال  بربدهی صنعتگران افزوده و بدهی ها را متورم تر و 
بانکها را فربه تر می کنند. حال باید پرسید تولید کننده ای که از صبح تا شب فقط 

در گیر رفع موانع و ربای آشکار رباخانه های موجود است آیا فرصتی برای نوآوری 
و توسعه کار خود می یابد. و در نهایت نیز هیوالی کثیف بانکی تمام دار و ندارش را 
به مزایده و حراج بانکها در آورده و خانه نشینش می کنند. این واقعیت امروز تولید 
در ایران است. اگر نخواهیم شومن باشیم و همه چیز را خوب جلوه دهیم. ولی راه 
حل! اینجانب بعنوان یکی از کارآفرینان ملی و برتر کشور و دارنده ۳ ثبت اختراع و 
سی و سه گواهینامه بین المللی و ملی در صنعت غذای کشور معتقدم و بار ها نیز 
رئیس بانک مرکزی را به مناظره فراخوانده که متاسفانه شهامت شنیدن حقایق را 
نداشته وتن به این گفتگو نداده اند.که اگر بدنبال حل مشکالت اقتصادی بویژه در 
بخش صنعت و حتی حل مسائل خود بانکها هستید می بایست غل و زنجیر ربای 
بانکی را از دست وپای  سربازان جنگ اقتصادی باز کنید و آنهم حذف بهره های 
مرکب بانک هاست، تا تولید کنند بتوانند ضمن پرداخت بدهی خود برابر مقررات 
و عقود اسالمی مجددا احیا و بانک ها نیز با وصول مطالبات قانونی و شرعی خود 

امکان تسهیالت دهی و حمایت از صنایع را در راستای رونق تولید فراهم آورند. 
غیر از این و با احترام برای تمامی اســاتید خودم در دانشگاهها و اقتصاددانان 
آکادمیک ، بانکها و موانع دیگر تولید که اقتصادکشور را تا مرز فروپاشی به پیش 
برده اند بزودی پازل و دومینوی تعطیلی کارخانجات را تکمیل و این پیکر ناتوان 
ربازده صنعت را آماده خاکسپاری خواهند نمود. امید است گوش دلسوزان، سخن 
حق سربازان اقتصادی کشــور را بشنود که اگر اینگونه شــود رونق تولید دور از 

دسترس نخواهد بود.

ی
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دکتر مجید ح
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ی پفی
صنایع غذای

ت 
شرک

مدیر عامل 
ی در جهان(

ک ماه
ن تولید کننده اسن

)اولی

زبان در دهان نگهبان سر است
چه گویم که نا گفتم بهتر است

در خصوص رســیدن به رونق تولید کســانی باید 
جوابگو باشــند که فرمایشــات رهبــری را فقط در 
حد شــعار میبینند و خوشبختانه خیلی خوب شعار 
میدهند ولی اگر قرار بر کار و تولید باشــد با اینهمه 
سد ادارات دولتی چه کسی میتواند به تولید فکر کند 

در دنیا دو گروه موفق هستند یکی آنهایی که مرجع 
خوبی برای کار و تولید هستند و میتوانند الگو باشند 
مثل آلمان یا ژاپن و گروه دوم کسانیکه بلد نیستند 
ولی مقلد های خوبی هستند و خوب الگو برمیدارند و 
خوب کار میکنند مثل ترکیه .اما متاسفانه حتی تولید 
کننده ما گاهی مجبور میشود چراغ خاموش حرکت 
کند و یا تولیدش را بنام کشوری دیگر مطرح کند. هر 

مدیر عامل گروه صنعتی مودی
علی مودی

خیر، هیچ رونق تولیدی در این مدت مشاهده نشده و دلیل آن 
عدم ثبات قیمت خرید مواد اولیه است که هیچ متولی ای ندارد و 
به عبارت عامیانه هر کســی هرچه دلش خواست و با هر قیمت به 
تولید کننده ناتوان میفروشد. تولیدکننده همواره گیج و منگ فقط 

تالشگر بقای خود میباشد.
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دروغ چرا ؟ رونق تولید محقق 

نخواهد شد. در چهار ماهه 
اول سال 98 و علیرغم توصیه 
رهبر انقالب و دلسوزان کشور 

متاسفانه نه تنها رونق تولید 
محقق نشد و نمی شود بلکه 

همچنان اقتصاد با رشد منفی 
مواجه است. یکی از دالیل 

عمده و پاشنه آشیل این فاجعه 
اقتصادی، عملکرد بانک های 

ربوی است.
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کس یکبار به دارایی، بیمه تامین اجتماعی، اداره کار، شهرداری، دادگاه و یا هر 
مکان دولتی برود متوجه میشود که بعضی تولید کننده را انگار به چشم  مجرم 
میبینند و جالبه که خودشان هم به امر واقفند چرا که در بعضی مکانها تابلویی 
را میبینید که نوشته اهانت به کارمند دولت حبس، شالق یا جریمه دارد و خود 
این نوشته اهانت مسلم به تولید کننده و آحاد ملت است چرا که یا ملت نادان 
هستند که ممکن است به خادمین خود توهین کنند و یا انها که به اسم خادم 
نشسته اند و حقوقشــان از طریق مالیات پرداختی ما تامین میشود قرار بر ازار 

و اذیت دارند و قباًل اعالم میکنند که الل شــوید و چیزی نگویید. مگر میشود 
به کسیکه برای کمک و خدمت آمده توهین کرد ؟؟؟!!!اگر قرار بر رونق تولید و 
اقتصاد باشد کشــور به لحاظ حضور اساتید صاحب نظر فقیر نیست و با حضور 
جمع کثیری از اســاتید اقتصاد و جامعه شناس خود گواهی دیگر بر کم لطفی 
به اصطالح مسئولین است و شاید نیاز به ابراز عقیده همچون منی که بیش از 
چهار دهه در این مملکت تالش کردم و خانواده ای کار آفرین دارم نباشد.خداوند 

حامی و نگهدار مسئولین و خدمتگزاران به ایران و ایرانی باشد.

اینکه تصور کنیم در این چهار ماه رونق جدیدی اتفاق افتاده، خیر. حتی در 
بعضی مقاطع بخاطر نوسانات شدید قیمت ها که به دلیل سیاستگذاریهای غلط 
صادراتی اتفاق افتاده چالش های جدی هم داشته ولی در میان مدت و خصوصا 
دراز مدت این اتفاقات )منظور تحریــم ( می تواند زمینه رونق را ایجاد کند به 
شــرطی که دولت بتواند مدیریت کند و به نحوی اقالم وارداتی را برای تولید 
کننده ها تامین کند و از آن مهمتر اقالم بسیار زیادی را که در کشور تولید می 
شود را با سیاســتهای غلط و خروج بی رویه از کشور موجود افزایش قیمت و 
نایاب شدن آنها نشود که چالش جدی برای صنعت غذا ایجاد نشود. من تصورم 
این است که به سمت ثبات حرکت می کنیم به شرط و شروطی، شخصاً انتظار 

رونق دارم و امیدوارم این اتفاق بیافتد.
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متاسفانه در سال گذشته برخی سیاست گذاری های از پیش بررسی نشده 
و فوری در شرایطی که بحران ارزی تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده بود 
منجر به بروز رانت ها، سوء استفاده از ارز نیمایی، ورود بی رویه کاالهای قاچاق 
و خروج افسار گسیخته و غیرقانونی کاالها از مرزها شد که ضربات سنگینی به 

پیکره صنعت غذای کشور و هم تولیدکنندگان و هم مردم وارد کرد.
برای حرکت در مســیر رونق و تحول این صنعت اول باید مکانیزم دقیق و 
روشنی برای مبارزه با رانت و قاچاق و سوء استفاده های احتمالی در بازار ایجاد 
کرد. تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها باید بر طبق بررسی های کارشناسی 
شده و با بهره گیری از خرد جمعی و از پیش اعالم شده باشد تا تولید کننده و 

صادرکننده بتوانند برای آن برنامه ریزی درستی داشته باشند.
ضمن اینکه کشور ما پتانسیل های کم نظیری در حوزه کشاورزی و صنایع 
تبدیلی  دارد که باید به درســتی مورد بهره برداری قــرار گیرد. تا زمانی که 
به ســمت کیفی سازی و ارتقاء کیفیت تولید و بســته بندی حرکت جدی و 

منطبق بر استانداردهای جهانی نداشته باشیم نه در حوزه صادرات موفقیت 
چشمگیری خواهیم داشت و نه در حوزه تولید داخلی ، چرا که مصرف کننده 
داخلی نیز در صورت عدم دریافت کیفیت مناسب از کاالهای داخلی به سمت 
مصرف کاالهای مشابه خارجی که بســیاری بصورت قاچاق وارد کشور شده 
خواهد رفت و در اینصورت مسیر رونق تولید داخلی افق روشنی نخوهد داشت.
ضمن اینکه تولید کننده باید نسبت به امنیت فضای کسب و کار و سرمایه 
گذاری اطمینان خاطر حاصل کند و متاسفانه عدم امکان پیش بینی های ارزی 
و عدم ثبات مالی در بازار سرمایه گذاران و تولیدکنندگان و صادرکنندگان را 

با مشکل مواجه کرده است.
ایران معدن گنجینه های عظیم و ســرمایه های بی نظیری است که باید با 
اتحاد و همت و غیرت ایرانی آن را در مســیر توسعه اقتصادی، رونق تولید و 
توسعه و اقتدار کشور به کار گرفت تا شاهد رشد و شکوفایی در آینده نزدیک 

به یاری خداوند متعال باشیم. به امید آن روز.

ی
ش

ی تفر
ی کریم

دکتر مهد
ت 

ت، معدن وتجار
صنع

ت مدیره خانه 
س هیا

رئی
ی تولید 

ت مدیره تعاون
س هیا

جوانان تهران و رئی
ی

ت غذای
صوال

کنندگان مح

رونق صنعت غذا منوط به پیش 
شرط ها و الزاماتی است که تا 

وقتی مهیا نشود و همچنان 
با رویه های غلط گذشته و 

سیاست گذاری ها و تصمیم 
گیری های آنی و مهندسی 
نشده در این مسیر حرکت 
کنیم به رونق در این حوزه 

نمیتوان چندان امیدوار بود.
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خبـر

وسیه تشنه محصوالت لبنی ایران است بازار ر
سدهای داخلی در برابر توسعه تولید و صادرات

مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران: 

  مدیرعامل شرکت صنایع شــیر ایران)پگاه( 
گفت: بازار بکر روسیه تشنه محصوالت لبنی کشور 
ما است، اما با ســدهای داخلی برای توسعه تولید و 
صادرات روبه رو هستیم.ابراهیم حسینی با بیان اینکه 
در دیپلماســی اقتصادی ضعف داریم، اظهار کرد: 
کشور ما ظرفیت باالیی برای تولید محصوالت لبنی 
با قیمت مناسب دارد، اما مشکالت زیادی در زمینه 
مقررات، ثبات تصمیمات و تعرفه ها داریم.وی ادامه 
داد: عالوه بر عراق و افغانستان که بازارهای سنتی 
ما هستند، بازار روســیه یکی ار فرصت های بزرگ 
برای صادرات محصوالت لبنی کشــور به شمار می 
رود که باید مورد توجه قرار گیرد.به گفته حسینی؛ 
مانع تصاحب بازار بزرگ روسیه نه مشکالت خارجی 
بلکه قوانین دســت و پاگیر داخلی، تغییر یک شبه 
قوانین در کشور و ضعف دیپلماسی اقتصادی برای 

تعیین تعرفه منطقی برای محصوالت ما است.
وی با تاکید بر اینکه صادرات به روســیه بســیار 
سخت است، اظهار کرد: علی رغم سختگیری های 
روســیه و سطح باالی اســتاندارد آن ها پگاه موفق 
شده است از این کشور برای سه محصول خود مجوز 
صادرات بگیرد.حســینی یادآور شد: روس ها برای 
صدور مجوز صادرات برای محصــوالت پگاه بارها 
بازدیده گسترده ای از تمام زنجیره تولید از دامداری 
 هــا، محل دریافت شــیر، امکانات آزمایشــگاهی، 

سیستم های زیر ساخت و کارخانه ها داشته اند.
وی پگاه را برنده سالمت محصوالت لبنی عنوان 
کرد و گفت: در محصــوالت پگاه هیــچ نوع مواد 
نگهدارنده ای اســتفاده نمی شــود و محصوالت در 
بهترین سطح از سالمت و کیفیت هستند، به همین 
دلیل این برند توانسته اســت در صادرات پیشگام 
باشد.حسینی گفت: در حال حاضر از ۴ کارخانه ای 
که صادرات محصوالت لبنی را انجام می دهند، ۳ 
کارخانه متعلق به پگاه است.حســینی با اشاره به 
آماده ســازی خط های جدید تولیــد در تعدادی از 
کارخانه های پگاه برای تولید محصوالت بر اســاس 
ســفارش روس ها، افزود: در حال آماده سازی خط 
تولید پنیرهای سخت بر اســاس سفارش روس ها 
هستیم تا پاسخگوی ســفارش و نیاز آن ها باشیم.
وی تاکید کرد: هم اکنون کارشناســان روسی در 

کارخانه های منتخــب پگاه حضور دارنــد تا ما را 
در تولید محصول برای صــادرات کمک کنند، آن 
ها حتی حاضرند ماشــین آالت مــورد نیاز برای ما 
وارد و نصــب کنند.مدیرعامل پگاه تنها خواســته 
تولیدکنندگان برای توسعه تولید و حضور در بازار 
روســیه را همراهی مســئوالن دولتی برای حذف 
مقررات زائد و اقدام آن هــا برای کاهش تعرفه های 

ورودی کاالهای ایرانی به روسیه عنوان کرد.
حسینی یادآرو شــد: این خواسته را چندین بار با 
مسئوالن دولتی مطرح کرده ایم، اما پاسخ آن تنها 

این بود ” رفتیم نشد”!
وی یکی از نمونه های مشــکالت تولیدکنندگان 
محصوالت لبنــی در تعرفه هــای ورودی کاالهای 
ایرانی را افزایش ناگهانی ۵۰ درصدی تعرفه ورودی 
ماست به کشور عراق عنوان کرد.حسینی گفت: این 
در حالی است که کشــور ترکیه توانسته به واسطه 
دیپلماسی فعال و نفوذ سیاسی باالی خود، تعرفه 
ورودی پایینی را برای کاالی صادراتی خود بگیرد.
وی از دیگر نمونه های موانع توسعه تولید و صادرات 
محصوالت لبنــی را تصمیم ناگهانــی دولت برای 
افزایش قیمت شیر و لبنیات برشمرد.حسینی گفت: 
دولت به طور ناگهانی قیمت شیرخام که مهمترین 
ماده اولیه تولید فرآورده های لبنی است را باال می برد 
در حالی که دامداری ها بــرای نهاده های دامی ارز 

۴۲۰۰ تومانی دریافت می کنند.
وی تبعض در برخورودهــای تعزیراتی را یکی از 
گالیه های صنایع لبنی عنوان کــرد و افزود: برای 
قیمت شــیرخام نظارت تعزیزاتی وجود ندارد، اما 
۸۰ درصد از محصوالت ما شامل نظارت تعزیراتی 

می شود.
مدیرعامل پگاه کاهش متوسط ساالنه مصرف شیر 
از ۷۵ کلیوگرم به ۷۰ کیلوگرم را نتیجه رفتارهای 
غیر کارشناسی بخش دولتی دانست.حسینی گفت: 
نتایج این اتفاق خود را در سال های نه چندان دور 
با ســونامی انواع بیماری های مربوط به استخوان 
نشان خواهد داد.به گفته وی؛ هر ساله حجم زیادی 
ارز صرف واردات مکمل های مدنی و ویتامین می 
شود در حالی که می توان همین هزینه را در توسعه 
تولید شیر و فرآوده های لبنی به کار گرفت.حسینی 
همچنین از دیگر گالیه های این صنعت را گرفتن 
تصمیمات بدون حضور تولید کنندگان برشمرد و 
گفت: نقش تولید کنندگان در سرنوشتشان بسیار 
کمرنگ است، اما همواره از آن ها انتظار می رود همراه 
با حفظ امنیت غذایی ایجاد اشتغال داشته باشند.
این فعال صنایع لبنی گفت: بر اســاس آمار به ازای 
هر دام شــیری ۴ تا ۵ نفر اشــتغال زایی ایجاد می 
شود که این امر نشان دهنده ظرفیت باالی صنایع 
و دامپروری در ایجاد اشــتغال است.وی یادآرو شد 
که تنها مجموعه پگاه بیش از ۱۰ هزار نفر شــغل 
ایجاد کرده و با ۵۰ هزار واحد دامدار سنتی و ۱۶۰۰ 
دامدار صنعتی کار می کند.حسینی با تاکید دوباره 
بر اینکه بازار کشورهای همسایه تشنه محصوالت ما 
هستند، اظهار کرد: پگاه تنها با در اختیار قرار دادن 
دانش و برند خود در کشورهای عراق و و افغانستان 
توانسته همراه با جذب ســرمایه، زمینه ارز آوری 
برای کشور را فراهم کند.مدیرعامل پگاه افزود: در 
حال حاضر میزان صــادرات محصوالت لبنی ما به 
بازار بزرگ و بکر روسیه کمتر ۱۰ از درصد است، اما 
پگاه به تنهایی توان آن را دارد که این رقم را تا ۳۰ 
درصد افزایش دهد.حسینی در پایان درباره اقدامات 
این برند برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم برای 
تامین محصوالت لبنی، گفت: ما ســعی کرده ایم با 
کاهش هزینه های ســربار تا حد امکان از افزایش 
قیمت محصوالت لبنی خــود جلوگیری کنیم، اما 
برخی هزینه مانند افزایش قیمت خرید شــیرخام 
از دامداران به ما تحمیل می شــود کــه بر قیمت 
محصوالت موثر است و چاره ای جز افزایش قیمت 

برای ما نمی گذارد.
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  شــرکت تولیدی تک ماکارون فعالیت خود را در سال 1373 به عنوان  اولین 
کارخانه تولید ماکارونی با هدف تهیه غذای سالم، مغذی و با کیفیت همراه با استاندارد 
های ملی و بین المللی با استفاده از آرد ویژه ماکارونی، سمولینا و نیز با بهره گیری از 
مدرنترین ماشین آالت تولید ماکارونی آغاز نمود. تک ماکارون با استفاده از 8 خط تولید 
تمام اتوماتیک، در طرح توسعه یافته به توان تولید 600 تن در روز دست یافته است. 
این شرکت با استفاده از تکنولوژی روز،  عالوه بر تامین نیاز غذایی جامعه و صادرات 
محصوالت خود  توانسته گام موثری در صرفه جویی در مصرف انرژی حین تولید بر 
دارد.  الزم به ذکر است انواع آردهای مورد استفاده در تولید محصوالت تک ماکارون از 
جمله آرد سمولینا در کارخانه آردداران که از بزرگترین کارخانجات تولید آرد خاورمیانه 

می باشد و متعلق به هولدینگ تک ماکارون است، تامین می گردد. 
توجه به کیفیت محصوالت، نکته بارز در تولید محصوالت شرکت تک ماکارون می 
باشد. استفاده از آرد سمولینا که از گندم دوروم تهیه می شود، در بهبود ارزش غذایی 
مورد نیاز بدن نقش به سزایی دارد. سمولینای مصرفی سبب می شود که رشته های 
ماکارونی حین پخت لعاب کمتری داده و از چسبندگی آن جلوگیری نماید و در نتیجه  
شکل و ظاهر محصول در زمان پخت حفظ می گردد. همچنین ویتامین های مورد 

نیاز بدن در آرد سمولینا به اندازه کافی موجود می باشد. 
شــرکت تک ماکارون در نزدیک به سه دهه فعالیت در صنعت تولید و عرضه مواد 
غذایی توانسته افتخاراتی در سطح ملی و بین المللی و نیز گواهی نامه هایی از سازمان 
های دولتی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان  در سالیان متمادی، صادر کننده ملی 
و استانی در سالهای مختلف، تندیس تولید ملی- افتخار ملی، تندیس سیب سالمت 
، نشان حالل، نشان صلح ، جایزه ملی غذای فراسودمند و ..... و نیز استاندارد های بین 
المللی، ایزو ها ) ایزو 22000: 2005:، ایــزو14001:2004، ایزو 9001:1388، ایزو 
18001:2007 و..( از کمپانی توف نورد و گواهینامه های انجمن اسنک اروپا و ... را 

کسب نماید. 
انواع محصوالت رشــته ای و فرمی، الزانیا، انواع محصوالت فراسودمند از جمله: 

اسپاگتی غنی شده، اسپاگتی  سبوس دار، اسپاگتی امگا 3، اسپاگتی فیبردار، اسپاگتی 
آنتی اکسیدان، ماکارونی حاوی پروبیوتیک، اسپاگتی غنی شده با ویتامین3D و کلسیم  
و روی، اسپاگتی سبوسدار و نیز  فراورده های حجیم شده غالت و پلت، انواع پودر کیک، 

آرد بسته بندی، انواع پاستا و سوپ نیمه آماده، ، رشته آش و ... می باشد.
از جمله محصوالت تولیدی تک ماکارون که در سال 98 به  سبد غذایی این شرکت 
اضافه شد محصول پودر نیمه آماده حلوا  می باشد. آرد ویژه حلوا تک ماکارون ضمن 
حفظ ارزشهای تغذیه ای توسط روش خاصی فراوری شده و نیازی به تفت دادن مجدد 
ندارد. در بسته بندی  پودر آماده حلوای تک ماکارون یک بسته پودر شربت حاوی طعم 

دهنده های طبیعی و سنتی حلوا می باشد. 
 محصول آرد سفید تک ماکارون نیز در سال جدید با بسته بندی جدید روانه بازار 

گردید. 

ون  تک ماکار
ج همیشه در او
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خبـر

  یکی از مهم ترین عـوامـل شکل دهنده الگوی غذایی هر جامعه مجموعه 
عادات و فرهنگ غذایی آن جامعه اســت. ایرانیان مردمی خوش ذائقه و دارای 
تنوع غذایی بسیار باال هستند و سنت خوردن، از ماندگارترین میراثهای فرهنگ 
و تمدن ایرانیان است. امــا در ایــن میان آنچه قابل تامل است، الگوی تغذیه 
ای ماست. سطح ســامت جامعه وابســتگی زیادی به تغذیه مناسب و سالم 
دارد. الگوی تغذیه کشور ما دســتخوش تغییرات زیادی شده است و به گفته 

کارشناسان، وضعیت تغذیه ایرانیان در حد مطلوبی نیست.
میزان مصرف نان در ایران رقم خیره کننده ای دارد. ســرانه مصرف نان هر 
ایرانی در ســال در حالی 160 کیلوگرم اســت که این آمار در جهان تنها 25 
کیلوگرم اســت. در واقع ایرانی ها 6 برابر آمار جهانی نــان می خورند و از این 

لحاظ در صدرجهان قرار دارند.
سرانه مصرف برنج در کشــورما 40 کیلوگرم اعام شده  و این درحالی است 
که در سه دهه گذشته، این میزان 15 تا 20 کیلوگرم بوده است. اما این مقدار 
نسبت به میانگین جهانی 25 کیلوگرم هم پایین تر است. پرمصرف ترین کشور 
جهان در برنج، تایلند است که سرانه مصرف برنج در این کشور 140 کیلوگرم 

است. این در حالی است که این آمار در کشور ترکیه فقط 8 کیلوگرم است. 
سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی )فائو( در دسامبر  2012 سرانه مصرف 
گوشت ) قرمز و سفید( در جهان را 41 کیلوگرم اعام کرد. این در حالی است 
که ایرانی ها ساالنه حدود 36 کیلوگرم گوشت مصرف می کنند. این میزان از 
آمار جهانی کمتر و از میانگین آسیا باالتر است. همچنین ایران از لحاظ مصرف 

گوشت بین 196 کشور جهان در رتبه 98 قرار دارد.
سرانه مصرف شکر ایرانی ها بین 21 تا 24 کیلوگرم است. در حالی که میانگین 
جهانی آن، فقط 5 کیلو گرم اســت. این، یعنی ایرانی ها 5 برابر مردم جهان از 
شکر استفاده می کنند.ایرانی ها عاوه بر شکر، در نمک هم زیاده روی می کنند. 
سازمان جهانی بهداشــت، میانگین مصرف نمک را برای هر فرد در جهان، 10 
گرم عنوان کرده و این میزان را دو برابر میزان توصیه شده این سازمان دانسته 

است. اما ایرانی دو تا سه برابر بیشتر نمک مصرف می کنند.
 سرانه مصرف روغن در کشور 21 کیلوگرم است.این در حالی است که وزیر 
بهداشت روز چهارشنبه 23 مهرماه از اضافه شدن ساالنه 3 کیلوگرم روغن به 

سرانه مصرف ایرانی ها خبر داده است.
ســرانه مصرف تخم مرغ در ایران 190 عدد اســت. این در حالی اســت که 
میانگین جهانی، 250 عدد تخم مرغ است و ایرانی ها ساالنه 60 تخم مرغ کمتر از 
میانگین جهانی می خورند. هرچند رقم های دیگری هم در این باره اعام شده و 
به عنوان مثال، سال گذشته معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری در گفتگو باخبرگزاری فارس گفت: »سرانه مصرف تخم 

مرغ کشور 160 و در جهان 300 عدد است.
سرانه مصرف روغن زیتون، این داروی طبیعی در کشور فقط 220 گرم است. 
این در حالی است که در برخی کشورهای جهان سرانه مصرف این کاال به 27 
کیلوگرم نیز می رسد. کشور سوریه باال ترین آمار مصرف روغن زیتون را با 27 
کیلوگرم در سال به خود اختصاص داده است که به دلیل مصرف باالی این ماده 

طبیعی با کمترین مشکل بیماری های قلبی و عروقی مواجه است.
ایرانی ها در نوشیدن مضرترین نوشیدنی جهان نیز با اقتدار در صدر ایستاده 
اند. مصرف سرانه نوشابه در کشور ما 42 لیتر است. در حالی که مردم جهان به 

زور 10 لیتر نوشابه در سال می خورند.

سرانه مصرف شیر در ایران 70 کیلوگرم اعام شده است. اما طبق آمار جهانی 
متوسط مصرف شیر در جهان 190 کیلوگرم و در کشورهای اروپایی بین 300 
تا 450 کیلوگرم اعام شده اســت. این آمار در کشورهای توسعه یافته جهان 
به 500 کیلوگرم هم می رســد. البته مصرف شیر در اســتان های چهارمحال 

بختیاری، آذربایجان غربی و شرقی از متوسط کشور بیشتر است.
با بررسی آمار مصرف مواد غذایی کشــور و میانگین های جهانی به روشنی 
پیداست که ایران در وضعیت غذایی درستی قرار ندارد. حتی می توانیم عنوان 
بدغذا ترین کشور جهان را از آن خود کنیم. بنابراین اصاح الگوی تغذیه ای با 
آموزش های بنیادین و آگاه کردن مردم از تبعات الگوی غذایی غلط شاید بتواند 

به بهبود وضعیت غذایی جامعه بویژه نسل های بعد کمک کند.

الگوی مصرف مواد غذایی در ایران در مقایسه با سایر کشورها

آقای دکتر مهدی کریمی تفرشی ریاست هیات مدیره اتحادیه 
تعاونی های توزیع و فروش محصــوالت غذایی، رئیس هیات 
مدیره خانــه صنعت، معدن وتجارت جوانان تهران، ریاســت 
هیات مدیره تعاونی تولید کننــدگان محصوالت غذایی، عضو 
هیات مدیره کنفدراســیون صنعت ایران، نائب رئیس  هیات 
مدیره انجمن علوم و فناوری غالت ایران، مشاور عالی در کمیته 
فناوریهای نو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، 

کارآفرین برتر جهان اسالم
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خ در اقتصاد ایران مصرف آبمیوهجایگاه طالی سر
در ایران کمتر از 

وپایی است کشورهای ار

  رئیس انجمن صنایع تولید و صادرات 
کنسانتره و آبمیوه گفت که مصرف آبمیوه 
در ایران حدود ۲۰ درصد کمتر از مصرف آن 

در کشورهای اروپایی است.
ولی اهلل داوودآبادی اظهار کرد: ســرانه 
مصرف آبمیوه در کشــور ۱۱ لیتر در سال 

است.
وی با بیان اینکه در گذشته مصرف آبمیوه 
در ایران به صورت مغــازه ای و بعضًا در 
مواردی نه چندان بهداشــتی بود، گفت: 
با شروع فعالیت واحدهای تولید صنعتی 
آبمیوه مصرف این محصول به تدریج رونق 

گرفت.
رئیس انجمن صنایــع تولید و صادرات 
کنسانتره و آبمیوه همچنین با بیان اینکه 
مصرف آبمیوه در کشورهای اروپایی بیش 
از بیست درصد بیشــتر از ایران است، 
تصریح کرد: مصرف میــوه تازه در ایران 
بیشتر از کشورهای اروپایی است که به نظر 
می رسد یکی از دالیل تفاوت میزان مصرف 

آبمیوه، همین موضوع باشد.

  عضو هیأت مدیره گروه شــرکت های زعفران 
ســحرخیز با بیان اینکه ایران بزرگترین تولید کننده 
زعفران در دنیا اســت، گفت: ارزش افــزوده صادرات 
زعفران بســته بندی نزدیک به پنج برابر زعفران فله 
است.به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی 
)اگروفودنیوز(؛ فرزاد سحرخیز با اعالم این مطلب گفت: 
تولید زعفران در ایران در ســال های مختلف بسته به 
وضعیت کشاورزی، آب و هوایی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن 
در سال است که بیش از ۵۰ درصد این رقم به صورت 
فله به کشورهای اســپانیا و امارات صادر می شود.وی 
با بیان اینکه زعفران صادر شــده به این ۲ کشور پس 
از بســته بندی در قالب های کوچک و متنوع به دیگر 
نقاط دنیا صادر می شود، افزود: با بررسی آمار صادرات 
زعفران به خارج از کشور، درمی یابیم که تنها ۵ درصد 
از کل زعفران صادراتی ایران به بســته بندی های زیر 
۱۰ گرم ویژه مصرف کننــدگان نهایی و مراکز خرده 
فروشــی اختصاص دارد و ۹۵ درصد در بســته های 
باالی ۱۰ گرم و عمدتا نیم و یک کیلو صادر می شود.

عضو هیأت مدیره گروه شرکت های زعفران سحرخیز 
درباره راهکارهای کاهش صــادرات زعفران ایران به 
صورت فله، تصریح کرد: معافیت از برگشت تعهد ارزی، 
پرداخت هزینه های نمایشگاهی و …، مواردی است 
که دولت می تواند با اســتفاده از آن ها ضمن حمایت 
از صادرکنندگانی که زعفران را در بســته بندی های 
ریز مخصوص مصرف کننده نهایی و بــا نام ایران به 
کشورهای دیگر صادر می کنند، ایجاد ارزش افزوده برای 
اقتصاد کشور را افزایش دهد.سحرخیز تصریح کرد: هم 

اکنون در سحرخیز با توجه به رعایت استاندارد باال 
در تولید و بسته بندی زعفران، تنوع و انعطاف 

پذیری در بســته بندی، بسته بندی های 
لوکس و قابل رقابت با بســته بندی 

کاالهای خارجی و ارائــه خدمات با کیفیت مطلوب و 
استانداردهای بازارهای بین المللی، توانسته است سهم 
خود را در صادرات زعفران بسته بندی ایرانی افزایش 
دهد.وی با اشاره به مقاصد صادراتی گروه شرکت های 
زعفران سحرخیز، گفت: در حال حاضر محصوالت این 
شــرکت به اقصی نقاط دنیا از جمله کشورهای عربی 
)امارات، عربســتان، قطر، کویت، بحریــن و عمان(، 
کشورهای آسیای شــرقی )چین و ژاپن(، کشورهای 
اروپایی )اســپانیا، انگلستان، فرانســه، آلمان، ایتالیا، 
هلند، سوئد، ســوئیس، دانمارک و …(، کشورهای 
قاره آمریکا )کانادا، آمریکا و برزیل( و همچنین استرالیا 
صادر می شــود.عضو هیأت مدیره گروه شرکت های 
زعفران سحرخیز درباره برنامه های توسعه ای مجموعه 
سحرخیز، گفت: در سال های اخیر روی موضوع تنوع 
محصوالت صادراتی و همچنین طراحی بسته بندی  بر 
اساس بازار هدف تمرکز شده است. عالوه بر آن در سال 
جاری در طرح توسعه صادراتی شرکت چند بازار جدید 
شناسایی شده و راهبرد ورود به بازارهای مورد نظر در 
دستور کار قرار دارد.سحرخیز در پاسخ به این سوال که 
افزایش نرخ ارز تا چه میزان می تواند بر رونق صادرات 
زعفران تاثیر بگذارد، گفت: افزایش نرخ ارز به نسبت ۲ 
سال گذشته، موجب روی آوردن تجار ایرانی فراوانی به 
سمت این محصول با ارزش شده است. همچنن کاهش 
نرخ خرید دالری نیز اثر خود را در کاهش قیمت جهانی 
آن گذاشته اســت؛ اما نکته مهم این است که در چند 
ماه گذشــته همزمان با افزایش نرخ ارز، قیمت ریالی 
زعفران نیز افزایش یافته و این موضوع موجب افزایش 
قیمت این محصول در بازار داخلی شده است.وی در 
پایان افزود: معرفی زعفران با نام و برند ایرانی به مصرف 
کننده نهایی، نیازمند یــک حرکت جمعی یا تعریف 
پروژه تحقیقاتی در سطح کالن است. هر کشور نیاز به 
تحقیقات بازار خاص خود و طراحی راهبرد اختصاصی 
برای ورود به بازار برای کلیه صادرکنندگان و حمایت 

سازمان توسعه تجارت دارد.

رئیس انجمن صنفی کنسانتره و آبمیوه:عضو هیأت مدیره گروه شرکت های زعفران سحرخیز؛
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خبـر

  رئیس انجمن پروبیوتیک گفت: در زمینه صنعت پروبیتوتیک ها و غذا های 
فراسودمند شبکه علمی قدرتمندی در کشور وجود دارد.

مریم تاج آبادی ابراهیمی رئیس انجمن پروبیوتیک و غذا های فراســودمند 
ایران درباره ظرفیت های حوزه پروبیوتیک و ارتباط آن با حوزه گیاهان دارویی و 
فرآورده های طبیعی با بیان اینکه پروبیوتیک علمی بســیار جدید بوده که در 
کشور های بسیار پیشرفته آغاز شده است و کشور ما ایران، همقدم با آن ها پیش 
می رود، اظهار کرد: در حال حاضر تولید محصول در زمینه بیماری های خاص و 
تولید محصول جدید پروبیوتیک در دســتور کار سازمان تحقیق و توسعه قرار 
گرفته است و برگزاری نمایشــگاه ها و همایش ها در معرفی صنعت هایی نوین 

همچون فرآورده های دارویی و پروبیوتیک نقش بسیار زیادی دارد.

  نقش پروبیوتیک ها در کنترل سرطان
تاج آبــادی درباره چگونگی اثرگــذاری محصــوالت پروبیوتیک بیان کرد: 
پروبیوتیک ها از طریق جایگزینی یا مســتقر شــدن در بخشی از بدن میزبان، 
تغییراتی ایجاد می کنند که باعث اعمال اثرات مفید همچون مهار بیماری های 
مختلف، کنترل سرطان، تعدیل سیستم ایمنی می شود و همچنین نقش درمانی 
در بیماری های گروه زنان و بیماری های گوارشی دارد.وی ادامه داد: پروبیوتیک 
شــاخه ای از فرآورده های طبیعی و گیاهی است و پروبیوتیک ها و باکتری های 
موجود در بدن هر فرد نقش پیش بینی کننده در بیماری های متابولیک و به 
خصوص بیماری های میانسالی دارند و به درمان بیماری ها در گروه اطفال، زنان 

و بزرگساالن و بیماری های گوارشی کمک می کنند.

  تولید پروبیوتیک ها در ایران بومی سازی شده است
وی افزود: بومی ســازی تولید صنعت پروبیتوتیک ها و غذا های فراسودمند 
در کشور تقریبا ۱۰ سال ســابقه دارد و همچنین در این زمینه، شبکه علمی 
قدرتمندی در کشــور وجــود دارد و تولید پروبیوتیک در ایــران کامال بومی 

سازی شده است.
تاج آبادی ادامه داد: با توجه به اهمیت فرآورده های پروبیوتیک، در هشتمین 
همایش طالی ســبز نقش ذائقه، فرهنگ و آمــوزش در پذیرش فرآورده های 

طبیعی و پروبیوتیک بررسی خواهد شد.

وبیوتیک ها ایران همگام با کشور های پیشرفته دنیا در تولید پر

یت صادرات زعفران باعث شده قیمت این محصول تحت تاثیر نوسانات ارز باشد ضعف در مدیر

رئیس انجمن پروبیوتیک:

رئیس شورای ملی زعفران خبر داد:

  رئیس شــورای ملی زعفران گفت : نوسانات 
قیمت زعفران در یک ماه گذشــته متاثر از نوسانات 
قیمت ارز بوده اســت علیرغم اینکه بزرگترین تولید 
کننده زعفران دنیا هستیم و ۹۵درصد تولید زعفران 
جهان را داریم و این محصول در انحصار کامل ماست، 
متاسفانه ضعف در مدیریت صادرات زعفران وجود دارد 
و هنوز نتوانستیم قیمت زعفران را ما تعیین کنیم که 
متاثر ازنوسانات قیمت ارز نباشد و قیمت زعفران در 
بازارهای جهانی ثابت باشد  تا کشاورزان زحمتکش ما 
با کاهش قیمت ارز مجبور به کاهش قیمت محصول 
خود نباشــند .به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و 
کشاورزی ) اگروفودنیوز(، مهندس محسن احتشام 
افزود : آمار صادرات زعفران نشان می دهد که افزایش 
صادرات داریم نسبت به گذشته و این یعنی  تحریم 
ها اثری بر کاهش صادرات زعفران نداشته اما بخش 
اعظم صادرات زعفران صادرات غیر مؤثر و غیر مولد 
هست. رئیس اتاق بازرگانی استان خراسان جنوبی در 

خصوص حضور شــرکتهای ایرانی در نمایشگاههای 
معتبر  بین المللی نظیر آنوگا گفت : خوشبختانه بر 
خالف نمایشگاه سیال فرانسه که سال قبل از ثبت نام 
شرکتهای ایرانی ممانعت می کرد، نمایشگاه آنوگای  
آلمان مانعی برای مشارکت شرکت های ایرانی انجام 

نداده و امسال در این نمایشگاه بیش از پنجاه شرکت 
ایرانی مطرح در صادرات  خشکبار و گیاهان دارویی و 
زعفران مشارکت فعالی برای معرفی و بازار سازی این 
محصوالت انجام خواهند داد.مدیرعامل شرکت تروند 
زعفران قائن در خصوص برگزاری نمایشــگاه ایران 
اگروفود نیز گقت : نمایشگاه ایران اگروفود  از نمایشگاه 
های مطرح مواد غذایی جهان شده و در حد و اندازه 
نمایشگاه های بزرگ و مطرح جهان مثل سیال و انوگا 
و گلفود است و تاثیر زیادی در معرفی توانمندی های 
صنعت غذا داشته و دارد و امسال هم حتما از سال های 
گذشته بهتر بر گزار خواهد شدمهندس احتشام  در 
ادامه گفت : ظرفیت صنایع غذایی ایران بســیار زیاد 
هست و بازار بزرگی در اطراف خود داریم باید در امر 
بازاریابی و بازار سازی صنایع غذایی بیشتر برنامه ریزی 
کرد و نمایشگاه اگرو فود فرصتی خوبی برای توسعه 
صادرات محصوالت غذایی است که در شرایط فعلی 

این مسئله بسیار اهمیت دارد
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اندیشه و تالش خدمتگزاران صدیق عمران و آبادانی ایران اسالمی هیچ گاه از یاد نخواهد رفت، بدینوسیله شرکت فنی و مهندسی طرسام چندین سال همکاری با مجموعه بزرگ 
درنا و حضرتعالی را که شخصیتی با پشتکار، صادق و صریح، متعهد، مسئول، زحمتکش و با جدیت می باشید را مایه افتخار خود دانسته و برای آن مقام محترم سالمتی روزافزون 

و رسیدن به اهداف واالی ملی را از خداوند منان آرزومند است.
امید آنکه در راه اعتالی صنعت کشور عزیزمان بیش از پیش موفق و موید باشید.

شرکت طرسام :

رسیدن به قله تصادفی نیست، آری اتفاقی نیست. همه چیز باید مهیا شود تا بتوان قله را فتح کرد.
بعضی از کوهها چند قله دارند مثل بعضی از انسانها که چند ویژگی را با هم دارند.

جناب آقای رسولوی نیز به مثابه کوهی است که همزمان چند قله را در خود جای داده، متفکر، با پشتکار، خالق ... از ویژگیهای ایشان است.
انتخاب حضرتعالی را به عنوان کارآفرین نمونه سال ۱۳۹۷ تبریک عرض می نماییم و امیدواریم همچنان بر تارک آسمان کسب و کار این سرزمین بدرخشید.

عشق و شراب و رندی مجموعه مراد است         چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد

علیرضا خندابی، مدیر عامل شرکت ماشین سازی خندابی:

اندیشه پویا و تالشی بی وقفه در راه رسیدن به کیفیتی برتر و ماندگار و حضور قوی شرکت درنا در بازارهای داخلی و خارجی هیچگاه از یاد نخواهد رفت.
زحمات مســتمر و پیگیریهای حضرتعالی در سال رونق تولید و در راه اعتالی صنعت غذایی کشور و رشد و توســعه همه جانبه در گرو پرورش استعدادهای علمی است که در 

دستان پرتوان و عزم استوار جنابعالی امروز را برای فردایی بهتر و سازنده آماده می کنند.
همکاری و دوستی دیرینه با مجموعه معظم درنا مایه مباهات این شرکت بوده و خواهد بود، امید است در راه پیشبرد صنعت کشور بیش از پیش موفق و موید باشید.

امیرحسین صداقی، مدیرعامل شرکت گلوکوزان:

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

INDUSTRYماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا     تیر ماه 98        شماره 9 دوره جدید )114(      

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

35 34



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

بخش دوم مرحله اول واحد تولیدی شیرینی و بیسکویت ویتانا در شهرک 
صنعتی کاسپین قزوین به بهره برداری رسید.

به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، این واحد تولیدی-صنعتی، با 
حضور محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و جمعی از مسئوالن استان 

افتتاح شد.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان با اشاره به فعالیت آزمایشی 
این واحد از سال گذشته تاکنون، گفت: با بهره برداری از این واحد تولیدی ، 

۲۲۰ فرصت شغلی ایجاد می شود.
حمیدرضا خانپور افــزود: این واحد، دومیــن تولیدکننده بزرگ صنعتی 
محصوالت آردی کشور اســت که با ســرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد تومان، 

ظرفیت تولید ساالنه ۴۴ هزار تن انواع بیسکویت و شیرینی را دارد.
وی افزود : ۳۰ درصد محصوالت این واحد تولیدی به خارج از کشور صادر 

می شود.
مدیرعامال شرکت ویتانا نیز گفت: چهار مرحله برای تکمیل این واحد، پیش 
بینی شده است که ۲ هزار اشــتغال ایجاد خواهد کرد.بابایی افزود: در حال 

حاضر ۱۵۰ نفر در این کارخانه مشغول به کارند.
مدیر عامل شرکت شــهرک های صنعتی اســتان قزوین در ادامه گفت: 
مساعدت برای حل مشــکل معافیت مالیاتی شــهرک صنعتی کاسپین ) 
محاسبه شعاع هوایی ۱۲۰ کیلومتری ( و تملک اراضی ۳۰۰ هکتاری همجوار 
این شهرک برای طرح توسعه از اولویت های مهم و اساسی این شهرک در 

حمایت از سرمایه گذاران و رونق تولید است.
استان قزوین دارای ۳ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری 
است.نوبخت در حاشــیه بازدید از واحد تولیدی ویتانا در شهرک کاسپین 
قزوین: ۳۶۶ هزار میلیارد تومان برای رونق تولید درنظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه اعتبارات رونق تولید فقط مشمول واحدهای صنعتی نیست، 
اظهار داشت: یکی از اولویت های نظام جمهوری اسالمی همکاری بیشتر با 
بخش خصوصی اســت و می توان با پول دولتی به اجرای طرح های عمرانی 

در کشور سرمایه گذاری کرد.
نوبخت یادآور شد: با مشــارکت نظام بانکی، بخش خصوصی و اعتبارات 

عمرانی دولت می توان به راحتی شعار رونق تولید را محقق ساخت.

افتتاح طرح توسعه 
دومین واحد تولید 

شیرینی و بیسکویت 
کشور)ویتانا( در قزوین
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مجری طرح ملی گیاهان دارویــی وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: کشورمان مقام نخست تولید گالب 
جهان، مقام نخست تولید گل محمدی و رتبه چهارم 

تولید انسانس گل محمدی را دارد.
حســین زینعلی در جریان بازدید خبرنگاران از 
مجتمع تولید گالب ایران گالب، در منطقه نیاسر 
کاشان، افزود: پارسال با اقدام های انجام شده سطح 
زیر کشــت گل محمدی در کشور پنج هزار هکتار 
افزایش یافت و بدین ترتیب از ۲۴ مرز هزار هکتار 
گذشــت. اکنون در کل کشور گالب تولید می شود 
و بیشترین سطح کشت به استان فارس اختصاص 
دارد.وی اضافه کرد: بیشترین تولید گالب متعلق به 
کاشان با متوسط چهار تن در هکتار است. این در 
حالی است که متوسط عملکرد در کشور تولید ۱.۸ 

تا ۲ تن در هکتار است.

مجری طرح ملــی گیاهان دارویی خاطرنشــان 
ساخت: اکنون سه هزار و ۵۰۰ هکتار گل محمدی 

در کاشان وجود دارد.
زینعلی از تولید بذر اصالح شده گل محمدی برای 
نخستین بار به نام »کاشان ۹۱« خبر داد که در کل 

کشور کشت می شود.
وی گفت: پارسال حدود ۱۰ میلیون دالر صادرات 

گل، گالب و اسانس گل محمدی انجام شد.
زینعلی با بیان اینکه پارســال حدود ۱۹۴ هزار 
کیلوگرم گل بــه خارج صادر شــد، ادامه داد: این 
میزان صادرات یک میلیون و ۴۰۰ هزار دالر درآمد 

برای کشور به همراه داشت.
مجری طرح ملی گیاهان دارویی گفت: پارســال 
سه میلیون و ۸۵۷ هزار کیلوگرم گالب به کشورهای 
حوزه خلیج فارس صادر شد که ارزش درآمدی آن 

حدود هشت میلیون دالر بود.
وی میزان صادرات اســانس را ۱۸۶ کیلوگرم با 
ارزش درآمدی ۶۸۹ هزار دالر در سال عنوان کرد.

وی با بیــان اینکه کشــورمان در زمینه صادرات 
گل و گیاهان دارویی با مشــکل مواجه نیست در 
عین حال از وجود مشکل در برگشت ارز حاصل از 

صادرات خبر داد.
زینعلی گفت: اگر مشکل برگشت ارز برطرف شود 
که البته اقدام ها در این خصوص آغاز شــده میزان 

صادرات افزایش خواهد یافت.
مجری طرح ملی گیاهان دارویــی با بیان اینکه 
جهان بین ۳ تا ۴ تن انســانس گل محمدی نیاز 
دارد گفت: اکثر این نیاز توسط کشور بلغارستان و 
ترکیه تأمین می شود و ایران فقط ۸ درصد این نیاز 

را تأمین می کند.

مجری طرح ملی گیاهان دارویی 
در مجتمع ایران گالب: ایران مقام 

نخست تولید گالب جهان را دارد

مدیر ارشــد گروه نوین زعفران از معرفی محصوالت و طرح های جدید این گروه در 
نمایشگاه صنعت غذای تهران خبر داد.به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا؛ علی 
شریعتی مقدم در حاشیه مراســم افتتاحیه این نمایشگاه، گفت: شرکت های پیشروی 
صادراتی از جمله نوین زعفران با حضور تخصصی کاالهای جدیدی را معرفی کرده اند و 
ما هم مجموعه ای از محصوالت ارگانیک را در جهت تکمیل زنجیره ارزش این محصول 

در نمایشگاه عرضه کرده ایم.شریعتی با اشــاره به معرفی استاندارد بایو سوئیس وکشــاورزی بایو داینامیک)دمتر( همزمان با نمایشگاه صنعت غذا، گفت: این 
استانداردها ممیزی ســخت تری از گواهینامه ارگانیک در اروپا دارند و در قالب پروژه توسعه ارزش های روستایی »تار« در ایران معرفی می شوند. در حوزه شرق 
آسیا چای سبز به عنوان محصول در خط مقدم تولیدات و صادراتشان است.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه باالتر بودن تقاضای محصوالت 
ارگانیک ایران در جهان نسبت به ظرفیت تولید کنونی کشور، گفت: ایران به خاطر ساختار کشاورزی و عرصه های طبیعی فراوان جزو کشورهای با ریسک پایین 
برای صدور گواهینامه ارگانیک است و ما با فرهنگ ســازی در تولید ارگانیک با توجه به بازار خوبی که این محصوالت در سراسر جهان دارد می توانیم کشاورزی 

و توسعه پایدار را که در بخش های مختلف زندگی مناطق ایران تاثیرگذار باشد نهادینه و آینده صادراتمحصوالت کشاورزی را تامین کنیم.

25 محصول ارگانیک نوین 
زعفران در نمایشگاه صنعت غذا
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خبـر

عملیات اجرایی توسعه ۱۰۰۰ راسی فاز شیری، کاشــت ذرت علوفه ای در ۳۰ هکتار، خط تولید عرقیجات گازدار رادلر و طرح های پرورش ماهیان 
گرمابی با حضور مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران و نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مدیران استانی آغاز شد.

به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا؛ به نقل از روابط عمومی شرکت پگاه، سید ابراهیم حسینی مدیرعامل صنایع شیر ایران در این مراسم از اهتمام 
نمایندگان مردم شریف گیالن در مجلس شورای اسالمی در حمایت از اجرای طرح های توسعه ای پگاه در این استان قدردانی کرد و گفت:

تمام تالش شرکت صنایع شیر ایران معطوف به رونق تولید است و در این راه توجه به کیفیت محصوالت، نوآرری و استفاده از فناوری روز در دستور قرار دارد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی هم در این مراسم با اشاره به وضعیت کشور و سال رونق تولید تصریح کرد: از شرکت های تولیدی انتظار می رود 

با افزایش ظرفیت تولیدی خود به ایجاد اشتغال و شکوفایی اقتصاد کشور کمک نمایند.
غالمعلی جعفر زاده ایمن آبادی همچنین از اقدامات موثر سید ابراهیم حســینی مدیرعامل شرکت پگاه در استفاده از زمین های راکد، طرح های توسعه ای و 

تولیدی و برنامه ای زیست محیطی پگاه قدردانی کرد.
مجتمع کشت و صنعت و دامپروی صنایع شیر ایران در استان گیالن دارای پروانه بهره برداری ۲۰۰۰ راسی گاو پرواری در ۵۰ هکتار است و شرکت پگاه گیالن 

نیز در زمینه تولید محصوالت لبنی و نوشیدنی ها گاز دار فعالیت می کند.

 آغاز عملیات اجرایی
 طرح های توسعه ای صنایع شیر ایران
در گیالن

در بیست و ششمین نمایشــگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد 
غذائی، ماشــین آالت و صنایع وابسته، ســحرخیز نیز حضور داشت. 
این مجموعه در این نمایشگاه از محصوالت جدید خود رونمایی کرد.
سحرخیز تنها یک شرکت تجاری نیست، این مجموعه از حلقه ی اتحاد 
یک خانــواده با اعتقاد بر ارائه محصوالت بــا کیفیت و اصل احترام به 
مشتری از سال ۱۳۱۱پا به عرصه ی کسب و کار گذاشته است و از همان آغاز در اندیشــه ی با هم بودن و با هم ماندن با حفظ ارزشمندترین سرمایه هایش یعنی 

حفظ اصالت و اعتماد مشتری بوده است.
سحرخیز طی هشتاد و هفت ســال فعالیت در تهیه و فروش زعفران و دم نوش های گیاهی و دیگر محصوالت مکمل، این ارزش ها را حفظ کرده است و همواره 
خود را ملزم به انجام اقدامات کنترلی و نظارتی دقیقی می داند که فرآیند پیچیده ای را از مزرعه تا مصرف در بر دارد.سحرخیز در راستای برآوردن نیاز همراهانش 
به محصولی با کیفیت و مطابق با استانداردهای معتبر ملی و بین المللی، کلیه محصوالت خود را پس از تایید واحد کنترل کیفیت در محیطی کامال بهداشتی و با 

استفاده از فناوری های پیشرفته و بهره گیری از کارشناسان، متخصصین و کارکنان متعهد، تولید و بسته بندی می کند.
در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذائی، ماشین آالت و صنایع وابسته، آگروفود ۲۰۱۹ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 

تهران از تاریخ ۲۸ تا ۳۱ خرداد ماه سحرخیز میزبان همراهان همیشگی خود بود. سحرخیز به رسم دیرینه، با حضور در این رویداد در کنار همراهان خود، 
از سبد محصوالت جدید خود رونمایی نمود.

رونمایی از محصوالت جدید 
سحرخیز در نمایشگاه آگروفود ۹۸
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در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت، شرکت شیرپگاه لرستان به عنوان واحد نمونه صنعتی ملی معرفی شد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، دهم تیرماه مصادف با روز ملی صنعت از ۵۶ واحد نمونه صنعتی کشور تجلیل به عمل آمد. در این مراسم که با حضور 
وزیر صنعمت و معدن و رئیس مجلس شورای اســالمی در تهران برگزار گردید از مهندس بهرامی مدیر عامل شرکت شیر پگاه لرستان به عنوان مدیر برگزیده با 

اهدای لوح و تندیسی تقدیر به عمل آمد.

به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، قرن هاست که خراسان جنوبی و 
منطقه قاینات به علت ارتفاع مناسب از سطح دریا و نوع آب و خاک آن، پیشتاز، 
پیشگام و پرچمدار تولید برترین زعفران جهان است و بر این اساس “قاینات” 

را پایتخت و مهد زعفران جهان می شناسند.
به پاس حفظ این جایگاه، شــرکت تروند زعفران قاین به عنوان مجموعه ای 
خانوادگی که نســل در نسل در کشــت و کار زعفران و زرشک عمر خویش را 
گذرانده اند، در ســال ۱۳۸۰ در مهد گل های ارغوانی زعفران جهان به عنوان 
اولین واحــد اصولی فرآوری زعفران را راه اندازی نمودند تا این پیشــینه را به 

جدیدترین تغییرات و تحوالت بازارهای جهانی بسط دهند.
مجموعه تروند زعفران قاین به علت ایده پردازی های تکنولوژیکی در جهت 
جلوگیری از خام فروشی محصوالت زعفران و زرشک و تکمیل زنجیره ارزش 
آن به سمت تولید، بســته بندی و برندســازی زعفران و محصوالت جانبی از 
زعفران و زرشک در راســتای افزایش فرهنگ مصرف زعفران، بهبود کیفی و 
افزایش اثرگذاری مواد موثره زعفران و زرشــک در مصرف روزانه در راســتای 
رفاه مصرف کنندگان و اصل مشــتری مداری اقدامات علمی و فناورانه ای در 

تکمیل زنحیره ارزش نموده اســت. تروند زعفران قاین مفتخر به کسب عنوان 
مجموعه دانش بنیان از ســوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شده 
و تاکنون  محصوالت شاخص دانش بنیان زیر را به بازار های داخلی و جهانی 

معرفی نموده است:
زعفران و زرشک ارگانیک

آدامس زعفران
آدامس زرشک

قرص جوشان زعفران
آب زرشک

نوشیدنی زعفران
نوشابه زعفران

انواع دمنوش های زعفرانی
در همین راستا شرکت تروند زعفران در بیست و ششمین نمایشگاه اگروفود 
تهران فرآورده جدید خود از زعفران بنام اکسترکت زعفران که برای اولین بار 

در ایران به روش التراسونیک فرآوری می گردد، رسما رو نمایی کرد.

اکسترکت زعفران محصول جدید 
تروند زعفران در نمایشگاه اگروفود 

رونمایی شد

شرکت شیرپگاه لرستان به 
عنوان واحد نمونه صنعتی ملی 
معرفی شد
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خبـر

مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در مشهد با حضور معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و صنعتگران برتر سال برگزار شد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا به نقل از روابط عمومی شرکت زعفران سحرخیز، در این مراسم که با حضور سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، رضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی، سعید باستانی نماینده مجلس، مسووالن قضایی و جمعی از مسئولین و مدیران استان در محل 
نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد، شرکت زعفران سحرخیز به عنوان واحد نمونه صنعتی و منتخب خراسان رضوی در سال ۹۸ انتخاب شد و پیمان سحرخیز 

عضو هیات مدیره گروه سحرخیز، لوح زرین این مراسم را دریافت کرد.
بر اساس این گزارش، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این مراسم که به همت خانه صنعت و معدن خراسان رضوی در محل نمایشگاه بین 
المللی مشهد برگزار شد، گفت: یکی از برنامه های اساسی ما در وزارت صمت تمرکز بر صادرات و تجارت با کشورهای همسایه است که در همین زمینه استان های 

مرزی مانند خراسان رضوی می توانند در توسعه صادرات به این کشورها به ویژه کشورهای آسیای مرکزی نقش آفرینی کنند.
بنا بر این گزارش، راضیه علیرضایی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، سخنران دیگر این مراسم، گفت: سناریوی توسعه اقتصادی در وهله 
نخست مبتنی بر امید است. باید به خود امید دهیم و از هم انرژی و امید بگیریم. از مواردی که در قطع نامه های ساالنه روز صنعت به اجرا درآمده، واگذاری انتخاب 

منتخبین نمونه استان به بخش خصوصی بود. امسال تجربه خوبی از واگذاری نقش ها به بخش های مختلف برای ما حاصل شد.
در این مراســم همچنین دکتر فرهاد سحرخیز عضو هیأت مدیره گروه شرکت های زعفران ســحرخیز، گفت: در ابتدا باید این را گفت که ما واقعا در یک جنگ 
اقتصادی تمام عیار هستیم و  تحریم ها و مشکالتی که برای تجارت ما به وجود آمده همان حمالت دشمن است. اگر بخواهیم در این جنگ پیروز میدان باشیم باید 

تمام بخش های مربوط به حوزه اقتصاد با هم هماهنگی داشته باشند. اما متاسفانه شاهد عدم تحقق این اتفاق هستیم.
وی افزود: با توجه به شــعار سال و قرار گرفتن در وضعیتی اضطراری نیاز است که برخی از بخشــنامه های دارای مشکل تصحیح شوند و یا اینکه برای برخی از 
قوانین مفید ضمانت اجرایی در نظر گرفته شود. یکی از این موارد رویه های اجرایی در مورد مسیله پیمان سپاری ارزی است که برخی از آیین نامه های و روش های 

اجرایی این مسیله تولیدکنندگان را با مشکالت زیادی مواجه کرده است.
ســحرخیز به رونق و توسعه تولید در وضعیت کنونی اشاره کرد و افزود: درحال حاضر برای رونق و توسعه تولید نیاز به تقویت نقدینگی واحدها است که بانک ها 
نقش اساسی را در این حوزه ایفا می کنند و ما شاهد این هستیم که متاسفانه بانکها وظیفه خود را به درستی انجام نمی دهند. نیاز است که بانک ها امالک مازاد و 

تملیکی خود را واگذار کرده و نقدینگی آنها را به عنوان تسهیالت در اختیار واحدهای تولیدی بگذارند.
عضو هیات مدیره گروه شرکت های زعفران سحرخیزتصریح کرد : باید در تمام بخش ها بهبود وضعیت بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد تا بتوانیم شاهد رونق 

تولید باشیم در غیر این صورت شعار امسال هم مانند سال های دیگر تنها روی کاغذ مورد توجه قرار می گیرد و جنبه عملیاتی  پیدا نخواهد کرد.

 شرکت زعفران سحرخیز
به عنوان واحد نمونه صنعتی 

خراسان رضوی در سال ۹۸
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  رئیس هیات مدیره کانون انجمن هــای صنایع غذایی ایران اظهار کرد 
که مهمترین انتظار صنعتگران از الیحه مالیات بر ارزش افزوده اجرای صحیح 

و کامل این قانون است.
قوانین مالیاتی یکی از موضوعاتی است که سال ها مورد بحث تولیدکنندگان و 
قانون گذاران بوده است. تولیدکنندگان معتقدند که با توجه به اینکه واحدهای 
تولیدی موتور محرک کشور هستند و در اشتغالزایی نقش مستقیم دارند، باید 
مشمول معافیت های مالیاتی از جمله مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر عملکرد 

و اخذ عوارض گمرکی باشند.
در این راســتا خرداد ماه سال گذشــته گمرک جمهوری اسالمی ایران در 
بخشنامه ای اعالم کرد که واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و همچنین 
ماشین آالت خط تولید واحدهای تولیدی دارای مجوز تأسیس از وزارتخانه های 
ذیربط از پرداخت چهار درصد علی الحســاب واردات قطعی معاف هستند. اما 
در مورد اشــکال مختلف مالیات و همچنین ساختار نظام مالیاتی کشور هنوز 

اختالف نظرهایی وجود دارد.
در این رابطه محمدرضا مرتضوی  با بیان اینکه بخش تولید نباید تنها محل 
جمع آوری مالیات بر ارزش افزوده باشد، گفت: این نوع مالیات باید از پایانه های 

الکترونیکی در سطح خرده فروشی از مردم اخذ شود.
رئیس هیات مدیره کانون انجمن هــای صنایع غذایی ایران با بیان اینکه بار 
تأمین پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نباید بر دوش بخش تولید باشد، تصریح 
کرد: سرمایه های بخش تولید اندک است و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و 
جمع آوری و پرداخت دوباره آن به دولت از سوی تولیدکنندگان باری است که 

به تولید تحمیل شده است.
وی افزود: مسئله مهم تر لزوم فراهم کردن راهکارهایی برای ایجاد شفافیت در 

نظام تأمین منابع مالی کشور است؛ چرا که در صورت بستن راه های فرار مالیاتی 
می توانیم خدمت بزرگی به تولید و اقتصاد کشور کنیم.

مرتضوی همچنین خاطرنشان کرد که بســتن راه های فرار مالیاتی باید در 
راستای توسعه تولید در کشور استفاده شود.

رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران با اشــاره به اینکه 
مشــکل اجرای غلط قانون مالیات بر ارزش افزوده است، اظهار کرد: در قانون 
پیش بینی شده بود که ظرف یک سال صندوق های هوشمند وظیفه جمع آوری 
مالیات بر ارزش افزوده را به عهده بگیرند که این موضوع هنوز محقق نشده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که در سنوات آتی با اجرای صحیح قانون مالیات 

بر ارزش افزوده، این مالیات از دوش تولیدکنندگان برداشته شود.

سیدمحمدرضا مرتضوی:

وده نباید بر دوش بخش تولید باشد مالیات بر ارزش افز

  مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی از برگزاری اولین پاویون 
 CNR FOOD ملی محصــوالت دانش بنیان صادراتی ایران در نمایشــگاه

ترکیه خبر داد.
  مرضیه شــاوردی در این باره گفت: نمایشگاه CNR FOOD بزرگترین 
و مهمترین نمایشــگاه صنایع غذایی و آشــامیدنی در منطقه اوراســیا است 
که با همکاری فدراســیون انجمن صنایع غذایی و نوشــیدنی ترکیه، انجمن 
صادرکننــدگان غــات، حبوبــات و دانه های روغنــی اســتانبول و انجمن 

تامین کنندگان خدمات مواد غذایی برگزار می شود.
وی نمایشگاه مواد غذایی استانبول را مکانی مناسب برای جلسات B2B میان 
عرضه کنندگان و متقاضیان محصوالت دانست و خاطر نشان کرد: بر این اساس 

از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی اولین پاویون ملی محصوالت دانش بنیان 
ایران در نمایشگاه تخصصی مواد غذایی، ماشین آالت و صنایع وابسته استانبول 

برپا خواهد شد.
شاوردی زمان برگزاری این پاویون را از ۱۳ تا ۱۶ شهریورماه امسال در شهر 
استانبول ترکیه ذکر کرد و یادآور شد: این نمایشگاه فرصتی مناسب است که در 
آن بازدیدکنندگان با آخرین تحوالت این صنعت آشنا می شوند و چشم اندازی 

نوآورانه از صنعت مواد غذایی را مشاهده می کنند.
مدیر توانمندســازی صندوق نوآوری و شــکوفایی همچنین اضافه کرد: در 
نمایشگاه امســال بخش ویژه ماشین آالت و صنایع بســته بندی مواد غذایی و 

نوشیدنی در یکی از سالن ها برگزار خواهد شد.

پایی پاویون محصوالت دانش بنیان ایرانی  بر
در نمایشگاه مواد غذایی ترکیه
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گفتوگو

  رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: تاثیر تحریم ها در مشکالت بخش تولید 
کمتر از مسائل داخلی است به طوریکه ۷۵ درصد مشکالت تولید ما در اقتصاد 

کشور ناشی از تصمیمات نادرست سیاستگذار است.
جمال رازقی سه در نخســتین جلسه کمیسیون صنعت و رونق تولید در دور 
نهم اتاق بازرگانی فارس که با حضور مسئوالن دولتی و فعاالن بخش خصوصی 
استان در محل این اتاق برگزار شــد، بیان کرد: در هیات نمایندگان دوره نهم 
اتاق بازرگانی فارس ۱۵ کمیسیون مصوب شده که طی فراخوانی از تمام اعضای 
اتاق برای عضویت در هر یک از کمیسیون ها دعوت کردیم که شاهد استقبال 

فعاالن اقتصادی برای عضویت در کمیسیون های اتاق بودیم.
مدیرعامل شرکت ب. آ بیان کرد: با توجه به مشکالت بخش صنعت و اهمیت 
تولید در اقتصاد کشور و نام گذاری سال به نام رونق تولید، بنابراین ایجاد این 
کمیسیون در استان بسیار ضروری بود که شاهد استقبال خوب فعاالن اقتصادی 

استان در عضویت در این کمیسیون هستیم.
رازقی با بیان اینکه تولید پاشنه آشــیل اقتصاد کشور است اظهارداشت: در 
حال حاضر هماهنگی خوبی برای پیگیری و رفع مشکالت بخش تولید و فعاالن 
صنعتی استان در بین مقامات استانی و نمایندگان استان در مجلس در حمایت 
از تولید کنندگان به ویژه در بخش صنعت در اســتان وجود دارد که بســیار 
امیدبخش است.رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: علیرغم وجود مشکالت 
در بخش اقتصاد کشور، بخش خصوصی اســتان برای بخش تولید، رشد وزنی 
صادرات و تعداد صادرکنندگان امســال هدفگذاری افزایش ۳۰ درصدی را در 
نظر گرفته که امیدواریم با کمک مســئوالن استانی و ملی بتوانیم موانع بر سر 

راه تولید، تولید کنندگان و فعاالن اقتصادی استان را تا حد ممکن برداریم.

وی با اشاره به صدور بخشنامه های متعدد و متناقض در حوزه اقتصاد کشور 
افزود: بخشنامه های متناقض در حوزه اقتصاد کشور تولید کننده و سرمایه گذار 
ما را هدف قرار گرفته و این روند نشان دهنده نبود مسیر مشخص در این بخش 

و سیاست گذاری های نادرست است.
رازقی ادامه داد: در حال حاضر ابزارهایی از جمله ستاد تسهیل، ستاد اقتصاد 
مقاومتی و شورای گفتگو برای رفع موردی واحدهای تولیدی و فعاالن اقتصادی 
وجود دارد اما تاکید ما بر ایجاد جلسه ای با حضور نمایندگان سران قوا به دبیری 
اتاق بازرگانی در استان تشکیل شود تا بتوانیم تصمیم گیری های کالن و مناسب 

در حوزه اقتصاد استان داشته باشیم.

75 درصد مشکالت تولید ناشی از تصمیمات نادرست سیاستگذار است

تعیین قیمت لبنیات مطابق با دستورالعمل قانونی بود
تعیین قیمت 14 قلم با ستاد تنظیم بازار و مابقی با کارخانه ها است

جمال رازقی:

باکری:

  دبیر انجمن لبنی ایران گفت: قیمت لبنیات 
مطابق با دستورالعمل قانونی از مجموع بهای تمام 

شده تولید و 14 درصد سود تعیین شده است.
 رضا باکری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا 
در واکنش به غیرقانونی بــودن افزایش بیش از 6 
درصدی قیمت لبنیات، اظهار کرد: بر اساس قانون 
تعیین قیمت 14 قلم محصول لبنی به ستاد تنظیم 
بازار است و این ستاد مسئول تعیین و اجرای قیمت 

این محصوالت است.
وی یادآور شــد: 3 قلم محصــول لبنی که جزو 
کاالی اساسی هســتند نیز در لیست این 14 قلم 
کاال قرار دارند.باکری ایــن 3 قلم محصول لبنی را 
شیر، ماســت و پنیر با درصد چربی ، بسته بندی و 

وزن متفاوت عنوان کرد.
وی درباره نحوی قیمت گذاری مابقی محصوالت 

لبنی توضیــح داد: هر چند قیمت گــذاری مابقی 
محصوالت لبنی به کارخانه ها واگذار شــده است، 
اما باید با رعایت دستورالعمل تعیین شده باشد. در 
دستورالعمل تعیین قیمت توسط کارخانه ها آمده 
است که قیمت محصوالت لبنی هر کارخانه با توجه 
به قیمت تمام شــده در آن کارخانه، به عالوه سود 

مجاز توسط آن ها تعیین می شود.
به گفتــه دبیر انجمن لبنی ایران، ســتاد تنظیم 
بازار تنها مرجع قانونی تعیین قیمت برای کاالهای 
اساسی است و هر قیمتی که در این ستاد برآورد و 

ابالغ شود، قانونی و قابل اجرا است.
باکری در پایان تاکید کرد: در شرایط کنونی اظهار 
نظرات درباره تصمیمات قانونی باید کارشناسی و با 
دقت باشد چراکه هر صحبت غیر کارشناسی موجب 

متشنج شدن جو بازار و جامعه می شود.
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باال بودن فلزات سنگین و باقیمانده 
سموم در لیمو ترش های وارداتی

 هشدار نسبت به کاهش تولید
مواد غذایی در نیمه نخست امسال

  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره وضعیت تولید 
صنایع غذایی به تجارت نیوز گفت: در سال ۹۷ تولید صنایع غذایی به 
شدت تحت فشار قرار گرفت. ناکارآمدی بازرگانی خارجی یکی از دالیلی 
بود که صنایع کشور را با برخی بحران های جدید رو به رو کرد؛ چرا که 
در فصل تابستان و پاییز مجوز صادرات برخی محصوالت خام کشاورزی 
صادر شد. به عنوان مثال صادرات ســیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی 
باعث شد که قیمت محصوالت صنایع تبدیلی همچون رب گوجه فرنگی 

با افزایش قیمت چشم گیری مواجه شود.
حسن فروزان فرد افزود: پیگیری های اتاق بازرگانی تهران وسندیکاها 
باعث شــد که دولتی ها برای توقف صادرات محصوالت کشاورزی دیر 
تصمیم بگیرند. همین اقدامات ناثواب توانمندی توســعه محصوالت 

صادراتی را کاهش داد.
او اظهار کرد: در ســه ماه تابســتان و دو ماه پاییز ظرفیت نقدینگی 
بنگاه های کوچک و متوســط صنایع تبدیلی به شــدت فروکش کرد؛ 
این درحالی اســت که این بنگاه ها برای ادامه فعالیت شان به سه برابر 
نقدینگی احتیاج دارند. همچنین قیمــت برخی کاالها همانند گوجه 
فرنگی به چهار برابر افزایش یافت و همین عوامل منجر به آن شد که با 

کمبود تولید رو به رو شویم.
فروزان فرد درباره آینده صنایع غذایی گفت: صنایع غذایی و تبدیلی 
وضعیت بحرانی دارند. صنایع تبدیلی از ابتدا هم حاشیه سود ناچیزی 
داشــتند. درباره آینده این دو صنعت باید منتظر کاهش حجم تولید و 
افزایش بیکاری در جامعه باشــیم؛ چرا که در نیمه نخست سال ۹۸ با 

کاهش تولید مواد غذایی رو به رو خواهیم شد.
او در پاســخ به این پرسش که آیا در نیمه نخســت امسال با بحران 
کمبود مواد غذایی رو به رو هستیم یا خیر؟ اظهار کرد: در ماه های آینده 
با کمبود مواد غذایی رو به رو نیســتیم اما به تدریج قدرت خرید مردم 

کاهش می یابد که علت کاهش تولید، مصرف کم محصوالت است.

  دبیر انجمن صنفی صنعت آبلیموی ایران، با انتقاد از کیفیت لیمو ترش های 
وارداتی، گفت: متاســفانه لیموترش های وارداتی به دلیل باال بودن فلزات سنگین و 

باقیمانده سموم از کیفیت مطلوبی برخودار نیستند.
رویا جعفری شاهی، افزود: لیمو ترش های وارداتی از نظر قیمت نسبت به محصوالت 

ایرانی ارزان تر بوده و برخی واحدهای تولیدی به سمت خرید آنها می روند.
وی ادامه داد: کیفیت لیمو ترش های وارداتی به دلیل باال بودن فلزات ســنگین و 

باقیمانده سموم، از محص والت داخلی پایین تر است.
جعفری شاهی، روند تجارت لیموترش از باغ تا کارخانه را تاسف بار خواند و گفت: 
باغداران لیموترش را به واسطه ها می فروشند و آنها لیموترش را بین دو تا سه برابر 
قیمت به کارخانجات می فروشند که وجود این واسطه ها و عملکرد برخی باغداران 

بالی جان کارخانجات آبلیموی کشور شده است.
دبیر انجمن صنفی صنعت آبلیموی ایران، اظهار کرد: کارشناسان و مدیران سازمان 
غذا و دارو و سازمان ملی اســتاندارد همکاری و همراهی مناسبی با انجمن دارند اما 
نداشتن قدرت اجرایی یکی از بزرگ ترین مشکالت انجمن هاست. زیرا این انجمن 
ها عالوه بر داشتن مهارت های فنی و علمی دارای کارشناسان با تجربه ای در صنعت 
خود هستند که می توانند به شکل کامل محصوالت و تولید کنندگان زیر مجموعه 
خود را رصد و نظارت کنند، تحقق این امر باعث بهبود در کیفیت محصوالت تولیدی 

خواهد شد.
وی، مهم ترین فعالیت های انجمن صنفی صنعت آبلیموی ایران را بازرسی، نمونه 
برداری و ارسال نمونه به آزمایشــگاه های همکار با اداره استاندارد و سازمان غذا و 
دارو، معرفی بازرس از انجمن ها برای نظارت بر بازار عرضه و کارخانه های تولیدی، 
مکاتبه و همکاری با وزارت بهداشت در خصوص جمع آوری محصوالت فاقد کیفیت 

و نشان استاندارد در سطح عرضه عنوان کرد.

حسن فروزان فرد:دبیر انجمن صنایع آبلیموی ایران مطرح کرد:
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 بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی
وفود ۹8برگزار شد صنایع کشاورزی و غذایی - ایران اگر

  مراسم گشایش بیست و ششمین نمایشگاه  ایران اگروفود با حضور مقامات وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخی 
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و رؤسای اتحادیه ها و انجمن های مرتبط برگزار شد.

به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، این نمایشگاه در راستای تحقق شعار سال )رونق تولید ملی( برگزار شد و بر این اساس،   واحد های 
تولیدی داخلی حضور چشمگیرتری در نمایشگاه داشتند.

در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی و مواد غذایی در مجموع بیش از 920 شرکت حضور داشتند که از این تعداد ٧60 
شرکت داخلی بودند و جدیدترین کاالها، تولیدات و خدمات خود را ارائه و در معرض دید عالقمندان قرار دادند.

در کنار شرکت های ایرانی 160 شرکت خارجی نیز از کشور های اسپانیا، اتریش، امارات متحده عربی، ایتالیا، آلمان، برزیل، ترکیه، چین، دانمارک، 
روسیه، سوئیس، گرجستان، هلند، یونان، اندونزی، اسلواکی، تونس، مغولستان و لهستان حضور داشتند.

INDUSTRYماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا     تیر ماه 98        شماره 9 دوره جدید )114(      

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

45 44



براســس ایــن گــزارش اهمیت 
نمایشگاه صنایع کشاورزی و غذایی 
تهران موجب شد تا تعداد زیادی از 
کشور ها به صورت پاویون )گروهی( 
حضور یابند. بر این اساس ۷ کشور 
ایتالیا، آلمان، برزیل، ترکیه، چین، 
روسیه، و هند به صورت پاویون های 
رسمی در نمایشگاه امسال حضور و 

مشارکت داشتند.
این نمایشــگاه همچون سالهای 
گذشــته  در ســه بخش تخصصی؛ 
ایــران فــود شــامل )فرآورده ها و 
محصوالت غذایی، صنایع تبدیلی و 
صنایع مرتبط(، ایران فود تک شامل 
)ماشین آالت، تجهیزات، تکنولوژی و 
صنایع غذایی، بسته بندی، تجهیزات 
جانبی ماشین آالت مرتبط( و ایران 
آگرو شامل )ماشین آالت و تجهیزات 
کشاورزی و آبیاری، صنایع کشاورزی 

و صنایع مرتبط( بود.

نکته قابــل توجه  ایجــاد بخش 
جدیدی تحت عنوان  اگروفود استارز 
در نمایشگاه بود که برای نخستین 
بار و براســاس نیاز بــازار و تقاضای 
مخاطبین در ســال جــاری به این 

نمایشگاه افزوده شده بود .
امسال با توجه به فضای موجود ۱۶ 
استارت آپ از میان متقاضیان متعدد 
برگزیده شده و در نمایشگاه حضور 
داشتند که در زمینه های تولید مواد 
غذایی، صنایع غذایی، توزیع و ابزار ها 
و فناوری نوین مرتبط فعالیت دارند.

گفتنی است سیزدهمین همایش ملی صادرات ماشین آالت و صنایع 
غذایی ایران نیز در دومین روز نمایشگاه با حضور مدیران، صاحبین صنایع 

و متخصصان این حوزه و همچنین ارگان های دولتی برگزار شد.
معرفی توانمندی ها و پیشــرفت های کشــورمان در حوزه کشاورزی 
و غذایی، ارتقاء ســطح مبادالت تجاری کشــورمان در جهت توســعه 
صادرات غیر نفتی، آشنایی شرکت کنندگان و بازدید کنندگان با آخرین 
دستاورد های علمی و صنعتی حوزه کشاورزی و غذایی داخلی و خارجی، 
اشتغال و کارآفرینی، ارتقاء دانش و تبادل اطالعات بین شرکت کنندگان 
در نمایشگاه تشویق و ترغیب تولید کنندگان برای رقابت سالم و هدفمند 
در عرصه این صنعت و ایجاد فضا برای ارتباط مستقیم تولید کنندگان با 
مصرف کنندگان؛ مهمترین اهداف برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه 

بین المللی صنایع کشاورزی و مواد غذایی بود.
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اخبار
 صنایـع غـذایی

ــان جهـ
 W o r l d   F o o d

Industry  News

ین کشور  دانمارک گران تر
وپا غذایی در ار

قیمت مواد غذایی در شمال اروپا بسیار بیشتر از جنوب آن است.
به گزارش مرکــز آمار اتحادیه اروپا، قیمت مواد غذایی در کشــورهای گران قیمت 
بیش از دو برابر قیمت این اقالم در کشــورهای ارزان تر است. تا پایان سال ۲۰۱۸ بر 
اساس جمع آوری قیمت های مربوط به اقالم غذایی در ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا، 
متوسط قیمت مواد غذایی در دانمارک بیش از سایر کشورها بوده است؛ به گونه ای 
که قیمت غذا در دانمارک ۱۳۰ درصد متوسط قیمت کل کشورهای عضو بوده است.

پس از دانمارک، لوکزامبورگ و اتریش هر دو با ۱۲۵ درصد، ایرلند و فنالند هر دو 
با ۱۲۰ درصد و سوئد با ۱۱۷ درصد متوسط قیمت در سطح اروپا گران قیمت ترین 

کشورهای اروپایی از نظر هزینه برای مواد غذایی بوده اند.
از سوی دیگر پایین ترین قیمت مواد غذایی در رومانی به ثبت رسیده است و متوسط 
اقالم غذایی در این کشور برابر با ۶۶ درصد متوسط در سطح اتحادیه اروپا بوده است. پس 
از این کشور، لهســتان با ۶۹ درصد، بلغارســتان با ۷۶ درصد، جمهوری چک با ۸۴ درصد و 

مجارستان با ۸۵ درصد قرار دارند.
طبق اعالم مرکز آمار اتحادیه اروپا، قیمت اقالم غذایی در کشورهای غربی نظیر فرانسه، آلمان، انگلیس، 

اسپانیا و بلژیک تقریباً برابر با متوسط قیمت مواد غذایی در سطح اتحادیه اروپا بوده است.
الزم به ذکر است، منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، 
قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اســلوونی، اسلواکی و فنالند است که از 

یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می کنند.
اتحادیه اروپا نیز دارای ۲۸ عضو اســت که شامل ۱۹ کشــور عضو منطقه یورو به عالوه انگلیس، 

بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی است.
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چین واردات گوشت از کانادا را ممنوع کرد

 مدارک جعلی سالمت
پیدا شد

یده شد نامزد پیشنهادی چین، به عنوان مدیرکل جدید فائو برگز

چین به دلیل پیدا کردن مدارک جعلی درباره ســالمت دام ها، واردات 
گوشت از کانادا را ممنوع کرد.

به گزارش رویترز، واردات هر نوع گوشت از کانادا را ممنوع اعالم کرد.
بر اساس اعالم لژورنال دمونترال، چین اعالم کرده است که از این به بعد 

هیچ گونه گوشت و فرآورده های آن را از کشور کانادا وارد نخواهد کرد.
دولت چین دلیل این ممنوعیت را پیدا شدن مدارک جعلی سالمت عنوان کرد 

که در مدارک مرتبط با دام های وارداتی از کانادا پیدا شده و منجر به تصمیم گیری 
مسئوالن چین به منع واردات گوشت از کانادا شده است.

کشورهای عضو سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو(، »کو 
دونگیو« نامزد پیشنهادی کشــور چین را برای چهار سال به تصدی 

سمت مدیرکل این سازمان برگزیدند.
کشورهای عضو ســازمان خواربار و کشــاورزی ملل متحد )فائو( 
در جریان چهل و یکمین نشســت کنفرانس فائو با اکثریت آرا »کو 
دونگیو« نامزد پیشنهادی کشور چین را برای چهار سال برای تصدی 

سمت مدیرکل این سازمان برگزیدند.
دونگیو از مجموع ۱۹۱ رأی اخذ شده، با کسب ۱۰۸ رأی توانست 
اکثریت مطلــق آرا را در دور اول رأی گیری از آن خود کرده و به این 

سمت برگزیده شود.
وی، از تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۸ فعالیت خود را به صورت رسمی 

در جایگاه مدیرکل فائو به مدت چهار سال آغاز خواهد کرد.
دونگیو در آخرین ســمت خــود، معاونت وزیر کشــاورزی و امور 
روستایی جمهوری خلق چین را برعهده داشته است. وی هم اکنون 
۵۶ سال ســن داشــته و نهمین مدیرکل فائو از زمان تأسیس 
این کارگزاری تخصصی ســازمان ملل خواهد بود. دونگیو 
دارای مدرک دکتــرای تخصصی علوم کشــاورزی و 
زیست محیطی از دانشــگاه واخنینگن هلند است. 
وی پیشتر تصدی سمت های همچون معاونت 
فرماندار منطقه خودمختار هوئی نینگ شیا 
و نایب رئیســی فرهنگســتان علــوم 
کشــاورزی چین را برعهده داشته 

است.
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رئیسانجمنپرورش
دهندگانقارچ

خوراکی:تولیدروزانه
قارچبه450تن

میرسد/نرخفروش
هرکیلوقارچ
9500تومان

افشــار گفت: با توجه به گرمای هوا و خــروج واحد های کوچک از 
گردونه تولید، پیش بینی می شــود که تولیــد روزانه قارچ از ۶۰۰ به 

۴۵۰ تن کاهش یابد.
 محمدحسن افشار، رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی 
در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشــاورزی گروه اقتصادی 
باشــگاه خبرنگاران جوان، درباره آخریــن وضعیت بازار قارچ اظهار 
کرد: با وجود افزایش ۴۲ درصــدی هزینه نیروی کار و ۳۰ درصدی 
سایر هزینه های تولید، قارچ کاران به سبب نبود کشش بازار با زیان 

قارچ تولیدی خود را به فروش می رسانند.
وی نرخ کنونی فروش هر کیلو قارچ از ســوی قارچ کاران را ۸ تا ۹ 
هزار و ۵۰۰ تومان اعالم کرد و افزود: این در حالی اســت که هزینه 

تمام شده هر کیلو قارچ ۱۲ هزار تومان است.
افشار ادامه داد: با توجه به گرمای هوا، واحد های کوچک به سبب 
نبود سیستم سرمایشی مناسب از چرخه تولید خارج می شوند که با 
وجود تولید قارچ تنها از ســوی واحد های بزرگ پیش بینی می شود 

که تولید روزانه قارچ از ۶۰۰ به ۴۵۰ تن تقلیل یابد.
به گفته این مقام مســئول، با کاهش تولید و مصرف قارچ در فصل 
گرما برآورد می شود که قیمت قارچ به ســبب تعادل میان عرضه و 

تقاضا به نرخ تمام شده خود برسد.
وی درباره آخرین وضعیت صادرات قارچ بیان کرد: در حال حاضر 
عمده قارچ تولیدی بــه عراق و مقداری به کشــور های حوزه خلیج 

فارس، افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان صادر می شود.
رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی ادامه داد: با توجه به 
گرمای هوا، مشکالت حمل و نقل و کاهش کیفیت قارچ تولیدی در 
اثر جایه جایی با مشــکالتی در صادرات روبرو هستیم که این امر بر 

تنش بازار داخل دامن می زند.

وی با اشاره به اینکه ســاالنه حدود ۳۴۰ هزار تن قارچ در روسیه 
مورد اســتفاده قرار می گیرد، اظهار کرد: اگر با رفع مشکالت حمل و 
نقل و انتقاالت پول بتوانیم ۳۰ درصد قارچ مورد نیاز بازار روســیه را 
تامین کنیم، بدون تردید صنعــت قارچ ایران از وضعیت فعلی نجات 

می یابد.
افشار در پایان حضور دالالن و جو سازی آن ها در بازار را یکی دیگر 
از عوامل موثر بر زیان پرورش دهندگان برشــمرد و گفت: دالالن با 
راه اندازی کانال و از طریق ســایت های اینترنتی قیمت خرید قارچ 
از تولیدکنندگان را پایین نگه می دارند تا بتوانند سود های هنگفتی 

را به جیب بزنند.

قیمت زعفران ۲ میلیون 
تومان کاهش یافت/
کاهش صادرات در 
فروردین ماه

عضو شورای ملی زعفران با اشاره به کاهش دو میلیون تومانی قیمت 
این محصول در بازار گفت: صادرات طالی سرخ در فروردین ماه نسبت 

به ماه های قبل با کاهش مواجه بوده است.
علی حســینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: قیمت زعفران 
طی هفته هــای اخیر حدود ۲ میلیون تومان کاهــش یافته و در حال 
حاضر حداقل قیمت آن ۸ میلیون تومان و حداکثر نرخ آن ۱۱ میلیون 
تومان است. ضمن اینکه این نرخ هایی است که ما گندم را از کشاورزان 

خریداری می کنیم.
وی دلیل کاهش قیمت را افت تقاضا برای خرید عنوان کرد و افزود: 
دلیل دیگر نیز این اســت که صادرکنندگان حرفه ای به دلیل مسائل 
پیمان ســپاری و تعهد ارزی مجبور هستند ارز حاصل از صادرات را به 
کشــور برگردانند در مقابل عده ای دست به قاچاق زعفران می زنند و 

چنین تعهدی ندارند.
حسینی ادامه داد: این افراد کاال را از کشور خارج می کنند و با قیمت 
های پایین تر در کشورهای هدف به فروش می رسانند که همین مساله 

تعادل بازار را برهم می زند.
عضو شورای ملی زعفران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 
میزان صادرات طالی سرخ فقط تا پایان فروردین ماه اعالم شده است، 
افزود: بیش از ۱۲ تن زعفران تا آخر فروردین ماه صادر شده که نسبت 

به ماههای قبل از آن کاهش داشته است.
حســینی پیش بینی کرد: طــی روزهای آینده با شــروع تعطیالت 
تابســتانی در برخی از کشــورها تقاضا برای زعفران افزایش می یابد، 
همچنین برخی صنایع نیز درصــد تقاضای خود را باال خواهند برد که 

همین مساله در شرایط بازار تاثیر گذار خواهد بود.

ر   خبـا ا
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موافقتاولیهمدیر
عاملشرکتشهرک
هایصنعتیخراسان

رضویباانجام
مطالعهایجادناحیه
صنعتیدربخش
کوهسرخکاشمر

مسعود مهدیزاده مقدم  مدیر عامل شــرکت شهرک های صنعتی 
خراسان رضوی با انجام مطالعه ایجاد ناحیه صنعتی در بخش کوهسرخ 

کاشمر موافقت کرد.
به گزارش پایگاه خبــری صنعت غذا و کشــاورزی )اگروفودنیوز(؛ 
مســعود مهدیزاده مقدم مدیر عامل شــرکت شــهرک های صنعتی 
خراسان رضوی در دیدار با علی شریعتی مقدم مدیر عامل نوین زعفران 
و رییس هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی طوس و معین 
اقتصادی بخش کوهسرخ با درخواست بررسی ایجاد ناحیه صنعتی در 

این بخش موافقت نمود.
شایان ذکر اســت این منطقه با ظرفیت های بســیار متنوع از نظر 
تولیدات باغی و کشاورزی از جمله حدود ۱۵۰۰۰ هکتار باغات بادام و 
سایر تولیدات کشاورزی مانند زعفران و گیاهان دارویی در عرصه های 
کشت شده و طبیعی و سایر پتانسیل ها فاقد هر گونه واحد صنعتی و 
یا کارگاهی است و هم اکنون تقاضاهای سرمایه گذاری در آن در حال 

شکل گیری است .

مجلسباحذفارز
دولتیوارداتبرنج

مخالفاست

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس حذف ارز دولتی برای واردات برنج 
در شرایطی که تولید داخلی پاسخگویی نیاز کشور نیست را برخالف 
تأکیدات دولت بر حمایت از حقوق مصرف کنند گان دانست و گفت که 

این امر به معنی آن است که مردم برنج نخورند.
حبیــب اهلل نیکزادی پنــاه در گفتگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی 
خبرگزاری تســنیم با بیان اینکه در شــرایط کنونــی حداقل ارتزاق 
بسیاری از اقشار کشــور برنج وارداتی است، اظهارداشت: اتخاذ حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات برنج یعنی گرفتن حداقل ها از سفره مردم 

و بعید به نظر می رسد که چنین پیشنهادی تصویب و اجرایی شود.

وی ادامه داد: آنچه مسلم است برنج تولید داخل جوابگوی نیاز داخل 
نیست و باید واردات انجام شود و باتوجه به شرایط کنونی افزایش قیمت 

برنج وارداتی اقدامی منصفانه نیست.
نماینده مردم در مجلس دهم با تأکید براینکه مطرح شــدن چنین 
پیشنهادی غیرقابل باور است، تصریح کرد: حذف ارز دولتی و جایگزین 
کردن ارز نیمایی به منزله افزایش قیمت برنج وارداتی است و مغایرت 

جدی با تأکیدات دولت بر حمایت از حقوق مصرف کننده دارد.
وی گفت: با توجه به گرانی ها و تورم، گران شــدن برنج وارداتی به 
منزله خالی کردن سفره مصرف کنندگان است و قطعا در کمیسیون های 

مجلس بررسی و با آن مخالف خواهد شد.
نیکزادی پناه با بیان اینکــه واردات برنج با ارز نیمایی به معنی گران 
شدن بهای آن است و مردم توان خرید آن را ندارند و دولت باید بیش از 
این به فکر مردم باشد، افرود: اطمینان دارم که در نهایت دولت و مجلس 
با این پیشنهاد مخالفت می کنند چراکه همه مسؤالن نگران معیشت 

مردم هستند و اجازه نمی دهند سفره مردم خالی شود.

تعیینوتدوین
استانداردبرای
فرآوردههایزنبور
عسل

رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل از تعیین و تدوین استاندارد 
برای فرآورده های زنبور عسل از طریق یکی از شرکت های مستقر در 

پارک استان خبر داد.
به گزارش پایگاه خبــری صنعت غذا و کشــاورزی )اگروفودنیوز(، 
ابراهیم پور در جمع خبرنگاران با اعالم این خبر افزود: آزمایشگاه مرجع 
عسل و فرآورده های تولیدی زنبور عســل به منظور تدوین استاندارد 
عسل ایران و با همکاری پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی و یکی از 
شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری اردبیل در حوزه 
اصالح و تولید گونه های خاص زنبور عسل با بسترسازی پارک علم و 

فناوری استان ایجاد شد.
رئیس پارک علم و فناوری اســتان اردبیل با اشاره به پتانسیل های 
موجود در استان اردبیل در راســتای برندسازی عسل و فرآورده های 
تولیدی زنبور عســل در بازارهای بین المللی، ایجاد این آزمایشگاه را 

مهم ارزیابی کرد.
وی از آمادگی پارک علم و فناوری اردبیل جهت بسترســازی برای 
فعالیت های اولویت دار در زمینه های مختلف تجاری سازی در راستای 

فعالیت پارک علم و فناوری خبر داد.
گفتنی است، با همکاری پارک علم و فناوری استان اردبیل، پژوهشگاه 
شیمی و مهندسی شیمی ایران و شرکت دانش بنیان مستقر در پارک 
علم و فناوری اســتان اردبیل توافق نامه ایجاد آزمایشگاه مرجع عسل 
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خبـر

و فرآورده های تولیدی زنبور عســل با هدف تدوین استاندارد و توسعه 
آنالیزهای استاندارد عسل در کشور ایجاد شد.

کارگروهتنظیم
بازارتصویبکرد؛

دریافت4800تومان
مابهالتفاوتریالیاز
کره،چایوحبوبات

وارداتی

براساس مصوبه کارگروه ملی تنظیم بازار کشور،از کره،حبوبات،چای 
و کاغذ وارداتی که بعد از تاریخ ۱۸ خردادماه ۱۳۹۸ از گمرکات کشور 
ترخیص شــوند،به ازای هردالر، ۴۸۰۰ تومان مابه التفاوت ریالی اخذ 
می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا کالمی مدیرکل دفتر 
برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در نامه ای به مهدی کســرایی پور، مدیرکل سیاستگذاری ارزی بانک 
مرکزی، تاریخ اخذ مابه التفاوت ریالی از کاالهای اساسی و ضروری که 
گروه ارزی آنها به گروه چهارم انتقال یافته را ابالغ کرد.در این نامه آمده 
اســت: با عنایت به طرح تصمیمات کمیته، بنــد ۳-۴ مصوبه کارگروه 
تنظیم بازار با حضور نمایندگان بانک مرکزی در جلســه کارگروه ملی 
تنظیم بازار کشور مورخ ســیزدهم خردادماه ۱۳۹۸، مقرر شد دریافت 
مابه التفاوت ارزی به ازای هر دالر ۴,۸۰۰ تومان از محموله های تامین 
ارز شــده کره، حبوبات، چای و کاغذ که از تاریخ ۱۸ خرداد ۹۸ )بعد از 
پایان ماه مبارک رمضان( از گمرکات کشور ترخیص می شوند، اجرایی 
شود.براین اساس محموله های ترخیص شده قبل از ۱۸ خردادماه نیز با 
ارز ۴,۲۰۰ تومان مشمول رصد، پایش و عرضه با نرخ مصوب سازمان 

حمایت بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند.
کالمی در نامه خود به کسرایی پور خواستار ابالغ مصوبه تنظیم بازار 

به بانک های عامل و گمرک شده است.

اجرایسندایمنیغذا
درحالپیگیریاست

مدیرکل فرآورده های غذایی و آشــامیدنی سازمان غذا و دارو درباره 
وضعیت فعلی سند ایمنی غذا گفت: اکنون در مراحل اداری ساختار و 
تشکیالت غذا این سند به سر می بریم و پیگیری های آن در بخش های 

مختلف دولت در حال انجام است.
 وحید مفیــد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اجرای این ســند، 
 وضعیت نظارت بر مواد غذایی از مزرعه تا سفره را تشدید و قانومند می کند.

وی اضافــه کــرد: با این ســند، نظارت بــر کل حلقه هــای تولید در 
زنجیره غــذا از مزرعه تا ســفره تحــت کنترل بخش هــای مختلف 
درمی آیــد و به نوعــی هماهنگــی بخش های نظارتــی در حلقه های 
زنجیــره غذایــی در این ســند دیده شــده تــا در نهایــت بتوانیم 
 ســاختارهای موجــود را در زمینــه ایمنــی غــذا را تقویــت کنیم.
وی ادامــه داد: میزان ســموم مصرفی، انواع کودهای مصرف شــده و 
چگونگی حمل مواد غذایی و توزیع آن، نــوع آب و آبیاری زمین ها در 
سند ایمنی غذا تعریف شده است چراکه این عوامل در کیفیت محصول 

غذایی تاثیرگذار هستند.
مدیــرکل فرآورده های غذایی و آشــامیدنی ســازمان غــذا و دارو 
اظهار داشت: دیده شدن تشــکیالت غذا در سند ایمنی غذا به معنای 
تفکیک بخش غذا از این سازمان نیســت بلکه االن سیاست گذاری ها 
در حــوزه غذا در بخش هــای مختلف پراکنده اســت و این ســند بر 
فرماندهــی متمرکز در بخش غذا تاکید دارد تا براســاس آن، الزاماتی 
 برای دستگاه های اجرایی باشــد تا در این حوزه هماهنگ عمل کنند.
مفید افزود: تمام تالش ها به کار گرفته شده تا سند ایمنی غذا در اولین 
 فرصت نهایی شود اما ابتدا باید مراحل قانونی و اداری خود را طی کند.
وی از ذکر تاریخی برای نهایی شدن ســند ایمنی غذا خودداری کرد 
و گفت: جلســات پیگیری این ســند در مکان هــای مختلف از جمله 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی برگزار می شود و 

امیدواریم این جلسات هرچه زودتر به جمع بندی برسد.

سازمانصنعت،معدن
وتجارتآمادهارائه
شکربهتمامتعاونیها
است

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: شــکر در انبار های کشــور به میزان 
کافی ذخیره شده و تعاونی ها با دریافت حواله به میزان نیاز می توانند از 
سازمان صمت تهران شکر دریافت کنند.قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق 
اصناف تهران در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه 
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه هیچ کمبود شکری 
در انبار ها وجود ندارد، گفت: در برهه ای تأمین شکر به علت مشکالت 
کارخانه نیشــکر خوزستان و سیل در مناطق کشــت نیشکر، با فراز و 
نشیب هایی روبه رو شد که خوشبختانه با اقدام جدی وزارت صمت این 
موضوع در حال حاضر برطرف شده است.رئیس اتاق اصناف تهران افزود: 
انبار های کشور به اندازه کافی ذخیره شــکر دارند به نحوی که قیمت 
شکر های بسته بندی شده ۴ هزار و ۳۰۰ تومان و شکر فله ای به قیمت 
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هر کیلوگرم ۳ هزار ۴۰۰ تومان در اختیار تعاونی ها قرار می گیرد.نوده 
فراهانی گفت: در هفته های گذشته با عبور از بحران به وجود آمده در 
بحث شکر، به تعاونی های سطح شهر تهران اعالم کرده ایم که با تهیه 
حواله از سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران به دریافت شکر برای 
موارد مورد نیاز خود اقدام کنند، چنانچــه تاکید می کنیم که افراد و 
تعاونی ها برای نیاز واقعی خود شــکر تهیه کنند و از انبارداری اقالم و 
فروش با قیمت های باال جدا خودداری کنند.وی در پایان با اشــاره به 
اینکه در تهیه قند و قنادی ها مشــکلی وجود نــدارد، گفت: قند حبه 
پِِرسی به قیمت هر کیلوگرم ۸۸۰۰ تومان، قند شکسته فله به قیمت 
هر کیلوگرم ۸۹۰۰ تومان و قند کله فله به قیمت هر کیلوگرم ۸۷۰۰ 
تومان در میادین به فروش می رسد، ضمن اینکه قیمت قند بسته بندی 

۹۰۰ گرمی ۸۱۰۰ تومان است.

نبوداستاندارد
اجباریعرضه“عسل
زنبورندیده”رابه
بازارافزایشداده

است

رییس کانون علم و دانش صنعت زنبور عســل کشــور گفت: نبود 
استاندارد اجباری برای تولید عسل، تقلب در این محصول را افزایش 
داده اســت، از جمله این تقلب ها عرضه “عسل زنبور ندیده ” یا عسل 
دست ساز در حجم باال است که به بازار داخلی و صادراتی عسل کشور 

ضربه زده است.
 عفت رئیسی سرحدی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا افزایش 
عرضه “عســل زنبور ندیده” را تهدیدی برای بازار داخلی و صادراتی 
کشور دانست و افزود: با توجه به افزایش نرخ ارز، صادرات عسل و موم 
مورد توجه صادرکنندگان وتولیدکنندگان قرار گرفته، اما در این میان 
تخلفات نیز رو به افزایش اســت که می تواند ضربه جبران ناپذیری به 

بازار عسل کشور وارد کند.
وی ادامه داد: مانعی برای صادرات عســل کشور وجود ندارد چرا که 
مازاد تولید داریم، اما نبود استاندارد اجباری برای عسل ما را با مشکالت 

جدی رو به رو کرده است.
رئیســی ســرحدی عالوه بر افزایش تخلفات، کاهش قیمت عسل 
کشور در بازارهای صادراتی را از نتایج اجباری نبودن استاندارد عسل 

عنوان کرد.
به گفته وی؛  استاندارد عسل در کشور ما تشویقی است که تبدیل به 
معضلی بزرگ برای تولیدکنندگان و آسیب جدی به مصرف کنندگان 

شده است.
رئیســی ســرحدی یادآور شــد: نبود اســناندارد اجباری همراه با 
محدودیت بــازار صادراتی قــدرت چانه زنی برای قیمــت بهتر را از 

صادرکنندگان عسل کشور گرفته است.

وی عمده صادرات عســل کشــور را با توجه به شــرایط تحریم به 
کشورهای ترکیه، مالزی و حوزه خلیج فارس عنوان کرد.

رئیســی ســرحدی با تاکید بر اینکه علی رغم ارزش بــاالی دیگر 
فرآورده های زنبور عســل تولید و عرضه این محصوالت در کشــور ما 
مغفول مانده است، اظهار کرد: در توسعه سایر محصوالت و فرآورده های 
زنبور عسل نیاز به آموزش و استفاده از روش های جدید داریم تا خام 

فروشی کاهش یابد.
وی اضافه کرد: از سایر محصوالت زنبور عسل می توان درآمد بیشتری 

داشت و تضمین خرید آن ها نیز باالتر است.
رییس کانون علم و دانش صنعت زنبور عســل کشور همچنین نبود 
بسته بندی نامناسب را از مشکالت مهم در عرضه عسل و فرآورده های 
آن به بازار داخلی و صادراتی برشمرد و افزود: پیشرفت های قابل توجه 
در صنعت بسته بندی عسل اتفاق افتاده است که ما از آن عقب هستیم 
در حالی که به روز کردن ابزارهای تولید و بسته بندی نقش اساسی در 

افزایش صادرات خواهد داشت.
رئیســی ســرحدی در پایان تاکید کرد: ســازمان ملی استاندارد 
می بایست مشــکالت پیش آمده را با اجباری کردن استاندارد عسل 
مرتفع کند. این ســازمان با اجبار استاندارد برای عسل هم به سالمت 
مصرف کنندگان داخلی اهمیت می دهد وهم برای خریداران خارجی 

اطمینان خاطر از کیفت عسل ایرانی ایجاد می کند.

مدیرکلدفترتوسعه
صادرات:ضوابط
بستهبندی22
نوعمیوهوترهبار
صادراتیابالغشد

مدیرکل دفتر توســعه صادرات وزارت جهادکشاورزی گفت: ضوابط 
بســته بندی ۲۲ محصول میوه و تره بار صادراتی به گمرکات کشور 

ابالغ شده است.
شــاهرخ شــجری در گفت و گو با خبرنگار اقتصــادی ایرنا، افزود: 
شــاخص های بســته بندی برای ۲۲ محصول میوه و تره بار شــامل 
سیب درختی، انار، کیوی، لیموشیرین، لیموترش، پرتقال، میوه های 
هســته دار )زردآلو، گیالس، آلبالو، هلو، شلیل و آلو(، گل کلم – کلم 
– کاهو ســاالدی )آیس برگ(، کاهو رســمی و چینی، سیب زمینی 
و پیاز، هندوانــه، انواع خربزه، انــواع فلفل دلمه ای، خیــار – کدو و 
بادمجان، ســیر، انگور، خرمالــو، به و گالبی، فلفل ریــز، بامیه و کلم 
 بروکلــی به تفکیک وبه طور کامل در این مصوبه ابالغ شــده اســت.
مدیر دفتر توســعه صادرات وزارت جهاد کشــاورزی تصریح کرد: بر 
اســاس این ابالغیه حمل و نقــل محموله های صادراتــی میوه و تره 
بار با کانتینرهای یخچال دار، شــناورهای ســردخانه دار در سال ۹۸ 
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خبـر

اجباری نیست و جوایز صادراتی مصوب و همچنین یارانه های صادراتی 
موضوع ماده ۳۳ قانون برنامه ششــم توســعه )مشــروط به تخصیص 
 بودجه های مرتبط( صرفــاً به محموله های صادراتــی تعلق می گیرد.

وی گفت: با توجه به ضرورت ایجاد تســهیل در روند تأمین مواد اولیه 
و ملزومات بسته بندی بنگاه های صادراتی ذیربط سازمان های صنعت، 
معدن و تجارت اســتان ها با همکاری سایر دستگاه های اجرایی مرتبط 
 باید نســبت به تســهیل ورود قطعی و موقتی این اقــالم اقدام کنند.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی اضافه کرد: با توجه 
به ضرورت تسریع در ارزیابی خروج محموله های صادراتی میوه و تره بار 
از مرزهای گمرکی کشور تدابیر الزم به منظور خروج محموله های یاد 
شده از مسیر بندر گمرکی با هدف کاهش ضایعات و جلوگیری از بروز 

خسارت محصوالت فسادپذیر پیش بینی می شود.

مدیرکلبازرسی
ویژهسازمانحمایت
تاکیدکرد:شکربه
اندازهکافیدربازار

وجوددارد

مدیرکل بازرســی ویــژه ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان با تأکید بر اینکه شــکر به اندازه کافــی برای مصارف 
مختلف صنفی، صنعتی و خانوار در بازار وجود دارد از استمرار نظارت 

جدی بر فرآیند تأمبن و عرضه شکر در کشور خبر داد.
 به گزارش پایــگاه خبری صنعت غذا و کشــاورزی )اگروفودنیوز(؛  
به نقــل از وزارت صنعت، معدن و تجــارت، مجتبی ماجد گفت: طبق 
جمع بندی گزارش عملکرد بازرسی سال ۱۳۹۷ در سطح کشور بالغ بر 
۱۲۱ هزار مورد بازرسی از واحد تولید، بسته بندی، پخش و عمده فروشی 
و خرده فروشی قند و شکر در راســتای کنترل و پایش نحوه عملکرد و 

رعایت ضوابط و مقررات انجام شده است.
وی به نحوه رصد وضعیت بازار شــکر و اعمال نظارت و کنترل برای 
مقابله با افزایش خودســرانه قیمت ها اشاره کرد و افزود: در این مدت، 
به منظــور کنترل و تنظیم بازار شــکر در مجمــوع ۱۲۱ هزار و ۴۷۱ 
مورد بازرســی از ســطح مبادی تولید، تأمین و توزیع توسط بازرسان 
سازمان های صنعت، معدن و تجارت در سطح کشور انجام شد که حاصل 
آن تشــکیل ۴ هزار و ۱۲۵ فقره پرونده تخلف به ارزش قریب به ۶۴۰ 

میلیارد ریال بوده است.
مدیرکل بازرســی ویــژه ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان ادامه داد: از مجموع پرونده های تخلف متشکله، ۵ فقره 
مربوط به واحدهای تولیدی به ارزش ۵۷۵ میلیارد و ۸۶۶ میلیون و ۱۴۰ 
هزار ریال، ۶ فقره مربوط به واحدهای بسته بندی به ارزش یک میلیارد 
و ۳۶۳ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۴۰۰ ریال، ۳۱۶ فقره مربوط به واحدهای 

پخش و عمده فروشی به ارزش ۴۲ میلیارد و ۴۴۳ میلیون و ۲۵ هزار و 
۷۰۰ ریال و ۳ هزار و ۷۹۸ فقره مربوط به تخلف واحدهای خرده فروشی 
به ارزش ۱۹ میلیارد و ۹۷۹ میلیون و ۹۹۶ هزار و ۵۵۱ ریال است که 

برای رسیدگی به ادارات کل تعزیرات حکومتی منعکس شده است.
وی گفت: طرح نظارت همچنان با جلب مشارکت سایر نهادها و مراجع 
ذیربط منجمله تعزیرات حکومتی و اتاق های اصناف ادامه داشــته و با 
واحدهای عمده و خرده فروشی که مبادرت به تخلفات تعزیری اعم از 
کم فروشی، گران فروشی، احتکار، اختفا و امتناع از عرضه و … می کند 

برخورد خواهد شد.
ماجد با تأکید بر اینکه وفق ضوابــط و مقررات جاری برخورد مؤثر و 
بازدارنده اعمال خواهد شــد، اضافه کرد: همچنیــن تمهیدات الزم به 
منظور نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی به منظور حصول اطمینان 
از صحت عرضه مطلوب کاال در شــبکه تعریف شــده در سقف قیمت 
مصوب، اتخاذ و حسب مورد اقدام قانونی در خصوص تخلفات احتمالی 

انجام می شود.
وی تصریح کرد: همه فروشگاه ها و مراکز خرید ملزم به نصب برچسب 
قیمت بر روی کاالهای مورد عرضه هستند و همچنین مراکز خدماتی 
نیز باید نرخ نامه خود را در معرض دید شهروندان قرار دارند تا نحوه ارائه 
خدمات آنها شفاف باشد و در صورت خودداری از این کار با آنها برخورد 

قانونی انجام خواهد گرفت.
مدیرکل بازرســی ویــژه ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان موفقیت در برخورد با تخلفات صنفی و پایش هرچه بهتر 
بازار را در گرو همکاری و تماس همشــهریان با سامانه ۱۲۴ دانست و 
از آنان درخواست کرد که هرگونه تخلف مشهود از قبیل گران فروشی، 
کم فروشی، تقلب، عدم عرضه صحیح کاال، احتکار، عدم صدور فاکتور 
خرید و سایر تخلفات را از طریق سامانه مذکور گزارش کنند تا در اسرع 

زمان مورد رسیدگی قرار گیرد.

روغننباتیتا
10درصدگرانشد

نرخ جدید انواع روغن نباتی با ۹ تا ۱۰درصد افزایش بر اساس مصوبه 
اخیر کارگروه تنظیم بازار به کارخانه های روغن نباتی ابالغ شد.به گزارش 
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم قیمت جدید انواع روغن نباتی با ۹ 
تا ۱۰درصد افزایش قیمت توســط کارگروه تنظیم بازار به کارخانه های 
روغن نباتی ابالغ شد.در این مصوبه آمده است که نرخ های اعالمی حداکثر 
قیمت فروش است و کاهش قیمت و انتفاع مصرف کنندگان امری شایسته 
و مورد تقدیر است و بازگشت به قیمت های مصوب مصداق گران فروشی 
نخواهد بود.قیمت تحویل کاال به مصرف کننده باید حداقل ۴درصد زیر 
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قیمت درج شده روی محصول باشد.تغییر در قیمت روغن خام، افزایش 
هزینه های انتقال ارز، افزایش قیمت مواد بسته بندی و افزایش دستمزد 

از دالیل باال رفتن قیمت روغن عنوان شده است.

سرپرستسازمان
توسعهتجارت:

لزومآموزشبحث
برندسازیبرای

تولیداتمحصوالت
صادراتی

سرپرســت سازمان توســعه تجارت با اشــاره به عدم آشنایی کافی 
شرکت های ایرانی به ملزومات برندسازی، از ثبت برند یک شرکت بسیار 
بزرگ ایرانی در خارج توسط یکی از مدیران سابق آن خبر داد که برای 
بازگرداندن حق برند، ۱۰۰۰ میلیارد تومان طلب کرده است.محمدرضا 
مودودی در گفت وگو با خبرنگار اقتصای خبرگزاری تســنیم با اشاره 
به لزوم حمایت های غیرمالی و خصوصاً آموزشــی در بحث برندسازی 
برای شرکت ها و تولیدات محصوالت صادراتی کشورمان اظهار کرد: در 
کشورهای مختلف در هیچیک از موارد، حمایت های صادراتی به شکل 
مستقیم انجام نمی شــود و متدولوژی طراحی شده ما برای حمایت از 
صادرات، به شیوه کشورهای موفق دنیا است.سرپرست سازمان توسعه 
تجارت با بیان اینکه متاســفانه به لحاظ توانمندی صادراتی، کشور ما 
توسعه الزم را پیدا نکرده است گفت: باعث تاسف است که امروز برخی 
شرکت های بزرگ و برندهای مطرح ایرانی اعالم می کنند برندشان را 
در خارج به نام شــرکت یا افراد دیگری ثبت کرده اند؛ این مشکل هیچ 
ربطی به حمایت های مادی ندارد بلکه این مشکل بر اساس یک ضعف 
فرهنگی در بخش بین المللی و تبلیغاتــی رخ می دهد.وی گفت: این 
یک ضعف بزرگ است که برخی شرکت های بزرگ ما هنوز نمی دانند 
که پیش از شروع تبلیغاتشــان برای برند محصوالت تولیدی، باید آن 
برند را در دنیا ثبت کنند.مودودی اضافه کرد: به عنوان مثال برند یک 
شرکت بسیار بسیار بزرگ که در سطح ملی هم فعالیت دارد و یکی از 
ارگان های عمومی صاحب آن است، در خارج کشور توسط فرد دیگری 
که از قضا از داخل همان مجموعه هم بوده ثبت شده و آن فرد نیز برای 
برگرداندن حق برند به این شــرکت بزرگ درخواست ۱۰۰۰ میلیارد 
تومان کرده است.متاســفانه این یک داســتان خطرناکی است که در 
کمین برند شــرکت های ایرانی قرار دارد، افــزود: عالوه بر این، من در 
سفرم به افغانستان متوجه شدم یکی از برندهای بهداشتی که ما تبلیغات 
گسترده ای هم برایش داشته ایم و اتفاقا جزو محصوالت صادراتی ما هم 
هست، در این کشور ثبت شده و محصولی دقیقاً به همان شکل در آنجا 
درحال تولید است.وی گفت: این باعث تاسف است که چنین مواردی، 
به همین چند نمونه ختم نمی شود و ده ها مورد از چنین مشکالتی برای 

شرکت های ایرانی و برندهای صادراتی کشورمان گزارش شده است.

کمفروشیدرنان
همچنانادامهدارد

کم فروشــی و گران فروشــی برخی واحدهای نانوایی به بهانه هایی 
همچون افزودن کنجد، سبوس و سبزی همچنان ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، میانه ســال ۹۶ بود که اخباری در زمینه افزایش 
قیمت نان منتشر شد و قرار بر آن بود تا از ابتدای آذرماه قیمت نان در 
حدود ۱۵ درصد افزایش یابد و این اتفاق رخ داد اما عمر نرخ های جدید 
تنها چند روز بود و دوباره قیمت های رسمی کاهش یافت و همچنان 
پابرجاست؛ اما نکته قابل تأمل در این زمینه آن است که هر چند وقت 
یک بار به بهانه اســتفاده از افزودنی هایی همچون کنجد، ســبوس و 

سبزی، قیمت نان اندکی سفارشی محاسبه می شود!
عالوه بر آن هر چند وقت یک بار به بهانه ای وزن چانه و کیفیت خمیر 
و پخت نان کاهش یابد به گونه ای که در یک سال اخیر شاهد بودیم که 
به صورت هماهنگ از سوی برخی واحدهای نانوایی، کیفیت پخت نان 

و وزن چانه آن آب رفته است.
برخی از نانوایی ها در چند ســال اخیر به روش هــای خاصی روی 
آورده اند. از این روش ها می توان به کاهش وزن چانه، کاهش کیفیت 
خمیر نان، اجبار مشتری به خرید نان های سفارشی و عرضه نان تنها 

به روش سفارشی اشاره کرد.
در چند وقت اخیر دیده شــده که در برخــی مناطق کیفیت نان به 
خصوص نان های سنگک کاهش یافته و میزان سوختگی نان ها افزایش 
یافته یا قسمت هایی از نان خمیر می ماند که این موارد به دلیل کاهش 

کیفیت خمیر و پخت نان است.
از ســوی دیگر برخی واحدهــای آزاد پز در ماه های گذشــته تنها 
محصوالت سفارشی که هزینه بیشتری برای مشتری به همراه دارد را 
عرضه می کنند که البته ناگفته نماند کیفیت پخت این دســت نان ها 
هم بعضاً آنچنان تعریفی ندارد.تمام این مســائل در حالی رخ می دهد 
که سازمان های نظارتی همچون سازمان های صنعت، معدن و تجارت، 
سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد و سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خروجی نسبت به بازرسی و نظارت 

بر فعالیت نانوایی ها در این چند ماه ارائه نکرده اند.
در این رابطه فردی که برای خرید نان ســنگک مراجعه کرده بود با 
گالیه مندی از تفاوت قیمت نان در واحدهای نانوایی مختلف گفت: هر 
واحد با تغییر سایز نان و افزودن موادی همچون سبوس، کنجد و سبزی 
قیمتی را برای خود در نظر گرفته و حتی در مورد نان ساده نمی توان 
نرخ ثابتی را پیدا کرد زیرا برخی از واحدها نان ســاده را از پخت خود 

حذف کرده اند.
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خبـر

بخوانید و سالم باشید
کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت 

 دانشمندان عنوان می کنند؛ 
معرفی سوپرخوراکی های مفید برای حفظ سالمت

غ در وعده صبحانه برای افراد دیابتی مفید است خوردن تخم مر
طبق نتایج یک مطالعه جدید، افراد دیابتی باید در 
وعده صبحانــه تخم مرغ بخورند تــا میزان قندخون 
شان کاهش یابد.طبق یافته های بدست آمده، صبحانه 
پرچرب و با میزان کربوهیدرات پایین می تواند به افراد 
مبتال به دیابت نوع۲ در کنترل میزان قندخون شأن در 
طول روز کمک کند.»جاناتان لیتل«، سرپرست تیم 
تحقق از مجله تغذیه بالینی آمریکا، در این باره می گوید: 
»افزایش زیاد قندخون بعد از صبحانه ناشی از تلفیق 
مقاومت انسولین در صبح در افراد مبتال به دیابت است 
و همچنان به دلیل داشتن رژیم غذایی غربی در صبحانه 
که مملو از کربوهیدرات هاست، نیز می باشد.«همواره 
وعده صبحانه یک وعده غذایی پرچالش برای افراد مبتال 
به دیابت است. حال یافته ها نشان می دهد اولین وعده 
غذایی کم کربوهیــدرات و پرچرب در صبح، می تواند 

شیوه ساده ای برای پیشــگیری از افزایش چشمگیر 
قندخون و بهبود کنترل گلوکز در طول روز باشــد و 
احتماالً می تواند به کاهش ســایر عوارض دیابت هم 
کمک کند.در این مطالعه شــرکت کنندگان مبتال به 
دیابت طــی دو روز از لحاظ رژیم غذایی تحت کنترل 
بودند. یک روز در وعــده صبحانه املت خوردند و روز 
بعد جو دوسر و مقداری میوه مصرف کردند.وعده ناهار 
و شام در هر دو روز یکســان بود. با استفاده از کنترل 
کننده گلوکز که به شکم وصل شده و میزان گلوکز را 
هر ۵ دقیقه یکبار اندازه گیری می کند، میزان افزایش 
قندخون شرکت کنندگان در طول روز ارزیابی شد.لیتل 
در این بــاره می گوید: »یافته ها نشــان داد صبحانه 
کم کربوهیدرات و پرچرب کامــاًل از افزایش ناگهانی 
قندخون بعد از صرف صبحانه پیشــگیری می کند و 

همین مسئله می تواند برای بهبود ثبات میزان گلوکز 
در طول ۲۴ ساعت آینده کافی باشد.«محققان عنوان 
می کنند نوســانات ناگهانی قندخون به عروق خونی، 
چشم ها و کلیه ها آسیب می رساند.لیتل اذعان می کند: 
»تغییر در رژیم غذایــی می تواند گامی مهم در زمینه 
حفظ سالمت در همه، حتی افراد بدون دیابت، باشد.«

خبـر

علم همچنان در پی کشف و شناسایی مواد سالمی فراتر از ویتامین ها و مواد معدنی 
در مواد خوراکی است.اگرچه هیچ ماده خوراکی ای حاوی تمام مواد موردنیاز برای بدن 
نیست، اما محققان توصیه می کنند چهار سوپرخوراکی که همگی حاوی میزان باال آنتی 
اکسیدان ها هستند باید در منو آشپرخانه قرار گیرند.چای سبز از لحاظ نقش احتمالی 
اش در کمک به مقابله با هر مشکلی از پوسیدگی دندان تا سرطان، موردمطالعه واقع شده 
است. از بین گونه های موجود، چای »ماچا« که در مراسم چای ژاپنی ها استفاده می شود، 
از همه سالم تر و دارای فواید بیشتری است.کفیر، شیر تخمیرشده با فواید پروبیوتیکی 
است که حتی فواید آن از ماست هم بیشتر اســت. این محصول همانند ماست موجود 
است و نیاز به خرید دانه های کفیر نیست. می توان از کفیر به عنوان سس ساالد و حتی 
پایه اسموتی ها اســتفاده کرد.دارچین دارای خواص متعددی از جمله تقویت سالمت 
قلب و حتی مقابله با سندروم متابولیکی اســت. می توان به راحتی دارچین را به چای، 
قهوه و شیر اضافه نمود و از فواید آن بهره مند شد.پودر کاکائو خالص، دارای فواید آنتی 
اکسیدانی متعددی است. بســیار کم کالری بوده و به راحتی فواید شکالت را داراست. 

می توان پودر کاکائو را به انواع شیر از جمله شیر سویا، افزود.

 مطالعات
نشان می دهد
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موخوره از جمله عارضه های شایعی است که کمبود مواد غذایی 
الزم برای موها می تواند این مشکل را تشدید کند.فشار و استرس 
حرارتی، مکانیکی و شــیمیایی به موخوره منجر می شود و الیه 
بیرونی حفاظت کننــده مو را ضعیف می کنــد. هرچند با وجود 
روش های درمانی خانگی می توان سالمت موها را حفظ کرد.سایت 
»ان دی تــی وی« در مطلبی به برخــی از روش های خانگی برای 

مقابله با موخوره اشاره کرده  که به شرح زیر است:

رفع موخوره
با ۶ ماده غذایی

محققــان دریافتند مصرف قهوه به کاهش خطر ابتال بــه بیماری ام اس می 
انجامد.پژوهش های پیشین نشــان داده بود که مصرف قهوه به کاهش خطر 
بیماری های پارکیسنون و آلزایمر می انجامد. این بار پژوهشگران به سراغ نقش 

قهوه در کاهش خطر بروز ام.اس رفته و به یافته های جالبی رسیدند.
پژوهشگران به بررسی مجدد مطالعه ای که بر روی ۱۶۲۹ فرد مبتال به ام.اس 
و ۲۸۰۷ فرد سالم در ســوئد و نیز مطالعه ای دیگر بر روی ۱۱۵۹ فرد مبتال به 

این بیماری و ۱۱۷۲ فرد سالم در ایاالت متحده پرداختند.
در این مطالعات، میزان مصرف قهوه در میان افراد مبتال به ام.اس یک و پنج 
سال پیش از بروز عالئم این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. البته در پژوهش 

مربوط به سوئد، ده ســال پیش از بیماری نیز مورد بررسی قرار گرفته بود. این 
میزان با مصرف قهوه توسط افرادی که به ام.اس دچار نمی شدند مقایسه شد.

مطالعه انجام شده در سوئد نشان داد که احتمال ابتال به این بیماری در افرادی 
که قهوه نمی خوردند از احتمال بروز این بیماری در افرادی که حداقل شــش 
فنجان قهوه در روز مصرف می کردند بیشتر بود. همچنین مصرف قهوه بین ۵ 

تا ۱۰ سال پیش از بروز عالئم بیماری نیز اثرات مثبتی داشت.
در مطالعه آمریکایی نیز مشخص شد احتمال ابتال به ام.اس در افرادی که قهوه 
نمی نوشیدند، یک و نیم برابر بیشتر از کسانی که از یک سال پیش از بروز عالئم، 

چهار فنجان )یا بیشتر( قهوه می نوشیدند بود.

نارگیل نه تنها 
برای سالمت مفید 
است بلکه سرشار 
از اسیدهای چرب 

است که آن را به 
یک مرطوب کننده 

طبیعی مفید تبدیل 
کرده  است.

ماست نیز سرشار 
از کلسیم، پروتئین 
و دیگر مواد مغذی 
سالم است. می توان 
ماست را با تخم مرغ 
یا روغن نارگیل 
ترکیب کرده تا یک 
ماسک مو مناسب 
بدست آید.

بافت کرم  مانند 
و سبک موز برای 
مرطوب ساختن 

مو مفید است و به 
رفع موخوره کمک 
می کند. همچنین 
می توان با افزودن 
عسل، آب لیمو یا 

روغن نارگیل به موز 
به خواص مرطوب 
کنندگی آن افزود.

پروتئین موجود در 
شیر برای مو مفید 
است و خشکی موها 
را از بین می برد.

تخم مرغ سرشار 
از پروتئین است 
و اسیدهای چرب 
ضروری موجود در 
آن به درمان موخوره 
کمک می کند. مو 
از پروتئین تشکیل 
شده و به همین دلیل 
است که تخم مرغ به 
تقویت فولیکول مو 
کمک می کند.

عسل ماده ای 
چسبنده است که 

برای سالمت مو 
مفید است. این ماده 
از قابلیت کافی برای 
جذب رطوبت و حفظ 

آن برخوردار است.

غ شیرماستماسک تخم مر وغن نارگیل عسلموزر

 محققان سوئدی پی بردند؛
 قهوه موجب کاهش خطر ابتال به ام اس می شود
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خبـر

بخوانید و سالم باشید
کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت 

استویا مفید برای دیابتی ها
 Compositae( استویا گیاهی چند ساله، بوته ای و کوتاه قد از خانواده

Asteraceae( است که بومی نواحی شمالی آمریکای جنوبی بوده و هم 
اکنون در کشور های پاراگوئه، اوروگوئه، آمریکای مرکزی، برزیل، تایلند، 

چین و فلسطین اشغالی نیز به صورت تجاری کشت داده می شود. 
این گیاه از تیره مرکبات علفی، حساس به سرما و دارای برگ های 
کوچک بوده و تولید آن از طریق بذر، نشاکاری، قلمه و کشت بافت 
انجام می شــود. برگ های این گیاه حاوی مقدار زیادی ترکیبات 

شیرین بوده که بدون کالری هستند.
 Jaime Esteve این گونه ها ابتدا توسط گیاه شناس و پزشک اسپانیایی
Pedro شناخته شده اند. اســتویا لقبی بود که این گیاهشناس و پزشک بر 
آن نهاد، اما مصرف این گیاه به عنوان یک شــیرین کننده به آمریکای جنوبی 
باز می گردد. در سال Antonio Bertoni ،۱۸۸۷ گیاه شناس سوئیسی در 
حین تحقیقاتش در شرق پاراگوئه استویا و خاصیت شیرینی آن را با جزئیات 
شرح داد و بعد از آن به خارج از آمریکای جنوبی معرفی شد. در سال۱۹۱۰ دو 
شیمیدان فرانسوی ترکیباتی را که باعث شیرینی استویا می شوند، جدا کردند. 
آنها این ترکیبــات را rebaudioside و stevioside نامیدند. در اوایل 
دهه ی ۱۹۷۰، ژاپن کشت استویا را به عنوان جایگزینی برای شیرین کننده 

های مصنوعی مانند ساکارین و سیکالمات شروع کرد.

  مزایای استفاده از استویا در صنایع غذایی
۱- کامال طبیعی است و بر خالف شیرین کننده های رژیمی شیمیایی )مثل 
آسپارتام( اثرات مضر جانبی برای مصرف کننده ندارد. ۲۰۰ تا ۳۰۰ بار از شکر 

)ساکاروز( شیرین تر است.
۲- به دمای باال مقاوم است )مقاوم در برابر حرارت تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد( 
و بر خالف شکر، سوخته و قهوه ای نمی شود و به راحتی می تواند در تولید نان 

های شیرین مورد استفاده قرار گیرد.
۳- حاللیت باالیی دارد و به راحتی می تواند در ترکیباتی با پایه های آب یا 

الکل بکار گرفته شود.
۴- در محلول های اسیدی یا بازی به شدت پایدار است.

۵- در مقابل نور پایدار است.
۶- طعم ثابت و شــیرینی پایدار دارد که می توانــد در تمامی مراحل تولید 

حفظ گردد.
۷- عالوه بر این، این گیاه حاوی ویتامین ها و مواد معدنی از جمله منیزیم، 
ویتامین B۳ )نیاسین(، ریبوفالوین، روی، ُکُرم، سلنیوم، پتاسیم و سدیم است.

۸- ضد جرم دندان بوده و خاصیت هضم کنندگی و آنتی اکســیدانی بسیار 
موثری دارد.

مطالعات اولیه ی انسانی تاثیر درمانی استویا را در ایجاد فشار خون 
باال نشان داده اند؛ این در حالی است که مطالعات اخیر بر بی اثر بودن آنها 

بر فشار خون باال داللت داشته اند.
در حقیقت میلیون ها ژاپنی استویا را بیش از سی سال بدون گزارشی از ضرر 
و زیان آن مصرف نموده اند. هم چنین این گیاه در بین اقوام ساکن در آمریکای 

جنوبی به صورت سنتی به عنوان درمان دیابت نوع دو استفاده می شده است.
مطالعات بالینی زیادی تأثیرات مفید آن را بر فشــار خون باال و دیابت نوع ۲ 
نشان داده اند. از جمله ی این تحقیقات دو تحقیق جداگانه توسط محققان چینی 
است که در هر دو تحقیق کاهش مؤثر فشار سیستولی و دیاستولی را در پایان 

دوره ی درمان نشان داده اند.

  آیا استویا سرطانزا است؟ 
“سازمان نظارت بر مواد غذایی اروپا” در جریان آزمایش های مختلف به این 
نتیجه رسیده که گیاه استوا سرطان زا نیست و تأثیر منفی روی تولید مثل ندارد.
 دکتر لیال میرمقتدایی
عضو هیئت علمی دانشکده علوم تغذیه وصنایع غذایی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

خبـر

ایمنی استویا
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بیشتر چربیهایی که ما در رژیم غذایی خود 
مصرف می کنیم به صورت تری گلیسرید است 
یعنی هر مولکول آن از یک مولکول الکل به نام 
گلیسرید )گلیســرول( که متصل به سه اسید 
چرب است، تشکیل شده است. بسته به اینکه 
اســیدهای چرب آن از چه نوعی باشــند، آن 
مولکول چربی جامد یا مایع می شــود. یعنی 
اگر ساختمان اسیدهای چرب آن به گونه ای 
باشد که اتمهای کربن آن بدون پیوند دوگانه 
باشد )اسید چرب اشباع باشد(، چربی حاصل 
در دمای اتاق جامد می شود مثل روغن نباتی 
جامد و اگر اســیدهای چرب آن دارای پیوند 
دوگانه باشد )اســید چرب غیراشباع(، چربی 
حاصل در دمای اتاق مایع می شود مثل روغن 
کانوال.بدن ما قادر به ساختن همه اسیدهای 
چرب غیراشــباعی که حداقل دو 
پیوند دوگانه )اســیدهای چرب 

چند غیراشباع( و زنجیره کربنی طوالنی دارند، 
به مقدار کافی نیســت. به همیــن دلیل این  
اســیدهای چرب حتماً باید از طریق غذا وارد 
بدن ما بشوند و به آنها اسید چرب ضروری می 
گویند.نامگذاری اســیدهای چرب غیراشباع 
بر اســاس محل قرارگیری و جای اولین پیوند 
دوگانه در مولکول اسید چرب، انجام می شود. 
بر این اساس اگر محل قرارگیری پیوند دوگانه 
بین کربن سوم و چهارم مولکول اسید چرب )از 
سمت عامل متیل( باشد، به این گروه اسیدهای 
چرب امگا۳ گفته می شود و به همین ترتیب 
اسیدهای چرب امگا ۶ و امگا ۹ هم داریم.پس 
به طور خالصه می توان گفت که اســیدهای 
چرب امگا۳، دســته ای از اســیدهای چرب 
چندغیراشباع ضروری هستند که چون بدن ما 
قادر به ساختن همه آنها به مقدار کافی نیست، 

باید حتماً از طریق غذا وارد بدن ما بشوند

  منابع غذایی اسیدهای چرب امگا۳ چیست؟
منابع غذایی اسیدهای چرب امگا ۳ شامل منابع دریایی نظیر ماهی ها به ویژه انواع چرب و روغن 
آنها و مغزهایی مثل گردو است. روغنهای گیاهی مثل روغن آفتابگردان و ذرت همچنین برخی دانه 

های گیاهی مانند بذر کتان و بَزَرک هم دارای مقادیر خوبی از این نوع اسیدهای چرب هستند.

  نقش اسیدهای چرب امگا ۳ در بدن:
اسیدهای چرب امگا ۳ در ساختمان غشاء سلولهای مختلف 
هستند و بنابراین در فعالیت های فیزیولوژیک بدن نقشهای 
مهمی ایفا می کنند. همچنین در تنظیم عملکردهای زیست 
شناختی، بینایی، دستگاه قلبی و عروقی، تولید مثل، دستگاه 
ایمنی و عصبی نقش دارند. بــه همین دلیل کمبود آنها می 
تواند زمینه ساز بروز مشکالتی نظیر التهاب، مشکالت عروقی 

و عصبی در بدن شود.
نکات قابل توجه درخصوص مصرف اسیدهای چرب امگا۳:

از آنجائیکه اســیدهای چرب امگا۳ غیراشــباع هســتند، 
ساختمان بسیار حساسی دارند و بنابراین منابع غذایی دارای 
این اسیدهای چرب به راحتی در اثر عواملی مانند حرارت باال 
و بیش از حد، هوا و نور به راحتی تخریب می شوند که در این 
صورت همین اسیدهای چرب مفید، تبدیل به مواد خطرناکی 
مانند رادیکالهای آزاد برای بدن می شوند و می توانند زمینه 

ساز بروز مشکالتی نظیر انواع سرطانها شوند.
پس باید هنگام استفاده از منابع غذایی این اسیدهای چرب 

به یاد داشته باشیم:
از حرارت دادن زیاد به آنها بپرهیزیم.

هنگام پخت در ظرف را بسته نگه داریم.
روغنهای مایع را در ظروف دربسته به دور از نور نگهداری 

کنیم.
هنگام پخت غذا از مواد غذایی آنتی اکسیدان مثل زردچوبه 

استفاده کنیم.
چنانچه از پودر آسیاب شده موادی مثل بذر کتان استفاده 
می کنیم، تا حد امکان آنها را به مقدار مورد مصرف تهیه و در 

ظروف دربسته به دور از نور و گرما نگهداری کنیم.
 مینا کاویانی

واحد آموزش همگانی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و 
صنایع غذایی کشور

نقش اسیدهای چرب امگا۳ 
در بدن و منابع غذایی آن

INDUSTRYماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا     تیر ماه 98        شماره 9 دوره جدید )114(      

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

57 56



مقاله

  مصرف قرص ویتامیــن و مکمل های غذایی، 
همواره نقش مثبتی در سالمت بدن ایفا نمی کنند و 
بسیاری از آن ها کامال بی فایده هستند. مکمل ها بسته 
به نوع محتوا و اندام ذخیره خود، می توانند اثرات سوء 
خود را در آن قسمت نشان داده و باعث بروز تومورها 
شوند.با توجه به شــمار قابل توجهی از ویتامین ها و 
مکمل های تغذیه ای در بازار امروز، شواهد کمی وجود 
دارد تا اثبات کند که این محصوالت به نفع سالمتی 
افراد جامعه هستند. اما در این میان تحقیقاتی وجود 
دارد که حتی آسیب رسانی مکمل ها به سالمتی را 
نشان داده اند. در یک بررسی جدید شواهدی وجود 
دارد که بیان می کند بیشــتر مکمل های ویتامینی 
مفید نیســتند و حتی مصرف آن ها در افراد ســالم 
می تواند خطر آفرین باشد. بر اساس مطالعه منتشر 
 ،)Annals of Internal Medicine(شده در
مصرف مکمل های غذایی تاثیری در طول عمر ندارند 
و یا فرد را از مزایای ســالمتی قابل توجهی برخوردار 
نمی سازند. محققان بر روی انواع مکمل ها، از جمله 

ویتامیــن  A، ویتامیــن  K و روی مطالعه کردند و 
دریافتند که اگرچه مصرف این مکمل های ویتامینی 
هیچ گونه خطری برای ســالمتی ایجاد نمی کند اما 

هیچ مزیتی نیز برای سالمتی نخواهد داشت. 

:D داستان متفاوت ویتامین 
مسمومیت ویتامینی در اثر مصرف بیش از حد هر 
ماده مغذی و عوارض جانبی آن مبحثی کامال بدیهی 
است. شاید تا پیشــتر از این در کنار خاصیت آنتی 
اکسیدانی ویتامین E به عارضه سرطان زایی آن نیز 
اشاره شــده بود. بر اساس نتایج منتشره یک مطالعه 
جامع در ســال 2011 بر روی 36 هزار مرد، افزایش 
خطر ابتال به سرطان پروستات در افراد مصرف کننده  

قرص ویتامین E مشاهده شد.
علی رغم آن، امروزه محققان دریافته اند افرادی که 
هیچگونه کمبود ویتامیــن D در آن ها وجود ندارد، 
اما روزانــه 10 میکروگرم از ایــن مکمل مصرف می 
کنند، با افزایش خطر ابتال به سرطان و مرگ مواجهه 
هستند. بنابراین آسیب بالقوه مصرف مکمل ویتامین 
D در افرادی که کمبود ایــن ویتامین را ندارند باید 
بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اینکه کمبود 
ویتامین D در بسیاری از افراد جهان نیز مشهود است.
محققــان همچنین دریافتند کــه مصرف بیش از 
حد کلســیم از مکمل ها موجب افزایش خطر ابتال 
به سرطان خواهد شــد، اما مصرف بیش از اندازه آن 
از طریق مواد غذایی و بــه صورت طبیعی خطر ابتال 
به سرطان را افزایش نمی دهد. اگرچه محققان نمی 
توانند توضیح دهند که چرا دریافت بیش از حد مکمل 
کلسیم خطر ابتال به ســرطان را افزایش می دهد اما 
معتقدند که مــی تواند با افزایــش تولید هورمون از 

کلسیم مرتبط باشــد.مواد مغذی دریافتی از طریق 
غذا بهتر از مواد مغذی موجود در مکمل ها هستند.

محققان دریافتند کــه مواد مغذی همچون ویتامین 
K، منیزیم، روی و مس، تنها زمانی که به طور طبیعی 
از رژیم غذایی به بدن برســد منافع سالمتی را در بر 
میگیرند.)نه به شکل مصرف مکمل!( این نشان می 
دهد که برای اکثر مردم یــک رژیم غذایی متعادل و 
حاوی مواد مغذی مناسب، برای حفظ سالمتی کافی  
است.تحقیقات قبلی همچنین نشان می دهد مکمل 
ها مزایای سالمتی بخش چندانی را ارائه نمی دهند. 
حتی بدتر از آن، یک مطالعه نشان داد که ویتامین ها و 
مکمل های گیاهی به دلیل ایجاد عوارض جانبی مانند 
درد قفسه سینه و افزایش ضربان قلب، منجر به افزایش 
میزان مراجعه افراد به بیمارستان شد.با توجه به اینکه 
  )FDA(قوانین مکمل ها تماما و به طور کامل توسط
تنظیم نمی شــود و تحت نظر این ســازمان نیست، 
بنابراین تولید کنندگان این محصوالت می توانند مواد 
اضافی را بدون ایجاد آگاهی و بدون آنکه به مشتریان 
اطالع دهند؛ به قرص های خود بیفزایند. به عبارتی 
مکمل ها می توانند شامل مواد غیرطبیعی باشند که 
اگر مورد نیاز بدن نباشــد ضررهای زیادی برای بدن 

خواهند داشت.
از آنجا که مکمل ها باید کمبود مقدار مورد نیاز بدن 
به مواد مغذی با میزان مصرفی را جبران کنند، پس 
اگر فردی بیش از نیاز بدنش مواد مغذی مصرف کرده 
باشد به هیچ عنوان نباید از مکمل ها استفاده کند. از 
طرفی تعیین مقدار نیاز بدن به مواد مغذی توسط خود 
فرد امکان پذیر نیست و مدت زمان مصرف مکمل نیز 
محدود است و نباید به صورت خودسرانه و مادام العمر 

مورد مصرف قرار گیرند. 

D افزایش خطر ابتال به سرطان با مصرف مکمل ویتامین

 محدثه آصفری؛ کارشناس ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 
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 معاینات پزشکی
طب کار در صنعت

 تهیه و تنظیم : مهندس معصومه حسینیان 
کارشناس بهداشت حرفه ای- سرپرست بهداشت و ایمنی گروه صنعتی نجاتی-آناتا

 یکــی از مهمترین و اساســی ترین برنامه های 
پیشــگیری از بروز بیماری ها و حوادث ناشی ازکار 
در هرکشوری که به عضویت سازمان کار و بهداشت 
جهانی درآمده انجام معاینات پزشــکی جهت افراد 
شاغل می باشد. در ایران سازمان تامین اجتماعی به 
عنوان مهمترین و عظیم ترین سازمان حمایت کننده 
از نیروی کار و تولید در برابر آســیب های گوناگون 
ازجمله آسیب های ناشی از ابتال به بیماری ها و حوادث 
ناشی از کار قانوناً موظف شده تا تسهیالتی را جهت 
ارائه خدمات مربوط به معاینات پزشکی شاغلین بیمه 
شده در مجموعه کلینیکهای طب کار دارای مجوز از 
دانشگاه علوم پزشکی ایجاد نماید.معاینات پزشکی 
کارگران یکی از موارد مهم و از اساسی ترین برنامه های 
بهداشت حرفه ای بوده و منظور از معاینه های پزشکی، 
تعیین میزان سالمت کارگران، تشخیص و درمان به 
هنگام بیماری ها، برگزیدن کارگران مناســب برای 
مشــاغل گوناگون، تطبیق کارگر با کاری که انجام 
می دهد برای جلوگیری از بروز حوادث و پیشگیری از 

بیماری های شغلی و غیر شغلی است.
هدف از انجام معاینات پزشکی در صنعت 

اطمینان یافتن از اینکه، فــرد برای کار مورد نظر 
مناسب است

پیشــگیری از اثرات ناخوشــایند احتمالی کار بر 
سالمت فرد

مهم ترین معاینات معمول در بهداشت حرفه ای:
معاینات پیش از استخدام

معاینات دوره ای
معاینات اختصاصی

معاینات به هنگام تغییر شغل
معاینات به هنگام باز گشت به کار
معاینات کارگران در ایام بیماری

معاینات معلولین و تعیین توان کاری آنان
معاینات پیش از استخدام:

با توجه به اینکه انتخاب کار به توان، قابلیت، ذوق و 
آمادگی کارگر بستگی دارد و انتخاب مناسب تا حدود 
زیادی سالمت کارگر را فراهم کرده و در ضمن سبب 
افزایش بازده کار نیز می گردد امروزه معاینه های پیش 

از استخدام از اهمیت بسیار برخوردار است. 

مهم ترین اهداف معاینات پزشکی قبل از استخدام:
تعیین استعداد و قابلیت های فرد برای کار مورد نظر

تشخیص بیماری ها و درمان آن ها
حفظ سالمت دیگر کارگران

تعیین بیماری ها و نواقص پیشین متقاضی و ثبت 
در پرونده پزشکی

کشف بیماری های سرایت کننده کارگر و جلوگیری 
از پخش آن ها

تعین لزوم دفعات و فاصله های معاینه های بعدی
معاینات دوره ای و اهداف آن:

معاینات ادواری معایناتی هستند که در دوره های 
زمانی خاص با فاصله های معین جهت نیل به اهداف 

زیر صورت می گیرد:
تشخیص زود رس بیماری ها و عوارض ناشی از کار
درمان به هنگام و جلوگیری از بیماری های شغلی

پیشنهاد برای تغییر شغل و یا محدود ساختن کار 
کارگران بیمار

جلوگیری از انتقال و پخش بیماری های واگیر
پیشگیری از بروز بیماری های حرفه ای در افرادی 

که کار مشابه دارند
بررســی اثرات عوامل زیان آور محیط کار بر روی 

کارگران
ارزیابی روش های پیشگیری و ایمنی

فاصله زمانی انجام معاینات ادواری نسبت به نوع 
کار، موادی که کارگر با آن تماس دارد و سن کارگر 
بســتگی دارد. برای نمونه کارگران در معادن زغال 
سنگ هر سه تا شــش ماه یک بار، در معادن ذوب 
فلز هر ســه ماه یک بار و کارگرانــی که با بخار های 
سرب در تماس هســتند هر پانزده روز یک بار باید 
معاینه شوند. اما اگر منظور از انجام این معاینه ها تنها 
بررسی سالمت کارگر است، این فاصله یک سال در 

نظر گرفته می شود.
معاینات اختصاصی:

معاینات اختصاصی کارگران شــغل های سخت و 
زیان آور

معاینات پزشکی جوانان و زنان
معاینات پزشکی مدیران

معاینات در برابر درخواست

معاینات پیش از بازنشستگی
معاینات پزشکی هنگام تغییر 

شغل:
چون در معاینه های پیش از اســتخدام، هر کارگر 
برای کاری مشخص برگزیده شده و صالحیت او تایید 
می شود، به هنگام تغییر شغل الزم است یک بار دیگر 

برای شغل مورد نظر نیز معاینه گردد.
معاینات بازگشت به کار:

هرگاه به علل گوناگون مانند مرخصی دراز مدت، 
ترک شغل، بیماری و حوادث، کار گر مدتی زیاد از 
محیط کار دور باشد الزم است پیش از آغاز دوباره ی 
کار، معاینه انجام شود زیرا ممکن است در این مدت 
شرایط جسمانی او، با شرایط الزم برای کار مغایرت 
پیدا کرده و دیگر شخص برای آن کار مناسب نباشد. 

معاینات کارگران در ایام بیماری:
پزشک طب کار موظف است که کارگر بیمار و یا 
آسیب دیده را در مدت درمان و بستری تا بهبود کامل 

و بازگشت دوباره به کار مراقبت کند. 
معاینات پزشکی معلولین و تعیین توان کاری آنان:

با توجه به اینکه افراد معلول جزء اجتماع بوده و باید 
در رفاه کامل باشند. الزم است با توجه به توانایی های 
آنان کاری درخور برای آنان در نظر گرفته شود و در 
امر واگذاری کار به آنان باید نکات زیر را رعایت کرد:

معاینه دقیق برای ارزیابی توانایی های جســمی و 
روانی آنان

استفاده از وسایل گوناکون درمانی و روش های توان 
بخشی برای ترمیم آسیب ها و کاهش نقص اندام آنان

در اختیار قرار دادن وسایلی که توان کاری آنان را 
افزایش دهد.

واگذاری کار جدید به معلولین ناشی از کار که به 
اندام از دست رفته نیاز ندارد.

واحد HSE گروه صنعتی نجاتــی - آناتا نیز در 
راستای اجرای دســتورالعمل های وزارت بهداشت 
و وزارت رفاه، کار، تعاون و امــور اجتماعی با هدف 
صیانت از نیروی کار و به طبع آن تولید سالم و رشد و 
شکوفایی روزافزون، معاینات طب کار شاغلین از بدو 
استخدام تا ادواری، بازگشت به کار و ... را سال هاست 

که جزو اولویت برنامه کاری خود قرار داده است.
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خبـر

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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