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کنترل قیمت ها
بسمهتعالی
در طول  6ماهه اخیر شاهد افزایش بی رویه قیمت کاالها از جمله کاالهای مورد نیاز مردم برای
تغذیه هستیم .کاالهائی که مصرف معقول آن به سالمت جامعه ،تقویت نسل آینده و توانائی
بخشیدن به مردم برای ایفای نقش خود در جامعه منتهی می شود.
مسئولین هر جامعه باید درون جامعه خود را بشناسند ،تهدیدها ،فرصت ها ،امکانات و نیازها را نسنجند و سپس اتخاذ تصمیم
نمایند نه آنکه به تقلید از برخی کشورها علیرغم همه مشکالت تحمیلی ،تحریم ها ،رانت خواری ها ،سوء استفاده ها و تفاوت
های فاحش طبقاتی دل در گرو برخی تخیالت اقتصادی و تئوری های زنگ زده مالی و اقتصادی باشند .هیدروکربورها و
چربی ها منبع تولید انرژی برای حرکت و کار و تالش بدنی و پروتئین ها منبع رشد عضالت و بافت های پروتئینی بدن هستند
و چه بسا چنانچه در کودکی پروتئین مورد نیاز بدن تامین نشود در بزرگسالی مشکالت عضالنی و ازجمله مسائل بینائی ظهور
و پیدا می نماید.
ارائه راه حل های پرهزینه و غیرعمومی بوسیله مسئولین که نهایتا موجب رانت خواری جماعتی قلیل و محرومیت کثیری
از مردم می شود نمی تواند متضمن سالمت جامعه باشد .امروز قیمت گوشت گوسفند بصورت شقه ای حدود هر کیلو
یکصدهزار تومان می باشد که با احتساب چربی و استخوان و محتوای پروتئینی آن هر کیلو پروتئین حاصل از گوشت بیش از
سیصد هزار تومان قیمت دارد .مسئولین کشور در خصوص عدم استفاده مردم بخصوص کودکان که بافت های پروتئینی آنان
باید رشد کنند مسئول هستند .چگونه نظامی که در فکر رهائی مستضعفان جهانی است نمی تواند حداقل پروتئین مورد نیاز
کودکان خود را فراهم سازد؟ جز اینست که میخواهد تقلیدی از نظام های سرمایه داری نموده و ظاهر را به مثابه کشورهائی
که لیبرالیسم در آن حاکم است بنمایند .آن نظام ها هم تنها در سایه وفور و ثروت می توانند روش خودکنترلی کاال درجامعه
را پیاده کنند و البته در آنجا هم بسیار افراد ناتوان و محروم دیده می شود .وقتی شرایط کشور در وضع فعلی است درست
مانند زمان دفاع مقدس باید مسائل برای مردم روشن شود .نظام تامین مایحتاج عمومی برای دسترسی همگان به حداقل نیازها
با قیمت معقول و قابل دسترسی پیاده شود تا مردم بدانند نظام حاکم برای سالمت و آینده آنان و کودکانشان حساس است و
گرنه بدنبال تئوری های اقتصادی کهنه دویدن و لباس آنرا برتن جامعه کردن ،کارگشای حیات مردم نیست .شاید هم برخی
به این فکر هستند که روشی پیشه کنند تا نهایتا به سازش و تسلیم به ابر قدرت ها بیانجامد و بقول خودشان (در مخیله شان) از
اینهمه نابسامانی راحت شویم!!
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قائممقام وزیر صنعــت ،معدن و تجارت با بیان
اینکه تمام فعالیتهای مرتبط با تنظیم بازار که
در قالب قانون انتزاع ،از وزارت صمت جدا شــده
بود ،مجدد به این وزارتخانه باز خواهد گشت.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی
به نقل از وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،حسین
مدرس خیابانی گفت :طبق مصوبه جدید هیأت
دولت مقرر شده اســت در تشکیالت جدیدی با
عنوان قائممقام وزیر صنعــت ،معدن و تجارت،
تمامــی وظایف مرتبط با امــور بازرگانی در این

تنظیم بازار نباید چرخ تولید را کند
نماید
وی اضافه کرد :هم برای حمایت از تولیدکننده
و هم برای حمایت از مصرفکننده کاال ،باید یک
نگاه واحد مسائل و مشکالت را پیگیری کند؛ این
در شرایطی است که تنظیم بازار نباید به گونهای
انجام گیرد کــه چرخ تولید کند شــود ،چراکه
حمایت از مصرفکننده ،در گرو حمایت از تولید
اســت؛ بنابراین بخش تولید باید برای پایداری و
تداوم فعالیت ،به منافع مصرفکننده توجه ویژه

لزوم برقراری تناسب در تأمین
مناسب ،شبکه توزیع چابک و نظارت
کارآمد
وی گفت ۳ :اصل اساسی تأمین مناسب ،شبکه
توزیع چابک و نظــارت کارآمد در فرآیند تمرکز
وظایف بازرگانی به دقت باید دنبال شــود؛ البته
در این میــان ،بالغ بر  ۹۰تــا  ۹۵درصد تأمین
کاالی کشور توسط تولیدکنندگان داخلی انجام
میگیرد و بخش عمده تأمین کاالی کشــور بر
عهده بخش خصوصی و بخش غیر دولتی است.
قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت تصریح
کرد :باید قدرت پیشبینی خود را در حوزه بازار
ارتقا بخشیم و البته با برآورد صحیح از تولیدات
17
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قائممقام وزیر صمت اعالم
کرد:بازگشت تمام
فعالیتهای تنظیمبازاری به وزارت
صنعت

وزارتخانه متمرکز شــود؛ بر این اساس ،در این
مصوبه ،همه وظایف محول شده به وزارت جهاد
کشــاورزی که طی قانون انتزاع در سال ۱۳۹۱
انجام گرفته بــود ،مجددا ً بــه وزارت صمت و با
مسئولیت متمرکز قائم مقام وزیر منتقل میشود.
قائممقام وزیر صنعت ،معــدن و تجارت افزود:
تمامی سیاستگذاریها ،برنامهریزی و نظارت بر
بخش بازرگانی کشور ،در این قالب توسط حوزه
قائممقام امور بازرگانــی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت پیگیری و به ثمر خواهد رســید؛ ضمن
اینکــه در فرآیند جدید ،ســعی خواهیم کرد به
وظایف جهاد کشــاورزی در کاهش وابستگیها
در حوزه تولید کاالهای اساسی بخش کشاورزی
کمک کنیم.

داشته باشد.
مدرس خیابانی تصریح کرد :اعتقاد داریم منافع
تولیدکننده و مصرفکننده بــه هم گره خورده
است ،به این معنا که بخش وسیعی از تولید چه
در مرحله آغاز چــه در مرحله عرضه و صادرات،
نیازمند بخش تجارت و بازرگانی است .از سوی
دیگر ،تولیــد ضامن تجارت و تجــارت ،نیروی
محرکه تولید است.
قائم مقام وزیر صمت تأکید کرد :اگر تجارت به
شکل اصولی و قوی شکل بگیرد ،تولید هم پویاتر
و موفق تر عمل خواهد کرد.

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

کشور ،با خیالی آسودهتر برای آینده برنامهریزی
کنیم.
اصناف پرقدرتترین شبکه توزیع
کشور
وی حوزه اصناف را پرقدرتترین شبکه توزیع
کشور عنوان کرد و گفت :این بخش با بیش از ۳
میلیون واحد صنفی تحت پوشش و بالغ بر ۷۵۰۰
اتحادیه صنفی ،در حال فعالیت است.
مدرس خیابانی ادامه داد :در شرایط موجود و
در راســتای حمایت از بازار ،خود شبکه اصناف،
تراز عملکردی و کاری خود را ارتقا بخشیدهاند.
قائم مقام وزیر صمت تأکید کرد :مدیریت بازار
بدون کمک و حمایت اصناف امکان پذیر نیست.
تأمین زیرساختهای شبکه توزیع پویا در کشور
وی یادآور شــد :برای ایجاد یک شبکه توزیع
پویا ،زیرساختهای الزم در وزارت صنعت ،معدن
و تجارت در حال شــکلگیری است که از جمله
آن ،میتوان به راه اندازی سامانههای تخصصی و
جامع در این بخش اشاره کرد.
مدرس خیابانی تصریح کرد :گســتره نظارت
را هم باید به ســمت تأمین و هم به سوی بخش
توزیع ،هدایت شود.
احیای وظایف حمایتی و ارتقای
وظایف بازرسی سازمان حمایت
قائم مقام وزیر صنعت ،معــدن و تجارت اعالم
کرد :به دنبال احیا و همچنین بازبینی در وظایف
اجرایی ســازمان حمایت مصــرف کنندگان و
تولیدکنندگان هســتیم و البتــه ارتقای وظایف
بازرسی این سازمان نیز ،در دستور کار است.
وی گفت :با ارتقا سامانه جامع تجارت ،در صدد
هستیم روند توزیع کاال را از مبدا یعنی از تولید و
واردات تا بخش مصرف به دقت رصد کنیم.
مــدرس خیابانی تصریح کرد :ضروری اســت
انتظارات بخش اصناف را در حل مسائل مرتبط
اعم از مالیات ،عوارض و همچنین بازگشت وظایف
تخصصی آنها که به سایر دستگاهها و بخشهای
دیگر منتقل شده است؛ برآورده کنیم.
بهرهگیری از ظرفیتهای اشتغالزایی
صنوف تولیدی
قائم مقام وزیر صمت تأکید کرد :صنوف تولیدی
در سال رونق تولید باید جدیتر دیده شوند و از
ظرفیتهای آنها برای اشتغال زایی استفاده کنیم.
تولید و صادرات نقش مکمل یکدیگر را دارند و
باید این دو حوزه در کنار هم تقویت شوند.
Food Industry Magazine
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مواد غذایی با ارز آزاد وارد نمیشود .واردات یا با
ارز  ۴٢٠٠تومانی انجام میشود و یا ارز نیمایی.
در نتیجه کاهش قیمت دالر در بازار آزاد نمیتواند
تأثیری روی قیمت این محصوالت داشته باشد.

افزایش  ٨٠هزارتومانی
قیمت چای خارجی

رئیس اتحادیه بنکداران بــا بیان اینکه قیمت
چای خارجــی در هرکیلوگــرم  ٨٠هزارتومان
افزایش یافته است،گفت :حذف ارز  ۴٢٠٠تومانی
از واردات این کاال و اختصاص ارز نیمایی برای آن
دلیل این امر است.
محمد آقاطاهر در گفتگو بــا خبرنگار مهر با
اشاره به افزایش قیمت چای در بازار گفت :دلیل
این مساله حذف ارز  ۴٢٠٠تومانی از واردات چای
و اختصاص ارز نیمایی برای واردات آن بوده است.
وی افزود :بــر همین اســاس از  ١۵خردادماه
تمام محمولههای چای که در گمرک بودند با ارز
نیمایی ترخیص شدند.
این فعــال بخش خصوصی ادامــه داد :قیمت
چای خارجــی  ۵٠٠گرمی از  ٢٩هــزار و ٩٠٠
تومان به  ۶٩هزار و  ٩٠٠تومان رسیده به عبارتی
چای خارجی در نیــم کیلوگرم  ۴٠هزارتومان و
در یک کیلوگــرم  ٨٠هزارتومان افزایش قیمت
داشته است.
آقاطاهر با بیان اینکــه چای ایرانی نیز افزایش
قیمت جزئی و معقولی داشته است ،گفت :دقیقاً
میزان این افزایش قیمت را نمی دانم چون چای
ایرانی بیشتر در شــمال خرید و فروش میشود.
به گفته وی چــای ایرانی به کشــور ترکیه که
خواهان این نوع چای است صادر میشود.
آقاطاهر گفت :این اتفاق خوبی اســت چراکه
باعث میشــود چایهای داخلی صادر شــود و
سنواتی نشود.
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وی درباره اینکه آیا احتمال کاهش قیمت چای
در بازار وجــود دارد؟ ،ادامــه داد :اگر قیمت ارز
نیمایی کاهش یابد و محصول جدید وارد شــود
احتمال این امر هست.
آقاطاهر درباره اینکه چرا با وجود کاهش قیمت
دالر قیمت چای پایین نیامده است نیز گفت :هیچ

انتخابات شورای هماهنگی
اتحادیه و تشکلهای
کشاورزی ایران /از بین  ۲۰تشکل
عضو ،فدراسیون تشکلهای صنایع
غذایی و کشاورزی به عنوان نایب
ریس انتخاب شد

در انتخابــات شــورای هماهنگــی اتحادیه و
تشکلهای کشاورزی ایران،فدراسیون تشکلهای
صنایع غذایی و کشاورزی به عنوان نائیب ریس
انتخاب شد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی
ایران ،شــورای هماهنگی اتحادیه و تشکلهای
کشــاورزی ایران با هدف همافزایی و هماهنگی
بخش کشــاورزی و به پیشــنهاد دکترحســین
شیرزاد ،معاون وزیر جهاد کشاورزی با  ۲۰تشکل
مرتبط تشکیل شد.
جلسه ی دوم این شــورا با برگزاری انتخابات
داخلی و بصورت موقت تا تکمیل مراحل قانونی
کار خــود را آغاز کــرد که در ایــن انتخابات ” ،
اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی
ایران بــه عنوان رئیس هیــات ،اتحادیه مرکزی
دامدارای ایران و فدراســیون تشکلهای صنایع
غذایی و کشاورزی به عنوان نائیب ریس و اتحادیه
مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و
کشاورزی به عنوان دبیر این شورا برگزیده شدند
در ابتدای جلسه گزارشــی بر اقدامات و روند
قانونی ثبت این شورا به اعضا ارائه شد که تصمیم
بر این شــد که تا انجام مراحل ثبت شورا ،هیات
رییسه بصورت موقت کار خود را شروع و در زمان
نهایی شدن انتخابات رسمی برگزار شود.

اخبار

روحانی در جلسه ستاد
مرکزی مبارزه با قاچاق
کاال و ارز:قیمت گوشت هنوز
متعادل نیست/کمک کنیم
پروندههای قاچاق حلوفصل شود

نظرسنجی ایسپا نشان
داد؛ مهمترین فاکتور
خرید مواد غذایی

نظرســنجیهای  ۱۷و  ۱۸تیر ماه مرکز ملی
افکارســنجی دانشــجویان ایران (ایسپا) نشان
میدهد در انتخاب و خرید مــواد غذایی از نگاه
مردم ،مؤثرتریــن عامل “کیفیــت خوب” مواد
غذایی است .این در حالی اســت که نتایج یک
نظرســنجی دیگر ایســپا که در همیــن روزها
انجام شــده نشــان میدهد“ ،خانواده ،دوستان
و آشــنایان” مؤثرترین منبع تبلیغی مردم برای
خرید کاال است.
به گزارش ایسنا ،در نظرســنجی ملی مرکز
افکارسنجی دانشــجویان ایران(ایســپا) که در
روزهای  ۱۷و  ۱۸تیر ماه  ۹۸به صورت تلفنی با
جامعه آماری شهروندان کل کشور (اعم از شهر و
روستا) انجام شده است ،از پاسخگویان پرسیده
شده « :معموالً چه عواملی در تصمیم گیری شما
برای انتخاب و خرید کاال موثر هستند؟»
در پاسخ به این ســؤال ۷۸.۷ ،درصد کیفیت
خوب ۵۴.۱ ،درصد قیمت مناســب ۹.۱ ،درصد
خوشــنامی کاال ۳.۶ ،درصد جذابیــت و ظاهر
کاال ۲.۴ ،درصد تبلیغات و  ۱.۶درصد دسترسی
آسان به کاال را به عنوان عوامل مؤثر در انتخاب
و خرید کاال عنوان کردهاند.در این نظرســنجی
پاسخگو میتوانســت دو گزینه را انتخاب کند.
منابع تبلیغاتــی موثر در انتخــاب کاالی مردم
ایرانهمچنیــن در نظرســنجی ملــی مرکــز
افکارسنجی دانشــجویان ایران(ایســپا) که در
روزهای  ۱۷و  ۱۸تیر ماه  ۹۸به صورت تلفنی با
جامعه آماری شهروندان کل کشور (اعم از شهر و
روستا) انجام شده است ،از پاسخگویان پرسیده
شده« :کدام یک از منابع تبلیغاتی در انتخاب شما
برای خرید کاال موثر است؟»
بر اســاس اعــام مرکــز ملی افکارســنجی
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رئیس جمهور با اشاره به موضوع مطرح شده
در جلسه درمورد بدســت آوردن قیمت واقعی
کاالهــای خارجی وارداتی ،تاکیــد کرد :امروز
قیمت کاالهــای خارجی حتی بــا مراجعه به
ســایت تولید کننده آن کاالها قابل دسترسی
است.
روحانی همچنین رتبــه بندی تجار و فعاالن
اقتصادی را موضوعی بســیار مهم دانســت و
اظهارداشت :کسانی که سابقه خوبی در فعالیت
های اقتصادی دارند و مقــررات را رعایت می
کنند باید حمایت شــوند و افراد دارای سوابق
خوب در اولویــت وزارت صمت قرار گیرند و به
همین نسبت ،فعالیت افراد ناسالم در این حوزه
باید محدود شود.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به گزارش های
ارائه شده درمورد دام های وارداتی به کشور طی
ماه های گذشــته  ،گفت :در مقطعی و بیشتر
براساس شایعات مربوط به صادرات دام زنده از
کشور ،قیمت گوشــت افزایش یافت اما باوجود
اقدامات خوبی کــه در زمینه واردات دام انجام
شده ،قیمت گوشت هنوز متعادل نیست.
روحانی با اشــاره بــه اظهــارات وزیر جهاد
کشاورزی مبنی بر اینکه درحال حاضر حداقل
 ۳۰درصد قیمت گوشــت اضافه اســت ،گفت:
مشخص است که اینجا با مشکلی مواجه هستیم
که باید آن را حل کنیم زیرا اگر اجحافی صورت
گیرد از دامــدار گرفته تا مــردم  ،همه متضرر
خواهند شد.
رئیس جمهور همچنین در بخش دیگری از
سخنان خود به موضوع کســانی که ارز دولتی
دریافت کرده ولی کاالیی وارد نکرده اند اشاره
کرد و گفت :بانک مرکزی و کمیته مربوطه باید
این موضوع را با دقت بررسی کنند ،اگر دریافت
کننده ارز ،کاالی مورد نیاز را وارد نکرده باشد،
تخلف صورت گرفته و در واقع ارز را قاچاق کرده
است که باید موارد روشن شده و برخورد قانونی
با متخلفان انجام گیرد.
روحانی تاکید کــرد :باید کمک کنیم پرونده
هایی که در زمینه قاچاق در قوه قضائیه مطرح
است به ســرعت حل و فصل شــده و پول ها
سریعتر به خزانه بازگردد.
رئیس جمهور اظهار داشت :مهمترین موضوع
جلســه امروز درواقع ایجاد هماهنگی بیشتر و
اتصال سامانه های کنترل و مقابله با قاچاق در
کشور است که تکمیل آن می تواند کمک بسیار
خوبی برای ما باشد.
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رئیس جمهور تالش مضاعف در مسیر مبارزه
با قاچاق کاال و ارز را در سال رونق تولید ،برای
بهبود شــرایط تولید در کشور ضروری و بسیار
با اهمیت خواند و تاکید کرد کــه باید از همه
ابزارهای فنــی الزم بویژه فناوریهای جدید از
جمله استارتاپها برای کنترل و مقابله با قاچاق
کاال و ارز بهره گرفت.
بــه گــزارش پایگاه خبــری صنعــت غذا و
کشاورزی ،حجت االســام والمسلمین حسن
روحانی در جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق
کاال و ارز ،ضمن قدردانــی از تالش های وزیر
کشور و رئیس ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق
کاال و ارز ،اظهارداشت :در شرایط تحریم  ،باید
مراقبت فراوانی در هزینه و مصرف دقیق ارزی
داشته باشیم که با زحمت بسیار بدست میآید.
رئیس جمهور همچنیــن از نیروهای نظامی
و انتظامی ،بانک مرکــزی ،قوه قضائیه  ،وزارت
اطالعات و گمــرکات به عنــوان مبارزان خط
مقدم مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز نــام برد و با
اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه درمورد
ردیابی و کنتــرل واردات و صــادارت کاال در
کشور ،خاطرنشــان کرد :امروز ابزار فنی الزم
برای نظارت و کنتــرل در همه زمینه ها وجود
دارد ،البته ممکن است هنوز برخی نواقص و یا
ناهماهنگی ها در این زمینه وجود داشته باشد
که برای رفع آنها باید تالش شود.
روحانی تکمیل و راه اندازی سامانه کنترلی تا
پایان ســال  ۹۸را مورد تاکید قرار داد و افزود:
کار مبارزه با قاچاق باید به صورت سیستمی از
مبداء تا مقصد باشد.
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ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

دانشجویان ایران (ایســپا) ۳۹.۶ ،درصد از افراد
به این سؤال پاسخ “خانواده ،دوستان و آشنایان”
را انتخاب کردهاند .این در حالی است که ۳۵.۹
درصد صــدا و ســیما ۱۱ ،درصد شــبکه های
اجتماعی مجازی ۲.۸ ،درصد تبلیغات محیطی،
 ۲.۴درصد ماهواره ۱.۱ ،درصد مطبوعات۰.۹ ،
درصد پیامک و  ۱.۹درصد افــراد نیز “نظر خود
فرد” را به عنوان منبــع تبلیغاتی مؤثر در خرید
کاالها عنوان کردهاند .همچنین  ۴.۴درصد افراد
گزینه “بی پاســخ /نمی دانم” را در پاسخ به این
سؤال برگزیدهاند.

نایبرئیس اتاق اصناف ایران:
عدم افزایش قیمت نان،
نانواییها را به سمت کمفروشی و
گرانفروشی سوق میدهد

نایبرئیس اتاق اصناف ایران معتقد اســت که
عدم افزایش قیمت رسمی نان ،واحدهای نانوایی
را به ســمت گرانفروشی ســوق داده است .وی
ضمن تایید نرخهــای متفاوت نان در تهران ابراز
کرد که جرائــم و بازرســیهای فعلی جوابگوی
جلوگیری از تخلفات نیســت.مجتبی صفایی در
گفتوگو با ایسنا ،در رابطه با وضعیت قیمت نان
اظهار کرد :اتاق اصناف در ســالهای اخیر بارها
پیگیر افزایش قیمت نان بوده اســت و نمیتوان
بدون دلیل و استدالل منطقی قیمتها را سرکوب
کرد.وی ادامه داد :عدم افزایش قیمت نان بدون
توجه به رشــد مؤلفههای تأثیرگــذار بر هزینه
تولید ،نانواییها را به ســمت تخلفاتی همچون
کمفروشی و گرانفروشــی سوق میدهد؛ از این
رو اگر دولت به دنبال افزایش قیمت نان نیست،
باید از رشد هزینه مؤلفههای تأثیرگذار بر قیمت
نان جلوگیری کند.او افزود :به طور مثال در سطح
شــهر تهران نوســان قیمت نان وجود دارد که
جرائم و بازرســیهای فعلی جوابگوی جلوگیری
Food Industry Magazine
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از تخلفات نیست.نایب رئیس اتاق اصناف ایران
اظهار کرد :در شرایط فعلی نباید به طور حتم به
دنبال افزایش قیمت نــان بود اما میتوان قیمت
را با واقعیت همخوانــی داد و در کنار آن دولت
در راســتای کاهش هزینههای تمام شده تولید
نان اقداماتی را انجام دهــد.وی اظهار کرد :نان
آزادپز و دولتی هر دو با توجه به شــرایط خاص
خود نرخگذاری شــدهاند ،اما نانهای سفارشی،
خارج از شرایط نرخگذاری هستند و این در حالی
است که واحدهای آزادپز نیز با توجه به سهمیه
خود از آرد یارانهای استفاده میکنند.به گزارش
ایسنا ،این اظهارات در حالی است که بررسیهای
میدانی نشان میدهد بسیاری از واحدهای نانوایی
اقدام به افزایش قیمــت یا کاهش وزن نان یا هر
دو تخلف به صورت همزمان کردهاند.این موضوع
بهویژ ه مسئله متفاوت بودن قیمت نانهای عرضه
شده از سوی واحدهای نانوایی به اصطالح آزادپز
در نقاط مختلف شــهر ،چندی پیــش از رئیس
اتحادیه نانوایان ســنتی پیگیری شــد که بیژن
مقدم به دفــاع از این موضــوع پرداخت و اعالم
کرد که نانواییهای آزادپــز به دلیل تهیه آرد به
نــرخ آزاد ،در قیمتگذاری محصوالت خود آزاد
هستند.این در حالی است که به گفته مسئوالن
وزارت صنعــت ،معــدن و تجارت ،نانوایی های
آزادپز نیز آرد یارانهای دریافت کرده و مشــمول
قیمتگذاری هســتند.در چنین شرایطی نایب
رئیس اتاق اصناف ایران میگوید که “عدم افزایش
قیمت نــان… نانواییها را به ســمت تخلفاتی
همچون کمفروشی و گرانفروشی سوق میدهد”.

اخبار

خارج میشود.
محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه
تجارت در گفتگو با خبرنــگار صنعت،تجارت و
کشــاورزی گروه اقتصادی باشــگاه خبرنگاران
جوان ،گفت :بخش عمــدهای از زعفران ایران به
صورت فلهای از کشــور خارج میشــود که این
موضوع ضعف برندســازی این محصول را نشان
میدهد.
وی ادامه داد :ایران بزرگتریــن تولیدکننده و
صادر کننده زعفران با  ۹۰درصد سهم بازارهای
جهانی است ،اما به دلیل آنکه برندسازی موفقی
در این موضوع انجام نشده بسیاری از کشورهای
خارجی در ایــن عرصه پیشــرفت قابل توجهی
داشــتند و زعفران ایــران را به صــورت فلهای
خریداری و با برند خودشان به فروش میرسانند.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان
اینکه برنامه ریزی ها برای برند ســازی صورت
گرفته اســت ،گفت :صادرات محصوالت غذایی
کشــور در ســال  ۹۷به ۶میلیارد دالر رسید و
پیش بینی میشود تا عدد در سال  ۹۸به مرز ۸
میلیارد دالر برسد.

رئیس سازمان حمایت خبر
داد :با سامانه  ۱۲۴قیمت
کاالها به اطالع مردم میرسد
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سرپرست سازمان توسعه
تجارت :قاچاق فلهای
زعفران از کشور

سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت :بخش
عمدهای از زعفران ایران به صورت فلهای از کشور

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشــاره
به رونمایی از ســامانه  ۱۲۴گفت :فرآیند حاکم
بر “سامانه اطالع رسانی ثبت کاال و خدمات” به
آرامش بازار کمک شایانی خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی
(اگروفودنیوز)؛ به نقل از وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،عباس تابش اظهار کرد :براساس مصوبه
ســران قوا ،وزارت صنعت مکلف بــه راهاندازی
“سامانه اطالعرسانی ثبت کاال و خدمات” موسوم
به سامانه  ۱۲۴شده است.

اخبار

تولیدکننــدگان ،فرآینــد حاکــم بر ســامانه
اطالعرسانی ثبت کاال و خدمات به آرامش بازار
کمک شایانی خواهد کرد.

رونق صادرات چیپس به
کمک رانت

کاهش  ۱۵درصدی صادرات
زعفران/افت قیمتها در بازار
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نایب رئیس شورای ملی زعفران از کاهش ۱۵
درصدی صــادرات زعفران در  ۳ماهه نخســت
امسال خبر داد و گفت :قیمت زعفران نیز بین ۱۰
تا  ۱۵درصد کاهش یافته است.
غالمرضا میری در گفتگــو با خبرنگار مهر از
کاهش  ۱۵درصدی صادرات زعفران در  ۳ماهه
نخســت امســال خبر داد و گفت :در سه ماهه
نخست سال  ۹۷بیش از  ۵۵تن زعفران از کشور
صادر شــده بود در حالی که این عدد امسال به
بیش از  ۴۷تن رسیده است.
وی دلیل این مســاله را ســخت گیری های
صادراتی و بحث پیمان ســپاری ارزی عنوان و
اضافه کــرد :به دلیل تفاوت دالر ســامانه نیما و
دالر بــازار آزاد صادرکنندگان زعفران بین ۵۰۰
هزارتومان تا یک میلیون تومان زیان می کنند و
این برای آنان صرف نمی کند.
نایب رئیس شــورای ملی زعفران افزود :البته
زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج می شود.
میری همچنین با اشــاره به کاهش  ۱۰تا ۱۵
درصدی قیمت زعفران در بــازار ،گفت :درحال
حاضر حداقل قیمت ایــن محصول  ۷.۵میلیون
تومان و حداکثر قیمت آن  ۱۱.۵میلیون تومان
است.
وی دالیل کاهش قیمت را نیز مورد اشاره قرار
داد و افزود :همین که محصول صادر نمی شود،
مصرف داخلی کاهش یافته و کشاورزان و کسانی
که محصول را نگه داشــته بودند در حال عرضه
آن به بازار هستند ،همه این موارد باعث افزایش
عرضه و کاهش قیمت شده است.

صادرات چیپس ســیب زمینی در حالی ادامه
دارد که برای تولید این محصــول از روغن وارد
شــده با ارز  ۴۲۰۰تومانی و سیب زمینی تولید
شده با یارانه های دولتی استفاده شده است.
  به گــزارش خبرنــگار اقتصادی خبرگزاری
تســنیم صادرات غیر نفتی با وجود اینکه منافع
فراوانــی برای کشــور دارد امــا در مواقعی این
صادرات با رانت هایی همراه است که دیگر به نفع
منافع ملی کشور نیست.
در صادرات به این شــکل محصوالتی به طور
مستقیم یا غیر مستقیم صادر می شود که برای
تولید آنها از یارانه های عمومی استفاده شده یا
حتی در مواردی مشــاهده شــده است که عین
کاالهای وارد شده با ارز  ۴۲۰۰تومانی به خارج از
کشور صادر شده یا با انجام یک فرآوری بر روی
آن ،صادر میشود.
برای تولید محصول چیپس در کشور از سیب
زمینی استفاده میشود که برای تولید کود و سم
آن ،یارانه دولتی صرف شده و آب مصرفی برای
تولیدیارانه دریافت کرده است.
حدود  ۴۰درصد از هزینه تولید ســیب زمینی
مربوط به روغن برای ســرخ کردن است که در
کمال ناباوری ،روغن مــورد نیاز برای تولید این
محصول نیز از طریق روغن موجود در بازار داخلی
استفاده می شود که برای واردات آن ارز ۴۲۰۰
تومانی صرف شده است.
ســیب زمینی و روغن یارانه ای در حالی برای
تولید و صادرات چیس استفاه می شود که دولت
این تســهیالت و یارانه ها را بــرای حمایت از
مصرف کنندگان داخلی پرداخــت کرده تا این
کاالها با قیمت کمتری به دست آنها برسد اما با
صادرات این محصوالت عالوه به اینکه سود های
نا متعارفی از کیســه بیت المال نصیب برخی از
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وی افزود :ســامانهای که رونمایی شد از سوی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت طراحی و عملیاتی
شده است و هدفش اطالعرسانی دقیق قیمتها
به مردم است.
رئیس ســازمان حمایــت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان توضیح داد :بخشی از خدمات این
سامانه ،اطالعرســانی قیمت کاالهایی است که
مشمول قیمت تثبیتی هستند و سازمان حمایت
قیمتهای مصوب را اعالم میکند و بخشی دیگر
کاالهایی است که واحدهای تولیدی قیمت خود
را در سامانه  ۱۲۴درج میکنند و سازمان حمایت
در راستای تامین حقوق مردم طبق ضوابط تعیین
قیمت ،موارد را مورد رصد قرار میدهد.
تابش ادامه داد :این اقالم جزو مواردی هستند
که شــکایات مردمی در خصوص آنها دریافت و
توســط بازرسان ســازمان حمایت و در راستای
وظیفه نظارتی ســازمان مورد رســیدگی قرار
میگیرند.
وی تصریح کرد :بخش دوم خدمات “ســامانه
اطالعرسانی ثبت کاال و خدمات” ،رصد قیمتها
از ســطح بازار و تحوالت موجــود در این عرصه
است.
وی اضافه کرد :در بخــش دریافت قیمتها از
ســطح بازار ،با همکاری اتاق اصناف قیمت انواع
اقالم کاالیی به ســامانه اطالعرسانی ثبت کاال و
خدمات منتقل خواهد شد.
اطالعرسانی قیمتها به مردم
معاون وزیر صمت اعالم کرد :در این ســامانه؛
حداقل ،حداکثر و قیمت عرف کاال و خدمات را
به اطالع مردم خواهیم رساند.
تابــش تصریح کــرد :از مزیتهای “ســامانه
اطالعرســانی ثبت کاال و خدمات” ،شناســایی
دقیقتر قیمتهای ســطح بازار و رصد مغایرت
آنهاست که شرایط را برای دریافت علل نوسانات
قیمتی و ورود نظارتی در مــوارد مورد نیاز مهیا
میکند.
وی گفت :این سامانه در اختیار سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است و ناظر آن
مرکز توســعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت،
معدن و تجارت است که در راستای توسعه فضای
کسب و کار ،خدماترسانی خواهد کرد.
رئیــس ســازمان حمایــت مصرفکنندگان
و تولیدکننــدگان تاکیــد کرد :یکــی از اهداف
راهاندازی این ســامانه ،ایجاد فضای شــفاف در
قیمت انواع اقالم کاالیی در سطح کشور است.
وی تصریــح کــرد :بــا کمــک اصنــاف و
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ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

افراد می شــود در بازار داخلی نیز زمینه کمبود
کاال ایجاد می شود.
به صرفه بودن صــادرات با وجــود افزایش ۴
برابری تعرفه ورودی چیپس به عراق
علی شــریعتی عضــو هیات نماینــدگان اتاق
بازرگانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری
تســنیم در این ارتبــاط اظهار داشــت :یکی از
بازارهای بزرگ صادرات چیپس و اســنک کشور
عراق اســت اما این کشــور تعرفــه واردات این
محصوالت را به منظــور حمایت از تولید داخل
خود حدودا  ۴برابر باال برده است ،زیرا عربستان
سعودی در این کشور کارخانه احداث کرده است.
وی افــزود :عراق درحال حاضر بــرای واردات
یک محموله  ۵هزار دالری  ۴هــزار دالر تعرفه
می گیرد درحالی که این رقم در گذشــته هزار
دالر بوده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد:
صادرات چیپس و پفک به کشور عراق ادامه دارد
اما روند صادرات آن در مقایســه با قبل از اعمال
تعرفه  ۴برابری ،کند شده است.وی تصریح کرد:
صادرات سیب زمینی به عراق با وجود این افزایش
تعرفه ،هنوز برای کشورمان دارای مزیت صادراتی
است زیرا قیمت سیب زمینی در ایران در مقایسه
با سایر کشور ها بسیار ارزان است.شریعتی گفت:
با وجود اینکه صادرات چیپس به بازار عراق برای
کشــورمان دارای مزیت اســت اما دیگر حضور
بالمنازعی در این کشور نداریم زیرا عربستان نیز با
سرمایه گذاری مستقیمی که در این کشور انجام
داده حضور دارد.وی اظهار داشت :چیپس و پفک
ایران قبل از تحریم ها به کشورهای مختلفی حتی
آمریکا صادر می شد اما اکنون مجموع صادرات ما
در مقایسه با گذشته کمتر شده است.
این فعال بخش خصوصی درباره اجزا تشــکیل
دهنده چیپس گفت :عالوه بر ســیب زمینی که
بخش اصلی تولید چیپس است ۴۰ ،درصد هزینه
تولید را روغن تشــکیل میدهد و  ۱۰درصد از
هزینه تولید بسته بندی است.
وی در پاسخ به اینکه روغن مصرفی برای صنعت
چیپس از طریق واردات بــه صورت ورود موقت
تامین می شود یا از روغن موجود در بازار داخلی
استفاده میشــود گفت :با توجه به اینکه فرایند
ورود موقت دشوار اســت واردات موقت نداریم و
از روغن های موجود در بازار استفاده میشود.
شریعتی گفت :در افغانستان نیز چند کارخانه
بزرگ چیس خریداری شــده است و این کشور
یکی از بازار های خوب صادراتــی برای ایران به
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حساب می آید؛ اما این کشور تولید سیب زمینی
مناسبی ندارد و از پاکســتان سیب زمینی برای
تولید وارد می شود.وی درباره برگشت ارز حاصل
از صادرات این بخش اظهار داشت :برای صادرات
به بازار های اصلــی خود مانند عراق ،مشــکل
بازگشت ارز حاصل از صادرات نداریم زیرا تجارت
در این کشور از طریق صرافی انجام میشود.

یک فعال صنایع لبنی:
کاهش تولید به دلیل وجود
مشکالت در تامین شیر خام /وزارت
جهاد کشاورزی در قبال این مشکل
بزرگتصمیمگیریکند

صنایع لبنی کشور و به تبع آن استان مرکزی
این روزها در تامین مواد اولیه خود با چالشهای
جــدی مواجهند .همزمان بــا افزایش قیمتها،
لبنیات نیز از قافله گرانیها جــا نماند و هر روز
یکی از اقالم این بخش گران شد.
به گزارش ایسنا ،کافیست از فروشندگان اقالم
لبنی دلیل این افزایشهای هر روزه را بپرسید و
تنها پاســخی که دریافت میکنید این است که
کارخانجات و شرکتهای تولیدکننده قیمت را
باال میبرند و تولیدکننده نیز به گران شدن مواد
اولیه اذعان دارد.
اراک یکی از قدیمی ترین شــرکتهای صنایع
لبنی را در خود جای داده است که کار خود را در
پایان فروردین  ۱۳۵۵آغاز کرده و تا امروز با همه
دشواریها سرپا ایستاده ،اما از نوسانات اخیر بی
بهره نمانده است.
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مدیرعامل شرکت صنایع لبنی اراک در خصوص
وضعیت تولیدی شــرکت در شــرایط کنونی به
ایســنا گفت :متاسفانه مشــکل کنونی در حوزه
تولید اقالم لبنی ،تامین مواد اولیه است .علیرغم
اینکه مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی مدام اعالم
میکنند شیر خام بیش از مصرف در کشور تولید

اخبار

میشــود و در واقع با مازاد تولید مواجه هستیم،
اما اصال چنین چیزی واقعیت ندارد.
حامد امینی مصلحآبادی بــا تاکید بر اینکه در
حال حاضر تمامی صنایع لبنی کشــور علیرغم
وجود بازار ،با ظرفیتی کمتر از ظرفیت اســمی
خود فعالنــد ،دلیل این کاهــش تولید را وجود
مشــکالتی در تامین شیرخام دانســت که باید
وزارت جهاد کشاورزی در قبال این مشکل بزرگ
تصمیمگیری کند.
وی تصریــح کــرد :از طــرف دیگــر فعالیت
کارخانجات تولید شــیر خشــک یکی از موانع
فعالیت کامل صنایع لنبی در کشور است ،اخیرا
ارز  ۴۲۰۰تومانی برای واردات کره برداشته شده
و همین امر باعث افزایش شدید قیمت کره شد
و البته این شرایط مورد توجه شرکتهای تولید
شیر خشک نیز قرار گرفت.
امینی مصلحآبــادی اضافه کرد :این شــرایط
توجیهی شد که کارخانههای تولید شیر خشک،
شــیر خام را با حجم باال دریافــت کنند ،کره یا
خامه شیر را اســتحصال کنند و بفروشند و ماده
باقیمانده پس از اســتحصال خامــه یا کره را به
شیر خشک تبدیل کنند که این روند باعث ایجاد
چالش بزرگی برای صنایع لبنی شده است.وی با
اشاره به تفاوت حجم اشتغالزایی صنایع لنبی با
شرکتهای تولید شیر خشک بیان کرد :مجموع
پرسنلی که در حوزه صنایع لبنی استان مرکزی
فعالند ،باالی  ۵۰۰نفرند درحالی که در یک واحد
تولید شیر خشک اســتان حدودا  ۲۰نفر فعالیت
دارند ،اما حجم دریافتی شــیر این واحد برابر با
چند کارخانه تولید صنایع لبنی است در حالی که
از نظر اشــتغال ،توجیه اقتصادی و ارزش افزوده
تولیدات صنایع لبنی مزیتی بیشتر از صنایع تولید
شیر خشک دارند.مدیرعامل شرکت صنایع لبنی
اراک با تاکید بر اینکــه دولت باید به این چالش
بزرگ توجه داشته باشد و شرایط را مدیریت کند
تا شــیرخام تولیدی در اختیار صنایع لبنی قرار
گیرد ،گفت :در حال حاضر خامه استحصال شده
توسط شــرکتهای تولید شیر خشک به صورت
فله و در کیســههای  ۵تا  ۱۰کیلویی به روسیه
صادر میشــود که توجیه اقتصادی برای کشور
ندارد چراکه صنایع لبنی به شــیر بسیاری نیاز
دارند و باید بواسطه تعداد اشتغال و ارزش افزوده
ای که نسبت به واحدهای تولید شیرخشک ایجاد
می کنند ،برای دریافت شــیر خــام در اولویت
قرار گیرند.وی قیمت هر کیلوگرم شــیرخام را
 ۲۶۰۰تومان بیان کرد و افزود :این قیمت نسبت

اخبار
به ابتدای ســال  ۶۰۰تومان معــادل  ۳۰درصد
افزایش یافته اســت .اصلیترین ماده تشــکیل
دهنده محصوالت لبنی شیر است به طوری که
 ۷۰درصد بهای تمام شده محصول تولید شده را
شــیر خام در بر میگیرد و این افزایش قیمتها
 ۱۰۰درصد در روند تولید تاثیر دارد به طوری که
افزایش  ۳۰درصدی قیمت شیر ،بهای تمام شده
محصول را  ۲۲درصد افزایش داده است.امینی
مصلحآبادی تصریح کرد :بازار این افزایش را در
نظر نگرفته و در واقع از بازار عقببیم و این شرایط
چیزی جز زیان برای ما به همراه ندارد .تنها راه
برون رفت از این مشــکالت تعــادل در عرضه و
تقاضاست و پیشنهاد میشود که واحدهای تولید
شیر خشــک زمانی فعالیت کنند که مازاد شیر
خام در کشور وجود داشته باشد.وی در خصوص
تغییر میزان تولید پس از افزایش قیمتها بیان
کرد :این شــرکت کاهش تولید چندانی نداشته
است ،اما طبق آمار به طور متوسط بین  ۲۰تا ۳۰
درصد کاهش تولید در کشــور رقم خورده است
و متاسفانه کمبود شــیر خام در بازار محسوس
اســت و الزم است در این شــرایط وزارت جهاد
کشاورزی به جای مقاومت در این قضیه چارهای
برای تامین شیر خام صنایع لبنی بیندیشد و حتی
مانع صادرات خامه فله شوند تا حجم خرید شیر
توسط شرکت های تولید شیرخشک کاهش یابد
یا افزایش تولید در صنایع لبنی به صورت جدی
مد نظر قرار گیرد.

کمبود کامیون بارگیری
نهادهها را با مشکل مواجه کرد

رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان تهران با
بیان اینکه کرایه حمل تخم مرغ نسبت به سال
گذشته  ١.۵برابر شده اســت ،گفت:حمل نهاده
های دامی بــه دلیل کمبود کامیون با مشــکل
مواجه است.
ناصر نبی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره
به ابالغ رســمی نرخ تخم مرغ از سوی سازمان
حمایت گفت :با توجه به قیمت فعلی نهادهها و
هزینه تمام شــده تولید ،قیمت تخم مرغ از نظر
ما کیلویی  ٨۴٠٠تومان است در حالی که دولت
قیمت این محصول را  ٧۵٠٠تومان اعالم کرد.
وی ادامه داد :بهرحال همین که بعد از سه سال
دولت پذیرفت قیمت تخم مرغ باید تغییر کند و
افزایش یافته است ،جای امیدواری دارد هر چند
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عضو انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان
تهران با اشاره به نخستین جشنواره خوراک ملل
در برج میالد ،نقش صنایع غذایی را مســتقیم

دانســت و گفت :این محفل می تواند به خوبی
ذائقه و طبــخ غذاهای اصیل ایرانی را به ســایر
جهان معرفی کند.
حمید درودیــان در این رابطه اظهار داشــت:
گردشگر غذایی می تواند اشتغال بسیاری ایجاد
کرده و ارزآوری برای کشورمان به همراه داشته
باشد ،چون بسیاری از توریست های خارجی می
خواهند تا فرهنــگ بومی و محلی ،نحوه پخت و
محل این گونه غذاها را تجربه کنند.
وی ادامه داد :بسیاری از کشورهای جنوب شرق
آسیا از جمله تایلند و ویتنام در چند سال اخیر با
معرفی غذاهای خود در مسیر گردشگران توانسته
اند نگاه تاریخی و فرهنگی کشورشان را به سایر
جهان عرضه کنند چرا که گردشگری خوراک در
دنیا شناخته شده است.
خزانه دار انجمن صنفی راهنمایان گردشگری
استان تهران با بیان اینکه فضای مجازی می تواند
در معرفی بیشــتر جشــنواره خوراک ملل تاثیر
گذار باشد خاطر نشان کرد :غذاهای محلی ایران
یکی از پرطرفدار ترین منوها برای گردشــگران
محسوب می شود که می بایســت این موضوع
در دل این جشــنواره پرورش داده و به ســایر
گردشگران معرفی کرد.درودیان با اشاره به اینکه
گســتردگی اقوام ایرانی در کشور باعث شده که
بسیاری از غذاها به لحاظ طبخ ،تنوع و ذائقه برای
گردشگران مطلوب ارزیابی شود گفت :هم اکنون
قرمه سبزی ،کباب و کوفته تبریزی برای بسیاری
از گردشگران یک برند تبدیل شده است که باید
از این الگو و استاندارد سازی سایر غذاهای محلی
را معرفی کرد.به گفته وی استفاده از ادویه ها و
دســرهایی در کنارغذاهای ایرانی باعث شده تا
طبع گرم و سرد غذاها را از بین برده و این گونه
خوراک ها را بهتر برای باب میل گردشــگران به
همراه آورد.این عضو انجمــن صنفی راهنمایان
گردشگری استان تهران نقش صنایع غذایی در
توسعه اقتصادی و اشــتغال را مستقیم دانست و
اظهارداشــت :در این زمینه گردشگر غذایی می
تواند اشتغال بســیاری را برای اقتصاد کشورمان
به همراه آورد چرا که بســیاری از توریست های
خارجی در نظر دارنــد تا فرهنگ بومی و محلی،
نحوه پخت و محل این گونه غذاها را تجربه کنند.
درودیان بــا بیان اینکه نهادهــای خصوصی و
آژانس های گردشــگری به عنوان کارگزاران در
این بخش باید حضور فعالی داشته باشند تصریح
کرد :این افراد پکیــج کاملی از با کیفیت ترین و
استانداردترین غذا و نوشــیدنی های کشورمان

را معرفــی و در این زمینه باید اعتماد ســازی و
شناسنامه دار کردن را ســرلوحه کار خود قرار
دهند.
اولین جشــنواره بین المللی خــوراک ملل به
منظور معرفی آداب و رســوم ملتهای مختلف
درباره طبــخ و مصرف غذا  ۲۰تــا  ۲۵مردادماه
در مرکز نمایشــگاهی برج میــاد تهران برگزار
میشود.
در این جشنواره  ۳۸غذای ملی ثبت شده و ۳
غذای جهانی در قالب پوســتر و یا نمایش پخت
آنها در این برنامه معرفی میشود.
ســازمان میراث فرهنگی ،کانون اتومبیلرانی
و جهانگردی ،وزارت فرهنگ و ارشــاد ،مؤسسه
فرهنگی اکو ،سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی،
سازمان امور عشایر ایران ،شهرداری تهران ،اتاق
بازرگانــی صنایع ،معادن و کشــاورزی و صدای
جمهوری اســامی ایران از حامیان معنوی این
رویداد بین المللی هستند.
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عضو انجمن صنفی راهنمایان
گردشگری استان تهران:
گردشگری غذایی می تواند اشتغال
پایدار ایجاد کند
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ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

که همه چیز بستگی به عرضه و تقاضا دارد.نبی
پور میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ را درب
مرغداری بین  ۶٢٠٠تا  ۶٣٠٠تومان اســت.این
مقام مســؤول با بیان اینکه گرمای هوا از جمله
دالیــل کاهش قیمت تخم مرغ اســت ،افزود :از
طرف دیگر ،عراقیها نیز دیگر تخم مرغ ســفید
وارد نمیکنند و فقط تخم مرغ قهوهای می خرند.
که همه این عوامل منجر به کاهش تقاضا شــده
است.رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران
درباره اختاللی که در صادرات تخم مرغ به عراق
پیش آمده بود ،افزود :عدهای با صادرات تخم مرغ
سردخانهای باعث شدند عراق صادرات تخم مرغ
از ایران را متوقف کند در حال حاضر نیز هر چند
که تا مرز ما صادرات قانونی انجام میشود اما در
آنسوی مرز همچنان به شــکل غیررسمی وارد
کشور عراق میشود و مشــکالتی در این زمینه
وجود دارد.نبی پــور درباره بــازار نهادهها نیز با
بیان اینکه نهاده به وفور وجود دارد ،گفت :حمل
و بارگیری نهادهها با مشکل مواجه است چون با
کمبود کامیون مواجه هستیم و کرایهها نیز گران
شــده هم اکنون قیمت حمل هرکیلوگرم تخم
مرغ  ٧٠٠تومان است درحالی که این عدد سال
گذشته  ٣٠٠تومان بوده است.

رئیس سازمان تجارت
الکترونیک :رونمایی از سه
سامانه مهم در بحث تجارت /درج
قیمت صد قلم کاالی اساسی به
صورت لحظهای

رئیس سازمان تجارت الکترونیک اظهار داشت:
ما با همکاری اصناف و سازمان حمایت قیمت صد
قلم کاالی اساســی را با نرخ مورد تایید سازمان
حمایت و قیمت مشخص شــده از سوی اصناف
بر روی ســامانه قرار دادیم .ضمــن آنکه در این
سامانه قیمت حداقلی و حداکثری این کاالها در
Food Industry Magazine
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بازار نیز درج شده است .به گزارش پایگاه خبری
صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)؛ در حاشیه
نمایشگاه الکامپ سه سامانه در حوزه احراز هویت
مشــتریان ثبت نام غیرحضوری گواهی امضای
الکترونیک و ســامانه اطالع رسانی قیمت کاال و
خدمات با حضور وزیر ســمت در غرفه سازمان
تجارت الکترونیک رونمایی شد.
در این مراســم علی رهبری رئیس ســازمان
تجارت الکترونیک با اشــاره به اهمیت دیجیتال
مارکتینــک و بازارهای مجازی گفت :ســامانه
احراز مشــتریان تجارت الکترونیک با این هدف
ایجاد شده تا یک مشتری تنها یک بار اطالعات
و دادههای خود را وارد ســامانه کنند و به جای
اینکه در خریــد از درگاه هــای الکترونیکی نام
کاربری و رمزهای متعدد اســتفاده کنند بتوانند
از طریق تکنولوژی  SSOفقط با یک بار احراز
هویت دسترســی به اطالعات خود را در اختیار
ســامانههای مختلف قرار دهند .پس از این کار
این ســامانه یک نام کاربری و رمــز عبور برای
مشــتری تعریف میکند که میتواند با استفاده
از آن در تمام سامانههای کســب و کار فعالیت
کنند.وی تصریح کرد :با استفاده از این تکنولوژی
و احراز هویت دیگــر ادعاهای خالف واقع که در
برخی از معامالت بخصوص در سایتهای شیپور
و دیوار رخ میدهد دیگر اتفاق نخواهد افتاد.رئیس
ســازمان تجارت الکترونیک در خصصو سامانه
صدور گواهی الکترونیک امضا گفت :با وجود آنکه
گواهی امضای الکترونیک در گذشــته نیز وجود
داشــته اما ثبتنام غیرحضــوری آن امکانپذیر
نبوده و فرد باید با مراجعه به دفاتر پیشــخوان یا
اسناد رسمی با صرف ساعتهای بسیار و پر کردن
فرمهای مختلف این گواهــی را دریافت میکرد
اما اکنون هر کاربر در هر نقطه از کشــور تنها در
عرض یک تا دو دقیقه میتواند اطالعات خود را
ثبت و درخواست گواهی امضا کنند.وی تصریح
کرد :پس از ایــن کار یک کد رهگیری در اختیار
فرد قــرار خواهد گرفت و او بــا مراجعه به دفاتر
پیشخوان دولت یا اسناد رسمی در کمتر از پنج
دقیقه گواهی امضای خود را دریافت خواهد کرد.
 Foodگفت :ما
Industryقیمت
Magazineرصد
رهبری در خصوص سامانه
با همکاری اصناف و سازمان حمایت قیمت صد
قلم کاالی اساســی را با نرخ مورد تایید سازمان
حمایت و قیمت مشخص شده از سوی اصناف بر
روی سامانه قرار دادیم .ضمن آنکه در این سامانه
قیمت حداقلی و حداکثری این کاالها در بازار نیز
درج شده است.

اخبار

رئیس اتحادیه دارندگان
کافه قنادی تهران:
اپلیکیشنهای فروش کیک به قوانین
صنفی توجهی ندارند

رئیس اتحادیــه دارندگان قنادی ،شــیرینی
فروشی و کافه قنادی تهران گفت :فروشگاههای
مجازی عرضه کیک و شــیرینی استعالمی در
زمینه شرایط صنفی واحدهای خود نگرفتهاند.
علی بهرمند در گفت وگو با ایسنا ،اظهار کرد:
در صنف شیرینیپز  ۱۸۰قلم کاال به عنوان مواد
مصرفی مورد اســتفاده است که  ۷۰درصد این
اقالم از طریق واردات در کشور تامین میشود.
رئیس اتحادیــه دارندگان قنادی ،شــیرینی
فروشــی و کافه قنادی تهران یادآور شد :تمام
مواد اولیه مصرفی صنف قنادان در کشور موجود
اســت که واحدهای صنفی نیاز خود را از بازار
آزاد تامین میکنند ،اما قیمت آنها به شــدت
افزایــش یافته که در قیمــت محصول نهایی و
هزینههای تولید تأثیر قابل توجهی داشته است.
وی خاطرنشان کرد :یکی از مشکالت موجود
برای این صنف ،افزایش قیمت و شرایط تامین
شــکر بود که در حدود دو ماه پیش قیمت این
محصول به محدوده  ۹هزار تومان رســید که با
عرضه دولتی این محصــول ،قیمت آن کاهش
یافت که به نظر میرســد اگر عرضه دولتی این
محصول ادامه داشته باشد ،شرایط بهتری برای
واحدهای صنفی رقم خواهد خورد.
اپلیکیشــنها توجهــی بــه قوانیــن صنفی
ندارندبهرمند در رابطه با رشد و ارتقاء فناوری
و تأثیر آن بر کســب و کارهــای صنفی گفت:
اتحادیــه در زمینه ورود واحدهــای صنفی به
فضای مجازی و فناوریهای بهروز تاکید ویژهای
داشته و خواسته شده واحدهای صفنی به طور
مستقیم از فناوریهای روز استفاده کنند.رئیس
اتحادیه دارندگان قنادی ،شــیرینی فروشی و
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کافه قنادی تهران اظهار کرد :در ماههای اخیر
برنامههای کاربردی و ســایتهای بسیاری در
زمینه تولیــد و عرضه کیک و شــیرینی فعال
شــدهاند که تا به امروز بسیاری از این سایتها
و برنامههــای کاربــردی با اتحادیــه ارتباطی
نگرفتهاند و شرایط صنفی و تخصصی واحدهای
معرفی شــده و فعال در ایــن برنامهها به تائید
اتحادیه نرسیده است.

تثبیتی نیست اما  ۹۰درصد مواد اولیه آن از طریق ارز
نیمایی تامین می شود و باید اقدامات و خدماتی که
دولت ارائه می کند ،در خور حمایت از تولیدات این
بخش باشد.حدود  ۲۵هزار هکتار باغ چای در گیالن
و مازندران وجود دارد؛  ۵۰کارخانه داخلی برند چای
در کشور فعال هستند و  ۳۰کارخانه چایسازی نیز از
استانداردهای ملی در تولید چای برخوردارند.همایش
اســتانی روز صنعت و معدن و تجلیل از برگزیدگان
صنعتی و معدنی استان نیز با حضور تابش معاون وزیر
صنعت ،معدن و تجارت در رشت برگزار شد.

چای ایرانی ،شناسهدار می شود

رئیس سازمان ملی
استاندارد ایران مطرح کرد:
سهم ناچیز ایران از بازار ۲۵۰۰
میلیارد دالری صادرات حالل

صادرات  ۲۰میلیون دالری
چای از کشور /افزایش
استقبال مردم از چای داخلی
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رئیس سازمان چای کشور گفت :ارزش صادراتی
چای خشک از کشــور در سال گذشته  ۲۰میلیون
دالر بود ،پیشبینی میشود امسال علیرغم بهبود
تولید برگ سبز چای به دلیل رونق بازار داخلی ،رقم
صادرات تغییر نکند.حبیب جهانساز در گفتوگو با
خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان این مطلب ،افزود :در
سال  ۹۶میزان صادرات بیش از  ۱۴هزار تن بود و در
سال گذشته این رقم به بیش از  ۱۶هزارتن رسید،
اما امسال با توجه به افزایش استقبال مردم از چای
داخلی به نظر میرسد میزان صادرات بدون تغییر
بماند.وی ادامه داد :آگاهی مردم از سالمت و کیفیت
چای داخلی نسبت به چای خارجی مهمترین دالیل
افزایش روز افزون استقبال از چای داخلی است.وی
میزان چای مورد نیاز کشور را  ۱۰۰هزار تن عنوان
کرد که  ۲۵هزار تن آن در داخل کشور قابل تامین
است.جهانساز با تاکید بر اینکه صادرات چای داخلی
یا مصرف تمام آن در داخل کشور هر دو رونق تولید
را به همراه دارد ،افزود :صادرات چای داخلی ارزآوری
دارد و مصرف آن در داخــل از خروج ارز جلوگیری
میکند ،اما در هر دو حالت نتایج آن برای کشاورزان
مشابه است و رونق تولید را به همراه دارد.
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رئیس سازمان ملی اســتاندارد ایران با اشاره
به واگذاری صدور مجوز گواهــی حالل به این
ســازمان گفت :با وجــود ظرفیت بــاالی این
بخش ،ســهم ایران از مراودات تجــاری و مالی
این بازار بسیار ناچیز است.به گزارش ایسنا ،نیره
پیروزبخت در جلسه شورای اســتاندارد استان
سمنان اظهار کرد :در حال حاضر صدور گواهی
حالل بر عهده سازمان ملی استاندارد است البته
براساس قانون ،این وظیفه در سالهای گذشته
برعهده وزارت جهادکشاورزی و نمایندگان ولی
فقیه در اســتانها بود.پیروزبخت ادامه داد :در
حال حاضر بررســی اســتاندارد و حالل بودن
هر مــوردی از کاالهــا از جمله مــواد غذایی و
گردشگری حالل برعهده سازمان ملی استاندارد
است.رئیس ســازمان ملی اســتاندارد ایران با
اشاره به سهم ناچیز کشورمان از صادرات حالل،
خاطرنشــان کرد :از  ۲هزار و  ۵۰۰میلیارد دالر
صادرات حالل در جهان سهم ایران ناچیز است.
وی گفت :ســاالنه  ۷۰۰میلیارد دالر با نشــان
موادغذایــی حالل در بازارهــای مختلف جهان
عرضه میشــود اما ایران در این بازار صادراتی
مهم ،جایگاه چندان خوبی ندارد.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان
و تولیدکننــدگان گفــت :در راســتای حمایت از
تولیدکنندگان ،معرفی چای تولید داخلی و همچنین
شناسایی محصول قاچاق ،چای ایرانی شناسهدار می
شود.عباس تابش در جریان سفر به استان گیالن در
گفت و گو با خبرنگار ایرنا در الهیجان افزود :هدف این
است که این محصول شناسه دار شود تا چای وارداتی
با چای داخلی متمایز و همچنین کاالی قاچاق از غیر
قاچاق مشخص شود و با رصد هزینه حلقه های تولید،
فرآوری و بازرگانی ،هزینه های تمام شده کاالی تولید
داخلی نیز در این روند کاهش یابد.رئیس ســازمان
حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان یکی از
اقدامات خوب دولت در بخــش چای را حذف یارانه
چای وارداتی و کمک بــه رقابتی کردن چای تولید
داخلی ذکر و اظهار کرد :اگر بتوانیم هزینه تمام شده
چای را کاهش دهیم و مزیت رقابتی که به تازگی برای
چایکاران ایجاد شده را باال ببریم ،می توانیم اشتیاق
برای تولید چای در استان گیالن و الهیجان را افزایش
دهیم.وی در خصوص حمایت های دولت از کشاورزی
و صنعت چای نیز یادآور شد :حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
از واردات چای یکی از برنامه های حمایتی دولت از این
بخش است و باید به تولید داخلی ،حلقه های تولید
و بسته بندی کمک شــود و تبلیغ فرهنگ استفاده
از چای تولید داخلی در دستور کار قرار گیرد.تابش
همچنین خواستار آموزش شیوه صحیح دم کردن
چای ایرانی شد و ابراز امیدواری کرد که خانواده های
ایرانی ،با افتخار ،چای تولید کشورمان را مصرف کنند.
وی با اشاره به سفرش به الهیجان و دیدار با صاحبان
چند واحد چایســازی و نماینده چایــکاران ،گفت:
اقدامات دولت در سالی که به نام رونق تولید نام گرفته؛
توانسته است رضایت نسبی چایکاران شمال کشور را
تامین کند و این امر موجب خوشحالی مسئوالن و
دولتمردان شده است.تابش همچنین درباره کیک
و کلوچه بیان داشت :شیرینی مشمول قیمت گذاری

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

گفتگوی ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا با

دکتر علیرضا رفیعی پور
معاون وزیر جهاد کشاورزی
و رئیس سازمان دامپزشکی کل کشور
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دکتر علیرضا رفیعی پور دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران است و در
سوابق وی فعالیت های جهادی در مناطق محروم کشور و حضور در جبهه های نبرد حق
علیه باطل و افتخار جانبازی دیده می شود.
در این مدت ،خراســان جنوبی جزو معدود اســتانهایی بود که در بحران شیوع تب
برفکی و آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان که بسیاری از استانهای کشور را متاثر نموده بود،
پاک باقی ماند .شناخت صحیح رسانه و روابط عمومی باال نیز از دیگر ویژگیهای ایشان
محسوب میشود.

در مــورد واردات این نکتــه اهمیت دارد کــه باید حتما قبــل از اینکه
در حال حاضر واردات گوشــت قرمز از چه منابع و کشورهایی
صورت می گیرد و چه نظارتی بر کیفیت گوشــت وارداتی صورت می کشتارگاهی را تائید کنیم تیم ممیزی ســازمان دامپزشکی کشتارگاهها را
بازدید کنند و نظارت های الزم را انجام دهنــد و بعد از اینکه تائیدیه های
پذیرد ؟
در دهه گذشته واردات گوشــت محدود به آمریکای جنوبی بود ولی طی الزم را همکاران اعزامی اعالم کردند ،کمیته تخصصی نظارت بهداشتی مواد
سالهای گذشته منابع تامین گوشتمان را تغییر دادیم .در حالیکه زمانی فقط غذایی بررسی های الزم را انجام داده و ســپس پروتکل های بین دو کشور
گوشت گوساله بصورت منجمد وارد می کردیم بعد نیاز شد گوشت گوسفند امضاء می شود و امکان انتقال آن گوشت میسر می شود.
 Foodاینست که همکاران ما از کشــورهای مبدایی که گوشت وارد
Industryدیگر
هم به صورت منجمد و گرم وارد کنیم .از حدود پنج ،شش کشور در آمریکای Magazineنکته
جنوبی و گاها هندوستان که برای مصارف صنعتی وارد میکردیم ،تغییراتی می کنیم چه گوسفند و چه دام ســنگین ،در محل ممیزی می کنند و یا به
صورت گرفت ،با توجه به پروتکل های صورت گرفته بین کشــورهای مبدا صورت ثابت در قبل و حین و پس از کشــتار حضــور فیزیکی دارند .همین
و مقصد تعداد کشورهای تامین کننده گوشــت به  47کشور رسید که  28گوشتی که تحت نظارت همکاران ما و دامپزشکی کشور مبدا تولید می شود
کشور از اتحادیه اروپا  ،بقیه از قاره آمریکای جنوبی از کشورهایی نظیر برزیل چه به صورت هوایی ،چه ریلی ،چه دریایی و چه زمینی وارد می شــود در
و پاراگوئه و ..از قاره اقیانوســیه کشورهای استرالیا و نیوزلند و از کشورهای مرزهای ما بالفاصله کانتینرها باز و تخلیه شــده و نمونه برداری صورت می
آسیای میانه کشورهای همسایه هستند .پروتکل هایی که با این  47کشور گیرد و اسناد مورد بررسی قرار گرفته و نمونه در آزمایشگاه رفته و اگر از نظر
Food Industry Magazine
منعقد کردیم باعث شد که امکان واردات گوشت از این کشورها محقق شود .شرایط کیفی و بهداشتی و سالمت محصول مطابقت داشت ،امکان ترخیص
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بهداشتی را می دهیم و گوشت وارداتی وارد چرخه مصرف می شود در غیر
این صورت بقیه مراحل طبق شــرایطی که این گوشت دارد برایش تصمیم
گیری می شود.
آمار دامپزشکان در کل کشــور چند نفر برآورد می شود و در
خصوص اشتغال این قشر چه اقداماتی صورت گرفته است ؟
در حوزه دامپزشکی قطعاً اشتغال به عهده سازمان نظام دامپزشکی کشور
است .ســازمان دامپزشــکی هم هر چند وقت یکبار بر اساس مقتضیات و
نیازهای خود برابر تعداد عزیزانی که بازنشست می شوند ،تعدادی ورودی
جذب می کند که آن هم به صورت حاکمیتی است.
در کل دانش آموختگان در تمام مقاطع از کاردانی تا  Phdدر کشور بالغ
بر  38هزار نفر هستند که  18هزار نفر همکار دامپزشک ( )DVMهستند،
که خدمت می کنند.
در کل گستره ی کاری همکاران ما در رشته ی دامپزشکی محدود نیست.
دانشگاهها ،موسسات تحقیقاتی و پژوهشی ،صنعت به ویژه در صنایع غذایی،
در حوزه نهاده هــای دامی چه نهاده های دارویی و نهــاده های خوراکی،
گستره ی ورود و امکان فعالیت همکاران دامپزشکی فراوان است .در اینجا
بحث رقابت براساس کیفیت کار ،مدرک یا تخصص وتجربه پیش می آید.
ولی با توجه به ورودی باالی دانشــگاهها ،مثل خیلی از رشته های دیگر
افرادی را داریم که هنگام فارغ التحصیلی کار متناســب با رشــته برایشان
نیســت که این مورد هم در کمیته ماده  21که اعضــای آن وزارت علوم،
سازمان نظام دامپزشکی ،ســازمان تحقیقات کشاورزی ،دانشگاهها ،وزارت
جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی هســتند تصمیم گیری می شود .در
آن کمیته ورودی و خروجی را طوری هما هنگ می کنیم که ما بیکاری در
این زمینه نداشته باشیم.
وضعیت بیماری تب کریمه کنگو در کشــور به چه صورت است
؟ جهت کنترل این بیماری و توصیه هــای الزم به مردم چه اقداماتی
صورت گرفته است ؟

در بخش سالمت به غیر از وزارت بهداشت دستگاه های زیادی در کشور
از جمله وزارت جهاد کشاورزی ،سازمان دامپزشکی و شهرداریها مسئولیت
دارند .در مورد بیماری تــب کریمه کنگو این بیماری یک بیماری هولناک،
مرگ آفرین و خطرناک است که متاسفانه طی  20سال گذشته تمام نقاط
کشور ما آلوده به این ویروس شده است .چون همراه مخزنش که خود کنه
است این ویروس به سراسر کشور منتقل شده است و متاسفانه هر  32اداره
کل ما گزارش بیماری های انســانی ناشی از این ویروس را داده اند .ولی با
همه سختی آن یک بیماری کامال فردی است یعنی مرتبط با رفتار انسانی
بروز و حضور پیدا می کند ،دو راه انتقال هم بیشــتر ندارد بنابراین دو راه
پیشگیری هم بیشتر برایش قائل نیستیم .اول افرادی مثل بنده و همکارانم
که شغلشان دامپزشکی است و ارتباط با دام دارند .همچنین دامداران عزیز
می بایست از کنه و این ویروس اجتناب کنند ودر محیطی که کار می کنند
حتما سمپاشی صورت بگیرد که نه دام و نه انسان مورد گزش قرار نگیرند.
هنگام ذبح نیز تماس با الشه نداشته و با تجهیزات الزم این کار انجام گیرد.
به هر صورت هر دو حالت یکی اینکه ذبح خارج از کشــتارگاه می تواند این
بیماری را به انسان ها منتقل کند  ،دیگری هم بحث گزش کنه است که هر
دو یک اقدام فردی است .این مسئله به قدری جدی است که هر  82میلیون
نفر جمعیت باید از خود مراقبت الزم را داشــته باشند  .امسال تاکنون 56
نفر به این بیماری مبتال شــده اند که بغیر از  5نفر بقیه بهبود یافته اند .هر
ســال نیز طبق آمار دریافتی به طور متوسط  150نفر به این بیماری مبتال
می شوند که از این تعداد حدود  15نفر جان خود را از دست می دهند .در
این مبتالیان هیچکــدام از همکاران ما را نمی بینید  ،چون خود مراقبتی و
دقت می کنند.
گوشت را از خارج از چرخه تولید ،کشــتارگاهها و مراکز عرضه پروتئینی
نخریم .قطع یقین در صورت جدی گرفتن این توصیه ها بیماری تب کریمه
کنگو توســط هر فرد و خانواده اش می تواند صد در صد کنترل شــود .ما
به هیچ وجه حق نداریم گوشــت گرمی که تهیه می کنیم حتی اگر نذری
باشد در معرض تماس با دست و یا مخاطات باشد و باید از آن دوری کنیم.
بالفاصله باید آن را داخل ظرف یا پالســتیکی در یخچال بگذاریم و بعد از
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ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

 24ســاعت خیلی راحت می توان آن را تکه تکه
و پاک کرد.
متاسفانه آماری که وزارت بهداشت داده است
نشان دهنده اینســت که تعداد خانم های خانه
داری که بر اثر تب کریمه کنگو فوت شده اند به
مراتب بیشتر از آقایان است .
این هشدار اســت و راه حل ســاده ای دارد :
گوشــت را از مراجع ذیصالح (ســوپر پروتئین،
قصابی های تحت نظارت ســازمان دامپزشکی )
تهیه کنیم که مهر دامپزشــکی بر روی آن باشد.
گوشت سردسازی شده باشد یعنی  24ساعت در
یخچال نگهداری شده و سپس تهیه شود .
در روســتاها و عشــایر هم همواره یک قصاب
آموزش دیده از ســازمان دامپزشکی وجود دارد
که با لباس مخصوص ،عینک ،چکمه و دستکش
و ..بعد از ذبح دام ،الشه را  24ساعت در یخچال
نگهداری می کند تا روستائی ها و عشایر با خیال
آسوده بتوانند آن را مصرف کنند.
گاهاً می شنویم بعضی افراد در کشتارگاه آلوده
شده چونکه حفاظت فردی را رعایت نکرده است.
در کشــتارگاه ما نمی توانیم تشخیص دهیم دام
دارای ویروس اســت یا نه  .دامــی که وارد می
شــود ،همان روز قصاب یا سالخ عزیز اگر دست
کش دست نکرده باشد و یا با پاشیدن خون دام
یا شستشوی دام ویروس به چشم و بدن وارد می
شود .متاسفانه این آماری است که هرسال تکرار
می شــود .امیدوارم در مصاحبه بعدی در ســال
آینده با رعایت فردی هر  82میلیون نفر این نوید
را بدهیم با توجه به وجود ویروس تب کریمه این
بیماری کنترل شده اســت و گزارشی از ابتالی
آن نداشتیم.
علت شیوع بیماری آنفوالنزای مرغی
در کشورمان چیســت ؟ در سال  96بیماری
آنفوالنزای فوق حاد پرندگان در کشور سبب
کاهش شدید مرغ و تخم مرغ در کشور شد ،
برای جلوگیری مجدد از بروز این بیماری چه
تدبیری را اندیشیدید ؟
در این خصوص با توجه به اینکه کشورمان در
یکی از سه کریدوری که پرندگان مهاجر که از
شــمال به جنوب مهاجرت می کنند ،قرار گرفته
است مدام در معرض این ویروس قرار دارد اما در
سال  2017این ویروس با شدت غیر قابل تصوری
 64کشــور دنیا از جمله بســیاری از کشورهای
اروپایــی را در برگرفت و منجر بــه بیماری مرغ
های بومی ،مرغ های وحشی و مرغ های دریایی
شد که متاسفانه در کشــور ما مرغ های صنعتی
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را در برگرفت .این بیماری در سال  1396طغیان
کرد و به اوج خود رسید و منجر شد  25میلیون
مرغ تخم گــذار را به دلیل جلوگیری از انتشــار
آنفوالنزا و همچنین انتقال این بیماری به انسان
معدوم کنیم .ســازمان دامپزشکی در کنار رصد،
پایش ،تشخیص بیماری و معدوم سازی به موقع
کانون بیماری و مراقبت کــه بصورت روتین هر
ســال انجام می دهد به پیشــنهاد کارشناسان
دامپزشکی کشور در سال  1396گزینه جدیدی
که واکسیناســیون هدفمند بــود را مطرح و در
ســال  97اجرایی کرد و این عمل بســیار مثبت
بود بطوریکه در سال  1397که اوایل آن با سال
 1396تالقی داشــت بیش از  98درصد کاهش
بیمــاری آنفوالنزای حــاد پرندگان در کشــور
داشتیم .امسال هم پیش بینی ما همین است.
تا چــه حد به برون ســپاری ( تفویض
اختیار) کارها به بخش خصوصی و تشــکلها
بعنوان بــازوی اجرایی اعتقــاد دارید و آیا
تاکنــون در این خصــوص اقداماتی صورت
گرفته است ؟
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ارزیابی اســت.
خوشــبختانه این موضوع قابل
دستگاههای مختلف طبق اصل  44قانون اساسی
موظفند کارها را به بخش خصوصی واگذار کنند.
اتفاقاً ســازمان دامپزشــکی بین دســتگاههای
حاکمیتی جز موفقترین ها بوده است .بطوریکه
در حــال حاضــر  7000نفــر از کارشناســان
دامپزشــکی از همکاران این ســازمان در کشور

توگو
گف 

هســتند و  31000نفــر دیگــر از همکارانم از
بخش خصوصی هستند .این واگذاریها برابراصل
 44اتفاق افتاده اســت .حوزه درمان و دارو صد
در صد بــه بخش خصوصی واگذار شــده ،حوزه
واکسیناسیون هر سال یک واگذاری جدید انجام
می شود .همانطور که میدانید قب ً
ال واکسن های
بهادار داشتیم االن صرفاً خرید خدمت می کنیم
حتی واکســن های رایگان را  .بدین معنی که به
بخش خصوصی می گوییم شــما واکسن بزنید و
هزینه را سازمان می دهد و دامدار نیازی نیست
هزینه ای کند .بدین ترتیــب خرید خدمت می
کنیم.
خوشبختانه سازمان دامپزشکی هر روز نسبت
به قبل یک واگذاری را تجربه کرده اســت و این
افتخار از گذشــته تا کنون بوده و فقط مربوط به
این دو سال نیست و ادامه خواهد داشت .
مطمئناً تصــدی گری های زیــادی را واگذار
کردیم و در آینده هم انجــام خواهیم داد .بحث
دارو ،واکســن ،مواد بیولوژیک ،کلیــه کارها از
جمله صادرات و واردات دارو  ،مواد بیولوژیک و
واکسن توسط مســئولین فنی و بهداشتی بخش
خصوصی صورت می گیرد که حتی ممکن است
این مسئولین فنی زیرمجموعه یک کارخانه دار
و یا واردکننده باشــند  .قب ً
ال مســئولین فنی و
بهداشتی از طریق سازمان دامپزشکی به کارخانه
ها و انبارها می رفتنــد و نظارت می کردند .االن
بخش خصوصی اطالعات را فقط در سامانه های
دارویی و نظارتی منتقل می کنند.

INDUSTRY
INDUSTRY
INDU
S T R Y w w w. i r a n f o o d m a g a z i n e . c o m
درخصوص کمک گرفتن تشــکل و دانشگاهها
بعنوان بازوی اجرایی ســازمان دامپزشکی صد
درصد اعتقادم بر این است که هیچ کاری پیش
نخواهد رفت مگر بخش خصوصی ،اجرا ،دانشگاه
و حاکمیت با هم هماهنگ باشند .در این دو سال
اگر مصاحبه های بنده را خوانده باشید خیلی به
این قضیه اهمیت دادم و همکاری بین بخشی را
برایش حدی قائل نیســتم و ارتقاء داده ام .مهار
آنفوالنزای حاد پرندگان یکی از مواردی بود که با
کمک تشکل ها ،همکاران خودم ،بخش خصوصی
و رسانه ها محقق شــد  .همه ارگان هایی که در
صنعت طیور دخیل بودند کمک کردند و موفق
به این امر شدیم.
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در حال حاضر در ســطح شهر تهران
فروشگاههایی هستند که محصوالت ارگانیک
از جمله مرغ سبز ارائه می کنند  ،تا چه حد
نظارت بر این محصوالت صورت می گیرد و آیا
محصولی با تائید ســازمان مبنی بر ارگانیک
بودن محصوالت پروتئینی وجود دارد؟
هر مصــرف کننده و خریداری از روی بســته

در خصــوص بحث نهاده هــا بعضی
از اختالفات بین دو ســازمان اســتاندارد و
دامپزشکی باعث شــده این کاالها در بنادر
کشور ترخیص نشــوند .در این خصوص چه
اقداماتی جهت همکاری و حل این مشــکل
صورت گرفته است ؟
اختالف بین ســازمان دامپزشــکی و سازمان
اســتاندارد وجود ندارد .قانون در مورد نهاده ها
وظایــف جداگانه ای را برای دو ســازمان وضع
کرده است .در مورد اســتاندارد چون استاندارد
اجبــاری دارد طبق قانون باید آزمایشــات الزم
صورت پذیرد .در خصوص دامپزشکی هم قانون
گفته باید نمونه برداری کنیم و آزمایشــات الزم
در این مورد صورت گیرد .

روند کنترل بیماری لکه سفید میگو در
کشور به چه صورت است ؟
لکه سفید میگو یک بیماری است که سالها در
کشورمان وجود دارد و همه اســتان های میگو
پرورمان را درگیر کرده است  .تا سه سال پیش
این ویروس بسیار به صنعت میگوی ما صدمه زد
و شرایط ســختی را در تولید ایجاد کرد و میزان
تولید میگوی کشــور را به یک سوم کاهش داد
ولی خوشبختانه طی ســه سال گذشته اقدامات
سازمان دامپزشکی ،ســازمان شیالت ،پرورش
دهنده ها ،اتحادیه ها و تشکل ها دست به دست
هم داد تا با وجود این ویــروس ،باالخره جلوی
خسارت را بگیریم .
طی دو سال گذشته ما یک مرتبه با کنترل این
بیماری و پرورش میگو در کنــار این بیماری با
رعایت بعضی از اقداماتی که سازمان دامپزشکی
ابالغ کرد و دیگر دســتگاهها هم تبعیت کردند
موفق به برداشــت بیش از  38000تن میگو در
سال گذشته شدیم در حالیکه در سالهای ماقبل
از آن تولید به یک ســوم این مقدار رسیده بود .
امسال نیز پیش بینی ما برداشت بالغ بر 50000
تن میگوست .
باالخره با اقدامات قرنطینه ای ،بهداشــتی و از
همه مهمتر ارتقای مدیریــت در حوزه پرورش
میگو باعث شد با وجود این ویروس تولید خود
را به باالترین ســطح برسانیم و خسارت گذشته
را نداشته باشیم.
همانطور که میدانید ویروس درمان و واکسن
ندارد و باید حتماً مدیریت شود که این امر موفق
بوده است.
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با توجه به ایام خاص نظیر عید قربان،
با توجه به اینکه شهرداریها نقاطی را در شهر
جهت ذبح و نذورات مردم در نظر می گیرند
 ،نقش سازمان دامپزشکی در این ایام خاص
چیست ؟
هر ســال ما وظیفه داریم طرح تشدید نظارتی
را در ایام خاص نظیر ماه مبــارک رمضان ،عید
قربان،عید نــوروز و ...اجرا کنیــم .در این ایام
همــکاران ما وظیفــه دارند نظارت را تشــدید
کنند و بیش از  2500همکار مســئولیت دارند
که از  8صبح تا  8شــب در مراکز عرضه و تولید،
کشــتارگاهها ،نــاوگان حمل و نقل و ســوپر
پروتئین ها نظارت کافی را انجام دهند .اینها در
غالب بیش از  1000اکیپ سیار و ثابت در سراسر
کشور فعال می باشند و  2500نفر از کارشناسان
دامپزشک و کارشناســان ناظر بهداشت گوشت
که تخصصشــان نظارت بر بهداشــت و کیفیت
گوشت اســت ،این کار را انجام می دهند  .یکی
از عواملــی که تب کریمه کنگو مدیریت شــده،
همین کارهایی است که ما به کمک شهرداری و
مرکزبهداشت انجام می دهیم در غیر این صورت
مطمئناً با وجــود عید قربان و تعــداد زیاد ذبح
گوســفند در این روز طغیان بیماری تب کریمه
کنگو در جمعیت انســانی ظهور می کرد .امسال
هم این طرح صورت می گیرد.

بندی محصول می تواند شناسنامه آن را مالحظه
کند و درباره آن قضاوت کنــد .هر محصولی که
پروانه بهداشــتی ،لوگوی ســازمان دامپزشکی
داشته باشد و از طرف سازمان دامپزشکی تائید
شده باشد از نظر ما سالم است .در مورد مرغ سبز
هم این مورد صادق اســت که از سال های قبل
مرغ هایی که بدون آنتی بیوتیک تولید میشد به
این نام گذاشتند .
نکته مهــم در خصــوص کیفیت مــرغ طرح
جدیدی است که ســازمان دامپزشکی رونمایی
کرد که به دنبال ارتقای کیفیــت مرغ با کمک
تکنولوژی هستیم بدین صورت که کشتارگاهها
را به خط دو مجهز کردیم و از  280کشــتارگاه
 60،کشتارگاه را به این خط مجهز کردیم .منظور
از خط دو هم یعنی مرغ وقتی وارد کشتارگاه می
شود صد درصد بصورت اتوماتیک و بدون دخالت
انسان مراحل کشتار صورت می گیرد  ،این مرغ
اندرونش تخلیه میشود و اقدامات شستشو روی
آن انجــام می گیرد .این کار جدیدی اســت که
بعنوان برنامــه ملی تعریفش کردیــم و نام این
برنامه ملی ارتقای کیفیت گوشت مرغ است که
این در آینده جایگزین مرغ سبز خواهد شد.
در این برنامه ملی مرغ هایــی که بازار عرضه
می شــوند به نام مرغ کالس  ، Aکالس  Bو
کالس  +Aهســتند که مرغ کالس Bمر غهایی
هستند که غیر از خط دو به بازار عرضه می شوند
و مرغهــای کالس Aو  +Aدر خط دو کشــتار
شده اند و به بازار عرضه شــده اند  .مرغ های با
کالس  +Aدر مرغداری تحت نظارت پرورش می
یابند و الزامات بهداشتی سختگیرانه تری دارند.
نهایتاً مرغ های با کالس  +Aجایگزین مرغ سبز
خواهند شد.

در مجموع این کار در حال انجام اســت و دو
ســازمان با هم به تفاهم رســیدند به این نتیجه
رسیدیم که می شود دســتگاهی تفویض اختیار
کند  .یعنی آزمایشها در یک آزمایشگاه واحد که
مورد تائید دو ســازمان است انجام شود .قبال دو
آزمایشگاه ،دو نوع نمونه برداری ،دو نوع دستگاه
و دو نوع روش متفاوت آزمایش بود و بدیهی است
که نتایج با هم مطابقت نداشت .
الحمداهلل اکنون به تفاهم رسیدیم و تفاهمنامه
ای امضاء شده اســت .ان شاهلل از این پس نهاده
ها توسط ســازمان دامپزشکی ،وزارت بهداشت،
سازمان اســتاندارد به صورت مشــترک نمونه
برداری می شود .در صورتیکه قب ً
ال یک سازمان
از روی کشــتی و دیگری ازداخل انبــار نمونه
برداری می کرد .این وحدت رویه انجام شــد که
این موضوع اتفاق نیافتد .

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

در خصوص پروتکل هایی با سایر کشور
ها در خصوص واردات و سایر مسائل بسته می
شود اطالع رسانی چگونه است ؟ آیا در سایت
دامپزشکی این پروتکل ها اطالع رسانی می
شود ؟
کلیه پروتکل ها با همه کشــورهایی که منعقد
کردیم در سایت سازمان دامپزشکی و در بخش
دفتــر قرنطینه بصورت ریز و جزیــی مورد بهره
برداری عموم اســت .همچنین بخشنامه ها هم
در این قســمت موجود است و تولید کنندگان و
واردکنندگان با مراجعه در این قسمت می توانند
از آخرین تحوالت و تغییرات آگاه شوند.
پیش بینی جنابعالی در خصوص تولید
گوشت قرمز در سال جاری به چه صورت است
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؟ میزان نیاز واردات این محصول در کشور به
چه میزان برآورد می شود ؟
طبق گفته هــای معاونت امور دام و همچنین
با توجه به بارندگی های نســبتا مناسب در سال
آبی گذشته و وجود علوفه رایگان ،اعتقادم بر این
است که امســال تولیدمان افزایش خواهد یافت
ولی در حالت معمول 10درصد نیاز کشور را با
واردات تامین می کنیم ،امسال هم بر این اساس
ثبت ســفارش را انجام دادیم ولی امیدواریم این
 10درصد روبه کاهش بــرود و در این زمینه به
خودکفایی کامل برسیم .
هزینه کارشناســان نظارتی بر عهده
واردکننده است .این هزینه به صورت ارزی
بایستی پرداخت شود و تهیه ارز دولتی برای

توگو
گف 

شرکت های واردکننده گاهی سخت می شود.
برای ســهولت امر چه اقدامی صورت گرفته
است؟
هزینه بهداشــتی ،هزینه نیست ،هزینه ای که
می خواهد ســامت مردم را تامیــن کند  .این
محصولی که وارد می شود باید سالم و با کیفیت
باشد  ،اگر کسی که وارد می کند محصولش غیر
بهداشتی باشــد هزینه های به مراتب سنگین تر
متحمل خواهیم شــد.در این خصوص با انجمن
واردکنندگان فروارده های خام دامی کشــور در
ارتباط و تعاملیم و هر اشــکالی باشد این انجمن
طرح موضوع می کند و سازمان دامپزشکی هم به
رفع آن اقدام می کند .این مورد بصورت انفرادی
مطرح شــده ولی در کل این موضــوع را بعنوان
مشکل نمی دانم.

و کالم آخر...
ً
ً
خیلی از عوامل خطرساز و بیماری زا یا شناخته شده نیســتند و یا گاها یک بیماری در عصری بوده و به نظر تمام شده و بعدا بصورت نوپدید یا بازپدید ظهور کرده است
بعنوان مثال همین تب کریمه کنگو که تا  20سل پیش نبود مجددا طغیان و بروز کرده است.
این را باید بدانیم علم بشــر در برابر مخاطرات و بیماری ها و مشکالت هر روز شاهد کشفیات جدیدی است و بیماری های جدیدی را کشف می کند ولی با این حال این
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بیماری ها ناشناخته هستند بدین معنی که سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت نمی توانند این بیماری ها را تشخیص ،درمان و برایش واکسن تهیه کنند .
همانند تب کریمه کنگو که از سال  1940بروز کرده ولی راه تشخیص و درمان و واکســن ندارد و تنها راه مبارزه و کنترل با آن پیشگیری است که آن هم باید به کمک
رسانه ها صورت گیرد.
در این میان بحث آگاه سازی جامعه مهم است .یعنی ممکن است دام کامال سالم و سرحال به نظر برسد ولی بعد از ذبح  ،تماس مستقیم با الشه آن باعث مرگ و میر شود
چرا که کنه ویروس آن با دام همزیست هستند ولی برای انسان خطر مرگ دارد .
پس مردم اخبار و راه های پیشــگیری از بیماری هایی نظیر تب مالت ،تب کریمه کنگو را به کمک رسانه ها و توصیه های کارشناس دامپزشکی مثل رفیعی پور گوش
مشترک انسان و دام که  900و بیماری های انسانی که  1800عدد است نمی توانند جامعه انسانی را دچار خطرات خاص کنند.
بیماری های
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رئیس مجلس در بازدید از گروه صنعتی و پژوهشی زر:

مرتضی سلطانی یک پدیده است
رئیس مجلس در سفری یکروزه به استان البرز از طرحهای توسعه گروه
صنعتی و پژوهشــی زر بازدید و اعالم کرد مرتضی سلطانی بنیانگذار زر یک
پدیده است.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا رئیس مجلس در جریان بازدید از
این گروه صنعتی و پژوهشی  ،با اشاره بر وجود تفکر توسعه در گروه صنعتی و
پژوهشی زر ،اظهار کرد :بازدید از این مجموعه صنعتی فعال در مرحله نخست
وجود تفکر توسعه را در بنگاههای اقتصادی کشور نمایان کرد .این گروه صنعتی
از ظرفیت توسعه بسیار مناسب برخوردار است و این امر عامل اشتغال و رونق
در تولید محسوب میشود.
سلطانی ،بنیانگذار زر با داشتن  ۱۷شرکت در هلدینگ ،به توسعه روزافزون
میاندیشیم
الریجانی ،اولویت فعلی کشور را حمایت از بنگاههای اقتصادی فعال دانست
و تاکید کرد :اولویت کشور این است که ما بنگاههایی که توان ایجاد جهش در
تولید را دارند مورد حمایت قرار دهیم .البته برخی از مشکالت و مسائل ممکن
است از نظر قانونی منطقی باشد اما با توجه به شرایط تحریمی و خاصی که در
آن قرار داریم باید موضوع را بهصورت خاص ببینیم....
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بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر :من فرزند فقر هستم
مرتضی سلطانی در مراسم تجلیل از صنعتگران البرز ،با اشاره به چالشهای
فعلی تولید ،تاکید کرد :دوستان تولیدکنندهام در این مراسم به مشکالت اشاره
کردند و پیشنهادهایی ارائه دادند .بهدرستی بدانیم کسی که امروز میزبان ایشان
هستیم ،آقای دکتر الریجانی در مســند تصمیمگیری ملی کشور با مشکالت
تولید و غیر تولید زندگی میکنند.
این صنعتگر کهنهکار در این سخنرانی نقش تولیدکنندگان در عرصه تصمیم
سازی و بهرهوری صنعت کشــور موثر برشمرد و اظهار کرد :تولیدکنندگان در
گفتمانهای پیشنهادی موثر بهعنوان تصمیم سازان عرصه تولید قادر به ارائه
پیشنهادات موثر برای تصمیمگیری مسئوالن هستند؛ زیرا تولیدکننده کسی
است که ادبیات تولید را میداند و در این شرایط سخت سرسختانه کار میکند.
دارنده نشان امین الضرب (کارآفرین برتر) تاکید کرد :شما در سرزمینی زندگی
میکنید که کســانی برای دفاع از آرمانها و شرف به خارج از مرزها میروند و
دشمن کثیف داعش ،سر اینها را میبرد و فرزند سهساله آنها را دردمند میکند.
در این موقعیت شما تولیدکنندگان برنامهتان چیست که این بچه  ۲۰سال دیگر
از شما کار میخواهد؟  ۲۰سال آینده ما باید برای فرزند شهید حججی شغل
درست کنیم .آیا باید ما هم تسلیم مشــکالت شویم؟ یا تهدیدات را به فرصت
تبدیل کنیم.
سلطانی ،گفت :من؛ مرتضی سلطانی فرزند فقر هستم .در قلعه مبارکآباد قم
به دنیا آمدهام .در اینجا میخواهم خاطرهای را با شما در میان بگذارم .آن ایام از
روستا برای ما نان میآوردند و ما ماهانه مصرف میکردیم .من هفتساله بودم
که چند روز نان ســنگک هوس کرده بودم و چند بار از مرحوم مادرم خواستم
که برایم بخرد او که مشغول گیوه چینی بود گفت :پسرم برو تالش کن کار کن
روزی میشود که اگر درســت کار کنی هزاران نفر سر سفره تو بنشینند .من
امروز افتخار این را دارم که ده هزار و سیصد نفر در هلدینگ زر مشغول به کار

هستند؛ یعنی من اگر یک سلول از عظمت وجود شهیدان همت و حججیها در
وجودم داشته باشم ،مگر میتوانم کوتاه بیایم؟ ما اگر همدلی و توانمندیها را
توجه نیروی انسانی را با عشق و توکل بپذیریم .مگر میشود تسلیم مشکالت
شویم؟
وی با پاســخ به این پرســش که برخی از او میپرســند ،فرمول موفقیتت
کجاست؟ ادامه داد :فرمول کار اینجا سهم نیروی انسانی را باالی نود درصد در
بهرهوری میدانم .اگر همه تکنولوژی روز را به کار بگیری سهم آن کمتر از ده
درصد است .محوریت این فرایند را تحقیق و توسعه تشکیل میدهد که قلب و
تفکر تشکیالت است .به امید روزی که دشمنیها اگر صد برابر شد همبستگی
ما تولیدکنندگان هم بیشتر و با توکل و همدلی این مزیتها و توانمندیها در
راه توسعه ایران عملیاتی و ایران را فخر جهان کنیم.
این کارآفرین از کشور ایران بهعنوان بهشت سرمایهگذاران یادکرد و با اشاره به
فعالیتهای صنعتی مبتنی بر دانش گروه صنعتی زر ،توضیح داد :من بهعنوان
مرتضی سلطانی که سرباز صنعت ســرزمینم هست؛ چراکه ایران باوجود همه
مشکالت ،بهشت سرمایهگذاران است.
بنیانگــذار گروه صنعتی زر ،خلــق فضای تعاملی را در میــان تولیدکننده
راهکاری برای همبســتگی صنعتگران و رونق تولید ،دانست و گفت :دوستان
یادمان باشد ما تولیدکننده هستیم ،ادبیات تولید در همه جای دنیا متفاوت از
یکدیگر و همراه با مشکل است.
رئیس قوه مقننه کشور در جمع صنعتگران و کارآفرینان استان البرز ،مرتضی
سلطانی بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشــی زر را پدیده معرفی کرد و گفت:
قبل از حضور در این مراسم از گروه صنعتی و پژوهشی زر دیدن کردیم و آقای
سلطانی روند توســعه این مجموعه صنعتی را برای ما شــرح دادند .در اینجا
باید بگویم شخص آقای ســلطانی در نوع خود (جامعه کارآفرینی) یک پدیده
محسوب میشود.
وی تاکید کرد :آقای ســلطانی در مسیر بازدید بدون اشــاره به مشکالت و
چالشهایی که با آن روبروست بر این نکته تاکید داشت که با تالش و پشتکار
این مجموعه را توسعه داده؛ این روحیه ارزشمند است.
دکتر الریجانی خطاب به حاضران در این مراســم با تاکید بر اینکه باید روی
پای خود بایســتیم ،اظهار کرد :داشــتن این روحیه در کشور ارزشمند است،
تولیدکنندگان باید با حفظ چنین روحیهای باید با مشکالت مقابله کنند.

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

ستاد اقتصاد مقاومتی استان با حضور رئیس کل
بانک مرکزی تشکیل شد و فعاالن اقتصادی خراسان
رضوی در این نشست درباره مطالبات و مشکالت این
حوزه نکاتی را مطرح کردند.از جمله موضوعات مهمی
که در این جلســه مطرح شــد ،صحبت های رئیس
کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد درباره یک اتفاق قابل
تامل در حوزه صادرات زعفران بود .به گزارش خراسان
رضوی« ،علی شریعتی مقدم» در این جلسه به پایین
بودن سهم حوزه صادرات از تسهیالت بانکی اشاره کرد
و گفت :در بخشی از محصوالت استان مانند زعفران
سرمایهگذاری زیادی شده که منجر به اشتغال شده
است اما سرمایهگذار و صادرکننده اصلی به دلیل این
که هزینههای بیشتری برای صادرات متحمل میشود،
در حال باختن به قاچاق و کارتهای بازرگانی اجارهای
است ،که ما فهرست آنها را در اختیار بانک مرکزی
قراردادیم.
 ۱۹تــن صادرات بــه افغانســتان با وجود
ممنوعیت!
وی افزود :به دلیل همین مسائل ،قیمت تمامشده
بــرای صادرکننده اصلی گرانتر میشــود و خریدار
میگوید کاالی شــما  ۲۰درصد گرانتر اســت و از
صادرکننــده اصلی خریــد نمیکند .عــاوه بر این
درحالیکه واردات زعفران به کشور افغانستان ممنوع
اســت ،ما  ۱۹تن اظهارنامه صادراتی زعفران به این
کشور داشتیم که این مقدار بهغیراز آن بخشی است
که بهصورت غیرقانونی از کشور خارجشده است ،همین
میشود که کشور افغانستان صادرات  ۱۰۰تنی زعفران
را هدفگذاری میکند.
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صنعت بوده ،در سال گذشته فقط حدود  ۲۵میلیون
دالر صادرات انجام داده اســت« .میری» با اشاره به
فعالیت برخی افراد خارج از حوزه صنعت زعفران در این
زمینه اقتصادی ،افزود :کسانی که  ۵۰و  ۵۵تن زعفران
صادر کردهاند افرادی هستند که کارت بازرگانی اجاره
کردهاند و ما آنها را بهعنوان صادرکننده نمیشناسیم.
اما این ها کسانی هستند که  ۷۰تا  ۸۰میلیون دالر هم
صادرات زعفران انجام دادهاند.
بحث داغ کارت هــای بازرگانی اجاره ای در
اتاق مشهد
موضوع کارت های بازرگانی اجاره ای در جلسه هیئت
نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد با رئیس اتاق ایران هم
مطرح شد« .غالمحسین شافعی» رئیس اتاق ایران در
این جلسه به تخلفات اقتصادی در بخش های مختلف
اشــاره و اظهار کرد :جو منفیای ایجاد شده است که
به واســطه آن ،تمام تخلفات مالیاتی و فعالیت های

صادر کننده ای که وجــود خارجی در این
صنعت ندارد !
شریعتی مقدم افزود :نفر اول صادرات زعفران در
سال گذشته شخصی بوده که صادرات بیش از ۵۰
تن زعفران به ارزش  ۷۰میلیون دالر انجام داده که
وجود خارجی در صنعت زعفران ندارد .این فرد در
بخشهای دیگر هم صادرات داشته و پولی به جیب
زده و رفته است .در حالیکه برای صادرکننده نمونه
ما تولید آن به یکپنجم این مقدار رسیده است .این
نتیجه یارانه دادن به واردات است.
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صادرات با کارت های بازرگانی اجاره ای
اهمیت این موضوع ســبب شــد تا در گفت وگو با
نایبرئیس شورای ملی زعفران جزئیات بیشتری را در
این باره جویا شویم« .غالمرضا میری» با تایید اظهارات
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان گفت:
بر اســاس اطالعاتی که در دست ماست ،بزرگترین
Food Industry Magazine
صادرکننده زعفران که عضــو اتحادیه و فعال در این
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غیرشفاف را به کارت های بازرگانی در اصطالح «یک
بار مصرف» یا «اجاره ای» نسبت می دهند.
طبیعتا فقــدان اطالع از ســاز و کارهای اجرایی و
نظارتی باعث می شود تا عده ای اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی را از این باب مالمت کنند .از این

زعفـران!

خبـر

منظر باید شفافسازی الزم انجام بگیرد .این مسئله
مهمی به شمار می آید ،تالش های اتاق در برخورد با
تخلفات انجام گرفته در خصوص این کارت ها را نباید
نادیده گرفت و این جنس پیگیری ها باید در رسانه ها
به درستی منعکس شود.
بر اساس این گزارش ،وی تصریح کرد :اتاق تالش
می کند در موضوعــات کالن اقتصادی ،اعالم موضع
الزم را انجام دهد .برای نمونه مخالفتمان را با بحث ارز
۴۲۰۰تومانی از طریق مراجع مختلف اعالم کردیم.
مجموعه ای از نامه نگاری های انجام گرفته در اعالم
موضع اتاق برای مباحث کالن اقتصادی ،گردآوری و
منتشر شده است که ســندی متقن در این زمینه به
شمار می آید« .علی شریعتی مقدم» نیز گفت :بپذیریم
که تخلفات عدهای سودجو در این حوزه ،چالش هایی
را رقم زده و بخش عمده ای از پرونده های مربوط به
عدم ایفای تعهدات ارزی نیز متوجه افرادی است که از
این موضوع ،سوء استفادهمی کنند.
وی ادامه داد :نمونه ای از این بحث را سال گذشته
در حــوزه صادرات زعفران شــاهد بودیم ،چنان که
 ۸۰درصد صادرات زعفران در ســال  ۹۷توسط افراد
غیرمتخصص و فاقد اهلیــت صادراتی انجام گرفت.
پیشنهاد می کنیم که این افراد به استناد مولفه های
موجود شناسایی شــوند و اطالعات آن ها در اختیار
مراجع ذی ربط قرار بگیرد تا شفاف سازی الزم انجام
شود .هم اکنون آن دســته از فعاالن اقتصادی که در
عملکرد خود شفافیت کافی دارند ،از این بابت تاوان
پس می دهند و اگر برخورد الزم انجام نگیرد ،تصویر
منفی ایجاد خواهد شد« .محمود سیادت» نایب رئیس
اتاق مشــهد نیز تاکید کرد :هر بیانیــه و موضع اتاق
درخصوص ارز  ۴۲۰۰تومانی یا مباحثی همچون کارت
های اجاره ای باید به خوبی رســانه ای شود .به نظر
می رسد موضوع تخلفات درباره کارت هایبازرگانی
باید در کمیسیونی بررسی و با ابطال کارت های
متخلفان ،مسیر این نوع سوء استفاده ها مسدود
شود« .علی کبیر» دبیر اجرایی اتاق مشهد هم در
پاسخ به نکاتی که درباره کارت های در اصطالح
«اجــارهای» و «یک بار مصرف» مطرح شــد،
اظهار کرد :درخصوص تعهدات ارزی و ســوء
استفاده های احتمالی از کارت های بازرگانی،
بنا به مصوبه هیئت دولت ،کمیته ســه نفره ای
در اســتان ها تشکیل شــد که اعضای آن شامل
نمایندگان اتاق بازرگانی ،گمرک و ســازمان صمت
اســت .وی افزود :کمیته مزبور روند صادرات ،گواهی
مبداهای صادراتی و ...را رصد می کند.
در خصوص کارت های در اصطالح «یک بار مصرف»
یا «اجاره ای» نیز تخلفات صورت گرفته شناسایی شده
و ۳۰کارت بازرگانی غیرفعال و حتی مواردی از آن ها
به محاکم قضایی معرفی شده اند.

INDUSTRY
INDUSTRY
INDU
S T R Y w w w. i r a n f o o d m a g a z i n e . c o m

رئیس انجمن پروبیوتیک ایران مطرح کرد:

نقش میکروبیوم فردی

در پیشگیری و درمان بیماریها

تاثیر پروبیوتیکها در ابتال به بیماریهای مختلف جسمانی و روانی

کونلون چین  ۱۷درصد
کارمزد از ما میخواهد
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امینی گفت :اکنــون بانک مرکزی ،بانک
کونلون چین را به ما معرفی کرده که این بانک
از ما  ۱۶تا  ۱۷درصد کارمزد طلب کرده است که
فشار زیادی را به ما تحمیل میکند و در نتیجه
باعث افزایش قیمتهای دامی خواهد شد.
به گزارش ماهنامــه کارآفرینی و صنعت غذا،
محسن امینی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی
البرز در گفتوگو با خبرنــگار اقتصادی ایلنا در
خصوص آخرین وضعیت تامین بازار نهادههای
دامی و ذرت گفت:پس از فراز و فرودهای بسیار،
اکنون وضعیت متناسب است و با پیگیریهای
وزارت جهاد و صمــت و هماهنگیهای به عمل
آمده با تشــکلها و واردکنندهها ،بازار به ثبات
رسیده است.
وی ادامه داد :اما مشــکلی که جدیدا به وجود
آمده تامین ارز است .تا پیش از این ،بانک مرکزی
ما را به بانکهای اروپایی ،ترکیه و روسیه معرفی
میکرد و با پرداخت مبلغــی کارمزد ،ما پول را
به حساب فروشــنده منتقل میکردیم که البته
رقم آن متفاوت بود اما نهایتا به بیش از  ۴درصد
نمیرسید.
امینی ادامه داد :اما اکنون بانک مرکزی بانک
کونلون چین را به ما معرفی کرده که این بانک از
ما طلب  ۱۶تا  ۱۷درصدی کارمزد کرده است که
فشار زیادی را به ما تحمیل میکند و در نتیجه
باعث افزایش قیمتهای دامی خواهد شد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و برزیل
در پایان تصریح کرد :اکنون اصلیترین کشور
تامین کننده نهادهای دامی و سویا برزیل است
و به دلیل اینکه حجــم باالیی از نهادهای دامی
ذرت و گوشــت از این کشــور تامین میشود
شــاهد افزایش حجم تبادالت تجــاری بین دو
کشور هســتیم و در اکثر مواقع تراز تجاری ما
منفی است.
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رئیسانجمــن پروبیوتیــک ایــران پروژه
متاژنوم و شناخت میکروبیوم را در درمان بیماری
ها ،پیشــگیری از ابتال به آنها و اثر بخشــی بهتر
داروها موثر دانست.
دکتر مریم تاج آبــادی ابراهیمی رئیس انجمن
پروبیوتیک ایران اظهار کرد :بقراط اعتقاد داشت
که “ریشه مرگ در روده است” و ما امروز به این
نتیجه رســیده ایم که میکــروب های موجود در
روده عالوه بر اینکه در سالمت جسمانی ما موثر
هستند ،در سالمت ذهن و رفتار ما هم نقش دارند.
وی بیان کــرد :اگر ما بدانیم کــه چه میکروب
هایی عامل کدام بیماری ها هستند یا نبود کدام
میکروب های مفید در ابتال بــه بیماری ها نقش
دارنــد ،تامین میکروارگانیســمها و ایجاد تعادل
در آنها ،در کنترل بیماریها و پیشــگیری از ابتال
به آنها موثر اســت به طوری که پــروژه متاژنوم
و شــناخت میکروبیــوم دامنه این حــوزه را به
پیشگیری ،درمان و حتی نقش میکروبیوم (الگوی
میکروبی) فردی در اثربخشی داروها افزایش داده
است.
هدف از اجرایطرحمیکروبیوم در ایران چیست؟
رئیس انجمن پروبیوتیک ایــران هدف انجمن

پروبیوتیــک و غذاهای فراســودمند را از اجرای
طــرح میکروبیوم در ایران پاســخ بــه نیازهای
حوزه سالمت و پیشــگیری از ابتال به بسیاری از
بیماریهای عفونی و غیر عفونی در بستر سیستم
بیولوژی دانســت و افزود :جهت رســیدن به این
هدف واال ،شناخت میکروبیوم بومی ،آنالیز داده ها
و تولید پروبیوتیک بر پایه مجموعه باکتری های
اسید الکتیک بومی ضروری است.
تاج آبــادی ابراهیمی تاکید کــرد :محصوالت
پروبیوتیکــی را می تــوان به شــکل مکمل ها و
فرآورده های لبنی و غیرلبنی مصرف کرد ،درباره
اینکه اثر بخشی کدام دسته از این مواد بهتر است،
هیچ تفاوتی وجود ندارد ،بنابراین بسته به فرهنگ
جامعه می توان از مکمل ها یا فرآورده های لبنی
و غیر لبنی بهره مند شد ،در کشورهای پیشرفته
محصوالت پروبیوتیکی جزو غذاهای فرا سودمند
هستند به این معنی که اثری مفید عالوه بر ارزش
تغذیه ای خود دارند.
وی یادآوری کرد :امروزه ثابت شــده است که
پروبیوتیک هــا عالوه بر چاقی ،الغــری در ابتال
به بیماری های مختلف جســمانی و روانی مانند
افسردگی هم موثر هستند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی البرز:

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا
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چرا لبنیات گران شد؟

واردات نهادههای دامی
با ارز  ۴۲۰۰تومانی
و فروش با قیمت باالتر

افزایــش قیمــت شــیرخام ،مــواد اولیه
بستهبندی ،نهادههای دامی وارداتی و سوءاستفاده
ارزی در ایــن حوزه ،باعث شــکلگیری تورم ۴۳
درصدی برای تولیدکننده شــیر شد که در نهایت
به گرانی  ۶۶درصدی شــیر و انــواع لبنیات برای
مصرفکنندگان انجامید.
یک ســال و نیم پیش در جنوب شــرق تهران،
کارآفرینی با بلندپروازی ،کارخانهای جدید تأسیس
کرد .او طرحهای دور و درازی برای توسعه داشت
و کارخانه جدید را هم با همین هدف ساخت .تمام
طبقه دوم آن ،شیشــهای طراحی و ساخته شد تا
خط تولید و ماشینهای صنعتی از بیرون آن پیدا
باشــد .این ســاختمان با هدف برگزاری تورهای
کارخانهگردی ســاخته شــده بود و مدیر کارخانه
قصد داشت تا با مدرسهها برای بازدید دانشآموزان
از این خط تولید شیشهای همکاری کند .اما پیش
از آنکه پای دانشآموزی برای بازدید از خط تولید

به آن باز شــود ،افزایش قیمت ارز و شدت گرفتن
تحریمها کار را به جایی رساند که کارخانه شیشهای
در اسفند ماه تعطیل شد.تعطیلی کارخانه شیشهای
و شکست طرح توسعه یکی از بزرگترین محصوالت
لبنی ،روایت از روزهای سخت تولیدکنندگان دارد.
گزارش مرکز آمار ایران نیز نشــان میدهد که در
زمستان گذشــته ،تورم تولیدکننده  ۴۷.۵درصد
بود .قیمت تولیدکننده گاو شــیری در ســال ۹۷
نسبت به ســال قبل از آن  ۳۰درصد بیشتر شد و
تورم تولیدکننده در محصول شیر نیز به  ۴۳درصد
رسید .مجموعه این شرایط باعث شد که قیمت شیر
در خرداد امسال ۶۶ ،درصد گران شده باشد و با این
وجود ،باز هم ستاد تنظیم بازار رأی به افزایش ۲۰
درصدی قیمت لبنیات بدهد .در یک سال گذشته،
همزمان با تغییرات قیمت ،برخی خبرها نیز حکایت
از تعدیل نیرو بخاطر شــرایط ســخت اقتصادی
در کارخانههــای تولیدکننده محصــوالت لبنی

داشــت«.رضا باکری» ،دبیر انجمن صنفی صنایع
لبنی ایران در اظهارنظرهایی متعدد گفته اســت:
«قیمت مواد اولیه بســتهبندی و نهادههای دامی
افزایشی شدید داشته اســت .قیمت شیر خام نیز
افزایش یافته و باالتر از نرخ مصوب به کارخانههای
تولیدی فروختــه میشــود .کارخانههای لبنیات
برای حفظ توان تولیدی ،خواستار افزایش قیمت
محصوالت هستند و قیمتهای فعلی ستاد تنظیم
بازار نیز از پیشنهاد آنها ،پایینتر است».

گرانی نهادههای دامی ،یکی از علتهای اصلی گرانی کاالهای اساسی است .نه تنها درباره شیر و ماست و پنیر ،بلکه قیمت گوشت نیز تحت تأثیر
همین عامل قرار دارد ۷۰ .درصد از خوراک دام و نهادههای دامی کشور ،وارداتی است .برای واردات این محصول نیز ارز  ۴۲۰۰تومانی اختصاص داده
شده است اما برخی اظهارات نشان میدهد که در واردات نهادههای دامی سوءاستفادههای ارزی اتفاق افتاده و انحصار ایجاد شده است.بر اساس اعالم
مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی نیاز ساالنه ایران به نهادههای دام و طیور در حدود  ۱۱میلیون تن است که بخش اعظمی از این نیاز در حال حاضر
از طریق واردات تأمین و ساالنه حدود سه میلیارد دالر صرف واردات نهادههای دامی میشود .بهطور دقیقتر ،اکنون بیش از  ۶میلیون تن ذرت۵.۲ ،
میلیون تن دانه و کنجاله سویا و نزدیک به یک میلیون و  ۲۰۰هزار تن جو از کشورهای مختلف وارد میشود .اما چند سال است که تولیدکنندهها از
انحصار واردات این محصول در دست چند شرکت محدود گالیه دارند .در یک سال اخیر نیز برخی معتقدند که نهادههای دامی با ارز  ۴۲۰۰تومانی
وارد شده اما با قیمتی باالتر به تولیدکننده فروخته شده است«.سعید سلطانی» مدیر عامل اتحادیههای سراسری دامداران در اینباره گفته است« :با
وجود اختصاص ارز  ۴هزار و  ۲۰۰تومانی به واردات نهادههای دامی باید ذرت و جو بر اساس نرخ مصوب وزارت جهاد کشاورزی در اختیار تولیدکنندگان
قرار اما که متأسفانه برخی واردکنندگان با نرخهای باالتری اقدام به فروش نهادهها به دامداران میکنند».

بردهاند».بررســی اظهارات مقامات صنفی نیز نشان میدهد که چرخه تولید
تورم  ۵۶درصدی ماست و  ۴۹درصدی پنیر
محصوالت لبنی گره کور خورده است .کرایههای حملونقل بسیار افزایش یافته
گرانی لبنیات از تیرماه سال گذشته شــروع شد؛ زمانی که افزایش نرخ ارز و به همین خاطر ،برخی کارخانههای لبنی  ۲تا  ۳ماه با تأخیر مطالبات دامداران
تأثیر خود را در محصوالت ریز و درشت نشان داد .قیمت مواد اولیه بستهبندی ،را پرداخت میکنند .دامداران شیر خام را گرانتر از قیمت مصوب به کارخانهها
نهادههای دامی و ...افزایش یافت و کارخانههای محصوالت لبنی شــروع به میفروشند و از آن طرف خود آنها نیز نهادههای دامی را که به واردات آنها
شکایت و زمزمه افزایش قیمت کردند و در چند مرحله افزایش قیمت در پاییز ارز  ۴۲۰۰تومانی اختصاص یافته ،گرانتر میخرند و پول آن را هم  ۲تا  ۳ماه
 ،۹۷قیمت لبنیات نسبت به تابســتان دو برابر شد .گاهی صحبت از افزایش قبل از تحویل گرفتن میپردازند.مجموعه این شرایط باعث شد ،قیمت یک
پاستوریزه که در خرداد  ۲ ۹۷هزار و  ۸۸۰تومان بود در خرداد ۹۸
قیمت غیرقانونی و خودسرانه قیمت لبنیات بود اما در آخر ستاد تنظیم بازار لیتر شیر
Food Industry Magazine
نیز دو هفته پیش ،افزایش قیمت  ۲۰درصدی لبنیات را تصویب کرد«.جالل به  ۴هزار و  ۷۸۹تومان برســد .حاال نیز قیمت شیر کم چرب  ۴۹۰۰و شیر
محمودزاده» عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همان زمان علت گرانی لبنیات پرچرب  ۵,۴۰۰تومان است .آخرین گزارش مرکز آمار از بررسی قیمت اقالم
را چنین توضیح داد« :بخشــی از افزایش قیمت شیر به علت افزایش قیمت خوراکی در خرداد  ،۹۸نشان میدهد که قیمت ماست نیز  ۵۶.۲درصد نسبت
نهادههای دامی است .در مورد افزایش قیمت نهادههای دامی چندین عامل به خرداد  ۹۷بیشتر شده و پنیر ایرانی نیز  ۴۸.۹درصد افزایش قیمت داشته
وجود دارد .نخســتین عامل افزایش قیمت بیرویه خود نهادههاست .اکنون است.قیمت یک کیلو ماست در خرداد  ۴ ،۹۷هزار تومان بود و در خرداد ،۹۸
بارگیری محمولههایی مثل جو و علوفه هم مشکالتی دارند .ماشینهایی که به  ۶,۳۰۰تومان رسید .حاال نیز طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار ،قیمت ماست
بارگیری کنند سه چهار برابر قیمت حمل را باال کم چرب  ۹۰۰گرمی ۵۳۰۰ ،و ماست پرچرب  ۹۰۰گرمی ۵,۸۰۰ ،تومان است.
میخواهند این محموالت را
Food Industry Magazine
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شخصیت صنعتغـذای
ســـال 97
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
میخوانیم:

فردین عالیزاد
احمد فتح الهی
احمد صادقیان
علی شریعتی مقدم مهدی کریمی تفرشی
شرکت سن ایچ
شرکت سبزی ایران
شرکت تک ماکارون
شرکت گلها
شرکت نوین زعفران
شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای
سال 91
سال 92
سال 93
سال 94
سال 95

بزرگمهر دادگر
شرکت دوشه آمل
شخصیت صنعت غذای
سال 96

غالمعلی سلیمانی
مرتضیسلطانی
شرکت کاله
شرکت زر ماکارون
شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای
سال 89
سال 90
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شرکت الوند پروتئین پارسیان:
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در سال  1388بعد از نزدیک به سه سال با مشکالت فراوان به دلیل تحریم ها موفق به وارد کردن و نصب کلیه خطوط تولیدمان شدیم ولی تنها نقطه سختی که به آن
فکر نمی کردیم جا انداختن محصول جدید برای مصرف کنندگانی بود که سال ها از تخم مرغ غیر پاستوریزه استفاده میکردند .کار سخت تر از آن چیزی بود که تصور می
کردیم .با اکثر کارخانه های تولیدکننده کیک و سس مایونز در کشور جلسه گذاشتیم ،محصوالت را پرزنت کردیم و توضیح دادیم که اکنون سالهاست در تمام کشورهای
پیشرفته از تخم مرغ پاستوریزه استفاده می گردد ولی اغلب یا جواب رد می دادند یا به آینده موکول میکردند.
اولین شخصی که با نگاه مثبت به این مسئله نگاه کردند حاج آقا صمد رسولوی بودند که از این محصول استقبال کردند و فقط تنها نگرانی ایشان کیفیت محصول بود.
کار بسیار پیچیده و دشــواری بود .تخم مرغ که از مواد اولیه اصلی و مهم کیک می باشد باید به گونه ای با تخم مرغ پاستوریزه جایگزین میگردید که کیفیت آن نه تنها
کاهش نیابد بلکه بهبود پیدا کند.
جلسات زیادی با تیم درنا برگزار کردیم ،آزمایشات زیادی انجام شد .نمونه های زیادی ارسال شداما به جد اگر نگاه مثبت حاج آقا رسولوی نبود این امر ممکن نمیشد
که این محصول اکنون یک محصول جا افتاده برای اغلب صنایع باشد .ما حاج آقا را پدر معنوی مجموعه خود می دانیم.
از آن ســال تقریبا  9سال است با افتخار بهترین و با کیفیت ترین محصول را برای شرکت بیســکوالرج تولید میکنیم و این امر باعث افتخار مجموعه ما میباشد .امروز
نزدیک به  50نفر به صورت مستقیم در مجموعه نوین فعالیت میکنند و به صورت شبانه روزی در خدمت شرکت های تولید کننده برای ارائه بهترین محصول هستیم (هیچ
زمان فراموش نمیکنیم که نگاه مثبت و روشنگر اشخاصی همانند حاج صمد رسولوی نبود شاید امروز به این موقعیت نمی رسیدیم که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان
در عرصه فرآوری تخم مرغ باشیم).
همیشه نظم و نگاه رو به جلو ،اهمیت فراوان کیفیت گروه درنا باعث پیشرفت و الگوی ما از این مجموعه بزرگ گردیده است.

35

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

مرداد ماه 98

شماره  10دوره جدید ()115

خبـر

اخبـارشرکتـــهـای

صنــایعغـذایـی
شرکتهای 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 .

تولید شیر گز محصولی
جدید و منحصر توسط
پگاه اصفهان
شیر گز محصولی جدید و منحصر توسط پگاه اصفهان تولید و روانه بازار شد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،گز یکی از شیرینی های معروف استان اصفهان و قدمتی
دیرینه دارد و با توجه به استقبال بی نظیر مردم از شــیر های طعم دار و تمایل کلیه هموطنان عزیز
در داخل و خارج کشور و توریســتهای خارجی از محصول گز که سوغات اصلی اصفهان و مورد توجه
همگان می باشــد ،واحد تحقیق و توسعه شیر پگاه اصفهان بر آن شد که محصول شیر گز را فرموله و
Foodطعم ،
خوش
نوشیدنی
تولید نماید  .ترکیب این شیرینی محبوب با شیر گوارا  ،محصول شیر گز را به
Industry
Magazine
مقوی و منحصر به فرد تبدیل کرده است.
نمونه های آزمایشی در واحد تحقیق توسعه نمونه کشوری پگاه اصفهان در چند مرحله تولید و پس
از انجام تستهای متفاوت ،محصول شــیر گز با حضور مهندس قدوسی مدیرعامل و پرسنل شرکت
پگاه اصفهان تولید گردید.
گفتنی است شیر گز تولید شده در پگاه اصفهان از ترکیب خمیر گز و خمیر پسته با شیر تازه تشکیل
شده است که خواص تغذیه ای باالیی داشــته و حاوی ویتامین های بسیار می باشد .مصرف شیر گز
Food Industry Magazine
تقویت کننده عمومی بدن می باشد.
استرس و اضطراب را کاهش داده و
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تقدیر ازنان سحر به عنوان
صنعت گر نمونه
گروه نان سحر در همایش روز صنعت و معدن به عنوان صنعت گر و تولیدکننده نمونه انتخاب و تندیس واحد برتر را دریافت کرد
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،در همایشی بمناسبت روزملی صنعت و معدن در شهرستان رباط کریم با حضور ساداتی “فرماندار شهرستان رباط
کریم” ،امامی امین “معاون امور اقتصادی استانداری تهران” ،نوروزی ” نماینده مجلس شهرستان رباط کریم” ،پرنیان ” مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی
استان تهران” ،سرکار خانم ریاضتی”رئیس اداره صنعت معدن شهرستان رباط کریم” ،حبیبی “معاون امور صنایع” ،محمدیان”معاون امور برنامه ریزی” و جمعی
ازمدیران و صاحبان صنایع برگزار شد.طی این مراسم شرکت نان سحر به عنوان صنعت گر و تولید کننده نمونه موفق به دریافت تندیس این همایش گردید.
در لوح تقدیر دریافتی از ســوی این نشست ازحسن تدبیروتالش موفق مدیریت وکارکنان آن واحد صنعتی در مســیر بهره برداری تولید و دستیابی به اهداف
ارزشمند توسعه صنعتی در راستای کار آفرینی و اشتغال زایی تقدیر وتشکر به عمل آمد .

Food Industry Magazine
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بازدید وزیر صنعت
معدن و تجارت از کارخانه
سولیکوتهران

وزیر صنعت ،معدن و تجارت از کارخانه سولیکو تهران بازدید کرد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،کارخانه سولیکو تهران به عنوان یکی از واحدهای نمونه فعال در شهرستان اسالمشهر ضمن دعوت از رحمانی وزیر
صنعت برای بازدید از کارخانه ،خواستار پیگیری مشکالت و موانع تولید و گسترش آن شد.
در بازدید مذکور گزارشی از فعالیت کارخانه سولیکو تهران و کم و کیف فرآیند تولید و همچنین پروژه های در حال اجرا در سطح مجموعه صنایع غذایی سولیکو
توسط ریاست گروه غالمعلی سلیماتی اراِئه گردید.
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برگزاری نشست مدیران عامل شرکت های
تابعه صنایع شیر ایران

مدیرعامل پگاه :کاهش مصرف شیر
در کشور خطرناک است /لزوم تالش
برای کاهش قیمت ها
مدیر عامل صنایع شــیر ایران ،ابراهیم حسینی در نشست سراسری مدیران
عامل شرکت های تابعه صنایع شیر ایران از کاهش مصرف شیر در کشور ابراز
نگرانی کرد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا به نقل از روابط عمومی و ارتباطات
پگاه  ،نشست سراسری مدیران عامل شــرکت های تابعه صنایع شیر ایران با
حضور وجدانی رئیس هیات مدیره هلدینگ صنایع غذایی ،کشاورزی و دارویی
صندوق بازنشستگی کشوری و ابراهیم حسینی مدیر عامل شرکت صنایع شیر
ایران (پگاه) در تبریز برگزار شد.
در ابتدای این نشســت وجدانی با اشاره به اهمیت موضوع سالمت در صنایع
غذایی ،گفت :باید در بحث سالمت صنایع غذایی و توسعه ای ،استراتژی ویژه
برای مقابله با تحریم های ظالمانه غرب علیه کشورمان داشته باشیم.
رئیس هیات مدیــره هلدینگ صنایع غذایی ،کشــاورزی و دارویی صندوق
بازنشستگی کشوری توجه به موضوع توسعه این هلدینگ را با اهمیت خواند و
ضمن توجه به تولیدات با کیفیت و قابل رقابت و سالمت محور ،از تالش های
صورت گرفته در سال  ۹۷برای تحقق این خواسته ،تقدیر کرد.
در ادامه این نشست ،حسینی مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) با
بیان اینکه عملکرد صنایع شیر ایران در سال  ۹۷بسیار مطلوب بوده ،به کاهش
سرانه مصرف شیر در کشور اشاره کرد و گفت :کاهش سرانه شیر به  ۷۰کیلوگرم
در سال می تواند زنگ خطری در زمینه سالمت عمومی جامعه باشد و ما باید
تا حد ممکن قیمت تمام شده محصوالت را کمتر کنیم.
حسینی با اشاره به لزوم توسعه تولید و ارتقای کیفیت محصوالت ،برای حضور
قدرتمند در بازارهای خارجی و توســعه صادرات ،تصریح کرد :تمامی مدیران
صنایع غذایی باید موضوع صادرات را مــورد توجه جدی قرار دهند چون عدم
توجه به بازارهای جهانی ،شرکت ها را در سراشیبی سقوط قرار خواهد داد.
وی ضمن درخواست از مدیران مجموعه های مختلف مرتبط با صنایع غذایی
برای توجه ویژه در تصمیمات در جهت محافظت از صنعت غذایی ،تاکید کرد:
باید با تصمیم گیری های درست در جهت توسعه زیرساخت ها حرکت کنیم
تا این صنعت همچنان در راه ارتقا سالمت جامعه ایران گام بردارد و به عنوان
سرمایه ای برای بازنشستگان و آیندگان حفظ شود.
مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) بهره گیری از ظرفیت های مغفول
مانده در شرکت های تابعه ،نوسازی دســتگاه ها و توسعه محصوالت جدید از
مهم ترین سیاست های این شرکت خواند.
حسینی با اشاره به نامگذاری سال
Foodعنوان سال رونق تولید از سوی
 ۱۳۹۸به
Industry Magazine
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رهبر معظم انقالب ،این سیاست گذاری را در راستای منافع کارگران و صنایع
مختلف ،به ویژه صنایع شیر ایران دانست و ابراز امیدواری کرد که سازمان ها و
نهادهای مختلف با توجه به این شعار ،نسبت به حمایت جدی از صنایع اقدام
کنند.
مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) با تاکید بر اینکه همه باید از توسعه
صنعت حمایت کنند ،گفت :این توسعه باید با برنامه ریزی متناسب هر شرکت
تعریف شــود و با همین رویکرد ،توزیع ثروت در میان شرکت های تابعه نیز با
توجه به زیر ساخت ها و با توجیه اقتصادی و شرایط هر منطقه انجام شده است.
حسینی ضمن تاکید بر توســعه برنامه های رفاهی ،آموزشی و ورزشی برای
پرسنل ،ایجاد امنیت شغلی و پرداخت به موقع حقوق و مزایای نیروی انسانی
شرکت را از مهم ترین برنامه های پیش روی صنایع شیر ایران اعالم کرد.
وی در پایان از میزبانی نشســت سراســری مدیران عامل شرکت های تابعه
صنایع شــیر ایران توسط مجموعه شــیر پاســتوریزه پگاه آذربایجان شرقی
قدردانی کرد.
بنا بر این گزارش ،اعالم رتبه بندی و بررســی مسایل مربوط به شرکت های
تابعه صنایع شیر ایران ،از مهم ترین برنامه های نشست سراسری مدیران عامل
شرکت های تابعه صنایع شیر ایران بود.
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آمارها نشان می دهد که روزانه  ۳.۵میلیون وعده ی غذایی شامل سوسیس و کالباس
در جهان استفاده میشود ،که  ۶۱درصد آن به عنوان میان وعده و عصرانه ۲۴ ،درصد صبحانه
و  ۱۴درصد در هنگام ظهر و ناهار خورده میشوند.
براساس یافته های پژوهشگران اولین سوسیس و کالباس در یونان باستان درست شده است.
البته نه به شکل هایی که امروزه می بینیم؛ در بسته ها و لفافه های پالستیکی و دارای تاریخ
تولید و انقضاء و مواد تشکیل دهنده و … .
تاریخچه سوسیس و کالباس به  ۵۰۰سال قبل از میالد مسیح باز می گردد و یکی از قدیمی
ترین محصوالت گوشتی می باشد که از همان ابتدا با استقبال گسترده ای روبرو شده است.
تاریخچه سوسیس و کالباس
ســاالمی که یکی از فرآورده های گوشتی و شبیه کالباس
است ،در  ۵۰۰سال پیش از میالد در شهر ساالمی در ساحل
شرقی یونان تهیه شده اســت .حتی هومِر شاعر و داستان
ســرای یونانی هم در کتابهایش به کلمه های ســاالمی و
سوسیس به عنوان مواد غذایی آن دوران اشاره می کند.
سوسیس از کلمه التین  Salsusبه معنای (هر آنچیزی
است که نمک زده شده باشد) گرفته شده و سپس به کلمه
ی  Sausageیا همان سوسیس تغییر یافته است .زیرا
نمک یکی از مواد اصلی تشکیل دهنده ی سوسیس است.
رومی های باستان هم به سوسیس و کالباس botulus
می گفتند که از واژهی  botulismبه معنای مسمومیت غذایی مشتق شده بود .زیرا فرآیند
تولید سوسیس در روم باستان درمحیطی گرم ،مرطوب و بدون هوا بود که زمینه را برای رشد
باکتری  Clostridium botulinumکه سم بوتولین را تولید می نمود ،فراهم می کرد.
یونانیان باستان گوشت و ســیر را در هاون می
کوبیدند و به همــراه ادویــه و نمکهایی که از
سرزمین هندوستان می آوردند مخلوط کرده و
درون ن ِی یا تنه های تنگ درخت می گذاشتند و
سر و ته آن را به گونه ای می بستند تا مواد بیرون
نریزد .سپس آن را درون آب جوش می گذاشتند
تا خوب بپزد .پس از گذشت مدت زمانی برای این
کار از روده گوسفند استفاده می کردند و گوشت
را درون آن ریخته و می پختند.یونانیان باستان در جشن ها و مراسم های مختلف سوسیس
و کالباس را با نان مصرف می کردند .بعدها افراطی گرایان دین مسیحیت مصرف سوسیس
و کالباس را ممنوع کردند ،زیرا تصور می کردند که گوشت خام است و خوردن آن نباید صورت
گیرد.وقتی کنستانتین اول به پادشاهی رسید مصرف سوسیس و کالباس را منع کرد ،اما با
مخالفت و سماجت مردم در مصرف آن روبرو شد ،و مردم به طور پنهانی در خانه هایشان
سوسیس و کالباس تهیه می کردند؛ از این روی کم کم ممنوعیت مصرف آن برداشته شد و
این محصول به دیگر کشورهای اروپایی و سرزمین های شرقی حتی چین نیز برده شد.نکته
جالب توجه این بود که سوسیس و کالباس در کشورهای اروپایی طرفدار بیشتری داشت تا
کشورهای آسیایی؛ زیرا اصلی ترین ماده ی غذایی آسیایی ها سیب زمینی و برنج بود و آنها
به مصرف گوشت قرمز تمایل چندانی نداشتند .امروزه سوسیس و کالباس از پر مصرف ترین
فرآورده ها و محصوالت گوشتی در جهان به شمار می رود.
برخی منابع دیگر ذکر کردهاند که دو هزار و پانصد سال پیش در ادبیات یونان درباره سوسیس
و کالباس و ساالمی مطالبی نوشته شده و حتی هومر در نوشتههای خود به سوسیس اشاره
کرده است.
به جرات میتوان گفت سوســیس و کالباس جزء قدیمیترین محصوالت گوشتی و مورد
توجه یونانیان بوده اســت .سوســیس و کالباس یک نوع از فرآوردههای گوشتی ،ساالمی
میباشد که پیشینه آن به شهر ساالمی در شرق یونان برمیگردد.کلمه ( )Sausageهم
از واژهای التین به نام ( )salsusبه معنی نمک شور گرفته شده است .زمانی که کنستانتین
به امپراطوری رســید این محصوالت در جشن ها و اعیاد بســیار مصرف می شد اما مدتی

مورد اعتراض کلیسای آن زمان واقع شد و مصرف آن منع گردید و مجددا ً با سماجت مردم
مصرف آن رو به افزایش گذاشت .به طوریکه به جای آنکه این مواد را داخل روده کنند ،وارد
نیهای ضخیم میکردند و سر و ته نیها را میبستند .در اروپا هر فرد با سلیقه خود این ماده
غذایی را درست می کرد و به عمل میآورد مانند نمکسودکردن  ،دود دادن  ،خشک کردن
 ،چاشنی زدن و غیره.
تاریخچه سوسیس و کالباس در ایران
در ایران گویا سابقه تهیه سوسیس و کالباس و تبدیل آن از حالت دستی به کارخانه ای به
سال  ۱۳۰۷هجری شمسی و توسط یک فرد روس به نام افوناسو در بندرانزلی برمگردد.
در سال  ۱۳۰۹هجری شمسی ،فرد دیگری به نام لیشنیسگی که از اهالی شوروری سابق
بود و مهارتی در ساخت سوسیس و کالباس داشت با دستگاه کوچکش که روزی  ۴۰تا ۵۰
کیلوگرم می توانست سوسیس و کالباس تهیه کند در بندرانزلی به کار ادامه داد و چند سال
بعد دســتگاهش را به تهران آورد و با کمک یک نفر آلمانی و یک نفر دیگر از ارامنه به نام
آرزومان آوانسیان که از اهالی ســلماس بود کارشان را در خیابان منوچهری تهران در یک
پاساژ کوچک به کمک چهار تن از خانواده آرزومانیان شروع کردند که فرآوری آنها ،سوسیس
و کالباس و ژامبون بود و از  ۴۰تا  ۵۰کیلوگرم تجاوز نمیکرد.
همه این محصوالت به مصرف مهاجرین
روس و ارامنه می رسید .این مقدار تولید
زمانی معــادل  ۱۶تا  ۱۸ســاعت نیاز
داشــت .پس از اینهمه سختکوشی،
سرانجام لیشنیسگی به روسیه بازگشت
و کارخانه را به آقای آرزومانیان واگذار
کرد.آن زمان سوسیس و کالباس درجه
یک و بدون تقلب کیلویی  ۲۰ریال بود و
گوشت گاو به میزان  ۴۰۰تا  ۵۰۰کیلوگرم در طول هفته فرآوری میشد!
در سال  ۱۳۳۷هجری شمسی اولین کارخانه بزرگ سوسیس و کالباس در جنوب غربی تهران
واقع در یافت آباد تأسیس شد که بنیانگذار و وارث آن آقای آرزومانیان است.
البته کارخانه کوچکی هم در سال  ۱۳۰۹هجری شمسی در تهران به نام (اصل بلور) مشغول
بکار بود که تولید روزانه بسیار کمی داشت و توسط فردی به نام آقای اختیاری بنا شده بود و
بعدا ً به آقای شابلیان و سپس به آقای میکائیلیان واگذار شد.
آقای میکائیلیان را می توان وارث دومین کارخانه بزرگ سوســیس و کالباس و مجهز به
دستگاههای مدرن آن روزگار (سال  ۱۳۳۸هجری شمسی) دانست .محل کارخانه واقع در
کاظم آباد مجیدیه در شمال شرق تهران بود.
در برخی منابع نیز ذکر شده ،تهیه کالباس به صورت کنونى اما به شکل دستى و سنتى از
دوران بسیار قدیم در یونان و سپس روم و اروپاى قرون وسطى و جدید متداول بوده و با سیر
و نمک و پس از کشف جزایر ملوک چین و هند با انواع چاشنىها آن را خوشمزه مىکردهاند.
کالباس ،سوسیس ،ژامبون از مواد غذایى مورد عالقه روسها و ارامنه است .پس از انقالب
کمونیستى در شوروی  ۱۹۱۷عده زیادى از ارمنیان روسیه و نیز روسهاى سفید یا مخالف
انقالب به ایران سرازیر شدند.
ارمنیان و روسهاى ســفیدی که به ایران آمدند و در گیالن و مازندران و استرآباد و تهران
مستقر شدند با توجه به خوکهاى اهلى و وحشى در شــمال ایران و گرازهاى سانگله که
البته گوشت آنها در اروپا مرغوب نیست ،شروع به تهیه کالباس و سوسیس و ژامبون کردند.
آرزومان و میکاییلیان دو تن از ارمنیان مهاجر به ایران کارگاههایى در گیالن و سپس در تهران
تاسیس کردند و شروع به تهیه کالباس و سوسیس و ژامبون کردند.
تا آن زمان اروپاییان مقیم تهران این مواد گوشتى را از قوطىهاى کنسرو که از ارویا به ایران
فرستاده مىشد بیرون آورده و مىخوردند ،اما به زودی تولیدات ایران مورد قبول قرار گرفت
و دو مؤسسه آرزومانیان و میکاییلیان به کارخانههاى بزرگى تبدیل شدند.
شهرت کالباس و سوسیس و ژامبون ایران بدان حد بود که در جنگ دوم جهانى پس از اشغال
ایران ،انگلیسىها رسما و طى نامهای درخواست موافقت با صدور چند تن کالباس و سوسیس
ایران را به خارج برای رفع نیاز سربازان انگلیسى در آفریقا و خاور نزدیک کردند.
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آمار تولید گوشت قرمز در کشور چقدر است ؟
مرکزآمار ایران در آخرین اطالعات آماری خود در ســه ماهه اول بهار میزان تولید گوشت قرمز را  ۶۸هزار تن اعالم کرده است که طبق این آمار با کاهش
 ۲۹درصدی همراه بوده است این بدان معناســت که در سه ماهه اول سال  ۱۳۹۷میزان تولید گوشت قرمز یکصد هزار تن بوده است  .در حالی که آمار ارائه شده
تولید گوشت قرمز توسط وزارت جهادکشاورزی در سال  ، ۱۳۹۷بالغ بر  ۸۰۰هزار تن بوده است  .که با این حساب در سه ماهه نخست  ۹۷به صورت میانگین ۲۰۰
هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید شده است .
این کسری یکصدهزار تنی ،غیرقابل اغماض است  ،چرا که با وجود کمبود این حجم  ،موجب پایین آمدن عرضه این محصول در سراسر کشور و در نتیجه افزایش
قیمت و کاهش چشمگیر سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور شده است .
از دیدگاه دیگر در برنامه ششم میزان سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور برای هر نفر  ۱۲کیلوگرم در نظر گرفته شده است یعنی برای جمعیت هشتاد میلیونی
ایران میزان مصرف ساالنه باید چیزی حدود  ۹۶۰هزار تن باشد بدین معنی که هر سه ماه  ۲۴۰هزارتن گوشت قرمز در کشور نیاز است .
اگر با توجه به اطالعات مرکز آمار میزان تولید ســه ماهه کشور در سال  ۶۸ ، ۹۸هزار تن در نظر گرفته شود ،میزان واردات گوشت قرمز نتوانسته کاستی تولید
را جبران کند .
آمار مصرف سرانه محصوالت دامی از سال  1387تا 1397

آمار عملکرد تولیذات دامی در سال 1397

ارقام  :کیلوگرم در سال

عنوان

گوشت قرمس

شیرخام

گوشت طیور

تخم مرغ

عسل

1387

10/13

96/04

21/83

9/80

0/526

1388

10/90

98/11

21/99

10/01

0/605

1389

12/61

95/81

22/90

9/98

0/573

1390

11/70

97/77

24/40

9/66

0/650

1391

11/36

102/54

25/21

11/42

0/894

1392

10/99

102/28

25/16

11/12

0/927

1393

10/79

105/45

25/48

10/99

0/935

1394

11/43

109/35

26/10

10/70

0/960

1395

11/47

111/24

25/11

11/24

1/00

1396

12/11

114/85

27/01

10/98

1/07

1397

12/04

121/08

28/21

11/08

1/08

سال
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ارقام  :هزار تن

استان

گوشت قرمز

شیر

گوشت مرغ

تخم مرغ

عسل

آرربايجاىشرقي
آرربايجاىغربي
اردبيل
اصفْاى
البرز
ايالم
بَشْر
تْراى
جٌَب استاى کرهاى
چْارهحال ٍ بختياري
خراساىجٌَبي
خراساىرضَي
خراساىشوالي
خَزستاى
زًجاى
سوٌاى
سيستاى ٍ بلَچستاى
فارس
قسٍيي
قن
کردستاى
کرهاى
کرهاًشاُ
کْگيلَيِ ٍ بَيراحوذ
گلستاى
گيالى
لرستاى
هازًذراى
هرکسي
ّرهسگاى
ّ Foodوذاى
يسد

50/53
46/29
29/25
45/34
10/84
15/11
7/79
31/94
12/24
20/98
13/71
71/33
15/24
41/38
14/13
13/45
20/29
60/26
25/78
8/32
20/95
21/14
23/27
10/91
27/67
24/31
27/81
46/43
23/21
6/74
28/79
14/03
829/55

535/42
380/96
269/39
1308/87
391/37
89/77
40/04
1167/28
54/88
258/75
112/74
1019/28
101/12
332/68
147/58
159/42
72/88
610/54
548/82
137/80
117/91
216/97
221/91
74/39
368/84
181/44
243/42
493/01
290/69
25/78
369/84
244/78

76/8
90/2
43/9
166/2
13/2
42/2
32/8
52/3
1/4
25/1
55/7
147/4
16/4
79
50/5
48/6
31/1
147/2
54/1
24/2
77/8
54
53/9
10/5
224/6
191/9
72/8
264
59/7
33/3
50/4
63/8

89/14
12/50
8/37
94/01
75/92
1/26
1/01
139/87
1/50
3/20
14/56
102/40
2/02
7/79
11/15
18/09
4/69
48/09
53/55
24/00
7/70
14/36
12/63
2/93
29/30
17/15
9/91
13/76
37/16
0/93
17/46
25/09

13/317
20/219
5/832
3/994
0/386
0/921
0/526
1/005
0/314
1/244
0/168
2/638
2/216
3/103
1/076
0/291
0/058
7/451
0/954
0/315
1/345
0/781
4/376
0/955
1/170
5/014
1/971
5/097
0/756
0/309
2/425
0/270

جمعكل
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2355

901/48

90/495
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رئیس اتاق بازرگانی بیرجند تأکید کرد:

تسهیل روند صادرات به افغانستان زمینه ساز کاهش قیمت تمام شده کاال

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند گفت :تسهیل
روند تجارت و مبادله کاال با کشور افغانستان نقش
بسیار مؤثری در کاهش قیمت تمام شده کاالهای
مورد مبادله خواهد داشت.
محسن احتشام در کمیسیون مدیریت واردات،
توسعه صادرات ،حمل و نقل و ترانزیت و گمرک
اتاق بازرگانی بیرجند بیان کــرد :برای موفقیت
بیشــتر در ارتباطات بازرگانی با همسایگان باید
شناخت بیشتری از بازار افغانستان و محیط کسب
و کار در این کشور داشته باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
بیرجند با اشاره به نمایشگاه محصوالت ایران در
مزار شــریف ادامه داد :روز به روز نیازهای کشور
افغانســتان افزایش مییابد و تمایل آنان به وارد
کردن کاال از ایران است.

اســتفاده از تــوان فنی و مهندســی
خراسانجنوبی در افغانستان

خامه زر بــا بیان اینکــه خراســانجنوبی در
یک کریدور مهم کشور واقع شــده است ،افزود:
تمایل بر این اســت که از توان فنی و مهندســی
خراسانجنوبی در حوزه تولید مسکن و تولید برق
نیز در افغانستان استفاده کنیم.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی
خراســان جنوبی با بیان اینکــه بخش اعظمی از

توجه به کشت فرا سرزمینی در ارتباط با
افغانستان
محمدعلــی بیجــاری ،مدیرتوســعه بازرگانی
سازمان جهاد کشاورزی خراسانجنوبی نیز در این
زمینه اظهار کرد :یک اتفاق بسیار مهم در تجارت
و تبادالت با افغانستان بحث کشت فراسرزمینی به
ویژه در زمینه محصول چغدر قند است.
وی با اشاره به ضرورت رونق گرفتن گردشگری
بین ایران و افغانســتان بیان کرد :باید شرایط به
گونهای پیش رود که از خراســانجنوبی و ایران
به فرا و از فراه گردشگر به خراسانجنوبی بیاید.
مدیر توســعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی
خراسانجنوبی یادآور شد :در زمینه صادرات دام
از کشــور افغانســتان و موضوع گواهی بهداشت
از مبــدأ کاالها نیز بایــد رایزنیهایی با کشــور
افغانستان و متولیان امر داشته باشیم.
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بازاریابی مشــکل واحدهــای تولیدی
خراسانجنوبی
رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی بیرجندیادآور شــد :این موضوع در
خراســانجنوبی که بیشــتر واحدهای تولیدی و
صنعتی خراســانجنوبی صــادرات محور بوده و
عمده آنان با مشــکل بازاریابی رو به رو هستند از
اهمیت بیشتری برخوردار است.
علیرضا خامــه زر ،رئیس کمیســیون مدیریت
واردات ،توســعه صادرات ،حمل و نقل ،تزانزیت
و گمرک اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه
گفت :تمایل بر این اســت فرهنگ مصرف ،تأثیر
انتخابات افغانستان بر روند تجارت و سایر سؤاالت

اشارهای به پتانسیلهای خراسانجنوبی
وی با اشاره به پتانسیلهای خراسانجنوبی بیان
کرد :در حوزه تولید مــرغ و تخم مرغ  ۸۰درصد
مازاد مصرف استان تولید داریم و در حوزه معدن و
پرورش شتر و صنعت نیز ظرفیتهای بسیار خوبی
در خراسانجنوبی وجود دارد.
رئیــس کمیســیون مدیریت واردات ،توســعه
صــادرات ،حمــل و نقــل ،ترانزیــت و گمرک
اتــاق بازرگانــی بیرجند با اشــاره بــه ظرفیت
خراسانجنوبی در حوزه تولید ســیمان و تایر و
کاشی ادامه داد :از این ظرفیت نیز میتوان برای
مبادله با کشور افغانستان استفاده کرد که به ویژه
در مورد ســیمان این موضوع از اهمیت ویژهای
برخوردار است.

41

Food Industry Magazine

تسهیل روند مبادله قیمت تمام شده کاال
را کاهش میدهد
احتشام افزود :بیشک تســهیل روند تجارت و
مبادله کاال با کشور افغانستان نقش بسیار مهم و
مؤثری در کاهش قیمت تمام شده کاالهای مورد
مبادله خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه باید این امکان ایجاد شود
که کاالی خراســانجنوبی بیش از گذشــته در
افغانستان شناخته شــود ،بیان کرد :این موضوع
از آن جهت حائز اهمیت است که الفبای تجارت
و بازاریابی شناســاندن کاال و محصــول در بازار
هدف است.

در ذهن فعاالن اقتصادی پاسخ داده شود.

مشــتقات نفتی از مرز ماهیرود وارد افغانســتان
میشود ،گفت :خراســانجنوبی در مرز ماهیرود
خدمات دهنده به سایر استانهای کشور است.
خامه زر با اشــاره بــه برخــی از اتفاقات چون
ممانعت از ورود برخی از کاالها به کشور افغانستان
که گاه به طور متنــاوب رخ میدهد ،اظهار کرد:
به عنوان مثال در ســال گذشته برای مدتی ورود
چهار قلم کاال به افغانســتان ممنوع شــد که این
موضوع برای صادر کنندگان مشکالت عدیدهای
ایجاد کرد.
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فرصت های تجاری ایران با قطر
تحریم کشــور قطر توسط چند کشور عربی
که در سال گذشته آغاز شد فرصتی استثنائی پیش
روی ایران و صادرکنندگان و تجار ایرانی قرار داد تا
صادرات کاالهای ایرانی به این کشور را افزایش داده
و فروشگاههای قطر را با محصوالت ایرانی پر کنند.
حدود 4.9میلیارد دالر از کاالهای وارداتی به کشور
قطر از طریق کشورهای عربستان ،امارات ،بحرین،
یمن و مصر تامین میشده است.
علیرغم جلسات متعددی که بین دولت و انجمن
ها و تشــکل ها برگزار شد و قرار شــد لیستی از
محصوالت موردنیاز قطر تهیه و در اختیار قطر قرار
گیرد اما متاسفانه این بار نیز ایران نتوانست به نحو
قابل قبولی از این فرصت فراهم شــده بهر برداری
نماید و کشور ترکیه گوی ســبقت را در صادرات
به قطر ربود.
یکــی از دالیل اصلی این نوع فرصت ســوزی ها
قوانین دســت و پاگیر وموانعی است که همواره بر
سر راه صادرکنندگان ایرانی وجود دارد در حالیکه
کشــور ترکیه از این لحاظ شرایطی به مراتب بهتر
از ایران دارد .زمانی که ما درگیر بروکراســی های
اداری و برگزاری جلســات و نشست های متعدد
در خصوص صادرات به قطر بودیم کشور رقیب به
سرعت بازارهای قطر را از محصوالت مختلف مورد
نیاز این کشــور پر کرد و این گونه فرصت سوزی
ها در کشور ما در شــرایطی که با بحران اقتصادی
مواجهیم جای بسی تامل و بازنگری عمیق از سوی
مسئولین محترم و متولیان امر دارد.
بعالوه برخی مســائل مربوط به تحریم ها که بر
جابجایی پول بین دو کشــور تاثیر گذاشت نیز از
دیگر عواملی بود که باعث توفیق بیشتر کشور ترکیه
در این امر شد .مشکل دیگری که وجود دارد مسئله
محدودیت های تردد کشتی های ایران بین بنادر
ایران و قطر است که ارسال محموله های ایرانی را با
مشکل مواجه می کند و نیز صدور روادید برای تجار
ایرانی از سوی کشور قطر از دیگر موانع موجود برای
صادرات کاالهای ایرانی می باشد.
در حال حاضر حدود  60شرکت فعال در ترکیه
در زمینه صادرات به قطر فعالیت می کنند و کشور
ترکیه با قطر مناســبات سیاســی و تجاری خوبی
دارد .اما یکی از مزیت های کشور ما نسبت به ترکیه
اینست که صادرات از ترکیه به قطر فقط از طریق
هوایی امکانپذیر است در حالیکه صادرات ما به قطر
از طریــق بنادر هم انجام می گیــرد .در صورتیکه
مسیر جدید تردد کشتی ها راه اندازی شود بخش
محموله برای
ارسال
تردد و
عمده ای از مشــکالت
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ایران رفع خواهد شد.
محصوالت ایرانی در بازار قطر بســیار پرطرفدار
اســت و کیفتی قابــل رقابت با محصــوالت دیگر
کشورها دارد .آمار گمرک ایران حاکی از صادرات
بیش از  ۱۱۸هزارتن کاال به این کشور در سال ۹۵
از سوی ایران است .بر اساس این آمار ،در سال ۹۵
به میزان  ۱۱۸هزار و  ۶۵۱تــن کاال به ارزش ۲۸
میلیون و  ۴۱۶هزار دالر از ایران به قطر صادر شده
است که عمدهترین کاالهای صادراتی به قطر طی
این مدت پسته تازه یا خشک ،مغز پسته ،زعفران
 ،محصوالتی از آهن یا فوالد  ،ســایر حیوانات زنده
از نوع گوسفند ،سیمانهای پودر نشده موسوم به
کلینکر ،سایر کفپوشها به جز گبه از پشم یا موی
نرم (کرک) حیوان ،بوده است.
یکی از مزیت های بالقوه مــا در صادرات به قطر
میوه جات و صیفی جات و سبزیجات است که اگر
کانتینرهای یخچال دار مناسب فرهم گردد در این
بخش می توانیم ســهم عمده ای از صادرات را به
خود اختصاص دهیم.
مستمر باشد و
Magazineپایدار
حضور ما در بازار قطر باید
و Food
Industry
بعالوه باید نیازهای دقیق این کشور و محصوالتی
که برای قطری ها جذاب است شناسایی شود و نیز
ببینیم خالء ایجاد شــده در خصوص عدم ارسال
محصوالت از کشــورهای عربســتان و امارات به
کشور قطر بیشتر در مورد چه محصوالتی است تا
بتوانیم این خالء را به سرعت پر کنیم .مواد غذایی،
ســبزیجات ،دام و مواد معدنی عمــده کاالهایی

هستند که قبال از عربستان و امارات وارد کشور قطر
می شــدند و اکنون از مزیت های مهم صادراتی ما
محسوب می شوند.
یکی از نکات مهم در گسترش صادرات محصوالت
ایرانی بهبود و افزایش استانداردهای بسته بندی به
نحوی است که قابل رقابت با محصوالت خوب دیگر
کشورهای دنیا باشد.
لزوم ورود ســریع به بازار قطر و تامین نیازهای
این کشــور ،رفع موانع صادراتی و کاهش عوارض
مربوطه و تســهیل مراودات تجاری بین بازرگانان
ایرانی و تجار قطری باید در دســتور کار قرار گیرد
و هرچه ســریعتر برای رفع مشکالت موجود چاره
اندیشی گردد.
دکتر مهدی کریمی تفرشی رئیس هیات
مدیره اتحادیه تعاونی های توزیع و فروش
محصوالت غذایی ،رئیس هیات مدیره
خانه صنعت ،معدن وتجــارت جوانان
تهران ،رئیس هیات مدیره تعاونی تولید
کنندگان محصوالت غذایی ،عضو هیات
مدیره کنفدراســیون صنعــت ایران،
نائب رئیس هیــات مدیره انجمن علوم
و فناوری غالت ایران ،مشــاور عالی در
کمیته فناوریهای نو کمیسیون صنایع و
معادن مجلس شورای اسالمی ،کارآفرین
برتر جهاناسالم
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دبیر انجمن صنایع قند و شکر:

صادرات آبنبات با ارز دولتی ،سودجویی به نام مردم است

در حالیکه سرپرست سازمان توسعه تجارت
از صادرات  ۱۲۰میلیون دالر آبنبات خبر داده که
با استفاده از شکر دولتی تولید شدهاند ،دبیر انجمن
صنفی صنایع قند و شکر اعالم کرد که این درست
نیست که شــکر به نام مردم و با ارز دولتی وارد و
تبدیل به آبنبات صادراتی بــه نفع عدهای خاص
شــود .این افراد باید مابهالتفاوت ارز دولتی و آزاد
که به جیــب زدهاند را باز گرداننــد .در این رابطه
بهمــن دانایی -دبیر انجمن صنفــی صنایع قند و
شکر -اعالم کرد که شــاید استفاده از شکر دولتی
برای تولید آبنبات تخلف نباشــد اما به هیچ وجه
درست نیست که به نام مردم و تأمین امنیت غذایی
برای آنها ،شکر دولتی با ارز یارانهای  ۴,۲۰۰تومانی
وارد کنیم و آبنبات تولید شــده از آن را با ارز آزاد
صادر کنیم ،چرا که این مسئله تنها به سود عدهای
خاص است.وی افزود :در حال حاضر صنایع قند و
شکر و شرکت بازرگانی دولتی ایران شکر وارداتی
خود را براســاس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار،
کیلویی  ۴۰۰۰تومان برای مصرف مردم و کیلویی
 ۳,۴۰۰تومان برای صنف و صنعت عرضه میکنند
و تولیدکننــدگان آبنبات با همیــن قیمت قانونی

خود را صادر کنند ،اجازه واردات شــکر با ارز آزاد
را به صورت ورود موقت بدهند تا آنها ضمن تأمین
مواد اولیه مورد نیازشان ،بتواند با قیمت منطقی و
عادالنه تولیدشان را صادر کند.

شــکر را از این طریق تأمین کردهاند.دانایی ادامه
داد :چرا باید شکر با نرخ  ۴۲۰۰تومانی به نام سفره
مردم ،وارد کشور شــود و به جیب عدهای برود که
میخواهند از این طریق ،ســود بیشتری به جیب
خود بزنند؟! چرا که اختالف شــکر وارداتی با ارز
 ۴۲۰۰تومانی با صادرات آبنبات با ارز آزاد ،از جیب
دولت و مردم به جیب عدهای خاص رفته اســت و
این مسئله به هیچ وجه درست نیست و باید به آن
رسیدگی شود.دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر
تصریح کرد :راهکار این است که به تولیدکنندگان
چنیــن محصوالتی که میخواهنــد کاالی نهایی

تولیدکنندگان شیرینی و شکالت هم شکر
دولتی گرفتند!
دانایی با اشاره به ادعای انجمن شیرینی و شکالت
مبنی بر اینکه کمبود شکر خود را از بازار آزاد تهیه
کردیم ،گفت :به هیچ وجه این ادعا صحت ندارد و
شــرکت بازرگانی و صنایع قند و شکر ،شکر مورد
نیاز تولیدکنندگان شیرینی و شکالت تأمین کردند
و لیست آنها در شــرکت بازرگانی دولتی ایرانی به
صورت شفاف وجود دارد و همه این معامالت با نرخ
مصوب بوده است .البته این اتفاق هم برای صنف و
صنعتی که محصوالتش صادر میشود ،نباید بیافتد.
وی اظهار کرد :در شــرایط کنونی صادرکنندگان
آبنبات که از ارز دولتی شکر اســتفاده کردند باید
مابهالتفاوت آن را تا ارز آزاد ،به دولت بازگردانند و
از این پس برای تولید کاالهای صادراتی ،راهکاری
همچون اجازه ورود موقت با نرخ آزاد اندیشیده شود.

دبیرکل خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران:
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دبیــرکل خانه صنعــت ،معدن و
تجارت ایــران گفت :دربــاره مالیات بر
ارزش افزوده تاکنــون خیلی حرف زده
ایم و می خواهیم که این مالیات توسط
صندوق های الکترونیک و توسط مصرف
کنندگان کاال پرداخت شود و واحدهای
تولیدی تبدیل به بنگاه های جمع آوری
مالیات نشوند.
محمدرضــا مرتضــوی در همایــش
بزرگداشــت صنعت و معدن در کرمان
اظهار کرد :پاسخ ما به تحریمها تالش بیشتر و روی آوردن به ساخت داخل است
که قدم های بزرگی در این زمینه برداشــته شده و رسیدن به اهداف ،حمایت
همه جانبه بخش های مختلف را می طلبد.وی با تاکید بر اینکه منابستی ندارد
واحد پتروشــیمی برای دســتکاری در قیمت و بورس تولیدات خود را پایین
بیاورد و در شرایط حساس کنونی باید قاطعانه جلوی این امور بایستیم تصریح
کرد :جلوگیری از تبانی و ســازماندهی در فســادهای بزرگ مالی در بانک ها
یک وظیفه ملی است و نباید شــاهد محاکمه های چند هزار میلیاردی باشیم

و امیدواریم با حساســیتی که بعد از این به خرج می دهیم شــاهد این فجایع
نباشیم.مرتضوی بیان کرد :شرکت های بزرگ در اقتصاد به عنوان پیشران ،نقش
و وظیفه مهمی دارند و باید شرایطی ایجاد کنند که تولیدکنندگان کوچک و
متوسط بتوانند بهره وری از منابع را داشــته باشند.وی افزود :در شرایطی که
درباره بهبود وضعیت تولید صحبت می کنیم ،معنی ندارد کاالی تولیدکننده در
گمرک رسوب کند و باید گمرکها شرایطی به وجود آورند که به راحتی کاال را
ترخیص کنیم.وی بیان کرد :جدا شدن بخش تامین و توزیع کاالهای اساسی از
وزارت کشاورزی به وزارت صمت اتفاق خوبی بود که سپردن این کار به وزارت
کشاورزی در زمان گذشته خیانت بود و امیدواریم با این تفکیک سفره کارگران
رنگین تر شــود.دبیرکل خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران با تاکید بر اینکه
داشتن برنامه ،کار شبانه روزی و دست پاکی در این شرایط می تواند کشور را
نجات دهد افزود :ما از آمریکا و تحریم نمی ترسیم ،اما از کسانی که در قایق در
حال عبور در دریای طوفانی می خواهند با میخ آن را سوراخ کنند ،می ترسیم
و باید از کار آنها جلوگیری کرد.مرتضوی در ادامه اظهار کرد :با تغییری که در
دســتگاه قضائی به وجود آمد ،ما فعاالن اقتصادی امیدوارانه تر نگاه می کنیم
زیرا خوشبختانه رییس قوه قضائیه رویکرد مناسب و هوشمندانه ای نسبت به
مسائل تولید ،کارگر و … دارد.
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از گالیه کشاورزان تا صحبت های کارشناسان
برای ارتقاء کیفیت نان

مرداد ماه 98

چرا از کیفیت نان
کم میشود؟

بهترین فاکتور بــرای کیفیت نان ،آموزش
کارگران نانوایی است
حسن حنان قائم مقام شــرکت بازرگانی دولتی
ایران ،در خصوص کیفیــت نان گفت :گندم ،آرد و
نان یک زنجیره به هم پیوسته است که اگر در هر
مرحله رعایت استاندارد نادیده گرفته شود ،محصول
نهایی آسیب دیده و در نتیجه از کیفیت آن کاسته
می شود.
وی با بیان اینکه ساختار کشت گندم باید اصالح
شود ،افزود :حدود  ۴۰درصد گندم کشور از کیفیت
خوب ۴۰ ،درصد از کیفیت متوسط و  ۲۰درصد از
کیفیت ضعیف برخوردار اســت که این موضوع بر
Food Industry
Magazineدارد.
کیفیت آرد تاثیر بسزایی
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نان در کشور جایگاه ویژه و با ارزشی دارد که از این رو دولت و دستگاههای
مرتبط باید نظارت دقیقتر و جدی تری بر روی کیفیت این محصول داشته باشند.
ایران یکی از پر مصرف ترین کشورها در زمینه مصرف نان محسوب می شود که
غذای اصلی مردم کشورمان را تشکیل میدهد .نان را می توان یک وعده غذایی
کامل دانست که قوت غالب مردم به شمار میرود و بیش از  ۸۰درصد کالری۶۰ ،
درصد انرژی ۵۰ ،درصد ویتامین و  ۴۰درصد پروتئین مورد نیاز بدن تمامی افراد
جامعه با مصرف آن تأمین میشود که از این رو جایگاه ویژه ای در میان مردم دارد
که این موضوع سبب می شود کیفیت این محصول در کشور به طور جد با نظارت
همراه بوده و دولت و دستگاههای مرتبط نیز باید در تولید نان باکیفیت توجه الزم
را داشته باشند.اما با توجه به این موضوع ،متاسفانه کیفیت نان در ایران نسبت به
سال های گذشته مسیر نزولی را در پیش گرفته که دلیل این امر را می توان به
زنجبره تولید یعنی گندم ،آرد و پخت آن مرتبط دانست و نمی توان این مشکل را
بر گردن یک صنف انداخت و آنها را مورد بازخواست قرار داد.

قائم مقام شــرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح
کرد :نگه داری آرد در خبازی یکی از عوامل اصلی
برای کیفیت نان است و نانوایان باید به این فاکتور
اهمیت بدهند تا خروجــی محصول که همان نان
است با کیفیت باشد.
بهترینFoodفاکتور برای
حنان ادامه داد :از ایــن رو
Industry Magazine
افزایش کیفیت نان آموزش کارگران نانوایی است،
چرا که عمــل آوری و تهیه خمیر و حتی آب مورد
استفاده برای تولید نان بسیار مهم بوده و حدود ۸۰
درصد کیفیت نان را تشکیل میدهد.
گرمای هوا ،کیفیت نان را کاهش داد
محمد جــواد کرمــی رئیس اتحادیــه نانهای
فانتزی(حجیم و نیمه حجیم) ،درباره افت کیفیت

نان افزود :باتوجه به گرمای هوا ،افت کیفیت آرد در
تابستان امری طبیعی است.
وی در ادامه از راهکارهای موجود برای باالبردن
کیفیت نان خبــرداد و اظهار کرد :دولت با اختالط
گندمهای کیفی استانهای خوزستان ،گلستان و
فارس با گندمهای کیفیت پایین میتوانند از افت
کیفیت آرد نان ،جلوگیری کنند و در غیر اینصورت
بدیهی اســت که کیفیت نان در فصل تابستان به
سبب ضعیف بودن آرد کاهش یابد.
کرمی با تاکید بر اینکه آهنگ واردات گندم ،باید
تندتر شــود ،افزود :این امر سبب میشود تا نان با
کیفیت تری در اختیار مردم قرار گیرد.
رئیس اتحادیه نانهــای فانتزی(حجیم و نیمه
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حجیم) تصریح کرد :درســت است که ما در تولید
گندم خودکفا هستیم ،اما باید همگام با کشورهای
دیگر در جهت کیفیت گندم حرکت کنیم ،بنابراین
باید گندمی با کیفیت وارد کشور کنیم.
کرمی با اشــاره به اینکه اکنون ما به کشور عراق
و افغانستان آرد صادر میکنیم ،افزود :اگر این آرد
با کیفیت مناســب صادر شود بطور قطع ،از کشور
ترکیه پیشی میگیریم چرا که کشور عراق ،تمایل
دارد که از ما آرد خریداری کند ،اما به علت کیفیت
آردمان ،گرایش بیشتر به کشور ترکیه است.
رئیس اتحادیه نانهــای فانتزی(حجیم و نیمه
حجیم) با تاکید بر اینکه کشــور فرانســه ،یکی از
قطبهــای گندم در تمام دنیاســت ،افــزود :این
کشور ،گندم را از کشــورهای دیگر وارد میکند تا

هم بتواند صنایع داخلی اش را تامین کند و هم آرد
را با کیفیت صادر کند و از این رو بتواند مشــتری
مداری خود را بدرستی انجام دهد که البته ما هم از
این قاعده مستثی نیستیم.
وی ادامه داد :برای اینکه یک نان با کیفیت پخته
شــود باید گندم های ضعیف و قوی با هم ترکیب
شوند .شرکت های غله و خدمات بازرگانی مناطق
در این زمینه باید برنامه ریزی کنند تا هرچه زودتر
مشکل کیفیت پایین آرد و نان در فصل گرما رفع
شــود.کرمی تصریح کرد :دولت گندم را یک هزار
و  ۷۵۰تومان از کشــاورز خریداری می کند و به
قیمت  ۶۶۵تومان در اختیار نانواییهای یارانه پز و
 ۹۰۰تومان آزاد پز و یک هزار و  ۸۵۰تومان به به
واحدصنفی و صنعت مانند کارخانه های ماکارونی،

امتناع کشاورزان از عرضه گندم به مراکز دولتی

وی تصریح کرد :خسارت سن معمولی گندم در کشور به  ۲صورت کمی
و کیفی است ،به این صورت که در خسارت کمی تعداد بوته در واحد سطح
کاهش می یابد اما در خســارت آرد حاصله از گندم های سن زده به علت
تخریب گلوتن فاقدخواص نانوایی می شود.
مدیرعامل شــرکت غله و خدمات بازرگانی منطقــه  ۱۱اظهار کرد :اگر
آموزش و ارتقای مهارت کارگران ،واحدهای نانوایی و آردســازی ،بهبود و
اصالح فرآیند تولید محصول گندم ،بهسازی و بازسازی تجهیزات و دستگاه
های کارخانجات آردســازی واحدهای نانوایی و از طرفی اختالط مناسب
گندم ها در مراکز ذخیره سازی ،سیلوها و انبارهای مکانیزه ،اصالح سیستم
های حمل و نقل و غنی سازی و استراحت آرد و تمامیت درصدهای سبوس
گیری انواع آردهای تولیدی به ویــژه آرد خبازی ،افزایش بهبود دهنده ها
در فرآیند تبدیل آرد و تهیه نان ،چگونگی به عمل آوری خمیر و استراحت
نان و سایر موارد مرتبط به تولید آرد و تهیه نان از جمیع جهات که به شکل
های علمی بررسی و کارشناسی شده مورد توجه و مدنظر قرار گرفته شود،
در کیفیت آرد و نان تولیدی هیچگونه مشکلی وجود نخواهد داشت.
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حجت اله بیرانوند سرپرست شــرکت فله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۲
استان لرستان  ،با بیان اینکه در بحث کیفیت نان  ۳عمل خیلی مهم است،
گفت :در مرحله اول برای کیفیت نان بحث اصالح کشت گندم مد نظر است
که شامل مراحل کاشت ،داشت و برداشت می شود و این موضوع می تواند
به کیفیت گندم که در راس زنجیره نان قرار دارد ،کمک کند .البته مراحل
بعد که شامل آرد مرغوب و شاترهای نانوایی ها است هم باید توجه کرد.
وی افزود :مشکالتی در بخش گندم وجود دارد که این موضوع می تواند
با تعیین قیمت های متغیر برای خرید گندم یک فرهنگ ســازی را برای
کشاورزان ایجاد کند تا انگیزه ای برای افزایش کیفیت گندم ایجاد شود.
سرپرست شرکت فله و خدمات بازرگانی منطقه  ۱۲استان لرستان با بیان
اینکه کارخانه های تولید آرد باید از تکنولوژی روز اســتفاده کنند ،تصریح
کرد :ماشــین آالت قدیمی و به کار نگرفتن تکنولوژی های روز دنیا ،یکی
از عوامل مهم در پایین آمدن کیفیت آرد است که به تبع در تولید نان نیز
تاثیر دارد.
به گفته وی هم اکنون  ۷۰درصد آرد کشور از کیفیت مطلوبی برخوردار
است.
مبارزه به موقع با آفات گندم سبب ارتقای کیفیت گندم ،آرد و نان میشود
غالمعلی گنجعلی مدیرعامل شــرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۱
(سیستان و بلوچســتان) گفت :مبارزه به موقع با آفات گندم سبب ارتقای
کیفیت گندم ،آرد و نان میشود.
مدیرعامل شــرکت غله و خدمات بازرگانی منطقــه  ۱۱افزود :بیماری
فوزاریوم سنبله گندم به دلیل تولید توکسین (سم قارچ عامل) در دانه های
گندم ،خوشه گندم را آلوده و بذرها را چروکیده می کند که در نهایت کیفیت
گندم را از بین برده و آرد اســتحصالی و نان تولیدی دچار مشکل می شود
که بروز مشکالت گوارشی انسان و دام و سرطان را به آن نسبت می دهد.
گنجعلی تصریح کرد :هر نهاد و ســازمانی که متولی بخشــی از اقدامات
کاشت ،داشت و برداشت فرآیند گندم است ،چنانچه به موقع وظایف خود
را انجام دهد در ارتقای کیفیت محصول به عنوان مواد اولیه نان تاثیر گذار
است و ریزش و ضایعات این مائده الهی را به حداقل خواهد رساند.

بیسکوییت و … قرار میدهد ،از این رو چند نرخی
بودن قیمت گندم و آرد منطقی نیســت و ســبب
ایجاد رانت های زیادی می شــود که از این رو به
نظر میرسد با یکسان سازی نرخ گندم و آرد و به
سبب قرار گرفتن رقابت سالم میان نانوایان شاهد
افزایش کیفیت ،قیمت منطقی نان و حذف رانت و
سودجویی افراد باشیم.
رئیس اتحادیه نان هــای فانتزی(حجیم و نیمه
حجیم) اظهار کرد :اگر می خواهیم صنعت سالمی
داشته باشیم باید دولت گندم را به قیمت تمام شده
و به یک نرخ در اختیار همه قــرار دهد تا کیفیت
گندم ،آرد و نان افزایش یابد و رقابت سالمی میان
کشــاورز ،کارخانه ها و واحدهای پخت نان ایجاد
شود و شاهد تحول خوبی در بخش آرد و نان باشیم.
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فائو در تازه ترین گزارش اعالم کرد؛

کاهش قیمت جهانی
مواد خوراکی در ماه ژوئن
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سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در تازهترین گزارش خود از کاهش قیمت جهانی مواد خوراکی
در ماه ژوئن (منتهی به  ۹تیرماه) خبر داد  .به گزارش ماهنامه صنعت غذا؛ به نقل از دفترنمایندگی فائو در ایران،
علیرغم افزایش قیمت ذرت در ماه ژوئن ،افت قیمت محصوالت لبنی و روغنهای گیاهی توانست تاحدی تأثیر
ناشی از افزایش قیمت ذرت را جبران کند و در نتیجه شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه ژوئن سال
 ۲۰۱۹میالدی تقریباً ثابت ماند.شاخص قیمت مواد غذایی فائو که تغییرات ماهانه قیمتهای مواد
غذایی در سطح تجارت بینالمللی را میسنجد ،در ماه ژوئن سال  ۲۰۱۹برابر با عدد  ۱۷۳بود
که  ۰.۳درصد کمتر از ماه پیش از آن (مِی) بوده است.با این حال ،شاخص قیمت غالت فائو
در ماه ژوئن  ۶.۷درصد رشد داشته است .این رشد قیمت به خاطر محدودیت صادرات ذرت
از سوی صادرکنندگان آمریکایی بوده است ،این محدودیت اثراتی جانبی بر افزایش قیمت
گندم نیز داشته است .اما قیمت برنج تا حد زیادی ثابت مانده است.شاخص قیمت شکر
فائو در ماه ژوئن نیز نسبت به ماه پیش از آن  ۴.۲درصد افزایش داشته است ،مسئلهای
که تا حد زیادی متأثر از افزایش نــرخ برابری «ریال برزیل» در مقابل دالر آمریکا بوده
است.اما در مقابل ،شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو کاهشی  ۱۱.۹درصدی داشته
است که اولین کاهش طی پنج ماه گذشته بود .این کاهش قیمت به علت کاهش تقاضای
بازار برای پنیر و کره بوده است.آمارهای فائو همچنین نشان دهنده کاهش  ۱.۶درصدی
شاخص قیمت سبزیجات در ماه ژوئن اســت .در این دستهبندی ،قیمتهای روغن پالم و
سویا در پی کاهش تقاضای جهانی برای واردات این دو محصول و پیشبینی عرضه فراوان آن،
کاهش داشته است.شاخص قیمت مواد گوشتی فائو نیز طی ماه ژوئن در مقایسه با ماه پیش از آن
 ۱.۵درصد افزایش داشته است .این افزایش قیمت ناشی از تقاضای زیاد برای واردات تخم مرغ ،گوشت
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ماکیان و دیگر محصوالت گوشتی از سوی کشورهای شرق آسیا بوده است.
پیشبینی جدید فائو از تولید غالت در سال  ۲۰۱۹میالدی
فائو در گزارشی دیگر از افزایش  ۱.۲درصدی تولید جهانی غالت در سال  ۲۰۱۹میالدی خبر داد .فائو پیش بینی کرد
که تولید جهانی غالت در سال آینده میالدی به  ۲میلیارد و  ۶۸۵میلیون تن افزایش یابد.
طبق پیشبینی فائو ،تولید جهانی گندم در ســال آینده میالدی با افزایشی  ۵.۶درصدی به  ۷۷۱میلیون
تن خواهد رسید که تا حد زیادی ناشی از افزایش تولید گندم در هند است .همچنین فائو در پیشبینی
خود از ثابت ماندن میزان تولید جهانی برنج در سال آتی ( ۵۱۶میلیون تن) در مقایسه با سال جاری
میالدی خبر داد.
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فائو :افزایش تعداد گرسنگان جهان
برای سومین سال متوالی

 ۸۲۰میلیون نفر غذا
برای خوردن ندارند
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نابســنده هســتند .عالوه بر ]تغییرات[ اقلیمی و منازعات ،کند شــدن رشد
اقتصادی و افول اقتصادی نیز در این مســئله دخیل هســتند .از سال ،۲۰۱۱
نیمی از کشــورهایی که به خاطر کاهش رشد یا رکود اقتصادی شاهد افزایش
گرسنگی بودهاند ،در آفریقا قرار داشتهاند.بیشترین افراد دارای تغذیه نابسنده
(بیش از  ۵۰۰میلیون نفر) در آسیا و عمدتا در کشورهای جنوبی این قاره زندگی
میکنند .آسیا به همراه آفریقا دارای بیشترین ســهم انواع اشکال سوءتغذیه
هســتند.عالوه بر آن ،آسیا و آفریقا میزبان حدود ســه چهارم تمامی کودکان
دارای اضافه وزن در جهان هســتند ،مسئلهای که ناشی از داشتن رژیم غذایی
ناسالم است.طبق این گزارش تخمین زده میشود که بیش از  ۲میلیارد نفر از
مردمان جهان ،عمدتا در کشورهای با درآمد پایین و متوسط ،دسترسی منظمی
به غذای ســالم ،مغذی و کافی ندارند .با این حال ،مسئله دسترسی نامنظم به
غذای ســالم ،مغذی و کافی از جمله چالشهایی است که حتی کشورهای با
درآمد باال نیز با آن مواجه هستد.
آمار و اطالعات کلیدی:
تعداد افراد گرسنه در جهان در سال  ۲۰۱۸برابر با  ۸۲۱٫۶میلیون نفر یا یک
نفر از هر  ۹نفر ساکن کره خاکی است.
تعداد گرسنگان در آسیا ۵۱۳٫۹ :میلیون نفر
تعدد گرسنگان در آفریقا ۲۵۶٫۱ :میلیون نفر
تعداد گرسنگان در آمریکای التین و منطقه کارائیب ۴۲٫۵ :میلیون نفر
تعداد افرادی که کم وبیش یا شــدیدا دچار عدم امنیت غذایی هســتند۲ :
میلیارد نفر ( ۲۶٫۴درصد جمعیت جهان)
تعداد نوزدانی که با وزن کم به دنیا میآینــد ۲۰٫۵ :میلیون نفر (یک از هر
 ۷نوزاد)
تعداد کودکان زیر  ۵سال که اضافه وزن دارند ۴۰ :میلیون نفر ( ۵٫۹درصد)
تعداد کودکان در سن مدرسه و نوجوانان که اضافه وزن دارند ۳۳۸ :میلیون نفر
تعداد بزرگســاالن گرفتار چاقی ۶۷۲ :میلیون نفــر ( ۱۳درصد ،یک از هر ۸
بزرگسال)
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ســازمان خواربار و کشــاورزی ملل متحد (فائو) اعالم کرد که تعداد
گرسنگان جهان برای سومین سال متوالی افزایش یافت به طوری که ۸۲۰
میلیون نفر در سال  ۲۰۱۸غذا برای خوردن نداشتند.
به گزارش فائو تازهترین گزارش مشترک سازمان خواربار و کشاورزی ملل
متحد (فائو) و دیگر نهادهای سازمان ملل درباره وضعیت امنیت غذایی و تغذیه
در جهان نشان میدهد که به طور تقریبی  ۸۲۰میلیون نفر از مردمان کره خاکی
طی سال  ۲۰۱۸میالدی غذای کافی برای خوردن نداشتهاند .این عدد نسبت
به سال پیش از آن که  ۸۱۱میلیون نفر برآورد شده بود ،افزایش داشته است.
این سومین سال متوالی است که شمار گرسنگان جهان در حال افزایش است.
طبق تازهترین نسخه گزارش «وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در جهان» که
شامگاه دوشنبه در نیویورک از آن رونمایی شد ،روند کاهش شمار نوزدانی که
در هنگام تولد وزن کمی دارند ،بسیار کند دارد.
کودکان در سن
بین
در
خصوصا
این در حالی اســت که اضافه وزن و چاقی،
ِ
مدرسه و بزرگساالن در تمامی مناطق جهان همچنان در حال افزایش است.
در این گزارش که به صورت مشترک از سوی فائو ،صندوق بینالمللی توسعه
کشاورزی (ایفاد) ،صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) ،برنامه جهانی غذا و
سازمان جهانی بهداشت ارائه شده ،آمده است که احتمال مواجه شدن با عدم
امنیت غذایی در همه قارهها در زنان بیشتر از مردان است؛ منطقه آمریکا التین
دارای بیشترین شکاف در این زمینه است.
رؤسا و مدیرانکل فائو ،ایفاد ،یونیســف ،برنامه جهانی غذا و سازمان جهانی
بهداشــت در دیباچه این گزارش مشــترک تأکید کردهاند« :اقدامات ما برای
مقابله با این روند مشکلآفرین نه تنها در مقیاس و گستره (عمل) بلکه از نظر
همکاریهای بینبخشی باید برجستهتر شوند».
در گزارش «وضعیت امنیــت غذایی و تغذیه در جهان» آمده اســت که در
بسیاری از کشورهایی که رشــد اقتصادی کندی دارند ،خصوصا کشورهای با
درآمد متوسط و آنهایی که اتکای بسیاری به تجارت بینالمللی کاالهای اولیه
دارند ،گرســنگی در حال افزایش اســت .همچنین در بسیاری از کشورهایی
که گرسنگی در حال افزایش اســت ،نابرابری درآمد نیز در حال باالرفتن
اســت ،مســئلهای که باعث میشــود فقرا ،اقشار آســیبپذیر و به
حاشیهراندهشدگان برای مقابله با (شــرایط ناشی از) کند شدن
رشد اقتصادی با مشکالت بیشتری روبهرو شوند.
طبق این گزارش ،وضعیت قاره آفریقا با داشتن بیشترین
نرخ گرســنگی در جهان بســیار هشــدارآمیز است؛
این درحالی اســت که نرخ گرســنگی در تمامی
زیرمنطقههای آفریقا با سرعت کم اما مداومی
در حال افزایش اســت .در شــرق آفریقا
حدود  ۳۰درصد جمعیت دچار تغذیه

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

مرداد ماه 98

ا خبـا ر
واردات برنج
۱۰درصد افزایش
یافت۱۰۰/هزارتن

برنج معطل
تخصیص ارز
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه واردات برنج در  ۴ماهه
امسال  ۱۰درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است،گفت:
در دو ماه اخیر  ۱۰۰هزارتن برنج در گمرک معطل تخصیص ارز است.
مسیح کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بحث محدودیت
کشت برنج در استانهای غیرشــمالی نمیتواند بر قیمت برنج داخلی
چندان تأثیرگذار باشــد ،اظهارداشت :مگر استانهای غیرشمالی چند
درصد نیاز کشــور را تامین میکنند؟ حدود  ۹۰درصد نیاز کشــور در
اســتانهای گیالن و مازندران تامین میشــود و محدودیت کشت در
سایر اســتانها نمیتواند تأثیری در میزان عرضه این محصول به بازار
داشته باشد.
وی با اشاره به باال بودن قیمت تمام شــده تولید برنج داخلی ،گفت:
مسئوالن باید بررسی کنند که چرا قیمت تمام شده تولید برنج داخلی
نسبت به برنج خارجی این همه باالست؟ ما در بذور تولیدی و ماشین
آالت کشت مشــکالتی داریم که قیمت تمام شــده تولید را افزایش
میدهند .درحالی که کشورهایی مانند هند و پاکستان از بهترین بذرها
و ماشین آالت در تولید استفاده میکنند.
این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه باید قیمت تمام شده تولید
را کاهش دهیم ،افزود :یکی از مسائلی هم که باید مدنظر قرار دهیم این
است که حتماً نباید در شــمال برنج کشت شود ،ممکن است محصول
دیگری بتوان آنجا کشــت کرد که  ۱۰برابر بیشتر از برنج برای کشاورز
صرفه اقتصادی داشته باشد ،با این وضعیت آب و زمین چرا باید اصرار
بر کشت همین محصول داشــته باشیم .یا اگر میخواهیم به کشت آن
ادامه دهیم باید قیمت تمام شده تولید را کاهش دهیم تا بازار مناسبی
برای آن ایجاد شود و کشاورزان بتوانند ســود کنند با قیمتهایی که
وجود دارد بازار دچار رکود میشود و کشاورز از کشت محصول ناامید
خواهد شد.
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واردات برنج در  ۴ماهه امسال  ۱۰درصد رشد کرد
کشــاورز با بیان اینکه در  ۴ماهه امسال واردات برنج نسبت به مدت
مشابه سال گذشته  ۱۰درصد رشد کرده است ،گفت :در  ۴ماهه ۷۱۰
هزارتن برنج وارد کشور شده که البته این رشد منطقی هم است چون
سال گذشته ما درگیر یکسان ســازی ارز و مباحثی از این قبیل بودیم
ضمن اینکه مصرف ماهانه برنج در کشور حدود  ۱۲۰هزارتن است.
وی با اشــاره به اینکه لغو ممنوعیت واردات در فصل برداشت منجر
به واردات بی رویه نشده اســت ،افزود :در تیرماه فقط  ۹۰هزارتن برنج
وارد کشور شده است.کشاورز گفت :حدود دو ماه است که  ۱۰۰هزارتن
برنج در گمرک مانده است.وی درباره اینکه گفته میشود امسال نیازی
به واردات برنج به کشور نداریم ،تصریح کرد :کسانی که چنین مسائلی
را مطرح میکنند باید مســئولیت آن را هم قبول کنند ۷۱۰ .هزارتن
برنج در  ۴ماهه وارد کشور شــده ۷۰ ،هزارتن آن را دولت برای ذخایر
استراتژیک وارد کرده و با احتساب مصرف  ۱۲۰هزارتن برنج در هر ماه
تاکنون  ۴۸۰هزارتن از این محمولهها نیز مصرف شــده است بنابراین
حدود  ۱۵۰هزارتن برنج داریم .آیا در این شــرایط  ۱۵۰هزارتن برنج
کافی اســت؟!دبیر انجمن واردکنندگان برنج درباره اینکه تولید داخل
نیز وارد بازار میشــود و باید آن را هم مدنظر قرار دهیم ،گفت :دولت
نمیتواند برنج داخلی را با قیمت حدود  ۲۰تا  ۳۰هزارتومان بخرد و با
نرخ  ۸هزارتومان در اختیار مردم قرار دهد ضمن اینکه اگر برنج وارداتی
کم شود قیمت برنج داخلی باالتر هم میرود.کشاورز درباره قیمت برنج
خارجی در بازار با بیان اینکه نرخ مصوب این برنج کیلویی  ۸هزارتومان
است ،افزود :همکاران ما این برنج را زیر  ۸هزارتومان عرضه میکنند.

عضو اتاق بازرگانی
ایران :مشکل از آب
نبات جدیتر است/
یارانه را نقدی کنید
یک عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است در شرایطی که هر روز خبری
از مشکالت وضعیت ارز چند نرخی منتشر میشود ،به نظر میرسد زمان
برای کنار گذاشتن این طرح و برنامهریزی برای اجرای یک طرح جدید فرا
رسیده است .جمشید عدالتیان شهریاری در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به
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صادرات  ۱۲۰میلیون دالری آب نبات تولید شده با استفاده از شکر
موضوع
دولتی ،اظهار کرد :همانطور که پیش از این نیز کارشناسان بارها تذکر داده
بودند ،چند نرخی شدن ارز میتواند فضایی برای رانت ،سودجویی یا دور
زدن اهدافی که این طرح به منظور آن طراحی شده ،به وجود بیاورد .آنچه
اخیرا ً در رابطه با صادرات آب نبات مطرح شده نیز از همین جنس است.
وی با بیان اینکه در ایران بسیاری از قوانین دیرتر از سیاستهای اجرایی
وضع میشوند ،تصریح کرد :اگر نگاه اخالقی را کنار بگذاریم ،نمیتوان به
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رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی گفت :هر کیلو قارچ با
نرخ  ۱۲تا  ۱۴هزار تومان در بازار عرضه میشود.
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قیمت هر کیلو قارچ
به  ۱۴هزار تومان
رسید /افت ۲۰
درصدی تولید قارچ
نسبت به ماههای
گذشته
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این صادرکنندگان خرده گرفت ،زیرا آنها از فرصت به وجود آمده استفاده
کردهاند و این نهادهای اجرایی بودند که باید راه دور زدن قوانین به این
شکل را میبستند.این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد :اتفاقاتی که در
ماههای اخیر رخ داده را نمیتوان تنها به آب نبات خالصه کرد .مگر آرد
ارزان قیمت نداریم؟ مگر آب ارزان به تولید محصوالت آببری همچون
هندوانه اختصاص پیدا نمیکند که در نهایت صادر میشود؟ نرخ بنزین
هزار تومانی که برای سالهای طوالنی باقیمانده منجر به آن شده که رقم
قابل توجهی قاچاق داشته باشیم و این روال برای سالهای طوالنی ادامه
داشته است .جمعبندی این شرایط نشان میدهد که آنچه امروز اقتصاد
ایران با آن روبهرو است ،بسیار فراتر از موضوعی همچون صادرات آب نبات
است.عدالتیان اظهار کرد :متأسفانه در دورههای قبل این تجربه تکرار
شــده که کاال یا کاالهایی با افزایش قیمت همراه میشوند ،دولت برای
حمایت از اقشار کم درآمد جامعه نوعی یارانه را به این کاالها اختصاص
میدهد ،در مسیر تخصیص این یارانه فساد و سودجویی شکل میگیرد،
دولت مجبور به برخورد با سودجویان میشود و با تثبیت قیمتها ،یارانه
طرح به دلیل مشکالتی که داشــته ،قطع میشود.وی اضافه کرد :برای
عبور از این تسلسل تمام نشــدنی ،باید جایی به شکل عمیق مسائل را
اصالح کنیم .امروز در کشورهایی همچون آلمان نیز دولت از اقشار کم
درآمد خود حمایت میکند اما این حمایت با کمک نقدی انجام میشود.
ما یک بار بحث یارانه نقدی را آغاز کردیم اما آنچه در عمل اتفاق افتاد،
طرحی سطحی بود که بســیاری از دغدغهها و مشکالت اقتصاد را حل
نکرد و عم ً
ال باری سنگینتر به دوش مردم گذاشت.این عضو اتاق بازرگانی
ایران ،با بیان اینکه ضعف پایگاههــای داده و اطالعات اقتصادی مردم،
نخستین موضوعی است که برای پرداخت یارانه نقدی باید آن را برطرف
کرد ،گفت :در بسیاری از کشورها براساس اظهارنامههای مالیاتی ،کام ً
ال
مشخص است که افراد چه میزان درآمد دارند و کدام گروه از شهروندان
باید شامل حمایتهای دولت شوند و اگر در این مسیر فردی اطالعات
غلط ارائه کند ،با برخورد مواجه میشود .در ایران اما دولت از دسترسی به
این اطالعات محروم است و تا اصالحی در این مسیر صورت نگیرد ،شاید
بسیاری از اهداف در این برنامه به مرحله عمل نرسند.به گزارش ایسنا،
چند روز قبل محمدرضا مودودی – سرپرست سازمان توسعه تجارت ،-
از صادرات  ۱۲۰میلیون دالر آب نبات ،خبر داد که از شکر با ارز ۴۲۰۰
تومانی برای تولید آنها استفاده کردهاند.

محمد حسن افشار رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در
گفت و گو با خبرنگار صنعت ،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه
خبرنگاران جوان ،از بهبود قیمت قارچ در بــازار خبر داد و گفت :هم
اکنون هر کیلو قارچ با نرخ  ۱۲تا  ۱۴هزار تومان در بازار عرضه میشود.
وی افزود :با آغاز فصل گرما واحدهای کوچک به سبب نبود سیستم
سرمایشی مناسب از چرخه تولید خارج شدند که در نهایت با کاهش
عرضه ،قیمت قارچ تا حدودی در بازار افزایش یافته است.
افشــار از افت  ۲۰درصدی تولید نســبت به ماههای قبل خبر داد و
گفت :با آغاز فصل گرما روزانه  ۴۰۰تا  ۵۰۰تن قارچ در کشــور تولید
میشود.
رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکــی ادامه داد :در فصل
تابستان ،کیفیت کاپوســتها در اثر گرما از  ۲۸به  ۱۸درصد کاهش
مییابد به طوریکه با افت راندمان نسبت به زمستان ،واحدهای کوچک
از چرخه تولید خارج میشود.وی درباره آخرین وضعیت صادرات قارچ
بیان کرد :همه ســاله در فصل تابســتان در جریان جابه جایی ،قارچ
های صادراتی به سبب آســیب پذیری در برابر گرما ،کیفیت خود را
از دســت می دادند که به همین خاطر تقاضا برای قارچ در این فصل
به صفر می رسید ،اما امسال با تشکیل کنسرسیوم صادراتی با کمک
وزارت جهاد کشــاورزی ،معاونت باغبانی و معاونــت بازرگانی وزارت
جهاد کشــاورزی قراردادهای بلندمدتی با خریداران خارجی منعقد
کردیم.افشــار با بیان اینکه امســال برای اولین بار در تابستان ،قارچ
تولیدی را با کامیون به بازارهای هدف صادر می کنیم ،گفت :امســال
از طریق کامیون های سردخانه دار با دمای  ۲درجه سانتی گراد ،قارچ
های صادراتی از درب واحد تولیدی حداکثر ظرف مدت ســه روز به
بغداد می رسد که با این وجود تغییری در کیفیت قارچ تولیدی ایجاد
نمی شود.این مقام مسئول با اشــاره به اینکه ساالنه حدود  ۳۴۰هزار
تن قارچ در روسیه مورد استفاده قرار میگیرد ،اظهار کرد :اگر با رفع
مشکالت حمل و نقل و انتقاالت پول بتوانیم  ۳۰درصد قارچ مورد نیاز
بازار روســیه را تامین کنیم ،بدون تردید این امر در ارز آوری و تعادل
بازار داخل تاثیر بسزایی خواهد داشت.به گفته وی ،با توجه به انعقاد
قرارداد با تجار عراقی پیش بینی میشــود که ماهانه  ۱۳۰تا  ۱۴۰تن
قارچ به این کشور صادر شود.افراد از دست زدن به قارچ های خودرو در
رویشگاه ها اجتناب کنندافشار در بخش دیگر سخنان خود با تاکید بر
اجتناب افراد از دست زدن به قارچ های وحشی موجود در رویشگاه ها
و مراتع بیان کرد :امسال با نصب بنر در ورودی جنگل ها ،رویشگاه ها و
منابع طبیعی هشدارهای الزم را مبنی بر امتناع افراد از دست زدن به
قارچهای سمی و خودرو دادیم که نتیجه این امر موجب شد تا در بهار
امسال همانند گذشته شاهد فوت هموطنان نباشیم.وی ادامه داد :در
چند روز اخیر متاسفانه یک مورد فوت ناشی از مصرف قارچ های سمی
و خودرو در شیراز گزارش شد ،هر چند بارها اعالم کرده ایم که افراد
حتی از دست زدن به قارچ های سمی خودداری کنند چرا که یک گونه
قارچ های سمی از طریق پوست جذب می شود.رئیس انجمن پرورش
دهندگان قارچ خوراکی در پایان با توصیه ای به افراد گفت :با توجه به
آنکه امکان تشــخیص قارچ های خوراکی از سمی وجود ندارد ،از این
رو به افراد توصیه می کنیم که از خرید قارچ از دســت فروشان کنار
جاده ها اجتناب کنند و حداالمکان قارچ بسته بندی خریداری کنند.
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خرابکاری در صادرات
م مرغ  /قیمت در
تخ 
بازار داخلی کاهش
یافت
رئیس هیــات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار اســتان تهــران با بیان
اینکه عدهای در صادرات تخم مرغ به عراق خرابکاری کرده اند ،گفت:
عراقیها ،فعال واردات تخم مرغ از ایران را متوقف کردهاند .ناصر نبی پور
در گفتگو با خبرنگار مهر از توقف صادرات تخم مرغ به عراق و کاهش
قیمت این محصول در پی این اتفــاق خبر داد و گفت :میانگین قیمت
هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری با حدود  ۲۰۰تا  ۳۰۰تومان کاهش
به  ۶۵۰۰تا  ۶,۶۰۰تومان رسیده اســت.وی دلیل این مساله را توقف
صادرات این محصول از سوی کشور عراق عنوان کرد و افزود :عدهای در
صادرات این محصول خرابکاری کرده اند و باعث شدند چنین مسألهای
رخ دهد.این فعال بخش خصوصی توضیح داد :برای صادرات باید تخم
مرغ تازه صادر کرد و نباید تخم مرغهای ســردخانه را برای این منظور
مورد استفاده قرار داد چرا که تاریخ انقضای تخم مرغهای سردخانه کم
است .اما عدهای اقدام به بار زدن و صادرات تخم مرغهای سردخانهای
به مقصد عراق کرده اند که این مساله نیز موجب دلخوری عراق و بستن
مرزها شده است.وی درباره اعالم نرخ رسمی تخم مرغ از سوی سازمان
حمایت نیز گفت :علی اکبر مهرفرد ،معاون وزیر جهاد کشــاورزی در
نامهای به ســازمان حمایت خواســتار اعالم نرخ  ۷۵۰۰تومانی برای
هرکیلوگرم تخم مرغ شده که هنوز سازمان حمایت این قیمت را ابالغ
نکرده است.

معاون وزیر صنعت
خبر داد:احتمال
افزایش  ۲۵درصدی
قیمت نان
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت که ســه
سناریو برای افزایش قیمت نان مطرح است .به گفته وی احتمال افزایش
 ۲۵درصدی از سایر گزینهها بیشتر است.
به گزارش اگروفودنیوز به نقل از وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،عباس
قبادی در هفتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان کردستان گفت:
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ما اگر تولید را حمایت کنیم و به اندازه کافی کاال تولید شــود ،شکایت
مردم و نیاز به بازرسیها نیز کاهش خواهد یافت و در واقع بازار به سمت
خود تنظیمی میرود.
وی در ادامه سخنان خود به وجود سه سناریو برای افزایش قیمت نان
نیز اشاره کرد و افزود :از سه سناریو موجود احتمال افزایش قیمت ۲۵
درصدی نان مورد توافق است و در آینده نزدیک این طرح جهت تأیید
به هیأت دولت ارائه خواهد شد.
قبادی تالشهای استان کردستان برای تولید گندم با کیفیت و کسب
رتبە دوم کشور در سال گذشتە را قابل تحسین دانست و اظهار کرد:
امسال نیز با توجە به شرایط موجود احتمال کسب رتبە دوم کردستان
در تولید گندم وجود دارد.
معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت ،معدن و تجارت در ادامە سخنان
خود وجود هماهنگی در ستاد تنظیم بازار کشور و استان کردستان را
ارزشمند دانست و گفت :مصوبات این ستاد برای همە دستگاهها قابل
اجراست چون براساس مصوبە سران قوا تشکیل و بە تأیید رهبر معظم
انقالب نیز رسیدە است.
قبادی همچنیــن بە انتقادها از تخصیــص ارز  ۴۲۰۰تومانی برای
تأمین کاالهای اساسی پاسخ داد و گفت :با نگاە بە بازار و رصد قیمتها
متوجە میشویم کە کاالهای تأمین شدە با این ارز دارای ثبات و نوسان
کمتری بودەاند.
وی افزود :برای نمونە برنج ،روغن نباتی و نهادەهای دامی با ارز دولتی
تأمین و از نوسان کمتری برخوردار بودەاند و بر همین اساس میتوان
گفت این رویکرد دولت موفق بودە است.

افت  ۷۳درصدی
صادرات پسته ایران
به اروپا؛  ۲۵میلیون
در
یورو صادرات 
 ۴ماه
صادرات پســته ایران به اروپا در  ۴ماهه نخســت  ۲۰۱۹با افت ۷۳
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به  ۲۵.۴میلیون یورو رسید.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز) ،پایگاه
خبری کمیسیون اروپا (یورو استات) از صادرات  ۲۵٫۴میلیون یورویی
پسته ایران به اروپا در  ۴ماهه نخست  ۲۰۱۹خبر داد.
Food Industry
پســته ایران به اتحادیه اروپا در  ۴ماهه نخست سال جاری
Magazineصادرات
میالدی با افت قابل توجه  ۷۳درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل
مواجه شده است .ایران در  ۴ماهه نخســت سال  ۲۰۱۸بالغ بر ۹۴٫۵
میلیون یورو پسته به اروپا صادر کرده بود.
صادرات پســته با پوســت ایران به اروپا در  ۴ماهه نخست  ۲۰۱۹با
افت  ۸۳درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۹٫۶
میلیون یورو رسیده اســت .ایران در  ۴ماهه نخست  ۲۰۱۸بالغ بر ۵۸
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میلیون یورو پسته با پوست به اروپا صادر کرده بود.
صادرات مغز پســته ایران به اروپا در ایــن دوره با افت  ۵۶درصدی
نسبت به مدت مشابه ســال قبل به  ۱۵٫۸میلیون یورو رسیده است.
ایران در  ۴ماهه نخست ســال  ۲۰۱۸بالغ بر  ۳۶٫۵میلیون یورو مغز
پسته به اروپا صادر کرده بود.
آلمان ،اسپانیا ،یونان ،ایتالیا و لهستان بزرگترین واردکنندگان پسته
از ایران در  ۴ماهه نخست  ۲۰۱۹بوده اند.

آغاز کار سامانه
ِ
رصد زنجیره تأمین
کاالهای اساسی برای
نخستین بار در کشور

رئیس اتحادیه نبات ،آبنبات ریز و قند ریز گفت که تبدیل شــکر
دولتی به آبنبات و صادرات آن ،کار اعضای این اتحادیه نیست ،زیرا
واحدهای صنفی زیرمجموعه این اتحادیه با توجه به شــرایط تولید و
ساختار کارگاههای خود ،توان صادرات آبنبات و نبات را ندارند.
حسن افخمی در گفتوگو با ایسنا ،در رابطه با تخلف صورت گرفته
مبنی بر صــادرات معــادل  ۱۲۰میلیون دالر شــکر دولتی در قالب
آبنبات ،گفت :تولیدات آبنبات ،نبات و قنــد ریز واحدهای صنفی
عضو این اتحادیه تماماً در بازار داخلی به مصرف میرسد و عموم این
واحدها بهصورت کارگاهی فعالیت دارند و تــوان تولید و صادرات در
حجم اعالم شده را ندارند.
رئیس اتحادیه نبات ،آبنبات ریز و قنــد ریز ادامه داد :حجم اعظم
تولیدات واحدهای صنفی تهران از سوی شهرهای دیگر برای مصرف
داخلی خریداری میشــود که میزان فعالیت ایــن واحدها با توجه به
میزان خرید شکر ،تولید و فروش؛ کام ً
ال قابل رصد و بررسی است.
وی خاطرنشــان کرد :اعضای صنف نبات ،آبنبات ریز و قند ریز در
پی رشد قیمت شکر به محدوده  ۸هزار و  ۵۰۰تومان ،تنها به دریافت
شکر دولتی روی آوردند و اگر عرضه دولتی انجام نمیشد ،قیمت این
محصول به محدوده  ۴هزار و  ۵۰۰تومان کاهش پیدا نمیکرد.
افخمی یادآور شــد :اعضای اتحادیه در سال گذشته  ۵۰۰تن شکر
دریافت کردند که در سال جاری نیز در دو مرحله  ۳۰۰و  ۴۰۰تن شکر
دریافت کردند و در مجموع نیز از سال گذشته تا به امروز اعضای رسمی
اتحادیه که دارای جواز کسب هستند ،برای فعالیت صنفی خود ۱۷۰۰
تن شکر دولتی دریافت کردهاند.
به گزارش ایســنا ،اخیرا ً اعالم شــد برخی افراد شــکر دولتی را به
آب نبات تبدیل کــرده و با صادرات آن به مبلــغ  ۱۲۰میلیون دالر،
مابهالتفاوت ارز دولتی  ۴۲۰۰تومانی و ارز آزاد را ،صاحب شدهاند؛ در
حالیکه قرار بود این یارانه در قالب شکر دولتی ،به دست عموم مردم و
شهروندان ایران برسد.
در این زمینه روز گذشته محمدرضا مودودی – سرپرست سازمان
توسعه تجارت ایران – در پاسخ به ســوال ایسنا در رابطه با چگونگی
پیگیری قانونی این تخلف ،تصریح کرد ” :مــا اطالعات نهایی خود از
پاالیش این حســابها را به بانک مرکزی اعــام میکنیم و تمام این
افراد موظفند به مراجع قضائی و دیگر مراجع قانونی پاســخ دهند که
ارز دریافتی را در چه حوزهای مورد اســتفاده قرار داده و به چه شکل
صادر کردهاند”.
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ســامانه رص ِد زنجیره تأمین کاالهای اساســی در کشور به صورت
آزمایشی در هرمزگان آغاز به کار کرد.
به گزارش ایسنا ،معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت ،معدن و تجارت
در همایش آموزشی معرفی این سامانه در بندرعباس گفت :این سامانه
برای اولین بار در هرمزگان با رصد کاالی شکر از امروز فعال میشود
و به تدریج دیگر کاالهای اساسی مانند برنج ،روغن ،نهادههای دامی،
مرغ ،گوشت ،الستیک خودرو را در بر میگیرد.
عباس قبادی بــا بیان اینکه در یک ماه آینده این ســامانه در دیگر
استانهای کشور راه اندازی میشود ،تصریح کرد :در این سامانه مقدار
کاالها هنگام ثبت ســفارش ،تخصیص ارز ،واردات ،انبارداری ،شبکه
توزیع خرده فروشها تا زمان مصرف کننده نهایی رصد میشود.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت خاطرنشان کرد :مردم و اصناف
نیز با مراجعه به ســامانه از همه اطالعات قیمت و واردات کاال مطلع
میشوند و میتوانند از این طریق بر نحوه توزیع نظارت کنند.
قبادی اضافه کرد :هرمزگان از استانهای موفق در تنظیم بازار است
و به همین دلیل و به خاطر بهره مندی از شــبکه جامع حمل و نقل
دریایی ،هوایی و زمینی و ریلی برای اجرای آزمایشی این طرح انتخاب
شده است.همچنین رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان
گفت :سامانه رصد زنجیره تأمین کاالهای اساسی از زیرمجموعههای
سامانه جامع تجارت است که به  ۴سامانه دیگر نظارتی متصل است.
خلیلی قاســمی افزود :اصناف و عمده فروشــان از فــردا میتوانند
اطالعات خرید و فروش کاالهای اساسی را در این سامانه ثبت کنند ،و
پیش از آن باید درخواست خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کرده
باشند.
وی با بیان اینکه با استقرار این سامانه ،نظارت از نوع فیزیکی به نرم
افزای تغییر پیدا میکند و شبکه صنفی در معرض اتهام کمتری قرار
میگیرد ،اظهار کرد :در شــش ماه گذشته بیش از  ۷هزار تن شکر در
بازار توزیع شده است و تأمین کاالهای اساسی ادامه دارد.

رئیس اتحادیه نبات،
آبنبات ریز و قند
ریز :صادرات شکر
دولتی در قالب
آبنبات ،کار اعضای
ما نیست
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ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

مرداد ماه 98

رونمایی از فاز دوم
سامانه رصد توزیع
کاال؛ افزایش شفافیت
در توزیع کاالها
رئیــس هیات مدیــره انجمن شــرکتهای صنعت پخــش ایران با
اعالم مزیتهای ســامانه مدیریت توزیع کاالی شــرکتهای پخش،
ایجاد شــفافیت در پخش و رصد توزیع کاالها در جهت کنار گذاشتن
شــرکتهای پخش بدون مجوز را مهمترین نتیجه اجرای این سامانه
بیان کرد.
به گزارش پایــگاه خبری صنعت غذا و کشــاورزی (اگروفودنیوز)؛
سهراب کارگر در همایش رونمایی از سامانه مدیریت توزیع کاال ،اظهار
کرد :از ســال  ۹۴با همکاری وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت)
اجرای فــاز اول طرح رصــد کاال را آغاز کردیم .در فــاز اول همکاری
مربوط بود به صدور مجوزهای مجزا به صورت مکانیزه که توانستیم به
شرکتهای پخش مجوز بدهیم .در فاز دوم این پروژه ،به رصد کامل در
تمامی مبادی تولیدکننده ،توزیع کننده و واردکننده پرداخته شد.رئیس
هیأت مدیره انجمن شرکتهای صنعت پخش ایران افزود :شرایط خاص
کشور موجب شد که با شتاب بیشتری به فاز دوم بپردازیم .اهمیتی که
برای رصد کاال وجود داشــت ،به ویژه برای کاالهای اساســی همچون
قند ،شکر ،چایی و برنج باعث شد که بتوانیم با استفاده پیمانکارهای
برونسازمانی ،این پروژه را انجام دهیم.وی تصریح کرد :یکی از دالیل
اصلی و مزیتی کــه این پروژه را دارای اهمیت بیشــتری نســبت به
سامانههای پیشین میکند ،استفاده از صاحبنظران و متولیان اصلی
اســتفاده کننده و پخش کاال است .اعضای این انجمن به صورت دقیق
اطالعات را ثبت و در سامانه درج میکنند که این استفاده از انجمن و
تشکیل جلسات باعث شــد بتوانیم با شرایط بهتری این سامانه را اجرا
کنیم.کارگر وجود کل اطالعات به صورت یکپارچه و منسجم را مزیت
دیگر این ســامانه بیان کرده و گفت :در حال حاضر شرکتهای پخش
عضو انجمن  ۱۰۰درصد دارو و  ۸۵درصد غذا و محصوالت آرایشــی،
بهداشتی و شویندهها را توزیع میکنند ،تمام مبادی ورود و تولید را در
اختیار داشته و اطالعات را درج میکنند.وی ادامه داد :نکته دیگر این
سامانه که در دیگر سامانهها کمتر به آن پرداخته شده است ،این است
که از آن جایی که شرکتهای پخش دارای سیستمهای مکانیزه مدون
و یکپارچهای هستند ،با کمترین نیاز به تداخل و ثبت اطالعات دستی،
انجام میشود .در این سامانه به دلیل اینکه اطالعات به صورت اتوماتیک
از سیستمهای نرمافزای اخذ میشود ،هیچگونه ضریب خطای انسانی
در آن وجود ندارد.
کارگر اظهار کرد :نقطه قوت این ســامانه این است که با ایجاد آن به
سمت پیشگیری و حذف شرکتهای پخش بدون مجوز میتوان حرکت
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کرد .بدیهی است زمانی که مصوب میشــود باید تمام اعضایی که در
چرخه عرضه هستند ،باید اطالعات خود را وارد کنند؛ باید مجوز داشته
باشند .در سیستم غیردارویی و غذایی برخالف سیستم دارویی که تمام
پروسه تولید ،توزیع ،توزیعکننده اولیه و توزیعکننده ثانویه کام ً
ال شفاف،
شناخته شده و دارای مجوزهای رسمی است؛ این شفافیت وجود ندارد.
وی اعالم کرد :اما با برنامهریزی ســامانه و قول مساعدی که دوستان
در وزارت صمت دادهاند؛ فــاز به فاز ،دنبال این هســتیم که در روند
توزیع کاال در سیستم غیردارویی هم شفافیت ایجاد شود.رئیس هیأت
مدیره انجمن شــرکتهای صنعت پخش ایران ادامه داد :بحث بسیار
کمککننده برای ما ارزش افزوده این سامانه است که این سامانه برای
ما ایجاد میکند .اطالعاتی که در این سامانه وارد میشود؛ قابل پردازش
هســتند و میتوان با بررســی و تحلیل این دادهها ،به سرانه مصرف و
سرانههای عمومی کاالها پی برد.کارگر با بیان اینکه تعامالت خوب بین
وزارت صمت و انجمن صنعت پخش باعث شده که این سامانه به لحاظ
قابلیت اجرا و استفاده در سطح بسیار قابل قبولی باشد ،ابراز امیدواری
کرد :در فاز بعدی این سامانه که تجزیه و تحلیل اطالعات ،برنامهریزی و
بهینهسازی چرخه کاال است ،بتوانیم گامهای بیشتری برداریم.

صادرات آبنبات با
شکر یارانهای؛ سوء
استفاده جدید از دالر
 ۴۲۰۰تومانی
 ۱۲۰میلیون دالر آبنبات به شــکل بی ســابقه از کشور صادر شده
اســت که در واقع چیزی جز صادرات شــکر یارانه ای تولید شده در
کشور یا وارد شــده با ارز  ۴۲۰۰تومانی نیســت و رانت بی سابقه ای
را نصیب صادرکنندگان این محصول کرده اســت.به گزارش خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری تســنیم در شــرایطی که دولت برای حمایت از
مصرف کنندگان کاالهای داخلی به واردات و تولید کاالهای اساسی در
کشور یارانه و ارز  ۴۲۰۰تومانی اختصاص می دهد اما این شرایط باعث
سوء استفاده برخی شده به طوری که آنها این کاالهای اساسی را بعد
از انجام یک فرآوری به اسم صادرات غیر نفتی و ارز آوری از کشور خارج
می کنند.صادرات انواع شیرینی ،شــکالت ،چیپس ،هندوانه ،آبنبات،
سیب زمینی و غیره که برای تولید آنها از یارانه و برای واردات آنها از ارز
Industry
Magazine
Foodاستفاده شــده ،به معنی آن است که کاالی وارد شده با
تومانی
۴۲۰۰
از  ۴۲۰۰تومانی دوباره با ارز آزاد ،صادر شــود که سود زیاد و رانتی را
نصیب صادر کنندگان مــی کند.همچنین صــادرات کاالهایی مانند
هندوانه که برای تولید آنها از یارانه هایی مانند آب ،انرژی ،کود ،سم
و نهاد های ارزان قیمت اســتفاده شــده نیز در همین راستا است و
صادرات آنها عالوه بر ایجــاد رانت ،قیمت این محصوالت را نیز در بازار
داخلی افزایش می دهد.یکی از مواردی که به تازگی توســط مسئوالن
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سازمان توسعه تجارت کشــف یا حداقل اطالع رسانی شده ،صادرات
غیر مستقیم شکر به اسم آبنبات است؛ باید توجه داشت که برای تولید
آبنبات چیزی جز شکر و آب (به عالوه افزودنیها) استفاده نمی شود که
هر دو این مواد یارانه ای است.محمدرضا مودودی ،سرپرست سازمان
توسعه تجارت در این ارتباط گفته است ،اخیرا با بررسیهایی که داشته
اند متوجه صادرات تکان دهنده  ۱۲۰میلیون دالر آبنبات به عراق شده
اند؛در واقع از اختصاص ارز  ۴۲۰۰تومانی برای وارد مواد اولیه تولید
(شکر) سوء استفاده شده است.بنابراین گزارش صادرات چیپس نیز از
این موضوع خارج نیست به طوری که تولید کنندگان این محصول از
روغن یارانه ای که با ارز دولتی به کشــور وارد شده و همچنین سیب
زمینی تولید شده از یارانه  اســتفاده می کنند و محصول خود را به
قیمت آزاد صادر می کنند.در بخش شــیرینی نیز صادرات ما در یک
سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و محصولی که با آرد ،شکر و
روغن یارانه ای تولید شده است با ارز آزاد صادر شده است.

معاون توسعه
مدیریت و منابع
وزارت جهاد
کشاورزی اعالم کرد:
کاهش تدریجی
واردات روغن

تخم مرغهای قهوهای
بومی نیستند/زیان
یک هزار و ۵۰۰تومانی
مرغداران
در فروش هر کیلو
تخم مرغ
نبی پور گفت :برخی فروشندگان تخم مرغهای قهوه ای را با قیمت
باالتر به مردم میفروشــند ،اما این تخم مرغ ها به هیچ عنوان بومی
نیســتند.ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیــه مرغ تخم گذار
استان تهران در گفت و گو با خبرنگار صنعت ،تجارت و کشاورزی گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ،درباره آخرین تحوالت بازار تخم مرغ
اظهار کرد :هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۶
هزار و  ۵۰۰معادل شانهای  ۱۳تا  ۱۳هزار و  ۲۰۰تومان است.وی افزود:
با توجه به قیمت تمام شــده هر کیلو تخم مرغ ،مرغداران با زیان یک
هزار تا یک هزار و  ۵۰۰تومانی در فروش هر کیلو محصول روبرو هستند
که انتظار میرود با آغاز صادرات به عراق ،نرخ تخم مرغ به قیمت واقعی
خود برسد.نبی پور با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی قیمت ۷
هزار و  ۵۰۰تومانی را برای هرکیلوگرم تخم مرغ پیشنهاد و به سازمان
حمایت ارائه کرده است ،بیان کرد :این در حالی است که تشکلها به
سبب افزایش هزینههای حمل و نقل ،نرخ تمام شده را  ۸هزار و ۵۰۰
تومان میدانند.رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران
درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ گفت :با وجود آنکه بخش قابل
توجهی از تخم مرغ به صورت قاچاق به بازارهای هدف صادر شده است،
از این رو آمار دقیقی در دسترس نیســت.وی از آغاز صادرات رسمی
تخم مرغ به عراق خبر داد و افزود :روزانه  ۱۰۰تا  ۱۲۰تن تخم مرغ به
عراق صادر میشود چرا که اتحادیه میهن برای تعادل بازار داخل مجوز
صادرات بیش از این رقم را نمیدهد.
نبی پور تولید روزانه تخم مرغ را  ۲۸۰۰تــا  ۲۸۵۰تن اعالم کرد و
گفت :با توجه به مصرف تخم مرغ در داخل ،امکان صادرات روزانه ۲۰۰
تن تخم مرغ به بازارهای هدف وجود دارد.

Food Industry Magazine

Food Industry Magazine

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی از برنامهریزی
برای کاهش تدریجی واردات روغن خبر داد و گفت :در اوضاع و شرایط
تحریم امروز بحث غذا در اولویت اســت از اینرو تأمین امنیت غذایی
رسالت و وظیفه بخش کشاورزی اســت.به گزارش ایسنا ،محمدرضا
طالیی در جلسه شورای هماهنگی ســازمان جهاد کشاورزی استان
ســمنان اظهار کرد :دشــمنان از طریق تحریم قصد فشار بر مردم را
دارند و در شرایط تحریم امنیت غذایی در اولویت است ،اینرو بخش
کشاورزی باید در راستای تأمین امنیت غذایی تالش خود را دوچندان
کند.وی با بیــان اینکه آمار و ارقام نشــاندهنده وضعیت مطلوب در
بخش کشاورزی است خاطرنشان کرد :باید تالش کنیم میزان تولید
هم افزایش یابد و هم پایدار بماند.معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت
جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید در تولید محصوالت کشاورزی اهتمام
الزم را داشته باشیم افزود :بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری باید
در تولید محصوالت اســتراتژیک به خودکفایی رسید.طالیی با بیان
اینکه خودکفایی در تولید روغن یکی از سیاســتها بخش کشاورزی
است خاطرنشــان کرد :تولید محصوالت روغنی امروز در اولویت بوده
و تعهد افزایش تولید روغن اقدام بزرگی است که باید برای تحقق آن
تالش کرد.وی با بیان اینکه واردات روغن به  ۸۴درصد رســیده است
به برنامهریزی انجامشده برای کاهش واردات این محصول استراتژیک
اشاره کرد و گفت :بر اساس برنامهریزیها باید در  ۱۰سال آینده میزان
واردات روغن به  ۴۰درصد برسد.معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت

جهاد کشاورزی با بیان اینکه توسعه کشتهای گلخانهای یکی دیگر
از رویکردهای مهم این وزارتخانه اســت تصریح کرد :ایجاد  ۳هزار و
 ۸۰۰هکتار گلخانه در دستور کار است.طالیی با اشاره به برخی فواید
کشت گلخانهای گفت :این کشــت عالوه بر مدیریت بهینه در مصرف
آب دارای ارزآوری خوبی برای کشور است.وی با اشاره به ظرفیتها و
پتانسیلهای مطلوب استان سمنان در بخش کشاورزی گفت :استان
ســمنان دارای اقلیمهای متفاوت بوده و همین موضوع سبب شده تا
تنوع محصوالت کشاورزی در این استان فراوان باشد.معاونت توسعه
مدیریت ممنوعه وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری گفت :وزارت
جهاد کشاورزی سومین دستگاه ازنظر تعداد نیروی انسانی است و باید
به سمت اصالح فرایند در ساختار نیروی انسانی حرکت کنیم.
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یافته های

محققان چینی

ارتباط رژیم غذایی تند
و پرادویه با ابتال به
زوال عقل
طبق نتایج یک مطالعه ،افرادی که روزانه بیش از  ۵۰گرم فلفل قرمز مصرف
می کنند تقریبا دو برابر با خطر ابتال به ریسک زوال حافظه و ضعف شناختی روبرو
هستند.تحقیق بر روی  ۴۵۸۲فرد بزرگســال چینی باالتر از  ۵۵سال نشان داد کاهش زوال
شــناختی در افرادی که به طورمداوم بیش از  ۵۰گرم فلفل قرمز در روز مصرف میکردند به مراتب سریعتر بود.
زوال شناختی حتی در افراد شــیفته فلفل که الغر بودند به مراتب بیشتر بود«.زومین شیء» ،سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه قطر،
در این باره میگوید« :در مطالعات قبلی مشخص شــد که مصرف فلفل قرمز برای وزن بدن و فشارخون سودمند است».به گفته محققان ،کپسایسین یک ماده
فعال در فلفل قرمز است که موجب تسریع سرعت متابولیسم ،کاهش چربی و ممانعت از اختالالت قلبی-عروقی میشود .اما این اولین بار است که ارتباط مصرف
فلفل قرمز و عملکرد شناختی را مورد مطالعه قرار میدهند.به گفته محققان ،افرادی که مقدار زیادی فلفل قرمز مصرف میکنند دارای شاخص توده بدنی کمتر
و فعالیت فیزیکی بیشــتری هستند.محققان دریافتند افراد دارای وزن نرمال در مقایســه با افراد دارای اضافه وزن نسبت به مصرف فلفل قرمز حساستر هستند
از اینرو تاثیرش بر حافظه و وزن بیشتر است.طبق نتایج این محققان ،مصرف طوالنی مدت فلفل قرمز بیش از  ۵۰گرم در روز تأثیر قابل توجهی بر حافظه دارد.

محققان برزیلی می گویند؛

فایده روغن نارگیل در کاهش وزن و فشار خون
مطالعات محققان برزیلی نشان می دهد که مصرف روزانه روغن نارگیل به کاهش وزن و فشار خون کمک می کند.
مصرف روزانه روغن نارگیل به همراه حرکات ورزشی باعث کاهش حساسیت بارورفلکس و فشار اکسایشی میشود.
بارورفلکس مکانیســمی اســت که به جریان خون کمک میکند تا ضربان قلب تنظیم شود و فشار اکسایشــی به آسیب سلولها توسط
رادیکالهای آزاد گفته میشود.
روغن نارگیل شامل چندین اسید چرب سالم و خواص ضدمیکروبی است و همین امر باعث میشود که در گروهسوپرخوراکی ها قرار گیرد.
متخصصان تغذیه به افراد توصیه میکنند که روغن نارگیل را در برنامه غذایی روزانه خود قرار دهند .برخی از خواص دیگر این ماده غذایی
ارزشمند عبارتند از:
Food Industry Magazine
باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میشود.
به سالمت قلب کمک میکند و مانع بروز بیماریهای قلبی میشود.
باعث بهبود حافظه شده و از آلزایمر جلوگیری میکند.
باعث سوزاندان چربی اضافی بدن میشود.
در زیبایی و بهداشت پوست و مو مؤثر است.
با پاتوژن های بیماری زا مبارزه میکند.
Food Industry
Magazineاست.
در درمان صرع مؤثر
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برای مقابله با روزهای گرم سال؛

میوههایی که استفاده از آنها در تابستان توصیه می شود

Food Industry Magazine
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متخصصین و کارشناسان تغذیه ،مصرف میوه را یکی از
ضرورت های اساســی برای تامین سالمت بدن و مقابله با
بیماری ها عنوان می کنند .اما ،در روزهای گرم سال ،خوردن
بعضی میوه ها به شدت توصیه می شود.هوای گرم روزهای
تابستان ،عالوه بر کاهش آب بدن ،میتواند تهدیدی برای
سالمت فرد باشد در صورتی که بدن افراد ،نیازهای غذایی
روزهای گرم را تأمین نکنــد .در این بین ،خوردن بعضی از
میوهها ،میتواند تأمین کننده سالمت فرد در روزهای گرم
سال باشد.فصل تابستان ،فصل گرماست ،بنابراین به دلیل
تعریق بیشــتر ،نیاز بدن به آب ،امالح و ویتامینها بیشتر
میشــود و میوهها از بهترین منابع تأمین کننده این مواد
مغذی هســتند زیرا عالوه بر تأمین نیازهای بدن موجب
شادابی و طراوت پوست و پیشگیری از بیماریها میشوند.
گالبی
مطالعات نشــان داده خوردن
یک گالبی رسیده ۲۰ ،درصد
از نیاز روزانه به فیبر را تأمین
و بــه کاهــش چربــی خون
(کلسترول) کمک میکند .در
ضمن ،دریافت این مقدار فیبر در
تنظیم قند خون نیز مؤثر است به همین
دلیل توصیه میشود افراد دیابتی در برنامه غذایی شأن این
میوه را بگنجانند .همچنین ،بررسیها نشان داده اند در گالبی
ماده معدنی ای به نام «برن» وجود دارد که در بهبود عملکرد
مغز و انتقال پیامهای عصبی در این ارگان دخالت دارد.
انگور
انگور از منابع پتاسیم محسوب میشود بنابراین خوردن آن
باعث کاهش فشارخون خواهد شد .از سوی دیگر ،از آنجا که
کمبود پتاسیم اختاللهای حواس و افسردگی را در سنین
باال و سالمندی به وجود میآورد ،به خصوص در افرادی که
میوه و سبزیهای کمی مصرف میکنند ،عادت به خوردن
انگور میتواند کمک کننده باشــد .به عالوه ،انگور از منابع
ترکیبهایی با خواص آنتی اکسیدانی است که دریافت آنها از
بروز سرطانهایی که بر اثر آلودگی هوا و خوردن فرآوردههای
گوشتی ممکن است به وجود بیاید ،پیشگیری میکند.
آلو
خــوردن  ۱۰۰گــرم آلو ۲۰
درصد از نیــاز روزانه خانمها
به آهن را برطرف میکند .به
همین دلیل بــه گیاهخواران
توصیه میشــود ایــن میوه
را در برنامه غذایی روزانه شــأن
بگنجانند تا احتمال ابتالء به کم خونی

فقر آهن در آنها کاهش پیدا کند .این میوه از منابع مناسب
پتاسیم نیز محسوب میشــود به همین دلیل به بیماران
فشارخونی پیشنهاد میشود آلو را در سبد میوه خود داشته
باشند و روزانه  ۲تا  ۳عدد از این میوه را میل کنند .در ضمن،
آلو از میوههایی است که شدت یبوست را کاهش میدهد
و کسانی که مکرر دچار این مشکل گوارشی میشوند ،بهتر
است بیشتر آلو بخورند.
هلو
خوردن یک هلوی متوسط ۸ ،درصد از نیاز روزانه به فیبر را
تأمین میکند و دریافت آن بهبود دهنده یبوست است .این
مقدار فیبر ،سطح کلسترول خون را پایین میآورد و احتمال
ابتالء به بیماریهای قلبی را نیز کم میکند .هلو کم خونی،
خستگی و هم چنین کلسترول باال را کاهش میدهد .این
میوه از منابع ویتامین  Cنیز محسوب میشود و به همین
دلیل توصیه میشــود افرادی که به بیماریهای لثه مبتال
هستند ،آن را در برنامه غذایی روزانه شأن بگنجانند .جالب
است بدانید با خوردن یک هلوی متوسط  ۳۴میلی گرم از
نیاز روزانه به این ویتامین تأمین میشود.
انجیر
انجیر از میوههای کلسیم دار است .به طوری که با خوردن
 ۳عدد از آن ۲۱ ،درصد از نیاز بدن به این ماده معدنی تأمین
میشود .انجیر فیبر فراوانی نیز دارد به این دلیل کسانی که
از یبوست رنج میبرند ،بهتر است آن را در برنامه غذایی شأن
بگنجانند.آهن نیز از دیگر موادی است که با خوردن انجیر به
بدن میرسد از این رو ،انجیر گزینهای مناسب برای کسانی
است که خطر کمبود کلسیم و آهن در آنها باالست مانند
گیاهخواران و ســالمندانی که در معرض پوکی استخوان
هستند.
آناناس
به دلیل وجود درصد باالیی
از آنتی اکسیدانها ،میتواند
عامل دفاعی خوبی برای مبارزه
با بعضی از بیماریها باشــد.
آناناس میوهای اشــتها برانگیز
بوده و برای افرادی که با هضم غذا
مشکل دارند ،بسیار مناسب است .این میوه اسید معده و نفخ
را کاهش میدهد.حتماً دیدهاید که هنگامی که به عیادت
بیمار به ویژه افرادی که به تازگی جراحی کردهاند میروند،
آناناس میبرند .در خصوص دلیل این امر گفته میشــود
بروملین موجود در آناناس ،باعث التیام زخمها میشود زیرا
جریان خون را بیشتر کرده و ســبب میشود مواد مغذی
سریعتر به زخمها برسد .البته الزم به ذکر است که بروملین
در فرایند کنسروسازی و پخت از بین میرود از این رو آناناس

تازه نسبت به کمپوت آناناس ،خواص بیشتری دارد .بر اساس
طب چینی ،آناناس خاصیت خنککنندگــی دارد و برای
درمان آفتابسوختگی بسیار مفید است.
خربزه
خربزه یکی از بهترین میوههای تابستانی به شمار میرود.
طبیعت خربزه از نظر سردی و گرمی معتدل و تر (رطوبتی)
است که هرچه شــیرینتر باشــد «گرمی و تری» خربزه
بیشتر است .خربزه برای تقویت اشتها مفید است و دارای
ویتامینهای  Aو  Bو  Cبوده و دارای کلسیم ،پتاسیم ،فسفر
و ضد سرطان و ضد انعقاد خون و سکته است.این میوه در
درمان سل ،سوختگیهای روی پوست ،عطش ،کم خونی ،بی
اشتهایی ،نرم کردن سینه ،نقرس ،سنگ کلیه ،کمبود شیر
مادران ،خشکی پوست ،نفخ و غیره مفید است .همچنین
خربزه چون دارای قند اســت اثر مفیدی در اشخاصی که
مبتال به سل ریوی و یا کم خونیهای مختلف هستند برجای
میگذارد .ویتامین  Aموجود در آن سلولهای بدن را ترمیم
کرده و یکی از عوامل تجدید جوانی میشود .خربزه و طالبی
سرشار از آب بوده و برای رفع عطش و تقویت اشتها مفید و
مؤثر هستند.
انبه
خوردن یــک انبه کامل که
حدود  ۶۵۰گــرم وزن دارد،
میتوانــد  ۳۳درصــد از نیاز
روزانه به پتاسیم را تأمین کند،
به همین دلیل خوردن این میوه
به فشــارخونیها توصیه میشود.
در ضمن ،انبه از منابع بتاکاروتن اســت کــه یکی از آنتی
اکســیدان های قوی اســت و از بروز کم خونی و فقر آهن
پیشگیری میکند .بررسیها نشان داده خوردن این میوه
به دلیل داشــتن بتاکاروتن فــراوان و به خصوص ترکیبی
به نام کریپتوگزانتین ،ریسک ابتالء به سرطان رحم را هم
پایین میآورد.
هندوانه
این میوه آبدار که در تابســتان بسیار لذت بخش است،
سرشــار از مواد مغذی میباشــد .هندوانه غنی از پتاسیم
و ویتامینهای  A،Cو  Bاســت .امــا آنچه که باعث رنگ
قرمز هندوانه شده است ،وجود لیکوپن یک آنتی اکسیدان
است .مطالعات و تحقیقات متعددی از مزایای مفید لیکوپن
حکایت کرده اند .این ماده یک آنتی اکسیدان شناخته شده
است که باعث کاهش خطر سکته مغزی و همچنین کاهش
فشار خون میشود .اگر چه ممکن است هندوانه فیبر بسیار
زیادی نداشته باشد ،اما کالری و چربی کمی دارد و حاوی
مقدار زیادی آب است.
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با این  ۶ماده غذایی به جنگ اگزمای پوستی بروید
برای درمان اگزما و خارشهای پوستی الزم نیست از داروهایی شیمیایی استفاده کنید ،میتوان از خواص برخی مواد غذایی مفید کمک گرفت.
برخی از مواد غذایی منجر به ایجاد خارشهای پوستی یا همان اگزما میشوند ،پوست افراد پس از مصرف برخی مواد غذایی واکنش نشان میدهدو اگزما و جوش
ایجاد میکند؛ در اینجا چند ماده غذایی که ضد اگزما وحساسیت هستند ،معرفی میکنیم.

ماهی

ماهیها از امگا  ۳و اسیدهای چرب مفید تشکیل شدهاند
و به همین دلیل است که اغلب پزشکان تغذیه توصیه
میکنند که برای از بین بردن اگزمای پوستی باید حتما
ماهی بخورید؛ ماهی عالوه بر اینکه خاصیت ضد اگزمایی
دارد سبب حفظ سالمتی مغز و حافظه هم میشود.
ماست خاصیت سردی دارد و به همین
دلیل سبب از بین رفتن اگزماهای پوستی
میشود ،همچنین این ماده غذایی
باکتریهای مفیدی دارد که میتواند
سالمت روده را تضمین کند.

آجیلها

با وجود اینکه آجیلها گرم هستند و سبب ایجاد جوش
روی پوست میشوند ،اما هیچ گاه اجازه نمیدهند که
اگزماهای پوستی خودنمایی کنند ،در آجیل امگا  ۳و
اسیدهای چرب مختلفی به کار رفته است که میتواند
سبب حفظ سالمت پوست شود.
در جگر میزان زیادی سلنیوم وجود دارد
که این ماده با خارش و اگزما مبارزه
میکند ،اگر روی پوست شما اگزما ایجاد
شده است باید حتما از این ماده غذایی
کمک بگیرید.
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غالت

برای مقابله با اگزما باید از غالت و جوانهها
استفاده کنید ،مصرف این مواد غذایی در
ساالد یا کنار غذاهای اصلی میتواند سبب از
بین رفتن اگزماهای پوستی شود.
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ماست پروبیوتیک

تخم کتان

جگر
تخم کتان برای درمان اگزما گزینه بسیار
مناسبی است ،در این ماده غذایی امگا
 ۳و امگا  ۶وجود دارد و میتواند اگزما و
جوشهای پوستی را درمان کند.
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انجمن صنایع شیرینی و شکالت:

ما هم شکر دولتی میگیریم
رئیس انجمن صنایع بیســکویت ،شیرینی و
شــکالت از صادرات  ۸۰۰میلیــون دالری آبنبات
در سال گذشته خبر داد و اظهار کرد که این صنعت
تاکنون  ۴۰هزار تن شکر دولتی دریافت کرده و با توجه
به اینکه از هر دو شــکر آزاد و دولتی استفاده کرده،
مشخص نیست چقدر از صادرات آنها وابسته به شکر
دولتی بوده است.در روزهای گذشته موضوع صادرات
 ۱۲۰میلیون دالر شــکر دولتی در قالب آبنبات به
خارج از کشور افشا شد که نشــان میدهد برخی با
دور زدن قوانین ،شکر یارانهای که با ارز  ۴۲۰۰تومانی
دولتی تأمین شده را تبدیل به آبنبات کرده و در این
قالب به عراق صادر کردهاند؛ تخلفی که در اینجا رخ
داده آن است که شکر یارانهای که باید به دست اقشار
کم درآمد جامعه میرسیده ،تبدیل به آبنبات شده
و از کشور خارج شده است و مابهالتفاوت ارز یارانهای
 ۴۲۰۰تومانــی و ارز آزاد به جــای عمومی مردم و
شــهروندان ایران ،به جیب عدهای خاص رفته است.
در همین رابطه محمدرضا مودودی – سرپرســت
سازمان توسعه تجارت ایران – در گفتوگو با ایسنا،

ضمن تأیید این خبر اعالم کــرد که پس از تکمیل
بررسیها ،این صادرکنندگان باید به مراجع قضائی
پاسخگو باشند.همچنین در پیگیریهای صورت گرفته
رئیس اتحادیه نبات ،آبنبات ریز و قند ریز اعالم کرد
که تبدیل شکر دولتی به آبنبات و صادرات آن ،کار
اعضای این اتحادیه نیســت ،زیرا واحدهای صنفی
زیرمجموعه این اتحادیه با توجه به شــرایط تولید و
ســاختار کارگاههای خود ،توان صادرات آبنبات و
نبات را ندارند.اما در این رابطه جمشید مغازهای – دبیر

انجمن صنفی صنایع بیسکویت ،شیرینی و شکالت –
در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه در صنعت شیرینی و
شکالت ،هم از شکر آزاد و هم شکر دولتی در ماههای
اخیر استفاده شده است ،اظهار کرد :تاکنون تنها یک
حواله  ۴۰هزار تنی شکر دولتی در اسفند ماه دریافت
کردیم که معادل دو سوم مصرف ماهانه این صنعت
بود چراکه در این ماه بخاطر عید نوروز مصرف شیرینی
و شکالت بیشتر اســت .همچنین  ۴۰هزار تن شکر
دولتی نیز در اردیبهشت ماه به این صنعت اختصاص
داده شد که هنوز به دست ما نرسیده است.وی با بیان
نیاز صنعت بیسکویت ،شیرینی و شکالت به ماهانه
 ۶۰هزار تن شکر ،گفت :ساالنه چهار تا پنج درصد کل
تولید آبنبات کشور صادر میشود .در سال گذشته
نیز یک میلیون و  ۷۰۰هزار تن آبنبات تولید شد که
 ۲۳۰هزار تن معــادل  ۸۰۰میلیون دالر از آن صادر
شــد.به گفته دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت،
شیرینی و شکالت ،قیمت شکر دولتی و آزاد دریافتی
این صنعت به ترتیب کیلویی حدود  ۳۴۰۰و ۸,۰۰۰
تومان است.

وزیر بهداشت:
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وزیــر بهداشــت بــا اشــاره به
چالشهای حوزه محصــوالت تراریخته
در کشــور ،گفت :در این حوزه اختالف
نظر وجود دارد و برخی از این جدلها نیز
شاید بیشتر ریشــه اقتصادی و سیاسی
داشته باشد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت
غذا ،سعید نمکی ،در نشست مشترک با
عیســی کالنتری معاون رئیس جمهور
و رئیس ســازمان محیط زیســت ،که با
موضوع بررســی چالش تراریخته ها و تاکید بر رعایت قانون ایمنی زیســتی
جمهوری اسالمی ایران ،برگزار شد ،اظهار کرد :موضوع تراریخته در کشور به
جای اینکه از مسیر علمای این رشتهها مدیریت شود ،بعضاً به دست سیاسیون
و تاجران افتاده ،اما اعتقاد ما بر این است که تراریخته نه کام ً
ال مضر است و نه
کام ً
ال ایمن و سالم است.وی یادآور شد :در این حوزه اختالف نظر وجود دارد و
برخی از این جدلها نیز شاید بیشتر ریشه اقتصادی و سیاسی داشته باشد تا
علل علمی .البته ما به عنوان تولیت سالمت نباید به دام برخوردهای غیرعلمی

در این حوزه گرفتار شویم.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد :وزارت بهداشت و ســازمان غذا و دارو نقش
تولیتی دارند و در این حوزه قطعاً براســاس مستندات متقن علمی و شواهد و
مدارک با در نظر داشتن مصالح مردم باید عمل شود .در این خصوص باید به یک
مدل ملی در مواجهه و ارزیابی رویدادهای تراریخته دست یافت .البته خط قرمز
ما هم در این حوزه ،فقط سالمت ،مصالح مردم و منافع ملی است.
نمکی تاکید کرد :به تجربه دنیا در حوزه تراریخته ها باید احترام گذاشــت و
باید مستندات ،مدارک و شواهد علمی معتبر جهانی را در این حوزه بپذیریم.
پیشنهاد بنده این است که کمیته مشــترک علمی برای پژوهش در خصوص
ســامت محصوالت تراریخته تشــکیل و پروژههای کلیدی با حمایت وزارت
بهداشت در این کمیته انجام شــود.وزیر بهداشت عنوان کرد :این کمیته ملی
میتواند تمامی ابعاد و جوانب عمده موضوع را مورد پژوهش ،تجمیع و نتیجه
گیری قرار دهد .تمام حرکتها باید به سمت ابهام زدایی از موضوع تراریخته و
ایمنی و سالمت آن پیش رود ،البته با ذهنیت قبلی نمیتوان در این زمینه به
نتایج مورد اجماع دست یافت.نمکی در پایان تاکید کرد :وظیفه ما شفاف سازی
علمی ،تنویر افکار عمومی و ابهام زدایی است ،بنابراین نباید اجازه داد ذهنیتها
و پیش انگاریها بر یک موضوع علمی سایه بیفکند.
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به تجربه دنیا در حوزه تراریخته ها باید احترام گذاشت و باید مستندات
مدارک و شواهد علمی معتبر جهانی را در این حوزه بپذیریم

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

مرداد ماه 98

شماره  10دوره جدید ()115

مقاله

عضو انستیتو تحقیقات تغذیه مطرح کرد:

نقش روغن سویا در ابتال به بیماریهای قلبی و سرطان
انتقاد از تبلیغ روغنهای بدون پالم

عضو انســتیتو تحقیقــات تغذیه دانشــگاه
علومپزشکی شهید بهشتی گفت:نسبت روغن سویا
در روغنهای سرخکردنی به نسبت روغن پالم باالتر
بوده و این برخالف فرموالسیونی است که انجمنها
در این رابطه مشخص کردهاند .این روغن احتمال
بیماریهای قلبی و سرطانی را افزایش میدهد و بر
همین اساس برای سرخکردن مناسب نیست.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،دکتر
فاطمه اسفرجانی در نشســت بررسی چالشهای
تبلیغات مــواد غذایی از دیــدگاه ذینفعان که در
دانشکده علوم تغذیه دانشگاه شهید بهشتی برگزار
شــد ،گفت :روغن ســویا به علت دارا بودن مقدار
زیادی اسید چرب غیراشــباع با چند باند دوگانه،
از مقاومت بســیار پایینی برخوردار است و موجب
کاهش زمان پایداری اکسایشی روغن میشود و به
دلیل تولید آلدئیدهــا ،احتمال بیماریهای قلبی
و ســرطانی را افزایش میدهد و برای سرخ کردن
مناسب نیست.
وی با انتقاد از برخی تبلیغــات که درباره روغن
بدون پالم پخش میشــوند ،گفــت :روغن پالم با
اسیدهای چرب اشباع باالتر (نسبت به انواع دیگر
روغنهــای گیاهی) نقــش به ســزایی در بهبود
خصوصیات فیزیک وشیمیایی و پایداری اکسایشی
و همچنین افزایش کیفیــت روغنهای مخصوص
سرخ کردنی دارا است.
ایرانیان چقدر چربی،نمک و شــکر اضافه
مصرف میکنند؟
اســفرجانی درباره تحقیقات انستیتو تحقیقات
تغذیه درباره میــزان مصرف نمک ،چربی و قند در
ایرانیان گفت :نتایج تحقیقات انســتیتو تحقیقات
تغذیه که در ســال  ۹۵انجام شــده نشانمیدهد
میزان سرانه مصرف روزانه چربی ۱۵ ،گرم اضافه بر
مقادیر توصیه شده است ،همچنین سرانه مصرف
قند و نمــک هم به ترتیــب  ۱۱و هفت
گرم بیشــتر از مقادیر توصیه شده است
که میتواند منجر به شــیوع اضافهوزن،
چاقی ،دیابت ،فشارخون ،بیماریهای قلبی
و انواع سرطان شود.
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لزوم مشخص کردن معنای واژههایی چون
“فرابکر” و “تصفیه شده”
در بخش دیگری از این نشســت ،دکتر عزیزاهلل
زرگــران ،عضــو هیئتعلمــی گــروه تحقیقات
سیاســتگذاری و برنامهریزی غذا و تغذیه انستیتو
تحقیقات تغذیه گفت :در ســال  ،۲۰۱۴حدود ۷۶
درصد مرگومیرها به علت بیماریهای غیرواگیر
و در سال  ۸۲ ،۲۰۱۶درصد مرگومیرها به دلیل
مبتال شدن به بیماریهای غیرواگیر رخ داد.
وی افزود :چند سالی بود که من در جلسات وزارت
بهداشت شــرکت میکردم و همیشــه سطح این
جلسات یک موضوع بود .باید محدودیت تبلیغات
اعمال شود اما تبلیغات چه محصوالتی باید محدود
شود .در همه جای دنیا این ســوال مطرح است و
در همه جای دنیا هر فهرســتی بــرای محدودیت
تبلیغات ارائه شــده ،صنعت مخالفت کرده است.
مقاومت صنعت در برابر فهرســتهایی که در دو
سال اخیر ارائه شده ،کمتر است ،به این دلیل که در
تصمیمگیریها برای تهیه فهرست ،سازمانهای
مختلفی حضور داشتند .آخرین فهرستی که ارائه
شده برای سال  ۱۳۹۸است و این لیست نسبت به
فهرستهای قبلی کوتاهتر شده است.
زرگران ادامه داد :طرح تهیه نشــانگرهای
رنگی برای محصوالت طــرح موفقی بوده
که در ایران انجام شــده و اکنون بیشــتر
محصوالت این نشانگرهای رنگی را دارند
که البته ایراداتی برای هدف ما داشت ،مثال
روغن زیتون و روغن ســرخکردنی در زمینه
نشانگرها مشابه بودند و ممکن بود پیامهای
نادرستی را منتقل کنند.
وی افــزود :با
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بررسیهایی که انجام شــد دریافتیم که باید مدل
ویژه خود را در زمینه تهیه فهرســت محصوالت
آسیبرسان ایجاد کنیم .ممکن است یک محصولی
ذاتا سرشار از چربی باشــد ولی فقط با این پارامتر
نمیتواند وارد فهرست محصوالت آسیبرسان به
سالمت شود ،مدلی که ما توانستیم از آن استفاده
کنیم مدلی بود که در انگلستان تهیه شده بود .این
مدل به هــر صد گرم ماده غذایــی امتیاز میدهد
و نوآوری آن در این اســت کــه میگوید ممکن
اســت یک محصول مقداری نمک و چربی داشته
باشــد ولی پروتئین و فیبر دارد .این مدل ،همهی
ویژگیها را با هم میبیند و برآیند آنها را بررسی
میکند.
عضو هیئتعلمی گروه تحقیقات سیاستگذاری و
برنامهریزی غذا و تغذیه انســتیتو تحقیقات تغذیه
با بیان این که یکی از وظایف رســانهها مشخص
کردن معنای دقیق کلمات اســت
گفت :ما با وزارت ارشاد جلساتی
داشــتیم و در آن جا عنوان
شد که تفاوت برخی کلمات
در حوزه تغذیه مثل شکالت
و کاکائو با یکدیگر برای مردم
مشخص نیست .تعداد زیادی از
افراد تفاوت کلماتی مانند فرابکر
و یا تصفیهشــده را نمیدانند.
یکی از وظایف رسانه ،مشخص
کردن معنای کلمات است.
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فندق به عنوان مغزی

مورد توجه صنايع شيرينی و شكالت
دكتر سعيد تهموزي ديدهبان

دکترای علوم و صنایع غذائی -معاون کنترل کیفی گروه صنعتی نجاتی  -آناتا

انرژي كيلوكالري
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 100گرم مغز فندق از نظر تركيبات مغذي حاوي موارد ذيل است:

سديم mgrپتاسيمmgr
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در سال  ۱۹۹۵شواهدی مبني بر وجود یک
مرکز فرآوری فندق در مقیاس بزرگ در یک گودال
واقع در کولونسای اسکاتلند به دست آمد .این چاله
متعلق به دوران میان سنگی بوده و حدود ۹۰۰۰
سال قدمت داشت .شواهد نشان از یک چاله عمیق
و بزرگ که مملو از صدها هزار پوسته سوخته فندق
بود میداد .تکنیک رادیوکربن قدمت این فندقها
را بالغ بر  ۷۰۰۰سال قبل از میالد تشخیص داده
است .این فندقها همه در یک سال برداشت شده
بودند و آنالیز گردهای نشــان داد تمامی درختان
بطور همزمان قطع شده بودند .مقیاس این فعالیت
بینظیر در سرتاسر اسکاتلند و عدم وجود حیوانات
قابل شــکار در این منطقه ،ایــن احتمال را قوت
داد که جزيره کولونسای دارای جامعهای با رژیم
غذایی عمدتاً گیاهی بودهاست.فندق درختچهای
است به ارتفاع تقریبا دو متر که در نواحی مساعد
تا ارتفاع  6متر نیز میرســد درخت فندق بومی
اروپا و آسیای صغیر اســت .برگهای اين درخت
پهن و نوک تیز با دو ردیف دندانه ،به رنگ ســبز
و با دمبرگی به طول تقریبا یک ســانتیمتر قابل
شناسايي است .فندق دارای دو نوع گل نر و ماده
بوده که به صورت سنبلهي آویخته در پائیز ظاهر
میشــود .قطر فندق حدود  1/5-2/5سانتیمتر
اســت .دارای پوششی ســبز رنگ بوده که پس از
خشــک شــدن تدریجا از آن جدا میشود.فندق
طبعی گــرم و خشــک دارد و بیشــتر در نواحی
کوهســتانی ایران پرورش داده میشود .این میوه
فواید بســیار زیادی دارد از جملــه مصرف آن در
بین غذا برای روده و معده مقوی و مناسب است.
البته دارای مواد معدنی همچون پتاسیم ،کلسیم،
روی ،منیزیم ،سدیم و آهن است و به علت اینکه
مقدار کمی نشاسته دارد منبع بسیار خوبی برای
افراد دیابتی مي باشــد .ترکیه با تولید  ۷۵درصد،

بزرگترین تولیدکننده فندق در بین کشــورهای
دنیا شناخته شده اســت.حدود  7-8درصد وزن
فندق را پوســته قهوهاى رنگ تشكيل ميدهد و
مابقي شامل مغز دانه است .این پوسته حاوى انواع
ترکیبات فیبرى محلول و نامحلول بوده به طورى
که میزان فیبر آن قابل قیاس با فیبر چغندر قرمز،
کلم سفید و سبوس جوى دو سر مىباشد ،ضمن
آن که پوســته مغز فندق منبع غنى از ترکیبات
فیبرى بوده و هم چنین حاوى مقادیر زیادى مواد
فنولی با خاصیت آنتى اکسیدانى است ،به طورى
که مىتوان پوسته مغز فندق را نوعى فیبر غذایى
آنتى اکســیدانى معرفى نمــود .ترکیبات فیبرى
نقش مهمي در سالمت انسان داشته و کمبود آن
در رژیمهاى غذایى منجر به یبوست ،بیمارى هاى
قلبى-عروقى و انواع سرطانها مىشود.
از فنــدق در صنعــت شیرینیســازی بــرای
ســاخت پرالین اســتفاده میگردد .همچنین با
ترکیب آن با شکالت میتوان شــکالت ترافل و
محصوالتی چون نوتال و فرانجلیکو تولید نمود.
ترکیبات شیمیایی:
مغز فندق ،حــدود  60درصد روغــن دارد که
به رنگ زرد روشــن بــوده و دارای طعم مالیم و
بوی مطبوع اســت .این روغن بــه مصرف تغذیه،
عطرسازی و نقاشی میرســد .اين ترکيب روغني
داراي فوايد متعــددي براي بدن اســت :تامين
انرژي ،تنظيم حرارت ،محفاظــت در برابر عوامل
بيروني و کمک به گــردش ويتامينهاي محلول
در چربي ،برخي اسيدهاي چرب موجود در روغن
فندق نظير «اســيد اولئيک» از افزايش کلسترول
خون پيشــگيري ميکند ،همچنيــن قند خون
را تنظيــم كــرده و آپوپروتئيــن  A1را که براي
پيشــگيري از بروز بيماريهاي عروق سياهرگ
مفيد اســت ،افزايش ميدهد و آپوپروتئين  Bرا

که مضر ميباشد کاهش مي
دهد .ديگر اسيد چرب مفيد
موجود در روغن فندق« ،اسيد
لينولئيک» است که به مقدار زيادي در روغن فندق
يافت ميشود .لينولئيک اسيد از اسيدهاي چرب
ضروري بدن بوده و نقش مهمي در رشد و سالمت
اندام ها دارد.
خواص داروئی:
فندق از نظر طب قدیم ایران گرم و خشک است.
برگ ،شکوفه ،گل و پوست آن (مخصوصا پوست
ریشه آن) قابض است.
 فندق به دلیل اینکــه دارای مقدار کمی موادنشاستهای اســت و نیز دارای مواد معدنی زیادی
مانند کلسیم ،پتاسیم ،فسفر ،منیزیم،سدیم و آهن
بوده لذا غذای مناســبي برای مبتالیان به دیابت
محسوب میشود.
غذای مناسبی برای تقویت بدن است.
مقوی رودهها و معده است.
سموم را از بدن خارج میسازد.
فشار خون را کنترل می کند .
برای از بین بردن سرفه و درد سینه مفید است.
برای کبد مفيد است.
به دلیل داشــتن فســفر زیاد مغز را تقویت
میکند.
مضرات:
فندق اگر به مقدار کم خورده شود مضر نیست
ولی افراط در خوردن آن ایجاد نفخ و گاز شــکم
کرده و باعث حالت تهوع مي شود.
با توجه به فراواني انواع اســانس موجود در بازار
و به دليل مضرات مواد ســنتتيك ،گروه صنعتي
نجاتي (آناتا) در محصوالتي نظير انواع شــكالت
مغزدار از مغز فندق مرغــوب جهت ايجاد عطر و
طعم مطلوب در محصوالت استفاده مينمايد.
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