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سازمان غذای این سازمان بود. به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، دکتر محمد حسین عزیزی طی حکمی از سوی 
رئیس سازمان غذا و دارو به سمت مدیرکل اداره غذایی سازمان غذا و دارو منصوب شد...



سرمقاله

سید مصطفی هاشمی طبا

حذف جهار صفر پول
بسمه تعالی

هیئت وزیران طی الیحه ای حذف چهار صفر از پول کشور را تصویب و برای قانونی شدن آن، 
الیحه مربوطه را به مجلس ارسال نموده است.

از جنگ  آلمان پس  باشد.  نمی  دنیا  در  امر جدیدی  پول  در  اضافی  موضوع حذف صفرهای 
جهانی اول و نیز ترکیه به این اقدام دست زده اندکما اینکه بسیاری از کشورها از این کار اجتناب کرده اند. رویهم رفته موضوع 
موافقان و مخالفانی دارد و اقتصاد دانان و جامعه شناسان نظرات متفاوتی را ارائه می نمایند زیرا حذف صفرها از پول از جمله 

مسائل غیرقطعی و متشابهی است که نمی توان بطور قطعی در مورد آن اظهار نظر نمود.
اما اگر موضوعی مورد مناقشه باشد چگونه می توانیم در مورد آن قضاوت کنیم و ترجیح حسن برعیب یا برعکس آنرا بفهمیم. 
در این مورد شاید نتوانیم به محاسن و معایب آن نمره بدهیم بلکه باید ابتدا ضرورت آنرا درک و اثبات کنیم و محاسبه کنیم 
که آیا مساله اصلی اقتصاد ما حذف صفرهاست یا مسائل دیگری برای طرح و حل اولویت دارد. ببنیم حذف صفرها در مسئله 
تحریم اقتصادی، فروش نفت، واردات، صادرات، تورم، فضای روانی در اقتصاد جامعه و سایر مسائل چه تاثیری دارد. آیا 
کشور و اقتصاد را دچار یک تالطم جدید نمی کند. ضرب المثل معروف »موشه به سوراخ نمی رفت ، به دمش جارو وصل 

کردند« در این مورد صادق نیست؟
سوال اینجاست که باحذف چهار صفر کدام یک از مسائل اقتصاد ما حل می شود و اصوال چه طرحی برای اقتصاد کشورمان 
داریم. شاید برخی بگویند در هنگامه تحریم نمی توان برنامه اقتصادی تنظیم کرد. برعکس زمان تحریم زمان مناسب برنامه 
ریزی براساس بیانیه اقتصاد مقاومتی است. هر چند برخی از موارد ذکر شده در این بیانیه مانند روابط بین المللی را بطور کامل 

نتوان به مورد اجرا گذاشت.
البته در این امر تنها دولت مقصر نیست. همه مسئوالن کشور روزمرگی و امید به آینده نامعلوم را بیشتر دوست دارند زیرا برنامه 
ریزی در شرایط سخت مستلزم مقاومت در مقابل خواست های فوری مردم و خنثی کردن مخالفان داخلی و تبلیغات معاندین 

خارج را می طلبد که این مبارزه ای است سخت و طاقت فرسا.
از طرفی معلوم نیست که تصمیم گیری های اقتصادی چگونه باید صورت گیرد. این نوع تصمیم گیری معلوم می نماید که 
دولت خود را جدا از مردم می انگارد زیرا اگر غیر از این بود برای مسئله ای بسیار مهم مثل حذف چهار صفر حداقل همایشی 
از اقتصاد دانان و جامعه شناسان برگزار می شد و سخن آنان شنیده می شد. حتما دوستان دولت در پاسخ خواهند گفت ما نظر 
خواهی کارشناسی کردیم و رای براین تصمیم قرار گرفت که صدالبته این سخن نارواست و تنها در حضور تنی چند تصمیم 
گرفته اند وبرای آنکه کاری جلوه گر صورت دهند تصمیم گرفته اند چهار صفر را پاک کنند. بعالوه اگر دولت در این مورد 
کارشناسی می کرد تبعات مثبت و منفی حذف چهار صفر را بصورت روشن و منجز رسما اعالن می نمود تا همه از آن مطلع 
شوند.هر چند دولت محترم در طول سال های اخیر با آدرس های غلط که مخالفان می دهند به کرات روبرو شده و از این بابت 
لطمات فراوانی دیده است اما به مصداق »ادب از که آموختی گفت از بی ادبان« ظاهرا دولت آدرس غلط دادن را یادگرفته 
است و این بار قدم پیش نهاده و با پیش دستی آدرس غلط داده است، هر چند حداقل بدلیل هزینه های مربوط به این عمل، 

مجلس و شورای نگهبان به آن رای نخواهند داد. 
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 وجود روزانه ۲۵۰ تن تخم 
مرغ مازاد در کشور/
صادرات غیررسمی به عراق

رئیس هیــات مدیره اتحادیه مــرغ تخم گذار 
اســتان تهران با بیان اینکه روزانه ۲۵۰ تن تخم 
مرغ مازاد در کشور وجود دارد، گفت: تولید زیاد 
اجازه نمی دهــد قیمت ایــن کاال حتی به نرخ 

مصوب دولت برسد.
 ناصر نبی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان 
اینکه روزانه ۲۴۰ تا ۲۵۰ تن مازاد تخم مرغ در 
کشور وجود دارد، اظهار داشت: تنها حدود ۸۰ تا 
۱۰۰ تن تخم مرغ از کشور صادر می شود که آن 

هم به صورت قاچاق و غیررسمی است.
وی اضافه کرد: همین مازاد تولید باعث شــده 

که قیمت تخم مرغ حتی به نرخ مصوب ســتاد 
تنظیم بازار )۷۷۴۰ تومان( هم نرسد و در حدود 
یکماه اخیر  میانگین نرخ این کاال درب مرغداری 
بین ۶۴۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان است.این فعال بخش 
خصوصی ادامه داد: بیشــتر تخم مرغ کشور در 
حال حاضر به صورت غیررســمی به کشور عراق 
صادر می شــود این محموله ها در داخل کشور 
تمام تاییدیه های الزم بهداشتی را اخذ می کنند 
و بدون هیچ مشکلی تا مرز می روند اما به دلیل 
مشکالتی که در این زمینه در کشور عراق وجود 
دارد از مرز به صورت غیررســمی و قاچاق وارد 
این کشور می شــود.نبی پور با اشاره به اینکه در 
۳ ماهه امسال نزدیک به ۱۱ هزارتن تخم مرغ از 
کشور صادر شده است، افزود: در سال ۹۴ ماهی 
حدود ۱۰ هزارتن تخم مرغ از کشــور صادر می 
کردیم.وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر دولت 
باید از تشــکل های تولیــدی و تولیدکنندگان 
حمایت کند تا مشــکلی برای تولید ایجاد نشود، 
گفت: باتوجه به اینکه به فصل پاییز و زمســتان 
نزدیک می شویم و احتمال دارد تخم مرغ در آن 
فصول به صورت مقطعی گران شــود بهتر است 
دولت مقداری تخم مرغ از تشکل ها خریداری و 
ذخیره کند تا اگر در آن مقطع شاهد گرانی بودیم 
نیاز به واردات از کشورهای دیگر از جمله ترکیه 
نباشد و با ذخایر داخلی بتواند بازار را تنظیم کند.

 دبیر انجمن واردکنندگان 
برنج: ۱۸۰ هزار تن برنج در 

گمرکات معطل تخصیص ارز/واردات 
برنج به ۸۶۸ هزار تن رسید

کشاورز گفت: هم اکنون ۱۸۰ هزار تن برنج در 
گمرکات کشور مانده اســت که از بانک مرکزی 
انتظار داریم هرچه ســریع تر ارز مورد نیاز را به 

ترخیص آن اختصاص دهد.
  مسیح کشــاورز دبیر انجمن وارد کنندگان 
برنج در گفت و گو بــا خبرنگار صنعت، تجارت 
و کشــاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
جوان، در واکنش به مباحث مطرح شده پیرامون 
ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشــت اظهار 
کرد: لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت 

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

Food Industry Magazine

F
o

o
d

 I
n

d
u

s
tr

y 
M

a
g

a
z

in
e

I N D U S T R Y

خبار ا

INDUSTRYماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا     شهریور ماه 98        شماره 11 دوره جدید )116(      

Food Industry Magazine

F
o

o
d

 I
n

d
u

s
tr

y 
M

a
g

a
z

in
e

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

Food Industry Magazine

F
o

o
d

 I
n

d
u

s
tr

y 
M

a
g

a
z

in
e

I N D U S T R Y

19 18



طی یک فرآیند مطمئن و رســمی با حوزه های 
تخصصی تنظیم بازار آســیب شناســی شــد و 
چنانچه رئیس سازمان برنامه و بودجه انتقاداتی 
دارد، آن را به وزارت جهاد کشــاورزی به عنوان 

متولی تولید مطرح کند.
وی افزود: در روز های اخیر ســودجویان با سو 
اســتفاده از این فضا که برنــج خارجی در فصل 
برداشــت وارد کشور نمی شــود و در بازار دچار 
کمبود خواهیم شد، قیمت برنج ایرانی را مجدد 

در بازار افزایش دادند.
کشــاورز ادامه داد: مسئوالن ستاد تنظیم بازار 
و وزارت جهاد کشــاورزی هــر ۲ در تصمیم لغو 
ممنوعیــت واردات در فصــل برداشــت دخیل 
بودند و انجمــن واردکنندگان به تنهایی این کار 
را نکرده که هم اکنــون انتقاداتی به این موضوع 

وارد می شود.
این فعال بخش خصوصی درباره آخرین وضعیت 
واردات برنج گفت: بنابر آمار ۵ ماهه گمرگ ۸۶۸ 
هزارتن برنج وارد شــد کــه ۱۰۰ هزارتن از این 

میزان مربوط به سهم دولت است.
وی با اشاره به اینکه واردات برنج نسبت به مدت 
مشابه سال قبل تنها ۵ درصد رشد داشته است، 
بیان کرد: با توجه به افزایش تقاضا در محرم رشد 
۵ درصدی واردات چندان چشــمگیر نیست که 
برخی مسئوالن و کارشناســان نسبت به حجم 

واردات معترضند.
دبیر انجمــن واردکنندگان برنــج ادامه داد: با 
توجه به آنکه ۶ دهک جامعه برنج خارجی مصرف 
می کند، از این رو تصمیم ستاد تنظیم بازار مبنی 
بر لغو ممنوعیت کامال کارشناســی بوده است، 
ضمن آنکه به ســبب نگرانی از شــرایط تحریم 
همواره در تالشــیم تا میــزان واردات را افزایش 

دهیم.
کشــاورز با اشــاره به اینکه ۱۸۰ هزارتن برنج 
در گمرکات کشــور مانده است، بیان کرد: براین 
اساس از بانک مرکزی انتظار داریم هرچه سریع تر 
ارز مورد نیاز به ترخیص ایــن برنج را اختصاص 
دهدچرا که میزان فعلی برنج مانده در گمرکات 

تنها جوابگوی مصرف یک ماه نیاز کشور است.
این مقام مســئول در پایــان قیمت کنونی هر 
کیلو برنج هندی برای مصــرف کننده را ۸ هزار 
و پاکســتانی را ۸ هزار و ۹۰۰ توماک اعالم کرد 
و گفت: این در حالی اســت که اگر ارز مورد نیاز 
به واردات تخصیص داده نشود و در عرضه دچار 
کمبود شویم، بدیهی است که قیمت این محصول 

با نوساناتی در بازار روبرو شود.

 دبیر انجمن صنفی کارفرمایی 
صنعت تولید و بسته بندی 

مواد پروتئینی کشور: حمایت از 
بازارهای رسمی، تنها راه کنترل 

قیمت ها
مسعود رسولی دبیر انجمن صنفی کارفرمایی 
صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور، 
با توجه به مشــکالت به وجود آمده در تامین و 
عرضه و قیمت تمام شــده مــواد پروتئینی خام 
دامی، حمایت دولت از بازارهای رســمی عرضه 
مواد پروتئینــی را تنها راه کنتــرل قیمت این 

محصوالت اعالم کرد.
 به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی 
)اگروفودنیوز(؛ رسولی با اشــاره به این موضوع 
تصریح کرد: اخیــرا بعضی افراد فعــال در بازار 
گوشت دام سبک و ســنگین، با هدف گشایش 
بازار صادرات الشــه تولید داخل، اعالم کرده اند 
که میزان تولید این اقالم در کشور بیشتر از نیاز 
است که این موضوع به هیچ عنوان مورد پذیرش 
نیســت. نیاز داخلی برای خرید گوشت به هیچ 
عنوان پاسخ داده نشده و اعضای انجمن تولید و 
بسته بندی مواد پروتئینی کشور آمادگی کامل 
برای خرید دام و الشــه با قیمت مصوب سازمان 
حمایت و عرضه محصول از طریق فروشگاه های 
زنجیــره ای و  میادین میوه و تره بــار با قرارداد 

رسمی را دارند.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایــی صنعت تولید 
و بسته بندی مواد پروتئینی کشــور با اشاره به 
مشکالت اخیر بازار گوشت مرغ افزود: با کنترلها، 
نظارتها و فشــارهایی که روی بازار مرغ گذاشته 
شد، متاســفانه بازارهای رســمی عرضه گوشت 
مرغ با مشکل مواجه شدند و با توجه به اینکه نرخ 
مصوب با نرخ خرید و فروش بازار همخوانی ندارد، 
بیشتر توزیع از کانال بازارهای غیر رسمی صورت 
می پذیرد. وی افــزود: زمانی این نرخ گذاری ها 

عملیاتی و اجرایی خواهد بود که شــبکه توزیع 
رســمی برای آن مشخص شــده و از این شبکه 

حمایت شود.
دکتر رسولی در ادامه اعالم و تاکید کرد: اعضای 
انجمن صنفی کارفرمایی تولید و بسته بندی مواد 
پروتئینی کشور، آمادگی دارند تمام حجم  تولید 
گوشت مرغ، گوسفند و گوساله تولیدی را با قیمت 
مصوب سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف 
کنندگان خریداری نموده و طبق جدول ضرایب 
آن ســازمان از طریق شبکه توزیع رسمی و قابل 

نظارت عرضه نماید.
وی در ادامه راه اندازی سامانه جامع تجارت از 
طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای 
شفاف ســازی، نظارت و کنترل بهتر و نیز کوتاه 
کردن دست سواستفاده گران بسیار مفید دانست 
و ضمن تشکر از وزارت صمت، اظهار  امیدواری 
کرد این حرکت تاثیر مثبت قابل توجهی در تامین 
و توزیع بازار فراورده های خام دامی داشته باشد.

 دبیر کارگروه تنظیم بازار خبر 
داد؛ خروج کاالی شکر تحت 

هر عنوان از کشور ممنوع است
قبادی در مکاتبه ای با روسای سازمانهای صنعت 
استانها، خروج کاالی شــکر تحت هر عنوان )به 
جز مواردی که جهت صادرات محصول نهایی به 
عنوان ماده اولیه ورود موقت می شود( از کشور را 

ممنوع دانست.
به گزارش گروه اقتصادی باشــگاه خبرنگاران 
جوان عباس قبادی دبیر کارگروه تنظیم بازار در 
مکاتبه ای با روسای ســازمانهای صنعت و معدن 
استانها، با اشــاره به نامه واصله از دفتر بازرسی 
ریاست جمهوری کمبود و افزایش قیمت شکر و 
لزوم جلوگیری از صادرات احتمالی شکر از سوی 
برخی صنایع وابســته به شرکتهای بسته بندی، 

نسبت به تشدید نظارت بر تولید تاکید کرد.
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در این بخشنامه قبادی بر تشــدید نظارت بر 
تولید، ســهمیه بندی و عرضه شکر اشاره کرده 

است.
در این نامه تاکید شده است خروج کاالی شکر 
تحت هر عنوان )به جز مواردی که جهت صادرات 
محصول نهایی به عنــوان ماده اولیه ورود موقت 

می شود( از کشور ممنوع است.

 آزادسازی واردات برنج ابالغ 
شد 

گمرک ایران در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی 
با اشاره به مصوبه ســتاد تنظیم بازار تأکید کرد؛ 

واردات برنج به کشور مجاز است.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی 
)اگروفودنیــوز(، دفتر واردات گمــرک ایران در 
بخشنامه ای به گمرکات اجرایی با اشاره به نامه 
دفتر مقررات صــادرات و واردات و مکاتبه دبیر 
کارگروه تنظیــم بازار از لغــو ممنوعیت فصلی 

واردات برنج در سال جاری خبر داد.

 آب معدنی ۵۰ هزار تومانی 
چگونه وارد شد؟!

دبیر انجمن تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
آب های معدنی و آشــامیدنی ایران با بیان اینکه 

آب های معدنی گران قیمت خارجی محتوای خاص 
یا کارکرد ویژه ای ندارند و فقط به دلیل نام برند با 
این قیمت عرضه می شوند، گفت که طبق آخرین 
اطالعات انجمن به نظر می رسد این نوع آب های 
معدنی از راه قاچاق به کشور وارد شده است.  در 
روزهای اخیر فروش آب معدنی خارجی با قیمت  
باالی ۵۰ هزار تومانی در بازار خبر ســاز شــد، تا 
جایی که حتی موضوع جمــع آوری این نوع آب 
معدنی ها نیز مطرح شــد. گفته می شود این کاال 
در فرانسه تولید می شود و به دلیل برند خاصی که 
دارد با این قیمت در بازار عرضه می شــود.در این 
رابطه پیمان فروهر – دبیر انجمن تولیدکنندگان 
و صادرکننــدگان آب های معدنی و آشــامیدنی 
ایران – در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه آخرین 
بار حدود یک سال پیش ســازمان غذا و دارو در 
راســتای حمایت از تولید داخل، ورود این کاالها 
را ممنوع و مجوزهای واردات آن ها را تعلیق کرد، 
تصریح کرد: ســازمان غذا و دارو فقط  اجازه داد 
آب هــای معدنی گران قیمت موجــود در گمرک 
توزیع شود که این موضوع مربوط به بیش از یک 
سال گذشته است؛ بنابراین طبق آخرین اطالعات 
انجمن به نظر می رســد ورود آب هــای معدنی 
گران قیمت به کشور قانونی نیست و از راه قاچاق 
به کشور وارد شده است.وی افزود: تشخیص مبدا 
ورودی قاچاق سخت است، اما مبدا تولید معموال 
کشور فرانسه است.فقط پول برند می دهیمفروهر 
با بیان اینکه این نوع آب های معدنی گران قیمت 
نیــز از منابع زمینی تهیه می شــوند و تکنولوژی 
خاصی در ساخت آن ها استفاده نمی شود، اظهار 
کرد: تنها دلیل قیمت باالی این نوع آب معدنی، 
برند آن ها اســت که در دنیا نیز برندهای لوکسی 
محســوب می شــوند، اما مصرف کنندگان باید 
بدانند که محتوای خاص یا کارکرد ویژه ای در این 
آب ها وجود ندارد.دبیــر انجمن تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان آب های معدنی و آشامیدنی ایران 
تصریح کرد: این نوع آب معدنــی گران قیمت را 
فقط برخی “از ما بهتــران” می خرند و در مناطق 
شــمالی تهران توزیع می شود.فهرست کاالهای 
قاچاق موجــود در ســوپرمارکت ها چند صفحه 
آچهار اســتوی با بیان اینکه آب معدنی ۵۰ هزار 
تومانی هنوز در سوپرمارکت های کمربندی شمالی 
شهر تهران زیاد دیده می شود،  گفت: فروش کاالی 
قاچــاق در بخش صنایع غذایی و آشــامیدنی در 
ســوپرمارکت های تهران منحصر به این آب های 
بسته بندی نیست و اگر سازمانی بخواهد با کاالهای 
قاچاق موجود در ســوپرمارکت ها مبــارزه کند، 

ابتــدا باید چند کاغذ آچهار فهرســت تهیه کند.
فروهر ضمن اظهار بی اطالعی از برنامه ریزی برای 
جمع آوری این کاال از بازار، گفت: تولیدکنندگان 
ترجیح می دهند که کاالی ایرانی در کنار محصول 
خارجی که با تکنولوژی و کیفیت مشابه ساخته 
شــده، اما قیمت آن ۵۰ برابر تولید داخلی است، 
قرار بگیرد و هم وطنان ما ترغیب شوند که محصول 

ایرانی را بخرند.

 گمرک ایران: ترخیص 
محموله های لوبیا قرمز 

ممنوع است
گمرک ایران در بخشــنامه ای بــه گمرکات 
اجرایی کشور اعالم کرد که ترخیص محموله های 
لوبیا قرمز تا اتخاذ تصمیم نهایی از سوی متولیان 

ممنوع است.
 به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی 
)اگروفودنیوز(؛ به نقــل از گمرک ایران، مهرداد 
جمال ارونقی در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی 
اعالم کرد که در خصوص ترخیص محموله های 
لوبیا قرمز تا اتخاذ تصمیم نهایی از هر گونه اقدام 

خودداری شود.
در این بخشــنامه آمده است: پیرو نامه شماره 
۶۷۰۱۴۱/۸ مورخ ۲۰/۵/۹۸ در خصوص طبقه 
بندی لوبیای قرمــز موضوع ابــالغ تصمیمات 
چهل و هشــتمین جلســه کارگروه تنظیم بازار 
به شــماره ۱۴۰۹۵۷/۶۰ مــورخ ۱۹/۵/۹۸ نظر 
بر اینکه وفق دستور مورخ ۹۸/۵/۲۰ رئیس کل 
گمرک ایران مقرر گردید مــوارد مربوط به این 
موضوع، در شورای حقوقی مطرح و تصمیم الزم 
اتخاذ گردد که متعاقب آن طی نامه های شماره 
۶۸۴۵۲۴/۹۸ و ۶۸۴۵۶۰/۹۸ مــورخ ۲۳/۵/۹۸ 
حوزه معاونت حقوقی از دفاتر ســتادی واردات 
و تعرفه اســتعالم و تحت رسیدگی توسط دفاتر 
مذکور می باشــد بدینوســیله مفاد نامه شماره 
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۶۵۶۷۳۴/۹۸ مورخ ۱۶/۵/۹۸۶ کان لم یکن اعالم 
می گردد؛ بنابراین هر گونــه اقدام در خصوص 
محموله های موجود در گمرکات منوط به اعالم 
نتیجه نهایی از سوی گمرک ایران به حوزه های 

نظارت و گمرکات اجرایی خواهد بود.

 شناسایی ۷۰ واردکننده 
چای با ارز ۴۲۰۰تومانی/ 

عرضه چای دولتی به بازار در 
آینده

رئیس ســازمان حمایت مصرف کننــدگان با 
بیان اینکــه ۷۰ شــرکتی که چای بــا نرخ ارز 
۴۲۰۰تومانــی بــه کشــور وارد کرده اند احصا 
شده اند از مشخص شــدن میزان دقیق موجودی 
چای وارداتی با ارز دولتی و تعیین شــبکه توزیع 
خاص برای عرضه این چای در اوایل هفته جاری 
خبر داد. عباس تابش در گفت وگــو با خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تســنیم، با اشــاره به ورود 
ســازمان حمایت به موضوع تعیین تکلیف چای 
وارداتی با ارز ۴۲۰۰تومانی اظهار کرد: بر اساس 
بررسی های انجام شده توســط سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ۷۰ شــرکتی 
که چای با نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی به کشــور وارد 
کرده اند احصا شده اند.رئیس ســازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان گفت: روز 
دوشنبه هفته گذشته، جلسه ای با انجمن مربوطه 
و واردکنندگان چای داشتیم.وی خاطرنشان کرد: 
بر همین اساس مقرر شــده است که در روزهای 
ابتدایــی هفته جــاری، میزان موجــودی چای 
وارداتی با ارز دولتی به صورت دقیق مشخص شود 
و در ادامه، شــبکه توزیع خاصی برای عرضه این 

چای به بازار تعیین خواهد شد.
اواخر اردیبهشــت ماه امســال به دنبــال نامه 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت بــه مدیرکل 
سیاســت گذاری های ارزی بانک مرکــزی، ارز 

۴۲۰۰تومانــی از واردات چای، کــره و حبوبات 
حذف شد و از ۱۸ خرداد ماه، واردات چای تنها 
با دریافت اخذ مابه التفاوت ریالی امکان پذیر شد.

این درحالی است که بر اساس آمار منتشرشده 
توســط این خبرگزاری، از ابتدای امسال تا ۱۸ 
خرداد ماه و تغییر نــرخ ارز تخصیصی به چای، 
بیش از ۲۰ هزار تن چای با ارز دولتی که معادل 
یک ســوم کل چای وارداتی به کشــور در سال 

گذشته است، وارد شده است.
اما با وجــود واردات ۲۰ هزار تن چــای با ارز 
دولتی، قیمت چای در هفته های اخیر به شــدت 
افزایش یافتــه و قائم مقام وزیر صنعــت نیز، از 
بررسی اسناد و مدارک واردکنندگان چای با ارز 
دولتی توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان 

خبر داده بود.

 نان های فانتزی گران 
نشده اند/ نان بربری سنتی 

۲۵۰۰ تومان
رئیــس اتحادیــه نان های فانتــزی گفت: هم 
اکنون افزایش قیمتی بر نان های فانتزی در بازار 
نداریم. محمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نان های 
فانتزی، در گفت وگــو با خبرنگار صنعت،تجارت 
و کشــاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
جوان، درباره بازار نان هــای فانتزی اظهار کرد: 
هم اکنــون افزایش قیمتــی در نان های فانتزی 
وجود ندارد.رئیس اتحادیــه نان های فانتزی در 
پاسخ به این پرسش که چرا قیمت نان ها در برخی 
مناطق متفاوت است، تصریح کرد: هم اکنون هیچ 
نظارتی درخصوص واحد های آزادپز وجود ندارد 
که این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد، باید 
یک مکانیسم نظارت بر نرخ ها  مشخص شود تا 
نان ها با قیمت های متفاوت به مشــتری فروخته 
نشــود؛ علل این امر را می توان کوتاهی اتحادیه، 
اصناف دانست.رئیس اتحادیه نان های فانتزی در 

ادامه از قیمت نان های پرمصرف در بازار خبر داد 
و اظهار کرد: نان فانتــزی )باگت( ۲۵۰۰ تومان، 
نان ساندویچی ۱۵۰۰ تومان، نان بربری )سنتی( 
۲۵۰۰ تومان اســت.کرمی در پایان گفت: دولت 
گندم را بــه نانوایان دولتی با نــرخ ۶۶۵ تومان 

می فروشند.

 رییس مرکز اصناف و 
بازرگانان: درج قیمت کاال و 

اعالم نرخ خدمات الزامی است
رییس مرکــز اصناف و بازرگانــان گفت: تمام 
واحدهــای صنفی عرضه کننــده کاال و خدمات 
مکلف بــه درج قیمت بر کاالهــا و اعالم قیمت 

خدمات در محل کسب خود هستند.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی 
)اگروفودنیوز(؛ به نقل از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، پیمان زندی – رییــس مرکز اصناف و 
بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای 
صنفی کشور – افزود: با هدف پیشگیری از فشار 
به مصرف کننــدگان و ایجاد آرامــش در بازار، 
“نظارت بر واحدهای صنفی” در تمامی رسته های 

صنفی با کمک اصناف تشدید شده است.
به گفته وی، یکی از عوامل شفافیت در بازار در 
شرایط فعلی، اطالع رسانی به موقع و مناسب به 
مصرف کنندگان کاال و خدمات اســت از این رو 
تمــام واحدهای صنفی مکلف بــه درج قیمت و 
رعایت قیمتهای مصوب اعالمی مراجع ذیصالح 
هستند.رییس مرکز اصناف و بازرگانان در توضیح 
این مطلب ادامــه داد: درج قیمت یکی از عناصر 
مهم در روابط بین عرضه کننده و خریدار است و 
شــاید به همین دلیل، یکی از مواردی که قانون 
در صورت ارتــکاب آن، بــرای تولیدکنندگان و 
عرضه کنندگان کاال و خدمــات مجازات تعیین 
کرده، “درج نکردن قیمت بر روی کاال و خدمات 
است”.وی با اشــاره به مفاد ماده ۱۵ قانون نظام 
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صنفی گفــت: افراد صنفــی عرضه کننده کاال و 
خدمات مکلفند با الصاق برچســب روی کاال، یا 
نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد 
کاال یا دستمزد خدمات را به طور روشن و مکتوب 
و به صورتی که برای همگان قابل رویت باشــد، 
اعالم کنند.زندی با اشــاره به دیگر ماده قانونی 
در زمینه الزام نصب برچسب قیمت، اظهار کرد: 
ماده ۶۵ قانون نظام صنفی برای تخلفاتی همچون 
“عدم درج قیمت”، “نصب نکردن برچسب قیمت 
بر کاال”، “ اســتفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد 
خدمت در محل کســب یا حرفه” یا درج قیمت 
به نحوی  که بــرای مراجعه کنندگان قابل رؤیت 

نباشد، جریمه نقدی تعیین کرده است.

 صدور فاکتور کاال و خدمات الزامی است
وی با تاکید بــر اینکه امتنــاع از درج قیمت، 
برخورد قانونی را در پی خواهد داشــت، با اشاره 
به اینکــه در کنار درج قیمت، صــدور فاکتور از 
ضروریات مهمی است که باید واحدهای صنفی 
رعایت کنند، گفت: در همه مراحل بایستی صدور 
فاکتور صورت گیرد تا امکان نظارت بر بازار بیش 

ار بیش تسهیل شود.
وی افــزود: صــدور فاکتور ابــزار مهمی برای 
تشخیص و رعایت سودهای قانونی است و اصالح 
قیمتها در شــبکه توزیع در این ســاختار امکان 
پذیر است. صدور فاکتور در همه مراحل توزیع، 
از عمده فروشی تا رسیدن به دست مصرف کننده 
الزامی اســت.او همچنین رعایت مــوارد قانونی 
و پرهیز از احتکار و عــدم عرضه به موقع کاال را 
نیز در حوزه وظایف واحدهای توزیعی، در سطح 
عمده و خرده فروشی دانست و از تمامی صنوف 
چهارگانه ) توزیعی، خدماتی، تولیدی و خدمات 
فنی ( و تشکلهای صنفی ذیربط خواست در این 
مسیر همکاری کرده و از تمامی ظرفیتهای خود 
برای ایجاد شــفافیت در بازار بهره ببرند.زندی 
همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی و تحریم ها 
گفت: راهبردهای این مرکز برای عبور از تحریم ها 
ایجاد امید، ایجاد فرصت و استفاده از ظرفیت های 
اصناف در مقابله با اثرات منفی تحریم است، چرا 
که اصناف می تواند نقش بسزایی در توزیع مطلوب 
کاالها و رونق تولید ایفا کند، در این مقطع وظیفه 
خانواده بزرگ اصناف، تالش مضاعف برای بهبود 
وضعیت شهروندان و پیشگیری از تشدید فشار بر 
مردم است که این مهم با حضور پررنگ اصناف 
و بازاریــان امکان پذیر خواهــد بود.رییس مرکز 
اصناف و بازرگانان متذکر شد: با عنایت به قوانین 

مشروحه و به منظور رعایت حقوق شهروندان و 
صنوف عرضه کننده کاالها و خدمات، بازرســان 
ســازمانهای صنعت، معدن و تجارت اســتانها و 
بازرسان اصناف بر نحوه اجرای این قوانین نظارت 
کرده و در صورت مشــاهده تخلف، برابر مقررات 

اعمال قانون خواهند کرد.

 افزایش ۵۲۷,٩ درصدی 
قیمت سیب زمینی در یک 

سال اخیر
در بخش ســبزیجات، در ســه ماهه اول سال 
۱۳۹۸، متوسط قیمت سیب زمینی ۳۶۱۲۳، پیاز 
۳۷۱۳۴ و گوجه فرنگی ۲۲۲۴۵ ریال بوده که به 
ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۲۷,۹، 

۵۳۹.۲ و ۲۲۱.۶ درصد افزایش داشته اند.
 به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی 
)اگروفودنیوز(؛ مرکز آمار ایران اقدام به انتشــار 
متوســط قیمت محصوالت و هزینــه خدمات 
کشــاورزی بهار  ۱۳۹۸ کرد که براســاس آن 
در بخش غالت، در ســه ماهه اول سال ۱۳۹۸، 
متوســط قیمت گندم ۱۷۲۱۰ ریال و متوسط 
قیمت جو ۱۷۸۵۱ ریال بوده که به ترتیب نسبت 
به فصل مشابه ســال قبل ۳۱,۱ درصد و ۵۷.۵ 

درصد افزایش داشته اند.
در بخش حبوبات، در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸، 
متوســط قیمت نخود ۶۰۰۱۰ ریال و متوســط 
قیمت عدس ۵۵۵۴۳ ریال بــوده که به ترتیب 
نسبت به فصل مشابه ســال قبل ۴۳,۸ درصد و 

۲۵.۹ درصد افزایش داشته اند.
در بخش محصــوالت جالیزی، در بهار ســال 
۱۳۹۸، متوســط قیمت هندوانه ۸۴۷۲، خربزه 
۲۵۶۸۴ و خیار ۲۱۵۱۰ ریال بوده که به ترتیب 
نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵,۶ درصد کاهش 

و ۵۷.۹ و ۷۹.۵ درصد افزایش داشته اند.
در بخش ســبزیجات، در ســه ماهه اول سال 

۱۳۹۸، متوسط قیمت سیب زمینی ۳۶۱۲۳، پیاز 
۳۷۱۳۴ و گوجه فرنگی ۲۲۲۴۵ ریال بوده که به 
ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۲۷,۹، 

۵۳۹.۲ و ۲۲۱.۶ درصد افزایش داشته اند.
در بخــش محصوالت علوفه ای، در بهار ســال 
۱۳۹۸، متوســط قیمت یونجــه ۱۶۹۲۸ و کاه 
۳۰۵۰ ریال بوده که به ترتیب نسبت به بهار سال 

قبل ۶۹,۵ و ۹۲.۷ درصد افزایش داشته اند.
در بخش میوه های هسته دار، در سه ماهه اول 
سال ۱۳۹۸، متوســط قیمت زردآلو ۷۸۱۲۸ و 
متوســط قیمت آلبالو ۷۳۰۲۸ ریال بوده که به 
ترتیب نســبت به بهار ســال قبل ۵۴,۶ و ۶۳.۵ 
درصد افزایش نشــان می دهد و متوسط قیمت 
هلو ۴۷۳۱۷ بوده که ۶۱.۴ درصد افزایش داشته 
اســت.در بخش میوه های دانه دار، در بهار سال 
۱۳۹۸، متوسط قیمت ســیب درختی ۶۰۴۲۵ 
ریال بوده که نســبت به فصل مشابه سال قبل 

۳۳,۹ درصد افزایش یافته است.
در بخش دامداری سنتی، در سه ماهه اول سال 
۱۳۹۸، متوســط قیمت یک کیلوگرم گوسفند 
و بره زنده ۴۳۰۶۳۰ ریال و یــک کیلوگرم گاو 
پرواری زنده ۳۶۴۵۴۱ ریــال بوده که به ترتیب 
نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۱۲,۷ و ۱۳۴.۵ 
درصد افزایش داشــته اند.در بخش فراورده های 
دامی سنتی، در بهار سال ۱۳۹۸، متوسط قیمت 
یک کیلوگرم شیر گوســفند ۵۳۸۵۹ ریال بوده 
که  نسبت به بهار سال قبل ۲۲,۳ درصد افزایش 
داشته است و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر 
گاو ۲۰۴۷۶ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه 
سال قبل ۶۴.۸ درصد افزایش نشان می دهد.در 
بخش هزینه های خدمات ماشینی، در سه ماهه 
اول ســال ۱۳۹۸، هزینه شخم یک هکتار زمین 
زراعی آبی ۲۵۴۰۴۸۹ ریال و هزینه شخم یک 
هکتار زمین زراعی دیم ۱۶۰۷۵۴۹ ریال بوده که 
به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۸,۱ و 
۲۸.۴ درصد افزایش داشته اند.در بخش دستمزد 
نیروی کار، در بهار سال ۱۳۹۸، دستمزد کارگر 
میوه چین مرد ۶۴۹۴۲۰ ریال بوده که نسبت به 
سال قبل ۳۴,۳ درصد افزایش داشته و دستمزد 
کارگر میوه چیــن زن ۵۲۸۳۸۳ ریال بوده که 
نســبت به بهار ســال قبل ۳۸.۴ درصد افزایش 
داشته است. همچنین، دستمزد کارگر وجین کار 
و تنک کار مرد ۷۶۷۵۵۵ ریال و دستمزد کارگر 
وجین کار و تنک کار زن ۸۶۲۵۶۹ ریال بوده که 
به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۸.۴ و 

۳۰.۸ درصد افزایش داشته اند.
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 معاون سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان: قیمت رب گوجه فرنگی 
در روزهای آینده کاهش می یابد

معــاون نظــارت بــر کاالهــای مصرفــی و 
شــبکه های توزیعــی و اقتصــادی ســازمان 
حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان با 
تکذیب خبــر افزایش ۴۰ درصــدی قیمت رب 
گوجه فرنگی، اظهار کرد: هرچند در حال حاضر 
رب گوجه فرنگی از اقالم مشــمول اولویت اول 
قیمت گذاری تثبیتی و تکلیفی نیست و واحدهای 
تولیدی ذیربــط باید براســاس ضوابط عمومی 
قیمت گذاری مصــوب هیأت تعییــن و تثبیت 
قیمت ها نسبت به تعیین قیمت کاالی خود اقدام 
کنند، اما به دلیــل کاهش قیمت گوجه فرنگی و 
ســهم باالی آن در قیمت رب، هماهنگی الزم با 
واحدهــای تولیدی و انجمن ذیربــط به منظور 
تعدیل قیمت از طریق این سازمان انجام گرفته 

است.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی 
)اگروفودنیوز(؛ به نقــل از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، ســیدداود موســوی افزود: براساس 
هماهنگی به عمل آمده مقرر شــد تاثیر کاهش 
قیمت گوجه فرنگی با توجه به ســهم قابل توجه 
آن در تولید رب، اعمال و تمامی واحدها نسبت 
به تعدیل قیمت اقدام کننــد و به همین منظور 
حداکثر قیمت مصرف کننده قابــل قبول برای 
درج بر روی محصوالت به زودی اطالع رســانی 

خواهد شد.
او تصریح کرد: برخالف خبر منتشــره نه تنها 
قیمــت رب افزایش نیافته بلکه شــاهد کاهش 
قیمت آن نیز خواهیم بــود و همانطور که پیش 
از این نیز اعالم شد، شــفافیت در قیمت کاالها 
و دسترسی آســان مصرف کنندگان به قیمتهای 
موجود در بازار و قیمتهای مصوب ازجمله اهداف 

راه اندازی ســامانه اطالع رســانی قیمت کاال و 
خدمات است.معاون نظارت بر کاالهای مصرفی 
و شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان همچنین 
گفت: با توجه به اینکه ســامانه مذکور در شروع 
فعالیت است و براساس شــرایط و قواعد عادی 
بازار و ضرورت وجــود کاال، برخی اقالم پیش از 
این تولید و با قیمتهای قبل در بازار موجود است 
و از آنجاییکه اطالعات مندرج در سامانه ۱۲۴، 
قیمت فعلی کاال در سطح کشور است و نه قیمت 
درج شده بر روی محصول، آنهم بدون توجه به 
تاریخ تولید آن، لذا مقایســه ایــن دو موضوع و 
اطالع رســانی آن با هدف عدم کارکرد مطلوب 
سامانه صحیح نیســت و ضرورت اصالح قیمتها 
توســط واحدهای تولیدی، در خصوص تمامی 
محصوالت با توجه به تغییرات قیمت مواد اولیه 
یا ســایر عوامل موثر بر بهای تمام شده براساس 
اطالعــات قیمتی منتشــره، حاکــی از کارکرد 
مطلوب این ســامانه است.موســوی اظهار کرد: 
هدف نهایی طراحی و اجرای سامانه مورد نظر، 
تسهیل اطالع رســانی به موقع و دقیق از قیمت 
کاالها برای اســتفاده عموم شــهروندان است و 
حساسیت و دّقت مخاطبان در شروع راه اندازی 

سامانه قابل ستایش است.

 رئیس اتحادیه بنکداران 
مواد غذایی: برنج ایرانی ۲۵ 
درصد ارزان شد/ دلیل گرانی چای 

خارجی چیست؟
آقا طاهر گفت: با توجه به ازدیاد عرضه برنج و 
برداشت کشت نو ظرف هفته های آتی قیمت این 
محصول ۲۰ تا ۲۵ درصد در بازار کاهش خواهد 

یافت.
 محمد آقــا طاهر رئیس اتحادیــه بنک داران 
مواد غذایی در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت 

و کشاورزی گروه اقتصادی باشــگاه خبرنگاران 
جــوان، از افزایش ۱۲۰ درصــدی قیمت چای 
خارجی در بازار خبر داد و گفت: حذف ارز ۴ هزار 
و ۲۰۰ تومانی و اختصاص ارز نیمایی به واردات 
دلیل اصلی نوســان قیمت چای خارجی در بازار 

به شمار می رود.
رئیس اتحادیه بنک داران مــواد غذایی افزود: 
قیمت هر بســته چای نیم کیلویی  از ۲۹ هزار 
تومان به ۶۴ تا ۶۹ هزار تومان رســیده است در 
حالی که با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قیمت 
ارز خارجی حداکثر باید ۲ برابر افزایش می یافت.

آقاطاهر نوســان چای داخلی را امری طبیعی 
دانست و گفت: طی ســال های اخیر تغییر ذائقه 
مردم از چای خارجی به چای داخلی به ســبب 
باال بودن کیفیت و ارگانیک بودن آن موجب شد 
که قیمت چای با نوساناتی در بازار رو به رو شود.
او از کاهــش ۲۰ تا ۲۵ درصــدی قیمت برنج 
ایرانی در عمده فروشــی ها خبــر داد و گفت: با 
توجه به آنکه کشت نو در هفته های آتی به بازار 
عرضه می شــود از این رو ازدیاد عرضه برنج سال 
گذشته موجب شده تا قیمت این محصول روند 
نزولی در بازار داشته باشد ضمن آنکه پیش بینی 
می شود روند کاهشــی قیمت همچنان در بازار 

استمرار یابد.
رئیس اتحادیه بنک داران مواد غذایی با اشاره به 
اینکه قیمت برنج خارجی در بازار از ثبات نسبی 
برخوردار است بیان کرد: با توجه به استمرار ارز ۴ 
هزار و ۲۰۰ تومانی به واردات برنج خارجی بازار 

این محصول همچنان در آرامش به سر می برد.
آقاطاهر با بیان اینکه قیمــت حبوبات در بازار 
کمترین نوسان را طی یک ماه اخیر در بازار تجربه 
کرده است، افزود: اگر چه در ۲ و ۳ ماه اخیر حجم 
ارز ۴ هزار و ۲۰۰ هزار تومانی موجب شد تا قیمت 
اقالم حبوبات حدود ۲ برابر افزایش یابد، اما هم 
اکنون بازار این محصول از ثبات نسبی برخوردار 
اســت چرا که امکان نگهداری حبوبات بیش از 

مدت یک سال در انبار وجود ندارد.
او  دربــاره آخرین وضعیت بــازار روغن گفت: 
روغن مطابق با قیمت گذاری که سازمان حمایت 
در هفته های اخیر انجام داده به دســت مصرف 

کننده می رسد و مشکلی در توزیع وجود ندارد.
رئیس اتحادیه بنک داران مواد غذایی ارز ۴ هزار 
و ۲۰۰ تومانی را ارز حمایتی  دانســت و افزود: 
اختصاص این ارز بــه واردات برخی کاال ها منجر 
به خروج غیر قانونی محصول از مرز های کشــور 
می شود در حالی که با واقعی شدن نرخ ارز دیگر 
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این اتفاق رخ نمی دهد.
این مقام مسئول ادامه داد: اگر چه قیمت برنج 
خارجی شکر و روغن به ســبب اختصاص ارز ۴ 
هــزار و ۲۱۰۰ تومانی به واردات نباید نوســانی 
در بازار داشته باشد، اما در ماه های اخیر دیدیم 
که قیمت شکر به ســب مشکل سیستم توزیع با 

نوسانات چشمگیری در بازار رو به رو شد.
او در پایان با اشاره به اینکه نمی توان پیش بینی 
دقیقی راجع به بازار اقالم اساســی در ماه محرم 
داشت تصریح کرد: البته با استمرار روند کنونی 
عرضــه و تقاضا و کاهش قیمــت ارز پیش بینی 

می شود نوسان خاصی در بازار نیافتد.

 شرایط جدید صادرات میوه 
اعالم شد

 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به گمرک ایران 

شرایط جدید صادرات میوه را اعالم کرد.
به گزارش کنفدراســیون صادرات ایران، پیرو 
مکاتبه کنفدراســیون صادرات ایران با حسین 
مدرس خیابانی قائم مقــام وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و نامه نگاری سعید عباسپور، مدیرکل 
دفتر مقررات صادرات و واردات، وزارت صنعت در 
نامه ای به گمرک ایران شــرایط جدید صادرات 

میوه را اعالم کرد.
در این نامه خطاب به میراشــرفی رئیس کل 
گمرک ایران آمده است: بازگشــت نامه شماره 
۶۰٫۶۱۸۰۳ تاریخ ۲۸ خرداد ۹۸، وزیر صنعت 
در مورد شــرایط صدور محموله هــای صادراتی 
میــوه و تره بــار و محصوالت غذایــی مذکور به 
استحضار می رساند به دلیل شرایط نقل و انتقال 
و هزینه های سربار در صادرات کاال و وجود نسبی 
زیرساخت های الزم در گمرکات حوزه های استانی 
عبارت بند »الف« به شرح ذیل اصالح و بند »ب« 
حذف می گردد. مراتب را یادداشت و به گمرکات 

اجرایی ابالغ فرمایید.
الف: محموله هــای صادراتی میــوه و تره بار و 
محصوالت غذایی در گمــرکات اصالحی پس از 
صدور گواهی قرنطینــه و تأیید و ارزیابی ضوابط 
و شاخص های بسته بندی توسط همکاران وزارت 
جهاد کشــاورزی و گمرکات کشــور می بایست 

اظهار شود.

 دبیر برد تخصصی تغذیه 
وزارت بهداشت: ساختار 

غذایی ایران باید تغییر کند
دبیر برد تخصصی تغذیه وزارت بهداشت معتقد 
است: بسیاری از مشــکالتی که امروز در حوزه 
ســالمتی به وجود آمده به دلیل به هم خوردن 
فرهنگ درســت تغذیه در ایران اســت که باید 

فرآیند تغییر آن آغاز شود.
به گزارش ایسنا؛ سیدعلی کشاورز در نشست 
خبری همایش علمی و نمایشگاه ملی نقش آبزیان 
در سالمت اظهار کرد: بحث تغییر فرهنگ غذایی 
در ایران قطعا یــک موضوع طوالنی مدت خواهد 
بود و همان طور که چند دهه طول کشــیده که 
ما امروز به این ساختار غذایی غلط برسیم، برای 
اصالح این روند نیز احتماال یک زمان ۱۰ تا ۲۰ 

ساله نیاز خواهد بود.
به گفته وی اولیــن اقدام برای ایجاد این تغییر 
فرهنگ ســازی خواهد بود و در این زمینه باید 
اقشار مختلف مردم و متخصصان امر تغذیه طوری 
با مفاهیم آشنا شــوند که بتوان تغییرات الزم را 

اجرایی کرد.
دبیر بــرد تخصصی تغذیه وزارت بهداشــت با 
اشــاره به افزایش میزان مصرف شــکر، نمک و 
روغن در فرهنگ غذایی ایرانی هــا توضیح داد: 
این تغییرات که بسیاری از آن ها خطرناک است 
می تواند مقدمه ای برای افزایش تعداد زیادی از 
بیماری ها باشد. سرطان هایی مانند کبد، معده و 

روده و مشکالت دامنه داری مانند کبدهای چرب 
و فشار خون و سنگ صفرا بخش هایی از نتایج این 

فرهنگ غلط غذایی بوده است.
کشــاورز ادامه داد: دگرگونی در الگوی غذایی 
ما باعث شده نســل های جدید از نظر سالمت با 
تهدیدهای جدی مواجه باشــند و از این رو باید 
تالش کرد با اجرای برخــی برنامه ها فرآیند کار 

را تغییر داد.
به گفتــه وی برنامه ریزی برای افزایش مصرف 
آبزیان در برنامه های غذایی مردم ایران بخشــی 
از این تالش برای تغییر فرهنگ غذایی است که 
پیگیری آن در همایش پیش رو در دستور کار قرار 

خواهد گرفت.
همچنین در ادامه این نشست پریسا اویزی – 
مســئول برگزاری این همایش – نیز اعالم کرد: 
تحقیقات نشان می دهد با توجه به نژاد ایرانی ها 
ما باید نسبت به شرایط امروزمان صالبت بیشتری 
می داشتیم اما مشکالت تغذیه باعث شده نسل 
به نسل مشکالت در این حوزه افزایش پیدا کند.

به گفته وی ایــن همایش تــالش می کند با 
آگاه کردن مسئوالن و متخصصان عرصه تغذیه 
شــرایط را برای تغییر در فرهنگ غذایی جامعه 

ایران آماده کند.
به گزارش ایسنا، براســاس برنامه ریزی انجام 
شده این همایش در روزهای ۳۱ مردادماه تا دوم 
شهریورماه در بوستان گفت وگوی تهران برگزار 
می شود و تعدادی از مقامات دولتی و متخصصان 

عرصه تغذیه نیز در آن حضور خواهند داشت.

 

 دریافت بیش از ۲۰ هزار 
شکایت مردمی از طریق 

سامانه ۱۲۴ در تیرماه
مدیر کل امــور حقوقی و تعزیرات ســازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: 
در تیرماه امســال در مجمــوع ۲۰ هزار و ۹۵۵ 
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فقره شــکایت مردمی راجع بــه تخلفات صنفی 
و غیرصنفــی از طریق تلفن ۱۲۴ ســتاد خبری 

استان ها دریافت شده است.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی 
)اگروفودنیوز(؛  به نقل از وزارت صمت، غالمرضا 
صارمیان با بیان این مطلب، افزود: از این تعداد ۶۸ 
درصد شکایات مورد رسیدگی قرار گرفته است و 
۳۲ درصد باقی مانده تحت یررسی کارشناسی از 

سوی مراجع ذیربط است.
او با بیان اینکه ســعی شــده تا سطح کمی و 
کیفی سامانه ۱۲۴ به عنوان تنها سامانه اقتصادی 
ارتباطی با مردم ارتقا یابد، تصریح کرد: از مجموع 
شکایات دریافتی ، بیشــترین گزارش در بخش 
کاالیی از نــان و میوه و ســبزیجات و در بخش 
خدمات از رستورانهای غذاخوری و تعمیرگاه های 
خودروهای سبک بوده است و گرانفروشی و تقلب 
در صدر عناوین تخلف گزارش های دریافتی قرار 

گرفته است.
مدیــر کل امور حقوقــی و تعزیرات ســازمان 
حمایت بیان کرد: از مجموع شــکایات دریافتی، 
۵۱۹ فقره با براورد ارزش بیــش از ۱۱ میلیارد 
ریال در کارگروه های رسیدگی استانی منجر به 
مصالحه و جلب رضایت شاکیان شده و به تبع از 

تشکیل و ارجاع پرونده اجتناب شده است.
صارمیان با اشاره به افزایش تعداد گشت های 
مشترک انجام شــده در این بازه زمانی گفت : ۷ 
هزار و ۸۰۸ گشت مشترک بین بازرسان سازمان 
های صنعت ، معدن و تجارت استانها با سازمان 
تعزیــرات حکومتی و دیگر دســتگاهها منجمله 
وزارت جهاد کشاورزی ، اداره کل میراث فرهنگی 
و گردشــگری ، اتاق اصنــاف و اتحادیه ها و … 
انجام گرفته است که از این تعداد ۳ هزار و ۶۵۶ 
پرونده با ارزش ریالی ۳۹۲ میلیارد ریال در زمینه 
های مختلف تنظیم شده است که پس از بررسی 

با متخلفان برخورد خواهد شد.
او تاکید کرد : در راســتای نظم دهی و انسجام 
بیشتر به فرایند تنظیم بازار ، اصالح نظام توزیع و 
نظارت بر واحدهای توزیعی ، تولیدی و خدماتی 
، بازرسی های مستمر توسط اکیپهای بازرسی و 
نظارت در ادارات صنعت، معدن و تجارت استانها 

انجام می گیرد.
مدیــر کل امور حقوقــی و تعزیرات ســازمان 
حمایت با اشاره به مواد ۵ و ۶۵ قانون حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و قانون 
نظام صنفی و ماده ۶ قانون تعزیرات حکوتی ،درج 
قیمت و نصب اتیکت و برچســب و صدور فاکتور 

در مورد همه کاالها و خدمات را مورد تاکید قرار 
داد و از هموطنان خواست تا در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف و یا اجحاف در حق مصرف کننده از 
طریق سامانه ۱۲۴ و یا مراجعه به پورتال سازمان 
و همچنین در استان ها نیز با ارایه شکایات خود 
به ستادهای خبری مستقر در سازمان صنعت ، 
معدن و تجارت استان، مســئوالن ذیربط را در 

جریان قرار داده تا رسیدگی الزم انجام پذیرد.

 رئیس اتحادیه بنکداران 
مواد غذایی: کمبودی در زمینه 

تقاضای ماه محرم وجود ندارد
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشــاره 
به اینکه کمبودی در بــازار مواد غذایی برای ماه 
محرم وجود ندارد، گفــت: در ماه محرم دولت و 
عرضه کنندگان عمده بــا توجه به افزایش حجم 
تقاضا، باید حجم عرضه را افزایش دهند تا میزان 

عرضه و تقاضا با یکدیگر متناسب باشد.
 محمــد آقا طاهــر در گفت وگو با ایســنا، در 
رابطه با بازار مواد غذایــی و نزدیکی به ایام ماه 
محرم، اظهار کرد: در حال حاضر شــرایط عرضه 
و تقاضای برنج بسیار مهم و قابل  توجه است که 
برنج خارجی به میزان قابل توجهی به کشور وارد 
شــده و حجم دیگری در بنادر و گمرکات وجود 
دارد، که رفته رفته به بازار تزریق خواهد شــد و 
میزان موجودی کاماًل پاسخگوی نیاز بازار است.

رئیس اتحادیه بنکداران مــواد غذایی با بیان 
این که برنج ایرانی به دست آمده است، خاطرنشان 
کرد: میزان عرضــه و قیمت رب گوجه فرنگی در 
حال حاضر مناسب ارزیابی می شود و این در حالی 
است که قیمت این محصول در حال حاضر روند 

نزولی به خود گرفته است.
وی افــزود: بازار حبوبات در ماه های گذشــته 
نوســانات قیمتی خاصی را تجربه کــرد، اما در 
حال حاضر قیمت این محصــوالت ثابت بوده و 

مشکلی در زمینه تأمین و عرضه حبوبات در کشور 
وجود ندارد.آقا طاهــر در رابطه با بازار روغن نیز 
خاطرنشان کرد: دولت در زمینه عرضه و نظارت 
بر بازار روغن ورود کرده و شرایط قابل قبولی بر 
این بازار حاکم است، اما اگر میزان عرضه به ویژه 
عرضه روغن جامد افزایش یابــد، بازار روغن نیز 

هیچ کمبود و مشکلی نخواهد داشت.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در رابطه با 
کاهش عرضه شکر در برخی مواقع زمانی، تاکید 
کرد: فرآیند بســته بندی شــکر در برخی مواقع 
طوالنی می شود که این موضوع عرضه به بازار را 
کند می کند، اما در مجموع در زمینه عرضه شکر 

کمبودی احساس نمی شود.
وی گفت: پیشنهاد می شود حجم عرضه شکر 
افزایش یابد تا قیمت آن بیش از گذشته کاهش 
یابد، از سوی دیگر دولت و عرضه کنندگان باید در 
ماه محرم با توجه به افزایش تقاضا، میزان عرضه 
را افزایش دهند تا میزان عرضه و تقاضا با یکدیگر 

متناسب باشد.

 ۸۰ درصد واردات محصوالت 
غذایی از کاالهای اساسی 

است
میزان واردات »محصوالت اساسی کشاورزی« 
در ۱۲ سال اخیر به طور میانگین ۷٫۹ میلیارد 
دالر طبق آمار گمرک ایران بوده است در واقع 
بیش از ۸۰ درصد کل واردات محصوالت غذایی 
ایران را محصوالت اساســی این بخش تشکیل 

داده اند.
بــه گــزارش پایگاه خبــری صنعــت غذا و 
کشــاورزی )اگروفودنیــوز(؛ ، میــزان واردات 
محصوالت کشــاورزی و غذایی ایران در طول 
۱۲ سال اخیر )از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۶ شمسی 
معادل ۲۰۰۶ تــا ۲۰۱۷ میالدی( بر اســاس 
آمار گمرک جمهوری اسالمی به طور متوسط 
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ســاالنه ۹٫۲ میلیارد دالر و بر اساس آمارهای 
کشــورهای صادرکننــده ۷٫۷ میلیــارد دالر 
اســت. با این حال در طول ۶ سال ۲۰۱۲ الی 
۲۰۱۷ معادل ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ ، میزان واردات 
این محصوالت بــه مراتب بیشــتر از میانگین 
۱۲ ســاله بوده اســت؛ در این مــدت به طور 
میانگیــن بر اســاس آمار گمــرک جمهوری 
اســالمی ۱۱٫۱ میلیارد دالر و بر اســاس آمار 
گمرکات کشــورهای صادرکننده ۹٫۴ میلیارد 
دالر محصول کشاورزی و غذایی به ایران وارد 

شده است.
در این میــان، میــزان واردات »محصوالت 
اساسی کشاورزی« در ۱۲ ســال اخیر به طور 
میانگین ۷٫۹ میلیــارد دالر طبق آمار گمرک 
ایران و ۶٫۴ میلیارد دالر طبق آمار کشورهای 
صادرکننده بوده اســت. در واقــع بیش از ۸۰ 
درصد کل واردات محصــوالت غذایی ایران را 

محصوالت اساسی این بخش تشکیل داده اند.

اخبار

  میزان واردات محصوالت اساسی کشاورزی
در جدول زیر وضعیت واردات محصوالت اساسی کشاورزی در طول ۱۲ سال اخیر نشان داده شده است:

وضعیت واردات محصوالت اساسی کشاورزی در طول ۱۲ سال اخیر

سال میزان واردات 
)میلیارد دالر(

سهم از کل واردات کشور 
)درصد(

سهم از کل واردات 
محصوالت غذایی )درصد(

منبع: گمرک ایران منبع: گمرک کشورهای 
صادرکننده منبع: گمرک ایران منبع: گمرک کشورهای 

صادرکننده
منبع: گمرک 

ایران
منبع: گمرک کشورهای 

صادرکننده

۱۳۸۵/۲۰۰۶ ۳,۹ ۲,۷ ۹ ۷ ۹۰ ۸۶

۱۳۸۶/۲۰۰۷ ۴,۱ ۳,۶ ۹ ۷ ۸۷ ۸۰

۱۳۸۷/۲۰۰۸ ۷,۶ ۶,۴ ۱۴ ۱۱ ۹۰ ۸۵

۱۳۸۸/۲۰۰۹ ۶,۹ ۵,۰ ۱۳ ۱۱ ۸۵ ۸۵

۱۳۸۹/۲۰۱۰ ۷,۵ ۵,۹ ۱۲ ۱۱ ۸۴ ۸۴

۱۳۹۰/۲۰۱۱ ۸,۰ ۶,۵ ۱۳ ۱۱ ۸۴ ۸۲

۱۳۹۱/۲۰۱۲ ۱۲,۶ ۹,۴ ۲۴ ۱۳ ۹۱ ۸۷

۱۳۹۲/۲۰۱۳ ۱۱,۶ ۱۰,۱ ۲۳ ۱۶ ۹۰ ۸۷

۱۳۹۳/۲۰۱۴ ۱۰,۵ ۸,۹ ۲۰ ۱۲ ۸۹ ۸۵

۱۳۹۴/۲۰۱۵ ۷,۳ ۶,۴ ۱۸ ۱۱ ۸۲ ۷۷

۱۳۹۵/۲۰۱۶ ۷,۰ ۵,۷ ۱۶ ۱۰ ۸۰ ۷۴

۱۳۹۶/۲۰۱۷ ۸,۲ ۶,۲ ۱۵ ۱۲ ۸۰ ۸۲

میانگین ۱۲ سال ۷,۹ ۶,۴ ۱۵,۳ ۱۱,۱ ۸۶,۰ ۸۲,۸

همچنین در طول ۶ ســال ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۷ نیز میزان واردات محصوالت اساسی بخش کشاورزی به طور میانگین ساالنه ۹٫۶ میلیارد دالر بر اساس آمار گمرک 
ایران و ۷٫۸ میلیارد دالر بر اساس آمار کشورهای صادرکننده بوده است.

معرفی محصوالت اساسی کشــاورزی و وضعیت واردات آن لیست محصوالت و نهاده های اساسی بخش 
کشاورزی و آن بخش از مواد غذایی که در زنجیره تأمین »درشت مغذی های اصلی« مورد نیاز بدن نقش به 

سزایی دارند، در جدول زیر آمده است:

 محصوالت اساسی کشاورزی به تفکیک درشت مغذی های مورد نیاز بدن
درشت مغذی مورد نیاز محصوالت و نهاده های اساسی

پروتئین حیوانات زنده شامل گاو، گوسفند، بز، مرغ و جوجه

محصوالت حیوانی مانند گاو، گوساله، گوسفند، مرغ و ماهی

لبنیات و تخم مرغ

غذای دام مانند کنجاله سویا و دیگر تفاله های صنعتی

چربی دانه های روغنی

روغن های نباتی و حیوانی شامل روغن سویا، روغن نخل )پالم(، روغن آفتابگردان

کربوهیدرات انواع غالت مانند گندم، جو، ذرت، برنج و ارزن

قند و شکر
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مهندسحسینبیگمحمدزاده
مدیرعاملگروهصنایعغذاییشانا

گفت و گو با کارآفرینان صنایع غذایی؛

  کسانی که در صنعت غذایی فعالیت می کنند به خوبی می دانند برند 
شدن و ماندگار شدن در این صنعت بر خالف بســیاری از صنایع  نیازمند 
مراقبت ها و  رعایت کردن برخی از اصول و قواعد است . امروز شانا به عنوان 
یک برند ماندگار و محبوب خانواده های ایرانی اســت و  محصوالت آن در 

سبد  غذایی بسیاری از خانواده ها قرار دارد .
حســین بیگ محمد زاده دانش آموخته مدیریت بازرگانی است از این رو  
بر اساس استانداردهای بازاریابی بین المللی توانسته  در صنعت غذایی نام 
و آوازه ای درخور برای شانا بهم رساند . صنایع غذایی شانا در سال ۱۳۵۲ 
تاسیس و بنای کارخانه در منطقه باغســتان کرج احداث گردید. در ابتدا، 
فعالیت خود را با تولید کمپوت و شربت و مربا با نام تجاری شانا که در زبان 

آذری به معنای کندوی عسل می باشد آغاز کرد.
مهندس حســین بیگ محمدزاده مدیرعامل گروه صنایع غذایی شانا در 
خصوص تاریخچه تاســیس و تحوالت شرکت شانا می گوید: این شرکت در 
سال ۱۳۵۲ تاسیس شــده و تا پایان جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، بیشتر 
در زمینه تولید کمپوت و در فصل زمستان شــربت و مربا فعالیت می کرد. 
بعد از پایان جنگ و افت تقاضا برای کمپــوت در بازار، به صورت جدی تر 

شــروع به تولید مربا کرد و این محصول در این مدت بــه عنوان محصول 
استراتژیک در این شرکت تولید می شــود. در حال حاضر شانا با استراتژي 
۲۲ ســال تمرکز در تولید و فروش محصول مربا توانسته پر ظرفیت ترین 

کارخانه مربا در کشور باشد 
گروه صنایع غذایی شانا که محصوالتش را با برندهای شانا، شیرین گستر 
و عطایا به بازارهای داخلی و خارجی روانه می کند، تصمیم گرفته اســت با 
نصب ماشین آالت مدرن سهم اش از بازار داخلی و صادرات را گسترش دهد.

 فعالیت مستمر و پیروی از اصول و تجربه نامداران صنعت، باعث موفقیت 
تدریجی و کســب جایگاهی در کنــار تولید کنندگان مطــرح مواد غذائی 
کشــور شــد.در حال حاضر روزانه بیش از  ۶۰ تن انواع مربا با ۲۳ طعم در 
بســته بندی های یکنفره ،کاپ فیل ،شیشه ،مارماالد صنعتی در سایز های 

مختلف تولید می شود. 
 محصوالت شانا  با کیفیت اســتاندارد بین المللی در مدت کوتاهی جای 
خود را بر سر ســفره ها و میزهای صبحانه ایرانی ها باز کرد به گونه ای که  
توانســت  به خوبی  محصوالت خود را با ذائقه ایرانی منطبق کند و همین 
مساله باعث فروش بیشتر و ســهم  بیشتر این  صنعت غذایی در بازار ایران 

در ایران مدیران جوان زیادی هستند که با استفاده از تجارب دیروزیان 
ثمرات ارزشــمندی برای امروزیان دارند ، از جمله اینها حسین بیگ 
محمدزاده است  که  با بهره گیری از تجارب گرانقدرپدر خود قدیر بیگ 
محمد زاده مدیر ســابق و بنیانگذار شرکت شانا  توانست راه تازه ای را 

برای  رشد و توسعه صنعت غذایی  بگشاید .
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شده است.
 حسین بیگ محمدزاده مدیر توانا و دانایی است و  با صبر 
و حوصله آرام آرام بازارهای  صنعــت غذایی را یکی پس از 
دیگری  فتح  و نام خود را بر تارک ایــن بازار حک می کند 
. امروزه اغلب خانواده های ایرانــی با طعم و مزه محصوالت 
غذایی شانا آشــنایی دارند و کســی که یک بار طعم و مزه 
مرباهای شــانا را چشیده باشــد  بی تردید نمی تواند  از آن 

دل بر کند . 
 محصوالت شــانا با برنامه ریزی و مدیریت حســین بیگ 
محمدزاده نه تنها در بازار داخلی جای و مقام خوبی دارد  و 
تاکنون توانســته افتخارات و گواهینامه های  زیادی را از آن 
خود کند بلکه  ضمن رعایت حقوق مصرف کننده سهم خوبی 

هم در بازارهای بین المللی  دارد .
در بعد صادرات، با توجه به خط مشــی شرکت، رقابت در 
بازار های خارجی را جزء برنامه های اساسی خود قرار داده، 
به نحوی که در حال حاضر صادرات به ١٧ کشــور از جمله 
کانادا آلمان هلند نروژ دانمارک سوئد اتریش استرالیا تایلند 
روســیه امارات متحده عربــی، قطر، بحرین، تاجیکســتان، 
آذربایجان، ایاالت متحده آمریکا، عراق و افغانســتان انجام 

می پذیرد.  
مدیریت صنایع غذایی شــانا خط مشــی کیفیت و ایمنی 
محصوالت خود را جلب رضایت مشــتری با ارتقای کیفیت 
مطلوب قرار داده اســت و این را در عمل ثابت کرده است . 
یکی از ویژگی های محصوالت شانا بســته بندی و طراحی  
جلد  است . گرچه در نظر بسیاری از افراد عادی این شکل از  
بسته بندی امری طبیعی جلوه کند اما  کسانی که دستی در 
کار صنعت و هنر دارند می دانند که  در دنیای امروز  صنعت 
در کنار هنر می تواند جایگاه بهتری  نزد مصرف کننده داشته 
باشــد و به همین دلیل  مدیریت دوره جدید صنایع غذایی 
شانا با درک  نیاز مشــتری  اقدام به نوآوری در شیشه های 

مربا  کرده است
شــانا با  خالقیت و نوآوری توانســت  هزاران هزار چشم 
مصــرف کننده را متوجه محصول خود کنــد و بدین ترتیب  
بر میزان  محبوبیت محصوالت خــود بیفزاید .  این تغییر و 
تبدیل در جهت رضایت مشــتری عالوه بر خالقیت و ابتکار 
هنری نشــان از ســابقه این فعالیت در خانواده بزرگ بیگ 
محمدزاده دارد کــه قریب نیم قرن با طعم و مزه و ســلیقه 

مصرف کننده دایرانی آشناست .
حســین بیگ محمدزاده  درخصــوص مزیت های مربای 
تولیدی در این شــرکت به پر میوه بودن، استفاده نکردن از 
مواد نگهدارنده و اسانس و رنگ اشــاره می کند و می گوید: 
محصول در این شرکت به صورت طبیعی و با کیفیت بسیار 
باال تولید می شود و یکی از رموز موفقیت شرکت هم پایبند 
بودن به تولید با کیفیت و توجه به خواســت و نظر و سلیقه 
مشــتریان اســت.بی تردید در آینده نزدیک حســین بیگ 
محمدزاده در نظر دارد تا  از حداکثر ظرفیت تولید استفاده 
کند و سهم خود را در بازارهای بین المللی به شکل گسترده 

ای افزایش دهد.

تشکلهایصنایعغذاییتوسطدولت
بهرسمیتشناختهشوند

بنیانگذار انجمن علــوم و صنایع 
غذایی ایران گفت: وظیفه تشکل های 
صنایع غذایی در بهبود صنعت غذا و 
ارائه خدمات بهتر منوط به این است 
که تشکل ها توسط دولت به رسمیت 

شناخته و حمایت شوند .
دکتر محمد حســینی در گفتگو 
با ماهنامــه کارآفرینی و صنعت غذا 
افزود: هنوز تشکل های صنعت غذا به 
رسمیت شناخته نمیشوند و تاکنون 
هیچ امتیازی به آنها  داده  نشــده 
است  و شــرکت ها نیز برای  حل و 
فصل امور خود  به تشکل ها مراجعه 
ندارند و لذا تا وقتی وضعیت اینطوری 

باشد و انجمن ها اختیاردار نباشــند هیچ کار موثری  نمی توانند انجام دهند. به اعتقاد 
بنده همانند سایر نقاط جهان باید از وظایف دولت کم شود  و قدری از آن را  به تشکل ها 

بعنوان بازوی اجرایی دولت داده شود .
دکتر محمد حسینی  در خصوص واگذاری شرکت های صنایع غذایی در خارج از کشور 
گفت:  شرکتها به دو صورت می توانند سرمایه گذاری کنند یا سرمایه گذاری برای صادرات 
محصوالت  که در سایر کشورها  شــرکت تاسیس کنند  و دیگری  سرمایه گذاری برای 
گرفتن تکنولوژی روز دنیا  که  باید در شرکت هایی در اروپا و آمریکا باید سرمایه گذاری 

کنند. این قبیل  کار ها را چین در جهان انجام داده و نتیجه مثبت هم گرفته است.
عضو هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران پایین آمدن سرانه مصرف شیر را 
عمدتا در  دو علت دانست و گفت:  مصرف هر ماده غذایی به کیفیت و مزه غذا و دیگری 
به عادت و فرهنگ غذایی بستگی دارد . ما باید این دو مورد را درست کنیم به خصوص در 
مورد طعم شیر که شیر ما خوشمزه نیست، در کانادا و اروپا شیر خوشمزه  و از طعم خوبی 
برخوردار اســت و از طرف دیگر فرهنگ سازی شده است .  از  مزایای شیر به طور کافی 
از رسانه های کشور خصوصا صدا و ســیما صورت نگرفته است . مورد دیگر این است که 
قیمت تمام شده محصوالت لبنی از جمله شیر در کشور ما  باالست و گرانی محصوالت 
باعث کاهش مصرف سرانه می شــود و این طبیعی اســت، همچنان اگر بتوان فرهنگ 
سازی  را از سنین پایین برای مصرف شیر انجام داد و ترتیبی اتخاذ شود که این محصول 
در  کودکســتان ها و مدارس  به صورت مرتب توزیع گردد به طور حتم تاثیر خود را در 

افزایش مصرف سرانه این محصول خواهد گذاشت.
بنیانگذار انجمــن علوم و صنایع غذایی ایران در خصوص صــادرات محصوالت غذایی 
گفت:در کشور، پتانســیل صادراتی زیادی وجود دارد  و می بایست روی آن  کارشود تا 
هر سال شاهد افزایش صادرات محصوالت غذایی باشیم، رشد صادرات غیرنفتی خصوصا 
صنایع غذایی و کشــاورزی کشــورمان  به اعتقاد من کافی نیست ولی به هرصورت باید 
این  افزایش  صادرات رو مثبت قلمداد کنیم و هدف گذاری خیلی باالتری داشته باشیم .
دکتر حســینی افزود: با توجه به پتانســیل های بالقوه ای که داریم مســلما کیفیت 
محصوالت ما بهتر شده و قیمت هم در بازار جهانی باید قابل رقابت باشد ، وضعیت بسته 
بندی محصوالت غذایی هم نسبت به قبل بهتر شده و از این لحاظ  پیشرفت چشمگیری 

داشته است .

بنیانگذار انجمن علوم و صنایع غذایی ایران:
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خبر

  دبیــر انجمن صنفــی کارفرمایی 
صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی 
کشور  لیســت قیمت های واقعی گوشت 

را اعالم کرد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت 
غذا، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 
تولید و بسته بندی مواد پروتئینی  کشور 
گفت: اعضای این انجمن  که شامل تمامی 
شرکت های قطعه بندی وبسته بندی گوشت می باشند،  ملزم به عرضه گوشت 
گرم گوساله و گوسفندی وارداتی حداکثر به قیمت تعیین شده توسط انجمن 
که طبق ضرایب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان محاسبه 
و تعیین شده  می باشند.دکتر مسعود رســولی  با اعالم این موضوع  افزود: با 
توجه به این که گوشت های گرم وارداتی، از زمان ثبت سفارش تا زمان عرضه 
در فروشگاه ها در سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن  وتجارت ثبت می 
گردد و نیز از زمان دام زنده در کشور مبدا تا زمان عرضه گوشتهای قطعه بندی 
شده و بسته بندی شده در فروشگاه ها، از نظر بهداشتی کامال تحت  نظارت و 
کنترل مستقیم سازمان دامپزشکی کشور قرار دارند، کامال بصرفه و بهداشتی 

در اختیار مصرف کننده نهایی که همان خانواده ها هستند قرار می گیرد.
رسولی با اشاره به تاثیر منفی تولید دور ریز و زباله روی محیط زیست کشور 
افزود: در حال حاضر تولید ضایعات به معزل مهمی برای محیط زیست کشور 
تبدیل شــده و دور ریز مواد پروتئینی نه تنها باعث آلودگی در محیط زیست 
کشور به ویژه شهرهای بزرگ شده اســت، یکی از دالیل ازیاد حیوانات موذی 
مانند رت ها و سگهای ولگرد شده است. چربی های مواد پروتئینی عامل ایجاد 

آسیب جدی به محیط زیست هستند.
این در حالیست که شــرکت های قطعه بندی و بســته بندی با جدا کردن 
ضایعات گوشــت نه تنها به کیف پول خانواده ها و جلوگیری از ورود ضایعات 
گوشت به سطل های زباله شهری کمک می کنند، این مواد را با فراوری های 
مجاز به خوراک دام، کود کشاورزی و یا چربی های صنعتی مانند گریس تبدیل 
کرده و با بازگرداندن آنها به چرخه تولید در کنار کمک به حفظ محیط زیست، 

می توانند کمک قابل قبولی به اقتصاد کشور باشند.
دبیر این انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی 
کشور در ادامه به تاثیر شرکت های زیرمجموعه انجمن در کاهش قیمت تمام 
شده گوشت و قیمت نهایی مصرف کننده اشاره واضافه کرد: این در حالی است 
که شرکت ها با همکاری فروشگاه های زنجیره ای از مبلغ تعیین شده و سود 
حداقلی خود بخشــی را به نفع مردم تخفیف می گذارند که با توجه به گرانی 

گوشت بتوانند نیاز خود را با قیمت مناسب تر تامین نمایند.
دکتر رسولی به اقبال مردم از گوشتهای بسته بندی شده شناسنامه داراشاره 
کرد و این مهم را نشان دهنده رشد فرهنگ استفاده از گوشتهای سالم و قابل 

ردیابی دانست.
دکتر رسولی حداکثر قیمت های مصوب انجمن با  نرخ حداقلی خرید الشه و 
طیق ضرایب سازمان حمایت برای گوشت گوساله و گوسفند گرم وارداتی برای 

مصرف کننده را به شرح زیر اعالم کرد:
 

 ران گوساله بدون استخوان و بدون چربی کامال پاک و بسته بندی 
شده ۸۹۰ هزار ریال

دست گوساله بدون چربی کامال پاک شده و بسته بندی شده ۸۸۰ هزار ریال
ران گوسفندی ممتاز بدون چربی، بسته بندی شده ۱۱۲۰هزار ریال

دست گوسفندی ممتاز بدون چربی بسته بندی شده ۱۱۱۰ هزار ریال
نیم شقه ران گوسفندی، بسته بندی شده قیمت مصرف کننده ۸۹۰هزار ریال

نیم شقه دست گوسفندی، بسته بندی شده ۸۸۰ هزار ریال
این در حالیســت که قیمت نیم شــقه گوســفندی در قصابــی ها حد اقل 

۱۱۰۰هزار ریال می باشد.
وی همچنین اعالم کرد قیمتهای فوق واقعی بوده و گوشــتهای بسته بندی 
در فروشگاههای زنجیره ای سراسر کشور حداکثر با قیمتهای اعالم شده و در 
بسیاری مواقع با تخفیف های تشویقی برای رفاه حال خانوار ایرانی برای فروش 
عرضه می گردند. دکتر رســولی در خاتمه با اعالم شماره تلفن ۶۶۵۲۲۵۲۳ 
گفت: واحد بازرسی و نظارت انجمن با تمام توان آماده رسیدگی به شکایات و 

انتقادات مردم عزیز خواهد بود.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور اعالم کرد: 

لیستقیمتهایواقعیگوشت

  رحمانی در حکمی حمیدرضا زادبوم را به عنوان سرپرست سازمان توسعه تجارت 
ایران منصوب کرد.

به گزارش ماهنامه کارآفرینــی و صنعت غذا؛ رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت، 
حمیدرضا زادبوم، را که پیش از این معاون توسعه بازار های صادراتی سازمان توسعه تجارت 

ایران بود، به عنوان سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران تعیین کرد.
زادبودم پیش از معاونت توسعه بازار های صادرات سازمان توسعه تجارت، رایزن سابق 

ایران در ترکیه بود.
پیش از این محمدرضا مودودی بیش از ۹ ماه به عنوان سرپرست ، سکان داری این سازمان 

را به عهده داشت.

باحکموزیرصنعت؛حمیدرضازادبومسرپرستسازمانتوسعهتجارتشد
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دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی 
و شکالت گفت :هجدهمین نمایشگاه بین المللی 
شــیرینی و شــکالت تهران با حضور ۵ کشــور 
اروپایی ۲۲ الی ۲۵ شهریور  ۹۸ در محل دائمی 
نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود.
دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و 
شکالت در گفتگو با خبرنگار ما گفت: هجدهمین 
نمایشگاه بین المللی شــیرینی و شکالت تهران 
در فضایی بالغ بر ۳۰۰۰۰ متر مربع و در ۷ سالن 
از تاریخ ۲۲ الی ۲۵ شهریور ۹۸ در محل دایمی 
 نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.
به گــزارش ماهنامه کارآفرینــی و صنعت غذا، 
جمشــید مغازه ای گفت: نمایشــگاه مانند هر 
ســال در ۴ دســته بندی، محصول نهایی، مواد 
اولیه، ماشــین آالت و خدمات صنعتی تقســیم 
بندی شده اســت که با توجه به شرایط موجود 
اقتصادی سالن های تحت پوشش پر شده است 
و اقدام های مقدماتــی و اجرایی برای برگزاری 
 باشــکوه تر این نمایشــگاه در حال انجام است.
مغازه ای در ادامه به حضور شرکت های خارجی 
در نمایشگاه اشاره کرد و ادامه داد: در نمایشگاه 
امســال شــاهد حضور شرکتهای شــرکت های 
خارجی از کشورهای لهســتان، اتریش، ترکیه، 
فرانسه و روســیه هســتیم و یکی از مهمترین 
اهداف این نمایشــگاه توســعه تجارت خارجی 
اســت و کما  فی الســابق با حضور تجار خارجی 

نیز مواجــه خواهیم بــود تا بهتریــن تولیدات 
صنعت شیرینی و شــکالت را به عنوان تولیدات 
 ایرانی به بازارهای جهانی معرفی و ارسال کنیم.

دبیر انجمن صنفی صنایع بیســکویت ، شیرینی 
و شــکالت در ادامه گفت: برگزاری نمایشــگاه 
فرصتی اســت تا تولیدکنندگان، مســئوالن و 
عالقه منــدان بتوانند در فضایــی آرام و صنعتی 
 به تبادل نظــرات و تفاهم های تجاری برســند
برگــزاری نمایشــگاه را در زمینــه تعامل های 
صنعتی بــرای فعاالن صنعت فرصــت می دانیم 

و امیدواریــم در این فرصت میزبان مســئوالن 
اعــم از دولت مــردان، نماینــدگان محتــرم 
 مجلــس و مســئوالن قضایی کشــور باشــیم.

الزم به ذکر اســت بنابر آمار سال گذشته ۳۱۷ 
هزار تن محصوالت شیرینی و شکالت به ارزش 
بالغ بر ۸۰۰ میلیون دالر به بازرهای هدف صادر 
شد که در صورت تامین مواد وحمایت مسئولین 
این امکان وجــود دارد کــه ارز آوری حاصل از 
صادرات را به یک تــا یک و نیــم میلیارد دالر 

افزایش دهیم.

جمشید مغازه ای خبرداد:

هجدهمیننمایشگاهبینالمللیشیرینیوشکالتتهران
باحضور۵کشوراروپایی۲۲الی۲۵شهریور۹۸برگزارمیشود

  علی شریعتی مقدم در انتخابات کمیســیون های اتاق ایران با احراز اکثریت آراء ، 
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابســته اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی 

ایران شد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا؛ علی شریعتی مقدم پیش از این نیز سکاندار 
ریاست کمیسیون کشاورزی اتاق خراســان رضوی بود و در انتخابات نهمین دوره اتاق 

بازرگانی به ریاست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران انتخاب شد .
شریعتی مقدم نه دوره صادر کننده نمونه کشوری ، شخصیت سال صنعت غذا و چندین 
عنوان کارآفرین برتری از جمله کارآفرین برتر جهان اسالم را در آلبوم افتخارات خود 

دارد.

علیشریعتیمقدمرییسکمیسیونکشاورزیوصنایعغذاییاتاقایرانشد
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خبـر

  مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل صنایع شیر ایران )پگاه( برگزار شد و 
از زحمات دکتر سید ابراهیم حســینی تقدیر شد و مهندس  عبداهلل قدوسی 

رسما مدیرعامل شرکت پگاه شد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ، در آســتانه عید بزرگ والیت ، 
عید غدیر خم و با حضور سیاسی راد عضو هیئت مدیره صندوق بازنشستگی، 
خمجانی مدیر کل حسابرســی و امور مجامع صندوق بازنشســتگی ، موالئی 
مدیر عامل هلدینگ صنایع غذایی ، کشاورزی و داروئی صندوق بازنشستگی 
و تعدادی از اعضای هیئت مدیره شــرکت سرمایه گذاری صبا جهاد ، اعضای 
هیئت مدیره ، معاونین و مدیران صنایع شــیر ایران ، مهندس عبداله قدوسی 
بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره صنایع شیر ایران پگاه تعیین گردید و 

کار خود را آغاز نمود. 
بنا به همین گزارش ، در ابتدا دکتر موالئی ضمن تاکید بر ضرورت التزام به 

تعهد اخالقی و رعایت ضوابط و قوانین و دستور العمل ها ، از زحمات ۱۵ ماهه 
دکتر سید ابراهیم حسینی تقدیر و تشکر نمود.

در ادامه مهندس قدوســی را بعنوان یک نیروی متخصص تولیدی که سالها 
در صنایع شیر با افتخار کار کرده بعنوان مدیر عامل معرفی و حکم انتصاب را 

به ایشان اهدا نمود.
سپس دکترحسینی از کلیه همکاران ، مدیران و اعضای هیئت مدیره که در 
این مدت با همدلی با او همکاری داشــتند تشکر نمود و اظهار امیدواری کرد 

پروژه ها و برنامه های ناتمام توسط مهندس قدوسی به سرانجام برسد.
در انتها مهندس قدوسی ضمن تقدیر و تشکر و ارج نهادن به تالشهای مدیران 
عامل قبلی و سپاسگزاری از زحمات دکتر حسینی ، به توانائی های فنی ، علمی 
و نیروی انسانی پگاه اشاره و بر اصالح روشها و توجه به افزایش فروش و کسب 

سود مناسب تاکید نمود.

مهندسعبداللهقدوسیبعنوانمدیرعاملپگاهآغازبهکارکرد
مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل صنایع شیر ایران )پگاه(برگزار شد
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  رئیس اتاق بازرگانی بیرجند گفت: تسهیل 
روند تجارت و مبادله کاال با کشــور افغانستان 
نقش بســیار 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 بیرجنــد بیان کرد: برای موفقیت 
بیشــتر در ارتباطات بازرگانی با همسایگان باید 
شناخت بیشــتری از بازار افغانســتان و محیط 

کسب و کار در این کشور داشته باشیم.
رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معادن و 
کشــاورزی بیرجنــد با اشــاره به نمایشــگاه 
محصوالت ایران در مزار شــریف  ادامه داد: روز 
به روز نیازهای کشور افغانستان افزایش می یابد 

و تمایل آنان به وارد کردن کاال از ایران است.

تسهیل روند مبادله قیمت تمام شده کاال 
را کاهش می دهد

احتشام افزود: بی شک تسهیل روند تجارت و 
مبادله کاال با کشور افغانستان نقش بسیار مهم 
و مؤثری در کاهش قیمت تمام شــده کاالهای 

مورد مبادله خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه باید این امکان ایجاد شود 
که کاالی خراســان جنوبی بیش از گذشــته در 
افغانستان  شناخته شود، بیان کرد: این موضوع 
از آن جهت حائز اهمیت است که الفبای تجارت 
و بازاریابی شناســاندن کاال و محصول در بازار 

هدف است.
بــی مشــکل واحدهــای تولیــدی  ریا بازا

خراسان جنوبی
رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معادن و 
کشــاورزی بیرجندیادآور شــد: این موضوع در 
خراسان جنوبی که بیشــتر واحدهای تولیدی و 
صنعتی خراســان جنوبی صادرات محور بوده و 
عمده آنان با مشکل بازاریابی رو به رو هستند از 

اهمیت بیشتری برخوردار است.
علیرضا خامه زر، رئیس کمیســیون مدیریت 
واردات، توسعه صادرات، حمل و نقل، تزانزیت و 
گمرک اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه 
گفت: تمایل بر این اســت فرهنگ مصرف، تأثیر 
انتخابــات افغانســتان بر روند تجارت و ســایر 
ســؤاالت در ذهن فعاالن اقتصادی پاســخ داده 

شود.
اشاره ای به پتانسیل های خراسان جنوبی

وی با اشاره به پتانســیل های خراسان جنوبی 
بیان کرد: در حوزه تولید مــرغ و تخم مرغ ۸۰ 
درصد مازاد مصرف استان تولید داریم و در حوزه 
معدن و پرورش شــتر و صنعت نیز ظرفیت های 

بسیار خوبی در خراسان جنوبی وجود دارد.
رئیس کمیســیون مدیریت واردات، توســعه 
صــادرات، حمــل و نقــل، ترانزیــت و گمرک 
اتاق بازرگانــی بیرجند با اشــاره بــه ظرفیت 
خراســان جنوبی در حوزه تولید ســیمان و تایر 
و کاشــی ادامه داد: از این ظرفیت نیز می توان 
برای مبادله با کشور افغانستان استفاده کرد که 
به ویژه در مورد ســیمان این موضوع از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.

اســتفاده از تــوان فنی و مهندســی 
خراسان جنوبی در افغانستان

خامــه زر با بیــان اینکه خراســان جنوبی در 
یک کریدور مهم کشــور واقع شده است، افزود: 
تمایل بر این اســت که از توان فنی و مهندسی 
خراســان جنوبی در حوزه تولید مسکن و تولید 

برق نیز در افغانستان استفاده کنیم.
رئیــس کمیســیون مدیریــت واردات اتــاق 
بازرگانی خراســان جنوبی با بیان اینکه بخش 
اعظمی از مشــتقات نفتی از مرز ماهیرود وارد 
افغانســتان می شــود، گفت: خراسان جنوبی در 

مرز ماهیرود خدمات دهنده به سایر استان های 
کشور است.

خامه زر با اشــاره به برخــی از اتفاقات چون 
ممانعــت از ورود برخــی از کاالهــا به کشــور 
افغانســتان که گاه به طور متناوب رخ می دهد، 
اظهــار کرد: به عنوان مثال در ســال گذشــته 
برای مدتــی ورود چهار قلم کاال به افغانســتان 
ممنوع شد که این موضوع برای صادر کنندگان 

مشکالت عدیده ای ایجاد کرد.

توجه به کشت فرا سرزمینی در ارتباط با 
افغانستان

محمدعلی بیجــاری، مدیرتوســعه بازرگانی 
ســازمان جهاد کشاورزی خراســان جنوبی نیز 
در این زمینه اظهار کرد: یک اتفاق بســیار مهم 
در تجارت و تبادالت با افغانســتان بحث کشت 
فراســرزمینی به ویژه در زمینه محصول چغدر 

قند است.
وی با اشاره به ضرورت رونق گرفتن گردشگری 
بین ایران و افغانستان بیان کرد: باید شرایط به 
گونه ای پیش رود که از خراسان جنوبی و ایران 
به فرا و از فراه گردشگر به خراسان جنوبی بیاید.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان جنوبی یادآور شــد: در زمینه صادرات 
دام از کشور افغانستان و موضوع گواهی بهداشت 
از مبدأ کاالها نیــز باید رایزنی هایی با کشــور 

افغانستان و متولیان امر داشته باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند تأکید کرد:
تسهیلروندصادراتبهافغانستانزمینهسازکاهشقیمتتمامشدهکاال
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خبـر

  فروشــگاه های جدیــد زنجیــره ای که در 
محیط های نه چندان بزرگ به طور خرد در محله ها 
در حال پا گرفتن هســتند، بــرای تولیدکننده ها 
شــروط خاصی را در نظر می گیرند. از حق قفسه 
۱۰۰ میلیون تومانی به ازای هر قلم کاال تا انتقال 
تمامی ریســک های فروشــگاهی به تولیدکننده، 
در قراردادهای یک طرفــه به تولیدکننده تحمیل 

می شود.
دهه۷۰ شمســی تازه آغاز شده بود که مدیریت 
شهری تهران در دوران سازندگی رویکرد جدیدی 
را برای اداره شهر به کار بست. فضای متفاوتی ایجاد 
شد و رنگ تازه ای بر سیاست های شهری زده شد. 
در همین ســال ها شــهرداری تهران با هماهنگی 
وزارت بازرگانی به تاسیس فروشگاه های زنجیره ای 
روی آورد. دولتی که تالش می کرد برخی انحصارها 
را در اقتصاد از بین ببرد، با قدرت بازار تهران مواجه 

شده بود.
بازار به شکل سنتی در اختیار گروه های نزدیک 
به حزب موتلفه قرار داشت و قدرت واحدی برای 
مقابله با تصمیمات وزارت بازرگانی در زمینه توزیع 
کاال داشتند. هرگاه مخالفتی با آیین نامه های دولتی 
یا قوانین مجلس داشــتند، با اعتصاب یا تهدید به 
اعتصاب و توقف چرخه توزیع، می توانستند خواسته 

خود از دولت و مجلس را عملی کنند.

به همیــن دلیل عــده ای معتقدند کــه یکی از 
دالیــل راه اندازی فروشــگاه های زنجیــره ای در 
نیمه اول دهه ۷۰ شکســت انحصار بازار در نظام 
توزیع بود. بعدها با تغییر نســل در بــازار تهران، 
عمال از یکپارچگی تصمیمــات در نظام توزیع نیز 
کاسته شد و فروشــگاه های زنجیره ای نیز در کنار 

توزیع کننده های خرد به فعالیت پرداختند.
 در اواخر دهه ۸۰ اما مــوج جدیدی از فعالیت 
زنجیره ای ها به راه افتاد که موازنه را در نظام توزیع 
برهم زد. نسل جدیدی از این فروشگاه ها با فعالیت 
برندهای خارجی در بازار ایران، متولد شــدند و با 
خدمات متنوع توانســتند نظر خریداران را جلب 
کنند. هایپرمارکت های بزرگ، محصول این نسل 

از فروشگاه ها است.
 نســل ســوم زنجیره ها اما ضربه آخر را به نظام 
توزیع خرد و محلی زد. فروشــگاه های کوچک با 
مدیریت واحد به تعداد زیاد در محله ها تکثیر شد 
و در سال های اخیر ســهم خود را در نظام توزیع 

افزایش داد.
در این مدل حتــی مغازه ها و ســرمایه گذاران 
می توانند با این فروشــگاه ها همــکاری کنند و با 
دریافت تابلو و پذیرش مــدل فعالیت آنها، نوعی 
شراکت را دنبال کنند. به همین دلیل خیلی سریع 
تعداد زنجیره ای ها بر فروشگاه های محلی غلبه کرد.

اقتصادی که مدرن شدن را به دلیل افزایش رقابت 
و گریز از انحصــار، دنبال می کند حاال با انحصاری 
تازه در نظام توزیع مواجه شده که به قراردادهای 

یکطرفه توزیع کاال منجر شده است.
این فروشگاه ها با در اختیار گرفتن شبکه توزیع، 
برای صاحبان کاال و تولیدکننده ها شروط زیادی 
را تعیین کرده انــد. تولیدکننده ها مجبورند برای 
عرضه کاالی خود قراردادهایی را با این فروشگاه ها 
امضا کنند که با مصایب تولید در شــرایط تحریم، 
سازگاری ندارد. در این قرارداد برای هر قلم کاال، 

 ۱۰۰میلیون تومان ورودیه درنظر گرفته می شود.
یعنی اگر یــک تولیدکننده ۸ نوع کاال داشــته 
باشــد باید ۸۰۰میلیون تومان ورودیــه بپردازد. 
تولیدکننده همچنین باید زیان ۱۰درصدی بابت 
ســرقت و از بین رفتن کاال در فروشگاه را متقبل 

شود.
از طرف دیگر اگر تولیدکننده در یک دوره زمانی 
با توجه به مشــکالت تولید ناشــی از تحریم ها یا 
عوامل دیگر موفق نشــود کاالی تولیدی را تامین 

کند، باید به فروشگاه غرامت بپردازد.
این قرارداد میان فروشــگاه و تولیدکننده ها در 
شرایطی امضا می شود که با انحصار ایجاد شده در 
نظام توزیع، انتخاب های تولیدکننده برای فروش 

کاال محدود شده است.

دورانحکومت
فروشگاههایزنجیرهای

برتولیدکننده
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بی شک شرکت درنا از شرکت های پیشرو و نوآور صنایع غذایی در کشور اســت. این امر قطعاً بدون مدیریت قوی، فعال و خوشفکر میسر نمی شود. انتخاب جناب آقای صمد 
رسولوی را به عنوان شخصیت سال به ایشان و خانواده درنا تبریک عرض می کنم و برایشان آرزوی توفیق روز افزون دارم.

دکتر محمدحسین عزیزی، مدیر کل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو:

جناب آقای صمد رسولوی بنین ازمدیران توانمند و با سابقه درتولید می باشند ونگاه ایشان به تولید مثبت و با کیفیت و همیشه رو به جلو بوده است و با مدیریت ایشان شرکت 
درنا توانسته برای اولین بار در ایران کیک با تخم مرغ پاستوریزه را تولید نماید.

مهندس احمد فتح الهی، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران و رئیس هیئت مدیره شرکت سبزان :

غالمعلی  سلیمانی 
شرکت کاله 

شخصیت صنعت غذای 
سال 89

مرتضی سلطانی
شرکت زر ماکارون 

شخصیت صنعت غذای 
سال 90

فردین عالیزاد 
شرکت سن ایچ 

شخصیت صنعت غذای 
سال 91

احمد فتح الهی
 شرکت سبزی ایران 
شخصیت صنعت غذای 

سال 92

مهدی کریمی تفرشی 
شرکت گلها 

شخصیت صنعت غذای 
سال 9٤

احمد صادقیان 
شرکت تک ماکارون 

شخصیت صنعت غذای 
سال 93

بزرگمهر دادگر
شرکت دوشه آمل 

شخصیت صنعت غذای 
سال 96

علی شریعتی مقدم 
شرکت نوین زعفران 
شخصیت صنعت غذای 

سال 95

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

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

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

شخصیت صنعت غـذای
ســـال 97
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خبـر

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

تحریریه نشریه اطالع دهند .

ــ هـای اخبـار شرکـت
صنــایع غـذایـی

مهندس عبداهلل قدوسی مدیر عامل صنایع شیر ایران شد، وی پیش از این مدیر عامل پگاه اصفهان بود.
  به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا؛ بعد از کناره گیری دکتر ابراهیم حسینی از شرکت صنایع شیر ایران مهندس عبداهلل قدوسی به سمت مدیر عاملی 

صنایع شیر ایران )پگاه( انتخاب شد.
قدوسی از مدیران با سابقه شرکت صنایع شیر ایران است. وی از سال ۱۳۷۳ در پگاه مشــغول به فعالیت شد و در طی این سالها مسئولیت های مختلفی چون 
مدیر تولید، مدیر کارخانه، قائم مقام مدیر عامل در بخش های بسیاری از مجموعه صنایع شیر ایران )پگاه( داشته است. وی سابقه مدیر عاملی در سه شرکت پگاه 

لرستان، پگاه گلپایگان و پگاه اصفهان را دارد. عبداهلل قدوسی لیسانس صنایع غذایی از دانشگاه تهران و فوق لیسانس مدیریت دارد.
از افتخارات عبداهلل قدوسی میتوان به دریافت جایزه شهاب در دهمین جشنواره  R&D های برتر صنایع غذایی ، کسب تندیس سیمین در بیستمین همایش 
ملی صنعت و خدمات سبز و فرموله و تولید کردن محصول شیر گز در زمان مدیریت ایشان در پگاه اصفهان اشاره کرد، همچنین وی به عنوان صادر کننده نمونه 

نیز انتخاب شده است.

عبداهلل قدوسی 
مدیرعامل شرکت صنایع 

شیر ایران )پگاه( شد
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پاناکوتا یک نوع دسر ایتالیایی اســت که معموال با خامه و ژالتین و داخل 
قالب تهیه می شود. این دسر با قهوه و وانیل و دیگر انواع افزودنی ها طعم دار 
می شــود واژه پاناکوتا در زبان ایتالیایی به معنی خامه پخته شده است و از 

دسر های محبوب در اروپا و آمریکا می باشد.
در تاریخچه آن آمده است که این دسر زمانی به  دست آمد که چوپان های 
کوه پایه های پیه مونته ایتالیا، شیر گاوهایشان را می دوشیدند می گذاشتند 
خامه آن سفت شــود. با گذشت سال ها، طعم خوش و مالیم این میان  وعده 

روستایی، آن را به یک دسر کامل تبدیل کرده است .
با گذشت زمان و اضافه شدن میوه و سس کارامل و شکالت و قهوه و طعم 
دهنه های دیگر پاناکوتا به یک دســر کامل تبدیل شد.دسر پاناکوتا کاله از 
شیر، خامه و کاراگینان تشکیل شده کاراگینان استفاده شده در این محصول، 
عصاره ژالتین طبیعی گیاهی اســت که از آن برای تشکیل بافت منسجم و 

ژله ای پاناکوتا استفاده می شود.
دسر پاناکوتا در بسته بندی های شــکیل و با استفاده از بهترین مواد اولیه، 
بصورت یک دســر کامال آماده  در اختیار عالقه مندان قرار دارد و از خانه تا 
قنادی در شکل و شیوه های مختلف می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.دسر 
پاناکوتا نیازی به آماده شدن ندارد و پس از بازکردن قابل استفاده و سرو است.

مرکز آموزشی علمی کاربردی گروه کشاورزی تولیدی سحرخیز، عضو جدید گروه زعفران سحرخیز است و امروز دانشجو می پذیرد
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، این مرکز در حال حاضر  و در ترم  جدید در رشــته های  کاردانی حرفه ای بازاریابی،کاردانی فنی باغبانی-تولید و 

فراوری زعفران،کاردانی فنی باغبانی-تولید و فراوری چای،کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر، دانشجو می پذیرد.
گفتنی است این مرکز خدماتی را برای دانشجویان خود در نظر گرفته است که شامل:

تقسیط شهریه
تهیه سرویس ایاب ذهاب رایگان

اولویت استخدام بعد از فارغ التحصیلی با توجه به ضوابط سحرخیز
تخفیف ویژه دانشجویان ممتاز

گذراندن دوره کارورزی در کارخانه جات سحرخیز

برنامه ها و دوره های ویژه آموزشی
قابل ترجمه بودن مدرک جهت ادامه تحصیل در داخل و خارج

بهره مندی از وام دانشجویی
صدور معافیت سربازی جهت اقایان

می باشــد . الزم به توضیح است تاریخ ثبت نام از ۲۷ مرداد لغایت ۲ شهریور ماه می باشد.جهت کســب اطالعات بیشتر به وب سایت گروه سحرخیز به آدرس 
http://www.saharkhizland.com و یا به شماره تلفن ۰۵۱۳۵۴۱۴۴۸۳ الی ۴  تماس حاصل فرمائید .

افتخاری دیگر برای گروه زعفران 
سحرخیز/ مرکز آموزشی علمی 
کاربردی سحرخیز افتتاح شد

 پاناکوتا وانیلی محصولی
از شرکت کاله
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خبـر

جشــنواره سالمت غذا با رویکرد ارتقاء سطح سالمت غذا و دستیابی به جامعه سالم و پویا و همچنین شناسایی برندهای پیشرو در تحقیق و توسعه و 
ارتقای سالمت محصوالت غذایی درحالی نخستین دوره خود را پشت سر گذاشت که »زرفروکتوز« و »زرماکارون« از شرکت های عضو گروه صنعتی و 

پژوهشی زر تندیس زرین این جشنواره را از آن خود کردند.
به گزارش ماهنامه صنعت غذا  گروه صنعتی و پژوهشــی زر، صنایع کشاورزی، تولید کننده مواد اولیه، صنایع غذایی و صنایع وابسته، رستوران های متعهد 

به سالمت و استارت آپ های توزیع غذای شهری، شهروندان و ارگانهای دولتی، صنعتی و تجاری سفارش دهنده غذایی سازمانی و گروههای بیمارستانی  مراکز 
آموزشی، گروه های هدف این جشنواره را تشکیل می دادند.

برپایی نمایشگاه جهت معرفی جدیدترین محصوالت غذایی و دسته بندی محصوالت بر اساس کاهش  اثرات زیانبار محصول در مقایسه با استانداردهای موجود، 
تشکیل کمپین دائمی سالمت از دستاوردهای این جشنواره بود.

 گروه صنعتی و پژوهشی زر
تندیس زرین نخستین جشنواره سالمت غذا 
را از آن خود کرد

مدیرعامل شرکت میهن در خصوص شایعاتی پیرامون ارز دریافتی هلدینگ میهن و شرکت طبیعت توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، بنابر اعالم میهن، ابوالفضل پایداری مدیرعامل شــرکت میهن در خصوص شایعاتی پیرامون ارز دریافتی هلدینگ 
میهن و شرکت طبیعت اظهارداشت: این مجموعه با دریافت ارز دولتی و واردات کاالهای اساسی مورد نیاز مردم به سهم خود تالش کرد تا در جهت کاهش فشار 

تحریم های ناعادالنه موجود بر مصرف کنندگان قدم بردارد.
وی افزود: معادل کل ارز دولتی دریافتی کاالهای مورد نیاز مردم مانند برنج، روغن، کره و چای وارد کشور شده که این مطلب از سوی علی ربیعی سخنگوی دولت 

در نشست خبری روز یکشنبه مورد تایید و تاکید قرار گرفته است.
ابوالفضل پایداری درباره نحوه توزیع این محصوالت بیان کرد: کاالهای واردشده توسط این شرکت با ارز دولتی با قیمت های مصوب از سوی سازمان حمایت در 

بازار توزیع شده که باعث شده این کاالها به وفور در بازار موجود بوده و خوشبختانه کمبودی وجود ندارد.
وی با اشاره به جذب ۵۰۰ نفر در سه ماه ابتدایی امسال عنوان کرد: امروزه به علت تحریم ها، تولیدکنندگان به عنوان سربازان جنگ اقتصادی با مشکالت بسیاری 

روبرو هستند ولی با عنایت خداوند هلدینگ میهن حتی در این شرایط به جذب نیروی کار می پردازد و امیدواریم تا پایان امسال با جذب ۲۵۰۰ نیروی جدید، 
اعضای خانواده بزرگ میهن را در سراسر کشور به بیست هزار نفر برسانیم.

 مدیرعامل شرکت میهن:
 تا آخرین دالر، کاالهای اساسی

وارد کشور کردیم
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39

اخبار
صنایـعغـذایی

ــان جهـ
 W o r l d   F o o d

Industry  News

موادغذاییچینی
گرانشد

آمار جدید نشــان داد قیمت مواد غذایی چین در ژوییه ۹.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
افزایش پیدا کرد.

به گزارش ایسنا، با این حال کارشناسان غربی بر این باورند که رشد قیمت مواد غذایی در چین 
که با توقف واردات محصوالت کشاورزی آمریکایی به دلیل جنگ تجاری میان دو کشور تشدید 
خواهد شد، تاثیر قابل توجهی روی پکن نخواهد داشــت و این کشور به جنگ تجاری با 

واشنگتن ادامه می دهد.
رشــد ۹.۱ درصدی قیمت مواد غذایی در چین تا حدودی زیادی به دلیل افزایش 
۲۷ درصدی قیمت گوشت خوک به دلیل شیوع آنفوالنزای خوکی و افزایش ۳۹.۱ 

درصدی قیمت میوه تازه بوده است.
این آمار در حالی منتشر شده که چین اخیرا واردات محصوالت کشاورزی از آمریکا 
را به تالفی تصمیم دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا برای وضع تعرفه ۱۰ درصدی 

روی واردات ۳۰۰ میلیارد دالر کاالی چینی متوقف کرده است.
بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، اگرچه اقتصاددانان انتظار دارند نرخ تورم 
چین در کوتاه مدت رشد بیشــتری پیدا کند اما بر این باورند که پکن چندین گزینه 
برای خنثی کردن تاثیرات این اقدام پیش از این که از نظر سیاســی تاثیر بگذارند، در 

اختیار دارد.
آیریس پانگ، اقتصاددانان امور چین در شرکت ING گفت: چین مکانیزم کنترل قیمت برای 
آهسته کردن رشــد قیمت مواد غذایی دارد و همچنین دولت می تواند از ذخایر خود برای تعدیل 
تورم قیمت مواد غذایی استفاده کند. این کشور قصد دارد محصوالت کشاورزی که در حال حاضر از سایر 

نقاط جهان وارد می کند را تولید کند.
ارزش کل صادرات محصوالت کشــاورزی آمریکا به چین در سال ۲۰۱۸ به ۹.۳ میلیارد دالر بالغ شد و چین 

برای جبران محدودیت های زراعی داخلی، به میزان فزاینده ای به واردات متوسل شده است.
اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری چین است و چین درصدد است محصوالت کشاورزی بیش تری 
را از این بلوک وارد کند تا از دست رفتن واردات آمریکا را جبران کرده و امنیت تامین مواد غذایی 

داخلی را تضمین کند.
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خبـر

40

جهانچگونهغذای۱۰میلیاردنفررا
درآیندهتامینمیکند؟

پایان نابودیبرخیچهار
درآیندهنزدیک

خبـر

طبق گزارش سازمان ملل متحد سرعت انقراض گونه ها ۱۰۰ برابر و در برخی 
موارد ۱۰۰۰ برابر شده اســت، که همه این  ها می تواند امنیت غذایی جهان را 

به مخاطره بیندازد.
 مجمع جهانی اقتصاد اعالم کــرده برای تغذیه ۱۰ میلیارد نفر در آینده باید 
تنوع زیستی کنونی حس شــود. این در حالی است که سازمان ملل متحد به 

تازگی گزارش داده سرعت انقراض گونه ها در جهان ۱۰۰ برابر شده است.
تنوع زیستی به مجموعه ای از گونه های گیاهی جانوری و سایر گونه های حتی 
میکروبی گفته می شــود که هر کدام از آنها نقش حیاتی در این دنیا به عهده 

دارند و از بین رفتن آنها باعث می شود نقش موثر آنها در طبیعت از بین برود.
دانشمندی گفته است اگر پر پروانه ای در این سوی جهان بشکند عواقب 

آن در آن سوی جهان آشکار خواهد شد.
در گزارش مجمع جهانی اقتصاد آمده است که امروزه کلونی های 
زنبورهای عسل به شدت تهدید می شوند اما کمتر کسی می داند 
که اکثر میوه ها و ســبزیجاتی که مصرف می شــود کامال 

وابسته به گرده افشانی زنبورهاست.
آنچه که برای کلونی های زنبور عسل، پرندگان یا 
دیگر حیوانات اتفاق می افتد به طور مستقیم 

در سبد خرید خانوارها تاثیر گذار است.
بدون داشــتن تنوع زیستی، انسان 
قادر نخواهد بود که  غذای خود را 
تولید کند. هزینه از بین رفتن 
گونه های گیاهی و جانوری 

بسیار زیاد است.
بر اســاس این 
گزارش نرخ از 
بین رفتن 

گونه ها در برخی موارد حتی هزار برابر شده که بیشترین میزان در طول تاریخ 
به حساب می آید.

بر اساس اعالم سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( پیش بینی شده 
است که یک چهارم دامها در زمان نه چندان دور از بین بروند.

یک سوم زمین های کشاورزی توسط فرسایش، نمک زایی و کمپرس خاک  یا 
آلودگی شیمیایی از بین می روند. این در حالی است که ساالنه میلیون ها هکتار 

از زمین های زارعی به واسطه خشکسالی و بیابان زایی از بین می روند.
گزارش فائو حاکی است طی سال های گذشته تعداد افراد مبتال به سوء تغذیه 

در جهان بیشتر شده و به سطح سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ نزدیک تر می شود.
در سال های گذشته فائو برنامه رساندن تعداد گرسنگان جهان را آغاز کرده بود 
و اگرچه در سال های ابتدایی رشد بهتری داشت اما اکنون روند رشد متوقف شده 
و میزان گرسنگان افزایش یافته است. اما میزان تولید کنونی برای تغذیه تعداد 
انسان های روی زمین کافی اســت با این حال ۸۲۰ میلیون نفر شب ها گرسنه 

می خوابند در دیگر سو ۸۳۰ میلیون نفر هم اضافه وزن دارند.
گونه ها و منابع ژنتیکی نیز روز به روز کمتر می شــوند اما به همان نســبت 
جمعیت رو به افزایش است. از ســوی دیگر تهدیدهای شهرنشینی، الگوهای 

مصرف ناپایدار، جنگل زدایی و تغییرات آب و هوایی هم محدود کننده است.
باید بدانیم که امنیت غذایی تنها در مورد محصوالت نیست به عبارتی دیگر 
امنیت غذایی مربوط به کشت و کار زمین های زراعی محدود نمی شود. ایجاد 
سیســتم پایدار حفظ گونه های کنونی و جلوگیری از انقراض آنها می تواند به 
امنیت غذایی بیشتر کمک کند. باید تمام تالش دولت ها بر حفظ تنوع زیستی 

باشد.
امروزه آلودگی های زیست محیطی، استفاده از سموم شیمیایی، آلودگی های 
سمی، از بین رفتن الیه ازن همه به نابودی گونه ها افزوده و متعاقب آن امنیت 
غذایی در جهان را با خطــر مواجه می کند. همین قدر باید بدانیم که اگر زنبور 

گرده افشان در طبیعت نباشد به فاصله کمی دنیا از بین خواهد رفت.
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آیاتابهحالبهاینفکرکردهاید
قهوهایکههرروزمینوشیدازکجاتهیهمیشود؟

بزرگترینتولیدکنندگان
دانهقهوهجهانکدامند؟

بیش از یک میلیون نفر شب و روز تالش می کنند تا بهترین دانه های قهوه را تهیه کنند. 
قهوه به راحتی در هر خاکی نمی تواند پرورش داده شــود و نیازمند خاک، شرایط اقلیمی 
و دمای مناسب است.انواع قهوه با اســتفاده از دانه های قهوه تهیه می شوند و قهوه دومین 
نوشیدنی محبوب دنیا پس از چای اســت و دومین کاالی پرمبادله در جامعه بازرگانی به 
شمار می رود.تردیدی وجود ندارد که در شیوه های فرآوری قهوه در ۱۰ تا ۲۰ سال گذشته 
پیشرفتهایی حاصل شده است و طعم ها و انواع قهوه که اکنون موجود هستند، می تواند هر 
شخصی را سردرگم کند. دو نوع قهوه معروف، روبوستا و عربیکا هستند. بر مبنای گزارش 
وب سایت ورلد اطلس، در حال حاضر ۷۵ کشور در تولید قهوه فعالیت دارند که بزرگترین 

کشورهای تولیدکننده عبارتند از:
1- برزیل

برزیل بزرگترین تولیدکننده قهوه در جهان است و بیش از ۱۵۰ سال است که این جایگاه 
را حفظ کرده است. این کشور در سال ۲۰۱۶ حدود دو میلیون و ۵۹۵ هزار تن قهوه تولید 
کرد که ۷۶ درصد آن از نوع عربیکا و ۲۶ درصد روبوستا است و بزرگترین منطقه تحت کشت 
قهوه را در جهان دارد و عمده تولید این کشور در سائوپائولو، پارانا، میناس گریس و سایر 
ایالتهای جنوب شرقی متمرکز شده که دما و شرایط اقلیمی مطلوبی برای تولید قهوه دارند. 
برزیل همچنین شیوه های مختلفی را برای فرآوری قهوه بکار گرفته است به عنوان نمونه، 
میوه ها زیر آفتاب خشک می شوند و دیگر نیازی به فرآیند شست و شو نیست. این کشور در 
سال ۲۰۱۱ بزرگترین تولیدکننده قهوه سبز در جهان بود و همچنان بدون رقیب مانده است.

2- ویتنام
اکثر دوستداران قهوه با قهوه ویتنام آشنا هستند که با ترکیب قهوه با شیر شیرین تهیه 
می شود. ویتنام در ســال ۱۹۷۵ تنها ۶۰۰۰ تن تولید داشت در حالی که تولید این کشور 
در ســال ۲۰۱۶ به یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن رسید. این افزایش تولید، ویتنام را دومین 

تولیدکننده بزرگ قهوه در جهان ساخته است.
3- کلمبیا

اگر عاشق قهوه باشید احتماال نام قهوه کلمبیا به گوشتان خورده است. این کشور بزرگترین 
تولیدکننده دانه عربیکا در جهان است که گفته می شود قدمت آن به سال ۱۷۹۰ برمی گردد. 
دما و اقلیم خاصی برای تولید قهوه مناسب است و پس از سال ۲۰۱۰ کلمبیا شاهد تغییرات 
چشــمگیری در آب و هوا بود که روی تولید قهوه تاثیر گذاشــت. همچنین در طعمهای 
استاندارد قهوه ای که در این کشور پرورش داده می شود، تغییر قابل توجهی صورت گرفت. 

تولید قهوه کلمبیا در سال ۲۰۱۶ به حدود ۸۱۰ هزار تن رسید.
٤- اندونزی

اندونزی چهارمین تولیدکننده بزرگ قهوه در جهان است و اگرچه در تولید قهوه رتبه باالیی 
نداشته است اما در سال ۲۰۱۶ به میزان ۶۶۰ هزار تن تولید داشته است. همچنین موقعیت 
جغرافیایی این کشور که نزدیک خط استوا قرار دارد، برای تولید قهوه مناسب است. اندونزی 
در واقع مناطق کوهستانی زیادی دارد که که برای تولید قهوه مناسب ترین هستند. 
قهوه از سوی استعمارگران هلندی به اندونزی آورده شد و تولید آن حتی پس از 
پایان دوره استعمار ادامه یافت زیرا شرایط اقلیمی این کشور برای تولید قهوه 
بسیار مناسب بود. در حال حاضر ۸۵ درصد از تولید اندونزی صادر می شود.

5- اتیوپی
اتیوپی قهوه معروف عربیکا را پرورش می دهد که در سراســر 
جهان پرطرفدار است. این کشــور تولید باالیی دارد که در 
سال ۲۰۱۶ به ۳۸۴ هزار تن رسید. اتیوپی بیش از ۱۱۰۰ 
سال است که قهوه تولید می کند و منشا اصلی قهوه 
عربیکا است که محبوب میلیونها نفر است. ۲۸ 
درصد از صادرات ساالنه اتیوپی قهوه است و 

۱۶ میلیون اتیوپیایی در این بخش مشغول به کار هستند. انواع خاصی از دانه های قهوه مانند 
لیمو، حرار و سیدامو وجود دارد که تنها در اتیوپی پرورش داده می شوند. تمامی حقوق و 

مالکیت نیز تحت نام دولت اتیوپی است.
6- هندوراس

هندوراس شرایط اقلیمی مناسبی برای تولید قهوه دارد و یکی از بهترین تولیدکنندگان 
قهوه ارگانیک در جهان است. اگرچه تولید این کشور شروع آهسته ای در حدود قرن نوزدهم 
داشت اما به زودی و ظرف چند دهه موفق شد در میان بزرگترین کشورهای تولیدکننده 
قهوه جهان جای بگیرد. هندوراس در ســال ۲۰۱۱ بزرگترین تولیدکننده قهوه آمریکای 
مرکزی شد. با این حال تولید این کشور که در سال ۲۰۱۶ به ۳۴۸ هزار تن رسید، عمدتا 

به مصرف داخلی می رسد.
٧- هند

هند یک کشور زراعی بزرگ است که هزاران محصول مختلفی در آن کشت می شود و قهوه 
را نیز دربرمی گیرد. قهوه عمدتا در مناطق جنوبی هند و در فصل زمستان که آب و هوای 
مناســبی برای این محصول دارد، تولید می شود. تولید ساالنه قهوه در هند به حدود ۳۴۸ 
هزار تن رسیده است و قهوه توسط پرورش دهندگان کوچک و بزرگ تولید می شود. قهوه و 

چای به یک اندازه در هند محبوبیت دارد و ۸۰ درصد آنها صادر می شوند.
8- اوگاندا

ارزآورترین صادرات اوگاندا قهوه است که توسط اتیوپیایی ها به این کشور معرفی شد و 
شمار زیادی از مردم اوگاندا در کســب و کار قهوه به فعالیت مشغول هستند. قهوه عمدتا 
در مناطق جنوبی اوگاندا تولید می شود که شامل هر دو نوع عربیکا و روبوستا است. با این 
حال مردم اوگاندا با مشکالت امنیتی صادراتی خاصی مواجه هستند که به کاهش مجموع 
صادرات منتهی شده است. آخرین آمار تولید این کشور حدود ۲۸۸ هزار تن در سال ۲۰۱۶ 

بوده است.
9- مکزیک

این کشور دانه های قهوه مرغوب عربیکا را نزدیک منطقه ساحلی گواتماال تولید می کند. 
مکزیک در سال ۲۰۱۲ با تولید ۲۵۲ هزار تن قهوه، هفتمین تولیدکننده بزرگ جهان بود 
و در ســال ۲۰۱۶ تولیدش به ۲۳۴ هزار تن رسید. قهوه در اواخر قرن هجدهم از آنتیل به 
مکزیک آورده شد و تولیدش به سرعت رشد کرد و تولید باال و صادرات در دهه ۱۸۷۰ محقق 
نشد. قهوه در دهه ۱۹۸۰ به ارزشمندترین محصول این کشور تبدیل شد و همچنان باقی 

مانده است. در حال حاضر مکزیک بزرگترین واردکننده قهوه در جهان است.
10- گواتماال

گواتماال کشور کوچکی است که جایگاه باالیی در صنعت قهوه دارد. تولید قهوه در گواتماال 
در سال ۱۸۵۰ آغاز شد و هرگز متوقف نشده است. تولید این کشور در سال ۲۰۱۶ به ۲۰۴ 

هزار تن بالغ شد.
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خبـر

  براســاس تصمیم رئیس ســازمان توسعه و 
تجارت و به پیشنهاد کمیسیون کشاورزی و آب اتاق 
مشهد و شورای ملی زعفران، یک درصد از بودجه 
مشــوق های صادراتی، به برنامه توســعه صادراتی 
محصول زعفران ایران در بازارهای جهانی، اختصاص 

یافت.
به گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی خراسان رضوی؛ علی 
شریعتی مقدم، رئیس کمیســیون کشاورزی و آب 
اتاق مشــهد در تازه ترین نشســت این کمیسیون 
اظهار کرد: یکی از انتظارات بخش خصوصی از دولت 
و اتاق بازرگانی، کمک به توسعه تجارت و صادرات 
محصوالت مختلف است. سازمان توسعه و تجارت در 
این زمینه، فعالیت های خوبی را صورت داده است.

وی ادامــه داد: تغییر قوانین و ممنــوع و یا آزاد 
شــدن صادرات و واردات برخی اقــام و همچنین 
محدودیت هــای ارزی نیز بر ســنگینی تحریم ها 
افزوده اســت. از دیگر ســو بســیاری از خریداران 
خارجی عاقه ای به همکاری با تجار ایرانی ندارند. 
این مسائل به ما لطمه وارد کرده و به همین جهت 
بخش خصوصی توقع زیادی از دولت دارد. در حال 
حاضر سازمان توسعه تجارت متولی بخش صادرات 
و واردات اســت و حتــی اختیــارات وزارت جهاد 
کشاورزی در این حوزه نیز به نهاد مذکور واگذار شده 
که همه این ها، رسالت این ساختار را افزون می کند.

زعفران پیش قــراول محصوالت صادراتی 
بخش کشاورزی کشور شناخته شود

شریعتی مقدم متذکر شد: در حال حاضر به جهت 
محدودیت بودجه، منابع مربوط به توسعه صادرات 
روز به روز با محدودیت های بیشتری مواجه می شود 
و این مسئله، انتظار برای جهش صادراتی را به محاق 
برده است. در حال حاضر اســتان ما از مزیت های 
بومی و محصوالت و همچنیــن بازارهای خوبی در 
اطراف خود برخوردار اســت که عمده تمرکز آن بر 
حوزه های صنعت و غذاست. با توجه به اینکه زعفران 
یکی از اصلی ترین محصوالت بخش کشاورزی کشور 

ما به شمار می آید، در جلســاتی که با وزیر جهاد 
کشاورزی و فراکسیون زعفران در مجلس داشتیم، 
تصمیم بر آن شد تا زعفران پیش قراول محصوالت 
صادراتی بخش کشاورزی کشــور شناخته شود و 
بسته ای برای رفع مشــکات تولید این محصول و 

ساماندهی تجارت آن در نظر گرفته شود.
رئیس کمیســیون کشــاورزی و آب اتاق مشهد 
تصریح کرد: به طور کلی در شــرق کشــور باید دو 
مقوله زعفران و ســوغات مورد توجه باشد و روی 
آن ها سرمایه گذاری الزم صورت بگیرد. خوشبختانه 
وزارتخانه مربوطه نیز خواهان تفویض اختیارات خود 
به بخش خصوصی بود. ما نیز برای جهش صادراتی 
در حوزه زعفران امکان ســنجی انجــام داده ایم و 
دانشگاه فردوسی نیز در این خصوص همراهی الزم 
را دارد. یک مسئله دیگر در این بخش، مقررات زدایی 
و حل مشکات تجارت است که مهم ترین آن مسائل 
مربوط به حوزه ارز می باشــد. بانک مرکزی برای 
حل مسائل ارزی و صادراتی مربوط به زعفران به ما 
قول هایی داده و امیدواریم به استناد همین مسئله، 
چشم انداز مثبتی برای صادرات زعفران ترسیم شود.

باید کاری کرد تــا تولیدکننده با صادرات 
آشتی کند

در ادامه این جلسه، غامرضا میری، نایب رئیس 
شورای ملی زعفران، با اشاره به اینکه امسال میزان 
تولید این محصول افزایش خواهد یافت اما نرخ آن 
کاهش زیادی داشته، گفت: با این افزایش تولید از 
یک سو و دلســردی صادرکنندگان از سوی دیگر، 
عمده محصول زعفران به صورت قاچاق از کشــور 
خارج خواهد شــد. باید کاری کرد تا تولیدکننده با 
صادرات آشتی کند. در این راستا الزم است تکلیف 
بازگرداندن ارز حاصل از صادرات روشــن شــود تا 
صادرکننده بداند با ارز صادراتی خود چه باید کند. 
در حال حاضر ما نمی توانیم ارز وارد کشور کنیم و 
ضروری است شرایطی برای وارد کردن ارز به کشور 
فراهم شود. باید توجه داشت حاشیه سود محصول 
زعفران ناچیز است و جبران تفاوت نرخ ارز نیمایی 
و بازار را نمی کند. به نظر ما واردات ارز به این شیوه 
نوعی پول شــویی خواهد بود که بــه صادرکننده 

خسارت وارد می کند.
وی تاکید کرد: ما خواهان اهدای جوایز صادراتی 
نیســتیم اما بارها به عودت کارت بازرگانی، معرفی 
به تعزیرات، پول شــویی و... متهم شــده ایم. ضرر 
این وضعیت نه تنها به تاجر که به کشاورز نیز وارد 
می شود. وضعیت زمانی بغرنج خواهد شد که بدانیم 
150 هزار کشاورز در تولید زعفران مشغول به کار 

یکدرصدازبودجهمشوقهایتجاری
بهبرنامهتوسعهصادراتیزعفراناختصاصیافت

در کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد مصوب شد:

نویسنده خبر : روابط عمومی
تاریخ بارگذاری: پنج شنبه ، 2٤ مرداد 1398 
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هستند.

 کارت های بازرگانــی یک بار مصرف و نبود 
اهلیت صادرات، مشکل اصلی تجارت بین المللی 

زعفران
فرشید منوچهری، دبیر شورای ملی زعفران، نیز 
در ادامه این نشست با بیان اینکه سال گذشته 386 
تن زعفران در 112 هزار هکتار زمین زراعی تولید 
شد، عنوان کرد: از این میزان 281 هزار تن به ارزش 
بیش از 400 میلیون دالر صادر شده که نسبت به 
سال 96، 35 تا 37 درصد رشد داشته است اما این 
افزایش صادرات، رضایتمندی به دنبال نداشت چون 
بخش عمده آن در سال 97 توسط کسانی صورت 
گرفت که هیــچ تجربه ای در عرصــه صادرات این 

محصول نداشتند.
وی افزود: در مقابل، صادرکننده واقعی نیز درگیر 
پرداخت ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما 
بود و قابلیت رقابت با قاچاق و کسانی که کارت های 
یک بار مصرف بازرگانی در اختیار داشتند را نداشت. 
در حقیقت صدور همین کارت های یک بار مصرف 

موجب رشد صادرات زعفران گردید. 
وی خاطر نشــان کرد: همچنین یکــی دیگر از 
مشــکالت صادرکنندگان، خرید زعفران توســط 
واردکنندگان و فــروش آن به زیــر قیمت کاالی 
وارداتی بود. شــورای ملی زعفران بــرای رفع این 
مشــکالت اقدام به ثبت عالمت جمعی و برند ملی 
شــورای ملی زعفران کرده و در آینده نیز اقدام به 
ثبت جهانی آن خواهد کرد. همچنین یکی از ارکان 
مدیریت صادرات زعفران صدور کارت اهلیت توسط 
شورای ملی زعفران برای صادرکنندگان بوده است 
تا این بخش ســامانی بگیرد. در این مورد، پیش از 
این، از سازمان توسعه تجارت درخواست همکاری 

کرده بودیم.
منوچهری تاکید کرد: آنچه کــه بیش از همه ما 
را آزار می دهد، کارت های بازرگانی یک بار مصرف 
است. براســاس آمار، 65 تا 70 صادرات زعفران از 
این طریق صورت گرفتــه در حالی که صادرکننده 
واقعی به جهت تعهدات ارزی دچار مشــکل بوده 
اســت. زعفران با اینکه محصول پُراهمیتی اســت 
اما از یک سیســتم نظارتی و مدیریتــی در حوزه 
صادرات برخوردار نیست. تقاضای ما حمایت جدی 
از صادرات این محصول و صدور کارت اهلیت برای 

صادرکنندگان آن است.
دبیر شورای ملی زعفران بیان کرد: ما قبول داریم 
که دولت توان ســرمایه گذاری در زیرساخت های 
توســعه این محصول را ندارد اما پیشــنهاد دادیم 
0.5 درصد از درآمد حاصــل از صادرات زعفران در 
صندوقی ذخیره و از آن برای توسعه زیرساخت های 

این محصول اســتفاده شــود. همچنین در ارتباط 
با جهانی شــدن محصول زعفــران و برند آن طرح 
شناسه زعفران مطرح شده که متاسفانه وزارت جهاد 
کشاورزی به جهت مسائل بودجه ای جواب مثبتی به 

ما در این خصوص نداده است.
حمیدرضــا رضوی خبیــر، مدیرعامل شــرکت 
تعاونی کشــاورزان خراســان رضوی، نیــز در این 
ادامه این جلســه گفت: یکی از مشــکالت ما این 
اســت که برای تجــارت جهانی هیچ اســتراتژی 
مشخصی نداریم. همچنین استانداردسازی کیفی 
محصوالت کشاورزی و بازار بورس آن جایگاهی در 
برنامه ریزی های ما ندارد و به همین جهت است که 
با استاندارد جهانی فاصله داریم. نبود نقدینگی بازار، 
عوارض گمرکی، بی ثباتی های ارزی، بازده اقتصادی، 
رابطه تورم با سود تسهیالت بازار و... از عمده ترین 
مشکالت ما در حوزه تولید و تجارت زعفران است. 
بخشی از این مشکالت به شورای پول و اعتبار کشور 
بازمی گردد که باید وضعیت آن را برای تولیدکننده 

و صادرکننده مشخص کند.

 کمک به زعفران، کمک به توســعه پایدار 
شرق کشور است

محمدرضا اورانی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان رضوی نیز در همین رابطه خاطرنشان کرد: 
متاسفانه بعضی افراد به دنبال آن هستند که تحت 
عنوان یارانه از مابه التفاوت قیمت ارز سهمی داشته 
باشند. به عنوان نمونه از 143 هزار تن کود اوره ای 
که مورد نیاز ماست، 25 هزار تن در خراسان رضوی، 
18 هزار تن در مرودشت و 100 هزار تن در عسلویه 
تولید می شــود. این کود در پتروشیمی خراسان به 
صورت کیسه ای بسته بندی می شود و به انبارهای 
بندرعباس برای صادرات منتقل و از کیســه خارج 
می شود. در عسلویه نیز به استان ما کود به صورت 
فله ای ارائه می شود و به همین جهت دنبال کیسه 
برای بسته بندی کودها هستند. آیا چنین مسئله ای 
قابل حل نیست؟ نمونه دیگر این معضالت در شکر 

است. قیمت شکر برای خانوار به ازای هر کیلو 3000 
و برای صنعت 3600 تومان اســت اما این محصول 
در بازار کمتر از 8000 تومان پیدا نمی شود. در حال 
حاضر تعداد مزارع چغندر قند در اســتان خراسان 
رضوی از 24 هزار به 13 هزار هکتار رســیده و در 
11 هزار هکتار آن گوجه فرنگی تولید می شود. همه 
این شکر نیز در قالب نبات و شکالت صادر می شود.

وی ادامــه داد: در حقیقت صادرات ما از محل ارز 
یارانه دار تامین می شود. باید از فرصت امروز استفاده 
شود و سراغ تعیین قیمت ارز به نرخ نیمایی حرکت 
کنیم چون تا زمانی که مابه التفاوت قیمت ارز وجود 
داشته باشد، اصالح اقتصاد کشور امکان پذیر نیست. 
در یک بازار رقابتی اســت که با یک قیمت واقعی 
امکان ســاماندهی تجارت وجــود دارد. باید توجه 
داشــت اگر زندگی و اقتصاد کشــاورز بهبود یابد، 

اقتصاد شهری نیز بهبود خواهد یافت.
اورانی تصریح کرد: ظرف 3 سال آینده پسته استان 
از نظر میزان تولید در جایگاه نخســت کشور قرار 
خواهد گرفت. در حال حاضر 60 درصد از ســطوح 
باغی اســتان به کشت پســته و زعفران اختصاص 
یافته است. اســتان ما در تولید گیاهان دارویی نیز 

مقام نخست را دارد.
وی ادامه داد: به طور کلی در خراسان رضوی بالغ 
بر 7.5 میلیون تن محصول کشاورزی تولید می شود 
که ارزش آن 23 هزار و 400 میلیارد تومان اســت. 
43 درصد از این میزان مربوط به محصوالت باغی 
است. با وجود این ظرفیت ها، مشکل اساسی ما این 
است که آن نظام مندی بازرگانی که در بخش های 
صنعت و خدمات وجود دارد، در بخش کشــاورزی 
حاکم نیســت. ما نیاز به ساماندهی بازرگانی بخش 
کشاورزی داریم که باید الزامات آن تعریف شود. اگر 
بخواهیم بازرگانی بخش کشاورزی را براساس بخش 
صنعتی ساماندهی کنیم، راه به جایی نخواهیم برد.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی تاکید کرد: 
اگر در این استان یا خراسان جنوبی محصول زعفران 
آســیب ببیند، هیچ محصولی برای جایگزینی آن 
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خبـر

وجود نخواهد داشت. در حقیقت کمک به زعفران، 
کمک به توسعه پایدار شرق کشور است. به همین 
جهت ضروری است حمایت های سازمان توسعه و 

تجارت فراتر از نقش صادراتی این محصول باشد.
محمدعلــی امیرفخریان، رئیــس اداره بازرگانی 
خارجی ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضــوی نیز بیان کــرد: در حال حاضــر رصدی از 
اینکه زعفران از مرحله نخســت تولیــد تا مرحله 
مصرف چه مسیری را طی می کند، وجود ندارد. به 
عنوان نمونه اهداف صادراتی ما کشــورهای چین، 
هنگ کنگ، اسپانیا، افغانستان و... است اما می بینیم 
که زعفران صادراتی ما از افغانستان به چین و هند 
و از هنگ کنگ به عربســتان می رود. عربستان نیز 
زعفران کویت را تامین می کنــد. این، یعنی ما در 
حوزه صادرات بــه خوبی عمل نکرده ایــم. ما باید 
مصرف کننده نهایی زعفران را شناسایی و برای او کار 
کنیم نه اینکه زعفران را به واسطه ها بدهیم. مشکل 
اصلی ما کارت یک بار مصرف نیســت. الزم اســت 
بازارهای جدید و محصوالت جدید از زعفران تولید 
شود تا در برنامه ریزی های کلی برای این محصول 

این هدفگذاری ها دیده شود.

برند جمعی زعفران ثبت شده است
در ادامــه محمود بازاری، مدیرکل دفتر توســعه 
صادرات محصوالت کشــاورزی ســازمان توسعه 
تجارت، با بیان اینکه صنعت کشاورزی و محصوالت 
غذایــی 15 درصد از صــادرات کشــور را به خود 
اختصاص داده اســت، اظهار کرد: طی ســال های 
گذشته  غذا و به ویژه محصوالت کشاورزی یکی از 
پرتقاضاترین و متنوع ترین بخش های سبد صادراتی 
کشــور بوده و بازار داخلی آن 60 درصد از تجارت 
کشــور را به خود اختصاص داده است. با این حال 
یکی از بیشــترین آســیب ها به این حوزه ناشی از 
ورود افراد غیرحرفه ای بوده اســت. دولت نیز برای 

ساماندهی فعالیت ها در این حوزه، سیاست هایی را 
اعمال می کند که شاید برخی از آن با نقایصی همراه 
باشد اما نباید از یاد برد که ما در شرایطی ویژه بسر 
می بریم و صادرکنندگان نیز باید این مساله را درک 

کنند.
وی اضافه کرد: براساس بخشنامه 31 اردیبهشت 
ماه بانک مرکزی، صادرکننده باید 50 درصد از ارز 
صادراتی را رفع تعهد کند. در مورد مابه التفاوت نرخ 
ارز نیمایی بــا بازار نیز باید گفت کــه امروز فاصله 
چندانی بین این دو نرخ وجود ندارد. اســترداد ارز 
صادراتی نیز به نســبت یک تا صددرصد است. در 
واقع صادرکننده به هر میزان که سال گذشته رفع 
تعهد داشته، به همان میزان از او برای امسال تعهد 

برداشته می شود.
بازاری با اشاره به دیگر مشکالت بخش کشاورزی 
کشــور بیان کرد: یکی از مسائل مهم ما در حمل و 
نقل محصوالت کشــاورزی، ضعف ناوگان یخچالی 
است که پیشنهاد شده 2000 کانتینر یخچالی برای 
حمل محصوالت فســادپذیر تهیه شود. همچنین 
براساس یک برنامه چند ساله، برند جمعی زعفران در 
حال پیگیری است که در حال حاضر این برند ثبت 
شده و در مرحله استعالم است و ضوابط ساماندهی 

صادرات زعفران به زودی اعالم خواهد شد.
محمود امتی، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان 
رضوی، نیز تولید زعفران در کشور ایران را منحصر 
به فرد توصیف کــرد و گفت: اگر برای این محصول 
ســرمایه گذاری کنیم و به آن یارانه بپردازیم، ضرر 
نکرده ایم. در دنیا نیز این مساله امری مرسوم است. 
مشکل ما این اســت که حلقه های تولید و تجارت 
را به درســتی تعریف نکرده ایم. در حال حاضر در 
کشــورهایی مانند اســپانیا و فرانسه یک شرکت و 
ســندیکا وجود دارد که 2500 دســتگاه کامیون 
یخچالی در اختیــار دارد و تنها دغدغه کشــاورز 
افزایش کیفیت محصول خویش اســت. ســازمان 

توسعه تجارت نیز باید دنبال چیزی برود که تجربه 
موفقی در دنیا داشته است.

حسین صادقی، مســئول دفتر توسعه صادرات و 
بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، در ادامه این نشست 
تصریح کرد: همه مشکالت طرح شده در این نشست 
به زنجیره تولید خالصه می شود. در حال حاضر هر 
بخش مربوط به زعفران به صــورت جزیره ای کار 
می کند. بنابراین تنها راهکار برای برون رفت از این 
شرایط تشکیل زنجیره ملی و تولید زعفران است. به 
همین جهت قرار شد دستورالعملی جامع برای تولید 
زعفران که در آن نشان جغرافیایی و برندینگ این 

محصول نیز با تاکید بر صادرات تدوین شود.
مصطفــوی از فعــاالن بخش تولیــد و صادرات 
زعفران نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه در تمام 
صحبت های این جلسه نهایت وسعت دید سطح ملی 
است و مسائل فراملی دیده نمی شود، گفت: وقتی 
بیش از 70 درصد از زعفران ما صادر می شود، باید 
نگاه ما نیز خارجی باشد. باید سازمان جهانی تولید 
و صادرات زعفران را ایجاد کنیم. این مساله نیازمند 
زیرساخت است. متاســفانه نگاه همکاران عمدتا به 
دولت اســت در حالی که باید به توان بازوی خود 
اتکا کنیم. ضروری است برای این منظور سندیکایی 
راه اندازی شود تا همه زیرمجموعه آن فعالیت کنند. 
سال های آینده سال هایی است که در آن مرزها از 
بین خواهد رفت و به همین جهت آینده پژوهی برای 

ما اهمیتی دوچندان خواهد داشت.

در دنیای امروز، به اتکای برند خرید و فروش 
انجام می شود 

مظفر علیخانی، معــاون فنی و خدمات بازرگانی 
اتاق ایران، به عنوان ســخنران دیگر این مراســم 
بیان کرد: مشــکل اساســی کشــور ما ناشــی از 
سیاست گذاری هاست. در دهه 70 ما از پیمان ارزی 
تحت عنوان سرعت گیر صادرات یاد می کردیم اما 
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امروز نیز همان شرایط بی ثباتی سیاست ها، نامساعد بودن محیط 
کسب و کار، صدور بخش نامه های خلق الساعه غیر کارشناسی و... 
اجازه برنامه ریزی را از تولید و صادرات گرفته اســت. با نگاهی به 
شاخص های سهولت کسب و کار در کشور می توان دریافت انتظار 
ما نباید بیش از این باشــد. وقتی یک بنگاه اقتصادی توانی برای 
برنامه ریزی و صادرات ندارد، در چنین شرایطی طبیعتا هم تولید و 
هم صادرکننده دچار یک روزمرگی خواهند شد تا ببینند شرایط 

کشور به کجا می رسد؟
وی تاکید کرد: مهم ترین انتظار ما از دولت این اســت که انرژی 
خود را صرف بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشــور کنیم. باید توجه 
داشت آنچه که در دنیا مبنای سیاست های اقتصادی است، نه تولید 
بلکه بازار است. ما در کشور هنوز نمی دانیم که سیاست های تجاری 
اصل است یا سیاســت های صنعتی. در واقع باید اساس را تعریف 

کنیم و ببینیم اقتصاد ما بر اساس چه مکتبی باید پیش برود.  
علیخانی یادآور شد: در دنیای امروز برند است که خرید و فروش 
می شود نه کاال. اینکه تصور کنیم که پســته و زعفران محصول 
ماست و آن را از ما خریداری خواهند کرد، تصوری اشتباه است. 
الزم است ســرمایه گذاری ما در حوزه برند باشــد و با برندهای 
معروف دنیا ســرمایه گذاری مشــترک انجام داد. نباید از یاد برد 
قاچاق و کارت یک بار مصرف و همچنین تجارت غیررسمی علت 
مشکالت نیســت بلکه معلول یک اقتصاد بیمار و رانتی است که 
سیاست های ارزی آن تولید و صادرات را فلج کرده است. نباید به 
این موضوع به عنوان یک علت نگریست تا به دولت گرای اشتباه 

داده نشود.
در ادامه تریبون در اختیار حدادیان، اســتاد مدیریت دانشــگاه 
فردوسی قرار گرفت و وی نیز با اشــاره به بسته پیشنهادی برای 
مدیریت بازار این محصول تحت عنوان »طرح پایه گذاری جهش 
صادراتی محصول زعفران در سال رونق تولید«، توضیح داد: هدف 
ما در این برنامه دست یابی به صادرات زعفران به میزان 1.4 میلیارد 
دالر در ســال اســت. در فاز دوم این طرح اولویت ما برنامه ریزی 
راهبردی و عملیاتی جهش صادراتی با 1.4 میلیارد دالر صادرات 
در سال است. نتایج تحقیقات نشان می دهد بازارهایی که به عنوان 
بازار هدف برای این منظور شناسایی شده، بازارهای چین، کره و 

هند است.

دیگران در حوزه برندینگ زعفران بهتر از ما عمل کرده اند
محمدرضا مودودی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، نیز آخرین سخنران این نشست 
بود که زعفران را برند و مزیتی مهم در بخش کشاورزی ایران توصیف کرد و گفت: بایستی 
همه، ما را به زعفران بشناســند چون این محصول ارزش افزوده زیادی داشــته و قدرت 
درآمدزایی و اشتغال باالیی دارد. به همین جهت الزم است این فرصت را مغتنم شمرد. ما 
تالش زیادی در حوزه تولید زعفران داشته ایم اما سعی زیادی برای حوزه برندینگ نکرده ایم. 
باید توجه داشــت کمترین میزان درآمدزایی از یک محصول در بخش تولید و بیشترین 

درآمدزایی آن در ناشی از نوآوری، برند و طراحی است.
وی ادامه داد: یکی از مشکالت ما این است که دیگران بهتر از ما در حوزه برند کار کرده اند. 
این مهم نیازمند یک همگرایی ملی است تا این هویت از دست رفته به کشور بازگردد. ما نیز 

در این ماجرا همراه بخش خصوصی هستیم.
مودودی با اشاره به تدوین بسته حمایتی جهش صادراتی زعفران توسط بخش خصوصی 
اظهار کرد: این بســته نیازمند کمی اصالح است. در واقع انتظار این است که در این بسته 
حمایتی چند بخش که به لحاظ حقوقی و مادی که می تواند حمایت گر از صادرات زعفران 
باشد، معرفی شود. در این بسته باید مشکل اساسی توسعه بازار زعفران دیده شود. به عنوان 
نمونه یکی از مشکالت قوانین و مقررات است. یک مساله بازارهای هدف است. مساله دیگر 
نیازهای محصول زعفران به حمایت های مادی است که این مسائل باید در سه سطح بنگاه، 
فضای کسب و کار داخلی و بازار بین المللی دیده شود. آنچه که در این متن پیشنهادی ارائه 
شده، بیشتر توصیفات است. صحبت در مورد اهداف نیز نباید در این بسته گنجانده شود. 

پیشنهاد من این است که وارد کلیات نشویم و به عملیات و اقدامات ورود کنیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: اگر این بسته بزرگ و گسترده باشد، امکان 
دست یابی به همه اهداف آن وجود نخواهد داشت. همچنین نیاز است مواردی در این بسته 
دیده شود مانند کمک به حضور در نمایشگاه های بین المللی، حضور در بازارهای بین المللی 
برای بازگشایی یک دفتر تجاری، ثبت برند در بازارهای بین المللی، حمل و نقل هوایی و... . 
این ها مسائلی است که باید در این بسته مد نظر تدوین گران آن قرار گیرد تا در حوزه زعفران 
حمایت هایی از این جنس لحاظ شود. البته این موارد عمومی است که به همه گروه های 

کاالیی ارائه می شود. می توان در مورد زعفران چند مورد حمایتی ویژه را نیز لحاظ کرد.
مودودی خاطرنشان کرد: برنامه ما این است که یک برند در مورد زعفران تعریف، تایید 
و تبلیغ شود تا هنگامی که کســی خواهان ورود به بازار است، با پشتوانه آن برند وارد بازار 
شود. این امکان می تواند دربرگیرنده بسیاری از محصوالت از جمله زعفران باشد. وظیفه ما 
حمایت از بخش خصوصی است. اگر منابعی باشد، آن منابع در اختیار بخش خصوصی است.

در پایان این نشست و بعد از مذاکرات انجام گرفته، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران 
اعالم کرد: یک درصد معادل ۱۰۰ میلیارد ریال از بودجه مشوق های صادراتی سازمان توسعه 
تجارت به زعفران اختصاص می یابد تا صرف کارهای تبلیغاتی برای معرفی این محصول و 

برندسازی آن و معرفی شرکت های خوب صادراتی در این زمینه به بازارهای هدف شود.
مودودی افزود: عالوه بر آن موانع توسعه صادرات از نظر حقوقی یا تعرفه ای شناسایی می 
شوند تا در سطح شورای عالی صادرات یا در سطح کارگروه توسعه صادرات یا در سطح ستاد 

توسعه اقتصادی سران سه قوه بررسی و تسهیل شود.
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خبـر

cرئیــس کمیســیون خصوصی ســازی اتاق 
بازرگانی ایران گفت: نرخ بهره بانکی، مشــکالت 
اخذ مجوزها و تغییرات قوانین واردات و صادرات 
در کنار نرخ تورم اجازه سرمایه گذاری بلندمدت 

را به فعاالن اقتصادی نمی دهد.
برنامه “گفت و گوی اقتصادی” با موضوع جذب 
سرمایه در صنعت و توســعه خصوصی سازی با 
حضور دکتر حسن فروزان فرد رئیس کمیسیون 
رقابت، خصوصی ســازی و ســالمت اداری اتاق 
بازرگانــی ایران از شــبکه رادیویــی گفت و گو 

پخش شد.
فروزان فرد در برنامه “گفت و گوی اقتصادی” 
رادیو گفــت و گو با بیان اینکه ســرمایه گذاری 
تابعی از برداشت فعاالن اقتصادی از آینده پیش 
روست گفت: عالوه براین، نرخ تورم، نرخ بهره و 
تغییرات نرخ ارزی نیز در روند ســرمایه گذاری 

موثر است.
رئیس کمیســیون رقابت، خصوصی ســازی و 
ســالمت اداری اتاق بازرگانی ایران با اشــاره به 
وظایف مجموعه حاکمیت و دولت در این راستا 
بیان داشــت: دولت در قالب طرح ریزی چشــم 
اندازهای بلند مدت و قوانین توسعه پنج ساله و 
بودجه ها باید مسیر پیش روی اقتصاد را به اندازه 
کافی روشــن می کرد. عالوه برایــن متغیرهای 
کالن اقتصادی نیز باید به گونه ای مدیریت می 
شد که حضور ســرمایه در فعالیت های تولیدی 
توجیه پذیر و منطقی باشند که مشکالت موجود 

نشانه اجرایی نشدن این مباحث است.
وی با انتقاد از عدم به روز رسانی به موقع برنامه 
ها و چشــم اندازها متناســب با تغییرات فضای 
کســب و کار و شــرایط داخلی و خارجی کشور 
گفت: در حال حاضر برخی از برنامه های کشور 
هیچ تناسبی با واقعیات امروز جامعه ندارند. لذا 
فعال اقتصادی هم نمی تواند بر اساس این چشم 

اندازها آینده روشنی را برای خود متصور باشد.
فروزان فرد همچنین یادآور شد: از ابتدا تاکنون، 
رئیــس جمهــوری در دوره دوم جهش غیرقابل 
قبول تورمی را تجربه کرده و کشور دچار تحول 
نابهنگام تورمی و تغییر نرخ ارزی شده که هر یک 
از این تحوالت، انگیزه های مهمی را از ســرمایه 

گذاران گرفته است.

رئیس کمیســیون رقابت، خصوصی ســازی و 
ســالمت اداری اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: 
فعاالن اقتصادی با هدف سودآوری و توسعه وارد 
فعالیت به ویژه در حوزه صنعت می شوند اما نرخ 
بهره بانکی، مشــکالت اخذ مجوزهــا و تغییرات 
قوانین واردات و صادرات در کنار نرخ تورم اجازه 
ســرمایه گذاری بلندمدت را به فعاالن اقتصادی 
نمی دهد.فروزان فرد افزود: امروز غیرقابل پیش 
بینی بودن المان های مهــم اقتصادی زمینه را 
حتی برای یک برنامه ریزی ســاده اقتصادی هم 
سخت کرده چه رسد به سرمایه گذاری هایی که 

تعهدات فراوانی به همراه دارد.
وی تغییــر و تحوالت جزئــی و اقدامات کوتاه 
مدت را در توسعه سرمایه گذاری امری بیهوده و 
بی تأثیر دانست و تأکید کرد: اگر هماهنگی های 
الزم بین مجموعه دستگاه های حاکمیتی و نظام 
بانکی کشور در کوتاه مدت شکل بگیرد می توان 

از کاهش میزان تولید جلوگیری کرد.

این مقام مسئول با اشاره به تجارب ایران دهه 
۴۰ در حوزه صنعت خاطرنشــان کرد: دولت در 
دهه ۴۰ یک دولت ضعیف و غیرتوســعه و بلکه 
ثبات گرا بود بــا نرخ تورم زیــر ۳ درصد و نرخ 
ارز و روابــط عمومی بین الملل ثابت شــرایط را 
برای سرمایه گذاری در بخش تولیدی و صنعتی 
فراهم کرد. در این دوره با وجود عدم محدودیت 
برای واردات و پاییــن بودن نرخ ارز اما ” ارج”، ” 
آزمایش”، ” پارس الکتریک” و “جنرال الکتریک” 

توسعه خوبی پیدا کردند.
رئیس کمیســیون رقابت، خصوصی ســازی و 
سالمت اداری اتاق بازرگانی ایران در پایان ابراز 
داشــت: با وجود همه تالش های انجام شده در 
دهه های اخیر امــا منابع موجود در تولید خارج 
شده است. عده زیادی از فعاالن اقتصادی منابع 
تولیدی خود را خــارج کردند و زیر لوای فعالیت 
تولیدی فعالیت وارداتی انجام دادند چراکه تولید 

و صنعت همراه با صرفه اقتصادی نبودند.

دوچالشپیشرویسرمایهگذاریداخلی
تورم و بهره بانکی؛
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  ضوابط جدید صادرات محصوالت کشــاورزی و مواد غذایــی صادراتی با پیگیری های 
گمرک ایران تعلیق شد.

به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا؛ به نقل از گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با توجه به انتقال اعتراضات بخش خصوصی به ویژه صادرکنندگان نســبت به ضوابط جدید 
صادرات محصوالت کشاورزی و مواد غذایی در رابطه با اینکه ؛ محصوالت کشاورزی و غذایی، 
میوه و تره بار صرفا در گمرکات اســتانی با رعایت ضوابط و شاخص های بسته بندی و تایید 
قرنطینه و جهاد باید اظهار و ارزیابی گردد و صادرات محصوالت غذایی صرفا توسط واحدهای 
تولیدی و یا نماینده رسمی ایشان و با کارت بازرگانی صاحبان واقعی کاال و یا نماینده رسمی 

ایشان مجاز است را لغو کرد.
این بخشنامه اواخر اردیبهشت ماه از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت صادر شده بود و 

با گذشت سه ماه با پیگیری های مسئوالن گمرک لغو شده است.

وزارت صنعت ابالغ کرد؛

تعلیقضوابطجدیدصادرات
محصوالتکشاورزیوموادغذایی

  معاون وزیر جهاد با بیان اینکه کســی 
نباید بدون توجه به مســاله آب نظر بدهد، 
گفت: در صورت حمایت دولت مشکل شکر 

کشور دو ساله حل می شود.

عباس کشاورز در همایش ملی کشاورزی و 
رونق تولید با تاکید بر لزوم مشارکت بخش 
خصوصی در اجرای طــرح های رونق تولید، 
اظهارداشــت: ما در کشور دو گروه محصول 

تولید می کنیم گــروه اول محصوالتی مانند 
گوجه فرنگــی، خیار، بادمجــان، فلفل و... 
است که در تولید آنها کمبود نداریم و مازاد 

تولیدشان نیز به زیان کشاورزان است.
وی ادامه داد: این محصوالت را باید کنترل 
شــده کشــت کرد و ما در این مسیر موفق 
نبودیم چون تشــکل خصوصی در مناطق 
کشت نداریم که در این زمینه مشارکت کند.

معاون وزیر جهاد کشــاورزی اضافه کرد: 
گروه دوم هشــت محصولی است که ما آنها 
را وارد می کنیم یــا مثل گندم قبال وارد می 

کردیم و االن نیاز نداریم.
کشــاورز با بیان اینکه ایــن ٨ محصول 
وابستگی غذایی ما را تشــکیل می دهند، 
افــزود: از جمله این محصــوالت می توان 
به گندم و شکر اشــاره کرد که در گندم به 
خودکفایی رســیده ایم و در زمینه شــکر 
اگر دولت حمایت کند مشــکل آن دو ساله 
حل خواهد شــد.وی تصریح کرد: در تمام 
برنامه های تولید باید حواسمان به آب و منابع 
آبی کشور باشد و کسی نباید بدون توجه به 

بحث آب نظریه بدهد.

معاون وزیر جهادکشاورزی:

حلمشکلشکرمنوطبهحمایتدولتاست
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خبـر

عضوهیئتعلمی
انستیتوتحقیقات

تغذیهمطرحکرد:
تحقیقدربارهخورد

وخوراکایرانیان
پسازوقفه18ساله/
الزامتولیدکنندگانبه

قیدکلمهتراریخته

عضــو هیئت علمی گروه تحقیقات سیاســتگذاری و برنامه ریزی غذا 
و تغذیه انســتیتو تحقیقات تغذیه گفت: پس از ۱۸ ســال، تحقیقات 
درباره این که ایرانی ها چه می خورند و چه مقدار می خورند در انستیتو 

تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی در حال انجام است.
دکتر عزیزاهلل زرگران با بیان این که یکی از مهم ترین وظایف انستیتو 
تحقیقات تغذیه بررسی مواد خوراکی مصرف شده و میزان آن ها توسط 
مردم اســت گفت: آخرین تحقیقات برای پاسخ به سوال» ایرانی ها چه 
می خورند و چه مقدار می خورند« در سال ۸۰ انجام شده و االن در سال 
۱۳۹۸ با وجود مشکالت بودجه ای فراوان این طرح مجدد در حال انجام 
است؛ یعنی ما ۱۸ سال درباره این که ایرانی ها چه می خورند و چه قدر 
می خورند اطالع دقیقی نداشتیم . البته از منابع دیگری مثل مرکز آمار 
می توان اطالعاتی به دست آورد؛ البته اطالعات مرکز آمار درباره میزان 

خرید است و مقدار مصرف واقعی خانوار نیست.
وی افزود: این ۱۸ سال وقفه در تحقیقات درباره مواد غذایی مصرفی 
ایرانیان و میزان آن ها به دلیل مشکالت بودجه ای ایجاد شده بود. البته 
قرار نیست تحقیقات درباره مواد غذایی مصرفی و میزان آن ها هر سال 
انجام شود اما معتقدیم هر پنج یا ۱۰ سال یک گذار تغذیه ای داریم. ما 
االن محصوالتی داریم که ۱۰ سال پیش این محصوالت وجود نداشتند 
و بسیار مصرف فراوانی در جامعه دارند. امسال این طرح در حال انجام 
است و ما منتظر نتایج خروجی آن هستیم.مبنای همه سیاست گذاری ها 
در حوزه تغذیه همین اســت که بدانیم مردم چــه می خورند و چقدر 

می خورند.

 تهیه لیست مواد غذایی آسیب رسان
زرگران یکی دیگر از فعالیت های انســتیتو تحقیقات تغذیه و صنایع 
غذایی را تهیه فهرست مواد غذایی آسیب رسان به سالمت عنوان کرد و 

افزود: انستیتو تحقیقات تغذیه با همکاری وزارت بهداشت متولی تهیه 
فهرست مواد غذایی آسیب رسان به ســالمت بود که توانستیم با تهیه 
این فهرست برخی چالش ها را در این زمینه از بین ببریم.یکی دیگر از 
فعالیت های انســتیتو تحقیقات تغذیه، طرح پایش مواد غذایی بود که 
در فروشگاه ها انجام شد و ما به دید دقیقی درباره میزان قند و نمک و 

چربی محصوالت رسیدیم.
وی با بیان ایــن که حدود نیمــی از مرگ ومیرها به دلیــل ابتال به 
بیماری های قلبی و عروقی است، گفت: تقریبا از هر دو مرگ در کشور، 
یک مرگ به دلیل ابتال به بیماری های قلبی و عروقی است. یکی از عوامل 
اصلی بیماری های قلبی سبک زندگی نامناسب است که در این زمینه 
تغذیه نقش مهمی دارد اگر الگوی مصرف اصالح شود میزان ابتال به کبد 

چرب، دیابت، بیماری های قلبی و عروقی کاهش می یابد.
فضای تجاری و سیاسی در دنیا بر نظرات درباره مواد غذایی تراریخته 

تاثیرگذار بوده است
زرگران درباره محصوالت تراریخته گفت: بحث محصوالت تراریخته 
بسیار گسترده است. اخیرا پژوهشی  انجام شده بود که نشان داد حتی 
در  سازمان های جهانی و دانشــگاهی هم درباره محصوالت تراریخته 
ســوگیری وجود دارد. در این مقاله ذکر شــده بود که وابستگی های 
سازمانی افراد بر نتایج  پژوهش های آن ها درباره محصوالت تراریخته 
تاثیرگذار است. بنابراین ممکن است منافع مادی در هر دو طرف بحث، 

چه موافقان و چه مخالفان تاثیرگذار باشد.
عضو هیئت علمی گروه تحقیقات سیاســتگذاری و برنامه ریزی غذا و 
تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه افزود: آن قدر فضای تجاری و سیاسی 
در دنیا بر روی نظرات درباره مواد غذایی تراریخته تاثیر گذاشته که تنها 
کاری که می توان کرد این است که بر روی محصوالت برچسب گذاری 
کنیم. االن تولید کنندگان ملزم هستند اگر محصولی تراریخته است بر 
روی محصول قید کنند و این پیشرفت خوبی در کشور است؛ مثال اگر 
در کیک یا کلوچه ای روغنی استفاده شده که ماده آن تراریخته است بر 
روی محصول عبارت تراریخته یا تغییریافته ژنتیکی درج شده است. ما 
در انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی پژوهش مستقلی در زمینه 

محصوالت تراریخته نداشتیم.

شکروگوشت
رکورددارافزایش
قیمت

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نشــان می دهد که بیشــترین افزایش قیمت در بین کاالهای اساسی 
مربوط به شکر ســفید، گوشت گوســاله و گوشت گوســفندی بوده 
که قیمت هر ســه در خرداد ماهه امســال بیش از دو برابر قیمت این 

ر اخبـا
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محصوالت در خرداد سال گذشته بوده است.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی )اگروفودنیوز(، طبق 
این آمار قیمت شکر سفید، گوشت گوســاله و گوشت گوسفندی در 
خرداد ماه امسال نسبت به ماه مشابه در سال گذشته به ترتیب ۱۰۷.۷، 

۱۱۷.۵ و ۱۰۵ درصد افزایش داشته است.
بعد از این سه کاال، شکر بسته بندی ۹۰۰ گرمی با ۹۵ درصد و شیر 
استریل پاکتی با ۷۸.۴ درصد رشد قیمت، بیشترین افزایش قیمت را 

به خود اختصاص دادند.
در گــروه بعدی نیز برنج طارمی اعال و برنج هاشــمی درجه یک در 
خرداد ماه امسال نســبت به خرداد ماه سال ۱۳۹۷، به ترتیب ۷۵.۱ و 

۷۴ درصد افزایش قیمت داشته اند.
در این میان قیمت برنج تایلندی و برنج پاکستانی باسماتی درجه یک 

نیز ۵۹.۸ و ۳۸.۹ درصد افزایش یافته است.
همچنین آمارها نشــان می دهد که قیمت گوشــت مرغ تازه در ماه 
سوم سال جاری ۵۵.۳ درصد نسبت به خرداد ماه سال ۱۳۹۷ افزایش 

داشته است.
طبق این آمارها هر حلــب پنج کیلویی روغن نباتــی جامد نیز در 
خرداد امسال نسب به ماه مشابه در ســال گذشته ۶۱ افزایش قیمت 

داشته است.
اما روغــن نباتی مایع الدن و آفتاب با ۲۸.۵ درصد رشــد قیمت در 

همین مدت، کمترین افزایش قیمت را به خود اختصاص داده اند.
این افزایش قیمت ها در حالی اتفاق افتاده که دولت از سال گذشته 
برای جلوگیری از افزایش قیمت شماری از کاالهای اساسی، به واردات 
مواد اولیه تولید یا محصول نهایی  آنها ارز دولتی اختصاص داده است.

افتصادراترسمی
زعفرانباافزایش
قاچاقبهافغانستان

عضو شــورای ملی زعفران با بیان اینکه تعطیالت تابســتانی اروپا 
صادرات زعفران را کند کرده اســت،گفت: به نســبت قاچاق زعفران 

از کشور به افغانستان، صادرات رسمی آن به امارات کاهش می یابد.
علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبات نسبی قیمت 
زعفران در بازار، گفت: هم اکنون قیمــت هرکیلوگرم زعفران حداقل 
۷.۵ میلیون تومان )زعفران دسته( و حداکثر ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان 

)زعفران نگین( است.
وی با بیان اینکه بــه دلیل کمبود نقدینگی و کند شــدن صادرات 
بازار با رکود مواجه است، گفت: در حال حاضر با کمبود خریدار عمده 

مواجه هستیم.
حســینی اضافه کرد: با توجه به اینکه تعطیالت تابستانی اروپا آغاز 

شده شرکت ها فعالیت خود را کاهش داده اند. بنابراین میزان صادرات 
به اروپا کاهش یافته است.

عضو شــورای ملی زعفران با بیان اینکه کشــورهای همســایه سم 
چندانی در بازار زعفــران ایران ندارند، افزود:البتــه بجز امارات که از 
خریداران عمده زعفران ایران اســت و زعفران ما را میخرد و صادرات 

مجدد می کند.
حسینی مقاصد عمده صادرات زعفران ایران را امارات، چین، اسپانیا، 
ایتالیا و فرانســه عنوان کرد و گفت: صادرات به چین غیرمستقیم و از 
طریق هنگ کنگ انجام می شــود چون چینی ها برای زعفران ایران 

تعرفه باالیی تعیین کرده اند.
وی با اشــاره به اینکه امارات زعفران ایران را مجددا به هند و چین 
صادر می کند، ادامه داد: قاچاقچیان در اشــکال مختلف زعفران را در 
مشــهد می خرند و آن را به افغانســتان قاچاق می کنند سپس بنام 
محصول افغانســتان به هند صادر می کنند چــون تعرفه هند برای 

محصول ایرانی باالست اما برای افغانستان کمتر است.
حســینی تصریح کرد: بنابراین به همان نسبت از صادرات قانونی به 

امارات کاسته می شود.
وی با بیان اینکه به تدریج به فصل برداشت طالی سرخ نزدیک می 
شویم و خریداران منتظر ورود محصول نو هستند، درباره اینکه با این 
وضعیت آیا پیش بینی کاهش قیمت را دارید؟، گفت: امیدوار هستیم 

چنین اتفاقی رخ ندهد.

همراهیبازاربا
قیمتهایرسمی/
چایخارجیراچند
بخریم؟

حداقل و حداکثر قیمت مجاز عرضه چای خارجی در بازار اعالم شد.
به گزارش ایسنا، در شرایطی که در روزهای گذشته بررسی ها نشان 
می داد چای خارجی در بازار ایران با تجربه کردن نرخ های جدید، از ۳۰ 
هزار تومان تا ۱۲۰ هزار تومان در هر کیلوگرم قیمت گذاری می شود، 
نرخ ارائه شــده از سوی سامانه اطالع رســانی قیمت رسمی کاالهای 

اساسی نیز رقمی نزدیک به همین عددها را نشان می دهد.
از چند ماه قبل برای افزایش شــفافیت در بازار کاالهای اساســی، 
طرح راه اندازی سامانه ای در دســتور کار قرار گرفت که به وسیله آن 
اقشار مختلف مردم به صورت روزانه در جریان قیمت ۱۰۰ قلم کاالی 
اساسی در بازار قرار بگیرندو به این ترتیب راه بر گران فروشی و باال بردن 

غیرواقعی قیمت ها بسته شود.
طبق نرخ های اعالمی در همین سامانه، حداقل قیمت چای خارجی 
بســته بندی شــده )۵۰۰ گرمی( ۴۰ هزار تومان تعیین شده است. 
همچنین حداکثر قیمت مجاز در این زمینه نیز ۶۳ هزار و ۳۰۰ تومان 
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خبـر

است.
به این ترتیب هر یک کیلوگرم چای خارجی با حداقل قیمت ۸۰ هزار 

تومان و حداکثر قیمت ۱۲۶ هزار تومان، امکان عرضه خواهد داشت.
مردم می توانند بــا مراجعه به ســامانه WWW.124.IR در جریان 
نرخ  مجاز کاالهای اساســی قرار بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه 
گران فروشــی و مغایرت قیمت در بازار با نرخ های رســمی اعالمی، از 
طریق همین سامانه موضوع را گزارش کنند تا مورد بررسی قرار بگیرد.

حبوباتوگوشت
بهسامانهرصدکاال

اضافهشد

مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت با اشاره به برگزاری 
دوره آموزشــی و آموزش ۱۸۰۰ نیروی فعال در ســامانه رصد کاال، از 
اضافه شدن دو کاالی اساسی گوشت و حبوبات به این سامانه خبر داد.

  به گزارش پایگاه خبری  صنعت غذا و کشاورزی )اگروفودنیوز(؛ به 
نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدقبله با اشاره به رصد چهار 
کاالی اساسی برنج، روغن، چای و شکر در ســامانه رصد کاال گفت: با 
توجه به ابالغیه اخیر رئیس جمهوری در خصوص رصد کاالهای اساسی، 
قرار بر این شده است که تمامی کاالهای اساسی اعم از کاالهایی که ارز 
دولتی به آنها تعلق می گیرد یا براساس نظر ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز، کاالهای قاچاق پذیر محسوب می شوند، در زنجیره تامین کاال از بدو 

ورود یا تولید و در نهایت رسیدن به مصرف کننده، رصد شود.
 ثبت اطالعات واردکنندگان و تولیدکنندگان روغن، برنج، چای 

و شکر در سامانه
او با اشــاره به اینکه اولویت این کاالها را ســتاد مبارزه با قاچاق کاال 
در تبصر۴ماده قانونی ۱۸ مشــخص کرده است، گفت: این ماده قانونی 
توسط رئیس جمهوری ابالغ شده است و پس از ابالغ این دستورالعمل 
واردکنندگان و تولیدکنندگان چهار کاالی روغن، برنج، چای و شــکر 

موظف به ثبت اطالعات خود در سامانه رصد کاال شده اند.
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی به اجرای این طرح پیش از ابالغ 
رئیس جمهوری در خصوص تامین الستیک اشــاره کرد و گفت: سال 
گذشته به دلیل مشــکالتی که برای تامین الستیک در کشور به وجود 

آمد، قرار شد الستیک هم رصد شود.
او ادامه داد: برای نخســتین بار در کشور و به صورت پایلوت، سامانه 
رصد زنجیره تأمین کاالهای اساسی با هدف اطالع و بازرسی از وضعیت 
تولید، قیمت و توزیع کاالها به صورت سیســتمی در هرمزگان اجرایی 

شد که نتایج خوبی در بر داشت.
قبله گفت: در حال حاضر با فروشــگاه های زنجیره ای و تعاونی های 
مصرف شرکت های پخش سراســری کاالی منتخب این طرح را آغاز 

کرده ایم.
او هدف گذاری اصناف منتخب را ۱۵ هــزار صنف عنوان کرد که در 

سراسر کشور فعال هستند
وی در بخش دیگری از صحبت هایش از برگزاری بیش از ۲۰ جلسه 
آموزشی برای فعاالن بخش برنج، چای، روغن، شکر و الستیک خبر داد 
و گفت: تاکنون بیش از هزار و ۸۰۰ فعال در این حوزه آموزش دیده اند 
و با اضافه شــدن گوشــت قرمز و حبوبات، این آموزش ها دوباره از سر 

گرفته خواهد شد.
مدیرکل دفتر امور خدمــات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

ادامه داد: در تامین کاال هم واردکننده و هم تولیدکننده مدنظر است.
او با اشاره به اینکه بعضی از اطالعات این سامانه محرمانه و در اختیار 
مدیران ارشد کشور برای تصمیم گیری است، گفت: نکات مورد نیاز عموم 
مردم از جمله قیمت از طریق لینک سامانه به سامانه ir.۱۲۴ در اختیار 

عموم مردم قرار خواهد گرفت.

صادراتتخممرغبه
10هزارتنرسید

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان تهران با اشاره به 
صــادرات ۱۰ هزارتن تخم مرغ از کشــور،گفت: برخی واحدهای مرغ 

گوشتی درگیر بیماری نیوکاسل شده اند.
ناصر نبی پــور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیــان اینکه قیمت تخم 
مرغ نســبت به هفته های گذشته تقریبا ثابت مانده است، میانگین هر 
کیلوگرم از این محصول را درب مرغداری بین ۶۳۰۰ تا  ۶۴۰۰ تومان 

اعالم کرد.
وی با اشــاره به کاهش صادرات این محصول از کشور گفت: صادرات 

انجام می شود اما هنوز رسمی و حجم آن قابل توجه نیست.
نبی پور  با بیان اینکه کشــورهای مقصد برای حمایت از تولید خود 
میزان واردات از ایران را کاهش داده انــد، تصریح کرد: حجم صادرات 
نسبت به هفته های گذشــته کاهش پیدا کرده و در حال حاضر روزانه 
حداکثر ۱۰۰ تن تخم مرغ صادر می شود در حالی که قباًل ما در برخی 

از روزها تا ۲۰۰ تن نیز صادرات انجام می دادیم.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار اســتان تهران با اشاره به 
اینکه در حدود دو ماه و نیم اخیر نزدیک بــه ۱۰ هزار تن تخم مرغ از 
کشور صادر شده است درباره آخرین وضعیت بیماری های طیور توضیح 
داد: االن برای شیوع آنفلوآنزا زود است و امیدواریم در آینده نیز خبری 
از این بیماری در کشور نباشد. اما شنیده شده واحدهای مرغ گوشتی 

درگیر بیماری نیوکاسل هستند.
نبی پور درباره اینکه گفته می شود با کمبود شدید واکسن در این 
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زمینه مواجه هستیم و این مسئله تولید کنندگان را با چالش مواجه 
کرده است، اظهار داشت: واکسن در کشــور وجود دارد، میزان آن 
کم است اما در حال حاضر وجود دارد و فعال مشکلی در این زمینه 

نداریم.

رئیسسازمان
چای:خریدتضمینی
75هزارتنبرگ
سبزچای/فروش
چایداخلیبانرخ

120هزارتومان
صحتندارد

جهان ساز گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون، ۷۵ هزار تن برگ 
ســبز چای با ارزش بالغ بر ۲۲۳ میلیارد تومان از چایکاران خریداری 

شده است.
حبیب جهان ساز رئیس سازمان چای درباره آخرین وضعیت خرید 
تضمینی برگ سبز چای اظهار کرد: براســاس آخرین آمار از ابتدای 
فصل برداشت تاکنون، ۷۵ هزار تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر ۲۲۳ 
میلیارد تومان از چایکاران ۲ استان گیالن و مازندران خریداری شده 
اســت.وی از پرداخت ۸۵ درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: 
تاکنون ۱۸۸ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت و مابقی پس 
از تخصیص اعتبار و پرداخت قدرالسهم کارخانه ها به حساب چایکاران 
واریز می شود.به گفته جهان ساز، ۶۰ درصد برگ سبز خریداری شده 
درجه یک و مابقی درجه ۲ است.رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه 
میزان خرید تضمینی برگ سبز چای نسبت به مدت مشابه سال قبل 
تفاوتی نداشته اســت، بیان کرد: خشکی هوا در فصل تابستان موجب 
شد تا قدری میزان تولید کاهش یابد، اما با شرایط مساعد اقلیمی پیش 
بینی می شود که میزان خرید تضمینی برگ سبز چای تا پایان فصل 
برداشت به ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار تن برسد.وی ادامه داد: از مجموع بهای 
برگ سبز خریداری شــده حدود ۱۶ هزار تن چای خشک استحصال 
شده است که با احتساب مصرف ساالنه و پیش بینی تولید رقمی حدود 
۶۲ تا ۶۷ هزار تن باید وارد شــود.جهان ساز با اشاره به دالیل افزایش 
قیمت چای خشک در بازار گفت: امسال کارخانه های چای سازی هر 
کیلو برگ سبز چای را یک هزار تا یک هزار و ۵۰۰ تومان باالتر از قیمت 
تضمینی از چایکاران خریداری می کننــد که این امر در کنار افزایش 
۴۰ درصدی قیمت خرید تضمینی موجب شــد تا کارخانه های چای، 
قیمت هر کیلو چای خشــک را نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵ تا 

۴۰ درصد افزایش دهند.
رئیس سازمان چای حداکثر قیمت هر کیلو چای داخلی ممتاز را ۶۰ 
هزار تومان اعالم کرد و افزود: براین اساس فروش چای داخل با نرخ های 

۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان در بازار صحت ندارد.
وی در پایان با اشــاره به اینکه افزایــش کاذب قیمت چای خارجی 

ارتباطی به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد، تصریح کرد: با احتساب ارز 
نیما و سایر هزینه های واردات، حمل و نقل، سود عمده فروش و خرده 
فروش، هر کیلو چای خارجی نبایــد با نرخ بیش از ۶۰ هزار تومان در 
بازار عرضه شود و فروش با نرخ های ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان به معنای 
از هم گسیختگی بازار است که مسئوالن امر باید بر این موضوع نظارت 

داشته باشند تا اجحافی در حق مصرف کننده صورت نگیرد.

نایبرئیسشورای
ملیزعفران:آشتی
کردنبانکمرکزی
باصادرکنندگانتنها
راهتوسعهصادرات
زعفران

میری گفت: بانک مرکزی بایــد تمهیدات ویژه برای صادرکنندگان 
زعفران در نظر گیرد تا مشــکل بازگشت ارز به ســامانه نیما منجر به 

قاچاق نشود.
غالمرضا میری نایب رئیس شــورای ملی زعفــران ، درباره آخرین 
تحوالت بازار زعفران اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت زعفران در 
ماه های اخیر و کاهش قدرت خرید خانوار و مشکالت بازگشت ارز به 

سامانه نیما، بازار داخلی و خارجی زعفران در رکود به سر می برد.
وی، حداقل نرخ هر کیلو طالی ســرخ را ۷ میلیــون و ۵۰۰ هزار و 

حداکثر ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعالم کرد.
میری ادامه داد: امســال ســطح زیر کشــت زعفران در استان های 
خراسان رضوی و جنوبی به سبب شرایط مساعد اقلیمی از ۱۱۰ هزار 
هکتار به ۱۲۴ هزار هکتار رسیده که این امر در کنار افزایش سطح زیر 

کشت در سایر استان ها بیانگر رشد چشمگیر محصول است.
نایب رئیس شــورای ملی زعفران، استاندارد پیاز زعفران را ۱۵ گرم 
اعالم کرد و گفت: این در حالی اســت که متوســط پیاز های کنونی 
زعفران به سبب بارش های اخیر حدود ۳۵ تا ۴۰ گرم وزن دارد که این 

امر بیانگر گلدهی باالی محصول است.
به گفته وی، امسال تولید زعفران با رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی نسبت 

به مدت مشابه سال قبل به ۵۰۰ تن می رسد.
میری با تاکید بر ایجاد بازار های جدید و فرآوری زعفران بیان کرد: با 
توجه به افزایش تولید زعفران، ایجاد بازار های جدید، صنایع تبدیلی و 
فرآوری محصول و توسعه صادرات امری ضروری به منظور جلوگیری 

از زیان کشاورزان به شمار می رود.
این مقام مسئول آشتی کردن دولت و بانک مرکزی با صادرکنندگان 
را تنها شرط توسعه بازار های هدف دانست و گفت: صادرات زعفران با 
دیگر محصوالت کشاورزی متفاوت است، به عنوان مثال اگرچه امکان 
قاچاق خشــکبار، خرما و میوه وجود ندارد، اما زعفران کاالیی خاص 
است که به سهولت می توان ۱۰ کیلو از این محصول را که حداقل ۱۰۰ 
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خبـر

میلیون تومان ارزش دارد، به بازار های هدف قاچاق کرد.
میری در پایان تصریح کرد: مســئوالن امر برای جلوگیری از قاچاق 
زعفران باید تمهیداتی خاص در نظر بگیرند، به همین خاطر پیشنهاد 
داده ای اتاق پایاپایی تشکیل شود تا صادرکنندگان و واردکنندگان تحت 

نظارت بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات را مبادله کنند.

وارداتکرهدر3ماه
نخستسالجاری
بیشاز12ماهه

سالگذشته/سود
بیحساببهجیب

واردکنندگانکاالیی
کهبینیازازواردات

آنهستیم

بر اساس اعالم اتاق بازرگانی ایران، کره جزو ۵ محصول عمده وارداتی 
در بهار سال جاری بوده است. واردات کره با ارز ۴۲۰۰ تومانی و امکان 
صادرات آن با نــرخ ارز آزاد یکی از دالیل افزایش بی قاعده واردات کره 
عنوان می شود. واردات کره در حالی رشــد نجومی داشته است که به 
گفته کارشناســان ایران با تولید بیش از ۱۰ میلیون تن شــیر امکان 

خودکفایی در تولید این محصول را دارد.
 به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا؛  در سه ماهه ابتدای سال جاری به 
ارزش ۲۵۷٫۶ میلیون دالر، کره وارد کشور شده است و این محصول را 
پس از برنج،   ذرت دامی،  لوبیای سویا و کنجاله در رتبه پنجم عمده ترین 
کاالهای وارداتی به کشــور قرار داده اســت. واردات این میزان از کره 
در سه ماهه اول ســال جاری بیش از ۱۲ ماهه سال گذشته است.رشد 
نجومی واردات کره این سوال را در ذهن ایجاد می کند که چرا واردات 
این محصول آنقدر رشد داشته و واردات آن برای تجار جذاب بوده است؟ 
برای پاسخ به این سوال باید نگاهی به برخی از تصمیمات دولتی برای 
واردات و صادرات کره انداخت.کره یکی از محصوالتی غذایی است که 
براساس سیاســت ارزی دولت در لیست کاالهای قرار گرفت که شامل 
دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی می شدند. با توجه به اینکه درحال حاضر در 
کشور بیش از ۱۰ میلیون تن شــیر تولید می شود و این واقعیت که با 
این حجم از تولید شیر امکان تامین بخش زیادی از این کاال در داخل 
کشور است دریافت ارز دولتی مورد اعتراض دامداران قرار گرفت.البته 
چندی بعد دولت تصمیمی دیگر دربــاره کره گرفت و موضوع تصمیم 
جدید دولت این بود که صادرات کره بیش از ۵۰۰ گرم ممنوع اســت.
معنی تصمیم دولت این بود، شما می توانید کره را با ارز ۴۲۰۰ تومانی 

وارد و در بسته های زیر ۵۰۰ گرم با نرخ ارز آزاد صادر کنید!
یک حساب سرانگشتی ساده نشان می دهد واردات کره با ارز ۴۲۰۰ 
تومانی و صادرات آن با ارز آزاد چه ســود کالنی برای واردکنندگان به 
همراه دارد و این دقیقا پاسخ سوالی است که در ابتدا آن را مطرح کردیم.
با افزایش انتقادات نسبت به فساد ناشی از تخصیص ارز دولتی به برخی 
از کاالها مانند کره، دولت ارز دولتی را برای این محصول حذف و واردات 

آن را با ارز نیمایی آزاد کرد.
هر چند تصمیــم دولت برای حذف ارز دولتی بــرای واردات کره و 
جایگزینی آن با نرخ ارز نیمایی تقریبا راه ســودجویی فرصت طلبان 
را بست، اما آمار نشان می دهد در سه ماهه نخست سال ۳۳ هزار تن 
کره وارد کشور شده که یک هزار تن بیشتر از کل واردات سال گذشته 
است.نکته قابل تامل این اســت که این حجم از واردات کره در حالی 
است که ایران با تولید بیش از ۱۰ هزار شیر امکان خودکفایی در این 
محصول را دارد و بی نیاز از واردات است.موضوعی که احمد مقدسی، 
رئیس هیات مدیره انجمن صنفــی گاوداران ایران، بارها به آن تاکید 
داشته است.وی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به توان 
تولید کشور در شیر، اظهار کرد: با این میزان تولید، ما بی نیاز از واردات 
کره هستیم و واردات آن کامال بی معنی است.مقدسی تاکید کرد: ما 
نه تنها می توانیم کره مورد نیاز کشور را تامین کنیم بلکه امکان تامین 
کره مورد نیاز برای صادرات محصوالت لبنی را نیز داریم.وی در پاسخ 
به این پرســش که چربی پایین شیر تولید داخل یکی از موارد مطرح 
شده از ســوی موافقان واردات کره است، گفت: استاندارد چربی شیر 
دنیا ۳٫۲ درصد است این درصد از چربی در شیر تولیدی داخل کشور 
ما وجود دارد، پس انتقاد مطرح شــده درباره چربی پایین شیر تولید 
داخل قابل پذیرش نیست.مقدسی صرف هزینه واردات برای حمایت 
از دامداران را راهکاری دانســت که می تواند موجب بهبود تولید شیر 
در داخل کشور شود.رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران 
گفت: خروج ۲۵۷٫۶ میلیون دالر برای واردات کره می توانست صرف 
توسعه و بهبود تولید در داخل کشور شــود.به گزارش ایلنا؛  هر چند 
تصمیم دولت برای حذف ارز دولتی بــرای واردات کره و جایگزینی 
آن با نرخ ارز نیمایی تقریبا راه ســودجویی فرصت طلبان را بســت، 
اما تصمیمات گذشــته دولت موجب شــد ســود بی حساب به جیب 
واردکنندگان کاالیی برود که بی نیاز از واردات آن هستیم. واردات ۳۳ 
هزار تن از محصولی که توان تولید آن در داخل کشــور وجود دارد نه 
تنها خروج ارز در شرایط سخت اقتصادی را غیرقابل پذیرش می کند، 
بلکه ضرباتــی را نیز به بخش تولید وارد کــرده که زمان زیادی برای 

جبران آن نیاز است.

مدیرعامل
شهرکهایصنعتی
تهران:بافتهای
صنعتیتهرانتبدیل
بهشهرکصنعتی
میشود

 مدیرعامل شهرک های صنعتی اســتان تهران گفت: در استان تهران 
۴۷ بافت صنعتی وجود دارد که حــدودا ۲۲۵ هزار نفر در این بافت ها 

مشغول به کار هستند.
به گزارش اگروفودنیوز به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، صابر 
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پرنیان ادامه داد:  افرادی که در این بافت ها مشــغول به کار هســتند، 
مشکالت متعددی دارند و باید این نکته را بیان کرد که بهترین تولیدات 
در همین بافت در استان تهران صورت می گیرد و باید برای آنها کاری 

انجام بدهیم.
وی ادامه داد: صاحبان این بافت ها با مشکالت متعددی روبرو هستند 
و عمده این مشــکالت در بحث های اداری موجود اســت ، آنها هیچ 

درخواستی از مجموعه ما ندارند.
او بیــان کرد: تمام آمار مربــوط به واحدها و بافت ها طبق دســتور 
اســتاندار تهران  توســط همکاران بنده جمع آوری و به هیات دولت 
ارسال شــده  و در کارگروه های ذیربط دولت مورد بررسی قرار گرفته 
اســت و امیدواریم با مصوب هیات دولت به این بافت ها پروانه شهرک 

صنعتی اهدا کنند.
مدیرعامل شهرک های صنعتی استان تهران گفت: با تصویب هیات 
دولت برای ایجاد شهرک صنعتی در این منطقه، بافت های صنعتی دیگر 
بدون مجوز از شهرداری می تواند پروانه بهره برداری را گرفته و تولیدات 

خود را به شکوفایی برسانند.
پرنیان اضافه کرد: با ایجاد شهرک صنعتی تمام کارخانه ها و بافت های 
صنعتــی می توانند تولیدات خود را افزایش دهنــد و تولیدات خود را 

شناسنامه دار کنند.

درجشنوارهسالمت
غذاتاکیدشد؛
ارزیابیسالمت

غذاییرستورانهابا
6شاخصکیفی

در جشنواره ســالمت غذا، ۶ شــاخص برای ارزیابی رستوران ها و 
کترینگ ها مورد توجه قرار گرفت.

  به گزارش خبرنگار مهر، با استناد به »ســند ملی تغذیه و امنیت 
غذایی« دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی، امروزه کشور 

ما با انواع مشکالت تغذیه ای مواجه است.
تغییر شــیوه زندگی و الگوی مصرف غذا، رژیم غذایی ناســالم و 
همچنیــن آمار رو به افزایش مصرف فســت فودها و عــدم توجه به 
اســتفاده از محصوالت ســالم غذایی، زمینه  ساز شــیوع روز افزون 
بیماری هــای غیر واگیر مانند ســکته های قلبی و مغــزی، افزایش 
فشارخون، دیابت، چاقی و انواع سرطان ها گردیده که ضمن کاهش 
طول عمــر افراد جامعه، هزینه های درمانی ســنگینی را به کشــور 

تحمیل نموده است.
از همین رو، بهبود سیســتم ســالمت و کیفیت غذا در محصوالت 
صنایع غذایی و مراکز خدمات غذایی از یکسو و ارتقای سواد تغذیه ای 
شهروندان از سویی دیگر، از جمله اقدامات اساسی است که می تواند 

منجر به ارتقای ســالمت غذایی جامعه و کاهش بار بیماری های غیر 
واگیر شود.

بر همین اســاس، جشــنواره ســالمت غذا با رویکرد ارتقای سطح 
سالمت غذا و چشم انداز دستیابی به جامعه سالم و پویا از طریق بهبود 
سیستم سالمت صنایع غذایی با نگرش استفاده از محصوالت غذایی 
سالمت، در راستای تغییر الگوی تغذیه و ارتقای سطح آگاهی، نگرش 
و فرهنگ تغذیه سالم در جامعه و با هدف شناسایی برندهای پیشرو در 
تحقیق، توسعه و ارتقای سالمت محصوالت غذایی و معرفی جدیدترین 
محصوالت سالمت غذایی، در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه 

شهید بهشتی برگزار شد.
یکی از بخش های این جشــنواره، برگزاری نمایشگاه جهت معرفی 
جدیدترین دستاوردهای صنایع غذایی در حوزه سالمت، معرفی و پیاده 

سازی شاخص های سالمت غذا در مراکز رستورانی معتبر کشور بود.
ارزیابی گروه های رســتورانی و کترینگ بر اساس ۶ شاخص مورد 

توجه قرار گرفت.
رعایت ملزومات بهداشــتی، رعایت ملزومات سالمت در تامین مواد 
اولیه، رعایت ملزومات سالمت در آماده سازی، رعایت ملزومات سالمت 
در پخت، رعایت ملزومات ســالمت آماده سازی قبل از پخت، رعایت 
ملزومات سالمت در سرو و بسته بندی غذا، ۶ شاخص مورد ارزیابی بود 
که در نهایت ۱۵ گروه رستورانی و کترینگ موفق به دریافت تندیس 

جشنواره سالمت غذا شدند.

دربارهقیمت
نانبهزودی
تصمیمگیری
میشود

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره قیمت 
نان اعالم کرد که به زودی با هماهنگی وزارت کشور برای تنظیم بازار 

این کاال از رییس جمهور دستورات الزم را می گیریم.
 به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشــاورزی )اگروفودنیوز(؛ 
به نقل از وزارت صنعت، معــدن و تجارت، عباس قبادی در همایش 
معاونین امور بازرگانی و توســعه تجارت ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان ها، اظهار کرد: قیمت مصوب ســبوس ۱۲۵۰ تومان 

است، با همین قیمت که مصوبه تنظیم بازار است جلو می رویم.
معــاون بازرگانی داخلــی وزارت صنعت، معدن و تجــارت ادامه 
داد: برنامه های مختلفی برای تنظیم قیمت نان مطرح شــده اســت 
و به زودی با هماهنگی وزارت کشــور برای تنظیــم بازار این کاال از 

رییس جمهور دستورات الزم را می گیریم.
وی افزود: شرایط تامین برخی کاالها همچون الستیک حساس بود 

که با پیگیری های الزم به حالت عادی بازگشت و کمبودی نداریم.
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خبـر

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

خبـر

تاثیرکمخونی
برسالمتبدن

شایع ترین عارضه ناشی از فقر آهن، آنمی 
)کم خونی( است. افراد باید برای دوری از این 
مشــکل مواد خوراکی سرشار از آهن نظیر 
اسفناج، گوشت قرمز و کدو حلوایی مصرف 

نمایند.
  مصرف این مواد خوراکی نه تنها به رفع 
کم خونی کمک می کند بلکه موجب کاهش 
کلسترول بدن هم می شــود. طبق اعالم 
سازمان بهداشت جهانی، میزان باال کلسترول 
عمدتا عامل بروز بیمــاری قلبی-عروقی و 
سکته است و ساالنه موجب مرگ حدود 2٫6 

میلیون نفر در جهان می شود.

آهن یک ماه معدنی مهم در انتقال اکسیژن در خون است که در تنظیم دمای 
بدن، سیستم ایمنی و حفظ عملکرد مطلوب روده و معده نقش دارد.

 mg ۸ طبق اعالم موسسه ملی سالمت، مردان بزرگسال باید روزانه حداقل
آهن و زنان mg ۱۸ از این ماده معدنی مفید استفاده نمایند.

اگر بدن دچار کمبود آهن باشــد در معرض ریسک ابتال به انواع بیماری ها و 
مشکالتی با ویژگی های خستگی، ضعف، سردرد، و پوسته پوسته شدن پوست 

قرار می گیرد.
کمبود آهن در پی از دســت دادن خون، کمبود آهن در رژیم غذایی، ناتوانی 
بدن در جذب این ماده معدنی، و بارداری روی می دهد. در ادامه به مشــکالت 

ناشی از کمبود آهن در بدن اشاره می شود.
آنمی )کم خونی(: کمبود آهن می تواند موجب کمبود سلول های قرمز خون 

سالم شده و در نهایت آنمی روی دهد.
مشکالت قلبی: کمبود آهن می تواند موجب تپش نامنظم قلب شود که در 
نهایت منجر به بروز مشکالت قلبی نظیر بزرگ شدن قلب یا نارسایی قلبی می 

شود.
زایمان زودهنگام: اُفت شدید میزان آهن در طول بارداری می تواند منجر به 

زایمان زودهنگام یا وزن کم کودک در زمان تولد شود.
رشد سرکوب شده: کمبود آهن می تواند موجب اختالل در رشد کودک شود.
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1. از بین برنده جای زخم و لک
آنتی اکســیدان فوق العاده نیرومند زنجبیل بهترین 
چیز برای از بین بردن جای زخم، آسیب های پوستی 
و لکه های ناشی از افزایش سن است. کمی زنجبیل 
تازه ی رنده شــده را با یخ ُخرد شده مخلوط کرده و 

یک بار در هفته روی پوست تان بگذارید.
2. ضدالتهاب

زنجبیل یــک ضدالتهاب طبیعی اســت که به آرام 
شدن پوست آسیب دیده یا پوستی که کمی ملتهب 
اســت کمک می کند. همزمان گــردش خون را هم 
بهبود می دهد. کسانی که آســم دارند توجه کنند: 
یکــی دو قطره عصاره ی زنجبیل بــه همراه ماده ای 

مثل روغن زیتون حسابی آرامش بخش است.
3. درمان شوره

برای درمان شوره دیگر شامپوهای موضعی شیمیایی 
را الزم نداریــد، چون خــواص ضدعفونی کننده ی 
زنجبیل برای مبارزه با قارچی که باعث شوره می شود 
عالی است. برای اینکار کمی زنجبیل رنده شده را با 
آب مخلــوط کرده و در یک بطری اســپری بریزید. 

مخلوط را مستقیم روی کف سر اسپری کنید.
٤. الیه بردار

یکی از خواص زنجبیل الیه برداری پوســت اســت. 
خیلی راحــت می توانید بــرای خودتــان در خانه 
اســکراب بدن و صورت تهیه کنید. بافت دانه دانه ی 
زنجبیل شما را از سلول های ُمرده ی پوست خالص 
می کند. آن را با عسل موم دار مخلوط کنید و از بوی 

فوق العاده اش لذت ببرید.
5. رشد بیشتر موها به کمک زنجبیل

مگر کسی هم هست که رشد سریع تر برای موهایش 
نخواهد؟ زنجبیــل معموال به خاطــر ترکیب فعال 
روغن های فــّرار و آنتی اکســیدانی کــه دارد یکی 
از مهم تریــن اجــزاء محصوالت تجــاری مربوط به 
بهداشــت مو اســت. اگر آن را به همان شکل که در 
قسمت »ضدشوره« گفتم اســتفاده کنید، گردش 
خون را در فولیکول های مو سرعت بخشیده و باعث 

رشد بیشتر می شود.
6. خواص زنجبیل برای سرماخوردگی و آنفوالنزا

سرماخوردگی چیز مزخرفی اســت اما از دست آن 
ویروس لعنتی هم نمی شود فرار کرد. اما می شود به 
زنجبیل پناه برد! زنجبیل منبع اصلی دکونژســتان 
)ماده ی ضد احتقان( اســت. موقع ســرماخوردگی 
لذتی باالتر از این نیســت که با یک فنجان چای داغ 
زنجبیل زیــر پتو بخزید. بهترین کار این اســت که 
ترکیبی از زنجبیل ُخرد شــده بــا آب داغ، آبلیمو و 
عسل را به بدن بزنید. برای اینکه با خواص عسل نیز 

آشنا شوید، سری به مقاالت »چطور « بزنید.
٧. آنتی هیستامین طبیعی

حساســیت فصلی یا آلــرژی داریــد؟ می دانم چه 
می کشید! اما غصه نخورید: چه به بوی گل حساسیت 
داشته باشید و چه به موی گربه، زنجبیل جایگزینی 
طبیعی برای انواع داروهای پزشکی است. ثابت شده 
اســت که چند فنجان چای زنجبیل در روز می تواند 
عطســه ها و آبریزش بینی همراه با آلرژی را کاهش 

دهد.
8. اکسیر جوانی

چند پژوهش روی حیوانات نشــان داده اســت که 
زنجبیــل روی کاهش زوال عقِل ناشــی از افزایش 
سن که مقدمه ای بر آلزایمر است تأثیر دارد. در زنان 
مســن تر هم، آزمایش ها نشــان از بهبود قابل توجه 

قدرت حافظه و زمان واکنش داشته اند.
9. برطرف کننده ی درد عضالت

دفعه ی بعد که عضله تان کشــیده شد یا 
موقع خواب ســرتان بد افتاد و گردن تان 
خشــک شــد چند قطره روغن زنجبیل 
بــه آب داخــل وان اضافه کنیــد. حتی 
می توانید کمی خمیر زنجبیل گرم شده 
را مســتقیما به ناحیه ی دردناک بمالید. 

خوردن یک قاشــق پودر زنجبیل در روز 
اول عادت ماهانه هم می تواند به کم شــدن 

دردهای شکمی کمک کند.

10. خواص زنجبیل برای رفع تهوع
یکی دیگــر از خواص زنجبیل ضد تهــوع بودن آن 
است. هر نوع حالت تهوع که داشــته باشید- تهوع 
صبحگاهی بــارداری، تهوع ناشــی از حرکت یا هر 
نوع دیگری از تهوع- زنجبیل چاره ی کار شماست. 
ثابت شده است که ریشه ی زنجبیل، هم شدت و هم 
دفعات بــاال آوردن را کاهش می دهد و خب، بهتر از 

همه اینکه یک ضدتهوع طبیعی است.
11. کمک به کاهش چشمگیر قند خون و خطر 

بیماری های قلبی
زنجبیــل می تواند به طــور قابل توجهی قند خون و 
خطر بیمــاری های قلبی را کاهــش دهد. خاصیت 
دیگر زنجبیل -که اخیرا تحقیقاتی بر روی آن صورت 
گرفته- ضددیابت بودن آن اســت. در مطالعه ای که 
در ســال ۲۰۱۵ بر روی ۴۱ نفر از مبتالیان به دیابت 
نوع دو انجام گرفت، مشاهده شد مصرف ۲ گرم پودر 

زنجبیل می تواند قند ناشتا را تا ۱۲٪ کاهش دهد.
همچنین زنجبیل توانســت سطح HbA۱c را که 
یکی از عالئم قند خون است در بازه ی ۱۲ هفته ای تا 

۱۰٪ کاهش دهد.
 ApoB عالوه بر اینها، کاهش ۲۸ درصدی نسبت
بــه ApoA و کاهش ۲۳ درصدی در نشــانه های 
لیپوپروتئین های اکسیدشده در اثر مصرف زنجبیل 
مشاهده شــد. هر دوی اینها از عواملی 
خطــر  کــه  هســتند 
را  قلبی  بیماری هــای 

افزایش می دهند.

تا حاال پیش  آمده آرزو کنید یک معجون جادویی داشــتید که کمک کند ســریع تر الغر شــوید؟  حتی بدون رژیم یا ورزش؟ یا بدون استفاده از کرم های گران قیمت 
پوست شاداب تری داشته باشید؟ باید بدانید که بخت با شما یار است، این معجون جادویی به احتمال زیاد در آشپزخانه شما موجود است.

کمک به کاهش وزن و داشــتن پوستی زیبا تنها خواص زنجبیل نیســتند، با ما همراه باشــید تا عالوه بر خاصیت  زنجبیل، با بهترین و ساده ترین روش های استفاده 
زنجبیل، این گیاه حیرت انگیز، آشنا شوید و بهترین نتایج را از مصرف آن بگیرید.

11خاصیتزنجبیلبرایسالمت،زیباییوالغری
خواصزنجبیل؛
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خبـر

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

خبـر

پیشگیریازسرطانوبیماریقلبیباسیبوچای
مصرف غذاهای سرشــار از فالونوئیدها می تواند 
روشــی ســاده برای پرهیز از ابتال به بیماری های 

مرگباری مانند سرطان و بیماری قلبی باشد.
عصر ایران به نقل از »ایزی هلث آپشنز« نوشت: 
»اگر از مــردم بخواهید دو بیمــاری را که احتمال 
بیشتری دارد، موجب مرگ آنها شــود، نام ببرند، 
افراد بســیاری به ســرطان و بیماری قلبی اشاره 
خواهند داشت. ســرطان و بیماری قلبی هر ساله 
جان میلیون ها نفر را در جهان می گیرند و از این رو 
مواجهه با چنین پاسخی چندان غیر منتظره نیست.
متاســفانه به رغم تمام تالش های صورت گرفته 
برای ارائه داروهای جدید و مبارزه با این دو بیماری، 
شاهد روند افزایشــی آمار مرگ و میر آنها هستیم. 
اما برخی خبرهای خــوب می توانند همچنان ما را 
نسبت به آینده امیدوار نگه دارند. پژوهشی جدید 
که در دانشــگاه ادیث کاوان در استرالیا انجام شد، 
نشان داده است که ترکیبی قدرتمند که به واسطه 
مصرف برخــی خوراکی ها، مانند ســیب و چای، 
دریافت می کنیم، توانایی محافظــت از ما در برابر 
سرطان و بیماری قلبی را دارد؛ به ویژه اگر به واسطه 
برخی عادات ســبک زندگی نه چندان ســالم در 
معرض خطر بیشــتری برای ابتال به این بیماری ها 

قرار داشته باشیم.
سیب و چای چه نقطه مشترکی با هم دارند؟

شــاید نام آنها را نشنیده باشــید اما فالونوئیدها 
از ترکیبات قدرتمند موجود در گیاهان هســتند. 
مطالعه دانشــگاه ادیث کاوان که شرایط ۵۳ هزار 
نفر را برای بیش از ۲۳ ســال دنبال کرد، نشان داد 
افرادی که مقادیر متوسط تا زیاد مواد غذایی سرشار 
از فالونوئیدها را مصرف می کنند، احتمال کمتری 
دارد مرگ ناشی از سرطان یا بیماری قلبی را تجربه 

کنند.
پژوهشگران همچنین دریافتند که اثر محافظتی 
فالونوئیدها چنان قوی است که حتی می تواند برای 
افرادی که به واسطه عادات ســبک زندگی ناسالم، 
مانند سیگار کشیدن و نوشــیدن الکل در معرض 
خطر بیشتر برای ابتال به این بیماری های مزمن قرار 

دارند، سطحی از محافظت را فراهم کند.

به بیــان ســاده، مصــرف غذاهای سرشــار از 
فالونوئیدها می تواند روشی ساده برای پرهیز از ابتال 
به بیماری های مرگباری مانند ســرطان و بیماری 
قلبی باشــد که این روش بسیار ســاده تر از دیگر 
تغییرات ســبک زندگی مانند کاهش وزن، ورزش 
منظم و ترک عادات مضر، مانند ســیگار کشیدن و 
مصرف الکل هستند که تاثیر مثبت آنها در کاهش 

خطر ابتال به این بیماری ها ثابت شده است.
اما نتایج مطالعه دانشــگاه ادیث کاوان به معنای 
نادیده گرفتن روش های مفیــد دیگر برای کاهش 
خطر ابتال به سرطان و بیماری قلبی نیست. به گفته 
پژوهشگران این دانشــگاه، این یافته ها از آن نظر 
اهمیت دارند که پتانســیل پیشگیری از سرطان و 
بیماری قلبی با افزایش مصرف مواد غذایی سرشار 
از فالونوئیدها را به ویژه برای افرادی که در معرض 
خطر بیشــتری برای ابتال به بیماری ها قرار دارند، 

نشان می دهند.
همچنین توجه بــه این نکته اهمیــت دارد که 
مصرف فالونوئیدها خطر افزایش یافته مرگ ناشی 
از سیگار کشیدن و مصرف الکل را خنثی نمی کند 
و همچنان بهترین اقدام برای تقویت سالمت ترک 
سیگار و محدود کردن یا قطع مصرف نوشیدنی های 

الکلی است.

به چه میزان از فالونوئیدها نیاز دارید؟
شــاید این پرسش مطرح شــود که چه میزان از 
فالونوئیدها را باید از رژیم غذایی خود دریافت کنید 
تا از فوایــد ضد بیماری این مــواد مغذی بهره مند 

شوید.
به گفته پژوهشگران استرالیایی، شرکت کنندگان 
در مطالعه که کمترین میزان خطر مرگ مرتبط با 
سرطان یا بیماری قلبی را داشتند روزانه حدود ۵۰۰ 
میلی گرم از فالونوئیدها را از منابع مختلف دریافت 

می کردند.
دستیابی به این هدف از طریق رژیم غذایی ساده 
اســت و به عنوان مثال مصرف یــک فنجان چای، 
یک ســیب، یک پرتقال، ۱۰۰ گرم بلوبری، و ۱۰۰ 
گرم بروکلی می تواند طیف گسترده ای از ترکیبات 
فالونوئیدی و بیش از ۵۰۰ میلی گرم از فالونوئیدها 

را در اختیار بدن شما قرار دهد.
توانایی فالونوئیدها در کاهش ســطوح التهاب و 
بهبود عملکــرد رگ های خونــی، دو عاملی که به 
طــور فزاینده در خط مقدم پیشــگیری از بیماری 
قــرار می گیرند، می تواند دلیــل کاهش خطر ابتال 
به ســرطان و بیماری قلبــی در نتیجه مصرف این 

ترکیبات گیاهی قدرتمند را توضیح دهد.
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  مغــازه ای گفت: در صورت تامیــن مواد اولیه تــوان ارز آوری از طریق 
صادرات شکالت به یک تا یک و نیم میلیارد دالر افزایش خواهد یافت.

 جمشــید مغازه ای رئیس اتحادیه بیسکویت، شیرینی و شکالت، با اشاره به 
اینکه واحد ها در تامین شــکر کماکان با مشکالتی روبه رو هستند، اظهار کرد: 
هم اکنون واحد های تولیدی شکر مورد نیاز را با نرخ باالی ۵ هزار تومان از بازار 
آزاد خریداری می کنند که این امر بر افزایش هزینه های تولید دامن زده است.

وی با اشاره به اینکه التهاب بازار روغن نسبت به گذشته تا حدودی فروکش 
کرده اســت، افزود: روغن خام به میزان کافی در اختیار کارخانه های تولیدی 
قرار می گیرد، از این رو تولیدکنندگان شــیرینی و شکالت برای تامین روغن 

مورد نیاز مشکلی ندارند.
مغازه ای درباره آخرین وضعیت بازار بیســکویت و شکالت، گفت: با توجه به 
آنکه شکالت جزو اقالم اساسی در سبد خانوار محســوب نمی شود، از این رو 
تولیدکنندگان تا حد امکان سعی می کنند به سبب نبود کشش بازار و کاهش 

قدرت خرید افراد، قیمت ها را افزایش ندهند.
به گفته این مقام مسئول قیمت شکالت نســبت به مدت مشابه سال قبل 
تنها ۲۰ درصد افزایش داشته است این در حالی است که قیمت آرد، حقوق و 

دستمزد نسبت به سال گذشته رشد چند برابری داشته است.

مغازه ای ادامه داد: بــا توجه به کاهش تقاضا برای خرید شــکالت در فصل 
تابســتان، واحد های تولیدی با احتیاط به امر تولید می پردازند.رئیس انجمن 
بیسکویت، شیرینی و شکالت در پایان رونق صادرات را مشروط به تامین مواد 
اولیه و فراوانی کاال دانست و گفت: بنابر آمار سال گذشته ۳۱۷ هزار تن شکالت، 
بیسکویت و آبنبات با ارزش بالغ بر ۸۰۰ میلیون دالر به بازار های هدف صادر شد 
که در صورت تامین مواد اولیه امسال این امکان وجود دارد که ارز آوری حاصل 

از صادرات را به یک تا یک و نیم میلیارد دالر افزایش دهیم.

رئیس اتحادیه بیسکویت، شیرینی و شکالت: 

صادراتشکالتبهبیشازیکمیلیارددالرمیرسد

  دکتر محمدحسین عزیزی سرپرست اداره کل غذای سازمان 
غذا و دارو شد، پیش از این دکتر وحید مفید مدیرکل سازمان غذای 
این سازمان بود. به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، دکتر 
محمد حسین عزیزی طی حکمی از سوی رئیس سازمان غذا و دارو 
به سمت مدیرکل اداره غذایی سازمان غذا و دارو منصوب شد.گفتنی 
است  وی  از سال ۱۳۹۳ تاکنون رئیس هیئت مدیره انجمن علوم 
و صنایع غذایی ایران بوده اســت و مدتی ریاست انستیتو تحقیقات 
تغذیه ای و صنایع غذایی کشور را بعهده داشته است . دکتر عزیزی 
دارای مدرک دکترای صنایع غذایی و عضو هیئت علمی دانشــگاه 

تربیت مدرس است.
متن حکم دکتر محمدرضا شانه ساز، معاون وزیر بهداشت و رییس 

سازمان غذا و دارو  به دکتر محمدحسین عزیزی به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر محمد حسین عزیزی

عضو محترم هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشــمند جنابعالی براساس این ابالغ به عنوان  مدیر کل فراورده های 

غذایی و آشامیدنی سازمان غذا ودارو منصوب می گردید.
امید است با یاری خداوند متعال و در سایه توجهات حضرت ولی عصر)عج(، با بهره مندی از ظرفیت های 
نخبگان درون وبرون سازمانی ، وبه کار گیری افراد توانمند و شایسته آن اداره کل، در راستای تحقق اهداف 
واحد وزارتی و ارتقای کمی و کیفی محصوالت سالمت محور در سالی که مزین به شعار رونق تولید می باشد، 

موفق و موید باشید و منویات دولت تدبیر و امید را جامه عمل بپوشانید.

سرپرستادارهکلغذایسازمانغذاوداروشد
دکترمحمدحسین عزیزی؛
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خبر

  محسن احتشام گفت:تفاوت نرخ ارز در بازار 
نیما و بازار آزاد منجر به کاهش انگیزه صادرات شده 
است. دیده شده که با یک کارت، ۵۰ میلیون دالر 
صادرات زعفران صورت گرفته اســت. در حالی که 
صاحب کارت، اصال صادرکننده ی زعفران نیســت 
و گیرنــدگان این کارت ها متعهد به بازگشــت ارز 

نیستند
صادرات طالی سرخ با مشکل مواجه شده است. 
این خبری است که رئیس شورای ملی زعفران اعالم 
می کند؛ محسن احتشام، در گفت وگو با خبرنگار 
ما ضمن بررسی دالیل کاهش صادرات زعفران، از 
مجموعه سیاست هایی گفت که در آینده می تواند 

بازار زعفران ایران را سر و سامان ببخشد.
او اظهار داشت: به تناسب توسعه کشت زعفران 
باید صادرات آن هم توســعه داشته باشد. شورای 
ملی زعفران پرداختــن به چنین مســایلی را در 
دســتور کار دارد. در حال حاضر اکثریت استان ها 
به جهت خشک ســالی مجبور به کاشــت زعفران 
شده اند. شورای ملی زعفران نیز سیاست هایی را در 
نظر دارد تا اقدامات الزم را برای نظم بخشیدن به 

بازار به کار بگیرد.
احتشــام گفت: باید ببینیم چه انگیزه ای باعث 
این موضوع شــده که صادر کننده، صادارت خود 
را کاهش دهد. در حال حاضــر موانعی پیش روی 
صادرکنندگان زعفران قرار گرفته و عمال تعدادی 

از صادرکننده ها نمی توانند وارد گود رقابت شوند.
به گفتــه وی اکنون تفــاوت نــرخ ارز نیمایی و 
بازار آزاد کاهــش یافته اســت؛ در مقطعی حتی 
شــاهد اختالف ۵۰ درصدی این دو نــرخ بودیم. 
همین موضوع باعث می شــود که عده ای تمایل به 
بازگرداندن ارز خود به سامانه نیما نداشته باشند. 
اکنون خوشبختانه با سیاست هایی که بانک مرکزی 
در پیش گرفته، فاصله نرخ ارز کمتر شــده که این 
موضوع منجر به کاهش انگیزه های قاچاق می شود.

او ادامه داد: تفاوت نــرخ دالر نیما و بازار آزاد که 
اکنون شیب نزولی دارد، باعث شده که انگیزه  برای 
قاچاق کاهش یابد. این اختالف نرخ در گذشته یکی 

از عوامل کاهش صادرات بود.
به گفته این فعال حــوزه زعفران عامل دیگر این 
است که بسیاری از صادرکنندگان اصیل و قدیمی 
که تجربه ای طوالنی در ایــن حیطه دارند، ضمن 

مواجهه با برخی ســختگیری ها دست از صادرات 
برداشته اند. آنها عمال نمی توانند کار کنند؛ چراکه 
توان رقابتی خود را از دســت داده اند. وقتی فردی 
جنســی را با کارت یکبار مصرف صادر می کند، در 
بازار آزاد ارز خود را ۲۵ درصد گران تر می فروشد. از 
جهتی نیز می تواند قیمت پایه کمتری برای فروش 

جنس خود در نظر بگیرد.
احتشــام ادامه داد: اگر یک صادر کننده بخواهد 
ارز خــود را بازگرداند، باید زعفــران خود را طبق 
نرخ تعیین شــده )هر کیلو  ۱۱۰۰ دالر( بفروشد. 
اما کســی که می خواهد ارز خود را بدون بازگشت 
به بازار نیما بفروشــد، می توانــد زعفرانش را هر 
کیلــو ۹۰۰ دالر هم بفروشــد. مادامی که زعفران 
ارزان تر هم در بازار وجود دارد، کسی زعفران را با 
نرخ مصوب خریداری نمی کند.وی تصریح کرد: از 
سوی دیگر کسانیکه خود را متعهد به بازگشت ارز 
نمی دانند، جنس را ارزانتر می فروشــند. این باعث 
بی انگیزگی صادرکنندگان قدیمی زعفران می شود. 
می توان گفت تفاوت نرخ ارز در بازار نیما و بازار آزاد 
منجر به کاهش انگیزه صادرات شده است.به گفته 
وی آمارهایی داریم که بــا یک کارت، ۵۰ میلیون 
دالر صادرات زعفران صورت گرفته است. در حالی 
که صاحب کارت، اصال صادرکننده  زعفران نیست. 
آنها کارت های خود را اجــاره می دهند و بابت آن 
پول می گیرند. گیرندگان این کارت ها هم متعهد به 
بازگشت ارز نیستند.رئیس شورای ملی زعفران ابراز 
داشت: سیاست شــورای ملی زعفران این است که 

برای حل این مشکل کارت اهلیت صادر کند. بر این 
اساس صادرکننده ای می تواند زعفران صادر کند که 
اهلیت او توسط شورا تایید شده باشد. هم اکنون در 
حال انجام برنامه ریزی برای این مهم هســتیم که 
مانع از فعالیت های مخرب و سوداگری شویم؛ باید 
این فرایند را مدیریت کنیــم و از صادرات زعفران 
توسط هر شخصی جلوگیری شود. باید صادرکننده، 
تجربه، دانش، توان و توان کافی را داشته باشد. این 
کار باید تخصصی شود. افراد باید بتوانند خود را با 

خط و مشی شورا سازگار کنند.
او گفت:ســطح زیر کشــت زعفران در ۱۰ سال 
اخیر ۵۰۰ برابر افزایش داشــته است. با این حال 
اما شــاهدیم که صــادرات زعفــران در ۳ ماه اول 
سال ۱۵ درصد کاهش داشته است. این رخدادها 
با یکدیگر ســازگاری ندارند. لــذا باید در پی علت 
کاهش صادرات باشــیم.وی ادامه داد: به تناســب 
توسعه کشــت زعفران باید صادرات آن هم توسعه 
داشته باشــد. شــورای ملی زعفران پرداختن به 
چنین مسایلی را در دستور کار دارد. در حال حاضر 
اکثریت اســتان ها به جهت خشک ســالی مجبور 
به کاشــت زعفران شده اند.شــورای ملی زعفران 
سیاست هایی را در نظر دارد تا اقدامات الزم را برای 
نظم بخشیدن به بازار را به کار بگیرد. اما متاسفانه 
فراوانی دســتگاه های تصمیم گیری باعث شده که 
نتوانیم در زمینه های مختلف تصمیم آنی بگیریم. 
با یک تصمیم به موقع می توانیم اوضاع را مدیریت 

و مشکالت را حل نماییم.

فرارزعفرانیازبازارنیماباکارتاجارهای
در گفتگو با رئیس شورای ملی زعفران مطرح شد:
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شربتاینورت
 تهیه و تنظیم:

مهندس سمیرا اصل نژاد
کارشناس تحقیق و توسعه گروه صنعتی نجاتی - آناتا

 شربت اینورت مخلوطی از قندهای گلوکز، 
ســاکاروز و فروکتوز بــا درصدهــای مختلف 
میباشد. گاها به شربت اینورت عسل مصنوعی 

نیز گفته میشود.
قند اینورت را از هیدرولیز ساکاروز و تبدیل آن 
به گلوکز و فروکتوز به دست میآورند. ساکاروز 
به لحاظ نوري، قندی راست گرد است که پس 
از هیدرولیز چپ گرد میشــود از این رو نام این 

محصول را قند اینورت۱ )چرخش( نهادهاند.
ترکیبات این ماده از نظر شیرینی با ساکاروز 
تفاوت دارند. گلوکز شــیرینی کمتر و فروکتوز 
شیرینی بیشتر از ســاکاروز دارد. مخلوط قند 

اینورت از ساکاروز شیرینتر است.
قند مایع اینورت به دو روش در صنعت تولید 

میشود:
۱- به روش اسیدی
۲- به روش آنزیمی

ویژگی و کاربرد قند اینورت:
در آبنباتسازی از هیدرولیز ساکاروز به وسیله 
اســیدها یا آنزیمها قند اینورت )مخلوط گلوکز 
و فروکتوز( به دســت میآید. اهمیت اصلی قند 
اینورت در آب نبات سازی این است که میزان 
بلوری شدن ساکاروز را کنترل میکند. این نقش 

را به دو طریق انجام میدهد:
اوالً گلوکــز و فروکتــوز کندتر از ســاکاروز 
کریســتالیزه میگردنــد. بنابراین با جانشــین 
کردن قســمتی از ســاکاروز با قند اینورت از 
کریستالیزاسیون سریع ســاکاروز در طی سرد 
کردن شــربت ها وقتی که اغلب بلورها تشکیل 
میشــوند و در طی نگهداری بعــدی وقتی که 
بلورهای اضافی رســوب و از نظر اندازه رشــد 

میکنند جلوگیری میشود.
ثانیاً مخلوط ســاکاروز و این مــاده حاللیت 
بیشتری در آب نسبت به ســاکاروز تنها دارد. 
افزایش حاللیت معادل بلوری شدن کمتر است. 
قند اینورت را به طــور صنعتی تولید و به جای 

قسمتی از ســاکاروز در فرمول آب نبات اضافه 
یا اینکه در طی قنادی به وســیله افزودن اسید 

خوراکی از قبیل کرم تارتار ایجاد میکنند.
در طی جوشاندن شــربت قند، اسید قسمتی 
از ســاکاروز را هیدرولیــز میکند و بــر میزان 
بلوری شــدن تأثیر میگذارد. این ماده نه تنها 
مقدار بلورهای ســاکاروز را کاهش میدهد بلکه 
باعث تخریب تشکیل کریستالهای ریز که برای 
نرمی بافت کرم های فوندانت، مینتها و فوژهها 

ضروری است، میگردد.
از خواص دیگر این ماده، جاذبالرطوبه بودن 
آن را میتــوان نــام برد. ایــن خاصیت برای 
جلوگیری از ترد شــدن بیــش از اندازه آب 
نبات که در اثر خشک شــدن اتفاق میافتد 
مفید است. قند اینورت شیرینی را افزایش 

میدهد.
خصوصیات شربت اینورت که در صنعت 

غذا مد نظر هستند، عبارتند از :
شیرینی مطلوب

نگهداری رطوبت و تازه نگهداشتن محصول
جاذبالرطوبه بودن و در نتیجه در محصوالتی 
مانند کیــک و کلوچه نرمــی مطلوبی را ایجاد 
میکند بــه خصوص اگر چربــی محصول پائین 

باشد.
به حداقل رساندن کریستالیزاسیون که از این 
خاصیت شربت اینورت در تولید انواع آبنبات ها 

و خامه تزئینی استفاده میشود.
افزایش طعم

کاهش aw  در محصول
افزایش رنگ، چرا که شــربت اینورت تمایل 
زیادی برای شــرکت در واکنش میالرد )قهوه 

اي شدن ( دارد.
کاربرد قند اینورت در صنایع غذائی:

از شربت اینورت در تولید انواع نان، شیرینی، 
کیک و کلوچه و بیســکویت اســتفاده میشود، 
اســتفاده از شــربت اینورت باعث ایجاد بافت 

بهتر و به تاخیر انداختن بیاتی در این محصوالت 
میگردد.

از شــربت اینورت در تولید انواع نوشیدنیهای 
انرژیزا و انــواع دیگر نوشــیدنیهای ســاده و 
گازدار استفاده میشــود، شربت اینورت در این 
محصوالت سبب ایجاد ۲۰٪ شــیرینی بیشتر 

میشود.
از شــربت اینورت همچنین میتوان در انواع 
محصوالت تخمیری نیز استفاده نمود، چرا که 
میکروارگانیســمها به راحتی میتوانند قندهای 

ساده را تجزیه نمایند.
با استفاده از شــربت اینورت در انواع آبنباتها 
از کریستاله شــدن و ایجاد بافت شنی در این 

محصوالت جلوگیری میشود.
گروه صنعتــي نجاتي آناتا از قنــد اینورت به 
دلیل مزایاي مذکور در انــواع محصوالت خود 

استفاده مینماید.

Invert -۱
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خبـر

  خــروج از رکورد اقتصادی منــوط به رونق 
تولید در کشور است. اســتغنای کشور از بیگانگان 
چنانچه مقام معظم رهبری به آن اشــاره فرمودند 
از مهمترین دستاوردهای توسعه تولید ملی است 
که به استقالل، خودکفایی و کاهش نیاز به واردات 
و بالطبع کاهش وابســتگی به دالر کمک شــایان 

توجهی خواهد نمود.
گسترش اشتغال و کاهش معضل بیکاری با توسعه 
تولید و چرخاندن پر قدرت چرخ های صنعت تحقق 

خواهد یافت.
اما در ایــن میان دغدغــه اصلــی کارآفرینان، 
صنعتگران و تولیدکننــدگان وجود موانع، چالش 
ها و مشکالتی است که بر ســر راه تولیدکنندگان 

وجود دارد.
بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های 
اجرایی ناظر بر کســب و کار از اولین و اصلی ترین 
موانع تولید در کشــور اســت که به نوعی سرمایه 
گذاران و کسانی که به انگیزه تولید وارد بازار کسب 
و کار می شوند دچار نامیدی و بی انگیزگی می کند. 
مشکالت اداری موجود برای اخذ مجوز کسب و کار 
و نیز دریافت مالیات های سنگین از تولیدکننده در 
شرایط سخت اقتصادی را میتوان مانعی بزرگ در 

مسیر تولید دانست.
تغییرات غیرقابل پیش بینی قیمت مواد اولیه و 
محصوالت هم تولیدکننده و هم مردم رو دچار فشار 

و مشکالت متعدد می کند.
یکی از مسائل مهم و تعیین کننده در هزینه تمام 
شده واحدهای صنعتی نرخ ارز و نوسانات آن است.  
در حال حاضر نحوه تخصیــص ارز به واردات مواد 
اولیه، از دغدغه های اصلی فعــاالن عرصه تولید و 

صنعت است.
برای اینکه فعاالن اقتصادی بتوانند نسبت به ورود 
به فضای کسب وکار و انجام سرمایه گذاری ترغیب 
شده و برای آن برنامه ریزی نمایند ثبات ارزی یکی 
از مســائل مهم و تعیین کننده است. بعالوه عدم 
امکان پیش بینی وضعیت ارزی نیز میتواند امنیت 

سرمایه گذاران را تهدید کند.
بنابراین ثبات نــرخ ارز و برنامه ریزی صحیح در 
تخصیص ارز به واردکننــدگان مواداولیه در جهت 
سهولت تامین مواد اولیه و نیز ماشین آالت تولید 
از ملزومات اصلی تولید در شــرایط فعلی اســت. 
تاخیر در انجام مبــادالت بین المللی و ورود موارد 

اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان را با مشکالت جدی 
مواجه کرده است.

برای رونق تولید باید فضای رقابتی در بازار تولید 
ایجاد شود و ضمن بهره مندی درست از پتانسیل 
ها و ظرفیت های داخلی کشور، از فناوریهای جدید 
تولید در کنار خالقیت ها و ایده های نوین و دانش 
روز بهره برد. ارتباط موثر و مدیریت شده صنعت و 
دانشگه میتواند نقش غیرقابل انکاری در این زمینه 
داشته باشد.حرکت به سوی تولید محصوالت دانش 
بنیان از مصادیق اقتصاد مقاومتی است و زمینه ساز 
خودکفایی هرچه بیشتر کشــور در تمامی عرصه 
هاســت و عالوه بر تامین نیازهای داخلی و کمک 
به رفع وابســتگی های اقتصادی زمینه ساز حضور 

قدرتمند در بازارهای جهانی است.
اصالحات زیرساخت های بانکی با توجه به رسالت 
سنگین بانک مرکزی در تامین سرمایه در گردش 
تولید نقش بســیار کلیدی در رفع موانع تولید در 

کشور دارد.
ینســت کــه  ئــز اهمیــت ا مــا نکتــه حا ا
حمایت های دولــت و همکاری نهادهــای بانکی، 
مالیاتی و بیمه ای برای عبور از موانع تولید و تسهیل 
قوانین و مقررات کسب و کار میتواند بخش مهمی 

از محدودیت های تولید در کشور را کاهش دهد.
تامین ســرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی، 
بخشــودگی جرایم بانکی تا حد ممکن، تخصیص 

وام هایی با تعرفه تولیــد در اختیار تولیدکنندگان 
و کمک بــه صنایع کوچک و زود بــازده در جهت 
جلوگیری از تعطیلــی کارخانجات و صنایعی که با 
مشکل نقدینگی مواجهند و نیز کمک به طرح هایی 
با پیشــرفت باال جهت رســیدن به بهره برداری از 
جمله مسئولیت های بانک ها در مسیر تحقق شعار 

سال میتواند باشد.
رونق تولید نه تنها نیازمنــد تالش، مجاهدت و 
فعالیت مضاعف تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و 
کارآفرینان اســت بلکه توجه عمیق تر به ظرفیت 
های داخلی و پتانســیل های مثبت کشور را می 
طلبد.ایجاد یک نگاه مثبت اقتصادی در کشــور و 
دمیدن امید و انگیزه در فضای جامعه میتواند زمینه 

ساز یک حرکت ملی و جهادی باشد.

رونقتولیدپیشنیازعبورازرکوداقتصادی

دکتر مهدی کریمی تفرشــی  رئیس 
هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت 
جوانان تهران، رئیس هیات مدیره تعاونی 
تولید کنندگان محصوالت غذایی، عضو 
هیات مدیره کنفدراسیون صنعت 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 جهان اسالم
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