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و از شرکتهای برتر تقدیر بعمل آمد

مراسم روز جهانی استاندارد 
برگزارشد  رکورد شکنی شرکت صنایع شیر ایران )پگاه(

 با کسب سه واحد نمونه کشوری و دریافت اولین گواهینامه حالل
در صنعت غذای کشور در مراسم روز جهانی استاندارد

 دهمین حضور
 شرکت تروند زعفران قائن

در بزرگترین نمایشگاه 
جهان- آنوگا ۲۰۱۹

 باید دست کارآفرینان
را بوسید که نمی گذارند 

 زنجیره تولید کشور
متوقف شود

عباس شهسواری 
مدیر روابط عمومی و 

اموربین الملل صنایع شیر 
ایران )پگاه( شد

انبار بورس گروه 
شرکت های زعفران 

سحرخیز محلی امن برای 
نگهداری زعفران

ــ هـای38 اخبـار شرکـت
صنــایع غـذایـی



سرمقاله

سید مصطفی هاشمی طبا

بسمه تعالی

به پایان ماه صفر رسیده ایم و نهضت راه پیمائی به مقصد کربال را باشکوه فراوان نظاره گر بوده ایم. 
سال گذشته توفیق حضور در این گردهمائی دینامیک را تجربه کردم، چه پرمعنا و باشکوه و حماسی 
بود، این راه پیمائی مبین زنده بود حسین)ع( و یاران و دالور او می باشد. چه کسی می تواند دهها هزار 
یا صدهاهزار یا چند میلیون انسان را گردهم آورد و آنان با پای پیاده مسیردهها کیلومتری را طی کنند و بیاد قافله زینب)س( قدم بردارند 

بی طمع هیچ نام و نانی!
گفتیم نان، چند روزیست باز موضوع قیمت نان مطرح شده و دوستان مسئول از سروظیفه قیمت هائی تعیین کرده اند و به بازرسی پرداخته 
اند. در سیمای ایران گفته شد که یکهزار و ششصد مورد بازرسی همراه با ششصد مورد تخلف بوده است یعنی حدود 40% نانوایان تهران 
تخلف کرده اند ! و این مصداقی بر این بیان معروف است که »گرحکم شود که مست گیرند                      در شهر هر آنکه هست گیرند«
حقیقت اینست که نانوایان تخلف دارند . اینان که قشر خدمتگزار جامعه و در کنار تنور داغ در تابستان نیز کار می کنند دچار مشکالت 

مختلف هستند و نوع تولید و وسوسه های اجتماعی و زیاده خواهی هائی را که می بیند آنان را تشویق به تخلف می کند.
برای جوامع کوچک که مردم چشم در چشم دارند و حیا و شخصیت آنان وابسته به یکدیگر است تعامل دادو ستد قابل کنترل است اما 
در جوامعی که مشتری فروشنده را نمی شناسد و از نظر فرهنگی ارتباط عاطفی ندارند باید نوع کار و تولید تغییر کند. با این پرونده ها 
و تخلف سازی ها و جریمه ها واقعا مسئله ای حل نمی شود. نان یعنی قوت غالب مردم باید هویت مشخص و استاندارد بخود بگیرد و 
این جز از راه صنعتی کردن تولید و استاندارد کردن آن ممکن نیست وگرنه اگر مردم در اول صبح یا ظهریا غروب بخواهند نان گرم و 

یک طرف کنجدی یا دو طرف کنجدی و برخی برشته و برخی نرم تر بخواهند امکان استاندارد کردن و کنترل کردن آن وجود ندارد.
بهرحال در دنیا مهم ترین غذائی که می تواند شکم های گرسنه را )که کم نیستند( سیر کند و از لحاظ بهداشتی و اصول تغذیه حتی آنانکه 

تمتع کافی مالی دارند به آن نیازمند هستند نان است.
و  میوه جات  دارد.  بسیاری  عوارض  پروتئین  با  سیرشدن  زیرا  نیست  ممکن  آن  باشد مصرف  نان  از  کمتر  قیمت  به  پروتئین  اگر  حتی 
سبزیجات با آنکه مفید هستند اما امکان ذخیره سازی گلیکوژن و چربی در بدن را ندارند تا در زمان الزم از این ذخیره برای حرکت و 

تالش استفاد شود.
متاسفانه در امر کشاورزی کشور ما علیرغم اهمیت فوق العاده گندم یعنی غذای اصلی مردم مان بدلیل عدم روشن شدن الگوی کشت، 
عدم محدودیت مقرراتی و اجرائی مصرف آب و تعجیل در سودآوری و گاه کارشناسی غلط با مشکل تولید گندم روبرو هستیم. همین 
چند روزه کشاورزی که 25 هکتار هندوانه)یعنی یک محصول بسیار آب بر( را بعمل آورده بود و خریداری نداشت هندوانه ها را با تاسف 
و فریاد و ناله بر زمین می کوبید ویا بنیان گذار کشت و صنعت هفت تپه همین چند روز قبل گفته است که در تاسیس کشت و صنعت 

هفت تپه و تولید نیشکر اشتباه کردم و اگر قرار باشد تصمیم بگیرم چنین اشتباهی را نخواهم کرد.
بهرحال گندم از دیرباز غذای اصلی مردم بوده و در آینده نیز چنین خواهد بود. جا دارد هم کشت گندم بصورت علمی ارتقا یابد و هم 
تولید نان از حالت سنتی و مغازه ای و حسب تصمیم شخصی افراد ، بصورت استاندارد و تولید صنعتی گسترش یابد تا شکر این نعمت 

خداوند را با بهینه سازی تولید و مصرف بجای آوریم.
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 مشاور وزیر جهاد کشاورزی: 
امسال ۴۳۰ تن زعفران تولید 

می شود
مجری طرح گیاهــان دارویــی وزارت جهاد 
کشاورزی اعالم کرد: امســال ۴۳۰ تن زعفران 
در ســطحی بین ۱۱۳ تا ۱۱۵ هزار هکتار تولید 

می شود.
حسین زینلی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنا افزود: طبق برنامه هر ســاله بین یک تا دو 
هزار هکتار به سطح زیر کشت زعفران در کشور 
اضافه می شــود اما در نظر داریم برای سال های 
آتی برنامه افزایش تولید در واحد سطح را پیش 

بگیریم.
وی با بیان اینکــه ۸۵ تا ۹۰ درصــد زعفران 

تولیدی کشــور مربوط به سه اســتان خراسان 
شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی است، 
ادامه داد: با توجه به خشکســالی های پی در پی 
اکنون اکثر اســتان های کشور  در سطح ۶ هزار 

هکتار کشت زعفران دارند.
 افزایش مصرف زعفران در صنایع غذایی 

و دمنوش ها
مشــاور وزیــر جهــاد کشــاورزی تصریــح 
کرد: در ســال های اخیــر در زمینه های صنایع 
فرآوری، مکانیزاسیون، کیفیت تولید پیاز زعفران 
و گل زعفران اقدامات خوبی صــورت گرفته به 
طوری که مصرف این محصول در صنایع غذایی 
و دمنوش ها نسبت به سال های گذشته افزایش 

پیدا کرده است.
وی با بیــان اینکه در بخش فــرآوری زعفران 
پیشرفت خوبی داشته ایم گفت: انواع خشک کن ها 
توسط شرکت های مبتنی برقرارداد، طراحی و در 
بین کشاورزان توزیع شده است که با ارایه آموزش 
های الزم کشاورزان می آموزند چگونه زعفران با 
کیفیت های مختلف تولید و به بازار عرضه کنند.

به گفته وی، اکنون زعفران تولیدی کشــور در 
فرآورده های تولید دارو، عسل زعفرانی، دمنوش 
های زعفرانی و چای زعفرانی توسط شرکت های 

معتبر وارد بازار می شود.
 سورتینگ پیاز زعفران در کاهش 

هزینه های تولید اثرگذار است
زینلی یکی از مشکالت اساسی در بخش تولید 
زعفران را پیاز فله ای ریز، درشت و آلوده عنوان 
کرد و گفت: برنامه توسعه مکانیزاسیون زعفران 
در دســتور کار اســت و این اقــدام در افزایش 
درآمدزایی کشــاورزان و کاهــش هزینه های 
تولید تاثیر بسزایی دارد به طوری که امسال پیاز 

زعفران توسط دستگاه سورت شد.
به گفته وی، اکنون دستگاه های سورت زعفران 
توسط تولیدکنندگان داخلی با قیمت هایی کمتر 
از یک دهم نرخ دســتگاه های ســورت خارجی 
ساخته و با دریافت گواهی سالمت از سوی مرکز 
تحقیقات کشاورزی و سازمان حفظ نباتات کشور 
به بازار عرضه شده اســت و تالش داریم توسعه 
مکانیزاســیون در این بخش برای سال آینده با 

جدیت بیشتری دنبال شود.
وی توسعه مکانیزاسیون در کاشت و برداشت 
زعفران را موثر  دانست و ادامه داد: امسال بیش 
از ۷۰ درصــد پیاز زعفران به صــورت مکانیزه  
کشت شده و هر ســال مدل های جدید کارنده 

تولید می شود.
 تولید داخلی دستگاه برداشت گل 

زعفران
مجری طرح گیاهــان دارویی اضافه کرد: برای 
کاهــش آلودگی هــای در برداشــت محصول، 
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دستگاه برداشت گل زعفران توسط دانشجویان 
دانشگاه شریف با ۷۰ تا ۸۰ درصد کارایی تولید 
شده که این دستگاه قادر به جداسازی کالله های 
گل زعفران از یکدیگر است در صورتی که کارایی 
این دستگاه به ۹۰ درصد برسد به طور حتم امسال 

وارد مدار بهره برداری خواهد شد.
 ایجاد مزارع مادری پیاز زعفران از سال 

آینده
وی از ایجاد مزارع مادری پیاز زعفران از ســال 
آینده در کشور خبر داد و اظهار داشت: به منظور 
جلوگیری از آلودگــی و افزایش عملکرد زعفران 
در واحد سطح  از ســال آینده پیاز زعفران مورد 
استفاده برای کشــت تنها از مزارع مادری تامین 

خواهد شد
وی به کشــت مبتنی بر قرارداد اشاره کرد  و 
افزود: یکی از اقدامات مهم وزارت جهاد کشاورزی 
طی سال گذشته ایجاد شرکت های بزرگ برای 
کشــت مبتنی بر قرارداد با کشــاورزان بود که 
اکنون بخشی از کشــاورزان زعفران کار ما طبق 

این قرارداد کشت انجام می دهند.
 ثبت برند ملی زعفران توسط بخش خصوصی
زینلی درباره ثبت ملی نشــان جــی آی زعفران 
گفت: اکنون نشان جغرافیای زعفران ایران برای 
برخی نقاط کشور همچون »زعفران قائنات ایران 
با شماره ثبت ۴۲- جی آی« و »زعفران خراسان 
ایران با شماره ثبت ۵۶- جی آی« به عنوان نشان 
جغرافیایی در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشــور به ثبت ملی رسیده است 
که این امــر در افزایش ارزش افــزوده محصول 

تاثیرگذار است.
نشان جغرافیایی نشانه  ای است که مبدا کاالیی 
را به قلمرو، منطقه یا ناحیه ای از کشور منتسب 
می ســازد و برای اطالع مصرف کنندگان ملی و 
جهانی از منشاء و کیفیت محصوالت به کار می رود 
و این امکان را به متولیان بخش خصوصی دارنده 
نشــان جغرافیایی می دهد که از ســوء استفاده 

کنندگان در مراجع قضایی طرح دعوی کنند.
وی افزود: یکــی دیگر از کارهــای ما با کمک 
بخش خصوصی ثبت برند ملی زعفران ایران در 
دنیا و سازمان های بین المللی است که امیدواریم 
بتوانیم اهلیت به صادرکنندگان اصلی خود بدهیم 

که بزودی این اتفاق می افتد.
 برنامه کاهش تعرفه ترجیحی زعفران

این مقام مســئول در وزارت جهاد کشاورزی 
تصریح کرد: یکی از اقدامــات مهم ما در وزارت 
جهاد کشــاورزی کاهش تعرفــه ترجیحی گیاه 

زعفران برای کشــورهای صادرکننده اســت تا 
بازرگان مــا بتوانند به راحتی ایــن محصول  را 

صادر کنند.
وی مدت زمان مناسب نگهداری زعفران را بین 
دو تا سه سال دانســت و افزود: برای ساماندهی 
وضعیت صــادرات محصول زعفــران، به دنبال 
تشکیل یک هلدینگ بزرگ هســتیم تا قیمت 
زعفران براســاس کیفیت بــه بازارهای جهانی 

عرضه شود.
 گیاهان  دارویی متناسب با شرایط آب  و 

هوایی کشت شوند
زینلــی یکی دیگــر از اقدامــات وزارت جهاد 
کشــاورزی را دســته بندی ما گیاهان دارویی 
برای اســتان های مختلف و براساس شرایط آب 
و هوایی دانست و گفت: تالش داریم کشاورزان 
به ظرفیت اســتان های خود واقف شوند به طور 
مثال استان های لرستان، شــهرکرد، اصفهان و 
کرمانشاه  برای توسعه کشت گیاه موسیر آویشن 
شــیرازی برای اســتان های کرمان و هرمزگان 

مناسب هستند.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر گیاهان آغوزه 
و باریجه ارزآوری خوبی برای کشــور داشــتند 
افزود: اگر روی تحقیقات و فرآوری گیاهان آغوزه 
و باریجه کار شود به صورت فرآورده های ثانویه 
ارز اوری خوبی حاصل خواهد شــد.به گفته وی، 
گیاه شیرین بیان ساالنه درکشور ۳۲ میلیون دالر 
ارزاوری به همراه دارد که به صورت  پودر و عصاره 
صادر می شود.مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره 
به اینکه کشت گیاه زیره ســیاه در حال توسعه 
است ادامه داد: امیدواریم کشاورزان برای کشت 
دیگر گیاهان دارویی از جمله زیره ســیاه، زیره 
سبز، موسیر، شیرین بیان و خارشتر که کم آب 
بر هستند، عالوه بر زعفران اقدام کنند.وی یکی 
از رسالت های وزارت جهاد کشاورزی را در این 
خصوص بازار محور بودن تولیدات گیاهی دانست 
و گفت: در ســالجاری از گیاهان گل محمدی و 
زعفران دیگر حمایت توسعه ای نخواهیم داشت 
و بیشتر به دنبال گسترش بازار و صنایع تبدیلی 
و غذایی از این محصوالت هســتیم و به محض 
افزایش کشــش بازار باز هم برنامه توسعه کشت 

این گیاهان را دنبال خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: برای دو گیــاه زعفران و گل 
محمدی تکیه ما افزایش عملکرد در واحد سطح 
و کیفیت اســت که به همین منظور عملیات به 
زراعی، حاصلخیزی خــاک و روش های آبیاری 

منظم به طور جدی دنبال می شود.

به گــزارش ایرنا، طبق آمارهــای وزارت جهاد 
کشاورزی، در سال ۹۷ نزدیک ۴۰۴ تن زعفران در 
سطح ۱۱۳ هزار هکتار تولید شد که از این میزان 
۲۸۰ تن زعفران به ارزش  ۳۵۱ میلیون دالر به 

کشورهای هدف صادر شده است.

 پسته کاران از برندگان اصلی 
عرضه بورسی پسته

چنــد روزی بیش تر از آغــاز معامالت گواهی 
ســپرده و قرارداد آتی پســته در بــورس کاال 
نمی گذرد که براســاس آمارها، اســتقبال از این 
محصول خوب برآورد شده است. یک کارشناس 
بازار ســرمایه در ایــن زمینه معتقد اســت که 
پسته کاران از برندگان اصلی ورود پسته به بورس 
کاال خواهند بود و از مزیت واقعی شدن قیمت ها 

و افزایش سود بهره مند می شوند.
 حمیدرضا مهرآور در گفت وگو با ایسنا در پاسخ 
به این که ورود پســته به بــورس کاال را چگونه 
ارزیابی می کنیــد؟ اظهار کــرد: در یک نگاهی 
کلی، معامله هر محصولی که به صورت شــفاف و 
بر اساس عرضه و تقاضا و در بستری قانونی مانند 
بورس کاال انجام می شود، موجب ارتقای کیفیت 
و بهبود وضعیت بازار آن محصول خواهد شــد. 
درباره بازار پســته، همواره واسطه ها، پسته را با 
قیمت ارزان از کشاورز می خرند و سپس منتظر 
می مانند تا در زمان مناســب محصول را به بازار 
عرضه کنند. اما با ورود پسته به معامالت گواهی 
سپرده و آتی بورس کاال این روند حذف می شود 
و امکان عرضه مستقیم پسته از سوی کشاورزان 
در بورس با قیمت واقعی فراهم می شــود؛ نمونه 
بارز این اتفاق در انــدک مدتی برای زعفران رخ  
داده و بازار داخلی و خارجی طالی سرخ را رونق 
داده اســت.وی ادامه داد: برنامــه ای که اکنون 
برای پســته پیش بینی  شده را شاید بتوان با یک 
مثال، روشــن تر بیان کرد؛ فرض کنید شما پول 
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اضافی خود را در جایی مانند بانک سپرده گذاری 
می کنید و هرگاه نیاز داشــتید به میزان الزم از 
سپرده خود برداشــت می کنید. به همین سیاق، 
برای پسته هم انبارهای استاندارد و مورد تأیید 
بورس توسط بسیاری از عرضه کننده ها آماده شده 
تا افراد بتواننــد محصوالت خــود را انبار کنند 
و بعد در زمانــی که احســاس می کنند قیمت 
فروش محصول به نفع آنان است، تمام یا بخشی 
از پســته های خود را از انبار خــارج و روانه بازار 
یا بورس می کنند. نکته اینجاســت که تاکنون، 
رویه غالب این بود که کشاورز محصولی را تولید 
می کرد اما چون مکان مناســبی برای نگهداری 
آنچه از لحاظ بهداشــتی و چه امنیتی نداشت، 
ناچار به فروش سریع محصول خود می شد، آن هم 
در زمان برداشت محصول که طبیعتاً قیمت آن 
بسیار ارزان تر اســت.این کارشناس بازار سرمایه 
اضافه کرد: اما با مکانیسم جدیدی که اندیشیده 
شده و پس از آغاز به کار بورس پسته، این امکان 
به وجود آمده که تولیدکننده در زمان مناســب 
محصول خود را عرضه و سود بهتری نصیب خود 
کند. جدای از این دستاورد مثبت، آن ها می توانند 
بر مبنای محصولی که به امانت در انبارهای پسته 
گذاشته اند »گواهی سپرده کاالیی« دریافت کنند. 
این گواهی سپرده، جزو اوراق ارزشمندی است که 
در بانک ها قابل توثیق و دریافت تسهیالت است. 
بنابراین شــروع به کار بورس پسته، اقدام بسیار 
بزرگ و مهمی است و همانند بورس زعفران که 
به ویژه با حذف واســطه ها موجب بهبود درآمد 
کشاورزان شد، بورس پســته هم می تواند عامل 
افزایش درآمد تولیدکنندگان پســته شــود تا 
به اصطالح، حق به حق دار برسد. مهرآور در پاسخ 
به این که چگونه می توان کشــاورزان را به عرضه 
بورســی محصول خود ترغیب و تشــویق کرد؟ 
گفت: هر کشــاورزی که از ایــن واقعیت مطلع 
شود که عرضه بورسی پسته تولیدی اش، حداقل 
۱۰ تا ۲۰ درصد سود بیشتر عاید او خواهد کرد؛ 
شک نکنید فروش سنتی پسته را کنار گذاشته و 
محصولش را روانه بورس کاال خواهد کرد. اجازه 
بدهید باز هم از زعفران مثال بزنم؛ بســیاری از 
زعفران کاران که تولید آنان به اندازه یک کیلو بود، 
ترجیح می دادند آن را به اولین خریدار بفروشند 
اما اکنــون هیچ کدام ایــن کار را نمی کنند و به 
دلیل اطالع از نرخ زعفران در بورس، مشــتاقانه 
محصولشان را در بورس زعفران عرضه می کنند 
و همین تحول، تأثیر مثبتــی در افزایش درآمد 
کشاورزان و نیز قیمت و بازار زعفران ایجاد کرده 

است.وی با اشاره به این که بورس پسته تازه شروع 
به کار کرده اظهار کرد: خیلی از کشاورزان هنوز 
با اهداف و مزیت های آن آشنا نیستند یا ممکن 
است حتی از فعال شدن چنین بورسی بی اطالع 
باشــند اما اگر اطالع رسانی گســترده و اقناعی 
دوباره بورس پسته و مزایای آن برای کشاورزان 
در دســتور کار قرار گیرد و اجرایی شود، بدون 
تردید، تولیدکنندگان از بورس پســته استقبال 
خواهند کرد زیرا این بورس، تأمین کننده منافع 
آنان اســت. به این ترتیب مرجعی کارشناســی 
و مــورد اعتماد، پســته را قیمت گذاری می کند 
کــه همین باعث خواهد شــد دســت دالالن و 
کسانی که سال های ســال از دسترنج کشاورز 
سودهای هنگفتی می بردند، کوتاه شود و سودها 
به جیب کشــاورزان برود. عالوه بر این، نظارت 
بهتری برای صادرات صــورت خواهد گرفت که 
صــادرات پســته و ارز حاصــل از آن را افزایش 
خواهد داد که باز کشاورزان از این رخداد منتفع 
می شوند. وی در پاسخ به این که یکی از مشکالت 
ما در بازار جهانی، ضعف استاندارد پسته صادراتی 
کشورمان و به ویژه در بحث چگونگی نگهداری و 
نیز بسته بندی های نامناسب این محصول است. 
آیا عرضه بورسی پســته می تواند در ترمیم این 
نقطه  ضعف مؤثر باشــد؟ گفت:  دقیقــاً، به نکته 
درستی اشاره کردید. چگونگی نگهداری پسته، 
مخصوصاً پســته تازه و تر خیلی مهم است زیرا 
عدم توجه به این نکته دچار شــدن پسته ها در 
انبارها به آفت و قارچ را تقویت می کند. این اتفاق 
متأثر از نگهداری در انبارهای غیراستاندارد است.

او ادامه داد: اگر کشاورزان با امکانات آشنا شوند 
و بدانند نگهداری و بسته بندی با شیوه درست و 
استاندارد، چه ارزش افزوده چشمگیری برای آنان 
و همچنین کشور خواهد داشت، در زمینه رفع این 
کاستی و نقطه ضعف با جدیت وارد عمل خواهند 
شــد. از جمله راهکارهای مؤثر، ورود کشاورزان 
به بورس پسته است که باعث خواهد شد امکان 
نگهداری این محصــول در انبارهای برخوردار از 
استانداردهای الزم فراهم شود. این کارشناس بازار 
سرمایه در پاســخ به این که آیا بورس پسته قادر 
است ظرفیت پسته ایران برای تبدیل به یکی از 
قطب های اصلی قیمت گذاری پسته در بازارهای 
جهانی را عینیت بخشــد، گفت: چرا که نه؛ چند 
روز پیش گزارشی درباره پسته آمریکا دیدم که 
نشان می داد در این کشور تولید پسته بسیار زیاد 
است اما کشاورزان آمریکا هم اذعان داشتند که 
مزه پســته ایران خیلی بهتر از پســته آنهاست. 

این مزیت رقابتی پسته کشــورمان، می تواند با 
بورس کاال تقویت شود و در نهایت، بازار جهانی 
پسته کشورمان را گســترش دهد. همین باعث 
خواهد شــد که ما از طریق بورس پســته جای 
خود را در بازارهــای جهانی خیلی بیشــتر باز 
کنیم. هم اکنون نیز کشورهای بسیاری هستند 
که بدون توجه خطــرات تحریم های ضدایرانی 
آمریکا حاضرند پســته کشــورمان را خریداری 
کنند. ترکیه، نمونه بارز چنین کشورهایی است.
وی افزود: نکته دیگر اینکه وقتی محصولی دارای 
بازار مصرف خوب باشــد، مردم بــه تحریم های 
دولت ها اعتنایی نمی کننــد و آن محصول را به 
هر صورت خریداری می کننــد. بنابراین اگر ما 
از طریق بورس پســته، برندســازی حرفه ای و 
مؤثری انجام دهیم، می توانیم جایگاه برتری در 
بازارهای جهانی پسته به خود اختصاص دهیم. 
فراموش نکنیم داشــتن مزیت، به تنهایی کافی 
نیست بلکه باید با بهره گیری از روش های علمی 
و به روز، وارد بازارهای دنیا شویم؛ وگرنه، همان 
بالیی که ســر صادرات بی رقیب فرش ما آمد و 
اکنون به حاشــیه بازارهای جهانی رانده  شده، 
در سایر محصوالت صادراتی ما هم خواهد آمد. 
آینده پسته ایران بسیار روشن است،  مشروط به 
آنکه تولید و صادرات آن موردحمایت قرار گیرد 
و از اســتانداردهای موردتوجه بازارهای جهانی 

برخوردار باشد.

 مدیر کل نظارت بر 
محصوالت سازمان حمایت 

خبر داد: ابالغ سقف قیمت شیر خام 
و ۱۴ قلم فرآورده های لبنی

رستمی گفت: ســقف قیمت کیفی ترین شیر 
خام و همچنین ۱۴ قلم فرآورده های لبنی تعیین 

و ابالغ شده است.
بــه گــزارش خبرنگار صنعــت، تجــارت و 
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کشــاورزی گروه اقتصادی باشــگاه خبرنگاران 
جــوان، علیرضا رســتمی مدیــر کل نظارت بر 
محصوالت کشــاورزی و مواد غذایی ســازمان 
حمایــت مصــرف کننــدگان و تولیدکنندگان 
با اشــاره به آخرین تصمیمات گرفته شــده در 
چهلمین جلســه کار گروه تنظیم بــازار، گفت: 
سقف قیمت کیفی ترین شیر خام و همچنین ۱۴ 

قلم فرآورده های لبنی تعیین و ابالغ شده است.
 رستمی در ادامه افزود: بر این اساس و با توجه 
به دریافت اطالعاتی مبنی بر افزایش قیمت شیر 
خام به ویژه از سوی واحد های دامداری صنعتی، 
پیگیری الزم در خصوص رعایت سقف قیمت های 

مصوب انجام گرفته است.
او اضافه کــرد: همچنین پرونــده تخلف برای 
واحد هایی که از مصوبات قانونی تمکین نکرده اند 
تشکیل و به مراجع تعزیری ارسال و این موضوع 
با جدیت ادامه خواهد داشت که در این خصوص 

مجدد اطالع رسانی خواهد شد.
مدیر کل نظــارت بر محصوالت کشــاورزی و 
مواد غذایی ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان با بیان اینکه شیر خام در فهرست 
اقالم اولویت دار بازرسی قرار گرفته است، تصریح 
کرد: همچنیــن گزارش هایی مبنــی بر افزایش 
قیمت برخی محصوالت لبنی توسط چند واحد 
تولیدی، دریافت شده که در این زمینه نیز پرونده 
تخلف بــرای واحد هایی کــه از مصوبات قانونی 
تمکین نکرده اند تشــکیل و بــه مراجع تعزیری 

ارسال شده است.

 مصوبه کارگروه تنظیم بازار 
برای تعدیل قیمت ۷ کاالی 

اساسی و مصرفی 
کارگــروه تنظیــم بازار بــه افزایــش قیمت 
ســطح بازار ۷ کاالی اساســی و مصرفی اشاره 
کرد وخواســتار اقدامات نظارتی و عرضه کاال تا 

رسیدن بازار به تعادل شــد.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی خبرگــزاری تسنیم ســتاد تنظیــم 
بازار در جلســه اخیر خود دستور کنترل قیمت 
سطح بازار هفت کاالی اساسی و مصرفی را به  
دســتگاه های وزارت جهاد کشــاورزی، شرکت 
بازرگانی دولتی ایران، دبیرخانه کارگروه تنظیم 
بــازار و ســازمان حمایت مصــرف کنندگان و 
تولیدکننــدگان داد. متن این مصوبه به شــرح 

زیر است.
با توجه به روند تغییر قیمت سطح بازار سازمان 
حمایــت مبنی بــر افزایش قیمــت جوجه یک 
روزه، شیر پاکتی اســتریل، برنج پاکستانی،شکر 
تخم مــرغ ، ذرت خارجی و خیــار مقرر گردید 
ضمن بررسی علل افزایش قیمت این محصوالت 
اقدامات الزم از سوی دســتگاه های ذی ربط از 
جمله اقدامات نظارتی و عرضه کاال  تا رســیدن 
بازار به تعادل  انجام شــود و نتیجه  به کارگروه 

تنظیم بازار ارائه گردد.

 گمرک ابالغ کرد: صادرات 
رب گوجه فرنگی در حجم های 
متفاوت، تا یکم دی ماه بالمانع است

صــادرات رب گوجــه فرنگــی در حجم های 
متفاوت، بر اساس اعالم گمرک جمهوری اسالمی 
ایران، تا تاریخ یکم دی ماه ســال جاری، بالمانع 

اعالم شد.
بــه گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شــامانی، 
مدیــرکل دفتــر صــادرات گمرک ایــران در 
بخشــنامه ای به کلیه گمرکات اجرایی، موضوع 

ضوابط صادرات رب گوجه فرنگی را ابالغ کرد.
در این بخشــنامه آمده اســت: پیرو بخشنامه 
شماره ۱۵۱۰۷/۹۸/۵ مورخ ۱۱/۱/۹۸ در خصوص 
صادرات رب گوجه فرنگی به پیوست تصویر نامه 
قائم مقام وزیر صنعــت، معدن و تجارت در امور 
بازرگانی عینا جهت آگاهی و اقدام طبق مفاد نامه 

مذکور و با رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط 
جاری ارسال می گردد.

در نامه حســین مــدرس خیابانی قائم مقام 
وزیر صنعت، معدن و تجــارت در امور بازرگانی 
با موضوع »صادرات رب گوجــه فرنگی حداکثر 
در بسته بندی ۵۰ کیلوگرمی« که در تاریخ ۱۵ 
مهرماه صادر شده، آمده بود: به استناد تصمیمات 
متخذه جلســه کارگروه مدیریت صادرات مورخ 
۲۷/۵/۹۸ منضم به نامه وزارت جهاد کشاورزی، 
صادرات رب گوجه فرنگی در حجم های متفاوت 
از تاریخ ابالغ این نامه تا مورخ ۱/۱۰/۹۸ با رعایت 
سایر ضوابط و مقررات مربوطه بالمانع است. ضمنا 
صادرات کاالی فوق مشمول مفاد ماده ۱۱ مکرر 
آیین نامه اجرای قانون مقررات صادرات و واردات 

نمی باشد.

 صنعت حالل، سه برابر 
درآمدهای نفتی برای کشور 

ارزآوری دارد
معاون سازمان ملی اســتاندارد گفت: صنعت 
جهانی حالل ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد دالر گردش 
مالی دارد که حــدود ۷۰۰ میلیارد آن مربوط به 
غذا و برند حالل و بقیه مربوط به بخش های دیگر 
از جمله گردشــگری، پوشــاک و سالمت حالل 
اســت و ما اگر بتوانیم پنج درصد از این مبلغ را 
که معادل سه برابر درآمد ارزی نفت است، جذب 

کنیم، از درآمد نفت بی نیاز می شویم.
به گزارش ایرنا، وحید مرندی  مقدم روز سه شنبه 
در همایشــی که به مناسبت روز اســتاندارد در 
سرسرای اداره  کل استاندارد کرمانشاه برگزار شد، 
افزود: سازمان ملی استاندارد، عضو هیئت مدیره 
موسسه اندازه شناسی کشورهای اسالمی و عضوی 
موثر و فعال در زمینه تدوین استانداردهای حالل 

است.
وی افزود: ســازمان ملــی اســتاندارد موفق 
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شده است اســتانداردی را تدوین کند که همه 
کشورهای اسالمی آن را قبول داشته باشند و این 
استاندارد مورد تایید دفتر مقام معظم رهبری و 

مراجع کشور قرار گرفته است.
مرندی مقدم اظهار داشــت: ما جزء ۱۵ کشور 
عضــو هیئــت مدیره فنــی »ســازمان جهانی 
استاندارد«،»ISO«، هستیم که تصمیمات فنی 
در حوزه بین الملل و رهبری ُکلِکس خاورمیانه را 

بر عهده داریم.
معاون سازمان ملی اســتاندارد، رتبه ایران را 
بین ۱۶۳ کشور عضو سازمان جهانی استاندارد، 
۲۱ عنوان کرد و افزود: در بین کشورهای آسیایی 
بعد از ژاپــن و چین، مشــترکا با کره جنوبی در 
جایگاه سوم قرار داریم و البته در بین کشورهای 
اسالمی سالهاست رتبه اول را در اختیار داریم.این 
مقام مسئول گفت: طبق گزارش های بین المللی، 
جمهوری اســالمی ایران در زمینه دستیابی به 
تکنولوژی نانــو در جهان رتبه چهــارم را دارد 
و ســازمان ملی اســتاندارد از این حیث بعد از 
کشورهای چین و انگلستان در جایگاه سوم قرار 
دارد.وی به تدوین بیش از ۱۰۰ استاندارد ملی، 
بیش از ۱۰۰ استاندارد در حوزه نانو و تدوین ۱۵۰ 
استاندارد در حوزه فناوری هسته ای اشاره کرد و 
افزود: در حوزه های جدید مانند مدیریت بحران، 
معابر عمومی و مســئولیت های اجتماعی هم در 
حال تدوین استاندارد هستیم.مدیرکل استاندارد 
اســتان کرمانشــاه هم در ابتدای این همایش، 
به صدور ۴۸ پروانه کار جدیــد برای واحدهای 
تولیدی در سال جاری اشاره کرد و گفت: صدور 
هر پروانه برای واحدهای تولیدی یک نفر اشتغال 
را در پــی دارد و در همین زمان ۱۶ مورد صدور 
مجوز و ۱۲۵ مورد تمدید پروانه استاندارد انجام 

شده است.
محمودرضــا نیازی، عملکرد ایــن اداره را در 
جریان زلزله کرمانشاه بســیار تاثیرگذار دانست 
و گفت: بعد از زلزله ســال ۹۶ کرمانشــاه، چهار 
هزار و ۹۰۰ بازرسی از مصالح ساختمانی و ۷۵۰ 
مورد نمونه برداری و آزمون از مصالح ساختمانی 

که بیشترین استفاده را دارند، انجام شده است.
وی، ۱۵ هزار بازرســی از آسانسورهای سطح 
استان، صدور ۶۶۰ مورد تاییدیه ایمنی آسانسور 
برای ساختمان ها، صدور ۳۲۰ مورد تاییدیه ایمنی 
آسانسور برای مسکن مهر، صدور تاییدیه ایمنی 
آسانسور برای ۴۵ دســتگاه دولتی و دانشگاه ها، 
توقیف و جمع آوری ۱۵ برند غیراستاندارد ایزوبام 
و چهار هزار بازرسی از شهربازی ها، پارک محله 

و زمین های بازی و صدور ۳۰۰ تاییدیه برای آنها 
را بخشی از خدمات اداره کل اســتاندارد استان 
کرمانشــاه برای حفظ ســالمت و ایمنی مردم 

عنوان کرد.
در پایان  این مراســم از واحدهــای تولیدی، 
صنعتی و پتروشیمی استان کرمانشاه که از نظر 
شاخص های استاندارد در وضعیت مطلوبی قرار 

داشتند، تقدیر شد.

 شافعی بیان کرد؛ ضرورت 
توقف موقت برخی قوانین 
دست و پاگیر/ سیاست های ارزی 

کشور با اولویت صادرات همخوانی 
ندارد

رییس اتاق ایران گفت: امروز نیازمند آن هستیم 
که برخی قوانین و مقررات که با وضعیت کنونی 
ما مطابقت ندارد برای مدت یک تا دو سال فریز 
شوند به عنوان مثال در برنامه چهارم توسعه سهم 
تســهیالت بانکی از بخش های مختلف برداشته 
شود مسائل دیگری مانند ممنوع الخروجی و چک 
برگشتی و … از دیگر موارد است که با توجه به 

شرایط بحرانی اقتصاد کشور نیاز به توقف دارد.
به گزارش خبرنــگار اقتصادی ایلنا در صبحانه 
کاری اتــاق بازرگانــی ایران که بــا حضور وزیر 
صمت برگزار شــد، غالمحسین شــافعی رئیس 
اتاق بازرگانی ایران با تشکر از تعامل وزارتخانه با 
بخش خصوصی گفت: ما در این دو ســال هر جا 
که خواستیم آقای وزیر حضور پیدا کردند و تعداد 
جلسات مشترک ما با بدنه وزارتخانه بسیار بیشتر 

از دوره های قبل شده است.
وی ادامه داد: بــا وجود رشــد نقدینگی آمار 
اقتصاد کشور حاکی از این است که این نقدینگی 
کمتر در بخش تولید مصرف شده است. از سال 
۹۵ به طور متوسط ســاالنه نقدینگی ۲۰ درصد 
رشد داشته که اگر در خدمت تولید بود نباید رشد 

اقتصادی ما ۲.۲ درصد بود.شــافعی در خصوص 
سیاست های وزارت صمت در حوزه تجارت گفت: 
سیاست های تجاری و ارزی با یکدیگر هماهنگ 
نیستند اگر در شرایط بحرانی کنونی صادرات را 
اولویت در نظر بگیریم سیاســت های ارزی باید 
بر همین اساس باشد. در بحث اوراسیا که اخیرا 
مطرح شــده خواهش ما این است که از نظرات 
بخش خصوصی استفاده شــود تا تجربه ترکیه 
تکرار نشود.وی با اشــاره به وجود برخی قوانین 
دســت و پا گیر گفت: امروز نیازمند آن هستیم 
که برخی قوانین و مقررات که با وضعیت کنونی 
ما مطابقت ندارد برای مدت یک تا دو سال فریز 
شوند به عنوان مثال در برنامه چهارم توسعه سهم 
تســهیالت بانکی از بخش های مختلف برداشته 
شود مســائل دیگری مانند ممنوع الخروجی و 
چک برگشــتی و … از دیگر موارد اســت که با 
توجه به شــرایط بحرانی اقتصاد کشــور نیاز به 
توقف دارد.وی افزود:ما پیشنهاد می دهیم که یک 
کمیته مشترک برای بررسی و شناخت این قوانین 
تشکیل شود تا هر چه زودتر این قوانین دست و 

پاگیر برداشته شود.

 رییس اتحادیه صادرکنندگان 
خشکبار معامالت آتی پسته را 

افتتاح کرد
محمدحســن شــمس فرد رییــس اتحادیه 
صادرکنندگان خشــکبار ایــران معامالت آتی 

پسته در بورس کاالی ایران را افتتاح کرد.
به گزارش ایلنا، آیین راه اندازی معامالت آتی 
پســته با حضور علی اکبر مهرفــرد معاون وزیر 
جهاد کشاورزی، شاپور محمدی رییس سازمان 
بورس و اوراق بهادار، محمدرضــا پورابراهیمی 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، 
حامد ســلطانی نژاد مدیرعامل بــورس کاالی 
ایران و محمدحسن شــمس فرد رییس اتحادیه 

اخبار INDUSTRYماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا     آبان ماه 98        شماره 13 دوره جدید )118(      

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

23 22



صادرکنندگان خشکبار ایران برگزار شد. در این 
مراسم شمس فرد رییس اتحادیه صادرکنندگان 
خشکبار ایران به طور رسمی معامالت آتی پسته 
را افتتاح کرد که براســاس آمار معامالت بورس، 
معامله گران در نخســتین روز، تعــداد ۲۴۱۳ 
قرارداد معادل نزدیک به ۲۴۱ تن محصول پسته 
فندقی ۳۲-۳۰ را منعقد کردند و ارزشی بیش از 
۲۴۲ میلیارد ریال را به ثبت رساندند؛ معامالتی 
که نشان از استقبال پرشور سرمایه گذاران بازار 

سرمایه و فعاالن بازار پسته دارد.

 دلواپسی هندی ها از فروش 
برنج به ایران

هیاتــی از صادرکنندگان برنج باســماتی هند 
که ازتهران بازگشــتند، چندان درباره صادرات 
خوش بین نیستند و انتظار دارند ایران تنها ۴۰۰ 

هزار تن برنج باسماتی وارد کند.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی 
) اگروفودنیوز(، به نقل از هندوســتان تایمز، این 
روند از اوضاع دشــوار برای برنــج کاران پنجاب 
حکایت دارد که فصل گذشــته به تولید نوع دانه 

بلند برنج روی آوردند.
آشــوک ســتی، مدیر انجمن صادرکنندگان 
باسماتی اظهار کرد: ما بسیار نگران هستیم و تنها 
حدس می زنیم ایران چه میزان برنج باســماتی 
خریداری خواهد کرد. هیچ تعهد صادراتی از سوی 
ایران وجود نداشــته است با این حال آنها ممکن 
است برای مقداری برنج کیفیت باال که در پنجاب 

تولید می شود، سفارش خرید دهند.
علی چگینی، ســفیر ایران در هند ماه گذشته 
گفته بود اگر هند نفــت از ایران خریداری نکند، 
کشورش نیز برنج باسماتی از پنجاب وارد نخواهد 
کرد.ســتی گفت: اگر ایران اکنون هم روی این 
موضع ایستاده باشــد، ما می خواهیم که دولت با 
آنها گفت و گو کند.از چهار میلیون تن صادرات 

ســاالنه برنج باســماتی هند، ۱.۶ میلیون تن به 
ایران و عربستان سعودی می رود و ۷۵ درصد از 

این صادرات از پنجاب و هاریانا است.

 معاون فنی گمرک: مشکل 
ترخیص چای از گمرک حل 

شد
 در پی تغییــر تعرفه واردات چای به کشــور، 
ترخیــص این محصــول از گمرکات بــا ابهام و 
مشکل مواجه شده بود. بر اســاس اعالم معاون 
امور گمرکی گمرک ایران، این مشــکل از امروز 
)دوشنبه( حل شــده و صاحبان کاال می توانند 
برای ترخیص محصول خود به گمرکات کشــور 

مراجعه کنند.
پیشــتر بر اســاس بند ۹ مصوبه ۱۷ شهریور 
۹۸ هیات وزیران، تعرفه چــای از ۲۰ درصد به 
۵ درصد کاهش یافته بــود. در پی ابهامات برای 
گمرکات کشــور و برخی مراجع درباره ترخیص 
چای، گمرک ایــران مراتــب را از وزارت جهاد 
کشاورزی استعالم کرد. پس از آن دفتر مقررات و 
استانداردهای بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی 
و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اعالم 
کــرد: »کاهش حقوق ورودی چای ســیاه با کد 
تعرفــه ۰۹۰۲۴۰۱۰ در اجرای بند ۱ دســتور 
چهارم مصوبات چهل و هفتمین جلسه کارگروه 
تنظیم بازار مورخ ۱۳ مرداد ۹۸ مطرح و مصوبه 
آن ابالغ شــد. کد تعرفه مذکور ده ها سال است 
که بــه عنوان چــای کوبیده در جــداول کتاب 
مقررات صادرات و واردات تعریف شــده و طبق 
استعالم از دســتگاه های تخصصی، منظور از آن 
چای سیاه خرده شده است. لذا تمامی انواع چای 
سیاه ارتدکس )شکسته، قلم، باروتی و خاک( و 
چای سیاه CTC یا کله مورچه ای )دانه درشت، 
متوســط و ریز( به صورت فله و در بســته بندی 
غیرخرده فروشی ذیل این تعرفه قرار می گیرند.«

»مهرداد جمال ارونقی« در این زمینه گفت: با 
اعالم نظر وزارت جهاد کشــاورزی و ابالغ آن به 
گمرکات، مشکل ترخیص چای از گمرکات کشور 
رفع شده است. بنابراین صاحبان کاال می توانند 
برای خروج کاالی خود به گمرکات اجرایی کشور 
مراجعه و نســبت به خروج کاال از گمرک اقدام 
کنند.وی خاطرنشان کرد: گمرکات اجرایی پیشتر 
جهت جلوگیری از رسوب کاال نسبت به ترخیص 
درصدی کاالی اشاره شده اقدام کرده بودند که 
با ابالغ این دســتورالعمل، مشــکل بوجود آمده 

بصورت کامل رفع شد.

 معاون وزیر جهاد کشاورزی: 
امکان صادرات ۵ میلیارد 
دالری پسته/تولید افزایش یافت

معاون وزیر جهاد کشــاورزی گفت: باتوجه به 
فراهم بودن شــرایط برای افزایش تولید پسته، 
این محصول طی چند سال آینده می تواند ۴ تا 

۵ میلیارد دالر ارزآوری برای کشور داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی 
)اگروفودنیوز(؛ به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، 
علی اکبر مهرفرد معاون توسعه بازرگانی و صنایع 
کشــاورزی وزارت جهاد کشاورزی در مراسم راه 
اندازی معامالت آتی پسته در بورس کاالی ایران، 
امکانات ســخت افزای تولید پســته در کشور را 
مناسب ارزیابی کرد و افزود: در حال حاضر تجارت 

خارجی پسته حدود ۱.۵ میلیارد دالر است.
وی خاطرنشــان کرد: باتوجه بــه فراهم بودن 
شــرایط برای افزایش تولید این محصول، پسته 
طی چند ســال آینده می تواند ۴ تــا ۵ میلیارد 
دالر ارزآوری برای کشــور داشــته باشد.معاون 
وزیر جهاد کشــاورزی، خشکســالی را از دالیل 
کاهش تولید پسته در ســال گذشته عنوان کرد 
و افزود: حدود ۱۳ اســتان در کشــور به صورت 
تجاری پســته تولید می کنند و در سایر استان 
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ها نیــز تولید این محصول در حال انجام اســت 
و پیش بینی می شود میزان تولید امسال نسبت 
به سال گذشته با افزایش همراه باشد.مهرفرد با 
تاکید بر این موضوع که در صنعت پســته امکان 
توسعه سطح تولید فراهم است، گفت: ساالنه ۱۴ 
هزار هکتار ظرفیت جدید برای این محصول ایجاد 
می شــود و با ارتقای زیرساخت های نرم افزاری 
و ســخت افزاری می توان جایگاه ایران در این 
تجارت را در بازارهای جهانی ارتقا داد. همچنین 
۳۰ تا ۵۰ هزار هکتار نیز اصالح و بازسازی باغات 
در این بخش انجام می شود.وی با اشاره به اینکه 
در حوزه پسته  ظرفیت تجاری خوبی وجود دارد 
که باید از آن استفاده کرد، گفت: در این شرایط 
اگر بتوانیم مشــکالت بازار را شناســایی کنیم 
و انگیزه ها را برای ورود فعــاالن بازار به بورس 
افزایش دهیم، خواهیم توانست تولید پسته را با 
شیب تند باال ببریم.معاون وزیر جهاد کشاورزی 
تصریح کرد: بورس کاالی ایران باید با استارتاپ 
ها وارد همکاری شود که این موضوع سبب ارتقای 
کیفیت محصــوالت و استانداردســازی اثرگذار 

خواهد شد.

 رئیس اتحادیه نانوایان حجیم 
و نیمه حجیم: تامین آرد 
نانوایی ها از طریق سامانه / نان 

حجیم گران نشده است
رئیس اتحادیه نانوایــان حجیم و نیمه حجیم 
گفت: هم اکنون افزایــش قیمتی برای نان های 

حجیم در بازار نداریم.
محمدجواد کرمــی رئیس اتحادیــه نانوایان 
حجیــم و نیمه حجیــم صنعتــی در گفت وگو 
بــا خبرنگار صنعت،تجارت و کشــاورزی گروه 
اقتصادی باشــگاه خبرنگاران جوان، به اشاره به 
آخرین وضعیت تولید و توزیع نان های حجیم در 
بازار اظهار کرد: خوشبختانه تا به امروز تغییر نرخ 

جدیدی در قیمت نان ها حجیم رخ نداده است.
رئیس اتحادیه نانوایان حجیم و نیمه حجیم،  
تصریح کرد: هم اکنون قیمت نان سنتی و حجیم 
مشخص شده و کماکان قیمت ها همانند گذشته 
است، قابل تذکر است که تمام نانوایی های حجیم 
و نیمه حجیــم ملزم به اجــرای قوانین مصوب 
اتحادیه هستند و هر گونه افزایش قیمت خارج از 
قانون تخلف خواهد بود.کرمی در ادامه از قیمت 
نان های پرمصرف در بازار خبر داد و تصریح کرد: 
هر عدد نان باگت ۲ هزار و ۵۰۰ تومان، نان بربری 
فانتزی ۲ هزار تومان، نان همبرگر ۲ هزار و ۵۰۰ 
تومان و نان ساندویچی یک هزار و ۵۰۰ تومان در 
بازار عرضه می شود.رئیس اتحادیه نانوایان حجیم 
و نیمه حجیم در پاســخ به این پرسش که برای 
تهیه نــان کمبودی در آرد وجــود دارد یا خیر؟ 
اظهار کرد: با توجه به شکل گیری سامانه شرکت 
بازرگانی دولتی، هر نانوایی می تواند از طریق این 
سیستم، آرد مورد نظر خود را تامین کند.کرمی 
در ادامه با تاکید بر اینکــه  نیرو های نظارتی بر 
تمام نانوایی ها نظارت دارنــد، افزود: هموطنان 
در صورت مشاهده هر گونه افزایش نرخ و فروش 
با قیمت های غیرمتعــارف، آن را به نزدیکترین 
اتحادیه نانوایی خود اطالع دهند تا بتوان به آن 
رســیدگی کرد.رئیس اتحادیه نانوایان حجیم و 
نیمه حجیم با تاکید بــر اینکه نان های حجیم و 
نیمه حجیم، یکی از نان های پرمصرف در جهان 
است ، گفت: با رشد شهرنشینی در ایران، تولید 
و مصرف این دسته از نان ها، رونق یافته و عرضه 

آن بیشتر شده است.

 مدیرعامل بورس کاال مطرح 
کرد: امکان تبدیل ایران به 
مرجع تعیین قیمت پسته در جهان

مدیرعامل بورس کاالی ایران گفت: با راه اندازی 
ابزارهای نوین معامالتی، ایران می تواند به عنوان 

مرجعیت قیمتی پسته در جهان مطرح شود.
حامد سلطانی نژاد در  آیین راه اندازی معامالت 
آتی پســته که در بورس کاال برگزار شد، افزود: 
موضوعاتی مانند اوراق بهادار ســازی و توســعه 
ابزارهای مشتقه، گسترش اندازه و عمق بازار در 
کاالهای منتخب برای مرجعیت کشــف قیمت 
بازار و توسعه فعالیت جهت ارتقای تجارت کشور 
با بازارهای بین المللی از جمله راهبردهایی است 
که بورس کاال در حوزه کشــاورزی در دســتور 

کار قرار داده است.
 وی ادامه داد: کشف قیمت عادالنه، تامین مالی 
کشاورزان برای استفاده از دست رنج های خود، 
فروش محصوالت کشــاورزان با قیمت مناسب، 
پوشش ریسک ناشی از تغییرات قیمتی و امکان 
برنامه ریزی برای تولید از جمله مسایلی است که 
راه اندازی قراردادهای آتــی می تواند کمکی در 

راستای تحقق این اهداف به شمار رود.
سلطانی نژاد اظهار داشت: معامالت آتی زعفران 
در ســال ۹۷، زیره در تیر ماه امسال و امروز هم 

معامالت آتی پسته راه اندازی شد.
به گفته وی، از ابتدای امســال تاکنون ارزش 
معامالت قراردادهای آتی محصوالت کشاورزی 

به ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی رسیده است.
 سلطانی نژاد خاطرنشــان کرد: معامالت آتی 
پسته از پســته فندقی آغاز شــده که این اقدام 
به دیگر کاالهــای موجود در بازار پســته قابل 

گسترش است.
مدیرعامل بــورس کاالی ایــران تاکید کرد: 
نخستین قرارداد آتی پسته فندقی به میزان ۱۰۰ 
کیلوگرم در هر قرارداد برای تحویل آذر امســال 

راه اندازی خواهد شد.
وی گفــت: حداکثر حجم هر ســفارش تا ۲۵ 
قرارداد و حد نوسان قیمت روزانه حداکثر مثبت 
و منفی ۵ درصد با توجه به قیمت تسویه روزانه 

روز قبل در نظر گرفته شده است
مدیرعامــل بورس کاالی ایران بــا بیان اینکه 
معامالت گواهی ســپرده کاالیی پسته در سال 
۹۶ به میزان ۱۲۳ تن و در سال ۹۷ به مقدار ۵۷ 
تن انجام شد، گفت: در ســال ۹۸ نیز معامالت 
گواهی سپرده پســته از روز ۹ مهر ماه آغاز و تا 
کنون حدود ۲۵ تن از این محصول مورد معامله 

قرار گرفته است.
وی به راه اندازی قرارداد آتی زیره سبز در بورس 
هند اشــاره و تاکید کرد: در مورد زعفران، ایران 
صدرنشین راه اندازی قرارداد آتی این کاال بوده 
است، همچنین تاکنون در هیچ یک از بورس های 
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کاالیی دنیا قرارداد آتی پســته وجود نداشته که 
امروز نخســتین بازار آتی پسته دنیا در ایران راه 

اندازی شد.

 نماینده سازمان جهانی چای: 
کاهش ۴۰ هزار تومانی قیمت 

چای خارجی
نماینده سازمان جهانی چای در ایران، با اشاره 
به کاهش ۴۰ هزار تومانی قیمــت هر کیلوگرم 
چای خارجی، گفــت: قیمت چای ایرانی، طی ۵ 
ماه گذشته حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی 
)اگروفودنیوز(، احمدرضا بخشی، نماینده سازمان 
جهانــی چای در ایــران، در نشســتی خبری با 
خبرنگاران، با اشــاره به اینکه نیاز ساالنه کشور 
به چای، بین ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تن اســت، اظهار 
داشــت: البته این رقم نیاز بــه ارزیابی دقیق و 
بررسی بیشتر دارد که ما می خواهیم این کار را 

انجام دهیم.
وی با تاکید بر لزوم افزایش کیفیت چای داخلی 
اضافه کرد: در ســال جاری، چای تولید داخل از 
کیفیت خوبی برخوردار بوده و نسبت به سال های 
گذشته، کیفیت آن افزایش یافته است؛ اما ما باید 
بیشتر روی این مســاله کار کنیم و همچنین در 
تولید واریته های پرمحصول و با کیفیت، تمرکز 

داشته باشیم.
این فعال بخش خصوصــی تاکید کرد: وظیفه 
وزارت جهاد کشاورزی این است که در این زمینه، 
کارهای پژوهشــی انجام دهد که منجر به بهبود 
سطح زیر کشت شود یا اینکه ارقام را تغییر دهد.

بخشی با اشــاره به دالیل افزایش قیمت چای 
در ســال جاری افزود: دلیل افزایش قیمت چای 
خارجی، حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات آن 
و اختصــاص ارز نیمایی برای ایــن منظور بود؛ 
در واقع واردکننــدگان برای اینکــه بتوانند ارز 

نیمایی را انتقال بدهند، هزینه زیادی صرف می 
کنند؛ ضمن اینکه به دلیل تحریم ها سه هزینه 
مضاعف بر ما وارد می شود و بعضا واردکنندگان 
تا ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان برای این منظور هزینه 

می پردازند.
وی تاکید کرد: به طور کلی ما موافق برداشتن 
ارز از واردات چــای بودیم؛ چرا که این کار باعث 

شفاف شدن بازار و از بین رفتن رانت می شود.
بخشی با اشاره به اینکه در گذشته ما قادر بودیم 
چای را از تاجران سریالنکایی و هندی به صورت 
ضمانتی خریداری کنیم و شش ماه تا یک سال 
بعد، پول آن را بپردازیــم گفت: به خاطر تحریم 
ها در حال حاضر قادر به انجام این کار نیســتیم 
و باید پول نقد برای واردات پرداخت کنیم؛ این 
در حالی است که کشــورهای خارجی اعالم می 
کنند غذا و دارو شامل تحریم نمی شود؛ اما این 
مساله صحت ندارد؛ چراکه وقتی بانک مرکزی و 
سیستم های بانکی تحریم هستند و ما نمی توانیم 
ارز انتقال بدهیم بنابراین غذا و دارو شامل تحریم 

ها می شود.
 کاهش ٤0 هزار تومانی قیمت چای در هر 

کیلوگرم
نماینده سازمان جهانی چای اضافه کرد: با رصد 
کمیسیون تخصصی چای همکاری قوه قضاییه، 
تعزیرات و وزارت صمت موفق شدیم قیمت چای 
را طی ماه های گذشــته تا حــد زیادی کاهش 
دهیم؛ به طور مثال قیمت چای نیم کیلویی که 
به ۷۵ هزار تومان رسیده بود تا ۵۰ الی ۵۲ هزار 
تومان کاهش پیدا کــرد. به عبارت دیگر، قیمت 
چای در هر نیم کیلوگرم ۲۰ هزار تومان و در هر 

یک کیلوگرم ۴۰ هزار تومان ارزان شد.
بخشی با اشــاره به تغییر ذائقه مردم به سمت 
چای داخلی گفت: مشــکالتی که برای واردات 
پیش آمد باعث شد مردم به مصرف چای داخلی 
گرایش پیدا کند و امســال در شمال کشور هیچ 
کارخانه ای نداریم که نتوانسته باشد چای خود 
را بفروشــد؛ به نحوی که حتی در سال جاری، با 

کمبود چای داخلی هم مواجه بودیم.
این فعال بخــش خصوصی با اشــاره به اینکه 
قیمت چای ایرانــی در ۵ ماه گذشــته بعضا تا 
۱۰۰درصــد افزایش یافته اســت، گفت: قیمت 
چای هــای ۸ هزار تومانی به ۳۰ هــزار تومان و 
قیمت انواع ۱۵ تا ۲۰ هزار تومانی به حدود ۵۰ تا 
۸۰ هزار تومان رسیده است که این مابه التفاوت 
۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی به دســت کشاورزان نمی 
رسد. در واقع کشاورزان به حقوق خود در تولید 

چای نمی رسند و برای همین است که هر سال 
شاهد کاهش ســطح باغات و افزایش ویالها در 

شمال کشور هستیم.
وی اضافه کرد: قیمت منطقی چای ایرانی بسته 

به نوع آن باید بین ۱۸ تا ۲۲ هزار تومان باشد.
بخشی با اشــاره به اینکه باید روی چای ایرانی 
کار کنیم و کیفیــت آن را در حد جهانی افزایش 
دهیم، گفت: این محصول باید مانند زعفران ایران 

باکیفیت باال  به بازارهای جهانی عرضه شود.

 رئیس اتحادیه قنادان بیان 
کرد: دعوت از اتاق های 

بازرگانی برای حضور در بازار 
کشورهای همسایه/ از نظارت بر 

قنادی های الکچری کوتاهی 
نمی کنیم/ هیچگونه ممنوعیت 

صادراتی نداریم
رئیــس اتحادیه قنــادان اظهار داشــت: ما از 
اتاق های مشــترک ۱۵ کشور همســایه دعوت 
کردیم تــا راهکارهای صــادرات و حضور در آن 
کشــورها را به ما یــاد دهند. با توجــه به ذائقه 
مشــترکی که ما با کشورهای همســایه داریم، 
می توانیم از این بازار ۴۰۰ میلیونی استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در نشســت 
خبری علــی بهره مند رئیس اتحادیــه قنادان با 
اشاره به سابقه و گســتردگی این صنف در بازار 
کشور گفت: از سال های قبل صنف شیرینی پزان 
و قنادان تهران فعالیت دارند به طوری که اکنون 
در استان تهران بیش از ۳۰۰۰ واحد صنفی و در 
کل کشور نزدیک به ۳۵ هزار واحد صنفی قنادی 
حضور دارد که ۷۰۰ هزار نفر در آنها مشغول به 

کار هستند.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران ادامه داد: 
برای باال بــردن کیفیت و آشــنایی این صنف با 
آخرین متدهای روز ما تصمیم گرفتیم که امسال 
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اخبار
دومین نمایشگاه قنادان را برگزار کنیم. با توجه 
به اینکه سال قبل این نمایشگاه در هتل المپیک 
تهران برگزار شد و شاهد استقبال خوب قنادان 
بودیم، امســال ۳۰۰ درصد به افرادی که در این 

نمایشگاه غرفه داشتند اضافه شدند. 
بهره مند در پاسخ به این سوال که آیا محدودیتی 
در صادرات شیرینی وجود دارد، گفت: مواد اولیه 
مصرفی ما به هیچ عنوان یارانه ای نیست و قنادان 
هیچ سوبســیدی دریافت نمی کنند بنابراین ما 
هیچگونه ممنوعیت صادراتــی نداریم. هرچند 
اکنون نیز صادرات بســیار محدود است و فقط 
مقدار کمی به کانادا و برخی کشــورهای حوزه 
خلیج فارس صادر می شود. براساس تقسیم بندی 
کاالها، شیرینی کاالی لوکس محسوب می شود و 
سال ها است که سوبسید نمی گیرد. در خصوص 

صادرات آبنبات نیز من اطالعی ندارم.
وی در خصــوص قنادی های ســوپرالکچری 
و قیمت هــای چندصدهــزار تومانــی گفــت: 
قیمت شــیرینی براســاس متریالی که مصرف 
می شود، مشخص می شــود. وقتی یک شیرینی 
از شــکالت های خاص و یا روغن های درجه یک 
مصرف می کند طبیعی اســت کــه قیمت ها باال 
می رود. قنادی یک هنر اســت و نباید روی آن 
قیمت گذاشــت. البته این امر ســبب نمی شود 
که ما در بحث نظارت کوتاهی کنیم و بازرسین 
این اتحادیه به طور مرتب به اعضا سر می زنند و 

قیمت ها را کنترل می کنند.
وی در خصوص فروش انواع و اقسام شیرینی و 
کیک در فضای مجازی گفت: ما شکایت خود را 
از این افراد به کمیسیون بهداشت مجلس و اتاق 
اصناف ارائه داده ایم. مشــکل ما فروش نیســت 
بلکه نبود تاییدیه های بهداشــتی و نظارت است 
که باعث می شود در این حوزه سوءاستفاده هایی 

صورت بگیرد.
وی ادامه داد: ما از اتاق های مشترک ۱۵ کشور 
همســایه دعوت کردیم تا راهکارهای صادرات و 
حضور در آن کشورها را به ما یاد دهند. با توجه به 
ذائقه مشترکی که ما با کشورهای همسایه داریم، 
می توانیم از این بازار ۴۰۰ میلیونی استفاده کنیم.

بهره مند در خصوص بحث کارتن و مقوا گفت: 
بعــد از اتفاقات بازار کاغذ و گران شــدن قیمت 
کارتن با مجوز ســازمان حمایت، قیمت جعبه و 
کارتن برروی قیمت شیرینی محاسبه می شود. 
هرچند امسال قیمت ها تعدیل شده اما در برهه ای 
قیمت کارتن ۲۶ هزار تومان شده بود در حالی که 

قیمت شیرینی ۲۰ هزار تومان بود.

 رئیس سازمان صنعت،  معدن 
و تجارت استان تهران اعالم 
کرد: نانوایی ها ملزم به درج قیمت  و 

وزن چانه نان هستند
رئیس سازمان صنعت،  معدن و تجارت استان 
تهران با بیــان اینکه درج قیمت  نــان در همه 
نانوایی هــا در قانون نظام صنفــی وجود دارد و 
موضوع جدیدی نیست؛ از ابالغ اطالعیه اتحادیه 
نانوایان به نانوایی ها برای درج قیمت های جدید 

براساس اصالح نرخ نامه خبر داد.
یداهلل صادقی در گفت وگو با ایسنا،  با بیان اینکه 
نانوایی ها باید قیمت و وزن چانه نان را در محل 
نانوایی در معرض دید عمــوم درج کنند، اظهار 
کــرد: در این رابطه اطالعیه ای توســط اتحادیه 
نانوایان تهیه و ابالغ شــده است تا طبق نرخ نامه 
جدید؛ وزن چانه نان و قیمت هایی که اخیرا اعالم 

شده، در نانوایی ها درج شود.
وی افزود: این البته قانون جدیدی نیست و االن 
به دلیل تغییر و اصالح نرخ ها، اطالعیه جدید ابالغ 
شده است.به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان تهران، الزام نانوایی ها به درج قیمت 

یکی از مواد قانون نظام صنفی است.
به گزارش ایســنا، دوم مهرماه امسال نرخ های 
جدید نان اعالم شــد که طبق آن بربری با آرد 
۸۳۰ تومانــی به قیمت ۱۰۰۰ تومان، ســنگک 
بــا آرد ۸۱۵ تومانی، به قیمــت ۱۲۰۰ تومان، 
تافتون با آرد ۸۲۰ تومانی، به قیمت ۵۵۰ تومان 
و لواش با آرد ۸۲۰ تومانی بــه نرخ ۳۰۰ تومان 
عرضه می شود و وزن چانه برای بربری ۵۱۰ گرم، 
ســنگک ۵۶۰ گرم، تافتــون ۲۳۰ و لواش ۱۴۰ 
گرم است.همچنین قیمت بربری در نانوایی های 
آزادپز با آرد ۱۲۳۰تومانی به قیمت ۱۵۰۰ تومان، 
سنگک با آرد ۱۱۷۰تومانی به نرخ ۱۸۰۰ تومان، 
تافتون با آرد ۱۲۰۰ تومانی به قیمت ۸۵۰ تومان 
و لواش با آرد ۱۲۰۰ تومانی به نرخ ۴۵۰ تومان 

عرضه می شود و وزن چانه در نانوایی های آزادپز 
برای بربری ۵۸۰ گرم، سنگک ۶۵۰ گرم، تافتون 

گرم۲۸۰ و لواش ۱۷۰ گرم است.

 در ۱ سال صادرات محقق شد 
/ زعفران ۳۵۰ میلیون دالری!

مجری طرح گیاهــان دارویــی وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: ســال گذشته ۲۸۰ تن زعفران 
به خارج از کشور صادر شد که ۳۵۰ میلیون دالر 

برای کشور ارزآوری داشته است.
به گــزارش اگروفودنیوز به نقل از وزارت جهاد 
کشاورزی، حســین زینلی ضمن اشاره به اینکه 
زعفران یکی از مهمتریــن گیاهان دارویی ایران 
اســت، افزود: هم اکنون نزدیک به یک میلیون 
نفر در زمینه کشت و کار این گیاه اشتغال دارند.

وی ادامه داد: در ۱۱ سال گذشته بطور متوسط 
هرساله پنج هزار هکتار به سطح زیر کشت گیاه 

زعفران در کشور اضافه شده است.
مجری طرح گیاهــان دارویــی وزارت جهاد 
کشــاورزی در گفت وگو با رادیــو اقتصاد گفت: 
سطح زیر کشــت گیاه زعفران کشــور در حال 
حاضر به ۱۱۳ هزار هکتار رســیده اســت.وی 
افزود: بطورکلی در پنج ماهه ســال جاری نیز به 
رغم تمامی موارد و مشــکالت ۷۶ تن زعفران به 
خارج صادر شده است.زینلی اظهار کرد: کشت 
گیاه زعفران از سوی کشورهای دیگر جهان نیز 
در حال توسعه است از این رو ضرورت دارد این 
محصول ارزان تر به دست بازارهای جهانی برسد.
وی گفت: زعفران در بین محصوالت کشاورزی 
ایران از اهمیت اقتصادی و اجتماعی بسیار باالیی 
برخوردار است.مجری طرح گیاهان دارویی وزارت 
جهاد کشاورزی افزود: سازگاری با شرایط اقلیمی 
ایران، اشتغال زایی مناسب، ارزآوری باال، نیاز آبی 
کم و غیره از جملــه مزیتهای مهم این محصول 

راهبردی کشاورزی است.
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خبـر

پیام مدیر کل فرآورده های غذایی و آشامیدنی
وز جهانی استاندارد به مناسبت ر

  مدیر کل مدیر کل فــرآورده های غذایی و 
آشامیدنی ســازمان غذا و دارو پیامی به مناسبت 

روز جهانی غذا صادر کرد.
به گزارش ایفدانا، دکتر عزیزی در این پیام آورده 

است:
کشــورها به طرق مختلف می توانند به کاهش 
گرســنگی کمک کنند؛ از قبیل تولید محصوالت 
با ویژگی های سالمت محور، بهبود تغذیه و بهبود 
زنجیره انتقال مواد غذایی از طریق شناسایی عوامل 
ریشه ای سوء تغذیه، افزایش دسترسی و توان خرید 
مواد غذایی گوناگون و مغذی، طراحی و پیاده سازی 
برنامه ها و سیاســت های حساس تغذیه در حوزه 
راهنماهای تغذیه ای و تقویت شبکه قانون گذاری 
و ظرفیت های اســتراتژیک به منظور پشــتیبانی 

این موارد.
بیماری های ناشــی از آب و غذای آلوده هزینه 
زیادی بر مردم و دولت تحمیل می کند، که معموال 
گزارش نمی شــود و مورد توجه قــرار نمی گیرد.  
بهبود ایمنی غذا باید در کل زنجیره غذا، از تولید 
اولیه تا انبارداری، نقل و انتقال و فرآوری و مصرف 
در نظر گرفته شود. همچنین سیستم های پایش 
و اطالع رسانی به جامعه در خصوص نحوه صحیح  
خرید و مصرف غذای سالم و ایمن باید تقویت شوند 
و شدت آن ها وابسته به سیستم های کنترل غذا، 
زیر ساخت و نحوه اســتفاده از منابع در دسترس 

می باشد.
اگرچه در مباحث غذایی همواره در تمام کشورها 
اصطالح امنیت غذایی نســبت به ایمنی غذایی در 
اولویت قرار می گیرد، لیکن طبق آخرین تعاریف 
ارائه شده توسط سازمان های بهداشتی دنیا امنیت 
غذایی بســتگی انکارناپذیری به ایمنی غذا و دارو 
دارد و همواره دسترسی کافی تمام آحاد جامعه به 

غذای سالم هدف اصلی بوده است.
پیشرفت در علوم بهداشــتی نشان می دهد که 
غذاهای مغذی جهت دســتیابی به ظرفیت های 
جســمی و ذهنی تمام افراد بخصوص کودکان و 
سالمندان ضروری است. هدف اصلی و راهبردهای 
موثر در سیســتم غذا »تامین غذای سالم و رژیم 

غذایی سالم« است. 
با توجه به شعار » رفتار ما آینده ما را می سازد، 
رژیم غذایی ســالم برای دنیای بدون گرسنگی« 

برنامه های اداره کل با عنوان ملی » اصالح الگوی 
تغذیه بــرای حفــظ و ارتقاء ســالمت« از طریق 
استانداردسازی و بهینه سازی فرموالسیون طرح 

ریزی گردیده است. 
راهکارهای موثر د راین راستا کنترل و نظارتهای 
دوره ای و ارزیابی سیستمهای مدیریت ایمنی تولید 
کنندگان، واردکنندگان و همچنین توزیع کنندگان 
از برنامــه های مهم و جاری اداره کل در سراســر 
کشور می باشــد. راهبرد ارتقاء سطح دسترسی به 
غذای غنی و کامل از طریق محصوالت ویژه مانند 
محصوالت ســودمند و فرا ســودمند که به همت 
واحدهای تولیدی، تولید و عرضه می شوند کنترل 
ها و نظارتها و در صورت امکان حمایت های الزم 

صورت می پذیرد.
ارزیابی و رتبه بنــدی واحدهای تولیدی و ایجاد 
تســهیالتی که در حوزه اختیارات ایــن اداره کل 
میباشــد، برای واحدهای تولیدی خوب از برنامه 
های جاری اداره کل در کشــور می باشد. راهکار 
ما به آحاد مردم کاهــش مصرف چربی ها - نمک 
و قندها بوده و اینکه به مجوزهای ســازمان غذا و 
دارو در حوزه بهینه ســازی رفتارهای تغذیه ای بر 
روی محصوالت غذائی دقت کنند. دراین خصوص 

نشانگرهای رنگی تغذیه ای گامی بسیار موثر می 
باشد که توســط ســازمان غذا و دارو با همکاری 
صنعت غذا اجرا شده اســت برای مردم راهنمای 

بسیار خوبی می باشد.
در حقیقت دســتیابی به اهداف بــاال با رویکرد 
سیستم یکپارچه امکان پذیر است. هر تعاملی بین 
این اهداف، قابل تشخیص، اندازه گیری و ارزیابی 
است و می تواند نتیجه حاصل را چندین برابر بهتر 
سازد. لذا تمامی این برنامه ها و خط مشی گذاری 
ها در راســتای افق های مد نظر سند چشم انداز  
بیست ساله نظام و سیاست های ابالغی مقام معظم 
رهبری در حوزه سالمت یکی از برنامه های کالن 
وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشکی اصالح 
الگوی مصرف و رژیم تغذیه ای با معیارهای سالمت 
مصرف کنندگان  وحمایت و پشــتیبانی از رونق 

تولید ملی می باشد.
ضمن گرامیداشــت روز جهانی غذا این روز را به 
تمامی همکاران خود و سایر دست اندرکاران حوزه 
غذا تبریک عرض می کنم و از خداوند می خواهم 
توفیق عنایت فرماید تا در حفظ و ارتقاء ســالمت 
مردم عزیزکشــورمان در هر جایگاهی که هستیم 

موثر و مثمر ثمر باشیم.
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  از زمان شکل گیری نخستین انقالب صنعتی 
که جوامع روستایی و کشاورزی را به جوامع صنعتی 
و شهری تبدیل کرد تا امروز که چهارمین انقالب 
صنعتی را پشت سر می گذاریم، ضرورت بهره مندی 
از استانداردها بیش از پیش احساس شده است. با 
بروز انقالب چهارم صنعتی، فناوری هایی ظهور و 
اشاعه پیدا کرده اســت که فاصله میان سپهرهای 
فیزیکی، رایانشی و زیســتی را کمرنگ یا حذف و 
کل نظام تولید و مدیریت را در هر صنعت و کشوری 
متحول می کند که در این شرایط نیاز به استاندارد 
و رعایت آن را ضروری و اجتناب ناپذیر کرده است.
چهارمین انقالب صنعتی کل صنایع را در برمی 
گیرد و به همین دلیل وسعت و عمق این تغییرات 
نوید بخش تحول در کل نظام های تولید، مدیریت 
و نظارت اســت، بنابراین توانایــی و قابلیت آن را 
دارد که کیفیت زندگی را بهبود بخشــد و درست 
اینجاست که به استانداردها نیاز پیدا می کند چون 
بهبود زندگی بدون رعایت استانداردها امکان پذیر 

نخواهد بود.

انقالب چهارم صنعتی نه تنها بر آنچه انجام می 
دهیم تاثیر گذار است بلکه هویت، حریم خصوصی، 
مالکیت و الگوهای تولید و مصرف، زمان و مهارتهای 

شغلی و ارتباطی مان را نیز تغییر می دهد.
در چنین فضایی سرشــار از فناوریهای نوظهور، 
تدوین استانداردهای نو و رعایت الزامات استاندارد 

بر سالمت و کیفیت زندگی مان تاثیر می گذارد.
همه ما با تصمیمات روزانه ای که می گیریم در 
این تحول مسئول هســتیم بنابراین باید از توان و 
فرصت هایمان به منظور شکل دهی به این تحول 
استفاده و آنرا به گونه ای هدایت کنیم که منعکس 
کننده اهداف و ارزش های مشترک مان باشد و به 
دیدگاهی مشترک و جامع در مورد چگونگی تاثیر 

این فناوری های نوین برسیم.
نقش و جایگاه اســتاندارد در پیدایش، رشــد و 
توســعه این تحوالت و همچنین تبدیــل آنها به 
فرصت هایی برای زندگی با کیفیت و استاندارد باید 
به گونه ای باشــد که ارزش هایمان کمرنگ نشود 
و خودآگاهی جمعی، اخالق و مسئولیت اجتماعی 

بهبود یابد.انقالبی کــه برپایه فناوری های نوظهور 
استوار اســت و به لحاظ مقیاس و دامنه پیچیدگی 
آن بسیار متفاوت تر از چیزیست که انسان در سه 
انقالب صنعتی پیشــین تجربه کرده اســت، تاثیر 
شــگرفی در حوزه های اقتصادی و تولیدی دارد. 
تولیدکننده های ما باید از ایــن انقالب صنعتی و 
تاثیرات و تغییرات عمیق ونظام مندی که از رهگذر 

آن به وجود آمده یا می آید غافل نشوند.
در اثر این انقــالب و اتصال فن آوریهای مختلف، 
مصرف کننده به تولیدکننده مرتبط می شود و در 
این فضای پرشتاب رقابتی، کیفیت، رمز ماندگاری 

در بازارهای جهانی و ملی است.
نیره پیروزبخت - مهرماه 1397

پیام رئیس سازمان ملی استاندارد ایران
وز جهانی استاندارد به مناسبت ر

  معــاون وزیر صنعــت، معدن 
و تجــارت و ریاســت کل ســازمان 
توســعه تجارت ایران در پیام تبریک 
به مناســبت روز ملی صادرات گفت: 
روز ملی صادرات روز قدرشناســی و 
ارج نهادن به صــادرات و همه صادر 
کنندگان است. صادر کنندگانی که در 
قامت رزمندگان جنگ اقتصادی این 
بار در میدان جنگ تحریمی از کیان 
اسالمی شان دفاع می کنند و با درایت 
و رشادت خود دنیا را متحیر کرده اند. 
به گــزارش روابط عمومی ســازمان 
توســعه تجارت ایران، در پیام حمید زادبوم به مناســبت بزرگداشت روز ملی 
صادراتآمده است: روز ملی صادرات روز قدرشناسی و ارج نهادن به صادرات و همه 
صادر کنندگان است. صادر کنندگانی که در قامت رزمندگان جنگ اقتصادی 
این بار در میدان جنگ تحریمی از کیان اسالمی شان دفاع می کنند و با درایت 
و رشادت خود دنیا را متحیر کرده اند. من به نمایندگی از سازمان توسعه تجارت 
ایران بر خود واجب می دانم از همه صادر کنندگان و دســت اندر کاران حوزه 

تجارت خارجی که امروز هــدف ناجوانمردانه ترین ترفند های تحریمی دنیای 
پوشالی غرب قرار گرفته اند تشــکر کرده و بار دیگر بخاطر همدلی و همراهی 
ایشان برای گذر از گردنه های خطیر ســاخته ی دشمنان، سپاس خود را ابراز 
دارم. برگزاری روز ملی صادرات 1398 با شعار »رونق تولید صادراتی، شکوفایی 
اقتصادی،« قدردانی از جهادگران عرصه نبرد اقتصادی و قهرمانان اقتصاد ملی 
است که با روش های نوین بازاریابی، صادرات کاال و خدمات باکیفیت و مطابق 
با استانداردهای جهانی و رعایت ذائقه بازارهای هدف، به عنوان صادرکنندگان 
ممتاز و نمونه کشور شایسته تقدیر هستند.صادرکنندگان افتخار آفرین کشور ، 
تمامی امکانات و مساعی خود را  در جهت توسعه صادرات غیر نفتی به خدمت 
گرفته اند تا با بهره گیری از  ظرفیت های لجستیکی، فنی، مالی و علمی موجود 
در کشور در  راســتای گامهاي دولت براي تســهیل فرآیندهای صادراتی و با 
توجه به لزوم افزایش مشارکت بخش خصوصی و جامعه علمی کشور در تدوین 
راهبردهای صادراتی، آثار و تبعات منفی هر تصمیم و سیاستی در حوزه تجارت 
خارجی کشــور را به حداقل ممکن تنزل دهند.بار دیگر مؤکداً بر خود الزم می 
دانم به نمایندگی از سوی تمامی دست اندرکاران تجارت خارجی کشور مراتب 
تشکر و قدرشناسی خود را از تالش ارزشمند پرچمداران افتخارآفرین در عرصه 
صادرات کشور ابراز داشته و توفیق روز افزون آنها را در اعتالی نام و نشان ایرانی 

اسالمی در اقصی نقاط جهان مسألت نمایم.

یاست کل سازمان توسعه تجارت ایران یر صمت و ر یک معاون وز پیام تبر
وز جهانی استاندارد به مناسبت ر
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خبـر

  به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا این مراسم با حضور معاون اول 
رئیس جمهور ، وزیر صمت ، رئیس سازمان ملی استاندارد و تنی چند از معاونیین 
وزرای صمت و جهاد کشــاورزی برگزار شــد.در این مراســم معاون اول رئیس 
جمهوری گفت: بخش خصوصی پای کشور ایستاده است. گاهی تصور می شود 
که چون در دوران تحریم هستیم همه چیز به صورت طبیعی پیش می رود، در 
حالی که احساس وظیفه یک نکته مهم است و اگر دشمنان بخواهند برای ایران 
ایجاد محدودیت کنند، فعاالن اقتصادی باید با تمام توان وارد میدان شده و به این 
تهدیدها توجهی نکنند به این معنا که باید دشمنان را از صحنه کنار گذاشت، نه 
اینکه از صحنه کنار رفت.جهانگیری با بیان اینکه تحریم های شدید آمریکا یک 
جنگ اقتصادی تمام عیار است گفت: شرایط اقتصادی کشور به سمت ثبات پیش 
رفته و وضعیت اقتصادی به سمت بهتر شدن حرکت کرده است.رئیس سازمان ملی 
استاندارد نیز در ابتدای این مراسم با بیان اینکه تجارت با برند حالل می تواند یکی 

از مزیت های ایران و فرصتی برای بهره گیری از مزیت های این حوزه باشد، گفت: 
ایران پس از چین و ژاپن سومین کشــور به صورت مشترک با کره جنوبی است 
که نظام استاندارد آن از پیشرفت مناسبی برخوردار است.نیره پیروزبخت افزود: 
تاکنون در ایران ۳۳ هزار و ۵۰۰ استاندارد تدوین شده که یک سوم آن در دو دولت 
اخیر تولید شده است این در شرایطی است که شورای فقهی را تشکیل داده ایم تا 
بتوانیم به صورت شرعی و با در نظر گرفتن مسائل فقهی  به تدوین استانداردهای 
حوزه حالل بپردازیم.گفتنی است در این مراسم شرکتهای آیدین )داداش برادر(، 
پگاه فارس، پگاه اصفهان، پگاه کرمان، فراورده های گوشتی بشارت، ماندانا شیمی، 
صنایع قوطی کنسرو، کنسرو گلنوش موفق به کسب تندیس واحد نمومه کشوری 
شدند و از شــرکت پگاه  نیز بعنوان تنها دارنده نشان بین المللی حالل از سوی 
سازمان استاندارد تقدیر شد. در این همایش از مدیران کنترل کیفی شرکتهای 

زر ماکارون و پگاه فارس نیز بعنوان مدیر کنترل کیفی نمونه تقدیر بعمل آمد.

وز جهانی استاندارد برگزارشد مراسم ر
و از شرکتهای برتر تقدیر بعمل آمد

حضور مقامات و مسئولین در همایش روز جهانی استاندارد 

INDUSTRYماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا     آبان ماه 98        شماره 13 دوره جدید )118(      

Food Industry Magazine

F
o

o
d

 I
n

d
u

s
tr

y 
M

a
g

a
z

in
e

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

Food Industry Magazine

F
o

o
d

 I
n

d
u

s
tr

y 
M

a
g

a
z

in
e

I N D U S T R Y

31 30



تقدیر از شرکت صنایع قوطی تبریز

تقدیر از شرکت داداش برادر )آیدین(

مهندس علیرضا طرقی رئیس هیئت مدیره شرکت ماندانا شیمی

تقدیر از شرکت کنسرو گلنوش 

تقدیر از شرکت ماندانا شیمی
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خبـر

حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت در مراسم روز جهانی استاندارد

تقدیر از شرکت صنایع قوطی تبریز

تقدیر از شرکت فرآورده های گوشتی بشارتمصاحبه دکتر میر، مدیرعامل شرکت پگاه تهران با اگروفود تی وی
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مصاحبه مهندس عبداهلل قدوسی مدیرعامل شرکت صنایع شیر 
ایران )پگاه( با اگروفودتی وی

 مصاحبه دکتر ابراهیمی
مدیرعامل شرکت پگاه کرمان با اگروفود تی وی 

مصاحبه مهندس حمید باغبانباشی مدیرعامل 
شرکت پگاه فارس با اگروفودتی وی 

 سرود ملی 

تقدیر از شرکت کنسرو گلنوش 

 رونمایی از کتاب مراسم روز جهانی استاندارد
و یادداشت نیره پیروزبخت رئیس سازمان استاندارد
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خبـر

ونمایی از برند ملی و عالمت جمعی زعفران ایران  ر
ین نمایشگاه جهان )آنوگا۲۰۱۹( در بزرگتر

وم توجه دولت به بخش خصوصی  لز
ونق تولید تقویت بخش خصوصی الزمه ر

  در یکصدمین سالگرد برگزاری نمایشگاه آنوگا از برند 
ملی و عالمت جمعی زعفران ایران رونمایی شد.به گزارش 
ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، مراســم رونمایی از برند 
ملی و عالمت جمعی زعفران با حضور سرکنسول جمهوری 
اسالمی ایران در فرانکفورت، حسینی زاده مدیرعامل شرکت 
سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران، پیرموذن رئیس اتاق 
اردبیل و عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران ، مهندس محسن 
احتشام رئیس شورای ملی زعفران ،مهندس علی شریعتی 
مقدم رئیس کمیسیون کشــاورزی اتاق بازرگانی ایران و 
محمد علی رضایی رئیس اتحادیــه گیاهان دارویی و مواد 
غذایی ایران برگزار شد.در نمایشگاه آنوگا ۲۰۱۹ که بزگترین 
نمایشــگاه مواد غذایی جهان می باشد، ۲۶ شرکت ایرانی 

حضور دارند که حضور برندهای ایرانی زعفران، زرشــک، 
خشــکبار در این نمایشگاه چشــم نوازی می کند. شعار 
نمایشگاه آنوگا taste the future )آینده را بچشید( می 
باشد.گفتنی است این نمایشگاه ۵ الی ۹ اکتبر مطابق با ۱۳ 
الی ۱۶ مهر ماه در شهر کلن برگزار شد و امسال یکصدمین 
سال برگزاری خود را جشن گرفت. اولین نمایشگاه آنوگا در 
سال ۱۹۱۹ در شهر کلن ، دومین نمایشگاه در سال ۱۹۲۰ 
در شهر مونیخ و سومین نمایشگاه در سال ۱۹۲۲ در شهر 
برلین برگزار شده بود . این نمایشگاه هر دو سال یکبار در 
شــهر کلن آلمان برگزار می شود. بر اساس این گزارش در 
نمایشگاه سال ۲۰۱۷ تعداد ۷۴۰۵ غرفه و ۱۶۵۰۰۰ بازدید 

کننده از این نمایشگاه استقبال کردند.

  عضــو هیئت نمایندگان اتــاق تهران: نقش 
آفرینــی بخش خصوصــی در اقتصــاد باعث حل 
مشــکالتی مانند بیکاری، رونق تولید و اشــتغال 
می شــود احمد صادقیــان در مصاحبه اختصاصی 
با خبرنگار خبرگزاری صدا و ســیما افزود: بخش 
خصوصی ما توانمند است و نشــان داده هر جا به 
این بخش بها داده و اعتماد شــده، عملکرد خوبی 
داشته است بنابر این باید این بخش را جدی گرفت 

و تقویت کرد. 
این فعال اقتصادی و عضو هیئت نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران گفت: دولت اگر به جای شــعار در 
عمل بخش خصوصی را یار و همراه خود ببیند این 
بخش می تواند با نقش آفرینی بیشتر در اقتصاد به 
حل مشکالتی مانند بیکاری و ایجاد رونق تولید و 

اشتغال کمک کند.
وی اضافه کــرد: هم اکنون بیــش از ۸۰ درصد 
اقتصاد کشور همچنان دولتی است بنابر این در این 
شرایط نمی توان انتظار کاهش مشکالت داشت، اما 
اگر این قضیه به عکس شــود یعنی اگر ۸۰ درصد 
اقتصاد خصوصی شود می توان انتظار و امید داشت 

که مشکالت قطعاً حل می شود.
این کار آفرین و فعال اقتصادی ضوابط و قوانین 
انتقال ارز، نــرخ ارز، ثبات اقتصادی، کنترل تورم و 
تأمین نقدینگی را از جمله مسائل مهم و تأثیرگذار 
بر اقتصاد کشور دانست که دولت باید شرایط بهینه 

آن را در حمایت از تولید و صادرات فراهم کند. 
احمد صادقیان گفت: جهــش قیمت ارز، نیاز به 
نقدینگی در واحد هــای تولیدی، صنعتی و تجاری 
را بیش از ۳ برابــر افزایش داده که ایــن نیاز باید 
توسط بانک ها و به کمک دولت تأمین شود در غیر 
این صورت تولید کاهش خواهد یافت که از جمله 

هزینه های کاهش تولید، بیکاری خواهد بود.
وی ادامه داد: در شــرایط کنونی الزم است تا با 
برقراری ارتباط با طرف های تجاری در دنیا بتوانیم 
هم نیاز های خود را تأمین کنیم و هم در این رابطه 

تجاری، محصوالت تولیدی خود را صادر کنیم.
این کار آفرین و فعال اقتصادی با اشاره به این که 
ثبات اقتصادی شرط الزم و اصلی برای رونق تولید 
و صادرات است، افزود: فعال اقتصادی باید بتواند در 

سایه ثبات در اقتصاد، برنامه ریزی بلندمدت داشته 
باشد، اما وقتی نمی داند در بلندمدت وضع نقدینگی 
و نرخ ارز چگونه خواهد بود آن وقت نمی تواند برنامه 
ریزی کند که این نداشتن برنامه ریزی و پیش بینی 
بلندمدت، عارضه ای است که تولید را دچار مشکل و 

تولید کننده را نگران می کند. 
صادقیان با بیان این که قوانین زیادی در حمایت 
از تولید داریم، گفت: مشکل اصلی در اجرای قوانین 
است، زیرا اگر همین قوانین موجود که بعضاً خوب 
هم هســت اجرا شــود بســیاری از مشکالت حل 

خواهد شد.
وی افزود: اســتقبال مردم از تولیــدات داخلی 
بسیار خوب است اگر چه بخشــی از این استقبال 
می تواند ریشه در افزایش نرخ ارز و مسائل خارجی 
و تحریمی داشته باشد، اما کیفیت مناسب تولیدات 
داخلی، فرصتی است برای محصوالت ایرانی که با 
رقابت پذیر شدن به بازار های مختلف صادراتی نیز 

عرضه شود.
این کار آفرین و فعال اقتصادی مشــکالت بیمه 
ای، حمل و نقل و ارتباطات بانکی را بخش دیگری 
از چالش های پیش روی رونق تولید و صادرات بیان 
کرد و گفت: دشمنان در مواجهه با ما شمشیر را از 
رو بســتند، اما ما خود باید توسعه فعالیت ها و هم 
افزایی ضمن رونق بخشی به تولید، مشکالت پیش 

رو را البته با همدلی و کمک دولت حل کنیم. 
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مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو؛

حمایت از تولیدکنندگان حقیقی راهکار ایجاد اشتغال زایی و 
جلوگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از فقر و بیکاری است

محسن احتشام مطرح کرد:

وزانه ۱۰ گرم نمک می خورند  ایرانی ها ر

  گالیــه از غلبه داللــی بر فعالیــت اصیل 
اقتصادی، ضرورت حمایت هایی فراتر از شــعار از 
تولیدکنندگان و حل مشکالت ارزی صادرکنندگان 
در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند 

مطرح شد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، رئیس 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در 
جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند اظهار 
کرد: در حوزه تولید باید سمت کسب ارزش افزوده 
بیشتر حرکت کرده و از مونتاژکاری فاصله بگیریم.

محسن احتشام با اشــاره به اینکه صنعت کشور 
باید به ســمت تولید مولد حرکت  کند، بیان کرد: 
جای تأســف است در شــرایطی که باید از فعاالن 
اصیل اقتصادی حمایت شود، فعالیت های داللی و 

سوداگری غلبه پیدا کرده است.
 داللی و ســوداگری بر فعالیت های اصیل 

اقتصادی غلبه پیدا کرده است
احتشام با تبیین اینکه باید انگیزه تولید را فزایش 
دهیم، ادامه داد: غلبه داللی و ســوداگری انگیزه 
تولید کنندگانی که بدون رانت و در شرایطی سالم 

کار می کنند را کاهش می دهد.
وی افزود: در کمیســیون های اتاق بازرگانی و از 
جمله کمیسیون صنعت و کارگروه تسهیل باید به 

این موارد بیندیشیم که چگونه می توان در عرصه 
عمل مشکالت واحدهای تولیدی خراسان جنوبی و 

بیرجند را حل کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجنــد گفت: وقتی که از 
تولید وتولیدکنندگان حقیقی حمایت و در امتداد 
آن اشــتغال زایی ایجاد شــود بی شک آسیب های 
اجتماعی ناشی از فقر و بیکاری در خراسان جنوبی 

کاهش پیدا خواهد کرد.
 تولیدکنندگان انتظار حمایت هایی فراتر از 

شعار دارند
احتشــام با انتقــاد از برخی از مســائل مرتبط 

بــا مالیــات از واحدهــای کوچــک صنعتی در 
خراسان جنوبی اظهار کرد: در شرایط جنگ تمام 
عیار اقتصادی تولیدکنندگان انتظار حمایت هایی 

فراتر از حرف، شعار و همایش دارند.
وی بیــان کرد: اســتاندار برای حل مشــکالت 
واحدهای تولیدی آمادگی کافی دارند و ما به عنوان 

بخش خصوصی باید در این زمینه ایده بدهیم.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجنــد ادامه داد: وقتی با 
افغانستان مبادالت از طریق دالر نداریم چگونه از 
صادرکننده به این کشور انتظار برگشت ارز داریم 
که بی شــک باید برای این مســائل چاره اندیشی 

کرده و راه حلی برای رفع آن بیابیم.
 در زمینه بازاریابی باید توانمند شویم

احتشام یادآور شد: از طرف دیگر تولیدکنندگان 
نیز برای رســیدن به موفقیت باید مســلط به علم 
بازاریابی، بازارسازی و بازارشناسی باشند، در حالی 
که درباره بسیاری از محصوالت خراسان جنوبی در 

این زمینه مشکل داریم.
وی با اشاره به تأکید استاندار خراسان جنوبی در 
زمینه بازاریابی برای محصوالت خراســان جنوبی، 
گفت: در صورتی که یک فــرد توانمند و با دانش 
بیابیم آماده راه اندازی معاونــت بازاریابی در اتاق 

بازرگانی بیرجند هستیم.

  مدیرکل فرآورده های غذایی و آشــامیدنی 
سازمان غذا و دارو، با اشاره به اینکه استاندارد مصرف 
روزانه نمک ۵ گرم است، گفت: میزان مصرف نمک 
ایرانیــان در روز به ۸ تا ۱۰ گرم می رسد.حســین 
عزیزی، با اشاره به اینکه براساس آمار، میزان سرانه 
مصرفی نمک در ایران به ۱۲ تا ۱۵ گرم هم می رسید، 
اظهار کرد: در حال حاضر به استناد آمار و ارقام این 
میزان به  ۸ تا ۱۰ گرم رســیده است، اگرچه هنوز 
به نقطه مطلوب)حداکثر ۵ گرم( نرســیده ایم، اما میزان مصرف به نسبت گذشته 
بهبود یافته اســت.وی افزود: در حال حاضر مردم ایران ۲ برابر میزان توصیه شده 
نمک مصرف می کنند که باید اقدماتی در جهت کاهش مصرف انجام شود.مدیرکل 

فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، با بیان اینکه یکی از اقدامات 
مهم در راستای کاهش مصرف نمک فرهنگ سازی است، تصریح کرد: مردم باید 
به مصرف غذاهای کم نمک عادت کننــد، توصیه مهم متخصصان در مورد نمک، 
مربوط به نمک سفره است که به صورت مستقیم به غذا اضافه می شودکه نیازمند 
فرهنگ سازی برای حذف نمکدان از سفره اســت. بانوان نیز هنگام طبخ غذا باید 
میزان نمک را تنظیم کنند که در مجموع بتوانیم به شرایط استاندارد برسیم.وی با 
اشاره به اینکه بخش دوم اقدامات الزم برای کاهش نمک مصرفی به صنعت بازمی 
گردد، خاطرنشان کرد: در برخی از صنایع مانند نان های صنعتی میزان نمک بیش 
از ۵۰ درصد، در مورد پنیر ۲۵ درصد و در مورد دوغ ۲۰ درصد کاهش یافته است، 
اما کاهش بیش از این ممکن اســت با عکس العمل منفی مصرف کننده ها همراه 

باشد و صنایع آسیب ببینند.
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دلیل انتخابسمتنام و نام خانوادگی برگزیدهرتبه

انتخاب شخصیت صنعت غذای سال 1398
همانطور که خوانندگان عزیز و محترم ماهنامه صنعت غذا استحضار دارند آقایان غالمعلی سلیمانی بنیانگذار گروه صنایع غذایی 
کاله، مرتضی سلطانی بنیانگذار گروه صنعتی زر ، فردین عالیزاد بنیانگذار گروه صنعتی عالیفرد )سن ایچ(، احمد فتح اللهی رئیس 
هیئت مدیره سبزی ایران ، احمد صادقیان مدیرعامل شرکت تک ماکارون ، مهدی کریمی تفرشی مدیر عامل مجتمع صنایع غذایی 
گلها، علی شریعتی مقدم مدیر عالی گروه بین الملل نوین زعفران، بزرگمهر دادگر مدیر عامل شرکت دوشه آمل  و صمد رسولوی 
بنیس مدیر عامل شــرکت درنا به ترتیب به عنوان شخصیت صنعت غذای سال های ۸۹ و ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ و 
۹۷ برگزیده شدند. امسال هم این ماهنامه قصد دارد باز هم از نظرات شما بزرگواران بهره جوید و شخصیت برتر صنایع غذایی در 

سال ۱۳۹۷ را معرفی نماید.لذا از شما در خواست می شود تا فرم زیر را تکمیل و به دفتر ماهنامه فکس نمایید.
آخرین مهلت ارسال : ۱ اسفند ۱۳۹۸ - شماره فکس: ۲۲۳۲۱۸۶ ۲ - ۰۲۱

تبصره ۱:جدول فوق شــامل سه انتخاب می باشد که انتخاب اول ۱۰ امتیاز ،انتخاب دوم ۷ امتیاز و انتخاب سوم ۵ امتیاز محاسبه 
خواهد شد.بنابراین در انتخاب های خود دقت الزم را مبذول فرمایید.

تبصره ۲: به فرم هایی که پس از تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۸ ارسال می شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

برخی کارآفرینان صنایع غذایی کشور
»ابراهیمی« صباح - »آثاریان« صنایع غذایی مانا - »احتشام« تروند زعفران - »احمدخانلو« صنعت آرد - »اروئی« فرآورده های 
گوشــتی اروئی - »آگاهی« تهران همبرگر )مام( - »بابایی« ســه نان - »بایرامی« بهنوش - »برهانی« تکدانه - »بیوک« داداش 
برادر- »پاینده آزاد« پاکدام پارس - »پیروز حمیدی« کامبیز - »توکلی شانجانی« آی سودا - »ثابت پی« نامی نو -  »جهانگیری« 
پارس اســتا - »خانمحمدی« نان ســحر - »راهب« ایران گالب - »ژائله« شیرین عسل - »ســالک نجات« آناتا - »سحرخیز« 
سحرخیز - »سرمد« افرا - »شانجانی« فرمند - »شکروی« فرآورده های غذایی شکلی - »ضیائیان« صنایع آرد ورامین- »طیبی« 
شهد ایران - »عبداهلل« روژین تاک - »عبدالهی« ســمیه - »عصارزاده گان« آرد جرعه - »فخار« پدر خوب - »فروتن« بنیانگذار 
بهروز - »فهندژ« یک و یک - »فیصل« شاهسوند - »قازاریان« فرآورده های گوشتی رباط کریم - »قدوسی« صنایع شیر ایران - 
»قنبریانس« آندره - »کامرانی« بهفام - »کاوسی« ترخینه - »کریمی« ماسترفوده )بایودنت( - »گرامی« گلستان - »مصطفوی« 
زعفران مصطفوی - »معصومی« تالونگ - »میرسلیمی« فرآورده های روغنی ایران- »میکائیلیان« میکائیلیان - »ناصری« حلوای 

عقاب - »هوشنگ نژاد« مینو - »یزدجردی« آرد تابان - »یزدی« خوشگوار - »یغمایی« چی توز - »نوری نسب« سمیرا و ... 
لیدرهای دیگری نیز در عرصه صنایع غذایی کشور فعال هستند که در صورتی که نام آن ها از قلم افتاده است و خوانندگان محترم 

ماهنامه صنعت غذا آشنایی دارند، می توانند آن اشخاص را به عنوان شخصیت سال انتخاب نمایند.

نام و نام خانوادگی پرکننده فرم:
میزان تحصیالت:

شغل:
امضاء: شماره تماس:         
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نوید مسرت بخش انتصاب شایســته ی حضرتعالی را به عنوان مرد برتر صنایع تبریک عرض نمود و خوشحالیم که از سال ۱۳۷۲ تاکنون شاهد  موفقیت روز افزون شما و رشد 
درنا هستیم و یقین داریم که همچنان محکم و استوار به راهتان ادامه میدهید.

با امید به موفقیت های بیشتر.

مهران قطبی راوندی، مدیر عامل شرکت ویژن پیک

موفقیت تنها با اشتیاق، استقامت، کار سخت و صداقت شکل می گیرد. شما همیشه با این ویژگی ها شناخته می شوید و شایسته موفقیت امروزتان هستید.
با کمال مسرت و افتخار انتصاب مجدد جنابعالي به عنوان شخصیت صنعت غذای سال ۹۷ راکه سمبل بارزی از توانایي های ارزشمند و تالشهای خستگي ناپذیر جنابعالي مي 

باشد تبریک عرض مینمایم . موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان خواستاریم.

شرکت سوپیشی

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

با حکم مدیرعامل صنایع شیر ایران عباس شهسواری مدیر روابط عمومی صنایع شیر شد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا؛ طی حکمی از ســوی مهندس عبداهلل قدوسی ، عباس شهسواری که بیش از ۲۳ است در روابط عمومی پگاه تجربه 

دارد بعنوان مدیر روابط عمومی و امور بین الملل صنایع شیر ایران منصوب و کار خود را آغاز نمود.
قدوسی در مراسم معارفه ضمن تقدیر از نیروهای قدیمی و وفادار به پگاه ، تاکید کرد باید با تالش مضاعف و پاکدستی صنایع شیر به جایگاه باالتری در صنعت 

و بازار دست یابد و روابط عمومی یکی از مهمترین بخشهای این شرکت است.

عباس شهسواری 
مدیر روابط عمومی و 
اموربین الملل صنایع 
شیر ایران )پگاه( شد
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غالمرضــا تاجگردون رئیس کمیســیون 
برنامه، بودجه و محاســبات، عزیز اکبریان 
رئیس کمیســیون صنایع و معادن، محمد 
جواد کولیوند رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی از گروه صنعتی و پژوهشی زر بازدید 

کردند.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا به نقل از روابط عمومی گروه صنعتی و پژوهشی زر، تاجگردون ضمن بازدید از مجموعه های تولیدی و دانش بنیان 
گروه زر گفت: ُحسن مجموعه زر استفاده از تکنولوژی های نو و اندیشه های نو در صنعت ایران است که توانسته متناسب با ذائقه و نیاز جامعه سرمایه گذاری کند. 

مهم ترین خصلت مدیران اصلی این مجموعه  توکل است و بواسطه توکلی که داشتند حتما موفق می شوند.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن اشاره به جایگاه تولید کننده در کشور گفت: در شرایط کنونی اقتصادی کشور باید دست تولیدکنندگان 

و کارآفرینان را بوسید که نمیگذارند زنجیره تولید کشور متوقف شود. 
نماینده مردم گچساران و باشت در پاسخ  به سوالی که چرا با توجه به اهمیت تجربه و دانش کارآفرینان در صنایع مختلف همچنان جای آنها در تصمیم گیری 
طرح های کالن کشور خالی است، گفت : این یک مشکل زیرساختی در کشور است که نقش کارآفرین در چرخه اقتصادی به درستی تعریف نشده است. صنعت 
بانک و یا به عبارتی علم مدیریت ما متناســب با دانش کارآفرینان جلو نرفته است. بانک خودش را یک جزیره می داند و دولت هم همینطور، کارآفرین هم بدون 
این دو نمی تواند خوب کار کند. از این رو، این یک ضعف عمومی در کشور است. تاجگردون در پایان گفت: کارآفرینان روز به روز  به جلو حرکت می کنند و باید 
نقششان را در نهادهای مردمی گسترش دهند و اگر سطوح مدیریت کشور تغییر کند و نوآوران وارد عرصه مدیریتی کشور شوند شاید اتفاق خوبی را شاهد باشیم. 

مهندس عبداهلل قدوسی با دکتررحمانی وزیر صنعت ، معدن و تجارت دیدار و گزارشی از وضعیت شرکت صنایع شیر را ارائه کرد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینیو صنعت غذا، در این دیدار دکتر رحمانی وزیر صنعت ضمن تاکید بر ضرورت توجه به تولید داخل ؛ تولید محصوالت لبنی سالم و 
با کیفیت را بسیار با اهمیت توصیف کرد و  اعالم نمود وزارت صنعت از تولید داخل بخصوص محصوالتی که مصرف آن برای مردم  کشورمان بسیار مهم می باشد 

قطعا حمایت خواهد نمود و تمام تالش وزارتخانه معطوف به حل مشکالت ؛ تسهیل مقررات و رفع موانع خواهد بود .
مهندس قدوسی نیز در این دیدار ضمن ارایه گزارشی از وضعیت تولید و صادرات فراورده های لبنی و جایگاه پگاه در منطقه علیرغم محدودیت های حادث شده 
از تحریم ها پرداخت و دســتاوردهای شرکت صنایع شیر ایران را در راه رونق تولید و اشتغال تشریح نمودند و از وزیر محترم درخواست حمایت های بیشتر برای 

رفع موانع و محدودیت ها به منظور تداوم رونق تولید داشته اند.

دیدار مدیرعامل شرکت صنایع 
 شیر ایران با وزیر صنعت 
معدن و تجارت

 باید دست کارآفرینان
را بوسید که نمی گذارند 

زنجیره تولید کشور 
متوقف شود

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس شورای اسالمی در 
بازدید از گروه صنعتی و پژوهشی زر:
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خبـر

طبق گزارش روابط عمومی گروه شرکت های سحرخیز می توانید با استفاده از انبارهای بورس زعفران سحرخیز، زعفران خود را به محلی امن و در محیطی مطابق 
با استانداردهای روز دنیا نکهداری و در هرزمان بدون مراجعه ؛ نسبت به فرو ش آن اقدام فرمایید. به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا؛ به نقل از روابط عمومی 

گروه سحرخیز؛ فرزاد سحر خیز عضو هیات مدیره گروه شرکت های زعفران سحر خیز اعالم کرد: در حال حاضر انبار بورس سحرخیز مخصوص نگهداری زعفران نگین و  
زعفران پوشال میباشد که انبار زعفران پوشال این شرکت بزرگترین انبار زعفران پوشال ایران می باشد.فرزاد سحرخیز با بیان اینکه ظرفیت کلی انبارهای شرکت سحرخیز 

۷ تن است، افزود: جهت سهولت تحویل زعفران توسط سپرده گذاران محترم امکان ایجاد کد بورسی کارگزاری در محل انبار برای سپرده گذاران زعفران فراهم گردیده است.
همچنین آموزش چگونگی کار انجام معامالت بورس نیز به سپرده گذاران محترم در محل انبار داده می شود.خرید و حمایت مستمر گروه سحرخیز در تابلوی معامالت از 
نمادهای نگین و پوشال و استفاده از اعتبار برند سحرخیز در زمان فروش زعفران سپرده گذاری شده، از جمله مزایای تحویل زعفران به انبار بورس سحرخیز است.به گفته 

عضو هیات مدیره گروه شرکت های زعفران سحرخیز برخی دیگر از ویژگی های مثبت حضور در انبار بورس کاال سحرخیز می باشد:
آموزش و مشاوره کاشت، داشت و برداشت

تخفیف شــهریه ثبت نام در دانشــگاه علمی کاربردی ســحرخیز برای ســپرده گذاران زعفران و وابســتگان را از دیگر مزایای تحویل زعفران به انبار بورس سحرخیز 
 اســت.عالوه بر امــکان مراجعه حضوری جهت ســهولت امــکان نوبت دهی آنالین بــرای تعیین ســاعت و روز مشــخص تحویل زعفران بــه انبار فراهم می باشــد.
عضو هیات مدیره گروه شرکت های زعفران سحرخیز با بیان اینکه حضور زعفران در بورس کاال، موجب افزایش شفافیت در معامالت می شود، گفت: ارتقای وضعیت استانداردهای 
نگهداری و امنیت زعفران، فروش آنالین و صرفه جویی در زمان و هزینه های فرآیند فروش و زمینه سازی برای حضور زعفران ایران در بورس های خارجی، از دیگر ویژگی های 

مثبت حضور زعفران در بورس کاال است.

انبار بورس گروه شرکت های زعفران 
 سحرخیز محلی امن
برای نگهداری زعفران

شرکت دانش بنیان تروند زعفران قاین دهمین حضور خود را در یکصدمین سال برگزاری نمایشگاه مواد غذایی آنوگا-آلمان تجربه کرد.به گزارش ماهنامه کارآفرینی 
و صنعت غذا، دهمین حضور شرکت تروند زعفران قاین مصادف با یکصدمین سال برگزاری نمایشگاه مواد غذایی آنوگا-آلمان همراه شد . نمایشگاهی که بزرگترین و 
 taste یکی از برجسته ترین  نمایشگاه های مواد غذایی جهان بحساب می آید که گرد هم آمدن ۱۹۲ کشور در آن، خود یک رویداد بزرگ است.شعار نمایشگاه آنوگا

the future بود. در همین راســتا شرکت تروند زعفران از محصول فناورانه و نوآورانه خود، اکسترکت زعفران، در این نمایشگاه رونمایی کرد که مورد استقبال 
بازدیدکنندگان قرار گرفت.مهندس احتشــام ، مدیرعامل شرکت تروند زعفران گفت : هدف بزرگ تروند زعفران از ارائه این محصول، ایجاد بازارهایی با ارزش 

افزوده باالتر برای زعفران ایران  و توسعه فرهنگ مصرف و تسهیل مصرف روزانه زعفران به منظور افزایش تقاضا ی با توجه به افزایش سطح زیر کشت است.

 دهمین حضور
 شرکت تروند زعفران قائن

در بزرگترین نمایشگاه جهان- آنوگا 
۲۰۱۹
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دکتر شهبازی استاندار البرز، دکتر حسین فاضلی رئیس کل دادگستری استان البرز و جمعی از مسئوالن قضایی، اجرایی و امنیتی این استان از مجموعه های 
تولیدی، دانش بنیان و طرح های توسعه گروه صنعتی و پژوهشی زر بازدید کردند.

استاندار البرز ضمن اشاره به پیام مثبت بازدید دستگاه های اجرایی و قضایی استان از گروه زر گفت: امروز هم افزایی خوبی در مجموعه استان وجود دارد و اقداماتی 
صورت گرفته که باعث شد در سال گذشته حتی یک مورد تنش در واحدهای صنعتی استان نداشته باشیم. همچنین از ابتدای سال ۹۸ تاکنون ۱٫۱۷ درصد به 

جمعیت استان البرز اضافه شده که نشان می دهد کسب و کاری که توسط آقای سلطانی مدیریت گروه صنعتی و پژوهشی زر ایجاد شده بی تاثیر نبوده است.
شهبازی در ادامه گفت: خدا را شاکرم که انســان های بزرگی همچون آقای مرتضی سلطانی در سرزمین ما هستند. ایشان چندی قبل به عنوان یک کارآفرین 

دلسوز کشور برای مقام معظم رهبری نامه ای نوشتند و اعالم کردند تا سال ۱۴۰۴ در حوزه صنایع تبدیلی، کشور ایران در منطقه اول خواهد بود.
استاندار البرز ضمن بازدید از مگاپروژه در دست ساخت زرکام گفت: مجموعه زر برند ملی،منطقه ای و فرامنطقه ای است. این مجموعه واقعا در سطح کشور کم نظیر است 
 و از مدیریت خوب و شایسته ای برخوردار است. این مدیران رزمندگانی هستند که در جنگ اقتصادی امروز در خط اول تالش می کنند و ما هم لجستیک آنها خواهیم بود.  
حسین فاضلی رئیس کل دادگستری استان البرز نیز در حاشــیه این بازدید گفت: مقام معظم رهبری امسال را به نام رونق تولید نامگذاری کردند و این تکلیفی 

است برای همه دستگاه های کشور که از تولیدکنندگان کشور حمایت کنیم چرا که آنان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند.
رئیس شورای قضایی استان البرز گفت: قوه قضاییه نیز در دوران جدیدش نگاه حمایتی به تولیدکنندگان دارد و از تولید حمایت جدی می کند. آیت اهلل رئیسی 
ریاست قوه قضاییه بارها تاکید داشته اند که کار تولید نباید متوقف شود و موانع جاری بر سر راه تولید باید برداشته شود. از این رو اقدامات دادگستری در جهت 

حل مشکالت واحدهای مختلف تولیدی است.
رئیس دادگستری البرز ضمن اشاره به اشتغالزایی گسترده مگاپروژه زرکام در کشور گفت: ما قطعا از طرح های اشتغالزایی حمایت ویژه می کنیم چرا که باالترین 
آمار زندانیان ما مربوط به موضوعات ســرقت و مواد مخدر بوده که پیامد بیکاری در جامعه است. وی گفت: دستگاه قضایی در کنار سایر مدیران اجرایی استان و 
مدیران دستگاه های مختلف مصمم است در راستای اجرای برنامه های کالن قوه قضاییه و سیاست های آن در خصوص حمایت از تولید، حمایت از سرمایه گذاری 

و فعالیت های اشتغالزا، موانع تولید را از سر راه بردارد و از تولیدکنندگان کشور حمایت قضایی و حقوقی داشته باشد.
مرتضی سلطانی بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر نیز با اشاره به فهم ادبیات تولید و نقش آن در اقتصاد کشور گفت: واحدهای تولیدی در کشور پیوسته باید 

به دنبال توسعه باشند چرا که در اینصورت اقتصاد کشور رشد خواهد کرد.
وی گفت: تولیدکننده های ایرانی به این موضوع باید توجه کنند که سهم نیروی انسانی در بهره وری و تولید در هر مجموعه ای باالی ۹۰% است . چرا که شما 

بهترین تکنولوژی دنیا را هم که بکار بگیرید چنانچه نیروی انسانی با شما همراه نباشد موفقیتی حاصل نمی شود.
در آخر سلطانی پروژه زرکام را نقطه عطف صنایع تبدیلی در کشور دانست و گفت: با مطالعات هدفمند و اقدامات گسترده ای که در این حوزه توسط متخصصان 
جوان گروه زر صورت گرفته اســت، این مژده را خدمت مردم عزیز سرزمینمان می دهیم که به یاری خداوند متعال تا سال ۱۴۰۴ کشور ایران در منطقه در رتبه 

نخست خواهد بود.

قوه قضاییه نیز در 
دوران جدیدش 

نگاه حمایتی به 
تولیدکنندگان دارد

رئیس شورای قضایی استان 
البرزدربازدید از گروه صنعتی زر:
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خبـر

شرکت پگاه فارس برای چهارمین سال بعنوان واحد نمونه کشور و همچنین مدیر کنترل کیفی آن بعنوان مدیر نمونه انتخاب شدند. 
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، همایش گرامیداشــت روز جهانی استاندارد که با حضور معاون اول رییس جمهور؛ وزیرصمت؛ معاون رییس جمهور 
ومدیرعامل سازمان ملی استاندارد کل کشور و جمعی ازمسیولین کشوری درسالن اجالس سران برگزار گردید، شرکت شیرپگاه فارس نیز بعنوان واحد برگزیده 

استاندارد درسطح ملی ومهندس لیال قاسمی بعنوان مدیر کنترل کیفی نمونه کشوری معرفی ولوح وتندیس مراسم را دریافت نمودند. 
گفتنی است شرکت شیر پگاه فارس تنها واحد برگزیده استاندارد کشوری در صنایع استان فارس نیز به شمار می آید.

 پگاه فارس سرآمد در استاندارد کشور
پگاه فارس برای چهارمین سال واحد 

نمونه استاندارد کشور شد

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اتخاذ تدابیری برای آغاز به کار روغن نباتی جهان، خبر داد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، »کریم یاوری« با اشــاره به تعطیلی کارخانه روغن نباتی جهان گفت: در آینده نزدیک شاهد شروع تولید 

در این بنگاه اقتصادی خواهیم بود. این بنگاه اقتصادی که به دالئل مشکالت ناشــی از تحریم ها و کمبود مواد اولیه و نقدینگی مدتی تعطیل بوده بزودی 
فعالیت تولیدی خود را از سر خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه در این بنگاه اقتصادی حدود صد کارگر مشغول به کار هســتند، گفت: تمام کارگران با همکاری موثر در جریان راه اندازی بنگاه و بازسازی و 
به روزرسانی دستگاه ها و ماشین آالت مشارکت می کنند.

مدیرکل حمایت از مشــاغل  و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: حدود سه هزار تن مواد اولیه )روغن خام( به کارخانه وارد شده تا پس از 
بازسازی دستگاه ها تولید در بنگاه به جریان درآید.

وی افزود: در شرایط کنونی فعالیت دو چندان کارگروه های تسهیل  و رفع موانع تولید، در استان ها مورد انتظار است. چنانچه این کارگروه ها موانع تولید استان ها 
به ریاست استانداران جلسات را در محل فعالیت بنگاه های اقتصادی با حضور نماینده کارگران و کارفرمایان برگزار کنند کارگشا  و اثر بخش تر خواهد بود.

از سوی کریم یاوری؛ تدابیر الزم برای 
راه اندازی مجدد تولید در روغن نباتی 
جهان تشریح شد
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  دبیر انجمن صنایع لبنی ایران گفت: صنعت لبنیات 
ایران با ورودی ســاالنه بیش از هفت میلیون تن شیرخام، 
آمادگی تامین شیرمدارس سراســر کشور به هر میزان که 
توافق شــود را دارد. رضا باکری با بیان این که ســاالنه در 
کشور بیش از ۱۰ میلیون تن شیرخام تولید می شود، افزود: 
در صورت تامین اعتبار و توافق وزارت آموزش و پرورش با 
صنعت لبنیات به طور حتم شــیر کیفی در اختیار مدارس 
سراسر کشــور قرار خواهد گرفت.وی اظهار داشت: درحال 
حاضر انواع شــیر و فراورده های لبنی مــورد نیاز با بهترین 
و مجهزترین دستگاه ها و تکنولوژی روز تولید و در اختیار 
مصرف کنندگان داخلی و خارجــی قرار می گیرد.باکری با 

بیان این که اکنون ۹۰ درصد فراورده های لبنی کشــور به 
مصرف داخلی می رسد و  تنها ۱۰ درصد آن صادر می شود، 
تصریح کرد: سال ۹۶، ۴۷۵ هزارتن انواع فراورده های لبنی به 
ارزش ۸۳۰ میلیون دالر به کشورهای هدف صادر شده بود 
که این میزان در سال ۹۷ به  ۳۹۸ هزارتن انواع فراورده های 
لبنی به ارزش ۷۷۳ میلیون دالر رســید.وی با بیان این که 
هنوز آمار صادرات ۶ ماهه صنعت لبنیات توســط گمرک 
جمهوری اســالمی ایران اعالم نشده اســت، گفت: به نظر 
می رسد به دلیل شــرایط تحریم ها میزان صادرات صنعت 
لبنیات نسبت به مدت مشابه سال گذشته با اندکی کاهش 

روبرو شده باشد.

دبیر انجمن صنایع لبنی ایران:

همکاری محققان ایرانی و آلمانی

صنعت لبنیات آماده تامین شیر مدارس است

ین چالش صنعت غذایی برای رفع بزرگتر
  محققان کشــور اخیرا با اجرای طرح مشترکی با موسسه ماکس پالنک 
آلمان موفق به ارائه راهکاری برای یکی از چالش های صنایع دارویی و غذایی 

شدند.
دکتر ســمیرا یگانه زاد از محققان طرح در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه 
اجرای این طرح بر اســاس نیاز واحدهای صنعتی بوده است، گفت: واحدهای 
صنعتی فرآوری ســفیده تخم مرغ )آلبومن( با چالش هایی برای کف کنندگی 
سفیده تخم مرغ روبرو هســتند و از ما درخواست کردند تا نسبت به رفع این 

مشکل اقدام کنیم.
یگانه زاد کاربرد ســفیده تخم مرغ را در صنایع غذایی و دارویی دانســت و 
یادآور شــد: ســفیده تخم مرغ مهمترین عامل کــف زا در محصوالت غذایی 
است و بر اســاس مطالعات انجام شــده یکی از بزرگترین چالش های صنایع 
غذایی، کاهش کف و ویژگی های عملکردی ســفیده تخم مرغ پس از خشک 

کردن و فرآیند پاستوریزاســیون این ماده اســت.وی با اشاره به اهمیت 
ماندگاری خاصیت کف کنندگی ســفیده تخم مرغ 

برای واحدهای صنعتی، اظهار کرد: این امر 
کیفیت محصوالت صنایع غذایی مانند 

انواع کیک ها و ســایر فرآورده های 
غذایی را تحت تاثیر قرار می دهد.

یگانه زاد در این بــاره توضیح داد: 
ســفیده تخم مرغ در زمان انجام 

فرآیندهــای پاستوریزاســیون به 
دلیل از بین رفتن پروتئین ها قابلیت 

کف کنندگی آن از بین می رود و از این 
رو واحدهای قنادی و شیرینی پزی از این 

محصوالت خریداری نمی کنند که این امر خســارات هنگفتی را به واحدهای 
فرآوری سفیده تخم مرغ وارد می کند.

عضو هیات علمی موسسه پژوهشــی علوم و صنایع غذایی، پاستوریزاسیون 
ســفیده تخم مرغ را یک فرآیند اجباری در واحدهای فرآوری دانست و خاطر 
نشان کرد: بر این اساس مطالعات مشترکی را با موسسه ماکس پالنک آلمان در 
قالب اجرای رساله دکتری اجرایی کردیم که بخشی از این مطالعات در موسسه 

ماکس پالنک انجام  شد.
یگانه زاد با اشــاره به راهکارهای رفع چالش ماندگاری کف کنندگی ســفیده 
تخم مرغ خاطر نشان کرد: برای این منظور آزمون های اولیه از میان مواد فعال 
سطحی که انجام شــد، عصاره “چوبک” و “صمغ فارســی” به دلیل دارا بودن 
خواص شیمیایی به عنوان موادی با عملکرد باال در PH های قلیایی برای بهبود 
ویژگی های رئولوژیکی سطحی استفاده شد.به گزارش ایسنا، این مطالعات در 
قالب رساله دکتری با عنوان “افزایش حجم و پایداری کف سفیده 
تخم مرغ” از سوی محسن دبستانی و به راهنمایی 
دکتر ســمیرا یگانه زاد عضــو هیات علمی 
موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 
در این موسسه اجرایی شد که بخشی 
از مطالعات در موسسه تحقیقاتی 
ماکس پالنک اجرایی شد. در این 
مطالعات راهکار فناورانه برای یکی 
از بزرگترین چالش های صنایع غذایی 
ارائه شد.در جلسه دفاع از این رساله 
دکتر “رینهارد میلر” اســتاد راهنمای 

دوم این رساله از آلمان نیز حضور داشت.
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با کسب سه واحد نمونه کشوری و دریافت اولین گواهینامه حالل در صنعت غذای کشور در مراسم روز جهانی استاندارد

رکورد شکنی شرکت صنایع شیر ایران )پگاه(

به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت 
غذا، مراســم روز ملی استاندارد با حضور 
معاون اول رئیس جمهــور ، وزیر صنعت 
، معــدن و تجارت، رئیس ســازمان ملی 
استاندارد و سایر مسئولین کشوری برگزار 
شد و شرکتهای پگاه فارس ، پگاه کرمان 
و پگاه اصفهان از شــرکت صنایع شــیر 
ایران موفق به کسب تندیس وتقدیرنامه 
بعنوان واحد نمونه کشوری شدند، ضمن 
اینکه شرکت پگاه تهران هم بعنوان تنها 
شــرکت حاضر در مراسم موفق به کسب 
گواهینامه حالل  از سازمان ملی استاندارد 
شد و گواهینامه خود را از دست احسان 
اوود دبیرکل اســتاندارد و اندازه شناسی 
جهانی دریافت کرد . این در حالیست که 
شرکت پگاه تهران تنها شرکت در حوزه 
مواد غذایی است که به این افتخار دست 

می یابد.

گفتنی اســت در این مراســم همچنین در بخش 
تقدیر از مدیران کنتــرل کیفی از خانم مهندس لیال 
قاسمی مدیر کنترل کیفی شرکت پگاه فارس تقدیر 
شد. از دیگر افتخارات شرکت صنایع شیر ایران در این 
مراسم  دربین کمیته های متناظر استاندارد ، شرکت 
پگاه که بعنوان نایب رئیس کمیتــه میکروبیولوژی 
می باشــد بعنوان کمیته متناظر برتر معرفی شــد 
.در حاشــیه این مراســم دکتر ابراهیمی مدیرعامل 
شــرکت پگاه کرمان در گفتگو با اگروفودنیوز، اظهار 
کرد : شرکت پگاه کرمان از ســال ۱۳۶۰ تاسیس و 
بعنوان بزرگترین واحد لبنی جنوب شرق کشور می 
باشــد ، ابراهیمی افزود : پگاه کرمــان روزانه بالغ بر 
۱۷ تن صادرات دارد که این صادرات به کشــورهای 
قطر،کویت،افغانستان،پاکســتان صورت می گیرد و 
همچنین بــزودی محصوالت این شــرکت به عمان 
نیز صادر می شــود. وی افزود: پگاه کرمان با رعایت 
الزامات اســتاندارد و عدم انطباق و بــا محصوالت با 

کیفیت موفق شد جز شرکتهای نمونه استاندارد باشد 
، مدیرعامل پگاه کرمان ادامه داد : در طول یکســال 
۸۳ بار از محصوالت این شــرکت نمونه برداری شده 
که هیچ عدم انطباقی در این زمینه ثبت نشــد.دکتر 
ابراهیمی از ثبت دو اختراع و محصول جدیدی شیر 
پسته و خامه پسته در شرکت پگاه کرمان خبر داد و  
تولید محصوالت فراسودمند سینبیوتیک ) متشکل از 
پروبیوتیک و پری بیوتیک( را از جمله دستاوردهای 
این شرکت عنوان کرد.مهندس باغبانباشی، مدیرعامل 
شرکت پگاه فارس نیز در گفتگو با پایگاه خبری صنعت 
غذا و کشاورزی ، ممیزی و نظارت سختگیرانه ارگان 
های نظارتی بر بحث کیفیت مواد غذایی را باعث رشد 
صنعت و آرامش مصرف کننده دانست و گفت شرکت 
پگاه فارس بزرگترین و قدیمــی ترین واحد لبنی در 
استان فارس و جنوب کشــور می باشد که تاریخ ۵۵ 
ساله دارد که روزانه ۵۵۰ تن شیرخام مصرف کرده و 

از نظر کیفیت در سطح باالیی برخوردار است . 

تقدیر از شرکت پگاه اصفهان

عکس یادگاری مدیران شرکت پگاه با کسب سه عنوان نمونه کشوری و یک گواهینامه بین المللی حالل و مسئول کنترل کیفی نمونه 

تقدیر از مدیر کنترل کیفیت شرکت پگاه فارس 
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مراسم روز ملی استاندارد با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزارشد و شرکت صنایع شیر 
ایران با کسب سه تندیس واحد نمونه کشوری و یک گواهینامه بین المللی حالل برای اولین بار 

در بین شرکت های صنایع غذایی کشور  رکورد دیگری به نام خود ثبت کرد.

وی افزود شرکت پگاه فارس برای چهارمین سال بعنوان 
واحد نمونه کشــور انتخاب می شــود و در سال جاری هم 
شــرکت پگاه فارس و هم مدیر کنتــرل کیفی ) مهندس 
لیال قاسمی( بعنوان شــرکت و مدیر نمونه انتخاب شدند.
باغبانباشــی پایبندی به تعهدات شرکت، مشتری مداری، 
نوآوری، دانش محور بودن،بروز بودن را از عوامل موفقیت و 
سرآمد بودن شرکت پگاه فارس دانست.مدیرعامل شرکت 
پگاه فارس ادامه داد: از ۹۵ نمونه برداری که از سوی سازمان 
ملی اســتاندارد از محصوالتمان در کل سال انجام شده بود 
کامال سربلند بودیم و این نشان دهنده استمرار کیفیت در 
یک واحد تولیدی اســت .مهندس باغبانباشــی افزود : در 
حال حاضر ۱۲۴ پروانه بهداشت، ۲۰ پروانه کاربرد عالمت 
استاندارد ، ۱۷ اســتاندارد اجباری و ۳ استاندارد تشویقی 
داریــم که در این آخری بی رقیب هســتیم .باغبانباشــی 
صادرات شرکت پگاه فارس را به کشورهای عراق، افغانستان، 
 ir عنوان کرد و گفت با اخذ کد CIS پاکستان و کشورهای
اولین شرکت صنایع لبنی بودیم که مجوز صادرات به روسیه 
را گرفت.وی افزود : پــگاه فارس در بخش آموزش ۱۱۰۰۰ 
ســاعت آموزش در سال گذشته داشــته است و همچنین 
قرارداد با مراکز علمی و دانشگاهی جهت ثبات کیفیت داشته 
است دکتر میر، مدیرعامل شرکت پگاه تهران نیز که بعنوان 
تنها شــرکت در حوزه مواد غذایی موفق به کسب نشان و 
گواهینامه حالل شد در حاشیه مراسم روز ملی استاندارد به 
اگروفودنیوز گفت : دریافت این نشانها نمونه بارزی از اعتقاد 
راسخ شرکت به اعتالی برند معظم پگاه بوده و موید این امر 
است که پگاه تهران این امر مهم را همواره را سرلوحه امور 
خود قرار داده است و به این راه پر عزت ادامه خواهد داد .  وی 
افزود : شرکت پگاه تهران قدیمی ترین کارخانه صنایع لبنی 
در کشور است که انواع محصوالت لبنی ، پاستویزه،استریل، 
طعم دار ،پودری مثل کاپاچینو،شیرخشــک ،شــیرقهوه ، 
مالتودکسترین و… تولید می کند که در مجموع بالغ بر ۶۰ 
محصول مختلف در سایزهای مختلف در این زمینه تولید 
می کند . وی افزود: این شرکت از سال ۱۳۳۶ تاسیس و از 
همان زمان با ظرفیت ۲۰۰ تن آغاز کرد و در دهه های ۵۰ 
و ۶۰ کارخانه های دیگر به آن اضافه شد و روزانه ۷۰۰ تن 
شیر یارانه ای تولید می کرد. مدیرعامل پگاه تهران افزود : این 
شرکت هر ساله جز برترین های کشور در زمینه های مختلف 
از جمله استاندارد، صادرات، کیفیت و حالل و… بوده و از 

شرکتهای پرافتخار کشور در این زمینه محسوب می شود.

دریافت گواهینامه بین المللی حالل توسط شرکت پگاه تهران 

تقدیر از شرکت پگاه فارس

تقدیر از شرکت پگاه کرمان
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خبـر

اهداء اولین جایزه ملی نظام بهداشت 
و ایمنی کانادا به یک ایرانی

  نظام بهداشــت و ایمنی کانادا اولین جایزه ملی خــود را به مهندس ابراهیم 
نوروزی داد، این جایزه از بین بیش از ۵۳۰۰ عضو رسمی و قسم خورده خود در مراسم 

سالیانه بهداشت و ایمنی کانادا در تورنتو به ایشان تقدیم شد.
به گزارش ماهنامه صنعت غذا و کشــاورزی در این مراســم از خدمات حرفه ای، 
تخصصی، اجتماعی و کاری ایشان و همچنین به پاس فعالیت های داوطلبانه در جهت 
ارتقاء و پیشبرد این نظام در طی مراسمی تقدیر بعمل آمد و جایزه ملی نظام بهداشت 

و ایمنی کانادابه ایشان اهدا گردید.
گفتنی است که عمده فعالیت نظام بهداشــت و ایمنی کانادا در جهت محافظت و 
ترویج ایمنی از انسانها و محیط زیست می باشد.نظام بهداشت و ایمنی کانادا در چهل 
سال گذشته توانسته تعداد اعضای رسمی خود را به بیش از ده برابر برساند که یکی 
از استانهای پیشرو در این زمینه استان کبک است که در این سالها افزایش چشمگیر 

اعضای رسمی خود را در این سازمان شاهد بوده.
مهندس ابراهیم نوروزی که ریاست این سازمان را در طول ۲۵ سال گذشته برعهده 
داشته از چهره های شــاخص و پر اهمیت در نظام بهداشت و ایمنی کانادا به شمار 
می رود.الزم به توضیح اســت که مراحل این نظام جهت پذیرش تقاضای اولیه و پر 
کردن فرمهای مربوطه می باشد که پس از آن بررسی توسط کمیته های فنی و استانی 
توسط دو نفر از اعضای رســمی نظام صورت می گیرد و پس از آن امتحانات کتبی و 

اعطای حق امضاء و عضویت در این نظام می باشد.
 اعضای نظام بهداشت و ایمنی کانادا را چه کسانی تشکیل می دهند؟

اعضای این نظام می توانند از کلیه رشته های علوم، مهندسی، حقوق، پیراپزشکی و 
علوم انسانی باشند و باید دارای حداقل مدارک تحصیلی لیسانس  و گواهینامه های 
مختلف تخصصی پس از اتمام تحصیالت و سابقه کاری مرتبط باشند.گفتنی است که 
سابقه کاری می بایست حداقل چهار سال بصورت تخصصی باشد که محتوای بیش از 
۵۰درصد آن در بهداشت و ایمنی باشد.این اعضا هر پنج سال می بایستی ۲۵ واحد 
تحصیلی را پشت ســر بگذارند و یا معادل آن در امور تخصصی شاغل باشند.دروس 
امتحانات کتبی و مصاحبه شامل علوم مدیریت ایمنی، مقررات حقوقی و محیط زیست 
و کار، جلوگیری از خطرات شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیک و نیز روانی در محیط کار 
می باشد.از دیگر موارد می توان به مبارزه با آتش سوزی و مهار کردن آن و جلوگیری 
از آن، بهداشت صنعتی، ارگونومیک اشاره داشــت. الزم به توضیح است که حضور 
مهندس نوروزی فرصتی شد که انجمن علوم تغذیه و صنایع غذایی ایرانیان کانادا که 
در شهر تورنتو مستقر است از ایشان دعوت رسمی جهت برگزاری یک کارگاه آموزشی 
بعمل آورد که این کارگاه در ســالن North York Civic Centre با استقبال 

فراوانی از متخصصین این رشته برگزار گردید.

  جلسه برترین های صنایع غذایی کشور به میزبانی امیرحسین 
شقاقی، مدیرعامل گروه شــیرین نوین و به دعوت غالمعلی سلیمانی 
رئیس گروه کاله و هماهنگی دکترحسینی موسس و عضو هیئت مدیره 
انجمن علوم و صنایع غذایی برگزار شد.به گزارش ماهنامه کارآفرینی 
و صنعت غذا، دراین جلسه که در رستوران کایا و در مرکز سانا سنتر 
برگزار شده بود، آقایان غالمعلی سلیمانی )کاله(،مجید راهب )ایران 
گالب( ، احمد فتح اللهی)سبزی ایران(، مرتضی سلطانی )گروه صنعتی 
زر( ،امیر حسین شقاقی )شــیرین نوین(،علی شریعتی مقدم )نوین 
زعفران( ،امیررضا ثابت پی )نامی نو(،محمد اسماعیل قدس)دلپذیر(، 
مهدی خان محمدی )گروه صنعتی نان ســحر( ،حمید فهندژ)گروه 
صنعتی یک و یک(،مناقبــی )داماد مرحوم عســگر اوالدی( محمد 
حسن شمس فرد )شرکت حساس( و رضایی)مالک بزرگترین دامداری 
خاورمیانه(،ابوالفضل پایداری )لبنیات میهن(، دکتر محمد حســینی 
)انجمن علوم و صنایع غذایی ( تشکیل و به یاد مرحوم اسداهلل عسگر 
اوالدی و شاهرخ ظهیری فاتحه ای قرائت شد،ضمنا آقایان یونس ژائله 
)شیرین عسل(،فردین عالیزاد)ســن ایچ( و مسعود یزدی)خوشگوار( 

بعلت مسافرت در این جلسه حضور نداشتند.

ین های  جلسه برتر
صنایع غذایی برگزار شد
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در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی آنوگا کلن آلمان مطرح شد:

یه گسترش فرصت های همکاری ایران و سور

تمایل آلمان برای همکاری با ایران در حوزه صنایع غذایی

  امضای ســند راهبردی همکاری بین ایران 
و سوریه پس از سرنگونی داعش و برقراری امنیت 
نسبی در این کشور فرصتی را برای حضور بازرگانان 
و تجار ایرانی در این کشور و گسترش همکاریهای 
دو جانبه فراهم کرد. حضور ایــران در پروژه های 
بازسازی این کشور و فعال سازی زیرساخت های 
چرخه تولید در سوریه با محوریت بخش خصوصی 
از جمله فرصت های مشارکت ایران در این کشور 
و استفاده از فرصت های بالقوه تجاری و اقتصادی 

در سوریه است.
خدمات فنی و مهندســی، صنعتی، کشاورزی، 
 مواد غذایی و دارویی، سرمایه گذاری در پروژه های 
بر زمین مانده سوریه، ساختمان سازی، پل سازی، 
حمل و نقل، احداث نیروگاه  از مهمترین زمینه های 
ورود فعاالن بخش خصوصی و ســرمایه گذاری در 

این کشور است.
اما حضور فعاالن بخش خصوصی در ســوریه و 
گسترش صادرات به این کشور پیش نیازهایی را می 
طلبد که متاسفانه محدودیت های موجود موانعی 
را بر سر راه بهره مندی از فرصت های ایجاد شده 

قرار داده است.
عدم امکان نقل و انتقاالت پولی، چالش های موجود 
در مسیر صادرات کاالهای ساخته شده، هزینه های 
سنگین حمل و نقل، نبود خط اعتباری مناسب و 
اجرا نشدن توافق تجارت آزاد با سوریه از مهم ترین 
عوامل محدودکننده ای است که باعث شده تجار و 
سرمایه گذاران ایرانی نتوانند حضور تاثیرگذاری در 
پروژه های اقتصادی سوریه در قالب  ساخت و ساز، 

بازســازی و افزایش حجم مبادالت تجاری داشته 
باشند.

نبود خــط اعتبــاری مناســب و اجرا نشــدن 
توافق تجارت آزاد با ســوریه مشــکالت زیادی را 
به بازرگانــان وارد کرده اســت.  راه زمینی برای 
انتقال کاال به سوریه بســیار محدود است، باید از 
مسیر کشتیرانی برای حمل کاالها استفاده کنند 
که این روش انتقال کاال هزینه هــای باالیی را به 
بازرگانان تحمیل کرده است. همچنین تجار ایرانی 
نمی توانند پول محصوالت صادراتی خود به سوریه 

را به سهولت دریافت کنند.
آنچه مســلم است برای گســترش همکاریهای 
تجاری دو کشور الزم است سوریه علیرغم تحریم 
های موجود گام های موثری در راستای رفع موانع 
از جمله تسهیل نقل و انتقاالت پولی و بانکی و نیز 
اجرایی نمودن توافق تجارت آزاد ایران با ســوریه 
بردارد. همچنین  معافیت هــای مالیاتی می تواند 
مشوقی برای سرمایه گذاران در اقتصاد این کشور 
باشد.راه اندازی اتاق مشترک ایران و سوریه میتواند 
گام موثری در راســتای بازســازی زیرساختهای 

تخریب شده در این کشور باشد.
در حال حاضر سوریه نیازهای متعددی دارد که 
شرکت های ایرانی می توانند آنها را بر طرف کنند. 
سوریه فرصت مناسبی برای صادرات مجدد است  و 
در این حوزه سوریه کشور ارزانی به شمار می رود که 
فعاالن اقتصادی ایران می توانند از آن بهره ببرند. 

شناسایی فرصت های تجاری در سوریه و پروژه 
های موجود برای سرمایه گذاری و نیازهای کاالیی 

و زیرساختی این کشور از نکات بسیار مهمی است 
که تجار و فعاالن اقتصادی باید بطور کارشناســی 
شده به آن اهتمام بورزند تا بتوان از پتانسیل های 
بالقوه این کشور جهت گسترش مناسبات تجاری و 

نیز رشد و توسعه اقتصادی کشور بهره برد.

  مدیر فدراسیون صنایع غذایی و نوشیدنی آلمان 
در دیدار با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان 
در نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی آنوگا کلن آلمان با 
اظهار تمایل این کشور برای همکاری بیشتر با ایران در 
حوزه صنایع غذایی، از پیشنهادات طرف ایرانی در این 
زمینه نیز استقبال کرد.به گزارش ماهنامه کارآفرینی 
و صنعت غذا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران در این دیدار از شرکت های 
آلمانی برای حضور در نمایشگاه های مواد غذایی ایران و تشکل های مرتبط دعوت 
کرد.c پیشنهاد برگزاری نمایشگاه اختصاصی ماشــین آالت و تجهیزات صنایع 
غذایی آلمان در سایت نمایشــگاهی ایران را نیز مطرح کرد.اولیور کلش – مدیر 

فدراسیون صنایع غذایی و نوشیدنی آلمان – نیز با اعالم اینکه این کشور به برخی 
محصوالت غذایی و مواد اولیه ایران نیاز دارد، گفت: در این زمینه می توان ارزش 
افزوده بیشتر برای محصوالت ایرانی قائل شد.گفتنی است هیأت ایرانی متشکل از 
بهمن حسین زاده – مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران -، 
حسین پیرموذن – عضو هیات مدیره شرکت نمایشگاه های بین المللی ایران -، 
مهدی بابا کاظمی – سرکنســول ایران در فرانکفورت – و مرتضی دیالن – مدیر 
بازاریابی و سرمایه گذاری و مدیر غرفه جمهوری اسالمی ایران در نمایشگاه جهانی 
آنوگا ۲۰۱۹ آلمان – حضور یافتند.نمایشگاه مواد غذایی آنوگا معتبرترین نمایشگاه 
مواد غذایی جهان است که ساالنه در شهر کلن با حضور هزاران شرکت کننده از 
سراسر دنیا برگزار می شود. غرفه جمهوری اسالمی ایران نیز از ۹ دوره قبل در این 

نمایشگاه حضور یافته و میزبان شرکت های مواد غذایی ایرانی است.

دکتر مهــدی کریمی تفرشــی رئیس 
هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت 
جوانان تهران، رئیس هیات مدیره تعاونی 
تولید کننــدگان محصوالت غذایی، عضو 
هیات مدیره کنفدراســیون صنعت ایران، 
نائب رئیس هیات مدیــره انجمن علوم و 
فناوری غالت ایران، مشاور عالی در کمیته 
فناوریهای نو کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اســالمی، کارآفرین برتر 

جهان اسالم
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خبـر

  دومین نمایشــگاه تخصصی معرفی توانمندی های قنادان ایران با حضور 
زنجیره های تامین و توزیع در هتل المپیک تهران برگزار شد.

رئیس اتحادیه صنف دارندگان قنادی، شــیرینی فــروش و کافه قنادی تهران 
گفت: دومین نمایشگاه توانمندی قنادان ایران که در آن به روش ها، اصول، مدل 
ها، مزه ها، اشــکال و… در پیدایش انواع شیرینی، شکالت و کیک های قنادان 
متبحر در کشور پرداخته می شود برگزار شد. علی بهرمند افزود: در این نمایشگاه 
محصول های مرتبط با قنادی در مجموعه نمایشگاه های هتل المپیک واقع در ضلع 
غربی ورزشگاه آزادی و در زمینی به مساحت حدود سه هزار متر مربع با ۶۰ غرفه در 
سه سالن از ۲۳ تا ۲۶ مهرماه سالجاری برای عالقه مندان به نمایش گذاشته شد.

وی هدف از برگزاری نمایشگاه قنادان را رونق تولید، ایجاد بسترهای الزم برای 

خوشه صادراتی، ایجاد تعامل و تبادل افکار و اطالعات بین شاغالن این صنف در 
سطح کشور برشمرد.

بهرمند با بیان اینکه بازدید از این نمایشگاه برای عموم شهروندان آزاد بود، تصریح 
کرد: در بخش محصول های نهایی شکالت، گز، سوهان و انواع شیرینی استان تهران 

و برخی از استان های دیگر به نمایش درآمده است.
وی در خصوص صادرات محصوالت قنادی نیز گفت: در صورتی که معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت کشور و رئیس توسعه تجارت زمینه  صادرات این محصول 

ها را برای فراهم کند ما برای کشور ارزآوری می کنیم.
بهرمند افزود: شــیرینی های خشــک که برای طوالنی مدت مــی توان آنها 

را نگهداری کرد قابل صادرات است.

معرفی توانمندی های قنادان ایران برگزار شد
دومیـن

نمایشگاه تخصصی
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سیداحمد حسینی، سرکنسول ایران در جمهوری خودمختار نخجوان با یونس ژائله، رئیس 
اتاق تبریز دیدار و درباره زمینه گسترش تجارت با جمهوری خودمختار نخجوان گفت وگو کرد.
یه گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا،رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
تبریز در دیدار با سرکنســول ایران در جمهوری خودمختار نخجوان درباره راهکارهای توسعه 

روابط اقتصادی با این جمهوری گفت وگو کرد.
یونس ژائله با اشــاره به اهمیت همکاری های دو جانبه با کشــورهای همسایه از سرکنسول 
ایران در جمهوری خودمختار نخجوان خواست برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری استان 
آذربایجان شرقی با این جمهوری، بسترهای الزم برای دیدارهای دو جانبه و ایجاد مرکز تجاری 

را فراهم کند.
او شــناخت وضعیت موجود جمهوری خودمختار نخجوان برای تأمیــن نیازهای بازار آن و 
سیاست گذاری برای گسترش روابط دو جانبه را یکی از اقداماتی عنوان کرد که در توان مسئوالن 
دستگاه دیپلماسی است و گفت: همکاری اتاق های بازرگانی با مسئوالن دیپلماسی کشور امکان 

حضور مؤثر و مستمر در بازارهای جهانی و منطقه ای را فراهم می کند.
رئیس اتاق تبریز پیوستن ایران به کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا را از دیگر فرصت های 
مناسب اقتصادی برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای عضو این اتحادیه خواند.
در ادامه، سیداحمد حسینی سرکنســول ایران در جمهوری خودمختار نخجوان با تأکید بر 
دیدگاه مثبت دولت و شهروندان این جمهوری خودمختار در راستای گسترش روابط دو جانبه 
با ایران، از رئیس اتاق تبریز خواســت تا امکان حضور مستمر هیات های تجاری و اقتصادی دو 

کشور، در تبریز و نخجوان را با هدف گسترش همکاری های دو جانبه را مهیا کند.
رضا کامی دبیر هیات رئیسه اتاق تبریز نیز با اشاره به اهمیت گسترش روابط اقتصادی و تجاری 
اســتان و جمهوری خودمختار نخجوان، اظهار امیدواری کرد: دیپلماسی اقتصادی با حمایت 
همه جانبه دستگاه دپیلماسی کشور در خدمت توســعه روابط تجاری با همسایگان قرار گیرد 
و از این مسیر امکان گسترش روابط اقتصادی و تجاری اســتان آذربایجان شرقی و جمهوری 

خودمختار نخجوان بیش ازپیش مهیا شود.
او احیای مسیرهای ترانزیتی بین دو کشــور ایران و جمهوری خودمختار نخجوان را از دیگر 
موارد قابل تأمل مسئوالن ارشد دو کشور و فعاالن اقتصادی دانست و افزود: استفاده از مسیرهای 

ترانزیتی این جمهوری می تواند در توسعه اقتصادی استان و کشور نقش مؤثری داشته باشد.

دیپلماسی اقتصادی در خدمت توسعه 
وابط تجاری با همسایگان قرار گیرد ر

یونس ژائله در دیدار با سرکنسول ایران در جمهوری خودمختار نخجوان:

۴ مؤلفه در بحث 
یکپارچگی غذا

ح است در ایران مطر
  نیــره پیروزبخت گفت: 
ایــران بیــش از کیفیــت یا 
بی کیفیتی غذا از ارتکاب تقلب 
در زنجیره هــای غذایــی رنج 
می برد.نیــره پیروزبخت رئیس 
سازمان اســتاندارد در همایش 
ملی روز دامپزشکی با اشاره به 
اینکه از دیرباز در کشــورهای 
مختلف به ویژه کشور ما به دامپزشکی پرداخته شده است، اظهار 
کرد: اگر سازمان دامپزشکی را در یکپارچگی غذا بررسی کنیم، 
در سال های اخیر مفاهیم مختلفی همچون امنیت غذا، ایمنی غذا، 
کیفیت و اصالت غذا مطرح شده است و باید به سمت و سویی 
رویم که با همکاری یکدیگر مشکالت را از سر راه برداریم.او افزود: 
در سازمان ملی استاندارد بحث یکپارچگی غذا مورد توجه است 
و همواره در دنیا ۳ مؤلفه و در ایران ۴ مؤلفه همچون ایمنی غذا، 
کیفیت غذا، اصالت غذا و حلیت غذا در این خصوص مطرح است 
که با هماهنگی های الزم آن را انجام می دهیم.پیروزبخت ادامه 
داد: در بحث اصالت غذا بارها اعالم کرده ام که ایران تنها از کیفیت 
یا بی کیفیتی غذا رنج نمی برد و بیشتری از تقلب در این خصوص 
رنج می برد اما اگر واحدهای تولیدی به یکپارچگی غذا اهمیت 
دهند به یک صادرکننده تبدیل می شویم.رئیس سازمان استاندارد 
با اشاره به اینکه وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان 
دامپزشکی  باید به اصالت غذا به عنوان یکی از پارامتر های مهم 
بپردازند، بیان کــرد: در بحث ایمنی غذا هم وظایفی داریم چرا 
که بحث های مدیریت ریسک و مسائل ارزیابی خطر در این باره 
مطرح می شــود که باید این نگرانی ها را برطرف کنیم و اگر ما 
نتوانیم به موقع خطر را ارزیابی و با آن مبارزه کنیم با مشکالت 
متعددی روبه رو می شــویم.پیروز بخت ادامه داد: ما در سازمان 
ملی استاندارد با خود وزارت جهاد کشــاورزی به ویژه سازمان 
دامپزشکی همکاری های ویژه ای داریم و ممکن است در برخی 
مواقع اختالف نظرهایی در فعالیت های استانداردسازی وجود 
داشته باشد، اما به طور کلی سازمان دامپزشکی بر فعالیت های 
استاندارد به صورت ویژه با سازمان استاندارد همکاری می کنند.

رئیس ســازمان اســتاندارد در پایان تصریح کرد: پیش نویس 
استانداردهای بین المللی را با سازمان دامپزشکی در زمینه گوشت 
و محصوالت گوشتی در دست بررسی داریم که یک سند آن را 

برای سازمان بین المللی ارسال خواهد شد.

 رئیس سازمان استاندارد:
ایران از تقلب در مواد غذایی رنج می برد
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خبـر

رایزن بازرگانی ایران 
در عراق خبر داد؛ 
سهم 24 درصدی 

 ایران از صادرات
به عراق

ایران با تصاحب ۲۴ درصد از ســهم کل صادرات بــه عراق در میان 
رقبایی مانند چین، ترکیه ، اردن ، هند ، عربستان سعودی و آمریکا در 

صدر قرار دارد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی )اگروفودنیوز(؛ به نقل 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رایزن بازرگانی ایران در عراق با اعالم 
این خبر گفت: ۲۰ درصد از این سهم در اختیار چین، ۱۹ و نیم درصد 

متعلق به ترکیه و زیر ۱۰ درصد مربوط به آمریکا بوده است.
ناصر بهزاد اظهار داشت: عالوه براین هند با ۴ درصد و اردن با ۲ درصد 
در صادرات به عراق سهیم بوده اند و مابقی نیز از کشورهای دیگر بوده 

است.
وی بیان کرد: در مجموع بر اساس آمار پنج ماهه نخست سال جاری 
حجم صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای هدف به لحاظ ارزی معادل 
۱۸ میلیارد دالر بوده که از این مبلغ تقریبا ۴ میلیارد دالر آن به کشور 
عراق و بقیه به سایر کشورهایی مانند چین، ترکیه، امارات ، افغانستان 

و غیره بوده است .
بهزاد افزود: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزش ارزی 

و حجمی میزان صادرات به عراق ۱۰ درصد رشد داشته است.
وی خاطرنشــان کرد : تقریبا ۲۵ درصد از صادرات ایران معادل ۴ و 
نیم میلیارد دالر به چین و ۲۲ درصد معــادل ۴ میلیارد دالر به عراق 

بوده است.
رایزن بازرگانی ایران درعراق با اشاره به اینکه ۱۴ درصد از این حجم 
صادرات به ترکیه ، نه و چهار دهم درصد به امارات و پنج درصد به کشور 
افغانســتان بوده اســت، بیان کرد: ازمجموع ۱۸ میلیارد دالر صادرات 
درپنج ماهه نخست سال جاری ۱۳ میلیارد دالر به پنج کشورذکر شده 

بوده است.

بهزاد خاطرنشــان کرد: در میان پنج کشــور مذبور بیش از نیمی از 
صادرات ایران به خارج از کشور مختص به کشورهای عراق و چین بوده 

که عدد قابل توجهی است.
وی توضیح داد: در این مدت صادرات ایران به عراق تقریبا” چهار برابر 
صادرات به افغانســتان ، دو برابر نســبت به ترکیه ، دو و سه دهم برابر 

نسبت به امارات بوده است.
رایزن بازرگانی ایران درعراق با اشــاره به ضرورت توجه و حمایت از 
شرکت های ایرانی موجود در بازار این کشــور یادآور شد: سهمی که 
ایران در بازار عراق در دو سال گذشته داشته قابل توجه و از ثبات الزم 
برخوردار است.بهزاد در پاسخ به این ســوال که عمدتا” چه کاالهایی 
از ایران به عراق صادر شده اســت، توضیح داد: عمده کاالهایی که به 
عراق صادر می شوند شــامل محصوالت غذایی مانند رب ، شیرینی ، 
شکالت ، پسته ، فرآورده های لبنی، محصوالت کشاورزی ، مصنوعات 
پالستیکی ، محصوالت فوالدی و ســاختمانی و همچنین محصوالت 
بهداشتی بوده است.وی با بیان اینکه ماشین آالت صنعتی نیز از ایران 
به عراق صادر می شود، گفت: ارزش هر تن کاالهای صادراتی ایران به 
عراق در پنج ماهه نخست سال جاری به ارزش ۷۰۰ دالر بوده است که 
نشــان می دهد کاالهای صادراتی به عراق ارزش افزوده باالیی دارند و 
این امر مورد توجه است.بهزاد افزود: در حدود ۸۰۰ ردیف کاال در قالب 
گروه های مختلف مانند ماشــین آالت صنعتی ، دارو ، لوازم بهداشتی 
، نســاجی ، لوازم خانگی برقی و محصوالت دامی بــه عنوان کاالهای 
اولویت دار برای صادرات به عراق شناســایی کرده ایم.رایزن بازرگانی 
ایران درعراق با اشاره به حجم صادرات نفتی به عراق نیز اظهار داشت: 
عالوه بر صادرات کاالهای غیر نفتی آمار صادرات نفتی به عراق روزانه 
به صورت میانگین ۳۸ تا ۴۰ میلیون مترمکعب گاز و هزار ۲۰۰ مگا برق 
بوده اســت که این رقم به عدد صادرات ایران به عراق افزوده می شود.
وی با بیان اینکه هدف دولت تا سال ۱۴۰۰ افزایش میزان صادرات به 
عراق تا سقف ۲۰میلیارد دالر است، توضیح داد: از مهمترین اقداماتی 
که برای تسهیل شرایط صادرات و روند توسعه تجارت بازرگانی به این 
کشور انجام شده افتتاح مرکز دایمی برای بازاریابی و تجارت کاالهای 

ایران در بغداد بوده است.
بهزاد خاطرنشان کرد: این مرکز با حمایت سفارت جمهوری اسالمی 

ایران و مجوز سازمان توسعه تجارت ایران راه اندازی شد.
وی با اشــاره به اینکه با برنامه ریزی های صورت گرفته با استفاده از 
این مرکز بازرگانان ایرانی می توانند کاالهایی خود را با معرفی به بازار 
عراق وارد کنند، افزود: با حمایت ها و پشــتیبانی اداری که انجام شده 

است این مرکز نمایشگاه های متعدد نیز برگزار می کند .
رایزن بازرگانی ایران درعراق ادامه داد: این نمایشــگاه های درنقاط 
مختلف عراق برگزار و شــرکت های ایرانی نیز برای شــرکت در این 

نمایشگاه ها آماده می شوند.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال از ابتدای سال ۱۸ رویداد تجاری با 
حضور هیات های بازاریابی و تجاری به صورت دوسویه از ایران به عراق 

و از عراق به ایران برگزار شده است.
بهزاد با بیان اینکه این رویدادها شامل برپایی ۹ نمایشگاه در ۵ ماهه 
نخست سال جاری در عراق واعزام ۹ هیات از کشور عراق به ایران بوده 

است.

ر   خبـا ا
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رایزن بازرگانی ایران درعراق در پایان اظهار داشت: بر اساس سیاست 
های وزارت صنعت و معدن تجارت در راستای توسعه و افزایش صادرات 
به کشــورهای همســایه یک برنامه مفصل در دو بخــش پیش بینی 
شده که شــامل بخش اقدامات اجرایی و دیگری مسایل استراتژیک و 
راهبردی برای رونق تولید و ایجاد فضای الزم جهت حضور مناســب 

شرکت های ایرانی در عراق بوده است.

عضو هیات 
مدیره اتحادیه 
صادرکنندگان 
خشکبار ایران؛ 

چشم انداز قیمتی 
پسته ایران در سال 

جاری

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خشــکبار ایران به بررسی 
مهم ترین اتفاقات موثر بر قیمت پسته و چشــم انداز آتی قیمت این 

ُدردانه صادرات غیرنفتی کشور پرداخت.
مظفر محمدی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با 
بیان اینکه ۱۰ فاکتور مهم آینده روشنی را پیش روی بازار پسته ایران 
قرار داده است، گفت: اولین اتفاق مهم که می تواند آثار مثبتی بر بازار 
پسته ایرانی داشته باشد، عضویت ایران در اتحادیه منطقه ای اوراسیا 
از چهارم آبان ماه امسال اســت. بطوریکه موافقتنامه موقت ترتیبات 
منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اوراســیا از ۵ آبان ماه امسال 
اجرایی می شود و ۵۰۲ قلم کاال از جمله پســته از ایران بدون تعرفه 

صادر خواهد شد.
به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران، در 
نتیجه این توافق، تعرفه صادرات پسته نیز به کشورهای عضو اتحادیه 
اوراسیا شامل روسیه، بالروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان برای 
ایران برداشته می شود که به کمک این اتفاق مهم، میزان قابل توجهی 

پسته به این کشورها صادر خواهد شد.
وی عامل دوم را قیمت های اعالمی از سوی شرکت پارامونت آمریکا 
عنوان کرد و افزود: هلدینگ کشاورزی پارامونت ایاالت متحده آمریکا 
اخیرا قیمت پسته را ۱٫۴ دالر افزایش داده و با توجه به قیمت باالیی 
که این شرکت اعالم کرده، چینی ها مجبورند پسته مصرفی خود را از 
ایران خریداری کنند و همین امــر در افزایش قیمت این محصول در 

دنیا اثر گذار است.
محمدی در بیان عامل سوم تاکید کرد: اتفاق مهم دیگر که عامل موثر 
در رشد قیمت پسته ایرانی محسوب می شود، اعمال تعرفه ۴۵ درصدی 
برای واردات از آمریکا توسط کشور چین اســت. چین که بزرگترین 
خریدار پسته آمریکاست، به علت سیاســت های آمریکا برای فروش 
اسلحه به تایوان به شدت سیاست های ضد آمریکایی در پیش گرفته 
که تا امروز بی سابقه بوده که اعمال تعرفه ۴۵ درصدی واردات کاالهای 

آمریکایی نیز در راستای همین سیاست ها بوده است. در نتیجه به نظر 
می رسد پسته ایرانی جایگزین اصلی پسته آمریکایی برای چین خواهد 
بــود و افزایش قیمت های صادراتی به مدد فزونی تقاضا برای پســته 
کشــورمان تحت تاثیر این عامل محتمل است.وی در بیان چهارمین 
مورد گفت: خوشبختانه پسته آمریکا مورد پسند خریداران هندی قرار 
نگرفته و این کشور قصد دارد بیشــترین نیاز خود را به این محصول 
از بازار ایران تامین کند. در این رابطــه، با توجه به اینکه هند بیش از 
یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون نفر جمعیــت دارد، تقاضای قابل توجهی 
را برای پسته ایرانی ایجاد خواهد کرد و همین رشد تقاضا در افزایش 
قیمت ها نیز موثر است.این عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان 
خشکبار ایران در بیان پنجمین عامل به رشد تقاضای مصرف پسته در 
کشور آمریکا در پی تبلیغات گسترده در این کشور اشاره کرد و اظهار 
داشت: با توجه به جمعیت حدود ۳۲۷ میلیون نفری آمریکا، تقاضای 
خرید و مصرف پسته توسط مردم این کشــور رو به افزایش گذاشته 
است؛ در نتیجه به نظر می رســد تجار آمریکایی مقدار پسته کمتری 
را به دیگر کشــورها صادر کنند. از این رو، می توان انتظار داشت که 
کشورهای خریدار پسته از آمریکا مجبور خواهند بود پسته موردنیاز 
خود را از ایران تامین کنند و این به معنای رشد تقاضای پسته ایرانی 
و در نتیجه افزایش قیمت ها خواهد بود.این صادرکننده پسته افزود: 
موضوع بعدی که می توان آن را به عنوان ششمین عامل موثر بر رشد 
قیمت پسته در ایران تلقی کرد، برداشتن تعرفه واردات پسته به چین 
از ۲۷ درصد به ۵ درصد است؛ بطوریکه برای واردات این محصول به 
چین ۱۲ درصد عوارض گمرکی و ۱۵ درصد مالیات دریافت می شد 
که این رقم به ۵ درصد کاهش یافته است.وی هفتمین موضوع را بحث 
تعهدات ارزی صادرکنندگان آجیل و خشکبار عنوان کرد و افزود: در 
پی جلسه نمایندگان اتحادیه صادرکنندگان آجیل و خشکبار با بانک 
مرکزی، مشــکل تعهدات ارزی )واریز ارز حاصل از صادرات به سامانه 
نیما( حل شد و مقرر گردید با ارایه ارز به صرافی های مورد تایید بانک 
مرکزی بر مبنای نرخ آزاد، رفع تعهــد ارزی از صادرکنندگان صورت 
بپذیرد که براساس این تصمیم، انتظار می رود افزایش تقاضا و خرید 
از سمت صادرکنندگان بزرگ برای صادرات پسته صورت گیرد. به این 
ترتیب، با افزایش تقاضا و خرید از طرف صادرکنندگان بزرگ و عمده، 
صادرات همانند قبل رونق خواهد گرفــت و باید منتظر حرکت رو به 
رشد بازار و در پی آن تحریک قیمت ها بود.به گفته محمدی، هشتمین 
موضوع اثرگذار بر قیمت پســته این است که با توجه به اطالع رسانی 
صورت گرفته از ســوی انجمن پسته و جهاد کشاورزی استان کرمان، 
کشاورزان و باغداران پسته در سال جاری محصول برداشت شده خود 
را به یکباره به بازار عرضه نمی کنند. بــه این ترتیب، عرضه تدریجی 

پسته به بازار از افت قیمت ها جلوگیری می کند.
عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران کاهش حدود 
۳۰ درصدی حجم تولید پسته فندقی طبیعی خندان نسبت به پیش 
بینی های قبلی را به عنوان عامل نهم ذکر کرد و اظهار داشت: در سال 
جاری به دلیل اینکه حجم تولید پســته دهان بسته و پسته پوک باال 
رفته، در نتیجه مقدار تولید پســته فندقی طبیعی خندان حدود ۳۰ 
درصد پایین تر از انتظارات قبلی است. به همین دلیل می توان پیش 

بینی رشد قیمت ها را در بازار داشت.
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خبـر

وی در بیــان آخرین نکته، راه انــدازی معامالت گواهی ســپرده و 
قراردادهای آتی پسته در بورس کاالی ایران را از عوامل موثر بر واقعی 
شدن قیمت پسته در بازارهای صادراتی برشمرد و در این زمینه تصریح 
کرد: راه اندازی معامالت پســته در بورس باعث رشد کیفیت محصول 
از زمان برداشت توسط کشــاورز تا صادرات آن توسط تاجر می شود. 
بطوریکه نگهداری پسته کشاورزان در انبارهای بورسی و الزام به رعایت 
اســتانداردهای مورد تایید بورس موجب می شود مشتریان خارجی با 
اطمینان نسبت به کیفیت محصول، بیش از پیش نسبت به خرید پسته 
از ایران راغب باشند و همین امر می تواند سیگنال مثبت به قیمت پسته 
ارایه کند. زیرا با این مکانیسم معامالتی شفاف، دالالنی که کیفیت پسته 
صادراتی را پایین می آورند حذف شده و تجار صادرکننده با اطمینان 

خاطر، با خرید از بورس پسته مرغوب تری را صادر می کنند.
این عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران در خاتمه 
ســخنان خود با بیان اینکه پسته یکی از محصوالت استراتژیک استان 
کرمان محســوب می شــود، در خصوص صادرات این محصول گفت: 
طی چهار دهه گذشته و در اوج تحریم های آمریکا علیه ایران هیچ گاه 
صادرات این محصول متوقف نشــده و دلیل این مسئله هم مزیت های 
باالی تولید این محصول در استان کرمان است. پسته به عنوان مهم ترین 
محصول کشاورزی صادراتی که ارز قابل توجهی را عاید کشور می کند، 
امسال آینده ای روشن را پیش رو دارد و با توجه به پیش بینی افزایش 
برداشت محصول در ســال جاری، ایران و به ویژه استان کرمان رقیبی 

عمده برای پسته آمریکا محسوب می شود.

نایب رئیس شورای 
ملی زعفران: اُفت 50 

درصدی قیمت طالی 
سرخ در بازار

میری از اُفت ۵۰ درصدی قیمت زعفران نسبت به سال گذشته خبر 
داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلــو زعفران ۶ میلیون و ۵۰۰ 

هزار تومان است.
غالمرضا میری نایب رئیس شــورای ملی زعفــران در گفت و گو با 
خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
جوان، با اشاره به اینکه کشــت مکانیزه زعفران حداقل ۱۰ سال زمان 
نیاز دارد، اظهار کرد: اگر مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی از االن اقدام 
به کشــت زعفران کنند، حداقل ۱۰ سال زمان نیاز دارد که این امر در 

کشور محقق شود.
وی با اشــاره به اینکه هم اکنون یک درصد مــزارع  زعفران مکانیزه 
کشت می شود، افزود: این در حالی است که اگر کشت کل زعفران کشور 

مکانیزه شود، از آلودگی در زمان برداشت دیگر هیچ خبری نیست.

میری درباره آخرین وضعیت افزایش ســطح زیر کشت زعفران طی 
ســال های اخیر بیان کرد: همه ساله سطح زیر کشــت زعفران بین ۵ 
تا ۲۰ درصد افزایش می یابد، اما آمار دقیقــی از این میزان افزایش در 
دسترس نیســت چرا که هم اکنون کشت زعفران در ۲۳ استان کشور 

در حال انجام است.
این مقام مســئول مجموع سطح زیر کشــت زعفران در استان های 
خراســان رضوی و جنوبی را بین ۱۱۴ تا ۱۲۳ هزار هکتار اعالم کرد و 
گفت: این در حالی اســت که سال گذشته مجموع سطح زیر کشت در 

این ۲ استان حدود ۱۰۸ هزار هکتار بود.
وی با اشــاره به اینکه برداشت زعفران از ۱۰ روز آینده در کشور آغاز 
می شود، بیان کرد: با توجه به افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی سطح زیر کشت 
زعفران در ۲۳ استان کشور و شرایط مساعد جوی پیش بینی می شود 

که تولید با همین میزان رشد به ۵۰۰ تن برسد.
به گفته میری، با توجه به رشــد تولید زعفران نسبت به مدت مشابه 
سال قبل به همان نسبت باید بازار های صادراتی توسعه یابد، در غیر این 

صورت زعفران تولیدی روی دست کشاورزان می ماند.
نایب رئیس شــورای ملی زعفران از افت حداقل ۵۰ درصدی قیمت 
طالی سرخ نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: هم اکنون 
حداقل نرخ هر کیلــو زعفران ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر ۸ 

میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
وی ادامه داد: همه ساله همزمان با آغاز فصل برداشت، دالالن اقدام 
به خرید زعفران و احتــکار در انبار ها می کنند، از این رو انتظار می رود 
دولت تدابیری بیندیشد تا یک عده سودجو نتوانند سود های هنگفتی 

به جیب بزنند.
میری در پایان خرید توافقــی را یکی از راهکار های مناســب برای 
جلوگیری از سودجویی دالالن و افت قیمت زعفران در بازار اعالم کرد 
و گفت: اگر وزارت جهاد کشــاورزی قیمت حداقلــی را برای محصول 
در نظر بگیرد تا واســطه ها و دالالن نتوانند از آن حد پایین تر، زعفران 
تولیدی کشاورزان را خریداری کنند و همواره کشاورزان از عرضه یکباره 
محصول به بازار اجتناب کنند، شــاهد تعادل قیمــت زعفران در بازار 

خواهیم بود.

در 5 ماهه نخست 
امسال ، واردات 
روغن خام بیش از 3 
برابر شد

در پنج ماهه نخست امســال ۲۹۱ هزار و ۱۰۰ تن روغن خام و ۱۰۱ 
هزار و ۶۰۰ تن برنج از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران وارد شده که 
نسبت به میزان واردات این محصوالت در مدت مشابه سال گذشته به 

ترتیب ۲۰۷.۴ و ۱۱۶.۲ درصد افزایش داشته است.
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News

به گزارش ایســنا، با این حال جدیدترین آمار منتشر شده از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که در پنج ماهه 
نخست امسال هیچ گندمی به کشور وارد نشــده است؛ این در حالی 
اســت که در مدت مشابه سال گذشــته ۸۷ هزار و ۳۰۰ تن گندم به 

کشور وارد شده بود.
اما واردات شکر که در پنج ماهه نخست سال گذشته )۱۳۹۷( صفر 

بوده در مدت مشابه امسال به ۵۷۰ هزار و ۵۰۰ تن رسیده است.
همچنین آمار میزان واردات کاالهای اساسی از سوی شرکت بازرگانی 
دولتی نشــان می دهد که خرید گندم داخل از سوی شرکت بازرگانی 
دولتی در مدت ذکر شده سال جاری ۱۸.۳ درصد نسبت به پنج ماهه 

نخست سال گذشته کاهش داشته است.

فائو کشورهای 
 آفریقایی را ملزم

به مصرف تخم مرغ 
کرد

یک مقام مســئول با اشــاره به اینکه مصرف ســرانه تخم مرغ در 
کشورهای توسعه یافته بیش از ۳۰۰ عدد است، گفت: فائو کشورهای 
آفریقایی را موظف کرده معضل گرســنگی را تا سال ۲۰۲۵ با مصرف 

تخم مرغ حل کنند.
به گزارش پایگاه خبــری صنعت غذا و کشــاورزی )اگروفودنیوز(، 
سیدفرزاد طالکش رئیس ستاد کشــوری ترویج مصرف تخم مرغ، در 
همایش روز جهانی تخم مرغ، با اشاره به اینکه مصرف سرانه تخم مرغ 
در کشور نسبت به کشورهای توسعه یافته پایین است، گفت: کشورهای 
ژاپن، مالزی، اندونزی و اوکراین از جمله کشورهایی هستند که سرانه 
مصرف تخم مرغ در آنجا بیشتر از ۳۰۰ است. در ژاپن این رقم از ۳۵۰ 
عدد نیز گذشته که نشان می دهد پیر و جوان در این کشور روزانه یک 
عدد تخم مرغ مصرف می کنند.وی اضافه کرد: از سال ۲۰۱۸ در ژاپن 
کمپینی به راه افتاده تحت عنوان کمپین دو عدد تخم مرغ در روز که 
هدف آن افزایش بیشتر مصرف این ماده غذایی در آنجاست.طالکش با 
اشاره به اینکه در ژاپن بیماری های قلبی عامل اول مرگ و میر است، 
گفت: بنابراین اینکه عده ای تخم مــرغ را دلیل بیماری های قلبی یا 
تشدید آن می دانند، کامال نادرست است، چرا که اگر این گونه بود ژاپن 
این همه بر مصرف تخم مرغ تأکید نمی کرد. ضمن اینکه باور غلطی 
در جامعه مبنی بر ایجاد کلسترول با مصرف تخم مرغ وجود داشت که 

خوشبختانه تا حد زیادی اصالح شده است.
رئیس ســتاد کشــوری ترویج مصرف تخم مرغ با اشــاره به اینکه 
کشورهای آفریقایی در لیست پایین جدول سرانه مصرف قرار دارند، 
گفت: فائو برای کشورهای آفریقایی الزام کرده که بحث گرسنگی را تا 

سال ۲۰۲۵ با تخم مرغ جبران کنند.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه ما اقدامات بسیار زیادی را 
برای ترویج مصرف تخم مرغ در کشور انجام داده ایم، افزود: با همکاری 
آموزش و پرورش ۴ هزار و ۲۱۴ فرم پرسشنامه را میان خانواده های ۲۰ 
منطقه شــهر تهران توزیع کردیم و دغدغه های مردم را در این زمینه 
مورد بررسی قرار دادیم.طالکش گفت: بر اساس نظرسنجی که انجام 
شد، دغدغه مردم قیمت تخم مرغ و یا مســائلی مانند سفید یا قهوه 
ای بودن پوســته آن نبود اما به شدت بر این مسئله تأکید داشتند که 
متخصصان باید بگویند این ماده غذایی را مصرف کنند یا نه.وی اضافه 
کرد: با این تحقیقی که انجام شد ما متوجه شدیم که در آینده باید چه 
کارهایی انجام دهیم و روی چه گروه های هدفی تأثیر بگذاریم.طالکش 
با بیان اینکه طی این تحقیق متوجه شــدیم که روی دو گروه باید به 
صورت طوالنی مدت و با برنامه ریزی دقیق کار کنیم، گفت: اولین گروه 
بچه ها هستند که از سال گذشته با همکاری سازمان بهزیستی اقدام 
به توزیع کتاب هایی درباره تخم مرغ در مهدکودک ها کردیم و در این 

راستا در ۱۵ هزار مهدکودک این کتاب ها توزیع شد.
طالکش تصریح کرد: گروه هدف دوم پزشکان هستند که متأسفانه 
طی ســال های اخیر توفیق قابل توجهی در زمینــه همکاری با آنها 
نداشتیم اما به طور کلی اتفاقات جریان ســاز خوبی در زمینه ترویج 

مصرف تخم مرغ انجام شد.

مدیرعامل اتحادیه 
تولیدکنندگان مرغ 
تخمگذار مطرح کرد: 
300 تن مازاد تولید 
تخم مرغ

مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخمگذار با بیان اینکه حدود 
۳۰۰ تن مازاد تولید تخم مرغ داریم، گفت: روزانه حدود ۲ هزار و ۶۰۰ 
تن تا ۲ هزار و ۷۰۰ تن تولید تخم مرغ داریم و پیش بینی ما برای سال 
آینده این است که بیش از یک میلیون تن تولید تخم مرغ داشته باشیم.
 به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی )اگروفودنیوز(، رضا 
ترکاشوند در مراسم گرامیداشــت روز جهانی تخم مرغ با بیان مازاد 
۳۰۰ تنی تولید تخم مرغ، افــزود: این مازاد تولید تخم مرغ بر قیمت و 
تولید آن تاثیر می گذارد که برای رفع این مشکل باید مجدد بازارهای 

صادراتی را بدست بیاوریم.
وی ادامه داد: با کمک وزارت کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام، 
بخشی از مازاد تخم مرغ با قیمتی باالتر از قیمت بازار خریداری شد تا 

از زیان وارد شده به تولیدکنندگان کاسته شود.
ترکاشوند با بیان اینکه از اول سال ۹۸ تاکنون حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ 
تن صادرات داشته ایم، ادامه داد: در حالیکه کشورهای همسایه برای 
صادرات برنامه ریزی دارند، ما برنامه  و سیاســت های حمایتی ای برای 
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خبـر

صادرات تخم مرغ نداریم.وی افزود: قیمت تخم مرغ از اسفندماه سال 
گذشته تاکنون به طور متوســط ۲۰۰۰ تومان پایین تر از نرخ مصوب 
)کیلویی ۷۷۴۰ تومان( عرضه می شود و در حال حاضر قیمت تخم مرغ 
در هر کیلوگرم حدود ۶۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان است. مدیرعامل اتحادیه 
تولیدکنندگان مرغ تخمگــذار با بیان اینکه بــرای جلوگیری از ضرر 
مرغداران، باید سرانه مصرف تخم مرغ که حدود ۱۲ کیلوگرم برای هر 
فرد در سال است افزایش پیدا کند، گفت: در کشورهای توسعه یافته و 
در حال توسعه، باالی ۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم مصرف تخم مرغ در سال دارند.

ترکاشوند در پایان با اشاره به رتبه نهم کشور در تولید تخم مرغ، افزود: 
رتبه ما در مصرف ســرانه تخم مرغ در جهان پایین است و اگر به سرانه 
مصرف ۱۵.۵ تا ۱۶ کیلوگرم برسیم، تهدید ۱۰ درصدی مازاد تولید از 

بین خواهد رفت.

رئیس هیئت 
مدیره اتحادیه مرغ 

تخم گذار: فروش تخم 
مرغ با نرخ باالی 450 

تومان غیر منطقی 
است

نبی پور گفت: اگرچه آمار دقیقی از میــزان خرید توافقی تخم مرغ 
نداریم، اما برآورد ها حاکی از آن اســت که تاکنون میزان خرید از یک 
هزارتن فراتر نرفته اســت.ناصر نبی پور رئیس هیئــت مدیره اتحادیه 
مرغ تخم گذار اســتان تهران در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت 
و کشاورزی گروه اقتصادی باشــگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین 
تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده 
درب مرغداری ۶ هزار و ۵۰۰ تومان معادل شانه ای ۱۳ هزار تومان است.

وی درباره آخرین وضعیت خرید توافقی تخم مرغ افزود: اگرچه آمار 
دقیقی از میزان خرید توافقی تخم مرغ نداریم، اما برآورد ها حاکی از آن 

است که تاکنون میزان خرید از یک هزار تن فراتر نرفته است.
نبی پور با اشاره به اینکه پشتیبانی امور دام هر کیلو تخم مرغ را با نرخ 
۶ هزار و ۵۰۰ تومان از مرغداران خریداری می کند، بیان کرد: طی یک 
الی ۲ روز آینده پیش بینی می شود که نرخ خرید تخم مرغ از مرغداران 

به ۷ هزار تومان برسد.
به گفته این مقام مسئول، خرید توافقی تخم مرغ تا رسیدن نرخ تخم 
مرغ به قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار از مرغداران به منظور استمرار 
تولید ادامه دارد.وی تولید روزانه تخم مرغ را ۲۸۰۰ تا ۲۹۰۰ تن اعالم 
کرد و افزود: با توجه به احتساب مصرف داخل، روزانه ۲۵۰ تا ۲۷۰ تن از 
میزان تولید مازاد بر نیاز کشور بوده که زمینه را برای زیان مرغداران در 
بازار فراهم کرده است.رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان 
تهران ادامه داد: برآورد ها حاکی از آن اســت که تا پایان سال مجموع 
تولید تخم مرغ به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن برســد که حداقل ۳۰۰ 

هزار تن از این میزان باید به بازار های هدف صادر شود، این درحالی است 
که تا کنون تنها ۱۲ تا ۱۳ هزار تن تخم مرغ صادر شده است.

وی از توقف صادرات تخم مرغ طــی ۲ ماه اخیر خبر داد و گفت: هم 
اکنون میزان محدودی تخم مرغ به صورت قاچاق از کشور خارج می شود 
چرا که عراق به سبب حمایت از تولید داخل حاضر به واردات تخم مرغ 

ایرانی نیست.
نبی پور قیمت تخم مــرغ را تابع عرضه و تقاضا دانســت و افزود: تا 
زمانیکه عرضه بیش از تقاضا باشد، بعید است که به نرخ مصوب تخم مرغ 
در بازار برسیم.رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با 
انتقاد از نرخ باالی تخم مرغ در خرده فروشی ها بیان کرد: با توجه به نرخ 
فعلی تخم مرغ درب مرغداری، قیمت منطقی هر عدد تخم مرغ در خرده 
فروشی ها ۴۵۰ تومان بوده و فروش با نرخ های باالتر غیر منطقی است.
وی با اشاره به اینکه تا کنون گزارشی از شیوع آنفلوانزا حاد پرندگان در 
واحد های مرغداری نداشتیم، گفت: با توجه به واکسینه شدن گله های 
مرغداری علیه بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان بعید است که امسال شاهد 
شیوع آن باشیم.نبی پور در پایان درباره آخرین وضعیت نهاده های دامی 
تصریح کرد: هم اکنون قیمت کنجاله سویا با نرخ مصوب تنها ۵ تا ۱۰ 
درصد فاصله دارد، اما هر کیلو ذرت با نرخ باالی یک هزار و ۸۰۰ تومان 
در بازار آزاد عرضه می شود و درخصوص تامین آن کمی مشکل داریم.

معاون گمرک: 
ترخیص برنج های دپو 
شده به معنی عرضه 
در بازار نیست

معاون گمرک گفت: ترخیص برنج های دپو شــده در گمرکات کشور 
به معنای مجوز مصرف نیست بلکه مقرر شده تا زمان اتخاذ سیاست از 

سوی دولت، محموله های برنج در انبارها بماند.
مهرداد جمال ارونقی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد ترخیص 
برنج های دپو شده، اظهار داشت: چندی پیش وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در ابالغی به گمرک ایران، اعالم کرد که ممنوعیت فصلی برنج به 
قوت خود باقی است.معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران افزود: طی 
سال های گذشته این تاریخ ممنوعیت را خود وزارت جهادکشاورزی به 
گمرک ابالغ می کرد و ایــن زمانها مختلف بود؛ اما بــا توجه به اینکه 
مسئولیت تنظیم بازار به وزارت صمت واگذار شده، امسال گمرک نسبت 
به استعالم اینکه ممنوعیت از چه تاریخی است و تکلیف کاالهایی که در 
گمرک اظهار شده اند، تشریفات گمرکی آنها صورت گرفته، پروانه صادر 

شده و محموله ها درصدد خروج هستند کسب اطالع کرد.
وی ادامه داد: در نهایت طی جلسات متعددی که در ستاد تنظیم بازار 

برگزار شد، این موضوع تعیین تکلیف و به گمرک ابالغ شد.
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ارونقی افزود: در این مصوبه ستاد تنظیم بازار، تکلیف کاالهایی که 
در گمرک بودند، تشریفات گمرکی انجام داده و به مرحله صدور پروانه 
رسیده و مجوز قانونی و حقوق ورودی را پرداخت کرده بودند مشخص 
شــد؛ همچنین تکلیف کاالهایی که به گمرک اظهار شــده بودند اما 
تامین ارز نشــده بودند و کاالهایی که در گمــرک و مبادی ورودی و 
بنادر کشور وجود دارند اما هنوز به گمرک اظهار نشده اند و در برخی 
موارد تامین ارز شــده و در برخی موارد تامین ارز نشده اند، مشخص 
شد.وی با بیان اینکه این مصوبه به گمرکات اجرایی ابالغ شد، گفت: بر 
اساس این مصوبه، از هفته گذشته با نظارت و رصد خود سازمان متولی 
نسبت به ترخیص برنج های دپو شــده اقدام شد.ارونقی تصریح کرد: 
البته این مساله به معنای مجوز مصرف برنج های وارداتی نیست بلکه 
مقرر شده برنج ها در انبارهای تحت کلید سازمان مربوطه بماند و در 
زمانی غیر از فصل برداشت برنج داخلی و مطابق با سیاست های دولت 
نسبت به توزیع آنها اقدام شــود.گفتنی است؛ ممنوعیت واردات برنج 
در فصل برداشت سالها اســت که با نظر وزارت جهاد کشاورزی برای 
حمایت از تولید کنندگان داخلی اعمال می شود، ولی ستاد تنظیم بازار 
امسال ظاهرا بدون نظر وزارت جهادکشاورزی مجوز واردات برنج در 
فصل برداشت برنج داخلی را صادر کرد؛ این اقدام باعث شد که تجار 
و بازرگانان برای واردات این محصول اقدام کنند و محصول خود را به 

گمرک بیاورند اما امکان ترخیص آن را نداشته باشند.

سازمان حمایت: 
قیمت شیرخام 

ارتباطی با تغییر در 
هزینه های تولید 

ندارد

مدیرکل نظارت بر محصوالت کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره افزایش قیمت محصوالت لبنی 

گفت: قیمت شیرخام ارتباطی با تغییر در هزینه های تولید ندارد.
به گــزارش اگروفودنیوز به نقل از وزارت صنعــت، معدن و تجارت، 
علیرضا رستمی با بیان اینکه تامین بخش عمده ای از نهاده های اصلی 
خوراک دام و طیور شامل کنجاله ســویا، ذرت و جو از محل واردات 
با ارز رســمی ۴۲۰۰ تومانی، تنظیم بازار و تعادل در بازار نهاده های 
خوراک دام و طیور در دستور کار قرار دارد؛ افزود: بر این اساس افزایش 
قیمت محصوالت دام و طیور عمدتا ناشی از عملکرد مؤلفه های بازار 
)عرضه و تقاضا( است.رستمی با اشــاره به اینکه قیمت سبوس گندم 
به عنوان یکی از نهاده های فرعی در بهای تمام شــده شیر و گوشت 
قرمز تاثیر چندانی ندارد، گفت: مقرر شــد تا ســبوس گندم به ازای 
هر کیلوگرم ۱۰۰۰ تومان به دامداران واگذار شــود.وی تصریح کرد: 
بر اســاس اطالعات این ســازمان و با توجه به پشت سر گذاشتن ایام 

مناسبتی همچون عید قربان و ایام عزاداری محرم و به دلیل افزایش 
نســبی تولید، قیمت دام زنده به ویژه دام زنده سنگین در بازار نزولی 
شده است و متناسب با آن قیمت گوشــت قرمز نیز روند نزولی دارد.
مدیرکل نظارت بر محصوالت کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان با بیان این مطلــب که با توجه به 
افزایش تقاضا در نیمه دوم سال از یک سو و افزایش تقاضای شیرخام 
برای تولید محصوالتی همچون شیرخشــک و… بــا ماندگاری باال، 
قیمت شیرخام در بازار افزایشی شده است، افزود: این موضوع ارتباطی 

با هزینه های تولید ندارد.

عضو شورای ملی 
زیتون: روغن 
زیتون های وارداتی 
مصرف صنعتی دارند

عضو شــورای ملی زیتــون ضمن انتقــاد از کیفیــت پایین روغن 
زیتون های وارداتی گفت: واردکنندگان این کاال تقریبا ۳ برابر ســود 
می کنند.علی فالح در گفتگو با خبرنگار مهر از واردات روغن زیتون های 
بی کیفیت به کشــور انتقاد کرد و گفت: متاســفانه حجــم زیادی از 
روغن  زیتون های وارداتی بی کیفیت هســتند و بعضا مصرف صنعتی 
دارند تا مصرف خوراکی. عضوهیات نماینــدگان اتاق بازرگانی ایران 
با اشــاره به اینکه  بعضی از این روغن ها از مجاری قانونی وارد کشور 
می شوند، افزود: متاسفانه نظارت دقیق و درستی بر این اقالم وارداتی 
صورت نمی گیرد. عضو هیات مدیره شورای ملی زیتون ایران با اشاره 
به اینکه واردکنندگان به دنبال سود و منفعت خود هستند، گفت: آنها 
روغن زیتون را کیلویی حدود ۱۵ تا ۲۰ هزارتومان خریداری می کنند 
اما آن را کیلویی ۴۵ تا ۵۰ هزارتومان به مردم عرضه می کنند. رئیس 
انجمن زیتون استان قزوین با اشــاره به اینکه سال گذشته در دولت 
تصویب شد که روغن زیتون به عنوان کاالی اساسی با ارز۴۲۰۰ تومانی 
وارد شود ،افزود: با پیگیری های شورای ملی زیتون  ایران وانجمنهای 
زیتون اســتان قزوین وزنجان وهمــکاری وزارت جهاد کشــاورزی، 
خوشــبختانه این مصوبه لغو و بنا شــد واردات این کاال با ارز  نیمایی 
انجام شود. وی ادامه داد: ما معتقدیم دولت باید واردات روغن زیتون 
را محدود و ممنوع کند چرا که تولید آن در کشور رو به افزایش است.
فالح ادامه داد: سال گذشته بیش از ۷ هزارتن روغن زیتون در کشور 
تولید شد که حدود ۴۸ درصد رشد نسبت به سال ۹۶ را شاهد بودیم. 
وی با بیان اینکه امســال نیز برنامه ریزی های زیادی برای افزایش 
تولید شده و از تولیدکنندگان خواسته ایم اقدام به برداشت زودهنگام 
زیتون برای کنســرو نکنند، گفت: پیش بینی می شود امسال بیش از 

۱۰ هزارتن روغن زیتون در کشور تولید شود. 
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خبـر

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

خبـر

پژوهشــگران آمریکایی در بررســی جدید خود 
دریافتند که ترکیبات موجود در پوسته دانه قهوه 
می تواند التهاب را در سلول های موش ها مهار کند.

به گزارش ساینس دیلی، پس از پردازش دانه های 
قهوه، پوسته آنها برداشته می شود و بدون استفاده 

در مزارع باقی می ماند.
 ،)U of I(”پژوهشــگران “دانشــگاه ایلینــوی
ترکیبات ضد التهابی موجود در پوســته دانه های 
قهوه را مورد بررســی قرار دادند تا عالوه بر به کار 
بردن آنها در مقابله با بیماری های مزمن، از تبدیل 

آنها به زباله پیشگیری کنند.
این پژوهش نشان می دهد هنگامی که سلول های 
چربی موش ها در معرض ترکیبات استخراج شده 
از پوســته دانه قهوه موســوم به “پروتوکاتکویک 
 )Gallic acid(”و “گالیک اسید )PCA(”اسید
قرار می گیرند، التهاب ناشــی از چربی آنها کاهش 
می یابد و جذب گلوکز و حساســیت انسولین آنها 

نیز بهتر می شود.
یافته هــای این پژوهش نشــان می دهند که اگر 

این ترکیبات بــه عنوان راهبــردی برای 
پیشگیری از اضافه وزن مورد استفاده قرار 
بگیرند، می توانند از بیماری های مزمن 
ناشی از اضافه وزن مانند دیابت نوع دو 
و بیماری های قلبی- عروقی پیشگیری 

کنند.
 Elvira(”الویــرا گونزالز دی مجیــا“
Gonzalez de Mejia(، اســتاد علوم 
تغذیه دانشــگاه ایلینوی و از نویســندگان 
این پژوهش گفت: ما ایــن ترکیبات را در 
آزمایشگاه مورد بررسی قرار دادیم و اثرات 
آنها را در پیشــگیری از بیماری های 
مزمن ارزیابی کردیــم. ترکیب مواد 
موجود در پوسته دانه قهوه، بسیار جالب 
اســت. این ترکیب، سمی نیست 
و قابلیت آنتی اکســیدانی باالیی 

دارد.
پژوهشــگران در این پــروژه، دو نوع ســلول 
درشــت خوار و “آدیپوســیت”)adipocyte( و 
ترکیب آنها را بررســی کردنــد و همچنین اثر این 
ترکیب را بر تولید و متابولیســم سلول های چربی 
بدن، هورمون های مربوط به آنهــا و التهاب مورد 

ارزیابی قرار دادند.
هنگامی کــه التهــاب مرتبط با اضافــه وزن رخ 
می دهــد، دو نوع ســلول به همکاری بــا یکدیگر 

می پردازند. آنها اســترس اکســیداتیو را 
افزایش می دهند، در جذب 

خلــه  ا مد کــز  گلو
می کنند و به بدتر 
شدن شرایط منجر 

می شوند.
هــدف پژوهشــگران 

این اســت که برای توقف این 
همکاری و پیشگیری از بیماری های مزمن، 

التهــاب را از بین ببرنــد و یا آن را 
کاهش دهند تا امکان جذب گلوکز 

فراهم شود و سلول های سالم بتوانند انسولین کافی 
را تولید کنند.

Miguel Rebollo-(”میگوئل ربولو هرنانز“
Hernanz(، نویســنده ارشد این پژوهش گفت: 
نتایج این پژوهش، بینش هایی را در مورد مکانیسم 
عملکرد این ترکیبات و کارآیی آنها در پژوهش های 

آینده ارائه می دهند.
پژوهشــگران در این پروژه، ســلول های چربی و 
سلول های ایمنی را به همراه یکدیگر کشت کردند 
تا تعامل میان آنها را در زندگی واقعی برقرار کنند.

دی مجیــا ادامه داد: ترکیبات مورد بررســی ما، 
توانستند التهاب را در درشــت خوارها مهار کنند. 
جذب گلوکز نیز با کمک این ترکیبات، بهبود پیدا 
کرد. ما اکنــون می دانیم که می توانیم با کمک این 
ترکیبات، التهاب را کاهش دهیم و چرخه ای که به 
رشد دو سلول مذکور کمک می کنند، متوقف کنیم.
پژوهشــگران عالوه بر نتایج گفته شده، بر تاثیر 
مثبت ترکیبات قهوه بر محیط زیســت نیز تاکید 

کردند.
دی مجیا اضافه کرد: طی مراحل پردازش، پوسته 
دانه قهوه از آن جدا می شود و در مزارع باقی می ماند. 
باقی ماندن پوسته ها، یک مشکل بزرگ برای محیط 
زیست به شمار می رود زیرا این پوسته ها در مزارع 
تخمیر می شــوند و به صورت کپــک در می آیند و 

می توانند مشکالت بزرگ تری ایجاد کنند.

در بررسی
وهشگران  پژ

یکایی آمر

قهوه التهاب را در سلول های موش ها متوقف کرد!
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طبق نتایج مطالعه جدید، مواد غذایی حاوی میزان زیاد فروکتوز نظیر مواد غذایی فرآوری شــده و نوشیدنی 
های قندی شیرین می توانند به توانایی کبد در چربی سوزی مناسب آسیب برسانند.»رونالد کان«، سرپرست 
تیم تحقیق، در این باره می گوید: »افزودن فروکتوز به رژیم غذایی موجب ذخیره چربی بیشتر در کبد می شود 
که این مسئله برای کبد و متابولیسم کل بدن مضر است.«همچنین محققان مشاهده کردند میزان باال گلوکز در 
رژیم غذایی موجب بهبود عملکرد چربی سوزی کبد می شود.یافته ها نشان می دهد میزان باال فروکتوز رژیمی 
به مراتب بیشتر از میزان باال گلوکز تاثیر منفی بر سالمت دارد.محققان در مطالعات خود بر روی حیوانات، تاثیر 
شش نوع رژیم غذایی را بر متابولیسم بدن بررسی کردند: غذای نرمال؛ غذای نرمال حاوی فروکتوز زیاد؛ غذای 
نرمال حاوی گلوکز زیاد؛ رژیم غذایی پرچرب؛ رژیم غذایی پرچرب همراه با فروکتوز زیاد؛ و رژیم غذایی پرچرب 
حاوی میزان گلوکز زیاد.محققان فاکتورهای مختلف کبدچرب به منظور تاثیر هر نوع رژیم غذایی را بررســی 
کردند.یافته ها نشان داد رژیم غذایی پرچرب و رژیم غذایی پرچرب حاوی فروکتوز به میتوکندری آسیب می 

رساند و در نتیجه برای کبد، سنتز و ذخیره سازی چربی به مراتب آسان تر از سوزاندن آن خواهد بود.

وکتوز به توانایی چربی سوزی کبد آسیب می رساند یم غذایی حاوی فر رژ
وارد هشدار می دهند؛ محققان دانشگاه هار

دانشمندان طی بررسی های انجام شــده روی جمعیتی از افراد، اعالم کردند که 
خوردن آجیل ممکن است به جلوگیری از افزایش وزن در بزرگسالی کمک کند.

طبق شواهد به دست آمده اخیر، آجیل با وجود داشتن کالری بسیار غنی، می تواند 
از افزایش وزن جلوگیری کند.آجیل فواید زیادی برای سالمتی دارد و مطالعات اخیر 
باعث کشف بیشتر آن ها شده است. جلوگیری از بیماری های قلبی تا بهبود عملکرد 
جنسی مردان، اثرات محافظت کننده آجیل هستند. به عنوان مثال، مصرف روزانه 
آجیل ممکن است خطر سایر بیماری ها مانند دیابت، سرطان و خطر مرگ و میر را 
با هر علتی کاهش دهد اما بین مصرف روزانه آجیل و افزایش وزن چه ارتباطی وجود 
دارد؟دو مطالعه که سال گذشته در این رابطه منتشر شده، نشان داد که یک وعده 
غذایی شامل مصرف روزانه آجیل، ممکن است جلوی اضافه وزنی را که در بزرگسالی 
 BMJ Nutrition« اتفاق می افتد، بگیرد.اکنون نتایج تحقیقات جدید که در مجله
 Xiaoran«.آمده، این یافته ها را تقویت می کند »Prevention & Health
Liu« پژوهشگر گروه تغذیه در دانشگاه هاروارد و همکارانش تصمیم گرفتند تأثیر 

خوردن آجیل بیشتر بر کنترل وزن را بررسی کنند.

مطالعه مصرف آجیل در یک نمونه بزرگ
لیو و همکارانش داده های مربوط به وزن، رژیم و الگوهای ورزشی را در سه گروه 
از افراد زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند:۲۷۵۲۱ مرد که بین سال های ۱۹۸۶ و 
۲۰۱۰ در مطالعه پیگیری حرفه ای سالمت ثبت نام کرده بودند.۶۱٫۶۸۰ زن که بین 
سال های ۱۹۸۶ و ۲۰۱۰ در مطالعه سالمت پرستاران شرکت کرده بودند.۵۵،۶۸۴ 
زن که نسبت به گروه دوم جوان تر بودند و بین سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱ در مطالعه 
بهداشت پرستاران II شرکت کرده بودند.شرکت کنندگان در شروع مطالعه عاری 
از هرگونه بیماری مزمن بودند. آنها هر ۴ ســال یکبار به سؤاالتی در مورد وزن و 

مصرف آجیل خود پاسخ می دادند.از شرکت کنندگان در مورد نحوه مصرف وعده 
۲۸ گرمی آجیل سوال شد و هر دو سال یک بار الگوهای ورزش شرکت کنندگان 
را از طریق پرسشنامه ارزیابی کردند. آن ها ورزش را با استفاده از شاخص سوخت 
و ساز ارزیابی کردند که نشان می دهد چه مقدار کالری در هر ساعت فعالیت بدنی 

سوزانده شده است.

آجیل وزن را کاهش می دهد
تجزیه و تحلیل نشــان داد که افزایش مصرف روزانه آجیل به میزان نصف وعده 
با خطر کمتر افزایش ۲کیلوگرم یا بیشــتر طی یک دوره ۴ ساله در ارتباط است؛ 
همچنین، همین افزایش نیم وعده ای در مصرف آجیل با خطر چاقی ۱۵ درصد کمتر 
همراه بود.به طور خاص، جایگزین کردن گوشت فرآوری شده، دانه های تصفیه شده 
یا دسرهایی که نصف وعده آجیل دارند با کاهش بین ۰٫۴۱ تا ۰٫۷۰ کیلوگرم در 
هر دوره ۴ ساله مشخص، مرتبط بود.عالوه بر این، انتقال از مصرف نکردن آجیل 
به مصرف حداقل نیمی از وعده در روز با جلوگیری از ۰٫۷۴ کیلوگرم افزایش وزن 
و کاهش خطرات کلی افزایش وزن متوسط و چاقی مرتبط است.سرانجام، افزایش 
مداوم میزان مصرف آجیل فرد به میزان نیم وعده روزانه با ۲۳درصد خطر کاهش 

۵ کیلوگرمی یا بیشــتر و خطر کمتــر چاقی در 
مدت زمان مشابه در ارتباط بود. اگرچه 

محققان میزان مصرف کره بادام 
زمینی را نیز مورد بررسی قرار 
دادند؛ اما هیچ تأثیر مثبتی از 
این مصرف مشاهده نکردند.

ید تا کمتر چاق شوید آجیل بخور
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مقاله

صمغ لوبیای لوکاست
Locust Bean Gum

 تهیه و تنظیم
مهندس نسیم امامقلي زاده، کارشناس ارشــد صنایع غذائی و مسئول مهندسی 

محصول گروه صنعتی نجاتی – آناتا

چکیده:
 Ceratonia درخت َخرنوب بــا نام علمــی
siliqua نام یک گونه گیاه دارویی از سرده خرنوب 
است و از ۵۰۰ سال پیش در بیشتر کشورهاي حوزه 
مدیترانه، ایتالیا، اسپانیا، مراکش، یونان و ترکیه و در 
نواحي معتدل و خشک و نیز در خاک هاي ضعیف 
و نا مرغوب رشد کرده است. میوه خرنوب به نام دانه 
اقاقیا هم معروف اســت که امروزه عمدتا به جاي 
 Locust Bean خرنوب از واژه لوبیاي اقاقیا یا
Gum استفاده مي شود. چند صد سال پیش، به 
جای شکر در پخت شــیرینی ها و یا به جای شکر 
استفاده می شد. نزدیک به ۳۵% از مواد موجود در 
خرنوب، کربوهیدرات های با ساختار مولکولی ساده 
بوده و نزدیک به ۴۰% آن از نشاســته با ســاختار 
مولکولی پیچیده تشکیل یافته  است. میزان چربی 

آن بسیار کم و در حدود ۱% است.
مقدمه:

لوبیای خرنــوب )ceratonia siliqua( در 
ایران به طور پراکنده در مناطق مختلف کازرون و 
ممسنی یافت می شود. روش پوست گیری و مرحله 
خالص سازی تاثیر به ســزایی بر رفتار رئولوژیکی 
محلول صمغ لوبیای خرنوب دارد، بیشینه گرانروی 
مربوط به صمغ استخراج شده با روش آبی مي باشد.
صمغ لوبیاي لوکاست محصولی است که از درخت 
معروف به نام کاروب به دست می آید. حدود %۸۰ 
ترکیب اصلي پودر ســفید آن پلي ساکارید خطي 
گاالکتومانان بــا وزن مولکولي زیــاد که زنجیره 
اصلي آن را مانان تشکیل مي دهد و تک واحدهاي 
گاالکتوز به زنجیره اصلي متصل شده اند. توزیع این 
گاالکتوزها در زنجیره مانان مشخص نیست ولي به 
صورت آماري تقریبا به ازاي هر ۴ مولکول مانوز یک 
گاالکتوز وجود دارد. عالوه بر صمغ فرآوري نشده، 
LBG به صورت فراوري با الکل نیز موجود است. 
این فرایند با خارج کردن بیشتر پروتئین و سایر مواد 
موجود در صمغ موجب شفاف شدن بهتر محلول 
آن مي شود. نوع پیش ژالتینه شده محلول در آب 

سرد مي باشــد. دانه های درخت کاروب از درخت 
جدا شده و سپس آب آن گرفته می شود. دانه های 
خشک شده گرما داده می شود تا روغن طبیعی آنها 
آزاد و طعم دار شود سپس آسیاب شده و به شکل 

پودر معروف به صمغ لوکاست بین گام درآید.
در صنایع تولیدی مورد مصرف لوکاست بین گام 
قوام دادن محصوالت غذایی مانند ســس، شربت، 

پنیر، چاشنی ها و بستنی ها می باشد.
ویژگیهای کاروب:

میزان باالی شکر طبیعی
کالری پایین

میزان چربی بســیار پاییــن حداکثر یک درصد 
چربی پایین سبب تسهیل فرایند اختالط در لبنیات 

و محصوالتی از این دست می شود 
قیمت پایین تر و طعم نزدیک به پودر کاکائو

علیه تنگی نفس آلرژیک وآسم
علیه اسهال و یبوست

بدون اکساالت
بدون کافئین

کلسیم باال
غني از ویتامین و مواد معدني

کمک به دستگاه گوارش
پیشگیري کننده از سرطان ریه

علیه نا تواني جنسي
کاربرد صمغ لوبیاي لوکاست در صنایع غذایي) 
بیســکویت،کیک، شــکالت، بســتني، لبنیات و 

نوشیدني(:
بافت دهنده و هیدروکلوئید طبیعي

استابیالیزر
تشکیل ژل و قوام دهي و حداکثر ویسکوزیته با 
حرارت دهي در ۸۵ درجه. ایجاد ژل قابل برگشت 

در حضور زانتان، کاراگینان و آگار 
جلوگیري از سینرسیس

ایجاد ویسکوزیته، اتصال و پایداري
به دلیل جذب سریع آب و تورم شدید این صمغ، 
نباید پودر خشک آن بلعیده شــود و بر اساس آن 

نباید در غذاهاي خشــک 
که با بلعیدن آب جذب مي 

کنند استفاده شود.
جایگزین پودر کاکائو:

کاروب بهترین جانشین پودر کاکائو مي باشد که 
از میوه درخت استحصال مي شود. پودر کاروب از 
غالفهای کاروب به دست می آید که در یک مدت 
زمان کوتاه پخته یا تفت داده می شود. پودر کاروب 
جایگزینی برای پودر کاکائو و شــکر است. دارای 
کافنوئیدهای کاکائو نمی باشد. مزه پودر لوکاست 
بین گام مشــابه پودر کاکائوی آسیاب شده است، 
اما چربی و کالری آن کمتر از کاکائو می باشد. می 
تواند به عنوان جایگزین پودر کاکائو در محصوالت 
پختنی و دسرها استفاده شود که سالم تر نیز می 
باشد. برخالف کاکائو، کاروب نه کافئین دارد و نه 
تئوبرومین. این دو ماده محرک هستند و شخص 
را هوشیار کرده و انرژی را افزایش می دهند اما در 
عین حال فرد را بیقرار، مضطرب و تحریک پذیر می 
کند. اکثر مردم نمی توانند قبل از خواب محصوالت 
کافئین دار مانند شکالت و قهوه مصرف کنند زیرا از 
خوابیدن جلوگیری می کند. کافئین زیاد منجر به 
سردرد و حتی ریتم غیر طبیعی قلب می شود. اما 
اگر شما به دنبال طعم شکالت بدون اثرات محرک 
هستید کاروب جایگزین مناسبی است.کاروب بر 
خالف شکالت اگزاالت ندارد وموجب ایجاد سنگ 
هاي اکساالته نمي شود.کاروب را میتوان به عنوان 
یــک جایگزین ۱: ۱ برای پودر کاکائو در دســتور 
العمل ها استفاده کرد، عطر و طعم شکالت ممکن 

است در طرف قوی در این نسبت باشد. 
نتیجه گیري:

با توجه به خصوصیات فراوان ذکر شده براي این 
ماده اولیه، میتوان در فرموالســیون شکالت ها و 
روکش هاي شــکالتي و کاکائویي مختلف تولید 
شده درگروه صنعتی نجاتی )آناتا(  از این ماده به 
صورت مخلوط با پودر کاکائو و با نســبت مناسب 

استفاده کرد.
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فرم اشتراک

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

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

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

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

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

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

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

واریز	شد.

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

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

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

اولین نشریه تخصصي صنایع غذایي ایران              

اشتراک 3 ماهه
تهران 90000 )نود هزار( تومان

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

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

اشتراک یک ساله
تهران 300000 )سیصد هزار( تومان

شهرستان 360000 )سیصد و شصت هزار( تومان
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