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با مدیریت بر فرآیند صادرات زعفران

 فرصت سازی
برای برندسازی زعفران ایران

 مهندس محسن احتشام
در گفتگو با ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا عنوان کرد:

 بازدید وزیر صمت
از نخستین پاالیشگاه شیر 

کشور در شهریار

شرکت شیرپگاه فارس واحد 
 برتر استان فارس

در صنایع لبنی سال ۹۷ شد

حضور مقتدرانه گروه 
صنعتی و پژوهشی زر در 

نمایشگاه گلفود امارات

ــ هـای36 اخبـار شرکـت
صنــایع غـذایـی



سرمقاله

سید مصطفی هاشمی طبا

نقش پژوهش در توسعه صنعت غذا
بسمه تعالی

های  پدیده  بویژه  و  جامعه  های  پدیده  همه  توسعه  پایه  پژوهش  که  واقفند  این  بر  همگان  امروزه 
اقتصادی می باشد و در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته درصد قابل توجهی از درآمد ملی به پژوهش 
اختصاص می یابد. در همه جای دنیا ازجمله ژاپن امرتحقیق و توسعه بسیار مورد توجه است. نگاهی 
به مراکز تحقیق و توسعه شهر تسوکابا ژاپن که خود باغ شهری در دل شهر تسوکابا می باشد صدق این امر را روشن می کند. متاسفانه در 
کشور ما همچنان که بر امر توسعه بنیادین توجه نمی شود به امر پژوهش نیز توجه الزم صورت نمی گیرد. بسیار اتفاق افتاده که بودجه 
مراکز پژوهشی تنها در حد حقوق و دستمزد پژوهشگران و کارکنان آن مرکز تامین میشود و این امر مورد توجه قرار نمی گیرد که تمام 
ذهن و فکر پژوهشگران بصورت تمام وقت باید صرف پژوهش در دست اجرا باشد در حالیکه با عدم تعادل دریافتی پژوهشگران و هزینه 
ماهانه آنان ایشان به کارهای دوم و سوم می پردازند و بدین ترتیب ذهن پژوهشگر از آنچه بعنوان پژوهش در دستور کار دارد منحرف 
می شود. عالوه بر مراکز پژوهش دولتی واحدهای تولیدی در همه دنیا مراکز تحقیق و توسعه دارند در حالیکه در کشور ما ایجاد چنین 

واحدهائی در زمره مراکز لوکس و تفننی بحساب می آید.
بنا به موضوع نشریه می خواهیم اندکی بیشتر به نقش پژوهش در توسعه صنعت غذا بپردازیم. میدانیم که صنعت غذا به چهار بخش وابسته 
است. نخست به کشاورزی، دوم به ماشین آالت، سوم به مواد واسطه و کمکی و چهارم به پژوهش در مورد کیفیت تولیدات و بهبود 
مستمر آن و این البته بجز پژوهشهای مربوط به تاثیر تولیدات در سالمت مصرف کنندگان و نیز پژوهش های اجتماعی مربوط به تمایل 

مردم و عالقه آنها به تولیدات می باشد.
نخست به مواد اولیه اصلی یعنی تولیدات کشاورزی توجه می نمائیم. تولیداتی که باید فارغ از مواد شیمیائی حاصل از کودهای شیمیائی 
و سموم دفع آفات باشد. زیرا نوعا این مواد سرطان زا می باشد و زدودن آن در چین فرآیند صنایع غذائی ممکن نیست و نیز با پژوهش 
حجم و کیفیت تولیدات کشاورزی بهبود می یابد و تولیدات یکدست و استانداردی به صنایع غذائی وارد می شود و نیز موجب کاهش 

ضایعات کشاورزی در حین تولید می گردد.
پژوهش در امر ماشین آالت از مهم ترین پژوهش ها می باشد زیرا امروزه در رقابت بین المللی تولیدات باید با کیفیت ممتاز تولیدی، بسته 
بندی محکم و زیبا و سهل المصرف و ماندگار بوده و دقت و توجه هر چه بیشتر به کیفیت بهتر ماشین آالت ضروری و حتمی می باشد 
هر چند در مورد ماشین آالت صنایع غذائی در ابتدای راه هستیم و نوعا ماشین آالت جدید خارجی، سریعتر تکامل می یابد اما واحدهای 

ماشین سازی داخلی الزمست پژوهش را مورد عنایت بیشتر قرار دهند.
هر چند پرداختن به مواد واسطه از عهده مستقیم صنایع غذائی خارج است اما باید البراتورهای تشخیص شیمیائی در صنایع غذائی به 
پژوهش برای کشف و تعیین ناخالصی ها در مواد شیمیائی بپردازند تا احیانا مواد سمی و آسیب رسان در مواد مصرفی وجود نداشته باشد.
پژوهش در کیفیت تولید و کشف موادی که بطور نسبی زیان آور است در تداوم و پیشرفت صنایع غذائی امری بسیار مهم است و الزمست 

همه صنایع غذائی پژوهش های خود را توسعه بدهند این توسعه یقینا باعث توسعه اقتصادی و صنعتی واحدهای صنعت غذا می شود.
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 نائب رییس انجمن صنایع 
غذایی و دارویی مازندران خبر 
داد:راه اندازی پویش مردمی کیفیت 

محصوالت لبنی در مازندران
پویش مردمــی کیفیت محصــوالت لبنی با 
حضور جمعی از کارشناسان حوزه صنایع غذایی 
ودارویی، اســتاندارد، تولیدکنندگان محصوالت 
لبنــی و رســانه های مازندران در شهرســتان 
آمل وارد مرحله جدی تر شــد.یکتر اسماعیل 
خاتمی مقدم نائب رییس انجمن صنایع غذایی 
و دارویی مازندران بــه اهداف تشــکیل پویش 
مردمی کیفیت محصوالت لبنی در استان اشاره 
کرد و گفت: پیشگیری از یک اتفاق ناخوشایندی 
غذاهراسی نســبت به محصوالت صنایع غذایی 

در جامعه که متاســفانه به شــکل های مختلف 
را درمیان مردم ترویج داده می شــود، در قالب 
 این پوشش پیگیری و آگاهی سازی خواهد شد.

او با بیان اینکه هم اکنون حدود ۳۰ درصد مصرف 
مردم از تولیدات صنایع غذایی و ۷۰ درصد دیگر 
خارج از این صنعت در دســترس مردم اســت، 
افزود: متاسفانه باور هایی که به واسطه تولیدات 
صنعتی درمیان مردم شــکل گرفتــه و تهدید 
کننده سالمت آنان شکل گرفته که باید این نگاه 
 و فرهنگی که قالب شــده از میان برداشته شود.

خاتمی مقدم گفــت:در قالب ایــن پویش و در 
گام نخســت، ۱۰ گروه صنایع غذایی پرمصرف 
شــهروندان معطوف شــده و درهمین راســتا 
حــدود ۱۲۰ باور مردم دراین گروه شناســایی، 
گردآوری و  کارشناسان صنایع غذایی، محققان 
و استادان دانشــگاه مورد بررســی و تجزیــه و 
تحلیل قــرار گرفت.نائب رییــس انجمن صنایع 
غذایی و دارویی مازندران افزود: پس ازشناسایی 
مواردی که صرفا به عنوان باور های غلط غذایی 
بوده، شناسایی و کارشناسان حوزه صنعت غذا، 
نســبت به محتوا سازی مناســب با همان گروه 
 غذایی بــرای شــهروندان اقــدام خواهند کرد.

خاتمی مقدم ابــراز امیدواری کــرد، که پویش 
باور های مردمــی درکیفیت محصوالت لبنی با 
درخواســت و حس نوع دوستی برخی از فعاالن 

حوزه صنعت غذا در راســتای افزایش ســالمت 
عمومی شهروندان شروع شده و هدف نهایی آن 
ترویج درمیان قشــر های مختلف مردم و دوری 
از برخی عادت هــا و باور های نادرســت غذایی 

شهروندان است.

 رئیس انجمن پرورش 
دهندگان قارچ خوراکی: روند 

بهبود قیمت قارچ در بازار/ تولید 
روزانه قارچ به ۴۵۰ تن رسید

افشار گفت: با توجه به افزایش مصرف و تولید 
در فصل ســرما قیمت قارچ در بازار بهبود یافته 

است.
محمد حســن افشــار رئیس انجمن پرورش 
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دهنــدگان قــارچ خوراکــی در گفت وگــو بــا 
خبرنگار صنعت،تجــارت و کشــاورزی گــروه 
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین 
تحوالت بازار قارچ اظهــار کرد: با توجه به خنک 
شــدن هوا و افزایش مصرف قیمت قارچ در بازار 

افزایش یافته است.
او متوســط قیمت هر کیلو قارچ درجه یک را 
۱۴ هزار تومان اعالم کرد و گفت: انجمن هر کیلو 
قارچ درجه ۲ را ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان و درجه سه 
را ۷ تا ۸ هزار تومان قیمت گذاری کرد و این امر 
بدان معناست که قیمت قارچ درجه ۲ نسبت به 
درجه یک ۲۰ درصد و قارچ درجه سه نسبت به 

درجه ۲ حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتر است.
افشار درباره آخرین وضعیت صادرات قارچ بیان 
کرد: با توجه به ایام اربعین و تعطیلی ۲۸ صفر مرز 
عراق بسته بود و هم اکنون به دلیل نا آرامی های 
عراق صادراتی به این کشور انجام نمی شود که در 
صورت از بین رفتن این نا آرامی ها به سبب خنکی 
هوا پیش بینی می شود که صادرات روزانه به این 

کشور به ۲۰ تن برسد.
این مقام مسئول درباره آینده بازار قارچ گفت: 
با توجه به ازدیاد تولید و مصرف در فصل ســرما 
پیش بینی می شــود که در صورت از سرگیری 
مجدد صادرات قارچ به عراق قیمت به باالی ۱۵ 

هزار تومان برسد.
رئیــس انجمــن پــرورش دهندگان قــارچ 
خوراکی تولید روزانه قارچ در کشــور را ۴۰۰ تا 
۴۵۰ تن اعالم کرد و افزود: طبق روال همه ساله 
در ماه های آتی به ســبب کاهش تولید سبزی و 
ازدیاد مصرف قارچ تولیــد این محصول افزایش 

خواهد یافت.
او مجموع صادرات قارچ در ۶ ماه نخست سال 
را ۷ هزار تن اعالم کرد و افزود: با باز شــدن مرز 
عراق و رفع موانع صادراتی پیش بینی می شود که 
مجموع صادرات قارچ بــه بازار های هدف به ۲۰ 

هزار تن برسد.
به گفته افشار در شرایط کنونی صادرات طبق 
روال به کشــور های حوزه خلیج فارس در حال 
انجام اســت، اما همچنان به بازار روسیه توفیقی 

نداشته ایم.
رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی 
در پایان تصریح کــرد: با توجه بــه آنکه روابط 
اتحادیه اروپا و روســیه درخصــوص اوکراین با 
مشکالتی روبه رو است از این رو هیئتی به روسیه 
فرستادیم چرا که رقیب ما در روسیه تنها لهستان 
است که به سبب روابط نامناسب اتحادیه اروپا و 

روسیه در خصوص اوکراین پیش بینی می شود 
که بتوانیم توفیقی برای صادرات در این بازار به 

دست آوریم.

 رئیس سازمان توسعه تجارت 
خبر داد:تشکیل کارگروه 
حمایت و تشویق صادرکنندگان 

حرفه ای و خوشنام
معاون وزیر صمت و ریاست کل سازمان توسعه 
تجارت ایران از تشکیل کارگروه حمایت و تشویق 
صادرکنندگان خوشــنام بر اساس پیشنهاد اتاق 
بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران و 
دستور قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در 

سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد.
به گــزارش پایــگاه خبــری صنعــت غذا و 
کشــاورزی)اگروفودنیوز ( حمید زادبوم حمایت 
و تشــویق صادرکنندگان حرفه ای و خوشنام یا 
پیشــرو را ضرورتی انکارناپذیــر در جهت ایجاد 
انگیــزه در صادرکننــدگان و هدفمنــد کردن 
صادرات عنوان کرد و با اشــاره به مشــوق های 
قابل ارائه توســط سایر ســازمان های دولتی به 
صادرکنندگان، تشــکیل کارگــروه مذکور را در 
راستای اتخاذ سیاست واحد و همراستا با حمایت 

از صادرکنندگان دانست.
وی در تشریح ســاختار و ترکیب اعضای این 
کارگــروه افزود: اعضــای این کارگروه شــامل 
نماینــدگان اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایــران، صنــدوق ضمانت 
صادرات ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان 
امور مالیاتی، گمرک جمهوری اســالمی ایران، 
سازمان ملی اســتاندارد، مؤسســه مطالعات و 
پژوهش هــای بازرگانــی به ریاســت ســازمان 
توسعه تجارت ایران هستند که ضمن استخراج 
شاخص های صادرکنندگان حرفه ای و خوشنام 

دســتورالعمل های مربوطه تدوین و برای انجام 
اقدامات الزم  ابالغ خواهد شد.

معاون وزیر صمت و ریاست کل سازمان توسعه 
تجــارت ایران، با اشــاره به سیاســت های کلی 
اقتصاد مقاومتــی و تأکیدات مقام معظم رهبری 
و ســایر مســئوالن نظام در خصوص حمایت از 
صادرکنندگان به عنوان پیشرانان توسعۀ اقتصادی 
در شــرایط  فعلی، برنامه های کارگروه حمایت 
و تشــویق صادرکنندگان اظهار امیدواری کرد 
با سیاســت های اجرایی الزم که برگرفته شده از 
تصمیمات بخش خصوصی و دولتی است، شاهد 
توســعۀ کمی و کیفی صادرات غیرنفتی کشور 
باشیم. زادبوم اجماع در خصوص ضرورت حمایت 
از صادرات را ارزشــمند توصیف کرد و بر تعمیق 
و تقویت حمایت های الزم جهت اجرایی شــدن 

مصوبات این کارگروه تأکید کرد.

 رئیس انجمن ارگانیک ایران 
در حاشیه نمایشگاه ارگانیک 
عنوان کرد: ایران به رتبه ۵۹ تولید 

محصوالت ارگانیک رسید/ صادرات 
۴۳ میلیون دالری محصوالت ارگانیک 

از کشور در سال گذشته
رئیس انجمن ارگانیک ایران از رسیدن کشور به 
رتبه ۵۹ جهانی در تولیدات محصوالت ارگانیک 

در بین ۲۸۳ کشور خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی 
)اگروفودنیوز(؛ ســید رضا نورانی بــا بیان اینکه 
۸۳ هزار هکتار از اراضی کشــاورزی کشــور زیر 
کشت محصوالت ارگانیک است، اظهار کرد: سال 
گذشته حدود ۴۳ میلیون دالر محصول ارگانیک 

از کشور صادر شده است.
وی افزود: محصوالت ارگانیک صادراتی شامل 
پسته، زعفران، انجیر، گیاهان دارویی، خرما و … 
بوده است.نورانی با اشاره به جایگاه و استقبال از 
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محصوالت اروگانیک ایرانی در بازارهای اروپایی، 
اظهار کرد: در طول ۱۳ سال گذشته با کشورهای 
جهان ارتباط خوبی برقــرار کردیم ضمن اینکه 
سازمان جهانی جنبش های کشاورزی ارگانیک 
نیز به ایران آمده و در اتاق بازرگانی صاحب دفتر 
شده و فعالیت خود را آغاز کرده است.وی ادامه 
داد: با توجه به موضوع تولید محصوالت ارگانیک 
در برنامه ششم توسعه و تاکید مقام معظم رهبری 
در ســال ۹۴ بر تولید محصوالت سالم، سازمان 
توســعه و تجارت خواســتار برگزاری جشنواره 
ارگانیک شده است.رئیس انجمن ارگانیک ایران با 
تاکید بر اینکه بر همین اساس جشنواره ارگانیک 
طی ۴ روز در تهران برگزار شــد، افزود: در این 
جشنواره محصوالتی مانند عسل، چای، دمنوش، 
خشکبار، مرکبات و کیوی و غیره در معرض دید 

عموم قرار گرفت.
نورانــی گفت: قیمــت محصــوالت ارگانیک 
براســاس مصوبه جهانــی ۲۰ تــا ۳۰ درصد از 
محصوالت رایج باالتر اســت، اما در جشــنواره 
ارگانیک تمامی محصوالت با ۳۰ درصد تخفیف 

به مردم عرضه شد.

 مدیرعامل شرکت بازرگانی 
تعاونی های کشاورزی 

ایران:مشکل اصلی صادرات زعفران، 
عدم استفاده از نام ایران است

مدیرعامــل شــرکت بازرگانــی تعاونی های 
کشــاورزی ایران گفت: مشــکل اصلی صادرات 
کاالهای ایرانی از جمله زعفران، عدم اســتفاده 
از شناســنامه و نام ایــران روی کاال اســت که 
عالوه بر کاهش صادرات می تواند منجر به ســوء 
اســتفاده برخی کشــورها شــود تا کاال را با نام 
خود صادر کنند. »امین شــالچیان« با اشاره به 
صادرات بخش عمده کاالها با شناســنامه و نام 
کشورها در دنیا، افزود: همین امر عالوه بر افزایش 

حجم صادراتشان موجب می شود هر کاالیی را با 
نام آن کشور بشناسند، همانند زعفران ایران که 
توسط اسپانیا در دنیا صادر می شود.وی با بیان 
اینکه نزدیک ۹۰ درصد زعفران جهان در ایران 
تولید می شود، اظهارداشت: اکنون زعفران ایران 
به دلیل نداشتن برند و نام ایران به نام اسپانیا و 
سایر کشورها معامله و صادر می شود.مدیرعامل 
شــرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران 
تصریح کرد: این امر نیازمند حمایت دولت است 
تا با ثبــت جهانی این کاالهــا بتواند محصوالت 
مختلف تولیدی خود را با نام و نشان ایران به دیگر 
کشــورهای جهان صادر کند نه اینکه اسپانیا و 
افغانستان کاالی کیفی ایرانی را با نام خود در دنیا 
صادر کنند.وی یکی دیگر از مشــکالت صادرات 
کاالهای ایرانی، قیمت گذاری در خارج از مرزها 
دانســت و گفت: در چهار دهه اخیر نوسان نرخ 
ارز تاثیر بســزایی در قیمت جهانی برخی کاالها 
همچون زعفران ایران داشته به طوری که در سال 
۹۶ با افزایش نرخ ارز قیمت هر کیلوگرم زعفران 
از یک هزارو ۴۰۰ یورو به ۷۰۰ یورو کاهش یافت 

تا پول ثابتی به دست کشاورز ایرانی برسد.
 بزودی ٤00 تن رب گوجه فرنگی به 

روسیه صادر می شود
شالچیان افزود: طبق قراردادی با روسیه برای 
نخستین بار ۴۰۰ تن رب گوجه فرنگی با کیفیت 
با حمایت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 
صادر خواهد شد که موجب ارز آوری به کشور می 
شود.وی ادامه داد: بزودی این میزان رب گوجه 

فرنگی صادر خواهد شد.
 نیازمند تخصیص ارز رسمی برای واردات 

نهاده ها هستیم
مدیرعامــل شــرکت بازرگانــی تعاونی های 
کشــاورزی ایران درباره واردات نهاده های دامی 
گفت: این شرکت در ســال ۹۴ به منظور تامین 
نهاده های بخش کشــاورزی تاسیس شد و سال 
گذشــته بخش قابل توجهی جو و ذرت از محل 
واردات با ارز ۴۲۰۰ تومان توســط این شرکت و 
حمایت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران وارد 
کشور شد که تاثیر خوبی بر بازار نهاده ها داشت.

وی افزود: بــه طوری که نهاده هــای وارداتی 
توســط این شــرکت با نرخ یک هــزار و ۲۵۰ 
تومان یعنی پایین تر از نــرخ مصوب در اختیار 
تولیدکنندگان قــرار گرفت در حالــی که نرخ 
مصوب هر کیلوگرم ذرت یک هزار و ۳۵۰ تومان 
بود.مدیرعامل شــرکت بازرگانــی تعاونی های 
کشاورزی ایران اظهار داشــت: امسال هیچ ارز 

رسمی برای واردات نهاده های مورد نیاز بخش 
کشاورزی در اختیار این شــرکت بازرگانی قرار 

نگرفته است.

 مدیرعامل سازمان مرکزی 
تعاون روستایی ایران خبر 

داد؛ توزیع نیم میلیون تن آرد 
روستایی در شش ماهه نخست 

امسال توسط شبکه تعاونی های 
روستایی کشور

توزیع آرد خبازی در بین ۲۷۰ هزار نفر در۱۶ 
هزار محدوده روستایی که عمدتا” کوهستانی و 
مناطق کمتر برخوردار و توســعه نیافته در دور 
افتاده ترین مناطق روســتایی، یکی از خدمات 
مردمی و ماندگار شــبکه تعاونی های روستایی 

کشور طی بیش از نیم قرن گذشته بوده است.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی 
)اگروفودنیوز(، به نقل از سازمان مرکزی تعاونی 
روســتایی، رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل 
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در گفتگو 
با پایگاه اطالع رسانی این سازمان، ضمن اشاره 
به نقش تاریخی و بی بدیل شبکه مردمی تعاون 
روستایی کشور در خدمت رسانی به روستاییان 
عزیز طی ۵۰ سال گذشته اظهار داشت: در شش 
ماهه نخست سال جاری رقمی بالغ بر ۴۲۴۳۷۸ 
تن آرد خبازی در مناطق روســتایی ۳۲ استان 
کشور توسط شــبکه ملی تعاونی های روستایی 
بین روستاییان توزیع گردیددکتر شیرزاد با بیان 
اینکه علت نمودار کاهشی توزیع آرد روستایی، 
بیش از هر چیز به موضوع ورود بخش خصوصی 
به عرصه توزیع آرد باز می گردد، خاطرنشان کرد: 
این در حالی اســت که طی همین مدت در ۱۲ 
استان کشور شامل اصفهان، خوزستان، بوشهر، 
هرمزگان، کرمان، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد 
چهارمحال و بختیاری و جیرفــت و کهنوج در 
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مجموع شاهد رشد ۸ درصدی توزیع آرد خبازی 
بین ساکنین ســکونتگاههای روســتایی کشور 
بوده ایم.معاون وزیر جهاد کشــاورزی همچنین 
با تأکید بر وظایف اساســنامه ای، مأموریت های 
قانونی و اهداف و رســالت های ســازمان متبوع 
در توزیع کاالهای اساســی نظیر آرد نانوایی در 
مناطق روستایی و عشایری کشور اعالم کرد: در 
نیمه نخست سال گذشــته، توزیع آرد روستایی 
توسط شبکه تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون 
روســتایی ایران به میزان ۴۴۵۰۴۵ تن صورت 
پذیرفته و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری 
ســرجمع آرد توزیعی در روستاها، به اندازه سال 
قبل انجام گیرد.شایان ذکر است علیرغم اینکه در 
سال های اخیر، از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
توســط شــرکت غله و خدمات بازرگانی، زمینه 
مشــارکت بخش خصوصی در مسئله توزیع آرد 
روستایی فراهم گشته لیکن همانگونه که آمارها 
نشــان می دهند با توجه به وجود شبکه مویرگی 
و زیرساخت های نســبتا” مناسب در تعاونی های 
روستایی کشــور، جایگاه این مجموعه در حوزه 
توزیع آرد روســتایی همچنان پایدار و محفوظ 

باقی مانده است.

 با رأی دیوان عدالت اداری؛ 
ممنوعیت صادرات سیب 
زمینی، خوراک دام و رب گوجه 

برداشته شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دستور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت درباره ممنوعیت صادرات 
ســیب زمینی، خوراک دام و طیور و رب گوجه 
فرنگی را به دلیل مقید نشــدن به زمان مشخص 
و صرفا ذکر »تا اطالع ثانــوی« از زمان تصویب 
ابطال کرد.بــه گزارش دیوان عدالــت اداری، به 
دنبال شکایت از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت و درخواســت ابطال 

بخشنامه شماره ۱۸۷۷۱۳/۶۰ تاریخ ۱۶ مهرماه 
۹۷ در خصوص ممنوعیت صادرات سیب زمینی، 
خوراک دام و طیور و رب گوجه فرنگی تا اطالع 
ثانوی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این 
مورد وارد بحث و بررسی شد.دیوان عدالت اداری 
با استناد به بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۲۵ مرداد ماه 
۹۷ که به تایید رهبرمعظم انقالب رسیده، اعالم 
ممنوعیت در مورد صادرات سیب زمینی، خوراک 
دام و طیور و رب گوجه فرنگی از ســوی وزارت 
صمت بدون مقید کردن آن به زمان مشخص و با 
قید »تا اطالع ثانوی« را مغایر این مصوبه دانست 
و با اکثریت آراء آن را از زمان تصویب ابطال کرد.

در بند ۴ مصوبه نهمین جلســه شورای عالی 
هماهنگی اقتصــادی در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۹۷ 
آمده است: »به منظور جلوگیری از کاهش عرضه 
و افزایش قیمت کاالها در بازار داخلی، وزیر صمت 
می تواند در چارچوب دستورالعملی که به تصویب 
رئیس جمهوری می رسد، صادرات برخی کاالها 
را در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معین 

مشروط یا ممنوع نماید.«

 مصوبه جدید کارگروه تنظیم 
بازار درباره اختصاص ارز 

۴۲۰۰ تومانی به واردات کره
کارگروه تنظیم بازار تصمیمات جدیدی درباره 
اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کره حیوانی گرفت 
و تمام محموله هایی وارداتی کــه قبل از تاریخ 
۱۸ خرداد ماه ســال جاری بارگیری شده بود را 
مشمول این نرخ ارز دانست.به گزارش تسنیم بعد 
از انتشــار گزارش این خبرگزاری درباره واردات 
بیش از ۳۰ هزار تنی کره توســط یک شــرکت 
از کل ۴۳ هزار تن کره وارداتی به کشــور در ۳ 
ماهه ابتدای ســال جاری و احتمال بسته شدن 
سایر کارخانه های بسته بندی کره به دلیل عدم 

امکان رقابت با آن شــرکت،کارگروه تنظیم بازار 
در جلسه اخیر خود درباره واردات کره تصمیمات 
جدیدی گرفت و  شرکتهایی که اقدام به واردات 
این محصول تا تاریخ ۱۸ خرداد سال جاری کرده 
بودند را از پرداخت مابه التفاوت ۴۸۰۰ تومانی 
نرخ ارز معــاف کرد.همچنین کارگــروه تنظیم 
بازار به شــرکت هایی که کره در گمرک دارند و 
تاریخ بارگیری آنها قبل از تاریخ یاد شــده است 
ارز اختصاص داد اما شرکت ها مکلف شده اند که 
گزارش عرضه کره  با نرخ مصوب  را به سازمان 
حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان ارائه 

کنند.
 توزیع کره با قیمت دولتی در بازار

مصوبه کارگروه تنظیم بــازار درباره اختصاص 
ارز به واردات کره که به بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران، سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان و دفتــر مقررات صــادرات و 
واردات مرکز توســعه تجارت الکترونیکی ابالغ 

شده به شرح زیر است.
نتیجه بررسی کمیته کارشناسی تعیین تکلیف 
در خصوص اخذ و یا عدم اخذ مابه التفاوت ۴۸۰۰ 
تومان از محموله های کره وارداتی موجود در بنادر 
کشــور که با ارز ترجیحــی )۴۲۰۰ تومان( وارد 
کشور گردیده است در جلسه طرح و در راستای 
رفع مشکالت واحدهای تولیدی کره و تنظیم بازار 

شیر، لبنیات و چربی مقرر گردید:
۴-۱- کلیــه محموله های تامین ارز شــده با 
نرخ ۴۲۰۰ تومان )نرخ ارز رســمی( از پرداخت 

مابه التفاوت معاف باشد.
۴-۲- محموله هــای تامین ارز نشــده موجود 
در بنادر که بارنامه حمل آنهــا مروبط به قبل از 
۱۸/۳/۹۸ می باشد با نرخ ارز رسمی تامین ارز و 
بدون پرداخت ما به التفاوت ترخیص گردند. دفتر 
مقررات صادرات و واردات و مرکز توسعه تجارت 
الکترونیک مکلف می باشــند با اعــالم دبیرخانه 
کارگروه تنظیم بازار، گــروه ارزی محموله های 
مشــمول این بند را در ســامانه گروه یک لحاظ 

نمایند.
۴-۳- محموله های تامین ارز نشده که بارنامه 
حمل آنها بعد از ۱۸/۳/۹۸ می باشــد مشــمول 
ضوابط جدید نبوده و می بایســت بــا نرخ نیما 
تامین ارز شوند.تبصره: کلیه شرکت های دارویی 
موجودی و یا محموله های ترخیص شــده با ارز 
رســمی مکل به ارائه اســناد و فهرست فروش و 
توزیع محموله ها در قالب بسته بندی مصرف کننده 
و فرآورده های لبنی مشمول قیمت گذاری سازمان 
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حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان در 
شبکه های توزیع رســمی و مورد تایید با رعایت 
نرخ مصوب به سازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان می باشد.

 نایب رئیس شورای ملی 
زعفران: ُافت ۲ میلیون و ۵۰۰ 

هزار تومانی قیمت طالی سرخ
میری از کاهش ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی 
زعفران نسبت به ابتدای فصل برداشت خبر داد.

غالمرضــا میری نایــب رئیس شــورای ملی 
زعفران در گفت وگو بــا خبرنگار صنعت،تجارت 
و کشــاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
جوان، از کاهش ۲ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومانی 
قیمت طالی ســرخ در بازار خبر داد و گفت: هم 
اکنون حداقل قیمت هر کیلو زعفران ۶ میلیون و 
۲۰۰ هزار تومان و حداکثر ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان است.وی افزود: در ابتدای فصل برداشت 
همزمان با ورود زعفران نوبرانه، قیمت محصول با 
نوساناتی در بازار روبرو بود که هم اکنون به سبب 
اشباع شــدن محصول، نرخ هر کیلو زعفران در 
مقایسه با اواخر مهر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
افت داشته است.میری قیمت زعفران در بازار را 
پیش بینی کرد و گفت: با توجه به آنکه برداشت 
زعفران تا پایان آذر ادامه دارد، از این رو تا زمانی 
که محصول به طــور کلی جمع آوری نشــود، 
نمی توان برآورد دقیقی از قیمت زعفران در بازار 
داشت.نایب رئیس شورای ملی زعفران با انتقاد از 
این مسئله که گمرک از پایان مرداد به بعد آمار 
صادرات را اعالم نکرده است، بیان کرد: بنابر آمار 
گمرک تا پایان مرداد، میــزان صادرات زعفران 
نسبت به مدت مشابه سال قبل به سبب مشکالت 
ناشــی از نقــل و انتقال پول حــدود ۲۰ درصد 
کاهش یافته است که امیدواریم در ماه های آتی 
صادرات زعفران روبه رشد باشد.وی درباره آخرین 

وضعیت خرید توافقی زعفران افزود: چند روزی 
اســت که خرید توافقی زعفران با نرخ حداقل ۸ 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر ۱۰ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان از کشــاورزان خریداری شده 
اســت که در ابتدا ۳۰ درصد وجه آن در اختیار 
تولیدکننــدگان قرار می گیرد و بــرای پرداخت 
مابقی زمان مشــخصی اعالم نشده است.میری 
با بیان اینکه خرید توافقی زعفران از کشاورزان 
ادامه دارد، اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی 
عرضه و تقاضا، اگر سازمان تعاون روستایی اقدام 
به خرید توافقی زعفران نمی کرد، احتمال کاهش 
مجدد قیمت دور از انتظار نبود و همواره انتظار 
داریم که با خرید توافقی این محصول تجربه تلخ 

گذشته تکرار نشود.
نایب رئیس شــورای ملی زعفــران در پایان با 
تاکید بر این مسئله که هدف اصلی سازمان تعاون 
روســتایی از خرید توافقی باید توسعه صادرات 
باشــد، تصریح کرد: ســازمان تعاون روستایی با 
هدف حمایت از تولید، توسعه صادرات و تحقق 
شــعار ســال باید اقدام به خرید توافقی زعفران 
از کشــاورزان کند چرا که اگر همانند گذشــته 
بخواهد به دنبال منفعت خود باشد، خرید توافقی 
محصول دردی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

دوا نمی کند.

 رئیس هیئت مدیره اتحادیه 
مرغ تخم گذار: تخم مرغ 

ارزان شد/صادرات روزانه ۱۵۰ تن 
تخم مرغ به بازار های هدف

نبی پور گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو 
تخم مرغ با کاهش ۲۰۰ تومانی نسبت به هفته 
گذشته درب مرغداری ۷ هزار و ۵۰۰ تومان است.

ناصر نبی پور رئیــس هیئت مدیــره اتحادیه 
مــرغ تخم گــذار اســتان تهــران در گفت وگو 
بــا خبرنگار صنعت،تجارت و کشــاورزی گروه 

اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از افت ۲۰۰ 
تومانی نرخ تخم مرغ نســبت به هفته گذشته 
در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط نرخ 
هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۷ هزار و ۵۰۰ 

تومان معادل شانه ای ۱۵ هزار تومان است.
وی قیمت مصوب هر کیلو تخم مرغ را ۷ هزار 
و ۷۴۰ تومــان اعالم کرد و افــزود: فروش تخم 
مرغ با نرخ هــای کنونی بیانگــر فاصله با قیمت 

ستاد تنظیم بازار و زیان مرغداران است.
نبی پور ادامه داد: در هفت ماه اخیر، مرغداران 
در فروش هــر کیلو تخم مرغ به طور متوســط 
۲ هزار تومان متضرر شــدند که بــا وجود تولید 
روزانه ۲ هزار و ۸۰۰ تن تخم مرغ در کشور، زیان 

مرغداران سرسام آور است.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مــرغ تخم گذار 
قیمت تخم مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: 
هم اکنون قیمت تخم مرغ در باالترین حد خود 
است، پیش بینی می شــود که قیمت در همین 

حد باقی بماند.
وی درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ 
بیان کرد: روزانه ۱۰۰ تــا ۱۵۰ تن تخم مرغ به 
افغانســتان و عراق صادر می شود که این میزان 
تاثیری در التهاب و تالطم بازار ندارد چرا که مازاد 

تولید حداقل ۲۰۰ تن است.
به گفته نبی پور، اگرچه کشــور افغانســتان 
بخشی از تخم مرغ مورد نیاز خود را از پاکستان 
خریداری می کرد، اما هم اکنون به سبب وجود 
برخی مشکالت این کشــور برای خرید به ایران 

هجوم آورده است.
این مقام مســئول با بیان اینکه خرید حمایتی 
تخم مرغ از یک ماه و نیم گذشــته متوقف شده 
اســت، گفت: بنابر آخرین آمــار مجموع خرید 
توافقی تخم مرغ پشــتیبانی امــور دام به یک 
هزار تن نرســید، اما به هر حال همین میزان در 
شــرایط بازار تاثیر گذار بود و در غیر این صورت 
مرغداران تمایلی به جوجه ریزی نداشــتند.وی 
مجموع صادرات تخم مرغ از ابتدای سال تاکنون 
را حداکثر ۲۱ هزار تن اعالم کرد و افزود: با توجه 
به میزان تولید و مازاد بر نیاز مصرف، این میزان 
صادرات رقم چشــمگیری نیست.رئیس هیئت 
مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان تهران در 
پایان درباره آخرین وضعیت بازار نهاده های دامی 
تصریح کرد: هم اکنون قیمــت هر کیلو کنجاله 
سویا ۲ هزار و ۳۵۰ تومان بوده که با نرخ مصوب 
تفاوتی ندارد، اما قیمت ذرت ۲۰ تا ۲۵ درصد به 

سبب کمبود در بازار از نرخ مصوب باالتر است.
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 صنایع لبنی می گویند 
دامداران به دنبال افزایش 

قیمت شیر خام هستند
دبیر انجمن صنایع لبنی ایران گفت:دامداران 
از عرضــه کافی شــیرخام خــود بــه برخی از 
کارخانه های لبنی خودداری و شیرخام خود را به 
تولیدکنندگان شیرخشک کشور می فروشند تا 
واحد های لبنی را متقاعد به افزایش قیمت خرید 
شیرخام نمایند.به گزارش پایگاه خبری صنعت 
غذا و کشــاورزی )اگروفودنیوز(، به نقل از روابط 
عمومی انجمن صنایع فــرآورده های لبنی ایران 
رضا باکری در مورد احتمال آزاد سازی واردات و 
صادرات شیرخشک از کشور گفت: از آنجایی که 
تا کنون واردات و صادرات شیرخشک در کشور 
ممنوع بوده است احتمال این موضوع وجود دارد 
که صادرات و واردات این فرآورده آزاد شــده و با 
ارز نیمایی و همچنین تعرفه گمرکی ۴% صورت 
گیرد. وی در ادامه درخصوص شیرخام گفت: از 
آنجایی که شیر خام اکنون بین ۲۷۵۰ تا ۲۹۰۰ 
تومان و متفاوت از قیمــت مصوب تنظیم بازار با 
قیمت ۲۳۹۰ تومان بــه کارخانجات تولیدی به 
فروش می رسد؛ برخی تولید کنندگان فرآورده 
های لبنی که از خریدن شــیرخام با نرخ باالتر از 
نرخ مصوب امتناع می کنند دچار کمبود شیرخام 
کافــی در خط تولید خود هســتند، برخی دیگر 
از کارخانه هــا نیز به دلیل وجود طرح توســعه 
و افزایــش ظرفیت های خود از شــیرخام کافی 
برخوردار نیســتند. دامدارانی که از عرضه کافی 
شــیرخام خود به برخی از کارخانــه های لبنی 
خودداری و شــیرخام خود را به تولیدکنندگان 
شیرخشک کشور می فروشند تا واحد های لبنی 
را متقاعد به افزایش قیمت خرید شیرخام نمایند.
باکری در ادامه گفت: با وجود این که ما سالیانه 
در حدود ۴۰ الی ۵۰ هزار تن کره وارد کشور می 
کنیم اما صادرات خامه در کشور تعادل بین عرضه 

و تقاضای چربی را برهم میزند. در این خصوص 
تدبیری اندیشیده شده است تا جهت جلوگیری 
بی رویه از صادرات خامه، الجرم افزایش قیمت 
شیر خام و فرآورده لبنی و همچنین ایجاد تعادل 
الزم بین عرضه و تقاضا در بازار، عوارض گمرکی 
برای صادرات خامه فله و فریز شده ۶۰ درصد در 
نظر گرفته شــود. البته اجرای موارد فوق منوط 

تصویب در کارگروه تنظیم بازار کشور می باشد.

 ایران در تولید عسل رتبه 
چهارم جهان را دارد

مشاور معاون وزیر جهادکشاورزی گفت: ایران با 
تولید ساالنه ۸۸ هزار تن عسل رتبه چهارم جهان 

را در این زمینه به خود اختصاص داده است.
غالمحسین طهماســبی در پنجمین جشنواره 
استانی عســل کنار در جم افزود: طبق آمارهای 
جهانی در سال ۲۰۱۷ میزان تولید عسل جهان، 
یک میلیون و ۶۰ هزار تن در سال است که سهم 
ایران ۶۹ هزار تن بود اما هم اکنون این رقم به ۸۸ 

هزار تن رسیده است.
وی اضافه کرد: همچنین ایران هفت میلیون و 
۲۰۰ کندوی عسل از مجموع ۹۰ میلیون کندوی 
عسل جهان را در اختیار دارد و  از این حیث پس 
از کشــورهای ترکیه، هند و چیــن رتبه چهارم 
جهان را داراست و با برنامه ریزی های انجام شده، 

انتظار داریم این رتبه ارتقا یابد.
طهماسبی با اشــاره به شــیوع بیماری هایی 
چون دیابت، مشــکالت کبدی و افســردگی در 
ایران و جهان اظهار داشت: یکی از راه های مهم 
در کاهش بیماری های خاص مثل دیابت و کبد 
تغذیه است که یکی از مواد غذایی سالم عسل با 
دارا بودن ویژگی های شفابخشی بسیار باال است.

مشــاور معاون وزیر جهاد کشــاورزی افزود: 
عسل کنار که استان بوشهر در تولید آن پیشتار 
است یکی از عســل های باکیفیت جهان است 

که بر اســاس تحقیقــات انجام شــده از لحاظ 
کیفی، ویژگی هایی مشــابه مرغوب ترین عسل 
جهان را داراست.طهماســبی بیان کرد: به طور 
قطــع با تحقیقات بیشــتری که در دســت اجر 
اســت ویژگی های شفابخشــی این نوع عسل، 
بیشتر شــناخته خواهد شد.طهماســبی یادآور 
شد: نخستین سرطان در مردان سرطان گوارش 
اســت که یکی از درمــان های مهم بــرای این 
بیماری، عسل کنار کوچک است که در شهرستان 
جم و جنوب کشــور به وفور یافت می شــود.وی 
اظهار داشت: بر خالف بســیاری از مواد غذایی 
سالم، ســرانه مصرف عســل در ایران در شرایط 
مطلوبی است و امیدواریم این ماده غذایی نقش 

بیشتری را در سفره های خانوارها ایفا کند.

 مدیرعامل اتحادیه سراسری 
مرغداران مرکزی: انتقاد از 

تصمیم گیری های ناگهانی در 
ممنوعیت صادرات

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرکزی، 
با انتقاد از تصمیم گیری های یک شبه در حوزه 
تولید و صادرات گفت: امســال بــا صد هزار تن 
مازاد واقعی در تولید تخم مرغ مواجه هستیم.به 
گزارش خبرنگار مهر، رضا ترکاشوند در نشستی 
خبری با اشــاره به اینکه هزار و ۸۰۰ واحد مرغ 
تخم گذار بــا ظرفیت ۱۲۰ میلیــون قطعه مرغ 
و پولت در کشــور فعال هســتند، گفــت: تمام 
این واحدها زیر نظر اتحادیه سراســری فعالیت 
می کنند.وی با اشــاره به اینکه ۱.۴ میلیون تن 
ظرفیت تولید تخم مرغ در کشور است، گفت: نیاز 
ما بین ۹۳۰ تا ۹۵۰ هزار تن اســت و ۴۵۰ هزار 
تن ظرفیت مازاد تولید داریم.مدیرعامل اتحادیه 
سراســری مرغداران مرکزی با بیان اینکه تا یک 
میلیون تــن تخم مرغ نیز در کشــور می توانیم 
تولید کنیم، اظهار داشت: بیشتر از این میزان به 
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تولید کنندگان و صنعت آسیب می زند و امسال 
از سالهای پر تولیدی اســت که تولید کنندگان 
را دچار مشــکل کرده است.ترکاشوند ادامه داد: 
میزان تولید در ســال جاری یک میلیون و ۶۰۰ 
هزار تن برآورد شــده و از لحاظ اقتصادی سال 
سختی را برای مرغداران است.وی با بیان اینکه 
ستاد تنظیم بازار بعد از رایزنی های فراوان قیمت 
تخم مرغ را ۷۷۴۰ تومان مصوب کرده اســت، 
گفت: متوســط فروش ما از ابتدای سال تاکنون 
۵ هزار و ۸۲۵ تومان بوده و حدود ۱۹۰۰ تومان 
تراز منفی داریم.مدیرعامل اتحادیه سراســری 
مرغداران میهن افزود: میزان واقعی مازاد تولید 
در ســال جاری حدود ۱۰۰ هزار تن اســت که 
متأسفانه به دلیل مشــکالت ایجاد شده قادر به 
صادرات آن نیستیم.ترکاشــوند دالیل افزایش 
تولید در ســال جاری را مورد اشــاره قرار داد و 
تصریح کرد: شــیوع بیماری آنفوالنزای پرندگان 
در دو سال قبل باعث شد بخشی از گله ها حذف 
شوند و به خاطر اینکه سال گذشته این خالء پر 
شود، مرغداران به صورت نامحدود جوجه ریزی 
کردنــد. همچنین حذف مرغ های پیر )با ســن 
باالی ۹۰ هفته( به دلیل این خالء به تأخیر افتاد 
و به جای اینکه سال گذشته آنها حذف شوند، تا 
۱۳۰ هفته هم نگهداری شــدند و کشتار آنها به 
سال جاری منتقل شد.وی اظهار داشت: در دی 
ماه سال گذشــته وزارت صمت بدون هماهنگی 
با تشــکل های تولیدی، صــادرات تخم مرغ را  
ناگهان ممنوع اعالم کــرد و با پیگیری هایی که 
انجام شد در اردیبهشت ماه امسال موفق شدیم 
لغو این محرومیت را بگیریم اما بازارهایمان را از 
دســت داده بودیم.مدیرعامل اتحادیه سراسری 
مرغداران میهن خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
به دلیل افزایش تقاضــا در بازار که در این فصل 
طبیعی است شرایط متعادل تر شده و همچنین 
بخش کمــی صادرات به صورت غیر رســمی به 
بازارهای منطقه انجام می شود.ترکاشوند با بیان 
اینکه ما حاضریم مســئولیت تنظیــم بازار را بر 
عهده بگیریم، گفت: این کار مستلزم آن است که 
دولت در شرایط سخت تحمل خود را باال ببرد و 
با یک نوسان کوچک اقدام به تصمیم گیری های 
مقطعی و ناگهانی از جملــه ممنوعیت صادرات 
نکند.وی افزود: اینگونــه اقدامات تولید را تحت 
تأثیر قرار می دهد و در ۶ ماهه اول امســال نیز 
به میزانی که باید جوجه ریزی انجام نشده است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرکزی با 
اشاره به اقدامات اتحادیه سراسری برای تسهیل 

تولید، یادآور شد: از سال گذشته واکسیناسیون 
طیور علیه بیماری آنفلوانزا آغاز شــده و اتحادیه 
اقدام به تأمین واکسن مورد نیاز مرغداران کرده 
است. همچنین هر سه مرغ های باالی ۹۰ هفته 
که در بهار امسال در دســتور کار قرار گرفت با 
هماهنگی اتحادیه انجام شد.ترکاشوند بیان کرد: 
یکی از اقدامات مهم در سال جاری جمع آوری 
تخم مرغ مازاد بود که ما از شــرکت پشــتیبانی 
امور دام درخواست کردیم این کار را انجام دهد. 
آن زمان قیمت تخم مرغ به طور کیلویی ۴۵۰۰ 
تومان بود که شرکت پشتیبانی امور دام با قیمت 
۵۵۰۰ تومان شــروع به خرید آن کرد و سپس 
نرخ را تا ۶۵۰۰ تومان هم افزایش داد.وی افزود: 
اگر این خرید انجام نمی شد بخش عمده صنعت 
مرغ تخم گذار نابود می شــد.مدیرعامل اتحادیه 
سراسری مرغداران میهن در قیمت هر کیلوگرم 
تخم مرغ را درب مرغداری بین ۷۲۰۰ تا ۸۲۰۰ 
تومان بسته به نوع و کیفیت تخم مرغ اعالم کرد 
و گفت: متوسط این قیمت به نرخ مصوب ۷۷۴۰ 
تومان نزدیک است.ترکاشــوند ادامه داد: دولت 
باید برای برون رفت صنعت تولید از این چالش ها 
نظر تشکل های تولیدی را نیز در تصمیم گیری 
های خود مدنظر قرار دهد. به عنوان مثال بدون 
دخالت تشــکل ها، صادرات ممنوع نشــود و یا 
اینکه برای مرغداران پرونده سازی صورت نگیرد 
و با آنها برخورد نشود.وی گفت: در توزیع نهاده 
ها و تنظیم بازار نیز دولت یک شــبه بخشنامه 
ای می فرســتد که تحویل نهاده ها فقط با تأیید 
جهاد اســتان ها امکان پذیر است که این مسئله 
در بازار اختالل ایجاد می کند.مدیرعامل اتحادیه 
سراسری مرغداران مرکزی اظهار داشت: در حال 
حاضر وضعیت بازار نهاده ها تقریبا مطلوب است 
و کنجاله ســویا با قیمت مصوب دو هزار و ۴۵۰ 
تومان در بنادر عرضه می شــود که با احتساب 
کرایه حمل بیــن دو هزار و ۶۰۰ تــا دو هزار و 
۷۰۰ تومان در اختیــار مرغداران قرار می گیرد.

ترکاشوند خاطرنشــان کرد: همچنین تا دو ماه 
پیش ذرت شرایط خوبی داشــت اما قیمت این 
محصول از دو ماه پیش تاکنون دچار نوســاناتی 
شده که دلیل آن نیز عدم تخصیص ارز و ترخیص 
به موقع آن در بنادر بوده اســت که باعث ایجاد 
خالء شــده و قیمت ذرت را تا دو هزار تومان نیز 
افزایش داد. این در حالی است که قیمت مصوب 
ذرت هزار و ۳۵۰ تومان و با احتساب کرایه حمل 
بین ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان است.وی با اشاره به 
اینکه قیمت ذرت در حال حاضر متعادل شــده 

است، تأکید کرد: ما از شــرکت پشتیبانی امور 
دام در زمان این خالء، ذرت گرفته ایم و آن را با 
قیمت مصوب ۱۳۵۰ تومان بین مرغداران توزیع 

کردیم.

 واردات ۵ محصول کشاورزی 
به کردستان عراق آزاد شد

واردات ســیب زمینی، خیار، گوجــه فرنگی، 
ســیب درختی و ســبزیجات به اقلیم کردستان 
عراق آزاد شــد.به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا 
ساالریان رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه دفتر 
اصفهان، آخرین وضعیت تعرفه ها و شرایط ورود 
برخی محصوالت کشاورزی  سیب درختی، گوجه، 
سیب زمینی، خیار و سبزیجات در اقلیم کردستان 
عراق را در پی نامه نصراله رشــنودی سرکنسول 
ایران در اربیل، ابالغ کرد.بر این اســاس، واردات 
سیب زمینی، خیار، گوجه فرنگی، سیب درختی 

و سبزیجات به اقلیم کردستان عراق آزاد شد.

 آمار عجیب از مصرف گوشت 
محروم ترین خانوارهای 

ایرانی؛ ۱کیلو در ۳۶۵ روز!
براساس اطالعات بودجه خانوار مرکز آمار ایران، 
هر خانوار ایرانی در سال ۹۷ به طور متوسط ۲۴ 
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کیلوگرم گوشت دام مصرف کرده، این در حالی 
است که متوسط مصرف خانوارهای محروم تنها 

یک کیلوگرم در سال تخمین زده شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 
جزییات گزارش طرح آمارگیــری هزینه درامد 
خانوارهای شهری و روستایی در کل کشور نشان 
می دهد مصرف برخی کاالهای اساسی از جمله 

برنج و گوشت درسال ۹۷ کاهش یافته است.
 برآورد متوســط مصرف خانوارهای ســاکن 
شهرها و روستاهای کشور در طرح  هزینه درآمد  
مرکز آمار  نشان می دهد در سال ۹۷ هر خانوار 
ایرانی ۲۴٫۲ کیلوگرم انواع گوشــت دام مصرف 
کرده است. بر اساس این آمار کل مصرف گوشت 
گوســاله در یک ســال برای خانوار ایرانی ۴٫۱ 
کیلوگرم بوده اســت.این در حالی اســت که در 
سال ۹۶ میزان مصرف گوشت دام در یک خانوار 
شــهری ۲۶٫۱ کیلوگرم و در خانوار روســتایی 
۲۹٫۶۶ کیلوگرم بوده است.  در سال ۹۷ متوسط 
میزان مصرف گوشــت دام در یک خانوار شهری 
۲۱٫۸۱۶ کیلوگرم و در خانوار روستایی ۲۴٫۲۷۸ 
کیلوگرم بوده است. با مقایسه این دو آمار میزان 
مصرف گوشت در خانوار شهری ۴٫۳ و در خانوار 
روستایی ۵٫۳ کیلوگرم کاهش یافته است.گفتنی 
اســت، با توجه به امارهای ارائه شده هر خانوار 
ایرانی طی ســال ۱۳۹۷ به طور متوسط در ماه 
حدود ۲ کیلوگرم گوشت دام مصرف کرده است.

الزم به ذکر است، این آمار شامل میانگین مصرف 
تمامی دهک های جامعــه بوده اما میزان مصرف 
در دهکهای محروم تر جامعه بســیار پایین تر از 
این مقدار اســت. در محروم ترین دهک، میزان 
مصرف گوشت در سال به یک کیلوگرم می رسد 
که اختالف باالیی با میانگین کل جامعه داشــته 
اســت.بر این اســاس ۴ گروه پرهزینه جامعه به 
ترتیب ۲۵ کیلو، ۴۵ کیلو، ۶۷ کیلو، ۹۳ کیلو گرم 
انواع گوشت دام بوده است.بررسی های عمومی 
آمارهای تولیدی مرکز آمار  ایران نشان می دهد 
در حال حاضر مــواردی مثل کف میزان مصرف  
کاالهای اساسی در ســال ۹۷، میزان تولید این 
کاالها با محوریت گوشت )دفتر کشاورزی معاونت 
طرحهایی آماری(، میزان واردات کاالهای مذکور 
و همچنین شــاخص قیمت مصــرف کننده به 
صورت ماهیانه تولید می شود.  این درحالی است 
که بررسی این آمارها برای ســال ۹۸ ضرورتی 
غیر قابل کتمان است. هر چند برای دسترسی به 
طرح بودجه خانوار در ســال ۹۸ بایستی تا پایان 
ســال منتظر ماند اما با توجه بــه احتمال تغییر 

سیاســت ارزی دولت در سال ۹۹ الزم است یک 
گزارش تحلیلی دقیق از میزان مصرف خانوارها 
از کاالهای اساســی تولید، تخمین و در اختیار 

سیاست گذار قرار گیرد.

 مشاور وزیر جهادکشاورزی: 
برداشت و استحصال زعفران 

تا سال آینده کامال مکانیزه می شود/ 
راه اندازی هلدینگ بزرگ زعفران در 

کشور/ نشان جغرافیای زعفران 
مناطق مختلف نهایی می شود

مشــاور وزیر جهادکشــاورزی از تمام مکانیزه 
شدن برداشت و اســتحصال گل زعفران تا سال 
آینده خبر داد و گفت: همچنین در ســال آینده 
هلدینگ بزرگ زعفران در کشــور نیز راه اندازی 

می شود.
حسین زینلی با تاکید بر اینکه در سال جاری 
تولید زعفران در کشــور افزایــش پیدا می کند،  
اظهار کرد: افزایش تولید فرصت بسیاری خوبی 
برای افزایش صادرات و بهبود شــرایط اقتصادی 

کشاورزان است.
وی ادامه داد: سیاست وزارت جهاد کشاورزی 
ایجاد ســود پایدار در صادرات زعفران کشور با 
انجام برنامه های مربوط به تولید و بازار اســت.
زینلی یکی از این برنامه ها را تمام مکانیزه شدن 
برداشت و اســتحصال گل زعفران تا سال عنوان 
کرد.مجری طرح گیاهــان دارویی وزارت جهاد 
کشــاورزی گفت: عالوه بر این در ســال آینده 
هلدینگ بــزرگ زعفران در کشــور راه اندازی 
می شــود.زینلی همچنین از نهایی شــد نشان 
جغرافیای مناطق تولید زعفران در سال ۹۹ خبر 
داد و افزود: همچنیــن در حال تعامل برای ورود 
کارشناســان خارجی برای آموزش تجار زعفران 
کشــور برای توســعه بازار صادراتــی به صورت 
تخصصــی و فنی هســتیم.وی راه اندازی بورس 

زعفران در کلیه اســتان های تولیــد کننده این 
محصول را از دیگــر اقدامات در حوزه تولید بازار 

زعفران عنوان کرد.
زینلی با انتقاد از برخی ادعاهای مطرح شــده 
توســط بخش خصوصی درباره نتایج منفی ورود 
تعاون روســتایی به بازار زعفران، گفت: به رغم 
جوســازی فرصت طلبان بــرای کاهش قیمت 
زعفران تعاون روستایی حداقل پایه قیمت برای 
خرید نگین زعفــران را ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار 

تومان تعیین کرده تا اجاره کاهش قیمت ندهد.
وی تاکیــد کرد: این افراد بــا طرح موضوعاتی 
مانند مشــکل در صــادرات، در مقابــل تولید 
ایستاده اند و نتایج ســخنان آن ها نتیجه ای جز 
میدان دادن به سودجویان داخلی و خارج ندارد.

به گفته زینلی؛ آن ها مدعی هســتند که ورود 
سازمان تعاون روستایی به خرید زعفران سودی 
برای کشاورزان دربر نداشته است در حالی که در 
سال های گذشــته که تمام  بازار در دست بخش 

خصوصی هیچگاه کشاورزان منتفع نشدند.
 مجری طرح گیاهــان دارویــی وزارت جهاد 
کشاورزی از بخش خصوصی خواست که به جای 
شکایت همراه دولت برای بهبود شرایط تولید و 
توسعه صادرات زعفران باشند.زینلی تاکید کرد 
که وزارت جهادکشاورزی همواره آماده دریافت 
نظرات بخش خصوصی در زمینه بهبود شــرایط 
تولید و توسعه صادرات زعفران است.وی متذکر 
شــد: تا امروز گزارشــی از خروج مقادیر باالی 
زعفران به کشورافغانستان نداشته ایم.وی در پاسخ 
به این پرسش که شورای ملی زعفران نسبت به 
خروج بی رویه زعفران به کشور افغانستان هشدار 
داده است،  گفت: تا امروز گزارشی در این زمینه 
به دست ما نرسیده، اگر این شورا مستنداتی دارد 
برای ما ارسال کند، ضمن اینکه در حال آموزش 
نیروهای انتظامی مســتقر در مرزها برای توقف 
کامل قاچاق این محصول هستیم.مشــاور وزیر 
جهادکشــاورزی میزان صادرات زعفران در سال 
گذشــته را ۳۵۱ میلیون دالر اعالم کرد.زینلی 
گفت: پیش بینی می شود با افزایش تولید شاهد 
افزایش میزان صــادرات و ارزآوری این محصول 
به کشور باشیم.به گزارش ایلنا؛ یک عضو شورای 
ملی زعفــران در گفت وگو با ایلنا مدعی شــد؛ 
زعفران کشــور از مبادی رسمی و غیررسمی در 
حال ســرازیر شدن به کشــور افغانستان است و 
این کشور با صادرات زعفران ایرانی با برند افغان 
در حال افزایش ســهم خود از کشورهای مقصد 

صادراتی کشور ما است.
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اخبار

 رئیس سازمان توسعه 
تجارت: بخش خصوصی 
درباره تعرفه های تجارت آزاد با 

اوراسیا مشورت بدهد
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: دولت ابالغ 
کرده تا مذاکره تجــارت آزاد با اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا برگزار شود.به گزارش                                                                خبرنگار اقتصادی                                                                                                                                          

              خبرگزاری فارس، حمید زادبوم رئیس ســازمان 
توسعه تجارت در همایش آشنایی با فرصت های 
تجاری بخش کشاورزی ایران و اتحادیه اقتصادی 
اوراســیا، گفت: در ایــن موافقت نامه ۸۶۲ ردیف 
توافق انجام شد که در ۳۶۰ ردیف ایران به اوراسیا 
تخفیف داده و ۵۰۲ ردیف تخفیفات اوراســیا به 
ایران بوده است. کشورهای اوراسیا شامل روسیه، 
قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و بالروس است.

به گفته زادبوم، این موافقت نامه از ۵ آبان اجرایی 
می شود و پس از آن باید مذاکره تجارت آزاد با این 
۵ کشور انجام شود و تا سه سال آینده نهایی شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه با بیان اینکه 
برای ایجاد رفاه در جامعه باید بازارهایمان را باز نگه 
داریم، گفت: با انجام موافقت نامه های تجاری با این 
کشورها باید حجم تجارت را باال نگه داریم.وی در 
ادامه به موافقت نامه های تجاری با کشورها اشاره 
کرد و گفت: با کشور آذربایجان در مجموع برای ۵۰ 
قلم کاال مذاکرات را شروع کرده ایم. با کشورهای 
اندنوزی، مالــزی و هند برای انجــام توافق نامه 
ترجیحی مذاکره می کنیم. با کشور پاکستان هم 
توافق نامه ترجیحی داریم و به دنبال آن هســتیم 
که آن را بــه تجارت آزاد تبدیل کنیم. با کشــور 
ترکیه هم موافقت نامه داریم و برای توســعه آن 
مذاکره انجام می شود.زادبوم در ادامه گفت:  برخی 
از کشورها موانعی را برای انجام مذاکرات با ایران 
می بینند، به طور مثال یــک وزیر ترک می گفت 
مشکل تجارت ما با ایران حساسیت باالی کشور 
است و هر زمان ما درباره تجارتی مذاکره می کنیم، 

انگ های سیاسی زده می شود و مسئله را سیاسی 
می کنند.رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه با 
بیان اینکه تجارت آزاد با اوراســیا به معنای صفر 
کردن تعرفه ها نخواهد بود گفت:  حدود ۱۵ درصد 
را کنــار می گذاریم و تعرفه آنهــا باقی می ماند و 
حدود ۸۵ درصد را آزاد خواهیم کرد که البته بخش 
خصوصی می تواند در این زمینه به ما کمک کند که 
کدام محصوالت را تعرفه ببندیم و کدام محصوالت 
را آزاد کنیم.وی همچنین گفت: رســیدن برای 
توافق تجارت آزاد با اوراســیا به معنی آن نیست 
که بالفاصله آن را اجرایی کنیم بلکه می توانیم در 
یک محدوده زمانی این توافــق را عملی کنیم.به 
گفته این مسئول در حال حاضر بازار اوراسیا ۸۶۶ 
میلیارد دالر بوده و سهم ما از این منطقه تنها سه 
دهم درصد است و ما می توانیم از این ظرفیت به 
خوبی استفاده کنیم.زادبوم با بیان اینکه ۸۵ درصد 
تجارت دنیا بر مبنای تجارت آزاد است، گفت: هر 
چقدر بازارهای ما گسترده تر باشد به همان نسبت 
چرخ های اقتصاد بهتر می چرخد و رفاه بیشتری به 
جامعه می آید.به گفته وی مذاکره برای تجارت آزاد 

با اوراسیا توسط دولت ابالغ شده است.

 مدیرکل تعزیرات استان 
تهران: قیمت واقعی کاالها 

کمتر از رقم فعلی است/ چرا با افت 
نرخ ارز قیمت کاالها کاهش نیافت؟

مدیرکل تعزیرات اســتان تهران با بیان این که 
قیمت کاالها در حال حاضر غیرواقعی بوده چون 
در پی کاهش نــرخ دالر کاهش پیــدا نکرده اند 
گفت: باید مبنای قیمت گــذاری اقتصادی تغییر 
کرده و ارز از مولفه های اصلی تعیین کننده قیمت 
کاالها حذف شــود.به گزارش خبرگزاری تسنیم، 
محمدعلی اســفنانی مدیر کل تعزیرات اســتان 
تهران درباره عدم کاهش قیمت کاالها متناســب 
با اُفت نــرخ ارز، گفت: همــواره مطرح می کنند 

افزایش قیمت کاال تابع نرخ ارز اســت به همین 
دلیل در سال گذشته همزمان با رشد قیمت ارز، 
بهای کاالها نیز افزایش پیدا کــرد. اگر بپذیریم 
که بین نرخ دالر و قیمت کاال رابطه مســتقیمی 
وجود دارد، با کاهش نرخ دالر باید قیمت اجناس 
نیز در سراشــیبی قــرار گیرد، حــال آنکه بهای 
کاالها متناســب با اُفت قیمت دالر کاهش پیدا 
نکرد که این امــر پدیده ای جدید اســت.وی از 
اقتصاددانان دعوت کرد فرمول محاســبه قیمت 
کاالها و ارتباط آن با نرخ ارز را مشخص کنند زیرا 
باید مبنای قیمت گذاری اقتصادی تغییر کرده و 
ارز از مولفه های اصلی تعیین کننده قیمت کاالها 
حذف شود.مدیر کل تعزیرات استان تهران اظهار 
کرد: اگرچه قیمت برخی کاالها مانند لوازم خانگی، 
مسکن و... در ماه های اخیر کاهش پیدا کرده اما 
بهای کاالهای مصرفی مانند مواد خوراکی و نان نه 
تنها پس از اُفت نــرخ دالر کاهش پیدا نکرد بلکه 
سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده نیز 
مجوزی صادر کرد که به موجب آن قیمت لبنیات و 
نان- نانوایی هایی که دولتی بوده و سهمیه دریافت 
می کردند- نیز افزایش یافت.اسفنانی با بیان اینکه 
قیمت کاالها واقعی نبوده و غیر قابل قبول است، 
اضافه کرد: امیدواریــم با تمهیداتی که در تنظیم 
بازار صورت می گیرد قیمت ها کنترل شــود.وی 
درباره وظایف ســازمان تعزیــرات در برخورد با 
گرانفروشی، گفت: وظیفه سازمان تعزیرات مبارزه 
با گرانفروشی است؛ در اواخر سال ۹۷،۹۶ و نیمه 
نخست سال ۹۸ شــاهد افزایش قیمت بودیم که 
این رشــد، به معنای گرانی است نه گرانفروشی.
مدیر کل تعزیرات اســتان تهران بــا بیان اینکه 
گرانی و گرانفروشی دو موضوع متفاوت است در 
تشریح این مباحث، گفت: زمانی که تمامی عوامل 
دست به دست هم داده و قیمت کاال افزایش پیدا 
می کند، گرانی اتفاق می افتد یعنی افزایش قیمت، 
به صورت رسمی توسط سازمان حمایت از مصرف 
کننده و ســتاد تنظیم بازار انجام گرفته و مالک 
عمل قرار می گیرد که در این شــرایط ســازمان 
تعزیرات نمی تواند ورود کند.اســفنانی ادامه داد: 
در مواردی که فروشــندگان کاال را با بهایی بیش 
از قیمت تعیین شده به فروش رسانند گرانفروشی 
رخ داده و ســازمان تعزیرات می تواند به موضوع 
ورود کرده و با متخلفــان برخورد  کند.وی گفت: 
براساس قانون قیمت اعالم شده از سوی سازمان 
حمایت از مصرف کننده قیمت واقعی کاال است 
و در صورتی که فــردی کاالها را گرانتر به فروش 

رساند، گرانفروشی کرده است.
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خبـر

فرصت سازی برای برندسازی زعفران ایران
یت بر فرآیند صادرات زعفران با مدیر

مهندس محسن احتشام در گفتگو با ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا عنوان کرد:

  اگر تالش ها در سطح بازار جهانی انجام شود واهمه ای از رقبای جهانی نداریم 
، ترس از آن روزی است که بنشــینیم و به مزیت نسبی که داریم بنازیم و اسباب 
رقابتی کردن را درست نکردیم آن وقت دیگر نمی توانیم به مزیت نسبی که داریم 

تکیه کنیم و بازار رقابت را به رقبا واگذار کردیم.
مدیرعامل گــروه تولیدی وکشــاورزی تروند زعفران در گفتگــو با ماهنامه 
کارآفرینی و صنعت غذا گفت: نمایشــگاه خشــکبار، گیاهان دارویی، زعفران، 
فناوری، صنایع و خدمات وابسته  برای اولین بار برگزار شده و اولین تجربه خود 
را ســپری می کند. مهندس احتشام افزود: بنده، باور نداشتم شرکتها تا به این 
حد از این نمایشگاه در ســال اول به این صورت استقبال کنند و حضور یابند ، 
نکته قابل توجه این است که شــرکتهای بزرگ صادراتی در این رویداد حضور 
داشتند و غرفه سازی خوبی صورت گرفته ، امیدورام برا یان نمایشگاه در سنوات 
آینده چشم اندازی خلق شود و برنامه ریزی صورت بگیرد تا بصورت بین المللی 
برگزار شود و همچنین مشــتریان اقالم صادراتی ایران و تجار و بازرگان سایر 
کشور ها بدانند چنین نمایشگاهی در این موقع از سال در تهران برگزار میشود 
و بتوانند در این نمایشگاه حضور فعال داشته باشند تا از این طریق بتوانیم پل 

ارتباطی با دنیا برقرار کنیم.
رئیس اتــاق بازرگانی بیرجند افزود : برا ی این کار مــا باید تقاضای جهانی  
ایجاد کنیم و با برندسازی و جایگاه سازی برای محصوالت بزرگ صادراتی مثل 
زعفران، پسته ، انجیر، خرما، زرشک و داروهای گیاهی ، اسبابی فراهم سازیم که 

هم به توسعه بازار بیافزائیم و هم ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنیم. 
مدیرعامل گروه تولیدی و کشاورزی تروند زعفران قائن افزود : با در نظر گرفتن 
این موارد و قرار دادن ان جزء اهداف کالن نمایشگاه  و تعریف استراتژی و دعوت 
از فعاالن و خریداران اقالم ذکر شــده میتوان مزیت نسبی برای این نمایشگاه 

تخصصی نسبت به سایر رویدادها متصور شد.
رئیس شــورای ملی زعفران در خصوص ایجاد رقبــای جدید از جمله چین 
و افغانســتان و تهدید برند زعفران ایرانی به اگروفودنیوز گفت : اگر ما  ضعف 
برنامه ریزی و طرح ریزی نداشته باشیم  و توجه به مدیریت بازار داشته باشیم 
، قطعا رقبا نمی توانند برای زعفران ما تهدیدی ایجاد کنند ، پس ما باید فرآیند 
صادرات زعفران را مدیریت کرده و استراتژی تعیین کنیم و چشم اندازی خلق 
کنیم ، با توجه به اینکه ۹۵درصد تولید زعفران در ایران اســت  از این مزیت 
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مطلق باید  استفاده کنیم و با برنامه درست جایگاه خوبی را دردنیا برای زعفران 
ایرانی داشته باشیم  و نام زعفران ایران   Iranian saffron  را ملکه اذهان 

جهانیان کنیم.    
مهندس احتشام ادامه داد : اگر تالش ها در ســطح بازار جهانی انجام شود 
واهمه ای از رقبای جهانی نداریم ، ترس از آن روزی اســت که بنشینیم و به 
مزیت نسبی که داریم بنازیم و اسباب رقابتی کردن را درست نکردیم آن وقت 
دیگر نمی توانیم به مزیت نســبی که داریم تکیه کنیم و بازار رقابت را به رقبا 

واگذار کردیم، 
رئیس شــورای ملی زعفران ادامه داد:با این حال  شــورای ملی زعفران هم 
بیکار ننشســته اســت و تدابیر الزم را اندیشــیده و با توجه به رسالتی که در 
ساماندهی  و سازماندهی فضای کســب و کار زعفران دارد ، برند ملی زعفران 
را ثبت کرده است که  در نمایشــگاه آنوگای آلمان و این نمایشگاه به نحوی 
رونمایی شــد . به  زودی هم مقدمات ثبت جهانی آن را فراهم خواهیم کرد و 
فرآیندها به سمتی پیش خواهد رفت که هر زعفرانی که از ایران صادر خواهد 
شد باید دارای نشان ملی زعفران باشد . ما از این طریق فرآیند صادرات زعفران 
را مدیریت می کنیم که اوال جلوی زعفرانی که استانداردها و کیفیت زعفران 
ایران را نداشته باشد جلوگیری شود . ثانیا- فرآیند را به نحوی مدیریت کنیم 

که این محصول با اهمیت صادر شود 
یعنی با قیمت تعیین شده از کشاورز 
خریداری شود و با قیمت تعیین شده 
پایه صادراتی زعفران فروخته شــود و 
جلوی رقابتهای منفی یعنی رقابتهایی 
که صدمات جبــران ناپذیــر در بازار 
جهانی بــه زعفران ایــران وارد کرده 
گرفته شــود. یعنی فرآینــد صادرات 
زعفران را به نحو مطلوب مدیریت کنیم 
و برنامه ریزی، ساماندهی و سازماندهی 
نظارت، کنترل و بودجه بندی کنیم تا 
بتوانیم این برند را بعنوان نشــان ملی 
برندسازی کنیم و نام زعفران ایرانی در 

اذهان مصرف کنندگان نقش بسته شود. 
برند ملی زعفران در اولین نمایشگاه خشکبار گیاهان دارویی، زعفران، فناوری، 

صنایع و خدمات وابسته   
احتشام افزود : از وزارت صمت درخواست کرده ایم که به شورای ملی زعفران 
بعنوان تنها تشکل در بحث زعفران تفویض اختیار کند ، تا فرآیند صادرات به 
نفع شایسته ای ، سود کشــاورزان زحمتکش را مدیریت کند، واقعا پسندیده 
نیست محصولی که یر بازارهای نوظهور تا کیلویی ۱۲۰ میلیون تومان بدست 
مصرف کننده می رسد منصفانه نیست که کیلویی ده میلیون تومان از کشاورز 
خریداری گردد یعنی یک دوازده ام قیمت . قیمت زعفران باید برای کشاورزان 
و مصرف کنندگان منصفانه گردد . البته این نکته ظریفی است زعفران توسط 
صادرکننده با این قیمت صادر و فروخته نمی شود بلکه همانطور که اشاره کردم 
قیمت خرده فروشی در بازارهای نوظهور است ، در این بین سود صادرکننده 
نهایتا یک میلیون تومان از هر کیلو زعفران هست یعنی زعفرانی که به قیمت ده 
میلیون تومان خریداری می کند ، یازده میلیون تومان می فروشد و در خارج از 
کشور صادر کننده با توجه به ریسک های باال سودی نمی برد. این پروسه باید 
به سمتی هدایت شود که انگیزه تولید حفظ شود و کشاورز سهم منصفانه خود 
را بگیرد با مدیریت درست این ماهســتیم که قیمت جهانی زعفران را تعیین 
می کنیم ، صادرکنندگان یک رسالت بازاریابی مبتنی بر رفاه اجتماعی دارند 

که آن حمایت و حفاظت از حقوق کشاورزان هست و نباید تنها به فکر منافع 
شخصی بود 

مدیرعامل شــرکت تروند زعفران قائن در خصوص کشت زعفران در اقصی 
نقاط کشــور و تاثیر آن بر روی زعفران اصیل ایرانی به اگروفودنیوز  گفت: در 
حال حاضر اکثر نقاط کشور شروع به کاشــت زعفران کرده اند اما آن چیزی 
که بررســی ها و تحقیقات نشان داده است ســه فاکتور سافرونال،کروسین و 
پیکروکروسین در زعفران تعیین کننده کیفیت آن هستند، هر منطقه ای آنالیز 
خود را دارد و  در هر شرایطی هم زعفران کشت می شود اما باز زعفران قائنات 
سرآمد است . بارها مشاهده شده زعفرانی که در شهر دیگری کشت شده را به 
اسم زعفران قائنات می فروشند .هر منطقه ای شهرت و آوازه خود را دارد و این 
بدان معناست که  تالش زیادی شده که  از کیفیت محصول آن منطقه حراست 
شود و نباید با تقلب و دادن آدرس غلط ،لطمه ای به این برند بزرگ ملی وارد 
ساخت .برند زعفران قائنات ثبت جهانی شده است و اجازه نمی دهیم هر کسی 

از این برند سوءاستفاده کنند.
مهندس محسن احتشــام در خصوص چگونگی تشخیص زعفران مرغوب از 
زعفران تقلبی گفت: اوال مبدا مهم است ، هویت موسسه ای که کار بسته بندی 
را انجام می دهد، شناسه تولید نیز مهم اســت شرکتهایی هستند که شناسه 
تولید یا شناسنامه دارند که نشان می 
دهد که زعفران در کدام منطقه ،کدام 
روستا،کدام قنات وتوسط کدام کشاورز 
تولید شده است . مهر استاندارد،پروانه 
ســاخت، تاریخ تولیــد و انقضاء،وزن 
خالص و مشخصات دیگر که محصول 
را متمایــز می کنــد و اعتماد مصرف 
کننده را جلب می کند از مواردی است 
که باید به آن توجه شود .احتشام افزود 
: نباید قیمت محصــول را مالک قرار 
داد بلکه ســالمت محصول مالک باید 
قرار گیرد . به قــول معروف هر ارزانی 
بی دلیل نیست و هر گرانی بی حکمت 
نیست . معموال زعفران اصیل و خاالص قیمت متعارف دارد، مصرف کنندگان 
باید دقت کنند از شرکت هایی خریداری که هویتشان برایشان محرز شده است 
و تا آنجاکه امکان داشته باشد آدرس مبدا تولید و هویت درست چک کنند چون 
خیلی از محصوالت تقلبی هستند و به اشتباه آدرس قائنات ، فالن شهرک را 
می زنند ولی همچنین شــرکتی در آن محل وجود خارجی ندارد باید همانند 
خارجی ها که روی خریدشان حساس و دقیق هستند با تحقیقات خرید کرد و 

جهت اطمینان  از شرکتهای معتبر خرید کرد 
مهندس احتشام در خصوص زرشک گفت: زرشک دومین محصول استراتژیک 
خراسان جنوبی است و  9۵ درصد زرشک ایران در خراسان جنوبی و ۸۵درصد 
آن در قائنات تولید می شود . طبق پیش بینی هایی که داریم امسال ۲۱ هزار 
تن زرشک خشک برداشت می شــود .  وی افزود : روی زرشک هم باید دقت 
کرد ، محصولی که عالمت استاندارد داشــته باشد و در شرایط سالم برداشت 
شده باشد ، متاسفانه رسم شده است زرشک را با موادی مانند روغن یا واکس 
براق می کنند که در نهایت پس از مدتی  باعث سیاه شدن محصول می شود 

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در پایان گفت : از همه کســانی که  به توسعه 
آبادانی کشــور و توســعه صادرات گام بر میدارند و برای جوانان اشتغال زایی 
می کنند تقدیر و تشکر می کنم  امیدوارم از مزیت های نسبی صنایع غذایی، 

خشکبار و گیاهان دارویی در راستای توسعه اقتصادی سهیم باشیم   
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خبـر

  جلیل تواضع )یوســف پور( از پیشکسوتان 
صنعت آجیل و خشــکبار و یکی از کارآفرینان به 

نام این حوزه در کشور در ۸۳ سالگی در گذشت. 
برند تواضع از جمله برندهای قدیمی و خوشنام 
صنعت آجیل و خشــکبار کشور است که در تبریز 
و تهران فروشگاه های متعددی دارند. جلیل تواضع 
بعد از پدرش کسب و کار خانوادگی را توسعه داد 
تا جایی که عالوه بر راه اندازی چند شعبه فروش 
آجیل درتهران صادرات آجیل و خشــکبار با برند 

تواضع را شروع کرد.
او در ســال ۱۳۱۵ در تبریز و در خانواده ای با ۷ 
فرزند )۳ برادر و ۳ خواهر( به دنیا آمد. پدر بزرگش 
یکی از باغداران آن زمان در تبریز بود ولی پدرش 
به فکر شغلی بود که در آینده بتوان در آن پیشرفت 
کرد؛ به همین دلیل درســال ۱۲۷۰ در چهار راه 
شهناز مغازه خشکبار فروشی )که همچنان فعالیت 

می کند( را راه اندازی کرد.
جلیل تواضع چند سال پیش در مصاحبه ای گفته 
بود: »پدرم نام تواضع را در تبریــز برای اولین بار 
روی مغازه اش گذاشت. پدرم آجیل فروش بود. اما 
آن زمان مثل االن این اندازه اقالم مختلف و متنوع 
وجود نداشت. به یاد دارم از وقتی هفت ساله بودم 
کنار پدرم کار می کــردم. برادرهایم هم در مغازه 
بودند. من پســر دوم خانواده بودم. از چهار سالگی 
به مکتب می رفتم. درس خواندن را دوست داشتم؛ 
ولی همیشه دیکته و انشایم ضعیف بود. در عوض، 
حساب و هندسه ام خوب بود. پدرم مرا تشویق به 
کار کــردن می کرد. من تــا کالس چهارم ابتدایی 
درس خواندم و بعد از آن درس را رها کردم و تمام 
وقتم را در مغازه پدرم می گذراندم. رفتار با فروشنده 
و خریدار را در همان زمان که ســن و سال زیادی 

نداشتم، از پدر یاد گرفتم.«
جلیل تواضع بیش از ۷۵ ســال تجربه در فروش 
آجیل و خشــکبار داشــت. او بعد از فــوت پدر از 
برادرهایش جدا شــد و فروشگاه آجیل و خشکبار 
خود را در چهارراه آبرســان تبریز راه اندازی کرد 
ولی بعد به دلیل شــرایط خانوادگی به تهران آمد 
و فروشگاه های تواضع تهران را تأسیس و شهرتی 
جهان پیدا کرد. خود او چند سال پیش گفته بود: 
»در واقع تا زمانی کــه پدرم زنده بود همگی با هم 
بودیم. بعد از فوت پدرم، هر کدام از ما چهار برادر، 

به صورت مســتقل کارمان را ادامه دادیم. من هم 
مغازه بزرگی ســر چهارراه آبرســان خریدم و کار 
کردم. تا اینکه دخترم ازدواج کرد و به تهران آمد. 
دختر اولم بود. به همین دلیل هم همسرم نتوانست 
دوری از او را طاقت بیاورد. این شد که همسرم با دو 
فرزند دیگرم راهی تهران شدند؛ ولی من در تبریز 
تنها ماندم و کار کردم. مدتی این طور گذشت. اما 
من هم نتوانستم دوری از خانواده ام را تحمل کنم. 
به همین دلیل منزل تبریز را فروختم و مغازه چهار 
راه پــارک وی را خریدم و کم کم توانســتم آن را 
توســعه بدهم تا جایی که ۵ شعبه اصلی در تهران 
داریم.« آجیل تواضع شــهرتی جهانی دارد و یکی 
از مشهورترین برندهای خشکبار و آجیل ایران در 
سطح جهان محسوب می شود؛ کافی است یک روز 
عصر گذرتان به پل پارک وی بیفتد تا به خوبی این 

موضوع را از حضور پررنگ توریســت های خارجی 
در فروشگاه تواضع درک کنید. جلیل تواضع خود 
درباره شــروع صادرات آجیل و خشکبار گفته بود: 
»توریســت های زیادی برای خرید آجیل به مغازه 
ما می آمدند که بیشــتر اروپایی ها و اعراب بودند و 
همین آمد و رفت خارجی هــا به مغازه مان ما را به 
فکر صادرات انداخت. االن هم به چین، کل اروپا و 
کشورهای عربی صادرات داریم. یک یا دو سال بعد 
از آمدن به تهران مشغول به صادرات شدیم. اولین 
جایی هم که به آنجا صادرات داشتم، عربستان بود، 
آن ها آجیل را خیلی دوســت دارند.« در سال های 
گذشته پســر جلیل تواضع )یوسف پور( در توسعه 
کار به پدر کمک های بســیاری کرده است و حاج 
جلیل تواضع مسئولیت بخشــی از کارها در اداره 

فروشگاه های تواضع را به او سپرده بود.

یز تا چهارراه پارک وی تهران  از چهارراه آبرسان تبر
جلیل تواضع؛
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پنجمین اســتعفا از کابینــه دوازدهم پذیرفته 
شد. محمود حجتی که از ۲۴ مرداد سال ۹۲ در 
زمره وزیران کابینه اول روحانی قرار گرفته بود و 
وزارت او در دولت دوازدهم نیز از روز ۲۴ مرداد 
سال ۹۶ اســتمرار یافت، با نامه تایید استعفایش 
از سوی رئیس  جمهوری، رســما از راس وزارت 
جهاد کشاورزی دولت حسن روحانی کنار رفت. 
البته حسن روحانی گرچه این استعفا را پذیرفت، 
اما در حکمی، محمود حجتی را به عنوان مشــاور 
رئیس جمهوری معرفی کرد و در حکمی جداگانه 
نیز، عباس کشــاورز را به سمت سرپرست وزارت 

جهاد کشاورزی برگزید.
 گریز از استیضاح

حجتی با ایــن اســتعفا، از اســتیضاح دوباره 
گریخت؛ مجلســی ها قرار بود جلســه استیضاح 
محمود حجتی را برگزار کنند؛ اما خبرها حکایت 
از آن داشت که حجتی به نهاد ریاست جمهوری 
اعالم کرده به هیچ عنوان در جلســه اســتیضاح 
حاضر نمی شود؛ موضوعی که شائبه کناره گیری 
او را تقویت کرد. البته خبر استعفای او رسما اعالم 
شــد اما هنوز خبری از تایید ریاســت جمهوری 
نبود. در این میان برخی نیز از مخالفت حســن 
روحانی با این استعفا ســخن گفتند که ماجرای 
استعفا و حتی اســتیضاح حجتی را در هاله ای از 
ابهام قرار داد. اظهارات اسداهلل عباسی، سخنگوی 
هیات رئیســه مجلس گواه این مدعا اســت. او 
درگفت وگو با »ایســنا« گفته بود کــه »معاون 
پارلمانــی رئیس جمهور اعالم کردنــد که وزیر 
اســتعفا داده اند و رئیس جمهوری هم نپذیرفته 
اســت. در صورت پذیرفته شــدن هم وزیر جهاد 
در صحــن مجلس حضــور نخواهد یافــت.« اما 

روز بعد اسداهلل عباســی در گفت وگو با خبرنگار 
پارلمانی خبرگزاری تســنیم، گفت: »حسینعلی 
امیری معاون پارلمانــی رئیس جمهور نامه ای به 
هیات رئیســه مجلس ارائه و در آن اعالم کرد که 
رئیس جمهور با اســتعفای وزیر جهاد کشاورزی 
موافقت کرده است و خواست تا مجلس نیز طرح 
اســتیضاح وزیر جهاد را از دستور کار خود خارج 
کنــد.« به این ترتیــب طرح اســتیضاح حجتی 

منتفی و از دستور کار جلسه مجلس خارج شد.
 تجربه ۴ بار وزارت

به هر روی محمود حجتی پنجمین وزیر کابینه 
دوم حســن روحانی اســت که از  هیات دولت 
کناره گیری کرده است؛ وزیری که از سال ۹۲ تا 
استعف(، توانسته بود ۳ بار از مجلس برای حضور 
در دولت هــای یازدهم و دوازدهــم رای اعتماد 
بگیــرد. او ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ بــا رای موافق ۱۷۷ 
نماینده مجلس تصدی وزارت جهاد کشــاورزی 
کابینــه اول روحانی را به دســت گرفت.     ۲۹ 
مرداد ۱۳۹۶ نیز توانســت بــا ۱۶۴ رای موافق 
در مقابل ۹۴ رای مخالف نماینــدگان، بار دیگر 
بر کرســی وزارت جهاد کشــاورزی، این بار در 
دولــت دوازدهم بنشــیند. هرچند با اســتعفای 
حجتی جلسه استیضاح او منتفی شد؛ اما مجلس 
دهمی ها یک بار دیگر خواهان استیضاح حجتی 
شــده بودند؛ جلسه اســتیضاحی که  ۲۳ اسفند 
۱۳۹۶برگزار شــد، اما او توانســته بود با دفاع از 
عملکرد خود، برای ســومین بار در دولت حسن 
روحانی از مجلــس رای اعتماد بگیــرد. او البته 
پیش از ســال ۹۲، تجربــه دو رای اعتماد دیگر 
برای وزارت را داشــت؛ حجتی از سال ۱۳۷۶ تا 
۱۳۷۹ به عنوان وزیــر راه و ترابری در دولت اول 

سید محمد خاتمی و از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ در 
جایگاه وزیر جهاد کشــاورزی دولت دوم خاتمی 
حضور داشــت. به این ترتیب، محمود حجتی تا 
کنــون ۴ بار ردای وزارت بر تن کرده اســت؛ دو 
بار در دولت اصالحات و دو بار در دولت روحانی.

 حکم مشاورت برای حجتی
یکی دیگــر از نکات جالب اســتعفای حجتی، 
نامه حسن روحانی در پذیرش این استعفا است. 
روحانی در نامه خود خطاب به محمود حجتی، او 
را »مدیر الیقی« خواند که وزارت جهاد کشاورزی 
به آن »نیاز« دارد و همچنین »علت کناره گیری« 
را »شرایط جسمانی« عنوان کرد. رئیس جمهوری 
در این نامه نوشت: »نامه استعفای مورخ ۹۸/۹/۲ 
شما را دریافت نمودم، علی رغم میل باطنی و نیاز 
وزارت جهاد کشاورزی به مدیر الیقی چون شما 
برای تامین امنیت غذایی، خودکفایی و رشــد و 
توسعه کشــور و حضور تاثیرگذارتان در دولت با 
ارائه نظرات دقیق کارشناسی و همچنین ایمان، 
اخالص و تواضع کم نظیر، به لحاظ اصرار جنابعالی 
بر کناره گیری به علت شرایط جسمانی، صرفا به 
جهت رعایت ســالمت جنابعالی با اســتعفایتان 
موافقت می نمایم.« روحانی همچنین ضمن تشکر 
از زحمــات و تالش های حجتی، او را به ســمت 
»مشاور رئیس جمهور در امور کشاورزی و امنیت 

غذایی« منصوب کرد.
 سرپرست وزارتخانه

رئیس جمهــوری همچنین با صــدور حکمی 
»عباس کشاورز« را به عنوان سرپرست »وزارت 
جهاد کشــاورزی« منصوب کرد.عباس کشاورز 
پیش تــر معاونت وزیر جهاد کشــاورزی در امور 

زراعت را عهده دار بود.

عباس کشاورز
پرست وزارت  سر

جهاد کشاورزی شد

حجتی رفت؛

عباس کشاورز
پرست وزارت  سر

جهاد کشاورزی شد

حجتی رفت؛

عباس کشاورز
پرست وزارت  سر

جهاد کشاورزی شد

حجتی رفت؛
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خبـر

یل شد مهندس فرهاد آگاهی رئیس اتاق ایران و برز
  پس از برگزاری انتخابات هیات مدیره اتاق مشــترک ایران و برزیل فرهاد 

آگاهی به عنوان رییس هیات مدیره انتخاب شد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا؛ مجمع عمومی اتاق مشترک ایران 
و برزیل برای انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس برگزار شــد و پس از شمارش 
آراء فرهاد آگاهی، سید فخرالدین عامریان و مســلم ناصری، بهزاد درخور، داود 
رنگی، مهــدی جهانبانی، علی اکبر معینی به عنــوان اعضای اصلی هیات مدیره 

برگزیده شدند.
همچنین در نخستین جلســه هیات مدیره منتخب، فرهاد آگاهی رییس، سید 
فخرالدین عامران و مسلم ناصری  به عنوان نواب رییس و فرهاد طاهریان به عنوان 

دبیر انتخاب شدند.
گفتنی است در دوره گذشته کاوه زرگران ریاست اتاق ایران و برزیل را بر عهده 

داشت.

  غالمعلی ســلیمانی گفت: سالیانه به منظور 
واردات اجزای شیر و کره بیش از ۶۰۰ میلیون دالر 
هزینه می شود و هر ســاله کره مورد نیاز کشور از 
محل واردات و به همین میزان انجام می شــود و 

تخلفی در این ارتباط ثبت نشده است.
مدیرعامل شرکت تولیدکننده فرآورده های لبنی 
کاله گفت: محدودیتی بــرای صدور مجوز واردات 

کره از سوی وزارت جهاد کشاورزی وجود نداشت.
غالمعلی سلیمانی در زمینه واردات بی رویه کره 
با ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی افزود: واردات کره برای 
همه متقاضیان آزاد بوده و از ســوی وزارت جهاد 
کشــاورزی محدودیتی برای صــدور مجوز وجود 
نداشت، در واقع رانتی در این ارتباط نبود، اما افرادی 
که موفق به واردات نشــده اند، مربوط به مشکالت 
مالی خودشان و یا تخصیص نیافتن ارز توسط بانک 

مرکزی بوده است.

 تک نرخی شدن ارز تنها راهکار جلوگیری 
از رانت 

مدیرعامل شرکت تولید کننده فرآورده های لبنی 
کاله با بیان اینکه چند نرخی بودن ارز رانت ایجاد 
می کند، افزود: فساد و فتنه موجود در واردات ناشی 
از چند نرخی بودن ارز است که باید دولت به طور 

جدی چاره ای برای این موضوع بیندیشد.
وی ضمن تاکید براینکه چنانچه ارز چند نرخی 
نباشد، چنین مشکالتی رخ نمی دهد گفت: دولت 
باید با تک نرخی کردن ارز، جلوی چنین مشکالتی 
را بگیــرد، زیرا محصوالت وارداتــی با قیمت های 
مناسب تر به دســت مردم خواهد رسید.وی اضافه 
کرد: وقتی ارز داریــم می توانیم کره وارد، بنابراین 

مشکلی در میزان واردات کره وجود ندارد.
 واردات شیرخشــک پرچرب، تامین نیاز 

کره کشور 

ســلیمانی اضافه کرد:  امروز برای واردات ساالنه 
کره و اجزای شیر بیش از ۶۰۰ میلیون دالر هزینه 
می شــو،د درحالی که با  واردات ساالنه نزدیک به 
۵۵۰ میلیون دالر شیرخشــک پرچــرب می توان 
عالوه بر تامین نیاز داخلی، بخشی از کره تولیدی را 
به کشورهای هدف صادر کرد که این  امر می تواند 

در ارز آوری به کشور نقش داشته باشد.
بر اســاس این گزارش، به تازگی اخباری منتشر 
شد در زمینه واردات ۴۲ هزارتن کره با ارز رسمی 
۴۲۰۰ تومانی در رسانه ها و فضای مجازی که گویا 
یک شــرکت لبنی توانســته ۳۱ هزارتن کره را در 
مدت ۲.۵ ماه وارد کند و این حجم واردات توسط 
یک شــرکت لبنی ضرری برای دیگر شرکت های 
تولید و بســته بندی کره است و می تواند منجر به 
بیکاری بیش از ۱۰ هزار نفر کارگر در سطح کشور 
شود. سال گذشته ۳۲ هزارتن کره وارد کشور شد.

سالیانه ۶۰۰ میلیون دالر
اجزای شیر و کره وارد می شود

غالمعلی سلیمانی: 
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شهریار دبیریان برای چهارمین سال متوالی

۶ میلیون و ۹۰۰ هزار دالر صادرات آب معدنی در سال ۹۷
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب های معدنی:

یت کیفیت درآمد به عضویت هیئت مدیره انجمن مدیر

  دبیر انجمن تولیدکننــدگان و صادرکنندگان آب های معدنی گفت: آب 
آشامیدنی اولین محصولی است که از لیست خرید مردم خط می خورد.

پیمان فروهر دبیر انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان آب های معدنی و 
آشامیدنی ایران گفت: مهمترین مشکل در صنعت  آب های معدنی و آشامیدنی 
این است که بیش از ۹۵ درصد مردم دنیا دسترسی به آب شرب شهری دارند 

و این موضوع مردم را بی نیاز از خرید آب معدنی می کند.
او بیان کرد: به محض اینکه اقتصاد دچار تنش می شــود می توان گفت آب 

آشامیدنی اولین محصولی است که از لیست خرید مردم خط می خورد.
فروهر ادامه داد: در یک الی ۲ سال گذشته که اقتصاد کشور با چالش روبرو 
بوده،  صنعت تولید آب آشــامیدنی بســیار لطمه دیده است. در حوزه قیمت 
گذاری بیشــتر مواقع دچار مشــکل بوده ایم؛ چرا که بســیاری از نظارت ها 

صنعتگراست وآن را دچار مشکل می کند.
دبیر انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان آب های معدنی و آشــامیدنی 
ایران گفت: تعادل برقرار کردن بین تورم و تولید کاری مهم اســت که بیشتر 
مواقع این اتفاق رخ نمی دهد؛ چرا که این تعادل برقرار کردن نیاز به بازرســی 
نهاد های نظارتی دارد که بیشتر مواقع در آن مشکل دارند، اما مدتی است که 

این تعامل بهتر شده است.
میزان صادرات آب های آشامیدنی

او با اشــاره به حوزه صادرات آب های آشامیدنی، اظهار کرد: صنعت آب های 
معدنی به دالیل متعددی صادرات بسیار مطلوبی ندارد و همواره این صادرات 

سیر نزولی داشته است.
فروهر گفت: آب معدنی، محصول سنگین و حجیم بوده و کرایه حمل بار بسیار 
بر قیمت آن اثرگذار است و با افزایش هزینه های حمل و نقل این محصول تحت 
تأثیر قرار می گیرد. از طرفی بــرای افزایش صادرات نیاز به حضور در بازار های 
صادراتی را داریم که باید جدول نمایشــگاه های بین المللی را تهیه و در آنجا 

تبلیغات کنیم که این کار مستلزم هزینه زیادی است و نیاز به نقدینگی دارد.
فروهر ادامه داد: یکی از مهمترین عوامل کاهــش صادرات آب های معدنی 
را می توان کمبود نقدینگی و عدم حضور در نمایشــگاه ها دانست. بسیاری از 
کشور هایی که در گذشته به آن ها آب های معدنی صادر می کردیم اکنون تمایلی 
به ادامه همکاری با ما ندارند و تعامالت تجاری خوبی دیگر نداریم؛ در صورتی که 

ترکیه یکی از رقیب های ما در این صنعت به خوبی فعالیت می کند.
دبیر انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان آب های معدنی و آشامیدنی ایران 
تشریح کرد: تولید آب های معدنی با یک افت ۲۰ درصدی مواجه بوده است و 
اکنون حدود یک میلیارد و ۷۰۰ لیتر تولید انجام می دهیم که ســال گذشته 
پیش بینی شد به آســتانه ۲ میلیارد لیتر تولید برسیم، اما رکود در بازار منجر 

به کاهش تولیدات شد.
او تصریح کرد: رقم صادرات در سال ۹۷ حدود ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار دالر بوده 

و در مقایسه با صادرات صنایع دیگر بسیار کم  است.

  دکتر دبیریان مدیر تضمین کیفیت صنایع شــیر ایران برای چهارمین بار متوالی به عضویت هیئت مدیره 
انجمن مدیریت کیفیت انتخاب شد.

به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا؛ به نققل از روابط عمومی و امور بین الملل پگاه، در جلســه مجمع 
عمومی انجمن مدیریت کیفیت مورخ ۳۰ مهر ۹۸ که در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران با 
حضور اعضای انجمن و نمایندگان اتاق تشکیل شد ، پس از ارائه گزارش رئیس انجمن و توضیحات هیئت مدیره ، 
انتخاب اعضای هیئت مدیره برگزار شد.در ابتدا کاندیداها به معرفی خود پرداخته و گزارشی از فعالیت های خویش 
و اقداماتی که در سطح کشور و شرکت های خود انجام داده بودند ارائه نمودند. سپس رای گیری صورت پذیرفت.

دکتر شهریار دبیریان از مدیران خوش سابقه پگاه در حوزه کیفیت و نماینده صنایع شیر ایران در انجمن مدیریت 
کیفیت و عضو هیئت علمی دانشگاه توانست با رای اعضا برای بار چهارم به عضویت هیئت مدیره انجمن مدیریت 
کیفیت منتخب و در کنار فرزین انتصاریان ، فرشید شکر خدایی ، حسن فروزان فرد ، محمد رضا نجفی منش ، 

نسرین وفایی ، اسکندر ستوده قرار گیرد.
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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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ارتقای کیفیت  محصوالت صنایع غذایی در چند دهه ، صرفا با  تالش بخش خصوصی بوده  و اقای صمد رســولی مدیریت  شرکت درناسهم قابل  توجه ای در  صنعت 
کیک و شیرینی  داشته اند

مهندس محسن نقاشی، مدیرعامل شرکت به سبز و دبیر فدراسیون تشکلهای بخش کشاورزی و صنایع غذایی ایران:

کیک درنا ماحصل حدود نیم قرن تجربه در صنعت کیک سازي است که توسط خانواده رسولوي از میدان امام حسین شروع بکار نمود و امروزه با برند درنا در ورودي شهر کرج 
با تولید انواع کیک، کلوچه و پودر کیک در صنعت غذاي کشور فعالیت مي کند.

از دالیل موفقیت این شرکت تمرکز بر تنوع تولید و بسته بندي انواع کیک با حفظ کیفیت مطلوب و ذائقه مصرف کنندگان بوده است

 دکتر محمد حجتی،عضو هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران:

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

وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در شهرستان شهریار از مراحل مختلف تکمیل و راه اندازی نخستین پاالیشگاه شیر کشور متعلق یه شرکت کاله بازدید کرد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ، رضا رحمانی در این برنامه کاری، میزان پیشــرفت فیزیکی و مسائل مرتبط با پاالیشگاه شیر کاله به عنوان نخستین 
واحد پاالیشــگاهی شیر در سطح کشور را مورد بررسی قرار داده و در خصوص تسریع در روند راه اندازی آن دستورات مقتضی را صادر کرد.ظرفیت جذب شیر در 
این واحد تولیدی حدود ۷ میلیون تن در سال است که با تکمیل زنجیره تولیدی آن، ارزش افزوده، اشتغال زایی و ارزآوری برای کشورمان به دنبال خواهد داشت 

و می تواند به توسعه دامداری در کشور نیز منجر شود.
بر اساس این گزارش، پاالیشگاه شیر کاله، با استفاده از تسهیالت ۴۲۸ میلیون یورویی از محل منابع صندوق توسعه ملی احداث و ضمن تولید فرآورده های مختلف 
لبنی، حدود ۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد.با راه اندازی این پاالیشگاه، از خروج ساالنه یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر ارز از کشور جلوگیری می شود.

گفتنی است؛ شیر در پاالیشــگاه به پروتین وی، کازئین، ویتامین، چربی، الکتوز و امالح تجزیه می شود و برخی از این اجزا دوباره به هم وصل می شوند که این 
امر ارزش افزوده باالیی دارد.گروه صنایع غذایی ســولیکو »کاله« یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصوالت لبنی در کشور است که پروژه پاالیشگاه شیر را در 

کشور اجرایی می کند.

 بازدید وزیر صمت
از نخستین پاالیشگاه 
شیر کشور در شهریار
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گروه صنعتی و پژوهشی زر برای چهارمین 
ســال متوالی با حضور در نمایشگاه گلفود 
مواد اولیــه و ماشــین آالت غذایی امارات 
) gulfood manufacturing( همراه 
با ۱۲۰ کشــور جهان آخرین دستاوردهای 
 High بزرگ خــود را در تولید محصوالت
tech و دانش بنیان به معرض نمایش گذاشــت.  به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا،نمایشــگاه گلفود که هر ســاله صدها نوع از محصوالت و 
فرآورده های غذایی و انواع نوشــیدنی ها از مناطق مختلف جهان را در یک مکان متمرکز می کند جایی است که طعم بین المللی زر با محصوالت جدید به 

بازارهای جهانی معرفی می شود.
گروه صنعتی و پژوهشی زر به عنوان دومین تولید کننده پاستا در جهان با معرفی آخرین توانمندی خود در تولید انواع ماکارونی و پاستا و همچنین به 
عنوان ســومین تولیدکننده فروکتوز در جهان با معرفی آخرین دستاوردهای خود در تولید محصوالت High  tech  و دانش بنیان بر پایه ذرت با هدف 
صادرات بر اساس مطالعه و فتح بازارهای بین المللی به عنوان یکی از مهمترین صادرکنندگان ایرانی محصوالت غذایی در جهان جهت معرفی محصوالت 

تولیدی گامی بلند در نمایشگاه گلفود امارات برداشته است.
این رویداد بزرگ به عنوان اصلی ترین پایگاه توســعه تجارت شرکت های غذایی جهان به حساب می آید که گروه صنعتی و پژوهشی زر برای چهارمین 
سال متوالی در این نمایشگاه که سابقه درخشان در میان تجار و صادرکنندگان دارد، این فرصت را فراهم می آورد تا بتواند بازارهای آسیای میانه – شمال 
آسیا و آفریقا را مجذوب خود نماید که تاکنون به لحاظ محصول بی نظیر و طعم به یاد ماندنی زر در کنار رقبای بزرگ دنیا توانسته سهم بزرگی از بازارهای 

بین المللی را از آن خود کند. 
در این نمایشگاه بی نظیر بازدیدکنندگان و خریداران از ۲۰۰ کشور جهان از غرفه های متعدد بازدید و با حضور در غرفه تخصصی زر با انواع محصوالت 

این شرکت دانش بنیان آشنا و اغلب قراردادهایی برای توسعه روابط و تجارت از طریق این رویداد در سطح بین المللی منعقد می شود.

با حضور مقامات کشوری شرکت شیر پگاه فارس به عنوان واحد برتر استان فارس در صنایع لبنی سال ۹۷ انتخاب گردید.به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت 
غذا؛ در جشنواره ای که به مناسبت روز جهانی غذا در مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز با حضور مقامات کشوری و استانی برگزار گردید، شرکت شیر پگاه 
فارس به عنوان واحد برتر اســتان فارس در صنایع لبنی سال ۹۷ و سعید زارع به عنوان مسئول فنی برتر استان فارس در صنایع لبنی سال ۹۷ معرفی و موفق به 

دریافت تندیس و گواهینامه این مراسم گردیدند.
انطباق با اســتاندارد های مدون در نمونه برداری های سطح بازار درطی سال های ۹۷ و ۹۸، دارا بودن نشــان ایمنی و سالمت محصول )که دراین زمینه پگاه 
فارس بااختصاص ۷ نشــان ایمنی و سالمت محصول از مجموع ۳۰ نشان ایمنی و سالمت محصوالت استان، پیشرو و پیشتاز است(، دارا بودن بیشترین نیروهای 
متخصص و مرتبط در حوزه تولید وکیفیت، تولید محصوالت سالمت محور، ارتقا آگاهی مصرف کنندگان درخصوص محصوالت سالمت محور و افزایش فرهنگ 

مصرف سالم از موارد انتخاب شیر پگاه فارس به عنوان واحد برتر استان است.

شرکت شیرپگاه فارس واحد برتر 
استان فارس در صنایع لبنی سال 
۹۷ شد

حضور مقتدرانه گروه 
صنعتی و پژوهشی زر در 

نمایشگاه گلفود امارات
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خبـر

شرکت صنایع شــیر ایران در پانزدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ایران با موضوع جنگ رسانه ای و مسئولیت روابط عمومی  به انتخاب 
هیئت داوران مفتخر به دریافت چندین نشان ویژه و لوح سپاس گردید  .

به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا؛ در آیین اختتامیه پانزدهمین دوره ســمپوزیوم بین المللی روابط عمومی و در قالب شانزدهمین جشنواره 
برترین های روابط عمومی ایران ، از  مهندس عبداهلل قدوسی مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران ،  با اعطای لوح و نشان ” مدیر عامل ارتباط گستر ” تقدیر 

به عمل آمد .
در این مراسم که با حضور سوتالنا استاوریا رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی )IPRA( ، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسالمی ، جمعی از 
مدیران ، اساتید و مهمانان ایرانی و خارجی حوزه روابط عمومی برگزار شد ، با رأی هیأت داوران و با توجه به ویژگی های اخالقی و ارتباطی شایسته ، نشان ویژه 
و لوح سپاس روابط عمومی برتر در حوزه های ” مســئولیت اجتماعی ”  و ” پژوهشهای رسانه ای ”  به روابط عمومی شرکتهای صنایع شیر ایران  ، پگاه تهران و 
پگاه فارس اعطا گردید. روابط عمومی شرکت صنایع شیر ایران همواره سعی داشته است با پاسخگویی مناسب به رسانه ها و اهتمام به مسئولیت اجتماعی ، نقش 

ویژه ای به عنوان روابط عمومی اولین و بزرگترین شرکت لبنی در کشور ایفا نماید.

 درخشش شرکت صنایع
 شیر ایران در سمپوزیوم بین المللی
روابط عمومی ایران

مهندس رضا کریم نژاد مدیرعامل پگاه گلستان از دریافت نشان حالل 
در همایش روزجهانی اســتاندارد که در تاالر فخرالدین اسعد گرگانی 

برگزار شده بود خبر داد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، مدیرعامل پگاه گلستان 
درادامه گفت : تاکنون ۶ برند غذایی ایران توانسته بودند که نشان حالل 
را دریافت کنندوباتوجه به اینکه این نشان به عنوان یک استاندارد جهانی، معیاری از کیفیت غذای سالم و بهداشتی در جهان است، سیاست گذاری درصنایع شیر 
ایران با هدف ورود پگاه به بازار های جدید صادراتی صورت گرفته است و درهمین راستا پگاه گلستان درخواست بازدید و میمزی محصوالت به اداره کل استاندار 

و برند جهانی حالل ارسال کرد
کریم نژاد سپس افزود : پس ارسال درخواست ما تیمی به ریاست آیت اهلل مبلغی ناظر فقهی حالل کشوربه گلستان آمدند و منابع تامین وشیوه های تولید کارخانه 
بررسی کردند. وی سپس ادامه داد: امروز درهمایش باخبر شدیم که نتایج کارشناسی این تیم مخصوصا در بخش های آزمایشگاهی تامین کنندگان شرکت مورد 

موافقت تیم اعزامی قرار گرفته است و پگاه گلستان این نشان را دریافت کرده است.
مهندس کریم نژاد در بخش دیگری از ســخنانش گفت : حالل به عنوان یک استاندارد جهانی، ، عاملی برای توسعه مبادالت محصوالت و صنایع غذایی در بین 
کشورهای اسالمی و غیر اسالمی است. رعایت استانداردهای حالل به ویژه برای صادرات محصوالت به کشورهای اسالمی و مصرف جوامع مسلمان در کشورهای 
غیر اسالمی ضروری است. مدیرعامل پگاه گلستان درادامه گفت : نهادهای قانونگذار کشورهای اسالمی برای افزایش رقابت محصوالت حالل در بازار جهانی، اقدام 

به تهیه قرارداد تعرفه ترجیحی برای کاالها و خدمات حالل کرده اند و پژوهش و تحقیقات علمی حالل ابزار الزم و اصلی برای گسترش تجارت حالل می باشند
کریم نژاد درپایان تاکید کرد : تدوین “استاندارد غذای حالل” توسط کارشناسان استاندارد کشورهای اسالمی از اقدامات مهمی است که راه را برای اجرای 

استاندارد حالل در کلیه کشورهای اسالمی آماده میکند.

 پگاه گلستان به عنوان
 هفتمین واحد صنعتی کشور

نشان حالل را دریافت کرد
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و« شد یک ایرانی برنده جایزه جهانی »بانوی پیشر
  غزال نعمتی، مدیر کشاورزی شرکت نستله ایران در جریان سومین دوره 
مراسم جهانی »زنان پیشرو در مسیر توسعه پایدار«، برنده جایزه زن برتر شد.

بــه گزارش ماهنامه کارآفرینــی و صنعت غــذا؛ در جریان مراســمی که 
 World( همه ساله تحت نظر ســازمان بین المللی توسعه پایدار کسب وکارها
Business Council for Sustainable Development(  برگزار 
می شود، جایزه برترین و پیشروترین فرد به یک بانوی ایرانی تعلق گرفت. این 
جایزه به واســطه مدیریت، برنامه ریزی و اجرای پروژه رایز شرکت نستله ایران 
به دکتر غزال نعمتی، مدیر کنونی بخش کشــاورزی این شرکت اهدا شد. وی 
در رقابت با ۶۵ بانوی برتر و ۲۰۰ بنگاه اقتصادی مطرح از سراسر جهان، به این 

عنوان دست پیدا کرده است.
دســتاوردهای پروژه رایز شرکت نســتله ایران، که با هدف افزایش استاندار 
لبنیات کشــور، باال بردن سطح کیفی شیر تولید داخل، منبع بابی مسئوالنه و 
پایداری زیســت محیطی بر روی بیش از ۴۲٬۰۰۰ رأس گاو انجام شد، چندی 
پیش پس از حدود ۳ سال تالش، با حضور مقامات دولتی و خبرنگاران جشن 
گرفته شــد.عنوان جایزه فوق همه ساله از ســال ۲۰۱۷ پس از بررسی نقش 
رهبری غیرقابل انکار بانوان موفق در شرکت های بزرگ جهانی، به آن دسته از 
مدیران باال رده این شرکت ها که در راستای اهداف جهانی توسعه پایدار )برابری 
جنسیتی و قدرتمند کردن بانوان( فعالیت الهام بخش و موفقی داشته اند اهدا 

و از آنان تقدیر می شود.
غزال نعمتی پس از دریافت لوح تقدیر، در جریان این مراسم گفت: »انتخاب 
به عنوان یکی از زنان برتر حوزه کسب وکار در جهان، برای من افتخار بی اندازه 
بزرگی است. این دســتاورد بی نظیر و درخشان، درواقع پاسخی به تالش های 
شــبانه روزی یک تیم بزرگ است؛ بنابراین افتخار کســب این جایزه را تقدیم 
می کنم به مدیران ارشد نستله و حمایت های بی قید و شرطشان، همکاران من 
در تیم کشاورزی نستله ایران و از همه مهم تر، تمامی زنان و مردانی که در مزارع 

کشاورزی ما در ایران در این پروژه مشارکت کرده اند.«
وی افزود: »باور بنیادین نســتله همواره بهبود زندگی و ســهیم شــدن در 

ساخت آینده ای سالم تر اســت. از آن ها سپاسگزارم که این بستر را برای امثال 
من مهیا کرده اند تا به عشق برای کشورمان، برای رسیدن به آینده ای سالم تر 
نقش آفرینی کنیم.«علیرضا ســرابچی مدیر ارتباطات و سرویس های بازاریابی 
نستله ایران دراین باره عنوان کرد: »این موفقیت برای ما در نستله ایران و باالتر 
از آن، برای تمامی ایرانیان افتخار بســیار بزرگی است. یکی از اهداف جدی و 
اولویت های اصلی نستله در سراسر زنجیره ارزش خود، برابری جنسیتی و ایجاد 
فرصت مســاوی برای بانوان است. کسب این عنوان اشتیاق و انگیزه ما را برای 
تأثیرگذاری حداکثری در جامعه دو چندان می کند. خرسندیم که این شرکت 
همچنان و باقدرت، در حال پیگیری فعالیت های ایجاد ارزش مشــترک خود 

)نظیر پروژه رایز( در کشور است.«
هدف گذاری سازمان WBCSD برابری جنســیتی در تمامی حوزه ها در 
محیط های کاری تا سال ۲۰۳۰، و نیز تالش برای افزایش تعداد بانوان شاغل 
در رده مدیران باال رتبه با همکاری کسب وکارهای بزرگ در سراسر جهان است. 
الزم به ذکر است این مراسم در ۵ بخش داوری شد و در پایان دکتر نعمتی پس 
از اعالم به عنوان برنده بهترین جایزه در رده بندی Next Gene، جایزه خود را 
از هیئت داوران دریافت کرد. وی فارغ التحصیل دکترای رشته بهداشت و کنترل 

مواد غذایی و دانش آموخته دامپزشکی از دانشگاه تهران است.

وهش های نوین در حوزه R&D و شرکتهای برتر صنایع غذایی  دومین همایش پژ
وغنهای گیاهی وحیوانی برگزار می شود  یت چربی ها و ر با محور

  به گزارش ماهنامــه کارآفرینی و صنعت غذا ایــن همایش  همزمان با 
دوازهمین جشنواره علوم وصنایع غذایی ایران )جایزه علمی دکتر هدایت ( و 
یازدهمین جشنواره دکتر شهاب واعظ زاده )R&D  های برتر صنعت غذا ( در 
نیمه اول اســفند ماه ۹۸ در انستیتو تحقیقات تغذیه ای وصنایع غذایی کشور 

برگزار می شود . 
این مراسم  توســط انجمن عوم و صنایع غذایی ایران و با  حضور مقامات و 
مسئولین ، دانشگاهیان ، اصحاب رسانه و جمع کثیری از مدیران  و صاحبان 
واحدهای صنعتی و شرکتهای توزیع  و پخش با هدف بررسی مسائل و مشکالت 
صنعت غذا به خصوص صنعت روغن و تجلیل از مقام پیشکسوتان عرصه علم و 
صنعت ، دانشگاهیان و بازنشستگان وزارتخانه ها ، معرفی پیشگامان و همچنین 
واحدهای برتر صنایع غذایی که دارای نقطه قوت در حوزه تحقیق و توسعه سال 

۹۸ هستند برگزار می گردد .
گفتنی اســت همایش پژوهشــهای نوین در حوزه R&D و شرکتهای برتر 
صنایع غذایی با محوریت چربیها ، روغنهای گیاهی و حیوانی  با ارسال مقاالت 
علمی ، برگزاری سخنرانی و جلسات هم اندیشی ، نشستهای تخصصی  و تبادل 
اطالعات  و بهره گیری از تجارب کلیه کارشناسان و متخصصین  علوم وصنایع 
غذایی کشور بستری مناسب برای به اشتراک گذاشتن تجارب محققان ، وارد 
کنندگان و تولید کنندگان در کشور با همکاری حوزه های وابسته  فراهم آورد.
محورهای همایش جهت ارسال مقاالت علمی : ۱- تراریختگی ۲- روغنهای 
دور ریز ۳- روغنهای استخراح شده خیابانی ۴- روغن پالم    ۵- آالینده ها و 
ترکیبات ضد تغذیه ای ۶-روغنها وچربیهای  حیوانی سنتی  ۷- تقلبات   ۸- 
فرایندهای تولید جدید   ۹-غنی ساز ی ۱۰-زمان ماندگاری  عنوان شده است
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40

اخبار
 صنایـع غـذایی

ــان جهـ
 W o r l d   F o o d

Industry  News

نیاز به سرمایه گذاری ۸۰۰ میلیارد 
دالری منطقه آسیا برای حل بحران 
غذایی در یک دهه آینده

منطقه آسیا در یک دهه آینده نیاز به ۸۰۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری دارد تا بتواند بحران غذایی را 
برطرف کند. به گزارش راشاتودی،  جمعیت منطقه آسیا طی یک دهه آینده تقریبا ۲۵۰ میلیون 
نفر افزایش خواهد یافت. این در حالی است که مصرف کنندگان دنبال غذای پایدار، سالم و 
بهداشتی هســتند و یک مطالعه جدید نشان می دهد که این قاره برای رفع این چالش به 

تنهایی قادر نخواهد بود.
منطقه آسیا وابسته به واردات محصوالتی اســت که از منطقه آمریکا، اروپا و آفریقا 
می آید.گزارش جدید حاکی از این اســت که اگر این سرمایه گذاری در منطقه آسیا 
انجام نشود این قاره برای تامین تقاضای جمعیت رو به رشد با مشکل مواجه خواهد 

شد و شرایط برای افراد فقیر بدتر می شود.
انتظار بر این است که ســرمایه گذاری در حوزه غذا تا سال ۲۰۳۰ دو برابر شود و 

این در حالی است که رقم فعلی ۴ تریلیون دالر است.
آمارهای گزارش تجارت بین المللی نشــان می دهد در حالت کلی کشورهایی در 
آمریکای التین، شرق آفریقا و جنوب آسیا صادر کنندگان غذا هستند و بقیه کشورهای 

این منطقه وارد کنندگان غذا محسوب می شوند.
این گزارش حاکی است که تغییرات آب و هوایی و رشد جمعیت به مشکالت منطقه اضافه 

خواهد کرد، نوسان قیمت محصوالت هم شرایط را بدتر می کند.
سرانه زمین های قابل کشت برای هر فرد در منطقه آسیا تا سال ۲۰۳۰ پنج درصد کاهش خواهد 
یافت و اینها تصویر تاریکی را از آینده این قاره نشــان می دهد و نیاز به سرمایه گذاری در این منطقه را 

بسیار ضروری می سازد.
ریچارد اسکینر معتقد است اگر ما به این مشــکالت فائق نیاییم در طی ۱۰ سال آینده شرایط بسیار سختی 

خواهیم داشت.
فرصت سرمایه گذاری ۸۰۰ میلیارد دالری در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی منطقه آسیا وجود دارد 
که باید در یک دهه آینده حتما انجام شود.اســکینر معتقد است که استفاده از تکنولوژی و نوآوری 

می تواند برای رفع این مشکالت کارساز باشد.
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وش  ین ر آب کشت، جدیدتر
یجات در چین ورش سبز کارآمد پر

 هشدار سازمان ملل متحد
به تهدید امنیت غذایی ۴۵ میلیون نفر در ۶ ماه آینده

کاشــت در فضای عمودی و بدون نیاز به خاک و نور آفتاب، شــاخصه های 
مدرن ترین نوع کشــاورزی آزمایشگاهی هســتند که محققان آکادمی علوم 
کشــاورزی چین )CAAS( امیدوارند آن را از محیط کنترل شــده و دقیق 

آزمایشگاه به محیط طبیعی ببرند.
چاینا دیلی گزارش کرد در این نوع کشاورزی، ریشه  سبزیجاتی که در طبقات 
متعدد چیده شــده اند درون آب بوده و به جای نور خورشید، نور آبی و قرمز به 
گیاه تابانده شده و دما، اکسیژن، مقدار مایع و مواد مغذی، بر اساس نیاز گیاه، 

بطور دقیق واپایش می شوند.
با این حال هزینه های باالی ساخت و گرداندن این نوع مزارع باال است و مانعی 
جدی بر سر راه گسترش و همه گیر شدن سریع این روش جدید به شمار می آید.
کشــاورزی عمودی، برای شــهرهای بزرگ و همچنین مناطــق دورافتاده، 

گزینه ای ایده آل است.
عالوه بر چین، کشورهای دیگری مانند ژاپن، کره جنوبی و برخی کشورهای 

اروپایی تاکنون موفق به کاشت سبزیجات در آزمایشگاه شده اند.

آژانس سازمان ملل متحد هشــدار داد: تغییرات آب و هوایی در ۶ ماه آینده 
بدترین ناامنی غذایی را برای ۴۵ میلیون نفر مردم آفریقا رقم خواهد زد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی )اگروفودنیوز(؛ سازمان ملل 
متحد هشدار داد شرایط بد آب و هوایی بسیار جدی است و باید سرمایه گذاری 
در کشــورها برای مقابله با آن و اثراتی که روی ناامنی غذایی خواهد گذاشت 
انجام شــود.آژانس غذایی ســازمان ملل متحد گفت: » طی ۶ ماه آینده ۴۵ 
میلیون نفر از مردم آفریقا دچار بدترین ناامنی غذایی خواهند شــد که باید در 
این زمینه سرمایه گذاری شود.«همچنین نهادهای بین المللی سازمان خوار و 
بار جهانی )فائو(، صندوق بین المللی توســعه کشاورزی )ایفاد( و برنامه غذایی 
جهانی )WSP( ضمن هشدار خواستار ســرمایه گذاری جدی روی مقابله با 
امنیت غذایی در جهان و جلوگیری از بحران گرسنگی شدند و تاکید کردند این 
سرمایه گذاری ها باید طوالنی مدت باشد تا بتوان با شرایط آب و هوایی مبارزه 

کرده و ظرفیت جوامع را در کشورها برای مقابله با این شرایط، ارتقا داد.
بر اســاس این گزارش ۱۱ میلیون نفر در حال حاضر از بحران ناامنی 
غذایی در ۹ کشــور آفریقایی آنگوال، زامبیا، موزامبیک، زیمبابوه، 

ماداگاسکار، نامیبیا، استونی،لتونی، ماالوی رنج می برند.
مــارگارت مالو مدیر منطقه ای برنامــه غذایی جهانی در 
آفریقا گفت: »بدترین خشکســالی ها را در ۳۵ ســال 
گذشته در مرکز و غرب در منطقه آفریقا در فصل 
زراعی تجربه کردیم. ما باید نیاز غذای میلیون ها 
نفر را تامین کنیم اما همچنان زمین های 
زراعی و ســاختمان ها بــا طوفان ها و 

سیالب ها و همچنین خشکسالی های متناوب تهدید می شوند.«
وی ادامه داد: این در حالی است که آفریقا تنها یک بار در ۵ فصل زراعی گذشته 
بارندگی مناسبی را تجربه کرده است. بحران گرسنگی فزاینده جوامع شهری و 
نیز جوامع روستایی را تحت تاثیر قرار داده و باال رفتن قیمت مواد غذایی و نیز 
کاهش جمعیت دام ها و همچنین باال رفتــن نرخ بیکاری به این بحران غذایی 
بیشتر دامن زده است که شرایط ســوء تغذیه را بیشتر کرده و جوامع محلی را 
بیشتر تحت تاثیر قرار داده است.آژانس غذایی سازمان ملل متحد در نظر دارد 
تا حتی فراتر از این ۱۱ میلیون نفر تا اواسط سال ۲۰۲۰ از آنها حمایت کند و 
عالوه بر آن به نیازهای غذایی و تغذیه ای آنها پاسخگو باشد. و تالش می کند تا 

از کشاورزان کوچک حمایت کند تا تولید آنها رونق بگیرد.
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خبـر

رئیس انجمن آرد سازان: دبیر انجمن صنایع لبنی:
آزمایش استاندارد گندم راهی برای پایان 

دادن به موضوع اختالط گندم با شن و خا
  مرتضوی گفت: در شورای مقررات از طریق ســازمان استاندارد و با همکاری 
وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های ذی ربط، اجرای آزمایش استاندارد گندم 

برای سال زراعی آینده ابالغ شده است.
طی ماه های اخیر موضوع اختالط سالیانه ۷۰۰ هزار تن ضایعات نظیر خاک، سنگ 
و گندم های بی کیفیت با گندم های خرید تضمینی در رســانه ها سر و صدا به پا کرد 

که مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را تکذیب کردند.
ورود ســالیانه ۷۰۰ هزار تن ضایعات گندم به حوزه خرید تضمینی موجب شده تا 
رقمی حدود یک هزار تا یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مابه التفاوت پرداخت شود که 

با اجرای آزمایش استاندارد محصول این مشکل مرتفع خواهد شد.
با وجود آنکه بسیاری از نانوایان اختالط گندم با شن و ماسه را دلیل اصلی بی کیفیت 

نان مطرح می کنند، اما رئیس انجمن آرد سازان نظر دیگری دارد.
 در همین زمینه محمدرضــا مرتضوی رئیس انجمن آرد ســازان در گفت و گو با 
خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،درباره علل کاهش کیفیت نان اظهار کرد: با توجه 
به آنکه در کارخانجات آردسازی، تمامی ناخالصی های گندم گرفته می شود، از این رو 

کاهش کیفیت نان ارتباطی به این موضوع ندارد.
وی افزود: بررسی ها نشان داد که کوچک شدن چانه ها دلیل اصلی افت کیفیت نان 

است که با مصوبه اخیر قانون مند شدن و افزایش قیمت این موضوع رفع شده است.
مرتضوی درباره آخرین جزئیات اختالط ضایعات نظیر خاک و سنگ با گندم های 
خرید تضمینی بیان کرد: سالیانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن ضایعات به دلیل نقض مقررات 

استاندارد ضایعات گندم با شن، ماسه و خاک اختالط می شود.
رئیس انجمن آردسازان در پایان موضوع اشــکال اختالط ضایعات خاک و سنگ 
با گندم را عدم اجرای آزمایش اســتاندارد محصول اعالم کرد و گفت: هم اکنون در 
شورای مقررات از طریق سازمان اســتاندارد و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و 
سایر دســتگاه های ذی ربط، اجرای آزمایش استاندارد گندم برای سال زراعی آینده 

ابالغ شده است.

  دبیر انجمن صنایع لبنی ایران گفت: بر اســاس اعالم سازمان 
برنامه و بودجه ۱۸۰ میلیارد تومان در ردیف بودجه، برای توزیع شیر 

در مدارس ۸ استان تصویب شد.
رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی ایران در پاســخ به اینکه شــیر 
مدارس از چه زمان توزیع می شود اظهار کرد: وزارت آموزش و پروررش 
منتظر ابالغ ســازمان برنامه و بودجه است تا کارخانه هایی که در این 

طرح مشارکت دارند برای انعقاد قرارداد دعوت شوند.
وی افزود: براســاس تماس صورت گرفته با سازمان برنامه و بودجه، 
این سازمان اعالم کرده است که ۱۸۰ میلیارد تومان در ردیف بودجه 
برای توزیع شیر در مدارس ۸ اســتان کمتر برخوردار کشور تصویب 

شده است.
دبیر انجمن صنایع لبنی ایــران با بیان اینکه منابع مالی برای توزیع 
شیر رایگان در مدارس هر ســه ماه یکبار به حساب آموزش و پرورش 
ریخته می شود  ادامه داد: در حال حاضر آموزش و پرورش منتظر ابالغ 
از سوی سازمان برنامه و بودجه است تا کارخانه ها برای انعقاد قرار داد 

دعوت شوند، اما هنوز تاریخی برای این امر اعالم نشده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا مبلغی به حساب آموزش و پرورش ریخته 
شده است، تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه باید ابتدا مبلغ مورد نیاز 
توزیع سه ماه توزیع رایگان شیر مدارس را به حساب آموزش و پرورش 

واریز کند اما ظاهرا هنوز پولی واریز نشده است.
 بر اساس این ابالغیه هشت استان کمتر برخوردار بوشهر، خراسان 
جنوبی،سیستان و بلوچســتان،کرمان، ایالم ،خوزستان، کهکیلویی و 
بویر احمد و هرمزگان هســتند که برای توزیع رایگان شیر مدرسه در 
نظر گرفته شده اند. بر اســاس خروجی اعالم شده از پنجمین جلسه 
بررسی طرح توزیع رایگان شیر مدرســه ، این طرح  در آبان ماه سال 

جاری اجرایی خواهد شد.

تصویب ۱۸۰ میلیارد تومان بودجه 
یع شیر رایگان مدارس برای توز
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  اولین نمایشگاه خشکبار، زعفران، گیاهان دارویی و صنایع وابسته در محل 
دائمی نمایشگاه بین المللی گشایش یافت.به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و 
کشاورزی )اگروفودنیوز(، نمایشگاه خشکبار، زعفران، گیاهان دارویی و صنایع 
وابســته از تاریخ ۲۸ آبان لغایت اول آذر در محل دائمی نمایشگاه بین المللی 
برگزار شد. گفتنی است در زمان برگزاری این نمایشگاه ، سه نمایشگاه میتکس، 
نمایشگاه محصوالت ارگانیک ولوازم خانگی در نمایشــگاه بین المللی تهران 
برگزار شد.مســئوالن ارگان های دولتی از جمله دکتر محمد حسین عزیزی 

مدیرکل فرآورده های غذایی و آشــامیدنی ســازمان غذا و دارو، دکتر علیرضا 
رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور و دکتر حمید زادبوم رئیس سازمان 
توسعه تجارت ایران از این نمایشگاه بازدید نمودند و مدیران شرکتهای صنایع 
غذایی در خصوص مشکالت پیرامون با ایشان مطالبی را مطرح کردند. همچنین 
سفیر برزیل و سفیر افغانســتان از جمله بازدیدکنندگان این نمایشگاه بودند.
نمایشگاه خشکبار، گیاهان دارویی، زعفران، فناوری، صنایع و خدمات وابسته 

در فضایی به مساحت ۷۳۱۵ متر مربع و با حضور ۱۳۰ شرکت برگزار شد.

ویی، زعفران، فناوری،  از نمایشگاه خشکبار، گیاهان دار
صنایع و خدمات وابسته

گزارش 
تصویری
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خبـر

  رئیس ســازمان غــذا و دارو اصالح کیفیت 
نان را از اولویت های مهم این ســازمان دانست و 
گفت: ادعاهایی وجود دارد که می گویند ضایعات 
مرغ و گوشت در بخش های فرآوری شونده مانند 
سوسیس و کالباس مورد استفاده قرار می گیرند 
بنابراین ما باید از تولید ایــن ضایعات جلوگیری 

کنیم.
به گــزارش ماهنامه کارآفرینــی و صنعت غذا؛ 
محمدرضا شانه ساز در همایش روز جهانی غذا که 
به میزبانی انســتیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع 
غذایی کشــور برگزار شــد، با بیان اینکه یکی از 
مهم ترین شاخص های سالمت بحث غذا و تغذیه 
است و هیچ عقل سلیمی منکر این موضوع نیست، 
گفت: وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی حوزه 
سالمت تولیت تامین غذای سالم را از بعد کیفی بر 
عهده دارد اگرچه وزارت بهداشت قطعاً به تنهایی 

نمی تواند این رسالت سنگین را به دوش بِکشد.
وی با اشاره به افزایش چشمگیر امید به زندگی 
در ایران در سال های بعد از انقالب اسالمی، گفت: 
علیرغم همه تبلیغات ســوئی که دشــمنان علیه 
کشــورمان انجام می دهند و برخالف همه ســیاه 
نمایی هایی که از طریق رســانه های مختلف علیه 
کشور انجام می شود، اما افکار تخصصی و بی طرف 
اذعان دارند کــه ایران قدمهــای خوبی در حوزه 
سالمت برداشته که این اقدامات منجر به افزایش 
بیش از بیست ساله امید به زندگی در کشور شده 
است. افزایش امید به زندگی در سایه همفکری و 

هماهنگی بین بخشی اتفاق افتاده است.
شانه ســاز ادامه داد: در حوزه غذا و تغذیه بحث 
ایمنی غذا و امنیت غذایی نیز بســیار مهم است. 
قطعاً غذای ســالم یکی از عوامل افزایش امید به 
زندگی بوده است. در ســایر حوزه ها مانند تروما، 
اعتیاد و غیره دیده ایم که مجموعه ای از دستگاه ها 
فعالیت می کنند تا یک معضل کاهش داده شــده 

یا برطرف شود.
رئیس ســازمان غذا و دارو با بیــان اینکه امروز 
بــه توفیقــات مضاعفی در حــوزه غذا دســت 
یافته ایم، گفت: تعداد فارغ التحصیالن، اســاتید و 
دانشکده های ما در حوزه غذا و تغذیه در سال های 
بعد از انقالب با آنچه که پیش از آن وجود داشت، 

قابل قیاس نیست. اگر امروز ادعا می کنیم که برای 
تمام صنایع غذایی از وجود مســئولین فنی بهره 
مند می شــویم، به برکت حرکت عظیم آموزشی 
بوده که در سال های بعد از انقالب اسالمی اتفاق 
افتاده اســت. بنده از همکاران مســئول فنی در 
صنایع غذایی و ســرمایه گذاران این حوزه که در 
جهت ایجاد استقالل غذایی کشور گام برداشتند، 

تشکر می کنم.
شانه ســاز تاکید کرد: امروز حتماً باید روشهای 
مدیریــت مان را در حــوزه غذایــی تغییر دهیم. 
پیچیدگی ها و تنوعی که در این حوزه ایجاد شده 
مبین این است که روشــهای مدیریت ما هم باید 
تغییر کند. در حال حاضر تنها از یک سوم تا یک 
دوم ظرفیت تولیدیمان در صنایع غذایی اشــغال 
شــده اســت یعنی صنایع غذایی ما بیــن ۵۰ تا 
۶۵ درصد ظرفیت خالی دارنــد که به معنی پرت 
منابع اســت، بنابراین اکنون توصیه نمی کنیم که 
شرکتهای تولیدی جدید ایجاد شوند بلکه توصیه ما 
این است که ظرفیت های خالی صنایع را پر کنیم و 

هزینه ها را کاهش دهیم.
وی با بیان اینکــه امروز ۸۰ درصد از محصوالت 
غذایی در کشور تولید می شــوند و بخش کمی از 
آنها را وارد می کنیم، گفــت: باید در حوزه صدور 
پروانه ها، روش هایمــان را تغییر دهیم و این قیف 
وارونه را برعکس کنیم. ما در حال حاضر در زمان 
صدور پروانه سختگیریهای شدیدی می کنیم، اما 
در هنگام ورود محصول بــه بازار نظارتی روی آن 
نداریم و این درحالی است که ما باید مدیریتمان 
را تغییــر داده و بــازار را پایش کنیــم. در حال 
حاضر عمدتاً بر روی صــدور پروانه ها متمرکزیم 
و نظارتهــای بعدی به صورت شایســتهای انجام 
نمی گیرد، این در حالی اســت کــه باید در حوزه 
صدور پروانه ها برون ســپاری کرده و شرکت هایی 
را که در این حوزه کار می کنند فعال کنیم تا این 
شــرکت ها بررســی ها و مطالعات را انجام داده و 
سپس ما پروانه را بر اساس مطالعات آن ها، صادر 
کنیم، البته ممکن است زیرســاختهای قانونی و 
قضایی الزم را برای نظارت و برخورد در سطح بازار 

یخته یط در محصوالت ترار افراط و تفر
اصالح کیفیت نان از اولویت های مهم سازمان

رئیس سازمان غذا و دارو مطرح کرد؛ 
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در همایش روز جهانی غذا عنوان شد؛

یاد نمک می خورند/راهکارهای تغذیه سالم ایرانی ها ز

نداشته باشــیم، اما باید به تدریج به این حوزه ها 
ورود کنیم و برون سپاریها را سریع تر انجام دهیم.

شانه ساز با اشــاره به اولویت های سازمان غذا و 
دارو در حوزه غذایی، گفت: یکــی از اولویت های 
مهم ما بحث نان است که مورد نظر همه سازمان 
های ناظر نیز هست و همه عزمشان را برای اصالح 
کیفیت نان جزم کرده اند. بنابراین باید بحث نانهای 
حجیم شــده و جایگزینی نانهای صنعتی را پیش 
ببریم. در عین حال یکی دیگر از اولویت های مان 
قطعه بندی گوشت است. ما باید بدانیم که بر سر 
ضایعات مرغ و گوشت چه می آید؟. نکته مهم این 
است که ادعاهایی در این زمینه وجود دارد که می 
گویند این اقالم و ضایعات در بخش های فرآوری 
شونده مانند سوسیس و کالباس مورد استفاده قرار 
می گیرند، بنابراین ما بایــد از تولید این ضایعات 
جلوگیری کنیم. نباید در انتهای رود خانه جنازه 
جمع کنیم، بلکه باید کاری کنیم که کسی که شنا 
بلد نیست نتواند وارد رودخانه شود؛ بنابراین بحث 
قطعه بندی تولیدات پروتئینی و نظارت بیشتر بر 

روی آنها بسیار مهم است.
وی ادامه داد: موضــوع مهم دیگر بحث آموزش 
عمومی اســت که بســیار اثرگذار است. حضور ما 

در آموزش و پرورش و کتب درسی بسیار کمرنگ 
است، این در حالی اســت که باید بر روی آموزش 
نســل های بعدی در حوزه تغذیه متمرکز شویم. 
اولویت دیگرمــان توجه به محصــوالت جدیدی 
است که وارد سبد غذایی مردم می شود؛ به عنوان 
مثال در حوزه ریخته ها شــاهد نظریههای بسیار 
افراطی و تفریطی هســتیم. برخی موافق استفاده 
از این محصوالت هســتند و برخی ســالمت آنها 
را رد مــی کنند. ما امروز باید برای این ســواالت 
جوابهای مناسبی داشته باشــیم. سازمان محیط 
زیســت، ســازمان اســتاندارد و وزارت بهداشت 
همگی درگیر بحث تراریختهها هستند، اما مردم 
جواب می خواهند باید این موضوعات را بررسی و 
یک پاسخ درست به مردم دهیم تا نگرانی هایشان 

بیشتر نشود.
شانه ســاز تاکید کرد: واقعیت این است که در 
حال حاضــر بیرحمانه و برخــالف تمامی قوانین 
حقوق بشر مورد هجمه دشــمنان قرار گرفته ایم. 
هدف دشمنان این است که جلوی دسترسی مردم 
به کاالهای استراتژیک را بگیرند و آرامش روحی، 
روانی و جســمی مردم را بر هم بزنند. هدفشــان 
ایجاد اختالل در کشور است و به همین دلیل بحث 

دارو و تجهیزات پزشکی در حال حاضر بسیار خاص 
است چرا که دشمنان برنامه ریزی کرده اند که این 
اقالم به دست مردم نرسد. آخرین اقدام پلید آنها 
نامه خزانه داری آمریکا بود که علی رغم این که می 
گویند در حوزه سالمت تحریمی را انجام نداده اند 
اما مزورانه برخــورد کردن و راه های باریک تامین 

دارو و تجهیزات پزشکی را هم هدف قرار دادند.
رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: تعداد کمی 
از بانکها با ما کار می کنند، اما دشــمنان به بهانه 
نظارت شرایط را بســیار برای این بانک ها دشوار 
کرده اند تا آنها بترســند و با ما کار نکنند. در حال 
حاضر یکی از مهم تریــن جبهه هایی که در آن با 
اســتکبار جهانی می جنگیم تامین کمی و کیفی 

دارو و تجهیزات پزشکی است.
البته خوشبختانه امروز در حوزه دارو و تجهیزات 
پزشکی به لطف خدا به استقالل رسیده ایم و هیچ 
دارویی و تجهیزاتی نیســت که به آن نیاز داشته 
باشیم اما نتوانیم آن را تولید کنیم و در عین حال 
تامین و تدارک دارو وقــت زیادی را از ما گرفته و 
باید انرژی بیشــتری صرف کنیم به همین دلیل 
کمتر در حوزه های غذا اظهارنظر می کنیم و این به 

دلیل شرایط خاص کشور است.

  مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، در همایش 
روز جهانی غذا، به تشریح وضعیت تغذیه ایرانی ها پرداخت.

به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا؛ حسین عزیزی، در همایش روز 
جهانی غذا، در سالن اجتماعات انســتیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی، با 
اشاره به وضعیت مصرف نمک در کشــور، گفت: سرانه مصرف نمک ایرانی ها 
روزانه به  ۸ تا ۱۰ گرم اســت که هنوز با میانگیــن جهانی که  حداکثر ۵ گرم 

است، فاصله دارد.
وی با عنوان این مطلب که در حال حاضر مردم ۲ برابر میزان توصیه شــده 

نمک مصرف می کنند، افزود: باید به مصرف غذاهای کم نمک عادت کنیم.
عزیزی با اشاره به اینکه بیشترین نمک مصرفی ایرانی ها سر سفره غذا است، 

ادامه داد: باید برای حذف نمکدان از سفره فرهنگ سازی شود.
وی به نمک مصرفی در نان ها و لبنیات اشاره کرد و گفت: در برخی از صنایع 
مانند نان های صنعتی میزان نمک بیش از ۵۰ درصد، در پنیر ۲۵ درصد و دوغ 

۲۰ درصد کاهش یافته است.
عزیزی در ادامه به موضوع سالمت غذا اشاره کرد و افزود: بیماری های ناشی 
از آب و غذای آلوده هزینه زیادی بر مردم و دولت تحمیل می کند که معموال 

گزارش نمی شود و مورد توجه قرار نمی گیرد. 
وی گفت: بهبود ایمنی غذا باید در کل زنجیره غذا، از تولید اولیه تا انبارداری، 
نقل و انتقال و فرآوری و مصرف در نظر گرفته شــود. همچنین سیستم های 
پایش و اطالع رسانی به جامعه در خصوص نحوه صحیح خرید و مصرف غذای 

سالم و ایمن باید تقویت شوند.
عزیزی افزود: با توجه به شــعار »رفتار ما آینده ما را می سازد، رژیم غذایی 
سالم برای دنیای بدون گرسنگی« برنامه های ما با عنوان ملی »اصالح الگوی 
تغذیه برای حفظ و ارتقاء ســالمت«، از طریق استانداردسازی و بهینه سازی 

فرموالسیون طرح ریزی گردیده است. 
وی گفت: توصیه ما به مردم، کاهش مصرف چربی ها، نمک و قندها و توجه 
به نشانگرهای تغذیه ای است که بر روی محصوالت غذایی حک و درج شده اند.
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خبـر

  دبیرکل کانون انجمــن های صنایع غذایی با 
اشاره به مشارکت باالی صنایع غذایی در برنامه کاهش 
مصرف نمک، شــکر و چربی در محصوالت صنایع 
غذایی، کاهش مصرف آنها توســط مردم را مستلزم 

تمرکز بر فرهنگ سازی و آشنایی مردم دانست.
به گزارش ماهنامه کارآفرینــی و صنعت غذا؛ به 
نقل از کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، کاوه 
زرگران در مراسم روز جهانی غذا که با حضور رئیس 
ســازمان غذا و داروی ایران، رئیس ســازمان ملی 
استاندارد ایران، رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای 
ایران، مدیر کل دفتر فرآورده های غذایی سازمان 
غذا و دارو، مدیر کل صنایــع تبدیلی وزارت جهاد 
کشاورزی و نمایندگان سازمان جهانی بهداشت و 
فائو در انستیتو تحقیقات تغذیه ای ایران برگزار شد 
با اشاره به گزارش ســازمان خوار و بار و کشاورزی 
ملل متحد از گرســنگی در جهان خاطرنشان کرد: 
فائو روند گرسنگی در جهان را صعودی اعالم کرده 
به طوری که تعداد افراد گرســنه جهــان از ۸۱۱ 
میلیون نفر در سال ۲۰۱۷ به ۸۲۰ میلیون نفر در 
سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است که نشان دهنده لزوم 
بازنگری در رویکرد مبارزه با فقر غذایی و گرسنگی 

در جهان است.
زرگران با اشــاره به اینکــه آمار رو بــه افزایش 
گرســنگی اغلب در کشــورهای با درآمد متوسط 
و کشــورهایی که رشــد اقتصادی در آنها متوقف 
شده است گزارش شده، خاطرنشان کرد: نابرابری 
درآمدی در اغلب کشورهایی که با مشکل گسترش 
فقر و گرسنگی دســت به گریبان هستند در حال 
افزایش اســت به طوریکه مواجه با شــرایط رکود 
اقتصادی را برای فقرا سخت تر از گذشته کرده است.
وی در ادامه با اشــاره به آمار ۶۷۰ میلیون نفری 
سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد از تعداد 
افراد بالغ چاق در جهان تصریح کرد: ترکیبی از رژیم 
های غذایی ناسالم و بی تحرکی نرخ ابتال به چاقی 
در جهان را نه تنها در کشورهای توسعه یافته بلکه 
در کشــورهای کم درآمد نیز افزایش داده است به 
طوری که چاقی و گرسنگی توامان در این کشورها 

به چشم می خورد.
دبیرکل کانون انجمن هــای صنایع غذایی ایران 

با بیان اینکه شهرنشــینی تاثیرات قابل توجهی بر 
عادات غذایی مردم جهان داشته است، تصریح کرد: 
مردم امروز زمان کمتری را برای آماده کردن غذا در 
خانه صرف می کننــد و از رژیم های غذایی عمدتا 
فیبردار و گیاهی به سمت رژیم های سرشار از شکر، 
چربی، نمک، گوشت و ســایر محصوالت حیوانی 

روی آورده اند.
وی رژیم های غذایی ناســالم را مهمترین عامل 
ریســک ابتال به بیماری هــای غیرواگیردار چون 
بیماری های قلبــی و عروقی اعالم کرد و گفت: در 
کشورهای مختلف برنامه های متعددی برای کنترل 
عوامل ریسک ابتال به بیماری های غیرواگیردار به 
اجرا گذاشته شده است و در کشور ما نیز به پیروی از 
سازمان جهانی بهداشت برنامه کاهش میزان نمک، 
چربی و شکر در فرآورده های غذایی اجرا شده است.

زرگران با تاکید بر مشارکت باالی صنایع غذایی 
ایران با برنامه کاهش میزان نمک، شــکر و چربی 
در فرآورده های غذایی، کاهش اسید چرب ترانس 
مارگارین ســفره از ۱۰ به ۲ درصد، کاهش میزان 
نمک در رب گوجــه فرنگی از ۲ بــه ۱.۵ درصد و 
کاهش ۱۰ درصدی قند نوشــابه های گازدار را از 
نمونه های اجرای این برنامه در صنایع غذایی ایران 

برشمرد.
وی همچنین با بیان اینکــه صنایع غذایی ایران 
در ارتباط با استفاده از برچسب نشانگرهای رنگی 
تغذیه ای در محصوالت تولیدی بیشترین همراهی 
را با سیاستگذاران بخش سالمت کشور داشته است، 
استفاده از ریزمغذی ها چون ویتامین های آ و دی، 
روی، آهن و اســید فولینک در محصوالت صنایع 
غذایی را از اقدامات صنایع غذایی ایران در راستای 

ارتقای سطح سالمت جامعه اعالم کرد.
دبیرکل کانون انجمن هــای صنایع غذایی ایران 
با بیان اینکه صنعت غذای ایــران عالوه بر اجرای 
دستورالعمل ها، فراتر از آیین نامه های نظارتی عمل 
کرده است، اظهار کرد: تولیدات صنعت غذای ایران 
امروز مایه افتخار هســتند و به کشورهای مختلف 

جهان صادر می شوند.
زرگران کاهش مصرف قند، نمک و چربی در کشور 
را نیازمند تمرکز بر فرهنگ سازی و آشنایی مردم 

با مخاطرات مصرف باالی آنها دانست و تاکید کرد: 
با وجود اجرای سیاست کاهش میزان نمک، شکر و 
چربی در محصوالت صنایع غذایی ایران همچنان 
شــاهد مصرف باالی این محصوالت در سفره های 
ایرانی هســتیم، در حالی که در کشورهایی که در 
اجــرای طرح کاهش مصرف نمک، چربی و شــکر 
موفق عمل کرده اند این طرح به صورت بلندمدت 
اجرا میشود و از دوران مدرسه به نحوی آموزش داده 

میشود که نیازی به نمکدان در سفره نیست.
وی در ادامه با اشــاره به اینکــه بیش از ۱۳۹۰۰ 
واحد صنایع غذایی از ســازمان غذا و داروی ایران 
مجوز دریافت کرده اند و بیشــترین نظارت بر آنها 
وجود دارد، عملکرد ایــن واحدها را باعث افتخار و 
ســربلندی توصیف و تاکید کرد: مخاطرات غذایی 
کشور ما متفاوت از کشــورهای پیشرفت است، با 
وجود افزایش چشمگیر تولید محصوالت کشاورزی 
در کشــور باید تمرکز بیشــتری بر ارتقای کیفیت 
محصوالت کشــاورزی صورت گیرد، چراکه عمده 
پایش ها بر محصوالت تولیدی صنعت غذا متمرکز 
شده است در حالی که تولید غذا از مزرعه تا سفره 

مراحل متعددی را طی می کند.
زرگران تاکید کرد: نمی توانیم محصوالت صنایع 
غذایی ایران را مشمول مالیات کنیم در حالی که بر 
محصوالت غذایی تولید شده در اصناف و تولیدات 
زیرپله ای نظارتی صــورت نمی گیرد که در نهایت 
سبب ســوق پیدا کردن مصرف کنندگان به سمت 

محصوالت این واحدها خواهد شد.
دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران با 
اشاره بر اینکه صنایع غذایی ایران امروز با مشکالت 
بسیاری دست به گریبان اســت بر لزوم گسترش 
نظارت بر تمامی حلقه های زنجیره غذا تاکید کرد.

 وی با اشــاره به اینکه بیش از ۳۰۰ واحد صنایع 
غذایی ایران طرح نشانگرهای رنگی تغذیه ای را به 
صورت داوطلبانه اجرا کردند، اظهار داشت: صنایع 
غذایی ایــران از آیین نامه هایی کــه باعث ارتقای 
سالمت جامعه شــوند اســتقبال می کند، اعتقاد 
داریم محصــوالت غذایی را ابتدا خانــواده خود ما 
مصرف می کند پس باید بیشترین نظارت ها روی 

آن صورت گیرد.

 ۸۲۰ میلیون نفر در دنیا از گرسنگی
و ۶۷۰ میلیون نفر از چاقی رنج می برند

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی:
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ارزش ۸ درصدی صنایع غذایی و آشامیدنی در صادرات غیرنفتی
  سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت اظهار داشت: از لحاظ وزنی در 
سال ۱۳۹۷، ۱٫۷ درصد از صادرات غیرنفتی مربوط به صنعت غذا و آشامیدنی 

بوده است.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غــذا به نقل از وزارت صمت، مهدی 
صادقی نیارکی، در همایش روز جهانی غذا که در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و 
صنایع تغذیه ای کشور برگزار شد با بیان این مطلب گفت: در آخرین شاخصی 
که گرسنگی جهانی غذا منتشر کرده است، از سال ۱۹۹۲ میالدی تا سال ۲۰۱۹ 
این شاخص از ۱۷٫۵ به ۷٫۹ کاهش پیدا کرده است و این نشان دهنده پیشرفت 

قابل توجه کشور در بهبود وضعیت گرسنگی است.
وی ادامه داد: کمتر از یک ســوم غذای کشور در حوزه صنعت غذای کشور، 
فرآوری می شود و بیش از ۲ سوم به صورت مصارف تازه خوری یا سایر به بهره 

برداری می رسد و استفاده می شود.
صادقی نیارکی با اشاره به اینکه اسید ترانس در روغن نباتی باالی ۱۰درصد 
بوده اســت ، گفت:امروزه با فعالیت ها و پیشــرفت های انجام شده به کمتراز 
۲درصد کاهش پیدا کرده و در برنامه آینده صنعت ، زیرو ترانس دنبال می شود.

سرپرســت معاونت امور صنایع وزارت صمت با اشاره به اینکه سازمان غذا و 
دارو وسازمان ملی استاندارد بازنگری در مصرف شکر، روغن و نمک داشته است 
گفت:صنعت غذای کشور بیشترین همکاری را در انطباق با استانداردهای جدید 
داشته است.صادقی نیارکی با اشــاره به اینکه حدود ۳ میلیارد دالر صادرات 
صنعت غذایی انجام می شود گفت: این رقم قابل توجهی در صادرات غیر نفتی 
است.وی در ادامه خاطرنشــان کرد: از لحاظ وزنی در سال ۱۳۹۷، ۱٫۷ درصد 
از صادرات غیرنفتی مربوط به صنعت غذا و آشــامیدنی بوده است اما از لحاظ 

ارزشــی حدود ۸ درصد صادرات غیرنفتی متعلق است به صنعت غذا و این به 
معنا است که صنعت غذ تا انتهای زنجیره کامل شده و خودرا با اصول نوین بازار 

یابی منطبق کرده است.
نیارکی بیان کرد: این جز افتخارات ماست که بتوانیم جامعه سالم داشته باشیم 
و غذاهای فرا سودمند و توسعه صادرات و تثبیت اشتغال صنعتی داشته باشیم. 
وی گفت:ما خود را در راستای شــعار جهانی روز غذا متعهد می دانیم و آماده 

همکاری و برگزاری نشست های مشترک برای این مهم هستیم.

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت:

دکتر ناصر رجب زاده دارفانی را وداع گفت
  ناصر رجب زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بود و کتاب هایی در زمینه 
تکنولوژی غالت و نان تالیف کرده بود.به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی 
)اگروفودنیوز(؛ ناصر رجب زاده اهل کرمانشاه و متولد سال ۱۳۲۰ بود. تا کالس چهارم 
ابتدایی را در زادگاهش گذرانده و سپس در تهران ادامه تحصیل داد سال ۱۳۴۱ به 
آلمان غربی رفت و پس از دوره کالج به دانشکده پزشکی ماینس وارد شد که یک 
سال و نیم بعد به دلیل ناسازگاری روحی با وجود کسب موفقیت، به ناچار این رشته 
را ترک کرد و با توجه به عالقه ای که به کشاورزی داشت به دانشکده کشاورزی شهر 
گینسن راه یافت و پس از گذراندن دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد موفق به 
دریافت مهندسی کشاورزی شد و تحصیالت خود را پی گرفت و از دانشگاه یوستوس 
لیبیک شهر گینسن در رشته تکنولوژی غالت فارغ التحصیل گردید.سال ۱۳۵۱ پس 
از بازگشت به ایران در مؤسسه اصالح و تهیه بذر و نهال استخدام شد و برای سه سال 
با عنوان مسئول آزمایشگاه های غالت و همچنین دانه های روغنی مشغول خدمت 
بود که با تأسیس اداره کل نان ماشینی کشور به آنجا انتقال یافت و پس از آن که 
پژوهشکده غله و نان راه اندازی شد با سمت معاون پژوهشی فعالیت های تحقیقاتی و 
پژوهشی درباره غله و نان را پی گرفت و از سال ۵۹ تا ۱۳۶۷ نیز ریاست همین مرکز 
پژوهشی را پذیرفت، پس از یک درنگ سه ساله تا سال ۱۳۷۸ همین مسئولیت را 
داشت و سپس به معاونت آرد و نان سازمان غله رفت و به عنوان کارشناس محقق 
فعالیت نمود.حاصل حدود سی سال خدمت صادقانه وی عالوه بر کارهای تحقیقاتی، 

تدریس در دانشگاه های تهران، شهیدبهشتی، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، تبریز 
و آزاد در زمینه تکنولوژی غالت)صنایع غذایی( است. همچنین در سال ۱۳۶۰ موفق 
به تهیه ماده بهبود دهنده نان »ماده پارس ۳درصد« شد که به دلیل ارزش و اهمیت 
آن از سوی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری 
در جشنواره خوارزمی به عنوان محقق مبتکر با دریافت لوح و جایزه تقدیر گردید.این 
تحقیق ارزشمند، پایه دستیابی وی به ماده بهبود دهنده دیگری شد که در ماکارونی 
کاربرد داشت و گره کور بسیاری از مشکالت این صنعت را گشود.نتایج تحقیقات و 
پژوهش های این چهره علمی صنعت غذا در ۴۰ مقاله و چندین کتاب در دسترس 

عالقه مندان قرار گرفته است. عنوان کتاب ها چنین است:
تکنولوژی غالت: انتشارات پژوهشکده غله و نان

تکنولوژی نان: انتشارات دانشگاه تهران
تکنولوژی آماده سازی و نگه داری غالت: انتشارات آستان قدس رضوی

مبانی فن آوری غالت: انتشارات دانشگاه تهران)این کتاب در چهار جلد تنظیم و 
تدوین گردیده(

اعتقاد دکتر ناصر رجب زاده برای بهبود وضعیت کنونی نان بر این است:
هیچ ماده فرآیند شده ای نباید از ماده اولیه و خام آن ارزان تر باشد.وضعیت نان در 
کشور، مشکالت ساختاری دارد.نانوا مانند بسیاری از مشاغل باید دوره های آموزشی 

ویژه را بگذراند و بدون اخذ مدرک تحصیلی اجازه تولید نان نداشته باشد.
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خبـر

شناساییبازارجهانی
برایصادراتخرما

ضروریاست

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت: با هدف رونق 
یافتن صادرات محصول خرما باید ذائقه بازار دنیا نسبت به رقم پرمصرف 

این میوه بررسی و شناسایی شود.
محمد باقر ســعادت در نشست شــورای گفت و گوی دولت و بخش 
خصوصی اســتان بوشــهر افزود: چنانچه این گام مهم برداشته شود، 
دغدغه ای برای فروش محصول خرمای باغداران کشــور و این استان 

وجود نخواهد داشت.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شــورای اسالمی بیان کرد: باید 
با همکاری دستگاه های ذیربط تالش شــود با متقاعد کردن سیستم 
دولتی خرما در سبد غذایی پادگان ها و وزارتخانه ها قرار گیرد و یا اینکه 
با توجه به خاصیت غذایی بسیار باالیی که این محصول دارد جایگزین 

میوه های وارداتی شود.
سعادت ادامه داد: افزایش کیفیت خرما در بخش  های مختلف ضروری 
است و وزارت جهاد کشاورزی، صدا و سیما و وزارت بهداشت و درمان 
برای برطرف کردن تبلغیات منفی کاذب علیه خرمای رقم کبکاب که 
بیشترین محصول شهرستان دشتســتان از این واریته است، پای کار 
بیایند.سعادت به برگزاری جشنواره خرما در استان بوشهر اشاره کرد و 
اظهارداشت: در مدت زمان برگزاری جشنواره خرما در استان بوشهر که 
از ۲۱ تا ۲۴ آبان ماه جاری برگزار می شود، تالش می کنیم  زمینه حضور 

اعضای کمیسیون کشاورزی در بوشهر فراهم شود.
وی گفت: در این ارتباط انتظار اســت نخل داران مشــکالت خود را 
جمع بندی کنند تا در حضور کمیســیون کشاورزی مورد بررسی قرار 

گیرد.
استان بوشــهر با ۶ میلیون اصله نخل ســاالنه بیش از ۱۷۰ هزار تن 

خرما تولید می کند.

مدیرعاملاتحادیه
مرغدارانتخمگذار:
متعادلشدنقیمت
تخممرغجلویضرر
تولیدکنندگانرا
گرفت

مدیرعامــل اتحادیه سراســری مرغداران تخم گذار کشــور افزایش 
تقاضا در فصل پاییز را عامل اصلی متعادل شــدن قیمت تخم مرغ در 
مرغداری های کشور دانست و گفت: با متعادل شدن نرخ این محصول 

از ضرر تولیدکنندگان جلوگیری شد.
»رضا ترکاشوند« در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: طبق 
مصوبه ســتاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم تخــم مرغ هفت هزار و 
۷۴۰ تومان درب مرغداری های کشور تعیین شــده بود، در حالی که 
تولیدکنندگان این محصول حدود هشت تا ۹ ماه اخیر به دلیل پایین 

بودن قیمت این محصول به کمتر از نرخ مصوب متضرر بودند.
وی اظهار داشــت: در این مدت قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ به طور 
میانگیــن درب مرغداری ها بین پنج هزار و ۸۵۰ تــا پنج هزار و ۸۷۰ 
تومان بود یعنی روی هر کیلوگرم بین یک هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار تومان 

ضرر می دادند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخم گذار کشور وضعیت تولید 
و عرضه تخم مرغ به بازار را مناســب ارزیابی کرد و گفت: در یک هفته 
اخیر هر کیلوگرم تخم مرغ به طــور میانگین بین هفت هزار و ۵۰۰ تا 

هشت هزار و ۲۰۰ تومان قیمت گذاری شد.
وی اضافه کرد: بخشی از کاهش مصرف تخم مرغ در ماه های گذشته 
به گرم بودن دمای هوا و ایام محرم و صفر مربوط می شد زیرا هر ساله 
مصرف این محصول در فصل ســرما روند افزایشــی به خود می گیرد.

ترکاشوند مصرف تخم مرغ در صنعت شیرینی و شکالت و صنایع غذایی 
را بین ۲۵ تا ۳۰ درصد برشمرد و ادامه داد: با به پایان رسیدن ماه های 
محرم و صفر و آغاز مهمانی ها، مصرف این محصول در صنعت شیرینی، 
شــکالت و صنایع غذایی افزایش پیدا کرده است.وی افزایش تقاضای 
مصرف، رونق صادرات و خرید حمایتی شرکت پشتیبانی امور دام کشور 
را در متعادل شــدن قیمت تخم مرغ در کشور موثر دانست و گفت: در 
یک هفته اخیر قیمت تخم مرغ به نرخ واقعی خود رســیده اســت که 
تالش داریم با مدیریت بازار و صادرات، نرخ فعلی آن را در بازار ثابت نگه 
داریم.ترکاشوند اضافه کرد: قیمت مصوب هر کیلوگرم تخم مرغ با نرخ 
هفت هزار و ۷۴۰ تومان با محاسبه تامین نهاده ها با ارز رسمی ۴۲۰۰ 
تومانی است در حالی که صد درصد این نهاده ها با نرخ دولتی در اختیار 
تولیدکنندگان قرار نمی گیرد و گاهی برای تامین نهاده ها با مشکالتی 
مواجه می شوند که ناچارند بخشی از نهاده مورد نیاز خود را از بازار تهیه 
کنند.وی ادامه داد: در یک تا ۲ ماه اخیر قمیت هر کیلوگرم ذرت در بازار  
با قیمت هایی باالتر از ارز دولتی مصوب بین یک هزار و ۸۰۰ تا دو هزار 

ر   خبـا ا
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و ۱۰۰ تومان خریداری می شود.مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران 
تخم گذار براین باور است که برای تعیین قیمت تمام شده یک محصول 
باید واقعیت بازار را مالک برای قیمت گذاری در نظر بگیریم.این مقام 
صنفی، سود منطقی برای تولیدکنندگان را عامل رشد تولید دانست 
و اظهار داشت: متضرر شدن تولیدکنندگان سبب میشود تا با کاهش 

جوجه ریزی روند تولید با مخاطرات جدی مواجه شود.
وی فاصلــه قیمت هر کیلوگــرم تخم مرغ از محــل مرغداری ها تا 
مصرف را حدود ۲۳ درصد دانســت و  افزود: قیمــت تخم مرغ برای 
مصرف کنندگان با هزینه حمل و نقل، سود بنکداری و خرده فروشی 
محاسبه می شود و ارایه این محصول با سودی بیش از این اجحاف به 

تولیدکنندگان است.
 صادرات 18 هزار و 500 تن تخم مرغ در 6 ماه

مدیرعامل اتحادیه سراســری مرغداران تخمگذار همچنین گفت: 
در مدت ۶ ماه اخیر حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ تن تخم مرغ به کشورهای 
همسایه صادر شده است که این رقم در یک ماهه اخیر رونق صادرات 
را نشــان می دهد.به گفته وی، پیش از خردادماه امسال صادرات تخم 
مرغ ممنوع بود.ترکاشــوند، افزایش صــادرات را عاملی برای خروج 
محصول مازاد عنوان کرد و اظهار داشت: سیاست گذاری های آنی برای 
اعمال ممنوعیت صادرات باعث می شود که هر ساله برخی از بازارهای 
صادراتی خود را از دســت بدهیم که بازیابی این بازارها خود مشکل 
ساز اســت.وی گفت: تالش داریم با وجود صادرات و افزایش تقاضا به 
گونه ای بازار را مدیریت کنیم که قیمت فعلی ثبات پیدا کند و نگرانی 

برای مصرف کنندگان این محصول ایجاد نشود.
به گزارش ایرنا، در ماه های اخیر قیمت هر شــانه ۲ کیلوگرمی تخم 

مرغ برای مصرف کنندگان بین ۱۶ هزار و ۵۰۰ تا ۱۸ هزارتومان بود.
طبق آمارها ســاالنه نزدیک ۹۴۰ هزارتن تخم مرغ در داخل تامین 
می شود که بخش عمده آن به مصرف داخلی و بخش مازاد آن قابلیت 

صادرات دارد.

رئیسانجمنپرورش
دهندگانقارچ

خوراکی:تولیدروزانه
قارچبه450تن

رسید/قیمتهرکیلو
قارچ13هزارتومان

افشــار از افزایش تولید روزانه قارچ به ۴۵۰ تن خبر داد و گفت: هم 
اکنون هر کیلو قارچ با نرخ ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان در بازار عرضه می شود.
محمد حسن افشــار رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی 
در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه 
خبرنگاران جوان, درباره آخرین وضعیت بازار قارچ اظهار کرد: با توجه 
به خنک شدن هوا و کاهش تولید ســبزی، تقاضا برای خرید قارچ در 

بازار افزایش یافته است.

وی افزود: علی رغم شرایط مساعد تولید، قیمت کنونی هر کیلو قارچ 
به سبب ازدیاد تقاضا به ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان در بازار رسیده است.

به گفته افشار، بنابر آخرین برآوردها، قیمت تمام شده هر کیلو قارچ 
به ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان رســیده که فروش با نرخ های کنونی بیانگر 

حداقل سود ۵ درصدی تولیدکنندگان است.
رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی از افزایش تولید قارچ 
خبر داد و گفت: در شرایط فعلی تولید روزانه قارچ به ۴۵۰ تن رسیده، 

ضمن آنکه در ماه های آتی میزان تولید فزونی خواهد یافت.
وی با بیان اینکه طی ۲ ماه اخیر صادرات قارچ متوقف شــده است، 
افزود: با توجه به مسائل اربعین و بسته شدن مرز، صادرات قارچ متوقف 
شده بود که با خنک شــدن هوا و ازدیاد تقاضا پیش بینی می شود که 

صادرات ماهانه قارچ به عراق به حدود ۲۰ تن برسد.
افشار با اشــاره به اینکه صادرات قارچ در ۶ ماهه نخست سال رونق 
چندانی نداشت، بیان کرد: این در حالی است که با رفع مشکالت حمل 
و نقل پیش بینی می شــود که صادرات قارچ تا پایان ســال به عراق، 

کشور های خلیج فارس و روسیه به ۳۰ هزار تن برسد.
وی مجموع تولید قارچ تا پایان ســال را ۱۸۰ هزار تن اعالم کرد و 
گفت: با توجه به خنگی هوا و اقدامات صورت گرفته در راستای فرهنگ 
سازی انتظار می رود که در ماه های آتی مصرف نسبت به سال های قبل 

رشد چشمگیری داشته باشد.
رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در پایان تصریح کرد: 
با توجه به افزایش هزینه های تولید، تولیدکنندگان درخواســت هایی 
مبنی بر اصالح قیمت تمام شده داشتند که براساس آخرین برآورد ها 
قیمت تمام شده تولید با احتساب ۲۰ درصد سود برای تولیدکننده به 

۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان خواهد رسید.

افزایش116درصدی
وارداتبرنجو207
درصدیواردات
روغنخام

میزان واردات برنج و روغن خام توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران 
در ۵ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 

۱۱۶ و ۲۰۷ درصد به لحاظ وزنی افزایش یافت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در ۵ ماهه اول سال 
۱۳۹۷ به میزان ۸۷ هزار و ۳۰۰ تن گندم به ارزش ۷۹ میلیون و ۱۰۰ 
هزار یورو گندم  توسط شــرکت بازرگانی دولتی ایران به کشور وارد 
شده اما در ۵ ماهه ابتدای امسال گندمی وارد کشور نشده است. میزان 
واردات برنج در ۵ ماهه اول ســال ۱۳۹۷ به میزان ۴۷ هزار تن و  به 
ارزش ۴۲ میلیون و ۳۰۰ هزار یورو بوده  و میزان واردات این محصول 
کشاورزی در ۵ ماهه ابتدای امسال به میزان ۱۰۱ هزار و ۶۰۰ هزار تن  
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خبـر

به ارزش ۸۳ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو بوده که این ارقام حکایت از رشد 
۱۱۶ درصدی واردات برنج به لحــاظ وزنی  و ۹۷ درصدی واردات این 
کاال از نظر ارزشی  در ۵ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل را توسط شــرکت بازرگانی دولتی  ایران داشته است. این گزارش 
می افزاید: واردات روغن خام توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در ۵ 
ماهه ابتدای سال گذشته ۹۴ هزار و ۷۰۰ تن به ارزش ۵۸ میلیون و ۵۰۰ 
هزار یورو و واردات این محصول در ۵ ماهه ابتدای امسال ۲۹۱ هزار و 
۱۰۰ تن به ارزش ۱۹۸ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو بوده که این محصول 
در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه ســال گذشته به لحاظ وزنی 
۲۰۷ درصد و به لحاظ ارزشی ۲۳۹ درصد رشد داشته است. شکر هم 
در ۵ ماهه اول امسال ۵۷۰ هزار و ۵۰۰ تن به ارزش ۱۷۳ میلیون و ۹۰۰ 
هزار تن توسط شــرکت بازرگانی دولتی وارد کشور شده اما در ۵ ماهه 
سال ۱۳۹۷ این محصول توسط این شرکت دولتی واردات نداشته است. 

نایبرئیسشورای
ملیزعفران:سود

اصلیرادالل
میبردچوندستگاه

جداسازیگلزعفران
نداریم

نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه طرح جامع زعفران 
۱۰ سال است خاک می خورد، گفت: قیمت هرکیلوگرم گل زعفران به 

یک پنجم کاهش یافته چون کشاورزان قادر به جداسازی آن نیستند.
غالمرضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه خرید توافقی 
زعفران از روز گذشته آغاز شده و تا حدودی در وضعیت بازار تاثیرگذار 
بوده است، گفت: با توجه به اینکه االن در فصل برداشت گل قرار داریم 

این گل است که وضعیت بازار را تعیین می کند.
وی با بیان اینکه امســال حجم تولید باالست و کشــاورزان قادر به 
جداســازی زعفران نیســتند و کارگر نیز برای این کار ندارند، افزود: 
بنابراین کشــاورزان گل زعفران را می فروشــند و از هــر ۶۵ تا ۱۰۰ 
کیلوگرم گل یک کیلوگرم زعفران خشک استحصال می شود. بنابراین 

در هرحال حاضر  »گل« است که وضعیت بازار را رقم می زند.
نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشــاره به اینکه هم اکنون قیمت 
هرکیلوگرم گل بین ۳۰ هزار تا ۵۰ هزارتومان است، ادامه داد: در آغاز 
فصل برداشــت و عرضه محصول نوبرانه به بازار قیمت هرکیلوگرم گل 
بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزارتومان بود اما چون کشاورزان قادر به جداسازی 
نیستند و امکان نگهداری طوالنی مدت گل را هم ندارند دالالن با نرخ 

های بسیار کم محصول آنان را خریداری می کنند.
میری گفــت: دالالنی که گل را بــا قیمت های نازل از کشــاورزان 
می خرنــد هرکیلوگرم زعفران حاصل از آن را بیــن ۷ میلیون و ۵۰۰ 
هزارتومان تا ۸ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان در بازار عرضه می کنند و در 

هرکیلوگرم حداقل ۲ میلیون تومان سود می کنند.
وی درباره اینکه چرا کشاورزان توان جداسازی گل را ندارند، توضیح 
داد: امسال حجم تولید بسیار زیاد است، کشاورزان بدلیل دستمزد باالی 
کارگر، توان گرفتن کارگر ندارند و خودشان نیز نمی توانند این حجم از 

محصول را جداسازی کنند.
 سود اصلی به جیب دالل می رود چون دستگاه جداسازی کالله 

زعفران نداریم
وی با اشــاره به برآورد تولید حدود ۵۰۰ تن زعفران در ســالجاری 
ادامه داد: حداقل ۲۵۰ تن از این زعفران را کشــاورزان به دالالن می 
فروشند و سود ۲ میلیون تومانی دالالن در هرکیلوگرم )از این ۲۵۰ تن 
محصول( رقم بسیار باالیی می شود. این درحالی است که کشاورزان در 
تنگنای مالی قرار دارند. این فعــال بخش خصوصی با بیان اینکه بیش 
از ۱۵ سال است که تولید دستگاه جداسازی کالله زعفران را در کشور 
دنبال می کنیم، افزود: متاســفانه دولت ها به این مساله اهمیتی نمی 
دهند در صورتی که اگر چنین دســتگاهی وجود داشته باشد عالوه بر 
افزایش سرعت برداشت و راندمان تولید، آلودگی محصول نیز کاهش 
می یابد.میری با تاکید بر اینکه ایران مهد زعفران دنیاست و این دستگاه 
باید در داخل کشورمان طراحی و ساخته شود، افزود: دولت می تواند 
از دانشــگاه های صنعتی از جمله دانشگاه شــریف بخواهد که چنین 
دســتگاهی را طراحی کرده و بسازند و اگر کسی باشد که تضمین کند 
چنین دســتگاهی را خواهد ساخت خود بنده حاضرم برای آن سرمایه 
گذاری کنم اما در گذشته کســانی بودند که اعالم آمادگی کردند ولی 

موفق به ساخت آن نشدند.
 طرح جامع زعفران 10 سال است که خاک می خورد!

وی با بیان اینکه هم اکنون به بیش از ۵ هزار دستگاه جداسازی نیاز 
داریم، گفت: این کار می تواند باعث یک اشتغال زایی گسترده نیز شود.
میری با اشــاره به اینکه طرح جامع زعفران در سال ۸۸ در مجلس و 
دولت به تصویب رسیده است، ادامه داد: در آن طرح نیز به لزوم وجود 
این دستگاه اشاره شده اما متاسفانه طرح حدود ۱۰ سال است که خاک 

می خورد و ریالی نیز اعتبار به آن تعلق نگرفته است.

مدیرعاملسازمان
بنادرودریانوردی:
جداسازیذرتهای
آلودهازکاالهای
اساسیدربندرامام

مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی گفت: انبارهایی که ذرت های 
آلوده در آن نگهداری می شود با انبار سایر کاالهای اساسی مجزا است و 
همه اصول بهداشتی برای رعایت امنیت غذایی مردم انجام شده است.به 
گزارش خبرگزاری فارس، محمد راستاد درباره ذرت های آلوده در بندر 
امام خمینی )ره( اظهار داشت:  صاحب کاال )ذرت های آلوده( به صورت 
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News

مستمر و مجدانه دنبال مشتری خارجی است تا بتواند محموله ذرت را 
به کشور دیگری صادر کند.وی اظهار کرد: وی هنوز موفق به این کار 
نشده است و امیدوار هستیم گیرنده کاال با سرعت بیشتری مشخص 
شود تا بتوان این ذرت ها را از بندر امام خمینی )ره( خارج کرد.وی در 
پاسخ به این ســؤال که چگونه می توان راهی یافت تا ذرت های آلوده 
از انبار بندر امام خمینی )ره( خارج شود، گفت: صاحب کاال به جهت 
هزینه انبارداری که پرداخت می کند به دنبال مشتری خارجی است، 
این امر برای صاحب کاال انگیزه بزرگی است تا دیگر مشمول پرداخت 
هزینه انبارداری نشود.مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: 
انبار هایی که ذرت آلوده در آن نگه داری می شود با انبار سایر کاال های 
اساسی مجزا اســت و همه اصول بهداشتی برای رعایت امنیت غذایی 
مردم انجام شــده اســت، بنابراین در این خصوص هیچ نگرانی وجود 
ندارد. بنابراین گــزارش از حدود ۵۰۰ هزار تن ذرت وارده به بندر امام 
خمینی )ره( در ســال ۹۵، میزان ۱۵۰ هزار تن ذرت  ، آلوده شناخته 
شــد که هیچ یک از این محموله ها امکان ترخیص از بندر پیدا نکرده 
است.امروز نیز سازمان ملی استاندارد،  گمرک جمهوری اسالمی ایران 
و وزارت جهاد کشاورزی، در بیانیه ای مشترک، درباره ذرت های آلوده 
اعالم کردند: پیرو انتشار اخبار متناقض درباره ورود ذرت های آلوده، 
به هموطنان گرامی اطمینان می دهیم کیفیت و سالمت ۳۵۰ هزار تن 
ذرت قبل از ورود به کشور را سه مرجع نظارتی سازمان ملی استاندارد 
ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی 
پایش و تایید کرده اند و ســپس مجوزهای الزم برای ترخیص صادر 
شده است، بنابراین مصرف کنندگان محترم نسبت به سالمت ذرت ها 
و محصوالت تهیه شده از این محموله هیچگونه نگرانی نداشته باشند.
در ادامه این بیانیه مشترک آمده است: تاکید می شود برای ذرت هایی 
که آلودگی آن در آزمایش های متعدد به اثبات رسیده، مجوز ورود به 
کشور صادر نشده و از ترخیص آنها ممانعت به عمل آمده است، بدیهی 
است، برای ارکان مختلف دولت، همواره سالمت و ایمنی مواد غذایی 

جامعه در اولویت قرار دارد.

عضوشورایملی
زعفران:سقوطنرخ
طالیسرخدربازار/
خریدتوافقیزعفران
امریمهمدرثبات

بازاراست

حسینی گفت: با توجه به افزایش عملکرد تولید، روند قیمت زعفران 
در بازار کاهشی است.

علی حســینی عضو شــورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار 
صنعت،تجارت و کشــاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، 
درباره تاثیر ورود ســازمان تعاون روستایی به امر خرید زعفران اظهار 

کرد: اگر ســازمان تعاون روســتایی زعفران را از کشــاورزان واقعی 
خریداری کند، قیمت محصول در بازار به ثبات خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه تشکل ها موافق ورود سازمان تعاون روستایی در 
امر خرید زعفران اســت، افزود: با توجه به آنکه ارزش واقعی حاصل از 
این امر به جیب کشاورزان می رود، از این رو حاضریم با سازمان تعاون 
روستایی در این خصوص همکاری داشته باشیم تا کار به بهترین نحو 
انجام شود، اما متاسفانه سازمان تعاون هیچ تشکلی را به بازی نمی گیرد.
حســینی ادامه داد: همزمان با فصل برداشت محصول، افراد سود جو 
و دالل با خرید گل زعفران از کشــاورزان اقدام به توزیع محصول در 
حاشیه شهر ها می کنند، در حالی که باید ســازو کاری به کار گرفته 
شود تا تنها از کشاورزان واقعی حمایت صورت گیرد.عضو شورای ملی 
زعفران با بیان اینکه خرید زعفران از کشــاورزان واقعی تثبیت قیمت 
محصول در بازار را به همراه دارد، گفت: اگرچه با ورود سازمان تعاون 
روستایی و خرید زعفران از کشاورزان واقعی موافق هستیم، اما خرید 
محصول از دالالن و واسطه ها مد نظر ما نیست چرا که حاصل زحمات 
تولیدکنندگان نصیب آن ها می شــود.به گفته وی، با توجه به افزایش 
روزمره برداشت گل زعفران و فقدان توانایی کشاورزان در جمع کردن 
و خشک کردن محصول موجب شده تا قیمت گل زعفران در بازار روند 
کاهشی به خود بگیرد.عضو شورای ملی زعفران با انتقاد از ورود دالالن 
به عرصه خرید زعفران, بیان کرد: با وجود نبود ساز و کار مناسب در امر 
خرید محصول، دالالن طبق روال سال های گذشته اقدام به خرید گل 
زعفران با قیمت های ناچیز از کشاورزان می کنند و بعد از خشک کردن، 
زعفران تولیدی را با نرخ باالتری به سازمان تعاون روستایی می فروشند.

این مقام مســئول درباره آخرین وضعیت قیمت زعفران در بازار بیان 
کرد: با توجه به افزایش عملکرد تولید روند قیمت در بازار روبه کاهش 
است، اما هم اکنون نمی توان حداقل و حداکثری برای قیمت زعفران 
اعالم کرد.وی در پایان با بیان اینکه قیمت زعفران مدام در حال تغییر 
است، تصریح کرد: اگر سازمان تعاون روستایی به معنای واقعی به امر 
خرید زعفران از کشــاورزان واقعی اقدام کند، این امر عالوه بر تثبیت 
قیمت موجب می شود امید به استمرار ثبات بازار به نفع کشاورزان در 

جامعه رقم بخورد.

یکمقاممسئولخبر
داد:برخوردقانونی
بانانوایانمتخلف
شروعشد/ضرورت
نصبنرخنامهتوسط
نانواییهادرمعرض
دیدعموممردم

معاون ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح 
کرد: پس از ابالغ مصوبه کارگروه ملی ساماندهی گندم، آرد و نان، این 
سازمان در بخشنامه های متعدد نظارتی مراتب را به سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان ها و اتاق اصناف ایران مبنی بر ضرورت تشدید 
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خبـر

اقدامات کنترلی و بازرسی در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان 
و برخورد با تخلفات احتمالی ابالغ کرده است و مراتب با حساسیت در 

دستور کار مراجع یاد شده قرار دارد.
به گزارش ایلنا، ســید داود موسوی در ادامه افزود: براساس مفاد این 
ابالغیه، اولویت پخت و عرضه با نان ساده بوده و پخت نان با افزودنی ها 

و یا وزن متفاوت فقط با تقاضای مشتری انجام خواهد شد.
او ادامه داد: واحدهای نانوایی مکلف به نصب نرخنامه متحدالشــکل 
تهیه شده توســط اتحادیه نانوایان، در معرض دید عموم بوده و از روز 
یکشنبه مورخ ۱۲ آبانماه هرگونه عدول از وزن چانه، قیمت های مصوب 
و عدم نصب نرخنامه، تخلف محسوب شده، با متخلفان برخورد قانونی 
انجام خواهد گرفت و ضمن قطع سهمیه آرد واحدهای متخلف، پرونده 
تخلف گرانفروشی جهت اعمال قانون به ســازمان تعزیرات حکومتی 

ارسال خواهد شد.
معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بیان داشت: 
برابر آخرین اطالعات واصله از ناحیه ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان تهران، در قالب طرح ویژه بازرسی و نظارت بر عملکرد واحدهای 
خبازی با همکاری بازرســان اتــاق اصناف در حدود ۴ هزار بازرســی 
انجام گرفته و پرونده واحدهای متخلــف تنظیم و اقدامات نظارتی در 
قالب بازرسی های مشترک به صورت روزانه ادامه داشته و گشت های 
مشترک بازرسی با حضور سایر دستگاه های مرتبط کماکان در دستور 

کار قرار دارد.
موسوی اضافه کرد: طرح نظارتی موصوف تا رسیدن به مرحله آرامش 
کماکان ادامه خواهد داشت و همشــهریان عزیز از طریق تلفن ۱۲۴ و 
اپلیکیشن های موجود و سامانه اطالع رسانی قیمت کاال و خدمات به 
نشانی IR124 می توانند نســبت به ثبت شکایت خود در این زمینه 

اقدام کنند.

رئیساتحادیهآجیلو
خشکبار:قیمتآجیل
وخشکبار100درصد

کاهشیافت

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار از کاهش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت 
اقالم آجیل و خشکبار نسبت به ابتدای سال خبر داد.

علیرضا ارزانی ممقانی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار در گفت وگو با 
خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
جوان، از روند کاهشی قیمت اقالم آجیل و خشکبار در بازار خبر داد و 
گفت: براساس پیش بینی ها، قیمت تمامی اقالم آجیل و خشکبار به جز 

بادام درختی با روند کاهشی در خرده فروشی ها روبرو شد.
وی با اشــاره به اینکه افت قیمت اقالم آجیل و خشکبار برای مصرف 

کنندگان ملموس است، افزود: قیمت اقالم آجیل و خشکبار نسبت به 
ابتدای ســال با افت ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی در بازار روبرو شــده است. به 
عنوان مثال قیمت پسته صد درصد، تخمه آفتابگردان ۲۰ تا ۳۰ درصد، 
گردو ۳۰ درصد، تخمه ژاپنی ۴۰ تا ۵۰ درصد، فندق ۱۰۰ درصد و بادام 

هندی ۲۰ تا ۳۰ درصد در بازار کاهش داشته است.
ارزانی ممقانی درباره آینده بازار اقالم آجیل و خشکبار گفت: با توجه به 
شرایط فعلی بازار پیش بینی می شود که قیمت اقالم آجیل و خشکبار تا 
شب یلدا نوسانی نداشته باشد و چنانچه در ثبت سفارش شب عید اتفاق 
خاصی رخ ندهد، برای شب عید نوسان قیمت در بازار متصور نیستیم.

به گفته این مقام مسئول، اگر بانک مرکزی نرخ ارز در ایام پایانی سال 
را مدیریت کند، از این رو این امر در ثبات و حتی کاهش قیمت آجیل 

و خشکبار تاثیر بسزایی دارد.
وی قیمت هر کیلو پســته فندقی را ۱۱۰ هزار تا ۱۲۵ هزار تومان 
اعالم کرد و افزود: هر کیلو پسته احمد آقایی با نرخ ۱۳۰ هزار تا ۱۴۵ 
هزار تومان، پســته اکبری ۱۴۵ هزار تا ۱۷۵ هزار تومان، فندق شور 
۵۰ هزار تا ۶۰ هــزار تومان، تخمه کدو ۴۸ هــزار تا ۵۰ هزار تومان، 
مغز بادام درختی ۱۳۸ هزار تا ۱۷۰ هزار تومان، مغز بادام زمینی ۳۲ 
هزار تا ۴۵ هزار تومان، کشــمش پلویی ۲۷ هــزار تا ۳۲ هزار تومان، 
مغز فندق ۱۳۰ هزار تا ۱۵۵ هزار تومان، انجیر ۷۰ هزار تا ۱۷۰ هزار 
تومــان، برگه زرد آلو ۴۸ هزار تا ۵۰ هزار تومــان، قیصی زرد آلو ۴۸ 
هزار تا ۵۵ هــزار تومان و مویز ۵۴ هزار تا ۷۴ هــزار تومان در خرده 

فروشی ها عرضه می شود.
رئیس اتحادیه آجیل و خشــکبار ادامه داد: قیمــت هر کیلو تخمه 
آفتابگردان به سبب مشکالت ثبت سفارش تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش 
داشته به طوریکه هم اکنون با نرخ ۲۵ هزار تا ۲۸ هزار تومان در مغازه ها 

به فروش می رسد.
ارزانی ممقانی در پایــان درباره آخرین وضعیت صــادرات آجیل و 
خشکبار تصریح کرد: با توجه به تصمیمات خلق الساعه دولت در صدور 
دستورالعمل ها و بخشــنامه ها، صادرات تعریفی ندارد، در حالیکه به 
ســبب افزایش تولید دولت باید حمایت های حداقلی از صادرکنندگان 

به عمل آورند.

واکنشانجمنلبنیات
بهانحصارواردات
کرهدولتیتوسط
شرکتخاص:دخالتی
نداشتیم،دیگر
شرکتهاکمکاری
کردند

دبیر انجمن صنایع لبنی اختصاص ۱۹۹ میلیون دالر از ۲۶۳ میلیون 
دالر ارز دولتی برای واردات کره به یک شرکت خاص را موجب تعطیلی 
سایر کارخانه ها دانست و در عین حال اعالم کرد که انجمن دخالتی در 

این باره نداشته است.
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رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تسنیم در واکنش به واردات بیش از ۳۰ هزار تن کره با ارز 
۴۲۰۰ تومانی در مدت ۳ ماه توسط یک شرکت که به اندازه کل واردات 
همه شرکت های صنایع لبنی در سال گذشته )۱۳۹۷( است اظهار کرد: 
واردات کره در سال گذشته آزاد بوده است و همه شرکتها می توانستند 

برای واردات این محصول اقدام کنند.
وی افزود: تخصیص ارز واردات کره برای همه شــرکت های صنایع 
لبنی آزاد بوده است، برخی از شرکت ها در زمان اختصاص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی اقدام به ثبت ســفارش و واردات کرده اند اما برخی شرکت ها 
از این فرصت استفاده نکرده اند و انجمن دخالتی در این امر نداشته 

است.
دبیر انجمن صنایع لبنی در پاسخ به این سوال که ممکن است برخی 
از شرکت ها رانت اطالعاتی خاصی داشته اند که به این اندازه واردات 
انجام داده اند؟ ادامه داد: من به شــخصه نه کارخانه صنایع لبنی و نه 
تجارتی در این ارتباط دارم، انجمن صنایع لبنی نیز چنین شــرایطی 
دارد و واردات بیشتر یک شرکت از بقیه شــرکت ها به خاطر شرایط 

رقابتی بازار است. 
وی در پاسخ به اینکه آیا این شرایط موجب انحصار در بازار و باعث 
تعطیلی مابقی کارخانه هایی که  کره کمــی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد 
کرده اند نمی شــود؟ تصریح کرد: طبیعی است که شرکت هایی که به 
موقع برای واردات ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام نکرده اند اکنون توان رقابت 
با شرکت هایی که با ارز دولتی کره وارد کرده اند را  ندارند و این شرایط 

موجب تعطیلی آنها خواهد شد.
باکری افزود: این شــرایط بــه صورت طبیعــی و نتیجه عمل خود 
شرکت های صنایع لبنی اســت و کسی موجب تعطیلی این شرکت ها 
نشده است؛ در سال گذشته با توجه به اینکه کره چند مرتبه از گروه یک 
به گروه دو رفت وبرگشت داشت برخی شرکت ها نتوانستند برای واردات 
تصمیم درستی بگیرند و نگران ضرر و زیان ناشی از واردات بودند و به 

اندازه کافی اقدام به واردات این محصول نکردند.
 کره تا پایان سال گران نمی شود

دبیر انجمــن صنایع لبنی گفت: شــرکت هایی که اقــدام به ثبت 
ســفارش و واردات به اندازه کره، با ارز ۴۲۰۰ تومان نکرده اند، این 
استدالل را داشتند که در صورتی که این محصول به گروه دو کاالیی 
برود و ارز آن نیمایی شــود، دیگر توان فروش محصول خود در بازار 
ندارند زیرا در آن شرایط قیمت هر کیلوگرم کره به ۹۰ تا ۱۰۰ هزار 

تومان می رسد.
باکری در پاســخ به اینکه قیمت کره در بازار چه زمانی آزاد می شود 
و بر اساس قیمت محاسبه شده با ارز نیمایی به فروش می رسد گفت: 
مصوبه رفتن کره به گروه دو کاالیی ابالغ شده است و از خردادماه سال 

جاری واردات کره تنها با ارز نیمایی امکان پذیر است.
وی گفت: تشخیص  شرکت های صنایع لبنی آن است که در صورتی 
که کره را با ارز آزاد به بازار وارد شود، توان فروش این محصول را ندارند 
به همین خاطر اســتقبالی از واردات صورت نگرفته اســت. این مقام 
مسئول اظهار داشت: تا پایان امسال  ذخایری از محل واردات صورت 
گرفته با ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد و این محصول  با نرخهای  قبل و 

هر کره ۱۰۰ گرمی به قیمت ۴۵۰۰ تومان به فروش می رسد.

2دلیلافزایش
قیمتتخممرغ/دبیر
کانونمرغتخمگذار:
تخممرغگراننیست

دبیرکل کانون سراســری مرغ تخم گذار با بیان اینکه دالیل افزایش 
قیمت تخم مرغ جو روانی ایجاد شده به خاطر صادرات به افغانستان و 
تغییر فصل است گفت: این افزایش قیمت مقطعی است و پیش بینی 
می شود که صادرات به این کشور ادامه دار نباشد.سید فرزاد طالکش  
دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران در گفت و گو با خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تســنیم اظهار کرد: کارگروه  تنظیم بازار قیمت 
هر کیلوگرم تخم مرغ برای مصرف کننده را ۸۹۰۰ تومان و قیمت هر 
کیلوگرم از این محصول درب مرغــداری  را ۷۵۰۰ تومان اعالم کرده 
است.وی افزود: بر این اســاس قیمت هر عدد تخم مرغ برای مصرف 
کننده ۵۹۳ تومان تعیین و قیمت هر شانه حدود ۱۸ هزار تومان است.
دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران ادامه داد: در حال حاضر 
قیمت تخم مرغ  در بازار نیز در همین حدود و در مواردی حتی ارزان تر 
به فروش می رسد؛ نرخ هر شانه از این محصول در میادین میوه و تره 
بار تهران ۱۵۹۰۰ تومان است.وی با اشاره به دالیل افزایش قیمت تخم 
مرغ  تصریح کرد: دلیل افزایش تخم مرغ به خاطر تغییر فصل و افزایش 
مصرف این محصول و صادرات به افغانســتان اســت.دبیرکل کانون 
سراسری مرغ تخم گذار ایران ادامه داد:  افغانستان پیشتر از پاکستان 
تخم مرغ وارد می کرد اما به دلیل ناتوانی این کشور در تامین نیاز بازار 
کشور همسایه، افغانستانی ها برای خرید به سمت بازار ایران آمده اند.

 دلیل افزایش قیمت تخم مرغ بار روانی است
وی با بیان اینکه میــزان صادرات تخم مرغ هنوز بــه اندازه میزان 
تولید مازاد در کشور نیســت اظهار داشت: بار روانی ایجاد شده ناشی 
از صادرات منجر به افزایش قیمت در بازار داخلی شــده است اما این  
افزایش قیمت زیاد نیست به طوری که نرخ تخم مرغ هنوز به قیمتهای 

تنظیم بازار نیز نرسیده است.
طالکش درباره میزان صادرات تخم مرغ به افغانستان گفت: میزان 
زیادی به این کشور صادر نشده و زمان زیادی از صادرات تخم مرغ به 

افغانستان نمی گذرد.
وی اظهار داشــت: پیش بینی می شــود که صادرات تخم مرغ به 
افغانســتان خیلی ادامه دار نباشــد زیرا وقتی قیمــت تخم مرغ در 
کشورمان باال می رود آنها نیز به سراغ بازارهای دیگری می روند و این 
افزایش قیمت مقطعی اســت.این مقام مسئول در پاسخ به اینکه نرخ 
جدید تخم مرغ از چه زمانی توســط  کارگروه تنظیم بازار برای اجرا 
ابالغ شده است گفت: نرخ این محصول درشهریور ماه ابالغ شده اما به 

تازگی در بازار مصرف کمی باال رفته است.
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خبـر

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

خبـر

بیماری آلزایمر یک بیماری مغزی پیشرونده است 
که موجب اختالل در حافظه و نهایتا اختالل در روند 

برنامه ریزی، استدالل، زبان، و شناخت می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، محققان به مدت ۱۰ سال 
۱۶۰۰ زن و مرد ژاپنی را که ۶۰ ســال به باال سن 
داشتند و مبتال به زوال عقل نبودند بررسی کردند.

محققان مشاهده کردند افرادی که دارای باالترین 
میزان چربی های ترانس در خون شــان بودند ۷۵ 
درصد بیشــتر با خطر ابتال به آلزایمر و سایر انواع 

زوال عقل مواجه بودند.
دکتر »هووارد کریستال«، سرپرست تیم تحقیق، 
در این باره می گوید: »افزایش سن فاکتور پرخطر 
ابتال به بیماری آلزایمر است. حدود ۱۵ درصد افراد 
باال ۶۵ سال با این مشکل مواجه هستند اما این رقم 
در افراد باال ۸۵ سال به ۵۰ درصد افزایش می یابد.«

به گفته کریســتال، »ریســک بیماری آلزایمر با 
وجود فشارخون باال، دیابت، بیماری قلبی، ژنتیک، 
سابقه آســیب تروماتیک مغز، ســندروم داون، و 
احتماال افزایش کلســترول خون نیــز افزایش می 

یابد.«
در حال حاضر هیچ درمــان قطعی برای بیماری 
آلزایمر وجود ندارد، اما درمان های فعلی به کاهش 
یا ُکندشدن روند پیشــرفت عالئم بیماری آلزایمر 

کمک می کند.
از آنجائیکه فشارخون باال، دیابت، و بیماری قلبی 
از فاکتورهای پرخطر بیماری الزایمر هســتند، به 
نظر می رسد داشتن ســبک زندگی سالم موجب 

کاهش این خطرات می شــود. پزشکان داشتن 
رژیم غذایی مناســب، حفظ وزن سالم بدن، 
ورزش منظم، و مصــرف داروهای تجویزی 

پزشک را راهکار مناســبی برای پیشگیری از زوال 
عقل می دانند.طبق اعالم انجمن قلب آمریکا، چربی 
های ترانس ریسک بیماری قلبی، سکته و دیابت را 
افزایش می دهند. از اینرو محققان بر محدودکردن 

مصرف غذاهای فرآوری شده تاکید دارند.

طبــق نتایج مطالعاتــی، مصــرف »آووکادو« به 
پیشگیری از دیابت کمک می کند.

برای اولین بــار محققان دریافتند ترکیب موجود 
در میوه آووکادو می تواند از فرآیندهای سلولی که 
معموال منجر به دیابت می شوند، پیشگیری نماید.

در این تحقیــق، محققان دانشــگاه گولف کانادا 
دریافتند این ماده بدون عوارض جانبی برای کیله 
ها، کبد یا عضالت جذب خون می شــود.مقاومت 
انســولین در افراد دیابتی بدین معناست که بدن 
شان قادر به دفع مناسب گلوکز از خون نیست. این 
مشکل زمانی بروز می کند که میتوکندری قادر به 
سوزاندن کامل اسیدهای چرب نباشد.به طورمعمول 
اکسایش اسیدهای چرب امکان چربی سوزی را به 
بدن مــی دهد. چاقی یا دیابت مانــع از این فرایند 
شــده و در نتیجه اکســایش ناقص روی می دهد.

 ،)AvoB )avocation B محققان دریافتنــد
مولکول چربی یافت شــده در آووکادو، با اکسایش 
ناقص در عضالت اســکلتی و لوزالمعده در راستای 
کاهش مقاومت انســولین، مقابله می کند.در این 
مطالعه، موش ها به مدت ۸ هفتــه با رژیم غذایی 
پرچرب تغذیه شــدند تا چاقی و مقاومت انسولین 
در آنهــا ایجاد شــود. بعد از آن به مــدت ۵ هفته 
AvoB به رژیــم غذایی پرچــرب نیمی از موش 
ها افزوده شــد.مطالعات نشــان داد در مقایسه با 

 AvoB گروه کنتــرل، گروه دریافــت کننده
اضافه وزن به مراتب کمتری داشتند. همچنین 
حساسیت انسولین در این گروه به مراتب بیشتر 

بود که بدین معناست که بدن شان قادر به جذب 
و سوزاندن گلوکز خون و بهبود واکنش به انسولین 
بود.در مطالعه انســانی هم مشخص شد در شرکت 

کنندگانی که مکمل رژیمی AvoB همراه با رژیم 
غذایی متداول غربی دریافت کرده بودند این ماده 
بدون تاثیر بر کلیه ها، کبد یا عضالت اسکلتی جذب 
خون شان شده بود.همچنین محققان شاهد کاهش 

وزن در شرکت کنندگان انسانی 
بودند.

یسک آلزایمر چربی های ترانس عامل افزایش ر

 خوردن »آووکادو« به پیشگیری از دیابت کمک می کند
مطالعات محققان کانادایی نشان می دهد؛

مطالعات
نشان می دهد
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پروبیوتیک ها باکتری های مفید موجود در برخی 
از محصوالت لبنی مانند ماست و دوغ هستند که به 
حفظ سالمت سیستم گوارشی کمک می کنند. این 
باکتری ها همچنین سیستم ایمنی بدن را تقویت 
می کنند. به این دالیل بسیاری از پزشکان استفاده 

روزانه از پروبیوتیک ها را توصیه می کنند.
برخی از ایــن پروبیوتیک ها در بهبود ســالمت 
روان، کاهش استرس و افسردگی مؤثر هستند که 
در اصطالح جدید پزشکی به آن ها سایکوبیوتیک 

گفته می شود.
ســایکوبیوتیک ها ارگانیسم های زنده ای هستند 
که وقتی به میــزان کافی در بــدن بیماران مبتال 
به اختــالالت روانی از جمله افســردگی و ســایر 
بیماریهای مرتبط با اســترس حضور دارند، عالیم 
بیماری را کم کرده و به حفظ سالمت روانی کمک 

می کنند.
»آلن سی لوگان« متخصص طب سنتی و طبیعی 
می گوید: پروبیوتیک ها باعث تعادل در باکتری های 
داخل دستگاه گوارش می شــوند. این باکتری ها 

کارهــای بســیاری در روده انجــام می دهند که 
مهم ترین آن ها حفاظت از دیواره روده است.

عــدم تعــادل ایــن باکتری هــا در روده )به 
عنوان مثال بــه علت اســترس روانی، چربی 
باال و رژیم غذایــی پر از قند( بــه نفوذپذیری 

روده منجر می شــود. نفــوذ پذیری روده 
اتفاق ناخوشایندی است زیرا بخشی از 
باکتری ها در اثر نداشتن تعادل از طریق 

دیواره روده به جریان خون منتقل شده و 
باعث ایجاد التهاب می شوند که این مسأله با 

چاقی، بیماری و سایر مشکالت روحی و روانی 

در ارتباط اســت.بر اســاس مطالعات انجام شده، 
افراد بزرگســالی که به مــدت ۳۰ روز در صبحانه 
شان محصوالت پروبیوتیک حاوی الکتوباسیلوس 
و بیفیدوباکتریوم مصرف کرده بودند، اســترس و 
اضطراب پایینی داشــتند. این تحقیق نشــان داد 
که »فلور روده« نقش اساســی در میزان استرس، 
اضطراب و افســردگی بازی می کنــد. احتماال در 
آینده ای نزدیک از سایکوبیوتیک ها به عنوان یک 
ابزار کمک درمانی برای بیماریهای روانی استفاده 

خواهد شد.

سایکوبیوتیک )Psychobiotic( چیست؟

مطالعات نشان می دهد مصرف گران ترین ادویه جهان »زعفران« در کنار 
داروهای ضدافسردگی به درمان افراد مبتال به افسردگی کمک می کند.

زعفران که به آن طالی سرخ هم اطالق می شود ادویه ای معطر است که 
عمدتا در ایران می روید و ارزش آن از برخی از فلزات گرانبها نظیر نقره هم 

بیشتر است.
»آدریان لوپرستی«، سرپرســت تیم تحقیق از دانشگاه مرداک استرالیا، 
در این باره می گوید: »در مطالعه ما، عالئم افسردگی در شرکت کنندگان 

دریافت کننده زعفران ۴۱ درصد کاهش یافت.«
وی در ادامه می افزاید: »بعالوه ما شــاهد بهبود در کیفیت 
خواب، خالقیت و انگیــزه، و عالقمندی و لذت از فعالیت ها در 
افراد بودیم.«محققان تاکید می کنند که بعید است افزودن زعفران بیشتر 
به رژیم غذایی فرد به تنهایی بتواند ســالمت روانی فرد را بهبود بخشــد 
بلکه باید به عنوان یک گزینه درمانی در کنار داروهای ضدافسردگی 
استفاده شــود.با این حال محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در این 

زمینه تاکید دارند.

تاثیر زعفران در کاهش افسردگی محققان استرالیایی
می گویند
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خبـر

  با حضور مهمانان داخلی و خارجی، دومین 
همایش و نمایشگاه تخصصی خرما در بوشهر برگزار 
شــد. در این همایش ضمن تأکید بر لزوم توجه به 
صنایع فرآوری خرما، پیشنهادهایی برای اصالح و 
تحول در فرآیند داشت، کاشت و برداشت خرما و 

تقویت صادرات آن ارائه شد.
به گــزارش ماهنامه کارآفرینــی و صنعت غذا؛ 
دومین همایــش و نمایشــگاه بین المللی خرما با 
حضور رایزن اقتصادی بازرگانی کشور بنگالدش، 
رئیس اتاق بازرگانی منمــن ترکیه، قائم مقام وزیر 
صنعت، رئیس نظام صنفی و منابع طبیعی کشور، 
رئیس انجمن ملی خرما، نماینده مردم دشتستان 
در مجلس، معــاون امور اســتان های اتاق ایران و 
جمعی از مدیران کشــوری و اســتانی در بوشهر 

برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
بوشهر در این همایش گفت: استان بوشهر با تولید 
۱۵۰ هزار تن خرما در سال دومین تولیدکننده این 
میوه گرمسیری در کشــور است که ۲۰ درصد آن 

صادر می شود.
خورشید گزدرازی افزود: بیشترین مصرف خرما 
داخلی است و کشــورهای اوراسیا، آسیای جنوب 
شــرقی و حوزه خلیج فــارس عمــده مقصدهای 

صادراتی خرمای استان بوشهر است.
او تأکید کرد: نگاه به صــادرات نیاز به تحول در 
داشــت، کاشت و برداشــت دارد و این تغییرات با 
همکاری دســتگاه های ذی ربط در دستور کار قرار 

گرفته است.
گزدرازی ادامه داد: آمــوزش بازاریابی حرفه ای 
و بین المللی و تغییر در بســته بندی حرفه ای این 
محصول با هدف رونق یافتن فروش باید در دستور 

کار قرار گیرد.
به عقیده او مهم تریــن کار در خرما و فرآوری و 
توسعه صنایع تبدیلی اســت تا در بازارهای جدید 

صاحب جایگاه و پایگاه قوی شویم.
گزدرازی ادامه داد: دراین ارتباط باید قوانین حوزه 
صادرات اصالح شود زیرا بسیاری از قوانین موجود 
مخل تولید است، پیشنهادهایی در این زمینه ارائه 

شده است.
رئیس اتاق بوشهر یادآور شد: تعدد بخشنامه در 
واردات و صادرات به جایی می رســد که برداشــت 
ســلیقه ای از قوانین می شــود؛ ازاین رو دولت باید 
بخشــنامه های مدنظر را با هدف تولید و صادرات 

اصالح کند.
گزدرازی افزود: اصالح شــیوه آبیاری ســنتی با 
توجه به بحران کم آبی، ممنوعیت استفاده از شیره 
صنعتی تولید شده از نبات، اجرایی کردن گاز متیل 
بروماید توسط وزارت جهاد کشاورزی بجای سموم، 
تکثیر نهال از طریق کشت بافت به منظور دسترسی 
آسان کشــاورزان، اختصاص تسهیالت بانکی الزم 
و کم بهره بــه تولیدکنندگان به منظور نوســازی 
ماشین آالت فرسوده از جمله درخواست مدنظر در 

حوزه نخیالت استان بوشهر است.
 ۳۵ درصد نخیالت کشور فرسوده هستند

در ادامه رئیس پژوهشــکده خرمــا و میوه های 
گرمسیری کشور گفت: ۳۵ درصد نخیالت استان 
بوشهر فرسوده هســتند که باید عملکرد اقتصادی 
آن ها مورد بررســی قرار گیرد و جایگزین های آن 

در نظر گرفته شود.
احمد مســتعان با اشــاره به اهمیت استفاده از 
شیوه های نوین آبیاری در اســتان بوشهر، افزود: 
شــیوه های آبیاری تحت فشــار به خوبی در استان 
بوشهر انجام شده است که جهاد کشاورزی استان 

بوشهر در این زمینه پیش گام است.
همچنین معاون امور استان های اتاق ایران در این 
همایش گفت: در ایران زمان موردتوجه و اهمیت 
قرار نمی گیرد درحالی که در کشورهای دیگر روی 
دقایق هم حســاب می کنند زیرا باوجود موقعیت 
کنونی در جهان یک روز تأخیر در حرکت منجر به 

عقب ماندگی می شود.
ســید جواد زمانی افزود: ایران اسالمی با داشتن 
ظرفیت باال و مؤلفه های قوی در تولید محصوالت 
نباید در اقتصاد ضعیف باشــد زیرا هر کشوری که 
مؤلفه ها قوی تولیدی داشــته باشد ولی در اقتصاد 

ضعیف است، مشکل آن را باید در مدیریت بررسی 
کرد.

به عقیده او در این عرصه باید مدیریت را تقویت 
و برای تحقق این امر کمتر ســخن گفت و بیشتر 

عمل کرد.
 اصالح آبیاری نخیالت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر نیز 
در این همایش گفت: مهم تریــن برنامه دولت در 
اصالح شیوه آبیاری در استان بوشهر طرح نخلستان 

که در شهرستان دشتستان در حال انجام است.
محمدتقــی منوچهــری بــا اشــاره بــه اینکه 
شهرستان های دشتستان و تنگستان شهرستان های 
عمده تولید خرما در اســتان هستند افزود: حدود 
هفت هزار هکتار اراضی فرســوده نخل در استان 
داریم کــه برنامه داریــم با روش هــای احیایی و 

جایگزینی تولید را افزایش دهیم.
او تصریح کرد: در شهرســتان دشتســتان طرح 
تحول آبیــاری در ۱۱ هزار هکتار انجام شــد و در 
شهرستان تنگستان نیز در مساحت سه هزار هکتار 

به زودی انجام خواهد شد.
طرح جامع خرما از تولید تا صادرات تدوین شد

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق 
ایران نیز با تأکید بر حمایت ویژه از سوی دولت به 
تولیدکنندگان و تجار گفــت: طرح جامع خرما از 

تولید تا صادرات تدوین شد.
علی شــریعتی مقدم با بیان اینکه صادرات خرما 
نسبت به تولید آن بسیار عقب است اظهار داشت: 
ارتباط نزدیکی بین دولت، مجلس و اتاق بازرگانی 
اســت به گونه ای وزیر صنعت در مشهد اعالم کرد 
حاضریم بسیاری از اختیارات را به بخش خصوصی 
تفویض کنیم و خواســته ها بازرگانان را به تصویب 

خرما در بوشهر برگزار شد
دومین همایش

و نمایشگاه بین المللی

INDUSTRYماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا     آذر ماه 98        شماره 14 دوره جدید )119(      

Food Industry Magazine

F
o

o
d

 I
n

d
u

s
tr

y 
M

a
g

a
z

in
e

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

Food Industry Magazine

F
o

o
d

 I
n

d
u

s
tr

y 
M

a
g

a
z

in
e

I N D U S T R Y

57 56



 عملیاتی نشدن شعارهای سال
تولید و اقتصاد کشور را به نابودی می کشاند

دبیر فدراسیون تشکل های صنایع غذایی و کشاورزی کشورعنوان کرد:

  این مطلب درد نامه یا رنجنامه یا نگرانی، به همه مسئولین محترم دولتی، 
نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسالمی ، مقام محترم قوه قضاییه، 

شورای محترم نگهبان، شورای تشخیص مصلحت نظام عرض می شود.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا؛ محسن نقاشی، دبیر فدراسیون 
صنایع غذایی و کشاورزی کشــور بیان کرد اقتصاد مقاومتی حمایت از کاالی 
ایرانی و انتخاب سال رونق تولید یکی از هوشمندانه ترین خط مشی هایی بود 
که توسط مقام معظم رهبری اعالم گردید و اعالم سال رونق تولید نقطه امیدی 
در دل تولید کنندگان کشور شد و انصافا تولید کنندگان با جان ودل در این راه 
قدم برداشتند و با رقبای غول آسا و مخالفان سرسخت تولید و تحریم کنندگان 
از خدا بی خبر جانانه ایســتادگی نمودند و مینمایند ، ولی متاسفانه اقداماتی 
صورت میگیرد ، که کامال پر واضح ســت که جهانخوار، دیروز با لباس سلطان 
سکه و سلطان دالر و سلطانهای دیگر چه آسیبی به نظام اقتصادی کشور وارد 
نمودند و نظام و مردم را در چه تنگناهای سختی وارد نمودند و بار دیگر دولت 
با کمک تولید کنندگان از بخش کشاورزی و صنعت توانست با قدرت تمام از 

آن برهه تاریخی نیز عبور نماید.
محسن نقاشی افزود: بار دیگر ثابت شد که رهنمودهای توجه به تولید عالمانه 
ست وقتی تولید کنندگان در سال رونق تولید رزمندگان جنگ اقتصادی نامیده 

می شوند این پیام کامال هوشیارانه و مدبرانه است.
ولی این هجمه ها علیه تولید چیست ؟ این ضدیتهای ضد تولیدی کار را به 

کجا پیش خواهد برد!
خال سالح جهاد کشاورزی از روندی که کامال متولی آن است و در تمام دنیا 
حتی سازمان فائو هم بخش کشاورزی و غذا بخشی مجزا ست و صنعت بخشی 
دیگر. محول کردن امور کشاورزی به صنایع و معادن نتیجه اش آن شد که تولید 
گندم و چغندر و شکر چه سرنوشتی پیدا کرد و گوجه و سیب زمینی و... قیمت 
گذاری ۲۵ قلم از محصوالت کشــاورزی نتیجه ای جز متضرر شدن کشاورز و 
رها کردن کشاورز از کشــاورزی و مهاجرت به شهرها و رشد حاشیه نشینی و 
افت تولید و نهایتا و به اجبار رجوع به واردات و وابستگی و سود واردات به بهانه 

آنکه اصال تولید در کشور مرقوم به صرفه نیست و پول وسود در واردات است.
تنها چیزی که برای این قشر ضد تولید داخلی مهم نیست اشتغال و بیکاری 

و ناهنجاری و تشدید جرم و نابودی خانواده ها است.
همچنین وی اضافه کرد: هشت ماه از سال رونق تولید گذشت و هنوز مسئله 
ربای بانکی ، مالیات ارزش افزوده ، بیمه ، یارانه مصوب جهت تولید ، غول نظام 

بو کراسی ، مشکالت صادرات و... و هرروز امور واردات سهل تر می شود.
آیا مشکالتی که تولید کنندگان مواجه هستند یک هزارم برای واردات وجود 
دارد آیا تولید کننده ای که بدون هیچ سوبسید تولید می کند و تمام موارد ذکر 
شده را نپردازد با هزاران خط و نشانها روبرو ست ، چگونه میتواند با وارد کننده 
ای که با ارز ۴۲۰۰ وارد می کند و عوارض ۵ در صدی پرداخت می کند رقابت 
کند.محسن نقاشی در ادامه اضافه کرد: در این فرصت کابوس تشکیل وزارت 
بازرگانی زنگ خطر دیگری برای تولید کنندگان گردیده ست. درد و خطر زیاد 
ست ای کاش قانون بهبود کسب و کار اجرا می شد و مدیران دولتی نامه معاون 
محترم حقوقی رییس جمهــور را توجه نموده و موضوعات به این پراهمیتی را 
توجه نمایند و شرایط تولید را در نظر بگیرند و دلخوش به آن نباشند که کاالی 
خارجی ارزانتر است. مطمئن باشند روزی که ارز دولتی قطع گردد، وارد کننده 
ای وجود نخواهد داشــت که حتی بی کیفیت تر از این کاالهایی که وارد می 
کند بتواند وارد کند. آن روز که تولید تعطیل گردد و وارد کننده با ارز ۱۲ هزار 
تومانی کاال وارد کند چه خواهد شــد و خوش بینانه ان که با دور زدنها تحریم 

کاال وارد شود اگر کامال ممنوع شود که وای مصیبت دیگری ست.

دولت برسانیم.او از تدوین طرح جامع خرما از تولید 
تا صادرات خبر داد و بیان کرد: در این طرح جامع 
که بخشی از آن توسط دانشــگاه مطالعه گردیده 
اســت، صادرات خرما از ۳۰۰ میلیون دالر تا ۱.۲ 

میلیارد دالر افزایش می یابد.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق 
ایران با تأکید بر شناســایی دارای اولویت تولید و 
صادرات افزود: برای ایــن محصوالت ضمن صادر 
شدن شناســنامه تجاری زمینه آن برای ثبت در 

جیاس فراهم شود و باید هویت بخشی محصوالت 
تولیدی و صادراتی در دستور کار قرار بگیرد.

شــریعتی مقدم، از تدوین زنجیــره ارزش برای 
زعفران و رب  گوجه فرنگی خبــر داد و بیان کرد: 
زنجیره ارزش برای خرما هم تدوین می شــود که 
زمینه پرداخت تســهیالت ارزان قیمت روستایی 
برای تولید و صادرات این محصول فراهم می شود.

بنگالدش مشتری خرمای ایران می شود
رایزن اقتصادی بازرگانی ســفارت بنگالدش در 

ایران با بیان اینکه بازار مناسبی برای خرمای ایران 
در بنگالدش اســت افزود: بازرگانان بنگالدشــی 
درخواســت های زیادی برای واردات این محصول 

از ایران دارند.
محمد صبور حســین با اشــاره بــه اینکه تجار 
بنگالدشــی خرمای بازار این کشور را از عربستان 
ســعودی، الجزایر و فلســطین تأمیــن می کنند 
خاطرنشــان کرد: بســیاری از تجــار و بازرگانان 

بنگالدشی خواستار واردات خرما از ایران هستند.
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  محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استفاده 
از دو پلیمر زیست سازگار، به مواد پلیمری دست 
یافتند که در ساخت قطعات، بسته بندی مواد غذایی 

و صنعت پزشکی کاربرد دارند.
مهســا نعمت الهی، مجری طرح بــا بیان این که 
این طرح بــا راهنمایی دکتر اعظــم جاللی آرانی 
و دکتــر حمید مــدرس از اعضای هیــات علمی 
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر اجرایی شــده است، 
گفت: حجم باالی مصــرف مواد پلیمری مصنوعی 
و عمر تخریب پذیری طوالنی  مدت آنها و به دنبال 
آن، نگرانی ناشــی از بحث آلودگی محیط  زیست 
موجب شده تا تالش هایی برای اســتفاده از مواد 

زیست تخریب پذیر صورت گیرد.
وی “پلی الکتیک اســید” )PLA( را پلیمــری 
زیســت تخریب پذیر با منشأ طبیعی توصیف کرد 
و ادامه داد: این ماده علی رغم ویژگی های بالقوه و 
قابل توجهی که دارد، بحث شکنندگی  آن موجب 
محدویت مصرف آن شده است. برای بهبود مقاومت 
در برابر شکنندگی این پلیمر، راهکارهایی توسط 
پژوهشگران ارائه شده است که هر یک مشکالتی 

را به همراه دارد.
نعمت الهی از اجــرای طرح تحقیقاتــی در این 
دانشگاه خبر داد و یادآور شد: این پژوهش با عنوان 
“تهیه و بررســی مورفولوژی نانوکامپوزیت پخت 
دینامیکی شده پلی الکتیک اسید/الستیک طبیعی/
نانوذره؛ مطالعه برهمکنش نانوذره/پلیمر با استفاده 
از شبیه سازی دینامیک مولکولی” اجرایی و در آن 
از الســتیک طبیعی برای بهبود مقاومت به ضربه 

PLA استفاده شد.
این محقــق با بیــان اینکــه این الســتیک از 
انعطاف پذیری باالیی برخوردار است و خود منشا 
طبیعی دارد، خاطر نشان کرد: محصول نهایی در 
صورت برخورداری از مورفولوژی مناسب، مقاومت 
به ضربه باالیی داشــته و همچنان زیست سازگار 
خواهد بود و این موضوع اصلی است که این پژوهش 

به آن پرداخته است.
وی اضافه کرد: بــا توجه به عدم ســازگاری دو 
پلیمر ســازنده آلیاژ، برای دستیابی به مورفولوژی 
مطلوب، از راهکارهای متفاوت شــامل اســتفاده 
از ســازگارکننده، نانو ذره و پخــت دینامیکی فاز 
االســتومری به صورت جدا و یا همزمان استفاده 
شــد و این روند خود یکی از نوآوری های پروژه به 

شمار می آید.
نعمت الهی با تاکید بــر نتایج این پژوهش خاطر 
نشان کرد: تهیه آلیاژ PLA/NR در کنار استفاده 

از ســازگارکننده، نانوذره و روش پخت دینامیکی 
فاز االستومری، به تنهایی و یا همزمان، هر یک به 
گونه ای بهبود خواص مورد نظر در محصول را سبب 
شدند؛ به طوری که در نمونه بهینه، میزان ازدیاد 
طول و میزان ضربه پذیری به ترتیب بیش از ۸۰ و 
۳۰ برابر مقادیر آنها در PLA خالص به دست آمد.

به گفتــه این محقق، این میزان افزایش بســیار 
بیشتر از افزایش خواص گزارش شده برای آلیاژهای 
مشابه است و نتایج این پژوهش می تواند در تولید 
صنعتی مــورد اســتفاده قرار گیــرد، ضمن آنکه 
گام های جدید تجربی و نظری در شناخت ساختار 
آلیاژها به منظور کنترل ریزساختار برای دستیابی 
به خواص معین برداشته شد که به خوبی می تواند 
در ارتقای مرزهای دانش پلیمر به کار گرفته شود.

ن دانش آموخته دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر با 
اشاره به نحوه اجرای این مطالعات، توضیح داد: این 
پژوهش از طریق اختالط دو پلیمر به صورت ساده، 
در حضور سازگارکننده، نانو ذره و عامل پخت در 
حالت مذاب انجام شــد. ضمن آنکه در هر مرحله 
به جهت دستیابی به مورفولوژی مطلوب، در ابتدا 
شرایط فرآیند بهینه شد و روند کار به گونه ای پیش 
رفت که ترکیب درصد آلیاژ، مقدار نانو ذره و مقدار 

سازگارکننده بهینه شدند.
وی اضافــه کرد: پس از اختــالط، نمونه ها برای 
آزمون های شناســایی قالب گیری شدند و بر روی 
نمونه هــا آزمون های رئولوژیکی، میکروســکوپی، 
گرمایی، مکانیکی و دینامیکی-مکانیکی و همچنین 

مقاومت به ضربه انجام شد.
نعمت الهی خاطر نشان کرد: از دستاوردهای این 

طرح می توان در صنعت بســته بندی مواد غذایی، 
صنعت پزشکی و ساخت قطعات بهره جست.

 Q1 در مجالت با درجه ISI وی انتشار دو مقاله
و چاپ دو مقالــه در کنفرانس ملی و بین المللی را 
از دیگر دستاوردهای این مطالعات نام برد و یادآور 
شــد: در این پژوهش، طراحی و تولیــد آلیاژها و 
نانوکامپوزیت هــای بر پایه پلیمرهــای طبیعی و 
زیست ســازگار انجام شد. اســتفاده از این مواد، 
کاهش آلودگی محیط زیســت را بــه همراه دارد؛ 
چراکه پلیمرهای اصلی به کار برده شــده شــامل 
پلی الکتیک اســید و الســتیک طبیعی است که 
هر دو منشــا طبیعی دارند. این محقق تاکید کرد: 
با توجه به طبیعــی بــودن PLA و ویژگی های 
مطلوب همچون اســتحکام و مدول کششِی باالی 
آن، انتظار می رود در ســال های آینــده به عنوان 
جایگزین بسیاری از ترموپالستیک های پایه نفتی 
مورد مصرف قــرار گیرد. تهیه آلیــاژ از این پلیمر 
همراه با الستیک طبیعی و دستیابی به ریز ساختار 
مناسب شــکنندگی این پلیمر را که از ضعف های 
آن محسوب می شود، در مقایسه با سایر روش ها به 

مقدار قابل توجهی کاهش داد.
وی استفاده از پلیمرهای طبیعی به منظور تهیه 
آلیاژ و نانوکامپوزیت، افزایش قابل توجه خواص در 
مقایسه با دیگر آلیاژها و نانوکامپوزیت ها و دستیابی 
به ریزساختار منحصر به فرد را از مزیت های رقابتی 
این طرح نام برد و یادآور شــد: دستاوردهای این 
طــرح در صنایعی چون بســته بندی مواد غذایی، 
صنعت پزشکی، رهایش دارو و ساخت قطعات قابل 

استفاده است.

ساخت پلیمرهای دوستدار طبیعت برای صنایع بسته بندی
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شاید امروزه با پیشــرفت علم، تشبیه زندگی به 
داستان های علمی- تخیلی تمثیل غلطی نباشد. 
هم اکنون دنیای علم می تواند یادآور داســتانهای 
سرزمین عجایب باشد که همه چیز در آن به سرعت 
به وقوع می پیوست. در حال حاضر با افزایش روز 
افزون جمعیت و استفاده بی شمار از منابع غذایی، 
صنعت گوشت دیگر پاســخگوی تقاضاها نخواهد 
بود. بر اساس گزارش وزارت  کشاورزی آمریکا، در 
 سال ٢٠١٨ مصرف گوشــت افزایش چشمگیری 
داشته اســت، با این وجود آزمایشگاهها عهده دار 
مسئولیت تولید گوشت شــده اند و سازمان غذا و 
داروی امریکا )FDA( با تولید گوشتهای مصنوعی 
موافقت کرده است. این فرآورده ها به دو دسته قابل 

تعریف تقسیم می شوند:
 گوشــت های مصنوعی با منشــأ گیاهی 

)گوشت گیاهی(:
منظور هر نوع فرآورده گیاهی اســت که از نظر 
بافت و مزه شبیه به گوشــت طراحی شده باشند. 
این نوع گوشــتها از چرخ کردن نوعی پروتئین با 
کیفیت پایین به منظور شبیه سازی به پروتئین با 
کیفیت باال و نوعی پروتئین بافت دار گیاهی مانند 
دانه سویا و یا انواع غالت همچون سویا، برنج و نخود 

تهیه می شوند. 
 گوشت های مصنوعی آزمایشگاهی )کشت 

شده در آزمایشگاه(:
گوشت کشت شده، گوشتی است که به جای ذبح 
حیوانات، توسط کشتهای آزمایشگاهی در محیط 
های مشــابه بدن حیوانات، از یک سلول حیوانی 

تولید می شود. 
 تاریخچه گوشت های مصنوعی کشت شده 

در آزمایشگاه:
مفهوم گوشت کشت شده در اوایل سال ٢٠٠٠ 
توســط )Jason Matheny( مورد استقبال 
قرار گرفت. این تفکر برای اولین بار در سال ١93١ 
توسط وینستون چرچیل بیان شد. در سال ١99٠ با 
امکان پذیر شدن کشت سلولهای بنیادی حیوانات، 
یک بافت قابل پخت و مصرف در مقادیر کم تولید 
شد. ناســا نیز از سال ٢٠٠١ دســت به کار شد و 
آزمایشات خود را برای تولید گوشت کشت شده از 
سلولهای بوقلمون به نتیجه رساند. در سال ٢٠١3 
اولین همبرگر آزمایشگاهی در برابر رسانه ها طبخ 
شــد و پس از آن چندین نمونه دیگر مورد توجه 
رسانه ها قرار گرفت. کارشناسان صنعت گوشت و 
دام پیش بینی کرده اند که شصت درصد گوشتهای 
تولید شده در جهان تا ســال ٢٠4٠ دارای منشاء 

گیاهی یا گوشت درون کشتگاهی باشند.
 اصول تهیه گوشت های کشت شده:

با قرار دادن یک سلول از  حیوان زنده در محیط 
آزمایشگاه، گوشت مصنوعی تولید می شود. سلول 
در محیطی  مشابه با بدن موجود زنده ای که سلول 
از آن برداشت شده قرار داده می شود و برای رشد 
سلول به آن نمک، شکر و اسیدهای آمینه خورانده 
می شــود. از آنجا که محصول به دست آمده کاماًل 
مشابه گوشت است، FDA تولیدکنندگان را ملزم 
به قید شرایط تولید بر روی برچسب محصوالت می 
کند تا حقوق مصرف کنندگان در رابطه با آگاهی از 

محصول خریداری شده رعایت شود.
اگرچه گوشــتهای مصنوعی نیز همانند بسیاری 
دیگــر از محصوالت جدید طرفــداران و مخالفان 
خود را دارد اما برای آن دسته از افراد که به دالیل 
مذهبی امکان مصرف گوشــت را ندارند، می تواند 
جایگزین مناسبی باشد. همچنین گسترش این نوع 

گوشتها ظلم به حیوانات را متوقف می کند.
در روند  تولید گوشــتهای آزمایشگاهی می توان 
انــواع و اقســام ویتامینهــای مورد نیــاز بدن و 
پروفایلهای مطلوب غذایی را که در گوشت طبیعی 
وجود نــدارد، مانند اســیدهای چــرب امگا 3 به 
محصول افــزود. مهمترین عامــل افزایش دهنده 
قیمت این نوع گوشــتها، پروتئینی اســت که در 
جریان تولید این گوشت  به ســلولها خورانده می 
شــود.این نوع فرآوده های گوشــتی می توانند از 
نظر ظاهری، طعم، بو، بافت یا سایر فاکتورها کمی 

متفاوت با گوشتهای معمولی باشند. اگرچه چربی 
قابل توجهــی در این نوع گوشــتها وجود ندارد و 
چندان آبدار هم نیســتند؛ اما بر اساس تحقیقات، 

طعم کاملی دارند و قوام آن ها نیز مناسب است.
از طرفی این فرآورده ها فاقد آلودگی های دارویی، 
آنتی بیوتیکی، هورمونی، مواد شیمیایی خطرناک 
مانند سموم آفت کش و قارچ کشها و سایر عفونت 
های احتمالی و بیماریهای قابــل انتقال از دام به 

انسان می باشند.
در تولید این محصول به تکنیک های مهندسی 
ژنتیک مانند افزودن ژنها و حذف، خاموش کردن، 
فعال سازی یا ایجاد جهش در آنها نیازی نیست. در 
تولید این محصول فرآیندهای بیولوژیکی که بطور 
طبیعی در بدن یک حیوان اتفاق می افتد، بدون نیاز 
به وجود حیوان رخ دهد. این نوع گوشتها فقط در 
یک محیط کنترل شده و مصنوعی رشد می کنند. 
هدف از تولید گوشــت مصنوعی، توقف کشتار 
حیوانات و کم کردن تولید گازهای گلخانه ای و در 
نهایت، تولید پروتئین کافی برای جمعیت در حال 
رشد جهان است. اگرچه روند تولید این محصوالت 
جای زیادی برای پیشرفت دارد، اما از سوی دیگر 
مالحظات بهداشتی، زیســت محیطی، فرهنگی و 
اقتصادی مثبت آنها نسبت به گوشتهای معمولی 
آینده روشــنی برای این نوآوری بشر پیش بینی 

می کند.
 نویسنده: محدثه آصفری
کارشناس ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

وتئینی گوشت مصنوعی؛ انقالب جدید پر
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مقاله

کره کاکائو و بدیل های آن
Cocoa Butter Alternatives; CBAs

 تهیه و تنظیم
مهندس سید رضا دیبایي میالني، مسئول فنی ســالن بیسکوئیت گروه صنعتی 

نجاتی- آناتا و مدیرکنترل کیفی نمونه سال ۹۸ استاندارد آذربایجان شرقی

پــودر کاکائو و کــره کاکائو به عنــوان دو جزء اصلي 
شــکالت، از دانه کاکائو بدست مي آیند. مشخصه ي بارز 
 )۳۲–۳۵ °c( کره کاکائو، محدوده ي ذوبــي باریک آن
اســت که باعث مي گردد در دماي اتاق به حالت جامد 
بوده ولي بــه محض قرار گرفتن در دهــان ذوب گردد. 
این ویژگــي به دلیل وجــود و غالب  بودن اســیدهاي 
چرب اســتئاریک، پالمیتیک و اولئیک اســید و حالت 
کریستالي خاص آن ها مي باشند. به علت قیمت باالي کره 
کاکائو، روغن هاي ارزان تر با خواص مشابه تولید شدند. 
 Alternatives;( مقصــود از بدیل هاي کره کاکائــو
CBAs Cocoa Butter( چربــي یــا چربي هایي 
است که مي توانند همه یا بخشي از خواص کره کاکائو را 
داشته باشند و یک نام عمومي در برگیرنده معادل هاي 
 Cocoa Butter Equivalents;( کره کاکائــو
 Cocoa( بهبــود دهنده هاي کــره کاکائو ،)CBEs
Butter Improvers; CBIs(، جایگزین هاي کره 
 )Cocoa Butter Replacers; CBRs( کاکائو
 Cocoa Butter( و جانشــین هاي کــره کاکائــو

Substitutes; CBSs( مي باشد.
در اتحادیه اروپا اگر قرار باشد به محصولي »شکالت« 
اطالق شود، بایستي فقط بخشي از کره کاکائو با یک یا 
چند چربي گیاهي جامد معیــن جایگزین گردد. از این 
مواد تحت عنوان CBE ها یاد مي شود. تنها فرآیندهایي 
که در تولید این روغن هاي گیاهي مجاز هستند تصفیه 
و جزء به جزء کردن مي باشند. این بدان معني است که 
هیدروژناسیون و اینتراستریفیکاسیون، ولو آنزیمي، در 
تولید این روغن ها جایي ندارند. در صورتي که روغن هاي 
فاقد ویژگي هاي لیست شده در استانداردهاي این اتحادیه 
با خواص ذوبي مشابه کره کاکائو مورد استفاده قرار گیرند، 
واژه »شکالت« نباید براي محصول تولیدي مورد استفاده 

قرار گیرد.
ویژگي ها، منابع و کاربردهاي بدیل هاي کره کاکائو

CBE ها همان ترکیب شیمیایي عمومي کره کاکائو 
و در نتیجه خواص فیزیکي مشــابه آن را داشته و شامل 
روغن هاي مناطق حاره  اي، یعني آمیزه اي از روغن درخت 
قلم و پالم، بوده و گاهاً جزو کره هاي سخت تقسیم بندي 
مي شوند. آن ها فاقد اســید لوریک بوده و به هر میزاني 
با کره کاکائو قابل اختالط انــد. میزاني از کره کاکائو که 
مي تواند با یک CBE جایگزین گردد بر اساس قوانین 

محلي در برخي از کشورها محدود است. CBE باید از 
نظر ترکیب تري آسیل گلیسرولي، با کره کاکائو مطابقت 
داشته باشد.  CBEمحدود ي ذوبي معادل با کره کاکائو 
داشــته و زماني که عملیات فرآوري و تمپرینگ همانند 
کره کاکائو بر روي آن انجام مي شود، کریستال هاي β را 
تشکیل و محصولي تولید مي کند که حداقل از نقطه نظر 
شکوفه چربي به خوبي کره کاکائو باشد. CBE بر روي 
طعم فرآورده نهایي بي تأثیر بوده و روغني غیرهیدروژنه 
و مقاوم به تشکیل شکوفه  چربي است. CBR ها عموماً 
بر پایه ي روغن هاي گیاهي سویا، پنبه دانه و پالم بوده که 
جزء به جزء شــده و یا بخشي از آن  ها هیدروژنه )نتیجتاً 
تولید اســیدهاي چرب ترانس با نقطه ذوب باال( شــده 
است. CBRها محتوي تقریباً ۶۰% از اسیدهاي چرب 
غیراشــباع ترانس بوده و ترکیب تري آسیل گلیسرولي 
متفاوتي با کره کاکائو دارند. این مواد نیازي به تمپرینگ 
نداشــته اما باید با کره کاکائو مطابقت داشــته باشند. 
روغن کووآ براي شــیریني و شــکالت، روکش کیک و 
بیسکویت و شکالت هاي روکشــي بي نظیر است. از این 
مواد مي توان براي تولید شــیریني جات استفاده کرد اما 
در اتحادیه اروپا نمي توان واژه »شکالت« را به محصوالت 
حاوي آن ها اطالق کــرد. CBSها نیز معموالً بر پایه ي 
اســیدهاي چرب لوریک هســتند. آنها برخي از خواص 
فیزیکي مشــابه کره کاکائو را از خود نشان مي دهند، اما 
ترکیب شــیمیایي متفاوتي دارند. پوشش هاي بر پایه ي 
روغن هاي CBS نیازي به تمپرینگ نداشته و در حالت 
ذوب شده براي روکش دار کردن استفاده مي شوند. آنها  
جالي فوق العــاده اي ایجاد و ویژگي هاي ذوبي بســیار 
تندي دارند. این روغن ها در مقابل اکسیداسیون نسبتاً 
پایدار بوده و در زمان انبارداري از شــکوفه زدن شکالت 
جلوگیري مي کنند. برخــالف CBE ها و CBR ها، 
روغن هاي CBS محتوي مقادیــر باالیي )۵۵- %۴۵( 
از اسیدهاي چرب لوریک و اسیدهاي چرب میریستیک 
)۲۰–۱۵%( مي باشــند. این روغن ها مي توانند از هسته 
پالم و یا روغن نارگیل به واســطه ي فِرایند جزء به جزء 
کردن و یا هیدروژناســیون تولید شــوند. به علت وجود 
اسیدهاي چرب لوریک و میرستیک، CBS ها پروفایل 
دمایي تنــدي دارند. چنین پروفایــل دمایي یک حس 
خوب دهاني را موجب مي شود. CBS ها براي جانشیني 
کامل با کره کاکائو یا وجود ۵% کره کاکائو در فاز چربي 

مناســب اند. در مقادیر باالتر، 
نرم شدن بیش از حد و شکوفه 
چربــي رخ مي دهد. بنابراین 
شکالت هاي حاوي CBS ها 

باید با پودرهــاي کاکائوي کم چرب، بــه جاي توده ي 
کاکائو، تولید شوند. این امر دستیابي به ترکیبي با عطر و 
طعم قوي کاکائو را مشکل مي سازد.اهمیت کره حاصل از 
روغن درخت قلم )Shea Butter( در صنعت شکالت 
به علت مشــابهت با کره کاکائو است. روغن هاي شي با 
 CBE نقاط ذوب برابر و پایین تر از کره کاکائو به عنوان
شناخته مي شوند. روغن هاي شي با نقاط ذوب باالتر به 
عنوان CBI شناخته شده که مشابه CBE ها بوده اما 
محتوي تري گلیســیریدهاي جامد بیشتري مي باشند. 
در واقع یک CBI روغن گیاهي مشــابه CBE است 
که در مقایسه با کره کاکائو غني از تري گلیسیریدهاي 
StOSt بوده و در نتیجه عملکرد کره کاکائو در خصوص 
ســختي، مقاومت به حرارت و تشکیل شکوفه چربي را 
»بهبود« مي بخشد. CBI ها براي بهبود کره کاکائوهاي 
نرم مورد استفاده قرار مي گیرند. از طرفي محتوي پایین 
POS در کره درخت قلم در مقایســه بــا کره کاکائو 
موجب ممانعت از ایجاد شــکوفه چربي هنگام استفاده 
در شکالت مي گردد. تري گلیسیرید StOSt محتوي 
چربي جامد را افزایش و به این ترتیب نقطه ذوب و سختي 
شکالت را افزایش مي دهد. CBI ها تا ۵% مي توانند به 

کره کاکائو اضافه گردند.
استفاده از کره کاکائو و بدیل هاي آن در گروه صنعتي 

نجاتي )آناتا(
گــروه صنعتي نجاتــي )آناتا( ضمــن رعایت کلیه ي 
اســتانداردهاي ملــي و بین المللي درخصــوص تولید 
محصوالت حاوي کــره کاکائو و بدیل هــاي آن خود را 
متعهد به تولید محصوالت با کیفیــت ممتاز مي داند. از 
جمله محصوالت تولیدي در این گروه صنعتي که حاوي 
۱۰۰% کره کاکائو مي باشــد، مي توان به شــکالت تلخ 
»ملودي« اشاره کرد. برخي از محصوالتي که در آن ها براي 
پوشش دهي و روکش دارکردن از جانشین هاي مرغوب کره 
کاکائو استفاده  مي شود عبارت اند از: بیسکویت دایجسیتو 
شکالتي “پانبک”، ویفر شکالتي “کنتاکت”، بیسکویت 
کاراملي روکش دار “میني توریست” و غالت حجیم شده 

مغزدار داراي روکش شکالتي “جت”.
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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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