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سرمقاله

راهکارهای آشتی مصرفکنندگان با تولید داخلی
بسمهتعالی
بدون تردید تامین نیازهای مردم کشور از سوی تولید کنندگان داخلی ضامن استقالل اقتصادی کشور
و مایه غرور ملی می شود .در این مختصر می خواهیم بدانیم صرفنظر از اجبار یا مقایسه قیمت کاال یا
وجود تنگناهای مختلف چه عاملی باعث می گردد تا مردم با طیب خاص و داوطلبانه به جای حسرت
داشتنِ کاالی خارجی به کاالی داخلی روی بیاورند و نیازهای خود را تامین کنند و البته می توان گفت حتی در مواردی که تکنولوژی
ساخت کاالی خارجی بهتر باشد این امر ممکن و میسر خواهد بود .برای ورود به موضوع از دو مثال شروع می کنیم .چندی پیش از یک
سازنده داخلی یک دستگاه یخچال و یک دستگاه فریزر با مارک داخلی خریداری شد .پس از خرید روی در یکی از دستگاه ها اندکی
ضعف در رنگ آمیزی روی در پیدا شد .با تماس با فروشنده در ظرف چند روز یک در کامال سالم را به منزل آورده و بدون دریافت
وجه آنرا تعویض کردند .این امر موجب شد که برای خرید دوباره از آن شرکت تشویق شویم و خوشبختانه با گذشت دو سال از خرید
هیچ نقصی در دستگاه ها پدیدار نشده است.
برعکس مورد یاد شده چندی پیش برای خرید دستگاه های تهویه از شرکتی (که با مدیر آن دوستی سابقه داری دارم) اقدام شد .مدت
دو ماه برای دریافت اطالعات الزم در خصوص چگونگی نصب و بهره برداری از آن تماس مکرر گرفته شد ولی پاسخ ها نه به موقع بود
و نه درست .بهمین جهت از خرید انصراف حاصل شد و با شرکت داخلی دیگر وارد صحبت شد و پس از اخذ اطالعات الزم نسبت به
خرید اقدام شد .متاسفانه این شرکت در زمینه نصب و راه اندازی با وعده های خالف و عدم توانائی موجب گردیده که از خرید پشیمان
و سرخورده شویم.
می بینیم که رفتار فروشنده تا چه حد در انگیزه خریدار تاثیر می گذارد .بارها شاهد این عدم توجه فروشندگان به نیازهای خریداران
بوده ایم و بخصوص در زمانی که بخش بیشتری از بهای کاال دریافت می شود این عدم توجه کامال مشاهده می شود .مسئولیت ناپذیری
بسیاری از تعمیرگاه های مجاز اتومبیل های داخلی از آن جمله است .بارها اتومبیل های تحویلی صفر کیلومتر دچار مشکالت اساسی
بوده اما مالک در مراجعه به تعمیرگاه ها دچار مشکالت فراوان شده است و وقت و مال او تلف می گردد و هیچکس پاسخگوی خسارت
او نمی باشد .باید بپذیریم که مصرف کننده و خریدار توان بررسی فنی و کار آزمایشگاهی روی محصوالت را ندارد و بهمین جهت در
کشورهای خارجی -و در برخی موارد در کشور خودمان -موضوع اصالت برند مطرح گردیده و شرکت هائی که با سابقه طوالنی حسن
عمل شناخته شده اند مورد اطمینان خریدار قرار می گیرند و باصطالح چشم بسته کاالی با برند مربوطه را خریداری می کنند .بطورمثال
«فرش ایران» در بازار بین المللی یک برند است که متاسفانه در دهه های اخیر عده ای سودجو با تقلب در رنگرزی و کیفیت نخ ،اطمینان
از این برند را خدشه دار کرده اند.
مهمترین عنصر در آشتی مصرف کنندگان  -یعنی آشتی قلبی و اطمینان خاطر -موضوع اطمینان از صحت کار و خدمات می باشد .البته
اطمینان دو نوع است بطور مثال اگر کسی بخواهد به سفر دور ایران برود یا باید از اتومبیل با کیفیت فوق العاده استفاده کند که در سفر
خراب نشود و یا از اتومبیلی استفاده کند که علیرغم احتمال خرابی ،همه جا امکان تعمیر آن وجود داشته باشد و این به انتخاب مشتری
است.
در حالت کلی  ،تولید کنندگان ما باید به فکر ارتقاء دائم تکنولوژی ،ارتقاء قابل قبول خدمات ،احترام به مشتری ،ساده سازی کاربری و
البته تبلیغات صادقانه باشند تا مردم با اطمینان خاطر از کاالی ایرانی استفاده کنند واال اگر چنین نباشد مردم در حسرت کاالی خارجی
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خواهند بود و به محض باز شدن بازار از کاالی ایرانی روی گردان خواهند شد.
سید مصطفی هاشمی طبا
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رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایــران و عراق
معتقد اســت با توجه به زمینههای گستردهای
که برای همکاری اقتصادی میان دو کشور وجود
دارد ،تحقق چشــمانداز تجارت مشــترک ۲۰
میلیارد دالری دور از انتظار نیست.
رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایــران و عراق
گفت :بر اساس برآوردهایی که از تجارت ایران و
عراق در ماههای ابتدایی سال جاری وجود دارد،
توانستهایم امســال حدود هفت میلیارد دالر به
عراق صادرات داشته باشیم و این روند در ماههای
پیش رو نیز ادامه خواهد داشت.
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آل اسحاق مطرح کرد:
چشمانداز تجارت  ۲۰میلیارد
دالری ایران و عراق

یحیی آل اسحاق افزود :رســیدن به آمارهای
صادراتی ایران به عراق در سالهای گذشته دور
از انتظار نیســت و حتی در صورت فراهم بودن
مقدمات الزم میتوان بــه هدفگذاری تجارت
مشــترک  ۲۰میلیارد دالر در ســال دسترسی
پیدا کرد.
رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق با
بیان اینکه میزان صادرات ایران به عراق در آبان
ماه امسال کاهشی نسبی را تجربه کرد ،دراینباره
توضیح داد :این کاهش همزمان با کاهش نسبی
آمار صادرات ما به تمامی کشــورها بود .البته با
توجه به مبحث صادرات برق و انرژی به عراق این
کاهش نیز جبران خواهد شد.
آل اسحاق با اشــاره به نزدیکی دو کشور ایران
و عراق به یکدیگر ،بیان کــرد :با توجه به حضور
قدرتمند شرکتهای ایرانی در بازارهای عراق این
امید را داریم که روال مثبت ســالهای گذشته
ادامه پیدا کند و با ایجاد برخی تغییرات و توسعه
ســرمایهگذاری و فعالیتها ،امکان رســیدن به
اهداف کالن دو کشــور نیز به وجــود آید .وزیر
صنعت ،معدن و تجــارت در مراســم روز ملی
صادرات اعالم کرده بود که ایران ســاالنه حدود
 ۲۴میلیارد دالر صادرات غیرنفتی به کشورهای
همسایه خود دارد و این انتظار وجود دارد که عدد
صادرات تا سال  ۱۴۰۰دو برابر شود .پس از چین،

عراق بهعنوان دومیــن مقصد صادراتی کاالهای
ایرانی در سالهای قبل مطرح بوده و در آمارهای
امسال نیز بیش از  ۲۰درصد از صادرات غیرنفتی
ایران به این کشور انجام شده است.

مدیر نظارت و بازرسی اتاق
اصناف ایران :نظارت بر بازار
محصوالت خوراکی تشدید شد

مدیر نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران از آغاز
طرح تشــدید نظارت بر زنجیــره تولید و توزیع
محصوالت خوراکی و آشــامیدنی در کشور خبر
داد.
بهنام نیکمنش در گفتوگو با ایســنا ،اظهار
کرد :علیرغم اینکه وزارت بهداشت متولی بحث
17
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بهداشتی و درمانی است با همکاری صورت گرفته
در سطح بازار نظارتمان را تشــدید کردهایم و با
ابالغیهای به اتاقهای اصناف سراسر کشور ،طرح
تشدید نظارت بر زنجیره تولید و توزیع محصوالت
خوراکی و نوشیدنی آغاز شده است.
وی با بیان اینکه در ایــن طرح از مبادی تولید
تا خردهفروشی محصوالت خوراکی و آشامیدنی
تحت نظارت و تشدید بازرســی قرار میگیرند،
خاطرنشــان کرد :بازرســان اتاقهای اصناف با
همکاری وزارت بهداشــت ،سازمانهای صنعت،
معدن و تجارت اســتانها و تعزیرات با گشتهای
مشــترک رصد ،کنترل و نظارت بــر اقالم مواد
خوراکی و آشامیدنی را انجام میدهند.
مدیر نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران تصریح
کرد :در ابالغیه صورت گرفته به اتاقهای اصناف
سراسر کشور قید شــده که به تمام اتحادیهها و
صنوف تاکید کنند که اقالم عرضه شــده بهویژه
محصوالت خوراکی و آشــامیدنی را باید حتما از
شرکتهای پخش معتبر ،رسمی و نام و نشاندار
تهیه کنند.
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وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مسئوالن
امنیتی در حال پیگیری موضوع و کشف عوامل
این کار هستند ،تاکید کرد :بوفههای مدارس فقط
از مراکز رسمی خرید کنند و خانوادهها موادغذایی
فرزندان خــود را قبل از مصرف نظــارت کنند.
حاجی میرزایی گفــت ::کیکهایی که تغییراتی
در آنها داده شده است به راحتی قابل تشخیص
اســت و والدین میتوانند متوجــه این تغییرات
بشوند.

افزایش  ۹درصدی یارانه
دارو و شیرخشک

وزیر آموزش و پرورش:
بوفهها از مراکز رسمی مواد
غذایی تهیه کنند

کیکهای مشــکوک و آلوده لزوما در مدارس
یافت نشده است ،اما به بوفهها تاکید شده فقط از
مراکز رسمی مواد غذایی را تهیه کنند.
بــه گــزارش خبرنگار خبرگــزاری صــدا و
سیما ،محسن حاجی میرزایی در مراسم نواخته
شدن زنگ پژوهش در مدرسه فرهنگ در جمع
خبرنگاران ،افزود :بررســیها از کیمهای کشف
شده در برخی اســتانها نشان میدهد ،چون در
قرصها تغییر شــکل و رنگ رخ نداده است ،این
کار در فرآیند تولید اتفاق نیفتاده است.
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الیحه بودجه  ۹۹روز گذشــته تقدیم مجلس
شورای اسالمی شــد و طبق متن منتشر شده از
این الیحه ۵۴۵ ،میلیــارد تومان به عنوان یارانه
دارو و شیر خشــک برای سال  ۹۹پیشنهاد شده
است.
به گــزارش صنعت غذا و کشــاورزی در حالی
یارانه  ۵۴۵میلیارد تومانی برای دارو و شیرخشک
در سال آینده پیشنهاد شده که این رقم در سال
گذشــته بالغ بر  ۵۰۰میلیــارد تومان در بودجه
ساالنه بوده است.
بنا به اعالم ســازمان غــذا و دارو ،یارانه دارو
شیرخشک در ســال  ۹۹حدود  ۹درصد افزایش
خواهد داشــت .همچنین ارز در نظر گرفته شده
برای دارو همچنان ارز  ۴۲۰۰تومانی است .این
درحالیست که صاحبان صنایع دارویی خواستار
آزاد شدن ارز دارو بودند.
 IndustryبرFoodاعالم وزیر
 Magazineکه بنا
این در شــرایطی اســت
بهداشــت ،در حال حاضر  ۹۷درصد از داروهای
مورد نیازمان را در داخل کشــور تولید میکنیم
و حدود  ۳درصد آن وارداتی اســت .همچنین به
اذعان وزیر بهداشت ،در سال  ۹۷ ،۱۳۹۷درصد
داروی تولید داخل ۵۵۰ ،میلیون دالر و سه درصد
داروهای وارداتی نیز بیــش از  ۱.۳میلیارد دالر

اخبار

ارزبری داشتهاند.
بنا بر اعالم رییس سازمان غذا و دارو نیز در حال
حاضر حدود  ۱۳۰۰۰داروخانه در کشــور وجود
دارند که  ۱۲۰۰۰مورد از آنهــا ،داروخانههای
خصوصی هســتند کــه در همه مناطــق اعم از
برخوردار و محروم ارائه خدمت میکنند.

راهاندازی نخستین واحد
پایش بیماری حبوبات کشور
در مراغه

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور،
از راهاندازی نخســتین واحد تحقیقات و پایش
بیماری حبوبــات ،دانههای روغنــی و گیاهان
علوفهای کشور در مراغه خبر داد.
به گزارش صنعت غذا و کشــاورزی ،به نقل از
وزارت جهاد کشاورزی ،دکتر صابر گلکاری گفت:
این واحد مجهزترین مرکز شناسایی بیماریها و
پایش آفات حبوبات ،گیاهان علوفهای و دانههای
روغنی در کشورهای منطقه است.
وی افزود :با راهاندازی ایــن واحد از این پس،
بیماریهای ارقام موجود در کشــور شناســایی
میشود تا محصوالتی با مقاومت بیشتر نسبت به
بیماریها معرفی شود.
این مسوول اضافه کرد :در مرحله اول تحقیقات
این واحــد  ۷بیماری غــات ،دانههای روغنی و
گیاهان علوفه در کشور شناسایی شده و در حال
ارزیابی است.
رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
تصریح کرد :این واحد تحقیقاتی از اتاق کشــت،
آزمایشگاه و گلخانه تشکیل شده است.
وی هزینه راهانــدازی این واحــد را به خاطر
فراهم بودن زیرساختهای آزمایشگاهی در ستاد
مرکزی موسسه در مراغه حدود  ۵میلیارد ریال
اعالم کرد.
گلکاری خاطرنشان ساخت :برای پایداری تولید

اخبار
در دیمزارهای کشور الزم است کشت حبوبات،
گیاهــان علوفهای و روغنی بیشــتر شــود اما با
افزایش زیر کشت حبوبات ،بیماریهای گیاهی
نیز افزایش مییابد.
بنابه این گزارش ،ایــن بیماریهای گیاهی به
مزارع حبوبات ،دانههای روغنی و علوفه در کشور
ساالنه  ۳۰تا  ۴۰درصد خسارت وارد میکند.
گفتنی اســت؛ موسســه تحقیقات کشاورزی
دیم کشور به مرکزیت مراغه با  ۵ایستگاه اصلی
و  ۹ایستگاه فرعی در  ۱۶استان دیمخیز کشور
فعالیت تحقیقاتی دارد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو
اعالم کرد :قرصهای
جاسازی شده در کیکها اقدامی
سازمان یافته و هدف دار علیه صنایع
غذایی کشور

رییس سازمان ملی
استاندارد :ذرتهای آلوده
مرجوع و یا امحا میشود

رییس سازمان ملی اســتاندارد ایران با اشاره
به وجود مقادیری ذرت آلوده وارداتی در کشور
گفت :به دستور رییس جمهوری ،این انبارها به
کشور صادرکننده ارجاع داده و یا امحاء میشود .
به گزارش اگروفودنیوز،نیره السادات پیروزبخت
در حاشــیه مراســم تجلیل از پژوهشگران برتر
پژوهشگاه استاندارد در گفت وگو با خبرنگاران با
بیان اینکه بررســی ها برای چگونگی انهدام این
ذرت ها در دستور کار است ،افزود :طبق دستور
رییس جمهوری این ذرت ها می بایست منهدم
یا مرجوع شوند و قرار نیست و نبوده که این ذرت
ها مورد استفاده قرار گیرند.
وی در ادامه به سهم ایران در بازار حالل جهانی
اشــاره کرد و افزود :ســهم ما در این بخش به
صورت واضح زیاد نیســت؛ به این دلیل که هر
تولیدی که در ایران انجام می شود ،از غذا گرفته
تا پوشاک و خدمات مانند هتل داری تابع ضوابط
شرع مقدس اســام بوده و در ذات خود حالل
است.
پیروز بخت با بیان اینکه  ۴۲گواهی مشــترک
در این خصوص با وزارت جهاد کشاورزی داریم،
اظهار داشت :کشورهایی مانند روسیه و ارمنستان
خواستار صدور گواهی برای گرفتن سهم از بازار
حالل شــدند وقتی این گواهی صادر می شــود
صادرات ما به این سمت گرایش می یابد.
وی ادامه داد :کاالهای زیــادی مانند لبنیات
صادر می کنیم اما بــدون گواهی حالل ولی در
ذات حالل هستند ،بنابراین گواهی ها را بگیرندو
سهم ما از این بازار بیشتر می شود.
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محتوای این قرص و کپسول ها ،آزمایشگاه مرجع
سازمان غذا و دارو است و تا این لحظه گزارشی
از وجود داروهای مخدر یــا قرص برنج در نمونه
های ارسالی نداریم ،داروهای بررسی شده اغلب
داروهای خانگی از جمله اســتامینوفن ،بروفن،
ستیریزین ،هیدروکســی زین ،متوکلوپرامید و
حتی بلیستر خالی بوده و به نظر میرسد ایجاد
رعب و وحشت و تخریب وجهه صنایع غذایی به
طور عام مورد هدف بوده است.
رییس مرکــز روابط عمومی و اطالع رســانی
وزارت بهداشــت در ادامه گفــت :وجود قرص و
کپسول کامال سالم و دست نخورده و بدون تغییر
رنگ یا تغییر در قوام آن در محصوالت مورد اشاره
نشان می دهد که این موارد تعمدا و بعد از تولید،
در سطح عرضه به انحای مختلف در برخی بسته
ها قرار گرفته و شرکت تولیدی خاصی هم هدف
این اقدام خرابکارانه قــرار نگرفته ،بلکه تخریب
وجهه کل صنعت غذا و شکالت کشور به عنوان
یک صنعت پیشرو هدفگذاری شده است.
دکتر جهانپــور افــزود :تاکنون گزارشــی از
شناسایی و بازداشت عاملین این اقدام در دسترس
نیســت لکن موضــوع فراتــر از ماموریت حوزه
ســامت بوده و ابعاد امنیتی و سیاسی داشته و
دستگاه های مسوول جهت روشن شدن ابعاد آن
به موضوع ورود کرده اند.
ســخنگوی ســازمان غذا و دارو تاکید کرد:
فروشگاههای مواد غذایی مکلف به تامین فرآورده
ها از شــرکت های پخش معتبر و مجاز در قبال
فاکتور رسمی فروش هستند و در صورت خرید
از توزیع کننده های غیرمجاز در قبال پیامدهای
آن پاسخگو خواهند بود.
وی تاکید کرد :محصوالت عرضه شــده توسط
شرکت های پخش مجاز قابل رهگیری و پیگیری
اســت ولی متاسفانه برخی فروشــگاهها و محل
های عرضه ،محصوالت غذایی را از توزیع کننده
های غیرمجاز و بدون شناســنامه به قیمتهایی
پایین تر تهیه می کنند و این مسیر دقیقا مدخل
کاالها و فرآورده های غذایی ،آرایشی و بهداشتی
غیرمجاز ،جعلی و تقلبی است.
بر اســاس گزارش وبدا ،سخنگوی سازمان غذا
و دارو در پایان از اولیای مدارس و دانش آموزان
و مصرف کنندگان خواست محصوالت غذایی را
صرفا از فروشگاههای معتبر تهیه کرده و هنگام
خرید به ســالم بودن بســته بندی و دستکاری
نشدن بســته های محصوالت دقت نموده و در
صورت مشــاهده هرگونه موارد مشــکوک ،در

سراســر کشور مراتب را به ســامانه تلفنی ۱۹۰
گزارش کنند.
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سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت :وجود قرص
و کپســول کامال سالم و دســت نخورده و بدون
تغییر رنگ یا تغییر در قوام آن در بســته بندی
برخی محصوالت کیک ،ویفر و … منسوب به ۱۲
برند تولیدی ،نشان می دهد که این موارد تعمدا
و بعد از تولید ،در سطح عرضه به انحای مختلف
در برخی بستهها قرار گرفته است.
به گزارش ایســنا ،دکتر کیانوش جهانپور در
خصوص مشاهده اجسام خارجی از قبیل قرص و
کپسول در بسته بندی برخی محصوالت کیک،
ویفر و … منسوب به  ۱۲برند تولیدی گفت :آنچه
مشخص است قرص و کپسول بعد از خط تولید و
در سطح عرضه و در اقدامی خرابکارانه ،هدفمند و
سازمان یافته به بسته بندی تعدادی از محصوالت
وارد شده و مشکلی در سطح خطوط تولید و بسته
بندی و حتی عرضه کالن از مســیر شرکت های
پخش مجاز و رسمی مشاهده نشده است.
وی افــزود :تنها مرجــع اظهار نظــر در مورد

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

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

دی ماه 98

شماره  15دوره جدید ()120

سرمازدگی بهاره و قرار داشــتن در سال ناباروری
پســته ،محصول برداشــتی از این استان کاهش
چشمگیر داشت افزود :امسال سال باروری پسته
است و شــاهد بارندگی خوب و شیوع کمتر آفات
پسته بودیم ضمن اینکه ســرمازدگی بهاره شامل
درختان پسته این استان نشــد و به همین دلیل
امسال برداشت پسته در استان مطلوب بود.پارسال
 ۴۱هزار و  ۶۰۰تن پسته از باغات خراسان رضوی
تولید شد که این میزان امسال به  ۷۰هزار تن از ۹۰
هزار هکتار باغات این استان رسید.

بورس پسته در خراسان
رضوی راهاندازی شد

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی
خراســان رضوی گفــت :بورس پســته با هدف
حمایت از کشاورزان در این استان راهاندازی شد.
حمید جنتی افزود :زیره ،پســته و کشمش سه
محصولی هستند که در آستانه ورود به بورس قرار
گرفته بودند که از این میان چندی پیش کشمش
وارد بورس شــد و در هفته جــاری نیز محصول
ارزشمند پســته با آمادهسازی انبارهای استاندارد،
وارد معامالت بورس کاالی کشــاورزی شــد.وی
با بیان اینکه خراســان رضوی یکــی از قطبهای
تولید پسته در کشور است ادامه داد :بورس پسته
با همکاری بورس کاالی ایران در این استان ایجاد
شده و مدیران بورس کاالی ایران در جلسات متعدد
به آموزش کشــاورزان ،مدیران ،کارشناسان بخش
کشاورزی و تجار استان پرداخته و اقدام به شناسایی
انبارهای استاندارد کرده اند.مدیر توسعه بازرگانی
سازمان جهاد کشــاورزی خراسان رضوی گفت :با
راهاندازی بورس پسته ،پستهکاران میتوانند از طریق
بورس محصول خود را به بازار عرضه کنند و دغدغه
آنها برای فروش محصوالت برطرف شود.وی با بیان
اینکه  ۲محصول عمده خشــکبار خراسان رضوی
پسته و کشمش است افزود :تولید پسته کشور در
مجموع  ۳۰۰هزار تن است که  ۶۵هزار تن معادل
 ۲۱درصد آن در این استان تولید میشود.جنتی
ادامه داد :صادرات پسته از کشور پارسال  ۱۳۰هزار
تن بود که  ۶هزار و  ۵۰۰تن از این میزان و معادل
پنج درصد سهم خراســان رضوی است.وی علت
میزان اندک صادرات پســته از این استان را انتقال
این محصول به اســتانهای دیگر و صادرات آن از
اســتانهایی نظیر کرمان دانست.وی گفت :ارزش
صادرات پسته کشور پارســال  ۱.۲میلیارد دالر و
ارزش صادرات پســته استان  ۶۰میلیون دالر ثبت
شده است.جنتی با بیان اینکه سال گذشته به دلیل
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مدیرعامل اتحادیه سراسری
مرغ تخمگذار ۲۰ :هزار تن
تخممرغ صادر شد

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار گفت:
حدود  ۲۰هزار تــن تخممرغ در مــدت  ۶ماه به
کشورهای هدف عراق ،افغانستان ،عمان و قطر صادر
شده است .رضا ترکاشوند روز سهشنبه در گفت و
گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه صادرات
تخممرغ به کشورهای عمان و قطر به صورت موردی
انجام می شود افزود :فرایند صادرات برای حمایت
از تولیدکنندگان داخلی و همچنین مدیریت بازار
انجام می شود.وی اظهارداشــت :طی هفته های
اخیر که با افزایش نرخ تخم مــرغ در بازار داخلی
مواجه شدیم که به همین دلیل نسبت به مدیریت و
محدودیت صادرات این محصول اقدام شد و اکنون
به دلیل وضعیت مناسب بازار داخلی به طور مجدد
صادرات این محصول به روال عادی بازگشته است.
گوید :تالش
مدیر عامل اتحادیه مرغ تخمگذار می
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ما مدیریت بازار تخم مرغ است تا با ادامه صادرات
نیز تنشــی در بازار داخلی این محصول رخ ندهد.
به گفته وی ،طبق مصوبه تنظیــم بازار قیمت هر
کیلوگرم تخم مرغ هفت هزار و  ۷۴۰تومان است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار تصریح
کرد :این درحالیست که اواخر هفته گذشته قیمت
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هر کیلوگرم تخم مرغ به طور متوسط به هفت هزار
و  ۲۰۰تا هشت هزار تومان در نوسان بود.وی اضافه
کرد :امروز متوســط قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ
درب مرغداری های کشور حدود هفت هزار و ۷۵۰
تومان است.ترکاشوند گفت :همچنین برای تنظیم
بازار تخم مرغ نیــز تفاهم نامه ای با میادین میوه و
تره بار و فروشگاه های زنجیره ای منعقد کرده ایم
تا با تامین تخم مرغ این گروه با نرخ های مصوب ،
این محصول با نرخ مناسب به دست مردم برسد.وی
ادامه داد :براساس این تفاهم نامه هر شانه تخم مرغ
 ۳۰تایی با نرخ  ۱۸هــزار و  ۲۰۰تومان از اتحادیه
خریداری و با نرخ  ۱۹هزارتومان به فروش می رسد.
دوره نگهداری مرغ تخمگذار به  ۱۱۰هفته
رسید
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخمگذار
به ظرفیت باالی تولید تخم مرغ کشور اشاره کرد
و افــزود :اکنون برای افزایــش تولید ،حمایت از
تولیدکنندگان دوره نگهداری مرغ تخمگذار را از
 ۹۰هفته بــه  ۱۱۰هفته افزایش دادهایم ،تا ضرر
کمتری متوجه تولیدکنندگان شود.به گفته وی،
طبق این بخشنامه تولیدکنندگان می توانند مرغ
تخمگذار خود را تا اوایل اسفندماه نگهداری کنند.
واحدهای مرغ تخمگذار عاری از ویروس
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان
ترکاشوند تصریح کرد :در بحث آنفلوانزای فوق
حاد پرندگان نیز با وجود فصل سرما تاکنون هیچ
واحد مرغ تخمگذاری دچار مشکل نشده است و
تمامی واحدها پاک از این ویروس هستند.

مجری طرح زیتون عنوان
کرد :پیشبینی افزایش ۲۰
درصدی تولید روغن زیتون /عبور
تولید از  ۸هزارتن

مجری طــرح زیتون وزارت جهاد کشــاورزی
پیش بینی کرد :میزان تولید روغنزیتون در سال
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جاری با افزایش  ۲۰درصدی از ۷هزار تن در سال
گذشته به ۸هزار و ۴۰۰تن برسد.
به گزارش صنعت غذا و کشــاورزی به نقل از
وزارت جهاد کشاورزی،سید رحمت اله پریچهر در
اولین گردهمایی «باشگاه تولیدکنندگان زیتون
بیش از  ۵تن در هکتار» با اشــاره به این که در
حال حاضر بالغ بر ۹۲هــزار هکتار باغ زیتون در
کشور وجود دارد ،اظهار کرد :امسال ۱۲۰هزار تن
زیتون در کشور تولید شده که این میزان تولید
نسبت به سال گذشته ۲۰درصد رشد دارد.
وی پیشبینی کرد :میزان تولید روغنزیتون در
سال جاری با افزایش  ۲۰درصدی از ۷هزار تن در
سال گذشته به ۸هزار و ۴۰۰تن برسد.
پریچهر ،افزایش عملکرد در واحد ســطح را از
برنامه های افزایش تولید زیتون در کشور عنوان
کرد و افزود :باشگاه تولیدکنندگان زیتون بیش
از  ۵تن در هکتار ،به همین منظور و در راستای
ارتقای بهرهوری و گســترش باغداری اقتصادی
تشکیلشده اســت و از تمامی استانهای کشور
برای معرفی تولیدکنندگان برتر دعوت شده تا
تولیدکنندگان نمونه خود را در این زمینه معرفی
کنند.
مجری طــرح زیتون وزارت جهاد کشــاورزی
افــزود :اســتفاده از عوامل تولید با اســتفاده از
دانــش بومــی تولیدکننــدگان و ارج نهادن به
تولیدکنندگان برتر از دیگر اهداف تشــکیل این
باشگاه بوده است.
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مدیــرکل دفتر امــور محصــوالت علوفهای و
جالیزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه اوج
برداشــت محصول گوجهفرنگی در فصول سرد
سال در بهمن ماه اســت ،گفت :از نیمه دوم آذر
تا  ۱۵دی ماه به تدریج شاهد افزایش تولید این

محصول و کاهش قیمــت آن خواهیم بود ،البته
همه این مــوارد منوط به شــرایط آب و هوایی
مساعد است.
حســین اصغری در گفتوگو با ایسنا ،درباره
دالیــل گرانی شــدید قیمــت گوجهفرنگی در
هفتههای اخیر و وضعیــت قیمت این محصول
در آینده ،اظهار کرد :سبزی و صیفی در کشور به
صورت چهار فصل تولید میشود اما تولید چهار
فصل به معنای آن نیست که تولیدات در پاییز به
اندازه تابستان است.
وی ادامــه داد :شــرایط اقلیمی بــرای تولید
گوجهفرنگی در فصل پاییــز خصوصا در آبان و
آذر ،در سختترین شرایط خود قرار میگیرد و
به همین علت سطح زیر کشت این محصول در
کشور در این دو ماه نسبت به ماههای دیگر ،کمتر
و به تبع آن تولید هم کمتر میشود.
مدیــرکل دفتر امــور محصــوالت علوفهای و
جالیزی وزارت جهاد کشــاورزی افــزود :تولید
گوجهفرنگی در پاییز در چهار اســتان بوشــهر،
خوزســتان ،سیستان و بلوچســتان و هرمزگان
در ســطح  ۳۲۵۰هکتار با تولیــد  ۱۳۵هزار تن
برنامهریزی شده که مطابق برنامه نیز عمل شده
اســت .به عبارت دیگر امکان تولید بیش از این
مقدار هم وجود ندارد ،زیرا سرما به ما اجازه کشت
و کار نمیدهد .از طرفی تولید زمستانه نیز از چند
روز آینده شروع خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد :در فصل زمســتان در
اســتانهای بوشــهر ،جنوب کرمان ،سیستان
و بلوچســتان ،فارس و هرمزگان در ســطح ۲۱
هزار و  ۷۰۰هکتار ،یک میلیــون و  ۲۰هزار تن
گوجهفرنگی تولید خواهد شــد و این در حالی
است که متوســط  ۱۸۰هزار تن مصرف ماهیانه
تازهخــوری آن وجود دارد ،امــا یک میلیون تن
گوجهفرنگی در این سه ماه تولید خواهد شد که
در حد قابل توجهی بیشتر از مصرف آن است.
کاهش  ۱۲.۵درصدی قیمت گوجهفرنگی
اصغری با تاکید بر اینکه بــا افزایش تولید در
زمســتان با کاهش قیمــت گوجهفرنگی مواجه
خواهیم شد ،گفت :امروز (دوشنبه  ۱۸آذر ماه)
نسبت به دیروز گوجهفرنگی سر زمین  ۸درصد و
در میدان میوه و ترهبار  ۱۲.۵درصد کاهش قیمت
داشته است .باید در نظر داشــت چون افزایش
قیمت به تدریج اتفاق افتاده است ،کاهش قیمت
نیز به تدریج رخ میدهــد .البته مبنای صحبت
ما میدان میوهوترهبار مرکزی تهران و غرفههای
تحت نظارت شهرداری است؛ زیرا آنها از قیمت

محصوالت از جمله گوجهفرنگی گزارش رسمی
میدهند.
مدیــرکل دفتر امــور محصــوالت علوفهای و
جالیزی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد :موضوع
بعدی حائز اهمیت در خصوص بازار گوجهفرنگی،
تفاوت قیمت سر زمین و خردهفروشیها است که
مسئولیت قیمتگذاری آنها زیر نظر صنفهای
مربوط به خــود و وزارت بازرگانی اســت .امروز
(دوشــنبه  ۱۸آذر ماه) قیمت گوجهفرنگی سر
زمین در استانهای فارس ،خوزستان و بوشهر،
متوســط  ۶۰۰۰تومان اســت کــه  ۷.۷درصد
نســبت به دیروز ارزانتر شــده است .همچنین
گوجهفرنگــی در میدان میــوه و ترهبار مرکزی
تهران متوســط به قیمت  ۷۰۰۰تومان فروخته
میشود .در میدان قزلقلعه و میادین شهرداری
هم این محصول  ۸۰۰۰تومان قیمتگذاری شده
است .این تفاوت قیمت سر زمین و آن چیزی که
به دست مصرفکننده میرســد ،گاهی بیش از
 ۲.۵برابر است.
وی در پایان با بیان اینکه براســاس متوسط
مصرف کشــور ،صادرات محصــوالت و مصرف
صنایع تبدیلی رب و سس و درصدی از ضایعات؛
سالیانه شش میلیون تن گوجهفرنگی در کشور
تولید میشود ،خاطرنشان کرد ۱۴۰۰ :هکتار از
گوجهفرنگی آماده عرضه در استان بوشهر را هفته
گذشــته تگرگ از بین برد و مــدت زمانی طول
خواهد کشید تا آن زمینهای کشاورزی دوباره
محصول دهند.
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وعده نزولی شدن قیمت
گوجهفرنگی در روزهای آینده

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

معاون گمرک خبر داد :آغاز
ترخیص  ۵۶هزار تن برنج از
گمرک /مشکل کاغذهای وارداتی
حل شد

معاون گمرک ،از آغاز تشــریفات ترخیص ۵۶
هزار تن برنج از گمرک بندر شــهید رجایی خبر
21

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

داد و گفــت :موانع مربوط بــه ترخیص کاغذ از
گمرکات نیز حل شــده و در روزهــای آینده ،به
تدریج ترخیص خواهد شد.
به گــزارش صنعت غذا و کشــاورزی به نقل از
گمرک ایران ،مهرداد جمال ارونقی اظهار داشت:
در حال حاضــر ۶۲ ،هزار کانتینــر انواع کاال در
گمرک بندر شهید رجایی موجود است که از این
میزان ،مقدار  ۲میلیون تن انواع کاالهای اساسی
است و بیش از  ۲میلیون تن نیز به کاالهای غیر
اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی و کاالهای
واسطه ای اختصاص دارد.
معاون فنی و امــور گمرکی گمرک ایران ادامه
داد :مشکالت مربوط به ترخیص برنج ،با مساعدت
سازمان استاندارد برطرف شده و طبق آخرین آمار
مقدار  ۵۶هزار تن انــواع برنج به گمرک اظهار و
تشریفات گمرکی این مقدار برنج در حال انجام
اســت و از گمرکات مشــکلی در این خصوص
گزارش نشــده و به زودی این محموله ها روانه
بازار خواهد شد.
وی در رابطه بــا آخرین وضعیــت کاغذهای
وارداتی هم گفــت :موانع مربوط به واردات کاغذ
نیز در جلسه ای در وزارت صنعت ،معدن و تجارت
بررسی و برطرف شد و محموله های کاغذ نیز طی
چند روز آینده ترخیص خواهد شد.

دولت تصویب کرد /صدور
مجوز واردات موز ،آناناس و
انبه در ازای صادرات سیب درختی

دولت در مصوبه ای واردات موز ،انبه و آناناس در
ازای صادرات سیب درختی را تا پایان سال جاری
مجاز اعالم کرد.
بــه گــزارش صنعــت غــذا و کشــاورزی
(اگروفودنیوز)؛ به نقل از وزارت جهاد کشاورزی،
براساس مصوبه دولت واردات موز ،انبه و آناناس
تا پایان ســال  ۱۳۹۸صرفاً از محــل اظهارنامه
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صادراتی سیب درختی مجاز است.
عصر یکشنبه در جلسه هیات وزیران به ریاست
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی
رئیــس جمهوری ،دولــت با توجه بــه ضرورت
حمایت از صادرات یک و نیم میلیون تن ســیب
درختی مازاد و با هدف تشویق صادرکنندگان این
محصول ،مصوب کرد واردات انبه و آناناس تا پایان
ســال  ۱۳۹۸صرفاً از محل اظهارنامه صادراتی
سیب درختی مجاز است.
تولید ســیب درختی در ســالجاری حدود ۴
میلیون تن با  ۳۶درصد رشــد نســبت به سال
گذشته عنوان می شود.

رویداد ملی ایدهبازار خوراک
و نوشیدنی برگزار می شود

سومین رویداد ملی ایدهبازار خوراک و نوشیدنی
با شعار “فناوری ســامت ،اقتصاد دانشبنیان و
توسعه سالمت ملی” طی بهمن ماه امسال برگزار
میشود.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی
این رویداد با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،سازمان
غذا و دارو ،دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات
بهداشتی درمانی شهید بهشتی و بخش خصوصی
در محل دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد
شد.
هــدف از برگزاری ایــن رویداد ،شناســایی و
همســو کردن ظرفیتهای ناشناخته ،در جهت
Foodو اقتصاد
ســامت
حل مسائل موجود در حوزه
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کشور است.
ایدهبازار خوراک و نوشــیدنی در تالش است
با شناســایی ایدهها و طرحهــای برتر این حوزه
و هدایت آنها به ســمت جامعه سرمایهگذاران
کشــور ،با حمایت مادی و معنوی طرحها و در
راستای تجاریسازی آنها ،گامی مؤثر در مسیر
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ارتقای سالمت و اقتصاد غذایی کشور بردارد.
ایدهبازار امیرکبیر به عنوان کارگزار رسمی دفتر
توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت ،مسئولیت
شناسایی و راهنمایی طرحها به کمیته غذای این
دفتر را برعهده دارد.
وزارت علــوم ،تحقیقات و فناوری ،ســازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشــاورزی ،انجمن
صنایع غذایی ،ستاد گیاهان دارویی و طب سنتی،
اتاق تعاون ایران و بخش خصوصی کشور ،حامیان
این رویداد هستند.

رئیس سازمان توسعه
تجارت :درباره مهلت بازگشت
ارز صادرات محصوالت کشاورزی
تصمیمگیریمیشود

حمید زادبوم ،رئیس ســازمان توسعه تجارت
در آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان
همدان ،درباره تصمیم جدید وزارت صنعت برای
بازگشت ارز به کشور گفت :بهزودی تصمیمهای
خوبی توسط وزیر صنعت برای مدتزمان بازگشت
ارز حاصل از صادرات محصوالت کشاورزی در نظر
گرفته میشود.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه
برای تصاحب رقم یکصد میلیارد دالر صادرات
به کشــورهای همســایه هدفگــذاری کردیم،
گفت :سال گذشــته  ۲۴میلیارد دالر صادرات به
کشورهای همسایه داشتیم و امسال برای ارتقای
این رقم به یکصد دالر عزم خود را جزم کردهایم.
حمید زادبوم آیین تجلیــل از صادرکنندگان
برگزیده اســتان همدان افزود :با نگاهی به سبد
وارداتــی کشــورهای همســایه میتوانیم برای
تصاحب بخش زیادی از این ســبد برنامهریزی
کنیم.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به
جایگاه صادرکنندگان گفت :وارد کردن ارز توسط

اخبار

آن در گمرک رسوب کرده است.
وی ادامه داد :از ابتــدای ماهجاری مجوز ثبت
سفارش واردات برنج صادر شد ،اما به دلیل رسوب
برنجهای وارداتی در گمرک تا روز گذشته ثبت
سفارش انجام نگرفت.
کشاورز از آغاز ثبت ســفارش واردات برنج از
امروز خبر داد و گفت :شــب گذشته با مسئوالن
مربوطه در وزارت صنعت ،معدن و تجارت جلسه
مشترک برگزار شد که بر اساس آن از امروز ثبت
سفارش واردات برنج آغاز میشود.
وی اضافه کرد :تــا همین لحظه نیز تاخیر  ۲تا
 ۳ماهه در ثبت سفارش واردات داشتهایم و تمام
تالشمان این است که تا شــب عید نیاز بازار را
تامین کنیم.
دبیر اجرایی انجمــن واردکنندگان برنج ایران
میزان نیاز برای تامین بازار شب عید و جلوگیری
از نوسان قیمت را  ۵۰۰هزار تن عنوان کرد.
کشاورز همچنین از قول دستگاههای مربوطه
برای تامین و تخصیص به موقع ارز برای واردات
برنج خبر داد.

یک مقام مسوول در ستاد تنظیم بازار اظهارات
رییس اتاق اصناف تهران مبنــی بر مجاز بودن
افزایش چهار درصــدی قیمتها به دلیل اصالح
قیمت بنزیــن را رد کرده و نســبت به هرگونه
گرانفروشی و افزایش خودســرانه قیمتها به
تولیدکنندگان و تامینکنندگان کاال ،هشدار داد.
قاســم نوده فراهانــی – رییس اتــاق اصناف
تهران – در حاشیه پنجمین اجالس فصلی اتاق
اصناف ایران در گفتوگو بــا خبرنگاران ،اظهار
کرد ”:حمل و نقل کاالها بیشتر با گازوئیل است
که گران نشده اســت ،با این وجود قیمت بنزین
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اظهارات اصناف مبنی بر
مجاز بودن افزایش  ۴درصدی
قیمتها رد شد

سهمیهای  ۵۰درصد افزایش داشته است و ممکن
است فعاالن صنفی و تاجران بار خود را با کامیون
یا وانتی حمل کنند و کرایه بیشتری بپردازند.
این فعاالن اقتصادی نباید افزایش کرایه را روی
هر کاال اضافه کنند ،بلکه باید کل افزایش قیمت
حمل و نقل را تقســیم بر همه کاالها کنند که
محاسبات نشــان میدهد نهایت افزایش قیمت
قابل پذیرش چهار درصد خواهد بود ،اما بیشتر
از این پذیرفته نمیشود… افزایش قیمت چهار
درصدی از همین االن میتواند اعمال شود”.
در واکنش به این اظهارات یک مقام مســوول
در ستاد تنظیم بازار در گفتوگو با ایسنا ،گفت:
اظهارات رییس اتاق اصناف تهران مبنی بر مجاز
بودن افزایش چهار درصدی قیمتها نادرســت
بوده و رد میشــود.وی با بیان اینکه پیش از این
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
ابالغ کرده و اخیرا نیز مصوبه آن تمدید شده که
بدون اجازه سازمان حمایت کسی اجازه افزایش
قیمتها را ندارد ،خاطرنشان کرد :در این رابطه
هیچ تصمیمی راجع به افزایش قیمت کاال گرفته
نشده اســت و بدون بررسی ســازمان حمایت و
موافقت ســتاد تنظیم بازار ،هیچ تولیدکننده و
تامین کننــدهای حق افزایش قیمــت کاالها را
ندارد.این مقام مســوول در ســتاد تنظیم بازار
درباره اظهارات رییس اتاق اصناف تهران مبنی بر
مجاز بودن افزایش چهار درصدی قیمتها ،اظهار
کرد :اصناف هر پیشنهادی دارند باید به سازمان
حمایت اعالم کنند تا بررسی و تصویب شود و تا
پیش از آن هیچ کس حق افزایش قیمت ندارد.
وی در پاسخ به اینکه رییس اتاق اصناف تهران
گفته از همین االن میتوانند چهار درصد افزایش
قیمت را اعمــال کنند ،تاکید کــرد :با هرگونه
افزایش قیمت خودســرانه به جرم گرانفروشی،
برخورد تعزیراتی میشود.
پویش “بدون درج قیمت نخرید” راه افتاد
این مقام مسوول در ستاد تنظیم بازار همچنین
از راه افتادن پویش “بــدون درج قیمت نخرید”
خبر داد و خاطرنشــان کرد :این پویش فعال در
استانهای خراسان شمالی و خراسان رضوی راه
افتاده که از همه مردم میخواهیم به آن بپیوندند
و از مغازهها و فروشــگاههایی که قیمت را روی
کاالهــا درج نکردهاند ،خرید نکننــد.وی ادامه
داد :از نظر ما هر فروشــگاهی که قیمت کاال را
درج نکند ،نیت گرانفروشــی دارد ،با این حال
ما مراکز فروشگاهی متعدد عرضه کاال داریم و از
مردم میخواهیم فقط از مراکزی که درج قیمت
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این فعاالن اقتصادی بسیار ارزشمند است.
زادبوم با اشــاره به اینکــه  ۷۰درصد واردات
کشورمان کاالهای واسطهای است گفت :صادرات،
خونی در شــریان تجارت خارجی ما است و اگر
صادرات و ارزآوری نباشد قادر به خرید کاالهای
موردنیاز صنایع نیستیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت افزود :کنترلهای
وارداتی و صادراتی اعمال شــده در یک ســال
گذشته برای کشور ضروری بوده و این تصمیمها
اگرچه عاری از مشکالت نیست اما برای تنظیم
وضعیت کشور ضروری است.
او با تأکید بر اینکه از بازرگانان کشور حمایت
میکنیم ،گفت :تجار نیز باید رفتارهای انقالبی
داشــته و به قوانین و تصمیمهای دولت احترام
بگذارند.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت از تصمیم
جدید این وزارتخانه برای بازگشــت ارز کشــور
گفت :بهزودی تصمیمهای خوبی توســط وزیر
صنعت ،معدن و تجارت برای مدتزمان بازگشت
ارز حاصل از صادرات محصوالت کشــاورزی در
نظر گرفته میشود.
زادبوم با بیــان اینکه صــادرات و ارزآوری در
شــرایط کنونی دشوار اســت تأکید کرد :توجه
همگانی به سمت صادرات غیرنفتی است و باید
در این حوزه همت بیشتری داشته باشیم.
او با اشــاره به فرمایش رهبر معظم انقالب که
تحریمها دائمی اســت افزود :انــرژی و ظرفیت
تولیدکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی به دولت
دلگرمی میدهد.
رئیس سازمان توســعه تجارت به برندسازی و
یکپارچهســازی واحدهای تولیدی تأکید کرد و
افزود :صنایع خرد و تولیدکنندههای پراکنده را در
صورت تجمیع و یکدست شدن حمایت میکنیم.
آغاز ثبت ســفارش واردات برنج از امروز /هنوز
یک سوم از برنجهای خارجی در گمرک رسوب
کرده است
دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان برنج ایران از
آغاز ثبت سفارش واردات برنج از امروز خبر داد
و گفت :نیاز بــه واردات  ۵۰۰هزارتن برنج برای
تامین بازار شب عید داریم.
مسیح کشاورز در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی
ایلنا با بیان اینکه به دلیل مشکالت ارزی همچنان
یک سوم برنجهای وارداتی در گمرک رسوب کرده
است ،اظهار کرد :میزان برنج وارداتی که به دلیل
عدم تخصیص ارز در گمرک مانده بود  ۱۸۰هزار
تن بود که همچنان  ۶۰هزار تن معادل یک سوم
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ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

کردهاند ،خرید کنند.این مقام مســوول در ستاد
تنظیم بازار خاطرنشــان کرد :درج قیمت کاال از
گرانفروشی و نوســان قیمتها جلوگیری کرده
و کمک میکند که قیمتها به ثبات برســد.وی
تاکید کــرد :طبق ابالغ صــورت گرفته از این به
بعد بازرسان سازمان حمایت ،اصناف و تعزیرات؛
در هر مغازه و فروشــگاهی کــه قیمتها را درج
نکند ،به اضافه تخلف عــدم درج قیمت ،تخلف
گرانفروشی نیز در پرونده آنها ثبت میشود.

بازرس بنکداران مواد غذایی:
آخرین جزئیات بازار اقالم
اساسی /کاالهای سبد خانوار باید از
مالیات بر ارزش افزوده معاف باشد

حقیقت گفــت :صنایع از دولتمــردان انتظار
میرود که کاالهای ســبد خانــوار از مالیات بر
ارزش افزوده معاف شوند.حقیقت بازرس اتحادیه
بنکداران مواد غذایی در گفــت و گو با خبرنگار
صنعت ،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه
خبرنگاران جوان ،درباره آخریــن تحوالت بازار
اقالم اساسی اظهار کرد :هم اکنون قیمت حبوبات
و شکر نسبت به هفته گذشته به سبب اختصاص
نیافتن ارز نیما به واردات و بوروکراسیهای اداری
با نوساناتی در بازار روبرو شده است.وی از افزایش
 ۱۵تا  ۳۰درصدی قیمت حبوبات در بازار خبر داد
و گفت :قیمت مابقی اقالم اساسی در بازار از ثبات
نسبی برخوردار اســت.حقیقت با اشاره به دالیل
گرانی شــکر در بازار بیان کرد :هم اکنون قیمت
شــکر از  ۴هزار و  ۴۰۰تومان بــه  ۴هزار و ۶۰۰
تومان در عمده فروشیها افزایش یافته که علت
گرانی را باید در شــایعه مالیات بر ارزش افزوده
جست و جو کرد.
ثبات قیمت برنج ایرانی در بازار
بازرس اتحادیه بنکداران مــواد غذایی درباره
آخرین تحوالت بازار برنج بیــان کرد :بازار برنج
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هندی و پاکســتانی به دلیــل ممنوعیت فصلی
واردات افزایش یافته اســت ،هر چند در شرایط
فعلی مقداری برنج در گمرک ترخیص شده ،اما
بازار به طور کامل اشباع نشده است.وی با اشاره
به اینکه قیمت برنج هندی از  ۷هزار تا  ۷هزار و
 ۳۰۰تومان به یکبــاره به باالی  ۹هزار تومان در
بازار رســید ،بیان کرد :تا قبل آزادسازی برنج از
گمرک ،قیمت برنج پاکستانی به  ۱۲تا  ۱۳هزار
تومان در بازار رســید و حال باید منتظر ماند و
دید که با اشباع بازار قیمت به کدام سمت و سو
میرود.این مقام مسئول با اشاره به اینکه قیمت
برنج ایرانی در بازار نوسان چندانی نداشته است،
بیان کرد :هم اکنون حداکثر قیمت هر کیلو برنج
هاشمی طارم در عمده فروشیها  ۲۲هزار تومان
اســت که با احتســاب  ۱۰تا  ۱۲درصد سود در
خرده فروشیها باید عرضه شود.حقیقت با انتقاد
از دریافــت مالیات بر ارزش افــزوده از کاالهای
اساســی گفت :با توجه به زمزمههــای دریافت
مالیات برارزش افزوده از شکر و تاثیری گذاری آن
در بسیاری از صنایع از دولتمردان و نمایندگان
مجلس تقاضا داریم که نگذارند معافیت مالیاتی
از سبد خانوار حذف شود.

رئیس اتاق کرج در دیدار با
سفیر و رایزن اقتصادی اتریش
در تهران :تجارت غذای حالل در
اروپا را از طریق اتریش توسعه
میدهیم

اتاق کرج با
در جریان نشســت هیات رئیســه
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سفیر اتریش در تهران و رایزن اقتصادی سفارت
این کشور ،رئیس اتاق کرج ضمن اعالم استقبال
از ســرمایهگذاری مشــترک فعــاالن اقتصادی
اتریش در صنعت غــذای حالل اســتان البرز،
اتریش را پل ارتباطی مناسبی با توسعه تجارت
محصوالت حالل ایران در اروپا دانســت.رئیس
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی کرج از
اتریش بهعنوان پل ارتباطی مناسب برای توسعه
تجارت محصوالت حالل کشــورمان به سراسر
اروپا نام برد و گفت :توسعه تجارت از این طریق
در دســتور کار قرار گرفته است.رحیم بناموالیی
در نشســت هیات رئیســه اتاق کرج با سفیر و
رایزن اقتصادی اتریــش در تهران ،افزود :فعاالن
اقتصادی اتریش از ســرمایهگذاری مشترک در
تولید انواع محصوالت غذایــی حالل و صادرات
این محصوالت با نشان ملی و بینالمللی استقبال
کردهاند.او ادامه داد :مشارکت با واحدهای تولید
خارجی با سه هدف رفع مشکالت فرایند تولید،
بهروز شــدن ماشــینآالت واحدهــای تولیدی
و مشــارکت در تولید با هدف حضــور فعال در
بازارهای منطقه از جمله برنامههای اتاق بازرگانی
البرز اســت.بناموالیی گفت :البرز با بیش از سه
هــزار و پانصد واحد صنعتی یکــی از قطبهای
صنعتی مهم کشور محسوب میشود و این استان
در بخشهای مختلف از جمله تولید محصوالت
دارویی ،بهداشتی ،غذایی ،نساجی و نیز ساخت
قطعات خودرو و کشــاورزی دارای ظرفیتهای
مناسبی است و میتواند در رقابتهای بینالمللی
حرفهای خوبی برای گفتن داشته باشد.او افزود:
تولیدکنندگان استان البرز امروز در تولید بسیاری
از کاالها در رتبههای اول تا سوم کشور قرار دارند
و بخش زیادی از نیاز کشور در این استان تولید و
راهی بازار مصرف میشود.به گفته او استان البرز
در کنار تولید ،در حوزه خدمات مهندسی از جمله
در بخشهای ساختمان و مشاوره صنعتی نیز از
ظرفیتهای خوبی برخوردار است و آمادگی ارائه
این خدمات در داخل و خارج از کشور وجود دارد.
بناموالیی تصریح کرد :در بحث تجارت خارجی
قابلیتهای خوبی در منطقه ویژه اقتصادی داریم
و برای ســاماندهی کارگو ســنتر از همکاری و
مشارکت شرکتهای اتریشی استقبال میکنیم.
رئیس اتاق کرج ،از منطقه ویــژه اقتصادی پیام
بهعنوان یکی از مزیتهای ویژه اســتان البرز نام
برد و گفــت :ب رأی انعقاد قــرارداد با برقراری
خطوط هوایی با کشــورهای مختلــف از جمله
اتریــش جهت انتقال کاالهای تجــاری از جمله
گوشت ،گل و گیاه و انواع میوه و سبزی آمادگی
داریم.اشتفان شلتس ،سفیر اتریش در تهران نیز
در این نشســت ،عملکرد بخش تولید و صادرات
این استان را بیانگر حرکت در مسیر اجرای اقتصاد
مقاومتی موردنظر رهبــر معظم انقالب توصیف
کرد.او هدف از ســفر به البرز و سایر استانهای

اخبار
ایران را مذاکره و گفتگو با نیروی مولد و کاردان
اتاقهای بازرگانی برای توسعه مناسبات اقتصادی
دو کشور ذکر کرد.ســفیر اتریش در ایران گفت:
اتریش کشــوری کوچک امــا دارای اقتصادی
غنی است و جزء  ۱۲کشــور مرفه دنیا محسوب
میشود و این مهم حاصل تالش بنگاه اقتصادی
کوچکی و بزرگی اســت که  ۹۰در صد صنعت
اتریش را در برمیگیرد.شــلتس افزود :بهمنظور
توسعه همکاریهای تجاری و اقتصادی با فعاالن
اقتصادی ایران برنامهریزی و شبکهســازی را در
دســتور کار قرار دادهایم و به دنبال آن هستیم
تا ضمن ارتباط نزدیک بــا بنگاههای اقتصادی
بستر را برای مشارکت و سرمایهگذاری در ایران
فراهم کنیم.
او تحریمهای تحمیلی به ایــران را ناعادالنه و
بهدوراز انصاف دانست و گفت :در روابط اقتصادی
با ایران به دنبال رفع مشــکالت ناشــی از این
تحریمها هستیم.
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آینده به تعادل برسد.اما اواخر هفته جاری بارش
تگرگ در مناطق بوشــهر ،کنگان و … به تولید
گوجه فرنگی ،فلفل و برخی دیگر از صیفی جات
خسارت شدیدی وارد کرده است.وی اضافه کرد:
مردم نیز باید به تعادل بازار کمک کنند وقتی که
فصل محصولی تمام شــده و عرضه آن کم است
مردم هم میزان مصــرف و خرید خود را کاهش
دهند.رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی
کشور ادامه داد :گوجه فرنگی محصولی نیست
که مردم نتوانند از مصرف آن چشم پوشی کنند؛
باید صبر کرد تا قیمت ها منطقی شود.نورانی با
بیان اینکه عرضه گوجه فرنگی نسبت به روزهای
گذشته بیشتر شده اســت ،گفت :گوجه گلخانه
مثل گوجه بوته ای نیســت که یکــروزه تولید و
عرضه آن زیاد شود و این مساله بستگی به تاریخ
کشت دارد ضمن اینکه امسال سرمای زود رس و
بارش برف و باران به محصول فضای باز خسارت
وارد کرد که همین مساله باعث کاهش عرضه و
چالش در بازار شده اســت.وی با اشاره به اینکه
برداشت گوجه گلخانه ای از آذرماه شروع می شود
و از ماه دی به اوج می رســد ،ادامه داد :در دی و
بهمن محصول جنوب وارد بازار می شود.نورانی
درباره اینکه آیا صــادرات از دالیل گرانی گوجه
فرنگی است؟،گفت :صادرات به پاکستان به دلیل
باال بودن قیمت گوجه ایرانی هنوز آغاز نشــده و
آنها منتظر کاهش نرخ این محصول هســتند تا
واردات را شروع کنند.
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رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با بیان
اینکه بارش تگرگ خسارت شــدیدی به تولید
گوجه در مناطق جنوب وارد کرده است،از مردم
خواست در مصرف این کاال صرفه جویی و کمتر
اقدام به خرید آن کنند.سید رضا نورانی در گفتگو
با خبرنگار مهر با بیان اینکه قیمت گوجه فرنگی
نسبت به دو هفته قبل کاهش یافته است ،گفت:
دو هفته قبل قیمت این محصول حدود  ۱۴تا ۱۵
هزارتومان بود اما در حال حاضر نرخ آن بین  ۸تا
 ۱۰هزارتومان متغیر است ضمن اینکه پیش بینی
می شد قیمت گوجه فرنگی طی یک الی دو هفته

دالالن چینی در قالب
ت زعفران کشور را به
توریس 
یغمامیبرند

یک عضو شــورای ملی زعفران گفت :دالالن
چینی در قالب توریست با استقرار در مغازههای
شهرهای بزرگ تولید زعفران مانند مشهد بدون
پرداخت عوارض و مالیات اقدام به خرید زعفران
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رئیس اتحادیه ملی
محصوالت کشاورزی :خسارت
شدید تگرگ به تولید گوجه در
جنوب/مردم خریدشان را مدیریت
کنند

ایرانی با قیمتهای پایین در حجم باال میکنند
و معلوم نیســت این حجم از زعفــران چگونه از
کشور خارج میشــود.علی حسینی در گفتوگو
با خبرنگار ایلنا با بیان اینکــه بینظمی در بازار
زعفران پای دالالن خارجی را بیش از گذشــته
به بازار این محصول باز کرده اســت ،اظهار کرد:
در گذشــته دالالن خارجی به طور پنهان اقدام
به دخالت در بازار زعفران میکردند ،اما در سال
جاری بدون هیچ ابایی در بازار ظاهر شدهاند.وی
ادامه داد :امسال بیش از سالهای گذشته شاهد
حضور بیپرده دالالن چینــی در بازار زعفران و
دخالت آنها در قیمتگذاریها هستیم.حسینی
با تاکید بر اینکه دالالن چینی در قالب توریست
وارد کشور شده و در مغازههای شهرهای بزرگ
عرضه کننده زعفران مســتقر میشوند ،افزود:
آنهــا آنچنان در بازار زعفران احســاس امنیت
میکنند که فقط در مغازههای شهر مشهد روزانه
 ۲۰۰تا  ۵۰۰کیلوگرم از این محصول را خریداری
میکنند.به گفته وی؛ دالالن چینی مبلغی را به
صورت کارمزد به مغازهداران داده و زعفران را با
قیمت پایین و غیرمنصفانه از کشاورزان میخرند.
حســینی دلیل تمایل کشــاورزان برای فروش
محصول خود به دالالن چینی را پرداخت نقدی
بهای محصــول عنوان کرد و افــزود :هر دالالل
چینی مســتقر در مغازهها تعــداد زیادی کارت
بانکی دارد که بهای محصول را به محض دریافت
به صورت نقدی پرداخت میکند.حسینی دلیل
این اتفاق را بینظمی در بازار این محصول مهم و
مزیتدار کشور دانست.وی در پاسخ به این پرسش
که آیا حضور ســازمان مرکزی تعاون روستایی
به عنوان بــازوی دولتی در نظم بخشــیدن به
بازار زعفران نتیجه نداشــته است ،گفت :تعاون
روستایی زعفران را با قیمت مناسب از کشاورزان
خریداری میکند ،اما پرداخت بهای آن با تاخیر
انجام میشــود در حالی که با توجه به شــرایط
اقتصادی ،کشاورزان نیازمند دریافت نقدی بهای
زحمات خود هستند.حســینی قیمت خرید هر
گرم زعفران توسط تعاونی روســتایی را  ۸هزار
و  ۲۰۰تا  ۱۰هزار و  ۵۰۰تومان عنوان کرد.این
عضو شــورای ملی زعفران با بیان اینکه دالالن
چینی در حــال پس زدن تجــار واقعی زعفران
هســتند ،گفت :تجار عالوه بر پرداخت عوارض
باید مالیات نیز پرداخت کنند ،اما دالالن چینی
بدون پرداخت آنها محصول را خریداری و بدون
داشــتن کارت بازرگانی از راههای غیرقانونی از
کشور خارج میکنند.
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ماهنامه صنعت غذا
بررسی میکند:

راهکارهای

جلب اعتماد
مصرف کننده

به کاالهای داخلی

در هنگام خرید کاال آیا تنها نام شرکت و عالمت تجاری
مورد مالک قرار میگیرد یا اطالعاتی که فروشنده ارائه
میدهد کافی اســت و نام تولیدکننده کاال خیلی مهم
نمیباشد؟طبق تعریف ،اعتماد تکیه گاهی است به واسطه
یک فرد ،گروه یا شــرکت ،با توجه به وظیفه داوطلبانه
پذیرفته شده برای به رسمیت شــناختن و حمایت از
حقوق و منافع همه افراد درگیر در یک تالش مشترک
یا تبادل اقتصادی میباشد.در اعتماد به فروشنده ،عوامل
صالحیت فروشنده ،فنون فروش ،مشــتری مداری و
تخصص در ارتباط میباشد و در اعتماد به تولیدکننده،
عوامل کیفیت محصول ،خدمات به مشــتری ،مشتری
مداری و تخصص مربوط میشــود .ســطح شــناخت
خریدار از محصول و کیفیت خدمات در ایجاد اعتماد/
عدم اعتماد به فروشــنده کمک میکند .در اعتماد به
فروشــنده و اعتماد به تولیدکننده انتظار میرود قصد
خرید مجدد محصول و انتظار تعامل آینده با فروشنده را
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Foodساختار روابط
اساس
تحت تأثیر قرار دهد .عنصر اعتماد،
26

در بازاریابی است و اعتماد یک ارتباط قوی در وابستگی
متقابل بین خریدار و فروشنده است .توسعه اعتماد در
روابط شــغلی میتواند از طریق فازهایی مانند آگاهی،
شناسایی ،توسعه ،تعهد و تجزیه و تحلیل حاصل شود.
اعتماد در راستای رضایت به عنوان عنصری از کیفیت
روابط میباشــد و کیفیت روابط به طور قابل توجه بر
تعامل آینده مشتری با فروشنده تأثیر دارد.استانداردهای
بین المللی محصول و خدمات ،میتواند در جهت ایجاد
تسهیل و حفظ منافع تولیدکننده و مصرف کننده باشد
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امکان اطمینان،
و زیربنای کیفیت ،بوم شناسی ،ایمنی،
امکان همکاری ،کارایی و اثربخشی را ایجاد کند .یکی از
عاملین مؤثر در اعتمادسازی ،تولیدکنندگان و تعهدات
آنها میباشــد .مصرف کننده با توجه به سطح آگاهی
از گذشــته و حال محصول ،اعتماد را میپذیرد و تکرار
مرغوبیت کاال ،سطح اعتماد را باال میبرد.براین اساس
ماهنامه صنعت غذا با طرح یک ســئوال مشــترک از
کارآفرینان و مدیران بخــش خصوصی صنایع غذایی

نظرات آنها را برای آشتی و اعتمادسازی مصرف کننده
به کاالهای داخلی( محصوالت صنایع غذایی) جویا شد:
سئوال  :چه راهکاری برای آشتی و اعتمادسازی
مصرف کنندگان برای استفاده از محصوالت داخلی
ارائه می فرمایید که حتی پــس از رفع تحریم هم
مصرف کنندگان رغبتی به استفاده از محصوالت
صنایع غذایی که مشابه آن در کشور تولید می شود
نداشته باشند؟
دکتر محمد حســینی
(بنیانگذار و عضو هیئت
مدیره انجمــن علوم و
صنایع غذایی ایران):

در خصــوص اعتمــاد
سازی محصوالت داخلی
که اگر تحریــم هم از بین
رفت ،مشــتریان آن را به
کاالهای خارجی ترجیح دهند باید دو نکته را در نظر
گرفت یکی کیفیت باال و دیگری قیمت ارزان .آن وقت
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محصوالت غذایی خارجی نخواهند توانست با محصوالت
داخلی رقابت کنند  .مسئله کیفیت بسیار مهم است و
براساس آن قیمت مناسب هم تعیین شود ،بسیار راهکار
خوبی خواهد بود  .ضمن اینکه اعتماد ســازی نیز باید
بشود که این محصوالت از نظر استاندارد و بهداشت در
سطح باالیی قرار دارند در این صورت حتی اگر تحریم
هم نباشد محصوالت داخلی قابل رقابت با محصوالت
سایر کشورها خواهد بود .
مرتضی سلطانی ( رئیس
گروه صنعتی و پژوهشی
زر):

یك توليد كننده خوب
همیشــه و در همه حال
نبايد با مشتري رفتار كوتاه
مدت و تحريمي داشــته
باشد .و ســه عامل بطور
جدي براي مصرف كنندگان داخلي و خارجي همواره
در دستور كارش داشته باشــد ،اول كيفيت دوم بسته
بندي سوم مشتري مداري.
مهندس احمد فتح الهی
رئیــس هیئــت مدیره
شرکت ســبزی ایران و
نایب رئیس هیئت مدیره
انجمن علــوم و صنایع
غذایی ایران :

احمــد صادقیان  ،عضو
هیئت نماینــدگان اتاق
ایران و ریاســت شرکت
دراژه:

محمود مرشدی ،رئیس
انجمن کارفرمایی ماشین
آالت نــان و مدیرعامل
گروه صنعتی مرشدگوهر:

واقعیت مطلب این است
که اعتماد سازی در صنعت
های مختلف متفاوت می
باشد و این اعتماد سازی را
می توان به دو بخش تقسیم کرد
اول :بخش خصوصی که بیشترین سهم را در آن دارد و
با تولید محصول با کیفیت و رعایت حقوق مصرف کننده
می تواند برای مشتریان خود اعتماد سازی کند.
دوم :دولت می باشد که وظیفه فراهم کردن زیر ساخت
های مورد نیاز را دارد که به نوبه خود نقش مهم و کلیدی
می باشد .
در حوزه تخصصی ما یعنی صنعت ماشین سازی در
بخش صنعت تولید ماشین آالت پخت انواع نان ،شیرینی
 ،کیک وتجهیزات مربوطه  ،همین که بیش از چهار دهه
به صورت مستمر توانســتیم جدیدترین دستگاهها و
ماشــین آالت روز را به بازارهای مختلف عرضه کنیم
نشــان دهنده اعتمادســازی برای مصرف کنندگان و
مشــتریانمان بوده اســت بعبارتی ما وقتی که داریم
کاالئی عرضه میکنیم در حقیقت داریم اعتماد مشتری
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به هر حــال برای اینکه
شــما کاالیی را که تولید
می کنید که مورد پسند
مصرف کننده باشــد باید
مسائل مختلفی را درنظر بگیرید اول از اینکه قبل از هر
کاری ســلیقه به خصوص در مواد غذایی ذائقه مصرف
کننده باید مطالعه شــود ،بازار هدف مشــخص است
سلیقه ،ذائقه،قدرت خرید و مزیتهای نسبی منطقه را
در نظر گرفت و با این شناخت نسبت به انتخاب بهترین
تکنولوژی اقدام کرد تــا بتوان کاالیی تولید کرد که در
حد استاندارد جهانی باشد که بتواند با کاالی خارجی
رقابت کنــد  .ما این تجربه خوب و شــیرین را در تک
ماکارون داشــتیم در دهه  70که تک ماکارون شروع
به تولید کــرد این مطالعات را در بدو امــر انجام داد و
ما انتخاب تکنولوژی کردیم  .در آن دهه بازار ایران در
دست ترک ها و ایتالیایی ها بود و ما توانستیم بازار را از
آنها پس بگیریم نه تنها بازار داخل را گرفتیم در بازارهای
صادراتی هم آنها را تعقیب و رقابت کنیم و خوشبختانه
االن هم ماکارونی ایران  ،ماکارونی هست که نیازهای
داخلی را می تواند تامین کند در بازارهای صادراتی هم
رقیب جدی هســت برای کاالهای ایتالیایی و ترکی با
همه پشتوانه هایی که دارند و حمایتهایی که می شوند
و مشکالتی که ما داریم  .با این حال شما می بینید که
ماکارونی ایران جز کاالهای مرغوبی اســت که هم در
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کیفیــت منا ســب و
یکنواخت
قیمت مناسب و ثبات قیمت
بسته بندی زیبا و کارآمد
در دسترس بودن و آسانی مصرف
ارائه اطالعات جامــع و صداقت در ارائه و ایجاد حس
اعتماد در مصرف کننده
ممنوعیت واردات مواد غذایی بسته بندی شده خارجی
و عدم تبلیغ محصوالت فوق در رسانه های عمومی
البته الزم به ذکر است که همه موارد باال تنها در دست
تولید کننده نیست .اقتصاد  ،کشاورزی  ،جامعه شناسی
و ...کشور همه در تحقق این موارد موثر هستند.
زمانیکه اقتصاد بی ثبات و نابسامان است ارز هر روز
متغیر اســت و همه کاالها از آن تأثیر پذیرند.چگونه
میتوانید ثبات قیمت داشته باشید .چگونه میتوان در
چنین شرایطی برنامه ریزی بلند مدت کرد.در بعضی
مواقع ارز لحظه ای تغییر میکند در چنین شــرایطی
چگونه میتواند از تکنولوژی نوع در جهت تولید با کیفیت
استفاده کرد .
وقتی کشاورزی بی برنامه است و مواد اولیه در دسترس
نیست یا تولید نمیشــود و یا تولید میشود و به یکباره
بدلیل افزایش نرخ ارز ،کشاورز ترجیح میدهد محصول
تازه خود را صادر کند یا به یکباره جلوی صادرات گرفته
میشود بدون اینکه در نظر گرفته شود این صادر کننده

در قبال خریدارش مسئولیت دارد .حتماً قراردادی دارد
که با قوانین خلق الساعه نمیتواند به قرارداد فیمابین
متعهد بماند.
وقتی شرایط اقتصادی بی ثبات است  ،تولید کننده
دچار مشکل نقدینگی میشود تامین مواد اولیه امکان
پذیر نبوده  ،نهایتاً یا منجر به توقــف تولید یا تولید با
کیفیت پایین میگردد.
از طرفی با تبلیغات مســمومی که در فضای مجازی
هر روز علیه صنعت عذا میشود مصرف کننده چگونه
میتواند به مواد غذای تولیدی اعتماد کند.
باید فرهنگسازی شــود البته کار سخت و زمان بری
است تا کم کم مصرف کننده مجددا ً اعتماد کند اینهم
تنها با کار رسانه ای امکان پذیر است با برنامه ریزی از
خطوط تولیدی کارخانجات محصــوالت غذایی فیلم
تهیه شود و در شبکه های مختلف تلویزیونی به نمایش
گذاشته شود( البته بدون دریافت هزینه یا با هزینه کم )
از طرفی هر یک ازما که در صنعت غذا هستیم خودمان
یک رسانه باشیم و در جوامع مختلف شفاف سازی کنیم
تا کم کم اعتماد عمومی برگردد ضمن اینکه تا زمانیکه
شرایط اجتماعی اقتصادی کشور بدینگونه بی ثبات باشد
و آرامش در بازار نباشد رونق تولید و حمایت از کاالی
ایرانی دور از دسترس میباشد.

داخل مصرف کننده های خارجی در سفارتهای خارجی
از این ماکارونی استفاده می کنند و هم اینکه در صادرات
می تواند دربازارهای آنها رقابت کند.
این کیفیت و رقابت هم باید مســتمر باشد  ،یعنی
باید به مصرف کننده این اطمینــان را بدهید که این
کاال همیشــه با این کیفیت تولید می شود و کیفیتش
متغیر نیســت یعنی به محض اینکه یک بازاری را که
تولید کننده بدست آورد نباید کیفیتش را تغییر بدهد و
خدای نکرده سو استفاده کند چراکه شکست می خورد
و بداند بایستی همواره کیفیتش خوب باشد  ،قیمت هم
باید بسیار مهم است و قیمت هم باید طوری باشد که
مصرف کننده توان خرید داشته باشد و با کاالی خارجی
رقابت کند ،قطعا این اتفاق افتاده و می تواند باز تکرار
شود و شما می توانید مثال های زیادی در کشور داشته
باشید خوشبختانه صنایع غذایی ما در این مورد توانمند
و قدرتمند هستند و می توانند این مورد را رقابت کنند
و هیچ نگرانی از اینکه تحریم ها رفع شود ،مشکل پیدا
کنند اکثر صنایع غذایی نخواهند داشت.
نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کنم بحث بسته
بندی است ،بسته بندی مناسب طبق سالیق مصرف
کننده از نظــر رنگ،طرح و نوع بســته بندی و حتی
نامگذاری محصول بسیار مهم است که نامگذاری زیبایی
داشته باشد ،در بازارهای مختلف باید نام متفاوت باشد ،
شاید نامی در یک منطقه معنای خوبی ندهد  ،اسم هایی
باید گذاشت که مورد تائید و توجه آن بازار باشد و نوع
بسته بندی از نظر حجم و همچنین طعم مهم است که
باید در نظر گرفته شود.

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

را جلب میکنیم و این کاال باید کاالی خوب و با کیفیتی
باشد واقعا لیاقت ایران و ایرانی این نیست که کاالی بی
کیفیتی داشته باشد
خوشبختانه شرکت مرشــد گوهر کاالیی که تولید
میکند با این تفکر است که ایران و ایرانی لیاقتش خیلی
بیشتر از توان امروز ما هست و پیوسته در تالش هستیم
کاالی تولیدی با کیفیت وبروز داشته باشیم.
در ضمن اینکه رعایت کردن اصول در تولید و همچنین
اخذ استاندارهای الزم نیاز هر تولید با کیفیت و کار امدی
محصول است و اعتماد سازی را افزایش میدهد.
دکتــر مهــدی کریمی
تفرشی رئیس هیات مدیره
تعاونــی تولید کنندگان
محصوالت غذایی و نرئیس
هیئت مدیــره مجتمع
صنایع غذایی گلها :

رویکرد هوشــمندانه و
تدبیر سازنده رهبر معظم
انقالب در حمایت از تولید ملــی و محصوالت داخلی
در شرایط حساس اقتصادی کنونی کشورمان حاکی از
اهمیت و ضرورت توجه همه جانبه به این اصل مهم و یک
عزم ملی جدی در این راستاست .موضوعی که پرداختن
به آن نیاز اساسی کشور در حل معضالت اقتصادی حال
حاضر جامعه می باشد.
ارتقاء کیفیت کاالها و محصوالت داخلی از مهمترین
ضروریــات در ایجاد جایگاه مناســب برای محصوالت
ایرانی در بازارهای داخلی و جهانی و نیز در اذهان مصرف
کنندگان و در واقع احترام به اعتماد و انتخاب آنهاست.
در اولویت قراردادن سالمت و سبک زندگی سالم مردم
و عرضه کاال و خدمات با کیفیــت جهت رفاه آنها باید
سرلوحه کار تمامی تولید کنندگان ،صنعتگران و ارائه
دهندگان خدمات قرار گیرد تا مردم با اطمینان و رغبت
به سمت انتخاب و مصرف کاالهای ایرانی سوق یابند.
بدیهی است مردم زمانی به سمت مصرف کاالهای ایرانی
خواهند رفت که این کاالها تمام شاخص های قابل رقابت
با محصوالت مشابه خارجی را از لحاظ کیفیت و قیمت
داشته باشند و تولیدکنندگان باید این اصل مهم را در
نظر داشته باشند.افزایش کیفیت مواد غذایی داخلی ،
حداکثر استفاده از امکانات و بستر تولید در کشورمان
 ،ارائه کاالهایی با قیمت مناسب  ،کیفیت باال و مطابق
با استانداردهای جهانی موثر با بسته بندی های زیبا و
کارآمد و منطبق بر تکنولــوژی روز دنیا و فناوری های
نوین و قابل رقابت بــا کاالی خارجی از بهترین ابزارها
جهت ترغیب مردم به عدم مصرف محصوالت خارجی
و تمایل به مصرف کاالهایی داخلی  ،ساماندهی واردات
قانونی در حوزه کاالهای مورد نیاز کشور و کمک به خود
کفایی و رشــد و رونق اقتصادی کشــور است .آموزش
در تمامی ســطوح ،اطالع رسانی درســت و تبلیغات
صحیح از طریق ابزارهای ارتباط جمعی و رسانه ها در
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محصوالت داخلی و اهمیت حمایــت از تولید ملی از
وظایف مهم آموزش و پروش ،دانشگاهیان و رسانه ملی
و تمامی دست اندکاران این عرصه است.
برای فرهنگ سازی این مهم در جامعه باید از تربیت
و آموزش صحیح فرزندانمان آغاز کنیم که آینده سازان
این مرز و بوم هستند.
بی شک حمایت همه جانبه دولت و مسئولین ،کمک
به رفع مشکالت و موانع تولید و فراهم نمودن تسهیالت
و شــرایط مناســب برای تولیدکنندگان الزمه ایجاد
بسترهای مناســب در جهت رونق تولید و اقتصاد ملی
اســت .مبارزه جدی با ورود کاالهای قاچاق به کشور و
ایجاد شــرایط با ثابت اقتصادی و کنترل نرخ ارز جهت
ایجاد اطمینان و امنیت برای ســرمایه گذاران از پیش
نیازهایی است که نگاه موشکافانه ،مدبرانه و همت عالی
تمامی مسئولین و سیاست گذاران اقتصادی را می طلبد.
در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با تمام توان به
تولید محصوالت با کیفیت و قابل رقابت با محصوالت
مشــابه خارجی همت می ورزند و نیروهای متخصص
 ،جوان ،کارآزموده ،خالق و تحصیلکرده کشــورمان در
طرح ایده ها و نــوآوری و همگامی با آخرین تکنولوژی
ها و دســتاوردهای روز دنیا از هیچ کوششی فروگذار
نمی کنند ورود بی رویه و کنترل نشده و اغلب قاچاق
محصوالت مشــابه خارجی به کشــورمان و پر کردن
الین های فروشــگاهها با این محصوالت بی انصافی در
حق تولیدکننده زحمتکــش ،نیروهای تحصیلکرده و
فرهیخته و کارگر زحمتکش ایرانی اســت و خوابیدن
چرخ های تولید بسیاری از صنعتگران و تعطیلی بسیاری
از واحدهای تولیدی و بیکار خیل عظیمی از نیروهای کار
از پیامدهای این بی تدبیری است.
اگر ما خود را به آخرین دستاوردها و تکنولوژیهای روز
دنیا و استانداردهای ملی و بین المللی تجهیز کنیم و در
بویژه در صنعت بسته بندی و تجهیزات و ماشین آالت
مربوطه بتوانیم خود را بــه برندهای بزرگ دنیا نزدیک
کنیم و از ایده های نو ،خالقیت ها و شــیوه های نوین
بسته بندی حمایت و آنها را در صنعت کشورمان اجرایی
کنیم بی شک محصوالت ایرانی نه تنها مورد اقبال تمامی
مردم شریف کشورمان قرار خواهد گرفت و محصوالت
مشــابه خارجی رنگ می بازد بلکه در بازارهای جهانی
جایگاه خود را پیدا خواهد کرد و این خود برگ برنده ای
در رونق صادرات غیرنفتی خواهد بود که بی شک به رونق
اقتصادی کمک شایان توجهی خواهد نمود.
غالمحسین احمدی
دکتر
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نایب رئیس هیئت مدیره
انجمن صنایــع آبمیوه و
کنســانتره و مدیرعامل
شرکت سنوس :

به نظر من مردم قســم
نخــورده اند کــه کاالی
خارجی بخرند .اگر میخرند
علت دارد .علت آنهم کیفیت بد ،قیمت گران و عرضه و

خبـر

خدمات نامناسب کاالهای تولید داخل است .کاالهایی
که این علتها را ندارند خریدار دارند و صادر هم میشوند.
من و خانواده ام ده سال پیش از هلند پنیر میاوردیم به
ایران .االن از ایران بــه آنجا پنیر می بریم برای مصرف.
البته اگر در فرودگاه اجازه ورود بدهند.
اآلن محصوالت غذایی خارجــی قاچاق در بازار ایران
وجود دارد و مشتریان اندکی هم از طبقات مرفه دارند
که به صورت ناپیوسته یا از سر تفنن و نو جویی خریداری
میکنند اما مواد غذایی به علت حضور در صنعت رقابتی
با خودرو فرق دارد که سطح کیفیت انها با انواع خارجی
تفاوت فاحش داشته باشد بنابراین صنعت غذا در ایران
دارای مزیت رقابتی بوده و اگر موانع یادشده در سطح
بنگاهها و صنعت رفع شــود رضایت مصرف کننده را
میتوانند به صورت کامل فراهم نمایند.
باکری ،دبیر انجمن صنفی
صنایع لبنی

«بيمه تضمين كيفيت
كاال» تنهاراه اعتمادبخشى
به مصرف كننده اســت.
واحدهــاى توليــدى اعم
ازصنعتى ويا كشــاورزى
بايستى محصوالت توليدى
خود را بيمه تضمين كيفيت نماينــد ومصرف كننده
اگرازمصرف كاالئى آســيب ديدند بايســتى خسارت
دريافت نمايند .آرم بيمــه تضمين كيفيت برروى كاال
متمايز كننــده كاالى باكيفيــت ازكاالى بي كيفيت
خواهد بود.
دکتــر کیومرث فتح اهلل
کرمانشاهی ،معاون کل
اسبق ســازمان توسعه
تجارت ایران :

جهت ترغیــب مصرف
کنندگان به اســتفاده از
کاالهای ایرانی می بایستی
؛ابتدا مثل سایر امور توسعه
ای ،فرهنگ سازی نمود و با آماده نمودن اذهان عمومی
از طریق تبلیغات هدفمند و برنامه ریزی شده با تعرفه
ویژه از رسانه ملی که اخیرا» توسط رهبری مورد تاکید
واقع شد و مشارکت همه جانبه اصحاب رسانه  ،با عزم
ملی حاکمیت خصوصا» دولت و سیاست گذاری صحیح
 ،در بخش واردات بویژه در زمینه ورود مواد اولیه  ،ماشین
آالت  ،مواد واســطه ای و کمکی و سایر اقالم یدکی و
حســاس که امکان ســاخت آن در داخل وجود ندارد،
باحمایت و اصالح تعرفه هــا ( در حال حاضر میانگین
موثر تعرفه های کاالهای وارداتی باالست ) از یک سو و
ایجاد تسهیالت ارزان قیمت  ،اصالح امور پولی و بانکی ،
حذف ارز رانتی و ایجاد ارز تک نرخی  ،با شفافیت کامل
و اصالح امور مالیاتی  ،بیمه های تامین اجتماعی که در
نهایت منجر به کاهش هزینه های سربار و قیمت تمام
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اگر تولیدکننده کاالیی
را که تولید می کند با نگاه
باز و نیت درست تولید کند
و هدف اصلی او حل مساله
یا پاســخ به نیاز مصرف کننده باشد ،حتماً با مخاطب
خودش ارتباط برقــرار خواهد نمود و در مقابل مصرف
کننده نیز در شرایط قابل رقابت از نظر کیفیت ،خالقیت
و به روز بودن ،تمایل دارد که کاالی با قیمت مناسب تر

پاســخ به این ســوال
مســتلزم پذیــرش دو
نکتــهی نهفتــه در متن
پرسش است .یک؛ اینکه
مصر فکننده بــا کاالی
ایرانی قهر و مشتاق ورود کاالی خارجی است .چنانچه
تجربه هم نشان داده هر موقع برندهای ایرانی باکیفیت
و قیمت مطلوب در بازار حضور داشــتهاند ،مصرف
کننــدگان هم مشــتاقانه از آنها اســتقبال کردهاند.
طبیعتاً هر کشوری شرایط فرهنگی و ذائقهای خاص
خــودش را دارد و ما به عنــوان تولیدکننده موظفیم
صادقانه و متناسب با نیازهای روز کیفیت را در اختیار
مصرفکنندگان قرار دهیم .پس در این زمینه مســاله
اصلی نه حضور برندهــای خارجی که تعهد و پایداری
تولیدکنندگان داخلی است .دو؛ اینکه انحصار داخلی
و عدم ورود برندهای خارجی بــه نفع تولیدکنندگان
داخلی است .شاید این مساله نفعهای کوتاه مدتی برای
برخی از تولیدکنندگان داخلی داشته باشد اما باید در
نظر داشت که انحصار و دستکاری در شرایط رقابت آزاد
از هر نوعش در طوالنی مدت هم به ضرر تولیدکننده
و هم به ضرر مصرف کننده خواهد بود ،پس باید ورود

یقینا پاســخ گــو بودن
( )responsibility
در هر شــرایطی چه سود
چه زیــان در مورد تمامی
جوانب محصــول عرضه
شــده و بدون هیچ گونه بهانهای باعث اعتماد مصرف
کنندگان خواهد شد
دکتر شــهریاردبیریان
(عضو هیئت مدیره انجمن
کیفیت ایران):

حفظ کیفیت و ارتقا آن
یکی از مهمترین مواردی
اســت که اعتماد مصرف
کنندگان را همــواره به
دنبــال دارد ،در کنار آن
شفاف ســازی و فرهنگ ســازی مصرف ،مهم است
.تبلیغات درست و واقعی و گمراه نکردن مردم با تبلیغات
نادرست ،همه میتوانند مهم باشند .
دکتر پرویز جهانگیری
(رئیس هیئــت مدیره
انجمن افزودنیها و رئیس
هیئت مدیره گروه صنعتی
پارس استا):

همانگونه كــه خودتان
اظهار كرديد اعتماد سازي
براي مصرف كننده گان با
توليد و ســاخت كاالهاي با كيفيت و در رقابت كيفي
حتي برتَر از كا ال هاي وارداتي ميتواند اعتماد و پشتواني
مصرف كننده گان ميهنمان را سبب .بگردد .ما شاهد
بوده ايم كه برخي از كا الهاي با كيفيت دررقابت با كا
الهاي خارجي همواره جايگاه خود را در جامعه حفظ
كرده اند ،بنابراين استقبال مصرف كنند گان كشورمان
ضامن بقا و پايداري توليدات ميهنمان خواهند بود.
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مهندس محمد عبداللهی،
رئیــس هیئــت مدیره
شــرکت فرآورد ههای
غذایی سمیه :

مهندس شهریار دادگر
(نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت لبنی آلیما) :

حیدر ناظمی (مدیرعامل
شــرکت مهراد چاشنی
طوس):

دنیاپیمــا (عضو هیئت
مدیره انجمن صنایع آب
میوه وکنسانتره):

اســتفاده از مدرن ترین
ماشین آالت  .با باالترین
دانش روز در زمینه های
تولیدات اسناندارد و بروز
و بازار یابی
اطالعات لحظه ای از توقعات بازار مصرف .در نگاهی
جهانی
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شده را بدنبال دارد ،در دستور کار قرار داد و در مقابل
تولید کننده ضمن توجه به سلیقه مشتری و استفاده
از طراحی و تکنولوژی روز و همکاری با دانشــگاهها و
شرکتهای دانش بنیان با ارتقاء کیفیت محصوالت داخلی
و اهمیت قائل شدن به بخش تحقیق و توسعه ( )R&D
با اخذ گواهی نامه های معتبر بین المللی و توجه به نیاز
بازار داخل در کنار برنامه ریــزی برای صادرات با برند
سازی  ،زمینه را برای بازارهای داخل و خارج مهیا نمود
 ،به نحویکه ضمن ارتقای برند تولیدی  ،ساخت ایران
( )MADE IN IRANبه برندی با اعتبار بین المللی
تبدیل شود...
در سایر بخشها از جمله بخش کشــاورزی توجه به
زنجیره ارزش ازجمله کاشت ،داشت ،برداشت و تجهیز
امور زیر ساختی و انبارداری ،بارانداز،سردخانه ،سورتینگ
 ،بسته بندی ،برندسازی ،بازار یابی و صادرات اقدام گردد.
در بخش معدن هم با برند سازی و خلق ارزش افزوده
زمینه ثبت برند در بازارهــای معتبر بین المللی مانند
 LMEرافراهم نمود...
شاید تصور شود که سئوال در زمینه مصرف داخل بود
و نگاه به توسعه صادرات معطوف شد که مطمئنا» با برند
سازی و حضور در بازارهای بین المللی  ،کشش مصرف
کننده ایرانی به مصرف کاالی داخلــی نیز دوچندان
خواهد شد.
عنایت به رئوس اقتصاد مقاومتی و رونق تولید  ،توجه به
وظایف بخش سیاست گذار یعنی دولت و بخش تصدیگر
یعنی بخشهای خصوصی و تعاونی که نیازمند تجدید
ساختار هستند از یکسو و تقسیم کار ملی در قالب بروز
نمودن اسناد راهبردی باال دستی مثل سند چشم انداز و
برنامه پنجساله و سایر اسناد پایین دستی در هر بخش با
توجه به ایجاد ارزش افزوده و تامین نیازمندیهای صنایع
پایین دستی ،زمینه ساز توسعه و مقاوم سازی تولید و
صادرات با اشباع بازار داخل زمینه حضور در بازارهای
همسایه ،منطقه ای و بین المللی را شاهد خواهیم بود.
بایستی از شعار عبور وبا شعور به عمل برسیم.تا اهداف
اقتصاد مقاومتی یعنــی درون زایی و برونگری محقق
گردد ...البته تحریم و مشکالت ناشی از آن با جلوگیری
از تحریم های داخلی و حمایت هدفمند از فعال اقتصادی
فضای کسب و کار و تولید  ،کم اثر خواهد شد.

را خریداری نماید و وفاداری خود به برند و تولید کننده
را حفظ می نماید.
حال مساله این اســت که تولیدکننده جدید در چه
زمانی و با چه هزینه ای فرصت خواهد داشت تا محصول
خود را به دســت مصرف کننده برساند .به نظر من در
زمان رقابت کامل ،این موضــوع هزینه زیاد یا ظرافت
خاصی را می طلبد .اگر از تاثیرات منفی تحریم بر کسب
و کارها بگذریم ،این پدیده نیز به مانند سایر موضوعات
بعد دیگری به نام فرصت دارد .در واقع در وضعیت کنونی
تولیدکننده داخلی این فرصت را دارد که با هزینه های
کمتر (هزينه بازاريابى )محصول خود را معرفی کرده و
در معرض انتخاب مصرف کننده قرار دهد.
حال تولیدکننده می تواند از ایــن فرصت به خوبی
اســتفاده کند و توانایی و کیفیت خــود را به مصرف
کننده نشان دهد  .نکته مهم در این شرایط ارئه کیفیت
و خدمات به گونه ای اســت که مصرف کننده تطابق
میان ادعای مطرح شده از سوی تولیدکننده و کیفیت
ارائه شده را به وضوح تشــخیص دهد .در این صورت
نه تنها دیوارهای بی اعتمادی بــه محصوالت داخلی
کمرنگ خواهد شد ،بلکه استفاده از محصوالت داخلی
به یک ارزش و افتخار تبدیل می گردد .اما درصورتیکه
تولیدکننده به جای استفاده از فرصت پیش آمده با سوء
اســتفاده از محدودیت انتخاب مصرف کننده ،اقدام به
عرضه کاالی با کیفیت پاییــن نماید ،عالوه بر تخریب
برند خود ،به هرچه بلندتر شدن دیوار بی اعتمادی براى
مصرف کاالی ایرانی کمک کرده است.

رقیب را با آغوش باز بپذیریم و آن را فرصتی برای بهبود
خودمان و یادگیری ببینیم.
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خبـر

دبیر انجمن بیسکوئیت ،شیرینی و شکالت از جدیدترین اطالعات درباره کیکهای مشکوک میگوید

افرادی به دنبال تخریب صنعت غذایا تشویش اذهان عمومی هستند
به گفتــه دبیر انجمن صنایع بیســکوئیت،
شیرینی و شــکالت ایران ،بحث قاچاق به عنوان
هدف جاســازی قرص در کیکها مطرح نیســت،
چرا که تاکنون آزمایشها نشــان داده قرصهای
جاسازی شــده ،قرصهای معمولی خانگی بوده و
اثری از ترامادول و روانگردان در آنها پیدا نشــده
است.
جمشید مغازهای ،از بررســی انبارهای کیک از
ســوی نهادهای نظارتی در استانهای خوزستان،
سیستان و بلوچســتان و کرمان خبر داد و گفت
که تاکنون ،بعد از بررســی صدهــا کارتن کیک،
محصولی حاوی قرص در این انبارها پیدا نشــده
است.
وی با بیــان اینکه طبق جدیدتریــن اطالعات،
شــبکهای خارج از خــط تولید و توزیــع اقدام به
جاســازی قرص در کیکها کرده اســت ،تصریح
کرد :هنوز مشخص نیست دقیقاً در کدام استانها
کیکهای آلوده به قرص وجود دارد.
دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکوئیت ،شیرینی
و شکالت ایران در ادامه موضوع جاسازی قرص در
کیکها را یک “مسئله امنیتی” توصیف کرد و گفت:
به نظر میرسد افرادی به دنبال تخریب صنعت غذا
یا تشویش اذهان عمومی هستند و این موضوع باید
توسط نهادهای امنیتی پیگیری شود.
مغازهای با تاکیــد بر اینکه جاســازی قرص در
شــبکه توزیع قانونی همچون شرکتهای پخش و
شبکههای مویرگی کارخانهها اتفاق نیفتاده است،
تصریح کرد :جاســازی قرص بیشتر در کیکهای
الیهای با بستهبندیهای آسانتر اتفاق افتاده است.
وی همچنین تاکید کرد که امکان ندارد قرصها
در خط تولید وارد کیکها شــده باشد ،چرا که با
حرارتی که در زمان پخت کیک وجود دارد ،قرصها
ن میروند یا تغییر شکل میدهند.
حتما از بی 
دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکوئیت ،شیرینی و
شکالت ایران در پاسخ به اینکه تاکنون چقدر کیک
آلوده به قرص از بازار جمع آوری شده است ،اظهار
کرد :تاکنون بیشتر گزارشات در شبکههای مجازی
بوده و چند گــزارش هم از وجود قرص در کیک از
مدارس رســیده که به گفته مســئوالن آموزش و
پرورش ،این کیکها خارج از بوفه مدارس خریداری
شده است.
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مغازهای در ادامــه از مصرفکنندگان کیکهای
خوراکی خواست به بستهبندی کیکها دقت کنند
که حتماً از خود شرکتهای تولیدی ،شبکه توزیع
قانونی و در فروشــگاه معتبر توزیع شده باشند و
بستهبندی آنها سالم باشد.
مغازهای با بیان اینکه وزارت بهداشت بروز هرگونه
مسمومیت در اثر استفاده از این قرصها را تکذیب
کرده اســت ،گفت :بحث قاچاق بــه عنوان هدف
جاســازی قرص در کیکها مطرح نیست ،چرا که
تاکنون آزمایشها نشان داده قرصهای جاسازی
شــده ،قرصهای معمولی خانگی بــوده و اثری از
نشده است.
ترامادول و راوانگردان در آنها پیدا
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بر اســاس این گزارش ،عکس و فیلمهایی مبنی
ص در کیکهای بســتهبندی منتشــر
بر وجود قر 
شــد که در پی آن کیانوش جهانپور ،رئیس مرکز
روابط عمومی وزارت بهداشــت ،با تاکید بر اینکه
این قرصها پس از تولید و در مرحله عرضه داخل
کیکها گذاشته شده ،موارد مطرح شده جاسازی
ش از  ۱۰شــرکت
قرص در کیکها را مربوط به بی 

تولید کیک عنوان کــرد و گفت که “قاعدتا اینکه
یک جسم خارجی در خط تولید بیش از  ۱۰شرکت
تولید کیــک خوراکی طی دو هفتــه و به صورت
همزمان جاسازی شــود ،آنهم به شکلی که این
اتفاق متوجه یک یا دو  استان باشد ،قطعا مشکوک
است و باید از مراجع انتظامی پیگیری شود .نکته
قابل توجه اما آن است که تولید کیک نیز در همان
استانها صورت نگرفته و از خارج از این استانها
به آن جا وارد میشود”.
در این رابطه محمدرضا مرتضوی – رئیس کانون
انجمنهای صنایع غذایی ایــران – نیز با تاکید بر
اینکه جاسازی قرص از نظر فنی نمیتواند در خط
تولید اتفاق افتاده باشــد ،از پلمب شدن چند انبار
نگهدارنده کیکهای آلوده به قرص خبر داد و گفت
که اگر از این انبارها کیکی توزیع شده باشد ،از بازار
جمعآوری شده است.
مدیر بازرســی و نظارت اتاق اصناف سیستان و
بلوچستان نیز اعالم کرد که عوامل توزیع کیکهای
حاوی قرص شناسایی شدهاند.
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واکاوی استانداردهای کیفی در صنعت غذا

یادداشتی از دکتر شهریار دبیریان عضو هیئت مدیره انجمن کیفیت
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همچنیــن از مهمترین انواع اســتاندارد میتوان به
استاندارد بینالملل اشاره کرد .این استاندارد حاصل
توافق نظر کارشناسان ذیربط ممالک عضو سازمان
بینالمللی استاندارد اســت .از جمله استانداردهای
بینالمللی میتوان بــه اســتانداردهای ( )ISOو
اســتاندارد ( )IECاشــاره کرد .اما در صنعت غذا،
کیفیت صنایعغذایی تعاریف مختلفی دارد بهعنوان
مثال ســازمان ملی اســتاندارد مطابقت ویژگیهای
فرآوردهها با استاندارد ملی را بهعنوان کیفیت در نظر
گرفته است .همچنین ســازمان غذا و دارو ،منظور از
کیفیت در صنایعغذایی را تامین سالمت مصرفکننده
میداند .از نگاه این سازمان هر ماده غذایی که مشکلی
برای سالمت ایجاد نکند و عاری از هرگونه مواد زیانآور
باشد از کیفیت خوبی برای استفاده برخوردار است .اما
از نگاه تولیدکننده تعریف کیفیت کمی متفاوت است.
از نگاه تولیدکنندگان هر کاالیــی که توان رقابت در
بازار را داشته باشد و دارای سودآوری باشد ،باکیفیت
محسوب میشــود .کارشناســان صنایعغذایی بیان
میکنند کیفیت ،افزایش ارزش غذایی فرآوردههای
مختلف است .از نگاه این گروه تامین نیازهای تغذیه
مردم عامل سنجش کیفیت محصوالت غذایی است.
در این میان نکته حائز اهمیت ،بررســی کیفیت از
نگاه مصرفکننده است .از نظر مصرفکننده باال بودن
امتیاز ویژگیهای حسی مانند طعم ،بو ،مزه ،رنگ و
بافت تعیینکننده میزان کیفیت غذا است .این بدان
معناست که هر غذایی خوشمزهتر است کیفیت بهتری
دارد که در علم تغذیه به آن «کامپذیری» میگویند.
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همــواره در صنعت غــذا و موادغذایــی کیفیت و
استاندارد از اهمیت بســیاری باالیی برخوردار است.
در همین راستا الزم اســت همزمان با تشویق مردم
به مصرف کاالهای ایرانی ،تولید کاالی باکیفیت نیز
مدنظر قرار داده شود .درحالحاضر ،کشورهای توسعه
یافته دنیا در بحث کیفیت بســیار پیشرفته هستند،
چراکــه مدیریت کیفیت ،مبنا و پایه توســعه اصلی
بهشمار میرود.
از سوی دیگر ،استاندارد و استانداردسازی در کشور
ما مقولهای است که عمر چندانی از آن نمیگذرد و
به تازگی لزوم استفاده از آن بر اقشار مختلف جامعه
روشن شده است .واژه اســتاندارد ،هشت قرن پیش
از زبان فرانســه با عنوان اتانــدارد ()Etandard
وارد زبان انگلیسی شــد و از نظر ریشه لغت ،به فعل
اکستند ( )Extendالتینی به معنی گسترده کردن
و برافراشتن باز میگردد .بهطور کلی استاندارد ،حد
قابل قبول برای یک کاال یا یک محصول است که نباید
از آن پایینتر باشد .در متون علم اقتصاد ،بهطور کلی
استاندارد به چهار گروه تقســیم میشود .استاندارد
کارخانهای که یکی از سختگیرانهترین انواع استاندارد
اســت .اســتاندارد کارخانهای حاصل و شامل اتفاق
نظرات بخشهای مختلف یــک کارخانه تولیدی در
زمینه طراحی ،تولید ،کنترل و سایر عملکردها است.
تدوین و اجرای استاندارد کارخانهای توسط موسسات
و کارخانههای صنعتــی بهعنوان یک موضوع مهم و
اصلی مورد توجه قرار گرفته است.
عالوه بر این ،نوع دیگری از اســتاندارد وجود دارد
به نام استاندارد ملی ،مانند استانداردی که در تمام
ایران حالت اجرایی دارد .این استاندارد پس از بررسی
و مشــورت ،توســط متخصصان و کارشناسان فنی
صنایع و بازرگانی به منظور حفظ منافع ملی (منافع
تولیدکننده و مصرفکننده) در هر کشــوری تدوین
میشود که البته وظیفه اصلی تدوین استانداردهای
ملی در هر کشــور به عهده ســازمانها و موسسات
استاندارد کشور است .در همین زمینه و در کشور ما
موسسه اســتاندارد و تحقیقات صنعتی ایران متولی
تهیه و تدوین اســتانداردهای ملی است که عمدتا از
استانداردهای ملی کشورهای ژاپن ،آلمان و انگلیس
و استاندارد بینالمللی  ISOکمک گرفته میشود.
نوع سوم استاندارد ،اســتاندارد منطقهای است که
عمدتا توسط دو یا چند کشور همجوار تبیین میشود.

برای روشنتر شــدن مفهوم این اصطالح میتوان به
فروش موادغذایی مختلف در مراکز تفریحی و فست
فودها اشاره کرد .خوشمزگی و ظاهر فریبنده برخی
محصوالتی کــه در این مکانها به فروش میرســد
میتواند ســامت مصرفکننــده را بهخطر بیندازد.
همچنین برخی موادغذایی که بهصورت فله به فروش
میرسد نیز میتواند خطرات جدی برای مصرفکننده
داشــته باشــد .از اینرو ،همواره تاکید میشــود از
محصوالتی استفاده شــود که پروانه ساخت داشته و
مورد تایید وزارت بهداشت باشد.بهطور کلی ،میتوان
گفت کیفیت خواسته یا نیاز مشتری است و بالطبع
محصولی باید تولید شود که مشتری انتظار دارد .در
کارخانههای تولیدکننده موادغذایی ،کنترل کیفیت
در چندین مرحله صورت میگیرد .در وهله نخست،
کنترل کیفیت مواد اولیه است .واحد کنترل کیفیت،
مواد اولیه ورودی بــه کارخانه را که تامینکنندگان
دارای مجوز معتبر از سازمانهای نظارتی تهیه کرده
براســاس دســتورالعملهای نمونهبرداری موجود،
نمونهبرداری کرده و این مواد پس از عبور از مراحل
کنترل کیفی و اخذ تاییدیه از آزمایشــگاه به تولید
منتقل میشوند.دومین قدم ،کنترل کیفیت مواد حین
تولید است .در این مرحله کارشناسان کنترل کیفی
از تمامی مواد و محصوالت تولید شده در حین فرآیند
تولید نمونهبرداری کرده و تحت آزمونهای فیزیکی
و شیمیایی قرار میدهند تا از حفظ کیفیت محصول
در حین تولید اطمینان حاصل کنند .کنترل کیفیت
محصول نهایی در مرحله سوم این فرآیند قرار دارد.
دراین بخش از محصول نهایی نمونهبرداری صورت
میگیرد و در آزمایشگاه تحت آزمونهای میکروبی و
شیمیایی سنجیده میشود .کنترل کیفیت محصول
قبل از ترخیص کاال یکی دیگر از مهمترین اقدامات
در کارخانهها بهشمار میرود .در این بخش در صورت
طی کردن موفقیتآمیز محصول در دوران قرنطینه
و اخذ تاییدیه از آزمایشگاه میکروبیولوژی و فیزیکو
شــیمیایی ،مجوز توزیع و فروش محصــول در بازار
صادر میشود .بخش پایانی کنترل کیفیت همکاری
با واحد تحقیق و توســعه در جهــت آزمایش روی
محصوالت جدید است که بعد از این مرحله نظارت
دقیق روی مراحل بســتهبندی و حملونقل صورت
میگیرد تا محصول با کیفیت و استاندارد باال بهدست
مصرفکننده برسد.
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مرتضی سلطانی در مراسم روز ملی صادرات مطرح کرد:

اتاقهای بازرگانی باید جایگاه تصمیمگیری را پیدا کنند

ضمن این که سازمان توسعه تجارت باید متولی واقعی حوزه تجارت باشد
بنیانگــذار گروه صنعتی و پژوهشــی زر در
مراســم روز ملی صادرات از لزوم سازمان توسعه
تجارت بعنــوان متولی حوزه تجارت نــام برد .به
گــزارش ماهنامــه کارآفرینــی و صنعــت غذا،
توسومین همایش
صادرکننده ممتاز کشور در بیس 
ملی صادرات تاکید ویژهای بر اهمیت مگاپروژهها
در ورود به بازارهای خارجی کرد .مرتضی سلطانی،
صادرکننده ممتاز کشــور گفت :این همایش دیر
برگزار شد اما به صورت درست اتفاق افتاد .تفاوت
امسال با گذشته این است که به صادرکنندگان وقت
بیشتری برای سخنرانی داده شده است.وی ادامه
داد :در کــره جنوبی  ۲برند ال جی و سامســونگ
 ۲۰هزار واحد متوســط و کوچک را پوشش داده
است .این در حالی اســت که در ایران  ۷۰الی ۸۰
هزار واحد کوچک و متوسط داریم .شرایط ایران با
کشورهای دیگر متفاوت است و باید به مگاپروژهها
توجه کرد.سلطانی گفت :باید به نخبگان به صورت
دیگری توجه شــود .بخش خصوصی هر کشوری
تریبون الزم دارد .اتاقهــای بازرگانی باید جایگاه
تصمیمگیری را پیدا کنند .ضمن این که ســازمان

توســعه تجارت باید متولی واقعــی حوزه تجارت
باشد .رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی و پژوهشی
زر گفت  :ما در حوزه تولید اگر زیر ساخت هایمان
درست نباشــد تجارت محقق نمی شود .مرتضی
ســلطانی تاکید کرد :تجارت بدون پشتوانه تولید
مانند ساختمان بیست طبقهای است که در آب فرو
رفته است ان وقت ما در طبقه هفدهم به فکر نصب
لوستر و کاغذ دیواری آن هستیم  ،باید به یکدیگر

اعتماد کنیم و نگاه جزیرهای از بین برود .راه ورود
به بازارهای خارجی توسعه مگاپروژهها است.وی با
ارج نهادن به مقام شهدا از جمله شهید مدافع حرم
حججی گفت :ما در مقابل خون شهدا مدیونیم ،از
نخبگان کشــورمان باید تمام قد حمایت کنیم  ،ما
وظیفه داریم برای آینده کشــور ایجاد شغل کنیم
همچنانکه این شهدا رفتند تا امنیت را برای من و
شما فراهم کنند .بنیانگذار گروه صنعتی پژوهشی
زر افزود :ظرفیت های مهندســی سرزمین ما در
دنیا بی نظیر است ،ایران بهشت فرصت هاست اگر
از این ظرفیت ها حمایت بشــود.این صادر کننده
ممتاز کشورمان گفت :مگا پروژه های بزرگ در هر
کشوری الزمه تحت پوشــش قراردادن واحدهای
کوچک و متوســط است که در کشــور ما نیز باید
مورد توجه واقع بشود.گفتنی است بیست و سومین
همایش بزرگداشت روز ملی صادرات با شعار رونق
تولید صادراتی ،شکوفایی اقتصادی به منظور ترویج
و اعتالی فرهنــگ صادراتی با حضور کارآفرینان و
صادرکنندگان و مقامات کشور برگزار شد و از ۴۳
صادر کننده نمونه ملی تجلیل بعمل آمد.

رئیس شورای ملی زعفران مطرح کرد؛

الزمه توسعه صادرات توجه خاص به محصوالت صادرات محور
محسن احتشام گفت :الزمه توسعه غیر نفتی مستلزم ایجاد سازمان متخصص دارد.احتشــام :اکنون سازمان توسعه
صادرات توجه خاص به محصوالت صادرات تجارت این کار را انجام می دهد که نیاز به بودجه دارد .رویه ها در راستای سازمان
محور و رفــع موانع تولید است.محســن دهی فرایند صادراتی نیست و باید در این جهت قرار گیرد .ریاست انجمن شورای
احتشام رئیس شــورای ملی زعفران گفت :ملی زعفران افزود :بخش خصوصی و دولتی منجر به افزایش صادرات می شــوند.
در دوره رکــورد و تحریم کنونی کشــور ،بر اساس استراتژی هر کشور بودجه هر محصول صادراتی باید مشخص و به موقع
سهم کشاورزی مهم بوده چرا که درآمد و تامین شود و دولت باید از آن حمایت کند.او افزود :تصمیمات کارا و موثر در راستای
اشتغال در این بخش متمرکز است .در تولید توسعه بهبود کسب و کار مهم است که باید عملی شود .در شرایط جنگ اقتصادی
بسیاری از محصوالت کشاورزی مثل غالت ،هستیم؛ الزمه توسعه صادرات توجه خاص به محصوالت صادرات محور و رفع موانع
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است
زعفــران و… دارای مزیت مطلق و برخی تولید
مزیت نســبی هستیم.ریاست شورای ملی تولید و توسعه صادرات مهم است ،گفت :جایگاه صادرکنندگان باید مشخص باشد
زعفران بیان کرد :بسیاری از محصوالت کشاورزی در مناطق محروم هستند و باید و انتظار داریم جایگاهی در شان و منزلت آنها ایجاد شود .باید با توسعه دیپلماتی
از آنها حمایت شود .کمک به توسعه محصوالت کشاورزی جزو واجبات است ،چرا سیاسی بازارهای صادراتی راحفظ کنیم.ریاست شورای ملی زعفران تشریح کرد:
که تامین کننده کاالی صادراتی هستند و تمرکز بر محصوالت صادراتی ابزار مناسب تمام برنامه ریزی باید در تسهیل فراوانی ارزی باشد؛ در فرایند صادرات محصوالت
نیاز دارد.او ادامه داد :صادرات محصوالت کشاورزی ،عالوه بر توجه به افزایش تولید و کشاوزی ارزی از کشور خارج نمی شود بلکه ارز به کشور باز می گردد .در شرایط
حلقه های فناوری در سطح بازار جهانی ارزش آفرین اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد سخت اقتصادی فعلی انتظار داریم بسته حمایتی خاصی به صادرکنندگان اختصاص
Industry Magazine
Foodصادراتی و ارتقا کیفیت در توسعه صادرات یابد تا صادرکنندگان تمایل بیشتری به حضور در بازارهای جهانی داشته باشند.
بازارهای
را به دنبال دارد بنابراین حفظ
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دکتر فرهاد سحرخیز مطرح کرد:

تشخیص زعفران سالم از تقلبی
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وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر تحریمهای اقتصادی بر صادرات زعفران
ایران ،گفت :زعفران گیاه ملی ایران بوده و باید با دید متفاوتی به آن نگاه کرد.
بر اساس جلسات مختلفی که با وزارت صنعت ،معدن و تجارت و بانک مرکزی
داشتیم ،بر رفع موانع و مشــکالت پیش روی صادرات این محصول و تسهیل
مسیر توسعه صادرات آن تاکید شد.
عضو هیأت مدیرهی گروه شــرکتهای زعفران ســحرخیز بــا بیان اینکه
صادرکنندگان زعفران به هیچ عنوان مشکلی با برگرداندن ارز حاصل از صادرات
ندارند ،گفت :قوانین بانک مرکزی قوانینی اجرایی و دقیق نیست؛ زیرا در بحث
تعرفهی زعفران ،صادرکننده را وادار میکند این محصول را براساس تعرفهی
گمرکی بازگرداند و به علت نوســانات هر روزهی قیمــت زعفران این تعرفهی
گمرکی نمیتواند رقم ثابتی داشته باشد.
دکتر فرهاد سحرخیز تصریح کرد :در محصول زعفران صادرکننده مجبور است
براساس تعرفه گمرکی قیمت را برگرداند که الزم به ذکر است به علت نوسانات
هرروز قیمت زعفران تعرفه گمرکی نمیتواند عدد ثابتی باشد
درخواست کردیم از استانداری که با توجه به اینکه  ۹۰درصد زعفران مختص
خراسان شمال،جنوبی و رضوی است تصمیم گیری در این مورد را به استان
تفویض نمایند
درخواســت کردیم آن را به اســتان واگذار کنند تا بتــوان در این خصوص
تصمیمگیری الزم را انجام داد .مسئلهی بعدی بحث تک نرخی شدن ارز است
که اگر رفع تعهد ارزی در “ســامانهی نیما” صورت بگیرد ،اختالفی که وجود
دارد جوابگوی صادرکنندهی زعفران نبوده و امیدواریم مسئوالن این محصول
را به چشم ذخیرهی ژنتیکی ایران نگاه کنند.
به گفتهی وی با توجه به اتفاقات  ۲سال اخی ِر منطقهی خاورمیانه ،هم قاچاق
زعفران افزایش پیدا کرده و هم کشورهای رقیب مانند افغانستان از این وضعیت
سود برده و زعفران ایران را به نام خود صادر میکنند.
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زعفران اصل
بههیچ عنــوان روشهایی که در اینترنت برای تشــخیص
ِ
از تقلبی مطرح میشوند قابل استناد نیســت و این نکته تنها به تایید ادارهی
استاندارد قابل تشخیص است.
دکتر فرهاد سحرخیز عضو هیأت مدیرهی گروه شرکتهای زعفران سحرخیز،
با اعالم ایــن مطلب گفت :تقلب در بازار زعفران بــه  ۲صورت اتفاق میافتد؛
نخست تقلبی که به ماهیت زعفران ضربه نمیزند و در اصطالح تقلب سالم نام
ِ
رطوبت زعفران را باال میبرند تا وزن آن افزایش یابد.
دارد .در این تقلب
وی افزود :استفاده از کولرهای آبی در سالنهای تولید و بخار دادن مصنوعی
برای وزندار کردن زعفران ،اضافه کردن آب نمک ،آب شــکر ،اجسام خارجی
نظیر نخ و گیاهانی شــبیه زعفران ،از دیگر تقلبهای متداول در بازار زعفران
است.
عضو هیأت مدیرهی گروه شرکتهای زعفران سحرخیز در پاسخ به این سوال
که مصرف کننده چگونه باید زعفران اصل را از زعفران تقلبی تشخیص دهد،
گفت :مصرفکنندهای که از برندهای مطرحی مانند سحرخیز خرید میکند،
با توجه به ســازوکارهای نظارتی از طرف کارخانه و دستگاههای نظارتی مثل
ادارهی بهداشت و ادارهی استاندارد که نظارت مستمر بر محصوالت دارند ،تنها
با اعتماد به نام این برندها میتواند مطمئن باشــد که زعفران اصل خریداری
کرده است.
دکتر فرهاد سحرخیز با اشــاره به ویژگیهای یک زعفران با کیفیت ،گفت:
استاندارد اجباری به این معناست که هر زعفرانی که با درجهبندیهای مختلف
اســتاندارد تعریف شده باید آزمونهای اخذ این اســتاندارد را کسب کند .هر
چند که اســتانداردها بهطور معمول کف را نشان میدهد ،اما زعفران ایران از
استاندارد باالیی برخوردار است .همچنین زعفرانهایی که شرایط استاندارد را
پاس میکنند و ُمهر استاندارد اجباری را دارند ،زعفرانهای باکیفیتی هستند؛
اما باید دقت داشت این عالمت استاندارد واقعی باشد.
وی با بیان اینکه در گروه شرکتهای زعفران سحرخیز عالوه بر استانداردهای
اجباری نوعی استاندارد داخلی نیز وجود دارد ،افزود :این استاندارد داخلی حتی
از استانداردهای اجباری برای ورود زعفران به تولید کارخانهای سختگیرانهتر
است.
عضو هیأت مدیرهی گروه شرکتهای زعفران سحرخیز تصریح کرد :کیفیت
از همان مرحلهی کِشــت زعفران و نوع پیاز زعفران مشخص میشود .در این
دهی بهموقع و وضعیت
میان مراقبت علمی و مستمر از زمینهای کشاورزی ،آب ِ
اقلیمی در طول یک سال زراعی ،باعث افزایش کیفیت گل زعفران میشود .در
ادامه نحوهی جمعآوری و نحوهی خشک کردن ،اهمیت فراوانی دارد.
فرهاد ســحرخیز با بیان اینکه در سالهای اخیر به دلیل استفاده از مکانیزم
خشک کردن به وسیلهی دســتگاههای صنعتی وضعیت کیفی زعفران تغییر
کرده افزود :در تمام این مراحل رعایت الزامات بهداشتی تاثیر فراوانی بر کیفیت
زعفران دارد .هر اندازه زعفران به صورت مســتقیم از کشــاورز به کارخانهها
برسد ،کیفیت و امنیت بیشتری دارد .اگر این زعفران مدت زیادی در انبارهای
غیراستاندارد نگهداری شود ،کیفیت پایینتری خواهد داشت؛ زیرا در این میان
امکان اینکه محصول به دســت دالالن و واسطهگران بیفتد و تقلباتی صورت
بگیرد بیشتر است.
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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  89و  90و  91و  92و  93و  94و  95و  96و
 97برگزیده شدند .امسال هم این ماهنامه قصد دارد باز هم از نظرات شما بزرگواران بهره جوید و شخصیت برتر صنایع غذایی در
سال  1397را معرفی نماید.لذا از شما در خواست می شود تا فرم زیر را تکمیل و به دفتر ماهنامه فکس نمایید.
آخرین مهلت ارسال  1 :اسفند  - 1398شماره فکس021 - 2 2232186 :
رتبه

نام و نام خانوادگی برگزیده

سمت

دلیل انتخاب

تبصره :1جدول فوق شــامل سه انتخاب می باشد که انتخاب اول  10امتیاز ،انتخاب دوم  7امتیاز و انتخاب سوم  5امتیاز محاسبه
خواهد شد.بنابراین در انتخاب های خود دقت الزم را مبذول فرمایید.
تبصره  :2به فرم هایی که پس از تاریخ  1اسفند  1398ارسال می شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
نام و نام خانوادگی پرکننده فرم:
میزان تحصیالت:
شغل:
								
شماره تماس:

برخی کارآفرینان صنایع غذایی کشور

امضاء:

«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»
Magazine
Foodجرعه « -فخار» پدر خوب « -فروتن» بنیانگذار
Industryآرد
«عصارزاده گان»
شهد ایران « -عبداهلل» روژین تاک « -عبدالهی» ســمیه -
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
آشنایی دارند ،می توانند آن اشخاص را به عنوان شخصیت سال انتخاب نمایند.
ماهنامه صنعت غذا
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شخصیت صنعتغـذای
ســـال 97
همان طور که خوانندگان محترم ماهنامه صنعت
غذا مستحضر هستند امسال نیز مانند سال
گذشته شخصیت صنعت غذا انتخاب گردید.
این شخصیت نمونه صمد رسولوی بنیس،
مدیرعامل شرکت درنا می باشد .نظرات
تنی چند از اهالی صنعت غذا درباره ایشان را
میخوانیم:
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محمد بهمنیار ،مدیر عامل شرکت آرد دره شهر :

غالمعلی سلیمانی
مرتضیسلطانی
شرکت کاله
شرکت زر ماکارون
شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای
سال 89
سال 90

بدون شک کیفیت و تنوع محصوالت گروه صنایع غذایی درنا ناشی از مدیریت کارآمد و قوی جناب آقای صمد رسولوی است که قدیمی ترین برند کیک ایران را همچنان
محبوب مصرف کننده قرار داده است .این موفقیت را به ایشان تبریک می گوییم.

مهندس فرشید بختی ،مدیر اجرائی انجمن علوم و صنایع غذایی ایران :
توجه به تحقیق و توسعه و نوآوری و رعایت حق مصرف کننده از نکات بارز شرکت درنا می باشد  ،به همین دلیل جناب آقای صمد رسولوی را می توان از کارآفرینان
برتر صنعت غذای کشور دانست و عنوان شخصیت سال را در سال  97را به ایشان و خانواده بزرگ درنا تبریک عرض می کنم
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فردین عالیزاد
احمد فتح الهی
احمد صادقیان
علی شریعتی مقدم مهدی کریمی تفرشی
شرکت سن ایچ
شرکت سبزی ایران
شرکت تک ماکارون
شرکت گلها
شرکت نوین زعفران
شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای
سال 91
سال 92
سال 93
سال 94
سال 95

بزرگمهر دادگر
شرکت دوشه آمل
شخصیت صنعت غذای
سال 96
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خبـر

اخبـارشرکتـــهـای

صنــایعغـذایـی
شرکتهای صنایع غذایی که عالقمند به درج خبـرهای خود
در ماهنامه صنعت غذا هستند مراتب را از طریق تلفن یا فاکس به
تحریریه نشریه اطالع دهند .

در نشست رئیس
سازماندامپزشکی
و مدیرعامل شرکت
صنایع شیر ایران مطرح
شد :تسهیل صادرات
محصوالت لبنی به چین
در جلسه مذکور ،مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران خواستار تسهیل و مساعدت سازمان دامپزشکی در صدور مجوزهای صادرات محصوالت لبنی به کشور چین شد.به
گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا به نقل از روابط عمومی و ارتباطات پگاه  ،مهندس عبداهلل قدوسی  ،مدیرعامل شرکت پگاه در جلسه ای که با حضور دکتر رفیعی
شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران و دکتر دبیریان مدیر تضمین کیفیت،
صادرات
پور  ،رئیس سازمان دامپزشکی کشور و معاونین آن سازمان و همراهی مدیر عامل و
Food
معاونIndustry
Magazine
خواستار تسهیل و مساعدت سازمان دامپزشکی در صدور مجوز های صادرات محصوالت لبنی به کشور چین شد.در این نشست مهندس قدوسی با اعالم این مطلب گفت:
صنایع شیر ایران سال هاست که صادرات به مالزی و سایر کشــور های دور را دارد و تا کنون توانسته محصوالت مختلفی از جمله خامه در اوزان و تنوع های متفاوت به
روسیه و سایر کشورهای منطقه اوراسیا صادرنماید .مدیر عامل صنایع شیر ایران افزود :که  ۹شرکت تحت پوشش پگاه دارای کد  IRاز سازمان دامپزشکی هستند و چهار
شرکت پگاه تهران  ،اصفهان  ،فارس و گلپایگان مجوز صادرات به روسیه را اخذ نموده اند و با توجه به رعایت دقیق کلیه ضوابط  ،مقررات و استانداردهای صنعت شیر در
شرکتهای پگاه  ،از سازمان دامپزشکی درخواست نمود تا برای پنج شرکت دیگر صنایع شیر مجوز صادرات به کشورهای اوراسیا صادر شود .در این جلسه دکتر رفیعی پور
نیز ضمن تشکر از همراهی و همکاری صنایع شیر ایران با سازمان دامپزشکی و اطمینان این سازمان از رعایت مقررات بر اساس بازدیدهای صورت گرفته بازرسان  ،موافقت
Industry
Magazine
Foodلبنی برای صادرات به کشورها به خصوص چین و اوراسیا مساعدت الزم صورت پذیرد و تسریع شود.
محصوالت
مجوز
نمود تا در زمینه صدور
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رئیس هیئت مدیره
شرکت کشت و صنعت و
دامپروری مغان از تدوین
برنامه های توسعه محور در
بازدید از صنایع تبدیلی در
حال اجرای شرکت خبر داد
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به گزارش ماهنامــه کارآفرینی و صنعت غذا ،یونــس ژائله در بازدید از
گلخانــه ،مرکز تولید انــواع نمونه صیفی جات ،داروهــای گیاهی و دیگر
محصوالت زراعی گفت :با تولید انــواع محصوالت صادرات محور از جمله
صیفی و گیاهان دارویی در مزارع مدنظر که توسط کارشناسان زراعی برای
سالهای آتی خواهیم داشت میتوانیم در تولید و صادرات این نوع محصوالت
حرف اول را در کشور بزنیم زیرا که شرکت این پتانسیل را دارد تا بتوانیم
مزارع نمونه ای را برای تولید این محصوالت داشته باشیم.
وی همچنین به وجود تپه های ماهورهای اطراف شرکت که بالاستفاده
بوده اشــاره کرد و افزود :با بازدیدهای متعددی که داشتیم برنامه کاشت
درختان متفاوتی را پس از مطالعه ،بررسی و تایید کارشناسان کشاورزی و
باغی در دستور کار خود قرار دادیم و امسال سعی می کنیم کاشت برخی
از آنها را به لیست کاشت مجتمع زراعت بیافزاییم.
وی در بازدید از مرمت و بازسازی کارخانه پروسس میوه باغات نیز گفت:
مجتمع پروســس میوه باغات کامال از رده خارج شده بود که با همیاری
مهندسین و کارشناســان برنامه تجهیز و نوسازی این واحد را در دستور
کار خود قرار دادیم و با دستگاه های جدیدی که اخیرا خریداری شده با
نوسازی ســالن ها بزودی این کارخانجات وارد چرخه تولید خواهد شد و
قطعا از لحاظ تولید و اشــتغالزایی برای منطقه و استان مؤثر واقع خواهد
شد.
ژائله در بازدید ســرزده از کارخانه قند مغان نیز گفت :با وجود بازسازی
و نوســازی که در کارخانه قندمغان صورت گرفته باز جا دارد که برای این
کارخانه که روزی نگین کارخانه های قند کشــور بشمار میرفت با جدیت
و سرعت بخشیدن به کار ،بیشــتر تالش گردد ،زیرا هدف ما از بازسازی و
مرمت اساسی کارخانه قند مغان افزایش طول عمر این واحد بزرگ است

تا با تولید شــکر و محصوالت دیگر بتوانیم به هدفی که تدوین شــده به
خودکفایی دست یابیم.
وی همچنین در بازدید از محل احداث و عملیات کارخانه روغن کشی
و رب نیز گفت :یکی از بزرگترین کارخانجات روغنکشی کشور در شرکت
کشت و صنعت مغان راه اندازی و تاسیس خواهد شد و در کنار روغن کشی
طبق برنامه ریزی های بعمل آمده در نظر داریم با عزم جدی در راســتای
تاســیس کارخانجات مدرن دیگر با فناوری روز دنیا از جمله کارخانه رب
سازی ،خط تولید ترشیجات ،میوه جات خشــک صنعتی و آجیلی ،انواع
آبمیوه و کمپوت هلو ،گیالس ،آلبالو و… فرآوری بادام زمینی ،انواع اسانس
های خوراکی ،تولید انواع اولئورزیــن ها و دیگر کارخانجاتی که یکی پس
از دیگری در حوزه صنایع تبدیلی در کشت و صنعت مغان به بهره برداری
برسانیم.
رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان همچنین
از کمباین های برداشــت گوجه فرنگی که اخیرا به مکانیزاسیون شرکت
افزوده شده بازدید نموده و از نزدیک روند عملکرد آن را مشاهده نموده و
افزود ۴ :دستگاه کمباین برداشت گوجه فرنگی ساخت شرکت guarse
ایتالیا به ارزش ۲۴میلیارد تومان برای اولین بار توســط شــرکت کشت و
صنعت مغان در کشور خریداری شــده و مورد بهره برداری قرار گرفت و
همچنین در پایان به اســتفاده از دستگاه های مدرن و تکنولوژی روز دنیا
تاکید کردند و با امیدواری اظهار داشــت :ضمن اینکه  ۲دستگاه کمباین
برداشــت چغندر قند به ارزش  ۱۷میلیارد تومان نیز خریداری شده و در
برداشت محصول چغندر امسال مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و حتی
جهت خرید دیگر دستگاه های پیشرفته دیگر از جمله کمباین پنبه برای
شرکت اقداماتی صورت گرفته است و قطعا این روند ادامه خواهد داشت.

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

دی ماه 98

شماره  15دوره جدید ()120

خبـر

تروند زعفران قائن برای پنجمین
دوره صادر کننده نمونه ملی
در سال  ۹۸شد
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،تروند زعفران قائن برای پنجمین دوره صادر کننده نمونه ملی در سال  ۹۸شد لوح تقدیر دریافت نمود.
شرکت تروند زعفران قائن
آئین بزرگداشت روز ملی صادرات در سال مزین به شعار رونق تولید قدردانی از جهادگران عرصه نبرد اقتصادی و قهرمانان اقتصاد ملی است که در سایه رهنمودهای
مقام معظم رهبری  ،تدابیر ریاست محترم جمهوری و با وجود تحریم های ناجوانمردانه به سمت اقتصاد درونزا و برونگرا گام برداشته اند.
بی شک تحقق اهداف ترسیم شده در چهار چوب اصول کلی سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز  ، ۱۴۰۴محصول همت نقش آفرینان عرصه صادرات
غیرنفتی بوده که در پرتو الطاف الهی به منصه ظهور رسیده است.
ضمن گرامیداشت بیست و سومین سالروز ملی صادرات ،انتخاب شایسته آن شرکت را به عنوان صادرکننده نمونه ملی سال  ۱۳۹۸تبریک عرض نموده و امیدواریم
با بهره گیری از کلیه ظرفیتهای موجود ،گامهای استوارتری در جهت توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه همه جانبه میهن عزیزمان برداشته شود.
رضا رحمانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت

درخشش  ۴شرکت گروه صنعتی و
پژوهشی زر در ششمین همایش حقوق
مصرفکنندگانالبرز

ششمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان اســتان البرز  ۴شرکت گروه وابسته به زر موفق به دریافت باالترین سطح  ۱گواهینامه
رعایت حقوق مصرف کنندگان شد .
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،در این آئین  ،گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان در سطح یک یعنی باالترین سطح به آرد زر ،سمولینای
زر  ،زرنام و زرماکارون اهدا شد .
Food Industry Magazine
ششمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با حضور مسئوالن کشوری واستانی ،مسئوالن سازمان صنعت ،معدن و تجارت و سازمان حمایت
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ،نمایندگان جامعه مصرف کنندگان ،مدیران بنگاه های اقتصادی برتر در حوزه حمایت از حقوق مصرف کنندگان ،در ســالن
همایش سازمان صمت البرز برگزار شد.
این همایش با هدف افزایش انگیزه و حساسیت در تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات برای رعایت حقوق مصرف کنندگان ،افزایش اعتماد و ترغیب مصرف
کنندگان به استفاده از کاالها و خدمات واحدهای دارای گواهینامه و افزایش رقابت سازنده بین تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات در جهت ارائه محصوالت
کیفی ،تالش در جهت برقراری قیمت عادالنه ،تحویل به موقع و ارائه مطلوب خدمات پس از فروش بر گزار می شود .
Food Industry Magazine
دوره پیشین هم موفق به دریافت این گواهینامه شده بود .
گروه صنعتی و پژوهشی زر در ۹
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راه اندازی سیستم کواگوالتور
پنیرحلب برای اولین بار
در ایران توسط کارشناسان
پگاه آذربایجان غربی

به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا به نقل از روابط عمومی و ارتباطات پگاه  ،با حضور مهندس قدوسی مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران ،دو پروژه ی
سیستم نانو فیلتراسیون پرمیت و کواگوالتورپنیر حلب شرکت پگاه آذربایجان غربی به دست ایشان افتتاح گردید.
سیستم نانوفیلتراســیون یکی از آخرین تکنولوژی روز دنیا محسوب می شــود که در بهبود تولید محصوالت نقش مهمی داشته و وظیفه تغلیظ و دمینرال
محصوالت لبنی را بر عهده دارد.
دستگاه کواگوالتور پنیر حلب برای اولین بار در کشوربا استفاده از دانش فنی کارشناسان توانمند این مجموعه طراحی و راه اندازی شده است.

Food Industry Magazine

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

Food Industry Magazine

ششمین مراسم اهدا گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان استان البرز در سالن کنفرانس سازمان صمت استان البرز برگزار شد و شرکت بیسکوالرج
(درنا) تندیس این همایش را دریافت کرد .به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،در حاشیه این مراسم رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان
استان البرز گفت :در یکسال گذشته هزار شکایت به این انجمن واصل شده است که با دعوت از شاکی و متشاکی و با کمترین ارجاع به مراجع قضایی ،دعاوی
سطح – یک ،دو و سه -اعطا شدکه به فضل
را حل و فصل کرده ایم«.سید وحید حسن زاده» افزود :امسال گواهینامه های رعایت حقوق مصرف کنندگان در سه
ِ
خدا اکثریت برگزیدگان استان ،توانسته اند حایز سطح یک شوند« .حســن زاده» درباره روند برگزاری این مراسم تصریح کرد :عالوه بر جلسات داوری که با امعان
علمی و تخصصی همراه بود برای برگزاری این مراسم ،هفت جلســه کمیته فنی و چهار جلسه کمیته پشتیبانی برگزار شد که در نهایت  ۳۳واحد تولیدی ،توزیعی،
صنفی و خدماتی به عنوان برگزیدگان نهایی اعالم شدند .وی در خاتمه اظهار داشت :از همه نخبگان مورد تایید مشتریان که در پاسداشت حقوق مصرف کننده کوشا
بوده اید دعوت می کنیم تا در کارگروههای تخصصی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان اســتان البرز عضو شده تا با کمک یکدیگر برای ارتقا سطح رضایت
مصرف کنندگان گام برداریم.معاون نظارت ،بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت استان البرز در ادامه این مراسم درباره دقت بر شیوه انتخاب
برگزیدگان بیان کرد :فرایند داوری ها با دقت و ریزبینی انجام شده است«.سیامک آقایی» ادامه داد :لوح تقدیر حمایت از حقوق مصرف کننده از این نظر مهم است
که شما از طرف مردم برگزیده شده اید و این امر ،ارزش معنوی این تقدیر را دو صد چندان می کند .در خاتمه ریاست سازمان صنعت ،معدن و تجارت البرز با تبریک
به تمامی برگزیدگان عرصه حقوق مصرف کننده یادآور شد :اگر در زنجیره تامین کاال و خدمات ،بدون مشکل پیش می رویم به این دلیل است که شما در کار خود
با جدیت ،تالش و دلسوزی در حال انجام وظیفه هستید«.رامین ربیعی» خاطر نشان کرد :در زمان فعلی که ما درگیر جنگ اقتصادی هستیم؛ شما در خط مقدم این
نبرد قرار دارید و شهامت و صالبت شما در حوزه خدمت به مردم ستودنی است .گفتنی است شرکت بیسکوالرج با برند درنا با مدیریت صمد رسولوی ( شخصیت سال
 ۱۳۹۷صنعت غذای کشور) یکی از قدیمی ترین شرکت های صنایع غذایی کشور در زمینه تولید کیک  ،شیرینی و … می باشد که موفق به اضافه کردن این تندیس
در تاالر افتخارات خود دارد .در پایان این مراسم از  ۳۳واحد تولیدی ،صنعتی ،خدماتی ،توزیعی و صنفی تقدیر به عمل آمد.
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گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا از نشست مهندس عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورز با فعالین بخش خصوصی

در کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران

عباس کشــاورز بحث اقتصاد در وزارت جهاد
کشاورزی را برجسته دانســت و گفت :متاسفانه در
ساختار فعلی وزارتخانه افراد و متخصصان اقتصادی
نقشی ندارند.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،سرپرست
وزارت جهاد کشاورزی در نشست با فعاالن اقتصادی
در کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی
ایران با اشاره به اینکه بازارهای صادراتی ما روز به روز
محدودتر میشود ،اظهار داشــت :بازارهای ما هر روز
خالصه شده و هم اکنون ،تقریبا اروپا را از دست داده ایم
و عمده صادرات کشور به عراق ،افغانستان و آذربایجان
انجام میشود.
کشاورز ادامه داد :عراق نیز به تازگی بازار خود را به
روی محصوالت کشاورزی ایران بسته است و ما در رفع
این مشــکل با وزارت خارجه ایران صحبت کردهایم؛
تداوم این شــرایط منجر میشــود که تولید ما بازار
نداشته باشد.
کشاورز اظهار داشت :صادرات میتواند به تولید نظم
دهد و در صورتی که صادرات مستقیمی داشته باشیم
تولید نیز به شکل مناســبتری انجام خواهد شد به
طوری که در صورتی که بتوانیم محصوالت کشاورزی
را به طور منظم در اوزان و زمان مشخص صادر کنیم
Industry Magazine
Foodیتوانیم برای
باشیم م
و با دیگر کشورها قرارداد داشته
40

تولید نیز برنامهریزی بهتری انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه چقدر قبول داریم صادرات را با
اتفاقات داخلی تفکیک کنیم ،گفت :صادرات مبنای
توسعه بوده و جریانی برای انتقال تکنولوژی به شمار
میرود؛ یعنی کانالی است که در آن با فضاهای جدید
کشاورزی آشنا می شویم؛
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه موافق
هستم که موانع صادرات را بررسی و رفع کنیم ،افزود :در
این زمینه باید به چند نکته توجه کنیم .اول اینکه چه
کاالیی را از چه مناطقی و با چه حجم مصرف آبی باید
صادر کنیم؛ مثال آیا صادرات گوشت قرمز با شرایط آب
کشور باید مورد حمایت قرار بگیرد؛ در حالی که تولید
یک کیلوگرم گوشت قرمز  ۱۵تن آب مصرف می کند.
کشاورز با اشــاره به اینکه تولید هر کیلوگرم گوجه
فرنگی در تابستان  ۶متر مکعب آب مصرف می کند،
Industry Magazine
Foodکاهش می
مکعب
گفت :این عدد در پاییز بــه  ۳متر
یابد و به همین جهت ما تفاهم کردیم که از کشت این
محصول در پائیز حمایت کنیم.
وی تصریح کرد :بنابراین صــادرات باید با توجه به
شرایط موجود و بحث آب جهت دار شود.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به در این
وزارتخانه یک آدم اقتصادی نیســت و همه فکر می
کنند که کشــاورزی چی ها باید وزارت جهاد را اداره

کنند ،گفت :تولید یک امر بســیار جزئی است و الزم
است که متخصصان اقتصادی کنار ما قرار بگیرد در غیر
این صورت نمی توانیم رقابت کنیم و فقط با یکدیگر
دعوا می کنیم.
کشاورز تصریح کرد :همه امور تصدی گری باید به
بخش خصوصی واگذار شــود و حتی بخشی از امور
حاکمیتی نیز با حفظ حاکمیت به اعتقاد بنده قابلیت
انتقال دارد .دنیا کشاورزی را با بزرگ شدن دولت پیش
نبرده و دولت باید در این حوزه مختصر شود .مسئولیت
ها را باید به فعاالن بخش خصوصی بدهیم و آنها نیز باید
مسئولیت پذیر و پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه میزان کود مصرفی کشور حدود ۲.۷
میلیون تن اســت ،ادامه داد :تنها حدود  ۲۰۰تا ۳۰۰
هزار تن از این میزان وارد میشود که با توجه به شرایط
ایجاد شده این مقدار نیز به تدریج داخلی خواهد شد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه اگر بتوانیم قیمت
محصوالت را روانتر و آزادتر کنیم ،می توانیم یارانه را
حذف کنیم ،گفت :تا زمانی که کاالیی یارانه ای است
دولت باید در بازار آن حضور داشته باشد و این مسئله
خارج از اختیار ما است.
کشاورز با اشاره به اینکه دلمان می خواهد ارز ۴۲۰۰
تومانی حذف شود ،گفت :این امر بسیار به نفع بخش
است چرا که مسائل شفاف میشود اما به عنوان یک
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گزینه مناســبی برای وزارت جهاد کشاورزی است؛
چراکه اهلیت حرفهای داشته و بسیاری از مشکالت ما
در دستگاههای مختلف این است که کسانی مسئولیت
می پذیرند که حرفه ای نیستند.
وی با اشاره به ریسک و خطرپذیری باالی پذیرفتن
این مسئولیت ،گفت :عهده دار شدن سمت وزیر جهاد
کشاورزی در شرایط فعلی ،جسارت باالیی می خواهد
و ما امیدواریم که همه اطرافیان به گزینه پیشنهادی
وزارت جهاد کمک کنند تا او بتواند این مســیر را به
خوبی طی کند.
شافعی با اشاره به رشد اقتصادی در ۱.۵سال گذشته
اضافه کرد :اگر بخش کشــاورزی نبود ،این عدد ،رقم
بسیار کمی می شــد و در واقع می توانیم بگوییم که
کشاورزی نجات دهنده بخش اقتصادی کشور بوده و به
همین جهت ،باید از مسئولین و تولید کنندگان بخش
کشاورزی تشکر کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشــاره به اینکه مرتب
مباحثی مطرح میشود مبنی بر اینکه برای حمایت از
تولید داخل ،باید د ِر واردات را ببندیم ،گفت :اما برای
هدف اصلی که همان توســعه اقتصادی کشور است،
برنامه جدی نداریم .اگر مبحث بسته شدن واردات به
این معنا اســت که تولید با هر قیمت و کیفیتی انجام
شود به درد توســعه اقتصادی نمی خورد؛ پس وقتی
که تولیدی را شروع می کنیم ،باید در ابتدا واردات را
کنترل کنیم تا تولید به بلوغ برسد؛ اما زمانی که بلوغ
اتفاق افتاد این تولید باید بتواند خود را با دیگران بسنجد
اگرنه در همان سن باقی می ماند و رشد نمی کند.
شافعی با اشاره به اینکه الگوهای توسعه اقتصادی را
باید همواره مد نظر داشته باشیم ،گفت :ما باید خودمان
را با شرایط تطبیق دهیم.
وی اضافه کرد :وقتی کــه یک کاری را تازه آغاز می
کنیم ،باید این کار مورد حمایت قرار بگیرد اما زمانی که
به بلوغ می رسد باید بتواند خود را اداره کند.
شافعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به
محدودیت های صادرات اشاره کرد :سوگلی صادرات به
اوراسیا ،ناوگان حمل و نقل و سردخانه مناسب است؛
اما در حال حاضر این بسترها کجا هستند.
وی با اشاره به محدودیت های حوزه حمل و نقل ادامه
داد :به عنوان مثال اگر ازبکستان تصمیم بگیرد ترانزیت

پنبه را از ایران قطع کند ،حمل و نقل ریلی ایران با این
کشور قطع میشود.
در ابتدای این جلســه علی شــریعتی مقدم رئیس
کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازگانی ایران
از مزیت اتاق در کمک به صادرات غیر نفتی گفت :در
صورت اینکه تصمیم سازی نیز به نقش مشورتی اتاق
افزوده شود نه تنها توسعه صادرات خواهیم داشت بلکه
انتظار جهش صادراتی خواهیم داشت .وی افزود :امروز
که چاههای نفت ثمری برای صادرات ما ندارند این گله
را داریم که اگر در  ۴۰سال گذشته به صادرات غیرنفتی
اهمیت داده می شــد ،مشــکالت امروز را نداشتیم .
کشورهای توسعه یافته از طریق صادرات غیرنفتی و
گردشگری ارزآوری زیادی دارند و این ارزآوری چند ده
برابر ارزآوری حاصل از صادرات نفت است.
شــریعتی مقدم در خصوص اقتصاد مقاومتی گفت
 :متاســفانه در این مســئله به عمل نزدیک نشدیم و
صادرکننده در مشــکالت ارزی به حاشیه می رود و
بخش هایی که سودی برای کشور ندارند و نه ارزی بر
می گردانند  ،سود می برند  .انتظار این است که در این
قضیه کمک شود تا صادرات از بین نرود .
در این جلسه که با حضور فعالین بخش کشاورزی
و صنایع غذایی برگزارشد رئوسای انجمن ها و اتاق ها
نسبت به مشکالت بخش خود پرداختند.
محسن احتشام رئیس شورای ملی زعفران در این
نشســت از نابســامانی وضعیت محصول استراتژیک
زعفران گفت و تعداد زیــادی از تیترهای روزنامه ها
 ،خبرگزاری ها و سایر رســانه ها را که از وضعیت نه
چندان مطلوب زعفران خبر می دادند را برای حضار
خواند .بیاید با یک برنامه ریزی وطرح ریزی استراتژیک
و با بازاریابی و بازارسازی به این وضعیت خاتمه دهیم .
پیشنهاد دارم کمیته ای متشکل از بخش خصوصی و
تشکل ها تشکیل دهیم که راهبرد راتععین کنیم  ،ما
طرح جامع تولید و صادرات زعفران را به وزارت صمت
دادیم و انتظار داریم این طرح تصویب شود
احتشام همچنین از طرح تعاون روستایی مبنی بر
خرید توافقی زعفران از کشاورزان حمایت کرد و گفت:
تعاون روستایی مازاد سال قبل را خریداری میکند و
باعث می شود عاقبت ناخوشــایندی برای کشاورزان
نباشد.
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عضو دولت نمی توانم ایــن را مد نظر قرار ندهم که با
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی از نهاده ای مثل ذرت ،قیمت
مرغ به حدود  ۲۸تا  ۳۰هزار تومان افزایش می یابد.
وی گفت :آیا ما توانستیم در بحث بنزین این مسئله
را کنترل کنیم؛ در حالی که مصرف کنندگان بنزین از
مرغ کمتر هستند ،مردم االن نمی توانند گوشت قرمز
مصرف کنند و بیشتر از مرغ استفاده می کنند .آیا ما
باید مرغ را هم از آنان بگیریم .بنابراین نمی توانیم فقط
به فکر تولید کننده باشیم و باید مراقب مصرف کننده
هم باشــیم چون اگر تقاضا نباشد تولید هم سرکوب
میشود.
ارز  ۴۲۰۰تومانی از واردات شکر حذف میشود
کشاورز با بیان اینکه سال گذشته تالش کردیم هر
چه می توانیــم واردات کاالهای نهایی را با ارز نیمایی
انجام دهیم ،گفت :کاالهایی مانند چای ،گوشت قرمز،
کره و حبوبات شامل این طرح شده اند واین پیشنهاد
درباره شکر و برنج هم به دولت داده ایم .فکر می کنم
درباره شکر این امر پذیرفته شود؛ اما درباره برنج باید با
وزارت صمت رایزنی هایی انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی از برخی
کاالها مانند چای و گوشت قرمز منجر به پائین آمدن
قیمت آنها در بازار شد ،افزود :درباره کاالهای واسطه
به دلیل اینکه به قیمت تمام شده محصول نهایی گره
خورده است نمی توانیم این کاررا به راحتی انجام دهیم.
مثال اگر ارز  ۴۲۰۰تومانی را از واردات جو حذف کنیم
قیمت آن به باالی سه هزار تومان می رسد .یا درباره
گندم قیمت به  ۳هزار و  ۵۰۰تومان خواهد رسید .آیا
می توانیم این کاالهــا را با قیمت مذکور بخریم؟ و آیا
فکر می کنیم که قیمت نان و سایر فرآورده ها چقدر
افزایش پیدا می کند.
کشــاورز با بیان اینکه در مسابقه قیمت همه بازنده
هستند ،گفت :بنابراین در بخش کشاورزی باید به گونه
ای حرکت کنیم که این مسئله به حداقل برسد.
سرپرســت وزارت جهاد کشــاورزی با بیان اینکه
بازارهای صادراتی محصوالت کشاورزی کشور روز به
روز محدود میشود ،از احتمال حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
شکر خبر داد.
وی بــه رابطه با تولیدکننده اشــاره کرد و گفت :ما
برنامههای خرید توافقی و قیمت پایه را برای کشاورزان
در نظر خواهیم گرفت.
کشاورز همچنین گفت در دنیا بخش خصوصی در
مسائل تولید دخالت داده میشود و در مدیریت جدیدی
که در وزارتخانه ایجاد شده به این مسأله اهمیت ویژهای
خواهیــم داد و وی از بخش خصوصی خواســت که
پیشنهادات خود را در این زمینه اعالم کنند.
سرپرست وزیر جهاد کشاورزی همچنین جوانگرایی
و استفاده حداکثری از ظرفیتهای زنان را از برنامههای
وزارتخانه در مدیریت جدید عنوان کرد.
پیــش از صحبت هــای سرپرســت وزارت جهاد
کشاورزی ،غالمحسین شافعی ،رئیس اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی ایران گفت :عباس کشاورز،
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بررسی موانع توسعه صادرات بخش کشاورزی و غذایی
کمیســیون کشــاورزی و صنایع وابسته اتاق
ایران برای احصا و جمعبندی مشکالت حوزه صادرات
محصوالت کشاورزی و غذایی تشکیل جلسه داد .هدف
از این جلسه ،تهیه فهرستی از مشکالت صادرکنندگان
حوزه کشاورزی و ارجاع آنها به مجلس و شورای گفتوگو
بود که با مشارکت فعاالن این حوزه انجام شد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،رئیس
کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران با اشاره
به اینکه اخیرا ً کمیسیون کشاورزی مجلس جلسهای
درباره مشکالت صادرات حوزه کشاورزی و صنایع غذایی
برگزار کرده است ،گفت :برای پیگیری راهکارهای رفع
این مشکالت ،تالش میشود در تعامل با مجلس ،نظرات
صادرکنندگان بخش کشاورزی در مورد کمبود قوانین
یا قوانین نیازمند اصالح این حوزه به اطالع نمایندگان
رسانده شود.
علی شریعتی مقدم ،در جلسه کمیسیون کشاورزی
و صنایع وابســته اتاق ایران که با دســتور کار احصا و
جمعبندی مشکالت حوزه صادرات محصوالت کشاورزی
و غذایی کشور تشکیل شد ،افزود :عالوه بر این سازمان
برنامهوبودجه نیز در مکاتباتی که با کمیسیون کشاورزی
اتاق ایران داشته است ،پیشنهاد احصای مشکالت حوزه
صادرات از طریق شــورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی را داده است ازاینرو کمیسیون کشاورزی اتاق
ایران تصمیم گرفته است با استفاده از مشارکت اعضا
نسبت به جمعبندی فهرست مشکالت صادرات حوزه
کشاورزی و غذایی اقدام کند.
شریعتی مقدم در این نشست از اعضای کمیسیون
کشــاورزی و فعاالن این حوزه خواست مباحثی را که
در توســعه صادرات محصوالت کشــاورزی و غذایی
دخیل میدانند ،مطرح کنند تا نهایتاً جمعبندی آنها
در قالب متنی کوتاه و موجز به مجلس ،سازمان برنامه،
وزارتخانههای ذیربط و دفتر مقام معظم رهبری ارسال
شود.
حاضران جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته
اتاق ایران در این نشست با اشاره به اینکه در برنامه ششم
توسعه ،حمایت از توسعه زنجیره تولید بخش کشاورزی
مطرح شده است ،خواستار تبیین مصادیق حمایت در این
حوزه شدند و همچنین با توجه به اینکه در برنامه ششم
بحث توسعه خوشههای کشاورزی ،برندسازی محصوالت
این حوزه و مشوقهای صادراتی مطرح شده است ،اجرای
این برنامهها را ضروری دانستند.
امضای تفاهمنامههای همکاری با کشــورهای هدف
محصوالت کشاورزی نیز ازجمله مسائلی بود که حاضران
Food Industry Magazine
جلسه خواستار پیگیری آن در دولت شدند.
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اجرای مواد  ۳۱و  ۴۱قانون برنامه ششــم توســعه
مبنی بر بازار ســازی و حمایت از ســرمایهگذاری در
صنایع کشاورزی و غذایی نیز ازجمله درخواستهای
مطرح شده در این نشست بود .فعاالن حوزه کشاورزی
همچنین خواســتار اعالم اقداماتی شــدند که توسط
دولت و دستگاههای دولتی در حوزه حمایت از توسعه
ظرفیتهای صادرات بخش کشاورزی انجام شده است.
یکی از فعاالن حوزه کشــاورزی با اشاره به اینکه در
یکی دو سال اخیر ،قواعد مربوط به بازگشت ارز حاصل
از صادرات به کشور یکی از بزرگترین موانع پیش روی
صادرکنندگان بوده است ،درخواست کرد بانک مرکزی
عالوه بر  ۴راهکاری که برای بازگشت ارز مطرح کرده
است ،چنانچه قادر کنندگان قادر به اثبات بازگشت ارز
به کشور از راههای دیگر بودند نیز آن را بپذیرد و گرهی
از کار آنها باز کند .در این جلســه همچنین با اشاره به
پیوســتن ایران به توافقنامه تجاری اتحادیه اقتصادی
اوراسیا ،خواستار احصای ظرفیتهای حوزه کشاورزی
و غذایی کشور برای اســتفاده از این توافقنامه شدند.
به عقیده فعاالن حوزه کشاورزی و غذایی ،کشورهای
عضو اتحادیه اوراسیا در تجارت ترجیحی خواستار انجام
مبادالت در مقیاس بزرگ هستند و بر همین اساس باید
کنسرسیومهای صادرات محور در کشور شکل بگیرد.
حضور کمرنگ ایران در بازار  ۱۵کشــور همسایه نیز
Industry Magazine
Foodبود .یکی از
جلسه
ازجمله مباحت مطرح شده در این
فعاالن بخش کشاورزی با اشاره به اینکه ایران فقط یک
درصد از حجم تجارت  ۱۵کشور همسایه را در اختیار
دارد ،گفت :نبود استراتژی بلندمدت در حوزه کشاورزی
و صادرات محصوالت این حوزه یکی از اصلیترین موانعی
است که توســعه صادرات این محصوالت را با مشکل
مواجه کــرده و حاال که بحث احیــای وزارت بازرگانی
مطرح شده ،این نبود استراتژی و بالتکلیفی پررنگتر

نیز شده است.
او با اشــاره به سهم کاالهای کشــاورزی و غذایی در
صادرات به کشــورهای عضو اتحادیه اوراسیا ،افزود :در
سال  ۹۷از  ۲۰ردیف نخست کاالی صادرات به روسیه
 ۱۶ردیف به محصوالت کشاورزی و غذایی اختصاص
داشته و این معیار برای بالروس  ۱۲ردیف ،قزاقستان ۷
ردیف ،قرقیزستان  ۵قلم و ارمنستان یک قلم بوده است.
این فعال حوزه کشاورزی ادامه داد :این آمارها نشان
میدهد که حضور محصوالت کشــاورزی و غذایی در
تجارت با اتحادیه اوراســیا پررنگ است اما حجم این
مبادالت بسیار ناچیز است و باید با تمرکز بر نقاط مثبت
و رفع مشکالت افزایش پیدا کند.
در ادامه این نشست ،اعمال محدودیتهای مقطعی در
حوزه صادرات نیز یکی از اصلیترین مشکالت صادرات
حوزه کشاورزی و غذایی اعالم شد .همچنین بیاطالعی
صادرکنندگان از قوانین واردات کشــورهای مقصد و
استانداردهای مدنظر آنها نیز بهعنوان یکی از مشکالت
صادرات حوزه کشاورزی معرفی شد.
اعتراض نسبت به رقابت منفی صادرکنندگان ایران در
بازارهای هدف و افت شدید کیفیت کاالهای صادرات به
این بازارها نیز از مباحث دیگری بود که در این نشست
مطرح و برای رفع آن پیشنهاد شد به تشکلهای حوزه
کشاورزی اختیار داده شود تا با صدور کارت اهلیت برای
فعاالن هر حوزه ،نسبت به شناسنامهدار کردن فعاالن
آن حوزه اقدام کنند .از دیگر مباحث مطرح شده در این
نشست ،نقش مشــکالت حوزه حملونقل در تضعیف
صادرات حوزه کشاورزی و غذایی بود .به عقیده حاضران
جلســه ،حملونقل هوایی بار از یارانههایی که دولت
برای حملونقل هوایی مسافر در نظر میگیرد بیبهره
است و همین مســئله باعث میشود محصوالت ایران
در بازارهای خارجی قــدرت رقابت با محصوالت دیگر
کشورها را نداشته باشند .نبود ضمانت فعال برای صادرات
نیز از دیگر انتقادات فعاالن حوزه کشــاورزی و صنایع
غذایی به سیاستهای دولت در حوزه صادرات بود .به
عقیده حاضران ،وقتی بخشنامههای و دستورالعملهای
خلقالساعه بهیکباره عوامل اثرگذار بر صادرات را تغییر
میدهند ،صادرکننده عم ً
ال قادر به برنامهریزی زمانی
و قیمتی برای حضور در بازار هدف نیســت و متحمل
زیانهای سنگین خواهد شد .درنهایت مقرر شد ضمن
جمعبندی مسائل مطرح شــده در مورد موانع توسعه
صادرات بخش کشــاورزی و صنایــع غذایی ،از طریق
ظرفیتهای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
و مجلس ،برای رفع موانع توســعه صادرات این حوزه
اقدام شود.
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رئیس کانون انجمنهای صنایع غذایی:

شرکت پشتیبانی دام  ۳۰درصد غالت را گرانتر خرید
سال گذشته به دولت درباره واردات گندم هشدار دادیم
رئیس کانون صنایع غذایی کشور گفت :در تمام
دولتها تمرکز فقط بر روی قیمت تضمینی گندم بوده
در حالی که برای آنهــا عواملی همچون میزان بارش،
سم ،کود و ســایر عوامل تاثیرگذار برروی تولید هیچ
اهمیتی ندارد.رئیس کانون صنایع غذایی کشــور در
نشست خبری خود در خصوص تولید و فروش غالت
و دانههای روغنی در دنیا گفت :این محصوالت یکی از
پایهایترین مصارف صنایع غذایی هستند و دولتها
تالش میکنند که با تشکیل آزمایشگاهها و تحقیقات
در این حوزه به حداکثر بهرهوری و تولید برسد .هیچ
کشــوری در دنیا وجود ندارد که به غالت نیاز نداشته
باشد و یکی از بازارهای مناسب برای دانههای روغنی
منطقه  CISیا کشورهای مشترکالمنافع است که
میتوان با یک برنامهریزی میانمدت از این بازار بهره
برد.مرتضوی ادامه داد :از سوی دیگر با توجه به رشد
جمعیتی در کشور به نظر میرسد حداقل تا  ۱۰سال
آینده بازار داخلی خوبی در این حوزه وجود داشته باشد.
در حال حاضر ساالنه  ۱۷میلیون تن غالت وارد کشور
میشود که نشان از اهمیت و استراتژیک بودن این کاال
دارد.وی در خصوص نقش دولت در حوزه تامین پایدار
دانههای روغنی و غالت گفت :در تمام دولتها تمرکز

فقط بر روی قیمت تضمینی گندم بوده در حالی که
برای آنها عواملی همچون میزان بارش ،سم ،کود و سایر
عوامل تاثیرگذار برروی تولید هیچ اهمیتی ندارد .وی با
اشاره به نامه محرمانه انجمن در بهمن سال  ۹۷به وزیر
کشاورزی گفت :ما در آن نامه هشدار دادیم که کشور
در سال  ۹۸به واردات گندم نیاز دارد .ما با دالیل علمی
این ادعا را ثابت کردیم اما متاسفانه دولت فقط با ابزار
دستور سیاسی به دنبال وادار کردن کشاورزان به تولید

یک محصول است .اما آیا دولت میتواند با این قبیل
دستورات ،مشکل اضافه برداشت از سفرههای زیرزمینی
را حل کند؟ اکنون که ســفرههای آبی تخلیه شدند و
زمینها فرونشست کردند ،چه کسی مسئولیت آن را
قبول میکند؟رئیس کانون صنایع غذایی کشور ادامه
داد ۳۰ :سال پیش کشورهایی مانند اوکراین ،روسیه و
قزاقستان هیچ سهمی در بازار نداشتند اما اکنون با یک
برنامهریزی بلندمدت تبدیل به بازیگران اصلی این حوزه
شدند .سوابق نشــان میدهد که فعاالن این حوزه در
همان زمان نیز به دولتمردان هشدارهای الزم را دادند
که متاســفانه امروز میبینیم که هیچ تاثیری نداشته
است .امروز اگر دولت به دنبال تامین پایدار غالت در
 ۲۰سال آینده است باید از هماکنون برنامهریزی خود را
آغاز کند که این امر با برگزاری کنفرانسها ،همایشها و
دعوت از کارشناسان خبره خارجی تحقق پیدا میکند.
مرتضوی تصریح کــرد :نزدیک به  ۶۰درصد گندم در
داخل کشور تامین میشود .اکنون شرکتهای دولتی
به صورت انحصاری واردات کاالهای اساسی را در دست
گرفتهاند که این انحصار فســادزا است .از سوی دیگر
خرید در زمان نامناسب از سوی شرکت پشتیبانی امور
دام باعث شد که محصول  ۳۰درصد گرانتر تامین شود.

ورود پلیمرهای ضد قارچ و کپک به صنعت صادرات خشکبار و آجیل
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محققان کشور به فرموالسیون تولید پلیمرهای هوشمند ضد قارچ و کپک دست
یافتند و با انعقاد قراردادی این محصول در بستهبندی خشکبار و آجیل صادراتی مورد
استفاده قرار گرفته اســت؛ چراکه به گفته مجری طرح با استفاده از این بستهبندی
ماندگای محصوالت تا  ۳برابر افزایش مییابد.مصطفی ناجی ،مجری
طرح  ،تولید پلیمرهای هوشمند را از دستاوردهای این مطالعات نام برد
و گفت :در این پروژه مواد پلیمری طی فرایندی به پلیمرهایی با خواص
ضد باکتری ،قارچ و کپک تبدیل و تولید شد .این پلیمرهای هوشمند
باعث افزایش عمر محصوالت داخل بستهبندی خواهد شد و از این رو
مواد غذایی بینیاز از مواد نگهدارنده میشوند.وی با بیان اینکه با استفاده
از کامپاندرهای پلیمری خواص آنتی باکتریال به پلیمرهای تولیدی
اضافه شد ،خاطر نشان کرد :فرآیند آنتی باکتریال کردن این پلیمرها
کامال ارگانیک است و مواد شیمیایی حاوی نانو نقره در ساخت این
پلیمرها به کار برده نشده است.ناجی ،افزایش قابلیت صادرات را از مزایای این محصول
دانست و یادآور شد :تاییدیههای این محصول اخذ شده است و به راحتی میتوان از این
محصول برای صادرات حتی به حوزه کشورهای اتحادیه اروپا بهره برد.مجری طرح با
بیان اینکه این محصول در بستهبندی محصوالت غذایی کاربرد دارد ،اظهار کرد :نتایج

آزمایشات انجام شده بر روی این محصول نشان داد که بستهبندی حاوی این پلیمر
قادر است محصوالت غذایی را در مدت  ۴۵روز بدون کپک و فساد نگه دارد.وی با تاکید
بر اینکه این بستهبندی عمر ماندگاری مواد غذایی را تا  ۳برابر افزایش میدهد ،گفت:
در قراردادی که با یکی از شــرکتهای صادرکننده خشکبار منعقد
کردیم ،قرار است از این پلیمر در بستهبندی آجیل و خشکبار استفاده
شود.ناجی یکی از مشکالتی بستهبندیهای محصوالت کشاورزی
را ماندگاری کم محصوالت و نوع طراحی آنها دانســت و یادآور شد:
مشتری پسندشدن بستهبندی یکی از چالشهای این صنعت بود که
در نهایت به طراحی مناسب دست یافتند.وی اضافه کرد :ولی از سوی
دیگر از آنجایی که این محصوالت صادراتی هستند ۶ ،تا  ۹ماه زمان
نیاز است تا محصوالت به کشور مقصد برسد که در این مدت موجب
تخریب خشکبار میشد که در این شرایط محصول به کشور بازگردانده
میشود؛ از این رو این شرکت صادرکننده به فکر استفاده از روشهایی بود که با اضافه
کردن مواد نگهدارنده ،زمان ماندگاری این محصوالت افزایش یابد.ناجی ادامه داد :در
این همکاری پس از تهیه فیلمهای پلیمری ،این فیلم به محصول ضد باکتری و ضد قارچ
تبدیل میشود و پس از آن این فیلم در شرکت برای بستهبندی استفاده خواهد شد.
43

Food Industry Magazine

با تالش محققان کشور حاصل شد:

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا
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خبـر

تراریختهها؛

ضامن امنیت غذایی یا بره مزننده نظم طبیعت
به بــاور برخی کارشناســان ،محصوالت حاصل
از دســتکاری ژنتیکی (تراریخته) میتوانند ضامن
امنیت غذایی بشــر باشــند امــا در مقابل عدهای
معتقدند که کاشت و مصرف محصوالت حاصل از
دستکاری ژنتیکی عالوه بر اینکه سالمت انسانها را
تحت الشعاع قرار میدهد ،چرخه و نظم طبیعت و
محیطزیست را نیز بر هم میزند.
این روزها نگرانیهای بســیاری در مورد خطرات
اســتفاده از محصوالت تراریخته که گفته میشود
بازارهای ایــران را فــرا گرفتهاند ،وجــود دارد .تا
جایی که سال گذشته سازمان غذا و دارو با صدور
بخشنامهای درج برچسب و نشــان تراریخته را بر
روی محصوالت موجود در بــازار اجباری کرد .اما
تراریخته به چه معناست؟ چه فواید و چه مضراتی
دارد؟
تعریف تراریخته
پیشــرفتهای اخیر در حوزه علم ژنتیک امکان
انتقال ژن را در بین گونههای مختلف ممکن کرده
است .تکنیکهای دســتکاری یا مهندسی ژن به
ل کننده
دانشمندان اجازه میدهد تا ژنهای کنتر 
برخی از ویژگیها و خصوصیات خاص را پیدا کرده،
آنهــا را از منبع اصلی جدا و به طور مســتقیم به
سلولهای یک حیوان ،گیاه ،باکتری یا ویروس دیگر
منتقل کنند؛ به محصول نهایی این فرآیند اصطالحا
تراریختــه ( )Transgenicگفته میشــود .در
تعریف کتابخانه ملی پزشــکی از زیرشــاخههای
مرکز ملی اطالعات فناوری زیستی یا ( )NCBIدر
آمریکا ،محصوالت تراریخته یا دســتکاری ژنتیکی
شده محصوالتی هستند که ژنهای خارجی از دیگر
گیاهان یا جانوران به کدهــای ژنتیکی آنها وارد
شده است .هدف دانشمندان از دستکاری ژنتیکی
ارگانیسمها تقویت برخی از خصوصیات دلخواه در
آنها است ،به عنوان نمونه ،از این راه میتوان گیاهانی
را به وجود آورد که در مقابل آفتها ،علفکشها یا
بیماریها مقاومت بیشتری دارند و یا میتوانند گرما
و سرمای شدید یا خشکسالی را تحمل کنند .عالوه
بر این ،با استفاده از این تکنیک همچنین میتوان
به ارزش غذایی گیاهان خوراکی نیز افزود.
تاریخچه تراریختهها
دانشمندان نخستین بار در سال  ۱۹۴۶میالدی
کشــف کردند که میتــوان مــواد ژنتیکی را بین
ارگانیسمهای مختلف انتقال داد .در این تاریخ بود
که محققان برای نخستین بار از ترکیب مواد ژنتیکی
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جدید ساختند.
ویروسهای مختلف ،یک ویروس
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در ســال  ۱۹۸۱با وارد کردن ژن دیگر جانوران به
بدن موشها نخســتین حیوانــات تراریخته خلق
شــدند .نخســتین محصول تراریخته تجاری یک
توتون مقاوم به ویروس بود که در ســال  ۱۹۹۳در
چین تولید شد .امروزه کشور آمریکا با تولید بیش
از  ۷۱میلیــون هکتار محصــول تراریخته تجاری،
بزرگترین مصرفکننده و تولیدکننده این نوع از
محصوالت است.
این روزها بحث بر سر فواید و مضرات محصوالت
تراریخته در بین جوامع علمی مختلف داغ اســت.
گروههای مخالف عمل دستکاری ژنتیکی معتقدند
که محصوالت تراریخته عــاوه بر اثرات مخرب بر
سالمت مصرفکنندگان ،آسیبهای زیستمحیطی
نیز به همراه دارند.
یکی از این گروههای مخالــف ،مرکز امنیت غذا
است که از مهندســی ژنتیک گیاهان و جانوران به
عنوان یکی از «بزرگتریــن و غیرقابل کنترلترین
چالشهای زیست محیطی در قرن بیست و یکم»
نام میبرد.
موسســه فنــاوری مســوول (Institute for
 )Responsible Technologyکه توسط
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تراریخته اداره
مخالفان تولید و عرضــه محصوالت
میشــود نیز بر این باور اســت که مواد خوراکی
تراریخته به بــروز واکنشهای ســمی و آلرژیک،
بیماری و آســیب تقریبا به تمــام اندامهای مورد
مطالعه در حیوانات آزمایشگاهی ارتباط دارد.
بیشتر کشــورهای توســعه یافته ،اســتفاده از
محصوالت تراریخته را بدون خطــر نمیدانند .در
بیش از  ۶۰کشور در جهان از جمله استرالیا ،ژاپن

و کشــورهای عضو اتحادیه اروپــا ،تولید و فروش
محصوالت تراریخته محدود یا ممنوع است.
به گفته کارشناسان دیدهبان زیست محیطی As
 ،You Sowخطر محصوالت تراریخته در آن است
که دستکاریهای ژنتیکی بر محور افزایش مقاومت
در برابر مواد سمی چون آفتکشها و انواع خاصی
از کودها انجام میشود .در نتیجه گیاهان از این نوع
مواد سمی برای رشد استفاده میکنند و خوراکی که
از این فرآیند به دست میآید ،میتواند برای سالمتی
انسان مضر باشد   .
فواید تراریختهها
شــرکت آمریکایــی مونســاتو کــه بزرگترین
تولیدکننده محصوالت تراریخته در جهان است ،در
بیانیهای که روی وبسایت خود قرار داده ،دستکاری
ژنتیکی در زمینه کشاورزی را به عنوان عاملی برای
افزایش باردهی و کیفیت محصوالت کشــاورزی،
کاهش گرایــش به اســتفاده از منابــع طبیعی و
ســوختهای فســیلی و تامین نیاز به مواد مغذی
معرفی میکند.
تاکنون پژوهشهای بسیاری در تایید این روایت
انجام شدهاند که استفاده از محصوالت تراریخته را
به عنوان راهی برای رفع معضل گرسنگی و قحطی
در جهان و یا تولید محصوالتــی غنی از پروتئین،
ویتامین و دیگر مواد مغذی معرفی میکنند.
سود مونساتو و دیگر شرکتهای کشاورزی حول
تایید سالم بودن محصوالت تراریخته میچرخد ،پر
واضح است که این شرکتها سرمایه الزم را نیز برای
حمایت مالی از پژوهشهایی که به روایت آنها مهر
تایید میزند ،نیز در اختیار دارند.
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مضرات تراریختهها
با وجود وعده حامیان تکنولوژی دستکاری ژنتیکی
مواد خوراکی در رفع برخی از بزرگترین چالشهای
موجود در قرن بیست و یکم ،این فناوری نیز همچون
هر فناوری جدید دیگری با مجموعهای از خطرات
شناخت ه شده و ناشــناخته همراه است .محصوالت
تراریخته همــواره به عنوان تهدیــدی بالقوه برای
سالمت انسانها شــناخته میشــدند .یافتههای
اکثر مطالعات انجام شــده بر روی مــواد خوراکی
تراریخته از آن حکایت دارد که ممکن اســت این
محصوالت اثر سمی بر روی کبد ،لوزالمعده ،کلیهها
و اندامهای تناسلی داشته باشد و پارامترهای خونی،
زیستشیمی و ایمنیشناسی را تغییر دهند.
دکتر علی کرمی متخصص بیوتکنولوژی پزشکی
و فوق تخصص مهندســی ژنتیک ،استاد دانشگاه
و مشــاور ســازمان پدافند غیرعامــل در خصوص
مضرات و معایب اســتفاده گســترده و غیر اصولی
از فناوری دســتکاری ژنتیکی برای سالمت انسان،
میگوید :نتایج تحقیقات روی موشها نشان میدهد
اگر مواد خوراکی تراریخته به صورت مداوم و مستقیم
مصرف شوند ،به رشد غدد سرطانی منجر میشوند.
این کارشناس حوزه سالمت میافزاید« :با کشت
تراریخته ،بعد از مدتی ،تمــام زمین و محصوالت
منطقه ،به دلیــل گردهافشــانی و آلودگی خاک،
تراریخته میشود .شاید برایتان جالب باشد اگر بدانید
در هندوســتان ،آمارهایی از خودکشی کشاورزان
هندی به دلیل مشترک و قابل تأملی وجود دارد .بر
اساس قانون کشت تراریخته ،کشاورزان هندی باید

هر سال بذر بخرند و نمیتوانند از بذرهای ب ه دست
آمده استفاده کنند (وگرنه کمپانی تولید بذر ،کشاورز
را به دادگاه میکشاند) آنان به دلیل فقر ،برای خرید
بذر ،وام میگیرند و نمیتوانند وام را پرداخت کنند».
به گفته کرمی هدف افرادی که بر تراریخته کردن
غذا و کشاورزی در ایران اصرار دارند« ،بیمار کردن
مردم و فروش خدمات پزشکی است؛ چون یکی از
گرانترین تجارتهای دنیا ،تجارت بیماری است».
مضرات دســتکاری ژنتیکی گیاهــان و جانوران
ی که بر ســامت افراد میگذارند
تنها به تاثیر منف 
محدود نیست؛ این فناوری محیط زیست را نیز تحت
تاثیر قرار میدهد .یکی از خطــرات بالقوه مرتبط
با این تکنیک ،تغییرات ژنتیکی اســت که میتواند
به محیط زیست آســیب وارد کند .به عنوان نمونه
ممکن است جفت گیری ارگانیسمهای تغییر یافته با
ارگانسیمهای اصیل بومی ،به از بین رفتن و منقرض
شدن کامل ارگانیســم اولیه منجر شوند .به عبارت
دیگر ،میکروارگانیســمهایی که دستکاری ژنتیکی
شدهاند میتوانند با تولید مثل خود را به عنوان یکی
از نژادهای مانا معرفی کــرده و اثرات بلند مدتی بر
جوامع زیستی و اکوسیســتمهای طبیعی بگذارند.
اســتفاده از مهندســی ژنتیک برای دستکاری ژن
گیاهان و دیگر ارگانیسمها امکان انتقال ژن در بین
هر گونهای را فراهم میکند .وارد کردن یک ژن به
یک سلول متفاوت میتواند نتایج متفاوتی به همراه
داشته باشد و الگوی بیان ژنی را تغییر دهد.
از زمان ظهور فناوری دستکاری ژنتیکی ،محققان از
ژنهای مقاوم به آنتیبیوتیک به عنوان شاخصهای

زیستی منتخب برای این فرآیند استفاده کردهاند.
نگرانیهایی در ایــن باره وجود دارد که اســتفاده
گســترده از چنین ژنهایی در گیاهــان میتواند
مقاومت پاتوژنهای انسانی را در برابر آنتیبیوتیک
افزایش دهد .کانامیســین که یکــی از رایجترین
شاخصهای زیستی در تغییر ژنی گیاهان است هنوز
برای درمان عفون 
ت در اســتخوان ،دستگاه تنفسی،
پوست و عفونتهای شکمی ،سوزش ادرار ،التهاب
پوشــش داخلی قلب و عفونت خونی قرار میگیرد
اما اگر رویه کنونی ادامه پیدا کند ممکن است تاثیر
و خاصیت خود را از دســت بدهد .اکنون بیشــتر
این دســتکاریهای ژنتیکی برای ایجاد دو ویژگی
مقاومت در برابر آفــت و مقاومت در برابر علفکش
انجام میشوند .اســتفاده از این تکنیکها هزینه و
نیروی انســانی الزم در مبارزه بــا علفها و آفات را
برای کشــاورزان کاهش میدهد .اما در درازمدت
این راهبردها بینتیجه مانده و تنها بر وخامت اوضاع
میافزایند .ایــن امر که در چند ســال آینده آفات
و علفها با تکامل در راســتای خنثی کردن طرح
محصوالت تراریخته ،در برابر فشارهای انسانی وارد
شده به زیستگاه خود واکنش نشــان خواهند داد،
امری اجتنابناپذیر است.
فناوری دستکاری ژنتیکی میتواند را ه حلی برای
بسیاری از چالشهای موجود در عصر حاضر باشد اما
باید نسبت به خطرات انسانی و زیست محیطی ناشی
از آن نیز آگاه بود و محتاطانه و اصولی آن را به کار
گرفت تا بتوان این دســت از تهدیدات جانبی را نیز
کنترل کرد.
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جشــنواره علوم و صنایع غذایی ایران یادواره دکتر
حبیب اهلل هدایت و جشنواره تحقیق و توسعه برتر یادبود
دکتر شــهاب واعظ زاده همزمان با دومین همایش علمی
پژوهش های نوین در حوزه  R&Dو شرکتهای برتر صنایع
غذایی با محوریت روغن ها و چربیهای گیاهی و حیوانی
برگزار می شود .به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا
به نقل از روابط عمومی انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
دوازدهمین جشنواره علوم و صنایع غذایی ایران – جایزه
علمی دکتر حبیب اله هدایت و یازدهمین جشنواره دکتر
شــهاب واعظ زادهR&D -های برتر صنعت غذا به همراه
دومین همایش علمی پژوهش های نوین در حوزه  R&Dو
شرکت های برتر صنایع غذایی با محوریت روغن ها و چربی
های گیاهی و حیوانی توسط انجمن علوم و صنایع غذایی
ایران با همکاری انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در تاریخ  ۵اسفند ماه سال
جاری برگزار می گردد .براساس این گزارش ” همایش پژوهش های نوین در حوزه
 R&Dو شرکت های برتر صنایع غذایی با محوریت روغن ها و چربی های گیاهی و
حیوانی” با دریافت مقاالت علمی همراه است و عالقمندان می توانند مقاالت علمی

خود را با محورهای تعیین شده در این همایش به دبیرخانه
ارسال و از طریق ســایت www.ifstajashnvareh.
 irاقدام نمایند .گفتنی است با توجه به سیاست دبیرخانه
علمی همایش حمایت از برگزاری یک نشست کامال علمی و
تخصصی می باشد لذا هزینه ای در خصوص مقاالت پذیرفته
شده از نویسنده مقاله دریافت نمی شود و لیکن تنها مقاالتی
که دارای سطح علمی باالیی هستند مورد پذیرش و داوری
قرار می گیرند .محورهای همایش دومین همایش پژوهش
های نوین در حوزه  R&Dو شــرکت هــای برتر صنایع
غذایی با محوریت روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی:
تراریختگی /روغن های دورریز /روغن های استخراج شده
خیابانی /روغن پالــم /آالینده ها و ترکیبات ضد تغذیه ای/
روغنها و چربی های حیوانی سنتی /تقلبات /فرآیندهای
تولید جدید /غنی سازی /زمان ماندگاری
عالقه مندان جهت کسب اطالعات تکمیلی و ارائه هرگونه انتقاد و پیشنهاد با
شماره تلفن های  ۴۴۲۹۳۴۵۰و  ۴۴۲۹۳۴۵۵و  ۴۴۲۹۳۴۵۹دبیرخانه همایش
تماس حاصل نمایید.
45

Food Industry Magazine

برگزاری دوجشنواره و یک همایش علمی صنایع غذایی دراسفند ماه

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا
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افزایش تقاضا
برای گوشت حالل در کانادا
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خانواده هــای مزرعه داران کانادایی در ساســکاچوان با بیان اینکه رشــد جمعیت
مهاجرین تاثیر مثبتی بر تجارت آنان گذاشــته ،از افزایش تقاضا برای گوشــت ذبح
حالل خبر دادند.
خانواده های مزرعه داران و کشــاورزان در ساســکاچوان کانادا می گویند ،رشد
جمعیت مهاجرین در یک دهه گذشته تاثیر مثبتی بر تجارت آنان گذاشته و تقاضا
برای گوشت ذبح حالل از جانب مسلمانان رو به افزایش است.
یک خانواده مزرعه دار در غرب کانادا می گویند که در بیش از  ۳۰ســال گذشته،
نیازهای گوشتی تازه واردان مهاجر و پناهده را تامین کرده اند که رژیم غذایی اصلی
آنان گوشت ذبح حالل گوسفند و بز است .آنان تا سه نسل تامین کنندگان گوشت برای
جامعه اسالمی هستند.
کورتنی مکدوگال که دستی به بازار دارد می گوید :جمعیت های قومیتی به ویژه مسلمانان
در اینجا بشتر شده و شاهد افزایش تقاضا هستیم.
Industry Magazine
Foodمدیر عملیات خانواده است ،گفت :ما در  ۵سال گذشته تامین کننده
حاضر
کیم مکدوگال که در حال
اصلی مرکز گوشت و خاربارفروشی حالل در رجینا بوده ایم.
محمد رهان که صاحب این مغازه می باشد نیز می گوید :شاهد بوده ایم که بازار حالل هرروز بیشتر و بیشتر رشد
کرده و به بخشی از اقتصاد کانادا تبدیل شده است.
رهان گفت :ما گوشت تازه را به گوشت یخ زده ترجیح می دهیم و برای همین نیز به سراغ مزرعه داران
محلی می رویم و به همین دلیل نیز بازار حالل در رجینا ،ساکســاچوان و دیگر مناطق کانادا در حال
رونق گرفتن است.
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بزرگترین تولیدکنندگان «شیر»
چه کشورهایی هستند؟
هندوستان ،بزرگترین تولیدکننده شیر در جهان است و در سال  ،۲۰۱۸بیش از
 ۱۸۰میلیون تن شیر تولید کرده است.
بر اساس آمار سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد ،تولید شیر در هند،
برابر با  ۲۲درصد از کل تولید ساالنه شیر در جهان است .این رقم حتی از تولید
کل کشورهای اتحادیه اروپا نیز بیشتر است.
صنعت لبنیات هند ســریعترین از هر تولیدکننده بزرگ دیگری رشد میکند.
این صنعت در هند  ۵.۶درصد رشد داشــته در حالیکه رشد این صنعت در جهان
 ۲.۲درصد بوده اســت.اما با این وجود ،هند صادرکننده بزرگی در حوزه لبنیات به
حساب نمیآید .این در حالی است که اروپا و آمریکا بسیاری از تولیدات لبنیشان
را صادر میکنند.بازار لبنیات هند ،بیش از  ۹تریلیون روپیه ارزش دارد که برابر با
 ۱۲۸میلیارد دالر میشود.بعد از هند ،اتحادیه یورو بیشترین میزان تولید را دارد و
بعد از آن نیز آمریکا جای گرفته است.پاکستان نیز با  ۴۵.۶میلیون تن تولید شیر در
سال  ،۲۰۱۸چهارمین تولیدکننده بزرگ جهان به حساب میآید.

نیاز به سرمایهگذاری  ۸۰۰میلیارد دالری منطقه آسیا
برای حل بحران غذایی در یک دهه آینده
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منطقه آسیا در یک دهه آینده نیاز به  ۸۰۰میلیارد دالر سرمایهگذاری دارد
تا بتواند بحران غذایی را برطرف کند.
به گزارش اگروفودنیوز به نقل از راشــاتودی ،جمعیت منطقه آسیا طی یک
دهه آینده تقریبا  ۲۵۰میلیون نفر افزایش خواهد یافت .این در حالی است که
مصرف کنندگان دنبال غذای پایدار ،ســالم و بهداشتی هستند و یک مطالعه
جدید نشان میدهد که این قاره برای رفع این چالش به تنهایی قادر نخواهد بود.
منطقه آسیا وابســته به واردات محصوالتی است که از منطقه آمریکا ،اروپا و
آفریقا میآید.
گزارش جدید حاکی از این اســت که اگر این سرمایهگذاری در منطقه آسیا
انجام نشــود این قاره برای تامین تقاضای جمعیت رو به رشد با مشکل مواجه
خواهد شد و شرایط برای افراد فقیر بدتر میشود.
انتظار بر این است که سرمایهگذاری در حوزه غذا تا سال  ۲۰۳۰دو برابر شود
و این در حالی است که رقم فعلی  ۴تریلیون دالر است.
آمارهای گزارش تجارت بینالمللی نشــان میدهــد در حالت کلی
کشورهایی در آمریکای التین ،شــرق آفریقا و جنوب آسیا صادر
کنندگان غذا هســتند و بقیه کشــورهای ایــن منطقه وارد
کنندگان غذا محسوب میشوند.
این گزارش حاکی اســت که تغییرات آب و هوایی و
رشد جمعیت به مشــکالت منطقه اضافه خواهد
کرد ،نوســان قیمت محصوالت هم شرایط را
بدتر میکند.
سرانه زمینهای قابل کشت برای هر

فرد در منطقه آسیا تا سال  ۲۰۳۰پنج درصد کاهش خواهد یافت و اینها تصویر
تاریکی را از آینده این قاره نشان میدهد و نیاز به سرمایهگذاری در این منطقه
را بسیار ضروری میسازد.
ریچارد اسکینر معتقد است اگر ما به این مشکالت فائق نیاییم در طی  ۱۰سال
آینده شرایط بسیار سختی خواهیم داشت.
فرصت ســرمایه گــذاری  ۸۰۰میلیــارد دالری در حوزه صنایــع غذایی و
کشاورزی منطقه آسیا وجود دارد که باید در یک دهه آینده حتما انجام شود.
اسکینر معتقد است که اســتفاده از تکنولوژی و نوآوری میتواند برای رفع این
مشکالت کارساز باشد.
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ا خبـا ر
پنجمین نمایشگاه
اختصاصی ایران در
تاجیکستان  ۳۰آذر
آغاز به کار میکند
پنجمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران ۳۰ ،آذر تا  ۳دی
 ۱۳۹۸در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار می شود .این نمایشگاه از سوی
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی مشهد برگزار خواهد شد.
پنجمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران ۳۰ ،آذر تا ۳دی
 ۱۳۹۸در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار می شود.
در این نمایشگاه که از سوی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
مشهد برگزار می شود ،شرکت های تولیدی و فعاالن اقتصادی در بخش
های صنایع غذایی ،بهداشتی ،درمانی ،بخش های مختلف تولیدی ،ماشین
آالت کشاورزی ،مصالح ساختمانی ،صادرات خدمات فنی و مهندسی ،فرش
و لوازم خانگی ،خدمات فرهنگی و ...حضور خواهند داشت.
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اطالعات به دست آمده ،حدود  ١هزار و  ۵٠٠کانتینر برنج در گمرک شهید
رجایی دپو شده بود ،که بررسی ها نشان داد مجوز قانونی استاندارد توسط
صاحبان کاال اخذ و به گمرک ارائه نشده است .زمانی که مجوزهای قانونی
به گمرک ارائه نشود ،امکان صدور پروانه و ترخیص برنج ها برای گمرک
مقدور نیست و بر اســاس تفاهم به تصمیمی که در ستاد تنظیم بازار و
شورای عالی استاندارد گرفته شده و مصوبه امضاء شده است ،مشکلی از
این بابت وجود نداشته و اجازه صدور مجوز قانونی استاندارد و متعاقب آن،
ترخیص کاال از گمرک داده شده است.
وی عنوان کرد :حال در خصوص چرایی عدم صدور مجوز بدلیل تخصصی
بودن موضوع ،باید سازمان متولی توضیحات الزم را ارائه دهد .مصوبه ستاد
تنظیم بازار ابالغ شده و متعاقب صدور مجوز قانونی استاندار  ،گمرک بقید
فوریت ،نسبت به ترخیص این کاال اقدام خواهد کرد.
جمال ارونقی با بیان این که توزیع برنج های وارداتی همه ساله از مرداد
تا اوایل آبان همزمان با برداشت برنج در کشور ممنوع می شود ،افزود :در
حقیقت برنج های دپو شده در این چندماه ممنوعیت نیز ترخیص موقت
شدند و مطابق مصوبات ستاد تنظیم بازار تعهدات الزم از واردکنندگان
دریافت شد تا در زمان اعالم شده اجازه توزیع داده آنها داده شود  .در نتیجه
در زمانی که واردات برنج ممنوع بود با توجه به مصوبه تنظیم بازار همه برنج
های دپو شــده ترخیص اما اجازه توزیع داده نشد ،پس در نتیجه  ١هزار
و  ۵٠٠کانتینر دپو شده به دلیل عدم ارائه مجوز قانونی استاندارد توسط
صاحبان کاال ،اجازه ترخیص را صادر نکرده است.
ارونقی در پایان گفت :ترخیص برنج در ماه های مهر  ٣٠هزار تن و آبان
 ٢٠هزار تن بوده اســت و اجازه توزیع طبق شرایط کارگروه ستاد تنظیم
بازار داده شده است بنابراین ممنوعیت فصلی باعث دپوی هیچ برنجی در
گمرک نشده است.

رئیس اتاق اصناف
استان تهران :ادامه
نظارت بر بازار تا
پایان نوروز ۹۹
رئیس اتاق اصناف استان تهران از تداوم نظارت بر بازار تا بعد از تعطیالت
عید نوروز  ۹۹خبر داد.
ارونقی :برنج های
قاسم نود ه فراهانی در گفتوگو با ایسنا ،به تشدید نظارتها بر بازار در
دپو شده در گمرک
Food Industry
قیمت بنزین اشاره کرد و گفت :با توجه به نیاز بازار به کنترل و
Magazineاصالح
پی
تعیین تکلیف می شود
نظارت در ایام شب عید ،بازرســی بازار تا بعد از تعطیالت نوروز  ۹۹ادامه
خواهد داشت.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران نیز از تعیین تکلیف برنج های
به گفته وی ،آمار بازرســیهای روزانه از اصناف حاکی از شش تا هفت
دپو شده در گمرک خبر داد.
درصد تخلف است ،که تغییری نسبت به قبل از افزایش نرخ بنزین نداشته
پس از انتشــار خبر مربوط به دپــوی برنج در گمرگ شــهیدرجایی
است.
بندرعباس ،مهرداد جمال ارونقی در گفت و گو با ایســنا ،افزود :براساس
به گزارش ایسنا ،از  ۲۴آبان ماه قیمت هر لیتر بنزین سهمیهای ۱۵۰۰
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تومان و نرخ هر لیتر بنزین آزاد  ۳۰۰۰تومان تعیین شد و در پی آن وزارت
صنعت ،معــدن و تجارت (صمت) ،اتاقهای اصناف و ســایر بخشهای
مسئول از تشدید نظارت بر بازار خبر دادند.
در این زمینه به گفته معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت ،معدن و
تجارت (صمت) استان تهران بعد از افزایش قیمت بنزین حجم نظارتها
بر بازار دو برابر شده است.
همچنین پیشتر مدیرکل بازرســی و امور قاچاق ســازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از تشــکیل گشــت ویــژه برخورد با
محتکران خبر داده بود.

قیمت جهانی «غذا»
روی باالبر

رئیس انجمن
پروشدهندگان
قارچ خوراکی :زیان
پرورش دهندگان
چ ادامهدار شد /
قار 
پیش بینی صادرات
روزانه  ۲۰تن قارچ به
عراق
افشار گفت :بنابر قیمت تمام شده محصول و احتساب سود منطقی،
پرورش دهندگان قارچ در تولید  ۸ماه ابتدای سال با زیان روبرو بودند.
محمد حسن افشار رئیس انجمن پروشدهندگان قارچ خوراکی در
گفتوگو باخبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه
خبرنگاران جوان ،درباره آخرین تحوالت بازار قارچ اظهار کرد :با توجه
به خنک شدن هوا و گرایش بیشتر به مصرف قارچ به سبب کم شدن
سبزی ،قیمت تا حدودی در بازار افزایش یافته است.
او متوسط قیمت هر کیلو قارچ درجه یک را  ۱۷هزار تومان اعالم کرد
و گفت :انجمن هر کیلو قارچ درجه دو را  ۱۰تا  ۱۱هزار تومان و درجه
سه را  ۷تا  ۸هزار تومان قیمتگذاری کرده است.
رئیس انجمن پروشدهندگان قارچ خوراکی ادامه داد :بنابر آخرین
برآوردها از قیمت تمام شده در سال گذشته نرخ هر کیلو قارچ درجه
یک با احتساب  ۲۰درصد سود برای تولیدکننده درب مزرعه  ۱۴هزار
و  ۲۰۰تومان است در حالی که در  ۸ماه ابتدای سال متوسط دریافتی
قارچداران  ۷هزار و  ۴۰۰تومان بوده که این امر نشان میدهد که قارچ
داران به طور مداوم در حال زیان هستند.
افشــار تولید روزانه قارچ در کشــور را  ۴۰۰تا  ۴۵۰تن اعالم کرد و
گفت :طبق روال همه ساله در فصل سرما به سبب کاهش تولید سبزی
و ازدیاد مصرف قارچ ،تولید این محصول افزایش مییابد.
رئیس انجمن پروشدهندگان قارچ خوراکی مجموع صادرات قارچ
در  ۶ماه نخست ســال را  ۷هزار تن اعالم کرد و گفت :با باز شدن مرز
عراق در چند روز گذشــته و رفع موانع صادراتی پیش بینی میشود
که تا پایان ســال مجموع صادرات قارچ به بازارهای هدف به  ۲۰هزار
تن برسد.
او ادامه داد :در شرایط کنونی صادرات طبق روال به کشورهای حوزه
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قیمت «غذا» در ماه اکتبر (  ۹مهر –  ۹آبان ) در سراسر جهان افزایش
یافت؛ با سریعترین سرعت در دو سال اخیر و این افزایش تهدیدی برای
امنیت ارزیابی شده است.
بررسی پایگاه دادهپردازی استاتیستا از شاخص قیمت جهانی غذا در
سازمان ملل متحد ،نشــان میدهد که این افزایش سریع ،حاال باعث
تهدید امنیت و کفایت غذایی در کشورهای در حال توسعه شده است.
بر اساس گزارش بلومبرگ ،در ماه گذشته هند با افزایش شدید قیمت
پیاز روبرو بود و چین هم باافزایش قیمت گوشت مواجه شد.
قیمت پیاز در هند  ۲۶درصد افزایش یافت .این کشور برای کنترل
کردن قیمتها اقدام به واردات  ۶هزار تن پیاز از مصر و ســفارش ۱۱
هزار تن دیگر از ترکیه برای ماه فوریه (  ۱۲بهمن ۱۰ -اســفند) کرد.
قیمت پیاز در این کشور به کیلویی  ۱.۶۸دالر رسیده است.
همچنین در چین ،قیمت گوشت به دلیل فراگیر شدن نوعی تب دو
برابر شد .مانند هند ،در چین نیز افزایش سریع قیمت مواد غذایی باعث
افزایش تورم کل شده است.
برآورد میشود که تورم هر دو کشور این ماه پنج درصد افزایش یابد.
با سرایت این بیماری به ویتنام ،این کشور میتواند قربانی بحران قیمت
مواد غذایی باشد.
گزارش بلومبرگ همچنین نشــان میدهد که بحران قیمت غذا در
ترکیه نیز شدت گرفته است .تورم غذا در سه ماهه اول امسال در ترکیه
به  ۳۰درصد رسید .در یک سال گذشته نیز باالی  ۱۵درصد باقی مانده
است .این مسئله به دلیل بحران ارزی آگوست  ۲۰۱۸در ترکیه است
که به دنبال آن ،زنجیره عرضه با اختالل روبرو شد.
دولت برای حل این مشــکل اقدام به خرید مســتقیم محصوالت از
کشاورزان و فروش آن در شهرها کرد« .رجب طیب اردوغان» رییس

جمهوری این کشــور نیز تورم مــواد غذایی را مربوط بــه خائنان و
تروریستها دانست.
خشکسالی در مناطق کشاورزی نگرانیها را درباره مشکالت عرضه
در سال آینده افزایش داده و بانک مرکزی ترکیه نیز پیشبینی کرده
که تورم غذا در آخر  ،۲۰۲۰به  ۱۱درصد برسد.
بلومبرگ مینویسد« :به هر حال ،تهدید شوک قیمتی واقعی است.
اقتصاددانها به تازگی درباره ســه عاملی که هزینههای غذا را باالتر
میبرد ،هشــدار دادهاند؛ شــوکهای آبوهوایی ،قیمت نفت و تنزل
شدید دالر».
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خلیج فارس در حال انجام اســت ،اما به بازار روسیه توفیقی نداشتیم
این در حالی است که به سبب مشکالت روابط اروپا و روسیه در خصوص
اکراین میتوانستیم حضور جدی در این بازار داشته باشیم.
رئیس انجمن پروشدهندگان قارچ خوراکــی در پایان تصریح کرد:
با توجه به باز شــدن مرز عراق در چند روز گذشته پیش بینی میشود
که صادرات روزانه به این کشور به  ۲۰تن برسد که امیدواریم همانند
گذشته مشکالتی در خصوص صادرات اتفاق نیافتد چرا که این امر تأثیر
سوئی بر روند صادرات و رونق بازار داخل دارد.

فاصله  ۱۳هزار تومانی
قیمت برنج در شمال
کشور با تهران
در حالی که قیمت برنج درجه یک در تهران به  ۲۴تا  ۳۵هزار تومان
رسیده اســت ،دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج کشور میگوید :اکنون
در استانهای شمالی ،قیمت هر کیلوگرم برنج درجه یک تولید داخل
بین  ۲۰تا  ۲۲هزارتومان است.
قیمت هر کیلوگرم انواع برنج ایرانی درجه یک هاشــمی و صدری در
بازار تهران بین  ۲۴تا  ۳۰هزار تومان ،برنج دودی هاشمی بین  ۳۰تا ۳۵
هزارتومان ،برنج قهوهای بین  ۲۷تا  ۳۰هزارتومان و برنج خارجی بین
هشت تا  ۱۱هزار تومان شده است.طبق آمارها مصرف سرانه برنج برای
هر ایرانی بیش از  ۳۵کیلوگرم محاسبه شده که با توجه به جمعیت ۸۳
میلیون نفری نیاز مصرفی برنج کشــور نزدیک سه میلیون تن تخمین
زده شده است کهبخش عمده این محصول از محل تولید داخل و بخش
اندکی از محل واردات تامین میشود.ســال  ۹۷نیز بیش از دو میلیون
 ۱۰۰هزارتن برنج ســفید از محل داخلی و بیش از یک میلیون و ۶۸۰
هزار تن برنج از محل واردات تامین شده بود.یکی از مصرف کنندگان
برنــج داخلی میگوید :ما برنــج ایرانی مصرف می کنیــم اما به دلیل
ناخالصی و قیمت برنج ایرانی در تهران ،ســعی می کنیم بخش عمده
برنج مورد نیاز خود را از شمال کشور خریداری کنیم.
وی اظهارداشت :بخش عمده برنجهایی که در تهران و شهرهای بزرگ
عرضه میشوند برنج هایی هستند که با برنجهای پرمحصول بیکیفیت
و یا با برنجهای خارجی مخلوط شده ،درحالی که پول برنج مرغوب از
مصرف کنندگان اخذ میشود.
یکی از فروشــندگان برنج ایرانی می گوید :در ماه های اخیر به دلیل
باال بودن قیمت برنج ایرانی بخشی از مشتریان ما به سمت خرید برنج
خارجی سوق داده شــده اند که همین امر منجر شده با افزایش تقاضا
برای برنج خارجی ،قیمت هر کیلوگرم برنــج هندی درجه یک به ۱۱
هزارتومان برسد.
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وضعیت بازار برنج نشان می دهد که هر مصرف کننده بابت هر کیسه
 ۱۰کیلوگرم برنج ایرانی بین  ۲۰۰هزار تا  ۳۰۰هزارتومان و برای برنج
خارجی  ۱۱۰هزار تومان باید هزینه کند.
البته افزایش قیمت برنج هندی درجه یک اندکی تامل برانگیز است
زیرا طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای سالجاری تاکنون بیش
از  ۹۶۰هزار تن برنج وارد کشور شــده ،بنابراین نه تنها با کمبود برنج
مواجه نیستیم بلکه با مازاد برنج وارداتی نیز روبرو هستیم.
ایران در تولید برنج خودکفا نشده است
«جمیل علیزاده شایق» دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج در گفت و
گوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت :امسال به دلیل شرایط
آب و هوایی مساعد ،تولید برنج کشــور از لحاظ کمی و کیفی شرایط
مطلوبی داشته تا جایی که طبق آمار استان های کشور حدود دو میلیون
 ۶۰۰هزار تن برنج در کشور تولید شده است.
وی نیاز ساالنه کشور به برنج را ســه میلیون تن عنوان کرد و افزود:
بنابراین کشور دارای  ۴۰۰هزارتن کسری برنج است در حالی که بیش
از  ۹۰۰هزارتن برنج وارد کشور شده است.
شــایق آمار تولید برنج وزارت جهاد کشــاورزی را صحیح ندانست و
تصریح کرد :طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی در اواسط مهرماه امسال
تولید برنج دو میلیون و  ۹۰۰هزارتن تخمین زده و گفته شد در تولید
این محصول به خودکفایی رسیده ایم.دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج
گفت :در واقع طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی کسری برنج کشور تنها
 ۵۰هزارتن بوده است اما بیش از  ۹۰۰هزارتن برنج وارد کشور شده که
علت مازاد واردات چندان مشخص نیست.وی اضافه کرد :در حال حاضر
قیمت برنج در استان های شمالی کشــور از جمله گیالن ،مازندران و
گلستان که تولیدکنندگان اصلی این محصول استراتژیک هستند روند
عادی دارد به طوری که قیمت هر کیلوگرم برنج درجه یک بین  ۲۰تا
 ۲۲هزارتومان ،برنج پرمحصول کیفی بین  ۱۳تا  ۱۵هزارتومان و برنج
پرمحصول معمولی بین هشت هزار تا  ۱۰هزار تومان است.دبیر انجمن
تولیدکننــدگان برنج با بیان اینکه وضعیت اقتصادی حاکم بر کشــور
ناشی از تحریم ها روی قیمت برنج اثرگذار است ،گفت :با وجود متعادل
بودن نرخ برنج در استان های شمالی کشور ،نرخ این محصول در دیگر
استان ها از جمله تهران ،شیراز و اصفهان با وجود پایین بودن کیفیت
برنج ،متفاوت اســت به طوری که قیمت برنج به انصاف مغازه داران
بستگی دارد.علیزاده شایق اظهارداشت :برنجی که در شهرهای بزرگ
عرضه می شود به طور حتم کیفیت برنج عرضه شده در شمال کشور را
ندارد و با نرخ های غیر منصفانه بیش از  ۲۵هزارتومان عرضه می شود.
وی اضافه کرد :با وجود تحریم ها علیه ایران و گفته برخی مســئوالن
برای واردات برنج جهت حفظ ذخایر استراتژیک ،واردات بی رویه این
محصول نه تنها به نفع تولید داخلی نیســت بلکه به دلیل مدت زمان
Food Industry Magazine
ماندگاری این محصول غذایی ،منافع ملی نیز به دلیل خروج ارز
یکساله
از کشور با مخاطره مواجه می شود.
شایق ادامه داد :برنج در بین مواد غذایی تنها محصولی است که مدت
زمان نگهداری آن یکساله است و بعد از مدت زمان ذکر شده دچار آفت
های انباری و شپشک می شود ،به طوری که حدود پنج سال قبل ۱۰۰
تن برنج وارداتی تاریخ گذشته در انبارهای استان البرز از چرخه مصرف
خارج و معدوم شد.
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دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج درباره میــزان مصرف برنج ایرانی
در سبد خانوار گفت :ســبد خانوار ایرانی به دو گروه مصرفکنندگان
برنج ایرانی و خارجی تقسیم می شــود و با وجود افزایش قیمت برنج
ایرانی شــمار مصرف کنندگان کاهش چندانی نداشــته اســت زیرا
مصرفکنندگان این محصول حتی برنــج پرمحصول معمولی را برنج
وارداتی ترجیح میدهند.

نایب رئیس شورای
ملی زعفران :خرید
توافقی زعفران در
حال انجام است /
حداکثر قیمت هر
کیلو طالی سرخ ۹
میلیون تومان

رئیس هیئت مدیره
اتحادیه مرغ تخم
گذار :صادرات تخم
مرغ متوقف شد/
قیمت هر کیلو تخم
مرغ  ۷هزار و ۸۰۰
تومان
نبی پور گفت :با توجه به افزایش قیمت تخم مرغ در روزهای اخیر،
تشکل صادرات آن به بازارهای هدف را متوقف کرده است.
ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران
در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشــاورزی گروه اقتصادی
باشگاه خبرنگاران جوان ،از افزایش قیمت تخم مرغ در بازار خبر داد و
گفت :هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری  ۷هزار
و  ۷۰۰تا  ۷هزار و  ۸۰۰تومان است.
وی ازدیاد تقاضا در هفتههای اخیــر را دلیل اصلی گرانی تخم مرغ
دانســت و افزود :اگرچه برخی کارشناسان گرانیهای اخیر را ناشی از
نوسان نرخ بنزین میدانند ،اما گرانی تخم مرغ ارتباطی به قیمت بنزین
دارد.نبی پور با اشاره به اینکه قیمت تخم مرغ در خرده فروشی ارتباطی
به تولیدکنندگان ندارد ،بیان کرد :سازمان حمایت مصوب قیمت هر
کیلو تخم مرغ درب مرغداری  ۸هزار و  ۹۰۰تومان معادل شانهای ۱۷
هزار و  ۸۰۰تومان است و فروش با نرخ شانهای  ۲۰هزار تومان چندان
چشمگیر نیســت که این امر به معنای فروش  ۱۰درصد باالتر از نرخ
مصوب است.
متوسط فروش هر کیلو تخم مرغ در  ۸ماه گذشته به  ۵هزار و
 ۹۰۰تومان نرسیده است
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان تهران ادامه داد:
نوسان نرخ بنزین ،قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ را  ۳۰تا  ۴۰تومان
افزایش میدهد ،ضمن آنکه اختالف  ۶۰هزار تومانی بنزین بر یک وانت
 ۲.۵تنی تاثیر چندانی بر قیمت تمام شــده ندارد.وی ازدیاد مصرف
قنادیها و صنایع کلوچه سازی را دلیل اصلی افزایش قیمت تخم مرغ
در بازار اعالم کرد و گفت :فروش هر شــانه تخم مرغ با نرخ  ۲۰هزار
تومان معادل دانهای  ۶۰۰تومان اســت که نسبت به سایر محصوالت
قیمتی ندارد.نبی پور متوسط قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری
را بنابر چهل و یکمین مصوبه ستاد تنظیم بازار را  ۷هزار و  ۷۴۰تومان
اعالم کرد و افزود :این در حالی است که متوسط فروش تخم مرغ در ۸
ماه گذشته به  ۵هزار و  ۹۰۰تا  ۶هزار تومان نرسیده است ،ضمن آنکه از
دی ماه سال گذشته تا خرداد ،عرضه تخم مرغ زیر قیمت مصوب تنظیم
بازار طی  ۶۰سال گذشته برای صنعت مرغداری کشور فاجعه بود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه روند تولید تخم مرغ مشکلی ندارد،
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میری گفت :بنابر اعالم سازمان تعاون روستایی حدود  ۱۷مرکز در
حال خرید توافقی زعفران از کشاورزان هستند.
غالمرضا میــری نایب رئیس شــورای ملی زعفــران در گفت و گو
باخبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران
جوان ،درباره آخرین وضعیت برداشــت زعفران اظهار کرد :از  ۲۵مهر
برداشت زعفران در کشور آغاز و تا اواخر آذر ادامه دارد.
او از رشد چشمگیر تولید زعفران نســبت به مدت مشابه سال قبل
خبر داد و گفت :بنا بر اظهارات کشاورزان تولید زعفران نسبت به مدت
مشابه ســال قبل در مزارع فزونی داشته ،اما در مقطع فعلی نمیتوان
درصدی از رشــد تولید اعالم کرد چرا که این موضوع ممکن است بر
افت قیمت در بازار تاثیر بگذارد.
میری درباره تاثیر وقوع بارندگی و ســرمای اخیــر در میزان تولید
زعفران بیان کرد :بارندگیها و ســرمای اخیر آسیبی به میزان تولید
زعفران در مزارع نمیزند و تنها ممکن است در مزارعی که در این مدت
زمان اقدام به برداشت گل زعفران نکردند مقداری از کیفیت محصول
به سبب سرمای هوا لطمه دیده باشند.
نایب رئیس شورای ملی زعفران حداقل قیمت هر کیلو طالی سرخ
را  ۶میلیون و  ۲۰۰هــزار تومان و حداکثر  ۹میلیون تومان اعالم کرد
و گفت :با توجه به شرایط فعلی بازار نمیتوان برآورد دقیقی از قیمت
محصول در روزهای آتی داشــت و همواره باید منتظر ماند و دید که
پایان فصل برداشت میزان تولید به کدام سمت و سو میرود.
او با انتقاد از تعلل گمرک در اعالم آمار صادرات زعفران گفت :علیرغم
پیگیریهای صــورت گرفته از  ۲۰مرداد تا کنــون گمرک آماری در
خصوص صادرات زعفران اعالم نکرده است ،اما برآوردها حاکی از روند
مناسب تولید زعفران است.
میری در پایان درباره آخرین وضعیت خرید توافقی طالی ســرخ از
کشاورزان تصریح کرد :طبق اعالم سازمان تعاون روستایی  ۱۶تا ۱۷
مرکز در حال خرید توافقی زعفران از کشاروزان هستند هر چند این

موضوع تا کنون تاثیر جدی بر بازار نداشته ،اما توانسته از افت چشمگیر
قیمت جلوگیری کند که امیدواریم هدف اصلی مسئوالن سازمان تعاون
روستایی از خرید توافقی ،حمایت از تولید و رونق صادرات باشد.
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بیان کرد :روزانه  ۲۸۰۰تا  ۲۹۰۰تن تخم مرغ در کشور تولید میشود
که به دلیل ازدیاد تقاضا ،این میزان در کشور مورد استفاده قرار میگیرد
چرا که در صورت مازاد تولید با روند نزولی قیمت در بازار روبرو بودیم.
وی درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ افزود :با توجه به نوسان
قیمت ،تشــکل جلوی صادرات تخم مرغ را گرفت که بــا وجود نبود
محدودیتهای صادراتی ،طی هفتههای اخیر صادراتی به بازارهای هدف
نداشــتیم.نبی پور مجموع صادرات تخم مرغ از ابتدای سال تاکنون را
 ۲۳هزار تن اعالم کرد و افزود :در ماههای اخیر که صادرات به اوج خود
رسید ،میزان صادرات به  ۳هزار تن نرسیده است.رئیس هیئت مدیره
اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان تهران با اشاره به اینکه خبری از شیوع
آنفلوانزا حاد پرندگان نیســت ،تصریح کرد :با توجه به برنامه سازمان
دامپزشــکی و رعایت دستورالعملهای بهداشــتی از سوی مرغداران،
گزارشی از شیوع آنفلوانزا حاد پرندگان در واحدهای مرغداری نداشتیم.
وی با اشــاره به اینکه عرضه زیاد تخم مرغ در برابر تقاضا عامل اصلی
افت قیمت تخم مرغ در فصل تابستان بود ،افزود :براین اساس شرکت
پشتیبانی حدود  ۱۰۰۰تن تخم مرغ مازاد را از سطح بازار جمع آوری
کرد که با توجه به حجم باالی تولید ایــن میزان کافی نبود و چنانچه
دولت در همان مقطع زمانی محصول بیشــتری از مرغداران خریداری
می کرد ،نه تنها با زیان چشمگیر تولیدکنندگان روبرو نبودیم ،بلکه در
شرایط فعلی می توانست ذخایر خود را به منظور تنظیم بازار عرضه کند.
نبی پور ادامه داد :در حــال حاضر ما اعالم آمادگــی کردیم که اگر
ســازمان میادین غرفه هایی را در اختیارمان بگذارد ،این امکان وجود
دارد تا تخم مرغ را به صورت مستقیم به مردم عرضه کنیم که با توجه
به قیمت گذاری هر کیلو تخم مرغ با نرخ  ۸۹۰۰تومان در میادین میوه
و تره بار ،تولیدکنندگان حاضرند حاضریم هر شانه تخم مرغ را با نرخ ۱۶
هزارتومان را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند که متاسفانه تاکنون
این درخواست مورد موافقت قرار نگرفته است.
این مقام مسئول در پایان درباره آینده بازار تخم مرغ در ماه های آتی
تصریح کرد :در شرایط فعلی تخم مرغ از تمام محصوالت پروتئینی ارزان
تر است که با توجه به ازدیاد تقاضا برای خرید این محصول پیش بینی
می شود که وضعیت به همین صورت باقی بماند و اتفاق خاصی در بازار
این محصول رخ ندهد.
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صنعتی استان قزوین اظهار داشت :این توسعه مساحت شامل شهرک
صنعتی کاسپین یک ،کاسپین ( ۲آبیک) و حیدریه میشود.
حمیدرضا خانپور افزود :براســاس برنامهریزی انجام شــده مساحت
شهرک صنعتی کاسپین یک  ۳۵هکتار ،کاسپین ( ۲آبیک)  ۵۰هکتار
و حیدریه نیز  ۴۵۰هکتار افزایش پیدا خواهد کرد.
وی بــا بیان اینکه شــهرکها و نواحــی صنعتی اســتان قزوین با
زیرساختهای مناسب و مشوقهای الزم مهیای حضور سرمایه گذاران
هستند ،اظهار داشت :در اراضی جدید شــهرکهای صنعتی یاد شده
زیرساختهای الزم همچون آب ،برق و گاز ،خطوط ارتباطی و مخابراتی،
شبکه روشنایی ،جدول گذاری ،خیابان کشی و آسفالت آن و… ایجاد
خواهد شد.
خانپور گفت :از آنجا که کاســپین یک از جمله شهرکهای صنعتی
پرتقاضا برای سرمایهگذاری در کشور محسوب میشود در آینده ،توسعه
 ۳۰۰هکتاری این شــهرک عالوه بر  ۳۵هکتار یاد شده نیز در دستور
کار است.
استان قزوین عالوه بر یک شهرک صنعتی دارای  ۱۳شهرک و  ۶ناحیه
صنعتی است.
بیش از  ۹۰۰واحد تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی استان قزوین
دارای پروانه بهرهبرداری هستند.

توزیع شیر در
مدارس به  ۸استان
دیگر میرسد /عدم
تخصیص اعتبار برای
تامین شیر

با وجود الزام دولت برای توزیع شیر در مدارس سراسر کشور ،این
روزها خبر از عرضه به تنها  ۸استان به گوش میرسد.
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشــاورزی گــروه اقتصادی
باشــگاه خبرنگاران جوان ،چند سالی اســت که مشکالت بودجه و
موارد مختلف دیگری باعث شده است تا شیر از سبد معدود امکانات
ارائه شده توســط وزارت آموزش و پرورش حذف شود؛ طرح توزیع
شیر رایگان در مدارس کشور به ســال  ۱۳۷۹باز میگردد که با زیر
پوشــش قرار دادن حدود  ۱۰هزار دانشآموز در کشــور آغاز شــد.
این طرح تا جایی گســترش پیدا کرد که با در هر مدرسهای و در هر
Industry
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توسعه مساحت
Foodیتوانستید دانش آموزی را در حال نوشیدن شیر پیدا
کشور م
کجای
شهرکهای صنعتی
کنید ،تفاوتی بین دانــش آموزان در حال تحصیل در مدارس دولتی
و غیر دولتی قائل نمیشــد و بنا بود بین دانشآموزان سراسر کشور
قزوین
 ۷۰نوبت شیر در طول سال تحصیلی توزیع کند ،اما این میزان آن در
سالهای گذشته هر بار کمتر از سال قبل میشد تا در نهایت چیزی
مساحت شهرکهای صنعتی استان قزوین در نقاط تقاضاپذیر برای
از آن باقی نماند و حدود  ۲ســال اســت که خبری از توزیع شیر در
پاسخگویی به سرمایهگذاران به زودی  ۵۳۵هکتار توسعه پیدا میکند.
مدارس نیست.
به گزارش اگروفودنیوز به نقل از ایرنا،مدیرعامل شرکت شهرکهای
Food Industry Magazine
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چند ماهی بود که اخبار زد و نقیض زیادی توزیع شیر در مدارس
به گوش میرســید؛ ســه گانه به وجود امده در بین وزارت صمت،
آموزش و پرورش و برنامه و بودجه نه تنها مردم بلکه رسانهها را هم
سردرگم کرده بودند و در نهایت وعدهی شروع توزیع شیر به اوایل
سال تحصیلی موکول شد.
مرداد امســال بود که حســین مدرس خیابانی ،قائــم مقام وزیر
صنعت ،معدن و تجارت در امور بازرگانی اظهارکرد :از اول مهر شیر
رایگان در مدارس  ۱۰اســتان کمتر برخوردار کشور توزیع خواهد
شد .شــیر رایگان فقط در مدارس دولتی و مهدهای کودک توزیع
خواهد شد.
اگر چــه این طــرح در زمان اعالم شــده اجرا نشــد ،اما حداقل
متوجه شــدیم که در مدارس غیر دولتی خبری از شیر نخواهد بود؛
خبر توزیع مجدد شــیر به سرعت فضای رســانهای را در بر گرفت
و با اســتقبال زیادی رو به رو شــد ،اما گویی قرار بود چشــمهای
دانشاموزان برای ورود شیر به در بماند.
مدتی پیش علی ربیعی سخنگوی دولت مجددا موضوع توزیع شیر
را به میان اورد و درباره این موضوع ،بیان کرد :درخواســت وزارت
آموزش و پرورش  ۳۰۰میلیارد تومان برای توزیع شیر در مدارس بود
که با توجه به اینکه کل بودجه کشور دچار مشکل شده است ،مبلغ
 ۱۸۰میلیارد تومان در نهایت برای شیر مدارس در نظر گرفته شد.
او ادامه داد :پس از جلسه هیات دولت با محمدباقر نوبخت رئیس
ســازمان برنامه و بودجه ،محســن حاجی میرزایی وزیر آموزش و
پرورش وبنده صحبتهایی شــد که در نهایــت مبلغ  ۲۰۰میلیارد
تومان برای شیر مدارس قطعی شد.
ربیعی تصریح کرد :به همین منظور توزیع شیر از مدارس مناطق
کم برخــوردار و مدارس مناطــق محروم در شــهرهای بزرگ آغاز
میشود.
ابتدا و میانه ماه مهر گذشــت و از اجرای طرح نا امید شده بودیم
و دبیر انجمن صنایع لبنی مهر تایید را بر منتفی شــدن توزیع شیر
در مدارس کوبید .رضا باکری دبیر انجمــن صنایع لبنی در گفتگو
با خبرنــگار صنعت ،تجارت و کشــاورزی گروه اقتصادی باشــگاه
خبرنگاران جوان ،درباه آخرین وضعیت توزیع شیر مدارس در سال
تحصیلی جدید اظهار کرد :با گذشت یک ماه از آغاز سال تحصیلی
جدید ،اگر امســال بودجه در نظر گرفته شــده به وزارت آموزش و
پرورش اختصاص نیابد ،موضوع توزیع شــیر همانند ســال گذشته
منتفی میشود.
او افزود :ســازمان برنامه و بودجه در نامــهای به وزارت آموزش و
پرورش اعالم کرده بود که برای سال تحصیلی  ۱۸۰ ،۹۸-۹۷میلیارد
تومان اعتبار برای توزیع شــیر در مدارس در نظر گرفته که تاکنون
خبری از تخصیص این رقم نیســت؛ از طرفی بــا توجه به افزایش
قیمت شــیر خام ،این میزان اعتبار تنها پاسخگوی توزیع  ۲۰نوبت
توزیع شیر در کل مدارس کشور است.
او تصریح کرد :توزیع  ۹۰نوبت شیر در مدارس کل کشور مستلزم
اعتبار حداقل  ۵۰۰تا  ۶۰۰میلیارد تومانی است .با توجه به اینکه تا
کنون آموزش و پرورش اســتانها ،کارخانههای لبنی را دعوت به
انعقاد قرارداد نکرده از این رو به نظر میرسد که توزیع شیر مدارس

منتفی شده است.
سکوت هر سه سازمان ادامه داشت تا این که عباس قبادی معاون
وزیر صنعت ،معدن و تجارت بیست و چهارم مهر در ابالغیهای ،نحوه
اجرای این طرح را به انجمــن صنایع فرآوردههای لبنی ابالغ کرد و
این خبر نوید آغاز مجدد توزیع شیر را میداد.
گسترش توزیع شیر به مدارس کشور ،از  ۲استان به ۸
استان
عباس قبــادی معاون وزیر صمــت در امور بازرگانــی داخلی در
گفتوگو بــا خبرنگار صنعت،تجارت و کشــاورزی گروه اقتصادی
باشگاه خبرنگاران جوان ،درباره توزیع شیر در مدارس کشور اظهار
کرد :بــا پیگیریهای صــورت گرفته مصوبه ســتاد تنظیم بازار در
خصوص تخصیص شیر رایگان به مدارس استانهای کمتر برخوردار
به مرحله اجرایی رســید و توزیع شــیر در مدارس سراسر کشور از
شنبه گذشته یعنی دوم آذر آغاز شد.
او با تاکید بر اهمیت تعمیم این طرح به تمام مناطق کمتر بخوردار،
تصریح کرد :در مرحله اولیه توزیع شیر در  ۲استان آغاز شده است
که به زودی به  ۸اســتان خواهد رســید و امیدوار هستیم در سایر
استانها هم گسترش پیدا کند.
او درباره مســئولیت وزارت صنعت در این حوزه تصریح کرد :در
حال حاضر این اقدام توسط وزارت صمت ،وزارت آموزش و پرورش
و معاونت برنامه و بودجه ریاســت جمهوری پیگیری میشود و هر
کس در حد توان خود در این راه فعالیت میکند.
قبادی درباره نهاد پاسخگو در این باره گفت :در مرحله اول انجام
این طرح به وزارت آموزش و پرورش مربوط میشــود ،اما در حال
حاضر توسط ســه ارگان ذکر شده پیگیری میشود .انجام این طرح
در سراسر کشــور نیاز به همکاری هر سه سازمان صمت ،آموزش و
پرورش و برنامه و بودجه دارد.
علی الهیار ترکمن ،معاون برنامه ریزی و توسعه آموزش و پرورش
اظهار کرد :از امروز (شــنبه ۲ ،آذر) توزیع شــیر مدارس آغاز شده
است .به دلیل محدودیتها بودجهای ،دو سال این طرح اجرا نشده
است ،اما امسال با اختصاص  ۱۰۰میلیارد تومان از اعتبار مربوطه به
هدفمندی یارانهها این کار در وزارت آموزش و پرورش کلید خورد.
او افزود :اعتبار ابالغ شــده به وزارتخانه برای  ۸استان که جامعه
هدف بوده از امروز اختصاص مییابد.
معاون برنامهریزی و توسعه وزارت آموزش و پرورش کاهش بودجه
از  ۲۰۰میلیارد به  ۱۰۰میلیارد را به خاطر محدودیتهای بودجهای
دانست و گفت :به دلیل همین کاهش اعتبار وزارت آموزش و پرورش
مجبور شد از  ۸اســتانی که از لحاظ شاخصهای تغذیهای وضعیت
پایینتری را نسبت به متوسطهای کشوری دارد ،در نظر گرفتیم.
گفت :توزیع شــیر از  ۲۱تا  ۳۱نوبت بــرای  ۳میلیون دانش آموز
مدارس دولتی با همکاری وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار از دو ماه
پیش انجام شده است و مشکلی در تامین شیر وجود ندارد.
الهیارترکمــن بیان کرد :شــهرهای ایالم ،بوشــهر ،سیســتان و
بلوچستان ،خراسانی جنوبی ،خوزستان ،هرمزگان ،کرمان ،کهگیلویه
و بویراحمد تحت پوشش طرح توزیع شیر رایگان مدارس قرار گرفته،
اما جامعه هدف فعال دوره ابتدایی و متوسطه اول است.
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کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت

بخوانیدوسالمباشید
استفاده از عسل به جای آنتی بیوتیک
پژوهشگران “دانشــگاه نیوکاسل” اخیرا پوششــی جدید همانند مشهای
جراحی توسعه دادهاند که بر روی آن عسل قرار دارد زیرا پژوهشگران معتقدند
قرار دادن عســل بر روی مش جراحی از عفونت بافــت مذکور پس از جراحی
جلوگیری میکند.
به گزارش گیزمگ ،از زمانهای بسیار قدیم  ،از عسل برای بهبود سریعتر زخم
ها استفاده میشده است .در قرن بیســت و یکم پوششهایی به نام مشهای
جراحی آمد که پس از جراحــی بر روی بافت زخمی قرار میگیرد و میتواند به
جلوگیری از عفونت های بعد از عمل کمک کند.
اعتقاد بر این اســت که همه اشکال عســل از کیفیت ضد باکتریایی باالیی
برخوردار هســتند ،زیرا حاوی مواد شیمیایی هســتند که هیدروژن پراکسید
( )H2O2تولید میکنند .عســل مانوکا خاص اســت  ،با این حال  ،عالوه بر
این حاوی یک ترکیب ارگانیک کشــنده باکتری معروف به متیلگلیوکسال (
 )Methylglyoxalاست.
با توجه به این ویژگی  ،تیمی از دانشمندان
“دانشگاه نیوکاسل” انگلیس تصمیم
گرفتنــد تا یــک پوشــش نانو
الکتروریســی حاوی عسل
تولید کننــد که بر روی
مش های جراحی قرار
میگیرد.

اگرچه از مشهای بدون پوشش معمولی معموالً برای بهبودی بافتهای نرم
در بدن پس از عمل استفاده میشــود  ،اما خطر عفونت پس از استفاده از این
مشها زیاد است بنابراین برای جلوگیری از این عمل ،پزشکان تصمیم گرفتند
روی این مشها را با یک الیه از عسل بپوشانند تا دیگر بدن افراد پس از جراحی
عفونت نکند.
پوشش جدید شامل هشت الیه نانو از عسل با بار منفی است  ،که بین هشت
الیه دیگر نانو از یک پلیمر زیست سازگار مثبت بارگذاری شده است.
با قرار گرفتن عسل بر روی مش دیگر باکتریها نمیتوانند به داخل بافت نفوذ
کرده و باعث عفونت شوند.
در آزمایشات آزمایشگاهی ،از این پوشــش نانو برای محافظت از نمونههای
مشــی پلیمری و جلوگیــری از ورود باکتری های مضر مانند اســتافیلوکوک
اورئــوس (طالیی) مقاوم به متــی ســیلین (Methicillin-Resistant
 )Staphylococcus aureusبــه اختصــار مِرســا ( ،)MRSA
اســتافیلوکوکها و ای کلی تا سه هفته استفاده شــد و پس از آن زخم های
داخلی بیمارها بهبود یافته بود.
دکتــر “پیرجیورجیو جنتیــل”( )Piergiorgio Gentileاز دانشــگاه
نیوکاسل گفت :این نتایج بسیار هیجان انگیز هســتند .هزاران سال است که
از عســل برای درمان زخم ها استفاده می شود اما این اولین بار است که نشان
داده شده اســت که در مبارزه با عفونت در سلولهای داخل بدن نیز این ماده
موثر است.

عسل مانوکا چیست؟
این عســل در مناطقی از جنگلهای نیوزیلند و اســترالیا توسط زنبورهای
عســل از شــهد درخت مانــوکا ( Manoukaنــام علمی گونه وحشــی
 )Leptospermum scopariumتهیه میشود که کیفیت باالیی دارد.
برخی از مطالعات نشــان میدهند که عسل مانوکا میتواند به افزایش تولید
گلبولهای ســفید خون که وظیفه مبارزه با عفونتها و التیام زخمها را
بر عهده دارند کمک کند .با تحقیقات دانشمندان نیوزیلندی و اخیرا ً
Food Industry Magazine
در کره و انگلستان خواص آنتی باکتریایی فوق العادهٔ این
عسل ثابت شدهاســت و در درمان زخمها و ترمیم
بافتهای مرده پوســت کارایی زیادی دارد
بهطوریکــه در بعضی از بیمارســتانها و
مراکز درمانی تا حد زیادی جایگزین آنتی
بیوتیکها شدهاست.
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راهکارهای تغذیه ای برای ایمن شدن در برابر آنفلوآنزا
اکثر افراد با استفاده از واکســن آنفلوآنزا ،سعی
میکنند از بروز این بیمــاری جلوگیری کنند .اما
زدن واکسن تنها راه ایمن کردن بدن نیست.
به گزارش صنعت غذا به نقل از باشگاه خبرنگاران
جوان ،آنفلوآنزا بیماری ویروسی است که عالئم آن
کمی متفاوت با سرماخوردگی است و شامل اسهال،
تهوع ،احساس ضعف و ســرما نیز میشود .اگرچه
با پیشــرفت علم پزشــکی ،آنفلوآنزا دیگر بیماری
کشــندهای نیســت ،اما در گروههای آسیب پذیر
مثل کودکان ،سالمندان ،زنان باردار ،افراد مبتال به
مشکالت تنفســی و بیماران با نقص ایمنی ممکن
است همراه با خطراتی باشد.
ســوای تزریق واکســن برای گروههای پرخطر،
اســتفاده از  ۷ماده غذایی ،برای بهبود عالئم این
بیماری و حتی پیشــگیری از ابتال به آن میتواند
موثر باشد:
ســیر :یک آنتی بیوتیک طبیعی قدرتمند غنی
از آنتی اکسیدانها مانند آلیسین است .سیر باعث
تحریک سلولهای سفید خون ،و تقویت سیستم
ایمنی بدن میشود .آنتی اکســیدانهای موجود
در ســیر همچنین باعث جلوگیری از آسیبهای
رادیکالهای آزاد به ساختار سلولی خواهد شد.

میگویند

خوردن «آووکادو» به پیشگیری از دیابت کمک می کند
Food Industry Magazine

طبق نتایج مطالعاتی ،مصرف «آووکادو» به پیشگیری از دیابت کمک می کند.
برای اولین بــار محققان دریافتند ترکیب موجود در میــوه آووکادو می تواند از
فرآیندهای ســلولی که معموال منجر به دیابت می شوند ،پیشگیری نماید.در این
تحقیق ،محققان دانشگاه گولف کانادا دریافتند این ماده بدون عوارض جانبی برای
کیله ها ،کبد یا عضالت جذب خون می شود.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 اســیدهای چرب امکان چربی سوزی را به بدن می دهد.
چاقی یا دیابت مانع از این فرایند شــده و در نتیجه اکسایش ناقص روی می دهد.
محققان دریافتنــد  ،)AvoB (avocation Bمولکول چربی یافت شــده در
آووکادو ،با اکســایش ناقص در عضالت اســکلتی و لوزالمعده در راستای کاهش
مقاومت انسولین ،مقابله می کند.در این مطالعه ،موش ها به مدت  ۸هفته با رژیم

غذایی پرچرب تغذیه شدند تا چاقی و مقاومت انسولین در آنها ایجاد شود .بعد از
آن به مدت  ۵هفته  AvoBبه رژیم غذایی پرچرب نیمی از موش ها افزوده شد.
مطالعات نشان داد در مقایسه با گروه کنترل ،گروه دریافت کننده  AvoBاضافه
وزن به مراتب کمتری داشتند .همچنین حساسیت انسولین در این گروه به مراتب
بیشتر بود که بدین معناست که بدن شــان قادر به جذب و سوزاندن گلوکز خون
و بهبود واکنش به انسولین بود .در مطالعه انسانی
هم مشخص شد در شرکت کنندگانی که مکمل
رژیمی  AvoBهمراه 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.
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ماســتهای پروبیوتیــک :پروبیوتیکها باعث
سالمت روده ،پشــتیبانی از سیستم ایمنی سالم و
دفع عوامل بیماری زا ،از جمله ســرماخوردگی و
آنفلوآنزا میشوند .عالوه بر افزایش فعالیت سیستم
ایمنی ،پروبیوتیک هــا همچنین با تولید مواد ضد
باکتری و کشــتن و یا غیر فعال کردن باکتری ها،
بیماری را درمان میکنند.
چای :نوشیدن آن طیف گســتردهای از مزایای
ســامتی را به همــراه دارد کــه یکــی از آنها
تقویت سیســتم ایمنی بدن به خاطر وجود آنتی
اکسیدانهای قوی در چای است .اگر چای سبز را
با عسل و لیمو بنوشید ،همان خاصیت چای سیاه را
برای درمان دارد ،اما برعکس چای سیاه ،به خواب
لطمهای نمیزند و باعث میشود خوابی عمیق به

درمان بیماری شما کمک کند.
شــکالت تیره :شــکالت ســیاه سرشــار از
فالوونوئیدهــا اســت .این آنتی اکســیدان که در
بیشتر میوهها و سبزیجات نیز وجود دارد با بسیاری
از بیماریهــا از راه تقویت سیســتم ایمنی بدن
مقابله میکند .در واقع به نظر میرسد که شکالت
سیاه بیشــتر از مواد غذایی دیگر حاوی این آنتی
اکسیدانها است.
فلفل قرمز :میزان ویتامیــن ث موجود در این
فلفل دو برابر مرکبات است و ثابت شده که مصرف
میزان کافی ویتامین ث اگرچه نقش پیشــگیری
کننده ندارد ،اما طول دوره بیماریهای ویروســی
را کوتاه میکند.
آجیل :مقادیر زیــادی ویتامین  Eدارد که ثابت
شده این ویتامین یک آنتی اکسیدان قوی و دارای
اثرات ضــد التهابی برای افزایش قدرت سیســتم
ایمنی بدن است.
ماهی قزل آال :یک منبع غنی از اسیدهای چرب
امگا  ۳اســت که خطر ابتال به بیماریهای قلبی و
دیگر بیماریهای مزمن را از طریق کاهش فرایند
التهابی در بدن کم میکند ضمن این که منجر به
تقویت سیستم ایمنی بدن نیز میشود
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مدرس خیابانی خبرداد:

میزهای تخصصی صادراتی برای خرما ،پسته ،زعفران ،فرش و خشکبار
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت:
برای رسیدن به اهداف صادراتی باید صادرات مواد
اولیه به صادرات محصول نهایــی با ارزش افزوده
باالتر تبدیل بشود که راهبرد آن تنوعسازی در سه
حوزه کاالیی ،کشوری و بنگاهی است.
به گزارش صنعت غذا و کشاورزی به نقل از شاتا،
حسین مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت توجه به
توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط جنگ اقتصادی
گفت :در شــرایط جنگ اقتصادی ،تولیدکنندگان
ســربازان خط مقدم جبهه بوده و صادرکنندگان
به عنوان خطشــکنان ،به نوعی بار حفظ اشتغال
و اســتفاده از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی ،بر
دوش صادرکنندگان است؛ بنابراین باید تمام توجه
خود را برای رفع موانع صادراتی و تسهیل امور برای
صادرکنندگان معطوف کرد.
قائممقــام وزیر صنعت ،معــدن و تجارت افزود:
ضرورت توســعه صادرات غیرنفتی از چند منظر
قابل بررسی است ،به این معنا که بخش عمدهای
از اتکای کشــور به منظور تامین نیازهای ارزی ،به
صادرات است و این موضوع ،بر هیچ کس پوشیده
نیســت؛ بنابراین امروز صادرات به یکی از مباحث
مهم و راهبردی برای کشــور تبدیل شــده که در
عین حــال ،به دلیل کاهش ســطح فروش نفت و
درآمدهای نفتی ،یک الزام نیز به شمار میرود.
تفاوت چشــمگیر ارزش کاالهــای صادراتی و
وارداتی
وی تصریح کرد :بر این اساس ،حدود هشت ماه
است که اقتصاد ایران از یک اقتصاد تکمحصولی ،به
صادرکنندهای با سبد متنوعی از کاالها تبدیل شده
که به همین دلیل ،صادرات جزو یکی از اولویتهای
مهم کشور است .این در حالی است که هدف اصلی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در این راستا ،افزایش
حجم صادرات و نیز ارتقای میانگین ارزش کاالهای
صادراتی اســت؛ به ایــن معنا کــه علیرغم اینکه
میانگین ارزش کاالهای صادراتی ایران  ۴۰۰دالر در
هر تن است ،اما در مقابل میانگین ارزش کاالهای
وارداتی کشور به  ۱۲۰۰دالر در هر تن میرسد.
مدرس خیابانی ادامــه داد :مفهوم این تفاوت در
میانگیــن ارزش کاالهای صادراتــی و وارداتی آن
است که مسیر اشتباه ترسیم شــده است؛ به این
معنا که به جای اینکه مواد اولیه و واسطه وارد کرده
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مواد اولیه خود را صادر کرده و محصول نهایی وارد
کشــور مینماییم .بر این اســاس است که هدف
اصلی ،افزایش حجم صادرات و باال بردن میانگین
ارزش کاالهای صادراتی است.
وی اظهار داشــت :بــاال رفتــن میانگین ارزش
کاالهای صادراتی کشور از طریق تبدیل صادرات
مواد اولیه به محصول نهایی بــا ارزش افزوده باال
صورت خواهد گرفت .در حوزه اهداف ترسیم شده،
بر اساس راهبرد متنوع سازی در حوزه صادرات در
سه حوزه کاالیی ،کشوری و بنگاهی دنبال کند.
متنوع سازی کاالها و کشورهای هدف صادراتی
قائممقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت خاطرنشان
کرد :نکته حائز اهمیت آن است که هم اکنون کشور
تنها صادرکننده تعداد محدودی از کاالها به تعداد
محدودی از بازارها اســت که بر این اساس ،تالش
شــده تا عالوه بر اینکه تمرکز صــادرات را از چند
کشــور محدود برداریم ،تعداد کاالهای صادراتی
را متنوع کرده و در کنار آن ،متنوعســازی تعداد
داشته باشیم؛
 Magazineدر
بنگاههای صادرکننده را نیز
پی Food
Industry
چراکــه در این بخش نیز ضعفهایــی وجود دارد
و تعداد بنگاههایی که حجــم عمدهای از صادرات
کشور را انجام میدهند ،بسیار محدود است .البته
یکپارچگی در صادرات و واردات باید ترویج شود؛
لیکن تسری صادرات به واحدهای کوچک و متوسط
از جمله صنوف تولیدی ،بر این اســاس در دستور
کار است.

وی افــزود :وزارت صنعت ،معــدن و تجارت در
راستای این راهبردها ،چند برنامه را تدوین کرده
که مطابق با آن ،به لحاظ کشوری مهمترین برنامه
را بر این گذاشته تا صادرات را به  ۱۵کشور هدف
صادراتی مهم که عمده آنها همسایگان ما هستند،
گسترش دهد؛ چراکه در حوزه کشورهای همسایه،
بازار صادراتی  ۱۲۰۰میلیارد دالری قرار دارد که ما
تنها  ۲۴میلیارد دالر بوده که حجم دو درصدی را
از این بازار در برمیگیرد؛ از سوی دیگر ،برآوردهای
سازمان توســعه تجارت ایران حکایت از آن دارد
که پتانســیل صادرات  ۱۰۰میلیارد دالری به این
کشورها وجود دارد.
هدفگذاری برای صــادرات  ۴۸میلیارد دالری به
کشورهای همسایه
مدرس خیابانی ،از هدفگذاری ســازمان توسعه
تجارت ایران برای رسیدن به صادرات  ۴۸میلیارد
دالری به کشورهای همسایه تا سال  ۱۴۰۰خبر داد
و گفت :بر این اساس سهم ما از واردات کشورهای
همســایه ،از  ۲درصد به  ۴درصد ظرف دو ســال
آینده خواهد رسید .اما برای اجرای آن ،این سازمان
هدفگذاری کاالیی را ترسیم کرده که بر اساس آن،
مطالعات بر این متمرکز شده تا کاالهای صادراتی
که هم اکنون به این کشــورها روانه میشود ،رصد
شده و میزان پتانســیل مرتبط با صادرات آن نیز
احصاء شود.
وی اظهار داشــت :بر این اســاس ،هدفگذاری
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اســتانی نیز در ایــن رابطه صورت گرفتــه تا در
راستای دسترســی به اهداف ترسیم شده ،تمامی
استانها مشخصا بدانند که در چه حوزه کاالیی و
کشوری باید وارد شده و برنامههای خود را ترسیم
و پیادهسازی نمایند.
این مقام مســئول در وزارت صنعــت ،معدن و
تجارت خاطرنشان کرد :در این راستا تفاهمنامههای
تجاری نیز به کمــک خواهند آمد ،چراکه با برخی
از کشــورهای هدف صادراتی ،تفاهمنامه تجاری
وجود داشته و با بخشی دیگر پیمانهای اقتصادی
و اشتراکات فرهنگی و سیاسی وجود دارد؛ ضمن
اینکه به لحاظ ژئوپلتیک نیز برخی از این کشورها
با ما دارای طرحهای مشترک هستند که بر اساس
آنها ،شــیوه همکاریها و گســترش ارتباطات را
ترسیم خواهیم کرد.
مدرس خیابانی با بیان اینکه در کنار  ۱۵کشور،
برش کشــوری دیگری به نام «توســعه صادرات
به کشورهای اوراسیا» ترســیم شده است ،گفت:
توافقنامه تجاری با اتحادیه اوراسیا منعقد شده تا
در  ۵کشور روسیه ،بالروس ،قزاقستان ،قرقیزستان
و ارمنســتان صــادرات خود را گســترش دهیم؛
بنابراین در کنار  ۱۵کشور همسایه ،افزایش تجارت
در این  ۵کشــور نیز مدنظر قرار گرفته و برای آن
برنامهریزی شده است.
افزایــش رایزنان بازرگانی از  ۵بــه  ۱۵رایزن در
کشورهای همسایه
وی ادامــه داد :این کشــورها  ۹۰۰میلیارد دالر
واردات از دنیــا دارند که هم اکنــون صادرات ما
به آنهــا ،تنها  ۲.۷میلیــارد دالر اســت؛ بنابراین
برنامهریزی شده تا در مدت زمان کوتاهی و از محل
پشتیبانیهای این توافقنامه تجاری ،این میزان را
به دو برابر افزایش دهیم .در حال حاضر ســازمان
توســعه تجارت در کشورهای همســایه ،میزهای
کشوری را فعال کرده و تعداد رایزنان بازرگانی در
کشورهای هدف صادراتی را از  ۵کشور به  ۱۵کشور
همسایه افزایش خواهد داد.
مدرس خیابانی گفت :در عین حال دفتر دائمی
اوراسیا نیز در سازمان توسعه تجارت تشکیل شده
است .در کنار این کشورهای دیگری همچون چین
و هند نیز فعال شــدهاند؛ البته باید توجه داشــت
که مفهوم تمرکز بر روی  ۱۵کشــور همســایه به
عالوه چین و هند آن نیســت که ما از کشورهای
شرق آفریقا ،شرق آسیا و آسیای میانه را فراموش
کنیم ،اما تمرکز ما بر این کشــورهای همســایه و
اوراسیا است .وی اظهار داشت :در کنار این ،عالوه
بر سازمان توســعه تجارت ایران ،شرکت سهامی
نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسالمی ایران و
صندوق ضمانت صادرات ایران نیز باید از این برنامه

پشتیبانی کرده و در این حوزه تمرکز نمایند .ضمن
اینکه بانک توســعه صادرات نیز باید در این رابطه
یاریرسان صادرکنندگان باشد.
ایجاد میز صنوف صادراتی در ســازمان توسعه
تجارت
مــدرس خیابانــی از طراحی بــرش کاالیی در
برنامههای مذکور خبر داد و خاطرنشان کرد :میز
صنوف صادراتی تولیدی در سازمان توسعه تجارت
ایران تشکیل شــده تا به موازات توسعه صادرات
کاالهای صنعتی ،صادرات کاالهای تولیدی صنوف
را نیز گســترش دهیم که بر این اساس ،صادرات
صنوف در گرایشهای مختلــف از جمله مبلمان،
کیف و کفش و پوشاک توســعه خواهد یافت و با
اتحادیههای مربوطه نیــز هماهنگی های الزم به
عمل خواهد آمد.
وی اظهار داشت :در عین حال تفاهم نامه ای نیز با
سازمان ملی استاندارد ایران منعقد شده تا در کنار
تفاهمنامه های تجاری ،موافقتنامههای استاندارد
نیز با کشورها منعقد یا اجرایی شود؛ این در حالی
است که مشخصا با  ۵۰کشور تفاهم نامه استاندارد
وجود دارد که بر اســاس آن ،صادرکنندگان این
توانایی را دارند تا در حوزه صادرات خود به این ۵۰
کشور ،گواهی انطباق استاندارد کاالهای صادراتی
خود را با سهولت دریافت نمایند.
مدرس خیابانی گفت :پاشنه آشیل کار سازمان
توسعه تجارت ایران این است که این آمار ،اطالعات،
تفاهمنامه ها و تسهیالت باید در اختیار تجار قرار
گیــرد؛ چراکه این تجــار در اتاقهــای بازرگانی،
انجمنهای تخصصی ،اتاقهای تعاون و اتحادیههای
تولیدی و صادراتی هستند که به عنوان ذینفعان
باید از این خدمات آگاه شده و بهرهبرداری نمایند
تا برآیند کار در توسعه صادرات کشور نمودار شود.
تخفیف ویژه شرکت ســهامی نمایشگاهها برای
حضور تشکلها در نمایشگاههای تخصصی
وی افزود :در این میان بــه منظور یکپارچگی و
ترویج سیاســت یکپارچه سازی و تشکل محور در
حوزه صادرات ،قرار بر این است که شرکت سهامی
نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسالمی ایران،
تخفیفهای ویژهای را به تشکلها برای حضور در
نمایشــگاهها ارایه دهد ،به این معنا که هر فردی
که بــه صورت انفرادی در نمایشــگاهها شــرکت
میکند ،یک تعرفه بپردازد و فــردی که در قالب
تشــکل مربوطه حضور مییابد با یک تعرفه دارای
تخفیف مناسب در نمایشگاه حاضر شود .عالوه بر
آن نمایشگاهها موظف هستند سهم قابل توجهی
برای غرف دانش بنیان اختصاص دهند.
مدرس خیابانــی ادامه داد :تفاهــم نامه ای نیز
با شــرکت شــهرکهای صنعتی برگزار شده تا به

تناسب توسعه زیرســاختهای تولیدی و صنعتی،
زیرساختهای تجاری را نیز شکل دهد؛ به این معنا
که در شــهرکهای صنعتی فروشگاه محصوالت
صنعتی ،نمایشگاه ،واحد آموزش و خدمات بازاریابی
مستقر شده و به ارایه خدمات به فعاالن صنعتی و
تولیدکنندگان بپردازد .همچنین قرار بر این است
که این واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی،
به واحدهای تولیدی خدمات حقوقی و قراردادها،
ترویج برند مناسبی هم ارایه دهند ،چراکه بسیاری
از گرفتاریهــای واحدهای تولیدی ،مشــکالت
حقوقی و قراردادی است.
وی افزود :به تناسب توســعههایی که در حوزه
تولید محصوالت صادراتی صورت گرفته است ،باید
بتوان بازاریابی مربوطه را صورت داد و بازارگشایی
در کشــورهای هدف صادراتی را مدنظر قرار داد؛
اما این اقدامات نیاز به یاری و همراهی شهرکهای
صنعتی با تولیدکنندگان و صادرکنندگان دارد.
میزهای تخصصی صادراتی برای خرما ،پســته،
زعفران ،فرش و خشکبار
مدرس خیابانی با بیان اینکه هر هفته قرار بر این
است که معاون امور کاالیی سازمان توسعه تجارت،
یکی از گروههای کاالیی صــادرات محور را جمع
کرده و با آنها مسائل و مشکالت را حل کند؛ گفت:
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری
اســامی ایران نیز مکلف شده تا گروههای کاالیی
صادراتی را پشتیبانی نماید.
وی افزود :بــا توجه به اینکه بخــش عمدهای از
کاالهای صادراتی ایــران واردات محور اســت و
باید نهادهها و تجهیزات مورد نیاز برای تولید این
کاالها ،تامین شــود تا بتوان آنها را تولید و صادر
کرد ،مشاهده میشود که جهش صادرات به صورت
خطی با نرخ ارز وابســتگی ندارد ،چراکه بخشی از
کندی رشد صادرات ،ناشی از گران شدن نهاده های
وارداتی تولید است .به همین خاطر ،به صورت ویژه
برای حمایت از صادرات محصوالت سنتی همچون
کاالیی زعفران ،پســته ،خرما ،فرش و خشکبار که
ارزبری نداشــته و کامال تولید داخلی هستند ،میز
کاالیی ویژه برای آنها تشکیل شود.
تفویض برگزاری میزهای کاالیی و کشــوری به
استانها
مدرس خیابانــی گفت :در عین حــال ،تفویض
میزهای کاالیی و کشوری به استانها نیز در دستور
کار قرار گرفته اســت که بر اســاس آن ،مصوبات
میزهای کاالیی و کشــوری اســتانها ،با ابالغ وزیر
صنعت ،معدن و تجارت اعالم خواهد شــد تا برای
همه الزماالجرا باشد .در هفته جاری نیز مصوبات
میز خرمای بوشهر نیز ابالغ خواهد شد.
وی افزود :اما کاری که در ایــن میان به منظور
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تقویت میزهای کاالیی باید صورت بگیرد ،آن است
که میزهای کاالیی به صورت ســه ساله به استانها
واگذار شــود تا آنها بتوانند قدرت تصمیمگیری و
فرصت اجرا داشته باشند؛ این در حالی است که هم
اکنون این میزها به صورت یکساله واگذار میشود
و تا زمانی که نتیجه جلســات آن به ثمر بنشیند،
باید مســئولیت میز را به اســتان دیگری واگذار
نمایند؛ پس میزهای کاالیی به صورت ســه ساله
باید واگذار کنند.
تمام اســتانها و نهادهای دست اندرکار ،حمایت
پرقدرت از صادرات را انجام دهند
قائم مقــام وزیر صنعت ،معــدن و تجارت عمده
تماس تجــاری ایران با کشــور عمان را اســتان
هرمزگان دانســت و تصریح کرد :بر این اســاس
میزهای کشــوری باید به اســتان مربوطه واگذار
شوند که نمونه آن نیز سپردن مسئولیت میزهای
کشوری اوراسیا به استانهای شمالی و آن دسته از
استانهایی که کاالهای تولیدی آنها قابلیت صادرات
به کشورهای اوراســیا را دارد ،است تا بتوان کار را
به نحو بهتری پیش برد .این موضوع هم به زودی
ابالغ خواهد شــد .مدرس خیابانی معتقد است که
اگر قرار است صادرات شکل بگیرد ،دغدغه صادرات
نباید صرفا به ستاد وزارتخانه محدود شود ،بلکه باید
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همه استانها و نهادها درگیر شده و کار را با قدرت
و قوت پیش ببرند .راه اندازی استانها در حمایت و
پشتیبانی از صادرات فوقالعاده حائز اهمیت است
که بر این اساس ،قرار بر این است که در هماهنگی
با سازمان اداری و اســتخدامی ،شرایطی را فراهم
کنیم که سازمان های صنعت ،معدن و تجارت هر
استان ،یک معاونت تجارت خارجی داشته باشد تا
کار را به شکل متمرکزتری پیش برد.
درخواســت از معاون اول رئیــس جمهور برای
تشکیل ستاد عملیاتی توسعه صادرات
وی افزود :به تناسب کاری که در حوزه بازرگانی
داخلی در حــال انجام بوده و در قالب یک ســتاد
عملیاتی ،موضوعات مرتبط با تنظیم بازار داخلی به
صورت هفتگی رصد شده و اولویتبندی میگردد
در حال تدارک کارگروه توســعه صادرات و ستاد
عملیاتی مرتبط با آن ،هســتیم تا با توجه به اصل
 ۱۲۷قانون اساســی ،اختیار در این حوزه به وزیر
صنعت ،معدن و تجارت تفویض شود و شورای عالی
صادرات تنها راجع به مسائل کالن تصمیم گیری
کرده و در عیــن حال ،کارگروه توســعه صادرات
به صورت اجرایی و عملیاتی و در قالب جلســات
هفتگی ،مسائل و مشکالت مبتال به صادرات را مورد
بحث قرار داده و در مورد آن تصمیم گیری شود.

خبـر

مدرس خیابانی در خصوص بازگشــت مالیات بر
ارزش افزوده صادرکنندگان نیز گفت :تاکید وزارت
صنعت ،معدن و تجارت آن است که باید تفاوتی در
رفتارها و سیاست های تجاری بین صادرکنندگان
شناســنامه دار و اولویتدار و برتر خود با ســایر
صادرکنندگان باشد ،بنابراین تالش داریم به طور
مثال ،در حوزه بازگشــت مالیات بر ارزش افزوده
صادرات ،برای این دسته از صادرکنندگان بر اساس
مر قانون ،مالیات بر ارزش افزوده صادرات را حداکثر
ظرف یکماه ،مسترد نماییم.
وی افزود :اکنون ســازمان امور مالیاتی و بانک
مرکزی مالیات بر ارزش افــزوده را با تاخیر برمی
گردانند ،به خصوص اینکه اکنون که کشور به ارز
صادرکنندگان نیاز دارد ،باید حمایت همه جانبه از
بنیه نقدینگی صادرکنندگان صورت گیرد و مسائل
و مشکالت صادرات حل و فصل شود؛ به نحوی که
سازمان توسعه تجارت ایران ،به خانه صادرکنندگان
کشور تبدیل شده و مسائل و مشــکالت آن را به
سرعت حل نماید.
مدرس خیابانی گفت :ســازمان توسعه تجارت
ایران باید خانه صادرات را شــکل داده و در بخش
کاالیی ،کشــوری و موضوعی ،مسائل و مشکالت
مبتالبه را مانند خانه صنعت و معدن حل کند.

خانم مهندس پریسا افشار

بدینوسیله درگذشت پدر گرامیتان جناب آقای مهندس عبداهلل افشار قصر را به سرکارعالی و خانواده گرامی تسلیت عرض
می کنیم ،از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
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ماهیت صنعت غذا در ایران ،نقاط عطف ،مشکالت و چالش ها
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مواد اولیه خود را تامین کننــد ،چرخه اقتصاد ما دچار
مشکالت بزرگتری خواهد شد .همه واحدهای تولیدی
به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با مشکل تامین مواد
اولیه روبهرو هستند.
برای اینکه فعاالن اقتصادی بتوانند نسبت به ورود به
فضای کسبوکار و انجام سرمایهگذاری ترغیب شده و برای
آن برنامهریزی نمایند ثبات ارزی یکی از مسائل مهم و
تعیین کننده است .بعالوه عدم امکان پیش بینی وضعیت
ارزی نیز میتواند امنیت سرمایه گذاران را تهدید کند.
در چنين شرايطي ،توليدکنندگان نيز ملزم به خريد
نقدي مواد اوليه هستند که بهدليل حجم باالي نياز آنها با
مشکل مواجه ميشوند.
تولید در اقتصاد ایران به شــدت بــه واردات کاالهای
سرمایه ای ،واسطه ای و مواد اولیه وابسته است .بسیاری
از مواد اولیه غذایی ناگزیر است که از دیگر کشورها تأمین
شود .تولید کننده مجبور است مواد اولیه و ملزومات خود
را با نرخ باالی ارز وارد کند و این قطعاً هزینه تولید و قیمت
تمام شده محصول را باال می برد  .تولید کننده با در نظر
گرفتن توان مالی مردم و حفظ رقابت در بازار و حضور در
بازار رقابتی نمی تواند قیمت محصول را چندان افزایش
دهد  .ضمن اینکه تولید کننده با وجدان برای حفظ منافع
اقتصادی خود هرگز حاضر به کاستن از کیفیت محصول
نخواهد بود .در چنین شرایطی ،تضعیف ارزش پول ملی،
افزایش هزینه های تولید ،رکود و تعطیلی صنایع را در پی
خواهد داشــت .تخصیص ارز مورد نیاز کاالهای اساسی
و کاالهای مورد نیاز بخش تولید بــا ارز ارزان قیمت از
مهمترین اقدامات اساسی در راستای سیاست های اقتصاد
مقاوتی و ساماندهی بازار و حمایت از تولید ملی است.
ایجاد تعادل در بازار از مهمترین اقدامات ضروری دولت
در شرایط کنونی است که بشدت بر فضای تولید و مهار
تورم تاثیرگذار است
از دیگر عوامل مهم در رونق صنعت غذا به عنوان یک

دکتر مهدی کریمی تفرشــی رئیس هیات
مدیــره خانه صنعــت ،معــدن وتجارت
جوانان تهران ،رئیــس هیات مدیره تعاونی
تولیدکنندگان محصوالت غذایی
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صنایع غذایی در ایران نســبت به دیگر بخشها،
صنعتی جدیدتر به شــمار میرود و به این دلیل نیاز به
حمایتهای بیشــتری دارد .اکنون ایران در سال ۱۰۰
هزار تن محصوالت کشاورزی تولید میکند و در صورتی
که صنایع غذایی در کشور متناسب با تولیدات کشاورزی
رشد نداشته باشد ،ارزش افزودهای که در این صنعت است
به کلی از دســت خواهد رفت  .همچنین بر اساس افق
 ۱۴۰۴ایران باید تا  ۹سال آینده میزان تولید محصوالت
کشاورزی را به  ۳۰۰هزار تن برساند .در صورتی که ایران
بتواند به این سطح از تولید دست یابد ،باید برای صنایع
تبدیلی و غذایی هم سیاســتگذاری مناســبی درنظر
گرفته شود.
بررسيها نشان مي دهد صنايع غذايي باالترين سهم را
در ايجاد اشتغال در كشور داشته است و پيش بيني ها بر
اين نكته استوار است كه اين بخش امكان توسعه اشتغال
در اقتصاد كشور را بيش از ساير بخش هاي صنعتي خواهد
داشت  .صنايع مواد غذايي به تنهايي  16.8درصد از كل
اشتغال صنعتي كشور را از آن خود كرده اند
سهم صنایع غذایی و آشامیدنی از کل اشتغالزایی در
کارگاههای صنعتی با  10نفر نیروی کار و بیشتر 16.5
درصد است.
همچنین سهم صنایع غذایی و آشامیدنی از کل ارزش
افزوده در کارگاههای صنعتی با  10نفر نیروی کار و بیشتر
 10.77درصد است.
ماهیت صنایع غذایی ایران بر اشتغالزایی استوار است.
در شرایطی که ایران از ماشینآالت قدیمی و نیروی کار
بسیار در تولید محصوالت صنایع غذایی استفاده میکند،
طبیعی است که تولید با افزایش قیمت نسبت به دیگر
نقاط دنیا همراه باشد .به عبارتی در شرایط کنونی ایران
توان تولید رقابتپذیر در صنایع غذایــی ندارد .در گام
نخست مهمترین اقدامی که صاحبان صنایع غذایی باید
پیش بگیرند ،نوسازی ماشینآالت و تجهیزات تولید است.
یکی از مهمترین عواملی که میتواند زمینه توســعه
رقابتپذیری صنایع غذایــی در ایــران را فراهم کند،
دسترسی به مواد اولیه باکیفیت و قیمت مناسب است.
صنایع تبدیلی و غذایی ایران از این نظر دچار مشکل است.
از آنجا که مواد اولیه این صنعت محصوالت فصلی است،
در زمان خاص و کوتاهی باید تمامی مقدار مورد نیاز از
کشــاورزان که تمایلی به فروش قسطی و نسیه ندارند
نقدی خریداری شود و به همین دلیل چرخش سرمایه
در این صنعت به زمانی طوالنی نیاز دارد .بنابراین یکی از
بزرگترین مشکالت تولیدکنندگان به ویژه در صنایعغذایی
حجم کالن سرمایه مورد نیاز است.
واقعیت اینست که سیاستهای اخیر ارزی کشور به
گونهای بوده که واحدهای تولیدی ما در تامین مواد اولیه
خود با مشکل جدی مواجه شدهاند که با ادامه این روند
شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی و از دست رفتن اشتغال
ایجاد شده خواهیم بود .اگر واحدهای تولیدی ما نتوانند

صنعت تاثیرگــذار و کلیدی در اقتصاد کشــور اهمیت
حمایت از تولیدات تولیدکنندگان داخلی می باشد.
حمایت از تولیدات داخلی موجــب رونق بازار ،رقابت
ســازنده ،فعال شــدن هر چه بیشــتر چرخ صنعت،
خودکفایی هر چه بیشتر کشور ،ایجاد انگیزش سازنده در
تولیدکنندگان و صنعتگران در ارائه کاال و خدمات بهتر،
بهبود وضعیت اشتغال و کارآفرینی برای خیل عظیمی
از جوانان و نیروهای تحصیلکرده کشورمان و در نهایت
حمایت از کارگر ایرانی و بالطبع بهبود وضعیت اقتصادی
و معیشتی مردم خواهد شد.
در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با تمام توان به
تولید محصوالت با کیفیــت و قابل رقابت با محصوالت
مشــابه خارجی همت می ورزند و نیروهای متخصص
 ،جوان ،کارآزموده ،خالق و تحصیلکرده کشــورمان در
طرح ایده ها و نــوآوری و همگامی با آخرین تکنولوژی
ها و دســتاوردهای روز دنیا از هیچ کوششــی فروگذار
نمی کنند ورود بی رویه و کنترل نشــده و اغلب قاچاق
محصوالت مشابه خارجی به کشورمان و پر کردن الین
های فروشــگاهها با این محصوالت بی انصافی در حق
تولیدکننده زحمتکش ،نیروهای تحصیلکرده و فرهیخته
و کارگر زحمتکش ایرانی اســت و خوابیدن چرخ های
تولید بسیاری از صنعتگران و تعطیلی بسیاری از واحدهای
تولیدی و بیکار خیل عظیمی از نیروهای کار از پیامدهای
این بی تدبیری است.
ارتقاء کیفیت کاالها و محصــوالت داخلی و دارا بودن
شاخص های قابل رقابت محصوالت داخلی با محصوالت
مشــابه خارجی از مهمترین ضروریات در ایجاد جایگاه
مناســب برای محصوالت ایرانی در بازارهای داخلی و
جهانی است.
تولید کاالهایی با بسته بندی های زیبا و کارآمد و منطبق
بر تکنولوژی روز دنیا و فناوری های نوین و قابل رقابت با
کاالی خارجی و ارائه کاالهایی با قیمت مناسب  ،کیفیت
باال و مطابق با استانداردهای جهانی و حمایت از ایده های
نو ،خالقیت ها و شیوه های نوین در تولید ،طراحی و بسته
بندی ضمن تجهیز به آخرین دستاوردها و تکنولوژی های
روز دنیا و استانداردهای ملی و بین المللی از پیش نیازهای
حمایت از تولیدات داخلی در رقات با محصوالت خارجی
است .ضمن اینکه مبارزه جدی با ورود کاالهای قاچاق به
کشور و نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی در ارائه تسهیالت
جهت نوسازی و تجهیز ماشین آالت و خطوط تولید برای
صاحبان صنایع کوچک و متوسط و حمایت از بنگاه های
زودبازده از نیازهای اساسی این صنعت محسوب می شود.
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رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران:

پسته بورسی میتواند مانند زعفران موفق باشد
صادرات پسته ایرانی به نام افغانها منطقی نیست

شمسفرد گفت :هم اکنون ،فعالیت رسمی حدود
 ۲۷۰نفر در صادرات خشکبار و تمدید کارت آنها برای
هر سال و صادرات حدود  ۴۴هزار و  ۳۷۰تن پسته و مغز
پسته در سال  ،۹۷میتواند بخشی از سابقه فعالیت ایران
در بازار این محصول را به نمایش بگذارد.
محمدحسن شمسفرد رئیس اتحادیه صادرکنندگان
خشکبار ایران ،به سابقه فعالیت ایران در بازار پسته اشاره
و اظهار کرد :هم اکنون ،فعالیت رسمی حدود  ۲۷۰نفر
در صادرات خشکبار و تمدید کارت آنها برای هر سال
و صادرات حدود  ۴۴هزار و  ۳۷۰تن پسته و مغز پسته
در سال  ،۹۷میتواند بخشی از سابقه فعالیت ایران در
بازار این محصول را به نمایش بگذارد.
وی ادامه داد :این آمار در شــرایطی محقق شد که
کشورمان عالوه بر نوســان ارزی و تحریمهای متعدد،
با شرایط نامناسب جوی هم مواجه شــد ،اما الزم به
ذکر است که با بارش فراوانی که ابتدای امسال شاهد
بودیم ،معضل خشکسالی حل شد و خوشبختانه طبق
پیشبینیها ،پسته میتواند در سال جاری از وضعیت
خوبی برخوردار باشد و با افزایش تولیدات ،شاهد ثبات
قیمت آن باشیم .به گفته رئیس اتحادیه صادرکنندگان
خشکبار ایران ،تا سال گذشــته ،موضوع نگرانکننده
کاهش تولید به واســطه تغییــرات جوی و همچنین
کمبود آب شیرین بود .شمسفرد در واکنش به خرید
پسته ایرانی توسط بازرگانان افغانستانی و فروش آن به
نام افغانها گفت :افغانســتان هرگز نمیتواند انحصار
پســته ایران را به نام خود زده و بر اساس آن ،صادرات
انجام دهد ،زیرا از نظر کیفی ،دارای پستهای بسیار ریز
بوده و به ناچار ،مغز آن را صادر میکند؛ لذا رسما پسته
مرغوبی ندارد.
وی در پاسخ به ســوالی در خصوص وضعیت دفتر
کرمان و انجام صادرات توســط افغانها در آن دفتر،
تصریح کرد :حتی اگر افغانســتان دفتــری در کرمان
راهاندازی کرده باشد ،برای طی کردن پروسه صادرات،
باید هزینه گزافی بپردازد؛ به این معنا که باید عالوه بر
تامین هزینه دفاتر مســتقر در ایران ،پسته مرغوب را
خریداری کند و هزینه مازادی هم برای صادرات آن به
افغانستان و سپس با گواهی ثبت شده به نام کشورشان،
به سایر کشورها بپردازد و این از نظر اقتصادی ،منطقی
به نظر نمیرسد .رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار
ایران همچنین به گمانهزنیهایی که پســته در آینده
Foodاظهار کرد :در
اشاره و
خارج شود
نزدیک از انحصار ایران
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خصوص خارج شدن محصولی از انحصار ایران میتوان
به زعفران اشاره کرد به شکلی که با قاچاق پیاز زعفران،
این محصول در کشور دیگری تولید میشود این امر به
تهدیدی برای رشد تولید زعفران در کشورهای دیگر از
جمله افغانستان مبدل شده است .اما این مساله درباره
پسته اتفاق نیفتاده است که سبب ایجاد نگرانی برای
بازار پسته ایران ،شود؛ ضمن اینکه دولت برای زعفران
هم باید صدور پیاز زعفران را ممنوع میکرد .اما به هر
ترتیب این امر برای پسته ،شدنی نیست.
ترکیه و افغانستان تهدیدی برای ایران نیستند
طبق اظهــارات شــمسفرد ،هم محصول پســته
افغانستان و هم محصول پسته ترکیه که بیشتر از پسته
افغانستان است ،به هیچ وجه نمیتواند تهدیدی برای
بازار پسته ایران به شمار رود و نوع جنس آنها تفاوت
دارد .وی اذعان کرد :شاید در مدت اخیر به دلیل نوسان
بازار و خشکســالی ،با کمبود پســته و افزایش قیمت
مواجه بودیم ،زیرا این طبیعت بازار است و در صورت
باال بودن تقاضا ،قیمت افزایش مییابد ،اما در حال حاضر
قیمتها از  ۳۰۰هزار تومان به حدود  ۱۰۰هزار تومان
کاهش یافته است .شمسفرد ادامه داد :طبیعتا زمانی که
IndustryوFood
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واسطه افزایش
پای دالل
محصول کم و تقاضا باال باشد،
مییابد ،اما امسال به دلیل افزایش محصول پسته ،بازار
رونق چند ســال قبل را داشته و در نتیجه پای دالل و
واسطه کم میشود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران همچنین
به رقابت با محصوالت سایر نقاط دنیا اشاره و اظهار کرد:
به دلیل اینکه آمریکا امسال از محصول خوبی برخوردار
است ،ناچار هستیم طوری محصول را به فروش برسانیم

که توان امکان رقابت با آن به وجود آید و بر این اساس،
اگر قیمت سال گذشته را اعالم کنیم ،محصوالت آمریکا
کامل به فروش میرسد و محصول ما میماند.
عرضه پسته در بورس
وی در خصوص عرضه پسته در بورس نیز گفت :پسته
از آن دسته محصوالتی اســت که خریدار آن ،باید از
کیفیت آن اطمینان پیدا کرده و سپس خریداری کند؛
لذا بورس میتواند در صورت فراهم کردن شرایطی برای
بررسی فیزیکی محصول و الزام رعایت استانداردها ،این
محصول را عرضه کند.
به گفته شمس فرد ،نمونه اجرا شده از عرضه محصول
در بورس را برای زعفران شاهد بودیم و میتوان آن را
مثبت ارزیابی کرد به شکلی این اتفاق بر رونق تجارت
پسته بیافزاید ۶۰ .مشتری بزرگ و قدیمی برای پسته
ایران ،رقم شــوخیبرداری در بازار پسته نیست که به
سادگی بتوان با آن رقابت کرد ،اما بازار پسته هم مانند
سایر محصوالت ،طی دو سال اخیر در مواجه با تورم،
نوسان بازار و تحریمها ،با حاشیهها و شایعاتی همراه شد.
یکی از پررنگترین شایعات ،ناشی از توسعه و تجارت
بازار پسته افغانستان بود که به دنبال آن ،موج غلبه بازار
پسته افغانستان بر ایران و خرید و فروش پسته ایرانی
به نام افغانها ،به راه افتاد .این در حالی است که رئیس
اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران ،آب پاکی را بر
روی تمام حرف و حدیثها ریخت .شمسفرد معتقد
است وضعیت کیفیت پســته ایرانی و فروشندگان و
فعاالن این حوزه به گونهای است که نمیتواند شرایط
رقابت برای کشــورهایی نظیر ترکیه و افغانســتان را
فراهم کند.
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خواص بادام زمینی
تهيه و تنظيم
مهندس ژيال واقفي مقدم
مسئول آزمایشگاههای گروه صنعتی نجاتی  -آناتا
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مصرف بیش از دو بار بادامزمینی در هفته باعث
کاهش ابتال به سرطان روده بزرگ در زنان تا %85
و در مردان تا  %27میگردد.
میوه نارس بادامزمینی باعث افزایش ترشح شیر
در زنان شیرده میشود.
روغن بادامزمینی ملین و رفع کننده
یبوست میباشد.
با توجه به مطالب مذکور به نظر
میرسد استفاده از بادامزمینی در
محصوالت غذایی فراوری شده
که دارای مصارف زیادی
در جامعــه امروزی
میباشــد ،امــری
مهــم و حائز اهمیت
میباشــد .از ایــن رو
گروه صنعتی نجاتی
(آناتا) در راســتای
تضمین سالمت
مصر فکنند گا ن
اقدام بــه تولید
محصــوالت متنوع
حــاوی بــادام زمینی
کرده است.
61

Food Industry Magazine

مقدمه
بادامزمینی از نظر غنــای پروتئینی ،زیر گروه
حبوباتی نظیر نخود ،عدس و لوبیا میباشــد و از
این نظر میتوان گفت در زمره آجیلها طبقهبندی
نمیگردد .بادامزمینی منبع خوب انرژی اســت؛
به طوریکه  100گــرم بادامزمینی حدودا ً حاوی
 50گــرم چربی (بیشــترین نوع چربــی موجود
در بادامزمینــی ،از نوع غیراشــباع اســت)16 ،
گرم کربوهیدرات و  25گرم پروتئین میباشــد.
همچنین بادامزمینی دارای مقادیر قابل توجهی
ویتامین  B3و فیبر میباشد .ویتامین  B3باعث
افزایش کلسترول خوب ( )HDLمیشود ،که این
ماده فرایند پیری را به تعویق انداخته و از بیماری
آلزایمر جلوگیری میکند .از این رو جهت افزایش
ویتامین مذکور توصیه شــده اســت که مردان
روزانه  16میلیگرم در روز و زنان  14میلیگرم در
روز بادامزمینی مصرف نمایند .بادامزمینی دارای
مقادیر قابل توجهی از ویتامین Eنیز میباشد؛ به
طوریکه  28گرم بادامزمینی در حدود  10درصد
نیاز روزانه بدن به این ویتامین را تامین میکند.
بادامزمینی دارای ترکیبات آنتیاکسیدانی
نیز میباشــد؛ که سیســتم ایمنی
بدن را تقویت میکنــد .مقادیر
ترکیبات آنتیاکسیدانی موجود
در بادامزمینی از ســیب ،چغندر
و هویچ بیشتر است .منیزیوم
موجــود در بادامزمینی از
گرفتگی عضالت جلوگیری
میکنــد .همچنین پتاســیم
موجــود در آن موجب تنظیم
فشــار خون و تنظیــم ضربات
قلب شده و از گرفتگی عضالت
جلوگیــری میکنــد و فســفر
موجود در آن از ضعف و خستگی
جلوگیــری میکنــد .الزم به ذکر
اســت ،بادام زمینــی ترکیبی بدون

کلسترول میباشد.
فواید بادامزمینی
بادامزمینی دارای فواید بسیاری میباشد که از آن
جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
موجب گشاد شدن رگهای بدن و تسهیل جریان
خون میشود و از لخته شدن خون و سکته مغزی
جلوگیری میکند.
رژیم غذایی حاوی بادامزمینی به دلیل افزایش
منیزیوم ،فوالت ،فیبر ،مــس و ویتامین  Eخطر
بیمــاری قلبی را کــم میکند .مصــرف  28گرم
بادامزمینی در روز موجــب کاهش بیماری قلبی
میگردد.
مصرف  28گــرم بادامزمینی به صورت آجیل و
یا کره بادامزمینی در هفته تا  %25خطر پیشرفت
سنگ کیسه صفرا را کم میکند.
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مقاله

اولين نشريه تخصصي صنايع غذايي ايران

فرم اشتراک
نام و نام خانوادگی  ....................................................................... :نام شرکت .......................................... :
سمت ......................................... :
نوع اشتراک (لطف ًا از انواع اشتراک قید شده انتخاب شود) .............................................................................. :
........................................................
شروع اشتراک از شماره  ...............تا شماره  ...............تعداد نسخه ........................................................ :
نشانی ................................................................................................................................................................... :
.........................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................
تلفن .................................................   :
کدپستی ...........................................................................      :
موبایل ....................................... :
مبلغ  ...........................................ریال طی حواله بانکی شماره ............................................مورخ .....................
 ....................بانک .................................
واریز شد.

اشتراک  3ماهه
تهران ( 90000نود هزار) تومان
شهرستان ( 105000یکصد و پنج هزار) تومان
اشتراک  6ماهه
تهران ( 170000یکصد و هفتاد هزار) تومان
شهرستان ( 200000دویست هزار) تومان
اشتراک یک ساله
تهران ( 300000سیصد هزار) تومان
شهرستان ( 360000سیصد و شصت هزار) تومان
لطف ًا هزینه اشتراک را به حساب بانک تجارت به شماره  0290354781و یا شماره کارت 5859831128750907
بنام آقای دکتر محمد حسینی واریز و فیش واریزی همراه با فرم اشتراک تکمیل شده را به دفتر مجله فاکس نمایید.
توجه  :هرگونه تغییر آدرس را سریع ًا به دفتر مجله اطالع دهید.

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