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به بهانه  29بهمن روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی
بسمهتعالی
تردید نیست که هر عنصر انسانی برای ادامه حیات خود و خانواده اش نیازهای مالی دارد و نوعا نیازهای مالی از طریق
کار بدست می آید .کار می تواند مستقیما توسط خود فرد انجام شود مانند همه کسانی که در کارگاه یا کارخانه یا
بیمارستان و یا ادارات مختلف به حرفه مشغول اند و یا دیگرانی که به نیابت افراد مالدار با پول او ایجاد کار و اشتغال
می نمایند و او به نوعی مدیریت مال خود را انجام می دهد .اگر می بینیم که خیل مهاجران از روستاها به شهرهای
کوچک و از شهرهای کوچک به بزرگ در جریان است بدین خاطر است که آنان در جستجوی کار این مهاجرت
را انجام می دهند و صدالبته این امر در شرایط نامطلوبی برای مهاجران در جستجوی کار رخ می دهد و از جمله
حاشیه نشینی و تبعات آن است .کتاب خوشه های خشم از جان اشتاین بک بخوبی این سرنوشت و خسارات آنرا
به تصویری نوشتنی می آورد .برعکس در کشورهائی مانند آلمان که در سراسر آن کارآفرینی صورت گرفته نه از
روستاها به شهرها مهاجرت اتفاق می افتد و نه حاصل ناامید کننده این مهاجرت ها رخ می نماید.
از مهم ترین اهداف اقتصاد مقاومتی که بیانیه آن از سوی رهبر فرزانه انقالب صادر و ابالغ شد همین کارآفرینی می
باشد و بخاطر اهمیت فوق العاده آن روز  29بهمن روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی نامیده شده است.
علیرغم همه تالش های اداری انجام شده تاکنون حرکت برای پیاده کردن اقتصاد مقاومتی و جریان کارآفرینی آنطور
که شایسته کشور است عملی نگردیده که البته بدون شک خروج آمریکا از برجام و تحریم های ظالمانه آن در این
امر موثر بوده اند اما در عین حال عدم تدبیر برای جریان سرمایه گذاری ،توزیع پول به جای سرمایه گذاری ،نداشتن
طرح آمایش سرزمینی ،تعریف صحیح از کیفیت تولیدات و بازار مصرف ،فشارهای ناشی از مالیات ،بیمه های
اجتماعی ،ارزش افزوده بر نقدینگی موسسات تولیدی  ،بروکراسی ها اداری غیر ضروری و ارتباطات بین المللی برای
صادرات مسائل بانکی بین المللی همگی از مشکالت اجرای اقتصاد مقاومتی است .کشور ما حتی در شرایط تحریم و
محاصره اقتصادی دارای ظرفیت بسیار باالئی در کارآفرینی و پیاده کردن اقتصاد مقاومتی دارد و صدالبته اجرای آن
بستگی فراوان به نگاه مدیریتی ،تمرکز سرمایه ،رفع اصالت پول آوری از پول و اهمیت دادن و اولویت دادن به نگاه
های تولیدی و نفی کردن انبوه نقدینگی پول زا دارد و تنها در اینصورت است که می توان اقتصاد مقاومتی را پیاده
کرد و کارآفرینی را گسترش بخشید .جا دارد در همین جا از همه کارآفرینان که در شرایط سخت همچنان درسنگر
تولید و اقتصاد فعالیت دارند سپاسگزاری نموده و بخاطر تداوم کار از آنان قدردانی گردد.
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ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و
تولیدکننــدگان از افزایــش  ۳۷درصدی تعداد
گشتهای مشترک انجام شــده و  ۷۶درصدی
تشکیل پروندهها در آذرماه امسال خبر داد.
بــه گــزارش صنعــت غــذا و کشــاورزی
(اگروفودنیوز)؛ به نقل از وزارت صنعت ،معدن و
تجارت؛ در آذرماه امسال  ۱۵هزار و  ۵۴۱گشت
مشترک بازرســی انجام شد که در مقایسه با ماه
قبل آن ( ۱۱هزار و  ۳۵۴فقره)  ۳۷درصد افزایش
داشته است.
همچنین تعداد پروندههای تشکیل شده  ۹هزار

تــعــرفــه گــمــرکــی واردات
محصوالت لبنی به کردستان
عراق کاهش یافت

سرپرست دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه
تجارت ایران طی نامهای اعــام کرد که تعرفه
گمرکی واردات محصوالت لبنی به کردســتان
عراق تغییر کرد.
بــه گــزارش صنعــت غــذا و کشــاورزی
(اگروفودنیوز) ،براســاس تصمیــم اخیر اقلیم
کردســتان در رابطه بــا تغییر تعرفــه واردات
محصوالت لبنی به این کشــور از این پس تعرفه
گمرکی ورود این کاالها بــر مبنای وزن خالص
محصول محاسبه میشود.
براین اســاس در نامه فرزاد پیلتن ،سرپرست
17
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سازمان حمایت اعالم کرد؛
افزایش  ۳۷درصدی
گشتهای مشترک بازرسی در آذرماه

و  ۳۷۶فقره بود که با در نظر گرفتن  ۵هزار و ۳۳۶
پرونده متشکله در ماه قبل آن ،معادل  ۷۶درصد
افزایش داشته است.
در این خصــوص ارزش ریالــی پروندههای
تشــکیل شــده در آذرماه امســال در مقایسه
با ماه قبــل آن (آبان ماه)  ۴درصــد با افزایش
مواجه بود.
همچنین سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت
اســتانها در آذر ماه ۳۵ ،درصد از گشــتهای
مشــترک خود را با اتاق اصناف و اتحادیهها۳۰ ،
درصد با ادارات کل تعزیرات حکومتی ۹ ،درصد با
دانشگاههای علوم پزشکی ۲ ،درصد با ادارات کل
استاندارد ۲ ،درصد با ادارات کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری و  ۲۲درصد با سـایـر
دستگاه انجام دادهاند.
از مجموع پروندههای تخلف تشکیل شده۳۶ ،
درصد مربوط بــه ادارات کل تعزیرات حکومتی،
 ۴۲درصــد مربوط به گشــت مشــترک با اتاق
اصناف و  ۲۲درصد مربوط به سایر دستگاههای
ذیربط است.
همچنین گشتهای مشــترک در راستای هم
افزایی و اســتفاده بهینه از ظرفیت کارشناسی
دستگاههای ذیربط و پیشــگیری از تخلفات و
رســیدگی فوری به شــکایتهای مردمی انجام
میشود.
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دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران
به کلیه سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت آمده
و همچنین کلیه اتاقهای بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی سراسر کشور آمده است:
با سالم
احتراما ،حســب اطالعات واصله مقرر اســت
تعرفه گمرکــی واردات محصوالت لبنی به اقلیم
کردســتان عراق بر مبنای وزن خالص محصول
محاســبه گردد که در نتیجــه موجب کاهش ۴
تنی از بار یک کامیــون  ۲۰تنی و کاهش تعرفه
به میزان  ۲۰درصد محصول فوق به اقلیم مذکور
خواهد شد.
خواهشمند است دستور فرمایند موضوع به کلیه
ذینفعان محترم آن استان اطالعرسانی گردد.
فرزاد پیلتن سرپرست دفتر عربی و آفریقایی

نــایــب رئــیــس شـــورای ملی
زعفران :بسته بندی زعفران در
ایران به مراتب از اروپا بهتر است

نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه
در زمینه بســته بندی طالی سرخ هیچ مشکلی
نداریم ،گفت :قیمت این محصول در کشور برای
یــک هفته هم نمــی تواند ثابت بمانــد واین از
چالشهای اساسی صادرات است.
غالمرضــا میــری ،نایب رئیس شــورای ملی
زعفران در گفتگــو با خبرنگار مهر بــا تاکید بر
ظرفیت گسترده کشور برای بسته بندی زعفران و
وجود صنایع تبدیلی برای ایجاد ارزش افزوده در
این بخش ،گفت :در حال حاضر بیش از یک هزار
تن ظرفیت بستهبندی زعفران با برند و استاندارد
در کشــور وجود دارد در حالی که تولید زعفران
کل کشور در نهایت  ۵۰۰تن است.
وی با بیان اینکه در حال حرکت به سمت تولید
ارگانیک زعفران هســتیم و در آینده میزان آن
بیشتر میشود؛ اظهار کرد :البته محصولی هم که
Food Industry Magazine
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در حال حاضر در کشــور تولید میشود کیفیت
کمتری از محصوالت ارگانیک نــدارد ،چرا که
معموالً در روستا و به دور از صنایع و کارخانهها
تولید میشود.
نایب رئیس شــورای ملی زعفــران ادامه داد:
با این حــال نهادههای غیرشــیمیایی در تولید
ارگانیک این محصول نقش به سزایی دارد ،کما
اینکه در حال حاضر نیز برخی از تولیدکنندگان
از این شیوه استفاده میکنند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان
رضوی با اشــاره به تنوع بســتهبندی کشور در
حوزه زعفران و ارتقا دانش کشور در این عرصه
افزود :برای مثال در کشور ما یک شرکت بسته
بندی زعفران  ۱۰۰نوع بسته بندی دارد و بسته
بندیها به مراتب از آنچــه در اروپا وجود دارد،
بهتر است .در اروپا کل بســتهبندی به  ۱۰نوع
هم نمیرسد .در حالی که افراد بیاطالع مدام از
ضعف بستهبندی زعفران ایران حرف میزنند.
میری مشــکالت و موانع موجود بر ســر راه
صادرات زعفــران را به مدیریــت این محصول
مرتبط دانســت و گفت :مشــکل از بسته بندی
نیست ،بلکه به سیاستهایی بر میگردد که بازار
زعفران ما در دنیا را تحت تأثیر قرار داده است.
مث ً
ال کشوری مثل اســپانیا با خریداران زعفران
قرارداد میبندد تا این محصول را به قیمت ثابت
برای یک ســال به آنها عرضه کند؛ در حالی که
در کشور ما قیمت این محصول برای یک هفته
هم ثابت نیست.
نایب رئیس شــواری ملی زعفران ،خاطرنشان
کرد :محصول زعفــران تاکنون نیازی به واردات
نهادههای کشاورزی همچون کود و سم از خارج
نداشته اســت و عمده کود آن نیز داخلی است
که با قیمت مناســب در اختیار کشاورزان قرار
میگیرد ،با این حال نیازمنــد افزایش کیفیت
نهادهها برای افزایش تولید هستیم.
میری با اشاره به برگزاری نمایشگاه تخصصی
نهادههــای کشــاورزی تهــران اظهــار کرد:
نمایشگاه به نوعی حلقه ارتباطی بین کشاورزان
و تامینکننــدگان نهادهها و مســئوالن حوزه
کشاورزی است.
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وی تصریح کرد :هر گونــه دانش و نوآوری در
حــوزه نهادهها که به افزایــش کمیت و کیفیت
زعفران کشــور کمک کند ،برای زعفرانکاران
مفید اســت کــه امیدواریم در این نمایشــگاه
نیز شاهد دســتاوردهای نوین و سودمند برای
زعفرانکاران باشیم.
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دبیر انجمن واردکنندگان
برنج کشور :تعلل در تخصیص
ارز ،تامین برنج شب عید را با مشکل
مواجه میسازد

دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشــور با بیان
اینکه همچنان  ۸۰هزارتن برنــج به دلیل عدم
تخصیص ارز در گمرکات رســوب کرده اســت
گفت :تعلــل در تخصیص ارز مــی تواند تامین
برنج وارداتی شب عید را برای اقشار کم درآمد با
مشکل مواجه سازد.
«مســیح کشــاورز» در گفت و گو با خبرنگار
اقتصادی ایرنا افزود :پیــش از این  ۲۵۰هزار تن
برنج وارداتی به دلیل بخشنامه ممنوعیت واردات
در گمرکات باقی مانده بود که با رفع ممنوعیت
ترخیص شــد ،اما  ۸۰هزار تن برنــج باقیمانده
وارداتی در گمرکات در انتظــار تخصیص ارز از
سوی بانک مرکزی است.
به گفته وی ،هم اکنون فهرست ارز تخصیصی
برنج از ســوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت به
بانک مرکزی ارسال شده است.
نیاز برنج وارداتی شب عید  ۵۰۰هزارتن
دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور با تاکید
بر اینکه تامین و واردات برنج زمانبر است و یک
روزه تامین نمیشــود تصریح کرد :نیاز کشور به
برنج وارداتی  ۱.۵میلیون تن برآورد می شود که
از ابتدای سال تاکنون حدود یک میلیون تن آن
وارد شده و  ۵۰۰هزارتن دیگر برای تنظیم بازار
شب عید و ایام نوروز باید تامین و وارد شود.
وی اظهارداشــت :اقشــار کم درآمد جامعه و
 ۶دهــک از برنج یارانه ای بــا ارز  ۴۲۰۰تومانی
اســتفاده می کنند بنابراین هرگونــه تعلل در
تخصیص ارز و واردات برنج مــی تواند بازار این
محصول را با مشــکل کمبــود و افزایش قیمت
مواجه کند زیرا واردات برنج نیازمند دوره زمانی
حداقل دو ماه است.

اخبار
کشاورز درباره وضعیت تولید برنج داخلی گفت:
اگر ما در برنج تولید داخل خودکفا شــده بودیم
به طور حتم عالوه بر کاهش قیمت برنج داخلی
شاهد قطع واردات برنج از سوی دولت می شدیم
و همه اقشار جامعه می توانستند برنج ایرانی را با
قمیت های مناسب خریداری کنند.
احتمال کاهش یک هزار تومانی برنج
وارداتی خرید جدید
دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشــور درباره
قیمت برنج های وارداتی افزود :در خرید محموله
های قبلی برنج با افزایش قیمت مواجه بودیم اما
اکنون به نظر می رســد در خرید محموله های
جدید شــاهد کاهش یک هــزار تومانی قیمت
برنجهای هندی باشیم.
وی افزود :البته تالش داریم با افزایش واردات
برنج سوپر باسماتی پاکستانی قیمت این نوع برنج
را نیز در بازار متعادل کنیم.
به گفته وی ،اکنون قیمت هر کیلوگرم ســوپر
باسماتی پاکستانی نزدیک  ۱۱هزارتومان و برنج
های هندی کیفی نزدیک هفت هزار تا هشــت
هزار تومان است.

از سوی سازمان حمایت؛
 ۵کاالی اولویتدار نظارتی
اعالم شد

کار گــروه تنظیم بــازار ۵ ،کاالی الســتیک
سنگین ،میلگرد و ورق ،حبوبات ،شکر و خدمات
حمل و نقل بار را به عنوان کاال و خدمات اولویت
دار در هفتــه منتهی به بیســتم دی ماه معرفی
نمود.
بــه گــزارش صنعــت غــذا و کشــاورزی
(اگروفودنیــوز) ،و بــه نقل از ســازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکننــدگان ،پنج کاالی
الستیک سنگین ،میلگرد و ورق ،حبوبات ،شکر و
خدمات حمل و نقل بار به عنوان کاال و خدمات
اولویت دار نظارتی در هفته منتهی به بیستم دی
ماه معرفی شدند.
تعیین کاالهای اولویت دار به صورت مستمر،
در هر هفته از سوی کارگروه تنظیم بازار صورت
میگیرد که بر همین اســاس  ۵کاالی الستیک
سنگین ،میلگرد و ورق ،حبوبات ،شکر و خدمات
حمل و نقل بار به عنــوان کاال و خدمات اولویت
دار در هفته منتهی به بیستم دیماه معرفی نمود.
سازمان های صنعت ،معدن و تجارت استان ها و
سازمان حمایت مصرف کنندگان تولیدکنندگان
در کنار نظارت و بازرسی های معمول و همیشگی
خود ،تمرکز و توجه بیشتری بر عملکرد بنگاههای
مرتبط به کاالها و خدمــات اولویت دار مذکور
معطوف نموده و رســیدگی به تخلفات احتمالی
پیرامون ایــن کاالها را در اولویــت نظارتی قرار
می دهند.
در طی  ۹ماهه ابتدای ســال جــاری بیش از
یکصد هزار بازرسی در موضوع شکر انجام شده و
پنج هزار و پانصد و نود پرونده تشکیل شده است.
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دبیر انجمن صنایع روغن نباتی ایران اعالم کرد
که بیش از  ۸۵درصد روغنهای ســویا در ایران
تراریخته هستند و  ۹۰درصد کشورهای دنیا نیز
از محصوالت تراریخته استفاده میکنند.
امیرهوشنگ بیرشــک در گفتوگو با ایسنا ،با
بیان اینکه روغن ســویا ،آفتابگردان ،پالم و کلزا
بیشــترین روغنهای نباتی مصرفــی در ایران
هستند ،گفت :روغن ســویا تنها روغن تراریخته
اســت که از مبادی جنوبی وارد ایران میشود و

روغنهای پالم ،آفتابگــردان و کلزا روغنهایی
هســتند که تراریخته نبوده و به جز پالم ،باقی
روغنها از مبادی شمالی کشور وارد میشوند.
بیش از  ۸۵درصد روغن سویا موجود در
ایران تراریخته است
وی تصریح کرد :بیش از  ۸۵درصد روغنهای
ســویا در ایران تراریخته هســتند و  ۹۰درصد
کشورهای دنیا نیز ازمحصوالت تراریخته استفاده
میکنند .در مورد ســامت محصوالت تراریخته
هم میتوان گفت این محصوالت از سالمت کافی
برخوردارند و هنوز دالیلی قطعی برای ناســالم
بودن محصوالت تراریخته وجود ندارد.
به گفته وی ،روی تمام محصوالت روغن نباتی
که از روغن تراریخته استفاده میشود ،برچسب
“تغییر ژنتیک یافته” درج شده است.
روغن آفتابگردان بیشترین روغن
مصرفی در ایران
وی با بیان اینکه روغن آفتابگردان بیشــترین
میزان مصرف را در ایران به خود اختصاص داده
است ،اظهار کرد :روغنهای آفتابگردان به هیچ
وجه تراریخته نبوده و عمدتا از مبادی شــمالی
کشور وارد شده و در گمرکها نیز مورد آزمایش
قرار میگیرد.
بیش از  ۹۵درصد روغن کلزا در داخل
تولید میشود
دبیر انجمن صنایع روغن نباتــی ایران اضافه
کرد :بیــش از  ۹۵درصد روغــن کلزایی که در
داخل مصرف میشود ،از دانههای کلزای داخلی
است؛ زیرا در چند سال اخیر کشت دانههای کلزا
افزایش چشــمگیری داشته اســت و در این امر
خودکفا هستیم.
روغنهای پالم  ۱۰۰درصد وارداتی است
بیرشک با اشاره به اینکه روغنهای پالم ۱۰۰
درصــد وارداتی و غیرپالم هســتند ،اظهار کرد:
روغن پالم در فرموالســیون روغن سرخکردنی
استفاده میشود و این روغن به صورت مستقیم
و  ۱۰۰درصد خالص عرضه نمیشود .استفاده از
روغن پالم در روغن سرخ کردنی مقاومت آن را به
حرارت باال میبرد و این روغن را برای سرخ کردن
مناسب میکند.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا استفاده از
روغنهای پالــم خطری برای ســامتی مردم
دارد یا خیر ،گفت :از روغن پالم نباید به صورت
مستقیم استفاده شود .متاسفانه برخی مواقع از
روغن پالم نابهجا استفاده میشود .این روغن برای
پخت و پز مناسب نیست و مخصوص سرخ کردنی

است و مصرف زیاد آن مانند هر کاالیی میتواند
آسیبرسان باشد.
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دبیر انجمن صنایع روغن
نباتی ایران :دالیل قطعی
برای ناسالم بودن محصوالت
تراریخته وجود ندارد
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ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

همچنین در موضوع حمل و نقل ۷ ،هزار بازرسی
انجام شده که دوهزار و دویست و پنجاه و هفت
پرونده تخلفاتی مطابق با ایــن نظارت به عنوان
متخلف شناسایی شده است.
هــر گونه گزارش و شــکایات مردمــی اعم از
حقیقی یا حقوقی از تخلفات واحد های صنفی و
غیرصنفی در خصوص کاالهای اولویت دار اعالم
شده در اسرع وقت مورد رســیدگی قرار خواهد
گرفت لذا ســامانه تلفن  ۱۲۴ستادهای خبری
آماده دریافت گزارشهای مردمی میباشد.

جاسازی قرص در کیک
چگونه بازار این محصول را
متاثر کرد؟

به گفته دبیر انجمن صنایع بیسکوئیت ،شیرینی
و شکالت ایران ،جاسازی قرصهای مشکوک در
کیک خوراکی اواخر آذرماه خبرســاز شد ،منجر
به کاهش  ۱۰تا  ۳۰درصدی فروش این محصول
شده است.
به گزارش ایسنا ،نیمه دوم آذرماه انتشار عکس
و فیلمهایی مبنی بر وجــود قرص در کیکهای
بســتهبندی خبرساز شــد و در پی آن ،بیست و
یکم آذرماه ،کیانوش جهانپور ،رئیس مرکز روابط
عمومی وزارت بهداشــت ،اعالم کــرد که موارد
مطرح شده جاســازی قرص در کیکها مربوط
به بیش از  ۱۰شــرکت تولید کیک بوده ،اما این
قرصها پس از تولیــد و در مرحله عرضه داخل
کیکها گذاشته شدهاند.
وی همچنین جاســازی یک جســم خارجی
در خــط تولید بیش از  ۱۰شــرکت تولید کیک
خوراکی طی دو هفته و به صورت همزمان را در
یک یا دو استان “مشکوک” توصیف کرد و گفت
که “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“ .
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به گفته جهانپور «برخــاف ادعاهای موجود
مبنــی بر اینکــه قرصهایی کــه در کیکهای
خوراکی گذاشته شده است ،از نوع روانگردانها
و مخدرها بوده ،بررســیهای ما این موضوع را
نشــان نمیدهد و این قرصها انــواع گوناگونی
داشته است».
عصر همان روز ســازمان ملی اســتاندارد نیز
اعالم کرد که نتایج آزمایشــات وزارت بهداشت
نشان میدهد این قرصها از “نوع استامینوفن”
و “آنتیهیســتامین” بــوده و تاکنــون اثری از
قرصهــای روانگردان و توهــم زا در آنها دیده
نشده است.
البته در روزهای بعد موارد دیگری از کیکهای
آلــوده به قرص در مــدارس مناطقــی از جمله
اردســتان ،نطنز ،شیروان کرمانشــاه و گیالن
نیز مشاهده شــد .این در حالی اســت که ابتدا
کیکهای مشکوک فقط در سیستان و بلوچستان
و هرمزگان کشف شده بود.
در این رابطه ،جمشید مغازهای در گفتوگو با
ایســنا ،اظهار کرد :جاسازی قرص در کیکهای
خوراکی موجی بود که گذشت و مشخص شد در
پروسه تولید و توزیع مشکلی وجود نداشته است.
وی همچنیــن از کاهش  ۱۰تــا  ۳۰درصدی
فروش کیکهای خوراکی خبر داد و گفت :اخیرا
مورد دیگری از وجود قرصهای مشکوک در کیک
مشــاهده نشده اســت؛ بنابراین به نظر میرسد
فروش کیکها به حالت عادی باز خواهد گشت.

اخبار

نرخ گذاری بقیه کاالها در اختیار این ستاد نیست.
بــه گــزارش صنعــت غــذا و کشــاورزی
(اگروفودنیوز) ،به نقل از وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،محمدرضا کالمی در جلسه ستاد تنظیم
بازار ،اظهار داشــت :ترمیم و بهبود قدرت خرید
مردم به شیوههای مختلفی انجام میشود و رشد
تولید یکی از این روشها اســت که حمایتهای
انجام شده در ستاد تنظیم بازار از جنس کمک به
تولید بوده است.
مدیرکل دفتــر برنامه ریــزی ،تأمین ،توزیع و
تنظیم بــازار وزارت صمــت ،در خصوص قیمت
گذاریها و نقش این ســتاد در ایــن حوزه ،نیز
تصریح و یادآوری کرد :ســتاد تنظیم بازار فقط
در  ۱۰قلم کاالی اساســی که ارز  ۴۲۰۰تومانی
میگیرند و در واقع مــواد اولیه کاالهای دیگر را
تأمین میکنند ،نرخ گذاری انجام میدهد و نرخ
گذاری بقیه کاالها در دست این ستاد نیست.
سخنگوی ســتاد تنظیم بازار و مدیرکل دفتر
برنامه ریزی ،تأمین ،توزیع و تنظیم بازار وزارت
صمت در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر
تأثیرگذاری شاخصهای اقتصاد کالن بر اقتصاد
خرد ،بیان کرد :فضا برای تولید داخل مهیا شده
است و بررسیها نشان میدهد ایران در شاخص
اندازه بازار نیز رتبه  ۲۱دنیا را دارد.

دالیل کاهش صادرات
محصوالت لبنی در سال ۹۷

یک مقام مسئول در وزارت
صنعت اعالم کرد؛ نرخ گذاری
ستاد تنظیم بازار بر  ۱۰کاالی مشمول
ارز  ۴۲۰۰تومان
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سخنگوی ســتاد تنظیم بازار گفت :این ستاد
فقط در  ۱۰قلم کاالی اساســی کــه ارز ۴۲۰۰
تومانی میگیرند ،نرخ گــذاری انجام میدهد و

مهمترین بازارهای منطقهای محصوالت لبنی
کشورمان عراق و افغانستان است که با افزایش
تعرفههای ورودی این محصوالت به عراق روند
صادرات محصوالت لبنی به این کشــور در سال
 ۹۷نسبت به سال  ۹۶کاهشی شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،
در  ۱۲ماهه سال  ۱۳۹۷در مجموع  ۲۹۱هزار تن
محصوالت لبنی به ارزش  ۴۳۷میلیون دالر صادر

اخبار

رئیس اتاق ساری :قوانین
مزاحم مانع کسبوکار و رونق
تولید است

یک مقام مسئول در وزارت
صمت خبر داد؛ نقش موثر
فروشگاه های زنجیره ای در تنظیم
بازار

معاون بازرگانــی داخلــی وزارت صمت گفت:
سهولت در فروش کاال ،امکان کنترل و قابل رصد
بودن فروشــگاه های زنجیره ای تاثیر بسیاری در
تنظیم بازار دارد.
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی
گروه اقتصادی باشــگاه خبرنگاران جوان ،عباس
قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت:
فروشگاههای زنجیره نقش موثری در بحث تنظیم
بازار خواهند داشت؛ سهولت در فروش کاال و امکان
کنتــرل و قابل رصد بودن آن یــا قابلیت قیاس و
مشتری نداری که در فروشگاهها وجود دارد میتواند
موثر باشد.او با تاکید بر اهمیت سهولت در فروش
کاال و رساندن اجناس به دست مشتریان بیان کرد:
ساختار فروش در فروشگاههای زنجیرهای امکان
تسهیل فروش ،نظارت بر عرضه و مشتری مداری را
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عبداله مهاجر دارابی ،رئیس اتاق ساری در جلسه
ستاد اقتصاد مقاومتی استان مازندران گفت :انبوه
قوانین مزاحم شده توسط دستگاههای اجرایی ،به
موانعی جدی برای توسعه کسبوکارها و رونق تولید
تبدیل شده است و تا زمانی که این قوانین اصالح
نشوند ،برگزاری جلسات فایدهای نخواهد داشت.
جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی اســتان مازندران با
حضور عبدالرضا رحمانی فضلی ،وزیر کشور برگزار
شد .رئیس اتاق ساری در این جلسه با انتقاد نسبت
به اینکه دســتگاههای اجرایی و دولتی بهصورت
جزیرهای عمل میکنند و هرکدام فقط حرف خود
را درســت میدانند ،گفت :قوانین دست و پاگیر
زیادی جلوی تولید داریم که اگر برطرف نشــود،
برگزاری جلســات فایــدهای ندارد.عبداله مهاجر
دارابی ،با بیان اینکه بخش خصوصی با مشکالتی
مواجه است و برای حل آن جلساتی برگزار میشود،
تأکید کرد :فکر میکنم که اگر آنچه را قانونگذار
گفته است و واقعاً آنچه را دیده ،شنیده و گفتهایم را
عمل کنیم ،به نتیجه میرسیم در غیر این صورت
فقط راه میرویم و جلسه میگذاریم و این جلسات
فایدهای نخواهد داشت.مهاجر دارابی با گالیهمندی
از اینکه دستگاهها جزیرهای عمل میکنند ،خطاب
به وزیر کشور گفت :ما مصوباتی داریم اما عملیاتی
نمیشــود ،چون هر دســتگاهی میگوید حرف
خودش درست اســت و حتی اگر مطلب رهبری
باشد ،بازهم حرف خودشــان را میزنند و این از
نقیصههاست ،اگر این نقیصه نباشد مشکالت کمتر
میشود.رئیس اتاق ساری با اشــاره به نامگذاری
سال جاری به نام سال رونق تولید ،اظهار کرد :اما
ببینید چقدر قوانین دســت و پاگیر جلوی رونق
تولید آمدند ،و یا چه مقدار قانونهای مخل و مزاحم
را ایجاد کردیم و ایجــاد کردند و در نتیجه رونقی

که باید اتفاق بیفتد نمیافتد.او با اشاره به موضوع
تحریم بیان کرد :مــا از تحریم خیلی راحت عبور
میکنیم ،ما تحریم را به یک شکلی دور میزنیم
اما در داخل با مشکالتی مواجه هستیم که باید حل
شود .باید حسابوکتابی وجود داشته باشد و ببینیم
آیا ما واقعاً حسابوکتابی داریم؟مهاجر دارابی ادامه
داد :بله ما میتوانیم مشکالت را حل کنیم اگر هر
چیزی درست در جای خود قرار بگیرد و اگر مدیران
ما جزیرهای عمل نکنند و آنچه کار ملت و دولت و
نظام اســت در کنار هم انجام بگیرد.او در پایان با
تشکر از حضور وزیر کشور و معاونان او در مازندران
گفت :توقع داریم که بخشنامههای ابالغی طوری
باشد که مدیران اســتانی بتوانند مشکالت بخش
خصوصی و صنعت را حل کنند و با منع قانونی هم
مواجه نباشند.
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شد ،این در حالی است که در سال  ۹۶در مجموع
 ۳۲۶هزار تن محصوالت لبنــی به ارزش ۵۱۷
میلیون دالر صادر شــده است .بنابراین مقایسه
این ارقام نشان میدهد که صادرات محصوالت
لبنی در ســال  ۹۷نسبت به ســال  ۹۶از لحاظ
ارزشــی  ۱۵/۵درصد و از لحاظ وزنی حدود ۱۱
درصد کاهش یافته است.
مهمترین بازارهای منطقهای محصوالت لبنی
کشورمان عراق و افغانستان است که با افزایش
تعرفههای ورودی این محصوالت به عراق روند
صادرات محصوالت لبنی به این کشــور در سال
 ۹۷نسبت به سال  ۹۶کاهشی شد.
به گزارش فــارس ،از دیگر عوامل تاثیرگذار بر
کاهش صادرات محصوالت لبنی در ســال ۹۷
نســبت به ســال  ۹۶میتوان به افزایش قیمت
تمامشده محصوالت لبنی با تصمیمات ارزی در
داخل کشور ،افزایش هزینههای حمل جادهای و
ریلی و هوایی و عدم امکان صادرات به بازارهای
دوردســت ،حضور رقبای پرقــدرت در عرصه
تولید و عرصه محصوالت لبنی و بازارهای هدف
صادراتی و پایین بودن قیمت تمامشــده آنها و
عدم رقابتپذیری محصوالت لبنی ایران در حوزه
قیمت ارائهشده با توجه به قیمتهای پایه مواد
اولیه شیرخام داخلی اشاره کرد.
همچنیــن افزایش قیمت مــواد اولیه تولید و
بســتهبندی که موجب افزایش قیمت تمامشده
بود و خــود دلیلی بــر عــدم رقابتپذیری در
بازارهای هدف صادراتی میباشد ،از دیگر عوام
تاثیرگذار بر کاهش صــادرات محصوالت لبنی
بوده است.
این گزارش میافزاید؛ بیثباتی قیمت شــیر
داخلی و واسطهگری در تامین آن و بروکراسی
دســت و پاگیر اداری در دســتگاههای اجرایی
دســت اندرکار تولید و صادرات از دیگر عوامل
تاثیرگذار در کاهش صــادرات محصوالت لبنی
در سال  ۹۷نسبت به سال  ۹۶بوده است.
براســای این گزارش ،پنیر صبحانه ،آب پنیر،
شیر غلیظ شــده بدون قند ،شیر خشک اطفال،
شیر خشــک صنعتی ،ماســت و دوغ از جمله
محصوالت لبنی صادراتی کشــورمان به شمار
میرود که مقصد صادراتی این محصوالت بیشتر
کشورهای عراق ،سوریه و افغانستان است.
در ســال  ۹۶در مجموع  ۱۱میلیون تن شیر
خام و  ۱۲میلیون تن فرآوردههای لبنی بر اساس
آمار ســازمان جهاد کشــاورزی و دفتر صنایع
وزارت صمت تولید شده است.
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ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

راحتتر میکند و این موضوع میتواند گسترش این
نوع از فعالیتهای اقتصادی را به همراه داشته باشد.

قیمت گوشت گوسفندی در
یک سال گذشته  ۶۰درصد
رشد کرد

بررسی آمارهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت
نشــان میدهد که قیمت هر کیلوگرم گوشــت
گوسفندی (مخلوط) در آبان ماه امسال به صورت
میانگین به  ۹۱هزار و  ۵۵۲تومان رسید که رشد
 ۵۹/۵درصدی را نسبت به مدت مشابه پارسال نشان
میدهد.به گزارش خبرگزاری تسنیم برپایه آمارهای
وزارت صنعت ،در یک ماه منتهی به آبان ماه امسال
نســبت به مدت مشابه سال گذشــته ،قیمت هر
کیلوگرم گوشت گوساله در آبان ماه امسال به ۷۸
هزارو  ۸۳۳تومان و گوشت مرغ تازه  ۱۳هزارو ۷۱
تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته
به ترتیب  ۳۹/۶درصد و  ۲۷/۷درصد افزایش داشته
است.همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعال در
آبان ماه امسال به صورت میانگین به  ۲۲هزار و ۷۵۹
تومان با رشد  ۵۳/۶درصد ،هر کیلوگرم برنج داخلی
هاشمی درجه یک به  ۲۲هزار و  ۳۹۹تومان ،برنج
پاکستانی باســماتی درجه یک به  ۱۱هزار و ۷۱۲
تومان با رشد  ۱۳/۶درصد و برنج تایلندی به هفت
هزارو  ۷۱۰تومان با رشد  ۱۴/۳درصد رسید.
متوسط قیمت هر کیلوگرم شکر سفید در آبان ماه
 ۹۸به پنج هزار و  ۹۵تومان و قیمت هر بسته شکر
 ۹۰۰گرمی پنج هزارو  ۴۵۳تومان رسید که نسبت
به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب  ۳۸/۱درصد
و  ۳۴/۱درصد رشد داشته است.
براساس آمارهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
در آبان ماه سال گذشته قیمت هر کیلوگرم گوشت
گوسفندی (مخلوط)  ۵۷هزارو  ۴۰۰تومان ،گوشت
گوســاله  ۵۶هزار و  ۴۷۷تومان ،گوشت مرغ تازه
 ۱۰هزارو  ۲۳۲تومان ،برنج هاشمی درجه یک ۱۴
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هزارو  ۷۹۵تومان ،برنج طارم اعال  ۱۴هزار و ۸۱۷
تومان ،برنج پاکستانی باسماتی درجه یک  ۱۰هزارو
 ۳۰۶تومان ،برنج تایلنــدی  ۶هزار و  ۷۴۴تومان،
شکر سفید سه هزارو  ۶۹۱تومان و شکر بسته ۹۰۰
گرمی چهار هزارو  ۶۷تومان بوده است.

اخبار

تهران نیز آغاز شود تا شاهد کاهش قیمت گوشت
قرمز باشیم.وی ادامه داد :در رابطه با میوه شب عید
و ذخیرهسازی آن نیز دستورالعملی از سوی ستاد
تنظیم بازار کشور ابالغ شده تا  ۴۰۰۰تن پرتقال و
 ۳۰۰۰تن ســیب برای استان تهران ذخیرهسازی
شود.امامی امین تأکید کرد:در همین راستا سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان تهران قراردادی با
تعاون روستایی استانهای تهران و مازندران منعقد
کرده است .البته اشکاالتی به بخشنامه ستاد تنظیم
بازار کشور وارد است چرا که با توجه به وفور میوه
امسال شرایط بحرانی نخواهد شد و امیدواریم بازار
با وضعیت موجود ادامه کار دهد.

توضیحات معاون استاندار
تهران در مورد ذخیرهسازی
میوه شب عید

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتان تهران
توضیحاتی را درباره ذخیرهســازی میوه شب عید
استان ارائه کرد.
به گزارش ایســنا ،محمد امامی امین در پایان
جلسه ستاد تنظیم بازار استان تهران گفت :یکی
از موضوعاتی که در جلسه امروز مورد بررسی قرار
گرفت افزایش قیمت برخی کاالها بود که مقرر شد
این افزایش قیمتها توسط سازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود :ایــن افزایش قیمت در حوزه حبوبات
و آهن آالت بوده که البته آهــن در بورس عرضه
میشــود و با توجه به اینکه در شــش ماهه دوم
ســال مصرف کاهش پیدا میکند ،افزایش قیمت
آن توجیهی ندارد.امامــی امین ادامه داد :در مورد
حبوبات نیز احتماال افزایش صادرات علت افزایش
قیمت بوده که مقرر شــده این موضوع نیز مورد
بررسی قرار گیرد و گزارشی در این مورد ارائه شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استان تهران با اشاره
به اینکه گوشت دام سنگین در حال حاضر بین ۲۱
Foodاین ترتیب
 Industryبه
شــود و
تا  ۲۲هزار تومان خرید می
Magazine
گوشت قرمز دام ســنگین حدود  ۶۰هزار تومان
در بازار عرضه میشــود ،گفت :در حال حاضر در
شهرستانها گوشت با همین قیمت عرضه میشود
اما واســطهها و داللها اجازه کاهش حاشیه سود
خود را نمیدهند لذا مقرر شــد همین اقدامی که
در شهرستانها انجام شده در میادین میوه و ترهبار

سال نو میالدی خریداران
زعفران را کاهش داد /رشد
صادرات منوط به تعامل دولت با
فعاالن صنعت است /دالالن خارجی
محصوالت ما را به یغما میبرند

یک عضو شورای ملی زعفران آغاز سال نو میالدی
را یکی از دالیل کاهش خریداران زعفران ایرانی در
بازار جهانی عنوان کرد و گفت :رشد صادرات زعفران
در ســال آینده میالدی منوط بــه تعامل دولت با
فعاالن تولید و بازار است.
علی حســینی در گفتوگو با ایلنا با بیان اینکه
کاهش فروش در روزهای پایانی ســال میالدی و
آغاز ســال جدید امری طبیعی است،اظهار کرد:
هر ساله در روزهای پایانی سال و آغاز سال جدید
میالدی شاهد کاهش تعداد خریداران و معادالت
بازار زعفران هستیم.وی اضافه کرد :این موضوع نه
تنها مربوط به زعفران بلکه شامل سایر محصوالت
کشاورزی کشور میشــود و تا یک ماه بعد از آغاز
سال نو میالدی ادامه دارد.حسینی نسبت به امکان
کاهش صادرات قانونمند زعفران ایرانی در ســال
آینده میالدی هشــدار داد و گفت :تجار واقعی در
میدان رقابت ناعادالنهای بــا قاچاقچیان و دالالن

اخبار
خارجی قرار گرفتهاند که نتیجه آن کاهش صادرات
قانونمند زعفران از کشور است.وی ادامه داد :اجبار
تجار به تسویه ارز در سامانه نیما در حالی است که
قاچاقچیان و دالالن خارجی بــدون انتقال ارز به
کشور و پرداخت تعرفه گمرکی ،زعفران ایرانی را
با قیمت نازل در بازارهای جهانی عرضه میکنند.
حسینی دشمنان واقعی کشور را دالالنی خارجی
دانست که بدون ورود ارز و پرداخت عوارض گمرکی
در حال به یغما بردن محصوالت کشاورزی کشور
هســتند.وی با اشاره به خبر منتشــر شده درباره
حضور دالالن چینی در قالب توریست در مغازههای
استانهای زعفران خیز کشور ،گفت :این خبر در هر
کشور دیگری منتشر میشد واکنشهای تندی از
سوی مسئوالن در پی داشت ،اما در کشور ما هیچ
مسئولی واکنش نشان نداد.به گفته حسینی؛ تنها در
یک صورت میتوان به بهبود شرایط بازار صادراتی
زعفران در سال آینده میالدی امید داشت که دولت
با فعاالن صنعت در تعامل بیشتر باشد.وی افزود:
دولت عالوه بر تغییر سیاســت ارزی خود باید به
دنبال افزایش کیفیــت و خدمات به طور همزمان
باشد چرا که تنها در این صورت است که میتوان
به بهبود بازار زعفران ایران در آینده امید داشت.
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رئیس سازمان توســعه تجارت ایران از واردات
کاالهای اساســی از اوراســیا بدون ارائه تخفیف
تعرفهای در مقابل صادرات پسته ،فرش و خرمای
ایران با تعرفه صفر خبرداد.حمید زادبوم در گفتگو
با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،با اشاره به
موافقتنامه موقت بین جمهوری اســامی ایران و
اتحادیه اقتصادی اوراسیا با اشاره به آمارهای تجارت
بین جمهوری اســامی ایران و اتحادیه اقتصادی

اوراسیا گفت :الزم است در شیوه اعالم آمار تجارت
در اقالم مشمول موافقتنامه موقت بین جمهوری
اسالمی ایران و این اتحادیه اصالحاتی صورت پذیرد
و بین واردات کاالهای مشــمول تخفیف تعرفه و
واردات کاالهایی کــه بدون تخفیف و با تعرفه ای
همانند سایر کشورها از اتحادیه اقتصادی اوراسیا
وارد می شوند و همینطور نوع کاالها تفکیک قائل
شد .رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود :بر
این اساس الزم اســت این مالحظات ،در تحلیل
های آماری و تحقیقــات در خصوص تجارت بین
جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
در چارچوب موافقتنامه مذکور ،مورد توجه ویژه قرار
گیرد تا منجر به برداشتهای ناصحیح در خصوص
میزان واردات و صادرات ناشی از تخفیف تعرفهای
این موافقتنامه نشــود.وی تصریح کرد :با توجه به
تغییرات کتاب مقررات در سال  ، ۱۳۹۸فهرست
ترجیحات اعطایی ایران به اوراســیا  ،شامل ۳۸۰
ردیف کد هشت رقمی شده است که از این تعداد در
 ۱۷۰ردیف هیچ گونه تخفیفی به طرف اوراسیایی
تعلق نگرفته و حقوق ورودی برای کاالهای وارداتی
از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا با سایر
کشورها هیچ تفاوتی ندارد.به گفته زادبوم ،در واقع
جمهوری اسالمی ایران در خصوص برخی از این
اقالم تنها متعهد به عدم افزایش تعرفه شده و در
مواردی نیز تعرفه ســال  ۹۸از سقف مورد توافق
طرفین در ســال  ۲۰۱۷پایین تر آمده لذا تعرفه
 ۱۳۹۸مالک عمل قرار گرفته است و تخفیفی به
اوراسیا اعطا نشده اســت .وی افزود :در این میان،
مقایســه آمارهای واردات و صادرات در چارچوب
موافقتنامه توجه به تفکیک ایــن اقالم از اهمیت
ویژه ای برخوردار است؛ در غیر این صورت آمارها
می توانند گمراه کننده و حاوی اطالعات نادرست
باشــند.وی ادامه داد :این در حالی است که طبق
گزارش دفتر همکاری ایران و اوراســیا در سازمان
توســعه تجارت ایران و بر اساس آمارهای گمرک
جمهوری اسالمی ایران ،واردات ایران از مجموع
پنج کشــور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در کل
فهرست اعطایی جمهوری اسالمی ایران به اوراسیا
در آبان ماه ( ۱۳۹۸زمان اجرایی شدن موافقتنامه)
 ۹۱/۸میلیون دالر بوده که از این میزان  ۶۰میلیون
دالر ( ۶۶درصد) در  ۱۷۰ردیف کاالهایی بوده که
هیچ تخفیف تعرفه ای به اوراسیا تعلق نگرفته است
وتنها  ۳۱/۸میلیون دالر ( ۳۴درصد) امکان استفاده
از تخفیف تعرفه ای را داشــته انــد .زاد بوم افزود:
نکته مهم این اســت که از  ۱۵ردیف اول واردات
از اوراسیا در فهرست اعطایی ایران در آبان ماه ۹۸

یعنی زمان اجرایی شدن موافقتنامه فیمابین۱۴ ،
ردیف از جمله ذرت دامــی ،بذر جو ،چوب از تیره
سوزنی ،گوشــت بره ،عدس ،کاغذ به صورت رول
و . ...مشمول هیچ تخفیف تعرفهای به اوراسیا نشده
اند .این اقالم عمدتاً مورد نیاز بوده و جزو کاالهای
اساسی محسوب می شوند و قبل از اجرایی شدن
موافقتنامه نیز میزان واردات از اوراسیا در این اقالم
باال بوده و بیش از  ۷۵درصــد از واردات ما از این
اتحادیه را تشــکیل می دهند .وی افزود :در آبان
 ،۹۸صادرات ایران به اوراسیا در کل اقالم ترجیحی
اعطایی اوراســیا به ایران  ،حدود  ۴۲میلیون بوده
است (در سطح کد شش رقمی) .با توجه به اینکه
از  ۵۰۳ردیف اعطایی اوراســیا در  ۴۴کد تثبیت
تعرفه صورت گرفته است ،میزان تقریبی صادرات
کشــورمان به مجموع کشــورهای عضو اتحادیه
اقتصادی اوراســیا ،در اقالم تخفیف گرفته شده
 ۳۶میلیون دالر ( ۸۵درصد) و در تثبیت تعرفه ۶
میلیون دالر ( ۱۵درصد) می باشد.به گفته معاون
وزیر صنعت ،در  ۱۵قلم عمده صادراتی به اوراسیا در
فهرست ترجیحی تنها یک کد مشمول تثبیت بوده
و  ۱۴ردیف دیگر مشمول دریافت تخفیف تعرفه ای
از اتحادیه اوراسیا می باشند .در فهرست صادراتی
ایران اقالم مهمی مانند پسته ،خرما ،پرتقال ،فرش
و ..هستند که تعرفه واردات اوراسیا از ایران برای این
اقالم صفر شده است.
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واردات کاالهای اساسی از
اوراسیا در مقابل صادرات
پسته ،فرش و خرما /اقالم
موافقتنامه باید اصالح شود
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رییس انجمن ملی خرما:
تولید خرما امسال  ۲۰درصد
رشد یافت

رییس انجمن ملی خرمــای ایران گفت :طبق
آمارها امسال بیش از یک میلیون و  ۱۵۰هزارتن
خرما در کشــور تولید شد که نســبت به سال
گذشته افزایش  ۲۰درصدی را نشان میدهد.
«محسن رشید فرخی» در گفت و گو با خبرنگار
اقتصادی ایرنا ،رشد بارندگی ها و شرایط مناسب
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آب و هوایی را علت افزایش تولید خرمای امسال
دانست و افزود :تولیدکنندگان در حالی از تولید
محصول خود رضایت دارند که اکنون دربازارهای
خارجی با مشکل فروش روبرو شده اند.
وی افزایش نرخ خرما در سال گذشته را ناشی
از کاهش تولید محصول به دلیل خشکسالی ها و
تغییر ناگهانی نرخ ارز ذکر کرد.
موجودی خرما در انبارها بیانگر کاهش
صادرات
وی موجودی خرمــا در انبارها را بیانگر کاهش
صادرات این محصول بیان کرد و افزود :ممنوعیت
صادرات خرما و دخالت در قیمت گذاری توسط
دولت طی سال گذشته به صادرات این محصول
لطمه وارد کــرده که دغدغــه تولیدکنندگان و
صادرکننــدگان را به همراه دارد.رشــید فرخی
اضافه کرد :قیمت گذاری خرما وابسته به عرضه
و تقاضاست و نباید دولت برای آن قیمت گذاری
انجام دهد ،زیرا نرخ گذاری برای تولیدکنندگان
و صادرکننــدگان صرفــه اقتصادی نــدارد.وی
گفت:صادرات خرما به کشــورهای هند ،آسیای
جنوب شرقی ،حوزه سی ای اس ،حوزه اوراسیا،
روســیه و اروپا درحال انجام است.رییس انجمن
مزبورافزود :ســال گذشته  ۳۰۰هزارتن محصول
خرما به ارزش  ۴۰۰میلیون دالر به کشــورهای
هدف از جمله آمریکای شــمالی ،اتحادیه اروپا،
روسیه ،هند و چین صادر شد.رشید فرخی تصریح
کرد :تولیــد خرما منحصر به  ۶اســتان کرمان،
سیســتان و بلوچستان ،خوزســتان ،هرمزگان،
بوشــهر و فارس است و خراســان جنوبی نیز به
استان های خرما خیز کشور با اندکی تولید افزوده
شده اســت.وی بیشــترین حجم تولید خرمای
امسال را مربوط به استان های کرمان ،سیستان
و بلوچستان و خوزستان دانست و اظهارداشت:
نزدیک  ۷۰درصد تولید با حجم نزدیک به ۸۰۰
هزارتن خرما مربوط به سه استان یاد شده است.
رییس انجمن ملــی خرما ایــران ،باغداری و
کشــاورزی ســنتی ،خرده مالکی نخلستان ها ،
افزایــش قیمت نهاده های تولید از جمله ســم،
کود  ،ادوات کشاورزی و خشکسالی های پی در
پی از عواملی محسوب می شود که مانع توسعه
نخلستان ها شده است.
به گزارش ایرنا ،ایران ساالنه بین  ۱.۱میلیون تن
تا  ۱.۲میلیون تن انواع خرما در سطح  ۲۰۳هزار
و  ۷۶۳هکتار تولید می کند که همین امر باعث
شــده ایران دومین تولیدکننــده خرما به لحاظ
تولید و ســطح زیر کشت و پنجمین صادرکننده
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این محصول درجهان است.میزان تولید خرما در
جهان حدود  ۷.۵میلیون تن برآورد می شود که
در یک میلیون و  ۱۰۰هزار هکتار نخلســتان با
متوسط عملکردی ۶هزار و  ۸۳۴کیلوگرم کشت
می شود.مصر ،ایران ،عربستان سعودی ،امارات،
پاکستان ،الجزایر ،عراق ،ســودان ،عمان و لیبی
 ۱۰تولیدکننده برتر خرما در جهان به شمار می
روند که مصر بیشترین میزان عملکرد و الجزایر
بیشترین سطح زیر کشت را در اختیار دارد.
متوسط مصرف ســرانه جهانی محصول خرما
بیش از یک کیلوگرم برآورد می شود که در ایران
هفت تا  ۱۰کیلوگرم است.

اخبار

خرید و واردات برنج کرده بودیم؛ اگر ممنوعیت را
برقرار میکردند ما خرید نمیکردیم تا به دموراژ
و انبــارداری بخورد.وی اضافه کــرد :با این حال
آقای نوبخت ،رئیس سازمان برنامه و بودجه بعد
از سفری که به شمال کشور داشتند اعالم کردند
که واردات ممنوع اســت و این موضوع ابالغ هم
شد.کشاورز گفت :این مساله به مدت  ۵ماه است
که هم برای واردکنندگان هم برای تولیدکنندگان
و هم برای دولت ایجاد زحمت و مشــکل کرده
استوی ضمن انتقاد از اقدامات ُکند بانک مرکزی
و وزارت صمت در این زمینه ،افزود :متأســفانه
مسئوالن مربوطه در امر واردات کاالهای اساسی
ُکند هســتند؛ بویژه در حال حاضر که حدود سه
ماه تا آخر ســال مانده و تقریباً زمانی نداریم چرا
که تا پایان سال باید  ۵۰۰هزارتن برنج وارد کشور
شود و اگر االن اقدام به واردات این حجم از کاال
نشود شب عید دچار کمبود میشویم.کشاورز با
اشاره به اینکه این  ۵۰۰هزارتن برنج ثبت سفارش
شده است ،ادامه داد :باید ارز الزم برای واردات آن
تخصیص یابد.

دبیرانجمن واردکنندگان
برنج؛ انتقاد از عدم
ترخیص برنجهای رسوب شده در
گمرکات

دبیرانجمن واردکنندگان برنج با انتقاد از عدم
ترخیص  ۸۰هزارتن برنج رســوبی در گمرکات،
گفت :تا پایان ســال باید  ۵۰۰هزارتن برنج وارد
کشور شود تا شب عید با کمبود مواجه نشویم.
مســیح کشــاورز در گفتگو با خبرنگار مهر با
اشــاره به عدم ترخیص  ۸۰هزارتن برنج رسوبی
در گمرکات اظهار داشــت :متأســفانه به دلیل
عدم تخصیــص ارز هنوز ایــن برنجها ترخیص
نشده است.این فعال بخش خصوصی با اشاره به
اینکه زمانی که این برنجها وارد گمرکات شــده
قیمت آن باال بوده و االن برنج ارزان شده است،
Foodانبارداری
دمــوراژ و
گفت :عالوه بــر این هزینه
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نیز بــه واردکنندگان تحمیل شــده و آنها دچار
خسارت شدهاند.کشاورز با اشــاره به اینکه این
برنجها حدود  ۵ماه اســت که در گمرکات مانده
و مشکل ترخیص پیدا کرده است ،افزود :امسال
ممنوعیت واردات برنج اعمال نشده بود و ما هم
به دلیل این تصمیم ســتاد تنظیم بازار اقدام به

قائم مقام وزیر صنعت،
معدن و تجارت :فعال
تصمیمی برای حذف ارز دولتی
شکر و برنج نگرفتهایم

قائم مقام وزیــر صنعت ،معــدن و تجارت در
واکنش به صحبتهای سرپرســت وزارت جهاد
کشــاورزی درباره حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی برای
واردات شــکر و برنج گفت :فعال تصمیمی برای
حذف ارز دولتی شکر و برنج اتخاذ نشده است.
حسین مدرس خیابانی در گفتوگو با خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری فــارس در رابطه با تصمیم
وزارت صنعت ،معدن و تجــارت برای حذف ارز
دولتی از واردات برنج و شکر گفت :تاکنون هیچ
تصمیمی درباره حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانی برای

اخبار

سازمان حمایت اعالم کرد:
دعوت برای پیوستن به
پویش «بدون قیمت نخریم»

رئیس اداره نظارت بر بهداشــت عمومی اداره کل
دامپزشکی اســتان یزد با بیان این که گوشتهای
انجمادزدایی شده فاقد کیفیت الزم هستند ،اظهار
کرد :حفظ سالمت گوشت منجمد مستلزم رعایت
شــرایط ویژه از جمله دمای مناســب ،مدت زمان
نگهداری و انجمادزدایی صحیح است.
«ســید مهدی موســوی پور» اظهار کرد :حفظ
سالمت گوشــت منجمد مســتلزم رعایت شرایط
ویژه از جمله دمای مناســب ،مدت زمان نگهداری
و انجمادزدایی صحیح اســت و این در حالی است
که گوشــتهایی که به دلیل نامناسب بودن دمای
سردخانه یا شــوک حرارتی از حالت انجماد خارج
میشوند ،کیفیت الزم را ندارند و به همین دلیل به
مردم توصیه میشود از خرید این قبیل محصوالت
خودداری کنند.وی با تاکید بر این که الزم است تا
شهروندان با اطالع از خصوصیات ظاهری گوشت تازه
آن را از گوشت انجمادزدایی شده تشخیص دهند،
گفت :یکی از عالئم قابل مشاهده گوشتهای قرمز
انجمادزدایی شده و نگهداری شده در شرایط انجماد
نامناســب ،وجود خونابه در پالستیک بستهبندی
گوشت است.به نقل از روابط عمومی دامپزشکی یزد،
موسویپور در تشریح خصوصیات گوشت تازه ،افزود:
گوشــت قرمز تازه باید عالوه بر رنگ و بوی مناسب
دارای برچسب مشخصات بهداشتی الصاق شده به
الشه و ممهور به مهر دامپزشکی باشد.
این مسئول در پایان یادآور شد :از شهروندان تقاضا
داریم به منظور حفظ سالمت خود و خانواده ،ضمن
تهیه گوشت از محلهای معتبر ،پس از خرید گوشت
تازه در صورت مصرف نکردن ،آن را سریعاً و برای هر
بار مصرف ،بستهبندی و منجمد کنند و از منجمد
کردن و انجمادزدایی مکرر گوشت خودداری کنند تا
ضمن برخورداری از طعم و بافت مطلوب در گوشت،
از کاهش ارزش خوراکی آن نیز جلوگیری شود.
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سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
از مردم درخواست کرد تا با پیوستن به پویش «بدون
قیمت نخریــم» ،ضمن برخورد بــا تخلف برخی از
واحدهای صنفی ،یاریگــر واحدهای صنفی صحیح
العمل باشــند.به گزارش صنعت غذا و کشــاورزی
(اگروفدنیــوز)؛ به نقل از ســازمان حمایت مصرف
کننــدگان و تولیدکننــدگان ،یکــی از مؤثرترین
راهکارهای تنظیم بازار و فراهم ساختن شرایط سالم
برای انتخاب کاال و خدمات برای مصرفکنندگان،
شفاف بودن قیمت است؛ لذا سازمان حمایت از همه
مردم دعوت مینماید تا با پیوســتن به کمپین ملی
همبستگی «بدون قیمت نخریم» ،ضمن مشارکت در
برگزاری هر چه باشکوه تر این پویش ،زمینه حمایت
از واحدهای صنفی صحیحالعمل را هموار نمایند.هدف
از اجرای این طرح ،توجه ویژه مراجع نظارتی به مقابله
با تخلف عدم نصب اتیکت قیمــت صنوف بوده و از
شهروندان انتظار می رود تا با نخریدن هرگونه کاالیی
از این قبیل واحدهای صنفی ،بازرسان این سازمان و
سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت استانهای سراسر
کشــور را در احقاق حقوق مردم و نظارت بر رعایت
قیمتهای منصفانه یاری نماینــد .قطعا این پویش
دستاوردهای خوبی به همراه خواهد داشت؛ زیرا مردم
با خرید از واحدهای صنفی صحیح العمل ،ضمن کمک
به رونق صنعت و تولید کشور  ،موجبات تحقق اهداف
ت های اقتصاد مقاومتی در حمایت از تولید
و سیاس 
داخلی را فراهم میسازند.یادآور میگردد؛ گرانفروشی،
کم فروشی ،عدم نصب قیمت ،عدم صدور صورتحساب
از جمله تخلفاتی هستند که هموطنان میتوانند این
تخلفات را از طریق تلفن  ۱۲۴و یا سامانه اینترنتی
 WWW.124.irبه این ســازمان و ســازمانهای
صنعت ،معدن و تجارت استانها در میان گذاشته تا در
اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

گوشتهای انجمادزدایی
شده کیفیت الزم را ندارند
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واردات شکر و برنج گرفته نشده است.
قائم مقام وزیر صنعت ،معدن تجارت در امور
بازرگانی با بیان اینکه حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
ممکن است دو علت داشته باشد ،افزود :دلیل اول
اینکه اطمینان یابیم که ارز  ۴۲۰۰تومانی ســر
سفره اقشــار ضعیف و متوسط قرار نمیگیرد ،بر
این اساس اگر به این یقین برسیم که ارز دولتی
به کاالیی تعلق میگیرد که نفع واردات آن کاال
با ارز دولتی به مردم نمیرســد ،قطعا اختصاص
این ارز را به آن کاال حذف میکنیم.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت تاکید کرد:
البته تاکنون به این موضوع نرســیدهام که نفع
واردات کاالهای اساســی با ارز  ۴۲۰۰تومانی به
مردم نرسیده است.
وی بیان داشت :علت دوم برای حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی محدودیت منابع ارزی میتواند باشد که
تاکنــون ارز  ۴۲۰۰تومانی کــه در بودجه برای
واردات کاالهای اساســی لحاظ شده فعال برای
واردات کاالهای اساسی پرداخت میشود و هیچ
خللی برای تامین این ارز وجود نداشته است.
مدرس خیابانی اظهار داشت :صادرات غیرنفتی
در سال جاری تاکنون بیش از  ۳۲میلیارد دالر
بوده و این ارز بــرای واردات کاالهای مورد نیاز
کشور کافی اســت و بر این اساس در این بخش
هم هیچ کمبود منابع ارزی نداشــتهایم .معاون
وزیــر صنعت ،معدن و تجارت افــزود :البته اگر
محدودیتــی در تامین منابــع ارزی بوجود آید
ممکن است ممکن است مجبور شویم در مورد
اختصاص ارز دولتی برای واردات کاالهای اساسی
تجدید نظر کنیم که فعال چنین شرایطی بوجود
نیامده و تصمیمی هم در رابطه با حذف ارز دولتی
از واردات کاالهای اساسی اتخاذ نشده است .وی
گفت :در حال حاضر ارز  ۴۲۰۰تومانی به حدود
 ۶تا  ۷قلم کاالی اساســی تعلق میگیرد که این
کاالهای اساسی و ضروری سفره اقشار ضعیف و
کم درآمد جامعه را تشکیل میدهد بنابراین دولت
تا جایی کــه بتواند و در شــرایط اضطراری قرار
نگیرد ارز  ۴۲۰۰تومانی برای واردات این کاالها
را حذف نمیکند .چندی پیش عباس کشــاورز
سرپرست وزارت جهاد کشــاورزی در جلسهای
در اتــاق بازرگانی ایــران که با حضــور فعاالن
اقتصادی بخش خصوصی برگزار شد اعالم کرد
که پیشنهاد حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی برای واردات
برنج و شکر ارائه شــده و مطمئن هستیم که با
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی شکر موافقت میشود و
درباره برنج هم با وزارت صمت مذاکره میکنیم.
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شرکت نوبر سبز

شركت نوبر سبز در چه ســالي و با چه هدفي
تاسيس شده است؟ سبد كااليي اين شركت شامل
چه محصوالتي است؟
شركت نوبر سبز از سال  1377فعاليت توليدي خود
را در زمينه توليد و فرآوري انواع محصوالت كشــاورزي
منجمد بــه روش انجماد ســريع ( )IQFدر تهران در
قالب شركت سهامي خاص آغاز نموده است .در ابتدا با
تعدادي از شركا كار را آغاز كردند ولي با توجه به شرايط
و مشكالت موجود در توليد و نگراني از آينده ،رفته رفته
شركا سهامشان را واگذار نمودند و هماكنون چند سالي
است كه اين شركت به صورت خانوادگي اداره مي شود.
هدف از ايجاد مجتمع نوبر ســبز امكان بهرهبرداري
مطلوبتــر از محصوالت كشــاورزي كشــور و امكان
ذخيرهســازي و باز توزيــع در بازار داخلــي و صادرات
محصوالت مورد نياز بازارهاي صادراتي بوده است .اين
شركت با استفاده از تكنولوژي روز دنيا توانسته قسمتي از
نيازهاي بازار داخلي و صادراتي را تامين نمايد.
محصوالت فرآوري شــده طيف وسيعي از سبزيجات
برگي ،صيفيجــات ،ميوهجات و فرنچ فرايز را شــامل
ميشود كه بصورت بســتهبندي فله براي كيترينگها
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طراحي و عرضه
و بســتهبندي كوچك جهت خانوارها
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ميگردد .نوبر سبز اولين برند در كشور است كه به صورت
تخصصي به روش انجماد سريع فعاليتش را شروع كرد.
درحالحاضر نيز بيش از  200نفر در اين واحد مشغول
بكار هستند.
ميزان صادرات شركت به چه صورت است و به
چه كشورهايي صادر ميكنيد؟
تقريبا سيدرصد از محصولتمان صادر مي شود ،الزم به
ذكر است كه قبل از اينكه نوبر سبز را براي بازار داخلي
احداث كنيم ،هدفمان صادرات بود و اعتقادمان بر اين بود
كه مي توان محصوالت كشاورزي را به روش انجماد سريع
به اقصي نقاط دنيا صادر كرد و تقريبا قبل از تحريم ها،
اقبال اروپاييها روي كاالهاي ما زياد بود چون محصوالت
با كيفيت و با طعم و عطر مناسبي داريم و قابل رقابت در
مرور كه مسئله
متاسفانه
بازارهاي جهاني است ولي
به Food
Industry
Magazine
تحريم ها و مشــكالت مراودات بانكي به وجود آمد اين
كشورها جايشان را با كشورهاي حوزه خليج فارس عوض
كردند .ما قبال به كشورهاي عربستان و عراق نيز صادرات
داشتيم و االن عراق حدود  3 -2ماه هست كه خريد از
ما را متوقف كرده و فعال صادرات ما درحالحاضر محدود
به كشورهاي حوزه خليج فارس مي باشد .ضمن اينكه
نمايندهاي در كشورهاي انگلستان و كانادا داريم كه آنها

بيشتر براي بازار ايرانيان مقيم آن كشورهاست و local
 marketاست و بازار اصلي نيست ولي كشورهايي نظير
قطر ،كويت ،عمان ،امارات و بحرين در فروشــگاههاي
زنجيرهاي نظير لولو و كار فور هستيم.
نقش تحقيق و توسعه در صنعت غذا را چگونه
ارزيابي مي كنيد و اين واحد چه نقشي در شركت
نوبر سبز دارد؟
صنعتي كه تحقيق و توسعه نداشــته باشد ،صنعت
ميرايي مي شود و بعد از يك مدتي توليدكنندگان ديگر با
الگوبرداري و كپيبرداري با شركتي كه توجه به اين مسئله
ندارد وارد رقابت مي شوند كه شايد اين امر موجب شود
تا براي حضور در بازار و عرضه محصوالت با مشــكالتي
روبهرو شود .يك شركت توليدي بقايش به  R&Dآن
است و ما هم به تبع اين در بدو تاسيس بحث هاي مربوط
به  R&Dرا داشتيم و به فراخور زمان از متخصصين و
مشاورين مختلف استفاده ميكنيم .ضمن اينكه اين واحد
تقريبا در نوبر سبز احداث شده است و به طور مداوم نيروي
تخصصي و استخدامي خود را دارد و روي فرآيندهايي كه
قرار است درآينده به بازار ارائه مي شود كار مي كند.
نظرتان در خصوص فروشگاههاي زنجيرهاي و
تعامل اين فروشگاهها با توليكنندگان چيست؟
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در شــرايط كنوني كه صنايع از رونق خاصي
برخوردار نيستند ،برخي از صاحب نظران ادامه توليد
در اين شرايط را توجيهناپذير و توقف آن را عاملي در
جلوگيري از ضرر بيشتر ميدانند .نظر شما در اين
خصوص چيست؟
اين تفكر اشتباه اســت ،اتفاقا در اين شرايط به دليل
اينكه50درصد از شركتهاي رقيب غيرفعالند فضاي خوبي
براي ساير شركتهاي فعال مهياست .فقط مهم اين است
كه بتوانند در اين شرايط ماندگاري داشته باشند كه آن
هم با باال بردن كيفيت محصول ،كاهش هزينه ها ،ايجاد
رقابتپذيري در محصول و مســلح كردن به شرايط بد
است تا از اين بحران عبور كنيم.
در خصوص برجام ،توليدكنندگان پيش از توافق
هستهاي و تحريم هايي كه با آن مواجه بودند شرايط
سختي را داشــتند و بعد از انعقاد توافق و برجام تا
حدي از نظر رواني اوضاع بهتر شــد ،االن اوضاع
توليد چگونه اســت آيا از زمان قبل از برجام بهتر
است يا خير؟
واقعبينانه االن وضعيت بدتر از قبل شده است .ضمن
اينكه زمانيكه برجام برقرار شــد ،ما ديديم كه در اتاق
هاي بازرگاني سراسر كشور از خود اتاق ايران گرفته تا
اتاق هاي اســتاني كه شاهد حضور هيئت هاي تجاري
از كشورهاي مختلف جهان بوديم و لي متاسفانه در اين
نشست ها بعنوان مثال براي يك سالن  700نفري باالي
هزار نفر براي مذاكره مي آمدند كه خيلي از آنها تاجر يا
توليدكننده نبودند .بعنوان مثال براي هيئتي كه از روسيه
يا فرانسه مي آمد گروهي از افراد به دليل نبودن فضا در
سالن ديگري توسط ويديو پروژكتور شاهد اين جلسات
بودند كه اين هم به نظر من درست نيست .به اعتقاد من
ما نبايد دنبال اين باشيم كه طرف مقابل دنبال ما بيايد
بلكه بايد بيشتر متكي به خود باشيم .با پتانسيل بااليي
كه در داخل كشــور داريم .ما همين االن هم بازارهاي
زيادي داريم كه مي توانيم روي آن كار كنيم مثل اوراسيا
و شايد خيلي هم ارتباط پولي آن سخت نباشد .ولي ما
خيلي كند پيش مي رويــم .همين بازارهاي محدودي

كه داريم (تركيه ،عراق ،كويت و ). . .ما راجع به اينها كه
خيلي هم به شرايط تحريم بستگي ندارند درست عمل
نمي كنيم .يك تاجر يا توليدكننده چهار كانتينر صادر
مي كند و پولش را هم به يك طريقي مي آورد ولي گاها
آنقدر درمورد انتقال پول ســخت مي گيريم و سيستم
حمل ونقل ناكارآمد است كه كاال معيوب به مقصد مي
رسد .اين موارد ارتباطي به تحريم خارجي ندارد و يك
نوع تحريم داخلي است .ندانم كاري داخلي را نمي توان
كار كرد .وقتي آن طرف را درست كنيد ولي اين طرف
مشكل داشته باشد طرف خارجي به شما فشار مي آورد و
در موضع باال قرار مي گيرد و مي گويد اجازه بده مكانيزم
حملونقل و مسئله مالي را حل كنم و بابت همين يك
پول اضافه از صادركننده مي گيرد .در صورتيكه اينها در
اقتصاد ما يك مسئله حل شــده بوده و نيازي به هزينه
روي آن نبود .بعبارتي ما فقط نياز به بازار آنها داريم و نه
متدلوژي آنها .اين متدلوژي بايد در كشور ايرانيزه شود .ما
مي دانيم در خيلي از مسائل از جمله حملونقل مشكل
داريم و اين براي كشوري كه  17همسايه ريز و درشت،
فقير و ثروتمند با پتانسيل هاي متفاوت با ماركت باال مثل
دوبي و پرتقاضا مثل اقليم كردستان عراق دارد ،مطلوب
نيست .مغز اقتصادي و بيزنسي وزارتخانه هاي ما از جمله
صمت ،دارايي و . . .خوب كار نمي كند كه بتواند شرايط
را به نفع توليدكننده عوض كند.
مشكالتي در خصوص ماليات ،بيمه ،برق ،گازوئيل و. .
وجود دارد كه كارخانجات متوسطي مثل ما فقط بايد دو
نيرو بگذارند كه اين مشكالت را حل كنند .وگرنه تحريم
خارجي به يك نحوي قابل حل اســت و مابايد از داخل
مشكالت را حل كنيم.
درخصوص مشكالت موجود و باتوجه به سال
رونق توليد ،چه بايد كرد كه شاهد اين رونق باشيم؟
آيا كوچك كردن دولت و كمك تشكلها بعنوان بازوي
اجرايي در اين راه مثمر ثمر است؟
رونق يك بخشي اســت كه هيچكس با آن مخالفتي
ندارد و تا وقتي رونق نباشد اشتغال نيز بوجود نميايد.
درحالحاضر در كشور سهم اشتغال از داللي و بازار 50
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نفس فروشــگاههاي زنجيرهاي بوجود آمد كه توزيع
رابه سامان كند .قضيه راهاندازي فروشگاههاي زنجيرهاي
به حدود  20سال پيش بر مي گردد كه از فروشگاههاي
مشــابه در خارج نظير والمارت يا ســاير فروشگاههاي
اروپايي الگوبرداري كند ،كه الگوي خوبي است و وجود
اين فروشــگاهها مي تواند به مديريت توزيع كمك به
ســزايي كند .ولي هماكنون در داخل كشــور يك نوع
انحصار فروشــگاههاي زنجيرهاي در حال شكلگيري
است و توليدكننده هميشه تحت فشار اين فروشگاهها
قرار دارد و معموال بايد به نقطه نظرات آنها تن در دهد.
دقيقا به خاطر دارم زماني كه كارفور ايران (هايپراستار)
درحال شكلگيري بود فرانسوي ها با اشتياقي باال با ما
جلسه گذاشتند و درخواست كمك كردند كه كااليمان
را در اين فروشــگاهها توزيع كنيم ،تقريبا هرچه ما مي
خواستيم انجام دادند بعد كه فرانسوي ها رفتند و مجموعه
ديگر روي كار آمد ،رويكرد عوض شد ،شايد اينها بهتر كار
كنند ولي اين فروشگاههاي زنجيره ايدرصد فروششان
شفاف نيست .بهتر است دولت و حاكميت به جاي تمركز
بر فروشگاههاي كوچك سايز به اين نحوه فروش در اين
فروشگاهها رسيدگي كند كه عمده توزيع در اين مكان
ها صورت مي گيرد .بههرحال قراردادها مشخص است و
به صورت يكطرفه مي باشد .اگر قرار است كار حرفهاي در
زمينه توزيع صورت پذيرد دولت بايد روي اين زمينه كار
كند .بعنوان مثال وقتي در كشور كويت با فروشگاههاي
زنجيرهاي كار مي كنيم نهايتا 10درصد روي كاالي ما
سود مي برند اين در حاليســت كه در كشور خودمان
 40 ،30و 45درصد آفــر مي دهيم و هر روز بايد با يك
چالش همراه باشيم .علي الرغم اينكه ما از نظر توسعهاي
در فروشگاههاي زنجيرهاي خوب كار كرديم ولي از نظر
 soft wareو نرمافــزار كنترلي موفق نبوديم ،يعني
بيشتر جاهايي دنبال خالف مي گرديم كه فايده ندارد،
يعني اگر فروشگاههاي بزرگ به خط و به سامان شوند
كوچك ها نيز قطعا به سامان خواهند بود.
اثر تحريم ها را بر بازار صادراتي و همچنين در
بازار داخل كشور چگونه ارزيابي مي كنيد؟
صادرات و واردات يك تجارت است .يك بيزينس دو
مولفه خريدار و فروشنده دارد .وقتي خريدار را نتوانيد پاي
معامله بياوريد يا اينكه آن خريدار نگران اين باشد وقتي به
ايران بيايد چه اتفاقي ممكن است برايش بيافتد و يا اينكه
به راحتي نتوانيد پول را منتقل كنيد اينها همه محدوديت
هايي است كه اصل مسئله را زير سوال مي برد و از بين
مي برد .به عبارت ديگر اگر بخواهيم صادرات كنيم و ارز
حاصل به كشور بيايد ،بايد تعاملمان با ساير كشورها برقرار
باشد و اين نگراني هم وجود دارد كه شايد آنها خطايي
كنند ،پس ما بايد در اين حوزه هوشــيارتر باشيم .يك
توليدكننده يا صادركننده هم اساس و فونداسيون كارش
را براساس صادرات مي گذارد ،اگر اين را از آن بگيرد انگار
نفسش را گرفتهاند.

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

درصد ،از صنعت 30درصد و كشاورزي 20درصد است.
اين درحاليست كه اين سهم بايد در بخش داليي 25 -20
درصد ،صنعت 50-60درصد و در كشاورزي 30درصد
باشد .اگر اين اتفاق بيافتد اتوماتيك وار دولت كوچك مي
شود .در غيراين صورت دولت با داشتن بيش از  4ميليون
حقوق بگير به راحتي كوچك نمي شود و تقريبا در شرايط
فعلي ناممكن است زيرا كه درحالحاضر بخش خصوصي
قوي نيســت و 60درصد از صنايع تعطيل هستند .پس
دولت قادر به بازخريد و كنارگذاشــتن كارمندان خود
نيست .لذا اول بايد رونق صورت بگيرد .در اوايل انقالب به
غيراز تهران در هر شهري نهايتا  3كارخانه بود ولي االن
در شركت شهركهاي هر استان  2-3هزار كارخانه وجود
دارد .در صورت اينكه جمعيت كشور از  35ميليون به 80
ميليون رسيده و اين حجم ازتوليد براي مصرف داخلي
باالست .مگر چقدر نياز به كارخانه بستهبندي حبوبات
و يا كنســرو داريم؟ و يا جامعه  100هزار قطعه ساز به
همچنين .محصوالت كشورمان بايد به بازار بينالملل
وصل شود و صنعت صادرات محور شود .در صورت اينكار
رونق و بدنبال آن اشتغال ايجاد مي شود .اكنون وضعيت
اشتغال طوري است كه حاكميت عالقهاي به بسته شدن
كارخانجات ندارد چرا كه ميداند با تعطيلي هر واحد به
تعداد بيكاران افزوده مي شود .االن مسئله اشتغال براي
دولت مهم است و اين اشــتغال با محصوالت صادرات
محور شكل مي گيرد .ولي چون در كشور مكانيزم نداريم
و امكان بازارسازي ضعيف است اين امر با مشكل روبهرو
شده است .بعنوان مثال كمتر شركتي از ايران در نمايشگاه
مطرح دنيا مثل سيال ،آنوگا و يا گلفود دوبي قوي شركت
مي كند .و ديده شــده گاها مثال يك حاجي بازاري كه
 20كانتينر كشــمش صادر مي كند بــدون كاتالوگ،
بدون آشنايي با زبان انگليسي و . . .در نمايشگاه خارجي
غرفهاي كوچك مي گيرد .اين شوي نامناسب هم براي
صادرات كشور خوب نيست .ما بايد در اين امور از چيني
ها الگوبرداري كنيم و هلدينگ هاي صادراتي ايجاد كنيم.
چاره كار حمايت از صادرات اســت .كاري كه در پسته،
زعفران و انگور ديده شده است و آنها حتي بدون كمك
دولت راه خود را پيدا كردند.
برگزاري نمايشگاه هاي صنايع غذايي را در ايران
چگونه ارزيابي مي كنيد و نسبت به خارحج از كشور
داراي چه نقاط ضعف يا قوتي است؟
نمايشگاههاي صنايع غذايي در ايران ،مشخصا نمايشگاه
ايران اگروفود در يكي دو سال اخير بهتر از قبل شده است.
ولي در مورد برخي موارد حاشيهاي بايد توجه بيشتري به
آن داشت .يكي اينكه ما براي هر كاري در اين نمايشگاه
فردي را در نظر مي گيريم ولي نكته مهمتر نظارت بر اين
فرد است كه كار را به نحو احسنت انجام دهد .مسائلي
مثل تميز كردن سرويس هاي بهداشتي ،يا هنگام تعطيلي
نمايشگاه ،افراد مسئول با صداي بلند در سالن ها به غرفه
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براي برخي از خارجيها باعث تعجب است .مسئله ديگري
كه به آن اشاره ميكنند مسئله ترافيك است كه البته اين
مسئله براي همه دنيا و نمايشگاههاي جهان است بعنوان
مثال وقتي نمايشگاه آنوگا در كلن برگزار مي شود فقط
نيم ساعت طول مي كشــد تا به نمايشگاه وارد شويد يا
براي نمايشگاه سيال كه در خارج از پاريس است شايد
باالي يك و نيم ساعت معطلي دارد تا شما بتوانيد سوار
ماشين شويد و به محل اقامت برويد و كرايه  10يورويي
را بايد  55يورو پرداخت كنيد .اين مسائل شيريني و ذات
نمايشگاههاست و باالخره يك  eventدر حال برگزاري
است و هيجان هاي خود را دارد ،بيزنس ها و هتل ها فعال
مي شوند .در مورد محل نمايشگاه تهران هم به عقيده من
برخالف صحبت هايي كه براي انتقال آن مي كنند اين
مكان آبروي كشور است چرا كه فضاي زيبا و محل خوبي
از نظر نزديكي به هتل هاي بزرگ دارد .و مسئله ترافيك
هم فقط مختص به اين مكان نيست و شامل همه جاي
تهران مي شود.
شركت هاي صنايع غذايي چگونه مي توانند
اعتماد مصرفكننده را جلب كنند؟
توليد كاالي با كيفيت مورد اســتقبال مصرفكننده
است ولي به محض اينكه اســتانداردها را كنار بگذاريد
توليد شــركت به مخاطره مي افتد .يعني اگر وفاداري
به برند ايجاد كنيــد و اول كيفيت خوب و بعد تبليغات
داشته باشيد مي توان نظر خريداران را جلب كرد .ولي
اگر تبليغات باشــد ولي كيفيت پايين باشد ،دفعه اول
شايد مشتري جلب شود ولي بار دوم از كاالي بيكيفيت
استقبال نمي كند .ولي برعكس شركتهايي هم داريم كه
تبليغات كمي دارند ولي كاالهاي با كيفيت بااليي دارند.
در خصوص بحــث واردات ذرت هاي آلوده به
كشور و اينكه آيا امحا شدند يا خير لطفا توضيحاتي
بفرمائيد.
در خصوص ذرت آن بخشي كه مربوط به صنايع غذايي
داخل كشور مي شود ،توليد ذرت شيرين منجمد است
كه بحث آلودگي در اين محصوالت را تكذيب مي كنم .به
دليل اينكه آن چيزي كه ما ميگوييم نماتودهاي مخرب
دارد اين نوع ذرت نيست بلكه ذرت انباري خشك است
كه عموما اين نماتودها در دماي  +25درجه سانتي گراد
شكل مي گيرد و روي ذرت وارداتي است كه عموما براي
مصارف خوراك دام و برخــي از صنايع غذايي به عنوان
ماده اوليه اســتفاده مي شــود .ولي آنكه بعنوان ذرت
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منجمد توليد داخل داريم بدون هيچ
اينكه در اوايلي كه اين موضوع در رســانه ها مطرح شد
همان زمان از اداره بهداشت از محصوالت نمونهبرداري
كردند و گواهينامه پاك بودن اين محصوالت را دادند .در
خصوص ذرت منجمد ،بذر آن به صورت NON GMO
يا غيرتراريخته وارد مي شــود و بر همين اساس وزارت
كشــاورزي مجوز و گواهينامه غيرتراريخته را مي دهد.
سپس اين بذرها را در اختيار زارعيني كه با ما قرارداد دارند

خبـر

مي گذاريم تا كشت شود .بعد از برداشت ،اين محصوالت
در شرايط استاندارد توليد فرآوري و در دماي  35الي 40
زير صفر فريز مي شود و در دماي  -18درجه سانتيگراد
نگهداري مي شود .اين مطلب را اضافه كنم كه عمدتا
تراريختگي را بوجود مي آورند كه راندمان بيشتري بوجود
بيايد و كشت پر محصول باشد كه عمدتا براي ذرت هايي
كه با آن روغن و يا ذرت دامي هستند استفاده مي كنند.
در ايران چيزي به نام ذرت تراريخته نداريم ،ذرت ها در
ايران هيبريد است بدين معني كه يك ذرت پدر و ذرت
مادر برميگزينند از نظر تكنولوژي فرزند بعدي هيريد
است با ويژگي مثبت پدر و مادر كه يك محصول مقاومتر
با كيفيت بهتر و درجه يك مي باشــد .ذرتهايي كه در
ايران كشت و حتي وارد مي شوند همگي گواهي Non
 GMOيا غيرتراريخته دارند و اصوال همه هيبريدهاي
ذرت هستند و دستكاري مســتقيم ژنتيكي روي آنها
صورت نگرفته است .ضمن اينك هركاالي غذايي كه وارد
كشور مي شود در مبادي ورودي كنترل مي شود و اگر
مشكل آلودگي داشته باشد امحا مي شود و اجازه ورود به
كشور را ندارد ،مثل مورد برنج كه آرسنيك داشت و اجازه
ورود نيافت .ولي اين بحث رســانهاي كه در مورد ذرت
آلوده مطرح شد درست اطالعرساني نشد و باعث ضرر
بسياري از زارعين و كشاورزان شد .به طوريكه هماكنون
در مناطق گرمسيري كشــور از جمله دزفول ذرتي كه
برداشت مي شود با قيمت بسيار پاييني به فروش مي رسد
عي الرغم اينكه در اين موقع از سال كه فصل سرماست
معموال اين محصوالت بيشــترين مصرف را دارند .پس
بهتر است در اين خصوص رسانه ها بيشتر اطالعرساني
كنند چرا كه اين محصول در كشور توليد مي شود حتي
منجمد مي شود و كليه پروسه زير نظر سازمان غذا و دارو
و سازمان استاندارد صورت مي گيرد و عاري از آلودگي
است .اين امر باعث مي شود تا زارعين نيز در سال هاي
آينده رغبت به كشت اين محصول داشته باشند .صنايعي
هم كه اين محصول را فرآوري مي كنند به مشكل نخورند.
درحالحاضر كه در فصل زمستان هستيم اين محصول
را با ظرفيت يكچهارم مي فروشيم و اين مي تواند روي
سودآوري كارخانه تاثير
بگــذارد و باعث
شود در آينده
بــا ا حتيا ط
بيشــتري به
دنبــال توليد
ا ين محصو ل
خاص برويم.

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

نخستین نمایشگاه ایران فودکس برگزار شد
نخســتین نمایشــگاه تخصصی فرآوردههای غذایی آماده ،نیمهآماده،
کیترینگ ،ماشینآالت و صنایع وابسته (ایران فودکس) از  ۲۴تا  ۲۷دیماه در
محل دائمی نمایشگاهای بینالمللی تهران برپا شد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،ســید زینالعابدین هاشــمی،
مدیرعامل شرکت مشــکات تجارت یاس (مجری نمایشگاه) و مدیر نخستین
نمایشــگاه «ایران فودکس» در گفتوگو با خبرنگار ما ضمن بیان این مطلب
تصریح کرد :تولیدکنندگان انواع افزودنی ،فرآوردههای تقطیری صنایع غذایی،
تولیدکنندگان انواع مواد همراه با ســرو غذا ،تولیدکننــدگان غذاهای میان
وعده ،تولیدکنندگان انواع چاشنیهای مواد غذایی ،تولیدکنندگان روغنهای
خوراکی و تولیدکنندگان و فرآوریکنندگان میوه و سبزیجات و تولیدکنندگان
فرآوردههای لبنی در زمره گروههای کاالیی حاضر در این نمایشگاه بودند.
وی افزود :تولیدکنندگان انواع نوشــیدنیهای ســرد و گرم ،فســت فودها،
کیترینگ فرودگاهها و مجتمعهای تولیدی ،آشــپزخانهها ،فرآوردههای آماده

و نیمه آمــاده دام و طیور و آبزیان ،انواع کنســروها ،کمپوتهــا ،مرباجات،
تولیدکنندگان غذاهای ســرد ،تولیدکنندگان انواع ماشــینآالت پخت غذا،
تولیدکنندگان ماشــینآالت بســتهبندی صنایــع غذایــی ،تولیدکنندگان
انواع دســتگاههای برودتی و نگهداری غذا ،تولیدکننــدگان انواع ظروف غذا،
ماشینآالت لیبل و تاریخ زن ،دستگاههای فرآوری غذا و… نیز در این نمایشگاه
امکان حضور داشتند .هاشمی برگزاری همایش ،کارگاههای آموزشی و حضور
هیأتهای خارجی و کنکور آشــپزی را از جمله برنامههای جانبی نخســتین
نمایشگاه «ایران فودکس» برشمرد و خاطرنشان ساخت :دوره آموزشی آشنایی
با حقوق کســب و کار ویژه فعاالن مراکز خدمات غذایی و پذیرایی ،اقامتی و
تفریحی ،گردشــگری مناســب جهت داوری و حکمیت بین طرفیت دعوی و
همکاری بهعنوان کارشناسی مشــاور محاکم قضایی ،برگزاری نشست تجاری
میان خریداران و تأمین کنندگان مطرح صنعت کیترینگ و اعضای دفاتر دولتی
ایران و دیگر کشورها از جمله برنامههای جانبی این نمایشگاه بود.
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ی سال  ۹۸دستیابی به  ۷۵میلیارد دالر صادرات بود
هدفگذار 

از سال  ۹۳حدود  ۷میلیارد دالر کمتر صادر کردیم

در تولید نان و ماست هم وابسته به واردات هستیم
معاون کل اسبق ســازمان توسعه تجارت ایران با بیان
اینکه مطابق با هدفگذاریهای صورت گرفته ،امسال باید میزان
صادرات غیرنفتی کشور به  ۷۵میلیارد دالر میرسید ،گفت:
مقدار صادرات نسبت به سال  ،۹۳حدود  ۷میلیارد دالر کاهش
نشان خواهد داد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،کیومرث فتحاله
کرمانشاهی ،معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران،
با مرور آمار صادرات غیرنفتی کشور در  ۹ماهه ابتدایی سال
جاری ،حاکی از صدور حدود  ۳۲میلیارد دالر انواع کاال است
که اگر با همین رویه ،شاهد صادرات کشور تا پایان سال جاری
باشیم ،میزان صادرات غیرنفتی به حدود  ۵/۴۲میلیارد دالر
خواهد رسید.وی افزود :میزان صادرات غیرنفتی ،پنجسال قبل
یعنی در سال  ۹۳حدود  ۵/۴۹میلیارد دالر بوده است؛ یعنی
بعد از پنج ســال و در حالی که قرار بود صادرات غیرنفتی با
حداقل رشد ساالنه ده درصد به حدود  ۷۵میلیارد دالر در سال

 ۹۸برسد ،با این وضعیت ،حدود  ۶۰درصد از میزان صادرات
غیرنفتی هدفگذاری شده ،محقق خواهد شد؛ لذا این مقدار
صادرات غیرنفتی حتی نســبت به سال  ۹۳نیز ،حدود هفت
میلیارد دالر کاهش خواهد داشت.
کرمانشاهی گفت :از نکات جالب اینکه طی سالهای اخیر،
نه تنها آمار و وضعیت صادرات غیرنفتی به ریز و شفاف اعالم
نمیشود؛ بلکه آمارها به صورت کلی اعالم و در مقام مقایسه به
رشد وزنی اشاره میشود که این رشد در کنار کاهش ارزشی
صادرات به معنای کاهش متوسط ارزش هر تن کاالی صادراتی
است .وی تصریح کرد :متوسط ارزش هر تن کاالی صادراتی
در ســال  ۹۳حدود  ۳۷۹دالر و متوسط ارزش هرتن کاالی
صادراتی در سال  ۹۸به حدود  ۲۹۹دالر یعنی  ۸۰دالر در هر
تن کاهش یافته است؛ به عبارت دیگر مقایسه وزنی صادرات و
اعالم افزایش وزنی به میزان  ۱۶درصد نسبت به مدت مشابه
سال قبل ،مقایسهای منطقی نبوده و قابل اعتنا نیست.

عضو هیئت رئیسه انجمن واردکنندگان مواد اولیه صنایع غذایی:

عدم تصویب  FATFباعث گرانی مواد غذایی میشود

در تولید نان و ماست هم وابسته به واردات هستیم

عضو هیئت رئیسه انجمن واردکنندگان مواد اولیه صنایع غذایی گفت :ما بحث نقل و انتقال پول اســت خیلی از شــرکتهای مطرح دیگر حاضر به
چند شرکت کوچک بازرگانی حلقه ارتباطی ما برای تامین مواد اولیه هستند ،همکاری با ما نیستند و تعدادی کمی هم به شرط وجود واسطه حاضر هستند
این احتمال زیاد اســت که با عدم تصویب  FATFآنها دیگر نتوانند با ما کار که به ما مواد اولیه بدهند این درحالی است که غذا شامل تحریمها نمیشود .اما
متاسفانه چنان جو منفی علیه کشور در جامعه جهانی به وجود آمده که همه شر
کنند ،در نتیجه تامین مواد اولیه سخت و قیمت آن به شدت باال خواهد رفت.
محمد امیری ســامانی در خصوص تاثیرات عدم تصویب  FATFدر واردات کتها از مبادله با ایران هراس دارند.امیری سامانی افزود :اکنون و با این شرایط
مواد اولیه غذایی گفت:تولید واحدهای تولیدی صنایع غذایی ما کامال وابسته به مخالفت با یک کنوانســیون بین المللی که بیشتر کشــورهای جهان عضو آن
واردات است حتی در تولید اقالم سادهای مانند نان و ماست هم ما باید واردات هستند باعث میشود که بیش از گذشته در جهان منزوی بشویم ،عدم پذیرش
 FATFیک سد دیگر به مشکالت امروز فعاالن و تولید کنندگان مواد غذایی
داشته باشیم.
وی ادامه داد :برای واردات بایستی با تامین کنندگان خارجی در کشورهای اضافه خواهد کرد ،ما مجبور شدیم از یک اتوبان خارج شویم و در یک کوره راه
خود ادامه دهیم اما اکنون به سمت یک جاده سنگالخی خواهیم رفت.
مختلف ارتباط داشــته باشیم که اکنون با توجه به شــرایط اقتصادی کشور و
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عضو هیئت رئیسه واردکنندگان مواد اولیه صنایع غذایی با تشریح اثرات عدم
تحریمها باعث شده که بیشترین مشکالت را در این حوزه تجربه کنیم که آنها
التزام به قوانین پولشــویی جهانی بر روی صنعت غذا کشور گفت :ما با خیلی
را میتوان به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد.
امیری ســامانی افزود :در حــوزه داخلی که اصطالحا بــه آن خودتحریمی از شرکتهای خارجی ارتباط نداریم و چند شــرکت کوچک بازرگانی حلقه
میگویند وجود قوانین زائد ،طوالنی بودن پروســههای اداری ،محدودیتها و ارتباطی ما برای تامین مواد اولیه هســتند این احتمال زیاد اســت که با عدم
ممنوعیتهایی که از ابتدای سال  ۹۷به اوج خود رسیده است و از همه مهمتر تصویب  FATFآنها دیگر نتوانند با ما کار کننــد در نتیجه تامین مواد اولیه
تصمیمهای خلق الساعه و شبانه باعث شده که فعالیت در این حوزه به سختی سخت و قیمت آن به شدت باال خواهد رفت ،همین امر سبب میشود که هزینه
Industry Magazine
Foodخارجی گفت :مهمترین مشکل خارجی تولید افزایش پیدا کند و برخی مجبور به تعطیل کردن خطوط تولید خود شوند.
مشکالت
انجام بپذیرد.وی در خصوص
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رئیس اتاق بازرگانی بیرجند:

خام فروشی در خراسان جنوبی ادامه دارد

بازارچه های مرزی فعال شود

وی اظهارکرد :رونق بازارچههای مرزی میتواند به رفاه اجتماعی مرزنشینان
و امنیت بیشتر در مرز منتهی شود.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی بیرجند با اشاره به ارتباط
مطلوب بخش خصوصی و دولتی در خراسانجنوبی در راستای کاهش مشکالت
حوزه صادرات یادآورشد :ثبات نرخ ارز یکی از ضروریات حوزه صادرات است و
باید تصمیمات اخذ شده به این مسئله مهم منتهی شود.

یک فعال صنایع لبنی مدعی شد:

Food Industry Magazine

بازارهای منطقه ای ،مهیا برای صادرات لبنی

قائم مقام شرکت صنایع لبنی و بســتنی چوپان عراق را بازار سنتی صادرات مواد لبنی خواند و گفت :بازار
سنتی مقصد صادرات ایران عراق و پس از آن افغانستان است .باید دید که در حال حاضر چه کاالهائی را می
توانیم صادر کنیم.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،محمد حســینی به چند بازار مهیا برای گســترش صادرات
محصوالت لبنی اشاره کرد و اظهار داشت :در حال حاضر روسیه و گرجستان و کشورهائی که با روسیه کار می
کنند ،آماده خرید خامه از ایران هستند چرا که به دلیل فصل سرما مصرف چربی در این کشورها باالتر می رود.
وی افزود :از دیگر کشورهای منطقه ،پاکستان نیاز به صادرات شیرخشک صنعتی دارد که شرکت های تولید
کننده مجوز صادرات این محصول را ندارند.
اولین همایش صنعت لبنیات ایران  ۷بهمن ماه (ســاعت  ۱۵الی  )۲۱با حضور مسئوالن دولتی و فعاالن
حوزه صنعت لبنیات در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار می شود .برای اطالعات بیشتر به وب سایت
همایش به آدرس /http://dairyevent.irمراجعه فرمائید.
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ببرجند -رئیس اتــاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه همچنان شــاهد
خامفروشی در خراسانجنوبی هستیم،گفت :رونق بازارچههای مرزی میتواند
به رفاه اجتماعی مرزنشینان و امنیت بیشتر در مرز منتهی شود.
محسن احتشام در مراســم تجلیل از صادرکنندگان نمونه خراسانجنوبی
اظهارکرد :رهبر معظم انقالب اســامی در دیدار با فعاالن اقتصادی بر بهبود
شرایط تولید و رفع قوانین مزاحم تأکید کردند.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی بیرجند با تأکید بر ضرورت
برداشته شدن قوانین کسب و کار بیانکرد :ما هم به واسطه تحریمها و هم در
داخل به واسطه چالشهای در فضای کســب و کار با مشکالت زیادی روبهرو
هستیم.
احتشــام ادامهداد :باید تفکرات برنامهریزی در حوزه کسب و کار را به سمت
مدیریت اســتراتژیک ببریم چرا که اینگونه میتوان انتظار کاهش مســائل را
داشت.
وی افزود :همه ما صادرکنندگان بازگشت ارز به چرخه اقتصادی را قبول داریم
ولی چگونگی برگشت ارز از اهمیت زیادی برخوردار است.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی بیرجند با اشاره به اینکه
تصمیمــات حوزه تجارت باید کارا و مؤثر باشــد ،یادآور شــد :تولید ،توزیع و
صادرات زنجیره به هم پیوسته هســتند چرا که موفقیت در صادرات به تولید
کاالی با کیفیت بستگی دارد.
احتشام با بیان اینکه همچنان شاهد خامفروشی در خراسانجنوبی هستیم،
گفت :برندسازی از دیگر موضوعات مهم در عرصه تجارت کاال در خراسانجنوبی
است.
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استفاده از فرصت اوراسیا نیاز به زیرساختهای مالی و حملونقل دارد
تجارت ترجیحی ایران با کشــورهای عضو
اتحادیه اوراسیا از پنج آبانماه کلید خورده است؛
فعاالن اقتصادی معتقدند با توجــه به تنوع بازار
و منابع موجود در کشــورهای عضو این اتحادیه
پیوســتن به آن یــک فرصت تاریخی اســت که
میتواند بخشــی از تأثیر تحریمهــا را بر اقتصاد
ایران جبران کند .غالمحسین شافعی ،رئیس اتاق
ایران هم پیوستن ایران به این اتحادیه را به منزله
فرصتی نو در مناســبات ایران و اتحادیه اوراسیا
میداند« :اوراسیا میتواند زمینه همکاری با منطقه
هند و چین و شرق را فراهم کند و با توجه به اینکه
بیش از  65درصد از نیازهای کشــورهای عضو در
داخل خودشان قابل تأمین است ،باید از این امتیاز
ویژه بهره ببرد».
حســن فروزانفرد ،عضو هیات نمایندگان اتاق
ایران در گفتوگو با «پایــگاه خبری اتاق ایران»
به این پرسش پاســخ میدهد :آیا توافقنامه ایران
با اتحادیه اقتصادی اوراسیا مسیر ورود به تجارت
آزاد ایران را تسهیل میکند؟
فروزانفرد میگوید :پیوستن به توافق منطقهای
مثل اتحادیه اوراســیا اتفاق مثبتی اســت؛ ما در
طول  40سال گذشته هیچ تجربهای در پیوستن به
اتحادیههای منطقهای نداشتیم؛ این اتفاق میتواند
تمرین خوبی برای ایران باشــد تا در آینده بتواند
خود را برای پیوســتن به توافقها و اتحادیههای
بزرگ و بینالمللی آماده کند؛ این حضور میتواند
تمرینی برای تجارت آزادی در مسیر آینده باشد.
او ادامه میدهد :ما برای اولینبار این فرصت را به
دست آوردهایم که در اتحادیه اوراسیا حضور داشته
باشــیم و نتیجه این حضور حتماً برای اقتصاد ما
مثبت خواهد بود.
فروزانفرد میگویــد :ایران کوشــش دارد در
شرایط کنونی با استفاده از فرصتها و ظرفیتهای
ایجادشده در پی پیوســتن به موافقتنامه اتحادیه
اقتصادی اوراسیا ،مناسبات اقتصادی با کشورهای
منطقه ،تکمیل و توسعه زیرساختها و تسهیالت
الزم بهویژه در زمینه حملونقل دریایی و ریلی را
برقرار و توسعه دهد.
او توضیح میدهد :البته هر کدام از این کشورها
مشــخصه خاص جغرافیایی ،سیاســی و موقعیت
اقتصادی خود را دارند؛ مث ً
ال ارمنســتان کشــور
کوچکی اســت با بازار محدود و جمعیت اندک و
در کنار آن روسیه بازار بســیار بزرگی است؛ این
تنوع حتماً انتظارات متفاوت و متعددی هم ایجاد
فرصتی Food
هر Industry
Magazine
برای حضور در
خواهد کرد؛ اما باید از
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این اتحادیه بهره برد.
به گفته فروزانفرد قبل از ایــن کاالهای ایران
در بازار کشورهای اوراسیا حضور پررنگی نداشت
و این به دلیل باال بودن تعرفههای گمرکی جهت
واردات کاال بــه ایــن اتحادیه بود کــه با امضای
توافقنامه ایجاد یک منطقه آزاد تجاری بین ایران
و اتحادیه اقتصادی اوراســیا بهصورت آزمایشــی
برای یک دوره سه ســاله (قابل تمدید) با موافقت
کشورهای عضو به تصویب رسید.
او ادامــه میدهد :بخش زیــادی از این کاالها،
کاالهای غیرساخته شده و کشاورزی است؛ یعنی
به صادرات مــواد خام تعرفه تعلق گرفته اســت؛
کاالهایــی مثل کشــمش ،انجیر ،خرمــا ،برخی
از ماهیهــا ،خیــار ،گوجهفرنگی و غیــره؛ یعنی
محصوالت غذایی تولیــدی غیرصنعتی نه صنایع
تبدیلی.
توجه به حمل و نقل ریلی در اولویت باشد
فروزانفرد در کنار فرصتها ،از مشکالت حضور
در اتحادیه اوراســیا میگوید :پیوســتن ایران به
اتحادیه اوراسیا ،ظرفیت توسعه روابط اقتصادی را
فراهم میکند اما به موازات رشــد این ظرفیتها،
باید زیرساختها نیز فراهم شوند.
Foodبه اتحادیه
صــادرات ما
او تاکید میکند :وقتی
Industry Magazine
اوراسیا محصوالت کشــاورزی غیرتبدیلی است،
باید به مختصات این تجارت توجه شود .این کاالها
فسادپذیر هستند ،دوره ماندگاری کمتری دارند،
برای همین حمل و نقل و ســرعت حمل بســیار
مهم است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه میدهد:
از دولت و بخش خصوصی انتظار میرود در حوزه

حمل و نقل و لجستیک ســرمایهگذاری مناسبی
داشته باشند .ایران مســیرهای زمینی ،دریایی و
هوایی امنتری در اختیــار دارد و میتواند از این
ظرفیت جهت توســعه بازارهای مشترک استفاده
کند.
او ادامه میهد :مســیر تجاری ایران با روســیه
از مســیر دریای اســت و ارمنســتان تنها کشور
عضو اتحادیه اوراسیاســت که با ایران مرز زمینی
مشــترکی دارد اما مســیر حمل و نقل در دریا به
دلیل ســرمای زیاد و یخ زدن محصوالت و در راه
زمینی به دلیل مسافت و وضعیت جاده نامناسب
است.
بهگفته فروزانفرد ،امکانــات ترانزیتی ما به این
کشورها محدود و سیســتم لجستیک و پروازهای
هوایی نامناســب ونامنظم است .برای همین باید
بتوانیم از ظرفیتهای ریلی استفاده کنیم که هم
میتواند منظم باشد و هم اینکه به دلیل مشخصات
این نوع حمل و نقل فســادپذیری کاالهای حمل
شده کمتر میشود.
او میگوید :در شرایط حاضر از سمت جمهوری
آذربایجان تا آستارا ریلگذارای شده و این فرصت
خوبی است .اگر جاده ریلی تکمیل شود و دسترسی
مناســبی به ریل به وجود بیاید امــکان صادرات
کاالی کشاورزی افزایش مییابد.
او در کنار مشــکالت حــوزه حمــل و نقل به
مشــکالت بانکی اشــاره میکند و میگوید :باید
شیوه مناسبی برای نقل و انتقال مالی فراهم شود.
در شــرایط حاضر جابجایی پول برای تجار ایرانی
پرهزینه اســت و همه این موارد هزینه مبادله را
باالتر میبرد.
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یک نانوایی در بریتانیا ،برای اولین بار با استفاده از صدها جیرجیرک قرص
نانی تولید کرده است .نانوایی روبرتز در شهر نوریچ ،با استفاده از آرد جیرجیرک
به صورت محدود اقدام به تولید نان «ترد جیرجیرکی» کرده است .آرد این نان را
ایت گراب ،نام تجاری برتر در صنعت غذاهای حشرهای ،برای این نانوایی تأمین
کرده است.
برترینها :یک نانوایی در بریتانیا ،برای اولین بار با استفاده از صدها جیرجیرک
قرص نان تولید کرده اســت .نانوایی روبرتز در شــهر نوریچ ،با اســتفاده از آرد
جیرجیرک به صورت محدود اقدام به تولید نان «ترد جیرجیرکی» کرده اســت.
آرد این نان را ایت گراب ،نام تجاری برتر در صنعت غذاهای حشرهای ،برای این
نانوایی تأمین کرده است.
نانوایــی روبرتز اعالم کرده اســت که هر قــرص این نان ،حــاوی حدود ۳۳۶
جیرجیرک است .جیرجیرکها را خشــک و آسیاب کردهاند ،با آرد گندم و سایر
دانههای خوراکی مخلوط کردهاند ،و ســپس (بــا آن ترکیب) نان پختهاند .طبق
ادعای این نانوایی ،نان تهیه شده «بسیار خوشمزه است و رویه تردی دارد».
استوارت اسپنسر کالنان ،مدیر این نانوایی ،گفت« :جیرجیرک ماده غذایی بسیار
جدید و هیجانانگیزی است .بهرغم تصور احتمالی مردم ،جیرجیرک غذای بسیار
مفید و واقعاً خوشمزهای است ».به گمان او چشیدن این نان جدید برای مردم با
غافلگیری خوشایندی همراه خواهد بود ،و تا به حال بازخورد مردم نسبت به آن
بسیار مثبت بوده است.
متخصصان تغذیه ادعا میکنند که جیرجیرک نه تنها برای سالمت کبد خوب
است ،بلکه سرشار از مواد مغذی است و نانی که از جیرجیرک تهیه میشود ،نسبت
به نانهای معمول پروتئین بیشتری دارد.
حشرات عالوه بر آن که غذایی پایدار و سازگار با محیط زیست به حساب میآیند،
جدا ً خوشمزهاند و باید به عنوان یکی از مواد اولیه خوب در غذاها مورد توجه قرار
گیرند .نان جیرجیرکی منبع خوبی از پروتئین برای مشتریان خواهد بود و مردم
میتوانند با خوردن آن راحتتر با طعم غذاهای حاوی حشرات آشنا شوند.
متخصص تغذیه بالینی ،ادل وولستن هلم ،با این حرف موافق است و میگوید
که از نظرگاه تکامل بشر حشرات مدتهای مدیدی وعده غذایی اصلی روزانه برای
انســان بودهاند .این کار ما صرفاً حکم بازگشت به سنتهای غذایی نیاکانمان را
دارد.
با توجه به مشکالتی که مصرف گوشت برای تغییرات اقلیمی و پایداری محیط
زیست ایجاد میکند ،کم کم به لزوم عوض کردن منابع پروتئینی آگاه میشویم .از
چربیهای ضروریای که در این جانداران به وفور یافت میشود نیز نباید غافل شد.
او اضافه کرد« :وقتی فشار زیادی را که بر زمین و منابع آن وارد میشود ،در نظر
بگیریم ،باید از مصرف حشرات به عنوان بهترین غذا خیلی هم استقبال کنیم».
حشــرهخواری یا انتوموفاگی دارد کم کم در بســیاری از نقاط زمین همهگیر
میشود .سازمان ملل سال گذشته برآورد کرد که دست کم دو میلیارد نفر حشره
میخورند و بســیاری از آنها نسل اندر نسل و از گذشتههای دور ،این موجودات
را میخوردهاند .بیش از  ۱۹۰۰گونه از حشــرات ،به عنوان غذای انسان مصرف
میشوند .این سازمان افزود ،حشرهخواری در میان کسانی که حافظ محیط زیست
هستند نیز محبوب اســت ،چون نسبت به پرورش دامهای معمول ،اراضی ،آب و
غذای کمتری برای پرورش حشرات الزم است.
تا به حال بعضی از چهرههای سرشناس ،از جمله نیکول کیدمن ،آنجلینا جولی،
جاســتین تیمبرلیک ،و کیتی پری از مصرف حشــرات (بهعنوان منبع غذایی)
حمایت کردهاند.
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فروزان فرد ادامه میدهد :اندازه شــرکتهای ایرانی کوچک و متوسط
اســت؛ این شــرکتها توان رقابت و توان مالی در این بازار منطقهای و
تأمین ســرمایه در گردش کافی را ندارند؛ اگر زیرساختهای انتقال پول
و سیستم حمل و نقل فراهم نشود این شــرکتها نمیتوانند از ظرفیت
موجود بهره بگیرند.
او تاکید میکند :امروزه زمان آن رسیده که بخش خصوصی با دولت برای
ارتقای اقتصاد کشور و معرفی آن به دنیا همکاری فعاالنه داشته باشد .باید
زیرساخت الزم در ایجاد بازار آزاد و مشترک ،یکسانسازی خدمات ،نیروی
کار ،تعرفه گمرکی و خدمات حمل و نقل برداشته شود.
فروزانفرد معتقد اســت :اســتفاده حداکثری از منافع تجارت آزاد با
اتحادیه اقتصادی اوراسیا به میزان ظرفیتسازیها و بسترسازیها بستگی
دارد .باید بهدنبال تکمیل چرخه زیرساختی یعنی تولید صادرات محور،
تکمیل زیرســاخت حملونقلی بخصوصی حمل و نقل ریلی بود تا از این
طریق به تسهیل و روانسازی تجارت با کشورهای منطقه مبادرت کرد.
فرصتی به نام اوراسیا
اتحادیه اقتصادی اوراســیا یک سازمان بینالمللی برای ادغام اقتصادی
منطقهای است .این اتحادیه شــخصیت حقوقی بینالمللی دارد و توسط
پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأسیس شــده است .اتحادیه اقتصادی
اوراســیا حرکت آزاد کاالها ،خدمات ،ســرمایه و نیــروی کار را فراهم و
سیاســتهای هماهنگی بین واحدها را در بخشهای تعیینشده توسط
پیمان و توافقهای بینالمللی در اتحادیه دنبال میکند.
کشــورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراســیا ،جمهوری ارمنستان (در
منطقه قفقاز در همســایگی شــمال غربی ایران) ،جمهوری بالروس (در
همسایگی شــمال غربی روســیه و در همسایگی لهســتان) ،جمهوری
قزاقستان و جمهوری قرقیزستان (در منطقه آسیای مرکزی) و فدراسیون
روسیه هستند .بهجز ارمنستان که با دیگر اعضا پیوستگی جغرافیایی ندارد
(و عضویت ایران میتواند این حلقه اتصال را از طریق دریای خزر تأمین
کند) ،بقیه اعضا با یکدیگر پیوند زمینی مستقیم دارند.
ایــن اتحادیه بــرای ارتقای جامع ،بــاال بردن رقابــت و همکاری بین
اقتصادهای ملی و ارتقای توســعه پایدار بهمنظور باال بردن سطح زندگی
ملل کشورهای عضو ایجاد شده است .حجم تجارت خارجی این اتحادیه
با جهان خارج در سال  2018برابر با  866میلیارد دالر بوده که  79درصد
آن سهم روسیه بوده است.
توافقنامه ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا اولین تجربه جدی کشورمان
جهت همگرایــی اقتصادی با بلــوک اقتصادی منطقهای اســت که این
موافقتنامه از  ۵آبان  ۱۳۹۸وارد فاز اجرایی شــده اســت .براساس این
موافقتنامه  ۸۶۲قلم کاال از دو طرف ،مشمول تجارت ترجیحی خواهند
شــد که  ۳۶۰قلم آن ترجیحات اعطایی ایران به اوراســیا و  ۵۰۲قلم آن
ترجیحات اعطایی اوراسیا به ایران است.
سهم ایران در تجارت خارجی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 2018
برابر  3( 503دهم درصد) در صــادرات و  0.2درصد ( 2دهم درصد) در
واردات اتحادیه بوده است .مجموع تجارت خارجی ایران با این اتحادیه 3.2
میلیارد دالر بوده که ســهمی برابر  0.3درصد ( 3دهم درصد) در تجارت
این اتحادیه نقش داشته است .البته این تأثیر بیشتر به سبب حجم عظیم
تجارت خارجی روســیه بوده که حدود  680میلیارد دالر است و بعد از
آن قزاقســتان قرار دارد که  93میلیارد دالر تجارت خارجی داشته است.
در این سال ،حجم تجارت خارجی جمهوری اسالمی ایران  139میلیارد
دالر بوده است.

تولیدنانجیرجیرکیدربریتانیا!

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا
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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« -احتشــام» تروند زعفران« -احمدخانلو» صنعت آرد« -اروئی» فرآورده های
گوشتی اروئی« -آگاهی» تهران همبرگر (مام)« -بابایی» سه نان« -بایرامی» بهنوش« -برهانی» تکدانه« -بیوک» داداش برادر-
«پاینده آزاد» پاکدام پارس« -پیروز حمیدی» کامبیز« -توکلی شــانجانی» آی سودا« -ثابت پی» نامی نو« -جهانگیری» پارس
استا« -خانمحمدی» نان سحر« -راهب» ایران گالب« -ژائله» شیرین عسل« -سالک نجات» آناتا« -سحرخیز» سحرخیز« -سرمد»
افرا« -شانجانی» فرمند« -شکروی» فرآورده های غذایی شکلی« -ضیائیان» صنایع آرد ورامین« -طیبی» شهد ایران« -عبداهلل»
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خوب« -فروتــن» بنیانگذار بهروز« -فهندژ» یک و
روژین تاک« -عبدالهی» ســمیه« -عصارزاده گان» آرد جرعه« -فخار» پدر
یک« -فیصل» شاهسوند« -قازاریان» فرآورده های گوشتی رباط کریم« -قدس» کدبانو(دلپذیر)« -قدوسی» صنایع شیر ایران-
«قنبریانس» آندره« -کامرانی» بهفام« -کاوســی» 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
Food Industry Magazine
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شخصیت صنعتغـذای
ســـال 97
همان طور که خوانندگان محترم ماهنامه صنعت
غذا مستحضر هستند امسال نیز مانند سال
گذشته شخصیت صنعت غذا انتخاب گردید.
این شخصیت نمونه صمد رسولوی بنیس،
مدیرعامل شرکت درنا می باشد .نظرات
تنی چند از اهالی صنعت غذا درباره ایشان را
میخوانیم:
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مهندس آزاده دلسوزی ،عضو هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران :

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

اگر قرار باشد جمله اي را انتخاب كنم تا با آن ،تمامى حق مطلب را ادا كرده باشم  ،فقط خواهم گفت :
تعهد «هلدينگ درنا» به حفظ كيفيت و تالش مســتمر و همگام با دانش روز و بخصوص توجه به اشتغالزايى در مناطق روستايى ،موجبات قدردانى است از زحمات
اين گروه در پنجاه و اندى ســال فعاليت و برازنده بودن عنوان مرد ســال جهت اداي ديني ناچيز به جناب آقاى رسولوي  .ياد مرحوم حاج ميرزا آقا رسولوي پدر گرامی
ایشان بعنوان مؤسس نيز همواره مانا.

مهندس امیرسامان اسکندری ،مدیر عامل باشگاه متخصصان علوم و صنایع غذایی آریا:
نیم قرن حضور قدیمی ترین کیک کشــور (درنا) در خانه ایرانی ها توام با تولید محصوالت متنوع و باکیفیت و اســتفاده از دانش روز ماحصل تالش مدیریت و پرسنل
محترم گروه صنایع غذایی درنا در راس آنها جناب آقای صمد رسولوی است.
اینجانب ضمن تبریک انتخاب شایسته ایشان به عنوان شخصیت سال  ،97برایشان توفیق روزافزون از خداوند متعال مسئلت دارم.
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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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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 .

مهندس احمد فتحاللهي
بعنوان نايب رئيس
كميتهتخصصي
كسبوكاركميسيون
ملييونسكو
(سازمان ملل) در ايران
انتخاب شد
مهندس احمد فتحاللهي طي حكمي از سوي حجتاهلل ايوبي (دبيركل كميســيون ملي يونسكودر ايران) به عضويت و نايب رئيسي كميته تخصصي كسبوكار
كميسيون يونسكو در ايران درآمد.
به گزارش ماهنامه صنعت غذا متن حكم به اين شرح است:
Food Industry Magazine
جناب آقاي احمد فتح الهي
با توجه به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالي در عرصه كسبوكار ،اقتصاد ،آموزش و فرهنگ ،به موجب اين حكم ،به عضويت”كميته تخصصي توسعه كسبوكار
كميسيون ملي يونسكو -ايران“منصوب ميشويد.
اميد است با اتكال به خداوند متعال براي تحقق اهداف كميته مزبور به ويژه هماهنگي و گسترش تعامل با نهادهاي ملي-بينالمللي از جمله سازمان آموزشي ،علمي
و فرهنگي ملل متحد (يونسكو)شناخت و معرفي تواناييها و توسعه و بكارگيري ظرفيتهاي كشور به منظور مشاركت در تدوين و اجراي سياستها و برنامههاي
مرتبط با كميته تخصصي توسعه كسبوكاردر سطوح ملي و بينالمللي متناسب با اهداف جمهوري اسالمي ايران موفق و مويد باشيد.
Food Industry Magazine
حجتاهلل ايوبي  -دبيركل
36

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

افتتاح مركز دبيرخانه
دائمي حمايت از
استارتاپها،صنعت
زعفران در مركز علمي
كاربردي گروه كشاورزي
توليدي زعفران سحرخيز
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فرزاد سحرخيز ،درباره حمايت از ايده توليد كاغذ با گلبرگهاي دور ريز
زعفران گفت :شركت زعفران سحرخيز با رويكرد استفاده از فناوريهاي
نو و مسئوليتهاي اجتماعي اقدام به حمايت و شتابدهي استارتاپها در
صنعت زعفران كرده است.
در همين راســتا مركز دبيرخانه دائمي حمايت از استارتاپها ،صنعت
زعفران را در مركز علمي كاربردي شركت زعفران سحرخيز داير كرده و
سحر خيز اقدام به حمايت از استارتاپهايي خواهد كرد كه در حوزه توليد
كاغذ از دور ريز گلهاي زعفران استفاده كنند
فرزاد ســحر خيز ،عضو هيئتمديره گروه شركتهاي زعفران سحرخيز
افزود :باتوجه به ايكنه اســتارتاپها خالقيتهايي دارنــد؛ فضايي ايجاد
كنند تا در اين زمينه روندي رو به رشد را شاهد باشيم .اما نياز به حمايت
مهمترين موضوعي است كه بسياري از اســتارتاپها به آن احتياج دارند
تا ايدههاي خود را به مرحله عملياتي آن هم به صورت گسترده برسانند.
فرزاد سحرخيز افزود :گروه شركتهاي زعفران سحرخيز از يك استارت
آپ حوزه گلبرگ زعفران حمايت ميكند.
توليد كاغذ با گلبرگهاي دور ريز زعفران ايدهايست كه استارتاپهاي
ايراني آن را به مرحله عملياتي شــدن رســاندند و بــراي همين نياز به
حامي مالي داشــتند .در اين زمينه گروه شــركتهاي زعفران سحرخيز
سرمايهگذراي را برعهده گرفته و سرمايهاي را در اختيار ايدهپردازان قرار
داده تا در كارخانهاي واقع در تربت حيدريه ســاخت ماشينآالت توليد
كاغذ با گلبرگ را به اتمام رســانده و پروژه را به مرحله عملياتي شــدن
برسانند.
وي به اميد استفاده از گلبرگهاي دورريز براي توليد كاغذ اشاره كرد و
افزود :اين ايدهاي است كه براي نخستين بار در جهان به آن پرداخته شده
و اگر با موفقيت عملياتي شود ميتوان اميدوار بود درخت كمتري قطع و
زباله كمتري توليد شود.
وي با تاكيد بر لزوم توجه به محيطزيست ادامه ميدهد :اين حمايت از
استارتاپها با هدف توجه به محيطزيست بوده و از آنجايي كه بالغ بر ۲۰

هزار تن گل زعفران پاك كرده دور ريخته ميشود ميتوان از اين زباله به
بهترين شكل ممكن بهرهبرداري كرد.
ســحرخيز گفت :ايده محصول نوآورانه توســط گروه اســتارتاپ براي
شركت ســحرخيز ارائه شــده و با در نظر گرفتن زنجيره ارزش شركت و
ارزش سازمانها در حوزه مســئوليت اجتماعي به اين جمعبندي رسيده
سرمايهگذاري براي اســتارتاپها انجام گيرد و با پشتيباني پارك علمي
فناوري استان خراسان رضوي آغاز و اين كارخانه توليد كاغذ را با ساخت
ماشينآالت و دستگاههايش در تربت حيدريه شروع كرده است.
اين كارشــناس صنعت غــذا اظهار اميــدواري كرد و افزود :براســاس
پيشبينيهاي صورت گرفته شــده تا يك ماه آينده ساخت ماشينآالت
توليد كاغذ از طريــق گلبرگ زعفران بــه اتمام خواهد رســيد و توليد
آزمايشي صنعتي براي نخستين بار در جهان آغاز خواهد شد.
فرزاد سحرخيز ،عضو هيئتمديره گروه شركتهاي زعفران سحرخيز در
نهايت افزود :اين روزها موضوعات زيستمحيطي در زندگي مردم بسيار
مهم و تاثيرگذار است و سحرخيز با هدف انجام يك مسئوليت اجتماعي و
اينكه كاغذهايي با كيفيتهاي مختلف از گلبرگ زعفران و ساير گلبرگ
گلهايي كه دور ريخته ميشود توليد خواهد كرد تا زعفران در بستهبندي
از جنس خودش خودش مجددا به دست مصرفكننده برسد.
در اين راستا در پنجمين نمايشگاه پژوهش و فناوري گروه شركتهاي
زعفران ســحرخيز تفاهم نامه حمايت از استارت آپ توليد كاغذ با حضور
اقاي دكتر كشميري مديركل دفتر برنامهريزي امور فناوري وزارت علوم
تحقيقات و فناوري منعقد كرد و پس از ان قرارداد اجرايي توليد اين ايده
استارت اپي با حضور اقاي دكتر محمد حسن عصاره رياست ستاد گياهان
دارويي معاونت علمي و فناوري رياستجمهوري منعقد گرديد
اهميت و توجه به محيطزيست دغدغهايست كه اين روزها نه تنها فعاالن
محيطزيست را درگير كرده بلكه بســياري از فعاالن حوزههاي اقتصادي
ديگر را نيز به فكر واداشته از چه راههايي ميتوانند به محيطزيست كمك
كرده و جلوي روند سرعتي تخريب اين نعمت الهي را بگيرند.
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تجلیل رئیس جمهور از مهندس
محسن احتشام در سی و چهارمین
دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی
بخش کشاورزی
مهندس محسن احتشام بعنوان صادر کننده نمونه خشکبار کشــاورزی  ،زعفران در سی و چهارمین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی در
سال  ۱۳۹۸انتخاب و توسط رئیس جمهور مورد تقدیر قرار گرفت.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،متن تقدیر نامه مهندس احتشام که از سوی حسن روحانی امضا شد به شرح ذیل است :
جناب آقای محسن احتشام
دستیابی به امنیت غذایی کشور در رشد و شکوفایی کشاورزی این مرز و بوم مرهون همت و تالش واالی خانواده بزرگ کشاورزی است .ثمره این تالش ها نوید
بخش آینده ای روشن و توسعه ای پایدار است  .انتخاب شما بعنوان صادر کننده نمونه خشکبار کشاورزی  ،زعفران در سی و چهارمین دوره انتخاب و معرفی نمونه
های ملی بخش کشاورزی در سال  ۱۳۹۸را تبریک می گویم .توفیق روز افزونتان از درگاه حق تعالی مسالت می نمایم
حسن روحانی

ارسال اولین محموله صادراتی خامه
استریل فرادما شرکت پگاه گیالن
بهافغانستان
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اولین محموله صادراتی خامه اســتریل فرادما شــرکت پگاه گیالن مطابق با گواهینامه ثبت کاالی صادراتی(با عالمت استاندارد  )COCبه کشور
افغانستان ارسال شد
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا به نقل از صنایع شیر ایران ،در راستای اجرای سیاست های مدیریت صنایع شیر ایران مبنی بر افزایش صادرات
شرکت های تولیدی و تالش های شبانه روزی کلیه مدیران و همکاران سخت کوش شــرکت پگاه گیالن وبا هماهنگی مدیران شرکت بازرگانی صنایع شیر
ایران ،در راستای تحقق شعار سال “ ۱۳۹۸رونق تولید” و حضور در بازارهای رقابتی و صادراتی ،پس از اشباع در بازارهای داخلی ،اولین محموله صادراتی خامه
استریل فرادما با گواهینامه ثبت کاالی صادراتی (با عالمت استاندارد  )COCبه میزان  ۲۲تن در دی  ۱۳۹۸به کشور افغانستان ارسال گردید.
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شــرکت پگاه گیالن اظهار امیدواری کرد که به حول و قوه الهی روند صادرات عالوه بر کشور افغانستان در ماه های آینده به
مهندس اسماعیل زاده ،مدیرعامل
کشورهای اورآسیا و روسیه ادامه خواهد یافت که نقش مهمی در رونق تولید خواهد داشت.
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شركت درنا موفق به كسب تنديس
و گواهينامه سطح يك رعايت حقوق
مصرفكنندگان در استان البرز شد
ششمين مراسم اهدا گواهينامه رعايت حقوق مصرفكنندگان
استان البرز در سالن كنفرانس سازمان صمت استان البرز برگزار
شد و شركت بيسكوالرج (درنا) تنديس اين همايش را دريافت كرد.
به گزارش ماهنامه كارآفريني و صنعت غذا ،در حاشيه اين مراسم
رئيس انجمن حمايت از حقوق مصرفكنندگان استان البرز گفت:
در يكسال گذشته هزار شكايت به اين انجمن واصل شده است كه
با دعوت از شاكي و متشــاكي و با كمترين ارجاع به مراجع قضايي ،دعاوي را حل و
فصل كردهايم« .سيد وحيد حسن زاده» افزود :امسال گواهينامههاي رعايت حقوق
سطح – يك ،دو و ســه -اعطا شدكه به فضل خدا اكثريت
مصرفكنندگان در سه
ِ
برگزيدگان استان ،توانســتهاند حايز سطح يك شوند« .حســن زاده» درباره روند
برگزاري اين مراسم تصريح كرد :عالوه بر جلسات داوري كه با امعان علمي و تخصصي
همراه بود براي برگزاري اين مراسم ،هفت جلسه كميته فني و چهار جلسه كميته
پشتيباني برگزار شد كه در نهايت  ۳۳واحد توليدي ،توزيعي ،صنفي و خدماتي به
عنوان برگزيدگان نهايي اعالم شدند .وي در خاتمه اظهار داشت :از همه نخبگان مورد
تاييد مشتريان كه در پاسداشت حقوق مصرفكننده كوشا بودهايد دعوت ميكنيم تا
در كارگروههاي تخصصي انجمن حمايت از حقوق مصرفكنندگان استان البرز عضو
شده تا با كمك يكديگر براي ارتقا سطح رضايت مصرفكنندگان گام برداريم .معاون
نظارت ،بازرسي و حمايت از حقوق مصرفكنندگان سازمان صمت استان البرز
در ادامه اين مراسم درباره دقت بر شيوه انتخاب برگزيدگان بيان كرد :فرايند

داوريها با دقت و ريزبيني انجام شده است« .سيامك آقايي» ادامه داد :لوح تقدير
حمايت از حقوق مصرفكننده از اين نظر مهم است كه شما از طرف مردم برگزيده
شدهايد و اين امر ،ارزش معنوي اين تقدير را دو صد چندان ميكند .در خاتمه رياست
سازمان صنعت ،معدن و تجارت البرز با تبريك به تمامي برگزيدگان عرصه حقوق
مصرفكننده يادآور شــد :اگر در زنجيره تامين كاال و خدمات ،بدون مشكل پيش
ميرويم به اين دليل است كه شما در كار خود با جديت ،تالش و دلسوزي در حال
انجام وظيفه هستيد« .رامين ربيعي» خاطر نشان كرد :در زمان فعلي كه ما درگير
جنگ اقتصادي هستيم؛ شما در خط مقدم اين نبرد قرار داريد و شهامت و صالبت
شما در حوزه خدمت به مردم ستودني است .گفتني است شركت بيسكوالرج با برند
درنا با مديريت صمد رسولوي (شخصيت سال  ۱۳۹۷صنعت غذاي كشور) يكي از
قديميترين شركتهاي صنايع غذايي كشور در زمينه توليد كيك ،شيريني و …
ميباشد كه موفق به اضافه كردن اين تنديس در تاالر افتخارات خود دارد .در پايان
اين مراسم از  ۳۳واحد توليدي ،صنعتي ،خدماتي ،توزيعي و صنفي تقدير به عمل آمد.
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رئيس سازمان دامپزشكي
در بازديد از كارخانه پگاه
تهران :صادرات در حوزه
دامپزشكي مربوط به
فرآوردههاي لبني است
دكتر رفيعي پور رئيس ســازمان دامپزشكي كشور به همراه دكتر واعظي مدير كل دامپزشكي اســتان تهران و هيئت همراه از كارخانجات پگاه تهران
بازديد نمودند .به گزارش ماهنامه كارآفريني و صنعت غذا ،دكتر عليرضا رفيعي پور در بازديد از كارخانه پگاه تهران گفت :صادرات در حوزه دامپزشــكي
مربوط به فرآوردههاي لبني است و شركت صنايع شــير ايران در اين خصوص رتبه اول را دارد .در اين بازديد مهندس عبداهلل قدوسي مديرعامل صنايع
شير ايران گزارشي صادرات محصوالت لبني شركتهاي پگاه ارائه نمود و از همكاري ســازمان و تسريع در صدور كد  IRو مجوزات صادرات تقدير كرد.
سپس دكتر رفيعي پور ضمن تقدير از رشد صادرات محصوالت شيري پگاه اعالم كرد بزودي طرح ملي ارتقاي كيفيت بهداشتي شير خام توسط سازمان
دامپزشكي اجرا خواهد شد.
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خبـر

گزارش اختصاصی ماهنامه صنعت غذا از

نشست خبری اعضای هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی

مشــاور انجمن صنایــع لبنی در نشســت
مطبوعاتی اعضای هیئت مدیره انجمن صنایع فراورده
لبنی از برگزاری همایش صنایــع لبنی با محوریت
سرانه مصرف لبنی در بهمن ماه سالجاری خبر داد
به گزارش ماهنامــه کارآفرینی و صنعت غذا ،رضا
باکری دبیر انجمن صنایع لبنی گفت :تولیدات انجمن
صنایع لبنی  ۷۵درصد سهم بازار را تشکیل میدهد و
حدود  ۷میلیون تن شیر دامداران را تحویل میگیرد
و ســاالنه  ۴۵۰هزار تن صادرات کشورهای دیگر از
جمله عراق ،افغانستان ،روسیه و کشورهای حاشیه
خلیج فارس از قبیل امارات ،قطر و حتی کشورهایی
مانند ژاپن و آذربایجان انجام میشود.
وی همچنین به اشتغال  ۱۲۰هزار شغل مستقیم و
 ۴۸۰هزار شغل غیرمستقیم صنعت لبنی اشاره کرد
و گفت :حدود  ۲میلیون فرصت شغلی نیز در کشور
درگیر صنایع لبنی هستند.
دبیر انجمن صنایــع لبنی این را هم گفت که پس
از اجرای هدفمنــدی یارانهها تعداد واحدهای فعال
این صنعت کاهش یافته است ،به طوری که از تعداد
 ۱۳۳۸واحد لبنی به  ۴۰۰واحد از سال  ۸۹تاکنون
رسیدهایم.
باکری در ادامه اظهار داشــت :شیر مدارس که در
دو سال گذشته به دلیل عدم تأمین اعتبار الزم توزیع
نمیشد بر اساس پیگیریهای وزارت صنعت دوباره
به چرخه افتاد و ۲۰۰میلیارد تومان برای توزیع این
محصول در سال  ۹۸مصوب شد.
وی گفت۲۱۵ :میلیون پاکت شیر استرلیزه تا پایان
کمتر Food
Industry
Magazine
برخوردار کشور
استان
سال  ۹۸در مدارس ۸
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توزیع میشود که تا امروز بخشــی از آن نیز توزیع
شده است.
در ادامه ،میراســام تیموری رئیس هیأت مدیره
انجمن صنایع لبنی هم مشــکالت اخیر اقتصادی
کشور را یک مشکل ملی خواند و گفت باید نگاه ملی
هم برای رفع مشکالت متعاقب آن داشته باشیم که
این نگاه باید در زمینه صنایع لبنی هم دیده شود.
وی همچنین گفت :دولت با کاهش صادرات نفت،
با کسری بودجه مواجه اســت و این مشکل باید به
واسطه تأثیری که در صنایع دیگر میگذارد برطرف
شود.
تیموری از تضاد منافعی هــم که بین بخشهای
مختلف در اداره صنعت لبنیات وجود دارد نیز اشاره
کرد و گفت :نمیشــود که تصمیمات این صنعت به
صورت جزیرهای در بخشهای مختلف گرفته شود
و گاهی پیش میآید به دلیــل تضاد منافعی که در
بخشهای مختلف وجود دارد ،ضرر آن را باید صنعت
متحمل شود.
وی پیشــنهاد کرد که در این زمینــه کمیتهای
تشکیل شود و تمام مشــکالت این بخش به صورت
Industry Magazine
Foodتصمیماتی
گردد و
یکپارچه در آن بحث و بررســی
برای آن اخذ شود.
میراسالم همچنین پیشنهاد داد که خانه شیر در
کشور تشکیل شود و همچنین دولت از دخالتهای
خود در قیمت دســت بــردارد ،چرا که نمیشــود
تمام بخشهایی که با صنعت لبنی مرتبط هســتند
و به عنــوان نهادهای صنعت را تشــکیل میدهند،
قیمتهایشان متغیر باشــد ،در حالی که دولت به

صورت دستوری قیمتها را ثابت نگه دارد و یا اینکه
راهکار بعدی این اســت که دولت یارانه را قطع کند
و یا به همان نسبت که یارانه برای واردات میدهد،
به همان نســبت هم برای صادرات بدهد ،مث ً
ال اگر
نهادهای با ارز  ۴هزار و  ۲۰۰تومانی تأمین میشود،
به همان نسبت هم فرصت صادراتی بدهند.
تیموری گفت :نرخ مصوب هر کیلوگرم شیر خام
 ۲۳۹۰تومان است اما این محصول به قیمت ۲۷۰۰
تومان به کارخانههای لبنی فروخته میشود .
وی افزود :با توجه به یارانهآی که به تولید شیرخام
اختصاص مییابد قیمت ایــن محصول در ایران در
مقایسه با سایر کشــورها کمتر است اما در صورتی
که حتی ارز  ۴۲۰۰تومانی نیز بــه واردات نهادهها
اختصاص نیابد ،قیمت تمام شده شیر خام در حدود
 ۳۴۰۰تا  ۳۷۰۰تومان خواهد بود که این رقم زیر ۳۰
سنت و کمتر نرخ جهانی است  که این امر نشان از
بهرهوری تولید در کشور دارد.
رئیس هیئت مدیره انجمــن صنفی صنایع لبنی
افزود :در کشــورهای اروپایی فاصله میان نرخ شیر
خام و شیر استیر شــده  ۵برابر اســت اما در ایران
ایــن محصول با کمتــر از  ۲برابر قیمت به دســت
مصرفکنندگان میرسد که نشــان از بهرهوری از
صنایع لبنی کشور است.
وی با انتقاد از دولت به دلیل عدم نظارت بر فروش
مواد اولیــه تولید فرآوردههای لبنــی گفت :نظارت
دولت فقط بر قیمت فرآوردههای لبنی اســت اما
نظارتی بر نرخ پتروشیمیها کارتنسازیها و حمل
و نقل ندارد؟

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

Food Industry Magazine

41

Food Industry Magazine

میراسالم تیموری درخصوص وضعیت ارز برگشتی
صنایع لبنی گفت :فعالین این بخش برای صادرات
محصوالت خود مشکلی برای برگشت ارز حاصل از
صادرات ندارند و تمام آن را به کشور بر میگردانند.
تیموری گفت :در حالیکه دولت میگویند افزایش
سه برابری قیمت بنزین تاثیری در سایر محصوالت
ندارد اما باید توجه داشت که حمل و نقل در صنایع
مختلف بویژه در صنایع لبنی تاثیرگذار است.
رئیس انجمن صنایــع فرآوردههــای لبنی ایران
گفت :بعد از آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره
قیمت محصوالت لبنی ،هیچ کدام از  ۱۴قلم اصلی
که مشــمول قیمتگذاری هســتند افزایش قیمت
نداشتند و اگر شرکتی قیمت خود را باال برده ،تخلف
کرده است.
میر اســام تیموری درباره افزایش قیمت یکی از
محصــوالت لبنی معروف ،تصریح کرد :بهتر اســت
اسمی از شرکتها برده نشود چون اخالقا و عرفا اجازه
قضاوت نداریم .اما یک قاعده کلی وجود دارد که ۱۴
قلم اصلی محصوالت لبنی مشــمول قیمتگذاری
هستند که  ۷۵درصد سبد محصوالت لبنی را تشکیل
میدهند .این محصوالت مجوزی برای افزایش قیمت
ندارند و معتقد هســتیم همه واحدها این قیمتها
را رعایــت میکنند .بنابراین اگر برخــی از واحدها
قیمتهای مصوب را رعایت نمیکنند ،حاکمیت باید
به این مسئله رسیدگی کند.
وی افزود :درباره ســایر اقالم لبنــی نیز آییننامه
قیمتگذاری وجود دارد کــه اگر واحدی خالف آن
قیمتهای خود را افزایش دهد ،تخلف صورت گرفته
است.
تیموری بــا بیان اینکه دولت قیمت شــیر خام را
 ۲۳۹۰تومان تعیین کرده اما قیمت در بازار  ۲۶۰۰تا
 ۲۷۰۰تومان است ،حاشیه سود واحدهای صنعتی را
زیر دو درصد عنوان کرد.
به گفته وی ۷۰ ،درصد قیمــت محصوالت لبنی
متاثر از قیمت شــیر خام و  ۱۲تا  ۱۵درصد متاثر از
قیمت بستهبندی است که در این مورد پتروشیمیها
محصوالت خود را به قیمت جهانــی به کارخانهها
عرضه میکنند.
حسین چمنی مشــاور انجمن صنایع لبنی نیز در
این مراســم اظهار کرد :صنایع لبنی ایران بهترین
تکنولوژی را در دنیا برخوردار هســتند و کشورهای

پیشــرفته تکنولوژی متفاوتی با ایران ندارند .وی با
اشاره به ورود هیئتی از صنایع لبنی فرانسه به ایران
جهت بازاریابی محصوالت خود ،وقتی با نمایشــگاه
کوچکی از محصوالت لبنی کشورمان مواجه شدند ،
اعالم داشتند که از نظر تنوع محصوالت لبنی ایران
از کشوری مانند فرانسه جلوتر است و این امر برایشان
دور از تصور بود
وی افزود :محصوالت و فرآوردهای لبنی در بخش
صادرات صنایع غذایی کشور هستند همچنین  ۱۴تا
 ۱۵میلیون ظرفیت فرآوری شیر خام را دارند.
چمنی ادامه داد :صنایع لبنی در واقع کشنده صنایع
پایین دست خود مانند دامداریها و تولیدکنندگان
علوفه هستند و باعث رونق این بخش شدهاند.
مشاور انجمن صنفی صنایع لبنی تصریح کرد :در
مواردی که صنایع لبنی مجبور به افزایش قیمتهای
خود میشود با توجه به شرایط تورمی حاکم بر جامعه
و تغییر متغیرهای اقتصادی افزایش قیمت نیز امری
اجتنابناپذیر اســت .چمنی تاکید کرد  ۸۰درصد
هزینه تمام شده فرآوردهای لبنی و شیر خام تشکیل
میدهد و در صورتی که مــواد اولیه تولید با قیمت
پایینتری به دســت مصرفکنندگان برسد امکان
عرضه محصول با قیمت پایینتری نیز وجود خواهد
داشت .وی ادامه داد :صنایع لبنی به دنبال افزایش
قیمت محصوالت خود نیســتند اما برای همراهی با
مردم و عدم افزایش قیمتها دولت نیز باید بخشی از
هزینهها را به دوش بکشد و به تنهایی نباید از صنایع
لبنی انتظار داشت.
مشــاور انجمن صنایع لبنی هم آمارهایی درباره
تولید شیر در کشــور و جهان داد و گفت :تولید کل
شیرخام در دنیا  ۸۴۳میلیون تن است و  ۷۵میلیون
تن هم صادرات انجام میشود .این نشان میدهد که
تمرکز دولتها به افزایش تولید برای باال بردن سرانه
تولید داخلشان است.
وی به اهمیت شیر اشــاره کرد و گفت ۸۰ :درصد
زنان باالی پنجاه سال کشــور و  ۳۰درصد زنان زیر
 ۵۰سال دچار پوکی استخوان هستند و  ۲میلیون نفر
ساالنه در معرض شکستگی قرار دارند که  ۵۳هزار
نفر آنها از لگن خاصره دچار شکستگی میشوند که
یا میمیرند یا تا آخر عمر زمینگیر میشوند.
وی گفت :شیر در دنیا کاملترین غذا است و هیچ
جایگزینی ندارد .کلسیم آن را از هیچ غذای دیگری

نمیتوان به دست آورد.
وی همچنین به ســرانه پایین شیر خام در کشور
اشاره کرد و گفت :در خوشبینانهترین حالت سرانه
 ۸۰کیلو در سال است که باید حداقل  ۲۷۰کیلوگرم
باشد.
در ادامه این نشست ،محمد فربد عضو هیأت مدیره
انجمن صنایع لبنی با اشاره به اینکه ظرفیت صنایع
لبنی کشور بیش از دو برابر است اما اکنون با ظرفیت
 ۵۰درصد کار م 
ی کند ،گفت :واحدهایی که پس از
اجرای هدفمندی یارانهها تعطیل شدند بیشترشان
تکمحصولی بودند و به همین خاطر در معرض خطر
قرار داشــتند و االن هم اینها امکان بقا ندارند چون
شیر یارانهای از مدار خارج شده و آنها تعطیل شدهاند  .
وی به آماری اشاره کرد و گفت :واحدهایی که کمتر
از  ۲۵۰تن شــیر در روز دریافت میکنند ،در خطر
تعطیلی هستند.
در این نشست ،عنوان شــد که با افزایشهایی که
اخیرا ً در قیمت نهادههای مرتبط با صنعت شیر رخ
میدهد ،چارهای برای این صنعت نگذاشته که آنها
هم قیمت را افزایش دهند ،اما این هم گفته شد که
فعال برنامهای برای افزایش تولید تا پایان سال نیست،
مگر اینکه اتفاقات جدیدی در اقتصاد کشــور و این
صنعت رخ بدهد.
همچنین گفته شــد که قیمت شیرخام مصوب ۲
هزار و  ۳۹۰تومان اســت اما صنایع لبنی به قیمت
 ۲۶۰۰تا  ۲۷۰۰تومان خریداری میکنند.
در این نشست به آمار تولید شیرخام اشاره شد که
طبق مرکز آمار  ۶٫۸میلیون تن است اما وزارت جهاد
آمار  ۱۰میلیون تن را اعالم میکند .همچنین مطرح
شد که متوسط سود شرکتهای لبنی در بورس در
 ۶ماهه نخست  ۱٫۲درصدبوده و پیشبینی کردند
که در آمار  ۹ماهه این رقم  ۵۰درصد کاهش خواهد
یافت .در این جلسه مطرح شد که صادرات لبنیات
به عراق ادامه دارد و آنها تنها واردات ماست و دوغ را
ممنوع کردهاند و برای برخی کاالها هم تعرفه بستند.
در پایان این نشست مشاور انجمن صنایع لبنی از
برگزاری همایش صنایع لبنی با محوریت چشم انداز
صنعت لبنیــات در اقتصاد ملی ،نظام قیمت گذاری
در زنجیره لبنیات و آسیب شناسی سرانه مصرف در
۷بهمن ماه ســال جاری در مرکز همایش های بین
امللی صدا و سیما خبر داد.

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

بهمن ماه 98

شماره  16دوره جدید ()121

خبـر

بازدید دکتر محمد رضا شان ه ساز  ،رئیس سازمان غذا
و دارو از کارخانه شیرین عسل
رئیس سازمان غذا و دارو نیز که برای بررسی
واحدهای تولید کیک ،کلوچه ،شیرینی و شکالت به
تبریز سفر کرده بود در گفتوگو با خبرنگاران اظهار
داشت :سالمت خطوط تولیدی کیک و کلوچه در
تبریز و آذربایجان شرقی بررسی شد و مردم نگران
سالمت محصوالت غذایی نباشند.
محمدرضا شانه ساز با اشاره به اینکه موضوع پیدا
شــدن قرصهای نامتعارف و خطرناک در کیکها
در دســت بررسی اســت ،گفت :این اقدام امنیتی
بوده و برای ضربه زدن به اقتصاد ملی و تولید داخل
انجامشده است درحالیکه امکان ندارد این قرصها
تغییر شکل و رنگ ندهند.
این اقدام برای ضربه زدن به اقتصاد ملی و تولید
داخل انجام شده است
وی افزود :احتمال اینکــه در واحدهای تولیدی
این اتفاق افتاده باشد و قرص جاسازی کرده باشند،
بســیار بعید اســت چراکه اگر این اتفاق میافتاد
قرصها تغییر شکل و رنگ میدادند.
شانه ساز ادامه داد :در بازدید از کارخانه شیرین
عسل و سایر کارخانه های آذربایجان شرقی و تبریز
میبینیم که تولیــد از ابتدا یعنی از زمانی که ماده
اولیه وارد شرکت میشــود تا انتها یعنی زمانی که
پخت و بستهبندی و توزیع انجام میشود همه تحت
نظارت جدی پرسنل و دوربینهایی که درحالیکه
مانیتورینگ هستند قرار دارد و امکان این اقدام در
داخل کارخانه وجود ندارد.
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به دیده شدن
اجســام خارجی مانند قرص در کیک ،شکالت یا
محصوالت دیگر گفت :از نگاه ما به عنوان کارشناس
این حوزه غیرممکن است که این اتفاق در کارخانه،
خط تولید یا حین توزیع رخ داده باشد.
محمد رضا شانه ساز در بازدید از کارخانه شیرین
عسل در گفتوگو با خبرنگاران در تشریح این خبر
اظهار کرد :شــرایط مختلف تولید یک محصول از
زمان وارد شــدن مواد اولیه تا پخت و بسته بندی
کامال با دوربینها بسیار کنترل شده و توسط افراد
و دوربینها نظارت و پایش میشوند.
وی اضافه کرد :از نظر داروشناســی محال است
که اجسام خارجی مانند قرص در دمای  ۲۵۰درجه
به مدت  ۱۵دقیقه پخته شوند و هیچ اتفاقی نیفتد.
Magazine
 Foodاز تروریسم
Industryبخشی
اقداماتی
وی تاکید کرد :چنین
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اقتصادی هستند؛ چرا که بخش زیادی از صادرات
غیرنفتی ما وابسته به صنعت غذا بوده و بسیاری از
محصوالت ما در کشــورهای همسایه و کشورهای
مرز شناخته شده است.
رئیس ســازمان غذا و دارو با بیان اینکه صنعت
غذا از نظر صادرات غیر نفتی و اشتغالزایی اهمیت
زیادی برای کشور ما دارد ،گفت :نظارت و کیفیت
محصوالت غذایی سالم در هر کشوری به ویژه در
کشــور ما اهمیت ویژهای داشته و در بعد صادرات
هم بخش مهمی از صادرات غیر نفتی ما را تشکیل
میدهد.
وی ،افزودن اجسام خارجی مانند قرص در کیک
و کلوچ ه را شیطنت جدیدی عنوان کرد که به ذهن
دشمنان رسیده اســت و افزود :معتقد هستم این
تالشــی مذبوحانه بوده و از ملت و هم وطنانمان
خواهش میکنم که با خرید تولیدات ایرانی در این
زمینه صنعتگران ما را یاری کنند تا هم بتوانند در
زمینه اشتغال و هم در تســعه صادرات غیر نفتی
ادامهFood
Industry
حرکت رو به جلوی Magazine
دهند.
خودشان را
شانه ساز گفت :در بخش دارو و اقالمی که توزیع
بسیار منظم و بســتهای دارد ،هرگز شاهد چنین
اتفاقی نیستیم ،چرا که محل تولید ،توزیع و عرضه
چنین محصوالتی کامال شــناخته شــده بوده و با
توجه به کدها و شــمارههای ردیابی درج شده بر
روی محصوالت هر اتفاقی در زنجیره تامین توزیع
و عرضه رخ دهد ،برای مســئوالن و دستگاههای

نظارتی در ســازمان غذا و دارو قابل رصد و ردیابی
است .وی خاطر نشان کرد :با توجه به گستردگی
صنعت غذا هنوز نتوانستهایم زنجیره تامین را ایجاد
کنیم ،البته بسیاری از شرکتهای بزرگ سیستم
توزیع دارند ،اما این عمومیت نداشته و ممکن است
رصد محصول در برخی عمده فروشیها به آسانی
انجام نشود.
رئیس ســازمان غذا و دارو با بیــان اینکه تمام
نمونهها را در آزمایشگاه سازمان غذا و دارو وزارت
بهداشت آزمایش کردهایم ،گفت :این داروها بیشتر
از داروهای  OTCمانند استامینوفنها و در برخی
موارد آنتی بیوتیکها مانند مترونیدازول و هیوسین
هســتند و هیچ گزارشــی از وجود قرص برنج یا
ترامادول در کیک نداشتیم.
وی متذکر شــد :مردم توجهی به شــبکههای
مجازی نکنند ،قطعا اینها خودشــان بخشــی از
جریان ایجاد رعب و وحشــت و آســیب رسانی به
پیکره شرکتهای ما از بعد اقتصادی هستند.
وی بیان کرد :مردم توجهی به این موارد خالف
واقعی که در شــبکههای خارجی بــه آنها داده
میشــود ،نکنند و مطمئن باشند نظارتهای ما با
دقت و وسواس و با تجهیزات کامل چه از بعد نیروی
انسانی و چه در زنجیره تامین به طور کامل ،اعمال
میشود ،این حرکات شــیطنتهای بچه گانهای
هســتند که میخواهند چهره درخشان صنعت ما
را مخدوش کنند.
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دبیر انجمن شیرینی و شکالت:

«پروژه قرص» مصرف کیک را  ۳۰درصد کاهش داد

شکالت با اشاره به کاهش مصرف کیک در کشور
گفت :با توجه به آگاهی مردم بعید به نظر می رسد
که ایــن پدیده عواقب دراز مــدت بر روی مصرف
شیرینی و شکالت و کیک در کشور داشته باشد.
وی اظهار داشت :طبیعی است که در حال حاضر
مردم از مصرف کیک خود داری می کنند اما این
مسائله به مرور برطرف خواهد شد و این اطمینان
میان مردم ایجاد می شود که امکان قرار دادن قرص
در فرآیند تولید و عرضه وجود ندارد.
کیک و شیرینی را از فروشگاه های معتبری
خریداری کنید
مغازه ای گفت :این پدیده باعث شــده است که
مصرف کیک در کشــور  ۱۰تا  ۳۰درصد کاهش
یابد؛ این رویداد بیشتر در روستا ها رخ داد و مردم
این محصوالت را از فروشــگاه های ناشــناس و نا

معتبر خریداری کرده بودند .وی تاکید کرد که در
صورتی که مردم انواع کیک و شــیرینی و شکالت
را از فروشــگاههای معتبر خریداری کنند مطمئن
باشند این حوادث روی نخواهد داد .وی در ارتباط
با میزان صادرات شیرینی و شکالت در سال جاری
اظهار داشــت :گمرک در  ۴ماه ماه گذشــته آمار
جدیدی درباره میزان صادرات ،صنایع تولید کننده
شیرینی ،شکالت و بیسکوئیت ارائه نداده است اما
پیش بینی می شــود که میزان صادرات در سال
جاری از صادرات  800میلیون دالری سال گذشته
کمتر نباشد .این مقام صنفی گفت :در صورتی که
این پدیده بعد وسیعتری داشت و فروکش نمیکرد
به طور قطع روی صادرات نیز اثر می گذاشت اما با
حضور به موقع دستگاه های نظارتی و امنیتی این
موضوع برطرف شد.

گروه صنایع غذایی درنا در خصوص مسائل مربوط به کیک های
حاوی قرص اطالعیه ای صادر کرد.
همراه همیشگی درنا سالم
شــرکت درنا به عنوان یک تولیــد کننده قدیمی و بــا کیفیت،
الزم میدانــد در خصوص قرص گــذاری توضیحاتــی را خدمتتان
عرض کند .با توجــه به اینکه موضوع قرص گــذاری در کیک
ها مدت هاســت که ذهن مــا تولیدکنندگان و شــما مصرف
کنندگان عزیز را درگیــر کرده ،همانطور که قبــا نیز از طرف
مجموعه درنا و ســایر ارگانهای نظارتی عنوان شــد ،امکان قرص
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ماجرای کیک های آلوده به قرص از زبان قدیمی ترین
تولید کننده کیک ایران ( صنایع غذایی درنا )

گذاری در شــرکت های تولیــدی و همچنین پخش آنهــا وجود ندارد
و ایــن کار جز ضرر دســتاوردی هم برای ایشــان نخواهد داشــت.
ما به عنوان یک تولیدکننده قدیمی که بیش از ۵۰ســال در کنار
شــما و خانواده تان بوده ایم و دغدغه سالمتی شما دغدغه امروز
ماست به شما این اطمینان را میدهیم ،در صورتی که از محصوالت
و برندهای شناخته شــده و از فروشــگاه ها و اماکن معتبر خرید
کنید ،با هیچ گونه مشکلی در محصوالت کیک و بیسکویت مواجه
نخواهید شد.
همراه و دوستدار همیشگی شما ُدرنا … ُدر ُدر ُدر ُدرنا
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دبیر انجمن شــیرینی و شکالت با بیان اینکه
پروژه قرار دادن قرص میان کیک اثرات منفی روی
صنایع داشته است گفت :این پدیده مصرف کیک
در کشور را  ۱۰تا  ۳۰کاهش داده است.
جمشــید مغازهای دبیر انجمــن صنفی صنایع
بیسکویت ،شیرینی و شکالت در خصوص آخرین
وضعیت پدیده پیدا شدن قرص در کیک اظهار کرد:
این موضوع مســئله ای امنیتی است و ارتباطی به
بخش تولید و توزیــع این محصوالت ندارند ما این
موضوع را به نیرو های امنیتی سپردیم تا مشخص
شــود چه جریابی ،اشــخاصی یا باندی به دنبال
تخریب صنعت غذا و شــیرینی و شــکالت کشور
بودند .وی افزود :این واهمه وجود داشــت که این
دست اقدامات به صنایع غذایی دیگر نیز نفوذ پیدا
کند و صنایع غذایی کشور را فلج کند اما در حال
حاضر گزارش جدیــدی نداریم و موضوع فروکش
کرده است و تنها در شبکه های اجتماعی به صورت
شوخی به آن پرداخته می شود.
عوامل قرار دادن قــرص در کیک ها هنوز
شناسایی نشده است
دبیر انجمن صنفی صنایع بیســکویت ،شیرینی
و شکالت ادامه داد :بر اساس پیگیری های انجام
شــده هنوز عوامل اصلی این رویداد شناساســی
نشده اند.
وی تصریح کــرد :با وجود اینکــه این پدیده در
صنعت شیرینی و شکالت فروکش کرده اما اثرات
خود را بر روی این صنعت گذاشته است.
دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت ،شیرینی و
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حمایت از صنایع غذایی ،ورود به بازارهای جهانی

توسعه روابط سیاسی با کشورهای مختلف
جهان که در دولت یازدهم آغاز شد باعث سهولت
در تامین مــواد اولیه و ورود به بازار رقابتی شــده
است .صنعت غذا در ایران خصوصی ترین صنعت
است و دولت باید نقش خود را در این زمینه کاهش
دهد و اختیارات بیشتری در تولید و اداره بنگاههای
اقتصادی برای بخش خصوصی قائل شــود چرا که
هر چه بخش خصوصی نقش بیشتری داشته باشد
صنعت موفقتر خواهد بود.
حمایــت از تولید داخلی و توجــه به صنعتگران
ایرانی از مهم ترین عوامل برای ایجاد اشتغال پایدار
و افزایش بهره وری داخلی اســت .کیفیت کاالی
ایرانی در مقایسه با کاالی کشورهای صنعتی تفاوت
چندانی ندارد و تالش برای افزایش دانش فنی در
صنعت بسته بندی عاملی برای از بین رفتن فاصله
های موجود می تواند باشد .برجام اثرات مثبتی در
بازار داخلــی و خارجی محصوالت و صنایع غذایی
داشته است به گونه ای که در زمان تحریم ها تولید
کنندگان برای تامین مواد اولیه مورد نیاز شان که
باید از خارج وارد می شــد با مشکالت عدیده ای
مواجه بودند در حالــی که پس از امضای برجام نه
تنها این مشکل برطرف شد بلکه دروازه بازارهای
جهانی به روی ما باز شــد و اکنون قدرت انتخاب
بیشتری داریم این عامل سبب شد تا رقابت در بازار
افزایش پیدا کند.
با پیوســتن ایران به ســازمان تجــارت جهانی
( )WTOو به وجود آمدن رقابت بیشــتر باید به
مسئله توجه کرد که صنایع وابسته به مواد غذایی
همچون صنعت بسته بندی شرایط خوبی ندارد و
کاالی تولیدی آنها از نظر رقابت در بازارها جهانی

کیفیت مناسب ندارند .این مســئله فقط به بسته
بندی بر نمی گردد و بســیاری از حوزه ها شرایط
مشابه دارند .از این رو شــاید پیوستن به سازمان
تجارت جهانی اتفاق خوبی نباشد .همچنین الزمه
افزایش رقابت حتما پیوســتن به این نهاد نیست.
میتوان کاالی خوب تولیــد کرد و از طریق توزیع
مناسب با رقبا رقابت نمود.
یکی از مشــکالت این صنعت کمبود نقدینگی
برای اصالح زیرســاخت ها و خرید دستگاه های
بسته بندی نوین می باشد.
صنعت غذا نیازمند اصالح ساختارها و ماشینآالت
بستهبندی مدرن اســت و رفع این مشکالت هم،
سرمایهگذاریهای ســنگین میخواهد که بدون
کمک بانکها مقدور نیست .بانک ها برای حمایت از
تولید باید تسهیالت را با احتساب تعرفه های تولید
در اختیار صنعت غذا بگذارند نه اینکه تعرفه تولید
مواد غذایی را مانند دیگر صنایع ببینند.
باید از بنگاه هــای زودبــازده و تولیدکنندگان
کوچک حمایت کنیم و به آنها اهمیت دهیم .جدی

گرفتن چنین نهادهایی باعث ارتقا جایگاه ایران در
منطقه خواهد شد.
با باز شــدن دروازههــای واردات بــه روی بازار
کشورمان بر اســاس قوانین تجارت جهانی ،عرصه
برای رقابت برای تولیدکنندگان داخلی تنگ تر می
شود و محصوالت خارجی با توجه به رنگ و لعاب،
کیفیت باال و صرفه اقتصــادی برای مصرفکننده
مورد استقبال بیشتری است.
بنابرایــن تولیدکنندگان داخلی مــا باید هر چه
بیشتر بر کیفیت تولیدات خود بیفزایند و هزینههای
تولید خود را کاهش دهند تا عــاوه بر حضور در
بازارهای جهانی مردم کشــورمان نیز از تولیدات
داخلی حمایت کنند.
دکتر مهدی کریمی تفرشــی رئیس هیات
مدیره خانه صنعت ،معدن وتجارت جوانان
تهران ،رئیس هیات مدیــره تعاونی تولید
کنندگان محصوالت غذایی کشور

دکتر شهریار دبیریان به ریاست کمیته فنی متناظر
 ISO/TC34/SC5انتخاب شد
دکتر شهریار دبیریان به ریاست کمیته فنی متناظر  ISO/TC34/SC5شیر و فراورده های آن انتخاب شد .به گزارش
ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،بر اساس اعالم رسمی روابط عمومی انجمن مدیریت کیفیت ایران؛ در طی برگزاری انتخابات
دوره ای تعیین ریاست کمیته فنی متناظر ISO/TC34/SC5؛ دکتر شهریار دبیریان عضو هیات مدیره انجمن مدیریت
کیفیت ایران و مدیر تضمین کیفیت شرکت پگاه موفق به کسب افتخاری دیگر در حوزه توانمندی های علمی و پژوهشی گردید.
به نحوی کــه در این انتخابات اکثر قریب به اتفاق اعضاء کمیته با عنایت به ســوابق علمی و پژوهشــی و نقش ایشــان در
پیشبرد تدوین اســتاندارد ها و همکاری های سالهای متمادی با حوزه های مختلف ســازمان ملی استاندارد با رای مثبت به
ایشان توانمندیهای ایشان در توسعه شــاخص های عملکردی و استاندارد سازی فعالیت های علمی و پژوهشی و صنعتی را
Foodهگذاری نمودند.
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دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر:

تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی به واردات شکر برای
 ۱۵۰نفر رانت ایجاد کرده است!

Food Industry Magazine

کیلوگرم و انواع قند  ۱۵کیلوگرم است ضمن اینکه این
آمار مربوط به سال  ۹۶است و ما اطمینان داریم که
در حال حاضر میزان مصرف کمتر شده است .دانایی
توضیح داد :حتی اگر مجموع قند و شــکر مصرفی
خانوار را  ۲۴کیلوگرم در نظر بگیریم ســهم هر نفر
شش کیلوگرم میشود بنابراین نیاز کشور به مصرف
مستقیم شــکر بین  ۴۸۰تا  ۵۰۰هزار تن است .وی
ادامه داد :به عبارتی از مجموع  ۲.۲میلیون تن شکر
وارداتی ۱.۷ ،میلیون تن آن در صنوف و صنایع مصرف
میشــود که عمده آن نیز از کشــور صادر میشود.
بنابراین در این میان  ۱۰۰تا  ۱۵۰نفر از رانت ایجاد
شده نفع میبرند نه مردم و مصرف کنندگان نهایی.
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی از واردات شــکر به
زودی اتفاق نمیافتد
دانایی با اشاره به اینکه در صورت حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی از واردات شــکر ،راهکارهای مختلفی برای
کنترل بــازار آن وجود دارد ،گفت :بــه عنوان مثال
میتوان شکر را به صورت مستقیم عرضه کرد یا اینکه
آن را در بسته بندیهای مختلف ارائه نمود .اما مساله
اینجاست که در حال حاضر شکر اثر چندانی در سبد
هزینه خانوار ندارد .هم اکنون نرخ مصوب آن ۴,۰۵۰
تومان است و پیش بینی میشود در صورت حذف ارز
 ۴۲۰۰تومانی و تبدیل آن به ارز نیمایی قیمت شکر به
 ۴۸۰۰تا  ۴,۹۰۰تومان برسد .وی با بیان اینکه قیمت
شکر شهریور هر سال بعد از اعالم نرخ خرید تضمینی
چغندر قند و دستمزد تعیین میشود و تا شهریور سال
آینده ثابت میماند ،اضافه کرد :باید این نکته را متذکر
شوم که با توجه به شرایط جامعه و قدرت خرید مردم
این اتفاق بزودی رخ نمیدهد و حداقل تا قبل از عید
شاهد چنین اتفاقی نخواهیم بود.
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دانایی دبیر سندیکای قند و شکر با بیان اینکه
شکر جزو کاالهایی است که از مالیات ارزش افزوده
معاف بوده است ،افزود :حدود سه هفته قبل مجلس
تصمیم به اصالح این قانون گرفت و قرار بود شکر را
هم از لیست این کاالها خارج کنند .که همین مساله
باعث شد قیمت شــکر در بازار بین  ۱۰تا  ۱۵درصد
افزایش یابد ما بعد از گرانی کاال بالفاصله وارد ماجرا
شدیم و با پیگیریهایی که قائم مقام وزیر صنعت در
امور بازرگانی انجام داد و مذاکراتی که با کمیسیون
اقتصادی مجلس صورت گرفت این طرح از دســتور
کار مجلس خارج شد و همین مساله باعث افت قیمت
شکر شــد اما هنوز قیمت با نرخ مصوب مقدار کمی
فاصله دارد که پیش بینی میکنیم این گپ قیمتی
نیز طی روزهای آینده از بین برود.وی با اشاره به اینکه
االن فصل کم مصرف شکر و مصرف این کاال از نیمه
بهمن و اســفندماه باال میرود ،گفت :در حال حاضر
نیاز کشور به شکر ماهی حدود  ۱۵۰تا  ۱۶۰هزار تن
و در ایام پرمصرف حدود  ۲۰۰هزارتن اســت.دانایی
اضافه کرد :با این حال به دلیل هیجانی که بازار دارد
ما طی ماههای اخیر بین  ۱۹۰تا  ۲۰۰هزارتن شکر را
ماهیانه به بازار عرضه کرده ایم تا مشکلی بوجود نیاید.
این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان
خود وضعیت ذخایر شکر را بسیار مطلوب توصیف کرد
و گفت :به دلیل تأخیری که سال گذشته در واردات
رخ داد و باعث نابسامانی بازار شد امسال به موقع برای
این کار اقدام کردیم.دانایی با بیان اینکه تاکنون ۹۰۰
هزارتن شکر ثبت سفارش شده است ،افزود :در مدت
مشابه سال گذشته میزان ثبت سفارشها صفر بود و
ما اواخر اسفند اقدام به این کار کردیم.
شکرهای هندی وارد کشور میشوند
وی ادامه داد :برای  ۳۰۰هزارتن از شکرهای ثبت
سفارش شــده تخصیص ارز صورت گرفته و امیدوار
هستیم که این میزان به تدریج وارد کشور شود ضمن
اینکه حدود  ۲۰۰تا  ۲۵۰هزارتن ثبت سفارش دیگر
نیز انجام خواهد شد که امیدواریم همه این محصوالت
تا آخر سال وارد کشور شوند .دانایی با بیان اینکه این
میزان واردات برای تأمین نیاز بازار داخلی به شکر تا
پایان تابستان  ۹۹است ،افزود :طی یکی دو روز آینده
اولین محموله شکرهای وارداتی وارد کشور میشود
و همه این واردات از هند انجام میگیرد .وی با اشاره
به ذخایر استراتژیک کشور نیز گفت :شرکت بازرگانی
دولتی ایران حدود  ۵۰۰هزارتن شــکر را برای این

منظور وارد کرده است.دانایی ادامه داد :تمام مصرف
کنندگان حقیقــی و حقوقی که شــکر میخواهند
میتوانند درخواست خود را به سازمان صنعت و معدن
استانها یا شرکتهای غله هر استان ارائه کنند آنها
نیز لیست را تحویل ما میدهند و ما نیز از کارخانجات
میخواهیم که شکر مورد نیاز آنها را تحویل دهند.
میزان تولید چغندرقند بهاره از پیش بینی
بخش خصوصی هم کمتر شد
دبیر انجمن قند و شــکر کشور در بخش دیگری از
سخنان خود با اشاره به اینکه مقدار تولید چغندر قند
در کشور برای اولین بار حتی از میزان پیش بینی شده
توسط بخش خصوصی نیز کمتر شده است ،گفت :ما
پیش بینی میکردیم میــزان تولید بین  ۳میلیون و
 ۸۰۰هزار تن تا  ۳میلیون و  ۹۰۰هزار تن باشد اما در
نهایت حدود  ۳.۲میلیون تن چغندر بهاره در کشور
تولید شد که با احتســاب تولید حدود  ۷۰۰هزار تن
چغندر پاییزه مجموع تولید به  ۳.۹میلیون تن میرسد.
دانایی دلیل کاهش تولید چغندر قند را کاهش عملکرد
در هکتار عنوان کرد و ادامه داد :اواخر سال گذشته و
اوایل امسال بارندگیهای شدید باعث ایجاد مشکالتی
در کشت و در نهایت کاهش تناژ محصول شد امسال
عملکرد در واحد ســطح به کمتر از  ۵۰تن در هکتار
کاهش یافت.وی اضافه کرد :امسال  ۵۰۰هزار تن شکر
از نیشکر نیز در کشور تولید میشود که تا کنون ۱۰۰
هزار تن از آن تولید شده و حدود  ۴۰۰هزار تن دیگر
تولید خواهد شــد و انشاءا… با خشک شدن زمین
بعد از بارندگیهای اخیر ،طی امروز و فردا برداشت آن
مجددا ً آغاز خواهد شد.
تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی به واردات شــکر
برای  ۱۵۰نفر رانت ایجاد کرده است!
دانایی با اشــاره به مباحث مطرح شــده مبنی بر
احتمال حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی از شــکر ،گفت :ما
از این مساله استقبال میکنیم چرا که اختصاص ارز
 ۴۲۰۰تومانی برای واردات شکر منجر به ایجاد رانت
برای عدهای محدود شده است .وی اضافه کرد :عمده
شکر وارداتی با ارز  ۴۲۰۰تومانی تبدیل به محصوالت
دیگر و از کشور صادر میشود .بنابراین مصرف کننده
نفع چندانی از این مساله نمیبرد ضمن اینکه به دلیل
ارزان بودن شکر وارداتی با ارز دولتی ،انگیزه قاچاق
این محصول به کشورهای همسایه زیاد میشود .دبیر
انجمن قند و شکر کشــور گفت :بر اساس آمار بانک
مرکزی میزان شــکر مصرفی یک خانواده  ۴نفره ۸
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کاهش تعرفه
واردات روغن خوراکی
پرطرفدار در هند
هند تعرفه واردات روغن پالم خام و تصفیه شده از کشورهای جنوب شرقی آسیا را
بنا به درخواست صادرکنندگان ،کاهش داد.
کاهش تعرفه بــه واردات باالتر روغن پالــم در ماههای آینده از ســوی هند که
بزرگترین خریدار این روغن خوراکی در جهان اســت ،منجر خواهد شد و اختالف
قیمت بین روغن پالم با روغنهای دیگر مانند آفتابگردان و سویا در این کشور را کمتر
خواهد کرد .واردات باالتر ممکن اســت از قیمتهای روغن پالم مالزیایی که در سال
میالدی گذشته  ۴۴درصد رشد داشت ،حمایت کند.
تعرفه هند روی واردات روغن پالم خام از  ۴۰به  ۳۷.۵درصد و روی روغن تصفیه شده
از  ۵۰به  ۴۵درصد کاهش پیدا کرد.این تصمیم شــامل تمامی واردات روغن پالم به هند
میشود که عمدتا از اندونزی و مالزی انجام میگیرد که از اعضای گروه  ASEANهستند.
مصرف
واردات هند  ۷۰درصد از
Foodروغن خوراکی این کشور را تامین میکند که باالتر از  ۴۴درصد در
Industry Magazine
سال مالی  ۲۰۰۱-۲۰۰۲است .روغن پالم دو سوم از حدود  ۱۵میلیون تن واردات روغن خوراکی هند را
تشکیل میدهد .واردات روغن پالم به هند در نوامبر ۲۰۱۹سه درصد نسبت به نوامبر سال  ۲۰۱۸کاهش پیدا کرده
و به پایینترین حد در  ۱۷ماه گذشته رسیده بود.مالزی و اندونزی که بزرگترین تولیدکنندگان روغن پالم جهان
هستند ،خواستار کاهش تعرفه واردات هند برای پایین بردن سطح ذخایرشان بودند.بر اساس گزارش رویترز،
تعرفه واردات روغن آفتابگردان و سویا تغییر پیدا نکرد که ممکن است واردات روغن پالم را جذابتر کند.
هند روغن سویا را عمدتا از آرژانتین و برزیل و روغن آفتابگردان را از اوکراین و روسیه وارد میکند.
Food Industry Magazine
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کشاورزی آمریکا
هماندازه اقتصاد اندونزی!
تولید ناخالص داخلی کشاورزی آمریکا بیش از یک تریلیون دالر در سال است.
به گزارش بیزینس اینسایدر ،جنگ تجاری بین آمریکا و چین باعث شده است
تا اسم بخش کشاورزی آمریکا بیش از پیش شنیده شود .مهم ترین تعهد چین
در فاز نخست توافق تجاری نیزافزایش خرید محصوالت کشاورزی آمریکا بوده
است .در ادامه با حقایقی جالب از این بخش آشنا میشوید:
 -۱بخش کشاورزی آمریکا ساالنه  ۱.۰۵۳تریلیون دالر به اقتصاد آمریکا اضافه
می کند .اگر کشاورزی آمریکا را یک کشــور در نظر بگیریم اندازه آن از اندازه
اقتصاد اندونزی بیشتر و تنها کمی کوچکتر از اندازه اقتصاد مکزیک می شود!
 -۲سهم بخش کشــاورزی از بازار کار آمریکا تنها  ۱.۳درصد ( اشتغال زایی
برای  ۲.۶میلیون نفر) است که پایینترین سهم اشتغال زایی در بین بخش های
مختلف محسوب میشــود .اکنون دو میلیون مزرعه در آمریکا وجود دارد که
بسیاری از آن ها به صورت مکانیزه اداره می شود .سهم بخش کشاورزی از نیروی
کار آمریکا در سال  ۱۸۷۰میالدی  ۷۰درصد بوده است.
 -۳چین بزرگ ترین خریدار محصوالت کشاورزی از آمریکا و سویا نیز مهم
ترین محصوالت وارداتی کشاورزی آن از امریکا است به گونه ای که این کشور
تنها در سال گذشته  ۲۳.۸میلیارد دالر سویا از امریکا وارد کرده است.
 -۴ســاالنه  ۵۰هزار فرصت شغلی توسط این بخش ایجاد میشود اما نیروی
کار ماهر کافی برای اســتخدام وجود ندارد و در نتیجه کشاورزی یکی از رشته

های جذب کننده مهاجر در آمریکا به شــمار میرود .یک فرد خبره در اقتصاد
کشاورزی می تواند ساالنه  ۱۰۵هزار دالر در امریکا درآمد داشته باشد.
 -۵به زودی این امکان وجود خواهد داشت که مصرفکنندگان آمریکایی از
طریق اسکن کد درج شده روی محصوالت کشاورزی به اطالعات کلیدی نظیر
محل تولید ،استفاده شدن یا نشدن از سموم مختلف در تولید محصول و تاریخ
تولید محصول دست پیدا کنند.
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چین تحت توافق تجاری فاز یک قرار است میزان خرید محصوالت کشاورزی
از آمریکا را افزایش دهد ،اما رســاندن این خرید به سطح مورد انتظار آمریکا
مشکلســاز خواهد بود .به گزارش سیانبیسی ،چین تحت توافق تجاری فاز
یک قرار اســت میزان خرید محصوالت کشــاورزی از آمریکا را افزایش دهد،
اما رســاندن این خرید به ســطح مورد انتظار آمریکا مشکلساز خواهد بود و
تحلیلگران میگویند چین تنها در حالتی این کار را خواهد کرد که شــرایط
بازار آن را تضمین کند .دبرا المز ،مدیر اجرایی مرکز تجارت آسیا ،میگوید :این
میزان خرید ،دیوانهوار است و بازارها را در سطح جهانی به هم میریزد .مقیاس
و سرعت این افزایش خرید مشکلساز خواهد بود.
او در مصاحبه با سیانبیســی گفت :من شرط میبندم که حتی در
صورتی که به توافق هم برســیم دوباره خیلی زود به همین نقطه
بازخواهیم گشت ،چراکه توانایی چین برای انطباق واقعی با این
خریدها محدود میباشد.
تحت توافق تجــاری فاز اول با چیــن ،ترامپ اصرار
دارد کــه خیلی زود چینیهــا  ۵۰میلیارد دالر از
محصوالت کشــاورزی آمریکا خواهند خرید.
المز میگوید :چینیها بسیار محتاطانه در
مورد میزان خریدهای کشاورزی خود

صحبت کردند و گفتند طبق شــرایط بازار و محدودیتهای ســازمان تجارت
جهانی خرید خواهند کرد .به عبارت دیگر اگر شرایط بازار مساعد نباشد و بازار
نتواند این میزان را پشتیبانی کند ،آنها بسیار کمتر از سطح هدف تعیین شده
خرید خواهند کرد.
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چین باید حجم زیادی محصول کشاورزی از آمریکا خریداری کند

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

بهمن ماه 98

ا خبـا ر
آمار  ۴۵روزه اجرای
طرح تشدید بازرسی
اعالم شد؛ تشکیل
پرونده برای  ۷۱هزار
و  ۱۱۱متخلف صنفی
آمار بازرسیهای انجام گرفته توسط بازرسان سازمان حمایت ،صنعت،
معدن و تجارت استانها و همچنین بازرسی اصناف در  ۴۵روز از اجرای
طرح تشدید بازار بعد از اصالح قیمت بنزین در سطح کشور منتشر شد.
به گزارش صنعت غذا و کشــاورزی (اگروفودنیوز)؛ به نقل از وزارت
صمت ،در یک هفته گذشته مجموعاً  ۱۴۷هزار و  ۶۸۵مورد بازرسی در
سطح کشور در بخش عرضه انجام شده است.
در همین راستا برای  ۱۱هزار و  ۲۸۲متخلف صنفی پرونده تشکیل
و برای رســیدگی به تعزیرات حکومتی هر یک از استان ها ارسال شده
است.
بنا بــر این گزارش در طول این مدت بازرســان ســازمان حمایت و
بازرسان ســازمان های صنعت ،معدن و تجارت اســتان ها ۹۱ ،هزار و
 ۳۲۸مورد بازرســی انجام داده و برای  ۷هــزار و  ۷۴۳واحد صنفی و
خدماتی گزارش تخلف به ارزش بیــش از  ۲۶۲میلیارد و  ۴۵میلیون
ریال صادر کرده اند.
همچنین در این  ۷روز کاری آمار بازرسی های اتاق اصناف در سطح
کشور  ۵۶هزار و  ۳۵۷مورد اعالم شده که موجب تشکیل پروند تخلف
برای  ۳هزار و  ۵۴۳واحــد صنفی با ارزش ریالی بالغ بر  ۳۲۰میلیارد و
 ۳۹۹میلیون ریال شده است.
در مجموع طی  ۴۵روز از اجرای طرح تشدید بازرسی در سطح کشور
بعد از اصالح قیمت بنزین ،بازرسان ســازمان حمایت و سازمان های
صمت استان ها و همچنین بازرســان اصناف با  ۹۶۱هزار و  ۴۲مورد
بازرســی برای  ۷۱هزار و  ۱۱۱متخلف به ارزش  ۲هزار و  ۶۴۶میلیارد
و  ۱۹۲میلیون ریال تشکیل پرونده داده و مراتب را جهت بررسی های
بعدی به تعزیرات حکومتی ارجاع نموده اند.
شــایان ذکر اســت؛ همزمان با تغییر نرخ بنزین در کشــور و در
قیمت انواع کاال و خدمات در سطح
راســتای جلوگیری از افزایش
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عرضه ،طرح تشــدید بازرسی با همکاری ســازمان حمایت مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان ،بازرســی سازمان های صمت استان ها،
بازرســی اصناف و همچنین تعزیرات حکومتی در حال اجراست و با
هرگونه تخلف گرانفروشــی ،احتکار و امتناع از عرضه به طور جدی
برخورد می شود.
گفتنی است؛ آمار بازرسی های انجام گرفته به صورت روزانه منتشر
می شود و همچنین مردم عزیز کشورمان در صورت برخورد با هرگونه
تخلف صنفی به ویژه در حوزه گرانفروشــی ،احتکار و امتناع از عرضه
می توانند شکایات خود را به  ۴روش حضوری ،تلفن  ،۱۲۴سامانه ثبت
شکایت  ۱۲۴و آپلیکیشن آپ به اطالع مراجع نظارتی جهت بررسیهای
الزم برسانند.

مدیر شبکه
آزمایشگاهی
فناوریهای راهبردی
معاونت علمی :اقبال
بخش خصوصی به
صنعت آزمایشگاهی
افزایش یافته است
مدیر شــبکه آزمایشــگاهی فناوریهای راهبردی معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری از افزایش سهم قابل توجه بخش خصوصی در
شبکه آزمایشگاهی کشور خبر داد.
به گزارش پایــگاه خبری صنعت غذا و کشــاورزی (اگروفودنیوز) به
نقل از معاونت علمی وفناوری ریاســت جمهوری ،شبکه آزمایشگاهی
فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ابتدا
فعالیت خود را با عضوگیری از مراکز و سازمانهای دولتی آغاز کرد و در
طی این سالها توانست تعداد اعضای خود را افزایش دهد.
«رضا اســدیفرد»مدیر شبکه آزمایشــگاهی فناوریهای راهبردی
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری با بیان اینکه حضور بخش
خصوصی در شــبکه یکی از اتفاقات خوب چند ســال اخیر در حوزه
آزمایشگاهی اســت ،بیان کرد :این موضوع نشان دهنده عملکرد رو به
رشد شرکتها و آزمایشگاههای خصوصی است.
وی با تاکید براینکه ،اینکار حضــور بخش خصوصی میتواند حوزه
آزمایشگاهی کشور را توسعه دهد ،افزود :به همین دلیل تالش میکنیم
حضور بخش خصوصی در این حوزه را پررنگتر کنیم.
Foodتصریح کرد :تا کنون بیش از  ۵۵۰مجموعه آزمایشگاهی
 Industryفر
Magazineاســدی
عضو شــبکه شــدهاند که بیش از  ۱۲هزار دســتگاه خود را در شبکه
آزمایشگاهی فناوری های راهبردی به اشتراک گذاشتهاند.
وی با بیان اینکه ،این آزمایشگاهها در حال حاضر نزدیک به  ۵۲هزار
آزمون ارائه میکنند ،گفت :در طول یک سال گذشته ۲ ،میلیون و ۲۰۰
هزار خدمت توسط این مراکز به طیف وسیعی از مشتریان از جمله بخش
دانشگاهی و صنعت ارائه شده است.
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تفاهم سازمان
استاندارد و سازمان
دامپزشکی بر سر
آزمایشگاه مرجع

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت :در حال حاضر  ۱۳۰شرکت
بســته بندی تخم مرغ در طرح ملی ارتقاء سالمت و کیفیت تخم مرغ
مشارکت می کنند.
به گزارش صنعت غذا و کشــاورزی (اگروفودنیوز)؛ به نقل از وزارت

میری گفت :بنابر آمار  ۸ماهه گمرک  ۱۳۲تن و  ۷۵۳کیلو زعفران
به بازارهای هدف صادر شــد.غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی
زعفران در گفــت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشــاورزی گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ،درباره آخرین وضعیت بازار طالی
ســرخ اظهار کرد :هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو زعفران  ۶میلیون
و  ۳۰۰هزار تومان و حداکثر  ۹میلیون و  ۵۰۰هزار تومان اســت.وی
افزود :با توجه به تعادل عرضه و تقاضا ،نوسان چندانی در بازار طالی
سرخ وجود ندارد که اگر اتفاق خاصی در این حوزه نیفتد ،روند فعلی
ادامه خواهد داشت.میری درباره آخرین وضعیت صادرات طالی سرخ
بیان کرد :بنابر آمار  ۸ماهه گمرک  ۱۳۲تــن و  ۷۵۳کیلو زعفران به
بازارهای هدف صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۱۳درصد
افت داشته اســت.نایب رئیس شــورای ملی زعفران با اشاره به اینکه
صادرات زعفران در حال انجام است ،گفت :با توجه به سخت گیریهای
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رئیس سازمان
دامپزشکی خبر داد :
مشارکت  ۱۳۰شرکت
در طرح ملی ارتقا
سالمت تخم مرغ

نایب رئیس شورای
ملی زعفران :صادرات
زعفران به بیش
از  ۱۳۲تن رسید/
حداکثر نرخ هر کیلو
طالی سرخ  ۹میلیون
و  ۵۰۰هزار تومان
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مدیر دفتر ارزیابی کیفیت کاالهای صادراتی و وارداتی ســازمان ملی
استاندارد ایران ،از انعقاد تفاهمنامهای بین سازمان ملی استاندارد و سازمان
دامپزشکی کشور خبر داد .تقی تقیپور در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :در
پی اجرای این تفاهمنامه ،تیمهای مشترکی بین سازمان ملی استاندارد
و سازمان دامپزشکی کشور تشکیل شده تا برای کاالهای وارداتی که به
تایید استاندارد از سوی هر دو مرجع نیاز دارند ،از این به بعد فقط یک بار
نمونهبرداری و یک بار آزمون انجام شود و نتیجه مورد قبول هر دو دستگاه
قرار بگیرد .وی افزود :پیش از انعقاد این تفاهمنامه یک بار سازمان ملی
استاندارد نمونهبرداری و آزمایش را انجام میداد ،سپس صاحب کاال به
دامپزشــکی مراجعه میکرد و مجددا این فرآیند تایید استاندارد انجام
میشد .مدیر دفتر ارزیابی کیفیت کاالهای صادراتی و وارداتی سازمان
ملی استاندارد ایران با بیان اینکه روش قبلی باعث هدررفت زمان و باال
رفتن هزینه واردکننده شده بود ،اظهار کرد که این طرح حدود سه هفته
پیش نهایی شده و در حال حاضر اجرا میشود .به گفته وی ،سازمان ملی
استاندارد قبال با ســازمان غذا و دارو تفاهمنامه مشابهی داشته داشته و
اکنون با سازمان دامپزشکی هم این تفاهمنامه امضا شده که طبق آن برای
تایید استاندارد کاالهای وارداتی یک بار نمونهبرداری و یک بار آزمون انجام
میشود ،اما نتایج قابل تسری به هر دو دستگاه است.

جهاد کشــاورزی ،علیرضا رفیعی پور در بازدید از یکی از شرکتهای
صنایع تخم مرغ با اشــاره به این که طرح ملی ارتقا سالمت و کیفیت
تخم مرغ در سال  ۸۲کلید خورد ،اظهار کرد :در حال حاضر  ۱۳۰شرکت
بسته بندی تخم مرغ در این طرح ملی که در آن تمامی مراحل از مبدأ
پرورش مرغ تخمگذار تا مرحله عمــل آوری و مراکز عرضه مورد رصد
و بررسی قرار گیرد ،مشارکت دارند.رفیعی پور ادامه داد :در این طرح
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت بهداشت ،سازمان دامپزشکی و
اتحادیههای مرتبط با تخممرغ مسئولیت دارند.وی با اشاره به این که
تخم مرغ تنها پروتئین حیوانی است که میزان مصرف آن در سبد خانوار
اعم از روستایی و شهری باال است و همه از آن استفاده میکنند ،گفت:
این پروتئین ارزانترین و در دسترسترین پروتئین محسوب میشود
که باعث بروز بیماریهای گوارشی و بیماریهای خاص نمیشود.رئیس
سازمان دامپزشکی کشور با بیان این که عمر و ماندگاری تخم مرغ بدون
شناسنامه ،یک پنجم است ،گفت :در زمینه بازاررسانی تخم مرغ ،بسته
بندی ،عمل آوری و فرآوری رشد خوبی داشتهایم ،حدود  ۲۰درصد از
تخم مرغهای کشور دچار ضایعه هستند که باید مصرف صنعتی شوند.
رفیعی پور تاکید کرد :تخم مرغ منبعی از پروتئین است که در صورت
رعایت نشدن موارد بهداشتی به راحتی بیماریها را منتقل میکند و
محل مناسبی برای تکثیر میکروبها است.وی افزود :در  ۹ماهه سال
 ۲۷ ،۹۸هزار تن تخم مرغ به کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای
همسایه صادرات داشتیم که اگر کیفیت را باال ببریم در اوراسیا و آسیای
میانه هم بازار خواهیم داشت.
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بازگشت ارز ،صادرات زعفران از طریق کارتهای اجارهای و قاچاق در
حال انجام است.وی ادامه داد :با توجه به نوسان نرخ ارز ،مسائل سیاسی
و شرایط تحریم و صدور بخش نامههای خلق الساعه امکان پیش بینی
دقیق درباره آینده صادرات زعفران وجود ندارد ،اما برآوردها حاکی از آن
است که با کاهش سخت گیریهای بانک مرکزی ،جمع شدن کارتهای
اجارهای و پذیرفتن پیشنهادات صادرکنندگان از سوی بانک مرکزی طی
ماههای آتی با رشد صادرات در بازار مواجه خواهیم بود.
پیشنهادات صادرکنندگان به بانک مرکزی راهگشای رونق
صادرات زعفران
این مقام مسئول ،تهاتر ارز و صادرات زعفران به صورت خوداظهاری را
از جمله پیشنهادات صادرکنندگان به بانک مرکزی اعالم کرد و گفت:
در حال حاضر هر کیلو زعفران با نرخ  ۵۰۰تا  ۸۰۰دالر صادر میشود ،در
حالیکه تعرفه گمرکی  ۱۳۰۰دالر است ،از این رو مابه التفاوت آن با نرخ
صادرات زعفران تفاوت معناداری دارد.به گفته میری ،اگر صادرکنندگان
بتوانند به صورت خوداظهاری به بازارهای هدف زعفران صادر کنند ،از
این رو در برابر میزان ارزی که دریافت میکنند ،تســویه حساب دارند
که با این وجود مشکالت صادرکننده به حداقل ممکن میرسد .این در
حالی است که در شرایط فعلی ،بانک مرکزی صادرکننده را موظف کرده
که از  ۱۰۰درصد صادرات ۲۰ ،تا  ۳۰درصد واردات انجام دهد یا به وارد
کننده دهد و  ۵۰درصد مابقی را ارز بیاورد که امکان ورود ارز به کشور
وجود ندارد.نایب رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد :اگر صادرکنندگان
بخواهند ارز خریداری و به سامانه نیما بدهند به سبب اختالف چشمگیر
قیمت فروش با تعرفه گمرکی به ازای صادرات هر کیلو زعفران  ۲میلیون
تومان متضرر میشوند ،به همین خاطر باید ترتیباتی اتخاذ شود تا برای
تولید زعفران که به طور انحصاری در اختیار ماست ،مشکلی پیش نیاید.
وی در پایان درباره آخرین وضعیت تولید طالی سرخ تصریح کرد :وزارت
جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر باید آمار دقیق تولید را اعالم کند،
اما چندی پیش وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرده بود که امسال
تولید زعفران به مرز  ۵۰۰تن میرسد و حال با پایان فصل برداشت باید
منتظر اعالم آمار نهایی تولید ماند.

سازمان استاندارد
خبر داد :واردکنندگان
ذرتهای آلوده
باید هزینه امحا را
بپردازند
به گفته معاون ارزیابی و کیفیت اســتاندارد سازمان ملی استاندارد
ایران ،براساس تصمیم کمیسیون زیربنایی دولت؛ خود واردکنندگان
باید هزینه امحا محموله ذرتهای آلوده را بپردازند.
مســلم بیات در گفتوگو با ایســنا ،با بیان اینکه بــه دلیل وجود
حساسیت در بخش واردات مواد غذایی و احتمال آلودگی مواد غذایی
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در طول مســیر ،اســتاندارد این محصوالت در مبدا و مقصد کنترل
میشــود ،اظهار کرد :هیچ کدام از محمولههای وارداتی بدون گواهی
استاندارد به کشور وارد نشــده ،اما بعد از نمونهگیری در ایران برخی
از نمونهها مردود اعالم شــد ،که باعث شد مطالعات تخصصیتری در
این زمینه انجام شود.
وی با بیان اینکه هر محمولهای که در مطالعات تخصصی تشخیص
داده شد استاندارد نیست ،اجازه ورود به کشــور را پیدا نکرد ،گفت:
وظیفه ســازمان ملی اســتاندارد این اســت که انطباق با استاندارد
محصــول را تعیین کنــد ،اما تعییــن تکلیف دربــاره وضعیت فعلی
ذرتهای آلوده وظیفه این سازمان نیست.
این مقام مسئول در پاسخ به اینکه “آیا میتوان اطمینان حاصل کرد
که این ذرتها در مبدا آلوده نبوده؟” ،تصریح کرد :نحوه نمونهبرداری
از محصول خیلی مهم اســت ،همچنین با توجه به اینکه محموله سه
تا چهار ماه در کشتی است ممکن است در طول مسیر هم آلوده شده
باشد.
بیات در ادامه در پاســخ به اینکه “این احتمال مطرح نیســت که
واردکننده از ابتدا از آلوده بودن محمولهها اطالع داشــته؟” ،تصریح
کرد :این ســوال نیازمند قضاوت اســت و از من نخواهید که قضاوت
کنم.
وی همچنین در پاسخ به اینکه “آیا شکایت واردکنندگان ذرتهای
آلوده از سازمان ملی استاندارد نشــاندهنده وجود ضعف در قوانین
نیست” ،گفت :خسارتی باالتر از اینکه واردکننده مجوز ورود محموله
خود را به کشور دریافت نکرده ،میلیاردها تومان خسارت دیده و هزینه
امحای محموله آلوده نیز به عهده خود واردکننده است ،وجود ندارد.
به گفته معاون ارزیابی و کیفیت اســتاندارد سازمان ملی استاندارد
ایران ،براساس تصمیم کمیسیون زیربنایی دولت ،خود واردکنندگان
باید هزینه امحا این محموله را بپردازند.
بیات با تاکید بر اینکه ســازمان ملی اســتاندارد مرجع پاسخگویی
به اینکه چــرا تاکنون وضعیت ذرتهای آلوده تعیین تکلیف نشــده
نیست ،گفت :احتماالً واردکنندگان به دنبال این بودند که بتوانند به
یک شکلی محموله ذرتهای آلوده را اصالح یا به کشور وارد کنند ،به
همین دلیل تاکنون اقدامی برای امحای آن انجام ندادند.
وی افزود :در پاسخ به اینکه چرا این افراد از سازمان ملی استاندارد
شکایت کردند ،هم میتوان گفت که طبیعی است هر کسی که بازی
را میبازد ،به هر وسیلهای مستمسک میشود تا تغییری ایجاد کند؛
اما خوشــبختانه مرجع قضایی تاکنون تصمیمات منطقی در این باره
گرفته و سازمان ملی استاندارد نیز اجازه ورود این محصوالت به کشور
را صادر نکرده است.
به گزارش ایسنا ،ســال  ۱۳۹۵حدود  ۱۲۰هزار تن ذرت وارد بندر
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شــد که با انجام آزمایشهای متعدد از سوی سازمان ملی
امام (ره)
استاندارد ،وجود سم آفالتوکســین باال در این محموله اثبات شده و
گواهی انطباق برای این محموله صادر نشد.
به دنبال آن  ۱۲مرداد ماه امسال رئیس سازمان ملی استاندارد ایران
اعالم کرد که “رئیسجمهوری دستور توقف واردات ذرتهای آلوده به
کشور و برخورد قضایی با متخلفان را صادر کرده و تکلیف کرده است
که اگر این محموله مرجوع نشود ،باید امحا شود”.
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ترخیص  ۷۷هزار تن
برنج به جریان افتاد

رئیس انجمن
پرورش دهندگان
قارچ خوراکی :تولید
روزانه قارچ به ۴۵۰
تن رسید /قیمت هر
کیلو قارچ  ۱۲هزار
تومان
رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی گفت :هم اکنون تولید
روزانه قارچ در کشور به  ۴۵۰تن رسیده است.
محمد حسن افشار رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در
گفتوگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه
خبرنــگاران جوان ،از بهبود وضعیت تولید قارچ در کشــور خبر داد و
گفت :بنابر پیشبینیهای صورت گرفته با خنک شدن هوا تولید روزانه
قارچ در سراسر کشور به  ۴۵۰تن رسیده است.
او افزود :علیرغم افزایش تولید ،قیمت قارچ در بازار بهبود پیدا کرده
به طوری که هم اکنون هر کیلو قارچ به طور عمده با نرخ  ۱۲هزار تومان
به فروش میرســد که بنابر قیمت تمام شده ،قارچ کاران از زیاندهی
خارج شدند.
رئیس انجمن پرورش دهندگان قــارچ خوراکی ادامه داد :باتوجه به
شرایط کنونی تقاضا ،پیشبینی میشود که تولید روزانه قارچ تا پایان
سال به رقمی حدود  ۶۰۰تن در روز برسد.
افشار با اشــاره به اینکه ناآرامیهای عراق بر بازار داخل تأثیر سویی
داشت ،بیان کرد :باتوجه به آنکه تولید نسبت به تقاضا فزونی دارد ،اما
متأسفانه ناآرامیهای اخیر عراق و بسته شدن مرز مهران بر روی بازار
داخل تأثیر بسزایی داشــت چراکه عمده قارچ تولیدی ما به این بازار
صادر میشود.
ضرورت صادرات سالیانه حداقل  ۵۰هزار تن قارچ به بازارهای
هدف
این مقام مســئول درباره آخرین وضعیت صادرات قارچ ،گفت :هم
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با رفع موانع واردات برنج و لغو ممنوعیت ترخیص آن از گمرکات در
حال حاضر  ۷۷هزار تن برنج در جریان ترخیص قرار دارد.
به گزارش ایسنا ،برنج از جمله کاالهای اساسی بود که در سال جاری
واردات و ترخیص آن در دورهای با ممنوعیت مواجه شــد،تا این که
بعد از رایزنیهای صورت گرفته و مکاتبات با دستگاههای ذیربط و از
سوی درخواستی که انجمن وارد کنندگان برنج درباره تامین و نیاز بازار
برای برنجهای خارجی داشت این ممنوعیتها برداشته شد و ترخیص
این کاال تحت شــرایط و ضوابط خاصی در دستور کار قرار گرفت و در
روزهای گذشته گمرک ایران اعالم کرد ترخیص برنجهای وارداتی آغاز
شده اســت .آن چه که در تازهترین اعالم ارونقی -معاون فنی و امور
گمرکی گمرک ایران -دیده میشــود این است که در حال حاضر ۷۷
هزار تن برنج به گمرک اظهار شده و تشریفات آن به طور سیستمی در
حال انجام است و روزانه بین  ۵تا  ۱۰هزار تن برنج ترخیص میشود.
اما ماجرای ممنوعیت و در ادامه لغو ترخیص برنجهای وارداتی از این
قرار بود که در مرداد ماه سال جاری ممنوعیت واردات برنج به گمرک
اعالم میشــود و این در حالی بود که در آن زمــان با توجه به این که
واردکنندگان کاالی خود را به گمرک اظهار کرده و تشریفات کمرگی
را طی کرده بودند مکاتبات متعددی از ســوی گمرک و صاحبان کاال
برای ترخیص موقت و حتی قطعی این کاالها انجام میشــود ،چرا که
حتی پروانه گمرکی را هم دریافت کرده بودند و مشــکلی در ترخیص
وجود نداشت.با این وجود در دهم شهریور ماه ستاد تنظم بازار اعالم
میکند برنجهای که شرکت بازرگانی دولتی وارد کرده باید ترخیص
شود ،چراکه این کاال جزو ذخایر راهبردی است و با نظارت ستاد تنظیم
بازار توزیع میشــود ،براین اســاس گمرک اقدام میکند و برنجهای
وارداتی بازرگانی دولتی ترخیص میشود.اما بعد از پیگیریهای که از
سوی گمرک و دستگاههای ذیربط انجام شد ،در  ۲۴شهریور ماه بود
که بقیه واردکنندگان توانستند برنجها را از گمرک ترخیص کند ولی
مجوز توزیع آن را نداشــتند و ترخیص آنها با دو تعهد به ستاد تنظیم
بازار و شرکت بازرگانی خارجی انجام شد مبنی بر این که کاال را فقط
ترخیص کرده و توزیع نکند.
ماجرا تا جای پیش رفت که در اول آذر ماه ممنوعیت ترخیص برنج
برداشته میشــود و با ابالغ این موضوع به گمرک صاحبان برنجهای
وارداتی میتوانســتند کاالی خود را غیر مشروط و به صورت قطعی
از گمرک خارج کند تا این که در روزهای گذشــته ترخیص برنجهای
وارداتی به صورت رسمی آغاز شد.

آن طور که معاون فنی و امور گمرکی ایران گفته از ابتدای امســال
حدود یک میلیون و  ۸۳هزار تن برنج وارد شده که  ۵۶هزار تن آن در
گمرک شــهید رجایی و  ۱۹هزار تن دیگر در چابهار و سایر بنادر قرار
داشته است.
اما مشکلی که در رابطه با ترخیص برنج در مدت اخیر داشت بخشی
از آن مربوط به یکی از مجوزهای قانونــی از نظر فیزیکی بود که بعد
از توافقات انجام شده بین دســتگاههای ذیربط برطرف شد و براین
اساس ترخیص آغاز و در روزهای گذشته مشکلی در این رابطه از سوی
گمرکات اعالم نشده است.
این در حالی است که به گفته معاون گمرک ،تا  ۱۶آذر ماه  ۸۲هزار
تن برنج موجودی انبارها بوده که به گمرک اظهار شده بود و در همین
زمان بخش دیگر از برنجهای وارداتی هنوز اظهار نشده بودند که بعد از
رفع ممنوعیت  ۷۷هزار تن آن در جریان ترخیص قرار دارد.
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اکنون صادرات قارچ از شلمچه و مرزهای دیگر در حال انجام است ،اما
بسته شدن مرز مهران در کنار ایجاد چند واحد پرورش قارچ در اربیل
عراق و از دست دادن این بازار مشکالت متعددی را برای صادرکنندگان
ایجاد کرده اســت که امیدواریم تمهیداتی برای رفع این بحران به کار
گرفته شود.او با تأکید بر ضرورت صادرات سالیانه حداقل  ۳۰تا  ۵۰هزار
تن قارچ به بازارهای هدف ،افزود :اگرچه در شــرایط فعلی صادرات به
صورت دست و پا گریخته به کشورهای همسایه و حوزه خلیجفارس در
حال انجام است ،اما بهترین بازار صادراتی ایران ،عراق به شمار میرود
که حدود  ۵۰درصد صادرات به این کشــور انجام میشود که به دلیل
ناآرامیهای اخیر با افت صادرات مواجــه بودیم.رئیس انجمن پرورش
دهندگان قارچ خوراکی مجموع صادرات قارچ در  ۶ماه نخست سال را
 ۷هزار تن اعالم کرد و گفت :با رفع مشکالت عراق ،پیشبینی میشود
که تا پایان سال مجموع صادرات قارچ به بازارهای هدف به  ۲۰هزار تن
برسد.افشــار در پایان تصریح کرد :باتوجه به خنک شدن هوا و گرایش
بیشتر به مصرف قارچ به سبب کم شدن سبزی ،پیشبینی میشود که
قیمت قارچ تا حدودی در بازار افزایش یابد.

تولید ماهانه ۸۵
هزار تن تخم مرغ در
کشور /تعادل قیمت
تخم مرغ در بازار
ادامه دارد
ترکاشوند گفت :ماهانه  ۸۵هزار تن تخم مرغ در کشور تولید میشود
که  ۵هزار تن از این میزان مازاد بر نیاز داخل است.
رضا ترکاشــوند مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن در گفت و گو با
خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران
جوان ،از تعادل قیمت تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت :هم اکنون هر
کیلو تخم مرغ درب مرغداری مطابق با نرخ مصوب ســتاد تنظیم بازار
عرضه میشود.
مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن افزود :اتحادیه مرغداران با سازمان
میادین میوه و ترهبار تفاهم نامهای منعقد کرده مبنی بر آنکه اگر هر شانه
تخم مرغ به باالی  ۱۸هزار تومان برای مصرف کننده رسید اتحادیه با
نرخ مصوب  ۷هزار و  ۷۴۰تومان تخم مرغ در اتحادیه میادین به منظور
تنظیم بازار قرار میدهد که با وجود گذشت  ۲هفته از این تفاهم نامه
تقاضایی نداشتیم که این امر بیانگر تعادل قیمت در بازار است .ترکاشوند
درباره آینده بازار تخم مرغ گفت :با توجه به شرایط مساعد تولید و عدم
حذف گلههای باالی  ۹۰هفته تا پایان بهمن پیش بینی میشــود که
روند فعلی قیمت در بازار ادامه یابد .این مقام مسئول با اشاره به اینکه
صادرات طبق روال معمول و مدیریت شــده در حال انجام است ،بیان
کرد :علی رغم شرایط مساعد تولید اتحادیه بر صادرات نظارت خاصی
Food Industry Magazine

52

شماره  16دوره جدید ()121

خبـر

دارد تا بازار داخل دچار مشکل نشود.
مجموع صادرات تخم مرغ به  ۲۱هزار تن رسید
او مجموع صادرات تخم مرغ از ابتدای ســال تا کنــون  ۲۱هزار تن
اعالم کرد و گفت :هم اکنون به طور متوسط روزانه  ۱۰۰تن تخم مرغ
به بازارهای هدف صادر میشود .مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن با
اشاره به اینکه کمبودی در تولید تخم مرغ وجود ندارد بیان کرد :بنابر
آمار ماهانه  ۸۵هزار تن تخم مرغ در کشور تولید میشود که با احتساب
مصرف داخل  ۵هزار تن از این میزان مازاد بر نیاز کشور است که باید به
بازارهای هدف صادر شود.وی با اشاره به اینکه بازار نهادههای دامی در
آرامش به سر میبرد ،اظهار کرد :چند ماهی است که مرغداران در تامین
نهادههای مورد نیاز با مشــکل خاصی مواجه نیستند و همواره ذرت و
کنجاله مورد نیاز با نرخهای مصوب از بازار خریداری میکنند .ترکاشوند
در پایان با اشاره به اینکه فروش تخم مرغ با نرخ باال در خرده فروشیها
به اتحادیه ارتباطی ندارد تصریح کرد :عرضه تخم مرغ با نرخهای متفاوت
در بازار خرده فروشی میتواند متاثر از عوامل مختلف همچون عرضه،
بسته بندی به شکلهای مختلف اعم از مقوایی تلقی و ...باشد که این امر
کامال بدیهی است و همواره برای جلوگیری از سودجویی عوامل واسطه
دستگاههای ذیربط باید بر بازار نظارت داشته باشند.

ذوالفقاری :استان
تهران قابلیت تامین
عسل ایران را دارد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت :استان تهران با دارا
بودن حدود  ۵۰هزار هکتار باغ و یک میلیون هکتار مرتع ،میتواند نقش
اساسی در تولید عسل ایران داشته باشد.
کریم ذوالفقاری در نخستین جشنواره فرآوردههای عسل شهرستان
دماوند که با حضور مسئوالن کشوری و شهرستانی در سالن اجتماعات
جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار شد ،اظهار داشت :استان تهران
یک و دو دهم درصد اراضی کشاورزی کشــور را در اختیار دارد و هم
اکنون شش درصد از تولید کشور در تهران انجام می شود.
وی با بیان اینکه کشاورزی تهران تنها صنعتی و خدماتی نیست ،افزود:
هم اکنون استان تهران بیش از اســتان های دیگر همچون آذربایجان
Food Industry
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کرمانشاه تولید محصوالت کشــاورزی دارد این درحالی است
غربی و
که میزان اراضی ما یک دهم اراضی برخی از استان ها است اما یکی از
مشکالت پیشروی این استان ،تغییر کاربری اراضی کشاورزی است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد :طی  ۴۰سال گذشته اراضی استان
تهران بسیار ارزشــمند و میزان آن  ۲۸۰هزارهکتار بود که امروز این
میزان به  ۱۸۷هزارهکتار رسیده است و این نشان می دهد حدود ۹۰
هزار هکتار و تقریبا یک سوم اراضی استان تغییر کاربری داده شده است.
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه قانون حفظ
کاربری اراضی باید اصالح و بازنگری شــود چراکه باز دارنده نیست،
خاطرنشان کرد :شهرستان دماوند در این زمینه بیش از دیگر شهرستان
های استان تهران با این مهم مواجه است.ذوالفقاری گفت :در طی کل
سال  ۹۶در استان تهران یکهزار مورد قلع و غم داشتیم که این میزان
در سال جاری تاکنون  ۵هزار مورد که از این میزان دوهزار و  ۵۰۰مورد
آن در شهرستان دماوند بوده است؛ برخورد با این گونه ساخت و سازها
حرکت مطلوبی نیست زیرا ثروت ملی تخریب می شود ولی اصل این
حرکت برای جلوگیری از تغییر کاربری ها اســت.وی با بیان اینکه در
کنار اصالح قوانین با هدف حفظ کاربری اراضی کشاورزی ،تامین درآمد
کشاورز نیز باید مورد توجه قرار گیرد ،خاطرنشان کرد :باید دولت نیز
حمایت کند تا با افزایش بهره وری درآمد خوبی کسب شود و که البته
به میزان اعتبارات و اختصاص بخش یارانه نیز مربوط می شود؛ بخش
کشاورزی با تســهیالت ۱۸درصد سودآور نیست.این مقام مسئول در
ادامه با بیان اینکه تولید عســل در ایران قدمت هزارساله دارد ،گفت:
ایران با بیش از  ۸۵هزار تن رتبه سوم دنیا را در بحث تولید عسل دارد
که این مهم یک افتخار اســت.وی با بیان اینکه میزان تولید عسل در
سال گذشته در استان تهران بالغ بر  ۹۸۰تن بود و در سال جاری شاهد
افزایش  ۲۴درصدی در این زمینه بودیم ،خاطرنشان کرد :این میزان
در سال جاری به یک هزار و ۲۵۰تن رسید که  ۵۰درصد از تولید عسل
استان تهران در دماوند است و به سرعت در سایه تالش زنبورداران در
حال توسعه می باشد.ذوالفقاری بیان داشت :زنبورداری شغلی اشتغال
زا با هزینه پایین است و در بخش های مختلف نیز می توان فعالیت کرد
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مدیر دفتر ارزیابی کیفیت کاالهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی
اســتاندارد ایران ،گمرک و ســازمان اموال تملیکی را مسئول تعیین
تکلیف وضعیت ذرتهای آلوده اعالم کرد و گفت :هر مرجع ،رســانه
و فردی که معتقد اســت ممکن اســت این کاال ترخیص شده باشد،
میتواند از آن بازدید کند .وی همچنین درباره انتشار پیام صوتی مبنی
بر مرگ یک کودک بر اثر مصرف ذرت توضیح داد.سال  ۱۳۹۵حدود
 ۱۲۰هزار تن ذرت وارد بندر امام (ره) شــد که با انجام آزمایشهای
متعدد از سوی سازمان ملی استاندارد ،وجود سم آفالتوکسین باال در
این محموله اثبات شده و گواهی انطباق برای این محموله صادر نشد.
به دنبال آن  ۱۲مرداد ماه امسال رئیس سازمان ملی استاندارد ایران
اعالم کرد که “رئیسجمهوری دستور توقف واردات ذرتهای آلوده به
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گمرک و اموال
تملیکی “ذرتهای
آلوده” را تعیین
تکلیف کنند

کشور و برخورد قضایی با متخلفان را صادر کرده و تکلیف کرده است
که اگر این محموله مرجوع نشود ،باید امحا شود” .با این وجود در میانه
آبانماه شایعاتی درباره ورود این ذرتهای آلوده به کشور منتشر شد.
در این رابطه تقی تقیپــور -مدیر دفتر ارزیابــی کیفیت کاالهای
صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران -در گفتوگو با ایسنا،
در پاســخ به اینکه چرا این گندمهای آلوده تاکنون امحا نشــدهاند؟
اظهار کرد :سازمان ملی استاندارد فقط مسئول تعیین انطباق یا عدم
انطباق با اســتاندارد ملی جمهوری اســامی ایران است و اگر به هر
دلیلی کاالیی با استاندارد ملی جمهوری اسالمی ایران منطبق نباشد،
سازمان گواهی عدم انطباق آن را صادر میکند که یعنی آن کاال حق
ورود به کشور را ندارد.وی افزود :وضعیت ذرتهای آلوده باید از سوی
گمرک و سازمان امور تملیکی تعیین تکلیف شود و مشخص شود که
آیا محموله ذرتهای آلوده باید به کشــورهای مبدا مرجوع شــود یا
مجددا ً به کشور دیگری صادر شود یا به دلیل مشکالت زیست محیطی
امحا شود.این مقام مسئول در پاسخ به اینکه “چرا با وجود اینکه بیش
از سه سال از این موضوع گذشته تصمیمی در این رابطه گرفته نشده
است”؟ تصریح کرد :مرجع پاسخگویی به این سوال گمرک و سازمان
اموال تملیکی است.به گفته تقیپور ،واردکنندگان در همان سالهای
ابتدایی ورود محموله به کشور از سازمان ملی استاندارد شکایت کردند
و این سازمان با مراجعه به مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری براساس
استاندارد ملی ایران توضیحاتی ارائه کرده و رای دادگاه نیز تاکنون به
نفع این سازمان صادر شده اســت .وی در ادامه تاکید کرد که گواهی
عدم انطباق این کاال بر اساس استاندارد ملی ایران صادر شده و زمان
تدوین این استانداردها همه عناصر مرتبط با آن همچون تولیدکننده،
صادرکننده ،واردکننده ،مصرفکننده ،عناصر دانشگاهی ،ذینفعان و
خبرگان اعالم نظر میکنند و در نهایت به یک اتفاق نظر میرسند که
تبدیل به استاندارد ملی میشــود که بعد از ابالغ ،این استاندارد برای
همه الزماالجرا اســت .به گفته مدیر دفتر ارزیابــی کیفیت کاالهای
صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران ،هشت شرکت دولتی
و خصوصی محموله ذرتهای آلوده را به کشور وارد کردند.
ماجرای پیام صوتی درباره کودکی که بر اثر مصرف ذرت فوت
کرد چه بود؟!
وی در پاسخ به سوالی درباره یک پیام صوتی که در گذشته در فضای
مجازی منتشر شــده و در آن گفته شده بود که کودکی بر اثر مصرف
ذرت فوت کرده ،تاکید کرد که برای ورود هیچ کدام از ذرتهای آلوده
به کشور تاکنون مجوزی صادر نشده است.تقیپور با اشاره به دپوی این
محموله در بندر امام (ره) ،تصریح کرد :این محموله حدود  ۱۴۵هزار
تنی قابل پنهان کردن نیســت و هر مرجع ،رسانه و فردی که معتقد
است ممکن اســت گمرک این کاال را ترخیص کرده باشد ،میتواند از
آن بازدید کند.وی افزود :احتماال برخی از افرادی که با صدور گواهی
عدم انطباق این محموله نتوانستند کار خود را انجام دهند ،میخواهند
از این راه کســانی که جلوی آنها را گرفتند تخطئه کنند .مدیر دفتر
ارزیابی کیفیت کاالهای صادراتی و وارداتی ســازمان ملی استاندارد
ایران در پایان خاطرنشان کرد که طبق اعالم پژوهشگاههای سازمان
ملی استاندارد گروه  B1سم آفالتوکسین مستقیما در ابتال به سرطان
تاثیر دارد.
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کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت

بخوانیدوسالمباشید

یافته های
محققان هلندی

تاثیر رژیم غذایی مدیترانه ای
به حفظ عملکرد کلیه بعد از پیوند کلیه
مطالعه جدید نشان می دهد پیروی از رژیم غذایی
ســبک مدیترانه ای از عملکرد کلیه ها بعد از پیوند
کلیه حفاظت می کند.
پیوند کلیه روشی برای حفظ جان بیمار است ،اما به
گفته محققان ،معموالً در مدت  ۱۰سال بعد از پیوند،
در بیش از یک سوم دریافت کنندگان پیوند عملکرد
کلیه از کار میافتد.
محققان دانشگاه گرونیگن هلند در این مطالعه به
بررسی رژیم غذایی مدیترانه ای بر عملکرد کلیه افراد
دریافت کننده کلیه پرداختند .رژیم غذایی مدیترانه ای سرشار از ماهی ،میوه،
سبزیجات ،حبوبات ،مغزیجات آجیلی و روغن زیتون و مصرف بسیار کم لبنیات
و گوشت است.
در این مطالعه ،بیش از  ۶۰۰دریافت کننده پیوند کلیه پرسشنامهای در مورد
تغذیه شأن تکمیل کردند.

یافته های
محققان سوئدی

در طول  ۵ســال پیگیری وضعیت این افراد ،کلیه
بیش از  ۱۱۹بیمار از کار افتاد و  ۷۶نفر دچار نارسایی
کلیه شدند.
محققان در مورد میزان پیــروی این افراد از رژیم
غذایی مدیترانه ای امتیازی بر اساس عدد  ۹میدادند.
آنها دریافتند به ازای افزایــش هر  ۲نمره در پیروی
از رژیم غذایی مدیترانه ای توســط بیماران ،ریسک
کاهش عملکرد کلیه تا  ۲۹درصد و ریسک نارسایی
کلیه تا  ۳۲درصد کاهش یافته بود.
دکتر «آنتونیو گومز نتو» ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره میگوید« :شواهد
قبلی تأثیر فواید رژیم غذایی مدیترانه ای را بر ســامت قلب و عروق و کلیهها
نشان داده بود .در این مطالعه ،ما مشاهده کردیم دریافت کنندگان پیوند کلیه
که بیشترین پیروی را از رژیم غذایی مدیترانه ای داشتند کمتر با از بین رفتن
عملکرد کلیه پیوندی مواجه بودند».

نوشیدن قهوه به دوری از دیابت کمک می کند

محققان در مطالعه ای جدید دریافتند نوشــیدن قهوه می
تواند به کاهش ریســک ابتال بــه دیابت نوع۲
کمک کند.
مطالعه محققان نشــان میدهد شــیوه
آماده سازی قهوه در تأثیرات سالمت قهوه
نقش دارد.
تحقیق
تیم
سرپرســت
الندبر»،
«ریکارد
Food Industry Magazine
از دانشــگاه اوما ســوئد ،در این باره میگوید:
«نتایج ما نشان میدهد مصرف دانه قهوه برای
تهیه قهوه موســوم به قهوه تصفیه شده تأثیر
مثبتی بر کاهش ریســک ابتالء به دیابت
نوع ۲دارد .درحالیکه قهوه تهیه شده از
پودر قهوه موسوم به قهوه جوشیده چنین
فایدهای ندارد».
Food Industry Magazine
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محققان در پژوهشهای خود دریافتند افرادی که دو یا سه
فنجان قهوه تصفیه شده در روز مصرف میکردند در مقایسه
با افرادی که یک فنجان قهوه تصفیه شده در روز مینوشیدند
 ۶۰درصد کمتر با احتمال ابتالء به دیابت نوع ۲روبرو بودند.
مصرف قهوه جوشیده هیچ تأثیری بر ریسک ابتالء به دیابت
در این مطالعه نداشت.
به گفته محققان ،بسیاری از افراد به اشتباه فکر میکنند قهوه
فقط تأثیر منفی بر ســامت دارد چراکه مطالعات قبلی نشان
داده اند که قهوه جوشیده ریسک بیماریهای قلبی و عروقی
را به دلیل وجود دیترپن افزایش میدهد.
الندبر در این باره میگوید« :اما مطالعات ما نشان میدهد با
تصفیه قهوه ،ماده دیترپن آن از طریق تصفیه گرفته میشود.
در نتیجه برای سالمت مفید خواهد بود».
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یافته های

محققان سنگاپوری

تاثیر چای سبز در مقابله با بیماری سل

محققان دریافتند ترکیب موجود در چای سبز می تواند از رشد باکتری های
عامل بیماری سل جلوگیری نماید.
محققان دانشگاه فنی نانیانگ سنگاپور در آزمایشات خود
دریافتند که چگونه ترکیب موجود در چای سبز موسوم به
 )EGCG (epigallocatechin gallateمیتواند
از رشد باکتریهای عامل بیماری سل ممانعت کند.
ترکیب EGCGبــا پیوند با یک آنزیــم و تامین انرژی
بیولوژیکی برای فعالیت سلولی ،این کار را انجام میدهد.
این فرایند منجــر به اُفت انــرژی باکتری که برای
فرایندهای حیاتی ســلولی در جهت رشد و ثبات
نیاز دارد میشود.
«گرهاد گروبر» ،سرپرست تیم تحقیق ،در
این باره میگوید« :کشف ما در مورد توانایی

مطالعات

نشان می دهد

این ترکیب این امکان را فراهم میکند که داروهای جدیدی را برای مقابله با
این بیماری تنفسی ایجاد کنیم».
به گفته محققان ،ســلولها بــرای انجــام فرایندهای حیاتی شــان نظیر
تشــکیل دیواره ســلولی نیاز به انرژی دارند .آنها این انرژی را از
آنزیمی موسوم به ATP (Adenosine
 )triphosphateتامین میکنند.
بدون انرژی برای فعالیتهای ضروری
سلول ،ســلول توانایی و پایداری اش را از
دست میدهد و در نهایت می میرد .محققان
با آزمایش  ۲۰ترکیب متوجه شــدند تنها
 EGCGکه به مقدار زیادی در چای
ســبز وجود دارد ،میتوانــد موجب
کاهش ذخیره انرژی در سلولها شود.

رژیم غذایی کتوژنیک با بیماری آلزایمر مقابله می کند
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آسیب می رساند .در این مطالعه ،محققان مشاهده
کردند موش های دارای میزان پایین  ،SIRT۳با
نرخ بیشتر مرگ و میر و افزایش مرگ نورون های
بینابینی روبرو بودند.
همچنین مشاهده کردند موش های دارای میزان
پایین  SIRT۳که رژیم غذایی کتوژنیک داشتند،
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تحقیق جدید نشــان می دهــد رژیم غذایی کم
کربوهیدرات و پرچرب می تواند از طریق حفاظت از
نورون ها در مقابل مرگ در زمان پیشرفت بیماری
آلزایمر ،به مقابله با این بیماری کمک کند.
رژیم غذایی کتوژنیک ،اصطالحی است برای رژیم
غذایی حاوی میزان کم کربوهیدرات ها .طبق این
رژیم غذایی توصیه می شــود افراد بیشتر کالری
شان را از پروتئین و چربی بدســت آورند و کمتر
کربوهیدرات مصرف نمایند.
در اوایــل ابتال به بیماری آلزایمر ،مغز بواســطه
از دســت دادن نورون های بینابینی موســوم به
 GABAergicکه مسئول حفظ سایر نورون ها
از سیگنال دهی بیش از اندازه زیاد هستند ،بیش از
حد برانگیخته می شود.
از آنجائیکه نورون های بینابینی در مقایســه با
سایر نورون ها نیاز به انرژی بیشتری دارند ،در زمان
مقابله با پروتئین بتاآمیلوئید بیماری آلزایمر ،بیشتر
در معرض مرگ قرار می گیرند.
همچنین مشــخص شده اســت که بتاآمیلوئید
با تداخل در پروتئین حفظ کننــده عملکردهای
میتوکندری موســوم به  ،SIRT۳به میتوکندری

کمتر با احتمال مرگ روبرو بودند .این رژیم غذایی
موجب افزایش میزان  SIRT۳هم در موش ها شد.
به گفتــه محققان ،افزایش میــزان  SIRT۳از
طریق پیروی از رژیم غذایی کتوژنیک ممکن است
شیوه ای برای حفاظت از نورون های بینابینی و به
تاخیرانداختن روند پیشرفت بیماری آلزایمر باشد.
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خبـر

توسط محققان کشور محقق شد؛

طراحی بیوسنسوری برای تشخیص آنتی بیوتیک در صنعت غذایی
محققان موفق به طراحی بیوسنسوری بر پایه
کریستال مایع برای تشخیص تتراسایکلین (آنتی
بیوتیک ها) در صنعت غذا شدند.
دکتر اسماء وردیان مجری طرح پژوهشی «طراحی
بیوسنسور برپایه کریســتال مایع برای تشخیص
تتراسایکلین» گفت :مصرف بی رویه آنتی بیوتیک
ها در تولید محصوالت دامی و به طبع باقیمانده این
مواد در این محصوالت می تواند منجر به مقاومت
ی بیوتیکی ،واکنش های آلرژیک ،آسیب کبدی و
آنت 
دندانی در انسان شود که عالوه بر آن این مواد بدلیل
تخریب باکتری های مفید سبب کاهش کیفیت و
مقدار محصوالت تخمیری نیز می شود .عضو هیأت
علمی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی ادامه
داد :با توجه به تحریم های اقتصادی و وقتگیر بودن
روش های سنجش دستگاهی ،معرفی بیوسنسوری
جدید و بومی جهت سنجش باقیمانده آنتی بیوتیک
هــا در محصوالت غذایی در اولویــت های اجرایی
مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی قرار گرفت.
وی گفت :تشخیص سه گروه آنتی بیوتیک شامل
بتاالکتام ها ،تتراسایکلین ها و ســولفانامیدها در

شیر از اهمیت باالیی برخوردار است که برای اولین
بار در ایران از طریق طراحی بیوسنســوری بر پایه
کریستال مایع در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع
غذایی میســر شده اســت .وی اضافه کرد :کاربرد
تکنولوژی کریستال مایع و آپتامرها به عنوان آنتی

با حکم دبیرکل اتاق ایران

معاون استانها و تشکلهای اتاق ایران
منصوب شد

مظفــر علیخانــی با حکــم محمدرضا
رمضانی ،دبیرکل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی ایران ،معاون استانها و تشکلهای
اتاق ایران شد .به گزارش ماهنامه کارآفرینی و
صنعت غذا از اتاق بازرگانی ایران ،محمدرضا
رمضانی ،دبیرکل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی ایران طی حکمی مظفر علیخانی
را به عنوان معاون استانها و تشکلهای اتاق ایران منصوب کرد .در حکم
او آمده است« :ضمن تشــکر از زحمات جنابعالی در سمت معاونت فنی و
بازرگانی ،بــا عنایت به تعهد و تجارب ارزندهتان ،بــه موجب این حکم به
عنوان «معاون استانها و تشکلها» منصوب میشوید .امید است با اتکال
به خداوند متعال و با همکاری و تعامل معاونین و مدیران اتاق ایران ،بیش
از پیش موفق باشید ».مظفر علیخانی پیش از این در سمت معاونت فنی
و بازرگانی اتاق ایران فعالیت داشت .در ســاختار جدید اداری اتاق ایران،
معاونت تشــکلها و معاونت استانها ،ادغام شــدهاند و معاونت جدیدی
Food Industry Magazine
تشکیل شده است که مظفر علیخانی اداره آن را بر عهده خواهد داشت.
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بادی های سنتزی در طراحی بیوسنسورها در جهان
برای تشخیص های بسیار حساس مورد استفاده قرار
می گیرند و نمونه تهیه شده در این موسسه دارای
مزیت حساسیت باال ،سادگی عمل و قابلیت حمل
آسان می باشد.

مهدی کاظم نژاد “سرپرست معاونت توسعه
صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی”
این وزارت جهاد کشاورزی شد
عباس کشاورز ،سرپرست وزارت
جهاد کشاورزی ایران در حکمی “مهدی
کاظم نژاد” را به ســمت “سرپرســت
معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب
و کارهای کشــاورزی” ایــن وزارتخانه
منصوب کرد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت
غذا به نقل از وزارت جهاد کشــاورزی
Food Industry Magazine
عباس کشاورز ،سرپرست وزارت جهاد
کشــاورزی در حکمی “دکتر مهدی کاظم نژاد” را به ســمت “سرپرست
معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی” منصوب کرد.
در بخشــی از این حکم آمده است :مقتضی است با هماهنگی واحدهای
ذی ربط نسبت به ساماندهی بخش فرآوری محصوالت کشاورزی و توسعه
اشتغال در بخش کشاورزی اقدام فرمایید.
گفتنی است پیش از این علی اکبر مهرفرد ،عهده دار این سمت در وزارت
جهاد کشاورزی بود.
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عضو انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران:

زنگ خطر کاهش

سرانه مصرف لبنیات در کشور

Food Industry Magazine

و کاهش سوددهی صنایع و کاهش تولید را در پی
داشته باشد.
عضو انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران با بیان
این مطلب که صنعت لبنیات با توجه به تعدد برندها
و کارخانهها جز معدود صنایع رقابتی کشور است،
ادامه داد :کاالهای تعزیراتی در بخش قیمت یا برای
شرکتها زیانآور بوده و یا در نقطه سر به سر قرار
دارند اما اگر قیمتگذاری را در اختیار خود صنعت
لبنیات و بازار قرارداده شود ،شرایط بهینه خواهد شد.
با بیان این مطلب که نحوه یارانهدهی و پاسخگویی
هم تراز نیست ،گفت  :دولت در پاییندست زنجیره
برای واردات نهادههــای دامی یارانه اعطا میکند و
چون اغلب مردم با محصول نهایی روبرو هســتند،
تعزیرات را بر روی محصول کارخانهها قرار میدهد،
درحالی کــه دامــداران قیمت مصــوب را رعایت
نمیکنند و از همین رو اگر قرار به پاسخگویی است،
یارانه را باید به همان بخش پاسخگو داد.
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عضو انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران
گفت :مســاله اصلی پیرامون صنعت لبنیات که به
نظر میرسد از تحریمها خطرناکتر باشد ،کاهش
سرانه مصرف است.
به گــزارش ماهنامه کارآفرینــی و صنعت غذا ؛
شهریار دادگر با تشــریح شرایط موجود در صنعت
لبنیات گفت :بحث تحریم بر روی تمام صنایع کشور
تاثیر خود را گذاشته است .در صنعت لبنیات نیز در
بخش مواد اولیه موثر بوده و ایجاد مشکالتی کرده
اما با توجه به اینکه تحریمها همواره وجود داشته،
نتوانسته جلوی فعالیت واحد های لبنی را بگیرد.
عضو انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران با بیان
این مطلب که کاهش سرانه مصرف با سرعت زیادی
در حال صدمه به سالمت جامعه و همچنین صنعت
لبنیات است ،افزود  :باید عوامل موثر در این موضوع
را شناسایی و ســهم و قصور هر بخش را مشخص
کرد .دلیل این کاهش مصرف بخشی از سمت دولت
و نهاد حاکمیت و بخشــی از جانب صنعت لبنیات
است اما باید توجه داشت عدم بیان مضررات سرانه
مصرف پائین در صنعت لبنیات در دراز مدت بر روی
سالمت جامعه تاثیر مستقیم دارد.
دادگر ادامــه داد  :یکــی از مهمترین دالیل این
کاهش ســرانه مصرف ،کاهش سطح درآمد خانوار
اســت که باعث شــده مردم در این بخش کمتر از
میانگین تعیین شده در جهان لبنیات مصرف کنند.
از ســوی دیگر شــیب تند کاهش مصرف لبنیات
نسبت به باقی اقالم خوراکی مانند نوشابه که ارزش

غذایی آن مشخص اســت ،بیشتر بوده و این بیانگر
آن است که سوتبلیغ و بیاعتمادی به صنعت لبنیات
باعث تاثیر روی افکار مردم در این مورد مهم شده
است .مدیرعامل شرکت لبنی هراز ،انتشار شایعاتی
در مورد وجود روغن پالم و یا افالتوکسین در لبنیات
را یکی از مســائل مرتبط در زمینه کاهش اعتماد
مردم برشــمرد و اظهار داشت  :متاسفانه برای رفع
این اتهامهای غیرواقعی ،حمایتی انجام نشــد در
حالی که صنعت لبنیات در کنار ســامت آفرینی
برای جامعــه  ،صنعتی اشــتغالزا ،ارزآور و موثر در
اقتصاد کشور است.
عضو انجمن صنایع فرآوردههــای لبنی ایران با
بیان این که دولت در افق  ۱۴۰۴هدفگذاری ۱۲۰
کیلوگرم سرانه مصرف در سال برای هر شخص را
تعیین کرده  ،گفت  :رسیدن به این هدف نیازمند
استراتژی و ســاختار اســت و تنها با هدفگذاری
نمیتوان بــه نتیجه رســید زیرا هیچ ســاختار و
استراتژی در این بخش مشخص نشده است.
وی ادامه داد :همچنین هیچ سیاست مشخصی در
راستای توسعه تولید اتفاق نیافتاده و تنها دولت در
بخش نظارت و قیمتگذاری فعالیت خود را توسعه
داده است.
دادگر با بیان این مطلــب که منطق بازار کارکرد
خودش را دارد و هیچگاه نمیتوان دســتوری و بر
اساس اهداف مشخص شده و بدون استراتژی بازار
را مجبور به کاری کرد ،افزود :دخالت دولت در بخش
قیمت باعث شده تا روند منطقی بازار برهم خورده
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ازسه کارآفرین صنایع غذایی درمراسم اهدای نشان امین الضرب تقدیر شد
در چهارمین مراســم اهــدای نشــان و تندیس
امینالضرب به مناســبت صد و ســی و شــش سالگی
تاسیس اتاق بازرگانی تهران ،علی سالک نجاتی و مهدی
خانمحمــدی و برادران نوربخش دهکردی نشــان امین
الضرب دریافت کردند.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،چهارمین
مراسم اهدای نشان و تندیس امینالضرب به مناسبت صد
و سی و شش سالگی تاسیس اتاق بازرگانی تهران ،در تاالر
وحدت برگزار شد.
در این مراسم از مهدی خانمحمدی بنیانگذار و رئیس
گروه صنعتی نان ســحر به پاس یک عمر تالش در حوزه
صنایع غذایی(نان) و علی سالک نجاتی بنیانگذار و رئیس
گروه نجاتی (آناتا) به پاس یک عمر تالش در حوزه صنایع
شــیرینی و شــکالت و همچنین از نورالدین نوربخش
جعفری دهکردی بنیناگذار شرکت دامداران به پاس یک
عمر تالش در صنعت لبنیات کشــور تقدیر بعمل آمد و
نشان و تندیس امین الضرب به آنها اهدا شد.

نورالدین نوربخش دهکردی بنیانگذار شرکت لبنی دامداران و دریافت نشان و تندیس امین الضرب
از دستان غالمعلی سلیمانی بنیانگذار کاله
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علی سالک نجاتی بنیانگذار گروه صنعتی نجاتی (آناتا)
در حال دریافت نشان امین الضرب
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مهدی خانمحمدی بنیانگذار گروه صنعتی نان سحر در حال دریافت نشان امین الضرب

«علی سالکنجاتی» بنیانگذار گروه صنعتی نجاتی (آناتا) نیز دومین کارآفرینی بود که به پاس یک عمر فعالیت
اقتصادی مولد ،کارآفرینی و توسعه صادرات کشور ،تندیس امینالضرب را دریافت کرد .او با تقدیر از اتاق بازرگانی
تهران از برگزاری این مراسم باشکوه ،با بیان توضیحاتی در مورد برند آناتا گفت :نام آناتا با ادغام دو واژه آنا و آتا که
در زبان ترکی به معنای پدر و مادر است ،به وجود آمده و به دلیل ارادت خاص من به همه مادرها و پدرهاست.علی
ســالک نجاتی ادامه داد :حضور در جمع منتخبان کشوری توسط بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تهران ،افتخار
بزرگی برای آناتا است و خداوند را شاکر هستیم که نزدیک به هشت دهه تا به امروز باعث شیرینی کام هموطنانمان
شدهایم .وی با اشاره به این نکته که بیش از  ۳۸۰۰نفر از جوانان ایرانی در این گروه صنعتی شاغل هستند افزود:
انتظار میرفت تا به امروز کارکنان این مجموعه در حدود  ۲۰تا  ۳۰هزار نفر باشند که متاسفانه به دلیل تحریمهای
ناجوانمردانه و همچنین جنگ تحمیلی وقفه بزرگی در کار ایجاد شد .او ابراز امیدواری کرد که با توسعه صنعت
شیرینی و شکالت بتواند نقش خوبی در توسعه صنعت کشور داشته باشد .سالک نجاتی در پایان صحبتهای خود
خطاب به جوانان و آیندهسازان این مرز و بوم گفت :با اتکا به خدای یگانه و تکیه بر دانش و توان بازوی خود و تالش
و کوشش میتوان به موفقیتهای بزرگ دست یافت.

«مهدی خانمحمدی» بنیانگذار گروه صنعتی
نان ســحر نیز که موفق به دریافت لوح و نشان
امینالضرب شد ،با تشکر و قدردانی از برگزاری این
مراسم گفت :دریافت این تندیس مسئولیت گروه
صنعتی نان سحر را سنگینتر از گذشته خواهد
کرد و امیدواریم با تالش روزافزون بتوانیم بیش از
گذشته به توسعه این صنعت کمک کنیم .او در
این نشست توضیح داد که کارش را از فروش نان با
دوچرخه آغاز کرده و به تدریج موفق شده است به
تولید نان بپردازد و اندک اندک با توسعه کار خود
به جایی رسیده است که امروز حدود  ۱۸۰نوع نان
مختلف صنعتی تولید میکند .خانمحمدی در
این مراسم توضیح داد که انتخاب نام «سحر» برای
گروه صنعتیاش به واسطه این بوده که همواره کار
خود را از سحرگاه آغاز کرده است
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کارآفرینان دیگری که در چهارمین دوره اعطای تندیس و نشان امینالضرب ،موفق به کسب نشان امینالضرب
شدند ،برادران (نورالدین و شمسالدین) نوربخش جعفری دهکردی ،بنیانگذاران شرکت دامداران بودند .نورالدین
نوربخش که برای دریافت این لوح و نشــان به روی صحنه رفت برای دقایقی از دشــواریهایی این صنعتگران و
تولیدکنندگان که با آن مواجه شدهاند ،سخن گفت .او با اشــاره به اینکه حدود ۴۰سال است که در حوزه تولید
اشتغال دارد ،توضیح داد :در این مدت گاهی حمایت شدیم اما اغلب در برابر کار ما کارشکنی صورت گرفته است.
با این حال طاقت آوردهایم و دوره نابودی تولید را از سر گذراندهایم .اکنون نیز تحریمهای ناجوانمردانهای بر صنعت
کشور تحمیل شده و این شرایط ،نیاز به حمایت سیاستگذار را مضاعف میکند .اما در چنین شرایطی ،نرخ سود
بانکی برای تولید افزایش یافته و مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکننده اخذ میشود؛ چه تولید کنیم و چه ورشکست
شده باشیم ،کماکان مالیات دریافت میشود .سیاستهای تعزیراتی هم مشکالتی را ایجاد کرده است و در شرایطی
که مواد اولیه را به نرخ بازار آزاد تامین میکنیم باید محصول تولید شده را به نرخ دولتی بفروشیم .با تداوم این رویه
تولید از بین میرود و کارگران کار خود را از دست میدهند.
او ادامه داد :ما به خاطر وظیفهای که داریم ،ایستادگی میکنیم .اما برای مدتی میتوانیم دوام بیاوریم .اگرچه کشور
در شرایط بحران قرار دارد اما باید فکری به حال مردم کرد .انتظار این است که دولتمردان تولید را مورد حمایت قرار
دهند .اگر تولید باشد ،فساد و فحشا نیز از بین میرود .نوربخش با بیان اینکه نظام عرضه و تقاضا باید بر اقتصاد و
بازارها حاکم باشد ،بار دیگر از سیاستهای تعزیراتی انتقاد کرد .او سپس با ابراز تسلیت به ملت ایران برای حوادثی
که رخ داده ،ابراز امیدواری کرد که روزهای بهتری برای ایران و همه ایرانیان در پیش باشد.
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زنجبيل
تهيه و تنظيم
مهندس سميرا اصل نژاد
کارشناس تحقیق وتوسعه گروه صنعتی نجاتی  -آناتا

مقدمه
زنجبيــل گياهــي اســت بــا نــام علمــي
 OFFICINALE ZINGIBERكــه بــا نام
عمومي  GINGERدر دنيا مشهور است .از نام های
دیگر آن می توان به جربیل و زنزبیل نیز اشاره نمود.
زنجبیل ،گیاهی است چند ساله که دارای ریزوم های
غدهای است .قسمت مورد استفاده زنجبیل ،بیخ آن
اســت که پس از پژمرده شدن گیاه ،آن را از زمین در
می آورند و در تشتی چوبی ریخته ،به هم اصطکاک
می دهند تا پوست رویه آن گرفته شود و بعد مغز چوبی
آن را خشك می کنند.
تاریخچه:
کاربرد دارویی زنجبيل به هند و چین باز میگردد.
زنجبیل از زمانهای دور مورد اســتفاده بوده و هنوز
هم در طب ســنتی چین نقش مهمی را ایفا میکند.
زنجبیل در عطاری های قرون وسطی جایگاه خاصی
داشت و از آن برای درمان تهوع و نفخ استفاده میشد.و
در ایران باســتان نیز این گیاه با نام ژنگویر شناخته
شده و کاربرد داشــت .در غرب پزشکی یونانی به نام
«دیوسکوریدس» نخستین بار در سده یکم میالدی
کاربرد درمانی زنجبیل را ثبت کرد ،گرچه سدهها پیش
از آن نيز این گیاه عطردار از کشورهای خاور دور به اروپا
صادر میشد ،با مشخص شدن خواص زنجبيل ،مصرف
آن در آشپزی سراسر اروپا رایج شد.
اثرات درماني:
زنجبیل جزو گیاهــان دارویی مهم اســت .داراي
خواص متعددي از جمله ضد تهوع ،مقوی قلب ،ضد
لخته شــدن خون ،ضد باکتری ،آنتی اکسیدان ،ضد
سرفه ،ضد سموم کبدی ،ضد التهاب ،ادرار آور ،کاهش
اسپاسم ،محرک سیســتم ايمني ،ضد نفخ ،افزایش
ترشــحات رودهای معدی ،پایین آورنده كلسترول
خون محرك گردش مغزي و محرك هضم غذا است.
از زنجبیل استفاده های متنوعی می شود .از کاربردهای
آن میتوان پیشگیری از تهوع و استفراغ ،کم اشتهایی،
بياشتهایی روانی ،اسپاسم روده ،برونشیت و مشکالت
روماتیسم را نام برد زنجبيل در صنعت غذا به عنوان
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چاشني استفاده مي شود .در مطالعات آزمایشگاهی
مشخص شده اســت که زنجبیل دارای خاصیت ضد
ســرطانی اســت .جینجرول ،مهم ترین جز تشکیل
دهنده زنجبیل که مسوول ایجاد طعم و مزه در این گیاه
است ،از رشد سلولهای سرطانی مخصوصا سرطان روده
بزرگ در انسان جلوگیری می کند .زنجبیل با افزایش
ترشــح بزاق دهان و آنزیم های مجرای گوارشی ،به
هضم و جذب مواد غذایی کمک می کند .همچنين با
بیرون راندن مخاط خلطی از ریه ها ،به درمان آسم،
برونشیت و دیگر مشــکالت تنفسی کمک می کند.
زنجبیل نیروبخش ،مقوی معده ،باد شكن و ضد رقت
خون است .درمان کننده یرقان است و اگر پودر آن را
روی پوست بدن مالش دهند ،آن را تحریک و قرمز می
کند .تقویت کننده حافظه است .زنجبیل را جهت فلج
و ضعف اعصاب هم تجویز کردهاند .برای درمان اسهال
ناشی از مسمومیت غذایی نیز مفید است .تشنگی را
برطرف می کند و مخلوط آن با نبات و کندر را جهت
جلوگیری از نفخ ميوه هاي نارس تجویز کردهاند .برای
غدد فوق کلیه مفید بوده و ترشح هورمون کورتیزول را
افزايش ميدهد .در چین از ریشه و ساقه ی زنجبیل به
عنوان آفت کش برای دفع شته و هاگ قارچ ها استفاده
می شــود .انواعی از زنجبیل که باالتر از  1/5درصد
اسانس داشته باشند ارزش دارویی دارند .بنابراین در
صورتی که زنجبیل کهنه باشد و یا به صورت پودر برای
مدت طوالنی مصرف نشــود ،کم کم اسانس (رایحه)
آن کم مي شــود و ارزش دارويي آن کاهش می یابد.
از انواع زنجبیل ،انواع هندی ،آفریقایی و جامائیکایی
دارای ارزش باال هســتند و نوع ژاپني ارزش کمتري
دارد بــه طوری که نوع ژاپني براي اســتفاده دارویی
Food Industry Magazine
توصیه نمی شود.
مهم ترین ترکیبات شیمیایی:
مهم ترین ترکیبات زنجبیل شــامل مــواد بودار
سوزاننده ای است که بیش تر اثرات اصلی آن مربوط به
همين مواد است .ترکیبات اصلی آن شامل انواع قندها
( 50تا  70درصــد( ،چربی( 3تا  18رصد(،
اولئورزین ( 4تا  7/5درصد ) اســت .یک

قاشق غذاخوری زنجبیل تازه
( 6گرم) حــاوی  5كالري،
یک گــرم کربوهیدرات و
مقدار بسیار جزيی چربی،
پروتئين و فيبر است.
فرآورده هاي زنجبيل:
فرآورده های مختلفی از زنجبیل در سراسر جهان
موجود است که شامل پودر ،اســانس و عصاره تازه
زنجبیل اســت .میزان مصرف آن تا سه گرم در روز
بالمانع است .البته این میزان ممکن است به صورت
 2تا  3نوبت مصرف شود ( مثال سه نوبت یک گرمی)
و یا به عنوان ضد تهوع می توان یک جا از  2گرم آن
استفاده کرد.
موارد منع مصرف:
در کودکان زیر دو سال نباید استفاده شود.
مصرف زیاد زنجبیل موجب ســوزش سردل می
شود.
افرادی که سنگ کلیه دارند ،باید قبل از مصرف
زنجبیل حتما با پزشک خود مشورت نمایند.
در صورت مصرف داروهای رقیق کننده خون مانند
وارفارین و آسپیرین بايد از مصرف زنجبيل اجتناب
كرد.
مصرف زیاد زنجبیل ممکن است با داروهای قلبی
و ديابت تداخل نمايد.
گروه صنعتي نجاتي (آناتا) جهت بهره مندي از اثرات
سالمتي بخش زنجبيل اقدام به توليد آبنبات زنجبيلي
با استفاده از عصاره طبيعي زنجبيل نموده است.
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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.
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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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