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نقش رسانه ها در جلوگیری از شایعات و اطالع رسانی صحیح
بسمهتعالی
اظهار نظر فردی در سیمای جمهوری اسالمی مبنی بر وجود آفالتوکسین در شیرها و عدم برطرف شدن آن در شیر
پاستوریزه موجی از نگرانی را در جامعه ایجاد نمود و باعث سرگردانی مردم در خصوص مصرف لبنیات و شیر و آشفتگی
کارخانجات صنایع لبنی شد .چند هفته قبل از آن رسانه ها با نمایش یک کیک خوراکی که در داخل لفاف آن قرص دارو
را قرار داده بودند خبرساز شدند.
متاسفانه فضای مجازی و استفاده از تلفن های همراه هوشمند موجب گردیده تا اطالعات متعدد ،متناقض و نادرستی به سمع
و نظر مردم برسد و نگرانی هائی را ایجاد نماید .در این جا الزم است رسانه رسمی کشور یعنی رسانه ملی صدا و سیما عالوه
بر روشنگری ،مطالب صحیح را باطالع مردم برساند .متاسفانه صدا و سیما گاه و بیگاه خود در گسترش شایعات پیشقدم شده
و اطالعات نادرست به مردم ارائه می کند .بعالوه مجریان مختلف نمی توانند در همه زمینه ها به گفتگو با افراد متخصص
بپردازند .اینکه یک مجری ورزشی را در برابر فردی که تخصص شیمیائی یا غذائی یا بیوشیمی دارد بنشانند حکایت از عدم
آگاهی تهیه کننده برنامه دارد .سوال اینجاست که در حالیکه شبکه بهداشت صدا و سیما موجود است و مجریان آن نوعا
پزشکان هستند بچه دلیل در شبکه دیگر با طرح وجود آفالتوکسین در شیر در جامعه التهاب ایجاد می شود؟
البته صدا و سیما موظف است در مورد مواد غذائی مورد مصرف مردم اطالعات درست و دقیق بدهد .در مورد اخیر باید
گفت آفالتوکسین در بسیاری از محصوالت کشاورزی از جمله پسته موجود است اما مقدار آن در واحد وزن هرمحصول
استانداردی دارد و خود کشورهای اروپائی یا آمریکا حد استاندارد آن را پذیرفته اند .بخاطر دارم در سال های گذشته
مذاکرات متعددی بین مقامات استاندارد ایران و بازرگانان صادر کننده پسته با مقامات اروپائی در مورد حد استاندارد وجود
آفالتوکسین در پسته صورت گرفت و حد مورد توافق تعیین گردید.
البته پس از ایجاد نگرانی های اولیه در مورد شیر ،توضیحات الزم از سوی وزارت بهداشت و مسئوالن مربوطه داده شد
ولی بهرحال آثار سوء چنین اقداماتی در ذهن ها باقی می ماند .صدا و سیما و سایر رسانه ها وظیفه دارند که مطالب صحیح
و واقعی در دسترس مردم قرار دهند و البته سکوت و عدم ارائه مطالب مربوط به تغذیه مردم از ترس اشتباه خود خطای
بزرگی است .رسانه ها و بخصوص رسانه ملی در مورد مواد غذائی مورد مصرف مردم در جامعه وظیفه دارند با دقت به
این مسئله بپردازند .حد مجاز مواد شیمیائی مختلف در مواد غذائی و حجم مجاز مصرف روزانه را تشریح کنند .بطور مثال
اگر حد مجاز آفال توکسین در پسته  2در میلیون است طبعا مصرف بسیار زیاد پسته زیان آور خواهد بود .مقدار درصد مواد
مورد بحث در مواد غذائی و حجم مصرف آن ماده غذائی تعیین کننده مقدار مجاز مواد مذکور می باشد .جا دارد صدا و
سیما گروه ویژه ای برای بررسی مواد اصلی غذائی مردم و حد مجاز مواد غیر مطلوب در آن و حد مجاز مصرف روزانه را
بدست آورده و در برنامه های مختلف برای مردم تشریح کنند تا هم مصرف کننده آگاهی الزم را بدست آورد و هم تولید
نمایند.
مبذول
کنندگان نسبت به آنچه تولید می شود دقت و حساسیت الزم را
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ا خبار
است .پیش از این صادرات مرغ یک روزه و تخم
مرغ نطفهدار به دلیل افزایش قیمت مرغ ممنوع
شده بود.

سرپرســت وزارت جهاد کشــاورزی گفت :در
هفت سال گذشته با تالشهای انجام شده برای
افزایش تولید ،میزان واردات شکر بسیار کاهش
پیدا کرده و حدود یک میلیارد دالر صرفهجویی
ارزی در کشور داشتهایم.
بــه گــزارش صنعــت غــذا و کشــاورزی
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مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت
صنعت ،و معدن در نامهای به گمرک جمهوری
اســامی ایران از صدور مجوز صادرات تخم مرغ
نطفه دار گوشتی و تخم گذار به صورت مشروط
خبر داد.
به گــزارش وزارت صنعت،معــدن و تجارت،
«سعید عباســپور» گفت :صنایع تبدیل و کسب
و کارهای کشــاورزی در دی مــاه خواهان لغو
ممنوعیت صادرات تخم مرغ نطفهدار گوشتی و
تخمگذار شدند که با این درخواست موافقت شد و
صادرات آن منوط به تایید وزارت جهاد کشاورزی

سرپرست وزارت جهاد
کشاورزی اعالم کرد :صرفه
جویی ارزی یک میلیارد دالری با
افزایش تولید شکر
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لغو شد

ممنوعیت صادرات تخم مرغ
نطفهدار گوشتی و تخمگذار

(اگروفودنیوز)؛ به نقل از وزارت جهاد کشاورزی،
عباس کشاورز در جلسه برنامه ریزی و هماهنگی
کشــت چغندرقند بهاره اظهار کرد :در سال ۹۷
تغییرات نرخ ارز در بخش صنعت و کشــاورزی
تأثیرگذار و این تغییرات از نظر اقتصادی به نفع
تولید داخل بوده است.کشــاورز با اشاره به این
که رقابت در تولیدکننــدگان و مداخالت دولت
در مورد تغییر قیمتها شــفافتر شــده است،
ادامه داد :رغبت چغنــدرکاران برای تولید هم با
باال رفتن قیمت آن افزایــش یافت و باعث امید
به درآمد بیشــتر در کشــاورزان شد.سرپرست
وزارت جهاد کشــاورزی خاطرنشان کرد :ما باید
هر چه میتوانیــم کاالهای نهایــی را به قیمت
واقعی برسانیم ،همانطور که با نیمایی شدن ارز
اختصاص یافته به واردات گوشت ،مشکالت آن
حل شد ،نیمایی شدن ارز واردات شکر نیز فضای
رشد تولید داخلی را فراهم میکند.
کشاورز با اشاره به این که در سال  ۹۸به خاطر
عواقب ســیل در تولید چغندر قند دچار مشکل
شدیم ،ادامه داد :این مساله باعث شد قیمت شکر
افزایش پیدا کند.
وی در زمینه پرداخت به موقع پول کشاورزان
ابراز امیدواری کرد :باید از بخش کشــاورزی و
کشــاورزان حمایت کنیم تا برای کشت مجدد
ایجاد انگیزه شــود که در این راستا ،به همکاری
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و همیاری کارخانجات و انجمنها هم نیاز داریم.
سرپرســت وزارت جهاد کشاورزی اذعان کرد:
در هفت سال گذشــته با تالشهای انجام شده
برای افزایش تولید ،میزان واردات شــکر بسیار
کاهــش پیدا کــرده و حدود یــک میلیارد دالر
صرفهجویی ارزی در کشور داشتهایم .وی تأکید
کرد :چغندرقند محصول اســتراتژیک محسوب
میشود و در تولید شکر ،علوفه و در پایداری تولید
برخی محصوالت نقش دارد.کشاورز در رابطه با
ســرمایه گذاری در بخش کشاورزی عنوان کرد:
باید برای ســرمایه گذاران ایجاد انگیزه شود که
این کار باید از سوی انجمنها انجام شود و با ایجاد
انگیزه ســرمایه گذاران را بــه این بخش هدایت
کنند.وی تاکید کرد :ایجــاد کارخانه در مناطق
چغندرخیــز باعث کاهش بســیاری از هزینهها
میشود.در ادامه این جلسه ،جواد وفابخش قائم
مقام معاونت زراعت اظهار کرد :کشت چغندرقند،
در زمینه حفظ امنیت غذایی با ضریب خوداتکایی
و بهره وری آب از اهمیت باالیی برخوردار است
که در این رابطه اقدامات مناسبی انجام شده و با
رهنمودهای مهندس کشاورز توفیقات خوبی به
دست آمده است.وی افزود :در زمینه رعایت الگوی
کشت ،کشت نشایی ،کشتهای متراکم و انتقال
کشت بهاره به پاییزه عملکرد خوبی داشتهایم و
امیدواریم در سالهای آینده هم این روند ادامه
داشته باشد.

قائممقام وزیر صنعت خبر
داد :آغاز برگزاری
نمایشگاههای فروش بهاره از اول
اسفند

قائممقام وزیر صنعــت،از اعالم آمادگی اصناف
برای برگزاری نمایشــگاههای فــروش بهاره به
منظور تامین اقالم مورد نیاز مردم در شــب عید
خبر داد و گفت:این نمایشــگاهها بــه تناوب از
Food Industry Magazine
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۱تا۲۵اسفند برگزار میشود.
به گــزارش خبرگزاری مهر ،حســین مدرس
خیابانی در جلســه هماهنگی با دستاندرکاران
برگزاری نمایشــگاههای بهاره در وزارت صنعت،
معدن و تجارت گفت :بر اساس توافقات صورت
گرفته در جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاههای
بهاره که به منظور تأمین ایام مورد نیاز مردم در
شــب عید ،با حضور نمایندگان وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،اتاقهای اصناف ایران و تهران،
اتحادیههای صنفی ،شهرداری ،نیروی انتظامی و
اورژانس برگزار شد ،مقرر گردید تا نمایشگاههای
عرضه مستقیم کاال ،از اول تا  ۲۵اسفندماه  ،۹۸به
تناوب در مدت زمانی حداقل ده روزه در سراسر
کشور برگزار شود.
قائممقام وزیر صنعت ،معــدن و تجارت افزود:
بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته از سوی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،ســه گروه کاال و
خدمات در شب عید به صورت ویژه و با تخفیف
در اختیار مردم قرار میگیرند که بر این اساس،
کاالهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله کیف و
کفش ،پوشاک ،آجیل و خشکبار ،کاالهای اساسی
و شیرینی و شکالت ،عرضه خواهند شد؛ این در
شرایطی است که برگزاری نمایشگاههای فروش
بهاره ،تنها یکی از اجزای برنامههای متنوع تنظیم
بازار برای ایام پایانی سال است.
وی تصریــح کــرد :مجموعــه تدابیــری که
از ســوی صنوف تولیدی و توزیعــی بر مبنای
سیاستگذاریهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت
برای ایام پایانی ســال در نظر گرفته شده ،باید
به نحوی اجرایی و عملیاتــی گردد تا در نهایت،
بازار شب عید با آرامش کامل و همزمان با تأمین
کاالهای مورد نیاز مردم با قیمت و کیفیت مناسب
به مســیر خود ادامه دهد؛ این در حالی است که
مجموعه سیاستهای ستاد تنظیم بازار به منظور
برقراری آرامش در بازار در مقاطع مهمی از سال
همچون ایام شــب عید ،ماه مبارک رمضان و در
موارد خاصی همچون افزایش قیمت بنزین خود
را نشــان میدهد؛ این در حالی اســت که بازار
طی ماههای گذشته ،روند آرام و بدون نوسانات
غیرطبیعی را سپری کرده است.
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وی با اشاره به مدیریت مناسب بازار با همراهی
و همــکاری بینظیر صنوف تولیــدی و توزیعی
و مجموعه دســتاندرکاران تنظیم بازار در ایام
مصادف با افزایش قیمت بنزین خاطرنشان کرد:
خوشبختانه همه ارکان تنظیم بازار کشور از تولید
تا توزیع همگی در دوران تغییر قیمت بنزین پای
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کار بوده و تالش کردند تا بتوانند وضعیت مناسبی
را به لحاظ تأمین و توزیع کاال رقم زنند؛ این در
حالی است که هم اکنون حال بازار خوب است و
شاهد نوسانات غیرطبیعی در بازار نیستیم؛ ضمن
اینکه نرخ برخی از کاالها همچون گوشــت قرمز
و مرغ نیز نسبت به سال گذشته ،کاهش داشته
است.
قائم مقام وزیر صنعــت ،معدن و تجارت افزود:
اتاق اصنــاف ایران باید محوریــت کار برگزاری
نمایشگاههای فروش بهاره ویژه ایام پایانی سال را
به عهده بگیرد و در کنار آن ،تمامی دستگاههای
خدماترســان از بانــک ،بیمه ،شــهرداریها،
اورژانس و نیروی انتظامــی باید فضایی را فراهم
نمایند تا برگزاری این نمایشگاهها به بهترین شکل
ممکن پیش رود ،این در حالی است که در همه
جای دنیا ،دستگاههای خدمات رسانی همچون
شهرداریها ،مراکزی را برای عرضه مستقیم کاال
تعریف میکنند تا کاالها بدون واسطه و با قیمت
کمتر و کیفیت باالتر به دســت مصرفکنندگان
برسند.
مدرس خیابانی با بیــان اینکه قیمت و کیفیت
دو عامل مهم و اثرگذار در عرضه کاالهای موجود
در دوران برگزاری نمایشــگاههای بهاره اســت،
گفت :قیمت باید حداقل  ۱۰تا  ۱۵درصد کمتر
از مغازههای سطح شــهر بوده و تمامی کاالهای
عرضه شده در این نمایشگاهها ،از کیفیت بسیار
مناسب برخوردار باشــند؛ این در حالی است که
تمامی کاالهای عرضه شــده در این نمایشگاهها
باید تولید داخلی بوده و از کیفیت بسیار مناسبی
برخوردار باشند.
وی از اعالم آمادگی شرکت پشتیبانی امور دام
و شــرکت بازرگانی دولتی ایران به منظور ارائه
مکانهای نمایشگاهی دارای استاندارد به صورت
رایگان به اصناف کشــور خبر داد و گفت :این دو
شرکت قرار اســت که محلهای مناسبی که در
اســتانها و سراسر کشــور در اختیار دارند را به
صورت رایگان در اختیار غرفهداران قرار دهند تا
بتوان کاالها را با قیمت بسیار مناسب در اختیار
مردم قرار داد.
مدرس خیابانی همچنین از اختصاص سهمیه
ویژه کاالهای اساسی با قیمت مصوب ستاد تنظیم
بازار به شــبکه توزیع اصناف در نمایشــگاههای
عرضه مســتقیم کاالها خبــر داد و گفت :غرف
عرضه کاالهای اساسی به صورت رایگان در اختیار
اصناف قرار میگیرد تا کاالهای مورد نیاز مردم را
با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار عرضه نمایند .این
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در حالی اســت نرخ مصوب کاالهای اساسی که
در اختیار صنوف قرار میگیرد ،به زودی از سوی
ستاد تنظیم بازار ابالغ خواهد شد.
وی ادامه داد :نمایشگاههای عرضه مستقیم کاال،
سوپاپ اطمینانی برای عرضه کاالهای مورد نیاز
مردم در ایام پایانی سال هستند؛ این در شرایطی
است که قیمت و کیفیت دو عامل مهمی هستند
که باید در عرضه کاالها در این نمایشگاهها مورد
توجه واقع شوند؛ اما از اصناف نیز انتظار میرود
که در طول برگزاری نمایشگاهها ،با مردم همراهی
الزم را داشــته و تخفیفهای مناسبی را بر روی
کاالهای خود اعمال نمایند.
مدرس خیابانی بار دیگر تاکید کرد :دستگاههای
خدمات رســان نیز به منظور همــکاری هر چه
بیشتر با غرفهداران ،قول مساعدت و همکاری در
ارائه تخفیفهای الزم دادهاند که بر این اساس،
بتوان با کاهــش هزینهها ،زمینــه را برای ارائه
تخفیفهای بیشتر به مردم فراهم کرد.

مسیر توزیع کاالهای
اساسی شفاف شد /ثبت
اطالعات تمام انبارها

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت از شناسهدار
کردن تمامی انبارهای نگهداری کاالها خبر داد و
گفت :ورود و خروج و دپوی کاال در انبارها شفاف
شده و مســیر توزیع کاالهای اساسی رهگیری
میشود.
عباس تابش در گفتگو بــا خبرنگار مهر گفت:
ســامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاالها،
یکی از برنامههای استراتژیک کشور برای تنظیم
بازار بوده که بر این اساس ،ایجاد این سامانه دقیقاً
میتواند در جلوگیری از قاچــاق کاال و احتکار،
نقش مؤثر و کلیدی ایفا نموده و مسیر کاالهای
حساس و ضروری در کشور را شفافسازی کند.
معاون وزیــر صنعت ،معدن و تجــارت افزود:
ســامانه جامع انبارها در حل ریشهای قاچاق و
احتکار ،نقش کلیــدی دارد و یکی از برنامههای
محوری در ســطح کشور به شــمار میرود؛ این
در حالی است که این ســامانه به عنوان یکی از
سامانههای مهم جامع تجارت ،با هدف رهگیری
کاال (از مبدا تا مقصد) ،ورود و خروج و دپوی کاال
در انبارها و ارائه اطالعات به تولیدکنندگان برای
تأمین مواد اولیه و سایر نیازهای کاالیی ،میتواند
به مکانیزم ساماندهی و تنظیم بازار کمک نماید و
با اجرا و تکمیل آن ،میتوان به اهداف سالم سازی
تجارت دست پیدا کرد.
تابش ادامه داد :با تصمیم ســتاد تنظیم بازار،
مدیریت سامانه انبارها به سازمان حمایت مصرف
کننــدگان و تولیدکنندگان محول شــده و این
سازمان با همکاری دستگاههای اجرایی از قبیل
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رییس کنفدراســیون صادرات ایران میگوید
فعال منابع مالی اجرای بســته حمایت از توسعه
صادرات غیرنفتی تعیین نشده و مشخص نیست
چه بخشی از این بســته امکان اجرایی شدن تا
پایان سال را دارد.
محمد الهوتی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به
ابالغ بســته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی
از سوی دولت ،اظهار کرد :متاسفانه در شرایطی
که این بســته در بودجه ســال  ۱۳۹۸در نظر
گرفته شده بود اما در نهایت در روزهای ابتدایی
بهمنماه و در شرایطی که کمتر از دو ماه تا پایان
سال باقیمانده ،ابالغ شد و به همین دلیل احتماال
اجرای آن با ابهاماتی روبهرو خواهد بود.

وی ادامــه داد :یکی از اصلیتریــن ابهامها در
اجرای این بسته نحوهی تامین منابع مالی الزم
برای آن است .براساس اعالم دولت مبلغ کل این
بسته  ۷۸۰میلیارد تومان خواهد بود که چگونگی
تامین و تخصیص آن با سواالتی مواجه است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه
نمیتوان انتظار داشــت تمام بخشهای بســته
حمایتی دولت تا پایان ســال اجرایی شود ،بیان
کرد :با توجه به قرار گرفتن این بسته در بودجه
احتماال بخشهایی که اجرای آنها تا پایان سال
ممکن نشود باید بار دیگر به خزانه باز گردند .در
جلسهای که هفته گذشته با برخی مقامات دولتی
داشتیم به این جمعبندی رسیدیم که هنوز منابع
الزم برای بسته حمایت از صادرات تخصیص داده
نشــده و باید دید در روزهای باقیمانده از ســال
دولت چه طرحی برای این منابع خواهد داشت.
الهوتی با اشاره به تجربه ناموفق بسته حمایت
از صادرات در سال  ۱۳۹۷اظهار کرد :بسته سال
قبل  ۱۲۰۰میلیارد تومان منابع پیشبینی شده
داشــت ،اما در نهایت آنچه که به طور عملیاتی
تخصیص داده شد تنها حدود  ۲۰میلیارد تومان
بود که این مبلغ نیز از ســوی ســازمان توسعه
تجارت به مواردی همچون سفر هیاتهای تجاری
اختصاص یافت.
وی ادامه داد :هرچند در شرایط فعلی کشور و
محدودیتهای مالی که دولت با آنها مواجه است،
نمیتوان انتظار حمایتهای جدی داشت و شاید
اولویتهای اساسیتر همچون لزوم تامین ارز دارو
یا کمک به سیلزدگان در دستور کار قرار گیرد،
اما وقتی یک بسته حمایتی تصویب میشود ،باید
در زمان مناسب خود اجرا شود تا بتوان با استفاده
از آن به اهداف صادراتی کشور دست یافت.
رییس کنفدراســیون صادرات ایران با اشــاره
به یک بخش مثبت و مهم در بســته حمایت از
صادرات سال جاری تصریح کرد :یکی از بندهای
این بســته به ســپردهگذاری  ۲۰۰۰میلیاردی
تومان صندوق توسعه که با  ۲۰۰۰میلیارد تومان
بانکی ترکیب خواهد شــد اختصاص دارد .براین
اســاس در یک برنامه دو ســاله صادرکنندگان
میتوانند از این منابع وام با ســود  ۱۴.۵درصد
دریافت کنند که این مســاله شــاید بخشی از
مشــکالت تامین مالــی واحدهــای تولیدی را
برطرف کند.
گفتنی اســت در روزهای ابتدایــی بهمنماه
معاون اول رییسجمهوری در دســتوری اجرای
بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در سال

 ۱۳۹۸را ابالغ کرد.
براساس برنامهریزی دولت منابع این بسته ۷۸۰
میلیارد تومان خواهد بود.
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رییس کنفدراسیون صادرات
ایران مطرح کرد :نامشخص
بودن منابع بسته حمایت از صادرات

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

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

بیمه مرکزی ،ســازمان حمل و نقل و راهداری،
گمرک جمهوری اسالمی ایران ،شرکت انبارهای
عمومی ،سازمان اموال تملیکی ،وزارت بهداشت و
وزارت جهاد کشاورزی ،نسبت به شناسهدار کردن
تمامی انبارها و مراکــز نگهداری کاال و نیز نوع و
میزان کاالهای ورودی و خروجی از این اماکن ،با
هدف شناسایی کاالهای قاچاق اقدام کرده است.
رئیس ســازمان حمایــت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان ادامه داد :در حال حاضر معاونت
بازرســی و رســیدگی به تخلفات این ســازمان
عهدهدار اســتقرار و تکمیل اطالعــات انبارهای
کشــور بوده و بخشهای دیگر نیز بــه فراخور
مسئولیت ،در عملیاتی شــدن فعالیتهای این
سامانه همکاری مینمایند؛ از سوی دیگر ،تمامی
بخشهای اقتصادی مرتبــط با نگهداری کاال در
کشور به منظور تســهیل و روانسازی کنترل و
نظارت بر فرآیندهای واردات ،صادرات و ترانزیت
کاال مکلف هســتند بــا اتصال به این ســامانه،
اطالعات ورود و خروج کاال خود را در این سامانه
مدیریت نمایند.
تابش گفت :برقراری این اتصال ،مزایایی شامل
کاهش جعل و امکان قاچاق کاال ،یکپارچهسازی
و تجمیع رویههای عملیاتی ،کســب اطمینان از
صحت دادهها و ایجــاد توانایی برای برنامهریزی
بهمنظــور پذیرش کاال را در برخواهد داشــت و
البته سامانه انبارها از مدتی قبل در ستاد وزارت
صنعت ،معدن و تجــارت طراحی و با هماهنگی
دیگر دســتگاههای مربوط ،شــروع به کار کرده
است.

زعفران گران شد /قاچاق ۳۰
درصد زعفران تولیدی به
کشورهایهمسایه

میری از افزایش  ۲درصدی قیمت زعفران خبر
داد وگفت :هماکنون حداقل قیمت هر کیلو طالی
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سرخ  ۶میلیون و  ۲۰۰هزار تومان و حداکثر ۱۰
میلیون و  ۵۰۰هزار تومان است.
غالمرضــا میری نایــب رئیس شــورای ملی
زعفران در گفتوگو بــا خبرنگار صنعت،تجارت
و کشاورزی گروه اقتصادی باشــگاه خبرنگاران
جــوان ،از افزایــش  ۲درصدی قیمــت زعفران
نسبت به یک ماه گذشته در بازار خبر داد و گفت:
هماکنون حداقل قیمت هر کیلو طالی ســرخ ۶
میلیون و  ۲۰۰هزار تومان و حداکثر  ۱۰میلیون
و  ۵۰۰هزار تومان است.
وی افزود :با توجه به پایان فصل برداشت قیمت
زعفران به سبب عرضه در بورس و کاهش تقاضا
نسبت به یک ماه گذشته با نوساناتی در بازار روبرو
شده است و این افزایش قیمت هیچ ارتباطی به
صادرات زعفران ندارد.
میری درباره آخرین وضعیت صادرات زعفران،
گفت :بنابر آمار  ۹ماهه گمرک صادرات زعفران
نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۷درصد کاهش
یافته اســت که این امر به مشکالت بازگشت ارز
به سامانه نیما و صدور قوانین سختگیرانه و یک
شبه صادرات باز میگردد.
نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه
نوسان قیمت طالی ســرخ ارتباطی به صادرات
ندارد ،بیان کرد :با توجه به آنکه کشــاورزان در
پیک برداشت به سبب نیاز به نقدینگی اقدام به
عرضه یکباره محصول در بازار میکنند و سپس با
پایان فصل محصول چندانی برای عرضه به بازار
ندارند که این امر در کنار مســائل دیگر منجر به
ایجاد شک به بازار میشود.
این مقام مســئول درباره آینده بــازار طالی
سرخ ،گفت :اگر موانعی سد راه صادرات همچون
بازگشــت ارز به ســامانه نیما برداشــته شود و
مسئوالن ذیربط به پیشنهادات تشکلها مبنی بر
دریافت ارز در مقصد را اجرا کنند ،شاهد افزایش
صادرات در ماههای آتی خواهیم بود در این غیر
این صورت تولیدکنندگان با مشکالت متعددی
روبرو میشود چرا که بسیاری از صادرکنندگان
خانه نشین شدند یا با ظرفیتهای حداقلی به کار
خود ادامه میدهند.
های هدف،
وی با انتقاد از قاچاق زعفران به بازار
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گفت :تا کنون بیش از  ۳۰درصد زعفران به دلیل
مشکالت بازگشت ارز به ســامانه نیما به صورت
قاچاق از کشور خارج شده اســت ،در حالی که
با رفع موانع صادراتی شــاهد پدیده شوم قاچاق
نیستیم.
کاهش  ۷درصدی صادرات طالی سرخ
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به بازارهای هدف
نایب رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد :بنابر
آمار گمرک تا آذر ماه  ۳تن و  ۶۷۵کیلو زعفران
به افغانستان صادر شده ،در حالی که صادرات این
محصول به افغانســتان ممنوع است از مسئوالن
ذیربط انتظار میرود توجه جدی بر این موضوع
داشته باشند چرا با خروج قانونی و غیر قانونی این
محصول استراتژیک به افغانستان بازارهای هدف
را از دست خواهیم داد.
میری در پایان تصریح کرد :اگر مشکالت پیش
روی صادرکنندگان مرتفع شود ،نه تنها از پدیده
شــوم قاچاق جلوگیری میشــود بلکه همواره
پیشبینی میشود که طی ماههای آتی صادرات
زعفران حداقل  ۳۰درصد رشد یابد.

شکر از فهرست تخصیص ارز
دولتی حذف شد

کاالی شکر در تخصیص ارز واردات ،از گروه یک
به گروه دو منتقل شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،بر اســاس تصمیمات
اتخاذ شده کاالی شــکر از گروه یک به گروه دو
کاالهای وارداتی تغییر کرد.
وزارت صمت در نامهای خطــاب به مدیر کل
عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی ضمن اعالم
مطلب فوق آورده اســت :مســتدعی است کلیه
ثبت سفارشــات معرفی شده شــکر که تا کنون
ارز دریافت ننمودهاند ابطال و از فهرست دریافت
تخصیص ارز بانکی حذف گردد.
پیش از این عباس کشــاورز ،سرپرست وزارت
جهاد کشــاورزی از احتمال حــذف ارز ۴٢٠٠
تومانی این کاالی اساسی خبر داده بود.
بهمن دانایی ،دبیر انجمن صنایع قند و شــکر
ایران این تصمیم را نادرست اعالم کرده و گفته
بود :االن زمان مناســبی برای این اقدام نیست و
باید در زمان مناسبی انجام شود.
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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
تصمیمات اســت ،افزود :مــا امیدواریم یکی از
مسائل مطرح شده در کمیته ارزی بانک مرکزی
تخصیص ارز به برنجها وارداتی باشد.
کشاورز میزان برنجهای که بهای آنها پرداخت
نشده و امکان ورود آنها به کشور وجود ندارد را
 ۲۰۰تا  ۲۵۰هزار تن عنوان کرد.

تسهیل نظارت بهداشتی بر
مشاغلخانگی/لغوممنوعیت
صدور مجوز دامپروری

رئیس اتاق اصناف ایران:
کاالهای اساسی مورد نیاز
شب عید تامین شده است

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه نمایشــگاه
عرضه مستقیم کاال با تشــخیص کارگروه تنظیم
بازار استانها برگزار میشود ،گفت :تمامی کاالهای
اساسی مورد نیاز شب عید تامین شده است.سعید
ممبینی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری
فارس درباره مدیریت بازار شب عید اظهار داشت :در
حال حاضر تمامی کاالهای اساسی مورد نیاز تامین
و به میزان کافی موجود اســت .رئیس اتاق اصناف
ایران با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و افزایش
تقاضا برای برخی کاالها بخصوص کاالهای مرتبط
با سال نو مانند پوشاک ،شیرینی ،آجیل و خشکبار
افزود :در نشست ستاد تنظیم بازار مقرر شد اتحادیه
های مرتبط فروش فوق العاده را در اولویت قرار داده
و اطالع رسانی الزم برای مشارکت اصناف در فروش
فوق العاده صورت گیرد .وی افزود :همچنین برابر
مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور مقرر شده در صورت
تشخیص کارگروه در تنظیم بازار و استان ها مبنی
بر ضرورت برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کاال
این نمایشگاه ها صرفا با محوریت اتاق های اصناف
و مشــارکت صنوف دارای پروانه کسب برگزارش
شود .رئیس اتاق اصناف ایران بیان داشت :در رابطه
با مشاغل خدماتی نیز متناسب با شرایط تعطیالت
نوروز مقرر شد واحدهایی مانند تعمیرکاران خودرو،
تعویض روغن و … به صورت کشیک به مسافران
نوروزی خدماترسانی کنند.
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دبیر اجرایی انجمــن واردکنندگان برنج ایران
گفت :عالوه بــر برنجهای رســوبی در گمرک،
تخصیص ارز به تمــام برنجهای کــه از آذرماه
خریداری شــده انجام نگرفته ،طرفهای هندی
به دنبال دریافت بهای کاالی خود هستند در این
شــرایط تجار تصمیم گرفتهاند اگر ارز تخصیص
نگیرد برنجهای وارداتی را مرجوع یا به کشــور
دیگر صادر کنند.مســیح کشاورز در گفتوگو با
ایلنا ،با بیان اینکــه تخصیص ارز به واردات برنج
متوقف شده اســت ،اظهار کرد :توقف تخیصص
ارز عالوه بر برنجهای رســوبی در گمرک شامل
برنجهای میشود که از آذرماه سالجاری خریداری
شده است.وی ادامه داد :در گذشته به دلیل اعتبار
و تعهد تجار ایرانــی ،هندیها تنها با یک تماس
تلفنی حاضر به ارســال برنج به هــر میزان که
سفارش داده میشد ،بودند .اما با ادامه بد قولیها
در پرداختها ،هندیها دیگر حاضر به ارســال
کاال قبل از تسویه نیستند.به گفته کشاورز؛تجار
پاکســتانی نیز مانند هندیها از فروش برنج به
ایران خودداری میکنند و فروش برنج به ایران را
منوط به تسویه کامل بهای کاال قبل از ارسال آن
کردهاند.وی از تصمیــم تجار به فروش برنجهای
مانده در گمرک به کشورهای دیگر یا مرجوع آن
به مبدا واردات خبر داد.کشــاورز گفت :هر چند
این اتفاق نیز به زیان تجار است ،اما هر روز هزینه
دموراژ و انبار به تجار تحمیل میشود که میتواند
زیان آنها را بیشتر کند.
دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان برنج ایران با
تاکید بر اینکه انجمــن در تالش برای تخصیص
ســریعتر ارز برای جلوگیری از عملی شدن این
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هیات مقررات زدایی وزارت بهداشت را مکلف به
تهیه دستورالعمل نظارت بهداشتی ویژه مشاغل
خانگی کــرد تا نظارت بر این مشــاغل همچون
دســتورالعمل نظارت بر کارگاه هــای تولیدی
نباشد.
به گزارش خبرنــگار مهر ، ،ســی و پنجمین
جلســه هیأت مقررات زدایی و تســهیل صدور
مجوزهای کســب و کار برگزار شد که در خالل
این جلسه ،مقرر شــد وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی با همکاری وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی و اتاقهای بازرگانی ،دستورالعمل
نظارت بهداشتی ویژه مشاغل خانگی (رسته مواد
غذایی) را تهیه کند.
در واقــع وزارت بهداشــت بــا تهیــه ایــن
دســتورالعمل ،دیگر نباید بر مشــاغل خانگی با
دســتورالعمل کارگاههای تولیــدی ،ارزیابی و
نظارت کند.
گفتنی است؛ بهمن ماه ســال  ۹۳نمایندگان
مجلــس به تشــکیل «هیأت مقــررات زدایی و
تسهیل صدور مجوز کسب و کار» رأی دادند که
بر اساس آن ،ضمن تقلیل هزینههای صدور مجوز
کسب و کار ،محیط کسب و کار ایران نیز بهبود
یابد که در همین راستا هیأت مقررات زدایی در
سال  ۹۴به صورت رسمی آغاز به کار کرد.
دیگر مصوبات جلسه هیأت مقررات زدایی در
بخــش دام و طیور زنبورداری بود که براســاس
این مصوبه ،هرگونه ممنوعیت صدور مجوز برای
فعالیتهــای دامپروری و تولیــد طیور به دلیل
اشــباع یا تنظیم بازار و تعیین ظرفیت حداقلی
و حداکثری بــرای تولید در هــر قالبی از جمله
سیاستگذاری تولید سالیانه لغو و وضع مقررات
مشابه ممنوع است.

تجار برنجهای مانده در
گمرک را به کشورهای دیگر
میفروشند /ارز تخصیص نگیرد،
برنجهای وارداتی را مرجوع یا صادر
میکنیم!

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا
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فروش کنجاله توسط کارخانجات اعالم کرد :فروش
کنجاله توسط شرکت پشتیبانی امور دام به منظور
حفظ ذخایر اســتراتژیک برای شــرایط خاص باید
متوقف شود و یا اینکه شرکت پشتیبانی امور دام نیز
ملزم به عرضه قانونی کنجاله در سامانه بازارگاه شود.

انتقاد صنایع روغنکشی از
فروش کنجاله خارج از
بازارگاه /هشدار درباره تعطیلی
کارخانجات

دبیر انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران گفت:
عملکرد شرکت پشــتیبانی امور دام در فروش غیر
قانونی کنجاله خارج از سامانه بازارگاه منجر به انبار
شدن کنجاله ها در انبارهای بخش خصوصی و ضرر و
زیان کارخانجات روغنکشی شده است .اکبر سبقتی
دبیر انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران در گفت و
گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد
 :عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام در عرضه کنجاله
خارج از ســامانه بازار گاه منجــر به تکمیل ظرفیت
انبارهای کارخانجات روغنکشی ،افزایش هزینه های
مالی ،کپک ،خودسوزی و از بین رفتن کنجاله ها شده
است .وی تصریح کرد :عدم آشنایی مصرف کنندگان
نهایی کنجاله (مرغداران و دامداران) با فرآیند خرید
تحت وب در سامانه بازارگاه یا عرضه کنجاله شرکت
پشــتیبانی امور دام خارج از ســامانه بازارگاه و عدم
داشتن نقدینگی  ،عمال فروش کنجاله استحصالی با
منشا ارز  ۴۲۰۰تومانی توسط کارخانجات روغنکشی
را با چالش جدی مواجه کرده است.سبقتی با اشاره
به نامه مورخ  ۲۱دی ماه  ۱۳۹۸مدیر نظارت بر توزیع
کاالهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص
ضرورت عرضه کنجاله در ســامانه بازارگاه گفت :بر
اساس این نامه هر گونه خرید و فروش خارج ازسامانه
بازارگاه در حکم قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کاال
و ارز می باشد و جا دارد مقامات مسئول با این اقدام
شرکت دولتی پشتیبانی امور دام برخورد جدی کنند.
دبیر انجمن صنفی صنایع روغنکشی افزود :متاسفانه
طی سالهای اخیر شــرکتهای دولتی فعال در بازار
کنجاله از شرایط ویژه ای در زمینه تخصیص ارز ،حمل
و نقل ،انبارداری و فروش برخوردار بوده اند و همین
امر منجر به زیان بخش خصوصی شــده است.وی
همچنین برای جلوگیری از بحرانی تر شدن شرایط
Food Industry Magazine

24

فضای امن اقتصادی الزام
توسعه صادرات به کشورهای
همسایه

در حالی که یکــی از اهداف دولت بــرای جبران
درآمدهای نفتی ،دو برابر شــدن افزایش صادرات به
کشورهای همسایه است ،اما فعاالن اقتصادی معتقدند
که فضای امن اقتصادی برای توسعه صادرات وجود
ندارد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس
با توجه بــه تحریمهای آمریکا علیه ایــران و موانع
ایجاد شده برای صادرات نفت ،درآمدزایی از طریق
صــادرات غیرنفتی بیش از هــر دوره دیگری دارای
اهمیت شده است ،به طوری که مسئوالن کشور و به
ویژه مسئوالن حوزههای مرتبط با بازرگانی به تحقق
توســعه صادرات غیرنفتی تاکید فراوانی دارند.برای
تحقق این امر باید زیرساختهای آن هم فراهم شود
و اگرچه مسئوالن در جلسات مختلف با فعاالن بخش
خصوصی و صادرکنندگان در صدد حل مشکالت این
بخش هســتند ،بطوری که حسین مدرس خیابانی
قائم مقام وزیــر صنعت در امور بازرگانی ،ســازمان
توســعه تجارت ایران را ترمینال صــادرات میداند
و بزرگترین وظیفه این ســازمان را برقراری ارتباط
با صادرکننــدگان و تجار عنوان میکند ،اما فعاالن
 Foodمشکالت
علیرغم
اقتصادی و صادرکنندگان معتقدند
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زیادی که برای صــادرات با توجه به تحریمها دارند،
هنوز بسیاری از زیرساختهای داخلی فراهم نیست
و حتی وضع برخی قوانین ،مقــررات و آئیننامهها
(اگرچه نسبت به ســال گذشته بسیار کاهش یافته
است) مانع توسعه صادرات است.
همچنین به گفته حمید زادبوم رئیس ســازمان
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توســعه تجارت ایران و براســاس مطالعات سازمان
توسعه تجارت ایران کشورهای همسایه در سال ۲۰۱۸
به میزان  ۱۱۶۰میلیارد دالر واردات داشــتهاند ،در
حالی که سهم ما از این بازار فقط  ۲۴میلیارد دالر بوده
است ،با توجه به اینکه یکی از اهداف دولت جمهوری
اسالمی ایران رساندن صادرات غیرنفتی به کشورهای
همسایه از  ۲۴به  ۴۸میلیارد دالر است ،برای این کار
چه باید کرد؟
فضای امن اقتصادی برای توسعه صادرات
وجود ندارد
کاوه زرگران عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
تهران در گفتوگــو با خبرنگار فــارس در رابطه با
الزامات دو برابر شدن صادرات به کشورهای همسایه
گفت :اولین گام برای توسعه صادرات شفافسازی در
انتشار آمارهای تجاری است ،این در حالی است که از
ابتدای امسال تاکنون سازمانهای مربوطه اطالعات
صــادرات و واردات را به صورت شــفاف برای عموم
منتشر نمیکنند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد و سیاست به
هم گره خورده است ،گفت :لذا بررسی اینکه در تجارت
در چه وضعیتی هستیم ،در هالهای از ابهام قرار داد و
به دلیل فقدان اطالعات؛ رشد صادرات به طور دقیق
مشخص نیست.
وی گفت :بــرای اینکه بخــش خصوصی فعالیت
اقتصادی و صادرات را گسترش دهد ،باید یک فضای
امن و مناسبی داشته باشد ،در حالی که این فضا در
اقتصاد ما و حتی در برخی از کشورهای همسایه به
طور کامل حس نمیشود.
زرگران با بیان اینکه اقتصاد و سیاســت با هم گره
خورده اســت ،گفت :بازار صادراتی عراق که سالها
برای آن تالش و سرمایهگذاری شده بود ،یک مرتبه
به دلیل تنشهای سیاسی دستخوش تغییرات شد و
حجم صادرات به این کشور کاهش دچار کاهش و
معلوم نیست ،آینده این بازار صادراتی چگونه باشد.
این در حالی است که اسحاق جهانگیری معاون اول
رئیس جمهور در بیست و سومین سالروز ملی صادرات
بیان کرد که همسایگان مهمترین هدف صادراتی ما
هستند ،زیرا  ۱۵کشور همسایه  ۱۱۰۰میلیارد دالر
وارد میکنند و اگر درصد کمی از این بازار را به خود
اختصاص دهیم ،دارای حجم باالی صادرات خواهیم
شد .زرگران با بیان اینکه در بازارهای اوراسیا هم در
حوزه مواد غذایی و کشاورزی علیرغم وجود پتانسیل
باال نتوانستهایم ،سهم خوبی را به خود اقتصاد دهیم،
گفت :صرفا انعقــاد یک توافقنامه موجب توســعه
مسیر صادرات نمیشود ،زیرا صادرات یک امر کامال
تخصصی و حرفهای است و تا زمانی که زیرساختهای
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مجموع در امر توسعه صادرات با یک به هم ریختگی و
از هم پاشیدگی در نظام مدیریت تجاری مواجهیم و با
وضع قوانین محدوده کننده و ممنوع کننده دسترسی
به اهداف را سخت کردهایم .این گزارش میافزاید :در
حالی که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و امکان
صادرات بخصوص صادرات نفت و فرآوردههای نفتی
برای ما بسیار محدود شــده است مهمترین راهکار
توسعه صادرات غیرنفتی با کشورهای همسایه است
که برای توسعه صادرات و رسیدن به این اهداف باید
نقشه راه مشخصی ترســیم کرد و به گفته مودودی
باید در این شرایط از مکانیزمهای پارتیزانی توسعه
صادرات استفاده کرد.

واردات  ۱۹میلیون تن کاالی
اساسی
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رئیسکل گمرک ایران با بیان اینکه  ۷۲میلیارد دالر
صادرات و واردات در  ۱۰ماهه سال  ۹۸داشتیم ،گفت:
در این مدت  ۱۹میلیون تن کاالی اساسی وارد کشور
شد.مهدی میراشرفی اظهار داشت :سازمان جهانی
گمرک شعار ســال  ۲۰۲۰را «گمرک تقویت کننده
ثبات اقتصادی ،شکوفایی محیط زیست» نامگذاری
کرده است که امیدواریم بتوانیم به این هدف برسیم.
سال گذشته شعار «مرزهای هوشمند» بود که گمرک
توفیقات خوبی در این جهت به دست آورد و در اجرای
بحث اقتصاد هوشمند که برنامه وزیر اقتصاد نیز است
اقداماتی را انجام دادیم.رئیسکل گمرک ایران افزود:
از سازمانهای پیشرو در الکترونیکی کردن فعالیتها
بودهایم و در حال حاضر کامل کاغذ حذف شده است
که در پی آن جعل هم از بین میرود .همچنین در بحث
کاهش تبانی و فساد و افزایش سالمت ارائه خدمات
را با کمترین مواجه حضوری ذینفعان با گمرک در
دستور کار داشتیم که در این راستا بحث کارشناسان
مجازی را داشتیم که برای اولین بار در گمرک ایجاد
شــد.وی ادامه داد :مجازی کــردن خدمات موضوع
دیگر در دستور کار ما بود که در حال حاضر بخشی

از خدمات را روی اپیلیکیشن موبایل داریم .همچنین
برای هوشمندسازی خدمات ،توانستیم در بحث تولید
پلمب الکترونیک و هوشمند با توان داخلی و کمترین
هزینه تولید کردیم و در حال حاضر در کلیه گمرکات
مجهز شده اند .بیش از  ۵گمرک اصلی مبدا و مقصد
ترانزیت نیز مجهز به تراشههای آر اف ای دی شدهاند
تا پلمبها را بخوانند.میراشرفی گفت :تا پایان سال
مناقصه خرید آنتنکهای آر آف ای دی را به سرانجام
برسانسم زیرا به تسهیل ترانزیت کاال و کاهش تخلفات
و افزایش امنیت و رصد محمولههای ترانزیتی کمک
میکند.وی افزود :با کشورهای ترکیه و آذربایجان طی
دو سال گذشته بحث ایتیر را جلو بردیم.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه کنوانســیون تیر
رو به شرق در حال گســترش است ،اظهار داشت :از
آنجایی که ایران در مسیر کریدور شرق به غرب است
اقداماتی در جهت استفاده از بضاعت کنوانسیون تیر
انجام دادیم و اولین محموله افغانســتان را از مسیر
افغانســتان_چابهار_ هند عبور دادیم .همچنین به
دنبال اجرایی کردن ای کریدور هســتیم تا کردیور
شمال به جنوب را الکترونیکی کنیم که مذاکراتی بین
ایران ،گرجستان و آذربایجان در فاز بعدی روسیه و هند
نیز اضافه خواهند شد.میراشرفی افزود :تسهیل تجارت
و کاهش هزسنههای تجارت داخلی یکپارچهسازی
مدیریت مرزی در مبــادی ورودی و خروجی که ۲۵
سازمان مشغول فعالیت هســتند ،اقداماتی را انجام
دهیم.وی با اشاره به وضعیت تجارت کشور در  ۱۰ماه
سال  ،۹۸گفت :طی  ۱۰ماهه سال جاری  ۷۲میلیارد
دالر ارزش صادرات و واردات ما بود که سهم صادرات
از نظر وزنی  ۱۱۵میلیون تن به ارزش  ۳۵.۵میلیارد
دالر بود که نشانگر رشــد  ۲۰.۷۶درصدی نسبت به
مدت مشابه سال قبل است.میراشرفی با بیان اینکه
 ۴برابر واردات ،صادرات داشته ایم ،افزود ۲۸ :میلیون
تن واردات به ارزش  ۳۶میلیارد دالر واردات داشتهایم
که  ۶۰۰میلیون دالر از صادرات پیشی گرفته است
البته منهای صادرات برق.به گفته رئیس کل گمرک
ایران ،از  ۲۸میلیون تن واردات ۱۹ ،میلیون تن سهم
کاالهای اساســی بوده است ،همچنین سهم واردات
کاالهای واسطهای نیز باال بودهاست.وی افزود :چین
با  ۸.۳میلیارد دالر ،عراق  ۸میلیارد دالر ،ترکیه ۴.۱
میلیارد دالر ،امارات با  ۳.۷میلیارد دالر و افغانستان با
 ۱.۹میلیارد دالر مقاصد صادراتی ما بودهاند.میراشرفی
ادامه داد :پتروشیمی با ارزش  ۱۵.۸میلیارد دالر که
 ۴۴درصد سهم ارزشی را دارد و سایر کاالها با ارزش
 ۱۹میلیارد دالر سهم  ۵۶درصدی را دارند.وی گفت:
چین ،امارات ،ترکیه ،هنــد و آلمان مقاصد کاالهای
وارداتی ما بودهاند.
25
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الزم برای آن فراهم نشود نمیتوان انتظار داشت که
دستاورد مناســب و قابل توجهی در حوزه صادرات
فراهم شود .وی با بیان اینکه برای توسعه صادرات به
کشورهای مشترکالمنافع  CISیا اوراسیا رعایت یک
سری الزامات الزم است ،گفت :زیرا سالیق و کاالهای
مصرفی آنها با ســایق و کاالهای مصرفی صادراتی
کشورهایی مانند عراق کامال متفاوت است و ما باید
برای صادرات به هر کدام از این کشــورها و مناطق
کاالهای مناسب با آن بازار را تولید کنیم ،در حالی که
این موضوع در کشور ما چندان نهادینه نشده است.
این فعال اقتصادی با اشــاره به اینکه بازار صادراتی
روســیه در بخش مواد غذایی یک بازار  28میلیارد
دالری است ،بیان داشت :زمانی میتوان گفت که ما
در حوزه صادرات به روسیه موفق عمل کردهایم که
حداقل دو میلیارد دالر صادرات به این کشور داشته
باشیم .زرگران در پاسخ به این سوال که آیا کاالهای
صادراتی ما برای صادرات به کشورهای حوزه CIS
و اوراســیا از کیفیت و اســتانداردهای الزم برخورد
نیســت؟ ،گفت :خیر اتفاقا کاالهــای تولیدی ما از
استاندارد و کیفیت خوبی برخوردار است ،اما کاالهای
ما مطابق با ذائقه و سلیقه کشورهای حوزه  CISو
اوراسیا آنها نیست .وی در ادامه اظهار داشت :به عنوان
مثال در خصوص صادرات مرغ به این کشورها از جمله
روسیه اصال نتوانستیم خوب عمل کنیم ،زیرا براساس
ذائقه مردم مرغ تولیدی در کشــور ما درشت است،
در حالی که مصرفکنندگان روســی ،مرغ سبک را
میپسندند .کاوه زرگران با بیان اینکه ما فکر میکنیم
که با امضای تفاهمنامه صادراتمان رشد میکند ،گفت:
این در حالی است که برای صادرات باید از بنیان تولی،
برنامهریزی کرد و به صورت حرفهای و اصولی این کار
را انجام داد .وی همچنین بیان داشت :توسعه صادرات
نیازمند شــرکتهای هدفمند صادراتی اســت که
متاسفانه در حال حاضر فاقد چنین وضعیتی هستیم.
فرصتهای صادرات به روسیه را از دست
دادیم
در همایش روز ملی صادرات جهانگیری معاول اول
رئیس جمهور هم به صراحت به این موضوع اذعان
داشت که ما فرصتهای صادرات به روسیه را به دلیل
نداشتن شرکتهای بزرگ صادراتی از دست دادیم،
بنابراین باید به راهاندازی شرکتهای بزرگ صادراتی
توجه شــود .محمدرضا مودودی سرپرســت سابق
سازمان توسعه تجارت ایران هم معتقد است که دو
برابر شدن صادرات به کشورهای همسایه اصال معلوم
نیست با چه ساز وکاری قرار است محقق شود .وی در
این باره گفت :اساسا یک چارچوب و نقشه راه مشخص
برای تجارت خارجی کشــور طراحی نکردهایم .در
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ماهنامه صنعت غذا بررسی می کند:

راهکار جلوگیری
از انتشار هجمه ها
و شایعات غیر کارشناسی
به صنایع غذایی کشور

با توجه به افزایش هجمه به صنایع غذایی کشور و
ایجاد نوعی نا امنی برای استفاده از محصوالت صنایع
غذایی کشور بعنوان مثال انتشار اخباری نظیر قرار
دادن قرص در کیک ها و یــا هدف قرار دادن صنعت
لبنی و اظهار نظر در خصوص باال بودن آفالتوکسین
در رســانه ملی و چندین مثال دیگر در صنایع دیگر
نظیر فراورده های گوشتی ،آبمیوه و ..که مورد تائید
کارشناسان و حتی نهادهای نظارتی نبوده ،راهکار و
پیشــنهاد کارآفرینان و مدیران بخش صنعت غذای
کشور را برای جلوگیری و یا خنثی کردن این مسائل
جویا شــدیم که توجه خوانندگان محترم را به پاسخ
این عزیران جلب می کنیم.
دکتر محمد حسینی
(بنیانگذار و عضو
هیئت مدیره انجمن
علوم و صنایع غذایی
ایران)
راهــکاری را کــه من
برای این معضل پیشنهاد
دارم این اســت که باید
دانشمندان ،اساتید و علما وارد صحنه شوند و مطالب
Food Industry
Magazine
شرکت ها نیز به
براساس آنهم
علمی را اعالم کنند و
26

آنها کمک کنند تا این مطالب علمی صحیح به نحو
احسنت در جامعه منتشر شــود .مطلبی را از دکتر
حصارکی از تبریز دیدم که بسیار مطلب علمی بود که
این اظهار نظرها از اساتید دانشگاه باید بیشتر شود.
دکتر پرویز
جهانگیری ( رئیس
هیئت مدیره گروه
صنعتی پارس استا و
انجمن افزودنیها)
متاسفانه هجمه شدیدی
به ســمت صنعت غذا که
یکــی از فعالترین بخش
های صنعتی در کشــور ماست وارد شــده است ،که
یک بخشــی از این هجمه ها مربوط می شود به بی
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اطالعی اشخاصی که اظهار نظرمی کنند و یک سری
اظهارنظرهای ســطحی را ایجاد می کنند که باعث
تشویش اذهان عمومی می شــود و این واقعاً لطمات
زیادی را ایجاد کرده است.
حتی ما شاهد هستیم مصرف لبنیات که نیاز اساسی
روزانه مردم است به دلیل مشکالت اقتصادی کاهش
پیدا کرده و این مسائل پیش آمده مردم را مشکوک
کرده درباره خوردن شیر ،که آیا شیر بخورند یا نه!

این مسائل که عنوان می شود خارج از اصول است و
ما امروز مقوله ای به نام آفالتوکسین در شیر نداریم.
در گذشــته نان خشــک جمع آوری می شد و نان
خشــک کپک زده وارد دامداری هــا و از آنجا وارد
خوراک مردم می شد .ولی خوشبختانه با آزادسازی
مسئله نان ،رقابتی شدن و برداشتن سوبسیدها عمدتاً
باعث شــده نان به صورت کپک زده وارد دامداری ها
نشــود .از طرفی هم خود دامدارها به مسائل روز آگاه
شدند و دامداری ها مسئول فنی و دامپزشک دارند و
این اشخاص به مقدار زیادی جلوی وارد شدن خوراک
آلوده دام را به سمت دامداری شان می گیرند و چون
می دانند که باعث ایجاد مشکل می شود و شاید خود
دام از بین برود.
آن مــواردی که با کمال تاســف حتــی از طریق
مسئولین عنوان می شود در نتیجه بی اطالعی است،
که لطمات زیادی را می زنند .مثل داســتان پالم در
شــیر که از طرف وزیر مطرح شده بود و برای صنعت
لبنی ضایعه بود.
با این صحبت ها مقدار زیادی رشد واحدهای سنتی
گسترش پیدا کرد و بر اســاس آمار وزارت بهداشت
وجود تب مالت را شاهد بودیم .این صحبت ها نتیجه
بی اطالعی و غرض ورزی است و باید کارشناسان نظر
بدهند نه اشخاصی که اطالعی ندارند.

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
به نظرم جا دارد در اینگونه مــوارد مدعی العموم
ادعای خسارت کند.
مسئله آفالتوکســین در شیر بحث بسیار نا به جا و
قیاسی خارج از اصول و منطق بود که مطرح شد و حاال
به هر حال تعدادی از افراد متخصص نیز به حق بیان
کردند که دروغ و جهل است.
الزم است که اطالع رســانی در این مورد گسترش
پیدا کند .صدا و ســیما در کمال تاســف کسانی را
دعوت می کند که تخصص ندارند .صدا و ســیما به
خودش بیاید و کسانی را که علم و صالحیت دارند را
دعوت کند نه کسانی را که برای خودنمایی صحبت
می کنند.
در مورد قرص هم هر شخصی که با تکنولوژی آشنا
باشــد می داند قرصی که رنگ و شکل ظاهری سالم
دارد به صورت دستی وارد کیک شده است وگرنه در
محلولی که کیک زده می شود حل می شود .اینها با
صنعت غذا که تقریباً تنها صنعت فعال امروزه کشور
است و ضامن سالمت مردم است برخورد نا به جا می
کنند .باید برخورد شایسته با این افراد بشود که دوباره
شاهد اینگونه مسائل نباشیم.

مرتضی سلطانی
(رئیس هیئت مدیره
گروه صنعتی و
پژوهشی زر)
خــدا را شــكر در اين
شرایط توليد داخلي بهتر
از گذشــته مشغول كار و
تالش اســت و اص ً
ال اين
كم لطفي ها و كارشكني ها هيچ لطمه ايي به توليد
توانمند و با كيفيت ايران نمي تواند بزند .دشمنان ما
كور خوانده اند.
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مهدی خانمحمدی
(رئیس هیئت مدیره
گروه نان سحر)
برای اینکه یــک برند
ساخته شــود سال های
سال باید تعداد زیادی از
افراد به طور صادقانه و با
رعایت تمام قوانین حاکم
بر کشــور و بین المللی به طور شبانه روزی با سخت
کوشی و تمام تالش فعالیت نمایند تا بتوانند اعتماد
مردم و سازمان های نظارتی را به خود جلب نمایند تا
یک برند ساخته شود.
رعایت قوانین و استانداردهای ملی و بین المللی از
مهمترین فاکتور هایی است که یک برند خود را ملزم
به رعایت آن می داند چرا که عدم رعایت آنها منجر
به خدشه دار شــدن آبروی برند می گردد .متاسفانه
در ســال های اخیر با توسعه شــبکه های اجتماعی
شاهد آن هســتیم برخی افراد غیرکارشناس و بدون
جایگاه قانونی و نظارتی با نظرات غیر کارشناســی و
بررسی نشــده خود منجر به ایجاد رعب و وحشت و
عدم اطمینان و آسیب به صنعت غذا که گاه به صورت
سهوا ً و متاســفانه گاهاً به صورت عامدانه صورت می
پذیرد .به دلیل کم رنگ ظاهرشــدن نقش سازمان
های نظارتی در دفاع از این تولید کننده ها به راحتی
آبرو و شاکله یک برند و یا یک صنعت تحت تاثیر قرار
می گیرد .نظیر مواردی کــه در رابطه با محصوالت
تراریخته و وجود قرص در کیک ها و شیر پاستوریزه
ایجاد گردید.
لذا انتظار میرود بخش روابط عمومی سازمان های
نظارتی مربوطه نظیر سازمان غذا و دارو و سازمان ملی
استاندارد ،توسط سخنگوی خود اگر واحدی خطایی
انجــام داده آن را به طور گســترده معرفی نمایند و
برخوردهای الزم با واحد خاطی صورت پذیرد .ولی اگر
به طور نابحق نسبت به محصول تولیدی یک کارخانه
شایعه سازی گردید ،توســط روابط عمومی سازمان

دکتر کیومرث فتحاهلل
کرمانشاهی ( عضو
هیئت مدیره اتحادیه
ملی صادرکنندگان
محصوالت کشاورزی
ایران و مشاورعالی
انجمن ارگانیک
ایران)
اعتمادسازی بین مردم آحاد مردم وظیفه حاکمیت
و از ارکان اصلی توســعه اســت .هرگونه خدشه به
اعتماد عمومی موجب از دست رفتن نگاه عموم مردم
به مسئولین سیاست گذار بخش دولتی است.
رســانه ها خصوصاً صدا و سیما نقش بسیار مهمی
در ساختارسازی ذهنی جامعه را بعهده دارند و نحوه
اطالع رســانی در قالب هرگونــه مصاحبه ،میزگرد،
سمینار و غیره در شــکل گیری این ذهنیت کارساز
و مهم است.
افراد متخصــص ،شناســنامه دار و صاحبنظر که
تســلط کامل به نحوه اطالع رســانی دقیق به مردم
را دارند ،محق به حضور و اطالع رســانی در رســانه
خصوصاً صداو ســیما هســتند .اخیرا ً مشاهده می
شــود تعدتد افراد غیر متخصص که با عنوان دکتر و
مهندس و  ...در رسانع ظاهر می شوند افزایش یافته و
معیار انتخاب و حضور این افراد برای بیننده نکته بین
و نکته سنج و همچنین عامه مردم مشخص نیست.
رســانه و علی الخصوص صدا و سیما وظیفه دارند تا
ضمن انتخاب کارشناسان مجرب ،فهیم ،متخصص
در هر حوزه مانیفست نحوه صحبت با مردم را برای
حضور در جلوی دوربین ملــی تهیه نمایند .این امر
نباید به هیچ وجه باعث سانسور و عدم اطالع رسانی
دقیق به آحاد جامعه شود .بلکه منظور نگارنده ارائه
اطالعات دقیق با ذکر مأخذ و منبع توسط اشخاص
کاردان و شناســنامه دار به مردم است .در غیر این
صورت نوعی هرج و مرج و بهم ریختگی در ساخنار
ذهنی مخاطب ایجــاد می گردد کــه اطالع آن به
سادگی میسر نیست .علی الخصوص در مورد صنعت
غذا که ارتباط مســتقیم با سالمت مردم دارد ،شیوه
اطالع رسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
از طرفی وظیفــه حاکمیت نظارت بر ســامت و
کیفیــت صنایع غذایی اســت و کارآفرینان و اهالی
کســب و کار این حوزه خصوصاً تازه واردها موظف
به رعایت دقیق کنترل کیفیت محصوالت تولیدی و
مطابقت آنبا استاندارد جهانی از جمله دستورالعمل
های صادره توســط نهادهــای بین المللــی مانند
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دکتر علیرضا رفیعی
پور ( رئیس سازمان
دامپزشکی کل کشور
و معاون وزیر جهاد
کشاورزی)
با توجه به اینکه امنیت
غذایی هر کشور در راس
اولویتهــای حاکمیــت
میباشد ،و دشــمنان هم برای ضربه زدن به جامعه
ما قطعا سراغ امنیت غذایی میروند ،ضرورت حمایت
همه جانبــه قانونی ،اعتبــاری و نیروی انســانی از
دستگاههایی مثل دامپزشکی که با مدیریت بهداشتی
تضمین کننده بهره وری و امنیت غذایی هستند در
همه ارکان نظام و قوای سه گانه قابل مشاهده است
و باید ویژه دیده شود ،در این شرایط جنگ اقتصادی
و احتمال اقدامات بیوتروریسمی ،همه ارکان نظام در
حوزههای فرهنگی ،صدا و سیما ،رسانه ها ،امنیتی،
سیاســی ،اقتصادی ،اجتماعی ،خدماتی ،بهداشتی،
نظامی وانتظامی میتوانند مکمل دامپزشکی بعنوان
مرزبانان امنیت غذایی باشــند ،بــرای جلوگیری از
تشــویش اذهان عمومی و ممانعــت از بهره برداری
دشمنان برای ضربه زدن به اقتصاد کشور ،باید مطالب
علمی و فنی هر حوزه حاکمیت فقط توســط مراجع
ذیصالح ملی و بین المللی دستگاه تخصصی قابل نشر
و اطالع رسانی باشــد ،و پیشنهاد میشود برای اینکه
اهمیت امنیت غذایی برای همه اقشار جامعه به خوبی
تبیین شود ،نمایندگان مجلس در حوزههای انتخابی
خودشان از مشاور دامپزشک استفاده نمایند ،مطمئنا
نمایندگان بــرای کمک به امنیت غذایــی و بدلیل
ماهیت مســئولیت قانونگذاری که دارند بیشــترین
سهم را در حمایت از ســربازان خط مقدم بهداشت
عمومی ،امنیت غذایی ،تجارت بین المللی و اقتصاد

ملی که در حیطه اختیارات سازمان دامپزشکی است
میتوانند داشته باشــند .ضمنا باید افرادی که بدون
سند و غیر علمی باعث بخطر افتادن امنیت غذایی و
اقتصادی جامعه میشوند پاسخگوی مطالب خود در
مراجع قانونی باشند.

های نظارتی در دفاع از تولید کنندگان ســالم بیانیه
صادر کنند و به طور چشمگیر و پررنگ در صدا و سیما
و سایت های خبری خود مرتباً بی اساس بودن شایعه
را اعالم نمایند ،که در این شــرایط بحران اقتصادی
تولید ،بروز چنین مســائلی ضربه بــه حیات تولید
کنندگان سالم کشور نزند .مطمئناً در سایه آرامش و
ثبات است که در این جنگ اقتصادی تولیدکنندگان
میتوانند به تولید و حیات خود ادامه دهند.

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

 codexدر مورد باقیمانده سموم و سایر پارامترهای
تاثیرگذار بر سالمت مصرف کننده می باشد .سازمان
خواروبار جهانی( )FAOو ســازمان سالمت جهانی
( )WHOکــه هــر دو در زیرمجموعــه  WTOیا
ســازمان تجارت جهانی فعالیت می نمایند codex
یا کمیســیون آئین نامه مــواد غذایی را در ســال
 1963ایجاد نموده اند که این سازمان استانداردها،
دســتورالعمل ها و باقیمانده ســموم مواد غذایی را
ساالنه منتشر و همه کشورها خصوصاً کشورهای عضو
 WTOموظف به رعایت آنها هستند.
قطعاً وزارت بهداشــت ،ســازمان غذا و دارو ،اداره
استاندارد و سایر مســئولین در بخش حاکمیت در
کنار کارآفرینان ،تشــکل های مرتبط وظیفه رعایت
استانداردهای بین المللی را به عهده دارند و بایستی
به طور مرتب و شفاف با اطالع رسانی صحیح خصوصاً
در تبلیغات هدفمند ،مردم را از سالمت مصرف مواد
غذایی و سایر فرآورده ها مطلع نمایند.
مقابله با فساد و هرگونه سوءاستفاده در همه حوزه
های مباحث اقتصادی ،خصوصاً صنعت غذایی کشور
که ارتباط مستقیم با ســامت جامعه را دارد وظیفه
دستگاههای نظارتی مربوطه است و یادمان باشد که
هرگونه سوءاستفاده چه در بخش حاکمیت و چه در
حوزه اهالی کسب و کار و صنایع غذایی ساختار ذهنی
مصرف کننده و جامعه را دچار آسیب جدی می نماید
که اصالح آن به آسانی میسر نمی باشد.
امیدواریم هر کدام از دستگاهها اعم از بخش دولتی
که نقش سیاســتگذاری را به عهــده دارد و بخش
خصوصی که وظیفه تصدیگــری و کارآفرینی را ایفا
می نماید به خوبی و قانونمند به سالمت جامعه توجه
و با اطالع رسانی دقیق در این خصوص اقدام نمایند.
مهندس احمد
فتحاللهی (نایب
رئیس انجمن علوم و
صنایع غذایی ایران و
رئیس هیئت مدیره
شرکت سبزی ایران)
متاســفانه امروزه ما با
هجمه گسترده ای از عدم
اطمینان برصنایع غذایی روبرو هســتیم که با عدم
مدیریت بر شدت آســیب های وارده بر این صنعت
افزوده گردیده است.
در خصوص مشاهده اجسام خارجی از قبیل قرص
و کپسول در بسته بندی برخی محصوالت کیک،ویفر
و ...منســوب به  12برند تولیدی باید گفت که آنچه
مشخص است قرص و کپســول بعد از خط تولید و
در ســطح عرضه و در اقدامی خرابکارانه ،هدفمند و
سازمان یافته به بســته بندی تعدادی از محصوالت
وارد شده و مشکلی در ســطح خطوط تولید و بسته
بندی و حتی عرضه کالن از مسیر شرکت های پخش
مجاز و رسمی مشاهده نشده است.
تنها مرجع اظهــار نظر در مورد محتوای این قرص
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است و تا این لحظه گزارشی از وجود داروهای مخدر
یا قرص برنج در نمونه های ارسالی نداریم،داروهای
بررسی شده اغلب داروهای خانگی از جمله استامینوف
ن،بروفن،سیتریزین،هیدروکسی زین،متوکلوپرامید و
حتی بلیستر خالی بوده و به نظر می رسد ایجاد رعب
و وحشت و تخریب وجهه صنایع غذایی به طور عام
مورد هدف بوده است.
ماجرا وجود آفالتوکســین در شــیر به گفته های
فردی باز می گردد که در یک برنامه تلویزیونی بدون
داشتن مسئولیت خاصی موضوعی را مطرح کرد که
صحت ندارد.
این اولین باری نیست که افرادی انگشت اتهامش
را به ســمت تولیدکنندگان شیر و لبنیات کشور می
گیرید،همراه شدن شــائبه ترکیب کردن وایتکس با
شیر ،وجود پالم در لبنیات یا سمی بودن آنها با تورم
و افزایش قیمت،باعث شده است تا گرایش مردم به
مصرف لبنیات به طور چشمگیری کاهش پیدا کند و
مارا به شرایط امروز کشور برساند،سرانه مصرف شیر
در کشور ما حدود یک سوم میانگین جهانی است و
این موضوع می تواند تا چندسال آینده سالمت مردم
را به شدت تحت تاثیر قراردهد.
از طرفی بدبین شدن مردم نسبت به لبنیات بسته
بندی اســتفاده از لبنیات غیرصنعتی یــا فله ای را
افزایش داده و باعث افزایش آمار ابتال به تب مالت در
کشور طی  10سال اخیر شد.
پایش میزان آفالتوکســین موجود در شیر از سال
 83آغاز شده و کماکان ادامه دارد.استاندارد اتحادیه
اروپا برای وجود این سم  5صدم PPBاست ،اما این
رقم در اســتاندارد بین المللی  5دهــم  PPBو در
استاندارد ملی کشور ما یک دهم  PPBدر نظر گرفته
شده است.
یکی از معیارهای وزارت بهداشت برای اعطای نشان
امنیت غذایی آن است که میزان آالینده های موجود
در محصول تولید شده  50درصد کمتر از استاندارد
تعیین شده باشــد بنابراین واحدهای تولید صنایع
لبنی محصوالت خودرا با غلظت آفالتوکسین  5صدم
PPBو در حدود استاندارد اروپا عرضه می کند.
براساس برنامه های توسعه ای انجام گرفته،در حال
حاضر  400کارخانه شــیر پاستوریزه در کشور فعال
هستند و در حوزه تولیدشیر خام رتبه  11دنیا متعلق
به ایران است.در حوزه تامین ماده اولیه کارخانجات
لبنی تعداد  1600مرکز جمع آوری شیرخام و صنایع
وابســته در حال فعالیت هســتند که این مراکز در
چارچوب ضوابط بهداشتی دامپزشکی ،کنترل های
 Foodآزمایشات
برداری و
تخصصی بهداشتی اعم از نمونه
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الزم را انجام می دهند.
همچنین حمل و نقل شــیر و فــراورده های آن با
مدرن ترین روش های بهداشتی صورت می پذیرد و
حتی تردد وسایل نقلیه شیر و فراورده های لبنی رصد
و پایش می شــود که مواد اولیه  400کارخانه تولید
لبنیات کشور را فراهم میکنند.
برنامه های بهداشــتی سالمت شیر و فراورده های
لبنی در تمامی ســطوح از جمله مدیریت بهداشت

توگو
گف 

گاوداری ها ،مدیریت بهداشت در مراکز جمع آوری
و مدیریت بهداشــت در کارخانجات شــیر و لبنیات
مطابق با استانداردهای ملی و کدکس آلیمانتاریوس
(استاندارد بین المللی) انجام می شود.
بعد از مطرح شــدن ماجرای آلوده بودن شــیرها
 275نمونه از شــیرهای استریل ســطح بازار جمع
آوری و مورد ارزیابی قرارگرفت که از این بین 273
مورد از ســامت کافی برخوردار بودنــد این معنای
ســامت99/3درصد از شــیرهای موجود در سطح
بازار اســت ،این در حالی است که اســتاندارد های
کشور ما بسیار ســختگیرانه و شدیدتر از کشورهای
اروپایی است.
بدون شــک در صنعت غــذا و کارخانجات لبنی با
حضور مسئوالن فنی ،آزمایشگاه های مجهز و نظارت
مستمر سازمان غذا و دارو نگرانی به مراتب کمتر از
مراکز سنتی است که لبنیات در آنها عرضه می شود.
اما در خصوص ارائه راهکارهای موثرانه و پیشگیرانه
باید گفت کــه واقعیت های موجود در صنایع غذایی
کشــور را باید در نظر داشته باشــیم که گاها وجود
محصوالت داخلی بی کیفیت در بازار کشور و تشدید
این ماجراهای خرابکارانه متاســفانه باعث به وجود
آمدن عدم اطمینان در مصرف کنندگان ما شده است.
افزایش کیفیت مواد غذایی توســط تولیدکنندگان
محترم داخلــی و باز خورد کیفیــت محصوالت در
رسانه ها و دنیای مجازی و تبلیغات مثبت مداوم آرام
آرام باعث افزایش اطمینان مصرف کنندگان خواهد
بود .همچنین در صورت بروز موارد مشــابه در آینده
باید خانواده هــا و مصرف کننــدگان را به پیگیری
مسیر از طریق منطقی و مسئولین و آزمایشگاه های
ذیربط آمــوزش داد که در خطر تهاجم رســانه ای،
کمتر تحت تاثیر قرار بگیرند از طرفی ایجاد خاطره
تاریخی در اذهان عمومی ،مانند مجازات افرادی که
مسبب این شایعه سازی شده اند و اشائه این مطلب
در خود فضــای مجازی و رادیــو و تلویزیون و حتی
بازخواست خود صداو ســیما برای تولید برنامه های
بدون کارشناســی دقیق که باعث اختشاش اذهان
عمومی می گردند تا این فکر در مردم ایجاد گردد که
نمی توان به هر شایعه و تبلیغی اعتماد کرد و باید به
مسئولین ذی صالح اطمینان بکنند.
همچنیــن برخی تغییــرات در سیســتم اجرایی
کشــور می تواند کمک کننده باشد .متولی بهداشت
شیر وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی اما
مســئولیت نظارت در شیر با ســازمان دامپزشکی
تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی است و سازمان
دامپزشــکی باید به وزارت بهداشــت منتقل شود تا
بتوان بر روی آن نظارت داشت.
از طرف دیگر فروشــگاه های مــواد غذایی مکلف
به تامین فراورده ها از شــرکت هــای پخش معتبر
و مجاز در قبال فاکتور رســمی فروش هستند و در
صورت خرسید از توزیع کننده های غیرمجاز در قبال
پیامدهای کیفیت پایین محصوالت پاسخگو خواهند
بود.محصوالت عرضه شــده توســط توسط شرکت
های پخش مجاز قابل رهگیری و پیگیری است ولی
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متاسفانه برخی فروشگاه ها و محل های عرضه ريا،
محصوالت غذایی را از توزیع کننده های غیرمجاز و
بدون شناســنامه به قیمت هایی پایین تر تهیه می
کنند و این مسیر دقیقا مدخل کاالها و فرآورده های
غذایی،آرایشی و بهداشتی غیرمجاز ،جعلی و تقلبی
است.و دستکاری نشدن بسته های محصوالت دقت
نموده و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک،در
سراسر کشور مراتب را به سامانه تلفنی 190گزارش
کننــد
.
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مهندس حسین
چمنی (مشاور انجمن
صنفی صنایع لبنیات)
تاثیر پذیری افراد یک
جامعه از اخبار گوناگونی
که در فضای گردش آزاد
اطالعات به آنها می رسد
تابع مولفه های مختلف
واز همین رو از درجات مختلفی نیز برخورداراست.
اجماال در مورد سوال مشخص شما معتقدم آنچه بر
سرعت و وســعت باور پذیری افکار عمومی از انتشار
اخبار کذب می افزاید بی اعتمادی آنهاســت که در
طی یک دوره طوالنی ایجاد شــده و در همین قالب
اخبار مثبت از برد کوتاه و اخبار منفی از برد بســیار
بلند برخوردار می شود.
در مورد صنعت شــیر در یک بازه زمانی طوالنی
اخبار معموال کذبی از جملــه مصرف نان کپکی در

منصور مقدس زاده
(مدیرعامل شرکت
صنایع غذایی آوید):
ســازمانی بــه نــام
فد ر ا ســیو ن صنا یــع
غذایی وجود دارد که به
مشــکالت،موانع و دیگر
موضوعــات مربــوط به
صنایع غذایی میپردازد .در رابطــه با این خبر باید
خدمتتان عرض کنم که فدراســیون شــکواییهای
علیه این دوست غیر کارشــناس و همچنین برنامه
تلویزیونی تنظیــم کرده و به مراجع ذیصالح تحویل
داده و پیگیر اســت که دیگر این چنین اتفاقاتی در
رسانه ملی نیفتد.
با توجه بــه اینکه بنده خود در ایــن صنایع فعال
هستم و آشــنایی کلی با خطوط تولید دارم متوجه
میشــوم که مطــرح چنین مســائلی کامــل غیر
کارشناسی است،اگر مخاطبان کمی دقت بفرمایند
با کمی تعمل و تفکر این ایراد ها مشخص می گردد.
به عنوان مثال همین داستان شیر،می فرمایند به
دلیل خوردن ذرت دامی آلوده شیر آلوده شده،خب
اگر این میــزان آلودگی را گاو بخــورد خود از بین
میرود و نمیتواند شــیر تولید کند،بــه فرض اینکه
تولید شد،در پروسه تولید چون محصوالت استریل
میشــوند از نظر میکروبی پاک میشوند و اگر نشوند
وارد بازار نمیشوند.
در مورد کیک ها هم به همین صورت و غیره.
به نظر بنده اگر برای مردم از خطوط تولید گزارش
تهیه شود و آموزش داده شــود که هر محصول چه
فرآیندی را طی میکند تا به دســت مصرف کننده
برسد فکر میکنم تأثیر مثبت داشته باشد،متأسفانه
هنوز بعضــی از مردم هیچ اطالعاتــی از محصوالت
کارخانــهای ندارنــد و صرفا به دلیــل گفتن بعضی
غیر کارشــناس ها فکر میکنند این محصوالت مضر
هستند و از آنها اســتفاده نمیکنند یا هر مطلبی را
قبول میکنند.
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مهندس فیاض،
مدیرعامل شرکت
عالیس
بنظــر من مشــگل در
حس فــرا قانونــی و فرا
درک و فهم افرادی است
که قدرت تحلیل الزم از
شرایط صنعت غذا ندارند
اما متاسفانه خود را اثر گذارتر میبینند و اال در کشور
الحمدهلل قانون حاکم اســت و دستگاهای نظارتی از
قبیل اســتانداردو جهاد کشــاورزی و دامپزشکی و
معاونت غذا و دارو بصورت مســتمر از تولید شیر از
دامداری تا فرایند تولید و محصول بشــدت نظارت
میکنند بخصوص محصوالت تولیدی در کشور اکثرا
صادر ات میشود به اقصی نقاط دنیا و بشدت کنترل
میشــود بنابراین ابدا دلیلی وجــود ندارد این صنف
زحمت کش اینچنیــن ناجوانمردانه با تخیالت زیر
ســوال بروند و راهکارهای متفاوت هســت و ساده
ترین آن همینه که گزارشــگر بیاد و صادقانه اعالم
کنه بدلیل نداشتن اطالعات کافی مواردی را مطرح
کرده که علمی نبوده و ثانیا افراد خبره و مورد وثوق
و صاحب علم در صنعت غذا وبخصوص شــیر هم
بیایند ودر صدا و سیما کامال شفاف سازی بکنند تا
انشاهلل بشود شــرایط را برای مصرف شیر بخصوص
بهتر از گذشته سر سفره مردم برد

دامداریها ،وجــود وایتکس در شــیر ،وجود پالم در
فرآورده های شــیری ،کم فروشــی ،گرانفروشی و
اخیرا وجود آفالتوکسین بتدریج مطرح و بدلیل عدم
پاسخگویی مناسب تبدیل به باور عمومی شده است.
در هیچیــک از این موارد ســازندگان و منتشــر
کنندگان شــایعات هزینه ای پرداخت نکرده اند و
ازاینرو هراز چند گاهی شــاهد چنیــن تکانه هایی
هستیم که دیوار بی اعتمادی را بلندتر و باور مردم به
این صنعت را کمتر می کند.
مهمترین اقدام برای جلوگیری از این وضعیت آن
است که برای کسانی که چنین شایعات بی اساسی
را منتشر می کنند هزینه درســت شود .این هزینه
باید شــامل گوینده و رسانه ای باشــد که به انتشار
اخبار کذب مبادرت می کند .رســانه ها بویژه رسانه
ملی نباید به هیچ کارشناسی اجازه دهند بدون ارائه
مســتندات و ذکر ماخذ معتبر به ارائــه آمار و ارقام
مبادرت ورزند.
صنایع لبنی نیز بایــد دردوره آرامش جنبه های
ایجابی این صنعت را در معرض دید عموم قرار دهند
و با اطالع رسانی و آموزش ،این باور را تقویت کنند
که صنعت شیر کشور از جمله بالغ ترین صنایع کشور
در استفاده از فن آوریهای روز دنیا ،کنترلهای کیفی
و رعایت حقــوق مصرف کننــدگان در حوزه حفظ
سالمت آنان است .قراردادن صنعت و فرآیند کنترل
و تولیــد در معرض دید مصرف کننــدگان از جمله
روشهای موفقی است که می تواند به افزایش اعتماد
عمومی کمک کند.
عکس العمــل جامعه در قبال شــایعات مرتبط با
صنعت شیر هم ویژه و تعجب آور است .بجای مطالبه
گری و فشار به دستگاههای نظارتی و متولیان تولید
برای بهبود شــرایط ،مردم بالفاصله شیر را از سبد
غذایی حذف مــی کنند ،در حالیکــه بعنوان مثال
اگر چنین اتفاقــی در مورد نان بیافتد مردم نان را از
ســفره حذف نمی کنند بلکه خواستار تغییر شرایط
می شوند.
این عکس العمل شــاید ناشی از عدم وجود دانش
کافی در سطح جامعه نسبت به اهمیت شیر در هرم
غذایی باشد .از اینرو با درجه حساسیت بسیار پایین
تری با آن برخورد می شود و بجای پیگیری ،راستی
آزمایــی و مطالبه گری ،صورت مســئله را پاک می
کنند.
باید توجه کنیم که شیر و فرآورده های شیری بنا
بدالیل روشن علمی غذاهای بدون جایگزین هستند و
مصرف کمتر از حد نیاز این گروه از مواد غذایی حتما
منجر به آســیبهای بزرگ به سالمت جامعه ازجمله
شــیوع بیش از حد پوکی اســتخوان ،کاهش بهره
هوشی ،کوتاهی میانگین قد و پوسیدگی دندانها می
شود و هزینه های بسیار سنگینی به اقتصاد خانوار و
اقتصاد ملی تحمیل می کند.
باید با آســیب شناســی صحیح ایــن معضل ،به
ارتقای شاخص ســامتی جامعه کمک کنیم .نقش
دستگاههای نظارتی و رسانه ها در این زمینه بسیار
تعیین کننده و مهم است.

دکتر شهریار دبیریان
( رئیس هیئت مدیره
شرکت پگاه کرمان و
انجمن کیفیت ایران)
یکــی از راهها فرهنگ
ســازی و اطالع رسانی
دقیق است .دومین مورد
در خصــوص موضوعات
مورد نظر صدا و ســیما باید از کارشناســان مطلع
،اساتید دانشگاه ،صنعت گران همزمان دعوت به عمل
اورده و صرفا به یک کارشــناس یا مدرس دانشگاه
اکتفا نکند و ســریع نتیجه گیری نکند  ،سوم صدا و
سیما از سازمان های نظارتی برای تجزیه و تحلیل
موضوع کمک بگیرد ،مهمترین مورد در صورتی که
ادعا فرد ثابت نشد با او برخورد قانونی شود و هزینه
وخسارت ایجاد شده از ان شخص اخذ شود ،

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

مهندس محمدرضا
شافعی نیا ( دبیر
انجمن علوم و صنایع
غذایی ایران):
مد تهاست که بعضی
از به ظاهر کارشناســان،
شــیر را بــه بهانههــای
مختلف مورد هجمه قرار
میدهند و این حرکتها بهنظر میرسد که هدایت
شــده باشــد ،یک روز به بهانه اضافه کردن روغن
پالم برای افزایش چربــی ،که خود زیانهای مالی و
اقتصادی و اجتماعی را برای صنایع غذایی و تهدید
سالمت جامعه را در درازمدت بهدنبال خواهد داشت
و روزهای دیگر به بهانههای دیگر.
همانگونه که همگان میدانند مواد لبنی نیازهای
ضروری به امالح و حتــی پروتئین مورد نیاز بدن را
بهخصوص در کودکــی تأمین مینماید و نقصان آن
باعث بیماریهای مختلف میگردد .شاید در کشور
ما مصرف سرانه کم شیر و لبنیات برخی از مشکالت
جسمی را به همراه داشته باشــد ،اما مهمتر از این،
اظهارات غیرکارشناسی است که در مقاطع مختلف از
به ظاهر دستاندرکاران و در رسانههای مورد اعتماد
مردم صورت میگیرد که درصــورت عدم اثبات ،از
اعتماد مردم به این رســانهها کاســته خواهد شد.
همانگونه که به کرات مطرح میشود مصرف لبنیات
در کشــور بســیار پایینتر از بعضی از کشورهاست
بنابراین الزم است که رســانهها تالش خود را برای
باالبردن مصرف ســرانه بهکار گیرنــد ،اما در رابطه
با اظهارات اخیر که بهنظر میرســد پشت پرده این
موضوع مسائلی نهفته است ،تیر بسیار سهمگینی بر
پیکر لبنیات و در کل صنعت غذا وارد کرد که از چند
جنبه باید مورد بررسی قرار گیرد.
 -۱قرار است همایش صنعت لبنیات در بهمنماه
سالجاری برگزار شــود که محورهای این همایش
برای آگاهی مردم و باال بردن مصرف سرانه میباشد
و این اظهارات و همزمــان با برگزاری همایش جای
سؤوال دارد که هدف کارشناس مربوطه و حتی صدا
و سیمای جمهوری اسالمی ایران چه بوده است؟
 -۲با توجه بــه اینکه لبنیات اثرات مســتقیم و
مؤثری بر سالمت و اقتصاد جامعه دارد لیکن بهدالیل
مختلــف مصرف ســرانه آن پایین اســت علت این
اظهارات و مطالب فاقد پشــتوانه علمی برای کاهش
مصرف در جامعه چیست؟
 -۳با توجه به اینکه مقــداری از لبنیات تولیدی
کشــور به کشورهای همســایه صادر میگردد و در
شــرایط تحریم میتواند مقداری ارز به کشور وارد
نماید این مطالب باعث خواهد شــد تا کشــورهای
خریدار نیز از درخواست خود منصرف گردند بنابراین
ارز هم به کشــور وارد نخواهد شــد که دقیقاً همان
اهدافی اســت که شیطان بزرگ و دشــمنان نظام
جمهوری اسالمی ایران دنبال میکنند.
 -۴صرفنظــر از اینکه هدف کارشــناس از بیان
Industry Magazine
Foodبوده اســت
چیزی
این مطالب غیرکارشناســی چه
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این ســؤوال متوجه ریاســت محترم صدا و سیمای
جمهوری اسالمی اســت که پیگیری الزم را داشته
باشد چون رسالت صدا و سیما اعتمادسازی و بیان
مواردی است که براساس بیانات مقام معظم رهبری
در ســال رونق تولید میتواند حمایت الزم را داشته
باشد.
لیکن این اقدامات مغایر با اهداف فوقالذکر است
چون آنچه در رسانهها مطرح شده رد نظرات از سوی
کارشناســان و مســؤولین مرتبط میباشد بنابراین
اعتماد مخاطبین کاهــش مییابد و صنعت لبنیات
هم در سال رونق تولید با مشکل مواجه خواهد شد
و سالمت جامعه در درازمدت مشکل و صادرات در
شرایط تحریم هم با دستاندازهایی مواجه میشود.
نتیجه :از ریاست سازمان صدا و سیما درخواست
میشــود ضمن بررســی موضــوع بــا افرادیکه
دستاندرکار این برنامه بودهاند درصورت مقصربودن
با آنها برخورد الزم صــورت گیرد .چنانچه بهصورت
عمد و با آگاهی این برنامه پخش شــده چون مغایر
با اهداف کشور میباشــد و اثرات مخربی بر اقتصاد
کشور خواهد داشت برخورد الزم صورت گیرد و اگر
ســهوا ً و بدون اطالع و آگاهی انجام شده است نیز
بهگونهای دیگر برخورد شود و از سوی صدا و سیما
نیز منعکس گردد.
دکتر فتانه آبادیان
(نایب رئیس هیئت
مدیره ومدیر R&D
شرکت دوشه آمل
(هراز):
با توجه به اينكه هجمه
هاي اخير بيشــتر بنظر
جنبه سياسي و مافيايي
مانند دارد كه در اين شرايط حتي كمترين پاسخ و
عكس العمل به اين حركت كثيف و ضد انســاني نه
تنها ارزش هيچ پاسخي نداشته بلكه در واقع عواقبي
هم شــايد براي برندي كه حساسيت به اين موضوع
نشان دهد ،داشته باشد .موضوع حياتي سالمت بشر
يعني مصرف شــير و لبنيات را آنهم در رسانه ملي
ممنوع و ترغيب به كاهش مي كند ،آيا بنظر شــما
هيچ ارزشي براي پاسخگويي دارد ؟
وقتي ميگويد كه خدا رو شكر كه ما مثل انگلستان
و كشورهاي سالمت محور نيستيم كه سرانه مصرف
شير ما باال باشد!!!
درست مثل اين اســت كه بگوييم كه خدا رو شكر
Foodبيمار يهاي
Industryانواع
 Magazineمير و
كه ما بيشــتر از بقيه مرگ و
مهلك و كشنده را داريم!!!
واقعا دردناك و متاثر كننده اســت كه اين چنين
جان و مــال و اعتبــار و ....مردم بازيچــه قرار مي
گيرد،ضمن آنكه واقعا از معدود مواردي كه بشــدت
هم در دامداري ها و هم صنعت لبني حتي بيشــتر
از كشــور هاي پيشــرفته كنترل مي شــود همين
آفالتوكسين هست كه ســختگيرانه ترين استاندارد
در سطح حتي دنيا رو داريم .

توگو
گف 

كليه اسناد و مدارك كنترل تمام شيرهاي ورودي
در آزمايشگاه با وجود گراني كيت موجود است .
بنظرم از اين حركت منفي ضد بشري ميتوان يك
استفاده درست هرچند محدود كرد
آنهم اينكه اســاس اين آلودگي غذاي دام آلوده به
كپك آسپرژيلوس و...است كه طبعا در شيرهاي بي
هويت ســنتي و باصطالح طبيعي که از گاوهايي كه
در مرتع و فضاي باز و...تغذيه ميشوند كه انواع نان و
غذاهاي آلوده را ميخورند و هيچ تستي انجام نميشود
احتمال بيشتر است يا شيرهاي صنعتي و پاستوريزه
كه حداقل شــركت ها ١٥-١٧تست كنترلي (براي
كار خودشــان و فرايند توليد احبــار و الزام دارند)
انجام ميدهند ؟
بنا براين موقعيت خوبيست كه ترغيب به مصرف
شيرهاي پاســتوريزه و اعتماد به صنعت را افزايش
دهيم
مهندس محسن
نقاشی ( دبیر
فدراسیون صنایع
غذایی و کشاورزی
کشور و مدیرعامل
شرکت به سبز)
آمــوزش ،شــناخت.
آ مــو ز ش  ،شــنا خت .

آموزش شناخت
باید در هرکاری این دو گزینه آموزش و شــناخت،
اصول اولیه کارمان باشد ما متاسفانه این دو مورد را
در تمام کارهایمــان جدی نمی گیریم و در هرکاری
هم که تخصص نداریم برخود ،الزم میدانیم که نظر
بدهیم شــایعات و دروغ در جامعــه ای که اطالع
رسانی ،شــناخت و آموزش نباشد ســریع پذیرفته
میشود.
بنظرمن تمام رسانه ها خصوصا صدا و سیما نقش
بســیار مهمی دارد که آگاهی رسانی یکی از وظایف
قانونی صدا وســیما میباشد فدراســیون تشکلهای
صنایع غذایی کشــاورزی ایران چندیــن بار از صدا
وسیما درخواست نموده است که برنامه ای بصورت
مستمر در هفته به فدراسیون صنایع غذایی اختصاص
داده شود که کارشناســان صنایع غذایی فدراسیون
در موردتولیدات و محصوالت مختلف اطالع رسانی
نمایند و پرسشهای مردم را پاسخ دهند وقتی مردم در
امور غذایی اطالع داشته باشند و مرجعی را بعنوان
مرکز پاسخگویی بشناسند این اتفاق نمی افتد که یک
فرد غیر کارشــناس مواردی را مطرح کند که اذهان
عمومی را مخدوش نماید وقتی آگاهی نباشــد یک
فرد غیر متخصص از رســانه ملی مدعی هر دروغی
که شود یک قشری که اطالعی ندارند میپذیرند چرا
هیچ متخصصی حرف این فرد را جدی نگرفت چون
علم داشــته ،آگاهی داشته و این اباطیل را از اساس
رد کرده است
در یک کالم اینبار نوک پیکان دشــمن به سمت
صنایع غذایی بیشــتر شده اســت ،اگر در چند سال
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پیش که هجمه برعلیه بســته بندی آب آغاز شد،
دوستان این پدیده شوم را جدی تلقی میکردند و از
حیثیت کاری همکارا ن خــود دفاع میکردند بعد از
آب نوبت سوســیس و کالباس ،روغن ،ارد ،کیک و
شــیرینی و امروز لبنیات و دلشوره فردا را نداشتند
که فردا نوبت چه محصولی ست
امروز منافع طلبان و سودجویان داخلی از هزاران
دشمن خارجی خطر ناک تر و خائن ترند
تولید کنندگان باید منســجم و هوشــیار باشند
همانطور که جناح ضد تولیــدی کامال جهت منافع
مالی و ضد میهنی خود باهم اتفاق نظر دارند

مهندس محسن
احتشام ( مدیرعامل
گروه تولیدی و
کشاورزی تروند
زعفران قائن و رئیس
شورای ملی زعفران):
مــن از بیگانگان هرگز
نه نالم
هرچه با من کرد آن آشنا کرد
متاسفانه وقتی رســانه ملی تیر خالص به صنعت
ملی می زند شــما از بیگانگان و بدخواهان توســعه
اقتصادی کشــور چه انتظاری دارید متاسفانه بعضی
فکر نمــی کنند و می گویند و نه مــی دانند که چه
می گویند.
به نظر من این اتفاقاتی که در این مدت در صنعت
غذا افتاده کاری برنامه ریزی شده در راستای جنگ
اقتصادی است و تولید کنندگان باید هوشیار و مراقب
باشــند .به نظر من باید سازمانهای مسئول و نظارت
کننده بر تولید مثل ســازمان ملی استاندار و وزارت
بهداشت که متولی امر هستند در این مورد اظهار نظر
کنند که اظهار نظر هم نموده اند و تمام این شایعات
را رد کرده اند .بنابراین بدون رعایت طی تشــریفات
قانونی توســط متولیان امر هر گونه اظهار نظر غیر
کارشناسی می تواند صدمات جبران ناپذیری بر تولید
ملی ما وارد کند که باید خیلی مراقب بود .
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دکتر مهدی کریمی
تفرشی (رئیس هیئت
مدیره تعاونی
تولیدکنندگان مواد
غذایی و مجتمع
صنایع غذایی گلها)
صنعت غذا یک صنعت
مادر و کلیدی اســت که
بخش عمده ای از تولید ،اشــتغال و ســرمایه را در
چرخه اقتصای کشور تشکیل می دهد و از آنجایی که
مستقیما با سالمت و زندگی افراد جامعه در ارتباط
وتماس مستقیم اســت از اهمیت و جایگاه ویژه ای
برخوردار است.
بدون شک بدلیل حساسیت و اهمیت این صنعت
در سالمتی مردم دستگاههای نظارتی مرتبط ملزم
به کنترل و پایــش و نظات دقیق بــر رعایت نکات
ایمنی و استانداردها و ضوابط و مقررات در محصوالت
غذایی هستند کمااینکه همواره نگاه ویژه ای از سوی
کارشناســان و متخصصان دســتگاههای ذیربط بر
تولیدات این صنعت متمرکز بوده است.
اما متاسفانه اتهامات بی اساس و غیرکارشناسانه و
بدون مستندات کافی بویژه در ماههای اخیر نه تنها
در راستای کمک به سالمت ،امنیت غذایی و رشد این
صنعت نبوده بلکه به نوعی بدبینی و سلب اعتماد از
مردم و کاهش مصرف اقالم ضروری غذایی در جامعه
منجر شده است.
یکی از صنایعی که اخیــرا مورد هجمه بی رحمی
در کشور قرار گرفته بعد از موضوع کیک های آلوده،
صنعت لبنیات کشور اســت .آفالتوکسین یک سم
غذایی طبیعی اســت که از طریق مواد غذایی آلوده
مانند شــیر ،تخم مرغ ،لبنیات و  ....میتواند به بدن
انسان منتقل شود و سرطان زاست.
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مهندس محمد
عبدالهی ( رئیس
هیئت مدیره شرکت
سمیه)
در سالهای اخیر شاهد
کــم لطفی عمــدی و یا
ســهوی به صنعت تولید
بود هایم که بررسی همه
جانبه و دقیق در تمامی ابعاد به ما در شناسایی و رفع
موانع تولید کمک می کند.
به نظر اینجانب  3موضوع اصلی در این زمینه قابل
اشاره می باشد:
 -1عــدم مشــارکت موثــر ،فعــاالن صنعت در
کمیسیون ها و سندیکاها
 -2اظهارنظــر افراد غیرمتخصــص در حوزه های
تخصصی
 -3پایین بودن سطح سواد رسانه ای عوام جامعه
نرخ مشارکت پایین تولیدکنندگان در کمیته های
تخصصی و کمیسیون ها و سندیکاهای موجود نشان
از عدم تمایل ایشــان در ارائه راهکار و عدم استفاده
قانونگذاران و یا متصدیان امــر از تجربیات گرانقدر
تولید کنندگان را دارد .مثال زیر روشن کننده وضع
موجود است:
اگر وارد فضایی تاریک شــویم و کسی چراغی در
دست نداشته باشد هر شخصی به خودش اجازه می
دهد که بگوید آن طرف چاه اســت و این طرف راه
است ولی اگر چراغ ها روشن شود و متخصصین این
صنعت با تشکیل کمیسیون ها ،کمیته ها و مشارکت
متخصصان دانشگاهی ،نمایندگان و نهادهایی با پایه
علمی قوی را به عنوان نمایندگان صنعت به جامعه
معرفی نمایند ؛ فرصت استفاده از فضای تاریک که با
ایجاد تنش های اجتماعی عرصه را برای تولید تنگ
می کنند گرفته میشود.
در مورد دوم ما در جامعه خود بــا یک پدیده ای
روبرو هســتیم که افراد غیرمتخصص به خود اجازه
می دهند در مورد هــر موضوعی اظهارنظر کنند .به
طور مثال ورزشکاران در حوزه اقتصاد نظر می دهند،
هنرپیشگان در مورد صنعت و  ...و این موضوع ریشه
فرهنگی دارد و مســاله به راحتی حل نخواهد شد.
برای اطمینان از صحت این موضوع کافی اســت در
تاکسی یا آرایشــگاه مدتی به حرفهای مردم گوش

دهیم .لذا به نظر می رســد رفع این مشکل نیازمند
برنامه ریزی ،آمــوزش و فرهنگ ســازی از طریق
نهادهای مسئول می باشد.
در مورد ســوم هم اگر سواد رســانه ای در سطح
جامعه ارتقا یابد مردم تا حدودی متوجه خواهند شد
که کدام حرف پایه علمی دارد و بدون غرض مطرح
می شود و کدام حرف با قصدی خاص مطرح می شود
و ریشه ی آن کجاست.
به هرحال به نظرم می رســد روشن شدن فضای
کسب و کار و ایجاد اعتماد بین مصرف کننده و تولید
کننده ،راهکار اصلی و کنشی است که بلند مدت بوده
است و مســتلزم همت و تالش جدی می باشد .ولی
این موضوع نافی درخواست پیگیری صاحبان صنایع
از مسئولین ذیربط نمیباشد ،چراکه با این حمالت
بر پیکره کم رمق تولید به این بخش از صنعت ضربه
وارد شده است و گاهاً صاحبان کسب و کار با شرایط
فعلی اقتصاد تحمل این ضربات را ندارند.
و در کالم آخر:
زحمت کاشــتن یک گل ســرخ ؛ کمتر از زحمت
برداشتن هرزگی آن علف است.

اما بــا کنترل و پایش شــدید اداره غــذا و دارو و
استاندارد در سالهای اخیر میزان آلودگی محصوالت
غذایی به این سم در کشــور ما بشدت کاهش یافته
است .آمار اداره کل غذا کمتر از  3.5درصد آلودگی
را نشان میدهد در حالیکه در بسیاری از کشورهای
همســایه و کشــورهای دیگر میزان آلودگی بسیار
باالتر است.
ضمــن اینکه احتمــال وجود این ســم عمدتا در
محصوالت غذایی و لبنی غیرپاستوریزه بیشتر است
که مردم عزیــز باید این نکتــه را بدقت مورد توجه
قرار دهند.
تبلیغات سوئی که متاسفانه بدون مستندات کافی
صنعت غذای کشور و بویژه صنعت قدرتمند لبنیات
را در کشــور مورد هجمه و کم لطفی قرار می دهند
بدون شــک به اعتماد مردم شریف لطمه وارد کرده
و مردم را از مصرف محصوالت مغذی ضروری مانند
شــیر و لبنیات که متاسفانه ســرانه مصرف آنها در
کشور ما بســیار پایین تر از شــاخص جهانی است
محروم می کند.
ضمن اینکه اینگونــه تبلیغات منفی در شــرایط
اقتصادی فعلی نوعــی ضربه به تولید داخلی و ملی و
برخالف سیاست های اقتصاد مقاومتی است .بعالوه به
اشتغال و کارآفرینی و چرخه صنعت و تولید در کشور
ضربه وارد کرده و از طرفی جایگاه محصوالت ایرانی
را در بازاهای جهانی به مخاطره می اندازد و صادرات
غیرنفتی که در شرایط فعلی به شدت به رشد و توسعه
نیازمند است آسیب های جبران ناپذیری خواهد دید.
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آئین رونمایی از نظام آموزش بازرگانی و کسب و کار کشاورزی
(نابکا) برگزار شد
آئین رونمایی از نظام آموزش بازرگانی و کسب
کار کشاورزی (نابکا) به همت کمیسیون کشاورزی
و صنایع وابســته اتاق ایران در اتــاق بازرگانی ایران
برگزار شد
به گزارش ماهنامــه کارآفرینی و صنعت غذا ،علی
شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع
وابســته اتاق ایران گفت  :تجاریسازی محصوالت
کشاورزی ،مورد غفلت قرار گرفته و در تالش هستیم
این نقص جدی را به کمک آموزش برطرف کنیم.
علی شریعتی مقدم ،رئیس کمیسیون کشاورزی و
صنایع وابسته اتاق ایران قرار نگرفتن بخش خصوصی
در جایگاه اصلی خود را مورد توجه قرار داد و از لزوم
ایجاد فضای مناســب برای کسبوکار کشاورزی در
کشــور به همت بخش خصوصی و در رأس آن اتاق
ایران ،سخن گفت .به باور او در این وادی تعامل مؤثر
و کارآمدی بین دولت و بخش خصوصی ایجاد نشده
است.
و تجاریسازی محصوالت کشاورزی را حلقه مفقوده
در زنجیره تولید این بخش دانست و تصریح کرد :امروز
با کمک نظام آموزش بازرگانی و کسبوکار کشاورزی
ایران و قوانین و مقررات مرتبط (ناب کا) میخواهیم
این نقص جدی را برطرف کنیم .خوشبختانه در این
طرح ،تعامل خوبی بین دولت و بخش خصوصی شکل
گرفته است.
این عضو هیــات نمایندگان اتاق ایــران هدف از
برگزاری این همایش را پیدا کردن راهی برای ارتقای
سطح دانش تجاریســازی و استفاده از فرصتهای
امروز برای حضور در بازارهای جهانی و معرفی بهتر
داشتههای کشور عنوان کرد.
استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی بینالمللی
برای ظرفیتسازی بخش کشاورزی
در ادامه محمد خزائی ،دبیرکل کمیته ایرانی اتاق
بازرگانی بینالمللی ( )ICCاز آمادگی این نهاد برای
کمک به اجرای هر چه بهتر ایده ناب کا در کشور با
استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی بینالمللی خبر داد
و تأکید کرد :با توجه به مطالعاتی که صورت گرفته،
در حوزه کشــاورزی ،ظرفیتسازی الزم انجام نشده
و همین مسئله مانع از رشــد این حوزه شده است؛
متأسفانه هنوز در ایران با کشــاورزی سنتی روبهرو
هستیم.
وی با بیان این مطلب کــه در بخش آموزشهای
تجــاری و حقوقی میتــوان از پتانســیلهای اتاق
Foodهای استانی
 Industryاتاق
گفت :باید
بینالملل استفاده کرد،
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را نیــز تهییــج کنیم تــا در برنامههــای مربوط به
ظرفیتسازی حوزه کشاورزی مشارکت کنند.
تأمین مالی تنها یکی از مشــکالت حوزه
کشاورزی است
علی صالحآبادی ،مدیرعامل بانک توسعه صادرات
نیز با اشاره به نظام آموزشی طراحی شده ،یادآور شد:
طبق آنچه در این نشست عنوان شد ،تنها مسئله حوزه
کشاورزی تأمین منابع مالی نیست و در مرحله اول
باید راههای تجاریسازی محصوالت کشاورزی و ورود
به بازارهای بینالمللی را بیاموزیم .آموزش در تولید،
بستهبندی ،ارتقای کیفیت و رسیدن به استانداردها و
در ادامه آموزش تأمین مالی ،همگی از جمله نیازهای
حوزه کشاورزی ما هستند.
وی به زمانی اشــاره کرد که به دلیل اتفاقات بین
ترکیه و روســیه ،زمینهای برای حضور ایران در بازار
روسیه ایجاد شــده بود .به اعتقاد او در آن زمان که
ایران میتوانست وارد این بازار شود و محصوالت خود
را به بهترین شکل معرفی کند ،به دلیل نبود همین
آموزشها ،نتوانست از فرصت ایجاد شده بهره ببرد.
در بازار روسیه فروشگاههای زنجیرهای بزرگی هستند
که به طور مســتمر محصوالت موردنیاز را بر اساس
استانداردهای مشــخصی توزیع میکنند .متأسفانه
Food Industry Magazine
شرکتهای ایرانی نتوانســتند بر اساس زمانبندی
دقیق و طبق استانداردهای موردنیاز ،محصوالت خود
را به بازار روسیه صادر کنند.
مدیرعامل بانک توســعه صادرات در ادامه میزان
تأمین مالی این بانک در ســال گذشــته برای حوزه
کشاورزی را حدود  ۸هزار میلیارد ریال برآورد کرد که
این رقم از ابتدای سال  ۹۸تا انتهای آذر ماه بالغ بر ۹
هزار میلیارد ریال بوده است.

حوزه کشاورزی از نبود بازار پایدار صادراتی رنج
میبرد
بعد از رونمایی از تمبر توسعه کشاورزی و ناب کا،
مهدی کاظم نژاد ،سرپرســت معاونت توسعه صنایع
تبدیلی و کسبوکارهای کشاورزی به روند کند توسعه
کشاورزی ایران اشاره و تصیریح کرد :علیرغم تأکید
در برنامههای توسعهای مختلف همچنان کشاورزی
ایران در مرحله سنتی باقی مانده است.
وی معتقد است در این سالها نبود گفتمان مؤثر
بین دولــت و بخش خصوصی مانع جــدی در برابر
توسعه حوزه کشاورزی بوده است.
کاظم نژاد ادامه داد :اگر بتوانیم در سیاستگذاریها،
رفتارها و برنامهها تغییر ایجــاد کرده و نوع گفتمان
موجود را اصالح کنیم ،بخش قابل توجهی از مشکالت
حل میشود.
به اعتقاد او سهم کشاورزی در میزان ارزش افزوده
نیز باید مورد توجه باشــد ،این سهم به هیچ عنوان
ناچیز نبوده و باید مورد توجه سیاستگذاران باشد .در
کنار آن کاهش مجوزها ،تسهیل در فضای کسبوکار
کشاورزی و شفافســازی فرآیندها باید مورد توجه
باشند.
سرپرســت معاونــت توســعه صنایــع تبدیلی و
کسبوکارهای کشاورزی نحوه واگذاریها در استانها
را نیز مسئلهای مهم ارزیابی کرد که باید به طور مداوم
رصد شوند .شــاید در بیان ،توجه به این موضوعات
آسان باشد اما در عمل پیچیدگیهای خاصی وجود
دارد.
این مقام مسئول نبود بازارهای هدف پایدار و عدم
پیوند بین صنایع و صادرات را به عنوان دو مشــکل
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اصلی در حوزه کشــاورزی نام برد و افزود :متأسفانه
همواره توجه خاصی روی بازار غیرپایدار عراق داشتیم
یا نتوانستیم از بازار اوراسیا برای صادرات محصوالت
کشاورزی بهره ببریم .از سویی حوزه تولید و تجارت ما
نیز پیوند و هماهنگی الزم را با یکدیگر ندارند.
وی اظهــار امیــدواری کرد تا این طــرح که روی
آموزش بخشهای مختلف تولید تا صادرات متمرکز
است ،بتواند زمینه بهبود کسبوکارهای کشاورزی را
فراهم کند.
پیوند بین بازار و تولید را جدی بگیریم
شاهرخ رمضان نژاد ،رئیس سازمان نظام مهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی کشور از لزوم تجاریسازی
انواع محصوالت کشاورزی و برنامهریزی دقیق برای
موفقیت در این بخش سخن گفت .پیوند بین بازار و
تولید ،تقویت و تعریف یک سیستم برای این بخش
نکته دیگری بود که به باور او میتواند به بهبود وضعیت
کشاورزی کشور کمک کند.
بر اساس اظهارات رمضان نژاد طرح ناب کا میتواند
در این حیطه به حوزه کشاورزی کمک کند.
وی استفاده از دانش و تکنولوژی در حوزه کشاورزی
و ترغیب سرمایههای موجود به ورود در این بخش را
مورد تأکید قرار داد و گفت :تــا به امروز برای جذب
ســرمایه در حوزه کشــاورزی قدمهایی برداشتیم.
هرچند محدود بوده و باید افزایش پیدا کند.
بورس کاال محل مناسبی برای عرضه محصوالت
کشاورزی است
در ادامه حامد سلطان نژاد ،مدیرعامل بورس کاال از
موفقیتهای این نهاد در عرضه و قیمتگذاری انواع
محصوالت کشاورزی مانند پســته ،زعفران و غیره
خبر داد و گفت :ایران باید به نقطهای برســد که در
حوزه این نوع از محصوالت کشاورزی ،تعیین کننده
قیمت جهانی باشد؛ این مهم نیز به کمک بورس اتفاق
میافتد .شاید در گذشته تصور میشد که برای عرضه
محصوالت کشاورزی ،بورس کاال نهاد مناسبی نباشد

اما تجربه ثابت کرد که این نگرش صحت ندارد.
وی ادامه داد :امروز بورس به  ۲۰۰هزار کشــاورز
خدمترسانی میکند و عملکرد موفقی داشته است.
آنچه اهمیت دارد تغییر نگرشها نســبت به بورس
است .باید توجه داشته باشیم که بورس تنها میدان
بازی فعاالن اقتصادی بوده و میتواند به بهبود وضعیت
کسبوکارها کمک کند.
مدیرعامل بورس کاال همچنیــن به تجربه بورس
کاالی چین اشاره و از آن به عنوان یکی از بورسهای
موفق در دنیــا یاد کرد و گفت :در گذشــته همواره
بورسهای فعال در کشورهای غربی را مثال میزدیم
اما امروز میتوانیم بورس چین را مورد توجه قرار دهیم
که توانسته در سالهای اخیر رشد قابل مالحظهای را
تجربه کند .در ایران متأسفانه هنوز جایگاه بورس به
درستی تبیین نشده و نتوانستیم بهره درستی از آن
ببریم .در هر حال بورس ظرفیت خوبی برای عرضه و
قیمتگذاری محصوالت کشاورزی است و باید از آن
بیشترین استفاده از داشته باشیم.
خروجی نابکا ،پیوند اقتصاد روستا و بازار محصوالت
کشاورزی ،اقتصاد ملی و در نهایت اقتصاد بین المللی
محصوالت کشاورزی است.
مدیرعامل ســازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
گفت :خروجی نابــکا ،پیوند اقتصاد روســتا و بازار
محصوالت کشاورزی ،اقتصاد ملی و در نهایت اقتصاد
بین المللی محصوالت کشاورزی است.
حسین شــیرزاد مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون
روستایی ایران ،در جلسه اتاق بازرگانی ایران که در
خصوص تبیین سند نظام آموزش بازرگانی و کسب
و کارهای کشاورزی ایران «نابکا» برگزار شد ،اظهار
کرد :نابکا یک نظام آموزشی است که عالوه بر ظرفیت
سازی مثبت در فضای بازاری نامتعارف ما ،سعی دارد
به نوعی ظرفیت سازی منفی هم انجام دهد.
وی افزود :ظرفیت سازی منفی ،زیستن بازاری در
شرایط ریسک های متنوعی است که فضای بازار ما را

در برگرفته است ،این آموزشها به ما نشان میدهد
چگونه تاب آوری سیستم بازاری محصوالت کشاورزی
را در شرایط ریسکهای متنوع ارتقا دهیم.
شــیرزاد ادامه داد :نابکا پدیده گذر از یک آموزش
غریزی به آموزش سیســتمیک ،برنامه ریزی شده
و علمی اســت و نوعی آموزش اســت کــه عالوه بر
آموزشهای حوزه بازرگانی ،مهارتهای دانشــی و
بینشی گروه هدف آموزشی را هم در برگرفته است.
رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی
ایران عنوان کرد :خروجی نابکا ،پیوند اقتصاد روستا
و بازار محصوالت کشاورزی ،اقتصاد ملی و در نهایت
اقتصاد بین المللی محصوالت کشاورزی است.
وی تأکید کرد :ما در بازار گرفتار رقابت مخرب در
بین تجار هستیم ،سیســتمهای بازاری ما استاندارد
نیست ،رویههای ما در استمرار محصوالت صادراتی
مناســب نیســت و با یک وعده صادرات خوشحال
میشویم ،بنابراین نیازمند تغییر در عملکرد هستیم.
شیرزاد اذعان کرد :ما نیاز به کشف قیمت منصفانه
در بازار عادالنه داریم؛ بورس کاال در برخی محصوالت
صادراتی همچون زعفران ،خرما ،شیرخشک ،چای و
گوجه فرنگی که اخیرا حاصل شــده است به کمک
ما آمد ه اســت .وی با اشــاره به اینکه در برندینگ
محصوالتی مانند پسته و زعفران ضعف داریم ،بیان
کرد :این در حالی است که در زعفران بستهبندیهای
خوبی داریم .شیرزاد با اشاره به اینکه ما نیازمند یک
بسته هستیم تا بتوانیم زیرساخت های الزم را در این
بخش به کار ببریم ،تصریح کرد :امیدواریم که کمک
این زیرســاخت ها بتواند در جهت بهبود آن کمک
رسان باشد .مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی
ایران خاطرنشان کرد :ما نیاز داریم بخش حمل و نقل
ما با یک نظام ســالم محصوالت را به بازارهای هدف
برســاند و نیازمند زنجیره های ارزش هستیم تا به
کمک کشــاورزی قراردادی کار تولید را تا عرضه در
بازارهای هدف بر عهده بگیرند.
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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:

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

Food Industry Magazine

کیومرث کرمانشاهی ،عضو هیئت مدیره اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران و مشاور عالی انجمن ارگانیک ایران  ،معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران:
ایشــان را بعنوان کارآفرینی قدیمی در حوزه صنایع غذایی و تولید کننده انواع کیک می شناسم .در زمانی که ایشان کار خود را شروع کرد  ،رقیب جدی در این حوزه
کمتر وجود داشت و محصوالت تولیدی این شرکت سهم عمده ای از بازار را از آن خود نمود .اما بمرور زمان تعداد زیادی از شرکتهای جدید و فعال در حوزه صنعت غذا
نسبت به تولید انواع کیک اقدام نمودند و بنظرم هنر این شرکت رقابت در کنار شــرکتهای جدید وارد شده به این حرفه بوده و اینکه امروز هنوز سهم خوبی از بازار این
محصول را با ارائه انواع محصوالت با کیفیت دارند ،نشان از درایت ،تدبیر و مدیریت ایشان و همکارانشان دارد ...به امید توفیق روز افزون...

مهندس زرین قلم ،مدیر عامل شرکت کاویش ماشین :
تنوع محصوالت و حفظ کیفیت با توجه به قدمت باال ناشی از مدیریت صحیح و کارآمد مدیریت شرکت درناست .بنده این موفقیت را به جناب رسولوی تبریک عرض
میکنم و برایشان آرزوی توفیق روزافزون 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 .

مدال هشتمین دوره
جشنوارهتالشگران
کشور به مهندس
عبداهلل قدوسی مدیر
عامل صنایع شیر ایران
اعطا شد
مدال وتندیس هشتمین دوره جشنواره تالشگران کشور به پاس سال ها تالش و خدمت در حوزه صنایع لبنی به مهندس عبداهلل قدوسی مدیر عامل صنایع شیر
ایران اعطا شد.
مراسم پایانی هشتمین دوره جشنواره ملی تجلیل از تالشگران کشور
(پگاه)،
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،به نقل از روابط عمومی صنایع شیر
Food
ایرانIndustry
Magazine
با حضور  ۱۵۰۰نفر از اســاتید  ،کارآفرینان  ،صاحبنظران و کارشناسان و با هدف شناسائی  ،معرفی و قدردانی از مدیران ،پژوهشگران  ،و کارآفرینان برتر کشور ،
پنجشنبه  ۳بهمن ماه  ۹۸در محل مرکز همایش های بازار بزرگ ایران (ایران مال) برگزار شد.
در این همایش از مهندس عبداهلل قدوسی مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) به پاس سال ها تالش در حوزه تولید ،ارتقاء و توسعه صنعت شیر با اهدای
مدال و لوح بعنوان تالشگر حوزه صنعت شیر کشور تقدیر به عمل آمد.
همچنین همزمان با برگزاری این مراسم در نمایشگاه جانبی جشنواره ،غرفه پگاه با معرفی و سمپل محصوالت جدید پودری ،بیشترین بازدیدکنندگان را به خود
اختصاص داد.
Food
Industry
Magazine
این موفقیت ارزشمند را به مهندس قدوسی و خانواده معظم پگاه تبریک می گوییم.
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نگاه گروه زر به نوآوری و
صنایع تبدیلی نوین
سومین رویداد ملی ایده بازار خوراک و نوشیدنی ها با حضور جمع کثیری
از دانشجویان و بسیاری از شرکت های به نام و مطرح در صنعت خوراک و
نوشیدنی ها در دانشگاه امیر کبیر برگزار گردید .به گزارش ماهنامه کارآفرینی
و صنعت غذا ،مدیر مهندسی فروش گروه صنعتی و پژوهشی زر طی سخنانی
پیوند فعالیت های آموزشی و پژوهشــی با بخش صنعت را به عنوان یگانه
راهکار پرورش نیروی انســانی بیان کرد .عارف فرجی با تاکید بر اینکه نگاه
گروه صنعتی و پژوهشی زر به نوآوری و صنایع تبدیلی نوین است افزود  :پیوند
گروه صنعتی پژوهشی زر با دانشگاه می تواند این رهاورد را روز به روز توسعه
دهد  .وی افزود :پیوند فعالیت های آموزشــی و پژوهشی با بخش صنعت به
عنوان یگانه راهکار پرورش نیروی انســانی آشنا با فرهنگ کار و کارآفرینی
است .مدیر مهندسی فروش گروه صنعتی و پژوهشی زر درادامه سخنان خود
تعامل صنعت با دانشگاه را رهاورد مهمی در هر کشور بیان کرد و گفت :اگر
چه گروه زر یکی از صنایع مهم در کشور سالیان متمادی است دانشگاه را در
این مجموعه صنعتی دائر کرده و ارتباط صنعت و دانشگاه را در سر لوحه

کار خود قرار داد ه است ولی تعامل خود را با سایر دانشگاه های بزرگ کشور
بواسطه رویکرد علم محور خود همواره مورد توجه قرار می دهد و به فعالیت
های علمی و حضور موثر در آن را در طی این سالها توجه ویژه داشته و خواهد
داشت .وی در این نشســت رویکرد گروه صنعتی پژوهشی زر را به سمت و
سوی استفاده از تفکر خالق وبه عبارتی تحقیق وتوسعه نوین بیان کرد.فرجی
استفاده از دانش و اطالعات بروز دانشجویان و محققین در اکو سیستم ایده
بازار و تحقیق و توسعه خارج از رویکرد کارمندی به نحوی که ایده پرداز فارغ
از محدودیت زمان و مکان و وابســتگی به حقوق و دستمزد از سوی کارفرما
توجه خود را صرفا به تولید محتوا و ایده صرف نماید را مورد تاکید قرار داد.
در سومین نشست مشترک دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با گروه صنعتی زر
مباحث علمی خوراکی و نوشیدنی ها به عنوان ایده بازار مطرح شد و در نهایت
با هدایت ایده ها و نوآوری به سمت صنایع از اهداف این نشست برای توسعه
کار و اشــتغال بود .این نشست با پرسش و پاســخ در خصوص نحوه نزدیک
کردن موضوعات ایده ها به ساز وکار و بررسی مشکالت صنعت به پایان رسید.
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شرکت صنایع شیر ایران در راستای کمک های انسان دوستانه محموله های فراورده لبنی به مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان ارسال کرد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل صنایع شــیر ایران با اشاره به منویات مقام عالی وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی  ،صندوق بازنشستگی کشــوری و هلدینگ صنایع غذایی ،کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی کشوری در راستای کمک های انسان
دوســتانه و ضرورت همراهی و همدلی با هموطنان عزیز سیل زده در استان سیستان و بلوچســتان  ،این شرکت کمک های غیر نقدی خود را به مناطق
سیل زده اعزام نمود .مهندس عبداهلل قدوسی مدیر عامل صنایع شیر ایران – پگاه در این خصوص اشاره داشت در راستای مسئولیت اجتماعی و بمنظور
حمایت  ،همراهی و همگرایی با سیل زدگان هموطن روز پنج شــنبه مورخ  ۲۶دیماه  ۹۹با هماهنگی جمعیت هالل احمراستان سیستان و بلوچستان ،
اولین محموله غذایی سالمت بخش فراورده های لبنی را که بالغ بر  ۲۷هزار شیر پاکتی استریلیزه سه گوش و  ۸۴۰۰لیوان پنیر  ufیکصد گرمی از طریق
شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان به شهر های زاهدان ،چابهار و روستاهای سیل زده استان اعزام نمود .الزم به ذکر است ارزش ریالی محموله ی ارسالی
بیش از ششصد و پنجاه میلیون ریال بوده که این محموله با یک دستگاه کامیون تک راهی این مناطق گشت.
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توسط شرکت صنایع
شیر ایران صورتگرفت:
ارسال محموله ی
فرآوردههای لبنی در جهت
حمایت از مناطق سیل زده
کشور

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

اسفند ماه 98

شماره  17دوره جدید ()122

خبـر

اولین همایش بین المللی صنعت لبنیات
با حضور بزرگان این صنعت برگزار شد

اولیــن همایش صنعــت لبنیات کشــور با
حضور بــزرگان این صنعت و حضــور وزرای جهاد
کشــاورزی،صمت  ،رئوسای ســازمان غذا و دارو،
ســازمان حمایت از مصرف کننــده و تنی چند از
معاونین وزرا برگزار شد
دفاع تمام قد از اصالت صنایع لبنی ایران /با
شیر بازی نکنید  
به گزارش ماهنامــه کارآفرینــی و صنعت غذا،
اولین همایش ملی صنعت لبنیــات ایران با حضور
رضا رحمانی وزیر صمت ،عباس کشاورز سرپرست
وزارت جهاد کشــاورزی ،مسعود خوانساری رئیس
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی تهران،
سعید شیرکوند معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی
و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور و مدیران ارشد
لبنیات به همت انجمن صنایع فرآوردههای

صنعت
لبنی ایران در ســالن همایشهای صدا و ســیمای
جمهوری اسالمی ایران برگزار شد.
ضرورت تشکیل زنجیره تامین شیر
در ابتدای مراسم ،رضا باکری ،دبیر انجمن صنایع
فرآوردههای لبنی ایران ضمن خیر مقدم به مسئوالن
و مهمانان همایش اظهار کــرد :امروز گرد آمدهایم
تا شاید گامی موثر در تشــکیل زنجیره تامین شیر
برداشته شــود ،این همایش گامی است برای بیان
ضرورت تشکیل زنجیره تامین شیر.
وی ادامــه داد :محصوالت این صنعــت یکی از
سالمترین محصوالت بوده و کلیه محصوالت لبنی
Food
Industry
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کشور است که موفق به جذب سرمایههای خارجی
شده است و ساالنه با بیش از  ۷میلیون دالر صادرات،
ظرفیت الزم برای صادرات محور شدن را داراست.
دبیر انجمن صنایع فرآوردههای لبنی تصریح کرد:
آنچه که این صنعت از مسئوالن تقاضا دارد این است
که در درجه اول زنجیره تامین شیر را تشکیل دهند تا
منافع ذینفعان را همسو کند .این مورد در بخشنامه
هیات وزیران نیز آورده شده و گامهایی نیز برداشته
شده است که امیدواریم این بخشنامه به طور کامل
به اجرا در آید.
وی تاکید کرد :وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط
باید همکاری و مساعدت الزم را برای توسعه مصرف
سرانه خانوار انجام دهند و سیاستهای منسجمی
درباره صادرات و واردات این صنعت داشته باشند.
درباره شیر اظهارنظرهای غیرعلمی نکنید/
در استاندارهای غذایی از اروپا سختگیرتریم
در ادامه برنامه عباس کشــاورز ،سرپرست وزارت
جهاد کشاورزی با اشاره اینکه از دهه  ۶۰به این طرف
سرانه مصرف شیر عدد قابل توجهی نبوده و ما وارد
کننده محصوالت لبنی و شــیر بودیم ،اظهار کرد:
Food Industry
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کشور بایستگی،
تولید شیر
خوشبختانه امروز صنعت
انســجام و توانمندی خوبی دارد و گاهی در برخی
شاخصها از اروپا هم باالتر است.
وی ادامــه داد :صنعت لبنیات ایران در  ۸ســال
اخیر وارد تجارت لبنیات شــده به طوری که ۸۰۰
هزار تن معادل شیر صادرات داریم که  ۷۰۰میلیون
دالر ارزآوری داشــته اســت دارد .این اقدام شروع
خوبی است اما ارزی که به ازاری این صادرات انجام

میشــود قابل قبول نیست و ما بایســتی بازارها و
تقاضاهای با کیفیتتر و با ارزآوری باالتری را تعقیب
کنیم .کشاورز با اشاره به اینکه جدایی افتادن بین
تولیدکننــدگان و صنعت یکی از مشــکالت امروز
اســت ،تصریح کرد :جدایی ایجاد شده بین این دو
باعث آسیب خوردن صنعت خواهد شد لذا باید دید
یکجانبهگرایی را کنار گذاشت و رویکردی برد-برد
داشت .در برههای که این مشکل وجود داشت دولت
ورود کــرده و اقدام به خرید شــیر کرد که تصمیم
درستی نبود و خود فعاالن این صنعت نباید شرایطی
فراهم کنند که دولت بتواند ورود کند .سرپرســت
وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه جامعه ما از
کمبود شیر رنج میبرد ،ادامه داد :امروز شیر برای
رشد و ســامتی همه افراد ضروری است در حالی
که میزان مصرف پایین بوده و ســرانه مصرف شیر
 ۸۰لیتر در سال است .جامعه ما رو به کهنسالی در
حرکت است و باید تقاضای شیر باالتری داشته باشد
اما اینگونه نیست.
وی با اشاره به سرانه مصرف پایین شیر در جامعه
گفت :باید قشرهای کم درآمد را در تامین هزینههای
شیر کمک کرد چرا که شیر منبع اصلی پایه سالمت
است .طبق گزارش اتاق بازرگانی ایران ،بهطور کالن
 ۹۰درصد مردم جامعه محصوالت پروتئینی مصرف
میکنند که رقم خوبی اســت ،اما ترکیب مصرف
مناسب نیســت و باید با حمایت از صنعت لبنیات
به اقشار آسیب پذیر توجه کرد ،جامعه باید لبنیات
بیشتری مصرف کند.
کشاورز با اشاره به طرح برخی مسائل درباره سمی
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بودن شــیر تصریح کرد :برخی از دوستان در مورد
شیر اظهارنظرهای غیرعلمی و غیرکارشناسی ارائه
میدهند در حالی که استانداردهای غذایی ما خیلی
سختگیرانهتر از اروپاست لذا ایجاد نگرانی در جامعه
بدون دلیل و منطق درست نیست .نباید اجازه دهید
چنین کاالی باارزشی به این آسانی زیرسوال برود،
شما فعاالن باید توانمندیهای خود را اعالم کنید این
تشویش اصال به نفع جامعه نیست.
سرپرست وزارت جهادکشاورزی افزود :این صنعت
باید ارتقا پیدا کند و وارد تجارت بیشتری شود ،هر
چه صادرات بیشتر باشــد رونق بیشتر خواهد بود.
فضای ما برای ورود بخش خصوصی باز است و اجازه
تصمیمگیری بدون مشارکت و حضور ذی نفعان داده
نخواهد شد پس شــما فعاالن و واحدهای تولیدی
باید به ما کمک کنید تا تصمیمهای درســتتری
بگیریم .وی ادامه داد :صنعت لبنیات صنعت شماره
یک بخش کشــاورزی است و صنعتی به این قدرت
نداریم .توصیه من این اســت کــه در بخش کالن
برای رایزنیهای سیاسی و اقتصادی کنسرسیوم و
نهادی تشکیل شــود و مذاکره با تولیدکنندگان به
صورت برد-برد باشد .این صنعت با حرکت به سمت
قراردادی شدن صنعت شیر فعالیتهایش را تضمین
خواهد کرد .کشــاورز با تاکید بر اینکه برای رونق
تجارت در این صنعت بازارهای جدیدی شناسایی
کنیم ،افزود :شناسایی و ورود در بازارهای جدید این
یدهد ،در این باید مذاکرات شفافی
صنعت را ارتقا م 
صورت بگیرد.
ارز  ۴۲۰۰تومانی باید حذف شــود /صنعت
لبنیات جز صنایع سرآمد کشور است
در ادامه همایش مســعود خوانساری ،رئیس اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران با اشاره به
اینکه بخش لبنیات یکی از صنایع موفق کشور است،
اظهار کرد :بخش لبنیات سرآمد همه صنایع کشور

بوده اســت و علت این موفقیت این است که دولت
در این صنعت کمتر دخالت داشته و  ۸۰درصد آن
توسط بخش خصوصی اداره میشود.
وی ادامه داد :لبنیــات از نیازهای ضروری جامعه
است ،در ســال  ۶۰پنیر در ســوپرمارکتها پیدا
نمیشد و همه اینها محدود و به صورت کوپنی بود.
شیرخشک ،کره و پنیر وارد میکردیم .خوشبختانه
در سال  ۶۴هفته ای دو تا پرواز  ۷۴۷گاوهای اصیل
را به ایران وارد میکردند و گران ترین اسپرم ها به
داخل کشور وارد میشد و دلیل اینکه در حال حاضر
صنعت لبنی کشور حرفی برای گفتن دارد تالشهای
آن دوران است که روزی  ۶۰الی  ۷۰لیتر شیر از یک
گاو گرفته می شــود .اگر امروز خودکفا هستیم به
خاطر گاوهای اصیلی است که آن روزها وارد مزارع ما
شدند و امروز ما به این صنعت می بالیم .این صنعت
امروز آنقدر تنوع باالیی دارد که انتخاب در خرید را
برای ما سخت کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهــران با تاکید بر اینکه این
صنعت امروز  ۷۰۰میلیون دالر صادرات دارد ،تاکید
کرد :میانگین مصرف داخلی  ۷۰لیتر در سال است
که باید افزایش یابد اما درآمد سرانه برای تامین شیر
برخی قشرها مشکل ایجاد کرده است.
خوانســاری با تاکید بر اینکه حــذف ارز ۴۲۰۰
تومانی یکی از توصیههای من است ،ادامه داد :حذف
ارز  ۴۲۰۰تومانی چه در زمینه دارو و چه در زمینه
خوراک دام به جز فساد و رانت کمکی نخواهد کرد
پس ما باید تمرکز خــود را در زنجیره تولید داخل
بگذاریم و باید از سوبسید ریالی استفاده کنیم.
وی تصریح کرد :توصیه بعدی من این است که به
جای اینکه ارزش افزوده را برگردانند با ضمانت نامه
بانکی این کار را حل کنند و مجبور نباشــند حجم
عظیمی نقدینگی مصرف کنند .متاســفانه تغییر
تعرفههای غیرکارشناسی و به صورت یک شبه لطمه

بزرگی بر صادرات میزند و ممنوع کردن و باال بردن
تعرفهها بخش صادرات را با مشکالت جدی همراه
میسازد .تغییر تعرفه ها یا ممنوعیت یکباره آنها زیان
زیادی به صادرات کشور می زند و طبق قانون دولت
هم حق ممنوع کردن صادرات و یا واردات کاالیی را
ندارد به جز اسلحه ،مواد مخدر و مشروبات الکلی و
باید با باال و پایین بردن تعرفه واردات و صادرات آن
را کنترل کرد و ممنوع کردن کاال غیر قانونی است.
صنعت لبنیات به دنبال کسب هویت خود در
اقتصاد باشد
در ادامه سعید شیرکوند ،معاون هماهنگی و نظارت
اقتصادی و زیربنایی اسحاق جهانگیری با اشاره به
اینکه صنعت لبنیات صنعت مهم و بزرگی اســت،
اظهار کرد :امیدوارم این صنعت جایگاه و هویت خود
را در اقتصاد کشور بیابد ،این صنعت آنقدر باید دنبال
هویتیابی باشد که دولت این صنعت را ببیند و در
تصمیمگیریها از نظرات این صنعت استفاده کند.
وی تاکید کرد :این امر زمانی محقق خواهد شد که
این صنایع بزرگ و قوی شده باشند ،اگر اقتصاد قرار
است از این بحران نجات پیدا کند در گرو قوی شدن
بخش خصوصی و صنایــع مختلف از جمله صنعت
لبنیات است.
حفظ تولید موجود و فعالسازی ظرفیتهای
خالی دو اولویت اصلی وزارت صمت
در ادامه رضــا رحمانی بــا بیان اینکــه در ۱۰
ماهه اخیر امســال ما شــاهد افزایش تولید نسبت
به مدت مشابه در سال گذشــته هستیم گفت :در
اکثر رشــتههای منتخب در تولیــدات صنعتی و
معدنی افزایش تولید داریــم .یعنی از روغن نباتی
تا فوالد ،داروی انســانی ،صنایع غذایی و پوشاک،
سیمان ،کاشی ،سرامیک ،افزایش تولید داشتیم و
فقط در مواردی مانند خودرو ،کاهش تولید داشتهایم
که سعی می شود جبران شود.

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

وزیر صمت با اشــاره به اینکه امســال به مناسبت
سال رونق تولید ،برخی برنامهها تدوین شد که شاه
بیت آنها  ۷محور بوده و مربوط به همه صنایع است،
گفت :این محورهای دارای  ۳۴برنامه عملیاتی است.
اولین دغدغه امسال ما این بود که روند تولید را حفظ
کنیم .در شرایط جدید که میگوییم جنگ اقتصادی
یا تحریم با شدت تمام آغاز شده ،مهمترین کار حفظ
تولید موجود است.
وی ادامــه داد :گام دوم ،فعال نمودن ظرفیتهای
خالی واحدهــای تولیدی و صنعتی اســت .در اکثر
رشــته های صنعتی ،مازاد ظرفیت داریم .در خیلی
از محصوالت ،بازار داخلی و خارجی داریم .امســال
صنعت ۳۰ ،درصد افزایش صادرات داشته است .البته
اتفاقاتی مانند جریان کیک (قرص های آلوده) و شیر
(آفالتوکسین) رخ داد که من در مجلس توضیح دادم
که این مسائل باید به شدت مراقبت شود .نتیجه این
انگیزه چه سازمان یافته باشد چه رقابتهای ناسالم،
ضربه به تولید اســت .اینها نقطه خطر است .یکی از
صادرات عمده ما شیرینی و شکالت و لبنیات است
که هر دو را نشانه گرفته اند که به دوستان گفتم این
موضوع را عمیقتر بررسی کنند.
رحمانی بــا بیان اینکه وزارت بهداشــت به عنوان
متولی امر ســامت با قاطعیت اعالم کرد که شیر و
کیکهای تولید شده هیچ مشکلی نداشتند اما نحوه
انعکاس اخبار مشــکل دارد یعنی نشان می دهد که
عده ای میخواستند عمدا این مسایل را شیوع دهند
تا ایجاد ترس کنند .در کنار جنگ اقتصادی ،عملیات
روانی و جنگ روانی هم هست.
وی در ادامه بیان کرد :برای فعالسازی ظرفیتهای
خالی صنایع به معاونت صنایع ماموریت دادم ضمن
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ما بازار کوچکی نیست و مختصات منحصر به فردی
دارد .برای بخش خارجی هم صادرات پیش بینی شده
اســت .در داخل صادرات ،چند برنامه اولویت دارد.
کشورهای همسایه ،ظرفیت بزرگی است و واحدهای
لبنی در کشورهای همسایه ،حضور چشمگیری دارند.
بعضا عملیات روانی را در کشورهای همسایه می بینم.
سعی دارند اطمینان مردم را به سالمت کاالی ایرانی
سلب کنند که در جریان کیک و شیر این را دیده ایم.
وزیر صمت تصریح کرد :ظرفیت بازار در  ۱۵کشور
همسایه باالست که میتوان بر مشکالت غلبه کرد.
متاسفانه تنها  ۲درصد واردات کشورهای همسایه از
ایران است هر چند باالی  ۵۰درصد صادرات غیرنفتی
ما را تشکیل میدهد .از  ۵آبان ماه ما به بازار اوراسیا
پیوستیم و امکان تقویت تقاضای خارجی برای صنایع
کشور ما وجود دارد .این فرصت خوبی است که باید
استفاده کرد و برنامه داریم ظرف  ۳سال آینده تا سال
 ،۱۴۰۰سهم ایران در واردات کشورهای همسایه از
 ۲درصد به  ۴درصد رسیده و درآمد صادراتی از ۲۴
میلیارد دالر به  ۴۸میلیارد دالر افزایش پیدا کند.
رحمانی با بیان اینکه در همه کاالها و محصوالت،
برنامه خودکفایی و ساخت کاالی داخلی مورد حمایت
دولت است ،گفت :در یک ساله اخیر اقدامات مختلفی
اقدامات روزمره
شــده اســت که بعضا جنس آنها از
Food Industry Magazine
نیست .یعنی شــاید ما در شــرایط عادی نخواهیم
صادرات یا واردات را محدود و ممنوع کنیم ولی امروز
چارهای نداشتیم .االن واردات نزدیک به  ۱۶۰۰قلم
کاال که بیشــتر در حوزه صنایع غذایی است ،ممنوع
شده است چون در داخل به اندازه کافی تولید داریم.
وی ادامه داد :در صادرات هم بعضا محدودیتهایی
داریم که این محدودیتها از حوزه واردات کمتر است.
بارها گفته ام صادرکنندگان ممنوعیت و محدودیت

خبـر

ها را رعایت کنند .برخی جاها ما مجبوریم محدودیت
ایجاد کنیم .تولیدکنندگان باید روی مازاد تولید برای
صادرات فکر کنند .مثال در زمینه صنایع کاشــی و
سرامیک ،ظرفیت تولید ما  ۳برابر تولید فعلی است.
این سیاستگذاریها بر عهده ستاد تنظیم بازار است.
وزیر صمت تصریح کرد :تاکنون یک میلیارد و ۲۰۰
میلیون دالر اقالم ســاخت داخل داریم که قبال وارد
می شد .در این اقالم ،از قطعات بسیار هایتک است تا
قطعات معمولی که به اصطالح پیچ و مهره است .مردم
خودشان پای کار آمدهاند .اعداد و ارقام کامال مشخص
است و سازنده و سفارش دهنده کامال مشخص است و
بناست تا آخر امسال یک و نیم میلیارد دالر شود .این
یعنی خودکفایی و ایجاد شغل برای جوانان ،این یعنی
کاهش قیمت محصوالت و کاالهــا .هر جا کاالهای
وارداتی را در داخل تولید کردیم ،قیمت پایین آمده
است .بعضا مواردی به ساخت داخل رسیده است که
قابل افتخار است.
رحمانی ادامه داد :در این راســتا ،همه بخشــهای
مختلف دولت ،مجلس و حتی تولیدکنندگان درگیر
هستند .ســامانه ای هم ایجاد شده است که عرضه و
تقاضا همرسانی شوند .برنامه ساخت دولت در جاهایی
مانند خودرو و مخابرات ،تیراژ قطعات مصرفی باالست.
مابقی صنایع مانند ســیمان و پتروشیمی ،افزایش
تولیدات داخل بر اساس فعالیت انجمن هاست .انتظار
می رود خانواده بزرگ صنعت لبنیات هم چنین کاری
کند.رحمانی در پایان خاطرنشان کرد :در حوزه تامین
مالی ،کارهای جدیدی شروع شده است و روی تامین
مالی به شــیوههای نوین ،کار میکنیم .باید ســراغ
بازارهای سرمایه و شیوه های جدید تامین مالی برویم.
به دانشگاهها ،استارت آپها و شرکتهای دانشبنیان
رجوع کردهایم تا در این زمینه به ما کمک کنند.
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پنل تخصصی بازار لبنیــات در همایش ملی
صنعت لبنیات ایران در مرکز همایش های بین المللی
صدا و سیما برگزار شــد و برای اولین بار مسئوالن
دولتی در کنار فعاالن صنعت لبنیات و تولیدکنندگان
شیر خام نشستند و با همدیگر در حضور نزدیک به
 ۱۰۰۰نفر از فعاالن صنعت لبنیات و تولیدکنندگان
شیر همفکری و گفتگو کردند.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا؛ مرتضی
کاظمی مدیر پنل تخصصی بــازار لبنیات در ابتدای
ســخنانش گفت :وزارت صنعت ،از طریق ســازمان
حمایت از مصرف کنندگان ،دخالت های گسترده ای
در صنعت لبنیات از طریق قیمت گذاری اعمال می
کنند که باعث مشــکالت زیادی شده است .ما روی
معضل قیمتگذاری دولت ،گفتگوهای مفصلی داشتیم.
در همایش امروز دو بحث جدی مطرح شــده است،
یکی حمایت است و دیگری دخالت .حمایت و دخالت
دائما مورد تاکید قرار می گیرد .معموال اقتصاددانها
هم از حمایت و هم از دخالتهای دولت ناراضی اند .در
یک حالت ،دخالت و حمایت دولت بسیار زیاد است.
در حال دیگری ،حمایت کم است و دخالت هم کم.
در حالتی ،دولت حمایت زیادی می کند ولی دخالت
کمی دارد و حالت چهارم این است که حمایت ها کم
است و دخالتها زیاد .این اقتصاد دان در ادامه سخنانش
گفت :عموما فعاالن حوزه صنعت لبنیات دنبال این
هســتند که دولت حمایت نکند و دخالت هم نکند،
یعنی حالت دولت دخالت کم و حمایت کم هم داشته
باشد .باید دید چه مقررات و ضوابطی درباره حمایتها

و دخالت های دولــت در صنعت لبنیات وجود دارد.
باید دید ذی نفعان حمایت ها و دخالتها چه کسانی
هستند .نکته اینجاست که وقتی در بخش خصوصی
کاالیی تولید می شود و بازار بسیار رقابتی است ،چرا
دولت باید در قیمت گذاری دخالت کند؟
سازمان حمایت ،مصوبات دولت را اجرا می
کند
معاون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف
کننــدگان در این پنل گفت :متاســفانه این نگرش
وجود دارد که تمام تصمیمات دولت درباره قیمتها و
سیاستگذاری اقتصادی به عهده یک سازمان و نهاد،
است در حالی که اینگونه نیست .سازمان حمایت به
عنوان مجری قوانین و اجرا کننده دســتورالعملها و
ضوابطی است که شورای اقتصاد ،ستاد تنظیم بازار و
سایر ارگانهای ذیربط ،تصویب کرده اند ،معرفی می
شود .این ســازمان به عنوان بخشی از بدنه دولت در
بحث قیمتگذاری ورود می کند.
رستمی ،در ادامه گفت :ستاد تنظیم بازار و شورای
اقتصاد بر اساس شــرایط اقتصادی حاکم بر جامعه،
بخشــی از کاالها را بــه عنوان کاالهای مشــمول
قیمتگذاری معرفی می شــود .احصا قیمت کاالها با
اخذ اســناد و مدارک از اتحادیه ها ،انجمن ها و همه
دســت اندرکاران صنعت در دفتر بررســی سازمان
حمایت صورت می گیرد و قیمت ،الزم االجراســت.
قیمت گذاری ضوابطی دارد که مصوب هیات تعیین
تثبیت قیمتهاســت و سالها ســاری و جاری است.
ســازمان حمایت از ضوابط مصوب نمی تواند عدول

کند و ضوابط قیمتگذاری هیات تعیین تثبیت قیمتها
در سایت سازمان مشخص است.
دولت به مصرفکننده یارانه بدهد نه ما
غالمعلی ســلیمانی  ،مدیرعامل کاله درباره قیمت
گذاری کاالهای لبنی گفت :شخصا دنبال آزادسازی
قیمتها و اقتصاد هســتیم تا قیمت بر اساس عرضه و
تقاضا باشد .تمام فساد بر اساس قیمت های چندگانه
اســت .آنهایی که قیمت گذاری می کنند اساســا
اقتصادی نیســتند .نظر بنده این است که دولت بر
اساس درآمد افراد ،مالیات بگیرد و آن را به اقشار کم
درآمد پرداخت کند و از قیمتگــذاری کاالها صرف
نظر کند.
تولید لبنیات با زیان  ۱۶درصد روبروست
مدیرعامل صنایع شیر ایران (پگاه) هم در این پنل
گفت :توقع ما از سازمان حمایت این است که وقتی
می خواهند قیمتگذاری کنند ،پاسخ صحیح این است
که بحث قیمت باید بر اساس عرضه و تقاضا باشد تا
بتوانیم شاهد کاهش قیمتها در برخی کاالها باشیم.
وقتی در قیمتگذاری ،تمام مولفه ها لحاظ نمی شود
صنعت را آســیب می زنیم .قیمتگــذاری لبنیات بر
اساس شیر کیلویی ۲۳۹۰تومان تعیین شده است،
در حالی که شــاخص های اقتصادی امسال از جمله
حقوق و دستمزد ،بســته بندی ،حامل های انرژی و
سایر موارد را بررسی کنید بیش از  ۴۰درصد افزایش
هزینه داریم ولی دولت اجازه داده است تنها  ۲۴درصد
افزایش قیمت بدهیم .یعنی تولید کننده با زیان ۱۶
درصدی باید کاالی لبنی عرضه کند.

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

عبداهلل قدوسی ،ادامه داد :شــرکت ما اگر صادرات
نداشت ،امکان نداشت روی پا بایستد .درخواست ما این
است کلیه شاخصها را هنگام قیمتگذاری لحاظ کنند تا
بتوانیم هزینه و قیمت را تراز کنیم.
او گفت :ارز  ۴۲۰۰به دامداران به حد نیاز اختصاص
نیافته است و قیمت شیر خام باال رفته است .آیا کارخانه
ای هســت که شــیر را با قیمت ۲۳۹۰تومان بخرد؟
کمترین حاشیه سود برای لبنیات با  ۱.۵درصد است
و ماقبل آن هم کشاورزی است .شیمیایی  ۴۴درصد،
فلزات با  ۳۳درصد ،گروه مخابرات  ۲۹درصد حاشــیه
سود دارد ولی کمترین حاشیه ســود برای لبنیات و
دامپروری و کشاورزی است .نهاده های کافی به اندازه
کافی در اختیار دامدار قرار نمی گیرد ،پس مجبور می
شــود نهاده را آزاد تهیه کند و حاشیه سودش بسیار
پایین می آید.
آزادسازی قیمتها باید به مرور انجام شود
معاون امور تولید دامی وزارت جهاد کشــاورزی هم
در این پنل اعالم کــرد :همین االن فرض کنیم دولت
تصمیم می گیرد دســت خود را از بــازار بردارد .یک
کامیون سویا حدودا  ۵۰میلیون قیمت دارد .دولت اگر
قیمت را آزاد کند ،همین امروز کامیون سویا می شود
 ۱۲۰میلیون تومان .صنعتگران ،چقدر پول دارد برای
خرید این کاالها؟ چند نفر االن گفتند چرا وزارتخانه
ذرت نمی فروشد و بخش خصوصی می آورد؟ ما فقط
برای ذخایر راهبردی ذرت داریم تا اگر اتفاقی در کشور
بیفتد ،بتوانیم ورود کنیم .ما نمی توانیم رویایی صنعت
را به پرتگاه ببریم .آزادسازی ،رها سازی است .این که ارز
را آزاد کند ،قیمت شیر هر چه شد ،شد .این که مملکت
داری نیســت .دخالت هایی که دولت در حوزه وزارت
جهادکشــاورزی می کند ،به معنی حمایت است .به
مرور هم باید آزادسازی اتفاق بیفتد .این که به یک باره
بگوییم تمام نهاده ها آزاد شود ،تولیدکننده و صنعت از
کجا پول بیاورد؟
مرتضی رضایی ،ادامه داد :در شرایط فعلی ،تمام تولید
شیر کشور ،در بخش خصوصی است .کارهای دولت،
دخالت نیست ،حمایت است .شــرایط کشور را همه
می دانیم .فرض کنید دولــت ورود برای  ۱.۵میلیون
تن ذخایر راهبردی ذرت را به بازار عرضه نکند .بخش
خصوصی چطور از صنعت حمایت می کند؟ ما جلوی
کسی را نگرفتیم و بگوییم ارز دولتی را فقط به دولتی
ها می دهیم .ارز  ۴۲۰۰تومانی به همه تعلق می گیرد.
بنده به شدت مخالف آزادســازی یک باره ارز ۴۲۰۰
تومانی هســتم .بلکه به مرور باید این کار انجام شود
و باید به تدریج ،اثر روی بازار بگذارد .مثال شــیر با ارز
نیمایی تامین می شود بشود کیلویی  ۵۵۰۰تومان .این
یک مثال اســت و نباید در ذهنها تشویش ایجاد کند.
کارخانه های تولید لبنیات ،چقدر می توانند این پول
را تامین کنند؟
قیمتگذاری دولتی را برداریم مرغ کیلویی ۲۷
هزار تمان میشود
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در این پنل گفت :بر اساس آمار مرکز آمار ایران ،رشد
اقتصادی کشاورزی در ســه ماهه اول امسال  ۴.۷در
ســه ماهه دوم  ۵.۷و میانگین  ۵.۵درصد است .برخی
اقتصاددانها تورم برای سال آینده پیش بینی می کنند.
بخش اعظم تورم منشا سیاستهای پولی دارند .خواهش
می کنیم وقتی چیزهایی را طرح می کنیم که جنبه
ناامیدکننده دارد ،با احتیاط بیشتر حرف بزنیم .چطور
سیاستهای پولی را نادیده می گیریم و تورم پیش بینی
می کنیــم؟ کاظم نژاد ،در ادامه ســخنانش گفت :آیا
حمایت فقط قیمتگذاری اســت؟ قطعا نه .آیا حمایت
فقط متعلق به دولت جمهوری اسالمی است؟ کشورهای
اروپایی و آمریکایی بیشــترین حمایت از کشاورزی و
صنعت غذا دارند .اساسا شــیوه حمایت ما غلط است.
اساسا حمایت از بخش کشاورزی و غذا به لحاظ مبانی
تئوریک ،اجتناب ناپذیر است .تاکیدی که دارم این است
که شیوه حمایت غلط است .باید به سمت حمایتهای
ســبز برویم که کمترین اخالل را در بازار ایجاد کند.
قیمتگذاری از مواردی است که اخالل در نظام بازار ایجاد
می کند .حاال چرا دولت مجبور است این کار را بکند؟
چون یک سری سیاستهای کالن داریم که تا مادامی
که اصالح نشود ،مجبوریم این کار را ادامه دهیم .او با
اشاره به اینکه اگر ارز جو ،ذرت و کنجاله را آزاد کنیم،
قیمت مرغ کیلویی  ۲۷هزار تومان می شــود ،گفت:
اگر مصرف کنندگان توان پرداخت دارند ،همین فردا
آزادسازی قیمت را انجام دهیم .مرغ مصرف باالیی دارد
و هر روز هم رو به تزاید است .باید مبانی حمایت دولت
را بفهمیم .حمایت اجتناب ناپذیر اســت .قطعا شیوه
حمایت باید تغییر کند .ولی باید از کجا شروع کرد؟ باید
تغییر گفتمان دولت و بخش خصوصی صورت گیرد .باید
بنشینیم ببینیم چطور سیاست حمایت را تغییر دهیم تا
مردم آسیب نبینند .آسیب دیدن مردم یعنی شما فردا
مشتری ندارید .واقعا شیر گران است مردم نمی خورند؟
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چرا بچه ها به سمت نوشابه می روند؟ نوشابه ارزان تر
است؟ باید به اینها هم توجه کرد .اگر بگوییم مداخله
دولت صددرصد غلط است ،باید به این فکر کنیم چرا
مردم به سمت نوشابه هایی می روند که قیمتشان باالتر
از مواد لبنی است ،می خرند؟
کاظم نژاد ادامه داد :الزم بــودن یا نبودن حمایت و
قیمتگذاری را ما تعیین نمی کنیم .شرایط دولت تغییر
می کند .درست است با آزادسازی قیمتها ،صددرصد،

خبـر

اقتصاد کاراتر و فساد کمتر می شود .ولی مردم آیا می
توانند مرغ کیلویی  ۲۷هزار تومــان بخرند؟ باید این
مسایل به تدریج اصالح شود.
معاون وزیر جهادکشاورزی گفت :تا زمانی که سرکوب
قیمتها داریم ،معلوم است باید قیمتگذاری دولتی باشد.
اگر قیمت در کاالهای کشاورزی بر مبنای عرضه و تقاضا
باشد ،ما با ارز آزاد کامال موافقیم ،ولی به شرط آنکه فردا
نگوییم قیمتها چند برابر شد و ما پول نداریم نهاده دامی
بخریم .اگر ما بتوانیم زنجیره بین صنایع لبنی و دامداران
را به وفاق برســانیم ،قطعا دولت در تصمیم گیری ها
دخالت نخواهد کرد.
تاکنون بازار ،دولت را تنظیم کرده نه دولت،
بازار را!
عضو هیات مدیره انجمــن گاوداران درباره حمایت
دولت از این صنعت گفت :ما  ۴۰سال ستاد تنظیم بازار
داریم .چرا مسئوالن ارشــد دولتی این حرفها را نمی
شنوند؟ سئوال ما این است که در  ۴۰سال اخیر ستاد
تنظیم بازار توانسته بازار را تنظیم کند؟ خیر ،بازار این
ستاد را تنظیم کرده است .اقتصاد دستوری و تحکمی
نیست .ما با مسئوالن پیر شدیم .با این همه مشکالت
 ۴۰ساله و نرخ های نوسان دار ارز ،یک باره نمی شود
حمایت را برداشت .اشــتباه دولت این بوده که سطح
درآمد عمومی جامعه را پایین نگه داشته است .امروز
حقوق یک کارمند باید  ۱۰۰۰دالر باشد تا بتواند شیر
لیتری  ۶هزار تومانی بخرد .روش قیمت گذاری دولت
االن غلط است چون از دریچه مصرف کننده نگاه می
کند و فشار را به کشاورز و دامدار می آورد .روش درست
قیمت گذاری این است که دولت از مزرعه تا سر سفره
را نظارت کند ۷۰ .درصد قیمت شــیر خام مربوط به
غذای دام است.
مقدســی گفت :ما ادعای  ۷هزار سال تمدن داریم و
زشت است هر ســال برویم در دولت خواهش و تمنا و
دعوا کنیم تا بتوانیم قیمت تمام شده را تصویب کنیم.
بیاییم یک فرمول بیاوریم تا همــه هزینه ها را لحاظ
کنیم .قیمت گذاری به این روش غلط است .به ما می
گویند مستندات برای قیمت شیر بدهید .هزینه های
گاو مشخص است .بر اساس هزینه ها ،قیمت را تعیین
کنید .می آیند هزینه ها را بررسی می کنند و بعد می
گویند مصرف کننده توان خرید ندارد .به ما می گویند
علوفه دولتی با ارز  ۴۲۰۰تومان می دهیم.
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او با بیان اینکه ما آمدیم قیمت شیر خام را بر اساس
جو و سویا و ذرت  ۴۲۰۰تومانی قیمت گذاشتیم ،گفت:
باید پذیرفت قیمت گذاری ما اشتباه است چون سالی
یک بار است .سال زراعی اول مهرماه است ،در مهرماه
قیمت ذرت علوفه ای ما  ۱۰۰درصــد افزایش یافت.
قیمت گوشت افت شدید داشت ،در نتیجه قیمت شیر
خام را باال برد .به مســایل اخیر کشور در آبان و دیماه
خوردیم .قیمت شیر را می گویند امنیتی است .قیمت
شیر باالی  ۲۸۰۰تومان است و ما دامداران نمی توانیم
دوام بیاوریم و دام مان را به کشتارگاه می بریم.
عضو هیات مدیره انجمن گاوداران گفت :خواهش ما
این است دولت فکر عاجل کند .ارز باید نرخ واقعی داشته
باشد و یک نرخ داشــته باشد .انجمن صنفی دامداران
صراحتا می گوید صادرات و واردات با نرخ مشخص بازار
باشد .امروز دالر  ۱۳هزار و خرده ای است .قیمت روی
هر عددی در بازار ارز بود ،باید با همان کار صورت گیرد.
ما به جایی رسیدیم که دولت فنر ارز را آنقدر فشار داد
که در سال  ۹۷دیگر نتوانســت کنترل کند و فنر ارز
دررفت .همه دولتها در ســال آخر ،فنر ارزشان درمی
رود ،دولت فعلی در سال اول ،نتوانست فنر ارز را کنترل
کند .ما بزرگترین وارد کننــده لبنیات در دنیا بودیم،
امروز شدیم بزرگترین صادرکننده لبنیات در منطقه.
آرزوی ما خوردن بستنی بود ،االن  ۱۸۰۰نوع بستنی
در کشور داریم که جای افتخار دارد .اگر دولت ما را در
جلسات تنظیم بازار راه بدهد ،بهتر است .کدام یک از
جلسات ستاد تنظیم بازار اجازه می دهند؟ ستاد تنظیم
بازار برای ما نرخ می گذارد ،متولی خوراک دام وزارت
جهادکشاورزی است ،وزارت صمت برای ما قیمت می
دهد .مگر این وقت می شود؟ او گفت :چرا دولت از تولید
حمایت می کند؟ چون محصول تولیدی ما هر سه وعده
غذایی ،سر سفره مردم است .سازمان حمایت ببیند در
قیمت گذاری ،ما بر اساس ارز  ۴۲۰۰تومانی محاسبه
کرده ایم .دولت بیاید به مصرف کننده کارت اعتباری
برای خرید لبنیات بدهد .دولت بالغ بر  ۱۰۰هزار میلیارد
تومان برای کاالهای اساسی سوبسید می دهد .این را به
تولیدکننده بدهد .کاالهای تولیدی ما مزیت صادراتی
دارد .اگر مردم داخــل نخورند ،صادرات می کنیم .اگر
دولت ارز  ۴۲۰۰تومانی می دهد ،گداپروری کرده است.
مگر ما گدا هستیم که ارز دولتی بگیریم؟ آقا حمایت
نکنید .گام به گام رو به آزادســازی و تک نرخی شدن
برویم .وقتی به مصرف کننده می رسیم ،می گویند توان
ندارند .از مصرف کننده حمایت کنید نه تولیدکننده.
با اقتصاد نمی شود شوخی کرد
معاون وزیر جهادکشــاورزی در ادامــه پنل گفت:
رویایی و در فضا فکر نکنید .می شود گفت من قرار است
نماینده کجا شوم و هرطور خواستم حرف بزنم .فرض
کنیم همین االن ارز نهاده ها را کامال آزاد کنیم .صنعت
از کجا می خواهد پول بیاورد؟ یک دفعه ارز را سه برابر
کنیم؟ مگر می شــود؟ با اقتصاد که نمی شود شوخی
کرد .ما درباره آزادسازی ارز صنعتی حرف می زنیم نه
قیمت ارز در جامعه .تفاوت قیمت ،فشار ایجاد می کند

و فسادزاست .این را می دانیم.
رضایی گفت :اصل مطلب این است که اگر آزادسازی
اقتصاد اتفاق بیفتد ،شرایط صنعت لبنیات چه می شود؟
همین امروز گوشت قرمز مشمول قیمت گذاری نیست.
یعنی دستگاه نظارتی وارد بازار نمی شوند اتیکت روی
گوشت بزنند .به شــدت قیمت افت کرده و ارز آن هم
نیمایی است .شــرایط تولید گوشت قرمز در کشور ما
فراهم نیست .برزیل دسترسی به علوفه مفت دارد .آنقدر
سرزمین و مراتع شان گسترده است که با هلی کوپتر
می روند دنباله دام .تولیدکننده مــا نمی تواند با آنها
رقابت کند .حمایت در اینجا از تولیدکنندگان داخلی بد
نیست .او در ادامه گفت :می گویند چه خوب بود درآمد
کارمندان  ۱۰۰۰دالر باشد .ما هم آمین می گوییم ولی
یک فرآیندی باید طی شود و قدرت خرید مردم بهبود
یابد تا شیر  ۷هزار تومانی بخرند .در شرایط فعلی اگر
قیمت ها آزاد شود ،مصرف به شدت افت می کند .روی
گوشت تحلیل و آمار وجود دارد .به شدت مصرف گوشت
قرمز کاهش یافته چون قدرت خرید کم شده است .این
بدیهی است .به تدریج صنعت باید آزاد شود .االن شرایط
جامعه مهیا نیست و باید به مرور آزادسازی اتفاق بیفتد.
باید چه کنیم تا سرانه مصرف لبنیات افزایش یابد؟ سالی
 ۵درصد جمعیت گاوها زیاد می شــود .این یک روند
طبیعی است .رشد جمعیت کشور  ۱.۲است ولی ساالنه
 ۵درصد افزایش تولید لبنیات داریم .پس اضافه تولید را
می خواهند چه کنند؟ الگوی مصرف ایرانیان متمایل به
مصرف شیر نیست .خانواده من حتی صبحها شیر نمی
خورند .اگر شیر شد  ۸هزار تومان ،حتما نمی خورند.
معاون وزیر جهادکشاورزی گفت :هر دو طرف صنعت،
چه گاوداران و چه صنایع لبنی ،بحث صندوق حمایت
را جدی بگیرند .قبال اسمش خانه شیر بود که باید کارها
دنبال شود .همین امشب ببینید چند دقیقه یا ساعت از
برنامه تلویزیون تبلیغ مصرف روغن و شکر است .روغنی
که همه گفته اند سرانه مصرف ایران باالست .نمی توانند
بفروشند می گویند امگا  ۳و ویتامین دارد .باید الگوی
مصرف لبنیات را افزایش داد .با وضعیتی که االن می
بینیم با مازاد تولید لبنیات روبرو هستیم که باید به فکر
صادرات یا بهبود سرانه مصرف بود .باید تبلیغات صنعت
لبنیات را افزایش داد .ببینید صنعت روغن چه می کند؟
یک صدم آنها تبلیغات نکرده اید.
به ازای هر کیلو صادرات و واردات شیر ۲ ،دالر
کم می آوریم
مدیرعامل کاله در ادامــه این پنل گفت :اقتصاد ،دو
عامل اصلی داریم مالیــات و ارز .مالیات را از پردرآمد
می گیرند و به کم درآمد می دهند .هر محصولی یک
قیمتی دارد .اگر قرار اســت به افراد کم درآمد کمک
شــود ،دولت باید به افراد کم درآمد کمک کند ،مانند
کشورهای اروپایی .ما قرار نیست در عرض چند دقیقه
ارز  ۴۲۰۰هزار تومانی را  ۱۴۰۰۰تومان کنیم .طبیعی
است مسئوالن دولتی ،حرف دولت را بزنند .ولی اصل
بر واقعیت هاست .کشورهایی که در ارز دخالت نکردند،
مانند ترکیه ،همه چیز بهتر شــد .در کشورهایی که

دخالت کردند مانند شوروی سابق ،همه چیز فروریخت.
ســلیمانی گفت :دولت  ۴۰درصد مالیاتی را که باید
بگیرد ،می گیرد .بایــد از پردرآمدها بگیرند .چرا باید
سوبسید به دامدار خارجی بدهند ولی یارانه به دامدار و
کشاورز ایرانی نمی دهند؟ ما به ازای هر لیتر اجزای شیر
صادراتی  ۱.۶دالر گیرمان می آید ،همان اجزای شیر را
وارد می کنیم ۳.۶ ،دالر می پردازیم .یعنی  ۲دالر کم
می آوریم .او ادامه داد :بر مبنای عرضه و تقاضا ممکن
است ارز امروز  ۱۴هزار تومان شود ،فردا  ۲۴هزار تومان
بشود .عرضه و تقاضا باید بر مبنای توان  ۸۳میلیون نفر
جمعیت ایران باشد .مشکل ما این است که وزیر مالیات
نداریم و وزیر صادرات هم نداریم.
سلیمانی گفت :ما درباره چیزهای غلط داریم بحث
می کنیم .باید همه این سازمانها مانند سازمان حمایت،
تعطیل شود.قیمت گذاری سختترین کار اقتصاد است.
معاون ســازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف
کنندگان در ادامه این پنل گفت :مباحث قیمتگذاری
بسیار پیچیده است و عوامل بســیار زیادی دخیلند.
قیمت یک چیز ثابت نیست .قیمتی که در این مقطع
تعیین می کنیم بر مبنای تمام هزینه های واقعی و با
صالحدید تولیدکنندگان است زیرا امضای صورتجلسه با
مشارکت تولیدکنندگان از جمله انجمن دامداران است.
رستمی ،در ادامه ســخنانش با بیان این که در ۹۹
درصد موارد قیمتگذاری ،انجمن ها حضور دارند ،گفت:
من نمی توانم درباره قیمت شیر حرف بزنم بدون آنکه
صورت مالی تولیدکننده دستم نباشد .اتفاقا شاید ما هم
راغب نباشیم این کار را کنیم .قیمت گذاری سختترین
و پرمسئولیت ترین کار برای کارشناسان است .امروز
محاســبات با فردا فرق می کند .وقتی گوشــت را با
موبایل مقایسه می کنید ،دو مقوله جداست .مقایسه
نرخ جو و ســایر نهاده ها با دیگر کاالها اشتباه است.
ممکن است نهاده بیاوریم و به دست فالن دامدار نرسد.
این درست است در یک پروســه  ۱۹هزار خریداری و
 ۸۰۰فروشنده ،نشــود ساماندهی درستی کرد .شبکه
توزیع اصال تعریف نشــده است ولی قاطعانه می گویم
مقایسه ای بین کاالهای مختلف نداریم .بر این اساس،
دولت اولویت بندی کرده و می گوید به جو و ذرت ارز
 ۴۲۰۰تومانی می دهم ولی به ماشــین و موبایل نمی
دهم .بین دو کاالهای غذایی اگر قابلیت نظارتی کمتر
باشد ،جزء اولویتهای خروج از حمایت دولتی است .او
در ادامه گفت :مطمئن باشید تمام بدنه دولت ،حاضر
نیست کاالهای در گروه های مختلف مشمول قیمت
گذاری شــوند ،ولی به اجبار مجبور به گروه بندی می
شــود .اقالم حمایت لبنیاتی حدود  ۶۲قلم بود و االن
به مرور  ۱۲قلم شده است .چون به مرور قدرت خرید
مردم و وضعیت صنعت و اقتصاد ،تثبیت شد .باید تبعات
تصمیمات را در نظر گرفت .مسئولیت تبعات با کیست؟
شرایط سخت است و قیمت گذاری از همه چیز سختتر
است .ما  ۱۴قلم کاال را قیمت گذاری می کنیم .آیا در
سایر کاالها بهشت است؟ آیا در اقتصاد ما همه چیز جز
لبنیات خوب است؟
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خبـر

در پنل تخصصی سالمت مطرح شد؛

از پاسخ به آفالتوکسینهای ساختگی تا تاکید بر
اقناع مردم به مصرف شیر
دومین پنل تخصصی همایش صنعت لبنیات
ایران با موضوع سالمت برگزار و مسائلی از قبیل شایعات
موجود درباره سالمت شیر و ضرورت اطالع رسانی به
مردم درباره این صنعت مطرح شد.
اتهامات ،صدمه جدی به صنعت شیر زده است
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا،در ابتدای
این نشست حسین چمنی ،کارشناس صنعت شیر و
مدیرپنل اظهار کرد :پرونده مصیبت بار صنعت شیر
در  ۱۵سال گذشته ،نشاندهنده افزایش مشکالت این
صنعت است .متاسفانه این صنعت گاهی مورد اتهام قرار
گرفته و از این اتهامات صدمات جدی خورده است .در
هر دوره بحث جدیدی علیه این صنعت طرح میشود
که در واقع حمله به این صنعت است و گاهی باعث شده
سیستم سنتی جایگزین آن شود.
این کارشــناس صنعت شــیر ادامه داد :اتهامات و
تبلیغات منفی که علیه صنعت لبنیات و به خصوص
شیر مطرح شده در همه جایگاهها از خانواده گرفته تا
رسانه ملی صورت میگیرد لذا برای جلوگیری از این
شرایط ،باید اقدامات و تدابیری اتخاذ شود.
چمنی با اشاره به مسئله اخیر درباره آلوده بودن شیر
به سم آفالتوکسین اظهار کرد :خوشبختانه در این مورد
واکنشها و پاسخهای سریعی داده شد در حالی که در
اتهامات قبلی دستگاههای نظارتی درباره اتهام وجود
روغن پالم و یا وایتکس در شیر عکس العمل خاصی
نشان دادند و زیر سوال رفتند.
وی با بیان اینکه به نظر میرسد دستگاههای نظارتی
اطالع رسانی درست و کافی ندارند ،افزود :وقتی یک
کارشناس ناآشنا در یک برنامه تلویزیونی حاضر شده
و کل صنعت شــیر را به راحتی زیر ســئوال میبرد،
مجموعههای نظارتی مانند سازمان غذا و دارو باید نتایج
خود را اعالم کنند تا مردم آگاه شوند .مردم باید روزانه
در جریان گزارش آلودگی لبنیات قرار بگیرند.
شیر پرچرب هیچ ضرری برای بدن ندارد
وحیــد مفید ،عضو هیــات مدیــره انجمن صنایع
فرآوردههای لبنی ایران اظهار کرد :هر جایی که اطالع
رسانی درستی برای مردم نشده ،اطالعات نادرست در
ذهن آنها جای گرفته است .در این بخش نیز اطالع
رسانی ما جامع و کامل نبوده است لذا فرهنگ سازی
درباره تغذیه سالم باید از مهد کودکها آغاز و تا ردههای
باال ادامه پیدا کند تا اینکه ذهنها برای مقابله با این نوع
اتهامات آماده باشد.
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وی در ادامه در خصوص این شــایعات که شیر کم
چرب مصرف کنید ،زیرا شیر پر چرب برای بدن مضر
است ،گفت :مصرف شیر پر چرب هیچ ضرری برای بدن
ندارد و حتی در خیلی از موارد برای مقابله با سرطانها و
بیماریهای قلبی برای بیماران مفید است.
ضرورت بسیج همگانی برای آموزش تعذیه
جالل الدیــن میــرزای رزاز ،مدیرعامل انســتیتو
تحقیقات تغذیــهای و صنایع غذایی کشــور گفت:
انستیتوی ما  ۶۰سال قدمت دارد ،یکی از محورهای
کاری این انســتیتو ،آموزش همگانی مردم است .در
تفاهم نامــهای که بین انجمن صنایــع فرآوردههای
لبنی ایران و ما به امضا رســیده ،بر آموزش نیز تاکید
شده است .در  ۴ماه اخیر کمپین خوبی با هدف بسیج
همگانی آموزش تغذیه آماده و ارائه کرده ایم .در این
کمپین ،صفر تا صد کارها دیده شــده است که بخش
عمدهای از آن روی صنایع لبنیات متمرکز میشود.
وی ادامه داد :در حوزه تحقیقات و پژوهش هم اعالم
آمادگی کرده ایم که به عنوان بازوی صنایع لبنی وارد
شویم .ما با  ۶۰عضو هیات علمی و  ۱۰۰۰دانشجو در
مقاطع مختلف از لیســانس تا پست دکترا ،میتوانیم
 Magazineدهیم.
برای حل مشکالت راهکار ارائه
Food Industry
عرضه لبنیات سنتی چالشی برای نظام سالمت
محمدرضا شانه ساز ،معاون وزیر بهداشت و رئیس
سازمان غذا و داروی کشــور در ادامه این پنل درباره
شایعه وجود سم آفالتوکســین در شیر گفت :هدف
اصلی از ماجرای آفالتوکسین این بود که اعتماد مردم
نسبت به دولت و دستگاههای نظارتی را از بین ببرند.
صبح آن روز که ماجرای آفالتوکسین منتشر شد ،وزیر

بســیار عصبی بود و بالفاصله به رئیس صدا و سیما و
دانشگاهی که این فرد را معرفی کرده بود ،اعتراض کرد.
وی با اشاره به سرعت انتشار اخبار در فضای رسانهای
امروز تصریح کرد :امروز سرعت باالی انعکاس اخبار،
برای دولتها و جوامع در مســائل مختلف سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی و … معضالتی ایجاد کرده است.
راه حل این مشکالت افزایش ســطح آگاهی مردم و
شفاف سازی است.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت :ما  ۶۶معاونت غذا و
دارو در کشور داریم .ما در مقابل توزیع لبنیات سنتی
نظارت ناپذیر ،با تولیدکنندگان صنعت لبنیات در یک
موضع هســتیم .همکاران ما نسبت به مشاغلی مانند
لبنیات سنتی اعتراض دارند .متاسفانه بخش مهمی
از شیر برگشتی کارخانههای لبنیات به سمت لبنیات
سنتی میرود و عرضه لبنیات سنتی چالشی برای نظام
سالمت است.
وی ادامه داد :این رونــد درباره عطاریها نیز صدق
میکنــد ،آنها هــم در درمان دخالــت میکنند و
محصوالت غیرعلمی ارائه میکنند .در بیماریهایی که
یک پزشک متخصص نمیتواند به راحتی ادعا کند ،وارد
میشوند .این بحث باید بین مسئوالن و سیاستگذاران
حل شود .این کارها هزینه سنگینی به نظام سالمت
تحمیل میکند.
معاون وزیر بهداشــت با بیان اینکه باال رفتن میزان
کاالهای صنعتی در سوپرمارکتها نشان دهنده برنامه
ریزی اســت ،گفت :برنامه ما ســاماندهی واحدهای
لبنیات سنتی است و در این مسیر برخی واحدها حذف
میشوند .این رویکرد نیز با این انتقاد روبرو میشود که
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وزارت بهداشت اجازه نمیدهد اشتغال شکل بگیرد ،اما
روند کار آنها باید مشخص بوده و نمونههای آزمایش
شده پاســخ قانع کنندهای برای دستگاههای نظارتی
داشته باشند.
مواجهه با عارضه شایعه پراکنی در صنعت لبنیات
مهران خادم ،مدیربازرگانی شــرکت پارس کرون با
اشــاره به اینکه ما با عارضه شایعه پراکنی در صنعت
لبنیات و قضاوتهای نابجا روبرو هستیم ،اظهار کرد:
برای درک این عارضــه اول باید خود و جایگاه خود را
بشناسیم .صنعت لبنیات ما یکی از صنایع موفق کشور
است ،اما در بازار صادراتی موفقیت چندانی نداشته است
چرا که به لحاظ بازاریابی نتوانستیم بازارهای صادراتی
را برای خرید محصوالتمان قانع کنیم لذا باید روی این
موضوع کار شود.
وی ادامه داد :سرانه مصرف شیر در کشور کم است،
چون نتوانسته ایم مردم را قانع کنیم که شیر بخورند.

چرا مردم نوشابه میخورند ،اما شیر نمیخورند؟ همه
میگویند شیر بهتر از نوشابه است ،پس چرا نمیخورند؟
ما باید فرآیند پیوستهای را برای بهبود کیفیت به مردم
معرفی کنیم و مزیت شیر باید برای مصرف کننده اثبات
شود .خادم تصریح کرد :حال چگونه باید برای مصرف
کننده اثبات کنیم که این لبنیات با کیفیت اســت؟
وزارت بهداشت میتواند از شاخص clean label
که نشان میدهد در یک محصول مواد شیمیایی به کار
نرفته است ،در ایجاد اطمینان بخشی به مردم استفاده
کند .شاخصهای  green labelو  IR Codeنیز
برای مردم مهم هستند و میتوانیم برای تولیدات داخلی
نیز آنها را تهیه کنیم .اگر این کار انجام شــود بحث
نظارت بر قیمت گذاری هم نباید مطرح شــود ،چون
باالترین سطح کیفیت موجود است .باید با این مفاهیم
مردم را قانع کنیم چرا که مردم صرفا با گفتگو و تعریف
از خود ،قانع نمیشوند.

مدیربازرگانی شرکت پارس کرون با اشاره به اینکه
برای عرضه صنعت تمیز و پاک لبنیات باید اثبات کنیم
که این صنعت از شیرهای با کیفیت استفاده میکند،
تاکید کرد :از مسئوالن دولتی تقاضا داریم این بخش از
کاالهای باکیفیت را از حمایت خود خارج کنند.
ما مردم شیر نخوری هستیم
گیتی کریمی ،عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی
دانشــگاه تهران گفت :ما مردم شیر نخوری هستیم و
مردم آگاهی درباره خوردن شیر ندارند .وقتی طفل از
شیر مادر گرفته میشود ،بایستی این فرهنگ در منزل
به بچه آموزش داده شود تا بچه به شیرخوردن عادت
کند .آگاهی دادن باید در مقاطع مختلف ادامه داشته
باشد .به صرف اینکه کسی تحصیالت دانشگاهی دارد
و باید بداند شیر ماده مغذی اســت ،نباید اکتفا کرد.
آگاهی دادن باید از بــدو طفولیت تا مقاطع تحصیلی
باالتر صورت بگیرد.

رئیس سازمان دامپزشکی در دیدار از کارخانه کاله عنوان کرد:

شیرهای تولیدی از کیفیت و سالمت برخوردارند
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زمینه مراحل انجام نمونه برداری وآزمایشها در کشور
حتی سختگیرانهتر از استانداردهای اتحادیه اروپا برای
آفالتوکسین است.رفیعی گفت  :به طور صریح به مردم
اعالم میکنم چه شیر و یا لبنیات دیگر در سطح بازار
پروانه بهداشتی از وزارت بهداشت و درمان و سازمان
ملی استاندارد دارند و در شرکتهای دارای برند برتر
و شناسنامه دار کشور تولید و عرضه میشود و مردم با
اطمینان مصرف کنند.رییس سازمان دامپزشکی کشور
با اشاره به اینکه نظارتها فقط درحوزه تولید خالصه
نمیشود تاکید کرد :اکنون با نظارت همه دستگاههای
متولی از دامداری تا رســیدن محصول ســر سفره
مصرف کننده با تالش متولیان بهداشتی و سالمت
مردم تضمین و تایید میشود.رفیعی پور همچنین در
خصوص پیگیریهای این سازمان برای عامل انتشار
این صحبتها نیز گفت ،این ســازمان و دستگاههای
دیگر شاکی هستند و حتما دستگاه قضایی ورود جدی
پیدا خواهد کرد.
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به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،علیرضا
رفیعی پور در حاشیه بازدید از کارخانه لبنی کاله آمل
به عنوان یکی از بزرگترین واحد تولید لبنیات در کشور
گفت :در حوزه تأمین مــاده اولیه کارخانجات لبنی،
 ۱۶۰۰مرکز جمعآوری شــیر خام و صنایع وابسته
در حال فعالیت هستند و در این مراکز در چهارچوب
ضوابط بهداشتی دامپزشــکی کنترلهای تخصصی
بهداشتی اعم از نمونه برداری و آزمایشات الزم صورت
میپذیرد.رییس سازمان دامپزشکی کشور افزود :حمل
و نقل شیر و فرآوردهاى آن نیز با مدرنترین روشهای
بهداشتی صورت میپذیرد و حتی تردد وسائط نقلیه
شــیر و فرآوردههای لبنی رصد و پایش میشود که
مواد اولیه  ۴۰۰کارخانه تولید لبنیات کشور را فراهم
میکنند.رفیعی پور گفت :برنامههای بهداشتی سالمت
شیر و فرآورده لبنی در تمامی سطوح از جمله مدیریت
بهداشــت گاوداری ها ،مدیریت بهداشــت در مراکز
جمع آوری شــیر و مدیریت بهداشت در کارخانهای
شیر و لبنیات مطابق با استانداردهای ملی و کدکس
آلیمانتاریوس (استاندارد بین المللى) صورت میپذیرد
و تمامى این مراحل تحت نظارت سازمان دامپزشکی
کشور و وزارت بهداشت به صورت دائم و مستمر صورت
میپذیرد .وی همچنین با بیــان اینکه در حوزههای
مختلف فیزیکی و شیمیایی و حتی میکروبی از جمله
«آفالتوکســین» با هدف انجــام آزمایش و تضمین
سالمت برای مصرف کننده انجام و موارد مشکوک از
سیستم تولید و مصرف خارج میشود ،افزود :در این

رییس سازمان دامپزشکی کشور درخصوص اینکه
گفتههای یک کارشناس در یک میزگرد یا یک برنامه
تلویزیونی ،نظر و برداشت شخصی اوست و نمی توان آن
را به کل جامعه تعمیم داد ،افزود :مرجع ذیصالح تامین
و سالمت بهداشتی بودن لبنیات سازمان دامپزشکی،
وزارت بهداشــت و درمان و سازمان استاندارد است و
هرکسی نباید در این حوزه نظر شخصی خودش را که
یک جزء است به کل جامعه تعمیم بدهد.
نگرانی از وجود آفالتوکسین در شیر پس از آن شروع
شــد که فردی که خود را بازرس انجمن بهداشت و
ایمنی مواد غذایی ایران معرفی کرد با حضور در برنامه
“سالم صبح بخیر” شبکه  ۳ســیما گفت :شیرهای
پاستوریزه “آلوده به ســم افالتوکسین هستند” و از
اســتان مازندران به عنوان یکی از استانهای با “آمار
نســبتا باال” در این زمینه یاد کرد.این کارشــناس
همچنین گفته بود مصرف “ذرتهای آلوده وارداتی”
توسط دام ،عامل تولید شیرهای آلوده به آفالتوکسین
بوده است.اظهارات کارشناس صداوسیما به موجی از
نگرانیها دامن زد و اعتراض بسیاری از فعاالن صنایع
غذایی را هم به همراه داشت.آفالتوکسین نوعی سم
قارچی طبیعی اســت که از گونههای خاصی از قارچ
منشأ میگیرند .مصرف آفالتوکسین میتواند احتمال
ابتال به سرطان کبد را افزایش دهد.با مصرف گوشت
قرمز یا محصوالت لبنی حاصل از حیواناتی که به این
طریق غذای آلوده مصرف کردهاند ،افراد ممکن است
در معرض آفالتوکسین قرار بگیرند.
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رئیس اتاق بیرجند:

باید قیمت زعفران را به محدوده منصفانه و واقعی برسانیم

محســن احتشــام ،رئیس اتاق بیرجند ،در
نشست شورای گفتوگوی خراسان جنوبی بر لزوم
توجه به قیمتگذاری و صادرات زعفران تأکید کرد
و گفت :باید بتوانیم قیمت منصفانهای برای زعفران
به وجود آوریم تا دســت رنج کشــاورزان با قیمت
واقعی به فروش برسد.
به گزارش ماهنامــه کارآفرینــی و صنعت غذا،
نوزدهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی خراسان جنوبی با دستور جلسه تشکیل
کمیته مشترک ایران و پاکســتان ،تفویض برخی
اختیارات به شــورای ملی زعفــران ،ارائه گزارش
کمیســیون مدیریــت واردات ،توســعه صادرات،
حملونقل ،ترانزیت و گمرک و تعیین اعضای جدید
بخش خصوصی در شورای گفتوگو برگزار شد.
رئیس اتاق بیرجند ،پیرو درخواســت شــورای
ملی زعفران در خصوص پیگیری مصوبات شورای
گفتوگو و تفویض برخی از اختیارات به این شورا
گفت :محصول زعفران ،فخر خراسان جنوبی است
که با معیشت بیش از  ۲۰۰هزار خانوار در خراسان
جنوبی و رضوی عجین شده است.
محسن احتشام ،در جلسه شــورای گفتوگوی
دولــت و بخش خصوصی خراســان جنوبی افزود:
وابستگی معیشت این خانوارها به زعفران ،موضوع
صادرات این محصــول را با اهمیت کرده اســت.
بهخصوص که در حال حاضر در بازار جهانی شاهد
قیمتهایی برای خرید زعفران هســتیم که آن را
منصفانه نمیدانیم.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن کشاورزی
بیرجند بــا تأکید بر اینکــه بایــد بتوانیم قیمت
منصفانهای برای زعفــران در دنیا به وجود آوریم،
افزود :قیمت منصفانه ســبب میشود تا دست رنج
کشاورزان با یک قیمت واقعی به فروش برسد.
احتشام با بیان اینکه تمام تالش اتاق بیرجند در
شورای ملی زعفران این است که بتوانیم زعفران را
با قیمت واقعی بفروش برسانیم ،بیان داشت :شورای
ملی زعفران تــاش دارد با برند ســازی و حضور
در بــازار جهانی و مدیریت بــازار صادرات زعفران
به ســمتی حرکت کند که قیمــت زعفران به نفع
کشاورزان منصفانه تعیین شود.
او ادامه داد :در نظر داریم از تولید تا بســتهبندی
از حقوق مصرفکننده هم در داخل و هم در خارج
Food Industry
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دریافت کند.
او همچنین با تأکیــد بر لزوم تفویض بخشــی
از اختیارات ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت به
شــورای ملی زعفران گفت :این موضوع در جلسه
گفتوگوی بخش خصوصی و دولت در خراســان
رضوی مصوب شد تا شورای ملی زعفران بتواند در
فرآیند صادرات و برند ســازی و معرفی نشان ملی
زعفران حرکت کند.
احتشــام با اشــاره به اینکه در این راستا هشت
خواسته از سوی شــورای ملی زعفران مطرح شده
است ،افزود :یکی از این خواســتهها پیگیری رفع
مشکالت بازگشــت ارز حاصل از صادرات زعفران
در جهت کاهش پدیده قاچــاق و صادرکنندگان
یکبارمصرف است.
او اضافــه کــرد :در حال حاضر معضل اساســی
ما در بحث زعفران صــادرات از طریق کارتهای
یکبارمصرف بوده که صادرکنندگان اصلی و واقعی
و صنعت زعفران را خانهنشین کردهاند.
رئیــس اتــاق بیرجنــد ،هنــد و چیــن را دو
مصرفکننده مهم زعفران ایران دانســت و گفت:
به دلیــل تعرفه  ۳۷درصدی صــادرات زعفران به
اعظم زعفران
حاضر
این دو کشــور در حال
بخشFood
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به هنگکنگ و ویتنام میرود و از این طریق وارد
چین میشود.
مهندس احتشــام ادامه داد :همچنین به خاطر
تعرفه صفر بین هند و افغانســتان بخش زیادی از
زعفران ایران به کشور افغانستان میرود و از طریق
این کشور به هند صادر میشود.
او با اشــاره به اینکه در حــال حاضر بیش از ۹۵

درصد زعفران دنیا در ایران تولید میشود اما هنوز
کسی ما را بهعنوان تولیدکننده نمیشناسد ،تصریح
کرد :بیش از  ۹۴درصد زعفران کشور بهصورت خام
صادر و تنها حدود شش درصد با برند شرکتهای
ایرانی به فروش میرسد.
رئیس اتــاق بیرجند با بیان اینکــه باید بتوانیم
در بازار جهانی زعفران ســهم خــود را از زعفران
بستهبندی با نشــان ملی زعفرانی افزایش دهیم،
افزود :در راستای ساماندهی و سازماندهی تولید و
صادرات زعفران طرح ملی صادرات و تولید زعفران
در شورای ملی زعفران تدوین شده است که باید در
هیئت دولت به تصویب برسد.
در بخش دیگــری از این نشســت ،رئیس اتاق
بیرجند ،همکاری بخش دولتی با بخش خصوصی
در خراســان جنوبی را خوب ارزیابی کرد و افزود:
بااینوجود بایــد اختیارات متولیان امر خراســان
جنوبی توسط دستگاههای اجرایی پایتخت افزایش
یابد.
احتشام اضافه کرد :انتظار داریم اختیارات استاندار
خراســان جنوبی بیشــتر شــود تا به صنعتگر و
کارآفرین کمک کند؛ چراکه روند تصمیمگیریهای
چندین ساله در تهران کار را با تأخیر مواجه میکند.
او با تأکید بر اینکه در سال رونق تولید باید اراده
بیشتری بر رفع موانع و مشکالت تولیدکنندگان و
صادرکنندگان داشته و از کارآفرینان بیشتر حمایت
کنیم ،افــزود :رفع مشــکالت تولیدکنندگان را از
بخش دولتی توقع داریم که امیدواریم با اختیارات
تفویض شده از مرکز به اســتان ،تولیدکنندگان را
توانمند کنیم.
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روش های صنعتی روغن کشی و فرآوری روغن از دانه های روغنی

مهندسعبدالرضاکاشانی
نایب رییس هیئت مدیره تک ماکارون

دکتر شهرام پورزارع
مدیرعامل آردداران
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روشهای استخراج مکانیکی روغن از دانههای روغنی:
روشهای استخراج مکانیکی از نخستین روشهای
ابداعی بشر برای اســتخراج روغن از دانههای روغنی
میباشــد و با پیشــرفت علم طراحی ابزار و ماشــین
آالت ،این روشها با به روز کردن خود همچنان دارای
کاربردهای صنعتی میباشــند .از روشهای مکانیکی
متداول گذشته تا پر کاربرد امروزی میتوان به روشهای
زیر اشاره نمود:
 اســتخراج به روش پرس دســتی :از ابتداییترین
روشهای استخراج میباشد که بیشتر برای استخراج
روغن زیتون کاربرد داشته و در ادامه و با استفاده از برخی
ابزار آالت برای روغنکشــی از دانههای کنجد ،کتان،
کرچک و ...مورد استفاده قرار گرفت.
 استخراج به روش ماشینهای مکانیکی اولیه :نزدیک
به  200سال قبل از میالد در برخی اسناد تاریخی گزارش
شده که رومیها از ابزاری مانند پیچ و گوه برای استخراج
روغــن از برخی دانهها اســتفاده میکردند که درواقع
انقالب و شروعی برای استفاده از ماشینهای مکانیکی
برای استخراج روغن از دانههای روغنی بود.
 استخراج به روش پرس هیدرولیکی :در سال 1795
میالدی مخترع انگلیسی به نام ((جی .براماه)) موفق شد
با استفاده از یک دستگاه پرس هیدرولیکی بهینه شده
روغن را از دانههای روغنی استخراج نماید.
 اســتخراج به روش پرس پیچی :دز ســال 1900
((والریوس اندرسون)) موفق به طراحی اختراع دستگاهی
شــد عالوه بر کارایی در روغنکشی از دانههای روغنی
برای او دریافت جایزه بهترین ثبت اختراع از اداره اختراع
ایاالت متحده را به همراه داشت .این دستگاه را میتوان
در شکل  2مشاهده نمود.
 -دســتگاه اســتخراج روغن تمام پرس :با پیشرفت
روز افزون ماشــین آالت صنعتی ،شــرکت های فعال
در زمینه ســاخت ماشــین آالت صنعتی پیشــرفته

روغن-کشــی از دانههــای روغنی نظیــر ((Krupp
 )) Elastomertechnikرا ارائه کردند.
روش استخراج روغن با استفاده از حالل:
روش اســتخراح روغن با اســتفاده از حالل به دلیل
راندمان بهتر و باالتر نسبت روشهای مکانیکی همواره
مورد توجه بوده است .بســته به نوع روغن حاللهای
مختلفی ممکن است برای استخراج مورد استفاده قرار
گیرد که یکی از پر کاربردترین حاللها در صنعت تولید
روغن از دانههای روغنی به روش استفاده از حالل ،ماده
((نرمال هگزان)) میباشــد .این روش شامل  5مرحله
روغن دان ِه حالل ،حالل زدایی از
میباشد :حل شــدن ِ
خوراکی که وارد دســتگاه شده ،خشک و خنک کردن
خوراکی که وارد دستگاه شده ،تقطیر جدا کننده حالل
از روغن ،بازیابی یا بازیافت حالل.
روشهای ابداعی پیشرفته برای استخراج روغن از
دانههای روغنی:
روشهای متداول برای اســتخراج روغن مانند آنچه
که در صفحات قبل توضیح داده شد هم به لحاظ صرف
زمان و هم به لحاظ ایمنی (دمای باال و استفاده از حالل
شــیمیایی) دارای مضرراتی میباشند .این کاستیها
با اســتفاده از روشهای نوآورانهای مانند ((استخراج با
استفاده از امواج مایکروویو))(( ،استخراج با استفاده از
امواج مافوق صوت))(( ،اســتخراج با استفاده از شرایط
فوق بحرانی سیال)) و ((استخراج به روش سوکسله))
قابل برطرف کردن میباشند .شایان ذکر است خود این
روشها به لحاظ شــناخت ماهیتی (شناخت مضررات
اســتفاده از امواج مایکروویو و مافــوق صوت) و هم به
لحاظ پیشرفت سخت افزاری و سایر جنبههای دیگر در
حال بررسی و پیشرفت میباشد .مزایای استفاده از این
روشها شامل راندمان باالتر ،صرف انرژی پایینتر ،صرف
زمان کمتر و ...نسبت به روشهای مکانیکی و استفاده
از حالل میباشد.
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مقدمه:
اولین اسنادی که نشان دهنده استفاده بشر از روغن
دانههای روغنی باشد مربوط به  1650سال قبل از میالد
و در مصر میباشد و تا به امروز که روغنکشی از دانهها
یکی از مولفههای مهم در زمینه کشاورزی مدرن است.
روغنهای بدست آمده از فرآیند روغنکشی میتوانند
خوراکی و یا غیر خوراکی باشند .روغنهای خوراکی از
این رو دارای اهمیت میباشند که این روغنها حاملهای
بسیاری از ویتامینها در فاز چربی برای بدن میباشند.
تنوع دانههای روغنی ،بهبود در راندمان فرآوری روغن
و بســیاری عوامل دیگر در کنار پر سود بودن صنعت
روغنکشی از دانهها باعث شده روشهای بسیار متنوعی
در روغنکشی طراحی شود .دانهها قبل از ورود به مرحله
روغنکشی میبایست ((آمادهسازی)) شوند لذا در ابتدا
مراحل مختلف آمادهسازی دانهها معرفی میگردند.
آمادهسازی دانه ها:
 -1تمیز کردن دانهها :دانهها میبایست حداکثر دارای
 2درصد مواد خارجی باشند لذا در ابتدا باید تمیز شوند.
 -2خشک کردن دانهها :بســته به نوع دانه و روش
روغنکشی ،رطوبت دانهها نباید بیش از  20درصد شوند.
 -3کاهش سایز دانهها :رویه سخت دانهها میبایست
طی فرآیندهای مختلف فیزیکی خراش داده شوند که
نتیجه آن باعث کاهش سایز دانه میگردد.
 - 4خشــک کردن گرمایی :برای از بین بردن مازاد
رطوبــت ،دانهها طی یــک یا چند مرحلــه گرما داده
میشوند.
 - 5پرک کردن دانهها :پرک کردن دانهها در روشهای
مختلف روغنکشی سبب افزایش راندمان تولید روغن
از دانه میگردد.
روشهای روغن کشی از دانههای روغنی:
تقســیمبندیهای متفاوتی برای بررسی روشهای
روغنکشی از دانههای روغنی در مقاالت و اسناد فنی
ارائه شــده اســت؛ اما به عنوان یک تقسیمبندی کلی
میتوان روشهای روغنکشی را در سه دسته قرار داد.
 روشهای استخراج روغن مکانیکی.
 روش استفاده از حالل در استخراج روغن.
 تکنیکهای نوآورانه برای استخراج روغن.

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

اسفند ماه 98

ا خبـا ر
صادرات برنج هند
به ایران  ۳۳درصد
کاهش یافت
صادرات برنج باســماتی هند به ایران ،در  ۸ماهه ابتدایی امســال به
 ۶۰۰هزار تن رسید که نسبت به  ۹۰۰هزار تن سال گذشته  ۳۳درصد
کاهش داشته است.
به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز) ،به نقل از رویترز ،بی
میلی تاجران هندی برای صادرات برنج باسماتی به ایران باعث کاهش
شدید صادرات بزرگترین تامین کننده غالت دنیا شده است .تحریمهای
آمریکا مانع پرداخت پول برنج توسط ایران شده است.
صادرات برنج هند بین ماه های آوریل تا نوامبر  8 – ۲۰۱۹ماه اول
سال شمســی – بیش از  ۲۵درصد کاهش یافت و به  ۵٫۵میلیون تن
رســید .هند سال گذشــته در همین دوره  ۷٫۵میلیون تن برنج صادر
کرده بود .به گفته منابع ،صادرات برنج این کشــور  ۱۹درصد کاهش
یافته و به  ۳٫۸میلیارد دالر رسیده است که کمتر از  ۴٫۷میلیارد دالر
سال گذشته است.
غالت بزرگترین منبع درآمد ارزی هند در کشــاورزی است .هند در
سال مالی  ۷٫۷۵ ، ۱۹/۲۰۱۸میلیارد دالر از این صادرات درآمد داشت.
صادرات برنج باســماتی هند به ایران ،بزرگترین خریدار غالت این
کشور ،به  ۶۰۰هزار تن رسید که نسبت به  ۹۰۰هزار تن سال گذشته
کاهش داشت ولی تاجران که نگران تأخیر پرداخت توسط ایران هستند
هیچ قرارداد جدیدی با تهران طی  ۵روز گذشته امضا نکرده اند.
با توجه به بدهــی  ۲۰میلیارد روپیــه ای ( ۲۸۱٫۴۱دالر) ایران به
هند به خاطر تأثیر تحریمهای آمریکا بر توانایی ایران در پرداخت پول
کاالهای وارداتی ،انتظار نمی رود صادرات به ایران افزایش قابل توجهی
داشته باشد.
خریداران ایرانی بخشــی از این پول را در نوامبر پرداخت کردند که
باعث شد تاجران هندی قراردادهای جدید ببندند.
باسماتی که هند در سال مالی گذشته صادر
از  ۴٫۴میلیون تن برنج
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کرده ۱٫۴ ،میلیون تن آن متعلق به ایران بوده است.
عالوه بر کاهش صادرات به ایران ،صادرات برنج غیر باسماتی هند به
اروپا هم کاهش یافته است .مقامات تجارت و صنعت بقایای باالی آفت
کش ها را در محموله های هند یافتهاند که باعث کاهش خرید اتحادیه
اروپا از این کشور شده است.

سخنگوی گمرک :وجود
 ۲۴۵هزار تن برنج در
گمرکات ۵۱/هزار تن
روانه مراحل ترخیص
شد
ســخنگوی گمرک ایران گفت :هم اکنون  ۲۴۵هــزار تن برنج در
گمرکات وجود دارد که مجوز ترخیص بــرای بخش اعظم آن ،صادر
شــده و فقط  ۵۱هزار تن از این کاال ،در حال ســیر مراحل ترخیص
هستند.
ســیدروح اهلل لطیفی در گفتگو با خبرنگار مهر ،درباره زمان ترخیص
برنجهای دپو شده در گمرکات کشــور ،اظهار داشت :از ابتدای سال تا
پایان دیماه ،یک میلیون و  ۲۹۸هــزار و  ۶۴۶تن برنج به ارزش یک
میلیارد و  ۳۵۹میلیون دالر وارد کشور شده است که از این میزان ،یک
میلیون و  ۵۳هزار تن ترخیص شده است.
وی افزود :از مجموع برنجهای وارد شده به کشور برای یک میلیون و
 ۲۴۸هزار تن پروانه گمرکی صادر شده و  ۵۱هزار  ۴۰۹تن نیز در جریان
ترخیص و تشریفات آن هستند.
ســخنگوی گمرک ایران گفت :واردات برنج از مــرداد تا اوایل آبان،
برای حمایت از تولید کنندگان و کشــاورزان ممنوع است؛ امسال نیز
این ممنوعیت وجود داشت با این تفاوت که در مهر و آبان  ۵۰هزار تن
برنج با مصوبه ستاد تنظیم بازار به شرط عدم توزیع از گمرک ترخیص و
در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی ذخیره شد تا بعد از برداشتن زمان
ممنوعیت برای آن تصمیم گیری شود.
لطیفی ادامــه داد :برای ترخیــص حدود  ۵۱هزار تــن برنج فرایند
گمرکی در حال انجام است و برای مابقی نیز از پنجشنبه هفته گذشته،
تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی شروع شده است؛ البته مسائل مربوط
به تخصیص ارز و مجوز اســتاندارد به گمرک ارتباطی ندارد و ما فقط
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قانونی برای ترخیص را انجام میدهیم.
تشریفات
وی افزود :بــا توجه به تکمیل تدریجی مجوزهــا ،ترخیص برنجهای
باقی مانده آغاز شــده و در حال حاضر با توجه به رفع محدودیت ،برنج
به صورت عادی وارد کشور میشود و هم اکنون  ۲۴۵هزار تن برنج در
گمرکات وجود دارد که برای بخش اعظم آن ،مجوز ترخیص صادر شده
و فقط  ۵۱هزار تن آن در حال سیر مراحل ترخیص هستند که به زودی
و با همانگی های صورت گرفته ،این میزان برنج هم ترخیص خواهد شد.
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سازمان ملی استاندارد:
نظارت و کنترل شیر
تولیدی کشور بسیار
سختگیرانهاست

Food Industry Magazine

فدراسیونتشکلهای
صنایعغذایی و
کشاورزی ایران با
صدور اطالعیه ای
هجمه های غیر
کارشناسی در صنعت
غذا را محکوم کرد
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مدیرکل دفتر نظارت بر اســتانداردهای صنایع غذایی سازمان ملی
استاندارد ایران با اشاره به کنترل شــیر تولیدی کشور طی  ۴مرحله
گفت :چنانچه شیر تولید شده منطبق با استاندارد نباشد اجازه ورود به
خط تولید داده نمی شود.
غالمرضا امینی با بیان این که عملیات نظارت و کنترل بر روی تولید
شیر در کشور بسیار سختگیرانه اســت افزود :شیر به عنوان یک ماده
غذایی بسیار مهم و با ارزش باالست.وی اظهارداشت :نیمی از نیاز روزانه
پروتئینی یک فرد باید از پروتئین های حیوانی تامین شود.
مدیرکل دفتر نظارت بر اســتانداردهای صنایع غذایی ،آرایشــی،
بهداشــتی و حالل سازمان ملی اســتاندارد ایران گفت :طبق معمول
افراد می توانند از طریق شیر ،گوشت ،ماهی و تخم مرغ این نیاز خود
را تامین کنند.وی افزود :بطورکلی در مقایســه با محصوالت گوشتی
شیر بهتر ،ارزان تر و منبع پروتئینی قابل دسترس تری دارد در ضمن
سرشار از مواد معدنی به خصوص کلسیم و انواع ویتامین هاست.امینی
بیان داشت :سرانه مصرف شیر توصیه از سوی سازمان بهداشت جهانی
برای هر فرد در طول سال  ۱۵۰لیتر است.وی در ادامه با اشاره به اینکه
متاسفانه این عدد در ایران  ۹۰لیتر در سال است ،گفت :اهمیت شیر به
حدی که به هیچ وجه نباید از سبد مصرفی مردم خارج شود.مدیرکل
دفتر نظارت بر استانداردهای صنایع غذایی ،آرایشی ،بهداشتی و حالل
سازمان ملی استاندارد ایران افزود :سم آفال توکسین یک سم طبیعی
است.وی اظهارداشت :قارچ آسپرژیلوس در جیره غذایی دام می تواند
چهار نوع سم آفال توکسین به نام های  B1 ،B2 ،G1و  G2تولید کند.
امینی تصریح کرد :وقتی این سم ها وارد بدن حیوان می شود در بدن
حیوان هیدروکسیده و تبدیل به سم آفالتوکسین  M1خواهد شد.
وی ادامه داد :میزان ســم مجاز در جیره غذایی دام پنج میکروگرم
در کیلوگرم تعیین شده که این نسبت به  ۲۰در استانداردهای جهانی
چهار برابر سختگیرانه تراست.
مدیرکل دفتر نظارت بر اســتانداردهای صنایع غذایی ،آرایشــی،
بهداشتی و حالل سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به این پرسش
که میزان سم در کجا کنترل می شود ،گفت :هم در ورود جیره غذایی
دام هم در واحدهای تولیدی خوراک دام و هم در بدو ورود به دامداری
ها بوسیله دامپزشکان مورد کنترل قرار می گیرد.
وی افزود :مرحله دوم کنترل مربوط به تولید شیر است یعنی عالوه
بر کنترل تمامی شرایط بهداشتی در دامداری ها میزان آلودگی شیر
تولیدی به سم آفالتوکسین نیز بوسیله دامپزشکان بررسی می شود.

امینی بیان داشت :خوشــبختانه در این مرحله استاندارد ها بسیار
ســخت گیرانه تر اســت و عدد یک دهم میکروگــرم در کیلوگرم در
استاندارد وجود دارد که نسبت به استاندارد جهانی که پنج دهم هست
پنج برابر سخت گیرانه تر است پس شــیر تولیدی در محل دامداری
بوسیله دامپزشک نیز مورد کنترل و بررسی قرار می گیرد.
وی ادامه داد :مرحله ســوم کنترل مربوط به مراکز جمع آوری شیر
است که در این مرحله هم تســت های الزم برروی این فرآورده انجام
می شود.مدیرکل دفتر نظارت بر استانداردهای صنایع غذایی ،آرایشی،
بهداشتی و حالل سازمان ملی استاندارد ایران گفت :شیر در بدو ورود
به کارخانه در محل تحویل عالوه بر انجام آزمایشات شیمیایی بر روی
این فرآورده در خصوص آلودگی سم آفالتوکسین هم باز کنترل صورت
می گیرد تا منطبق با استاندارد باشد و سپس اجازه ورود به خط تولید
داده شود.
وی افزود :خوشــبختانه در تمامی واحدهای تولیدی شیر سیستم
کنترل کیفیت مســتقر و یک کارشــناس با تحصیالت دانشگاهی در
رشته صنایع غذایی ،دامپزشکی و دیگر رشته های مرتبط حضور دارد.
امینی اظهارداشــت :مرحله چهارم کنترل محصول بوســیله سیستم
کنترل کیفیت خود کارخانه انجام می شود.وی ادامه داد :کارشناسان
سازمان ملی اســتاندارد و وزارت بهداشــت عالوه بر استقرار سیستم
کنترل کیفیت در واحد تولیدی در محل کارخانه حضور یافته و ضمن
بازرسی از سیستم مزبور نمونه برداری از محصول را نیز انجام می دهند
تا انطباق محصول تولیدی با استاندارد مورد سنجش قرار گیرد.مدیرکل
دفتر نظارت بر استانداردهای صنایع غذایی ،آرایشی ،بهداشتی و حالل
سازمان ملی اســتاندارد ایران گفت :واقع امر اینکه به این هم بسنده
نخواهد شد بلکه به عنوان یک مصرف کننده نمونه ای از محصول در
سطح بازار خریداری و مورد کنترل قرار می گیرد.وی در ادامه افزود:
بطورکلی  ۴۹۱نمونه شیر پاستوریزه و ۲۷۵نمونه شیر استریلیزه طی
یک سال گذشته مورد آزمایش گرفته که به ترتیب  ۴۸۲نمونه یعنی
 ۹۸,۲درصد شــیر پاســتوریزه و  ۲۷۳نمونه یعنی  ۹۹٫۳درصد شیر
استریلیزه مطابق با استاندارد بوده است.

فدراسیون تشکلهای صنایع غذایی کشاورزی ایران بیانات مخدوش
کننده اذهان عمومی را کهتوســط افــراد غیرکارشــناس در مورد
افالتوکسین درلبنیات مطرح شده است را به شدت محکوم کرد.
متن اطالعیهای عیناً در ادامه میآید:
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اطالعیه
فدراسیون تشکلهای صنایع غذایی کشــاورزی ایران بیانات مخدوش
کننده اذهان عمومی را که توسط افراد غیر کارشناس در مورد افالتوکسین
در لبنیات مطرح شــده است را بشــدت محکوم مینماید و این هجمهها
یی که بر علیه تولید آنهم صنایع غذایــی ایران که در این چند دهه پرچم
افتخار را برافراشته اســت ودر زمانی که برندهای صنایع لبنی کشور به به
کشــورهای اروپایی صادرات دارند و در کشورهای همسایه تحت لیسانس
برنــد ایرانی تولید میکنند ایــن چه بازی و چه خصمی اســت که به راه
انداختهاند در چند هفته پیش حمله به صنایع شــیرینی و شکالت کشور
وارد کردند که باعث کاهش  ۳۰درصدی فــروش کارخانجات گردید یک
روز صنایع گوشتی را هدف قرار میدهند که باعث تعطیلی تعداد زیادی از
کارخانجات بوده است یک روز روغن پالم…… ..این چه حکایت شومی
ست که در سال رونق تولید براه انداخته شــده است .وظیفه سازمانهای
نظارتی ســت که اگر واقعا ســخنان این افراد صحیح اســت که باکارخا
نهها برخــورد قانونی نماید که ســامتی مردم اینگونه به خطر نباشــد.
اگر کذب اســت که یقیناً کذب اســت با این افــراد هر روز مــردم را در
بالتکلیفــی قــرار میدهنــد برخــورد قانونــی نمایــد و افــرادی که
باعث تشــویش اذهــان میشــوند به قــوه قضاییــه معرفــی نمایند.
صدا و سیما با تالشی که به دستور مقام معظم رهبری در جهت حمایت از
رونق تولید داشته است و تا آنجایی که حتی یک شبکه بنام ایران کاال بصورت
رایگان در جهت منافع و رونق تولید ایجاد نموده است چرا در یک برنامه زنده
باید اجازه دهد که شاهد اینچنین موارد غیر منطقی و غیر کارشناسی باشیم.
فدراسیون تشکلهای صنایع غذایی کشــاورزی ایران از آقای دکتر علی
عسکری ریاست صدا وســیما و اقای دکتر زابلی زاده رییس کارگروه رونق
تولید صدا و سیما تقاضا دارد که برنامه ای اختصاص دهند که کارشناسان
زحمتکش و عالم ذیربــط و ارگانهای نظارتی این بحــث را در برنامه
تلویزیونی بهصورت کارشناسی مناظره نمایند.
محسن نقاشی
دبیر فدراسیون تشکلهای صنایع غذایی کشاورزی ایران

فرصت ۶ماهه
مجلس به سازمان
استاندارد/استاندارد
عسل باید اجباری
شود
مدیرعامل اتحادیه سراســری زنبورداران با بیان اینکه سازمان ملی
استاندارد مکلف شده طی شش ماه اســتاندارد اجباری را برای عسل
لحــاظ کند،گفت:هم اکنون عمده عســل های توزیعــی در بازار ،کم
کیفیت هستند.
حسین باستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عرضه عسلهای
کم کیفیت و بی کیفیت در بازار ،اظهارداشت :طی سالهای اخیر تغییری
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در قوانین تولید و عرضه عسل ایجاد نشده و همچنان استاندارد تشویقی
به جای اســتاندارد اجباری لحاظ میشود.وی با اشاره به پیگیریهای
انجام شده برای حل این مشکالت ،افزود :در همین زمینه هفته گذشته
جلسهای با کمیســیون کشاورزی مجلس داشــتیم که در نتیجه آن،
مجلس ،سازمان ملی اســتاندارد را مکلف کرده تا طی مدت شش ماه
زیرساختهای الزم را برای اجباری کردن استاندارد عسل فراهم کند.
باستانی افزود :در صورت اجباری شدن استاندارد ،اهرمهای قانونی در
اختیار دستگاههای مربوطه قرار میگیرد و کیفیت عسلهای تولیدی
رصد میشود و در صورتی که تخلفی در تولید و عرضه این محصوالت
صورت بگیرد با متخلفان برخورد خواهد شــد .وی تصریح کرد :اما تا
زمانی که چنین اتفاقی نیفتد عســلهای کم کیفیت و بی کیفیت در
شیشههای شــکیل و قیمتهای اغوا کننده در قفسههای مغازهها قرار
میگیرند و به مردم عرضه میشوند .باســتانی با اشاره به تخفیفهای
 ۵٠درصدی قیمت عسل در فروشــگاههای زنجیرهای ،ادامه داد :گاهاً
شاهد چنین تخفیفهایی در فروشگاههای زنجیرهای هستیم در حالی
که هم اکنون قیمت تمام شده تولید عسل بیش از  ۶۵هزارتومان است
با این وجود آیا عسلهایی که در فروشگاههای زنجیرهای عرضه میشود،
خالص و باکیفیت هســتند؟وی اضافه کرد :عســلهای بی کیفیت در
مغازهها و فروشگاهها عرضه میشــود اما عسلهای باکیفیت و خالص
در انبارهای تولیدکنندگان مانده است.باســتانی توضیح داد :سال ٩٢
استاندارد تشویقی برای محصول عســل تعریف شد که بر این اساس
هر تولیدکنندهای مایل باشــد میتواند این استاندارد را دریافت کند و
اجباری در کار نیست.وی اضافه کرد :به همین دلیل نظارت مستمری
بر عرضه محصول وجود ندارد و کسانی که استاندارد تشویقی دریافت
میکنند ممکن است نمونهای را برای آنالیز ببرند که با محصول توزیعی
شأن متفاوت باشد به عبارتی محصول باکیفیت را برای آنالیز میبرند و
محصوالت کم کیفیت را عرضه میکنند.باستانی تصریح کرد :نمیتوانیم
دقیقاً اعالم کنیم که چند درصد عســل توزیعــی در بازار کم کیفیت
و ناخالص اســت اما با توجه به اعتراضات زنبــورداران مبنی بر دپوی
عسلهای خالص در انبارهایشان ،میتوان متوجه شد که حجم زیادی
از عسلهای موجود در بازار کم کیفیت و ناخالص هستند.

سرانه مصرف عسل
در ایران چهاربرابر
متوسط جهانی
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رییس بخش تحقیقات زنبور عسل موسسه تحقیقات علوم دامی کشور با
بیان اینکه سرانه مصرف عسل در ایران یک کیلوگرم است ،گفت :این میزان
مصرف چهار برابر متوسط سرانه جهانی است.
دکتر غالمحسین طهماسبی در آستانه برگزاری دومین کنگره بین المللی
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و دهمین کنگره ملی زنبور عسل در جمع خبرنگاران در کرج،افزود:سرانه
متوسط مصرف جهانی  ۲۵۰گرم اســت .با توجه به شرایط خوبی که در
تولید عسل داریم متاسفانه صادرات آن عدد قابل قبولی را نشان نمیدهد.
وی اظهار داشت :طبق آخرین آمار ارایه شده امسال فقط حدود یک هزار
تن عسل از ایران به دیگر کشورها صادر شده درحالیکه پیش از این به پنج
هزار تن صادرات در سال رسیده بودیم .بایستی اقدام الزم برای باز شدن
راه صادرات را داشته باشیم که یکی از آن ها اجباری شدن استاندارد عسل
است.دبیر علمی دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی زنبور عسل
افزود :اگر این استاندارد اجباری شود در بهبود کیفیت عسل تاثیر بسزایی
دارد در حالیکه اکنون با عدم کنترل بسته بندی و ارسال محموله های با
کیفیت باال بازار خوبی برای صادرات نداریم.وی یکی از راه های بهبود کیفیت
عسل را اجرای طرح جامع اصالح نژاد زنبور عسل دانست و اظهار داشت:
این طرح توسط بخش تحقیقات زنبور عسل موسسه تحقیقات علوم دامی
کشور از سال  ۱۳۷۷آغاز شده و در طول این مدت تالش شده تا ضمن بهبود
صفات منفی نژاد ایرانی در خصوص حفظ نژاد ایرانی به عنوان یکی از منابع
ارزشمند تالش شود.طهماسبی ادامه داد :در دنیا  ۲۴نژاد زنبور عسل وجود
دارد که نژاد ایرانی اکنون در اختیار کشورهای ترکیه ،سوریه و عراق قرار
گرفته است.در اجرای این طرح بر روی صفاتی همچون تولید عسل ،بچه
دهی ،رفتار تهاجمی و زمستان گذرانی کار کردیم که  ۱۶سال است که ملکه
های حاصل از این طرح در اختیار زنبورداران قرار می گیرد.
رییس بخش زنبورعسل موسسه تحقیقات علوم دامی کشور اضافه کرد:
در ابتدای این طرح تعداد خیلی محدودی ملکه در اختیار بهره برداران قرار
می گرفت ولی در سال های اخیر به دلیل اینکه قراردادی را در قالب یک
طرح کالن برای توسعه طرح منعقد کرده ایم تعداد ملکه های تولیدی بیشتر
شده است .وی افزود :در اجرای این طرح تعدادی ملکه های مادر در اختیار
تولیدکنندگان ملکه زنبور عسل قرار می گیرد تا آن ها کار تکثیر را انجام
دهند و در این سال ها ملکه های اصالح شده جواب خیلی خوبی داده است.
وی با اشــاره به کار تحقیقاتی در  ۷۰۰کلنی مستقر در موسسهتحقیقات
علوم دامی کشور ،اظهار داشت :در مطالعات انجام شده بر روی این کلنی
ها نشان دهنده بهبود روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات مختلف توسط ملکه
های تولید شده است به طوریکه رفتار تهاجمی زنبورهای عسل تا  ۱۰برابر
بهبود یافته است.طهماسبی گفت :همچنین متوسط نیش از  ۱۳به حدود
یک رسیه و بچه دهی زودهنگام زنبورها که موجب ضعیف شدن آن ها می
شــد بیش از  ۲۰برابر بهبود یافته ضمن اینکه تولید عسل هم افزایش سه
برابری داشته است.
اهمیت زنبورعسل در امنیت غذایی /وجود هشت میلیون و
 ۴۰۰هزار کلنی زنبورعسل در کشور
دبیر علمی دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی زنبور عسل
افزود :زنبور عسل اهمیت زیادی در امنیت غذایی دنیا دارد به طوریکه یک
سوم غذای انسان با دخالت زنبور عسل در گرده افشانی و تولید محصوالت
کشاورزی انجام می شــود.وی ادامه داد :اهمیت زنبورعسل فقط در تولید
عسل که یک غذای لوکس در سفره غذای مردم است نیست بلکه درتولید
انواع محصوالت کشاورزی نقش خیلی مهمی دارد.رییس بخش زنبورعسل
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور تصریح کرد :در کشور ما هشت میلیون
و  ۴۰۰هزار کلنی زنبور عسل وجود دارد که در تعداد کلنی در دنیا چهارمین
کشور پس از کشورهای هند ،چین و ترکیه هستیم.

طهماسبی اضافه کرد :همچنین از نظر تولید عسل براساس آخرین آمار
ارایه شده که بیش از  ۹۰هزار تن عسل توسط بیش از  ۸۵هزار بهره بردار
تولید می شود رتبه چهارم را پس از کشورهای چین ،ترکیه و آرژانتین داریم.
وی گفت :برای افزایش عملکرد و پایداری شرایط اقتصادی در کلنی ها
بایستی جنبه های علمی را در اصول زنبورداری توسعه دهیم.
طهماسبی تاکید کرد :متاسفانه در بعضی از بخش های کشاورزی بیش از
 ۹۰درصد وابستگی هم در موجود زنده و هم غذای آن داریم ولی باید تالش
کنیم نژاد ایرانی زنبور عسل را حفظ کنیم تا در شرایط تحریم به ما فشار
نیاید .وی یادآور شد که بعضی از افراد به صورت قاچاق اقدام به وادرات ملکه
زنبور عسل می کنند که منجر به شیوع پنج بیماری ویروسی در کشور شده
و این صنعت را به خطر انداخته است که باید تمهیدات الزم برای جلوگیری
از ورود این ملکه ها انجام شود.
رییس بخش زنبورعسل موسسه تجقیقات علوم دامی کشور در خصوص
تولید ملکه زنبور ایرانی ،گفت :بیش از یک میلیون و  ۱۰۰ملکه توســط
زنبورداران تولید شــده ولی ملکه اصالح خیلی کم حدود  ۱۰هزار تولید و
در اختیار بهره بردار قرار گرفته است ولی باید کار تکثیر ملکه اصالح شده
توسط زنبورداران انجام شود.
وی در خصوص قاچاق ملکه اظهار داشت :متاسفانه معاونت امور دام وزارت
جهاد کشاورزی مسیر ورود ملکه را نسبته است و به صورت غیرقانونی وارد
کشور می شود و این در حالی اســت که تاکنون مجوزی برای ورود ملکه
صادر نشده است.
طهماسبی از محصوالت جانبی تولید شده در زنبورستان ها را ژل رویال،
زهر ،بره موم و گرده زنبور عسل دانست و گفت :تولید گرده و ژل رویال در
کشور به دلیل استفاده در صنعت دارویی و آرایشی شرایط بهتری دارد به
طوریکه سه هزار و  ۴۰۰کیلوگرم ژل رویال در سال گذشته تولید شد.
ارسال  ۱۰۰مقاله تحقیقاتی به دبیرخانه کنگره
دبیرعلمی دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی زنبور عســل
گفت ۲۶ :سال از زمان برگزاری نخستین کنگره ملی زنبور عسل که ابتدا
به صورت ســمینار بود،گذشته و نخستین کنگره بین المللی نیز سه سال
پیش برگزار شد.
وی افزود :از حدود یک و نیم سال پیش فراخوان برگزاری این کنگره به
تمام مراکز دانشــگاهی ،علمی و اجرایی ارسال شد که در نتیجه آن ۱۰۰
مقاله تحقیقاتی به دبیرخانه کنگره رسید و پس از داوری های انجام شده ۸۰
مقاله برای ارایه در کنگره توسط هیات داوران انتخاب شد.طهماسبی اظهار
داشت :قرار است تا این مقاالت در پنج کمیته به صورت سخنرانی و پوستر
ارایه شوند که  ۲۱مقاله به صورت سخنرانی و  ۵۹مقاله نیز به صورت پوستر
هستند.وی با بیان اینکه این همایش در روزهای دوم و سوم بهمن ماه برگزار
خواهد شد ،گفت :در روز اول بهمن ماه نیز  ۲کارگاه آموزشی در خصوص
آفات و بیماری های زنبور عسل و اصالح نژاد زنبور عسل برگزار می شود.
طهماسبی اضافه کرد :همچنین پنج مقاله علمی از کشورهای خارجی به این
کنگره رسیده است.وی با بیان اینکه در نخستین کنگره بین المللی میهمانان
زیادی از خارج از کشور داشتیم ،افزود:ولی متاسفانه به دلیل شرایط به وجود
آمده در کشور علیرغم اینکه بلیط میهمانان خارجی خریداری و ارسال شده
بود ،تعداد زیادی از آن ها از سفر به کشورمان انصراف دادند.
موسســه تحقیقات علوم دامی کشور از اواخر ســال  ۱۳۱۳در منطقه
حیدرآباد کرج تاسیس شده است.
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رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران:

اگروتوریسم در مناطق مختلف کشور توسعه می یابد
موضوع مزیــت های چندجانبه گردشــگری
و مزیت هــای مناطق مختلف ایران توســط رییس
کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته ایران در جلسه
کمیسیون گردشگری و کسب وکارهای وابسته اتاق
بازرگانــی و صنایع و معادن و کشــاورزی ایران طرح
گردید و از اعضاء برای همــکاری در احصاء و مطالعه
سرمایه گذاری و توسعه کسب وکار و تورهای مشترک
با بومگردی دعوت به عمل آمد  .علی شریعتی مقدم
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران
و خراسان رضوی همچنین خواستار همکاری مشترک
دوکمیســیون درمورد اگرو توریسم و جذب گردشگر
داخلی و بین المللی توجه به توسعه کشاورزی تجاری از
طریق آئین ها  ،هنر و میراث کشاورزی مناطق مختلف
کشور شد که طی برنامه  ۶ماه به تصویب رسید .
محمد ابراهیم الریجانــی مدیر کل دفتر بازاریابی و
تبلیغات گردشگری سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری کشور نیز با تأکید بر لزوم استفاده
بیشتر از ظرفیت های موجود به اثرات گسترده بازدید
افراد شاخص بین المللی از منطقه کوهسرخ در خراسان
رضوی با ده ها ملیون بازدید کننده در فضای مجازی
اشاره نمود و از دست اندرکاران این بخش قدر شناسی

کرد .علی اکبر عبدالملکی رییس کمیسیون گردشگری
و کسب و کارهای وابسته اتاق ایران بر همکاری هدفمند
دو کمیسیون اتاق و سایر بخشها تاکید کرد.
علی شریعتی مقدم همچنین اضافه نمود در «طرح
تهیه شناسه اقتصادی محصوالت دارای مزیت کشور
»در کمیسیون کشاورزی اتاق ایران  ،عالوه بر ظرفیت
های توســعه از نظر مصرف کم آب نسبت به بازدهی
اقتصادی ،امکان توسعه زنجیره ارزش و تأثیر مثبت بر
توسع ه ارزشهای روستایی و سبک زندگی  ،پشتوانه
های علمی و نیروی انســانی …،یکی دیگر از شاخص

های مهم وجود پیوندهای فرهنگی ،هنری  ،تاریخی
آیینی و طبیعی است که می تواند با ثبت ملی و بین
المللی به «رونق تولید »محصوالت کشاورزی و صنایع
وابسته بیانجامد .
متن پیشنهاد مصوبه به این شرح است:
«مقرر گردید فرصت های گردشگری کشاورزی آئین
ها و رویدادهای مرتبط بخش و سایر جاذبه هایی که
می تواند به رونق گردشگری کشاورزی و رونق تولید
کمک کند در مناطق مختلف کشور شناسایی ؛ تقویم
و برنامه ریزی شود .حمایت از توسعه کشاورزی تجاری
 /فرهنگی  ،زنجیره های ارزش و توســعه ارزش های
روستایی کشــور  ،در سطح ملی و بین المللی بخشی
از این پروژه مشترک کمیسیون گردشگری و کسب و
کارهای وابسته  ،و کمیسیون کشاورزی وصنایع وابسته
ونظام آموزش بازرگانی و کسب و کارهای کشاورزی
ایران و سایر بخشــهای حاکمیتی و بخش خصوصی
می باشــد .هدف گذاری کمی و کیفی و تدوین نقشه
راه و برنامه عمل توسعه گردشگری کشاورزی و نحوه
استفاده از همه ظرفیت های ممکن در دو مرحله طی
 ۴۵روز (سند اولیه ) و سند تکمیلی طی مدت شش
ماه تهیه خواهد شد».

رئیس اتحادیه نانوایان حجیم و نیمه حجیم صنعتی:

آرد نانواییهای ایران استاندارد جهانی دارد

تهران بیشترین مصرف کننده آرد در کشور

امسال ،کیفیت آرد نسبت به سال گذشته بهتر شده
رئیس اتحادیه نانوایــان حجیم و نیمه حجیم
است ،اظهار کرد :امیدواریم که این روند در سالهای
صنعتی گفت :مــا از منظر ماشــین آالت تولید آرد
آتی هم به همین منوال ،پیش برود .کرمی در ادامه
حرف اول را در دنیا میزینم .محمدجواد کرمی رئیس
گفت :تهران بیشتر مصرف کننده گندم است و بیشتر
اتحادیــه نانوایان حجیم و نیمــه حجیم صنعتی در
از استانهای گلستان ،خوزستان ،فارس وارد کشور
گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه
میشود .قرار است طی یک یا  ۲ماه آینده ،گندم از
اقتصادی باشــگاه خبرنگاران جوان ،درباره وضعیت
روسیه وارد کشور شود .رئیس اتحادیه نانوایان حجیم
تولید آرد در کشور اظهار کرد :از منظر ماشین آالت
Food Industry Magazine
و نیمه حجیم صنعتی با اشاره به اینکه نانهای حجیم
تولید آرد حرف اول را در دنیا میزنیم .رئیس اتحادیه
و نیمه حجیم ،یکی از نانهــای پرمصرف در جهان
نانوایان حجیم و نیمه حجیم صنعتی با اشاره به اینکه
گندم با اســتاندارد در اختیار کارخانجات قرار میگیــرد ،تصریح کرد :این امر است افزود :با رشد شهرنشینی در ایران ،تولید و مصرف این دسته از نانها ،رونق
سبب میشــود که آرد با کیفیت در اختیار نانوایان قرار گیرد .کرمی در ادامه یافته و عرضه آن بیشتر شده است .کرمی با اشاره به اینکه نیروهای نظارتی بر
بیان کرد :امســال ،بخش اصلی گندم دیمی و آبی که از استانهای گلستان ،تمام نانواییها نظارت دارند ،یادآور شد :هموطنان در صورت مشاهده هر گونه
خوزستان که به عنوان بهترین گندم محسوب شــوند وارد تهران و کل کشور افزایش نــرخ و فروش با قیمتهای غیرمتعــارف ،آن را به نزدیکترین اتحادیه
حجیــم و نیمه حجیم صنعتی با بیان اینکه نانوایی خود اطالع دهند تا بتوان به آن رسیدگی کرد.
Magazineنانوایان
قرار گیرد .رئیس اتحادیه
Food Industry
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دبیر انجمن قند و شکر:

شکر گران نمیشود

حذف ارز دولتی مصوبه آبان ماه بود

استمرار ثبات قیمت شکالت در بازار
مشکلی در تامین نیاز بازار شب عید وجود ندارد

Food Industry Magazine

مغازه ای گفت :با وجود افزایش هزینههای تولید ،اما به سبب
کاهش قدرت خرید خانوار ،برنامهای برای افزایش قیمت شیرینی
و شکالت نداریم.
جمشید مغازهای رئیس انجمن بیسکوئیت شیرینی و شکالت در
گفت و گو با خبرنگار صنعت ،تجارت و کشــاورزی گروه اقتصادی
باشگاه خبرنگاران جوان ،با اشاره به اینکه مشکلی در تامین و توزیع
مواد اولیه داخلی وجــود ندارد ،اظهار کرد :در حال حاضر در تامین
مواد اولیه تولیــد داخل اعم از شیرخشــک ،آرد و روغن در داخل
مشــکلی وجود ندارد و تنها در تامین مواد اولیه خارجی به ســبب
نوسان نرخ ارز مشکالتی داریم.
وی افزود :با توجه به آنکه شــیرینی و شکالت جزو اقالم لوکس
در سبد خانوار به شــمار میرود ،به همین خاطر تولیدکنندگان به
حاشیه سود  ۴تا  ۵درصد اکتفا میکنند ،ضمن آنکه در فروش برخی
محصوالتشان متضرر هســتند ،اما به طور کلی در سبد فروش این
میزان سود دست یافتنی است.
مغازهای با اشــاره به اینکه مشــکلی در تامین نیاز بازار شب عید
نداریم ،بیان کرد :هم اکنون تولیدکننــدگان این آمادگی را دارند
که مایحتاج مورد نیاز خانوارها را برای بازار شب عید به طور کامل
تامین کنند و بازار این محصوالت در شب عید به قدرت خرید خانوار
بستگی دارد.
صادرات شکالت به  ۸۰۰میلیون دالر می رسد
دبیر انجمن بیســکویت ،شــیرینی و شکالت با اشــاره به اینکه
برنامهای برای افزایش قیمت شکالت تا پایان سال نداریم ،گفت :علی
رغم افزایش هزینههای تولید ،اما به ســبب عدم توان قدرت خرید
خانوار هیچ برنامهای برای افزایش قیمت شیرینی و شکالت نداریم.
وی درباره آخرین وضعیت صادرات شکالت بیان کرد :با توجه به
افزایش پیک تولید و مصرف در  ۶ماهه دوم سال انتظار میرود که
ارزآوری صادرات همانند سال گذشته حداقل به برسد.
مغازه ای در پایان تصریح کرد :اگرچه امکان صادرات یک تا یک
و نیم میلیارد دالر شیرینی و شکالت به بازارهای هدف وجود دارد،
اما مشکالت تامین مواد اولیه و نوسان نرخ ارز موجب شده تا به عدد
دلخواه خود نرسیم.
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دبیر انجمن صنایع قند و شکر ایران با بیان
اینکه کشور هم اکنون  ١.۴میلیون تن ذخایر
شکر دارد،گفت :علیرغم حذف ارز دولتی شکر،
هیچ افزایــش قیمتی در ایــن کاال نخواهیم
داشت.
بهمن دانایی ،دبیر انجمن صنایع قند و شکر
ایران در واکنش به حــذف ارز  ۴٢٠٠تومانی
شــکر ،هم اکنون  ١.۴میلیون تن ذخایر شکر
دارد ،گفت :علیرغم حذف ارز دولتی شــکر ،هیچ افزایــش قیمتی در این کاال نخواهیم
داشت .وی افزود :البته مصوبه حذف ارز دولتی شکر ،هنوز رسماً به ما اعالم نشده است.
وی اضافه کرد :اعالم رسمی این موضوع و تغییر ثبت سفارشها از ارز  ۴٢٠٠تومانی به
ارز نیمایی تا بعد از عید  ٩٩طول خواهد کشید.
دبیر انجمن صنایع قند و شکر ایران میزان ذخایر شکر را در حال حاضر یک میلیون و
 ۴٠٠هزار تن اعالم کرد و گفت ۵٠٠ :هزارتن شکر داخلی حاصل از نیشکر و چغندر قند
پاییزه در راه است همچنین حدود  ۴۵٠هزارتن ذخایر شرکت بازرگانی دولتی و حدود
 ۴٠٠هزارتن نیز ذخایر خود ماست که در مجموع  ١.۴میلیون تن میشود.
دانایی تصریح کرد :بنابراین در روزهای باقیمانده به سال جدید افزایش قیمتی در نرخ
شکر در سطح بازار نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه امیدوار هستیم هیجان و جو روانی ایجاد شده تأثیری بر شرایط بازار
نداشته باشد ،افزود :این احتمال وجود دارد که برخی سودجویان ،شکر را به نرخ مصوب
فعلی ( ۴٠۵٠تومان) بخرند و بخواهند آن را با قیمتهای باالتر عرضه کنند .الزمه کنترل
این مساله ورود دقیق و جدی سازمانهای نظارتی از جمله سازمان حمایت و تعزیرات
حکومتی است که باید از مبدا تا مقصد توزیع کاال را به دقت پیگیری و رصد کنند.
دانایی تصریح کرد :ما نیز در این زمینه با دقت توزیع کاال را رصد و پیگیری میکنیم
تا مشکلی ایجاد نشود .وی حذف ارز  ۴٢٠٠تومانی شکر را اقدامی درست خواند و افزود:
این اقدام به نفع تولید و صنعت است اما باید در زمان مناسبتری اجرا میشد.
دانایی با بیان اینکه هیأت وزیران در نیمه اول آبانماه این مصوبه را تصویب کرده است،
گفت :از حدود  ٧الی  ٨ماه قبل و در دوره وزارت محمود حجتی در وزارت جهادکشاورزی،
این بحث مطرح بود و در هشت آبانماه به تصویب هیأت وزیران رسید.

دبیر انجمن شیرینی و شکالت:
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خبـر

کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت

بخوانیدوسالمباشید
نتایج یک

مطالعه پژوهشی
نشان داد

یک محقق تغذیه دربــاره پژوهش خود پیرامون
تاثیر روغن سیاهدانه بر کبد چرب غیرالکلی گفت:
نتایج ایــن مطالعه نشــان داد که مصــرف روغن
سیاهدانه باعث بهبود التهاب و اختالالت لیپیدی و
قند خون در بیماران مبتال به کبد چرب غیر الکلی
میشود.
محمد رشیدمایوان با بیان این که این پژوهش به
عنوان پایاننامه کارشناســی ارشد وی در دانشگاه
علوم پزشکی جندیشاپور اهواز انجام شده ،گفت:
حجم نمونه  ۴۴نفر بود که  ۲۲نفر در گروه مداخله
و  ۲۲نفر در گــروه کنترل بودند.افــراد در هر دو
گروه به مدت هشــت هفته روزانه یک گرم روغن
ســیاهدانه بعد از ناهار مصــرف میکردند .همهی
شرکتکنندگان دارای کبد چرب غیرالکلی بودند
و توسط پزشــک متخصص گوارش به این مطالعه
ارجاع داده شده بودند.
وی افزود :در این پژوهش دو سو کور ،پارامترهایی
همچون قند خون ناشتا ،برخی فاکتورهای التهابی،
آنزیمهای کبدی و پروفایل لیپیدی بیماران مبتال
به کبد چرب غیرالکلی بررسی شد.
این دانشجوی دکترای تغذیه در پاسخ به سوالی
درباره عــوارض مصــرف روغن ســیاهدانه گفت:
مطالعاتی درباره عوارض روغن ســیاهدانه بر موش
انجام شــده بود که نتایج آن نشان داد مصرف پنج
گرم به ازای هر کیلوگرم وزن موش هیچ مشــکلی
ایجاد نکرده بود .در مطالعهی ما نیز یک نفر بعد از
مصرف روغن ســیاهدانه دچار ریفالکس و سوزش
ســردل شــده بود که از مطالعه خارج شدند .اما
حساســیت در نتیجه مصرف روغن سیاهدانه به
طوری که باعث ایجاد عالئم مسمومیت شود ،هنوز
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تاثیر مصرف روغن سیاهدانه
بر کبد چرب غیرالکلی
در مطالعات بر روی انسان ذکر نشده است.
رشیدمایوان با بیان این که پس از مصرف روغن
ســیاهدانه آنزیمهای کبــد و قند خون ناشــتای
شرکتکنندگان در مطالعه اندازه گیری شد ،افزود:
قند خون افرادی که روغن ســیاهدانه مصرف کرده
بودند روند کاهشی داشت .به طور کلی ،برای ایجاد
کبد چرب غیرالکلی چند مکانیسم وجود دارد که
یکی از آنها مقاومت به انسولین است .مقاومت به
انسولین در نتیجه چاقی رخ میدهد .اگر مقاومت
به انسولین باال برود فرد انسولین دارد ولی دیابتیک
نیست و گیرندههای آن درگیر شده به همین دلیل
قند خون افزایش پیدا میکند.
دانشجوی دکترای علوم تغذیه دانشگاه
علوم پزشــکی مشــهد درباره انواع
روغنهای ســیاهدانهای که در بازار
وجود دارد گفت :روغن سیاهدانهای
که در بــازار وجود دارد به دو شــکل
خوراکــی و غیرخوراکی اســت .روغن
سیاهدانه در مواردی که به صورت سنتی
از آن روغنگیری شده ،می تواند سمیت
ایجــاد کند .روغنی کــه ما در ایــن مطالعه از آن
استفاده کردیم با افشــره سرد روغن گیری شده و
از شــرکت های معتبر داخلی خریداری شده بود.
یعنی در این روش با استفاده از تغییر دما روغن
سیاه
دانه از آن خارج Food Industry Magazine
میشود.

رشــید مایوان در پایان افزود :بهتر است مردم از
روغن ســیاهدانهای که به صــورت صنعتی و تحت
نظارت بهداشتی تهیه شده استفاده کنند.
نتایج پژوهش وی در Journal of Diabetes
 & Metabolic Disordersمنتشر شده است.
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نتایج مطالعات

محققان انگلیسی
نشان می دهد

مصرف ماست ریسک سرطان سینه را کاهش می دهد
نتایج مطالعه اخیر نشــان می دهد مصرف روزانه ماست طبیعی به زنان در
کاهش سرطان سینه کمک می کند.
یکی از علل سرطان سینه التهاب ناشــی از باکتریهای مضر است .به گفته
محققان ،یک راه ساده و ارزان پیشگیرانه برای زنان مصرف روزانه ماست طبیعی
است .ماست حاوی باکتریهای مفید تخمیرکننده الکتوز است که معموالً در
شیر یافت میشود و مشابه با باکتریهای موجود در شیر سینه مادر است.
«ریچل ریگبی» ،عضو تیم تحقیق از دانشگاه لنکستر انگلستان ،در این باره
میگوید« :باکتری های تخمیرکننده الکتوز معموالً در شیر یافت میشوند و
احتماالً در مجاری پستان زنان در دوران شیردهی و برای مدت نامعلومی پس
از شیردهی وجود دارند».
محققان معتقدند این باکتری تخمیرکننده الکتوز در ســینه نقش حفاظتی
دارد چراکه به ازای هر یک سال شیردهی به نوزاد ،ریسک سرطان سینه تا ۴.۳
درصد کاهش مییابد.
چندین مطالعه هم نشان داده اند که مصرف ماست با کاهش ریسک سرطان
ســینه مرتبط است که به گفته محققان ،ناشــی از تغییر باکتریهای مضر به
باکتریهای مفید است.
در حدود  ۱۰میلیارد سلول باکتریایی در بدن انســان وجود دارد و با اینکه

اکثرشان بی ضرر هستند اما برخی باکتریها موجب تولید مواد سمی ای شده
که التهاب در بدن را ایجاد میکنند .التهاب مزمن موجب نابودی میکروبهای
مضر میشــود اما به بدن هم آسیب میرســانند .یکی از شایعترین مشکالت
التهابی ،بیماری لثه اســت که در حال حاضر با سرطانهای دهان ،مری ،روده
بزرگ ،لوزالمعده (پانکراس) ،پروستات و سینه مرتبط است.

گردو برای سالمت باکتری های روده و قلب مفید است
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طبق نتایــج مطالعه اخیر ،مصــرف روزانه گردو
موجب تکثیر باکتری های خوب روده می شــود و
به اصالح برخی از فاکتورهای پرخطر بیماری قلبی
نیز کمک می کند.
محققان دانشــگاه ایالتی پنســیلوانیا در مطالعه
خود به بررسی وضعیت تغذیه و سالمت  ۴۲شرکت
کننده در رده سنی  ۳۰تا  ۶۵سال پرداختند.
قبل از مطالعه ،شرکت کنندگان به مدت دو هفته
تحت رژیم غذایی غربی قــرار گرفتند که مملو از
چربیهای اشباع شده بود .بعد از دو هفته ،شرکت
کنندگان به سه گروه تقسیم شدند .به مدت  ۶هفته
در رژیم غذایی تمامی آنها گردو یا روغنهای گیاهی
جایگزین چربی اشباع شده بود.
سپس نمونه مدفوع شرکت کنندگان  ۷۲ساعت
قبل از پایان رژیم غذایی غربــی و همچنین رژیم

غذایی تحت مطالعه جمع آوری شد.
محققان دریافتند در گروهــی که گردو مصرف
کرده بودنــد باکتریهــای مفیــد روده از جمله
 Roseburia ، Eubacteria eligensو
 Lachnospiraceaeبه مراتب بیشتر بود.
باکتری  Roseburiaاز الیه درونی روده حفاظت
میکند ،میزان بیشــتر Eubacteria eligens
موجب بهبود فشــارخون میشــود و میزان باالتر
 Lachnospiraceaeبا کاهش فشــارخون،
کلســترول غیر HDLو کلسترول کل
مرتبط است.
نتایج مطالعه جدید نشان میدهد
تغییر در میکروبیــوم های روده برای
ســامت قلب مفید اســت که ناشی از
خوردن گردو است.

گردو سرشار از اسیدهای چرب ،ترکیبات بیواکتیو
و فیبر است که بسیار برای ســامت باکتریهای
روده خوب است.
شرکت کنندگان در گروه رژیم غذایی گردو روزانه
حدود  ۵۰تا  ۱۰۰گرم گردو مصرف میکردند.
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صادرات به افغانستان ،فرصت ها و راهکارها
اقتصاد در زندگی مردم افغانستان و سرنوشت
آنها نقش ســازندهای دارد ،برای همین باید به آن
توجه ویژه ای شــود .اشــتراک فرهنگی دو کشور
ایران و افغانســتان در روابط اقتصــادی آنها تاثیر
بسزایی دارد و نیز دانش فنی ،که مهمترین بخش
از صادرات به افغانستان محسوب می شود.
اولویت دولت افغانســتان در بخش اقتصاد است
که در این زمینه سرمایهگذاریهایی نیز انجام داده
که عمده آن در بخش صنعت مــواد غذایی ،برق،
انرژی خورشیدی و بادی اســت .از نظر اقتصادی
این کشور وابســته به کشورهای خارجی می باشد
و یکی از فقیرترین کشورهای جهان محسوب می
شود ،که با کمک کشــورهایی مانند ایران ،اقتصاد
آن رشد داشته است .کشور افغانستان با مشکالت
اقتصادی مواجه است و تبادل اقتصاد بین ایران و
افغانستان در زمینه مختلف در تجارت ،امر زیربنایی
و مطالعاتی است و منجر به بهبود اقتصاد میشود.
بر اســاس آمار بهدســتآمده از گمــرک ایران،
در ســال  ،97میزان صادرات ایران به افغانســتان
 2میلیــارد و  927میلیون دالر بوده اســت که در
مقایسه با ســال  96از لحاظ ارزشی  5.11درصد
رشد داشته اســت .در مقابل از این کشور  ۱۰هزار
تن کاال به ارزش  ۱۱میلیون دالر وارد ایران شــده
که هم تراز نبودن آمار صادرات و واردات این کشور
را میتوان به شــرایط نابســامان اقتصاد افغانستان
و نوســانات پیشآمده در ارزش پولهای ملی دو
کشور نسبت داد.
همچنین چشمانداز توســعه روابط اقتصادی دو
کشور ،تجارت  5میلیارد دالری ترسیم شده است.
در بحث مواد غذایی و شــوینده از کاالی ایرانی
استقبال خوبی میشــود و اکثر مردم افغانستان از
کیفیت کاالهای ایرانی راضی بودهاند.
بازار بکر و مناســبی در بخش پروژهها در کشور
افغانستان وجود دارد ،از  12سال گذشته پروژههای
مختلفی از سوی وزارت اقتصاد و انرژی افغانستان
در حال اجرا اســت و به دلیل اشتراکات فرهنگی
بین دو ملت ایران و افغانســتان ایــن پروژهها در
حال پیشرفت است .این پروژهها رقمی شامل صد
میلیارد دالر دارد و از جملــه آنها نیروگاه کابل و
شمال افغانستان است که شــرکتهای ایرانی در
زمینههای مختلف فعالیت داشتهاند.
صادرات کاالهای بیکیفیت به افغانستان منجر
به ایجاد بازار یک بار مصرف در این کشور میشود
و باید جلوی صادرات کاالهــای بیکیفیتی که از
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استاندارد کاالهای ایرانی است گرفته شود.
در حال حاضر صادرات به افغانســتان بیشتر از
کشورهای پاکســتان ،ایران ،ترکیه و چین است و
صادرات از ایران به این کشور بیشتر شامل شیرآالت
و مواد ســاختمانی و کاالهایی نظیــر پارچه ،پترو
شیمی و مشتقات نفتی است.
مهمترین اقالم صادراتی به افغانستان شامل مواد
غذایی ،مواد شوینده و مصالح ساختمانی به ویژه گچ
و سیمان می باشد و سنگهای قیمتی مانند فیروزه
کاالی وارداتی از افغانستان به ایران است.مواد نفتی
و مشتقات پتروشیمی ،مواد غذایی مانند شیرینی
جات ،انواع نان ،رب گوجه فرنگی وغیره ،تجهیزات
ساختمانی مانند انواع کابل ،سیم ،مفتول،سیمان
و مواد شوینده و بهداشتی و بسیاری اقالم دیگر از
جمله کاالهایی هستند که در فهرست صادرات به
افغانستان قرار دارند.
با معافیت بنــدر چابهار از تحریــم های آمریکا،
هدف ایران و افغانســتان این است که این بندر به
عنوان محور اصلی واردات و صادرات دو کشور در
نظر گرفته شود.
هیچ گونه مشــکلی در روابط مالی و زمینه های
دیگر بین این دو کشور وجود ندارد .برای باال رفتن
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تراز تجاری ایران با افغانستان ،این موضوع بستگی
به دولت این کشــور دارد و اگــر بحثهای امنی 
ت
اقتصادی ،ســرمایهگذاری و کمکهــای خارجی
به افغانستان بیشــتر مورد توجه قرار گیرد ،باعث
افزایش صادرات ایران به این کشور می شود.بحث
قیمــت مهمترین فاکتور در صــادرات محصوالت
ایرانی به افغانستان می باشد،اما ایران همیشه سعی
کرده تا در بحث کیفیت و مسائل صادراتی و خدمات

پس از فروش دقتهای الزم را انجام دهد،در حالی
که ،قیمت کاالها هنوز فاکتور مهمی برای صادرات
به این کشــور محسوب می شــود.زبان و مذهب
مشترک بین ایران و افغانستان سبب شده،تا زمینه
خوبی برای سرمایه گذاری تجار ایرانی فراهم شود
کیفیت باالی کاالهای ایرانی نسبت به کاالهای
پاکســتانی و نامصون بودن راههای پاکســتان از
دالیل افزایش صادرات ایران به افغانستان می باشد.
میانگین صادرات به افغانستان طی ده سال پیش،
صد میلیون دالر بوده ،اما در حال حاضر به بیش از
یک میلیارد دالر در سال رسیده است.طبق گفته
های مسئولین افغانســتان ،میزان صادرات ایران
بیشتر از این رقم ها برآورد شده است.
علیرغم نزدیکــی ذائقه افغان ها بــه ایرانی ها و
نزدیکی فرهنگ دو کشور متاســفانه تجار ایرانی
نتوانســته اند از این فرصت صادراتی ویژه استفاده
چندانــی نمایند .شــناخت درســت فرصت ها و
پتانسیل های صادراتی این کشــور ،ایجاد امنیت
خرید و تجارت ،کنترل قیمت هــا و جلوگیری از
نوسانات قیمت و آموزش های صحیح و راهبردی
به شــرکت های ایرانی از مولفه های مهم توسعه
صادرات به کشور غنی افغانستان است که باید در
دســتور کار جدی مقامات ایرانی در جهت توسعه
صادرات غیرنفتی و مقابله با تحریم های اقتصادی
قرار گیرد.
دکتر مهدی کریمی تفرشی رئیس هیات
مدیــره خانه صنعت ،معــدن وتجارت
جوانان تهران ،رئیس هیات مدیره تعاونی
تولید کنندگان محصوالت غذایی کشور
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مروری بر خواص کنجد
و فراورده های آن
تهيه و تنظيم :مهندس مريم فتحي
کارشناس آزمایشگاه گروه صنعتی نجاتی  -آناتا

خواص کنجد
کنجد یکی از بهترین دانههای روغنی میباشد؛
که به رنگهای ســفید ،خاکســتری و سیاه دیده
میشــود و نوع ســفید این دانهها از همه مرغوبتر
است .دانه کنجد به عنوان یک دانه روغنی حاوی
ترکیبی از اســیدهای چرب اشباع و غیر اشباع ،با
نسبت مساوی اســیدلینولئیک ،اولئیک و اسید
پالمیتیک و اســتئاریک اســت 75 .درصد دانه
کنجــد را چربــی و پروتئیــن و  25درصد آن را
موادمعدنی ،کربوهیدرات و فیبر تشکیل داده است.
کنجد همچنین حاوی فنولها ،استرولهای گیاهی،
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فسفولیپیدها و ویتامینها به خصوص ویتامین E
و گروه  Bو مواد معدنی نظیر کلســیم ،منیزیوم،
روی ،مس و فسفر است؛ بنابراین افرادی که مبتال
به بیمــاری عدم تحمل الکتوز هســتند و امکان
استفاده از شیر برای آنها میسر نیست ،میتوانند از
کنجد برای تامین کلســیم ،روی ،آهن خود که از
مواد معدنی ضروری میباشند استفاده کنند .کنجد
منبع غنی از پروتئین است و ارزش غذایی باالیی
دارد .هر قاشق غذاخوری کنجد تامینکننده %14
از نیاز روزانه به کلســیم بدن است .این دانه منبع
آهن گیاهی اســت؛ که برای رفع خستگی مفید
میباشــد .همچنین مصرف این دانه گیاهی برای
افرادی که مبتال به کمخونی و فقر آهن هســتند،
میتواند بسیار موثر باشد .جایگزین کردن کنجد و
فراوردههای آن به عنوان میان وعده بســیار مهم
اســت و مصرف  30گرم از این دانه بســیار مفید
میباشــد .همچنین مصرف کنجد موجب افزایش
چربی خون نمیشــود؛ بلکه کلســترول بد خون
را نیز کاهــش میدهد .کنجد آثار ضــد التهابی و
آنتیاکسیدانی شناخته شدهای دارد.
روغن کنجد
با افزایش آگاهی افراد نســبت به خواص مواد
غذایی از جملــه کنجد ،مصرف
روغــن کنجــد نیز به

عنوان یــک روغن گیاهی
در سراســر دنیا افزایش
یافته است .روغن کنجد
به دلیل مرغوبیت زیاد و
بو و مزه مطلوب به عنوان
ملکه روغنها شناخته شده است که این ویژگی به
دلیل وجود سزامول که یک آنتیاکسیدان طبیعی
است؛ میباشــد .وجود آنتیاکســیدان طبیعی در
روغن کنجــد باعث افزایش مقاومــت این روغن
نسبت به اکسیداسیون شده است؛ لذا روغن کنجد
جهت استفاده در پخت و پز ،سرخ کردن و روغن
ساالد مناسب اســت .همچنین الزم به ذکر است
این روغن حاوی  14/2درصد چربی اشباع39/7 ،
درصد چربی تک غیر اشباع و  39/7درصد چربی
چند غیراشباع مي باشد.
ارده کنجد
ارده به عنوان یکی از فراوردههای به دست آمده
از کنجد شناخته مي شود .ارده مایعی روغنی است
که از دانه کنجد پوستگیری و آسیاب شده به دست
میآید و در واقع کنجد کوبیده است که در روغن
خود غوطهور شده است .ارده در کل حاوی 24/7
درصد پروتئین 59 ،درصد چربی و  2/3درصد فیبر
و  3درصد مواد معدنی میباشد.
مصرف تدريجــي ارده به عنوان صبحانه به ویژه
برای کودکان مناســب اســت؛ اما افراد مبتال به
اضافه وزن و دیابت بایستی در مصرف آن احتیاط
نمایند .ارده در مقایســه با روغــن کنجد فواید
بیشتری دارد؛ زیرا در روغن کنجد تنها چربی
و ویتامینهای محلول در آن وجود دارد؛ در
حالیکه در ارده مواد مغذی موجود در کنجد
نیز حفظ میشود.
بنابراین بــا توجه به مطالــب مذکور و
خواص منحصر به فرد کنجد و فراوردههای
آن ،گروه صنعتی نجاتی (آناتا) در راستای
تضمین سالمت مصرفکنندگان اقدام به
تولید انواع محصــوالت حاوی کنجد
نظیر کراکر ،تافی و  ....نموده است.
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