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بسمهتعالی
سال  98را با تالطم بسیار پشت سرگذاردیم .با خروج یک جانبه آمریکا از معاهده برجام و عهدشکنی ماهیت خود را هر
چه عیان تر آشکار ساخت و تحریم های یک جانبه ترامپ و نیز روی گردانی شرکای تجاری آمریکا از تجارت با ایران
از ترس کاهش و قطع مراودات با آمریکا شرایط جدیدی برای کشور ایجاد شد .بحران ناشی از بی تدبیری دولت در
چگونگی افزایش قیمت بنزین و سوء استفاده عناصر برانداز و همراهی نادانسته بخشی از جامعه با اینان ازجمله مشکالت
ایجاد شده در جامعه بود .افزایش هزینه های دولت و عدم تالش دولت در کاهش هزینه ها ،دولت را در مشکالت فراوان
وارد نمود و تاسف بار آنکه مخالفان دولت که نوعا خود را انقالبی می خوانند هم آوا با شبکه های معاند و مزدور و مثلث
شوم صهیونیسم ،استکبار ،وهابیت آشکارا در موثرترین شکل ممکن دولتی که منتخب مردم است و امضای مقام والیت
را دارد جاسوس انگلیس و مزدور اسرائیل می خوانند .گوئی فقط اینان هستند که درک انقالبی و ملی دارند .بدین ترتیب
در جامعه ،بحرانی سیاسی به راه انداخته و حاصل آن را نیز دریافت کرده اند .بدین ترتیب با این استدالل که هر چه مردم
کمتر رای دهند اینان بیشتر وارد مجلس می شوند از شمار رای دهندگان کاستند و سرانجام بقول خودشان فتح الفتوح نموده
و مجلس را تصرف کردند.
در چنین شرایطی بازرگانان و صاحبان حرف با تمام مشکالت که برخی از آن ها ناشی از عملکرد دستگاه های اجرائی
کشور و تصمیم گیری های خلق الساعه بدون پشتوانه علمی و اجرائی بود برای صادرات به کشورهای مختلف تالش
نمودند و تا آنجا که ممکن بود در تقویت اقتصاد ملی کوشیدند .در این میان عدم توجه مجمع تشخیص مصلحت نظام به
منافع ملی و عدم تصویب الیحه  FATFموجب قرار گرفتن در لیست سیاه تشکیالت بین المللی مربوطه شد و اولین تاثیر
آن افزایش ناگهانی نرخ ارز و طال و سایر کاالها مانند فوالد در جامعه ایران گردید .حضور ویروس چینی االصل کرونا در
کشور موجب رکورد بسیاری فعالیت ها در جامعه گردید و اینک در طلیعه سال نو پا به وادی مشکالت ومسائلی بسیاری
می گذاریم .در آن وادی که یکپارچگی ملت ما به خطر افتاده و دشمن از هر سو برما می تازد و ما هم در آشفتگی ناشی از
خود بزرگ بینی و عدم رعایت مصلحت مردم دست و پا می زنیم .باز هم در آغاز سال نو از خداوند می خواهیم که حال ما
را به نیکوترین وجه بگرداند و طبعا این دعا آنگاه مقبول درگاه حق می افتد که فرمود «علیکم انفسکم».
نوروز باستانی و احیاء مجدد زمین و طبیعت را بر همه کارآفرینان ،کارکنان ،کارگران صنایع کشور و بخصوص صنایع
غذائی تبریک عرض نموده و از خداوند متعال تداوم سالمتی و ارتقاء عملکردشان در جهت خدمت به میهن اسالمی مان،
ایران بزرگ را مسئلت می نماید.
نوروز پیروز
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ا خبار
رئیس سازمان حمایت
مصرف کنندگان :فروش
گوشت مخلوط گوسفندی باالتر از
۹۰هزار تومان تخلف است
Food Industry Magazine

رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت۹۶ :
درصد کره حیوانی وارداتــی از نیوزیلند مطابق
شاخصهای استاندارد ملی ایران است.
«نیره پیروزبخت» در خاتمه نشست مشترک
با ســفیر نیوزیلند در تهران در جمع خبرنگاران
افــزود :عمده کــره حیوانی کشــور از نیوزیلند
وارد و بقیه نیاز از دانمارک و ســایر کشــورهای
اسکاندیناوی وارد می شود.
به گفته این مقام مســوول ،سال  ۵۰ ،97هزار
تن کره حیوانی از نیوزلند وارد شد که فقط چهار
درصد آن از نظر شاخص اســید لوریک مطابق

Food Industry Magazine

است

پیروزبخت ۹۶ :درصد کره
وارداتی از نیوزیلند استاندارد

استانداردهای ایران نبود و به همین دلیل از ورود
آنها به کشور جلوگیری شد.وی توضیح داد :اسید
لوریک یکی از اســیدهای چرب اشباع است که
برای سالمت مردم به ویژه بیماران قلبی و عروقی
ضرر دارد ،استاندارد این اسید در ایران  ۴.۵درصد
کل اسیدهای چرب اشباع و در نیوزیلند  ۶درصد
است.پیروزبخت خاطرنشانکرد :از حدود دو سال
و نیم پیش پژوهش مشــترکی بین سازمانهای
استاندارد دو کشــور آغاز شده و در جلسه امروز
موارد به ســفیر این کشــور منتقل شد تا تبادل
اطالعات بین پژوهشگران دو کشور انجام و پس
از آن گفت وگو و آزمایشهای مشترک انجام شود
تا به عدد مشترک دست یابیم.
وی یادآور شــد :در کشــورمان از آنجایی که
ارزیابی و مدیریت ریســک بهصورت همه جانبه
انجام نمیشــود ،ناگزیر از اعمال استانداردهای
سختگیرانه تری برای حفظ سالمت مردم هستیم.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران اظهارداشت:
در سایر اقالم وارداتی از این کشور از جمله مواد
لبنی ،ماده اولیه پنیر ،ماده اولیه شــیر خشک و
دام زنده مشکلی در زمینه استاندارد وجود ندارد.
در این جلســه «همیش مکمســتر» ســفیر
نیوزیلند در تهران نیز بر همکاریهای بیشتر بین
دو طرف و تبادل تحقیقات تا دستیابی به نتیجه
الزم تاکید کرد.

رئیس ســازمان حمایت مصــرف کنندگان و
تولیدکنندگان گفت :گوشت مخلوط گوسفندی
تاکنون با قیمت کیلویــی  ۸۰تا  ۹۰هزار تومان
عرضه میشــده که عرضه بیــش از این قیمت
مصداق تخلف است.
بــه گزارش صنعــت غــذا و کشــاورزی
(اگروفودنیوز) ،بــه نقل از صدا و ســیما ،عباس
تابش با بیــان اینکه ســازمان حمایت با فروش
گوشت مخلوط گوســفندی فراتر از کیلویی ۹۰
هزار تومان حتماً برخورد خواهد کرد ،از مسئوالن
23
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وزارت جهادکشاورزی خواست ادله خود را برای
تعیین قیمت دام زنده و گوشت قرمز ارائه کنند.
وی اضافه کرد :امروز خبــری مبنی بر افزایش
قیمت گوشت قرمز و گوشت مرغ منتشر شد که با
پیگیریهای ما مشخص شد یک تا دو کشتارگاه
هزینه کشتار مرغ را افزایش داده اند که با برخورد
الزم ،قیمت گوشت مرغ به قیمت قبل بازگشت.
تابش با اشاره به اینکه تا چند روز پیش از ناحیه
کاهش قیمت دام زنده و کاهش قیمت گوشــت
قرمز در فشــار بودیم ،گفت :امروز افرادی برای
سودجویی خود ،ویروس کرونا را عامل اختالل در
حمل و نقل و آالیش دام عنوان و به افزایش قیمت
اقدام کردند که الزم است اعالم کنم همکاران من
در سطح بازار حضور دارند و با هرگونه حواشی در
قیمت گوشت قرمز به بهانه ویروس کرونا برخورد
شدید خواهند کرد.
وی افزود :آنقدر گوشت قرمز موجود داریم که
اگر گوشت موجود در بازار کفاف ندهد و عدهای
بخواهند سو استفاده کنند با عرضه ذخایر گوشت
قرمز ،بازار را اشباع خواهیم کرد.
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کنند.
خوانســاری تاکید کرده اســت کــه قرنطینه
برای رانندگان هم قابل اجراست .قطع صادرات
خسارت جدی به اقتصاد ملی آنهم در ماه پایانی
سال وارد میکند.
گفتنی است؛ تاکنون دولتهای ترکمنستان،
افغانستان ،کویت ،ترکیه ،پاکستان و ارمنستان
مرزهای خود را بــا ایران بســتهاند و عراق هم
ورود و خروج اتبــاع ایرانی و عراقــی را ممنوع
کرده و رانندگان کامیون نیز بــرای عبور از مرز
باید آزمایشــات مربوط به کروناویروس جدید
( )19-COVIDرا بدهند.

رکوردشکنی ایرانیها در
نمایشگاهگلفوددوبی/اعزام
 ۶۵۰مدیر صادرات و بازاریابی
واحدهای تولیدی به امارات

خوانساری در نامهای به
جهانگیری؛ایجادقرنطینه
مرزی الزامی است /مانع قطع
صادرات شوید

رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامهای از معاون
اول رئیسجمهوری درخواست کرد تا نسبت به
ایجاد قرنطینه مرزی با همکاری وزارت خارجه،
راه و با نظارت سازمان جهانی بهداشت اقدام شود.
بــه گزارش صنعــت غــذا و کشــاورزی
(اگروفودنیوز) ،مسعود خوانســاری رئیس اتاق
بازرگانی تهران طی نامهای از اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیسجمهوری خواست تا نسبت به
ایجاد قرنطینه مرزی با همکاری وزارت خارجه،
راه و با نظارت ســازمان جهانی بهداشــت اقدام
Food Industry Magazine
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مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان
توســعه تجارت ایران ،حضور  ۷۱شرکت ایرانی
در شرایط تحریم را در نمایشــگاه گلفود دوبی
یک رکورد درخشان دانست و گفت ۶۵۰ :مدیر
صادرات و بازاریابی بنگاههای تولیدی -صادراتی
در قالب هیــات های تجاری به امــارات متحده
عربی میروند.
به گزارش اگروفودنیوز،احسان قمری از حضور
 ۷۱شــرکت ایرانی فعال در حــوزه های مواد و
صنایع غذایــی در نمایشــگاه بینالمللی گلفود
امارات متحده عربی خبر داد و گفت :این حضور
نمایشگاههای
پررنگ شرکتهای ایرانی در یکی از
Food Industry Magazine
مطرح حوزه صنایع غذایی دنیا ،بسیار ارزشمند
است.
وی افزود :با اشــاره به مشــکالت شــرکتها و
بنگاههــای تولیدی صادراتی ایرانی در شــرایط
تحریمهــای ظالمانــه ،این تعداد غرفــهدار در
نمایشــگاه مهم گلفود ،یک رکورد به حســاب

میآید.
مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان
توســعه تجارت ایران ،حضور شــرکتهای ایرانی
در چنین نمایشــگاهها و رویدادهایی را حاصل
پیگیریهای صادرکنندگان و تالشهای سازمان
توســعه تجارت ایران به عنوان متولی صادرات
غیرنفتی برشــمرد و خواســتار توجه جدی به
حمایت و تشــویق مشــارکتکنندگان در این
نمایشگاه از سوی دستگاههای متولی شد.
قمری ،حضور هیاتهای تجــاری بازدیدکننده
از نمایشــگاه را یکی دیگر از برنامههای سازمان
توسعه تجارت ایران دانســت و از حضور بیش از
 ۶۵۰نفر از مدیران صادرات و بازاریابی واحدهای
تولیدی -صادراتی در قالب هیاتهای تجاری در
نمایشگاه گلفود دوبی خبر داد.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان
توســعه تجارت ایران در پایان اعزام هیاتهای
آموزشی با حضور شــرکتهای کوچک و مبتدی
در امر صادرات را یکی از ابداعات سازمان توسعه
تجارت ایران اعالم کرده و آموزش تجار نوپا جهت
حضور در رویدادهــا و در نهایت صادرات را حائز
اهمیت دانست.
وی ادامه داد :عــاوه بر این ،ســومین هیات
تجاری آموزشــی سازمان توســعه تجارت ایران
در شهریور ســال  ۱۳۹۹به نمایشگاه بینالمللی
 world foodروسیه اعزام خواهد شد.

ضرورت بازاریابی برای
صادرات خرمای خوزستان

عضو هیات مدیره و دبیر اتحادیه صادرکنندگان
خشکبار ایران در شعبه خوزستان از رایزنهای
تجاری ســفارتخانههای جمهوری اسالمی ایران
در کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا خواست برای
معرفی محصــول خرمای صادراتی خوزســتان
همکاری کنند.
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خواهد شد.
بر اســاس آمار اعالم شــده  ۵۰درصد از سهم
صادرات کشــور متعلق به خرمای خوزســتان
است که به کشــورهای مختلف از جمله امارات،
قزاقستان ،روسیه ،استرالیا ،ترکیه ،تاجیکستان،
چک ،لهستان ،ســنگاپور ،رومانی و کانادا صادر
میشود.
صادرات خرما در سال حدود  ۴۰۰میلیون دالر
برای کشور ارزآوری دارد.

ســال  ،١٣٩۵بیش از  ٢١درصد افزایش یافته
است.
مقدار تولید شیر گاوداریهای صنعتی در سال
 ١٣٩٧بیش از  ۵میلیون تن بوده که نســبت به
ســال  ١٣٩۴بیش از  ٢٢درصــد افزایش یافته
است .مقدار تولید شــیر در ششماهه اول سال
 ١٣٩٨نیز حدود  ٢.۶میلیون تن بوده است.
تعــداد دام پروار شــده گاوداریهای صنعتی
در ســال  ١٣٩٧حدود  ۶۵٠هــزار رأس بوده
که افزایش  ٢١درصدی را نسبت به سال ١٣٩۴
نشان میدهد .تعداد گاو و گوســاله پروار شده
در  ۶ماهه اول ســال  ١٣٩٨حــدود  ٣۴٧هزار
رأس بوده است.

تولید  ۲.۶میلیون تن شیر در
نیمه اول امسال

کمبودی در توزیع تخم مرغ
وجود ندارد/قیمت هر کیلو
تخم مرغ  ۸هزار و  ۵۰۰تومان

رئیس اتحادیه مرغ تخم گــذار تهران گفت :با
توجه به تولید روزانه  ۲هزار و  ۹۰۰تن تخم مرغ
در کشور ،کمبودی در عرضه وجود ندارد.
ناصر نبی پــور رئیس هیئت مدیــره اتحادیه
مرغ تخــم گذار اســتان تهــران در گفت و گو
با خبرنگار صنعت،تجارت و کشــاورزی گروه
اقتصادی باشــگاه خبرنگاران جــوان ،از ثبات
قیمت تخــم مرغ در بازار خبــر داد و گفت :هم
اکنون متوســط نرخ هر کیلو تخــم مرغ درب
مرغداری  ۸هزار و  ۴۰۰تا  ۸هزار و  ۵۰۰تومان
است.
وی افزود :با توجه به شرایط فعلی عرضه و تقاضا
پیش بینی میشود که روند فعلی قیمت تخم مرغ
در بازار ادامه یابد.
نبی پور با اشــاره به اینکه کمبودی در توزیع
تخممرغ وجود ندارد ،بیان کرد :با توجه به آنکه
تشکلها و اتحادیهها مســئولیت تنظیم بازار را
عهده دار هستند ،از این رو به سبب تعادل قیمت
Food Industry Magazine

مطابق با اعالم مرکز آمار ایــران ،مقدار تولید
شیر در ششماهه اول سال  ١٣٩٨نیز حدود ٢.۶
میلیون تن بوده است.
بــه گزارش صنعــت غــذا و کشــاورزی
(اگروفودنیــوز) ،به نقــل از مرکز آمــار ایران،
آمارگیری از گاوداریهای صنعتی با ســه هدف
بهنگامسازی فهرست گاوداریهای صنعتی ،تهیه
اقالم مورد نیاز حسابهای ملی و تولید آمارهای
مهم در این رشته فعالیت ،در پاییز سال ١٣٩٨
توسط مرکز آمار ایران اجرا شد .برای اجرای این
آمارگیری از  ۴۶٨نفر نیروی انســانی (آمارگیر،
بازبین و کارشناس) استفاده شد.
نتایج حاصل از اجرای این طرح نشان میدهد
که تعداد گاوداریهای صنعتی در سال ،١٣٩٨
حدود  ٢٧هزار واحد بوده که نســبت به ســال
 ١٣٩۵بیــش از  ۶درصد افزایش یافته اســت.
یافتههای حاصل از این طرح نشــان میدهد که
 ۶٢درصد گاوداریهای صنعتی به فعالیت تولید
شیر و  ٣٨درصد به فعالیت پروار بندی مشغول
بوده اند.
تعداد گاو و گوســاله در دوره آمارگیری (١۵
مهر لغایت  ١١آبان) در سال  ،١٣٩٨حدود ١.٧
میلیون رأس بوده که نســبت به زمان مرجع در
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امیررضا منصوری در گفتوگو با خبرنگار ایرنا
با اشاره به نگرانی از مازاد تولید محصول خرمای
استعمران در استان خوزستان ،گفت :پیشبینی
میشود که در برداشت سال آینده این محصول
با استقبال کم کارخانههای بسته بندی خرما رو
به رو شویم.
وی ادامه داد :این امر به دلیل اعمال تحریمهای
ظالمانه و قرار گرفتن جمهوری اســامی ایران
در فهرســت ســیاه  FATFبهوجود آمده و عمال
بازارهــای صادراتی این محصــول خرما که ارز
آوری مناسبی را برای کشــور داشته در حال از
بین رفتن است.
وی با اشــاره به اینکه ممکن اســت در فصل
برداشت به دلیل اســتقبال نکردن کارخانههای
بستهبندی ،خرمای خوزستان به صورت تضمینی
و با قیمت بســیار پایین از کشاورزان خریداری
شود ،گفت :قطعا این روش عالوه بر اینکه باعث
هدر رفتن منابع دولتی میشــود به ضرر و زیان
کشاورزان منجر خواهد شد.
عضو هیات مدیره و دبیر اتحادیه صادرکنندگان
خشــکبار ایران در خوزســتان یادآور شد :برای
جلوگیری از این امر نیاز اســت تــا رایزنهای
تجاری ســفارتخانههای عضو اتحادیه اوراسیا به
کمک صادرات محصول خرمای استان خوزستان
بیاییند.
وی ادامه داد :در این صورت میتوان بازارهای
جدیدی بــرای صادرات این محصــول با ارزش
استان شناســایی کرد و در این رابطه از استاندار
خوزستان درخواست میشود تا زمینه ارتباط با
رایزنهای تجاری را فراهم کند.
منصوری خاطرنشان کرد :درخواست دیگری
که از مجموعه مدیریت اقتصادی اســتان وجود
دارد ،اعمال و اختصاص مشــوقهای مناســب
صادراتی در حوزه خرما است.
عضو هیات مدیره و دبیر اتحادیه صادرکنندگان
خشــکبار ایران در خوزســتان تصریح کرد :از
هماکنون برقراری عوارض گمرکی برای صادرات
خرمــا در فروردین و اردیبهشــت ســال آینده
مشکالت و نگرانیهای جدی بهوجود آورده که
در این رابطه الزم اســت تا دولت نســبت به آن
تجدید نظر کند.
سازمان توسعه تجارت ایران اخیرا در نامه ای به
انجمن ملی خرما و سایر نهادهای بخش خصوصی
نوشت :صادرات خرما از تاریخ  ۱۵فروردین تا ۳۱
اردیبهشت سال  ۹۹مشــمول عوارض صادراتی
است و نرخ عوارض آن نیز در آینده نزدیک اعالم
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ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

 ۱۵روزی اســت که مجوز صادرات صادر نشده
است.این مقاممسئول درباره آخرین وضعیت بازار
نهادههای دامی گفت :در حــال حاضر وضعیت
عرضه ذرت در بازار بسیار نامناسب است که اگر
پشتیبانی امور دام همراهی نکند ،به سبب عدم
اختصاص ارز به واردکنندگان مشکالت فعلی در
بازار ادامه خواهد یافت ،بــه همین خاطر انتظار
میرود که دولت مســئله ارز وارد کننده را حل
کند یا پشــتیبانی امور دام بایــد در توزیع ذرت
کمک کند.
تولید ماهیانه  ۹۰هزار تن تخممرغ در
کشور
این مقاممسئول تولید ماهیانه تخم مرغ را ۸۰
تا  ۹۰هزار تن اعالم کرد و افزود :بنابر آمار روزانه
 ۲هزار و  ۹۰۰تا  ۳هزار تن تخم مرغ در کشــور
تولید میشود که بدینترتیب کمبودی در عرضه
وجود ندارد.
رئیس هیئــت مدیره اتحادیه مــرغ تخمگذار
استان تهران در پایان متوسط سرانه مصرف تخم
مرع را  ۱۰کیلوگرم اعالم کــرد و گفت :با توجه
به کاهش قدرت خرید خانــوار و افزایش قیمت
سایر محصوالت پروتئینی ،سرانه مصرف به ۱۳
کیلوگرم رسیده اســت چرا که در شرایط فعلی
تخم مرغ ارزانترین پروتئین در دســترس مردم
به شمار میرود.

ارز دولتی واردات برنج سال
 ٩٩نیز برقرار است

رئیــس انجمن واردکنندگان برنــج با انتقاد از
مطرح شدن بحث حذف ارز دولتی برنج در آستانه
سال نوگفت :این افراد از تخصیص ارز دولتی به
واردات کاالهای اساســی از جمله برنج در سال
آینده ،خبر ندارند.
مسیح کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره
مباحث مطرح شــده مبنی بر حذف ارز ۴٢٠٠
Food Industry Magazine
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تومانــی از واردات برنج ،اظهارداشــت :به نظر
میرســد کســانی که چنین مباحثی را مطرح
میکنند از مصوبه دولــت مبنی بر تخصیص ارز
 ۴٢٠٠تومانی به واردات کاالهای اساسی از جمله
برنج در سال آینده ،خبر ندارند.
وی اضافه کرد :دلیل این مســاله نیز آن است
که در صورت حذف ارز دولتــی از واردات برنج،
هیچ جایگزینــی برای این کاال در میان اقشــار
ضعیف جامعه وجود نــدارد و با تغییر ارز ،قیمت
برنج وارداتی حداقل دو برابر شده و سفره اقشار
کــم و بیبضاعت خالــی میشــود.دبیر انجمن
واردکنندگان برنج ایران با اشاره به اینکه افزایش
قیمت برنج وارداتی بر قیمــت تولیدات داخلی
هم اثر میگذارد ،تصریحکــرد :در صورتیکه ارز
نیمایی جایگزین ارز  ۴۲۰۰تومانی شود ،قیمت
برنج وارداتی از مــرز  ۱۶هزارتومان میگذرد و
متعاقب آن باید منتظر افزایش قیمت برنج داخلی
هم باشیم .کشــاورز ضمن انتقاد از سیاستهای
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه،
گفت :متأســفانه با وجــود آنکــه وزارت جهاد
کشاورزی سالیان ســال متولی تنظیم بازار بوده
هنوز به عواقب این کار واقف نیســت و مشخص
نیســت که با چه هدفی این مباحــث را مطرح
میکنند .دبیر انجمــن واردکنندگان برنج ایران
افزود :تجربه بازار نشان داده ،افزایش قیمت یک
کاال بر بســیاری اقالم دیگر تأثیر میگذارد و در
شــرایطی که برنج وارداتی تنها محصول غذایی
است که در جریان رشد تورم و افزایش قیمتها
از دو سال پیش تا کنون افزایش قیمت نداشته،
چرا با تغییر سیاست این بخش ،چالش جدیدی
پیش روی مصرفکننده ،بازار و دولت قرار دهیم.
وی ادامــهداد :برخی بدون نگاه کارشناســی
از حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانــی واردات برنــج
ســخن میگویند که متأســفانه در میــان آنها
برخی مسؤالن و مقامات دولتی نیز حضور دارند
و این موضعگیــری یعنی بیاعتنایی به ســتاد
تنظیم بازار که مجموعهای اســت که بســیاری
از دســتگاههای دولتی و حاکمیتی نمایندگانی
در آن دارند.دبیــر انجمن واردکننــدگان برنج
Foodاعضا تابع
انجمــن و
ایران تأکیدکرد :در نهایت
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تصمیمات دولت هستند ،اما خوب است افرادی
که دولت را برای حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی و متوقف
کردن واردات برنج در آســتانه سال نو و پس از
آن ماه مبارک رمضان که با افزایش تقاضا روبرو
هســتیم ترغیب میکنند ،مسؤلیت تبعات آن را
برعهده بگیرند.

دبیر ستاد توسعه
زیستفناوری اعالم کرد:
اقدام برای بهبود صنعت غذایی کشور
با روشهای زیستی

دبیر ستاد توسعه زیســتفناوری از اقدام این
ســتاد برای بهبود صنعت غذایــی با روشهای
زیســتی خبر داد و گفت :این کار با کمک خود
کارخانجــات تولید محصوالت غذایــی اجرایی
میشود.به گزارش ایسنا ،مصطفی قانعی با اشاره
به اینکه صنعت غذایی کشــور یکــی از صنایع
حیاتی ،حســاس و مهم در کشــور است ،اظهار
کرد :بهبود کیفیت این صنعت به معنای ارتقای
امنیت روانی و جسمی مردم است؛ به همین دلیل
به دنبال ارتقای این صنعت با روشهای زیستی
هســتیم.وی افزود“ :تودههای زیســتی” مانند
پروبیوتیکها و مخمرهــا و “آنزیمها” دو بخش
کاربردی در صنعت غذا محســوب میشوند .به
همین دلیل ستاد توسعه زیستفناوری معاونت
علمی و فناوری ریاســت جمهوری این دو بخش
مهم را در قالب کارگروه ارتباط با صنایع غذایی و
در چارچوب اتصال کارخانجات تولید محصوالت
غذایی و دانشگاههای مرتبط پیگیری میکند.
قانعی تصریح کرد :ستاد توسعه زیستفناوری
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تالش
میکند با اجــرای برنامه بهبــود صنعت غذا به
وسیله روشهای زیستی حلقه اتصالی باشد میان
بخش خصوصی تولیدکننده محصوالت غذایی و
دانشگاهها تا از این طریق همه کارخانجات تولید
صنعت غذا در بخش تولید ،پسماند و بستهبندی
را به این زنجیره وارد کند.
دبیر ستاد توسعه زیستفناوری معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری خاطرنشان کرد :مطالعه
و بررسی صنعت و کارخانجات غذایی کشور را هم
به صورت جدی دنبال میکنیم تا بتوانیم با نگاهی
دقیق راهکارهای توسعه این صنعت را بیابیم.
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نایب رئیس شورای ملی
زعفران :زعفران ارزان شد/
صادرات زعفران تعریفی ندارد

عوامل افت تجارت پسته
ایران در بازارهای بین المللی
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با گذشت بیش از چهل سال رقابت ژئوپلتیک
بین ایران و آمریــکا که نزدیک بــود در ژانویه
گذشــته به یک جنگ تمــام عیــار بیانجامد،
کشــاورزان آمریکایــی به لطف سیاســت های
خصمانه کشورشــان در قبال ایــران و تغییرات
اقلیمی توانســته اند مقام نخست تولید پسته را
از ایران بگیرند.
بــه گزارش صنعــت غــذا و کشــاورزی
(اگروفودنیــوز) ،به نقل از بلومبرگ ،با گذشــت
بیش از چهل ســال رقابت ژئوپلیتیک بین ایران
و آمریکا که نزدیک بود در ژانویه گذشته به یک
جنگ تمام عیار بینجامد ،کشاورزان آمریکایی به
لطف سیاست های خصمانه کشورشان در قبال
ایران ،تغییرات اقلیمی و سیاست های نادرست
دولت ایران در زمینه مدیریت اقتصادی و منابع
آبی توانسته اند مقام نخست تولید کننده پسته
جهان را از این کشور بگیرند.
طی سال های  ۲۰۰۴تا  ۲۰۰۹میالدی ایران
به طور متوســط  ۴۰درصد پسته جهان را تولید
می کرد در حالی که ســهم آمریکا در این مدت
 ۳۳درصد بود .اما طی سال های  ۲۰۱۴تا ۲۰۱۹
این وضعیت وارونه شــد .در بازه زمانی اخیر ۴۷
درصد از سهم تولید جهانی پسته به آمریکا رسید
و سهم ایران به  ۲۷درصد کاهش یافت .در فصل
زراعی  ۲۰۱۸-۱۹ســهم ایران تــا  ۷درصد نیز
کاهش داشت.
به گفته پینو کالکاگنی ،معاون رئیس شــورای
بین المللی آجیل و خشــکبار و مدیر شــرکت
خشکبار بسانا گروپ ایتالیا« :عالقمندی به کشت
پسته در کشــورهای جدیدی نظیر گرجستان،
ازبکســتان و آذربایجان نیز افزایش یافته است.
ما در این کشــورها در حال اجــرای یک پروژه
هستیم ».کشورهای چین ،اسپانیا و استرالیا هم

در حال توسعه تولید پســته خود هستند .بسانا
گــروپ همچنین در حال توســعه مزارع جدید
پسته در کشورهای قزاقستان ،رومانی و اوکراین
است.
از نگاه ژئوپلیتیک یک توضیح برای افت جایگاه
ایران در تولید پســته جهان وجود دارد .مزارع
بزرگ پســته در کالیفرنیا کسب و کارهای چند
میلیــون دالری ای هســتند که البــی گرهای
قدرتمند آنها تمــام تالش خــود را برای وضع
محدودیت های بیشتر بر رقیب اصلی خود یعنی
ایران به کار می بندند .از ســال  ۱۹۷۹تاکنون
آمریکا سیاســت خــود را از ممنوعیت واردات
پسته ایرانی به وضع تعرفه های وارداتی تنبیهی
بیش از  ۲۴درصدی و مجددا ً ممنوعیت واردات
پسته ایران تغییر داده اســت .تعرفه های باال و
ممنوعیت واردات پســته ایران بــا تحریم های
اقتصادی گسترده تری که موجب محدود شدن
تأمین مالی پروژه ها در ایران شده همزمان گشته
است ،تفاوتی نمی کند که این سرمایه گذاری ها
در صنعت نفت ایران باشــد یا بخش کشاورزی
این کشور.
عالوه بــر تحریم ها و سیاســت های خصمانه
آمریکا تغییــرات اقلیمی نیز نقــش مهمی در
افت تولید پسته ایران داشته است .یکی از تجار
پسته ایرانی می گوید افت اخیر تولید پسته این
کشور عمدتاً ناشی از  ۴سال خشکسالی پیاپی در
اســتان های تولید کننده پسته بوده است .پس
از بارش های اخیر تولید پســته مجددا ً در حال
افزایش است ،اما محصول هنوز از استاندارد الزم
برخوردار نیســت و آینده نیز چندان قابل پیش
بینی نیست .به گفته محمد صالحی رئیس هیئت
مدیره اتحادیه پسته ایران« :زمستان ها دیگر به
اندازه کافی سرد نیست و تابستان ها نیز بیش از
حد گرم شده اســت… در این باره نمی توان کار
زیادی انجام داد».
افزایش تولید مزارع پســته همچنین نیازمند
سرمایه گذاری در تجهیزات مدرن آبیاری قطره
ای و مدیریت کارآمد منابع آبی پســته است .به
گفته کاوه مدنی ،معاون سابق وزیر محیط زیست
ایران ،بزرگترین مشکالت صنعت آب ایران ریشه
در مشکالت داخلی دارد .حدود  ۹۰درصد منابع
آبی ایران در بخش کشــاورزی مصرف می شود
که  ۵۲درصد آن از چاه هایی تأمین می شــود
که به بارش های فصلی متکی هستند ،در حالی
که میزان بارندگی در ایران رو به کاهش اســت.
در نتیجه کشــور  ۸۳میلیون نفــری ایران پس
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نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت :با توجه
به کاهش قدرت خرید ،قیمت زعفران نسبت به
ماههای قبل  ۳تا  ۴درصد کاهش یافته است.
غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران
در گفــت و گــو بــا خبرنگار صنعت،تجارت و
کشــاورزی گروه اقتصادی باشــگاه خبرنگاران
جوان ،از کاهــش قیمت طالی ســرخ در بازار
خبــر داد و گفت :هم اکنــون حداقل قیمت هر
کیلو زعفــران  ۶میلیون و  ۲۰۰هــزار تومان و
حداکثرقیمت آن  ۱۰میلیون و  ۵۰۰هزار تومان
است.وی افزود :با توجه به کاهش قدرت خرید و
مصرف زعفران در ســبد خانوار ناشی از شرایط
فعلی اقتصاد ،قیمت زعفران نسبت به دی ماه ۳
تا  ۴درصد کاهش یافته است.
میری درباره آینده بــازار زعفران گفت :اگرچه
شرایط کشور به گونهای اســت که امکان پیش
بینی قیمت وجود ندارد ،امــا میزان تقاضا برای
خرید زعفران در بازارهای داخلی و صادراتی در
حدی نیست که منجر به افزایش قیمت شود.
نایب رئیس شــورای ملی زعفران با اشــاره به
اینکه صادرات زعفران تعریفی ندارد ،بیان کرد :در
حال حاضر صادرات زعفران به کشورهای چین،
هنگ کنگ و ویتنام به سبب شیوع بیماری کرونا
کاهش یافته است که با رفع این چالش هم طبق
روال همه ســاله میزان صادرات در اسفند روبه
کاهش است.
میری در پایان درباره آخرین وضعیت صادرات
زعفران تصریح کــرد :بنابر آمار  ۱۰ماهه گمرک
میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳
درصد کاهش یافته است که بنابر روال همه ساله،
صادرات این محصول طی ماههای بهمن و اسفند
کاهشی خواهد بود.
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ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

از کشــور  ۱٫۴میلیارد نفری هند مقام دوم را از
نظر تحلیل بردن منابع آبی زیرزمینی در بخش
کشــاورزی و صنعت دارد .این بدان معناست که
بدون یک تغییر رویکرد اساسی دشوار می توان
شاهد دگرگونی این وضعیت بود.

واردات  ۱.۴میلیون تن برنج
در  ۱۱ماهه امسال ؛ چرا
واردکنندگانبرنجبایدمابهالتفاوت
بدهند؟

گمرک ایران ضمن ارائه آخرین وضعیت واردات
و ترخیص  ۱.۴میلیون تن برنج در  ۱۱ماهه سال
 ،98دربــاره دلیل دریافــت مابهالتفاوت  ۵۰۰تا
 ۱۰۰۰تومانی در هر کیلوگــرم واردات از هند و
پاکستان توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایســنا ،واردات برنج در سال جاری
در مقاطعی در نوســان بود و با ممنوعیت مواجه
شد ،اما سرانجام در ماههای اخیر به روال عادی
برگشت.
ایــن در حالی اســت که در جریــان ترخیص
برنجهــای وارداتی ،دســتورالعملی در جلســه
ســتاد تنظیم بازار صادر شــد که براســاس آن
واردکنندگان موظف به پرداخت مابهالتفاوت به
دلیل کاهش قیمت در کشورهای مبدأ شدهاند.
بررسی آخرین وضعیت واردات برنج و ترخیص
آن و همچنیــن ماجرای پرداخــت مابهالتفاوت
موضوعی اســت کــه پیگیــری آن از گمرک با
توضیحاتی از سوی سخنگوی این سازمان همراه
بوده است.
 ۱۰۸هزار تن برنج در جریان ترخیص
طبق این گــزارش ،تا  ۲۶بهمنماه ســال 98
حدود یک میلیــون و  ۴۷۳هزار تــن برنج وارد
شده است که نســبت به مدت مشابه سال  97از
نظر وزنی هشت درصد و ارزش  ۹.۵درصد رشد
داشته است ،در  ۱۱ماهه اول سال  97یک میلیون
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و  ۳۶۳تن برنج وارد شده بود.
همچنین در حال حاضر حدود  ۱۰۸هزار و ۶۸۷
تن در حال انجام فرآیند گمرکی برای ترخیص
هستند.
چرا باید واردکنندگان مابه التفاوت
بدهند؟
اما اینکه چه اتفاقی افتــاده که واردکنندگان
برنج مکلف به پرداخــت مابهالتفاوت بین ۵۰۰
تا  ۱۰۰۰تومانی برای ترخیص شدهاند به تغییر
قیمــت در زمان خریــد با زمان ثبت ســفارش
برمیگردد.
ماجــرا از ایــن قرار اســت کــه زمانــی که
واردکنندگان برای ثبت سفارش برنج اقدام کرده
بودند قیمتی که درج کردهاند کــه با زمانی که
برای خرید ورود کردهاند تفاوت دارد به این دلیل
که قیمت برنج درهند و پاکستان در زمان خرید
کاهش پیدا کرده اســت .از اینرو اسناد واردات
نیز باید براساس این قیمت پایینتر تنظیم شود.
با توجه به تغییر رخ داده در جلسه هفتم ستاد
تنظیم بازار برای حمایت از مصرف کننده و تولید
داخل و کنترل منابع ارزی ،قرار براین میشــود
که برنجهایــی که از  ۱۷دیماه وارد میشــود،
مابهالتفاوت ایجاد شده را بپردازند؛ به طوری که
اگر قیمت خرید آنها مساوی و یا کمتر از نرخهای
مندرج در جداول مربوطه ر باشــد مشمول این
مابهالتفاوت میشود ،که برای برنجهای پاکستانی
مابهالتفاوت  ۵۰۰تومان و برای برنجهای هندی
 ۱۰۰۰تومان تعیین شده است.
طبق شاخص قیمت تعیین شــده ،برای برنج
سوپر باســماتی پاکســتانی  ۱۱۵۰دالر در هر
تن ،برنج ســفید پاکســتانی  ۱۱۰۰دالر در تن،
برنــج  ۱۸۶۲۰پاکســتان  ۷۲۰دالر در هر تن،
نرخ تعیین شــده واگر قیمت پایینتر باشد باید
مابهالتفــاوت ریالی برای هر کیلــو  ۵۰۰تومانی
پرداخت شود.
اما برای برنج هندی برنج  ۱۱۲۱سیال  ۶۸هزار و
 ۵۰۰روپیه در هر تن ،برنج  ۱۵۰۹سیال حدود ۶۴
هزار روپیه در هر تن و برنج  ۱۱۲۱سفید هندی
 ۷۵هزار روپیه در هر تن شــاخص قیمت تعیین
Foodتومان در
۱۰۰۰
شــده که مابهالتفاوت ریالی آن
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هر کیلو است.
ترخیص منوط به صدور تائیدیه سازمان
حمایت
طبق گفته لطیفی-سخنگوی گمرک ایران-در
راستای اجرای این دستورالعمل بانک مرکزی به
عنوان تامینکننده ارز کاالهای اساســی ،تامین

ارز برنج را نیز طبق نظر کمیته ستاد تنظیم بازار
تامین خواهد کرد.
سازمان حمایت هم مکلف است به ازای هر کیلو
برنج هندی و پاکســتانی براساس جداول عیین
شده شاخص قیمت ،مابهالتفاوت ریالی را محاسبه
و صدورتاییدیه سیســتمی را منوط به پرداخت
واریز مابهالتفاوت به خزانه کل انجام دهد.
بر این اساس گمرک مکلف است ترخیص انواع
برنج هندی و پاکستانی از  ۱۷دیماه به بعد اگر
ارزش مندرج در ثبت ســفارش آنها مســاوی یا
کمتر از اعداد تعیین شــده باشد را منوط به اخذ
سیستمی نظر ســازمان حمایت مبنی بر تایید
پرداخت مبلغ انجام دهد.
اما در رابطه با مــدت پرداخت مابهالتفاوت نیز
سازمان حمایت میتواند به شرط دریافت تضامین
معتبر می تواند حداکثر سه ماه را برای ترخیص
برنج تعیین کند.
گفتنی اســت که برنج جزو کاالهای اساســی
طبقه بندی شــده و در حال حاضر واردات آن بر
اساس ارز  ۴۲۰۰تومانی انجام میشود.

رئیس سازمان توسعه
تجارت :صادرات خرما مشمول
عوارض صادراتی می شود

زادبوم گفــت :صــادرات خرمــا از تاریخ ۱۵
فروردین تا  ۳۱اردیبهشــت ســال  ۹۹مشمول
عوارض صادراتی است.
حمید زادبوم رئیس ســازمان توســعه تجارت
در گفتوگــو بــا خبرنگار صنعت،تجــارت و
کشــاورزی گروه اقتصادی باشــگاه خبرنگاران
جوان ،با اشاره به ممنوعیت صادرات خرما ،گفت:
اصوال معتقد هستیم در شرایطی که «رونق تولید»
شعار مقام معظم رهبری اســت ،رونق صادرات
هم باید داشته باشــیم بنابراین توجه به صادرات
غیرنفتی یکی از توجهاتی اســت که مورد توافق
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رئیس سازمان توســعه تجارت گفت :به دلیل
اینکه کارگروه تخصصی در گمرک مستقر است
کاالهــای صادراتی را بررســی میکنند به طور
مثــال کاالی گوجه فرنگی را بررســی میکنند
که چه ارزشی دارد .در  ۲ســال گذشت قیمت
گوجه فرنگی افزایــش یافت ،در حالی که اکنون
کاهش یافته است که این تفاوت قیمت در گمرک
بررسی میشود از این رو در صادرات نیز تأثیرگذار
خواهد بود.
زادبوم تشریح کرد :به طور متوسط از فروردین
 ۹۷تــا امــروز  ۳۰درصد قیمت پایــه کاالهای
صادراتی کاهش یافته اســت .اکنون بیش از ۷۰
درصد ارز کاالهای صادراتی بازگشته است.
رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص دپوی
خودروهای وارداتی ،گفــت :موضوع واردات در
دستور کار سازمان توسعه تجارت نیست و تصمیم
گیری در این خصــوص نمیگیریم .اکنون هیچ
تصمیمی برای اینکه بیشتر از این مقدار واردات
داشته باشیم نداریم.
او درباره پیش بینی تراز تجاری تا پایان سال،
گفت :تا پایان سال اگر این روند را داشته باشیم
هیچ کاهش صادراتی نخواهیم داشت که این به
نوعی موفقیت خواهد بود.

رییس کانون هماهنگــی دانش ،صنعت و بازار
زنجیره گندم ،آرد و نان از تاسیس مرکز نوآوری
صنایع غذایی خبر داد.
به گزارش ایسنا ،علیرضا کریمی وثیق درباره
ایجاد “مرکــز نوآوری صنعت غــذا” ،گفت :این
مرکز نوآوری توســط کانــون هماهنگی دانش،
صنعت و بــازار زنجیــره گنــدم ،آرد و نان و بر
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مرکز نوآوری صنایع غذایی
تاسیسمیشود/تشکیل
آکادمی ملی نان در منطقه جنوب
شهر تهران

اســاس تفاهمنامه مشــترک معاونــت علمی و
فناوری ریاست جمهوری و شرکت غله و خدمات
بازرگانی منطقه به زودی تاسیس خواهد شد.
وی در ادامه گفت :ایجاد بســتر مناسب برای
رشــد فعالیتهای اســتارتاپها و شرکتهای
دانش بنیان فعــال در حوزه صنایــع غذایی از
ماموریتهای مهم این کانون اســت که در این
راســتا تا کنون  ۲مرکز نوآوری با مســاعدت و
راهبری این کانون در انستیتو تحقیقات تغذیهای
و شرکت غله و خدمات بازرگانی ایجاد شده است.
نفوذ فناوری در صنعت
رییس کانون هماهنگــی دانش ،صنعت و بازار
زنجیره گندم ،آرد و نان در ادامه اظهار کرد :این
کانون جزو اولین کانونهــای هماهنگی دانش،
صنعــت و بــازار مصــوب در دوره دوم فعالیت
کانونها و بر اساس اساســنامه جدید است که
توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
با هدف افزایش و نفوذ فنــاوری در این صنعت
تاسیس شده است.
وی در ادامه با اشاره به حجم باالی دور ریز نان
در کشور ،گفت :ساماندهی بحث نان در کشور،
مستلزم این مسئله اســت که فرهنگسازی از
درون خانهها آغاز شود و بر این اساس ،جلساتی با
وزیر آموزش و پرورش برگزار شد تا فرهنگسازی
در الیههــای دانشآموزی بــرای اصالح الگوی
فرهنگ تولید و مصرف نان انجام شود.
تشکیل آکادمی ملی نان در منطقه
جنوب شهر تهران
وی همچنین تشــکیل آکادمی ملــی نان در
منطقه جنوب شهر تهران را از برنامههای آتی آن
کانون برشمرد.
بر اســاس اعالم معاونــت علمــی و فناوری
ریاستجمهوری ،افزایش همگرایی و همافزایی
بین عناصر تأثیرگذار بخشهای دانش ،صنعت و
بازار ،ارتقاء تعامل میان نهادهای عرضه و تقاضای
فناوری ،شناســایی چالشها ،تدوین راهکارها
و ارائه پیشــنهاد برای رفع موانع توسعه صنعت
و بازار با هدف توســعه محصوالت دانشبنیان،
کمک به ایجاد مزیــت رقابتی مبتنی بر فناوری
و نوآوری در سطح بنگاههای تولیدی و خدماتی
و بهبود فضای کســبوکار کشــور متناسب با
زمینه تخصصی فعالیــت کانون ،از اهداف اصلی
معاونت علمی و فناوری در شکلدهی کانونهای
هماهنگی دانش ،صنعت و بازار است.
در این راستا تا کنون تاســیس  ۱۴کانون در
کمیسیون کانونها تصویب شده است.
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مسئولین ذیربط است.
او با بیان اینکه رویکردمان حمایت از صادرات
اســت و زیرســاخت ها را در این راستا اصالح
خواهیم کرد ،بیان کرد :در مورد کاالهایی که نیاز
اصلی مردم است معتقد هستیم باید تنظیم بازار
داخل را مورد توجه داشته باشیم .در کشورمان
محدودیتی برای صادرات نداریم که تنها برخی
از آن محدودیتها مربوط به صنایع غذایی است
که ممکن اســت مورد نیاز مردم باشد البته که
صادرات مواد غذایی هم محدودیتی ندارند.
رئیس سازمان توسعه تجارت تشریح کرد :به
دلیل اینکه خرما یک محصول استراتژیک است
باید بازار آن را کنترل کرد و ممکن است عوارض
صادراتی برای آن ایجاد شــود ،اما اگر قرار باشد
محدودیت ایجاد شود از قبل آن را اعالم میکنیم
تا عوارض صادراتی برای آن بگذاریم.
صادرات خرما از  ۱۵فروردین تا ۳۱
اردیبهشت  ۹۹مشمول عوارض صادراتی
زادبوم با بیــان اینکه صــادرات خرما از تاریخ
 ۱۵فروردین تا  ۳۱اردیبهشت سال  ۹۹مشمول
عوارض صادراتی اســت و نرخ عوارض آن نیز در
آینــده نزدیک اعالم خواهد شــد ،گفت :عواض
صادراتی برای خرما یک توافقی است که ممکن
است اعمال نشود .در شرایط تحریمی کشورمان
باید حواسمان باشــد بازارمان اولویت دارد ،اگر
اولویت اول مان را خــوب انجام دهیم میتوانیم
صادرات هم داشته باشیم.
رئیس سازمان توســعه تجارت با اشاره به رفع
مشــکل صادر کنندگان ،گفت :سازمان توسعه
تجارت اکنون توجهی به صادرات دارد تا مشکالت
صادر کنندگان رفع شــود لذا هر هفته کارگروه
صادرات توســعه را برگذار می کنیــم تا بتوان
مشکالت صادرات را رفع کرد .در هر جلسه بین ۵
تا  ۶دستورالعمل را اجرایی میکنیم تا مشکالت
صادرات رفع شود .باید یک تعامل سیستماتیک
با مرکز توسعه تجارت الکترونیک داشته باشیم
لذا هر گونه تغییر سرویس به صورت آنالین انجام
میشود.
او با بیان اینکه اکنون  ۲۰درصد رشد وزنی در
صادرات داشــته ایم ،گفت :صادرات غیرنفتی ما
امســال حدود  ۱۱۵میلیون تن رسیده است در
حالی که در سال گذشــته  ۹۵میلیون تن بوده
که  ۲۱درصد افزایش وزنی داشــته است؛ از نظر
عددی هم صــادرات  ۳۵میلیارد و  ۵۰۰میلیون
تن شده که اگر  ۳۰درصد قیمت پایه صادراتی را
نداشتیم به باالی  ۴۰میلیارد میرسید.
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روغن در حالی در رســانهها تبلیغ میشــود که
برای سالمتی مردم مضر اســت اما در خصوص
شــیر و تخممرغ چنین تبلیغاتــی نداریم که به
خاطر ضعــف اجرایی و عدم توجــه اتحادیهها و
بخشهای تولیدی است و باید در این راستا عزم
جدی صورت گیرد.

انتقاد وزارت جهاد از تبلیغ
گسترده روغن در رسانهها

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت :در رسانهها
برای محصول مضری مانند روغن وارداتی تبلیغ
میشود امابرای محصوالتی مانند شیر و تخم مرغ
این تبلیغات انجام نمیشود.
بــه گزارش صنعــت غــذا و کشــاورزی
(اگروفودنیوز) ،به نقل از وزارت جهاد کشاورزی،
مرتضی رضایی اظهار کرد :نحوه بســته بندی با
فرهنگ عامه مصرفکننــدگان ارتباط دارد و در
تدوین این ســند باید تمام ارکانی که مرتبط با
موضوع هستند ،مشارکت میکنند.
وی افــزود :در خصوص تخم مــرغ ،باید تولید
کننــدگان آن در تمام ردههای زنجیــره اعم از
شرکتهای بسته بندی ،پخش و بازارهای مصرف
از اقدامات انجام شده مطلع شوند تا درک کاملی
از نحوه بسته بندی وجود داشته باشد.
رضایی تاکید کــرد :اقدامات مرتبط با فرهنگ
عامه دقیق ،ظریف و ســخت اســت و به راحتی
انجام نخواهد شد ،بنابراین تدوین این سند قدم
اول محسوب میشود.
معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت جهاد
کشاورزی خاطرنشان کرد :ســندهای بسیاری
امضا و رونمایی شــده که یا پیادهسازی نشده و
یا مورد اقبال قرار نگرفته اســت به همین دلیل
خواهشــمندیم به این رونماییهــا اکتفا نکرده
و الزم اســت کارهای اجرایی با جدیت بیشــتر
پیگیری شود.
رضایی با اشــاره بــه اینکه تخم مــرغ غذای
سودمندی است ،تصریح کرد :با وجود تمام این
خواص ،سرانه مصرف هنوز به حد انتظار نرسیده
که دلیل آن عدم فرهنگسازی درست است.
معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت جهاد
کشــاورزی با تاکید بر اینکه روغــن وارداتی هر
روز در رسانهها تبلیغ میشــود ،اذعان کرد :این
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افزایش قیمت زعفران ایران
به بیش از  ۱۰۰۰دالر /تهدید
شهرت محصول ایرانی با رونق قاچاق

عضو شورای ملی زعفران ایران از افزایش قیمت
هر کیلوگرم زعفران ایرانی در بازار جهانی به باالی
یک هزار دالر خبر داد.
علی حســینی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با
بیان اینکه رشد صادرات زعفران به اندازه برآورد
ما برای سالجاری نیست ،اظهار کرد :اولین آمارها
نشان میدهد که میزان صادرات در  ۱۰ماهه سال
 98تقریبا مطابق با مدت مشابه سال  97است.
وی میزان صادرات در  ۱۰ماهه سال  97را بیش
از  ۱۰۰تن اعالم کرد.
حسینی با تاکید بر اینکه انتظار میرود بهرغم
بدون تغییــر ماندن حجم صادراتــی ارزش آن
افزایش داشته باشــد ،افزود :قیمت هر کیلوگرم
زعفران ایران در بــازار جهانی به بیش از ۱۰۰۰
دالر افزایش یافته است.وی اضافه کرد :اگر قیمت
عنوان شده حفظ شــود تا پایان سال  98ارزش
صادراتی زعفران کشور نسبت به سال  97بیشتر
خواهد شد.حسینی نســبت به افزایش فعالیت
Foodاین امر را
کرد و
قاچاقچیان زعفران ابراز نگرانی
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یکی از موانع افزایش ارزش صادراتی زعفران برای
سال جاری دانست.
وی گفت :قاچاقچیان ،زعفران ایرانی را با قیمت
 ۶۰۰تــا  ۷۰۰دالر عرضه میکنــد که میتواند
موجب کاهش قیمت جهانی زعفران ایرانی شود.
حسینی آســیب به شــهرت محصول ایرانی

در بازار جهانی و رشــد نامناســب صــادرات به
رغم افزایــش تولید را نیز از نتایــج رونق قاچاق
عنوان کرد .به گفته این فعال اقتصادی؛ زعفرانی
که توســط قاچاقچیان عرضه میشــود کیفیت
نامناســبی داشــته که موجب تخریب شهرت
محصول ایرانی میشود.
وی میزان تولید زعفران در سالجاری براساس
اعالم وزارت جهاد کشــاورزی را  ۴۰۴تن اعالم
کرد.حســینی تاکید کرد :هر چند افزایش ۴۰۴
تنی زعفران خبر خوبی است ،اما به نسبت سطح
زیر کشت  ۱۱۰هزار هکتاری آن عملکرد مناسبی
ندارد.عضو شورای ملی زعفران ایران با تاکید بر
اینکه متوسط عمکلرد تولید زعفران در کشور ۳٫۵
تن در هر هکتار است ،اظهار کرد :این رقم بسیار
پایین بوده و نشان از بهرهوری پایین منابع تولید
و هدر رفت آنها دارد.حسینی قیمت هر کیلوگرم
زعفران در بازار داخلی را  ۶میلیون و  ۵۰۰تا ۱۰
میلیون  ۵۰۰هزار تومان عنوان کرد.

رئیس کنفدراسیون صادرات
در نشست کمیسیون توسعه
صادرات غیرنفتی اتاق ایران:
صادرکنندگاننیازمندتسهیلگری
هستند نه بسته حمایتی و مشوق

محمد الهوتی ،رئیس کنفدراســیون صادرات
ایران تاکید میکند در شرایط فعلی آنچه میتواند
برای صادرکنندگان مؤثر باشد ،تسهیلگری در
این حوزه است نه تدوین بستههای حمایتی که
ضمانت اجرایی ندارند.
تازهترین نشست کمیســیون توسعه صادرات
غیرنفتی اتاق ایران روز گذشته با حضور محمود
بازاری ،مدیرکل دفتر توســعه صــادرات بخش
کشاورزی در سازمان توسعه تجارت برگزار شد.
بازاری در این نشســت ضمن ارائه آمار و ارقام از
وضعیت صادرات کشاورزی در ده ماهه اخیر سال
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درروند توزیع یا کمبود برخی اقالم هستیم ،دولت
سریعاً وارد عمل میشــود و در این میان شاهد
برخی تصمیمگیریها هستیم که هیچ توجیهی
برای صــادرات ندارند که نمونــه اخیر آن را هم
در تصمیم برای وضع عوارض صادراتی شــاهد
هستیم.
رئیس کنفدراسیون صادرات همچنین به انتقاد
از نحــوه تخصیص منابعی پرداخت که به اســم
حمایت از تولید صورت میگیرد اما عم ً
ال به نفع
درآمدهای دولتی است.او با اشاره به وضع عوارض
صادراتی افــزود :از زمانی کــه اختیارات وزارت
جهاد کشــاورزی به وزارت صنعت واگذارشــده
شــاهد برخی مشــکالت بــرای صادرکنندگان
هســتیم که در همین زمینه فقــط خود وزارت
صنعت باید پاســخگو باشــد.الهوتی شلختگی
در تصمیمگیریهــا را یکی دیگــر از معضالت
صادرکننــدگان دانســت و خاطرنشــان کرد:
متأسفانه شعارهایی که برای حمایت از صادرات
گفته میشــود در عمل هیچگاه اجرا نمیشود؛
این در حالی اســت که صادرکننــدگان بهجای
هرگونه تدوین مشوقها و بستههای حمایتی که
اجرایی نمیشوند ،نیازمند تسهیلگری هستند.
به خصوص در شــرایطی که تاکیــد بر ارزآوری
در شــرایط جنگ اقتصادی میشــود.در ادامه
این نشســت توضیحاتی در رابطه با نمایشگاه «
اینترپک  ۲۰۲۰آلمان» و « اپلیکیشن راهنمای
تجارت» ارایه شد.
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نــادر خــدادادی در گفــت و گــو بــا ایرنا
در بوشــهر افزود :در ســال  ۱۶۵ ،98هزار تن
خرما از کشور صادر شــد که این میزان در سال
 ۲۸۰ ،97هزار تن بودهاست.
وی بیان کرد :دلیل اصلی این کاهش افزایش
قیمت داخلی خرما است که سال  97نرخ پایه در
ابتدای فصل برداشت در اثر نوسان نرخ ارز  ۶۰تا
 ۷۰هزار ریال بسته شده بود اما این نرخ سال 98
به  ۱۱۰تا  ۱۲۰هزار ریال افزایش پیدا کرد.
خدادادی ادامه داد :ســال  97در ابتدای فصل
برداشــت خرما نرخ دالر  ۱۵۰هزار ریال و سال
 98نیز در آغاز فصل برداشــت ایــن نرخ حدود
 ۱۱۰هزار ریال بود کــه این کاهش نرخ در بازار
صادراتی خرما کاهش منفی برجای گذاشــت.
مســئول کمیته صادرات انجمــن ملی خرمای
ایران اظهارداشت :مقدار زیادی از خرمای ایران
اکنون در انبارها باقی مانده به نحوی که  ۵۰تا ۶۰
درصد تولید استانهای خرماخیر در سردخانهها و
انبارها نگهداری میشود.وی بیان کرد :در استان
بوشهر به تنهایی  ۶۰هزار تن خرمای نخلداران
در انبارها است که پیش بینی میشود در صورت
وضع نشدن موانع صادراتی از سوی دولت تا پیش
از ماه رمضان به فروش برسد.
خدادادی گفت :مابقی نیز امیدواریم با جهش
صادرات به بــازار مصرف عرضه شــود و بزرگ
ترین مشــکل کنونی نگرانی دولت نســبت به
افزایــش داخلی قیمت خرما اســت که تصمیم
دارد تا از  ۱۵فروردین تا پایان اردیبهشت تعرفه
صادراتی برای خرما وضع کند.رئیس ســازمان
جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت :ساالنه بیش
از  ۱۶۵هزار تن خرما در بوشهر تولید میشود که
این محصول نقشی بسیار مهم و موثر در اشتغال
و معیشت کشاورزان و باغداران دارد.محمدتقی
منوچهری افزود :در این ارتباط فعالیتهایی نیز
در حوزه صنایع تبدیلی ،بسته بندی و نگهداری
صورت گرفته اســت طوریکه اکنون  ۱۱۷واحد
ســردخانهای نگهداری خرما با ظرفیت  ۹۵هزار
تن در استان بوشــهر وجود دارد که  ۱۸هزار تن
آن در سال گذشته راهاندازی ایجاد شدهاست.
وی ادامه داد :تولید خرما سال  98خوب بود و
 ۱۶۵هزار و تن خرما تولید شــد که  ۶۰هزار تن
خارک و رطب ،و بقیه خرما بود.
َ
طبق برنامه ششــم توسعه باید ســاالنه پنج
میلیارد دالر محصوالت کشاورزی از کشور صادر
شود که ســهم خرما  ۵۰۰میلیون دالر است و
پارسال  ۴۰۰میلیون دالر خرما صادر شد.

افزایش قیمت داخلی،
صادرات خرمای ایران را ۸۰
درصد کاهش داد

مســئول کمیته صادرات انجمن ملی خرمای
ایران گفت :در ســال  98به علت افزایش قیمت
محصول خرما در کشــور میزان صادرات آن در
مقایسه با سال  ۸۰ ، 97درصد کاهش یافتهاست.
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 ،۹۸چشــمانداز صادرات این بخش را برای سال
 ۹۹تشریح کرد.
اعضای کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق
ایران نیز خواستار تسهیلگری در حوزه صادرات و
رفع محدودیتها شدند .همچنین در این نشست
به مهمترین موانع توســعه صادرات محصوالت
ایرانی در بازارهای جهانی اشاره شد.
در همین زمینه ،جمشید نفر رئیس کمیسیون
توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران« ،بستهبندی»
بهخصــوص در بخش محصوالت کشــاورزی را
اصلیترین مانــع موفقیت صادرات در کشــور
معرفی کرد .او در حضور معاون رئیس ســازمان
توسعه تجارت ابراز امیدواری کرد که با توجه به
پیگیریهای صورت گرفته و قولهای داده شده
برای عدم ممنوعیت صادرات کاالهای مختلف،
هرچه سریعتر این محدودیتها برطرف شود.
کاهش صادرات محصوالت کشاورزی در ده
ماهه سال ۹۸
در ادامه این نشســت ،محمود بازاری مدیرکل
دفتر توسعه صادرات بخش کشاورزی در سازمان
توسعه تجارت آمار صادرات محصوالت کشاورزی
و صنایع غذایی را در ده ماهه امسال در مقایسه با
مدت مشابه سال قبل ارائه داد.
به گفته او ،در دوره مذکور صادرات محصوالت
کشاورزی و صنایع غذایی به لحاظ وزنی  ۴درصد
و ازنظر ارزشی ۱۲ ،درصد کاهش داشتهاند که با
توجه به جهش ارزی پیش آمده از سال گذشته،
آمار ثبت شده غیرقابل انتظار است.
بازاری یکی نبودن سیاستهای وزارتخانههای
مختلف با سیاستهای کالن را یکی از مهمترین
عدم توفیق صــادرات و رقایت کاالهای ایران در
بازارهــای بینالمللی عنوان کــرد .او در همین
راستا وضع عوارض صادراتی را از جنس همین
ناهماهنگیها دانست.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات بخش کشاورزی
در سازمان توســعه تجارت ضمن تشریح بسته
حمایتی از صادرکنندگان در سال  ،۹۸اعالم کرد
که اعتبار این صندوق تا پایان شهریورماه سال ۹۹
به متقاضیان تخصیص مییابد.
صادرات؛ نیازمند حمایت همه جانبه دولت
محمد الهوتی رئیس کنفدراســیون صادرات
با تأکید بر ضرورت حمایــت دولت از صادرات و
صادرکنندگان تأکید کرد :مدیریت و برنامهریزی
دولت باید به نحوی انجــام گیرد که تنظیم بازار
در شرایط خاص دچار مشکل و در صادرات وقفه
ایجاد نشود؛ اما متأسفانه هر زمان که شاهد اخالل
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شخصیت سال صنعت غذا
در سال  1398انتخاب شد

همانطور که خوانندگان عزیز و محترم ماهنامه صنعت غذا استحضار دارند سال  89آقای غالمعلی سلیمانی بنیانگذار گروه صنایع غذایی کاله،
سال  90آقای مرتضی سلطانی بنیانگذار گروه صنعتی زر ،سال  91آقای فردین عالیزاد رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی عالیفرد (سن ایچ)  ،سال
 92آقای احمد فتح الهی بنیانگذار شرکت سبزی ایران (سبزان)  ،ســال  93آقای احمد صادقیان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تک
ماکارون و دراژه ،سال  94آقای دکتر مهدی کریمی تفرشی مدیر عامل شرکت گلها ،سال  95آقای مهندس علی شریعتی مقدم مدیر عالی گروه
بین الملل نوین زعفران ،سال  96آقای مهندس بزرگمهر دادگر مدیر عامل شرکت دوشه آمل (هراز) و سال  97آقای صمد رسولوی بنیس مدیر
عامل شرکت درنا بر اساس انتخاب شما شخصیت برتر سالهای  89تا  97معرفی شدند .امسال نیز با بررسی فرمهای پرشده شخصیت سال صنعت
غذا و شمردن آراء ،شخصیت صنعت غذا انتخاب و سپس این انتخاب توسط شورای سیاستگذاری نشریه مورد تائید قرار گرفت.
نشریه صنعت غذا به نوبه خود از طرف تمامی خوانندگان این ماهنامه به جناب آقای مهندس عبداهلل قدوسی تبریک گفته و سالی پر بار برای
ایشان آرزومندیم .به جهت این انتخاب ،نشریه صنعت غذا چکیده ای از فعالیت ها و زندگی این صنعتگر موفق و همچنین مصاحبه کوتاهی که با
ایشان صورت گرفته است را به نظر شما خوانندگان محترم می رساند.
از شماره آینده یک صفحه اختصاص به نظرات شما خدمتگزاران صنایع غذایی ایران اعم از مسئولین دولتی ،مدیران صنعت غذا ،اساتید دانشگاه
در مورد شخصیت صنعت غذای سال  98دارد.
Food Industry Magazine
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توگوی ماهنامه صنعت غذا با
گف 

مهندس عبدالله قدوسی

شخصیت سال صنعت غذا
و مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)
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مدتی است که سکان شرکت صنایع شیر ایران
بزرگترین مجموعه لبنی کشور با 17کارخانه تولیدی
و  5شرکت در حوزه بازاریابی و فروش و در مجموع
با  30شرکت تحت پوشش به دست یکی از فرزندان
صنعت قرار گرفته است .فردی که سال ها دراین
مجموعه از پایین ترین ســطح کار خود را شروع
و اکنون مدیریت گروه کارخانجات پگاه را بعهده
دارد .عبداهلل قدوســی متولد اول خرداد  1346و
اهل آزاد شهر استان گلســتان است .وی پس از
اتمام تحصیالت دبیرستان  ،راهی کرج دانشکده
کشاورزی شد و لیســانس خود را در رشته علوم
و صنایع غذایی در سال  1373اخذ نمود .او که از
هوش و توانائی باالئی برخوردار بود ،توانســت در
آزمون های ورودی صنایع شــیر ایران با موفقیت
قبول شــود و کار خود را در شرکت پگاه لرستان
از شهریور همان ســال آغاز و موفق گردید پست
مدیریت تولید را به زودی از آن خود کند .قدوسی
تا اسفند سال  1377در لرستان انجام وظیفه کرد و
بخاطر توانائی هایش تا تیرماه  1384معاونت بهره
برداری پگاه گلستان بود .وی سپس راهی پایتخت
و مرکز کشور شد و در اولین کارخانه لبنیات کشور،
مدیریت کارخانه شهید صائمی شرکت پگاه تهران
را بعهده گرفت .مهندس قدوسی در کنار کار موفق
گردید فوق لیســانس مدیریت اجرایی را در سال
 1387از ســازمان مدیریت صنعتی کسب نماید.
وی از شهریور  1390الی شهریور  1392مدیر عامل
شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان شد .سپس

از شهریور  1392الی تیرماه  1396مدیریت عاملی
شرکت پگاه گلپایگان را بعهده گرفت و با توجه به
تخصص و تجارب خود ،اقدامات بسیار گسترده ای
در حوزه تنوع و افزایش تولید را به کار بست و موجب
شد بعنوان مدیر برتر صنایع شیر انتخاب و شرکت
پگاه گلپایگان نیز رتبه اول را در بین سایر شرکت ها
کسب کند .پس از این موفقیت به عنوان مدیر عامل
شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان یکی از شرکت
های مهم بورسی پگاه انتخاب شد و با توجه به توان
مدیریتی خود عالوه بر افزایش فروش و سود مناسب
در این شــرکت ،در حوزه های صادرات و کیفیت
نیز از سوی وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد
عنوان شرکت برتر ملی را از آن خود کند .مهندس
قدوسی با این کوله بار تجربه و کسب موفقیت های
قابل توجه  ،توانست اعتماد وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی جناب دکتر شریعتمداری و مدیران مرتبط
در صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه
گذاری صبا جهاد را به خــود جلب کند و هدایت
شرکت صنایع شــیر ایران را در یکی از پر التهاب
ترین زمان های ممکن به دست گیرد و از مرداد ماه
 98منشا تحوالت بزگی در این مجموعه عظیم شود.
عبداهلل قدوسی طی شش ماه گذشته ( شهریور الی
اسفند  ) 98به همراه سایر مدیران خود و با برنامه
ریزی و پشتکار توانستند بیشترین حجم صادرات
محصوالت لبنی در  10ماهه  98را از آن پگاه کنند و
علوه بر رشد شاخص های فروش و مالی ،در کیفیت و
تولید موفقیت های بزرگ ملی بدست آورند.
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لطفا توضیح مختصــری در خصوص تعداد
شرکتهای تحت پوشش پگاه و میزان ورودی شیر
خام و سبد محصوالت آن بفرمایید.
تعداد شــرکت های تولیدی محصوالت لبنی 17
شرکت می باشد با میزان شیر خام ورودی کلیه شرکت
ها در حدود  3500تن در روز و سبد محصوالت شامل
شیر پاستوریزه در ظروف بسته بندی مختلف ،شیر
استریل در حجم های مختلف ،انواع شیر های استریل
طعم دار ،انواع خامه پاستوریزه و استریل ،انواع ماست
در حجم های مختلف؛ شیر خشک ،پودر  ، MPCانواع
پودر های فوری از قبیل شیر قهوه؛ شیر زعفران؛ شیر
کاکائو ،انواع کشک؛ انواع دوغ با طعم ها و حجمهای
بسته بندی متفاوت است.
همچنین شرکت صنایع شیر ایران دارای  5مجتمع
کشت و صنعت و دامپروری می باشد که بخشی از شیر
خام مورد نیاز از طریق این شرکتها تامین می شود .و
نیز شرکت صنایع بسته بندی ،ظروف مورد نیاز شرکت
های تولیدی را تامین می نماید .و یکی دیگر از شرکت
های تابعه ،شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران می باشد
که مسئولیت صادرات و واردات بخشی از نیازمندی
های شرکت صنایع شیر ایران را تامین می نماید.
برنامه شرکت صنایع شــیر برای صادرات
محصوالت لبنی به سایر کشورها چیست ؟
برنامه صنایع شیر ایران درحوزه صادرات ارزیابی و
شناخت نیازهای بازار های هدف در منطقه و حوزه
کشورهای اوراســیا با محصوالتی از قبیل خامه فریز
شده ،محصوالت اســتریل در انواع مختلف ،معرفی
میدانی محصوالت در کشــورهای منطقه ،توســعه
فرموالســیون محصوالت هدف صادرات بر اســاس
نیازمندی کشــور های مقصد ،از جمله اهداف مورد
طراحی آتی صنایع شیر ایران حضور گسترده در بازار
های اتحادیه اروپا می باشد.
سال  1398افتخارات زیادی در حوزههای
مختلف از جمله کسب  4تندیس نمونه استاندارد
کشوری و اخذ گواهینامه حالل برای اولین بار در
صنعت غذای کشور ،نصیب شرکت صنایع شیر
ایران (پگاه) شد .علت اصلی این موفقیت ها در
یکسال گذشته را در چه می دانید؟
علت بســیاری از موفقیت ها و کســب افتخار در
Food Industry Magazine
عملی و همدلی
مرحله اول احساس تعهد و اخالص
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کلیه کارکنان صنایع شیر ایران به همراه برنامه ریزی
های عملیاتی متناسب با شــرایط روز اقتصادی می
باشد همچنین رعایت کلیه الزامات قانونی مورد ابالغ
توسط سازمان های نظارتی از قبیل سازمان غذا و دارو
 ،ادارات نظارت بر مواد غذایی ،سازمان ملی استاندارد
و همچنین پیروی از الزامات استاندارد برند پگاه مورد
طراحی و پایش و کنترل توسط حوزه مدیریت تضمین
کیفیت می باشد.
همچنین از دیگر افتخارات این شــرکت کســب
چهارده مورد گرید (درجــه ) Aدر زمینه GMPاز
سوی سازمان غذا و دارو از جمله مهمترین اقدامات
شرکت صنایع شــیر ایران حضور کارشناسان حوزه
مدیریت تضمین کیفیت در جلسات تدوین استاندارد
های ملی مرتبط با محصوالت لبنی می باشد.
نقش تحقیق و توسعه در شرکت صنایع شیر
را تا چه حد جدی می دانید
Magazine؟Food Industry
در بسیاری از شرکت های معتبر ملی و بین المللی
حوزه های تحقیق و توســعه کانون توجه بسیاری از
مدیران ارشد کمپانی های اقتصادی می باشد و بخش
عمده ای از ادامه حیات و سود آوری شرکت های خود
و حضور موفق در رقابت های اقتصادی را ناشی از توجه
و توسعه حوزه تحقیق و توسعه می دانند و در صنایع
شیر ایران نیز این سیاست گذاری و توجه به فعالیت

های تحقیق و توسعه را حرکتی ارزشمند و اقتصادی
و به نوعی ســرمایه گذاری جهت دستیابی و تحقق
ســودهای کالن آتی می داند و از این رو در سیاست
گذاری ودر تنظیم سند چشم انداز صنایع شیر ایران و
منشور دهگانه یکی از موضوعات مهم سرمایه گذاری
در حوزه تحقیق و توسعه می باشــد و سود ماندگار
و دستیابی به توسعه فرموالســیون ثبات کیفیت و
ماندگاری در صحنه رقابــت اقتصادی را در موفقیت
این حوزه می دانیم.
با توجه بــه ارزش غذایی شــیر و توصیه
پزشــکان به مصــرف آن بــرای جلوگیری از
بیماریهای مهلک چرا همچنان مصرف سرانه این
محصول در ایران پایین اســت و جنابعالی چه
راهکاری در این خصوص پیشنهاد می فرمایید ؟
در این حوزه صرفا توصیه پزشــکان محترم کافی
نیســت و افزایش ســرانه مصرف یک اقدام عملی
جمعی در کل اجتماع را نیــاز دارد از قبیل حرکت
تبلیغاتی رســانه ملی ،ارائه آموزش های متناسب با
ســال تحصیلی در کلیه مقاطع آموزشی آموزش و
پرورش ،همکاری ارکان مختلف وزارت بهداشــت و
درمان در معرفی خصوصیات و سالمتی بخشی شیر
و محصوالت وابســته؛ وزارت صمت در جهت ایجاد
تسهیالت مناسب ،حمایت های مالی بانک ها و ارائه

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

Food Industry Magazine

و تمهیداتی را برای آسایش این قشر زحمتکش
جامعه در شرکت پگاه در نظر گرفتهاید؟
بر اســاس اســتراتژی های مورد معرفی به کلیه
همکاران محترم شــرکت های تابعه هدفمان تالش
همگانی و رونق بخشی به فضای کسب و کار و کسب
درآمد توجه به بهبود شرایط و بهبود وضعیت معیشتی
کلیه همکاران محترم می باشد و در این مسیر اقدامات
و تسهیالت معیشتی از قبیل اصالح شرایط حقوقی
کارکنان ،ارائه برخی اقالم مورد نیــاز روزانه ،و ارائه
تسهیالت زود هنگام تخصیص وام های اضطراری و
ضروری به کارکنان؛ ایجاد تسهیالت رفاهی و تفریحی
و مسافرتی؛ ایجاد تســهیالت ورزشی و امکانات غیر
نقدی به منظور ایجاد نشاط و شادابی در کارکنان
با توجه به سابقه حضور در دفاع مقدس از مرز
و بوم و همچنین حضورتــان بعنوان یک مدیر
توانمند در بخش تولید و سکاندار صنایع شیر ،در
شرایط فعلی که در جنگ اقتصادی هستیم چه
شباهتهایی را بین این دو حرکت می بینید؟
مشــابهت بســیاری وجوددارد؛ بنحویکه یکی از
مصادیق آن تحمیل تحریم های اقتصادی ظالمانه و
جنگ تحمیلی در دوران دفاع مقدس ،در هر دو زمینه
جنگ نظامی و جنگ اقتصادی نظام های پوشالی در
راس آنها آمریــکای جنایتکار مقصر و عامل جنایات

تحمیلی می باشند.
در شرایط ســخت تحریم چه انتظاری از
ارگانهای دولتی برای حمایت بیشتر از تولید دارید؟
ایجاد زیر ساخت های تامین منابع مالی و وام ارزان
قیمت ،تهیه الیحه های حمایتــی و ارائه به مجلس
محترم شورای اسالمی ،بازبینی زیر ساخت های مالیاتی
مورد طلب از شرکت های تولید صنایع لبنی به منظور
تعدیل و کاهش هزینه های مالیاتی در جهت کاهش
قیمت تمام شده و ارزان رسانی محصوالت به مشتریان،
ایجاد تسهیالت مناســب حمایتی در حوزه صادرات
و ارائه تسهیالت تشویقی و سهل سازی امر صادرات
بعنوان فردی که بــا تحصیالت آکادمیک
صنایع غذایی و مدیریت پا به این عرصه گذاشته
به جوانانی که عالقمند به حضور در صحنه تولید
هستند چه توصیه ای می کنید ؟
اتکال به خداوند متعال؛ برنامه ریزی ،تالش و اقدام
متناسب با شرایط شــرکت ،تعهدسازمانی و اخالق
تجاری ،همدلی و پشتکار و تقویت روحیات خالقانه و
حفظ و صیانت از سرمایه های ملی را به کلیه جوانان
حاضر در صحنه تولید توصیه می نمایم.
و سخن پایانی؟
سخن پایانی آرزوی سالمتی و نشاط برای جامعه
اسالمی مان
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تسهیالت مالی ارزان قیمت به شرکت های تولید به
منظور کاهش هزینه های تولیدی؛ فراگیر سازی شیر
مدارس در کلیه استان ها ،حمایت های ویژه دولت در
جهت ارائه تسهیالت تشویقی به مصرف کنندگان.
حضرتعالی چه راهکاری را برای اعتمادسازی
مشتریان پیشنهاد می فرمایید؟
فضای اعتماد سازی در مشــتریان از طریق توجه
به خواســت مشــتریان ،تامین محصــوالت مورد
نظرمشتریان ،بهبود و توســعه کیفیت محصوالت،
تسریع در پاسخگویی به شکایات مشتریان و توجه به
ندای مشتری صورت می پذیرد.
چه راهکاری برای خنثی کردن هجمه ها و
صحبت های غیر قابل استناد در صنعت غذای
کشور پیشنهاد دارید؟
برنامه ریزی و تالش رسانه ملی در ارائه آموزشهای
عمومی و تخصصی ،و تبلیغات به موقع رسانه ملی،
بهره برداری از مشاوره های متخصصان و اهل فن در
کلیه ارکان رسانه ملی ،برخورد نیرو های انتظامی با
خاطیان و افرادی که موجبات تشویش اذهان عمومی
را فراهم می نمایند و فعال سازی سایت های صنایع
غذایی و مرکز علمی و پژوهشــی به منظور ترویج و
شفاف ســازی به موقع جامعه در برابر اظهارات بی
پایه و اساس؛ بهره برداری از مشاوره های توصیه ای
جامعه آموزشی از قبیل معلمان و دبیران آموزش و
پرورش و اســاتید دانشگاهی در مسیر شفاف سازی
اذهان عمومی
بعنوان یک مدیر موفق در  25سال اخیر تا
چه حد از نظر مشورتی همکاران و مدیران خود
بهره برده اید ؟
بر اساس ســوابق چندین ســاله در شرکت های
مختلف صنایع شیر ایران رمز موفقیت و پیشرفت را
در بهره برداری از نظرات مشورتی با همکاران محترم
در سطح سوابقی و تحصیالتی مختلف برده ام و در
بسیاری از مقاطع در تصمیم سازی های مهم سعی
بر بهره برداری از دانش فنی و تجربیات بســیاری از
همکارانی که ســالیان ســال در کنار اینجانب بوده
اند داشته ام و فضای مشورتی با اهل فن بسیارمورد
استقبال اینجانب می باشد.
رویکرد حضرتعالی همــواره احترام و نگاه
حمایتی به کارکنان شرکت بوده است ،چه امکانات
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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 .

نشستمدیرعامل
صنایع شیر ایران با
مدیران ارشد صدا و
سیما در جهت فرهنگ
سازی مصرف شیر و
فرآوردههای لبنی
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل صنایع شیر ایران ،مهندس قدوسی مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران در جلسه ای با حضور
مدیران ارشد صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران در محل معاونت امور استانهای صدا و سیما ساختمان جام جم حضور یافت .این جلسه به منظور فرهنگ سازی مصرف شیر
شیری گریبان گیر آحاد جامعه مخصوصا در بانوان می گردد تشکیل گردید،
و آشنایی مدیران آن مجموعه با عواقب و بیماری هایی که در اثر عدم استفاده از شیر و فرآورده های
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مهندس قدوسی در این جلسه به نقش و تاثیر مجموعه ی عظیم صدا و سیما در ارائه آگاهی های الزم به مردم عزیز ایران پرداخت ،وی با توجه به خبر وجود سم آفالتوکسین که در
چند هفته اخیر باعث دودلی هموطنان عزیزمان در مصرف شیر گردیده افزود استاندارد غذایی کشور ما مخصوصا در شیر و فرآورده های آن متناسب با استاندارد اروپا می باشد و
میزان آفالتوکسین شیر در کشور عزیزمان ایران حتی از این میزان در آمریکا نیز کمتر می باشد .در این جلسه مهندس چمنی مشاور انجمن صنایع لبنی نیز به اهمیت نقش مصرف
شیر در سالمتی اشاره کرد و با استفاده از آیات و احادیث بر ضرورت مستمر شیر و فرآورده های شیری از ابتدای تولد تا پایان عمر تاکید نمود و رتبه ایران در مصرف شیر را بسیار
پایین تر از استاندارد جهانی و سایر کشورها را عنوان کرد و از مدیران رسانه ملی خواستار توجه جدی و مستمر به افزایش آگاهی عمومی و تشویق مردم به مصرف شیر و لبنیات شد.
الزم به ذکر است قبل از شروع این جلسه همکاران روابط عمومی صنایع شیر ایران نسبت به سنجش تراکم استخوان اعضای این جلسه اقدام نمودند.
Food Industry Magazine
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مقابله با کرونا ویروس با
محصوالت پروبیوتیک درنا
این روزها بحث بیماری های ویروسی مثل کرونا موضوع داغی شده است و عده ای برای سرگرمی حتی سودجویی مطالبی را انتشار می دهند که سالمت روان
جامعه را به هم می ریزد ،ولی ما به جای آن تصمیم داریم به نکاتی اشاره کنیم که به سالمت جسم و روان شما کمک می کند.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،مهمترین مسئله در این جور موارد در درجه ی اول حفظ آرامش و بعد باال بردن توان ایمنی بدن است ،محصوالت
پروبیوتیک از جمله محصوالتی هستند که مهمترین وظیفه ی آن ها باال بردن توان ایمنی بدن است.
پروبیوتیک ها به زبان ساده باکتری هایی هســتند که به طور طبیعی در روده وجود دارند به عبارتی میکروارگانیسم های زنده ای ( یک نوع باکتری) هستند
که مصرف آن ها سبب نمایان شدن اثرات سالمت بخش در بدن میزبان می شود .اصطالح پروبیوتیک که ریشه ی التین دارد به معنی برای زندگی می باشد.
شرکت درنا در راستای ارتقای سالمت مصرف کننده محصولی را تحت عنوان کیک پروبیوتیک درنا به شما پیشنهاد می کند که می توانید برای عزیزانتان تهیه
کرده و با مصرف آن به حفظ سالمت خانواده کمک کنید.
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حضور گروه صنعتی و پژوهشی
زر در نمایشگاه گلفود
دبی۲۰۲۰

به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،گروه صنعتی و پژوهشی زر با معرفی آخرین دستاوردهای خود در تولید محصوالت  High- techو با هدف فتح
بازارهای بین المللی در بیست و پنجمین نمایشــگاه بین المللی گلفود ۲۰۲۰که یکی ازبزرگترین نمایشگاه های حوزه محصوالت غذایی در جهان است حضور
یافت.به گزارش اگروفودنیوز،گروه صنعتی زرماکارون که یکی از مهمترین صادر کنندگان ایرانی محصوالت غذایی درجهان می باشــد جهت معرفی محصوالت
تولیدی خود در این نمایشگاه گامی بلند برداشته است.
گفتنی است نمایشگاه بین المللی گلفود ۲۰۲۰از  ۱۶فورریه الی  ۲۰فوریه مصادف با  ۲۷بهمن الی  ۱اسفند ماه  ۱۳۹۸در مرکز تجارت جهانی دبی برگزار شد.
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در میزگردی با حضور فعاالن و
کارشناسان بررسی شد:

تاثیر راهکارهای فناوری
بر موفقیت کسب و
کارهای صنعت پخش
در ســالهای اخیر فناوری اطالعات به بخشــی
جدانشــدنی و مهم از صنایــع و بخشهای تجاری
تبدیل شده است؛ تا جایی که میتوان گفت امروزه
راهاندازی و رشد کســبوکارها بدون بهرهگیری از
فناوریهای نوین ممکن نیست .صنعت پخش هم
به عنوان یکی از کلیدیترین حلقه های نظام توزیع
کاال که تاثیر زیادی بر روی مصرفکننده نهایی دارد،
نمیتواند از فناوریهای روز بینیاز باشــد .با هدف
بررســی تاثیر فناوری بر موفقیت کسب و کارهای
صنعت پخش؛ میزگردی با حضــور صاحبنظران
این صنعت در دفتر مرکزی همکاران سیستم برگزار
شد که در ادامه بخشهایی از آن را مرور میکنیم.
به گزارش ماهنامــه کارآفرینــی و صنعت غذا،
محمدرضــا مطیعی« ،مدیرکل فنــاوری اطالعات
شــرکت لبنیات پاک» ،با اشــاره به اســتفاده از
سیســتمهای  ERPدر این شــرکت گفت« :روند
استفاده از سیستم  ERPدر واقع نقطه پایانی ندارد،
چون رویکردهای کســب و کار و موقعیتهایی که
پیش میآید ،انتظارات مدیــران را تغییر میدهد.
ارزشــمندترین تجاربی که از کار با این سیســتم
داشتهام این بوده اســت که تمام روندهای کاری از
انعقاد قراردادها گرفته تا هماهنگی با واحدهای IT
یا مالی به شکل یکپارچه و متمرکز پیش میرود».
حمیدرضا گلیان« ،مدیر توسعه فناوری و نوآوری
شــرکت به پخش» در ادامه به نقــش راهکارهای
نرمافزاری  ERPدر دقت و سرعت تصمیمگیریهای
ســازمانی ،بهره وری و درآمدزایی اشــاره کرد .به
گفتهی گلیان ،نقش کنترلی نرمافزارهای یکپارچه
در فرایندهای فــروش در نهایت تاثیــر زیادی بر
افزایش دقت فرایندهای فروش و مالی ســازمانها
خواهد گذاشت.
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پورنــگ پورامینــی مدیــر فنــاوری اطالعات
شــرکت بهروزنیک هم به لزوم فرهنگسازی برای
بهکارگیری سیســتمهای  ERPپرداخت و گفت:
«فرهنگهای ســنتی حاکم بر ســازمانها اغلب
مانع استفاده بهینه و درست از فناوریهای جدید
میشوند و تغییر آن فرایندی پیچیده و زمانبر است.
وی افزود« :اســتفاده از راهکارهای مانند  ERPو
 BIباعث افزایش ســرعت و راندمان کار میشــود.
هماهنگی نیروهای سازمانی با سرعت تکنولوژیهای
جدیدی مانند هوش تجاری اهمیت زیادی دارد تا
با آمدن این راهکارها ،بتوانیم ســازمانی چابکتر
داشته باشیم».
پورامینی درباره تجربهاش از اجرای سیستمهای
 ERPهم گفت« :اولویت ما با آموزش بود .ســعی
کردیم به جای جلســه بــا مدیران ،بــا اپراتورها و
افرادی که مستقیما با سیستم درگیر هستند ،جلسه
بگذاریم و نیازهایشــان را شناســایی کنیم .سعی
کردیم ترس از تغییــر را کاهش بدهیم و در نتیجه
شاهد مقاومت و تنش کمتری بودیم».
گلیان اما در این زمینــه نقش مدیریت را پررنگ
میبینــد و معتقد اســت که قبل از هــر چیز باید
مدیران ارشد یک ســازمان لزوم این تغییر را درک
کرده باشند .وی معتقد است بســیاری از مدیران
ســازمانها اگرچه دانش کافــی در زمینه آیتی
ندارند ،اما مزیتهای اســتفاده از این تکنولوژیها
Food Industry
مدیران ارشــد از
 Magazineاگر
را به خوبــی درک کردهاند.
اجرای سیستمهای یکپارچه حمایت کنند ،درصد
موفقیت پیشــرفت پروژهها خیلی بیشتر خواهد
بود .همچنین ،انگیزه و انرژی مدیران سازمان برای
تغییر ،تاثیر زیادی بر فرهنگسازی در آن سازمان
دارد .گاهی مدیران تنها در حــد یک امضا و تایید

خرید نرم افزار از این موضوع پشــتیبانی میکنند.
درمقابل ،بعضی از مدیران با شــرکت در جلســات
آموزشی و همراهی با سازمان ،حمایت خود را نشان
میدهند.
در ادامــه پورامینــی ابزارهای بــه روز آیتی را
راهکار خوبی برای جلوگیری از روشهای ناســالم
در فرایندهای کاری دانســت و مطیعی نیز تاکید
کرد که بهتر است واحدهای آیتی با سازمان همسو
شده و به عنوان واحدی مجزا که فقط وظیفه کنترل
دارد ،عمل نکند .احمد اصالح مدیر راهکار صنعت
پخش شرکت همکاران سیستم در جمعبندی این
بحث گفت« :اســتفاده از راهکارهای آیتی نباید
حس کنترل و محدودیت را ایجــاد کند ،بلکه باید
حس تشویق و بهبود را القا کند .نباید تصویر تغییری
که قرار است ایجاد شود ،منفی و محدودکننده باشد.
باید به سمت جلو حرکت کرد و بعد آن کنترلها در
فرایند کاری اعمال شود».
موضــوع بعدی میزگــرد به تشــریح روشهایی
اختصاص داشــت که بر اســاس آنها شرکتهای
ارائهدهنده نرمافزارهای سازمانی از پیادهسازی موفق
این پروژهها در سازمان مشتری مطمئن میشوند.
مدیر راهکار صنعــت پخش شــرکت همکاران
سیستم در این باره گفت« :ارایهدهندگان در هنگام
عرضهی این سرویسها باید چند نکته را مدنظرشان
قرار بدهند .نکتهی اول این است که سازمانهایی
که قرار است از این ســرویسها استفاده کنند ،در
چه جایگاهی قــرار دارند ،چه ارزشهــا ،منافع و
مزیتهایی دارند تا ارائهی آن راهکار باعث شود که
نه تنها سازمان داشتههای خودش را از دست ندهد،
بلکه از آن سود ببرد و مزیت برایش ایجاد شود .نگاه
درست و دقیق به شرایط و مشکالت موجود میتواند
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راه را برای یک تغییر خوب و جدید باز کند .موضوع
بعدی نگاه روبهتوسعهای است که ارایهدهندگان این
خدمات میتوانند به تاثیر آیتی در بهبود شرایط
بوکارها داشته باشند .سازمانها از شرکتهای
کس 
ارائهدهنده انتظار دارندکه مطالعات و پژوهشهای
الزم را در این زمینه انجام دهد و بتواند موضوعات
جدید را هم در نظر بگیرد».
اصالح همچنین به لــزوم بهکارگیری نیروهای
متخصص توسط شرکتهای ارائهدهنده اشاره کرد
و گفت« :این نیروها باید بتوانند با دانش خوبی که
دارند ،در موقعیتهای مختلف چالشها را برطرف
کنند .چون داشــتن دانش فنی خــوب به تنهایی
نمیتواند راهگشــا باشد .درســت به همین دلیل
هم ارایهدهنــدگان باید به خوبی در بخش آموزش
نیروهایشان سرمایهگذاری کنند».
پورامینی اما به مواردی که گفته شــد این را هم

اضافه کرد که شاید بهتر باشد در کنار داشته ها و
ارزشهای یک سازمان ،نقاط ضعف و شکستهای
آن هم دیده شود تا تجربیات آن سازمان در شرایط
مختلف بتوانند به خوبی در نظر گرفته شوند.
حمیــد یزدانی هــم در این مورد گفــت« :ارایه
دهندگان نرم افزارهای ســازمانی باید متناسب با
سطح بلوغ سازمان راهکار خود را ارائه دهند .بهاین
ترتیب که ابتدا الزم است سنجشی از میزان آمادگی
سازمان انجام شــود و در ادامه ارائهدهنده بهترین
راهکار را ارائه کند .حتی در مواردی ممکن اســت
راهکارهای ارائه دهنده مناسب سازمان نباشد که در
این خصوص الزم است تا به وضوح این موضوع اعالم
شود .از آنجایی که ماهیت صنعت پخش پویا و زنده
است ،شــرکت های فعال در آن نیاز به راهکارهای
نرم افزاری را به خوبی درک کرده اند.
یزدانی نژاد هم بــا تایید این موضوع ،به آمارهای

جهانی اشــاره کرد که نشان از حرکت شرکتهای
پخش به سمت صرفهجویی در هزینه ها و استفاده
از راهکارهای نرمافزاری برای هر بخش به شــکل
مجزا دارد .گلیان در ادامه به این نکته اشــاره کرد
که اســتفاده از فناوریهایی مانند رایانش ابری که
در حال حاضر همکاران سیستم هم ارایه میدهد،
میتوانــد تاثیر زیادی در کاهش هزینهها داشــته
باشــد .اصالح نیز در تکمیل صحبتهای گلیان به
بخش زیرساختی تکنولوژی رایانش ابری اشاره کرد
و گفت« :با اســتفاده از این تکنولوژی دیگر نیازی
به ایجاد زیرساخت در داخل ســازمان نیست و از
اطالعات مشتریان با امنیت باال نگهداری میشود».
در ادامه ،محور گفتگوها حول موضوعاتی از جمله
اهمیت مدیریت و تحلیل داده ها ،تاثیر تکنولوژی
در آینده صنعت پخــش و نقش مدیران آی تی در
توسعه فناوری های نرم افزاری انجام شد.
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برای سومین ســال متوالی پگاه فارس تندیس صنعت برگزیده سبز کشور را دریافت کرد .به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،بیست ویکمین همایش
ملی صنعت ســبز که با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیســت ،وزیر نفت و جمعی از مقامات کشوری در سالن همایش های بین
المللی محیط زیست برگزارگردید.
این جایزه بزرگترین و مهمترین جایزه محیط زیست کشور است که هرسال در این همایش ،با هـدف تـرویج فرهـنگ زیست محیطی ،توسط سازمان محیط
زیست اهدا میشود .شرکت شیر پگاه فارس برای سومین سال متوالی با تایید سازمان توسعه صنعتی ملل متحد ( )UNIDOو سازمان همکاری های بین المللی
آلمان (  ) GIZمفتخر به دریافت تندیس “صنعت برگزیده سبز کشور” گردید.
این افتخار بزرگ ملی در حالی به پگاه فارس رسید که این شرکت عالوه بر توجه ویژه به حقوق مصرف کنندگان و داشتن عنوان “برند دوست داشتی” از سوی
آن ها ،در کنار ارتقاء وتثبیت کیفی محصوالت ،در راستای مسئولیت های اجتماعی نیز خود را متعهد دانسته و فراتر از اقدامات قانونی قدم بر می دارد.
شرکت شیر پگاه فارس در حالی موفق به کسب این تندیس در بیست ویکمین همایش ملی صنعت سبز کشور گردید که در دوسال گذشته نیزبعنوان تنها واحد
برگزیده سبز صنایع غذایی کشور ،با کسب حداکثرامتیازات تندیس زرین را به خود اختصاص داده بود.
بخشی از شاخصه های این انتخاب مهم عبارتند از :سیســتم تصفیه و کنترل آلودگی آب و هوا و صدا و … ،سیستم بازیافت مواد زاید و اجرای برنامه مدیریت
پسماند ،مدیریت مصرف انرژی ،صرفه جویی در مصرف آب وبرق و جایگزینی انرژی های پاک ،سازگار نمودن چرخه تولید با محیط زیست ،توسعه فضای سبز،
ارتقاء دانش زیست محیطی کارکنان و …
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شرکت شیر پگاه فارس “صنعت
برگزیده سبز کشور” شد

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

فروردین ماه 99

شماره  18دوره جدید ( )123خبـر

دکتر فرهاد سحرخیز خبر داد:

تولید کاغذ
از گلبرگ زعفران

ســاالنه حدود  ۲۰هزار تن گلبرگ زعفران به عنوان دور ریز ضایعات ،باعث از دســت رفتن بخش مهمی از محصول گیاه زعفران شــده است ،اما گروه زعفران
سحرخیز در راستای مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی خود با حمایت از یک استارتاپ اقدام به تولید کاغذ از گلبرگ زعفران کرده است.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،تولید کاغذ با گلبرگهای دور ریز زعفران ایدهایست که استارتاپهای ایرانی آن را به مرحله عملیاتی شدن رساندند
و برای اجرایی شدن آن نیاز به حمایت شتاب دهی داشتند.
دکتر فرهاد سحرخیز عضو هیات مدیره گروه سحرخیز در این باره گفته است :سال هاست که هیچ استفاده ای از گلبرگهای زعفران بعد از جداکردن از کالله
نمیشد و این دغدغه استفاده از گلبرگ ها و ایجاد ارزش افزوده همواره برایمان وجود داشت .از این رو با توجه به نگاه ویژه گروه شرکتهای سحرخیز به حمایت
از استارت آپها و نیز آشــنایی با گروهی که راهکار تولید کاغذ از گلبرگ زعفران را ارائه داده بود ،باعث شد تا بتوانیم با سرمایه گذاری در این بخش از کاغذهای
تولیدی به این روش در صنعت کاغذ و حتی بسته بندی با قابلیت چاپ استفاده کنیم.
وی افزود :در این زمینه گروه ســحرخیز ،سرمایه ای را در اختیار ایدهپردازان قرار داده اســت تا در کارخانهای واقع در تربت حیدریه تولید کاغذ با گلبرگ را به
صورت رســمی از  ۸اسفندماه سالجاری عملیاتی کنند.دکتر فرهاد سحرخیز ادامه داد :نکته مهم این هست که این ایده برای نخستین بار در جهان پیاده سازی و
اجرا میشود و بعد از افتتاح آن و عملیاتی شدنش میتوانیم به لطف بهره گیری از گلبرگ های گیاه پر خاصیت و پر رمز و راز زعفران و با جلوگیری از قطع درختان
و همچنین کاهش ایجاد زباله  ،گامی مهم هر چند کوچک درجهت حفظ محیط زیست و ایجاد محیطی تمیز و سالم برداریم
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پگاه گلپایگان برگزیده
هفدهمینجشنواره
تولید ،ملی افتخار ملی
شد

پگاه گلپایگان برگزیده در هفدهمین دوره جشنواره تولید ملی ،افتخار ملی در بخش صنایع مواد غذایی شد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع شیر ایران ،هفدهمین دوره جشنواره “تولید ملی ،افتخار ملی”
به همت خانه صنعت  ،معدن و تجارت ایران در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما عصر روز بیست و هشتم بهمن ماه با حضور دکتر رحمانی وزیر صمت،
دکتر عمرانی معاون دادستانی کل کشور  ،مدیران دستگاه های اجرایی کشور وچهره های ملی صنعت و تولید برگزار شد.
شرکت پگاه گلپایگان به عنوان شرکت برگزیده تولید ملی در بخش صنایع مواد غذایی معرفی و موفق به دریافت تندیس جشنواره شد.
Food Industry Magazine
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رئیس سازمان استاندارد در
بازدید از پگاه اصفهان از سعه
صدر شرکت های لبنی به خاطر
هجمه های اخیر تشکر کرد
نیره پیروزبخت  ،ریس ســازمان ملی استاندارد ایران در
بازدید از پگاه اصفهان از سعه صدر شرکتهای لبنی به خاطر
هجمه های اخیر تشکر نمود .به گزارش ماهنامه کارآفرینی
و صنعت غذا؛ به نقــل از روابط عمومی پگاه اصفهان  ،نیره
پیروز بخت  ،ریس سازمان ملی استاندارد در راس یک هیات
عالی رتبه از خطوط تولیدی شیر پگاه اصفهان بازدید نمود.
در ابتدای این بازدید مدیرعامل پگاه اصفهان  ،گزارشی از وضعیت فعلی دریافت شیر،
نیروی انسانی شاغل و بازارهای داخلی شرکت ارائه نمود .کاشانی زاده به اهمیت پرسنل
شرکت ،از نگهبان تا مدیران به بحث کیفیت و توسعه محصوالت اشاره نموده و توجه
به رعایت کامل استانداردهای ملی و بین المللی را بعنوان رسالت شرکت عنوان نمود.
مدیرعامل شیر پگاه اصفهان  ،ضمن قدردانی از ریاست سازمان ملی استاندارد ایران  ،از
وی به عنوان یک فرد موفق و مفید برای صنعت یاد کرد .در ادامه پیروز بخت از اتفاقات
رخ داده اخیر و ناصواب صدا و ســیما که باعث ایجاد آسیب و ضرر و زیان به صنعت
لبنیات گردید اظهار تاسف نموده و از شرکت های لبنی به خاطر سعه صدر تشکر
نمود .وی به لزوم توجه به استانداردها تاکید کرده و آگاهی مصرف کنندگان به حقوق
خود را فرصتی برای واحدهای تولیدی نمونه بر شمرد .پیروز بخت به تصویب سه بسته

حمایتی شرکتهای تولیدی جهت توسعه کیفیت محصوالت در شورای عالی استاندارد
اشاره و تعهد شرکت های تولیدی به امر استقرار استانداردها با هدف پیشبرد اهداف
سازمان و سالمت مصرف کنندگان را خواستار شد .همچنین وی به ایستادگی سازمان
استاندارد در مقابل ورود ذرتهای آلوده به کشور اشاره نمود .در این مراسم  ،کاشانی
زاده از خانم پیروز بخت در خصوص خبر کذب وجو آفالتوکسین در شیر که منجر
به افت فروش در کشور و تبعات آن در خارج از کشور شد تقاضای مساعدت از سوی
یک سازمان نظارتی فرمودند .همچنین معاون کیفیت شرکت پگاه اصفهان تقاضای
تجدید نظر بر صدور مجوز استاندارد خامه فله بعنوان ماده اولیه شرکت های تولیدی
و همچنین همکاری در صدور نشان حالل بر همه محصوالت صادراتی را خواستار
شدند .در پایان رئیس سازمان ملی استاندارد کشور ،از خطوط تولید محصوالت و واحد
تحقیق توسعه شرکت شیر پگاه اصفهان بازدید بعمل آورد.
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فرزاد سحرخیز در مراسم تجلیل از کارآفرینان و مدیران اشتغالزای کشور
تندیس کار آفرین برتر و اشتغالزا سال  ۱۳۹۸را دریافت نمود.
بــه گزارش ماهنامه کارآفرینــی و صنعت غذا ،گروه شــرکت های زعفران
سحرخیز منتخب یازدهمین جشنواره ساالنهی تجلیل و تکریم از کارآفرینان
و مدیران اشتغالزای کشــور گردیده و از گروه شرکتهای زعفران سحرخیز
بهپاس تولید ،اشــتغالزایی ،کارآفرینی و نقشآفرینی موثر در سال  ۹۸تقدیر
بهعمل آمد.
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انتخاب گروه شرکتهای
زعفران سحرخیز به عنوان
کارآفرین برتر و اشتغال زا در
ِ
سال ۱۳۹۸

این رویداد با سخنرانی و حضور ســید عباس عراقچی ،معاون امور سیاسی
وزارت امور خارجه و عیسی منصوری ،معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید.
فرزاد سحرخیز “عضو هیات مدیره گروه شــرکت های زعفران سحرخیز”،
در مراســم تجلیل و تکریم از کارآفرینان و مدیران اشتغالزای کشور از دکتر
عراقچی و دکتر منصوری تندیس کار آفرین برتر و اشــتغالزا سال  ۱۳۹۸را
دریافت نمود.
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نشست رسانه ای معاونت تولیدات امور دامی وزارت
جهادکشاورزی در شرکت پگاه تهران برگزار شد

مرتضی رضایی  ،معاون وزیر جهاد کشاورزی
در امــوردام و مهندس عبداهلل قدوســی مدیرعامل
شرکت صنایع شیر ایران از شرکت پگاه تهران بازدید
و در نشست رسانه ای با حضور اصحاب رسانه شرکت
کردند.
به گــزارش ماهنامه کارآفرینــی و صنعت غذا ،در
بازدید معاون وزیذرجهاد کشاورزی از پگاه تهران ابتدا
دکتر میر مدیرعامل پگاه تهران توضیحاتی در مورد
قدیمی ترین کارخانه صنایع لبنی پگاه در تهران داد،
وی گفت  :شرکت پگاه تهران در سال  ۱۳۳۶راهاندازی
شده و در مساحت  ۱۲هکتار در منطقه جنوب غرب
تهران واقع شده است .روزانه  ۷۲۰تن شیر به شرکت
پگاه تهران میآید و قبل از ورود به کارخانه توســط
دستگاههایی کام ً
ال بررسی شــده و بار میکروبی آنها
تعیین میشود.در گام بعدی آزمایشگاههای مجهزی
وجود دارد که  ۱۲نوع آزمایش در آن انجام میشــود
و از نظر آفالتوکســیون ،آنتیبیوتیک و بار میکروبی
و ســایر آالیندههای احتمالی بررسی دقیق میشود.
سپس مهندس عبداهلل قدوســی ،مدیرعامل شرکت
صنایع شیر ایران (پگاه) در این بازدید گفت :شرکت
صنایع شیر ایران  ۳۰شرکت دارد که  ۱۷شرکت آن
تولیدی می باشند و محصوالت آن به  ۱۷کشور صادر
میشود .کل  ۱۷شــرکت روزانه  ۳۷۰۰تن شیر خام
پذیرش میکنند.
به گفته مسئولین شرکت بار میکروبی شیر خام که
به این مکان میآید زیر  ۱۰۰هزار اســت .تعیین بار
میکروبی در هفت دقیقه با پیشرفتهترین دستگاهها
انجام میشود و به تمام فرایندهای تولید این شرکت
و ســایر صنایع لبنی ،ســازمان غذا و دارو ،سازمان
استاندارد و سازمان دامپزشکی کشور نظارت میکنند.
مرتضی رضایی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی
نیز پس از بازدید از دامداری سه هزار رأسی سپهان و
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Foodبا بیان اینکه
خبری
نیز شرکت شیر پگاه در نشست
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محصوالت لبنی ایران سالمترین در دنیا است ،اظهار
داشت :اخیرا ً برخی شایعه وجود آفالتوکسین در شیر
را مطرح کردهاند اما دستهای پنهانی وجود دارد که
به دنبال زمین زدن صنایع لبنی کشور هستند.
وی افزود :گذاشتن قرص در کیک نیز نشان میدهد
که برخی از رشد صنایع شیرینی و شکالت و لبنیات
در کشور چندان راضی نیستند.
صنایع لبنی بیشترین صادارت را در میان
صنایع دارد
به گفته معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در
حال حاضر صنایع لبنی بیشترین رقم صادراتی را در
بین صادرات صنعتی دارد.
رضایی ادامــه داد :همانطور که امــروز در بازدید
خبرنگاران از دامداری و صنعت لبنی کشور مشاهده
شد تمام شرایط ســختگیرانه در تولید شیر خام و
همچنین شــرایط فرآوری در شــرکت لبنی به کار
گرفته میشــود که این شرایط در بســیاری موارد
سختگیرانهتر از کشورهای اروپایی است.
وی افزود :برخی صحبتهای غیرمسئوالنه را مطرح
میکنند اما چطور امکانپذیر است که شرکتهای لبنی
اجازه دهند شیر آلوده وارد کارخانه شود .این شیر خام
اگر حاوی آفالتوکسین باشــد ضربه سختی به خود
شرکت لبنی وارد خواهد کرد .انعقاد ماست را به تأخیر
میاندازد و هزینه آنها را افزایش میدهد .همچنین در
صورتی که آفالتوکســین در خوراک دام وجود اشته
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باشد کبد دام آسیب میبیند و هیچوقت دامدار راضی
نمیشود که دام  ۱۰میلیون تومانی آن به واسطه وجود
آفالتوکسین از بین برود.
صادرات صنایــع لبنی به  ۱۷کشــور با
استانداردهای سختگیرانه
رضایی همچنین گفت :محصوالت لبنی کشور ایران
به  ۱۷کشور از جمله روسیه صادر میشود و فدراسیون
روسیه شرایط بسیار ســختگیرانهای را در پذیرش

محصوالت وارداتی دارد که اخیرا ً هم در  ۲سال گذشته
مالحظه کردید که به دلیل مالحظه برخی شــرایط
محصوالت ما را وارد نمیکردند و اما االن محصوالت
لبنی ما جزو سالمترینها است.
وی افزود :نهادههای دامی کشور در زمان واردات در
کشور مبدأ کام ً
ال بررسی میشود و در گمرک کشور
ما نیز قبل از ترخیص همه آنها بررسی و آزمایشهای
الزم صورت میگیرد.
معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی افزود :در مورد
ذرتهای آلوده هم که گفته شد وارد کشور شده است
حتی یک گرم از این ذرتها وارد کشور نشد و همه آنها
دپو شدند و اجازه ورود به کشور پیدا نکردند.
رکورد تولید بعضی مواد غذایی در کشور
شکسته شد
رضایی در ادامه به تولیدات بخش دام اشاره کرد و
گفت :در سال جاری  ۸۶۰هزار تن گوشت قرمز۱۱ ،
میلیون تن شیر۲ ،میلیون و  ۶۰۰هزار تن طیور ،بیش
از یــک میلیون تن تخممرغ ۱۱۲ ،هزار تن عســل و
 ۱۳۸۵تن پیله تر تولید شده است که بسیاری از آنها
نسبت به سال گذشته تا ۲۵درصد رشد داشتند و در
مورد تولید مرغ رکورد زدهایم.
وی ســرانه مصرف مرغ را  ۳۱کیلوگرم و تخممرغ
را  ۱۱٫۸گیلوکرم عنوان کرد و گفت :میزان پروتئین
مصرفی از طریق حیوانات در کشور ما از  ۳۶گرم فراتر
رفته در حالی که متوسط این شاخص در دنیا تنها ۲۹
گرم است.
معاون امور دام وزارت جهاد کشــاورزی بار دیگر با
تأکید براینکه محصوالت غذایی و لبنی کشــور جزو
سالمترین است ،گفت :از  ۱۴۰هزار تن ذرت آلودهای
که در گمرکات توپو شد هیچ میزانی وارد کشور نشد.
به دنبال توسعه ترکیب ژنتیکی دا م هستیم
رضایی با اشــاره به اقدامات انجام گرفته در حوزه
امور دام کشور گفت :به دنبال تولید و توسعه ترکیب
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ژنتیکی جدید دامها در کشــور هســتیم و با واردات
کیفیترین اسپرم دامهای هلشتاین را اصالح میکنیم.
نژاد هلشتاین بینالمللی است و قابلیت تولید شیر ۳۵
تا  ۷۰کیلوگرم را دارد و میانگین تولید آن در کشور ما
 ۳۵کیلوگرم است.
وی با بیان اینکه نمیتوانیم کشــور را از واردات و
عملیات ژنتیکی محروم کنیم،گفت :اینگونه واردات به
نفع کشور است و موجب اصالح ژنتیکی در جمعیت
دامها میشود.
معاون امور دام وزارت جهاد کشــاورزی همچنین
افزود :نژادهای چند منظوره دام سبک را نیز در کشور
پــرورش میدهیم که کیفیت گوشــت افزایش پیدا
میکند و مقاومت باالیی دارند .امسال  ۳۵۰هزار رأس
گاو آمیخته تولید کردیم که قرار است در افق برنامه
 ۱۴۰۰این رقم به  ۶۰۰هزار رأس برسد.
رضایی اظهار داشت :امسال  ۵۰هزار رأس بز شیری
وارداتی داشتیم که در افق برنامه  ۱۴۰۰به  ۳۴۰هزار
رأس خواهد رسید.
نه تنها فلج نشــدیم بلکه بازار صادراتی
جدید پیدا کردیم
وی با بیان اینکه برخی فکر میکردند در این جنگ
اقتصادی میتوانند کشور ما را فلج کنند ،گفت :نه تنها
کشور فلج نشــده بلکه بازارهای صادراتی خوبی هم
پیدا کردهایم.
معاون امور دام وزارت جهاد کشــاورزی در بخش
دیگری از صحبتهای خود به برنامه اصالح الین مرغ
ایرانی اشاره کرد و گفت :متأسفانه در سالهای گذشته
به این الین ایرانی به نام آرین کم توجهی شده امسال
برنامهای را تدویــن کردهایم و به سرپرســت جهاد
کشاورزی ارائه کردیم و مقام معظم رهبری هم دستور
داده که به نژاد آرین اهمیت داده شود.
رضایی در ادامه صحبتها به  ۱۳۰۱پروژه اشــاره
کرد که در دهه فجر افتتاح شده است .این پروژهها با
 ۶۲۱میلیارد تومان اعتبار بخش خصوصی و  ۷میلیارد
تومان اعتبار بخش دولتــی و در قالب  ۲۶۵میلیارد
تومان تسهیالت بوده اســت که مجموع اینها ۳۶۶۰
نفر اشتغال مستقیم و  ۲۱۹۶اشتغال غیرمستقیم در
کشور ایجاد میکند.
وی در پاســخ به این ســؤال که چرا در تولید کره
خودکفا نیســتیم ،بیان داشت :متأســفانه فرهنگ
مصرف در کشور به مصرف بیشــتر چربیها گرایش
دارد و به همین دلیل مصرف در کشور ما باال است اما

معاونت امور دام هم اقداماتی برای پرورش نژادهای با
چربیباالتر انجام میدهد.
ارز  ۴۲۰۰تومانی کره حذف شد
معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به
اینکه با حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی کره چه تغییراتی در
قیمت این محصول در سال آینده اتفاق خواهد افتاد،
گفت :تصمیم گرفته شده که ارز وارداتی کره نیمایی
باشد و به نظر میرسد از ســال بعد تغییرات قیمتی
اتفاق بیفتد.
رضایی اضافه کرد که ما نباید حساسیت به قیمت
داشته باشیم و ستاد تنظیم بازار قیمت محصوالت را
بررسی و اعالم میکند.
سپس مهندس عبداهلل قدوسی ،مدیرعامل شرکت
صنایع شــیر ایران(پگاه)،با بیان اینکه ایران تا سال
 ۱۳۸۰ســاالنه  ۴۰۰میلیــون دالر محصوالت لبنی
وارد میکرد ،گفــت :اکنون ایران صادر کننده عمده
محصوالت لبنی شــده و به  ۱۷کشــور جهان صادر
میکند.
وی با بیان اینکه در سال گذشته صادرات محصوالت
لبنی ایران به  ۷۰۰میلیون دالر رسیده ،گفت :امسال
هم پیش بینی میشود میزان صادرات محصوالت لبنی
به هزار میلیون دالر برسد.
مدیرعامل شــرکت صنایع شــیر ایران با بیان این
مطلب که رتبه اول صادرات صنایع غذایی کشور در
اختیار لبنیات است ،گفت :در این بخش صد هزار نفر
در بخش تولید مشغول هستند و اگر فروش شیر خام
هم به آن اضافه کنیم ســاالنه دو میلیون نفر در این
صنعت اشتغال دارند.
قدوسی گفت :در حال حاضر صنعت لبنیات کشور
به پیشرفتهترین دستگاههای روز اروپا مجهز است و
بسیاری از این دستگاهها را کشور بومی سازی کرده و
در داخل ساخته است.
وی به دو دستگاه بسیار پیشرفته در صنعت لبنیات
اشاره کرد وگفت :دســتگاههای  UHDو استبالیزر
از جمله دستگاههای مهمی هســتند که در صنعت
کشور ساخته شــده و در خدمت صنعت لبنیات قرار
گرفته است.
به گفته مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران وجود
پیشرفتهترین دســتگاهها در صنعت لبنیات کشور
باعث شده سالمترین وکیفیترین محصوالت غذایی
را تولید کنیم.
وی تصریح کرد :بسیاری از این دستگاهها به محض

ورود شــیر خام به محوطه کارخانهها میتواند سالم
بودن یا نبودن آن را تشــخیص دهند کــه البته در
اقدامات بعدی به صــورت کامال دقیق و با جزییات و
طی آزمایشگاههای مختلف آن را بررسی میکنیم.
قدوســی افزود ۱۲ :نوع آزمایش مختلف تنها برای
بررسی سالمت شیر خام انجام میشود.
وی همچنین گفت:تا دو ســال گذشــته صادرات
شــیرینی و شکالت بیشــترین حجم صادراتی را در
صنایع غذایی داشــت اما امروز لبنیات توانسته این
جایگاه نخست را در اختیار بگیرد.
حسین چمنی مشــاور انجمن صنایع لبنی کشور
نیز امروز در نشست مشترک با معاون امور دام وزارت
جهاد کشاورزی با اشاره به تولید  ۱۰میلیون تن شیر
خام در کشــور گفت ۲۶ :هزار میلیارد تومان گردش
مالی خرید شیر خام است ضمن اینکه  ۶تا  ۷میلیارد
دالر ارزش ذاتی محصوالتی است که در صنعت لبنی
تولید میشود.
وی با بیان اینکه مســئولیت کنترل نهادههای خام
دامی بر عهده حاکمیتی و نظارتی است ،گفت :در حال
حاضر حتی جابجایی دام زنده از یک شهر به شهر دیگر
کنترل میشود تا سالمت جامعه و مصرف کنندگان
تأمین گردد .چمنی توزیع شیر فله در کشور را یکی از
چالشهای صنعت لبنیات عنوان کرد و افزود :در حال
حاضر شاهد این هستیم که حدود  ۲هزار و  ۵۰۰تا ۳
هزار واحد صنفی اقدام به عرضه شیر فله میکنند و
طبق برآوردهایی که انجام شده حدود  ۳۰۰هزار نفر
روزانه از این واحدها خرید میکنند.
وی تصریح کــرد :خواهش بنده از مســئوالن این
است که در این حوزه نظارت و کنترل بیشتری انجام
شود چرا که این واحدها شیر خام را بدون شناسنامه
به مردم عرضه میکنند و این مســئله عالوه بر بحث
سالمت جامعه در حوزه اقتصاد نیز برای صنعت لبنیات
چالشهایی را ایجاد میکند.
مشــاور انجمن صنایــع لبنی کشــور اضافه کرد:
این واحدها هزینهای را برای شناســنامه دار کردن
محصوالت پرداخت نمیکنند و مســتقیم شیر را از
دامداری میآورند و به مصرف کننده ارائه میکنند .این
در حالی است که صنعت لبنیات برای شناسنامه دار
روزانه  ۱۰تا  ۱۲آزمایش انجام میدهد که این اقدامات
هزینه تمام شده را باال میبرد و قدرت رقابت صنعت
را با توزیع کنندگان لنبات فله پایین میآورد .بنابراین
مسئوالن باید به این مسئله توجه جدی کنند
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برزیل از روسیه گوشت
وارد میکند
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در حالی کــه برزیل صادرکننده عمده گوشــت به کشــورهایی از جمله ایران اســت،
شرکتهای روسی ،گوشــت باکیفیت را در رســتورانها و هتلهای این کشور عرضه
میکنند .به گزارش راشــاتودی ،بزرگترین تولیدکننده گوشت روسیه «میراتورگ»
اعالم کرده که نخســتین محموله  ۱۳تنی گوشــت گاو را به زودی به مقصد برزیل
روانه خواهد کرد.
این شرکت میگوید این محصوالت گوشتی قرار است در هتلها و رستورانهای
برزیل توزیع شود.
ویکتور لینیک رئیس شرکت میراتورگ اعالم کرد که سیاست این شرکت توسعه
صادرات ،محصوالت با ارزش افزوده باال و قابل رقابت در بازارهای جهانی است.
وی خاطرنشان کرد :این شرکت روی فرهنگ غذایی کشورهایی که واردکننده گوشت
از روسیه هستند توجه دارد و تالش میکند تا عرضه گوشت در نوبتهای آتی را مطابق
با سلیقه و فرهنگ آن کشور انجام دهد.
در حال حاضر صادرات شرکت میراتورگ روسیه که یک شرکت فعال در حوزه محصوالت
کشــور جهان از جمله منطقه خلیجفارس ،جنوبشــرق آسیا ،آفریقا ،به
پروتئینی اســت به ۳۰
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کشورهای منطقه اوراسیا و کشورهای مشترکالمنافع صادر میشود.
پیش از این وزیر کشاورزی روسیه اعالم کرده بود که این کشور به صادرکننده عمده محصوالت غذایی در جهان
تبدیل میشود .این شرکت اعالم کرده که صد درصد کیفیت و ســامت الزم را در صادرات محصوالت به ویژه
محصوالت یخزده در نظر میگیرد.
این شرکت به مصرفکنندگان  ۳هزار محصول غذایی با برندهای مختلف از جمله گوشت گاو ،خوک،
مرغ ،وعدههای خوراکی آماده ،سبزیجات ،قارچ و انواع غذاهای دیگر را عرضه میکند .در سال ۲۰۱۹
این شرکت بیش از  ۱۳۷هزار تن گوشت گاو تولید کرده است.
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واردات مرغ زنده به چین
آزاد شد

چین واردات مرغ و جوجه زنده از آمریکا را که پنج ســال پیش در پی شیوع
آنفوالنزای مرغی ممنوع شده بود ،آزاد کرد.
پکن تجارت پرندگان پرورشــی با آمریکا را از ســال  ۲۰۱۵به دلیل شیوع
آنفوالنزای مرغی در این کشور ممنوع اعالم کرده بود اما در نوامبر سال ۲۰۱۹
در راستای اعطای یک امتیاز به آمریکا پیش از انعقاد قرارداد تجاری ،ممنوعیت
واردات گوشت مرغ را حذف کرد .اکنون وزارت کشاورزی و امور روستایی چین
اعالم کرده است که این کشور اجازه میدهد پرندگان زنده هم وارد شوند.
ارزش واردات مرغ زنده از آمریکا در سال  ۲۰۱۳به  ۳۸.۷میلیون دالر رسید
و تحت الشعاع تجارت محصوالت دیگری مانند پای مرغ قرار گرفت .با این حال
ممنوعیت واردات مرغ زنده روی تولیدکنندگان چین تاثیر قابل توجهی داشت
زیرا نیاز به پر کردن مجدد موجودی خود داشتند.
یکی از مقامات انجمن مرغ چین اظهار کرد که گشایش واردات پرندگان زنده
بخشی از قرارداد تجاری با آمریکا است .شــرکتهای آمریکایی تولیدشان را در
نقاط دیگر مانند نیوزیلند افزایش داده اند تا تقاضای چین را تامین کنند .چین
دومین تولیدکننده بزرگ مرغ در جهان است و تولیدش را برای جبران کمبود
عرضه گوشت خوک که در نتیجه شیوع اپیدمی آنفوالنزا روی داد ،باال برده است.
اما قیمتها در هفتههای اخیر به دلیل اقدامات پکن برای مقابله با شیوع ویروس
کرونا که جان بیش از  ۱۷۰۰نفر را گرفته ،کاهش پیدا کرده است.
محدودیت جابجایی دام زنده و تعطیالت طوالنی سال نو در بسیار از نقاط این

کشور ،زنجیره تامین را فلج کرده و کشاورزان را با موجودی بزرگی از پرندگان و
تخم مرغ مواجه ساخته و همزمان تقاضا به دلیل تعطیلی رستورانها و غذاخوریها
افت کرده است .بر اساس گزارش رویترز ،کانتینرهای پای مرغ منجمد از آمریکا
هم با مشکالت لجستیکی روبرو شدهاند زیرا به دلیل عدم ظرفیت کافی چین
برای ذخیره کردن محمولههای بیشتر ،ناچار شدهاند از مقصد برنامهریزی شده
برگردند.
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صادرات تخممرغ ترکیه به کویت و سوریه در  ۲۰۱۹پس از ممنوعیت واردات
تخم مرغ در عراق در سال گذشته رکورد زد.
به دیلی صباح ،پس از ممنوعیت واردات تخم مرغ در عراق در سال گذشته،
صادرکنندگان ترکیه مجبور شدند به دنبال بازار جدیدی باشند ،به این ترتیب
صادرات تخممرغ ترکیه به کویت و سوریه در  ۲۰۱۹رکورد زد.
طبق اطالعات مؤسســه آمار ترکیه ،ترک استات ،کل صادرات تخم مرغ این
کشــور در  ۲۰۱۹به  ۲۱۵٫۸۲میلیون دالر رسید که  ۳۸درصد نسبت به سال
قبل از آن کاهش داشــت.دلیل اصلی کاهش صادرات این کشــور ممنوعیت
واردات تخم مرغ در عراق بــود .قبل از این ممنوعیــت ،عراق  ۷۰درصد
صادرات تخممرغ ترکیه را تشــکیل میداد.دولت عراق در ماه آوریل،
به تدریج ممنوعیت واردات برخی محصوالت خاص از کشورهای
منطقه از جمله ترکیه را اجرایی کرد.
ایــن ممنوعیــت

شامل واردات تخم مرغ ،ماکیان ،گوشت ،آشامیدنیها ،نمک ،انواع نودل و پاستا
می شد.وزیر بازرگانی عراق ماه گذشــته اعالم کرد اقدامات این کشور بر ۸۰۰
میلیون دالر از صادرات ترکیه تأثیر گذاشــته است.در این بین ،صادرکنندگان
ترکیه به دنبال بازارهای جدیدی برای محصوالت خود بودند و صادرات تخم مرغ
آنها به سوریه در  ۱۲۷۱۵ ،۲۰۱۹درصد افزایش یافت و در  ۲۰۱۹به  ۴۱میلیون
دالر رسید .این رقم قب ً
ال  ۳۲۰۱۶۱دالر بود .صادرات تخم مرغ ترکیه به کویت
هم  ۲۰۰۰درصد افزایش داشت و به  ۳۱٫۶۴میلیون دالر رسید .صادرکنندگان
ترکیه در مــاه اکتبر اولین محموله تخم مرغ خود را به آمریکا هم فرســتادند.
آنها آمریکا را بــه عنوان مقصدی دراز مدت در نظر گرفتــه اند.ابراهیم افیون،
رئیس مجمع تولید کنندگان تخم مــرغ ترکیه گفت صادرات تخم مرغ ترکیه
به عراق پس از اجرای ممنوعیت در ماه می کامال متوقف شــده است و برخی
تولیدکنندگان مجبور شدند تخم مرغ ها را به قیمت تولید بفروشند .ممنوعیت
تخم مرغ در ماه می تبدیل به یک بحران بزرگ شد چون درهای بزرگترین بازار
تخم مرغ ترکیه ناگهان به روی صادرکنندگان بســته شد .این بازار  ۷۰درصد
صادرات آنها را دریافت می کرد.
افیون گفت آمار ترک استات نشان می دهد تاجران عراقی این ممنوعیت را
با خرید تخم مرغ ترکیه از طریق ســوریه و کویت دور می زنند .وی اضافه کرد
صادر کنندگان ترکیه در حال حاضر در فکر وارد شدن به بازار آفریقا هستند.
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پیشرفت صنعت و فناوری پس از انقالب
پیشرفت هایی که ایران در طول  40سال از
انقالب شکوهمند اســامی در حوزه های مختلف
صنعت بویژه صنعت غذا داشته بسیار درخور توجه،
تحسین و اهمیت است.
امنیت غذایی مهمترین مفهومی است که جامعه
جهانی بشدت به تمرکز بر روی آن نیاز دارد و ایران
در طول ســال های پس از انقالب به یک پیشرفت
چشگیر در حوزه امنیت غذایی دست یافته است.
توســعه پایدار کشــاورزی  ،افزایش بهر وری از
کشاورزی با کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی
 ،بهبود تولیــد و متعادل کردن مصــرف  ،تقویت
زیر ســاخت های کشــاورزی و افزایش بهره وری
 ،اصالح سیســتم های آبیــاری و توجه به صنایع
تبدیلی و ایجاد فضاهای مدرن کشــاورزی از دیگر
دستاوردهای مهم در طول این سالهاست که بسیار
مورد توجه مســئولین و متخصصان قرار گرفته و
تالش های زیادی در این راستا صورت گرفته است.
پیشرفت پر ســرعت دانش و تکنولوژی در ایران
و دســتیابی به فناوری های نوین از واقعیت های
غیر قابل انکاری است که کشــور ما و دانشمندان
ایرانی در دنیا گوی سبقت را از بسیاری از کشورها
ربوده اند و امروزه شاهد نفوذ پرقدرت این دانش و
فناوری در تمام حوزه های صنعت و بویژه صنعت
غذای کشور هستیم .استفاده از فناوری های نانو در
صنایع غذایی از پیشــرفت هایی است که در سال
های اخیر شــاهد آن هســتیم و همچنان در حال
رشد و گسترش است.
صنایع تبدیلی در ســالهای پس از انقالب رشد و
توسعه چشگیری داشته اســت .توان مهندسان و
نخبگان ایرانی در طراحی و ساخت بسیاری ماشین
آالت از دیگر دستاوردهای میهن عزیزمان در طول
این سالهاســت .در حالی که پیش از انقالب اغلب
مواد اولیه ،محصوالت غذایی و ماشی آالت و مواد
و تجیزات بسته بندی وارداتی بود امروزه در تولید
و دســتیابی به بســیاری از این مواد و تجیزات به
خودکفایی رسیده ایم و کمتر نیاز به واردات داریم.
محصوالت با کیفیت کشــورمان امــروز در بازار
بسیاری از کشورهای جهان می درخشد و در زمینه
صادرات رشد چشــگیر و قابل مالحظه ای داشته
ایم و این نشانه رشد کیفیت و مطابقت محصوالت
ایرانی با استانداردهای جهانی است.
اقتصاد کشور طی سال های اخیر با فراز و نشیب
های فراوانی مواجه بوده است که بر فضای تولید و
صنعت کشور بی تأثیر نبوده است .تولیدکنندگان و
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را در طول این سالها پشــت سرگذاشته اند مانند
جنگ تحمیلی ،تحریم ،زلزله و بســیاری از بحران
های طبیعی .قطعا فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان
بسیار زیاد بوده اســت .ولی اغلب آنها رفاه و تامین
نیاز هم وطنان را در اولویت قرار داده و علیرغم همه
مشکالت کمر خم نکرده و با تمام توان سعی کرده
اند بدون افزایش چشگیر قیمت ها با حداقل سود و
گاها زیان همچنان به تولید و تامین مایحتاج مردم
ادامه دهند و این به روحیه ایرانی و نوع دوســتی
مردم این کشور بر میگردد .هر چند متاسفانه سوء
استفاده هایی از ســوی برخی سودجویان صورت
گرفته و نواقص و مشکالتی هم وجود داشته است.
قطعا اغلب تولیدکنندگان در طول سالهای تحریم
در زمینه تامین مواد اولیه از بســیاری از کشورها
دچار مشــکالت عدیده ای بوده انــد ضمن اینکه
نوسانات نرخ ارز نیز دشواریهایی را در زمینه تولید و
واردات ایجاد کرد .اما بیانات مقام معظم رهبری در
زمینه اقتصاد مقاومتی همراه سرلوحه کار بسیاری
از تولیدکنندگان و صاحبان صنایع بوده است.
در  40ســال گذشــته توانســتیم در حوزههای
مختلف صنعتــی به پیشــرفتهای قابل مالحظه
ای دست یابیم .یکی از جنبه های دیگر پیشرفت
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علمی بعد از انقالب اسالمی توسعه صنایع غذایی
بود که توانستیم با اســتفاده از تکنولوژی روز دنیا
محصوالت با کیفیت و با سرعت باال تولید کنیم و از
آنجایی که ماشینآالت در صنایع غذایی حرف اول
را میزنند ،مهندســان ایرانی توانستند با استفاده
از مهندســی معکوس برخی از ماشینآالت صنایع
غذایی مانند آب میوهســازی را در داخل کشــور
تولید کنند.

قبل از انقالب به دلیل نابودی کشــاورزی سنتی
ایران ،بسیاری از نیازمندیهای روزانه مردم از قبیل
مرغ از فرانسه ،گوشت از استرالیا ،تخممرغ از رژیم
صهیونیستی ،سیب از لبنان ،مواد لبنی از دانمارک
و  ...وارد میشــد .بر اســاس آمار در رژیم گذشته
کشور تنها قادر بود غذای  33روز را در داخل تهیه
کند .اکنون با توجه به  2برابر شدن جمعیت ،کشور
میتواند غــذای  300روز را در داخل تهیه نماید و
با روندهای موجود در آینده به  100درصد خواهد
رسید.
سرعت پیشرفت علمی در ایران براساس گزارش
محافل علمی بینالمللی 11 ،برابر سرعت متوسط
رشد علم در جهان است .این عدد نشان میدهد که
ایران با چه سرعت باالیی در حال کمکردن فاصله
خود نسبت به کشــورهای پیشرفته جهان بوده و
با این سرعت میتواند روزی از تمامی کشورها در
عرصه تولید علم جلو نبرند .اکنون ایران در جایگاه
دوازدهم علم جهان قرار دارد.
دستاوردهای ارزشــمند در حوزه نانو ،لیزر و ...
از دیگر آثار پیشرفتهــای علمی و فناوری ایران
بعد از انقالب اســت .علم نانو تحــوالت بزرگی را
در جهان ایجــاد کرده و در ایران ایــن نوع علم از
جایگاه و موقعیت خوبی برخوردار شــده است .با
توجه به حوزههــای کاربرد نانــو از قبیل تولید و
انباشت دارو ،تشخیص بیماریها ،سمزدایی از آب،
افزایش بهرهوری در کشاورزی ،انباشت و نگهداری
محصوالت کشاورزی و مواد غذایی ،کنترل آفات و
سالمســازی هوا ،در آینده آثار این دستاوردها در
زندگی مردم قابل لمس خواهــد بود .ایران اکنون
رتبه  12جهانی را در حوزه نانو دارد.
با پیشرفت هایی که با سرعت چشمگیر در زمینه
دانش و فناوری های نوین در حال انجام است پیش
بینی می شود به زودی کشــور ما به یکی از قطب
های صنعتی و علمی دنیا تبدیل شــود .حضور هر
چه پر رنگ نخبگان و دانشمندان و دانش پژوهان
در مدیرت ،طرخ ریزی و برنامه ریزی سیاست های
اقتصادی و صنعتی به رشد و پیشرفت هر چه بیشتر
کشورمان و نزدیک تر شدن به افق روشن شکوفایی
اقتصادی و درخشــش میهن عزیزمان بر قله های
افتخار کمک خواهد کرد.
دکتر مهدی کریمی تفرشی رئیس هیات
مدیــره خانه صنعت ،معــدن وتجارت
جوانان تهران و رئیس هیات مدیره تعاونی
تولیدکنندگان محصوالت غذایی کشور
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رئیس انجمن تغذیه ایران تاکید کرد؛

شاه کلید پیشگیری از کرونا
تغذیه سالم فراموش نشود
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توصیه به عدم اســتفاده از این نــوع ویتامین در
هنگام ابتال به کرونا دارند .از همین رو ،در شرایط
بیمــاری و هایپرکاتابولیک نیاز به افزایش دریافت
کالری با متخصص تغذیه مشاوره شود.
وی به ویژگی های غذاهای سالم تر اشاره کرد و
افزود :شرایط پخت غذای سالم و بهداشتی کامال
رعایت شــود ،خودداری از مصــرف غذاهای نیمه
پخته مانند گوشت ،مرغ ،ماهی ،تخم مرغ عسلی،
محدودیت جدی در اســتفاده از سرخ کردنی ها و
خودداری از زمــان های پخت خیلی طوالنی برای
حفظ ارزش غذایی مواد غذایــی ،باید مورد توجه
قرار گیرد .این متخصــص تغذیه گفت :توجه ویژه
به صبحانه کامل مانند اســتفاده از عدسی ،لوبیا،
تخم مرغ ،سبزیجات ،حبوبات ،مصرف زرد چوبه به
همراه زعفران ،دارچین و سیر ،مصرف شود.
وی افزود :بهتر است همراه غذا ،پیاز خام یا ساالد
و ســبزیجات ،روغن زیتون و لیموتــرش یا نارنج
مصرف شود.
رزاز ادامه داد :استفاده از میان وعده ها مثل میوه،
انواع مغزها و شــکالت تلخ به عنوان منابع آنتی
اکسیدان ،مورد توجه قرار گیرد.
رئیس انســتیتو تحقیقات تغذیــه ای و صنایع
غذایی کشــور ،در پایان بر عدم استفاده از فست
فودها و عدم استفاده از غذاهای رستوران های غیر
معتبر تاکید کرد.
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رئیس انجمن تغذیه ایران ،به تشریح اهمیت
تغذیه سالم در پیشگیری از ابتال به کرونا و هنگام
بیماری پرداخت.
جالل الدین میــرزای رزاز گفت :نقش محوری
تغذیه در کاهش بــار بیماری هــا و جلوگیری از
بیماری های غیر واگیر نظیــر دیابت ،اضافه وزن،
ســندم متابولیــک ،بیماری های قلــب و عروق ،
سرطان و… ،به اثبات رسیده و رعایت اصول تغذیه
ســالم می تواند تا  ۵۵درصد از باربیماری ها را در
آینده کاهش دهد.
این متخصص علوم تغذیه افزود :حدود  ۲۴تا ۲۸
درصد از بیماران بستری در بیمارستان های ایران
دچار سوء تغذیه هستند که متاسفانه این امر باعث
طوالنی شدن مدت زمان بســتری بیمار گردیده
و درمان را با اخالل جــدی مواجه می کند .ضمن
اینکه هزینه های مادی و معنوی زیادی به بیمار و
خانواده او تحمیل می کند.
رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی
کشور ،در ادامه به راهکارهای تغذیه ای پیشگیری
از ابتال بــه کرونا اشــاره کرد و گفت :شــاه کلید
پیشگیری از ابتال به کرونا افزایش و تقویت سیستم
ایمنی و دفاعی بدن از طریق تغذیه سالم و اصالح
سبک زندگی است.
رئیس دانشــکده علوم تغذیــه و صنایع غذایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،با عنوان این

مطلب که سیستم ایمنی به دو بخش
اختصاصی و غیر اختصاصی تقســیم
مــی شــود ،افزود :غیــر اختصاصی،
شامل پوســت ،آنزیم لیزوزوم ،الیههای
مخاطــی همچــون گــوارش ،تنفــس و
گلبولهای سفید اســت و اختصاصی ،شامل
لنفوسیتهای Tو  Bاست.
وی به افزایش فعالیــت فیزیکی به مدت  ۲۰تا
 ۳۰دقیقه پیاده روی روزانه ،خواب کافی و پرهیز
از اضطراب اشــاره کرد و گفت :در هنگام بیماری
و مواقعــی که بدن مــورد هجوم قــرار می گیرد
مواد غذایــی الزم یا از ذخایر داخــل بدن تامین
میشوند یا از طریق خوراکی که تامین آنها نقش
محوری دارد.
رزاز ادامه داد :افراد دچار بیماری های زمینه ای
مانند دیابت ،بیماری های مزمن و حاد تنفسی و
نقص سیســتم ایمنی ،نیازمند مراقبت های ویژه
تغذیه ای هستند.
وی تاکید کرد :چنانچه شرایط رعایت اصول کلی
تغذیه ســالم فراهم باشد همه ویتامین ها و امالح
برای بدن تامین می گــردد .ولی در صورت وجود
بیماری هــای زمینه ای ماننــد دیابت ،بیمارهای
مزمن تنفسی و نقص در سیستم ایمنی می توانند
با مشــورت متخصصین تغذیــه از طریق مصرف
مکمل ها میزان الزم برای تامین ســامت خود را
مصرف نمایند.
رزاز در ارتبــاط با نقش ویتامیــن  ،Cگفت :در
حال حاضر جای بحث دارد و برخی از منابع معتبر

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا
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دغدغههای سالمتـی در نــوروز

تغذیه سالم ،یکی از مهمترین اصول سالمتی است .عید نوروز زمان مصرف خوراکیهای گوناگون است و تغذیه در
عید نوروز بسیار حائز اهمیت است .ناپرهیزی و تغذیه بد در ایام عید کوچک و بزرگ نمی شناسد .در این روزها مقاومت
در برابر انواع و اقسام شیرینیها و شکالتها ،در انواع سنتی و مدرن ،با طعمها و رنگهای مختلف و مارکهای متنوع
کار آسانی نیست و کمتر کسی می تواند از این خندق وسوسه با موفقیت بگذرد .در این مقاله با یادآوری چند نکته طالیی
کمک میکنیم تا ایام لذت بخشتر و سالمتری را در کنار عزیزان خود سپری کنید:
«نویسنده :محدثه آصففری؛ کارشناس ارشد بهداشت و ایمنی مواغذایی -دانشگاه علوم پزشکی اراک»

گولشیرینیهایتهیهشده
از قندهای مصنوعی را نخورید:
شــیرین کنندههــای بدون
کالــری و یا مصنوعــی ،مواد
شیمیایی و یا طبیعی هستند
که بــه جــای قنــد معمولی
در غذاها و انواع نوشــیدنیها
مورد اســتفاده قرار میگیرند.
برخی مطالعات نشــان دادهاند
که جایگزینهــای قند همان
مشکالت را به دنبال میآورند
و حتی در مــواردی بدتر هم
هســتند و ممکن است خطر
ســندرم متابولیک را افزایش
دهند .سندرم متابولیکی نوعی
اختالل فیزیولوژیکی است که
منجر به بیماری قلبی ،سکته و
دیابت نوع  2میشود .از طرفی
نتایج مطالعات نشان داده است
مصــرف شــیرین کنندههای
مصنوعــی نظیر ســاخارین با
تحریک اشــتهای افراد
میتواند بــه افزایش
وزن آنــان منجــر
شود.

در انتخاب آجیلها دقت کنید:
بیشترین تقلبی که در این محصوالت غذایی به چشم میخورد استفاده از رنگهایمصنوعی و غیرمجاز است که از ديرباز مورد
توجه بسياري از توليدكنندگان موادغذايي بوده است .رنگها ،تركيبات طبيعي و يا مصنوعي هستند كه با هدف ترغیب و تحریک
اشتها و جذب مصرفکننده ،در صنايعغذايي از اهميت ويژهاي برخوردار میباشند؛ اما اگر از این رنگها بهطور مناسب استفاده
نشود به عنوان تقلب در مواد غذایی شناخته میشود و به لحاظ قانوني جرم است .از خرید پستههایی که پوست بسیار زرد و براق
یا مغز قرمز رنگشده دارند ،خودداری کنید .تخمههای بسیار پررنگ نیز جز رنگ چیزی عایدتان نمیکند .با حذف خوراکیهای
رنگی سالمت خود و کودک خود را تا حد زیادی تامین کنید .عالوه بر آجیل ،از خرید شیرینیها و شکالتهای بسیار رنگی (حتی
آبمیوه ،پاستیل ،دراژه) پرهیز نمایید.نکته دیگر در خرید آجیلها توجه به تازگی آنهاست؛ این تنقالت همواره در معرض کهنگی
و قارچزدگی هستند .مغزهای روغنی در معرض نوعی مایکوتوکسین به نام آفالتوکسین نوع Bمی باشند .آجیل تازه نباید هیچگونه
بوی نامطبوعی مانند بوی ماندگی ،بوی تند و حتی ترشیدگی داشته باشد ،وجود حفره یا کپک زدگی از نشانههای آجیل کهنه است.
این غذاها عالوه بر اینکــه میتوانند حاوی رنگهای
غیرمجاز و انواع طعمدهنده باشــند ،مملو از چربیهای
ترانس ،روغنهای ســوخته و چندبار مصــرف و فاقد
ریزمغذیهای ضروری میباشند .عالوه بر انواع آلودگیهای
شیمیایی ذکر شده ،آلودگیهای میکروبی مواد اولیه بکار
رفته در آنها نیز دور از ذهن نیست .استفاده از گوشتهای
فاسد و نامرغوب ،بهداشت ضعیف کارکنان ،نگهداری غذاها
در دمای نامناسب و عدم فرصت کافی برای تمیز نمودن
وسایل به ویژه در رستورانهای شلوغ ،همه در کنار هم
منجر به افزایش تصاعدی بار میکروبی موادغذایی خواهد
شد .همچنین در طول سفر خود
ی و ســاالد سفارش
سبز 
ندهید و در صورتی که
از نحوه شستشوی
این دسته غذاها
اطمینان ندارید،
از خــوردن
آن اجتنــاب
نمایید.
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در مصرف وعدههای غذایی بیرون از خانه محتاط باشید:

سبک زندگی سالم را در ایام نوروز جزو عادات خود قرار دهید:

در ایام تعطیالت نوروزی ،شــب بیداری و روزخوابی و افراط و
تفریط در خورد و خوراک قابل کنترل است .کم تحرکی ،به خصوص
اگر با پرخوری یا بدخوری همراه باشد ،می تواند اختاللهای زیادی
در بدن انســان ایجاد کند .این اختاللها برای سالمندان ،افراد با
چربی و فشــار خون باال ،مبتالیان به عوارض قلبی عروقی و افراد
چاق ،زیان بارتر و خطرناکتر است .با جایگزین کردن انواع میوهها
در میهمانیها به جای آجیلهای بوداده و شــور و شیرینیهای
پرکالری ،مصرف آب کافی و داشتن فعالیت ورزشی روزانه از دغدغه
اضافه وزن نوروزی آسوده خاطر باشید .شما میتوانید در کنار دید و
بازدید و مهمانی های نوروزی،
به ورزش ،پیــادهروی و
دیگر فعالیــت های
فیزیکــی بپردازید.
به این ترتیب می
توانید ســامت
خــود و خانواده
تــان را تأمیــن
کنید.
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احمد صادقیان مطرح کرد:

توصیه های تغذیه ای برای پیشگیری ازکرونا

برای موفقیت در بازار اوراسیا
باید استراتژی مناسبی داشته باشیم مایعات گرم و شیر
زیاد مصرف شود

رقابتی تولید کنیم ،مســئلهای جدی است که
من هم پاســخ مناســبی برای آن ندارم و جای
سؤال جدی اســت.عضو هیات نمایندگان اتاق
ایران ادامه میدهد :اگرچــه من بهطور دقیق از
محتویات تفاهمنامه اوراسیا اطالعی ندارم ولی
کلیات این تفاهم در بهبود شرایط بازار کشاورزی
ایران اســت؛ به شــرطی که ما بتوانیم موانع و
مشکالت داخلی اقتصاد ایران را برطرف کنیم و
مهمتر از همه به مســئله استاندارد ،بستهبندی،
برندینگ و لجستیک جدیتر فکر کنیم.
به گفته احمــد صادقیان رقابت بــا رقیب در
بازارهای اوراسیا برای ما دشوار است ،رقبای ما
سالهاست که توانســتهاند مشکالت خود را در
حوزه بستهبندی و برندینگ حل کنند .البته ما
هم در حوزه محصوالت غذایی تا حدودی وضعیت
مناسبی داریم ولی بخش کشاورزی ما آمادگی
ورود به بازارهای جهانی را ندارد .باید استراتژی
مناســبی برای ورود به این بازار داشته باشیم.
او میافزاید :من زمانی بازدیدی از بازار روســیه
داشتم ،من خودم آنجا شاهد بودم که محصوالت
کشاورزی ایران با بستهبندی نامناسب ،با کیفیت
متعدد و گاها بهصورت فلهای ارسالشــده بود،
درحالیکه باید با برندسازی محصوالت خود را
صادر کنیم .اما کشاورز سنتی نباید انتظار داشت
بازار جهانی را بشناســند .ما نیاز به شرکتهایی
داریم کــه بتوانند با باال بــردن بهرهوری الزم و
هزینه کم محصوالت را از کشــاورزان خریداری
کنند و آنها را با بســتهبندی مناسب و با برند
خاص به بازارهای اوراسیا صادر کنند؛ وگرنه ما
بازهم بازار اوراسیا را از دست خواهیم داد.

یک متخصص تغذیه گفت :برای پیشگیری از
کرونا ،مایعات گرم و شیر زیاد مصرف شود و از غذای
بیرون از خانه استفاده نشود.
به گزارش ماهنامــه کارآفرینی و صنعت غذا ،دکتر
حسین کشــاورز ،مشــاور پیشــین وزیر بهداشت و
متخصص تغذیه در خصوص مــوارد تغذیه ای برای
پیشگیری ار کرونا گفت :توصیه معمول این است که
ســبزی ها و میوه ها را به صورت فراوان مصرف کنند
که غنی از ویتامین  cو ویتامین  aهســتند .مایعات
گرم و شــیر پاستوریزه زیاد مصرف شــود و از غذای
بیرون از خانه استفاده نشود و تا جایی که مقدور است
تنها ماده غذایی خام میوه ها و ســبزی ها باشند و از
مواردی مثل کباب روی آتــش که مدت پخت کمی
دارند استفاده نشود.
وی در خصوص اینکه با توجه به اینکه گفته شــده
ویروس درمانی ندارد چه پیشنهاداتی برای مبتالیان
دارید؟ معمول این است که مایعات گرم مصرف شود
و غذاهای چرب و سرخ کردنی مصرف نکنند و غذا ها
ترجیحا آب پز و بخار پز باشد .همچنین خوردن میوه
و آب میوه ها و سبزیجات فراوان تا بتوانند مجددا به
سالمتی برسند.
مبتالیان حتما باید ماسک بزنند
استفاده از دستکش هم الزم است
دکتر کشــاورز افزود :آنچه مهم اســت پیشگیری
است .شســتن مرتب دســتها الزامی است .مبتالیان
حتما باید ماسک بزنند .ماســک های فیلتر دار قوی
می توانند جلوگیری کنند و این ماسک ها تا حدودی
می تواند کنترل کند و چندان موثر نیســت اما بودن
آن بهتر است .همچنین استفاده از دستکش که کامال
الزم است.
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عضو هیات نمایندگان اتاق ایران میگوید:
رقابت با رقیب در بازارهای اوراسیا برای ما دشوار
اســت؛ چراکه آنها سالهاســت که توانستهاند
مشکالت خود را در حوزه بستهبندی و برندینگ
حل کنند .البته ما هم در حوزه محصوالت غذایی
تا حدودی وضعیت مناســبی داریم ولی بخش
کشــاورزی ما آمادگی ورود به بازارهای جهانی
را ندارد.
زمانی که خبر پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا
منتشــر شــد ،برخی گفتند این منطقه بهشت
صادرات کاالســت بهخصوص برای محصوالت
کشاورزی.
احمد صادقیان ،عضو هیــات نمایندگان اتاق
ایران دراینباره میگوید :ما این فرصت تاریخی
را یکبار دیگر هم به دست آورده بودیم و خیلی
زود هم آن را از دســت دادیم .زمانی که روابط
میان ترکیه و روسیه به مشــکل برخورده بود،
برخی فکر میکردند کاالی ایرانی میتواند جای
محصوالت ترکیهای را در بازار روسیه بگیرد ،اما
درنهایت چنین نشــد و ما آن فرصت تاریخی را
خیلی راحت از دست دادیم.
چرا ایران نتوانست از آن فرصت بهره مناسب
اقتصادی ببرد؟ صادقیان در پاســخ به پرسش
میگوید :کشــاورزی ایران عمدتاً معیشــتی و
ســنتی اســت ،هزینه تولید آن باال و صادرات
آن مشــکالت زیادی دارد و بیشــتر محصوالت
تولیدشده توسط کشاورزان سنتی صادر میشود.
درحالیکه صادرکننده باید بازار مقصد را بهخوبی
بشناســد ،نیازها و عالیق آن را بداند و متناسب
با نیاز و سلیقه بازار محصول خود را بستهبندی
و ارائه کند.
او تأکید میکند :مهمترین مشکل ما در حوزه
صادرات کاالهای کشاورزی کیفیت کاال و نحوه
بســتهبندی است .کشــاورزی ما خرده مالکی،
معیشــتی و سنتی اســت .اراضی باالی دوهزار
هکتار  ۶۴قطعه داریم و برای مدیریت این اراضی
قطعهقطعه شده باید شرکتهای بزرگی تشکیل
شود تا آنها را مدیریت کند ،مسائل حملونقل
را حل کند و کشاورزان سنتی محصول را مطابق
نیاز بازار تولید ،بستهبندی و صادر کنند.
صادقیان تصریح میکند :امــا اینکه چقدر در
چنین شــرایطی بتوانیم محصوالت کشاورزی

دکتر حسین کشاورز:

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا
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جرقهای که یک دبه شیر زد

غالمعلی سلیمانی ،بنیانگذار گروه سولیکو ،مسیر
بدل شدن یک همبرگر زنی کوچک در خیابان آذربایجان
به دفتر مرکزی این هولدینگ را با ما در میان میگذارد .از
قدیم وقتی از کسی میپرسیدند علم بهتر است یا ثروت،
باید یک پاسخ کالسیک میداد« :علم»؛ اما واقعیت این
است که ثروتآفرینی به اندازه آموختن علم ارزشمند است.
اینچیزیاستکهغالمعلیسلیمانیازسنینبسیارپایین
میدانست و به همین خاطر در کنار علمآموزی که پدرش
بر آن تاکید داشت ،به ثروتآفرینی نیز فکر میکرد .او به
خوبی آگاه بود که برای دست یافتن به ثروت باید کار کرد.
از کالس هشتم به دنبال سه هزار تومان بود که با آن یک
تاکسی بگیرد و به رانندهای بدهد تا درآمد داشتهباشد اما در
آن سن نتوانست این سه هزار تومان را جور کند .در دوران
دانشــجویی وقتی با نخستین حقوق سیصد تومانیاش
بابت یک روز تدریس در هفته ،یک دســت کتوشلوار
نو از خیاطیهای اللهزار سفارش داد و بر تن کرد ،طعم
شیرین استقالل مالی را چشید .قدمهای بلند اما شمرده
و حسابشده سلیمانی برای ثروتآفرینی و البته در کنار
آن کارآفرینی از همینجا شروع شد .حاال او کارآفرینی
بزرگ و شناختهشده در ایران است که هلدینگ سولیکو
را در اختیار دارد؛ هلدینگی با بیش از  ۲۰زیرمجموعه که
شرکت کاله یکی از بزرگترین و مطرحترینهای آن به
شمار میآید .قصه سلیمانی ،قصه ایمان و اعتقاد است؛
ایمانی که ریشه در خانواده و دوران کودکیاش دارد.
چهار سال بیشتر نداشت اما برای سحری از خواب بیدار
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بگیرد .مادرش
شدهبود و میخواست مثل بزرگترها روزه
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به او گفت وقتی روز به نیمه رسید ناهارش را بخورد ،فردا
هم از ظهر تا موقع اذان چیزی نخورد ،بعدا ًاین دو روز به هم
وصل میشوند و یک روز روزه کامل میشوند .دو دستمال
هم به او دادهبود گفتهبود آنها را به هم گره بزند و به رودخانه
بیندازد تا روزهاش یک روز کامل حساب شود .پدرش از
خواندن او تاکید داشت .رفتهرفته
همان کودکی بر نماز
ِ
اعتقادات مذهبی در غالمعلی سلیمانی نهادینه شد و از
او فردی را ساخت که امروز کارآفرینی صاحبنام است.
زندگی غالمعلی سلیمانی از آمل شروع شد ،تا۱۸سالگی
یعنی زمانیکه دیپلم گرفت با خانوادهاش در همین شهر
زندگی میکرد تا اینکه به تهــران مهاجرت کرد« :بچه
درسخوانی نبودم ،شاگرد متوسطی بودم و برای همین
رشته ریاضی را انتخاب کردم چون به نظرم ریاضی سادهتر
بود .وقتی هم به تهران آمدم اولین کاری که کردم ثبتنام
در کالس زبان انگلیسی بود ».سال اول در کنکور پذیرفته
بهشتی
نمیشود اما سال دوم به دانشگاه ملی ایران (شهید
ِ
فعلی) راه پیدا کرد و در رشته ریاضی با این امید درس خود
را آغاز کرد که بعدا ً به آمریکا برود و در رشته آیتی ادامه
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آید شهریهاش
تحصیل بدهد .آنطور که به خاطرش می
چهار هزار تومان بوده .ســال اول پدرش شــهریهاش را
پرداخت کرد .سال دوم مسیرش را از خانواده جدا میکند
و تصمیم میگیرد خودش شهریهاش را بپردازد .نزد یکی از
دوستانش میرود و وام چهار هزار تومانی میگیرد و تالش
تدریس خصوصی ،قسطهایش
میکند با درآمد حاصل از
ِ
را بپردازد .پدرش بابت این کار با او قهر میکند اما سلیمانی
میگوید« :خواستم روی پای خودم بایستم» .سال بعد از

یکی از دوستانش میشنود که شهریهاش را نمیپردازد.
او هم وام نمیگیرد و به دانشگاه میگوید« :پول ندارم!»
رئیس دانشگاه با او صحبت میکند و میپذیرد که سلیمانی
شهریه ندهد .البته او به همین ماجرا بسنده نمیکند و از
رئیس دانشــگاه میخواهد او را برای تدریس در مدرسه
معرفی کند و به دنبالش میگویــد وامی هم به او بدهد.
رئیس دانشگاه میگوید« :این خانم منشی من هم هست،
میخواهی عقدت کنم!» القصه سلیمانی نهتنها از شهریه
چهار هزار تومانی خالصی پیدا میکند بلکه با تدریس و
دریافت وام ،ماهی حدود هزار تومان هم به دست میآورد.
از همینجا یاد میگیرد هر چالشــی را به فرصتی برای
خود تبدیل کند .لیسانسش را که گرفت به سربازی رفت
و باالخره در سال  ۱۳۵۲کار رســمی خود را از بازارچه
سعدی با فروش لوازم یدکی خودرو آغاز کرد تا اینکه با
یک آمریکایی در ایران آشنا شد و به همراه او شرکتی به
نام «مارکتینگ سرویس اند ریسرچ» را راهاندازی کرد .چند
وقت بعد با تحقیقاتی که انجام داد به این نتیجه رسید که
بهترین فعالیت اقتصادی ،کا ِر مواد غذایی است .سرانجام در
سال  ۱۳۵۶وارد کا ِر پخش فرآوردههای گوشتی میشود.
به این ترتیب پخش سوســیس و کالباس را با شــرکت
کالباسسازیِ گیالن آغاز کرد .ناگفته نماند که در خالل
این کارها ،هیچگاه تدریس خصوصی را رها نکرد.
پالک  ۹۹خیابان آذربایجان
دفتری که اکنون به عنوان دفتر مرکزیِ سولیکو شناخته
میشــود ،در واقع خانه خواهرش بود کــه بعد از فوت
شوهرش میخواست آن را مبلغ۱۷هزار تومان اجاره بدهد.
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موفق شد شش کیلو پنیر پروسسشده تولید کند و این
تولید نویدبخش آیندهای درخشان برای کاله بود .البته
این پنیر در آمل زیاد طرفدار پیدا نکرد .مردم میگفتند
شبیه به پنیری است که زمان شاه رایگان در اختیار مردم
میگذاشتند .سلیمانی پنیر را در نمازجمعه بندرعباس به
صورت رایگان در قوطیهایی پخش کرد تا هر کس از آن
خوشش میآید به سراغ فروشگاهها برود و آن را تهیه کند.
به این ترتیب پنیر پروسس از بندرعباس روانه بازار شد.
امروز این پنیر یکی از کاالهای پرطرفدار کاله است .تولید
این پنیر نشان میداد که این شرکت قابلیتهای بسیاری
دارد و رفتهرفته پنیر فتا ،پنیرهای اروپایی و قبرســی،
پنیرهای خامهای ،پیتزا ،موزارال ،چدار ،گودا و سایر پنیرها
در این شرکت تولید و روانه بازار شد.
از تولید تا صادرات
روزها پشت سر هم میگذشت و سلیمانی کارخانههایش
را اداره میکرد تا اینکه دولــت اعالم کرد توان پرداخت
ارز را ندارد .به این ترتیب تولیدکنندگان باید ارزشان را
خودشان تهیه میکردند .این مسئله باعث شد غالمعلی
سلیمانی به فکر صادرات محصوالتش بیفتد .کادر فروشش
را دور هم جمع کرد و با مشورت با آنها اولین صادراتش
را انجام داد و در همان اقدام نخست موفق شد ۸هزار دالر
ارز مورد نیازش را تامین کند .این روند به همین شکل
ادامه پیدا کرد تا رشد صادرات مجموعه سولیکو تنها از
راه محصوالتش به ۲۸۰میلیون دالر رسید .در کنار آن
صادرات ماشینآالت به عراق هم بود که این رقم را باالتر
میبرد .صادرات مجموعه سولیکو ارزآوریِ خوبی برای این
مجموعه داشت .آنها توانستند علوفه و خوراک دامشان را
با این ارز وارد و برای توسعه دانش خود اقدام کنند .در این
دوران سلیمانی همیشه فراوطنی فکر میکرد و همین امر
باعث میشد پیشرفت کند .او حتی چین و ژاپن را که در
حوزه واردات پنیر بسیار سختگیر بودند ،نشانه گرفت و
تالش کرد شرایط صادرات را به این کشورها فراهم کند.
تنها چیزی که به سلیمانی کمک کرده مسیرش را ادامه
بدهد و هر بار در توسعه کارش موفق باشد ،همان ایمانی
است که از کودکی در وجودش کاشته شده و حاال به او
کمک میکند به همه اهدافش دست پیدا کند.
کارآفرینی که نشــان عالی مدیر شایســته ملی را از

دستهای رئیسجمهوریِ ایران ،حسن روحانی دریافت
کرده ،هم صنعت را خوب میفهمد و هم میداند چطور
باید تولید کرد .او نیاز مردم را میشناســد و در همین
مسیر گام برمیدارد .سلیمانی معتقد است آنچه باعث
شده امروز در توسعه تولید با مشکالتی همراه باشیم این
است که بدنه دولت اقتصادی نیست یا به قول خودش
«مسئوالن کاسب و بیزنسمن نیستند» .او توصیه میکند
که مسئوالن دست از رویه گذشته بکشند؛ رویهای که
در آن نفت به فروش میرسد و تولید حرفی برای گفتن
ندارد .از سوی دیگر بحث اقتصاد مقاومتی مطرح است
که محور اصلیاش بر تولید میچرخد .این روزها همه
شدن این موضوع به بخش خصوصی چشم
برای عملی ِ
امید دوختهاند .ســلیمانی در کتــاب رویاهای طالیی
میگوید« :مشکل عملی نشدن اقتصاد مقاومتی بدنه
دولت اســت .رئیس دولت و وزرا بر آن تاکید میکنند
اما متاسفانه بدنه دولت و زیرشاخههایش نمیدانند چه
کردن آن بر عهده دارند .سازمان غذا
وظایفی برای محقق
ِ
کردن
و دارو ،سازمان دامپزشکی ،همه و همه در عملی
ِ
اقتصاد مقاومتی سهیم هستند ،هر صنعتی به فراخور
سازمانهای وابســته .اما این سازمانها نقششان را در
اقتصاد مقاومتی نمیشناسند .هر سازمان و وزارتخانهای
در کشور مثل چرخدنده است و تا اینها با هم چفت نشوند
و نچرخند ،عقربه اقتصاد نمیچرخد و اقتصاد مقاومتی
راه به جایی نمیبرد .الزم است کشور شفاف ،قانونمند
و مالیاتمحور شــود ».همه با خودشان فکر میکنند
کارآفرینهای برتر هرگز شکست نمیخورند .سلیمانی
هم بر همین باور است و میگوید« :من هرگز شکست
نخوردم .ادیسون گفته هزار بار شکست نخورده بلکه هزار
راه رفته تا المپ را روشن کند .شکست و ناامیدی معنا
ندارد .هر نشــدن به معنای شکست نیست؛ بلکه یعنی
نیاز داریــم راههای تازهای برای رســیدن به هدفمان
امتحان کنیم .تیمورلنگ زمانیکه احســاس شکست
کرد ،مورچهای را دید که هفتاد بار دیوار را باال رفت و باز
تالش کرد تا موفق شود .او هم فهمیدهبود شکست مقدمه
پیروزی است .ناامیدی به معنای ضعف است و انسانهای
ضعیف خود را ناامید میبینند .چرا انسان ضعیف باشد؟
باید هر بار تالش کند تا به موفقیتی که میخواهد برسد».
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سلیمانی این خانه را به مبلغ ۲۰هزار تومان از خواهرش
اجاره کرد؛ همین خانه پالک ۹۹خیابان آذربایجان ،اکنون
دفتر مرکزی سولیکو است .خانه در آن زمان سردخانهای
بود که اجناس از کارخانه گیالن و آرزومانیان در آن انبار
میشد .کمی بعد تصمیم گرفت همبرگرزنی راه بیندازد
زیرزمین همان پالک  ۹۹کار همبرگرزنی
و در نهایت در
ِ
را آغاز کرد و در روز اول  ۱۹۵همبرگر زد« :بعد از دو ماه
روزانه ۴۰هزار همبرگر میزدیم و روانه بازار میکردیم .در
بحبوحه سال  ۵۷که خیلیها میخواستند فرار کنند ،ما
میخواستیم همینجا کار کنیم ».سلیمانی در ایران ماند
و کار کرد.
مدام به فکر توسعه بود و به همین خاطر پول کم میآورد
و درآمدش کفاف نمیداد .اما مصمم شدهبود که کارش را
به نتیجه برساند .هر پولی به دست میآورد حتی از تدریس
خصوصی ،روی کار همبرگرســازی گذاشــت تا کار به
نتیجه برسد .باالخره تدریس را کنار گذاشت تا به فعالیت
جدیدش به صورت تماموقت برسد .عالقه به توسعه کار
باعث شد به سراغ راهاندازی کارخانههای دیگر در سایر
شهرها برود .به همین خاطر بود که سر از بوشهر درآورد و
وارد کار ماهی شد .به کمک چند شریک در بوشهر خط
کنسرو ماهی را راهاندازی کرد .کماکان هیچ فرصتی را
برای توسعه از دست نمیداد .کمی بعد هم به سراغ شهر
پدریاش رفت و کارخانه سوسیس و کالباسزنی را در
آنجا راهاندازی کرد تا اینکه یک دبه شیر پای او را به دنیای
لبنیات باز کرد.
جرقهای که یک دبه شیر زد
یک روز که غالمعلی سلیمانی برای دیدار با خانوادهاش
به آمل رفتهبود زنی را دید که یک دبه شیر در جوی خالی
میکرد و به زمین و زمان بد و بیراه میگفت .از زن پرسید
که چه اتفاقی افتاده و زن گفت شیر را برای فروش آورده
و کسی از او خریداری نکردهاست .این مسئله ذهنش را
درگیر کرد .با دوستش صحبت کرد و تصمیم گرفت به
کمک او ماستبندی راه بیندازد .کاله از همینجا آغاز به
کار کرد و در آن اوایل کمتر کسی امید داشت به موفقیت
برسد درحالیکه امروز موفقترین گروه در زیرمجموعههای
سولیکو است .سلیمانی در کتاب رویاهای طالیی میگوید:
«به خاطر دارم زمانیکه به آمل رفتــم ک ً
ال دو گاوداری
در آنجا وجود داشــت .چهل تن شیر هم بیشتر تولید
نمیکردند .امروز در آمل باالی چهارصد تن شیر تولید
میشود .بنابراین من از کارم راضیام .افراد زیادی در کاله
کار میکنند و افرادی که به طور غیرمستقیم در این حوزه
فعالیت دارند ،خیلی بیشترند .ما در حوزه حملونقل هم
ایجاد اشتغال کردهایم و اکنون از  ۱۶استان شیر به کاله
میآوریم ».توســعه کاله گام بعدی بود که سلیمانی با
حساب و کتاب و کام ً
ال دقیق برداشت .برای این توسعه
نیز بر نیاز و ذائقه ایرانی تمرکز داشــت .روزی کتابی از
دوســتی ایتالیایی به دستش رســید که در آن درباره
پنیر پروسسشده نوشته شدهبود .تصمیم گرفت پنیر
پروسسشده را به خط تولیدش در شرکت کاله اضافه کند.
کردن این تصمیم آنقدرها هم ساده نبود .به
البته عملی
ِ
افزودن دستگاههای جدید باالخره
کمک فردی آلمانی و با
ِ
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کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت

بخوانیدوسالمباشید
شکالت تلخ سیستم ایمنی و عملکرد مغز
را تقویت می کند
دانشمندان آمریکایی می گویند اگر شما عالقه زیادی به شکالت دارید ،بهتر است شکالت تلخ بخورید ،زیرا
سیســتم ایمنی بدن و همچنین عملکرد مغز را تقویت می کند .بنا بر اعالم وب سایت اخبار علمی «
 ، » EurekAlertپژوهشگران دانشگاه « لوما لیندا » در ایالت کالیفرنیای آمریکا در تحقیقی
در مورد اثرات شکالت تلخ بر بدن انسان به این نتیجه رسیدند که شکالت تلخ
با میزان کاکائوی باالی  ۷۰درصد تاثیر خوبی بر سیستم ایمنی فرد
دارد .به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک ،این تحقیق همچنین
نشان می دهد که شکالت تلخ مسیرهای انتقال پیام بین سلولی
را که در فعالیت سلولهای تی شرکت دارند ،بهبود می بخشد.
ســلولهای تی (لنفوسیتهای تی) مسئول پاســخ ایمنی بدن
هستند .براساس این پژوهش ،همچنین مصرف مرتب شکالت تلخ تنها
به میزان  ۴۸گرم ،برای بهبود حافظه کافی است .این پژوهشگران با استفاده
از نوار مغزی مشاهده کردند که با مصرف شکالت تلخ فعالیت مغز افزایش می یابد.

افراد دچار «نفخ معده» چه غذاهایی را مصرف نکنند؟
پژوهشگر طب سنتی گفت :افرادی که دچار نفخ
و سنگینی معده هســتند باید از خوردن لبنیات،
ساالد ،ترشیها ،سرکه و آبغوره خودداری کنند.
کیمیــا علــوی پژوهشــگر طب ســنتی درباره
«پرهیزهای غذایی بــرای مبتالیان به نفخ معده»،
اظهار داشــت :بســیاری از بیماران به هر علت که
مراجعه کرده باشــند ،دچار ســوءهاضمه هستند.
برخی بعد از صرف غذایی معمولی ،آنقدر سنگین
میشوند که به آسانی نمیتوانند راه بروند و ترجیح
میدهند لم داده یا دراز بکشند.
وی ادامه داد :بســیاری از آنان دچار نفخ (جمع
شدن گاز زیاد در معده و یا روده) میشوند؛ بعضی
از آنها از آبریزش شــبانه دهان ناراحت هســتند و
بســیاری از آنها از غذا خوردن میترسند؛ زیرا پس
از آن دچار برگشت مواد از معده به مری میشوند و
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اصطالحاً ترش میکنند.
این کارشناس طب سنتی افزود :کندی هضم هم
از شکایات دیگر آنان است .اغلب کسانی که مبتال
به کبد چرب هستند یا به افزایش کلسترول و تری
گلیسیرید دچارند ،از این نشانهها نیز رنج میبرند؛
این نشانهها معموالً به سبب کاهش گرمی معده و
افزایش تری آن روی میدهد؛ در واقع ،غلبه سردی
و تری در معده با نشــانههای گفته شده ،مشخص
میشود.
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علوی اضافه کرد :برای ایــن بیماران ،خوردنیها
و نوشیدنیهایی همچون ماســت و دوغ ،پنیر بی
نمک ،خامه و سرشیر ،شیر سرد به خصوص هنگام
ناشــتا ،خیار و گوجه فرنگی ،ســاالد شــیرازی و
ساالدهای مجلسی به خصوص با سس مایونز ،کدو
و کلم میوههای تابســتانی که هنوز کام ً
ال شیرین

نشده باشند،کیوی پرتقال و گریپ فروت ،نوشیدن
زیاد آب بدون تشنگی ،ترشــیها ،سرکه و آبغوره
مضر است.
وی متذکر شــد :بعضــی از بیمــاران وقتی این
فهرست را میبینند ،با نارضایتی میپرسند« :پس
چــه بخوریم؟» این افــراد درســت نمیدانند که
با خــوردن همیــن خوراکیها به ایــن وضع بد و
ناخوشایند دچار شــدهاند و عالوه بر ناراحتیهای
گوارشی ،مشکالت دیگری مانند بد رنگی پوست،
چاقی ،بــی حالی ،رخوت و سســتی هــم با این
خوردنیها بدتر میشود.
این کارشناس طب سنتی خاطرنشان کرد :البته
همه این پرهیزها پس از درمان مناسب و کافی به
تدریج قطع میشوند و فرد میتواند با رعایت برخی
تدابیر از آنها استفاده کند.

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

نتایج مطالعات

محققان انگلیسی
نشان می دهد

مصرف ماست ریسک سرطان سینه را کاهش می دهد
مطالعات نشــان می دهد؛ چای ســبز به همراه ورزش بــرای افراد مبتال به
کبدچرب مفید است
بیماری کبدچرب غیرالکلی یک مشکل جدی جهانی است که در حال وخیم
تر شدن است.
نتایج تحقیق جدید محققان دانشــگاه ایالتی پنسیلوانیا نشان میدهد انجام
منظم تمرین های ورزشی و مصرف نوشیدنیهای فاقد کافئین میتواند برای
افراد مبتال به کبد چرب مفید باشد.
محققــان دریافتنــد ترکیب چــای ســبز و ورزش موجب کاهش شــدت
بیماری کبدچرب مرتبط با چاقی تا  ۷۵درصد در موشهای تغذیه شده با رژیم
غذایی پرچرب شد .به دلیل شیوع باال فاکتورهای پرخطر نظیر چاقی و دیابت
نوع  ،۲پیش بینی میشود تعداد افراد مبتال به بیماری کبدچرب تا سال ۲۰۳۰
به بیش از  ۱۰۰میلیون نفر برسد .در حال حاضر هیچ درمان معتبری برای این
بیماری وجود ندارد.
در این مطالعه ،به مدت  ۱۶هفته به موشها رژیم غذایی پرچرب داده شــد.
برخی از این موشها عصاره چای ســبز مصرف کرده و ورزش منظم با دویدن
با روی چرخ انجام میدادند .در مقایسه این موشها با موشهای گروه کنترل
مشخص شد تنها یک چهارم رسوبات لیپیدی در کبدشان باقی مانده بود.
همچنین در موشهای که تحت درمان فقط با عصاره چای سبز یا فقط ورزش

قرار گرفته بودند تقریباً نیمی از چربی کبدشان در مقایسه با گروه کنترل باقی
مانده بود.
«جوشوآ المبرت» ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره میگوید« :ما معتقدیم
پلی فنول های موجود در چای سبز با آنزیمهای گوارشی ترشح شده در روده
کوچک فعل و انفعال یافته و تا حدودی مانع از تجزیه کربوهیدراتها ،چربی و
پروتئین غذا میشود».

نتایج جدید
محققان
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مطالعات نشان می دهد شکالت داغ (هات چاکلت) می تواند موجب تسکین مشکالت دردناکی
نظیر بیماری عروق محیطی شود.دکتر «مری مک درموت» ،سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه نورث
وسترن شیکاگو ،در این باره میگوید« :تغذیه درمانی شیوهای ایمن و مطمئن در جهت بهبود توانایی
راه رفتن در افراد مبتال به بیماری عروق محیطی اســت ».وی در ادامــه میافزاید« :بیماری عروق
محیطی مشکلی شایع و علت اصلی ناتوانی در افراد باال  ۵۵سال است ».بیماری عروق محیطی موجب
تنگی عروق خونی تأمین کننده خون پاها از قلب میشود .عالئم متداول آن شامل درد بخصوص در
زمان راه رفتن ،و گرفتگی و ضعف ماهیچههای پا است.از آنجائیکه این مطالعه در مراحل مقدماتی
بوده و فقط شامل  ۴۴فرد بوده است ،تحقیقات بیشتری در این زمینه نیاز است.محققان در این مطالعه
میزان فالوانول های کاکائو را از طریق آزمایش خون بررسی کردند.فالوانول ها ترکیبی موجود در
بسیاری از مواد خوراکی گیاهی هستند که میتوانند موجب بهبود جریان خون و کاهش فشارخون
شوند .از آنجائیکه فالوانول ها در شکالت تلخ حاوی بیش از  ۸۵درصد کاکائو ،بیشتر یافت میشوند
از اینرو تأثیر بیشتری در تسکین درد ناشی از بیماریهای عروق محیطی دارند.
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شکالت داغ به تسکین درد
انسداد عروق خونی پا کمک می کند
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شماره  18دوره جدید ( )123مقاله

اسید سیتریک
()E330
تهيه و تنظيم :مهندس صابر زارع
مسئول فنی سالن تولید شکالت گروه صنعتی نجاتی  -آناتا

اسید سیتریک ( :)E330
اسید ســیتریک یا جوهر لیمو یکی از اسیدهای
آلی ضعیف اســت که به طور طبیعی در لیموترش
و پرتقال وجود دارد .یکی از عمدهترین کشورهای
تولیدکننده آن کشور چین میباشد .اسید سیتریک
در صنایع نوشــابه ،آبمیوه ،آرایشــی و بهداشتی و
داروئی استفاده میگردد و عالوه بر طعم دهندگی
باعــث تنظیم  pHمیشــود .یکی از ســادهترین
روشهایی که برای تولید آن به کار میرود استفاده
از قارچ آسپرژیلوس نایجر است .اسید سیتریک در
دو نــوع « مونوهیدرات (آبــدار) « و « آن هیدروز
(خشــک یا بدون آب) « به صورت پودر کریستال
تولید شده و عموماً در کیســههای کاغذی و چند
الیه بسته بندی و به فروش میرسد.
موارد مصرف و کاربرد اسید سیتریک:
سیتریک اسید (جوهر لیمو) در صنایع غذایی به
طور بسیار گســتردهای استفاده میشود .دارا بودن
خصوصیتهایــی مانند حاللیت بــاال در آب ،ترش
کنندگی و ایجاد طعم دلپذیر ،خواص بافری و غیر
سمی بودن آن در حجم زیاد باعث افزایش کاربرد
وســیع آن شــده و حدود  70درصد از این اسید و
نمکهایش در صنایع غذایی استفاده میشود.
در نوشابهسازی برای ایجاد طعم ترش و مطبوع
و نیز برای بازدارندگــی فعالیت میکروبی و تنظیم
اسیدیته به کار میرود .برای ایجاد طعم میوهای و
تنظیم  pHدر ژلهها ،مرباجات و دسرها نیز از این
اسید استفاده میشود .در غذاهای منجمد ،چربیها
و روغنها با تنظیم pHو ایجاد کمپلکس نمک بین
سیتراتها و فلزات کمیاب به عنوان آنتی اکسیدان و
نگهدارنده عمل میکند ،به طوری که زمان نگهداری
ماهی منجمد و فرآوردههای دریایی زیاد میشود.
همچنیــن از کاهش رنگ و طعــم در میوههای
منجمد با خاصیت آنتی اکسیدانی و شالته کنندگی
(به دام انداختن) فلزات جلوگیری میکند .در کنسرو
سبزیجات نیز برای جلوگیری از رشد میکروبها و
کاهش pHاستفاده میشــود .مونواستیل سیترات
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میتواند به عنوان یک آنتی اکســیدان در چربیها
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و روغنها استفاده شود .این ترکیب نسبت به اسید
خالص راحتتر ترکیب میشود.
از این اســید و نمکهایش در تهیــه محلولهای
ضد انعقاد خون مانند تری سدیم سیترات استفاده
میشود که از طریق تشکیل کمپلکس یون کلسیم
از انعقاد خون جلوگیــری میکند و برای بیمارانی
که بعد از هر گونه حادثهای دچار خونریزی شدید
هستند استفاده میشود.
همچنین از ســیترات فریک آمونیاکی در درمان
بیماری ناشی از فقر آهن استفاده میشود هر چند
که درحال حاضر ترجیح داده میشود از نمکهای
دیگر آهن استفاده شــود .در تهیه آسپرین و برای
خوش طعم کردن داروها و قرصهای جوشــان نیز
استفاده میشــود زیرا در هنگام حل شدن در اثر
برقراری پیوند با کربناتها و بیکربناتها تولید دی
اکسید کربن میکند و به عنوان حالل در تهیه برخی
داروها و به عنوان چاشنی جهت خوشطعم کردن
داروها به کار میرود .در فرموالســیون محصوالت
بهداشتی و آرایشــی نیز اسید ســیتریک کاربرد
دارد و برای تنظیم  pHیونهای فلزی در سیستم
آنتیاکسیدانی شویندههای اسیدی موی سر استفاده
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ســر به منظور
ضد شوره
میشــود .در شامپوهای
تنظیم  pHو بهبود درخشندگی و شفافیت به کار
میرود .از ترکیب سیترات با فلزات ،به دلیل تأثیر کم
برای پاک کردن و جرمزدایی دیگهای بخار استیل
به طور وسیع استفاده میشود .همچنین از محلول
بافری این اسید به عنوان پاک کننده برای حذف دی
اکسید گوگرد از سوختهای گازی کارخانجات برق و
تصفی ه خانهها استفاده میشود .از سایر موارد کاربرد

آن میتــوان بــه صنایع
رنگسازی ،استخراج نفت
و آب فلزکاری اشاره نمود.
استرهای اسید سیتریک
بــا الکلهــا در محدوده
وسیعی شناخته شــدهاند .اســترهای تری اتیل،
تری بوتیل و اســتیل تری بوتیل به عنوان یک نرم
کننده غیرسمی در پالستیک ســازی به ویژه در
پالستیکهای صنعت بستهبندی غذایی استفاده
میشوند.
ایمنی در زمان استفاده:
برای ایمنی ،از تماس با اسیدسیتریک خشک ،یا
محلول با غلظت باالی آن خودداری میشود ،برای
ِ
این که میتواند باعث تحریک پوست شود .تماس آن
با چشم ممکن است باعث احساس سوزش شده و در
صورت تماس طوالنی مدت حتی میتواند به کوری
منجر شود .از استنشــاق و خوردن اسیدسیتریک
پودری نیز خودداری میگردد ،برای این که ممکن
است باعث ســوزش و تحریک مجاری تنفسی یا
دستگاه گوارشی شــود .در هنگام کار کردن با این
محصوالت از لباسها و وســایل محافظ اســتفاده
میشــود .حتی مصرف بیش از حد مــواد غذایی
حاوی اسیدســیتریک میتواند باعث فرســودگی
مینای دندانها شــود .با وجود اینکه احتیاطهای
زیادی در استفاده از اسیدسیتریک وجود دارد ،ولی
مزایای خوبی هم دارد .یکی از آن موارد این است که
تقریباً هیچ خطری برای محیطزیست ندارد ،برای
اینکه یک ترکیب طبیعی است .تعداد خیلی کمی
از افراد هستند که به اسیدسیتریک حساسیت دارند.
ممکن است بعضی از افراد حساسیت معده داشته
باشد ،بنابراین بهتر است آنها از غذاهایی که حاوی
این ماده است اجتناب کنند .گروه صنعتی نجاتی
(آناتا) با هدف حفظ ســامت مصرف کنندگان در
فرموالســیون محصوالت مختلف تولیدی با هدف
ایجاد طعم مطلوب و بــه عنوان نگهدارنده طبیعی
خود از اسید ســیتریک با گرید خوراکی و بهترین
کیفیت استفاده مینماید.
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