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مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ( 11استان سیستان و بلوچستان) :

بندر چابهار مأمن کرانهبری برای تامین گندم
سیستان و بلوچستان /سیستان و بلوچستان دارای
گندم کیفی اما محدود

مدیرعامـل شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانـی منطقـه ( 11اسـتان سیسـتان
و بلوچسـتان) اظهـار کـرد :بـه کمـک شـرکت بازرگانـی دولتـی ایران از سـال
گذشـته بـرای اولیـن بـار گنـدم بـه صـورت کرانهبـری از طریـق بنـدر چابهار
وارد اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان شد و امسـال نیز این اقدام در حال انجام
اسـت .طبیعتـاً تأمیـن گنـدم از این روش ،محاسـنی نیـز دارد از جملـه اینکه
مـا اسـتان مصرفکننـده هسـتیم و تأمیـن گنـدم از دورتریـن نقاط کشـور به
دلیـل بعـد مسـافتی طوالنـی ،هزینههای حمـل را برایمـان افزایـش میدهد
کـه جایگزینـی روش کرانهبـری بـه جـای حمـل جـادهای برایمـان مقـرون
بـه صرفـه خواهـد بـود و علاوه بـر ایـن ،نگرانیمـان بابـت تأمیـن ذخیـره
اسـتراتژیک اسـتان رفـع خواهد شـد.
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غالمعلی گنجعلی در گفتوگو با غالت نیوز خاطرنشان کرد :سیستان و
بلوچستان اولین استان ورود کننده به فصل خرید تضمینی گندم است
اما در عین حال به دلیل پراکندگی مناطق مختلف ،آخرین استانی است
که خرید را تمام میکند.
تا کنون  17هزار و  100تن گندم در فصل خرید امسال خریداری شده و
پیشبینیها حاکی از آن است که امسال میزان خرید گندم در سطح استان
به  60هزار تن برسد اما با توجه به  23سال خشکسالی مداوم در استان،
متأسفانه سطح زیر کشت و به تبع آن میزان خرید گندم در سالهای اخیر
به شدت پایین آمده است.
وی افزود :غالباً نوع کشت در سطح استان به صورت آبی است که با توجه
به معضل کمآبی در استان ،این امر به عنوان یک دغدغه مطرح است.
بخشی از آب حوزه کشاورزی از طریق قناتها و چاهها و بخشی دیگر از
طریق رودخانههای محلی تأمین میشود باالخص در جنوب استان اما
در شمال استان که زمانی به عنوان مرکز تولید گندم به شمار میآمده ،به
دلیل خشکسالیهای پی در پی ،گندم تولید و خریداری نمیشود .البته
جهاد کشاورزی در سالهای اخیر اقدامات خوبی در حوزه کیفیسازی
دانه ،اصالح بذر و کود و نیز آموزش کشاورزان انجام داده است.
گنجعلی ادامه داد :جمعیت استان سیستان و بلوچستان با احتساب
جمعیت کوچ از کشورهای همسایه (هند ،پاکستان و افغانستان) به حدود
 3میلیون نفر میرسد که با توجه به این مسأله ،سرانه مصرف آرد و نان
در استان نسبت به سایر نقاط کشور بیشتر است.
مجموعاً هزار و  550واحد نانوایی در سطح استان و  372واحد در شهر
زاهدان داریم .در کنار اینها برخی واحدها مشغول به پخت نان سنتی
محلی ویژه استان هستند که از نوع نان تافتون حجیم با وزن چانه یک
کیلو و  600گرم است و در شهر زاهدان استقبال زیادی از این نوع نان
میشود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه کیفیت گندمهای استان سیستان و
بلوچستان نسبت به سنوات قبل بهتر شده است ،گفت :گندمهای استان
از جمله گندمهایی به شمار میآید که در گذشته کیفیت بسیار مطلوبی
داشته و در حال حاضر هم اگرچه میزان تولید بسیار کاهش یافته اما
دانههای گندم از کیفیت قوی برخوردارند .در واقع بافت زمین و نوع خاک
استان به گونهای است که گندمهای کیفی تولید میشوند اما عمده
مشکل ما در این حوزه میزان بسیار کم تولید است.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه  11در ادامه اظهار
کرد :سیستان و بلوچستان به عنوان استان مصرفکننده ،غالباً از 12
استان و  18شهرستان گندم دریافت میکند .طبیعی است که استانهای
برخوردار ،محصول کیفی را به مصرف خود رسانده و گندم با درجه کیفی
متوسط و پایینتر را به استانهای دیگر ارسال نمایند اما ما محمولههای
دریافتی را برحسب درجه کیفیت به سیلوها و کندوهایمان انتقال داده و
قبل از تحویل به کارخانه با یکدیگر اختالط میکنیم و سپس در اختیار
واحدهای تولیدی میگذاریم .خوشبختانه هماکنون کیفیت آرد تولیدی
در استان در رده مطلوبی قرار دارد و نیز بر اساس اعالم مرکز پژوهشهای
غالت کشور ،استان سیستان و بلوچستان رتبه دوم یا سوم را در حوزه
کیفیت نان به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به پتانسیلهای باالی صنایع آردسازی استان سیستان و
بلوچستان بیان کرد :کارخانههای آرد ما از بهروزترین تکنولوژی آسیابانی

برخوردار هستند و میتوان گفت جزو بینظیرترین صنایع آردسازی در
کشور به شمار میآیند .کارخانه آرد کنگان در سالهای  97و  98به عنوان
برترین واحد تولیدی آرد کشور معرفی و موفق به دریافت عنوان برند ملی
شد .البته ناگفته نماند که سایر واحدهای تولیدی آرد نیز از امکانات و
ل فوقالعادهای در حوزه تولید برخوردارند.
پتانسی 
گنجعلی در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد :بخش کنترل کیفیت
شرکت غله هر سه ماه یک بار نانوایان را گرد هم آورده و آموزشهای
الزم را درخصوص نحوه صحیح پخت نان ،رعایت مدت زمان استاندارد
تخمیر و نحوه عملآوری صحیح خمیر به آنها ارائه میکند .عالوه بر
این ،نانوایانی هم که جدیدا ً به واحدهای خبازی ورود میکنند از سوی
اتحادیه صنف به سازمان فنی و حرفهای معرفی شده و تحت آموزش و
آزمونهای الزم قرار خواهند گرفت .البته این کار با هماهنگی اتحادیه
صنف نانوایان در تمام شهرستانهای استان صورت میگیرد و همه
نانوایان ملزم به گذراندن دوره آموزشی هستند .البته باید توجه داشت
کیفیت نان مسألهای چندوجهی است که باید همه عوامل این زنجیره
اصالح شوند تا کیفیت نان تحقق یابد .اما ما آموزش نانوایان را با توجه
به نقش مهمی که در کیفیتبخشی به نان دارد ،همواره در اولویت قرار
میدهیم.
گنجعلی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه استان سیستان
و بلوچستان از  400هزار تن ظرفیت ذخیرهسازی در بخش دولتی
و خصوصی و به همین میزان ظرفیت آسیابانی برخوردار است،
گفت :متأسفانه در حال حاضر به دلیل محدودیت در تأمین گندم،
کارخانههای استان با  25درصد از ظرفیت واقعیشان تولید دارند .با
توجه به پتانسیلهای باالی واحدهای آردسازی استان ،این امکان
وجود دارد که آردسازان ما ظرفیت خالی خود را با حضور در بازارهای
صادراتی کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای مرکزی جبران نمایند
اما متأسفانه محدودیتهای تأمین گندم با روش عبور موقت و افزایش
قیمت تمام شده تولید و همچنین نبود زمینه رقابت برای آسیابانان ایرانی
در مقابل صادرکنندگان کشورهای دیگر ،موجب کنارهگیری آسیابانان ما
از این بازار شده است.
چنانکه در سنوات قبل بالغ بر  4هزار تن صادرات آرد از استان به واسطه
گندم عرضه شده در بورس از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران صورت
گرفته است ،اگر تسهیالت و یارانهای به منظور تأمین گندم عبور موقت
در اختیار آردسازان استان قرار گیرد ،قطعاً خواهند توانست در بازارهای
صادراتی به رقابت بپردازند و زمینه اشتغال و رونق تولید هم فراهم خواهد
شد.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه  11در خاتمه به
ظرفیتهای باالی حمل ریلی در استان سیستان و بلوچستان اشاره
نمود و گفت :از ظرفیت حمل ریلی بالغ بر  80هزار تن کاال برخورداریم
اما در حال حاضر این پتانسیل صرفاً برای سیلوی  66هزار تنی استان
مهیا شده که البته ریل ،فاصلهای  7کیلومتری با این سیلو دارد و طی
نشستها و هماهنگیهایی که با راه آهن جمهوری اسالمی ایران و بخش
خصوصی داشتهایم و توافقی که در این راستا صورت گرفته ،زیرسازی
الزم جهت اتصال کامل سیلو به ریل در حال انجام است و در آینده
نزدیک قطار مستقیماً محمولهها را به سیلو تخلیه میکند و کامیون از
این بخش حذف خواهد شد.
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گندمهای ورودی به استان به شدت
کنترل میشوند

رئیـس آزمایشـگاه کنتـرل کیفیـت شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانـی منطقـه  11بیان کـرد :تمام
محمولههـای دریافتی ،نمونهبرداری میشـوند و شـاخصههای کیفیتـی و افت مفید و غیرمفید

گنـدم مـورد بررسـی قـرار میگیـرد .در واقـع زمانـی کـه گندمهـای ارسـالی بـا ناخالصی فـراوان
همـراه باشـند ،محمولـه مـورد نظـر سـریعاً عـودت داده خواهـد شـد .البتـه در چنـد سـال اخیر

سـختگیریها هنـگام خرید بیشـتر شـده و اقدامات جـدی صورت میگیـرد تا گندمهـای پاک با
افـت و ناخالصـی کمتـر و نیـز کیفیتر وارد چرخه آسـیابانی اسـتان شـود.

فرشـته کیخـا در گفتوگـو بـا غالت نیـوز گفت:

متفـاوت بـوده و امکانـات الزم بـرای خریـد و

اخیـر ،تولیـد گنـدم در اسـتان بسـیار محـدود
بـوده و غالبـاً  90درصـد گنـدم مصرفی اسـتان

کشـور فراهم نیست.
قطعـاً علاوه بر ایـن امر تجهیـزات دیگـری نیز

است.

اسـت کـه در اختیـار نداریـم و نیـز ایـن امـر در

کشـاورزی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان بـا

متأسـفانه بـا توجـه بـه خشکسـالیهای دهه

سیسـتان و بلوچسـتان از سـایر نقـاط کشـور
تأمیـن میشـود کـه محمولههـای دریافتـی از

ذخیرهسـازی گندمهـا برحسـب نـوع کیفـی در

بـه منظـور سـنجش کیفیـت دانـه گنـدم الزم

کیفیتهـای متفاوتـی برخوردارنـد.
وی ادامـه داد :قطعـاً اگر معیـار خرید تضمینی

مواجـه هسـتند ،امکانپذیـر نخواهـد بـود.

گلوتـن و پروتئیـن دانه گنـدم) ،ارتقـاء کیفیت را

خدمـات بازرگانی منطقـه  11در بخش دیگری

گندم برحسـب کیفیت باشـد (بر اسـاس خواص
در زنجیـره آرد و نـان به دنبال خواهد داشـت اما

خریـد به وجود آمده و شـرایط مطلوبتر شـده
وی در ادامـه بـه همـکاری سـازمان جهـاد

اسـتانهایی کـه بـا حجم زیـادی از خریـد گندم

شـرکت غله در حـوزه تولید گندم اشـاره نمود و

رئیس آزمایشـگاه کنتـرل کیفیت شـرکت غله و

آفـات مربوط بـه گندم در برخی از مـزارع و نقاط

از اظهاراتـش تصریـح کـرد :در سـنوات قبـل،

کشـاورزی نسـبت به رفع آن اقدام نموده اسـت.

در جـدول خریـد تضمینـی گنـدم باالتـر بـود و

کشـاورزی روی کیفیـت گندم در سـطح اسـتان

در واقعیـت و عمـل ،فعلا خریـد گندم برحسـب

درصـد افـت مفیـد و غیرمفیـد محاسـبه شـده

کـه کیفیت گندمها در هر منطقه از کشـور کامالً

بـا توجه بـه ایـن مسـأله ،متأسـفانه تخلف در

کیفیت امکانپذیر نیسـت .نخسـت به این دلیل

خریـد تضمینی گندم بسـیار صـورت میگرفت
امـا خوشـبختانه اخیـرا ً تغییراتـی در جـدول

گفت :خوشـبختانه در مواردی کـه بیماریها و
اسـتان مشـاهده و اعلام شـده ،سـازمان جهـاد
امـا درخواسـت ما این اسـت که متولیـان جهاد

تمرکـز کنند.
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کیفیت مطلوب نان استان در گرو
آموزش نانوایان
مسـئول دبیرخانـه رسـیدگی بـه تخلفـات آرد و نـان سـازمان صنعـت،
معـدن و تجـارت اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان در خصـوص اقدامـات
ایـن اسـتان بـه منظـور کیفیسـازی نـان اظهـار کـرد :در راسـتای
ارتقـاء کیفیـت نـان مرتبـاً کارگاههـای آموزشـی در سـطح اسـتان

برگـزار میکنیـم و آگاهیهـای الزم جهـت نحـوه صحیـح اسـتفاده از

افزودنیهـا بـه نانوایـان داده میشـود .در کنـار آن بـا آموزشهـا و نیـز

کارخانههای زاهدان مجهز به تکنولوژی مدرن آسیابانی
رئیس انجمن صنفی کارخانههای آرد زاهدان با اشاره به اینکه خوشبختانه تمامی واحدهای تولیدی آرد در چند سال اخیر
مجهز به تکنولوژی مدرن آسیابانی شدهاند ،افزود :تعامل کارخانهها با انجمن مثبت است و انجمن تالش میکند مشکالت
کارخانهها را برطرف نماید.

محمـد خدابخشـی در گفتوگـو با غلات نیوز خاطرنشـان

و بلوچسـتان  9کارخانـه آردسـازی فعـال دارد و  2واحـد در

سـطح اسـتان و اینکـه کارخانههـای ضعیفتـر بتواننـد در

رئیـس انجمـن صنفـی کارخانههـای آرد سیسـتان و

کـرد :قبـل از سـال  95بـه جهـت ایجـاد فضـای رقابتی در
چرخـه آردسـازی خـود را سـرپا نگـه دارند ،برحسـب توان

حال بازسـازی هسـتند.

بلوچسـتان در ادامـه بـه پتانسـیلهای بالقـوه صنعـت آرد

و پتانسـیل واحدها گند م را سـهمیهبندی کردیم و هماکنون

در این اسـتان اشـاره نمود و گفت :خوشـبختانه کارخانهها

میرود.

دولـت در تأمیـن گنـدم صادراتی مـا را یاری نمایـد ،آمادگی

تولیـد آرد در سـطح اسـتان طبق همان سـهمیهبندی پیش

از ظرفیـت حضـور در بازارهـای صادراتـی برخوردارند و اگر

اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان هـم اکنـون از  11کارخانـه

حضـور در ایـن عرصه را خواهیم داشـت .صنایع آردسـازی
اسـتان مجموعاً از این پتانسـیل برخوردارند کـه روزانه هزار

کارخانـه در سـراوان و یـک واحد آردسـازی دیگـر در منطقه

صـادر نماینـد .اگر دولت با تأمین گندم خارجـی با ارز دولتی

آردسـازی برخوردار اسـت کـه  6کارخانه در مرکز اسـتان2 ،
کارخانـه در ایرانشـهر 1 ،کارخانـه در شهرسـتان خاش ،یک

ویـژه اقتصـادی چابهـار مسـتقر هسـتند البتـه کارخانـه
چابهـار صرفـاً بـه منظـور فعالیت صادراتی تأسـیس شـده

و هماکنـون تعطیـل اسـت .در حال حاضر اسـتان سیسـتان

تا هزار و  500تن آرد تولید و به کشـور همسـایه افغانستان

مـا را در ایـن زمینـه مـورد حمایت خـود قرار دهـد ،ظرفیت

خالـی کارخانههـای اسـتان نیـز جبران خواهد شـد.

برخوردهایـی کـه در سـطح اسـتان اعمال شـده ،خوشـبختانه مصرف
جـوش شـیرین در واحدهـای صنفی نانوایـی به صفر رسـیده و کیفیت

نـان اسـتان طبـق نظرسـنجیها و بازخوردهـای مصرفکننـدگان ،در

شـرایط مطلـوب و قابـل قبولـی قـرار دارد.

هـادی هـزاره مقـدم در گفتوگـو بـا غلات نیـوز بـا اشـاره بـه اعمال

پروانـه سـاخت باشـد.

روشهـای تشـویقی بـرای نانوایـان ممتـاز سـطح اسـتان گفـت :بـر

البتـه آمـوزش و آگاهیهـای الزم در این راسـتا به نانوایان داده شـده

اسـاس جلسـاتی کـه در کارگـروه گنـدم ،آرد و نـان سـطح اسـتان

و تبلیغاتـی هـم بـه منظور آگاهسـازی مـردم صورت گرفته اسـت اما

بـه ویـژه شهرسـتان زاهـدان برگـزار میشـود ،برنامههایـی نیـز

متأسـفانه در برهـهای از زمـان فرهنگ مصرف نان به شـکل غلط در

در راسـتای تشـویق نانوایـان ممتـازی کـه تخلفـی در پروندهشـان

جامعـه نهادینـه گردیـد و مـردم بـه غلط بـه مصرف نانهای سـفید

درج نشـده باشـد در نظـر گرفتـه میشـود از جملـه اعطای سـهمیه
فوقالعـاده و تشـویقی کـه ایـن اقـدام قطعاً انگیـزه سـایر واحدهای

گرایـش یافتنـد و ایـن باعث شـد نانوایـان آزادپز بـه تولید نـان با آرد

تولیـدی را ارتقـاء خواهـد داد و در این صورت تخلفـات از واحدهای

نـول روی بیاورند.

هـزاره مقـدم افـزود :قطعـاً ایـن مسـأله عـزم جـدی و همـکاری

صنفـی نانوایـی حـذف شـده و کیفیـت نـان ارتقـاء خواهـد یافـت.

رسـانهها و دسـتگاههای ذیربـط را در راسـتای اصلاح فرهنـگ

هـزاره مقـدم در ادامـه بـا تأکیـد بـر اینکـه عرضـه سـه نرخـی گندم

مصـرف نـان میطلبـد .البتـه در ایـن راسـتا اهرمهـای نظارتـی نیـز

در کشـور فسـادآور اسـت ،افـزود :بایـد تمهیداتی اندیشـیده شـود و

شـرایط را تحـت کنتـرل قـرار میدهند و بـر این اسـاس کارخانههای

قیمتگـذاری گنـدم بـه گونـهای باشـد کـه خطـرات احتمالی ناشـی

آرد اسـتان ملـزم به تولید آرد سـبوسدار هسـتند و نیـز آموزشهای

از آن ،منجملـه رانـت و قاچـاق و نیـز توزیـع خـارج از شـبکه اتفـاق

الزم در خصـوص نحـوه تولیـد نانهـای سـبوسدار هـم بـا همکاری

نیفتد .

اتحادیـه صنـف ،معاونت غذا و دارو و نیز دانشـگاه علوم پزشـکی به

مسـئول دبیرخانـه رسـیدگی بـه تخلفـات آرد و نـان سـازمان صمت

نانوایان اسـتان داده شـده اسـت.

سیسـتان و بلوچسـتان در بخـش دیگـری از اظهاراتـش گفـت:

وی در خاتمـه بـا تأکیـد بـر اینکـه اشـاعه فرهنـگ تولیـد و مصـرف

همچنیـن در راسـتای تولیـد نـان سـبوسدار سـالم و اسـتاندارد

نانهـای سـبوسدار ،عزمـی همگانـی را در سـطح ملـی میطلبـد،

در سـطح اسـتان بـا همـکاری معاونـت غـذا و دارو ،دانشـگاه علـوم

خاطرنشـان کـرد :نقـش رسـانهها بـه ویـژه رسـانههای ملـی رادیـو

پزشـکی و مرکـز بهداشـت ،مصوباتـی ابلاغ گردیـده از جملـه اینکه
سـبوس مـورد اسـتفاده در فراینـد تولیـد نان حتماً سـبوس انسـانی

و تلویزیـون در ایـن زمینـه بسـیار مهمتر اسـت .متأسـفانه ایـن باور
غلـط دربـاره نانهـای سـفید در کل کشـور ریشـه دوانیـده و نیازمند

باشـد ،تأییـد شـده مراجـع ذیصلاح و دارای تاریـخ مصـرف و نیـز

آن اسـت که با همتی ملی در راسـتای اصالح آن گام برداشـته شـود.

استان زاهدان

4

استان زاهدان

نشریه الکترونیکی گندم ،آرد و نان شماره  10شهریور ماه 1398

www.ghalatnews.ir

No.10

Aug- Sep 2019

5

کارشناس دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان:

کارگروه گندم ،آرد و نان استان سیستان و
بلوچستان درصدد ارتقاء سبوس نان
کارشـناس دفتـر هماهنگـی امور اقتصادی اسـتانداری سیسـتان و بلوچسـتان گفـت :کارگروه
گنـدم ،آرد و نـان اسـتان درصـدد ارتقـاء سـبوس نـان اسـتان اسـت امـا در مجمـوع ،هماکنـون
وضعیـت صنعـت آرد و نـان در اسـتان رضایتبخـش بـوده و از سـطح کیفیـت مطلوبـی
برخـوردار اسـت.

کوتاهی جهاد کشاورزی استان در اصالح وضعیت گندم
آنچـه در سـفر بـه سیسـتان و بلوچسـتان بسـیار جلب توجـه میکرد ،بحـران آب بود؛ بحرانـی که عالوه بر نیاز شـهری،

خراسـانی در گفتوگـو بـا غلات نیـوز بیـان کـرد :از اقدامـات اخیـر کارگـروه گنـدم ،آرد و نان اسـتان

متاسـفانه بخش کشـاورزی را بسـیار تحتالشـعاع قرار داده است.

در حـوزه نـان ،افزایـش  10درصـدی نـرخ اسـت کـه با توجـه به اینکـه از سـال  93تا کنون نـرخ نان
ثابـت مانـده بـود و درآمـد دریافتـی و هزینههای تولید بـرای واحدهـای صنفی همخوانی نداشـت،
 10درصـد بـه نرخ نـان اضافـه کردیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه کارگروه درصدد ارتقاء سـبوس نان اسـتان اسـت ،افـزود :در حـال حاضر آرد
مصرفـی در واحدهـای نانوایـی اسـتان به صورت  18و  15درصد سـبوسگیری شـده اسـت و مقرر
گردیـده نانوایـان موقتـاً بـا ایـن دو نـوع آرد بـه تولید نـان بپردازند تـا در آینـده ،آرد کلیـه واحدهای
خبـازی اسـتان یکسانسـازی شـده و الزامـاً کلیـه نانوایـان موظـف بـه تولید نـان بـا آرد  15درصد
سـبوسگیری شـده شوند.
خراسـانی بـا بیـان اینکـه در وهلـه اول بیـش از هرچیـز مصـرف نـان سـبوسدار در سـطح اسـتان
نیازمنـد فرهنگسـازی اسـت و متأسـفانه جامعـه از فواید نان سـبوسدار مغفول مانـده ،اظهار کرد:
البتـه در راسـتای آگاهسـازی مـردم ،بنرهایـی نیـز در سـطح واحدهـای نانوایی با همکاری شـرکت
غلـه نصـب کردهایـم تـا مـردم بـه هنـگام خریـد نـان بـا فوایـد نـان سـبوسدار و مضـرات نانهـای
سـفید آشـنا شوند.

با گذشـت  ۲۳سـال از خشکسـالی مداوم و البته

اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان کـه زمانـی مهـد

عـدم توجـه مسـئولین بـه ایـن فاجعـه بـزرگ،

تولیـد گندم کیفـی بود ،متاسـفانه در حال حاضر

متاسـفانه سـطح زیرکشـت اسـتان و بـه تبـع آن

بـه دلیـل بیتوجهـی مسـئولین ،بـه اسـتانی

میـزان تولیـد و خریـد محصـوالت کشـاورزی

محـروم در حـوزه گندم بـدل شـده و بخش عمده

باالخـص گنـدم بـه شـدت افـت کـرده اسـت.

نیاز اسـتان از سـایر نقاط کشـور تامین میگردد.

در حال حاضر معضل کمآبی در اسـتان سیسـتان

امـا متاسـفانه بسـیار مشـهود بـود کـه در پـی

و بلوچسـتان مهمتریـن دغدغـه بـه شـمار میآید

خشکسـالیهای مـداوم در چنـد دهـه اخیـر،

و بـه دلیل نبـود آب ،تولید گندم در این اسـتان روز

سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان در راسـتای

بـه روز کمتـر میشـود ،بخشـی از آب کشـاورزی

اصلاح وضعیـت گنـدم و نجـات اسـتان از ایـن

منطقـه جنوب اسـتان ،هماکنـون از طریق قناتها

وضعیـت بحرانی اقدامی نکـرده و قطعا اگر کاری

و چاههـا و بخشـی دیگـر از طریـق رودخانههـای

صـورت گرفتـه بود ،تولیـد گندم در این اسـتان رو

محلـی تامیـن میشـود امـا متاسـفانه در حـوزه

بـه نابـودی نمیرفـت! مسـلما اگر وضع بـه روال

شـمال اسـتان کـه زمانـی مرکـز تولیـد گنـدم

فعلـی پیـش رود ،همیـن تولیـد محدود گنـدم نیز

سیسـتان و بلوچسـتان به شـمار میآمد ،به دلیل

در اسـتان تعطیل شـده و سیسـتان و بلوچسـتان

خشکسـالیهای پـی در پی ،اکنون کشـت و تولید

بـه واردکننـده بـزرگ ایـن محصـول اسـتراتژیک

گنـدم به صفر رسـیده اسـت.

تبدیـل خواهد شـد!

استان زاهدان
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مدیر کنترل کیفیت کارخانه آرد کوثر مطرح کرد:

تعامل میان مدیریت کارخانه و بخش
کنترل کیفیت ،رمز ارتقاء عملکرد واحد
آسیابانی

مدیرکارخانه آرد کوثر:

با ادامه روال فعلی در صنعت آرد،
واحدهای آسیابانی یکی پس از دیگری
از چرخه تولید خارج میشوند

فرشته احراری با تأکید بر تعامل مستقیم مدیرعامل کارخانه و مدیر بخش کنترل کیفیت در راستای ارتقاء عملکرد مجموعه
گفت :قطعاً اگر مدیریت کارخانه ،پشتیبان بخش کنترل کیفیت نباشد ،عمالً کنترل کیفیت به حاشیه رانده خواهد شد .ضمن
اینکه این تعامل مثبت میان مسئولین فنی کارخانههای استان هم وجود دارد که به استفاده از تجارب یکدیگر و رفع نقاط ضعف
کمک میکند.

کارخانه آرد کوثر (شرکت امیدیار) در سال  1373و ابتدا با ظرفیت تولید  45هزار تن،
فعالیت آسیابانی خود را آغاز نموده و هم اکنون از ظرفیت تولید  153هزار تن و نیز
ظرفیت ذخیرهسازی  30هزار تن برخوردار است.
حمیدرضا رضایی ،مدیر کارخانه در گفتوگو با غالت نیوز بیان کرد :در کنار
ظرفیت ذخیرهسازی کارخانه ،در سال  91نیز سیلوی  66هزار تنی متعلق به
دولت را با مشارکت کارخانه آرد کنگان خریداری نمودیم که این سیلوی بتنی
در جنوب شهر زاهدان در جاده شهرستان خاش قرار دارد.
وی گفت :قبل از سال  95سهمیه آرد برخی کارخانههای استان به نسبت سایر
واحدهای تولیدی باالتر بود و همین مسأله باعث شده بود برخی کارخانهها
در آستانه خارج شدن از چرخه تولید قرار گیرند .به همین خاطر تفاهمنامهای
میان صنف آردسازان استان منعقد گردید و بر اساس آن طبق ظرفیت هر واحد
آسیابانی ،سهمیهها تعریف و مشخص شد .بر اساس آن تفاهمنامه 3 ،هزار و
 500تن سهمیه آرد یارانهای و حدودا ً هزار تن سهمیه آرد نیمهیارانهای به
کارخانه ما تعلق گرفت که البته این واحد تولیدی از توانایی تولید با میزان
باالتر نیز برخوردار است.
رضایی افزود :خوشبختانه سهمیه آرد تولیدی در بخش آزاد در داخل استان
کامالً جذب میشود و گاهی مشتریانی از شهرهای بم و ریگان هم از ما
خریداری میکنند.
به گفته وی ،کارخانه آرد کوثر هم اکنون آمادگی حضور در بازارهای صادراتی و
رقابت در این عرصه را دارد اما با توجه به شرایط فعلی و بسته بودن مسیرهای
صادراتی ،عمالً گام برداشتن در این مسیر توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
رضایی در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص دغدغهها و چالشهای
آسیابانی این واحد تولیدی تصریح کرد :متأسفانه از سال  93تا کنون در نرخ
آرد بازنگری صورت نگرفته در حالی که با یک محاسبه ،میتوان دریافت از
استان زاهدان همان سال تا کنون تمام هزینههای تولید برای واحدهای آسیابانی چندین
برابر شده است .متأسفانه هزینهها رو به افزایش و درآمد رو به کاهش است و
این برای آردسازان کشور یک معضل بزرگ به شمار میآید.
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وی ادامه داد :قیمت جدید سبوس با نرخ  1250تومان از سوی کارگروه صنایع
آرد ایران مصوب گردیده اما وزیر محترم جهاد کشاورزی با این قیمت مخالفت
میکند و معتقد است سبوس باید به همان نرخ  840تومان به فروش برسد.
این در حالی است که قیمت سبوس در قیمت جدید شیر بین  1100تا 1300
تومان لحاظ شده اما متأسفانه دوستان جهاد کشاورزی زیر بار این قیمت
( 1250تومان) نمیروند! قطعاً اگر قیمت  1250تومان برای فروش سبوس
لحاظ گردد ،بخشی از کسریهای هزینههایمان جبران خواهد شد.
رضایی با اشاره به عرضه آرد نیمه یارانهای در سطح کشور با نرخهای
متفاوت افزود :متأسفانه آرد نیمهیارانهای در کشور با قیمتهای متفاوت
عرضه میشود .این در حالی است که هزینه تولید برای واحدهای آسیابانی
به صورت یکسان افزایش یافته لذا به منظور رعایت عدالت باید قیمت آرد
یکسانسازی شود.
وی در ادامه اظهار کرد :معضل دیگر کارخانه ،خالی بودن سیلوها از گندم
است .خوشبختانه شرکت غله استان در تأمین گندم همکاری خوبی با ما دارد
اما انتظارمان این است که به منظور تأمین ذخایر کارخانه و نیز تأمین بخشی
از هزینههایمان ،شرکت غله در ذخیرهسازی گندم در کارخانه با ما همکاری
نماید.
مدیر کارخانه آرد کوثر در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه اگر صنعت
آردسازی با روال فعلی و بدون حمایت و نگاه ویژه دولت پیش رود ،صنایع
آردسازی یکی پس از دیگری از چرخه تولید خارج خواهند شد ،گفت:
دستگاههای متولی باید به فکر تولیدکننده باشند .اینکه حمایتها فقط در حد
حرف مطرح میشود و در عمل هیچگونه اقدامی صورت نمیگیرد ،مشکالت
ما را حل نمیکند .حداقل انتظار ما این است که هزینههای تمام شده تولید را
محاسبه و با قیمت آرد مقایسه کنند!
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مدیـر کنتـرل کیفیـت کارخانه آرد کوثـر و رئیس انجمـن صنفی مدیران

کیفـی در کشـور بـه شـمار میآمد امـا متأسـفانه خشکسـالیهای پی

کنتـرل کیفیت اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان در گفتوگو بـا غالت نیوز

در پـی موجـب افـت تولیـد گنـدم در اسـتان گردیـد کـه بـا این شـرایط

بیـان کـرد :اولین آزمایشـگاه تخصصی آرد در سـال  84در کارخانه آرد

انتظـار مـیرود در تخصیـص گنـدم به اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان،

کوثـر احـداث گردیـد و هماکنـون  6واحـد آردسـازی مسـتقر در زاهدان

متولیـان نگاهـی ویژهتـر داشـته باشـند چنانکـه در سـنوات قبـل از

مجهـز به سـاختمان مجزای کنتـرل کیفیت در کارخانه هسـتند.

اسـتانهای گلسـتان و خوزسـتان گنـدم برایمـان ارسـال میشـد و

احـراری در ادامـه بـا بیـان اینکـه در آزمایشـگاه کارخانـه مهمتریـن

کیفیـت آردمـان را بسـیار ارتقـاء میداد.

فاکتورهـای تولیـد گنـدم بـا تجهیـزات کامـل و بـه صـورت روزانـه
کنتـرل میشـود ،تصریـح کـرد :اصلیتریـن دغدغـهای کـه مدیـران
کنتـرل کیفیـت بـا آن سـر و کار دارنـد ،کیفیـت دانـه گندم اسـت .اگرچه
گندمهای محلی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان از سـطح کیفی خوبی
برخوردارنـد امـا بـا توجـه بـه تولید محـدود ،نیازمنـد آن هسـتیم که از
اسـتانهای خوزسـتان و گلسـتان نیـز گنـدم برایمان ارسـال گـردد تا به
اختلاط کیفـی دسـت یابیم.
عضـو کانون کشـوری مسـئولین فنـی در بخـش دیگـری از اظهاراتش
گفـت :متأسـفانه هزینـه تعمیر و نگهـداری تجهیزات در شـرایط فعلی
بسـیار افزایـش یافتـه و اگـر قـرار بر افـزودن دسـتگاه های مـدرن تر و
تخصصـی تـر به واحـد آزمایشـگاه باشـد ،متأسـفانه افزایش نـرخ ارز
ایـن اجـازه را بـه مـا نمیدهد.
احـراری بـا بیان اینکه در شـرایطی که دسترسـی برخی از اسـتانهای
کشـور بـه گنـدم کیفـی محـدود اسـت ،واردات گنـدم خارجـی میتواند
دغدغـه تأمیـن گندم کیفـی و تولیـد آرد باکیفیت را مرتفع سـازد ،اظهار
کـرد :اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان در سـنوات قبـل ،از تولیدکنندگان
استان زاهدان
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مدیر کنترل کیفیت کارخانه آرد اخوان نشاطی:

دستگاههای نظارتی با مدیران
کنترل کیفی آرد همسو باشند

مدیرعامل کارخانه اخوان نشاطی تاکید کرد:

حفظ بقای صنعت آرد کشور نیازمند
اهتمام ویژه متولیان امر

فریـده برنایـی بجـد بـا تأکیـد بر اینکـه تعامل و هماهنگـی میان مدیـران واحدهای آردسـازی و تیمهـای نظارتی
ضـروری اسـت ،تصریـح کـرد :مسـئولین فنـی صرفـاً حامـی کیفیـت هسـتند و بایـد کیفیـت آرد را در کارخانـه
حفـظ کننـد و تمـام تالش مـا در همین راستاسـت .خوشـبختانه مدیر این واحـد تولیدی از ایـن موضوع حمایت
میکنـد امـا انتظـار مـیرود سـازمانهای نظارتـی کـه مسـئولین فنـی بـه عنـوان نماینـده آنهـا در واحدهـای

استان زاهدان

10

کارخانه آرد اخوان نشاطی از سال  1348به
عنوان اولین واحد صنعتی آرد استان سیستان و
بلوچستان در شهر زاهدان راهاندازی و از سال ،69
کارخانه به شهرک صنعتی فعلی منتقل شده و از
سال  73رسماً فعالیت خود را آغاز نموده است
و هماکنون نیم قرن از فعالیت این واحد آسیابانی
میگذرد .این کارخانه از ظرفیت تولید هزار و 500
تن آرد نیمه یارانهای و  2هزار الی  2هزار و 500
تن آرد یارانهای و نیز ظرفیت ذخیرهسازی  15هزار
تن سیلوی فلزی برخوردار است.
نشاطی ،مدیرعامل کارخانه در گفتوگو با غالت
نیوز اظهار کرد :متأسفانه سیستان و بلوچستان
دورافتادهترین استان کشور به حساب میآید
به همین خاطر گندمهای چندان مرغوبی به این
استان اختصاص داده نمیشود .البته ناگفته نماند
شرکت بازرگانی دولتی ایران همواره تالشهای
بسیاری به جهت تأمین گندم کیفی برای استان
داشته و گندمهای دریافتی نسبت به سنوات قبل
از وضعیت کیفی بهتری برخوردارند .اما با توجه به
اینکه تولید گندم در استان سیستان و بلوچستان
محدود است و ما مصرفکننده هستیم ،متأسفانه
غالباً استانهای دیگر گندمهای مرغوب را خودشان
مصرف کرده و گندمهای با درجه کیفی ضعیفتر
را به استانهای دیگر ارسال میکنند .اما در عین
حال ما توانستهایم با این مشکل کنار بیاییم و با

همکاری شرکت غله استان ،آرد کیفی تولید کنیم.
وی در ادامه با اشاره به مشکالت پیرامون فعالیت
در بازارهای صادراتی خاطرنشان کرد :در حوزه
صادرات فعالیت نداریم و علیرغم اینکه برای
ش بسیار کردهایم،
حضور در این عرصه تال 
متأسفانه این هدفمان محقق نشده است .در
شرایط فعلی صادرات صرفاً از محل گندمهای عبور
موقت میسر است که تأمین آن شرایط دشواری
پیش روی آسیابانان میگذارد .ضمن اینکه رقیبان
ما در بازارهای صادراتی از شرایط بهتری نسبت
به آسیابانان ایرانی برخوردارند و این مسأله خود
توان رقابت را از ما میگیرد .اما در مجموع کارخانه
از پتانسیل صادراتی برخوردار است و به دنبال آن
هستیم تا در آینده به بازارهای جهانی ورود کنیم.
این پیشکسوت صنعت آردسازی در بخش دیگری
از اظهاراتش گفت :نرخ دستمزد آسیابانی و قیمت
آرد از سال  93تا کنون تغییر نکرده است در حالی
که هزینههای تولید چندین برابر شده و آسیابانان
کشور ابتدای هر سال با افزایش چند برابری
هزینههای پرسنل و نیروی انسانی مواجه هستند.

نشریه الکترونیکی گندم ،آرد و نان شماره  10شهریور ماه 1398

لذا ضروری است نر خ واقعی تولید آرد ،آنالیز و
لحاظ شود.
نشاطی با تأکید بر اینکه حفظ بقای صنعت آرد
کشور نیازمند اهتمام ویژه متولیان امر است ،ادامه
داد :دولت بیش از هرچیز قصد دارد قیمت آرد و
نان را ثابت نگه دارد تا به جامعه فشار اقتصادی
تحمیل نشود .صنایع آرد و نان جزو صنایع
استراتژیک کشور به شمار میآیند و ما نیز به
این امر اذعان داریم اما قطعاً الزم است هماهنگی
صورت گیرد تا هم آسیابانان از شرایطشان راضی
باشند ،هم مصرفکنندگان و هم دولت.
وی افزود :الجرم باید به آزادسازی کامل در صنعت
آردسازی برسیم گرچه تحقق اینکه دولت تصدی
خود را از این صنعت برداشته و یارانه را حذف کند،
زمانبر است اما در صورتی که آزادسازی کامل
اتفاق بیفتد ،در وهله اول فضای رقابتی سالم
ایجاد خواهد شد و آردسازان واقعی در میدان تولید
خواهند ماند .اما ضروری است که دولت با تسلط
خود در این صنعت استراتژیک ،همچنان نقش
نظارتی خود را حفظ کند.

آردسـازی مسـتقر میشـوند ،بـا دیـد مخالفـت نسـبت بـه ما جبهـه نگیرنـد و با ما همسـو باشـند.
مدیـر کنتـرل کیفیـت کارخانـه آرد اخـوان نشـاطی در گفتوگـو بـا

اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان ،به فکر اصالح بذر باشـد .مسـلماً این

غلات نیـوز خاطرنشـان کـرد :گندمهایـی کـه بـه دسـت کارخانـه
میرسـد غالبـاً دارای شـرایطی متفـاوت هسـتند و در مجمـوع بـه

امـر زیرسـاختهای عمـده و هزینـ ه باالیـی را میطلبد و در شـرایط
اقتصـادی فعلـی نمیتـوان انتظـار اصلاح بـذر را از پایـه و اسـاس

طـور میانگیـن از کیفیـت نسـبی برخوردارنـد .البتـه ناگفتـه نمانـد

داشت.

کـه شـرکت غلـه حتیاالمـکان در تأمیـن گنـدم کیفـی با مـا همکاری

مدیـر کنتـرل کیفیـت کارخانـه آرد اخـوان نشـاطی بـا بیـان اینکـه

میکنـد امـا انتظـار مـا این اسـت کـه در تخصیص گنـدم به اسـتان،
برنایـی بجـد گفت :مسـئولین فنی ،کسـانی هسـتند که مسـتقیماً با

پروسـه تولیـد و تحویـل گنـدم بـه کارخانههـای آرد دارای نواقصی
اسـت کـه بایـد برطـرف شـود ،ابـراز کـرد :قطعـاً اگـر گندمهـا هنگام
خریـد مسـتقیماً از مزارع بـرای نگهداری بـه کارخانههـا انتقال داده

دانـه گنـدم در ارتباطنـد از ایـنرو بـه جهاد کشـاورزی ،متولـی گندم،

شـوند ،واحدهـای آردسـازی گندمهـا را بـه تناسـب درجـه کیفـی

پیشـنهاد میشـود کـه در وهلـه اول بـا توجـه بـه شـرایط بحرانـی

ذخیرهسـازی و برحسـب نیـاز وارد چرخـه تولیـد خواهنـد کـرد.

ارسـال گنـدم کیفـی نیـز در دسـتور کار قـرار گیـرد.
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کارخانه کنگان مجهز به پیشرفتهترین
آزمایشگاه آرد در استان

بخـش آزمایشـگاه کنتـرل کیفیـت کارخانـه آرد کنـگان از بهروزتریـن
اسـتانداردها برخـوردار بـوده و بـه عنـوان یکـی از مجهزتریـن
آزمایشـگاههای آرد اسـتان سـیتان و بلوچسـتان بـه شـمار میآیـد.
مرضیـه مهدیانفـر ،مدیـر کنتـرل کیفـی کارخانـه آرد کنـگان در
گفتوگـو بـا غلات نیوز بیـان کـرد :صنایـع آردسـازی جـزو تولیدات
پایـه بـه شـمار میآینـد و از ایـن رو بخـش کنتـرل کیفیـت در
کارخانههـای آرد از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت.

مدیرعامل کارخانه آرد کنگان:

نرخ آرد باید کشوری و برابر باشد

احداث کارخانه آرد کنگان در سال  1369آغاز شده و این واحد تولیدی در سال  73به بهرهبرداری
رسیده است .کارخانه از ابتدای فعالیت خود موفق به اخذ نشان تشویقی استاندارد شده و از سال
 73تا کنون دریافت این نشان هر ساله به طور مستمر ادامه داشته است .کارخانه آرد کنگان در طول
دوران آسیابانی خود همواره موفق به دریافت هدایا و لوحهای تقدیر بسیاری شده است.
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این واحد تولیدی از ظرفیت تولید روزانه  500تن
آرد برخوردار است و هم اکنون به تولید سههزار تن
آرد یارانهای و  800الی  900تن آرد نیمه یارانهای
میپردازد.
کارخانه آرد کنگان همچنین از ظرفیت ذخیرهسازی
 55هزار تنی برخوردار است که  30هزار تن به
سیلوی مکانیزه 3 ،هزار تن به سیلوی بتنی15 ،
هزار تن به انبار مکانیزه و مابقی به انبار مسقف
اختصاص دارد.
محمد خدابخشی ،مدیرعامل کارخانه در گفتوگو
با غالت نیوز بیان کرد :متأسفانه با وجود اینکه
کارخانه از ظرفیت استاندارد و کامل ذخیرهسازی
برخوردار است ،موجودی گندم کارخانه صرفاً به
چهارهزار تن میرسد و سیلوهایمان خالی هستند.
کارخانه آرد کنگان علیرغم برخورداری از
پتانسیلهای بالقوه تولید و برخورداری از بهروزترین
تکنولوژی در بخش آسیابانی و آزمایشگاه کنترل
کیفیت ،تا کنون به حوزه صادراتی ورود نکرده است
و به گفته مدیرعامل کارخانه ،با توجه به نوسانات
ارزی و شرایط بیثبات بازار ،قدم گذاشتن در مسیر
صادراتی ریسکپذیر است.
خدابخشی خاطرنشان کرد :در تولید آرد ،ماده
اولیه گندم از اهمیت بسیار باالیی برای یک واحد
آسیابانی برخوردار است و علیرغم اینکه شرکت
غله در تأمین گندم کیفی تالشهای بسیاری میکند
اما استان سیستان و بلوچستان به عنوان یک استان
مصرفکننده به شمار آمده و غالباً گندمهای ارسالی
به استان درجه کیفی ضعیفتری دارند.

از فعالیت خدابخشی در صنعت آرد و نان بیش از
 60سال است که میگذرد .وی به عنوان پیشکسوت
صنعت آرد و نان ابراز کرد :از دوران کودکی در واحد
صنفی نانوایی مشغول به کار شدم و دغدغههای
نانوایان درباره آرد باکیفیت باعث شد به این حوزه
وارد شده و کارخانه آردسازی راهاندازی نمایم.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش به دغدغهها و
چالشهای پیش روی آسیابان کشور اشاره نمود
و بیان کرد :صنعت آردسازی از جمله صنایعی در
کشور به شمار میآید که نیازمند تجهیزات روز و
تکنولوژی مدرن است و قطعاً تکنولوژی آسیابانی
روی کیفیت بسیار اثرگذار خواهد بود اما متأسفانه
نوسانات نرخ دالر و افزایش ناگهانی ،روزانه،
سرسامآور و غیرمنطقی هزینهها ،این امکان را به ما
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نمیدهد تا در راستای تجهیز سیستم آسیابانی به
مدرنترین تکنولوژیها گام برداریم.
خدابخشی در بخش دیگری از سخنانش با
اظهار گلهمندی از تفاوت قیمت آرد نیم ه یارانهای
در سطح کشور گفت :نرخ آرد باید به صورت
کشوری لحاظ شود .چرا باید کارخانهای که در
دورافتادهترین نقطه کشور باکیفیتترین آرد را
تولید میکند ،محصولش را با نرخ  48هزار تومان
در بازار عرضه نماید و کارخانهای با شرایط و
امکانات بهتر در یک نقطه دیگر از کشور آردش را با
نرخ  55هزار تومان بفروشد؟! متأسفانه این ظلمی
است که در حق آسیابانان سیستان و بلوچستان
میشود که بدون هیچگونه امکانات ،به تولید آرد
میپردازند!

وی افـزود :مدیـران کنتـرل کیفیـت آرد موظفنـد ابتـدای ورود مـاده

مدیرکنتـرل کیفیت کارخانه آرد کنـگان در بخش دیگری از اظهاراتش

اولیـه بـه کارخانـه و خـط تولیـد و خـروج محصـول نهایـی از واحـد

با اشـاره بـه تولید آرد باکیفیت در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان در

تولیـدی را بـه طـور مرتـب تحـت کنتـرل و نظـارت قـرار دهنـد و

یـک فضـای رقابتـی گفـت :تمام هـم و غم مـا تولید آرد کیفی اسـت

نواقصـی را کـه در ایـن پروسـه وجـود دارد ،سـریعا شناسـایی و

 6واحـد آردسـازی مسـتقر در زاهـدان در شـهرک صنعتـی در کنـار

برطـرف نماینـد.

یکدیگـر قـرار گرفتهانـد و رقابـت بـرای تولیـد باکیفیتتریـن آرد و

مهدیانفـر بـا تاکیـد بـر اینکـه آزمایشـگاه کنتـرل کیفیـت در یـک

جلـب رضایت مشـتری ،بسـیار زیاد اسـت.

واحـد آردسـازی ،قلـب کارخانـه بـه شـمار میآیـد ،ادامـه داد :در

وی افـزود :متاسـفانه در حـال حاضـر عمده مشـکل مـا در تولید آرد

ایـن میـان تعامـل مدیـر کنتـرل کیفـی و مدیرعامـل کارخانـه بـه رفع

کیفـی ،دسترسـی بـه گنـدم مرغـوب اسـت در ایـن راسـتا باتوجه به

مشـکالت تولیـد کمـک شـایانی خواهـد کـرد .خوشـبختانه مدیریت

اینکـه پروسـه تخصیص گندم کیفی به اسـتان چنـدان رضایتبخش

کارخانـه نسـبت بـه ایـن موضـوع درک بسـیار خوبـی دارنـد و در

نیسـت ،تلاش ایـن واحـد تولیـدی ایـن اسـت کـه گنـدم کیفـی را به

تامیـن تجهیـزات و تکنولوژی روز آزمایشـگاهی که قطعـا به ارتقای

صـورت آزاد خریـداری کـرده و بـا اختالط بـه کیفیت مطلوب دسـت

کیفیـت محصـول کارخانـه منجـر میشـود بـا مـا همـگام هسـتند.
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مدیر کنترل کیفیت کارخانه آرد زاهدان آال:

مسـئولین فنـی همـواره دغدغـه
تامیـن گنـدم کیفـی دارنـد

مدیرعامل کارخانه آرد زاهدان آال:

بوروکراسیهای اداری بار مشکالتمان را
سنگینترمیکند!
کارخانه آرد زاهدان آال از سال  1378فعالیت خود را آغاز نموده و هماکنون از ظرفیت تولید  500تن آرد به صورت روزانه و نیز  20هزار تن ظرفیت
ذخیرهسازی انبار مکانیزه برخوردار است .این کارخانه در بخش آزاد فعالیت ندارد و تماماً تمرکز آن روی تولید آرد یارانهای است.
مهرپویـان ،مدیرعامـل ایـن واحد تولیـد آرد در

گفتوگـو بـا غلات نیـوز بیـان کـرد :بیشـترین

از مشـکالت صنعـت آردسـازی در کشـور

نیـز صادرکننـدگان بایـد بـرای صـادرات هـر

خواهـد بود ،گفت :در حال حاضر ممکن اسـت
بعضـاً در صنعـت آردسـازی رقابـت ناسـالم

یـک کیلوگـرم آرد  500تومـان سـود گمرکـی
ً
عملا هرچـه تلاش و
بپردازنـد .متأسـفانه

متوسـط و ضعیف روانه سیستان و بلوچستان
میشـود کـه غالبـاً افـت باالیـی دارند.

طرح آزادسـازی ،این مشـکل رفع و در وهله اول
رقابـت سـالم ایجـاد خواهـد شـد که قطعـاً در

مـا از متولیـان بخـش صادراتـی ایـن اسـت که

تصمیمـات ثابـت و پایـداری در ایـن عرصـه

مهرپویـان ادامـه داد :در صورتـی کـه صنعـت

بازارهـای صادراتـی راه یابنـد.

ندارنـد و بـا توجـه بـه ایـن مسـأله ،ضـروری

ایفا نماید ،عمده مشـکالت صنعت آرد برطرف

تصریـح کـرد :خواسـته مـا از دولتمـردان ایـن

خارجـی جهت تأمین نیـاز داخلی اسـتانهای

کـه از تـوان الزم برخوردارند ،بایـد بتوانند بدون

از مشـکالت ما ،جهادی عمل کننـد و ما گرفتار

دغدغـه مـا در حـوزه تولیـد آرد ،تأمیـن مـواد

اولیـه اسـت .مـا اسـتان مصرفکننده هسـتیم
و نـه تنهـا معمـوالً گندمهـا به صـورت اختالط
شـده بـه دسـتمان نمیرسـد بلکـه گندمهـای

وی افزود :تمام اسـتانهای کشـور گندم کیفی
اسـت کـه دولـت بـرای واردات گنـدم مرغـوب

جریـان داشـته باشـد کـه در صـورت اجـرای

کیفیـت کار بسـیار اثرگـذار خواهـد بود.

آرد آزاد شـده و دولـت فقـط نقـش نظارتـی را

خواهـد شـد .ضمن اینکـه کارخانههـای آردی

محـروم از گندم کیفـی ،تمهیداتی لحاظ نماید.
قطعـاً ایـن امـر روی کیفیـت آرد و نـان تأثیـر

این مسـیر برایشـان هموار شـود.

ت باالیـی برخوردار اسـت و اگر
نان از حساسـی 

صادراتـی بـا کشـورهای همسـایه وارد مذاکره

بسـزایی خواهد گذاشـت .پروسـه تولیـد آرد و

قـرار بـه این باشـد کـه محصـول نهایـی (نان)
بـه مصـرف نرسـیده و تبدیـل بـه ضایعـات و

دورریـز گـردد ،زحماتـی کـه در پروسـه تولیـد

رایزنـی کـرده بودیـم ،بینتیجـه مانـد .انتظـار

بگیرنـد تا آسـیابانان بـدون دغدغـه و نگرانی به

مدیرعامـل کارخانـه آرد زاهـدان آال در خاتمـه
اسـت که در کنارمان باشـند و بـرای رفع هریک

دغدغـه در زمینـه صـادرات فعالیـت نماینـد و

بوروکراسـیهای اداری نشـویم .متأسـفانه در

وی افـزود :در سـنوات قبـل برای ورود بـه بازار

ادارات دولتـی مراجعـه میکنیـم ،مسـیرهایی

شـدیم که متأسـفانه به طور ناگهانـی صادرات

مشـکلمان را حـل نمیکنـد بلکـه مشـکالت

آرد از محـل گندمهـای داخلـی ممنـوع شـد و

مهدیـه روسـتایی ،بزرگتریـن دغدغـه کارخانههـای آردسـازی را

تأمین گندم کیفی دانسـت و تصریح کرد :خوشـبختانه شـرکت غله

وی در ادامـه با اشـاره به اینکه کنترل مـداوم خط تولید همواره از اهم

وظایـف مدیـران کنترل کیفی واحدهـای تولیدی آرد اسـت ،افزود :بر

اسـتان در تأمیـن گندم کیفی نهایت تالش خـود را میکند اما با توجه
به تولید محدود گندم در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان و اینکه غالباً

اسـاس آنچـه تولیدکننـدگان اصالحکنندههـا و افزودنیهـا میگویند،
ایـن مـواد صرفـاً آنزیمهایی هسـتند که بـرای بدن ضـرری ندارند اما

همـواره دغدغـه تأمین گندم کیفـی برای ما وجـود دارد.

درصـد بـرای سلامت مصرفکننـده خطرآفریـن هسـتند و حتی در

نیاز واحدهای آردسـازی اسـتان از سـایر نقاط کشور تأمین میشود،

با توجه به اینکه به نوعی ماده شـیمیایی محسـوب میشـوند ،صد

مدیـر کنتـرل کیفیـت کارخانـه آرد زاهـدان آال در گفتوگـو بـا غلات

آینـده میتواننـد صدمات جبرانناپذیری به دنبال داشـته باشـند.

کیفیـت آرد و حفـظ مشـتری کمـک میکنـد ،تصریـح کـرد :در کنـار

اظهاراتـش بزرگتریـن دغدغـه کارخانههـای آردسـازی را تأمیـن

نیـوز بـا تأکید بر اینکه ارتباط مسـتمر کارخانه با مشـتریان به ارتقاء
تجهیزات آزمایشـگاهی آرد ،کارخانه مجهز به آزمایشـگاه پخت هم
هسـت کـه قبـل از خـروج آرد از کارخانه ،خمیـر حاصـل از آن را مورد

آزمایـش قـرار میدهیم تـا نواقص احتمالی برطرف شـده و آرد کیفی
در اختیـار نانوایان قـرار گیرد.

مدیـر کنتـرل کیفیـت کارخانـه آرد زاهـدان آال در بخـش دیگـری از

گندم کیفی دانسـت و تصریح کرد :خوشـبختانه شـرکت غله استان
در تأمیـن گنـدم کیفـی نهایـت تلاش خـود را میکنـد امـا بـا توجـه

بـه تولیـد محـدود گنـدم در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان و اینکـه
غالبـاً نیـاز واحدهـای آردسـازی اسـتان از سـایر نقاط کشـور تأمین

روسـتایی ادامـه داد :اغلـب کارخانههای آرد زاهدان بـه منظور ارتقاء

میشـود ،همـواره دغدغه تأمیـن گندم کیفی بـرای ما وجـود دارد .با

میکننـد امـا کارخانـه موافـق اسـتفاده از اصالحکنندههـا نبـوده و

کـه مسـئولین نسـبت به تأمین گنـدم کیفی اهتمـام ورزنـد .اگر گندم

کیفیـت آرد تولیـدی ،از افزودنیهـا و اصالحکنندههـای آرد اسـتفاده
تالش ما برای تولید آرد کیفی ،اختالط مهندسـی شـده گندمهاسـت.

هرچنـد کـه خرید گنـدم کیفی هزینهبر اسـت اما تلاش میکنیم تا با
گنـدم کیفی بـه آرد کیفی دسـت یابیم.

توجـه بـه شـرایط تولید گندم در سیسـتان و بلوچسـتان ،نیاز اسـت

قـوی در اختیار نداشـته باشـیم ،آردهای اسـتحصالی قابلیت پخت

نداشـته و در نتیجـه این مسـأله افت کیفیـت نان را به دنبـال خواهد

داشت.

شـرایط فعلـی برای هر مشـکل کوچکی که به
پیـش رویمـان قـرار میگیـرد کـه نـه تنهـا
دیگـری هـم برایمـان میتراشـد.

کشـیده شـده ،بـه هـدر خواهـد رفت.

مدیرعامـل کارخانـه آرد زاهـدان آال در ادامـه با
استان زاهدان
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تأکیـد بـر اینکه آزادسـازی ،کلید حل بسـیاری
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مدیر کنترل کیفیت کارخانه آرد وحدت سراوان:

مدیرعامل کارخانه وحدت سراوان:

آسیابانان نیاز به نگاه ویژه دولت دارند

در ارتقاء کیفیت آرد ،آزمایشگاه
مهمترین نقش را ایفا میکند
نسرین صباحی با تاکید بر اینکه در ارتقاء کیفیت آرد ،آزمایشگاه

احداث کارخانه آرد سراوان از سال  1383آغاز شده و در سال  91به بهرهبرداری رسیده است .این واحد آردسازی هماکنون از جدیدترین تکنولوژی

آسیابانی و آزمایشگاهی برخوردار بوده و همچنین دارای  13هزار و  500تن ظرفیت ذخیرهسازی و تولید ماهیانه  2هزار و  500تن آرد است.
زاهـد بلوچزهـی ،مدیرعامـل کارخانـه در
گفتوگـو بـا غلات نیـوز در خصـوص فعالیت
صادراتـی واحـد آردسـازی سـراوان بیـان کرد:
کارخانـه از پتانسـیلهای صادراتـی بـه طـور
کامـل برخـوردار اسـت امـا باتوجه به شـرایط
فعلـی ارز ،صادرات از محل عبـور موقت عالوه
بـر اینکـه پیچیدگیهـای اداری دارد ،به لحاظ
اقتصـادی نیز مقـرون بهصرفه نیسـت ،ضمن
اینکه اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان به لحاظ
مـرزی در همسـایگی کشـور پاکسـتان قـرار
گرفتـه و باتوجـه به گندمخیز بودن این کشـور،
صـادرات بـه پاکسـتان هـم توجیه نـدارد.
وی افـزود :آرد آزاد کارخانـه صرفـا در محدوده
اسـتان توزیع میشـود البته کارخانـه ،ظرفیت
تولیـد آرد و پوشـش سراسـر کشـور را در ایـن
حـوزه دارد اما متاسـفانه محدودیـت در تامین
گنـدم کیفـی ،ایـن امـکان را برایمـان فراهـم
نمیکنـد .البته ناگفتـه نماند که خوشـبختانه
شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانـی اسـتان در
تامیـن گندم کیفی نهایت همـکاری را با صنایع
آردسـازی داشـته است.

بلوچزهـی ادامـه داد :زمـان راهانـدازی کارخانه،
متاسـفانه بـا تخصیـص سـهمیه گنـدم بـه ما
موافقت نمیشـد کـه با پیگیریهـای مدیریت
وقـت شـرکت غلـه ،در نهایت با سـهمیه تولید
 200تـن در ماه ،فعالیت آسـیابانی خود را آغاز
کردیم.
مدیرعامـل کارخانـه آرد وحـدت سـراوان در
خصـوص دغدغههـای آردسـازی ایـن واحـد
تولیـدی بیان کرد :کارخانه در شـهرک صنعتی
سـراوان و متاسـفانه بـدون امکانـات راهانـدازی
شـده و مشـکالت عمدهای در این راسـتا داریم
از جملـه اینکـه برقـراری خطـوط ارتباطـی بـا
ایـن شـهرک ،دشـوارهایی دارد.
در کنـار ایـن مشـکالت ،عمدهتریـن معضـل
آسـیابانان کشـور ،ثابـت بـودن چندیـن سـاله
قیمت آرد اسـت که در مقابـل افزایش روزافزون
هزینههـای تولیـد ،بـار سـنگینی بـر دوش
آردسـازان شـده اسـت.
بلوچزهـی در ادامـه بـا بیـان اینکـه صنایـع
آردسـازی سیسـتان و بلوچسـتان در
محرومتریـن نقطه از کشـور فعالیت میکنند و
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دولـت بایـد نگاهی ویژه به آنها داشـته باشـد،
اظهـار کـرد :مـا کارخانـه را بـدون هیچگونـه
تسـهیالتی راهانـدازی کردیم و دولـت صرفا در
تامین سـهمیه ابتدایـی گندم ما را یـاری نمود.
در حالـی کـه بـرای افزایـش راندمـان کارخانـه
قصد واردات ماشـینآالت را داشتیم ،متاسفانه
علیرغـم نزدیـک بـه  6مـاه انتظار دریافـت ارز
یارانـهای ،نتیجهای حاصل نشـد و مسـئولین
محتـرم ،مـا را به سـمت واردات دسـتگاه بـا ارز
آزاد سـوق دادند و دسـتگاهی که میتوانسـتیم
بـا ارز دولتـی بـه نـرخ  300میلیـون تومـان
خریـداری کنیـم ،متاسـفانه بـا ارز آزاد برایمان
 900میلیـون تومـان تمـام شـد.
مدیرعامـل کارخانـه آرد وحـدت سـراوان در
بخـش دیگـری از اظهاراتـش بـا تاکیـد بـر
اینکـه متاسـفانه دولـت در تسـهیل راندمـان
کاری ،همـکاری الزم را بـا آردسـازان کشـور
نـدارد ،تصریـح کـرد :قبـل از احـداث کارخانـه
آرد وحـدت ،شهرسـتان سـراوان فاقـد کارخانه
آردسـازی بـود و مـا بـا سـرمایهگذاری در
ایـن صنعـت وارد عمـل شـدیم تـا نانوایـان
شهرسـتان در سـریعترین زمـان ممکـن بـه آرد
موردنظرشـان دسترسی داشته باشـند و توقع
مـا از مسـئولین محتـرم ایـن اسـت کـه در رفع
دغدغههـا و محدودیتهایمـان ،مـا را یـاری
نماینـد.

وی افـزود :متاسـفانه ایـن اقـدام موجـب شـد بـه مـرور مصـرف

کارخانه مهمترین نقش را ایفا میکند ،گفت :مدیران کنترل کیفیت

نانهـای سـفید در جامعـه نهادینـه شـود تـا جایـی کـه در حـال

قرار دهند ،در واقع آزمایشگاه مهمترین بخشی است که از ابتدای

سـبوسگیری شـده) هسـتند.

موظف هستند تمام روند تولید آرد را مرتبا تحت کنترل و آزمایش
ورود گندم به کارخانه تا زمان خروج محصول نهایی ایفای نقش
میکند.

حاضـر نانوایـان خواسـتار دریافـت آرد سـفیدتر ( 18درصـد
صباحـی ادامـه داد :اگرچـه فوایـد نانهـای سـبوسدار در قالـب
بروشـورهایی چـاپ و در نانواییهـا توزیع شـده اما متاسـفانه این

مدیرکنتـرل کیفیـت کارخانـه آرد وحـدت سـراوان در گفتوگـو بـا

اقدامـات در اصلاح فرهنـگ مصـرف نـان اثـری نداشـته و ذائقـه

متفـاوت از لحـاظ درصد سـبوسگیری میـان واحدهای روسـتایی

مدیـر کنتـرل کیفیـت کارخانـه آرد وحـدت سـراوان در ادامـه بـا

غلات نیـوز بیان کرد :در سـنوات قبل بـا توجه به اینکـه توزیع آرد

و شـهری (واحدهـای روسـتایی ،آرد  7درصد و واحدهای شـهری

 15درصـد سـبوسگیری شـده) ،منجـر بـه اعتراضـات نانوایـان

روسـتایی شـد ،دولـت تولیـد و توزیـع آرد  15درصد سـبوسگیری
شـده را بـه صـورت یکسـان در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان

تصویـب نمود.

مـردم همچنـان پذیـرای نان سـفید اسـت.

بیـان اینکـه تغییـر ذائقـه جامعـه و اصلاح الگـوی مصـرف نـان
نیازمنـد عـزم جـدی رسـانه ملـی اسـت ،خاطرنشـان کـرد :در این

راسـتا دولـت مکلـف اسـت کـه بـا همـکاری ارگانهای بهداشـت و
اسـتاندارد وارد عمـل شـده و بـا شـیوههای اثرگـذار ،جامعـه را از

فوایـد نانهـای سـبوسدار آگاه سـازد.

استان زاهدان

www.ghalatnews.ir

No.10

Aug- Sep 2019

17

مدیر شرکت کمبل :

کمبل همگام با دانش روز دنیا
شـرکت کمبـل بـا تولیـد انواع ماشـینآالت پخت نانهـای حجیـم و نیمهحجیم ،فعالیت خـود را رسـماً از سـال  1374در
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان آغاز نموده اسـت .در کنار ماشـینآالت نان ،این شـرکت ساخت سـیلوهای صنعتی را هم در
پروانـه بهرهبـرداری خـود دارد امـا بـه صـورت تخصصـی از ابتدا به حوزه ماشـینآالت نـان ورود کـرده و در ایـن عرصه به
تولید میپـردازد.
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شـهرام امیـری ،مدیر شـرکت کمبـل در گفتوگو
بـا غلات نیـوز بیان کـرد :ماشـینآالت پخـت نان
کمبـل علاوه بـر اینکـه تـا کنـون بـه اسـتانهای
کرمـان ،یـزد ،خراسـان جنوبی ،خراسـان رضوی،
کرمانشـاه ،تهـران ،گیلان و مازنـدران ارسـال
گردیـده ،فراتـر از مرزهـای داخلی نیز مشـتریان
خـود را دارد.
امیری با بیان اینکه شـرکت کمبـل از ابتدای دهه
 80به بازارهای صادراتی ورود کرده اسـت ،گفت:
تـا کنـون بـه کشـورهای پاکسـتان و افغانسـتان
صـادرات داشـتهایم اما طبیعتاً حضـور موفق در
ایـن بازارهـا نیـاز بـه بازاریابـی خواهد داشـت که
بـه دلیـل موانـع تحریمـی ،مشـکالت جابهجایی
ارز حاصـل از صـادرات و مسـائل پیرامـون آن،
ل شـده
هماکنـون فعالیـت در ایـن عرصـه مشـک 
کـه هماهنگـی و همت دسـتگاههای متولـی را در
جهـت رفـع شـدن میطلبد لـذا بـا این شـرایط و
تـا زمـان رفع موانـع صادرات ،با مشـکالت بسـیار
فراوانـی مواجـه خواهیـم بود.
امیـری در بخـش دیگـری از اظهاراتـش ،گرانـی

و نبـود مـواد اولیـه را عمدهتریـن مشـکل تولیـد
در کشـور دانسـت و در اینبـاره خاطرنشـان
کـرد :بخشـی از فلـزات خـاص در داخـل تولیـد
نمیشـوند و بـه دلیـل شـرایط تحریمهـا ،امکان
واردات آنهـا میسـر نیسـت کـه حل این مسـأله
مسـاعدت دولـت را میطلبـد .برای مثـال همانند
سـابق بـرای تأمیـن آهـنآالت داخلـی بـدون
قیمـت واسـطه ،حوالـه داخلی بـه تولیدکنندگان
تخصیـص دهنـد یـا اینکـه شـرایط واردات را
برایمـان تسـهیل نماینـد.
وی افـزود :ماشـینآالتی که هماکنون در شـرکت
کمبـل تولیـد میشـود ،در گذشـته از کشـورهای
آلمـان ،آمریـکا و فرانسـه وارد میشـد و از
زمانـی کـه مـا بـه تولیـد میپردازیـم ،واردات این
دسـتگاهها به صفر رسـیده و این مسـأله موجب
شـده ارز از کشـور خـارج نشـود امـا بـرای ایجاد
یـک تولیـد پایـدار ،قطعـاً الزم اسـت متولیـان
دولتـی ،تولیدکننـدگان را زیر چتـر حمایتی خود
قـرار دهنـد و در تأمیـن مـواد اولیـه مسـاعدت
نمایند.
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مدیـر شـرکت کمبـل در ادامه با اشـاره بـه وجود
فضـای رقابتـی نابرابر و ناسـالم در بـازار داخلی
تصریـح کـرد :قطعـاً تولیـد اسـتاندارد و اصولی،
هزینهبـر اسـت و در کنـار هزینههـای تولیـد،
برخـی هزینههای سـربار به ما تحمیل میشـود
کـه افزایـش قیمـت محصـول نهایی را بـه دنبال
خواهـد داشـت .بـا وجود ایـن ،افـرادی اقـدام به
تولیـد ماشـینآالت بیکیفیـت و بـدون نشـان
اسـتاندارد کـرده و معـاف از پرداخـت هرگونـه
هزینـه ،عـوارض یـا مالیـات ،تولیداتشـان را بـا
قیمـت کمتر و البته بـدون هیچگونـه ضمانتی در
بـازار عرضـه میکننـد .ایـن عرصـه ،ورود جـدی
دولـت را میطلبـد تا بـا این دسـته از به اصطالح
تولیدکننـدگان برخـورد قانونـی نمـوده و زمینـه
رقابـت سـالم و برابـر میـان تولیدکننـدگان واقعی
ایجاد گـردد.
ً
صنایـع غذایـی مسـتقیما بـا سـفره جامعـه در
ارتبـاط اسـت و بـا توجـه بـه نقـش مهمـی کـه
ماشـینآالت در سالمت و کیفیت محصول تولید
شـده دارنـد ،جـوالن چنیـن افـرادی در بـازار و

عرضـه دستگاههایشـان بـدون هیچ کنترلـی ،میتواند
ضررهـای جبرانناپذیـری را بـرای سلامت جامعه به
دنبال داشـته باشـد.
امیـری در ادامـه با اظهار گلهمندی از شـرایط دشـوار
پیـش روی تولیدکننـدگان کشـور خاطرنشـان کـرد:
متأسـفانه در شـرایط کنونـی صرفـاً از  25درصـد
تـوان تولیـد کارخانـه اسـتفاده میکنیـم و بـه منظور
کاهـش هزینههایمـان مجبـور بـه تعدیـل بخشـی از
نیـروی انسـانی شـدهایم .مسـلماً ایـن امـر افزایـش
بـیکاری و کاهـش کیفیـت تولیـد را بـه دنبـال خواهد
داشـت .امـا قطعاً بنگاههـای کوچک تولیدی هسـتند
کـه میتواننـد در رشـد اقتصـاد جامعـه ،افزایـش
اشـتغالزایی و افزایـش تولیـد ،اثرگـذار باشـند .بـه
منظـور حمایـت از ایـن بنگاههـا ،ضـروری اسـت کـه
دولـت بـا راهکارهایـی از جمله بخشـودگی مالیاتی و
تأمیـن مـواد اولیـه ،وارد عمـل شـود.
بیـش از هرچیـز الزم اسـت کـه کارگروهی متشـکل از
نهادهـای ذیربـط ،ایجاد شـده و به فکـر حفظ منافع
تولیـد و تولیدکننـدگان کشـور باشـند و در ایـن راسـتا
چارهاندیشـی کننـد .مسـأله مهمـی کـه متأسـفانه
دولتمـردان از آن مغفـول ماندهانـد.
شـرکت کمبل بـا توجه به اهمیت دسـتگاه اسـتاندارد
در پخـت نـان ،از ابتـدا تمرکـز خـود را روی سـاخت
دسـتگاههای پخـت حـرارت غیرمسـتقیم گذاشـته
اسـت .ماشـینآالت تولیـدی ایـن شـرکت بـه گونهای
طراحـی شـدهاند کـه در تولید نـان نیازی به اسـتفاده
از افزودنیهـای غیرمجـاز از جملـه جـوش شـیرین
نبـوده و نانـوا صرفـاً به کمـک خمیرمایـه میتواند به
محصولی باکیفیت دسـت یابد .ماشـینآالت شـرکت
کمبـل مشـابه شـرکتهای اروپایـی و آمریکایـی بـه
صـورت اسـتاندارد رسـمی و بـا جدیدترین دانـش روز
دنیـا تولیـد و عرضـه میگـردد.
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زاهدان در کیفیت نان حرف اول را میزند

گزارش نانوایی
ایـن روزهـا ثبـات چندین سـاله نرخ نـان و افزایش هزینههـای تولید ،تبدیل به باری کمرشـکن بـرای نانوایان

رئیـس اتحادیـه نانوایـان زاهدان با اشـاره به اینکه نان سـنتی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان از سـوی اداره

کشـورمان شـده و ایـن صنـف ،کاهـش وزن چانـه را بـه عنـوان ابـزاری بـرای جبـران کسـری هزینههایشـان

نظـارت بـر مـواد غذایـی و شـرکت غله به عنوان نمونه کشـوری برگزیده شـده اسـت ،بیـان کرد :بالـغ بر 97

پیـش گرفتهانـد بـه طـوری کـه نانهـا روز بـه روز کوچکتـر و بیکیفیتتـر میشـوند امـا در ایـن میـان

درصـد واحدهـای نانوایـی زاهـدان مجهـز بـه دسـتگاه حـرارت غیرمسـتقیم هسـتند و خوشـبختانه نان در

نانوایانـی هـم هسـتند کـه بـا اینکـه کاسـه صبرشـان از این فشـارها لبریز شـده ،همچنـان رعایـت وزن چانه

زاهـدان بـا بهتریـن کیفیت و در شـرایط اسـتاندارد تولید میشـود .شـهر زاهـدان در کیفیت نان حـرف اول را

خمیـر در نانواییشـان جـزو الزامـات اسـت.

میزنـد امـا متأسـفانه تـا کنـون از نانوایـان مـا حتـی کوچکترین حمایتی هم نشـده اسـت.
محمـد خدابخشـی در گفتوگـو بـا غلات نیـوز

واحـد نانوایـی در شـهر زاهـدان و بخشهـای

بایـد نـان سـنتی زاهـدان را بـا وزن چانـه یـک

بـا بیـان اینکـه بالـغ بـر یـک دهـه اسـت جـوش

تابعـه ادامـه داد :در شـهر زاهـدان بالـغ بر 100

کیلـو و  150گـرم بـه قیمـت  2هـزار تومـان

شـیرین از واحدهـای نانوایـی زاهـدان بـه طـور

واحـد آزادپـزی داریـم .مـا موافـق آزادسـازی

بفروشـند آنوقـت در شـهرهای دیگر نـان با وزن

کامـل حـذف شـده ،اظهـار کـرد :نانوایـان مـا از

کامـل صنعـت نـان هسـتیم امـا اگـر قـرار بـه

چانـه  400گـرم بـه نـرخ  3هـزار تومـان عرضه

لحـاظ اقتصـادی در شـرایط مناسـبی قـرار

آزادسـازی نـان باشـد ،بایـد بـه طـور کامـل این

میشـود .پـس از گذشـت  5سـال افزایـش 10

ندارنـد .پـس از گذشـت  5سـال ،در سـال جاری

طـرح اجرایـی شـود نـه اینکه دولـت نـان را آزاد

درصـدی نرخ نـان در زاهـدان اعمال شـده که آن

 10درصـد بـه نـرخ نـان اسـتان اضافه شـده که

کنـد و مجـدد یارانـه را به صنعت نـان بازگرداند.

آن هـم بـا افزایـش قیمـت خمیرمایـه جبـران

البتـه ناگفتـه نمانـد که دولـت باید تسـلط خود

هـم در مقابل افزایـش چندین برابـری هزینهها
ً
اصلا بـرای نانوایـان صرفـه اقتصادی نـدارد و

میشـود! بـا توجـه بـه اینکه جـوش شـیرین را

را از روی ایـن صنعـت برداشـته و بـه دلیـل
حساسـیت حـوزه نـان صرفـاً نقـش نظارتـی و

تفاوتـی در وضعیـت آنهـا حاصل نشـده اسـت.
تقاضـای مـا از مسـئولین رده بـاالی کشـور و

افزایـش یافتـه و هـم اکنـون زاهـدان بـه عنـوان

کنتـرل اوضـاع داشـته باشـد.

متولیـان امـر نـان این اسـت کـه نگاهی ویـژ ه به

بزرگتریـن مصرفکننـده خمیرمایـه در کشـور

رئیـس اتحادیـه نانوایـان زاهـدان در بخـش

نانوایـان اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان داشـته

بـه شـمار میآیـد.

دیگـری از صحبتهایـش بـا اظهـار گلهمنـدی

با شند .

خدابخشـی در ادامـه با اشـاره بـه فعالیت 385

از شـرایط نابرابـر نانوایـان گفـت :نانوایـان مـا

حـذف کردهایـم ،مصـرف خمیرمایـه در زاهـدان
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در سـفر بـه شـهر زاهـدان و بازدیـد از واحدهای سـنتی به همـراه رئیس اتحادیـه صنف ،اولین مسـالهای که
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بسـیار بـر آن تاکیـد میشـد ،رعایـت وزن چانـه بـود .تمـام واحدهای صنفـی در این شـهر مجهز به دسـتگاه
تـرازو هسـتند و وزن چانههـا مرتـب بـا نظـارت دسـتگاههای متولی (سـازمان صمت ،شـرکت غلـه و اتحادیه
صنـف) بازرسـی میشـود ،تافتـون محلـی کـه درواقع سـهم عمـدهای از نـان مصرفی مـردم زاهـدان را دارد،
نوعـی نـان حجیـم اسـت که بـا وزن چانـهای بیـش از یـک کیلوگرم پخته میشـود.
نانوايـان دولتـی کـه مشـغول بـه پخـت این نـان هسـتند ،میگویند نـان تافتون محلی بـا وزن چانـه یک کیلو
و  ۳۰۰گـرم ،بـه قیمـت  ۱۵۰۰تومـان بـه فـروش میرسـد ،اگرچـه وزن چانـه در ازای قیمتـی کـه نـان عرضه
میشـود اصلا بـرای مـا بـه صرفـه نیسـت امـا مـا موظفیـم از ایـن مقـدار وزن تعریـف شـده تخطـی نکنیم
چـون نظارتهـا بـه شـدت اعمـال میشـود و جریمههـای سـنگین برایمـان اعمـال میکننـد .مـا از متولیـان
صنعـت نـان خواسـتاریم تـا در مقابل فشـارهایی کـه بابت افزایـش هزینهها و عـدم افزایش نرخ نـان متحمل
میشـویم ،هرچـه سـریعتر چـارهای بیندیشـند و راهـی جلـوی پایمـان بگذارند.
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چابهار یکی از شـهرهای جنوب خاوری اسـتان سیسـتان و بلوچستان و

همچنیـن در ایـن بنـدر بـا توجـه بـه تجهیـز بـه مکندههای مـدرن 600

تنها بندر اقیانوسـی کشـور اسـت که در کرانـه دریای مکـران و اقیانوس

تـن بـر سـاعت و نیـز وجـود انبارهایـی از جملـه انبـار طریقالقـدس،

هنـد قـرار دارد .اسـکله این بندر وسـیع ،قابلیـت پهلوگیری کشـتیهای

آمادگـی تخلیـه کاالهای اساسـی کشـور بـه بهترین حالـت ممکن مهیا

اقیانوسپیمـا را دارد و از مناطـق آزاد بازرگانـی به شـمار میآید.

گردیده اسـت.

بنـدر چابهـار بـه دلیـل موقعیـت راهبـردی خـود کـه نزدیکتریـن راه

بنـدر چابهـار تنها بندری اسـت که بـه آبهـای آزاد راه دارد و از امکانات

دسترسـی به کشـورهای محصور در خشـکی آسـیای میانه به آبهای

و ظرفیتهـا و پتانسـیلهای بسـیار خوبـی نیـز برخـوردار اسـت بـه

آزاد بـه شـمار میآیـد ،از اهمیت فراوانی برخوردار اسـت .ایـن بندر یکی

طـوری کـه در سـال  95مجمـوع ظرفیـت تخلیـه و بارگیـری در بنـدر

از مهمتریـن چهارراههـای کریـدور شـمال -جنـوب بازرگانـی جهانـی

چابهـار  2/5میلیـون تـن در سـال بـود و این ظرفیت در سـال جـاری به

اسـت و چابهـار درواقـع دارای یـک موقعیـت بازرگانـی ویژه اسـت.

 8/5الـی  9میلیـون تـن رسـیده اسـت .در طی ایـن سـالها اقداماتی در

بنـدر چابهـار بـه عنـوان پشـتیبان و سـوپاپ اطمینـان بندرهـای

راسـتای توسـعه بنـدر چابهـار صورت گرفته کـه از آن جملـه میتوان به

جنوبـی کشـور ،امـروزه بـا توجـه بـه توسـعه زیرسـاختهای عمرانـی

تجهیـز بخـش اسـکله ،تحریـم نـاوگان حمـل و نقـل و تعبیـه انبارهای

و تجهیزاتـی و همچنیـن تصویـب اعطـای تخفیفـات و تسـهیالت

ذخیرهسـازی اشـاره کـرد.

تعرفـهای و غیرتعرفـهای ،بـه یکـی از بندرهـای بـدون محدودیـت در

در واقـع بـا توجـه بـه شـرایط کشـور و تحریمهایی کـه هم اکنـون ایران

پذیـرش کشـتیهای نسـل جدیـد و تخلیـه و بارگیـری انـواع کاال مبـدل

در برابـر آنهـا قـرار گرفتـه و همچنیـن اینکـه بنـدر چابهـار از حـوزه

گشـته اسـت.

تحریمهـا خـارج اسـت ،ایـن بهتریـن موقعیـت محسـوب میشـود تـا
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بتوانیـم اغلـب کاالهـای اساسـی را از بندر چابهـار وارد نماییـم ،چنانکه

مدیرعامـل شـرکت بازرگانـی دولتـی ایـران و معـاون وزیـر جهـاد

هماکنـون نیـز مهمتریـن کاالهـای اساسـی و اسـتراتژیک از طریـق

کشـاورزی در ایـن سـفر بـه پتانسـیلهای بنـدر چابهـار اشـاره

بنـدر چابهـار بـه کشـور وارد میشـود .سـرمایهگذاریهایی کـه در طـی

نمـود و مطـرح کـرد :بنـدر چابهـار در منطقـه بـه دلیـل وجـود

سـالهای اخیـر در ایـن بنـدر مهـم لحـاظ شـده ،ایـن بنـدر را بـه بندری

انبارهـای

اساسـی

فعـال و اسـتراتژیک تبدیـل کـرده اسـت.

را دارد و از ایـن نظـر از اهمیتـی اسـتراتژیک برخـوردار اسـت.

پیشـنهاد میشـود مسـئولین دولتـی شـرایطی را فراهـم

سـیف بر ضرورت بسیج امکانات برای بهرهگیری از پتانسیلهای موجود

آورنـد تـا تجـار افغانـی کـه در همسـایگی اسـتان سیسـتان

ایـن منطقه تأکید کرد تا صاحبان کاالها از طریق بهرهبرداری از انبارهای

و بلوچسـتان قـرار دارنـد ،بتواننـد کاالهایشـان را از طریـق

طریقالقـدس و در تعامـل بـا گمـرک جمهوری اسلامی ایران بـا کمترین

بنـدر چابهـار وارد و از طریـق مـرز حـوزه میلـک شهرسـتان

تشـریفات گمرکی ،فراینـد نقـل و انتقـال کاالهـای خـود را انجـام دهند.

زابل به کشورهای دیگر منتقل نمایند.

بنـدر چابهـار بـه عنـوان دروازه ترانزیتـی کشـور در کریـدور

اواخـر تیرمـاه جـاری بود که یـزدان سـیف ،مدیرعامـل شـرکت بازرگانی

بینالمللـی شـرق -غـرب در زمینـه ترانزیـت و ترانشـیب کاال بـه

دولتـی ایـران بـا هیـأت همـراه خـود بـه اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان

بندرهـای جنوبـی کشـورهای خلیـج فـارس ایفـای نقـش میکنـد

سـفر کـرد و از بنـدر شـهید بهشـتی چابهـار ،انبارهـای طریقالقـدس و

و بـا افتتـاح طـرح توسـعه فـاز اول ،ایـن بنـدر هماکنـون در منطقـه

انبارهـای تحـت پوشـش شـرکت نیـز بازدیـد بـه عمـل آورد.

بـه کانـون داد و سـتد و تجـارت بینالمللـی تبدیـل شـده اسـت.
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