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مدیر کل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان:

خوزستان دریچه ورود کاالهای اساسی به کشور
مدیـرکل شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانـی اسـتان خوزسـتان بـا بیـان اینکـه
حـدود  70درصـد از کاالهـای اساسـی کشـور از مبـادی ورودی اسـتان
خوزسـتان بـه سـایر نقـاط کشـور ارسـال میشـود ،اظهار کـرد :این مسـأله
قـدرت عملیاتـی اسـتان را نشـان میدهـد .اسـتان خوزسـتان از پتانسـیل
حمـل جـادهای ،ریلـی و دریایـی برخـوردار اسـت و در طـول سـال شـاید 8
تـا  10محمولـه دریایـی از اسـتان بـه سـایر نقاط کشـور صادر میشـود .در
واقـع بایـد گفـت نسـبت بـه سـنوات گذشـته و با وجـود تمـام مشـکالتی که
تحریمهـا برایمـان ایجاد کـرده ،خوشـبختانه ورود کاالهای اساسـی از بندر
امـام خمینـی چندیـن برابر شـده اسـت.

ادامه در صفحه 2

کارخانه آرد جوانه

تلفن02188922651 :

کارخانه خوزستان

کارخانه جنوب

تلگرام@telegram.me/ghallatnews/ :

کارخانه غنچه اهواز

خدارحم امیریزاده در گفتوگو با غالت نیوز با اشاره به رشد صعودی
خرید گندم در استان خوزستان نسبت به سالهای گذشته تصریح کرد:
در فصل خرید تضمینی  ،98خرید یک میلیون و  300هزار تنی گندم در
استان رقم خورد که در مقایسه با سال گذشته بیش از  170هزار تن دانه
گندم بیشتر خریداری شده است .البته قبل از وقوع سیل ،پیشبینیها
حاکی از خرید یک میلیون و  500هزار تنی بود که متأسفانه بر اثر سیل
بیش از  160هزار هکتار اراضی آبی در شهرستانهای شوشتر ،شوش،
دزفول ،دشت آزادگان ،اهواز ،حمیدیه و عمدتاً شهرهای شمالی و جنوبی
استان دچار آسیب شدند و طبق برآورد سازمان جهاد کشاورزی استان
خوزستان ،حدود  600الی  700هزار تن از گندمها کامالً از بین رفتند .اگر
این اتفاق نمیافتاد ،استان خوزستان در سال جاری خرید نزدیک به دو
میلیون تنی گندم را تجربه میکرد که البته خوشبختانه آسیبی که سیل
به مزارع آبی استان وارد کرد ،در اراضی دیم استان جبران شد و ما امسال
 260هزار هکتار تولید گندم دیم داشتیم.
امیریزاده گفت :استان خوزستان  8سال است که مقام اول را در تولید
و خرید گندم دارد و امیدواریم این افتخار به صورت مستمر ادامه داشته
باشد و استان خوزستان همچنان در رأس قرار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای بالقوه استان خوزستان در بخش کشاورزی
بیان کرد :در استان خوزستان ساالنه حدود  16/2میلیون تن انواع
محصوالت کشاورزی تولید میشود که این رقم معادل  15درصد کل
تولیدات کشاورزی کشور به شمار میآید .بنابراین خوزستان در چندین
محصول استراتژیک از جمله گندم ،مقام اول را دارد.
هم اکنون بیش از  50درصد طرح  550هزار هکتاری مقام معظم رهبری
در استان اجرایی شده و افق این طرح روشن است و بر اساس آن پیشبینی
میشود در سال  1400میزان تولید گندم در خوزستان به حدود 2/5
میلیون تن برسد.
ً
امیریزاده افزود :اما قاعدتا به موازات این افزایش تولید ،ما باید ذخایر
استراتژیک و استاندارد استان را هم ارتقاء دهیم .لذا بر اساس برنامه
پنج ساله ششم توسعه ،برنامهریزی کردهایم همزمان به موازات افزایش
تولید گندم ،سیلوهای بلندمدت و استاندارد استان را نیز افزایش دهیم که
در این راستا پروژه ساخت چندین سیلو از سوی بخش خصوصی در
شهرستانهای استان در دست اقدام است.
مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان در ادامه با اشاره
به ظرفیتهای ذخیرهسازی استان خوزستان خاطرنشان کرد :بیشترین
و بزرگترین ظرفیت خرید ما ،اتحادیههای تعاون روستایی هستند که
بالغ بر  100مرکز خرید در سطح استان دارند که سالهای قبل راهاندازی
شدهاند و چندین سال متوالی به عنوان مباشر شرکت غله وارد پروسه
خرید تضمینی میشدند اما استان خوزستان بالغ بر  1/5میلیون تن
ظرفیت ذخیرهسازی سیلوی استاندارد در بخش خصوصی و دولتی
دارد که  400هزار تن متعلق به بخش دولتی 660 ،هزار تن بخش
خصوصی و  400هزار تن به کارخانههای سطح استان اختصاص دارد.

اسـتان خوزسـتان نـان بیـش از  15میلیـون
نفـر را در سـطح کشـور تأمیـن میکنـد
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امیـریزاده بـا تأکیـد بـر اینکـه طبـق اعلام پژوهشـکده غلات کشـور،
گندمهـای تولیـدی اسـتان خوزسـتان صـد درصـد درجـه یـک اسـت،
گفت :اسـتان خوزسـتان سـالیانه بـا احتسـاب جمعیت شـناوری که به
اسـتان ملحـق میشـود ،حـدودا ً  650تـا  700هـزار تـن مصـرف گندم

دارد و گندمهای مازاد اسـتان به سـایر نقاط کشـور ارسـال میشـود .در
حـال حاضر اسـتان خوزسـتان نـان بیـش از  15میلیون نفر را در سـطح
کشـور تأمیـن میکنـد و شـاید هـم اکنـون بیـش از  20اسـتان کشـور،
دریافتکننـده گندم خوزسـتان هسـتند.
مدیرعامل شرکت غله منطقه  4در ادامه اظهار کرد :استان خوزستان
 14کارخانه آردسازی دارد و اخیرا ً یک کارخانه دیگر قرار است به
مدار آردسازی استان بپیوندد ،خوشبختانه بخش آسیابانی استان از
تکنولوژی روز برخوردار است اما علیرغم پتانسیل باالیی که صنعت
آردسازی استان دارد ،متأسفانه صرفاً از  45درصد ظرفیت واقعی
آردسازی در استان استفاده میشود و پیشنهاد ما این است که به جای
ارسال گندم به سایر نقاط کشور ،از ظرفیتهای خالی کارخانهها استفاده
کنیم و گندم در استان تبدیل به آرد شده سپس به صورت آرد به سراسر
کشور ارسال گردد.

معاون بازرگانی شرکت غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان:

مشارکت کارخانهها در فصل خرید98

امیریزاده در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به خرید دو برابری
کلزا در فصل خرید  98و برنامهریزی و مدیریت در برداشت ،خرید و
حمل و نقل این دانه روغنی گفت :امسال عالوه بر تعاون روستایی ،بخش
خصوصی را هم در چرخه خرید تضمینی گندم و کلزا وارد کردیم که
ایجاد فضای رقابتی میان این دو باعث شد پروسه خرید تضمینی
باکیفیتتر طی شود.
وی ضمن تأکید بر تالش برای حذف مراکز غیراستاندارد در فصل خرید
 98ابراز کرد :برای اولین بار در کشور در فصل خرید امسال جهت تشویق
کشاورزان برای تحویل گندمهایشان به مراکز خرید استاندارد دولتی و
خصوصی بلندمدت ،کرایه حمل تخصیص دادیم.
امیریزاده افزود :اقدام دیگری که امسال در استان انجام شد ،ساماندهی
سیلوهای بخش خصوصی بود که در این راستا اولویت خرید مستقیم را
به کارخانههای استان اختصاص دادیم و مشارکت  32هزار تنی در خرید
گندم از سوی این بخش صورت گرفت.
مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان در ادامه با بیان
اینکه طبق برنامهریزیهای صورت گرفته ،هم اکنون گندم مورد نیاز 7
ماه کارخانهها در انبارهایشان ذخیرهسازی شده است ،اظهار کرد :اقدام
دیگری که امسال در استان خوزستان رقم خورد ،بحث انبارگردانی و
تخلیه سیلوهای بخش خصوصی بود که مدت  8الی  9سال به تعویق
افتاده بود و خوشبختانه امسال انجام شد.
وی با بیان اینکه در فصل خرید تضمینی  50 ،98درصد از خرید گندم
به صورت مستقیم عملیاتی شد ،خاطرنشان کرد :امسال نزدیک به 400
هزار تن از محمولههای گندم را به صورت مستقیم از کشاورزان خریداری
کردیم که این اقدام همزمان از سوی بخش دولتی با تحویل  146هزار تن،
کارخانهها  32هزار تن و سیلوهای خصوصی  219هزار تن صورت گرفت.

ورود مجدد سیلوی دولتی به چرخه گندم ،آرد و نان

امیریزاده در خاتمه از احیای مجدد یک سیلوی دولتی پس از گذشت
یک دهه در استان خوزستان خبر داد و گفت :سیلوی شهید مدرس با
برخورداری از ظرفیت  40هزار تنی در کانون گندم استان خوزستان
منطقه دشت آزادگان پس از گذشت یک دهه احیا و بازسازی شد و به
مدار صنعت گندم ،آرد و نان استان پیوست.
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تعامل شرکت غله منطقه  4و دانشگاه شهید چمران اهواز
برای تحقق کیفیت نان
معـاون بازرگانـی شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانـی اسـتان

آزادسـازی صـورت گیـرد ،نانوایـان بـرای کسـب درآمد بیشـتر

شـهید چمـران اهـواز در راسـتای اقدامـات پژوهشـی بـه جهت

کیفیـت نـان تحقـق خواهـد یافت.

خوزسـتان از تعامل شـرکت غله اسـتان خوزسـتان با دانشـگاه

کیفیسـازی نـان خبـر داد.

و تولیـد نـان کیفـی بـه رقابـت بـا یکدیگـر پرداختـه و در نتیجه
معـاون بازرگانـی شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانـی اسـتان

مازیـار حسـینی در گفتوگـو بـا غلات نیـوز خاطرنشـان کـرد:

خوزسـتان در ادامـه بـه تعامـل شـرکت غله با دانشـگاه شـهید

اسـتان خوزسـتان بـه لحـاظ کیفیـت آرد در سـطح ایـدهآل قرار

نـان اشـاره نمـود و گفـت :بر اسـاس این همـکاری ،یـک جامعه

خوشـبختانه بـه واسـطه برخـورداری از گندم بسـیار مطلوب،
دارد امـا بایـد گفـت در خصـوص کیفیـت نـان علاوه بـر آرد،

فاکتورهـای دیگـری هـم از جملـه سـختی آب ،شـرایط آب و
هوایـی ،نیـروی انسـانی و نـرخ نـان تأثیرگـذار هسـتند.

چمران اهواز در راسـتای یک اقدام پژوهشـی برای کیفیسازی

آمـاری مشـخص و ذائقـه آنهـا در خصوص نانهـای مصرفی

مـورد بررسـی قـرار گرفـت و در حـوزه کیفیسـازی آن نانهـا
اقـدام گردیـد و در ایـن راسـتا شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانـی

منطقـه  4بـا برگـزاری کالسهـای آموزشـی بـرای نانوایـان

وی بـا تأکیـد بـر اهمیـت آمـوزش نانوایـان و تأثیر آن بـر فاکتور
کیفیـت نـان تصریـح کرد :ما در اسـتان خوزسـتان تقریبـاً تمام

و ارائـه تسـهیالت پیرامـون بهسـازی و نوسـازی واحدهـای

به شـرایط خاص آب و هوایی که خوزسـتان در  6ماه اول سـال

سـطح اسـتان آگاهسـازی و فرهنگسـازی شـد ،لزوم اسـتفاده

نانوایـان را تحـت آمـوزش قـرار دادهایم امـا متأسـفانه با توجه
دارد ،ریـزش نیـروی انسـانی واحدهـای خبـازی بسـیار زیـاد
اسـت و کارگـران ترجیـح میدهند به شـهرهای دیگـر مهاجرت

کنند .

از طـرف دیگـر ،فاکتـور نـرخ نـان تأثیـر چشـمگیری در انگیـزه

نانوایـان بـرای تولید نـان کیفی خواهد داشـت .در حـال حاضر
در صنـف نان شـرایط رقابتـی برابر حاکم نیسـت و مسـلماً اگر

نانوایـی ،وارد محـل گردیـد .از جملـه مسـائل مهمـی کـه در
از فیلتـر در واحدهـای خبـازی بـه منظـور کنترل سـختی آب و

تأکیـد بـر اسـتفاده از خمیرمایـه در فراینـد پخـت نـان بـود.

حسـینی در خاتمـه بیـان کرد :طبق سـفارش معـاون اقتصادی

اسـتانداری خوزسـتان ،پروپوزالـی در جهـت چگونگـی خریـد
کیفـی گنـدم از سـوی شـرکت غلـه طراحـی و تدویـن گردیده و

در اختیـار اسـتانداری قـرار گرفته اسـت.
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رئیس انجمن صنفی کارخانههای آرد استان خوزستان:

گام مثبت شرکت غله با واگذاری
بخشی از عملیات خرید به
کارخانهها در فصل خرید امسال
رئیس اتحادیه نانوایان اهواز:

رئیس انجمن صنفی کارخانههای آرد استان خوزستان با اشاره به عملکرد مثبت شرکت غله استان
خوزستان در فصل خرید امسال در راستای واگذاری بخشی از خرید گندم به کارخانهها بیان کرد:
خوشبختانه امسال کارخانههای آردسازی هم در بخشی از خرید مشارکت داشتند که اقدام بسیار
خوبی از سوی شرکت غله استان بود .همچنین اینکه طی برنامهریزی شرکت غله ،امسال صادرات
گندم استان از محل سیلوهای بخش خصوصی صورت خواهد گرفت و گندم مورد نیاز آسیابانان
خوزستان از جانب سیلوهای بخش دولتی ،ذخیرهسازی و تأمین خواهد شد.
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رضـا علیرضایی درگفتوگو با غالت نیوز خاطرنشـان کـرد :کارخانههای
اسـتان خوزسـتان از تـوان تولیـد صدهـزار تنـی آرد بـه طـور ماهیانـه
برخوردارنـد امـا متأسـفانه نیمی از ظرفیـت واقعی کارخانههـا هماکنون
بالاسـتفاده مانده اسـت .تالش کردهایم تا به واسـطه سـامانه فروش آرد
سـایر مصـارف ،بخش آزاد اسـتان را رونـق دهیم تا از ایـن طریق ظرفیت
خالـی کارخانههـا جبران شـود .در حـال حاضر به واسـطه این سـامانه،
ماهیانـه  2هـزار و  500تـن آرد به خارج از اسـتان ارسـال میکنیم منتها
بـا توجـه به اینکـه واحدهای آردسـازی اسـتان از لحـاظ برخـورداری از
گنـدم کیفـی و تکنولـوژی پیشـرفته آسـیابانی و نیـز نزدیکـی بـه مـرز،
ل باالیـی جهـت حضـور در بازارهـای صادراتی دارند ،آردسـازان
پتانسـی 
خوزسـتان در گذشـته همـت خود را بـرای حضـور در این بازارهـا به کار
گرفتـه بودنـد کـه متأسـفانه موانعـی سـد راه صادرات شـد و این مسـیر
متوقـف گردیـد امـا هماکنـون خوشـبختانه بـا جـذب بـازار آزاد سراسـر
کشـور ،در حـال کاهـش ظرفیتهـای خالی خود هسـتند.
وی در ادامـه بـه مشـکالت حمـل و نقـل آرد در اسـتان اشـاره نمـود و در
اینبـاره بیـان کـرد :در گذشـته مسـئولیت حمـل و نقـل آرد در اسـتان
خوزسـتان را شـرکت حمـل و نقـل آبـادان عهـدهدار بـود کـه بـا دسـتور
اسـتاندار ،ایـن مسـئولیت به شـرکت تعاونی نانوایـان واگذار شـد البته با
ایـن شـرط که اگـر وظیفه حمـل آرد را بر عهده بگیرنـد ،خدمات مطلوبی
بـه نانوایـان ارائـه خواهنـد داد امـا متأسـفانه شـرکت تعاونـی نانوایـان
اهـواز فاقـد وسـایل حمل و نقل هسـتند و تأمیـن آن بـر دوش کارخانهها
تحمیـل شـده و نیـز ایـن مسـاله برایمـان تبدیـل بـه یـک چالـش شـده
است.
علیرضایـی ادامـه داد :هماکنـون هـر کارخانـه بـه طور متوسـط ماهیانه
 20میلیـون تومـان سوبسـید بابـت حمـل آرد میپـردازد که ایـن هزینه

نشریه الکترونیکی گندم ،آرد و نان شماره  11شهریورماه 1398

بـرای واحدهـای آردسـازی بـا توجه بـه شـرایط کنونی ضرر اسـت و ما
مصـر هسـتیم مسـئولیت حمـل آرد ،مجـددا بـه شـرکت حمـل و نقـل
آبـادان بـه عنـوان متولـی حمـل واگـذار شـود .البتـه در مـدت شـش ماه
گذشـته در ایـن زمینـه نامهنگاریهـای بسـیاری انجـام دادهایـم امـا
متاسـفانه رونـد رسـیدگی بـه آن بسـیار کنـد پیش مـیرود.
رئیـس انجمـن صنفـی کارخانههـای آرد اسـتان خوزسـتان در بخـش
دیگـری از اظهاراتـش بخشـنامههای متعـدد و بـدون هماهنگـی بخـش
دولتـی را موجـب کنـد شـدن رونـد حرکـت صنعـت آسـیابانی دانسـت و
گفـت :متأسـفانه هماکنـون انباشـتگی سـبوس در کارخانههـای اسـتان
خوزسـتان بسـیار زیـاد اسـت و در راسـتای رفـع ایـن مسـأله ،مکاتبـات
زیـادی بـا دسـتگاههای ذیربـط انجـام دادهایـم و در واقـع بـا توجـه به
مخاطراتـی که انباشـتگی سـبوس در کارخانهها میتواند داشـته باشـد،
ضـروری اسـت هرچـه سـریعتر نسـبت بـه ایـن مسـأله اقـدام گـردد.
پیشـنهاد مـا ایـن اسـت کـه اگـر سـازمان دامـداران نسـبت بـه خریـد
سـبوس اقـدام نکرد ،مانند سـابق کارخانهها بتوانند سـبوس را مسـتقیم
بـه خریداران بفروشـند تا بخشـی از هزینههایشـان از ایـن طریق جبران
شود.
وی در خاتمـه بـا تأکیـد بـر اینکـه دولـت بایـد نقـش حاکمیتـی خـود را
در صنعـت گنـدم ،آرد و نـان رهـا کـرده و صرفاً نقشـی نظارتـی ایفا کند،
خاطرنشـان کرد :متأسـفانه عرضه سـه نرخی گندم در بخـش یارانهای،
زمینـه رانـت را بیشـتر فراهـم میکنـد .به عقیده مـن یکسانسـازی نرخ
بـه نفـع صنعـت گنـدم ،آرد و نـان خواهد بـود .قطعـاً اگر اصـل  44قانون
اساسـی کـه بر واگذاری صنایع بـه بخش خصوصی تأکیـد دارد ،اجرایی
و نیـز مدیریـت صنعـت آرد بـه آسـیابانان واگـذار شـود ،میتـوان شـاهد
شـکوفایی و ارتقـاء صنعـت آرد در کشـور بود.

طرح سهمیه شناور آرد در
خوزستان ،گامی به سمت
آزادسازی

طرح سهمیه شناور
آرد ،ابتدا به صورت
 20درصدی در
استان خوزستان
اجرایی شد

رئیس اتحادیه نانوایان اهواز گفت :اجرای طرح سهمیه
شناور آرد در استان خوزستان ،به ثبات کیفی آرد کارخانهها
بسیار کمک کرده و نیز گامی مثبت به سمت آزادسازی به
شمار میآید.
امیـر دهقـان در گفتوگو با غالت نیوز خاطرنشـان کرد :طرح سـهمیه
شـناور آرد ،ابتدا به صورت  20درصدی در اسـتان خوزسـتان اجرایی
شـد و سـپس بـه  30درصد افزایش یافـت .در حال حاضـر  50درصد
از سـهمیه آرد کارخانههای اهواز به صورت شـناور درآمده اسـت.
وی ادامـه داد :بـر اسـاس ایـن طـرح ،مقـدار معینـی از کل سـهمیه
کارخانههـای آرد را بـه صـورت آزاد میگذارنـد و هـر کارخانـهای کـه
توانسـت مشـتری جذب نماید ،سـهمیه شـناور به آن تعلـق میگیرد.
رئیـس اتحادیـه نانوایـان اهـواز بـا بیـان اینکـه ایـن اقـدام رقابـت را
میـان کارخانههـای آرد افزایـش داده و تأثیـر بسـزایی بـر کیفیـت
آرد گذاشـته اسـت ،گفـت :اجـرای طرح سـهمیه شـناور ،زمینه خروج
صنعـت آرد از انحصـار را فراهـم خواهـد کـرد .در قالـب اجـرای طرح
سـهمیه شـناوری آرد در خوزسـتان ،کارخانههـای آردسـازی اسـتان
بهروزرسـانی شـدهاند و هـم اکنـون بـر اسـاس گواهـی سـازمان
اسـتاندارد و سـازمان غذا و دارو از ظرفیت باالی آسیابانی ،تکنولوژی
مـدرن و کیفیـت بـاالی آرد برخوردارنـد.
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مدیر کنترل کیفی آزمایشگاه شرکت غله و خدمات
بازرگانی استان خوزستان:

نوع خرید گندم ،کیفیت دانه را
تحتالشعاع قرار میدهد

کارخانههای آرد استان خوزستان

مدیر کنترل کیفی آزمایشگاه شرکت غله و خدمات بازرگانی استان
خوزستان با بیان اینکه استان خوزستان با توجه به برخورداری از
شرایط آب و هوایی خاص از گندمهای باکیفیت و مطلوب برخوردار
است ،خاطرنشان کرد :مسلماً نوع خرید گندم در کشور و اینکه بر
اساس افت مفید و غیرمفید دانه گندم صورت میگیرد و شاخصهای
کیفی در خرید لحاظ نمیشوند ،کیفیت گندم را در کشور
تحتالشعاع قرار خواهد داد .خرید گندم به روش تضمینی است و
کشاورزان گندمها را با هر شرایطی تحویل دولت میدهند.

دکتـر محمدرضـا محمـدی در گفتوگـو بـا غلات نیـوز
بـا اشـاره بـه شـرایط گندمهـای خریـداری شـده اسـتان
خوزسـتان در فصـل خریـد امسـال بیـان کـرد :رقـم ایندکس
گندمهـای خریـداری شـده امسـال بـاالی  ،60مقـدار گلوتن
گندمهـای تحویلـی بیـن  28تـا  30و وزن حجمـی یـا
هکتولیتـر دانـه گنـدم بیـن  76تـا  77آزمایـش شـده اسـت.
مدیـر کنتـرل کیفـی آزمایشـگاه شـرکت غلـه و خدمـات
بازرگانـی اسـتان خوزسـتان در بخـش دیگـری از اظهاراتـش
خاطرنشـان کـرد :مشـکل اساسـی مـا در فصـول خریـد
اسـتان خوزسـتان ،بعد مسـافتی میان سـیلوهای اسـتاندارد
و مراکز روباز خرید غیراسـتاندارد اسـت .متأسـفانه مناطقی
از اسـتان فاقـد مراکـز ذخیرهسـازی اسـتاندارد اسـت و
مجبـور بـه اسـتفاده از مراکـز خریـد روبـازی هسـتیم کـه
شـرایط اسـتاندارد ندارنـد .اگـر گندمها با شـرایط ایـدهآل در
سـیلوهای اسـتاندارد ،خریـداری و نگهـداری شـوند ،گنـدم
اسـتان خوزسـتان در مقایسـه بـا سراسـر کشـور از رتبـه
کیفـی باالیـی برخـوردار اسـت.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه خرید گنـدم در کشـور باید برحسـب

شـاخصههای کیفـی صـورت گیـرد ،اظهـار کـرد :مـا سـه
پروپـوزال پیشـنهادی را در راسـتای خریـد کیفـی گنـدم بـه
اسـتانداری خوزسـتان ارائه دادیم .نخسـت اسـتاندارد 104
گنـدم اسـت که رعایـت نمیشـود .بر اسـاس این اسـتاندارد،
خریـد گنـدم بایـد بـا الک  2 × 20صـورت گیـرد امـا در حال
ً
حاضـر
عملا بـا الک  2 × 2عملیاتی میشـود اما اگـر قانون
اجرا شـود ،خـواه ناخواه خریـد کیفی صـورت خواهد گرفت.
محمدی افزود :سـال گذشـته شـرکت بازرگانـی دولتی ایران
دامنـه جـدول پاکی را بـرای خرید تضمینی گنـدم کاهش داد
و قطعـاً اگـر این رونـد ادامهدار باشـد ،خریـد تضمینی گندم،
کیفی خواهد شـد.
مدیـر کنتـرل کیفـی شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانی اسـتان
خوزسـتان در خاتمـه گفـت :قطعـاً اگر روش خریـد تضمینی
تغییـر کـرده و بخـش خصوصـی (کارخانههـای آرد) در
فصـول خریـد مسـتقیماً بـرای خرید گنـدم وارد عمل شـود،
خریـد تضمینـی کیفـی تحقـق خواهـد یافـت زیـرا در ایـن
شـرایط آسـیابانان بـه دنبـال خریـد کیفـی هسـتند و بـه تبع
آن ،کشـاورزان هـم بـرای تولیـد کیفـی تلاش خواهنـد کـرد.
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مدیر کارخانه آرد جوانه:

هدف ما ،تحقق کیفیت
و نوسازی است
مؤسس شركت توليدي آرد جوانه ،مرحوم مهندس
سيدمحمدعلي سنادیزاده در زمره اولین تحصیلکردگان
آکادمیک صنعت آرد در ایران بود که در سال ١٣٥٣جهت
تحصيالت خود به كشور آلمان رفته و پس از طي دوره
تحصيل خود در زمينه آردسازي و طراحي کارخانههای
آرد ،به استان زادگاه خود خوزستان ،مراجعت نموده و در
كارخانه آرد خوزستان مشغول به كار شد.

خوزستان

8

وي در سال  1362موافقت اصولی احداث کارخانه آرد جوانه را اخذ و این
کارخانه خانوادگی را احداث نمود.
کارخانه آرد جوانه ابتدا جهت احداث در شهرستان بهبهان و سپس با توجه
ل منطقه شوشتر در حوزه گندم و عالوه بر آن فقدان
به شرایط جنگ و پتانسی 
کارخانه آردسازي ،به شهرستان شوشتر منتقل شد که نهایتا آرد جوانه
شوشتر در سال  1372به بهرهبرداری رسید.
فرزند ارشد آن مرحوم ،مهندس سیدمرتضی سنادیزاده ،مدیر کنونی کارخانه
جوانه شوشتر در گفتوگو با غالت نیوز خاطرنشان کرد :باتوجه به بحرانهایی
که استان خوزستان در دوران جنگ با آن روبهرو بود ،خط تولید سریعا احداث و
را هاندازی شد .در آن زمان ،این کارخانه ،آرد شهرستانهای شوش ،اندیمشک و
مسجد سليمان را تامین میکرد اما بعدها راهاندازی کارخانه آردسازی در این
شهرستانها ،منجر به کاهش تولید و نقدینگی ما شد و بهسازی و نوسازی
خط تولید به تعویق افتاد.
اما از زمانی که سیدمرتضی سنادیزاده ،مدیریت کارخانه را بر عهده گرفت،
تمام هم و غم خود را برای بازسازی و نوسازی کارخانه و بهروزرسانی فنی به
کار گرفت و از تمام تجربيات چندساله كار و تدريس در صنعت آرد در اين امر
استفاده نمود.
وی در اینباره گفت :تعدادی از دستگاهها و تجهیزات کارخانه ،تعویض و
همچنین بخشهاي حساس رطوبتدهی و سبوسگیری کارخانه کامال
نوسازی شده است و در حال حاضر نوسازي آسیاب كارخانه با جديدترين
تكنولوژي بولر سوئیس در حال اجراست.
کارخانه آرد جوانه با برخورداری از ظرفیت ذخيرهسازي  28الی  30هزار تن،
یکی از مراکز اصلی ذخیرهسازی و جذب گندم در شهرستان شوشتر به شمار
میآید و هم اکنون توزیع آرد در سطح شهرستان را نيز در اختیار دارد.
اين فعال صنعت آرد گفت :خوشبختانه در راستای کنترل قاچاق آرد ،همکاری
بسیار نزدیکی با فرمانداري شوشتر داریم که این مساله منجر به عدم ورود آرد
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به سیستم داللی میشود .یکی از فاکتورهایی که به عنوان خدمات پس از فروش
برای کارخانه آردسازی محسوب شده و به جلب اعتماد و رضایتمندی مشتری
منجر میشود ،تحویل آرد به نانوا در سریعترین زمان ممکن است .کارخانه آرد
جوانه شوشتر با بهرهگیری از امكانات بارگيري و ترابري خود ،محمولههای آرد
را در سریعترین زمان ممکن در اختیار مشتریان خود قرار میدهد که این مساله
رضایت نانوایان این شهرستان را بسیار جلب نموده است.
از دیگر ویژگیهایی که کارخانه آرد جوانه را نسبت به سایر واحدهای آردسازی
متمایز میسازد ،برخورداری از پتانسیلهای پدافند غیرعامل است .گفتنی
است این کارخانه در دوران جنگ تحمیلی ،مورد حمله موشک قرار گرفته
و هماکنون به عنوان پدافند غیرعامل در منطقه شوشتر و گتوند در استان
خوزستان به شمار میآید.
همچنین کارخانه آرد جوانه شوشتر در مسیر جاده ترانزیتی شوشتر و مسجد
سلیمان و در یک منطقه صنعتی منتهی به شهرست انهای شوش و دزفول قرار
گرفته است .هم اکنون  45درصد از فضای این کارخانه ،آمادگی کامل برای
اجرای پروژههای سیلوسازی و ساير پروژههاي پایین دستي صنعت آرد در
آینده را دارد.
اين مدرس فرايند آردسازي با تاکید بر اینکه هدف ما تحقق کیفیت و نوسازی
است و به طور همزمان در راستای افزایش ظرفیت کارخانه اقدام میکنیم،
تصریح کرد :کارخانه آرد جوانه شوشتر در گذشته از ظرفیت محدودی در حوزه
تولید آرد صنف و صنعت و قنادی و همچنین آردهای خبازی برخوردار بود که
ي نزديك در جهت
ما ظرفیت تولید را در این بخشها افزایش دادیم و همكار 
تامين مواد اوليه شركتهاي معتبر نان و ماكاروني از جمله اين ظرفيتهاست.
اما یکی از مسائلی که کارایی کارخانه را افزایش میدهد ،تقویت بخش نیروی
انسانی است .سنادیزاده در این خصوص بیان کرد :از نظر اداری و پرسنلی،
نظمدهی به کارخانه را در اولویت امر خود قرار دادیم و در این راستا آموزشهای
بسیاری به پرسنل کارخانه داده شده است .همچنین اینکه به منظور تقویت
انگیزه و کارایی باال در نیروی انسانی ،پرسنل هر بخش به صورت مستمر مورد
سنجش و ارزیابی عملکرد قرار گرفته و روشهای تشویقی برای پرسنل نمونه
اعمال میشود.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت بخش کنترل کیفیت کارخانه آردسازی گفت:
بخش کنترل کیفیت کارخانه از زمان ورود گندم تا پروسه ذخیرهسازی و
همچنین محل نگهداری گندمها تا فرایند تولید آرد را به شدت تحت کنترل
دارد .به صورت ساعتی ،کیفیت آرد کارخانه از خط تولید مورد ارزیابی و آزمایش
بخش کنترل کیفیت قرار میگیرد مضاف بر اینکه هر محموله آرد قبل از خروج،
از سوی کنترل کیفیت تأیید خواهد شد.
کارخانه آرد جوانه شوشتر از ظرفیت تولید  300تن آرد به صورت روزانه
برخوردار است اما در حال حاضر صرفاً از نیمی از ظرفیت تولید خود استفاده
کرده و به تولید  150تن آرد در روز میپردازد.
مدیرعامل این واحد در ادامه با اشاره به چالشهای صادرات در صنعت آسیابانی

بیان کرد :از زمانی که به بحث صادرات ورود کردیم ،بحث تامین نقدینگی به عنوان یک
دغدغه بوده است ،ما در زماني كوتاه توانستیم گندم صادراتی را از بورس تامین کنیم
و به بازار صادراتی وارد شویم اما متاسفانه به یکباره قانون ممنوعیت صادرات آرد از
محل گندمهای داخلی روی کار آمد و فعالیت صادراتی صرفا از محل گندمهای عبور
موقت امکانپذیر شد .متاسفانه در حال حاضر کارخانه از لحاظ مالی در شرایطی
نیست که بتواند حجم وسیعی از گندمها را به روش عبور موقت وارد نماید.
قطعاً در صورتی که این فرايند تسهیل گردد ،وارد امر صادراتی خواهیم شد .کارخانه
آرد جوانه شوشتر یکی از واحدهای تولیدی آرد است که نزدیکترین فاصله را به مرز
عراق دارد و مهمتر اینکه در منطقهای از استان قرار گرفته که در جوار یکی از بهترین
مناطق کشت گندم است .ضمن اینکه کارخانه به لحاظ کیفیت تولید ،تضمین شده
و نیز از ظرفیت خالی برخوردار است و اگر شرایط تسهیل شود ،قطعا وارد پروسه
صادرات خواهیم شد.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش چالش بزرگ صنعت آسیابانی کشور را تصمیمات
آنی دانست و خاطرنشان کرد :متاسفانه این گونه روشهای تصمیمگیری ،به
سیاستگذاریها و سرمایهگذاریهای قبلی و تصمیمات بعدی و درآمد و نقدینگی
و در مجموع به اقتصاد کل کشور از جمله صنعت مهم آرد ،بزرگترین آسیب را وارد
میکند .انتظار میرود مدیرانی که با صنعت آسیابانی ناآشنا هستند و متاسفانه با
تصمیمات آنی و اشتباه خود ،صنعت را دچار سردرگمی میکنند ،جای خود را به
مدیران آشنا و مسلط دهند.
کارخانههای آردی که توانستهاند پس از تالشهای فراوان ،بازارهای صادراتی را از آن
خود کنند ،متاسفانه با تصمیمات اشتباه برخی مدیران ،این بازار را از دست دادهاند و
این مسأله با شعاری که با عنوان «رونق تولید» برای امسال نامگذاری شده ،هماهنگی
ندارد.
متاسفانه  90درصد تصمیمگیریها بدون کارشناسی صورت میگیرد و کارشناسان
تصمیمگیرنده ،مسلط به صنعت استراتژیک گندم ،آرد و نان نیستند در حالی که باید
از پیشکسوتان این صنایع در تصمیمگیریها کمک گرفته شود.
سنادیزاده در ادامه ابراز کرد :دغدغه دیگر کارخانه جوانه شوشتر ،تامین نقدینگی
است و به واسطه اینکه گندم در اختیار و مالکیت دولت قرار دارد ،حساسیت این
مساله ،اهمیت نظارت دولت بر این حوزه را میرساند اما این حساسیت که همه
مالکیت صنعت گندم ،آرد و نان در اختیار دولت باشد ،همواره موجب ایجاد مشکل
در تامین نقدینگی کارخانهها شده و متاسفانه کارخانهها بدون برخورداری از منابع
نقدینگی ،آمادگی اجرای طرح آزادسازی را ندارند.
وی با اشاره به عدم همخوانی میان هزینههای تولید و قیمت آرد و نرخ دستمزد
آسیابانی به عنوان دغدغه اصلی آسیابانان کشور بیان کرد :متاسفانه به صنعت
گندم ،آرد و نان به صورت جزیرهای نگاه میشود .در این صنعت علمیترین بخش
زنجیره تامین آرد ،کارخانهها هستند چراکه از نظر قانون مجبور به برخورداری از
مسئولین فنی بوده و تحت نظارت ارگانهای بهداشت و استاندارد قرار دارند ،تجهیزات
تولیدشان علمی است اما در عین حال مظلومترین به شمار میآیند ،در شرایطی که
گندم نامرغوب باشد کارخانه مجاز به نپذیرفتن گندم نیست ،در مواقعی که نانوا توان
پخت نداشته باشد کارخانهها متهم به بیکیفیتی آرد میشوند و از همه مهمتر اینکه
در خرید گندم حق انتخاب ندارند.
مدیرعامل کارخانه آرد جوانه شوشتر با تاکید بر اینکه هماهنگی و تعامل میان کل
بخشهای این زنجیره به پیشرفت و توسعه کمک شایانی میکند ،ابراز کرد :متاسفانه
در پروسه مهم خرید تضمینی گندم ،فاکتور کیفیت نادیده گرفته میشود در صورتی
که کارخانههای آرد اصلیترین مصرفکنندگان گندم هستند و با کیفیت گندم سر و کار
دارند .متاسفانه این مسائل عالوه بر اینکه آسیابانان را به لحاظ مالی متضرر میکند،
بار مالی دولت را هم افزایش میدهد.
سنادیزاده در خاتمه بر اهمیت فرهنگسازی در حوزه نان تاکید نمود و خاطرنشان
کرد :متاسفانه فرهنگسازی در عرصه نان بسیار ضعیف است و هیچکس برای جا
انداختن این موضوع در جامعه که نان سفید فاقد ارزش غذایی بوده و از لحاظ تغذیهای
بسیار مضر است ،وارد عمل نمیشود.
تزریق فرهنگ اصالح الگوی تولید و مصرف نان به یک جامعه ،امري زمانبر و البته
بسیار پرهزینه است و بخش خصوصی به تنهايي قدرت این اقدام را نداشته و فقط
میتواند در حد تبلیغات وارد عمل شود لذا تحقق این امر ،همت دولت را میطلبد.
در مجموع متاسفانه در شرایط فعلی ،فرهنگ معکوس ارجحیت دادن نان سفید بر
نان تیره در نانهاي سنتی کشورمان ایجاد شده که اصالح آن هزینه زیادی برای دولت
دارد اما مصرف نانهاي سفيد و آردهای روشن ،هزينه بيشتري را در بر خواهد داشت
و آنچه در شرایط کنونی شاهد آن هستیم ،این است که فرهنگ نان در جامعه ما هنوز
به درستي جا نیفتاده و به همین دلیل ضایعات  30درصدی نان از یک دهه گذشته در
سطح کشور ایجاد شده و هنوز درصدی از آن کاهش نیافته است.

مسئول فنی کارخانه آرد جوانه شوشتر تاکید کرد:

ارتقاء سطح دانش نانوایان،
امری ضروری
پگاه موقرعصاره بیان کرد :در گذشته تولید نان در واحدهای صنفی
به صورت کامال سنتی و با مهارت دست بود به طوری که شاطران
کامال بر خمیر نان مسلط بودند اما متاسفانه به مرور دستگاه در
واحدهای نانوایی جایگزین دست شد و همین مساله منجر به ورود
افراد غیرفنی به صنعت نان گردید .از این بابت گاهی شکایاتی به ما
مطرح میشود که مشخصا به دلیل ناآگاهی نانوایان است و با یک
راهنمایی ساده مشکل رفع میگردد لذا ضروری است که نسبت به
ارتقاء سطح دانش نانوایان اقدام شود.
مسئول فنی کارخانه آرد جوانه شوشتر در گفتوگو با غالت نیوز
خاطرنشان کرد :گندمهای ورودی به کارخانه را از لحاظ فاکتور افت
غیرمفید بسیار دقیق مورد بررسی قرار میدهیم و این شاخصه از
اهمیت باالیی برخوردار است.
وی با اشاره به ارتباط مستمر بخش کنترل کیفیت کارخانه با مشتریان
(نانوایان) افزود :ارتباط ما با نانوایان به صورت حضوری است ،در این
راستا فرمهای نظرسنجی از سوی کارخانه تهیه شده و در اختیار
مشتریان قرار میگیرد ،در واقع انتقادات و پیشنهادهای درج شده در
این فرمها ،به رفع نواقص احتمالی و نیز ارتقاء کیفیت آرد کارخانه
بسیار کمک میکند.
موقرعصاره افزود :قطعا ارتباط با نانوایان در موفقیت کارخانه بسیار
موثر است به ویژه در فصولی از سال که به طور ناخودآگاه با افت
کیفیتی آرد مواجه هستیم ،با تعامل با نانوایان و راهنمایی آنها ،از
بروز مشکالت مربوط به تولید و افت کیفیت نان جلوگیری خواهد شد.
موقرعصاره در ادامه خاطرنشان کرد :متاسفانه سالمت نان مصرفی
در حال حاضر در جامعه در معرض تهدید قرار گرفته و نان هرچه
سفیدتر باشد ،مردم به مصرف آن راغبترند .لذا تغییر این نگرش
غلط در وهله اول نیازمند آن است که سطح معلومات جامعه نسبت
به نانهای سبوسدار سالم اصالح شود و مردم از نانوایان تقاضای
نان سبوسدار کنند تا نانوا هم به تناسب نیاز و درخواست مشتری از
کارخانهها آرد سبوسدار بخواهد.
وی افزود :در راستای اصالح فرهنگ مصرف نان سالم و سبوسدار،
کارخانه اعالم آمادگی نموده تا با همکاری دانشگاه علوم پزشکی
شهرستان شوشتر ،به منظور آگاهسازی ریشهای درباره نان از مدارس
وارد عمل شود .قطعا آگاه نمودن دانشآموزان میتواند منجر به
افزایش آگاهی خانواده و در نهایت جامعه نسبت به نان سالم شود.
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آقامیری ،مدیرعامل واحد تولیدی آرد خوزستان در گفتوگو با غالت نیوز
بیان کرد :کارخانه از ظرفیت صادراتی برخوردار است اما به دلیل عدم
صرفه اقتصادی ،از حضور در این بازار فاصله گرفتهایم .ضمن اینکه چند
نرخی بودن گندم ،زمینه حضور دالالن را در این عرصه بسیار هموار کرده

مدیرعامل واحد تولیدی آرد خوزستان:

دولت در راستای اصالح
بازارهای صادراتی
گام بردارد

و کیفیت گندمها نیز از شرایط تجاری برخوردار نیست لذا با توجه به این
شرایط و عدم حمایت متولیان امر ،انگیزه حضور در بازارهای صادراتی از

ما گرفته شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه در جدول روش خرید تضمینی گندم،
برای فاکتور کیفی جایگاهی اختصاص داده نشده است ،اظهار کرد :برنامه

دولت برای خرید تضمینی ،صرفا یک برنامه حمایتی از کشاورز است و با

دستورالعمل فعلی خرید ،کشاورز به تولید گندم کیفی ترغیب نشده و صرفا
به دنبال کشت بذرهای پربازده خواهد بود.

مدیرعامل کارخانه آرد خوزستان در ادامه با تاکید بر ورود تکنولوژی به

بخش کشاورزی گفت :با توجه به اینکه سازمان جهاد کشاورزی متولی

بخش کشاورزی است ،باید طی برنامهریزیهایی ،کشاورزان را از زمان
کاشت بذر تا تولید محصول نهایی هدایت نموده و تحت کنترل قرار دهد،

از جمله اتخاذ برنامههایی در راستای استفاده کشاورزان از بذرهای اصالح

کارخانه آرد خوزستان از سال  1344فعالیت خود را آغاز
کرده و مجموعا به طور سالیانه  155هزار تن تولید آرد
یارانهای و نیمه یارانهای دارد و از ظرفیت ذخیرهسازی 30
هزار تنی بتنی و انبار مکانیزه برخوردار است.

شده و آبیاریهای مدرن اما متاسفانه در این بخش هیچگونه سرمایهگذاری

نمیشود و جهاد کشاورزی اعمال نفوذ نمیکند.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد :موافق آزادسازی در صنعت
آرد هستم اما باید توجه داشت که آزادسازی در این صنعت نیز تبعاتی

مدیر کنترل کیفیت کارخانه آرد خوزستان:

مدیران کنترل کیفی برحسب جایگاه پررنگشان
در صنعت آرد ،باید به طور مستمر آموزش ببینند

به دنبال دارد .متاسفانه طی سالیان گذشته به دلیل مجوزهای زیادی که
برای احداث واحدهای آردسازی در کشور صادر شده ،هماکنون از مازاد
ظرفیت آسیابانی در کشور برخورداریم و خواه ناخواه در صورت اجرای

طرح آزادسازی ،برخی کارخانهها از میدان رقابت خارج و برخی واحدها

بیش از ظرفیتشان سهمیه گندم دریافت خواهند کرد بنابراین بسیاری از
کارخانهها در سطح کشور تعطیل خواهند شد.

ارمغان شرطان گفت :علم آسیابانی ،دائماً در حال تغییر است و در این میان مدیران کنترل کیفی با توجه
به نقشی که در پروسه آسیابانی بر عهده دارند و نیز اهمیت جایگاهشان ،باید به طور مستمر تحت آموزش
قرار گیرند.

آقامیری ادامه داد :لذا باتوجه به این امر ،ضروری است که دولت قبل از
اجرای طرح آزادسازی ،توانمندی کارخانهها را در تامین نقدینگی ارتقا

دهد.

طبیعتا اگر خرید گندم در شرایطی که هماکنون آسیابانان با آن روبهرو
هستند ،آزاد شود ،برای پرداخت مطالبات کالن کشاورزان نیاز به تامین

نقدینگی خواهند داشت.

مدیرعامل کارخانه آرد خوزستان در خاتمه از متولیان دولتی کشور
خواستار تامین نقدینگی صنایع آردسازی و اصالح بازارهای صادراتی شد.

مدیـر کنتـرل کیفیـت کارخانـه آرد
خوزسـتان در گفتوگـو بـا غلات نیـوز
بـا اظهـار رضایتمنـدی از همـکاری
شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانـی
اسـتان در تأمیـن گنـدم کیفـی تصریـح
کـرد :همـواره گنـدم در ارتقـاء یـا افـت
کیفیـت آرد حـرف اول را میزنـد و در
مواقعـی اصالحکنندههـا میتواننـد
جبرانکننـده کیفیـت پاییـن گندمهـا
باشـند امـا خوشـبختانه بـا شـرایطی
کـه گندمهـای اسـتان خوزسـتان دارند،
نیـازی بـه اصلاح کنندههـا نیسـت.
شـرطان در ادامـه بـا تأکیـد بـر اینکـه

تعامـل بـا نانوایـان بـه تولیـد آرد کیفی
کمـک میکنـد ،افـزود :قطعـاً ارتبـاط
مسـتمر بـا مشـتری بـه تضمیـن
کیفیـت آرد کمـک میکنـد .مسـئولین
فنـی آرد موظفنـد دائمـاً خـط تولیـد
را بررسـی کننـد و کل پروسـه تولیـد را
تحـت کنتـرل و نظـارت قـرار دهنـد.
مـا بـرای رقابـت بـا آردسـازان اسـتان،
اهتمـام خـود را بـرای تأمیـن گنـدم
ایـدهآل بـه کار گرفتهایـم ضمـن اینکـه
کارخانـه در بخـش کنتـرل کیفیت کامالً
بـه تکنولـوژی مـدرن آزمایشـگاهی
مجهز اسـت و همواره سـعی مـا بر این

بـوده که آرد بـا اسـتاندارد کامـل تولید
شو د .
مدیـر کنتـرل کیفیـت کارخانـه آرد
خوزسـتان در بخـش دیگـری از
اظهاراتـش خاطرنشـان کـرد :معمـوالً
هـر دو مـاه یک بـار دوره آموزشـی ویژه
مسـئولین فنـی آرد اسـتان از سـوی
شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانـی ،اداره
اسـتاندارد و سـازمان غـذا و دارو برگزار
میگـردد .خوشـبختانه ایـن دورههـا
ً
کاملا کاربـردی هسـتند و صرفـاً بـه
صـورت تخصصـی بـه مبحـث آرد
اشـاره دارنـد.

خوزستان

10

خوزستان

نشریه الکترونیکی گندم ،آرد و نان شماره  11شهریورماه 1398

www.ghalatnews.ir

No.11

Sep- 2019

11

هـدف ،به صـورت متمرکز گنـدم وارد نمایند و متناسـب
بـا نقدینگـی و بـازاری کـه کارخانههـای آرد کشـور در

عرصـه جهانـی بـه دسـت آوردهانـد ،بـه صـورت ارزی در
اختیارشـان قـرار دهنـد .قطعـاً در ایـن صـورت صـادرات

آرد ،نظاممنـد و توجیهپذیـر و تحـت نظـارت دولـت بوده
و بسـتری مناسـب در حمایـت صادراتـی از آسـیابانان
ایجـاد خواهد شـد.

مائـده ایـزدی ،مدیـر داخلـی کارخانـه آرد جنـوب نیـز با
تأکیـد بـر نقـش تکنولـوژی آسـیابانی در ارتقـاء کیفیـت

آرد بیـان کـرد :طبیعـی اسـت کـه بـرای تولیـد محصول

باکیفیـت ،بایـد تجهیـزات آسـیابانی کارخانـه بـه
مدرنتریـن تکنولوژیهـا تجهیـز شـود امـا متأسـفانه در

شـرایط فعلـی اقتصـادی ،ایـن امـر بـرای کارخانـه مهیـا

نیسـت و انتظار میرود دولت تسـهیالتی را در اختیارمان

بگذارد تا در زمینه بهسـازی و نوسـازی و تجهیز کارخانه
بـه تجهیـزات مـدرن آسـیابانی ورود کنیـم.

مدیرعامل کارخانه آرد جنوب تاکید کرد:

بستر حمایت صادراتی
برای آسیابانان فراهم شود
کارخانه آرد جنوب از سال  1348در استان خوزستان آغاز به فعالیت کرده است.
این کارخانه دومین و با برخورداری از  13هزار تن ظرفیت تولید ماهیانه آرد،
بزرگترین واحد آردسازی استان به شمار میآید.

شـهباز خواجـوی ،مدیرعامـل کارخانـه آرد جنـوب در گفتوگـو بـا

غلات نیـوز بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر این واحـد تولیـدی صرفاً

دچـار مشـکالت عدیـدهای کـرده اسـت ،بـه نحـوی کـه هزینههـای

تولیـد آرد آزاد فعـال نیسـت ،گفـت :در سـالهای گذشـته بـه بـازار

شـدت افزایـش داشـته ،حـال آنکـه قیمـت آرد در چنـد سـال اخیر با

تأمیـن بخشـی از آرد یارانـهای اسـتان را بـر عهـده دارد و در بخـش
صادراتـی ورود کردیـم امـا متأسـفانه قیمت بـاالی گنـدم در بازارهای

جهانـی و پیچیدگیهـای ورود بـه ایـن عرصـه ،موجب کاهش شـدید
فعالیتهـای صادراتـی شـده اسـت.

آهنـگ رشـد بسـیار کـم و ناهمسـو بـا هزینههـای حقوق ،دسـتمزد و

تولیـد مواجـه بـوده اسـت .لـذا با در نظـر گرفتـن مجمـوع هزینههای
تولیـد و عـدم افزایش نـرخ آرد ،کارخانههـا در تأمیـن هزینهها و ادامه

وی افـزود :امـا اتفـاق دیگـری کـه موجـب کمرنـگ شـدن حضـور

نظارتـی اسـتان خوزسـتان در ایـن زمینـه بـه خوبـی عمـل کردهاند و

بـه صـورت سـاالنه بهروزرسـانی شـده و فعالیـت صادراتـی نیـز بـرای

اسـت که بـه بحث صادرات رسـمی آسـیب میزند .البته دسـتگاههای

برخوردهـای الزم بـه موقـع صـورت گرفته اسـت.

خواجـوی بـا بیـان اینکـه توسـل بـه قاچـاق ،توجیهپذیـری را بـرای

12

قطعـات ،ماشـینآالت و ابـزار تولیـد متأثـر از افزایـش قیمـت ارز بـه

بقـا دچار چالشـی بـزرگ هسـتند .هزینهها به شـدت افزایـش یافته و
درآمـد در یـک خـط مسـتقیم بـوده و بعضاً روند نزولی داشـته اسـت.

آسـیابانان ایرانـی در بازارهـای صادراتـی شـده ،قاچـاق در ایـن عرصه

خوزستان

از ابتدای سـال گذشـته ،کارخانهها را در تأمین قطعات و ماشـینآالت

تجـارت رسـمی به شـدت پایین مـیآورد ،اظهـار کرد :نوسـانات ارزی

مدیرعامـل کارخانـه آرد جنـوب در ادامه با بیان اینکـه قیمت آرد باید

آسـیابانان توجیهپذیـر گـردد ،گفـت :دسـتگاههای متولـی از جملـه

شـرکت محتـرم بازرگانـی دولتـی ایـران میتواننـد بـرای حمایـت از

تولیدکننـدگان حـوزه آسـیابانی و تقویـت صـادرات آرد بـه بازارهـای
خوزستان
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دولت ،در فصول گرم سال برای کارخانههای
خوزستان تسهیالت قائل شود

مدیرعامل شرکت تولیدی غنچه اهواز مطرح کرد:

مشارکت کارخانهها در خرید گندم ،زمینهساز اجرای طرح آزادسازی
شرکت تولیدی آرد غنچه اهواز وابسته به بنیاد برکت ،در سال  95در هفته دولت به دست استاندار خوزستان
افتتاح گردید .این کارخانه هم اکنون از سیلوی ذخیرهسازی گندم به ظرفیت  22هزار و  50تن برخوردار است
و آرد کارخانه به استانهای تهران ،اصفهان ،لرستان و حتی جزیره کیش ارسال میگردد.
گلی ،مدیرعامل این واحد تولیدی در گفتوگو با غالت نیوز خرید تضمینی به بهترین نحو انجام شود .همچنین اینکه تالش
تصریح کرد :در گذشته به بحث صادرات ورود کردیم اما مضاعفی از سوی مدیریت غله صورت گرفت تا در فصل خرید
متأسفانه از سال گذشته تأمین گندم صادراتی از بورس از امسال ،کارخانههای آرد مشارکت باالیی داشته باشند.

سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران متوقف شد و آسیابانان گلی با تأکید بر اینکه خرید مستقیم گندم از کشاورز از سوی
برای ورود به بازار صادرات باید از طریق عبور موقت اقدام بخش آسیابانی ،زمینهساز اجرای طرح آزادسازی در صنعت آرد

نمایند که با توجه به نوسانات ارزی ،ورود به بازار صادرات خواهد شد ،بیان کرد :این اقدام بسترهای الزم را برای آزادسازی

دیگر به صرفه نیست.

سالم فراهم خواهد کرد .در واقع اگر قرار به خرید مستقیم گندم

شرکت تولیدی آرد غنچه اهواز از مدرنترین کارخانههای از کشاورزان باشد ،این کارخانههای آرد هستند که باید وارد عمل

استان به شمار میآید و از ظرفیت تولید روزانه  700تن آرد شوند زیرا مصرفکننده واقعی و اصلی این کاال هستند.
برخوردار است .گلی با اشاره به این مطلب گفت :متأسفانه

با توجه به ظرفیتهای بالقوهای که کارخانه در حوزه تولید
از آن برخوردار است ،در حال حاضر صرفاً  150تن تولید در

روز داریم .سهمیه گندم یارانهای ما بسیار ناچیز است و در
طول هفته ،صرفاً  2تا  3روز کار میکنیم و متأسفانه درآمد
این میزان از تولید حتی کفاف هزینههای جاری شرکت را

نمیدهد مضاف بر اینکه هزینههای سنگین بدهیهای بانکی
هم باری اضافه بر دوش کارخانههاست.

مدیرعامل شرکت تولیدی غنچه اهواز در ادامه با اشاره

به مدیریت قوی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 4
اظهار کرد :خوشبختانه شرکت غله استان ،امسال در بحث

خرید گندم برنامهریزی خیلی منظمی داشت و از قبل از
آغاز فصل خرید ،هماهنگیها صورت گرفته بود تا عملیات
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حسین داعینژاد ،مدیر تولید شرکت تولیدی آرد غنچه اهواز با بیان
اینکه برای پروسه آسیابانی خوب ابتدا باید مواد اولیه خوب در اختیار
داشته باشیم ،اظهار کرد :گندمهای شمال استان خوزستان عموماً
از کیفیت باالتری برخوردارند و باید اهتمام ویژهای صورت گیرد تا
گندمهایی مطلوب به کارخانه برسد و دست ما برای تولید آردی با
کیفیت ایدهآل باز باشد.
وی افزود :معیار سنزدگی دانه گندم ،مقدار گلوتن ،فالینگ نامبر و
رطوبت مناسب ،فاکتورهایی هستند که برای ورود گندم به یک واحد
آسیابانی ،اهمیت زیادی دارند اما این فاکتورها در شرایطی به دست
میآیند که ما گندمهای مختلف برای اختالط در اختیار داشته باشیم.
داعی نژاد با بیان اینکه شرکت تولیدی غنچه اهواز همواره عرضه
آرد یکنواخت کیفی را اولویت امر خود قرار داده است ،اظهار کرد:
طبیعتاً وقتی یک واحد آسیابانی قدرت اختالط در اختیار نداشته باشد،
نمیتواند یکنواختی آرد تولیدی خود را حفظ کند.
مدیر تولید شرکت تولیدی آرد غنچه اهواز در ادامه با تأکید بر اهمیت
تعامل میان کارخانه و نانوا خاطرنشان کرد :ارتباط میان کارخانه و نانوا
تأثیر مستقیم خود را روی کیفیت آرد خواهد گذاشت .نظرات نانوایان
در تولید آرد به ما بسیار کمک میکند و موجب میشود نقاط ضعف
خود را در آرد برطرف نماییم.
داعی نژاد در بخش دیگری از اظهاراتش گفت :متأسفانه دغدغه دیگر
کارخانههای استان خوزستان ،حفظ رطوبت آرد است .با توجه به شرایط
آب و هوایی خاصی که در استان داریم ،غالباً بخشی از رطوبت آرد از
دست رفته و کیسههای آرد از لحاظ وزنی دچار کسری میشوند که
این به ضرر کارخانهها تمام خواهد شد و ما نمیتوانیم آرد را با رطوبت
استاندارد به دست نانوایان برسانیم .به اعتقاد من دولت باید در فصول
گرم سال ،تسهیالتی برای کارخانههای استان خوزستان قائل شود.

تعامل با نانوایان ،سرلوحه کارخانه

صفری ،مسئول فنی و مدیر کنترل کیفیت شرکت
تولیدی آرد غنچه اهواز بیان کرد :در واقع مدیران

کنترل کیفیت ،نماینده استاندارد و مسئولین فنی
نماینده اداره نظارت بر مواد غذایی در شرکت های
تولیدی آرد هستند که نظارت بر ایمنی ،سالمت و

کیفیت محصول تولیدی از ابتدای ورود ماده اولیه
(گندم) به کارخانه تا انتها و خروج محصول نهایی،

به آنها سپرده شده است.

وی افزود :تعیین سطح کیفی ماده اولیه ورودی به

کارخانه (گندم) ،اهمیت نظارت بر غنی سازی آرد
با آهن و اسیدفولیک و نظارت بر پروسه تولید و

در نهایت انجام آزمایشهای میکروبی و شیمیایی
روی محصول تولیدی و مطابقت ویژگی های آن با

استاندارد ملی ایران قبل از خروج از کارخانه ،اهم

وظایف محول شده به مسئولین فنی و مدیران
کنترل کیفیت آرد است.

صفری در ادامه با اشاره به ارتباط و تعامل میان

نانوایان و شرکت تولیدی آرد غنچه اهواز گفت:

بخش مهمی از وظایف آزمایشگاه و بخش کنترل
کیفیت کارخانه ،ارتباط با نانوایان است که کمک
زیادی به کیفیسازی آرد خواهد کرد.

وی در خاتمه به ضرورت حضور مسئولین فنی و
مدیران کنترل کیفیت شرکت های تولیدکننده آرد

در دورههای تخصصی آموزشی اشاره نمود و اظهار

کرد :متأسفانه انجمن صنفی مسئولین فنی در
خوزستان بسیار ضعیف عمل میکند در حالی که

ارتباط مسئولین فنی آرد با یکدیگر بسیار مهم است

باالخص ارتباط مسئولین فنی باسابقه با یکدیگر که
میتواند به انتقال تجربیات و نظرات کمک کند و در

نهایت ارتقاء کیفیت آرد را به دنبال دارد.
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استان خوزستان،
وزنه بزرگ صنعت استراتژیک گندم و آرد

اسـتان خوزسـتان بـه عنـوان بزرگترین تولیدکننده گنـدم کیفی در کشـور و نیز بـا برخـورداری از  ۱۴کارخانه فعال
آردسـازی ،وزنـه بزرگـی در صعنـت اسـتراتژیک گنـدم و آرد به شـمار میآیـد .اگرچه عالوه بـر برخـورداری از گندم
مرغوب و درجه یک ،در سـنوات اخیر اجرای طرح سـهمیه شـناور نیز منجر به ارتقا صنایع آرد اسـتان شـده اسـت
که این مسـاله از نقاط قوت اسـتان به شـمار میآید؛ طرحی که اگر در سـطح کشـور اجرایی شـود ،آسـیابانان را برای
اجـرای قانـون آزادسـازی آمـاده میکنـد .بر اسـاس ایـن طـرح ۵۰ ،درصـد از سـهمیههای آرد کارخانهها بـه صورت
شـناور درآمـده و مقـدار معینـی از کل سـهمیههای آرد را بـه صـورت آزاد میگذارنـد و هـر کارخانـهای که توانسـت
مشـتری جذب نماید ،سـهمیه شـناور بـه آن واحد تعلـق خواهد گرفت.
از دیگـر نقـاط قـوت اسـتان ،همسـایگی با مرز عراق اسـت که این مسـاله امتیاز اسـتان را بـرای حضـور در بازارهای
صادراتـی ،یـک پلـه باالتر میبـرد و چنانچه شـرایط صادرات برای آردسـازان خوزسـتانی فراهم گـردد ،قطعا خواهند
توانسـت از پتانسـیلهای خـود به منظـور جبران ظرفیت خالـی مانده با حضـور در بازارهای جهانی اسـتفاده نمایند.
امـا در صـورت فراهـم نبـودن شـرایط صادراتـی باتوجه بـ ه تولید کیفیترین گندم در اسـتان خوزسـتان ،ایـن انتظار
ن خارج شـود تا کارخانهها
میرود که گندم تولیدی در واحدهای آردسـازی اسـتان اسـتحصال و به صورت آرد از اسـتا 
بتواننـد از طریق این بازار ،کسـریهای تولیدشـان را جبران نمایند.
در کنار برخورداری از پتانسـیل حمل ریلی و جادهای ،اسـتان خوزسـتان با برخورداری از ظرفیت حمل دریایی (بندر
امام خمینی) همواره دریچه ورود کاالهای اساسـی به کشـور محسـوب میگردد.
در سـال جـاری بـا ورود و مدیریـت خدارحـم امیریزاده به شـرکت غلـه و خدمات بازرگانی اسـتان ،اقداماتـی ارزنده
رقـم خـورد کـه از جملـه آن میتوان مشـارکت کارخانههای آردسـازی اسـتان در خرید تضمینی گندم ،سـاماندهی
مراکـز ذخیرهسـازی بخـش خصوصی و نیز کمرنگ نمودن حضور شـرکتهای تعاون روسـتایی را در خرید تضمینی
نـام برد.
چنانچـه مدیرانـی دلسـوز و آگاه سـکان مدیریت را در شـرکتهای غلـه و خدمات بازرگانی مناطق به دسـت بگیرند،
قطعـا حوزههـای مهـم و اسـتراتژیک گنـدم ،آرد و نان در کشـور ،بدون نقـص و در جهت تعالی اداره خواهند شـد.
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