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مدیرکل شرکت غله استان مرکزی مطرح کرد:

اقدامات شرکت غله با همکاری سایر نهادهای ذیربط
استان در راستای افزایش سبوس نان
جواد حسـنی ارتقاء فرهنگ مصرف نانهای سـبوسدار را در سـطح اسـتان
مرکـزی از اهـم برنامههـای شـرکت غلـه برشـمرد و بـه تشـریح اقدامـات
صـورت گرفتـه با همـکاری نهادهـای ذیربط اسـتان در این راسـتا پرداخت.
مدیـرکل شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانـی

تولیـد و عرضـه میکنـد.

غلـه و خدمـات بازرگانـی منطقـه یـک در

هـزار تـن ظرفیـت آسـیابانی دارنـد امـا
مجموعـاً میـزان تولیـد صرفـاً در  10الـی

اسـتان مرکزی و عضو هیأت مدیره شـرکت

گفتوگـو بـا غلات نیـوز تصریـح کـرد:
اسـتان مرکزی در حال حاضـر از  4کارخانه

آردسـازی فعـال برخـوردار اسـت کـه
مجموعـاً  9هـزار تـن آرد تمـام یارانـهای و

حـدود  3هزار و  500تـن آرد نیمه یارانهای

واحدهـای آردسـازی اسـتان ماهیانـه 65

 12هـزار تـن خالصـه میشـود.

حسـنی با اشـاره بـه ظرفیت ذخیرهسـازی
اسـتان گفـت :اسـتان مرکـزی از 700
هـزار تـن ظرفیـت ذخیرهسـازی مکانیـزه
ادامه در صفحه 2

کارخانه آرد ویثران

کارخانه آرد پوسان

کارخانه آرد مینایی

کارخانه آرد محالت

اهتمام مدیریت شرکت غله برای فرهنگسازی نان کامل
تلفن02188922651 :

تلگرام@telegram.me/ghallatnews/ :

برخـوردار اسـت کـه  80هـزار تـن آن دولتـی و مابقـی متعلـق بـه

کنیـم .امـا مجموعـاً تلاش کردهایـم در واحدهـای آردسـازی اسـتان

بخـش خصوصـی اسـت (سـیلوهای فلـزی و بتنـی بـا برخـورداری

رنـج اسـتاندارد سـبوسگیری رعایـت شـود.

از پراکنـش متفـاوت هسـتند) .در کنـار اینهـا  150هـزار تـن ظرفیت
روبـاز و حـدودا ً  200هـزار تـن هـم انبـار داریـم.

حسـنی افـزود :در همیـن راسـتا در حـال تـدارک یـک خـط تولید آرد

عضـو هیـأت مدیـره شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانی منطقـه یک در

کامـل (راهانـدازی یـک واحـد جدیـد) در سـطح اسـتان هسـتیم که از
سـوی بخـش خصوصـی ظـرف دو یا سـه مـاه آینـده رسـماً اجرایی

ادامـه دربـاره وضعیـت کیفیتـی گندمهای اسـتان مرکزی اظهـار کرد:
گندمهـای تولیـدی اسـتان عمدتاً از شـرایط قابل قبولـی برخوردارند

خواهـد شـد .هماکنـون این طـرح در مرحله نصب ماشـینآالت اسـت
و مقـرر شـده صرفـاً بـه تولیـد آرد کامل بپـردازد که البته از پتانسـیل

البته سراسـر کشـور شـرایط متوسـط کیفـی را از لحـاظ تولید گندم

تولیـد آرد سـایر غالت هـم برخوردار اسـت.

دارنـد بـه جـز چنـد اسـتان اسـتثنا کـه شـرایط اقلیمیشـان متفاوت

مدیـرکل شـرکت غلـه اسـتان مرکـزی ادامـه داد :تلاش کردهایـم از

اسـت .امـا اسـتان مرکـزی اسـتان تولیدکننـده گنـدم بـه شـمار آمـده

طریـق رسـانه صدا و سـیما هـم اقداماتی در راسـتای فرهنگسـازی

و بیـش از دو برابـر نیـاز اسـتان تولیـد و به سـایر نقاط کشـور ارسـال
میکنـد .از ایـنرو مـا عمدتاً مصرفکننـده گندمهای محلـی خودمان

و آگاهسـازی مـردم نسـبت بـه فواید نانهـای سـبوسدار و گرایش به
سـمت مصـرف این نـوع نانهـا صـورت گیرد.

هسـتیم .ضمـن اینکـه از لحـاظ کیفیـت نـان هـم اسـتان مرکـزی در

حسـنی در ادامـه بیان کرد :در سـالهای گذشـته با تلاش و همکاری

کشـور از جایـگاه خوبـی برخوردار اسـت.

میـان دسـتگاههای ذیربـط اسـتان خوشـبختانه سـند نـان تهیـه و

مدیـرکل شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانـی اسـتان مرکـزی در بخـش

تدوین شـد .در این سـند از ابتدا تـا انتهای زنجیره تولیـد نان ،مرحله

دیگـری از اظهاراتـش تصریـح کـرد :آردهایـی کـه از واحدهـای

کاشـت گنـدم و مؤلفههـا ،معضلهـا و همـه شـرایط بخشهـای این

تولیـدی اسـتان بـه خبازیهـا تحویـل داده میشـود تمـام

زنجیـره و راهکارهـا در یـک بـازه زمانـی چهـار تـا پنـج سـاله دیـده

اسـتانداردهای الزم منطبـق بـا نـوع نـان تولیـدی را دارد .هماکنـون

شـده اسـت .تا کنـون  50درصـد از آن سـپری گردیـده و امیدواریم در

بـرای واحدهـای سـنگکپز آرد  7درصـد سـبوسگیری شـده،

انتهـای کار بـه آنچـه مورد انتظار و ایدهآل اسـت ،رسـیده باشـیم .اما

واحدهـای لـواش و تافتـون  15درصد و واحدهای صنفـی بربری 18
درصـد سـبوسگیری شـده توزیع میشـود .البتـه بعضاً ممکن اسـت

هرچنـد کـه بـا توجـه بـه خودکفایـی اسـتان مرکـزی در تولیـد گندم
شـرایط اختلاط برایمـان محـدود اسـت ،از سـایر دسـتگاهها تشـکر

آردهایـی بـا درصد سـبوسگیری باال وارد اسـتان شـود کـه باید گفت

میکنـم کـه در اجـرای سـند نـان مـا را همیـاری نمودند و توانسـتیم

متأسـفانه ذائقـه مردم به اشـتباه به مصـرف نانهای سـفید گرایش

بـا حداقـل بضاعـت شـرایط خوبـی را در حـوزه آرد و نان اسـتان رقم

یافتـه و از سـوی دیگـر بـا توجـه بـه اینکـه تولیدکننـده ایـن آردهـا

بزنیـم تـا نانی کـه در حال حاضر به دسـت مـردم میرسـد ،از کیفیت

کارخانههـای اسـتان مـا نیسـتند ،نمیتوانیـم برخـورد جـدی اعمال

خوبـی برخوردار باشـد.

سعید فرخی گفت :یکی از مهمترین
رسالتهای ما در کارگروه ،افزایش کیفیت
نان است و در این راستا برنامههای مختلفی را
دنبال میکنیم از جمله سند آرد و نان که با
رئیس کارگروه گندم ،آرد و نان استان مرکزی مطرح کرد:

افزایش کیفیت نان ،مهمترین
رسالت کارگروه /تدوین سند
آرد و نان با هدف ارتقاء کیفیت
این زنجیره

هدف ارتقاء کیفیت این زنجیره مهم طراحی
شده است.

رئیـس کارگـروه گنـدم ،آرد و نـان و معـاون هماهنگی امـور اقتصادی
و توسـعه منابـع اسـتانداری مرکـزی در گفتوگـو بـا غلات نیـوز
بیـان کـرد :در قالـب سـند آرد و نـان ،افزایـش سـبوس آرد و نـان
اسـتان مـد نظر ماسـت کـه دانشـگاه علوم پزشـکی در زمینـه کاهش
سـبوسگیری آرد خوشـبختانه بسـیار خـوب عمل کـرده و برنامههای
خوبـی در ایـن زمینـه صـورت میگیـرد و واحدهـای صنفـی نـان و
همچنیـن آردسـازی ،بـه طـور مـداوم تحـت کنتـرل و نظـارت ایـن
ارگان و همچنیـن سـازمان اسـتاندارد قـرار دارنـد .همچنیـن مصـرف
افزودنیهـای غیرمجـاز در واحدهـای صنفـی نـان هـم بـه شـدت از
سـوی دانشـگاه علـوم پزشـکی کنتـرل میگـردد.
فرخـی در ادامـه بـا تأکیـد بـر انسـجام میـان دسـتگاههای ذیربـط
اسـتان در جهـت تحقـق فرهنـگ تولید و مصـرف نانهای سـبوسدار
گفـت :در تلاش هسـتیم تـا ذائقـه جامعـه را بـه سـمت نـانهـای
سـبوسدار سـوق دهیـم کـه قطعـاً در وهلـه اول بایـد دانـش مـردم
نسـبت بـه فواید نـان سـالم ارتقاء یابـد چرا کـه افزایش سـطح دانش
و آگاهـی میتوانـد تغییـر در رفتـار را بـه دنبـال داشـته باشـد.
معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی و توسـعه منابع اسـتانداری مرکزی
در ادامـه بـه روشهـای فرهنگسـازی اصلاح الگوی تولیـد و مصرف
نانهـای سـالم و سـبوسدار اشـاره نمـود و در اینبـاره گفـت :بـه
واسـطه ابزارهـای گوناگـون آموزشـی و تبلیغـات محیطـی و نیـز از

طریـق مکانهایـی کـه بسـتر آمـوزش و یادگیـری و تعامـل بـا افـراد
در آنهـا فراهـم اسـت از جمله مـدارس ،میتوان برای فرهنگسـازی
اقـدام کرد.
مـا نیازمنـد آن هسـتیم که تعریفی مشـخص از نان سـالم بـرای مردم
ً
کاملا آگاه شـود تا
ارائـه گـردد و جامعـه نسـبت بـه ایـن نـوع نانهـا
بـه مـرور شـاهد تغییر ذائقـه جامعه بـه نانهای سـبوسدار باشـیم.
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مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان
مرکزی:

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی
مطرح کرد:

اصلیترین دغدغه و حساسیت
کارگروه ،کنترل عرضه
سهنرخی گندم در سامانه فروش
آرد سایر مصارف
محمود نعمتی با تأکید بر اینکه عرضه سهنرخی گندم در
سامانه فروش آرد سایر مصارف ،زمینه توزیع آرد خارج از
شبکه را فراهم کرده و نیاز به کنترل و نظارت و نیز دقت
بیشتری دارد ،تصریح کرد :این مسأله یکی از مهمترین
موضوعات و اصلیترین دغدغه کارگروه است .دغدغه ما این
است که چگونه سامانه را تحت کنترل قرار دهیم تا تخلفی
صورت نگیرد .در همین راستا یکی از اقدامات کنترلی،
کلگیری واحدهای خبازی نیمه دولتی است که در دستور
کار کارگروه قرار دارد.

مدیـرکل دفتـر هماهنگـی امور اقتصادی اسـتانداری مرکـزی در گفتوگو
بـا غلات نیـوز بـا اشـاره بـه نظـارت کارگـروه گنـدم ،آرد و نان اسـتان بر
تمامـی مراحـل زنجیره گندم ،آرد و نان خاطرنشـان کـرد :تالش میکنیم
آنچـه سـازمان اسـتاندارد در خصـوص سـبوسگیری آرد مشـخص نموده،
در پروسـه آسـیابانی اسـتان رعایـت شـود کـه در ایـن راسـتا کنترلهـا و
نظارتهـا ماهیانـه و مسـتمر صـورت میگیـرد و واحدهـای آردسـازی و
خبـازی اسـتان تحت پایـش قـرار میگیرند.
نعمتـی در ادامـه اظهار کرد :مردادماه سـال گذشـته افزایـش  22درصدی
نـرخ نـان از سـوی کارگـروه گنـدم ،آرد و نـان اسـتان اجرایـی شـد .ایـن
اقـدام موجـب گردیـد نانوایـان مـا بـا انگیـزه و دقـت بیشـتر پخت نـان را
انجـام دهنـد .قطعـاً فاکتـور نـرخ ،تأثیـر مهمـی بـر کیفیـت نـان خواهـد
گذاشت.
مدیـرکل دفتـر هماهنگـی امور اقتصـادی اسـتانداری مرکـزی در ادامه به
تدویـن سـند آرد و نـان در اسـتان اشـاره نمـود و گفت :در راسـتای ارتقاء
کیفیـت نـان سـعی مـا بـر ایـن اسـت که بـا خریـد گنـدم کیفی از سـایر
نقـاط کشـور بـه منظور ارتقـاء کیفیـت ،عمل اختلاط گندم را در سـطح
اسـتان انجـام دهیـم و علاوه بـر ایـن ،درصـد سـبوسگیری اسـتاندارد
آردهـا در اسـتان رعایت شـود.
نعمتـی خاطرنشـان کـرد :بـا توجـه بـه قیمتـی کـه در بـازار آزاد گندم از
سـوی افـراد سـودجو و دالل باالتـر از قیمـت مصوب دولت مطرح شـده و
کشـاورزان را وسوسـه میکنـد ،برنامهریـزی مـا این اسـت که کشـاورزان
اسـتان مرکـزی گندمهایشـان را حتمـاً بـه مراکـز خریـد قانونـی تحویـل
دهنـد .در همیـن راسـتا کرایه محلـی هم جهت تشـویق کشـاورزان برای
تحویـل محمولههایشـان بـه دولـت در فصل خرید امسـال در نظـر گرفته
خواهد شـد.

کیفیت گندم استان از لحاظ
ریزمغذیها در وضعیت خوبی
قرار دارد
علیرضا کیشانی بیان کرد :سال گذشته جهاد کشاورزی استان با انجام یک نمونه آزمایش از
گندمها ،وضعیت کیفی دانه و سطح عناصر غذایی را مورد سنجش قرار داد و در حال حاضر
کیفیت گندمهای استان از لحاظ ریزمغذیها در وضعیت خوبی قرار دارد.
مدیر زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی استان مرکزی
در گفتوگـو بـا غلات نیـوز تصریـح کرد :بخشـی از
کیفیـت گندمهـا بـه نـوع تغذیـه آنهـا برمیگـردد
و کشـاورزان اسـتان مرکـزی بـا اسـتفاده از کودهای
ریزمغـذی ،کودهـای شـیمیایی و آلـی تالششـان بـر
ایـن اسـت کـه کیفیـت دانه گنـدم را افزایـش دهند.
کیشـانی بـا بیان اینکه اسـتان مرکزی سـال گذشـته
بـه لحـاظ سـنزدگی کمتریـن میـزان را بـه خـود
اختصـاص داده بـود ،گفـت :از نظـر مبـارزه بـا سـن
غلات ،جـزو اسـتانهای خـوب کشـور بودیـم و
اقدامـات خوبـی در ایـن راسـتا صـورت گرفـت.
وی در ادامـه بیـان کرد :یکی از رسـالتهای سـازمان
جهـاد کشـاورزی در وهلـه اول آمـوزش کشـاورزان
اسـت کـه ما به طـور سـالیانه کشـاورزان را در زمینه
مقابلـه بـا آفـات و بیماریهـا تحـت آموزشهای الزم
قـرار میدهیـم .همچنیـن بـه منظـور معرفـی ارقـام
جدیـد اقـدام به اجـرای مزارع  PVSخواهیـم کرد .به

ایـن صـورت کـه ارقام مختلـف را در مناطـق مختلف
کاشـته و در مـزارع بـا یکدیگـر مقایسـه میکنیـم.
کشـاورزان به صـورت گروهی این مـزارع را از نزدیک
مشـاهده میکننـد و بـا ارقـام جدیـد آشـنا خواهنـد
شد .
مدیر زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی استان مرکزی
ادامـه داد :آشـنایی بـا اسـتفاده معیـن از کودهـا و
نـوع کودهـای شـیمیایی ،مبـارزه بـا علفهـای هرز،
حاصلخیـزی خـاک ،روشهـای کاشـت و برداشـت
و نظـارت بـر مزرعـه هـم از دیگـر مباحـث آموزشـی
ماسـت و آموزشهـا هـر سـاله بـه صـورت مسـتمر
برگـزار میگـردد.
کیشـانی در ادامـه بـه آمـوزش کارشناسـان سـازمان
جهـاد کشـاورزی نیز اشـاره نمـود و گفـت :نظارت بر
کمباینها از سـوی کارشناسـان ما به صـورت ادواری
صـورت میگیـرد تـا کشـاورزان کمتریـن افـت را در
مزارع داشـته باشـند.

استان مرکزی
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معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان مرکزی:

معاون بازرگانی شرکت غله و خدمات بازرگانی
استان مرکزی مطرح کرد:

همه دستگاههای دولتی و
خصوصی متولی کیفیت نان
هستند /کیفیت نان اراک مطلوب
است

ظرفیتسازی خوب استان
مرکزی در حوزه حمل ریلی

محمدجواد قربانی با بیان اینکه متولی کیفیت نان تنها یک

غالمرضا ملکی با اشاره به ارسال گندم استان مرکزی به  12استان کشور در طی سال گذشته

دستگاه نبوده و دستگاههای دولتی و بخش خصوصی همگی

تصریح کرد :سال  97حدود  500هزار تن گندم استان را با حمل ریلی ،جادهای و نیز از طریق

متولیان کیفیت نان هستند ،اظهار کرد :زنجیره غذایی نان باید

بورس در بازار کل کشور عرضه نمودیم .خوشبختانه ظرفیتسازی خوبی در بخش ریلی در

از سوی همه ارگانها تحت کنترل قرار گیرد .در این زنجیره،

استان مرکزی صورت گرفته و ما از حداکثر توانمان در حمل ریلی استفاده کردهایم .در واقع با

کیفیت گندم ،کیفیت آرد ،مهارت نانوایان و برآورده شدن

توجه به محاسن حمل ریلی ،اگر سیلوهای جدید به امکانات حمل ریلی متصل گردند ،شاهد

انتظارات آنها برای تحقق کیفیت نان الزم است و برای تولید

توسعه حمل ریلی در سطح کشور خواهیم بود.

نان کیفی ،این زنجیره باید تکمیل شود .خوشبختانه در حال
حاضر کیفیت نان استان مرکزی در رده مطلوبی قرار دارد.

معـاون نظـارت و بازرسـی سـازمان صنعـت،
معـدن و تجـارت اسـتان مرکـزی در گفتوگـو
بـا غلات نیـوز گفـت :در طـی سـال گذشـته 5
هـزار و  198مـورد بازرسـی از واحدهـای نانوایـی
و آردسـازی سـطح اسـتان صـورت گرفتـه کـه از
ایـن تعـداد برای  328مورد پرونده تشـکیل شـده
و نیـز  329مـورد هـم تخلف گزارش شـده اسـت.
عمـده تخلفـات مشـاهده شـده ،کمفروشـی بـوده
و گرانفروشـی و تخلفـات دیگـر نیـز در ردههـای
بعـدی تخلفـات قـرار دارنـد.
قربانـی خاطرنشـان کـرد :همچنیـن طبـق
گزارشهـای ارسـالی از بازرسـی واحدهـای خبازی
و کارخانههـای آرد ،در فروردینمـاه سـال جـاری
نیـز از  246مـورد بازرسـی شـده 13 ،مـورد پرونده
تشـکیل گردیـده و  14مـورد هـم تخلـف کشـف
شـده که البته عمـده تخلفات متعلق بـه واحدهای
خبـازی بـوده و تخلـف چندانـی در واحدهـای
استان مرکزی
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آردسـازی سـطح اسـتان مشـاهده نشـده اسـت.
معـاون نظارت و بازرسـی سـازمان صنعـت ،معدن
و تجارت اسـتان مرکزی در ادامه گفت :متأسـفانه
بایـد گفـت معضـل کمفروشـی در واحدهـای
صنفـی نانوایـی ناشـی از عـدم افزایـش نـرخ نـان
اسـت .مسـلماً افزایـش نرخ نـان جزو حـق قانونی
نانوایـان اسـت و عـدم افزایـش نـرخ نـان در یـک
بـازه زمانـی طوالنـی منجـر بـه کاهـش کیفیـت
نـان خواهـد شـد .لـذا یـا بایـد نـرخ نـان افزایـش
یابـد یـا اینکه به شـکلی ضـرر و زیـان نانوایـان از
منابـع دولتی تأمین شـود کـه در اسـتان مرکزی،
امـکان تأمیـن آن از منابـع دولتـی فراهـم نبوده و
بـه همیـن خاطـر افزایـش  22درصـدی نـرخ نان
را سـال گذشـته در کارگـروه اسـتانی تصویـب و
اجرایـی نمودیـم کـه خوشـبختانه بـا ایـن اقـدام
درصـد تخلفـات کمفروشـی در سـطح اسـتان
نسـبت بـه سـنوات قبـل کاهـش یافته اسـت.

معـاون بازرگانی شـرکت غلـه و خدمات بازرگانی اسـتان
مرکـزی در گفتوگـو بـا غلات نیـوز گفـت :هـم اکنون
 545واحـد صنفـی نانوایی و  186واحـد در بخش صنف
و صنعـت در سـامانه فـروش آرد سـایر مصـارف ثبت نام
کـرده و فعالیـت میکننـد .در این سـامانه  3هزار و 500
تـن سـهمیه بـرای مصـارف نـان و  15هـزار تن سـهمیه
نیـز بـرای گـروه صنـف و صنعـت تعریف شـده کـه البته
بـه تناسـب ماههـای مختلـف سـهمیه دریافتـی متغیـر
است.
ملکـی در ادامـه بـا تأکیـد بـر اینکـه آرد و نـان نبایـد
هیـچگاه رهـا شـود ،بیان کـرد :سـامانه فروش آرد سـایر
مصـارف بایـد خیلـی قبلتر راهانـدازی و اجرایی میشـد.
صنعـت آرد و نـان بـا توجه بـه اهمیت و حساسـیتهایی
کـه دارد ،بایـد همواره تحـت کنترل و نظـارت قرار گیرد
و از چارچـوب خارج نشـود.
وی افـزود :بخشـی از آرد مـورد نیـاز اسـتان مرکـزی در
بخـش صنف و صنعت از سـایر اسـتانهای کشـور تأمین
میشـود کـه این مسـأله از نقاط ضعف و قوتـی برخوردار
اسـت .نقطـه قوت این اسـت کـه میتواند زمینـه رقابتی
را در بخـش آردسـازی ایجـاد کنـد امـا نقطـه ضعف این
اسـت کـه متأسـفانه نانوایـان بـه خریـد آرد سـفید از

کارخانههـای اسـتانهای دیگـر روی میآورنـد.
معـاون بازرگانـی شـرکت غله اسـتان مرکزی ادامـه داد:
مسـأله دیگـری که در سـامانه فـروش آرد سـایر مصارف
نیازمنـد توجـه خواهـد بـود قیمتهای پایه تعریف شـده
بـرای آرد اسـت .متأسـفانه تفـاوت آنقـدر زیاد اسـت که
دیگـر از حالـت رقابت خارج شـده و زمینه را برای فسـاد
فراهـم میآورد.
البتـه مـا در اسـتان مرکـزی بـرای نهادهـای نظارتـی به
تأییـد کارگـروه گنـدم ،آرد و نـان کدهـای دسترسـی به
سـامانه تعریـف نمودهایـم تا به ایـن ترتیب شـفافیتی در
حـوزه عملکـرد واحدهـا و نیـز سـامانه ایجـاد گردد.
ملکـی در بخـش دیگـری از اظهاراتـش بـا بیـان اینکـه
متأسـفانه عرضـه سـه نرخـی گنـدم در سـامانه فـروش
آرد سـایر مصـارف ممکـن اسـت زمینه تزریـق آرد خارج
از شـبکه را فراهـم سـازد ،اظهـار کـرد :قطعـاً ایـن امـر
موجـب خواهد شـد بخشـی از آردها از الیههـای مختلف
بـه بخشهـای دیگـر انتقـال داده شـوند کـه الزامـاً بایـد
فکـری بـرای آن شـود .در حـال حاضـر گنـدم 1850
تومانـی ویژه صنف و صنعت در سـامانه فروش آرد سـایر
مصـارف عرضـه شـده و مـا محدودیتـی بـرای واحدهای
متقاضـی اسـتان نداریم.
استان مرکزی
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معاون سازمان غذا و داروی استان مرکزی:

واحدهای نانوایی و آردسازی
استان ،مرتب پایش میشوند
عباسعلی مرادیان بر نظارت و کنترل سختگیرانه و مستمر
واحدهای نانوایی و خبازی استان مرکزی تأکید کرد.
معـاون سـازمان غـذا و داروی اسـتان مرکـزی در گفتوگـو بـا غلات
نیـوز بـا بیـان اینکـه واحدهـای نانوایی اسـتان از لحاظ مصـرف نمک
و سـایر افزودنیهـا بـه طـور مرتـب از سـوی مراجـع ذیصلاح تحت
پایـش قـرار میگیرنـد ،اظهـار کـرد :در سـطح اسـتان ،رعایـت درصد
سـبوسگیری آرد و غنیسـازی بـا پرمیکـس در پروسـه آسـیابانی به
شـدت تحـت کنتـرل اسـت و اسـتاندارد  103آرد در اسـتان رعایـت
میشـود امـا بـا توجـه بـه اینکـه بخشـی از نانوایـان اسـتان نیمـه
یارانـهای بـوده و اجازه خرید آرد از سـایر اسـتانهای کشـور برایشـان
فراهـم اسـت ،غالبـاً آرد مـورد نیازشـان را از سـایر اسـتانها تأمیـن
میکننـد کـه ممکـن اسـت نظـارت در آن اسـتانها چنـدان خـوب
نباشـد و آرد بـا درصـد سـبوسگیری باالتر تولید شـود .امـا در بخش
ً
کاملا
یارانـهای درصـد سـبوسگیری در واحدهـای خبـازی اسـتان
رعایـت میشـود و بـا توجـه بـه اینکـه نانوایـان مـا موظـف بـه خرید
آرد از داخـل اسـتان هسـتند ،کنتـرل و نظـارت دقیقتـر و بهتر اتفاق
میافتـد.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی:

آرد استان مرکزی مطابق با
استاندارد  103تولید میشود
مهناز جعفریان گفت :مدیران کنترل کیفیت به نمایندگی از
سازمان استاندارد در محل واحد تولیدی آرد مستقر و دائماً
به طور روزانه آزمونهای الزم را انجام میدهند و همکاران
ما نتایج آزمونهای روزانه آنها را کنترل خواهند نمود.
به همین سبب باید گفت کیفیت آرد استان مرکزی در
حال حاضر مطابق با استاندارد  103آرد بوده و تا به امروز
هیچگونه مشکلی گزارش نشده است.

مدیـرکل اسـتاندارد اسـتان مرکـزی در گفتوگـو بـا غلات نیـوز ابـراز
کرد :اسـتاندارد آردسـازی در سـطح اسـتان تعریف شـده و بر این اسـاس
اجرایـی شـدن آن جـزو وظایـف و الزامـات ماسـت و نیـز موظف هسـتیم
در طـول سـال بـه دفعات واحدهـای تولیدی را مورد بازرسـی قـرار دهیم.
جعفریـان ادامـه داد :بـا توجـه به اهمیتـی که فـراورده نان برای مـا دارد،
 5واحد آردسـازی اسـتان برای اسـتفاده از فراوردههای جانبـی گواهینامه
ً
کاملا تحت نظارت ما هسـتند.
کاربـرد نشـان اسـتاندارد را اخـذ نمـوده و
واحدهـای مذکـور تحـت بازرسـیهای دائمـی قـرار دارنـد اگرچـه طبـق
قانـون  4مرحلـه بازرسـی از واحدهـا کفایـت میکنـد امـا بـا توجـه بـه
حساسـیتهای ایـن حـوزه ،ما از هـر واحد بیش از  6یـا  7مرحله در طول
یـک سـال گذشـته بازدیـد کردهایـم و بـه طور متوسـط تـا پایان سـال از
هـر واحـد نزدیک  20نمونه اخذ شـده اسـت .بنابراین تمامـی محصوالتی
کـه در واحدهـای تولیـدی اسـتان تولیـد شـده و تحـت پوشـش سـازمان
اسـتاندارد قـرار دارنـد ،تـا زمان خروجشـان از واحد تولیـدی تحت نظارت
دائم بازرسـان ما هسـتند.

علـی مرادیـان در ادامـه با تأکید بـر اهمیت فرایند صحیـح عملآوری
خمیـر در واحدهـای خبـازی بیـان کـرد :مرحلـه عمـلآوری ،نقـش
مهمـی در کیفیـت نـان دارد امـا ایـن مرحلـه نیازمنـد صـرف وقت و
حوصلـه اسـت و از خبـازان محتـرم ایـن انتظار مـیرود که بـرای این
مرحلـه در طبـخ نـان اهمیـت و دقت زیـادی قائل شـوند.
استان مرکزی
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کارخانه های استان مرکزی
آردسازان برای ادامه فعالیت نیاز به
انگیزه دارند
کارخانه آرد ویثران از سال  1359در استان مرکزی احداث و در سال  94مدیریت
آن به محسن یوسفی ،مدیرعامل فعلی کارخانه واگذار شده است.
ایـن کارخانـه از ظرفیـت تولید ماهیانـه  3هزار تـن آرد برخوردار

بـوده و در حـال حاضـر  2هـزار و  500تـن در بخـش دولتـی و
حـدودا ً  50الـی  60تـن تولیـد در بخـش آزاد دارد.

یوسـفی در بخـش دیگـری از اظهاراتـش بـا بیـان اینکـه تأمیـن

گنـدم کیفـی ،اصلیتریـن دغدغه آسـیابانان اسـت ،گفـت :گندم،
اصلیتریـن مـاده اولیـهای اسـت کـه بـه کارخانـه میآیـد و

یوسـفی ،مدیرعامـل کارخانـه آرد ویثـران در گفتوگـو بـا غلات

ایـن نگرانـی بابـت کیفیـت آن بـرای آردسـازان همیشـه وجـود

و تمـام تلاش خـود را در راسـتای تأمیـن آرد مـورد نیـاز داخلی

نسـبتاً مطلوبتـری برخوردارنـد .البتـه ناگفتـه نمانـد شـرکت

نیـوز بیـان کـرد :کارخانـه از ظرفیـت تولیـد در بخـش صـادرات
ً
فعلا هدفی جهـت ورود بـه این بـازار نداریم
برخـوردار نیسـت و

بـه کار گرفتهایـم.

وی بـا بیـان اینکـه آرد کارخانـه ویثـران علاوه بر اسـتان مرکزی
بـه اسـتان تهران نیـز ارسـال میگردد ،خاطرنشـان کـرد :در دهه
 ،90تجهیـزات کارخانـه مجـددا ً بهروزرسـانی شـده و هماکنـون
ماشـینآالت آردسـازی مجهـز بـه تکنولوژی روز هسـتند.

دارد .متأسـفانه مـا در اسـتان مرکـزی در تولیـد گنـدم کیفـی
محدودیـت داریـم و صرفـاً در منطقـه سـاوه گندمهـا از کیفیـت

غلـه اسـتان در تأمیـن گنـدم کیفی بسـیار تالش نمـوده و ما را در
ایـن زمینـه یـاری میکنـد .امـا طبیعتـاً با توجـه به سـطح کیفی

گندمهـای اسـتان مرکـزی ،نیـاز مـا یـا بایـد از محـل گندمهـای
داخلـی سـایر نقـاط کشـور و یـا از محـل واردات گنـدم خارجـی

فراهم گـردد.
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مدیر کارخانه آرد پوسان:

بازنگری در روش خرید تضمینی
گندم ضروری است
شرکت پوسان به منظور تولید انواع آرد برای تهیه نان
صنفی و صنعتی ،ماکارونی و انواع شیرینی در ابتدای
دهه  60در شهرک صنعتی کاوه استان مرکزی تاسیس
گردید .پس از احداث ساختمان و تاسیس کارخانه،
ماشینآالت مورد نیاز وارد ،نصب و راهاندازی شد .در سال
 71با بهکارگیری بهترین ماشینآالت و تکنولوژی روز
اروپا ،واحدی جدید نیز با ظرفیت  200تن در روز در این
کارخانه راهاندازی گردید و در سال  91پس از  30سال
تولید ،ماشینآالت بخشهای مختلف به ویژه بوجاری،
نوسازی و جایگزین شد.
مجیـد توحیدیکیـا ،مدیـر کارخانـه آرد پوسـان در گفتوگـو بـا غلات
نیـوز بـا بیـان اینکـه کارخانـه مجموعـاً از ظرفیـت تولیـد  300تـن آرد
بـه صـورت روزانه در بخـش یارانـهای و نیمهیارانـهای برخوردار اسـت،
عملکـرد شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانـی اسـتان مرکـزی را در تامیـن
گنـدم کیفـی مثبـت تلقی نمـود و تصریـح کـرد :خوشـبختانه کارخانه
پوسـان از پتانسـیل و ظرفیـت صادراتـی برخـوردار اسـت امـا فعالیـت
در زمینـه صادراتـی قطعـا نیـاز بـه گنـدم کیفـی خواهـد داشـت کـه
دغدغـه تامیـن گنـدم و حواشـی آن ،موجب شـده از بازارهـای صادراتی
کنارهگیـری کنیـم.
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توحیدیکیـا در ادامـه بـا اشـاره بـه ایجـاد سـامانه فـروش آرد سـایر
مصـارف در راسـتای شفافسـازی چرخـه خرید و فروش گنـدم و آرد
نیمهیارانـهای خاطرنشـان کرد :ایجـاد و راهاندازی سـامانه فروش آرد
سـایر مصـارف ،اقدامی بسـیار خـوب اسـت و در حوزه کنتـرل قاچاق
و رانـت در بخـش آزاد و صنـف و صنعـت ،تـا حـدودی موفـق عمـل
کـرده اما متاسـفانه عرضه سـه نرخـی گندم در سـامانه ،زمینـه رانت
و قاچـاق را بیـش از پیـش فراهـم میسـازد و دولـت بایـد در راسـتای
یکسانسـازی نـرخ گنـدم اقـدام کند.
مدیـر کارخانـه آرد پوسـان در بخش دیگـری از اظهاراتـش بزرگترین
دغدغه آسـیابانان کشـور در راسـتای تولید آرد باکیفیت را تامین گندم
کیفی دانسـت و گفت :متاسـفانه ضایعـات گندمهـای تحویلی دولت
بسـیار اسـت و خریـد ایـن گندمهـا و نیـز عملیـات بوجـاری آنها ،هم
بـرای دولـت و هم برای بخـش خصوصی هزینـه زیـادی در بردارد.
وی در ادامـه بـا تاکیـد بـر اینکـه پروسـه خریـد تضمینـی گنـدم و
نـوع حمایـت از کشـاورز بایـد بازنگـری شـود ،بیـان کـرد :متاسـفانه
عواملـی بـه عنـوان معیـار در خریـد تضمینـی گنـدم دخیل اسـت که
چنـدان اهمیتـی نـدارد .این درحالی اسـت کـه فاکتور کیفیـت دانه در
خریـد تضمینـی گندم اصلا مـورد توجه قـرار نمیگیرد و مسـئولین
بایـد کیفیـت را هنـگام خریـد ملاک اصلـی و مهـم قـرار دهنـد.

مدیرکنترل کیفی کارخانه آرد پوسان:

تجربه کاری و مهارت عملی
مسئولین فنی در کیفیت آرد
مؤثر است
رویا تاجالدینی بیان کرد :مسئولین فنی نقش مهمی در
کیفیسازی آرد یک کارخانه دارند .قطعا برخورداری از
دانش و سطح علمی باالی یک مدیر کنترل کیفی ،بسیار
حائز اهمیت است اما آنچه اهمیت و نقش پررنگتری
در کیفیت آرد دارد ،تجربه کاری و مهارت عملی و فنی
مسئولین فنی در حین کار است و صرفا برخورداری از
مدارک تحصیلی عالیه در حرفه ما کفایت نمیکند.

مدیرکنتـرل کیفـی کارخانـه آرد پوسـان در گفتوگـو
بـا غلات نیـوز بـا بیـان اینکـه کارخانـه پوسـان از
بهروزتریـن تجهیـزات آزمایشـگاهی برخـوردار اسـت،
گفت :عالوه بر تجهیزات پیشـرفته بـرای آزمایش آرد،
کارخانـه از تجهیـزات مخصـوص پخت هـم برخوردار
اسـت و انـواع آردهـای نان و شـیرینی را قبـل از خروج
از کارخانـه بـه صـورت آزمایشـی پخـت میکنیـم تـا
کیفیـت و یا نقصـان احتمالی آرد ،بررسـی و رفع گردد.
تاجالدینـی بـا اشـاره بـه اینکـه تعامـل بـا نانوایـان بـه
ارتقـای کیفیـت آرد بسـیار کمـک میکنـد ،تصریـح
کـرد :با مشـتریان خـود تعامل داریم و به طور مسـتمر
از واحدهـای نانوایـی بازدیـد بـه عمـل میآوریـم .بـه
عقیـده مـن ،ایـن اقدام کمـک زیـادی به ارتقـا و حفظ
کیفیـت آرد میکنـد و علاوه بـر ایـن ،جلـب اعتمـاد و
رضایتمنـدی مشـتری را بـه دنبـال دارد.
وی در ادامـه بـا بیـان اینکـه گلوتـن دانـه گنـدم
مهمتریـن فاکتور در کیفیسـازی آرد اسـت ،ابـراز کرد:
گلوتـن نقـش مهمـی در کیفیـت آرد دارد و هیـچ مـاده
دیگـری جایگزیـن آن نیسـت بـه همیـن خاطـر انتظار
مـا از مسـئولین ایـن اسـت کـه گنـدم بـا گلوتـن بـاال
برایمـان تامیـن کننـد.
مدیرکنتـرل کیفـی کارخانـه آرد پوسـان در خاتمـه بـا
اشـاره به برگزاری کالسهای آموزشـی ویژه مسئولین
فنی در اسـتان مرکـزی بیان کرد :کالسهای آموزشـی
ویژه مسـئولین فنی از سـوی سازمان اسـتاندارد و غذا
و دارو برگـزار میشـود کـه البتـه دورههایی که شـرکت
غلـه اسـتان برگـزار میکنـد ،بـرای مـا کاربردیتـر و
اختصاصیتر اسـت.

www.ghalatnews.ir

No.9

July- 2019

استان مرکزی

13

کارخانه آرد محالت در بخش آزاد نیز از ظرفیت  4هزار تنی تولید آرد

برخوردار است اما صرفا ماهیانه  50تن فروش آرد دارد که به گفته

مدیرعامل کارخانه ،متاسفانه این میزان فروش کفاف هزینههای جاری
کارخانه را نمیدهد.

حمیدرضا رفیعیان ،مدیرعامل کارخانه آرد محالت در گفتوگو با غالت
نیوز ضمن بیان مطلب فوق و با اشاره به پتانسیلهای صادراتی کارخانه

گفت :خوشبختانه کارخانه ما از ظرفیت حضور در بازارهای صادراتی

برخوردار است و هماکنون در حال اقدام برای شرکت در این بازارها هستیم

اما متاسفانه مشکل تامین نقدینگی سد راهمان شده و اگر مسئولین،

تسهیالت بانکی و نیز گندم امانی در اختیارمان قرار دهند ما آردی با بهترین
کیفیت را در اختیار بازارهای صادراتی میگذاریم و از این طریق بخشی از

مشکالت مالی کارخانه را رفع خواهیم کرد.

مدیرعامل کارخانه آرد محالت:

آسیابانان از دولت
توقع حمایت دارند

وی در ادامه با اشاره به همکاری و تعامل مستمر شرکت غله استان مرکزی

با کارخانه آرد محالت در حوزه تامین گندم کیفی خاطرنشان کرد :توقع ما

از مسئولین ،اعمال روشهای حمایتی است و اینکه سهمیه دولتی کارخانه

را ارتقا دهند.

مدیرعامل کارخانه آرد محالت در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد:

مدیر کنترل کیفی کارخانه آرد محالت مطرح کرد:

اگرچه ایجاد سامانه فروش آرد سایر مصارف برای بخش آزاد و صنف و

عملکرد خوب شرکت غله در
راستای تأمین گندم کیفی

صنعت موجب نظمدهی و ایجاد شفافیت در چرخه خرید و فروش گندم

کارخانه آرد محالت از دی ما سال  97در شهرک صنعتی
محالت استان مرکزی احداث شده است .این کارخانه از
ظرفیت اسمی تولید  5هزار تن در ماه برخوردار بوده و
هم اکنون با استحصال آرد از  360تن گندم سهمیهای ،به
طور ماهیانه از کمتر از  50درصد توان واقعی تولید خود
استفاده میکند.

و آرد نیمهیارانهای شده است اما این انتظار میرود که مسئولین ذیربط

تمهیداتی را اتخاذ نمایند تا فعاالن بخش صنف و صنعت در هر استان،
از کارخانههای همان استان آردشان را خریداری نمایند و از این طریق با

افزایش میزان تولید ،ظرفیت خالی کارخانهها نیز جبران گردد.

رفیعیان با اشاره به اصلیترین دغدغه آسیابانان کشور در راستای نرخ

پایین دستمزد آسیابانی و عدم همخوانی هزینههای دریافتی و تحمیلی
به صنعت آرد گفت :در حال ساخت دو سیلوی ذخیرهسازی  5هزار تنی در

کارخانه هستیم که متاسفانه به دلیل عدم توان مالی ،ادامه ساخت سیلوها

منصور جوادی با اشاره به عملکرد شرکت غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی در راستای تامین گندم
کیفی ،اظهار کرد :خوشبختانه شرکت غله استان مرکزی ،گندمهای اختالط شده و کیفی در اختیارمان
میگذارد و از این بابت مشکلی نداریم  .

متوقف شده و هماکنون نیمهکاره رها شده است .امیدواریم مسئولین نیز در

رفع دغدغههای مالی آردسازان کشور گام بردارند .مدیرعامل کارخانه آرد

محالت در خاتمه از فرمانداری این شهرستان و نیز مسئولین شرکت غله
و خدمات بازرگانی استان مرکزی تقدیر و تشکر کرد.

مدیـر کنتـرل کیفـی کارخانـه آرد محلات در گفتوگـو بـا غلات

شـناخت نانهـای سـالم و کامـل ،رسـانهها نیـز بایـد وارد عمـل

نـان سـنگک در سـطح اسـتان را بـا آرد  7درصـد سـبوسگیری

رسـانه ملـی اسـت .در کنـار آن نیـز نانوایـان موظفنـد بـا نصـب

قانـون ،کارخانههـای اسـتان ملـزم بـه تولیـد آرد  7درصـد

مـردم در ایـن زمینه قـدم بردارند ،ضمـن اینکه تبلیغـات از طریق

نیـوز بـا بیـان اینکه سـازمان غـذا و داروی اسـتان مرکـزی ،تولید

شـده اجبـاری نمـوده اسـت ،گفـت :باتوجـه بـه تصویـب ایـن

سـبوسگیری شـده هسـتند کـه البته ایـن مسـئله اعتراضاتی را
از سـوی نانوایـان در بـر دارد.

مکانهـای عمومـی از جملـه نمازهـای جمعـه هـم بسـیار موثر
ا ست .

جـوادی بـا اشـاره بـه فوایـد نانهـای سـبوسدار بیـان کـرد :در

سـالم سـبوسدار ارتقـا یابـد و سـپس ایـن قانـون اجرایی شـود

اصالحکنندههـای آرد در کارخانـه ما به هیچ عنـوان کاربرد ندارند

امـا متاسـفانه هنـوز سـطح آگاهـی مـردم در راسـتای شـناخت

نانهـای سـالم و کامـل محدود بـوده و این مسـاله اجـرای طرح
را دچـار چالـش میکنـد.
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بنرهایـی در محـل نانوایـی خـود ،در راسـتای افزایـش علـم

مدیـر کنتـرل کیفـی کارخانـه آرد محلات در ادامـه در

وهلـه اول بایـد آگاهـی و فرهنـگ مـردم نسـبت بـه نانهـای

وی افـزود :در راسـتای ارتقـا سـطح سـواد جامعـه نسـبت بـه
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شـوند .درواقـع مهمتریـن وظیفـه بـر دوش رسـانهها باالخـص

خصـوص نقـش اصالحکنندههـا در ارتقـای کیفیـت آرد گفـت:

زیـرا ایـن افزودنیهـا ضررهایـی هـم بـرای سلامتی بـه دنبـال

دارنـد و حتـی برخـی از آنهـا ویتامینهـای موجـود در نانهـا را
از بیـن میبرنـد .درواقـع اصالحکنندههـا ،کیفیـت آرد را ظاهرا باال

میبرنـد امـا در مقابـل مـواد مغـذی آنهـا را کـم میکننـد.

استان مرکزی
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مدیرعامل کارخانه آرد مینایی:

مدیر کنترل کیفی کارخانه آرد مینایی مطرح کرد:

ایجاد زمینه رقابتی ،کلید حل
مشکالت آسیابانی

ضرورت ترویج فرهنگ مصرف نانهای
سبوسدار و کاهش ضایعات نان /تالش
میکنیم با اختالط گندمها به آرد
کیفیتببخشیم

کارخانه آرد مینایی ،یکی از قدیمیترین کارخانههای آرد کشور در سال  1343در
استان مرکزی راهاندازی شد .در حال حاضر این کارخانه از دو مجتمع آردسازی
برخوردار است که اولی در همان سال فعالیت آسیابانی خود را آغاز نمود و دومی
دهه  70به ظرفیت آسیابانی کارخانه اضافه گردید .در حال حاضر هر دو کارخانه به
مدرنترین تجهیزات آسیابانی روسیه و آلمان مجهز هستند.
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حمیدرضـا مینایـی ،مدیرعامـل کارخانـه در گفتوگـو بـا غلات نیـوز
گفـت :کارخانـه آرد مینایـی از تـوان تولیـد  9هـزار تـن آرد بـه صـورت
ماهیانـه برخـوردار اسـت امـا در حال حاضـر ماهیانه صرفاً  4هـزار تن در
بخـش دولتـی و  500تـن در بخش آزاد فعالیـت داریم و امکان اسـتفاده
از تمـام ظرفیـت تولیـد کارخانـه فراهم نیسـت.
وی با اشـاره به مشـکالت و موانع پیش روی آسـیابانان ایرانی برای حضور
در بازارهـای صادراتی خاطرنشـان کرد :متأسـفانه ورود به بـازار صادرات،
چالشهـای بسـیاری را بـه همـراه دارد و بـا توجـه بـه دغدغههایـی کـه
آسـیابانان ایرانـی در تولیـد با آن مواجه هسـتند ،ورود بـه عرصه صادرات
شـرایط را بـرای آردسـازان سـختتر میکنـد .بـه همیـن خاطـر اولویت
اول مـا تأمیـن بازارهـای داخلـی اسـت و تلاش میکنیـم در ایـن زمینه
موفـق عمـل کـرده و مشـتریان را به خـود وفادار نگـه داریم.
مدیرعامـل کارخانـه آرد مینایـی معتقـد اسـت برخـورداری از احسـاس
مسـئولیت در تمـام عوامـل تولیـد ،رمـز موفقیـت یـک کارخانـه اسـت.
وی در بخـش دیگـری از اظهاراتـش گفـت :متأسـفانه در حـال حاضـر
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افزایـش سرسـامآور هزینههـای تولیـد بـرای صنعتگـران آرد تبدیـل بـه
یـک دغدغـه بـزرگ و مهم شـده اسـت .در شـرایطی افزایـش هزینههای
تولیـد بـر آردسـازان متحمـل شـده کـه نرخ دسـتمزد آسـیابانی از سـال
 93تـا کنـون هیـچ تغییری نکرده و ایـن دو با یکدیگـر همخوانی ندارد و
متأسـفانه آسـیابانان کشـور جـز ضـرر ،چیزی عایدشـان نمیشـود!
ایـن پیشکسـوت آسـیابانی در ادامـه بـا بیـان اینکـه اصلیتریـن دغدغـه
مـا رقابـت اسـت ،تصریـح کرد :اگـر صنعـت آرد آزاد شـود ،اجـازه رقابت
بـه کارخانههـا دهنـد و مشـتری حـق انتخـاب داشـته باشـد ،قطعـاً تمام
مشـکالت آسـیابانان کشـور حـل خواهـد شـد .مسـلماً ایجـاد رقابـت در
صنعـت آردسـازی ،رانتخـواری را هـم از میان برداشـته و علاوه بر این،
رقابـت میـان آردسـازان ،افزایش کیفیـت را در چرخه آرد و نـان به دنبال
خواهد داشـت.
مدیرعامـل کارخانـه آرد مینایـی در خاتمـه از عملکـرد عالـی و قـوی
مدیریـت شـرکت غلـه اسـتان مرکـزی در تأمیـن گنـدم کیفـی تشـکر و
قدردانـی کـرد.

متین مروجی خاطرنشان کرد :ضروری است در حوزه مهم نان بر دو مقوله
ارتقاء دانش و گرایش مردم به سمت نانهای سبوسدار و نیز اشاعه فرهنگ
کاهش ضایعات نان ،اقداماتی اساسی صورت گیرد.

مدیـر کنتـرل کیفـی کارخانـه آرد مینایـی در گفتوگـو بـا غلات نیـوز
اظهـار کـرد :سـعی مـا بـر این اسـت کـه بـا جداسـازی گندمها برحسـب
نـوع و درجـه کیفـی آنهـا و نیـز اختالط مهندسـی شـده و اصولـی ،آرد
کیفـی تولیـد کنیـم و هیـچگاه اصالحکننـده بـه کار نبریم زیـرا میتوانند
آثـار تخریبـی روی کیفیت آرد داشـته باشـند و حتی بـر فرایند پخت نان
نیـز اثـرات منفـی بگذارند.
مروجـی در ادامـه بـا اشـاره بـه اهمیـت تعامـل میـان کارخانـه و نانوایان
گفـت :مدیـر تولیـد و مدیرعامـل کارخانه ما بـه طور مسـتمر و دورهای از
نانواییهـای مشـتری بازدیـد میکننـد .طبیعتـاً ایـن مسـأله میتوانـد به
افزایـش کیفیـت و رفـع عیـوب و نواقـص آرد کمـک کند .ضمـن اینکه ما
بـا تعامـل بـا نانوایـان میتوانیـم نیـاز آنهـا را سـنجیده و برحسـب نیـاز
اقـدام بـه تولیـد نماییـم و از ایـن طریـق رضایـت مشـتریان را هـم جلب
کرده باشـیم.

مدیـر کنتـرل کیفـی کارخانه آرد مینایی با اشـاره به برگـزاری کالسهای
آموزشـی ویژه مسـئولین فنی در سـطح اسـتان مرکزی از سـوی سـازمان
اسـتاندارد و غـذا و دارو اظهار کرد :پیشـنهاد میشـود کالسهـا و دورهها
بـرای صنایـع مختلـف دسـتهبندی شـده و ویـژه هـر صنعـت کالسهای
جداگانـه و تخصصـی برگـزار گـردد کـه قطعـاً در ایـن صـورت بـار علمی
باالتـری خواهـد داشـت .اما خوشـبختانه اسـتادانی کـه برای آمـوزش در
ایـن دورههـا حضـور دارند ،از سـطح علمـی باالیـی برخوردارند.
مروجـی در ادامـه بـا تأکیـد بـر اینکـه ضـروری اسـت در حـوزه نـان بـر
دو مقولـه ارتقـاء دانـش و گرایـش مـردم بـه سـمت مصـرف نانهـای
سـبوسدار و نیـز اشـاعه فرهنـگ کاهـش ضایعات نـان اقداماتی اساسـی
صـورت گیـرد ،تصریـح کـرد :کیفیـت گنـدم ،اصلیتریـن معیـار بـرای
آسـیابانان اسـت علیرغـم اینکـه شـرکت غلـه اسـتان تلاش میکنـد تا
گندمهـای کیفـی را بـه دسـت کارخانهها برسـاند امـا با توجه به شـرایط
گندمهـای اسـتان مرکـزی ،انتظار مـیرود مراجع ذیصالح امـکان تأمین
گنـدم کیفـی از اسـتانهای برخوردار کشـور را نیـز برای مـا فراهم نموده
یـا اینکـه در صـورت عدم امـکان اجرای ایـن طرح ،واردات گنـدم خارجی
استان مرکزی
را آزاد کننـد.
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گفتوگو با نانوای
فرهنگساز اراکی


نانوایی یکی از مقدسترین شغلهای دنیاست و نانوایان
کسانی هستند که در گرمای سوزان تابستان مقابل حرارت
طاقتفرسای تنور قامت خم کرده و مو سپید کردهاند تا نان
گرم مهمان همیشگی سفرههایمان باشد.

کسانی که حاال گرد پیری بر چهرهشان نشسته و با همه بیمهریهایی که
طی این سالها دیدهاند ،هنوز هم از سختیهای حرفه نانوایی با عشق و
عالقه یاد میکنند و همچنان خستگی ناپذیرند.

اهتمام شرکت غله در راستای ترویج فرهنگ
مصرف نان کامل

علی اصغر نجفی مشهور به فرهنگ ،از نانوایان پیشکسوت شهر اراک35 ،
سال است که حرفه نانوایی را پیش گرفته و از سال  66تاکنون واحد نانوایی
فعلیاش را افتتاح کرده و هماکنون نیز اداره میکند .در سفر به استان مرکزی
سری هم به نانوایی فرهنگ زدیم .وارد نانوایی که شدیم اولین چیزی که
نگاهمان را به خود جلب میکرد ،صندلیها و قفسه کتابخانهای بود که برای
رفاه حال مشتریان در نظر گرفته شده بود .محوطه نانوایی ،قدیمی بود و بیش
از هرچیز این نانوای پیشکسوت فرهنگ کتابخوانی را در میان مشتریانش رواج
میداد .با وی به گپ و گفتی پرداختیم که در ادامه خواهید خواهند:
این نانوای پیشکسوت بیان کرد :تقریبا همه انواع نانهای سنتی را با آرد
گندم و جو تولید و به مشتریانمان عرضه میکنیم .همچنین با اضافه کردن
برخی ادویهها به نانها طعمی متنوع میبخشیم که این نوع نانها بسیار
مورد استقبال واقع میشود.
وی ادامه داد  :متاسفانه فرهنگی غلط میان مردم شهر اراک جا افتاده که
گمان میکنند هرچه نان سفیدتر باشد ،کیفیت و ارزش غذایی بهتری
دارد ،این وظیفه ماست که نانهای سالم و سبوسدار را جایگزین نانهای
سفید در سفرههای مردم کنیم.
نجفی افزود :ما در این واحد نانوایی ،تابلوهایی را با این مضمون که نان
سبوسدار چه فواید و ارزش غذایی دارد ،نصب نمودهایم تا مردم هنگام
خرید نان به سطح آگاهیشان افزوده شود.
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وی در ادامه درباره دغدغه فرهنگیاش گفت :خوشبختانه استقبال از واحد
نانواییمان آنقدر زیاد است که ما برای راحتی مشتریانمان چند صندلی و
یک کتابخانه کوچک قرار دادهایم تا زمان آماده شدن سفارششان با مطالعه
کتابها سرگرم باشند که البته مورد استقبال مردم هم واقع شده است.
حتی با همکاری شرکت غله و خدمات بازرگانی استان ،کتابهایی هم در
خصوص فواید نانهای سبوسدار و مضرات نانهای سفید در کتابخانهمان
قرار دادهایم تا مردم با مطالعه این کتابها به سطح معلوماتشان نسبت به
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نانهای استاندارد و سالم افزوده شود.
نجفی در بخش دیگری از این گفتوگو بیان کرد :من با تحصیالت
دانشگاهی در رشته فوق دیپلم برق وارد حرفه نانوایی شدم و عالقه به
این حرفه موجب شده تحصیالت دانشگاهیام را رها کنم و با عشق پای
تنور بایستم و برای مردم نان بپزم .به عقیده من سختیهای حرفه نانوایی
بسیار شیرین است چرا که مدام با مردم در ارتباط هستم و این خیلی برایم
لذتبخش است.
یکی دیگر از ویژگیهای این نانوایی ،مجهز بودن به دستگاه کارتخوان بود.
نجفی در این باره گفت :بیشتر مشتریان ،دیگر به جای پول نقد کارتهای
بانکی همراهشان دارند و ما برای راحتی کار آنها ،دستگاه کارتخوان نصب
کردهایم ضمن اینکه این شیوه بهداشتیتر هم هست و یک حسن محسوب
میشود.
این نانوای پیشکسوت در خاتمه گفت :توقع نانوایان از مسئولین فقط توجه
و حمایت است و ما انتظار داریم دولت برای پرداخت هزینههای سنگین
حاملهای انرژی ،ما را یاری کند تا ادامه راه برایمان آسانتر شود .حرفه
نانوایی بیش از اینکه یک شغل درآمدزا باشد ،حرفهای دلی است و نانوا
باید عاشق حرفهاش باشد تا نانی خوب به دست مردم دهد لذا حداقل باید
دغدغههایش تامین شود تا بتواند با انگیزه ،قوت غالب جامعه را تامین کند.

یکی از موارد مهمی که در سفر به استان مرکزی در راستای بازدید از پتانسیل این استان در حوزه صنایع مهم و
کلیدی گندم ،آرد و نان مشاهده شد ،دغدغه تامین گندم کیفی و به تبع آن تولید آرد و نان کیفی بود که همواره از
دغدغههای مهم شـرکت غله و خدمات بازرگانی اسـتان مرکزی به شـمار میآید .استان مرکزی با تولید سالیانه
حدودا  350هزار تن گندم ،یکی از تأمینکنندگان گندم کشور به شمار آمده و با توجه به تولید بیش از دوبرابر
کند.
نیاز اسـتان ،بخش زیادی از تولید خود را به واسـطه حمل ریلی و جادهای به اقصی نقاط کشـور ارسـال می 
اگرچـه اسـتان مرکـزی از گندمهـای متوسـط بـه لحـاظ کیفـی برخـوردار اسـت امـا مدیریـت توانمنـد
شـرکت غلـه ایـن اسـتان بـا اختلاط مهندسـی شـده بـه خوبـی توانسـته گنـدم مـورد نیـاز آسـیابانان را
تامیـن نمایـد بـه طـوری کـه آردسـازان اراک اظهـار میکننـد دغدغـهای بابـت تامیـن گنـدم کیفـی ندارنـد.
ایـن اسـتان دارای چهـار کارخانـه آردسـازی فعـال اسـت کـه در طـی ایـن سـفر از دو کارخانـه فعـال
در شـهر اراک بازدیـد بـه عمـل آمـد و پتانسـیل مطلـوب آسـیابانی در ایـن دو واحـد مشـاهده شـد   .
از سـوی دیگـر باتوجـه به اهمیت جایگاه نان در سـبد غذایی جامعه ،تامین نان سـالم یکی دیگـر از دغدغههای
مهم شـرکت غله اسـتان مرکزی است.
در همین راستا شرکت غله مرکزی با اتخاذ برنامههایی تالش نموده فرهنگ تولید و مصرف نانهای سالم و
سبوسدار را در این استان نهادینه کند .یکی از اقدامات ،راهاندازی یک واحد آردسازی جدید برای تولید
آرد کامل است بدین منظور چند واحد نانوایی هم به صورت پایلوت در سطح شهرستان اراک مستقر شده
و صرفا به تولید نان کامل خواهند پرداخت .باتوجه به اقدامات صورت گرفته ،آرد تولیدی در استان مرکزی
مطابق با استاندارد  103بوده و نانها بر اساس آنچه در استاندارد تعریف شده ،تولید و توزیع میشوند.
امید است در سراسر کشور شاهد تالش و اتحاد متولیان صنعت آرد و نان در راستای اصالح الگوی
تولید و مصرف نان باشیم و نانهای سالم سبوسدار جایگزین نانهای مضر سفید در سفره خانوار شود.
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