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مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان:

تقاضای ما ارسال آرد به جای گندم از
گلستـان به سایـر نقاط کشـور است
حمیدرضا علیمحمدی با بیان اینکه تقاضای مسئولین استان این است که
به جای گندم ،آرد از استان گلستان خارج شود ،گفت :این انتظار به عقیده
من یک انتظار بهجا ،معقول و منطقی است .با وجود همه مشکالتی که
در خرید گندم از کشاورزان توسط کارخانهها و بخش خصوصی در استان
وجود دارد حداقل انتظار ما این است که از فرصتی که در اختیار کارخانه
ها است بتوانند بیشتر استفاده کنند .خوشبختانه در حد قابل توجهی این
اتفاق افتاده و سهمیه کارخانجات استان طی یک الی دو سال گذشته
افزایش یافته و ما نسبتاً از این وضعیت رضایت داریم.
مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان در گفتوگو با
غالت نیوز عنوان کرد :استان گلستان از یکسری ظرفیتها برخوردار است
که اگر آنها را تقسیمبندی کنیم هرکدامشان قابل توجه و مهم هستند .در
حوزه تولید ،ما در زمره استانهای یک کشور هستیم ،البته در بحث گندم
در طی سالهای گذشته رتبه دوم کشوری را کسب کردهایم اما در حوزه
دانههای روغنی از جمله کلزا ،سویا و دانه آفتابگردان طی سه سال گذشته
که خرید دانههای روغنی در دستور کار دولت قرار گرفته  ،هر سه سال رتبه
یک کشوری را در خرید دانههای روغنی کسب نموده ایم.
علیمحمدی با بیان اینکه در بحث کمیت ،استان گلستان از پتانسیل و
ظرفیت بسیار باالیی برخوردار است و باید به این موضوع مهم توجه شود،
افزود :استان گلستان مرغوبترین گندم و دانههای روغنی را به لحاظ
کیفی در سطح کشور دارد به طوری که در سنوات گذشته از گندم استان
گلستان به عنوان یک آیتم تأثیرگذار در افزایش کیفیت آرد سایر نقاط
کشور استفاده میشده است .البته کیفیت موجود گندم استان به هیچ
عنوان پاسخگوی نیاز ما نیست و انتظارات ما بیش از این مقدار است.
به عبارتی دیگر اگر استان گلستان را با  15سال گذشته مقایسه کنیم،
متأسفانه در حوزه کیفیت گندم سیر صعودی نداشتهایم که
باید به این مسأله توجه شود.
مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان ادامه
داد :البته عوامل مختلفی در افزایش کیفیت دخیل هستند.
هنگامی که در قیمتگذاری و نرخ محصوالت کشاورزی
به بحث کیفیت توجهی نمیشود ،آنچه اهمیت پیدا
میکند فاکتور کمیت است .کشاورزان به
دنبال صرفه و صالح اقتصادی کشت
ادامه مطلب

گندم  900تومانی در قالب سـامـانه به
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واریتههایی از گندم و دانههای روغنی را انتخاب می کنند که بیشترین تولید را
داشته باشد.
علیمحمدی در ادامه با تأکید بر اینکه بحث کیفیت باید حتماً در قیمتگذاری
خرید گندم تأثیرگذار باشد و این امر انگیزهای برای کشاورزان به جهت حرکت به
سمت تولید باکیفیتتر خواهد شد ،عنوان کرد :با توجه به اینکه استان گلستان در
گذشته با استان مازندران یکی بوده و استان گلستان فعلی منطق ه گندمخیز استان
مازندران سابق بوده است ،همه کارخانجات مازندران سابق در گلستان فعلی احداث
شدهاند .در مقطع تفکیک دو استان 28 ،واحد آردسازی در استان گلستان وجود
داشت و  6واحد در استان مازندران به صورت فعال بودهاند که بعدها به دلیل نیاز
استان مازندران به واحد آردسازی ،مجوزهای جدیدی صادر شد و کارخانجات زیادی
در مازندران احداث گردید .البته یکی از دالیلی که بیشتر کارخانجات در استان
گلستان احداث شدهاند به این خاطر بود که اداره کل غله مازندران سابق در گرگان
مستقر بود به همین جهت مرکز ثقل کارها ،تالش و فعالیت در حوزه گندم و آرد در
گرگان وجود داشت .البته تا سالها پس از تفکیک هم بخش عمدهای از آرد مورد
نیاز مازندران توسط استان گلستان تأمین میشد اما به تدریج کارخانجات جدید در
مازندران احداث گردید و متأسفانه روند ارسال آرد از استان گلستان به مازندران سیر
نزولی پیدا کرد و در حال حاضر به صفر رسیده است.
مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان بیان کرد :استان گلستان با
 33واحد فعال آردسازی و جمعیت یک میلیون و  800هزار نفری از سهمیه بسیار
پایینی برخوردار است .در حال حاضر سهمیه آرد یارانهای کارخانجات استان به
طور ماهیانه  15تا  16هزار تن گندم است که این مسأله برای استان گلستان با 33
واحد آردسازی فعال به عنوان یک نقص بسیار قابل توجه وجود دارد .در حوزه آرد
مخصوصاً آرد یارانهای ،کارخانجات استان گلستان از سهمیه بسیار پایینی برخوردار
هستند و سطح درآمدشان با میزان هزینههایشان اص ً
ال مطابقت ندارد .تنها آیتمی
که میتواند به کارخانجات استان کمک کند تولید آرد مصارف آزاد و صنف و صنعت
است که میتواند بخشی از تولید کارخانجات استان گلستان را افزایش دهد .ظرف
سالیان گذشته تا حدود زیادی این اتفاق افتاده و ما ممنون مدیران ارشد شرکت
بازرگانی دولتی ایران هستیم که در این زمینه به استان گلستان کمک کردند و ما از
سهمیه بیشتری برخوردار شدیم.
وی ادامه داد :در حال حاضر مصرف آرد یارانهای در سطح استان گلستان حدود
 16هزار تن و مصرف آرد آزاد  30هزار تن است .این مسأله کمک شایانی به استان
کرده که البته شامل همه کارخانجات استان نمیشود .به جهت اینکه کارخانجات
قدیمی و مستهلک نمیتوانند از این سهمیه برخوردار شوند و سهمیه دولتی اص ً
ال
پاسخگوی نیازشان نیست ولی تعداد زیادی از کارخانجات استان با بازاریابیهایی که
در سطح کشور انجام دادهاند از این سهمیه آرد آزاد برخوردار هستند و آردشان به
اقصی نقاط کشور ارسال میشود .خوشبختانه این یک ویژگی مثبت است که برای
استان گلستان ایجاد شده و درخور توجه است.
مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان در بخش دیگری از سخنانش
با اشاره به پتانسیلهای استان گلستان در بحث دانههای روغنی اظهار کرد :استان
گلستان یکی از استانهایی است که دارای بیشترین کارخانجات روغنکشی است
و فراوری روغن از دانههای روغنی در داخل استان گلستان انجام میشود .سال
گذشته و امسال کل محصوالت خریداری شده در استان گلستان را در کارخانجات
روغنکشی استان ذخیرهسازی کردیم و برنامهریزی به جهت استحصال روغن و
مصرف آن را از سال گذشته ،البته با هماهنگی شرکت بازرگانی دولتی ایران در
دستور کار قرار دادیم .البته به جهت اینکه این کار اخیرا در دستور کار دولت قرار
..........گرفته مشکالتی در این حوزه وجود داشته و هنوز هم هست اما از دو
سال گذشته خوشبختانه با هماهنگی و تبادل نظری که میان دستگاه
ها وجود دارد مشکالت روز به روز در حال کاهش است .در سال  96کل
دانههای روغنی کشور به استان گلستان هدایت شد و استحصال روغن
در استان گلستان صورت گرفت.
علیمحمدی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد :اعتقاد
من بر این است که ما باید انتظاراتمان را متناسب با
واقعیات در نظر بگیریم .درواقع مادامی که چیزی

را محدود میکنیم ،فضا را میبندیم و انحصاری میکنیم و
مانع انجام خیلی از کارها میشویم ،نباید سطح انتظارات ما در حد
ایدهآل باشد .یکی از مسائل در همین راستا دستمزد آسیابانی ذخیرهسازی
گندم و سطح درآمد کارخانجات آرد است که از چهارسال گذشته تاکنون
ثابت مانده اما هزینهها روز به روز افزایش پیدا میکند .قاعدتاً با این شرایط
نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که عملکرد بخش خصوصی در حد انتظار ما و به
شکل ایدهآل باشد .همچنین اینکه چهار سال قیمت نان ثابت میماند اما هرسال
هزینهها افزایش مییابد .متأسفانه اینها ایراداتی است که به کل سیستم وارد است
و باید اصالح شود .حداقل اینکه درآمد نانوایان و آسیابانان باید متناسب با میزان
هزینهها افزایش یابد ولی متأسفانه این اتفاق نمیافتد .ما فشارها را افزایش میدهیم
اما انتظار داریم نانوایان مطابق میل ما رفتار کنند اما از آن طرف به خواستههایشان
توجه نمیکنیم .متأسفانه بخش عمدهای از ایرادات و تخلفاتی که صورت میگیرد
در همه حوزهها به دلیل نوع تفکر حاکم و محدودیتهایی است که ایجاد کردهایم.
لذا باید نسبت به اصالح این ساختار اقدام کنیم البته دولت هم به دنبال راهکارهایی
است و قصد دارد با ثابت نگه داشتن نرخ نان و عدم تحمیل هزینههای اضافی به
مردم ،درآمد نانوایان و کارخانجات آرد را افزایش دهد .امیدواریم این اقدام دولت
صورت گیرد و در حوزه آرد و نان انگیزه ایجاد شود.
مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی در ادامه گفت :در حال حاضر حدود
اختیارات ما در حوزه آرد و نان از قبل محدودتر شده است .در حوزه مدیریت
قبلی من اقداماتی صورت گرفته که در سطح کشور منحصر به فرد است و هنوز در
هیچجای کشور انجام نشده است .ما در آن مقطع کل نانواییهای استان را مکلف
کردیم که چند آیتم را در دستور کارشان قرار دهند .به دلیل وجود اجسام خارجی
در نان ،نانوایان را موظف کردیم الزاماً قبل از خمیرگیری ،آردها را الک کنند .لذا به
این منظور دستگاه الک را جزو تکالیفشان قرار دادیم که البته تسهیالتی را هم به
این منظور به واحدهای نانوایی اختصاص دادیم.
علیمحمدی با اشاره به اهمیت و جدیت نظارت بر پروسه تولید آرد و نان گفت :در
استان گلستان تنها صنفی که درب ورودیشان از شیشه سکوریت است ،واحدهای
نانوایی هستند .کل نانواییهای استان حتی واحدهایمان در روستاها این تکلیف
برایشان مقرر شد بدین جهت که مردم آنچه را در نانواییها اتفاق میافتد نظارهگر
باشند لذا به این منظور تمام واحدهای نانوایی به شیشه سکوریت مجهز شدند .این
امر به سالمت و بهداشت نانوایی ها کمک خواهد کرد اما بخشی از کیفیت نان به
گندم و بخشی به نظارت بر روند تولید نان برمیگردد .خوشبختانه ما در استان
گلستان از نان نسبتاً باکیفیتی برخوردار هستیم .به صورت نسبی انتظارات ما برآورده
شده است باالخص با احداث واحدهای آزادپز به سطح کیفی آرد و نان اضافه شده و
با ایجاد یک فضای رقابتی نانواییها ملزم به تولید نان باکیفیت شدهاند.
مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان خاطرنشان کرد :با توجه به
سامانهای که برای خرید گندم در فصل زراعی امسال تعریف شد خوشبختانه اهتمام
جمعی را ما در استان گلستان شاهد بودیم و دستگاههای ذیربط و ناظر در این زمینه
با ما همکاری الزم را داشتند .در جلسات مشترکی که با هم داشتهایم تصمیمات
خوبی لحاظ شد و تا کنون از عملکرد خوبی برخوردار بودهایم .سامانه امسال به ما
کمک کرد که خرید گندم در استان شکل واقعی به خود بگیرد و باعث گردید دست
سوءاستفادهکنندگانکوتاهشود.
علی محمدی با اشاره به آمار خرید گندم در فصل خرید  97استان گلستان دراین
باره توضیح داد :از اول خردادماه امسال تا کنون  930هزار تن گندم از کشاورزان
خریداری شده و خرید از مراکز ملکی تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در فصل خرید  120 ،97مرکز خرید گندم برای رفـاه حال
کشاورزان در نقاط مختلف استان گلستان قرار داده شده است ،گفت :بیش از50
درصد از مطالبات گندم کاران توسط بانک کشاورزی پرداخت گردیده و مابقی در
نوبت دوم پرداخت خواهد شد.
به گفته مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان هر روزه بازرسان
گشت ویژه نظارتی از روند خرید تضمینی گندم بازدید و گزارش های مربوط به
بازرسی را به وی ارائه خواهند داد.
علی محمدی همچنین به خرید  200هزار تن انواع دانه های روغنی از کشاورزان
استان گلستان اشاره نمود و دراین باره گفت :به منظور رفاه حال کشاورزان 50
مرکز خرید در نقاط مختلف استان گلستان برقرار گردیده است .همچنین بیش از
 50درصد مطالبات پرداختی کشاورزان کلزا کار را هم پرداخت نموده ایم و مابقی
در دست اقدام است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گلستان مطرح کرد:
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تشـکیـل کمـیتـه پـایـش ارتقـاء
کیفیت گندم  ،آرد و نان در استان
محمود ربیعی با بیان اینکه زنجیره تولید نان
از گندم تا محصول نهایی باید تحت نظارت
صورت گیرد و آموزشهای الزم و کافی در این
چرخه لحاظ شود ،اظهار کرد  :ما در استان
گلستان در کنار کارگروه گندم ،آرد و نان از
یک زیرکارگروه (کمیته پایش ارتقاء کیفیت
گندم ،آرد و نان) در قالب کمیته بهداشت هم
برخورداریم که مسئولیت آن با دانشگاه علوم
پزشکی ،استاندارد ،شرکت غله و اداره تعزیرات
حکومتی است و در این راستا بازدیدهای
مرتب از رعایت استانداردهای تدوین شده در
کارخانههای آرد استان و واحدهای خبازی
صورت میگیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع
استانداری گلستان در گفتوگو با غالت نیوز
با بیان اینکه بخشی از ارتقاء کیفیت نان به
مصرفکنندگان نهایی (مردم) برمیگردد که
بتوانند با انتخابشان نانوا را به افزایش کیفیت
تشویق کنند ،به اقدامات کارگروه در راستای
ارتقاء کیفیت نان استان اشاره نمود و اظهار
کرد :یکی از اقدامات ما ،کمک به زیرکارگروه
برای برخورد با کارخانههای متخلف بوده است.
کارگروه امسال به کارخانههایی که با کسری
مواجه بودهاند ،اجازه خرید گندم نداده است.
ربیعی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت
گرفته از سوی کارگروه در راستای آموزش
خبازان ،افزایش تعداد نانواییها در سطح
استان و دسترسی آسان مردم به نان ،کنترل
و مقابله با احداث واحدهای نانوایی بدون
مجوز و همچنین جلوگیری از خامفروشی در
واحدهای نانوایی (عرضه آرد خارج از شبکه)

به جهت ارتقاء وضعیت کیفی نان در سطح
استان ،افزود :مردم در روستاهای استان با
تنور ،نان محلی میپزند که این امر بسیار مورد
استقبال مشتریان و گردشگران واقع شده
است لذا به منظور کمک برای ایجاد اشتغال و
دسترسی مردم به نانهای محلی در کارگروه،
این تصمیم اتخاذ شد که آرد آزاد در اختیار
روستاییان برای تولید نان محلی قرار گیرد.
وی ادامه داد :در چند سال اخیر تأکید ما به
کارخانههای آرد استان این بوده که در کارخانه
دوربین مداربسته نصب کنند تا چرخه ورود
گندم به کارخانه و تولید آرد ،کام ً
ال رصد و
کنترل شود که البته در حال حاضر این امر در
کارخانههای آرد استان اتفاق میافتد.
ربیعی به ایجاد سیلوهای جدید در استان
گلستان اشاره کرد و گفت :در یک سال گذشته
به ظرفیت ذخیرهسازی آرد در استان اضافه
شده است .ضمن اینکه احداث سه سیلوی
استاندارد دیگر هم در دستور کار قرار دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع
استانداری در پاسخ به این سؤال که کارگروه
گندم ،آرد و نان چه اقداماتی در جهت
سبوسدار کردن نان استان گلستان انجام
داده است ،ابراز کرد :این مسأله در کارگروه
و زیرمجموعه کارگروه تحت نظارت دانشگاه
علوم پزشکی مطرح شد و قرار بر این گردید
که به برخی از واحدهای نانوایی مجوز تولید
نان سبوسدار اعطار شود .در کارگروه گندم،
آرد و نان استان ،اصل بر این است که آرد
مصرفی در واحدهای نانوایی متناسب با نوع
نان تولیدی باشد.
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معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان
گلستان مطرح کرد:

معرفی ارقام جدید بذر
کیفی در استان گلستان
محمدرضا عباسی با بیان اینکه در فصل زراعی امسال بالغ بر  10هزار
تن بذر با ارقام جدید در استان گلستان جایگزین شد ،خاطرنشان
کرد :خوشبختانه امسال توانستیم با تدارکها و پیشبینیهایی که
داشتیم ،ارقام کیفی دارای پروتئین باال در سطح استان کشت و
تولید کنیم .در این راستا  45درصد بذر ارقام آبی و  30درصد بذر
دیم جایگزین شد .قطعاً برای سال آینده تولید ارقامی از گندم را که
کیفیت آرد خبازی آن پایین است ،به کمتر از  10درصد خواهیم
رساند و در دو سال آینده تولید ارقام با کیفیت پایین در استان به
صفر خواهد رسید.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان در گفتوگو با
غالت نیوز تصریح کرد :تا کنون حدود  913هزار تن گندم در فصل
زراعی جاری در استان گلستان خریداری شده و هنوز برداشت تقریباً
نیم درصد از گندمها در ارتفاعات کوهستانی استان باقی مانده است.
البته کشاورزان ما به خصوص در ارتفاعات استان به دلیل آنکه امکان
جابهجایی و حمل گندم به سرعت برایشان میسر نیست ،معموالً
گندمها را در فضاهای انباری نگهداری میکنند و به مرور تحویل
سیلوها میدهند.
عباسی در ادامه با اشاره به افزایش  4الی  5درصدی بهبود عملکرد
استان در خرید گندم در فصل زراعی سال  97گفت :در واقع کیفیت
گندم به عوامل متعددی از جمله رقم گندم ،تغذیه ،مدیریت مزرعه
و نوع اقلیم بستگی دارد .البته ما تولید برخی از اقالم را در استان

گلستان محدود کردیم .با توجه به آزمایشهای کیفی که از طرف
شرکت غله و مؤسسه تحقیقات استان گلستان به عمل آمد ،برخی از
ارقام بذر ،کیفیت پایینی داشتند .در واقع ما میزان تولید دو رقم از
بذرهایمان را در طی دو سال اخیر به زیر  20درصد رساندیم و ارقام
جدید را با همان پتانسیل ،تولید و البته کیفیت باالتر را جایگزین
کردیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت آموزش
کشاورزان استان گلستان اظهار کرد :ما نیازهای آموزشی را هرساله
به شهرستانها ابالغ میکنیم سپس از سوی شهرستانها به مراکز
خدمات و از سوی مراکز خدمات به کارشناسان پهنه انتقال داده
خواهد شد .آموزشها به شیوههای مختلفی انجام میگیرد ،به صورت
چهره به چهره که بر مبنای آن کارشناس با کشاورز به صورت رو در رو
صحبت میکند ،آموزشهای گروهی در کالس و کارگاههای آموزشی،
پیامهای ترویجی به صورت پیامک و یا زیرنویسهای تلویزیون.
همچنین هر هفته در مدت زمانی  15دقیقهای متناسب با تاریخ
کشت و نوع محصول ،برنامههای آموزشی تدارک دیده شده و
کارشناسان در مزارع کشاورزی با همکاری صدا و سیما مسائل علمی
را ارائه میدهند.
عباسی گفت :در مجموع استان گلستان از تولید تقریبی یک میلیون
و  300تن گندم برخوردار است و گندمها کیفیت باال و استاندارد را
دارا هستند.

معاون بازرسی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان گلستان:

گلستان آماده عرضه کیفی ترین
آرد بـه سـراسـرکشور است
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ضوابط بهداشتی و عدم درج قیمت است.
اصغری تصریح کرد :در حوزه نظارتی
سازمان بر واحدهای آزادپز ،با توجه به
اینکه تعیین نرخ این واحدها مطابق با
آنالیزی است که خودشان انجام میدهند،
امکان افزایش نرخ سالیانه برایشان میسر
است و اینکه در خرید آرد از کارخانه
دلخواهشان حق انتخاب دارند .عمدتاً این
واحدها برای تولید نان کیفی باید در شرایط
رقابتی با واحدهای دولتیپز قرار گیرند اما
شرایط نابرابری که در حال حاضر حاکم
است ،عرصه رقابت را از نانوایان گرفته و
بسیاری از واحدها به دلیل اینکه از توان
مالی کمتری برخوردارند ،تبحر کمتری
دارند و یا در منطقهای که مستقر هستند
بازار چندانی وجود ندارد ،عمدتاً در بازار
رقابتی کم میآورند.
معاون بازرسی سازمان صنعت  ،معدن و
تجارت استان گلستان گفت  :اعتقاد ما بر
این است که در حوزه صنعت نان باید رقابت
ایجاد شود و به این منظور ،توسعه واحدهای
آزادپز در دستور کار سازمان قرار دارد و
وزارت صنعت ،معدن و تجارت این امر را به
ما تکلیف کرده است  .البته به واسطه توسعه
واحدهای نانوایی در سطح استان گلستان و
عدم افزایش نرخ نان در بخش دولتی ،برخی
از نانوایان یارانهای احساس فشار و گله دارند
که این موضوع در کارگروه گندم ،آرد و نان
استان مطرح شده و قرار است فرصتهایی
برای واحدهای یارانهای و آزادپز فراهم شود
البته با این شرط که اشتغال استان دچار
صدمه نشود و نیز مردم از قبال این رقابتی
که حاکم است ،دسترسی بیشتری به نان
باکیفیت داشته باشند.

No.2

علیاصغر اصغری بیان کرد :سیاست و
چشمانداز سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان گلستان این است که گندم تبدیل
به آرد سپس از استان خارج شود اما از
آنجایی که یک استان از  33استان کشور
هستیم ،نمیتوانیم خیلی از خواستههایمان
را تحمیل کنیم .بنابراین سعی ما بر این
است که به واسطه برخورداری گندم و آرد
استان از کیفیت بسیار باال ،آرد را به سایر
استانها صادر نماییم .البته به اطالع همه
استانها و شرکت بازرگانی دولتی ایران
میرسانیم که استان گلستان این آمادگی را
دارد که بهترین آرد را با رعایت استانداردها
و ضوابط کیفی دانشگاه علوم پزشکی ،چه
در بخش دولتی و چه در بخش آزاد ،تأمین
و با مناسبترین قیمت در هر جای کشور
تحویل دهد.
معاون بازرسی سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان گلستان در گفتوگو با غالت
نیوز گفت :استان گلستان بیش از 33
کارخانه آردسازی فعال دارد و بر اساس
اظهارات مصرفکنندگان خارج از استان،
کیفیت آرد استان گلستان ،چه در حوزه
صنعتی و چه در حوزه صنفی ،زبانزد خاص
و عام است.
بنابر آمارهای ارائه شده ،استان گلستان
امسال دومین استان تولیدکننده گندم به
لحاظ کمی بوده است .سعی ما بر این است
که ارزش افزوده این گندم را در استان ایجاد
کنیم و گندم به صورت خام از استان خارج
نشود  .این امر ،هم خواسته ماست و هم
تقاضای کارخانهها و مدیران استان .در واقع
سیاست و چشمانداز سازمان صنعت  ،معدن
و تجارت استان گلستان این است که گندم
تبدیل به آرد سپس از استان خارج شود اما
از آنجایی که یک استان از  33استان کشور
هستیم ،نمیتوانیم خیلی از خواستههایمان
را تحمیل کنیم .بنابراین سعی ما بر این
است که به واسطه برخورداری گندم و آرد
استان از کیفیت بسیار باال ،آردمان را به
سایر استانها صادر نماییم.
اصغری ادامه داد :در حوزه گندم 900
تومانی به واسطه اینکه دولت این گندم را

با قیمتی بیشتر از  900تومان از کشاورز
خریداری میکند و با لحاظ هزینههای
تبعی که برایش تمام میشود ،گندم را با
نرخ  900تومان در اختیار صنعت آرد قرار
میدهد .در واقع به نوعی یارانه پنهان در
این محصول وجود دارد که البته این
اقدام دولت به واسطه حمایت از بخش
صنعت ،تولید و اشتغال است .اما سعی
ما بر این است که گندم  900تومانی را
بر اساس ضوابط ابالغی از سوی شرکت
بازرگانی دولتی و سازمان حمایت ،مطابق با
آیتمهای ظرفیت عملی کارخانه به میزانی
که میتواند در سطح ملی بازاریابی کند و
کشش مالی کارخانه ،رعایت استانداردها و
رضایتمندی مشتری ،به کارخانههای آرد
استان اختصاص دهیم.
معاون بازرسی سازمان صنعت  ،معدن و
تجارت استان گلستان در ادامه بیان کرد:
سعی سازمان بر این است که کارخانههای
استان در استحصال آرد به فاکتور کیفیت
دقت بیشتری کنند و به جهت دقت در
کیفیت بتوانند بازار خودشان را توسعه
دهند.
وی در ادامه با اشاره به شیوه نظارتی
سازمان صنعت ،معدن و تجارت در بخش
نانواییهای دولتی و آزادپز گفت :در کنار
گشتهای مشترک سازمان با ارگانهای
ذیربط و دستگاههای متولی ،بازرسان
ما معیار وزن چانه ،قیمت نان و برخی از
ضوابطی را که برای سازمان حائز اهمیت
است ،مورد بررسی و پیگیری قرار خواهند
داد .بررسیهای ما نشان میدهد با توجه
به اینکه از سال  93تا کنون قیمت نان در
واحدهای یارانهای تغییری نکرده ،نانوایان
تحت فشار مضاعف هستند .البته ما ثابت
ماندن نرخ نان در مدت چهار سال و افزایش
هزینههای تبعی را در طی این مدت ،یک
آسیب میدانیم .متأسفانه برخی از واحدها
به جهت اینکه نمیتوانند هزینههایشان را با
درآمدهایشان جبران کنند ،ناگزیر اقدام به
برخی تخلفات خواهند کرد که عمدتاً این
تخلفات کمفروشی (سبکی وزن چانه) و در
ردههای بعدی گرانفروشی ،عدم رعایت

معاون سازمان غذا و داروی استان گلستان:

نظارت های ویژه و مستمری بر تولید آرد گلستان داریم
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دکتر محمد صلبی با اشاره به اینکه  80درصد
از کارخانجات آرد استان گلستان  ،محصول
کام ً
ال استاندارد تولید میکنند که مورد تأیید
سازمان غذا و دارو است  ،خاطرنشان کرد :
نظارت بر پروسه تولید آرد در استان گلستان
یکی از اولویتهای کاری مشترک دانشگاه
علوم پزشکی گلستان و شرکت غله و خدمات
بازرگانی استان است .
دولت میلیاردها تومان به صنعت آردسازی
کشور یارانه میدهد تا مردم به نانی سالم
و باکیفیت دست یابند .ضعف نظارت نباید
باعث شود که این یارانه به جای مردم به
متخلفان برسد  .سازمان غذا و دارو امسال
پروسه تحویل گندم تا تولید نان را با جدیت
در دستور کار خود قرار داده و در نظر دارد
در آینده این پروسه را کام ً
ال استاندارد نماید
که البته تحقق این امر همکاری همه جانبه
دستگا ه های مرتبط را میطلبد .
معاون سازمان غذا و داروی استان گلستان
در گفت وگو با غالت نیوز بیان کرد  :در

خصوص مراکز ذخیره سازی گندم در استان
گلستان با توجه به اینکه سرمایهگذاریهای
بسیاری صورت گرفته است امسال نسبت به
سنوات گذشته بیشترین حوزه توجه ما در
این امر متمرکز بوده به طوری که تقریباً تمام
سیلوهای ذخیره سازی را بازدید و بررسی
نمـودهایـم  .در حـال حاضــر  90درصــد از
سیلوهای ذخیره سازی گندم از سازمان غذا
و دارو مجوز دریافت کردهاند  .این وضعیت
در سالیان قبل اینگونه نبود و ما خوشبختانه
در حال حاضر همکاری خوبی با شرکت غله ،
سازمان استاندارد و استانداری گلستان داریم .
وی افزود  :در نظارت بر کارخانهها و نحوه
اعطای سهمیه به واحدهای تولیدی آرد
استان  ،شرکت غله و سازمان صنعت  ،معدن
و تجارت همکاری بسیار خوبی با ما داشتند
به طوری که هر کارخانهای که طبق اعالم
سازمان غذا و دارو شرایط اعطای سهمیه
را نداشت  ،از سوی دستگاههای ذیربط از
لیست سهمیهها حذف میگردد .

صلبی ادامه داد  :خوشبختانه در استان
گلستان همکاری خوبی میان دستگاهها
وجود دارد و قطعاً با توجه به این همکاریها
در سالهای آینده  ،کمترین میزان مشکل را
در گلستان خواهیم داشت .
وی افزود  :انتظار ما این است که در
سـال آینـده تعـداد کارخـانههایی که آرد
غیرمنطبق با دستـورات مـا تولیـد میکنند ،
در سطح استـان بـه حـداقـل برسد .در این
راستـا تفاه م نامهای با مرکز بهداشت استان
امضا شده است که در سطح عرضه فعالتر
باشند  ،نمونهبرداری در سطح عرضه را بیشتر
کنند و به این منظور آرد مصرفی در نانواییها
حتماً باید بررسی گردد و در صورتی که با
عدم انطباق آرد در واحدهای نانوایی مواجه
شویم  ،تولیدکنندگان را به مرکز رسیدگی به
تخلفات ارجاع خواهیم داد  .با اهتمام ویژه ای
پیگیر هستیم که آرد منطبق با نوع هر نان در
واحدهای نانوایی توزیع شود.
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معاون ارزیابی و انطباق سازمان استاندارد استان گلستان:

نان تولیدی در گلستان از کیفیت مطلوبی برخوردار است
داوود مــزیــدی اظـهـار کـرد  :در کـارگــروه
استانداردسازی و ارتقاء کیفیت کاال و خدمات
که به ریاست معاونت هماهنگی امور استانداری
استان گلستان برگزار میشود  ،یکی از موارد
مطرح شده از سوی ما در طی این سالها ،
تناسب آرد و نان در واحدهای نانوایی بوده که
خوشبختانه در حال حاضر این امر در عمده
واحدهای استان رعایت میشود.
معاون ارزیابی و انطباق سازمان استاندارد
استان گلستان در گفت وگو با غالت نیوز بیان
کرد :سازمان استاندارد در سال  94و  95به
حوزه نانوایی ورود کرد و سنجش و کنترل
ترازوی نانوایی ها را به منظور عدم کمفروشی
در واحدهای نانوایی در دستور کار قرار داد .
در کنار این مسأله  ،تناسب آرد عرضه شده و
کیفیت و نوع نان از نظر سازمان استاندارد بسیار
حائز اهمیت است اگرچه این سازمان دستگاه
متولی این امر نیست اما بر اساس ماده  4قانون

سازمان ملی استاندارد  ،به این بخش ورود
کردیم  .در واحدهای نانوایی بربری که عمده
مصرف استان از این نوع نان است  ،تناسب آرد
و نان به خوبی رعایت میشد اما در نانواییهای
دیگر این تناسب وجود نداشت  ،آماری را
جمعآوری و در جلسات کمیسیونهای مربوطه
استان مطرح و به دستگاههای متولی جهت
بررسی این موضوع گزارش ارائه دادیم .
مزیدی در ادامه با بیان اینکه استان گلستان
تعداد  33کارخانه آردسازی فعال دارد که
تمامی آنها از سازمان استاندارد پروانه استاندارد
اخذ نمودهاند  ،اظهار کرد  :اخذ پروانه استاندارد
اجباری برای تولید سبوس خوراک دام  ،الزامی
است و با توجه به اینکه این تقاضا در سطح
استان از سوی کارخانهها وجود داشت ،تعداد 27
واحد آردسازی استان توانستند پروانه استاندارد
اجباری را به جهت تولید سبوس خوراک دام
از ما دریافت کنند  .همچنین بعضاً تعدادی
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از واحدها در سطح استان متقاضی دریافت
پروانه استاندارد تشویقی برای تولید سبوس
انسانی بودهاند که البته طی یک دوره زمانی
 ،پیگیریهایی از سوی کارخانههای آرد استان
در خصوص این مسأله صورت گرفت اما متوقف
گردید و در صورت تمایل و اقدام کارخانههای
آرد استان برای اخذ پروانه استاندارد تشویقی
به جهت تولید سبوس انسانی  ،سازمان حتماً از
این مسأله استقبال خواهد کرد.
معاون ارزیابی و انطباق سازمان استاندارد استان
گلستان در پایان خاطرنشان کرد  :طرح آزمون
بالنکیت را در نانواییهای استان اجرایی کردیم
که خوشبختانه نتیجه مصرف این افزودنی در
واحدهای نانوایی منفی بود و نان تولیدی در
سطح ناوایی های استان گلستان از شرایط
مناسبی برخوردار بوده است .
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رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی سازمان غذا و داروی استان گلستان:

جهاد سیلوسازی در استان گلستان رقم خورد/
مصرف سبوس بهداشتی در نانوایی های استان
کشاورزیان با بیان اینکه سال گذشته و
امسال سازمان غذا و دارو  25مرکز سیلو را در
استان شناسایی و به آنها پروانه بهرهبرداری
داد ،گفت :با توجه به حجم خرید گندم در
گلستان ،استان در گذشته تا به این اندازه از
سیلو و محل ذخیرهسازی مناسب برخوردار
نبود .به هرحال با سیاستهایی که اتخاذ
شد ،جهاد سیلوسازی در استان گلستان
رقم خورد و سیلوی عمودی بتنی و فلزی در
سطح استان احداث گردید .خوشبختانه در
حال حاضر بسیاری از کانونهای تولید گندم
در استان از سیلوهای ذخیرهسازی استاندارد
با مجوز و پروانه بهداشتی برخوردار هستند.
رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی سازمان
غذا و داروی استان گلستان در گفتوگو
با غالت نیوز خاطرنشان کرد :در سالهای
اخیر ،سازمان غذا و داروی استان به جهت
تولید آرد سنگک به کارخانههای استان

مجوزی اعطا کرده که بر اساس آن نانوایان
سنگکپز الزاماً باید از آرد ویژه این نوع نان
استفاده کنند.
وی ادامه داد :تا یک سال گذشته سبوسی
که در واحدهای نانوایی سنگکی استان
گلستان مورد استفاده قرار میگرفت ،سبوس
بهداشتی و مناسب مصرف انسانی نبود.
جلسات متعدد با دستگاههای متولی برگزار
شد و استانداردهای تدوین شده مد نظر قرار
گرفت و ما توانستیم مجوز سبوس زیر چانه
را به واحدهای نانوایی استان اعطا کنیم.
کشاورزیان افزود :با اقدامات به عمل آمده ،از
اضافه نمودن سبوس به صورت جداگانه در
واحدهای نانوایی استان که در گذشته شاهد
این مسأله بودیم جلوگیری شد و در حال
حاضر آرد ویژه نان سنگک ( 7تا  12درصد
سبوسگیری شده) در خبازیهای استان
مورد استفاده قرار میگیرد.

8

رئیس اداره ذخیرهسازی شرکت غله و خدمات بازرگانی شهرستان گرگان:

گندم گلستان از طریق حمل ریلی
به اقصی نقاط کشور ارسال میشود

احسان حسینزاده جرجانی با اشاره به اینکه برخورداری سیلوی ملکی گرگان از ویژگی
حمل ریلی  ،این سیلو را از سایر سیلوهای ذخیره سازی استان گلستان متمایز کرده
است  ،خاطرنشان کرد  :گندم گلستان به واسطه اجرای حمل ریلی از سیلوی گرگان که
با نظارت های دقیق از حیث کیفی و کمی صورت می پذیرد همزمان برای اقصی نقاط
کشور صادر می شود .
رئیس اداره ذخیره سازی شرکت غله و خدمات بازرگانی گرگان در گفت وگو با غالت
نیوز اظهار کرد  :سیلوی دولتی گرگان یک سیلوی بتنی عمودی است که  16هزار تن
ظرفیت دارد و نزدیک به 15هزار تن از این ظرفیت قابل استفاده است .
سیلوی بتنی گرگان با قدمتی فراتر از نیم قرن شامل  32کندوی  500تنی است که تمامی
تجهیزات و ماشین آالت مرتبط به کار رفته در سازه آن از کیفی ترین آلیاژهای ممکن
در آن زمان ساخته که با توجه به گذشت بیش از  50سال همچنان یکی از مهمترین و
استراتژیک ترین مراکز ذخیره سازی ملکی در استان گلستان قلمداد می شود .
حسینزاده جرجانی با بیان اینکه در سال  270 ،96هزار تن عملیات ذخیرهسازی و
انتقال گندم از طریق حمل ریلی و جاده ای در سیلوی دولتی گرگان انجام گرفته است
خاطرنشان کرد  :ایجاد چنین ظرفیتی در طی سالیان اخیر بیسابقه بوده و امیدواریم با
اتخاذ و ابالغ سیاست های سازنده بلند مدت از سوی متولیان امر در راستای بهره مندی
از ظرفیت حداکثری ذخیره سازی مراکز ذخیره سازی بخش دولتی شاهد پیشرفت توان
این مرکز باشیم .
وی افزود :توانمندی حمل ریلی از سیلوی دولتی گرگان در بازه زمانی  15ساله به دالیل
متعدد متوقف شده بود که با پیگری های صورت گرفته از سوی مدیران محترم از اوایل
سال  94مجددا راه اندازی و با تمامی توان و پتانسیل در حال اجرا است .
رئیس اداره ذخیرهسازی غله و خدمات بازرگانی شهرستان گرگان در پایان با تأکید
برکیفیت گندم گلستان و ارسال آن به اقصی نقاط کشور یادآور شد  :به استانهایی
همچون یزد  ،هرمزگان  ،مرکزی  ،سیستان و بلوچستان  ،البرز  ،اصفهان  ،تهران و
سمنان از ابتدای سال جاری از طریق حمل ریلی  ،گندم صادر شده است .

9

نـشـریـه الکتـرونیکـی
گـنــدم  ،آرد و نــان
شماره دوم تیر ماه 1397
 16صفحه
No.2
Jun/Jul 2018
www.ghalatnews.ir

رئیـس اتحـادیـه نـانـوایـان استـان گلستـان:

احداث کارخانه آرد به همت
شرکت تعاونی نانوایان استان
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مقیمی گفت :در نظر داریم یک کارخانه آرد در کنار شرکت
تعاونی نانوایان استان گلستان احداث کنیم تا نانوایان ذینفع
و سهامداران کارخانه باشند .سود حاصل از کارخانه به جیب
خبازان خواهد رفت.
رئیس اتحادیه خبازان استان گلستان در گفتوگو با غالت
نیوز بیان کرد :در حال حاضر شهرستان گرگان در مجموع
از  2هزار و  350واحد نانوایی برخوردار است که از این
تعداد  330واحد به شهرستان گرگان و حومه اختصاص
دارند .در شهرستان گرگان به طور تقریبی از  81واحد آزادپز
برخورداریم.
وی ادامه داد :متأسفانه به دلیل اینکه در دولتهای قبل
برای صدور پروانه کسب نانوایی محدودیتی قائل نمیشدند،
در حال حاضر واحدهای بی حد و حساب در سطح استان
فعالیت دارند و با این اوصاف تا  10سال آینده هم نیازی به
صدور مجوز جدید و احداث نانوایی در استان گلستان نخواهد
بود.
با توجه به آسیبهایی که نانوایان در پی صدور بیرویه
جوازهای کسب برای احداث نانوایی دیدهاند ،اتحادیه با صدور

پروانه کسب جدید مخالف است.
مدیرعامل شرکت تعاونی استان گلستان با بیان این پیشنهاد
که نانواییهای مازاد در سطح استان گلستان به شهرهای
جدیدالتأسیس یا مناطق نیازمند انتقال داده شوند ،ابراز کرد:
متأسفانه در این شرایط آشفته ،عدم امنیت شغلی گریبانگیر
نانوایان شده و نانوایان دیگر از ادامه فعالیت در این حرفه
دلسرد شدهاند.
مقیمی در ادامه با بیان اینکه اتحادیه بعد از اعالم نرخ نان از
سوی دولت ،برنامههایی در راستای آموزش نانوایان و بهسازی
و نوسازی واحدهای نانوایی استان اجرایی خواهد کرد ،گفت:
در چند سال گذشته کالسهای آموزشی ویژه نانوایان در
استان گلستان برگزار گردید که بالغ بر  80درصد از نانوایان
استان در این دورهها شرکت نمودند و گواهینامه پس از پایان
دوره برای خبازان شرکتکننده صادر گردید .ما برگزاری
دوره آموزشی ویژه نانوایان را مجدد در دستور کارمان داریم
ضمن اینکه شرکت تعاونی مکانی را به منظور برگزاری کالس
آموزشی در اختیار دارد اما متأسفانه در شرایط فعلی نانوایان
رغبتی به شرکت در کالسهای آموزشی ندارند.
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آسیـابـانـانـی
کـه نسل بـه نسل
خوش درخشیده اند

در صنعت آسیابانی کسانی را داریم که نسل به نسل حرفه آسیابانی را به
آیندگان خود انتقال دادهاند و در این صنعت بسیار خوش درخشیدهاند .شرکت
تولیدی آرد زاهدی یکی از همین کارخانههای آردسازی در استان گلستان
است .از زمان تفکیک استان گلستان از مازندران ،این شرکت با سهمیه 500
تن در روز آغاز به کار کرد .در حال حاضر ظرفیت تولید کارخانه به  1500تن
در روز رسیده است .جعفر زاهدی ،مدیرعامل شرکت تولیدی آرد زاهدی و مدیر
پیشکسوت و با تجربه در صنعت آردسازی ،در گفتوگو با غالت نیوز با بیان
اینکه هدف مجموعه ما بیش از هرچیز تولید و ارائه آرد باکیفیت به مشتریان
است ،اظهار کرد :در سالهای قبل ،پنبه و گندم استان گلستان زبانزد تمام نقاط
کشور بوده است اما متاسفانه به دلیل سوء مدیریتها ،به مرور زمان تولید پنبه
در این استان رو به نابودی رفت و در حال حاضر فقط محصول گندم برایمان
باقی مانده است .متاسفانه در چند سال اخیر هم شاهد نابودی گندمهای استان
در منطقهای که کارخانه احداث گردیده ،هستیم.
هدررفت گندم در استان گلستان مشکالت زیادی ایجاد خواهد کرد .چه بسا
اینکه در حال حاضر هم با مشکالتی در حوزه گندم دست و پنجه نرم میکنیم.
زاهدی افزود :از سال  ،96دولت گندم  900تومانی را در اختیار کارخانههای آرد
قرار داد و یک فضای رقابتی برای کارخانههای آرد به ارمغان آورد این حرکت
دولت اقدام خوبی برای کارخانههای آرد استان گلستان بود چرا که منجر به
افزایش تولید  25الی  30هزار تن تولید کارخانههای استان گردید .تخصیص
گندم  900تومانی ،کارخانههای استان گلستان را مجدد شکوفا کرد .اگرچه،
کارخانههای آرد برای تامین گندم  900تومانی از دولت ،مشکل نقدینگی دارند.
مدیرعامل شرکت تولیدی آرد زاهدی با اشاره به مدیریت بسیار صحیح شرکت
غله و خدمات بازرگانی استان گلستان در خرید تضمینی گندم و تعامل خوب
این شرکت با کارخانههای آرد استان ادامه داد :در مدت  5الی  6سال گذشته،
شرکت تولیدی آرد زاهدی در بازار صادراتی حضور داشت و آرد این شرکت در
بازار کشور افغانستان به خوبی جا افتاده بود اما متاسفانه مسائلی پیش آمد که
بازار را از دست دادیم .در حال حاضر شرایط ورود ایران به بازار جهانی عراق با
توجه به شرایطی که این کشور دارد ،فراهم است اما متاسفانه نوسانات نرخ ارز
صادرات را برای واحدهای تولیدی آرد عمال غیرمنطقی کرده است.
وی افزود :عراق بزرگترین واردکننده آرد است و به آرد ایران نیاز دارد اگر در
کشور ما مدیریت صحیحی لحاظ شود ،شرکتهای تولیدی آرد به راحتی با
برنامهریزی خوب دولت میتوانند در بازار صادراتی حضور پررنگی ب ه هم رسانند.
اما متاسفانه درحال حاضر نبود مدیریت درست در این حوزه منجر به این
گردیده که آرد ایران در بازار جهانی عراق جایگاه چندانی نداشته باشد.
درحال حاضر ،کشور ترکیه بازار عراق را قبضه کرده و این مسأله به دلیل
حمایتهایی است که کشور ترکیه از صادرکنندگان خود انجام میدهد.
این مدیر پیشکسوت و باتجربه در ادامه تصریح کرد :پدر من در گذشته  4الی
 5کارخانه آردسازی داشت و همزمان با پیروزی انقالب اسالمی و آغاز جنگ
تحمیلی تصمیم گرفت همه واحدها را تبدیل به یک کارخانه آردسازی کند.
سرمایهای که در آن برهه زمانی پدرم صرف کرد ،بسیار سنگین بود و برای
تاسیس این کارخانه زحمات زیادی کشید و سختیهای زیادی را پشت سر
گذاشت.
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زاهدی ادامه داد :متاسفانه در حال حاضر مجوز احداث کارخانه آردسازی را به
کسانی میدهند که اصال تخصصی در این حرفه ندارند .قدمت یک کارخانه
آردسازی در کشورهای اروپایی به بیش از یک قرن میرسد و این نشاندهنده
این است که تکنولوژی آردسازی وراثتی است و کارخانه ،خانوادگی اداره
میشود .پدرم برای تاسیس شرکت تولیدی آرد زاهدی بسیار برنامهریزی شده
عمل کرد و جزء به جزء تاسیسات کارخانه بر اساس قراردادی که آن زمان پدرم
با کارشناسان آلمانی داشت مهندسی شده است .در واقع اولین قرارداد پدرم با
آلمان برای احداث این کارخانه ،این بود که من برای تحصیل در رشته مرتبط با
آردسازی به کشور آلمان بروم .خوشبختانه من از تاسیس ماشینآالت کارخانه
و صفر تا صد تولید در آلمان حضور داشتم.
وی در ادامه با بیان اینکه مدیر یک کارخانه آردسازی باید به صنعت آسیابانی
کامال اشراف داشته باشد ،گفت 4 :سال قبل از اینکه قانون احداث آزمایشگاه و
الزامی شدن حضور مسئولین فنی در کارخانههای آردسازی تصویب شود ،ما
اولین آزمایشگاه را در شرکت تولیدی آرد زاهدی احداث نمودیم.
زاهدی با اشاره به فاکتورهای تاثیرگذار در تحقق کیفیت آرد بیان کرد:
برخورداری از تکنولوژی خوب ،بهکارگیری نیروی انسانی مجرب و تحصیلکرده
و در اختیار داشتن ماده اولیه مرغوب (گندم) در کنار یکدیگر منجر به افزایش
کیفیت آرد خواهد شد.
مدیرعامل شرکت تولیدی آرد زاهدی خاطرنشان کرد :انتظار ما این است که
دولت از کسانی که در این صنعت دلسوزانه زحمت میکشند ،حمایت کند و
آردسازان واقعی را از غیرواقعی تشخیص دهد .متاسفانه در حال حاضر  70الی
 80درصد کسانی که به اصطالح آسیابان هستند ،تخصص این حرفه را ندارند
و برای بقای این صنعت در کشور دل نمیسوزانند.
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کارخانه آرد کالله در سال  1362پروانه ساخت
اخذ نموده و در سال  1367به بهرهبرداری رسیده
است .ظرفیت تولید این کارخانه در ابتدا  100تن
در روز بوده اما در سال  93این میزان ظرفیت
به  150تن در روز ارتقاء یافته است .یکی از
کارخانجاتی که در استان گلستان به صورت سه
شیفت فعالیت میکند و درخواست محصوالت
به مراتب بیشتر از میزان تولیدش است ،شرکت
تولیدی آرد کالله است.
مهدی محمدی ،رئیس هیأت مدیره شرکت
تولیدی آرد کالله ضمن بیان مطلب فوق در
گفتوگو با غالت نیوز عنوان کرد :درصدد توسعه
ظرفیت کارخانه هستیم و تا یک ماه آینده در
این راستا اقدام خواهیم نمود ،البته بدین منظور
ماشینآالت مورد نیاز را تهیه کردهایم اما متأسفانه
با توجه به شرایط افزایش ب ه یکباره نرخ ارز هنوز
موفق به واردات بخشی از ماشینآالت نشدیم.
محمدی در پاسخ به این پرسش که رمز موفقیت
این کارخانه در تولید آرد باکیفیت چیست ،عنوان
کرد :دلیل کیفیت مرغوب آرد ما در درجه اول به
برخورداری این منطقه از گندم مرغوب برمیگردد.
سپس تجهیزات و تکنولوژی خوب ،درست کار
کردن و ثابت و یکنواخت نگه داشتن کیفیت در
ردههای بعدی قرار میگیرد.
همیشه تالش کردیم بتوانیم محصولمان را با یک
شرایط ایدهآل به دست مصرفکننده برسانیم و
رضایت مشتری را جلب کنیم.
رئیس هیأت مدیره شرکت تولیدی آرد کالله با
بیان اینکه آزمایشگاه بسیار فعال کارخانه برای
ارتقاء کیفیت آرد به ما کمک های شایانی کرده
است ،تصریح کرد :داشتن مسئول فنی بسیار
مجرب قطعاً در افزایش کیفیت آرد بسیار مؤثر
است و من فکر میکنم در میان کارخانجات
آرد کشور داشتن مسئول فنی با سابقه  25ساله
بسیار کم و انگشتشمار باشد .ضمن اینکه حضور
فیزیکی هیأت مدیره در تمام طول مدت تولید به
افزایش کیفیت آرد کمک خواهد کرد.
محمدی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد:
ما در کارخانه آرد کالله حدود  70درصد از توان
تولیدمان را به بخش آزاد اختصاص دادهایم و آرد
ما به سراسر ایران ارسال میشود ،بیشترین میزان

آرد آزاد کارخانه به استانهای خراسان رضوی،
خراسـان جنوبی ،خراسـان شمـالی ،سیستـان
و بلوچستـان ،استـان فـارس ،خوزستـان،
چهارمحال و بختیـاری ،هرمزگان و آذربایجـان
شرقی ارسال میشود.
وی در ادامه درباره عدم حضورش دربازارهای
صادراتی گفت :تا کنون به عرصه صادرات آرد
ورود نکردهایم البته در گذشته فعالیتی در کارخانه
تولیدی ماکارونی داشتیم که توجیه صادرات در آن
حوزه برایمان بیشتر بود .لذا تمام هم و غم و توان
تولیدمان را صرف صادرات کردیم اما زمانی که به
یکباره صادرات دچار مشکل شد متأسفانه ما بازار
داخلی را هم از دست داده بودیم و دیگر امکان
جذب بازار داخلی برایمان میسر نشد.
در واقع این اتفاق برایمان تبدیل به یک تجربه شد.
خوشبختانه بازار داخلی از کشش خوبی برخوردار
است ،مشتریان خوبی داریم و طبق تعهدی که به
بازار داخلی داریم تالش میکنیم تا نیاز بازار داخلی
را تأمین نماییم.
محمدی در ادامه با اشاره به مدیریت هوشمند
و توانای شرکت غله و خدمات بازرگانی استان
گلستان خاطرنشان کرد :خوشبختانه مدیریت
شرکت غله استان روابط صمیمانهای با شرکت
تولیدی آرد کالله دارند و من فکر میکنم که این
مسئله به دلیل اطمینان ایشان از کارخانه ما باشد.
رئیس هیأت مدیره شرکت تولیدی آرد کالله
بزرگترین دغدغهاش را در حال حاضر عدم انطباق
ارز به خارج از کشور برای واردات ماشینآالت
خواند.
محمدی با اشاره به ظرفیت های ذخیره سازی
کارخانه آرد کالله عنوان کرد :در مجموعهای که
کارخانه مستقر است این واحد تولیدی از ظرفیت
ذخیرهسازی  40هزار تن گندم برخوردار است که
از این مقدار  10هزار تن به سیلوهای فلزی و مابقی
به انبارهای مکانیزه و ساده اختصاص دارد.
همچنین دو مرکز خرید دیگر در منطقه مینودشت
استان گلستان با ظرفیت ذخیرهسازی  5هزار تنی
سیلوی فلزی و دیگری در قطب کشاورزی این
منطقه با ظرفیت  20هزار تنی سیلوی بتنی متعلق
به شرکت تولیدی آرد کالله است.

مدیرعامل کارخانه آرد شریف گالیکش:

عرضه گنـدم  900تومانی،
چرخ مسکوت کارخـانه ها
را بـه تحـرک انـداخت
کارخانه آرد شریف گالیکش از سال  1374افتتاح
گردیده و عبدالغفور جرجانی از سال  86مدیریت
کارخانه را بر عهده گرفته است .این کارخانه که در
حال حاضر مرغوب ترین آرد را در منطقه گالیکش
استان گلستان تولید و عرضه می کند از ظرفیت
تولیدی روزانه  120تن آرد برخوردار است .همچنین
این کارخانه ظرفیت ذخیره سازی  27هزار تنی در
بخش های سیلوی بتنی و انبار مکانیزه ساده دارد.
عبدالغفور جرجانی در گفت وگو با غالت نیوز
خاطرنشان کرد :دولت از دو سال گذشته سیاست
عرضه گندم  900تومانی را در بورس اجرایی کرد
که در واقع با این اقدام به نحو احسن از کارخانجات
حمایت نمود و چرخ مسکوت کارخانجات کشور را
به تحرک انداخت .این اقدام عاقالنه و منطقی از
سوی دولت به نفع کارخانجات آرد و نانوایان کشور
تمام شد.
به گفته جرجانی یکی از عللی که کارخانجات آرد
استان گلستان در کشور حرف اول را می زنند
برخورداری از گندم (ماده اولیه) مرغوب است.
کارخانه آرد شریف گالیکش در سالهای گذشته به
بحث صادرات ورود کرد اما مدتی است که به دالیلی
از حضور در بازار جهانی صرف نظر نموده ،جرجانی
در این باره توضیح داد :متاسفانه طی مدت زمانی
صادرات کارخانه متوقف شده بود اما باتوجه به اینکه
آرد ما مشتریان بسیاری در کشور عراق دارد ما طی
دو ماه گذشته مجوز صادرات آرد از محل گندم های
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عبور موقت را اخذ نمودیم و قصد داریم مجدد وارد
بازار جهانی شویم.
مدیرعامل کارخانه آرد شریف گالیکش بزرگترین
دغـدغـه اش را ثابـت بـودن چهارسـاله دستمـزد
آسیابانی خواهد و در این باره گفت :متاسفانه از سال
 93تاکنون دستمزد آسیابانی کارخانجات آرد کشور
کماکان ثابت مانده و ما هیچگونه افزایش دستمزدی
نداشته ایم در مقابل تمام هزینه های جانبی ما بسیار
افزایش یافته اما با این وجود خوشبختانه تخصیص
گندم  900تومانی به کارخانجات آرد کشور تقریبا
نیمی از ظرفیت های خالی کارخانه را در بخش
دولتی جبران نموده است.
وی با بیان اینـکه درصدد هستیـم تـا  60تـن بـه
ظرفیت تولید کارخانه بیفزایم ،عنوان کرد :برای کار
نیاز به سرمایه کالنی داریم ،قبل از افزایش نرخ ارز
با هزینه کمتری توسعه کارخانه امکان پذیر بود اما
در شرایط فعلی متاسفانه تمام تجهیزات مورد نیاز
ما چندین برابر شده است و این مسئله شرایط را
برای توسعه کارخانه سخت می کند.
جرجانی با اشاره به اینکه از دولت انتظار می رود در
نرخ آسیابانی تجدیدنظر کند ،گفت :بهترین اقدام
دولت حرکت به سمت آزادسازی صنعت آرد خواهد
بود .در این صورت شاهد رقابتی شدن فضای تولید
میان کارخانه ها و در نهایت ارتقای کیفیت آرد در
سطح کشور خواهیم شد.
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دانش آسیابانی و حضور مستمر
در خط تولید به افزایش کیفیت
منجر خواهد شد
مـدیـرعـامـل
کـارخـانـه آرد
بـرکـت :

آزادسازی ،افزایـش کیفیت آرد و
نـان را به دنبـال خواهـد داشـت
از تاسیس کارخانه آرد کوثر در استان گلستان 4سال است که می گذرد
اما این کارخانه  2سال است که به طور رسمی فعالیت خود را در میان
کارخانجات آردسازی این استان آغاز نموده است.
ظرفیت تولید کارخانه آرد کوثر به طور روزانه  500تن بوده و این کارخانه از
هزار و 350تن سهمیه آرد دولتی برخوردار است.
بیوک نامخواه مدیر کارخانه آرد کوثر با بیان اینکه آرد این کارخانه به تمام
نقاط ایران صادر می شود ،گفت :در گذشته در بازار صادراتی حضور داشتیم
اما مدتی است که صادرات ما متوقف شده و فعال درصدد تامین نیازهای بازار
داخلی هستیم.
وی افزود :کارخانجات استان گندم بسیار مرغوبی در اختیار دارند و
خوشبتخانه این مسئله دغدغه عدم دسترسی به مواد اولیه مرغوب را از
کارخانجات ما گرفته است.
مدیر کارخانه آرد کوثر با اشاره به عملکرد بسیارمثبت شرکت غله و خدمات
بازرگانی در قبال کارخانجات آردسازی استان بیان کرد :روزانه هزار تن آرد
آزاد در کارخانه کوثر تولید می شود و به اقصی نقاط کشور ارسال می گردد.
خوشبختانه آرد سنگک ما زبانزد نانوایان تهران است.
بیوک نامخواه  48سال سابقه فعالیت در صنعت آردسازی دارد .وی معتقد
است برخورداری مدیر کارخانه از دانش آسیابانی و حضور و نظارت مستمرش
در خط تولید کارخانه قطعا به ارتقای کیفیت آرد کمک خواهد کرد.
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کارخانه آرد برکت در سال  1362احداث گردیده اما به طور رسمی از سال 1375
آغاز به فعالیت نموده است .این کارخانه از ظرفیت تولید  30هزار تن آرد در سال و
 100تـن در روز برخـوردار است .کارخـانـه آرد برکت کـه تاکنـون صـرفا آرد یارانه
ای نانوایان استان گلستان را تامین می کرد حدود  7ماه است که به عرصه تولید آرد
آزاد ورود کرده است.
حسین رحمت بخش مدیرعامل کارخانه آرد برکت در گفت وگو با غالت نیوز در
پاسخ به ایـن پرسش که چرا تاکنون در بخش آزاد فعالیتی نداشته است ،اظهار کرد:
در این سالها سیاست های دولت مدام در حال تغییر بود و باتوجه به این مسئله
توجیه اقتصادی برای ورود به بخش آزاد متصور نبودیم اما باتوجه به پایین بودن
سهمیه گندم دولتی در استان تصمیم بر این شد که به بخش آزاد ورود کنیم.
رحمت بخش با بیان اینکه آرد این کارخانه در بخش آزاد به استان های همجوار ارسال
می شود ،عنوان کرد :کارخانه برکت در دولت های قبل در بازار جهانی حضور داشت اما
متاسفانه در شرایط فعلی کشور بروکراسی های پیچیده اداری و عدم توجیه اقتصادی
منجر به این شده که ما از ورود به عرصه صادرات صرف نظر کنیم.
مدیرعامل کارخانه آرد برکت در ادامه با اظهار گله مندی از ثابت بودن چهارساله دستمزد
آسیابان کشور و بی مهری های دولت در قبال کارخانجات آرد خاطرنشان کرد :البته
همه مشکالت را نباید به گردن دولت انداخت و شرایط سیاسی حاکم بر کشور در ایجاد
مشکالت بی تقصیر نیست .متاسفانه کشور ما درگیر یک سری تحریم های خاص است
و این مساله در ایجاد مشکالت برای تولیدکنندگان صنایع کشور نقش پر رنگی دارد.
رحمت بخش با تاکید بر اینکه صنعت آرد کشور باید آزاد شود ،تصریح کرد :در یک
مقطعی از دولت نهم صنعت آرد کشور آزاد شد با این اقدام دولت رانت بسیار بزرگی
از این صنعت برداشته شد .در آن دوره نانوایان نسبت به بهسازی و نوسازی واحدهای
نانوایی شان و تولید نان باکیفیت و کارخانجات آرد برای مدرن کردن تکنولوژی شان
اقدام نمودند.
قطعا در صورت آزادسازی به طور ناخودآگاه یک فضای رقابتی شکل خواهد گرفت و
در این صورت هرکس به دنبال ارائه خدمات بهتر خواهد بود اما متاسفانه نگاهی که در
حال حاضر بر صنعت آرد و نان کشور حاکم است به افزایش کیفیت آرد و نان کمکی
نخواهد کرد.

نـشـریـه الکتـرونیکـی
گـنــدم  ،آرد و نــان
شماره دوم تیر ماه 1397
 16صفحه
No.2
Jun/Jul 2018
www.ghalatnews.ir

مدیرعامل کارخانه آرد خوشه مراوهتپه:

گنـدم  900تـومـانی در
قالب سامانه به کارخانه ها
تـخـصیـص داده شـود
قطعا رسیدن به بهترین جایگاه در هر صنعتی بدون تالش و کوشش
میسر نخواهد شد .بهمنیار ،مدیرعامل کارخانه آرد خوشه مراوهتپه
استان گلستان یکی از فعاالن صنعت آسیابانی است که با تالش و
کوشش های فراوان درحال حاضر یکی از مرغوب ترین آردها را در
این استان تولید می کند .وی ابتدا یک کارخانه آردسازی در استان
ایالم راهاندازی نمود و سپس به گرگان قطب گندم کشور آمد و این
کارخانه را احداث کرد .کارخانه آرد خوشه مراوه تپه در ابتدا فقط
سیلوی ذخیرهسازی گندم بود اما بعد از چند سال تبدیل به یک
واحد تولیدی آردسازی شد و در حال حاضر یکی از کارخانجات
استان گلستان در منطقه مراوه تپه است که مرغوب ترین آرد را
تولید می کند.
بهمنیار در پاسخ به این پرسش که دلیل کیفیت آرد تولیدی
کارخانهاش چیست ،اینگونه توضیح داد :یکی از دالیل اصلی
کیفی بودن آرد ناشی از مرغوبیت گندمهای این منطقه است
اما در مجموع تولید آرد باکیفیت به چند فاکتور بستگی دارد ،
ماشینآالت و تکنولوژی بهروز و مدیریت بهروز و دلسوز.
وی ادامه داد :آرد کارخانه خوشه مراوه تپه به سراسر ایران ارسال
میشود .این کارخانه از ظرفیت تولید روزانه  100تن برخوردار است
که البته در نظر داریم  50تن به ظرفیت تولید کارخانه بیفزاییم.
بهمنیار افزود :تقریباً  70الی  80درصد از تولید کارخانه به بخش
آزاد اختصاص دارد البته ما متقاضیان زیادی در بازار جهانی داریم
اما تمایل ما تأمین نیاز بازار داخلی است .در واقع حضور و فعالیت
در بازار صادراتی با توجه به شرایطی که در حال حاضر کشور دارد
به نوعی ریسک دارد .ضمن اینکه سرمایهگذاری کالنی میخواهد و
در شرایط فعلی که بازار وضعیت نامعلومی دارد ممکن است متضرر
شویم .اما قاعدتاً در بازار داخلی اگر همیشه محصول باکیفیت ارائه

دهیم مشتریان ثابت خود را خواهیم داشت.
وی ادامه داد :کارخانجات استان گلستان از این پتانسیل
برخوردارند که به بحث صادرات ورود کنند منتهی این مسأله
حمایتهای دولت را میطلبد و نیاز به سرمایه در گردش کافی
دارد .البته دولت طی اقدامی گندم صادراتی در بورس عرضه نمود
اما به یکباره این اقدام متوقف شد.
بهمنیار افزود :متأسفانه در شرایط فعلی که با افزایش هزینهها و
دستمزد آسیابانی ثابت طی چهار سال اخیر مواجه هستیم ،اغلب
واحدهای تولیدی آرد در سراسر کشور با  30یا  40درصد از ظرفیت
واقعیشان فعالیت میکنند و در تأمین هزینههایشان ماندهاند.
مدیرعامل کارخانه آرد خوشه مراوهتپه با بیان اینکه تخصیص گندم
 900تومانی به کارخانجات آرد کشور نوعی حمایت از سوی دولت
محسوب می شود ،گفت :اگر فروش گندم  900تومانی همانند
گندم یارانهای در قالب سامانه قرار گیرد قطعاً منافع بسیاری را به
دنبال خواهد داشت .نخست اینکه رانتی که در این سیستم جریان
دارد قطعاً از بین خواهد رفت ضمن اینکه بوروکراسیهای اداری
حذف خواهد شد و تخصیص این گندم به واحدهای تولیدی در
پروسه زمانی سریعتر اتفاق خواهد افتاد.
بهمنیار گفت :تقاضای ما این است که حداقل  70درصد گندمهای
استان توسط کارخانجات استان تبدیل به آرد و سپس به استانهای
دیگر ارسال شود قطعا این مسأله موجب ایجاد اشتغال پایدار در
استان خواهد شد .متأسفانه در حال حاضر استان گلستان با
دربرگیری  33واحد آردسازی بیشترین آمار بیکاری را به خود
اختصاص داده است و اغلب کارخانجات تنها با  20درصد از توان
واقعی تولیدشان کار میکنند .دولت با فراهم نمودن این زمینه برای
کارخانجات استان قطعاً از ما حمایت خواهد کرد.
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گلستـان ،معـدن
دانه های طالیی گندم
استان گلستان از مرغوبترین گندم در سطح کشور برخوردار
است و همواره رتبه دوم کشوری را بعد از استان خوزستان در
حوزه گندم به خود اختصاص داده است .عالوه بر برخورداری
این استان از دانههای طالیی مرغوب گندم ،گلستان در حوزه
تولید دانههای روغنی کلزا ،سویا و آفتابگردان در سطح کشور
حرف اول را میزند .همه این نعمات الهی در استان گلستان
یک جا جمع شده و این استان را به معدن غالت تبدیل کرده
است.
با توجه به اینکه دولت در تالش است در حوزه دانههای روغنی
(کلزا) میزان وابستگی مان را به کشورهای خارجی کاهش
دهد ،بخش عمده کلزای مورد نیاز کشور در این استان تولید
میشود و استان گلستان یک تنه تولید این محصول را به دوش
کشیده است.
گلستان ،قطب تولید گندم در کشور است و باید به این قطب
مهم توجه شود .متأسفانه این استان در کنار پتانسیلهای
فراوانی که در حوزه تولید گندم و سایر محصوالت کشاورزی
دارد ،با مشکالت و چالشهایی هم در حوزه ذخیرهسازی گندم
مواجه است که باید مورد توجه قرار گیرد.
برخورداری از گندم درجه یک واحدهای آردسازی این استان
را به کارخانه های نمونه در سطح کشور تبدیل کرده به طوری
که عمدتاً آرد کارخانه های گلستان در اقصی نقاط کشور
طرفداران بسیاری دارد.
عالوه بر ارسال آرد با توجه به شرایط کیفی گندم در مناطق
مختلف کشور عمدتاً گندمهای استان گلستان هم به جهت
اختالط به سایر نقاط کشور حمل میشود و استان گلستان با
 33کارخانه آردسازی فعال از کمبود سهمیه گندم یارانهای رنج
میبرد .کارخانه های آرد استان گلستان این انتظار را دارند که
گندم در این استان تبدیل به آرد شود و در قالب آرد به سایر
استانها ارسال گردد که البته انتظاری بهجا و معقول است.
در سفری که ما به گلستان داشتیم ،از ظرفیتهای این استان
در بخش ذخیرهسازی گندم و آردسازی بازدید به عمل آمد که
شرایط مطلوب نشان از عملکرد بسیار قوی و مدیریت هوشمند
شرکت غله و خدمات بازرگانی استان دارد .قطعاً به واسطه
همین مدیریت است که گلستان به استانی نمونه در سطح
کشور تبدیل شده است.
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