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یوسـفی در ادامه با اشـاره به اهمیت
اشـاعه فرهنـگ تولیـد و مصـرف نان
سـبوسدار در کشـور گفـت :شـرکت
غلـه و خدمـات بازرگانـی منطقه یک
کشـور در ایـن راسـتا برنامههـای
زیـادی را در جهـت افزایـش تولیـد
نـان سـبوسدار در سـطح تهـران
اتخـاذ نمـوده اسـت کـه در ایـن
راسـتا تأکیـد بـر انطبـاق نـوع آرد
بـا نـان مربوطـه طبـق اسـتاندارد در
واحدهـای نانوایـی ،یکـی از همیـن
برنامههاسـت.
مدیرعامـل شـرکت غلـه و خدمـات
بازرگانـی منطقـه یـک کشـور در
ادامـه بـا اشـاره به تشـکیل جلسـات
کارگـروه آرد و نـان اسـتانی در جهـت
بحـث و تبـادل نظـر میـان اعضـا و
رفـع مشـکالت موجـود در صنعـت
نـان تصریـح کـرد :بررسـی و پایـش
کیفیـت آرد و نـان واحدهـای خبـازی
بـه صـورت ماهیانه از سـطح شـهر و
تعییـن سـطح کیفیت آنهـا و نیز ارائه
گـزارش بـه مرکـز پژوهشـکده غلات
از اقداماتـی اسـت کـه شـرکت غلـه و
خدمـات بازرگانـی منطقه یک کشـور
بـه منظـور اصلاح الگـوی تولیـد نان
در دسـتور کار خـود قـرار داده و نیـز

بـا جدیـت بـه آن اهتمـام مـیورزد.
در همیـن راسـتا کنتـرل میدانـی
 PHنانهـای سـطح شـهر از حیـث
عـدم مصـرف جـوش شـیرین و ارائه
گـزارش مربوطه به پژوهشـکده غالت
هـم به طـور مسـتمر دنبال میشـود.
یوسـفی در ادامـه برنامهریزیهـای
صـورت گرفتـه از سـوی شـرکت غله
و خدمـات بازرگانـی منطقـه یـک
کشـور در جهـت گرایـش بـه احـداث
مجتمعهـای نانوایـی و افزایـش
واحدهـای تولیـد نـان صنعتـی،
تشـویق نانوایـان یارانـهای بـه تغییر
کاربـری خود به آزادپزی در راسـتای
ارتقـاء کیفیـت نـان ،افزایـش سـرانه
مصـرف نان بـه حـدود  7/5کیلوگرم،
ایجـاد سـامانه اینترنتـی خریـد آرد
بـرای واحدهـای یارانهای و تشـویق
نانوایـان بـه اسـتفاده از خمیرمایـه
و کاهـش مصـرف نمـک در نانهـای
سـنتی را از سـایر اقدامـات شـرکت
غلـه و خدمـات بازرگانـی منطقه یک
کشـور در راسـتای اصلاح الگـوی
تولیـد و مصـرف نـان برشـمرد.
مدیرعامـل شـرکت غلـه و خدمـات
بازرگانـی منطقـه یـک کشـور در
بخـش دیگـری از اظهاراتـش با تأکید

بـر اینکـه برای تولیـد نان بهداشـتی،
واحدهـای صنفـی تولیـد نـان باید از
مسـئولین فنـی برخـوردار باشـند،
بیـان کـرد :یکـی از معیارهـای اصلی
و اساسـی نـان باکیفیـت ،رعایـت
مـوارد بهداشـتی در فراینـد تولیـد
نـان اسـت .لـذا بـه ایـن منظـور الزم
اسـت واحدهـای صنفـی هـم دارای
مسـئولین فنـی مسـتقر باشـند تـا
فراینـد تولیـد نـان از لحـاظ مـوارد
ً
کاملا مـورد پایـش و
بهداشـتی،
کنتـرل قـرار گیـرد.
یوسـفی در خاتمـه اقدام به تشـکیل
آکادمـی ملـی نـان را از برنامههـای
مهـم و تأثیرگـذار در جهـت اصلاح
الگـوی تولیـد و مصـرف نان دانسـت
و در اینبـاره گفـت :در هـر صنعتـی
آمـوزش نیروی انسـانی در صدر همه
مـوارد قـرار دارد علیالخصـوص در
صنعـت نـان کـه ارتبـاط مسـتقیمی
بـا سلامت جامعـه دارد لـذا نیـروی
ً
کاملا
انسـانی تولیدکننـده نـان بایـد
فنـی و متخصـص باشـد .آکادمـی
ملـی نـان بـا توجـه بـه اهمیـت ایـن
موضوع ایجـاد گردیـده و قطعاً تأثیر
آن در ارتقـاء کیفیـت نـان بـه وضـوح
قابـل مشـاهده خواهـد بـود.

اقدامات شرکت غله البرز پیرامون افزایش سبوس نان
به منظور ارتقاء سالمت جامعه
شرکت غله و خدمات بازرگانی استان البرز در راستای ارتقای سطح سالمت جامعه و
همچنین تحقق طرح سالمتمحور ،طرح افزایش درصد سبوس نان را در سطح استان
اجرایی نموده است.
توگو
دکتر ولی گودرزوند چگینی ،مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان البزر در گف 
با غالت نیوز در این خصوص تصریح کرد :با توجه به اینکه عمدتا نانهای تافتون ولواش
در سطح کشور با آردهای سفید تولید میشوند ،ما این پیشنهاد را در کارگروه آرد و نان
استان ارائه کردیم که افزایش سبوس آرد این نوع نانها در استان البرز اجرایی و تولید نان
لواش وتافتون سبوسدار به صورت اجباری د ر واحدهای نانوایی استان اجرایی شود.
چگینی با اشاره به اینکه در ابتدا اجرای این طرح با مقاومتهایی از سوی نانوایان همراه
بود ،ادام ه داد :اگر چه برخی از نانوایان با توجه به گرایش ذائقه مصرفکننده به نان سفید
در مراحل ابتدایی با اجرای طرح مخالفت میکردند اما خوشبختانه در حال حاضر به
واسطه تبلیغاتی که از سوی شرکت غله و خدمات بازرگانی استان البرز و رسانههای محلی
صورت گرفت ،در وضعیت خوبی از اجرای این طرح قرار داریم و فرهنگ مصرف نانهای
سبوسدار در میان مردم استان البرز نسبت به گذشته پیشرفت کرده است.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه باید به اشاعه فرهنگ تولید و مصرف نانهای سبوسدار به
عنوان نانهای سال م در سطح کالن کشوری نگاه شود ،گفت :این طرح با افزایش ۳درصدی
سبوس آرد نانهای لواش وتافتون در استان البرز همراه بوده و خوشبختانه موجب گردیده
مصرفکنندگان با مصرف سبوس بیشتر که حاوی فیبر گیاهی است ،از سالمت بیشتری
برخوردار باشند.
مدیرکل شرکت غله استان البرز به فواید بیشمار سبوس به منظور ارتقای سطح سالمت
اشاره نمود و گفت :فیبر گیاهی در سالمت روده و معده و پیشگیری از سرطان نقش بسزایی
دارد .البته نباید از این مساله غافل شد که فرهنگ مصرف نانهای سبوسدار باید به صورت
استاندارد به مردم اطالعرسانی شود و نیز متولیان امر ،جامعه را از خطرات سبوسهایی که
در برخی از واحدهای نانوایی جداگانه به سطح نان اضافه میشوند ،آگاه سازند.
چگینی در خاتمه از تمام دستگاههایی که شرکت غله را در تحقق این طرح مهم و
سالمتمحور یاری کردند ،تقدیر وتشکر نمود.
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نماینده مردم تهران ،ری ،اسالمشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسالمی:

نان امروز شعار است اما دغدغه مسئولین نیست

علیرضـا محجـوب گفـت :قطعـ ًا اگر نان قـوت غالب مسـئولین بود ،مـورد توجه آنها
هـم قـرار میگرفـت و درد نـان را میدیدنـد .نان امروز شـعار اسـت ،حرف اسـت ،کالم
اسـت امـا دغدغه و موضوع اصلی مسـئولین نیسـت.
نماینـده مـردم تهـران ،ری ،اسالمشـهر و
شـمیرانات در مجلـس شـورای اسلامی در
گفتوگـو بـا غلات نیوز بیـان کرد :متأسـفانه
مسـئولین مـا کمتـر نـان مصـرف میکننـد و
اطالعشـان از درد نـان کـم اسـت .سـفرههای
قشـر ضعیـف ،بیشـتر بـا نـان پـر میشـود
و دسـتگاهها و افـراد خـاص ،کمتـر نـان
مصـرف میکننـد .قطعـاً اگـر نان ،قـوت غالب
مسـئولینمان بـود مـورد توجـه آنها هـم قرار

میگرفـت و درد نـان را میدیدنـد.
وی ادامـه داد :نـان امروز شـعار اسـت ،حرف
اسـت ،کالم اسـت امـا دغدغـه و موضـوع
اصلـی مسـئولین نیسـت.
ایـن نماینـده مجلـس اظهـار کـرد :امـروز در
شـهر تهران کـه پرجمعیتترین شـهر کشـور
اسـت ،دو سـوم جمعیـت نانخـور نیسـتند و
متأسـفانه نـان هنـوز بـرای مـردم تبدیـل بـه
دغدغه نشـده اسـت.

استفاده از نیروی انسانی آموزشدیده در
واحدهای صنفی نانوایی الزامی است
عیسـی فرهـادی بـا بیـان اینکـه در حال حاضر در شـهر تهـران نزدیک بـه  4هزار
واحـد نانوایـی بـه فعالیـت میپردازنـد ،در خصـوص کیفیـت نـان تهران گفـت :در
تهـران بـه ویژه در قسـمتهای جنوبی و میانی شـهر ،تعداد زیـادی نانوای درجه
یـک داریـم کـه نـان بسـیار خوبـی تولیـد میکننـد امـا نانواییهایـی هم هسـتند
کـه مورد اعتـراض مردم باشـند .متأسـفانه عمدتـ ًا در واحدهای نانوایـی کارگران
در فواصـل زمانـی کوتـاه جایگزیـن میشـوند و ایـن مسـأله یکـی از دالیـل کاهش
کیفیـت نـان اسـت .لـذا باید تالش شـود کـه الزامـ ًا از نیـروی انسـانی آموزشدیده
در واحدهـای صنفـی نان اسـتفاده گردد.
فرمانـدار تهـران در گفتوگـو بـا غلات
نیـوز بـا بیـان اینکـه وزارت صنعـت ،معـدن
و تجـارت بـه عنـوان متولـی نـان بایـد
تصمیماتـی در راسـتای افزایـش نـرخ نان
دولتـی اتخـاذ نمایـد ،اظهار کـرد :طبعاً اگر
نـان قیمتـی متناسـب بـا شـرایط نداشـته
باشـد ،ایـن مسـأله در بحـث کیفیـت و
حجـم تأثیـر منفـی خواهـد گذاشـت.
بایـد تصمیمـی اتخـاذ شـود کـه هـم
کیفیـت و هـم حجـم نـان طبـق مقـررات و
اسـتانداردهایی کـه برایـش تعریـف شـده
رعایـت گـردد.
وی ادامـه داد :نانوایـان مـا علیرغـم
مشـکالتی کـه در حـوزه کارگـری و
دسـتمزد داشـتهاند ،خوشـبختانه رعایـت

حـال مـردم را کردهانـد و در حـال حاضـر
دو مقولـه حجـم و کیفیـت نـان از سـوی
اغلـب نانوایـان رعایـت میشـود .البتـه در
ایـن میـان نانوایانی هم هسـتند کـه به این
دو مسـأله کمتـر توجـه میکننـد و حتمـاً
بایـد مـورد بازرسـی قـرار گیرند و سـازمان
صنعـت ،معـدن و تجارت تذکـرات الزم را به
آنهـا بدهـد.
فرهـادی افـزود :فرمانـداری در واقـع
نماینـده عالیـه دولـت بـوده و نظـارت بـر
عملکـرد همـه دسـتگاهها ،از وظایـف
ماسـت .آرد و نـان هـم در همیـن حیطـه
قـرار دارد .در گذشـته شـورای آرد و نـان،
بازرسـی آرد و نـان و اعطای مجـوز احداث
نانوایـی بـر عهـده فرمانداریهـا بـود امـا

در حـال حاضـر به سـازمان صنعـت ،معدن
و تجـارت محـول گردیـده و فرمانـداری
کمـاکان نظـارت عالیـه خـود را در ایـن
راسـتا انجـام میدهـد.
فرمانـدار تهـران گفـت :در مجمـوع کیفیت
نـان تهـران رضایتبخـش اسـت البتـه این
رضایـت صـد درصـدی نیسـت و درصـد
باالیـی از واحدهـای تولیـدی نـان ،نیـاز به
کنتـرل و نظـارت بیشـتری دارنـد و وزارت
صنعـت ،معـدن و تجـارت به عنـوان متولی
اصلـی بایـد در زمینـه کنتـرل ایـن واحدها
ورود نمایـد .البته فرمانـداری نظارت عالیه
خـود را دارد و اگـر درخواسـتی از سـوی
مـردم بـه ما انعـکاس داده شـود ،حتمـاً به
صـورت ویـژه آن را پیگیـری خواهیم نمود.
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معاون نوآوری و تجاریسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
مطرح کرد:

تعامـل میـان معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت
جمهوری و شرکت غله منطقه یک در جهت تحقق
اهداف دانشبنیـان در حوزه تخصصی نان و غالت
دکتـر پیمـان صالحـی بـا اشـاره بـه تعامـل میـان معاونـت علمـی و فنـاوری
ریاسـت جمهـوری و شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانـی منطقـه یـک کشـور
در راسـتای تحقـق اهـداف دانشبنیـان در حـوزه تخصصـی نـان و غلات
گفـت :بدیـن منظـور فضایـی در شـرکت غلـه منطقـه یـک کشـور بـه همـت
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری مهیـا خواهـد شـد تـا صاحبـان
ایـده ،ایدههایشـان را بـا کمتریـن ریسـک ،تولیـد و تجاریسـازی کننـد.
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معاون نوآوری و تجاریسازی معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری در
گفتوگو با غالت نیوز با تأکید بر اینکه
نوآوری و کارآفرینی در قالب فعالیتهای
دانشبنیان ،سرلوحه کار معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری است ،خاطرنشان
کرد :هدف ما راهاندازی مراکز نوآوری ،ایجاد
شرکتهای جدید زایشی ،استارتآپها و
شرکتهای دانشبنیان در حوزه تخصصی
نان و غالت است و طبیعتاً اجرای این طرحها،
اشتغالزایی ،تقویت تولید داخل و رفع
وابستگی را به دنبال خواهد داشت که اینها
اهدافی است که مجموعه معاونت علمی و

فناوری ریاست جمهوری دنبال میکند.
دکتر صالحی در ادامه با اشاره به تعامل
میان معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری و شرکت غله و خدمات بازرگانی
منطقه یک کشور در جهت تحقق این
اهداف اظهار کرد :شرکت غله و خدمات
بازرگانی منطقه یک کشور به منظور تحقق
اهداف دانشبنیان در حوزه تخصصی نان و
غالت ،فضایی را در محوطه شرکت فراهم
نموده و این فضا به همت معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری مهیا خواهد
شد که با سرمایهگذاری شرکتهایی که در
حوزه تخصصی نان و غالت فعالیت دارند،

محیطی ایجاد میشود تا کسانی که صاحب
ایده هستند بتوانند با کمترین ریسک،
ایدههایشان را تولید و تجاریسازی کنند.
معاون نوآوری و تجاریسازی معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری در ادامه گفت:
شرکتهای دانشبیان حدودا ً 110حمایت را
از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
دریافت میکنند که شامل ارائه تسهیالت
اعم از وامهای کمبهره ،تعرفههای مالیاتی و
گمرک و غیره خواهد شد .امیدواریم بتوانیم
در حوزه نان و غالت بیش از پیش حمایتهای
خود را لحاظ کنیم تا شرکتهای دانشبنیان
بیشتری داشته باشیم.

معاون بازرگانی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک کشور
مطرح کرد:

معیـار رتبهبنـدی کارخانههـای تهران و
البـرز بـه منظـور تخصیص سـهمیه گندم
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عضـو هیـأت مدیـره و معـاون بازرگانـی
شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانـی منطقـه
یـک کشـور در گفتوگـو بـا غلات نیـوز
اظهـار کـرد :در حـال حاضـر تعـداد 20
کارخانـه آردسـازی در اسـتان تهـران و 21
کارخانـه در اسـتان البرز مسـتقر هسـتند و
در مجمـوع این  41کارخانه فعال ،مشـترکاً
کار تأمیـن آرد تهـران و البـرز را بـر عهـده
دارنـد.
وی ادامـه داد :بـا توجـه بـه شـرایط
گندمهـای اسـتانهای تهـران و البـرز و
بـه دلیـل تداخلـی کـه در وظایـف ایـن
اسـتانها بـه وجـود میآمـد ،از قدیماالیـام
کار ذخیرهسـازی بـه طـور مشـترک بیـن
هـر دو اسـتان انجـام میشـود بـه ایـن

ترتیـب کـه ذخایـر سـالیانه گنـدم در مراکـز
ذخیرهسـازی مشـخص شـده در ایـن دو
اسـتان ،نگهداری و با توجـه به ظرفیتهای
واحدهـای تولیـدی ،بـه صـورت ماهیانه به
آنهـا تخصیـص داده میشـود.
ارشـدی بـا اشـاره بـه اینکـه در مجمـوع
میـزان گنـدم مصرفـی کارخانههای اسـتان
تهـران و البـرز ،یارانـهای و آزادپـز ،یکصـد
و  30هـزار تـن اسـت ،خاطرنشـان کـرد :در
حـال حاضـر بـه انـدازه مـورد نیـاز حداقـل
 10مـاه از سـال را از ذخایـر اسـتراتژیک
گندم دارا هسـتیم و خوشـبختانه هیچگونه
نگرانـی بابـت موجـودی گنـدم در اسـتان
تهـران و البـرز نداریـم .البتـه تصمیماتـی
هـم در جهـت افزایـش میـزان موجـودی

بـه واسـطه تأمیـن گنـدم از سـایر اسـتانها
اتخـاذ گردیـده اسـت.
عضـو هیـأت مدیـره شـرکت غلـه و خدمات
بازرگانـی منطقـه یـک کشـور افـزود:
کارخانههـای تهـران و البـرز در حـال حاضر
بالـغ بـر  5هـزار تن ظرفیـت تولیـد دارند اما
متأسـفانه شـرکت غله و خدمـات بازرگانی،
ایـن میـزان گنـدم را در اختیـار نـدارد تـا
جهـت افزایـش ظرفیـت تولیـد در اختیـار
کارخانههـا قـرار دهـد.
وی در ادامـه بـه ظرفیتهـای بـاالی
کارخانههـای آرد اسـتان تهـران و البـرز در
حـوزه تولیـد آرد آزاد و همچنیـن تولیـد
آرد صادراتـی و درخشـش در بـازار جهانـی
اشـاره نمـود.
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مهنـدس عبـاس ارشـدی در خصـوص نحـوه تخصیـص گنـدم بـه کارخانههـای
اسـتان تهـران و البـرز گفـت :آیتمهـای مـورد نظـر جهـت تخصیـص گنـدم
شـاخصهايي هسـتند کـه کارخانهها،بـر اسـاس آنهـا درجهبنـدی شـد ه و طبـق
رتبهبنـدی ،تخصیـص گنـدم صـورت میگیـرد .گنـدم بـر مبنـای تجهیـزات و
تکنولـوژی کارخانه (نوع ماشـینآالت) ،سیسـتم مدیریتی کارخانه ،مشـتریمداری،
میـزان فـروش و نیـز برحسـب کیفیـت آرد تولیـدی و اسـتقرار در شـرایط
خـاص ،بـه کارخانههـای آرد سـازی ایـن دو اسـتان تخصیـص داده میشـود.
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مدیر آزمایشگاه شرکت غله و خدمات بازرگانی
منطقه یک کشور در گفتوگو با غالت نیوز
خاطرنشان کرد :شرکت بازرگانی دولتی ایران
برنامه حمل گندم را به میزان و نسبت مشخص
از استانهایی که مازاد تولید دارند ،به استان
تهران ابالغ میکند اما نکته حائز اهمیت ،این
است که این برنامه به درستی اجرایی شده
و گندمها به موقع ارسال گردد تا به منظور
بهرهبرداری از تکنیکهای متعادلسازی و
اختالط گندمهایی که در اختیار داریم ،بتوانیم
کیفیت مورد انتظار مشتریان را برآورده کنیم.
حمدا...زاده با بیان اینکه امسال در تسریع
اجرای برنامه حمل گندم به تهران به مشکل
برخوردهایم ،گفت :متأسفانه تناسب در
گندمهایی که از سایر استانها برای ما حمل
میشوند ،رعایت نمیگردد .گندمهایی که
سطح کیفی متوسط و پایینتری دارند به
موقع به تهران ارسال میشوند اما متأسفانه
گندمهای کیفی با تأخیر به دست ما میرسد.
درخواست ما از مسئولین باالدستی این
است که برنامه حمل گندمهای کیفی را به
تهران تسریع بخشند لذا مدیران استانهای
صادرکننده باید نسبت به این موضوع اهتمام
ویژهای داشته باشند.

مدیر آزمایشگاه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک کشور تأکید کرد:

اجـرای دقیـق برنامه حمـل و تخصیص
گندم متناسـب با میزان مصرف هر استان
وحیـد حمـدا...زاده بـا تأکیـد بـر اجـرای دقیـق برنامـه حمـل و تخصیـص گنـدم
متناسـب بـا میـزان مصـرف هـر اسـتان گفـت :تا کنـون بـا توجـه بـه موجودیهایی
کـه در اختیـار داشـتهایم ،تالش شـده تـا اختالط مناسـب صورت گیـرد .البتـه در کنار
ایـن مسـأله کارخانههـای آرد هـم در فراینـد تولیـد آرد اهتمـام جـدی داشـتهاند
و بـا تامیـن گنـدم کیفـی و اسـتفاده از افزودنیهـای مجـاز ،تلاش کردهانـد بـر
اسـاس اسـتاندارد  103بـه تولیـد آرد پرداختـه و رضایـت مشـتری را جلـب نماینـد.
مدیر آزمایشگاه شرکت غله و خدمات بازرگانی
منطقه یک کشور در ادامه اظهار کرد :در
صورت عدم ارسال به موقع گندم کیفی به
تهران ،مشکالت ما نسبت به سایر استانها
بسیار حادتر خواهد بود .تهران و البرز
بزرگترین واردکننده و مصرفکننده گندم به
شمار میآیند و در صورتی که گندم قوی در
اختیار نداشته باشیم ،انجام عمل اختالط و
متعادلسازی گندم برایمان غیرممکن خواهد
بود .البته ما با گندمهایی که در اختیار داریم،
تالش میکنیم در حد توان با انجام اختالط
کیفیت آرد را به آنچه مطابق با استاندارد 103
ملی است ،نزدیک کنیم اما متأسفانه در برخی
مواقع محدودیت گندمهای کیفی ورودیمان
روی کیفیت خروجی تأثیرگذار خواهد بود.
حمدا...زاده با بیان اینکه متعادلسازی گندم
در سطح کشور صورت نمیگیرد ،خاطرنشان
کرد :در صورتی که به طور مساوی گندمهای
ضعیف کشور در اختیار استانهایی که از
گندم قوی برخوردارند ،قرار گیرد و برعکس
گندمهای قوی به استانهایی که گندم کیفی
ندارند ،ارسال شود اختالط و در نتیجه کیفیت
یکنواخت در کل کشور حاکم خواهد شد و
در این صورت نیز گندمهای کل کشور به

صورت بهینه مورد استفاده قرار میگیرند اما
متأسفانه در حال حاضر این مسأله رعایت
نمیشود.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح
کرد :روندی که درحال حاضر برای خرید گندم
در ایران به آن توجه نمیشود ،خرید بر اساس
فاکتور کیفیت است درحالیکه باید به سمتی
حرکت کنیم که گندمها بر اساس فاکتور کیفیت
ذاتی و مطابق با استاندارهای بینالمللی
خریداری شوند نه فقط افت مفید و غیرمفید
که در حین خرید گندمها صرفاً بر اساس
ناخالصیها و ویژگیهای ظاهری تخمین زده
میشود .در صورتی که خرید برحسب کیفیت
صورت گیرد ،دیگر در برنامهریزی تخصیص
گندمها در کشور مشکلی نخواهیم داشت و
حق به حقدار خواهد رسید.
حمدا...زاده با بیان اینکه رسیدن به خودکفایی
واقعی در گرو خرید کیفی گندم محقق خواهد
شد ،گفت :طبیعتاً زمانی که گندمها برحسب
کیفیت با نرخهای متفاوت خریداری شوند
به طور ناخودآگاه کشاورزان هم برای تولید
کیفی ،تالش و هزینه خواهند کرد و در نهایت
کشور دیگر دغدغه تأمین گندم کیفی نخواهد
داشت.

کنتـرل و نظـارت بهداشـتی
نانواییهـا از سـوی بازرسـان
بهداشت محیط در سراسر کشور
مهنـدس سـیدرضا غالمـی بـا اشـاره
بـه پایـش بهداشـت فـردی و محیـط
کار ،مناسـب بـودن تجهیـزات ،سیسـتم
سـوخت و حرارتـی و شـرایط محـل
نگهـداری مـواد اولیـه از سـوی بازرسـان
بهداشـت محیـط وزارت بهداشـت گفـت:
نظـارت و کنتـرل کلیـه واحدهـای
صنفـی تولیـد نـان در اسـتان تهـران بـه
صـورت مسـتمر و جـدی دنبال میشـود.
رئیس اداره بهداشت مواد غذایی و بهسازی
اماکن عمومی مرکز سالمت محیط و کار
وزارت بهداشت در گفتوگو با غالت نیوز
تصریح کرد :بازرسان حوزه بهداشت محیط،
وضعیت سبوس را در واحدهای صنفی تولید
نان در سطح عرضه مورد پایش و کنترل قرار
میدهند .در صورتی که در واحدهای صنفی،
آرد غیرمنطبق با نوع نان تولیدی از لحاظ
میزان سبوسگیری مشاهده شود ،بازرسان
ما برخوردهای الزم را ترتیب خواهند داد.
ضمن اینکه در صورت مشاهده سبوسهای
س فلهای،
دارای بستهبندی غیرمجاز و سبو 
واحد صنفی مورد نظر با صدور اخطارهای
الزم و قانونی به مراجع غذایی مربوطه
معرفی خواهد شد.

غالمی افزود :سبوسهای فلهای نامشخص
که بعضاً بازرسان بهداشت محیط در
واحدهای نانوایی مشاهده میکنند ،میتواند
خطرات بهداشتی داشته باشد به همین
خاطر بازرسان ما این مسأله را به طور مستمر
و دقیق مورد رصد و کنترل قرار میدهند.
رئیس اداره بهداشت مواد غذایی و بهسازی
اماکن عمومی مرکز سالمت محیط و کار
وزارت بهداشت در ادامه در خصوص پایش
میزان نمک مصرفی در تولید نان در سطح
واحدهای صنفی تهران گفت :با استفاده از
دستگاه شوریسنج ،مقدار نمک در خمیر
اندازهگیری میشود و گاهی به منظور انجام
آزمایشهای الزم از جهت میزان مصرف
نمک و افزودنیهای غیرمجاز ،نان تولید
شده به آزمایشگاه ما ارسال میگردد .ضمن
اینکه نوع نمکی که در واحدهای صنفی
نانوایی مورد استفاده قرار میگیرد ،بسیار
حائز اهمیت بوده و الزاماً باید نمک تصفیه
شده باشد .در صورتی که نمک مصرفی در
واحدهای نانوایی بیش از حد مجاز بوده و
نانوا آگاهانه دست به این اقدام زده باشد،
جهت رسیدگی به مراجع قضایی معرفی
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خواهد شد.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح
کرد :با توجه به سیاست واگذاری بخشی از
خدمات دولتی به بخش خصوصی ،نزدیک
به  60دفتر ارائه خدمات بهداشتی محیطی
با عنوان مراکز خدمات سالمت که بازرسان
بهداشت محیط در آن مستقر هستند ،از
سوی بخش خصوصی در استان تهران فعال
شده که متعاقبا طبق ضوابط تدوین شده از
سوی معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ،کلیه
واحدهای صنفی تولید نان را مورد پایش قرار
خواهند داد.
غالمی ادامه داد :در کنار اینها ،دفاتر خدمات
سالمت هم با مشارکت بخش خصوصی
از سوی وزارت بهداشت فعال گردیده که
این دفاتر در حد کنترل و بازرسی اولیه به
عنوان ممیزی بهداشتی فعال خواهند که
طی انعقاد قراردادی با متصدیان واحدهای
صنفی نانوایی ،عالوه بر کنترل این واحدها،
آموزشهای بهداشتی را به نانوایان ارائه
نموده و گزارشهای به دست آمده را از طریق
سامانه جامع بازرسی به ما انعکاس خواهند
داد.
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رئیس اداره بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن عمومی مرکز سالمت
محیط و کار وزارت بهداشت خبر داد:

نشــریه الکترونیکــی
گنــدم ،آرد و نــان
شــماره  5آذر مــاه 1397
 26صفحــه
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رئیس انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی کشور:

نشــریه الکترونیکــی
گنــدم ،آرد و نــان
شــماره  5آذر مــاه 1397
 26صفحــه

غنیسازی آرد با ویتامین  Dدر مراحل
نهایی تصمیمگیری قرار دارد
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دکتر هدایت حسینی با بیان اینکه غنیسازی آرد با ویتامین  Dدر مراحل نهایی تصمیمگیری
قرار دارد ،گفت :با توجه به اینکه نان قوت غالب جامعه است ،غنیسازی آرد با ویتامینD
میتواند تا حد قابل توجهی ،کمبود آن را در جامعه جبران نماید.
رئیس انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی کشور در گفتوگو با غالت نیوز ضمن بیان
مطلب فوق اظهار کرد :نتایج بررسیهای ما در انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی
کشور نشان میدهد به واسطه اجرای طرح غنیسازی آرد با ویتامین  ،Dبخش قابل توجهی از
این ویتامین در نان باقی خواهد ماند.
دکتر حسینی با اشاره به اینکه متاسفانه در برخی از استانهای کشور ،بالغ بر  95درصد مردم
با کمبود ویتامین  Dمواجه هستند ،گفت :باتوجه به بررسیهای صورت گرفته ،سازمان جهانی
بهداشت مشاورههایی را در این خصوص به ما ارائه دادهاند و مراحل تصمیمگیری نهایی این
مساله با حضور صنایع ،تولیدکنندگان آرد و سازمان ملی استاندارد انجام خواهد شد.
رئیس انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی کشور در ادامه بیان کرد :به احتمال بسیار
زیاد ،غنیسازی آرد با ویتامین Dاز اواخر سال جاری یا ابتدای سال آینده به صورت پایلوت
در یک استان به مدت یک سال اجرایی خواهد شد و پس از اتمام آزمایشی طرح ،نتایج پایلوت
مجدد مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت سپس به صورت ملی در سراسر کشور اجرایی خواهد
شد.
دکتر حسینی در ادامه با اشاره به اجرای طرح غنیسازی آرد با آهن و اسیدفولیک از سال
 86تا کنون گفت :طرح غنیسازی آرد با آهن و اسیدفولیک طرحی نسبتا موفق بوده است و
ارزیابیهای معاونت بهداشتی وزارت بهداشت نشان میدهد تاثیر خوبی بر کاهش کمخونی در
سطح کشور داشته است.

مجری طرح گندم:

باید دست کشاورزان
وطنی را برای تأمین
گندم و بینیازی به
واردات بوسید

مجری طرح گندم در گفتوگو با غالت نیوز با
اشاره به تولید  9میلیون و  500هزار تن گندم
در فصل خرید  ،97در خصوص وضعیت کیفی
گندمهای امسال بیان کرد :با توجه به اقدامات
چند سال اخیر در زمینه عملیات بهزراعی و
بهنژادی و مدیریت مناسب مزارع گندم و کنترل
علفهای هرز ،آفات و بیماریها که به عنوان یک
پروژه مهم همه ساله استمرار و توسعه کیفی
مییابد و همچنین کنترل مطلوب آفت سن،
خوشبختانه کیفیت تولید گندم نیز ارتقاء یافته
و از شرایط مطلوبی برخوردار است.
اسفندیاری پور ادامه داد :برای تولید گندم،
برنامه درازمدت تا پایان سال ( 1405برنامه
هفتم) تهیه شده و هرسال قبل از شروع کشت
گندم ،برنامه ساالنه آن با رویکرد افزایش
بهرهوری و اقدامات فنی پروژهها ،طراحی و در
گردهمایی کشتهای پاییزه محصوالت زراعی،
سطوح کشت و تولید گندم استانها تعیین و ابالغ
میگردد.
وی افزود :در سال زراعی جاری 5800 ،هزار
هکتار سطح کشت گندم برای کشور پیشبینی
شده که دو سوم آن ،کشت به صورت دیم است
و برای آن از آب سبز یا همان آب باران استفاده
میشود و آبیاری انجام نمیگیرد .مساحت

 2000هکتار ،حدود یک سوم کشت گندم
کشور نیز آبی است که به آبیاری و بعضاً آبیاری
تکمیلی در استانهای پرباران مثل استانهای
گلستان و مازندران و اقلیمهای مشابه نیاز دارد.
با عنایت به اینکه بخش عمدهای از دوره رشد و
نمو گیاه مصادف با بارندگیهای پاییز و زمستان
و اوایل بهار است و از نزوالت جوی در این ایام
بهرهمند میگردد ،از نظر مورفولوژی گیاهی،
گندم جزو گیاهان با نیاز آبی پایین است ضمن
اینکه با اقدامات انجام شده در تسطیح اراضی
از سوی زارعین و اقدامات معاونت آب و خاک در
تجهیز و نوسازی اراضی و همچنین سامانههای
نوین آبیاری ،میزان آب مصرفی در هکتار کاهش
و بهرهوری آب نیز افزایش یافته است.
اسفندیارپور خاطرنشان کرد :در تولید این
محصول ،پروژهها و اقدامات فنی متعددی جهت
حفظ و افزایش راندمان تولید گندم در واحد
سطح و بهرهوری از جمله تأمین کافی بذور از
ارقام جدید و توسعه سطوح پوشش مزارع از بذور
گواهی شده ،تغذیه بهینه و غنیسازی بذور گندم
با عنصر روی ،توسعه مکانیزاسیون کشاورزی،
پایش و پیشآگاهی در کنترل آفات و بیماریها و
علفهای هرز مزارع ،اجرای مزارع مقایسه ارقام
جدید گندم ( )p.v.sدر مزارع کشاورزان پیشرو،

Dec- 2018
No.5
www.ghalatnews.ir

انتقال یافتههای تحقیقات در مزارع گندم آبی
و دیم ،اجرای پروژه مشترک ایران -ایکاردا در
 9استان دیمخیز کشور ،اجرای پروژه مشترک
ایران سیمیت در مزارع گندم آبی  3استان و 4
استان دیمخیز ،ارزیابی کیفیت گندم استانهای
مختلف کشور در همه سال ،نظارت بر عملیات
برداشت و کنترل ضایعات ،کنترل ترافیک در
مزرعه ،بهرهگیری از قابلیت کشاورزان گندمکار
پیشرو و بنیاد توانمندسازی گندمکاران در انتقال
تجارب به دیگر کشاورزان ،آموزش کشاورزان،
کارشناسان و مدیران و غیره ،متناسب با تقویم
زراعی در مناطق از قبل کاشت شروع گردیده و تا
برداشت محصول نیز ادامه خواهد یافت.
مجری طرح گندم در ادامه تصریح کرد :در
خصوص اعالم نرخ خرید تضمینی گندم ،حرف
منطقی کشاورزان این است که وقتی دولت در
سه سال گذشته قیمت گندم را ثابت نگه داشته
و افزایش نداده به طوری که قیمت خرید گندم
در سا ل  1395برابر 12هزار و  705ریال و در
سالهای 1396و  1397برابر 13هزار ریال و
تقریباً ثابت بوده است ،قطعاً تورم این سه سال
به کشاورزان تحمیل گردیده و توان مالی برای
رشد تولید گندم را به صورت تدریجی از دست
میدهند و انگیزه آنان برای تولید و رسیدگی
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اسـماعیل اسـفندیاریپور درخصـوص مباحثـی کـه پیرامـون واردات گنـدم خارجـی
مطـرح میشـود ،اظهـار کـرد :نتیجـه اقدامـات و برنامههـای کشـت و تولیـد گنـدم در
سـه سـال اخیـر ( 96-95و  ،)97اگرچـه بـا نوسـاناتی انـدک همـراه بـوده امـا مقادیـر
تولیـد گنـدم کشـاورزان ایرانـی کفـاف مصـرف را داده و نیـاز از محـل تولیـد داخـل
بـه طـور کامـل تأمیـن شـده اسـت کـه بایـد بـه آنـان دسـت مریـزاد گفـت و از ایـن قشـر
زحمتکـش ،تشـکر و قدردانـی نمـود و بایـد حقـوق مسـلم آنـان دقیـق و بهموقـع رعایـت
شـود .البتـه اگـر عالقهمندانـی بـرای واردات گنـدم وجـود دارنـد ،بـا قیمت جهانـی فعلی
و نـرخ ارز بـا دالر آزاد ،نـه ارز  4200تومانـی ،بسـم ا !....بـه جهـت نداشـتن توجیـه
اقتصـادی چنیـن امکانـی وجـود نـدارد .پـس بهتـر اسـت دسـت کشـاورزان وطنـی
را بوسـید و بابـت تأمیـن نیـاز گنـدم و بینیـازی بـه واردات از آنهـا قدردانـی نمـود.

نشــریه الکترونیکــی
گنــدم ،آرد و نــان
شــماره  5آذر مــاه 1397
 26صفحــه
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 26صفحــه
Dec- 2018
No.5
www.ghalatnews.ir

ویژه نامه الکترونیکی استان تهران و البرز

12

بیشتر به مزارع ،کاهش هم مییابد .لذا الزم
است قیمت گندم با جبران مافات آن در
سه سال گذشته ،سریعاً اعالم و نرخ تورم و
افزایش هزینههای مترتب بر تولید گندم ،در
قیمتگذاری خرید سال  1398منظور گردد.
وی افزود :کشور نباید اشتباه و غفلت
سالهای  91-90و  92را در قیمتگذاری
گندم دوباره تکرار کرده و به این مسأله
کمتوجهی یا بیتوجهی کند چراکه جبران
آن برای مملکت بسیار هزینهبر خواهد بود.
انتظار میرود شورای محترم اقتصاد و
تصمیمگیرندگان امر قیمتگذاری که خارج
از حدود اختیارات وزارت متبوع است ،به
نگرانی موجود در زمینه تولید گندم ،عنایت
ویژه داشته باشند (وزارت جهاد کشاورزی
قیمت پیشنهادی را اوایل شهریور به موقع
به سازمان مدیریت و شورای اقتصاد اعالم
نموده است) .امر تولیدات کشاورزی خود
به میزان کافی نگرانی دارد لذا دیگر نباید
کشاورزان دغدغه ،نگرانی و بالتکلیفی قیمت
محصول را داشته باشند.
اسفندیاریپور ضمن ارائه پیشنهاد و راهکار
خود در خصوص استمرار تولید گندم در

کشور بیان کرد :برنامههای بهنژادی در
راستای ایجاد ،تولید و معرفی ارقام جدید
گندم با عملکرد و کیفیت باال از طریق مؤسسه
تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر و مؤسسه
تحقیقات دیم کشور و همچنین شرکتهای
دانشبنیان بخش خصوصی که در  5سال
اخیر فعال گردیدند ،در دستور کار قرار دارد
و اکنون قریب به  90الین و رقم گندم ،تولید
و برای کشت در دسترس کشاورزان قرار داده
میشود .از سویی ارتقاء و بهبود تغذیه گیاهی
و مصرف بهینه کود که غذای گیاه تلقی
میشود و همچنین مصرف ریزمغذیها و
بذرمال نمودن بذور گندم با عناصر حاوی
روی ،همگی برای بهبود کمیت و کیفیت گندم
تولیدی بسیار مؤثر خواهد بود.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت :با
توجه به اینکه زراعت گندم در کشور ما در
 4اقلیم کالن آب و هوایی انجام میشود ،در
این شرایط کلیه نیازها و تقاضاهای کشور به
گندم ،از محل این تولیدات تأمین میگردد.
به عبارتی میتوان همه گروههای گندم دنیا
اعم از گروه گندم زمستانه ،گروه گندم بینابین
و دو گروه گندم بهاره با دوره رشد کوتاه در

استانهای جنوب و گروه بعدی با طول رشد
 10تا  20روز بیشتر در حوزه نوار ساحل خزر
را نام برد .ضمن اینکه اکثر قریب به اتفاق
نانهای تولیدی کشور از نوع نانهای پهن
هستند که با گندمهای تولید داخل ،انطباق
کامل دارد.
اسفندیاریپور در ادامه با بیان اینکه همه
ساله برای امر مهم ارزیابی کیفیت گندمهای
تولید داخل ،قریب به  2000نمونه از مزارع
تهیه و این ارزیابی بر اساس استاندارد ملی از
سوی بخش شیمی غالت مؤسسه تحقیقات
اصالح و تهیه نهال و بذر صورت میگیرد،
گفت :بر اساس نتایجی که از  8000نمونه
گندم در طی  5سال گذشته به دست آمد،
استاندارد گندم از نظر میزان پروتئین در چهار
گروه تقسیم شد که سه گروه برای خوراک
و مصرف انسانی است و گروه چهارم شامل
مصارف غیرانسانی میشود .نتایج حاصل
از این ارزیابی بیانگر آن است که  93درصد
گندمهای تولید داخل در درجه  1و  2قرار
دارد و حدود  7درصد آن در درجه  3که آن هم
برای مصارف انسانی است.

اشاعه فرهنگ مصرف نان سبوسدار در
جامعه از سوی کارشناس تغذیه مراکز
جامع خدمات سالمت
در کنـار اشـاعه فرهنـگ تولیـد نانهـای سـبوسدار ،فرهنگسـازی در میـان مصرفکننـدگان
نـان بـه منظـور آگاهسـازی کامـل نسـبت بـه نـان سـالم از اهمیـت بسـیاری برخـوردار
اسـت کـه وزارت بهداشـت بـا اتخـاذ برنامههایـی در ایـن راسـتا ورود کـرده اسـت.
یکـی از کارشناسـان دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشـت در گفتوگو با غلات نیوز در این خصوص

خاطرنشـان کرد :از سـال  93اجرای برنامه تحول سلامت از سـوی وزارت بهداشـت در دو حوزه درمان
و بهداشـت آغـاز گردیـد کـه یکـی از اقدامات قابـل توجه حوزه بهداشـت ،اسـتقرار کارشناسـان تغذیه در

مراکز خدمات جامع سلامت اسـت که این مراکز در سراسـر کشـور دایر هسـتند.

وی ادامـه داد :در کنـار همـه وظایفـی کـه بـرای ایـن کارشناسـان درنظـر گرفتـه شـده ،آمـوزش الگـوی

غذایـی سـالم بـه جمعیـت تحت پوشـش آنهـا ،یکـی از اقدامات بسـیار مناسـب در جهت ارتقاء سـطح
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آگاهـی و دانـش جامعه اسـت.

کارشـناس دفتـر بهبـود تغذیـه جامعـه وزارت بهداشـت بـا بیان اینکـه حضور ایـن کارشناسـان در مراکز

خدمـات جامـع سلامت بـه منظـور فرهنگسـازی و ارتقـاء سـطح علمـی و آگاهـی جامعه خواهـد بود،
بیـان کـرد :اشـاعه فرهنـگ مصـرف نان سـالم باالخـص مصرف نانهـای سـبوسدار و مزایـای مصرف

آن در کشـور بـا توجـه بـه ارتبـاط مسـتقیم نـان با سلامت جامعه ،یکـی از موارد آموزشـی اسـت که در

ویژه نامه الکترونیکی استان تهران و البرز

اولویـت قـرار دارد و از سـوی کارشناسـان مسـتقر در ایـن مراکـز ارائه میشـود.
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معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران مطرح کرد:

چگونگی روند بازرسی از
کارخانههای آرد تهران

مجتبـی شـیرقاضی در خصـوص رونـد بازرسـی از کارخانههـای آرد تهـران بیـان کـرد:
بازرسـی از کارخانههای آردسـازی به دو روش بازرسـی مشـترک با تعزیرات و دستگاههای
ذیربـط و نیـز بـه صـورت مـوردی و بـا توجـه بـه شـکایات واصلـه صـورت میگیـرد.

معاون نظارت و بازرسـی سـازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

تهـران در گفتوگـو با غالت نیـوز ضمن بیان مطلـب فوق اظهار

قـرار گرفتـه و در صـورت مشـاهده مغایـرت موضوع به شـرکت

ذیربـط ماننـد اسـتاندارد و بهداشـت ،اداره تعزیـرات حکومتی

کارخانههـا را تـا رفـع مغایـرت قطـع مینماید.

کـرد :در روش اول ،بـا توجه به ضرورت و خواسـت دسـتگاههای
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بـا بازرسـی از واحدهـای صنفـی نانوایـی آزادپز مورد بازرسـی

غلـه منعکـس میگـردد که شـرکت مذکـور نیز تحویـل گندم به

یـا شـرکت غله از کارخانهها بازرسـی مشـترک به عمـل آورده و

معـاون نظـارت و بازرسـی سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت

روش دوم نیـز بـا توجـه به شـکایات موردی واصلـه ،از هریک از

ارتبـاط با اقدامـات وزارت صنعـت ،معدن و تجـارت در خصوص

عملکـرد کارخانهها را مورد ارزیابی و بررسـی قـرار میدهند .در

اسـتان تهـران در بخـش دیگـری از اظهاراتش تصریح کـرد :در

کارخانههـا بازرسـی انجام گرفته و شـکایات بررسـی میشـود.

فراینـد نوسـازی خطـوط تولیـد بـه اسـتناد بنـد غ مـاده 119

همـراه نماینـدگان شـرکت غلـه ،دانشـگاههای علـوم پزشـکی،

وزارت صمـت از پرداخـت حقـوق ورودی معـاف اسـت لـذا

ضمـن اینکـه هر سـال یـک یـا دو بـار نیز بازرسـی مشـترک به

قانـون امـور گمرکی ،ورود ماشـینآالت خط تولید به تشـخیص

اسـتاندارد و انجمن صنفـی صنایع آرد ایـران جهت درجهبندی

چنانچـه کارخانهای قصد بازسـازی و نوسـازی داشـته باشـد،

شـیرقاضی ادامـه داد :بـا توجه بـه فروش و تحویـل گندم 900

مـاده قانونـی فـوق از مشـوق سـرمایهگذاری پیشبینـی شـده

سـال  ، 1395طبـق دسـتورالعملها لیسـت توزیع و فـروش آرد

شـیرقاضی خاطرنشـان کـرد :همچنیـن بـه منظـور ارتقـاء

اتحادیههـای ذیربـط ،بـه معاونـت نظارت و بازرسـی سـازمان

بـرای طرحهـای بازسـازی و نوسـازی پیشبینی شـده که کلیه

کارخانههای آردسـازی اسـتان انجـام میگیرد.

تومانـی از طرف شـرکت غله بـه کارخانههای آردسـازی از بهار

اسـتحصالی از گنـدم  900تومانـی علاوه بـر شـرکت غلـه و

پـس از اخـذ مجـوز الزم از سـازمان متبـوع میتواند به اسـتناد

برخـوردار گردد.

تکنولـوژی و رونـق تولیـد صنایـع تسـهیالتی ،طرح رونـق تولید

صنعـت ،معـدن و تجـارت اسـتان تهـران نیـز جهـت بررسـی،

درخواسـتهای وارده بـه ایـن سـازمان پـس از بررسـی اخـذ

بـه نانوایان ،لیسـت توزیـع از طریـق مدیریت نظارت و بازرسـی

صـورت تکمیـل مـدارک و مسـتندات مـورد نیاز بانکها نسـبت

تحویـل میگـردد که بـرای بررسـی صحت و سـقم تحویل آرد
اتـاق اصناف تهران و اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرسـتانها

مجوزهـای الزم ،بـه بانکهـای عامـل ارجـاع میگـردد تـا در

بـه اعطـای تسـهیالت اقدام گـردد.

دبیر انجمن ماشینآالت پخت نان و شیرینی:

رسیدگی به وضعیت استاندارد تجهیزات پخت در
واحدهای سنتی از سوی متولیان امر رها شده است

اگرچـه دسـتگاهها و ماشـینآالت تولیـد نـان در سـال ۸۵

مشـمول اسـتاندارد اجبـاری شـده و بـر اسـاس آن واحدهـای

تولیـد نـان موظـف بـه اسـتفاده از دسـتگاههای اسـتاندارد

هسـتند امـا متاسـفانه هنوز شـاهد تولید نـان با دسـتگاههای

غیـر اسـتاندارد در واحدهـای تولیدکننـده نان سـنتی هسـتیم.
امـا در خصـوص تجهیز واحدهـای صنفی نانوایی به دسـتگاه

و ماشـینآالت استاندارد ،دو مسـأله مطرح است؛

نخسـت وجـود تولیدکننـدگان غیرحرفـهای در بـازار اسـت

کـه متاسـفانه بـه دلیـل ارائـه کاال بـا قیمـت ارزانتـر ،جـای

تولیدکننـدگان اصلـی را در بـازار نانوایـی گرفتهانـد .عمدتا این
تولیـدات در شـرایطی غیرایمـن و بـدون رعایت اسـتانداردهای

تدویـن شـده صـورت میگیـرد کـه میتوانـد علاوه بـر ایجـاد
خطـر برای سلامت کاربر ،روی افت کیفیـت محصول تولیدی
(نـان) هـم اثرگذار باشـد.

دوم وجـود تنورهـای حـرارت مسـتقیم در واحدهـای صنفـی

نانوایـی اسـت کـه متولیـان امـر بـا توجـه بـه ثبـت اسـتاندارد
اجبـاری در ایـن حـوزه هنـوز وارد عمـل نشـده و متاسـفانه در

عمـده واحدهـای نانوایـی ،تنورهـای سـنتی حرارت مسـتقیم
هنـوز وجـود دارد کـه این دسـتگاهها بایـد تعویض و یـا اصالح
شوند.

امـا محمـود مرشـدی ،دبیـر انجمـن ماشـینآالت پخـت نان و
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شـیرینی در اینبـاره گفـت :آنچـه بـرای تولیـد اسـتاندارد باید

لحـاظ شـود ،دو فاکتـور ایمنـی بـرای کاربـر و بهداشـت بـرای

مصرفکننـده اسـت که متاسـفانه در تولیـدات غیر اسـتاندارد
رعایـت نمیشـود .در حال حاضـر بالغ بر  90درصد دسـتگاهها

و ماشـینآالت پخـت نـان کـه در بـازار تولیـد میشـوند ،غیـر
اسـتاندارد بـوده و عملا فاقد نشـان اسـتاندارد هسـتند.

وی ادامـه داد :رعایـت کـردن اسـتاندارد ،هزینهبـر

اسـت چـرا کـه تولیدکننـده بایـد بـرای تولیـد اصولـی و

بهداشـتی و تامیـن مـواد اولیـه درجـه یـک هزینـه کنـد.

دبیـر انجمـن ماشـینآالت پخت نـان و شـیرینی با بیـان اینکه

متاسـفانه وضعیت رسـیدگی بـه تجهیزات پخـت در واحدهای

سـنتی تولیـد نـان رهـا شـده اسـت ،اظهـار کـرد :متاسـفانه
رسـیدگی بـه ایـن مسـاله در مرحلـه تولیـد رهـا شـده لـذا
اتحادیههـای صنـف نانوایان به عنـوان یکی از متولیـان امر در

ایـن حـوزه بایـد وارد عمـل شـده و هنـگام صدور مجـوز جهت
احـداث یـک واحـد نانوایی جدید ،بـر لزوم اسـتاندارد تجهیزات

پخـت تاکیـد نمایند.

مرشـدی در پاسـخ بـه این پرسـش کـه انجمن در رسـیدگی به
ایـن مسـاله چگونـه عمـل میکند ،توضیـح داد :شـرط ورود به
انجمـن ماشـینآالت نان و شـیرینی ،برخـورداری از اسـتاندارد
ملی اسـت امـا در خصوص وضعیت اسـتاندارد بودن تجهیزات

پخـت در واحدهـای نانوایـی سـنتی ،انجمـن اهـرم اجرایـی
نداشـته و مسـئولین کنترلکننـده واحدهـای نانوایـی بایـد بـه

منظـور رسـیدگی به ایـن مسـاله ،وارد عمل شـوند.

ویژه نامه الکترونیکی استان تهران و البرز

در راسـتای اصلاح الگـوی تولیـد نـان یکـی از اقدامـات
الزم ،اصلاح شـیوه پخـت نـان اسـت کـه در ایـن راسـتا
تجهیـزات پخـت نانواییهـا مـورد بحـث قـرار میگیـرد.
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زر ،بزرگترین صادرکننده ایرانی انواع ماکارونی
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کشـور پهنـاور ایـران باتوجه به مزیتهای بینظیری که دارد،میتواند در جایگاه یکـی از بزرگترین و مهمترین تولیدکنندگان
غذا در جهان قرار گیرد .در این راستا گروه صنعتی و پژوهشی زر با اعتماد به توان سرزمین خود و به پشتوانه  30سال حضور
موثـر بنیانگذارانـش در عرصههـای تولیدی و صنعتی ،زیرسـاخت خود را در سـال  1372پایهریزی و در سـال  77کار خود را
محکـم و اسـتوار در صنعـت غـذا آغاز نمود و در سـال  80برای اولین بار در ایـران خطوط تولید آرد سـمولینا را راهاندازی کرد.
در عین حال همزمان با توسعه کارخانه آرد ،واحد تولیدی پاستا نیز در سال  84راهاندازی شد و توانست با تولید محصوالتی باکیفیت،
سهمی چشمگیر را در بازارهای داخلی کسب کند به نحوی که طی مدت  5سال ،ظرفیت تولید خود را همراه با افزایش تعداد خطوط ،به
میزان قابل توجهی ارتقاء داده است.
گـروه صنعتـی زر کـه در حـال حاضـر بزرگتریـن
صادرکننـده ایرانـی انـواع ماکارونـی بـه شـمار میآیـد ،بـا
تولیـد انـواع ماکارونـی و پاسـتا در ایـران نقـش مهمـی را
در ارتقـاء کیفیـت تولیـدات داخلـی بـر عهـده گرفتـه اسـت.
ایـن مجموعـه همچنیـن توانسـته بـا افزایـش تعـداد سـیلوهای
غلات خود ،باالترین توان ذخیرهسـازی یکجا را در کشـور کسـب
نمـوده و نیـز بـا راهانـدازی  5خـط تولیـدی آرد ،در مقـام نخسـت
بیشـترین ظرفیـت تولیـد یکجـای انـواع آرد در ایـران قـرار گیرد.
احداث و راهاندازی بزرگترین مجتمع کارخانههای فراوری عمیق
غالت کشور با ظرفیت  4میلیون تن در سال و نیز قابلیت دسترسی
به شبکه حمل و نقل ریلی ،از دیگر پروژههایی است که از سوی گروه
صنعتی پژوهشی زر انجام شده است.
شرکت صنعتی زر ماکارون در زمینه تولید و بستهبندی انواع غالت
فراوری شده با هدف تولید محصوالتی باکیفیت ،افزایش توان تولید
و توسعه فرهنگ مصرف غذای سالم فعالیت میکند و همواره
میکوشد با بهرهگیری از آخرین یافتههای علمی و فناوریهای

نوین ،با تولید فراوردههای غذایی سالم و ایمن در حوزه غالت در
کیفیت و کالس جهانی ،حضوری مقتدر و شایسته در بازارهای
هدف داشته باشد.
این گروه در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و تامین
نیروی متخصص در صنعت غذا ،اقدام به تاسیس مرکز
آموزشهای علمی و کاربردی زر نموده تا بتواند مسئولیتهای
اجتماعی خود را نیز به نحوی صحیح انجام دهد.
دانشجویان این مرکز میتوانند ضمن فراگیری دانش تئوری از
امکانات و توانمندیهای موجود در کارخانههای گروه زر برای
افزایش توان مهارتی و کاربردی خود بهره بگیرند .افراد پس از
فارغالتحصیلی قادرند با بهترین کارایی در صنایع تولیدی مرتبط
مشغول به کار شوند.
گروه صنعتی زر در طول سالها فعالیت خود در این عرصه،
موفق به اخذ دهها نشان ،گواهینامه و تندیس از سازمانهای
معتبر داخلی و خارجی و همچنین کسب نشانهای استاندارد
ملی و  FDAو نیز گواهینامههای تضمین کیفیت شده است.

شرکت آرد تابان در زمینه تولید انواع آرد گندم فعالیت خود را از سال  1331آغاز نموده است .آرد تابان در ابتدا یک آسیاب سنگی با
ظرفیت  30خروار در روز بود و امروز با داشتن مدرنترین ماشینآالت آردسازی از شرکت بولر سوئیس با ظرفیت بالغ بر 350
تن در روز ،تبدیل به کارخانهای شده است که کارشناسان شرکت بولر آن را به عنوان مدرنترین کارخانه آرد معرفی نمودهاند.
مؤسسان این شرکت همگی در گذشته به حرفه پخت نان اشتغال داشتند و اداره چندین نانوایی بزرگ تهران را عهدهدار بودند
و یکی از دالیل تاسیس آرد تابان ،تامین آرد مناسب برای این نانواییها بود .به دلیل شناخت حرفهای آنان از تولید آرد مطابق
با درخواسـت نانوایان ،آردهای تولیدی تابان مورد اسـتقبال بسـیار زیاد نانوایان قرار گرفت و یکی از رموز موفقیت این شـرکت
تـا بـه امـروز کـه بیش از  65سـال از فعالیت آن میگـذرد ،همین مشـتریمداری و توجه به رضایت مصرفکنندگان بوده اسـت.
علیرضـا یزدجـردی ،مدیـر بازرگانـی شـرکت آرد تابـان در گفتوگـو بـا غلات نیوز بیـان کـرد :در زنجیره گنـدم ،آرد و نـان ،نه
گنـدم دارای اسـتاندارد اجبـاری اسـت و نـه نـان و فقط حلقه واسـط بین ایـن دو یعنی آرد دارای اسـتاندارد اجباری اسـت .این
امـر بـه این معنی اسـت که گنـدم با هرکیفیتی که به کارخانه تحویل داده میشـود ،باید از آن آرد اسـتاندارد اسـتحصال گردد.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه گندم در انحصار دولت
بوده و خریدار گندم یعنی آسیابانان ،هیچ مجوزی برای
عدم دریافت گندم بیکیفیت ندارند ،مشکالت ناشی
از بیکیفیتی گندم فقط گریبان آسیابانان را میگیرد.
حدودا ً  3سال است به لحاظ کمی در زمینه گندم خودکفا هستیم و
واردات گندم به کشور ممنوع شده است .مصرف گندم داخلی که به
لحاظ کیفیت بعضاً دچار نقصان است ،مشکالت عدیدهای را برای
صنعت آرد فراهم نموده ،از طرف دیگر به دلیل بروز مشکالت در امر
حمل و نقل ،گندمهای خریداری شده به موقع تحویل کارخانهها
داده نمیشود و متاسفانه امر اختالط گندم به طور کلی دچار توقف
شده است.
یزدجردی افزود :از سوی دیگر در مورد تهیه گندم برای سایر
مصارف به غیر از نان ،خرید از بورس کاال اجباری گردیده که این
امر ،نه تنها به لحاظ قیمت گندم برای کارخانهها مشکل ایجاد
کرده است بلکه از آنجا که این گندمها معموال از سایر استانها

عرضه میگردد ،مسائل مربوط به حمل و نقل ،مشکلی مضاعف
برای کارخانهها به وجود آورده است.
مدیر بازرگانی شرکت آرد تابان در ادامه با بیان اینکه تکلیف قیمت
آرد در سال  1397نیز هنوز نامشخص است و کارخانهها کماکان
در بالتکلیفی به سر میبرند ،خاطرنشان کرد :از سال  1393تا کنون
قیمت فروش آرد تغییری نکرده و با اینکه مصوبه هیأت دولت مبنی
بر پرداخت مابهالتفاوت قیمت آرد ابالغ گردیده ،هنوز از اجرایی
شدن آن خبری نیست و این مسأله نیز کارخانهها را دچار مشکالت
اقتصادی فراوان کرده است لذا دولت باید هرچه سریعتر در این
زمینه تصمیماتی منطقی و کارشناسی شده اتخاذ نماید.
شرکت آرد تابان با ظرفیت 14هزار تن ذخیرهسازی گندم و توان
تولید روزانه  350تن آرد ،یکی از مدرنترین کارخانههای آرد به
شمار میرود .رمز موفقیت آرد تابان ،تولید آرد باکیفیت و مطابق
میل مصرفکننده ،مشتریمداری و توجه به رضایت مصرفکننده
است.
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شرکت تولیدی آردداران در سال  1373فعالیت خود
را آغاز نموده و در حال حاضر از برترین تکنولوژی
آردسازی دنیا برخوردار است .این واحد تولیدی
هماکنون در دهه دوم فعالیت خود با ظرفیت تولید
روزانه هزار و  250تن آسیاب گندم فعالیت داشته و نیز
ظرفیت ذخیرهسازی  105هزار تن را دارد.

شرکت تولیدی آردداران به تولید انواع آردهای حاصل از گندمهای نرم
و دوروم ،آردهای تخصصی نانوایی ،قنادی ،شیرینیپزی ،صنایع تولید
گلوتن و نشاسته ،تولید ماکارونی ،آردهای مصارف خانگی ،فراوردههای
نانوایی حجیم و نیمهحجیم و انواع کیک و کلوچه میپردازد.
محمدرضا صادقیان ،مدیرعامل کارخانه آردداران در گفتوگو با غالت نیوز خاطرنشان
کرد :در کنار تأمین بازار داخلی ،آردداران در سال  94به بازار جهانی صادرات هم
ورود نموده که ماحصل آن صادرات آرد به کشورهای عراق و افغانستان بوده است.
اگرچه در حال حاضر صادرات آرد به کل در کشورمان با موانعی روبهرو گشته و عمالً
صادرکنندگان آرد کشور از حضور در این بازار صرف نظر کردهاند و صادرات آرد ایران به
بازارهای جهانی متوقف شده است.
در حال حاضر 70 ،درصد از تولید کارخانه ،متعلق به بخش آزاد بوده و آرد این کارخانه
به سراسر کشور ارسال میشود.
صادقیان در ادامه عدم دسترسی به گندم کیفی ،تحریمهای جهانی ،ممنوعیت واردات
گندم خارجی و باال بودن هزینههای حمل و نقل را از مشکالت و موانع بازارهای داخلی
و جهانی صادرات برشمرد و گفت :طبیعتاً در بازار آردسازی رقابت میان واحدهای
تولیدی جریان دارد و هر واحد به زعم خود برای پیروزی در این میدان تالش میکند.
صادقیان در پاسخ به این پرسش که کارخانه آردداران برای ارتقاء کیفیت و جلب
رضایت مشتری چه اقداماتی انجام میدهد ،خاطرنشان کرد :ما با خرید گندم کیفی و
میکس آن با گندمهای ضعیف و نیز تحقیق روی بهبوددهندههای آرد در جهت ارتقاء
کیفیتتالشمیکنیم.
وی در ادامه با اشاره به استفاده از آنزیمهای خاص برای بهبود کیفیت بر اساس
درخواست مشتریان به عنوان گام بعدی آردداران در جهت ارتقاء و حفظ کیفیت گفت:
کارخانه ما از یک واحد  CRMبرخوردار بوده که این واحد جهت برقراری ارتباط با
مشتریان فعالیت دارد .در صورتی که مشتری هرگونه مشکل کیفی خود را با کارخانه
در میان بگذارد مسئولین فنی کارخانه جهت بررسی و رفع مشکل به آن واحد نانوایی
مراجعه خواهند کرد و یا ارسال مجدد آرد به آن واحد نانوایی در دستور کار قرار خواهد
گرفت.
شرکت آردداران با برخورداری از واحد تحقیقات منحصر به فرد که از نیروهای زبده
و متخصص برخوردار است ،شناخت خوبی از کیفیت گندم ایران و نیز تقاضای
مشتریان خود دارد.

آردداران شناخت خوبی از کیفیت
گندم ایران و تقاضای مشتریان خود
دارد

آذرغله بر فراز قله مرغوبیت میدرخشد
کارخانه آرد آذرغله در سال  1372تأسیس و در سال  1375با اخذ مجوزهای الزم
از وزارت صنعت ،معدن و تجارت و وزارت بهداشت به بهرهبرداری رسید .این شرکت
با ظرفیت اسمی  150تن ،فعالیت خود را آغاز نموده و در سال  1380موفق به
اخذ گواهی استاندارد گردیده و در سال  84با احداث ساختمان کاروسل جهت
ذخیرهسازی آرد فله به ظرفیت هزار تن در روز و ذخیرهسازی آرد به صورت کیسه
به ظرفیت  30هزار تخته در چهار طبقه به بهرهبرداری رسید.
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کارخانه آذرغله بین سالهای  86تا  89در دو فاز با احداث  4دستگاه سیلوی
تمام اتوماتیک مکانیزه  Westeelکانادا به ظرفیت ذخیرهسازی  30هزار تن
مورد بهرهبرداری قرار گرفت و با در نظر گرفتن اینکه کارخانه از  20هزار تن انبار
نیمهمکانیزه از قبل برخوردار بوده ،هماکنون ظرفیت ذخیرهسازی کارخانه  50هزار
تن است.
حسنزاده ،مدیرعامل کارخانه آرد آذرغله در گفتوگو با غالت نیوز بیان کرد :در
ت مشتری ،بهبود مستمر کیفیت
راستای هدف اصلی کارخانه که جلب رضای 
محصول ،تحویل بهموقع کاال به مشتریان و نیز برآورده نمودن الزامات قانونی
و مقرراتی در خصوص مدیریت کیفیت و ایمنی غذاست ،در یک طرح توسعه
جایگزینی ماشینآالت بهروز و تکنولوژی ،اقدام به استقرار ماشینآالت بولر سوئیس،
 ALAPALAترکیه و ایتالیا نمودیم که در طی این فرایند واحد آزمایشگاه کارخانه هم
از یک مجموعه کوچک به یک آزمایشگاه بزرگ با تمامی تکنولوژی آزمایشگاه در دو
توشو،
طبقه مجهز گردید و هماکنون در چهار بخش مهم میکروبی شیمیایی ،شس 
 R&Dو پخت جهت تست انواع نان به فعالیت میپردازد.
کارخانه آرد آذرغله با اخذ گواهی از سال  85در راستای مدیریت ایمنی بهداشت
کیفیت و محیط زیست و نیز با اخذ گواهی از شرکت  DASانگلستان در سال جاری
موفق به اخذ سیستمهای یکپارچه مدیریت شده که به شرح ذیل است؛
سیستممدیریتکیفیت )IMS (ISO 9001:2015
سیستمزیستمحیطی ISO 14001 :2015
سیستمایمنیکارکنان OHSAS 18007 :2007
سیستم کیفیت و ایمنی محصول (HACCP, GMP) ISO 22000 :2005
سیستمرسیدگیبهشکایاتمشتریان ISO 10002 :2014
سیستمرضایتمندیمشتریان ISO 10004 :2012
کارخانه آرد آذرغله در سال  ،90اقدام به تأسیس ساختمان اختالط گندم ،احداث 12
عدد کندوی بتنی عمودی جهت واریتههای مختلف گندم و اختالط آنها نمود که در
نوع خود در کیفیت محصول نهایی نقش بهسزایی دارد.
در سال  84درخواست این شرکت از سازمان صنعت ،معدن و تجارت جهت تمدید
افزایش روزانه پروانه بهرهبرداری و نیز صدور پروانه از  150تن به  300تن اسمی مورد
موافقت قرار گرفت .این در حالی است که اکنون کارخانه آرد آذرغله از توان تولید 450
تن انواع آرد در روز برخوردار است.
حسنزاده در خصوص فعالیت صادراتی کارخانه تصریح کرد :آذرغله سال گذشته
در بازار صادراتی فعالیت داشته اما متأسفانه در سال  97به دلیل نوسانات بازار ارز و
باطل شدن مجوز عبور موقت گندم به دلیل همین نوسانات ،هنوز موفق به اخذ مجوز
نگردیده و متأسفانه پروسه دریافت مجوز صادرات گندم از طریق طرح عبور موقت کار
بسیار سخت و پیچیدهای است که دولت به جای رفع مشکالت تولیدکننده ،مشکالت
را سد راه میکند.
وی ادامه داد :این در حالی است که حضور در بازار صادرات میتواند بخشی از

مشکالت کارخانهها را در حوزه رکود تولید ،رفع کرده و از
تعطیلی کارخانهها در کشور جلوگیری نماید.
حسنزاده با اشاره به دغدغه تأمین گندم کیفی که سالهاست
آسیابانکشورباآندستوپنجهنرممیکنند،گفت:متأسفانه
در بخش مواد اولیه (گندم) با مشکل اساسی کیفیت مواجه
هستیم .دولت نه گندم کیفی در اختیار کارخانههای آرد
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را میدهد .متأسفانه در این میان در کنار افزایش تمامی
هزینههای جانبی ،هزینه خرید هر کیلوگرم اصالحکنند ه آرد
هم به چهار برابر افزایش یافته و این در حالی است که در برابر
این هزینه ،حتی ریالی افزایش هم در سال جاری برای قیمت تمام
شده محصول کارخانههای آرد لحاظ نشده است.
مدیرعامل کارخانه آرد آذرغله در ادامه بیان کرد :پیشنهاد میشود دولت
هرچه سریعتر به تعدیل واقعی قیمت آرد اقدام نماید تا هزینههای نامتعارفی
که چندین سال است ،از جیب کارخانهها میرود به پایان برسد .در شرایط فعلی نه
تولیدکنندگان ،نه نانوایان و نه مصرفکنندگان ،هیچ رضایتی از وضعیت آرد و نان کشور
ندارند.
وی ادامه داد :سؤال این است که چطور در سال جاری با افزایش پانصد تا هزار برابری
هزینههای آسیابانی در کشور ،دولت در قیمت آرد هیچگونه تجدید نظری ننموده
است؟ متأسفانه دولت تنها قصد دارد تولیدکننده را در حالت امنیتی خود اداره کند و
تمام محدودیتها را به گردن آن بیندازد.
حسنزاده افزود :کارخانههای آرد تا کنون با کمترین حاشیه خسارتهای نامتعارف و
ندانمکاریها و سوءمدیریت دولت را از جیب خود پرداخت نمودهاند و با وعده و وعید
همیشگی و بیثمر دولت ،متأسفانه روز به روز به بحران حاکم بر این صنعت افزوده
شده است.
هزینههای چندین برابری کیسه تا تأمین قطعات یدکی کارخانهها ،تورم باال ،نوسانات
ارزی و عدم ثبات بازار برای کارخانههای آرد کشور تبدیل به یک کابوس هر روزه شده
است و ما از رهبر معظم انقالب میخواهیم هرچه سریعتر وارد عمل شوند و با حکم
حکومتیشان چارهای برای موضوع تولید و کشور عزیزمان ایران بیندیشند.
کارخانه آرد آذرغله با افتخار اعالم میدارد به عشق مردم و نان تا کنون همه منافع
شخصی و سازمانی را زیر پا نهاده تا از این بحران موجود در کشور با سربلندی عبور
نماید.
پیشینه کارخانههای آردسازی در کشور از زمان جنگ تا کنون بر هیچکس پوشیده
نیست .در زمان بحران جنگ ،آسیابانان کشور درب کارخانههایشان را گشودند و هرچه
در اختیار داشتند ،به ملت عزیز ایران تقدیم کردند .به جرأت میتوان گفت آسیابانان
کشور در تمامی ادوار بدون هیچ چشمداشتی به وظیفه خود به نحو احسن عمل
نمودهاند.
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کارخانه تولیدی آرد تک کرج با سرمایه  100درصدی بخش خصوصی پس از اخذ موافقتهای الزم از وزارت صنایع و سایر دستگاههای
ذیربط در سال  1368در استان البرز واقع در کرج ،شهرک صنعتی سیمیندشت ،جاده مالرد به شهریار ،خیابان آرد تک ،فعالیت خود را آغاز
نمود .این کارخانه با ظرفیت تولید روزانه  500تن آرد با بهکارگیری و نصب بهروزترین تجهیزات و ماشینآالت بولر از کشور سوئیس ،اولین
کارخانه در این استان از نظر فعالیت ،تولید و ماشینآالت بوده که کیفیترین انواع آرد مصارف خبازی و صنف و صنعت را تولید میکند و
سرآمد همه واحدهای مشابه در استان البرز است .این کارخانه در حال حاضر از  70نفر پرسنل مجرب و از نیروهای جوان و تحصیلکرده
بهره میبرد .کارخانه آرد تک با ساخت سیلوهای بتنی به ظرفیت نزدیک به یکصدهزار تن ذخیرهسازی و نگهداری گندم در منطقه ،از
موقعیتی بسیار ویژه برخوردار است .از آنجا که در حال حاضر گندم ،آرد و نان به طور کامل از مراحل خرید ،حمل و توزیع و قیمت نان به طور
انحصاری در اختیار دولت است لذا با توجه به آمارهای موجود ،ساالنه نزدیک به  10میلیون تن گندم مصرفی در بخش خبازی خریداری
و پس از تبدیل به آرد با نظارت و دخالت مستقیم دولت توزیع میگردد.

رسول مژده شفق ،معاون بازرگانی آرد تک در گفتوگو با
غالت نیوز خاطرنشان کرد:از حدود 12میلیون تن مصرف گندم
در کشور مقدار  10میلیون تن آن در بخش خبازی با پرداخت یارانه
از سوی دولت ،ظرفیت اصلی کارخانههای آرد با برنامهریزی و صدور
حواله و سهمیهبندی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان متولی
اصلی این برنامه برحسب سرانه مصرف مشخص و آمار جمعیت هر استان
و تعداد کارخانههای آسیابانی و ظرفیت این کارخانهها ،مشخص و پس از تحویل
گندم ،آرد استحصالی برای مصارف خبازی در استان یا استانهای مجاور توزیع
میگردد .بنابراین نزدیک به  80درصد از ظرفیت عملیاتی کارخانهها بعضاً در بخش
سهمیهبندی از سوی دولت تامین میشود و  20درصد دیگر را کارخانهها با خرید
گندم مورد نیاز سایر بخشهای مصرفکننده آرد ،تأمین مینمایند .الزم به ذکر است
کارخانههایی که از نظر کیفی تولید بهتری داشته باشند ،تقاضا برای خرید آرد آنان
بیشتر است .کارخانه آرد تک کرج نیز جزو آن دسته از کارخانههایی است که به لحاظ
کیفیت باالی آرد تولیدی و داشتن استانداردهای ملی و گواهینامههای بینالمللی،
متقاضیان خوبی دارد .عمده تولید آرد آزاد کارخانه آرد تک در کالنشهر تهران که
دارای جمعیت  12میلیونی است و نیز استان البرز که به لحاظ موقعیت صنعتی دارای
کارخانههای صنایع غذایی و صنوف و نیز خبازیهای آزادپز است ،توزیع میگردد.
شفق در ادامه خاطرنشان کرد :صادرات آرد در کشور با توجه به وجود ظرفیتهای
قابل قبول نصب شده ،همیشه تحت تأثیر سیاستهای متخذه از سوی دولت بوده
است .لذا بر اساس قوانین موجود ،در حال حاضر صادرات آرد ممنوع است (به دلیل
اینکه در بخش آرد آزاد هم در حال حاضر دولت یارانه میدهد) اما طبق مقررات موجود
میتوان با استفاده از قانون ورود موقت پس از اخذ مجوزهای الزم که البته بسیار
دشوار است ،اقدام به ورود گندم کرده و پس از استحصال یا تولید سایر فراوردههای
آرد محصوالت آن را صادر نمود .طبق این قانون ،واردکنندگان تا  6ماه پس از ورود
گندم مهلت دارند تعهدات خود را عملی نمایند .با وجود کشورهای همسایه مانند
عراق و افغانستان ،بازار خیلی خوبی برای آرد ایران وجود دارد اما متأسفانه نمیتوان
چندان به صورت برنامهریزی شده از این پتانسیل موجود در کشور استفاده کرد.
صادرات آرد با وجود مشکالت فراوان میتواند ارزش افزوده خوبی ایجاد کند اما
این بستر برای صادرات همیشه فراهم نیست .در سالهای گذشته شرایط ورود
گندم به کشور بهتر بود .شرکت آرد تک از طریق واردات گندم از کشورهای عضو
 CISو تبدیل آن به آرد جهت صادرات به کشور عراق ،در بازار منطقه حضور داشته
و در سال جاری هم با ورود موقت  2محموله گندم ،کار تبدیل به آرد و صادرات به
عراق کماکان در حال انجام است .امید است این روند همچنان ادامه یابد تا بتوانیم
ضمن استفاده از ظرفیت کامل تولید ،به توسعه و اشتغال در منطقه کمک نماییم.

معاون بازرگانی شرکت آرد تک در بخش دیگری از اظهاراتش مشکالت و دغدغههای
آسیابان کشور را در حوزه گندم و آرد برشمرد و گفت :نخست اینکه انحصار گندم به
طور کامل در اختیار دولت است ،در این راستا تعیین قیمت دستوری گندم به عنوان
قیمت تضمینی از سوی دولت و کیفیت گندمهای دریافتی از کشاورزان ،فاکتور قیمت
کمترین تأثیر را در ارتقاء کیفی گندم تولیدی از سوی کشاورزان دارد .متاسفانه سطح
کیفی گندمهای داخلی از نظر گلوتن ،پروتئین و غیره پایین است که برای ارتقاء کیفی
آرد تولیدی همانند گذشته باید با گندمهای خوب مخلوط شود اما متاسفانه فعالً چند
سالی است که به دلیل سیاستهای اتخاذ شده ،واردات گندم به کشور ممنوع گردیده
و تمام گندم مصرفی با تولیدات داخلی تأمین میشود.
مژد ه شفق در ادامه همچنین پرداخت یارانه از سوی دولت و برقراری سیستم
سهمیهبندی که دارای مشکالت فراوان و رانت است ،فراهم نبودن شرایط آسان ورود
گندم خارجی به طور موقت جهت تولید آرد و سایر فراوردهها به منظور صادرات که
کمک بزرگی در کاهش هزینههای سربار کارخانهها و افزایش درآمد آنها مینماید را
از مشکالت و دغدغه های صنعت آرد برشمرد و با اشاره به ارائه راهکارهای خود در
راستای رفع این موانع تصریح کرد :حذف ضوابط و مقررات دست و پاگیر و اعطای
کمک از سوی دولت به تولیدکنندگان به منظور تشویق صادرات فراوردههای آرد و انواع
آرد و نیز اجرای سیاستهای تشویقی صادرات از سوی دولت که در حال حاضر در
این خصوص هیچ اقدام جدی صورت نمیگیرد ،میتواند راه حلی برای رفع مشکالت
صنعت آرد باشد.
کارخانه آرد تک کرج با بهرهگیری از تجارب نزدیک به  30سال فعالیت خود در این
صنعت و تجربه صاحبان آن که بیش از  60سال با تالش و کوشش و جدیت همه
تجربیات خود را در این راه به کار گرفتهاند ،تالش برای حفظ و ارتقاء کیفی محصول
تولیدی خود با استفاده از آخرین تجهیزات روز دنیا و دانش سایر کشورهای صاحب
این صنعت در تأمین نیاز انواع آرد در تمام بخشها را سرلوحه کار خود قرار داده است.
معاوت بازرگانی شرکت آرد تک بیان کرد :امید است دولت با استفاده از دیدگاههای
دست اندرکاران بخش خصوصی و حمایت همه جانبه در مسیر تولید ،بستری مناسب
برای حفظ و توسعه صنعت را فراهم نموده و کار را به بخش خصوصی واگذار و از
دخالت مستقیم در کارها خودداری نماید .صنعت گندم ،آرد و نان کشور مستلزم
یک تغییر و دگرگونی اساسی در سیاستها و اجرا از سوی دولت است تا از تمام
ظرفیتهای موجود برای تأمین نیاز داخل و نیز حضور موفق در بازارهای منطقه با
وجود سایر کشورهای دارای این صنعت ،استفاده نماید .تأمین نقدینگی برای سرمایه
در گردش و توسعه و تجهیز به ماشینآالت روز دنیا با بهره کم ،از مهمترین خواستههای
این بخش است.

هلدینگ حاجی آقا زاده در صنعت آرد
خوش می درخشد
فعالیت هلدینگ حاجی آقازاده از سالیان دور در استان آذربایجان شرقی آغاز گردید اما به سرعت
دامنه فعالیت های خود را به پایتخت کشانده و امروزه نیز با هدف تسخیر بازار کشورهای
همسایه و ورود به آن ها ،گام های موثری را برداشته است .مجموعه هلدینگ حاجی آقازاده
در طول دوران فعالیت خود در زمینه های واردات ذرت و سویا ،زنجیره تولید طیور در کشور و نیز
صادرات در این حوزه ها ورود نموده است اما در نهایت نیاز روز افزون در بخش تولید آرد با کیفیت
موجب افتتاح و سرمایه گذاری کارخانه آرد طالیی پرند در شهرک صنعتی پرند گردید .دستگاههای
مورد استفاده در کارخانه از معتبرترین برندهای اروپایی تهیه و تجهیز گردیده است تا محصول
نهایی بهدست آمده با برخورداری از کیفیت باال در بازار ایجاد رقابت کند .آرد طالیی پرند ،عالوه
بر برخورداری از استاندارد  ، HACCP-ISO2200 - ISO9001مجهز به آزمایشگاه کنترل
کیفیت مواد اولیه و محصول بوده و فرایند تولید به طور دقیق و مستمر مورد پایش قرار میگیرد.
هلدینگ حاجی آقازاده به منظور بررسی هجمه ای که
علیه کیفیت آرد ایران در بازار عراق شکل گرفته بود ،با
گروهی از نانوایان سنتی ایران و هماهنگی اتحادیه نانوایان
سنتی ،به کشور عراق رفت و با پخت نان از آردهای ایرانی
که با بی مهری مواجه شده بود  ،کیفیت آرد ایران را در
بازار عراق تثبیت کرد و از آن زمان تا کنون ثبت سفارش
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از سوی بازار عراق ،چندین برابر شده است .
رئیس هلدینگ حاجی آقا زاده در ادامه بیان کرد:
خوشبختانه با توجه به تمام مشکالتی که صنعت آرد
ایران با آن دست و پنجه نرم میکند؛ به جرأت میتوان
گفت هماکنون آرد ایران ،بیش از آرد کشورهای همسایه ،به
بازار عراق صادر میشود و قطعاً اگر تا پایان سال بتوانیم به صادرات
موفق خود ادامه دهیم؛همسایه غربی مان دیگر قادر به بازگشت به بازار
عراق نخواهد بود.
رئیس هیأت مدیره کارخانه آرد طالیی پرند در ادامه به مشکالتی که در حوزه
صادرات آرد به عراق در خصوص اعتصاب رانندگان شرکت حمل و نقل رخ داد و
موجب متضرر شدن تجار ایرانی گردید ،اشاره نمود و در این باره تصریح کرد:
تجارت ،امری تک بعدی نیست و اگر لجستیک منظمی نداشته باشیم ،موفق
نخواهیم شد .این فرایند ،همانند یک سیستم است و اگر نتوانیم کارها را به صورت
گروهی انجام دهیم ،در عرصه صادرات موفق نخواهیم شد .کشور ما نیاز به ارز دارد
و در شرایط فعلی که تحت تحریمهای ظالمانه قرار گرفتهایم ،تنها عاملی که کشور
را از این شرایط بحرانی نجات میدهد تولید و اشتغال و کار طاقتفرسا در صادرات
است .قطعاً اگر مسئولین به این موضوع توجه نکرده و شرایط صادرات را در کشور
تسهیل نکنند ،تولیدکنندگان کشورمان ،در سطح بینالمللی موفق نخواهند شد.
مجموعه هلدینگ حاجی آقازاده تجربه موفق فعالیتش در صنعت آرد عراق را در
حوزههای مختلف توسعه داده است به طوری که در حال حاضر در زمینه تولید
جوجه و تخم مرغ نطفه دار وارد عرصه شده و با توجه به اینکه هرماه میتواند
یک میلیون و  200هزار جوجه و تخم مرغ نطفهدار ،تولید داشته باشد ،در حال
برنامهریزی صادراتش در این زمینه به کشور عراق است.
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اهتمام ویژه ای که این مجموعه در عرصه تولید و رقابت دارد باعث گردیده که
در کنار تمام این فعالیت ها به بخش کشاورزی و پرورش دام هم مشغول باشد
که در راستای این مهم باغهای میوه کرج احیاء و نگهداری می گردد .هلدینگ
حاجیآقازاده ،پیرو همایشی که در سال  92به منظور ثبت روز ملی نانوا برای اولین
بار در تقویم کشور و همچنین تجلیل از نانوایان برگزار نمود جلسات دیگری را با
حضور روسای محترم اتحادیه ها و نانوایان استان تهران در سال  96برگزار کرد
که در این جلسات غالمحسین حاجی آقازاده مدیرعامل هلدینگ حاجی آقازاده از
اعزام نانوایان به آکادمی نان اروپا و سپس ،دعوت از مدرس های فرانسوی به ایران
نیز خبر داد و گفت :سعی داریم تا از مدرسان و کارشناسان فرانسوی برای آموزش
پخت نان در ایران استفاده کنیم ضمن اینکه بر اساس توافق فی مابین ،تعدادی از
مدرسان و نانوایان ایران را نیز برای آموزش پخت نان تخت و سنتی به فرانسه اعزام
خواهیم کرد که به لطف خداوند متعال ،در کوتاهترین زمان ممکن ،توانست به این
مدعای خود ،جامه عمل بپوشاند.
مجموعه هلدینگ حاجی آقا زاده در طی این سالها فعالیتهای بسیاری را در
حوزه آرد ونان انجام داده است که یکی از این اقدامات اخیر فعالیت صادراتی در بازار
عراق است ،غالمحسین حاجی آقازاده ،رئیس هلدینگ حاجی آقازاده ( آرد طالئی
پرند ) در این باره به خبرنگار غالت نیوز بیان کرد :شرکتهای بسیاری از ایران،
طی  5الی  6سال گذشته در حوزه صادرات آرد به عراق ورود کردهاند که برخی از
شرکتها موفق عمل کرد ه و برخی نیز متأسفانه ناموفق بودهاند.
به گفته حاجی آقا زاده متأسفانه سودجوییهایی که از سوی برخی بازرگانان در
بازار عراق رخ میداد موجب شده بود فعالیت برای شرکتهایی که قصد ورود به
این بازار را داشتند ،سختتر شود ،متأسفانه تجار عراقی اعتمادشان را نسبت به
آردهای ایرانی از دست داده بودند ضمن اینکه به دلیل مشکالت پیرامون کیفیت
گندم ،آسیابانان ایرانی نتوانسته بودند کیفیت آرد تولیدی خود را ثابت نگه دارند
و با توجه به این مسأله در حال حاضر  90درصد از بازار عراق در اختیار بازرگانان
ترکیه است.
حاجی آقازاده خاطرنشان کرد :مجموعه هلدینگ حاجی آقازاده در نهایت با همه
فراز و نشیبهایی که پیش رو داشت ،به صورت تخصصی وارد بازار عراق شد ،گرچه
در شروع کار با مشکالتی مواجه شدیم آن هم به این دلیل که قرار بود سهمی از بازار
عراق را به دست بیاوریم که در اختیار دیگر کشورها بود.
وی گفت :اگرچه رقبای زیادی در بازار عراق حضور داشتند اما آرد طالیی پرند در
فاز نخست منطقه جنوب عراق را به عنوان هدف اولیه ،تحت پوشش قرار داد و پس
از موفقیت توزیع و فروش آرد در آن منطقه ،به مرور دامنه حرکت را به مناطق دیگر
عراق وسعت داد .ضمن اینکه در هر یک از شهرهای مرزی،یک نماینده از سوی
مجموعه هلدینگ حاجی آقازاده مستقر گردید.
حاجی آقازاده در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به موانع صادراتی پیش روی
بازرگانان ایرانی گفت :در کشور ما دولت برای آرد و نان یارانه می پردازد اما دولت
کشور همسایه ،همین یارانه را بابت صادرات آرد به منظور فتح بازارهای بینالمللی،
به بازرگانان خود میپردازد .متأسفانه وضعیت صادرکنندگان ایران ،نسبت به
کشورهای رقیب و شرایط رقابتی بازرگانان آنها،به هیچ عنوان با یکدیگر قابل
مقایسه نبوده و متأسفانه ما کامالً با دست بسته با آنها رقابت میکنیم.
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کارخانه آرد نادر ،دوام کیفیت را سرلوحه کار
خود قرار داده است
کارخانه آرد نادر در سال  1374شروع به فعالیت نموده و
درحالحاضرازبرترینتکنولوژیهادرصنعتآردسازی
برخودار است .این کارخانه از ظرفیت تولید روزانه 500
تن انواع آرد و همچنین ظرفیت ذخیرهسازی  135هزار
تن گندم برخوردار است .کارخانه آرد نادر عالوه بر تامین
بازار داخلی به بازارهای جهانی هم ورود کرده و تاکنون
به کشور عراق صادرات داشته است .در بخش آزاد،
ماهیانه دو هزار تن آرد در کارخانه آرد نادر تولید میشود
و در حال حاضر بخش زیادی از آرد آزاد استانهای دیگر
از سوی این کارخانه تامین میگردد.
حسین سلیمانی ،رئیس هیأت مدیره کارخانه آرد نادر در
گفتوگو با غالت نیوز به مشکالت و موانع بازار داخلی،
هزینه هنگفت و سربار حمل و نقل گندمهای خریداری
شده از بورس و تاثیر منفی افزایش سرسامآور هزینهها
بر قیمت تمام شده محصول اشاره نمود و خاطرنشان
کرد :حضور در بازار صادراتی با توجه به بحث نوسانات
ارزی ،بزرگترین مشکل را ایجاد نموده به گونه ای که

حضور آردسازان کشور را در بازارهای جهانی عمال
متوقف کرده است.
سلیمانی ادامه داد :به فرض مثال به گندمی که از
طریق طرح عبور موقت برای صادرات وارد میکنیم،
هیچگونه ارزی تخصیص داده نمیشود در صورتی که
ارز به دست آمده از صادرات را باید به اجبار در سامانه
نیما به فروش رسانیم که این مساله کارخانههای
آرد را از ادامه فعالیت در بازار صادراتی باز میدارد.
کارخانه آرد نادر در جهت ارتقاء کیفیت آرد بحث اختالط
گندم را همواره در اولویت امر قرار داده و این مساله به
صورت کامال تخصصی در کارخانه انجام میشود.
کنترل متوالی آرد از سوی کادر مجرب فنی و
آزمایشگاهی که مجهز به پیشرفتهترین ماشینآالت
و لوازم آزمایشگاهی هستند ،از دیگر مسائلی است که
کارخانه آرد نادر در راستای افزایش کیفیت و مهمتر از
آن در جهت دوام کیفیت به عنوان سرلوحه و خط مشی
خود قرار داده است.

ثبات در کیفیت را
با تهران باختر تجربه کنید
کارخانه آرد تهران باختر فعلی به نام ایران باختر از سال  1335تأسیس گردیده است .در ابتدا ظرفیت تولید کارخانه به صورت روزانه
 40تن بوده که در سال  1342به ظرفیت  80تن در روز و در سال  1351به تولید  200تن در روز افزایش مییابد .در سال  81ترکیب
سهامداران کارخانه دچار تغییر مالکیت شده و سهامداران جدید اقدام به نوسازی و تجهیز کارخانه به ماشینآالت روز میکنند .در
حال حاضر کارخانه آرد تهران باختر از ظرفیت تولید  180هزار تن در سال و ظرفیت ذخیرهسازی  20هزار تن گندم برخوردار است.

نقش بهسزایی خواهد داشت .امروزه مدیران کنترل کیفی
باید مجهز به دانش رئولوژی باشند و به کمک ابزار در
کنار دانش ،نقصهای کیفی را با روشهای بهبوددهنده
اصالحنمایند.
رئیس هیأت مدیره کارخانه آرد تهران باختر در ادامه
Dec- 2018
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گفت :از سال  85همزمان با اصالح مقررات صادرات و
واردات تا سال  90در بازار صادراتی حضور داشتیم و
به عنوان اولین واحدی بودیم که آردمان را به کشورهای
عراق ،افغانستان و امارات صادر کردیم .منتها از سال  90به بعد
به طور جدی وارد این بازار نشدیم که دلیل عمده آن نوسانات نرخ
ارز و تغییر مداوم قوانین و مقررات این حوزه بوده است .متأسفانه نبود
سیاستهایمشخصصادراتی،مقرراتمرزی،مسائلومشکالتپیرامون
گمرک و مسائلی از این قبیل ،باعث میشود ریسک تولیدکنندگان باالتر برود.
معماریان افزود :از سال  93تا کنون نرخ تولید خدمات و نرخ فروش محصوالتمان
تغییرینکردهاماهزینههایتولیدکارخانهبسیارتغییرکردهاست،باالخصنیمه
دوم سال  96هزینههای تعمیراتی کارخانه به صورت تصاعدی افزایش یافته
است به این دلیل که قطعات یدکی مورد نیاز ما از بازار تهران تأمین میشود و
مستقیماً نرخشان متناسب با نرخ ارز دچار تغییر و تحول میگردد .ضمن اینکه
ارز مورد نیاز ما برای تأمین قطعات یدکی از سامانه نیما به راحتی قابل تأمین
نیست .این در حالی است که ما جزو اولویتهای 25گانه ردیف ارز  4هزار و 200
تومانی و تولیدکنندگان کاالهای اساسی در کشور هستیم و اساساً باید از سامانه
نیما به راحتی قابل تأمین باشد .ضمن اینکه بسیاری از قطعات مورد نیازمان در
داخل کشور تولید نمیشود و الزاماً نیاز به قطعات وارداتی خواهیم داشت که
تأمین آن از بازارهای داخلی متناسب با نرخ ارز خواهد بود.
معماریان با اشاره به دغدغهها و چالشهای پیرامون بازار آزاد ابراز کرد :در
بازار آزاد به واسطه سازوکاری که دارد ،ما باید گندم را از طریق بورس از سایر
استانهای کشور خریداری کنیم ،هزینه حمل و نقل بپردازیم سپس کاالیمان
را ارسال نماییم .این مسأله قیمت تمام شده ما را افزایش میدهد .لذا باید روی
بخش صنف و صنعت دیدگاه حمایتی دولت لحاظ شود .البته که دولت در تأمین
گندم راهکار بورس را به این بخش اختصاص داده و گندم در یک نرخ تعادلی میان
بازار آزاد و یارانهای تأمین میشود اما سازوکار بورس به دلیل تعدد متقاضی و
انحصار عرضهکننده ،به نحوی است که ممکن است در یک بازه زمانی ،قیمت
خرید محصولمان تا حدود  10درصد افزایش پیدا کند که این افزایش قیمت قابل
پذیرش برای مشتریان و واحدهای صنعتی ما نیست .ضمن اینکه هزینه حمل
و نقل هم به آن اضافه میشود لذا درخواست این صنعت و کارخانههای آرد این
است که شرکت غله و خدمات بازرگانی سبدی از گندمها را در بورس تهران ارائه
کند.
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فرشاد معماریان ،رئیس هیأت مدیره کارخانه آرد تهران باختر در گفتوگو با غالت
نیوز خاطرنشان کرد :کارخانه آرد تهران باختر ،اولین واحدی در کشور است که
پروانه کاربرد مواد بهبوددهنده کیفی را از وزارت بهداشت دریافت کرده و در زمینه
ارائه آردهایی با افزودنیهایی گوناگون جهت مصرف در صنوف مختلف شروع
به فعالیت نموده است و تا به امروز توانسته نیاز مشتریان خود را با توجه به
نوسان کیفیت گندم برآورده نماید.
وی ادامه داد :با توجه به ممنوعیت واردات گندم خارجی و پاسخگو نبودن
گندمهای داخلی که در اختیار کارخانه قرار میگیرد ،برای مصارف صنفی و
صنعتی بهویژه نانهای حجیم که نیاز به آردی با گلوتن و ایندکس باال دارند،
ضروری است که برای نانوایان حجیم و نیمهحجیم آردهایی با افزودنیهای
خاص طراحی شود.
طراحی افزودنیها و فرموالسیونها در واحد تحقیق و توسعه و کنترل کیفیت
کارخانه انجام میشود و به کمک دستگاههای تست رئولوژیکی خمیر و
آزمایشگاه پخت نسبتاً مجهزی که داریم ،فرمولهای مختلف را تست و در
نهایت یک فرمول مشخص را تعیین میکنیم و با همکاری بهبوددهندهسازان،
فرمول اختصاصی کارخانه را تولید و طبق مجوز و پروانههای الزم به بازار عرضه
خواهیمکرد.
معماریان در ادامه تصریح کرد :در مقطعی که آزادسازی اتفاق افتاده بود ،کارخانه
دارای ناوگان حمل و نقل بود و بعد از آن با شرکت حمل و نقل خلیج فارس وارد
قرارداد شدیم .اما به دلیل مشکالت مدیریتی و تغییری که در ساختار این شرکت
رخ داد ،از خردادماه  96ناوگان حمل و نقل کارخانه را برای بخش آرد یارانهای
غیرفعال کردیم اما در حال حاضر سیستم حمل و نقل بخش آزاد کماکان بر عهده
کارخانهاست.
وی با ارائه این پیشنهاد که تحت کنترل ،سیستمهای نظارتی حمل و نقل را به
کارخانهها واگذار کنند تا حمل آرد با سرعت ،کیفیت و دقت بهتری انجام شود،
ادامه داد :معموالً کارخانههای آردسازی سعی بر این دارند که در سریعترین
زمان ممکن خدماترسانی کنند .قطعاً سرعت در خدمات به نفع مصرفکننده هم
خواهد بود چرا که مشکالت در حمل و نقل ممکن است به بخش نان هم آسیب
جدی وارد کند بنابراین الزمه این امر آن است که تفکری تمهید شود و تحت
کنترل سیستمهای نظارتی ،مسئولیت بخش حمل و نقل را به کارخانههایی که
توان و تمایل آن را دارند ،واگذار نمایند.
رئیس هیأت مدیره کارخانه آرد تهران باختر در بخش دیگری از اظهاراتش بیان
کرد :یکی از فرمولهای مهم در تولید آرد کیفی ،اختالط گندم یا آرد است .با
توجه به اینکه استان تهران ،مصرفکننده گندم به شمار میآید و عمدتاً از نقاط
مختلف کشور گندم به تهران ارسال میشود ،برخورداری از سیلوهای متعدد
ذخیرهسازی و نیز داشتن موجودی گندم برای تثبیت کیفیت ،امری مهم به
شمار میآید .ضمن اینکه برخورداری کارخانه از بخش فعال کنترل کیفی و
توجه به پارامترهای کنترل کیفی و دانش افزودنیها در تحقق و تثبیت کیفیت
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