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مجید نژاد بیگلری مدیرکل شرکت غله و خدمات 
بازرگانی استان کرمان در گفت وگو با غالت نیوز 
طرح  اجرای  و  شکل گیری  روند  خصوص  در 
جامع نان سالم در استان کرمان بیان کرد: اواخر 
سال 93 بعد از جلسات متعددی که با استاندار 
وقت داشتیم، قرار شد اقدامی کارشناسانه در 
حوزه نان صورت گیرد. با توجه به اینکه در آن 
وضعیت  دچار  نان  متاسفانه  زمانی  محدوده 
اسفباری بود و به لحاظ کیفی اصالً وضعیت 
راضی کننده ای نداشت، به ویژه برای من که به 
تازگی در شرکت غله مسئولیت پذیرفته بودم 
البته بسیار  که  تهیه کردیم  لذا طرح جامعی 
استان  جمعه  امام  و  استاندار  حمایت  مورد 
بود.  ما  دلگرمی  مایه  این  و  شد  واقع   کرمان 
وی افزود: می دانستم قرار است در راهی قدم 
افراد در تضاد  از  با منافع بسیاری  بردارم که 
است، خیلی کارها باید انجام می شد و احتمال 

این را می دادم که مقاومت و مشکالتی در روند 
اجرای طرح ایجاد شود. اما در نهایت بعد از 
اینکه هماهنگی ها ایجاد شد و استاندار وقت 
و  مساعدت  قول  کرمان  استان  جمعه  امام  و 
همکاری دادند، با شدت و قدرت به این مسأله 
برای  کارشناسی  تیم  یک  ابتدا  کردیم.  ورود 
طراحی و تدوین طرح جامع نان سالم از مزرعه 
تا سفره، تشکیل داده و کل این چرخه را در 
5 گام پنج ساله تعریف کردیم و برای هریک 
از این گام ها چند زیرمجموعه تعریف کردیم 
سپس برای همه گام ها و همه زیرمجموعه ها، 
دستگاه متولی و کارشناس مسئول مشخص 
نمودیم تا دقیق مشخص شود چه شخص و 
دستگاهی باید پیگیری کند، پاسخگو باشد و 

کار را به سرانجام برساند.
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زهـرا موسـی پور بیـان کـرد: یـک سـال از پایـان سـند امنیـت غذایی )طـرح از مزرعـه تا سـفره( مانـده و شـاید بتوانیم اعتـراف کنیم 
بیـش از 90 درصـد اهـداف سـند محقق شـده اسـت. اگرچه به علـت کمبودهای اعتبـاری بخش هایی از این سـند اجرایی نشـده اما 

تحقـق ایـن طـرح، مطالبـه اسـتاندار کرمـان و همچنین عمـوم مردم اسـت و ما در حـال پیگیری اجرای آن هسـتیم.

مدیرکل دفتر اجتماعی فرهنگی استانداری کرمان:

بالغ بر 90 درصد طرح جامع 
نان سالم در استان محقق شده 

است

فرهنگـی  اجتماعـی  دفتـر  مدیـرکل 
اسـتانداری کرمان و دبیر ستاد سیانت 
از حقـوق شـهروندی در گفت وگـو بـا 
غـالت نیـوز اظهـار کـرد: از آنجایی که 
اسـتان کرمـان به عنـوان اسـتان ناامن 
دسـتور  بنابـر  شـد،  معرفـی  غذایـی 
بـه  هماهنگی هـای  و  وقـت  اسـتاندار 
عمـل آمـده از سـوی دفتـر اجتماعـی 
اسـناد  ذی ربـط،  دسـتگاه های  بـا 
هفت گانـه امنیـت غذایـی بـا همکاری 
شـرکای اصلـی، تهیـه و تدویـن شـده 
و در جلسـه ای بـا حضـور اسـتاندار و 
مدیـران کل دسـتگاه های اجرایـی بـه 

ایـن دسـتگاه ها ابـالغ گردیـد.
اسـناد  ایـن  از  یکـی  داد:  ادامـه  وی 
سـالم،  نـان  عنـوان  تحـت  هفت گانـه 
سـند از مزرعـه تـا سـفره بـود. طبیعتاً 
سـالم،  نـان  از  برخـورداری  بـرای 
نیازمنـد ایـن بودیـم کـه در وهلـه اول 
اقداماتی در حوزه کشـت گندم صورت 
گیـرد که در این راسـتا مراحل کاشـت، 
داشـت و برداشـت تحت کنترل درآمد. 

انتقـال  اتفـاق،  مهم تریـن  آن  از  پـس 
گنـدم بـه کارخانه هـا بـود کـه قبـل از 
آن شـاهد بودیـم نـاوگان  حمـل و نقـل 
فاقـد معیارهـای بهداشـتی بودنـد اما 
خوشـبختانه بهسـازی و نوسـازی در 

ایـن بخـش صـورت گرفـت.
از دیگـر اقدامات انجام شـده، در حوزه 
آسـیابانی بـود کـه در ایـن زمینـه هـم 
تالش هـای فراوانـی انجـام و فضـای 
کارخانه هـای  سـیلوهای  و  فیزیکـی 

آرد بهسـازی گردیـد.
موسـی پور افـزود: بـاور مـا این اسـت 
کرمـان  اسـتان  آرد  هم اکنـون  کـه 
اسـتانداردهای الزم را از جهـت مـوارد 
در  دارد.  سـبوس  میـزان  و  بهداشـتی 
همین راسـتا بـه منظور حفـظ کیفیت 
سـایر  آرد  واردات  بـا  اسـتان،  در  آرد 
اسـتان ها به کرمـان مقابلـه نموده ایم.

اجتماعـی  دفتـر  مدیـرکل  گفتـه  بـه 
در  کرمـان،  اسـتانداری  فرهنگـی 
نـان  جامـع  طـرح  تحقـق  راسـتای 
سـالم اقداماتـی هـم در مرحلـه پخت 

جملـه  از  کـه  گرفتـه  صـورت  نـان 
استانداردسـازی  بـه  می تـوان  آن هـا 
نـاوگان حمـل و نقـل آرد و برندسـازی 

نمـود. اشـاره  نانوایـی  واحدهـای 
شـهروندی  حقـوق  از  سـیانت  دبیـر 
گفـت:  اظهاراتـش  پایانـی  بخـش  در 
بازرسـان افتخـاری مـا، مـردم عـادی 
مشـاهده  صـورت  در  کـه  هسـتند 
هرگونـه مـوردی از واحدهـای نانوایی 
سـطح اسـتان، آن را به سـتاد سـیانت 
دفتـر  در  کـه  شـهروندی  حقـوق  از 
اسـتانداری  فرهنگـی  اجتماعـی 
می دهنـد.  انعـکاس  اسـت،  مسـتقر 
واحـدی  از  کـه شـکایتی  در صورتـی 
بـا  مـا  بازرسـان  شـود،  داده  اطـالع 
هماهنگـی دسـتگاه ها وارد عمل شـده 
و وضعیـت واحـد مـورد نظـر را مـورد 
بررسـی قـرار خواهنـد داد. نـان سـالم 
را  حـوزه  ایـن  مـا  اسـت.  مـردم  حـق 
اجتماعـی کردیـم و در اولیـن فرصـت 
بـه مطالبـات شـهروندان در حـوزه نان 

می شـود. رسـیدگی 

اسـتانداری  اقتصـادی  امـور  هماهنگـی  مدیـرکل 
کرمـان:

نرخ نـان مانع اجـرای کامل 
نان سـالم طرح 

ــه  ــالم ب ــان س ــع ن ــرح جام ــرد: ط ــار ک ــنجری اظه ــا س رض
ــا  ــرده ام ــک ک ــیار کم ــان بس ــان در کرم ــت ن ــش کیفی افزای
اگــر قــرار باشــد بــا وضعیــت فعلــی نــرخ نــان پیــش برویــم، 
تالش هــای مــا در تحقــق ایــن طــرح بی فایــده خواهــد 
ــه  ــی اســت ک ــان از خــط قرمزهای ــرخ ن ــودن ن ــت ب ــود. ثاب ب
ــا آن مواجــه هســتیم و در  ــان ســالم ب ــع ن ــا در طــرح جام م
صورتــی کــه شــرایط، نانوایــان را تحــت فشــار قــرار دهــد، 
ــد. ــی را می بین ــه اصل ــه لطم ــت ک ــت اس ــه اول کیفی در وهل

اقتصـادی  امـور  هماهنگـی  مدیـرکل 
غـالت  بـا  گفت وگـو  در  کرمـان  اسـتانداری 
نـان  اجـرای طـرح جامـع  کـرد:  بیـان  نیـوز 
سـالم نیـاز بـه ایجـاد برخـی زیرسـاخت ها 
گنـدم  تولیـد  آن  اصلی تریـن  کـه  داشـت 
باکیفیـت بـود. طبیعتـاً مـا زمانـی می توانیم 
نـان خوبـی داشـته باشـیم که آردمـان کیفی 
اتفـاق  زمانـی  کیفـی  آرد  تولیـد  و  باشـد 
می افتـد کـه گنـدم مرغـوب باشـد. بـه همین 
و  زیرسـاختی  حـوزه  در  اقداماتـی  جهـت 
جهـاد  سـازمان  در  تولیـد  بهبودبخشـی 
کشـاورزی انجام شـد از جملـه اینکه اصالح 
در جهـت  گام هایـی  گرفـت،  بذرهـا صـورت 
گنـدم کاران  بـرای  تولیـد  فرهنـگ  تقویـت 
برداشـته شـد و همچنیـن افزایـش ضریـب 
گنـدم  )برداشـت  کشـاورزی  مکانیزاسـیون 
بـا کمتریـن آسـیب و ضایعـات و جایگزیـن 
کمباین هـای جدیـد بـه جـای کمباین هـای 

گرفـت. انجـام  قدیمـی( 
الزامـات طـرح  از  اینکـه  بیـان  بـا  سـنجری 
جامـع نـان سـالم در ابتـدای زنجیـره )تولید 

خریـد  پروسـه  استانداردسـازی  گنـدم(، 
از مسـائل مهـم  افـزود: یکـی  بـوده اسـت، 
در تحقـق صحیـح ایـن طـرح، خریـد گنـدم 
بـر اسـاس فاکتورهـای اسـتاندارد بـوده کـه 
خوشـبختانه شـرکت غله اسـتان بسـیار در 
ایـن  و  می کنـد  سـخت گیری  گنـدم  خریـد 
مسـأله یکـی از نقـاط قـوت اسـتان در خرید 

می گـردد. محسـوب  گنـدم  تضمینـی 
اقتصـادی  امـور  هماهنگـی  مدیـرکل 
اسـتانداری کرمان در ادامه استانداردسـازی 
مراکـز جمـع آوری و خریـد گنـدم، نوسـازی 
درصـد  رعایـت  و  آرد  کارخانه هـای 
اسـتحصال  در  اسـتاندارد  سـبوس گیری 
نـان  جامـع  طـرح  الزامـات  دیگـر  از  را  آرد 
سـالم کـه محقـق شـده اسـت، برشـمرد و 
افـزود: امـا در اجـرای ایـن طـرح در حـوزه 
محدودیت هایـی  بـا  نانوایـی،  واحدهـای 
قیمت گـذاری  آخریـن  بوده ایـم.  روبـه رو 
طـی  در  و  شـده  انجـام   93 سـال  در  نـان 
ایـن مـدت بـه دلیـل افزایـش چنـد برابـری 
نانوایـان تحـت  تبعـی،  تمامـی هزینه هـای 

فشـار بوده انـد امـا با وجـود چنیـن فضایی، 
و  گردیـده  سـاماندهی  نانوایـی  واحدهـای 
بـه جهـت ایجـاد انگیـزه بـرای تولیـد نـان 
باکیفیـت رتبه بنـدی شـدند و خوشـبختانه 
بـا انجـام این اقدامـات، در بحـث کیفیت نان 
توفیقـات بسـیار خوبـی حاصل شـد. ضمن 
اینکـه کرمـان تنها اسـتانی اسـت کـه قبل از 
کاهـش  راسـتای  در  بهداشـت  وزارت  اقـدام 
نمـک مصرفی نـان، در قالب طـرح جامع نان 
سـالم بـه ایـن مسـأله ورود کرده بـود و قبل 
از تصویـب اسـتاندارد نمـک در نـان، میـزان 
نمـک مصرفـی در نـان کرمـان بـه زیـر 0/8 

می رسـید. درصـد 
سـنجری در خاتمـه بـا بیـان اینکـه توزیـع 
آرد  سـامانه  طریـق  از  آزادپـز  نانوایـان  آرد 
و  سـامان دهی  موجـب  مصـارف  سـایر 
شفاف سـازی ایـن بـازار خواهـد شـد، گفت: 
یارانـه بـه صنعـت گنـدم، آرد و نـان لطمـه 
آن  حـذف  جهـت  در  بایـد  دولـت  و  می زنـد 

بکوشـد.



نژادبیگلـری ادامـه داد: اسـتانداری کرمـان و 
وزارت کشـور بـه عنـوان ناظـر طـرح و وزارت 
خدمـات  و  غلـه  شـرکت  و  کشـاورزی  جهـاد 
بازرگانـی اسـتان کرمـان بـه عنـوان مجریـان 
تـا سـفره  از مزرعـه  نـان سـالم  طـرح جامـع 
انتخـاب شـدند. پس از 7 ماه کار کارشناسـانه، 
نهایتاً در خرداد 94 در جلسـه شـورای اداری 
کـه در محـل اسـتانداری کرمان برگـزار گردید، 
طـرح آمـاده را در حضور کلیه مدیـران اجرایی 
اسـتان تشـریح و تبییـن کردیـم سـپس در آن 

جلسـه از تندیـس طـرح رونمایـی شـد.
داشـت  کاشـت،  بهینه سـازی  ادامـه،  در  وی 
و برداشـت در شـمال و جنـوب اسـتان را بـه 
نـاوگان  استانداردسـازی  اول،  هـدف  عنـوان 
حمـل و نقـل را هـدف دوم، حمایت از توسـعه 
و بهبود سـیلوها را هدف سـوم، ارتقاء پروسـه 
هـدف  را  آرد  کیفیـت  افزایـش  و  آردسـازی 
چهـارم و ارتقـاء بهداشـت و کیفیـت نـان را بـه 
عنـوان هـدف پنجـم برشـمرد و خاطرنشـان 
ترتیـب  بـه  را  اهـداف  ایـن  از  یـک  هـر  کـرد: 
چرخـه تولیـد و عمـل آوری گندم کـه تبدیل به 

نـان می شـود، تبییـن و تدویـن کردیـم.
در هـدف اول، اولیـن قـدم کاشـت بـذر اصـالح 
شـده اسـت چـرا کـه اسـتفاده از بـذر اصـالح 
نشده مشـکالت فراوانی را در چرخه تولید نان 
بـه وجـود خواهـد آورد. لذا بحث بهینه سـازی 
کاشـت در ایـن گام بـرای مـا اهمیـت زیـادی 
داشـت و بـر این اسـاس اولیـن اسـتراتژی مان 
را کاشـت بـذر اصـالح شـده تعریـف کردیـم. 
بـا  می شـود،  کاشـت  کـه  بـذری  اینکـه  دوم 
اقلیـم مورد نظر باید سـازگاری داشـته باشـد 
و سـوم اینکـه کاشـت در زمـان مناسـب بایـد 
انجـام شـود. اما در حوزه داشـت، رعایت مدت 
زمان مناسـب برای داشـت گندم و فاکتورهای 

الزم بایـد مـورد توجـه قرار گیـرد. ضمن اینکه 
مبـارزه بـا آفـات و علف هـای هـرز، به موقـع و 
بـه انـدازه بایـد صـورت گیـرد، تا جـای ممکن 
در حوزه داشـت باید از سـموم اسـتفاده نشود 
و محصولـی کـه با حداقل سـم تولید شـده به 
دسـت مصرف کننـده برسـد و تغذیـه متعـادل 

مـزارع مـورد توجـه قـرار گیرد.
بـر  برداشـت، نظـارت  بهینه سـازی  در بحـث 
برداشـت کمباین هـا را مورد توجه قـرار دادیم. 
بـا توجه به کارشناسـی ریزبینی که مـا در این 
زمینـه داشـتیم، فکـر کردیـم کـه بایـد در ایـن 
طـرح روی ایـن مسـأله کار شـده و از آن غافـل 
نشـویم. ضمن اینکه متأسـفانه در گذشـته به 
ایـن مسـأله اصـاًل توجـه نمی شـد بـه طوری 
کـه حـدوداً 30 هـزار تـن از گندم هـای اسـتان 
بـه دلیـل برداشـت نامناسـب از بیـن می رفـت 
و تلـف می شـد. در طـرح جامـع نـان سـالم بـا 
اتفـاق  ایـن  کمباین هـا  برداشـت  بـر  نظـارت 
ایـن  نیفتـاد و مـا خروجـی خوبـی در  دیگـر 

داشـتیم. حوزه 
در گذشـته بـا بیـش از 340 کمباین قدیمی که 
از حـدود 30 سـال گذشـته تـا کنون در اسـتان 
سـطح  در  گنـدم  برداشـت  کار  بودنـد،  فعـال 
اسـتان انجام می  شـد که عمدتا ایـن کمباین ها 
در طول زمان اسـتفاده مسـتهلک شـده بودند 
بـا  بـود  طبیعـی  نداشـتند.  را  الزم  کارایـی  و 
توجـه بـه ایـن مسـأله، بخشـی از گندم هـای 
بـه  برداشـت  و  می شـد  ریـزش  دچـار  مـزارع 
بـا  نمی گرفـت.  صـورت  مناسـب  صـورت 
ایـن حـوزه صـورت گرفـت،  حمایتـی کـه در 
برداشـت  ناوگان هـای  بهسـازی  و  بازسـازی 
انجـام شـد. همچنیـن کمباین هـای جدیـد به 
چرخـه برداشـت مـزارع، اضافـه و جایگزیـن 
کمباین هـای قدیمـی و فرسـوده گردید. ضمن 

اینکه نظـارت جـدی روی برداشـت کمباین ها 
لحـاظ شـد کـه ایـن منجـر بـه جلوگیـری از 
ریـزش و اسـراف گندم هـا در طـول فصل خرید 

و برداشـت بهینـه  گردیـد.
دوم  گام  در خصـوص  ادامـه  در  نژادبیگلـری 
بـا  بایـد  گندم هـا  دوم،  گام  در  داد:  توضیـح 
حمـل  مناسـب  نقـل  و  حمـل  نـاوگان  یـک 
می شـدند کـه در ایـن راسـتا استانداردسـازی 
نـاوگان حمـل و نقـل را مـد نظـر قـرار دادیـم. 
کامیون هـای  روی  نظـارت  مرحلـه  ایـن  در 
حمـل گنـدم صـورت می گیـرد؛ کامیون هـا بـه 
منظـور حمـل گنـدم حتمـاً بایـد دارای برگـه 
اسـتان  سـیلوهای  در  باشـند.  شست وشـو 
تابلوهـای زردرنگـی نصـب کردیم بـا درج این 
مطلـب کـه »به دسـتور مدیرکل شـرکت غله و 
خدمـات بازرگانـی اسـتان کرمـان، در محل این 
سـیلو  بـه کامیون هایـی که برگه شست وشـو 
نداشـته باشـند، اجـازه بارگیـری داده نخواهد 
از سـایر  کـه  هـم  کامیون هایـی  شـد«، حتـی 
اسـتان ها گنـدم وارد کرمان می کننـد باید در آن 
مبدأ زمانی برگه شست وشـو برایشـان ارسـال 
شـده باشـد و در غیر این صـورت اجازه تخلیه 
برایشـان صـادر نخواهـد شـد. ضمـن اینکـه 
روی بحـث نمونه بـرداری گندم هـا نظارت الزم 
کیفـی  کنتـرل  آزمایشـگاه  و  انجـام می شـود 
شـرکت غلـه اسـتان بسـیار روی ایـن مسـأله 

حسـاس اسـت.
متأسـفانه در گذشـته شـاهد ایـن بودیـم کـه 
بعضـاً ماشـین هایی کـه از سـایر نقاط کشـور 
بـه کرمـان گنـدم می آوردنـد، بارشـان همـراه با 
ناخالصـی بـود امـا خوشـبختانه از زمانی که 
ایـن طـرح را در اسـتان اجرایـی کردیـم، حتـی 
ناخالصـی  بابـت  گزارشـی  هـم  مـورد  یـک 
گندم هـا بـه مـا منعکـس نشـده اسـت. در ایـن 

گام در کنـار حمل و نقل جـاده ای، ما به بحث 
حمـل و نقل ریلی هم پرداختیـم و پس از 28 
سـال توانسـتیم پایانه ریلـی گندم در اسـتان 
کرمـان را کـه از زمان جنگ بال اسـتفاده مانده 
بـود، بـا همـت نیروهـای فنـی شـرکت غلـه 
اسـتان و بـا کار شـبانه روزی کـه در طول مدت 
یـک مـاه انجام دادنـد و نیز بـا کمترین هزینه 
راه انـدازی کنیـم. بـا توجـه بـه اشـکاالتی که 
در بحـث حمـل و نقـل جـاده ای در ماه هـای 
اخیـر پیـش آمـد، مـا مجبـور شـدیم از ایـن 
پایانه ریلی اسـتفاده کنیم تا مشـکالت حمل 
 و نقـل را در اسـتانمان بـه حداقـل برسـانیم.

بازرگانـی  خدمـات  و  غلـه  شـرکت  مدیـرکل 
اسـتان کرمان با اشـاره به گام سـوم ابراز کرد: 
در گام سـوم بـه عنـوان حمایـت از توسـعه و 
بهبـود سـیلوها نیـز اقدامـات بسـیار مثبتـی 
اسـتان،  سـیلوهای  از  برخـی  شـد.  انجـام 
قدیمـی و فرسـوده بودنـد و نیاز به بهسـازی 
و بازسـازی داشـتند. برخـی از سـیلوهایمان 
هـم کلنـگ افتتاحشـان زده شـده و بیـش از 
یـک دهـه بود کـه فقط بـا حـدود 30 الی 40 
درصد پیشـرفت فیزیکـی رها شـده بودند که 
بـا پیگیری مجدانه توانسـتیم در کمتر از یک 
سـال ایـن سـیلوها را بـه پیشـرفت فیزیکـی 
100 درصدی و بهره برداری برسـانیم. ضمن 
اینکـه کارخانه هـای آرد را بـه عنـوان بخـش 
خصوصـی ترغیـب کردیم تـا در بحث احداث 
ظرفیـت ذخیره سـازی بـه مـا کمک کننـد و از 
7 کارخانـه اسـتان در تعـداد 6 کارخانـه انبـار 
ذخیره سـازی احـداث و تکمیـل شـد و برخی 
احـداث  حـال  در  هـم  اسـتان  کارخانه هـای 

ظرفیـت ذخیره سـازی جدیـد هسـتند.
تنـی  هـزار   50 سـیلوی  راسـتا  همیـن  در 
سـیرجان افتتـاح شـد که یکـی از سـیلوهای 
ایـن  اسـت.  کشـور  اسـتراتژیک  و  بی نظیـر 
سـیلو می توانـد در زمـان حـوادث طبیعـی و 
پدافنـد غیرعامـل در کشـور، کمـک شـایانی 
کنـد. ضمـن اینکـه در آینـده نزدیـک قابلیـت 
اتصـال ریلـی بـه ایـن سـیلو اضافـه خواهـد 
شـد. همچنیـن در کنـار سـیلوی شهرسـتان 
ارزوئیـه یـک سـیلوی روبـاز دیگـر هـم برای 
کامیون هـا  راننـدگان  و  کشـاورزان  رضایـت 
هزینه هـای  دولـت،  هزینه هـای  کاهـش  و 
تخلیـه  امـکان  و  انبـارداری  و  ذخیره سـازی 
همزمـان  طـور  بـه  دوروم  و  معمولـی  گنـدم 

نمودیـم.  ایجـاد 
در کنـار این هـا برخـی از سـیلوهای اسـتان 
در  جیرفـت  و  ماهـان  سـیلوهای  جملـه  از 
طـول 40 سـال اسـتفاده و بـدون بازسـازی، 

کلیـه  کـه  بودنـد  شـده  مسـتهلک  بسـیار 
تجهیـزات سـیلو بازسـازی و بهسـازی شـد 
و خوشـبختانه در حـال حاضـر سـیلوها در 

شـرایط عالـی قـرار دارنـد.
پروسـه  ارتقـاء  بـه  ادامـه  در  وی همچنیـن 
آردسـازی اسـتان بـه عنـون گام چهـارم طرح 
جامـع نـان سـالم اشـاره نمـود و در ایـن بـاره 
توضیـح داد: در ایـن گام بـه روز کـردن متـد 
آسـیابانی کارخانه هـای اسـتان مد نظـر قرار 
گرفـت کـه از مجمـوع 7 کارخانـه آردسـازی 
اسـتان تعـداد 6 واحـد بازسـازی و بهسـازی 
در  دنیـا  روز  تکنولـوژی  هم اکنـون  و  شـدند 
ایـن واحدهـا نصـب گردیـده که البتـه یکی از 
آردسـازان اسـتان در حـال پیگیری اسـت تا با 
حمایت شـرکت غله، سـال آینده قبل از اتمام 
مـدت زمـان پنج سـاله طـرح جامع نان سـالم، 
واحـد جدیـدش را احـداث نمایـد. همچنیـن 
واحدهـای  تمـام  گام  ایـن  قالـب  در  اینکـه 
آردسـازی اسـتان به آزمایشـگاه پخت مجهز 
آرد  کارخانه هـای  خوشـبختانه  و  شـده اند 
قـرار  در شـرایط مطلـوب  اسـتان هم اکنـون 

دارند.
نـژاد بیگلـری در خصـوص اقدامـات انجـام 
شـده در گام ارتقـاء سـطح کمـی و کیفـی نان 
در اسـتان بـه عنـوان گام آخـر طـرح جامع نان 
سـالم تصریح کـرد: چند بحث را در راسـتای 
ایـن گام پیگیـری کردیـم. با توجه بـه اهمیت 
فوق العـاده مهـارت در صنـف نانوایـی، اولیـن 
گامـی کـه بسـیار مـورد توجـه قـرار دادیـم، 
آمـوزش نانوایـان بـود لـذا بـا توجـه بـه ایـن 
مسـأله، بحـث آموزش هـای تئـوری و عملی 
را با شـدت فراوان در اسـتان پیگیری نمودیم. 
چنانکـه در  شـرکت غله اسـتان، محلـی را به 
سـالن آموزش نانوایـان تبدیل کردیم و تمامی 
مراحـل پخت نـان جزء بـه جزء در ایـن مکان 
آمـوزش داده خواهد شـد. همچنین بازرسـان 
نانوایی هـا مـورد آمـوزش قـرار می گیرنـد کـه 
صـورت  بـه  نانوایـی  واحدهـای  از  بازرسـی 

عملـی و بـا کارشناسـی انجام شـود.
18 سـال بـود کـه آمـوزش عملـی در اسـتان 
در  کـه  پیگیری هایـی  بـا  و  نمی شـد  انجـام 
قالـب طـرح جامـع نـان سـالم داشـتیم، پـس 
شـرکت  محـل  در  تئـوری  آموزش هـای  از 
غلـه، نانوایـان بـرای آموزش هـای عملـی بـه 
مراجعـه  اسـتان  حرفـه ای  و  فنـی  سـازمان 
خواهنـد کـرد و پـس از پایـان دوره آموزشـی، 
گواهینامـه مهـارت بـه نانوایـان اعطـا خواهد 

. شد
همچنیـن بـا توجـه بـه نظارتـی که بـر بحث 

نمـک  بحـث  روی  داشـتیم،  گنـدم  اختـالط 
در نـان اقدامـات بسـیار مثبتـی انجـام دادیم 
کـه منجـر بـه اسـتفاده حداقلـی از نمـک در 
نـان شـد. در هـر صـد کیلوگـرم خمیـر نـان 
گـرم   700 و  کیلـو  یـک  کشـور،  سـطح  در 
اسـتفاده  خالـص  نمـک  از  کیلوگـرم   2 تـا 
می شـود کـه متأسـفانه این مسـاله سـالمت 
مصرف کننـدگان را بـه خطـر می انـدازد. امـا 
بـا نظارتـی کـه روی بحـث اختـالط گنـدم در 
سـطح اسـتان مـا انجام شـد، در حـال حاضر 
در هـر صد کیلوگرم خمیـر، 600 تا 700 گرم 
نمک در اسـتان مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. 
خوشـبختانه ایـن اقـدام موجـب شـد وزارت 
در  را  نمـک  مصـرف  اسـتاندارد  بهداشـت، 
واحدهـای نانوایـی کاهش دهد. اما در اسـتان 
کرمـان در حـال حاضـر میزان نمـک مصرفی 
بـرای تولیـد نـان حتـی از اسـتاندارد تدویـن 

شـده وزارت بهداشـت هـم پایین تـر اسـت.
از طـرف دیگـر با توجه به اینکـه آمار بیماری 
فوق العـاده  کرمـان  اسـتان  در  خـون  فشـار 
بـاال بـود و نیـز بـا توجـه بـه اینکـه نمـک بـا 
فشـار خـون ارتبـاط مسـتقیمی دارد، بـا کار 
بـا  زرنـد کرمـان  تحقیقاتـی کـه در منطقـه 
اسـتان،  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  همـکاری 
بیمـه سـالمت ایرانیـان و شـرکت غلـه انجام 
شـد، کاهـش بسـیار زیـاد نمـک در تولیـد نان 
اسـتان کرمـان صـورت گرفـت و ایـن اقدامات 
نشـان دهنده ایـن اسـت کـه سـالمت مـردم 

بـرای مـا حائـز اهمیـت اسـت.
البتـه در کنـار کاهـش مصرف نمـک، مصرف 
فراینـد  از  هـم  را  غیرمجـاز  افزودنی هـای 
تولیـد نـان حـذف کردیـم و خوشـبختانه در 
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اسـتان کرمان گزارش اسـتفاده از جوش شـیرین 
و سـایر افزودنی هـای غیرمجاز در مـدت اجرای 
طـرح جامع نان سـالم بـه ما انعکاس داده نشـده 
اسـت. امـا متأسـفانه شـنیده می شـود کـه در 
اسـتان های دیگـر از افزودنی هـای غیرمجـاز و 
خطرنـاک در تولیـد نـان اسـتفاده می شـود کـه 
ایـن یـک زنـگ خطـر اسـت و مسـئولین بایـد 

فکـری بـرای آن کننـد.
ایـن اقدامـات در نهایـت منتـج بـه ایـن شـد کـه 
نمـره کیفـی نـان اسـتان کرمـان کـه در گذشـته 
از  نمـره 100، عـدد 67 را بـه خـود اختصـاص 
داده بـود، در حـال حاضـر بـه 87 برسـد و ایـن 
ارتقـاء  حـوزه  در  کـه  اسـت  ایـن  نشـان دهنده 
سـالمت و کیفیـت نـان اسـتان اقدامـات خوبـی 
انجـام شـده و البتـه هنـوز هـم جای کار بسـیار 

دارد.
همچنیـن در راسـتای غنی سـازی آرد بـا آهن و 
اسـید فولیک، اقدامـات مؤثری صـورت گرفت و 
در حـال حاضر ایـن کار در اسـتان کرمان با دقت 
سـطح  از  نمونه برداری هـا  و  می شـود  انجـام 
تولیـد و عرضـه، از سـطح ماشـین های حمـل، 
کارخانه هـای  آرد  سـیلوهای  و  آرد  انبارهـای 
دقیـق  و  کامـل  نظـارت  منظـور  بـه  آردسـازی 
از سـوی کارشناسـان و بازرسـان شـرکت غلـه 
انجـام می شـود. ضمن اینکـه  در اسـتان کرمان 
از تمامـی کسـانی کـه می توانسـتند بـه عنـوان 
ناظـر افتخـاری در حـوزه گنـدم، آرد و نـان به ما 
کمـک کننـد، دعوت کردیـم به صـورت افتخاری 
در سـاعات اداری و غیـراداری بـا مـا همـکاری 

.  کنند
شـدن  متحدالشـکل  بحـث  مـا  پنجـم،  گام  در 
نانوایـان را داشـتیم به این صـورت که تابلوهای 
ورودی کلیـه نانوایی هـای یارانـه ای در سـطح 
درآمـد ضمـن  و سـفید  آبـی  رنـگ  بـه  اسـتان 
اینکـه روی تابلـو مشـخصات شـماره نانوایـی، 
نـام متصـدی، سـاعات کار و تعطیلـی نانوایـان، 
نـوع نـان تولیـدی و درجـه واحـد نانوایـی درج 
گردیـده اسـت. نانوایان اسـتان در 27 آیتم کمی 
و کیفـی تحـت عنوان طالیـی، نقـره ای و برنزی 
ایـن  اسـاس  بـر  و  شـد  خواهنـد  درجه بنـدی 
آیتم هـا یـک رتبـه از نمـره صفر تا صـد خواهند 
گرفـت. اگـر نانـوا نمـره صفـر تـا 50 را کسـب 
نماید متأسـفانه حائـز رتبه نمی شـود، اگر نمره 
55 تـا 70 را بـه دسـت آورد حائـز رتبـه برنزی، 
اگـر 70 تـا 85 شـود حائـز رتبـه نقـره ای و در 
صورتـی که نمره 85 تا 100 را کسـب کند حائز 
رتبه طالیی خواهد شـد. به واحدهـای یارانه ای 
آرد  سـهمیه  رتبه بندی هـا  اسـاس  بـر  اسـتان 
تخصیـص داده می شـود ضمـن اینکه نـرخ نان 
در آینـده بـر اسـاس رتبه بندی هـای اخـذ شـده 

از سـوی واحدهـای نانوایـی لحاظ خواهد شـد.
در  27 آیتـم تعریـف شـده، لبـاس شـاطران مـد 
نظـر قـرار خواهـد گرفت کـه باید متحدالشـکل 
بایـد  نانوایـی  کارکنـان  تمـام  دمپایـی   باشـد. 
الزامـاً  آرد  نگهـداری  پالـت  باشـد،  سـفیدرنگ 
بایـد فلـزی بـوده و دارای 30 سـانت ارتفـاع از 
بـه منظـور  زمیـن نانوایـی باشـد. بایـد حتمـاً 
بهداشـتی، خمیرگیرهـا مجهـز  رعایـت مـوارد 
بـه تـوری باشـند. تمـام نانوایی هـا بایـد مجهز 
بـه سـرویس بهداشـتی همـراه بـا آینـه و مایـع 
دستشـویی شـوند. کلیه نانوایی هـا باید مجهز 
بـه جاکفشـی و کمـد لبـاس باشـند. الزامـاً بایـد 
در محـدوده سـرویس های بهداشـتی  از دمپایی 
قرمـز اسـتفاده شـود ضمـن اینکـه محاسـن و 
ناخـن نانوایـان بیـش از حـد معمـول نبایـد بلند 
باشـد. اسـتعمال سـیگار در واحدهـای نانوایـی 
ممنـوع بـوده و نانوایـان ملـزم بـه داشـتن کارت 
انقضـای  اینکـه  همچنیـن  هسـتند.  مهـارت 
شـده  تمدیـد  بایـد  نانوایـان  بهداشـتی  کارت 
باشـد. اقداماتـی از ایـن دسـت موجـب خواهـد 
شـد نانوایـان نمـره الزم را در رتبه بنـدی کسـب 
نماینـد ضمـن اینکـه نانوایـی بایـد بـه منظـور 
رعایـت مـوارد بهداشـتی، مجهـز بـه دسـتگاه 
کارتخـوان باشـد. قطعـاً رعایت این مـوارد باعث 
خواهـد شـد نـان کیفی و بهداشـتی را در سـطح 

اسـتان داشـته باشـیم.
مدیرکل شـرکت غلـه و خدمات بازرگانی اسـتان 
کرمـان در ادامـه خاطرنشـان کـرد: انجـام سـند 
نـان در اسـتان موجـب گردیـد  امنیـت غذایـی 
بهداشـت  وزیـر  از  جهانـی  بهداشـت  سـازمان 
تقدیـر کند. ضمن اینکه طرحی که در اسـتان در 
حوزه نان انجام شـده، از سـوی نماینده سازمان 
بهداشـت جهانـی در طـی بازدیدی که از اسـتان 
از  و  گرفـت  قـرار  توجـه  مـورد  داشـت  کرمـان 
وزیـر بهداشـت و رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی 
اسـتان کرمـان تشـکر کردنـد و بـه دلیـل اجرای 
موفقیت آمیـز ایـن طـرح در اسـتان کرمـان و بـه 
منظـور تقدیـر از اقداماتـی که در حوزه سـالمت 
نـان و مردم اسـتان انجـام دادیم، وزیر بهداشـت 
وقـت، تقدیرنامـه ای را بـه بنـده اعطـا نمودند. 

از  کـرد:  تصریـح  ادامـه  در  بیگلـری  نـژاد 
هـر  شـخصاً  کرمـان  اسـتان  شهرسـتان های 
هفتـه روزهـای سه شـنبه با کارگروهی متشـکل 
و  غـذا  معاونـت  پزشـکی،  علـوم  دانشـگاه  از 
اسـتاندارد،  اداره  بهداشـتی،  معاونـت  و  دارو 
نماینـده  کـه  فرمانـداران  و  نانوایـان  اتحادیـه 
وزارت کشـور در شهرسـتان ها هسـتند، بازدیـد 
می دهیـم.  انجـام  را  نانوایی هـا  درجه بنـدی  و 
بـا  درجه  بنـدی  بحـث  شهرسـتان ها  تمـام  در 
شـدت پیگیـری می شـود و تـالش می کنیـم بـه 

حداقـل اهدافـی کـه در ایـن طرح ترسـیم شـده، 
دسـت یابیـم. امیدواریـم کـه حرکتـی ارزنـده  را 
باشـیم.  داده  انجـام  مـردم  سـالمت  بحـث   در 
بازرسـان  طـرح  اجـرای  بـه  اشـاره  بـا  وی 
الکترونیـک گفت: یکـی از اقداماتی کـه در آینده 
انجـام خواهـد شـد، بحـث بـازرس الکترونیـک 
اسـت کـه بـه این منظـور دسـتگاهی در سـطح 
بـا  و  شـد  خواهـد  نصـب  نانوایـی  واحدهـای 
نظرسـنجی کـه مشـتریان انجـام می دهنـد، از 
لحـاظ عملکـرد کیفی بـه واحـد نانوایـی امتیاز 
جمـع  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  و  می شـود  داده 
امتیازهـا بـه ِسـرور آرد و نـان شـرکت غله وصل 
اسـت و در واقـع مـردم سـهمیه آرد واحدهـای 
نانوایـی را بـر اسـاس کیفیـت نـان ارائـه شـده 
تعییـن خواهند کـرد، ایـن اقدام موجـب خواهد 
شـد نانوایان بـه منظور افزایش کیفیت کارشـان 
ترغیـب شـوند و در واقـع مردم سـهمیه نانوایان 
را تعییـن می کننـد. 10 دسـتگاه بـه طـور نمونه 
سـاخته شـده و پس از اعالم نرخ نان، در سـطح 

اسـتان عملیاتـی خواهـد شـد.
همچنیـن طـرح دیگـری را با همکاری دانشـگاه 
بـر  آمـوزش  تأثیـر  راسـتای  در  اسـتان  باهنـر 
کیفیـت نـان در دسـت اجـرا داریم. ضمـن اینکه 
طـرح دیگـری را هـم در سـطح مسـاجد اسـتان 
اجـرا می کنیـم بـه این صـورت کـه در خصوص 
اقداماتـی که در اسـتان انجام شـده، در مسـاجد 
بـه مردم توضیـح خواهیم داد و این باعث شـده 
در بحـث افزایـش سـرمایه اجتماعـی و کاهـش 
فاصلـه بیـن مردم و مسـئولین، اقدامـات خوبی 
صـورت گیـرد. این اقدامی اسـت که بـا همکاری 
سـپاه ثارا... اسـتان و بسـیج ادارات استان انجام 

می دهیـم.
همچنیـن برخـی بانـوان روسـتای ده زیـار بنیـه 
مالـی کمـی دارنـد امـا نـان باکیفیتـی در ایـن 
روسـتا تولیـد می کننـد کـه مـا بـا مدیـرکل امور 
بانـوان اسـتانداری برای سـاماندهی آن هـا وارد 
عمل شـدیم و در راسـتای طرح جامع نان سـالم 
در روسـتای ده زیـار، یـک شـرکت تعاونـی بـه 
منظـور عرضـه نـان بـرای ایـن بانوان تأسـیس 

کردیم.
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 سیلوی ماهان مجهز به نمونه بردار اتوماتیک

سـیلوی 100 هزار تنی ماهان سـومین سـیلوی کشـور اسـت که 
بـه دسـتگاه نمونه بـرداری اتوماتیـک مجهز شـده اسـت. غالبا در 
سیلوها هنگام تحویل گندم، کارگر باید دستگاه دستی بمبو )نمونه 
گیـر( را داخـل کامیـون گندم قـرار دهـد و از گندم هـا نمونه برداری 
کنـد کـه ایـن روش، باتوجـه بـه اینکـه ممکـن اسـت از پایین ترین 
سـطح کامیـون نمونه بـرداری بـه صـورت کامـل انجـام نشـود، 
ضریـب خطـای باالیی دارد امـا دسـتگاه نمونه بـردار اتوماتیک از 
کـف کامیـون هـم نمونه گیـری کـرده و نمونه هـا را بـه ترتیب کف، 
 وسـط و بـاالی کامیـون، بـه داخـل آزمایشـگاه انتقـال می دهـد. 
پایلـوت  صـورت  بـه  حاضـر  حـال  در  اتوماتیـک  نمونه بـردار 
کل  نزدیـک  آینـده  در  و  شـده  نصـب  ماهـان  سـیلوی  در 
شـد.  خواهنـد  مجهـز  دسـتگاه  ایـن  بـه  اسـتان   سـیلوهای 
یکـی از پرسـنل بخـش آزمایشـگاه سـیلوی ماهـان در گفت وگو با 
خبرنـگار مـا در خصـوص نحـوه عملکـرد نمونه بـردار اتوماتیـک 
گفـت: نمونه گیـر اتوماتیـک وقتـی بـه پاییـن کامیـون برسـد، بـا 
روشـن شـدن چـراغ بـه کاربر اطـالع می دهد سـپس دریچـه آن باز 
شـده و نمونـه گندم هـا را می گیـرد، بعـد دریچـه بسـته و دسـتگاه 
بـاز و بسـته  بـا  از کامیـون خـارج می شـود. ویژگـی خوبـی کـه 
شـدن دریچـه بـرای دسـتگاه تعبیـه شـده، این اسـت که دسـتگاه 
بـه صـورت مکنـده نبـوده و در ایـن صـورت خاک بـه همـراه گندم 
 وارد دسـتگاه نشـده و افـت واقعـی گندم هـا تخمین زده می شـود. 

نیـروی  سـوی  از  کامـال  اتوماتیـک  نمونه بـردار  داد:  ادامـه  وی 
انسـانی تحـت کنتـرل قـرار دارد، در واقـع بـا اهرم هایـی کـه روی 
مانیتـور متصـل به نمونه بردار تعبیه شـده، نیروی انسـانی تعیین 
گیـرد.  نمونه بـرداری صـورت  کامیـون  قسـمت  کـدام  از   می کنـد 
طـرح  غذایـی  امنیـت  سـند  سـوم  هـدف  تحقـق  راسـتای  در 
سـیلوی  در  اقداماتـی  سـیلوها(،  )بهسـازی  سـالم  نـان  جامـع 
گفتـه  کـه  همان طـور  و  سـیلو  بهسـازی  جملـه  از  ماهـان 
اسـت. گرفتـه  صـورت  اتوماتیـک  نمونه بـردار  نصـب   شـد، 

ملکـی  احـداث سـیلوی  از  بـر 35 سـال  بالـغ  اینکـه  وجـود  بـا 
بـه  اقدامـی  هیـچ  تاکنـون  می گـذرد،  کرمـان  اسـتان  در  ماهـان 
جهـت بهسـازی و نوسـازی تجهیـزات سـیلو انجـام نشـده بـود. 
علیرضـا شـیخ اسـدی، مسـئول اتـاق فرمـان سـیلوی ماهـان در 
گفت وگـو بـا غـالت نیـوز اظهـار کـرد: سـیلوی ماهـان دارای 36 
کنـدو اسـت کـه هـر کنـدو 3 هـزار تـن ظرفیـت دارد. در یـک الـی 
دو سـال گذشـته تمـام قطعـات و تجهیـزات سـیلو در راسـتای 
طـرح جامـع نـان سـالم کامـال بهسـازی و نوسـازی شـد. قدمـت 
بسـیاری از تجهیـزات سـیلو به سـه دهـه پیش می رسـد که کامال 
فرسـوده بـوده و اشـکاالتی را در چرخـه کار ایجـاد می کـرد امـا 
خوشـبختانه در گـرو اجـرای طرح جامع نان سـالم، نگاهی ویژه به 
سـیلوی ماهـان شـد و تجهیـزات تعویض شـدند و در حـال حاضر 
 سـیلوی ماهـان از به روزتریـن سیسـتم ایمنـی برخـوردار اسـت. 

رئیس اتحادیه نانوایان کرمان:

نانوایان از دید دولتمردان 
دور مانده اند

مرتضـی کارنمـا ثابـت بـودن نـرخ نـان را در شـرایط فعلـی، اصلی تریـن دغدغـه 
نانوایـان کرمـان دانسـت و در این بـاره گفت: مدت 5 سـال اسـت که نـرخ نان ثابت 
مانـده و اگـر بـار تـورم را در ایـن 5 سـال در نظـر بگیریـم، قیمـت نان بایـد حداقل 
40 درصـد افزایـش یابـد و 10 درصـد افزایـش منطقـی نیسـت. گویا متأسـفانه 
نانوایـان جـزو اقشـار جامعه نیسـتند کـه از چشـم دولتمـردان دور مانده انـد. اگر 
قـرار باشـد وضعیـت نـان کشـورمان بهبود یابـد، باید نرخ نـان طبق تـورم افزایش 

پیـدا کنـد و راهـی جـز این وجـود نخواهد داشـت.

رئیـس اتحادیـه نانوایـان کرمـان در گفت وگو 
بـا غـالت نیـوز بیـان کـرد: در راسـتای طـرح 
جامـع نـان سـالم در اسـتان کرمـان، آمـوزش 
بـر  دادیـم.  قـرار  امـور  در صـدر  را  نانوایـان 
اتحادیـه  از سـوی  نانوایـان  اسـاس  همیـن 
بـه  تئـوری  آموزشـی  دوره  گذرانـدن  جهـت 
شـرکت غلـه و بـرای دوره هـای عملـی بـه 
شـدند.  معرفـی  حرفـه ای  و  فنـی  سـازمان 
ضمـن اینکه عـالوه بـر آمـوزش نانوایـان، در 
در  رتبه بنـدی  تابلوهـای  نصـب  راسـتای 
واحدهـای نانوایـی بـه منظـور اطـالع عموم 
از وضعیـت نانوایی هـا اقـدام کردیـم و نیز به 
منظـور رعایـت مـوارد بهداشـتی بـرای کلیه 
متحدالشـکل  لبـاس  یـک  کرمـان،  نانوایـان 

شـد. تهیه 
بـه گفتـه کارنما، پـس از اجـرای طـرح جامع 
نـان سـالم در اسـتان کرمـان ارتقـاء سـطح 

کیفیـت نـان تحقـق یافتـه اسـت.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اقدامـات صـورت 
و  تولیـد  فرهنـگ  اشـاعه  در جهـت  گرفتـه 
اسـتان  سـطح  در  سـبوس دار  نـان  مصـرف 
بیـان کـرد: از سـه سـال گذشـته بـه منظـور 
افزایـش تولیـد و مصـرف نـان سـبوس دار در 
بـا سـبوس گیری 13/5  آرد  کرمـان،  اسـتان 
درصـد میـان نانوایی های اسـتان توزیع شـد 
همچنیـن در کنار ایـن امر بنرهایی از سـوی 
اتحادیـه در خصـوص فوایـد نان سـبوس دار 
در نانوایی هـا نصب گردید و خوشـبختانه با 
اقدامـات صورت گرفته، سـطح فرهنگ عموم 
نسـبت بـه مصـرف نان هـای سـبوس دار در 
مقایسـه با گذشـته بسـیار بهتر شـده است.

بـه گفتـه رئیـس اتحادیـه نانوایـان کرمـان، 
 570 دارای  کرمـان  شـهر  حاضـر  حـال  در 
واحـد   70 حـدوداً  و  دولتـی  خبـازی  واحـد 

آزادپـز اسـت و در کنـار ایـن واحدهـا حـدوداً 
100 واحـد خبـازی غیرمجاز هـم به صورت 

غیرقانونـی مشـغول بـه فعالیـت هسـتند.
وی در ادامـه در خصوص وضعیت بهسـازی 
و نوسـازی نانوایی هـای شـهر کرمـان بیـان 
کـرد: 50 تـا 60 درصـد واحدهـای صنفـی 
اسـتان نیـاز بـه بهسـازی و نوسـازی دارنـد 
کـه در این راسـتا بـا توجه به وام بهسـازی و 
نوسـازی 15 میلیونـی بانک سـپه، 80 نانوا 
از سـوی اتحادیـه بـرای اخذ ایـن وام تعیین 
و تـا کنـون 15 نفـر بـه طـور رسـمی جهـت 
اخـذ وام بهسـازی و نوسـازی به بانک سـپه 

معرفـی شـده اند.
کارنمـا در خاتمـه تعامل شـرکت غله اسـتان 
بـا اتحادیـه نانوایـان را در راسـتای تأمیـن 
جهـت  تـالش  و  نانوایـان  آرد  سـهمیه های 

کیفی سـازی آرد، مثبـت تلقـی نمـود.

 از سه سال 
گذشته به منظور 

افزایش تولید 
و مصرف نان 
سبوس دار در 

استان کرمان، آرد 
با سبوس گیری 

13/5 درصد میان 
نانوایی های استان 

توزیع شد
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* هدف اول
بهینه سازی کاشت ،داشت وبرداشت )شمال وجنوب استان(

* کاشت 

* داشت 

* برداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کرمان استانداری: ناظر  

کرمان استان بازرگانی خدمات و غله شرکت: مجری  

پنجمهدف   

حذف جوش شیرین و  
 های غیرمجازافزودنی

فضای کار،  استانداردسازی 

ارتقاء سطح علمی و مهارت فنی  
 هاشاغلین نانوایی

کاهش میزان نمک و افزایش  
 ث و سبوس در نانویتامین 

بندی نانوایان و اعطای  رتبه
 سنبله سالمت

 ارتقاء بهداشت و کیفیت نان

 استراتژی

 هدف اول

برداشت داشت، کاشت، سازیبهینه  

( استان جنوب و شمال ) 

 استراتژی

 ارتقاء کیفیت ارقام 

 و افزایش تنوع ارقام گندم

کشت هایروش اصالح  

  و هابیماری آفات، با مبارزه
  بر نظارت و  هرز هایعلف

 سموم کاهش

افزایش کیفیت گندم تولیدی با 
استفاده از تغذیه متعادل مزارع  

 هااینو نظارت بر برداشت کمب

دومهدف   

استانداردسازی  
ل و نقلناوگان حم  

 استراتژی

استانداردسازی  
 ناوگان حمل و نقل

حمایت از توسعه و  
 بهبود سیلوها

 استراتژی

ایجاد فضای  
سازی بر اساس  ذخیره

نیاز کشاورزان محلی  
و پراکندگی تولید در  

 استان

سومهدف   

 ارتقاء پروسه آردسازی و 

 افزایش کیفیت آرد

 استراتژی

تجهیز نمودن کارخانجات به  
 آزمایشگاه پخت

سازی کارگروه پایش  فعال
کیفیت گندم، آرد و نان و  

بندی  هاجرای طرح درج
 کارخانجات آردسازی

 روزرسانی تکنولوژی تولید آردبه

ایجاد فضای رقابت بین  
کارخانجات آردسازی به منظور  

 افزایش کیفیت آرد

چهارمهدف   
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اقدامات زیربنایی سازمان 
جهاد کشاورزی در جهت 
تحقق طرح جامع نان سالم

بخـش زیربنایـی طـرح جامع نان سـالم در اسـتان 
کرمـان بـر عهـده سـازمان جهاد کشـاورزی اسـت 
کـه ایـن سـازمان طـی اقداماتـی تـالش نمـوده تا 
اسـتان محقـق  در  نحـو  بهتریـن  بـه  طـرح  ایـن 

. د شو

مهندس سـعیدی، رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی شمال 
اسـتان کرمـان در گفت وگـو با غالت نیـوز در این باره گفت: 
در زنجیـره طـرح جامـع نان سـالم که بخـش زیربنایی آن 
با سـازمان جهاد کشـاورزی اسـت، سـازمان تـالش نموده 
بـا تـدارک بـذور اصـالح شـده، مبـارزه تلفیقی بـا آفات و 
امـراض و همچنیـن بـا مدیریـت فنـی نظـارت بـر مـزارع 
گنـدم، از مرحلـه کاشـت تا برداشـت و تحویـل گندم های 
خریـداری شـده به سـیلوهای اسـتاندارد، بـه تحقق این 

نماید. کمـک  طرح 
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی شـمال اسـتان کرمان در 
ادامـه بـا اشـاره بـه میـزان خریـد گنـدم اسـتان در فصـل 
زراعـی 97-96 بیـان کـرد: میـزان تولیـد گنـدم در فصـل 
خریـد امسـال، 161 هـزار تـن بـوده کـه از ایـن مقـدار 
مـازاد بـر نیاز کشـاورزان، 38 هزار و 17 تـن گندم دوروم 

و 27 هـزار و 612 تـن گنـدم معمولی خریداری شـده که 
جمعـًا بـه میـزان 65 هـزار و 629 تـن بـه سـیلو تحویـل 
داده شـده و میـزان 6 هـزار و 444 تـن گنـدم بـذری بوده 

است.
افـزود: در خصـوص کیفیـت گنـدم هـر سـاله  سـعیدی 
از گنـدم زارعیـن اسـتان  الـی 20 نمونـه  بـه 15  قریـب 
بـه مؤسسـه تحقیقـات و آزمایشـگاه های غـالت کشـور 
مرتبـط بـا کیفیـت گندم در اسـتان البرز ارسـال می شـود 
کـه بـا الطـاف الهـی خوشـبختانه گندم اسـتان کرمـان از 

اسـت. کشـور  گندم هـای  باکیفیت تریـن 
بـه گفتـه وی، بـه لحـاظ ارتقاء کیفیـت گنـدم، کمیته فنی 
بـذر اسـتان هـر سـاله سـعی دارد با معرفـی ارقـام جدید 
پرمحصـول و بـا خاصیـت نانوایـی بـاال، بهتریـن ارقام را 

در جهـت تأمیـن بـذر کشـاورزان اسـتان تـدارک ببیند.

* هدف دوم
استانداردسازی ناوگان حمل ونقل * هدف اول

بهسازی ناوگان حمل و نقل گندم در راستای تحقق طرح 
جامع نان سالم

مسئول شرکت حمل و نقل آبادان شعبه کرمان 
اقداماتی را که در جهت بهسازی ناوگان حمل و 
نقل در راستای تحقق سند امنیت غذایی استان 

صورت گرفته، برشمرد.
با  گفت وگو  در  میرحسینی  معین زاده  علیرضا 
غالت نیوز بیان کرد: شرکت حمل و نقل آبادان در 
جهت تحقق طرح جامع نان سالم چند گام اساسی 
را  ماشین هایمان  اینکه  نخست  است.  برداشته 
این  در  و  کرده ایم  تخصصی  گندم  حمل  برای 

گندم  حمل  برای  ماشین هایی  از  غالباً  راستا 
ریزش  و  بوده  کمپرسی  که  می شود  استفاده 
کمتری دارند )به جهت اینکه امکان ریزش گندم ها 

به هیچ عنوان از ماشین ها وجود نداشته باشد(.
مسئول شرکت حمل و نقل آبادان شعبه کرمان 
فصول  در  اینکه  جهت  به  همچنین  داد:  ادامه 
بارانی، گندم ها در حین جابه جایی جاده ای دچار 
باران زدگی نشوند، سطح تمام محموله های گندم 

الزاماً با چادر پوشانده می شود.

وی افزود: یکی دیگر از اقدامات شرکت حمل و 
نقل آبادان شعبه کرمان الزام رانندگان به اخذ برگه 
شست وشو است. بر این اساس با احتمال اینکه 
بارهایی که از قبل زده شده دارای مشکل آلودگی 
بوده اند، ماشین ها برای اخذ بار بعدی باید حتماً 
تمیز شده و نیز رانندگان باید برگه شست وشو را 
ارائه دهند. ضمن اینکه عملیات بارگیری کامالً با 
دستگاه انجام می شود و با این روش آلودگی به 

هیچ عنوان وارد گندم ها نخواهد شد.

تجهیز کرمان به ایستگاه تخلیه ریلی
راستای  در  که  شاخصی  اقدامات  از  یکی 
مزرعه  )از  سالم  نان  جامع  طرح  چشم انداز 
گردید،  محقق  کرمان  استان  در  سفره(  تا 
بود  استان  این  در  ریلی  حمل  پایانه  راه اندازی 
نداشت.  را  قابلیت  این  کرمان  این  از  پیش   که 
سال  سی  طول  در  کرمان  استان  ریلی  پایانه  از 
برای  تحمیلی،  جنگ  دوران  با  همزمان  گذشته 
آن  از  جابه جایی سوخت استفاده می شد و پس 
تاکنون این منطقه در استان بالاستفاده مانده بود 
تا اینکه در آبان ماه امسال پس از مشکالت زیادی 
که در مکانیزم حمل و نقل جاده ای به وجود آمد، 
شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کرمان با راه 
آهن وارد مذاکره شد و پایانه ریلی راه آهن را به 
منظور حمل و جابه جایی گندم به صورت موقت 
 و فوری با کم ترین هزینه تجهیز و راه اندازی کرد. 
استراتژیک  سیلوی  تنها  حاضر  حال  در 
در  و  است  متصل  ریلی  حمل  به  سیرجان 
قابلیت  از  کرمان  سیلوهای  تمام  نزدیک  آینده 
شد.  خواهند  برخوردار  ریلی  حمل  به   اتصال 
در واقع باتوجه به اینکه 50 درصد گندم مصرفی 

استان کرمان از سایر نقاط کشور تامین می گردد، 
برای  جایگزین  بهترین  می تواند  ریلی  حمل 
جابه جایی گندم ها به بهترین نحو و در سریع ترین 
زمان ممکن باشد. به گفته داریوش ماهری، معاون 
فنی شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کرمان، 
حمل ریلی برتری هایی نسبت به حمل جاده ای 
دارد و همین مساله موجب گردیده ما در استان 
کرمان به فکر تعبیه امکانات ترانزیتی ریلی بیفتیم. 
نخست اینکه باری که باید به وسیله 200 کامیون 
جابه جا شود، در آن واحد با یک واگن قطار قابل 
در  که  این، سوختی  بر  عالوه  بود.  حمل خواهد 
حمل  صدم  یک  می شود،  استفاده  ریلی  حمل 
جاده ای است و همچنین استهالک جاده، ترافیک 
و تصادفات جاده ای را هم کاهش می دهد. مهم تر 
اینکه تخلفات جاده ای که ممکن است در مسیر 
تریلی به وجود بیاید )به فرض مثال جابه جایی 
گندم و یا اختالط خاک و گندم( طبیعتا در حمل 
امن  ریلی،  حمل  چراکه  داد  نخواهد  رخ  ریلی 
است و گندم در مبدأ پلمپ و در مقصد پلمپ باز 

می شود.

صورت  به  توانسته اند  پروژه  این  مهندسین 
ریلی  حمل  ایستگاه  در  را  روش هایی  ابداعی 
گندم ها  اینکه  جمله  از  کنند  ایجاد  کرمان 
تخلیه  کامیون  داخل  به  ریل  زیر  از  می توانند 
می بخشد.  سرعت  را  بارگیری  امر  این  و   شوند 
حمل  با  گندم  تن   1500 روزانه  هم اکنون 
توسعه  با  و  می شود  کرمان  استان  وارد  ریلی 
یافت.  خواهد  افزایش  قطعا  میزان  این   طرح، 
طی بازدیدی که محمد حجارزاده، مدیرکل دفتر 
هماهنگی خدمات بازرگانی و احمد عبدلی، مدیرکل 
دفتر فنی و مهندسی شرکت بازرگانی دولتی ایران 
در آذرماه گذشته از استان کرمان داشته اند، مقرر 
گردید در طرح توسعه حمل ریلی استان زمین های 
استان  غله  شرکت  به  آهن  راه  ایستگاه  اطراف 
تعلق گیرد و ایستگاه غالت کرمان در آینده نزدیک 

توسعه یابد. 
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* هدف سوم
حمایت از توسعه وبهبود سیلوهای گندم

درخشش سیرجان، شاهراه جنوب شرق کشور

مدرن ترین سیلوی کشور 
متعلق به سیرجان 

 
است  استراتژیک کشور  و  مهم  از سیلوهای  یکی  سیلوی سیرجان 
که با به روز ترین تجهیزات ساخته شده و به بهره برداری رسیده است، 
سیستم کنترل اتاق فرمان این سیلو، بهترین سیستم حال حاضر در 

میان سیلوهای ملکی کشور به شمار می آید. 

شهرستان  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  سیرجان  تنی  هزار   50 سیلوی 
که  واقع شده  می آید،  به شمار  که شاهراه جنوب شرق کشور  سیرجان 
قابلیت اتصال به ریل و فاصله نزدیک آن تا بندرعباس، این سیلو را به یکی 

از مهم ترین سیلوهای کشور تبدیل نموده است. 
سیستم کنترل سیلوی سیرجان به دلیل برخورداری از قابلیت های بسیار، 
در میان سیلوهای ملکی کشور شاخص است، اتاق فرمان این سیلو با 
سیستم مانیتورینگ، تمامی عملکرد سیلو را زیر نظر دارد به گونه ای که  

قبل از وقوع اتفاق، سیستم به صورت اتوماتیک به کاربر هشدار می دهد.
بود  متوقف شده  منابع  کمبود  دلیل  به  این سیلو  احداث  پروژه  سال ها 
خدمات  و  غله  شرکت  مدیر  عنوان  به  بیگلری  نژاد  مجید  ورود  با  که 
راه اندازی سیلوی  پروژه  استان کرمان، در مدت کوتاه دو سال،  بازرگانی 
اتمام رسید.  به  بود، سرانجام  رها شده  نیمه کاره  که 10 سال   سیرجان 
روغن،  سیلوی  و  اساسی  کاالی  انبار  شدن  اضافه  با  نزدیک  آینده  در 
سیلوی استراتژیک سیرجان به مجتمع ذخیره سازی جنوب شرق و بارانداز 

کشتی ها تبدیل خواهد شد.
جانب  از  سیرجان  استراتژیک  سیلوی  پتانسیل های  امسال،  آذرماه  در 
تیم فنی و مهندسی شرکت بازرگانی دولتی ایران مورد بازدید قرار گرفت. 
احمدعلی عبدلی، مدیرکل دفتر فنی و مهندسی شرکت بازرگانی دولتی 
ایران درباره این بازدید به غالت نیوز گفت: سیلوی 50 هزار تنی سیرجان، 
 pls یکی از پیشرفته ترین سیلوهای استراتژیک کشور است که با سیستم
راه اندازی شده و همچنین از امکان راهبری با سیستم نرم افزاری برخوردار 

است. ضمن اینکه در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان واقع شده و با اتصال 
استان  در  ذخیره سازی  برای  پتانسیل خوبی  به  تبدیل  ریلی،  به حمل 

خواهد شد. 
بازرگانی  خدمات  هماهنگی  دفتر  مدیرکل  حجارزاده،  محمد  همچنین 
در  داشت،  حضور  بازدید  این  در  که  ایران  دولتی  بازرگانی  شرکت 
بندر  یک  عنوان  به  سیرجان  واقع  در  کرد:  بیان  ما  خبرنگار  با  گفت وگو 
خشک لحاظ شده و ما در این بازدید، این منطقه را به عنوان سرزمینی 
منظور  به  گرفته،  قرار  بندرعباس  از  مناسبی  نسبتا  فاصله  با  که 
دادیم.  قرار  بررسی  مورد  گندم  واردات  و  اساسی  کاالی  انبار  به   تبدیل 
به گفته حجارزاده، سیلوی استراتژیک سیرجان با برخورداری از قابلیت 
اتصال ریلی، قرار گیری در منطقه ویژه اقتصادی و دارا بودن گمرک، از 
 امکانات خوبی برای تبدیل شدن به انبار کاالی اساسی کشور برخوردار است. 

ظرفیت ذخیره سازی در 
 شهرستان ارزوئیه

از ظرفیت های ذخیره سازی ملکی  ارزوئیه یکی دیگر  سیلوی شهرستان 
استان کرمان است که با ظرفیت سی هزار تن در سال 89 افتتاح شده و 
به بهره برداری رسید. باتوجه به اینکه در کنار تولید گندم معمولی، گندم 
و خدمات  تولید می شود، شرکت غله  استان  از  این منطقه  در  دوروم هم 
بازرگانی استان کرمان به منظور جلوگیری از ازدحام در فصول خرید سال 
نیز برنامه ریزی دقیق و منظم در خرید و نگهداری گندم ها در راستای  و 
به ساخت  اقدام  این سیلو  نان سالم، در مجاورت  هدف سوم طرح جامع 
یک سیلوی روباز دیگر با ظرفیت 12 هزار تن نموده تا در فصل برداشت 
 و خرید گندم، همزمان گندم معمولی و دوروم در این سیلوها تخلیه گردد. 
گفتنی است شهرستان ارزوئیه با تولید حدود 30 الی 40 درصد گندم در 

استان، نقش مهمی در تامین گندم مورد نیاز استان ایفا می نماید. 

رفسنجان
کارخانـه تـوکل رفسـنجان نیز یکـی دیگـر از کارخانجاتی اسـت که پس 
از اجـرای طـرح اقـدام بـه شـاخت و راه انـدازی انبـار مکانیـزه گنـدم در 
جـوار کارخانجـات بـه جهـت ذخیـره سـازی و همچنین اختـالط گندم و 

در نهایـت بـاال بـردن کیفیـت آرد تولیـدی بوده اسـت

کهنوج
انبـار ذخیـره سـازی کمیسـیون درچیـن کهنـوج : در راسـتای هـدف سـوم طـرح کارخانـه در چیـن کهنـوج بـا حمایـت شـرکت غله اقـدام به 

سـاخت و راه انـدازی انبـار نیمـه مکانیـزه گنـدم در ایـن منطقـه کـرد کـه در حـال حاضـر بـا ظرفیـت 35000 تـن در حـال فعالیت اسـت.
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* هدف چهارم
ارتقای پروسه آردسازی  وافزایش کیفیت

رئیس انجمن صنفی کارخانه های آرد استان کرمان در گفت وگو با غالت نیوز با 
اشاره به ظرفیت ذخیره سازی و تولید آرد کارخانه های استان بیان کرد: کارخانه های 
استان از 120 هزار تن ظرفیت ذخیره سازی و حدود 400 هزار تن ظرفیت تولید 

آرد برخوردارند.
نخعی با اشاره به راه اندازی سامانه آرد سایر مصارف در کشور گفت: از سال 92، 
احداث این سامانه از طرف کارخانه های آردسازی کشور مطرح گردید به ویژه زمانی 
که سامانه اینترنتی بانک سپه برای خبازان یارانه ای کشور راه اندازی شد، کانون 
انجمن صنفی صنایع آرد ایران و عمده کارخانه های کشور روی ایجاد سامانه برای 
خبازان آزادپز و صنف و صنعت تأکید داشتند که البته آن زمان به دالیلی اجرایی 

نشد.
وی ادامه داد: البته در حال حاضر هم که سامانه اجرایی شده، ابهاماتی دارد که از 
جمله آن، نحوه تأیید نانوا برای پرداخت هزینه است. در واقع سامانه به گونه ای 
طراحی شده که تا وقتی نانوا وصول آرد را تأیید نکند، هزینه به حساب کارخانه 
واریز نخواهد شد و این مسأله ممکن است کارخانه را به دردسر بیندازد. در واقع اگر 
سامانه آرد سایر مصارف به صورت استانی فعال شود و مدیران باالدستی نخواهند 
که رقابت را به صورت کشوری در آورند، از هدررفت سرمایه ملی از جمله هزینه 
سنگین حمل و نقل جلوگیری به عمل خواهد آمد. ضمن اینکه ورود آرد خارج از 
شبکه به استان منتفی و زمینه برای تولید و رقابت میان کارخانه های داخل استانی 

فراهم خواهد شد.
به گفته نخعی، کارخانه های کرمان در حال حاضر با 45 الی 50 درصد ظرفیت 
واقعی شان فعالیت دارند و در طی این سال ها کارخانه های آرد استان با نیروهای 
زیادی که دارند به صورت غیرتعطیل همچنان به فعالیت خود ادامه داده و به 
زعم خود تالش نموده اند تا با تعطیل نکردن واحد تولیدی شان، موجب بی کاری 
نیروهای انسانی شاغل در کارخانه نشوند اما متأسفانه صدور مجوزهای بی رویه 
برای احداث کارخانه های آردسازی جدید با این وضع جز سردرگمی برای آردسازان 

ثمره ای نداشته است.
رئیس انجمن صنفی کارخانه های آرد کرمان در ادامه تصریح کرد: طبیعتاً هرکس 
تمایل به ایجاد یک صنعت در شهر خود دارد اما اینکه قرار باشد صنعتی به قیمت 
از بین بردن همان صنعت در استان به راه بیفتد، منطقی نیست. به عبارت دیگر 
وقتی در استان از 50 الی 60 درصد ظرفیت خالی آردسازی برخورداریم، صدور 
مجوز برای احداث کارخانه جدید، اقدامی نامعقول است و باید گفت خیانتی است 
که صادرکننده مجوز به سرمایه گذار می کند و متأسفانه ما این اتفاق را در استان 

کرمان شاهد هستیم.
نخعی ادامه داد: با اینکه 7 کارخانه فعال آردسازی استان با 50 درصد از توان 
واقعی شان فعالیت می کنند، بیش از 5 کارخانه از قبل مجوز احداث گرفته و در حال 
ساخت هستند و متأسفانه جدیداً شایعه شده که 14 واحد آردسازی جدید هم 
قصد احداث در استان را دارند! نابود شدن کارخانه های جدیدالتأسیس و رقابت 
سخت با کارخانه های قدیمی و باتجربه از تبعات احداث واحدهای جدید آردسازی 

است. کسانی که هیچ تجربه ای در آردسازی ندارند، به این صنعت ورود می کنند و با 
وام و بدهی های کالن در نهایت سرنوشت هر دو سرمایه گذار را به خطر می اندازند.

وی افزود: کارخانه های آرد استان کرمان با معضالت و دشواری های بسیار دست و 
پنجه نرم کرده اند اما آنچه برایمان آزاردهنده است، بی عدالتی هاست. در حالی که 
ظرفیت کارخانه ها دو برابر ظرفیت مصرف استان است، متأسفانه مجوز احداث 
یک واحد جدید را می دهند و گویا می خواهند ظرفیت تولید کارخانه ها از 50 درصد 
به 20 درصد برسد! متأسفانه با این شرایط، ادامه مسیر برای کارخانه های کرمان 
دیگر میسر نیست. نامه هایی را که صدور مجوز جدید واحد آردسازی را ممنوع 
نموده، بارها به اداره صنعت، معدن و تجارت، شرکت غله و اداره جهاد کشاورزی 
استان ارائه داده ایم اما متأسفانه بعضاً متوجه می شویم مجوزی در گوشه و کنار 
شهر صادره شده و یک کارخانه جدید در حال ساخت است حتی به شهرهای 
خیلی کوچک که سرانه مصرفشان به 100 یا 200 تن می رسد، مجوز احداث یک 
کارخانه هزار تنی می دهند. به هرحال دولت باید فکری اساسی برای این مسأله 

کند. معلوم نیست که با این وضعیت تا کجا پیش خواهیم رفت؟!
رئیس انجمن صنفی کارخانه های آرد استان کرمان در ادامه با اشاره به فعالیت 
صادراتی کارخانه های استان بیان کرد: تعدادی از کارخانه های استان از پتانسیل 
صادراتی برخوردارند اما مشکل عمده واحدهای آردسازی استان کرمان این است 
که با مرز فاصله زیادی دارند، ضمن اینکه موانع و مشکالت صادراتی موجب گردیده 
کارخانه ها نتوانند به بحث صادرات ورود کنند. با اینکه متقاضیان زیادی از بازار 
صادراتی داشته ایم اما فاصله استان تا مرز و هزینه حمل باالیی که این مسأله در 
بر دارد، متأسفانه موجب گردیده به توافق نرسیم و صادرات آرد در کرمان تاکنون 

عملیاتی نشود.
نخعی معتقد است آزادسازی، کلید رهایی صنعت آرد از مشکالت و دغدغه هاست و 
تا زمانی که یارانه و دونرخی بودن در این صنعت حکمفرما باشد، رانت هر روز رشد 
می کند و متأسفانه سود حاصل از این صنعت نصیب تولید نمی شود و به جیب 

دالالن و واسطه گران می رود.
وی در ادامه با اشاره به اجرای موفقیت آمیز طرح جامع نان سالم در استان کرمان 
خاطرنشان کرد: سند امنیت غذایی نان حدوداً سه سال پیش از سوی استاندار وقت 
به شرکت غله و خدمات بازرگانی استان پیشنهاد و با برنامه ریزی های شرکت غله 
پیگیری شد. در طول 40 سالی که در صنعت آرد کشور فعالیت کرده ام، مدیران 
زیادی به شرکت غله آمده اند اما مدیر فعلی پرقدرت، با ریسک و پرتوکل به طرح 
جامع نان سالم ورود کرد و علت اینکه طرح جامع نان سالم توانست به سرانجام 
برسد، همین مسأله بود. خوشبختانه تمام ارگان ها برای به ثمر رسیدن این طرح با 
یکدیگر همکاری نمودند و انجمن صنفی آرد استان تا حد توان خود وارد عمل شد. 
امیدواریم دولت ها چنین مدیرانی را داشته باشند تا بتوانند طرح های بزرگی را در 
کشور اجرایی کنند. خوشبختانه در گرو طرح جامع نان سالم، اقدامات بسیار مثبتی 

در زنجیره از مزرعه تا سفره صورت گرفت.

رئیس انجمن صنفی کارخانه های آرد استان کرمان مطرح کرد:

اقتصاد کارخانه های آرد کشور نابود شده 
است/ ورود پر قدرت مدیر شرکت غله، 

علت موفقیت طرح جامع نان سالم
 20 2× محمد نخعی با اشاره به مشکالت آسیابان کشور پیرامون تأمین ارز برای خرید قطعات یدکی کارخانه، افزایش ناگهانی نرخ کیسه، محاسبه افت گندم با الک 
2 در کارخانه های آرد اظهارکرد: متأسفانه اقتصاد کارخانه های آرد کشور نابود شده و این حیف است که کسانی که  2× از سوی شرکت غله و  محاسبه با الک 
از ابتدا با مبلغ بسیار کم این صنعت را راه اندازی کرده اند، حاال پس از گذشت چند دهه از فعالیتشان برای تعویض و به روز کردن ماشین آالت کارخانه، نیاز به وام و 

تسهیالت داشته باشند.

استان  آرد  کارخانه های  قدیمی ترین  از  توکل  آرد  کارخانه 
آن  در  برمی گردد.  به سال 1330  آن  احداث  که  است  کرمان 
زمان کارخانه به همت مرحوم نخعی، پدر محمد نخعی رئیس 
فعلی انجمن صنفی کارخانه های آرد استان احداث گردید. این 
کارخانه در سال 86 به کمک تسهیالت رفع موانع تولید که به 
منظور بهسازی و نوسازی واحدهای تولیدی از سوی دولت 
از جدید ترین  اعطا می شد، نوسازی گردید و در حال حاضر 

تجهیزات آردسازی برخوردار است. 
کارخانه آرد توکل از 140 هزار تن ظرفیت تولید به طور سالیانه 
و نیز 40 هزارتن ظرفیت ذخیره سازی برخوردار بوده و عالوه 
بر آن به صورت جداگانه مجهز به یک سیلوی 14 هزارتنی به 
طور اختصاصی برای نگهداری گندم های اختالط شده است. 

مدیریت این کارخانه در گذشته بر عهده محمد نخعی بود اما 
در حال حاضر مدیریت به احمدیان واگذار شده است. نخعی به 
عنوان پیشکسوت آسیابانی و نیز کارخانه آرد توکل در گفت وگو 
با خبرنگار غالت نیوز بیان کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی 

برای  مساعد  زمینه  مرز(،  تا  کرمان  کیلومتری  )فاصله 
کارخانه های کرمان به جهت ورود به بازارهای صادراتی فراهم 
نیست اگرچه کارخانه آرد توکل از این پتانسیل برخوردار است 
اما همواره تالش کرده ایم با تولید آرد باکیفیت، نیاز بازارهای 

داخلی را کامال تأمین کنیم. 
وی افزود: البته باتوجه به بی ثباتی قوانین در کشورمان، کسانی 

هم که به این عرصه ورود کرده اند، چندان رضایتی ندارند. 
دوران  طول  در  داد:  ادامه  آسیابانی  صنعت  پیشکسوت  این 
برایم مالک  آموزش آسیابانی  این صنعت، صرفا  در  فعالیتم 
نبوده و در واقع مواردی خارج از کار آسیابانی هم وجود دارد 
که آن شناخت حقیقی مسئولیت آسیابانی است. پدرم همواره 
تاکید داشتند این مسأله را به من بیاموزند و من تالش کرده ام 
نسل به نسل آن را منتقل کنم. ما همواره درصدد بودیم تا 
مسئولیت و صداقت را در آسیابانی بشناسیم و این دو فاکتور 
مهم را در کارمان پیاده کنیم و این باور را به نسل های بعد هم 

بیاموزیم. 

آرد توکل

* هدف چهارم
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کارخانه گل آرد جیرفت به طور رسمی از سال 80 در استان 
از ظرفیت  در حال حاضر  و  نموده  فعالیت  به  آغاز  کرمان 
ماهیانه 7 هزار و 500 تن آرد و نیز ظرفیت ذخیره سازی 

45هزار تن انبار مکانیزه برخوردار است. 
حسن جعفری، مدیرعامل این کارخانه در گفت وگو با غالت 
مورد  کارخانه،  آرد  کیفیت  خوشبختانه  کرد:  اظهار  نیوز 
رضایت مشتریان بوده و استان های همجوار، متقاضی آرد 

کارخانه ما هستند. 
وی با بیان اینکه کارخانه گل آرد جیرفت تاکنون به عرصه 
صادرات ورود نکرده است، به خبرنگار ما گفت: متاسفانه 
پیچ وخم های اداری برای ورود به بازار صادراتی، بسیار زیاد 
است و کسانی هم که به این عرصه راه یافته اند، به واسطه 
عمده مشکالت پیش آمده، از ادامه مسیر منصرف شده اند. 
به همین جهت اولویت برای ما، حضور قوی در بازارهای 
داخلی است و ترجیحمان این است که مشتریان داخلی مان 

را راضی نگه داریم. 

از  آسیابانی  دستمزد  نرخ  بودن  ثابت  ادامه،  در  جعفری 
سال 93 تاکنون، عدم ثبات قوانین و دستورالعمل ها و نبود 
دغدغه  همچنین  و  صنعت  اداره  برای  ثابت  متولی  یک 
عمده  از مشکالت  را  نقدینگی  تامین  در  آرد  کارخانه های 
اصلی  کلید  تنها  کرد:  اظهار  و  برشمرد  کشور  آسیابانان 
آزادسازی  طرح  اجرای  مشکالت،  از  صنعت  این  رهایی 
است. صنعت آرد باید از انحصار دولت خارج شود و تنها 
با آزادسازی است که شفاف سازی صورت گرفته و رانت و 

فساد از میان برداشته می شود. 
مدیرعامل کارخانه گل آرد جیرفت در خاتمه تعامل شرکت 
کیفی،  گندم  تامین  جهت  به  را  کارخانه ها  با  استان  غله 
در  ما  کارخانه  اینکه  با  گفت:  و  کرد  تلقی  مثبت  بسیار 
از گندم های  این منطقه  جنوب استان واقع شده و عمدتا 
به  کیفی  گندم  تامین  برای  تاکنون  است،  محروم  کیفی 
مشکلی برنخورده ایم که این امر مدیریت توانمند شرکت 
می رساند.  ممکن  نحو  بهترین  به  گندم  تامین  در  را   غله 

گل آرد جیرفت

* هدف چهارم

مهدی روحانی یکی دیگر از مدیران آردسازی استان کرمان 
دارد.  آسیابانی  صنعت  در  ساله   25 سابقه ای  که  است 
وی مدیرعامل کارخانه جدیدالتاسیس کهنوج است که در 
راستای تحقق طرح جامع نان سالم، به این دلیل که کارخانه 
قبلی از استانداردهای الزم برخوردار نبوده، کامال تخریب 
 و مجدد از سال 92 در استان کرمان احداث گردیده است. 
تنی  هزار   30 مکانیزه  انبار  به  کارخانه  هم اکنون 
تنی  هزار   30 سیلوی  یک  آن  کنار  در  و  بوده  مجهز 
به  طرح  درصد   40 که  است  ساخت  حال  در  نیز  بتنی 
رسید.  خواهد  بهره برداری  به  زودی  به  رسیده  و   اتمام 
کارخانه  کرد:  بیان  نیوز  غالت  با  گفت وگو  در  روحانی 
و  جدیدترین  از  حاضر  درحال  کهنوج  درچین 
استانداردترین متد روز دنیا در حوزه تکنولوژی آسیابانی 
است. برخوردار  کرمان  استان  در  ذخیره سازی  نیز   و 
داریم  آرد  صادرات  برای  را  زمینه  اینکه  با  داد:  ادامه  وی 
برای  را  باکیفیت  آرد  تامین  که  است  این  ترجیحمان  اما 

کرمان  استان  در  دهیم.  قرار  اولویت  در  داخلی  بازارهای 
مصرف  باالی  سرانه  دلیل  به  کهنوج،  منطقه  ویژه  به 
نان نیاز به آرد بسیار زیاد است و به همین خاطر ما تمام 
باکیفیت و تامین کیفی ترین  را برای تولید آرد  توان خود 
گرفته ایم.  کار  به  منطقه  این  مردم  سفره های   نان 
مدیرعامل کارخانه آرد درچین کهنوج در ادامه دغدغه تامین 
نرخ  افزایش  جهت  دولت  تصمیم گیری  عدم  و  نقدینگی 
دستمزد آسیابانی پس از گذشت چهارسال را اصلی ترین 
مشکالت کارخانه دانست و در این باره به خبرنگار ما گفت: 
صنعت  برای  تصمیم گیری هایش  در  باید  محترم  دولت 
آسیابانی کشور به نرخ تورم هم توجهی داشته باشد و مطابق 
 با نرخ تورم در دستمزد آسیابانی کشور تجدید نظر کند. 
روحانی در خاتمه از عملکرد شرکت غله استان در تامین 
گندم باکیفیت برای واحدهای آردسازی تقدیر کرد و گفت: 
مدیریت شرکت غله بسیار پرتالش هستند و از هیچ تالشی 

برای تامین گندم باکیفیت آردسازان استان دریغ  نمی کنند. 

آرد درچین کهنوج

* هدف چهارم
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یکی از برنامه های طرح جامع نان سالم در استان کرمان، بهسازی 
کارخانه های آرد بود که در این راستا برخی از آسیابانان به طور 
آرد  کارخانه  نمودند.  جدید  کارخانه  یک  احداث  به  اقدام  کلی 

صاحب الزمان نیز یکی از همین واحدهای آردسازی است. 
غالت  با  گفت وگو  در  کارخانه  این  مدیرعامل  غنی،  حاج  جواد 
و  شده  زده  کارخانه  احداث  استارت   ،95 سال  کرد:  بیان  نیوز 
نمود.  خواهد  فعالیت  به  آغاز  رسمی  طور  به  آینده  ماه   6  تا 
ظرفیت  از  صاحب الزمان،  جدید التاسیس  کارخانه 
ظرفیت  همچنین  و  آرد  تن   300 روزانه  تولید 
است. برخوردار  مکانیزه  انبار  تنی  هزار   20  ذخیره سازی 

به گفته حاج غنی، وجود کارخانه قدیمی در محدوده شهری و 
مشکالت پیرامون آن، عدم برخورداری از ظرفیت ذخیره سازی و 
نیز اجرای طرح جامع نان سالم در استان، موجب گردید به منظور 

ساخت کارخانه جدید در محدوده خارج شهری اقدام شود. 
صنعت  تکنولوژی  جدیدترین  از  کارخانه  حاضر  حال  در 
است.  برخوردار  نیز  استاندارد  ذخیره سازی  ظرفیت  و   آسیابانی 
یکی از دغدغه های آردسازان کشور، تامین گندم کیفی است که 

بازرگانی  خدمات  و  غله  شرکت  هوشمند  مدیریت  خوشبختانه 
استان کرمان در جهت تحقق کیفیت و سالمت نان، کوشیده با تامین 
گندم کیفی بخشی از زنجیره تولید نان را ) تامین مواد اولیه برای 
تولید آرد باکیفیت( تامین نماید. حاج غنی در این باره به غالت نیوز 
گفت: خوشبختانه شرکت غله استان همواره تالش می کند بهترین 
گندم ها را در اختیار کارخانه ها بگذارد چنانکه تاکنون این خواسته 
ما  دست  به  شده  اختالط  گندم های  بهترین  و  گردیده  محقق 
 می رسد و خوشبختانه دغدغه ای از بابت تامین گندم کیفی نداریم.
این آسیابان در خاتمه با اظهار گله مندی از ثابت بودن دستمزد 
آسیابانی از سال 93 تاکنون تصریح کرد: نرخ دستمزد آسیابانی 
از سال 93 تاکنون تغییر نکرده در حالی که تمام هزینه های ما در 
طی این سال ها از جمله دستمزد کارگر و هزینه های روزانه کارخانه 
حداقل 3 برابر شده است. متاسفانه در این شرایط به جای اینکه 
می شود!  نصیبشان  ضرر  بیشتر  گردد،  کارخانه ها  عاید   سودی 
لذا از دولتمردان این انتظار می رود که هرچه سریع تر قیمت واقعی 
آرد را طبق تورم محاسبه و تصویب نمایند و این خواسته به حق 

تمام آسیابانان کشور است. 

آرد صاحب الزمان

* هدف چهارم

در  را  آرد  تولید   87 سال  از  ماهان  سفید  طالی  آرد  کارخانه 
از  حاضر  حال  در  کارخانه  این  است.  نموده  آغاز  کرمان  استان 
ظرفیت ذخیره سازی حدود 20 هزار تن سیلوی بتنی مکانیزه 
 و ظرفیت تولید ماهیانه 2 هزار و 500 تن آرد برخوردار است. 
حسین عرب آبادی، مدیرعامل کارخانه در گفت وگو با غالت نیوز 
بیان کرد: متاسفانه به دلیل ظرفیت مازاد تولید در استان، در حال 
فعالیت  واقعی شان  از ظرفیت  با بخش کمی  کارخانه ها  حاضر 
دارند و کارخانه آرد طالی سفید ماهان نیز با 50 درصد از توان 
 واقعی اش نیاز بازار داخلی را در بخش دولتی و آزاد تامین می کند.

این کارخانه هم مانند سایر واحدهای آردسازی استان تاکنون 
به  باره  این  در  عرب آبادی  که  نکرده  ورود  صادراتی  عرصه  به 
خبرنگار ما گفت: در استان کرمان شرایط کارخانه ها )به لحاظ 
افزایش  دلیل  به  که  است  گونه ای  به  مرز(  با  مسافتی  فاصله 
هزینه حمل و عدم پذیرش این مساله از سوی مشتری، چندان 
از ورود به این بازار استقبال نمی کنند و عمدتاً شانس حضور در 
مرز هستند.  که همجوار  است  کارخانه هایی  با   بازار صادراتی، 
بیان  ادامه  در  ماهان  سفید  طالی  آرد  کارخانه  مدیرعامل 

گندم  تامین  در  استان  غله  شرکت  خوشبختانه  کرد: 
بهترین  با  گندم ها  و  دارد  ما  با  را  همکاری  نهایت  کیفی، 
می گیرد.  قرار  کارخانه ها  اختیار  در  اختالط  کیفی ترین   و 
عرب آبادی در خاتمه ضمن ارائه راهکارهایی برای رهایی آسیابانان 
از دغدغه و مشکالت بیان کرد: کارخانه های آرد، تامین کننده ماده 
اولیه مهم ترین غذای جامعه هستند و دولت باید نگاهی ویژه به 
ما داشته باشد و آردسازان را همواره مورد حمایت و پشتیبانی 
خود قرار دهد. متاسفانه در طول سال های اخیر، کارخانه های 
آردسازی کشور رها شده اند و هیچ گامی برای رفع مشکالت و 
دغدغه هایشان برداشته نمی شود و این مساله می تواند آینده این 

صنعت را به خطر بیندازد.  
وی در خاتمه، نبود یک متولی ثابت و آگاه را معضل اصلی و 
اساسی برای صنعت آرد کشور دانست و گفت: صنعت آرد کشور 
برای رهایی از مشکالت و ایجاد رونق و شکوفایی، به یک متولی 
ثابت و آگاه نیاز دارد و تا زمانی که صنعت آرد صاحب متولی 

نشود، مشکالت و دغدغه ها کماکان ادامه خواهد داشت. 

آرد طالیی سفید ماهان

* هدف چهارم
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* هدف پنجم
ارتقای بهداشت  کیفیت نان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

نان استان تبدیل به یک برند 
شده است

دکتر سیدوحید احمدی طباطبایی، تحقق طرح جامع نان سالم را در استان کرمان حاصل همکاری های بین بخشی و یک کار تیمی دانست و گفت: 
خوشبختانه با اجرای این طرح، نان کرمان در حال حاضر تبدیل به یک برند شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در گفت وگو با غالت نیوز 
بیان کرد: با اجرای طرح جامع نان سالم، میزان سبوس نان افزایش و 
مقدار نمک کاهش یافت ضمن اینکه اقدام منحصر به فرد غنی سازی 

نان با مواد مغذی و اسید فولیک صورت گرفت.
وی افزود: در واقع با کاهش نمک نان تالش شد تا از بیماری فشار خون 
باال و بیماری های قلبی و عروقی جلوگیری شود ضمن اینکه با افزایش 

سبوس نان، از ایجاد بیماری سرطان هم پیشگیری خواهد شد.
دکتر احمدی طباطبایی ادامه داد: از دو سال گذشته در کارگروه سند 
امنیت غذایی استان مطرح گردید که میزان مصرف نمک در تولید نان 
باید کمتر از یک گرم باشد که خوشبختانه در حال حاضر با اجرای این 

طرح میزان نمک به کمتر از 0/8 درصد رسیده است.
در واقع حداکثر نمک مصرفی در روز باید 10 گرم باشد. با توجه به 
اینکه نان قوت غالب جامعه است، در گذشته و قبل از اجرای این طرح، 
3/5 گرم نمک فقط از طریق نان به مردم می رسید که خوشبختانه در 

حال حاضر این معضل در استان رفع گردیده است.
کرد:  بیان  ادامه  در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
نانوایی  واحدهای  برخی  کرمان  استان  در  دوره ای  طی  متأسفانه 
مشاهده شدند که به منظور کسب سود بیشتر، سبوس را به صورت 
جداگانه به سطح نان اضافه می کردند که البته با توجه به پیامدهای 
پزشکی  علوم  دانشگاه  بازرسان  داشت،  پی  در  امر  این  که  زیانباری 
سریعاً با این اقدام برخورد کردند و نیز اطالع رسانی و آموزش های الزم 

جهت آگاه سازی نانوایان و مردم صورت گرفت.
دکتر احمدی طباطبایی با بیان اینکه یکی از اقدامات بسیار مهم طرح 
این باره  در  است،  بوده  نانوایی  واحدهای  رتبه بندی  نان سالم  جامع 
توضیح داد: این اقدام منجر به ایجاد رقابت سالم در میان نانوایان 
شده ضمن اینکه مردم هم به واسطه تابلوهایی که از وضعیت واحدها 
در مکان نانوایی ها نصب گردیده، به طور کامل در جریان شرایط واحد 

نانوایی قرار خواهند گرفت.

مدیر بهداشت محیط حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
خبر داد:

کاهش مصرف نمک و غنی سازی 
آرد با اسید فولیک و آهن با 

طرح جامع نان سالم
حمیدرضـا گلـزاری گفـت: آنچـه در تحقـق اجـرای طرح جامـع نان سـالم برای ما اهمیت داشـت 
و دغدغـه اصلـی مرکز بهداشـت محیط دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان بود، کاهـش مصرف نمک 
و نیـز غنی سـازی آرد بـا اسـید فولیـک و آهـن بود. در همین راسـتا خوشـبختانه شـرکت غله به 
جهـت تأمیـن آرد کیفـی نانوایـان و کاهـش مصـرف نمـک در فراینـد تولیـد نـان بـا واردات گندم 
کیفـی از سـایر اسـتان ها وارد عمـل شـد ضمـن اینکـه بازرسـان مـا بـه منظـور پایـش دقیق تـر 

میـزان نمـک مصرفـی در تولیـد نـان، مجهز به دسـتگاه شوری سـنج هم شـدند.

مدیربهداشـت محیـط حرفـه ای دانشـگاه علـوم پزشـکی 
کرمـان در گفت وگـو بـا غـالت نیـوز بـا اشـاره بـه نقـش 
دانشـگاه علـوم پزشـکی در طـرح جامـع نـان سـالم اظهار 
کـرد: در زنجیـره اجـرای ایـن طـرح، بهبـود وضعیـت در 
بخـش کارخانه هـای آردسـازی و واحدهـای نانوایـی بر 
عهـده دانشـگاه علـوم پزشـکی بـود کـه خوشـبختانه بـه 

کمـک شـرکت غلـه اسـتان محقـق گردید.
قبیـل  از  اقداماتـی  آردسـازی  کارخانه  هـای  حـوزه  در 
و  ماشـین آالت  کـردن  مکانیـزه  کارخانه هـا،  بهسـازی 
سـیلوهای ذخیره سـازی گنـدم و همچنیـن پررنگ کردن 
نقـش مسـئولین فنـی و درجه بندی واحدهای آردسـازی 

و نانوایـی صـورت گرفـت.
واحدهـای  بهسـازی  نانوایی هـا،  بخـش  در  افـزود:  وی 
بـه جهـت استانداردسـازی  نانوایـی، تشـکیل کمیتـه ای 
متـراژ نانوایی هـا، همچنین الـزام رعایت بهداشـت فردی 
و بهداشـت لـوازم و ابـزار کار، تعبیـه محیطـی بـا دمـای 
مناسـب بـرای نگهـداری آردهـا و تجهیـز واحدهـا بـه 

سـرویس بهداشـتی نیـز صـورت گرفـت.
مدیـر بهداشـت محیط حرفـه ای دانشـگاه علوم پزشـکی 
کرمان در ادامه بیان کرد: مرکز بهداشـت محیط دانشـگاه 
علـوم پزشـکی کرمـان در راسـتای طـرح جامع نان سـالم 
و تحقـق کیفیـت و سـالمت نـا، نمونه بـرداری از نان هـای 
تولیـد شـده بـه جهـت انجـام آزمایش هـای مربـوط بـه 
اسـتفاده از افزودنی هـای شـیمیایی و غیرمجاز را شـدت 
اطمینـان  بـا  حاضـر  حـال  در  خوشـبختانه  و  بخشـید 
کامـاًل  شـرایط  از  کرمـان  نـان  کـه  بگوییـم  می توانیـم 

بهداشـتی و اسـتاندارد برخـوردار اسـت.
گلـزاری در خاتمـه گفت: مرکز سـالمت محیط کار اسـتان 
کرمـان، سـاماندهی واحدهـای سـنتی تولیـد نـان را از 
سـال 96 آغـاز نمـوده اسـت و خوشـبختانه کارشناسـان 
مرکـز سـالمت محیـط کار وزارت بهداشـت طـی بازدیدی 
و  سـالمت  بـاالی  رتبـه  داشـتند،  کرمـان  اسـتان  از  کـه 
کیفیـت نان اسـتان را در سـطح کشـور صراحتًا مشـاهده 

و اعـالم نمودنـد.

* هدف پنجم

نشریه الکترونیکی گندم، آرد و نان  شماره 7  خرداد ماه 1398 

ــع  ــرح جام ط
نــان ســالم 
ــان  ــتان کرم اس

ــع  ــرح جام ط
نــان ســالم 
ــان  ــتان کرم اس

 22   23 May-Jun 2019      No.7     www.ghalatnews.ir



نقش استاندارد در تحقق طرح 
جامع نان سالم

نقـش اداره کل اسـتاندارد اسـتان کرمـان بـه صـورت مسـتقیم، کنتـرل کیفیـت آرد خبـازی تولید 
شـده اسـت کـه در ایـن راسـتا ایـن ارگان تـالش می کنـد بـا اعمـال نظارت هـای مسـتمر جـدی و 

دقیـق بـر کیفیـت آرد، بـه تحقـق طـرح جامـع نان سـالم در اسـتان کمـک کند.

بیـگ زاده، مدیـرکل اسـتاندارد اسـتان کرمـان در گفت وگو 
بـا غـالت نیـوز خاطرنشـان کـرد: طـرح جامـع نـان سـالم 
در راسـتای انجـام سـند تأمیـن امنیـت غذایی در اسـتان 
کرمـان در کشـور اجرایـی شـد و بـر اسـاس آن تحـوالت 
زیربنایـی و بنیادیـن در پروسـه تولیـد نـان از مزرعـه تـا 

سـفره ایجـاد گردید.
از  سـالم  نـان  جامـع  طـرح  اجـرای  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
ایجـاد  از  کـه  اسـت  مقاومتـی  اقتصـاد  مصداق هـای 
ضایعـات و اتالف سـرمایه ملـی جلوگیری می کنـد، اظهار 
کـرد: در راسـتای این طرح کلیـه کارخانه های آردسـازی 
استان از سـوی کارگروه متخصص متشکل از کارشناسان 
شـرکت غله، اداره کل اسـتاندارد، دانشـگاه علوم پزشـکی 
و سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت، بـه صـورت هـر دو 
مـاه یـک بـار مـورد بازدیـد قـرار گرفتـه و طـی بررسـی 
تجهیـزات و انجـام آزمـون از آرد خبـازی تولید شـده، بر 
اسـاس اسـتاندارد ملـی 103 ایـران رتبه بنـدی خواهنـد 

. شد

بـه  اسـتاندارد  کل  اداره  نقـش  کـرد:  تصریـح  بیـگ زاده 
صـورت مسـتقیم، کنتـرل کیفیـت آرد خبازی تولید شـده 
در کارخانه های آردسـازی اسـتان اسـت که در این راسـتا 
اقداماتـی نظیـر بررسـی مسـئولین کنترل کیفـی، فعالیت 
آزمایشـگاه ها، نمونه بـرداری از آرد خبـازی بـه صـورت 
مسـتمر و ارسـال به آزمایشـگاه همـکار و نیز ثبـت نتایج 
نتایـج  اگـر  و  می گیـرد  مـا صـورت  نیروهـای  از سـوی 
بـا اسـتاندارد باشـد، اخطـار، تذکـر و  آزمون هـا مغایـر 
امتیـاز منفـی صـادر خواهـد شـد و نیـز در مواقعـی کـه 
مـوارد منفـی نتایـج به دسـت آمده بـه 90 برسـد، پروانه 
کاربـرد عالمت اسـتاندارد فـراورده آرد، تعلیـق و از تولید 

و توزیـع آرد جلوگیـری بـه عمـل خواهـد آمـد.
بـه گفتـه وی، خوشـبختانه در راسـتای بررسـی کیفیـت 
آرد اسـتان، تعامل بسـیار خوبی میان اداره کل استاندارد، 

غلـه و دانشـگاه علوم پزشـکی حاکم اسـت.

* هدف پنجم
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ناصر نادری، مدیر مجموعه شهر نان در گفت وگو با غالت نیوز با اشاره به 
تولید نان های جو، سبوس دار، سویا، ذرت و 6 نوع نان بربری سنتی کرمانی 
گفت: یکی از تولیدات ما، نان »کرنون« متعلق به منطقه شهر بابک استان 
کرمان است؛ یکی از قدیمی ترین نان های سنتی کرمان که نزدیک به 300 
 سال قدمت داشته و از قدیم االیام تاکنون کماکان طرفداران بسیاری دارد. 
شهر نان عالوه بر اینکه 200 نمونه نان فانتزی، فرانسوی، ایتالیایی 
باالیی داشته  بربری تخصص  نان  آلمانی تولید می کند، در پخت  و 
بیرجندی،  بربری  نان  جمله  از  متنوع  بسیار  بربری  نان های  و 
می گذارد.  خود  طرفداران  اختیار  در  را  خورشیدی  و  عباسی   شاه 
بیماران  مخصوص  رژیمی  نان های  متنوع،  نان های  تولید  بر  عالوه 
دیابتی و افرادی که دچار مشکل کم خونی و فقر آهن هستند نیز در 
داد:  توضیح  این باره  در  نادری  می شود.  عرضه  نان  شهر  مجموعه 
اساس  بر  خاص  نان  نوعی  درخواست  نان  شهر  مشتریان  از  عده ای 
بیماری شان دارند که مجموعه ما نان مد نظرشان را تولید و عرضه 
دوره های  که  داریم  کار  این  برای  مخصوصی  شاطر  البته  می کند. 

می کند.  پخت  را  مشتریان  نیاز  مورد  نان  و  دیده  را  الزم   آموزشی 
در  نانوایی  بزرگ  مجموعه  اولین  نان  شهر  است  گفتنی 
می کند.  تولید  روغن  بدون  را  پیراشکی  که  است  کشور   جنوب 
اقدام جالب دیگری که مجموعه شهر نان انجام داده، حذف پالستیک 
است. نادری با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: ما کیسه های پارچه ای 
مخصوص حمل نان را با برند شهر نان تولید کرده ایم که در اختیار 
به نوعی تبلیغ مجموعه مان  اینکه  بر  مشتریانمان می گذاریم. عالوه 
است، به نفع محیط زیست هم هست و با توجه به اینکه پالستیک 
مواد سرطان زا و خطرناکی دارد و با گذاشتن نان داغ داخل پالستیک 
این مواد به نان منتقل می شود، با این کیسه های پارچه ای سالمت نان 

خریداری شده حفظ خواهد شد. 
در  نان  تولید  بزرگ  مجموعه های  از  دیگر  یکی  کویر«  نان  »شاد 
و  سالم  شیرینی های  و  نان ها  تولید  بر  عالوه  که  است  کرمان  شهر 
است.  نموده  خلق  خود  مشتریان  برای  جذاب  دکوراسیونی   رژیمی، 
با  گفت وگو  در  کویر  نان  شاد  مجموعه  مدیر  رستمی،  حمیدرضا 

گزارش

از مهم تریـن آن هاسـت! درواقـع  نـان  کـه  از کشـور، خوراکی هایـی در خـود جـای داده  فرهنـگ و رسـوم هـر نقطـه ای 
نان هـای محلـی ریشـه در فرهنـگ و رسـوم مردمـان کشـورمان دارد کـه شـاید از قرن هـا پیـش تاکنـون هنوز هم در سـفره 
مردمـان آن دیـار جـای خـود را حفـظ کـرده اسـت و روز بـه روز هـم پررنگ تـر می شـود. در سـفری کـه بـه اسـتان کرمـان 
 داشـتیم، سـری بـه چنـد نانوایـی بـزرگ ایـن شـهر زدیـم و بـا طعـم لذیـذ انـواع نان هـای محلـی کرمانـی آشـنا شـدیم.  
 مجموعـه »شـهر نـان« یکـی از آن هاسـت کـه در سـال 95 بـه همـت بـرادران نـادری افتتـاح و راه انـدازی شـده اسـت.
ایـن مجموعـه در کنـار تولیـد انـواع نان هـای حجیـم و نیمه حجیـم و انـواع شـیرینی ها، بیش از 5 نـوع از نان های سـنتی و 

قدیمـی کرمـان را هم عرضـه می کند.

آموزشی  رویکرد  با   96 سال  از  ما  مجموعه  کرد:  مطرح  نیوز  غالت 
کویر،  نان  شاد  آموزشی  بخش  در  است.  شده  راه اندازی  فرهنگی  و 
کرده ایم  تعریف  کودکان  برای  کوچولو«  »نانوا  طرح  قالب  در  فضایی 
پیش دبستانی  و  مهدکودک  سنی  رده  کودکان  آن،  راستای  در  که 
تولید  آسیابانی،  مراحل  گندم،  برداشت  و  داشت  کاشت،  مراحل  با 
شد.  خواهند  آشنا  نان  پخت  نحوه  و  خمیرگیری  نحوه  آرد،   انواع 
عنوان  تحت  قدیم  کرمان  شکل  به  فروشگاه  البی  فرهنگی،  بخش  در 
یک  و  مکتب خانه  عکاس خانه،  یک  شامل  شش دروازه  شهر  نانواخانه 
مشخصه های  درباره  بخش  این  در  که  شده  طراحی  نانوایی،  رادیو 
شد. خواهد  ارائه  توضیحاتی  مشتریان  به  سالم  نان   یک 

همچنین در عکاس خانه مشتریان با کرمان قدیم آشنا خواهند شد و در 
بخش مکتب خانه، کتاب هایی برای مشتریان عالقه مند قرار داده شده تا در 
مدت آماده شدن محصول مورد نظرشان از آن ها استفاده کنند. در کنار همه 
این ها، مجموعه شاد نان کویر با هدف ایجاد فضایی شاد و سرگرم کننده 
برای مشتریان خود،  محلی برای بازی فوتبال دستی نیز ایجاد کرده است. 
اما رستمی درباره این اقدامات جالب و خالقانه می گوید: نانوایی همیشه در 
ذهن مردم به عنوان محلی خسته کننده جا افتاده که باید ساعت ها منتظر 
بمانند اما ما دکوراسیون فروشگاه شاد نان کویر را با این هدف طراحی 
ماندگار شود.  مشتری  ذهن  در  نان  خرید  از  خاطره خوشی  که   کردیم 
نوع   20 کرمان،  سنت  احیای  هدف  با  کویر  شادنان  مجموعه 
می کند. عرضه  خود  مشتریان  به  را  استان  این  سنتی   نان 

باتوجه  کرد:  تصریح  گفت وگو  این  از  دیگری  بخش  در  رستمی 
دارد،  تغذیه  حوزه  در  ما  جامعه  حاضر  حال  در  که  مشکالتی  به 
شاد  اما  است  شایع  بسیار  کودکان  میان  در  چیپس  مصرف  متاسفانه 
محصولی  مختلف،  طعم های  با  چیپسی  نان های  تولید  با  کویر  نان 
سوی  از  خوشبختانه  که  نموده  چیپس  جایگزین  را  مفید  و  سالم 
است.  گرفته  قرار  استقبال  مورد  بسیار  کودکان  ویژه  به   خانواده ها 
وی ادامه داد: در کنار آن چند مدل نوع کوپو هم تولید می کنیم. کوپو در 
واقع یکی از نان های سنتی قدیمی کرمان است که به دلیل حجم زیادی 
که دارد این نام به آن اختصاص داده شده است. مغز نان کوپو در اصل 
تعریف  برای خانواده ها  را  کوپو  نوعی  ما  اما  از خرما تشکیل می شود 
کرده ایم که به جای فست فود قابل استفاده است ضمن اینکه مضرات 
فست فود را هم ندارد. این نوع کوپو ترکیبی از مرغ، قارچ و فلفل دلمه 
 است که خوشبختانه فست فود ناسالم را از خانواده ها حذف کرده است. 
تولید  در  همچنین  گفت:  ادامه  در  کویر  نان  شاد  مجموعه  مدیر 
شیرینی هایمان تغییراتی ایجاد کرده ایم که خوشبختانه مورد استقبال 
برای  واقع شده است. کلمپه شیرینی سنتی استان کرمان است که ما 
را جایگزین  ایجاد تغییراتی در ترکیب آن، آرد نخود و جو  با  بار  اولین 
نموده ایم. در واقع این نوع کلمپه مضرات آرد نول را برای مصرف کننده 
 ندارد و تا حدودی برخی از ویتامین ها و امالح را هم جذب بدن می کند. 
مجموعه خالق شاد نان کویر با سرمایه گذاری روی کودکان تالش می کند 
تا فرهنگ سالم را به صورت ریشه ای در میان خانواده ها جا بیندازد، از 
این رو طرح همیار نان سالم را با ایجاد باشگاه کودکان حامی نان سالم 
راه اندازی نموده است. رستمی درباره این طرح توضیح داد: در واقع ما 
در خانواده ها، طرح همیار  نان  فرهنگ سازی  و  کودکان  پرورش  با هدف 
باشگاه  عنوان  تحت  باشگاهی  در  کودکان  و  کردیم  ایجاد  را  سالم  نان 
کودکان حامی نان سالم عضو می شوند و با آموزش هایی که در مجموعه 
نان  نان و مصرف  نان کویر می بینند، فرهنگ عدم ایجاد ضایعات  شاد 
این  خوشبختانه  می اندازند.  جا  خانواده هایشان  میان  در  را  سبوس دار 
آموزشی  رویکرد  بر  عالوه  اینکه  ضمن  داشته،  مثبتی  بازخورد  طرح 
است.  شده  طراحی  کودکان  برای  هم  مفرحی  فضای  باشگاه  این   در 
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مدیر کنترل کیفی شرکت غله استان کرمان تأکید کرد:

اتخاذ تدارک خرید کیفی از 
کشاورزان در کشور

متولیان  کرد:  اظهار  علی احمدی  پریسا  دکتر 
تا  سازند  فراهم  کشور  در  را  امکاناتی  باید  امر 
هنگام خرید، گندم ها بر اساس فاکتور کیفیت از 

کشاورزان تحویل گرفته شوند.
مدیر کنترل کیفی شرکت غله و خدمات بازرگانی 
استان کرمان در گفت وگو با غالت نیوز ضمن بیان 
مطلب فوق تصریح کرد: در گذشته برنامه ریزی 
بازرگانی  شرکت  سوی  از  کیفی  خرید  جهت 
دولتی ایران انجام گرفت و حتی دستور آن هم 
حجم  اینکه  دلیل  به  متأسفانه  اما  شد  صادر 
محموله هایی که وارد سیلوها می شد، بسیار زیاد 
بود و نیز تجهیزات اندازه گیری کیفی را در اختیار 
نداشتیم، این امر متوقف گردید و در حال حاضر 
گندم ها صرفاً برحسب برخی ویژگی های ظاهری 

از کشاورزان تحویل گرفته می شوند.
استان  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  علی احمدی 

تقسیم  شمال  و  جنوب  منطقه  دو  به  کرمان 
می شود. گندم های منطقه جنوب عمدتاً سطح 
در طی  که حتی  به طوری  دارند  پایینی  کیفی 
سال های اخیر به لحاظ درصد گلوتن و ایندکس 
شمال  منطقه  در  اما  شده اند  هم  تنزل  دچار 
استان از گندم هایی با درجه کیفی بسیار عالی 
برخورداریم که البته عمده گندم های این منطقه، 
بسیار  مبارزه  کرمان  استان  در  هستند.  دوروم 
شدیدی با سن زدگی صورت گرفته به طوری که 
میانگین سن زدگی گندم های کل استان در حال 
حاضر صرفاً به نیم درصد رسیده این در حالی 
است که استاندارد سن زدگی گندم 2 درصد است.
کرمان  استان  غله  شرکت  کیفی  کنترل  مدیر 
افزود: متأسفانه گندم هایی که از سایر استان ها 
رو  متوسط  کیفی  سطح  می شود،  کرمان  وارد 
سیلوهایمان  واردات  اساس  بر  دارد.  پایینی  به 

گندم ها  و  تعیین  را  گندم  کیفی  مشخصه های 
را به تفکیک در هر کندو ذخیره خواهیم نمود و 
بر همان اساس، ذخیره سازی را انجام خواهیم 
داد. در واقع شرکت غله تالش می کند تا بهترین 
اختالط صورت گیرد و گندم های کیفی به دست 

کارخانه های استان برسد.
سازمان  گفت:  اظهاراتش  پایانی  بخش  در  وی 
جهاد کشاورزی استان اقدامات بسیار خوبی را 
در راستای مبارزه با آفات و حشرات انجام داده 
اما متأسفانه به میزانی که با آفات مبارزه شده 
سطح  )ارتقاء  گندم ها  کیفی سازی  راستای  در 
صورت  عملیاتی  گندم ها(  گلوتن  و  پروتئین 
آتی  سال های  در  شاید  البته  که  است  نگرفته 
کیفی سازی  جهت  در  برنامه ای  اجرای  شاهد 
گندم ها از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان 

باشیم.

بـه  توجـه  بـا  کـرد:  بیـان  صیفـوری  حسـن 
اینکـه شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانی اسـتان 
نـان  جامـع  طـرح  مجـری  عنـوان  بـه  کرمـان 
روابـط عمومـی  واحـد  برگزیـده شـده،  سـالم 
گـزارش عملکـرد طـرح را بـه صـورت مـداوم و 
ماهیانـه بـه اسـتانداری ارائه می دهـد. اجرای 
طـرح جامـع نـان سـالم از خردادمـاه سـال 94 
در  و  گردیـده  آغـاز  کرمـان  اسـتان  سـطح  در 
ایـن مـدت چهـار سـال عـالوه بـر ارائه گـزارش 
قالـب  در  هـم  سـاالنه  گزارش هـای  ماهیانـه، 

فیلم و نشـریه به اسـتانداری  و دسـتگاه های 
ذی ربـط و عمـوم مـردم ارائـه مـی گـردد.

مسـئول روابط عمومی شـرکت غلـه و خدمات 
بازرگانـی اسـتان کرمـان در گفت وگـو بـا غـالت 
نیـوز خاطرنشـان کرد: پیوسـت فرهنگی سـند 
امنیـت غذایـی طـرح جامع نان سـالم بـه واحد 
روابـط عمومـی سـپرده شـد کـه از همـان آغاز 
گرفـت  صـورت  الزم  برنامه ریزی هـای  طـرح 
تـا طـرح جامـع نـان سـالم بـا حضـور تمامـی 
ارگان هـای ذی ربـط بـه بهتریـن نحـو رونمایی 

شـود  و خوشـبختانه در جلسه شورای اداری 
اسـتان و با حضور اسـتاندار وقـت، امام جمعه 
شـهر کرمـان و تمامی مسـئولین دسـتگاه های 

مرتبـط مراسـم رونمایـی برگـزار گردید.
مـدت  طـی  در  همچنیـن  افـزود:  صیفـوری 
اجـرای طـرح، مراسـم های تقدیـر و تشـکر از 
اعضـای کارگروه سـند امنیت غذایـی و مدیران 
دسـتگاه های مرتبـط بـا اعطـای لـوح تقدیر و 
هدایایـی توسـط شـرکت غلـه برگـزار گردیـد.

مسئول روابط عمومی شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کرمان:

ارائه مداوم گزارش عملکرد طرح 
جامع نان سالم به استانداری 

اتحاد همگانی برای تحقق کیفیت در زنجیره غذایی 
از مزرعه تا سفره 

نان همواره جزء الینفک زندگی جامعه بشری باالخص ما ایرانیان است. در چند سال اخیر که متاسفانه الگوی تولید و مصرف 
این غذای ارزشـمند دچار افت کیفی شـده، شـرکت غله و خدمات بازرگانی اسـتان کرمان از خردادماه سـال 94 با هدف ارتقای 
 کیفیت زنجیره غذایی گندم، آرد و نان وارد عمل شده و سند امنیت غذایی نان طرح جامع نان سالم را طراحی و اجرایی نموده است. 

این طرح با هدف تحقق اقدامی کارشناسانه در حوزه نان اجرایی گردید. 

زنجیـره  انتهـای  تـا  ابتـدا  از  سـالم،  نـان  جامـع  طـرح  در 
بـرای  مقـررات  و  ضوابـط  قالـب  در  غذایـی  مهـم 
می ورزنـد.  اهتمـام  یکدیگـر  کنـار  در  کیفیـت   ارتقـای 
خواهـد  تحقـق  صورتـی  در  طـرح  یـک  موفـق  اجـرای  قطعـا 
حائـز  نکتـه  کننـد.  تـالش  آن  بـرای  دسـتگاه ها  همـه  کـه  یافـت 
کرمـان  اسـتان  در  سـالم  نـان  جامـع  طـرح  اجـرای  در  اهمیـت 
ایـن  اسـت.  طـرح  اجـرای  در  ذی ربـط  ارگان هـای  همبسـتگی 
طـرح کـه در قالـب 5 هـدف طراحـی و اجرایـی گردیـده، تاکنـون 
اسـت.  داشـته  دنبـال  بـه  را  نـان  و  آرد  گنـدم،  کیفیـت   ارتقـاء 
و  مهـم  حـوزه  ابتـدا  سـفره،  تـا  مزرعـه  از  نـان  غذایـی  زنجیـره 
اسـتراتژیک گنـدم را شـامل می شـود. در طـرح جامـع نـان سـالم 
بهینه سـازی  گنـدم،  کیفیـت  ارتقـای  منظـور  بـه  گام  اولیـن 
کاشـت، داشـت و برداشـت بـوده کـه سـازمان جهـاد کشـاورزی 
 اسـتان بـه عنـوان متولـی گنـدم در ایـن زمینـه ورود کـرده اسـت.

گام بعـدی در حـوزه استانداردسـازی نـاوگان حمـل و نقـل بـوده 
کـه شـرکت حمـل و نقـل خلیـج فارس بـا تعامل بـا شـرکت غله و 
خدمـات بازرگانـی اسـتان کرمـان در ایـن زمینـه ورود کرده اسـت.

گام دیگـر طـرح جامـع نـان سـالم، در حـوزه حمایـت از توسـعه 
و بهبـود سـیلوها طراحـی شـده اسـت. آنچـه در سـفر بـه ایـن 
اسـتان از تجهیـزات ذخیره سـازی مشـاهده گردیـد، نشـان می داد 
در قالـب ایـن طـرح اقدامـات بسـیاری در راسـتای تحـول مراکـز 

ذخیره سـازی اسـتان صـورت گرفتـه اسـت. 
همچنیـن  و  آرد  کیفیـت  افزایـش  و  آردسـازی  پروسـه  ارتقـای 
و  گام هـای اصلـی  از  نـان  و کیفیـت  بهداشـت، سـالمت  ارتقـای 
اساسـی طـرح جامع نان سـالم اسـت کـه تاکنون بخـش اعظمی از 
آن در سـطح اسـتان محقـق شـده و متولیـان و اعضـای ایـن طرح 
در تالشـند تـا زنجیـره غذایـی اسـتان کرمـان از مزرعـه تـا سـفره 

همـواره در کشـور رتبـه اول را بـه خـود اختصـاص دهـد. 
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