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مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان سمنان:

اهتمـام ویـژه و متحد اسـتان در سـال جـاری منجر
بـه رشـد کیفی گندم شـد
محمدباقر منوچهری گفت :امسال مبارزه با آفت سن از سوی سازمان جهاد کشاورزی
استان به صورت گسترده انجام شد ،همچنین برخی از ارقام را تغییر دادند و ارقام کیفی
جایگزین گردید و مجموع همه این عوامل موجب شد ما امسال نسبت به سالهای قبل
گندم کیفی در اختیار داشته باشیم ،اگرچه هنوز هم نیاز به گندم کیفی جهت اختالط در
استان سمنان وجود دارد .قبل از این در استان سمنان ،از منطقه دامغان تا ایوانکه و گرمسار
که شرقیترین شهرهای استان هستند ،موضوع سنزدگی به صورت گسترده وجود داشت
به طوری که گاهی در فصل درو ،حشره سن به وضوح در مزارع قابل مشاهده بود اما
خوشبختانه امسال این موضوع به خوبی کنترل و مدیریت شده بود.

مدیـرکل شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانـی
اسـتان سـمنان در گفتوگـو بـا غلات نیـوز
بیـان کـرد :اسـتان سـمنان  5کارخانـه
آردسـازی و مجموعـاً  280هـزار تـن
ظرفیـت ذخیرهسـازی دارد کـه  150هـزار
تـن آن متعلـق بـه کارخانههـای آرد و بخش
خصوصـی اسـت و  130هـزار تـن آن هم به
بخـش دولتی تعلق دارد که شـامل سـیلوی
بتنـی ،انبـار روبـاز و مکانیـزه شهرسـتان

شـاهرود میشـود.
منوچهـری بـا اشـاره بـه خریـد  86هـزار
تـن گنـدم در سـال  97گفـت :ایـن میـزان
خریـد تقریباً معادل مصرف سـاالنه اسـتان
سـمنان اسـت .امـا به لحـاظ کیفی بـا توجه
بـه شـرایط آب و هوایـی در سـطح اسـتان
هرچـه از سـمت شـرق بـه سـمت غـرب
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میشـود.
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بهتریـن گنـدم اسـتان متعلـق بـه منطقـه کالپـوش در شـمال شـهر
میامـی اسـت ،منطقـه کوهسـتانی کـه متأثـر از آب و هـوای خـزری
بـوده و نـوع تولیـد گنـدم این منطقـه عمدتـاً از نوع گندم دیم اسـت و
بـه لحـاظ کیفـی وضعیتی تقریباً مشـابه گندم اسـتان گلسـتان دارد.
عمدتـاً گنـدم این منطقه به منظـور اختالط و ارتقاء کیفیـت آرد و نان
در سـطح اسـتان مـورد اسـتفاده قـرار میگیرد.
وی ادامـه داد :گنـدم اسـتان سـمنان تقریبـاً معـادل مصـرف اسـتان
اسـت امـا بـه لحـاظ تقویـت آرد و پایداری کیفیـت نان الزم اسـت که
بـا گندمهـای کیفـی اختلاط شـود .بـا پیگیریهایـی کـه بـا شـرکت
بازرگانـی دولتـی انجام دادهایم ،تالش کردهایم این مسـاله در اسـتان
سـمنان عملیاتـی شـود که در سـال جاری تـا کنون برنامـه حمل 30
هـزار تـن گنـدم را از اسـتان گلسـتان اخـذ کردهایـم .خوشـبختانه
مشـکالت حمـل و نقـل در اسـتان سـمنان مطـرح نبـود ،بـا توجـه به
اینکـه خـودم بـه شـخصه وارد مذاکـره بـا راننـدگان شـرکت حمـل و
نقـل آبـادان شـدم و بـه نوعی تضمیـن الزم را بـه آنهـا دادم که تالش
میشـود پرداخـت کرایـه حمـل در سـریعترین زمـان ممکـن صـورت
گیـرد ،بـه موقـع بـه وضعیـت پرداختـی رسـیدگی شـد و حتـی گاهی
مسـتقیماً کرایـه حمـل را بـه راننـدگان پرداخت کردیم .خوشـبختانه
بـا توجـه بـه ایـن مسـأله ،هیـچ چالشـی در خصـوص حمـل و نقـل
گنـدم از اسـتان گلسـتان نداشـتیم و حتی از این بابت هـم مورد تقدیر
اسـتاندار سـمنان واقع شـدیم.
منوچهری در ادامه با بیان اینکه میزان خرید گندم در اسـتان سـمنان
نسـبت به سـال گذشته  6درصد بیشـتر بوده اسـت ،خاطرنشان کرد:
خوشـبختانه از لحـاظ کیفـی هـم بـا توجـه بـه شـرایط آب و هوایی
و آنالیزهایـی کـه روی گنـدم صـورت گرفتـه ،سـطح کیفـی گندمهای
خریداری شـده نسـبت به سـال گذشـته باالتر بوده اسـت.
مدیـرکل شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانـی اسـتان سـمنان در بخـش
دیگـری از اظهاراتـش بـا اشـاره بـه ظرفیتهـای آردسـازی اسـتان
تصریح کرد :مجموعاً ظرفیت آردسـازی در اسـتان ما بسـیار بیشـتر
از ظرفیـت مصـرف اسـت کـه البتـه ایـن معضـل در سراسـر کشـور
وجـود دارد و از مـازاد ظرفیـت تولیـد در سراسـر کشـور برخورداریم.
کارخانههـای اسـتان سـمنان بـه منظـور تکمیـل ظرفیـت خالیشـان
درصـدد بازاریابـی در حـوزه مصـارف صنـف و صنعت هسـتند .البته
یکی از کارخانههای اسـتان هم سـال گذشـته در حوزه صـادرات ورود
کـرد امـا بـا توجه بـه چالشهـای این بـازار اعـم از مقـررات گمرکی و
مشـکالت پیرامـون تأمیـن گندم ،متأسـفانه این مسـأله متوقف شـد.

اســتان
ســمنان
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ضمـن اینکـه کارخانههـای اسـتان در بخـش آزاد مشـتریان خـارج از
اسـتانی هـم دارند باالخـص در حوزه نان سـنگک که بخـش عمدهای
از آرد کارخانههـای سـمنان بـرای واحدهای تولید نان سـنگک تهران
ارسـال میشـود.
ً
منوچهـری در ادامـه بـا بیـان اینکـه مجموعـا کیفیـت نـان اسـتان
سـمنان قابـل قبول اسـت ،اظهـار کرد :در حـال حاضر عمـده نانهای
مصرفـی سـمنان ،بربـری و لواش اسـت .البته تعداد واحدهـای تولید
نـان سـنگک در سـطح اسـتان بسـیار کـم بـود امـا بـا آزادسـازی 20
درصـدی در سـطح اسـتان ،واحدهـای تافتـون و سـنگک آزاد شـد و
ایـن مسـأله موجـب گردید بـر تعـداد نانواییهای سـنگک در سـطح
اسـتان اضافه شـود .قبل از آزادسـازی ،اسـتان سـمنان شـاید تنها از
یـک یـا دو واحـد نانوایـی سـنگک برخـوردار بـود امـا در حـال حاضر
تعـداد سـنگکیهای مـا خوشـبختانه بـه حـدود  15واحـد رسـیده
است.
وی ادامـه داد :کیفیـت نـان ،متغیرهـای متعددی دارد؛ نخسـت گندم
کیفـی ،مرحلـه دوم کارخانهای کـه بتواند گندم کیفـی را تبدیل به آرد
کیفـی کنـد و مرحلـه سـوم نانوای ماهـر کـه آرد مرغـوب را تبدیل به
نـان باکیفیـت کنـد .ضمـن اینکـه بایـد در نظر داشـت نانـوا مهمترین
نقـش را در ارتقـاء کیفیـت دارد .امـا بـا توجـه بـه ثابت بودن  4سـاله
نـرخ نـان ،متصدیـان نانوایـی افزایـش دسـتمزد کارگـری را متقبـل
نمیشـوند .همیـن مسـأله موجـب گردیـده کارگرانـی را بـا هزینـه
کمتـر جـذب نمـوده و کارگـران ماهـر تلاش کننـد از این حرفـه خارج
شـوند .علاوه بـر ایـن ،کارگـران بـه دلیـل عـدم تأمیـن درآمـد مکفـی
در فواصـل زمانـی کوتاهمـدت محـل کار را تـرک و نیـروی جدیـد
جایگزیـن میشـود .متأسـفانه بیتوجهـی بـه ایـن مسـأله موجـب
شـده علیرغـم اینکـه آرد بـا کیفیـت خوبـی در اختیـار داریـم ،نان در
کل کشـور کیفیـت مناسـبی نداشـته باشـد.
منوچهـری اظهـار کـرد :نانوایـی حرفـهای اسـت کـه نیـاز بـه تجربه
و تخصـص دارد امـا ورود نیـروی کار کمتجربـه ایـن حرفـه باعـث
گردیـده مـا هزینـهای را متحمـل شـویم و آن هزینه متأسـفانه بهای
سلامتی اسـت .با توجـه به اینکـه نان در سـبد خانوار نقـش پررنگی
دارد ،از ارزش و جایـگاه واالیـی در سلامت مصرفکننـده برخـوردار
اسـت لـذا بایـد بـه این بخـش توجـه شـود کـه نیـروی کار نانوایی از
وضعیت اشـتغال و معیشـتش اطمینان خاطر داشـته باشـد تـا بتواند
نـان خـوب تولیـد کنـد امـا متأسـفانه ایـن مسـأله مهـم ،موضوعـی
اسـت کـه در تصمیمگیریهـا از آن غافـل میشـویم.

معاون اداره کل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان سمنان:

شـرکت غلـه اسـتان گامهایـی را در
راسـتای اصلاح الگوی تولیـد و مصرف
نانهای سالم و سبوسدار برداشته است

تحصیلـی بـه اقدامـات صـورت گرفتـه از سـوی شـرکت غلـه اسـتان در
راسـتای اصلاح الگـوی تولیـد و مصرف نـان سـالم و نانهای سـبوسدار
اشـاره نمـود و در اینبـاره توضیـح داد :تهیـه مطالـب مربـوط بـه مزایـای
نانهای سـبوسدار و معایب اسـتفاده از نانهای سـفید در قالب بروشـور و
بنـر و نصب آن در اماکن عمومی و آموزشـی ،طـرح موضوع در کارگروههای
آرد و نـان اسـتان مبنـی بر تصمیمگیـری جهت تعیین و رعایـت نوع درصد
سـبوسگیری آرد متناسـب با نوع پخت نانوایان بر اسـاس مجوز یا پروانه
کسـب صادره ،هماهنگی با تعـدادی از کارخانههای آرد مبنـی بر تولید آرد
کامـل جهـت عرضه بـه واحدهای سـنگکپز ،برگزاری جلسـات آموزشـی
بـا اتحادیههـای نانوایـان ،متصدیـان و شـاغلین در خصـوص یـادآوری و
آشـنایی مجـدد آنها با مراحل و پروسـه تولیـد نان مأکول ،معرفـی نانوایان
بـه مراکـز آموزشـی و فنـی و حرفـهای جهـت گذرانـدن دوره آموزشـی و
اخـذ گواهینامـه مربوطـه (کسـب مهـارت) ،آمـوزش عملـی و چهـره بـه
چهـره نانوایـان و شـاغلین از سـوی کارشناسـان مراکـز آموزشـی و فنـی
و حرفـهای اسـتان در محـل نانواییهـا بـه دلیـل تأثیرگـذاری بر سیسـتم
آمـوزش و پخـش مطالـب آموزشـی تهیـه شـده از طریق زیرنویس شـبکه
تلویزیونـی مرکـز صدا و سـیمای اسـتان ،از جملـه اقدامات صـورت گرفته
در جهـت اشـاعه فرهنگ تولیـد و مصرف نانهای سـالم باالخص نانهای
سـبوسدار است.
معاون اداره کل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان سمنان در گفتوگو با
غالت نیوز گفت :استان سمنان به لحاظ برخورداری از موقعیت جغرافیایی
و واقع بودن در مرکز کشور و نیز ارتباط جادهای با استانهای مهم کشور از
جمله تهران ،اصفهان ،یزد ،خراسان شمالی ،گلستان و مازندران و معروف
بودن به چهارراه ترانزیت با خط طولی حدود  650کیلومتر (از غرب به شرق
استان) ،دارای  6واحد کارخانه آردسازی است که با پراکنش نسبتاً خوبی در
شهرستانهای استان احداث گردیدهاند.
وی ادامه داد :کارخانههای آردسازی استان با توجه به ماشینآالت و
تجهیزات نصب شده در بخش بوجاری گندم و تولید آرد و بازسازیهای
انجام شده در سنوات اخیر با صرف هزینه سنگین و با استفاده از تکنولوژی
و علم آسیابانی ،به بازسازی و نوسازی خطوط تولید خود اقدام نمودهاند که
یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار جهت رقابت در کنار برخورداری از مواد اولیه
مرغوب ،دانش و مدیریت در تولید و برخورداری از ماشینآالت و تجهیزات
استاندارد و بهروز خواهد بود.
تحصیلی در ادامه به مجموع ظرفیتهای ذخیرهسازی استان سمنان در
بخش دولتی و خصوصی اشاره نمود و گفت :استان سمنان به عنوان معین
استانهای همجوار و سایر استانهای کشور در امر ذخیرهسازی و نگهداری
گندم نیز فعالیت میکند.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص نحوه تخصیص گندم به
کارخانههای آرد استان تصریح کرد :معیار و مبنای تخصیص گندم یارانهای

به استان از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران بر اساس آخرین سرشماری
آمار و نفوس مسکن در سال  95با جمعیت حدود  702هزار نفر ،بر مبنای
سرانه جمعیتی و با لحاظ  20درصد آزادسازی (تبدیل مصارف آرد واحدهای
نانوایی دولتی به واحدهای آزادپز) در استان است که شرکت غله استان طبق
سرانه جمعیتی با برش شهرستانی ،سهمیه گندم و میزان آرد استحصالی
را محاسبه و از سوی کارگروههای گندم ،آرد و نان شهرستانی به دبیری
ادارات صنعت ،معدن و تجارت مربوطه با تعیین سهمیه آرد بر مبنای پخت
روزانه به هریک از نانوایان با تهیه و تنظیم لیست به سامانه یکپارچه فروش
آرد با عاملیت بانک سپه ثبت میگردد .با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در
استان و قابلیت سامانه مذکور مبنی بر اینکه نانوایان در انتخاب کارخانه آرد
مختار بوده و به دلخواه از کارخانه مد نظر به خرید آرد اقدام مینمایند و نیز
میزان فروش آرد از طریق سامانه مذکور به تفکیک کارخانههای آرد احصاء و
نسبت به تأمین و تخصیص گندم معادل آرد فروش رفته محاسبه و با قیمت
 6650ریال در اختیار کارخانههای آردسازی قرار میگیرد.
تحصیلی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر حدود  15درصد از فعالیت
و ظرفیت عملی کارخانههای آرد استان از محل بخش آزاد است ،افزود :با
توجه به طراحی سامانه فروش آرد سایر مصارف و اجرای موفق آزمایشی
آن در استان سمنان به عنوان استان پایلوت و راهاندازی رسمی و قطعی آن
از ابتدای دیماه سال جاری و نیز با توجه به ماهیت سامانه مذکور مبنی
بر شفافسازی عملیات خرید و فروش آرد و شناسایی مصرفکننده و
خریداران واقعی آرد ،گام مهمی در راستای سهولت در تأمین آرد مورد نیاز
صنوف از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران برداشته خواهد شد.
معاون اداره کل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان سمنان در بخش دیگر
اظهاراتش تصریح کرد :یکی از پارامترهای مهم و تأثیرگذار در بازار صادراتی،
آماده و فراهم بودن زیرساخت جهت صادرات از جمله صدور مجوزهای
الزم و غیره است که تعدادی از کارخانههای آرد سمنان از محل آرد تولیدی
استان و گندم خریداری شده از بورس کاالی کشاورزی ،در سنوات اخیر برای
صادرات به کشورهای آسیای میانه از جمله عراق ،ترکمنستان ،پاکستان و
افغانستان اقدام نمودهاند.
وی در خصوص وضعیت فعالیت کارخانههای استان سمنان در بخش
آزاد گفت :در خصوص افزایش فروش آرد در بخش آزاد ،مرحله اول
مستلزم بازاریابی و شناسایی مصرفکننده واقعی از سوی مدیران فروش
کارخانههای آرد خواهد بود که پس از ارائه مدارک و لیست فروش آرد و
بررسی و نیز بازبینی لیست ارائه شده ،تا کنون برای تأمین گندم معادل آرد
مصرفی از سوی شرکت غله استان اقدام گردیده است اما یکی از مسائل
مهم در شناسایی و جذب بازار هدف ،کیفیت آرد تولیدی است که در این
راستا شرکت غله استان با اخذ برنامه حمل و جذب گندمهای کیفی از
سایر استانها از جمله استان گلستان و اختالط آن با گندمهای موجود در
استان ،جهت ارتقاء و حفظ کیفیت آرد تولیدی گامی مهم برداشته است تا
کارخانههای استان در بخش آزاد توان رقابت داشته باشند.
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مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری
سمنان مطرح کرد:

تشکیل کمیته بهبود کیفیت
نان با هدف افزایش
کیفیت و کاهش ضایعات
سالمتی بیان کرد :از آنجا که برنامههای کارگروه گندم ،آرد و نان استانها همراه با سیاستهای دولت در جهت افزایش همزمان کیفیت گندم،
آرد و نان است ،حفظ کیفیت متناسب با کمیت نان همواره مورد توجه بوده و مصوبات این کارگروه در استان و شهرستانها ،گواه این مطلب
است .لذا کمیته بهبود کیفیت نان به مقوله کیفیت نان به عنوان موضوع اصلی میپردازد و هدف اصلی آن ،کاهش سرانه مصرف آرد و نان و
همچنین کاهش ضایعات و دورریز نان است.
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مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان در گفتوگو
با غالت نیوز ضمن بیان مطلب فوق با اشاره به اقداماتی که در راستای
ارتقاء سطح کیفی نان استان سمنان صورت گرفته است ،اظهارکرد:
تشکیل کمیته بهبود کیفیت نان ذیل کارگروه گندم ،آرد و نان استان
در همه شهرستانها متشکل از دستگاههای ذیربط (سازمان صمت،
فرمانداری ،اتحادیه نانوایان ،شرکت غله ،فنی و حرفهای و اداره
بهداشت) ،بازرسی و نظارت مستمر بر کیفیت آرد و نان و جمعبندی
نتایج بازرسی هفتگی کمیته در قالب فرم مشخص و اعالم ایرادات به
متصدی نانوایی جهت برطرف نمودن آنها ،تصویب ضوابط خاص
مبنی بر اخذ مدرک مهارت فنی و حرفهای و گذران کالسهای آموزشی
مربوطه قبل از صدور پروانه کسب و اولویت آموزش بر افزایش و بهبود
کیفیت نان در کمیسیون نظارت بر اصناف استان ،از جمله اقداماتی
است که در این زمینه صورت گرفته است.
وی ادامه داد :با توجه به اهمیت کمیت و کیفیت نان ،در سال  97این
موضوع در دستور کار جلسات ستاد تنظیم بازار استان نیز قرار گرفته
و در نهایت با توجه به دستورالعملهای ابالغی ،قیمت نان تعدیل و این
موضوع با محوریت رعایت وزن و کیفیت نان اجرایی گردید .همچنین
کنترل و نظارت بر فرایند تولید گندم ،آرد و نان و بهبود مستمر نان و
همچنین افزایش تعداد واحدهای آزادپز باعث ایجاد رقابت سالم در
کیفیت نان ،در نهایت تثبیت سهمیه آرد استان گردیده است.
سالمتی افزود :با توجه به اقدامات فوق ،ضایعات و دورریز نان در استان
به میزان قابل مالحظهای کاهش یافته و فرهنگ نان باکیفیت ،خواسته
عامه مردم و نانوایان استان است .گفتنی است در سال  95کمیتهای
به ریاست معاون محترم سیاسی استاندار در خصوص کیفیت نان در
استان تشکیل و راهکارهای الزم برای این مهم به صورت ماهانه رصد و
پیگیری میگردید .همچنین رقابتی کردن بازار و حرکت به سوی ایجاد
واحدهای آزادپز در این خصوص نیز مؤثر بوده است.
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ضمن اینکه آموزش شاطرها به تفکیک نوع فعالیت و ارائه شیوههای
علمی و جدید پخت نان ،نظارت بازرسان ویژه کیفیت نان متشکل
از سازمان صنعت ،معدن و تجارت ،اداره بهداشت و سازمان فنی و
حرفهای بر واحدهای خبازی و نیز آموزش در حین کار ،از دیگر اقدامات
استان در این راستا بوده است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان در بخش
دیگری از اظهاراتش گفت :با عنایت به تأثیر میزان سبوس موجود در
انواع آردهای تولیدی کارخانهها در کیفیت نان و خواص موجود در آن
با توجه به استانداردهای موجود و ابالغی به واحدهای تولیدی آرد
از طریق کارگروه استان ،واحدهای آردسازی سطح استان باید درصد
سبوسگیری را برای آرد سنگک  10درصد ،لواش  15درصد ،نان
بربری و تافتون  18درصد رعایت نمایند.
سالمتی ادامه داد :با توجه به اینکه اضافه نمودن سبوس به آرد در
هنگام پخت نان به دلیل مقاومت کمتر سبوس نسبت به آرد در مقابل
حرارت ،موجب افت کیفیت و عدم پخت کامل نان میشود ،بر اساس
مصوبات کارگروه گندم ،آرد و نان ،اضافه کردن سبوس به صورت
جداگانه به هریک از آردها در هنگام پخت نان ممنوع بوده و با واحد
نانوایی که اقدام به این کار کند ،برخورد خواهد شد.
در واقع یکی از مواردی که کمیته ویژه کیفی نان در واحدهای خبازی
پیگیری میکند ،بحث نوع مواد افزودنی و کیفیت پخت است که در
صورتی که خالف مصوبات کارگروه در واحد نانوایی مشاهده شود ،به
صورت پرونده صنفی به اداره تعزیرات حکومتی داده میشود و نیز در
صورت تکرار ،برای ابطال پروانه کسب واحد نانوایی اقدام خواهد شد.
ضمناً با توجه به پایش مستمر کیفیت نان و میزان سبوس موجود
در آرد مورد مصرف در نانواییهای استان ،از این نظر وضعیت استان
مطلوب ارزیابی میشود که البته در این خصوص آموزش الزم به
نانوایان داده شده و اطالعرسانی عمومی هم صورت گرفته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی
استان سمنان:

میـزان خریـد نسـبت به سـال
گذشـته  17درصـد افزایـش
داشـته اسـت /روش خریـد
تضمینـی ،ضمانتـی صحیح در
پشـتیبانی از کشـاورزان اسـت
مهندس رضایی خاطرنشان کرد :در فصل خرید  85 ،97هزار و 927
تن گندم از کشاورزان سمنان خریداری شده که این میزان خرید نسبت
به سال گذشته با  17درصد افزایش روبهرو بوده است .ضمن اینکه
در میزان گلوتن و ایندکس گندمهای تولیدی ،نسبت به سال گذشته
حدودا ً  30واحد افزایش کیفی ایجاد شده و رقم سیوند که از ارقام
باکیفیت محسوب میشود ،به برنام ه بذری استان اضافه گردیده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان
در گفتوگو با غالت نیوز ضمن اشاره به مطلب فوق با بیان اینکه با
تولید ارقام کیفی همانند ارقام سیوند ،سیروان و پیشگام در چرخه
تولید بذور گندم ،آموزش کشاورزان در کاربرد به موقع و کافی عناصر
غذایی و همچنین اقدام به موقع در مبارزه با آفت سن و حشرات مکنده،
درصد سنزدگی در استان تقریباً به صفر رسیده است ،گفت :جهاد
کشاورزی استان سمنان به منظور تقویت تولید کیفی گندم در سطح
استان ،تدوین برنام ه بذری جهت تولید چهارهزار تن بذر گندم در ارقام
کیفی ،برنامهریزی در خصوص پایش و اطالعرسانی و مباره به موقع با
آفات خصوصاً سن گندم و آموزش در خصوص تغذیه مناسب گیاهی و
رعایت اصول بهزراعی را در دستور کار خود قرار داده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در

ادامه در پاسخ به این پرسش که سازمان در جهت آموزش کشاورزان
چه اقداماتی در دستور کار قرار داده است ،بیان کرد :احداث مزارع
انتخاب مشارکتی ارقام  ،PVSمزارع انتخاب مشارکتی میزان بذر PDT
و انتخاب مشارکتی کاربرد عناصر غذایی در شهرستانهای تابعه
جهت آموزش چهره به چهره در مزارع و همچنین برگزاری کالسهای
آموزشی با همکاری بنیاد توانمندسازی گندمکاران استان و کشاورزان
پیشرو و اجرای کالسهای آموزشی برای بهرهبرداران ،از جمله
اقداماتی است که جهاد کشاورزی استان به منظور آموزش کشاورزان
در پیش گرفته است.
مهندس رضایی در خاتمه گفت :با توجه به افزایش هزینه تولید،
افزایش نرخ خرید تضمینی اجتنابناپذیر است .روش خرید تضمینی،
ضمانتی بسیار مناسب و صحیح در راستای حمایت و پشتیبانی از
کشاورزان تولیدکننده بوده و میتواند دست واسطهها و دالالن را در
این زمینه کوتاه نماید .ضمن اینکه میزان افزایش قیمت گندم باید به
اندازهای باشد که هزینههای اولیه تولید ،افزایش نیابد.
گفتنی است در فصل خرید امسال برای کلیه مراکز خرید استان با
ابتکاری نو یک نفر به عنوان ذیحساب و یک نفر کارشناس ناظر
معرفی شده و تمامی مراحل خرید را تحت نظارت کامل و کافی قرار
دادهاند.
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معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان سمنان:

طبـق نظرسـنجیها ،رضایـت
مـردم از کیفیـت نـان در سـطح
اسـتان  87درصـد اسـت
مهدی یحیی در ادامه با بیان اینکه طبق نظرسنجیهای به عمل آمده،
رضایت نسبی مردم از کیفیت نان در سطح استان  87درصد است،
اظهار کرد :البته فاکتور کیفیت در فصول مختلف سال متغیر است .در
استان سمنان با توجه به اینکه سختی آب در فصول گرم سال باالست
و دما به  47-48درجه میرسد ،با افت کیفیت نان مواجه میشویم
که البته کارشناسان هم این مسأله را تأیید میکنند و در فصل پاییز و
نیمه دوم سال با افزایش کیفیت روبهرو میگردیم اما در مجموع برابر
دستورالعملهای صادر شده در حوزه فاکتور کیفیت ،طبق نظرسنجیها
حدودا ً  87درصد رضایت نسبی در حوزه آرد و نان استان وجود دارد.
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معـاون نظـارت و بازرسـی سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت اسـتان
سـمنان در گفتوگـو بـا غالت نیوز خاطرنشـان کـرد :در حـال حاضر
ی برخوردار
اسـتان سـمنان از بالغ بر  700واحد نانوایی آزادپز و دولت 
اسـت .بـا توجـه بـه بخشـنامهای کـه از سـوی وزیـر صنعـت ،معدن
و تجـارت در مردادمـاه امسـال صـادر شـد در حـال حاضـر سـامانه
صـدور پروانـه کسـب نانوایـی بسـته شـده امـا پروندههایـی کـه از
قبـل مردادمـاه جهت اخذ پروانه کسـب اقـدام نموده بودنـد ،در حال
صـدور مجوز هسـتند.
وی بـا اشـاره بـه نحـوه بازرسـیها از واحدهـای خبـازی اسـتان
سـمنان بیـان کـرد :طـی آخرین آمـاری کـه از هفتماهه سـال جاری
از مجمـوع اسـتان سـمنان بـه دسـت آمـده 6 ،هـزار و  275واحـد
خبـازی مـورد بازرسـی قـرار گرفتـه کـه در ایـن راسـتا 295 ،پرونده
تخلفاتـی بـه ارزش ریالـی بالـغ بـر  528میلیون ریال به ثبت رسـیده
است.
عمدتاً سـه عنوان تخلفاتی در واحدهای نانوایی مشـاهده میشـوند
کـه بـه ترتیب کمفروشـی در صـدر تخلفـات قـرار دارد ،دوم تعطیلی
خودسـرانه یـا عـدم رعایت مـاده  17قانون نظام صنفی اسـت مبنی
بـر تعطیلـی خودسـرانه یـا تعجیـل در تعطیلـی و یـا دیـر بـاز کردن
واحـد صنفـی که بـا توجه به اینکه سـاعات کار در کمیسـیون نظارت
اسـتان تأیید شـده اسـت ،در صورت عدم رعایت ،تخلف نقض قانون
بـرای آن واحـد صنفـی ثبـت خواهـد شـد و سـومین تخلـف عرضه
خـارج از شـبکه آرد اسـت؛ برابـر قانـون ،آرد یارانـهای کـه در اختیـار
واحدهـای صنفـی قـرار میدهیـم بایـد در همـان واحد صنفـی مورد
اسـتفاده قـرار بگیرد که متأسـفانه بعضاً از سـوی برخـی متصدیان
واحدهـای نانوایـی بـه دیگر صنوف سـرازیر میشـود.
معـاون نظـارت و بازرسـی سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت اسـتان
سـمنان افـزود :وظیفـه ذاتـی مـا نظارت و بازرسـی اسـت و بخشـی
از واحدهایـی کـه مـورد بازرسـی قـرار میگیرنـد ،واحدهـای نانوایی
هسـتند .در هـر شهرسـتان تابعـه ،مـا از دو بـازرس بـه عنـوان بازرس
آموزشدیـده و کارشـناس ویـژه حـوزه آرد و نـان برخورداریـم کـه در
مقاطـع صبـح ،ظهر و عصـر ،واحدهـای نانوایی را مورد بررسـی قرار
میدهنـد.
بازرسـیهای مـداوم و رصـد کامـل واحدهـای نانوایـی و آمـوزش
نانوایـان ،از جملـه اقداماتـی اسـت کـه معاونـت بازرسـی و نظـارت
سـازمان در جهـت جلوگیـری از ایجاد تخلفـات در واحدهای صنفی
نانوایی در دسـتور کار خود قرار داده اسـت .ضمن اینکه سـامانه آرد
سـایر مصـارف کـه با همـکاری بانک سـپه و شـرکت غلـه و خدمات
بازرگانـی راهانـدازی گردیـده ،در بحـث نظـارت بسـیار کمکحـال ما
بـوده و بـه واسـطه ایـن سـامانه ،چرخـه خریـد گنـدم  900تومانی
ً
کاملا تحـت کنتـرل قرار
تـا اسـتحصال آرد و فـروش آن بـه واحدهـا
میگیـرد.

عکس
یحیـی در بخـش دیگـر اظهاراتـش بـه اقداماتـی کـه در جهـت ارتقـاء
کیفیـت و افزایش سـبوسگیری نان از سـوی سـازمان صنعـت ،معدن و
تجـارت اسـتان سـمنان صورت گرفته اسـت ،اشـاره نمود و گفـت :ما در
ایـن راسـتا کمیتـهای را تحـت عنوان کمیتـه بهبود کیفیت نان تشـکیل
دادهایـم .کلیه دسـتگاههای ذیربط حوزه آرد و نـان ،صاحبنظران این
حـوزه و اعضـای کارگـروه آرد و نـان اسـتان عضو این کمیته هسـتند.
مـا حداقـل هفتـهای  8بـار بـا اعضـای ایـن کمیتـه صرفـاً بـه منظـور
بررسـی کیفیـت نـان بـه سـطح واحدهـای نانوایـی مراجعـه میکنیـم.
در هـر شهرسـتان ایـن کمیتـه بـه شـکل منفـک تشـکیل شـده ضمـن
اینکـه یک کارشـناس از سـازمان فنـی و حرفهای هم به منظـور آموزش
نانوایـان در ایـن کمیتـه حضـور خواهـد داشـت .همـه اعضـای کمیته
دارای تحصیلات مربوطـه و کارشـناس متخصـص و صاحبنظـر در
حـوزه آرد و نـان هسـتند.
وی ادامه داد :همچنین یکی از ضوابط سـازمان در صدور پروانه کسـب،
الـزام در برخـورداری از گواهـی فنـی و حرفـهای اسـت .متقاضیان اخذ
پروانـه کسـب بایـد تحت نظر یک کارشـناس فنـی و حرفـهای در حوزه
مـواد غذایـی صرفـاً آرد و نـان ،به صورت عملـی آموزش ببیننـد .به این
منظـور در سـازمان فنـی و حرفـهای مراکـز اسـتانها تمـام تجهیزات و
تأسیسـات پخت نان نصب شـده و نانوایـان عالوه بر گذرانـدن یک دوره
تئـوری بایـد الزاماً بـه صورت عملی هـم تحت آموزش قـرار گیرند .پس
از اتمـام آمـوزش اگـر متقاضـی حداکثر رتبه را نسـبت به امتیـاز تعیین
شـده کسـب کنـد ،در راسـتای صـدور پروانـه کسـب وی اقـدام خواهـد
شد .
یحیـی در ادامـه در خصـوص وضعیت تولیـد و مصرف نان سـبوسدار
در اسـتان سـمنان گفـت :زمانی کـه کارگـروه آرد و نان اسـتان به منظور
بررسـی قیمـت و وزن نان تشـکیل جلسـه میدهد ،یکـی از بندهایی که
در ایـن جلسـه تصویـب میشـود ،اسـتفاده از نـوع آرد اسـت .در حـال
حاضر برای تولید نان سـنگک اسـتفاده از آرد  10درصد سـبوسگیری
شـده ،نـان لـواش آرد  15درصـد و نانهـای تافتـون و بربـری آرد 18
درصـد سـبوسگیری شـده در اسـتان بـه تصویـب رسـیده و واحدهای
خبـازی ملـزم بـه رعایـت آن هسـتند .بازرسـان مـا در پایـش واحدهای
نانوایـی بـه منظـور بررسـی اسـتفاده از آرد منطبق با نوع نـان تولیدی،
آرد واحـد را نمونهگیری و برای بررسـی درصد خاکسـتر به آزمایشـگاه
شـرکت غلـه میدهنـد که اگـر درصـد سـبوس آرد مطابق بـا آنچه روی
کیسـه ذکـر شـده ،نباشـد ،کارخانـه آرد مـورد نظـر بایـد در برابـر ایـن

مسـأله پاسـخگو باشد.
وی افزود :معاونت بهداشـتی اداره بهداشـت استان سمنان در خصوص
سـبوس نظریههـای خوبـی دارد کـه در کارگـروه آرد و نـان اسـتان در
اینبـاره بـه نتیجه مشـخصی رسـیدهایم و اقداماتـی نیز در این راسـتا
تدویـن گردیده اسـت .حتـی بنرهایی را هـم در خصوص فواید سـبوس
در سـطح واحدهـای نانوایـی سـنگک نصـب کردهایـم امـا متأسـفانه
هنـوز نتیجـه صـد درصـدی از اشـاعه فرهنگ مصـرف نان سـبوسدار
در سـطح اسـتان حاصل نشـده اسـت .متأسـفانه ظاهر نان برای مردم
سـمنان بسـیار اهمیـت دارد و بعضـاً مـردم بـه رنگ سـیاه و سـفید نان
معتـرض میشـوند .قطعـاً اگر مـردم از فواید سـبوس برای بـدن آگاهی
پیـدا کننـد ،به رنگ تیـره نان اعتـراض نخواهند کرد .طبق آزمایشـی که
مـا در یـک واحـد نانوایـی مصرفکننـده آرد  10درصـد سـبوسگیری
شـده انجـام دادیـم ،واکنشهـای مـردم از نزدیـک نسـبت بـه رنـگ نان
قابـل مشـاهده بود.
البته فرهنگسـازی از طریق رسـانه صدا و سـیما را در دسـتور کار قرار
دادهایـم امـا بـا توجـه بـه اینکـه هزینهبـر اسـت ،در صورتـی کـه بحث
مالـی آن حـل شـود ،از ایـن طریق به منظـور تبلیغ و فرهنگسـازی نان
سـبوسدار وارد عمل خواهیم شـد.
معـاون نظـارت و بازرسـی سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت اسـتان
سـمنان در ادامـه خاطرنشـان کـرد :البتـه بایـد ایـن مسـأله را در نظـر
گرفت که فرهنگسـازی فقط از سـوی یک دسـتگاه قابـل حل نخواهد
بـود و همـه ارگانهـای ذیربـط به این منظـور باید به صـورت متحد با
یکدیگر وارد عمل شـوند و فرهنگ مصرف نان سـبوسدار اسـتاندارد را
در میان مردم جا بیندازند .متأسـفانه در این راسـتا یک فرهنگ اشـتباه
میـان مـردم رایـج شـده و آن هـم این اسـت که بعضـاً از نانوایـان تقاضا
دارنـد سـبوس را جداگانـه روی نـان اضافـه کنند .ایـن مسـأله صراحتاً
رد میشـود و بـه هیـچ عنـوان قابل قبول نیسـت .این تخلف در اسـتان
سـمنان مشـاهده شـد کـه بازرسـان مـا تذکـرات الزم را بـه واحدهـای
خبـازی دادنـد .از لحـاظ پزشـکی اضافه کردن سـبوس روی سـطح نان
پـس از مرحلـه تخمیـر خمیر به هیچ عنـوان قابل قبول نیسـت چرا که
مقاومـت سـبوس در مقابـل آتـش بسـیار کـم بـوده و هنگامی کـه بدون
طـی کـردن مرحله تخمیر روی سـطح خمیـر قرار میگیـرد ،تمام فواید
خـود را از دسـت خواهـد داد ضمـن اینکه سـبوس بـا توجه به داشـتن
اسـید فیتیـک بـاال در صورتی که تخمیر نشـود ،مانع جـذب آهن و مواد
مغـذی در بدن خواهد شـد.
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رئیس اداره ذخیرهسازی غله شهرستان شاهرود:

رئیس اتحادیه نانوایان سمنان:

صنعت نان نیاز به تدوین برنامهای جامع و کارشناسی شده و یک
متولی ثابت و آگاه دارد
رجبعلی جعفریان گفت :برای بهبود اوضاع صنعت نان در کشور ،صدور
بخشنامههای متعدد جوابگو نخواهد بود .بخشنام ه و دستورالعملها
باید کنار گذاشته شوند ،یک سیستم ثابت ،جامع و کارشناسی شده،
تدوین گردیده و یک متولی ثابت و آگاه ،اداره صنعت نان را بر عهده بگیرد
و از تجارب اتحادیهها در تصمیمگیریها کمک گرفته شود .قطعاً اگر
تجربه و عمل در کنار یکدیگر قرار گیرند ،مشکالت صنعت نان به مرور
حل خواهد شد.
رئیس اتحادیه نانوایان سمنان در گفتوگو با غالت نیوز با اشاره به
فعالیت  175واحد نانوایی دولتی و آزادپز در شهرستان سمنان و مازاد
 25درصدی واحدهای نانوایی ،در خصوص کیفیت آرد استان اظهار
کرد :آرد نانوایان شهرستان سمنان از سه کارخانه تأمین میشود که
خوشبختانه از کیفیت بسیار مطلوب برخوردار بوده و رضایت کامل
نانوایان ما را جلب نمودهاند.
جعفریان درباره وضعیت نان سبوسدار در استان سمنان گفت :متأسفانه
ذائقه مردم استان سمنان به نان سفید گرایش دارد؛ با اینکه اتحادیه
تبلیغات و فرهنگسازیهایی را با نصب بنر در واحدهای نانوایی انجام
داده اما این اقدام به تنهایی کافی نبوده و اشاعه فرهنگ مصرف نان
سبوسدار نیاز به همت همگانی و متحد مسئولین ذیربط دارد.
وی ادامه داد :مصرفکنندگان باید توجیه شوند که رنگ سفید نان نشانه
کیفیت باالی آن نیست لذا متولیان ذیربط وزارت بهداشت و سازمان غذا
و دارو باید وارد عمل شده و از طریق رسانههای فراگیر و پرمخاطب صدا
و سیما نسبت به آگاهسازی مردم در راستای افزایش فرهنگ مصرف نان

سبوسدار گام بردارند.
رئیس اتحادیه نانوایان سمنان در خصوص مشکالت و دغدغههای
نانوایان سمنان اظهار کرد 10 :درصد افزایشی که برای نرخ نان اعمال
شده ،تغییری در وضعیت معیشتی نانوایان حاصل نکرده و متأسفانه
درآمدها بسیار پایینتر از هزینههایی است که یک نانوا برای اداره یک
واحد نانوایی متحمل میشود .اگرچه نانوایان هم خواستار افزایش نرخ
نیستند و راههای دیگری هم به جز افزایش نرخ نان هست که دولت بتواند
هزینههای نانوایان را جبران کند .اما اصلیترین پیامد منفی ثابت نگه
داشتن نرخ نان در صورتی که دولت نانوایان را مورد حمایت قرار ندهد،
کاهش کیفیت نان است .طبیعتاً نانوایی که درآمد مکفی نداشته باشد ،به
فکر افزایش کیفیت نان نخواهد بود بنابراین استفاده از نیروی انسانی
غیرفنی و نیز مواد اولیه نامناسب در واحدهای نانوایی تبدیل به یک
مسأله عادی میشود.
جعفریان در ادامه اظهاراتش به وضعیت آموزش نانوایان سمنان اشاره
نمود و گفت :خوشبختانه با تعامل خوبی که میان سازمان فنی و
حرفهای و اتحادیه نانوایان سمنان وجود دارد ،آموزش عملی به نانوایان
در محل نانواییها به طور مستمر انجام میشود .اما باید در نظر گرفت
که اگرچه آموزش نقش زیادی در کیفیت نان دارد اما تا زمانی که نانوا از
وضعیت درآمدی خود رضایت نداشته باشد ،نمیتوان انتظار تولید نان
باکیفیت را داشت .در مجموع ،خوشبختانه اکنون شکایتی بابت کیفیت
نان در سمنان وجود ندارد و با توجه به آموزشهای مستمر و بازرسیهای
مداوم از واحدهای نانوایی ،در حال حاضر سطح کیفیت نان استان در حد
مطلوب است.

دولت رسیدگی به نرخ نان را به اوضاع
و احوال سیاسی جامعه ربط میدهد
رئیس اداره ذخیرهسازی غله شهرستان
شاهرود در گفتوگو با غالت نیوز بیان کرد:
ما امسال در منطقه شاهرود  9هزار و 400
تن گندم از کشاورزان خریداری کردهایم.
گندمهای خریداری شده از ارقام و واریتههای
مختلفی هستند .در مجموع با توجه به
اینکه نمونههای خریداری شده را به مرکز
پژوهشکده غالت کشور ارسال نمودیم،
گندمها از کیفیت مطلوبی برخوردارند و
خوشبختانه نسبت به سالهای گذشته از
لحاظ کیفیت در وضعیت بهتری قرار داریم.
معصومی افزود :گندم شهرستان شاهرود از
منطقه میامی خریداری میشود که معموالً
سطح کیفی گندمهای این منطقه با استان
گلستان برابری میکند اما به دلیل اینکه
عمدتاً وضعیت کیفی گندمها یکنواخت
نیست ،نیاز است که الزاماً عمل اختالط با

گندم استان گلستان صورت گیرد.
در حال حاضر با برنامه حملی که از استان
گلستان در اختیار داریم ،آردی با کیفیت
مناسب تحویل واحدهای خبازی داده
میشود.
وی با اشاره به اینکه شهرستان شاهرود از
 20هزار تن ظرفیت ذخیرهسازی در بخش
انبار مکانیزه ملکی و بالغ بر  30هزار تن
ظرفیت ذخیرهسازی در بخش خصوصی
برخوردار است ،گفت :شهرستان شاهرود تنها
یک کارخانه آرد دارد ،این کارخانه از باالترین
و پیشرفتهترین سطح تکنولوژی برخوردار
است ضمن اینکه با توجه به گندم کیفی
که تحویل میگیرد ،آرد باکیفیتی هم تولید
میکند و به همین دلیل ،نان تولیدی شاهرود
هم از مرغوبیت باالیی برخوردار است.
رئیس اداره ذخیرهسازی غله شهرستان

هادی معصومی گفت :دولت باید به فکر
این مسأله باشد که نانوا مانند هر صنف
دیگر در جامعه نیاز به یک درآمد معقول
و منطقی دارد اما متأسفانه مسئولین
ما نرخ نان را سیاسی کردهاند و به اوضاع
و احوال سیاسی جامعه ربط میدهند.
تمام هزینههای سربار اداره یک واحد
نانوایی ساالنه به تناسب نرخ تورم
افزایش مییابد اما دولت نرخ نان را به
دلیل مسائل سیاسی ثابت نگه داشته
که این مسأله اصالً به صالح نیست و
باید نانوایان را به نحوی مورد حمایت
خود قرار دهد .دولت باید به این مسأله
توجه کند که اگر نانوایان به لحاظ
درآمدی در وضعیت خوبی قرار نگیرند،
مسلماً از کیفیت نان در سطح کشور
بسیار کاسته خواهد شد.

شاهرود در ادامه بیان کرد :در حال حاضر
عمدهترین دغدغه نانوایان شاهرود در
حوزه نرخ نان است .با توجه به مصوبهای
که مبنی بر افزایش تا سقف  10درصدی
نرخ نان صادر شده ،این مقدار قطعاً در
مقابل هزینههای یک واحد نانوایی اصالً
پاسخگو نخواهد بود و بدین ترتیب برخی
از نانوایان به منظور جبران هزینههایشان
به سمت توزیع آرد خارج از شبکه ،استفاده
از افزودنیهای غیرمجاز ارزان قیمت و
غیره میروند و یا اینکه از کیفیت نانشان
میکاهند .نانوایان شاهرود در حال حاضر
با توجه به ثابت بودن چهار ساله نرخ نان،
از این افزایش  10درصدی بسیار اظهار
ناراحتی و گلهمندی میکنند و مسلماً این
مسأله روی کیفیت نان بسیار اثرگذار خواهد
بود.
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مسئول واحد مهندسی بهداشت محیط
شهرستان سمنان:

مصرف سبوس فله و بدون پروانه ساخت
چ وجه مورد
بهداشتی در تهیه نان ،به هی 
تأیید نیست
مدیرکل استاندارد استان سمنان:

مهندس عباس دارایی در خصوص استفاده از
سبوس فلهای و غیرمجاز در فرایند پخت نان
در واحدهای نانوایی سمنان بیان کرد :مالک
عمل در نانواییها ،مصرف آرد متناسب با نوع
نانهای سنتی چهارگانه اعم از لواش ،بربری،
سنگک و تافتون است و استفاده از سبوس فله
و بدون پروانه ساخت بهداشتی در تهیه نان به
هیچ وجه مورد تأیید نیست.
مسئول واحد مهندسی بهداشت محیط
شهرستان سمنان در گفتوگو با غالت نیوز
ضمن بیان مطلب فوق گفت :بازرسان بهداشت
محیط به صورت مستمر در ساعتهای اداری
و غیراداری و ایام تعطیل از واحدهای صنفی
نانوایی بازدید نموده و کلیه موازین بهداشتی
اعم از بهداشت فردی ،بهداشت مواد غذایی،
بهداشت ابزار کار و غیره را در بازدیدهای خود
مورد نظر قرار میدهند و در صورت مشاهده

تخلفات ،طبق مقررات رفتار میگردد ضمن
اینکه در این بازدیدها ،آموزشهای چهره به
چهره به متصدیان و کارگران نانواییها نیز
ارائه خواهد شد.
مسـئول واحـد مهندسـی بهداشـت محیـط
شهرسـتان سـمنان در ادامـه با اشـاره به روند
نظارتـی بـر عـدم مصـرف جـوش شـیرین و
میـزان نمک مصرفـی در نان اظهـار کرد :یکی
از موارد اساسی و مهم در بازدید از نانواییها،
کنترل این موضوع اسـت .بازرسـان بهداشـت
محیـط به صـورت برنامهریزی شـده و مرتب
(بـدون اینکـه متصـدی اطالعـی از زمـان
حضور بازرسـان داشـته باشـد) ،بـرای تعیین
میـزان نمـک و تشـخیص اسـتفاده و یـا عدم
اسـتفاده از جـوش شـیرین در نـان نسـبت به
نمونهبـرداری از نـان و ارسـال بـه آزمایشـگاه
اقـدام مینماینـد .در صـورت وجـود نمـک
بیـش از حـد مجـاز و یـا  PHکمتر و یا بیشـتر
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از محـدوده کـه میتواند نشـانگر اسـتفاده از
جـوش شـیرین در نـان باشـد ،بالفاصله طبق
مقـررات بـا متخلـف برخـورد الزم صـورت
میگیـرد.
دارایـی در خصـوص رونـد قانونـی برخـورد
بـا نانوایـان متخلـف از مقـررات بهداشـتی
گفـت :در برخـی مـوارد تخلـف ،نقـص بایـد
ً
(مثلا اگـر کارگـری بـا
بالفاصلـه رفـع شـود
دسـت زخمـی ،بریـده ،دارای جـوش چرکین
و غیـره در نانوایـی در حـال تهیـه نان باشـد،
بالفاصلـه بایـد از ادامه فعالیتـش جلوگیری
شـود) .در برخـی مـوارد ابتـدا مهلتهـای
قانونـی بـرای رفـع نواقـص موجـود داده
میشـود و در صـورت عـدم رفـع نواقـص
بهداشـتی پـس از پایـان مهلـت ،بـرای
تعطیلـی واحد اقـدام خواهد شـد و در برخی
مـوارد هم پرونـده متخلف به مراجـع غذایی
ارجـاع میگـردد.

واحدهای تولیدی آرد استان از استاندارد کامل
برخوردارند
مهنـدس عبـاس رسـمتی بیـان کـرد :انـواع آرد گنـدم مشـمول
مقـررات اسـتاندارد اجبـاری بـوده و بـر اسـاس اسـتاندارد ملـی
ایـران شـماره  ،103آردهـای تولیـدی واحدهـای تحت پوشـش
اسـتان مـورد بررسـی و آزمـون قـرار میگیرنـد .در حـال حاضـر
كارخانههـاي توليـدي آرد اسـتان ( 5واحـد) ،تحـت پوشـش اين
اداره كل ،همگـی داراي پروانه کاربرد اسـتاندارد اجباري هسـتند
و مطابـق قوانيـن و مقـررات سـازمان ملي اسـتاندارد ،بـه صورت
ادواري مـورد بازرسـي قـرار گرفتـه و انـواع آردهـای تولیـدی
کارخانههـا ،نمونهبـرداري و طبـق اسـتاندارد ملـی مربوطه مورد
آزمـون قـرار ميگيـرد و در نتایـج آزمونهـای مربوطـه ،مشـکل
خاصی مشـاهده نشـده اسـت.
مدیـرکل اسـتاندارد اسـتان سـمنان در گفتوگـو بـا غلات نیـوز
اظهـار کـرد :در خصوص ماشـينآالت پخـت نان ،اسـتانداردهاي
ملـي بـه شـمارههاي  5649 ،5648و  5650تدويـن شـده و
شـركتهايي در زمينـه توليـد و سـاخت اينگونـه دسـتگاهها،
موفـق بـه دريافـت پروانـه كاربـرد عالمـت اسـتاندارد شـدهاند
ضمـن اینکـه دريافـت نـام ايـن واحدهـاي توليـدي نيـز از طريق
آدرس پورتـال سـازمان ملـي اسـتاندارد ،در قسـمت پروانههـاي
كاربـرد عالمـت اسـتاندارد ،قابـل دسترسـي اسـت.
مهنـدس رسـتمی ادامـه داد :در جلسـات مربـوط بـه آرد و نان که
از سـوی سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت و یـا اداره کل غلـه و
خدمـات بازرگانـی اسـتان برگـزار میشـود ،ایـن پیشـنهاد مطرح
گردیـده کـه واحدهـای نانوایـی از دسـتگاههای دارای پروانـه
کاربـرد عالمـت اسـتاندارد بـه هنگام نصب یا نوسـازی اسـتفاده
نمایند.
مدیرکل اسـتاندارد اسـتان سـمنان در بخش دیگری از اظهاراتش
بـا بیـان اینکـه در نتایـج آزمونهـای مربـوط بـه بازرسـی
کارخانههـای آردسـازی اسـتان ،مشـکل خاصـی گـزارش نشـده
اسـت ،گفت :واحدهای آردسـازی اسـتان داراي آزمايشـگاه فعال

و مديـر كنتـرل كيفيت هسـتند كه به عنوان نماينده اسـتاندارد در
واحدهـاي توليـدي بـوده و ایـن افـراد ملزم بـه نظـارت ،آزمون و
ارائـه گـزارش عملکرد ماهانه به اداره كل هسـتند .مـواردي مانند
رعايـت بسـتهبندي و نشـانهگذاري روي كيسـهها ،كنتـرل وزن،
عـدم اسـتفاده از كيسـههاي مسـتعمل ،رعايـت ميـزان رطوبـت،
رعايت شـرايط خـوب توليد محصـول ازجمله بوجـاري و درصد
سـبوسگيري ،آزمایشـگاهها و عملکـرد مدیـران کنتـرل کیفیـت
مربوطـه بـه هنـگام بازرسـی و نظـارت بـر واحدهـای تولیـدی،
از سـوی كارشناسـان اسـتاندارد مـورد بررسـی و پايـش قـرار
ميگيـرد و در صورت مشـاهده مغایرت ،مطابـق قوانين و مقررات
بـا واحـد متخلف برخـورد خواهد شـد .آردهـای تولیـدی از نظر
ویژگیهـای فیزیکـی و شـیمیایی ،میکروبیولـوژی ،باقیمانـده
سـموم و آفتکشهـا ،فلـزات سـنگین ،سـموم بیولوژیکـی
(آفالتوکسـین ،اکراتوکسـین) مطابـق اسـتاندارد ملـی شـماره
 103مـورد بررسـی و آزمـون قـرار گرفتـه و مشـکلی مشـاهده
نشـده است.
مهنـدس رسـتمی در ادامـه تصریح کـرد :نانهاي رایـج مصرفی
و فراوردههـاي خبـازي در حـال حاضـر مشـمول اسـتانداردهاي
اجبـاري نیسـتند امـا سـازمان ملـی اسـتاندارد درخصـوص
ويژگيهـاي نانهـاي سـنتي (سـنگک ،لـواش ،تافتـون ،بربری) و
حجيـم و نيمهحجيـم ،اسـتانداردهاي مربوطـه را تدويـن نمـوده
اسـت .كاربـران میتواننـد بـا مراجعـه بـه آدرس الكترونيكـي
سـازمان ملي اسـتاندارد بـه نشـاني  www.isiri.orgدر بخش
فهرسـت اسـتانداردهاي ملـي ،بـرای دريافـت و كسـب اطالعات
مربـوط بـه اسـتانداردهاي انـواع نـان اقـدام نماينـد .الزم بـه ذکر
اسـت یـک واحـد تولیـدی در اسـتان بـرای فـراورده نـان حجیـم
خـود پروانـه کاربـرد عالمـت اسـتاندارد تشـویقی را دریافـت
نمـوده اسـت .ضمناً به منظور سلامت مصرفکننـده و در جهت
بهبـود امنیـت غذایـی کشـور ،حـد مجاز نمـک مورد اسـتفاده در
انـواع نـان بـه یـک درصـد کاهـش یافته اسـت.
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نـان بـرای مردمـی صبـور و قانـع امـا مقـاوم و
پایـدار ،جـزو تجهیـزات اولیـه دفاعـی اسـت.
اسـتان سـمنان همـواره عرصـه تاخـت و تـاز
مهاجمـان بوده اسـت .اسـتقرار آن در نقطهای
از شـاهراه تاریخـی کـه شـرق را بـه غـرب و
مرکـز سـرزمین پیوند میدهـد ،آن را در معرض
آسـیب نظامیـان وابسـته بـه سلسـلههای
حکومتـی و رقبـای سیاسـی آنهـا ،اقـوام
تاراجگـر و عصیانپیشـگان و یاغیـان چپاولگر
و غارتگـر ،عشـایر عاصـی و روستانشـینان بـه
جـان آمـده از بیـداد حاکمـان قـرار داده اسـت.
نـان در خانوادههـای سـمنانی ،نقـش اول
را داشـت .خانـواده آنگاه کـه میدانسـت
بـرای سـه مـاه آینـده نـان در خمـره دارد،
احسـاس امنیـت میکـرد .اگـر نـان نبـود،
زندگـی دسـتخوش بحـران بـود .نـه تنهـا
بحـران اقتصـادی کـه فقـدان نـان بـه معنـی
پاشـیدگی سـامان فکـری ،غلبـه اضطـراب،
خالـی شـدن زیـر پـا و به خطـر افتـادن نیروی
پایـداری در برابـر دشـواریهای آینـده بـود.
بافت قدیمی شـهر سـمنان بـا کوچههای تنگ
و پیـچ در پیـچ و مسـیرهای عبـور شـیبدار و
لغـزان کـه تاخت و تاز اسـب و سـوار را دشـوار
و ممتنـع میسـاخته اسـت ،خانههـای تـو در
تـو بـا قابلیتها تمهیـدات دفاعی ،همه نشـان
از وجـود ناامنـی و آسـیبپذیری شـهر دارد.
ایـن کـه چرا اصـوال مردم سـمنان نـان را برای
مصـرف دورههـای طوالنـی تهیـه میکردنـد،
شـاید ریشـه در همیـن ناامنـی داشـته باشـد.
پخـت نـان در شـهرهایی همچـون سـمنان
کـه تـا نیـم قـرن پیـش رواج و رونـق خاصـی
داشـت ،از قرنهـا پیـش چنـان بـا شـیوه
تغذیـه مـردم ایـن دیـار پیونـد یافتـه بـود کـه
شـهروند سـمنانی خریـد نـان را دون شـأن

خـود میدانسـت و بـاور داشـت کـه نـان
بـازار ،بیبرکـت اسـت و در یـک ضربالمثـل
آهنگیـن آورده بود که «واژاری نـون هَ نو َنهدس
بکـوآ تمومـه» یعنـی نـان بـازار چنیـن اسـت
کـه دسـت بـه آن بزنـی تمـام میشـود.
هماننـد دیگـر پدیدههـای کهـن و دانشهـای
بومـی ایـن سـرزمین ،در فراینـد پرشـتاب
تکنولـوژی نوپـا ،ایـن سـازوکار سـنتی از رونق
افتـاده و اینـک سالهاسـت کـه بـه سـختی
میتـوان ُهـرم تنـوری را در مطبـخ خانـهای
در ایـن شـهر یافـت ،نانواهـا بـه نـدرت ،از
سـر شـوق تنـوری را روشـن نگـه داشـتهاند
و متأسـفانه بـا ورود نانواخانـه بـه روسـتاها،
نانهـای سـنتی دسـتپخت زنان روسـتایی نیز
بـه فراموشـی سـپرده میشـود و در بسـیاری
از نقـاط ،تنورهـای گازی جایگزیـن تنورهـای
سـنتی گردیـده اسـت .در ایـن بین تنهـا ایلها
و عشـایر کوچـروی اسـتان هسـتند کـه هنـوز
بـه شـیوه سـنتی و بـا سـوخت طبیعـی انـواع
نانهـا را بـه مناسـبتهای مختلـف پخـت
میکننـد.
در بیـن مـردم سـمنان ،ضـرب المثلـی شـایع
اسـت کـه کشـت و زرع گنـدم و جو در سـمنان
فقـط کفـاف سـه مـاه آذوقـه ایـن شـهر را
میدهـد و بـه همین جهت نام سـمنان را «سـه
مـاه نـان» میخواننـد.
بخش اول
آسیاب:
آردی کـه بـرای پختـن نان در مناطـق مختلف
اسـتان سـمنان بـه کار میرفـت ،آردی بـود که
معمـوالً بـا گنـدم محلـی در آسـیاب آبـی بـه
دسـت میآمـد.
فشـاری کـه سـنگهای آسـیاب بـر گنـدم
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وارد مـیآورد ،فشـاری متعـادل و آرام بـود و
برخلاف زمـان مـا کـه آرد در کارخانههـا زیـر
فشـار صفحـات پـوالدی ،پـودر میشـود،
بـا آرد حاصـل از آسـیاب آبـی ،سـیئیده و
بـه صـورت گـرد نبـود .ایـن آرد بـا پوسـت
خـرد شـده گنـدم یـا سـبوس تـوأم بـود.
بـا توجـه بـه اهمیـت آسـیابها ،ابتـدا بـه
بررسـی ویژگیهـای آنهـا مـی پردازیـم.
آسیابهای آبی در روستاهای سمنان
یکـی از مهمتریـن کارخانههـای توربینـی در
روسـتاهای اسـتان سـمنان کـه بـا اسـتفاده از
انـرژی پتانسـیل آب کار میکـرد و بـه طـور
تعاونـی سـاخته میشـد ،آسـیاب آبـی بـود.
در اینجـا ضمـن خـودداری از ذکـر تاریخچـه
اختـراع آن ،فقـط بـه ایـن موضـوع اشـاره
میکنیـم کـه آسـیاب آبـی اصـوالً اختـراع
ایرانیـان بـوده اسـت و سـابقهای دیرینـه در
تامین انرژی روسـتاها و شهرهای کشور دارد.
ساختمان آسیاب آبی
همانطـوری کـه بیـان گردیـد آسـیاب آبـی بـا
اسـتفاده از انـرژی پتانسـیل آب کار میکنـد
و یکـی از مهمتریـن تکنیکهـای توربینـی
شـهری و عمدتـا روسـتایی بـود کـه در
زمـان حاضـر بـه طـور کلـی از بیـن رفتهانـد
و در گوشـه و کنـار شـهر و روسـتا نمایـی
از سـاختمان مخروبـه و یـا تلـی از خـاک
آن بـه چشـم میخـورد کـه یـاد شـرایط
طاقتفرسـای آن زمـان را تداعـی مـی نمایـد.
آسـیاب آبـی جهـت تولیـد آرد انـواع غلات از
قبیـل گنـدم ،ذرت ،جـو و ارزن مـورد اسـتفاده
قـرار میگرفـت کـه البتـه بیشـتر ،آردهـای
گنـدم و جـو مـد نظـر بـوده اسـت.

ساختمان آسیاب
یـک سـالن سـر پوشـیده بـوده کـه بـه دسـت
چینهکشهـا (کسـانی کـه دیـوار گلـی
میسـازند) سـاخته میشـد .داخـل ایـن
سـاختمان یـک قسـمت مربـوط بـه نشـیمن
آسـیابان و صاحـب بـار ،یـک قسـمت جـای
بـار و قسـمت دیگـر بـه «دون دان» سـنگهای
آسـیاب اختصـاص پیـدا میکـرد و ایـن
سـاختمان (جهت اسـتفاده از انرژی پتانسیل
آب) در سـطح پایینتـر از سـطح آب بنـا
میشـد .
بخش دوم
تنور:
ِکله ِدبِستی یون (ساختن تنور)

در سـمنان ،تنور به دسـت افراد مجرب و خبره
معمـوال کوزهگرها ،سـاخته میشـود و مراحل
پدیـد آوردن آن چنیـن اسـت کـه ابتـدا خـاک
ُرس را خمیـر میکننـد و تـا جایـی که سـازنده
تنـور ضـروری میدانـد ،مالـش و ورز میدهند
تـا مثـل صابـون مرطـوب  ،نـرم و چسـبنده
شـود .خمیـر را چنـد روز ( 2تـا  3روز) به حال
خـود میگذارنـد .ایـن خمیر را سـپس با موی
بـز (بـه جـای کاه) مخلـوط میکننـد تـا تنـور
تـرک برنـدارد و خـرد نشـود .اگـر بـه مـوی بز
دسترسـی نداشـته باشـند ،از سـلمانی محله
مـوی انسـان را میگیرنـد و بـا گل میآمیزنـد.
وقتـی خمیـر آمـاده شـد ،آن را بـه صـورت
رشـتههای طنـاب (فتیلـه) در میآوردنـد.
اسـتاد تنورسـاز ابتـدا یـک سـطح دایـرهای
سـینی ماننـد بـا گل مذکـور میسـازد.
ایـن سـطح ،کـف تنـور اسـت .روی ایـن
سـطح سـوراخی بـرای ورود و خـروج هـوا
ایجـاد میکننـد (ایـن سـوراخ هواکـش را
در گویـش سـمنانی « ِک َلـه بِـ َره» مینامنـد.
اسـتادکار ،رشـتههای خمیـر را یکـی یکـی بـر
نـوار مـرزی کـف تنـور ،روی هم قـرار میدهد.
وی کـه یـک کاسـه آب در کنـار دسـت دارد،
هرچنـد رشـته را کـه روی هـم قـرار میگیرد و
تشـکیل دیواره میدهد ،از بیرون و درون صاف
و یکدسـت میکنـد و وقتـی دیوارچیـن مـدور
تـا بلنـدی دلخـواه (یـک تـا یـک و نیـم متـر)
میرسـد ،پشـت تنـور را کاهگلانـدود میکنـد.
در زمـان قدیـم نهـر آب روسـتای رشـمه از
شمال روسـتای ریکان میگذشـت اما هنگامی
که سـیالب ،الت (رودخانه خشـک) کـردوان را
بـه وجـود آورد ،آب رشـمه بـه مسـیر دیگـری
هدایـت شـد و آسـیاب شـمال ریـکان از اعتبار

افتـاد و بـه آسـیاب خرابـه معـروف گردیـد تـا
سـالهای اخیـر نیز خرابههـای آن باقـی بود.
مهره دادن
مرحلـه بعـدی صیقـل دادن دیـواره داخلـی
تنـور اسـت .اسـتاد تنورسـازی بـرای ایـن
کار حسـاس ،بـا زرده تخـم مـرغ و سریشـم
مایعـی میسـازد و آن را بـا پارچـه روی
بدنـه تنـور میمالـد .سـپس بـا پشـت کاسـه
مسـی یـا سـنگ مرمـر صـاف ،بدنـه تنـور را
صیقـل مـی دهـد .بـه ایـن کار «مهـره دادن»
میگوینـد.کار مهـره دادن بـه نسـبت تجربـه
و اسـتعداد تنورسـاز سـه روز یـا بیشـتر و تـا
زمانـی کـه بدنـه داخلـی تنـور کاملا صـاف
و صیقلـی شـود بـه طـول میانجامـد.
از آنجایـی که حمل و نقل تنور بسـیار دشـوار
و بـا خطـر شکسـتن همراه اسـت ،معمـوال آن
را داخـل آشـپزخانه یـا جای مناسـب دیگری
میسـازند و آمـاده میکننـد و در ایامـی
کـه از آن اسـتفاده نمیشـود ،سرپوشـی از
چـوب ،حلـب یـا آهـن ،روی آن میگذارنـد.
وقتـی تنـور بـه قـدر کافـی صیقـل یافـت و
خشـک شـد ،با احتیـاط تمـام آن را در گودالی
کـه قبلا در کـف آشـپزخانه کنـده و آمـاده
کردهانـد ،جـای میدهنـد .آنگاه اطـراف آن
را بـه فاصلـه چنـد سـانتیمتر بـا ریـگ پـر
میکننـد .ریگهـا هنـگام سـوختن تنـور ،گرما
را تـا مـدت زیـادی در خـود حفـظ میکننـد و
موجب میشـوند تنور زود به زود سـرد نشود.
در سـاختمان تنـور جـز سـوراخ هواکـش ( ِک َله
بِـ َره) هیـچ عنصـر اضافـهای وجود نـدارد.
از گندم تا آرد
آردی کـه بـرای پختـن نـان در سـمنان بـه
کار مـیرود ،آردی اسـت کـه معمـوال بـا گنـدم
محلـی در آسـیاب آبـی بـه دسـت میآیـد.
در سـمنان دو نوع گندم شـناخته شـده اسـت:
 گندم پیچاک یا دیمه گندم ناپیچاک یا آبیگنـدم پیچـاک ،گنـدم دیـم اسـت کـه آب
بـاران میخـورد .ایـن گنـدم مرغوبتـر از
گنـدم ناپیچـاک اسـت کـه آبیـاری میشـود.
گندم را در آسیاب آرد میکردند.
خمیر مایه
حـدود نیـم کیلـو از آرد را بـرای سـاختن
مایـه اختصـاص میدهنـد .خمیـر ایـن
آرد  24سـاعت میمانـد تـا تـرش شـود.

اوزا کردن
نانواهـای سـمنانی خمیـر تـرش را بـه
انـدازه گـرد و تکـه تکـه میکننـد و هـر کـدام
از تکههـا را بـا آب ولـرم رقیـق میسـازند.
ایـن حالـت را اوزا میگوینـد .اوزا بایـد بـه
انـدازهای باشـد کـه همـه آرد اختصـاص
یافتـه بـرای نـان را بتـوان در آن خمیـر کـرد.
در سـمنان اوزا را تـرش هـم میگوینـد.
خمیر ساختن
بقیـه آردی را کـه بـه پختـن نـان اختصـاص
یافتـه ،آرام آرام در اوزا خمیـر میکننـد.
بـه ایـن ترتیـب کـه آرد را بـه تدریـج در
لگـن میریزنـد و چنـگ میزننـد و ایـن
کار تـا جایـی کـه تمـام اجـزای آرد و اوزا
بـا هـم ترکیـب گـردد ،ادامـه مییابـد.
خمیـر را تـا جایـی که نانـوا ضـروری میداند،
ورز میدهنـد .آن گاه آن را در همـان الوک بـا
پارچـهای تمیـز میپوشـانند و تا  2سـاعت به
حـال خـود رهـا میکنند .هـر دو سـاعت به دو
سـاعت بایـد خمیـر بـه طریـق گفته شـده ورز
داده شود.
آماده کردن تنور
در سـمنان سـپیدهدم روز «تنـور بنـدان» ،نانـوا
(نونـهوا) بـه خانـه کسـی کـه میخواهـد
نـان بپـزد میآیـد تـا تنـور را روشـن کنـد.
نخسـت خاکسـتر تنور را که از پخت قبلی در
آن جمـع شـده اسـت ،خـارج میکنند .آنـگاه با
بوتههـای هیزم محلـی یعنی« ِکنـدر» و «قیچ»
و « ُدرمینـه» تنـور را روشـن میکنند.
آتش تنور برای گرم کردن کرسی
از آتـش تنـور بـه ایـن زودی دسـت بـر
نمیداشـتند .اگـر تنـور بنـدان بـا فصـل
زمسـتان مصـادف بـود ،غروبـگاه کـه کارهـا
بـه پایـان میرسـید ،بخشـی از خاکسـتر
گـرم تنـور را کـه هنـوز جرقههـای آتـش در
خـود داشـت بـه منقل یـا چالـه آتش کرسـی
منتقـل میسـاختند .گاه همسـایهها نیـز از
خاکسـتر آتشـین و گـرم برای کرسیهایشـان
میبردنـد .ایـن خاکسـتر تـا سـاعاتی چنـد
گرمـای مطبوعـی بـه کرسـی میبخشـید.
پختن نان
تـا نانـوا پیشبند خود را محکم میبسـت و در
جـای خـود متمرکـز میشـد ،چانهگیـر مقدار
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قابـل توجهـی چانه آماده کـرده بود .بـه تدریج ایـن چانهها به
وسـیله «نـون دیم ونـد» روی الک پهن میشـد و با دسـت روی
مقتـه قـرار میگرفـت و «نـون ِد َبسـته» آن را روی مقتـه پهنتر
و صافتـر میکـرد و در تنـور میچسـباند ،نانهـا تمامـاً گـرد و
دایـرهای شـکل پخته میشـد و وقتـی از تنور خارج میگشـت،
روی هـم قـرار میگرفـت و وقتـی تعدادشـان زیـاد میشـد،
صاحـب خانـه بـه تدریـج آنهـا را بـه داخـل اتـاق میبـرد.
نگهداری طوالنی نان
وقتـی نانهـای پختـه شـده را بـه اتـاق منتقـل میکردنـد،
چنـد چـادر شـب بـزرگ روی فرشهـای اتـاق پهـن میشـد و
نانهـا یکـی یکـی روی ایـن چـادر شـبها قـرار میگرفـت تـا
بـاد بخـورد و خشـک شـود .نـان بـه این صـورت چند سـاعتی
باقـی میمانـد سـپس در ُ
«خمبـه» ،خمرههـای گلـی بـزرگ که
اسـتوانهای شـکل و شـعاع آن کمـی بزرگتـر از شـعاع نـان بود
و مخصـوص نگهداری نان سـاخته میشـد ،منتقـل میگردید.
خمرهها گاهی از حلب سـفید سـاخته میشـد و در هر دو شکل
دارای درب بـود .اینـک نـان خانواده بـرای چند ماه آمـاده بود.
همیاری پخت نان
اسـتفاده از تنـور روشـن همسـایه بـه گونـهای جالـب و
زیبـا بـود .گاهـی پخـت نـان مـورد نیـاز صاحـب تنـور بـه
هـر علـت در نیمـه اول روز بـه اتمـام میرسـید و از آن پـس

تنـور در اختیـار همسـایهای کـه وی نیـز معمـوال بـه همـان
مقـدار نـان نیـاز داشـت ،قـرار میگرفـت .پـس از ایـن کـه
خمیـر صاحـب تنـور تمـام میشـد ،خمیـر همسـایه را کـه
از قبـل آمـاده شـده بـود ،بـه عرصـه کار منتقـل میکردنـد.
در ایـن وضعیـت از عوامـل کار قبلـی ،نونـهوا حتمـا باقـی
میمانـد ،بقیـه یـا ماننـد نونـهوا بـه کار ادامـه میدادنـد یـا
عوامـل جدیـدی از اهل خانه یا همسـایه یا کمکدهندگانشـان
وارد کار میشـدند و بـا دسـتیاران نانـوا کار میکردنـد.
امـا در شـکل کلـی چون ایـن کار در میان همسـایهها و خانواده
تکـرار میشـد و نوعـی مبادلـه بـود ،از هیـزم صاحـب تنـور
اسـتفاده میشـد (در واقـع بـه هیـزم کمتـری نیـاز بود تـا تنور
گرم شـود).
مزد نانوا
در گذشـته نانوایان سـمنانی در مقابل هر سی من آرد ،سی نان
را بـه عنـوان مزد بـه نانـوا میدادند .بـه دیگر عوامل مـزد بگیر
نیـز بـه همین میزان در برابر هـر یک من آرد ،یک عدد نان اجرت
میدادنـد .برخـی از نانواها و عوامل به جای نان آرد میگرفتند.
میـزان آردی کـه بـرای پخـت در یـک روز تنوربنـدان اختصاص
داده میشـد ،بـه طـور شـفاهی به اطلاع نانوا و دسـتیاران مزد
بگیـر وی میرسـید و قبـول آن بـه اعتمـاد طرفیـن محـول بود.
همسـایهها و عواملـی کـه داوطلبانـه بـرای کمک آمـده بودند،
مـزد نمیگرفتنـد و ناهـار مهمـان صاحب تنـور بودند.

عکس
اســتان
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مدیر کنترل کیفی آزمایشگاه شرکت غله و خدمات
بازرگانی استان سمنان:

رضوانـه عبدوسـت بیـان کـرد :بـا توجـه بـه برنامهریزیها
و اقداماتـی از جملـه کاهـش دامنـه افت تحویلـی ،افزایش
بهـای کسـر شـده بـه ازای گنـدم سـنزده ،آموزشهـای
الزم در خصـوص نیروهـای افـتزن و کنتـرل کیفـی کـه
امسـال در راسـتای خریـد گنـدم کیفـی از سـوی شـرکت
بازرگانـی دولتـی ایـران ،مرکـز پژوهشهای غالت کشـور و
شـرکتهای غلـه و خدمـات بازرگانی صورت گرفت ،شـاهد
ارتقـاء سـطح کیفیـت تولیـد در بخـش کشـاورزی (گنـدم)
بودهایـم.
مدیرکنتـرل کیفـی آزمایشـگاه شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانـی
اسـتان سـمنان در گفتوگـو بـا غلات نیـوز اظهار کـرد :بـا توجه
بـه اینکـه شـرایط و وضعیـت کیفـی گندمهـا در غـرب اسـتان
ضعیـف ،در مرکـز نسـبتا ضعیـف و در شـرق اسـتان نسـبتا قوی
طبقهبنـدی میشـود و نیـز بـا توجه به میـزان تولید ایـن گندم در
سـطح اسـتان ،جهت ارتقـاء کیفیـت آرد تولیدی نیازمنـد دریافت
گنـدم بـه منظـور اختلاط از اسـتانهای کیفـی از جمله گلسـتان
هسـتیم کـه در سـال جـاری از اسـتان گلسـتان و در سـالهای
گذشـته از اسـتان خوزسـتان ،گندم به اسـتان سـمنان ارسال شده
است.
عبدوسـت ادامـه داد :بـا توجـه بـه بینیـازی کشـور بـه واردات
گنـدم کیفـی در راسـتای خودکفایـی تولید گندم و نیـز محدودیت
دسترسـی بـه گنـدم کیفـی اسـتانهای تولیدکننـده ،دریافـت
گندمهـای کیفـی جهـت اختلاط متاسـفانه بـه سـختی انجـام
میگیـرد.
مدیـر کنتـرل کیفـی آزمایشـگاه شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانـی
اسـتان سـمنان در ادامـه بـا بیـان اینکـه تالشهـا ،اقدامـات و
برنامهریزیهایـی در جهـت افزایـش کیفیـت از سـوی ارگانهای
مرتبـط صـورت گرفتـه اسـت ،تصریـح کـرد :بایـد بـر ترویـج
کشـت ارقـام کیفـی بـه جـای ارقـام غیـر کیفـی جهـت ارتقـا
کیفیـت آرد و نـان کشـور تاکیـد شـود .قطعـا اگـر زنجیـره تولیـد
از مرحلـه گنـدم ابتدایـی مزرعـه و کاشـت گنـدم ،سـپس داشـت
و برداشـت گنـدم ،بعـد نگهـداری غلات ،بعـد از آن تولیـد آرد در

امسال شاهد ارتقاء کیفیت
تولید در بخش کشاورزی
بودهایم

کارخانههـا و در نهایـت مرحلـه پخـت نـان ،هـر یـک بـه صـورت
اسـتاندارد و بـا رعایـت کامـل اصـول صـورت گیـرد ،به تبـع دارای
گنـدم کیفـی ،آرد باکیفیـت و نیـز نـان مناسـب خواهیـم بـود.
وی افـزود :لـذا در ابتـدا آموزشهـای الزم بـه کشـاورزان در
هنـگام کاشـت ،مبـارزه بهموقـع بـا بیماریهـا بعـد از آن اسـتفاده
از تجهیـزات مناسـب و اسـتاندارد برداشـت ،بـهروز بـودن
دسـتگاههای کارخانههـای آرد و مهـارت و تخصـص نانوایـان از
جملـه عواملـی اسـت کـه میتوانـد بـه حفـظ کیفیت کمـک کند.
عبدوسـت در ادامـه بیـان کـرد :بـا توجـه بـه برنامهریزیهـا
و اقداماتـی از جملـه کاهـش دامنـه افـت تحویلـی ،افزایـش
بهـای کسـر شـده بـه ازای گنـدم سـنزده ،آموزشهـای الزم در
خصـوص نیروهـای افـتزن و کنتـرل کیفـی کـه امسـال از سـوی
شـرکت بازرگانـی دولتـی ایـران ،مرکـز پژوهشهـای غالت کشـور
وشـرکتهای غلـه و خدمـات بازرگانـی در راسـتای خریـد گنـدم
کیفـی صورت گرفت ،شـاهد ارتقاء سـطح کیفیـت تولید در بخش
کشـاورزی (گنـدم) بودهایـم.
مدیـر کنتـرل کیفـی آزمایشـگاه شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانـی
اسـتان سـمنان در خاتمـه بـر اسـتفاده از کاشـت ارقام مناسـب با
نـوع هـر منطقـه ،جایگزیـن نمـودن ارقـام برتـر و کیفی بـه جای
ارقـام غیرکیفـی ،مبـارزه بهموقـع بـا سـنزدگی و بیماریهـای
غلات ،ذخیرهسـازی مناسـب ،کنترل کیفـی بهموقع و اسـتفاده از
مراکـز ذخیرهسـازی اسـتاندارد بـه منظـور افزایش کیفیـت تولید
در زنجیـره گنـدم تـا نـان تاکیـد کرد.
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مدیریت شرکت تولیدی آرد سرچشمه شاهرود:

تخصصیترین آرد را با کارخانه
سرچشمه شاهرود تجربه کنید


شـرکت تولیدی آرد سرچشـمه شاهرود از سـال ۱۳۶۱در استان
سـمنان آغـاز بـه فعالیت نمـوده اسـت .ایـن کارخانه هماکنـون از
ظرفیت آسـیاب سـاالنه  ۸۵هزار تـن انواع گندم برخوردار اسـت.
تقريبـ ًا  40درصـد ظرفيت كارخانـه به توليـد آرد يارانهاي و 60
درصـد آن بـه توليـد آرد آزاد (نيمـه يارانـهاي) اختصـاص دارد.
ضمـن اینکـه از ظرفيـت ذخيرهسـازي  ٦٠هزارتـن انبـار تمـام
مكانيزه نیـز برخوردار اسـت.
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سـیدمحمدرضا حسـینی هاشـمی ،مدیریـت شـرکت تولیـدی آرد
سرچشـمه شـاهرود در گفتوگـو با غالت نیـوز اظهار کرد :آرد شـاهرود
بـه اكثـر اسـتانهاي كشـور ارسـال ميشـود ،در واقـع مصرفكننـدگان
آرد با سلايق گوناگون در سراسـر كشـور متقاضي خريد آرد ما هسـتند
.
هاشـمی در ادامـه ثابت بـودن كيفيـت آرد توليدي به دلیل در دسـترس
بـودن گنـدم بـا كيفيـت بـراي مصـرف يـك سـال كارخانـه ،تنـوع
محصوالت توليدي ،در دسـترس بودن هميشـگي آردهـاي قابل عرضه
و مشـتريمداري را از نقـاط مثبـت جـذب مصرفكننـدگان در سراسـر
کشـور دانست.
وی در بخـش دیگـری از اظهاراتش در خصـوص فعالیتهای صادراتی
کارخانـه تصریـح کـرد :كارخانـه آرد سرچشـمه شـاهرود همـواره از
كارخانههـاي باسـابقه و پيشـرو در زمينـه صـادرات آرد بـوده اسـت.
از نيمـه دوم دهـه هشـتاد شمسـي ،صـادرات آرد شـاهرود بـه
كشـورهاي عراق ،افغانسـتان ،تركمنسـتان ،سـوريه و در چند مورد به
كشـورهاي حاشـيه خليج فـارس صـورت میگرفته كه تا اوايل سـال
 ١٣٩٧نیـز ادامـه داشـته اسـت .
مدیریـت شـرکت تولیدی آرد سرچشـمه شـاهرود ادامـه داد :در حال
حاضـر با توجه بـه ممنوعيت صـادرات آرد ايران ،متأسـفانه صادرات
آرد ايـن كارخانـه متوقـف گردیـده و حتـي  ١٥٠تـن آرد از آخريـن
مجـوز صادراتـي كارخانه نيز به دلیل بخشـنامه ممنوعيـت صادرات
آرد از محـل توليـد داخلـي گندم معلق شـده اسـت.
وی افـزود :در حـال حاضـر نيـز كارخانه در حال اسـتفاده از شـرايط
ورود موقـت گندم از كشـور قزاقسـتان به منظور صـادرات آرد به عراق
اسـت كه نوسـانات شـديد قيمت ارز ،آن را بسـيار پرخطر كـرده و اين
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پـروژه نيـز بـه همين خاطر فعالً معلق شـده اسـت.
بـه گفتـه هاشـمی ،پايانـه غلات ايسـتگاه راه آهـن گـرگان كـه تحـت
مديريـت واحـد با كارخانه آرد شـاهرود اسـت ،به مرز ريلـي اينچه برون
متصـل بـوده کـه اين خود پتانسـل بسـيار خوبـي جهت محقق شـدن
واردات موقـت گنـدم خواهد بود اما متأسـفانه عدم ثبات بخشـنامهها و
دسـتورالعملهاي صادرات آرد در كشـور  ،فرصتهـاي طاليي صادرات
آرد ايـن كارخانـه را ماننـد سـاير كارخانههـاي آرد كشـور از بيـن بـرده
است.
مدیریـت شـرکت تولیـدی آرد سرچشـمه شـاهرود در بخـش دیگـری
از اظهاراتـش بـا بیـان اینکـه مشـكل اصلي صنعـت آرد ايـران ،يارانهاي
بـودن آن اسـت كه نظـام سـهميهبندي و انـواع محدوديتهاي مختلف
روي آن اعمـال شـده اسـت ،گفـت :ایـن كـه شـركت غلـه مقـدار ،نوع و
كيفيـت گندم مصرفـي و آرد توليدي كارخانههـاي آرد را تعيين ميكند،
خـود بزرگتريـن محدوديـت بـراي يكـي از بزرگتريـن صنايـع كشـور
اسـت .در حـال حاضـر دولت روي بخشهـاي مختلف زنجيـره گندم تا
نـان يارانـه پرداخـت ميكنـد ،خريـد تضميني گنـدم را انجـام ميدهد و
به كشـاورزان به صورت مسـتقيم يارانـه میدهد ،كرايـه حمل ،مديريت
خريـد و هزينـه انبـارداري و سـاير هزينههـاي گنـدم را نیـز پرداخـت
ميكنـد  ،خـود وام ميگيـرد و بـه يك بـاره  ١٠ميليـون تن گنـدم را نقدا ً
از كشـاورزان ميخـرد و بابـت آن سـود پرداخـت ميكنـد امـا آن گندم را
در طـول مـدت يك سـال بـه كارخانههـاي آرد ميفروشـد و بهـرهاي هم
دريافـت نميكند.
ً
هاشـمی ادامـه داد :بنابرايـن مسـتقيما بـه كارخانههـاي آرد و نانوایان
نیـز يارانـه پرداخـت ميكند زیـرا آرد با قيمـت تمام شـده  ١٦٠٠تومان
را كيلويـي  ٨١٥تومـان بـه نانـوا ميفروشـد و نهايتـاً ماهانـه ٤٥٠٠
تومـان هـم بـه هـر ايراني بـه عنـوان يارانه نـان میپـردازد.

امـا نتيجـه ايـن كار چيسـت ؟ كشـاورزان همـواره از قيمـت خريـد
تضمينـي گنـدم ناراضيانـد ،كارمـزد كارخانههـاي آرد از سـال
 ١٣٩٣تاكنـون ثابـت مانـده و ایـن صنـف هـم ناراضيانـد .نانوايان
نیـز از نرخهـاي فـروش نـان كـه اعمـال شـده ناراضياند و مـردم هم
از كيفيـت نـان!
ايـن بزرگتريـن چالـش و مشـكل صنعـت گنـدم ،آرد و نـان ايـران
اسـت ،در هيـچ جـاي دنيـا سـابقهاي وجـود نـدارد كـه دولـت بـه
تمـام بخشهـاي مختلف یـک زنجيـره از توليـد تا مصـرف ،يارانه
پرداخـت كنـد و تمـام أعضـای آن زنجيـره نيـز ناراضـي باشـند!
ایـن فعـال صنعـت آسـیابانی در ادامـه ،راه حـل برونرفـت از ايـن
شـرايط را تنهـا آزادسـازي گنـدم ،آرد و نـان دانسـت و گفـت :دولت
نـرخ خريـد تضميني گنـدم را منطبـق بر نـرخ جهاني تعييـن كند تا
كارخانههـاي آرد بتواننـد گنـدم وارد و از محـل توليـد گنـدم داخـل
آرد صـادر كننـد ،همچنیـن نرخ آرد و نان بر اسـاس نـرخ واقعي گندم
تعييـن و فروختـه شـود ،نـرخ نـان واقعـي شـده و در نهايـت ،يارانـه
اختصاصـي صرفـاً بـه مصرفكننـده نهايـي پرداخـت شـود .در
اينصورت هم كشـاورزان رضايت خواهند داشـت ،هـم كارخانههاي
آرد بـازار صادراتـي بلنـد مدت به دسـت خواهنـد آورد و هـم نانوا به
حـق واقعـي خـود ميرسـد و در نهایـت مصرفكننده واقعـي هم به
صـورت عادالنـه از يارانـه اختصاصـي بهرهمنـد خواهد شـد.
مدیریـت شـرکت تولیـدی آرد سرچشـمه شـاهرود ،رمـز موفقیت و
حضـور درخشـان یـک کارخانـه را در بـازار ،برنامهريـزي بلندمدت
و پرهيـز از جزئينگـري ،كار شـبانهروزي ،تلاش و پشـتكار دائـم،
عـدم وابسـتگي مالـي به بانكهـا ،شـفافيت در خريـد مـواد اوليه و
فـروش محصـوالت توليـدي دانسـت و ابـراز کـرد :مهمترین بخش
توليـد در ايـن كارخانـه mixing plant ،اسـت كـه در سـال ١٣٩٤
و بـا صـرف هزينـهاي بالـغ بـر  ٤ميليـارد تومـان از سـوی وزيـر
محتـرم علـوم (وقـت) افتتـاح شـد .مـا در ايـن كارخانه  ٣نـوع گندم
مختلـف را بـه صـورت جداگانـه آسـياب و از هـر نـوع گنـدم ٢ ،نـوع
آرد پايـه توليـد ميكنيـم كـه بر اسـاس خاكسـتر ،دانهبنـدي ،حجم
توليـد و بـر اسـاس خـواص نانوايـي تفكيـك و بـه صـورت جداگانه
ذخيـره ميگردنـد .ضمـن اینکـه همزمان بـا توليد آردهـا ،به صورت
اتوماتيـك از توليـد نمونهبـرداري ميكنيم و با آزمايشـگاه رئولوژي
كـه در اختيـار داريم و در كشـور منحصر به فرد اسـت ،نـوع و ميزان

اختلاط آردهـاي پايه بـراي توليـد و بسـتهبندي آرد اختصاصي را
تعييـن و آن را اعمـال ميكنيـم ،در حقيقـت کارخانه آرد سرچشـمه
شـاهرود از توانايـي توليـد  ٦فاكتوريـل انـواع آرد برخوردار اسـت.
در صـورت نيـاز ،آزمايشـگاه كارخانـه ،بهبوددهنـده مخصوص نوع
آرد توليـدي را طراحي ،توليد و اسـتفاده ميكند .مـا در اين كارخانه
بهبوددهندههـاي آمـاده بـازار را تهيـه نميكنيـم بلكـه بـا خريـد و
اسـتفاده از تجهيـزات مورد نيـاز ،خودمان بهبوددهندههـا را از مواد
اوليـه خـام توليـد ميكنيم .در واقـع ايـن روش توليد ،كيفيـت آرد ما
را در طـول سـال و عليرغـم تنـوع كيفيت گنـدم مصرفـي ثابت نگه
ميدارد.
وی همچنیـن در خصـوص تجهیـزات آزمایشـگاه کارخانـه گفـت:
آزمايشـگاه كارخانـه آرد سرچشـمه شـاهرود ،يكـي از مجهزتريـن
آزمايشـگاههاي كشـور بـوده كـه آزمايشـگاه رئولـوژي (بررسـي
خـواص نانوايـي آرد  ،خميـر و نـان) در آن تجهيـز شـده اسـت .در
آزمايشـگاه پخت نـان ،دسـتگاههای Mixo lab , nit , sd-matic
 , Alveo lab , falling number , gluten indexو كليـه
تجهيـزات مربـوط بـه آزمايشهـاي ميكروبـي و شـيميايي وجـود
دارد .ضمـن اینکـه كليـه تجهيـزات مـورد نيـاز بـراي طراحـي و
سـاخت بهبوددهندههـا نيز در آزمایشـگاه کارخانه مسـتقر اسـت و
مـا براسـاس كيفيت آرد پايه توليد شـده و كيفيت مطلـوب آرد قابل
عرضـه ،بهبوددهنـده مربوطه را توليد و در صـورت نياز به محصول
نهايـي نیـز تزريـق ميكنيـم.
هاشـمی یکـی از مهمتريـن عوامـل ارتقـاء و ثبـات كيفيـت آردهاي
تولیـدی را نقش کلیدی مديران كنترل كيفيت در تولید آرد دانسـت
و بیـان کـرد :در كارخانه آرد سرچشـمه شـاهرود ،بيشـترين انرژي
روي مدير كنترل كيفيت گذاشـته ميشـود و در واقـع كنترل كيفيت،
محور توليد اسـت .در حالي كه متأسـفانه در اكثـر كارخانههاي آرد
كشـور ايـن امر مهـم نادیده گرفته میشـود.
وی در خاتمه با اشـاره به تعامل شـرکت غله اسـتان با کارخانههای
آرد بـرای تامیـن گنـدم کیفـی خاطرنشـان کـرد :خوشـبختانه در
اسـتان سـمنان تعامل بسـيار خـوب و مثـال زدني میان شـركت غله
و كارخانههـاي آردسـازي وجـود دارد مـا از بابـت تأميـن بـه موقـع
كمـي و كيفـي گندم مصرفـي كارخانههاي آرد ،از مديريت و پرسـنل
زحمتكـش شـرکت غلـه اسـتان كمال تشـكر و سـپاس را داريم .
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تاکید بر اصل مشتریمداری و
خدمات پس از فروش ،سرلوحه
کار شرکت آرد و سبوس
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شرکت آرد و سبوس از سال  1363در استان سمنان آغاز به فعالیت
نموده است .این شرکت هماکنون از ظرفیت تولید  54هزار تن و
همچنین ظرفیت ذخیرهسازی  40هزار تن برخوردار است .آرد
آزاد این شرکت باتوجه به کیفیت باال و نیز ارائه خدمات پس از
فروش ایده آل ،در حال حاضر به  10استان کشور صادر میشود.
غالمعسگر بهزاد ،مدیرعامل شرکت آرد و سبوس سمنان در گفتوگو
با غالت نیوز با بیان اینکه هدف اصلی شرکت آرد و سبوس ،تامین
نیاز بازارهای داخلی در سراسر کشور است ،در خصوص مشکالت
گریبانگیر صنعت آرد کشور گفت :کارخانههای آردسازی از سال 93
نرخ جدید دریافت نکردهاند .این مسأله علیرغم افزایش هزینهها
نظیر حمل ،کیسه ،برق ،گاز ،تلفن ،بیمه و حقوق پرسنل و غیره ،این
صنعت را تحتالشعاع خود قرار داده است .ضمن اینکه پایین بودن
کیفیت گندم تحویلی در مقایسه با ذائقه مشتریان ،دائماً کارخانهها
را دچار چالش نموده و متاسفانه پاسخی مناسب برای مشتریان
خود ندارند.
بهزاد ادامه داد :میانگین تولید کارخانههای کشور حدودا ً نصف
ظرفیت تولیدی بوده و صادرات میتواند بخشی از ظرفیت تولید را
پرکند اما متأسفانه هیچ برنامه و چشمانداز ثابت و روشنی از طرف
دولت برای این مهم وجود ندارد و در این صنعت نمیتوان روی
صادرات حسابی باز کرد.
وی اظهار کرد :صنعت آردسازی در ایران رو به رشد و در حال نوسازی
بوده و حتی از دید برخی کارشناسان قابل رقابت با کارخانههای
مشابه خارجی است .البته تنوع آرد در ایران در مقایسه با برخی
کشورها پایین بوده که این به دلیل تکمیل نبودن تکنولوژی مربوط
به محصوالت دیگر آرد است .برای مثال در بسیاری از کشورهای
پیشرفته دنیا ،روش اختالط آرد استفاده میشود اما در ایران
کارخانههایی انگشتشمار از این علم پیروی میکنند و بسیارند
کارخانههایی که به دلیل نداشتن ماشینآالت پیشرفته و آزمایشگاه
رئولوژی مدرن ،به جای اختالط آرد از اختالط گندم استفاده میکنند،
در صورتی که هر گندم مدت زمان خواب و جذب رطوبت متفاوتی
دارد.
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بهزاد در پاسخ به این پرسش که رمز موفقیت و درخشش یک
کارخانه آردسازی در بازار چیست ،گفت :یک کارخانه باید
دارای مجموعه شرایطی از جمله ماشینآالت بهروز و تجهیزات
آزمایشگاهی رئولوژی مدرن ،آموزش پرسنل در خصوص علم نوین
آسیابانی و استفاده از مواد اولیه (گندم) مرغوب باشد تا بتواند
محصولی باکیفیت در بازار ارائه دهد .در کنار کیفیت ،تأکید بر اصل
مشتریمداری و خدمات پس از فروش نظیر توزیع ،حمل محصوالت
در بازار و کسب و کار کارخانه ،حیاتی است.
وی افزود :صنعت آرد اگر بخواهد رشد کند و به سمت رقابتی شدن
چه در داخل کشور و چه با کارخانههای مشابه خارجی پیش برود،
باید دست اندرکاران سیاستگذار و تصمیمگیر این حوزه ،از این
بخش حمایت کرده و هزینه الزم را برای ایجاد ساختار این مهم
بپردازند.
مدیرعامل شرکت آرد و سبوس سمنان معتقد است مهمترین نقشی
که شرکت غله باید بر عهده بگیرد ،برنامهریزی برای مهندسی توزیع
عادالنه گندم کیفی در بین کارخانههای کشور است که اگر این
تقسیمبندی درست صورت گیرد ،بخشی از مشکالت کارخانهها از
نظر تأمین گندم مرتفع خواهد شد البته با فرض اینکه واردات گندم
کیفی به طور کلی به صرف و صالح کشور نباشد.
کارخانه آرد و سبوس سمنان مجهز به مدرنترین تکنولوژی در
آزمایشگاه خود است و در صورت نداشتن دستگاه ،برای پیشبرد
هدف خود از کمک آزمایشگاههای خصوصی استفاده مینماید.
بهزاد در بخش دیگری از اظهاراتش شرط الزم برای تولید آرد
باکیفیت را کنترل گندم مصرفی و ارزیابی آن که باید به وسیله
آزمایشگاه انجام گیرد ،دانست و در این باره توضیح داد :در واقع
پس از تعیین کیفیت گندمهای مختلف با توجه به مشخصات و
کیفیت آنها ،تخلیه و نگهداری و اختالط به نسبتهای مناسب،
کنترل مراحل مختلف آسیاب و نیز نگهداری آرد باید به وسیله
آزمایشگاه و در هر مرحله از کار به وسیله ابزارها و دستگاههای
مربوطه صورت گیرد لذا مشخص است نقش تجهیزات آزمایشگاه
در ارائه محصول نهایی و دلخواه مشتری ،از اولویتها بوده و بدون
توجه و سرمایهگذاری در این حوزه ،کار به جایی نمیرسد.
این شرکت با اذعان به این مهم و توجه به نقش تحقیق و توسعه
در این صنعت ،در کنار همکاران متخصص ،به تدوین برنامهای جامع
برای تجهیز و خرید تجهیزات آزمایشگاه مبادرت نموده که بخشی
از آن انجام شده و مابقی در حال اجراست .وی در این باره گفت :در
کنار این اقدامات برای تعیین و تشخیص کیفیت گندم و آرد ،نه تنها
باید وسایل و روشهای مناسب برای آزمایشهای مختلف داشته
باشیم تا بتوانیم خصوصیات کیفی آرد را تعیین نماییم بلکه باید

نتایج حاصل را از نقطه نظر تکنولوژیکی تفسیر کنیم .برای این
منظور باید کیفیت آرد و عملیات تولید با هم ارزیابی شود .در این
مورد تجزیههای شیمیایی به تنهایی کافی نیست زیرا پدیدههای
تکنولوژیکی که در تولید انجام میشود ،بیشتر ماهیت فیزیکی
دارد.
مدیرعامل شرکت آرد و سبوس سمنان در ادامه در خصوص اینکه
دانش و تخصص مدیران کنترل کیفی به چه اندازه میتواند در
کیفیت محصول نهایی اثرگذار باشد ،اظهار کرد :مدیران کنترل
کیفیت باید به دانش فنی حوزه کاری خود تسلط کامل داشته
باشند چون تولید آرد تخصصی نیازمند دانش باالست و برای
انجام کنترلهای کیفی نیاز است در خصوص دانش مربوط به
صنعت مورد نظر ،آشنایی و تسلط کامل داشته باشند .درواقع
این مدیران با برخورداری از دانش استانداردهای کنترل کیفیت
و قوانین مربوطه ،مهارتهای خوب سازمانی و داشتن رویکرد
روشمند در کار به منظور استفاده مناسب از بهترین روشهای
موجود و مرسوم ملی و بینالمللی برای کنترل کیفی محصوالت
تولیدی ،توانایی اولویتبندی کارها و انجام بهموقع تحقیقات و
فعالیتها مطابق با زمان تعیین شده ،شناسایی و مدیریت بحران
و مشکالت و تصمیمگیری صحیح و بهموقع در این شرایط،
توانایی توجه زیاد به جزئیات (از مهمترین مهارتهای مورد
نیاز مدیران کنترل کیفیت و موجب اجرا شدن کامل و مطلوب
فرایندهای کنترلهای کیفی) با استفاده از تجهیزات و ابزارهای
مدرن آزمایشگاهی ،میتوانند تأثیر بسزا و مستقیمی بر کیفیت
محصوالت تولیدی داشته باشند.
بهزاد در خصوص مشکالت پیرامون گندم برای کارخانههای
آردسازی کشور تصریح کرد :علیرغم انتظارات مصرفکنندگان
برای دریافت آرد مطلوب ،میانگین سطح گندم زیر کشت در
کشور متوسط است .با توجه به پراکندگی کشت گندم و تفاوت
نوع گندم و مشکالت موجود در مهندسی توزیع گندم موجود در
کشور ،کارخانههای آردسازی در اختالط گندم کیفی با مشکالتی
مواجه هستند و عمالً هیچگونه اختیار و امکانی برای تهیه و
تأمین گندم کیفی مورد نیاز ندارند و این مهم صرفاً از طریق بخش
دولتی تأمین میگردد لذا هر گندمی که به کارخانهها تخصیص

یابد ،همان به آرد تبدیل میشود و مشکل عدم کیفیت آن ،ابتدا به
کارخانهها سپس به نانوایی منتقل میگردد .تالش ما بر این است
با درک شرایط کشور و گندمهای موجود با بهرهگیری از اندیشه و
توانمندی همکاران ارزنده ،باتجربه و دلسوز بتوانیم آرد با کیفیت
مناسب در اختیار مشتریان قرار دهیم.
وی افزود :این که میانگین کیفی گندم تولیدی کشور ،شاخصهای
کیفی باالیی ندارد ،بر کسی پوشیده نیست و هشداری جدی در
جهت لزوم اصالح روشها و ارتقای سطح کیفی عملکرد کلیه
حلقههای زنجیره تولید گندم ،آرد و نان است .قبول این موضوع
از َآن جهت حائز اهمیت است که نگاه ما را به حوزه کشاورزی
به عنوان تنها عامل پدیدآورنده این مشکل تصحیح نموده و با
کم کردن نقش آن به بخشی از این نقیصه ،زمینههای دخالت
بیشتر صنایع پایین دستی را در به حداقل رساندن این تأثیرات
فراهم میآورد .واحدهای تولیدی آرد و نان همواره خود را
قربانیان این ضعف ساختاری دانسته و غالباً نقش انفعالی
را در مواجهه با نزول کیفیت محصوالت تولیدیشان به خود
گرفتهاند .تکنولوژی تولید آرد در کارخانهها ،خود امری بسیار
پیچیده است و در راستای آن ،تهیه نان در نانواییها عالوه
بر مواد اولیه ،احتیاج به مهارت نیروی انسانی و شرایط فنی و
بهداشتی واحد نانوایی دارد .نقص در هریک از حلقههای این
زنجیره میتواند در کیفیت محصول نهایی خلل ایجاد نماید.
بهزاد ادامه داد :بنابراین با برنامهریزی حاکمیت و تدوین راهبردهای
مناسب در ارتقاء گندم زیر کشت ،برنامه جامع و کاربردی حمل و
توزیع عادالنه گندم کیفی از سوی مسئولین ذیربط در کنار تالش
کارخانههای آرد در زمینه دانش تولید و استفاده از روشهای بهینه
در تولید آرد مرغوب ،میتوان مشکالت را حل نمود.
مدیرعامل شرکت آرد و سبوس سمنان در خاتمه بیان کرد :برای
اینکه محصوالتی سالم و باکیفیت به دست مصرفکننده برسد،
باید همه مراحل تولید آرد اعم از بهکارگیری روشهای بهینه و
علمی در تولید آرد مرغوب ،طراحی مناسب برای تولید ،سالمت
مواد اولیه و محصوالت تولیدی و غیره مورد کنترل قرار گیرد .این
امور از دغدغههای مسئول فنی است و در صورت هرگونه کوتاهی،
مشکالتی را برای مسئول فنی به وجود میآورد.

www.ghalatnews.ir

No.6

Jan- 2018

اســتان
ســمنان

19

مدیرعامل کارخانه آرد امید حقیقت مطرح کرد:

عملکرد مثبت شرکت غله
استان سمنان
در تأمین گندم کیفی

رئیس هیأت مدیره کارخانه آرد گرمسار:

وقت آن رسیده دولت در نرخ
دستمزد آسیابانی تجدید نظر کند

کارخانه آرد گرمسار در سال  ۱۳۶۹در استان سمنان احداث و راهاندازی
گردید .این کارخانه در حال حاضر از ظرفیت تولید ۲۵۰تن در روز و ظرفیت
ذخیرهسازی  ۳۵هزار تن سیلوی فلزی و انبار مکانیزه برخوردار است.
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کارخانه آرد گرمسار هماکنون مجهز به تکنولوژی مدرن آسیابانی بوده و
آرد آزاد این کارخانه از سراسر کشور متقاضیان بسیاری دارد.
آرد گرمسار در سالهای  ۹۳و  ۹۴به بازارهای جهانی راه یافت اما
متاسفانه موانع و مشکالت برای حضور در این بازار سد راه کارخانه
شد .مجید شجاعی ،رئیس هیأت مدیره کارخانه آرد گرمسار در
توگو با غالت نیوز در این خصوص خاطرنشان کرد :در سالهای
گف 
 ۹۳و  ۹۴به بازار عراق ،افغانستان و تاجیکستان وارد شدیم اما متاسفانه
دستورالعملهای یکشبه و غیرعقالیی و عدم ثبات قوانین و شرایط،
موجب شد مشتریانمان را از دست بدهیم و در نهایت انگیزهمان از ادامه
دادن این راه سلب شد .ضمن اینکه شرایط سخت و پیچیده تامین گندم
از محل عبور موقت ،حضور باثبات در بازار حهانی را برای آسیابانان
ایرانی به چالش کشیده است.
شجاعی در بخش دیگری از اظهاراتش اصلیترین چالش آسیابانان
کشور را کیفی نبودن گندمها دانست و اظهار کرد :اگر محدودیت واردات
گندم خارجی برای آسیابانان کشور برداشته شود ،مشکل کیفی گندم
که در حال حاضر با آن روبهرو هستیم ،رفع خواهد شد .قیمتهایی که
در حال حاضر بورس برای تامین گندم آزاد عرضه میکند ،بسیار باالتر
از قیمتهای جهانی است و طبیعتاً اگر خودمان گندم خارجی وارد کنیم،
کمتر از قیمتهای گندم عرضه شده در بورس برایمان تمام میشود
عالوه بر اینکه کیفیت باالتری هم خواهد داشت.
رئیس هیأت مدیره کارخانه آرد گرمسار افزود :در مجموع شاید میزان
تولید گندم کیفی در کشور به  ۲میلیون تن برسد که مسلما این حجم
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با توجه به نیاز کارخانههای آردسازی کل کشور جوابگو نخواهد بود.
لذا بهترین راه این است که بخشی از گندمهای داخلی به منظور تامین
خوراک دام به سایر کشورها صادر و متقابال به همان نسبت گندم کیفی
خارجی وارد شود.
وی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه دولت صرفا برای حمایت از کشاورز
و رسیدن به خودکفایی ،خرید تضمینی گندم را مالک قرار داده است و
در این چرخه اصال به فاکتور کیفیت توجهی نمیشود ،گفت :اعطای
یارانه به کشاورزان از وظایف اصلی دولت است اما روشی که در حال
حاضر برای خرید گندم پیش گرفته شده ،صرفا منافعش به جیب
دالالن و واسطهگران میرود و تولیدکننده اصلی که همان کشاورز است،
هیچ بهرهای نمیبرد .لذا دولت باید به فکر پرداخت یارانه غیرنقدی به
کشاورزان باشد.
رئیس هیات مدیره کارخانه آرد گرمسار با اشاره به اینکه تا وقتی گندم در
انحصار دولت باشد رانت و فساد ادامه خواهد داشت ،بیان کرد :یا باید
خرید گندم به بخش خصوصی سپرده شده و اعتبار الزم به این منظور
از سوی دولت تامین شود یا اینکه دولت گندم را با نرخ منطقی و البته
با لحاظ نمودن فاکتور کیفیت ،خریداری و در بورس عرضه نماید .در این
صورت شرایط عرضه و تقاضا ایجاد و کارخانهها به گندمهای نقاط
مختلف کشور دسترسی خواهند داشت.
شجاعی در بخش دیگری از اظهاراتش به سایر مشکالت صنعت آرد
اشاره نمود و گفت :چهار سال است که نرخ دستمزد آسیابانی در کشور
ثابت مانده ،آیا منطقی است تولیدگران آرد کشور با این حجم از تورم
باالخص تورمی که از ابتدای سال جاری بر کشور حاکم شده و صنعت
آرد را بسیار تحتالشعاع قرار داده است ،کماکان با همان دستمزد
قدیمی کار کنند؟! تقاضای افزایش دستمزد آسیابانی در کشور حق
تولیدکنندگان آرد است و امیدواریم دولت نظری به آن بیندازد.

با توجه به اینکه کارخانه امید حقیقت ابتدا در محدوده شهری استان
سمنان قرار داشت ،سال ۷۳زمین فعلی برای احداث کارخانه در اختیار
مالکین قرار گرفت و در نهایت کارخانه امید حقیقت فعلی در سال ۷۶
افتتاح شد.
کارخانه مذکور از ظرفیت ذخیرهسازی  ۵۵هزار تن و نیز ظرفیت تولید
 ۵هزار و  500تن برخوردار است اما به گفته مدیرعامل کارخانه ،در حال
حاضر با توجه به مشکالتی که صنعت آرد را احاطه نموده ،این واحد هم
مانند سایر واحدهای تولیدی آرد در سراسر کشور با یک چهارم ظرفیت
واقعی خود فعالیت میکند.
محمدباقر حقیقت ،مدیرعامل کارخانه آرد امید حقیقت سمنان در
گفتوگو با غالت نیوز با اشاره به دغدغهها و چالشهای دامنگیر صنعت
آرد در کشور اظهار کرد :متاسفانه در حال حاضر با شرایط بسیار
سخت مشغول به تولید هستیم و صرفا به این امید سرمایهگذاری
میکنیم که برایمان درآمدزا باشد و کارخانه رو به کسادی و در نهایت
تعطیلی نرود.
وی اظهار کرد :سال ۷۶برای ساخت یک انبار  ۴۰هزار تنی مکانیزه جهت
ذخیرهسازی گندم ۳۲۰ ،میلیون تومان هزینه کردیم اما متاسفانه  ۹سال
است که گندمی به انبار ما نیامده و حتی ریالی هم بابت هزینه انبارداری
اخذ نکردهایم.
به گفته حقیقت ،بالغ بر  ۷۰درصد آرد آزاد کارخانه امید حقیقت برای
واحدهای سنگکی آزادپز تهران ارسال میشود و آرد این کارخانه از سراسر
کشور تقاضا دارد.
حقیقت در ادامه در خصوص وضعیت گندمهای استان سمنان گفت :در
گذشته گندمهای منطقه گرمسار با مشکل عمده سنزدگی مواجه بودند

اما خوشبخاته در حال حاضر بیش از  ۷۰درصد گندمها کیفیت بهتری
نسبت به قبل پیدا کردهاند ضمن اینکه با ورود مدیریت فعلی شرکت غله و
خدمات بازرگانی به استان ،گندمهایی که تحویل کارخانهها داده میشود،
سطح کیفی مناسب و استانداری دارد.
مدیرعامل کارخانه آرد امید حقیقت ،انجام عمل اختالط مناسب ،حضور
مدیریت کارخانه در حین فرایند تولید و کنترل مداوم خط تولید و عملکرد
شرکت غله استان در تامین گندم کیفی را از فاکتورهای مهم و اساسی در
ارتقای کیفیت محصول خروجی کارخانه (آرد) برشمرد.
حقیقت در بخش پایانی اظهاراتش در خصوص راهکارها و پیشنهادهایی
که میتواند به رفع موانع و مشکالت صنعت آرد کمک کند ،تصریح کرد:
خوشبختانه طی پیگیری و تالشهایی که انجمن صنفی صنایع آرد
ایران داشته ،قرار است به زودی  ۹درصد از مطالبات خرید گندم دولتی
کارخانهها را از نیمه دوم سال  ۹۵پرداخت نمایند و امیداوریم که دولت
به پرداخت این هزینه سرعت بخشد تا نقدینگی در اختیار کارخانههای
آرد قرار گیرد ضمن اینکه دولت باید در تامین بدون دغدغه کیسه از سوی
آسیابانان کشور که این روزها به مشکل اصلی صنعت آرد تبدیل شده
است ،تالش کند.
وی با اشاره به اینکه آزادسازی ،کلید اصلی رهایی صنعت آرد از مشکالت
است ،بیان کرد :در حال حاضر که دولت تصدیگری صنعت را بر عهده
دارد ۳۰ ،درصد آرد تبدیل به ضایعات میشود اما قطعا آزادسازی در
وهله اول به نفع دولت خواهد بود و بار سنگین این مسئولیت از دوش
دولت برداشته خواهد شد ضمن اینکه در پی آزادسازی ،رقابت و در نتیجه
کیفیت ایجاد میشود و نیز بخش عمدهای از مشکالت صنعت آرد حل
خواهد شد.
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تمهیدات ویژه
شرکت غله
استان سمنان
در تامین گندم
کیفی
استان سمنان به لحاظ برخورداری از موقعیت
جغرافیایی خاص و قرارگیری در مرکز کشور و
نیز ارتباط جادهای با استانهای مهم کشور از
جمله تهران ،اصفهان ،یزد ،خراسان شمالی،
گلستان و مازندران ،به چهارراه ترانزیت معروف
است .این استان در سالهای گذشته مشکل
عدیدهای در حوزه سنزدگی گندمها داشت که
خوشبختانه امسال با تمهیدات ویژه مدیران
جهاد کشاورزی استان ،حشره سن در فرایند
تولید گندم به خوبی مدیریت و کنترل شد ضمن
اینکه با مدیریت ویژه ،برنامهریزی شده و علمی،
کیفیت گندم استان هم بیش از پیش ارتقاء یافت.
بهترین گندم استان سمنان متعلق به منطقه
کالپوش در شمال شهر میامی است؛ منطقهای
کوهستانی متأثر از آب و هوای خزری که گندمی
کیفی از نوع دیم دارد به گونهای که تقریبا در
سطح کیفی با گلستان برابری میکند .اگرچه
بخش عمده مصرف استان از گندمهای کالپوش
تامین میشود اما باز هم برای ارتقاء کیفیت نیاز
به تامین گندم کیفی از سایر استانها وجود دارد

که به این منظور مدیریت شرکت غله و خدمات
بازرگانی استان با اهتمام ویژه خود در جهت
تأمین گندم کیفی سایر استانها تالش میکند به
طوری که با وجود مشکالتی که اخیرا در حمل و
نقل گندمها در سطح کشور پدید آمده ،مدیریت
شرکت غله استان سمنان وارد عمل شده تا
مشکلی بابت تامین گندم کیفی برای آسیابانان
سمنان ایجاد نشود و نیز با مدیریت هوشمند
این مساله ،سمنان در سال جاری در تامین گندم
کیفی دچار مشکل نشده است.
استان سمنان مجموعا از  ۲۸۰هزار تن
ظرفیت ذخیرهسازی در بخش دولتی و
خصوصی برخوردار است و به عنوان معین
استانهای همجوار و سایر استانهای کشور
در امر ذخیرهسازی و نگهداری گندم فعالیت
میکند .این استان همچنین دارای  ۵کارخانه
آردسازی بوده که با پراکنش نسبتا خوبی
در شهرستانهای استان احداث شدهاند و با
توجه به نقش تجهیزات در کنار مواد اولیه
مرغوب و دانش تولید ،به منظور افزایش کیفیت
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محصول تولیدیشان در سنوات اخیر اقدام به
بهسازی و نوسازی واحدهای خود نمودهاند و
در حال حاضر صنعت آردسازی استان سمنان
از ماشینآالت بهروز و تجهیزات استاندارد
برخوردار است .باتوجه به مازاد ظرفیت تولید آرد
در سراسر کشور ،استان سمنان هم از این قاعده
مستثنی نبوده و کارخانهها با مازاد ظرفیت
مواجه هستند و نیز برای جبران ظرفیتهای
خالی در جهت جذب بخش عمده بازار آزاد
تالش میکنند .با توجه به فضای رقابتی
حاکم بر این بازار ،شرکت غله استان سمنان
با اخذ برنامه حمل و جذب گندمهای کیفی از
سایر استانها از جمله گلستان و اختالط آن با
گندمهای موجود در استان ،جهت ارتقاء و حفظ
کیفیت آرد تولیدی از هیچ تالشی دریغ ننموده تا
کارخانههای آردسازی بتوانند در بخش آزاد نیز
توان رقابت با واحدهای آردسازی را در سراسر
کشور داشته باشند.

