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اقتصـادی  امـور  هماهنگـی  دفتـر  مدیـرکل 
کـرد: مطـرح  سـمنان  اسـتانداری 

تشـکیل کمیتـه بهبـود کیفیت 
افزایـش  هـدف  بـا  نـان 
ضایعـات  کاهـش  و  کیفیـت 

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 سال های 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 شرقی ترین شهرهای استان هستند، موضوع سن زدگی 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.

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

می شـود. شـاهرود 
هـزار   86 خریـد  بـه  اشـاره  بـا  منوچهـری 
میـزان  ایـن  گفـت:  در سـال 97  گنـدم  تـن 
خریـد تقریباً معادل مصرف سـاالنه اسـتان 
سـمنان اسـت. امـا به لحـاظ کیفی بـا توجه 
بـه شـرایط آب و هوایـی در سـطح اسـتان 
غـرب  سـمت  بـه  شـرق  سـمت  از  هرچـه 
کمتـر  گندم هـا  کیفیـت  می کنیـم،  حرکـت 

می شـود. 

w w w. g h a l a t n e w s . i r

مدیریـت  هاشـمی  حسـینی   سـیدمحمدرضا 
شـاهرود سرچشـمه  آرد  تولیـدی  شـرکت 

بـا  را  آرد  تریـن  تخصصـی 
شـاهرود  سرچشـمه  کارخانـه 

کنیـد تجربـه 

رئیـس هیـأت مدیـره کارخانه آرد گرمسـار:
وقـت آن رسـیده دولـت در 
نرخ دستمزد آسـیابانی تجدید 

نظـر کند
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غالم عسـگر بهزاد، مدیرعامل شـرکت آرد 
و سـبوس سمنان

تاکید بر اصل مشتری مداری 
و خدمات پس از فروش، 

سرلوحه کار شرکت آرد و 
 سبوس 

مدیرعامـل کارخانـه آرد امیـد حقیقت مطرح 
کرد:

عملکرد مثبت شرکت غله 
استان سمنان 

در تأمین گندم کیفی



تحصیلـی بـه اقدامـات صـورت گرفتـه از سـوی شـرکت غلـه اسـتان در 
راسـتای اصـاح الگـوی تولیـد و مصرف نـان سـالم و نان های سـبوس دار 
اشـاره نمـود و در این بـاره توضیـح داد: تهیـه مطالـب مربـوط بـه مزایـای 
نان های سـبوس دار و معایب اسـتفاده از نان های سـفید در قالب بروشـور و 
بنـر و نصب آن در اماکن عمومی و آموزشـی، طـرح موضوع در کارگروه های 
آرد و نـان اسـتان مبنـی بر تصمیم گیـری جهت تعیین و رعایـت نوع درصد 
سـبوس گیری آرد متناسـب با نوع پخت نانوایان بر اسـاس مجوز یا پروانه 
کسـب صادره، هماهنگی با تعـدادی از کارخانه های آرد مبنـی بر تولید آرد 
کامـل جهـت عرضه بـه واحدهای سـنگک پز، برگزاری جلسـات آموزشـی 
بـا اتحادیه هـای 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 حرفـه ای 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 حرفـه ای اسـتان در محـل نانوایی هـا 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 نان های سـالم باالخص نان های 

سـبوس دار است.

معاون اداره کل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان سمنان در گفت وگو با 
غات نیوز گفت: استان سمنان به لحاظ برخورداری از موقعیت جغرافیایی 
و واقع بودن در مرکز کشور و نیز ارتباط جاده ای با استان های مهم کشور از 
جمله تهران، اصفهان، یزد، خراسان شمالی، گلستان و مازندران و معروف 
بودن به چهارراه ترانزیت با خط طولی حدود 650 کیلومتر )از غرب به شرق 
استان(، دارای 6 واحد کارخانه آردسازی است که با پراکنش نسبتاً خوبی در 

شهرستان های استان احداث گردیده اند.
و  ماشین آالت  به  توجه  با  استان  آردسازی  کارخانه های  داد:  ادامه  وی 
تجهیزات نصب شده در بخش بوجاری گندم و تولید آرد و بازسازی های 
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 نموده اند که 
یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار جهت رقابت در کنار برخورداری از مواد اولیه 
مرغوب، دانش و مدیریت در تولید و برخورداری از ماشین آالت و تجهیزات 

استاندارد و به روز خواهد بود.
تحصیلی در ادامه به مجموع ظرفیت های ذخیره سازی استان سمنان در 
بخش دولتی و خصوصی اشاره نمود و گفت: استان سمنان به عنوان معین 
استان های همجوار و سایر استان های کشور در امر ذخیره سازی و نگهداری 

گندم نیز فعالیت می کند.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص نحوه تخصیص گندم به 
کارخانه های آرد استان تصریح کرد: معیار و مبنای تخصیص گندم یارانه ای 

به استان از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران بر اساس آخرین سرشماری 
آمار و نفوس مسکن در سال 95 با جمعیت حدود 702 هزار نفر، بر مبنای 
سرانه جمعیتی و با لحاظ 20 درصد 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 کارگروه های 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 می گردد. 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 می نمایند و نیز 
میزان فروش آرد از طریق سامانه مذکور به تفکیک کارخانه های آرد احصاء و 
نسبت به تأمین و تخصیص گندم معادل آرد فروش رفته محاسبه و با قیمت 

6650 ریال در اختیار کارخانه های آردسازی قرار می گیرد.
تحصیلی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر حدود 15 درصد از فعالیت 
و ظرفیت عملی کارخانه های 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 راه اندازی رسمی و قطعی آن 
از ابتدای دی ماه سال جاری و نیز با توجه به ماهیت سامانه مذکور مبنی 
و  و شناسایی مصرف کننده  آرد  فروش  و  عملیات خرید  بر شفاف سازی 
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 کارخانه های 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 نموده اند.
بخش  در  سمنان  استان  کارخانه های  فعالیت  وضعیت  خصوص  در  وی 
اول  مرحله  آزاد،  بخش  در  آرد  فروش  افزایش  خصوص  در  گفت:  آزاد 
مستلزم بازاریابی و شناسایی مصرف کننده واقعی از سوی مدیران فروش 
کارخانه های 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 
از  کیفی  گندم های  برنامه حمل و جذب  اخذ  با  استان  راستا شرکت غله 
سایر استان ها از جمله استان گلستان و اختاط آن با گندم های موجود در 
استان، جهت ارتقاء و حفظ کیفیت آرد تولیدی گامی مهم برداشته است تا 

کارخانه های استان در بخش آزاد توان رقابت داشته باشند.

معاون اداره کل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان سمنان:  

در  را  گام هایـی  اسـتان  غلـه  شـرکت 
راسـتای اصـاح الگوی تولیـد و مصرف 
 نان های سالم و سبوس دار برداشته است
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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 اختاط و ارتقاء کیفیـت آرد و نان 

در سـطح اسـتان مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد.
وی ادامـه داد: گنـدم اسـتان سـمنان تقریبـاً معـادل مصـرف اسـتان 
اسـت امـا بـه لحـاظ تقویـت آرد و پایداری کیفیـت نان الزم اسـت که 
بـا گندم هـای کیفـی اختـاط شـود. بـا پیگیری هایـی کـه بـا شـرکت 
بازرگانـی دولتـی انجام داده ایم، تاش کرده ایم این مسـاله در اسـتان 
سـمنان عملیاتـی شـود که در سـال جاری تـا کنون برنامـه حمل 30 
از اسـتان گلسـتان اخـذ کرده ایـم. خوشـبختانه  را  تـن گنـدم  هـزار 
مشـکات 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 تاش 
می شـود پرداخـت کرایـه حمـل در سـریع ترین 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 6 درصد 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 گندم های 

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 ظرفیت هـای 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. 
کارخانه هـای اسـتان سـمنان بـه منظـور تکمیـل ظرفیـت خالی شـان 
درصـدد بازاریابـی در حـوزه مصـارف صنـف و صنعت هسـتند. البته 
یکی از کارخانه های اسـتان هم سـال گذشـته در حوزه صـادرات ورود 
کـرد امـا بـا توجه بـه چالش هـای این بـازار اعـم از مقـررات گمرکی و 
مشـکات پیرامـون تأمیـن گندم، متأسـفانه این مسـأله متوقف شـد. 

ضمـن اینکـه کارخانه هـای اسـتان در بخـش آزاد مشـتریان خـارج از 
اسـتانی هـم دارند باالخـص در حوزه نان سـنگک که بخـش عمده ای 
از آرد کارخانه هـای سـمنان بـرای واحدهای تولید نان سـنگک تهران 

ارسـال می شـود.
منوچهـری در ادامـه بـا بیـان اینکـه مجموعـاً کیفیـت نـان اسـتان 
سـمنان قابـل قبول اسـت، اظهـار کرد: در حـال حاضر عمـده نان های 
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 نانوایی های 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 سـنگکی های مـا خوشـبختانه بـه حـدود 15 واحـد رسـیده 

است.
وی ادامـه داد: کیفیـت نـان، متغیرهـای متعددی دارد؛ نخسـت گندم 
کیفـی، مرحلـه دوم کارخانه ای 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 مهم ترین 
نقـش را در ارتقـاء کیفیـت دارد. امـا بـا توجـه بـه ثابت بودن 4 سـاله 
نـرخ نـان، متصدیـان نانوایـی افزایـش دسـتمزد کارگـری را متقبـل 
بـا هزینـه  را  نمی شـوند. همیـن مسـأله موجـب گردیـده کارگرانـی 
کمتـر جـذب نمـوده و کارگـران ماهـر تـاش کننـد از این حرفـه خارج 
شـوند. عـاوه بـر ایـن، کارگـران بـه دلیـل عـدم تأمیـن درآمـد مکفـی 
نیـروی جدیـد  و  تـرک  را  کار  محـل  کوتاه مـدت  زمانـی  فواصـل  در 
جایگزیـن می شـود. متأسـفانه بی توجهـی بـه ایـن مسـأله موجـب 
شـده علی رغـم اینکـه آرد بـا کیفیـت خوبـی در اختیـار داریـم، نان در 

کل کشـور کیفیـت مناسـبی نداشـته باشـد.
منوچهـری اظهـار کـرد: نانوایـی حرفـه ای اسـت کـه نیـاز بـه تجربه 
و تخصـص دارد امـا ورود نیـروی کار کم تجربـه ایـن حرفـه باعـث 
گردیـده مـا هزینـه ای را متحمـل شـویم و آن هزینه متأسـفانه بهای 
سـامتی اسـت. با توجـه به اینکـه نان در سـبد خانوار نقـش پررنگی 
دارد، از ارزش و جایـگاه واالیـی در سـامت مصرف کننـده 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 تصمیم گیری هـا از آن غافـل می شـویم.



مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان در گفت وگو 
با غات 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 شهرستان ها متشکل از دستگاه های ذی ربط )سازمان صمت، 
اداره  و  حرفه ای  و  فنی  غله،  شرکت  نانوایان،  اتحادیه  فرمانداری، 
بهداشت(، بازرسی و نظارت مستمر بر کیفیت آرد و نان و جمع بندی 
نتایج بازرسی هفتگی کمیته در قالب فرم مشخص و اعام ایرادات به 
متصدی نانوایی جهت برطرف نمودن آنها، تصویب ضوابط خاص 
مبنی بر اخذ مدرک مهارت فنی و حرفه ای و گذران کاس های 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 97 این 
موضوع در دستور کار جلسات ستاد تنظیم بازار استان نیز قرار گرفته 
و در نهایت با توجه به دستورالعمل های اباغی، 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.
سامتی افزود: با توجه به اقدامات فوق، ضایعات و دورریز نان در استان 
به میزان قابل ماحظه ای کاهش یافته و فرهنگ نان باکیفیت، خواسته 
عامه مردم و نانوایان استان است. گفتنی است در سال 95 کمیته ای 
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 می گردید. همچنین رقابتی کردن بازار و حرکت به سوی ایجاد 

واحدهای آزادپز در این خصوص نیز مؤثر بوده است.

ضمن اینکه آموزش شاطرها به تفکیک نوع فعالیت و ارائه شیوه های 
نان متشکل  کیفیت  ویژه  بازرسان  نظارت  نان،  و جدید پخت  علمی 
و  فنی  و سازمان  بهداشت  اداره  تجارت،  و  معدن  از سازمان صنعت، 
حرفه ای 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 کارخانه ها در کیفیت نان و خواص موجود در آن 
با توجه به استانداردهای موجود و اباغی به واحدهای تولیدی آرد 
از طریق کارگروه استان، واحدهای آردسازی سطح استان باید درصد 
نان  درصد،  لواش 15  درصد،  سنگک 10  آرد  برای  را  سبوس گیری 

بربری و تافتون 18 درصد رعایت نمایند.
سامتی ادامه داد: با توجه به اینکه اضافه نمودن سبوس به آرد در 
هنگام پخت نان به دلیل مقاومت کم تر سبوس نسبت به آرد در مقابل 
حرارت، موجب افت کیفیت و عدم پخت کامل نان می شود، بر اساس 
صورت  به  سبوس  کردن  اضافه  نان،  و  آرد  گندم،  کارگروه  مصوبات 
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 می کند، بحث نوع مواد افزودنی و کیفیت پخت است که در 
صورتی که خاف مصوبات کارگروه در واحد نانوایی مشاهده شود، به 
صورت پرونده صنفی به اداره تعزیرات حکومتی داده می شود 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 نانوایی های استان، از این نظر وضعیت استان 
به  الزم  آموزش  خصوص  این  در  البته  که  می شود  ارزیابی  مطلوب 

نانوایان داده شده و اطاع رسانی عمومی هم صورت گرفته است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
سمنان مطرح کرد:

کیفیت  بهبود  کمیته  تشکیل 
افزایش  هدف  با  نان 
ضایعات  کاهش  و   کیفیت 

سامتی بیان کرد: از آنجا که برنامه های کارگروه گندم، آرد و نان استان ها همراه با سیاست های 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 شهرستان ها، گواه این مطلب 
است. لذا کمیته بهبود کیفیت نان به مقوله کیفیت نان به عنوان موضوع اصلی می پردازد و هدف اصلی آن، کاهش سرانه مصرف آرد و نان و 

همچنین کاهش ضایعات و دورریز نان است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
استان سمنان:

میـزان خریـد نسـبت به سـال 
افزایـش  درصـد   17 گذشـته 
خریـد  روش  اسـت/  داشـته 
تضمینـی، ضمانتـی صحیح در 
پشـتیبانی از کشـاورزان اسـت

مهندس رضایی خاطرنشان کرد: در فصل خرید 97، 85 هزار و 927 
تن گندم از کشاورزان سمنان خریداری شده که این میزان خرید نسبت 
به سال گذشته با 17 درصد افزایش روبه رو بوده است. ضمن اینکه 
در میزان گلوتن و ایندکس گندم های تولیدی، نسبت به سال گذشته 
ارقام  از  افزایش کیفی ایجاد شده و رقم سیوند که  حدوداً 30 واحد 
باکیفیت محسوب می شود، به برنامه  بذری استان اضافه گردیده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان 
در گفت وگو با غات نیوز ضمن اشاره به مطلب فوق با بیان اینکه با 
و پیشگام در چرخه  ارقام سیوند، سیروان  ارقام کیفی همانند  تولید 
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، 
به صفر رسیده است، گفت: جهاد  درصد سن زدگی در استان تقریباً 
کشاورزی استان سمنان به منظور تقویت تولید کیفی گندم در سطح 
استان، تدوین برنامه  بذری جهت تولید چهارهزار تن بذر گندم در ارقام 
کیفی، برنامه ریزی در خصوص پایش و اطاع رسانی و مباره به موقع با 
آفات خصوصاً سن گندم و آموزش در خصوص تغذیه مناسب گیاهی و 

رعایت اصول به زراعی 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 
مزارع  احداث  کرد:  بیان  است،  داده  قرار  کار  دستور  در  اقداماتی  چه 
 PDT مزارع انتخاب مشارکتی میزان بذر ،PVS انتخاب مشارکتی ارقام
تابعه  شهرستان های  در  غذایی  عناصر  کاربرد  مشارکتی  انتخاب  و 
جهت آموزش چهره به چهره در مزارع و همچنین برگزاری کاس های 
آموزشی با همکاری بنیاد توانمندسازی گندم کاران استان و کشاورزان 
جمله  از  بهره برداران،  برای  آموزشی  کاس های  اجرای  و  پیشرو 
اقداماتی است که جهاد کشاورزی استان به منظور آموزش کشاورزان 

در پیش گرفته است.
تولید،  هزینه  افزایش  به  توجه  با  گفت:  خاتمه  در  رضایی  مهندس 
افزایش نرخ خرید تضمینی اجتناب ناپذیر است. روش خرید تضمینی، 
ضمانتی بسیار مناسب و صحیح در راستای حمایت و پشتیبانی از 
کشاورزان تولیدکننده بوده و می تواند دست واسطه ها و دالالن را در 
این زمینه کوتاه نماید. ضمن اینکه میزان افزایش قیمت گندم باید به 

اندازه ای باشد که هزینه های اولیه تولید، افزایش نیابد.
با  گفتنی است در فصل خرید امسال برای کلیه مراکز خرید استان 
ناظر  کارشناس  نفر  یک  و  ذی حساب  عنوان  به  نفر  یک  نو  ابتکاری 
معرفی شده و تمامی مراحل خرید را تحت نظارت کامل و کافی قرار 

داده اند.

نشریه الکترونیکی گندم، آرد و نان  شماره 6  دی ماه 1397 
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مهدی یحیی در ادامه با بیان اینکه طبق نظرسنجی های به عمل آمده، 
رضایت نسبی مردم از کیفیت نان در سطح استان 87 درصد 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 48-47 درجه می رسد، با افت کیفیت نان مواجه می شویم 
که البته کارشناسان هم این مسأله را تأیید می کنند و در فصل پاییز و 
نیمه دوم سال با افزایش کیفیت روبه رو می گردیم اما در مجموع برابر 
دستورالعمل های صادر شده در حوزه فاکتور کیفیت، طبق نظرسنجی ها 

حدوداً 87 درصد رضایت نسبی در حوزه آرد و نان استان وجود دارد.

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

رضایـت  نظرسـنجی ها،  طبـق 
مـردم از کیفیـت نـان در سـطح 

اسـت درصـد   87 اسـتان 

معـاون نظـارت و بازرسـی سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان 
سـمنان در گفت وگـو بـا غات نیوز خاطرنشـان کـرد: در حـال حاضر 
اسـتان سـمنان از بالغ بر 700 واحد نانوایی آزادپز و دولتی  برخوردار 
اسـت. بـا توجـه بـه بخشـنامه ای کـه از سـوی وزیـر صنعـت، معدن 
و تجـارت در مردادمـاه امسـال صـادر شـد در حـال حاضـر سـامانه 
صـدور پروانـه کسـب نانوایـی بسـته شـده امـا پرونده هایـی کـه از 
قبـل مردادمـاه جهت اخذ پروانه کسـب اقـدام نموده بودنـد، در حال 

صـدور مجوز هسـتند.
اسـتان  از واحدهـای خبـازی  بازرسـی ها  بـه نحـوه  اشـاره  بـا  وی 
سـمنان بیـان کـرد: طـی آخرین آمـاری کـه از هفت ماهه سـال جاری 
از مجمـوع اسـتان سـمنان بـه دسـت آمـده، 6 هـزار و 275 واحـد 
خبـازی مـورد بازرسـی قـرار گرفتـه کـه در ایـن راسـتا، 295 پرونده 
تخلفاتـی بـه ارزش ریالـی بالـغ بـر 528 میلیون ریال به ثبت رسـیده 

است.
عمدتاً سـه عنوان تخلفاتی در واحدهای نانوایی مشـاهده می شـوند 
کـه بـه ترتیب کم فروشـی در صـدر تخلفـات قـرار دارد، دوم تعطیلی 
خودسـرانه یـا عـدم رعایت مـاده 17 قانون 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 یارانـه ای کـه در اختیـار 
واحدهـای صنفـی قـرار می دهیـم بایـد در همـان واحد صنفـی مورد 
اسـتفاده قـرار بگیرد که متأسـفانه بعضاً از سـوی برخـی متصدیان 

واحدهـای نانوایـی بـه دیگر صنوف سـرازیر می شـود.
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 می گیرنـد، واحدهـای نانوایی 
هسـتند. در هـر شهرسـتان تابعـه، مـا از دو بـازرس بـه عنـوان بازرس 
آموزش دیـده و کارشـناس ویـژه حـوزه آرد و نـان برخورداریـم کـه در 
مقاطـع صبـح، ظهر و عصـر، واحدهـای نانوایی را مورد بررسـی قرار 

می دهنـد.
آمـوزش  و  نانوایـی  واحدهـای  کامـل  رصـد  و  مـداوم  بازرسـی های 
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 راه انـدازی گردیـده، در بحـث نظـارت بسـیار کمک حـال ما 
بـوده و بـه واسـطه ایـن سـامانه، چرخـه خریـد گنـدم 900 تومانی 
تـا اسـتحصال آرد و فـروش آن بـه واحدهـا کامـًا تحـت کنتـرل قرار 

می گیـرد.

یحیـی در بخـش دیگـر اظهاراتـش بـه اقداماتـی کـه در جهـت ارتقـاء 
کیفیـت و افزایش سـبوس گیری نان از سـوی سـازمان صنعـت، معدن و 
تجـارت اسـتان سـمنان صورت گرفته اسـت، اشـاره نمود و گفـت: ما در 
ایـن راسـتا کمیتـه ای را تحـت عنوان کمیتـه بهبود کیفیت نان تشـکیل 
داده ایـم. کلیه دسـتگاه های ذی ربط حوزه آرد و نـان، صاحب نظران این 

حـوزه و اعضـای کارگـروه آرد و نـان اسـتان عضو این کمیته هسـتند.
مـا حداقـل هفتـه ای 8 بـار بـا اعضـای ایـن کمیتـه صرفـاً بـه منظـور 
بررسـی کیفیـت نـان بـه سـطح واحدهـای نانوایـی مراجعـه می کنیـم. 
در هـر شهرسـتان ایـن کمیتـه بـه شـکل منفـک تشـکیل شـده ضمـن 
اینکـه یک کارشـناس از سـازمان فنـی و حرفه ای هم به منظـور آموزش 
نانوایـان در ایـن کمیتـه حضـور خواهـد داشـت. همـه اعضـای کمیته 
دارای تحصیـات مربوطـه و کارشـناس متخصـص و صاحب نظـر 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 حرفـه ای اسـت. متقاضیان اخذ 
پروانـه کسـب بایـد تحت نظر یک کارشـناس فنـی و حرفـه ای در حوزه 
مـواد غذایـی صرفـاً آرد و نـان، به صورت عملـی آموزش ببیننـد. به این 
منظـور در سـازمان فنـی و حرفـه ای مراکـز اسـتان ها تمـام تجهیزات و 
تأسیسـات پخت نان نصب شـده و نانوایـان عاوه 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 سـبوس دار 
در اسـتان سـمنان گفـت: زمانی کـه کارگـروه آرد و نان اسـتان به منظور 
بررسـی قیمـت و وزن نان تشـکیل جلسـه می دهد، یکـی از بندهایی که 
در ایـن جلسـه تصویـب می شـود، اسـتفاده از نـوع آرد اسـت. در حـال 
حاضر برای تولید نان سـنگک اسـتفاده از آرد 10 درصد سـبوس گیری 
شـده، نـان لـواش آرد 15 درصـد و نان هـای تافتـون و بربـری آرد 18 
درصـد سـبوس گیری 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 نمونه گیری و برای بررسـی درصد خاکسـتر به آزمایشـگاه 
شـرکت غلـه می دهنـد 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 نظریه هـای خوبـی دارد کـه در کارگـروه آرد و نـان اسـتان در 
این بـاره بـه نتیجه مشـخصی رسـیده ایم و اقداماتـی نیز در این راسـتا 
تدویـن گردیده اسـت. حتـی بنرهایی را هـم در خصوص فواید سـبوس 
در سـطح واحدهـای نانوایـی سـنگک نصـب کرده ایـم امـا متأسـفانه 
هنـوز نتیجـه صـد درصـدی از اشـاعه فرهنگ مصـرف نان سـبوس دار 
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 می شـوند. 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 مصرف کننـده آرد 10 درصـد سـبوس گیری 
شـده انجـام دادیـم، واکنش هـای مـردم از نزدیـک نسـبت بـه رنـگ نان 

قابـل مشـاهده بود.
البته فرهنگ سـازی از طریق رسـانه صدا و سـیما را در دسـتور کار قرار 
داده ایـم امـا بـا توجـه بـه اینکـه هزینه بـر اسـت، در صورتـی کـه بحث 
مالـی آن حـل شـود، از ایـن طریق به منظـور تبلیغ و فرهنگ سـازی نان 

سـبوس دار 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 فرهنگ سـازی فقط از سـوی یک دسـتگاه قابـل حل نخواهد 
بـود و همـه ارگان هـای ذی ربـط به این منظـور باید به صـورت متحد با 
یکدیگر وارد عمل شـوند و فرهنگ مصرف نان سـبوس دار 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 می شـود 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 می گیـرد، 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 اتحادیه نانوایان سمنان:

صنعت نان نیاز به تدوین برنامه ای جامع و کارشناسی شده و یک 
متولی ثابت و آگاه دارد

رجبعلی جعفریان گفت: برای بهبود اوضاع صنعت نان در کشور، صدور 
بخشنامه های متعدد جوابگو نخواهد بود. بخشنامه  و دستورالعمل ها 
شده،  کارشناسی  و  جامع  ثابت،  سیستم  یک  شوند،  گذاشته  کنار  باید 
تدوین گردیده و یک متولی ثابت و آگاه، اداره صنعت نان را بر عهده بگیرد 
اگر  از تجارب اتحادیه ها در تصمیم گیری ها کمک گرفته شود. قطعاً  و 
تجربه و عمل در کنار یکدیگر قرار گیرند، مشکات صنعت نان به مرور 

حل خواهد شد.

به  اشاره  با  نیوز  غات  با  گفت وگو  در  سمنان  نانوایان  اتحادیه  رئیس 
فعالیت 175 واحد نانوایی دولتی و آزادپز در شهرستان سمنان و مازاد 
اظهار  استان  آرد  کیفیت  خصوص  در  نانوایی،  واحدهای  درصدی   25
که  می شود  تأمین  کارخانه  سه  از  سمنان  شهرستان  نانوایان  آرد  کرد: 
کامل  رضایت  و  بوده  برخوردار  مطلوب  بسیار  کیفیت  از  خوشبختانه 

نانوایان ما را جلب نموده اند.
جعفریان درباره وضعیت نان سبوس دار در استان سمنان گفت: متأسفانه 
اتحادیه  اینکه  با  دارد؛  گرایش  نان سفید  به  استان سمنان  ذائقه مردم 
تبلیغات و فرهنگ سازی هایی را با نصب بنر در واحدهای نانوایی انجام 
نان  نبوده و اشاعه فرهنگ مصرف  به تنهایی کافی  اقدام  این  اما  داده 

سبوس دار نیاز به همت همگانی و متحد مسئولین ذی ربط دارد.
وی ادامه داد: مصرف کنندگان باید توجیه شوند که رنگ سفید نان نشانه 
کیفیت باالی آن نیست لذا متولیان ذی ربط وزارت بهداشت و سازمان غذا 
و دارو باید وارد عمل شده و از طریق رسانه های فراگیر و پرمخاطب صدا 
و سیما نسبت به آگاه سازی مردم در راستای افزایش فرهنگ مصرف نان 

سبوس دار گام بردارند.
دغدغه های  و  مشکات  خصوص  در  سمنان  نانوایان  اتحادیه  رئیس 
نانوایان سمنان اظهار کرد: 10 درصد افزایشی که برای نرخ نان اعمال 
نانوایان حاصل نکرده و متأسفانه  شده، تغییری در وضعیت معیشتی 
درآمدها بسیار پایین تر از هزینه هایی است که یک نانوا برای اداره یک 
واحد نانوایی متحمل می شود. اگرچه نانوایان هم خواستار افزایش نرخ 
نیستند و راه های دیگری هم به جز افزایش نرخ نان هست که دولت بتواند 
هزینه های نانوایان را جبران کند. اما اصلی ترین 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 
به یک  تبدیل  نانوایی  نامناسب در واحدهای  اولیه  نیز مواد  و  غیرفنی 

مسأله عادی می شود.
جعفریان در ادامه اظهاراتش به وضعیت آموزش نانوایان سمنان اشاره 
و  فنی  سازمان  میان  که  خوبی  تعامل  با  خوشبختانه  گفت:  و  نمود 
حرفه ای و اتحادیه نانوایان سمنان وجود دارد، آموزش عملی به نانوایان 
در محل نانوایی ها به طور مستمر انجام می شود. 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، نمی توان انتظار تولید نان 
باکیفیت را داشت. در مجموع، خوشبختانه اکنون شکایتی بابت کیفیت 
نان در سمنان وجود ندارد و با توجه به آموزش های مستمر و بازرسی های 
مداوم از واحدهای نانوایی، در حال حاضر سطح کیفیت نان استان در حد 

مطلوب است.

رئیس اداره ذخیره سازی غله شهرستان شاهرود:

دولت رسیدگی به نرخ نان را به اوضاع 
و احوال سیاسی جامعه ربط می دهد 

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 کرده اند و به اوضاع 
و احوال سیاسی جامعه ربط می دهند. 
واحد  یک  اداره  سربار  هزینه های  تمام 
تورم  نرخ  تناسب  به  ساالنه  نانوایی 
افزایش می یابد اما دولت نرخ نان را به 
ثابت نگه داشته  دلیل مسائل سیاسی 
به صاح نیست و  این مسأله اصاً  که 
باید نانوایان را به نحوی مورد حمایت 
خود قرار دهد. دولت باید به این مسأله 
لحاظ  به  نانوایان  اگر  که  کند  توجه 
درآمدی در وضعیت خوبی قرار نگیرند، 
کشور  سطح  در  نان  کیفیت  از  مسلماً 

بسیار کاسته خواهد شد.

شهرستان  غله  ذخیره سازی  اداره  رئیس 
بیان کرد:  نیوز  با غات  شاهرود در گفت وگو 
ما امسال در منطقه شاهرود 9 هزار و 400 
کرده ایم.  خریداری  کشاورزان  از  گندم  تن 
گندم های خریداری شده از ارقام و واریته های 
به  توجه  با  مجموع  در  هستند.  مختلفی 
مرکز  به  را  شده  خریداری  نمونه های  اینکه 
نمودیم،  ارسال  کشور  غات  پژوهشکده 
و  برخوردارند  مطلوبی  کیفیت  از  گندم ها 
از  گذشته  سال های  به  نسبت  خوشبختانه 

لحاظ کیفیت در وضعیت بهتری قرار داریم.
معصومی افزود: گندم شهرستان شاهرود از 
منطقه میامی خریداری می شود که معموالً 
با استان  این منطقه  سطح کیفی گندم های 
اینکه  دلیل  به  اما  می کند  برابری  گلستان 
یکنواخت  گندم ها  کیفی  وضعیت  عمدتاً 
با  اختاط  عمل  الزاماً  که  است  نیاز  نیست، 

گندم استان گلستان صورت گیرد.
از استان  با برنامه حملی که  در حال حاضر 
کیفیت  با  آردی  داریم،  اختیار  در  گلستان 
داده  خبازی  واحدهای  تحویل  مناسب 

می شود.
از  اینکه شهرستان شاهرود  به  اشاره  با  وی 
20 هزار تن ظرفیت ذخیره سازی در بخش 
تن  هزار   30 بر  بالغ  و  ملکی  مکانیزه  انبار 
خصوصی  بخش  در  ذخیره سازی  ظرفیت 
برخوردار است، گفت: شهرستان شاهرود تنها 
یک کارخانه آرد دارد، این کارخانه از باالترین 
برخوردار  تکنولوژی  سطح  پیشرفته ترین  و 
کیفی  گندم  به  توجه  با  اینکه  ضمن  است 
باکیفیتی هم تولید  که تحویل می گیرد، آرد 
می کند و به همین دلیل، نان تولیدی شاهرود 

هم از مرغوبیت باالیی برخوردار است.
شهرستان  غله  ذخیره سازی  اداره  رئیس 

حاضر  حال  در  کرد:  بیان  ادامه  در  شاهرود 
در  شاهرود  نانوایان  دغدغه  عمده ترین 
با توجه به مصوبه ای  نان است.  نرخ  حوزه 
درصدی   10 سقف  تا  افزایش  بر  مبنی  که 
در  قطعاً  مقدار  این  شده،  صادر  نان  نرخ 
اصاً  نانوایی  واحد  یک  هزینه های  مقابل 
برخی  ترتیب  بدین  و  بود  نخواهد  پاسخگو 
هزینه هایشان  جبران  منظور  به  نانوایان  از 
به سمت توزیع آرد خارج از شبکه، استفاده 
و  قیمت  ارزان  غیرمجاز  افزودنی های  از 
نانشان  کیفیت  از  اینکه  یا  و  می روند  غیره 
حاضر  حال  در  شاهرود  نانوایان  می کاهند. 
نان،  نرخ  ثابت بودن چهار ساله  به  با توجه 
اظهار  بسیار  درصدی   10 افزایش  این  از 
این  و مسلماً  گله مندی می کنند  و  ناراحتی 
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 
بهداشتی در تهیه نان، به هیچ  وجه مورد 

تأیید نیست

مهندس عباس دارایی در خصوص استفاده از 
سبوس فله ای و غیرمجاز در فرایند پخت نان 
در واحدهای نانوایی سمنان بیان کرد: ماک 
عمل در نانوایی ها، مصرف آرد متناسب با نوع 
نان های 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.

محیط  بهداشت  مهندسی  واحد  مسئول 
نیوز  غات  با  گفت وگو  در  سمنان  شهرستان 
ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازرسان بهداشت 
محیط به صورت مستمر در ساعت های 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 می دهند و در صورت مشاهده 

ضمن  می گردد  رفتار  مقررات  طبق  تخلفات، 
به  بازدیدها، آموزش های چهره  این  اینکه در 
نیز  نانوایی ها  کارگران  و  متصدیان  به  چهره 

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 نانوایی ها، 
کنترل این موضوع اسـت. بازرسـان بهداشـت 
محیـط به صـورت برنامه ریزی شـده و مرتب 
زمـان  از  اطاعـی  متصـدی  اینکـه  )بـدون 
حضور بازرسـان داشـته باشـد(، بـرای تعیین 
میـزان نمـک و تشـخیص اسـتفاده و یـا عدم 
اسـتفاده از جـوش شـیرین در نـان نسـبت به 
نمونه بـرداری از نـان و ارسـال بـه آزمایشـگاه 
نمـک  وجـود  صـورت  در  می نماینـد.  اقـدام 
بیـش از حـد مجـاز و یـا PH کمتر و یا بیشـتر 

از محـدوده کـه می تواند نشـانگر اسـتفاده از 
جـوش شـیرین در نـان باشـد، بافاصله طبق 
صـورت  الزم  برخـورد  متخلـف  بـا  مقـررات 

می گیـرد.
دارایـی در خصـوص رونـد قانونـی برخـورد 
بهداشـتی  از مقـررات  نانوایـان متخلـف  بـا 
گفـت: در برخـی مـوارد تخلـف، نقـص بایـد 
بافاصلـه رفـع شـود )مثـًا اگـر کارگـری بـا 
دسـت زخمـی، بریـده، دارای جـوش چرکین 
و غیـره در نانوایـی در حـال تهیـه نان باشـد، 
بافاصلـه بایـد از ادامه فعالیتـش جلوگیری 
مهلت هـای  ابتـدا  مـوارد  برخـی  در  شـود(. 
داده  موجـود  نواقـص  رفـع  بـرای  قانونـی 
نواقـص  رفـع  عـدم  صـورت  در  و  می شـود 
بـرای  مهلـت،  پایـان  از  پـس  بهداشـتی 
تعطیلـی واحد اقـدام خواهد شـد و در برخی 
مـوارد هم پرونـده متخلف به مراجـع غذایی 

می گـردد. ارجـاع 

عکس

مدیرکل استاندارد استان سمنان:

واحدهای تولیدی آرد استان از استاندارد کامل 
برخوردارند 

آرد گنـدم مشـمول  انـواع  بیـان کـرد:  مهنـدس عبـاس رسـمتی 
مقـررات اسـتاندارد اجبـاری بـوده و بـر اسـاس اسـتاندارد ملـی 
ایـران شـماره 103، آردهـای تولیـدی واحدهـای تحت پوشـش 
اسـتان مـورد بررسـی و آزمـون قـرار می گیرنـد. در حـال حاضـر 
کارخانه هـاي تولیـدي آرد اسـتان )5 واحـد(، تحـت پوشـش این 
اداره کل، همگـی داراي پروانه کاربرد اسـتاندارد اجباري هسـتند 
و مطابـق قوانیـن و مقـررات سـازمان ملي اسـتاندارد، بـه صورت 
تولیـدی  آرد هـای  انـواع  و  گرفتـه  قـرار  بازرسـي  مـورد  ادواري 
کارخانه هـا، نمونه بـرداري و طبـق اسـتاندارد ملـی مربوطه مورد 
آزمـون قـرار مي گیـرد و در نتایـج آزمون هـای مربوطـه، مشـکل 

خاصی مشـاهده نشـده اسـت.

مدیـرکل اسـتاندارد اسـتان سـمنان در گفت وگـو بـا غـات نیـوز 
اظهـار کـرد: در خصوص ماشـین آالت پخـت نان، اسـتانداردهاي 
و  تدویـن شـده  و 5650  بـه شـماره هاي 5648، 5649  ملـي 
دسـتگاه ها،  این گونـه  سـاخت  و  تولیـد  زمینـه  در  شـرکت هایي 
اسـتاندارد شـده اند  کاربـرد عامـت  پروانـه  دریافـت  بـه  موفـق 
ضمـن اینکـه دریافـت نـام ایـن واحدهـاي تولیـدي نیـز از طریق 
آدرس پورتـال سـازمان ملـي اسـتاندارد، در قسـمت پروانه هـاي 

کاربـرد عامـت 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 می شـود، ایـن پیشـنهاد مطرح 
پروانـه  دارای  دسـتگاه های  از  نانوایـی  واحدهـای  کـه  گردیـده 
کاربـرد عامـت اسـتاندارد بـه هنگام نصب یا نوسـازی اسـتفاده 

یند. نما
مدیرکل اسـتاندارد اسـتان سـمنان در بخش دیگری از اظهاراتش 
بازرسـی  بـه  مربـوط  آزمون هـای  نتایـج  در  اینکـه  بیـان  بـا 
کارخانه هـای آردسـازی اسـتان، مشـکل خاصـی گـزارش نشـده 
اسـت، گفت: واحدهای آردسـازی اسـتان داراي آزمایشـگاه فعال 

و مدیـر کنتـرل کیفیت هسـتند که به عنوان نماینده اسـتاندارد در 
واحدهـاي تولیـدي بـوده و ایـن افـراد ملزم بـه نظـارت، آزمون و 
ارائـه گـزارش عملکرد ماهانه به اداره کل هسـتند. مـواردي مانند 
رعایـت بسـته بندي و نشـانه گذاري روي کیسـه ها، کنتـرل وزن، 
عـدم اسـتفاده از کیسـه هاي مسـتعمل، رعایـت میـزان رطوبـت، 
رعایت شـرایط خـوب تولید محصـول ازجمله بوجـاري و درصد 
سـبوس گیري، آزمایشـگاه ها و عملکـرد مدیـران کنتـرل کیفیـت 
مربوطـه بـه هنـگام بازرسـی و نظـارت بـر واحدهـای تولیـدی، 
قـرار  پایـش  و  بررسـی  مـورد  اسـتاندارد  کارشناسـان  از سـوی 
مي گیـرد و در صورت مشـاهده مغایرت، مطابـق قوانین و مقررات 
بـا واحـد متخلف برخـورد خواهد شـد. آردهـای تولیـدی از نظر 
باقی مانـده  میکروبیولـوژی،  شـیمیایی،  و  فیزیکـی  ویژگی هـای 
بیولوژیکـی  سـموم  سـنگین،  فلـزات  آفت کش هـا،  و  سـموم 
شـماره  ملـی  اسـتاندارد  مطابـق  اکراتوکسـین(  )آفاتوکسـین، 
103 مـورد بررسـی و آزمـون قـرار گرفتـه و مشـکلی مشـاهده 

است. نشـده 
مهنـدس رسـتمی در ادامـه تصریح کـرد: نان هاي رایـج مصرفی 
و فراورده هـاي خبـازي در حـال حاضـر مشـمول اسـتاندارد هاي 
درخصـوص  اسـتاندارد  ملـی  سـازمان  امـا  نیسـتند  اجبـاري 
ویژگي هـاي نان هـاي سـنتي )سـنگک، لـواش، تافتـون، بربری( و 
حجیـم و نیمه حجیـم، اسـتانداردهاي مربوطـه را تدویـن نمـوده 
الکترونیکـي  آدرس  بـه  مراجعـه  بـا  می تواننـد  کاربـران  اسـت. 
سـازمان ملي اسـتاندارد بـه نشـاني www.isiri.org   در بخش 
فهرسـت اسـتانداردهاي ملـي، بـرای دریافـت و کسـب اطاعات 
مربـوط بـه اسـتانداردهاي انـواع نـان اقـدام نماینـد. الزم بـه ذکر 
اسـت یـک واحـد تولیـدی در اسـتان بـرای فـراورده نـان حجیـم 
دریافـت  را  تشـویقی  اسـتاندارد  عامـت  کاربـرد  پروانـه  خـود 
نمـوده اسـت. ضمناً به منظور سـامت مصرف کننـده 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 نقطه ای 
بـه غـرب و  را  از شـاهراه تاریخـی کـه شـرق 
مرکـز سـرزمین پیوند می دهـد، آن را در معرض 
سلسـله های  بـه  وابسـته  نظامیـان  آسـیب 
اقـوام  آن هـا ،  سیاسـی  رقبـای  و  حکومتـی 
تاراجگـر و عصیان پیشـگان و یاغیـان چپاولگر 
و غارتگـر، عشـایر عاصـی و روستانشـینان بـه 
 جـان آمـده از بیـداد حاکمـان قـرار داده اسـت.

اول  نقـش  سـمنانی،  خانواده هـای  در  نـان 
می دانسـت  کـه  آن گاه  خانـواده  داشـت.  را 
دارد،  خمـره  در  نـان  آینـده  مـاه  سـه  بـرای 
نبـود،  نـان  اگـر  می کـرد.  امنیـت  احسـاس 
تنهـا  نـه  بـود.  بحـران  دسـتخوش  زندگـی 
بحـران اقتصـادی کـه فقـدان نـان بـه معنـی 
اضطـراب،  غلبـه  فکـری،  سـامان  پاشـیدگی 
خالـی شـدن زیـر پـا و به خطـر افتـادن نیروی 
 پایـداری در برابـر دشـواری های آینـده بـود.

بافت قدیمی شـهر سـمنان بـا کوچه های تنگ 
و پیـچ در پیـچ و مسـیر های عبـور شـیب دار و 
لغـزان کـه تاخت و تاز اسـب و سـوار را دشـوار 
و ممتنـع می سـاخته اسـت، خانه هـای تـو در 
تـو بـا قابلیت ها تمهیـدات دفاعی، همه نشـان 
از وجـود ناامنـی و آسـیب پذیری شـهر دارد. 
ایـن کـه چرا اصـوال مردم سـمنان نـان را برای 
مصـرف دوره هـای طوالنـی تهیـه می کردنـد، 
 شـاید ریشـه در همیـن ناامنـی داشـته باشـد.

سـمنان  همچـون  شـهرهایی  در  نـان  پخـت 
کـه تـا نیـم قـرن پیـش رواج و رونـق خاصـی 
شـیوه  بـا  چنـان  پیـش  قرن هـا  از  داشـت، 
تغذیـه مـردم ایـن دیـار پیونـد یافتـه بـود کـه 
شـأن  دون  را  نـان  خریـد  سـمنانی  شـهروند 

نـان  کـه  داشـت  بـاور  و  می دانسـت  خـود 
و در یـک ضرب المثـل  بـازار، بی برکـت اسـت 
آهنگیـن آورده بود که »واژاری نـون َهنوَنهدس 
بکـوآ تمومـه«  یعنـی نـان بـازار چنیـن اسـت 
می شـود. تمـام  بزنـی  آن  بـه  دسـت   کـه 

هماننـد دیگـر پدیده هـای کهـن و دانش هـای 
پرشـتاب  فراینـد  در  سـرزمین،  ایـن  بومـی 
تکنولـوژی نوپـا، ایـن سـازوکار سـنتی از رونق 
بـه سـختی  کـه  اینـک سال هاسـت  و  افتـاده 
را در مطبـخ خانـه ای  تنـوری  ُهـرم  می تـوان 
از  نـدرت،  بـه  نانواهـا  یافـت،  شـهر  ایـن  در 
داشـته اند  نگـه  روشـن  را  تنـوری  سـر شـوق 
و متأسـفانه بـا ورود نانواخانـه بـه روسـتاها، 
نان هـای سـنتی دسـتپخت زنان روسـتایی نیز 
بـه فراموشـی سـپرده می شـود و در بسـیاری 
از نقـاط، تنورهـای گازی جایگزیـن تنورهـای 
سـنتی گردیـده اسـت. در ایـن بین تنهـا ایل ها 
و عشـایر کوچـروی اسـتان هسـتند کـه هنـوز 
بـه شـیوه سـنتی و بـا سـوخت طبیعـی انـواع 
پخـت  مختلـف  مناسـبت های  بـه  را  نان هـا 

می کننـد.
در بیـن مـردم سـمنان، ضـرب المثلـی شـایع 
اسـت کـه کشـت و زرع گنـدم و جو در سـمنان 
را  شـهر  ایـن  آذوقـه  مـاه  سـه  کفـاف  فقـط 
می دهـد و بـه همین جهت نام سـمنان را »سـه 

نـان« می خواننـد. مـاه 

بخش اول
آسیاب:

آردی کـه بـرای پختـن نان در مناطـق مختلف 
اسـتان سـمنان بـه کار می رفـت، آردی بـود که 
معمـوالً بـا گنـدم محلـی در آسـیاب آبـی بـه 

دسـت می آمـد.
گنـدم  بـر  آسـیاب  سـنگ های  کـه  فشـاری 

وارد مـی آورد، فشـاری متعـادل و آرام بـود و 
برخـاف زمـان مـا کـه آرد در کارخانه هـا زیـر 
می شـود،  پـودر  پـوالدی،  صفحـات  فشـار 
و  سـیئیده  آبـی،  آسـیاب  از  حاصـل  آرد  بـا 
پوسـت  بـا  آرد  ایـن  نبـود.  گـرد  صـورت  بـه 
بـود.  تـوأم  سـبوس  یـا  گنـدم  شـده  خـرد 
بـه  ابتـدا  آسـیاب ها،  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا 
پردازیـم. مـی  آنهـا  ویژگی هـای   بررسـی 

آسیاب های آبی در روستاهای سمنان
در  توربینـی  کارخانه هـای  از مهم تریـن  یکـی 
روسـتاهای اسـتان سـمنان کـه بـا اسـتفاده از 
طـور  بـه  و  می کـرد  کار  آب  پتانسـیل  انـرژی 
بـود.  آبـی  آسـیاب  می شـد،  سـاخته  تعاونـی 
در اینجـا ضمـن خـودداری از ذکـر تاریخچـه 
اشـاره  موضـوع  ایـن  بـه  فقـط  آن،  اختـراع 
اختـراع  اصـوالً  آبـی  آسـیاب  کـه  می کنیـم 
ایرانیـان بـوده اسـت و سـابقه ای دیرینـه در 
 تامین انرژی روسـتاها و شهرهای کشور دارد.

ساختمان آسیاب آبی
همان طـوری کـه بیـان گردیـد آسـیاب آبـی بـا 
کار می کنـد  آب  پتانسـیل  انـرژی  از  اسـتفاده 
توربینـی  تکنیک هـای  مهم تریـن  از  یکـی  و 
در  کـه  بـود  روسـتایی  عمدتـا  و  شـهری 
بیـن رفته انـد  از  بـه طـور کلـی  زمـان حاضـر 
نمایـی  روسـتا  و  شـهر  کنـار  و  گوشـه  در  و 
خـاک  از  تلـی  یـا  و  مخروبـه  سـاختمان  از 
شـرایط  یـاد  کـه  می خـورد  چشـم  بـه  آن 
 طاقت فرسـای آن زمـان را تداعـی مـی نمایـد.

آسـیاب آبـی جهـت تولیـد آرد انـواع غـات از 
قبیـل گنـدم، ذرت، جـو و ارزن مـورد اسـتفاده 
آردهـای  بیشـتر،  البتـه  کـه  می گرفـت  قـرار 

گنـدم و جـو مـد نظـر بـوده اسـت.

ساختمان آسیاب
یـک سـالن سـر پوشـیده بـوده کـه بـه دسـت 
گلـی  دیـوار  کـه  )کسـانی  چینه کش هـا 
ایـن  داخـل  می شـد.  سـاخته  می سـازند( 
سـاختمان یـک قسـمت مربـوط بـه نشـیمن 
بـار، یـک قسـمت جـای  آسـیابان و صاحـب 
بـار و قسـمت دیگـر بـه »دون دان« سـنگ های 
ایـن  و  می کـرد  پیـدا  اختصـاص  آسـیاب 
سـاختمان )جهت اسـتفاده از انرژی پتانسیل 
بنـا  آب  سـطح  از  پایین تـر  سـطح  در  آب( 

. می شـد

بخش دوم
تنور:

ِکله ِدبِستی یون )ساختن تنور(
در سـمنان ، تنور به دسـت افراد مجرب و خبره 
معمـوال کوزه گرها، سـاخته می شـود و مراحل 
پدیـد آوردن آن چنیـن اسـت کـه ابتـدا خـاک 
ُرس را خمیـر می کننـد و تـا جایـی که سـازنده 
تنـور ضـروری می دانـد، مالـش و ورز می دهند 
و چسـبنده  نـرم   ، مثـل صابـون مرطـوب  تـا 
شـود. خمیـر را چنـد روز )2 تـا 3 روز( به حال 
خـود می گذارنـد. ایـن خمیر را سـپس با موی 
بـز )بـه جـای کاه( مخلـوط می کننـد تـا تنـور 
تـرک برنـدارد و خـرد نشـود. اگـر بـه مـوی بز 
دسترسـی نداشـته باشـند، از سـلمانی محله 
مـوی انسـان را می گیرنـد و بـا گل می آمیزنـد. 
صـورت  بـه  را  آن  شـد،  آمـاده  خمیـر  وقتـی 
می آوردنـد. در  )فتیلـه(  طنـاب   رشـته های 

دایـره ای  یـک سـطح  ابتـدا  تنورسـاز  اسـتاد 
می سـازد.  مذکـور  گل  بـا  ماننـد  سـینی 
ایـن  روی  اسـت.  تنـور  کـف  سـطح،  ایـن 
هـوا  خـروج  و  ورود  بـرای  سـوراخی  سـطح 
را  هواکـش  سـوراخ  )ایـن  می کننـد  ایجـاد 
می نامنـد. بِـَره«  »ِکَلـه  سـمنانی  گویـش   در 

اسـتادکار، رشـته های خمیـر را یکـی یکـی بـر 
نـوار مـرزی کـف تنـور، روی هم قـرار می دهد. 
وی کـه یـک کاسـه آب در کنـار دسـت دارد، 
هرچنـد رشـته را کـه روی هـم قـرار می گیرد و 
تشـکیل دیواره می دهد، از بیرون و درون صاف 
و یکدسـت می کنـد و وقتـی دیوارچیـن مـدور 
تـا بلنـدی دلخـواه )یـک تـا یـک و نیـم متـر( 
 می رسـد، پشـت تنـور را کاه گل انـدود می کنـد.

از  رشـمه  روسـتای  آب  نهـر  قدیـم  زمـان  در 
شمال روسـتای ریکان می گذشـت اما هنگامی 
که سـیاب ، 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 
سـال های اخیـر نیز خرابه هـای آن باقـی بود.

مهره دادن
بعـدی صیقـل دادن دیـواره داخلـی  مرحلـه 
ایـن  بـرای  تنورسـازی  اسـتاد  اسـت.  تنـور 
و سریشـم  مـرغ  زرده تخـم  بـا  کار حسـاس، 
روی  پارچـه  بـا  را  آن  و  می سـازد  مایعـی 
بدنـه تنـور می مالـد. سـپس بـا پشـت کاسـه 
مسـی یـا سـنگ مرمـر صـاف، بدنـه تنـور را 
صیقـل مـی دهـد. بـه ایـن کار »مهـره دادن« 
می گوینـد.کار مهـره دادن بـه نسـبت تجربـه 
و اسـتعداد تنورسـاز سـه روز یـا بیشـتر و تـا 
تنـور کامـا صـاف  بدنـه داخلـی  زمانـی کـه 
می انجامـد. طـول  بـه  شـود  صیقلـی   و 

از آنجایـی که حمل و نقل تنور بسـیار دشـوار 
و بـا خطـر شکسـتن همراه اسـت، معمـوال آن 
را داخـل آشـپزخانه یـا جای مناسـب دیگری 
ایامـی  در  و  می کننـد  آمـاده  و  می سـازند 
از  سرپوشـی  نمی شـود،  اسـتفاده  آن  از  کـه 
می گذارنـد. آن  روی  آهـن،  یـا  حلـب   چـوب، 

و  یافـت  کافـی صیقـل  قـدر  بـه  تنـور  وقتـی 
خشـک شـد، با احتیـاط تمـام آن را در گودالی 
آمـاده  و  کنـده  آشـپزخانه  کـف  در  قبـا  کـه 
آن  اطـراف  آن گاه  می دهنـد.  جـای  کرده انـد، 
پـر  ریـگ  بـا  فاصلـه چنـد سـانتی متر  بـه  را 
می کننـد. ریگ هـا هنـگام سـوختن تنـور، گرما 
را تـا مـدت زیـادی در خـود حفـظ می کننـد و 
 موجب می شـوند تنور زود به زود سـرد نشود.

در سـاختمان تنـور جـز سـوراخ هواکـش )ِکَله 
بِـَره( هیـچ عنصـر اضافـه ای وجود نـدارد.

از گندم تا آرد
بـه  سـمنان  در  نـان  پختـن  بـرای  کـه  آردی 
کار مـی رود، آردی اسـت کـه معمـوال بـا گنـدم 
می آیـد. دسـت  بـه  آبـی  آسـیاب  در   محلـی 
 در سـمنان دو نوع گندم شـناخته شـده اسـت:

- گندم پیچاک یا دیمه
- گندم ناپیچاک یا آبی

آب  کـه  اسـت  دیـم  گنـدم  پیچـاک ،  گنـدم 
از  مرغوب تـر  گنـدم  ایـن  می خـورد.  بـاران 
 گنـدم ناپیچـاک اسـت کـه آبیـاری می شـود.

گندم را در آسیاب آرد می کردند.

خمیر مایه
سـاختن  بـرای  را  آرد  از  کیلـو  نیـم  حـدود 
ایـن  خمیـر  می دهنـد.  اختصـاص  مایـه 
شـود. تـرش  تـا  می مانـد  سـاعت   24  آرد 

اوزا کردن
بـه  را  تـرش  خمیـر  سـمنانی  نانواهـای 
انـدازه گـرد و تکـه تکـه می کننـد و هـر کـدام 
می سـازند.  رقیـق  ولـرم  آب  بـا  را  تکه هـا  از 
بـه  بایـد  اوزا  می گوینـد.  اوزا  را  حالـت  ایـن 
اختصـاص  آرد  همـه  کـه  باشـد  انـدازه ای 
یافتـه بـرای نـان را بتـوان در آن خمیـر کـرد. 
می گوینـد. هـم  تـرش  را  اوزا  سـمنان   در 

خمیر ساختن
بقیـه آردی را کـه بـه پختـن نـان اختصـاص 
می کننـد.  خمیـر  اوزا  در  آرام  آرام  یافتـه، 
در  تدریـج  بـه  را  آرد  کـه  ترتیـب  ایـن  بـه 
ایـن  و  می زننـد  چنـگ  و  می ریزنـد  لگـن 
اوزا  و  آرد  اجـزای  تمـام  کـه  جایـی  تـا  کار 
می یابـد. ادامـه  گـردد،  ترکیـب  هـم   بـا 

خمیـر را تـا جایـی که نانـوا ضـروری می داند، 
ورز می دهنـد. آن گاه آن را در همـان الوک بـا 
پارچـه ای تمیـز می پوشـانند و تا 2 سـاعت به 
حـال خـود رهـا می کنند. هـر دو سـاعت به دو 
سـاعت بایـد خمیـر بـه طریـق گفته شـده ورز 

شود. داده 

آماده کردن تنور
در سـمنان سـپیده دم روز »تنـور بنـدان«، نانـوا 
می خواهـد  کـه  کسـی  خانـه  بـه  )نونـه وا( 
کنـد. روشـن  را  تنـور  تـا  می آیـد  بپـزد   نـان 

نخسـت خاکسـتر تنور را که از پخت قبلی در 
آن جمـع شـده اسـت، خـارج می کنند. آنـگاه با 
بوته هـای هیزم محلـی یعنی»ِکنـدر« و »قیچ« 

و » ُدرمینـه« تنـور را روشـن می کنند.

آتش تنور برای گرم کردن کرسی
بـر  دسـت  زودی  ایـن  بـه  تنـور  آتـش  از 
فصـل  بـا  بنـدان  تنـور  اگـر  نمی داشـتند. 
کارهـا  کـه  بـود، غروبـگاه  زمسـتان مصـادف 
خاکسـتر  از  بخشـی  می رسـید ،  پایـان  بـه 
در  آتـش  کـه هنـوز جرقه هـای  را  تنـور  گـرم 
خـود داشـت بـه منقل یـا چالـه آتش کرسـی 
از  نیـز  همسـایه ها  گاه  می سـاختند.  منتقـل 
خاکسـتر آتشـین و گـرم برای کرسی هایشـان 
چنـد  سـاعاتی  تـا  خاکسـتر  ایـن  می بردنـد. 
می بخشـید. کرسـی  بـه  مطبوعـی   گرمـای 

پختن نان
تـا نانـوا پیش بند خود را محکم می بسـت و در 
جـای خـود متمرکـز می شـد، چانه گیـر مقدار 

تاریخچه نان 
در استان سمنان
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رضوانـه عبدوسـت بیـان کـرد: بـا توجـه بـه برنامه ریزی ها 
و اقداماتـی از جملـه کاهـش دامنـه افت تحویلـی، افزایش 
آموزش هـای  گنـدم سـن زده،  ازای  بـه  بهـای کسـر شـده 
کـه  کیفـی  کنتـرل  و  افـت زن  نیروهـای  در خصـوص  الزم 
امسـال در راسـتای خریـد گنـدم کیفـی از سـوی شـرکت 
بازرگانـی دولتـی ایـران، مرکـز پژوهش های غالت کشـور و 
شـرکت های غلـه و خدمـات بازرگانی صورت گرفت، شـاهد 
ارتقـاء سـطح کیفیـت تولیـد در بخـش کشـاورزی )گنـدم( 

بوده ایـم.

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

امسال شاهد ارتقاء کیفیت 
تولید در بخش کشاورزی 

بوده ایم 

مدیرکنتـرل کیفـی آزمایشـگاه شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانـی 
اسـتان سـمنان در گفت وگـو بـا غـالت نیـوز اظهار کـرد:  بـا توجه 
اسـتان  غـرب  در  گندم هـا  کیفـی  وضعیـت  و  شـرایط  اینکـه  بـه 
ضعیـف، در مرکـز نسـبتا ضعیـف و در شـرق اسـتان نسـبتا قوی 
طبقه بنـدی می شـود و نیـز بـا توجه به میـزان تولید ایـن گندم در 
سـطح اسـتان، جهت ارتقـاء کیفیـت آرد تولیدی نیازمنـد دریافت 
گنـدم بـه منظـور اختـالط از اسـتان های کیفـی از جمله گلسـتان 
هسـتیم کـه در سـال جـاری از اسـتان گلسـتان و در سـال های 
گذشـته از اسـتان خوزسـتان، گندم به اسـتان سـمنان ارسال شده 

است.
عبدوسـت ادامـه داد: بـا توجـه بـه بی نیـازی کشـور بـه واردات 
گنـدم کیفـی در راسـتای خودکفایـی تولید گندم و نیـز محدودیت 
دریافـت  تولیدکننـده،  اسـتان های  کیفـی  گنـدم  بـه  دسترسـی 
گندم هـای کیفـی جهـت اختـالط متاسـفانه بـه سـختی انجـام 

می گیـرد.
مدیـر کنتـرل کیفـی آزمایشـگاه شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانـی 
و  اقدامـات  تالش هـا،  اینکـه  بیـان  بـا  ادامـه  در  سـمنان  اسـتان 
برنامه ریزی هایـی در جهـت افزایـش کیفیـت از سـوی ارگان های 
ترویـج  بـر  بایـد  کـرد:  تصریـح  اسـت،  گرفتـه  صـورت  مرتبـط 
ارتقـا  جهـت  کیفـی  غیـر  ارقـام  جـای  بـه  کیفـی  ارقـام  کشـت 
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 غـالت، بعـد از آن تولیـد آرد در 

کارخانه هـا و در نهایـت مرحلـه پخـت نـان، هـر یـک بـه صـورت 
اسـتاندارد و بـا رعایـت کامـل اصـول صـورت گیـرد، به تبـع دارای 
بـود. خواهیـم  مناسـب  نـان  نیـز  و  باکیفیـت  آرد  کیفـی،   گنـدم 

در  کشـاورزان  بـه  الزم  آموزش هـای  ابتـدا  در  لـذا  افـزود:  وی 
هنـگام کاشـت، مبـارزه به موقـع بـا بیماری هـا بعـد از آن اسـتفاده 
بـودن  بـه روز  برداشـت،  اسـتاندارد  و  مناسـب  تجهیـزات  از 
دسـتگاه های کارخانه هـای آرد و مهـارت و تخصـص نانوایـان از 
 جملـه عواملـی اسـت کـه می توانـد بـه حفـظ کیفیت کمـک کند. 
برنامه ریزی هـا  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  بیـان  ادامـه  در  عبدوسـت 
افزایـش  تحویلـی،  افـت  دامنـه  کاهـش  جملـه  از  اقداماتـی  و 
بهـای کسـر شـده بـه ازای گنـدم سـن زده، آموزش هـای الزم در 
خصـوص نیروهـای افـت زن و کنتـرل کیفـی کـه امسـال از سـوی 
شـرکت بازرگانـی دولتـی ایـران، مرکـز پژوهش هـای غالت کشـور 
و  شـرکت های غلـه و خدمـات بازرگانـی در راسـتای خریـد گنـدم 
کیفـی صورت گرفت، شـاهد ارتقاء سـطح کیفیـت تولید در بخش 

بوده ایـم.  )گنـدم(  کشـاورزی 
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 
بیماری هـای  و  سـن زدگی  بـا  به موقـع  مبـارزه  غیرکیفـی،  ارقـام 
غـالت ، ذخیره سـازی مناسـب، کنترل کیفـی به موقع و اسـتفاده از 
مراکـز ذخیره سـازی اسـتاندارد بـه منظـور افزایش کیفیـت تولید 

در زنجیـره گنـدم تـا نـان تاکیـد کرد. 

قابـل توجهـی چانه آماده کـرده بود. بـه تدریج ایـن چانه ها به 
وسـیله »نـون دیم ونـد« روی الک پهن می شـد و با دسـت روی 
مقتـه قـرار می گرفـت و »نـون ِدَبسـته« آن را روی مقتـه پهن تر 
و صاف تـر می کـرد و در تنـور می چسـباند، نان هـا تمامـاً گـرد و 
دایـره ای شـکل پخته می شـد و وقتـی از تنور خارج می گشـت، 
می شـد،  زیـاد  تعدادشـان  وقتـی  و  می گرفـت  قـرار  هـم  روی 
می بـرد. اتـاق  داخـل  بـه  را  آن هـا  تدریـج  بـه  خانـه   صاحـب 

نگهداری طوالنی نان
می کردنـد،  منتقـل  اتـاق  بـه  را  شـده  پختـه  نا ن هـای  وقتـی 
چنـد چـادر شـب بـزرگ روی فرش هـای اتـاق پهـن می شـد و 
نان هـا یکـی یکـی روی ایـن چـادر شـب ها قـرار می گرفـت تـا 
بـاد بخـورد و خشـک شـود. نـان بـه این صـورت چند سـاعتی 
باقـی می مانـد سـپس در »ُخمبـه«، خمره هـای گلـی بـزرگ که 
اسـتوانه ای شـکل و شـعاع آن کمـی بزرگ تـر از شـعاع نـان بود 
و مخصـوص نگهداری نان سـاخته می شـد، منتقـل می گردید. 
خمره ها گاهی از حلب سـفید سـاخته می شـد و در هر دو شکل 
 دارای درب بـود. اینـک نـان خانواده بـرای چند ماه آمـاده بود.

همیاری پخت نان
و  جالـب  گونـه ای  بـه  همسـایه  روشـن  تنـور  از  اسـتفاده 
بـه  تنـور  صاحـب  نیـاز  مـورد  نـان  پخـت  گاهـی  بـود.  زیبـا 
از آن پـس  اتمـام می رسـید و  بـه  هـر علـت در نیمـه اول روز 

تنـور در اختیـار همسـایه ای کـه وی نیـز معمـوال بـه همـان 
کـه  ایـن  از  پـس  می گرفـت.  قـرار  داشـت،  نیـاز  نـان  مقـدار 
کـه  را  همسـایه  خمیـر  می شـد،  تمـام  تنـور  صاحـب  خمیـر 
منتقـل می کردنـد. کار  بـه عرصـه  بـود،  آمـاده شـده  قبـل   از 

باقـی  حتمـا  نونـه وا  قبلـی،  کار  عوامـل  از  وضعیـت  ایـن  در 
یـا  ادامـه می دادنـد  کار  بـه  نونـه وا  ماننـد  یـا  بقیـه  می مانـد، 
عوامـل جدیـدی از اهل خانه یا همسـایه یا کمک دهندگانشـان 
می کردنـد.  کار  نانـوا  دسـتیاران  بـا  و  می شـدند  کار   وارد 
امـا در شـکل کلـی چون ایـن کار در میان همسـایه ها و خانواده 
تنـور  از هیـزم صاحـب  بـود،  نوعـی مبادلـه  و  تکـرار می شـد 
اسـتفاده می شـد )در واقـع بـه هیـزم کمتـری نیـاز بود تـا تنور 

شـود(. گرم 

مزد نانوا
در گذشـته نانوایان سـمنانی در مقابل هر سی من آرد، سی نان 
را بـه عنـوان مزد بـه نانـوا می دادند. بـه دیگر عوامل مـزد بگیر 
نیـز بـه همین میزان در برابر هـر یک من آرد، یک عدد نان اجرت 
 می دادنـد. برخـی از نانواها و عوامل به جای نان آرد می گرفتند.

میـزان آردی کـه بـرای پخـت در یـک روز تنوربنـدان اختصاص 
داده می شـد، بـه طـور شـفاهی به اطـالع نانوا و دسـتیاران مزد 
بگیـر وی می رسـید و قبـول آن بـه اعتمـاد طرفیـن محـول بود. 
همسـایه ها و عواملـی کـه داوطلبانـه بـرای کمک آمـده بودند، 

مـزد نمی گرفتنـد و ناهـار مهمـان صاحب تنـور بودند.

عکس
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 مدیریت شرکت تولیدی آرد سرچشمه شاهرود:

تخصصی ترین آرد را با کارخانه 
سرچشمه شاهرود تجربه کنید

 
شـرکت تولیدی آرد سرچشـمه شاهرود از سـال۱۳۶۱ در استان 
سـمنان آغـاز بـه فعالیت نمـوده اسـت. ایـن کارخانه هم اکنـون از 
ظرفیت آسـیاب سـاالنه ۸۵ هزار تـن انواع گندم برخوردار اسـت.  
 تقریبـًا 40 درصـد ظرفیت کارخانـه به تولیـد آرد یارانه اي و ۶0 
درصـد آن بـه تولیـد آرد آزاد )نیمـه یارانـه اي( اختصـاص دارد. 
ضمـن اینکـه از ظرفیـت ذخیره سـازي ۶0 هزارتـن انبـار تمـام 

مکانیزه نیـز برخوردار اسـت. 

آرد  تولیـدی  شـرکت  مدیریـت  هاشـمی،  حسـینی  سـیدمحمدرضا 
سرچشـمه شـاهرود در گفت وگـو با غات نیـوز اظهار کرد: آرد شـاهرود 
بـه اکثـر اسـتان هاي کشـور ارسـال مي شـود، در واقـع مصرف کننـدگان 
آرد با سـایق گوناگون در سراسـر کشـور متقاضي خرید آرد ما هسـتند 

 .
 هاشـمی در ادامـه ثابت بـودن کیفیـت آرد تولیدي به دلیل در دسـترس 
تنـوع  کارخانـه،  سـال  یـک  مصـرف  بـراي  کیفیـت  بـا  گنـدم  بـودن 
محصوالت تولیدي، در دسـترس بودن همیشـگي آردهـاي قابل عرضه 
و مشـتري مداري را از نقـاط مثبـت جـذب مصرف کننـدگان در سراسـر 

دانست. کشـور 
 وی در بخـش دیگـری از اظهاراتش در خصـوص فعالیت های صادراتی 
کارخانـه تصریـح کـرد: کارخانـه آرد سرچشـمه شـاهرود همـواره از 

کارخانه هـاي باسـابقه و پیشـرو در زمینـه صـادرات آرد بـوده اسـت. 
بـه  شـاهرود  آرد  صـادرات  شمسـي،  هشـتاد  دهـه  دوم  نیمـه   از 
کشـورهاي عراق، افغانسـتان، ترکمنسـتان، سـوریه و در چند مورد به 
کشـورهاي حاشـیه خلیج فـارس صـورت می گرفته که تا اوایل سـال 

1397 نیـز ادامـه داشـته اسـت .
 مدیریـت شـرکت تولیدی آرد سرچشـمه شـاهرود ادامـه داد: در حال 
حاضـر با توجه بـه ممنوعیت صـادرات آرد ایران ، متأسـفانه صادرات 
آرد ایـن کارخانـه متوقـف گردیـده و حتـي 150 تـن آرد از آخریـن 
مجـوز صادراتـي کارخانه نیز به دلیل بخشـنامه ممنوعیـت صادرات 

آرد از محـل تولیـد داخلـي گندم معلق شـده اسـت. 
 وی افـزود:  در حـال حاضـر نیـز کارخانه در حال اسـتفاده از شـرایط 
ورود موقـت گندم از کشـور قزاقسـتان به منظور صـادرات آرد به عراق 
اسـت که نوسـانات شـدید قیمت ارز، آن را بسـیار پرخطر کـرده و این 

پـروژه نیـز بـه همین خاطر فعاً معلق شـده اسـت.
 بـه گفتـه هاشـمی، پایانـه غـات ایسـتگاه راه آهـن گـرگان کـه تحـت 
مدیریـت واحـد با کارخانه آرد شـاهرود اسـت، به مرز ریلـي اینچه برون 
متصـل بـوده کـه این خود پتانسـل بسـیار خوبـي جهت محقق شـدن 
واردات موقـت گنـدم خواهد بود اما متأسـفانه عدم ثبات بخشـنامه ها و 
دسـتورالعمل هاي صادرات آرد در کشـور ، فرصت هـاي طایي صادرات 
آرد ایـن کارخانـه را ماننـد سـایر کارخانه هـاي آرد کشـور از بیـن بـرده 

است. 
 مدیریـت شـرکت تولیـدی آرد سرچشـمه شـاهرود در بخـش دیگـری 
از اظهاراتـش بـا بیـان اینکـه مشـکل اصلي صنعـت آرد ایـران، یارانه اي 
بـودن آن اسـت که نظـام سـهمیه بندي و انـواع محدودیت هاي مختلف 
روي آن اعمـال شـده اسـت، گفـت: ایـن کـه شـرکت غلـه مقـدار،  نوع و 
کیفیـت گندم مصرفـي و آرد تولیدي کارخانه هـاي آرد را تعیین مي کند، 
خـود بزرگ تریـن محدودیـت بـراي یکـي از بزرگ تریـن صنایـع کشـور 
اسـت. در حـال حاضـر دولت روي بخش هـاي مختلف زنجیـره گندم تا 
نـان یارانـه پرداخـت مي کنـد، خریـد تضمیني گنـدم را انجـام مي دهد و 
به کشـاورزان به صورت مسـتقیم یارانـه می دهد، کرایـه حمل، مدیریت 
خریـد و هزینـه انبـارداري و سـایر هزینه هـاي گنـدم را نیـز پرداخـت 
مي کنـد ، خـود وام مي گیـرد و بـه یک بـاره 10 میلیـون تن گنـدم را نقداً 
از کشـاورزان مي خـرد و بابـت آن سـود پرداخـت مي کنـد امـا آن گندم را 
در طـول مـدت یک سـال بـه کارخانه هـاي آرد مي فروشـد و بهـره اي هم 

نمي کند. دریافـت 
 هاشـمی ادامـه داد:  بنابرایـن مسـتقیماً بـه کارخانه هـاي آرد و نانوایان 
نیـز یارانـه پرداخـت مي کند زیـرا آرد با قیمـت تمام شـده 1600 تومان 
را کیلویـي 815 تومـان بـه نانـوا مي فروشـد و نهایتـاً ماهانـه 4500 

تومـان هـم بـه هـر ایراني بـه عنـوان یارانه نـان می پـردازد.

 امـا نتیجـه ایـن کار چیسـت ؟ کشـاورزان همـواره از قیمـت خریـد 
سـال  از  آرد  کارخانه هـاي  کارمـزد  ناراضي انـد،  گنـدم  تضمینـي 
1393 تاکنـون ثابـت مانـده و ایـن صنـف هـم ناراضي انـد. نانوایان 
نیـز از نرخ هـاي فـروش نـان کـه اعمـال شـده ناراضي اند و مـردم هم 

از کیفیـت نـان!
 ایـن بزرگ تریـن چالـش و مشـکل صنعـت گنـدم، آرد و نـان ایـران 
اسـت، در هیـچ جـاي دنیـا سـابقه اي وجـود نـدارد کـه دولـت بـه 
تمـام بخش هـاي مختلف یـک زنجیـره از تولیـد تا مصـرف، یارانه 

پرداخـت کنـد و تمـام أعضـای آن زنجیـره نیـز ناراضـي باشـند! 
 ایـن فعـال صنعـت آسـیابانی در ادامـه، راه حـل برون رفـت از ایـن 
شـرایط را تنهـا آزادسـازي گنـدم، آرد و نـان دانسـت و گفـت: دولت 
نـرخ خریـد تضمیني گنـدم را منطبـق بر نـرخ جهاني تعییـن کند تا 
کارخانه هـاي آرد بتواننـد گنـدم وارد و از محـل تولیـد گنـدم داخـل 
آرد صـادر کننـد، همچنیـن نرخ آرد و نان بر اسـاس نـرخ واقعي گندم 
تعییـن و فروختـه شـود، نـرخ نـان واقعـي شـده و در نهایـت، یارانـه 
در  پرداخـت شـود .  نهایـي  بـه مصرف کننـده  اختصاصـي صرفـاً 
این صورت هم کشـاورزان رضایت خواهند داشـت ، هـم کارخانه هاي 
آرد بـازار صادراتـي بلنـد مدت به دسـت خواهنـد آورد و هـم نانوا به 
حـق واقعـي خـود مي رسـد و در نهایـت مصرف کننده واقعـي هم به 

صـورت عادالنـه از یارانـه اختصاصـي بهره منـد خواهد شـد.
 مدیریـت شـرکت تولیـدی آرد سرچشـمه شـاهرود، رمـز موفقیت و 
حضـور درخشـان یـک کارخانـه را در بـازار،  برنامه ریـزي بلندمدت 
و پرهیـز از جزئي نگـري، کار شـبانه روزي، تـاش و پشـتکار دائـم، 
عـدم وابسـتگي مالـي به بانک هـا، شـفافیت در خریـد مـواد اولیه و 
فـروش محصـوالت تولیـدي دانسـت و ابـراز کـرد: مهم ترین بخش 
تولیـد در ایـن کارخانـه، mixing plant  اسـت کـه در سـال 1394 
و بـا صـرف هزینـه اي بالـغ بـر 4 میلیـارد تومـان از سـوی وزیـر 
محتـرم علـوم )وقـت( افتتـاح شـد. مـا در ایـن کارخانه 3 نـوع گندم 
مختلـف را بـه صـورت جدا گانـه آسـیاب و از هـر نـوع گنـدم، 2 نـوع 
آرد پایـه تولیـد مي کنیـم کـه بر اسـاس خاکسـتر، دانه بنـدي ، حجم 
تولیـد و بـر اسـاس خـواص نانوایـي تفکیـک و بـه صـورت جداگانه 
ذخیـره مي گردنـد . ضمـن اینکـه همزمان بـا تولید آردهـا، به صورت 
اتوماتیـک از تولیـد نمونه بـرداري مي کنیم و با آزمایشـگاه رئولوژي 
کـه در اختیـار داریم و در کشـور منحصر به فرد اسـت، نـوع و میزان 

اختـاط آردهـاي پایه بـراي تولیـد و بسـته بندي آرد اختصاصي را 
تعییـن و آن را اعمـال مي کنیـم ، در حقیقـت کارخانه آرد سرچشـمه 
شـاهرود از توانایـي تولیـد 6 فاکتوریـل انـواع آرد برخوردار اسـت. 

 در صـورت نیـاز، آزمایشـگاه کارخانـه، بهبوددهنـده مخصوص نوع 
آرد تولیـدي را طراحي، تولید و اسـتفاده مي کند. مـا در این کارخانه 
بهبوددهنده هـاي آمـاده بـازار را تهیـه نمي کنیـم بلکـه بـا خریـد و 
اسـتفاده از تجهیـزات مورد نیـاز، خودمان بهبوددهنده هـا را از مواد 
اولیـه خـام تولیـد مي کنیم. در واقـع ایـن روش تولید، کیفیـت آرد ما 
را در طـول سـال و علي رغـم تنـوع کیفیت گنـدم مصرفـي ثابت نگه 

مي دارد.
 وی همچنیـن در خصـوص تجهیـزات آزمایشـگاه کارخانـه گفـت: 
آزمایشـگاه کارخانـه آرد سرچشـمه شـاهرود، یکـي از مجهزتریـن 
)بررسـي  رئولـوژي  آزمایشـگاه  کـه  بـوده  آزمایشـگاه هاي کشـور 
خـواص نانوایـي آرد ، خمیـر و نـان( در آن تجهیـز شـده اسـت. در 
 Mixo lab , nit , sd-matic آزمایشـگاه پخت نـان، دسـتگاه های
کلیـه  و   , Alveo lab , falling number , gluten index
تجهیـزات مربـوط بـه آزمایش هـاي میکروبـي و شـیمیایي وجـود 
نیـاز بـراي طراحـي و  اینکـه کلیـه تجهیـزات مـورد  دارد. ضمـن 
سـاخت بهبود دهنده هـا نیز در آزمایشـگاه کارخانه مسـتقر اسـت و 
مـا براسـاس کیفیت آرد پایه تولید شـده و کیفیت مطلـوب آرد قابل 
عرضـه، بهبوددهنـده مربوطه را تولید و در صـورت نیاز به محصول 

نهایـي نیـز تزریـق مي کنیـم. 
 هاشـمی یکـی از مهم تریـن عوامـل ارتقـاء و ثبـات کیفیـت آردهاي 
تولیـدی را نقش کلیدی مدیران کنترل کیفیت  در تولید آرد دانسـت 
و بیـان کـرد:  در کارخانه آرد سرچشـمه شـاهرود، بیشـترین انرژي 
روي مدیر کنترل کیفیت گذاشـته مي شـود و در واقـع کنترل کیفیت، 
محور تولید اسـت. در حالي که متأسـفانه در اکثـر کارخانه هاي آرد 

کشـور ایـن امر مهـم نادیده گرفته می شـود.
 وی در خاتمه با اشـاره به تعامل شـرکت غله اسـتان با کارخانه های 
آرد بـرای تامیـن گنـدم کیفـی خاطرنشـان کـرد: خوشـبختانه در 
اسـتان سـمنان تعامل بسـیار خـوب و مثـال زدني میان شـرکت غله 
و کارخانه هـاي آردسـازي وجـود دارد مـا از بابـت تأمیـن بـه موقـع 
کمـي و کیفـي گندم مصرفـي کارخانه هاي آرد ، از مدیریت و پرسـنل 

زحمتکـش شـرکت غلـه اسـتان کمال تشـکر و سـپاس را داریم .

نشریه الکترونیکی گندم، آرد و نان  شماره 6  دی ماه 1397 
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تاکید بر اصل مشتری مداری و 
خدمات پس از فروش، سرلوحه 

 کار شرکت آرد و سبوس 

شرکت آرد و سبوس از سال 1363 در استان سمنان آغاز به فعالیت 
و  تن  هزار   54 تولید  ظرفیت  از  هم اکنون  شرکت  این  است.  نموده 
آرد  است.   برخوردار  تن  هزار   40 ذخیره سازی  ظرفیت  همچنین 
از  پس  خدمات  ارائه  نیز  و   باال  کیفیت  به  باتوجه  شرکت  این  آزاد 
استان کشور صادر می شود.  به 10  در حال حاضر  آل،  ایده   فروش 
غام عسگر بهزاد، مدیرعامل شرکت آرد و سبوس سمنان در گفت وگو 
با غات نیوز با بیان اینکه هدف اصلی شرکت آرد و سبوس، تامین 
نیاز بازارهای داخلی در سراسر کشور است، در خصوص مشکات 
گریبان گیر صنعت آرد کشور گفت: کارخانه های آردسازی از سال 93 
هزینه ها  افزایش  علی رغم  مسأله  این  نکرده اند.  دریافت  جدید  نرخ 
نظیر حمل، کیسه، برق، گاز، تلفن، بیمه و حقوق پرسنل و غیره، این 
صنعت را تحت الشعاع خود قرار داده است. ضمن اینکه پایین بودن 
کیفیت گندم تحویلی در مقایسه با ذائقه مشتریان، دائماً کارخانه ها 
برای مشتریان  مناسب  پاسخی  متاسفانه  و  نموده  دچار چالش  را 

خود ندارند.
نصف  حدوداً  کشور  کارخانه های  تولید  میانگین  داد:  ادامه  بهزاد 
ظرفیت تولیدی بوده و صادرات می تواند بخشی از ظرفیت تولید را 
پرکند اما متأسفانه هیچ برنامه و چشم انداز ثابت و روشنی از طرف 
روی  نمی توان  صنعت  این  در  و  ندارد  وجود  مهم  این  برای  دولت 

صادرات حسابی باز کرد.
وی اظهار کرد: صنعت آردسازی در ایران رو به رشد و در حال نوسازی 
کارخانه های  با  رقابت  قابل  کارشناسان  برخی  دید  از  حتی  و  بوده 
برخی  با  مقایسه  در  ایران  در  آرد  تنوع  البته  است.  مشابه خارجی 
کشورها پایین بوده که این به دلیل تکمیل نبودن تکنولوژی مربوط 
به محصوالت دیگر آرد است. برای مثال در بسیاری از کشورهای 
ایران  در  اما  می شود  استفاده  آرد  اختاط  روش  دنیا،  پیشرفته 
بسیارند  و  می کنند  پیروی  علم  این  از  انگشت شمار  کارخانه هایی 
کارخانه هایی که به دلیل نداشتن ماشین آالت پیشرفته و آزمایشگاه 
رئولوژی مدرن، به جای اختاط آرد از اختاط گندم استفاده می کنند، 
متفاوتی  رطوبت  و جذب  زمان خواب  مدت  گندم  هر  که  در صورتی 

دارد.

یک  درخشش  و  موفقیت  رمز  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  بهزاد 
باید  کارخانه  یک  گفت:  چیست،  بازار  در  آردسازی  کارخانه 
تجهیزات  و  به روز  ماشین آالت  جمله  از  شرایطی  مجموعه  دارای 
آزمایشگاهی رئولوژی مدرن، آموزش پرسنل در خصوص علم نوین 
بتواند  تا  باشد  مرغوب  )گندم(  اولیه  مواد  از  استفاده  و  آسیابانی 
محصولی باکیفیت در بازار ارائه دهد. در کنار کیفیت، تأکید بر اصل 
مشتری مداری 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 کارخانه های مشابه خارجی پیش برود، 
این  از  حوزه،  این  تصمیم گیر  و  سیاست گذار  اندرکاران  دست  باید 
مهم  این  ساختار  ایجاد  برای  را  الزم  هزینه  و  کرده  حمایت  بخش 

بپردازند.
مدیرعامل شرکت آرد و سبوس سمنان معتقد است مهم ترین نقشی 
که شرکت غله باید بر عهده بگیرد، برنامه ریزی برای مهندسی توزیع 
این  اگر  که  است  کشور  کارخانه های  بین  در  کیفی  گندم  عادالنه 
از  از مشکات کارخانه ها  تقسیم بندی درست صورت گیرد، بخشی 
نظر تأمین گندم مرتفع خواهد شد البته با فرض اینکه واردات گندم 

کیفی به طور کلی به صرف و صاح کشور نباشد.
در  تکنولوژی  مدرن ترین  به  مجهز  سمنان  سبوس  و  آرد  کارخانه 
پیشبرد  برای  دستگاه،  نداشتن  صورت  در  و  است  خود  آزمایشگاه 

هدف خود از کمک آزمایشگاه های خصوصی استفاده می نماید.
آرد  تولید  برای  الزم  شرط  اظهاراتش  از  دیگری  بخش  در  بهزاد 
وسیله  به  باید  که  آن  ارزیابی  و  مصرفی  گندم  کنترل  را  باکیفیت 
واقع  در  داد:  توضیح  باره  این  در  و  دانست  گیرد،  انجام  آزمایشگاه 
و  مشخصات  به  توجه  با  مختلف  گندم های  کیفیت  تعیین  از  پس 
مناسب،  نسبت های  به  اختاط  و  نگهداری  و  تخلیه  آن ها،  کیفیت 
وسیله  به  باید  آرد  نگهداری  نیز  و  آسیاب  مختلف  مراحل  کنترل 
دستگاه های  و  ابزارها  وسیله  به  کار  از  مرحله  هر  در  و  آزمایشگاه 
مربوطه صورت گیرد لذا مشخص است نقش تجهیزات آزمایشگاه 
در ارائه محصول نهایی و دلخواه مشتری، از اولویت ها بوده و بدون 

توجه و سرمایه گذاری در این حوزه، کار به جایی نمی رسد.
این شرکت با اذعان به این مهم و توجه به نقش تحقیق و توسعه 
در این صنعت، در کنار همکاران متخصص، به تدوین برنامه ای 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 
آزمایش های مختلف داشته  برای  و روش های مناسب  باید وسایل 
باید  بلکه  نماییم  تعیین  را  آرد  کیفی  بتوانیم خصوصیات  تا  باشیم 

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 تجزیه های شیمیایی به تنهایی کافی نیست زیرا پدیده های 
فیزیکی  ماهیت  بیشتر  می شود،  انجام  تولید  در  که  تکنولوژیکی 

دارد.
مدیرعامل شرکت آرد و سبوس سمنان در ادامه در خصوص اینکه 
در  می تواند  اندازه  چه  به  کیفی  کنترل  مدیران  تخصص  و  دانش 
کنترل  مدیران  کرد:  اظهار  باشد،  اثرگذار  نهایی  محصول  کیفیت 
داشته  کامل  تسلط  خود  کاری  حوزه  فنی  دانش  به  باید  کیفیت 
برای  و  باالست  دانش  نیازمند  تخصصی  آرد  تولید  چون  باشند 
به  مربوط  دانش  خصوص  در  است  نیاز  کیفی  کنترل های  انجام 
درواقع  باشند.  داشته  کامل  تسلط  و  آشنایی  نظر،  مورد  صنعت 
کیفیت  کنترل  استانداردهای  دانش  از  برخورداری  با  مدیران  این 
رویکرد  داشتن  و  سازمانی  خوب  مهارت های  مربوطه،  قوانین  و 
روش های  بهترین  از  مناسب  استفاده  منظور  به  کار  در  روشمند 
موجود و مرسوم ملی و بین المللی برای کنترل کیفی محصوالت 
و  به موقع تحقیقات  انجام  و  کارها  اولویت بندی  توانایی  تولیدی، 
فعالیت ها مطابق با زمان تعیین شده، شناسایی و مدیریت بحران  
شرایط،  این  در  به موقع  و  صحیح  تصمیم گیری  و  مشکات  و 
مورد  مهارت های  مهم ترین  )از  جزئیات  به  زیاد  توجه  توانایی 
مطلوب  و  کامل  شدن  اجرا  موجب  و  کیفیت  کنترل  مدیران  نیاز 
ابزارهای  و  از تجهیزات  استفاده  با  کنترل های کیفی(  فرایندهای 
کیفیت  بر  مستقیمی  و  بسزا  تأثیر  می توانند  آزمایشگاهی،  مدرن 

محصوالت تولیدی داشته باشند.
کارخانه های  برای  گندم  پیرامون  مشکات  خصوص  در  بهزاد 
مصرف کنندگان  انتظارات  علی رغم  کرد:  تصریح  کشور  آردسازی 
در  کشت  زیر  گندم  سطح  میانگین  مطلوب،  آرد  دریافت  برای 
تفاوت  و  گندم  کشت  پراکندگی  به  توجه  با  است.  متوسط  کشور 
نوع گندم و مشکات موجود در مهندسی توزیع گندم موجود در 
کشور، کارخانه های آردسازی در اختاط گندم کیفی با مشکاتی 
و  تهیه  برای  امکانی  و  اختیار  هیچ گونه  عماً  و  هستند  مواجه 
تأمین گندم کیفی مورد نیاز ندارند و این مهم صرفاً از طریق بخش 
کارخانه ها تخصیص  به  که  گندمی  لذا هر  تأمین می گردد  دولتی 

یابد، همان به آرد تبدیل می شود و مشکل عدم کیفیت آن، ابتدا به 
کارخانه ها سپس به نانوایی منتقل می گردد. تاش ما بر این است 
با درک شرایط کشور و گندم های موجود با بهره گیری 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، شاخص های 
کیفی باالیی ندارد، بر کسی پوشیده نیست و هشداری جدی در 
کلیه  عملکرد  کیفی  سطح  ارتقای  و  روش ها  اصاح  لزوم  جهت 
حلقه های زنجیره تولید گندم، آرد و نان است. قبول این موضوع 
کشاورزی  حوزه  به  را  ما  نگاه  که  است  اهمیت  حائز  جهت  َآن  از 
با  و  نموده  تصحیح  مشکل  این  پدیدآورنده  عامل  تنها  عنوان  به 
دخالت  زمینه های  نقیصه،  این  از  بخشی  به  آن  نقش  کردن  کم 
تأثیرات  این  رساندن  حداقل  به  در  را  دستی  پایین  صنایع  بیشتر 
را  خود  همواره  نان  و  آرد  تولیدی  واحدهای  می آورد.  فراهم 
انفعالی  نقش  غالباً  و  دانسته  ساختاری  ضعف  این  قربانیان 
خود  به  تولیدی شان  محصوالت  کیفیت  نزول  با  مواجهه  در  را 
بسیار  امری  خود  کارخانه ها،  در  آرد  تولید  تکنولوژی  گرفته اند. 
عاوه  نانوایی ها  در  نان  تهیه  آن،  راستای  در  و  است  پیچیده 
و  فنی  شرایط  و  انسانی  نیروی  مهارت  به  احتیاج  اولیه،  مواد  بر 
این  حلقه های  از  هریک  در  نقص  دارد.  نانوایی  واحد  بهداشتی 
نماید.  ایجاد  خلل  نهایی  محصول  کیفیت  در  می تواند   زنجیره 
بهزاد ادامه داد: بنابراین با برنامه ریزی حاکمیت و تدوین راهبردهای 
مناسب در ارتقاء گندم زیر کشت، برنامه جامع و کاربردی حمل و 
توزیع عادالنه گندم کیفی از سوی مسئولین ذی ربط در کنار تاش 
کارخانه های آرد در زمینه دانش تولید و استفاده از روش های بهینه 

در تولید آرد مرغوب، می توان مشکات را حل نمود.
مدیرعامل شرکت آرد و سبوس سمنان در خاتمه بیان کرد: برای 
اینکه محصوالتی سالم و باکیفیت به دست مصرف کننده برسد، 
و  بهینه  روش های  به کارگیری  از  اعم  آرد  تولید  مراحل  همه  باید 
علمی در تولید آرد مرغوب، طراحی مناسب برای تولید، سامت 
مواد اولیه و محصوالت تولیدی و غیره مورد کنترل قرار گیرد. این 
امور از دغدغه های مسئول فنی است و در صورت هرگونه کوتاهی، 

مشکاتی را برای مسئول فنی به وجود می آورد.
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مدیرعامل کارخانه آرد امید حقیقت مطرح کرد:

عملکرد مثبت شرکت غله 
استان سمنان 

در تأمین گندم کیفی

با توجه به اینکه کارخانه امید حقیقت ابتدا در محدوده شهری استان 
سمنان قرار داشت، سال73 زمین فعلی برای احداث کارخانه در اختیار 
مالکین قرار گرفت و در نهایت کارخانه امید حقیقت فعلی در سال 76 

افتتاح شد. 
کارخانه مذکور از ظرفیت ذخیره سازی 55 هزار تن و نیز ظرفیت تولید 
5 هزار و 500 تن برخوردار است اما به گفته مدیرعامل کارخانه، در حال 
حاضر با توجه به مشکاتی که صنعت آرد را احاطه نموده، این واحد هم 
مانند سایر واحدهای تولیدی آرد در سراسر کشور با یک چهارم ظرفیت 

واقعی خود فعالیت می کند.
در  سمنان  حقیقت  امید  آرد  کارخانه  مدیرعامل  حقیقت،  محمدباقر 
گفت وگو با غات نیوز با اشاره به دغدغه ها و چالش های دامنگیر صنعت 
بسیار  شرایط  با  حاضر  حال  در  متاسفانه  کرد:  اظهار  کشور  در  آرد 
امید سرمایه گذاری  این  به  و صرفا  تولید هستیم  به  سخت مشغول 
می کنیم که برایمان درآمدزا باشد و کارخانه رو به کسادی و در نهایت 

تعطیلی نرود. 
وی اظهار کرد: سال76 برای ساخت یک انبار 40 هزار تنی مکانیزه جهت 
ذخیره سازی گندم، 320 میلیون تومان هزینه کردیم اما متاسفانه 9 سال 
است که گندمی به انبار ما نیامده و حتی ریالی هم بابت هزینه انبارداری 

اخذ نکرده ایم.
به گفته حقیقت، بالغ بر 70 درصد آرد آزاد کارخانه امید حقیقت برای 
واحدهای سنگکی آزادپز تهران ارسال می شود و آرد این کارخانه از سراسر 

کشور تقاضا دارد.
حقیقت در ادامه در خصوص وضعیت گندم های استان سمنان گفت: در 
گذشته گندم های منطقه گرمسار با مشکل عمده سن زدگی مواجه بودند 

اما خوشبخاته در حال حاضر بیش از 70 درصد گندم ها کیفیت بهتری 
نسبت به قبل پیدا کرده اند ضمن اینکه با ورود مدیریت فعلی شرکت غله و 
خدمات بازرگانی به استان، گندم هایی که تحویل کارخانه ها داده می شود، 

سطح کیفی مناسب و استانداری دارد.
مدیرعامل کارخانه آرد امید حقیقت، انجام عمل اختاط 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 می تواند به رفع موانع و مشکات صنعت آرد کمک کند، تصریح کرد: 
آرد  صنایع  صنفی  انجمن  که  تاش هایی  و  پیگیری  طی  خوشبختانه 
ایران داشته، قرار است به زودی 9 درصد از مطالبات خرید گندم دولتی 
کارخانه ها را از نیمه دوم سال 95 پرداخت نمایند و امیداوریم که دولت 
به پرداخت این هزینه سرعت بخشد تا نقدینگی در اختیار کارخانه های 
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، تاش کند. 
وی با اشاره به اینکه آزادسازی، کلید اصلی رهایی صنعت آرد از مشکات 
است، بیان کرد: در حال حاضر که دولت تصدی گری صنعت را بر عهده 
اما قطعا آزادسازی در  دارد، 30 درصد آرد تبدیل به ضایعات می شود 
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 می شود و نیز بخش عمده ای از مشکات صنعت آرد حل 

خواهد شد.

کارخانه آرد گرمسار در سال 1369 در استان سمنان احداث و راه اندازی 
گردید. این کارخانه در حال حاضر از ظرفیت تولید 250 تن در روز و ظرفیت 

ذخیره سازی 35 هزار تن سیلوی فلزی و انبار مکانیزه برخوردار است. 

کارخانه آرد گرمسار هم اکنون مجهز به تکنولوژی مدرن آسیابانی بوده و 
آرد آزاد این کارخانه از سراسر کشور متقاضیان بسیاری دارد. 

اما  یافت  راه  بازارهای جهانی  به  آرد گرمسار در سال های 93 و 94 
متاسفانه موانع و مشکات برای حضور در این بازار سد راه کارخانه 
در  گرمسار  آرد  کارخانه  مدیره  هیأت  رئیس  شجاعی،  مجید  شد. 
گفت و گو با غات نیوز در این خصوص خاطرنشان کرد: در سال های 
93 و 94 به بازار عراق، افغانستان و تاجیکستان وارد شدیم اما متاسفانه 
دستورالعمل های یک شبه و غیرعقایی و عدم ثبات قوانین و شرایط، 
موجب شد مشتریانمان را از دست بدهیم و در نهایت انگیزه مان 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 اصلی ترین چالش آسیابانان 
کشور را کیفی نبودن گندم ها دانست و اظهار کرد: اگر محدودیت واردات 
گندم خارجی برای آسیابانان کشور برداشته شود، مشکل کیفی گندم 
که در حال حاضر با آن روبه رو هستیم، رفع خواهد شد. قیمت هایی که 
در حال حاضر بورس برای تامین گندم آزاد عرضه می کند، بسیار باالتر 
از قیمت های جهانی است و طبیعتاً اگر خودمان گندم خارجی وارد کنیم، 
کمتر از قیمت های گندم عرضه شده در بورس برایمان تمام می شود 

عاوه بر اینکه کیفیت باالتری هم خواهد داشت. 
رئیس هیأت مدیره کارخانه آرد گرمسار افزود: در مجموع شاید میزان 
تولید گندم کیفی در کشور به 2 میلیون تن برسد که مسلما این حجم 

با توجه به نیاز کارخانه های آردسازی کل کشور جوابگو نخواهد بود. 
لذا بهترین راه این است که بخشی از گندم های داخلی به منظور تامین 
خوراک دام به سایر کشورها صادر و متقابا 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 ماک قرار داده است و 
در این چرخه اصا به فاکتور کیفیت توجهی نمی شود، گفت: اعطای 
یارانه به کشاورزان از وظایف اصلی دولت است اما روشی که در حال 
جیب  به  منافعش  صرفا  شده،  گرفته  پیش  گندم  خرید  برای  حاضر 
دالالن و واسطه گران می رود و تولیدکننده اصلی که همان کشاورز است، 
هیچ بهره ای نمی برد. 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 کارخانه ها به گندم های نقاط 

مختلف کشور دسترسی خواهند داشت. 
شجاعی در بخش دیگری از اظهاراتش به سایر مشکات 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 
دستمزد  همان  با  کماکان  است،  داده  قرار  تحت الشعاع  بسیار  را  آرد 
قدیمی کار کنند؟! تقاضای افزایش دستمزد آسیابانی در کشور حق 

تولیدکنندگان آرد است و امیدواریم دولت نظری به آن بیندازد.

رئیس هیأت مدیره کارخانه آرد گرمسار:

وقت آن رسیده دولت در نرخ 
دستمزد آسیابانی تجدید نظر کند
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استان سمنان به لحاظ برخورداری از موقعیت 
جغرافیایی خاص و قرارگیری در مرکز کشور و 
نیز ارتباط جاده ای با استان های مهم کشور از 
شمالی،  خراسان  یزد،  اصفهان،  تهران،  جمله 
گلستان و مازندران، به چهارراه ترانزیت معروف 
مشکل  گذشته  سال های  در  استان  این  است. 
عدیده ای در حوزه سن زدگی گندم ها داشت که 
مدیران  ویژه  تمهیدات  با  امسال  خوشبختانه 
فرایند  در  استان، حشره سن  کشاورزی  جهاد 
تولید گندم به خوبی مدیریت و کنترل شد ضمن 
اینکه با مدیریت ویژه، برنامه ریزی شده و علمی، 
کیفیت گندم استان هم بیش از پیش ارتقاء یافت. 
منطقه  به  متعلق  استان سمنان  گندم  بهترین 
کالپوش در شمال شهر میامی است؛ منطقه ای 
کوهستانی متأثر از آب و هوای خزری که گندمی 
کیفی از نوع دیم دارد به گونه ای که تقریبا در 
سطح کیفی با گلستان برابری می کند. اگرچه 
بخش عمده مصرف استان از گندم های کالپوش 
تامین می شود اما باز هم برای ارتقاء کیفیت نیاز 
به تامین گندم کیفی از سایر استان ها وجود دارد 

که به این منظور مدیریت شرکت غله و خدمات 
جهت  در  خود  ویژه  اهتمام  با  استان  بازرگانی 
تأمین گندم کیفی سایر استان ها تالش می کند به 
طوری که با وجود مشکالتی که اخیرا در حمل و 
نقل گندم ها در سطح کشور پدید آمده، مدیریت 
تا  شده  عمل  وارد  سمنان  استان  غله  شرکت 
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.
تن  هزار   ۲۸۰ از  مجموعا  سمنان  استان 
و  دولتی  بخش  در  ذخیره سازی  ظرفیت 
معین  عنوان  به  و  است  برخوردار  خصوصی 
کشور  استان های  سایر  و  همجوار  استان های 
فعالیت  گندم  نگهداری  و  ذخیره سازی  امر  در 
این استان همچنین دارای ۵ کارخانه  می کند. 
خوبی  نسبتا  پراکنش  با  که  بوده  آردسازی 
با  و  شده اند  احداث  استان  شهرستان های  در 
اولیه  مواد  کنار  در  تجهیزات  نقش  به  توجه 
مرغوب و دانش تولید، به منظور افزایش کیفیت 

محصول تولیدی شان در سنوات اخیر اقدام به 
بهسازی و نوسازی واحدهای خود نموده اند و 
در حال حاضر صنعت آردسازی استان سمنان 
استاندارد  تجهیزات  و  به روز  ماشین آالت  از 
برخوردار است. باتوجه به مازاد ظرفیت تولید آرد 
در سراسر کشور، استان سمنان هم از این قاعده 
ظرفیت  مازاد  با  کارخانه ها  و  نبوده  مستثنی 
برای جبران ظرفیت های  نیز  و  مواجه هستند 
آزاد  بازار  عمده  بخش  جذب  جهت  در  خالی 
رقابتی  فضای  به  توجه  با  می کنند.  تالش 
سمنان  استان  غله  شرکت  بازار،  این  بر  حاکم 
با اخذ برنامه حمل و جذب گندم های کیفی از 
سایر استان ها از جمله گلستان و اختالط آن با 
گندم های موجود در استان، جهت ارتقاء و حفظ 
کیفیت آرد تولیدی از هیچ تالشی دریغ ننموده تا 
کارخانه های آردسازی بتوانند در بخش آزاد نیز 
توان رقابت با واحدهای آردسازی را در سراسر 

کشور داشته باشند.

تمهیدات ویژه 
شرکت غله 
استان سمنان 
در تامین گندم 
کیفی
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