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مدیرکل شرکت غله استان مرکزی مطرح کرد:

نهادهای ذی ربط  سایر  با همکاری  غله  اقدامات شرکت 
استان در راستای افزایش سبوس نان

جواد حسـنی ارتقاء فرهنگ مصرف نان های سـبوس دار را در سـطح اسـتان 
مرکـزی از اهـم برنامه هـای شـرکت غلـه برشـمرد و بـه تشـریح اقدامـات 
صـورت گرفتـه با همـکاری نهادهـای ذی ربط اسـتان در این راسـتا پرداخت.

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

ویژه نامه الکترونیکی استان مرکزی در حوزه گندم ،آرد و نان

مدیـرکل شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانـی 
اسـتان مرکزی و عضو هیأت مدیره شـرکت 
غلـه  و خدمـات بازرگانـی منطقـه یـک در 
کـرد:  تصریـح  نیـوز  غـات  بـا  گفت وگـو 
اسـتان مرکزی در حال حاضـر از 4 کارخانه 
کـه  اسـت  برخـوردار  فعـال  آردسـازی 
مجموعـاً 9 هـزار تـن آرد تمـام یارانـه ای و 
حـدود 3 هزار و 500 تـن آرد نیمه یارانه ای 

و عرضـه می کنـد. تولیـد 
 65 ماهیانـه  اسـتان  آردسـازی  واحدهـای 
امـا  دارنـد  آسـیابانی  ظرفیـت  تـن  هـزار 
مجموعـاً میـزان تولیـد صرفـاً در 10 الـی 

می شـود. خاصـه  تـن  هـزار   12
حسـنی با اشـاره بـه ظرفیت ذخیره سـازی 
 700 از  مرکـزی  اسـتان  گفـت:  اسـتان 
مکانیـزه  ذخیره سـازی  ظرفیـت  تـن  هـزار 

کارخانه آرد ویثران 

کارخانه آرد مینایی

کارخانه آرد پوسان

کارخانه آرد محات

اهتمام مدیریت شرکت غله برای فرهنگسازی نان کامل
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برخـوردار اسـت کـه 80 هـزار تـن آن دولتـی و مابقـی متعلـق بـه 
بخـش خصوصـی اسـت )سـیلوهای فلـزی و بتنـی بـا برخـورداری 
از پراکنـش متفـاوت هسـتند(. در کنـار این هـا 150 هـزار تـن ظرفیت 

روبـاز و حـدوداً 200 هـزار تـن هـم انبـار داریـم.
عضـو هیـأت مدیـره شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانی منطقـه یک در 
ادامـه دربـاره وضعیـت کیفیتـی گندم های اسـتان مرکزی اظهـار کرد: 
گندم هـای تولیـدی اسـتان عمدتاً از شـرایط قابل قبولـی برخوردارند 
البته سراسـر کشـور شـرایط متوسـط کیفـی را از لحـاظ تولید گندم 
دارنـد بـه جـز چنـد اسـتان اسـتثنا کـه شـرایط اقلیمی شـان متفاوت 
اسـت. امـا اسـتان مرکـزی اسـتان تولیدکننـده گنـدم بـه شـمار آمـده 
و بیـش از دو برابـر نیـاز اسـتان تولیـد و به سـایر نقاط کشـور ارسـال 
می کنـد. از ایـن رو مـا عمدتاً مصرف کننـده گندم های محلـی خودمان 
هسـتیم. ضمـن اینکـه از لحـاظ کیفیـت نـان هـم اسـتان مرکـزی در 

کشـور از جایـگاه خوبـی برخوردار اسـت.
مدیـرکل شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانـی اسـتان مرکـزی در بخـش 
واحدهـای  از  کـه  آردهایـی  کـرد:  تصریـح  اظهاراتـش  از  دیگـری 
تمـام  می شـود  داده  تحویـل  خبازی هـا  بـه  اسـتان  تولیـدی 
اسـتانداردهای الزم منطبـق بـا نـوع نـان تولیـدی را دارد. هم اکنـون 
شـده،  سـبوس گیری  درصـد   7 آرد  سـنگک پز  واحدهـای  بـرای 
واحدهـای لـواش و تافتـون 15 درصد و واحدهای صنفـی بربری 18 
درصـد سـبوس گیری شـده توزیع می شـود. البتـه بعضاً ممکن اسـت 
آردهایـی بـا درصد سـبوس گیری باال وارد اسـتان شـود کـه باید گفت 
متأسـفانه ذائقـه مردم به اشـتباه به مصـرف نان های سـفید گرایش 
یافتـه و از سـوی دیگـر بـا توجـه بـه اینکـه تولیدکننـده ایـن آردهـا 
کارخانه هـای اسـتان مـا نیسـتند، نمی توانیـم برخـورد جـدی اعمال 

کنیـم. امـا مجموعـاً تـاش کرده ایـم در واحدهـای آردسـازی اسـتان 
رنـج اسـتاندارد سـبوس گیری رعایـت شـود.

حسـنی افـزود: در همیـن راسـتا در حـال تـدارک یـک خـط تولید آرد 
کامـل )راه انـدازی یـک واحـد جدیـد( در سـطح اسـتان هسـتیم که از 
سـوی بخـش خصوصـی ظـرف دو یا سـه مـاه آینـده رسـماً اجرایی 
خواهـد شـد. هم اکنـون این طـرح در مرحله نصب ماشـین آالت اسـت 
و مقـرر شـده صرفـاً بـه تولیـد آرد کامل بپـردازد که البته از پتانسـیل 

تولیـد آرد سـایر غات هـم برخوردار اسـت.
مدیـرکل شـرکت غلـه اسـتان مرکـزی ادامـه داد:  تـاش کرده ایـم از 
طریـق رسـانه صدا و سـیما هـم اقداماتی در راسـتای فرهنگ سـازی 
و آگاه سـازی مـردم نسـبت بـه فواید نان هـای سـبوس دار و گرایش به 

سـمت مصـرف این نـوع نان هـا صـورت گیرد.
حسـنی در ادامـه بیان کرد: در سـال های گذشـته با تـاش و همکاری 
میـان دسـتگاه های ذی ربـط اسـتان خوشـبختانه سـند نـان تهیـه و 
تدوین شـد. در این سـند از ابتدا تـا انتهای زنجیره تولیـد نان، مرحله 
کاشـت گنـدم و مؤلفه هـا، معضل هـا و همـه شـرایط بخش هـای این 
زنجیـره و راهکارهـا در یـک بـازه زمانـی چهـار تـا پنـج سـاله دیـده 
شـده اسـت. تا کنـون 50 درصـد از آن سـپری گردیـده و امیدواریم در 
انتهـای کار بـه آنچـه مورد انتظار و ایده آل اسـت، رسـیده باشـیم. اما 
هرچنـد کـه بـا توجـه بـه خودکفایـی اسـتان مرکـزی در تولیـد گندم 
شـرایط اختـاط برایمـان محـدود اسـت، از سـایر دسـتگاه ها تشـکر 
می کنـم کـه در اجـرای سـند نـان مـا را همیـاری نمودند و توانسـتیم 
بـا حداقـل بضاعـت شـرایط خوبـی را در حـوزه آرد و نان اسـتان رقم 
بزنیـم تـا نانی کـه در حال حاضر به دسـت مـردم می رسـد، از کیفیت 

خوبـی برخوردار باشـد.

رئیس کارگروه گندم، آرد و نان استان مرکزی مطرح کرد:

افزایش کیفیت نان، مهم ترین 
رسالت کارگروه/ تدوین سند 

آرد و نان با هدف ارتقاء کیفیت 
این زنجیره

سعیدفرخیگفت: یکی از مهمترین 
رسالتهای ما در کارگروه،افزایش کیفیت 

نان است و در این راستا برنامههای مختلفی را 
دنبال میکنیم از جمله سند آرد و نان  که با 
هدف ارتقاء کیفیت این زنجیره مهم طراحی 

شده است.

رئیـسکارگـروهگنـدم،آردونـانومعـاونهماهنگیامـوراقتصادی
نیـوز بـاغـات اسـتانداریمرکـزیدرگفتوگـو منابـع توسـعه و
بیـانکـرد:درقالـبسـندآردونـان،افزایـشسـبوسآردونـان
اسـتانمـدنظرماسـتکـهدانشـگاهعلومپزشـکیدرزمینـهکاهش
سـبوسگیریآردخوشـبختانهبسـیارخـوبعملکـردهوبرنامههای
خوبـیدرایـنزمینـهصـورتمیگیـردوواحدهـایصنفـینـانو
همچنیـنآردسـازی،بـهطـورمـداومتحـتکنتـرلونظـارتایـن
ارگانوهمچنیـنسـازماناسـتانداردقـراردارنـد.همچنیـنمصـرف
افزودنیهـایغیرمجـازدرواحدهـایصنفـینـانهـمبـهشـدتاز

سـویدانشـگاهعلـومپزشـکیکنتـرلمیگـردد.

فرخـیدرادامـهبـاتأکیـدبـرانسـجاممیـاندسـتگاههایذیربـط
اسـتاندرجهـتتحقـقفرهنـگتولیدومصـرفنانهایسـبوسدار
گفـت:درتـاشهسـتیمتـاذائقـهجامعـهرابـهسـمتنـانهـای
سـبوسدارسـوقدهیـمکـهقطعـاًدروهلـهاولبایـددانـشمـردم
نسـبتبـهفوایدنـانسـالمارتقاءیابـدچراکـهافزایشسـطحدانش

وآگاهـیمیتوانـدتغییـردررفتـاررابـهدنبـالداشـتهباشـد.

معـاونهماهنگـیامـوراقتصـادیوتوسـعهمنابعاسـتانداریمرکزی
درادامـهبـهروشهـایفرهنگسـازیاصـاحالگویتولیـدومصرف
نانهـایسـالموسـبوسداراشـارهنمـودودراینبـارهگفـت:بـه
واسـطهابزارهـایگوناگـونآموزشـیوتبلیغـاتمحیطـیونیـزاز

طریـقمکانهایـیکـهبسـترآمـوزشویادگیـریوتعامـلبـاافـراد
درآنهـافراهـماسـتازجملهمـدارس،میتوانبرایفرهنگسـازی

کرد. اقـدام

مـانیازمنـدآنهسـتیمکهتعریفیمشـخصازنانسـالمبـرایمردم
ارائـهگـرددوجامعـهنسـبتبـهایـننـوعنانهـاکامـًاآگاهشـودتا
بـهمـرورشـاهدتغییرذائقـهجامعهبـهنانهایسـبوسدارباشـیم.
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مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی 
مطرح کرد:

اصلی ترین دغدغه و حساسیت 
کارگروه، کنترل عرضه 

سه نرخی گندم در سامانه فروش 
آرد سایر مصارف 

محمودنعمتیباتأکیدبراینکهعرضهسهنرخیگندمدر
سامانهفروشآردسایرمصارف،زمینهتوزیعآردخارجاز
شبکهرافراهمکردهونیازبهکنترلونظارتونیزدقت
بیشتریدارد،تصریحکرد:اینمسألهیکیازمهمترین

موضوعاتواصلیتریندغدغهکارگروهاست.دغدغهمااین
استکهچگونهسامانهراتحتکنترلقراردهیمتاتخلفی
صورتنگیرد.درهمینراستایکیازاقداماتکنترلی،

کلگیریواحدهایخبازینیمهدولتیاستکهدردستور
کارکارگروهقراردارد.

مدیـرکلدفتـرهماهنگـیاموراقتصادیاسـتانداریمرکـزیدرگفتوگو
بـاغـاتنیـوزبـااشـارهبـهنظـارتکارگـروهگنـدم،آردوناناسـتانبر
تمامـیمراحـلزنجیرهگندم،آردونانخاطرنشـانکـرد:تاشمیکنیم
آنچـهسـازماناسـتاندارددرخصـوصسـبوسگیریآردمشـخصنموده،
درپروسـهآسـیابانیاسـتانرعایـتشـودکـهدرایـنراسـتاکنترلهـاو
نظارتهـاماهیانـهومسـتمرصـورتمیگیـردوواحدهـایآردسـازیو

خبـازیاسـتانتحتپایـشقـرارمیگیرند.

نعمتـیدرادامـهاظهارکرد:مردادماهسـالگذشـتهافزایـش22درصدی
نـرخنـانازسـویکارگـروهگنـدم،آردونـاناسـتاناجرایـیشـد.ایـن
اقـدامموجـبگردیـدنانوایـانمـابـاانگیـزهودقـتبیشـترپختنـانرا
انجـامدهنـد.قطعـاًفاکتـورنـرخ،تأثیـرمهمـیبـرکیفیـتنـانخواهـد

گذاشت.

مدیـرکلدفتـرهماهنگـیاموراقتصـادیاسـتانداریمرکـزیدرادامهبه
تدویـنسـندآردونـاندراسـتاناشـارهنمـودوگفت:درراسـتایارتقاء
کیفیـتنـانسـعیمـابـرایـناسـتکهبـاخریـدگنـدمکیفیازسـایر
نقـاطکشـوربـهمنظورارتقـاءکیفیـت،عملاختـاطگندمرادرسـطح
اسـتانانجـامدهیـموعـاوهبـرایـن،درصـدسـبوسگیریاسـتاندارد

آردهـادراسـتانرعایتشـود.

نعمتـیخاطرنشـانکـرد:بـاتوجـهبـهقیمتـیکـهدربـازارآزادگندماز
سـویافـرادسـودجووداللباالتـرازقیمـتمصوبدولتمطرحشـدهو
کشـاورزانراوسوسـهمیکنـد،برنامهریـزیمـاایناسـتکهکشـاورزان
اسـتانمرکـزیگندمهایشـانراحتمـاًبـهمراکـزخریـدقانونـیتحویـل
دهنـد.درهمیـنراسـتاکرایهمحلـیهمجهتتشـویقکشـاورزانبرای
تحویـلمحمولههایشـانبـهدولـتدرفصلخریدامسـالدرنظـرگرفته

خواهدشـد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان 
مرکزی:

کیفیت گندم استان از لحاظ 
ریزمغذی ها در وضعیت خوبی 

قرار دارد

علیرضاکیشانیبیانکرد:سالگذشتهجهادکشاورزیاستانباانجامیکنمونهآزمایشاز
گندمها،وضعیتکیفیدانهوسطحعناصرغذاییراموردسنجشقراردادودرحالحاضر

کیفیتگندمهایاستانازلحاظریزمغذیهادروضعیتخوبیقراردارد.

مدیرزراعتسـازمانجهادکشـاورزیاستانمرکزی
درگفتوگـوبـاغـاتنیـوزتصریـحکرد:بخشـیاز
کیفیـتگندمهـابـهنـوعتغذیـهآنهـابرمیگـردد
وکشـاورزاناسـتانمرکـزیبـااسـتفادهازکودهای
ریزمغـذی،کودهـایشـیمیاییوآلـیتاششـانبـر
ایـناسـتکـهکیفیـتدانهگنـدمراافزایـشدهند.

کیشـانیبـابیاناینکهاسـتانمرکزیسـالگذشـته
بـهلحـاظسـنزدگیکمتریـنمیـزانرابـهخـود
اختصـاصدادهبـود،گفـت:ازنظـرمبـارزهبـاسـن
و بودیـم کشـور خـوب اسـتانهای جـزو غـات،

اقدامـاتخوبـیدرایـنراسـتاصـورتگرفـت.

ویدرادامـهبیـانکرد:یکیازرسـالتهایسـازمان
جهـادکشـاورزیدروهلـهاولآمـوزشکشـاورزان
اسـتکـهمابهطـورسـالیانهکشـاورزانرادرزمینه
مقابلـهبـاآفـاتوبیماریهـاتحـتآموزشهایالزم
قـرارمیدهیـم.همچنیـنبـهمنظـورمعرفـیارقـام
جدیـداقـدامبهاجـرایمزارعPVSخواهیـمکرد.به

ایـنصـورتکـهارقاممختلـفرادرمناطـقمختلف
کاشـتهودرمـزارعبـایکدیگـرمقایسـهمیکنیـم.
کشـاورزانبهصـورتگروهیاینمـزارعراازنزدیک
مشـاهدهمیکننـدوبـاارقـامجدیـدآشـناخواهنـد

. شد

مدیرزراعتسـازمانجهادکشـاورزیاستانمرکزی
ادامـهداد:آشـناییبـااسـتفادهمعیـنازکودهـاو
نـوعکودهـایشـیمیایی،مبـارزهبـاعلفهـایهرز،
برداشـت و حاصلخیـزیخـاک،روشهـایکاشـت
ونظـارتبـرمزرعـههـمازدیگـرمباحـثآموزشـی
ماسـتوآموزشهـاهـرسـالهبـهصـورتمسـتمر

میگـردد. برگـزار

کیشـانیدرادامـهبـهآمـوزشکارشناسـانسـازمان
جهـادکشـاورزینیزاشـارهنمـودوگفـت:نظارتبر
کمباینهاازسـویکارشناسـانمابهصـورتادواری
صـورتمیگیـردتـاکشـاورزانکمتریـنافـترادر

مزارعداشـتهباشـند.
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معاون بازرگانی شرکت غله و خدمات بازرگانی 
استان مرکزی مطرح کرد:

ظرفیت سازی خوب استان 
مرکزی در حوزه حمل ریلی

غامرضاملکیبااشارهبهارسالگندماستانمرکزیبه12استانکشوردرطیسالگذشته
تصریحکرد:سال97حدود500هزارتنگندماستانراباحملریلی،جادهایونیزازطریق
بورسدربازارکلکشورعرضهنمودیم.خوشبختانهظرفیتسازیخوبیدربخشریلیدر

استانمرکزیصورتگرفتهوماازحداکثرتوانماندرحملریلیاستفادهکردهایم.درواقعبا
توجهبهمحاسنحملریلی،اگرسیلوهایجدیدبهامکاناتحملریلیمتصلگردند،شاهد

توسعهحملریلیدرسطحکشورخواهیمبود.

معـاونبازرگانیشـرکتغلـهوخدماتبازرگانیاسـتان
مرکـزیدرگفتوگـوبـاغـاتنیـوزگفـت:هـماکنون
545واحـدصنفـینانواییو186واحـددربخشصنف
وصنعـتدرسـامانهفـروشآردسـایرمصـارفثبتنام
کـردهوفعالیـتمیکننـد.دراینسـامانه3هزارو500
تـنسـهمیهبـرایمصـارفنـانو15هـزارتنسـهمیه
نیـزبـرایگـروهصنـفوصنعـتتعریفشـدهکـهالبته
بـهتناسـبماههـایمختلـفسـهمیهدریافتـیمتغیـر

است.

ملکـیدرادامـهبـاتأکیـدبـراینکـهآردونـاننبایـد
هیـچگاهرهـاشـود،بیانکـرد:سـامانهفروشآردسـایر
مصـارفبایـدخیلـیقبلترراهانـدازیواجراییمیشـد.
صنعـتآردونـانبـاتوجهبـهاهمیتوحساسـیتهایی
کـهدارد،بایـدهموارهتحـتکنترلونظـارتقرارگیرد

وازچارچـوبخارجنشـود.

ویافـزود:بخشـیازآردمـوردنیـازاسـتانمرکـزیدر
بخـشصنفوصنعتازسـایراسـتانهایکشـورتأمین
میشـودکـهاینمسـألهازنقاطضعفوقوتـیبرخوردار
اسـت.نقطـهقوتایناسـتکـهمیتواندزمینـهرقابتی
رادربخـشآردسـازیایجـادکنـدامـانقطـهضعفاین
از نانوایـانبـهخریـدآردسـفید اسـتکـهمتأسـفانه

کارخانههـایاسـتانهایدیگـررویمیآورنـد.

معـاونبازرگانـیشـرکتغلهاسـتانمرکزیادامـهداد:
مسـألهدیگـریکهدرسـامانهفـروشآردسـایرمصارف
نیازمنـدتوجـهخواهـدبـودقیمتهایپایهتعریفشـده
بـرایآرداسـت.متأسـفانهتفـاوتآنقـدرزیاداسـتکه
دیگـرازحالـترقابتخارجشـدهوزمینهرابرایفسـاد

فراهـممیآورد.

البتـهمـادراسـتانمرکـزیبـراینهادهـاینظارتـیبه
تأییـدکارگـروهگنـدم،آردونـانکدهـایدسترسـیبه
سـامانهتعریـفنمودهایـمتابهایـنترتیبشـفافیتیدر

حـوزهعملکـردواحدهـاونیـزسـامانهایجـادگردد.

ملکـیدربخـشدیگـریازاظهاراتـشبـابیـاناینکـه
متأسـفانهعرضـهسـهنرخـیگنـدمدرسـامانهفـروش
آردسـایرمصـارفممکـناسـتزمینهتزریـقآردخارج
ازشـبکهرافراهـمسـازد،اظهـارکـرد:قطعـاًایـنامـر
موجـبخواهدشـدبخشـیازآردهاازالیههـایمختلف
بـهبخشهـایدیگـرانتقـالدادهشـوندکـهالزامـاًبایـد
فکـریبـرایآنشـود.درحـالحاضـرگنـدم1850
تومانـیویژهصنفوصنعتدرسـامانهفروشآردسـایر
مصـارفعرضـهشـدهومـامحدودیتـیبـرایواحدهای

نداریم. اسـتان متقاضـی

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

همه دستگاه های دولتی و 
خصوصی متولی کیفیت نان 

هستند/ کیفیت نان اراک مطلوب 
است

محمدجوادقربانیبابیاناینکهمتولیکیفیتنانتنهایک
دستگاهنبودهودستگاههایدولتیوبخشخصوصیهمگی
متولیانکیفیتنانهستند،اظهارکرد:زنجیرهغذایینانباید
ازسویهمهارگانهاتحتکنترلقرارگیرد.دراینزنجیره،
کیفیتگندم،کیفیتآرد،مهارتنانوایانوبرآوردهشدن

انتظاراتآنهابرایتحققکیفیتنانالزماستوبرایتولید
نانکیفی،اینزنجیرهبایدتکمیلشود.خوشبختانهدرحال
حاضرکیفیتناناستانمرکزیدرردهمطلوبیقراردارد.

صنعـت، سـازمان بازرسـی و نظـارت معـاون
گفتوگـو در مرکـزی اسـتان تجـارت و معـدن
بـاغـاتنیـوزگفـت:درطـیسـالگذشـته5
هـزارو198مـوردبازرسـیازواحدهـاینانوایـی
وآردسـازیسـطحاسـتانصـورتگرفتـهکـهاز
ایـنتعـدادبرای328موردپروندهتشـکیلشـده
ونیـز329مـوردهـمتخلفگزارششـدهاسـت.
عمـدهتخلفـاتمشـاهدهشـده،کمفروشـیبـوده
وگرانفروشـیوتخلفـاتدیگـرنیـزدرردههـای

بعـدیتخلفـاتقـراردارنـد.

طبـق همچنیـن کـرد: خاطرنشـان قربانـی
گزارشهـایارسـالیازبازرسـیواحدهـایخبازی
وکارخانههـایآرد،درفروردینمـاهسـالجـاری
نیـزاز246مـوردبازرسـیشـده،13مـوردپرونده
تشـکیلگردیـدهو14مـوردهـمتخلـفکشـف
شـدهکهالبتهعمـدهتخلفاتمتعلقبـهواحدهای
واحدهـای در چندانـی تخلـف و بـوده خبـازی

آردسـازیسـطحاسـتانمشـاهدهنشـدهاسـت.

معـاوننظارتوبازرسـیسـازمانصنعـت،معدن
وتجارتاسـتانمرکزیدرادامهگفت:متأسـفانه
واحدهـای در کمفروشـی معضـل گفـت بایـد
صنفـینانوایـیناشـیازعـدمافزایـشنـرخنـان
اسـت.مسـلماًافزایـشنرخنـانجزوحـققانونی
نانوایـاناسـتوعـدمافزایـشنـرخنـاندریـک
بـازهزمانـیطوالنـیمنجـربـهکاهـشکیفیـت
نـانخواهـدشـد.لـذایـابایـدنـرخنـانافزایـش
یابـدیـااینکهبهشـکلیضـرروزیـاننانوایـاناز
منابـعدولتیتأمینشـودکـهدراسـتانمرکزی،
امـکانتأمیـنآنازمنابـعدولتـیفراهـمنبودهو
بـههمیـنخاطـرافزایـش22درصـدینـرخنان
راسـالگذشـتهدرکارگـروهاسـتانیتصویـبو
اجرایـینمودیـمکـهخوشـبختانهبـاایـناقـدام
اسـتان سـطح در کمفروشـی تخلفـات درصـد

نسـبتبـهسـنواتقبـلکاهـشیافتهاسـت.
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معاون سازمان غذا و داروی استان مرکزی:

واحدهای نانوایی و آردسازی 
استان، مرتب پایش می شوند

عباسعلیمرادیانبرنظارتوکنترلسختگیرانهومستمر
واحدهاینانواییوخبازیاستانمرکزیتأکیدکرد.

معـاونسـازمانغـذاودارویاسـتانمرکـزیدرگفتوگـوبـاغـات
نیـوزبـابیـاناینکـهواحدهـاینانواییاسـتانازلحاظمصـرفنمک
وسـایرافزودنیهـابـهطـورمرتـبازسـویمراجـعذیصـاحتحت
پایـشقـرارمیگیرنـد،اظهـارکـرد:درسـطحاسـتان،رعایـتدرصد
سـبوسگیریآردوغنیسـازیبـاپرمیکـسدرپروسـهآسـیابانیبه
شـدتتحـتکنتـرلاسـتواسـتاندارد103آرددراسـتانرعایـت
میشـودامـابـاتوجـهبـهاینکـهبخشـیازنانوایـاناسـتاننیمـه
یارانـهایبـودهواجازهخریدآردازسـایراسـتانهایکشـوربرایشـان
فراهـماسـت،غالبـاًآردمـوردنیازشـانراازسـایراسـتانهاتأمیـن
میکننـدکـهممکـناسـتنظـارتدرآناسـتانهاچنـدانخـوب
نباشـدوآردبـادرصـدسـبوسگیریباالترتولیدشـود.امـادربخش
یارانـهایدرصـدسـبوسگیریدرواحدهـایخبـازیاسـتانکامـًا
رعایـتمیشـودوبـاتوجـهبـهاینکـهنانوایـانمـاموظـفبـهخرید
آردازداخـلاسـتانهسـتند،کنتـرلونظـارتدقیقتـروبهتراتفاق

میافتـد.

علـیمرادیـاندرادامـهباتأکیدبـراهمیتفرایندصحیـحعملآوری
خمیـردرواحدهـایخبـازیبیـانکـرد:مرحلـهعمـلآوری،نقـش
مهمـیدرکیفیـتنـانداردامـاایـنمرحلـهنیازمنـدصـرفوقتو
حوصلـهاسـتوازخبـازانمحتـرمایـنانتظارمـیرودکهبـرایاین

مرحلـهدرطبـخنـاناهمیـتودقتزیـادیقائلشـوند.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی:

آرد استان مرکزی مطابق با 
استاندارد 103 تولید می شود

مهنازجعفریانگفت:مدیرانکنترلکیفیتبهنمایندگیاز
سازماناستاندارددرمحلواحدتولیدیآردمستقرودائماً
بهطورروزانهآزمونهایالزمراانجاممیدهندوهمکاران
مانتایجآزمونهایروزانهآنهاراکنترلخواهندنمود.
بههمینسبببایدگفتکیفیتآرداستانمرکزیدر

حالحاضرمطابقبااستاندارد103آردبودهوتابهامروز
هیچگونهمشکلیگزارشنشدهاست.

مدیـرکلاسـتاندارداسـتانمرکـزیدرگفتوگـوبـاغـاتنیـوزابـراز
کرد:اسـتانداردآردسـازیدرسـطحاسـتانتعریفشـدهوبرایناسـاس
اجرایـیشـدنآنجـزووظایـفوالزامـاتماسـتونیـزموظفهسـتیم
درطـولسـالبـهدفعاتواحدهـایتولیدیراموردبازرسـیقـراردهیم.

جعفریـانادامـهداد:بـاتوجـهبهاهمیتـیکهفـراوردهنانبرایمـادارد،
5واحدآردسـازیاسـتانبرایاسـتفادهازفراوردههایجانبـیگواهینامه
کاربـردنشـاناسـتانداردرااخـذنمـودهوکامـًاتحتنظارتماهسـتند.
واحدهـایمذکـورتحـتبازرسـیهایدائمـیقـراردارنـداگرچـهطبـق
قانـون4مرحلـهبازرسـیازواحدهـاکفایـتمیکنـدامـابـاتوجـهبـه
حساسـیتهایایـنحـوزه،ماازهـرواحدبیشاز6یـا7مرحلهدرطول
یـکسـالگذشـتهبازدیـدکردهایـموبـهطورمتوسـطتـاپایانسـالاز
هـرواحـدنزدیک20نمونهاخذشـدهاسـت.بنابراینتمامـیمحصوالتی
کـهدرواحدهـایتولیـدیاسـتانتولیـدشـدهوتحـتپوشـشسـازمان
اسـتانداردقـراردارنـد،تـازمانخروجشـانازواحدتولیـدیتحتنظارت

دائمبازرسـانماهسـتند.
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آردسازان برای ادامه فعالیت نیاز به 
انگیزه دارند

کارخانهآردویثرانازسال1359دراستانمرکزیاحداثودرسال94مدیریت
آنبهمحسنیوسفی،مدیرعاملفعلیکارخانهواگذارشدهاست.

ایـن کارخانـه از ظرفیـت تولید ماهیانـه 3 هزار تـن آرد برخوردار 
بـوده و در حـال حاضـر 2 هـزار و 500 تـن در بخـش دولتـی و 

حـدوداً 50 الـی 60 تـن تولیـد در بخـش آزاد دارد.
یوسـفی، مدیرعامـل کارخانـه آرد ویثـران در گفت وگـو بـا غـات 
نیـوز بیـان کـرد: کارخانـه از ظرفیـت تولیـد در بخـش صـادرات 
برخـوردار نیسـت و فعـًا هدفی جهـت ورود بـه این بـازار نداریم 
و تمـام تـاش خـود را در راسـتای تأمیـن آرد مـورد نیـاز داخلی 

بـه کار گرفته ایـم.
وی بـا بیـان اینکـه آرد کارخانـه ویثـران عـاوه بر اسـتان مرکزی 
بـه اسـتان تهران نیـز ارسـال می گردد، خاطرنشـان کـرد: در دهه 
90، تجهیـزات کارخانـه مجـدداً به روزرسـانی شـده و هم اکنـون 

ماشـین آالت آردسـازی مجهـز بـه تکنولوژی روز هسـتند.

یوسـفی در بخـش دیگـری از اظهاراتـش بـا بیـان اینکـه تأمیـن 
گنـدم کیفـی، اصلی تریـن دغدغه آسـیابانان اسـت، گفـت: گندم، 
و  می آیـد  کارخانـه  بـه  کـه  اسـت  اولیـه ای  مـاده  اصلی تریـن 
ایـن نگرانـی بابـت کیفیـت آن بـرای آردسـازان همیشـه وجـود 
کیفـی  گنـدم  تولیـد  در  اسـتان مرکـزی  در  مـا  دارد. متأسـفانه 
محدودیـت داریـم و صرفـاً در منطقـه سـاوه گندم هـا از کیفیـت 
نسـبتاً مطلوب تـری برخوردارنـد. البتـه ناگفتـه نمانـد شـرکت 
غلـه اسـتان در تأمیـن گنـدم کیفی بسـیار تاش نمـوده و ما را در 
ایـن زمینـه یـاری می کنـد. امـا طبیعتـاً با توجـه به سـطح کیفی 
گندم هـای اسـتان مرکـزی، نیـاز مـا یـا بایـد از محـل گندم هـای 
داخلـی سـایر نقـاط کشـور و یـا از محـل واردات گنـدم خارجـی 

گـردد. فراهم 

کارخانه های استان مرکزی
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مدیر کارخانه آرد پوسان:

بازنگری در روش خرید تضمینی 
گندم ضروری است 

شرکتپوسانبهمنظورتولیدانواعآردبرایتهیهنان
صنفیوصنعتی،ماکارونیوانواعشیرینیدرابتدای
دهه60درشهرکصنعتیکاوهاستانمرکزیتاسیس
گردید.پسازاحداثساختمانوتاسیسکارخانه،

ماشینآالتموردنیازوارد،نصبوراهاندازیشد.درسال
71بابهکارگیریبهترینماشینآالتوتکنولوژیروز

اروپا،واحدیجدیدنیزباظرفیت200تندرروزدراین
کارخانهراهاندازیگردیدودرسال91پساز30سال
تولید،ماشینآالتبخشهایمختلفبهویژهبوجاری،

نوسازیوجایگزینشد.

مجیـد توحیدی کیـا، مدیـر کارخانـه آرد پوسـان در گفت وگـو بـا غـات 
نیـوز بـا بیـان اینکـه کارخانـه مجموعـاً از ظرفیـت تولیـد 300 تـن آرد 
بـه صـورت روزانه در بخـش یارانـه ای و نیمه یارانـه ای برخوردار اسـت، 
عملکـرد شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانـی اسـتان مرکـزی را در تامیـن 
گنـدم کیفـی مثبـت تلقی نمـود و تصریـح کـرد: خوشـبختانه کارخانه 
پوسـان از پتانسـیل و ظرفیـت صادراتـی برخـوردار اسـت امـا فعالیـت 
در زمینـه صادراتـی قطعـا نیـاز بـه گنـدم کیفـی خواهـد داشـت کـه 
دغدغـه تامیـن گنـدم و حواشـی آن، موجب شـده از بازارهـای صادراتی 

کناره گیـری کنیـم. 

توحیدی کیـا در ادامـه بـا اشـاره بـه ایجـاد سـامانه فـروش آرد سـایر 
مصـارف در راسـتای شفاف سـازی چرخـه خرید و فروش گنـدم و آرد 
نیمه یارانـه ای خاطرنشـان کرد: ایجـاد و راه اندازی سـامانه فروش آرد 
سـایر مصـارف، اقدامی بسـیار خـوب اسـت و در حوزه کنتـرل قاچاق 
و رانـت در بخـش آزاد و صنـف و صنعـت، تـا حـدودی موفـق عمـل 
کـرده اما متاسـفانه عرضه سـه نرخـی گندم در سـامانه، زمینـه رانت 
و قاچـاق را بیـش از پیـش فراهـم می سـازد و دولـت بایـد در راسـتای 

یکسان سـازی نـرخ گنـدم اقـدام کند. 
مدیـر کارخانـه آرد پوسـان در بخش دیگـری از اظهاراتـش بزرگ ترین 
دغدغه آسـیابانان کشـور در راسـتای تولید آرد باکیفیت را تامین گندم 
کیفی دانسـت و گفت: متاسـفانه ضایعـات گندم هـای تحویلی دولت 
بسـیار اسـت و خریـد ایـن گندم هـا و نیـز عملیـات بوجـاری آن ها، هم 
بـرای دولـت و هم برای بخـش خصوصی هزینـه زیـادی در بردارد. 

وی در ادامـه بـا تاکیـد بـر اینکـه پروسـه خریـد تضمینـی گنـدم و 
نـوع حمایـت از کشـاورز بایـد بازنگـری شـود، بیـان کـرد:  متاسـفانه 
عواملـی بـه عنـوان معیـار در خریـد تضمینـی گنـدم دخیل اسـت که 
چنـدان اهمیتـی نـدارد. این درحالی اسـت کـه فاکتور کیفیـت دانه در 
خریـد تضمینـی گندم اصـا مـورد توجه قـرار نمی گیرد و مسـئولین 
دهنـد.  قـرار  مهـم  و  اصلـی  مـاک  خریـد  هنـگام  را  کیفیـت   بایـد 

مدیرکنترل کیفی کارخانه آرد پوسان: 

تجربه کاری و مهارت عملی 
مسئولین فنی در کیفیت آرد 

مؤثر است 

رویاتاجالدینیبیانکرد:مسئولینفنینقشمهمیدر
کیفیسازیآردیککارخانهدارند.قطعابرخورداریاز
دانشوسطحعلمیباالییکمدیرکنترلکیفی،بسیار
حائزاهمیتاستاماآنچهاهمیتونقشپررنگتری
درکیفیتآرددارد،تجربهکاریومهارتعملیوفنی
مسئولینفنیدرحینکاراستوصرفابرخورداریاز
مدارکتحصیلیعالیهدرحرفهماکفایتنمیکند.

مدیرکنتـرل کیفـی کارخانـه آرد پوسـان در گفت وگـو 
از  پوسـان  کارخانـه  اینکـه  بیـان  بـا  نیـوز  غـات  بـا 
به روز تریـن تجهیـزات آزمایشـگاهی برخـوردار اسـت، 
گفت: عاوه بر تجهیزات پیشـرفته بـرای آزمایش آرد، 
کارخانـه از تجهیـزات مخصـوص پخت هـم برخوردار 
اسـت و انـواع آردهـای نان و شـیرینی را قبـل از خروج 
از کارخانـه بـه صـورت آزمایشـی پخـت می کنیـم تـا 
کیفیـت و یا نقصـان احتمالی آرد، بررسـی و رفع گردد.  
تاج الدینـی بـا اشـاره بـه اینکـه تعامـل بـا نانوایـان بـه 
ارتقـای کیفیـت آرد بسـیار کمـک می کنـد، تصریـح 
کـرد: با مشـتریان خـود تعامل داریم و به طور مسـتمر 
از واحدهـای نانوایـی بازدیـد بـه عمـل می آوریـم. بـه 
عقیـده مـن، ایـن اقدام کمـک زیـادی به ارتقـا و حفظ 
کیفیـت آرد می کنـد و عـاوه بـر ایـن، جلـب اعتمـاد و 

رضایت منـدی مشـتری را بـه دنبـال دارد. 
گنـدم  دانـه  گلوتـن  اینکـه  بیـان  بـا  ادامـه  در  وی 
مهم تریـن فاکتور در کیفی سـازی آرد اسـت، ابـراز کرد: 
گلوتـن نقـش مهمـی در کیفیـت آرد دارد و هیـچ مـاده 
دیگـری جایگزیـن آن نیسـت بـه همیـن خاطـر انتظار 
مـا از مسـئولین ایـن اسـت کـه گنـدم بـا گلوتـن بـاال 

برایمـان تامیـن کننـد. 
مدیرکنتـرل کیفـی کارخانـه آرد پوسـان در خاتمـه بـا 
اشـاره به برگزاری کاس های آموزشـی ویژه مسئولین 
فنی در اسـتان مرکـزی بیان کرد: کاس های آموزشـی 
ویژه مسـئولین فنی از سـوی سازمان اسـتاندارد و غذا 
و دارو برگـزار می شـود کـه البتـه دوره هایی که شـرکت 
غلـه اسـتان برگـزار می کنـد، بـرای مـا کاربردی تـر و 

اسـت.  اختصاصی تر 
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مدیرعامل کارخانه آرد محالت:

آسیابانان از دولت
 توقع حمایت دارند 

کارخانهآردمحاتازدیماسال97درشهرکصنعتی
محاتاستانمرکزیاحداثشدهاست.اینکارخانهاز
ظرفیتاسمیتولید5هزارتندرماهبرخورداربودهو

هماکنونبااستحصالآرداز360تنگندمسهمیهای،به
طورماهیانهازکمتراز50درصدتوانواقعیتولیدخود

استفادهمیکند.

مدیر کنترل کیفی کارخانه آرد محالت مطرح کرد: 

عملکرد خوب شرکت غله در 
 راستای تأمین گندم کیفی

کارخانه آرد محات در بخش آزاد نیز از ظرفیت 4 هزار تنی تولید آرد 
گفته  به  که  دارد  آرد  فروش  تن   50 ماهیانه  صرفا  اما  است  برخوردار 
مدیرعامل کارخانه، متاسفانه این میزان فروش کفاف هزینه های جاری 

کارخانه را نمی دهد. 
حمیدرضا رفیعیان، مدیرعامل کارخانه آرد محات در گفت وگو با غات 
نیوز ضمن بیان مطلب فوق و با اشاره به پتانسیل های صادراتی کارخانه 
گفت: خوشبختانه کارخانه ما از ظرفیت حضور در بازارهای صادراتی 
برخوردار است و هم اکنون در حال اقدام برای شرکت در این بازارها هستیم 
اما متاسفانه مشکل تامین نقدینگی سد راهمان شده و اگر مسئولین، 
تسهیات بانکی و نیز گندم امانی در اختیارمان قرار دهند ما آردی با بهترین 
کیفیت را در اختیار بازارهای صادراتی می گذاریم و از این طریق بخشی از 

مشکات مالی کارخانه را رفع خواهیم کرد.  
وی در ادامه با اشاره به همکاری و تعامل مستمر شرکت غله استان مرکزی 
با کارخانه آرد محات در حوزه تامین گندم کیفی خاطرنشان کرد: توقع ما 
از مسئولین، اعمال روش های حمایتی است و اینکه سهمیه دولتی کارخانه 

را ارتقا دهند. 
مدیرعامل کارخانه آرد محات در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: 
اگرچه ایجاد سامانه فروش آرد سایر مصارف برای بخش آزاد و صنف و 
صنعت موجب نظم دهی و ایجاد شفافیت در چرخه خرید و فروش گندم 
و آرد نیمه یارانه ای شده است اما این انتظار می رود که مسئولین ذی ربط 
تمهیداتی را اتخاذ نمایند تا فعاالن بخش صنف و صنعت در هر استان، 
از کارخانه های همان استان آردشان را خریداری نمایند و از این طریق با 

افزایش میزان تولید، ظرفیت خالی کارخانه ها نیز جبران گردد.  
رفیعیان با اشاره به اصلی ترین دغدغه آسیابانان کشور در راستای نرخ 
پایین دستمزد آسیابانی و عدم همخوانی هزینه های دریافتی و تحمیلی 
به صنعت آرد گفت: در حال ساخت دو سیلوی ذخیره سازی 5 هزار تنی در 
کارخانه هستیم که متاسفانه به دلیل عدم توان مالی، ادامه ساخت سیلوها 
متوقف شده و هم اکنون نیمه کاره رها شده است. امیدواریم مسئولین نیز در 
رفع دغدغه های مالی آردسازان کشور گام بردارند. مدیرعامل کارخانه آرد 
محات در خاتمه از فرمانداری این شهرستان و نیز مسئولین شرکت غله 

مدیـر کنتـرل کیفـی کارخانـه آرد محـات در گفت وگـو بـا غـات و خدمات بازرگانی استان مرکزی تقدیر و تشکر کرد.
نیـوز بـا بیـان اینکه سـازمان غـذا و داروی اسـتان مرکـزی، تولید 
نـان سـنگک در سـطح اسـتان را بـا آرد 7 درصـد سـبوس گیری 
شـده اجبـاری نمـوده اسـت، گفـت: باتوجـه بـه تصویـب ایـن 
درصـد   7 آرد  تولیـد  بـه  ملـزم  اسـتان  کارخانه هـای  قانـون، 
سـبوس گیری شـده هسـتند کـه البته ایـن مسـئله اعتراضاتی را 

از سـوی نانوایـان در بـر دارد. 
جـوادی بـا اشـاره بـه فوایـد نان هـای سـبوس دار بیـان کـرد: در 
نان هـای  بـه  نسـبت  مـردم  فرهنـگ  و  آگاهـی  بایـد  اول  وهلـه 
سـالم سـبوس دار ارتقـا یابـد و سـپس ایـن قانـون اجرایی شـود 
امـا متاسـفانه هنـوز سـطح آگاهـی مـردم در راسـتای شـناخت 
نان هـای سـالم و کامـل محدود بـوده و این مسـاله اجـرای طرح 

را دچـار چالـش می کنـد.  
وی افـزود: در راسـتای ارتقـا سـطح سـواد جامعـه نسـبت بـه 

شـناخت نان هـای سـالم و کامـل، رسـانه ها نیـز بایـد وارد عمـل 
شـوند. درواقـع مهم تریـن وظیفـه بـر دوش رسـانه ها باالخـص 
رسـانه ملـی اسـت. در کنـار آن نیـز نانوایـان موظفنـد بـا نصـب 
علـم  افزایـش  راسـتای  در  خـود،  نانوایـی  محـل  در  بنرهایـی 
مـردم در ایـن زمینه قـدم بردارند، ضمـن اینکه تبلیغـات از طریق 
مکان هـای عمومـی از جملـه نماز هـای جمعـه هـم بسـیار موثر 

 . ست ا
در  ادامـه  در  محـات  آرد  کارخانـه  کیفـی  کنتـرل  مدیـر 
خصـوص نقـش اصاح کننده هـا در ارتقـای کیفیـت آرد گفـت: 
اصاح کننده هـای آرد در کارخانـه ما به هیچ عنـوان کاربرد ندارند 
زیـرا ایـن افزودنی هـا ضررهایـی هـم بـرای سـامتی بـه دنبـال 
دارنـد و حتـی برخـی از آن هـا ویتامین هـای موجـود در نان هـا را 
از بیـن می برنـد. درواقـع اصاح کننده هـا، کیفیـت آرد را ظاهرا باال 

می برنـد امـا در مقابـل مـواد مغـذی آن هـا را کـم می کننـد.  

منصورجوادیبااشارهبهعملکردشرکتغلهوخدماتبازرگانیاستانمرکزیدرراستایتامینگندم
کیفی،اظهارکرد:خوشبختانهشرکتغلهاستانمرکزی،گندمهایاختاطشدهوکیفیدراختیارمان

میگذاردوازاینبابتمشکلینداریم.
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مدیرعامل کارخانه آرد مینایی:

ایجاد زمینه رقابتی، کلید حل 
مشکالت آسیابانی

کارخانه آرد مینایی، یکی از قدیمی ترین کارخانه های آرد کشور در سال 1343 در 
استان مرکزی راه اندازی شد. در حال حاضر این کارخانه از دو مجتمع آردسازی 
برخوردار است که اولی در همان سال فعالیت آسیابانی خود را آغاز نمود و دومی 

دهه 70 به ظرفیت آسیابانی کارخانه اضافه گردید. در حال حاضر هر دو کارخانه به 
مدرن ترین تجهیزات آسیابانی روسیه و آلمان مجهز هستند.

متین مروجی خاطرنشان کرد: ضروری است در حوزه مهم نان بر دو مقوله 
ارتقاء دانش و گرایش مردم به سمت نان های سبوس دار و نیز اشاعه فرهنگ 

کاهش ضایعات نان، اقداماتی اساسی صورت گیرد.

مدیـرکنتـرلکیفـیکارخانـهآردمینایـیدرگفتوگـوبـاغـاتنیـوز
اظهـارکـرد:سـعیمـابـرایناسـتکـهبـاجداسـازیگندمهابرحسـب
نـوعودرجـهکیفـیآنهـاونیـزاختاطمهندسـیشـدهواصولـی،آرد
کیفـیتولیـدکنیـموهیـچگاهاصاحکننـدهبـهکارنبریمزیـرامیتوانند
آثـارتخریبـیرویکیفیتآردداشـتهباشـندوحتیبـرفرایندپختنان

نیـزاثـراتمنفـیبگذارند.
مروجـیدرادامـهبـااشـارهبـهاهمیـتتعامـلمیـانکارخانـهونانوایان
گفـت:مدیـرتولیـدومدیرعامـلکارخانهمابـهطورمسـتمرودورهایاز
نانواییهـایمشـتریبازدیـدمیکننـد.طبیعتـاًایـنمسـألهمیتوانـدبه
افزایـشکیفیـتورفـععیـوبونواقـصآردکمـککند.ضمـناینکهما
بـاتعامـلبـانانوایـانمیتوانیـمنیـازآنهـاراسـنجیدهوبرحسـبنیـاز
اقـدامبـهتولیـدنماییـموازایـنطریـقرضایـتمشـتریانراهـمجلب

باشـیم. کرده

مدیـرکنتـرلکیفـیکارخانهآردمیناییبااشـارهبهبرگـزاریکاسهای
آموزشـیویژهمسـئولینفنیدرسـطحاسـتانمرکزیازسـویسـازمان
اسـتانداردوغـذاودارواظهارکرد:پیشـنهادمیشـودکاسهـاودورهها
بـرایصنایـعمختلـفدسـتهبندیشـدهوویـژههـرصنعـتکاسهای
جداگانـهوتخصصـیبرگـزارگـرددکـهقطعـاًدرایـنصـورتبـارعلمی
باالتـریخواهـدداشـت.اماخوشـبختانهاسـتادانیکـهبرایآمـوزشدر

ایـندورههـاحضـوردارند،ازسـطحعلمـیباالیـیبرخوردارند.
مروجـیدرادامـهبـاتأکیـدبـراینکـهضـروریاسـتدرحـوزهنـانبـر
دومقولـهارتقـاءدانـشوگرایـشمـردمبـهسـمتمصـرفنانهـای
سـبوسدارونیـزاشـاعهفرهنـگکاهـشضایعاتنـاناقداماتیاساسـی
صـورتگیـرد،تصریـحکـرد:کیفیـتگنـدم،اصلیتریـنمعیـاربـرای
آسـیاباناناسـتعلیرغـماینکـهشـرکتغلـهاسـتانتـاشمیکنـدتا
گندمهـایکیفـیرابـهدسـتکارخانههابرسـاندامـاباتوجهبهشـرایط
گندمهـایاسـتانمرکـزی،انتظارمـیرودمراجعذیصاحامـکانتأمین
گنـدمکیفـیازاسـتانهایبرخوردارکشـوررانیـزبرایمـافراهمنموده
یـااینکـهدرصـورتعدمامـکاناجرایایـنطرح،وارداتگنـدمخارجی

راآزادکننـد.

حمیدرضـامینایـی،مدیرعامـلکارخانـهدرگفتوگـوبـاغـاتنیـوز
گفـت:کارخانـهآردمینایـیازتـوانتولیـد9هـزارتـنآردبـهصـورت
ماهیانـهبرخـورداراسـتامـادرحالحاضـرماهیانهصرفا4ًهـزارتندر
بخـشدولتـیو500تـندربخشآزادفعالیـتداریموامکاناسـتفاده

ازتمـامظرفیـتتولیـدکارخانـهفراهمنیسـت.
ویبااشـارهبهمشـکاتوموانعپیشرویآسـیابانانایرانیبرایحضور
دربازارهـایصادراتیخاطرنشـانکرد:متأسـفانهورودبهبـازارصادرات،
چالشهـایبسـیاریرابـههمـراهداردوبـاتوجـهبـهدغدغههایـیکـه
آسـیابانانایرانـیدرتولیـدباآنمواجههسـتند،ورودبـهعرصهصادرات
شـرایطرابـرایآردسـازانسـختترمیکنـد.بـههمیـنخاطـراولویت
اولمـاتأمیـنبازارهـایداخلـیاسـتوتـاشمیکنیـمدرایـنزمینه

موفـقعمـلکـردهومشـتریانرابهخـودوفادارنگـهداریم.
مدیرعامـلکارخانـهآردمینایـیمعتقـداسـتبرخـورداریازاحسـاس
مسـئولیتدرتمـامعوامـلتولیـد،رمـزموفقیـتیـککارخانـهاسـت.

ویدربخـشدیگـریازاظهاراتـشگفـت:متأسـفانهدرحـالحاضـر

افزایـشسرسـامآورهزینههـایتولیـدبـرایصنعتگـرانآردتبدیـلبـه
یـکدغدغـهبـزرگومهمشـدهاسـت.درشـرایطیافزایـشهزینههای
تولیـدبـرآردسـازانمتحمـلشـدهکـهنرخدسـتمزدآسـیابانیازسـال
93تـاکنـونهیـچتغییرینکردهوایـندوبایکدیگـرهمخوانینداردو

متأسـفانهآسـیابانانکشـورجـزضـرر،چیزیعایدشـاننمیشـود!
ایـنپیشکسـوتآسـیابانیدرادامـهبـابیـاناینکـهاصلیتریـندغدغـه
مـارقابـتاسـت،تصریـحکرد:اگـرصنعـتآردآزادشـود،اجـازهرقابت
بـهکارخانههـادهنـدومشـتریحـقانتخـابداشـتهباشـد،قطعـاًتمام
مشـکاتآسـیابانانکشـورحـلخواهـدشـد.مسـلماًایجـادرقابـتدر
صنعـتآردسـازی،رانتخـواریراهـمازمیانبرداشـتهوعـاوهبراین،
رقابـتمیـانآردسـازان،افزایشکیفیـترادرچرخهآردونـانبهدنبال

داشـت. خواهد
مدیرعامـلکارخانـهآردمینایـیدرخاتمـهازعملکـردعالـیوقـوی
مدیریـتشـرکتغلـهاسـتانمرکـزیدرتأمیـنگنـدمکیفـیتشـکرو

قدردانـیکـرد.

مدیر کنترل کیفی کارخانه آرد مینایی مطرح کرد:

ضرورت ترویج فرهنگ مصرف نان های 
سبوس دار و کاهش ضایعات نان/ تالش 

می کنیم با اختالط گندم ها به آرد 
کیفیت ببخشیم
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گفت وگو با نانوای 
فرهنگ ساز اراکی 


نانوایی یکی از مقدس ترین شغل های دنیاست و نانوایان 

کسانی هستند که در گرمای سوزان تابستان مقابل حرارت 
طاقت فرسای تنور قامت خم کرده و مو سپید کرده اند تا نان 

گرم مهمان همیشگی سفره هایمان باشد. 

ایننانوایپیشکسوتبیانکرد:تقریباهمهانواعنانهایسنتیراباآرد
گندموجوتولیدوبهمشتریانمانعرضهمیکنیم.همچنینبااضافهکردن
برخیادویههابهنانهاطعمیمتنوعمیبخشیمکهایننوعنانهابسیار

مورداستقبالواقعمیشود.

ویادامهداد:متاسفانهفرهنگیغلطمیانمردمشهراراکجاافتادهکه
گمانمیکنندهرچهنانسفیدترباشد،کیفیتوارزشغذاییبهتری
دارد،اینوظیفهماستکهنانهایسالموسبوسدارراجایگزیننانهای

سفیددرسفرههایمردمکنیم.

نجفیافزود:مادراینواحدنانوایی،تابلوهاییرابااینمضمونکهنان
سبوسدارچهفوایدوارزشغذاییدارد،نصبنمودهایمتامردمهنگام

خریدنانبهسطحآگاهیشانافزودهشود.

ویدرادامهدربارهدغدغهفرهنگیاشگفت:خوشبختانهاستقبالازواحد
نانواییمانآنقدرزیاداستکهمابرایراحتیمشتریانمانچندصندلیو
یککتابخانهکوچکقراردادهایمتازمانآمادهشدنسفارششانبامطالعه
کتابهاسرگرمباشندکهالبتهمورداستقبالمردمهمواقعشدهاست.
حتیباهمکاریشرکتغلهوخدماتبازرگانیاستان،کتابهاییهمدر
خصوصفوایدنانهایسبوسدارومضراتنانهایسفیددرکتابخانهمان
قراردادهایمتامردمبامطالعهاینکتابهابهسطحمعلوماتشاننسبتبه

نانهایاستانداردوسالمافزودهشود.

تحصیات با من کرد: بیان گفتوگو این از دیگری بخش در نجفی
دانشگاهیدررشتهفوقدیپلمبرقواردحرفهنانواییشدموعاقهبه
اینحرفهموجبشدهتحصیاتدانشگاهیامرارهاکنموباعشقپای
تنوربایستموبرایمردمنانبپزم.بهعقیدهمنسختیهایحرفهنانوایی
بسیارشیریناستچراکهمدامبامردمدرارتباطهستمواینخیلیبرایم

لذتبخشاست.

یکیدیگرازویژگیهایایننانوایی،مجهزبودنبهدستگاهکارتخوانبود.
نجفیدراینبارهگفت:بیشترمشتریان،دیگربهجایپولنقدکارتهای
بانکیهمراهشاندارندومابرایراحتیکارآنها،دستگاهکارتخواننصب
کردهایمضمناینکهاینشیوهبهداشتیترهمهستویکحسنمحسوب

میشود.

ایننانوایپیشکسوتدرخاتمهگفت:توقعنانوایانازمسئولینفقطتوجه
وحمایتاستوماانتظارداریمدولتبرایپرداختهزینههایسنگین
حاملهایانرژی،مارایاریکندتاادامهراهبرایمانآسانترشود.حرفه
نانواییبیشازاینکهیکشغلدرآمدزاباشد،حرفهایدلیاستونانوا
بایدعاشقحرفهاشباشدتانانیخوببهدستمردمدهدلذاحداقلباید
دغدغههایشتامینشودتابتواندباانگیزه،قوتغالبجامعهراتامینکند.

کسانیکهحاالگردپیریبرچهرهشاننشستهوباهمهبیمهریهاییکه
طیاینسالهادیدهاند،هنوزهمازسختیهایحرفهنانواییباعشقو

عاقهیادمیکنندوهمچنانخستگیناپذیرند.

علیاصغرنجفیمشهوربهفرهنگ،ازنانوایانپیشکسوتشهراراک،35
سالاستکهحرفهنانواییراپیشگرفتهوازسال66تاکنونواحدنانوایی
فعلیاشراافتتاحکردهوهماکنوننیزادارهمیکند.درسفربهاستانمرکزی
سریهمبهنانواییفرهنگزدیم.واردنانواییکهشدیماولینچیزیکه
نگاهمانرابهخودجلبمیکرد،صندلیهاوقفسهکتابخانهایبودکهبرای
رفاهحالمشتریاندرنظرگرفتهشدهبود.محوطهنانوایی،قدیمیبودوبیش
ازهرچیزایننانوایپیشکسوتفرهنگکتابخوانیرادرمیانمشتریانشرواج

میداد.باویبهگپوگفتیپرداختیمکهدرادامهخواهیدخواهند:

اهتمام شرکت غله در راستای ترویج فرهنگ 
مصرف نان کامل 

یکیازمواردمهمیکهدرسفربهاستانمرکزیدرراستایبازدیدازپتانسیلایناستاندرحوزهصنایعمهمو
کلیدیگندم،آردونانمشاهدهشد،دغدغهتامینگندمکیفیوبهتبعآنتولیدآردونانکیفیبودکههموارهاز
دغدغههایمهمشـرکتغلهوخدماتبازرگانیاسـتانمرکزیبهشـمارمیآید.استانمرکزیباتولیدسالیانه
حدودا350هزارتنگندم،یکیازتأمینکنندگانگندمکشوربهشمارآمدهوباتوجهبهتولیدبیشازدوبرابر
نیازاسـتان،بخشزیادیازتولیدخودرابهواسـطهحملریلیوجادهایبهاقصینقاطکشـورارسـالمیکند.
اگرچـهاسـتانمرکـزیازگندمهـایمتوسـطبـهلحـاظکیفـیبرخـورداراسـتامـامدیریـتتوانمنـد
شـرکتغلـهایـناسـتانبـااختـاطمهندسـیشـدهبـهخوبـیتوانسـتهگنـدممـوردنیـازآسـیابانانرا
تامیـننمایـدبـهطـوریکـهآردسـازاناراکاظهـارمیکننـددغدغـهایبابـتتامیـنگنـدمکیفـیندارنـد.
ایـناسـتاندارایچهـارکارخانـهآردسـازیفعـالاسـتکـهدرطـیایـنسـفرازدوکارخانـهفعـال
واحـدمشـاهدهشـد. دو ایـن در آسـیابانی پتانسـیلمطلـوب و آمـد بـهعمـل بازدیـد اراک درشـهر
ازسـویدیگـرباتوجـهبهاهمیتجایگاهناندرسـبدغذاییجامعه،تامیننانسـالمیکیدیگـرازدغدغههای

مهمشـرکتغلهاسـتانمرکزیاست.

درهمینراستاشرکتغلهمرکزیبااتخاذبرنامههاییتاشنمودهفرهنگتولیدومصرفنانهایسالمو
تولید برای آردسازیجدید واحد راهاندازییک اقدامات، از یکی کند. نهادینه استان این در را سبوسدار
آردکاملاستبدینمنظورچندواحدنانواییهمبهصورتپایلوتدرسطحشهرستاناراکمستقرشده
وصرفابهتولیدنانکاملخواهندپرداخت.باتوجهبهاقداماتصورتگرفته،آردتولیدیدراستانمرکزی
میشوند. توزیع و تولید شده، تعریف استاندارد در آنچه اساس بر نانها و بوده استاندارد103 با مطابق
الگوی اصاح راستای در نان و آرد صنعت متولیان اتحاد و تاش شاهد کشور سراسر در است امید
درسفرهخانوارشود. نانهایمضرسفید نانهایسالمسبوسدارجایگزین و باشیم نان ومصرف تولید
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