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اساس  بر  قزوین خاطرنشان کرد:  استان  در  آردسازی  پتانسیل   درباره  ایرانیان  ودود 
جزو  استان  آردسازی  کارخانه    5 می شود،  انجام  استان  سطح  در  که  درجه بندی 
کارخانه های درجه یک به شمار می آیند. همه واحدها مجهز به سیلوهای ذخیره سازی 
استاندارد و همچنین تکنولوژی مدرن آردسازی هستند و برخی کارخانه های ما در 
حوزه صادرات آرد و مشتقات آن از جمله ماکارونی ورود کرده اند و در دو الی سه سال 

گذشته توانسته اند سهم بزرگی را در بازار عراق و افغانستان به خود اختصاص دهند.
نیوز  با غالت  استان قزوین در گفت وگو  بازرگانی   مدیرعامل شرکت غله و خدمات 
بیان کرد:  دو الی سه ماه مانده به نوروز 97 طی جلساتی که با جهاد کشاورزی استان 
قزوین داشتیم، خوشبختانه هماهنگی ها و تعامالت خوبی ایجاد گردید و در خصوص 
مسأله سن زدگی، قبل از اینکه پیش درآمد خرید تضمینی سال 97 را داشته باشیم، 
جلساتی را با جهاد کشاورزی استان برگزار نمودیم. سن زدگی در استان قزوین طی 
سالیان گذشته به خصوص 5 الی 6 سال پیش به حد بسیار باال رسیده و این مسأله 

تأثیرات بسیار منفی را در استحصال آرد کارخانه های استان ایجاد کرده بود.
وی ادامه داد: استان قزوین جزو استان های تولیدکننده گندم است و بیشترین گندم 
مصرفی استان حاصل تولید خودمان است و از استان های دیگر گندم به قزوین ارسال 
اختیار  در  مناسب  اختالط  با  را  استان  مناطق مختلف  لذا مجبوریم گندم  نمی شود 

کارخانه های استان بگذاریم.
ایرانیان افزود: با توجه به اینکه تماماً گندم استان قزوین به کارخانه های استان تحویل 
داده می شود، تالش کردیم بازخوردهایی از کارخانه ها بگیریم و از بازخوردهایی که از 
کارخانه های آرد و نانوایی ها دریافت می شد، متوجه شدیم عمده ترین مشکل گندم های 
استان، سن زدگی است که کیفیت آرد استان را به شدت پایین می آورد بنابراین در این 
راستا برنامه ها و جلسات متعددی با جهاد کشاورزی استان برگزار نمودیم. همچنین 
از سوی وزارت جهاد کشاورزی و استانداری قزوین این مسأله مطرح شد که به جهت 
واریته های  با  گندم هایی  و  برنامه ریزی شده  استان،  در سطح  گندم  کیفیت  افزایش 
مناسب کشت شود و برنامه ریزی آموزشی و مستمر برای کنترل سن در استان قزوین 
اجرایی گردد. خوشبختانه جهاد کشاورزی استان برنامه ریزی خوبی در جهت مقابله با 

افزایش سن داشت و نیز مبارزات خوبی در این راستا انجام شد.
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کرد:  بیان  ادامه  در  قزوین  استان  بازرگانی  خدمات  و  غله  شرکت  مدیرعامل 
باتوجه به اینکه گلوتن و ایندکس گندم های سن زده حدود 50 الی 60 درصد 
کاهش پیدا می کند، متأسفانه استحصال آرد خوبی نداشتیم و نانوایان از کیفیت 
آرد دریافتی ناراضی بودند. این مسأله موجب گردید امسال کاهش سن زدگی 
گندم را در سطح استان با جدیت پیگیری کنیم و خوشبختانه در این راستا 
خوشبختانه  و  شد  برقرار  استان  در  ذی ربط  نهادهای  با  خوبی  همکاری های 

سن زدگی در فصل خرید امسال تا حد بسیار زیادی کاهش یافت.
خرید  میزان  پیش بینی   اینکه  بیان  با  اظهاراتش  از  دیگری  بخش  در  ایرانیان 
جزو  امسال  خوشبختانه  و  بود  تن  هزار   205 امسال،  خرید  فصل  در  گندم 
استان های غربی کشور بودیم که افزایش تولید داشتیم، گفت:  امسال به جهت 
و  دادیم  افزایش  استان  در سطح  را  خرید  مراکز  تعداد  خرید،  امر  در  تسریع 
خوشبختانه میزان خرید امسال، 20 درصد از پیش بینی های انجام گرفته بیشتر 

شد و از مرز 240 هزار تن گذشت.
وی با بیان اینکه متأسفانه مشکالت و موانعی که بازار صادراتی را در شرایط 
فعلی درگیر کرده، کارخانه های آردسازی کشور را در آینده دچار مشکل خواهد 
ذخیره سازی  ظرفیت های  گذشته  سال های  در  خوشبختانه  کرد:  اظهار  نمود، 
مقوله  به  ظرفیت ها  این  ایجاد  در  البته  کردند.  ایجاد  استان  در  را  باالیی 
ظرفیت  تن  هزار   400 بر  بالغ  مجموع  در  است.  نشده  توجه  مکان یابی  مهم 
ذخیره سازی در استان ایجاد گردیده و با توجه به حجم تولید گندم، ما با مازاد 

ظرفیت ذخیره سازی در استان مواجه هستیم و عمدتاً سیلوها خالی می مانند.
وی گفت: یکی از مشکالتی که در سطح استان قزوین وجود داشت، این بود 
که تنها یک سیلو و آن هم سیلوی دولتی استان به حمل ریلی متصل بود. یک 
پایانه  در استان از سوی بخش خصوصی و یکی از کارخانه های آرد استان ایجاد 
را در دست احداث دارند که  به حمل ریلی  واقع سیلوی متصل  گردید و در 
در چند ماه آینده آن را به بهره برداری خواهند رساند و تحول خوبی به لحاظ 

امکانات ریلی در سطح استان ایجاد خواهد شد.
کرد:  خاطرنشان  قزوین  استان  بازرگانی  خدمات  و  غله  شرکت  مدیرعامل 
می شود  تالش  گندم ها،  متوسط  کیفی  سطح  به  توجه  با  قزوین  استان  در 
و  استاندارد  آرد  که  شود  داده  کارخانه ها  تحویل  گندمی  مناسب،  اختالط  با 
معقول استحصال گردد. تولید نان خوب در گرو گندم خوب و آرد خوب است. 
درخواست ما این است که گندم استان هایی مانند خوزستان یا گلستان را که 
است  دهند. درست  اختصاص  قزوین هم  استان  به  دارد،  باالیی  گلوتن  سطح 
که قزوین یک استان تولیدکننده به شمار می آید اما اگر درصدی از گندم های 
درجه یک کشور به استان ما تزریق شود، می توانیم آرد بهتری داشته باشیم. 
با توجه به اینکه عمده ترین نان مصرفی مردم قزوین نان لواش است، آرد آن، 
گندمی با سطح باالی گلوتن و ایندکس را می طلبد و متأسفانه گندم های قزوین 

این خاصیت را ندارند.
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در  که  هستیم  این  شاهد  امروز  گفت:  اسماعیلی  مجید 
خریدمان  برنامه  اینکه  علی رغم  قزوین  استان  سطح 
205 هزار تن بود، تا کنون بیش از 240 هزار تن گندم 
گندم ها  سن زدگی  درصد  و  شده  خریداری  استاندارد 
نظر  از  و  است  داشته  چشمگیر  بسیار  کاهشی  هم 
استانداردهایی که در سازمان حفظ نباتات ذکر گردیده 

در این راستا جزو استان های برتر هستیم.
کشاورزی  جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
کرد:  تصریح  نیوز  غالت  با  گفت وگو  در  قزوین  استان 
در  که  مشکالتی  اخیر  سال  دو  الی  یک  در  متأسفانه 
حوزه کشاورزی استان وجود داشت، باعث شده بود آمار 
سن زدگی در محصول گندم، مقداری افزایش پیدا کند و 
موجب شد استان قزوین جزو استان هایی در سطح کشور 
مطرح شود که در حوزه گندم عملکرد مطلوبی ندارند اما 
خوشبختانه با برنامه ریزی که برای مبارزه با سن گندم در 
سال زراعی 96-97 در سطح استان صورت گرفت و نیز 
با بسیج کلیه امکانات در سطح استان، شهرستان و مرکز 
جهاد کشاورزی در مناطق دهستان و بخش های موجود، 
این  شاهد  امروز  شد.  حاصل  توفیقاتی  استان  سطح  در 
هستیم که در سطح استان قزوین علی رغم اینکه برنامه 
خریدمان 205 هزار تن بود، تا کنون بیش از 240 هزار 
سن زدگی  درصد  و  شده  خریداری  استاندارد  گندم  تن 
گندم ها هم کاهشی بسیار چشمگیر داشته است و از نظر 
استانداردهایی که در سازمان حفظ نباتات ذکر گردیده، 

در این راستا جزو استان های برتر هستیم. 
تالش های  مرهون  امر  این  داد:  ادامه  اسماعیلی 
کشاورزی  خدمات  مراکز  سطوح  تمام  در  همکارانمان 
حفظ  محترم  کارشناسان  پهنه ها،  محترم  کارشناسان  و 
نباتات و زراعت شهرستان ها و همکاران ما در مجموعه 
معاونت تولیدات گیاهی استان، مدیر محترم حفظ نباتات 
و مدیر زراعت است و با پشتیبانی هایی که رئیس محترم 
سازمان جهاد کشاورزی استان از این موضوع داشتند و 
حضور مستمرشان در جلسات فنی استان در حوزه مبارزه 

امر محقق گردیده است. خوشبختانه  این  با سن گندم، 
گندم  تولید  حوزه  در  خوبی  بسیار  سال  شاهد  امسال 

باکیفیت در سطح استان هستیم.
دادیم  قرار  نظر  مد  امسال  که  کاری  اولین  افزود:  وی 
پهنه های  در  جدید االستخدام  کارشناسان  آموزش  بحث 
کشاورزی بود که جلسات متعدد آموزشی برای این دسته 
در  آموزشی  کالس های  در  و  شد  برگزار  کارشناسان  از 
راستای مبارزه به هنگام با سن شرکت کردند. همچنین 
برنامه ریزی بسیار مدونی در حوزه خرید گندم داشتیم. 
به  استان  در سطح  گندم  مرکز خرید  تعداد 23  امسال 
مراکز خرید، یک  تمام  و در  فعال مستقر شدند  صورت 
نفر به عنوان کارشناس قابل تشخیص و ناظر سازمان و 
یک نفر به عنوان عامل ذی حساب در کنار همکاران مرکز 
خرید مستقر کردیم. این همکاران از ساعات بازگشایی، 

در مراکز خرید حضور فعال داشتند.
با سن  به طور کلی یک نظارت ویژه در راستای مبارزه 
چه در سطح مزارع و چه در مراکز خرید گندم از سوی 

همکاران ما در سطح استان اعمال شد.
کشاورزی  جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
کارهای  خصوص  در  کرد:  خاطرنشان  قزوین  استان 
و  مختلف  بازدیدهای  و  کارگاه ها  هم کالس ها،  ترویجی 
سطح  در  گندم  سن   خصوص  در  گردهمایی هایی  حتی 
از  برای کشاورزان  اطالع رسانی  این  و  برگزار شد  استان 
در  کشاورزی  جهاد  خدمات  مراکز  در  بنر  نصب  طریق 
صدور  همچنین  کشاورزان،  پرتردد  مناطق  و  روستا 
اطالعیه ها و پیامک صورت گرفت. همچنین امسال برای 
راه اندازی  را  صوتی  پیامک  استان  سطح  در  بار  اولین 
در  هم  طریق  این  از  کشاورزی  بهره برداران  و  کردیم 

جریان زمان و نحوه مبارزه با سن غالت قرار گرفتند.
در  آمده،  دست  به  که  قوتی  نقاط  امیدواریم  گفت:  وی 
هم  مدونی  برنامه ریزی  و  شود  حفظ  هم  آتی  سال های 

برای سال های آتی در این خصوص داشته باشیم

مـعـاون بـهـبـود تـولـیـدات گـیـاهـی 
سـازمـان جهـاد کشاورزی استـان قزوین:

استان قزوین در راستای کاهش سن زدگی 
گنـدم جـزو استـان های بـرتـر است 



صفحه 4
رئیس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل استاندارد استان قزوین: 

کارخانه های استان هیچ نمره منفی از سازمان استاندارد نگرفته اند

مجید دولت آبادی با بیان اینکه در حال حاضر در هر 5 کارخانه، 
خوشبختانه  و  می شود  رعایت  کاماًل  آرد  تولید  ملی  استاندارد 
سازمان  از  منفی  نمره  هیچ   96 سال  در  استان  کارخانه های 
استاندارد دریافت نکرده اند، اظهار کرد: پروژه ای در سطح استان 
ما  که  بود  نانوایی  واحدهای  در  بالنکیت  از  استفاده  در خصوص 
هم به صورت مشترک با کارگروه گندم، آرد و نان استان و هم 
به صورت مستقل وارد عمل شدیم، آرد را از واحدهای نانوایی در 
سطح استان خریداری کردیم و برای تست بالنکیت به آزمایشگاه 
ارسال نمودیم. همچنین گزارش هایی که مبنی بر استفاده از آرد 
غیرمنطبق در واحدهای نانوایی سنگک و توزیع آرد سفید برای 
واحدهای سنگک پز استان اعالم شد، از سوی تیم بازرسی ما مورد 
رصد و کنترل قرار گرفت و تخلفاتی مطرح شده که البته از سوی 
مراجع ذی صالح اداره تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و 

تجارت برخوردهای قانونی اعمال شده است.
رئیس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل استاندارد استان قزوین 
در گفت وگو با غالت نیوز بیان کرد: در حال حاضر استان قزوین 
5 کارخانه آردسازی دارد. این 5 واحد آردسازی هر روز در قالب 
قالب  در  ما  نظارت های  دارند.  تولید  و  فعالیت  کاری  شیفت  دو 
ما  است.  مصرف  مراکز  از  بعضاً  و  تولیدی  واحد  از  نمونه برداری 
متناسب با تعداد مجوزی که برای کارخانه های آرد صادر کرده ایم 
باید از انواع آردی که در کارخانه ها تولید می شود در طول یک سال 
حداقل 4 بار نمونه گیری انجام دهیم و نمونه گیری ها و آزمایش های 
مربوطه به صورت سرزده از سوی تیم های بازرسی ما طبق اصول 

سازمان استاندارد انجام خواهد شد. 
وی ادامه داد: پس از اخذ آزمایش ها اگر با استاندارد ملی مغایرت 
داشته باشد، بالفاصله مطابق با سری ساخت و تولید، خط تولید تا 
زمانی که اصالح صورت گیرد، متوقف خواهد شد و نیز همان سری 

ساخت را اگر در داخل واحد تولیدی باشد، ضبط خواهیم کرد.
بر  استاندارد  سازمان  مستمر  و  جدی  نظارت  بر  دولت آبادی 
کارخانه های آردسازی استان تأکید کرد و گفت:  طی همکاری که 
با سازمان جهاد کشاورزی استان داشتیم، قبل از آغاز فصل خرید 
گندم 97، کلیه مراکز خرید استان را کنترل و ارزیابی نمودیم و 
گزارش  ها را به سازمان جهاد کشاورزی اعالم کردیم و این سازمان 
با توجه به سیاست های خودشان تصمیم گرفتند که امسال به چه 

مراکزی گندم را تحویل دهند.
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نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسالمی:

سیدحمیده زر آبادی با اشاره به عوامل تاثیرگذار در افزایش 
و یا کاهش کیفیت نان عنوان کرد: تعهد به اجرای قانون 
نظام صنفی یکی از مـواردی است که در صنف نانوایان با 
توجـه بـه تک محصـولی بودن این صنف الزامی است کـه 

متاسفانه این مساله در صنف نانوایان اجرایی نمی شود.
نمـاینـده مـردم قـزویـن در مجلـس شـورای اسـالمی در 
گفت وگو با غالت نیوز ضمن بیان مطلب فوق و با اشاره به 
اینکه حریم و حدود صنفی در چند سال اخیر در اعطای 
مجوز برای احداث نانوایی در سطح کشور رعایت نشده و 
این مساله مشکالتی را به همراه داشته است، افزود:  قطعا 
احداث واحدهای نانوایی بدون حریم و حدود صنفی یکی از 
مـوضـوعـاتی است کـه در کاهـش کیفیت نـان اثـرگـذار 

خواهد بود. 
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
البته درحال حاضر اگرچه قانون احداث واحدهای نانوایی 
بدون رعایت حریم و حدود صنفی از سوی وزارت صنعت، 

معدن و تجارت لغو گردیده اما تبعات اجرای این قانون در 
گذشته همچنان باقی است و البته افرادی هستند که هنوز 
تقاضای احداث واحد نانوایی دارند و این مساله باید حتما 

ساماندهی شود.
اینکه  به  اشاره  با  اظهاراتش  از  دیگری  بخش  در  زرآبادی 
نظارت بر واحدهای نانوایی باید دقیق تر اعمال شود، افزود: 
متاسفانه اغلب کارفرمایان در محل نانوایی ها حضور ندارند 
و این موضوع یکی از مسائلی است که روی مقوله کیفیت 
این مساله  باید  مربوطه  لذا مسئولین  بود.  اثرگذار خواهد 
نانوایی  را جدی بگیرند و حضور کارفرمایان در واحدهای 

الزامی گردد.  
شورای  مجلس  در  قزوین  و  آبیک  البرز،  مردم  نماینده 
قزوین  استان  در  نان  کیفیت  خوشبختانه  گفت:  اسالمی 
درحـال حاضـر وضعیت قابل قبـولی دارد اگرچـه باید برای 
افـزایش بیـشتـر کیفیـت و رسیـدن بـه نقطـه ایـده آل 

تـالش شـود. 
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تعهد به اجرای قانون نظام صنفی در صنف نانوایان الزامی است



سابقه تأسیس کارخانه آرد شمس آذر به سال 1357 
به   81 سال  از  کارخانه  این  مدیریت  و  برمی گردد 
مهرزاد نجفیان با برخورداری از تجربه علمی سی ساله 
در صنعت آسیابانی، سپرده شده است. از فاصله زمانی 
را  نامطلوبی  بسیار  وضعیت  کارخانه   ،80 تا   50 دهه 
تعمیرات  سال   20 مدت  که  طوری  به  کرده  سپری 
زمان  آن  در  بود.  نشده  انجام  کارخانه  روی  اساسی 
برخوردار  تولید 980 تن در سال  از ظرفیت  کارخانه 
بود و مکانی به عنوان ذخیره سازی غالت نداشت. در 
تولید  ظرفیت  از  برخورداری  با  کارخانه  حاضر  حال 
و  تجهیزات  جدیدترین  از  شبانه روز  در  آرد  تن   400

تکنولوژی برخوردار است.
آرد  کارخانه  مدیره  هیأت  رئیس  نجفیان،  مهرزاد 
شمس آذر در گفت وگو با غالت نیوز بیان کرد: در حال 
حاضر کارخانه آرد شمس آذر در دو مرکز از امکانات 
بر  عالوه  است.  برخوردار  تنی  هزار   60 ذخیره سازی 
اینکه ظرف 5 الی 6 سال گذشته روی صنایع تبدیلی 
به  کارخانه  در حال حاضر  و  کردیم  کار  هم  کارخانه 
دارد  ماکارونی  تولید  تن   2500 بر  بالغ  ماهیانه  طور 
و با طرح توسعه ای که کارخانه در دست اقدام دارد، 
امیدواریم تا دو ماه آینده اشتغال زایی 50 نفر دیگر را 
در این بخش فراهم آوریم و ظرفیت تولید را در بخش 

ماکارونی، 5 هزار تن در ماه افزایش دهیم.
مواد  با  ارتباطی مستقیم  آرد خوب،  تولید  افزود:  وی 
اولیه )گندم( دارد. خوشبختانه امسال با حضور مدیر 
جدید سازمان جهاد کشاورزی برای اولین بار در سطح 
گندم ها  میزان سن زدگی  شدید  کاهش  شاهد  استان 

بوده ایم.
خود  خرید  مرکز  دو  هر  در  آذر  شمس  آرد  کارخانه 
نمونه برداری  دستگاه های  به روزترین  به  مجهز 
اتوماتیک بوده و گندم ورودی پیش از کنترل، اجازه 
کارخانه  برای  آنچه  یافت.  نخواهد  کارخانه  به  ورود 
آرد شمس آذر مهم است، اهمیت دادن به تکنولوژی 
تولید، واحد R&D و تحقیق و توسعه است؛ مسأله ای 
این  به  چندان  آردسازی  کارخانه های  متأسفانه  که 

بخش اهمیت نمی دهند.
درباره  آذر  شمس  آرد  کارخانه  مدیره  هیأت  رئیس 
فعالیت های صادراتی کارخانه گفت: فعالیت در حیطه 
صادراتی، ما را به این نقطه رسانده که به گندم وارداتی 

درصد   20 ترکیب  بتوانیم  و  باشیم  داشته  دسترسی 
تولید  مدار  وارد  را  باال  ایندکس  و  گلوتن  با  گندم 
کارخانه کنیم. ضمن اینکه نیروهای کارخانه در بخش 
عراق،  عمان،  جمله  از  متفاوت  کشورهای  به   R&D
افغانستان و ترکمنستان سفر می کنند تا با ذائقه مردم 

و نوع پختشان آشنایی پیدا کنند.
نجفیان هدف کارخانه را در وهله اول جذب بازار کشور 
افغانستان دانست و بیان کرد: در چهار الی پنج سال 
هم  ارمنستان  و  ترکمنستان  کشورهای  به  گذشته 
جدید،  بازارهای  عنوان  به  اما  است  شده  صادر  آرد 
برای ورود هدف  را  آفریقا و سوریه  کشورهای عمان، 

گرفته ایم.
کارخانه آرد شمس آذر 8 سال است که به بازار جهانی 
صادراتی  موانع  اینکه  وجود  با  و  کرده  ورود  صادرات 
از  بسیاری  و  شده  آردسازی  کارخانه های  راه  سد 
واحدها عماًل فعالیت صادراتیشان را تعطیل کرده اند، 
که  نوساناتی  و  نشیب ها  و  فراز  علی رغم  کارخانه  این 
کرده،  ایجاد  مسیر  این  در طی  دغدغه ها  و  مشکالت 
و موفق در  برای حضور مستمر  راه خود  به  همچنان 

بازار جهانی ادامه می دهد.
نجفیان در این باره تصریح کرد: در طول دوران فعالیت 
جایزه های  و  مشوقه ها  که  بودیم  شاهد  ما  صادراتی، 
داده  رقیب  کشورهای  به  دولت ها  سوی  از  صادراتی 
بار  یک  وقت  چند  هر  ایران  در  متأسفانه  اما  می شد 
یک  صدور  با  می رسیم،  صادرات  اوج  نقطه  به  که 
اجرای  برای  هم  قبل  از  البته  که  جدید  بخشنامه 
به  را  ما  برنامه های  تمام  نشده،  زمینه سازی  هیچ  آن 
بازار  در  ما  حضور  تداوم  عدم  متأسفانه  می ریزد.  هم 
صادراتی موجب گردیده مشتریان خارجی چندان به 

ایران اعتماد نکنند.
اشاره  با  آذر  آرد شمس  کارخانه  مدیره  هیأت  رئیس 
به مشکالت صادرات از طریق طرح عبور موقت گندم 
و طوالنی بودن پروسه این طرح ادامه داد: تقاضای ما 
این است که دولت در این مورد عجوالنه تصمیم گیری 
ما  به  قانونی  هر  اجرای  و  تصویب  از  قبل  و  نکرده 
اطالع رسانی کند. پیش از هرچیز وابستگی سبد غذایی 
به لحاظ سیاسی  ایران طبیعتاً  به  کشورهای همسایه 
داشت.  خواهد  پی  در  ایران  برای  را  امنیتی  مسائل 
بازار  در  اخیر  سال  چند  طی  در  ایران  که  جایگاهی 

تالش های  و  زحمات  نتیجه  آورده،  دست  به  جهانی 
نمایندگی ها و  ایجاد  این صنعت و  بسیار زیاد فعاالن 
تبلیغات خارج از کشور بوده است و با این شرایط حیف 
کارخانه های  حضور  برود.  بین  از  شبه  یک  که  است 
به  اینکه  بر  عالوه  جهانی  بازار  در  ایران  آردسازی 
صنایع  توسعه  به  می کند  کمک  کشور  برای  ارزآوری 

در بازارهای خارجی هم منجر خواهد شد.
از  کرد:  اظهار  از سخنانش  دیگری  بخش  در  نجفیان 
ابتدا تا کنون تمام کارخانه های آرد ایران بر این عقیده 
بوده و هستند که سیستم دولتی، سیستم خوشایندی 
بیفتد و خرید و فروش  اتفاق  آزادسازی  باید  و  نبوده 

گندم بر اساس عرضه و تقاضا شکل بگیرد.
کارخانه ها  توانمندی  آزادسازی،  اجرای طرح  واقع  در 
را برای تولید آرد باکیفیت و صادرات، باال خواهد برد. 
فعالیت آزاد موجب رشد مداوم ابزار تولید ماشین آالت 
بخش فنی و رونق تولید می شود. طبیعتاً وقتی دولت 
حضور خود را در این عرصه کم رنگ کند، فضای رقابتی 
متأسفانه  گرفت.  خواهد  شکل  صنعت  این  در  خوبی 
بیش از 4 دهه است که گرفتار سیستم سهمیه بندی 
و نظارت های دولتی هستیم و هیچ کس هم عالقه مند 

نیست که این سیستم را تغییر دهد.
ایجاد  حوزه  در  تازگی  به  آذر  شمس  آرد  کارخانه 
امکانات حمل و نقل ریلی ورود کرده است. نجفیان در 
این باره توضیح داد: پایانه صادراتی شرکت آرد شمس 
آذر که در کیلومتر 15 شهر آبیک واقع شده، کنار ریل 
راه آهن است. شرکت تولیدی آرد شمس آذر در همان 
منطقه از یک سیلوی 30 هزار تنی برخوردار است و 
بخشی از پروژه احداث امکانات حمل و نقل ریلی به 
اتمام رسیده است. در نظر داریم آرد و ماکارونی را به 

واسطه حمل ریلی صادر کنیم.
پروسه ای  کشور،  به  گندم  ورود  برای  حاضر  حال  در 
سنگین طی می شود و با ایجاد امکانات ریلی به منظور 
ارزی  صرفه جویی  دالر   35 حداقل  گندم،  واردات 
خواهیم داشت. در واقع حمل و نقل ریلی نزدیک به 
50 درصد صرفه جویی هزینه ای برایمان در پی خواهد 

داشت.
ورود  هدف  این  با  آذر  شمس  کارخانه   91 سال  از 
تولید  کارخانه  برای  سودآوری  و  تبدیلی  صنایع  به 

ماکارونی با برند تجاری آذر را آغاز نمود.

شرکت شمس آذر 
فراتر از مرزهای 

داخلی می درخشد
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هم اکنون خط اول تا سوم تولید ماکارونی آذر در این کارخانه راه اندازی شده و تا دو 
ماه آینده ظرفیت تولید را به سه برابر خواهیم رساند.

مواد  از  که  هستیم  کارخانه ای  تنها  ماکارونی  تولید  در  گفت:  این باره  در  نجفیان 
افزودنی استفاده نمی کنیم و تالش می کنیم مشکالت پروتئینی و کیفیتی را از طریق 
به  خارجی  و  داخلی  بازارهای  در  آذر  ماکارونی  خوشبختانه  نماییم.  برطرف  گندم 

محبوبیت دست یافته و همین مسأله دلیل پیشرفت و توسعه کارخانه است.
وی با اشاره به کشورهای ارمنستان، ترکمنستان، عراق و افغانستان به عنوان بازارهای 
وارد  ایتالیا  از کشور  تولید جدید  یک خط  اخیراً  کرد:  اظهار  آذر  ماکارونی  طرفدار 
کرده ایم که این خط مخصوص تولید ماکارونی آشیانه ای کشور عراق است و با توجه 
به بازار خوبی که در کشور عراق به دست آورده ایم، این خط تولید را وارد خواهیم 

کرد.
همچنین در نمایشگاه های عمان و آفریقا شرکت کرده ایم و ورود به بازارهای جهانی 

سوریه، لبنان، عمان و آفریقا در برنامه کاریمان است.
نمایندگی ها  تعداد  البته  دارد.  نمایندگی  ایران  نقاط  تمام  در  آذر  ماکارونی  شرکت 
هم حضور  استان ها  این  در  با شروع خط جدید،  که  است  کمتر  البرز  و  تهران  در 
مصرف  به  شرکت  این  تولید  درصد   55 حاضر  حال  در  داشت.  خواهد  پررنگ تری 

داخلی و 45 درصد سهم تولید به بازارهای صادراتی اختصاص دارد.
شرکت  مدیره  هیأت  رئیس 
ادامه  در  آذر  شمس  تولیدی 
که  است  این  ما  تالش  گفت: 
تولید  هزینه  ممکن  حد  تا 
محصول  تا  دهیم  کاهش  را 
به  پایین تری  قیمت  با  را 
از  البته  که  کنیم  عرضه  بازار 
نکرده ایم.  عبور  کیفیت  بحث 
با  آذر  ماکارونی  خوشبختانه 
قیمت پایین و کیفیت مطلوب 
ماکارونی  می شود.  بازار  روانه 
است  محصولی  تنها  آذر 
و  گلوتن  از  آن  تولید  در  که 
ریزمغذی ها استفاده نمی شود.

و  موانع  به  اشاره  با  نجفیان 
کارخانه  روی  پیش  مشکالت 
ماکارونی  تولید  بخش  در 
گندم  تأمین  برای  کرد:  بیان 
از  ناچاریم  بورس  طریق  از 
نقاط مختلف ایران اقدام کنیم 
که این هزینه حمل باالیی را 
و  دارد  بر  در  کارخانه  برای 

طبیعتاً روی قیمت تمام شده محصول هم اثر می گذارد و در نهایت این مصرف کننده 
به  و  دارم  نقد  سیاست  این  اصالح  به  نسبت  من  می شود.  متضرر  که  است  نهایی 
عقیده من هر شرکت تولیدکننده باید بتواند گندمش را در شرایطی تأمین کند که 
برایش صرفه اقتصادی داشته باشد. قطعاً این صرفه اقتصادی به نفع کارخانه و نیز 

مصرف کننده خواهد بود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر تولید هر هزار تن ماکارونی بازگشت سرمایه سه ماهه 
دارد که اگر به طور متوسط ماکارونی را کیلویی 2 هزار تومان و سرمایه در گردش2 
میلیاردی را در طی مدت سه الی چهار ماهه در نظر بگیریم، نیاز به سرمایه اولیه 6 
تا 8 میلیاردی برای واحد تولیدی خواهد بود. اینکه ما نمی توانیم از همه ظرفیت های 
تولید کارخانه استفاده کنیم، یک دلیلش به عدم توان تأمین سرمایه در گردش اولیه 

برمی گردد.
در ادامه، سمیه دوستی، مسئول فنی و مدیر کنترل کیفی واحد ماکارونی شرکت 
شمس آذر بیان کرد: خوشبختانه کارخانه آرد و ماکارونی نزدیک به هم هستند و از 
این بابت هیچ حمل و نقل آردی صورت نمی گیرد و مستقیما آرد از واحد تولید به 

سیلوهای ماکارونی و در نهایت پروسه تولید ماکارونی انتقال خواهد یافت.
دوستی ادامه داد: یکی از فاکتورهایی که ما برای تولید ماکارونی داریم، این است که 
از هیچ گونه افزودنی استفاده نمی کنیم و تالش ما این است که در تولید محصولمان 

از مواد کامال طبیعی استفاده گردد. افزودنی هایی که در بازار هستند، عمدتا شیمیایی 
بوده و سالمت مصرف کننده را به مخاطره می اندازند. تالش ما این است که در مواقع  
افت باال و ضعف کیفی گندم ها، گندم خارجی را به عنوان یک ماده طبیعی وارد مدار 

تولید کارخانه کنیم.
وقتی  افتاده که  این گونه جا  مردم  میان  در  باکیفیت  ماکارونی  ایران  در  افزود:  وی 
محصول در حالت پخت قرار می گیرد، به هم نچسبد. اما در اصل ماکارونی استاندارد 
و باکیفیت وقتی در آب جوش قرار می گیرد، نباید بیش از حد مجاز از خود نشاسته 

تولید کند. 
مدیر کنترل کیفی واحد ماکارونی شرکت شمس آذر اظهار کرد: متاسفانه در برهه ای 
اینکه  نیست ضمن  آرد مقدور  برای کارخانه های  واردات گندم خارجی  هستیم که 
گندم های ایران کیفیت مطلوبی ندارند. متاسفانه هنگام خرید گندم، تفکیک پذیری 
بررسی  خرید  هنگام  تخصصی  صورت  به  گندم ها  افت  میزان  و  نمی گیرد  صورت 
اثرگذار است، هنگام  بسیار  ما  افت که روی کیفیت محصول  نمی شود. مساله مهم 

خرید گندم مورد توجه قرار نمی گیرد.  
دوستی افزود: مهم ترین چالشی که عمدتا هرساله اسفندماه به آن برمی خوریم، در 

اختیار نداشتن گندم کیفی است و دولت باید برای این مسأله، تدبیری بیندیشد. 

فنی  ابوالفتحی مسئول  شیوا 
شمس  شرکت  آرد  قسمت 
این  از  آذر در بخش دیگری 
بیشتر  اینکه  بیان  با  گزارش 
هدف ما در کارخانه، اختالط 
گفت:  است،  گندم  مناسب 
گندم  خرید  در  متاسفانه 
مفید  افت  فاکتورهای  فقط 
دولت  سوی  از  مفید  غیر  و 
درحالی  این  می شود.  لحاظ 
معیار  کارخانه  در  که  است 
مهم  ما  برای  گندم  گلوتنی 
است و دولت باید برای خرید 
و  ایندکس  گلوتن،  گندم، 
بگیرد.  نظر  در  را  پروتئین 
گندم  به  که  گذشته  در 
داشتیم،  دسترسی  خارجی 
آرد  تولید  برای  کارخانه ها 
کیفی دغدغه ای نداشتند، در 
رساندن  برای  ما  حال حاضر 
ایده آل  حد  به  آرد  کیفیت 
مد  را  مناسب  اختالط  فقط 

نظر قرار می دهیم.
گندم  واردات  اینکه  بیان  با  ادامه  در  آذر  شمس  شرکت  آرد  قسمت  فنی  مسئول 
خارجی باید آزاد شود و نیز وزارت جهاد کشاورزی برای اصالح بذر و واریته های گندم 
وارد عمل شود، گفت: به عنوان مثال وزارت جهاد کشاورزی می تواند واریته های برتر 
را که در دنیا کشت می شود، با محیط کشت ایران مطابقت دهد، بسیاری از بذرهای 

خارجی هستند که در ایران قابل کشت خواهند بود. 
باید  کشاورزی  جهاد  ایران  در  گندم  کیفیت  ارتقاء  برای  این  بر  عالوه  افزود:  وی 
ارتباط تنگاتنگی با کشاورزان داشته باشد و متاسفانه در حال حاضر این ارتباط و 
کنترل و نظارت روی تولید کشاورز وجود ندارد. متاسفانه از فارغ التحصیالن حوزه 
کشاورزی استفاده نمی شود. در دنیا مرسوم است که قبل از تولید هر محصول از خاک 
نمونه برداری می شود که آیا خاک آن منطقه، مناسب کشت محصول مورد نظر هست 
ابتدایی و بررسی های حداقلی  یا خیر. اما در ایران این مسائل فقط در حد مراحل 

مانده و مکانیزم کشاورزی ما هیچ تغییری نکرده است. 
ابوالفتحی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر دولت هرساله  قیمت خرید تضمینی گندم 
را افزایش می دهد و بعد برای خرید گندم فقط معیارهای افت مفید و غیر مفید را 
لحاظ می کند. این در حالی است که صرفا در نظر گرفتن این معیارها برای خرید 

گندم کافی نیست و به کشاورز برای تولید کیفی انگیزه ای نمی دهد.   

N o . 3  A u g u s t / s e p t e m b e r   2 0 1 8      
w w w . g h a l a t n e w s . i r

نشریـه الکترونیکی گنـدم ،آرد و نـان
 شماره سوم / شهریور 1397  / 17 صفحه

صفحه 7



و  سنگی  آسیاب  چندین  ادغام  با  بهنان  آرد  شرکت 
قدیمی استان با قدمت 50 ساله در صنایع آرد در سال 
با عالی ترین و معتبرترین ماشین آالت خارجی   1378
به ظرفیت 300 تن در روز فعالیت خود را آغاز نموده 
و  می دهد  ادامه  خود  صادقانه  خدمت  به  همچنان  و 
هم اکنون دارای خط تولید آرد کامل، آرد سبوس گرفته، 
آرد ستاره، آرد نول و آرد سمولینا در دو خط مجزا و 

جداگانه است.
گواهینامه  اخذ  به  موفق   1384 سال  در  شرکت  این 
کردن  طی  حال  در  هم اکنون  و  شد  کاال  استاندارد 
 ISO 9001، ISO گواهینامه  اخذ  نهایی  مراحل 
22000 است. تالش و توجه به کیفیت توانسته رضایت 
مصرف کنندگان، خبازان محترم و مقامات مسئول را به 

همراه داشته باشد.
کارخانه آرد بهنان هم اکنون از بیست و پنج هزار تن 

ظرفیت ذخیره سازی برخوردار است.
بهنان  آرد  قزوینی، مدیرعامل کارخانه  اصغر معتمدی 
در گفت وگو با غالت نیوز با بیان اینکه کارخانه در حال 
حاضر تنها با 40 درصد توان واقعی خود فعالیت می کند، 
به فعالیت های کارخانه فراتر از مرزهای داخلی و حضور 
در بازار جهانی اشاره نمود و گفت: کارخانه آرد بهنان تا 
کنون طی چندین مرحله آرد خود را به کشورهای عراق 

و افغانستان صادر نموده است.
وی در ادامه به دغدغه های کارخانه در راستای تولید و 
صادرات اشاره نمود و در این  باره خاطرنشان کرد: عدم 

ثبات در قوانین مربوط به صادرات، عرضه نشدن گندم 
صادراتی در بورس، نوسان نرخ ارز، پایین بودن کیفیت 
گندم داخلی، بهای باالی تمام شده کاال به علت افزایش 
هزینه های جانبی و عدم افزایش قیمت آرد به صورت 
مقطعی با عنایت به حداقل تورم سالیانه رسمی کشور از 
سال 91، مهم ترین دغدغه امروز کارخانه های آرد است.

قیمت  درصد   100 از  بیش  افزایش  اینکه  ضمن 
کیسه های مصرفی و قطعات یدکی و ملزومات مصرفی 
ظرف چند ماه اخیر، به مشکالت کارخانه اضافه شده 

است.
به  ورودی  گندم های  کیفیت  اینکه  بیان  با  معتمدی 
کارخانه  کرد:  اظهار  است،  متوسط  حد  در  کارخانه 
آرد بهنان تالش می کند با جداسازی گندم ها برحسب 
کیفیت و میزان پروتئین و ذخیره سازی در سیلوهای 
نظارت  تولید،  هنگام  در  مناسب  اختالط  و  جداگانه 
مستمر بر نحوه تولید آرد و کنترل مستمر کیفیت با 
تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیز آزمایشگاه به تکنولوژی 
و  تولید  در خط  اضافه کردن دستگاه های جدید  روز، 
دستگاه های  با  روزانه  صورت  به  آزمایشی  نان  تولید 
کارخانه،  در  منصوب  پخت  اتوماتیک  تمام  بهداشتی 
آردی باکیفیت و راضی کننده، تولید و تحویل مشتری 

دهد. 
کارخانه آرد بهنان همواره تضمین سالمت محصول و 
افزایش رضایت مشتری را سرلوحه کار خود قرار داده و 
شعار کارخانه، آرد سالم، نان سالم و جامعه سالم است.

و  سالم  نان  سالم،  آرد 
جامعه سالم با آرد بهنان
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مرضیه مهران فرد، ادغام صنعت و کشاورزی و توجه به عواملی را که 
در کیفیت گندم ها و در نتیجه آرد تولیدی موثر هستند، عاملی در 
جهت افزایش کیفیت گندم خواند و گفت: باال بردن سطح دانش 
کشاورزان به گونه ای که گندم برداشتی نه تنها از نظر کمیت بلکه 
از نظر کیفیت نیز مناسب گردد، از راهکارهای افزایش کیفیت گندم 
است که البته این امر مستلزم آشنایی کامل با مراحل کاشت، داشت 
و برداشت اعم از توجه به شرایط آب و هوا و خاک، گردش زراعتی، 
رعایت  آماده سازی زمین جهت کشت و شخم زدن،  زمان کشت، 
نوبت سم پاشی، سم پاشی به موقع و صحیح و سایر موارد خواهد بود.

نیوز  غالت  با  گفت وگو  در  قزوین  بهنان  آرد  فنی شرکت  مسئول 
نظر  از  به کارخانه  ارسالی  اینکه وضعیت کیفی گندم های  بیان  با 
یا  و  متوسط  گلوتن،  کیفیت  نظر  از  و  معمولی  گلوتنی،  محتوای 
ضعیف است، گفت: در آزمایشگاه کارخانه آرد بهنان سعی بر این 
اندازه گیری شاخص های  از تجهیزات به روز برای پایش و  شده که 
کیفیت استفاده گردد. این موضوع خود امری مهم در راستای آگاهی 

از اشکاالت فرایند و رسیدن به آردی مطلوب است.
در  برای مصرف کنندگان  فرهنگسازی  عدم  به  ادامه  در  مهران فرد 
خصوص ارزش غذایی انواع آردها اشاره نمود و تصریح کرد: هرچه 
از نظر  نتیجه  بیشتر است در  باشد، میزان سبوس آن  تیره تر  آرد 

امالح و مواد معدنی غنی تر خواهد بود یعنی به ترتیب آرد سنگک 
بعد تافتون و لواش بعد بربری بعد نول میزان سبوس باالتری دارند 
و پیرو آن، اعتراض و درخواست نانوایان برای تولید آردی با درصد 
از  استاندارد(،  حد  از  تر  )روشن  استاندارد  میزان  از  کمتر  سبوس 

مشکالت عمده کارخانه های آرد است.
وی ادامه داد: تالش کارخانه آرد بهنان همواره بر این بوده که آردی 
بازار  به  افزودنی اصالح کننده  از گندم خالص و بدون مواد  حاصل 
عرضه نماید که این خود ممکن است موجب کاهش سهم بازار برای 

این شرکت گردد.
مسئول فنی کارخانه آرد بهنان افزود: از مسئولین تقاضا داریم عالوه 
میزان  و  مفید  مفید، غیر  افت  از  اعم  بر شاخص های خرید گندم 
سن زدگی، میزان گلوتن و کیفیت آن را که رابطه مستقیم با کیفیت 
آرد و نان و متعاقبا رضایت مشتری را در پی دارد، حتما لحاظ کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد شما برای افزایش کیفیت 
گندم چیست، ابراز کرد: استفاده از بذرهای مناسب و همچنین به روز 
شدن تجهیزات کشاورزی مانند کمباین که در صورت ناکارآمدی، 
باعث خرد شدن گندم و افزایش افت مفید و نیز باال رفتن افت غیر 
مفید به واسطه وجود خاک همراه گندم برداشت شده می گردد، از 

جمله مواردی است که منجر به افزایش کیفیت گندم خواهد شد.

ادغام صنعت و کشاورزی، عاملی در جهت افزایش کیفیت گندم 

مسئول فنی شرکت آرد بهنان قزوین مطرح کرد: 
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کارخانه آرد فرد تاکستان همواره حفظ کیفیت 
را سـرلـوحـه کـار خـود قـرار داده اسـت
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کارخانه آرد فرد تاکستان در سال 1363 به همت مرحوم 
حاج محسن ژوبین بنیان گذاری و تأسیس شد و در سال 
1367 به بهره برداری رسید. این کارخانه از ظرفیت تولید 
به صورت سالیانه 75 هزار تن برخوردار است و در حال 
واقعی خود معادل 22  با یک سوم ظرفیت  حاضر صرفاً 

هزار تن به فعالیت می پردازد.
هزار   36 ذخیره سازی  ظرفیت  از  همچنین  کارخانه  این 
تولید  عالوه  به  آرد  انواع  تأمین  با  و  است  برخوردار  تن 
تنوع  بر  تأمین می کند. عالوه  را  داخلی  بازار  کامل،  آرد 
انواع سبوس، جوانه و گیاهک گندم از  تولید آرد، تولید 

محصوالت جانبی این کارخانه است.
در  تاکستان  فرد  کارخانه  مدیرعامل  ژوبین،  مهدیه 
از مشکالتی که  با غالت نیوز اظهار کرد: یکی  گفت وگو 
آردسازان کشور با آن دست و پنجه نرم می کنند، کیفیت 
پایین گندم های داخلی است. در سال های گذشته واردات 
بابت مسائل کیفی در  گندم خارجی آزاد بود و مشکلی 
به  فعلی  شرایط  در  اما  نداشت  وجود  آرد  کارخانه های 
دلیل محدودیت در واردات مجبوریم از استان های دیگر 
که گندم مرغوب تری دارند، خریداری کنیم و یا به کمک 
یکنواخت  کیفیتی  به  را  آرد  آنزیم ها،  و  دهنده ها  بهبود 
گندم  خرید  اینکه  گرفتن  نظر  در  با  برسانیم.  ایده آل  و 
و  دهنده ها  بهبود  تأمین  همچنین  و  استان ها  سایر  از 
نیز  و  دارد  بر  در  کارخانه  برای  را  باالیی  هزینه  آنزیم ها 
دولت چهار سال است که قیمت آرد را ثابت نگه داشته 
است، متأسفانه کارخانه ها دچار چالش و دغدغه شده اند.

و  پرمیکس  کیسه،  خرید  چالش های  به  اشاره  با  ژوبین 
تأثیر نوسانات نرخ  لوازم و قطعات جانبی کارخانه تحت 
ارز بیان کرد: در این شرایط از دولت این انتظار می رود 
دولتی  ارز  یا  و  دهد  قرار  حمایت  مورد  را  آردسازان  که 
در اختیار کارخانه ها بگذارد و نیز واردات گندم  خارجی 
را آزاد کند تا کارخانه ها به گندم مرغوب خارجی جهت 

اختالط دسترسی راحتی داشته باشند.
گفت:  ادامه  در  تاکستان  فرد  آرد  کارخانه  مدیرعامل 
در  و  تن   400 آزاد  بخش  در  ماهیانه  طور  به  کارخانه 
بخش دولتی 1400 تن فروش دارد. با توجه به هزینه ها 
این میزان فروش واقعاً پاسخگوی نیاز ما نیست و بخشی 
این  ما  توقع  نمی دهد.  پوشش  را  کارخانه  هزینه های  از 

است که دولت در راستای کاهش هزینه ها اقدامی کند تا 
کلیه واحدهای تولیدی آرد در سراسر کشور بتوانند فروش 

باالتری داشته باشند و نیز با ظرفیت باالتری کار کنند.
کارخانه آرد فرد تاکستان همواره حفظ کیفیت را سرلوحه 
کارخانه  این  شعار  اصلی ترین  است.  داده  قرار  خود  کار 

جلب رضایتمندی مشتری است.
گفت:  کارخانه  این  صادراتی  فعالیت  در خصوص  ژوبین 
برخوردار  صادراتی  مجوز  از  تاکستان  فرد  آرد  کارخانه 
است اما متأسفانه دولت عرضه گندم صادراتی در بورس 
انجام فعالیت  بازماندیم.  از صادرات  را متوقف نمود و ما 
صادراتی به واسطه طرح عبور موقت گندم هم با توجه به 
نوسانات نرخ ارز امکان پذیر نیست و عماًل ریسک بسیار 
حیطه  به  فعاًل  که  است  این  ترجیحمان  و  دارد  باالیی 

صادراتی ورود نکنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: به عقیده 
از کشاورز را تغییر دهد و  باید شیوه حمایت  من دولت 
به عبارتی دیگر یارانه را در مسیر تولید بهینه به کشاورز 
را  کشاورز  از  حمایتی  شیوه  دولت  اگر  دهد.  اختصاص 
اصالح کند اهداف تولید کیفی از مزرعه تا سفره محقق 
خواهد شد. به جای اینکه دولت مبلغی را به عنوان خرید 
امکاناتی  می تواند  بگذارد،  کشاورز  اختیار  در  تضمینی 
بذر  از جمله  اختصاص دهد  به کشاورز  تولید  در حیطه 
کیفی و یا کود و سم های مخصوص کشاورزی که بتواند 
کشاورز  نیز  و  دهد  پوشش  را  کشاورز  تولید  هزینه های 
خیلی  روش  این  باشد.  داشته  انگیزه  کیفی  تولید  برای 
بهتر از این خواهد بود که دولت هرساله هزینه کند، یارانه 
به  یارانه به دست کشاورزان واقعی نرسد و  این  بدهد و 

جیب دالالن و افراد سودجو سرازیر شود.
اخذ گواهی بین المللی ایمنی غذا، گواهی بین المللی ایمنی 
شغلی، تندیس و گواهی نامه زنان صنعتگر و مدیران برتر 
ایران، تولید و بسته بندی گیاهک گندم برای اولین بار در 
ایران، اخذ سیب سالمت از معاونت غذا و دارو، کسب مقام 
برتر اداره استاندارد، کسب مقام برتر سازمان غذا و دارو، 
اخذ تقدیرنامه از معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازرگانی 
دولتی در سال 89 و کسب مقام برتر از واحد استاندارد 
استان قزوین از جمله جوایزی است که کارخانه آرد فرد 
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تاکستان موفق به دریافت آنها شده است. 
آرد  کارخانه  کیفی  کنترل  مدیر  محمدی،  حمیده 
کارخانه هایی  از  یکی  ما  کرد:  اظهار  تاکستان  فرد 
بر  عالوه  می کند.  هزینه  کیفیت  برای  که  هستیم 
گندم های  نیز  و  باکیفیت کشور  گندم های  از  اینکه 
دست  به  سخت  بسیار  شرایط  با  البته  که  خارجی 
کارخانه می رسند، استفاده  می کنیم تا کیفیت آرد را 
و  مطالعه  از سال 90  ما  برسانیم  ایده آل  به شرایط 
تحقیقات را روی بهبود دهنده ها آغاز کردیم، در این 
زمینه سرمایه گذاری نمودیم و دستگاه هایی که الزم 
بود، خریداری شد. در واقع هدف از چنین کاری ارتقاء 

کیفیت آرد و جلب رضایتمندی مشتری بوده است.
به  گندم  ورود  هنگام  از  گفت:  ادامه  در  محمدی 
کارخانه،  ضوابط  و   104 استاندارد  طبق  کارخانه 
شد.  خواهد  انجام  آن  روی  مربوطه  آزمایش های 
وارد  که  لحظه ای  تا  گندم  روی  رصد  و  کنترل 
ادامه  می شود،  خارج  کارخانه  از  و  تولید  پروسه 
خواهد داشت. حتی زمانی که مشتری از کیفیت آرد 
دریافتی اعالم نارضایتی کند، ما به آن واحد نانوایی 
به مرحله آزمایش های مربوطه را  مراجعه و مرحله 

انجام خواهیم داد تا مشکل، بررسی و رفع گردد.
تاکستان  فرد  آرد  کارخانه  کیفی  کنترل  مدیر 
در  مهمی  نقش  آزمایشگاه  اینکه  بیان  با  ادامه  در 
کیفیت محصول خروجی کارخانه دارد، خاطرنشان 
کرد: علی رغم دقت زیادی که ما روی دانه گندم به 
منطقه ای  در  کارخانه  متأسفانه  اما  می دهیم  خرج 
قرار گرفته که به گندم کیفی دسترسی ندارد و این 
به یک معضل بزرگ برایمان تبدیل شده است. البته 
ناگفته نماند شرکت غله و خدمات بازرگانی استان 
را  اختالط  بهترین  تا  می کند  تالش  همواره  قزوین 
انجام و گندم با کیفیت در اختیار کارخانه ها بگذارد. 
دهنده ها  بهبود  از  آرد  کیفیت  ارتقاء  برای  اینکه  با 
کمک می گیریم اما 90 درصد کیفیت متأثر از ماده 

اولیه مرغوب است.
محمدی با اشاره به پاسخگویی 24 ساعته و تعامل 
مستمر کارخانه با مشتریان گفت: یکی از اقداماتی 
خصوص  در  فرهنگ سازی  گیرد،  صورت  باید  که 
نانوایان سنگک پز  بپذیرند آرد این  آرد است؛ اینکه 
نوع نان باید تیره باشد. متأسفانه مسأله ای که فکر 
می کنم اغلب کارخانه های آرد با آن سر و کار دارند، 
عدم آگاهی مردم از نان تیره )سبوس دار( است. این 
مسأله موجب گردیده روی تیرگی و روشنی آرد با 
نانوایان دچار چالش شویم و نتوانیم آن ها را در مورد 

آنچه استاندارد است، متقاعد کنیم.
وی افزود: از طرف دیگر متأسفانه نانوایان، آرد سفید 
به  سبوس دار  نان  ارائه  برای  و  می کنند  خریداری 

فرایند  در  جداگانه  صورت  به  را  سبوس  مشتری، 
تولید نان به خمیر اضافه کرده و بدتر اینکه بسیاری از 
مردم با رغبت و قیمت بیشتر آن را خریداری می کنند. 
شرکت غله و خدمات بازرگانی استان بسیار تالش نمود 
تا فرهنگ صحیح نان سبوس دار را در سطح استان 
نهادینه کند اما فرهنگ سازی تنها از عهده یک نهاد 
برنخواهد آمد و همه ارگان ها باید در این راستا متحد 
شوند و این فرهنگ را برای مردم جا بیندازند که نان 

سفید، نان باکیفیتی نیست.
محمدی در بخش دیگری از اظهاراتش به دغدغه ها و 
چالش های کارخانه های آرد هنگام تحویل گندم اشاره 
نمود و در این باره توضیح داد: قاعدتاً اگر کارخانه های 
آردسازی هنگام خرید، گندم را تحویل بگیرند چون 
منافع خودشان برایشان اهمیت دارد، گندم باکیفیت 
تحویل و در نهایت همان را تبدیل به آرد می کنند. اما 
یکی از مشکالتی که به هنگام تحویل گندم وجود دارد، 
ورود سیلوهای بخش خصوصی به این موضوع است. 
برای  زیادی  پروانه های  اخیر  سال های  در  متأسفانه 
احداث سیلوهای خصوصی در کشور صادر گردیده و 
اغلب در این سیلوها افرادی مسئولیت خرید و تحویل 
گندم را دارند که حتی تحصیالت دانشگاهی مرتبط 
با آموزش های حداقلی  و  نداشته  را هم  این حوزه  با 
گندم را تحویل می گیرند و متأسفانه برخی اتفاقات هم 
که در پروسه نگهداری گندم در سیلوهای خصوصی 
رخ می دهد و در نهایت کارخانه، گندمی با افت بسیار 
زیاد تحویل می گیرد و با این شرایط انتظار تولید آرد 
باکیفیت هم از ما می رود. جدا از اینکه ما با افت کیفی 
مواجه خواهیم شد، سودآوری کارخانه پایین می آید 
و کارخانه با چالش مواجه خواهد شد. چه بسا اینکه 
ذخیره سازی  محل  سیلوها  این  از  بسیاری  متأسفانه 
خوراک دام بوده و گندم تحویل می گیرند و نگهداری 
امر  این  به  است که مسئولین  لذا ضروری  می کنند. 
رسیدگی کنند و کارخانه ها به عنوان مصرف کنندگان 

گندم را هنگام خرید تحویل بگیرند.
فرزانه یزدی، مسئول فنی کارخانه آرد فرد تاکستان 
هم بیان کرد: یکی دیگر از معضالتی که کارخانه ها با 
آن مواجه هستند، این است که هر نانوا درباره آردی 
روش  دارد.  متفاوت  نظر  یک  می گیرد  تحویل  که 
اغلب  و  است  متفاوت  نانوایی  واحدهای  در  پخت 
نان  پخت  مهارت های  تجربی  صورت  به  این صنف 
تحت  نانوایان  که  است  نیاز  بنابراین  فراگرفته اند  را 
در  پخت  برای  واحد  روشی  و  گیرند  قرار  آموزش  
نانوایی ها لحاظ شود. متأسفانه در حال حاضر ضعف 
آموزش و آگاهی در واحدهای نانوایی وجود دارد و 
این مسأله تبدیل به یک معضل برای ما شده است.

صفحه 11
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کارخانه آرد اترک بوئین زهرا از سال 1380 احداث 
شده و از نیمه دوم سال 84 آغاز به کار کرده است. 
کارخانه از ظرفیت اسمی تولید 200 تن در شبانه روز 
برخوردار است اما در حال حاضر صرفاً با تولید 60 تن 
در روز به فعالیت می پردازد. این مجموعه همچنین 
در حوزه ذخیره سازی، 45 هزار تن سیلوی مکانیزه 

فلزی دارد.
اترک  آرد  کارخانه  مدیرعامل  صدری،  احمدعلی 
بیان کرد: ما  نیوز  با غالت  بوئین زهرا در گفت وگو 
همواره اختالط گندم ها را به نسبت درصدی که در 
آرد  کیفیت  افزایش  برای  می شود  آنالیز  آزمایشگاه 
تولیدی مد نظر قرار می دهیم. اصالح خط تولید و 
دیاگرام کارخانه با حضور مستمر و کنترل مداوم خط 
تولید و همچنین تجهیز خط تولید و بخش آزمایشگاه 
در  همواره  دنیا،  روز  تکنولوژی  آخرین  به  کارخانه 

کارخانه اترک بوئین زهرا رعایت می شود.
وی ادامه داد: بخش آزمایشگاه به جهت اطمینان از 
تولید کیفی، آردها را قبل از خروج از کارخانه آنالیز 
و خمیر را در حالت تخمیر قرار می دهند و در صورت 
عرضه  سپس  و  رفع  به  اقدام  مشکل،  هرگونه  بروز 

می کنند.
کارخانه آرد اترک بوئین زهرا از پتانسیل های صادراتی 
بازار جهانی ورود نکرده  به  اما هنوز  برخوردار است 
است. صدری در این باره گفت: مجوز صادرات آرد را 
دریافت کرده بودیم که متأسفانه با ایجاد مشکالت 
فعالیت  از  و  همزمان شد  ارز  بازار  در  نابه سامانی  و 
در بازار صادراتی بازماندیم. کارخانه از پتانسیل های 
بازار  جذب  ما  هدف  و  است  برخوردار  صادراتی 
کشورهای عراق و افغانستان و قطر است. در صورت 
برای  فرصت  اولین  در  ارزی  مشکالت  و  موانع  رفع 

صادرات اقدام خواهیم نمود.
گفت:  زهرا  بوئین  اترک  آرد  کارخانه  مدیرعامل 
در سطح  باکیفیت  گندم هایی  قزوین  استان  اگرچه 
گندم های  امسال  خوشبختانه  اما  ندارد  یکنواخت 
قابل توجهی به خصوص در حوزه  از رشد  دریافتی 
مجموعه  بوده اند. هدف  برخوردار  کاهش سن زدگی 
رضایتمندی  و حفظ  باکیفیت  آرد  تولید  ما همواره 

مشتری است.
و  موانع  به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  صدری 
چالش های پیش روی کارخانه اشاره نمود و تصریح 
آردسازان  روی  پیش  چالش های  و  دغدغه ها  کرد: 
قیمت  که  است  سال  چهار  است.  سراسری  کشور 
حقوق  تولید،  جانبی  هزینه های  و  مانده  ثابت  آرد 
پرسنل، بیمه، مالیات، هزینه های استهالک و کرایه 
حمل گندم در طی این مدت، متأسفانه افزایش چند 
برابری داشته است و دولت فکری به حال این موضوع 

نکرده است.
تولیدکننده  آردسازی،  کارخانه های  داد:  ادامه  وی 
استراتژیک ترین کاالی مردم هستند اما با این حال 
از سوی دولت رها شده اند. قطعاً اگر آردسازان دچار 
مشکل شوند، جامعه دچار بحران خواهد شد. با تورم 
نظام گسیخته ای که کارخانه های آرد کشور را درگیر 
اغلب  مطمئناً  نباشد  چاره  فکر  به  دولت  اگر  کرده، 

کارخانه های کشور ورشکست خواهند شد.
صدری بیان کرد: دولت باید در تأمین قطعات لوازم 
کارخانه های  بهبوددهنده،  و  کیسه  کارخانه،  یدکی 
اینکه حداقل  یا  اولویت ارزی قرار دهد و  آرد را در 
در پرداخت بیمه و مالیات به کارخانه ها کمک کند. 
متأسفانه با این وضع پیش آمده، آینده و سرنوشت 

کارخانه های آرد در کشور نگران کننده خواهد بود.

کارخانه اترک بوئین زهرا 
همـواره بـرای حـفـظ 

کیفیت می کوشد
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صفحه 13

در زنجیـره تولیـد تـا 
مصرف نان، باید نظارت 
جـدی اعـمـال شـود

مدیر کنترل کیفی کارخانه آرد اترک بوئین زهرا:

فاطمه مصلحی راد با بیان اینکه آزمایشگاه کارخانه مجهز به تجهیزات روز 
و مدرن دنیا بوده که این تجهیزات تأثیر به سزایی در کنترل مواد اولیه و 
تولید محصول دارد، گفت: گندم و آرد از محصوالت استراتژیک در کشور 
محسوب می شوند و باید در زنجیره تولید تا مصرف، نظارت جدی اعمال 

شود تا نان تهیه شده نیز کیفی و رضایت بخش باشد.
غالت  با  گفت وگو  در  زهرا  بوئین  اترک  آرد  کارخانه  کیفی  کنترل  مدیر 
کارخانه خاطرنشان  به  ارسالی  به وضعیت کیفی گندم های  اشاره  با  نیوز 
خوشبختانه  البته  دارد.  گندم ها  نوع  به  بستگی  کیفی  وضعیت  کرد: 
امسال گندم های استان از لحاظ سن زدگی کاهش به سزایی داشته اند که 

خوشبختانه این موضوع می تواند در کیفیت گندم مؤثر باشد.
مصلحی راد در پاسخ به این پرسش که کارخانه آرد اترک بوئین زهرا برای 

افزایش کیفیت آرد چه اقداماتی انجام می دهد، توضیح داد: کنترل در خرید 
گندم باکیفیت، انجام روزانه آزمایش ها روی نمونه آرد، انجام آزمایش هایی 
نظیر شیمیایی و میکروبی شامل رطوبت، گلوتن، PH، خاکستر غیرمحلول 
از همه مهم تر آزمون  و  پروتئین و دانه بندی  اسیدیته  اسید، خاکستر  در 
غنی سازی آرد در حوزه شیمیایی و آزمایش های میکروبی که شامل کپک 
این  جمله  از  می شود،  تولیدی  محصول  روی  باکتری ها  کلی  شمارش  و 

اقدامات است. 
محترم  و کشاورزان  سازمان جهاد کشاورزی  کرد:  تصریح  خاتمه  در  وی 
را  کافی  توجه  کیفی  و  خوب  واریته های  با  گندم  کشت  مقوله  به  باید 
داشته باشند. ضمن اینکه آموزش های الزم در راستای کشت و برداشت و 

سم پاشی به موقع به کشاورزان، بسیار ضروری است.



آردسازی  کارخانه های  از  یکی  گندم  مغز  آرد  کارخانه 
را  است که در سال 1375 مجوزهای الزم  قزوین  استان 
به  نموده و در سال 1378  اخذ  راه اندازی  و  احداث  برای 

بهره برداری رسیده است.
گندم  مغز  آرد  کارخانه  مدیرعامل  پیرمحمدی،  کاظم 
در  کارخانه  این  اینکه  بیان  با  نیوز  غالت  با  گفت وگو  در 
حال حاضر در سطح استان جزو کارخانه های نمونه و برتر 
محسوب می شود، گفت: کارخانه آردسازی مغز گندم برای 
کیک،  ماکارونی،  کارخانه های  و  صنعت  و  صنف  بخش 
کلوچه و شیرینی، انواع آردها را با تنوع گوناگون تولید و 

عرضه می کند.
پیرمحمدی در ادامه با اشاره به ظرفیت تولید و همچنین 
فضای ذخیره سازی کارخانه بیان کرد: کارخانه از ظرفیت 
تولید روزانه 200 تن و 25 هزار تن ظرفیت ذخیره سازی 
برخوردار است. از سال 79 کارخانه مغز گندم اقدام به ایجاد 
ظرفیت ذخیره سازی نموده و در حال حاضر از 25 هزار تن 

سیلوی فلزی مکانیزه برخورداریم.
مشکل  عمده ترین  گندم  مغز  آرد  کارخانه  مدیرعامل 
آسیابانان کشور را در شرایط فعلی عدم تأمین نقدینگی برای 
خرید گندم و افزایش هزینه های جانبی تحت تأثیر نرخ ارز 
دانست و در این راستا تصریح کرد: با توجه به افزایش نرخ 
ارز از ابتدای سال جاری و افزایش ناگهانی قیمت مواد اولیه 
مورد نیاز کارخانه و با در نظر گرفتن این که از سال 93 تا 
کنون دولت قیمت آرد را ثابت نگه داشته و از همان سال 
تا به امروز هر ساله حداقل 25 درصد به هزینه دستمزد 
پرسنل، هزینه حامل های انرژی و تمام هزینه های جانبی 
کارخانه اضافه گردیده، متأسفانه مشکالت مالی گریبان گیر 
صنعت آردسازی کشور شده و آسیابانان نفس های آخرشان 

را می کشند.
وی افزود: اگر قرار به این باشد که همچنان ارائه سوبسید 
در این صنعت باقی بماند تا نان برای مردم ارزان تمام شود، 
در این صورت کارخانه های آرد کشور متضرر خواهند شد. 
اگر در موقعیت سیاسی و اقتصادی که بر کشور حاکم است، 
امکان اجرای طرح آزادسازی وجود ندارد، دولت باید حداقل 
کارخانه های  تا  شود  عمل  وارد  آرد  وضعیت  تغییر  برای 

آردسازی کشور بتوانند سرپا بمانند.
پیرمحمدی با اشاره به اینکه تمام تالش و توان کارخانه، 
جزو  آردسازی  صنعت  گفت:  است،  باکیفیت  آرد  تولید 
صنایعی به شمار می آید که به طور مداوم نیاز به به روزرسانی 
دارد. در واقع ما هم تالش می کنیم مطابق با سیستم روز 
دنیا حرکت کنیم و در جهت به روزرسانی کارخانه همگام 
گام  آردسازی  صنعت  در  اروپایی  کشورهای  تکنولوژی  با 

برمی داریم.
به  اشاره  با  ادامه  در  گندم  مغز  آرد  کارخانه  مدیرعامل 
وضعیت بازار آزاد در استان قزوین اظهار کرد: متأسفانه با 
توجه به سطح کیفی گندم های استان چندان در بازار آزاد 
درخواستی نداریم و با توجه به اینکه برخی از استان های 
هم  آن  البته  که  دارند  دسترسی  مرغوب  گندم  به  کشور 
البرز صادر می شود، عمده آرد مورد  برای استان تهران و 
نیاز بخش صنف و صنعت استان از کارخانه های تهران و 

البرز تأمین می گردد.
کارخانه آردسازی مغز گندم عالوه بر تأمین نیازهای بازار 
داخلی به بازار صادراتی هم ورود نموده و توانسته بود بازار 
توجه  با  یکباره  به  متأسفانه  اما  بیاورد  دست  به  را  عراق 
مشکالت  دچار  صادراتی  بخش  در  آمده  پیش  شرایط  به 
و موانعی شده و در حال حاضر صادرات کارخانه متوقف 

شده است.
فعالیت  به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  پیرمحمدی 
عرضه  گفت:  این باره  در  و  نمود  اشاره  کارخانه  صادراتی 
گندم صادراتی در بورس طی مدتی از سوی دولت اجرا شد 
و به قیمتی که اوایل طرح عرضه می گردید برای کارخانه ها 
قابل توجیه بود اما اواخر قیمت را رقابتی کردند و با توجه 
به اینکه در سطح کشور فقط تعداد محدودی از استان ها از 
گندم کیفی برخوردارند، خرید و پرداخت کرایه حمل برای 
کارخانه مقرون به صرفه نبود و با گندم هایی هم که در حال 
حاضر در اختیار داریم قادر به جذب بازار خارجی نخواهیم 
بود. از طرف دیگر نوسانات بسیار شدید نرخ ارز، مشکالتی 
را در حوزه صادراتی ایجاد می کند و متأسفانه با توجه به 
تحریم هایی که کشورمان در آن قرار گرفته، گمان نمی کنم 

دیگر قادر به حضور در بازار جهانی صادرات باشیم.

تمام تـوان خود را برای تولیـد 
آرد بـا کیفیت بـه کار گرفتـه ایم
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با  خوشبختانه  گفت:  حسنی  مهدی 
سازمان  و  غله  شرکت  که  برنامه ریزی هایی 
کیفیت  داشته اند،  استان  کشاورزی  جهاد 
نسبت  کارخانه  به  امسال  ورودی  گندم 
مقبول تری  وضعیت  از  گذشته  سالیان  به 
برخوردار است ضمن اینکه درصد سن زدگی 
گندم استان، امسال نسبت به سال های قبل 
کاهشی بسیار چشمگیر داشته و در حقیقت 
از وضعیت گندم های دریافتی امسال نسبت به 

گذشته رضایت بیشتری داریم.
گندم  مغز  آرد  کارخانه  کیفی  کنترل  مدیر 
در گفت وگو با غالت نیوز بیان کرد: هرساله 
غله  از طرف شرکت  که  دستورالعملی  طبق 
و خدمات بازرگانی استان قزوین به کارخانه 
مفید  افت  اساس  بر  گندم ها  می شود،  ابالغ 
رطوبت،  میزان  و  سن زدگی  غیرمفید،  و 
آزمایش های الزم را روی گندم های ورودی به 
اجازه  تأیید  و در صورت  داده  انجام  کارخانه 
تخلیه گندم ها صادر خواهد شد و در صورتی 
که درصد هر یک از این پارامترها بیشتر از حد 
استاندارد باشد، گندم ها را برگشت خواهیم زد.

اولیه  و  اصلی  کنترل  اینکه  بیان  با  حسنی 
گفت:  است،  گندم  دریافت  قسمت  روی  ما 
خوشبختانه با برنامه ریزی هایی که شرکت غله 
داشته اند،  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  و 
کیفیت گندم ورودی امسال به کارخانه نسبت 
مقبول تری  وضعیت  از  گذشته  سالیان  به 

برخوردار است. ضمن اینکه درصد سن زدگی 
گندم امسال نسبت به سال های قبل کاهشی 
بسیار چشمگیر داشته و در حقیقت از وضعیت 
به گذشته  نسبت  امسال  دریافتی  گندم های 

رضایت بیشتری داریم.
ما گندم  نیاز  اولیه مورد  ماده  داد:  ادامه  وی 
است لذا آنچه در جداول برای ما اهمیت پیدا 
بود.  خواهد  گندم  کیفی  معیارهای  می کند، 
قاعدتاً زمانی که گندم های ورودی به کارخانه 
آرد  تولید  باشند،  داشته  باالیی  کیفی  سطح 
کیفی هم به آسانی برای کارخانه میسر خواهد 
شد. البته عوامل دیگری هم در ارتقاء کیفیت 
آرد اثرگذار هستند اما بخش آزمایشگاه در هر 
کارخانه آردسازی نقش به سزایی را در ارتقاء 
ایفا  کارخانه  خروجی  محصول  کیفی  سطح 
باید در دریافت گندم ورودی به  می کند که 

کارخانه دقت باالیی را به خرج دهد.
عالوه بر آزمایش گندم های ورودی به کارخانه، 
ما به صورت روزانه نمونه ای از آردهای تولید 
شده را به لحاظ فاکتورهای گلوتن، ایندکس، 
رطوبت، اندازه ذرات و خاکستر مورد آزمایش 
بسیار  نقش  فاکتورها  این  و  می دهیم  قرار 
آرد  کیفیت  کاهش  یا  افزایش  در  باالیی 

خواهند داشت.
مدیر کنترل کیفی کارخانه آرد مغز گندم در 
بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برگزاری 
دوره ها و همایش های آموزشی برای مسئولین 
فنی خاطرنشان کرد: خوشبختانه امسال یک 
دوره آموزشی برای شناخت سن و فاکتورهایی 
که برای دریافت گندم باید مد نظر باشد، از 
سوی سازمان جهاد کشاورزی و شرکت غله 
استان برای مسئولین فنی برگزار گردید. به 
عقیده من برگزاری چنین دوره هایی در حوزه 
دستگاه ها  شناخت  باالخص  و  گندم  آرد، 
می تواند بسیار مؤثر باشد. به روزرسانی سطح 
و  است  ضروری  بسیار  ما  صنف  در  دانش 
برگزاری چنین دوره هایی به این مقوله کمک 
و  دوره ها  برگزاری  از  نیز  ما  و  کرد  خواهد 
همایش هایی در این راستا استقبال می کنیم.

مدیر کنترل کیفی کارخانه آرد مغز گندم:

امسال شاهد رشد کیفی گندم در استان بوده ایم
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استان قزوین از جمله استان های غربی کشور است که 
در سال های گذشته از مشکل کیفی گندم رنج می برد 
باالی  سن زدگی  استان،  این  در  مشکل  و  عمده ترین 
مهندسین  به همت  امروز  آنچه  اما  است  بوده  گندم ها 
این  در  مدون  برنامه های  تدوین  و  کشاورزی  جهاد 
استان رقم  خورده، مهار سن زدگی گندم تا حدی بسیار 
اظهارات کارخانه های آرد که  قابل توجه است و طبق 
اصلی ترین مصرف کننده گندم هستند، امسال گندم ها 
از وضعیت بسیار مقبول تری نسبت به سالیان گذشته 

برخوردارند.
در حوزه ذخیره سازی، استان قزوین بالغ بر 400 هزار 
در  کلی  طور  به  استاندارد  ذخیره سازی  ظرفیت  تن 
میزان  این  از  بخشی  و  دارد  و  خصوصی  دولتی  بخش 
ظرفیت ایجاد  شده با توجه به حجم  کم  تولید در استان 

مازاد بر نیاز بوده و عمدتا سیلوها خالی می مانند.
آردسازی،  واحد    5 از  برخورداری  با  استان  این 
نداشته،  مناسبی  وضعیت  گندم  که  سال هایی  در 
تولید آرد کیفی و حفظ  برای  از تالش  هیچ گاه دست 
رضایتمندی مشتری برنداشته و امروز کارخانه های آرد 
در  آردسازی  نمونه  و   برتر  واحدهای  جزو  استان  این 

سطح کشور به شمار می آیند.
کارخانه های آردسازی استان قزوین مجهز به تکنولوژی 
روز دنیا بوده و عالوه بر تامین نیاز بازار داخلی، در حوزه 
بازار جهانی هم ورود کرده و خوش درخشیده اند. اگرچه 
و  چالش ها  کشور  آردسازان  برای  صادراتی  بازار  اخیرا 
تالش  قزوین  آسیابانان  اما  داشته  دنبال  به  را  موانعی 
کرده اند تا از این موانع عبور و همچنان جایگاه خود را 

در بازار صادرات حفظ کنند. 
فعال  واحدهای  جمله  از  آذر  شمس  آرد  کارخانه 

به  آرد  تولید  کنار  در  که  است  استان  این  آردسازی 
صنایع وابسته نیز ورود کرده و با تولید ماکارونی تحت 
گام  داخلی  مرزهای  از  فراتر  آذر،  تجاری  برند  عنوان 
برداشته و هم  اکنون این محصول را به بازارهای جهانی 

نیز ارائه می دهد.
در کنار تالش های سازمان جهاد کشاورزی در راستای 
و  غله  شرکت  سن زدگی،  مهار  و  گندم  کیفیت  ارتقاء 
ایجاد  با  نموده  تالش  همواره  استان  بازرگانی  خدمات 
تعامل مثبت با کارخانه ها و نیز اختالط مناسب، گندمی 
تحویل  آردسازی  واحدهای  به  قبول  قابل  و  استاندارد 

دهد.
استان های  جزو  قزوین  استان  اینکه  به  باتوجه 
آن  مصرفی  گندم  بیشترین  بوده،  گندم  تولید کننده 
به  استان ها  سایر  گندم  و  است  بومی  تولید  حاصل 
قزوین تزریق نمی شود، با این حال اختالط مناسب برای 
برای کارخانه های  به یک درجه کیفی معقول  رسیدن 
استان  غله  و خوشبختانه شرکت  است  استان ضروری 
خواسته  است.  نموده  مدیریت  خوبی  به  را  مساله  این 
تولید  جهت  که  است  این  استان  مسئولین  تقاضای  و 
قزوین  به  کشور  یک  درجه  استان های  گندم  کیفی تر، 

هم اختصاص داده شود.
امسال  خرید  فصل  در  سال ها  از  پس  قزوین  استان 
انتظار  این  شاهد کاهش سن زدگی گندم بوده است و 
از مسئولین استان می رود که این روند همچنان ادامه 
پایلوت  استان  یک  به  قزوین  استان  که  جایی  تا  یابد 
گندم های بدون سن زدگی در سطح کشور تبدیل گردد. 
قطعا کارشناسان جهاد کشاورزی استان هم این هدف 

را دنبال خواهند کرد.
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مردم ایران از فرهنگ، آداب و رسوم بسیاری برخوردارند. 
نان یکی از قدیمی ترین غذاهایی است که در سرزمین 
عنوان  به  همواره  و  داشته  واال  جایگاهی  ایران،  کهن 
ایرانیان  ما  از خوراکی های مقدس، در سفره های  یکی 
جای گرفته است. هر قومیتی در کشور، یک نوع نان 
سنتی را به خود اختصاص داده است، در استان قزوین 
هم نان سنتی لواش از قدیم االیام جزو نان های بسیار 
معروف این استان به شمار می آمده و سال ها پیش به 
عنوان سوغات این استان به نقاط مختلف کشور و حتی 

کشورهای همسایه صادر می شده است. 
از  لواش  نان  دارد،  وجود  که  اطالعاتی  و  منابع  بنابر 
نان های سنتی و کهن ایرانیان بوده به طوری که دست 
کم 800 سال از رواج و شهرت این نوع نان در ایران 
می گذرد و در حال حاضر اصلی ترین نان مصرفی مردم 

قزوین به شمار می آید.
مصیب بهرامی، رئیس اتحادیه نانوایان استان قزوین در 
کرد:  راستا خاطرنشان  این  در  نیوز  با غالت  گفت وگو 
در  که  است  قزوین  استان  نان  قدیمی ترین  لواش  نان 
در  است.  بوده  معروف  خانگی  لواش  عنوان  با  گذشته 
به  تبدیل  سنگی  آسیاب های  وسیله  به  گندم  گذشته 
البته  و  کامل  آرد  با  نان  نوع  این  پخت  و  می شد  آرد 

تنورهای سنتی بود. 
وی ادامه داد: نان لواش تنوری قزوین، متاسفانه رفته 
سنتی  تنور  از  و  شد  خارج  خود  اصلی  حالت  از  رفته 
تعداد  در حال حاضر  و  ماشینی گردید  نان  به  تبدیل 
واحدهای اصیل سنتی لواش پز در سطح استان بسیار 

کم شده است. 
نان،  نرخ  درباره  دولت  بی مهری های  افزود:  بهرامی 
صدور بی رویه مجوز و روی کار آمدن افراد به اصطالح 

از  گردیده  باعث  ماهر  کارگران  نبود  و  غیرفنی  و  نانوا 
کیفیت نان لواش قزوین کاسته شود. 

گردیده  موجب  مسائل  این  متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
البرز مهاجرت کنند.  نانوایان لواش ما به استان  عمده 
 350 نرخ  با  قزوین  در  نان  نوع  این  اینکه  به  باتوجه 
تومان به فروش می رسد، نانوایان ما برای کسب درآمد 
نان در  نوع  البرز مهاجرت کرده اند و همین  به  بیشتر 
استان البرز با نرخ  آزاد 600 تومان به فروش می رسد. 
سفید  آرد  با  اینکه  دلیل  به  لواش  نان  اینکه  علی رغم 
تولید می شود و هیچ گونه ویتامینی را به بدن نمی رساند 
تغذیه  متخصصین  و  پزشکان  سوی  از  آن  مصرف  و 
با آرد  لواش  نان  اما در استان قزوین  توصیه نمی شود 
سبوس دار تولید می گردد. رئیس اتحادیه نانوایان قزوین 
در  لواش  نان  کرد:  مطلب خاطرنشان  این  بیان  ضمن 
استان قزوین با آرد 12درصد سبوس گیری شده تولید و 
عرضه می شود بنابراین مصرف این نان تمام ویتامین ها 
و امالح مورد نیاز را به بدن می رساند. ضمن اینکه طبق 
مصرف  می گیرد،  صورت  که  کنترل هایی  و  آزمایش ها 
افزودنی جوش شیرین در تولید نان لواش استان، کامال 
بدون  و  سالم  استاندارد،  کامال  نانی  و  رسیده  صفر  به 

ضایعات در سطح استان تولید و عرضه می شود. 
لواش  نان  متاسفانه  کرد:  تصریح  خاتمه  در  بهرامی 
هیچ کس  و  است  نابودی  درحال  ما،  سنتی  و  مرغوب 
قدیمی  سنت  این  حفظ  و  دوباره  احیاء  برای  هم 
این  استانی  مسئولین  به  بار  چندین  نمی کند.  تالشی 
پیشنهاد را دادیم که چاره ای بیندیشند تا این نان به 
شکل واقعی خود حفظ شود اما متاسفانه قدمی از قدم 

برداشته نمی شود...

نان سنتی قزوین نانی سالم، با طعم و رایحه ای خوش
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