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مدیر دفتر نمایندگی شرکت بازرگانی دولتی ایران:

اتحاد همگانی برای مهار سن زدگی در استان قزوین/ 
کارخانه روغن کشی این استان، سال 99 راه اندازی می شود 

ودود ایرانیـان، مدیـر دفتـر نمایندگی شـرکت بازرگانی دولتی ایران در اسـتان 
قزویـن در گفت وگـو بـا غـات نیـوز بیـان کـرد: سـال گذشـته 246 هـزار تـن 
گنـدم در اسـتان قزویـن خریـداری شـد، پیش بینی هـا در سـال جـاری حاکی 
از آن اسـت کـه میـزان تولیـد 327 هـزار تن و میـزان خرید بالغ بـر 270 هزار 

تن باشـد.
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ویژه نامه الکترونیکی  نان حجیم و نیمه حجیم استان قزوین

سـال  خوشـبختانه  داد:  ادامـه  ایرانیـان 
گذشـته شـاهد کاهـش سـن زدگی در مـزارع 
گنـدم اسـتان بودیـم. بـا توجـه بـه اینکه در 
سـنوات قبـل، اسـتان قزویـن با ایـن معضل 
واحدهـای  و  کارخانه هـا  و  بـود  روبـه رو 
بـا  خبـازی بـه دلیـل سسـتی گنـدم و آرد 

چالش هایـی مواجه بودند اما سـال گذشـته 
میـزان سـن زدگی گنـدم از 1/67 درصـد بـه 
0/37 درصـد رسـید کـه این مسـأله ناشـی 
از تاش هـای مضاعفـی بـود کـه از سـوی 
اسـتان صـورت  سـازمان جهـاد کشـاورزی 

گرفـت.

کارخانه آرد فردتاکستان

کارخانه آرد بارانا 

کارخانه آرد شمس آذر

کارخانه آرد اترک بویین زهرا

فرهای پخت طبقه ای مرشد گوهر ، کم ترین مصرف انرژی را  در دنیا دارد
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وی افـزود: امـا در فصـل خریـد امسـال بـا توجـه بـه حجمـی کـه از 
بارندگی هـا در سـطح اسـتان شـاهد بودیـم، بـه احتمـال بسـیار قـوی 
تولیـد زیـادی از گنـدم را در دیم زارهـا خواهیم داشـت. البته بر اسـاس 
بررسـی های صـورت گرفته، مشـخص اسـت که حـدوداً 8 هـزار هکتار 
بـه سـطح زیر کشـت افزوده شـده کـه این امر نشـان از افزایـش میزان 

دارد. تولید 
ایرانیـان بـا اشـاره به برخـورداری اسـتان قزویـن از بالغ بـر 400 هزار 
تن ظرفیت ذخیره سـازی اسـتاندارد، خاطرنشـان کـرد: در حال حاضر 
حدوداً 65 هزار تن گندم از خرید سـال گذشـته در اسـتان ذخیره سازی 
و پروسـه خـواب ایـن گندم هـا هم رعایـت شـده و هم اکنـون تزریق این 
گندم هـا بـه کارخانه هـای آردسـازی سـطح اسـتان آغاز گردیده اسـت 
تـا گندم هـای خریـد امسـال وارد چرخه آرد و نان نشـده و خـواب آن ها 

رعایت شـود و شـاهد کاهـش کیفیت آرد و نان نباشـیم.
مدیـر دفتـر نمایندگـی شـرکت بازرگانی دولتـی ایران در اسـتان قزوین 
در ادامـه بیـان کـرد: اگرچه افزایـش میـزان بارندگی روی میـزان تولید 
گنـدم اثرگـذار خواهـد بـود امـا در صـورت بی توجهـی، امراضـی هـم 
بـرای مـزارع بـا خـود بـه دنبـال خواهد داشـت. در شـرایطی کـه دانه 
گنـدم هنـوز مرطـوب اسـت، تعـداد زیـادی از کشـاورزان درخواسـت 
دارنـد کـه گندم هایشـان را سـریع تر تحویـل دهنـد. در واقـع زمانـی که 
رطوبـت دانـه گنـدم از بیـن نرفتـه، دانـه آسـیب پذیرتر خواهد بـود. ما 
مجـاز بـه خریـد گنـدم بـا رطوبـت کمتـر از 12 درصـد خواهیـم بـود و 
ایـن امـر باعث می شـود مراکـز خرید از خریـد دانه های مرطـوب گندم 
امتنـاع کننـد کـه متأسـفانه در این میـان ممکن اسـت ناهنجاری هایی 

نیـز میـان کشـاورزان اتفـاق بیفتد.
ایرانیـان بـا اشـاره بـه تبعـات خریـد گندم بـا میـزان رطوبـت غیرمجاز 
گفـت: اگرچـه فشـارهای زیـادی بـرای تحویـل گندم هـا بـه مـا وارد 
می شـود امـا تـا زمانی کـه رطوبـت دانه های گنـدم به حد مجاز نرسـد 

مـا عملیـات خریـد را انجام نخواهیـم داد.
وی در بخـش دیگـری از اظهاراتـش بـه خریـد کلـزا در سـطح اسـتان 
اشـاره نمـود و تصریـح کـرد: سـال گذشـته 11 هـزار و 700 تـن کلـزا 
در اسـتان خریـداری شـد و پیش بینی هـا حاکی از آن اسـت که امسـال 
احتمـاالً 12 هـزار تـن کلزا خریـداری نماییم امـا با مشـکاتی از بابت 
حمـل در پروسـه خرید کلـزا مواجه هسـتیم. با توجه بـه اینکه کلزای 
اسـتان قزوین به سـایر نقاط کشـور حمل می شـود، درخواسـت داریم 
کـه بـا توجـه بـه فسـادپذیری دانـه کلـزا، دسـتور حمـل بـه مناطـق 

نزدیـک نیز صـادر گردد.
از سـوی دیگـر اسـتان قزویـن از کارخانـه روغن کشـی برخـوردار نبود 

و مـا پیشـنهاد احـداث یـک کارخانـه در سـطح اسـتان را مطـرح و نیز 
سـرمایه گذارانی هـم در ایـن خصـوص پیـدا کردیـم کـه بـه سـازمان 
پیشـنهاد  ایـن  بـا  خوشـبختانه  شـدند.  معرفـی  کشـاورزی  جهـاد 
موافقـت گردیـد و احتمـاالً اوایـل سـال 99 کارخانـه روغن کشـی در 
اسـتان قزویـن راه انـدازی و کلـزا در خـود اسـتان مصرف خواهد شـد.
ایرانیـان در ادامـه اظهـار کـرد: اسـتان قزویـن بـا برخـورداری از هـزار 
و 817 واحـد خبـازی در سـطح اسـتان، هـزار و 444 واحـد در بخـش 
یارانـه ای، 373 واحـد در بخـش آزادپزی و 25 واحـد در بخش حجیم 
و نیمه حجیـم دارد کـه البتـه غالـب تولیـد و مصرف نان در این اسـتان 

بـه نان هـای بربری و لـواش اختصـاص دارد.
به  صنعت  و  صنف  حوزه  در  فعالیت  حجم  بیشترین  افزود:  وی 
هزار   3 حدود  ماهیانه  کارخانه  این  دارد.  تعلق  آذر  شمس  کارخانه 
بر  بالغ  ماهیانه  و  می کند  مصرف  بخش  این  در  گندم  تن   300 و 
شمس  کارخانه  دارد.  نیمه حجیم  و  حجیم  آرد  تولید  تن   1700
اختصاص  خود  به  صنعت  و  صنف  آرد  تولید  در  را  اول  رتبه  آذر 
می شود. محسوب  پیشرو  کارخانه های  جزو  حوزه  این  در  و   داده 
با  گفت وگو  در  کرمان  استان  بازرگانی  خدمات  و  غله  شرکت  مدیرکل 
غات نیوز در خصوص روند شکل گیری و اجرای طرح جامع نان سالم 
که  متعددی  از جلسات  بعد  اواخر سال 93  کرد:  بیان  کرمان  استان  در 
نان  حوزه  در  کارشناسانه  اقدامی  شد  قرار  داشتیم،  وقت  استاندار  با 
صورت گیرد. با توجه به اینکه در آن محدوده زمانی متاسفانه نان دچار 
راضی کننده ای  وضعیت  اصاً  کیفی  لحاظ  به  و  بود  اسفباری  وضعیت 
مسئولیت  غله  شرکت  در  تازگی  به  که  من  برای  به ویژه  نداشت، 
پذیرفته بودم لذا طرح جامعی تهیه کردیم که البته بسیار مورد حمایت 
 استاندار و امام جمعه استان کرمان واقع شد و این مایه دلگرمی ما بود. 
وی افزود: می دانستم قرار است در راهی قدم بردارم که با منافع بسیاری 
از افراد در تضاد است، خیلی کارها باید انجام می شد و احتمال این را 
می دادم که مقاومت و مشکاتی در روند اجرای طرح ایجاد شود. اما در 
نهایت بعد از اینکه هماهنگی ها ایجاد شد و استاندار وقت و امام جمعه 
استان کرمان قول مساعدت و همکاری دادند، با شدت و قدرت به این مسأله 
ورود کردیم. ابتدا یک تیم کارشناسی برای طراحی و تدوین طرح جامع نان 
سالم از مزرعه تا سفره، تشکیل داده و کل این چرخه را در 5 گام پنج ساله 
تعریف کردیم و برای هریک از این گام ها چند زیرمجموعه تعریف کردیم 
سپس برای همه گام ها و همه زیرمجموعه ها، دستگاه متولی و کارشناس 
مسئول مشخص نمودیم تا دقیق مشخص شود چه شخص و دستگاهی 

باید پیگیری کند، پاسخگو باشد و کار را به سرانجام برساند.

مصیـب بهرامـی، رئیـس اتحادیـه نانوایـان قزویـن در گفت وگـو بـا غات نیـوز ابراز کـرد: حـدود 31 واحد صنفـی حجیـم و نیمه حجیم 
در سـطح شهرسـتان قزویـن داریـم کـه تحـت پوشـش اتحادیه خبازان هسـتند. متأسـفانه با توجـه به افزایـش سرسـام آور قیمت مواد 
اولیـه در بـازار، در چنـد روز اخیـر شـاهد تجمـع و اعتـراض نانوایـان این صنف نسـبت بـه نرخ نـان در اتحادیـه بودیم. اتحادیـه خبازان، 

آنالیـز قیمـت را در صنـف حجیـم و نیمه حجیـم بررسـی نمـوده و جهـت تعیین نـرخ جدید به مسـئولین اسـتانی ارائـه خواهد داد.

طرفدار آزادسازی کامل 
نان هستیم

بهرامـی در ادامـه بـا اشـاره بـه وضعیـت نرخ گـذاری نان های سـنتی گفت: 
قیمـت نـان سـنتی سـال گذشـته صرفـاً در برخـی از اسـتان ها 10 درصـد 
افزایـش یافـت در حالـی کـه ایـن مسـأله بایـد به صـورت کشـوری لحاظ 
می شـد. متأسـفانه بـه منظـور جبـران هزینه هـا در این صنف، کم فروشـی 
در واحدهـای خبـازی بسـیار شـایع شـده و اگـر نانوایـی کم فروشـی نکند، 

چـاره ای جـز تعطیلی واحـد نانوایـی اش نخواهد داشـت.
رئیـس اتحادیـه نانوایـان قزویـن در ادامـه بیـان کـرد: نـان لـواش تنـوری 
سـنتی قزویـن در گذشـته سـرآمد نان هـای ایـران بـه شـمار می آمـد بـه 
متأسـفانه  امـا  می شـد  صـادر  نیـز  کشـور  نقـاط  سـایر  بـه  کـه  طـوری 
ثبـات قیمـت در یـک دوره متمـادی و عـدم توجـه مسـئولین، بـه مـرور از 
وزن و کیفیـت نـان کاسـت. نـان لـواش در اسـتان قزویـن بـا آرد 12 درصـد 
سـطح  در  را  مصـرف  بیشـترین  و  می شـود  تولیـد  شـده  سـبوس گیری 

دارد. اسـتان 
بهرامـی در ادامـه بـا اشـاره بـه نایـاب و گـران شـدن خمیرمایـه در بـازار 
خاطرنشـان کرد: از ابتدای سـال جاری بـا افزایش هزینه هـای تولید برای 
صنـف نانوایـان روبـه رو بودیم از جملـه هزینه خمیرمایه، دسـتمزد و بیمه 
نیـروی کارگـر و حامل هـای انـرژی؛ حـال سـؤال ما این اسـت کـه نانوایی 
کـه چندیـن سـال از ثابـت بـودن نـرخ محصـول تولیـدی اش می گـذرد، از 
کجـا و چگونـه بایـد هزینه هـای مربـوط بـه بقـای واحـد تولیـدی اش را 
تأمیـن کنـد؟ در شـرایطی هسـتیم کـه دولـت بایـد هرچـه سـریع تر بـرای 
وضعیـت فعلـی صنف نانوایـان چاره ای بیندیشـد؛ یا برای تمـام آیتم های 
تولیـد نـان بـه طـور کامـل یارانه تخصیـص دهد یـا اینکـه نـان را آزاد کند 
و یارانـه نـان را مسـتقیماً بـه مردم بدهـد. ما طرفـدار آزادسـازی کامل نان 
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رئیس اتحادیه نانوایان قزوین:



مهـرزاد نجفیـان، رئیـس هیـأت مدیـره کارخانـه آرد شـمس آذر در گفت وگـو بـا غـات نیـوز بـا بیـان اینکـه 35 درصـد تولیـد کارخانه به 
آرد حجیـم و نیمه حجیـم اختصـاص دارد، گفـت: طبیعتـاً تولیـد آرد باکیفیـت، ارتباطـی مسـتقیم بـا گنـدم کیفـی و مرغـوب دارد لذا در 
تشـخیص ایـن امـر، بخـش آزمایشـگاه و کنتـرل کیفیـت کارخانه نقش بسـیار مهمـی خواهد داشـت زیرا مدیـران کنترل کیفـی کارخانه 

هسـتند کـه بایـد بـا طبقه بنـدی واریته های مختلـف گنـدم، انـواع آرد را تولیـد نمایند.  

شاخصه های کیفی گندم 
آرد حجیم و نیمه حجیم

جذب بازار آرد حجیم و 
نیمه حجیم حتی فراتر از 

مرزهای داخلی

وی ادامـه داد: مـا در تأمیـن آرد صنـف حجیـم و نیمه حجیـم حتـی 
فراتـر از مرزهـای داخلـی حرکـت کرده ایـم. بـا توجه به اینکـه نوعی 
نـان حجیـم در عـراق و  افغانسـتان تولیـد می شـود، مـا تحقیقـات 
میدانـی خـود را در این کشـورها آغاز نمـوده و آردی متناسـب با این 
نـوع نـان تولیـد کردیـم. در حـال حاضـر آرد کارخانـه شـمس آذر بـه 
عراق و افغانسـتان صادر می شـود و خوشـبختانه توانسـته اعتماد و 

رضایـت مشـتریان ایـن کشـورها را جلـب نماید.
رئیـس انجمـن صنفـی کارخانه هـای آرد قزویـن در ادامـه بـا بیـان 
اینکـه فعـًا افزایش قیمـت برای آرد حجیـم و نیمه حجیم در اسـتان 
قزویـن لحاظ نشـده اسـت، گفـت: هدف ما این اسـت که آرد از سـایر 
نقـاط کشـور از جملـه تهـران وارد قزویـن نشـود. آردسـازان قزویـن 
تـاش می کننـد بـا عرضـه آرد بـا قیمـت و کیفیـت مناسـب، رضایـت 
اسـتان  نماینـد. خوشـبختانه تحقـق کیفیـت در  را جلـب  نانوایـان 
موجـب شـده عـاوه بـر اینکـه هیـچ آردی از سـایر نقـاط کشـور بـه 

قزویـن وارد نمی شـود بلکـه آرد حجیـم و نیمه حجیـم قزویـن بـه 5 
الـی 6 اسـتان کشـور ارسـال می گـردد.

نجفیـان در ادامـه بـا تأکید بـر اینکه حمایـت بی رویه از صنعـت نان در 
طـول 4 دهـه منجـر بـه تضعیـف ایـن صنعت شـده اسـت، ابـراز کرد: 
متأسـفانه تخصیـص یارانـه بـه صنعـت مهم نان نـه تنهـا توفیقی در 
وضعیـت ایـن صنعـت ایجـاد نکـرده بلکـه متأسـفانه عقب ماندگـی و 
توسـعه نیافتگـی ایـن صنعـت مهم را بـه دنبال داشـته اسـت. به طور 
طبیعـی مکانیـزم درآمـد حاصـل از ایـن صنعـت بایـد بـه ایـن صـورت 
باشـد کـه 70 درصد از درآمد کسـب شـده صرف خرید مـواد اولیه، 10 
درصـد هزینه هـای تولید و 20 درصد سـود باشـد. این در حالی اسـت 
که متأسـفانه در طی این سـال ها این مکانیزم برعکس شـده و در حال 
حاضـر سـهم نانـوا از سـود دریافتی بسـیار ناچیز و حتـی صفر درصد 
اسـت. لـذا باید گفـت حمایت از اقشـار کم درآمد به واسـطه آرد، صدمه 

بزرگـی بـه صنعت گنـدم، آرد و نـان وارد نموده اسـت.

شـیوا ابوالفتحـی بـا اشـاره بـه شـاخصه های مهم گنـدم بـرای تولید 
آردهـای حجیـم و نیمه حجیـم اظهار کـرد: فعالیـت آنزیم آلفـا آمیالز 
ایـن نـوع آردها بایـد حتمًا باال باشـد. ضروری اسـت این نـوع گندم  ها 
از ایندکـس، گلوتـن و شـاخص کیفـی پروتئینـی باالتـری نسـبت بـه 

آردهـای نان هـای مسـطح برخوردار باشـند.

مسـئول فنـی کارخانـه آرد شـمس آذر در گفت وگـو با غالت نیـوز بیان 
کـرد: گندم هـای دریافتـی در حـوزه صنـف و صنعت از شـاخص کیفی 
چنـدان مرغوبـی برخـوردار نبوده و نیاز اسـت از برخـی افزودنی های 

مجـاز طبـق اعـالم اداره اسـتاندارد بـرای جبـران کمبـود کیفیـت در 
فراینـد تولید آرد اسـتفاده شـود.

ابوالفتحـی در ادامـه بـا بیـان اینکـه بـرای جبـران کیفیـت گندم هـای 
تحویلـی، اسـتفاده از اصالح کننده هـای آرد و یـا در غیـر ایـن  صـورت 
برخـی  آرد،  اصالح کننده هـای  گفـت:  اسـت،  الزامـی  خارجـی  گنـدم 
ویتامین ها از جمله ویتامین C هسـتند که شـاخص کیفیت و پروتئین 
گنـدم و آرد را بـاال می برنـد. آنچـه در پخـت نان اهمیت دارد، شـاخص 
کیفیت اسـت کـه در صورت برخـوردار نبودن دانه گنـدم از این ویژگی، 

بـه ناچـار کمبـود آن بایـد بـه واسـطه افزودنی ها جبران شـود.

مسئول فنی کارخانه آرد شمس آذر:

رئیس هیأت مدیره کارخانه آرد شمس آذر:
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احمدعلـی صـدری، مدیرعامـل کارخانـه آرد اتـرک بوئین زهـرا در گفت وگو با غات نیـوز گفت: 15 درصـد از تولید کارخانه بـه آرد حجیم و 
نیمه حجیـم اختصـاص دارد، خوشـبختانه توانسـته ایم عـاوه بر جلـب رضایت نانوایان اسـتان، آردمان را به اسـتان های قم، سـاوه، گیان 

و زنجـان هم ارسـال نماییم.

دولت خرید گندم را به 
آسیابانان واگذار نماید

افزایـش  از ظرفیـت  کارخانـه  داد: خوشـبختانه  ادامـه  صـدری 
آرد  تقاضـای  کـه  و در صورتـی  اسـت  برخـوردار  تولیـد  میـزان 
حجیـم و نیمه حجیـم داشـته باشـیم، قطعـاً تولیدمـان را در ایـن 

بخـش افزایـش خواهیـم داد.
گفـت:  ادامـه  در  بوئین زهـرا  اتـرک  آرد  کارخانـه  مدیرعامـل 
متأسـفانه مشـکات صنعت آرد و نان، سـال گذشـته و امسـال به 
شـدت افزایش یافته و این در حالی اسـت که مشـکات ما ارتباط 
مسـتقیمی بـا وضعیـت ارزی و اقتصـادی حاکـم بـر کشـور دارد 
لـذا ایـن دو مشـکل عمـده بایـد مرتفـع گردد تـا بخـش اعظمی از 

معضـات صنعـت آرد و نـان از میـان برداشـته شـود.
وی در بخـش دیگـری از اظهاراتـش بیـان کـرد: یکـی از راه هـای 
نجـات صنعـت از مشـکات در حـوزه تأمین گندم کیفـی، واگذاری 

مسـئولیت خریـد گنـدم بـه بخـش خصوصـی اسـت. دولـت باید 
خریـد گندم را در قالب ارائه تسـهیات بانکی به بخش خصوصی 

واگـذار نمایـد و این مسـئولیت سـنگین را از دوش خـود بردارد.
صـدری افـزود: متأسـفانه معضـل دیگـر، خریـد گنـدم از سـوی 
سـیلوهای  از  برخـی  اسـت.  خصوصـی  بخـش  سـیلوهای 
بـه  توجـه  بـدون  را  گندم هـا  خریـد،  هنـگام  خصوصـی  بخـش 
مشـخصه های آن تحویـل می گیرنـد و صرفـاً بـه دنبـال دریافـت 
هزینـه انبـارداری هسـتند. اگـر شـرکت بازرگانـی دولتی ایـران آن 
قسـمت از خریـد را کـه از جانـب سـیلوهای خصوصـی انجـام 
از  بـه کارخانه هـای آرد واگـذار نمایـد، قطعـاً بخشـی  می گیـرد 
مشـکات مربـوط بـه کیفیـت در زنجیـره گنـدم، آرد و نـان مرتفـع 

خواهـد شـد.

مدیر کنترل کیفی کارخانه آرد اترک بوئین  زهرا:

نیاز به گندم خارجی برای تولید آردهای 
حجیم و نیمه حجیم احساس می شود

در  اصلـی  دغدغـه  اینکـه  بیـان  بـا  مصلحـی راد  فاطمـه 
فراینـد تولیـد آردهـای حجیـم و نیمه حجیـم، دسترسـی به 
گندم هـای قـوی و مرغـوب اسـت، اظهـار کـرد: بـرای تولیـد 
آردهـای حجیـم و نیمه حجیـم نیـاز بـه گندم هایی بـا گلوتن 
و ایندکـس بـاال داریـم لـذا بـا توجـه بـه شـرایط گندم هـای 
احسـاس  حـوزه  ایـن  در  خارجـی  گنـدم  بـه  نیـاز  داخلـی 

می شـود.
در  زهـرا  بوئیـن  اتـرک  آرد  کارخانـه  کیفـی  کنتـرل  مدیـر 
گفت وگـو با غـات نیوز خاطرنشـان کرد: گندم هـای دریافتی 
کارخانـه در حـوزه صنـف و صنعت غالباً نوسـان کیفـی دارد 
و در مواقعـی کـه بـا افت کیفی روبـه رو هسـتیم، از آنزیم ها و 

بهبوددهنده هـای مجـاز کمـک می گیریـم.
خارجـی  گنـدم  واردات  بـه  قـرار  اگـر  افـزود:  مصلحـی راد 
نیسـت، سـازمان جهـاد کشـاورزی بـه عنـوان متولـی اصلی 
ایـن حـوزه بایـد روی کشـت گندم های قـوی و اصـاح بذرها 
بـه جـد کار کنـد؛ گندم هایـی کـه مناسـب نان هـای حجیـم و 

باشـند. نیمه حجیـم 

مدیرعامل کارخانه آرد اترک بوئین زهرا:
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تالش می کنیم با ارتقاء 
کیفیت آرد، مشتریان را 
به خود وفادار نگه داریم

کارخانه آرد بارانا در سـال 93 در اسـتان قزویـن احداث گردیده 
امـا از مهرمـاه سـال 97 رسـماً آغـاز بـه فعالیـت نموده اسـت. 
ایـن کارخانـه تازه تأسـیس از ظرفیـت تولیـد روزانـه 100 تـن 
برخـوردار اسـت امـا بـه دلیـل کمبـود سـهمیه گنـدم دولتـی، 

روزانـه صرفـاً 15 تـن تولیـد دارد.

سـیدجواد موسـوی، مدیرعامـل کارخانـه آرد بارانـا در 
گفت وگـو بـا غـات نیـوز ابـراز کـرد: خوشـبختانه آرد 
بارانـا در دوران کوتـاه عرضه به بازار، توانسـته رضایت 
مشـتریان را جلـب نمایـد و نانوایـان قزویـن خواسـتار 

آرد ما هسـتند.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه مـا در فراینـد تولیـد بـه هیـچ 
عنـوان از افزودنی هـای غیرمجـاز اسـتفاده نمی کنیـم، 
ادامـه داد: کارخانـه آرد بارانـا هم اکنـون آرد 7 تـا 15 
درصـد سـبوس گیری شـده تولیـد و بـه بـازار عرضـه 

می نمایـد.

موسـوی در ادامـه بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر 
اصلی تریـن دغدغـه کارخانـه بارانـا کمبود سـهمیه 
گنـدم اسـت، گفـت: هزینه هـای تولیـد آسـیابانی از 
ابتـدای سـال جاری به شـدت افزایش یافتـه و توقع 
مـا از مسـئولین ایـن اسـت کـه سـهمیه گندممان را 
افزایـش دهنـد تـا با تولیـد بیشـتر بتوانیم بخشـی 
از هزینه هایمـان را جبـران کنیـم. متأسـفانه در حال 
حاضـر فعالیـت کارخانـه پاره وقت اسـت و بخشـی 
از ظرفیـت تولیدمـان بااسـتفاده مانده، این مسـأله 
مـا را در تأمیـن هزینه هایمـان بسـیار دچـار چالـش 
کـرده و فعالیت آسـیابانی جز ضرر، چیـزی برایمان 

ندارد.
مدیرعامـل کارخانـه آرد بارانـا در ادامه به پتانسـیل 
کـرد:  اظهـار  و  نمـود  اشـاره  کارخانـه  صادراتـی 
خوشـبختانه کارخانـه از توانایـی ورود بـه عرصـه 
صـادرات برخـوردار اسـت و قطعـاً اگـر در آینـده به 
سـهمیه مان اضافـه شـود و چـرخ تولیـد کارخانـه 
رونـق گیـرد، بـه فراتـر از مرزهـای داخلی نیـز ورود 

خواهیـم کـرد.
موسـوی بـا اشـاره بـه موانـع صادراتـی پیـش روی 
آسـیابانان خاطرنشـان کرد: آسـیابانان ایرانی از این 
پتانسـیل برخوردارنـد کـه در بازارهـای جهانـی بـا 
کشـورهایی چـون ترکیه رقابـت کنند اما متأسـفانه 
مسـئولین،  سـختگیری های  و  بی ثبـات  قوانیـن 
منجـر بـه کناره گیـری صنعـت آرد ایـران از عرصـه 
صـادرات شـده اسـت. قطعـاً اگـر تولیدکننـدگان آرد 
ایـران هـم ماننـد کشـورهای دیگـر از سـوی دولـت 
صادراتـی  بـازار  در  می تواننـد  شـوند،  حمایـت 

بدرخشـند.
وی افـزود: هـدف مـا در آینـده عـاوه بـر ورود بـه 
عرصـه صـادرات، جـذب بـازار آزاد سراسـر کشـور 
آرد،  کیفیـت  ارتقـاء  بـا  تـا  می کنیـم  تـاش  اسـت. 

مشـتریان را بـه خـود وفـادار نگـه داریـم.

آسیابانان ایرانی از این پتانسیل برخوردارند که 
در بازارهای جهانی با کشورهایی چون ترکیه 

رقابت کنند

مدیرعامل کارخانه آرد بارانا:
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مهدیـه ژوبیـن گفـت: از متولیـان امر خواسـتاریم در شـرایطی که برخـی از اسـتان های کشـور از گندم های کیفی محروم هسـتند، 
بـه جهـت ارتقـاء کیفیـت آرد تولیـدی و تأمین نیاز صنف اسـتان، بـرای واردات گندم های مرغـوب خارجی تمهیداتی را بیندیشـند.

مدیرعامل کارخانه آرد فرد تاکستان:

دغدغه ما، تامین گندم 
کیفی است 

گفت وگـو  در  تاکسـتان  فـرد  آرد  کارخانـه  مدیرعامـل 
بـا غـات نیـوز اظهـار کـرد: میـزان تولیـد آرد حجیـم و 
نیمه حجیـم کارخانـه متناسـب با درخواسـت مشـتری 
متغیـر بـوده و بـه طـور متوسـط ماهیانـه بـه 200 تـن 

می رسـد.
وی بـا اشـاره بـه مشـکات تأمیـن گنـدم بـرای تولیـد 
آردهـای حجیـم و نیمه حجیـم بیـان کـرد: مسـلماً نوع 
گنـدم بـر کیفیـت آرد تولیـدی بسـیار تأثیرگـذار خواهد 
بـود. در گذشـته بـه کارخانه هـا گنـدم وارداتـی عرضـه 
بـا  کـه  اسـت  سـال   3 حـدود  متأسـفانه  امـا  می شـد 
ممنوعیـت واردات گنـدم خارجـی مواجـه هسـتیم و بـا 
وجـود مصـرف بهبوددهنده هـا و گندم هـای آبـی حومه 
آردهـای  هنگفـت،  هزینـه ای  صـرف  و  قزویـن  اسـتان 
تولیـدی بـه کیفیت سـابق نمی رسـد و همچنـان دغدغه 

مـا تامیـن کیفیت اسـت. 
ژوبیـن در ادامـه تصریـح کـرد: مجموعـه کارخانـه فـرد 
تاکسـتان تـاش می کنـد بـه منظـور ارتقـاء کیفیـت آرد 
گنـدم  مشـتری،  اعتمـاد  و  رضایـت  جلـب  و  تولیـدی 
کـه  خوزسـتان  و  فـارس  اسـتان های  از  را  نیـاز  مـورد 
دارای گندم هایـی بـا گلوتـن و ایندکـس باالتـر هسـتند، 

نمایـد. خریـداری 
همچنیـن در مواقعی که دسترسـی بـه گندم های کیفی 
برای کارخانه میسـر نیسـت، به کمک بهبوددهنده های 
مخصـوص آردهـای حجیـم و نیمه حجیـم )زیـر نظـر 
وزارت بهداشـت و سـازمان غـذا و دارو( تـاش می کنیـم 
تـا حدودی ضعـف و کمبود کیفیتی دانه گنـدم را جبران 

نماییم.

مدیر کنترل کیفی کارخانه آرد فرد تاکستان:

اصالح کننده ها جای 
گندم باکیفیت را 

نمی گیرند

دسترسـی  کـه  شـرایطی  در  کـرد:  خاطرنشـان  محمـدی  حمیـده 
از  نیسـت،  امکان پذیـر  کارخانـه  بـرای  مرغـوب  گندم هـای  بـه 
اصاح کننده هـای آرد کمـک می گیریـم کـه البتـه اسـتفاده از آن هـا 
ماننـد گنـدم کیفـی اثـر مطلوبـی روی سـطح کیفـی آرد نخواهـد 
گذاشـت و درخواسـت مـا ایـن اسـت کـه بـرای تأمیـن گنـدم کیفـی 

شـود. اقـدام  کارخانه هـا 
مدیـر کنتـرل کیفـی کارخانـه آرد فـرد تاکسـتان در گفت وگـو با غات 
نیـوز بـا بیـان اینکـه متأسـفانه کیفیـت گندم هایـی کـه بـرای تولیـد 
آردهـای حجیـم و نیمه حجیـم در اختیـار کارخانـه قـرار می گیـرد، 
یکنواخـت نبـوده و بـه صـورت متغیـر اسـت، ابـراز کـرد: در گذشـته 
بـا عرضـه گنـدم در بـورس، مشـکلی بابـت تولیـد آردهـای حجیـم و 

نیمه حجیـم نداشـتیم امـا متأسـفانه بـا ممنوعیـت ایـن امـر از پایان 
سـال گذشـته و بـا توجـه بـه نـوع گندم هایی کـه در شـرایط فعلی به 
دسـت کارخانـه می رسـد، دچار چالـش در تولیـد آرد باکیفیت حجیم 

و نیمه حجیـم هسـتیم.
محمـدی بـا اشـاره بـه مهم تریـن دغدغـه کارخانـه در تأمیـن گنـدم 
کیفـی بـرای تولیـد آردهـای حجیـم و نیمه حجیـم تصریـح کـرد: با 
توجـه بـه اینکـه گندم هـای منطقـه تاکسـتان و حومـه از نـوع دیـم 
بـوده و گلوتـن و ایندکـس مطلوبی جهـت تولید آردهـای مخصوص 
حجیـم و نیمه حجیـم نـدارد، تـاش می کنیـم بـا خرید گنـدم کیفی از 
اسـتان های برخـوردار و با اختاط گندم ها، مشـکل کیفیـت را برطرف 

نماییم.
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تالش می کنیم با 
خرید گندم کیفی 
از استان های 
برخوردار و با 
اختالط گندم ها، 
مشکل کیفیت را 
برطرف نماییم



 گفت وگو با نانوایان حجیم و نیمه حجیم استان قزوین

  
جواد امینی نیا، یکی از نانوایان حجیم و نیمه حجیم استان قزوین است که در گفت وگو با غات نیوز بیان کرد: از میان کارخانه های 

استان قزوین، کارخانه اترک از کیفیت مطلوبی برخوردار است و خوشبختانه توانسته رضایت ما را جلب نماید. 

از  را  آردمـان  کـه  اسـت  ایـن  مـا  ترجیـح  افـزود:  امینی نیـا 
تامیـن  اتـرک(  آرد  )کارخانـه  قزویـن  اسـتان  کارخانه هـای 
نماییـم چـرا کـه عـاوه بـر کیفیـت مطلـوب آرد، از پرداخت 

هزینـه سـنگین حمـل هـم معـاف خواهیـم شـد. 
ایـن نانـوای حجیـم و نیمه حجیـم بـا اشـاره بـه اینکـه آرد 
مخصـوص نان هـای حجیـم و نیمه حجیـم بایـد قـوی بوده 
و از گلوتـن باالیـی برخـوردار باشـد، بیـان کـرد: در صنـف ما 
گلوتـن آرد بسـیار مهـم اسـت و بـر کیفیت نهایی نان بسـیار 
اثـر می گـذارد و اگـر گلوتن آردهایی که به دسـتمان می رسـد 

ضعیـف باشـد، قطعـا کیفیـت نانمان هـم پاییـن می آید. 

وی در ادامـه بـا اشـاره بـه عملکرد سـامانه فروش آرد سـایر 
ایـن  عملکـرد  کـرد:  تصریـح  قزویـن  اسـتان  در  مصـارف 
سـامانه خوشـبختانه در حـال حاضـر رضایت بخـش اسـت 
امـا بایـد گفت قبـل از اینکـه این سـامانه ایجـاد و راه اندازی 

شـود، در خریـد آرد آزادی عمـل بیشـتری داشـتیم. 
امینی نیـا همچنیـن بـه خبرنـگار مـا دربـاره تعامـل اتحادیه 
بـا صنـف نانوایـان گفـت: خوشـبختانه تعامـل خوبـی میان 
نانوایـان و اتحادیـه اسـتان قزویـن حاکم اسـت و مسـئولین 

اتحادیـه در جهـت رفـع مشـکات مـا تـاش می کنند. 

محمدفـالح امینی یکـی دیگر از نانوایـان صنف حجیم 
و نیمـه حجیـم ایـن اسـتان اسـت کـه در گفت وگـو بـا 
غـالت نیـوز خاطرنشـان کـرد: از میـان کارخانه هـای 
اسـتان قزویـن، کارخانـه آرد شـمس آذر در مجموع از 

کیفیـت مطلوبـی برخوردار اسـت. 
ایـن نانـوا اظهـار کـرد: متاسـفانه ارتبـاط مسـئولین 
حجیـم  صنـف  نانوایـان  بـا  آرد  کارخانه هـای  فنـی 
و نیمه حجیـم کمتـر اسـت و درخواسـت مـا بیشـتر 
رفـع  بـه  قطعـا  کـه  چـرا  اسـت  ارتبـاط  ایـن  شـدن 
نـان کمـک خواهـد کـرد.  نواقـص آرد و   مشـکالت و 
و  حجیـم  نانوایـان  دیگـر  از  علی اکبـری،  مهـدی 
نیمه حجیـم ایـن اسـتان در گفت وگـو بـا غالت نیـوز با 
بیـان اینکـه آرد مورد نیـازش را از کارخانه آرد شـمس 
آذر خریداری می کند، گفت: سـامانه فروش آرد سـایر 
مصـارف، عملکرد خوب و رضایت بخشـی دارد و عالوه 
 بـر ایـن، موجب شفاف سـازی در صنف ما شـده اسـت. 
ایـن نانـوا با ابـراز رضایت نسـبت بـه همـکاری مثبت 
اتحادیـه صنـف در تامیـن آرد بیان کرد: خوشـبختانه 
مسـئولیت حمـل آرد در اسـتان قزویـن در سـال های 
اخیر به اتحادیه سـپرده شـده و تاکنـون دغدغه ای از 
ایـن بابت نداشـته ایم و محموله های آرد سـریعا برای 

واحدهـای صنفی ارسـال می شـود. 

گزارش

عملکرد این سامانه خوشبختانه در حال 
حاضر رضایت بخش است اما باید گفت قبل از 
اینکه این سامانه ایجاد و راه اندازی شود، در 
خرید آرد آزادی عمل بیشتری داشتیم
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مجموعـه ماشین سـازی مرشـدگوهر بـا تولید انواع تجهیـزات و ماشـین آالت پخت نان های حجیـم و نیمه حجیم سال هاسـت که 
در صنعـت نـان می درخشـد. در میـان تمـام تولیداتـی که مرشـدگوهر از خود به بـازار عرضه نمـوده، فرهای پخت طبقـه ای نیز به 

چشـم می خورد.

فرهای پخت طبقه ای 
مرشدگوهر، کم ترین مصرف 

انرژی را در دنیا دارد

فرهـای پخـت طبقه ای مرشـدگوهر جزو اولیـن فرهای 
دنیـا بـه شـمار می آید که حداقـل مصرف انـرژی را دارد 
لـذا می توانـد از لحـاظ مصرف سـوخت برای مشـتری 

اقتصادی باشـد.
نیمه حجیـم  و  حجیـم  نان هـای  انـواع  دسـتگاه  ایـن 
باکیفیـت و یکنواخـت )بـدون جابه جـا کـردن سـینی( را 
بـه شـما ارائـه خواهد داد عـاوه بـر این نحـوه عملکرد 
دسـتگاه بـه گونـه ای اسـت کـه کاربر بـه راحتـی و بدون 
پیچیدگـی فنـی قـادر بـه کار کـردن بـا دسـتگاه خواهـد 

بود. 
فرهـای  از  اسـتفاده  سـال ها  طـی  مشـتریان  تجربـه 
طبقـه ای مرشـدگوهر ثابت کـرده این دسـتگاه می تواند 
بـدون اسـتهاک و نقـص فنـی در طوالنی مـدت بـرای 

شـما کاربـرد داشـته باشـد.
ماشین سـازی  شـرکت  مدیرعامـل  مرشـدی،  محمـود 
کـرد:  بیـان  نیـوز  غـات  بـا  گفت وگـو  در  مرشـدگوهر 
فرهـای طبقـه ای مرشـدگوهر طـی سـال های متمـادی 
به روز رسـانی شـده و مطابـق بـا مدرن تریـن تکنولـوژی 
روز یـک محصـول بـا ویژگی هـای جدید در بـازار عرضه 

می گـردد.
ماشین سـازی  مجموعـه  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
مرشـدگوهر همـواره اصـل مهـم اسـتاندارد را سـرلوحه 
تولیـدات خـود قـرار داده اسـت، گفـت: دو فاکتـور مهـم 
در تولیـد، بهداشـت بـرای مصرف کننـده و ایمنـی برای 
کاربـر اسـت کـه در تجهیـزات و ماشـین آالت مجموعـه 

مرشـدگوهر دو جـزء جدانشـدنی هسـتند.

این دستگاه انواع نان های حجیم و نیمه حجیم باکیفیت 
و یکنواخت )بدون جابه جا کردن سینی( را به شما ارائه 

خواهد داد

رقابت سالم در قزوین برای 
تولید آرد حجیم و نیمه حجیم

اسـتان قزویـن یکـی از اسـتان های صادرکننـده آرد حجیـم و نیمه حجیـم به 
نقـاط مختلف کشـور اسـت. خوشـبختانه بخـش عمـده ای از آسـیابانان این 
اسـتان توانسـته اند عـالوه بـر جـذب بـازار محلـی، بـازار سـایر اسـتان های 

کشـور را هـم در ایـن بخـش از آن  خـود کنند.
کارخانـه آرد شـمس آذر یکـی از کارخانه هـای فعـال و درجـه یـک اسـتان 
قزویـن بـه شـمار می آیـد کـه در تأمیـن آرد مخصـوص نان هـای حجیـم و 
نیمه حجیـم حتـی فراتـر از تامین نیـاز داخلـی گام برداشـته و هم اکنون آرد 

خـود را بـه کشـور عـراق نیـز صـادر می کنـد.
ایـن کارخانـه با بررسـی و تحقیق در بازار عراق توانسـته بـه خوبی نیاز این 

کشـور را بـه آردهای حجیم و نیمه حجیم برطرف سـازد.
کارخانـه اتـرک بوئیـن زهـرا هـم در ایـن بخش عملکـرد خوبی داشـته و آرد 

خـود را عـالوه بـر قزویـن بـه سـایر نقاط کشـور صـادر می کند.
امـا مسـلما تولیـد آرد حجیـم و نیمه حجیـم نیازمنـد گندمـی کیفی اسـت و 
آسـیابانان توقـع دارنـد در ایـن بخش گنـدم کیفی در اختیارشـان قـرار گیرد 
تـا جوابگـوی نیـاز نانوایان این صنف باشـند که البته شـرکت غلـه و خدمات 
بازرگانـی اسـتان قزویـن در ایـن زمینـه از هیـچ تالشـی دریـغ ننمـوده اسـت 
بـه طـوری کـه رضایتمنـدی آسـیابانان نسـبت بـه تامین گنـدم کیفـی و نیز 

نانوایـان از بابـت آرد کیفـی، نشـان از این مسـاله دارد.
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