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»خوراک« تبریز در ایران
آنچه که نیاز غذا در ایران است، توان تولیدش در این دیار وجود دارد. عده ای 
که کم هم نیستند اگر گذرشان به تبریز و دیار آذربایجان افتاده باشد، اینجا 
را بهشت عاشقان غذای ایران می دانند. خاصه خوری صفتی است که مدت ها 
است در کنار نام مردان و زنان این منطقه قرار می گیرد. صنعتی که از دل 
این خصوصیات شکل گرفته به مرور جایگاه خود را در ایران و دنیا باال می برد. 
کسی نیست که به اینجا بیاید از آجیل تبریز نگوید، از شیرینی و شکالت تبریز 
نگوید، از انواع پشمک نگوید، از لبنیاتش نگوید و  نگویدهای دیگر. اما آنچه 
ضعف بود ویترین نمودن این توانمندی هاست. مردم این دیار بیش از حرف 
زدن، عمل کرده اند. اما آن هایی که عملشان با حرفشان تناسبی نداشته با عمل 
کمرنگ شان، بیشتر ورد زبان ها شده اند. پس به مرور باید قبول کنیم که معرفی 
و شناساندن توانمندی ها نیز خود یک هدف است و برای به ثمر نشاندن آن 
استراتژی می طلبد. استراتژی منطبق با استراتژی صنعت غذا در استان و اینکه 
به کدام سمت می رویم. آیا اقدامات و کارهای ما با پتانسیل های موجود در 

منطقه تطابق دارد؟
با خوراک آمده ایم که از خوراک تبریز و دست اندرکاران این حوزه بگوییم. 
از پتاسیل های بالقوه و بالفعل صنعت غذا. از اینکه چگونه شد آجیل و شیرینی 
تبریز برند شدند. چه مسیری طی شد و راه کارها چه بوده که در این استراژی از 
آن بهره ببریم. اینکه چگونه خود را به افراد بیشتری بشناسانیم. اینکه نارسایی ها 
را در این صنعت بگوییم. با کارشناسان و دست اندرکاران ضعف ها را به چالش 

بکشیم و از این طریق قوت های خود را افزون کنیم. 
خوراک تبریز یک فرصت است که اگر توجه نشود برای دست اندرکاران آن 
به تهدید تبدیل خواهد شد. گوشه گوشه خاک این منطقه تولید نعمت می کند 
و  شاید هیچ کجای ایران با این همه نیروی فنی مواجه نباشید. با همه این 
دانسته ها با اعضای هیات مدیره ی انجمن صنایع غذایی استان تصمیم گرفتیم 
که ویترین تمام نمای این صنعت در کشور باشیم، یعنی خوراک جایی برای  درج 
درد و دل و نظرات صاحب نظران و خاک خوردگان این صنعت باشد. با خوراک 
سیاست های چندساله ی اجراشده در این صنعت را بررسی کنیم. با خوراک 
بتوانیم فعاالن و زحمتکشان این صنعت را معرفی کنیم. با خوراک غذای تبریز 
و آذربایجان را بیشتر در میهن عزیزمان ایران بشناسیم. با خوراک از تاریخچه 
غذا بگوییم. با خوراک از بخش هایی که در این صنعت مغفول مانده بگوییم. این 

جز با همراهی صاحب نظران و دست اندرکاران این حوزه ممکن نخواهد بود.
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کاهش 18 درصدی مصرف مواد غذایی، دو سال بعد از جراحی
خبرآنالین نوشت: در تازه ترین گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوار شهری 
میزان مصرف مواد غذایی طی دو سال بعد از هدفمندی 18 درصد کاهش پیدا 

کرده است.
نگاهی به روند مصرف مواد غذایی در میان خانوارهای شهری نشان می دهد 
که طی سال های 70 تا 87 میزان سرانه هر شهرنشین در حدود 315 کیلوگرم 
بوده و به ناگهان با اجرای قانون هدفمندی در سال 89 می بینیم میزان مصرف 
مواد غذایی در میان شهرنشینان به شدت کاهش پیداکرده بعد از دو سال به 283 

کیلوگرم رسیده است.
قانون  اجرای  در  دولت  که  بود  مسیری  برعکس  دقیقاً  کاهشی  روند  این 
هدفمندی دنبال می کرد و سوءتغذیه اولین و خطرناک ترین دستاورد این وضعیت 
خواهد بود و این مسئله نه تنها در شرایط فعلی برای جامعه ایجاد مشکل می کند 

بلکه خطری برای نسل های آینده نیز محسوب می شود.
با نگاهی به ترکیب مواد غذایی مصرفی می بینیم هر خانوار در سال های بعد از 
هدفمندی مصرف مواد غذایی خود را به این صورت کاهش داده است: برنج 15 
درصد،انواع نان 18 درصد،گوشت دام 15 درصد، گوشت پرندگان )مرغ( 7 درصد، 
گوشت حیوانات دریایی 6 درصد، انواع شیر 42 درصد، تخم مرغ 8 درصد، روغن 

نباتی11 درصد، قند 19 درصد، شکر 31 درصد، انواع چای 20 درصد.
شهری  خانوارهای  مصرف  سبد  در  آشامیدنی  و  خوراکی  هزینه  مقایسه 
از  قبل  سال  یک  یعنی  سال 88  در  شهری  خانوار  هر  که  دارد  این  از  نشان 
هزینه  آشامیدنی  و  خوراکی  مواد  بابت  تومان  میلیون  ساالنه 3  قانون  اجرای 
می کردند که این هزینه در سال 91 یعنی دو سال بعد از اجرای قانون به 5.7 
میلیون تومان افزایش یافته است. رشدی معادل 88.4 درصد و البته سهم مواد 
غذایی در کل سبد هزینه خانوار نیز طی این دوره از 25.1 درصد به 27.2 درصد 
افزایش پیدا کرده است و در مقابل می بینیم هزینه پوشاک ، لوازم خانه، تفریح 
و تحصیل در سبد هزینه خانوار به ترتیب 0.7 ، 0.9، 0.5 و 0.4 درصد کاهش 

داشته است.
در کنار این کاهش ها هزینه مربوط به مسکن و بهداشت و درمان در خانوارهای 
شهری به ترتیب 0.7 و 0.3 درصد افزایش پیدا کرده است. مقایسه این شاخص ها 
از  قانون هدفمندی  اجرای  نشان می دهد که شهرنشینان در دو سال نخست 
خوراک و رفاه خود کاسته اند تا بتوانند هزینه درمان و سقف باالی سر خود را 

حفظ کنند.
روندی که به خوبی دالیل نگاه منفی و شکست اجرای قانون هدفمندی را 
در فاز نخست به رخ برنامه ریزانی می کشد که در همان زمان ادعا می کردند برای 

اجرای این قانون هزاران ساعت کار کارشناسی صورت گرفته است.
هزینه های  میزان  است  نتوانسته  تنها  نه  اخیر  ساله  سه  درمانی  شوک 
فشار  میزان  و  کاهش  را  مردم  رفاه  سطح  عمل  در  دهد  کاهش  را  دولت 

هزینه ای وارد به آن ها را افزایش داده است.
در صورتی که دولت به دنبال اجرای قانون هدفمندی در فاز دوم است باید 
که  برسد  موفقیت  به  می تواند  در شرایطی  تنها  که  باشد  موضوع  این  متوجه 
ساختارهای اقتصادی کشور توان همراهی با تغییرات شاخص های قیمتی را داشته 

باشد.
در زمان اجرای قانون در دولت دهم متأسفانه اولین و آسان ترین راه حل برای 
دولت برای جبران فشار واردشده به خانوارها دست کاری تراز تجاری بود. به طور 
مثال دولت دهم برای کمک به تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ صادرات آن را آزاد 
اعالم کرد، سال به نیمه نرسیده دولت یازدهم برای آنکه با موج رشد قیمتی را 
مهار کند، صادرات مرغ و تخم مرغ را ممنوع اعالم کرد. از سوی دیگر در نیمه 
نخست سال جاری رشد بیش از 100 درصدی نهاده در اثر عدم تخصیص ارز و 
البته رشد 100 درصدی ارزی که تخصیص پیدا نکرد، کمر تولیدکنندگان مرغ و 

تخم مرغ را شکسته بود.
به هر شکل متأسفانه  این تمهیدات خلق الساعه در مورد بخش عمده ای از مواد 
غذایی در کشور بحران ساز شده بود و نارضایتی فراوانی به دنبال داشت درحالی که 
ماهانه دولت رقمی معادل 3هزار میلیارد تومان برای حمایت از مردم مستقیماً به 
خود آن ها پرداخت می کند. این وضعیت تنها مدار بسته ای به سمت ناکجاآباد 
اقتصادی است و دولت یازدهم باید در آستانه فاز دوم با توجه به همین اشتباهات 
راهی پیدا کند که حداقل مردم را با مشکالتی مانند سوءتغذیه مواجه نسازد اهم 
در کشوری که از لحاظ منابع یکی از غنی ترین کشورهای جهان محسوب می شود.

میان  در  غذایی  مواد  مصرف  روند  به  نگاهی 
سال های  طی  که  می دهد  نشان  شهری  خانوارهای 
70 تا 87 میزان سرانه هر شهرنشین در حدود 315 
کیلوگرم بوده و به ناگهان با اجرای قانون هدفمندی 
در سال 89 می بینیم میزان مصرف مواد غذایی در 
میان شهرنشینان به شدت کاهش پیداکرده بعد از دو 

سال به 283 کیلوگرم رسیده است.

ایرانی ها بعد از هدفمندی 
کمتر می خورند 

کاهش 18 درصدی مصرف مواد غذایی، دو سال بعد از جراحی اقتصادی
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ایسنا نوشت: رئیس سازمان غذا و دارو در اجالس رؤسای دانشگاه های 
دارویی  هزینه های  پرداخت  بار  نخستین  برای  گفت:  کشور  پزشکی  علوم 

توسط دولت و بیمه ها از پرداختی مردم بیشتر شد.
رؤسای  اجالس  و ششمین  هفتاد  در  این مطلب  بیان  با  دیناروند  دکتر 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی 
ایران، گفت: طی سال های گذشته تا سال 91 شاهد سیر صعودی پرداخت 
از جیب مردم برای تامین هزینه های دارو بوده ایم ولی با تمهیداتی که در 
دولت جدید اندیشیده شد برای نخستین بار در کشور رقم پرداختی برای 
هزینه های دارویی توسط دولت 55 درصد شده و پرداخت از جیب مردم به 

45 درصد رسید.
وی افزود: هزینه تمام شده دارو ناشی از تغییر ناگهانی نرخ ارز، ناتوانی 
زنجیره  در  شفافیت  عدم  و  دارو  شدید  کمبود  دارویی،  پوشش  در  بیمه ها 

تامین دارو بود.
مهمترین بخش سخنان دکتر دیناوروند در این اجالس:

توافقنامه ژنو در صورت تحقق مواد آن نقطه عطفی برای ساماندهی   -
از  درصد  هفت  توافقنامه  این  اجرای  با  انشااهلل  است.  دارویی  ارز  وضعیت 
صرف  کشورها  سایر  با  کشور  بین  ارز  انتقال  برای  که  مازادی  هزینه های 

می شود کاسته می شود.
- طی تفاهم نامه ای که با آغاز به کار دولت جدید بین وزارت بهداشت و 
بیمه ها منعقد شد 1200 میلیارد تومان از سوی وزارت بهداشت برای بیمه ها 
جهت پوشش دارویی در نظر گرفته شد که تاکنون دو سوم آن پرداخت شده 
است. خوشبختانه بیمه ها هم اکنون تمام قیمت ها را پذیرفته و 200 قلم 

داروی جدید را نیز به فهرست پوشش بیمه ای شان افزوده اند.
- پوشش بیمه ای برخی از داروها از 70 درصد به 90 درصد رسیده است 
و مبلغ هزار میلیارد تومان یارانه برای کنترل تالطم بازار دارویی و پوشش 
است.  شده  پرداخت  هستند،  خاص  بیماران  داروی  عمدتاً  که  داروها  این 
تمهیداتی در نظر گرفته ایم تا بحث پوشش دارو در چند ماه اول سال آینده 

مشکلی نداشته و وابسته به بودجه سال 93 باشد.
- از سه ماه پیش قیمت ارزی و ریالی داروهای وارداتی تثبیت شده است 

و حتی شاهد کاهش قیمت برخی از داروهای وارداتی بوده ایم.
از  تاکید دولت بیش  و  این دستگاه ها  با هماهنگی  بار  برای نخستین   -
1000 محموله دارویی به ضمانت وزارت بهداشت طی سه ماه اخیر ترخیص 

شده است.
آینده واکسن »پنتاواالن« وارد حوزه سالمت  بار سال  برای نخستین   -

و بازار می شود.
- شفاف سازی زنجیره تامین و تجویز دارو در سال آینده با ایجاد سامانه 
جامع مدیریت دارو و نسخه نویسی الکترونیکی بخشی از اقدامات سازمان 
غذا و دارو برای سال آینده خواهد بود. این طرح ها در نیمه دوم سال آینده 

پایلوت و تا سال 94 به صورت کشوری اجرایی می شوند.
-12 هزار واحد تولیدی مواد غذایی در کشور داریم، 1400 واحد آرایشی 
هزار   45 عرصه  این  محصوالت  تعداد  وارداتی.  منبع  و 1000  بهداشتی  و 
قلم  هزار   25 وارداتی  قلم،  هزار   8 بهداشتی  و  آرایشی  که  است  محصول 
هستند و بیش از 15 هزار قلم هم ثبت شده داریم که نظارت بر این عرصه 

با توجه به کمبود نیروی سازمان غذا ودارو بسیار مشکل است.
- آلودگی های غذایی، قاچاق، نظارت بر سوپر مارکت ها، کنترل مبادی 
غیررسمی ورود کاال، جلوگیری از تقلب در تولید، کنترل مصرف چربی ها، 
افزودنی ها، روغن ها، نمک و شکر مواردی است که باید بیشتر مورد توجه 
قرار گیرد. همچنین ایجاد نظام قیمت گذاری متمرکز و کارآمد تجهیزات 

پزشکی ضروری است.

کشور  در  غذایی  مواد  تولیدی  واحد  هزار   12
داریم، 1400 واحد آرایشی و بهداشتی و 1000 منبع 
هزار   45 عرصه  این  محصوالت  تعداد  وارداتی. 
محصول است که آرایشی و بهداشتی 8 هزار قلم، 
هزار   15 از  بیش  و  قلم هستند  هزار  وارداتی 25 
قلم هم ثبت شده داریم که نظارت بر این عرصه 
با توجه به کمبود نیروی سازمان غذا ودارو بسیار 

مشکل است.

توافق هسته ای ژنو، کلید 
حل مشکل واردات دارو 

رئیس سازمان غذا و دارو: 
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خبرگزاری رویترز در گزارشی با اشاره به اظهارات مدیران شرکت های ایرانی 
حاضر در یکی از بزرگ ترین نمایشگاه های صنایع غذایی جهان، به انعکاس بهبود 

صادرات غیرنفتی ایران از زمان کاهش تحریم ها پرداخت.
سازمان دهندگان نمایشگاه ساالنه گلفود دوبی اعالم کرده اند 46 صادرکننده 
ایرانی در نمایشگاه امسال حضور دارند که تقریبا دو برابر تعداد حاضر در نمایشگاه 
سال گذشته است و نشان می دهد ایران طی چند ماه گذشته در حال بازگشت 

تدریجی به سیستم جهانی تجارت است.
بر اساس این گزارش، اگرچه تحریم های بانکی کلیدی که همچنان علیه ایران 
اجرا می شوند، دریافت پول صادرات را برای برخی از شرکت های ایرانی دشوار 
کرده اما به نظر می رسد از زمان توافق هسته ای نوامبر که میان ایران و گروه 
1+5 حاصل شد و تحت آن شماری از تحریم ها لغو شدند، شرایط رشد تجارت 

شرکت های ایرانی فراهم شده است.
رویترز در این گزارش به اظهارات مدیر یک شرکت ایرانی صادرکننده مواد 
غذایی اشاره کرد که از افزایش 10 تا 15 درصدی صادرات شرکتش در شش تا 

هفت ماه گذشته خبر داد.
ایران، صادرات  نفتی  علیه صادرات  تحریم ها  اجرای  این گزارش،  اساس  بر 

غیرنفتی مانند غذا را که مشمول تحریم ها نبودند، از اهمیت ویژه ای برخوردار 
ایران کاالهای  کرد. طبق آمار گمرکی که در رسانه های داخلی منتشر شده، 
غیرنفتی به ارزش 24/29 میلیارد دالر در 9 ماهه امسال صادر کرد که نسبت به 
مدت مشابه در سال گذشته 7/7 درصد کاهش داشت اما بسیاری از شرکت های 
ایرانی حاضر در گلفود اظهار کرده اند این روند در چند ماه گذشته مثبت شده 

است.
اما واشنگتن تا زمان رسیدن به یک توافق نهایی در مورد برنامه هسته ای، 
تهدید کرد  ماه جاری  اوباما  باراک  ببینند.  را  ایران  تجارت  رونق  نیست  مایل 
شرکت هایی که تحریم های ایران را نقض کنند، به شدت مجازات خواهد کرد. 
در نتیجه بیشتر بانک ها در سراسر جهان حتی دوبی که قطب تجارت ایرانی ها 
است، همچنان انجام مبادالت برای ایران را نمی پذیرند. این امر شرکت ها را ناچار 
کرده از روش های پرهزینه ای مانند تهاتر استفاده کنند. با این همه قوی شدن 
ریال ایرانی و تثبیت دالر کمک کرده ریسک تجارت برای شرکت های ایرانی 
کاهش پیدا کند. فروکش کردن خطر بحران فوری مربوط به برنامه هسته ای 
نیز موجب شده خریداران خارجی محصوالت ایران با خیال آسوده تری قراردادها 

را امضا کنند.

ایران،  نفتی  صادرات  علیه  تحریم ها  اجرای 
صادرات غیرنفتی مانند غذا را که مشمول تحریم ها 
نبودند، از اهمیت ویژه ای برخوردار کرد. طبق آمار 
گمرکی که در رسانه های داخلی منتشر شده، ایران 
کاالهای غیرنفتی به ارزش 24/29 میلیارد دالر در 9 
ماهه امسال صادر کرد که نسبت به مدت مشابه در 
سال گذشته 7/7 درصد کاهش داشت اما بسیاری از 
شرکت های ایرانی حاضر در گلفود اظهار کرده اند این 

روند در چند ماه گذشته مثبت شده است.

دورنمای مثبت برای 
صادرات غیرنفتی ایران 

رویترز گزارش داد
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ایسنا نوشت:
رئیس کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی با اشاره به اینکه امسال باید 
در مجموع حدود هفت میلیون تن گندم برای تامین نیاز کشور وارد کنیم، 
گفت: واردات این حجم عظیم از گندم درس عبرتی برای ما است تا از سال های 

آینده با دقت بیشتری در حوزه های اقتصادی برنامه ریزی کنیم.
محمدرضا مرتضوی با اشاره به اینکه زمان اعالم نرخ تضمینی خرید گندم 
در انگیزه کشاورزان برای تولید گندم بیشتر تاثیر بسیار زیادی دارد، افزود: سال 
قبل از زمان قبل از کشت تا زمان برداشت چند بار نرخ های تضمینی متفاوتی 
برای خرید گندم از سوی دولت اعالم شد که در نهایت به سردرگمی کشاورزان 

منجر شد.
وی با اشاره به اینکه کشت گندم در ایران پاییزه بوده و نرخ تضمینی خرید 
گندم نیز باید قبل از این فصل اعالم شود، گفت: اعالم نرخ خرید تضمینی 
باعث سرخوردگی  و  ندارد  فایده ای  پاییز دیگر  از  بعد  از سوی دولت  گندم 
گندم کاران می شود. خوشبختانه دولت امسال نرخ خرید تضمینی را در زمان 

مناسبی اعالم کرد.
او در پاسخ به این سوال که دلیل واردات این حجم عظیم گندم به کشور 
چیست در حالی که ایران در سال 1383 جشن خودکفایی در تولید گندم را 
گرفته بود؟ توضیح داد: در زمینه اعالم نرخ مناسب برای خرید تضمینی گندم 
دولت قبل به حرف کسی گوش نکرد و در زمینه آبیاری تحت فشار و نوسازی 

تجهیزات کشاورزی موردنیاز گندم کاران نیز کار زیادی انجام نشد.
رئیس کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی افزود: برداشت غیرمجاز از 
سفره های آب زیرزمینی توسط کشاورزان معضلی است که تنها راه مقابله با آن 

سرمایه گذاری روی آبیاری تحت فشار است.
مرتضوی با بیان اینکه امسال به هر حال گذشت و تا پایان سال واردات گندم 
کشور در مجموع به حدود هفت میلیون تن خواهد رسید، گفت: اگر قرار است 
به کشاورزان یارانه نقدی داده شود بهتر است به جای این کار به کشاورز کود 

یارانه ای یا تراکتور یارانه ای داده شود تا او بتواند تولید خود را افزایش دهد.
وی با بیان اینکه رفع تدریجی تحریمها باعث رخ دادن اتفاقات مثبتی در 
حوزه کشاورزی خواهد شد، افزود: در این صورت تامین مواد اولیه و گردش 
نقدینگی در حوزه کشاورزی راحت تر خواهد شد. ضمن اینکه لغو تحریمها 
باعث رونق گیری تولید در صنعت غذا شده که در نهایت به کاهش قیمت تمام 

شده مواد غذایی منجر می شود.
رئیس کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی در پاسخ به این سوال که آیا 
ممکن است قیمت مواد غذایی در ماههای آینده کاهش یابد؟ گفت: در صورت 
مناسب شدن فضای کسب و کار و رفع تدریجی تحریمها می توان انتظار داشت 
که قیمت مواد غذایی برای ماه خرداد آینده با کاهش مواجه شود و الزمه دیگر 
این اتفاق نیز این است که فعاالن اقتصادی و مسئوالن رونق تولید را هدف 

قرار دهند.

اتفاقات  دادن  رخ  باعث  تحریمها  تدریجی  رفع 
این  در  شد.  خواهد  کشاورزی  حوزه  در  مثبتی 
صورت تامین مواد اولیه و گردش نقدینگی در حوزه 
لغو  اینکه  ضمن  شد.  خواهد  تر  راحت  کشاورزی 
تحریمها باعث رونق گیری تولید در صنعت غذا شده 
که در نهایت به کاهش قیمت تمام شده مواد غذایی 

منجر می شود.

آغاز کاهش قیمت مواد 
غذایی از خرداد 93 

رئیس کانون صنایع غذایی پیش بینی کرد: 
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ایران چقدر است؟/ بستنی اکبر مشدی  صادرات صنایع غذایی 
صادر می کنیم !

بازارهای  تا  می کند  تالش  ایران  غذایی  صنایع  آنالین:  خبر 
منطقه را به دست آورد ولی گزارش های رسمی نشان می دهد که 
دارد.  وجود  منطقه  نیازهای  و  ایرانی  کاالهای  میان  زیادی  فاصله 
برآوردها نشان می دهد کاالهای صنایع غذایی ایران هنوز پتانسیل 
غذایی  صنایع  سنتی  نمونه های  تنها  و  نکرده اند  پیدا  را  صادرات 
انجمن های  کانون  کل  دبیر  زرگران  کاوه  یافته اند.  صادرات  امکان 
توضیح  مورد  این  در  زیر  گویی  و  گفت  در  ایران  غذایی  صنایع 

می دهد.
بازار صنایع غذایی ایران چقدر می تواند گسترش یابد؟

هزار  چندین  ایران  آماده  غذای  محصوالت  بازار  اکنون  شاید 
از   فراتر  بازاری  می توانیم  ما  قطعاً  ولی  گیرد؛  دربرمی  نفر  میلیون 
حومه  ساکن  مردم  به  بازار  این  از  بخشی  کنیم.  تصاحب  را   آن 
که  ایران  همسایه  کشورهای  جمعیت  بازمی گردد؛  ایران  کشور 
است.  نفر  میلیون  گزارش هایی حدود  500  بر  بنا  و  حدود 300 
اختیارداریم  به دلیل عالئق مذهبی و ذائقه در  بالقوه ای که   بازار 
و  می توانیم با استفاده از اقلیم، تولیدات کشاورزی و صنایع جانبی 
غذای  انواع  عرضه  و  تولید  میان   این  در  کنیم.  تصاحب  را  آن 
آماده می تواند جایگاه ویژه ای را در صادرات کسب کند. البته اگر از 
سویی برنامه ریزی و سیاست گذاری درست شکل بگیرد و از سوی 
دیگر سرمایه گذاری انبوهی انجام شود. در غیر این صورت جایگاه 
ایران در زمینه صادرات غذاهای آماده بیش از آنچه هست، نخواهد 
کاالهای  ایرانی جزء شاخص  آماده  غذاهای  واقع صادرات  در  بود. 
ایرانیان  برای  شد  خواهد  صادر  آنچه  صرفاً  و  نمی شود  صادراتی 
خارج کشور است. در حال حاضر تجار ایرانی سهم ناچیزی از بازار 
غذای آماده دنیای را در اختیاردارند و هنوز نتوانستند در بین غذاها 
کشورهای  مقابل  در  کنند.  باز  ویژه ای  جای  دیگر  فرهنگ های  و 
برگر  توانستند در کنار مک دونالد و کینگ  لبنان  به ویژه  و  عربی 
که  طوری  به  کنند.   باز  مصرف  بازار  در  خود  برای  را  جایگاهی 
در تمام پایتخت های دنیا همان طور که مک دونالد و کینگ برگر  
با  را  عربی  غذاهای  می توان  می شود،  دیده  آمریکایی  استیک های 
اسم لبنانی و برند معروف آن ها رستوران دید.  رویکردی که قطعاً 

با برنامه ریزی و سرمایه گذاری و حمایت بخش خصوصی از سوی 
لبنان صورت گرفته است. در مقابل اگر دولت ایران بتواند شرایط را 
برای تولیدکنندگان و تجار ایرانی فراهم کند با تصاحب بخشی از 
بازار اروپا، آمریکا، آفریقا و کشورهای همسایه جمعیتی میلیاردی 

پیش بینی شده را به دست بیاورد.         
  البته برند سازی در زمینه صنایع غذایی ایران صورت نگرفته 

است.
مثال  دارد؛  وجود  زیاد  یا  و  کم  کیفیت  اصناف  همه  بین  در 
توانستند  میهن  و  کاله  و  شده  برندسازی  بستنی  و  لبنیات  در 
بعضی  کنند.  جذب  دیگر  محصوالت  به  نسبت  بیشتری  مشتریان 
کاالهای صادراتی مثل پسته  و کشمش نیز که جهانی هستند با 
می  هدف  کشور  وارد  سپس  و  مقایسه  المللی  بین  استانداردهای 
ایرانی استاندارد خاصی  اما غذاهای آماده مثل خورشت ها   شوند؛ 
وارد  آنها  استاندارد  بررسی  بدون  محصوالت  این  بنابراین  ندارند؛ 
کشورهای هدف می شوند. این  محصوالت درایران نیز زیر ذره بین 
قرار نمی گیرد تولیدکنندگان و صادرکنندگان به راحتی می توانند 
محصوالت  برای     ممیزی  چون  کنند.  صادر  را  خود  محصول  
حمایت  صادرکننده  از  شیوه ای  هر  دولت  و  ندارد  وجود  صادراتی 
درجه  محصول  صادراتی  بازار  صادرکننده ای  بین  دراین  می کند. 
یکی را پیدا می کند و صادرکننده دیگری محصول درجه سه ای را 
برای صادرات انتخاب می کند. به این ترتیب آن صادرکننده ای که 

به کیفیت بها می دهد، می تواند برند خود را جابیندازد.
خبرهایی نشان می دهد نمونه های صنعتی صنایع غذایی صادر 

می شود. درست است؟
تولیدی  بخش های  برخی  میان صادرات محصوالت صنعتی  در 
نیز به صورت صنفی توانستند در بازارهای جهانی ورود کنند و برند 
سنتی  بستنی  همان  که  مشتی   اکبر  بستنی  کنند.  ثبت  را  خود 
بستنی  ما  لبنی  صنایع  البته  هاست.  گروه  این  جزء  است  ایرانی 
سنتی ایران را به صورت انبوه تولید و صادر می کنند. براین اساس 
صادرات محصول بستنی ایران اتفاق جدیدی نیست. ولی ایرانی ها 
در تمام دنیا به واسطه آگاهی از ذائقه مردم نقاط مختلف می توانند 
محصوالت منحصر به فرد ایرانی ارائه کنند. به طوری که در دنیا 
نانوایی های سنگکی و لواشی و یا قنادی های ایرانی فعال هستند. 

ایران،  نفتی  صادرات  علیه  تحریم ها  اجرای 
صادرات غیرنفتی مانند غذا را که مشمول تحریم ها 
نبودند، از اهمیت ویژه ای برخوردار کرد. طبق آمار 
گمرکی که در رسانه های داخلی منتشر شده، ایران 
کاالهای غیرنفتی به ارزش 24/29 میلیارد دالر در 9 
ماهه امسال صادر کرد که نسبت به مدت مشابه در 
سال گذشته 7/7 درصد کاهش داشت اما بسیاری از 
شرکت های ایرانی حاضر در گلفود اظهار کرده اند این 

روند در چند ماه گذشته مثبت شده است.

صادرات صنایع غذایی ایران چقدر است؟ 
بستنی اکبر مشدی صادر می کنیم !
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درنتیجه تشکیل بستنی فروشی ایرانی طبیعی است.
غذاهای سنتی ایران هم قابلیت صادرات دارد؟

صادر  ایرانی  خورشت های  تمام  ایرانی،  آماده  غذای  دربازار    
می شود و ایرانیان ساکن اروپا متقاضیان اولیه  این غذاها هستند. 
بعد از آنها مسلمانان جزء متقاضیان خورشت ایرانی قرار می گیرند؛ 
در گروه سوم نیز کشورهایی که با ایران هم ذائقه هستند؛ متقاضی 
این  از  غیر  البته  می آیند.  شمار  به  ایرانی  آماده  غذاهای  مصرف 
دارد که  شامل مصرف کنندگانی  گروه ها مجموعه چهارمی وجود 
است که در رستوران های ایرانی این غذاها را می خوردند. البته آمار 
دقیقی در مورد این گروه وجود ندارد ولی به طور تجربی می توان 
آنها   رستوران های  در  که  را  ایرانی  غذاهای  اروپایی ها  برخی  گفت 
غذای  آلمانی ها  برخی  مثال  کنند.  می  انتخاب  شود؛  می  سرو 

قرمه سبزی که سرو می شود را انتخاب می کنند.
البته آمار دقیقی در مورد اینکه چه میزان و چه نوع خورشتی 
ثبت  گمرک  در  که  آماری  زیرا  نیست؛  دست  در  شود  می  صادر 
این میان  انواع کنسرو است. در  به طور کلی و در مورد  می شود؛ 
محصوالتی همچون رب که حجم باالی صادرات این نوع محصوالت 

را دربرمی گیرد؛ مجزا می شود.
درشرایط کنونی ایران در بحث صادرات کنسرو و غذاهای آماده 
توانسته عملکرد خوبی داشته باشد  و به دلیل حالل بودن و تاریخ 
مصرف طوالنی موادغذایش به اقصی نقاط دنیا حتی اروپا و امریکا 
به کشورهای همسایه  اینکه  صادراتی  از  صادر می شود؛ گذشته 
انواع ترشی های ما به آمریکا و اروپا صادر می شود.  دارد. اکنون 
خوراک لوبیا در بین محصوالت کنسروی به روسیه، مسکو، اوکراین 

و به طور کلی به کشورهای CIS  صادر می شود.  
رب گوجه فرنگی نیز جزء عمده محصوالت کنسروی که حجم 
باالی صادرات را دارد؛ یعنی در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن 
انواع  کنسرو  اما  است.  برگرفته  در  را  ما  محصوالت  بازار  داریم  

گوجه  رب  و  لوبیا  خوراک  مشابه  جایگاهی  ایرانی  خورشت های 
بندی  بسته  جا  یک  کنسروی   همه صنایع  البته  ندارد.  را  فرنگی 
نمی شود و براین اساس آمار دقیقی از میزان صادرات آنها مشخص 

نیست. 
در مورد کنسروها کدام نمونه ها بیشتر صادر می شود؟

بعد  و  گوجه  رب  روی  بیشتر  ما  کنسرو  صادرات  قالب  ولی 
ترشی جات،  انواع  مثل  کنند؛  می  دنیا مصرف  ایرانی کل  کاالهای 
شور جات و انواع سس هاست که مسلمان ها مصرف می کنند؛ چون 
خوک  از  شود  می  تهیه  غیرمسلمان  کشورهای  در  که  سس هایی 

است. 
به خصوص  همسایه  کشورهای  به  ایران  لبنی  محصوالت  کلیه 
هستند  لبنی  کاالهای  جزء  نیز  بستنی ها  شود؛  می  صادر  عراق 
تنگاتنگی بین  بازار عراق عرضه می شود و برسرآن رقابت  که در 
قوی  دو شرکت  البته  دارد.  ترکیه ای وجود  و  ایرانی  واردکنندگان 
محقق  را  کشور  صادراتی  اهداف  توانستند  تاکنون  میهن  و  کاله 
کنند. اکنون بخشی از لبنیات ما مثل شیر حتی  به آفریقا صادر 
نیز   پفک  و  چیپس  مثل  شده  حجیم  غالت  بحث  در  است.  شده 
واحد  دو  تقریبا  دارد.  همسایه  کشورهای  به  خوبی  صادرات  ایران 
تولیدی برتر ایرانی بازار عراق را در دست دارند. محصول ماکارونی 
نیز به نقاط  مختلف دنیا و بویژه کشورهای همجوار، آسیای میانه 
و خاورمیانه و شمال آفریقا صادر می شود و دو شرکت تولیدکننده 
آن صاحب نام هستند. در بحث صادرات خشکبار، پسته و کشمش 
ایران جایگاه ویژه ای دارد. پسته ایران شهرت جهانی دارد، کشمش 
می  صادر  عراق  بازارهای  و  اوکراین  روسیه،  میانه،  آسیای  به  هم 
شود. میوه های مختلف نیز به تناسب فصل صادر می شود. اکنون 
سیب ایرانی تا هندوستان و انار به تمام دنیا صادر می شود. گذشته 
از اینکه محصوالتی از جمله خربزه، هندوانه، طالبی و انواع صیفی 

به طور فصلی صادر می شوند.
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آنها در بسیاری بخش های  از  ما  ارقامی که  و  آمار  هرچند که 
اقتصادی استفاده می کنیم، چندان به روز و قابل اتکا نیستند، اما 
برای درک جایگاه پررنگ صنعت مواد غذایی در آذربایجان شرقی 
نیاز چندانی به اعداد و ارقام نیست و پیشرفت سال های اخیر بخش 

خصوصی در این حوزه کامال مشهود و روشن است. 
آذربایجان شرقی با داشتن قریب به 900 واحد کوچک و بزرگ 
تولید شیرینی، شکالت، صنایع غذایی و تبدیلی و آشامیدنی، امروز 
یکی از مهم ترین قطب های صنایع غذایی کشور است. نزدیک به 
نیمی از شیرینی و شکالت کشور)شامل بیش از 500 نوع محصول 
متنوع(، تولیدی آذربایجان  شرقی است. صنعت شیرینی و شکالت 
در آذربایجان شرقی در طی دو دهه گذشته از رشد خیره کننده ای 
برخوردار بوده است. در این صنعت سرمایه گذاری های کالنی توسط 
بخش خصوصی انجام شده و ورود آخرین ماشین آالت روز دنیا نه 
تنها تولیدات این صنعت را هم پای استانداردهای روز جهان کرده 
بلکه درهای بازارهای جهانی را نیز به روی این صنعت گشوده است. 
مدیران آگاه، خالق و کارآفرین صنایع غذایی استان توانسته اند، با 
تالش خود، آذربایجان شرقی را به عنوان یکی از محورهای اصلی 

صنعت مواد غذایی کشور تبدیل کنند.
استان  اقتصادی  پتانسیل های  بزرگترین  از  غذایی  صنایع 
و  زیرساخت ها  استان  این  در  به شمار می روند.  آذربایجان شرقی 
نگرش  دارد.  وجود  غذایی  صنایع  برای  مساعدی  پتانسیل های 
مدیریت کالن استان نسبت به صنایع غذایی ضعیف است و هیچ  
برنامه و نقشه راهی برای توسعه صنایع غذایی در استان وجود ندارد. 
هر روز در استان مجوزهای زیادی برای صنایع جدید غذایی صادر 
با  با پشتوانه قوی،  می شود. در حالی که صنایع غذایی قدیمی و 
مشکالت متعددی روبرو هستند. از این رو باید قوانین و مقررات 

مدونی برای توسعه صنایع غذایی وجود داشته باشد.
تدوین  و  اقتصادي  صحیح  برنامه ریزي  و  سیاست گذاري 
و  امکانات  شناخت  مستلزم  بخش  این  در  روشن  چشم اندازهای 

قطب پر مزیت

بررسی مزیت های نسبي صنایع غذایي آذربایجان شرقي

قابلیت هاي تولیدي استان است. یکی از تحقیقاتی که در سال های 
اخیر به بررسي وضعیت صنایع مواد غذایي استان آذربایجان شرقي 
و ارزیابي مزیت نسبي در زیر شاخه هاي عمده این صنعت پرداخته 
است را مرور کردیم و نتایج حاصل از آن را باز نشر می کنیم. در 
این طرح که با عنوان تعیین مزیت نسبي صنایع مواد غذایي استان 

آذربایجان شرقي
مبتني بر مزیت تولیدي و مزیت تجاري غیر مستقیم انجام گرفته 
است، با استفاده از شاخص هاي ده گانه مزیت نسبي در حوزه صنعت، 
توانایي تولید هر کدام از زیرشاخه ها مورد بررسي قرار گرفته و به 
شده  رتبه بندي  زیرشاخه ها  این  صادرات  توانایي  آن  نتایج  کمک 
است. در  پایان زیر شاخه ها و وضعیت آنها از نظر مزیت نسبي در 

صنعت مذکور ارایه شده است. 
علم  فلسفه  بدون شک  آن  مدیریت  و  منابع  از  بهینه  استفاده 
اقتصاد و شالوده  مطالعات اقتصادي را تشکیل مي دهد. رشد اقتصاد 
بین الملل و تجارت بین کشورها از یک سو و محدودیت منابع از 
به  به طرف توجه عمیق تر  را  امروز  اقتصادي  طرفي، سیستم هاي 

نحوه اختصاص منابع و برنامه ریزي هوشمندانه تر سوق مي دهد.
در این شرایط، حرکت به سوي درک درست موقعیت هاي فعلي 
بازارهاي  به  ورود  جهت  اقتصادي  بالفعل  و  بالقوه  توانایي هاي  و 
جهاني و تجارت بین المللي امري بدیهي جلوه مي کند. از سوي دیگر 
تجارت بین الملل یکي از شاخه هاي اصلي علم اقتصاد و کلیدي ترین 
شالوده  مزیت،  مفهوم  بي تردید  و  است  سیاست گذاري  حوزه هاي 
از  بهتر  و  دقیق تر  درک  بنابراین،  مي دهد.  تشکیل  را  آن  اصلي 
چگونگي ارتباط آن با دنیاي واقعي، در جهت شناخت نتیجه منطقي 
تحوالت سیاسي و رفاه اقتصادي سودمند به شمار مي آید. پراکندگي 
فنآوري  نیروي کار، سرمایه و  تولید نظیر  منابع طبیعي و عوامل 
کیفیت  و  کمیت  در  بسیار  تفاوت هاي  و  جهان  مختلف  نقاط  در 
از کشورهاي در حال توسعه  این عوامل، این تفکر را در بسیاري 
به وجود آورده است که بدون توسل به تجارت خارجي ادامه روند 

با توجه به تعریف 
مزیت نسبي یعني توانایي 

تولید و صدور کاال و در 
راستاي پاسخ دهي به این 

سوال که : »کدام بخش 
از صنایع مواد غذایي 

استان داراي مزیت نسبي 
مي باشد؟«، بر اساس 

نتایج مي توان صنایع مواد 
غذایي را به طور کلي 

به 3 گروه مجزا تقسیم 
کرد. گروه اول شامل 

فعالیت هایي است که از 
مزیت تولیدي و تجاري 

برخوردارند )وجود مزیت 
نسبي(. گروه دوم شامل 
فعالیت هایي است که از 
مزیت تولیدي برخوردار 

بوده ولي شامل عدم 
مزیت تجاري مي شوند و 

یا برعکس آن )عدم مزیت 
نسبي(. گروه سوم شامل 
فعالیت هایي است که از 
مزیت تولیدي و تجاري 
برخوردار نیستند )عدم 

مزیت نسبي(.
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رشد و توسعه اقتصادي مقدور نیست. شاید به همین دلیل است که 
بسیاري از کشورهاي در حال توسعه حضور فعال در عرصه تجارت 
خارجي و تفسیر بازارهاي جهاني را در دستور کار خود قرار داده اند.

به حضور  بر کمک  شناخت مزیت نسبي در یک کشور عالوه 
و  منابع  درست  اختصاص  به  جهاني،  بازارهاي  در  هوشمندانه 
سرمایه ها کمک شایاني مي کند. در همین راستا مفهوم برنامه ریزي، 
اصول و روش هاي آن در سه سطح محله اي، منطقه اي و ملي جلوه 
واقعي پیدا مي کند. شناخت مزیت هاي نسبي در سطوح محلي و 
منطقه اي، مقدمه اي براي آگاهي از مزیت واقعي در سطح ملي و 

پایه اي محکم براي برنامه ریزي در سطح جهاني است.
از طرفي مفهوم مزیت نسبي هم در ابعاد بین المللي و هم در 
مقیاس ملي و منطقه اي نمي تواند به عنوان یک امر جاودانه و پایدار 
قلمداد شود. بلکه پدیده اي پویا به شمار مي رود که با گذشت زمان 
ممکن است تغییر یابد. از این رو وجود یا عدم وجود مزیت نسبي در 
یک دوره زماني مشخص، دلیل بر وجود یا عدم وجود مزیت نسبي 
درتمام دوره ها نمي باشد. این نکته ضرورت محاسبه مزیت نسبي را 

در دوره هاي مختلف مشخص مي سازد.
از طرف دیگر تا پیش از تکانه نفتي سال 1353، ایران داراي یکي 
از باالترین نرخ هاي رشد صادرات غیر نفتي در جهان بود. اما پس از 

آن دچار رکود شده و
نرخ هاي رشد آن به نازلترین سطح خود در جهان سقوط کردند.

در حال حاضر در صورت شناخت مزیت هاي نسبي کشور در 
امر تولید و صادرات کاالهاي غیرنفتي مي توان با ارزیابي مزیت هاي 
را  تولید کاالهاي غیرنفتي، مزیت های نسبي  امر  نسبي کشور در 
مطالعه و با برنامه ریزي درست جهت صادرات کاالهاي مذکور اقدام 

کرد.
باید توجه داشت که استان آذربایجان شرقي از لحاظ صادرات 
غیرنفتي از جایگاه ویژه اي برخوردار بوده، و حوزه صنایع مواد غذایي 
خود به تنهایي 38 درصد ارزش افزوده صنایع استان و 40 درصد 
کل اشتغال استان را در دست دارند و بیشترکارگاه ها در سطح استان 
آذربایجان شرقي مربوط به تولید صنایع مواد غذایي است. از این رو 
بر روي  استان  مي توان جهت تقویت دوباره صادرات غیرنفتي در 
شناخت مزیت نسبي صنایع مواد غذایي تاکید کرد که بررسي آن 
نیازمند مطالعات و توجهات عمیقتري است. شرایط آب و هوایي و 
اقلیمي خاص استان و وجود بسترهاي مناسب کشاورزي و مزیت 
نسبي کشاورزي و باغداري در حوزه هاي مختلف استان باعث گردید 
در  مزیت  مطالعه  این  غذایي،  مواد  صنایع  تقویت  با  رابطه  در  تا 

بخش هاي مختلف صنعت غذایی استان صورت گیرد.
با وجود 4/ 18درصد صادرات غیر نفتي ایران در استان آذربایجان 
شرقي، انجام این چنین تحقیقاتي براي تقویت پیکره صنایع غذایي 

استان و در نهایت کشور، ضروري و داراي اهمیت مي باشد.

بالفعل  بر حسب شاخص گرایش های  انجام گرفته  رتبه بندي 
سرمایه گذاري که نشان دهنده تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاري 
در فعالیت هاي خاص است. با رتبه بندي انجام گرفته بر اساس مزیت 
همسویي  میزان  و  گرفته  قرار  مقایسه  مورد  تجاري،  و  تولیدي 
سرمایه گذاري موجود با اولویت هاي سرمایه گذاري در صنایع استان 

مشخص شده است.
بر  استان  مواد غذایي  فعالیت هاي صنایع  بندي  رتبه  جدول  

حسب شاخص گرایش های بالفعل سرمایه گذاري
سرمایه گذاري هاي  که  کرد  بیان  مي توان  یافته ها  اساس  بر 
استان به ترتیب اولویت شاخص در صنایع »تولید نان شیریني و 
بیسکویت« و »تولید آب نبات و شکالت« و »سایر محصوالت« و 
»عمل آوري و حفاظت میوه« و »کشتار دام و طیور« صورت گرفته 
است. مفهوم مزیت در پي تبیین واقعیت ها در تجارت در تمامي 
سطوح بوده و به دنبال تحول در شرایط تجارت منطقه اي و جهاني 
بر  در یک کشور عالوه  نسبي  مزیت  است. شناخت  یافته  تکوین 
کمک به حضور هوشمندانه در بازارهاي جهاني، به اختصاص درست 
منابع و سرمایه ها کمک شایاني مي کند. از این رو درتحقیق حاضر؛ 

استان  غذایي  مواد  صنایع  نسبي  مزیت 
مزیت  بخش  دو  در  شرقي  آذربایجان 
تجاري  مزیت  و  تولید(  )توانایي  تولیدي 
)توانایي صدور( مورد بررسي قرار گرفت. 

سوال  این  به  دادن  پاسخ  راستاي  در 
غذایی  مواد  از صنایع  بخش  کدام   « که: 
استان داراي مزیت تولیدي است؟« نتایج 
مزیت  تعیین  براي  ده گانه  شاخص هاي 
نشان  استان  غذایي  مواد  صنایع  تولیدي 
مواد  صنایع  بخش   11 از  که  مي دهد 
غذایي استان سطح اول و دوم فعالیت ها 
است  فعالیت هایي  از  دسته  آن  شامل 
تا 8 هستند. ساختار  رتبه هاي 1  در  که 
صنعتي آنها تقویت شده و مزیت تولیدي 
دارند. در واقع فعالیت هاي »کشتار دام و 
طیور«، »عمل آوري و حفاظت گوشت« و 
»آرد کردن غالت« فاقد مزیت تولیدي و 
سایر موارد داراي مزیت تولیدي هستند. 
از  که  صنایعي  که  مي دهد  نشان  نتایج 
طول  در  تولیدي  مزیت  رتبه بندي  لحاظ 
نمودار  باالي  سطوح  در  مطالعاتي  دوره 
شاخص هاي  لحاظ  از  گرفته اند،  قرار 
ده گانه مزیت تولیدي نیز در رتبه باالتري 
هستند، به طوریکه به عنوان مثال تولید 
تمامي  در  بیسکویت«  و  شیریني  »نان 
از 6  پایین تر  رتبه  نظر  مورد  ده شاخص 
داراي  از شاخص ها  مورد  و در 7  نداشته 

رتبه اول تا سوم است. 
»کدام  که:  دیگر  سوال  به  پاسخ  در 
بخش از صنایع مواد غذایي استان داراي 
نشان  جداول  است؟«،  تجاري  مزیت 
مي دهد که از 11 فعالیت مورد نظر 5 مورد 
از مزیت تجاري باالیي برخوردارند: »تولید 
آب نبات و شکالت« و »تولید نان شیریني 
عمل آوري  و  »حفاظت  و  بیسکویت«  و 
نانوایي« و »تولید  و  نان  میوه« و »تولید 

رشته و ماکاروني«. 
مزیت  تعریف  به  توجه  با  ادامه  در 
کاال  صدور  و  تولید  توانایي  یعني  نسبي 
سوال  این  به  دهي  پاسخ  راستاي  در  و 
غذایي  مواد  از صنایع  بخش  : »کدام  که 
بر  استان داراي مزیت نسبي مي باشد؟«، 

رتبـه بندی اولویـت های مزیـت تولیدی 
صنـایع مواد غـذایی استـان در سال 85
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اساس نتایج مي توان صنایع مواد غذایي را به طور کلي به 3 گروه 
مجزا تقسیم کرد. گروه اول شامل فعالیت هایي است که از مزیت 
تولیدي و تجاري برخوردارند )وجود مزیت نسبي(. گروه دوم شامل 
فعالیت هایي است که از مزیت تولیدي برخوردار بوده ولي شامل عدم 
مزیت تجاري مي شوند و یا برعکس آن )عدم مزیت نسبي(. گروه 
سوم شامل فعالیت هایي است که از مزیت تولیدي و تجاري برخوردار 

نیستند )عدم مزیت نسبي(.
فعالیت هاي مربوط به »تولید آب نبات و شکالت« و »تولید نان 
شیریني و بیسکویت«  و »حفاظت و عمل آوري میوه« و »تولید 
رشته و ماکاروني« جزو گروه اول محسوب شده که هم از مزیت 
داراي  نتیجه  در  و  بوده  برخوردار  تجاري  مزیت  از  هم  و  تولیدي 
به خصوص سه گروه  از صنایع  این گروه  مزیت نسبي مي باشند. 
اول از سطح ارزش افزوده باالیي برخوردار هستند و ساختار قوي 
این صنایع در بلند مدت، آمادگي کاملي جهت برنامه ریزي و توسعه 

صنعتي را دارد. 
گروه دوم شامل فعالیت هایي است که در استان از مزیت تولیدي 
این  یا عکس  و  نیستند  توانایي صدور  داراي  ولي  است  برخوردار 
لبني«  فراورده هاي  »تولید  غیرالکلي«،  نوشابه هاي  »تولید  حالت. 
در  نانوایي«  و  نان  »تولید  غذایي«،  محصوالت  سایر  »تولید  و 
مزیت  وجود  به شرایط  توجه  با  دارند.  قرار  مشابهي  موقعیت هاي 
تولیدي و تقاضاي مناسب براي تولیدات این بخش ها به نظر مي رسد 
در بازارهاي خارجي براي جذب این محصوالت )در صورت افزایش 
ارزش افزوده( تقاضا وجود دارد. در نتیجه این صنایع در استان باید 
از لحاظ ارزش افزوده به صورت سریع تقویت شده تا حضوري موفق 
در بازار را تجربه کنند. به عبارت بهتر استان در این صنایع از مزیت 
تولیدي و از ساختار نسبتا قابل قبولي برخوردار است ولي از توان 

صادراتي مناسب برخوردار نیست.
حفاظت  و  »عمل آوري  طیور«،  و  دام  »کشتار  سوم  گروه  در 
گوشت« و »آرد کردن غالت« وجود دارد که از مزیت تولیدي بسیار 
پایین و به عبارتي عدم مزیت تولیدي برخوردار بوده و از توانایي 
صدور کاال نیز بهره مند نیستند. به نظر مي رسد این صنایع تقویت 
و تحکیم ساختار صنعتي آنها منوط به حمایت هاي بخش دولتي و 

سیاست گذاري هاي بلند مدت این بخش مي باشد.
براي پاسخگویي به این سوال که: »آیا سرمایه گذاري هاي صورت 
مزیت  راستاي  در  استان  در سطح  غذایي  مواد  در صنعت  گرفته 
شاخص  بر حسب  گرفته  انجام  رتبه بندي  است؟«،  صنایع  نسبي 
گرایشات بالفعل سرمایه گذاري که نشان دهنده تمایل سرمایه گذاران 
انجام  رتبه بندي  با  است  خاص  فعالیت هاي  در  سرمایه گذاري  به 
گرفته بر اساس مزیت تولیدي و تجاري در بخش هاي قبلي ارائه 
شده ، مورد مقایسه قرار گرفت. بر اساس یافته هاي جدول مي توان 
اولویت شاخص  ترتیب  به  بیان کرد که سرمایه گذاري هاي استان 
در صنایع »تولید نان شیریني و بیسکویت« و »تولید آب نبات و 
شکالت« و »سایر محصوالت« و »عمل آوري و حفاظت میوه« و 
»کشتار دام و طیور« صورت گرفته که با توجه به نتایج مي توان 
مشاهده کرد که سرمایه گذاري هاي صورت گرفته با مزیت نسبي 
و عدم  نبوده  مربوطه هماهنگ  در بخش هاي  غذایي  مواد  صنایع 
هماهنگي را نشان مي دهد. در واقع منطبق بر الگوي واقعي خود 

نبوده و از روند درستي پیروي نکرده است. 
باید  بخش  کدام  »در  که:  سوال  این  بررسي  جهت  ادامه  در 
سرمایه گذاري هاي بیشتر یا کمتري صورت بگیرد؟«، باید اشاره شود 
که در صنایعي که داراي مزیت تولیدي مي باشند باید سرمایه گذاري 
تجاري  مزیت  عدم  داراي  که  صنایعي  و  گیرد  صورت  بیشتري 
تجاري  مزیت  تقویت  راستاي  در  باید  سرمایه گذاري ها  هستند، 
باشد. در سایر بخش ها که از عدم مزیت تولیدي و تجاري به صورت 
همزمان برخوردار هستند، هیچگونه سرمایه گذاري در کوتاه مدت 
توصیه نمي شود. در ادامه با توجه به نتایج به دست آمده و مباحث 

مطرح شده مي توان نکات زیر را مورد توجه و پیشنهاد قرار داد:
مواد غذایي  اولویت هاي صنایع  اول  اینکه گروه  به  توجه  با    -
استان مي تواند با امکانات موجود در کوتاه مدت بیشترین بازدهي 

را داشته باشد و جهش صادرات را تسریع 
در  فعال  واحدهاي  شناسایي  لذا  نمایند، 
سرمایه گذاري  اولویت هاي  اول  فهرست 
و  شکالت«  و  آب نبات  »تولید  یعنی 
و  بیسکویت«  و  شیریني  نان  »تولید 
»تولید  و  میوه«  عمل آوري  و  »حفاظت 
به  و  رفع مشکالت  و  ماکاروني«  و  رشته 
ویژه مشکالت نقدینگي آنها مي تواند اولین 
گام در جهت تغییر سیاست هاي اقتصادي 

استان باشد.
-  فعالیت هایي که در گروه دوم مزیت 
براي  گزینه  بهترین  دارند،  قرار  نسبي 
محسوب  خارجي  سرمایه گذاري  جذب 
مي شوند تا از این طریق عالوه بر افزایش 
 توان تولیدي، این فعالیت ها با استفاده از 
خدمات و تجهیزات مدرن شرکاي خارجي 
به سمت دستیابي به مزیت تجاري حرکت 
کنند. تشکیل صنایع پایین دستي از جمله 
صنایع بسته بندي و توسعه خدمات فني، 
جداي از بهبود کیفي محصوالت این بخش 
صنعتي به اشتغال جانبي با حجم وسیعي 

کمک مي کند.
-  با توجه به اینکه گروه سوم صنایع 
و طیور«  دام  استان »کشتار  مواد غذایي 
و  گوشت«  حفاظت  و  »عمل آوري  و 
صنایعي  شامل  عمدتا  »آردکردن غالت« 
است که از ساختار ضعیف و عدم مزیت 
تجاري و تولیدي برخوردار هستند، ضعف 
بودن  پایین  و  مزیت ساز  عامل هاي  در 
درجه ارزش افزوده و عدم توانایي بازدهي 
این بخش ها و با توجه به فناوري هاي برتر 
و  کشور  نقاط  سایر  در  خصوص  این  در 
جهان، به نظر مي رسد که در شرایط خوبي 
از لحاظ مزیت قرار ندارند. از آنجا که این 
مواد  صنایع  زنجیره ي  از  جزئي  صنایع 
غذایي بوده و در پاره یي از موارد به عنوان 
صنایع مکمل سایر بخش ها عمل مي کنند، 
به  بخش ها  این  نسبي  مزیت  تقویت  لذا 
منظور تقویت بنیه تولیدي سایر بخش ها 

در حد معقولي توصیه مي شود.

رتبه بندی فعالیت های صنایع مواد غذایی 
استان بر حسب گرایشات سرمایه گذاری

15



ویژه نامه خوراک
صنایع غذایی تبریز
سال اول . شماره 1 
اسفند 1392

بوده  دلیلی  به چه  منطقه  در  غذا  توسعه ی صنعت  خوراک: 
است؟ عده ای آن را به عدم حضور دولت در این عرصه ارتباط 
می دهند و عده ای دیگر عدم حضور چینی ها را از علل موفقیت 
این صنعت در منطقه می دانند. البته عوام ارتباط مستقیم شکم را 
با این صنعت و عدم تعطیلی آن می دانند. رئیس تشکل غذا این 

توسعه را در چه عواملی می بیند؟
منطقه ی  یک  در  آذربایجان  ببینید  کردید.  خوبی  سئوال  ژائله: 
خاصی از لحاظ جغرافیایی قرار دارد. شما مثال در شمال غرب کشور یک 
محدوده ای از آستارا تا مرز ترکیه را در نظر بگیرید. از آن طرف هم ترکیه 
به مناطق کردنشین وصل است. همه ی این مناطق از لحاظ آب و هوایی 
در بخش معتدل کوهستانی و نسبتا با بارندگی بسیار باالیی قرار دارند که 
از میانگین کشوری باالتر است. به تبع این آب و هوا، کشاورزی هم در 
این منطقه توسعه ی بیشتری یافته است. خصوصا در مناطق نزدیک به 

کردستان و دشت مغان. 

اول  مقام  آذربایجان  می گویند  کنیم،  بررسی  اگر  ایران  در  ما  مثال 
تولید سیب و زردآلو را در کشور دارد. منظور بنده از این منطقه، هم 
آذربایجان شرقی هم آذربایجان غربی و هم اردبیل است. شاید80 الی90 
درصد تولیدات کشور مربوط به این منطقه است. این منطقه در مجموع 
دامپروری خوبی دارد. از لحاظ شیر و لبنیات خوب است، کشاورزی اش 
هم همیشه فعال بوده است. در نتیجه صنعت غذا هم در این منطقه 
رشد کرده است. مثال ما در شهرهای ملکان، بناب و ارومیه، انگور تولید 
می کنیم. به تناسب آن و به مرور زمان کارخانه های خشکبار جا افتاده 
وکشمش پاک کنی و بسته بندی کشمش در کنار آن به جایگاه خوبی 
رسیده است. یعنی خود طبیعت آذربایجان جایگاه صنعت غذایی را در 
کشور برجسته کرده است. در کنار این ها ما صنایع بزرگی هم ایجاد 

کرده ایم. 
بحث دیگر تقلید و ادامه ی راه واحدهای بزرگ صنایع غذایی است، 
که خود به خود باعث توسعه ی این صنعت در منطقه شده است. طبیعتا 

آذربایجان هرچه نداشته باشد، غذا و آب وهوایش برای خیلی ها کافیست. 
اینجا قطب غذاست. از غذاهای گوشتی و گیاهی بگیر تا شیرینی و شکالت. به 

نوعی مهد شیرینی و شکالت ایران است. 
برندهای آناتا، آیدین، شونیز، شیرین عسل و ... جای شک و شبهه ای باقی 

با دغدغه های فعاالن صنعت غذا به  نمی گذارد. برای آشنایی هرچه بیشتر 
سراغ »یونس ژائله« رفتیم. رئیس انجمن صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی 
استان آذربایجان شرقی. قرارمان در »شرکت شیرین عسل« بود در بعد از ظهر 

یک روز سرد و برفی.

همه به جای خود برای احیای اقتصاد

گفتگو با رئیس انجمن صنایع غذایی استان آذربایجان شرقی
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وقتی یک مجموعه موفق شده، مجموعه های دیگر هم دنباله رو شده اند. 
به این شکل این صنعت رشد کرده است. به تبع آن ماشین سازی صنایع 
غذایی نیز در منطقه توسعه پیدا کرده است. یک روزی در آذربایجان 
کسی نمی دانست »فر بیسکویت« چیست؟ یا »فر ویفر« چگونه ساخته 
می شود؟ اما االن همه ی آنها در این منطقه ساخته می شوند. مهندسی 
این صنعت خوب رشد کرده است. یعنی تفکر صنعت غذا در جامعه حاکم 

شده است. این خودش باعث رشد مجموعه ها شده است. 
امروز شاغلین این صنعت، حتی از واحدهای قدیمی صنعت مانند 
ماشین سازی و تراکتورسازی و شرکت های پیستون سازی، بلبرینگ سازی، 
ایدم، موتورسازان و... بیشتر است. در صورتی که آنها در سال های گذشته 
با تزریق منابع دولتی و میلیاردها دالر سرمایه گذاری شده اند و اصوال 
باید رشد بیشتری می داشتند. در صورتی که در صنعت غذا، دولت یک 
دالر هم سرمایه گذاری نکرده است و بخش خصوصی تمام قد در آنجا 
سرمایه گذاری کرده است. بخش خصوصی هم برای رقابت و حضور در 
صحنه با این قاعده که »اگر ندوم از بین می روم«، یک روند تکاملی را 
داشته است. ولی هنوز به کمال نرسیده است. یعنی جای رشد هنوز هم 
باقی است. طبیعتا دوره ای هست که از لحاظ حجمی تولیدات مان زیاد 
خواهد شد، بعد از رسیدن به یک نقطه ای به کیفیت باالتر هم می رسیم 
و بعد از آن تولید دانش در آن ایجاد می شود. یعنی اگر روند تکامل را 
طی بکنیم، آرام آرام به جایی می رسیم که دانش مواد غذایی در  مملکت 

حاکم می شود.

خوراک: در همین مقوله ی دانش که اشاره کردید چه پیشرفتی 
شکل گرفته؟ با توجه به اینکه یکی از عوامل پیشرفت این صنعت 
را تقلید و کپی برداری می دانید دانش در این عرصه چه نقشی 
توسعه(  و  )تحقیق   R&D به  صنعت  این  در  آیا  است؟  داشته 
توجهی می شود و یا به قول ظریفی R&G جای آن را گرفته، »راه 

بنداز، جا بنداز«؟!
ژائله: ببینید، آرام آرام دانشگاه های ما هم این گونه می شود، تدریس 
هم این گونه می شود. چاره ای نداریم که برای ماندن در میدان رقابت، 
مسلح به دانش بشویم. ما هنوز صنعت غذا را خوب نمی شناسیم ولی 
کشور هلند را ببینید. چرا آنها در شناخت غذا و هر آنچه که در داخل 
غذا وجود دارد، به کمال رسیده اند و می دانند که چگونه می توان درستش 
اصالح  باید  را  کجاهایش  کرد؟  تقویتش  می توان  شکل  چه  به  کرد؟ 
کرد؟ اما هنوز ما به این دانش نرسیده ایم. یعنی ما داریم رشد تکاملی 
را همان گونه که شما مثال اتومبیل بنز را می بینید که شاید 40 سال پیش 
مرسدس بنز یک جور دیگری بود و حاال یک چیز دیگری تولید کرده 

است؛ طی می کنیم. 
این مسئله نیاز به زمان دارد و نمی تواند یک شبه اتفاق بزرگی بیفتد. 
شما حتی می بینید برای اینکه نوزادی به دنیا بیاید نه ماه را در شکم مادر 
باید بماند، اگر این مدت هفت ماه یا هشت ماه بشود، می گویند نوزاد 
زودرس است. خب این طبیعت صنعت است، صنعت باید سیر تکاملی 
خودش را طی بکند. ما هنوز نیمی از راه را نرفته ایم. یعنی هنوز ما صنعت 
غذا را خوب نشناخته ایم. تکنولوژی غذا هنوز برای ما و برای مهندسین 

ما، زیاد روشن نیست. 
آریایی  ملتی  ما  باشیم که می گوییم  ملت  اگر یک  ما  فرض کنید 
هستیم، یک نژاد خاص هستیم و همیشه به دنبال کمال طلبی؛ مثال شما 
می روید مسجد شیخ لطف اهلل را می بینید در اصفهان، می بینید که این 
مسجد به این زیبایی ساخته شده است و عالی قاپو که در زمان شاه عباس 
ساخته شده است یا مسجد کبود خودمان یا بناهای زیبای دیگری که 
در گذشته ساخته شده است، االن چرا این معماری ها دیگر وجود ندارد؟ 
چون در زمان خود به کمال رسیده بودند. یعنی آدم هایی بودند که در 
آن صنعت به حد اعال رسیده بودند. االن می بینید ساختمانی می سازند 
که شش ماه دیگر که نگاهش می کنید، خیلی بدتان می آید و می گویید 
این اطاق چرا اینجوری است، می خواهید عوضش کنید یا دکوراسیون را 
عوض کنید یا مثال دیوارش را عوض کنید یا تغییر بدهید. چون یک بنای 

ایده آل نساخته ایم. چیزی ساخته ایم که فعال موقتی کارمان حل بشود. 
امروز صنعت ما در حال گذراندن آن دوران است. یعنی آرام آرام به 
سمت کمال حرکت می کنیم. یعنی آخرین حد اعال در این صنعت و 

بهترین آن را در بازار تولید می کنیم، چه از لحاظ کمیت چه از لحاظ 
کیفیت، چه از لحاظ بهره وری و چه از لحاظ قیمت تمام شده. تمام این 
بندها را به مرور زمان می رسیم، االن اثرات خودش را نشان می دهد. همه 
این را قبول دارند که صنعت غذای آذربایجان سرآمد تمامی صنایع غذایی 

کشور است.
ما باید اشکاالت آموزش دانشگاه ها و اساتیدمان را بگوییم. حتما باید 
متخصص و کارشناس بیاوریم. دیگر الزم نیست که ما دوباره کره ی ماه 
را کشف کنیم! همه چیز کشف شده و کافیست چند متخصص از نقاط 
مختلف جهان بیاوریم. ما می توانیم آن چه را که االن در دانشگاه های 
هلند یا در دانشگاه های آمریکا در صنعت غذا، رنگ سازی غذا یا رنگ های 
طبیعی آموزش داده می شود را استفاده کنیم. فرش تبریز بهترین فرش 
دنیا است، ولی دارد از بین می رود. چرا؟ چون در گذشته رنگ طبیعی 
مصرف می کردند و وقتی شما در خانه ات می نشستی، رنگ ها چشم هایت 
را آزار نمی داد، روحیه ات را شاد می کرد، واقعا بی نظیر بود؛ ولی امروز رنگ 

مصنوعی جایگزین کرده ایم و تمام این نکات خوب را از دست داده ایم. 

که جنابعالی  مواردی  با  ما خیلی  آموزشی  خوراک: سیستم 
صنایع  مرکزآموزش  یک  شما  خود  ندارد.  تطبیق  می گویید، 
غذایی را تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی راه اندازی 
کردید، چه تاثیری در روند دانش محوری مجموعه ی خودتان و 

سایر شرکت ها داشته است؟
ژائله: ببینید، اگر تحصیالت و مدارج علمی پایه اش بر اساس یک 
سری مقاالت یا کتاب ها که مثال در سال 1974 از هند آمده باشد، ما 
اشتباه بزرگی کرده ایم. آن زمان مواردی پایه بوده که االن قدیمی شده و 
مبنا ندارد. ببینید، ما االن می خواهیم صنعت شکالت سازی داشته باشیم. 
اصال شکالت چیست؟ پاسخ به این سئوال با آموزش چه کسانی شکل 
می گیرد. در ایران االن من چگونه می توانم کسی را به عنوان متخصص 
کاکائو آموزش بدهم. که کاکائو چیست؟ از کدام درخت عمل می آید؟ 
در  این  چیست؟  آن   PH است؟  چگونه  کشور  فالن  کاکائوی  دانه ی 
کدام دانشگاه تدریس شده که او بتواند با آن مدرک صحبت کند. پس 
باکاغذهایی که ما دست مردم می دهیم فقط توقع شان را باال می بریم. 
دکتر، مهندس، فوق لیسانس است در صورتی که از لحاظ عملی و این که 

صاحب دانش روز باشد چیز زیادی به او نیاموخته ایم. 
بنده هم که می خواهم بروم در دانشگاه خودم به او یاد بدهم، می گویند 

صنعت غذا باید بداند که 
در آینده به کجا خواهد 

رفت. اهلیتش را تعریف 
کند. از این اهلیت حمایت 

کند. باید ریسک بکند 
و وقتی که این گونه 

بحران ها می رسند باید 
بازوی هم را بگیرند تا 
زمین نخورند و از بین 

نروند. در واقع خودشان 
در جایگاه خودشان بازی 

کنند. این مهم است. 
یعنی در کشور باید دستور 

»به جای خود« بگوییم. 
در سربازخانه وقتی 

می گویند »آزاد باش« 
ولوله می شود. ولی وقتی 

می گویند »فرمانده آمد، به 
خط، به جای خود« همه 
جای خودشان می روند. 
ببینید اقتصاد ایران یک 

»به جای خود« می خواهد. 
زیبایی این تصمیم و این 

که آینده ی صنعت غذا چه 
خواهد بود؟
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نه، تو حق نداری، تو بایستی این کتاب را که ما می گوییم استفاده کنی و 
بر مبنای آن امتیاز بدهی. می گوییم این که آرد چیست یا گندم چیست، 
به درد من نمی خورد. 10 واحد شده تشخیص آرد و گندم. توسعه به این 
شکل امکان پذیر نیست. یعنی تطابقی بین علم و عمل شکل نمی گیرد. 
چرا که اساتید عزیزی هم که آموزش می دهند، خروجی همین سیستم 
آموزشی هستند و این دور باطل ادامه پیدا می کند. کسی که می خواهد 
درس بدهد وقتی خودش آن را بلد نیست چه گونه می خواهد به دیگری 
درس بدهد؟ دقیقا باید تغییراتی در این ها ایجاد بشود. نظام آموزشی این 
گونه نباشد که من حتما باید این کتاب را بخوانم و نمره بگیرم. به نظر 
بنده این درست نیست و فقط وقت تلف کردن است. در نتیجه ما هم 
وقتی گوش ها بدهکار نیست، تصمیم می گیریم کار خودمان را خودمان 
انجام بدهیم. چون وقتی به امید دیگران می مانیم نمی شود، نتیجه ای 

نمی گیریم.

خوراک: صنعت در کشور ما مشکالت و معضالت مشخصی 
با آن صحبت شده و تقریبا ورد زبان  ارتباط  بارها در  دارد که 
صنعتگران است. صنعت غذا در قالب خاص خود چه مشکالت 
و معضالتی دارد. با رفع چه موانعی می توان به توسعه ی هر چه 

بیشتر آن امیدوار بود؟
ژائله: توسعه باید همه جانبه باشد. اگر ما از بدن انسان به شگفتی یاد 
می کنیم و می گوییم در حد کمال است و از این بهتر نمی شود، قبول 
داریم خداوند بدن ما را در بهترین شکلش آفریده است. اشرف مخلوقاتش 
کرده است و زیباترین حد کمال همین است. خداوند چون زیباست 
زیبایی ها را هم دوست دارد. خدا انسان را دوست دارد. این مخلوق مسیر 
تکامل را طی کرده است و اینجا اسمش شده است آدم. اگر چشمش 
بزرگ نباشد که نمی شود. همه چیزش باید با هم تناسب داشته باشد. 
فرض کنید مثال پا دراز شده ولی دهان ندارد که غذا بخورد یا مثال پا 
ندارد راه برود. تصور کنید چه خلقت عجیب و غریبی می شود. آنچه که 
بشر ایجاد می کند نیز شبیه همین است. فرض کنید ما یک چیزی را 
می سازیم یک طرف کوچک است و طرف دیگر بزرگ، با هم هماهنگ 
نیستند. االن اقتصاد ایران هم همین گونه شده است. به نظر من مشکل 
صنعت غذا اول به این مسئله بر می گردد که کسی که یک مجموعه ی 
غذایی را می سازد و وارد این کار می شود، اهلیت دارد یا ندارد؟ یعنی اینکه 
اصال این کاره است یا نه؟ وقتی ما می بینیم واحدها بعضی هایشان موفق 

هستند و بعضی دیگر موفق نمی شوند، مشکل کجاست؟
زمینه و بستر مساوی بوده، آب به اندازه ی کافی به آنها داده ایم نور و 

آفتاب هم خورده اند، یکی رشد کرده ولی دیگری کوچک مانده. آیا این 
مشکل ژنتیکی است؟ ما می گوییم مشکل ژنتیکی است. یعنی داستان 
اهلیت است. در صنعت مثالش اهلیت است. متاسفانه صنایع غذایی هم 
مثل بیماری هایی که سایر صنایع دارند، به نوعی آلوده و بیمار شده اند. 
در این میان یک کسی از یک جایی شروع می کند، آرام آرام جلو می رود، 
مطالعه می کند، بزرگ می شود، کار می کند، تکاملش را طی می کند و 

نتیجه ی خوبی هم می دهد. 
در فضای کسب و کار امروز ما متاسفانه این گونه نیست. در میان فعاالن، 
دزدی کارگر، دزدی مهندس، دزدی تکنولوژی و... دیده می شود، چون 
اهلیت ندارند. خودش این کاره نیست و اگر خودش این کاره بود مشکالت 
ما هم حل می شد. پس یکی اهلیت شد. اگر اهلش بود، وارد مرحله ی 
دوم می شویم. خب آن فرد اهل، همه ی کارها را حل می کند چه کمی 
و چه کیفی. الزم نیست کسی حتما انیشتین باشد، اگر تداوم و پشتکار 
داشته باشد، موفقیت در کنار اوست. باالخره بچه هم زمین می خورد، بلند 
می شود و راه می رود. این باعث می شود که فضای اعتماد عمومی از جمله 
در اقتصاد و بخش مالی هم تامین شود، چون مشکلی باقی نمی ماند. ما 
آمده ایم در طرح بنگاه های اقتصادی زود بازده، 350 هزار واحد تولیدی 
درست کرده ایم! حاال بازده که ندارند هیچ، اقتصاد را هم فلج کرده اند، 
بانک ها پول هایشان از بین رفته و... پس داستان بعدی داستان اعتماد 
است. وقتی اعتماد به جای خود برگشت، منابع ما در واحدهای صنعتی 

درست تزریق می شود و آنها به تنهایی رشد می کنند. 
یک نقاش زبر دست وقتی یک تابلوی زیبا را می کشد، مانند چیدن 
یک پازل عمل می کند. اول باید نقاش را پیدا کنیم و بگوییم آقای نقاش 
این صنعت غذا دست شما، شما نقاش چیره دستی هستید. ما از شما در 
صنعت غذای کشور یک تابلوی زیبا می خواهیم. حاال آن تابلوی زیبا را 
هم نباید طوری بکشید که سرش بزرگ بشود و پایش کوچک بشود. آن 
نقاش همه ی اجزایش را به اندازه بزرگ می کند. آن کسی که باید این 
تابلوی زیبا را بکشد، باید تمامش را سر جایش زیبا بکشد. آن موقع منابع 
مالی هم رنگ های این کار است. یکی را بر می دارد و استفاده می کند. 
جاهایی که باید مصرف بشود را می داند، در یک جا بیشتر استفاده می کند 

و در جای دیگرکمتر.

خوراک: این نقاش زبردست که در فضای صنعت غذا فعالیت 
در  هم  مشکالتی  و  می شود  روبرو  متفاوتی  شرایط  با  می کند، 
برهه های زمانی خاص گریبانگیرش می شود. یکی از آنها داستان 
نوسان نرخ ارز است. باالخره افزایش قیمت ارز برای صنعت مفید 

متاسفانه صنایع غذایی 
هم مثل بیماری هایی 

که سایر صنایع دارند، 
به نوعی آلوده و بیمار 
شده اند. در این میان 

یک کسی از یک جایی 
شروع می کند، آرام 

آرام جلو می رود، مطالعه 
می کند، بزرگ می شود، 
کار می کند، تکاملش را 
طی می کند و نتیجه ی 
خوبی هم می دهد. در 

فضای کسب و کار امروز ما 
متاسفانه این گونه نیست. 

در میان فعاالن، دزدی 
کارگر، دزدی مهندس، 

دزدی تکنولوژی و... دیده 
می شود، چون اهلیت 

ندارند. خودش این کاره 
نیست و اگر خودش این 
کاره بود مشکالت ما هم 

حل می شد.
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است یا مضر؟ این داستان در صنعت غذا به چه شکلی بروز کرده 
است؟

ژائله: این سوال خوبی است که آیا افزایش قیمت ارز خوب است یا 
بد؟ اگر ما در کشور خودمان توان مان را بر اساس تولید کشور از داخل 
خاک و آب این کشور برنامه ریزی کنیم، طبیعتا پایین بودن نرخ ارز برای 
ما بسیار خوب است. اما ما نمی توانیم ایران را یک جزیره فرض کنیم و 
وقتی بحث از دهکده ی جهانی می شود، ایران را در تعامل با دنیا باید تصور 
کنیم. با افزایش قیمت ارز و سه برابر شدن آن، می گوییم تمام مردم ایران 
یک شبه دو سوم سرمایه شان را از دست دادند. در مقایسه ی بین المللی 
یعنی روزی بنده یک کیلو سیب را می توانستم یک دالر بخرم و قیمت آن 
1000 تومان برای من تمام می شد ولی امروز یک کیلو سیب می خرم با 
قیمت 3000تومان. قیمت سیب همان یک دالر است، ولی اینجا 3000 
تومان شده است. درآمد بنده اما سه برابر نشده است، بلکه قدرت خرید 

من پایین آمده است.
پس پول ملی ما تضعیف شده است، این خیلی بد است. چرا پول ملی 
ما تضعیف شده است؟ چون دولت پیشین ما منابع و مصارفش با هم 
نمی خواند. به دلیل آنکه در کارها و هنگام تصویب بودجه، نگاه کارشناسی 
را تعطیل کرده بودند. چرا که بدون پشتوانه، پول چاپ کرده و وارد بازار 
کردند. در نتیجه، قدرت خرید مردم پایین می آید. خروجی، تورم 50 
البته بنده می گویم تورم 300 درصد شده است. سبد  درصدی است. 
محاسبه ی تورم سبد درستی نیست! چرا که آبمیوه ای که 1000تومان 
بود، االن شده 3000 تومان. یک کیلو گوشت 7000 تومان بود و االن 
شده است 25000 تومان. این 50 درصد نیست، این 300 درصد تورم 
است! پس سبد کاالیی مورد محاسبه درست نیست. داخل این سبد 
خاک هم گذاشته اند، نمک هم گذاشته اند. این سبد را باید دور ریخت و 
سبدی که مردم مصرف می کنند را محاسبه کنیم، بعد ببینیم تورم چند 

درصد است!
پس واقعیت این است که پول ملی باید تقویت بشود. اما چگونه باید 
تقویت شود؟ آن نقاش چیره دست، آن تابلوی زیبا را آنقدر زیبا بکشد که 
بداند کجا چقدر باید تولید بشود. مثال ما باید بدانیم چقدر در این کشور 
یا در این استان سیب زمینی تولید بشود یا چقدر باید گندم تولید بشود. 
چقدر باید وارد شود و چقدر نباید وارد شود. چه کسانی باید بیاورند، 
چگونه باید بیاورند و با چه ارتباط و چه قیمت هایی بیاورند. یعنی همه ی 
این روابط را با یک نگاه تیزبین از باال باید به دقت و قشنگ دیده شود. 
از دور باید ایستاد و تابلو را خوب دید. چون این ها همه در جزئیات گیر 

کرده اند از کل غافل شده اند! 
تبدیل  پیشرفته  کشور  یک  به  ما  که  می شود  باعث  این ها  همه ی 
شویم و در آرامش در کنار هم زندگی کنیم. هدف همه ی ما این است. 
تولیدکنندگان کار و تولیدشان با آرامش همراه باشد؛ مواد غذایی خوب به 
وفور پیدا بشود؛ مردم شاد زندگی کنند؛ کارکنان به راحتی زندگی کنند؛ 
همه مسکن داشته باشند؛ همه خانه شان راحت باشد... این همه چگونه 
می تواند اتفاق بیفتد. چرا چنین شرایطی االن نیست؟ قدرت خرید مردم 
مهم است. پول چیست؟ پول کاغذی است که ما با آن دادوستد می کنیم. 
ولی من وقتی نمی توانم با این پولی که می گیرم، زندگیم را اداره کنم، این 
چه اقتصادی است؟ به چه درد من می خورد؟! خانه دارم؟ خیر. می توانم با 
آن زندگی کنم؟ خیر. هزینه ی تحصیل فرزندم را می توانم بپردازم؟ خیر. 
لباسش را می توانم بخرم؟ خیر. اگر مریض شد آیا پس اندازی دارم که او 
را به بیمارستان ببرم؟ همه ی این ها پشت سر هم مشکل می شود. یک 
تابلوی نقاشی کشیده ای که خودت هم در آن مانده ای! پس باید تناسب 
بین نرخ ارز وجود داشته باشد، این داستانی نیست که یک سر آن را 

بگیریم و بگوییم مشکل حل شد.

خوراک: با توجه به اینکه همواره گفته ایم برای حل مشکالت 
اقدامات جمعی هدفمند، مثمر ثمر است، در قالب تشکل صنعت 
غذا چه اقداماتی برای حل این مشکالت انجام شده است. آیا 
به صرف تشکیل یک نهاد مدنی می توان امید به حل مشکالت 

داشت؟
ژائله: در این داستان ما می خواهیم اول ببینیم چه داریم. اصال ما کاری 
به دیگران نداریم. ما اصال نمی خواهیم برویم به آقای نعمت زاده به عنوان 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارش بدهیم که این مشکالت ماست. آقای 
نعمت زاده سرش آنقدر شلوغ است که اصال یادش نیست واحدهای استان 
ما کدامشان چه کاره هستند. ما باید بیاییم و به عنوان یک NGO تابلوی 
نقاشی را بکشیم. وظیفه ی NGO تابلو نقاشی کشیدن است. اگر ما توان 
خود را مشخص کنیم، قطعات این پازل را ترسیم کنیم و بدانیم در کالن 
و خرد به دنبال چه هستیم، آن موقع یک نهاد مدنی موثر خواهیم بود. 
بنده می گویم ما به عنوان NGOنباید منتظر باشیم، ما باید حرکت را 
خودمان شروع کنیم. تابلوی نقاشی را خودمان بکشیم. آینده ی صنعت را 
خودمان بکشیم. صنعت غذا باید بداند که در آینده به کجا خواهد رفت. 
اهلیتش را تعریف کند. از این اهلیت حمایت کند. باید ریسک بکند و 
وقتی که این گونه بحران ها می رسند باید بازوی هم را بگیرند تا زمین 

نخورند و از بین نروند. در واقع خودشان در جایگاه خودشان بازی کنند.
این مهم است. یعنی در کشور باید دستور »به جای خود« بگوییم. در 
سربازخانه وقتی می گویند »آزاد باش« ولوله می شود. ولی وقتی می گویند 
»فرمانده آمد، به خط، به جای خود« همه جای خودشان می روند. ببینید 
اقتصاد ایران یک »به جای خود« می خواهد. زیبایی این تصمیم و این که 

آینده ی صنعت غذا چه خواهد بود؟
بنده باید تصور کنم، تمام این صنایع غذایی که در استان است، مال 
من است. مالکیت معنا ندارد. من هم مال این مملکت هستم. انجمن 
صنایع غذایی این را داخل خودش دارد، خودش هم جزئی از این کل 
نظام کشور است. غیر از این نیست. ما باید این را قبول کنیم، حاال اولش 
کمی سخت است ولی آرام آرام این مسئله را می قبوالنیم که این هایی که 
ساخته اید و پیچ و مهره کرده اید در کشور، این ها برای نسل های آینده ی 
مملکت باقی می ماند. پس سرمایه ی ملی ما مال مردم مان است. پس 
چه کاری باید بکنیم، بگذارید یک تابلوی زیبا را طراحی بکنیم. االن هر 
چیزی که بگوییم زیبا نگفته ایم. بگذارید بعد از اینکه آن فکرها بیرون 
آمد، بنشینیم و ببینیم چه کار باید کرد، چه چیزی داریم و می خواهیم 
به کجا برویم. چون برای ما االن روشن نیست، بگذارید وقتی با دوستان 
نشستیم، به این تصویر خواهیم رسید. چون باید فکر بکنیم خیلی جاها 
ممکن است قابل الگو برداری باشند که برای ما از لحاظ رقابتی خوب 
نیست. اگر شرکت نستله صد و بیست و اندی میلیارد دالر گردش مالی 
ایجاد می کند، ناشی از چشم انداز بلند مدیریت است که به آنجا رسیده 
است. برای این کار و رسیدن به آن چشم انداز ما یک »به جای خود« باید 

به صنعت بگوییم.

پول ملی ما تضعیف 
شده است، این خیلی 
بد است. چرا پول ملی 
ما تضعیف شده است؟ 
چون دولت پیشین ما 

منابع و مصارفش با هم 
نمی خواند. به دلیل آنکه 

در کارها و هنگام تصویب 
بودجه، نگاه کارشناسی 

را تعطیل کرده بودند. 
چرا که بدون پشتوانه، 
پول چاپ کرده و وارد 
بازار کردند. در نتیجه، 

قدرت خرید مردم پایین 
می آید. خروجی، تورم 

50 درصدی است. البته 
بنده می گویم تورم 300 
درصد شده است. سبد 

محاسبه ی تورم سبد 
درستی نیست! چرا که 

آبمیوه ای که 1000تومان 
بود، االن شده 3000 

تومان. یک کیلو گوشت 
7000 تومان بود و االن 

شده است 25000 
تومان. این 50 درصد 

نیست، این 300 درصد 
تورم است! پس سبد 
کاالیی مورد محاسبه 

درست نیست. داخل این 
سبد خاک هم گذاشته اند، 
نمک هم گذاشته اند. این 
سبد را باید دور ریخت و 
سبدی که مردم مصرف 

می کنند را محاسبه کنیم، 
بعد ببینیم تورم چند 

درصد است.



ویژه نامه خوراک
صنایع غذایی تبریز
سال اول . شماره 1 
اسفند 1392

20

اینکه چه چیز باعث شد صنعت غذا در این استان توسعه یابد، دالیل 
متعددی دارد که از نگاه دست اندرکاران انجمن صنایع غذایی استان 
می تواند مطرح شود. این توسعه یافتگی در چه حالتی است یعنی به 
سمت پایداری حرکت می کند و یا اینکه ناپایدار است نیز در این 

بحث اهمیت خاص خود را دارد. پس از گفتگو با رئیس انجمن صنایع 
غذایی استان و بررسی این موضوع نظر دو تن دیگر از اعضای هیات 
مدیره این تشکل را جویا شدیم. توسعه صنعت غذا، دانش محوری 
و مشکالت پیش رو را با آقایان بیوک و هاللی نیز در میان گذاشتیم.

توسعه صنعت غذای استان
 در گرو تشکل محوری

خوراک:توسعه ی صنعت غذا در استان به چه دلیلی بوده 
است. عده ای آن را به عدم حضور دولت در این عرصه ارتباط 
علل  از  را  چینی ها  با  رقابت  عدم  دیگر  عده ای  و  می دهند 
موفقیت این صنعت در منطقه می دانند. البته در نگاه عمومی، 
ارتباط مستقیم نیازهاي خوراکي مردم را با این صنعت، دلیل 
مدیره ی  هیات  عضو  عنوان  به  می دانند.  آن  تعطیلی  عدم 

انجمن صنایع غذایی این توسعه را در چه عواملی می بیند؟
بهمن هاللی شرق: استان آذربایجان شرقی به دلیل برخورداری 
از نیروی انسانی کارآفرین، متخصص، فعال و کارآمد از حدود هفتاد 
سال پیش تا کنون پرچمدار اقتصاد ایران بوده و در طول این سال ها 
با ایجاد واحدهای بزرگ و نمونه ی صنعتی قابلیت های علمی و فنی 
خود را اثبات نموده است. از این رو به عنوان یکی از قطب های مهم 

صنعتی کشور به شمار می رود. 
واقع  و  ترکیه  و  قفقاز  منطقه ی  اروپا،  با  ارتباطی  وجود خطوط 
نقل، قدمت 100 ساله ی  و  بین المللی حمل  شدن در کریدورهای 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز، وجود منطقه ی آزاد 
تجاری ارس، نمایشگاه های بین المللی تبریز، تاالر بورس اوراق بهادار، 
شهرک های صنعتی عمومی و تخصصی، زراعت، باغبانی، دامپروری، 
شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی، دانش فنی و نیروی انسانی 
متخصص سطح باال در استان از جمله ظرفیت های توسعه ی صنعتی 
و معدنی این استان به شمار می رود. به عنوان مثال صنعت شیرینی و 
شکالت در طول دو دهه ی گذشته از رشد خیره کننده ای برخودردار 
شده است. در این صنعت سرمایه گذاری کالن انجام شده توسط بخش 
خصوصی و ورود آخرین ماشین آالت روز دنیا نه تنها تولیدات این 
صنعت را با غول های این صنعت در بازارهای جهانی مطابق کرده، 
است.  گشوده  این صنعت  روی  به  را  جهانی  بازارهای  درهای  بلکه 
به طوری که در بهترین فروشگاه های بزرگ آلمان، امارات، ترکیه، یونان 
و هند انواع تولیدات شیرینی و شکالت تبریز را می توان خریداری کرد.

کجاست؟  ایران  غذای  صنعت  در  دانش  جایگاه  خوراک: 
توسعه ی کمی صنعت  در  را  کاری  کپی  بسیاری  درحالی که  

غذای منطقه موثر می دانند، روند حضور دانش و یا به نوعی 
R&D در این صنعت به چه شکل بوده است؟ 

تحقیق  و  غذا  انسان،  بین  خلقت  بدو  از  شرق:  هاللی  بهمن 
به غذا  نیاز  ادامه ی حیات  برای  انسان  نزدیک بوجود آمد.  رابطه ای 
داشت و اگر موفق نمی شد این نیاز را برطرف نماید، بقایش بر روی 
زمین غیرممکن می گردید. همین امر موجب شد که انسان های اولیه 
در جستجوی روش هایی باشند که با کاربرد آنها غذا را برای مدتی 
طوالنی نگهداری نمایند. پس از انقالب صنعتی و به کارگیری ماشین 
و شناخت میکروارگانیسم ها و نقش آنها در مواد غذایی تحول بزرگی 
در صنعت غذا بوجود آمد و تولید غذا با روش های سنتی تبدیل به 
 R&D تولید غذا با روش های صنعتی گردید. در این مرحله ارتباط
با صنعت غذا ارتباطی تنگاتنگ گردید تا آنجا که در حال حاضر برای 
تولید غذای سالم و بهداشتی کارخانه های تولیدکننده ی مواد غذایی 
چاره ای ندارند جز تأسیس و فعال کردن مراکز تحقیق و توسعه. این 
با  تولید غذا  اگر بخواهیم در کار  کار در کشور ما شروع شده ولی 
کیفیت باال موفق باشیم، ناگزیر هستیم سرمایه گذاری های کالن در 

امر R&D نماییم.
نوپاست  پیشرفته  با کشورهای  مقایسه  در  ایران  در  غذا  صنعت 
کشورهای  صنایع  از  برداری  کپی  آورد  بوجود  را  صنعت ها  آنچه  و 
نیز  تولیدی  غذاهای  فرموالسیون  حتی  و  بود  صنعتی  و  پیشرفته 
تقلیدی از نمونه های غربی بود. متأسفانه تعداد کارخانه هایی که در 
ایران دارای بخش R&D هستند کم است و اکثرا دارای بخش های 
بازاریابی قوی هستند، اگر سرمایه گذاری ها به سمت پیشرفت و بهبود 
محصول و تولیدات جدید شود هم برای کارخانه سود بیشتری به 

ارمغان خواهد آورد و هم گامی نو برای کشور خود برداشته ایم.

خوراک: افزایش نرخ ارز در طی سال های اخیر چه تاثیری 
در صنعت غذا داشته و باالخره باال بودن و یا پایین نگه داشتن 
این نرخ کدامیک به درد صنعت ما می خورد، با توجه به اینکه 

هر دو تجربه در دنیا الگوهای موفق دارد؟
بهمن هاللی شرق: افزایش نرخ ازر از عواملی به شمار می آید 
که سودآوری بسیاری از صنایع را دستخوش تغییر می نماید. یکی از 
این صنایع صنعت محصوالت غذایی و آشامیدنی می باشد، به طوری که 
بخشی از مواد اولیه ی مورد نیاز برخی از شرکت های فعال در صنعت 
غذا با احتساب ارز مرجع از خارج کشور وارد می شود و افزایش نرخ 
ارز مرجع به طور مستقیم باعث افزایش بهای تمام شده و در نتیجه 
افزایش نرخ فروش محصوالت خواهد شد. به طور کلی می توان گفت 
صنایع  و  کشاورزی  بخش  سنتی،  و  دستی  صنایع  مانند  صنایعی 

بهمن هـاللی شرق

شــرکت شــــکوه آذیــن
تصفیه ی شکر و قند ناب آذربایجان
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کارگاهی و نیمه صنعتی قطعا از افزایش نرخ ارز منتفع خواهند شد 
و قدرت رقابت آنها در بازارهای داخلی و خارجی به شدت افزایش 
خواهد یافت. اما هرچقدر که به تولیدات صنعتی تر و صنایع بزرگ تر 
اقتصاد ایران نزدیک تر می شویم، این قضاوت سخت تر خواهد شد. زیرا 
با افزایش وابستگی به نهادهای تولید وارداتی، افزایش فشار برای ثابت 
نگهداشتن قیمت ها و افزایش کشش قیمتی محصوالت مواجه خواهیم 
شد و برآیند اثرات این عوامل می تواند افزایش نرخ ارز را برای این 

صنایع به یک عامل زیان آور تبدیل کند.
و برعکس صنایعی که دارای قدرت صادرات و رقابت در بازارهای 
منطقه ای هستند با وجود سهم باالی مواد اولیه ی وارداتی در تولید، 
در صورت مواجهه با موانع دولتی برای افزایش قیمت در بازار داخلی یا 
کاهش شدید تقاضا در داخل به دلیل افزایش قیمت محصوالت شان، 
می توانند از طریق صادرات تا حدودی زیان های وارده را جبران کنند.

مشکل عمده ی صنایع غذایی در آذربایجان شرقی کمبود نقدینگی 
در این بخش است. مشکالت نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای 
از سوی  اعتبارات  استان و عدم پرداخت  تولیدی صنایع غذایی در 
در  به طوری که  شده  زیاد  غذایی  صنایع  تولیدکنندگان  به  بانک ها 
حال حاضر کارخانه های تولید مواد غذایی با کاهش ظرفیت تولیدی 
خود فعالیت می کنند. از موارد دیگر می توان به تحریم ها، مالیات های 
تغییر  نهادها،  و  و سازمان ها  بین بخش ها  سنگین، عدم هماهنگی 
لحظه به لحظه ی قیمت ها، قوانین دست و پا گیر در اداره ها و بانک ها، 
انرژی  برابر حامل های  رفتن چندین  باال  و گردش ضعیف،  سرمایه 

است.
و باید این مشکالت به نوعی حل شود با یکسان سازی واحدهای 
دست و پاگیر،  قوانین  بدون  کم بهره  بانکی  تسهیالت  دادن  تولیدی، 

کنترل نسانات ارز، حمایت جدی دولت از صنایع غذایی.

خوراک:توسعه ی صنعت غذا در استان به چه دلیلی بوده 
است. عده ای آن را به عدم حضور دولت در این عرصه ارتباط 
علل  از  را  چینی ها  با  رقابت  عدم  دیگر  عده ای  و  می دهند 
موفقیت این صنعت در منطقه می دانند. البته در نگاه عمومی، 
ارتباط مستقیم نیازهاي خوراکي مردم را با این صنعت، دلیل 
مدیره ی  هیات  عضو  عنوان  به  می دانند.  آن  تعطیلی  عدم 

انجمن صنایع غذایی این توسعه را در چه عواملی می بیند؟
رسول بیوک: در واقع تلفیقي از دو مقوله ی ذکر شده در توسعه ی 
صنعت غذا دخیل مي باشند. ولي مهم تر از این دو مورد واقع شدن 
شهر تبریز در گذرگاه تجاري )جاده ابریشم( و عوامل اجتماعي متاثر 
از آن و وجود نیروي کار و وجود تجار موفق و همجواري با کشورهاي 
همسایه باعث توسعه ی صنعت غذا در منطقه، بالخص صنعت شیریني 

و شکالت و قنادي مي باشد.
جایگاه دانش در صنعت غذای ایران کجاست؟ درحالی که  بسیاری 
کپی کاری را در توسعه ی کمی صنعت غذای منطقه موثر می دانند، 
روند حضور دانش و یا به نوعی R&D در این صنعت به چه شکل 

بوده است؟
براي تعیین ساختار و عملکرد واحد تحقیق و توسعه در صنعت غذا 
باید ابتدا به شرح وظایف و رسالت اصلي این واحد در صنعت توجه 
کنیم. مهم ترین نقش دانش و R&D در صنعت غذا ایجاد تکنولوژي 
در درون کارخانجات مي باشد. یعني تکنولوژي موجود در واحد را به 
عنوان بسته ی اولیه در نظر گرفته و با انجام فعالیت هاي تحقیقي و 
توسعه اي، در یک روند تبادلي دو طرفه با سایر عوامل تولید، کاالیي 
برتر از قبل تولید مي گردد که تولید کاالي برتر به بهره وري بیشتر از 

عوامل تولید منجر مي شود.

خوراک: افزایش نرخ ارز در طی سال های اخیر چه تاثیری 
در صنعت غذا داشته و باالخره باال بودن و یا پایین نگه داشتن 
این نرخ کدامیک به درد صنعت ما می خورد، با توجه به اینکه 

هر دو تجربه در دنیا الگوهای موفق دارد؟
رسول بیوک: افزایش نرخ ارز در طي سال هاي اخیر تاثیرات منفي 

بسیاري داشته که از اهم آن مي توان به موارد ذیل اشاده کرد:
1- در بازه ی زماني حدودا 6 ماهه، نرخ ارزشي ارز سه برابر افزایش 
یافته و در نتیجه از ارزش پول ملي سه برابر کاسته و قدرت خرید 
تولیدکنندگان به یک سوم تقلیل یافت و سرمایه در گردش مورد نیاز 
براي تولید همان ظرفیت قبلي تولید، سه برابر گشته و تامین نقدینگي 
از  بسیاري  راستا  این  بسیار دشوار گردید. که در  کار  ادامه ی  براي 

تولیدکنندگان مجبور به تعطیلي واحدهاي تولیدي خود گشته اند.
2- تعطیلي واحدهاي تولید بازار باعث افزایش بي کاري در جامعه 

گردید.
3- افزایش نرخ ارز موجب رکود در اقتصاد کشور گشته که باعث 

عدم توسعه و افزایش کمي و کیفي صنعت مي گردد.
4- عدم ثبات نرخ ارزشي باعث اختالل در امر صادرات مي گردد.

5- تاثیر مثبت افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت کاالي وارداتي 
گردیده که آن نیز باعث استفاده جامعه از تولید داخلي مي گردد.

خوراک: با توجه به اینکه همواره گفته ایم برای حل مشکالت 
اقدامات جمعی هدفمند مثمر ثمر است در قالب تشکل صنعت 
غذا چه اقداماتی برای حل این مشکالت انجام شده است. آیا 
به صرف تشکیل یک نهاد مدنی می توان امید به حل مشکالت 

داشت؟
رسول بیوک: ایجاد نهاد مدني پیش زمینه و پیش شرط اقدامات 
و  مي باشد  ثمرتر  مثمر  مراتب  به  فردي  اقدامات  از  و  است  جمعي 
ایجاد روح تعاون و همدلي بین اعضاي یک صنف  باعث  همچنین 
مي گردد. ولي به تنهایي تأثیرگذار نبوده و باید با زیر ساخت هاي علمي 

و عملي قوي حمایت شود.
براي موفقیت و پیشبرد اهداف انجمن استفاده از افراد و اشخاص 
با تجربه و داراي سابقه ی علمي و مدیریتي در زمینه ی تولید مواد 
غذایي به همراه اشخاص علمي و آکادمیک )صنعت غذا( توأما موجب 
پیوند علم و صنعت غذا گشته و باعث پیشبرد اهداف انجمن مي گردد.

رســـول بـیــوک
شــرکــت داداش بـــرادر

)آیـــدیـــن(
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یکي از موضوعاتي که سال ها است در حوزه ی تولید و تأمین 
منابع مالي مورد نیاز آن، محل چالش و تحلیل از سوي بسیاري 
از کارشناسان و صاحب نظران ذی ربط است، مسئله ی ظرفیت های 

خالي بخش تولید است.
تولیدشده  کاالهاي  گراني  اصلي  عوامل  از  یکي  مشکل  این 
در بخش صنعت به طور خاص و کاهش راندمان تولید و تحدید 
توان رقابت پذیری محصوالت ایراني در بازارهاي جهاني و تحمیل 
منفي  تأثیرات  بر  است. عالوه  داخلي  به مصرف کنندگان  هزینه 
فوق، موضوع فعالیت واحدهاي صنعتي با ظرفیت های پایین تر از 
آنچه در پروانه ی بهره برداری واحدها بر اساس طرح توجیهي اولیه 
تصویب و ثبت شده است، باعث اتالف منابع مالي و سردرگمي 
اقتصاد کالن  تولید، تجارت و اساسا  تصمیم گیران در حوزه های 
است. اینکه این ظرفیت های خالي در صنعت غذایي آذربایجان 

دارد،  منطقه  اقتصاد  بر  تأثیری  چه  و  است  حد  چه  تا  شرقی 
موضوعي بود که با حضور آقایان رسول بیوک، عضو هیات مدیره ی 
مدیرعامل  و  استان  دارویي  و  بهداشتي  غذایي،  صنایع  انجمن 
شرکت داداش برادر با محصوالت آیدین، مهندس رضا جعفري، 
عضو هیات مدیره و دبیر انجمن صنایع غذایي، بهداشتي و دارویي 
استان و مدیرعامل شرکت پارس آیلین مهر با محصوالت پامین، 
دکتر جواد حصاري، مدیر گروه صنایع غذایي دانشگاه تبریز و دکتر 
محسن پورعبادالهیان، با مدرک دکتراي اقتصاد نظري صنعتي و 
عضو هیات علمي دانشگاه تبریز در محل انجمن صنایع غذایی 

برگزار شد.
آنچه در پی می آید گزارشي از مباحث مطرح شده در این میزگرد 

است.

ظرفیت های خالي در صنعت غذا

میزگردي با حضور کارشناسان و فعاالن صنعت غذا

خوراک: در ابتدای بحث، نیاز است که تصویری از صنعت به 
به صورت  منطقه  در  به صورت خاص  غذا  و صنعت  عام  صورت 
واقعی بسازیم. اینکه آمار و ارقام موجود چقدر واقعی است و نشان 
دهنده ی وضعیت فعلی صنعت غذا در کشور و منطقه است. تا چه 
حد در این صنعت واحدها با ظرفیت خالی فعالیت می کنند و اگر 
اتفاق نظری در این ارتباط وجود دارد، چه عواملی در آن نقش 
داشته اند؟ این ظرفیت های خالی با سایر صنایع قابل قیاس است؟

دکتر محسن پورعبادالهیان: ما صنایع را در ایران به کوچک، 
متوسط و بزرگ طبقه بندی مي کنیم. قبل از آن یک طبقه   بندي 
دورقمي  کدهاي  به  را  صنایع  آن  در  که  دارد  وجود  بین المللي 
تقسیم می کنند. مثال کد 15 مواد غذایی، کد 16 صنایع نساجي 
و... تا کد 37 که صنعت بازیافت است. خود کدهاي دورقمي به 
که  آشامیدنی  صنایع  مي شوند  تقسیم  رقمي  سه  بخش هاي  زیر 
 15-2 و   15-1 مانند  زیربخش هایی  شامل  هستند،   15 کد  در 
رقمی  به کدهای چهار  رقمی  آن کدهای سه  و... می شود. خود 
ایران  در  می شوند.  جزئی تر  ترتیب  همین  به  و  می شوند  تقسیم 
مانند اکثر کشورهای جهان تا چهار رقم کدینگ وجود دارد. در 

آمریکا تا 7 رقم این تقسیم بندی وجود دارد، ولی تا چهار رقم در 
اکثر کشورهای جهان و ایران مصطلح است. در ارتباط با آمارهای 
موجود تا همین اواخر مرکز آمار از سال 86 به بعد اطالعاتی در 
ارتباط با وضعیت صنعت در بخش های مختلف نمی داد. تا اینکه 
در این پنج، شش ماه اخیر اطالعات تا سال 90 را ارائه کرده است 
که خود این ندادن اطالعات هم احتماال نشانه ی برخی مسائل و 
مشکالت بوده است، چرا که در همین مدت زمان ما شاهد تعطیلی 
دیدم  آمار  مرکز  درسایت  من  اخیرا  بوده ایم.  صنعتی  واحدهای 
اطالعات سال 90 را نیز منتشر کرده اند. بر اساس طبقه بندیی که 
در باال اشاره کردم، معموال اطالعات کارگاه های صنعتی متوسط و 
بزرگ یعنی واحدهایی با 10 نفر کارکنان و بیشتر منتشر می شود. 
ما صنایع را از لحاظ تعداد کارکنان طبقه بندی می کنیم، 1 تا 9 
 50 تا   10 با  واحدهایی  می شود.  گفته  خرد  صنایع  معموال  نفر 
نفر پرسنل را صنایع متوسط و باالتر از 50 نفر را صنایع بزرگ 
تعداد   9 تا   1 کارکنان  با  واحدهایی  اینکه  دلیل  به  می گویند. 
صرفه  به  آنها  ساله  هر  سرشماری  که  می شوند  شامل  را  زیادی 
به  نمی شود.  جمع آوری  ساله  هر  آن ها  اطالعات  معموال  نیست، 

دکتر محسن 
پور عبادالهیان: 

ما صنایع را از لحاظ 
تعداد کارکنان طبقه بندی 

می کنیم، 1 تا 9 نفر 
معموال صنایع خرد گفته 

می شود. واحدهایی با 
10 تا 50 نفر پرسنل را 

صنایع متوسط و باالتر از 
50 نفر را صنایع بزرگ 
می گویند. به دلیل اینکه 

واحدهایی با کارکنان 1 تا 
9 تعداد زیادی را شامل 
می شوند که سرشماری 

هر ساله آنها به صرفه 
نیست، معموال اطالعات 
آن ها هر ساله جمع آوری 
نمی شود. به همین دلیل 

آنچه که ارائه می شود 
اطالعات واحدهای 10 
نفر و باالتر است. این 

اطالعات در کدهای 2 تا 
4 رقمی منتشر می شود. 
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دکتر جواد حصاری:
ااز 9 میلیون تن شیر فقط 

5 الی 6 میلیون تن وارد 
چرخه ی صنعت می شود، 

بقیه به صورت خود 
مصرفی، مصارف سنتی، 

تازه خوری و فله ای عرضه 
می شود. بنابراین اگر 6 

میلیون تن شیر تولید شود 
و حداقل 12 میلیون تن 
ظرفیت فرآوری، نشان 

می دهد 50 درصد ظرفیت 
در این بخش خالی است.

همین دلیل آنچه که ارائه می شود اطالعات واحدهای 10 نفر و 
باالتر است. این اطالعات در کدهای 2 تا 4 رقمی منتشر می شود. 
آشامیدنی  و  غذایی  مواد  اولیه ی  ما همان کدهای  بحث  موضوع 
است که بیش ترین تعداد را در بنگاه های اقتصادی شامل می شود. 
همین  سطح  در  می کند  منتشر  بیشتر  آمار  مرکز  که  اطالعاتی 
کدهاست و هیچ گاه هم در سطح بنگاهی اطالعاتی ارائه نمی دهد. 
این اطالعات، هم خام هستند و هم محرمانه. مثال در سال 86 کل 
صنایع با تعداد کارکنان 10 نفر و بیشتر حدود 13 هزار بنگاه بوده 
است. درحالی که شاید ما 60-50 هزار بنگاه زیر 10 نفر داشته 

باشیم که جمع آوری اطالعات آن ها بسیار سخت است. 
مرکز آمار هر ساله اطالعات این واحدها را جمع آوری نمی کند 
در  خب  ولی  نباشد،  قابل توجه  چندان  شاید  نیز  آن ها  تولیدات 
جای خود صنعت هستند و شاید تولیداتی را نیز انجام می دهند. 
از این تعداد حدود سیزده هزار بنگاه، چه تعداد کد دورقمی صنایع 
معموال  بنگاه ها  دارنده ی  بیش ترین  شاید  که  دارد  وجود  غذایی 
صنایع غذایی و آشامیدنی هستند. حاال یک تعدادی را ما اخیرا در 
یکی از پایان نامه ها کارکرده بودیم، که چه عواملی تأثیر می گذارد 
که در یک صنعت ورود یا خروج باال باشد، که خود پارامترهایی 
به  رغبت  می شود  باعث  عواملی  چه  یعنی  هستند  تعیین کننده 
سرمایه گذاری در صنعتی مانند مواد غذایی و آشامیدنی باال باشد. 
ورود یا خروج هر کد ISIC )طبقه بندی بین المللی فعالیت های 
صنعتی( که ما در ایران 23 کد فعالیت داریم و مثال 15-1همان 
این  در  است؟  شکل  چه  به  است،  آشامیدنی  و  غذایی  صنایع 
برای  مبنایی  چه  اینکه  است.  قرارگرفته  بحث  مورد  پایان نامه 
فعالیت واحدها وجود دارد و یا در آماری که مثال می آید چقدر 
با چه ظرفیتی  موجود  فعال  واحد  این  و  دارد  فعال وجود  واحد 
کار می کند، این ها مواردی است که مبنای آماری موجود خیلی 

نشان دهنده ی واقعیت نیست. 
دکتر جواد حصاری: صنعت غذا در استان آذربایجان شرقی 
به عنوان یک قطب در کشور مطرح است. حدود 900 تا 1000 
واحد فعال صنعت غذایی در استان موجود است. ولی متأسفانه 

همیشه در سایه ی صنایع سنگین و خودروسازی به دور از چشم ها 
وجود  غذا  صنعت  در  که  پتانسیلی  که  صورتی  در  است.  مانده 
با  قیاس  قابل  جهانی  بازارهای  در  رقابت  جهت  ویژه  به  دارد، 
از  این را در نظر بگیرد که یکی  باید  صنایع دیگر نیست. دولت 
بازارهای  در  و حضور  صادرات  برای  خوبی  پتانسیل  که  جاهایی 
جهانی دارد صنعت غذا است. استان خراسان که به عنوان قطب 
غذا معرفی شده، به نظر بنده از استان ما در صنعت غذا عقب تر 
است. طبیعتا نقش مهم صنعت غذا در ایجاد ارزش افزوده برای 
نفر   900000 بر  عالوه  می تواند  و  است  کشاورزی  محصوالت 
اشتغالی که ایجاد کرده ما را به داشتن اشتغال پایدار در منطقه 

امیدوار نماید. 
در کشاورزی نیز که استان ما مستعد است ولی متأسفانه به 
دلیل عدم بهره وری مناسب به ویژه در صنایع تبدیلی نتوانسته در 
بخش کشاورزی به رونق اقتصادی که مد نظر است دست یابد. ما 
در صنعت شیرینی و شکالت قطعا در ایران اول هستیم و رقیبی 
نداریم و حتی در دنیا هم مطرح هستیم. صنعت لبنیات استان مان 
پتانسیل خوبی دارد. در میوه و خشکبار نیز استان مان قطب است 
اما در توسعه ی صنایع واقعا حالت ناهمگونی بر استان حاکم است. 
برای مثال اگر در صنعت لبنیات متمرکز شویم، تولید شیر در 
ایران 9 الی 10 میلیون تن گزارش شده است. آمار کمی متفاوت 
است، ولی آنچه که به واقعیت نزدیک است در مورد آمار تولید 
فرآوری صنعت  دارد. ظرفیت  وجود  نظر  اتفاق  تن  میلیون   8-9
لبنیات ایران حدود 12 الی 13 میلیون تن است، این دو آمار ساده 
را با هم مقایسه کنیم. 8-9 میلیون تن شیر تولید می کنیم،12-

این آمار امسال  13 میلیون تن ظرفیت فرآوری داریم که شاید 
بیشتر هم شده باشد چون این آمار مربوط به سال گذشته است. 
منتها  نداریم.  خوبی  هماهنگی  بخش  دو  این  بین  که  می بینیم 
 9 از  که  است  این  هم  دلیلش  نیست  سادگی ها  این  به  قضیه 
میلیون تن شیر فقط 5 الی 6 میلیون تن وارد چرخه ی صنعت 
می  شود، بقیه به صورت خود مصرفی، مصارف سنتی، تازه خوری و 
فله ای عرضه می شود. بنابراین اگر 6 میلیون تن شیر تولید شود و 
حداقل 12 میلیون تن ظرفیت فرآوری، نشان می دهد 50 درصد 

ظرفیت در این بخش خالی است. 
فعالیت  کاری  شیفت  سه  باید  معموال  صنعتی  واحد  یک  در 
دو  در  برسد.  الزم  بهره وری  به  که  باشد  داشته  وجود  کاری 
شیفت  در  و  شود  جبران  هزینه ها  حداقل  می گوییم  ما  شیفت 
سوم مجموعه به سودآوری برسد. وقتی کارخانه ای با یک شیفت 
فعالیت می کند )که اکثر کارخانه های لبنی این گونه هستند( پس 
ندارد،  بهره وری  بهره وری خواهد داشت؟ چون  این واحد چگونه 
این امر بر روی قیمت  تمام شده فشار می آورد و افزایش قیمت 
باعث می شود مصرف پایین بیاید. مصرف سرانه ی شیر ما از 90 
کیلوگرم به 70 کیلوگرم تنزل یافته است. البته علل مختلفی در 
این کاهش مصرف دخیل بوده است که یکی حذف یارانه هاست، 
که طبیعتا روی میزان مصرف تأثیر می گذارد. ولی عوامل دیگری 
نیز تأثیر دارد، من جمله وقتی محصوالت باکیفیت پایین و قیمت 
باال عرضه می شود، طبیعتا مصرف کننده کم می شود. به جای اینکه 
در کارخانه ها ما قیمت را باال ببریم که دائما باعث تنش بین دولت 
باید  کارخانه هاست،  و  از حقوق مصرف کننده   و سازمان حمایت 
بهره وری را باال ببریم. چرا 6 میلیون تن از شیر ما به کارخانه ها 
می رود و بقیه نه؟ علت این است که بخش عمده ی تولید شیر ما 
سنتی است؛ که در روستاها تولید می شود و فاقد استاندارد الزم 

برای بهره وری در صنعت است. 
متأسفانه به جای اینکه روند دام پروری ما همگام با دنیا پیش 
برود و دامداری های صنعتی را باال ببریم، دامداری سنتی را توسعه 
برویم، ما ساالنه 5 میلیون  اگر 10 سال به عقب  داده ایم. یعنی 
تن تولید شیر داشتیم، اآلن 10 میلیون تن شده. این 10 میلیون 
تولید نشده است، 80 درصد گاوداری ها  با گاوداری صنعتی  تن 
به  تن  میلیون   8 ما  شیر  تن  میلیون   10 از  یعنی  است.  سنتی 

دکتر جواد حصاری:
یارانه ای که به بخش 

فرآوری تزریق شد، 
باعث شد که کارخانه های 

فرآوری افزایش پیدا 
کند. بدون اینکه نیازی به 

این همه کارخانه باشد. 
مثال در استان ما اگر 10 
سال به عقب بازگردیم 

10 کارخانه ی فعال 
وجود داشت که نیازهای 
استان را پوشش دهد و 
زیاد هم بود. اآلن تعداد 

را به 80-70 کارخانه 
رسانده ایم که اصال به 

آن ها نیاز نداریم فقط به 
خاطر شیر یارانه  ای این ها 

درست شده اند. 
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صورت سنتی در روستاها تولید می شود. فرض کنید در یک خانه 
تولید  یا 20 دام فکر می کند که شیر  نگهداری 5  با  یک خانوار 
می کند و آن شیر را به مرکز جمع آوری می فروشد و مراکز آن ها 
را به کارخانه ها می آورد، مراکز جمع آوری در کشور ما حدود 6 
این مراکز جمع آوری  از  با استفاده  ایجاد شده اند.  سال است که 
شرکت صنایع شیر ایران توانست 1 میلیون تن شیر را در سال 
فرآوری کند، یعنی ظرفیت کارخانه را تا حدی تأمین کرد. ولی به 
دلیل نوع شیر جمع آوری شده، در مقابل ضربه ای که به کیفیت 
زده شد، غیرقابل بحث است. علت هم این است که وقتی مرکز 
جمع آوری، شیر را خانه به خانه می خرد، کیفیت نه قابل پایش 
و نه قابل ردیابی است. تولیدکننده نه قابل آموزش است، نه قابل 
تجهیز، نه قابل نظارت. هیچ گونه نظارت، آموزش و تجهیزی در 
شیرهایی  میکروبی  بار  نتیجه  در  نیست.  انجام  قابل  بخش  این 
که به کارخانه ها آورده می شود، باالی حد استاندارد است. مثال 
موسسه ی استاندارد می-گوید که در هر میلی لیتر شیر باید زیر 
100 هزار بار میکروبی باشد، درحالی که شیر ما در کشور گرفتار 
10 میلیون بار میکروبی در هر میلی لیتر است، پس در اجرایش 
مانده ایم. ما دنبال این هستیم که ظرفیت کارخانه را تأمین کنیم. 
وقتی که شیر آلوده و غیر استاندارد وارد کارخانه می شود، شیر 
استاندارد تولید نمی  شود. محصول استاندارد تولید نشود، کیفیت 

پایین می آید و مصرف کم می شود.
 در دنیا مصرف حداقلی لبنیات 180 کیلوگرم است، در کشور ما 
این مصرف 80-70 کیلوگرم است و اصوال در بخشی از کشورهای 
دنیا این مصرف به حدود 400-300 کیلوگرم به عنوان سرانه ی 
لبنیات رسیده است. وقتی که ما کم مصرف می کنیم، هزینه اش 
را در کجا خواهیم داد، هزینه اش را در درمان خواهیم داد. چقدر 
ما  متأسفانه  است.  کم  باز  ولی  ساخته ایم،  بیمارستان  استان  در 

علی رغم اینکه شعار پیشگیری می دهیم به درمان بها داده ایم.

توسعه  بی رویه  این گونه  ما  لبنی  صنایع  فرآوری  بخش  اگر 
همان  دلیل  مهم ترین  دارد.  متعددی  دالیل  است،  کرده  پیدا 
برنامه ریزی و مدیریت است. ما سال گذشته یارانه دادیم، منتها 
را  تولید  ما بخش  نیست که  این گونه  دنیا  در  فرآوری!  به بخش 
فراموش کنیم و به بخش فرآوری یارانه بدهیم. باید تولید با بخش 
فرآوری، همگام توسعه پیدا کند. ما تولید شیر را آن گونه که باید 
و شاید حمایت نکرده ایم و آن را رها کرده ایم. زیرساخت ها از بین 
گاوداری  و  رفته  بین  از  صنعتی  گاوداری های  روزبه روز  رفته اند. 
سنتی جای آن را گرفته و افزایش پیدا کرده است. چرا که هزینه 
در بخش سنتی نامحسوس است و به چشم نمی آید. ولی در بخش 
صنعتی همه ی این ها هزینه بر است و باید هزینه کرد تا در مقابل 

شیر استاندارد تولید کرد.
 بنابراین یارانه ای که به بخش فرآوری تزریق شد، باعث شد 
که کارخانه های فرآوری افزایش پیدا کند. بدون اینکه نیازی به 
این همه کارخانه باشد. مثال در استان ما اگر 10 سال به عقب 
بازگردیم 10 کارخانه ی فعال وجود داشت که نیازهای استان را 
کارخانه   70-80 به  را  تعداد  اآلن  بود.  هم  زیاد  و  دهد  پوشش 
رسانده ایم که اصال به آن ها نیاز نداریم فقط به خاطر شیر یارانه  ای 
این ها درست شده اند. پولی که دولت به این مجموعه ها تزریق کرد 
این ها را سر پا نگه داشت و این توسعه، توسعه ی ناپایدار بود و به 
محض اینکه یارانه قطع شد، همه ی این ها با مشکل مواجه شدند. 
این سرمایه، سرمایه ی شخص خاصی نبود، سرمایه ی ملی بود که 

دیگر نمی تواند ادامه پیدا کند.
سایر  و  زودبازده  بنگاه های  قالب  در  که  تسهیالتی  اینکه  دوم 
مشروط  بود  خوب  خیلی  شد،  تزریق  اشتغال  بهانه ی  به  موارد 
ظرفیت های  تکمیل  منظور  به  کار  این  باشد.  هدفمند  اینکه  بر 
و  نداشت  علمی  پشتوانه ی  کار  چون  ولی  گرفت  شکل  خالی 
مطالعه نداشت، هر کارخانه ای که به نظر آمد فعال و موفق است 
سرمایه گذاری های ما به آن سمت هجوم آورد. مثال همه دیدند 
»آیدین« موفق است، کارگاه شیرینی و شکالت زدند. بدون آنکه 
فکر کنند که »حاج رسول بیوک« و »آیدین« طی چندین سال و 

چگونه موفق شده است.
بی ریشه و بدون اهلیت به صنعتی وارد شدن، نتیجه اش همین 
خواهد شد. بنابراین متأسفانه ما برای بخش تولید سرمایه گذاری 
نکردیم و بخش فرآوری به صورت ناپایدار با سرمایه گذاری دولت 
نه  رفت،  کنار  سرمایه گذاری  این  که  زمانی  و  کرد  پیدا  توسعه 
تنها خودشان نتوانستند ادامه دهند بلکه جلوی فعالیت بخش های 
استان  کلی  سیمای  و  وضعیت  به  وقتی  گرفتند.  نیز  را  موجود 
با  نگاه می کنیم که یک طرحی که قبال وجود داشت و من هم 
آن همکاری داشتم، توسعه ی کاریکاتوری ناهمگون در این بخش 
داده ایم که  توسعه  بی رویه  ما  را  از صنعت ها  بعضی  است.  حاکم 
و  جدید  محصوالت  زمینه ها  بقیه ی  در  است.  لبنیات  آن  مثال 
یا نوآوری در محصوالت که با فرهنگ و عادت غذایی ما منطبق 
است، خالی مانده است. علتش هم این است که باز برنامه ریزی 
در  حاال  است.  نبوده  مطالعه  با  و  علمی  آگاهانه،  زمینه  این  در 
مثال همین  کرده اند،  ابتکاراتی  افراد  از  بعضی  موارد شده  بعضی 
آقای »مهندس جعفری« در فرآوری تخم مرغ کارهای جدیدی در 
استان مان کرده اند. ولی99 درصد سرمایه گذاری هایمان غیرعلمی 

و ناآگاهانه است. 
موازی  ارگان های  وجود  نیز  اتفاق  این  مهم  دالیل  از  یکی 
نظارتی، بهره برداری، باعث شده امکان برنامه ریزی هدفمند نباشد 
و تصویری از برنامه در صنایع استان نباشد و نتیجه آن رکود و 
وضعیتی است که اآلن می بینیم. وضع فرآوری رب گوجه نیز به 
همین ترتیب است. رب یک محصول فرآوری گوجه فرنگی است 
گیرد.  قرار  گوجه فرنگی  فرآوری  محصول   30 بین  در  شاید  که 
ولی در کشور ما عمدتا فرآوری گوجه فرنگی، در قالب رب شکل 
گرفته است. در صورتی که می توانست محصوالت دیگری را نیز 
تبدیل کند، آن هایی که بیشتر جنبه ی صادراتی دارد. در توسعه ی 

حاج رسول بیوک:
در صنعت ما یعنی شیرین 

و شکالت و آردیجات در 
تبریز 4 واحد بزرگ وجود 

دارد که باالی 1000 
نفردر آن اشتغال دارند. که 
این ها خوشبختانه همه با 
ظرفیت کامل کار می کنند 
و در کارشان تسلط دارند 
و سرمایه شان را در این 
کار استفاده می کنند و به 

خود متکی هستند. 5 واحد 
نیز باالی 100 نفر هستند 
یعنی با اشتغالی در حدود 
400 تا 500 نفر هستند. 
این ها نیز خودشان فعال 

هستند و کار می کنند و 
عمدتا کیک و بیسکویت 

تولید می کنند. تولیدی های 
زیر 100 نفر که حدود 

30 تا 40 واحد هستند. 
چون بدون آگاهی وارد 

این صنعت شده اند. 
مطالعه نکرده اند، فقط 

دیده اند محصولی فروخته 
می شود، مثال کیک، همه 

رفته اند دنبال تولید کیک! 
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فشارهای  و  است  نشده  حاکم  برنامه ای  هیچ  ما  غذایی  صنعت 
باعث شده  نمایندگان محترم مجلس و دیگران  صاحبان قدرت، 
است که تکرار صنعت، تکرار ظرفیت ها خیلی بیشتر شود و چون 
هیچ وقت  خالی مان  ظرفیت های  است،  نشده  علمی  مطالعه ی 
شناخته نشده است. نوآوری در قالب بخش تحقیق و توسعه شکل 
به محصوالت  این صورت است که کارخانه ها  نگرفته است و در 
جدید روی نمی آورند، در نتیجه ما امروز شاهد توسعه ی ناهمگون 

و کاریکاتوری هستیم.
ما یعنی شیرین و شکالت و  حاج رسول بیوک: در صنعت 
 1000 باالی  که  دارد  وجود  بزرگ  واحد   4 تبریز  در  آردیجات 
ظرفیت  با  همه  خوشبختانه  این ها  که  دارند.  اشتغال  آن  نفردر 
کامل کار می کنند و در کارشان تسلط دارند و سرمایه شان را در 
نیز  واحد   5 متکی هستند.  به خود  و  استفاده می کنند  کار  این 
باالی 100 نفر هستند یعنی با اشتغالی در حدود 400 تا 500 نفر 
هستند. این ها نیز خودشان فعال هستند و کار می کنند و عمدتا 
نفر که  تولیدی های زیر 100  تولید می کنند.  کیک و بیسکویت 
حدود 30 تا 40 واحد هستند. چون بدون آگاهی وارد این صنعت 
شده اند. مطالعه نکرده اند، فقط دیده اند محصولی فروخته می شود، 

مثال کیک، همه رفته اند دنبال تولید کیک! 
واحد  این  و  آورده  نسیه  و  نقد  غالب  را در  پول و سرمایه اش 
کوچک را دایر کرده است. کمی کیک تولید کرده در بازار داخلی 
اصال نتوانسته بفروشد، مجبور شده است به صادرات روی آورد. 
مثال برود در عراق بفروشد. در عراق و افغانستان به قیمت ارزان 
محصولش را خریده اند و این باعث شده این ها دچار ضرر و زیان 
شوند. هیچ وقت نتوانسته اند با این تورم 30 تا 40 درصدی سود 
اکثر  کنند.  فعالیت  نتوانستند  کرده اند.  نیز  ضرر  گاهی  و  کنند 
واحدهایی که تعطیل شده اند در این واحدهای کوچک هستند که 
تک محصولی شده اند. بدون آگاهی و مطالعه آمده اند یک محصول 
پخش  سیستم  نداشتند،  را  امکاناتش  چون  و  کرده اند  تولید  را 
کشورهای  به  صادرات  یا  و  عمده فروشی ها  به  متکی  و  نداشتند 

همسایه شده اند.
چهار واحد بزرگي که عرض کردم در شهرمان و یا بهتر بگویم 
در آذربایجان فعالیت می کنند، ماشین آالت این ها با ظرفیت کامل 
کار مي کنند. شاید بعضي ها نیز در حال توسعه هستند. حاال در 
نظر  در  نیز  را  این  باید  و شکالت  شیریني  یعنی  ما  خود  صنف 
داریم.  محصوالت  مصرف  فصل  داریم.  فصلي  تولید  که  بگیریم 
و  مي رود  فروش  زیاد  تابستان  فصل  در  محصوالت مان  از  بعضي 
بعضي در زمستان. آن هایی که در تابستان خوب فروش مي رود در 
تعطیل مي شود ظرفیت هایشان کم مي شود.  زمستان یک مقدار 
بیشتری  فروش  که  است  محصولی  تولید  سمت  به  استراتژی 
پایان سال  و  نزدیک عید  نمي توانند، گاهي  واحدها  بعضي  دارد. 
به خاطر مصرف کم مجبور  ماه کار مي کنند ولي طي سال  سه 
ماه   9 یا  ماه   6 از  بعد  و  کنند  اخراج  را  کارگرهایشان  مي شوند 

دوباره استخدام کنند. 
در  می کند.  فعالیت  آذربایجان  در  شرایط  این  در  ما  صنعت 
این صنف و صنعت اگر واحدی با آگاهی و اهلیت فعالیت کرده 
باشد بعید می دانم بتوان بحثی از ظرفیت خالي با تناژ باال مطرح 
راکد  آنجا  می شود  احساس  و  نمی کنند  کار  که  آن هایی  کرد. 
است و یا بعضا تولیدشان مازاد مصرف است. در داخل نمی تواند 
همیشه  باید  ندارد.  کشش  بازار  که  است  این  دلیل  به  بفروشد 
بین عرضه و تقاضا تعادل باشد، ما اگر عرضه را زیاد کنیم افت 
قیمت حاصل می شود همه به جان هم می افتند و نرخ محصول را 
پایین می آورند. در صنف ما ظرفیت و تولیدمان زیاد است و بیش 
از تقاضا است. بیش از تقاضای محصول، تولید داریم. در نتیجه 
یک دلیل مهم تعطیلی واحدها هم این می تواند باشد که می بیند 
بازار کشش ندارد، اگر بخواهد ارزان بدهد ضرر می کند در نتیجه 
تعطیل می شود. یعنی در صنف ما شیرینی و شکالت و آردیجات 
ظرفیت خالی که ما بیاییم رویش متمرکز شویم که امکاناتی داده 

شود که کار انجام دهند، ما نمی بینیم.
وظیفه  حاکمیت ها  و  دولت ها  جعفری:  رضا  مهندس 
از  آماده شده  بستر  در  نیز  دارند. بخش خصوصی  سیاست گذاری 
جامعه اش  تعالی  و  رشد  به  و  کرده  حرکت  سیاست گذاری  آن 
کنیم،  جزء  به  جزء  را  غذایی  صنعت  اگر  کرد.  خواهد  کمک 
اصولی  سیاست های  در  ما  است.  دام پروری  و  کشاورزی  پایه اش 
انجام دهیم. اصوال  را  باز تعریفی  باید  کشاورزی و دام پروری مان 
در آنجا مشکل داریم. خب آقای دکتر حصاری می گویند گاوداری 
صنعتی را زیاد نکرده ایم اگر هم زیاد شده دام های روستائیان و 
عشایر است که در جاهای مختلف پراکنده است. در حالی که در 
ارزش  ایجاد  و  مالی  گردش  با  است  صنعت  یک  دام پروری  دنیا 
افزوده بسیار باال در قالب مجموعه های صنعتی، مرغداری صنعتی، 
تولید تخم مرغ  تولید گوشت،  تولید شیر،  برای  دامداری صنعتی 
یا هر چیزی که در این راستا داریم. یا عینا در کشاورزی هم ما 

وقتی  یکپارچه هستند،  کشاورزی  زمین های  دنیا  در  اینگونه ایم. 
و سمپاشی  برداشت  و  داشت  و  کاشت  مراحل  هستند  یکپارچه 
آقای  که  مشکلی  شکل  بدین  می شود.  انجام  هزینه  کمترین  با 
دکتر حصاری گفتند حل می شود. برای اینکه از اول و از زیربنا ما 
قیمت تمام شده را کنترل می کنیم و می آییم باال. البته صنعت غذا 
در کشور به طور عام و در استان ما به شکل خاص جزو صنایعی 
است که پتانسیل و ظرفیت رشد باالیی دارد. اما وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ما واقعا آن قدر که انرژی خود را صرف دو شرکت 
خودروساز بزرگ این مملکت کرده، آن قدر که پول این مملکت 
به ایران خودرو و سایپا رفته است، آن قدر که انرژی شخص وزیر 
و تمام وزارتخانه و دولت صرف این ها شده است، باور کنید اگر 
50 درصد آن  صرف صنایع غذایی شده بود، صرف بهبود وضعیت 
کشاورزی و دام پروری شده بود، قطعا وضعیت ما این نبود که حاال 
داریم. زمین های کشاورزی مان یکپارچه نیست و یک مشکل پایه 
از آنجا داریم. دومین مشکل افزایش بی برنامگی است. بدون  برنامه 
و چشم انداز چگونه در یک صنف و صنعت، واحد زیاد می شود؟ 

است.  شیرمان  تولید  از  بیشتر  درصد   200 ما  لبنی  فرآوری 
12 میلیون به 6 میلیون تن. آن شخص که کارخانه ی فرآوری را 
خودسرانه تأسیس نکرده است یکی مجوز داده و ... ما این قضیه را 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی مطرح کردیم. که آقایان 
موافقت  اسمش  می شد،  صادر  اصولی  موافقت  گذشته  در  عزیز! 
اصولی بود! موافقت اصولی هم مفهومش از نامش مشخص است. 
که اصوال از باب توجیه فنی، اقتصادی، بهداشتی، زیست محیطی، 
صنعتی، ایجاد این واحد در اینجا صالح است و یا نه؟ اآلن اسمش 
سازمان  وارد  امروز  کسی  هر  یعنی  تأسیس؛  جواز  گذاشته اند  را 
جواز  دهد  انجام  را  کارهایش  و  شود  تجارت  و  معدن  صنعت، 

مهندس رضا جعفری: 
وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ما واقعا آن قدر 

که انرژی خود را صرف دو 
شرکت خودروساز بزرگ 

این مملکت کرده، آن قدر 
که پول این مملکت به 

ایران خودرو و سایپا رفته 
است، آن قدر که انرژی 

شخص وزیر و تمام 
وزارتخانه و دولت صرف 

این ها شده است، باور 
کنید اگر 50 درصد آن  

صرف صنایع غذایی شده 
بود، صرف بهبود وضعیت 

کشاورزی و دام پروری 
شده بود، قطعا وضعیت ما 

این نبود که حاال داریم.
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از  یکی  در  و  می رود  باشد  زرنگ  هم  می گیرد. کمی  را  تأسیس 
من  می گوید  و  می گیرد  نیز  را  خود  زمین  صنعتی  شهرک  های 
از  یکی  در  دفترچه ام  این  و  تأسیس  جواز  این  هستم.  صنعتگر 
شهرک ها هم زمین گرفته ام. یک ذهنیت حقوقی و بد در بعضی 
می آید  سرمایه گذار  می گوید  که  دارد  وجود  نظام  مسئولین  از 
سرمایه اش را خرج می کند تا شکالتی مثل »حاج رسول بیوک« 
تولید کند، من نمی توانم بگویم تو این کار را نکن، چون سرمایه 
ولی  نمی شوی!  موفق  بگویم  می توانم  نهایتا  است.  خودش  مال 
وقتی کسی می خواهد  را مطرح می کنم،  این مسئله  من شخصا 
پایین چتر می گیریم و وقتی شخص  خودکشی کند ما می رویم 
موفق به خودکشی نشد، دستگیرش می کنیم و می گوییم اقدام به 
خودکشی یک جرم است تو جانی را که خدا داده بود می خواهی 

بگیری!
سرمایه هم همان جان است، سرمایه هم مال مردم است، متعلق 
درحالی که  سرمایه ات  با  نمی توانی  شما  است.  مردم  همه ی  به 
ظرفیت کارخانه های لبنیات همه پر است یک کارخانه ی لبنیات 
موجود  لبنیات  کارخانه ی  یک  با  می توانی  شما  بزنی.  جدید 
مشارکت کنی، دستگاه بخری، فناوری بیاوری و ارتقاء بدهی ولی 
وقتی می روی یک کارخانه ی لبنیات جدید می زنی اوال 50 درصد 
ظرفیت این کارخانه هیچ است. قسمت بد داستان این است که 
شما جریان کسب وکار اقتصادی دیگران را نیز به هم خواهید زد، 
را  کارخانه  گرفته ای  قرض  یا  و  گرفته ای  تسهیالت  اینکه  برای 
راه انداخته ای، قیمت تمام شده را نیز نمی بینی جلوی چشمت را 
خون گرفته است، فقط می خواهی کارکنی، محصولت را به بازار 
این کار  با  بدهی و برندسازی کنی. پس برآیند چه می شود؟ ما 
به جای اینکه هم افزایی بکنیم و با رقیب خارجی رقابت بکنیم به 

یکدیگر انرژی منفی منتقل می کنیم و با گرفتن پای یکدیگر با 
خودمان رقابت می کنیم.

ما است،  ترکیه ای هم صنف  برذای مثال »اولکر« که شرکت 
»آیدین«  مجموعه ی  از  فعالیتش  تاریخ  که  نمی کنم  تصور 
باشد شاید  از نظر زمانی هم ردیف  باشد. فکر می کنم  قدیمی تر 
که  نکنید  هم  فکر  و  باشد.  عقب تر  یا  جلوتر  آن ها  از  سال   6-5
و  »آیدین«  از  پرکارتر  یا  و  باهوش تر  خیلی  »اولکر«  مدیران 
»شیرین عسل« باشند. در ایران صنعتگران ما اگر پرکارتر نباشند، 
کم کارتر هم نیستند. تنها فضایی که این وسط فرق دارد فضای 
کسب وکار و سرمایه گذاری است. آن را نیز باید دولت های محترم 

سیاست گذاری بکنند. 
خطر  به  را  جانم  نمی توانم  بنده  است.  اقتصاد  جان  سرمایه 
بیندازم و یک کارخانه ی لبنیات بگذارم. باید وزارت صنایع مجوز 
ندهد و من را توجیه کند که  ای عزیز تو وارد صنعتی می شوی 

هم  شکالت  و  شیرینی  در  اتفاق  همان  ندارد.  اولیه  ماده ی  که 
افتاده است. یک تعداد واحدهای خرد صنعتی یک زمانی به خاطر 
تولید  ویفر  همه  و  آمدند  وجود  به    CISکشورهای شکل گیری 
می کردند. از یکی نان می گرفت، کمی کرم روی آن می زد و می برد 
و می فروخت. برآیندش چه شد؟ اآلن از سیصد و چند واحد ویفر، 
اثری نیست و ویفر در قالب کارخانه های بزرگ تولید می شود. در 
باد رفت،  بر  از محصوالت تولید می شود. سرمایه شان  قالب یکی 
دستگاه هایشان آهن پاره ای بیش نشد. حاال مهم تر از همه ی این ها 
بازار صادراتی یکی آن است که  به  بازار صادراتی ما خراب شد. 
فقط  و  آمده ام  دیروز  که  بنده  هم  یکی  بدهد  جنس  »آیدین« 
ویفر زده ام و ارزان تر از آنها فروخته ام. »آیدین« هم چون قیمت 
تمام شده دارد و حسابداری صنعتی دارد، می گوید بنده کمتر از 
این قیمت نمی دهم ولی من چون حساب و کتاب ندارم به قیمت 
کم می دهم، خودم را بیچاره می کنم، سرمایه ی ملی را نیز هدر 

می دهم و بازار صادرات را نیز خراب می کنم.
سیاست گذاران  باید  ابتدا  در  که  است  این  بنده  حرف  پس 
یعنی  آبیاری  بودن.  یکپارچه  یعنی  کشاورزی  که  باشند  متوجه 
صنعتی نه آبیاری سنتی! بیش از 92 درصد آب این مملکت صرف 
کشاورزی است. اما با روش غرقابی که یک روش قدیمی است و 
چندین ده ساله که در دنیا منسوخ شده، کشاورزی می کنیم. آن 
بدانیم،  را  آب  تمام شده ی  قیمت  اگر  می آوریم  در  که  محصولی 
مشکل  بنده  نظر  به  نمی کند.  صرف  محصول  آن  که  می بینیم 
اصلی از آنجاست که برخی از رشته هایی که نو هستند تقریبا به 
دلیل اینکه پایه ی علمی دارند کسی وارد آن نشده است. بعضی 
از رشته ها که رشته های تکراری است، مثل شیرینی و شکالت، 
لبنیات، رب همه به دلیل چشم و هم چشمی که مثال »آیدین« 
فراگرفته  را  جا  همه  کار،  آن  دنبال  برویم  هم  ما  می کند  کار 
به عمل  نوع محصول فرآوری می توان  از گوجه فرنگی 50  است. 
نظر  به  و  نداریم  دیگری  ایران جز رب گوجه محصول  در  آورد، 
مشکل اصلی اینجاست. امیدوارم دولت مردان ما دارای آن بینش 
با آن بینش کلی، ما  با دادن آمار و اطالعات درست و  باشند و 
از پایه کشاورزی را اصالح کنیم. دام پروری را و بعد فرآوری مان 
گفتن  برای  دنیا حرفی  در  می توانیم  آن  از  بعد  کنیم.  اصالح  را 
داشته باشیم. با قیمت تمام شده ی پایین می توانیم در دنیا بهترین 
محصول را ارائه کنیم. در برنامه ای که آن روز صداوسیما در یکی 
از کارخانه ها داشت من به قاطعیت گفتم و اآلن هم می گویم در 
اکثر کارخانه های بزرگ صنایع غذایی ما، ماشین آالت به روز کار 
می کنند، مانند صنایع نساجی نیستند که متعلق به 50 سال پیش 
باشند. دستگاه ها و تجهیزات به روز هستند، ماشین آالتی که امروز 
آقای »بیوک« در کارخانه شان استفاده می کنند مطمئن باشید در 
حومه ی فرانکفورت نیز شکالت ساز با آن کار می کند. هیچ فرقی 
ندارد چون از نمایشگاه به روز خریداری می کنند، صنعت غذای ما 

صنعت به روزی است.

خالی  ظرفیت های  وجود  در  توافق  به  توجه  با  خوراک: 
استراتژی  یک  نبود  همچنین  و  غذا  صنعت  از  بخش هایی  در 
مشخص در این صنعت برای توسعه، واقعا پتانسیل های الزم برای 
ظرفیت های  ایجاد  یا  و  موجود  خالی  ظرفیت های  بردن  بین  از 
و  اشتباه  مدیریت های  از  دارد؟  وجود  حوزه ها  سایر  در  جدید 
پتانسیل های  حد  چه  تا  بگذریم  اگر  اشتباه  سرمایه گذاری های 
واقعی در منطقه مورد قبول است؟ در این راه نیز بحثی در ارتباط 
با واحدهای کوچک مطرح شد که ما را دچار پارادوکس کرد که 
باشیم یا نباشیم؟ در این داستان استراتژی جایگاه فرهنگ مصرف 

کجاست؟
کشاورزی  محصوالت  درصد   30 هنوز  دکتر جواد حصاری: 
ما ضایع می شود. یکی از مهم ترین دالیل توسعه ی صنایع غذایی 
این 30 درصد یک چیزی حدود  است.  تبدیلی کاهش ضایعات 
ما  شود  فرآوری  اگر  یعنی  دارد.  ارزش  دالر  میلیارد   10 الی   5

دکتر جواد حصاری:
اولین کاری که الزم 
است در سطح عالی 

مدیریت اجرایی استان 
یعنی در سطح استاندار، 
انجام شود این است که 

کمیته ای تشکیل شود 
که از وجود اساتید و 

صاحبان صنعت استفاده 
کنند، یعنی کمیته ی 

صنعت غذای استان. آنجا 
مطالعه ی علمی بشود، 

ببینیم کجاها خالء داریم 
کجاها اضافی داریم و 

آن اضافه ها هم این گونه 
نیست که بگوییم همه اش 

طبقه بندی شده است، 
آن ها را می توانیم اصالح و 

هدایت کنیم.
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می توانیم 5 الی 10 میلیارد دالر، یعنی تقریبا یک چهارم تا یک 
توسعه ی  برای  جا  بنابراین  باشیم.  داشته  را  نفت  درآمد  پنجم 
چه  به  و  کجا  در  که  مطالعه،  با  منتهی  دارد،  وجود  غذا  صنعت 
میزان قابل انجام است، این موضوعي است که وجود ندارد. اصوال 
در استان ما متولی برای صنعت غذا وجود ندارد، شاید در کشور 
هم وجود ندارد. اولین کاری که الزم است در سطح عالی مدیریت 
اجرایی استان یعنی در سطح استاندار، انجام شود این است که 
صنعت  صاحبان  و  اساتید  وجود  از  که  شود  تشکیل  کمیته ای 
استفاده کنند، یعنی کمیته ی صنعت غذای استان. آنجا مطالعه ی 
علمی بشود، ببینیم کجاها خالء داریم کجاها اضافی داریم و آن 
اضافه ها هم این گونه نیست که بگوییم همه اش طبقه بندی شده 
است، آن ها را می توانیم اصالح و هدایت کنیم. در خود لبنیات هم 
خیلی از محصوالت لبنی را نداریم، همان طور که مثال تا صحبت 
از شیرینی و شکالت می شود فکر همه می رود به کیک و تافی و 
شکالت. در لبنیات هم ماست میوه ای می توانیم داشته باشیم. در 
دنیا 2000 نوع پنیر وجود دارد، ولی در کشور ما حداکثر در حالت 
می توانیم  ولی  کاریم!  کجای  ببینید  داریم،  نوع   10 خوش بینانه 

حداقل 400 نوع پنیر داشته باشیم.
اصال ما باید بدانیم توسعه ی صنعت غذا در دنیا به چه سمتی 
نقش  که  رود  می  غذاهایی  سمت  به  غذایش  دنیا  اآلن  است؟ 
دارویی دارند؛ یعنی مصرف کننده با مصرف آن هم نیاز غذایی اش 
را برطرف می کند و هم نیاز دارویی بدنش را سالم می کند یعنی 
کشور  در  فراسودمند  غذاهای  این  جای  فراسودمند.  غذاهای 
باید  بگذاریم  درمان  در  را  هزینه  اینکه  جای  به  ما  ماکجاست؟ 
به سمت حداقل  دنیا  در  فرآوری  بگذاریم.  فراسودمند  غذای  در 
می رود و محصوالت بیشتر ارگانیک و طبیعی می شوند. ما کجای 
این داستان هستیم؟ این ها پتانسیل های زیادی است که در کشور 

ما وجود دارد، به شرط اینکه خوب استفاده شود.
ما  که  است  مانع شده  دانشگاه  با  ارتباط صنعت   عدم وجود 
بتوانیم از این ارتباط استفاده کنیم. عدم استفاده از پیشکسوتان 
نوابغ  اداره می کنند  را  ما  اآلن صنعت  که  هم همینطور. کسانی 
را  صنعت  خاص  شرایط  این  در  توانسته اند  که  هستند  جامعه 
بچرخانند. با این بی سامانی، تغییرات شدیدی که در اقتصاد کشور 
در عرض 2-3 سال گذشته ایجاد شد و بحران های تورمی، اداره ی 
واحدهای صنعتی هنر بوده است. این ها کار بلد هستند، باید کار 

را به دست این ها بدهیم و از این ها استفاده کنیم. ولی متأسفانه 
آن هایی  نداریم  تجربه  هم  خودمان  می گذاریم،  کنار  را  این ها 
تصمیماتی  خطا  و  آزمون  طریق  از  هستند،  تصمیم گیرنده  که 

می گیرند و پیش می رویم، به خطا که رسیدیم دوباره از نو. 
حداقل انتظار ما از این دولت که به خرد جمعی و تدبیر تاکید 
دارد این است که بیاید در این بخش یک کار کارشناسی انجام 
جلوی  نمی توانیم  ما  بدهد.  تشکیل  کارشناسی  تشکل  بدهد. 
توسعه را بگیریم، ولی آیا واقعا اطالع رسانی می شود؟ به نظر من 
اطالع رسانی هم نمی شود. اگر به کسی که سرمایه گذاری می کند، 
خوب اطالع رسانی بکنیم، باید دیوانه باشد که سرمایه ی خودش 
را در صنعتی بگذارد که واحدهای موجود در آن معطل مانده اند. 
باال توجیه دارد، گاوداری  با ظرفیت  بهره وری  اآلن در دنیا فقط 
100 رأس در دنیا منسوخ است. امکان ندارد گاوداری زیر 100 
رأس بتواند هزینه هایش را تامین کند. همه ی صنعت هم همین 
طور است ما باید به سرمایه گذار بگوییم، شما با این کار به جایی 
اگر مثال  بزرگ رقابت کنی.  با شرکت های  توانی  نمی رسی! نمی 
»آیدین«، »آیدین« است دالیلی دارد که باید به او توضیح دهیم، 
ببینیم آیا او هم دارد. قطعاً خودش به آن نتیجه خواهد رسید که 
برای  هم  با کمک  می شود  که  محصوالت جدیدی هست  ندارد. 
نوآوری هایی هست که  بزرگی تشکیل داد.  تولید آن تشکل های 
می شود آن ها را با هدایت هم به جاهایی رساند، متأسفانه ارگانی 

برای این کار نیست.
دکتر محسن پورعبادالهیان: یک واژه ی علمی صرفه جویی 
به مقیاس وجود دارد، همانی که عزیزان به شکل عملي فرمودند. 
مزیت  یا  مقیاس  به  صرفه جویی  نام  به  دارد  وجود  چیزی  یک 
مزیت  کسب  به  که  است  خرد  اقتصاد  در  مفهومی  که  مقیاس، 
معنای  دارد.  اشاره  تولید  حجم  افزایش  اثر  در  هزینه،  کاهش 
صرفه جویی به مقیاس آن است که با افزایش حجم تولید، هزینه ی 
متوسط تولید هر واحد کاال کاهش می یابد. دالیل متعددی برای 
این مسئله وجود دارد که شامل مواردی همچون: کسب تخفیف 
یادگیری  و  افزایش تجربه  باالی خرید،  به دلیل حجم  در خرید 
هزینه های  شدن  سرشکن  بیشتر،  مالی  منابع  کسب  کارکنان، 
تا  تولید می باشد  فناوری  بهبود  و  بازارهای وسیع تر  در  بازاریابی 
اینکه به نقطه ی حداقل بهینه برسیم. حاال این بحث حداقل بهینه 
در صنایع باهم دیگر فرق می کند. یک موقع در یک واحد صنعتی 

دکتر محسن پور 
عبادالهیان:

اولین چیزی که در اقتصاد 
می خوانیم عرضه و تقاضا 

است. نتیجه می گیریم 
عرضه بیش از تقاضا 

است یا تقاضا کمتر از 
عرضه است. تقاضای 
داخلی کم است، توان 

مصرف کننده ها کم است، 
چرا که نمی توانند چنین 

مواد غذایی را بخرند، 
ما در همه چیز این گونه 
هستیم. در شیرینی و 

شکالت مصرف مان هم 
از متوسط مصرف دنیا 
پایین تر است. مصرف 

تخم مرغ مان هم از 
متوسط دنیا پایین تر 

است. شیرمان هم خیلی 
پایین تر است.
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با 100 واحد تولیدی مثال با 100 میلیارد تومان به آن می رسیم. 
در یک صنعت دیگر مثل خودروسازی  هم همین طور است. ما 
اگر صنعت خودروسازی  نداریم، چون  اصال صنعت خودروسازی 
داشته باشیم، باید 4 میلیون خودرو تولید کنیم تا به آن حد بهینه 
برسیم و چون ما 4 میلیون خودرو تولید نمی کنیم، پس ما قطعا 

تولید را با هزینه های متوسط باالیی خواهیم داشت. 
کجا  تا  این  اما  است،  مقیاس  به  صرفه جویی  بحث  یک  خب 
ممکن است؟ برخی از واحدهای کوچک که عمدتا هم تازه  وارد 
بازار کسب وکار می شوند، اصال نمی توانند از آن بحث حد مقیاس 
مثل  بزرگی  کارخانه های  با  مقایسه  در  و  بکنند  استفاده  بهینه 
به  با توجه  ... در مقابل بحران ها و  »شیرین عسل«، »آیدین« و 
تجربیاتی که این کارخانه ها دارند و آن ها ندارند نمی توانند دوام 
بیاورند، منتهي خوب این مانع آن نیست که ما همه ی صنایع مان 

باید صنایع بزرگ باشد.
هر صنعتي برای خودش تقسیم بندی دارد، ممکن است بگوییم 
باید  غذایی  صنایع  همین  در  مثال  کنید،  رها  را  کوچک  صنایع 
کمتری  هزینه های  با  این ها  چون  بزرگ تر  صنایع  به  بچسبید 
بین  از  رقابتی  فضای  شاید  که  است  این  نتیجه  می کنند.  تولید 
برود. این چهار، پنج واحد بزرگ هر کاری دلشان خواست به هر 
قیمتی بکنند. خوب این جایی است که ما در اقتصاد صنعتی به آن 
می گوییم رگولیشن، دولت می آید مقررات گذاری می کند و جلوی 
رفتارهای انحصاری این ها را می گیرد. در کنارش ما صنایع خرد 
داریم، صنایع کوچک داریم، صنایع متوسط داریم، صنایع بزرگ 
داریم، این یک بحث جداست. بحث دیگر این است که بنده سعی 
می کنم این مسئله را ساده بکنم، ما می گوییم ظرفیت خالی وجود 
دارد. ظرفیت خالی شاید اصلی ترین دلیلش این است ما تقاضا به 

اندازه ی عرضه نداریم. 
است.  تقاضا  و  عرضه  می خوانیم  اقتصاد  در  که  چیزی  اولین 
نتیجه می گیریم عرضه بیش از تقاضا است یا تقاضا کمتر از عرضه 
است. تقاضای داخلی کم است، توان مصرف کننده ها کم است، چرا 
که نمی توانند چنین مواد غذایی را بخرند، ما در همه چیز این گونه 
هستیم. در شیرینی و شکالت مصرف مان هم از متوسط مصرف 
دنیا پایین تر است. مصرف تخم مرغ مان هم از متوسط دنیا پایین تر 

است. شیرمان هم خیلی پایین تر است. شاید در بازارهاي جهاني 
بحث های تحریم و امثالهم نیز وجود داشته باشد، در بازار داخلی 
هم توان مصرف کننده ها تعیین کننده است. گاهی من می گویم در 
کشور ما عرضه و تقاضا همدیگر را قطع می کنند. نقطه ی تعادل 
به دست می آید. گاهی اوقات برای برخی از محصوالت متأسفانه 

این  یعنی  را قطع نمی کنند؛ یعنی چه؟  تقاضا همدیگر  و  عرضه 
کارخانه ای که می خواهد محصولي را تولید کند، حداقل هزینه ای 
که برای این می خواهد از حداکثر توان مصرف کننده بیشتر است. 
برای ناشر کتاب قیمت 20000 تومان شاید هزینه هایش را هم 
کفاف ندهد. او ناراضی است و دانشجو هم در مقابل می گوید برای 
عرضه  یعنی  بخرم؟!  کتاب  بدهم  باید  تومان   20000 درس  هر 
با  را  عرضه  کرد؟  باید  کار  چه  اینجا  خب  است،  تقاضا  از  باالتر 
افزایش بهره وری و امثالهم باید هزینه هایش را پایین آورد. از یک 
طرف دیگر باید تقاضا را با افزایش توان خرید مصرف کننده باال 
برد. یعنی بحث یک جاهایی در عدم تعادل عرضه و تقاضا است؛ 
یعنی یک زمانی عرضه و تقاضا همدیگر را قطع نمی کنند. یا اگر 
هم قطع می کنند در سطوح پایینی قطع می کنند. یعنی ما هم از 
طرف عرضه کننده و هم از طرف متقاضی باید توجه داشته باشیم. 
این که عرضه کننده به خاطر برخی هزینه ها بخواهد قیمتش را باال 
ببرد، خب این به سود خود فکر می کند و این صحیح است ولی از 
طرف دیگر فکر نمی کند که کسی می خواهد این محصول را بخرد.

دیگری  دلیل  مطالب  این  کنار  در  حصاری:  جواد  دکتر 
در  واقعا  که  خانواده هاست  تغذیه ای  سواد  آن  و  دارد  وجود  هم 
اکثریت افراد پایین است و نیاز به تقویت دارد، آن هم برنامه ریزی 
می خواهد. توسعه همان طوری که فرمودید این نیست که امروز 
بنشینیم و بگوییم فالن شهرستان فالن مجوز را بدهیم. توسعه 
باید چندجانبه و همه جانبه باشد مثال تخم مرغ را مثال بزنم. اآلن 
به خیلی از مردم ما بگویید هفته ای چند تا تخم  مرغ می خورید و 
چقدر باید بخورید؟ آیا می دانند؟ امکانش نیست. حتی در دانشگاه 
چقدر  شیر  بخواهیم،  نظر  هیئت علمی  اعضای  از  بعضی  از  هم 
می خوریم و چقدر باید بخوریم؟ اصال نمی دانند چرا باید بخوریم. 
اینجا  بخورید،  تخم مرغ  عدد   5 باید  هفته ای  می گویند   دنیا  در 
می گویند نه نخورید کبد را دچار مشکل می کند! اطالعات غلطی 
افراد غیرمتخصص صادر شده است. آن ها که  از طرف  متأسفانه 

واقعا متخصص تغذیه نیستند به راحتی نظر می دهند. 
فکر  است.  حاکم  ما  کشور  در  سنتی گرا  مصرفی  فرهنگ 
می کنیم که محصوالت فرآوری شده ما همه اش مصنوعی هستند، 
تقلبی هستند. خیلي از محصوالت صنعتي ما کامال استاندارد و 
سالم هستند. این ها فقط یک برداشت های ذهني است که مردم 
ما فکر می کنند محصوالتي که در کارخانه تولید می شوند تقلبي 
تولید می شود، سالم  هستند و مثال شیري که در فالن شیرسرا 
است! ما در یک طرحي بررسي کردیم شیر موجود در شیرسراهای 
تبریز، اکثرا بار میکروبي غیرقابل شمارش دارند! یک شیر استاندارد 
آنجا نیست! ولي چون کنترلي نمی شود و ارگاني نیست که این 
غذاها را کنترل بکند از نظر مردم هم ایرادي ندارد. ولي وقتي یک 
نفر می گوید شیر فالن کارخانه خراب است، تمام شد و پرونده ی 
آن مجموعه بسته می شود. بنابراین این ها در دنیا با برنامه ریزی 
براي  بگذارد  برنامه  باید  مسئول  ارگان  می شود،  انجام  منسجم 
اصالح فرهنگ غذایي جامعه براي دادن آگاهی های الزم. اآلن ما 
واقعا فکر می کنیم شکالت مفید نیست؟ در صورتي که شکالت 
تلخ مزایاي زیادي دارد که اگر بشماریم بالغ بر 20 مزیت براي بدن 
دارد. پس آن هایی که این قدر مصرف می کنند، چرا مشکل ندارند. 
حتي در مورد نوشابه هم ما خیلي اغراق کرده ایم. با این اغراق ما 
در مورد نوشابه باید اروپایی ها و آمریکایی ها هر روز بمیرند! آن ها 
هر روز نوشابه می خورند، پس چرا به آن شکلي که ما می گوییم 
دچار مشکل نشدند؟ واقعا آن بخش قضیه هم جاي کار دارد، باید 
مسئولین سالمت ما، بهداشت ما، تغذیه ما، به این موضوع توجه 
پرداخت شود،  براي درمان  این قدر هزینه  اینکه  به جاي  کنند. 
براي این ها برنامه ریزی بکنند. اگر می خواهیم صنعت توسعه پیدا 
بکند، طبیعتا براي تقاضا هم باید فکر کنیم، نمی شود تقاضا را رها 

کرد. فرهنگ تغذیه را باید در اولویت قرارداد.
الگوي مصرف صورت  اصالح  آن  اگر  مهندس رضا جعفری: 
بگیرد یک پتانسیل عظیم صنعتي در کشور راه می افتد. در همین 

حاج رسول بیوک:
قسمتي از صنعت مواد 

غذایي که شیریني و 
شکالت باشد، هر روز 
در حال تغییر و تحول 

است. یعني لزومي ندارد 
کسي که می خواهد 

سرمایه گذاری و تولید 
کند حتما ویفری را بیاورد 

که ما 50 سال قبل 
آورده ایم. نباید این کار 

را بکند. خودش برود در 
نمایشگاه ها شرکت بکند، 

یک محصول جدیدي 
را نوآوري کند، تولید 
کند، عرضه کند و به 

بازار بدهد. چون همیشه 
مصرف کننده ها دنبال تنوع 

هستند.
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شیر، حتي شیریني و شکالت واقعا ما می توانیم 2-3 پله فرهنگ 
ارتقا  را هم  توان خریدار  از آن طرف  بدهیم.  ارتقا  را  مصرف مان 
بعضي وقت ها من می دانم  نیست،  فرهنگ  به  فقط  البته  بدهیم. 
که این را بخرم براي سالمتیم خوب است، ولي پولش را ندارم که 
بخرم. اگر این دو تا را باهم بتوانیم باال ببریم، قطعا آن موقع یک 

توان عظیم صنعتي در صنعت غذا می تواند رخ بدهد.
خواستم  که  آخري  نکته ی  پورعبادالهیان:  محسن  دکتر 
عرض بکنم این است که اگر به اشتباه هم بوده باشد، صنایعي که 
نباید وجود داشته باشند، ایجاد شده اند. یک راه حل این است که 
این ها را کال بگذاریم کنار، که عمال نمی شود. راه حل دیگر این 
باید بحث  ایجاد کنیم،  اگر می خواهیم صنایع جدیدي  است که 
زیست محیطی را در نظر بگیریم. آلودگی هایی رو که استان ما و 
شهر ما را هم در برگرفته و معضل شده است را در نظر بگیریم. 
ولي آن هایی که فعال مانده اند و به این راحتي نمی شود کنارشان 
گذاشت، حداقل کمک بکنند که تا ما دامنه ی بازار را باز بکنیم. 
بازارهاي  فکر  به  بیایند  بتوانند  ما  بزرگ  تولیدکننده های  یعني 
بیروني و جهاني باشند زیرا که دیگر آن جایگاه و توانایي را پیدا 
کیفیت  کم  کارشان  شاید  هم  کوچک  تولیدکننده های  کرده اند. 
است یا نتوانند محصوالت مختلفي تولید بکنند، اما به هر ترتیبي 
بازارهاي داخلي را پوشش بدهند. یعنی به طور کامل  می توانند 
این ها را هم از عرصه کنار نگذاریم، بد هم بوده باشند فعال هستند.

دکتر جواد حصاری: ولي آقاي دکتر، آقاي بیوک هم فرمودند 
هستند!  صادرات  فکر  به  بیشتر  ما  کوچک  تولیدکننده های  که 
یعنی همسایه هایی که ما داریم خوشبختانه یا بدبختانه آن قدر 
سطح توقعشان پایین هست که این ها شاید راه حلشان در داخل 
بخرند.  دارند محصول خوب  ما حق  باالخره مردم  نیست.  کشور 
ما  تولیدکننده های خوب  بگوییم  ما  است که  بی انصافی  این هم 
بد  تولیدکننده های  بعد  هیچ!  ما  مردم  و  کنید  صادر  فقط  شما 
شما بیایید به داخل بدهید. برعکس این همسایه های ما چون از 
کیفیت پایینی برخوردارند، این تولیدکنندگان خود بیشتر به فکر 

صادرات هستند تا به فکر داخل.
یک  هزینه ها  و  مردم  درآمد  بین  باید  بیوک:  رسول  حاج 
متأسفانه  نمی افتد.  اتفاق  شبه  یک  هم  این  بشود،  ایجاد  تعادلي 
طي این چندین سال ما دچار مشکالت زیاد در جامعه بوده ایم. 
یعني طی هشت سال اخیر، سیستم تولید مملکت به هم ریخت. 
در صنعت باید همیشه به روز باشید. شما نمی توانید با ماشین 50 
سال پیش فعالیت کنید. باید در نمایشگاه های بین المللی شرکت 
کنیم. قسمتي از صنعت مواد غذایي که شیریني و شکالت باشد، 
هر روز در حال تغییر و تحول است. یعني لزومي ندارد کسي که 
بیاورد که  می خواهد سرمایه گذاری و تولید کند حتما ویفری را 

ما 50 سال قبل آورده ایم. نباید این کار را بکند. خودش برود در 
نوآوري کند،  را  بکند، یک محصول جدیدي  نمایشگاه ها شرکت 
تولید کند، عرضه کند و به بازار بدهد. چون همیشه مصرف کننده ها 
دنبال تنوع هستند. همیشه هم می شود نوآوري کرد، من نظرم 
انجام  نوآوری ها  در  سرمایه گذاری  و  نوآوري  حتما  که  است  این 
تولید  دیگر  کارخانه های  که  محصوالتي  تکراري.  کاري  نه  شود، 
می کنند خیلي موفق می شود. در آینده اگر دولت بتواند قیمت ارز 
را تثبیت بکند، خیلي به ثبات کسب  وکار کمک خواهد کرد. اگر 
ما در بحران های ارزي گیر نکنیم و ثبات مورد نظر سرمایه گذاران 
توان  و  منطقه  در  موجود  پتانسیل های  به  توجه  با  بگیرد،  شکل 

تولیدی می توان به نوآوری در تولید امید داشت.
در  ویژه  به  که  است  معضلي  هم  این  جواد حصاری:  دکتر 
سال های اخیر ایجاد شد. یک بخشي یارانه ی نقدي بود که دادیم 
و همین طوری بر باد رفت. 5-6 بچه در خانواده هست، برای هر 
کدام پولي مي دهند و مبلغی مي شود که  دیگر نیازي نیست که 
و  داد  و  کاذب، داللي ها  آن شغل های  دیگرش  بخش  کنیم!  کار 
ستدهاي کاذبی بود که ایجاد شد و سود باالیي داشت و خیلي ها 
را تحریک کرد که من صبح تا شب بروم کارگري کنم، تولید کنم 
و آخر هیچ؟ رهایش کنم و بروم به سمت کارهاي کاذب! ولي خب 
نمي دانند که این درآمد کاذب است و ناشي از تورم است و پایدار 

نمي ماند. درآمد واقعي با تولید است. 
باشد.  تولید  باید  کنیم  پیشرفت  بخواهیم  اگر  در هر کشوري 
این هم باز نیاز به برنامه ریزي دارد که فرهنگ کار را تقویت کنیم. 
البته به جاي اینکه به سمت تقویت فرهنگ کار باشیم، اقداماتي 
سمت  به  حرکت  مي زند.  ضربه  کار  فرهنگ  به  که  می کنیم 
است.  جور  این  اآلن  مي کنیم.  تشویق  را  حقوق بگیری  و  تنبلي 
اگر از بزرگان صنعت بپرسید اآلن براي پیدا کردن نیروي خوب 
معضالت عدیده اي دارند. آخرین موردي که باید اشاره کنم، براي 
واحدهاي کوچک یک سئوال این است که این واحدها مي توانند 
یا  ندارند  مالي  توان  یا  ندارند  فني  توان  یا  )حاال  ظرفیتشان  از 
توان مدیریتي ندارند( در خدمت به واحدهاي بزرگ تر یک جوري 
استفاده کنند و به اشکال مختلف براي اینکه تولید خودشان را 

افزایش بدهند یا تولید جدیدي داشته باشند.
مهندس رضا جعفری: ببینید ما همان طوری که آقاي بیوک 
فرمودند 5 واحد بزرگ در این رشته داریم. واحدهاي کوچک ما 
متأسفانه خیلي عالقه مند کارهاي گروهي نیستند، چرا که ما تک 
شد.  خواهیم  موفق  کارکنیم،  تنها  اگر  مي کنیم  فکر  هستیم.  پر 
ببینید براي یک واحد صنایع متوسط به باال، حاال براي آن 5 تاي 
اول نمي گویم، حتي 5 تاي دوم، تعداد زیادي از واحدها دارند کار 
که  کار مي کند، کسي  بیوک  آقاي  براي  ما  واحد  مثال  مي کنند. 

دکتر محسن 
پورعبادالهیان:

اآلن می شنویم که در 
چرم و کفش برندی به 
نام »تبریز« ایجاد شده 

 است، چرا در صنایع دیگر 
این کار صورت نگیرد؟ 

که یکی از با افتخارترین 
صنایع در استان همین 
صنعت غذاست. برخی 
از بنگاه ها نقش رهبر را 

دارند یعنی بعضی وقت ها 
لزومی ندارد که بنگاه ها 
با هم لزوما رقابت کنند 
گاهی اوقات تبانی بین 
بنگاه ها شکل می گیرد. 
بدترین نوع رقابت بین 

بنگاه ها رقابت قیمتی 
است. این قطعا بر روي 

آینده آن بنگاه ها تاثیر 
خواهد گذاشت.
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مي کند.  کار  دوستان  این  براي  مي کند  تولید  کریستالي  ظروف 
کسي که کارتن تولید مي کند کار مي کند و ... این ظرفیت ها را در 
این راستا و در تأمین مواد اولیه یا تأمین مواد بسته بندي می توان 
هدایت کرد. براي کاالهاي مشابه هم مي توان برنامه ریزي صحیح 
به فرض دارم  ایجادکرده ام که  انجام داد. یعني من یک واحدي 
بفروشم. در عوض  برند خودم  با  تولید مي کنم و نمي توانم  تافي 
شرکتي هست که مجموعه ی پخش دارد و محصوالت خود را در 
از  بنده می توانم  برند صاحب نام دارد،  توزیع مي کند،  ایران  تمام 
سود  به  را  خود  تولیدي  محصوالت  و  کنم  استفاده  ظرفیت  این 
در  بیوک  آقاي  جناب  که  بگویم  و  بروم  بنده  مثال  کنم.  تبدیل 
تولید کدام یک از محصوالتت کم داري؟ بعد محاسبه کند ببیند 
بکند،  مجدد  سرمایه گذاري  که خودش  است  صرفه  به  این   که 

سالن بسازد، خط بگذارد؟ 
دکتر محسن پورعبادالهیان: من در بحث قبلی عرض کردم 
اگر ظرفیت خالی وجود دارد، که دارد، حتما بحث اصالح است. 
به  آدم  که  است  این  مفهومش  داریم که  ترکی  یک ضرب المثل 
ما  اطراف  اگر  گرفت.  خواهد  تأثیر  اطرافش  از  باشد  شکلی  هر 
کره جنوبی، ژاپن یا سنگاپور بود حاال ما چه وضعیتي داشتیم؟ 
تا اینکه اطراف ما عراق، آذربایجان، افغانستان و پاکستان باشد؟ 
معلوم است چه می شود. ما مطالعه ای داشتیم در همین زمینه ی 
بحث های صادراتی که همان مثال ترکی است. اگر در یک صنعت 
در یک استان به نحوه ی با راه و چاه ها آشنا هستند، آن بنگاهی 
بنگاه های  تجربیات  از  می تواند  نیست  هم  صادرکننده  حتی  که 
دیگر که قبال تجربه ی صادرات را داشته اند، استفاده کند. ما این 
صادرکننده  استان  در  صنعتی  یک  در  اگر  که  داده ایم  نشان  را 
نبودند،  قبال صادرکننده  که  آن هایی  روي  بر  این حتی  بوده ایم، 

تأثیر مثبت خواهد داشت.
اآلن می شنویم که در چرم و کفش برندی به نام »تبریز« ایجاد 
شده  است، چرا در صنایع دیگر این کار صورت نگیرد؟ که یکی 
از با افتخارترین صنایع در استان همین صنعت غذاست. برخی از 
بنگاه ها نقش رهبر را دارند یعنی بعضی وقت ها لزومی ندارد که 
بنگاه ها  تبانی بین  اوقات  لزوما رقابت کنند گاهی  با هم  بنگاه ها 
شکل می گیرد. بدترین نوع رقابت بین بنگاه ها رقابت قیمتی است. 

این قطعا بر روي آینده آن بنگاه ها تاثیر خواهد گذاشت.
حاج رسول بیوک: اگر اشتباه نکنم 18سال پیش، برای اولین 
بار در مسکو )روسیه ی بعد از فروپاشی شوروی سابق( نمایشگاه 
ایرانی شکل گرفته  بوفه ای  برگزار می شد. در مسکو  غذا  صنعت 
برای  امکاناتی  یک  و  بود  شده   باز  فضا  تازه  هم  روسیه  در   بود. 
عرضه ی محصوالت داده  بودند. در این نمایشگاه کانتینرهای فلزی 
را دور تا دور گذاشته بودند و عمده فروش ها در صنف ما اجناس 
خود را می فروختند. برندهای مشهور دنیا نیز حضور داشتند. ما 
هم محصوالت مان را برای عرضه برده بودیم. یادم می آید یکی از 
از روی محصوالت  را  این کلمات عربی  این عمده فروش ها گفت 
است  فارسی  کلمات  این ها  همه ی  گفتیم  ما  کنید!  حذف  خود 
است!  ایران کجا  نمی دانم  اصال  ایران می آییم. گفت من  از  ما  و 
کلمات عربی را حذف کنید و به جایش انگلیسی بنویسید. شما با 
این وضعیت در این جا نمی توانید موفق بشوید. ما هم برگشتیم. 

اینکه دوستان بحث صادرات و حضور در بازارهای خارجی را 
دهیم  افزایش  را  موجود  ظرفیت های  بتوانیم  تا  می کنند  مطرح 
اداره ی کل فرهنگ و ارشاد اسالمی به ما  بحث ساده ای نیست. 
اجازه می دهد بر روی بسته بندی 30 درصد کلمات انگلیسی بزنیم 
بازار  وارد  بنویسیم. می خواهیم  فارسی  باید کلمات  و 70 درصد 
صادرات شویم، برای اینکه 2 تن نمونه ی صادراتی تولید کنیم به 
دلیل سیاست چاپخانه های بسته بندی باید 50 تن تولید کنیم و یا 
اینکه بقیه ی چاپ اضافی بسته بندی را دور بریزیم! چرا که شرکت 
چاپ و بسته بندی می گوید این کاغذ را کمتر از 5 تن نمی توانید 
خرید کنید. برای این 5 تن هم باید 50 تن و بیشتر جنس تولید 
کرد. شما 2 تن باید نمونه بدهی بقیه کاغذها را چه باید بکنی؟ 
انگلیسی بدهی بقیه ی کاغذ را باید نگه داری تا بتوانی وارد بازار 
به  جهانی  بازار  به  ورود  ایرانی ها  برای  هم  همین  برای  بشوی؟ 
پا گیر خیلی سخت است،  و  قوانین دست  و  دلیل خودتحریمی 
خیلی زحمت می خواهد. تالش باید بکنی، هزینه بکنی، پشتکار 

می خواهد. 
ما به کشورهای عربی می رویم و به دلیل تعامالت سیاسی بین 
کشورها و نوع روابط دچار مشکل می شویم. از محصول ما استقبال 
چون  چرا  بکنند  همکاری  و  بخرند  نمی خواهند  ولی  می کنند 

حاج رسول بیوک:
اینکه هر روز دستورالعملی 

می آید، هر روز قوانینی 
وضع می شود، واحدهای 
تولیدی سردرگم هستند. 

واقعا واحدهایی که در 
حال فعالیت هستند 

نمی دانند چه می خواهند. 
در مجلس تصویب شده 
است که سال بعد انرژی 
گرانتر می شود. صنایع با  

افزایش قیمت سوخت، 
انرژی و آب و بدون 

رویکردهای حمایتی باید 
چه کنند؟ با این روندی که 

ما حرکت می کنیم روزی 
خواهد رسید که در آلمان 
تولید ارزان تر از ما تمام 
می شود. چرا که در آنجا 

همه چیز با حساب و کتاب 
است.
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باید  بین المللی  روابط  برای همین  دارد.  مشکالت سیاسی وجود 
آماده شود و امکان بدهد که صادرکننده ها بتوانند نسبت به بازار 
مصرف کننده جنس تولید بکند. مثال ما در همین کشورهای عربی 
رفتیم، نوشته ها را دیدند، گفتند »نوشته اید رنگ زرد خوراکی«؟! 
در ایران رنگ زرد مجاز است، ولی آنجا مجاز نیست. نمی توانید 
بزنید، بزنید از گمرک بر می گردد. بنابراین ما باید آگاهی داشته 
باشیم از شرایط ورود کاال، گمرکات شان، قوانین بهداشتی شان و 
حتی پول هایشان. زمانی که بیست سال پیش من به دبی رفتم 
و می خواستیم به آنها جنس بدهیم، پول های خردشان را با خود 
به ایران آوردم. براساس پول آنها باید کاال تولید بکنیم. مثال 50 
درهم عدد رندی است. همان طور که ما اینجا 100تومان یا 200 
تومان می فروشیم و  محصول 150تومان فروخته نمی شود. یا باید 
100 تومانی جنس تولید کنیم یا 200 تومانی. سکه هایشان را من 
مطالعه کردم تا برایشان محصول تولید کنیم. عرب ها عسل 200 
کیلویی می خواهند در حالی که در ایران برای اینکه مطابق توان 
خرید مصرف کننده باشد، بسته ها را 5000 تومان و7000 تومان 
و کوچک تولید می کنیم. حاال اگر بخواهیم محصول بزرگ تولید 

کنیم برایمان هزینه بر است. 
در برنامه ی صادرات اگر ایران می خواهد موفق شود به صورت 
تدریجی باید برندسازی کند و بر روی آن سرمایه گذاری کند. به 
شرطی که دولت پشتیبان صادرکننده در عرصه ی سیاست  گذاری 
یک  نکند.  ایجاد  تولید کننده  برای  معضلی  یک  روز  هر  و  باشد 
در  ثبات  قانون گذاری،  در  ثبات  یعنی  ثبات،  با  حرکتی  مسیر 
قوانین  در  ثبات  کار،  قانون  در  ثبات  ارز،  نرخ  در  ثبات  گمرک، 

بانکی و ... 
وضع  قوانینی  روز  هر  می آید،  دستورالعملی  روز  هر  اینکه 
واحدهایی  واقعا  هستند.  سردرگم  تولیدی  واحدهای  می شود، 
که در حال فعالیت هستند نمی دانند چه می خواهند. در مجلس 
با   انرژی گرانتر می شود. صنایع  بعد  تصویب شده است که سال 
افزایش قیمت سوخت، انرژی و آب و بدون رویکردهای حمایتی 
باید چه کنند؟ با این روندی که ما حرکت می کنیم روزی خواهد 
رسید که در آلمان تولید ارزان تر از ما تمام می شود. چرا که در 
آنجا همه چیز با حساب و کتاب است. االن بهره بانک ها 23 درصد 
شده است. اگر کسی پولش را در بانک بگذارد و بهره بگیرد، آیا 
و...  تولید محصوالتی مانند گوجه فرنگی، ماکارونی  برای  می آید 

بزرگترین  بانکی  بهره های  افزایش  االن  کند؟  می  سرمایه گذاری 
ضربه را به صنایع خواهد زد. با این شرایط هیچ کس به صنعت 
فکر نخواهد کرد. پولش را در بانک می گذارد و ماه به ماه بهره به 
حسابش واریز می شود. انشااله که دولت تدبیر و امید به صنعتگران 
یک امیدی به آینده بدهد که امیدوار باشند و بروند سرمایه گذاری 
بکنند. برداشت من این است که بر خالف فضای کلی کشور، در 
استان هنوز فضای مثبت ایجاد نشده است. ضربه ای که دولت دهم 
به اقتصاد مملکت وارد کرده است، اثراتش کم کم بیرون می آید.

هنوز  و  دارد  باالیي  پتانسیل  استان  حصاری:  جواد  دکتر 
ظرفیت خالي ما قابل مقایسه با اروپا و خیلي از کشورهاي توسعه 
دوو«  »شرکت  مالک  همان طورکه  واقعا  نیست.  آسیایي  یافته ی 
گفته است که سنگ فرش هر خیابان از طالست، سنگ فرش این 
استان هم از طالست. اگر ما خوب استفاده کنیم، در بازار داخل 
شاخه هاي  اکثر  در  یعني  است.  نصف  مصرف مان  ظرفیت  هنوز 
منتها  برسیم.  موجودمان  ظرفیت  برابر  دو  به  باید  غذا  صنعت 
زمینه ی صادرات،  برنامه ریزي شود. در  باید  آن  به  براي رسیدن 
مرغوبیت  و  هستند  نظیر  بي  دنیا  در  ما  کشاورزي  محصوالت 

خاصي دارند.
در مورد راهکار توسعه، آقاي مهندس به درستي فرمودند نوآوري 
شرط اصلي توسعه ماست ما حتما باید از محصوالت موجود خارج 
بشویم و برویم به سمت نوآوري. یکي از راه هاي خوبش حضور در 
بازار جهاني و نمایشگاه ها است و یک راه دیگرش هم این است که 
حتما باید تغییر مسیر توسعه در داخل انجام دهیم. چون خیلي 
از چیزها با ذائقه ی کشور خودمان باید سازگار باشد، مثال فرهنگ 
روی  باید  نیست.  یکسان  دنیا  لبنیات  با  خیلي  ما  کشور  لبنیات 
ذائقه ی خودمان هم کار بکنیم. آن صنعتي که در دنیا مي بینیم 
به روز مي شود حاصل تحقیقات دانشگاهي است. هیچ تحقیقي در 
دنیا شکل نمی گیرد مگر از صنعت سفارش داشته باشد. در اروپا و 
آمریکا این مساله کامال رعایت مي شود وگرنه دولت نمي آید براي 
تحقیقات پول بگذارد. تحقیقات دانشگاهي ما االن دولتي است. 
مي گویند 1 درصد اعتبار ادارات باید به تحقیق سپرده شود که 
این غلط است. تحقیق باید از بخش خصوصي سفارش داده  شود 
تا نتیجه ی تحقیقات هم بیاید به بخش خصوصي ارجاع شود. بنده  
فکر می کنم از این موضوع می توان در جهت دهی به ظرفیت های 

تولیدی در صنعت استفاده کرد.
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آجیل تواضع
نام آجیل تبریز در تمام ایران با نام »آجیل تواضع« گره خورده 
از  و سراغی  گفت  تبریز سخن  و خشکبار  آجیل  از  نمی توان  است. 
تواضع نگرفت. در قدم اول به سراغ »حاج مجید یوسف پور« رفتیم 
تا به پشتوانه ی یک قرن تجربه و سابقه ای که خانواده ی او در این 
کار دارند، راز ماندگاری آجیل آذربایجان را در رتبه ی اول کشور از 

زبان او بشنویم.
او معتقد است عرضه خشکبار و آجیل یک هنر است و می گوید: 
»با توجه به تنوع بسیاری که در اقالم مختلف و مشابه خشکبار در 
نیازمند ذوق و  بازار وجود دارد، جمع کردن بهترین ها در کنار هم 
است.  دنیا تک  تمام  تبریز در  است. سلیقه ی  باالیی  و دقت  سلیقه 
غذایی را که بانوان تبریزی در خانه می پزند از همه جا لذیذتر است. 

در واقع غذاهای آذربایجان طعم و مزه ی دیگری دارد.«
»عالوه بر این، طعم میوه ها و خشکبار منطقه ی آذربایجان متفاوت 

از  تویسرکان  گردوی  مثال  است.  جهان  نقاط  اکثر  از  بهتر  بسیار  و 
گردویی که در آذربایجان بدست می آید شاید ارزان تر هم عرضه شود 
اما طعم و عطر گردوی آذربایجان بهتر است و چربی آن هم بیشتر 
 ... و  این مساله در مورد دیگر میوه جات مثل سیب و زردآلو  است. 
هم صادق است. همه ی اینها حاصل طبیعت متفاوت این منطقه از 

کشورمان است.«
آمده  دست  به  خشک  میوه های  مورد  در  تواضع«  مجید  »حاج 
در منطقه این گونه می گوید: »در تبریز و منطقه ی آذربایجان تقریبا 
اغلب اقالم خشکبار به عمل می آید. برای مثال در منطقه ی قره داغ 
انجیری به دست می آید که بسیار خوشمزه است اما چون دسترسی 
توسعه  و  این محصول رشد  بوده است، کشت  به آن منطقه سخت 
نیافته است. فندق در آذرشهر و مراغه به عمل می آید اما از ترکیه و 
جمهوری آذربایجان ما فندق وارد می کنیم زیرا که محصول تولیدی 
منطقه کفایت مصرف را نمی کند. ولی آنها با سرمایه گذاری، کشت 
فندق را توسعه داده اند و اکنون پس از 20 سال تالش جنگل های 
خودمان  منابع  توسعه ی  فکر  به  اما  دارند  اختیار  در  فندق  انبوه 

نبوده ایم.«
این فعال حوزه ی خشکبار با وجود شرایط فعلی اقتصادی، همچنان 
حال و روز این صنف را خوب ارزیابی می کند و شرایط و اوضاع نسبی 
خرید و فروش آجیل را در تبریز خوب می داند اما در مورد افرادی که 
بدون پیش زمینه به این صنف وارد می شوند گالیه دارد و می گوید: » 
کارگران یا افرادی که در این حوزه چندین سال زحمت کشیده اند، 
با مستقل شدن و توسعه ی کار به رونق در آجیل و خشکبار کمک 
می کنند اما برخی افراد هیچ سررشته ای از این کار ندارند و تنها به 
پشتوانه سرمایه ای که فراهم کرده اند وارد این کار می شوند و چند 
نتیجه ی  هم  مدتی  از  پس  می کنند.  جمع  هم  کنار  را  آجیل  قلم 

چندانی از کار نمی گیرند و مشتریان را ناراضی می کنند.«
و  زحمت  رشته،  این  سابقه ی  با  فعاالن  از  بسیاری  مانند  نیز  او 
علت  کار،  این  در  را  متمادی  دهه های  در  فراوان  تالش  و  پشتکار 

پیشرفت و ماندگاری و خوشنامی آجیل تبریز می داند.

تجارت خشکبار در ایران زمین قدمتی بسیار طوالنی دارد و 
کیفیت خشکبار ایران باعث شده بود تا بسیاری از کشورها با 
روی خوش پذیرایش باشند. در پایان دوره ی قاجار یک سوم 
صادرات ایران را خشکبار تشکیل می داده است. در این میان 
جایگاه خشکبار آذربایجان و تبریز نیز ویژه و برجسته است. 
می توان  کتاب ها  آجیل،  آن  قلب  در  و  تبریز  خشکبار  برای 
خشکبار،  تجارت  در  موفقیت  بر  عالوه  تبریزی ها  نوشت. 

آجیل را نیز به شکل حرفه ای وارد به فرهنگ عمومی خورد و 
خوراک کردند. حرفه ای ریشه دار در منطقه که سراغ برندهای 
آن اگر بروید، سابقه ای به قدمت یک قرن دارند. اگر از این 
صنف یعنی تولیدکنندگان آجیل بخواهیم بگوییم، بهتر است 
از زبان دست اندرکاران خود این حرفه باشد. اینکه چرا آجیل 
تبریز تبدیل به برندی در کشور و منطقه شده است را با چهار 

خوشنام تبریزی به گفتگو نشستیم. 

طعم خوش آذربایجان
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آجیل سرای تبریز
به صد  نزدیک  قدمتی  با  تبریز« می رویم  به سراغ »آجیل سرای 
سال در عرصه ی فرآوری آجیل و خشکبار در منطقه. پای گفتگو با 
»هاشم قویدل« مدیریت این مجموعه که به علم و عمل توأمان اعتقاد 
دارد، می نشینیم. مجموعه ای که نسل اندر نسل در این حرفه فعالیت 
این چنین شد و  ارتباط می پرسیم که چه شد  این  او در  از  کرده اند. 
آجیل تبریز برند شد؟ او قبل از اینکه به آجیل و خشکبار تبریز بپردازد 
نه دیروز.  و  امروز است  نه مال  این سرزمین  می گوید: »خشکبار در 
این محصول و شکل گیری آن به زمان کوروش کبیر باز می گردد. در 
زمان های جنگ به عنوان خوراکی فاسد نشدنی در میان لشگریان و 
ارتش ها جایگاه خود را داشته است. پس امروز نیست که این جنس 
مقوی و موثر در سالمتی در میان مردم در درجه ی اهمیت قرار دارد، 

بلکه ریشه های قدیمی دارد.«
»البته از اینکه آب و هوا و خاک ایران نیز برای تولید این نوع از 
هر  ایران  نقاط  تمام  در  بگذریم.  نباید  نیز  است  مناسب  محصوالت 
خشکباری جای خود را دارد. یادم می آید در دوران ریاست جمهوری 
کارتر در آمریکا، خاک و ریشه ی پسته ی رفسنجان را به آنجا بردند ولی 
نتوانستند پسته ی با آن کیفیت را عمل آورند. این نشان می دهد که 
نعمت های خداوند روی حساب  و کتاب است. به همین دلیل خشکبار 
ایران در دنیا شاید بی نظیرترین نیز باشد.« اما چرا خشکبار در ایران 
هم بیشتر به نام تبریز و آذربایجان شناخته شده است، موضوع اصلی 
ماست که هاشم قویدل می گوید: »صنعتگران و فعاالن این حوزه در 
تبریز به دلیل اینکه بسیار دقیق بوده اند و در فرآوری خشکبار ذوق و 
هنر به خرج داده اند همیشه به عنوان شاخص مطرح شدند. درحالی که 
پسته در آذربایجان به عمل نمی آید و پسته از دامغان، رفسنجان و 
جاهای دیگر به این منطقه می آید، به بهترین شکل فرآوری می شود. 
با ورود یک کامیون پسته به تبریز، یک کامیون پسته ی فرآوری شده، 
آنالیز شده و پاالیش شده به رفسنجان برمی گردد. پس توانمندی در 
حوزه ی فرآوری به همراه قدمت، باعث شده است که این منطقه در 

خشکبار و آجیل آوازه ی بسیار داشته باشد.«
از دید این فعال حوزه ی خشکبار، در این حوزه عالوه بر فرآوری، 
نزدیک به 80 درصد خشکبار در این منطقه به عمل می آید. مانند گل 
محمدی، که بهترین نوع آن در آذرشهر به عمل می آید. دیر فاسد شده 
و دیر بوی خود را از دست می دهد. لذت بخش ترین بادام دنیا هم در 
این شهر تولید می شود. بادام کاغذی خوشمزه ای را در عجب شیر به 
عمل می آوریم. فندق شبستر یکی از محصوالت نادر دنیاست. ما در 

فندق های سایر مناطق تلخی داریم ولی در آذربایجان این مساله دیده 
نمی شود. فخری و مویز مراغه از دیگر خشکبار معروف ایران است. یکی 

از بهترین خون سازها برای بدن انسان است.
وی می گوید: »بادام کاغذی فرانسه )به این نام معروف شده ولی 
ریشه ی فرانسوی ندارد( در آذربایجان بسیار مورد توجه است و مانند 
پسته  دهان باز است و خوشمزه. زردآلوی این منطقه و محصول آن 
یعنی قیسی نیز معروف است. مصطلح است اگر نیکسون، رئیس جمهور 
آمریکا هفته ای دو بار قیسی آذربایجان را مصرف می کرد، دچار مشکل 
آلزایمر نمی شد. این نعمت خدا آن قدر ویتامین دارد که آدم اگر بداند 
فرض می کند بدون آن زندگی امکان پذیر نیست. عالوه بر آن آلبالو، 
گیالس، گالبی، سیب و شفتالو را هم به صورت خشک شده و همچنین 

تر به عنوان میوه های ارزشمند این منطقه معروف است.«
مدیر »آجیل سرای تبریز« معتقد است: »با این ویژگی ها باید تبریز 
قطب خشکبار ایران و ایران قطب خشکبار دنیا باشد. و اگر می گوییم 
اقتصاد بدون نفت، کافی است صنعت غذا و فرآوری های حاصل از آن 
را توسعه بدهیم، نفت و درآمد حاصل از آن قابل  مقایسه نخواهد بود. 
زمانی گندم را از آمریکا وارد می کردیم، ولی پس از مدتی به بحث 
صادرات آن رسیدیم. پس نشان می دهد که اگر توجه شود آن قدر 

خواهیم داشت که بتوانیم از آن کسب درآمد کنیم.«
و  آجیل  انواع  قیمت  تفاوت  مورد  در  خشکبار  حوزه ی  فعال  این 
با  می کند  مقایسه  را  آن  و  می کند  مطرح  را  ژنتیکی  بحث  خشکبار 
بحثی که یک نفر یک قلب را جراحی می کند ولی نفر دیگر نمی تواند 
یک انگشت را پانسمان کند. این نشان از توانایی و توانمندی است. او 
می گوید: »خلقت زمین هم به همین شکل است. خاک در هر نقطه ای 
از کره ی زمین یک اعجازی دارد. گاهی در یک قطعه ی زمین گیالس 
خوبی عمل می آید و در دیگری هلو خوب جواب می دهد. اصال آزمایش 
خاک هم به همین دلیل انجام می شود. مثال شما گردو را فرض کنید 
که چرا یک گردو با دیگری اینقدر تفاوت دارد. گردو حالل کلسترول 
است. قدیمی ها بدون آنکه بدانند گردو را با پنیر مصرف می کردند، چرا 
که گردو چربی پنیر را از بین می برد. گردوی آذربایجان به دلیل خاک 
و هوا قابل به وجود آمدن است. مثال در تبریز پرتقال به عمل نمی آید 
ولی در شمال به عمل می آید. پس نباید از اعجاز خداوند در این تفاوت 

کیفیت خشکبار گذشت.«
»هاشم قویدل« نسل به نسل فعالیت کردن را در موفقیت خشکبار 
و آجیل موثر می داند و می گوید: »اگر من به دنبال رشته ی تحصیلی 
پدر  که  چرا  نمی شد.  کسب  الزم  معاش  شاید  آن  از  می رفتم  خود 
ما تحصیل را برای پیدا کردن جایگاه اجتماعی مهم می دانست و نه 
کسب معاش. پس یکی از دالیل موفقیت هم این است. سواد در کنار 
آن تعیین کننده است. یعنی تجربه ی منتقل شده در کنار علم موفقیت 
را تضمین کند. برای همین در قرآن گفته شده که کسانی که می دانند 
با آن ها که نمی دانند برابر نیستند. هر کاری که مستمر پیگیری شود 
باعث توسعه خواهد شد. شما پشمک حاج عبداله سنتی قدیم و حال 
را مقایسه کنید. تنها فرق آن فقط مدرن شدن است. علت موفقیت 
استمرار شغل پدری است. پس موفقیت در صنف ما هم به شرطی 

است که تالش کنیم تجربیات با خودمان دفن نشود.«
اگر دانسته های قدمای ما به نسل های بعد منتقل شده بود، دیگر 
اآلن الزم نبود گل گاوزبان ما به آن سوی دنیا برود و با تبدیل به دارو 
با قیمت های گزاف به خودمان فروخته شود. اآلن ما سیستم های  و 
کفایت  هم  باز  ولی  کرده ایم،  تبدیل  صنعتی  به  را  سنتی  فرآوری 
نمی کند. با ایجاد کارخانه ای با تجهیزات مدرن حرکت کردیم به سمت 
صنعتی کردن این تولید. اآلن اندوخته ی تجربی ما با علم فرزندانمان 

ترکیب شده و فقط متکی به سیستم سنتی نبوده ایم.«

34



ویژه نامه خوراک
صنایع غذایی تبریز
سال اول . شماره 1 

اسفند 1392

آجیلی لوکس
فعال دیگر این صنف »سید داود صدیق«، مدیریت »آجیلی لوکس« 
است که با او به گفتگو می نشینیم. فعال دیگری که چهار نسل از خانواده ی 
او با بیش از صد سال در این عرصه فعالیت کرده اند. او معروف شدن آجیل 
تبریز را به نوع مواد اولیه و همچنین نوع فرآوری مربوط می داند که در 
هیچ کجای ایران این پارامترها بدین شکل نمی باشد. او می گوید: »فرآوری 
آجیل و پسته با موادی انجام می شود که متعلق به این خطه است. به طور 
مثال شاید ما تنها آجیل سرا و فعال در حوزه ی خشکبار هستیم که برای 
فرآوری پسته استاندارد گرفته ایم. بطوریکه محصوالت ما با این بسته بندی 
برای کشورهای حاشیه ی خلیج فارس ارسال می کنیم. اما با این تفاسیر 

ما نتوانسته ایم در بسته بندی و استاندارد با اروپایی ها به توافق برسیم.«
این فعال حوزه ی خشکبار معتقد است: »هیچ کجای ایران مانند تبریز 
آجیل ندارد و این برگرفته از نوع فرآوری است. همان طوری که پسته متعلق 

به رفسنجان و زعفران به مشهد تعلق دارد و جاهای دیگر آن کیفیت و 
طعم را ندارند، در مورد آجیل تبریز هم این صدق می کند. به طوری که 
االن مجموعه ی ما به صورت اتوماتیک و بدون دخالت دست به فرآوری 

خشکبار مشغول است.« 
»سید داود صدیق« در مورد انتخاب مواد اولیه ی خشکبار و آجیل هم 
داستان خاصه خوری و خوش خوراکی در تبریز را مطرح می کند و می گوید: 
»ما  همواره به دنبال جنس مرغوب و با کیفیت هستیم. اگر چه قیمت 
باالتری دارد، ولی در کیفیت آن شک و شبهه ای نیست. چراکه به برند خود 

و آجیل تبریز تعصب داریم.« 
این فعال خشکبار منطقه در مورد انواع پسته ها می گوید: »ما سه نوع 
پسته ی مشهور داریم، احمدآقایی، اکبری و کله قوچی. در تبریز بیشترین 
مصرف متعلق به پسته ی کله قوچی است. در مناطق دیگر دو پسته دیگر 
مصرف دارد. مبنای قیمت گذاری هم شرکت پسته ی رفسنجان است. 
االن گردو با بحث واردات تامین می شود. چرا که محصول داخلی امسال 
آفت زده بود. گردوی شیلی به عنوان بیشترین مصرف و باکیفیت است و تا 
حدودی جلوی افزایش قیمت داخلی را گرفته است. همه هم سایز یکسان 
دارند. مغز بادام آذربایجان هم چون سیستم جمع آوری درستی ندارد، 

یکنواخت نیست.«
مدیر »آجیلی لوکس« مصرف آجیل کشور را بیش از 500 هزار تن 
می داند و می گوید: »قبال که آجیل ارزانتر بود مصرف خیلی بیشتری 
داشت. دیگر در عروسی ها هم مصرف آجیل پایین آمده است. االن شاید 
بیشتر به شب عید محدود شده باشد.« اما وی ضعف این صنف را ورود 
افراد غیر متخصص در این حوزه می داند و می گوید: »کسی که فعالیت در 
این حوزه دارد باید کارش همین باشد، در صورتی که قنادی ها هم االن 
آجیل فروش شده اند و به کیفیت آجیل تبریز ضربه زده اند. فعاالن تازه وارد 
هم بدون بوجاری کردن پسته و آجیل را تحویل مردم می دهند.« او در 
مورد مصرف خام و شور بودن آجیل در میان مردم به دلیل برچیده شدن 
بعضی از رسوم مثل چهارشنبه سوری و کمرنگ شدن آنها معتقد است که 

مصرف آجیل شور بیشتر شده است.

آجیل محمدی
»آجیل  می نشینیم،  گفتگو  به  آن  مدیر  با  که  بعدی  آجیل سرای 
محمدی« است. اگر چه جوان است ولی سابقه و قدمت برندش مانند 
قبلی ها چندین دهه است. او هم مانند سه فعال قبلی نوع فرآوری و 
مواد اولیه را در معروف شدن آجیل تبریز موثر می داند، پس از آن 

خاصه خوری مردم تبریز را هم در آن صاحب نقش می داند و می گوید: 
»خوب شما فرض کنید برنج برای شمال ایران است. تبریز هم آنچنان 
گوشت مخصوص به خودی ندارد، ولی چلوکباب تبریز در همه جای 

ایران مشهور است.«
وی در ارتباط با مواد اولیه و تفاوت آنها صحبت می کند و می گوید: 
»هر نوع پسته خودش انواعی دارد و بر مبنای اونس خریداری می شود 
مثال  بالعکس.  و  باال می رود  کیفیت  بیاید،  پایین  آن  اونس  و هرچه 
پسته ی کله قوچی با اونس 18 قیمت خریدی حدود هر کیلو باالی 
پنجاه هزار تومان را شامل می شود. اینکه شما با قیمت های نزدیک به 
هم انواع پسته را می بینید، چنین دلیلی دارد. اونس مثال 25 حدود 

بیست هزار تومان اختالف قیمت دارد.«
او هم مانند »سید داود صدیق« معتقد است که: »حضور قنادان 
در بحث فروش آجیل و یا کسانی که تخصص الزم را ندارند، باعث 
تهدید برای آجیل تبریز است. آسیب اول اینکه جنس می ماند و کهنه 
می شود و دوم اینکه کیفیت و تخصص الزم را ندارند در نتیجه تبلیغ 
منفی برای آجیل ماست. شغل آجیلی و خشکبار از دور دل می برد 
ولی شاید یکی از سخت ترین شغل هاست. چرا که تعداد آجیل فروش ها 
در سطح شهر هم آن را نشان می دهد. شاید شما سر جمع بیست 
آجیل فروش را در این شهر نشناسید. فرآوری باعث تخصصی شدن 
این کار می شود. پدران ما این شغل را به ما سپرده اند که ما آن را 
35حفظ کنیم و ارتقا دهیم و نه اینکه نام آجیل تبریز را خراب کنیم.«
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هم  هنوز  که  است  ایران  باغ شهر  یک  از  نمونه ای  مراغه 
می توان این ویژگی را در این شهر دید. بخشی از محصوالت 
متنوعی که در این شهر به دست می آیند، میوه های خشک و 
خشکباری است که در آذربایجان و حتی در ایران زبانزدند. 
تولید و تجارت خشکبار بخشی از تاریخ اقتصادی این شهر 

به شمار می رود که هنوز هم با آن پیوند تنگاتنگی دارد.
سال  در  شهر  این  تجاری  شرکت های  نخستین  از  یکی 
1311 به همت چند تن از بازرگانان خشکبار مراغه با عنوان 

حسین  حاج  شد.  تشکیل  آذربایجان«  خشکبار  »شرکت 
رحمانی یکی از این تجار مراغه بود که فعالیت خانواده او در 
این شهر همچنان یکی از بزرگترین و مهمترین مجموعه های 

تولید و تجارت خشکبار آذربایجان را شامل می شود.
کتاب تاریخ مراغه قدیم نوشته ی اصغر محمدزاده، کتابی 
ارزشمند درباره ی گذشته ی این شهر است که در بخشی از 
آن به سابقه ی تجارت خشکبار در این شهر پرداخته است. 

این بخش را با هم می خوانیم:

باغ شهر خشکبار

حکایت های پر غصه آجیل و خشکبار ایران از زبان رئیس اتحادیه خشکبار کشور

تجارت خشکبار در مراغه
وجود طبیعت بکر مراغه و در کنار آن رونق صنعت کشاورزی، 
از دیرباز زبانزد عام و خاص بوده است. عمادالدین محمد قزوینی 
در شرح سفرنامه اش در حوالی سال 600 هجری قمری در دیدار 

خود از مراغه چنین می نویسد:
»باغی در حومه ی شهر مراغه است به نام قیامت آباد. مساحتش 
یک فرسخ است. میوه اش چندان زیاد است که مالکان نتوانند آن 
را جمع آوری کنند. در هر حال مقدار زیادی از میوه بر زمین ریزد 
و هدر رود. نزدیک قیامت آباد، گرمابی است که آبش از چندین 
سوراخ بر می جوشد. بیماران پوست و غیره همین که به گرماب 
رسند و در آن آب تنی نمایند، شفا یابند، آب این گرماب عجیب 

بعد از دور شدن از منبع، سنگ می شود.«
 1285 سال  در  ایران  در  فرانسه  دولت  وزیرمختار  اوبن  اوژن 
هجری خورشیدی با سفر خود به ایران، گزارش سفرهای خود را 
یادداشت نموده و در کتابی به نام  ایران امروز، به طبع رساند. وی 

در بیان اوضاع تجاری مراغه چنین می نویسد:
تمامی  است.  تبریزی ها  دست  در  بیشتر  مراغه  شهر  »بازار 
محصوالت خشکبار  می آید.  مراغه  به  اردبیل  از  سنگین  کاالهای 
از طریق آستارا و پنبه و موم و عسل که در دامنه های کوه سهند 
محاسبه  می شود.  به خارج صادر  جلفا  از طریق  می آید،  عمل  به 

کرده اند ساالنه سه یا چهار هزار صندوق خشکبار، 10 هزار جعبه ی 
عسل، سه یا چهار هزار عدل پنبه از مراغه به خارج صادر می شود.«

تجارتخانه خشکبار خامنه
مرحوم حاج اسماعیل خامنه ولد مرحوم حاج ابوطالب به سال 
1247 هجری خورشیدی در خامنه از محال گونی پا به عرصه ی 
با  خورشیدی  هجری   1251 سال  در  معلوم  قرار  از  نهاد  وجود 
همراهی ابوی خود به مراغه آمده و سکونت اختیار می کنند. سرای 
خامنه با مباشرت اسماعیل خامنه در حدود سال 1300 هجری 
خورشیدی احداث می شود و چون مباشرت ایشان باعث احداث آن 
سرای عظیم بوده است. به نام ایشان مشهور گردیده و در حدود 2 

سهم از 9 سهم سرای خامنه را مالک بوده است.
سرای خامنه به یکی از مراکز مهم معامالت خشکبار در مراغه 
ممالک  به  مرکز  این  از  خشکباری  محصوالت  در  و  شد  تبدیل 
مرحوم  می شد.  صادر  فرنگ  دول  از  بعضی  و  گرجستان  و  روس 
در سال 1317 هجری  فعالیت  عمری  از  آقا پس  اسماعیل  حاج 
خورشیدی به دلیل ابتال به بیماری باد سرخ، رخت از این جهان 
بست. پس از وی فرزند ارشدش حسین خامنه مسئولیت اداره ی 
حجره و تجارتخانه را به عهده می گیرد. وی از سال 1316 هجری 
از خدمت نظام وظیفه در حجره ی پدر  از فراغت  خورشیدی پس 
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مشغول به کار شد و پس از مرگ پدر نیز اداره ی آنجا را بر عهده 
گرفت.

با آشفته شدن اوضاع کشور ناشی از جنگ جهانی دوم مردم 
با استعداد  و تجار بیشتر در فشار بودند ولی حاج حسین خامنه 
وافری که داشت از کنار همه ی مشکالت گذشته و با واسطه گری 
یکی از تجار تبریزی محصوالت خشکبار مراغه را به خارج صادر 
نمود. وی در سال 1334 هجری خورشیدی کارخانه ی خشکبار 
بانو استپانیان را با شراکت حاج احمد مهدویه اجاره و بعد از تکمیل 
کارخانه، اقالم خشکبار سبزه و کشمش را پس از شست وشو و پاک 

نمودن مستقیم به خارج از کشور صادر نمودند.
در سال 1350 در کارخانه ی خشکبار اقدام اساسی انجام و به 
که  مدارکی  و  اسناد  شد.  مبدل  منطقه  مدرن  واحدهای  از  یکی 
بیشتر  ارتباط  است  ایشان موجود  بایگانی خانوادگی  در  و  اکنون 
تجاری این تجارتخانه با کشورهای خارجی در گذشته را می رساند.

سرای صادقی
مشهور  بازرگانان  از  ابراهیم  حاج  فرزند  صادقی  عبداهلل  حاج 
اردبیل بود. حاج ابراهیم مرکز بازرگانی خشکباری در محله ی اوچ 
دوکان اردبیل اختیار کرده بود و عمده ی خشکبار صادراتی ایران 
پنج  مرحوم  آن  از  گرفت.  انجام  وی  وساطت  با  روس  ممالک  به 
گرفتند  پیش  در  را  پدر  راه  کدام  هر  که  ماند  باقی  پسر  فرزند 
میرزا عبداهلل و میرزا حسین دو تن از فرزندان مرحوم حاج ابراهیم 
به  مراغه  در  و خشکبار  تاکستان  وفور  دلیل  به  در سنین جوانی 
کیفیت  بهبود  مرکزی جهت  تأسیس  به  شروع  و  آمده  شهر  این 
دلیل  به  می نمایند. حاج حسین  مراغه  در  محصوالت خشکباری 
بیماری فوت نموده و میرزا عبداهلل به تنهایی سرای بزرگ صادقی 
تأسیس  شهر  بازرگانان  اقتصادی  فعالیت های  تمرکز  برای  را 
می کند. با شروع به کار این مرکز، وی مرکز تولید خشکباری را در 
سرای علی عباس ایجاد و عده ی زیادی از روستاییان در این مرکز 

شروع به کار می کنند.
در دوره ی پهلوی اول، تجار مراغه شرکت تعاونی تشکیل داده و 
امورات خود را در این مرکز تمرکز داده و حاج عبداهلل صادقی را به 
عنوان رئیس این اتحادیه برمی گزینند. از جمله تجاری که در این 
مرکز عضو بودند، می توان به: حاج علی اصغر حمیدیه، اسداهلل خان 

آصف، بارون تاتوس و حاج مددیان اشاره نمود.

تجارتخانه امین التجار
از  تجارتخانه ی امین التجار یا به قولی سرای حاج مهدی یکی 
رسمی ترین مراکز دادوستد خشکبار در مراغه بود. بانی اصلی آن 
حاجی مهدی یکی از پارچه فروشان دوره گرد شهر بود. وی که در 
دوران جوانی در سرای  بزازی فعالیت می کرد، به سبب هوش و 
اندک  از  پس  می آورد.  روی  تجارت خشکبار  امر  به  زیاد  ذکاوت 
تجارت خانه ای  ایجاد  به  تصمیم  حرفه ی جدید  در  فعالیت  مدتی 
در کنار بازار اصلی و مرکز شهر می کند. تجارتخانه ی حاج مهدی 
با  اولین مراکز تجارت خشکبار در شهر می شود و روزبه روز  جزو 
صادرات خود به شهرها و ممالک قفقازیه بر رونق خود می افزاید و 
لقب امین التجار را از طرف حاکم شهر دریافت می کند. ثروت وی 
آنقدر فزونی می یابد که دهات مشهور باری که شامل چندین ده 
در اطراف میاندوآب و ملکان می شد را خریده و به یکی از خوانین 

منطقه تبدیل می شود.
تجارت  در  فعالیت  عمری  از  پس  امین التجار  مهدی  میرزا 
خشکبار در حوالی سال های 1290 خورشیدی رخت از این جهان 
تجارتخانه  اداره ی  بود  محروم  پسر  نعمت  از  چون  وی  می بندد. 
میرزا  آقاجان می سپارد.  میرزا  دامادش  یگانه  به  اواخر عمر  را در 
آقاجان با گرفتن لقب معین التجار از طرف شجاع الدوله در دنیای 
افراد  از  یکی  و  نمود  کسب  بی شائبه ای  شهرت  تجارت  و  کسب 

تأثیرگذار در تصمیم گیری های صمدخان شجاع الدوله حاکم مراغه 
بود، طوری که چندین ده را به عنوان پیشکش به صمدخان هدیه 
معین التجار  آقاجان  میرزا  فوت  با   1339 سال  در  باالخره  نمود. 

تجارتخانه بین اوالد وی تقسیم می شود.

حاج سیدي
حاج میر اسماعیل آقا که بعدا به حاج سیدي مشهور شد، پسر 
حاج میر فتاح تاجر تبریزي در سال 1242 خورشیدی در تبریز 
دیده به جهان گشود. وي مانند پدرش معمم بود و همچون او به 
تجارت خشکبار با اروپا، روسیه و سایر ممالک اشتغال داشت. چون 
شهر مراغه مرکز خشکبار بود، در این شهر خانه ی بزرگي خرید، 
بعد چند ده و باغ خریداري کرد. و پیشه ی خود را در این شهر 
ادامه داد. وي در سال 1285 خورشیدی از طرف مردم مراغه در 
اولین انجمن والیتي تبریز به عنوان نماینده انتخاب شد. وي پس 
از عمري فعالیت در 54 سالگي در اثر ابتال به بیماري تیفوئید در 

گذشت و در نجف مدفون شد.
و  گرفته  را  پدر  جاي  جواد  سید  اسماعیل،  میر  فوت  از  بعد 
و  پرداخت  اروپا  سوي  آن  تا  تجارت خشکبار  دامنه ی  توسیع  به 
بودن  مرغوب  جهت  به  بریتانیا  کمپاني هاي  طرف  از  بار  چندین 
کیفیت خشکبار تقدیرنامه هائي را دریافت نمود. وي چندین ده 
خریده و مدتي نیز دهات عبدالحسین میرزا فرمانفرما را به اجاره ی 
خود درآورد و نمایندگي شرکت نفت مراغه را نیز بر عهده گرفت. 
میر جواد سیدي در آذرماه 1324 توسط اعضاي فرقه ی دموکرات 

آذربایجان کشته شد. 
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آخرین سال های قرن پیش بود و حکومت قاجار بر مسند قدرت، 
تبریز،  مرکزی  خیابان های  از  یکی  در  یوسف پور«  علی  »حاج  که 
و  نام  قرن  یک  گذشت  از  پس  امروز  که  کرد  آغاز  را  کسب وکاری 
آوازه ی آن در تمام ایران به گوش می خورد و با نام آجیل گره خورده 
است. »آجیل تواضع« نامی بود که او بر پیشانی دکان خود نهاد و او و 

خانواده اش به همین نام شهره شدند.
از  پس  بود،  تبریز  شهر  در  خورشیدی   1272 سال  متولد  که  او 
آنکه کودکی و نوجوانی خود را در کنار پدر و با کمک به کشاورزی 
و باغداری او گذشت، در جوانی با مشارکت دوست خود آقای رحمان 
سرشت شغل تازه ای را پیش گرفت که تا آن روز کسی به آن جدی 
سابقه  تبریز  در  قرن ها  خشکبار  تجارت  که  هرچند  نمی کرد.  نگاه 
داشت ولی مردم آجیل را از بقالی تهیه می کردند. آجیلی که تنها به 
شاهدانه و نخودچی و کشمش و تخمه محدود بود. از بسته بندی های 
به  را درون گونی می ریختند و  نبود. محصوالت  امروزی هم خبری 
مغازه می بردند. اما »حاج علی تواضع« در مغازه ی خود که هنوز هم 
در چهارراه شریعتی تبریز برپاست، با همین چند رقم آجیل فروشی 

خود را گشود.  
در آن زمان مصرف آجیل مثل امروز گسترش نداشت و مردم بیشتر 
در ایام خاص و اعیاد از آن استفاده می کردند. اصرار و وسواسی که 
حاج علی تواضع در انتخاب و دست چین کردن بهترین محصوالت 
منطقه به خرج می داد باعث شد تا روز به روز بر تعداد مشتریانش 

افزوده شود و به این صفت شناخته شود. 
با گذشت زمان از مزارع و باغ های تبریز و آذربایجان دیگر اقالم 

آجیل به سبد فروش تواضع اضافه شد.
4 پسر او در کنارش برای چند دهه تالش کردند و امروز هر کدام به 

طور مستقل این راه را ادامه می دهند. 

آجیل با طعم تاریخ
تواضع

حاج مظفر تواضع 
او که فرزند کوچک خانواده است درباره ی پدر این گونه می گوید: 
»این کار را مرحوم ابوی ما حدود صد سال پیش شروع کرده بودند. 
زمانی بود که آجیل به معنی امروزی، نبود. رنجی که پدرم در این 
چهار  ما  است.  نکشیده  مخترعی  و  کاشف  هیچ  انصافا  کشید؛  کار 
برادریم که از همان موقع که پدر شروع به این کار کرد، وردستش 
بودیم. مرحوم پدر یک عمر صادقانه کار کرد. از همان روز اول، از پدر 
یاد گرفتیم که هدف مان جلب رضایت مشتری باشد. اوضاع، طوری 
باشد که مشتری یقین کند که همان اندازه که پول داده، آجیل با 
کیفیت تحویل گرفته است. تا قبل از ایشان، مردم از بقالی ها تخمه 
می خریدند. چیزی به نام آجیل فروشی نبود. بادام و فندق و گردو، 
را  قضیه  این  و  آمد  پدر  مرحوم  که  این  تا  بودند.  بقالی ها  در  فقط 

مدرنیزه کرد. این جوری بود که آجیل فروشی مستقل شد.«
است،  جوانی  ایام  در  مکانیک  مهندسی  دانش آموخته ی  که  او 
کاسبی  و  بودیم  پدر  کنار  در  برادر،  چهار   66 سال  تا   « می گوید: 
می کردیم. تا این که اواسط آن سال از هم جدا شدیم. حاج مجید، 
کارش را در چهارراه آبرسان ادامه داد. حاج جلیل و حاج حسین هم 
راهی تهران شدند. یکی در پارک وی و آن یکی در شریعتی مغازه 

دارد. من هم پیش پدر ماندم اما پدر، دیگر فعالیت قبلی را نداشت. 
کهولت سن، مانع فعالیت بیشتر می شد.«

 
حاج جلیل تواضع 

»از شش  می گوید:  کودکی  از  این گونه  خانواده  این  ارشد  فرزند 
سالگی مکتب رفتم. از هشت سالگی به مغازه رفتم به همراه برادرم 
به پدر کمک می کردم. از بودادن آجیل گرفته تا فروش محصوالت. 
وظیفه ی  اصلی ام این بود که از چهار صبح بیدار شوم و بروم جلوی 
مغازه را آب و جارو کنم و بعد ساعت هشت بروم مدرسه. چهار از 
مدرسه برمی گشتم و تا 11، 12 شب به پدرم کمک می کردم. از 15 

سالگی تحصیل را رها کردم و رفتم سراغ کسب و کار آجیل.«
حاج جلیل تواضع درباره ی شیوه ی فعالیت در آن دوران می گوید: 
»در گذشته کیلو هم نبود، »من« بود که 5 کیلو بود. قبل از »من« 
هم »پوت« بود یعنی 16 کیلو و 380 گرم. واحد وزن »پوت« بود. 
زمان قدیم پاکت هم نبود. هر کسی دستمالی می آورد و جنس را 
هر  تا  بود  هم  کردن  پنهان  مسئله  بعد  می ریختیم.  دستمالش  در 
ناراحت نشود. در زمان قدیم خیلی ها نداشتند و  آنکه ندارد بخرد،  
شاید تنها 10 تا خانواده قدرت خرید داشتند اما امروزه همه آجیل 
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می خرند.«
تواضع  نوع آجیل در فروشگاه های  در حال حاضر حدودا 300 
به مشتری عرضه می شود. بیش از 10 سال است که آجیل تواضع 
کشورهای  اسپانیا،  آمریکا،  ایتالیا،   ، آلمان  نیوزیلند،  کشورهای  به 

آفریقایی و چین صادر می شود.
از چهارراه آبرسان تا پارک وی

که  پسرم  با  و  خریدم  تبریز  آبرسان  در  را  مستقلم  مغازه  اولین 
کودکی بیش نبود، به کار مشغول شدیم. روزبه روز اقالم بیشتری بر 
خشکبار اضافه می کردیم. درآمد هم خیلی بود و پربرکت. با آمدن 
فرزندانم به تهران، من هم آمدم و همین مغازه را زیر پل پارک وی 
با آنکه در آن زمان پارک وی جمعیت زیادی نداشت و در  خریدم. 
اطرافش تنها باغ های زیادی بود، اما من به آینده آن خوش بین بودم. 
این مغازه را به قیمت 59 میلیون تومان خریداری کردم. استقبال 
تهرانی ها بی نظیر بود به طوری که هر روز یک ماشین بار آجیل از 

تبریز به تهران می آمد.
از چینی روسی تا خاتم کاری ایرانی

اوایل محصوالت را در گونی های سرباز و در معرض دید مشتری 
قرار می دادیم. ویترین حرفه ای این مغازه هم کم کم شکل گرفت و 
شد.  عرضه  می آوردند،  روسیه  از  که  چینی  در ظرف هایی  آجیل ها 
همسرم در اوقات فراغت خود به مغازه می آمد و با سلیقه خوب خود 
ظرف ها را می چید که خیلی هم زیبا بود. در حال حاضر محصوالت 

تواضع، اغلب در بسته های خاتم به فروش می رسد.

کارآفرینی تواضع
»با همان تابه های قدیمی، بهترین آجیل را در اختیار مشتری قرار 
می دادیم. فروش روز به روز بهتر می شد تا اینکه نیاز به مکانی بهتر و 
بزرگ تر را برای انبار و فرآوری محصوالت احساس کردیم. به همین 
دلیل کارخانه آجیل تواضع در محمدشهر کرج را احداث کردیم. در 
به  نفر مشغول  تا 45  کارخانه محمدشهر کرج 40  در  حال حاضر 
کارند که کارشان پاک کردن آجیل، بودادن، نگهداری، انبارداری و 
بسته بندی است. به جز شعبه مرکزی پارک وی، دو شعبه دیگر در 
نیاوران و سعادت آباد داریم. در این دو شعبه بیش از 100 پرسنل کار 
می کنند و مدیریت آنها بر عهده پسرم است. از سال 1380 نیز شروع 
به توسعه شعبه ها کردیم. در ایران 12 شعبه داریم. تبریز، قم، اهواز، 

مازندران و اصفهان شهرهایی است که شعبه داریم.«
تکنیک های فروش

تنها  مغازه ام.  در  شب   9 تا  صبح   6 از  هستم.  کارم  عاشق  من 
بعدازظهر جمعه را با خانواده هستم.  در واقع از بچگی به کارم عالقه 
دارم. اگر عالقه نباشد، جنس خوب را به دست مشتری نمی دهیم. 
کاسب کاری این نیست که آدم بگوید مغازه باز می کنم و کار خودش 
پیش می رود. مشتری پول به مغازه می آورد. باید جوری با مشتری 
مشتری  که  را  جنسی  باید  بیاید.  هم  دوم  بار  که  شود  برخورد 
انداختن  و  بیشتر  فروش  تنها  هدف مان  و  بدهیم  او  به  می خواهد 

جنس به مشتری نباشد.

راز تواضع
کیفیت و تنوع، راز ماندگاری و شهرت تواضع است. بارها پسرم از 
من خواسته است که سیستم نوبت دهی در اینجا داشته باشیم اما من 
مخالف این کارم چون احساس می کنم با مشتری به صورت مکانیکی 
به  کافی  اندازه  به  را  نمک  مثل  افزودنی هایی  شود.  برخورد  نباید 
رضایت  جلب  موجب  ما  همین صداقت  و  می کنیم  اضافه  محصول 
مشتری می شود. ما حتی به سلیقه دیگر ملت ها احترام می گذاریم 
مثال آجیل های تند برای هندی ها و شور برای عرب ها تولید می کنیم. 
هر محصولی را از شهر آن خریداری می کنیم. از تبریز برگه زردآلو، 
گردو، بادام، از مشهد آلو و تخمه ژاپنی را از سبزوار می آوریم. در واقع 
این عوامل در کنار هم موجب  انتخاب می کنیم. همه  را  بهترین ها 

شهرت و باال رفتن میزان فروش تواضع شده است.

مزیت های رقابتی آجیل تواضع از زبان جلیل یوسف پور
ما هیچ وقت آجیل کهنه را با آجیل تازه ترکیب نمی کنیم و به 
دست مشتری بدهیم. چرا که اعتقاد دارم یک کیلو از این آجیل می 
تواند 50 مشتری را از ما دور کند. حتی اگر مشتری آجیلی را پس 
بیاورد، به هر دلیلی از آن راضی نباشد، آن را پس می گیریم و هر 
طور شده وی را راضی می کنیم. اعتقاد دارم از هر دست بدهی از 
همان دست می گیری. هیچ وقت با مشتریانی که برای تست آجیل 
بر می دارند بد برخورد نمی کنیم. یک بار به یکی از شعبات تبریز 
رفته بودم، دیدم یک مشتری وارد مغازه شد، دور زد و می خواست 
بیرون برود. رفتم جلو و گفتم چه چیزی نیاز داشتید که اینجا نبود؟ 
گفتند می خواستم نگاه کنم. گفتم باشد، این انجیر خشک را بخورید 
و دهانتان را شیرین کنید. این مشتری آمد و یک کیلو از این انجیر 
خرید. بعد از این که رفت به صاحب شعبه گفتم چرا خودتان سراغ 
مشتری نرفتید؟ این یک کیلو مهم نیست. این مشتری اگر می رفت 
هیچ وقت بر نمی گشت، اما حاال ممکن است چند بار دیگر هم بیاید 

و مشتریان دیگری هم با خود بیاورد.
ما در تواضع نداریم نداریم! یعنی سعی می کنیم مشتری هر چه 
آوریم.  می  بخواهد  هندوانه  تخمه  باشیم.  داشته  مغازه  در  بخواهد 
یعنی سیاست ما این است که به مشتری نمی گوییم نداریم. یک 
بار به یکی از آجیل فروش ها گفتم اگر مشتری از شما پسته بزرگ 
اگر  من  ولی  بخور!  تا   2 گویم  می  گفت  گویید؟  می  چه  بخواهد 
پسته  و  کنم  می  الک  را  ها  پسته  بخواهد  درشت  پسته  مشتریم 

درشت به مشتری تحویل می دهم.
ماجرای دیگری را تعریف می کنم؛ ما از تبریز نان زنجبیلی می 
آوردیم و در تهران می فروختیم. یک بار کسی که این نان را برای 
ما می آورد در راه ماند و با ما تماس گرفت و گفت نمی رسد بیاورد. 
همان جا من و دخترم با هم تصمیم گرفتیم نان زنجبیلی را طبخ 

کنیم. این گونه است که هیچ وقت به مشتری نمی گوییم نداریم.

من معتقدم پدر باید دو چیز برای فرزندش بگذارد. سواد و صنعت. 
من هم صنعت را برای فرزندانم گذاشتم. همان طور که پدرم این کار 
را کرد و همواره پشتوانه ما بود. همیشه به حالل بودن روزی اعتقاد 
داشت و این را هم به ما یاد دادند. من هم این کار را برای فرزندانم 
انجام دادم. با این حال بر این باور هستم که هر کس باید در زندگی 
به دنبال عالقه و عشقش باشد. حتی اگر روزی تمام دارایی خود را از 
دست بدهم باز با یک کاسه گردو کار خود را شروع می کنم و ایمان 
دارم می توانم روزی هر روزم را با همین کار دربیاورم، چون پدرم 

صنعتش را برایم گذاشته است.
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و  آجیل  اتحادیه  جوان  رئیس  ممقاني،  ارزاني  علیرضا 
مي توان  که  دارد  گفتن  براي  حرف  آنقدر  ایران،  خشکبار 
ساعت ها پاي حرف هایش نشست. همه آمارها و ادعاهایش را 
دقیق و هم راه با نمونه عیني ارائه مي دهد. با شور و احساس 
خاصي از مسائل و مشکالت صنعت خشکبار و فرصت هایي 
کند، صحبت می کند.  ایجاد  ایراني می تواند  این صنعت  که 
گفت وگوهای متعددش حاوی نکاتی بسیار از حال و روز این 

صنعت در کشور دارد.
او می گوید: حرف ها در مورد آجیل زیاد است. فقط این را 
مي گویم که این روزها آجیل حال و روز خوبي ندارد. آجیل 
با همه مزیت هایي که دارد هنوز ارزش هاي آن درک  ایران 
نشده است و به سهم ارزشمند آن در توانمندسازی مملکت، 
با  مقایسه  در  ایران  آجیل  است.  نشده  داده  درخور  بهایي 

دیگر کشورها همچون طفلي بي سرپرست است. 
هر  به  مانده  روز  چند  آجیل  قیمت  که  است  سال  چند 
عیدي باال می رود. دلیل آن هم بحث افزایش نرخ ارز است. 
باعث  که  افزایش صادرات مي شود  موجب  ارز  نرخ  افزایش 

کاهش عرضه و قیمت باال می شود. مثال نزدیک به عید فطر 
مصرف آجیل در کشورهاي عربي چندین برابر مي شود که 
از بازارهاي اصلي خشکبار ایران اند. از طرفي مصرف آجیل 
به خاطر آشنایي با خواص آجیل در ایران باال رفته است، اما 
ما همچنان همان زمین محدود و کشاورزي سنتي را داریم. 
و  نگهداري  بسته بندي،  مانند  کشاورزي  تکمیلي  صنایع 

فرآوري در حد صفر است. خشکبار 
در  درخت  و  است  درختي  محصول 
تازه  مي دهد.  محصول  بار  یک  سال 
اگر آفت نزند و سرمازده نشود. این 
سال هاي  ما  و  است  محدود  تولید 
کم محصول و پرمحصول را هم داریم. 

عامل هاي گران شدن این هاست. 
نقل  بسیاری  سخنان  او  زبان  از 
می شود که این حکایت ها جان کالم 
این رئیس کشوری را نمایان می کند.

درخت خشکه بار
 زیر بار بی خیالی می خشکد

حکایت های پر غصه آجیل و خشکبار ایران از زبان رئیس اتحادیه خشکبار کشور

نعمت های  حکایت   / خشکی  در  جهان  خشکبار  مهد 
بی مانندی که قدرشان را نمی دانیم

این  انحصار  یعني  کرده ایم.  معرفي  دنیا  به  را  خشکبار  ما 
محصوالت در دست ماست و مي توان این اقالم را به قیمت هاي 
دلخواه به جهان دیکته کرد چون محتاج اند به این محصوالت و 
مشابه آنها خواص و کیفیت محصول ایراني را ندارد. 50 الي 60 
آمریکا  االن  هستند.  ایراني  پسته  طعم  متوجه  دنیا  مردم  درصد 
پسته تولید می کند آن هم تنها یک نوع. ایران چند نوع پسته دارد 
که در جهان شناخته شده اند، اما شیوه هاي عرضه پسته ایراني به 
غیراصولي ترین روش ممکن انجام مي شود. ما بهترین کشمش دنیا 

را داریم که تنها مشکلش عدم بسته بندي صحیح است. 
اولین رتبه در بین خشکبار ایران از آن پسته است که ارزش 
 افزوده زیادی را به کشور می آورد و در حقیقت سلطان خشکبار 
است و بعد از آن کشمش، خرما و انجیر به ترتیب جایگاه دوم تا 
چهارم را در جهان از آن خود کردند و این در حالی است که انجیر 
تا چند سال پیش صادر نمی شد و در این مدت کم توانست به این 
جایگاه برسد. انجیر استهبان در انحصار ایران است و یک محصول 

کامال ارگانیک است.
است.  ایران  به  متعلق  خشکبار  اقالم  از  بسیاری  انحصار 
این  انحصار  که  است  نخودچی  خشکبار  و  آجیل  قلم  ارزان ترین 

تمام سرمایه هایی که 
برای واردات هزینه 

می شود در اصل یارانه 
دادن به کشاورز چینی، 

کانادایی و آرژانتینی 
است، چرا نباید به جای 
دادن این گونه هزینه ها 
به کشاورز خودمان بها 

بدهیم و از صادرکنندگان 
حمایت کنیم؟ اگر بحث 

خشکبار و ارزآوری آن 
را جدی می گرفتیم دیگر 

نیاز به صادرات نفت 
نداشتیم و هیچ قدرتی 

هم نمی توانست با اعمال 
تحریم ها ما را در تنگنا 

بگذارد. 
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سقز انحصاري ایران 
را در ترکیه بسته بندي 
مي کنند و به خودمان 

مي فروشند به چند برابر 
قیمت! عسل ایراني فله اي 

به ترکیه می رود و در 
ترکیه بسته بندي مي شود. 

انحصار تولید آلو در دنیا 
در اختیار ماست ولي ما 

آن را در کارتن هاي دسته 
موزي صادر می کنیم! 

نخودچي ایراني در کیسه 
50 کیلویي صادر مي شود 

به چین و ترکیه و آنها 
بسته بندي مي کنند. 
شهرستان استهبان 

انحصار انجیر دنیا را دارد. 
در سفري که به این شهر 

داشتم، چیني ها آمده 
بودند و مي گفتند ما دنیا 
را به ستوه آورده ایم اما 

این انجیر یک تنه ما را به 
ستوه آورده است. انجیر 
استهبان را برده اند چین 

کاشته اند، رشد نکرده 
است. انجیر با خاک 

استهبان برده اند، رشد 
کرده ولي میوه نداده است! 

آن وقت برخورد ما با 
دارایي هاي انحصاري مان 

به بدترین شیوه ممکن 
است. ما نمی دانیم چه 

نعمت هایي در اختیار 
داریم.

میوه خشک  به عنوان یک  نخودچی  است.  ایران  در  محصول هم 
به 65 کشور دنیا صادر می شود. همچنین به دلیل اهمیت سویا، 
با ارزش را  این محصول  توانسته اند  ایرانی  تجار و تولیدکنندگان 

وارد خشکبار کنند. 
در حال حاضر محصوالت ارگانیک به چند برابر قیمت در اروپا 
بسته بندي  ترکیه  در  را  ایران  انحصاري  سقز  مي رسد.  فروش  به 
مي کنند و به خودمان مي فروشند به چند برابر قیمت! عسل ایراني 
انحصار  مي شود.  بسته بندي  ترکیه  در  و  می رود  ترکیه  به  فله اي 
کارتن هاي  در  را  آن  ما  ولي  ماست  اختیار  در  دنیا  در  آلو  تولید 
دسته موزي صادر می کنیم! نخودچي ایراني در کیسه 50 کیلویي 

صادر مي شود به چین و ترکیه و آنها بسته بندي مي کنند. 
که  سفري  در  دارد.  را  دنیا  انجیر  انحصار  استهبان  شهرستان 
را  دنیا  ما  مي گفتند  و  بودند  آمده  چیني ها  داشتم،  شهر  این  به 
آورده  ستوه  به  را  ما  تنه  یک  انجیر  این  اما  آورده ایم  ستوه  به 
است. انجیر استهبان را برده اند چین کاشته اند، رشد نکرده است. 
انجیر با خاک استهبان برده اند، رشد کرده ولي میوه نداده است! آن 
وقت برخورد ما با دارایي هاي انحصاري مان به بدترین شیوه ممکن 

است. ما نمی دانیم چه نعمت هایي در اختیار داریم. 
ایران در تمام محصوالت خشکبار رتبه اول تا پنجم جهان را 
دارد و از سراسر دنیا متقاضی انواع محصوالت ما هستند و واقعا 
بحث  در  مرغوب  بسیار  محصوالت  این  با  که  دارد  تأسف  جای 
بسته بندی و تبلیغات بسیار ضعیف عمل کنیم. کشور ما با تولید 
یک میلیون و دویست هزار تن خرما اولین و گاها دومین جایگاه 
را در دنیا دارد اما صنعت بسته بندی این محصول با ارزش، بسیار 
ضعیف است به  نحوی  که هنوز ضایعات خرما از برداشت تا آخرین 
مرحله نزدیک به 30 درصد است که این موضوع یک حمایت همه 

جانبه را از دولت و مسئولین می طلبد. 

زیره آوردن به کرمان / حکایت واردات خشکبار به قطب 
خشکبار جهان

آجیل و خشکبار یکی از صنایع مادر کشور محسوب می شود، 
اما قاچاق آجیل و خشکبار ریشه این صنعت را در کشور خشک 
می کند و همچنین سالمت شهروندان را به خطر می اندازد. یکي 
از مهم ترین مشکالت ما قاچاق سرسام آور خشکبار به کشور است. 
به همین دلیل هم قیمت تمام شده محصوالت خشکبار باالست. 
مواجهیم که صنعت  به کشور  قاچاق  اقالم  با هجوم  از هر طرف 
این  همه  از  عجیب تر  است.  کرده  مواجه  بحران  با  را  خشکبار 
و  ارزي  کمبود هاي  همه  با  در حال حاضر  که  است  این  مسائل، 
تحریم ها، ما واردکننده تخمه آفتابگردانیم! شهرستان خوي مرکز 
در  محصول  این  کشاورزان  همه  و  است  ایران  آفتابگردان  تولید 
مقابل قاچاق ها در حال از بین رفتن هستند. بحث قاچاق خشکبار 

به ایران، کمر کشاورز ایراني را شکسته است. 
و  غیرکارشناسانه  واردات  خشکبار  صنعت  مشکل  بزرگ ترین 
بی رویه است. به عنوان مثال در حالی که تولید بادام زمینی کشور 
موجود  زمینی  بادام  درصد   97 می دهد،  را  داخل  مصرف  کفاف 
وارداتی است و تنها 3 درصد آن تولید داخل است که در مورد 
با  هستیم.  وضعیت  این  شاهد  هم  آفتابگردان  مانند  محصوالتی 
واردات بی مورد هم محصول داخلی و هم توان تولید از بین می رود.  
حدود 4 یا 5 سال است نامه نگاری ها و پیگیری های متعددی 
راجع به بزرگ ترین مشکل موجود در کشور یعنی بحث واردات 
به  اما  داده ایم  انجام  آنها هستیم،  تولیدکننده  کاالهایی که خود 
زمینی  بادام  راحت  خیلی  مثال  بطور  نرسیدیم.  نتیجه ای  هیچ 
وارد  قانونی  به  صورت  دیگر  محصوالت  بسیاری  و  آفتابگردان  و 
می شوند. کشور ما تولیدکننده آفتابگردان است، چرا باید از کانادا، 

چین، بلغارستان، رومانی، آرژانتین و ... وارد کنیم؟ 
تمام سرمایه هایی که برای واردات هزینه می شود در اصل یارانه 
نباید  چرا  است،  آرژانتینی  و  کانادایی  چینی،  کشاورز  به  دادن 
به جای دادن این گونه هزینه ها به کشاورز خودمان بها بدهیم و از 
صادرکنندگان حمایت کنیم؟ اگر بحث خشکبار و ارزآوری آن را 
جدی می گرفتیم دیگر نیاز به صادرات نفت نداشتیم و هیچ قدرتی 
هم نمی توانست با اعمال تحریم ها ما را در تنگنا بگذارد. چرا صدا 
و سیما و عموم رسانه ها در زمینه فرهنگ سازی مصرف و صادرات 

خشکبار اقدامی نکردند؟
واردات  ایران،  در  محصول  تنوع  و  خوب  ظرفیت  به  توجه  با 
و  قانونی  به  صورت  چه  کشور  به  خشکبار  و  آجیل  اقالم  برخی 
چه به  صورت قاچاق توجیهی در صنعت آجیل و خشکبار ندارد. 
محصوالت  این  غیرقانونی  و  قانونی  واردات  از  نکردن  جلوگیری 
نتیجه دیگری  به صنعت آجیل و خشکبار کشور  جز ضربه زدن 
را در برندارد. ایران در حال حاضر با کمبود گردو مواجه است، اما 
محصوالتی مانند بادام درختی و گردو از کشورهای شیلی، آمریکا، 

اوکراین و رومانی به صورت قانونی و رسمی وارد کشور می شود.
هرگز  محصوالتی  چنین  تولید  در  باال  بسیار  ظرفیت  با  ایران 
کمی  باشد.  داشته  گردو  مانند  محصولی  قانونی  واردات  نباید 
کشور  در  آب  کمبود  به  توجه  با  آبیاری ها  نوع  و  تولید  به  توجه 
می تواند ورود قانونی این محصوالت را کاهش دهد. بادام زمینی 
هم به صورت قانونی وهم به صورت رسمی از کشورهای چین و هند 
وارد کشور می شود. بادام هندی نیز به صورت قاچاق از کشورهای 

هند و برزیل به کشور وارد می شود.
واردات آفتابگردان با ارز مبادله ای و کم ترین عوارض گمرکی، 
کشت این محصول را در معرض نابودی قرار داده است. هر ساله 
به دلیل واردات بی رویه اشتغال در این صنعت 30 درصد کاهش 
می یابد. تحریم ها مشکالت زیادی را برای کشور به وجود آورده که 
این مسائل به دلیل وضعیت بیرونی کشور است اما در داخل کشور 
نیز برخی مسئوالن تصمیماتی اتخاذ می کنند که به این مشکالت 

بزرگ ترین مرکز 
کشت آفتابگردان در 

قاره آسیا متعلق به 
شهرستان خوی است. 
با وجود چنین پتانسیلی، 

واردات آفتابگردان از 
کشورهای کانادا، چین و 
آرژانتین انجام می شود 
و اگر مسئوالن تدبیری 

نیاندیشند صنعت 
آفتابگردان به سمت 

نابودی خواهد رفت و امید 
کشت این محصول در 

شهرهای مورد نظر از بین 
خواهد رفت. 
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دامن می زنند و واردات قانونی ولی بی رویه آفتابگردان یکی از این 
تصمیمات است.

کشور  وارد  بی رویه  صورت  به   آفتابگردان  که  است  سال   5
خوی  شهرستان  که  می دهد  رخ  حالی  در  اتفاقات  این  می شود. 
ساالنه 330 هزار تن آفتابگردان تولید می کند و به همین دلیل به 
شهر آفتاب معروف است و در تاکستان، خراسان رضوی و جنوبی، 
استان فارس و چند شهر دیگر نیز آفتابگردان کشت می شود اما 
نکته مهم این است که واردات این محصول در اشتغالی که کشت 
آفتابگردان در شهرها ایجاد کرده اثر داشته و در حال حاضر 14 
کاشت،  با  مستقیمی  اشتغال  خوی  شهرستان  مردم  از  نفر  هزار 

داشت و برداشت آفتابگردان دارند. 
خارجی  تجار  اختیار  در  داخلی  بازار  شده  باعث  شرایط  این 
داخل  تولید  از  حمایت  شعار  همیشه  که  حالی  در  گیرد  قرار 
تولید  برای  داخل  در  که  توانمندی  به  توجه  با  می دهیم.  سر  را 
برخی  شده  باعث  غلط  سیاست های  این  دارد  وجود  آفتابگردان 
تجار سوءاستفاده کرده و در نتیجه صدمات زیادی به کشت این 
محصول وارد شود. این اتفاق در چند سال گذشته در مورد کشت 
بادام زمینی نیز رخ داد و کشت این محصول به شدت کاهش و 

حتی در شمال کشور از بین رفت. 
به  متعلق  آسیا  قاره  در  آفتابگردان  کشت  مرکز  بزرگ ترین 
شهرستان خوی است. با وجود چنین پتانسیلی، واردات آفتابگردان 
از کشورهای کانادا، چین و آرژانتین انجام می شود و اگر مسئوالن 
تدبیری نیاندیشند صنعت آفتابگردان به سمت نابودی خواهد رفت 
از بین خواهد  و امید کشت این محصول در شهرهای مورد نظر 
رفت. میزان واردات آفتابگردان به حدی است که کل نیاز داخل را 
پوشش می دهد و این امر باعث شده هر ساله حدود 30 درصد از 

کشت آفتابگردان در ایران کاهش پیدا کند

عرضه  در  ما  ناتوانی  حکایت   / توانمندی ها  در  ناتوان 
خشکبار باب دل دنیا

ایران بیشترین آجیل و خشکبار جهان را به خود اختصاص داده 
و اکثر کشورها درختچه های این محصوالت را از ایران به کشورهای 
خود برده اند. نداشتن یک برند جهانی، نبود بسته بندی های مناسب 
برای صادرات و بی توجهی به مسائل وابسته به آجیل و خشکبار 
سبب شده بسیار کمتر از آنچه که می شود در واقعیت به آن دست 
یافت را در این صنعت به دست آوریم. آجیل و خشکبار، صادرات 

پویایی را در کشور دارند و اگر در بحث بسته بندی و برندسازی به 
آنها توجه ویژه شود جایگاه بسیار متفاوتی پیدا می کنیم.

و  عربی  کشورهای  هستند.  ایران  خشکبار  مشتری  دنیا  تمام 
حوزه خلیج فارس، مشتری اکثر محصوالت و کشورهای اروپایی 
اقالم خاص و پسته را بیشتر خریداری می کنند. اما عمده صادرات 
آنجا  و  ترکیه صادر  و  به چین  است. خشکبار کشور  به چین  ما 
بسته بندی و فرآوری شده و به کشورهای دیگر با قیمتی مضاعف 
و  بسته بندی  و  تولیدی  واحدهای  ایجاد  با  می رسد.  فروش  به 
فرآوری و نیز اعمال سیاست های صحیح برای فروش به کشورهای 

دیگر شاهد اشتغال زایی و ارزآوری مناسبی خواهیم بود.  
ایران سومین تولیدکننده فندق در جهان است اما متأسفانه به 
این  که این محصول  دلیل بی توجهی به فرآوری درست فندق و 
دچار کپک می شود، صادرات فندق ندارد. تولید فندق ایران برای 
مصرف داخلی نیز نزدیک به 15 درصد کپک دارد. ترکیه رقیب 
فندق  قاچاق  واردات  و  می شود  محسوب  فندق  تولید  در  ایران 
نیز به کشور از طریق کشورهای ترکیه و گرجستان با فرآوری و 
بسته بندی مطلوب صورت می پذیرد. کشور ترکیه با خرید آجیل 
و خشکبار از ایران سود سه برابری از این محصوالت را به لحاظ 

بسته بندی و فرآوری صحیح در صادرات از آن خود می کند.
انگور است  تولیدکننده  ایران در بین کشورهای دنیا ششمین 
اما رتبه سوم تولید کشمش دنیا را در اختیار دارد. صنعت تولید 
کشمش در کشور از وضعیت خوبی برخوردار بوده و ایران یکی از 
تولیدکنندگان بزرگ کشمش در دنیاست. بازار کشمش پتانسیل 
باالیی برای صادرات کشور دارد و جایگاه کشمش ایران می تواند 
بسیار بهتر از وضعیت کنونی باشد اما عدم حمایت و توجه به این 
قیمت  است.  داده  قرار  تاثیر  تحت  را  محصول، صادرات کشمش 
کشمش صادراتی ایران نسبت به سایر کشورها پائین تر است و این 

به ضرر کشور تمام می شود.
در بسته بندی محصول بسیار ضعیف عمل شده است تا جایی که 
حتی در برخی کشورها ملزم به فروش محصول بدون بسته بندی 
باید  هستیم. جهت اخذ مجوز صدور محصوالت بسته بندی شده 
از طریق سیاست های خارجی وارد عمل شد. رقابت معکوسی که 
بین تاجران ایرانی وجود دارد به صادرات کشور آسیب زده است. 
توجه به خشکبار در کشور بسیار کم است و به این موضوع اهمیت 
از صنایع بزرگ است  داده نمی شود زیرا دولت به دنبال حمایت 
انگور  انگور و سایر محصوالت  آبغوره و شیره  تولید  در حالی که 

ایران سومین تولیدکننده 
فندق در جهان است 
اما متأسفانه به دلیل 

بی توجهی به فرآوری 
درست فندق و این  که 

این محصول دچار کپک 
می شود، صادرات فندق 
ندارد. تولید فندق ایران 
برای مصرف داخلی نیز 

نزدیک به 15 درصد کپک 
دارد. ترکیه رقیب ایران 
در تولید فندق محسوب 
می شود و واردات قاچاق 

فندق نیز به کشور از 
طریق کشورهای ترکیه 

و گرجستان با فرآوری و 
بسته بندی مطلوب صورت 

می پذیرد. 

در دنیا چیزی به نام 
سرمازدگی معنا ندارد 

زیرا با استفاده از نهال 
دیر گل از سرمازدگی 
محصوالت جلوگیری 

شده است. به طور مثال 
بعد از عید درختان بادام 
شکوفه می کنند و اولین 
سرمایی که می وزد این 

شکوفه ها را از بین می برد 
و موجب کاهش محصول 

می شود در حالی که در 
کشورهای دیگر این 

موضوع را با نهال های دیر 
گل حل کردند. یعنی این 

درختان اول برگ و بعد 
گل می دهند
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پتانسیل باالیی در سودآوری و اشتغال زایی دارد.
با توجه به پتانسیل قوی در صنعت خشکبار و بسته بندی اما 
به ناچار در برخی موارد محصوالت خود را به صورت غیر مستقیم 
صادر می کنیم زیرا بسیاری از کشورها محصوالت خشکبار ما را در 
کارتن های 50 کیلویی می پذیرند. االن بحث اعتمادسازي یا همان 
اقتصادي ماست. بسته بندي اصولي و  برند، حلقه گم شده  ایجاد 
دنبال  به  را  خارجي  و  داخلي  مشتریان  اعتماد  زیبا،  و  بهداشتي 
از  مي خورد  آجیل  صنعت  که  ضربه هایي  همه  حقیقت  در  دارد. 

همین عدم بسته بندي و فرآوري استاندارد و برندسازی است. 

و  سرما  و  باران  و  باد  حکایت   / زمین گیر  کشاورزی 
خشکبار ما 

ما  ... فقط در کشور  و  مشکالتی چون آفت زدگی، سرمازدگی 
وجود دارد و در تمام دنیا تکنولوژی به کمک کشاورزی آمده به 
طور مثال با توجه به این  که سطح زیر کشت پسته در آمریکا یک 
بیشتری  اما محصول  ایران است  زیر کشت پسته در  سوم سطح 
از تکنولوژی در برطرف  به دلیل استفاده  این  برداشت می کند و 

کردن مشکالت کشاورزی است. 
هستیم  گریبان گیر  کم آبی  مشکل  با  که  است  سال  چندین 
در  مخصوصا  نکرده،  مالحظه ای  قابل  توجه  کسی  متأسفانه  اما 
مناطق کرمان و رفسنجان حجم آب سفره های زیرزمینی به دلیل 

شدت  به  غیرمجاز  و  مجاز  چاه های  حفر  و  بی رویه  برداشت های 
کاهش پیدا کرده و باعث به وجود آمدن مشکل کمبود آب شده 
آبی  کم  ایجاد  از  می توانیم  کردن  مصرف  بهینه  با  که  حالی  در 
این  برای  برنامه دقیق و منسجمی  تا االن هیچ  جلوگیری کنیم. 

موضوع انجام نشده است.
زیاد  بسیار  راهکار  که  می شویم  متوجه  کنیم  دقت  خوب  اگر 
است. در دنیا چیزی به نام سرمازدگی معنا ندارد زیرا با استفاده 
است.  شده  جلوگیری  محصوالت  سرمازدگی  از  گل  دیر  نهال  از 
اولین  و  بادام شکوفه می کنند  از عید درختان  بعد  مثال  به طور 
سرمایی که می وزد این شکوفه ها را از بین می برد و موجب کاهش 
محصول می شود در حالی که در کشورهای دیگر این موضوع را با 
نهال های دیر گل حل کردند. یعنی این درختان اول برگ و بعد گل 
می دهند. متأسفانه در کشور ما مسئولین جهاد کشاورزی فعالیتی 
به  این خود خسارات جبران ناپذیری  و  نداشتند  این خصوص  در 

این محصوالت با ارزش وارد می کند. 

نهال، سم و کود،  پایین  بازدهی  بطور مثال در مورد کشمش 
از  استفاده  زمین،  قیمت  افزایش  آبیاری،  ناصحیح  روش های 
روش های سنتی و کم   آ بی موجب شده تا قیمت تمام شده کشمش 
افزایش یابد. سیستم کشاورزی ایران، خرده مالکی است و کشاورز 
قدرت رقابت و صنعتی شدن ندارد به همین جهت نیازمند ورود 

و حمایت دولت است.
واردات  دلیل  کشاورزی  محصوالت  باالی  شده  تمام  قیمت 
این اقالم است و همه این عوامل دست به دست هم می دهند که 
با کیفیت  تولید محصوالت  برای کار و  را  انگیزه خود  کشاورز ما 
کشاورزی از دست بدهد. نباید جزیره ای کار کنیم. اتحادیه،  جهاد 
هم  به  زنجیره  مثل  باید  همگی  نظر  مورد  ارگان های  کشاورزی، 
متصل باشند و در راستای هدف مشترک گام بردارند و مستقل 
و جدا از هم عمل نکنند. این گونه درمان مشکالت کشاورزی را 

بدست می آورند. 

گمشده  ارزش های  حکایت   / رمق  بی  نفت  و  خودرو 
خشکبار در پستوی اقتصاد 

بیش از 180 نوع آجیل و خشکبار در کشور تولید می شود و 
در  دارد.  اشتغال زایی  برای  باالیی  ظرفیت  ایران  صنعت خشکبار 
و  اقتصادی  بخش  رونق  این صنعت شاهد  به  توجه  با  عین حال 

افزایش امنیت غذایی در کشور خواهیم بود.  
می زند.  فرش  و  ایران خودرو  تنه  به  تنه  خشکبار  اشتغال زایي 
تولیدکنندگان  کافیست.  اشتغال زایي خشکبار  از  نمونه  فقط یک 
نخودچي در شهرستان ممقان ساالنه بیش از 300 میلیون دالر ارز 
وارد مملکت مي کنند. 1300 کارگاه تولید نخودچي در این شهر 
قرار دارد که در هر کدام حداقل 5 نفر کار مي کنند. 40 درصد 
نخودچي مصرف داخلي و 60 درصد صادر مي شود. نخودچي جیره 
خشک محسوب مي شود که در مواقع بحراني چون جنگ، سیل 
و زلزله استفاده باالیي دارد، چون فاسد نمي شود. این شهرستان 
است  ارزآوري  و  درآمدزایي  و  اشتغال زایي  توان  این  با  کوچک 
از طرفي  بزرگ تر.  مزارع  و  بزرگ  به دیگر شهرهاي  برسد  تا چه 
اگر صنایع تکمیلي روي کار بیاید، براي نیروي کار زیادي ایجاد 

اشتغال مي شود چه متخصص و چه کارگر ساده.
خشکبار  و  آجیل  را  کشور  نفتی  غیر  صادرات  جدول  صدر 
تأکید  و  بیکاری  به ضرورت حل معضل  توجه  با  تشکیل می دهد. 
مقام معظم رهبری و دولت بر اشتغال زایی و کارآفرینی می توانیم 
بسوزانیم  کشور  در  را  بیکاری  ریشه  خشکبار  و  آجیل  حوزه  در 
و  را شکوفا  روستایی  اقتصاد  می توانیم  طریق  این  از  همچنین  و 
مانع از مهاجرت آنها به شهرها شویم. با استفاده از صنعت آجیل 
را  کشور  در  اقتصادی  مشکالت  از  بسیاری  می توانیم  خشکبار  و 

برطرف و تحریم ها را دور بزنیم. 
امسال صدمات  ماهه نخست  کاهش صادرات خشکبار در سه 
کاهش  کرد.  وارد  ایران  خشکبار  صنعت  به  را  جبران ناپذیری 
داد.  از دست خواهد  به  مرور  را  صادرات خشکبار مشتریان خود 
اگر بحث خشکبار و ارزآوری آن را جدی می گرفتیم دیگر نیاز به 
اعمال  با  نمی توانست  هم  قدرتی  هیچ  و  نداشتیم  نفت  صادرات 

تحریم ها ما را در تنگنا بگذارد. 
در بسیاری از اقالم مصرف داخل کشور نسبت به میزان تولید 
و صادرات بسیار کم است بطور مثال در 380 هزار هکتار مساحت 
زیر کشت پسته حدود 200 هزار تن برداشت داریم که البته این 
سطح کشت بسیار افزایش یافته به نحوی که در 18 – 19 استان 
کشور پسته می کاریم و مانند قدیم فقط در کرمان تولید پسته 
تولید  قطب  به  )که  رضوی  خراسان  نظیر  هایی  استان  و  نداریم 
پسته تبدیل شده( خراسان جنوبی، یزد، فارس، لرستان، سمنان، 
سیستان و بلوچستان، ورامین در استان تهران و حتی آذربایجان 
شرقی سطوح زیر کشت پسته داریم. از این 200 هزار تن محصول 

با همه احترامی که برای 
صنعت خودرو قائل 

هستیم اما کدام یک از 
این محصوالت توانسته 

مانند تک تک محصوالت 
خشکبار ما اشتغال زایی 
و ارزآوری داشته باشد؟ 

اما حمایت هایی که در 
خودرو هست، هیچ کدام 

در محصوالت خشکبار 
نیست با این همه شاهد 

کسب جایگاه برتر در 
دنیا هستیم و این صنعت 
با اشتغال زایی، ارزآوری، 
امنیت غذایی و صادرات، 
باعث سربلندی ایران در 

جهان شده است.

تولیدکنندگان نخودچي 
در شهرستان ممقان 
ساالنه بیش از 300 
میلیون دالر ارز وارد 

مملکت مي کنند. 1300 
کارگاه تولید نخودچي در 

این شهر قرار دارد که 
در هر کدام حداقل 5 نفر 

کار مي کنند. 40 درصد 
نخودچي مصرف داخلي و 
60 درصد صادر مي شود. 

نخودچي جیره خشک 
محسوب مي شود که در 

مواقع بحراني چون جنگ، 
سیل و زلزله استفاده 

باالیي دارد، چون فاسد 
نمي شود. این شهرستان 

کوچک با این توان 
اشتغال زایي و درآمدزایي 

و ارزآوري است تا چه 
برسد به دیگر شهرهاي 

بزرگ و مزارع بزرگ تر.
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بدست آمده 160 هزار تن صادر و 40 هزار تن به مصرف داخل 
دالر  میلیون  ششصد  و  میلیارد  یک  حدود  چیزی  و  می رسد 

صادرات پسته داریم.
هستند  زدایی  بیابان  دنبال  به  مسئوالن  کشورها  تمام  در 
بسیاری  خشکبار  و  آجیل  محصوالت  ایران  در  که  صورتی  در 
سبب  تنهایی  به  خود  که  می کند  رشد  کویرها  و  بیابان ها  در 

بیابان زدایی می شود.
اما  هستیم  قائل  خودرو  صنعت  برای  که  احترامی  همه  با 
محصوالت  تک  تک  مانند  توانسته  محصوالت  این  از  یک  کدام 
خشکبار ما اشتغال زایی و ارزآوری داشته باشد؟ اما حمایت هایی 
که در خودرو هست، هیچ کدام در محصوالت خشکبار نیست با 
این همه شاهد کسب جایگاه برتر در دنیا هستیم و این صنعت با 
سربلندی  باعث  صادرات،  و  غذایی  امنیت  ارزآوری،  اشتغال زایی، 

ایران در جهان شده است.

تخصصی  شهرک های  حکایت   / آجیل  برای  هم  با  همه 
برای خشکبار صنعتی 

ما پیشنهاد ایجاد شهرک آجیل و خشکبار را داده ایم و حتي 
علم  بانک  با  راستا  این  در  است.  شده  هم  رونمایي  طرح  این  از 
طرح  آنها  و  کرده ایم  امضا  تفاهم نامه  رضوي  خراسان  فن آوري  و 
از مشهد شروع می کنیم، بعد تهران،  توجیهي براي ما نوشته اند. 
تبریز، کرمان و دیگر شهرهاي تولیدکننده خشکبار. یکي از عوامل 
اصلي گراني، تلف شدن محصول وعدم ارائه محصوالت استاندارد، 
نبود این گونه شهرک هاست. االن ترکیه کشوری است که اصوال 
توان تولید خشکبار ندارد، اما شهرک تخصصي آجیل دارد! از ما 
می خرند، خودشان فرآوري و بسته بندي مي کنند و به چندین برابر 
قیمت می فروشند. در حقیقت مي توان گفت صنعت خشکبار در 
ایران از جمله تجارت هایي است که همه دنیا به آن محتاج است. 
با رشد صنعت خشکبار می توانیم در چاه هاي نفت را ببندیم و آن 

وقت است که تحریم ها علیه ما کارساز نخواهد بود. 
و  تولیدکننده ها  فرآوري کننده ها،  تمام  شهرک ها،  این  در 
نظارت  آنها،  تمرکز  با  مي شوند.  متمرکز  بسته بندي  واحدهاي 
و  صنعتي  به صورت  محصوالت  استانداردسازی  و  بهداشتي 
بازارپسند مي شوند. ما مي خواهیم  تولیدات  انجام مي شود.  مدرن 
را بدهیم و  بازار داخلي  تولید کنیم که هم جواب  را  محصوالتي 
هم بازار جهاني. اصطالحي در صنعت وجود دارد تحت عنوان خام 
بسته هاي  در  را  پسته  هنوز  ما  وقتي  یعني خون فروشي.  فروشی 
50 کیلویي صادر می کنیم یعني داریم خون فروشي می کنیم. اگر 
بتوانیم همین پسته را در بسته هاي 300 گرمي وبا استانداردهاي 
جهاني بسته بندي کنیم، هر 300 گرم به ارزش یک کیلو پسته 
ضایعات  کاهش  یعني  مرحله  این  به  رسیدن  مي رسد.  فروش  به 
محصول، افزایش تولید و در نتیجه ایجاد ارزش افزوده و این یعني 

یک انقالب که تنها با ایجاد این شهرک ها امکان وقوع مي یابد. 
بروکراسي اداري جلوی کار ما را گرفته است. ما از دولت پول 
حاضرند  اتحادیه  اعضاي  مي خواهیم.  همکاري  تنها  نمي خواهیم 
را خریداري  نیاز  مورد  زمین  هکتار   60 تا   50 هزینه شخصي  با 
کنند. اما زمین هاي مورد نظر ما براي ایجاد این شهرک ها در زمره 
زمین هاي کشاورزي قرار دارد و مطابق قوانین ما، زمین کشاورزي 

قابل انتقال به کاربري صنعتي نیست. 
ایجاد شهرک های تخصصی خشکبار نقطه عطفی برای صنعت 
شهرک های  ایجاد  و  مسئولین  حمایت  با  و  است  ایران  خشکبار 
تخصصی خشکبار شاهد رونق بسیار خوبی در این بخش خواهیم 
بود. با ایجاد واحدهای تولید و بسته بندی و ... و با اعمال سیاست 
صحیح برای فروش به کشورهای مشتری شاهد اشتغال و ارزآوری 

خوبی برای کشور خواهیم بود.  
 

تدبیر در آینده / حکایت آنچه خشکبار می خواهد تا تاج 
سر صادرات شود

در  مثال  بطور  است.  گرفته  جدیدی  تصمیمات  دولت  اخیرا 
جهت معافیت مالیاتی صادرکنندگان و یا در بحث تعهد و ارزهای 
پرداختی تصمیم به برداشتن تعهدات گرفتند. همچنین اقدامات 
جایزه  پرداخت  و  دادند  انجام  صادرات  تسهیل  جهت  در  خوبی 
صادراتی را مجددا آغاز کردند. در کشورهای شمالی 30 درصد از 
بهای حمل ونقل را به صادرکنندگان تخفیف می دهند و ما هم با 

حمایت های دولت به این سمت پیش می رویم.
باید همایش ملي خشکبار حداقل یک بار در سال برگزار شود. 
ما  آماري  بحث هاي  کنیم.  ایجاد  ایراني  انحصاري  برندهاي  باید 
به هیچ عنوان دقیق نیست. آمار مصرف ساالنه داخلي، صادرات، 
واردات و گردش مالي مستند نیستند. براي گرفتن آمارهاي دقیق 
هم باید تیم داشته باشیم. آمار یک کار علمي و دقیق است. در 
سایت ها مي توانید آمار تولید پسته آمریکا را ببینید. مسئوالنشان 
تنها  به جا نمي گویند. من سالي 700 تن نخودچي  یک کیلو جا 
به افغانستان صادر می کنم ولي چون تحریم هستیم نمی توانیم به 

طور رسمي اعالم کنیم. 
االن وقت این است که دولت به ما کمک کند. باید شروع کنیم 

و  ملي  تولید  از  حمایت  سال  در  دولت  حمایت گر  دست  تنها  و 
حرکت در راستاي جهاد اقتصادي است که مي تواند مشکالت ما را 
حل کند. واژه جهاد به لحاظ شرعي ایجاد تکلیف می کند و عمل به 
آن واجب است. باید خشکبار خود را به مردم جهان بیش از پیش 
معرفي کنیم. باید خواص خشکبار و نقش آنها در سالمتي را به 
مردم خودمان آموزش بدهیم. سرطان در ایران به سرعت در حال 
رشد است؛ دلیل این امر آیا این است که ژن ایراني سرطان زاست؟ 
در  هم  آن  برمي گردد  ناسالم  تغذیه  به  بیماري ها  این  ریشه  نه؛ 
کشوري که مهد مواد غذایي سالم و ارگانیک مانند آجیل است. ما 
پیشنهاد داده ایم که در بوفه مدارس، به جای فست فود و چیپس و 

پفک، خشکبار ایراني توزیع شود.
سیاستمداران در بحث های کالن بین کشورهای مورد معامله 
بندی  بسته  به صورت  ایران  خشکبار  محصوالت  ورود  بحث  در 
باالیی  بسیار  عوارض  این کشورها  از  بسیاری  زیرا  مذاکره کن اند 
مثال  طور  به  کردند  وضع  شده  بندی  بسته  محصوالت  برای  را 
وبا کیفیت  بی کیفیت  اقالم  انواع  وارد کننده  ما  کشور چین که 
آن هستیم جل وی صادرات انجیر ایران را گرفته و این محصول 
چین  وارد  قاچاق  به صورت  بعد  و  می رود  هنگ کنگ  به  ابتدا  ما 
می شود و این موضوع باید توسط سیاستمداران ما پیگیری و حل 

شود. 

باید خواص خشکبار و 
نقش آنها در سالمتي را 

به مردم خودمان آموزش 
بدهیم. سرطان در ایران 

به سرعت در حال رشد 
است؛ دلیل این امر آیا 

این است که ژن ایراني 
سرطان زاست؟ نه؛ ریشه 

این بیماري ها به تغذیه 
ناسالم برمي گردد آن هم 
در کشوري که مهد مواد 
غذایي سالم و ارگانیک 

مانند آجیل است. ما 
پیشنهاد داده ایم که در 

بوفه مدارس، به جای 
فست فود و چیپس و 
پفک، خشکبار ایراني 

توزیع شود.

خام فروشی یعني 
خون فروشي. وقتي 
ما هنوز پسته را در 

بسته هاي 50 کیلویي 
صادر می کنیم یعني داریم 

خون فروشي می کنیم. 
اگر بتوانیم همین پسته را 
در بسته هاي 300 گرمي 
وبا استانداردهاي جهاني 

بسته بندي کنیم، هر 300 
گرم به ارزش یک کیلو 

پسته به فروش مي رسد. 
رسیدن به این مرحله 
یعني کاهش ضایعات 

محصول، افزایش 
تولید و در نتیجه ایجاد 

ارزش افزوده و این یعني 
یک انقالب 
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آجیل های معجزه گر
نگاهی به خواص برخی از مهم ترین اقالم آجیل و خشکبار

از کودکی با آجیل ها همراه بوده ایم؛ از نخودچی و کشمش که جایزه پدربزرگ 
و مادر بزرگ بود تا آجیل مشکل گشا و آجیل عید نوروز که هنوز هم بدون این 

آجیل عید، عید نمی شود.
آجیل می تواند ترکیبات مختلفی داشته باشد. مثال آجیل شور که از پسته، 
تخمه کدو، تخمه ژاپنی، مغز بادام، مغز فندق و بادام هندی تشکیل شده است. 
البته بعضی ها بادام منقا را هم به این ترکیب اضافه می کنند. آجیل شیرین 

که مغز گردو، کشمش، توت خشک، مغز فندق، مغز پسته، مغز بادام و بادام 
هندی را شامل می شود، نوع دیگری از آجیل است. سومین نوع آجیل، آجیل 
چهار مغز است که از مغز بادام، مغز پسته، مغز فندق و بادام هندی تشکیل 
می شود. چهارمین نوع آجیل هم آجیلی است که امیدواریم برای ما خوش 
شانسی بیاورد؛ یعنی آجیل مشکل گشا که ترکیبی از مغز فندق، مغز پسته، 

مغز بادام، توت خشک، کشمش، نخودچی و نقل است.

فواید مغزها
ترکیب آجیل هرچه باشد، مجموعه از مغزها است که همگی فواید تغذیه بسیار 
از نوع  انواع آجیل  از مواد مغذی هستند. چربی موجود در  زیادی داشته و سرشار 
اشباع نشده است که کلسترول خون را پایین آورده و خطر ابتال به بیماری های قلبی 
و عروقی را کاهش می دهد. چربی اغلب مغزها تا 90 درصد از اسیدهای چرب اشباع 

تشکیل شده است.
آجیل سرشار از پروتئین، انواع ویتامین ها و مواد معدنی مختلف هستند. ویتامین ای 
و اسید آمینه آرژنین موجود در آجیل به حفظ سالمت رگ های خونی، کاهش فشار 
خون و پیشگیری از حمالت قلبی کمک می کند. خوردن غذاهای حاوی ویتامین ای، از 

جمله آجیل، باعث کم شدن خطر ابتال به سرطان می شود.
بروز  و  سلول ها  تخریب  و  شدن  اکسید   از  آجیل  در  موجود  آنتی اکسیدان های 
بیماری هایی مانند دیابت هم جلوگیری می کنند. آجیل سرشار از فیبر هستند که این 
فیبرهای غذایی، هم به رفع یبوست کمک می کنند و هم با ایجاد احساس سیری، مانع 
از پرخوری می شوند. این فیبرهای غذایی در پیشگیری از سرطان روده بزرگ هم بسیار 
مفیدند. مطالعات نشان می دهند که مغزهای گردو، فندق، بادام، پسته، بادام زمینی و 
انواع تخمه، دستگاه دفاعی بدن را در مقابله با عوامل خارجی تقویت می کنند. پیشگیری 

از پوکی استخوان و بیماری های دوران پیری نیز از دیگر خواص آجیل ها است.

بودادن مغزها
آجیل هر ترکیبی داشته باشد همه ما انواع  بو داده و طعم دار آن را به علت خوشمزه 
بودن ترجیح می دهیم. اما بو دادن در حقیقت چیست و چطور انجام می گیرد؟ بو دادن 
فرآیندی است که طی آن با استفاده از حرارت مستقیم و بدون استفاده از روغن و آب 

به عنوان انتقال دهندگان حرارت، مواد غذایی خشک و پخته می شوند.
بر خالف دیگر روش های حرارت دهی و پختن خشک، بو دادن به منظور خشکاندن 
و پختن دانه ها )مثل گندم، ذرت و شاهدانه( و مغز دانه ها )مثل پسته و تخمه( استفاده 
می شود. این عمل باعث تغییر طعم و مزه دانه ها و مغز دانه ها می شود. همچنین برای 
خوشمزه تر شدن و طعم دادن به مغزها در حین بو دادن از آبلیمو، سرکه، نمک، شکر و 
زعفران استفاده می شود. اما حرارت و اضافه کردن مواد طعم دار مختلف بر خواص مواد 

مغذی آجیل ها و قابلیت جذب این مواد مغذی تاثیر می گذارند.
همچنین اگر به پرفشاری خون مبتال هستید به محتوای نمک آجیل های بو داده 
توجه داشته باشید چون به راحتی می توانند  فشار خون شما را باال ببرند. صرف نظر 
از افراد دیابتی یا دچار پرفشاری خون، با توجه به توضیحات باال و اثر منفی بودادن بر 
خواص مغزها و کاهش ارزش غذایی این مواد غذایی مفید، برای همه افراد بهتر است 
که آجیل خام را جایگزین آجیل بو داده کنند؛ همچنین به علت محتوای باالی انرژی 

مغزها، برای پیشگیری از اضافه وزن و چاقی در مصرف مغزها میانه روی پیشه کنید.

درمانگری مغزها
به  دارند، کمتر  به مصرف مغز خشکبار عادت  افرادی که  متخصصان می گویند 
بیماری های قلبی و سرطان مبتال می شوند، الغرتر و سالم تر هستند، کمتر به فشارخون 
یا چربی خون مبتال می شوند، بیشتر ورزش می کنند و کمتر نیز ممکن است سیگار 

بکشند.
این که تحقیقات قبلی نشان داده اند مغزها در پیشگیری از بیماری های کرونری قلب 
و افزایش چربی خون سودمند هستند اما پیش از این تحقیقی درباره رابطه آجیل با 

مرگ انجام نگرفته بود.
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 بادام 
بادام سرشار از پروتئین و فیبر است برای همین هم احساس سیری زود هنگام 
و طوالنی مدتی ایجاد می کند. بادام کم کالری است و چربی های خوب بادام آن 
طور که تصور می شود پرکالری نیست. اگر دنبال جذب بیشتر ویتامین ای و منیزیم 
هستید به سراغ بادام بروید. افرادی که هر هفته بیش از سه بار بادام میل می کنند 
به میزان 55 درصد کمتر در معرض مرگ ومیر ناشی از بیماری های قلبی عروقی 
قرار می گیرند. بادام خورها به میزان 40 درصد کمتر دچار سرطان می شوند. بادام 
به دلیل سرشار بودن از ویتامین ای، خاصیت ضد پیری داشته و از ایجاد چین  و 
چروک پوست جلوگیری می کند. بر این اساس توصیه می شود مصرف روزانه بادام 

را در رژیم غذایی خود بگنجانید.
این مغز در مقایسه با بقیه مغزهای آجیل کلسیم و ویتامین ای بیشتری دارد و 
با خوردن 100 گرم از آن، بدن 240 میلی گرم کلسیم و 24 میلی گرم ویتامین ای 
دریافت می کند بنابراین اگر لبنیات کمتر می خورید و به  سالمت پوست و مویتان 

اهمیت می دهید، بهتر است بادام را در رژیم غذایی تان بگنجانید. 
تامین آنتی اکسیدان »سلنیوم« است. سلنیوم مانند  از منابع مهم  بادام یکی 
ویتامین ای، ویتامین ث و بتاکاروتن جزء مواد آنتی اکسیدانی است که همه آن ها 
از  بادام  دارند.  آزاد  رادیکال های  سوی  از  وارده  صدمه  کنترل  در  بسزایی  نقش 
بهترین منابع تامین کننده سلنیوم بوده که یکی از امالح معدنی کمیاب و ضروری 
برای بدن محسوب می شود. سلنیوم بعنوان یک آنتی اکسیدان روند پیری را کند 
می کند، زیرا پیری از بین رفتن سلول های سالم توسط رادیکال های آزاد است و 
اگر بدن به اندازه کافی آنتی اکسیدان تولید نکند، آسیب ها روی هم انباشته شده 

و روند پیری سرعت می گیرد. 
قابل  مقادیر  بادام ها حاوی  کنید.  بادام مصرف  قلبی خود  برای حفظ سالمت 
توجهی از نوعی اسید آمینه موسوم به آرجینین هستند که این اسید آمینه در آرام 
کردن عروق خونی و تقویت جریان خون موثر است. چربی موجود در بادام از جنس 
همان چربی است که در روغن زیتون یافت می شود و به همین خاطر برای سالمت 
قلب مفید است. بادام می تواند میزان کلسترول بد خون را پایین آورده و خطر بروز 
امراض قلبی را کاهش دهد. بادام همچنین برای درمان زخم روده، مثانه و اسهال 
مفید بوده و بادام بو داده برای تقویت معده موثر است. بادام در واقع یک منبع 
غذایی پرچرب است که برخالف دیگر غذاهای چرب نه  تنها برای سالمتی خطری 
ندارد، بلکه آن را تضمین می کند. بادام دارای منیزیم و پتاسیم است. هنگامی که 
به مقدار کافی منیزیم در بدن باشد در خون جریان می یابد و اکسیژن و مواد مغذی 
را سریع تر حمل می کند و از افزایش ضربان قلب پیشگیری می کند. بادام بسیار 

بیشتر از جو یا حتی اسفناج، ذخیره منیزیم دارد. 

پسته 
مغز پسته از نظر طب قدیم ایران گرم  و خشک است و برای افراد گرم مزاج 
مناسب نیست. حاوی مقدار زیادی پروتئین گیاهی، مواد نشاسته ای غنی و مواد 
معدنی ای نظیر پتاسیم و منیزیم است که بسیاری از نیازهای بدن را تأمین می کند.

بعضی محققان عقیده دارند که پروتئین پسته به  اندازه ای است که می توان آن 
را به  عنوان جایگزینی برای گوشت و حبوبات دانست. در ضمن روی موجود در آن 

اما نگاه دقیق تر به دنیای این ریز نقش های ارزشمند،
 چهره پنهان مانده آنها را برای ما روشن تر می کند.

مصرف مغزها خطر مرگ ناشی از بیماری های مهم و جدی را هم در مردان و هم 
در زنان تا یک پنجم کاهش می دهد، احتمال ابتال به بیماری های قلبی را نزدیک به 30 

درصد و سرطان را 11 درصد کمتر می کند.
واضح ترین فایده آجیل کاهش 29 درصدی خطر ابتال به بیماری قلبی است که از 

عوامل اصلی مرگ ومیر در جهان امروز محسوب می شود.
عالوه بر این یافته های اخیر تایید می کند افرادی که مرتب از مغز استفاده می کنند 
کمتر به کشیدن سیگار روی می آورند، بیشتر ورزش می کنند، بیشتر مولتی ویتامین 

می خورند، الغرتر هستند و میوه و سبزی نیز بیشتر می خورند.
برای برخی محققان این نگرانی وجود دارد که مصرف آجیل ممکن است باعث 
افزایش وزن شود اما بررسی ها نشان داده که این خوردنی احتمال افزایش وزن، افزایش 
اندازه دور کمر ونیز احتمال چاقی را نیز کاهش می دهد و البته توصیه کارشناسان 

مصرف آجیل خام است. 
مصرف آجیل عالوه بر کاهش عوارض »مشکالت قلبی« و حفظ زیبایی پوست و مو 
می تواند در جلوگیری از به وجود آمدن یکی از خطرناک ترین سرطان های دنیا معجزه 
بخش باشد. دانشمندان برای حفظ سالمت بدن توصیه می کنند افراد در طول هفته 

حداقل به میزان 2 بار آجیل را در رژیم غذایی خود داشته باشند.
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نیز در رشد سلول ها و بافت های بدن بسیار مؤثر است.
پسته بسیار مقوی است و حاوی ویتامین های ب1، ب 3، ویتامین E بوده و 
امالح مغذی شامل آهن، پتاسیم، فسفر و کلسیم را داراست. مغز پسته به دلیل 
دارا بودن آهن، خون ساز است و معموالً به افرادی که از کم خونی فقر آهن رنج 

می برند، مصرف آن توصیه می شود.
حبوبات،  آجیل ها،  )انواع  خوراکی  ماده   200 از  بیش  با  مقایسه  در  پسته 
دیگر(  خوراکی  نوع  دهها  و  گوشت  لبنیات،  تر،  و  خشک  میوه های  سبزیجات، 
بیشترین آهن را داراست. از پسته به  عنوان یک خوراکی خون سازو مقوی بدن نام 
برده می شود. مغز پسته میزان حافظه را باال می برد، نیرو و نشاط کودکان را افزایش 
می دهد و عارضه ای در کودکان و نوجوانان به وجود نمی آورد. البته در خوردن آن 

نباید زیاده روی کرد.
بعد از بادام، پسته بیشترین مقدار کلسیم را دارد و برای تامین این ماده معدنی 
به شما توصیه می کنیم مقدار مشخصی از این مغز را نیز میل کنید. همچنین آن 
به وجود  از دیگر خواص پسته می توان  نیروی جسمی می دانند.  تقویت کننده  را 
از  پیشگیری  در  و  است  اکسیدان  آنتی  از  انواعی  که  کرد  اشاره  کیو10  کوآنزیم 

بیماری های قلبی، نافع است.
پسته قادر به برطرف کردن اسهال معمولی و اسهال خونی است و چون حاوی 
مواد مغذی مناسب به همراه ویتامین ها بوده و کالری باالیی دارد، مصرف آن به 
و  باردار  زنان  به  و  رشد  سنین  در  بخصوص  نوجوانان  دانش آموزان،  ورزشکاران، 

شیرده توصیه می شود.
خوردن پسته برای افزایش حافظه و تقویت ذهن نیز مفید است ولی با توجه 
آن  مصرف  در  را  اعتدال  دارید،  رژیم  اگر  دارد،  چاق کنندگی  خاصیت  این که  به 

رعایت کنید.
پسته سطح باکتری های مفید موجود در دستگاه گوارش را تغییر داده و از این 
طریق سالمت این سیستم را بهبود می بخشد. پسته ترکیبات ضروری مورد نیاز 
دستگاه گوارش را تامین می کند. پسته دارای خواص پروبیوتیک است. غذاهای با 
خواص پروبیوتیک رشد و یا فعالیت باکتری های سودمند دستگاه گوارش را افزایش 
داده و با بهبود تعادل میکروبی روده بزرگ، تاثیرات مثبتی بر سالمت بدن دارند. 
پسته همچنین حاوی ترکیبات شیمیایی ویژه ای است که تعادل میکروبی روده 

را بهبود می بخشند.
تازه  لثه ها می توانید پوست  تقویت  و  برای خوشبو شدن دهان  اینها  بر  عالوه 

پسته را جویده و برای مدتی در دهان نگهدارید.

گردو 
گردو ارزش تغذیه ای بسیار باالیی دارد و از نظر پزشکی برای بدن بسیار مفید 
است. برای مثال در درمان سردردها، جلوگیری از طاسی و حتی تاثیرگذاری روی 
توان باروری موثر است. از آنجایی که گردو حاوی کلسیم، فسفر و منیزیم است 
مصرف آن به منظور پیشگیری از پوکی استخوان، بسیار توصیه می شود. از مخلوط 
گردو با عسل و شیر، معجونی به دست می آید که برای افرادی که از الغری مفرط 
و ضعف رنج می برند مفید بوده و برای ورزشکاران میان وعده بسیار عالی به شمار 

می آید.
کربوهیدرات موجود در گردو به صورت قند پیچیده است و قند خون را به سرعت 

و  مفید  چرب  اسیدهای  از  گردو  در  موجود  چرب  اسیدهای  نمی دهد.  افزایش 
باشد.  داشته  نقش  تنظیم کلسترول خون  در  تواند  است که می  مناسب گیاهی 
گردو قابلیت پایین آوردن سطح کلسترول خون را دارد. مصرف گردو نه تنها برای 
کاهش سطح کلسترول خون مفید است، بلکه همچنین مصرف گردو باعث کاهش 

خطر بیماری های قلبی و التهاب می شود.
به دلیل اینکه گردو حاوی مقادیر باالی اسیدهای چرب امگا – 3 است، برای 
قلب مفید می باشد.  در حقیقت گردو در مقایسه با سایر مغزها حاوی مقادیر بیشتر 
این که حاوی ترکیباتی است که  بر  3 است. گردو عالوه   – امگا  اسیدهای چرب 
برای قلب مفید هستند، حاوی مقادیر ارزشمند ویتامین ای،  ویتامین ب، فیبر  و 

سایر عناصر معدنی است. 
گردو مس زیادی دارد و مطالعه ها نشان داده اند با خوردن 100 گرم از این مغز، 
بدن 1 میلی گرم از این ماده معدنی دریافت می کند. گردو سرشار از اسیدفولیک 
نیاز  ویتامین  این  به  از هر گروه دیگری  بیش  باردار که  بنابراین خانم های  است 

دارند، بهتر است که آن را در برنامه غذایی خود بگنجانند.
 پروتئین  معموالً از نظر کیفیت و کمیت مورد توجه قرار می گیرد. گردو هم 
است. هر 100 گرم گردو  توجه  بسیار مورد  نظر کمیت  از  و هم  نظر کیفیت  از 
و  است  خوبی  کیفیت  دارای  پروتئین  این  که  است.  پروتئین  گرم   14/4 حاوی 
به آسانی نیز هضم می شود. گردو دارای اسیدهای آمینه می باشد. گردو عالوه بر 
این که دارای اسیدهای آمینه ضروری است، )که بدن انسان قادر به ساختن آنها 
آنها را  نمی باشد( همچنین حاوی اسیدهای آمینه ای است که به سختی می توان 
همه  که  قادرند  گیاهخواران  بنابراین  آورد.  بدست  دیگر  گیاهی  غذاهای  سایر  از 

پروتئین مورد نیاز را از طریق دریافت گردو تأمین کنند.
از رژیم غذایی روزانه و دائمی  به عنوان بخشی  مصرف مقادیر متوسطی گردو 
چربی  زیاد  مصرف  دهد.  کاهش  زنان  در  را  سینه  سرطان  بروز  خطر  می تواند 
تومورهای  بروز  احتمال  نه تنها  گردو  می برد.  باال  را  سینه  حیوانی، خطر سرطان 
اندازه آنها  از تعداد و  ابتال  از  سرطانی را کاهش می دهد بلکه در عین حال پس 
نیز می کاهد. مصرف گردو در کاهش احتمال بروز این سرطان حتی در افرادی که 
زمینه مستعد ژنتیکی برای ابتال به سرطان سینه دارند هم موثر است. گردو منبع 
غنی از اسیدهای چرب امگا - 3، آنتی اکسیدان ها و فیتواسترول ها است که همگی 

خطر ابتال به این سرطان را کاهش می دهند.
این  کنند.  مصرف  بیشتری  گردوی  باید  شوند  پدر  می خواهند  که  مردهایی 
ماده ی غذایی مفید سرشار از اسیدهای چرب امگا 3 می باشد که کیفیت اسپرم را 
بهبود می بخشد. پس اگر قصد پدر شدن دارید حتما گردو میل کنید آمار جهانی 
نشان می دهد که از هر شش زوج یک زوج با مشکل ناباروری روبه رو هستند و 40 
درصد مشکل از طرف مردها می باشد. پیش از این نیز محققان ثابت کرده بودند 

که مصرف گردو روی باروری مردها معجزه می کند. 
مصرف گردو به طور منظم برای حفظ  لطافت پوست هم مفید است. روغن 
گردو نیز به دلیل دارا بودن اسیدلینولئیک در حفظ شادابی پوست مؤثر می باشد. 

ویتامین و روی موجود در گردو نیز برای پوست مفید هستند.

فندق 
بسیاری  به  شدن  ابتال  از  است،  مغذی  مواد  از  سرشار  فندق  که  آنجایی  از 
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اولئیک،  اسید  از  سرشار  العاده  فوق  خوراکی  این  می کند.  جلوگیری  بیماری ها 
است.  معدنی  مواد  و  ویتامین ها  انواع  سیتوسترول،  بتا-  کربوهیدرات،  پروتئین، 
تنها با مصرف 25 تا 30 گرم فندق در روز می توانید ویتامین ای مورد نیاز بدن 
خود را تأمین کنید و به موجب آن با بسیاری از بیماری های قلبی- عروقی مقابله 
کنید. فندق و روغن آن سرشار از این ویتامین بوده وبا مصرف آن عملکرد عضالت 
بهتر شده و گلبول های قرمز سالم باقی خواهند ماند. با حفظ گلبول های قرمز، 
بیماری کم خونی فرد درمان می شود. ضمناً اگر در اوایل ابتال به بیماری سرطان 
»بتا-  ماده  دید.  نخواهند  استفاده کنید، سلول های سالم صدمه  ای  ویتامین  از 
سیتوسترول« موجود در فندق مانع افزایش کلسترول و سرطان )به ویژه سرطان 

های پروستات و سینه( می شود.
از  زیرا مصرف 100 گرم  دانست  آهن  و  مناسب روی  منبع  را  فندق  می توان 
آن می تواند 6 میلی گرم روی و 6 میلی گرم آهن مورد نیاز بدن را تامین بنابراین 
کسانی که سیستم ایمنی بدنشان ضعیف است و به دفعات سرما می خورند و به 
عفونت مبتال می شوند، بهتر است فندق را در برنامه غذایی روزانه شان داشته باشند. 
حدود 60 تا 70 درصد از فندق را روغن تشکیل می دهد. این روغن مفید انرژی 
عوامل  ورود  از  می کند،  تنظیم  را  بدن  حرارت  درجه  می رساند،  بدن  به  را  الزم 
خارجی به بدن جلوگیری می کند و در نهایت به حل ویتامین های قابل حل در 
چربی نیز کمک خواهد کرد. یکی از روغن های بسیار مفید در این ماده خوراکی 
موسوم به اسید لینولئیک برای رشد بسیار مفید است. به عالوه، فندق سرشار از 
ویتامین ب1، ب 2 وب 6 است. این ویتامین ها برای تشکیل سلول های خونی و نیز 

سالمت مغز بسیار سودمند هستند. 
این ماده سرشار از فیبر نیز است و برای سلول های پوست و رشد موها نقش 
توصیه  است. ضمناً  مفید  درمان جوش  برای  هم  آن  روغن  می کند.  ایفا  بسزایی 
می شود پوست کودکان را هم با این روغن ماساژ دهید تا از ابتالی آن ها به بسیاری 

از بیماری های تنفسی جلوگیری کنید.
از آنجایی که فندق ترکیبی از مواد بسیار مفید است، برای حفظ سالمت قلب 
نقش بسزایی ایفا می کند. همان طور که قباًل ذکر شد این ماده مغذی حاوی اسید 
اولئیک است. اسید اولئیک نوعی اسید چرب تک قطبی غیر اشباع است که در 
کاهش کلسترول مؤثر است. ضمناً، به علت وجود انواع مواد معدنی و نیز نوعی امینو 
اسید بنام » آرجنین« در فندق فشار خون و تنش رگ های خونی کاهش می یابد.

بیماری های  بسیاری سرطان ها،  از  نیز هست که  اسیدفولیک  از  فندق سرشار 
قلبی، آلزایمر، نقص لوله عصبی و افسردگی جلوگیری می کند. به عالوه، ترکیبات 
بدن  در  خونی  لخته های  تشکیل  و  ادرار  مجاری  عفونت  مانع  فندق  در  موجود 

می شوند.

تخمه آفتابگردان 
تخمه ی آفتابگردان منبع فوق العاده ی ویتامین ب و فوالت محسوب می شود. این 
تخمه های خوشمزه و البته پرطرفدار از سیستم ایمنی و سالمت بدن به خصوص در 
دوره ی بارداری حفاظت می کنند. از این گذشته تخمه آفتابگردان خوب ویتامین 
آسیب  به سلول ها  نمی گذارد  قوی  اکسیدان  آنتی  این  نیز محسوب می شود.  ای 

برسد و به سالمت پوست و موها کمک زیادی می کند. ویتامین ای همچنین از 
ابتال به سرطان پیشگیری به عمل می آورد. تخمه آفتابگردان سرشار از پروتئین نیز 
می باشد. بدون شک شما نیز تا اسم تخمه آفتابگردان می آید به یاد سریال مورد 
عالقه تان و یا تماشای فوتبال و تخمه شکستن می افتید. تماشای فیلم، زمان خوبی 
برای تخمه خوردن است. البته به شرط این که محو فیلم نشده و در شکستن تخمه 
دچار افراط نشوید. توجه داشته باشید که تخمه آفتابگردان شور است. میزان سدیم 

آن زیاد است و برای همین می تواند ارزش مغذی آن را کاهش دهد.
نشان  مطالعات  از  بسیاری  می باشد.  منیزیم  از  خوبی  منبع  آفتابگردان  تخمه 

داده اند که منیزیم به کاهش فشار خون و سردردهای میگرنی و همچنین 
سکته قلبی کمک می کند. منیزیم همچنین برای سالمت استخوان ها و بدست 
آوردن انرژی ضروری است و تقریباً دو سوم منیزیم موجود در بدن در استخوان ها 
یافت می شود. در بسیاری از سلول های عصبی، منیزیم بعنوان سدی از ورود کلسیم 
کلسیم  باشد،  کلسیم کم  میزان  بدن  در  اگر  به سلول های عصبی عمل می کند. 
به راحتی وارد بدن می شود و فعالیت سلول های عصبی کم می شود. کمبود منیزیم 
ماهیچه  گرفتگی  )شامل  ماهیچه ها  گرفتگی  فشارخون،  رفتن  باال  باعث  بدن  در 
قلب، راه های هوایی که از نشانه های آسم است( و سردردهای میگرنی و همچنین 

خستگی و تنش می شود.

تخمه کدو 
است.  پروتئین  و  روی  منیزیم،  آهن،  ب،  ویتامین  منبع  خوشمزه  تخمه کدو 
پروتئین های تخمه کدو به میزان زیادی در اسیدآمینه ای به نام تریپتوفان متمرکز 
تخمه های  این  می شوند.  اضطراب  و  استرس  میزان  کاهش  باعث  که  شده اند 
که  هستند  ضروری  چرب  اسیدهای  از  زیادی  میزان  حاوی  همچنین  خوشمزه 
به سالمت رگ های خونی کمک می کنند و کلسترول بد خون را پایین می آورند. 
تخمه کدو یک میان وعده ی فوق العاده خوشمزه و مقوی است. اگر دوست داشته 

باشید می توانید در تهیه غذاهایتان نیز از این تخمه ها استفاده کنید. 
مسن تر  و  سال   50 مردان  پروستات  غده  خوش خیم  بزرگ شدن  تخمه کدو، 
جمله  از  کدو  تخم  روغن  در  موجود  محتویات  می دهد.  قرار  خود  تاثیر  تحت  را 
کدو  تخم  می کند. همچنین  متوقف  را  پروستات  سلول های  تکثیر  کاروتنوئیدها، 
حاوی مقادیر باالیی از عنصر روی است و به همین دلیل تاثیر بسزایی در تامین 

سالمت پروستات دارد.
و  بدن  در  مهمی  بسیار  نقش های  که  است  منیزیم  از  غنی  منبعی  تخمه کدو 
قلب  در حفظ سالمت  نقش حیاتی  منیزیم  می کند.  ایفا  بیماری ها  از  پیشگیری 
دارد. سلول های ماهیچه قلب به منیزیم نیاز دارند. در جلوگیری از پوکی استخوان، 
منیزیم هم به اندازه کلسیم نقش ضروری دارد. به گونه ای که افزایش مصرف کلسیم 
بدون افزایش منیزیم نه تنها مفید نبوده بلکه مضر نیز هست. الزم به ذکر است که 
این عنصر به دلیل نقشی که در ماتریکس استخوان دارد به طرز چشمگیری در 
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انعطاف پذیری استخوان موثر است
تخمه کدو عالوه بر این که در حفظ سالمت استخوان موثر است، باعث افزایش 
دانسیته استخوانی هم می شود و تخمه کدو در کاهش عالئم التهاب مفاصل موثر 

است.

کشمش
کشمش را می توان منبع پتاسیم دانست و با خوردن 100 گرم از آن 1000 
میلی گرم پتاسیم به بدن می رسد، بنابراین بهتر است فشارخونی ها آن را در رژیم 
غذایی شان بگنجانند تا به تنظیم فشارخون خود کمک کنند. کشمش تقریبا همه 

فایده های انگور تازه را در خود نگه می دارد.
در طب سنتی می گویند کشمش سرشار از نیرو است و سینه را نرم می نماید. 

کشمش برای سینه مفید است و درد سینه را تسکین می دهد.
انسان می بخشد.  به بدن  بیشتری  نیروی  و  بیشتر است  انگور  از  قند کشمش 
فروکتوز، گلوکز و ساکاروز موجود در آن، منبع طبیعی انرژی است. بدون چربی، 

کلسترول و سرشار از فیبر است و فیبر باالی آن، یبوست را برطرف می کند.
آهن موجود در آن با افزایش آهن بدن با کم خونی مقابله می کند و سلول های 
متعادل  را  معده  اسید  ترشح  آن  منیزیم  و  پتاسیم  می کند.  بازسازی  را  فرسوده 

می کند.
کشمش، با وجودی که شیرین و چسبناک می باشد، بر دندان اثر مخربی ندارد 
و باعث خرابی دندان نمی شود، حتی می توان گفت این میوه خشک از فساد دندان 
جلوگیری می کند. کشمش، برای سالمت دندان و لثه بسیار مفید می باشد. فلوراید 
موجود در آن مینای دندان را محکم می کند. کشمش دارای نوعی فیتوکمیکال 

است که با پوسیدگی و خرابی دندان مقابله می کند.

انجیر خشک
انجیر خشک از چند جنبه اهمیت دارد؛ اول این که با خوردن 100 گرم از آن 

این که 890  سوم  و  دارد  زیادی  کلسیم  دوم  می شود،  دریافت  آهن  میلی گرم   5
میلی گرم پتاسیم با مصرفش دریافت می شود، بنابراین افرادی که کم خونی دارند، 
احتمال بروز پوکی استخوان در آنها باالست و از فشار خون رنج می برند، بهتر است 

انجیر خشک بخورند. 
انجیر طبیعتی گرم و تر دارد. امالح و ویتامین های بسیاری در انجیر وجود دارد 
که از جمله آنها می توان به آهن، پتاسیم، فسفر، کلسیم، منیزیم اشاره کرد. انجیر 

برای اعصاب، مغز و قلب بسیار مفید است.
بوی بد و درد دهان را از بین می برد. انجیر از ضعف عضالت نیز جلوگیری کرده 
و سردرد، گوش درد، دندان درد و معده درد را درمان می کند. به جهت داشتن 
دانه های ریز، معده و روده را تقویت می کند. یبوست را درمان کرده و ادرارآور است 
و روده بزرگ را تمییز می نماید. انجیر خشک شده نیز برای درمان نفخ و باد معده 

استفاده می شود.
از آنجا که قندانجیر به سرعت روده کوچک جذب می شود، انجیر برای کسانی 
که قند خونشان کاهش می یابد و به یکباره احساس ضعف می کنند، مفید است و 

قند خون را افزایش می دهد.
کرده  جلوگیری  آن  ریزش  از  و  شده  مو  ازدیاد  باعث  انجیر  در  گوگرد  وجود 
انجیر در درمان بیماری های پوستی نیز  و شوره سر را درمان می کند. همچنین 

مفید است.

برگه زردآلو
مصرف برگه زردآلو سبب هضم غذا می شود و از یبوست جلوگیری می کند و 
برای رفع یبوست و بواسیر مفید است. این میوه سرشار از ویتامین های آ و ث و 
آهن است. مواد مغذی موجود در زردآلو از چشم ها و قلب حفاظت می کنند. برگه 
آنتی اکسیدانی  ترکیبی که خاصیت  بتاکاروتن محسوب می شود،  منابع  از  زردآلو 
قوی دارد و به غیر فعال شدن رادیکال های آزاد کمک می کند. نکته دیگر پتاسیم 
فراوانی است که در این ماده غذایی یافت می شود به طوری که با خوردن 100 گرم 

از آن 1380 میلی گرم پتاسیم دریافت خواهد شد. 
غذایی  ماده ی  این  ندارد.  دوست  زردآلو  بگوید  که  می شود  پیدا  کسی  کمتر 
سرشار از ویتامینی است که برای سالمت کبد ما مفید بلکه الزم است: ویتامین 
ای. ویتامین ای، خطر ابتال به بیماری سرطان کبد را در بین افراد 50 سال و بیشتر 
کاهش می دهد. جذب بیشتر ویتامین ای  از طریق مصرف مواد غذایی حاوی آن 
و یا از طریق مکمل های غذایی، خطر ابتال به سرطان کبد را کاهش می دهد برای 
خشک  زردآلوی  و  زمینی  بادام  بادام،  افراد  که  می کنند  توصیه  محققان  همین 

بیشتری مصرف کنند. این ماده غذایی سرشار از ویتامین ای  هستند. 
زردآلو منبع غنی بتاکاروتن )پیش ساز ویتامین آ( است. زردآلوهایی که رنگ 
نارنجی تیره دارند، حاوی بتاکاروتن بیشتری هستند. مواد غذایی حاوی بتاکاروتن 
باعث کاهش خطر بروز بیماری های قلبی، سکته، آب مروارید و بعضی سرطان ها 
باعث می شود غذای  زردآلو  لیکوپن موجود  و  بتاکاروتن  باالی  مقادیر  می شوند. 

مفیدی برای حفظ سالمتی قلب باشد. 
زردآلو  گفت  می توان  پس  می شود.  تبدیل  آ  ویتامین  به  بدن،  در  بتاکاروتن 
یک  بعنوان  و  است  موثر  بینایی چشم  در حفظ  که  است  آ  ویتامین  غنی  منبع 
آنتی اکسیدان قوی جلوی تخریب سلول ها توسط رادیکال های آزاد را می گیرد. 
مروارید  آب  بروز  باعث  و  می کنند  تخریب  را  چشم  عدسی  آزاد،  رادیکال های 
بافت  تخریب  باعث  و  برده  بین  از  را  خونی چشم ها  ذخیره ی  اینکه  یا  می شوند 

چشم می شوند. 
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دستور پخت شازده
آشپزی در آذربایجان عصر قجری

شرح حال نادر میرزا
نادر میرزا متولد 1204 خورشیدی پسر بدیع الزمان میرزا صاحب اختیار 
پسر چهارم محمد قلی میرزا ملک آرا پسر سیم فتحعلیشاه قاجار و یکی از 

فضال و دانشمندان زمان خود بوده است.
نادر میرزا چون پدرش با جمعی از شاهزادگان به امر محمد شاه در تبریز 
زندانی بود، به این جهت در سال 1219 خورشیدی در سن 15 سالگی از 
تهران به تبریز رفت و در نزد چند نفر از بزرگان علم و ادب تبریز که از آن 
جمله یکی هم مال محمود تسوجی متوفای 1257 خورشیدی مشغول به 

تحصیل گردید.
در سال 1228 خورشیدی که حمزه میرزا حشمت الدوله پسر بیست و 
یکم عباس میرزا نائب السلطنه به پیشکاری میرزا محمد قوام الدوله استاندار 
آذربایجان شد، نادر میرزا در این ایام در تبریز داخل در خدمت دولت گردید. 
چندی به تناوب حکومت خلخال و سراب و غیره را عهده دار شد. بعد امور 

مالیاتی تبریزو حومه و حمل و نقل دولتی به عهده ی او واگذار گردید.
در زمان والیت عهدی مظفرالدین میرزا در تبریز اداره ی نظمیه که افراد 
آن را )غالم دالور( می گفتند تأسیس شد و ریاست آن اداره با داروغگی شهر 
به نادر میرزا سپرده شد، بعد مدتی هم ریاست این دو کار با پسر او بدیع 

الزمان میرزا ملقب به محتشم حضور بود.
در سال 1260 خورشیدی محمد رحیم خان قاجار دولو عالءالدوله به 
جای حاجی میرزا حسین خان سپهساالر با اختیارات تام استاندار آذربایجان 
شد، پس از چندی که از حکومتش گذشت، نادر میرزا را توقیف کرده و اموال 
او را نیز ضبط نمود. مدتی که نادر میرزا در زندان بسر می برد، بیمار شد 
و مشرف به مرگ شده بود. در این هنگام حاجی میرزا کاظم وکیل الرعایا 

اعتضادالممالک از معارف آذربایجان که با او دوست بود به دادش رسیده با 
دادن پولی )که در این مملکت باب الحوائج و حالل مشکالت است( به والی 

او را آزاد نمود.
نادر میرزا پس از آزاد شدن از زندان در سال 1262 خورشیدی مظفرالدین 
میرزا ولی عهد او را به منصب و لقب ندیم باشی گری خود انتخاب نمود و بعد 
در سال 1263 خورشیدی ناظم شهر و داروغه ی بازار شد، و در سال 1265 

خورشیدی در سن 61 سالگی در تبریز درگذشت.
نامبرده دارای تألیفاتی است که بهترین آنها تاریخ و جغرافیای تبریز 

می باشد که به سبک تاریخ بیهقی آن را تألیف و انشاء نموده است. 
نادر میرزا از شاهزادگان ادیب و دانشمند دودمان قاجار می باشد. موقعی 
که پدرش در جزء 11 نفر از شاهزادگان که اکثر آنان پسر فتحعلیشاه بودند، 
تحت نظر در تبریز بسر می برد، نادر میرزا به اتفاق مادرش در سال 1228، 
در سن 25 سالگی وارد خدمت دولت گردید. از تألیفات او کتابی است به 
فارسی سره در آشپزی و انواع و اقسام غذاها، تاریخ تبریز، نوادر نادری در 
امثال عرب، لغات تشریح اعضای انسانی به عربی. از کتب مزبور فقط تاریخ 
تبریز در سال 1284، به طور ناقص به چاپ سنگی در تهران به طبع رسیده. 

خورش بوزقورمه
به زبان ترکی است. این خورش صحرانشینان آذرآبادگان است و بس 
نیکوست و به گونه ها. بهترین روزگار که این خوردنی خورند، بهاران باشد که 

بّره شیرمست به دست آید، بدانگاه که ناصرخسرو فرماید:
اکنون صبای ُمشک َشم، آرد برون َخیل و َحَشم  

لؤلؤ برافرازد َعلم، چون ابر ُدّر آرد زِیَم
چون بر سمن بلبل قدم، در باغ چون بِجهد صبا 

از کنج کوچک خانه های گلین تا مطبخ های اعیانی شاهی، رد بو و طعم 
غذا و خوراک رنگارنگ ایرانی در تاریخ این سرزمین جریان دارد. تاریخ 
پخت و پز و آشپزی در ایران، هرچند که به درازای تاریخ حیات اجتماعی 
این سرزمین است ولی در متون بازمانده کمتر دیده و شنیده شده است. 
کتاب هایی که به این امر پرداخته باشند و به دست ما رسیده باشند نیز به 
تعداد انگشتان دست هم نیست. اما همان چند قلمی هم که باقی مانده اند 

بسیار ارزشمند و خواندنی اند.
می شود،  خوانده  ایرانی«  »خوراک های  نام  به  امروزه  که  بی نامی  کتاب 
نوشته ی یکی از نوادگان خوش ذوق قاجار است که مدت بسیاری در تبریز 
به سر می برده و اثر ارزشمندی چون »تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز« 
را نگاشته است. نادر میرزای قاجار که از نوادگان فتحلیشاه قاجار است، 
این کتاب را که حاصل تجارب و سفرهای اوست به نگارش درآورده است.

از آنجا که پدر او مدت سی سال والی طبرستان و مازندران و استرآباد 

و گرگان بوده و نادر میرزا نیز پیش او به سر می برده است، بنابر این زبان 
طبری را می داند، عربی را نیز نیک آموخته است، ترکی هم زبان مادری اش 
بوده و فارسی را هم که زبان ملی او بوده به کمال می داند. لذا بیشتر اسامی 
غذاها را به چهار زبان فارسی و ترکی و عربی و طبری ذکر می کند. او غیر 
از ذکر غذاها، فواید آنها را هم از قول پزشکان و دانشمندان بیان می کند.  
انواع  با  کنار مسئولیتش صاحب آشپزخانه ی شاهی  میرزا در  نادر  پدر 
آشپزها و وسایل و امکانات آن بوده است، او تمام پخت خوراک ها را در 
آنجا دیده و روزها در کنار آشپزها گذرانده و پختن غذاها را فرا گرفته و 

این کتاب را به نگارش درآورده است.
در اینجا نخست نگاهی به شرح حال او در خالل کتاب تاریخ رجال ایران 
می اندازیم و سپس شرح یکی از غذاهایی را که او در دیار آذربایجان عصر 

قاجار دیده و خورده و شناخته است را به قلم او می خوانیم.
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بر بوستان لشکر کشد، ِمطَرد به خون اندر کشد
چون برق خنجر بر کشد، کلبن َوشی در برکشد 

بلبل زگلبن برکشد، در کلّه ی دیبا نوا
گیتی بهشت آیین کند، پر لؤلؤ نسرین کند

گلشن پر از پروین کند، چون ابر مرکب زین کند
آهو سمن بالین کند، در نسترن جوید َچرا

گلبن چو بخت خسروان، الله چو روی نیکوان
بلبل ز ناز ُگل نَوان، در چوب خشک بی روان  

گشته روان گویی روان، پوشیده از وّشی قبا
من همه گونه ی این خورش نیکو دانم. دوستان را به کوهساران پخته ام. 
یاد باد آن روزگار که من جوانی بودم تنومند و زنده دل. دمی از چامه و 
چکامه و سخن سرایی نیاسودمی. خدای مرا داده بود زورمندی و توانایی. و 
نان پاره به اندازه ی بخشوده خوردمی و خندیدمی به خوش دلی و خّرمی. 

آن روزگار سپری شد و مرا سال به پنجاه رسید.
دریغ از جوانی، دریغ از جوانی به یاد جوانی همی مویه دارم 

اکنون بر سخن روم. این خورش را گونه ها بَود، چادرنشیناِن هر جای 
گونه ای پزند. من همی گویم.

گونه ی اّول: نُخست باید فراهم کردن آن چیزها که این خوردنی به آن ها 
راست گردد، و آن این هاست که یاد کنم. باید بّره ی شیرمست و دندان به 
سبزه نزده، پس ساج که از آهن بَود، و همه ی چادرنشینان برای پختن نان 
آن دارند، سپس هیزم خشک، و زعفران و ماست گوسپندی تازه ی نیکو، 
و سیر کوفته، و کره ی تازه از دوغ برگرفته باشند بی نمک، و دوغ ترش 
یا فراز تنور  بر زیره سنگ نهند  گوسپندی. چون همه فراهم شد، ساج 
تافته ی گرم که همه ی هیزم آن سوخته بَود و دود رفته. آن گاه بّره باید 
سربریده از پوست برگیرند، و گوشت همه به یک اندازه بُرند چونان که 
کباب برگ از گوشت بّره سازند. استخوان های بزرگ شکسته پارچه ها کنند. 
چون ساج را زیر برافروخته باشند، گوشت ها در آن ریزندو به نرمی افروزند 
و همواره با کفگیر مسیِن اسپید بر یک دیگر افکنند و بیامیزند که به ساج 
نچسبد و سوخته نگردد، چندان که گوشت با آِب خود نیم پخته شود و آب 
آن کشیده، پس از دوغ ترش اندک اندک بر آن ریزند و بیفروزند تا گوشت 
بهترک پزد. پس نمک و پلپل به اندازه افشانند. چون نزدیک به پختن شود، 
و آن هنگام را خوالیگر این خورش داند، کره تازه در آن افکنند به اندازه ی 
گوشت، و به نرمی با کفگیر مسین برهم افکنند. چون نزدیک شود که سرخ 
گردد، پیاز به اندازه ُخرد کرده در آن ریزند، و آتش آن سبک کنند که به 
آهستگی سرخ گردد و پیاز نسوزد. چون چنان سرخ گردد به رنگ ُگل 
سوری، نان برشته در افکنند و با کفگیر گرماگرم و جوشنده از آن گوشت 
بر زبان نهند، ماست لَت کرده و سیر زده و زعفران بسیار آغشته بر روی 
گوشت ریزند و با نان خورند، خورِش بسی نیکو و با مزه است که از خوردن 
آن سیری نیابند. این گونه ی نُخست است و بسته به خواهش خورندگان. 
پس باشد که بی ماست و سیر خورند، آن نیز بس نیکوست. پس باشد که 

به ماست و زعفران نیامیزند، آن نیز خوب است.
گونه ای دیگر: هر آنچه نُخست یاد کردم به جای آرند، مگر آن که نزدیک 
پختن، دوغ ریزند و کره افکنند و بر افروزند تا نیک پخته شود، و آب آن 
دوغ باشد. پخته شده و گوشت سرخ نگردد و به روغن ننشیند، آب دار تََرک 

بَود. این نیز بسا خوش مزه است، اگر خواهند سیر ماست زنند، وگرنه ساده 
خورند.

گونه ای دیگر، که »بوز پورتمه« نامند به ترکی زبان. و آن، چنان بَود که 
پس از به جای آوردن همه ی آن کارها، نیم پخت برگیرند آب دار پس از کره 
افکندن. جوانان را از این خوش آید، چه گوشت بّره ی شیرمست به اندک 
گرمی پخته گردد و جوانان را پسندیده تر باشد. ناِن َمیَده به آب آن بپراکنند 
و خورند با پلپل و دارو. و ترکان به َزبان خود: »اِیسِتی اوت شوربا« گویند، که 

فرهنگ آن به پارسی: »آبگوشت پلپلین« باشد.
بدان اَی فّرخ کدبانو که این خوردنی زآن صحرانشینان و کوهساریان است 
که از پهلوها دورند و افزار پختنی ها به دست نیاید. من بهتِر این خوردنی به 
البرز کوه به شاخه ی سبالن دیدم و خوردم. و آن، ُچنان بود که من سالی 
به فرمان به ِمشکین بودم که چرا و چون گویم دراز گردد، به روزگار فرمان 
فرمایی ِی حشمت الّدوله حمزه میرزا. و بدان گاه در آن مرز و اردبیل و قراداغ، 
عّباس قلی خان که تو را برادر پدر بود فرمان روایی داشت. از تبریز به راه 
اهر روان شدیم با ساز و برگ سزاوار. چون به اهر رسیدیم، ما را پذیرفتند، 
پذیرفتنی نیکو و نام دار. روزی پنج به اهر ماندیم و بسیج راه کردیم. زمستان 
بود و کوهستان. به دو فرسنگی به روستایی که طویله ی شامی نامند، فرود 
آمدیم ناهار شکستن را. روستاییان پیشواز کردند. بیفتادیم. کدخدای ده 
بّره ی فربه و شیرمست آورد. نوکران بکشتند و پوست برگرفتند. کدخدای 
ده ساجی برفراز تنور گذارد و گوشت های پَرکن پَرکن در آن افکند. اندکی 
بجوشید. کره و پیاز خرد کرده افکند و بتابید. من گرسنه بودم. از آن خورش 

با نان بسیاری خوردم و آن مزه مرا بر دندان بماند. 
پس از خوردن برنشستیم و به ِمشکین شدیم و چهار روز به روستایی 
که َدَده بگلو نامند بماندیم تا آفتاب به ماهی رفت. و بزرِگ دشت-نشینان 
شاهسون فرضی خان بترسیده بود و از فرمان پادشاه جهان سرتافته بود، 
و برادر پدر تو او را همی خواست گرفتن و کشتن. دو ماه به کوه َسَبالن 
بنشست و همه روزه به دامان کوه رزم همی داد. با آن که با او بیش تر از 
پنجاه تن سوار نبود. تا مرزبان بستوهید و سخن از در سازش گفت و آن 
میان مردمان آمد و شد کردند. من نیز روزی به بهانه ای با دو سوار به فراز 
کوه و به خانه ی فرضی خان شدم. پذیره کرد و پژوهش آورد. اسبی کشید و 
مرا به خانه ی خود برد و پرسش کرد و بگریست که من پرستنده ی شاهنشاه 
جهانم، مرا به خیره بترسانیدند و گناهکار کردند. پوزش کرد و مرا فرود 
آورد به خان خود. سواری دو بشتابیدند و به اندک روزگار دو بّره بیاوردند 
شیرمست فربه. به یاد دارم که یکی اسپید پیشانی سیاه بود. بکشتند و 
پوست برگرفتند. آن سوار دلیر باز بگریست که مرا گلّه ها بود از گوسپند و 
شتر و رمه از مادیان و نریان که بدین مرز چونان آن کسی را نبود. بدین نام 
زشت که مرا نهادند، برفت و برباد شد. این دو بّره چون تو مهمانی را از دو 
فرسنگی که بدان جای که پوالد لو را جای است بیاوردند که مرا دوست اند. 
پس خندان شد و گفت: مردان روزی آیند و روزی روند؛ دل خسته نباید 
بود. مرد باید که هراسناک نگردد. کار مردان را افتد نه زنان را. اکنون باید 
پرورش تن را خورش ساختن، چون فردا هنگام تاختن و آویختن آید، رزم 
زدن مردان مرد بخواهی دیدن. نام و ننگ را خواهم زدن تا آفریننده چه 
پسندد. نُخست با هزاران خواهش و پوزش تو را گویم و نیازآرم که به روز 
رزم تو که از دوده ی شاهنشاهی به رزمگاه نیایی، اگر بشناسم، گناه دانیم به 
روی شاهنشاه نژاد تیغ کشیدن، شاید خدای نکرده ناشناس مر تو را گزند 
آید، ما بدین جهان و آن جهان بزه کار باشیم. خندان خندان گفتم: تو اکنون 
به کار خورش باش، امیدوارم که این کار به خوبی گراید. چون سخن بدین 
جای رسید، برجست و بّره بیفکند و بُبرید و پوست گرفته و افزار خورش از 
کره و دوغ و ماست و چیزهای دیگر بیاوردند. به دست خود گوشت ها بُبرید. 
پسران او برافروختند و بپختند، و ماست به آِب آویشن پرورانیده که شما 
»قجی« گویید، بیاوردند. با نان بخوردیم، بس نیکو با مزه. چونان خورش 

نخورده ام و هنوز مرا به یاد است. 
خاتون گفت: نان آن مرد خوردی، مگر به کار و رهایی او چاره کردی یا 
نِی؟ گفتم: آری. چون شب هنگام از کوه به زیر آمدم، برادر پدر تو و دستور 
دادگاه بزرگ شاهنشاه ایران پرسید که: امروز کجا بودی؟ هرچه رفته بودم 
بگفتم. اندکی خموش ماند. سپس گفت: کنون باید او را راه گشاد که به 
موغان رود. به درگاه نوشت تا دستور بزرگ پادشاه چه گوید. چنین کرد. و 
او را بخشیدند. اکنون نیز زنده است اّما پای درد دارد، پیر شده، پورها دارد 

دلیر و با من آشنا. 
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اشتیاق خوش خوراك هاي تهران به 
برگرخانه هایي به سبک آمریکایی

گسترش رستوران های شیک فست فود و همبرگر در تهران، 
موضوع گزارشی در روزنامه واشنگتن پست شده است که در پی آن را می خوانید.

در رستوران فست فود »گاراژ گریل« در محله اي مجلل از تهران، 
پل  از  عکس هایي  مي شود،  شنیده  کالسیک  راک  موزیک  صدای 
نیومن و جیمز دین روی دیوارها دیده می شود و دیوارها با خطوطی 
گرم نقاشی شده اند. اینجا می تواند مکانی کالسیک برای صرف یک 
با این تفاوت که قیمت همبرگرهاي  شام قدیمی آمریکایي باشد، 

اینجا منعکس کننده ی بازار هدف ثروتمند آن است. 
ساندویچ هاي  برگر«  »دکان  مغازه،  این  همسایگی  در  درست 
گوجه  سس  زیادی  مقدار  با  قصابي،  کاغذ  روی  بر  را  مشهورش 
فرنگی »هینز« و خردل فرانسوی بنا به سفارش مشتریانش، عرضه 
می کند. مشتریانش زنان جوانی هستند با کیف های دستی مد روز 
در دستشان، که با خودروهای لوکس اروپایی خود بر سر قرار خود 

حاضر می شوند.

فست فودهای  منظره ی  از  بخشی  چیلی  و  چرب  برگرخانه های 
تهران در دهه های اخیر حتی پس از انقالب اسالمی سال 1357 
یک  عنوان  به  آمریکایی  فرهنگ  از  نمادی  هر  که  زمانی  بوده اند، 
این سال ها مغازه هایی که  از »غرب زدگی« برچیده شد. در  نمونه 
اغلب در مرکز شهر و در محله های اداری و تجاری شهر بودند، به 
کارگران و کارمندانی که به حجم عظیمی از کالری نیاز داشتند و یا 

دانشجویانی که نگران جیب خود بودند، سرویس می دادند. 

اما امروز برگری های باکالس خیلی سریع در سراسر شهر ظاهر 
می شوند و ساختن این رسم روده متالشی کن آمریکایی - و البته 
تالش برای بهترین برگر - آخرین روند در خورد و خوراک تهران 

است. 
صفحات فیس بوک اختصاص داده شده به رستوران های همبرگر 
محلی، جایی است که آنها از مزیت های نسبی خودشان می گویند 
و با »مک دونالد«، »این-اند-اوت«، »برگر کینگ« و دیگر برندهای 
زنجیره ای آمریکایی خودشان را مقایسه می کنند. این شیفتگی به 
از  استفاده  با  مشتریان  از  آشکار  گوشبری  در  آمریکایی  برندهای 
نام هایی چون »مک علی«، »سوپر استار« و حتی محلی که خود را 

»فایو گای« می خواند، نمود پیدا می کند.
پس از اینکه تعداد زیادی از رستوران هایی که برای ارائه ی غذا 
به مرفهین تهران، در سال های اخیر افتتاح شده اند، ناظران عرصه ی 
آشپزی پایتخت می گویند که ظهور برگرهای با کیفیت تعجب آور 

نیست، به ویژه با توجه به عشق ایرانیان به گوشت کبابی.
برای  است  وسوسه ای  این  است.  ساده  بسیار  همبرگر  »پختن 
هر کسی که عالقمند به این بازار بزرگ است.« این گفته ی پیام، 
بنیانگذار »راهنمای گامبو«، یک وب سایت اختصاصی برای بررسی 

رستوران های تهران است. 
داوود که پیش از این مدیر خالقیت در یک شرکت برتر تبلیغاتی 
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ایرانی بوده و در حال حاضر در لندن زندگی می کند، اشاره می کند 
است،  ایران شناخته شده  در  به خوبی  که  که »همبرگر، هرچند 
اما هنوز هم تا حدودی خارجی است و جذابیتش در حال افزایش 

است.« 
او می گوید: »در ایران، اغلب محصوالت خارجی در نظر باکالس 
خارجی  محصول  یک  عنوان  به  هم  همبرگر  و  می شوند،  دیده 
رشد  همه  این  برای  باشد  دلیلی  این  شاید  می شود.  شناخته 

همبرگر.« 
این تصادفی نیست که بسیاری از رستوران های همبرگر جدید 
کوه های  دامنه ی  در  هستند،-  تهران  شمال  مرفه  محله های  در 
»گاراژ  آن  در  که  نیاوران،  مانند  مناطقی    - البرز  برف گرفته ی 
گریل« و »دکان برگر« می توانند با جرات تمام دیوار به دیوار هم 

فعالیت کنند.
را  این  اتومبیل«  و  برگر  است،  آمریکایی  ما کامال  کار  »مفهوم 

آرش، یکی از مالکین »گاراژ گریل« می گوید. 
گارسون های جوان در »گاراژ گریل« تی شرت هایی با نقش رالی 
اتومبیل های کالسیک به تن دارند که این رستوران سال گذشته 
با عالمت 66 در جلوی  نئونی  تابلوی  است.  بوده  آن  مالی  حامی 
درب رستوران و باالی نیمه ای از یک خودروی »مینی آوستین« 
یک  پرتقالی  جلوی  و  ماشین  جلوی  از  نیمی  است.  شده  آویزان 

»ب.ام.و 2002« به عنوان تنور رستوران. 
آرش می گوید: »اینجا مکانی برای یک فرار کوتاه از خیابان و 
او معتقد است: »ایرانی ها  نشستن در یک محیط متفاوت است.« 

سبک آمریکایی را دوست دارند. برای اونها مرغ همسایه غازه« 
تهران  جدید  برگرپزی  محبوب ترین  فرمانیه،  نزدیکی  در 
موسیقی  گروه  یک  اعضای  توسط  گذشته  سال  در  »برگرلند«، 
افتتاح شد.  اعضای گروه می گویند که باز شدن »برگرلند« به این 
دلیل است که پول بیشتری در کسب و کار مواد غذایی نسبت به 

ساخت و پخش موسیقی وجود دارد. 
»شاید دفعه ی اول و دوم مردم برای دیدن ما به اینجا بیایند، 
باز  باشند، دوباره و دوباره  آنها غذای ما را دوست نداشته  اگر  اما 

رستوران  مجری  و  صاحب  که  خشایار،  را  این  گشت.«  نخواهند 
او  می گوید.  حمید  و  کیوان  خودش،  همگروهی  و  پسرعمو  با 
فروش  به  روز  در  منظم 1500 همبرگر  به طور  »برگرلند«  گفت 
می رساند، سه برابر بیشتر از اغلب رستوران هایی که در این گزارش 

به سراغ شان رفتیم. 
همبرگر«  »خانه  غرب،  شهرک  حاشیه ی  در  شهر،  آنسوی  در 
خود را به عنوان پیشگام شور و شوق همبرگر در تهران می داند. در 
مدت سه سال فعالیتش، صاحب آن امیر می گوید: »وقتی ما شروع 
کردیم و پس از آن ، هیچ کس دیگری همبرگر با کیفیت در شهر 
عرضه نمی کرد. در این سال، همه ناگهان به این کار روی آوردند و 

همبرگرفروشی ها مثل قارچ رشد کردند.«
و  بیرون بر  رستوران  یک  عنوان  به  ابتدا  در  همبرگر«  »خانه 
رستوران  تنها  به  اتفاقی  طور  به  اما  کرد  شروع  سرپایی  تحویل 

خودرویی تهران تبدیل شد. 
متوجه شدیم که مردم سفارشات خودشان  امیر می گوید: »ما 
و  نشسته  خود  اتومبیل های  در  آن  از  پس  و  می گیرند  تحویل  را 
برای  که  اضافی  هزینه هایی  دلیل  به  می کنند.  را صرف  غذایشان 
آوردن  به  کردیم  شروع  ما  دارد  وجود  بسته بندی،  مانند  تحویل، 
سینی غذای مشتریان پای اتومبیل آنها، و مردم هم از آن استقبال 

کردند.« 
که  باریکی  زمستان های سرد، خیابان  در طول  هر شب، حتی 
به  که  پر می شود  اتومبیل هایی  با  دارد،  قرار  آن  در  برگر«  »خانه 
ایستاده اند  دریافت سفارش خود  برای  انتظار  منظم در صف  طور 
و به صفحه نمایشی که در جلو رستوران کوچک آنها قرار گرفته، 

چشم دوخته اند. 
هیچ  با  تهران  همبرگرفروشی های  »موفقیت  او،  گفته ی  به 
گرایش فرهنگی خاص و یا خواسته هایی فراتر از لذت های ساده از 

خورد و خوراک ارتباطی ندارد.« 
کاالی  یک  عنوان  به  را  همبرگر  کس  »هیچ  می گوید:  امیر 
آمریکایی یا حتی خارجی نمی بیند. این یکی از غذاهای مورد عالقه 

در سراسر 
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مزایای درمانی مصرف پروبیوتیک ها

باکتری های درمانگر

میکروب های کوچک، درمانگرانی بزرگ
شناخته  انسان  دشمنان  عنوان  به  دراز  سالیان  باکتری ها 
می شدند، از این رو ابتدا تصور می شد که باید با تمام آنها مبارزه 
کرد، اما امروزه می دانیم در ساخت داروها، هورمون ها، واکسن ها، 
در  اصلی  جزء  یک  به عنوان  میکروارگانیسم ها  از   ... و  آنزیم ها 
فرآیند تولید استفاده می شود. در این بین باکترهای پروبیوتیک 
عنوان  به  مهمی  نقش  روده  میکروبی  فلور  تغییر  توانایی  با 
باکتری های مفید در بدن ایفا می کنند. انسان از هزاران سال قبل 
پس از این که با نگهداری حیوانات اهلی از شیر دام استفاده کرد، 
این مطلب را دریافت که می تواند با تغییراتی در شیر، آن را به 
غذاهای متنوعی تبدیل کند که اکنون شیرهای تخمیری نامیده 

می شوند.
پروبیوتیک ها باکتری هایی است که  به حفظ تعادل طبیعی 
ارگانیسم ها در روده کمک می کند. دستگاه گوارش  نرمال انسان  
شامل  400 نوع  باکتری  پروبیوتیک است که باعث کاهش رشد 
است.  سالم  گوارشی  سیستم  یک  ترویج  و  مضر  باکتری های 
بزرگ ترین گروه از باکتری های پروبیوتیک در روده باکتری های 

اسید الکتیک است،  مخمر نیز یک ماده پروبیوتیک است. 
در حقیقت استفاده از میکروارگانیسم های مفید برای تولید 
مواد غذایی از قرن ها پیش آغاز شد، بدون این که از نقش و حضور 
آنها اطالعی در دست باشد. علت اختراع شیرهای تخمیری توسط 
اجداد ما قابلیت نگهداری بیشتر آنها در مقایسه با شیر و طعم 
اسیدی مالیم و دلپذیر و وجود اثرات مفید آن بر سالمتی است. 
از انواع شیرهای تخمیری می توان به ماست، پنیر، کفیر، کومیس 
و ... اشاره کرد. در این بین ماست های پروبیوتیک، جایگاه ویژه ای 

در تغذیه و سالمت انسان پیدا کرده  است.
اکثر ما تا امروز نام پروبیوتیک به گوشمان خورده اما ممکن 
است در مورد خواص این گروه از باکتری ها کامال مطلع نباشیم. 
خوراکی های غنی شده با این باکتری های مفید از جمله ماست، 

پنیر، نانو ... را می توان در بیشتر سوپرمارکت ها پیدا کرد.

تاریخچه پروبیوتیک
که  می گردد  بر  زمانی  به  پروبیوتیک ها  از  استفاده  پیشینه 
یک پزشک روسی بهنام »متچنیکف« فهمید که خوردن یک 
نوع ماست تخمیر شده از شیر، سبب طول عمر و حفظ سالمت 

روستاییان بلغاری شده است.

مکمل های پروبیوتیک
در سال های اخیر تحقیقات زیادی در اروپا و سپس در آمریکا 
بر روی پروبیوتیک ها و نقش آنها در سالمتی انسان انجام شده 
غذاهای  مثبت  اثرات  دهنده  نشان  تحقیقات  این  نتایج  است. 
پروبیوتیک و یا مکمل های پروبیوتیک در سالمتی انسان است. 
به  اقدام  لبنیات  تولید  کارخانجات  پژوهش ها،  این  مبنای  بر 
 اضافه کردن باکتری های پروبیوتیک به برخی از مواد لبنی کردند. 
محصوالت،  این  تولید  زمینه  در  پیشگام  کارخانجات  جمله  از 
کارخانه دنون در اروپا است که وقتی شیر تخمیر شده با باکتری 
را تولید کرد، مورد  الکتوباسیل و همچنین ماست پروبیوتیک 

استقبال فراوان مصرف کنندگان قرار گرفت.
آینده  در  شده  انجام  تحقیقات  از  حاصله  نتایج  به  توجه  با 
ممکن است شاهد استفاده از پروبیوتیک ها در تولید سبزیجات و 

گوشت های تخمیر شده نیز باشیم.

تعریف پروبیوتیک
واژه پروبیوتیک که ریشه التین دارد، به معنی »  برای زندگی« 
و  »الیلی«  توسط  سال 1965  در  بار  اولین  اصطالح  این  است. 
»استیل ول« برای تشریح اثر تقویت کنندگی یک میکروارگانیسم 
روی رشد میکروارگانیسم دیگر استفاده شد. پس از آن تعاریف 
متعدد دیگری از آن ارائه گردید تا این که فولر در سال 1985، 
پروبیوتیک را به صورت جدیدی تعریف کرد: »پروبیوتیک مکمل 
غذایی متشکل از میکروب های زنده است که مصرف آن به دلیل 
فرد  در  مفیدی  اثرات  روده  میکروبی  توازن  در  مطلوب  تغییر 

می گذارد«.
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سازمان جهانی بهداشت، این اصطالح را به »ارگانیسم های 
زنده ای” اطالق می کند که در صورت مصرف به میزان الزم، اثرات 

»سالمت زایی« موثری برای میزبان خود دارند.

اهمیت استفاده از محصوالت پروبیوتیک 
فرآورده های پروبیوتیکی، حاوی باکتری های مفیدی هستند 
که پس از مصرف، در روده ساکن می شوند و اثرات مفیدی در 
سالمتی انسان بر جای می گذارند. روده انسان حاوی بیش از 100 
تریلیون باکتری زنده است که همگی آنها با هم فلور میکروبی 
روده را تشکیل می دهند. باکتری ها به انواع مفید، مضر و خنثی 

برای سالمتی انسان تقسیم می شوند.
باکتری های پروبیوتیک از طریق رشد و فعالیت خود مانع 
رشد و تکثیر باکتری های مضر می شوند و عالوه بر آن با سنتز 
برخی مواد ضروری برای بدن مانند ویتامین ها، اسیدهای آمینه و 

... نقش مهمی در حفظ سالمتی فرد ایفا می کنند.
در یک فرد سالم بین باکتری های مفید و مضر توازن وجود 
دارد، اما بسیاری از عوامل مثل استفاده از بیوتیک ها برای درمان 
از  استفاده  آب درمانی، شیمی درمانی،  اشعه درمانی،  بیماری ها، 
آب کلردار، غذاهای حاوی ترکیبی دارویی و استفاده از الکل، 
فیزیکی،  آسیب های  جراحی،  عمل  غذایی،  حساسیت های 
حساسیت های  و  محیطی  توکسین های  شدید،  استرس های 
ژنتیکی می تواند سبب از بین رفتن میکروب های مفید موجود 
در بدن فرد شود وبا غالب شدن میکروب های مضر در روده، فرد 
دچار امراض و بیماری هایی مثل اسهال، پوکی استخوان، افزایش 
تحریکات  به  بدن  پاسخ گویی  قدرت  کاهش  خون،  کلسترول 

خارجی و ... خواهد شد.
گرچه، اگر محیط باکتری های طبیعی روده به  کلی از بین رفته 
جایگزین  نمی تواند  نیز  پروبیوتیک  مکمل های  مصرف  باشد، 
محیط باکتریایی طبیعی روده شود. اما تحقیقات نشان داده اند 
چنانچه در اثر مصرف زیاد بیوتیک ها و یا ابتال به عفونت های 
مختلف باکتری های مفید روده تحلیل رفته باشد، در این صورت 
مصرف مکمل های پروبیوتیک به محیط میکروبی طبیعی روده 

کمک می کند تا خود را بازسازی کند.
مصرف مکمل های پروبیوتیک موجب ایجاد کلنی های مفیدی 
می شوند که می توانند مانند محیط باکتریایی طبیعی روده به 
 سالمتی انسان کمک کنند و در عین حال زمانی را فراهم آورند 
که محیط باکتریایی طبیعی روده، خود را ترمیم و بازسازی کند و 
سپس این کلنی ها به تدریج توسط محیط باکتریایی طبیعی روده 

که خود را بازسازی کرده است، جایگزین خواهند شد.
مکمل های پروبیوتیک در مواردی مثال بعد از مصرف طوالنی 
بیوتیک ها، یا برای درمان برخی ناراحتی های روده ای از طرف 
اگر  البته  می شوند.  تجویز  پزشکان  یا  و  تغذیه  متخصصان 
شرایطی که منجر به تحلیل رفتن محیط باکتریایی روده شده 
پروبیوتیک،  های  مکمل  مصرف  اثر  باشد،  داشته  ادامه  است 

کوتاه مدت خواهد بود.
مصرف  روزانه  به صورت  که  غذایی  مواد  تمام  است  بدیهی 
می شوند حاوی مقادیر متفاوتی از میکروارگانیسم ها هست اند، 
زیرا  نیستند،  پروبیوتیک  غذاها  این  از  کدام  هیچ  تقریبا  اما 
میان میکروارگانیسم های موجود در این غذاها با فرآورده های 

پروبیوتیک تفاوت وجود دارد. 

همه فایده های میکروب های دوست بدن
تاثیرات  بیماری ها  درمان  و  پیشگیری  در  پروبیوتیک ها 
و  یبوست  و  اسهال  انواع  بهبود  جمله  از  دارند؛  بسیاری 
عالئم  کاهش  تحریک پذیر؛  روده  سندرم  عالئم  کاهش  نفخ؛ 
احتمال  کاهش  کرون(؛  و  )کولیت  روده  التهابی  بیماری های 
زخم های گوارشی؛ کمک به هضم و جذب مواد غذایی؛ بهبود 
بیماری های کبدی؛ کاهش جذب کلسترول؛ تولید ویتامین های 
گروه B و ویتامین K؛ تقویت سیستم ایمنی در برابر باکتری های 

کاهش  عفونی؛  بیماری های  نقاهت  دوره  کاهش  بیماری زا؛ 
می شود؛  جنین  هنگام  زود  سقط  باعث  که  واژن  عفونت های 
کاهش احتمال عفونت مجدد؛ بهبود عالئم آلرژی های تنفسی 
و پوستی به خصوص در کودکان و پیشگیری و مهار بیماری های 

سرطانی چون سرطان روده، کبد و پستان.     
    

کار پروبیوتیک چیست؟
چندین و چند سال است که معلوم شده فقدان باکتری ها در 
روده به سالمت آسیب می رساند؛ مثال حیوانات آزمایشگاهی 
که در شرایط بدون باکتری و استریل رشد پیدا می کنند، اکثرا 
سیستم ایمنی تکامل نیافته و روده های آسیب پذیر دارند. همین 
مساله می تواند برای نوزاد انسان هم مصداق داشته باشد و نوزاد 
انواع آلرژی ها و عفونت های تهدیدکننده  به  ابتال  به  را نسبت 
زندگی مستعد کند. حتی معلوم شده یکی از بیماری هایی که 
است.  نوزادان  در  اگزما  می کنند،  مقابله  آن  با  پروبیوتیک ها 
مادران  برای  را  الکتوباسیلوس  پروبیوتیک  فنالندی،  محققان 
حساسیت  به  ابتال  احتمال  که  شده  متولد  نوزادان  و  حامله 
بچه ها  که  ماه، تجویز کردند. هنگامی  به مدت شش  داشتند، 
دوساله شده بودند، پروبیوتیک، احتمال بروز اگزما را تا نصف 
کاهش داده بود. در واقع می شود گفت پروبیوتیک ها، سیستم 
ایمنی بدن را تمرین می دهند تا در برابر باکتری های بیماری زا 
هم، از خودش واکنش خوبی نشان دهد. اما دیگر چه کارهایی 
بلدند؟ به نظر می رسد پروبیوتیک ها قادرند جذب مواد آلرژی زای 
لبنیات را از طریق روده ها کاهش دهند و خود مواد آلرژی زا را هم 
در روده از بین ببرند. پروبیوتیک ها عالوه بر این قادرند عفونت 
باکتریایی واژن را که یکی از علل سقط زودهنگام است، از بین 
ببرند. عفونت باکتریایی واژن که اغلب بدون عالمت است یا با 
عفونت قارچی اشتباه می شود، می تواند غشای اطراف جنین را 

تخریب کند و باعث زایمان زودرس شود.
یک نکته جالب دیگر: مردم ژاپن عادت به مصرف نوشیدنی 
به نام»یاکولت« دارند که نوعی ماده پروبیوتیک است و معلوم 
شده علت پایین بودن شیوع عفونت مثانه در این کشور، مصرف 

همین نوشیدنی است.

نسل جدید محصوالت لبنی 
به صورت  می شوند:  مصرف  صورت  دو  به  پروبیوتیک ها 
مکمل های غذایی به شکل پودر، شربت یا قرص و مواد غذایی 
غنی شده با پروبیوتیک ها. مثال اگر در تولید هرگونه فرآورده 
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پروبیوتیکی  باکتری های  از  ماست،  همچون  تخمیری  لبنی 
استفاده شود، محصول حاصل را پروبیوتیک می نامند.

در حال حاضر فرآورده های پروبیوتیکی مختلفی در جهان 
تولید و عرضه می شوند. انواع نوشیدنی های پروبیوتیک، شیر، 
هم زده،  یا  ماست سفت  نوشیدنی،  ماست  و  دوغ  پنیر،  انواع 
بستنی، خامه ترش، شیر بدون چربی و نوشیدنی های به دست 
آمده از دوغ، کره از جمله این محصوالت هستند. ماست یکی 
از محصوالتی است که به عنوان یک فرآورده پروبیوتیک بالقوه، 
پروبیوتیک  به خود جلب کرده است. ماست  را  توجه زیادی 
عالوه بر تامین باکتری های زنده، مواد مغذی با ارزشی هم چون 
کلسیم و پپتیدهای بیولوژیک در اختیار بدن قرار می دهند. بر 
این اساس بازار ماست های پروبیوتیکی در سراسر جهان رشد 
زیادی را نشان می دهد، به طوری که بخش قابل مالحظه ای از 
است.  پروبیوتیک  باکتری های  ماست های عرضه شده حاوی 
سهم این نوع ماست ها در اروپا بین 5 تا 20 در صد بازار برآورد 
از  شده  عرضه  ماست های  درصد   10 نیز  فرانسه  در  می شود. 
نوع پروبیوتیکی است و تولید این محصوالت ساالنه 3 درصد 
از جمله  پروبیوتیک  لبنی  فرآورده های  می یابد.کلیه  افزایش 
ماست پروبیوتیک را بایستی تا هنگام مصرف، سرد نگهداشت 
تا هم میزان زنده ماندن باکتری هایی مفید و هم اثرات پایدار 

این فرآورده ها را تضمین نمود.

ماست پروبیوتیک
امروزه مشتریان عالوه بر انتخاب میان ماست های کم چرب 
و پر چرب، یا ماست میوه ای با یک گزینه ی دیگر هم روبه رو 

هستند ماست پروبیوتیک.
ماست پروبیوتیک یک ماست غنی شده است که با استفاده 
از آن نه تنها می توان از مزایای ماست بهره برد بلکه می توان 
این  این طریق تامین کرد.  از  نیز  را  باکتری های مفید و الزم 
محصول در دمایی بین 38 تا 45 درجه سانتی گراد تهیه می شود 
و منبع غنی از کلسیم و ویتامین k است و حاوی مقادیر زیادی 
میکروارگانیسم های مفیدی است که به تعادل داخل بدن کمک 
می کند. این ماده لبنی حاوی اسیدهای آمینه ضروری است که 

برای سالمت انسان مفید است. تریپتوفان یکی از این اسیدهای 
آمینه است که موجب جذب و ذخیره کلسیم و منیزیم می شود 

و در نهایت به تقویت سیستم عصبی منجر می شود. 
امروزه در ایران به لطف خداوند منان و تالش متخصصین 
نوشیدنی های  و  پروبیوتیک  دوغ  پروبیوتیک،  ماست  ایرانی 

حاوی پروبیوتیک در بازار با نام های مختلفی عرضه می شود.

اگر عاشق پروبیوتیک شده اید!
اگر با همه توضیحاتی که داده شد، پروبیوتیک ها دلتان را 
برده اند واالن حسابی تشنه یک لیوان پروبیوتیک هستید که 
بزنید توی رگ و حالش را ببرید، این نکات را فراموش نکنید که 
از یاد بردن آنها ممکن است باعث شود گول بعضی ها را بخورید:
الف: اثربخشی پروبیوتیک ها تا زمانی است که پروبیوتیک 
و  پروبیوتیک بخورید  نمی شود گفت یک سال  مصرف شود. 

خودتان را بیمه کنید. مصرف این مواد باید مداوم باشد.
ب: مکمل های غذایی به  صورت قرص که در حال حاضر در 
بازار ایران وجود دارند، بیشتر وارداتی هستند، باید حتما دارای 
روکش محافظ باشند تا باکتری های مفید، حین عبور از معده، 

در اسید معده از بین نروند.
ج: فرآورده های لبنی، بهترین حامل پروبیوتیک ها محسوب 
می شوند. البته هنوز غنی سازی لبنیات با پروبیوتیک ها خیلی 

رایج نشده است.
پیاز حاوی  و  فرنگی، سیر  مار چوبه، کنگر  موز، عسل،  د: 
موادی هستند که باعث می شود باکتری های پروبیوتیک بهتر 
رشد کنند. البته برای اثر بخشی بایستی مقادیر زیادی از آنها 

مصرف شود.
ه: افرادی که بیوتیک مصرف می کنند، دچار اسهال، عفونت 
مخمری مهبل و یا دچار سوءتغذیه هستند، در اولویت مصرف 

پروبیوتیک ها قرار دارند.
است،  علمی اش  نام  که  ماست  استارتر  به  موسوم  ماده  و: 

پروبیوتیک محسوب نمی شود.
بنابراین نمی شود گفت ماست یک ماده پروبیوتیک طبیعی 

است. این باور رایج غلطی است که وجود دارد.
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خواص عسل و دارچین

فایده دارویي عسل و دارچین
دارچین  پودر  و  عسل  از  مخلوطي  قلبي:  بیماري  درمان   )  1
را تهیه کنید و به جاي مربا روي نان قرار دهید و به طور منظم 
کلسترول،  کاهش  در  روش  این  کنید.  صرف  صبحانه  وعده  در 
جلوگیري از بروز حمله قلبي، تنفس راحت و تقویت ضربان قلب 
موثر است. بیماران مبتال به حمله قلبي نیز با مصرف روزانه این 
روي  بررسي  بود.  خواهند  درامان  بعدي  قلبي  حمله  از  مخلوط 
رفتن سن  باال  با  است،  داده  نشان  کانادا  و  آمریکا  در  سالمندان 
شاهرگ هاي حیاتي و سیاهرگ ها خاصیت انعطاف پذیري خود 
را از دست مي دهد. عسل و دارچین به شاهرگ ها و سیاهرگ ها 

قدرتي تازه مي بخشد.
از  مخلوطي  هاي حشرات:  نیش  خارش  اثر  بردن  بین  از   )  2
یک سهم عسل، 2 سهم آب ولرم و یک قاشق چاي خوري پودر 
دارچین را روي قسمتي از بدن که احساس خارش مي کنید، قرار 
دهید خارش و درد در عرض یک یا 2 دقیقه فروکش خواهد کرد.

التهاب مفصل )آرتریت(: روزانه، یک وعده صبح و  3 ( درمان 
از یک فنجان آب گرم، 2 قاشق چاي  یک وعده شب، مخلوطي 
خوري عسل و یک قاشق چاي خوري پودر دارچین مصرف شود. 
آرتریت  منظم  به طور  در صورت مصرف  گر  معجزه  مخلوط  این 
روي 200  اخیر  هاي  بررسي  کند.  درمان مي  نیز  را  مزمن  هاي 

کردند  استفاده  این مخلوط  از  از صرف صبحانه  قبل  که  بیماري 
نشان داد، 73 نفر از آنان در عرض یک هفته کامال از درد رهایي 
پیدا کردند و پس از یک ماه بیشتر افرادي که قادر به راه رفتن 
و  رفتن  راه  توانایي  دردي  هیچ  احساس  بدون  نبودند،  یا حرکت 

تحرک خود را به دست آوردند.
از  از دوش گرفتن مخلوطي  از ریزش مو: قبل  4 ( جلوگیري 
یک  و  عسل  خوري  چاي  قاشق  یک  داغ،  زیتون  روغن  مقداري 
قاشق پودر دارچین را به مدت 5 تا 15 دقیقه روي سر قرار دهید 

و سپس آن را بشویید.
5 ( از بین بردن عفونت مثانه: 2 قاشق غذاخوري عسل به همراه 
یک قاشق چاي خوري پودر دارچین را با مقداري آب ولرم حل 
کنید و آن را بنوشید. این روش باعث مي شود که میکروب هاي 

مثانه از بین برود.
6 ( درمان درد دندان: مخلوطي از یک قاشق چاي خوري پودر 
دندان  روي  و  کنید  تهیه  قاشق چاي خوري عسل   5 و  دارچین 
خراب بمالید. این عمل را 3 بار در روز تکرار کنید تا درد تسکین 

یابد.
با 3 قاشق  7 ( کاهش کلسترول: 2 قاشق غذاخوري عسل را 
چاي خوري پودر دارچین در یک لیوان چاي حل کنید و بنوشید. 
این کار میزان کلسترول خون را طي 2 ساعت به 10 درصد کاهش 

عسل واژه اي عربي است که در فارسي به آن »انگبین« مي گویند. 
گذشتگان آن را مظهر پاکي و خلوص و نشانه قدرت مي دانستند و 
در یونان و روم باستان مظهر برکت، عشق و زیبایي بود و مالیات 
خود را براساس آن مي پرداختند. زنبور براي تهیه عسل، شهد گل 
هاي مختلف را جمع آوري مي کند. جالب است بدانید براي تولید 
هر کیلوگرم عسل، زنبور باید 2 میلیون بار روي گل ها بنشیند و 
شهد آن ها را جمع آوري کند. بنابراین تهیه عسل کار بسیار دشواري 
است و هر زنبور عسل در طول عمر 6 تا 8 هفته اي خود تنها یک 

قاشق مرباخوري از آن را تهیه مي کند.
در کندوي زنبور نوعي عسل هم براي تغذیه ملکه تهیه مي شود 
که »اکسیر طول عمر« نامیده مي شود. از آن جا که عسل از شهد 
گل هاي مختلف تهیه مي شود رنگ آن بستگي به گیاهي دارد که 
زنبور از آن تغذیه کرده است گذشته از آن شرایط آب و هوایي و 
جغرافیایي نیز در رنگ و بوي عسل تاثیر دارد. عسل با وجود شیرین 
بودن اگر به مقدار معیني مصرف شود، براي هر نوع بیماري از جمله 

دیابت موثر است.

 درمان التهاب 
مفصل )آرتریت(: 
روزانه، یک وعده 
صبح و یک وعده 
شب، مخلوطي از 

یک فنجان آب گرم، 
2 قاشق چاي خوري 

عسل و یک قاشق 
چاي خوري پودر 

دارچین مصرف شود. 
این مخلوط معجزه 

گر در صورت مصرف 
به طور منظم آرتریت 

هاي مزمن را نیز 
درمان مي کند. 
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مي دهد.
8 ( درمان سرماخوردگي: به مدت 3 روز از مخلوط یک قاشق 
دارچین  پودر  خوري  چاي  قاشق  چهارم  یک  با  عسل  غذاخوري 
استفاده کنید. این روش براي درمان سرفه مزمن و سرماخوردگي 

و سینوزیت به کار مي رود.
9 ( درمان ناباروري: براي برطرف کردن این مشکل، به مردان 
میل  از خواب  قبل  را  غذاخوري عسل  قاشق   2 مي شود  توصیه 
کنند. در کشورهاي چین، ژاپن و خاوردور که با مشکل ناباروري 
مواجه اند، در طول روز مخلوطي از مقداري پودر دارچین و یک 
لثه و داخل  را به طور مرتب روي  دوم قاشق چاي خوري عسل 
دهان خود قرار مي دهند تا مخلوط حاصل از طریق بزاق وارد بدن 
شود. زوجي که مدت 14 سال بچه دار نمي شدند با شروع مصرف 

عسل و دارچین پس از مدت کوتاهي صاحب دوقلو شدند.
10 ( درد معده: مصرف عسل و پودر دارچین عالوه بر درمان 

درد و نفخ معده، زخم معده را نیز درمان مي کند.
پودر  و  عسل  از  روزانه  استفاده  ایمني:  سیستم  تقویت   )  11
حمله  از  را  بدن  و  کرده  تقویت  را  بدن  ایمني  سیستم  دارچین 
باکتري و ویروس محافظت مي کند. دانشمندان دریافتند که عسل 
عسل  مداوم  مصرف  است.  آهن  و  ویتامین  زیادي  مقدار  داراي 
گلبول هاي سفید خون را تقویت مي کند تا بتواند با باکتري ها و 

بیماري هاي ویروسي مقابله کند.
پودر  غذا،  وعده  هر  از  قبل  هاضمه:  برطرف کردن سوء   )  12
دارچین را روي 2 قاشق غذاخوري عسل بریزید و میل کنید تا از 
ترشح اضافي اسید معده رهایي پیدا کنید زیرا این مخلوط غذاهاي 

سنگین را به راحتي هضم مي کند.
ثابت کرده  اسپانیا  آنفلوآنزا: دانشمندي در  از  ( جلوگیري   13
که مخلوط عسل و دارچین داراي مواد مفید طبیعي است که از 
میکروب هاي آنفلوآنزا و سرماخوردگي جلوگیري به عمل مي آورد

پودر  و  عسل  مرتب  و  دائم  مصرف  عمر:  طول  افزایش   )  14
دارچین مانع پیري زودرس مي شود. مخلوطي از 4 قاشق چاي 

خوري عسل، یک قاشق چاي خوري پودر دارچین و 3 فنجان آب 
گرم را با هم بجوشانید. سپس مخلوط به دست آمده را 3 الي 4 بار 
در روز به مقدار یک چهارم فنجان میل کنید. این مخلوط عالوه 
بر طراوت بخشیدن و نرم نگه داشتن پوست از پیري زودرس نیز 

جلوگیري مي کند.
15( برطرف کردن جوش صورت: قبل از خواب مخلوط 3 قاشق 
غذاخوري عسل و 1 قاشق چاي خوري دارچین را روي جوش ها 
قرار دهید و روز بعد با آب ولرم بشویید. تکرار روزانه این کار به 

مدت 2 هفته، جوش ها را از بین مي برد.
16 ( درمان عفونت هاي پوستي: قرار دادن مخلوطي به مقدار 
مساوي از عسل و پودر دارچین روي قسمت هاي مختلف پوست، 

عفونت هاي پوستي و اگزما را نیز درمان مي کند.
انجام گرفته در ژاپن و  17 ( درمان سرطان: تحقیقات جدید 
استرالیا نشان داده، سرطان هاي پیشرفته معده و استخوان به طور 
موفقیت آمیزي درمان شده است. بیماران مبتال به این سرطان ها 
3 بار در روز و به مدت 3 ماه یک قاشق غذاخوري عسل و یک 

قاشق چاي خوري دارچین را مخلوط و مصرف مي کنند.
18 ( از بین بردن خستگي مفرط: مصرف نصف قاشق غذاخوري 
عسل و مقداري پودر دارچین در یک لیوان آب اول صبح و بعد 
از ظهر که بدن با افت نشاط روبه رو است طي یک هفته نیروي 

حیاتي بدن را افزایش مي دهد.
19 ( از بین بردن بوي بد دهان: شما مي توانید پس از بیدار 
شدن از خواب با محلولي از یک قاشق چاي خوري عسل، مقداري 
پودر دارچین و آب گرم غرغره کنید تا در طول روز مشکل بوي بد 

دهان را نداشته باشید.
از عسل و  روزانه مقدار مساوي  ( مشکل شنوایي: مصرف   20
پودر دارچین در صبح و شب مشکل شنوایي را برطرف مي کند. 

شایان ذکر است، عسل مورد مصرف باید خام و پاستوریزه نشده 
باشد. زیرا که آنزیم هاي الزم به هنگام عمل پاستوریزه به علت 

حرارت دیدن از بین مي رود.
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 نقش و عملکرد آنزیم ها در
 محصوالت صنایع پخت

انواع آنزیم های مهم مورد استفاده در محصوالت صنایع 
پخت:

 اکسیدو ردوکتازها
و  خمیر  توسعه  روی  بر  مثبتی  تاثیرات  اکسیداتیو  آنزیم های 
کیفیت خمیر دارند. کیفیت خمیر به دیگر پارامتر های کیفیت از 
قبیل حجم، بافت و ساختار مغز محصوالت پخت بستگی دارد. در 
طی مخلوط کردن و شکل دهی خمیر، پیوندهای دی سولفیدی 
بین پروتئین های گلوتن شکسته و فرم می گیرند. زمانی که این 
واکنش به نحو احسن رخ می دهد منجر به توسعه خوب خمیر، که 
نتیجه آن تشکیل شبکه قوی از گلوتن می باشد. مواد اکسیدکننده 
پخت  صنعت  در  برومات  و  اسکوربیک  اسید  قبیل  از  شیمیایی 
برای توسعه و تشکیل پیوندهای دی سولفیدی استفاده می شوند. 
مواد  از  عاری  غذاهای  غرب  جهان  در  مصرف کنندگان  امروزه 

مشکالت  به  توجه  با  می دهند.  ترجیح  را  شده  افزوده  شیمیایی 
وجود  برومات  برای  اروپایی  کشورهای  و  آمریکا  در  که  نظارتی 
استفاده  برومات  برای  این است که جایگزین دیگری  امید  دارد، 
از این رو، آنزیم های اکسیداتیو می توانند جایگزین مطلوبی  شود. 

باشند.
گلوکز اکسید از معموال از آسپرژیلوس نیگر به  دست می آیند. 
گلوکز اکسید از،گلوکز را با مصرف اکسیژن به گلوکوالکتون و پر 
اکسید هیدروژن تبدیل می کند. پر اکسید هیدروژن تولید شده با 
گروههای تیول آزاد گلوتن واکنش داده و باندهای دی سولفیدی 
که باعث قوت گلوتن می شوند را تشکیل می دهد. گلوکز اکسید 
خمیر  به  چسبنده  غیر  و  خشک  خاصیت  دادن  به  همچنین  از 
شناخته شده است، که این خاصیت اخیر در ترکیب با زایالن از 
خیلی مفید می باشد، همان طور که میدانیم وقتی به تنهایی زایالن 

از استفاده می شود خاصیت چسبنده به خمیر می دهد.

شمار  به  مهم  غذایی  منابع  از  یکی  امروزه  پخت  صنایع  و  نان 
می روند امروزه بیش از 000 000 600 تن گندم در جهان کشت می شود. 
که از آن نظر، تنها محصول مهم به شمار می آید. اروپایی ها تخمین 
می زنند تا نصف کربوهیدرات مورد نیازشان و حدود 1/3پروتئین 

مورد نیازشان را از نان به  دست بیاورند.
از متون تاریخی در مورد پخت نان،آنزیم ها مهم ترین نقش را ایفا 
می کردند. مصریان باستان بدون این که از نقش آنزیم آگاه باشند از 
آنزیم های ترشحی آندسپرم استفاده می کردند. با این وجود تا قرن 

α 20 که اولین کاربرد آنزیم در صنایع پخت به وسیله تکمیل عمل
αآمیالز  عمل  شدت  افزایش  برای  مالت  افزودن  با  آرد  آمیالزدر 
آندوسپرم آرد استفاده شده است بعدا αآمیالز میکروبی که مقاومت 
گردید.  مالت  جانشین  داشت  حرارت  به  نسبت  خوبی  حرارتی 
طبیعی  آرد  در  ایرادات  تصحیح  برای  صنعتی  آنزیم  اولین  مالت 
استفاده شده است. امروزه انواع مختلف آنزیم ها برای محصوالت 
آردی استفاده می شود. همچنین آنزیم ها قادر خواهند بود خواص 

آنزیم های تجمع یافته در آندوسپرم آرد را اصالح کنند. 
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کارگینان  دریایی  دانه های  از  اساسا  که  از  اکسید  هگزوز 
علت  به  آنزیم  این  می آیند.  به دست   )chondrus crispus(
گاالکتوز،  گلوکز،  بود  خواهد  قادر  گسترده،  اولیه  مواد  داشتن 
مواد  اکسید کننده  آنزیم های  نماید.  اکسید  را  غیره  و  مالتوز 
اکسیژن  مصرف  با  عمده  طور  به  را  آرد  آندوسپرم  درونی  اولیه 
الکتون های مربوط به گلوکز و مالتوز، هیدروژن پر اکسید تشکیل 
می دهند. هیدروژن پر اکسید تشکیل شده گروه های تیول پروتئین 

گلوتن را اکسید کرده وباند های دی سولفیدی تشکیل می دهد.
لیپواکسی ژناز وارد شده به پخت نان از طریق استفاده از آرد 
آنزیماتیکی  لحاظ  از  و  ندیده  حرارت  که  لوبیایی  آرد  یا  و  سویا 
فعال است. این آنزیم سفیدی ساختار مغز نان را بهبود می بخشد. 
که  اشباع  غیر  چرب  اسیدهای  اکسیداسیون  با  از  اکسیژن  لیپو 
را  می باشند  پنتادین   4-1 –سیس  سیس  گروههای  شامل 
می تواند  چرب  اکسیداسید  هیدروپر  نتیجه  در  می کنند.  کاتالیز 
نظریه  طبق  بر  دهد.  واکنش  خمیر  در  موجود  کارتنوئیدهای  با 
تشکیل  طریق  از  نان  ساختار  بهبود  مولکولی  اساس   Casey
با  گلوتن  پروتئین های  ذرات  بین  مولکولی  بین  پل دی سولفیدی 

وزن مولکولی باال شکل می گیرد.
شده،  جدا  نیگر  آسپرژیلوس  از  که  اکسیداز  سولفیدریل 
سولفید  دی  گروه های  به  را  سولفید ریل  گروه های  اکسیداسیون 
در انواع سیستم های کاهش تیول کاتالیز می کنند. مطالعات ادامه 
به گروههای  میل محدود  تنها  اکسیداز  آیا سولفیدریل  که  دارد 
   Szalkucki .در الیه های با وزن مولکولی باالی گلوتن دارد SH
نوشت »آزمایشات بیشتری نیاز است تا کاربرد تجاری سولفیدریل 

اکسیداز را در صنایع پخت نشان دهد«.
پراکسیداز )پراکسیداز ترب کوهی( نامی عمومی برای گروهی 
اطالق  آمده اند  به دست  مختلف  اولیه  مواد  از  که  آنزیم هایی  از 
می شود. همه پراکسیدازها، پراکسید هیدروژن را به عنوان گیرنده 

الکترون و اکسید بسیاری از ترکیبات دهنده را انجام می دهند.
با دیگر  در طی عمل پراکسیداز رادیکال های آزاد تولید شده 
ترکیبات موجود در خمیر با روش غیر آنزیمی واکنش می دهند. 
این خود دلیل مستندی است که پر اکسیدهای مشخص، تاثیرات 
بهبودی بر خمیر دارند. اما تئوری های مختلف در مورد مکانیسم 
دی  اسید  پل های  است  ممکن  پر اکسیداز  دارد.  وجود  عملکرد 
فرولیک»diferulic« را تشکیل دهد ودر نتیجه منجر به تشکیل 
پیوندهای عرضی کوواالنت از آرابینوزایالنازها می شود. جفت شدن 
ادامه  که  در سیستم های مدل،  پروتئین ها  به  آرابینوزایالنازها  از 
این با پیوندهای عرضی اکسیداتیو بین اسیدفرولیک وسیستئین 
و یا باقیمانده های تیروزین پروتئین ها نشان داده شده است. در 
پر اکسیداز در خمیر  دادند که عمل  نشان  نهایت مطالعات مدل 
باعث تقویت پیوندهای عرضی بین پروتئین –پروتئین از طریق 
نیز  سولفیدریل  گروههای  شوند.   )lysyl( لیزیل  باقیمانده های 

ممکن است درگیر شوند.
اکسید  کینون ها  به  را  فنولیک  گروههای  اکسیداز،  فنل  پلی  
شامل  را  اکسیداز  فنل  پلی  گروه  در  آنزیم  نوع  سه  و  می کنند 
اکسیداز  فنل  دی  مونواکسیژناز(،  فنل  )مونو  تیروزیناز  می شود. 
فنل  پلی  عمل  برای  مکانیزم  دو  الکاز.  و  اکسیداز  یاکاتیچول 
اکسیداز در خمیر فرض شده است، یکی شامل اکسیداسیون اسید 
فرولیک استرفیه شده به آرابینوزایالن، که خود شامل پیوندهای 
عرضی می باشد، و دیگری پیوندهای عرضی پروتئین های گلوتن با 
اکسیداسیون گروه های تیروزیل یا با ترکیب بین تیروزیل وگروه 

های تیول فرض می شود.
تعدادی از آنزیم هایی که با اکسیداسیون مواد اولیه مختلف و با 
صرف اکسیژن تولید پر اکسید هیدروژن می کنند و نیز بر بهبودی 
اکسیداز،  گلیسرول  می باشد:  شرح  این  به  می باشند  موثر  خمیر 
و  اکسیداز  گاالکتوز  L-آمینواسیداکسیداز،  اکسیداز،  پیرانوز 

گلوکولیگوساکارید اکسیداز

 پروتئازها
کاتالیز  پروتئین،  در  را  پپتیدی  باندهای  هیدرولیز  پروتئازها 
می کنند. بسته به پروتئاز استفاده شده، این اصالح ممکن است 
منجر به اصالح جزئی که خمیر بیشتر توسعه پذیر به  دست آید یا 
با هیدرولیز گسترده ساختار گلوتن خواص ویسکو االستیک آن 
از بین برود. به غیر از تاثیر بر خصوصیات فیزیکی و رئولوژیکی 
خمیر، همچنین تاثیر بعضی از پروتئازها بر طعم و رنگ محصوالت 

نهایی شناخته شده اند.
با توجه به این که پروتئین ها، جمعیت ناهمگونی از مولکول های 
به علت 20 اسید آمینه که تشکیل شده اند، جمعیت  ناهمگنی، 
نیز  کنند  هیدرولیز  را  پروتئین ها  هستند  قادر  که  آنزیم هایی 
متنوع می باشند. این جمعیت آنزیم ها نیز به دو دسته طبقه بندی 
پروتئازها(.  با  )مترادف  پلی پپتیدازها  و  پپتیدازها  می شوند: 
پپتیدازها آنزیم های اگزو- عمل هستند یعنی یک اسید آمینه یا 
پپتید را از N- یا C- ترمینال پروتئین جدا می کنند، وپروتئازها 

اندو-عمل هستند.
آرد گندم از این نظر که وقتی با آب ترکیب می شود و توانایی 
منحصربه فرد  دارد  را  ویسکواالستیک  گلوتن  ماتریکس  تشکیل 
می باشد. این ماتریکس گلوتن می تواند گاز را در خمیر، نگه دارد. 
بنابراین کیفیت و کمیت پروتئین پارامتر اساسی برای آرد گندم 

می باشد.
از  است  ممکن  قوی  خیلی  آرد  معمولی  تولیدی  نان های  در 
افزایش حجم جلوگیری کند، بنابراین گسترش مناسب خمیر نیز 
پروتئاز  )نوعا  پروتئاز  گونه  از  کاربرد محدود  بود.  نخواهد  ممکن 
قارچی( گلوتن را تغییر می دهد. کاربرد مشابه دیگر با استفاده از 
متابی سولفیت  یا  L-سیستئین  قبیل  از  مواد شیمیایی کاهنده، 
سدیم به  دست می آید که عبارت اند از توسعه بهتر خمیر، توسعه 
این  با  نهایی  محصول  بهتر  ساختار  و  حجم  ودرنتیجه  سریع تر، 
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داده  ترجیح  اغلب  آنزیم  از  استفاده  و  بیولوژیکی،  روش  وجود 
می شود.

درکراکر، بیسکویت، ویفر، و پیتزا آردی با خصوصیات کم ویسکو 
االستیک ترجیح داده می شود. شبکه گلوتن قوی از شکل و بافت 
درست محصول نهایی جلوگیری می کند. استفاده از پروتئاز های 
مشخص )نوعا پروتئاز باسیلوسی( به تولید کننده اجازه می دهد از 
هر نوع کیفیت آرد استفاده کند. ممکن است خصوصیات مطلوب 
استفاده  با  مطلوب  خصوصیات  دیگر  و  رئولوژیکی  نظر  از  خمیر 
مواد  بدون  محصوالت  بازار  ولی  آید  به  دست  شیمیایی  مواد  از 

شیمیایی وبا استفاده از آنزیم را ترجیح می دهند.
و رنگ  مزه  و  است طعم  نان ممکن  در  پپتیداز ها  از  استفاده 
پپتیداز،  محصوالت  دهد.  قرار  تاثیر  تحت  را  محصول  پوست 
آمینو اسیدها یا پپتیدها، طعم ومزه را تحت تاثیر قرار می دهد. 
آروماتیک  ترکیبات  تولید  در  میانی  محصوالت  آمینواسیدها 
دهنده  افزایش  اکسیدانی،  بلقوه  محصوالت  وپپتید ها  هستند، 
طعم، شیرین کننده وترکیبات تلخ هستند. به عالوه آمینواسیدهای 
از پروتئین گلوتن منتشر شده می توانند با قند از طریق واکنش 
مایالرد واکنش داده ودر نتیجه بهرنگ و طعم ومزه سطح کمک 

کنند..

ترانس گلوتامیناز
ترانسفراز(  گلوتامین   γپروتئین-گلوتامین( گلوتامیناز  ترانس 
و  لیزین  بین  کوواالنسی  عرضی  پیوندهای  که  می شود  معرفی 
باقیمانده های گلوتامین را تشکیل می دهد. از این توانایی تشکیل 
پیوند عرضی بین پروتئین گلوتن برای تقویت خمیر نان و دیگر 
محصوالت پخت به کار می رود. از دیگر مزایای این آنزیم کاهش 
نیروی کار مصرف شده همچنین افزایش آب باند شده نیز گزارش 
در مخلوط کردن  آن  کارایی  بر  آن  تاثیر سودمندی  است.  شده 
آرد گندم با آرد غیر گندم همچنین ادعا شده است. با این وجود 

در  به  را  گلوتامیناز  ترانس  از  استفاده  عدم  دیگری  محققین 
محصوالت غالتی که شامل گندم، جو، چاودار، یا جودوسر را به 

دلیل خطر ابتال به بیماری سیلیاک را توصیه کرده اند.

لیپازها
هیدرولیز  که  استرازهایی  کربوکسیل  می توانند  لیپازها 
زنجیره  های بلند آسیل گلیسرول به گلیسرول و اسید چرب آزاد، و 
مونوودی گلیسرید را کاتالیز می کنند تعریف کرد. ماده اولیه برای 
لیپاز در آرد گندم را 2 -3 درصد لیپید آندوسپرم گندم می باشد.

لیپیدها احتماال قدیمی ترین مواد برای استفاده در بهبوددهنده 
نان استفاده می شوند در حالی که استفاده از لیپاز به عنوان بهبود 
دهنده نان نسبتا جدید می باشد. تاثیرات مثبت به  دست آمده از 
استفاده لیپاز، بهبود مقاومت خمیر و خصوصیات ماشین پذیری 
بهتر خمیر، و بهبود نگهداری سلول های گاز در خمیر، بازده خوب، 

ساختار مغز نان هموژن و افزایش حجم نان می باشد.
اصالح  را  آن  به  افزوده  چربی های  یا  آرد  لیپیدهای  لیپاز، 
می کند، و نیز تاثیرات مثبت استفاده از لیپاز اضافه شده به تاثیرات 
محصوالت هیدرولیز شده بستگی دارد. بعضی از این محصوالت 
سطحی  کشش  یا  فعال  سطحی  کشش  دارای  شده  هیدرولیز 
توانایی مقاوم کردن سلول های  لیپیدهای اصالح نشده  از  بیشتر 
گاز خمیر را دارا هستند. این نیز منجر به ساختار مغز نان بهتر، 
افزایش ساختار خمیر که به افزایش حجم منجر می شود. از میان 
محصوالت تشکیل شده، مونو گلیسرید ها به عنوان نرم کننده مغز 
نان در محصوالت صنایع پخت شناخته شده اند و نیز با تشکیل 

کپلکس با نشاسته، رتروگرادسیون را کاهش می دهند.
لیپازها در چهار گروه طبقه بندی می شوند: فسفولیپاز  فسفو 

 D فسفو لیپاز ،C فسفو لیپاز ،A2 فسفو لیپاز ،A1
لیپید های قطبی  بر روی  لیپاز که  از  اخیرا، یک طبقه جدید 
قابل  تجاری  طور  به  می کنند  اثر  گلیسیریدها  تری  همچنین 
دسترس می باشد. این لیپاز های جدید بیشتر از تری گلیسریدها بر 
گاالکتو لیپیدها و فسفو لیپیدها اثر می کنند. با اصالح فسفو لیپیدها 
وگاالکتو لیپیدها به لیزولیپیدهای مربوطه )لیستین به لیزولیستین 
و دی گاالکتوزیل دی گلیسرید به دی گاالکتوزیل مونوگلیسرید(، 
لیپازهای جدید  خواهند شد.  تولید  قوی  سورفکتانت های خیلی 
فرصت تولید مواد فعال سطحی در محل را ارائه می کنند و امکان 
کاهش امولسیفایر های اضافه شده را در محصوالت صنایع پخت را 
می دهند. توانایی لیپیدهای قطبی به تشکیل تک الیه ای در سطح 
فی مابین گاز-مایع منجر به استحکام سلول های گازی در خمیر 
و بنابراین به نگهداری بهتر گاز کمک می کند. عالوه بر این تعامل 
بین لیپیدهای قطبی آرد و پروتئین های گلوتن مهم ترین نقش را 

در احتباس گاز ایفا می کنند.

 آمیالزها
امروزه آلفا آمیالزها در سطح جهان کاربرد گسترده ای داشته و 
به  عنوان یکی از مهم ترین اصالح کننده های آرد به  منظور افزایش 
با  آنزیم  این  کلی  بطور  می گیرند.  قرار  استفاده  مورد  نان  حجم 
فعالیت  مخمر،  برای  استفاده  قابل  قند  به  آرد  نشاسته  تبدیل 
تخمیری را افزایش داده و گاز مناسبی جهت افزایش حجم، تولید 
می نمایند. آمیالز قارچی یا تاکاآمیالز که از آسپرژیلوس اوریزه به  

دست می آید.
دومین و مهمترین کاربرد آمیالزها در صنایع پخت جلوگیری 
از بیاتی یعنی تازه مانی محصوالت پخت را بهبود می بخشد. بیاتی 
پدیده پیچیده ای می باشد که عموما رترو گراداسیون آمیلو پکتین 
را شامل می شود چندین نوع مختلف از آمیالزها به منظور کاربرد 
تاثیر  اولین  می رود.  به کار  مختلف  کاربرد های  برای  بیاتی  ضد 
محدود آمیالز قارچی درنتیحه تاثیر غیر مستقیم بر افزایش حجم 
از  بعد  نان  مغز  سفتی  می شود  باعث  آن  تاثیر  دومین  می باشد. 

پخت و در طی نگهداری به  سرعت کاهش یابد.
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پیدا و پنهان کانوال

مهم ترین  از  یکي  انسان  تغذیه ی  در  چربی ها  و  روغن ها  نقش 
زمینه هاي مورد بررسي در علم تغذیه است. اهمیت این گروه از مواد 
غذایي به  گونه  اي است که نه  تنها از  دیدگاه سالمت بلکه از جنبه هاي 
تجارت جهاني نیز اهمیت فوق العاده اي دارد. دیدگاه هاي در حال تغییر 
نسبت به روغن ها و چربي هاي خوراکي مي تواند بر مصرف مواد غذایي و 
در نهایت وضعیت سالمتي، تولیدات کشاورزي و آموزش تغذیه اي تاثیر 

عمیقي بگذارد.
روغن ها و چربی ها به دو گروه حیواني و گیاهي تقسیم مي شوند؛ 
روغن حیواني مثل پیه، کره، روغن ماهي و ... و روغن گیاهي یا روغن 
نباتي شامل روغن هاي آفتابگردان، سویا، پنبه دانه، زیتون، گردو، کلزا، و 

... که حاصل روغن کشي از دانه یا میوه هاي روغني است.
چربی ها در رژیم غذایي ما به دو صورت مرئي و نامرئي یافت مي شوند. 
چربي هاي مرئي شامل کره، مارگارین، روغن نباتي و روغن حیواني یا 
روغن ماهي است و چربی های نامرئی در اغلب غذاها مانند شیر، تخم 
مرغ، گوشت، میوه زیتون، پنیر، شکالت، چیپس سیب زمیني، آجیل و 

... وجود دارند و با چشم دیده نمي شوند.
توصیه ی  بالغ،  افراد  در  که  باورند  این  بر  کارشناسان  همچنین 
متخصصان استفاده از رژیم غذایی کم چربی به  ویژه مصرف کمتر چربی 
را  قلبی، عروقی  بیماری های  و کلسترول است که خطر  اشباع شده 

افزایش می دهد.
روغن ها و چربی ها به  عنوان واسطه ی انتقال حرارت، گرمای الزم برای 
پختن را به ماده ی غذایی رسانده و باعث خوش طعم شدن، لذیذ شدن، 
بهبود رنگ و بافت غذاها می شود. این مواد دارای ویژگی های عملی 
مهمی همچون عمل روان کنندگی )در مایونز و سس های ساالد( و عمل 
ورآمدن خمیر )در محصوالت نانوایی( بوده و در صنایع غذایی به طور 

گسترده به مصرف می رسند.
برخی از دانه های روغنی نظیر سویا و پنبه دانه نه  تنها به  عنوان منبع 
روغن بلکه به  عنوان منبعی از پروتئین گیاهی برای خوراک دام و انسان با 
اهمیت است. بیشتر چربی ها و روغن های نباتی پس از انجام فرآیند های 

الزم و خارج کردن ناخالصی ها به مصرف خوراکی می رسند.

تصفیه ی روغن شامل مراحل صمغ گیری، خنثی سازی، بی رنگ کردن 
و بی بو کردن است. بیش از 90 درصد چربی ها و روغن های تولید شده در 
جهان به شکل روغن های جامد هیدروژنه، مارگارین ها، روغن های ساالد 
و طباخی به مصرف خوراکی می رسد و نوع روغن مصرفی نیز در نواحی 

مختلف جهان متفاوت است.
روغن کانوال محصولی است که از هیبریداسیون کردن تخم شلغم 
برای  روغن ها  محبوب ترین  از  یکی  اخیرا  می آید،  به دست  روغنی 
متخصصین تغذیه و پزشکانی که ادعا می کنند خطر بیماری های قلبی را 
کاهش می دهد، شده است. دانه ی این روغن در راستای ارزش تغذیه ای 
روغن موجود در آن اصالح شده است. از آنجایی که این اصالح اولین 
بار در کانادا صورت گرفته است، نام آن از دوکلمه ی »کانادا« و »اویل« 

گرفته شده است.
فواید: 

حاوی میزان کمی روغن اشباع می باشد. 
حاوی میزان زیادی روغن غیر اشباع مونو می باشد. 

حاوی میزان زیادی اسید چرب امگا 3 می باشد. 
را دارا  بهترین ترکیب اسید چرب  با روغن های دیگر،  در مقایسه 

می باشد. 
شده  شناخته  خوراکي  روغن های  تمامي  میان  در  کانوال  روغن 
روغن های  و  زیتون  زمیني،  بادام  پالم،  آفتابگردان،  سویا،  )روغن های 

حیواني و کره( داراي کم ترین میزان اسیدهاي چرب اشباع است.
براي  اشباع  چرب  اسیدهاي  زیاد  مصرف  است  شده  ثابت  امروزه 
سالمتي مضر بوده و به دلیل افزایش نسبت کلسترول بد به خوب و 
نیز افزایش انعقادپذیري خون، خطر ابتال به بیماری های قلبي عروقي و 

عوارض ناشي از آنها را تشدید مي کند.
اسید آلفا لینولنیک )امگا – 3( و اسید لینولئیک )امگا – 6(:

شناخته  ضروري  چرب  اسیدهاي  به عنوان  چرب  اسید  دو  این 
مي شوند. روغن کانوال بیشترین میزان اسید آلفا لینولنیک )امگا 3( را 

در میان روغن های گیاهي شناخته شده دارد.
امگا 3  اسیدهاي چرب  مزایاي  برخي  تحقیقات جدید،  اساس  بر 

روغن کانوال 
محصولی است که 

از هیبریداسیون 
کردن تخم شلغم 

روغنی به دست 
می آید، اخیرا یکی از 
محبوب ترین روغن ها 

برای متخصصین 
تغذیه و پزشکانی که 

ادعا می کنند خطر 
بیماری های قلبی 

را کاهش می دهد، 
شده است. دانه ی 

این روغن در راستای 
ارزش تغذیه ای روغن 
موجود در آن اصالح 
شده است. از آنجایی 

که این اصالح اولین 
بار در کانادا صورت 
گرفته است، نام آن 

از دوکلمه ی »کانادا« 
و »اویل« گرفته شده 

است.
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عبارت اند از:
کاهش فشار خون، کلسترول و تری گلیسرید، بهبود عملکرد قلب 
و  مفصلي  ناراحتی های  بهبود  و  پیشگیري  آن،  سالمت  به   کمک  و 
روماتیسمي، پیشگیري و بهبود افسردگي و ناراحتی های روحي رواني 

و پیشگیري از ابتال به سرطان.
مصرف حداقل 1/7 گرم اسید آلفا لینولنیک )امگا 3( در روز توصیه 
 شده است. یک قاشق غذاخوري روغن کانوال حاوي حدود 1 گرم اسید 
لینولنیک بوده و لذا بخش قابل توجهي از مقدار توصیه شده ی فوق را 
تامین مي کند. از این رو روغن کانوال بهترین روغن خوراکي براي بیماران 
قلبي، افراد مسن، چاق، مبتال به دیابت و کلیه ی افرادي که از رژیم غذایي 

خاص پیروي مي کنند، مي باشد.
اسید لینولئیک، اسید چرب اصلی امگا-6 است. بدن یک فرد سالم 
اسید گاما  به  را  لینولئیک  اسید  رژیم غذایی مناسب،  با رعایت یک 
 EPA تبدیل می کند که پس از ترکیب شدن با )GLA( لینولئیک
به دست آمده از دسته ی امگا های 3 تبدیل به ایکوزانوئید می شود. برخی 
از امگا های 6، نوروپاتی دیابتی، آرتریت روماتوئید، سندرم پیش قاعدگی، 
ناراحتی پوستی از قبیل پسوریازیس و اگزما را کاهش داده و در درمان 

سرطان هم مؤثرند.
با وجود این که بسیاری از افراد مقادیر زیادی اسید لینولئیک مصرف 
می کنند، اما به طور معمول به دلیل اختالالت متابولیسمی از مصرف 
بی رویه ی قند های ساده و یا چربی های ترانس باالی موجود در مواد 
غذایی تصفیه شده و همچنین مصرف دخانیات، آلودگی هوا، خستگی، 
پیری، عفونت های ویروسی و دیگر بیماری هایی مانند دیابت، بدنشان 

قادر نیست از آن استفاده مطلوب کند.
روغن ذرت، گل رنگ، آفتاب گردان، تخم کتان و سویا نیز منابع اسید 
لینولئیک هستند. گرچه انواع آنها که در فروشگاه یافت می شوند، تصفیه 

شده بوده و خاصیت غذایی چندانی ندارند.
 EFA امگا-9 )اسید اولئیک( ضروری است اما در واقع جزو گروه
نیست، زیرا بدن قادر است در صورت دسترسی به EFAها مقداری از 

آن را بسازد.
اسید اولئیک خطر سکته قلبی و گرفتگی عروق را کاهش داده و از 

بروز سرطان جلوگیری میکند.
در چه نوع غذا هایی یافت می شود: روغن زیتون تصفیه نشده، زیتون، 
اووکادو، بادام، بادام زمینی، روغن کنجد، پیکان )گردوی آمریکایی(، 

پسته، بادام هندی، فندق، مغز ماکادمیا )نوعی فندق استرالیایی( و ...
یک تا دو قاشق غذاخوری روغن زیتون تصفیه نشده، نیاز روزانه به 
اسید اولئیک یک فرد بالغ را تامین می کند. گرچه اگر در طول روز از 
مغز ها و دانه ها استفاده شود به  مراتب بهتر از مصرف تنها یک بار در طول 

روز روغن تاثیر خواهد داشت.
مطالعه و آزمایش مصرف روغن کانوال بر روی حیوانات نشان می دهد 
که اندازه ی تومورهای روده ی بزرگ با مصرف این روغن کاهش می یابد. 
این روغن می گویند که  آزمایش  با  داکوتا  ایالت  دانشگاه  دانشمندان 
استفاده از این روغن در پخت وپز، موجب جلوگیری از گسترش و رشد 
تومورهای روده ی بزرگ می شود. پروفسور »Dwiredi« رئیس بخش 
SDSU علوم دارویی و همکارانش مقاله ای با عنوان »رژیم غذایی کانوال 
و تأثیرات آن بر سرطان روده ی بزرگ« در مجله ی »تغذیه و سرطان« 
منتشر کردند. این نخستین بار است که کسی به بررسی مصرف روغن 
گیاهی کانوال در جلوگیری از سرطان روده ی بزرگ در میان حیوانات 

پرداخته است.
تومورهای 58 درصد  این آزمایش  مطالعات نشان می دهد که در 
موش ها مهار و کنترل شده است و در 90 درصد آن ها اندازه ی تومور 
رشد پیدا نکرده است. سرطان روده ی بزرگ عامل مرگ و میر بسیاری از 
آمریکایی ها نسبت به سایر سرطان ها است. سال 2010 انجمن سرطان 
آماری ارائه کرد که در آن 102 هزار و 900 نفر در آمریکا به سرطان روده 
مبتال هستند و 39 هزار و 670 نفر دیگر نیز به سرطان انتهای روده ی 

بزرگ مبتال هستند و از این میان 51 هزار و 370 نفر مرده اند.
روی  بر  اولیه  مطالعات  اساس  بر  روده   پیرامون سرطان  تحقیقات 
روغن گیاهی کانوال توسط Dwiredi و همکارانش انجام شد که نشان 

می دهد، اسید چرب امگا 3 اثری شیمیایی ایجاد می کند که باعث مهار 
آنزیمی به نام »سیکلواکسیژناز« و کاهش سنتز اسید آراشیدونیک در 

بدن می شود که هر دو از عوامل ایجاد التهاب هستند.
در سرطان روده ی بزرگ یا سرطان کولون سلول های سرطانی در 
داخل بافت روده شروع به تکثیر می کنند. این بیماری در هر سنی بروز 
می یابد اما میزان بروز در سن باالی 50 سال بیشتر است. از عالئم این 
بیماری، عفونت ها، بواسیر، اسهال، یبوست، استفراغ، ضعف و یرقان و 

زردی است.
پژوهش های انجام شده طی سال های گذشته نشان داد که پروتئین 
خون   بد  کلسترول  کاهش  خون،  تام  کلسترول  کاهش  سبب  سویا 
)LDL(، کاهش تری گلیسیریدها و همچنین افزایش سطح کلسترول 
افرادی که دارای تری گلیسیرید  )HDL(  مخصوصا در  خوب خون 
دقیقا شناخته شده  آن  مکانیسم  باال هستند، می شود.  کلسترول  یا 
که  می کند  بیان  تئوری  یک  دارد؛  وجود  تئوری  چند  البته  نیست، 
بر اثر پروتئین سویا جذب کلسترول تغییر کرده یا مختل می شود و 
بازگردش آپو BVLDL در انسان افزایش می یابد. بر طبق تئوری دیگر 
فیتو استروژن های موجود در محصوالت سویا با گیرنده های استروژن 
باند شده و تأثیرات مشابهی شامل کاهش LDL و افزایش HDL و 
بهبود عملکرد دیواره ی شریان را باعث می شوند. قابل توجه است که 1 
درصد کاهشLDL  باعث کاهش ریسک بیماری قلبی از 2 تا 4 درصد 

می گردد. 
لوبیای سویا حاوی مقادیر باالی ایزوفالون ها، دادزئین و جنیستئین 
می باشد. این ترکیبات دارای فعالیت های استروژنی آنتی اکسیدانی و ضد 
سرطانی هست اند. سویا باعث کاهش ریسک ابتال به سرطان سینه در 
زنان و سرطان پروستات در مردان می گردد، البته مطالعات در زمینه 

ارتباط سویا و سرطان ها ضدونقیض می باشند.

پژوهش های انجام 
شده طی سال های 

گذشته نشان داد که 
پروتئین سویا سبب 

کاهش کلسترول 
تام خون، کاهش 

کلسترول بد خون  
)LDL(، کاهش 

تری گلیسیریدها و 
همچنین افزایش سطح 

کلسترول خوب خون 
)HDL(  مخصوصا 

در افرادی که دارای 
تری گلیسیرید یا 

کلسترول باال هستند، 
می شود. 
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مستر در بخور و سیر شو

سفر عجیبی بود. تو همایش تجارت الکترونیک تبریز سخنرانی داشتم ولی به خاطر 
دیر کردن از پرواز جا موندم. دوربینم رو هم توی فرودگاه جا گذاشتم تا بدشانسیام کامل 
بشه. بعدشم مجبور شدم برای اینکه به همایش برسم با ماشین به این شهر سفر کنم 

که تا 6 صبح با علی نورهانی تو راه بودیم.
رفتیم  جلیلی  فرناز  نویدی،  سینا  نامدار،  آیدین  اتفاق  به  تموم شد  که  همایش 
رستوران »یه دوی« که به معنی بخور سیر شو بود. رستوران کوچیک، ولی دنج بود و 

موزیک ترکیه ای هم گذاشته بودن. 
قبل از تیست از صاحب رستوران اجازه گرفتم و رفتم داخل آشپزخونه و چند تا 
عکس هنری گرفتیم. تنور پشت دیوار بود و آشپزخونه کوچیکی داشتن در مجموع. 
رستوران کامال خانوادگی بود و بودن خانم اونجا نوید یک غذای خوب رو می داد. البته 
صندلی ها یه ذره تو ذوق می زد. ضمن اینکه روی دیوارا چندین بار نوشته بود که قبل 

نشستن فیش تهیه کنید که حس خوبی به آدم دست نمی داد.
برای استارتر ساالد مخصوص »یه دوی« گرفتیم که ساالد فصل بود با ذرت و پنیر 
پیتزا و مرغ گریل شده و کالباس و سس انار مخصوص داشت که به سبک ترکیه ای 
بود و به طورزیبایی دیزاین شده بود و فوق العاده بود. مستر خیلی ساالدی نیست ولی 

این ساالد رو تا ته خورد.
نکته کار اینجا بود که کمتر غذایی با روغن درست می شد و غذاها بیشتر گریل بود. 
سوپ دال )عدس( هم گرفتیم که زرد رنگ بود و با فلفل پول تزیین شده بود و 
خیلی هم خوش طعم بود. محتویاتش سیب زمینی، هویج، کره، عدس دال، برنج آش، 

پیاز بود ولی اگر نعنا داغ و روغن روش می ریختن می تونست خوشمزه تر بشه. 
غذاهای اصلی رو هم سفارش دادیم. گریل مخلوط که شامل پیرزوال مرغ، بیفتک 
مرغ، کباب بره، کفته و بال مرغ بود و با سیب زمینی سرخ کرده، گوجه و فلفل کبابی، 
کاهو، خیار و کلم قرمز در کنارش تزیین شده بود. کباب بره، کفته و بال مرغ عالی بودن 

و بیفتک و پیرزوال مرغ یک مقدار خشک بود ولی در مجموع طعمش بد نبود.

ماهی قزل آال رو هم آوردن که خیلی خوش طعم و خوشمزه بود و خیلی هم زیبا 
تزیین شده بود. ماهی و مرغ و گوشت هر روز تهیه می شه و تازگی ماهی کامال مشهود 

بود.
پیتزا مخصوص هم گرفتیم. فوق العاده خوشمزه بود. چند سالیه که پیتزا تو تهران 
عجیب افت کرده و دیگه طعم و مزه ندارن پیتزاها به جز پیتزا دکتر آرین و دو سه 
جای دیگه ولی این پیتزا طعم داشت واقعا. گوشت و مرغ گریل شده و قارچ و کالباس 
و سوسیس و پنیر و زیتون با مغز لیمو محتویاتشو تشکیل می داد و باید بگم که بی نظیر 

بود. 
اما سورپرایز این رستوران بعد این همه غذاهای خوشمزه، پیده مخصوص بود که 
شبیه کشتی یوگی بود و یه طرفش گوشت چرخ کرده، وسط پنیر که به اون قسمت 
کاشارلی می گفتن و یه طرف مرغ بود که خیلی خیلی خیلی خوشمزه بود. اگر به این 

رستوران سری زدید این غذا رو از دست ندین. 
نکته دیگه استفاده از ادویه های ترک بود که از ترکیه مستقیم میارن. نوشیدنی 
پپسی گرفتیم. یکی از دالیل چاق شدن مستر دوست داشتن بیش از حد نوشابس و به 
قول پدر آیدین، باید در کنار لوله کشی آب یه لوله کشی هم برای نوشابه داشته باشن 

که به نظرم نظریه خیلی خوبیه.
هزینه ها هم خیلی مناسب بود و غذاهای اصلی رنج 10000 تومان تا 15000 تومان 

رو داشتن که با این پول تو تهران ساندویچ کثیف هم نمی دن
جای پارک هم تا دلتون بخواد بود دور و بر رستوران.

ساختمون  بهداشتی  سرویس  از  باید  و  نبود  رستوران  داخل  بهداشتی  سرویس 
استفاده می کردین.

آدرس: تبریز - میدان شهید فهمیده - بعد از پمپ بنزین - اول الهیه - ساختمان 
دیداس

تلفن: 6664870 - 0411
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