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دکتر بهمن حســین زاده رئیــس هیات مدیره و 
مدیر عامل شــرکت سهامی نمایشــگاه های بین 
المللی تهران، در حاشــیه روز نخســت نمایشگاه 
اگروفود در پاســخ به پرســش خبرنگار اقتصاد و 
نمایشگاه در مورد طرح تقدیر از غرفه های رعایت 
کننده طرح عفاف و حجاب گفت:  یکی از الزامات 
حضور در نمایشــگاه بیــن المللی تهــران رعایت 
قوانین و مقررات حاکم بر نمایشــگاه اســت. ما از 
غرفه داران در نمایشــگاه اگروفود تقاضا کردیم که 
به  دو موضوع مهم در این نمایشــگاه یعنی رعایت 
پروتکل های بهداشتی و مالحظات سالمت شرکت 
کنندگان و بازدیدکنندگان از نمایشگاه و همچنین 

رعایت  حجاب و عفاف توجه فرمایند. 
وی افــزود: با اجــرای طرح عفــاف و حجاب در 
نمایشــگاه، به دنبال حفظ شــان بانوان کشورمان 
در حــوزه کســب وکار هســتیم و با اجــرای این 
برنامه،  بانوان محترم در نمایشگاه با رعایت حجاب 
اسالمی، عمال به الگویی برای بانوان  فعال  در حوزه 

کسب و کار کشور تبدیل می شوند. 
حســین زاده تصریــح کــرد:  از ســوی دیگر،  
متخصصین گرامی با رعایت پروتکل های بهداشتی 
ستاد کرونا مانع از ضرر و زیان به مدیران، کارکنان، 
فعاالن بازار کسب وکار و بازدیدکنندگان متخصص 
نمایشگاه ها می شــوند و سالمت خود و دیگران را 

حفظ خواهند کرد. 
وی افزود: همان طور که قبال اعالم شده است ما 
اصال بازدید کننده عام نداریم و وبازدیدکنندگان 
این نمایشــگاه تنها متخصصان هســتند. براین 
اســاس،  از متخصصیــن گرامی کشــور که در 
نمایشــگاه حضور دارند و از غرفه داران اســتدعا 
دارم که حتما مســائل مربوط بــه پروتکل های 

بهداشتی را رعایت کنند. 
همچنین از ســوی دیگر، از بانوان محترم تقاضا 
داریم که با رعایت حجاب برتر به هرچه بهتر برگزار 
شــدن این نمایشــگاه کمک کنند. در این راستا، 
برای تشویق غرفه های برتری که هم پروتکل های 
بهداشــتی را رعایت می کنند و هم حجاب اسالمی 
بانوان محترم رعایت می شــود، در نظر داریم که از 
این غرفه های برتر تقدیر و تشــکر  کنیم. بخصوص 
از بانوانی که مطابق با قوانین و موازین نمایشــگاه، 
 حجاب خود را رعایت می کنند تقدیر ویژه خواهیم 

داشت.

دکتربهمنحسینزادهاعالمکرد:

تقدیر از غرفه هایی که پروتکل 
های بهداشتی و حجاب اسالمی را 

رعایت می کنند 
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ویروس  سایه  در   99
کرونــا، و محدودیت های موجود 
بازدید عادی  اگرچه  و  برگزار شد 
نداشت و تنها متخصصان مرتبط با 
صنایع غذایی و کشاورزی با ارائه 
کارت مخصــوص امکان بازدید از 
عین  در  اما  داشتند،  را  نمایشگاه 
حال برگزاری این نمایشگاه، نقطه 
و  تولیدکنندگان  جهاد  از  امیدی 
صنعتگران را در سال جهش تولید 
نمایشگاه  و  گذاشــت  نمایش  به 
های  نمایشــگاه  از  بعد  اگروفود 
شــیرینی و شــکالت و صنعت 
ســاختمان و آسانســور،درب و 
بهداشــتی  شــوینده  و  پنجره 
توانست شور و نشاط خاصی را در 
اقتصاد کشور در  صنایع غذایی و 

سال جهش تولید ایجاد کند.  
رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد 
مقابلــه با کرونــا، در این نمایشــگاه 
بســیار پر رنگ بود و در شرایطی که 
به مدت یک هفته برخی شــغل ها و 
حرفه هــا تعطیــل اعالم شــده تا از 
شــیوع ویروس کرونا جلوگیری کند، 
مسووالن برگزاری نمایشگاه، تمهیدات 
ویــژه ای را در نظــر گرفتــه و طرح 
غربالگری را در بدو ورود به نمایشگاه 
به اجــرا گذاشــته اند تا از ســالمت 
کنندگان  شــرکت  و  بازدیدکنندگان 
در نمایشگاه و رعایت کامل پروتکل ها 
مطمئن باشــند و مالحظات بهداشتی 

به خوبی رعایت شود. 
به همین منظــور، تعدادی از برگزار 
کنندگان در ورودی های نمایشــگاه، 
از طریــق غربالگــری و تب ســنج و 
از لوازم بهداشتی  ارائه بســته کاملی 
شــامل ماســک، دســتکش، و الکل 
و ژل، بازدیدکننــدگان را مجهــز به 
لوازم بهداشتی کردند. از سوی دیگر،  
دســتگاه های مخصــوص ضد عفونی 
کردن دســت ها نیز در ورودی تمام 
سالن ها قرار گرفته و بازدید کنندگان 
با اســتفاده از الکل و ژل دست ها را 
ضد عفونی کرده و وارد ســالن ها می 

شوند.
همچنین به دلیل شــرایط کرونا و 
لزوم رعایت پروتکل های بهداشــتی، 
افتتاحیه مرســوم نمایشگاه  مراســم 
های بین المللی تخصصی برگزار نشد 
تا از اجتماع افراد، مســووالن، شرکت 
نمایشگاه  بازدیدکنندگان  و  کنندگان 
در یــک محل خــاص با تراکــم زیاد 

جلوگیری شود. 

براین اساس، حال و هوای نمایشگاه 
امسال با مشارکت متخصصان و حضور 
مدیران شرکت ها، متفاوت از گذشته 
بود.  بازدیدکننــدگان از طریق کارت 
نمایشگاه  وارد  مخصوص،  شناســایی 
می شوند و نمایشــگاه بازدید عمومی 

ندارد.
از بازدیدکنندگان در پاسخ به  یکی 
پرســش خبرنگار اقتصاد ونمایشــگاه 
که نمایشگاه امسال را چگونه ارزیابی 
می کنید گفت: مسووالن غرفه ها در 
پاســخ به پرســش ها و مباحث مورد 
نظر، وقت زیادی را صــرف می کنند 
و کامال به پرســش ها و نــکات مورد 
نظر متخصصان حاضر در نمایشــگاه 
پاســخ می دهند و در نتیجه به خاطر 
جمعیت کمتر نمایشگاه امسال نسبت 
به نمایشــگاه های ســال های قبل، 
متخصصان استفاده بهتری می توانند 
از فضــای نمایشــگاه و گفــت وگو با 
مدیران و کارشناسان شرکت ها داشته 

باشند. 
وی افزود: پاســخ گویی به سواالت 
به صــورت کامل می توانــد به ایجاد 
ارتباط بهتر و همچنین همکاری بهتر 
کمک کند و کیفیت ارتباط بین افراد 
و شــرکت ها در زمینه های مختلف 
تولید،  توزیع، فروش و بســته بندی را 

افزایش می دهد. 
وی در مــورد رعایــت مالحظــات 
بهداشــتی نیز گفت: از ایــن موضوع 
بســیار رضایت دارد زیــرا از دم درب 
نمایشــگاه، با غربالگری و تب سنجی 
و همچنیــن ارائــه یک بســته کامل 
دستکش و ماسک و دســتمال الکل، 
به بازدیدکننــدگان این اطمینان داده 
می شود که با کمترین میزان آلودگی 
مواجه خواهد شــد و برگزار کنندگان 
نــه تنها از ســالمت افــراد حاضر در 
نمایشــگاه اطمینان حاصل می کنند 
بلکه عمال بازدیدکننده با این وســایل 
می توانــد از خــود در برابر شــیوع 

ویروس محافظت کند. 
وی ادامــه داد: همه بازدیدکنندگان 
و شــرکت کنندگان در نمایشــگاه از 
ماســک اســتفاده کرده اند و افراد با 
مشــاهده آنها احســاس خوبی از نظر 

رعایت پروتکل های بهداشتی دارد. 
حسین ســیفی مدیر اجرایی برگزار 
کننده نمایشــگاه در پاسخ به پرسش 
خبرنگار ما که روند گزینش مشارکت 
کننــدگان در این نمایشــگاه  چگونه 
اســت؟ گفت: طبق روال هر سال که 
امســال در بیســت و هفتمین دوره 
نمایشــگاه  آگروفود هســتیم، از دی 
ماه ســال ۹۸ رونــد کارمــان را آغاز 

کــرده ایم از طریق اطالع رســانی در 
فضای مجازی و ســایت نمایشــگاه و 
اطالع رسانی از طریق شرکت سهامی 
نمایشگاه ها اطالع رســانی انجام شد 
و پیش ثبــت نام در بهمن و اســفند 
داشــتیم و کارمان تکمیل شد و آماده 

اجرا شدیم. 
بــود در خردادماه  قرار  نمایشــگاه 
برگزار شود اما با مسائلی که پیش آمد 
متاسفانه به تاخیر افتاد و تاریخ جدید 
۱۳ مهر را مشخص کردند .مجددا بنا 
به شرایطی که ایجاد شده بود تصمیم 
گرفتیم دوباره از مشــارکت کننده ها 
و فعالین این صنعت دعــوت کنیم و 
دوبــاره پیش ثبت نامی انجام شــد و 
اســتقبال خوبی  صورت گرفت و االن 

هم در مرحله اجرا هستیم.
سیفی در پاسخ به این پرسش که در 
نمایشگاه امســال چه تعداد مشارکت 
کننــده حضــور دارند در چــه تعداد 
سالن نمایشگاهی حضور دارند؟ اظهار 
داشــت: ابتدا توضیح دهــم که قبل 
از کرونا پیش ثبت نــام حدود ۱۷۰۰ 
عدد را داشــتیم. یعنی ۱۷۰۰ شرکت 
داخلی که نسبت به ســال قبل رشد 
زیادی داشته است. حدود ۷۰۰۰ متر 
هم متراژ خارجی در پیــش ثبت نام 
قبل از کرونا داشــتیم. ولی مشکل که 
پیش آمد همه صنایــع را درگیر خود 
کرد و طبیعتا صنعت غذا را نیز درگیر 
کرونا کرد.  در حال حاضر که ۱۳ مهر 
افتتاح داریــم ۱۸۰ شــرکت داخلی 
داریم که شرکت کرده اند و دو شرکت 
خارجی را خواهیم داشــت. از کشور 

هند و پاکستان هســتند و نمایندگی 
هایشان اینجا حضور دارند.  نمایندگی 
هایشان شرکت آوازه و محسن هستند 

که تولید برنج و چای دارند. 
اما در نمایشگاه هایی که اخیرا دیده 
ام شرکت کننده خارجی اصال نداشت. 
ســاختمان  صنعت  نمایشــگاه  حتی 
شــرکت خارجی نداشته است.  در هر 
صورت رایزنی کــه کردیم موضوع این 
بود کــه این نماینــدگان داخل ایران 
هستند و توانســتیم آن ها را بیاوریم. 
۱۸۰ شــرکت داخلــی و ۲ شــرکت 
خارجی هســتند که در سالن های ۵ 
و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ســالن ۱۰ و فضای 
باز مربوط به این سالن ها مستقر شده 

اند. 
وی در مــورد ایــن ســوال که چه 
برنامه های جانبی در نمایشگاه امسال 
دارید؟ افزود: باتوجه به مشکل کرونا، 
اجازه برگزاری همایش و سمینارهای 
صنعــت غــذا را ندادنــد و از طرف 
شرکت ســهامی عنوان کردند که این 
باید محدود و با رعایت پروتکل باشــد 
که ســخت اســت. ولی دو کار بزرگ 
انجام دادیم یکی اینکه با یک رســانه 
هماهنگ کردیم و قرارداد بســتیم که 
بازدید برای عموم بــه صورت فضای 
مجازی داخل ســایت ایــران فیر به 
نمایش بگذارد و یک همایش مجازی 
هم از طریق مجلــه دکتر گل افرا قرار 
اســت تدوین و برنامه ریزی شود که 
هم حضوری اســت و هــم مجازی به 
صورت آنالین در این چهار روز برگزار 

خواهد شد.

وی در پاســخ به این پرســش که 
چه مقامات مســئولی قرار اســت از 
نمایشگاه بازدید کنند؟ افزود: شرکت 
پاالر ســامانه یک شــرکت خصوصی 
اســت ولی تمام توانمان را برای این 
امر گذاشــتیم چون در این شــرایط 
و مقامات  خاص وجــود مســئولین 
باالی کشوری هم به ما و هم صنعت 
غذا روحیه می دهد بــرای همین با 
انجام  المللی مکاتباتی  نمایشگاه بین 
دادیــم و قرار شــد خود نمایشــگاه 
دهــد. هدف  انجام  تالش مضاعــف 
اصلی ما وزارت جهاد و شــخص وزیر 
صمت است که به تازگی رای اعتماد 
آورده اند . این دو نماینده را با کمال 
افتخار دعوت کــرده ایم ولی در کنار 
آن آقای حســین زاده رییس هیئت 
مدیره و مدیرعامــل، و اعضای هیئت 
مدیره و ریاست کمیسیون های غذا و 

کشاورزی هم دعوت شده اند. 
وی در مورد محورهای این نمایشگاه 
گفت: امســال این بحث کرونا خیلی 
چیزهــا را تحت تاثیر قــرار داد و این 
مشــکل را بوجود آورد ولی ســعی ما 
به عنوان برگزار کننده این اســت که 
فعالیت صنعــت در این برهه کنار هم 
جمع شــوند و با همدلــی و اتحادی 
که خواهیم داشــت ایجاد اتحاد سطح 
کشــور و صنعت غذا و کشــاورزی و 
ماشــین آالت اتفاق بیافتــد. در این 
شــرایط ســخت تحریم و داســتان 
هایی که اتفاق افتــاده بتوانیم نهایت 
 اســتفاده را از برپایی نمایشگاه داشته 

باشیم.

دفتر نشریه: خیابان سردار جنگل، باالتر از میرزا بابایی، قبل از بهار
  بن بست فروردین، پالک ۲۲  تلفن: 4۶۰۱۱۷۷۳   

www.ecobition.ir  - چاپ: سالم

با همکاری: 
 روابط عمومی و امور بین الملل 

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

هفته نامه بین المللی نمایشگاه های ایران
صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر: بهزاد زرین پور

حسینسیفیعضوستادبرگزارینمایشگاهایراناگروفودمطرحکرد:

رعایت دقیق پروتکل ها عامل برگزار نشدن  افتتاحیه نمایشگاه ایران اگروفود
پروتکل  دقیق  رعایت 
ها عامل برگزار نشــدن 
نمایشــگاه  افتتاحیــه 
بوده  ایــران  اگروفــود 
است.حسین سیفی عضو ستاد برگزار 

کننده نمایشگاه  در پاسخ به پرسش 
خبرنگار اقتصاد و نمایشگاه که دلیل 
نمایشــگاه  افتتاحیه  برگــزاری  عدم 
اگروفود ایران را جویا شده بود، پاسخ 
داد:  شــب قبــل از روز اول برگزاری 

نمایشگاه، ســتاد کرونا در جلسه ای 
اعالم کــرد که تهران بــه مدت یک 
هفتــه از دوازده مهرمــاه تا هجدهم 
مهرماه نیمه تعطیل اســت و لذا این 
تصمیــم، روی برگــزاری افتتاحیــه  
تأثیر گذاشت  و در نمایشگاه  مراسم 

افتتاحیه برگزار نشد. 
عضو ستاد برگزاری نمایشگاه ایران 
اگروفود بــا بیان اینکه خوشــبختانه 
شرکت سهامی نمایشــگاه ها با ستاد 
کرونــا و اســتانداری اســتان تهران  
پروتکلی را امضا کرده اند افزود:  مفاد 
این پروتکل تصریح دارد که نمایشگاه 
را با رعایت کلی قوانین و پروتکل ها 
برگزار کنند و بر این اســاس تصمیم 
گرفتیــم مراســم افتتاحیه نداشــته 
نمایشــگاه در آرامش  باشــیم کــه 
بیشتری باشد و بتوانیم آن اهدافی که 

داریم را محقق کنیم. 
حسین سیفی تصریح کرد: شرکت 
پاالر ســامانه با یک گروه پزشــکی 
زیر نظر ســتاد کرونا اســتان تهران 
قراردادی امضا کرد که براســاس این 

قرارداد یک پزشــک و یک پرســتار 
و تعــداد ۱۸ پرســنل پزشــکی در 
نمایشگاه ایران آگروفود مستقر شدند 
و جلوی درب های ورودی هر ســالن 
دو پرسنل با انجام تب سنجی و اندازه 
بازدیدکنندگان  اکسیژن خون  گیری 
می کنند،  گیــری  اندازه  را  تخصصی 
پزشک و پرستار ستاد مستقرند تا اگر 
مورد مشــکوکی رویت شد معاینه ی 
بیشــتری انجام دهند در صورت لوزم 

به به بیمارستان انتقال دهند .
در  پاالرســامانه  داد:  ادامــه  وی 
جلوی درب ورودی نمایشگاه ماسک 
و دســتکش های یکبار مصرف را در 
قرار  بازدیدکنندگان تخصصی  اختیار 

می دهد. 
عضو ســتاد برگــزاری نمایشــگاه 
ایران اگروفــود تاکید کرد: با توجه به 
تعطیلــی یک هفته ای تهــران مقرر 
شــد نمایشــگاه ایران آگروفود تنها 
تخصصی  بازدیدکننــدگان  میزبــان 
و غرفه داران باشــد، بر این اســاس 
از  تنها  تخصصــی  بازدیدکننــدگان 

طریــق کارت های دعوتــی مجاز به 
حضور در نمایشگاه امسال هستند.

ســیفی با بیان اینکه بــا توجه به 
شرایط حاکم بر نمایشــگاه آگروفود 
و  بیست  نمایشــگاه  گرفتیم  تصمیم 
هفتم را در در آرامــش کامل برگزار 

کنیم افزود: سعی می کنیم.    

در روزهای آتی از مسئولین مربوطه 
برای حضور در نمایشــگاه دعوت به 

عمل آوریم. 
وی  گفــت: هــدف پاالر ســامانه 
برگزاری نمایشــگاه با رعایت دقیق و 
کامل پروتکل های بهداشتی و کسب 

رضایت ۱۰۸ مشارکت کننده است.
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محمدعلیصفاییمدیرعاملشرکت»بهیک«استانفارسخبرداد:

دستگاه های جدید  تحول عمده ای در تولید »به یک« ایجاد کرده است

 لطفــا ضمن 
معرفــی خــود 
چه  که  بفرمایید 
کاال و خدماتی را 

ارائه می دهید؟
محمد علی صفایی هســتم و از 
سال  ۱۳۷۱ ســابقه فعالیت در 
صنایع غذایی دارم.در حال حاضر 
تولید اول ما محصول رب گوجه 
است که در ســایز های مختلف 
تولید و عرضه می شود و بعد در 
کنار رب گوجه، تولید خیار شور 

هم داریم.
 شرکت شما کاال هایی که 
تولید می کند چه مزیت هایی 

دارد و جایگاه شرکت شما در 
این بازار چیست؟

مزیت محصول ما این است که 
ما در خرید مواد اولیه خیلی دقت 
می کنیم چه از نظر کیفیت و چه 
از نظر بسته بندی استانداردهای 

الزم را داشته باشد. 
رنگ  بهبــود  بــه  همچنیــن 
محصول نیــز توجه داریــم زیرا 
یکــی از مزیت هــای رب گوجه 
رنگ مناسب اســت که مشتری 
پســند باشــد. همچنین طعم و 
مزه  نیز اهمیت دارد و خیلی باید 
دقت  شــود در تحویل محصول 
از کشــاورز به کارخانــه و بعد از 

کارخانه  به فروشــگاه و مشتری 
مالحظات الزم را داریم.  ازسوی 
دیگر، سعی میکنیم که قیمت به 
اندازه ای باشد که مصرف کننده 
بتواند راحت خرید و مصرف کند 

و مشکلی نداشته باشد.
 بفرماییــد کــه جایگاه 
شرکت شما در بازار کجاست؟

اســتان  در  االن  مــا  محصول 
فارس، بوشهر، هرمزگان، کرمان، 
یزد، اصفهان، خوزستان و تهران 
و مخصوصا کرج و شــمال کشور 

توزیع می شود.
 در بحــث تأمیــن مواد 
اولیه، مواد اولیه شــما به چه 

صورت  تأمین میشود و با چه 
مشکالتی مواجه هستید؟

محصول ما از مواد با کیفیت و 
درجه یک مزارع  کشاورزی تهیه 
می شود و اگرچه  محصوالت هر 
ســال کیفیت و کمیت متفاوتی 
دارد و یک ســال کشــاورز زیاد 
کشــت می کند و یک سال کمتر 
کشــت می کند اما در مجموع در 
تهیه محصول کشاورزی مشکلی 
نداریم  . در مرحله بعد در تولید 
و  بسته بندی ســعی می کنیم 
ویژه  به شــکل  را  اســتانداردها 
راضی  مشــتری  تا  کنیم  رعایت 
باشد. اما متاســفانه با قیمت ارز 
و نوســان آن، هزینه بسته بندی 
باال رفته اســت  و  هــرروز گران 
تــر می شــود البتــه تأمین این 
مواد مشــکلی نیست فقط قیمت 
های آن خیلی نوســان دارد و ما 
باید جوابگوی مصرف کننده  هم 

باشیم.
دارید؟  شما صادرات هم   

اگر دارید به کدام کشور ها؟
بله صــادرات داریم به کشــور 
های حوزه خلیج فــارس، عراق، 
افغانستان و کشــور های آسیای 

میانه صادرات داریم.
ظرفیت صادراتی شما چقدر 

است؟  
ظرفیت ما در حــد قابل قبول 

و  رضایــت بخش اســت و البته 
متناسب با شرایط اقتصاد و بازار 
و تقاضا متفاوت است اما آمادگی 

الزم برای صادرات را داریم.
در بحث اشــتغال زایی شرکت 
شــما با چه تعداد نیرو به صورت 
مســتقیم و چه تعــداد نیرو به 
صورت غیر مستقیم کار میکند؟ 
و آیا برنامــه ای بــرای افزایش 

اشتغال زایی دارید؟
بلــه، االن در واحد ما ۱۲۰ نفر 
نیروی مســتقیم فعالیــت دارند 
و حدود ۳۰۰ نفر غیر مســتقیم 
فعال هســتند و یک واحد جدید 
نیــز راه انــدازی می کنیــم که 
در بخش کنســرو و شــوریجات  
فعالیــت می کنــد و  امیدواریم 
که بتوانیم در بحث اشــتغال هم 
مثبت ظاهر شــویم و مثمر ثمر 

باشیم.
گســترش  برای  برنامه   

فعالیت های شرکت چیست؟
شده  خریداری  دستگاهی  یک 
ایتالیا که دستگاه بسته بندی  از 
و پرکردن مواد غذایی اســت. در 
حال حاضر  کار هــای ترخیص 
و گمرکی این دســتگاه جدید را 
انجام میدهیم کــه با ورود آن به 
کارخانه، تحولــی در صنعت رب 
گوجه فرنگی ایجاد می کند و از 
نظر ماندگاری محصول و کیفیت 
و همچنین بحث ســالمت برای 

مصرف کننده موثر خواهد بود.
و  رب  صنعــت  جایگاه   
خیارشــور در صنایع غذایی 

کجاست؟
االن رب گوجه جزو سبد غذایی 

هر خانواری است و جزء کاال های 
لذا  شــود.  می  اساسی محسوب 
جایگاه این صنعت و شــرکت ما 
در بازار جایگاه ویژه ای اســت و 
از پایداری برقرار است و می تواند 
سهم خود را از بازار افزایش دهد. 
 محور و هدف شرکت “به 
نمایشگاه  در  شرکت  از  یک” 
اگروفود  هفتــم  و  بیســت 

چیست؟ 

در مرحلــه ی اول میتوانیــم 
مشــتری ها را ببینیم واز نزدیک 
را  انتقــادات  صحبــت  کنیــم 
می شــنویم و ایــن کارهــا برای 
بهبــود کار و همچنین توســعه 
توســعه ی محصــوالت   و   کار 
اعتبار  برای  الزم است. همچنین 
برند  شــرکت الزم اســت که در 

نمایشگاه اگروفود شرکت  کنیم.
 شرکت شــما و برند »به 
یک«  بــا چه مشــکالت و 

موانعی رو به رو است؟
االن در حال حاضر مشــکالتی 
که ما داریم  با تولیدکننده های 

دیگر مشترک اســت و عمده آن 
مشــکالت تعهد ارزی اســت که 
برای تولید کننده ها وجود دارد. 
در حــال حاضر اگــر در جریان 
باشــید کشــور هایی مثل عراق 
و افغانســتان که عمده صادرات 
ایران  به آنها صورت می گیرد با 
ما ریالی معامله می کنند با تولید 
کننده و عمال هیــچ ارزی جا به 
جا نمیشود و این مشکالت را ما 
داریم که باید در داخل به صورت 

ارزی تعهد خود را محقق کنیم. 
امیــدوارم  دولــت محترم این 
مســئله را حل کند زیــرا خیلی 
می تواند بــه تولید داخلی  کمک 

کند. 
آورد  دست  و  افتخارات   

های »به یک« چیست؟
ما در سال گذشــته واحد برتر 
صنایع کنسروی شدیم در استان 
فارس و چند ســال پــی در پی 
هم واحد نمونه جهاد کشــاورزی 
بودیم. از نظر اســتاندارد ها  نیز  
اســتاندارد ملی  و استاندارد ایزو 

۹۰۰۱، ۲۲۰۰۰  را داریم. 

بخش عمده ای از تولیدات صنایع غذایی ایران که در ســبد کاالهای مصرفی تمام 
خانوارهای کشور قرار دارد و همچنین بخشی از مازاد تولید  آن نیز به کشورهای همسایه 
صادر می شود، تولید محصوالتی مانند رب گوجه فرنگی است که در نقاط مختلف کشور و 
متناسب با مزیت طبیعی و جغرافیایی کشور تولید می شود و تامین کننده نیازهای مردم 

در نقاط مختلف کشور است.
از جمله در اســتان فارس که یکی از قطب های عمده کشاورزی کشور است و تنوع 
محصول گسترده ای دارد، محصوالتی مانند گوجه فرنگی و رب گوجه تولید قابل توجهی 

دارد که تامین کننده نیاز استان های جنوبی، مرکزی و شمالی کشور است و بخشی از این 
تولیدات نیز به کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان صادر می شود. 

یکی از شرکت های خوشنام در این زمینه، شرکت »به یک« است که عالوه بر تولید 
رب گوجه، تولید خیارشور و برخی دیگر از محصوالت را انجام می دهد. 

در این راستا، در گفت وگو با محمد علی صفایی مدیرعامل شرکت »به یک« در مورد 
عملکرد این شرکت، وضعیت صنعت رب گوجه و تحوالت آینده این شرکت گفت وگویی 

انجام داده ایم که در ادامه می خوانید:
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 محسن شمشیری
در ظرفیت های صنایع غذایی عالوه بر بنگاه ها و سرمایه گذاری 
و اشتغال آنها، باید به ظرفیت های ایجاد شده در صنایع غذایی در 
چنددهه اخیر توجه شده و ظرفیت صنایع تبدیلی شناسایی شده 
و صنایع کوچک، متوســط  و بزرگ و صنایع مرتبط با آنها، شرکت 
های چنــد ملیتی، برندهای معتبر جهانــی وداخلی، ظرفیت های 
تولید مواد خام، ظرفیت تولید گروه های اصلی صنایع غذایی مورد 

ارزیابی قرار گیرد. 
بنگه های صنایع غذایی حدود ۳ هزار بنگاه باالی ۱۰ نفر کارکن 
با بیش از ۲۰۰ هزار نفر اشتغال موثر است. از حدود ۱۵ هزار کارگاه 
صنعتی بزرگ کشــور حدود ۳ هزار بنگاه بزرگ در صنایع غذایی 
فعال است و صنایع غذایی سهم بیش از ۱۹ درصدی از این بنگاه ها 
دارد. سهم صنایع غذایی از تولید صنعتی نیز حدود ۹ درصد گزارش 

شده است.
در ارتباط با جانمایی و مجوزهای صنایع غذایی باید به پراکندگی 
تولید مواد اولیه ومحصوالت کشاورزی و قطب های کشاورزی توجه 
شــود . همچنین باید به ارزش افزوده باالتر، تکمیل زنجیره ارزش 

محصوالت ومقیاس تولید بنگاه ها توجه شود.
در ســال های اخیر اولویت های صنایع غذایی در وزارت صمت، 
تولید اســانس غذایی، دکســتروز، مالتوز و فروکتوز، بسته بندی 
اســانس گیاهی، رنگ خوراکی، تولید باکتری پروبیوتیک، مکمل 
های خوراکی دام و طیور و آبزیــان، بتاکاروتن، مکمل غذایی امگا، 
سردخانه های متناسب با مناطق و صادرات، ظرفیت های صادراتی 
و.. معرفی شده است تا بتواند متناسب با صنایع غذایی جای خالی 
بســیاری از بنگاه ها را پر کند و زنجیره ارزش محصوالت و بازار را 

کامل کند. 
پروانه های بهره برداری صنعت غذا در ۱۵ سال اخیر عمدتا ساالنه 
بین ۸۰۰ تا ۱۳۰۰ واحد اقتصادی با اشتغال ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر بوده 
است.  معموال توصیه می  شــود که نرخ سرمایه گذاری معادل ۲۵ 
درصد ارزش افزوده و تولید ناخالص هر صنعت باشــد اما به دلیل 
محیط کسب و کار مناسب ۲۰ سال اخیر، عمدتا نرخ سرمایه گذاری 
بین۸ تا ۱۸ درصد بوده اســت. بهترین نرخ سرمایه گذاری در سال 
۱۳۸4 و در پایان دولت خاتمی با نرخ ۱۸ درصد بوده و بدترین نرخ 
در سال ۸۷ و اوج تورم و تزریق پول و نقدینگی دولت احمدی نژاد 

بوده است که تنها ۸ درصد گزارش شده است. 
تمرکز صنعت غذا به دالیل تاریخی، میزان مصرف داخلی وعوامل 
دیگر عمدتا روی قندوشکر و چای، لبنیات، روغن نباتی، بوده است. 

براساس آمار اشتغال صنایع غذایی در دهه ۱۳۹۰ با بیش از 4۰۰ 
هزار نفر بوده که حدود ۲۰۰ هــزار نفر در کارگاه های بزرگ باالی 
۱۰ نفر کارکند و بقیه در کارگاه های متوســط وکوچک اشــتغال 

دارند. 
ســهم صنعت غذا از کل ارزش افزوده صنعــت باالی ۱۱ درصد، 
ســهم صنایع غذایی از ارزش افزوده کارگاه های متوسط ۱۰ تا 4۹ 
نفر معادل ۲۲ درصد، سهم صنایع غذایی از کارگاه های باالی ۵۰ 
نفر تا ۱۰۰ نفر کارکن ۲۵ درصد و  سهم صنعت غذا از کارگاه های 
باالی ۱۰۰ نفر معادل ۸ درصد بوده اســت به عبارت دیگر صنایع 
غذایــی عمدتا با کارکنان بــاالی ۱۰ تا ۱۰۰ نفــر کار می کندکه 
اشتغال گسترده ای را در صنعت کشور از طریق صنایع غذایی ایجاد 

می کند. 
 خوشه های صنایع غذایی 

خوشه های صنایی غذایی ایران بیش از ۳4 خوشه شناخته شده 
است که  شــامل خرما در 4 منطقه خوزســتان، کرمان، بوشهر و 
هرمزگان، گز در چهارمحال و بختیاری، طیور در خراســان جنوبی 
و کردستان، زعفران در خراســان رضوی، سوهان در قم و خراسان 
شــمالی، شــیالت و ماهی در مازندران، خوزســتان و سیستان و 
بلوچســتان، گالب در کاشــان و فارس و آذربایجان غربی، پسته و 
آجیل در کرنان، سمنان، آذربایجان شرقی، نان و شیرینی و کلوچه 
در گیالن وکرمانشــاه، لبنیات در اردبیل و گلســتان و کرمانشاه،  
محصوالت باغی در کرمــان و آذربایجان،  مکمــل دام و طیور در 
گلســتان، چای و زیتون در گیالن، شــالی و برنج در گیالن، عسل 
در آذربایجان غربی، کنجد در یزد، ترشیجات و رب در فارس  است. 
میزان تولید سال ۸۶ نشــان می دهد که محصوالت زراعی ۷۳ 
میلیون تن، باغــی ۱۶، دامی ۱۱،  خوراک دام ۱4، و شــیالتی ۶ 
میلیون تن بوده و روی هم ۱۱۶ میلیون تن بوده و برنامه این بوده 

که این رقم در سال های اخیر به بیش از ۱4۰ میلیون تن برسد.  
برخی محصوالت کاهش یافته و محصــوالت زراعی از ۱۳ به ۱۲ 
میلیون تن در سال ۹۳ رسیده، و غالت نیز ۲۰ درصد کاهش یافته 
و ۱۸ میلیون تن رســیده و تولید گندم با بیشترین کاهش به ۳.۷ 
میلیون تن رسیده است. حبوبات نیز در سال ۹۳ کاهش ۳ درصدی 
نسبت به سال ۸4 داشته و بیشترین کاهش تولید مربوط به عدس 

بوده است. 
کارشناسان معتقدند که در ســال های ۹۸ و ۹۹ متاثر از بارش 
های بهتر کشــور، تولید بســیاری از محصوالت کشاورزی افزایش 
داشته است وبرآورد می شــود که کاهش تولید سال های قبل به 
دلیل خشکسالی، اکنون جبران شده و شاهد افزایش تولید در برخی 
محصوالت بوده ایم و به خصوص در بخش محصوالت باغی رشــد 
قابل توجه تولید داشــته ایم.  محصوالت باغی با ۲۲ درصد رشــد 
همراه بوده و میوه های دانه دار به ۲ میلیون تن،  میوه هســته دار 
بیش از ۳ میلیون تن، دانه ریز ۶۱۰ هزار تن، میوه خشک ۳۳هزار 
تن، رسیده اســت. ۶۳ درصد تولیدات باغی را ۵ میوه سیب، انگور، 
پرتقال، خرما وانار تشکیل می دهد. ســیب با ۲۰ درصد، انگور ۱۸ 
درصد، پرتقال ۱۲ درصد، خرما ۶ درصــد و انار ۶ درصد کل تولید 

باغی را تشکیل می دهد. 
تولید محصوالت دامی و شیر و گوشت به ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار 
تن در سال ۹۳ رسیده و گوشــت قرمز بیش از ۶ درصد، شیر ۷۰ 
درصد، تخم مرغ ۷ درصد، و عســل کمتر از ۱ درصد بوده اســت. 

محصولت شیالتی نیز در سال ۹۳ معادل ۳۷۲ هزار تن بوده است. 
در محصوالت صنعتــی نیز افزایش تولید نیشــکر و کاهش ۵۳ 
درصدی دانه های روغنی رخ داده است. تولید سبزیجات نیز افزایش 
۱۵ درصدی داشته و به ۱۶ میلیون تن رسیده است. از جمله گوجه 

فرنگی بیش از ۱.۵ میلیون تن افزایش تولید داشته است. 
محصــوالت جالیزی از جمله هندوانه با رشــد ۲۲ درصدی به ۹ 
میلیون تن رسیده اســت . نباتات علوفه ای با رشد ۱۳ درصدی به 

بیش از ۱۸ میلیون تن رسیده است.
 صنایع غذایی به ظرفیت سازی جدید نیاز ندارد

صنایع غذایی به ظرفیت سازی جدید نیاز ندارد مواد برای تولید 
نیاز دارد

  ظرفیت صنایع تبدیلی در سال ۹4 معادل 44 میلیون تن بوده 
که برنامه ریزی برای رشد آن به ۵4 میلیون تن  انجام شده است. 

ظریت تولید محصوالت غذایی ایران بیش از ۲۶۰ میلیون تن بوده  
و ظرفیت های خالی و نیمه تمام آن بیش از ۵۰۰ میلیون تن بوده 
است. براین اساس اگر تولید کشــاورزی کشور به ۱۶۰ میلیون تن 
برسد در نتیجه تنها ۹۶ میلیون تن برای فرآوری داریم.  به عبارت 
دیگر صنایع غذایی ظرفیت کافی و خالی دارنــد و نیازی به ایجاد 

واحدهای جدید صنایع غذایی نداریم. 
براین اساس از یک ســو باید مواد اولیه مازاد را کنترل کرد و دور 
ریزها را کاهش داد و از سوی دیگر باید تولید با ارزش افزوده باالتر 

و قیمت بهتر و صــادرات با ارزش باالتر را در دســتور کار قرار داد. 
همچنین بایــد بین مصرف و تولید توازن ایجــاد کرد و در زنجیره 

تولید کشاورزی   توازن برقرار کرد. 

صنایع غذایی به ظرفیت سازی جدید نیاز ندارد به مواد اولیه بیشتر  نیاز دارد
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شــرکت دانش بنیان 
به  ماگنولیا  عطر  و  طعم 
طراح  بزرگترین  عنوان 
انواع  کننــده  تولید  و 
طعم دهنده، رنــگ خوراکی طبیعی، و 
چاشنی در ایران می باشــد که از سال 
1383 فعالیت خود را آغاز نموده اســت. 
از مجموعه  با برخورداری  این شــرکت 
کارخانجات عظیم در شهر صنعتی کاوه 
بر  بالغ  شهرستان ساوه، در مســاحتی 
11000 متر مربع و با اســتفاده از ماشین 
آالت مدرن و فناوری های پیشــرفته و 
جدید، مبتکر طراحی و تولید چاشنی های 

خوراکی طبیعی بومی ایران است. 
نشــریه “اقتصاد و نمایشگاه” بادکتر 
فرحناز موســوی رییس هیــات مدیره 
شــرکت موفق »ماگنولیا«، گفت و گویی 

انجام داده است که می خوانید.

 لطفاً ســوابق مدیریت و اجرایی و 
فعالیت  و  تأســیس  تاریخچه  همچنین 
شــرکت خودتان را به مخاطبان نشریه 

"اقتصاد و نمایشگاه" توضیح دهید؟
فعالیت کاری خود را از حرفه پزشــکی آغاز 
وپس از ۱۵ سال فعالیت مستمر از سال ۱۳۸۰ 
در موسســه تحقیقاتی صنایع غذایی برکتین 
مشــغول به کار شــدم و پس از آن در شرکت 
طعم و عطر ماگنولیا ریاست هیئت و مدیریت 
اجرایی مجموعه و قائم مقام مدیر عامل مشغول 

به فعالیت شدم.
شرکت صنایع غذایی برکتین در سال ۱۳۸۰ 
تاسیس و شــرکت ماگنولیا از ســال ۱۳۸۳ 

فعالیت خود را شروع کرد.
 چه کاالها و خدماتــی در بازار ارائه 
می دهید و محصوالت و خدمات شرکت 
شما چه مزیت ها و ویژگی های منحصر به 

فردی دارد؟
شــرکت ماگنولیا تولید کننده انواع اسانس 
رنگ های طبیعی، خوراکی و چاشــنی های 
غذایی برای کارخانه جات بزرگ صنایع غذایی 

و واحدهایی تولیدی است. 
در فرموالســیون محصوالت این شــرکت 
سعی شده از ترکیبات طبیعی یا برپایه طبیعی 
استفاده شود، از ویژگی این محصوالت طعم و 
عطر دلپذیر، هارمونی،  دوز مصرف کم، مقاومت 
به حرارت، تنوع بسیار زیاد، نوآوری و طراحی 

محصوالت جدید مبتنی بر نیاز صنعت و کشور 
می باشد همچنین این شــرکت امکان خلق 
محصوالت جدید و خدمات ارزیای حســی و 
مشاوره های تکنیکال فنی جهت استفاده هرچه 

صحیح تر و بهتر را دارد.
 برای گسترش فعالیت های خود چه 
برنامه و طرح های توســعه ای در دست 

اقدام دارید؟
شرکت ماگنولیا در این زمینه با برنامه ریزی و 
استفاده از نیروهای متخصص و کارامد موفق به 
ارتقای دانش و توان علمی مجموعه شده است. 
ما نسبت به گسترش فضای تحقیق و توسعه و 

آزمایشگاه های تخصصی اقدام کرده ایم.
 بر اســاس طرح های توســعه ای اقدام به 
توسعه فضای تولید به مساحت ۶ هزار متر مربع 
کردیم، همچنین راه واحد تحقیق و توسعه به 
مســاحت ۳ هزار متر مربع در مرحله ساخت 

است.
از دیگر برنامه های موفق شــرکت ماگنولیا 
ایجاد روابط گسترده بین المللی در زمینه علمی 
و محصولی برای ارتقا موقعیت شرکت در سطح 

تجارت بین المللی است.
 فعالیت شما چه نقشی در افزایش 
اشتغال زایی داشته و چه برنامه ای برای 

افزایش آن دارید؟
در حال حاضر تعــداد یکصد نیرو به صورت 
مستقیم و ۵۰۰ نیرو غیر مستقیم با مجموعه 
دانــش بنیــان ماگنولیا همــکاری می کنند 
همچنین با توسعه فضاهای تولیدی، تحقیق و 
توســعه امکان جذب حداقل ۵۰ تا ۸۰ نیروی 
جدید متخصص در سال جاری امکانپذیر شده 

است.
 مهمترین چالش هــا و موانع پیش 
روی شرکت شما چیست و چه برنامه ای 

برای آن دارید؟
مهمترین چالش های پیش رو برای شرکت 
ما قوانین ســخت و دســت و پاگیر داخلی در 
زمینــه واردات مواد اولیه مورد نیــاز، صادرات 
محصوالت به کشورهای دیگر به دلیل تحریم 
و محدودیــت ها  در تعامــالت بانکی عرضه و 

تجارت است.
به دلیل یک رشته مسائل فرهنگی برای نسل 
جوان مثل عدم خودباوری، مشکالت اقتصادی 
و اجتماعی که تاثیر گذار بر انگیزه ها و انرژی 
نیروهای متخصص شده است ما نیاز به راه حل 
های مختلف و متنوعی داریم تا بر این مشکالت 

فائق شویم.

  ویروس کرونا بر فعالیت بسیاری از 
بنگاه های اقتصادی و تجاری سایه انداخته 
است به صورت مشــخص این بیماری تا 
چه اندازه بروی فعالیت شرکت شما تاثیر 

گذاشته است؟
محصوالت ما مواد اولیه فراورده های غذایی 
است و  بیماری کرونا روی بخشی از محصوالت 
ما که مرتبط با اصناف رســتوران، فست فود و 
کترینگ است تاثیر گذاشته و فروش ما تحت 
شعاع قرار گرفته است، ولی در مجموع شرکت 
ماگنولیا با تمهیدات اندیشیده شده موفق شده 
برآیند تولیدات خود را نسبت به سال گذشته 

مثبت تر کرده و افزایش دهد.
 فعالیت شما تا چه اندازه می تواند به 
افزایش صادرات کشورمان  و  تولید ملی 

کمک کند؟
ماهیت محصوالت ما دارای نواوری و امکان 
ایجاد ارزش افزوده اســت و پیش از این از این 
جزو کاالهای صدرصد وارداتــی بوده و توجه 
به این موضوع که عطر و طعم در بســیاری از 
محصوالت غذایی بهداشتی و  آرایشی کاربرد 
دارد، تولیــد ایــن محصوالت کامــال توجیه 
اقتصادی داشته و باعث کمک و ارز آوری برای 

کشورمان می شود..
 دیدگاه خود را نســبت به برگزاری 
نمایشگاه شیرینی و شکالت بیان فرمایید.

بصورت کلی هدف شــرکت ها از حضور در 
نمایشگاه در درجه اول یادآوری حضور شرکت 
و محصوالت خود است. نمایشگاه فرصتی برای  
برقراری ارتباط مســتقیم با مشتریان و تامین 
کنندگان و به روز شــدن مجموعه می باشد و 
بستر جدیدی برای معرفی کاالها و خدمات نو 

فراهم می کند.

قدمت محصوالت غذایی 
بیژن به سال 1348 بازمی 
گردد، نزدیــک چهاردهه 
صنعــت  در  فعالیــت 
موادغدایی کشور این برند را تبدیل به 
یکی از مهمترین شرکت های حاضر در 
صنعت مواد غذایی ایران کرده اســت، 
صنایع غذایی بیژن در تالش است تا در 
بزرگ ترین  جایگاه  به  نزدیک  آینده ای 
و محبوب ترین شــرکت صنایع غذایی 
کشور تبدیل شود و با توسعه روزافزون 
خود در بخش هــای مختلف، به بیش از 

10هزار پرسنل نائل گردد.
شــرکت بیژن در نمایشگاه بیست و 
کرده  آگروفود مشــارکت  ایران  هفتم 
اســت به این مناســب با آقای جواد 
شــهبازی مدیر فروش توانمند شرکت 
بیژن به گفتگو نشســته ایــم که می 

خوانید: 

 اکثرا شرکت بیژن را با انواع سس 
آن می شناســند، لطفــا بفرمایید چه 
محصوالتی در سبد کاالیی  این شرکت 

تولید می شود؟
هولدینگ بیژن انواع ســس و محصوالت 
غذایــی مانند، رب، خیارشــور، ســرکه تن 
ماهی، و انواع محصوالت کنســروی را تولید 

می کند.
چه  اشــتغالزایی  زمینه  در  بیژن   

اقداماتی انجام داده است؟
نگاه محوری شرکت ما ایجاد اشتغال برای 
جوانان کشورمان است در حال حاضر حدود 
۱۲۰۰ نفر پرســنل در مجموعــه ما فعالیت 
می کنند و در شرایط کنونی اقتصاد، کمک 

خوبی به بحث اشتغال می کند.
 شرکت بیژن صادرات دارد؟

 در حال حاضر محصوالت شــرکت ما به  
۱۲ کشــور از جمله آلمان، کانادا، استرالیا، 

امــارت متحــده عربــی ، بحریــن ، عراق،  
افغانستان، مالزی ،عمان، قطر، ونزوئال، لبنان 
، روســیه و جمهوری آذربایجــان صادر می 
شــود که نقش مهمی در ارز آوری به داخل 

کشور دارد.
 هدف شــرکت بیژن از حضور در 
نمایشــگاه بیســت و هفتم آگروفود 

چیست؟
 نمایشــگاه آگروفود فرصــت خوبی برای 
برقراری ارتباط با مشــتریان جدید، تجدید 
دیدار با مشتریان قدیمی، معرفی محصوالت 
متنوع شرکت بیژن به بازدیدکنندگان است. 
 چه انتظاری از دولت و ارگان های 
مرتبط در جهت حمایت از تولید دارید؟

از مســئولین اجرایی کشــور در نهادهای 
گوناگــون انتظار داریم تــا کار افرینان را در 
حرکت دادن چــرخ های اقتصاد کشــور و 
اشــتغال زایی همراهی نماینــد و اقدامات 
عملــی در این خصــوص ارائــه دهند. الزم 
است تا مدیران ارشد کشــور با نگاهی نو به 
عرصه تولید، سیاســت های یکپارچه ای را 
برای این مراکز اشــتغال زایی تدوین نمایند 
تا تولید کننــده در حین اجــرای مأموریت 
خود با موارد متعــدد تناقض بین ارگان ها و 
نهادهای دولتی از جملــه بانک ها ، گمرک، 
 تأمیــن اجتماعــی و دارایــی و … مواجه

 نگردد.

دکترفرحنازموسویرییسهیاتمدیرهماگنولیامطرحکرد:

ارتقای موقعیت شرکت ماگنولیا در سطح بین المللی
درگفتوگوباجوادشهبازیمدیرفروشتوانمندشرکتبیژنمطرحشد:

چهار دهه حضور پر رنگ برند محبوب بیژن در بازار صنایع غذایی ایران
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دکترکریمیتفرشیریاستهیاتمدیرهمجتمعصنایعغذاییگلهادرگفتوگوبانشریهاقتصادونمایشگاهگفت:

فرصت ها و تهدیدهای سرمایه  گذاری در کشور 

مهمتریــن   
موانع  و  هــا  چالش 
پیــش روی گلهــا 
برنامه  چه  و  چیست 

ای برای آن دارید؟
 ، تحریــم  ســالهای  طــول  در 
تأمیــن کننــدگان  تولیدکننــدگان و 
صنعت غذا همواره کوشیده اند علیرغم 
تمــام نامالیمــات و مشــکالت عدیده 
اقتصادی کمر خم نکنند و حفظ کیفیت 
محصوالت غذایی و سالمت جامعه را در 
الویت قرار داده و غذای سالم و با قیمت 
معقول و در توان مردم جامعه را بر سر 
ســفره های مردم قرار دهنــد. ولی بی 
شک به دلیل حساســیت این صنعت ، 
رفع موانع و مشکالت اقتصاد و نوسانات 
بازار نیاز به نگاه ویژه ای از سمت دولت 

و مسئولین دارد .
تامین ســرمایه در گردش بنگاه های 
تولیــدی همواره یکــی از بنیادی ترین 
نیازهای تولید بوده و هســت. موضوعی 
که بویژه در شــرایط ســخت و حساس 
فعلی که بشدت تولیدکنندگان را تحت 
فشــار قرار داده بایــد در اولویت برنامه 
های دولت قرار گیرد. هدایت نقدینگی 
به سوی بازار ســرمایه از ضرورت های 
کمک به رونق تولید در صنعت غذاست.

خســارت های اقتصادی فراگیر شدن 
بیشــتر این ویروس بــرای کل اقتصاد 
جهانی بســیار حائز اهمیت اســت؛ اما 
برای اقتصــاد ایران که بــا تحریم ها از 
یک سو و ورود به لیست سیاه FAT از 
سوی دیگر دست وپنجه نرم می کند؛ چه 
بخواهیم چه نخواهیم این تاثیر بیشــتر 

خواهد بود. 
تصمیم گیری هــا و ابالغ تصمیات و 
بخشنامه های شــتابزده و بدون اعالم 

قبلی از مهمترین عواملی اســت که هم 
به تولید و هم به صادرات ضربه می زند 
و منجر به عدم اطمینان سرمایه گذار و 
صادرکننده و عدم امنیت در فضای بازار 

می شود.
باید سیاست ها  که  زمانی  متاســفانه 
در راســتای حمایت از فعــاالن حوزه 
صنعت و تولید باشــد، تولیدکنندگان، 
بــا  صادرکننــدگان  و  واردکننــدگان 
بخشــنامه های لحظــه ای، تصمیم های 
نادرســت ارزی و فقدان درک درست از 
امر صادرات و واردات مواجه هســتند، 
مسائلی که باعث ایجاد مانع در فعالیت 
اقتصادی می شود و بسیاری از بازارها را 
از دست بازرگانان ایرانی خارج می کند.

بــرای اینکه فعــاالن اقتصــادی بتوانند 
نســبت به ورود به فضای کسب وکار و انجام 
ســرمایه گذاری ترغیب شــده و بــرای آن 
برنامه ریزی نمایند ثبات ارزی یکی از مسائل 
مهم و تعیین کننده است. بعالوه عدم امکان 
پیش بینی وضعیت ارزی نیز میتواند امنیت 

سرمایه گذاران را تهدید کند.
دولت موظف اســت از تمام امکانات 
خود اســتفاده کند تا نرخ ارز را تعدیل 
و ارزش پــول ملــی را حفــظ کنــد. 
تولیدکننــده برای اینکــه انگیزه کافی 
برای ادامه تولید داشــته باشــد باید از 
امنیــت فضــای کســب و کار و تولید 
مطمئن باشد. باید از امکان تامین مواد 
اولیه مــورد نیاز و ماشــین آالت خود 

اطمینان داشته باشد.
در فضای بــی ثبات فعلــی نمیتوان 
دورنمای شــفافی برای وضعیت تولید و 

صادرات در کشور متصور بود.
 فعالیت شــما تا چــه اندازه 
می تواند به تولیــد ملی و افزایش 

صادرات کشورمان کمک کند؟

یکی از اهداف توسعه اقتصادی کشور 
توســعه صادرات غیرنفتی و دســتیابی 
بازارهای جهانی با هدف دســتیابی  به 
به درآمدهای ارزی بیشــتر و رهایی از 
وابســتگی به درامدهای ارزی حاصل از 

نفت خام است.
حمایــت از تولیــدات داخلی موجب 
رونق بازار، رقابت ســازنده، فعال شدن 
هر چه بیشتر چرخ صنعت، خودکفایی 
هر چه بیشــتر کشــور، ایجاد انگیزش 
ســازنده در تولیدکنندگان و صنعتگران 
در ارائــه کاال و خدمــات بهتــر، بهبود 
وضعیــت اشــتغال و کارآفرینــی برای 
خیل عظیمــی از جوانــان و نیروهای 
تحصیلکــرده کشــورمان و در نهایــت 
حمایت از کارگر ایرانی و بالطبع بهبود 
وضعیت اقتصــادی و معیشــتی مردم 
خواهد شــد. اما تحقق این مهم نیاز به 
فراهم شــدن بســترهای مناسب و ساز 
و کارهایی دارد که همه دســتگاه ها و 
ارگانها و اجزای پیکره صنعت کشور در 

آن نقش آفرینی می کنند.
بنگاههای کوچک و متوســط به طور 
مستقیم و غیر مســتقیم در تولید ملی 
، اشــتغالزایی و جذب نیروی کار و بهره 
وری نقش قابل توجهــی دارند و عالوه 
بر این می توانند کانون اصلی توســعه 
فناوری و تأمیــن نیازهــای پیچیده و 
پیشــرفته کشــورها باشــند. . بنابراین 
حمایت از آنها در رشــد و شــکوفایی 
هرچه بیشتر صنعت و اقتصاد کشور بی 

شک تأثیر چشمگیری دارد
همچنین برای مقابله با منفی شــدن 
رشد اقتصادی در کشــور و در راستای 
اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی 
باید شرایط و زیرساخت های الزم برای 
حضور موفق در بازارهای جهانی و رونق 

صادرات و اقتصــاد غیر نفتی و خروج از 
اقتصاد واردات محور فراهم گردد.

بــه خصوص  نفتی  غیــر  صــادرات 
کاالهــای صنعتی ضمن ایجــاد ارزش 
افزوده باال، وضعیت اشــتغال در جامعه 
جوان ایران را بهبود  بخشــیده و سبب 
کســب درآمدهای ارزی بــرای تامین 
نیازهای وارداتی در کشــور می شــود و 
همچنین ضریب تاثیرپذیری کشــور از 
تحوالت سیاسی و اقتصادی جهانی که 
بواســطه تکیه بر اقتصــاد نفتی بوجود 

می آید را کاهش می دهد.
ایران اگر بخواهد اهــداف خود را در 
برنامه ششــم توســعه پیگیری کرده و 
به آن برســد ناگزیر به گسترش روابط 
تجاری با کشورهای بیشــتری است تا 
بتواند ســهم صادرات غیــر نفتی خود 
را در افــق ۲۰۲۰ بــه ۱۵ درصد تولید 

ناخالص داخلی خود برساند. 
صنایع غذایی گلها در حوزه صادرات 
نیــز موفقیت چشــمگیری داشــته و 
کشــورهای اســترالیا، کانادا، فرانســه، 
عراق،  عمــان،  قطر،  بحریــن،  اتریش، 
آلمــان، انگلیــس، گرجســتان و ..... از 
جمله کشــورهایی هســتند که گلها به 

آنها صادرات داشته است.
 جایگاه صنایع غذایی و  آینده 

آن را چگونه ارزیابی می کنید؟
در حالی که بسیاری از صنایع در حال 
حاضر در رکود نســبی به سر می برند، 
یکی از بخش هایی کــه امروز می توانیم 
به آن توجه ویژه داشــته و برای تحقق 
فرمایشــات رهبــری از آن بیشــترین 
استفاده را داشته باشیم، صنایع غذایی 
در ایران است، صنایعی که سهم باالیی 
از گردش اقتصادی و تولید ناخالص ملی 
کشــورمان را به خود اختصاص داده اند. 

این صنعت مهم و پیشــرو نقش بسیار 
تعییــن کننده ای در توســعه اقتصادی 
کشــور بویژه در شــرایط حســاس و 
اســتراتژیک فعلی ایران ایفــا می کند. 
به این دلیل که توجه بــه این بخش از 
اقتصاد کشــور عالوه بر تامین نیازهای 
داخلــی و امنیت غذایــی فرصتی برای 

ارزآوری با صادرات خواهد شد.
درحال حاضر حــدود ۹۵ درصد مواد 
غذایی مورد نیاز کشــور در داخل تولید 
می شــود و هم اکنون به طور متوســط 
ســاالنه حدود ۱۳۰ میلیــون تن مواد 
غذایی در کشور از سوی تولیدکنندگان 
براســاس  می شــود.  تولیــد  داخلــی 
پتانســیل های موجود امکانــات باالیی 
برای صــادرات در اختیــار داریم.  بازار 
4۰۰ میلیون نفری اطــراف ایران یکی 
از بهترین فرصت ها برای رونق صادرات 
غیرنفتی بــا اســتفاده از نیــاز غذایی 
آنهاست و می توانیم با افزایش بهره وری 
و ایجاد کارخانه هــای صنایع تبدیلی و 
تکمیلی از این تقاضای بالقوه استفاده ای 
مناسب در راســتای اهداف تعیین شده 

سال جهش تولید گام برداریم.
رســیدن بــه نــرخ رشــد ســاالنه 
۲۲درصدی صادرات غیرنفتی از اهداف 
اصلی برنامه ششــم توســعه صادراتی 
نیز محســوب می شــود. اما صنعت غذا 
به عنوان یکــی از رشــته های صادرات 
 محور همچنان با چالش های بســیاری 
در  این بخش روبه رو است و برای تحقق 
اهداف صادراتی پیش بینی شــده برای 
سال جاری باید راهکارهای اساسی برای  

این بخش در نظر گرفت.
بــا توجــه به کاهــش آهنگ رشــد 
جمعیــت و کاهــش قــدرت خریــد 
مصرف کننــدگان داخلی ادامه رشــد و 
توسعه  این صنعت مســتلزم حضور در 

بازارهای منطقه است.
پتانســیل و ظرفیت تولید باال، تنوع 
اقلیمی و تولیــدی، انحصــار تولید در 

برخی محصوالت و وجود مزیت نســبی 
در تولید برخی محصوالت کشاورزی از 
مزیت های مهم ایران نسبت به بسیاری 
از کشــورها برای حضــور در بازارهای 
جهانی است که اســتفاده از این فرصت 
بینظیر مســتلزم یک عــزم جدی برای 
رفع محدودیت هــا و موانع این صنعت 

است. 
حمایتی  نهادهای  شما  نظر  به   
نظیر دولت و... چگونه می توانند در 
صنعت  این  فعاالن  اهداف  پیشبرد 

کمک کنند؟
و  واســطه ها  و  دالل هــا  حــذف   
رقابتی ترشدن بازار نیز با عرضه مستقیم 
تواند بسیار  محصوالت کشــاورزی می 
راهگشــا باشــد. اگر بتوانیم بورس کاال 
را برای عرضه مســتقیم این محصوالت 
گســترش دهیم می توانیم قدم موثری 
در حذف واســطه ها و دالل ها در این 

صنعت برداریم.
ضمن اینکه دولت بایــد راهکارهایی 
جهت رفــع موانــع واردات محصوالتی 
که ناگزیر به واردات آنها هســتیم تدبیر 
نماید تا مشکالت تولیدکنندگان در این 

خصوص به حداقل برسد.
اصالح نظــام بانکی، اصــالح قوانین 
تأمین اجتماعــی، اصــالح قوانین کار 
و اصالح قوانیــن مالیاتــی از ملزومات 
بسترسازی برای یک حرکت رو به رشد 

در حوزه تولید صنعت غذاست.
کاهــش ســود بانکــی بــرای تولید 
کنندگان صنایع غذایی و کاهش مالیات 
عملکــرد جهت صنایع غذایــی و ایجاد 
صنــدوق بیمه برای واحدهــای صنایع 
غذایی از نیازهای اساسی تولیدکنندگان 

در این صنعت است.
مبــارزه با رانت و فســاد، مبــارزه با 
قاچاق موادغذایی، رفع موانع و مشکالت 
بنگاههــای صنعتی کوچک و شــهرک 
های صنعتی، در نظرگرفتن تســهیالت 
و مشوق های الزم برای تولیدکنندگان، 
رفع مشــکالت تامیــن مــواد اولیه و 
دسترسی آسان و نیز حمایت از شرکت 
های دانش بنیان در این راستا می تواند 
شرایط را برای حضور موفق تر و پررنگ 
تر این صنعت در سال جهش تولید مهیا 
کند.برای اینکه فعاالن اقتصادی بتوانند 
نســبت به ورود به فضای کسب وکار و 
انجام سرمایه گذاری ترغیب شده و برای 
آن برنامه ریزی نمایند ثبات ارزی یکی 
از مســائل مهم و تعیین کننده اســت. 
بعالوه عدم امــکان پیش بینی وضعیت 
ارزی نیز میتواند امنیت سرمایه گذاران 

را تهدید کند.
در شــرایط فعلی باید زمینه فعالیت 
بخش خصوصــی را فراهم کــرد اما در 
کنار آن نیز باید از اقشار ضعیف جامعه 

حمایتی مستقیم  شود.

آقای دکتر مهدی کریمی تفرشــی رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت 
جوانان تهران، ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصوالت غذایی کشور، عضو 
هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران، نائب رئیس  هیات مدیره انجمن علوم و فناوری 
غالت ایران، مشاور عالی در کمیته فناوری های نو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس 

شورای اسالمی، کارآفرین برتر جهان اسالم است. 
براین اساس همزمان با برگزاری نمایشگاه اگرو فود گفت وگویی با دکتر کریمی تفرشی 
در مورد آینده صنایع غذایی و همچنین جایگاه صنایع غذایی گلها انجام داده ایم که در 

ادامه می خوانید:
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فروشگاه زنجیره ای وین مارکت با هدف ارائه کاالهای تندگردش 
با قیمتی پایین تر از قیمت مصرف کننده ایجاد شده است. فروشگاه 
های وین مارکت با سرعت در حال تاسیس و گسترش فعالیت خود 
در تمام شهرهای ایران است تا تمام مردم ایران بتوانند به راحتی به 
فروشگاه هایی با باالترین کیفیت خدمات و نازلترین قیمت ممکن 
دست پیدا کنند. وین مارکت معتقد است این حق هر ایرانی است 
تا بتواند با خدمات فروشگاه زنجیره ای، توانایی خرید باالتری داشته 
باشد وبه قدرت خرید در سطحی باالتر از آنچه تا به امروز ارائه شده 
دست یابد. در این راستا تمام تالش وین مارکت ارائه بهترین خدمات 
و بهبود کیفیت خدمات در ســطح فروشگاه های همیشه تخفیف 

است.
در این زمینه، در حاشیه برگزاری نمایشگاه ایران آگروفود 2020 با 
محمدعلی خراسانی مدیر توانمند وین مارکت گفت و گو کردیم که 

در ادامه می خوانید:

در مورد تاریخچه فعالیت وین مارکت برای مخاطبان ما توضیح 
دهید؟  ایده ی راه اندازی فروشــگاه های زنجیره ای چگونه مطرح 

شد؟
برند وین مارکت با کانسپت فروشــگاه های دیسکانتری و تخفیف محور 
ایجاد شده است و هدف از ایجاد آن ارائه کاالهای تخفیف محور به مشتریان 
است.  از اواخر ســال ۹۷ با هدف ایجاد فروشگاه های تخفیف محور فعالیت 
خود را شروع کردیم هدف ما ارتقاء کسب و کار فروشگاه های زنجیره ای با 

نگاهی جدید مبتنی بر  ارائه کاالها و خدمات ارزانتر به مشتریان بود.
وضعیت فروشــگاه های زنجیره ای وین مارکت در سطح کشور 

چگونه است؟
ما در حال حاضر در ۱۲ استان و ۱۰۳ شهر فعالیت داریم، تعداد فروشگاه 

های زنجیره ای وین مارکت در سطح کشور بالغ بر 4۰۰ فروشگاه است.

وین مارکت چه کمکی به افزایش میزان استغال کرده است؟
در فروشگاه های ما حدود ۲۷۰۰ نفر از پرسنل با میانگین سنی ۲۶ سال 
تا ۲۸ سال در مجموعه فعالیت می کنند و ما سعی بر گسترش فعالیت خود و 
در نتیجه افزایش میزان اشتغال در کشور داریم. وین مارکت علیرغم  شرایط 
سخت اقتصادی و بحران کرونا تعداد ۸۰۰ پرسنل را استخدام کرد و برنامه ما 

رساندن این تعداد به ۱۰۰۰ نفر تا پایان سال جاری است.
وضعیت وین مارکت در شرایط همه گیری بیماری کرونا چگونه 

بود؟
پس از شــیوع بیماری کرونا ما در مجموعه وین مارکت تصمیم گرفتیم، 
خدمات خود را کامل تر و بهتر به مشــتریان ارائه کنیم. همچنین بر روی 
فروش آنالین محصوالت تاکید بیشتری کردیم و در سطح فروشگاه ها نیز 

از نظر رعایت موارد بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی سخت گیری کردیم.
برنامه شما برای گسترش فروشگاه های زنجیره ای در نقاط مختلف 

کشور چیست؟
هدف ما در ســال جاری اضافه کردن اســتان های گیــالن، مازندران، 
خوزستان و زنجان به حوزه فعالیت وین مارکت و پوشش  بالغ بر ۳۰۰ شهر تا 

پایان سال جاری است.
از  مشکالت و موانع پیش روی کسب و کارتان بگویید؟

کسب و کار های اســتارتاپی مشــکالت و موانع خاص خود را دارند. اما 
بزرگترین مشکل تغییرات قیمتی در زمینه تأمین کاال و توسعه ی تجهیزات 

فروشگاهی است که منجر به تحت شعاع قرار گرفتن وین مارکت شده است.
فعالیت های برند وین مارکت چه دستاوردهایی داشته است؟ 

ما در وین مارکت از بروزترین نرم افزار های دنیا استفاده می کنیم همچنین 
موفق به کســب هفت ایزو برای اولین بار در میان فروشگاه های زنجیره ای 

شده ایم و تالش خواهیم کرد تعداد استانداردهای مجموعه را بیشتر کنیم
سخن آخر؟

از مجموعه برگزار کنندگان نمایشــگاه ایران آگروفود تشکر می کنم که 
فرصت خوبی در اختیار فعاالن این صنعت برای نمایش نوآوری ها و تولیدات 

جدید قرار داده اند.

محمدعلیخراسانیمدیرعاملشرکتفروشگاهزنجیرهایوینمارکتمطرحکرد
 شعار وین مارکت با 400 فروشگاه؛ » همیشه تخفیف،  برنده ی اصلی شما هستید«

به دلیــل اهمیــت غذا، 
محصوالت کشاورزی، میوه و 
تره بار و... در زندگی انسان ها، شاخص مصرف 
کننده صنایع غذایی بخش عمده ای از شاخص 
های تولیدکننده، شــاخص تورم کل اقتصاد 
را شامل می شــود و این شاخص های عمده 
اقتصاد همپوشانی بســیاری با هم دارند و لذا 
بررسی هر یک از این شاخص ها، چه نرخ تورم، 
چه شاخص تولید کننده و  چه شاخص مصرف 
کننده صنایع غذایی، نکات مشترک بسیاری را 

به مخاطبان وکارشناسان می دهد. 
لذا مقایسه این شاخص ها از زوایایی مختلف 
به تحلیل گران صنعت غذا کمک می کند که 
درک بهتری از وضعیت صنعت غذا و چشــم 
انداز ان و قدرت خرید و تقاضای مردم داشته 
باشــند.  رشــته فعالیت صنایع مواد غذایی و 
آشــامیدنی یکی از فعالیتهای بخش صنعت 
بوده و شــامل ۱۶۰ محصول صنعتی میباشد. 
گروه خوراکیها و آشامیدنیها شامل ۱۳۷ قلم 
در محاســبه شــاخص قیمت مصرف کننده 
دارد. ایــن دو گروه  حدود ۷۰ قلم مشــترک 
دارند. همپوشانی سایر اقالم خوراکی شاخص 
قیمت مصرف کننده با اقالم شــاخص قیمت 
تولیدکننده بخش کشــاورزی زیاد اســت. به 
منظور مقایسه روند حرکت و میزان همخوانی 
مســیر حرکت این دو شــاخص از میانگین 
تورم ســاالنه تولیدکننده و مصرف کننده در 
گروههای کاالیی موجود در بخش های صنعت 

و کشاورزی استفاده شده است.
 به دلیل و جود اقالم مشــترک بســیار در 
اطالعات مورد اســتفاده در محاسبه تورم دو 
گروه مورد مقایســه و نیر استفاده از اطالعات 
ســاالنه، رابطه بین دو تورم بسیار مستقیم و 
همزمان در بازه زمانــی  ۱۳۹۸-۱۳۹۱ اتفاق 
افتاده اســت. در بازه مورد بررســی، به غیر از 
سال ۱۳۹۳ ،همواره تورم بخش مصرفی بیشتر 
از تورم بخش تولیدی بوده اســت. دلیل این 
اختالف را باید در تفاوتهای ماهوی دو قیمت، 
ساختار بازارهای اقتصاد کشــور، تغییرات در 
مارژهای واســطه گری و حمل و نقل  حاشیه 
سود داللی و حمل و نقل، اثر مستقیم تغییرات 
نرخ ارزکه در قیمت کاالهای وارداتی تاثیر دارد 

سهم کاالهای وارداتی از بازار بخش مصرفی و 
همینین یارانه هایی که به بخش های تولیدی 

پرداخت میشود، جستجو کرد.
همبستگی و همزمانی روند تغییرات تورم را 
در گروه های تفصیلی تر، به دلیل بیشتر بودن 
تعداد اقالم مشترک، بهتر میتوان مشاهده کرد. 
جهت و شدت هم حرکتی در برخی گروههای 

کاالیی بسیار باال میباشد.
 در ســال ۱۳۳۳ افزایش قیمتها در بخش 
تولید بسیار پرشتاب تر از بخش مصرفی است. 
با توجه به ماهیت اقالم مورد مقایســه و قابل 
توجه بودن سهم کاالهای تولید داخل در بخش 
مصرفــی، علت اختالف بــه حمایت از بخش 
مصرفی جهت جلوگیری از کاهش تقاضا برای 
فرآورده های لبنی، تشــدید نظارت بر قیمت 
گذاری ها در بخش مصرفی و کاهش حاشیه 

سود تولیدکنندگان اشاره دارد.
متوســط تورم دو گروه کاالیی مشــابه از 
سال ۱۳۹۱ تا ســال ۱۳۹4 مثبت بوده است 
ولی شتاب افزایش قیمتها در شاخص قیمت 
تولیدکننده میوه و میوه های آجیلی با کاهش 
بسیار باالیی همراه اســت. در بخش مصرف 
کننده شــتاب افزایش قیمتها رونــد نزولی 
پرنوسانی را در بازه ذکر شــده دنبال میکند. 
افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ باعث شده است 
تا در سال ۱۳۹۲ همچنان در بخش مصرفی، 

به دلیل وجود اقالم وارداتی،
تمایل بازار به کاهش شتاب افزایش قیمتها را 
نداشته باشیم. مفهوم عبور نرخ ارز که به زمانبر 
بودن فرآیند تخلیه  اثرات تغییرات در نرخ ارز 
تاکید دارد، موکد این مطلب اســت. از طرفی 

افزایش  صادرات این اقــالم، به دلیل افزایش 
نرخ ارز، نیز میتواند دلیل عدم هماهنگی بین 
تغییرات تورم را در دو بخش مصرفی و تولیدی 

باشد.
هر چند رفتار دو تــورم در بلندمدت تقریبا 
یکسان است اما شکاف بین تورم تولیدکننده و 
تورم مصرفکننده در زیرگروهها کمتر از شکاف 
تورمی موجود بین تورم کل تولیدکننده و تورم 
کل مصرف کننده است. در محاسبه تورم کل 
تولیدکننده و تــورم کل مصرف کننده کاال و 
خدمات متنوع و بســیاری مورد قیمت گیری 
قرار میگیرند که تغییرات در قیمتها و انتقال 
این تغییرات به بازارهای دیگر میتواند با تاخیر 
در بین سالهای متوالی همراه باشد. مکانیسم 
رفتار تورم تولیدکننده و تورم مصرف کننده، در 
حالتهای مختلف زمانی کوتاه مدت و بلندمدت 
و در سطوح ســرجمع یا تفصیلی شاخصهای 
محاسبه شده، میتواند مورد بررسی قرار گیرد. 
بررســی منحنی های تــورم در بلندمدت در 
گروههای بسیار تفصیلی و با سهم باالی اقالم 
در دو گروه تولیدکننده و مصرف کننده، نشان 
از روند تقریبا یکسان تغییرات و هم جهت بودن 
این تغییرات به صورت همزمان دارد. به عبارتی 
رفتار تورم تولیدکننده و تورم مصرف کننده در 
بلندمدت برای گروههای کاالیی با هم پوشانی 
بسیار باال و مشابه تا اندازه زیادی یکسان است. 
همخوانی نتایــج حاصل از اجــرای دو طرح 
متفاوت در مرکــر آمار ایران برای محاســبه 
شاخص قیمت تولیدکننده و شاخص قیمت 
مصرفکننده میتواند گواه مقبولی از جامعیت و 

واقعگویی اعداد باشد.

رابطه تورم تولید کننده صنایع غذایی و تورم مصرف کننده در ۸ سال اخیر
 کیوان زرین پور 



شماره 359 - مهر 121399

139
اه 9

هر م
 اول م

فته
 -  ه

35
ره 9

شما
د - 

جدی
وره 

- د
هم

ازد
ال ی

    س
        

        
        

لی 
المل

ین 
مه ب

ته نا
هف

4
44
80
84
ن0

تلف

w
w
w
.n
am

ay
es
hg

ah
ha
.ir

 2
02

د 0
فو

رو
 اگ

ان
یر

ا
ی

وم
عم

ط 
واب

ی ر
ار

مک
ا ه

ب
13

99
اه 

ر م
مه

 16
تا 

 13

لی
مل
نال
بی
گاه
ش
مای
ن
ین
تم
هف
و
ت
س
بی
می
س
هر
ری
ش
ن

ته
س
واب
ع
نای
ص
و
ت
آال
ین
ش
ما
ی،
ذای
دغ
وا
،م
زی
ور
شا
عک
نای
ص

وم
زد

رو
 - 

وم
ه د

مار
ش

انه
سام

الر
 پا

ت
رک

ش
ده:

کنن
زار

رگ
ب

SA
M

A
N

E
H

 C
o.

PA
LA

R

و9
ن8
سال
-
رد
ونا
لئ

لها
گ

و9
ن8
سال
-
از
یر
ش
ک
هی
ب

ن6
سال
و-
سر
کن
یع
صنا
ی
کا
دی
سن

6
لن
سا
ر-
ظف
ی
تن
س
ب

بر
کال
ت
نیا
لب

9
8و

ن
سال
-
ان
هار
نب
چی
ک
ت

ون
یم
ل

5
لن
سا
-
ئن
قا
ان
فر
زع

10
ن
سال
ر-
مه
اد
ش
دی
بن
ته
س
ب



13شماره 359 - مهر 1399

ضدعفونی کننده سطح باال بر پایه پراستیک اسید ویژه صنایع غذایی و آشامیدنی

بازرگانی و فروش: 0۹۱2۱4۶2۷۵۵-0۹۱20۳۸۷۶۱۷
www.aralshimi.com

تغییر سرانه مصرف مواد غذایی در ۱2 سال اخیر 
یکی از تحوالت عمده 
ای کــه در بــازار صنایع 
غذایی ایران رخ داده رشد 
ســرانه مصرف در فاصله 
ســال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۸ بوده است که 
موجب شده مصرف گوشت قرمز از حدود 
۱۰ کیلوگرم در سال به نزدیک ۱۱ کیلوگرم 
در سال ۹۳ برســد. اما در سه سال اخیر به 
دنبال کاهش درآمد ســرانه، قدرت خرید 
و افزایش قیمت ها کاهــش قابل توجهی 
داشته اســت. همچنین میزان شیرخام از 
۹4 کیلوگرم به باالی ۱۰۵ کیلوگرم در سال 
۹۳ رسید اما برآوردها حکایت از کاهش آن 
در سال های اخیر اســت. از سال ۸۹ تا ۹۳ 
نیز به دلیل فشــار تحریم ها، رشد نرخ ارز، 
افزایش قیمت گوشــت و... میزان مصرف 
گوشت قرمز کاهش داشته و از ۱۳ کیلو در 
سال ۸۹ به زیر ۱۱ کیلو در سال ۹۳ رسیده 
است. براین اساس می توان براورد کرد که 
مصرف گوشت قرمز در شرایط ۷ برابر شدن 
نرخ ارز، رشد شدید قیمت ها، و تحریم های 
سال های اخیر، کاهش قابل توجهی یافته 

باشد. 
اما مصــرف آبزیان، ماهــی و محصوالت 
شیالت از ۵ کیلوگرم به ۱۰ کیلوگرم رسیده 
و به دلیل جانشــینی آن با گوشت قرمز، با 
رشــد تقاضا و مصرف مواجه شــده است. 
همچنین تبلیغات استفاده از گوشت سفید 
نیز در این سال ها اثر قابل توجهی بر میزان 

مصرف داشته است. 
 همچنین مصرف عســل از نیم کیلو در 
سال ۸۷ به نزدیک یک کیلو در سال های 
اخیر رسیده اســت. تولید عسل در مناطق 
مختلف  و رشد زنبور داری، افزایش قیمت 
عسل کمتر از سایر اقالم غذایی در مقایسه 
با تورم، موجب شده که مردم تمایل بیشتری 
به مصرف عسل نشان دهند و در سال های 
اخیر نیز تبلیغ عسل و استفاده از آن در نقاط 
مختلف کشور مشهود بوده است و لذا براورد 

می شود که مصرف عسل در سال های اخیر 
نیز افزایش داشته باشد 

 میزان مصرف مرغ نیز از ۲۲ کیلوگرم به 
۲۵ کیلوگرم رشد کرده و برآوردها حکایت 
از آن دارد که به دلیل حمایت های دولتی 
و همچنین جایگزین شدن مصرف مرغ به 
جای مصرف گوشــت قرمز گــران قیمت، 
همچنان سرانه مصرف مرغ افزایش داشته 
است. مصرف تخم مرغ نیز از ۹ کیلو به ۱۱ 
کیلو رسیده و براوردها حکایت از رشد بیشتر 
مصرف تخم مرغ به دلیل کاالی جانشــین 
بودن آن دارد و چون دولت از تولید و توزیع 
و قیمت گذاری مرغ و تخم مرغ حمایت می 
کند، لذا برآورد می شــود که سرانه مصرف 
وفروش مرغ و تخم مرغ نسبت به سال های 

قبل رشد کرده است. 
در این سال ها مصرف نان، برنج، گوشت، 
ماهی، شیر، ماست، پنیر، تخم مرغ، روغن، 
قند، شکر، و چای همگی تحت تاثیر تحریم 
ها و رشد قیمت ها کاهش داشته است و از 
4 تا 4۵ درصد روی اقالم مختلف اثر کاهش 
داشــته اســت. مرغ کمترین کاهش با 4 
درصدو شکر با 4۵درصدبیشترین، گوشت و 
برنج و شیروچای وماهی هر یک با ۳۳درصد 
کاهش مواجه شده اند برخی به دلیل گرانی 
و قدرت خرید مردم و برخی مانند قندو شکر 
و چای به دلیل تبلیغات ودرعین حال گرانی 

کاالها کاهش مصرف خانوار داشته اند. 
کاهش شدید مصرف ۱۵۶ کیلوگرم نان، 
۶۱ کیلوگرم برنج، ۷۳ کیلو شــیر در عین 
حال که شاید به دالیل مسائل بهبود کیفیت 
و کاالی جانشینی و مسئله سالمتی تحقق 
یافته باشــد اما قطعا مهمترین عامل این 
کاهش شدید فقر و گرانی کاالها و کاهش 
قدرت خرید مردم است که باعث شده حتی 
در مصرف نان و برنج و شیر نیز شاهد کاهش 

مصرف آنها باشیم. 
مســئله اب در تمام طول تاریــخ ایران 
همیشه مورد توجه بوده و عامل جنگ ها، 

تسلط ها، عقب افتادگی، درد و رنج و فقر و 
چالش های متعدد بوده است و به قول یک 
مورخ، زندگی ایرانیان، مشقت فراوان برای 
یک کاسه آب بیشــتر بوده است و لذا تمام 
مسیر توسعه  اقتصاد و کشاورزی و صنعت 
غذا نیز روی موضوع آب تمرکز داشته است 
و گاهی مســیر زندگی و حتــی جابجایی 
روســتاها را آب تعیین کرده است و هر گاه 
مســیر قنات  تغییر کــرده، محل زندگی 
روستائیان نیز متناسب با مکان خروج آب 

تغییر کرده است. 

ایران با 4۰۰ میلیــارد متر مکعب بارش 
تنها به ۱۳۰ میلیارد متر مکعب ۹۲ میلیارد 
از طریــق آبهای ســطحی و ۳۸ میلیارد از 
طریق آبهای زیر زمینی دسترســی دارد و 
معموال بیش از ۷۰ درصد این آب را مصرف 
می کند  و عمال وارد تنش آبی و فرو نشست 

و گرفتاری های دیگر شده است 
با این حال، زندگــی ۸۰ میلیون ایرانی و 
بهتر بگوییم ۲۰۰ میلیون جمعیت منطقه به 
فعالیت صنایع غذایی ایران با این مقدار آب 
کم وابسته اســت و اگر بهره وری و کنترل 

مصرف آب نباشــد نمی تــوان امیدوار بود 
که این صنعت بزرگ بتواند تولید مناسبی 

داشته باشد. 
طبق برنامه توسعه قرار بوده که شاخص 
بهره وری نیروی انسانی در صنعت غذا 4۶ 
درصد بهبود داشته باشد از سال ۸4 تا سال 
۹۳ یعنی حدود ۱۰ ســال تنهــا ۱۷ رصد 
بهبود داشته است و البته بازهم نشانه بهبود 

بهره وری است. 
بهره وری سرمایه نیز از ۱۰۰ در سال ۸4 
به ۱۰۳ رســیده و رقم بسیار اندکی بهبود 
داشته است در حالی که طبق برنامه توسعه 

باید ۳۸ درصد بهبود داشته باشد. 
بهــره وری کل صنعت غذا نیــز از ۱۰۰ 
در ســال ۸4 به ۱۱۳ در سال ۹۳ رسیده و 
عمال با عدد ۱۳۹ برنامه توسعه فاصله قابل 

توجهی دارد.  
البته در برخی سال ها از جمله سال ۹۱ 
شــاخص کل بهره وری صنعت غذا خوب 
بوده و ۱۳۱ بوده و با برنامه تنها ۱ رقم فاصله 
داشته است و لذا مشخص نیست که به چه 
دالیلی در برخی ســال ها عملکرد بهتری 
داشته اند و در برخی ســال ها عملکردها 

مناسب نبوده است 
 سهم 33 درصدی غذا از بودجه 

خانوار 
 آمار هزینه درآمد خانوار در سال های 
اخیر نشــان می دهد که بعد از مسکن، 
خوراک و غذا ســهم عمــده ای از هزینه 
خانــوار دارد و مســکن و اجــاره با ۳۳ 
درصد و خوراک وغذا با حدود ۲۷ درصد 
مهمترین اقالم هزینه زندگی هستند. در 
نتیجه مشخص است که سرمایه گذاری 
در صنایع غذایی هیچگاه با ریسک عدم 
فروش ونبود تقاضا مواجه نمی شــود. هر 
چند که ممکن اســت تقاضا کاهش یابد 
و متناســب با کاهش قدرت خرید مردم، 
کمتر مصرف کنند اما این مصرف به صفر 
نمی رسد و به قولی می گویند که مردم 
اول سرپناه می خواهند و دوم خرج شکم 
و رفع گرســنگی را دنبال مــی کنند. در 
نتیجه با این آمار می توان گفت که سرمایه 
گذاری در صنعت غذا هم در داخل کشور 
وهم در منطقه و کشــورهای همسایه با 

تقاضای باالیی مواجه خواهد بود. 
از ۷۰ نوع مواد و فراورده های غذایی ، 

ایران از تولید کنندگان ۳۰ نوع آن است 
که شامل پســته، زغفران، زرشک، انار، 
توت، زردآلو، خرما، گردو، خیار، طالبی، 
هندوانه، گیالس، انجیر، بادام، بادمجان، 
کشمش، گوشــت گوســفند، یونجه 
وعلوفه، کاهو، رب گوجــه، ماکارونی، 
گوجه فرنگی، آلو، ادویــه، انگور، پیاز، 
آلبالو، کیوی دارای رتبه اول تا هفتم در 
جهان اســت و از نظر تنوع مواد غذایی 

ایران رتبه سوم جهان را دارد.
صنایع غذایی ایران با بیــش از ۱۰ هزار 
واحد صعتی، ۱۹۰ هزار اشتغال با واحدهای 
باالی ۱۰ نفر کارکن و ظرفیت باالی ۱۵۰ 
هزار تن جذب ماده خام، سهم به سزایی در 
ایجاد ارزش افزوده صنعتی وکشاورزی دارد.
رشــد قیمت مواد غذایی در دوره ۱۰ ساله 
۹۳ – ۱۳۸4 رشــد ۷ برابری داشته است و 
قیمت مواد غذایی تقریبا هم سطح نرخ تورم 
افزایش داشته است و البته در برخی مواقع 
مانند خشکسالی یا افزایش نرخ ارز و تحریم 
ها از تورم نیز بیشتر شده است از جمله در 
سال های ۹۲ تا ۹4 بیش از تورم رشد کرده 

است. 
رشــد ۳4 درصدی قیمت خوراکی ها در 
سال ۹۲ بیشترین رشــد در این دوره ۱۰ 
ساله بوده است. از ســال ۹۳ تا سال ۹۹ و 
از جمله در دوره تحریم های فعلی و خروج 
آمریکا از برجام نیز با رشــد تورم به 4۰ تا 
۵۰ درصد، قیمت مواد غذایی نیز در ســال 
۹۷ به شدت رشــد کرده و برخی کاالها از 
جمله گوشت، و گردو، بیش از دو برابر رشد 
کرده است. قیمت هر کیلو گردو که در سال 
۹۳ حدود ۵۰ هزار تومان بوده در سال ۹۹ 
به ۳۰۰ هزار تومان رســیده است و ۶ برابر 
شده است. قیمت گوشت از ۳۰ هزار تومان 
تا ۱۲۰ هزار تومان رســیده  و 4 برابر شده 

است. 
اما دولت تالش کــرده که قیمت برخی 
اقالم از جمله مرغ، نان، میوه و ســبزی را 

نســبت به تورم کنترل کند. شاخص نرخ 
تورم در شــهریور ۹۹ به ۲۵۰ رســیده و از 
۱۰۰ در مهر ۹۵ تاکنون تقریبا دو و نیم برابر 

شده یا ۱۵۰ درصد رشد کرده است. 
در ماه های اخیر و به خصوص مرداد 
۹۹ متاثر از رشــد قیمت ارز، ســقوط 
شاخص سهام و احساس تشدید بحران 
قیمــت محصوالت  اقتصــادی،  های 
غذایی در داخل کشــور افزایش قابل 
توجه داشــته  و البته برخی کاالها به 
دلیل فصل تابستان و عرضه محصول و 
همچنین حمایت های دولتی، با کاهش 

قیمت مواجه شده اند. 
در این ماه اقالم »تخم مرغ ماشــینی« ) 
۱۱.۰ درصد(، »سیب درختی زرد« )۱۰.۱ 
درصــد( و »گوجه فرنگــی« )۵.۱ درصد( 
نسبت به ماه گذشته، کاهش قیمت داشته 
اند.بر اســاس نتایج به دست آمده در مرداد 
ماه ۱۳۹۹، اقالم »پرتقال محصول داخل« 
)4۳.۷ درصــد(، »مــوز« )۲۱.۰ درصد( و 
»پنیر ایرانــی پاســتوریزه« )۱۲.۶درصد( 
نسبت به ماه قبل افزایش قیمت داشته اند. 
در این ماه اقالم »تخم مرغ ماشینی« ) ۱۱.۰ 
درصد(، »سیب درختی زرد« )۱۰.۱ درصد( 
و »گوجه فرنگی« )۵.۱ درصد( نسبت به ماه 
گذشته، کاهش قیمت داشته اند.در تیرماه 
۹۹ نیز  اقالم »موز« ) ۲۵.۸ درصد(، »پیاز« 
)۶.4 درصد( و » گوجه فرنگی« )۵.۱ درصد( 
نسبت به ماه گذشته، کاهش قیمت داشته 

اند.
بر اساس نتایج به دست آمده در تیر ماه 
۱۳۹۹، اقالم »تخم مرغ ماشــینی« )4۱.۸ 
درصد(، »مرغ ماشــینی« )۳۹.۲ درصد( و 
»پرتقــال محصول داخــل« )۱۹.4درصد( 
نســبت به ماه قبل افزایش قیمت داشــته  
اند. در این ماه اقالم »موز« ) ۲۵.۸ درصد(، 
»پیاز« )۶.4 درصد( و » گوجه فرنگی« )۵.۱ 
درصد( نسبت به ماه گذشته، کاهش قیمت 

داشته اند

 کیانا زرین پور 
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تفاهم نامه کشت قراردادی دانه 
های روغنی در اســتان گلستان 
همزمان بــا برگزاری نمایشــگاه 
امضا  به   AGRIGOL 2020

رسید.
بــه گــزارش روابــط عمومی 
شــرکت نمایشــگاه هــای بین 
گلســتان،  اســتان  المللــی 
شــانزدهمین  بــا  همزمــان 
ماشــین  تخصصــی  نمایشــگاه 
های کشــاورزی و سیستم های 
آبیــاری گلســتان AGRIGOL در این جلســه دکتر وفابخــش معاون امــور زراعت وزیر 
جهادکشــاورزی، دکتــر مهاجر رییس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان، مهنــدس مهاجر 
مجری طرح دانه هــای روغنی،دکتر هزارجریبی مجــری طرح پنبه وزارت جهادکشــاورزی، 
 مهندس کریمــی معاون امــور اقتصادی اســتاندار گلســتان، معاونــان و مدیران ســازمان 

حضور داشتند.
در ابتدای این نشســت دکتر جواد وفابخش معاون امور زراعت وزیر جهادکشــاورزی گفت: 
وزارت جهادکشــاورزی در صدد اســت تا قطب های کشــاورزی کشــور را احیا کند و با وجود 

مشکالت موجود، جهشی را در تولید انواع محصوالت کشاورزی داخلی رقم بزند.
وی افزود: برای رسیدن به این هدف متعالی، کشاورزی دانش محور و استفاده از فناوری نوین 

باید مورد توجه قرار گیرد.
وفابخش گلستان را دارای ظرفیت باال برای تبدیل شدن به یکی از قطب های مهم تولید انواع 

محصوالت اساسی حوزه کشاورزی دانست.
در پایان این نشست تفاهم نامه کشت قراردادی محصوالت دانه های روغنی به امضای معاون 

وزیر جهادکشاورزی و مدیران کارخانجات استان رسید.

تفاهم نامه کشت قراردادی
 دانه های روغنی در استان گلستان به امضا رسید 

بیست و سومین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان 
در اصفهان برگزار می شود 

 همزمان با بهره برداری از محل 
دائمی نمایشــگاه های بین المللی 
اصفهان، بیست و سومین نمایشگاه 
جامع صنعت ساختمان برگزار می 

شود 
بــه گــزارش نشــریه اقتصاد و 
ســومین  و  بیســت  نمایشــگاه، 
صنعــت  جامــع  نمایشــگاه 
ســاختمان با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی از تاریــخ ۱4 الــی ۱۷ 
آبان مــاه ۱۳۹۹ در ســاعات ۱۰ 
 تــا ۱۸ در اصفهــان کمربندی شــرق، محــل دائمــی نمایشــگاه هــای بین المللــی اصفهان

 برگزار می شود.

مســعود ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان از 
استارتاپ های تخصصی ورزش همگانی رونمایی 

خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای 
همگانی، از ۲ استارتاپ ورزش همگانی که مورد 
حمایت این فدراســیون قرار دارند در نمایشگاه 
بین المللی ورزش همگانی، توسط وزیر ورزش و 
جوانان رونمایی خواهد شد. نخستین استارتاپ، 
#موبایل_جیم است که مسعود سلطانی فر وزیر 
ورزش و جوانان در مراســم رونمایی آن حضور 
خواهد یافت. گفتنی است این استارتاپ با رویکرد 

تحقق بند سوم از اصل سوم قانون اساسی طراحی 
شــده و امکان ورزش همزمان با کیفیت ۱۶ نفر 
وجود دارد که از نظر تنوع پاسخگویی به نیازها، 

استارتاپی کم نظیر محسوب می شو د.
#یونیت_جیم دیگر استارتاپ ورزشی است که 
امکان ورزش و فعالیت بدنی با کیفیت در قالب 

یک باشگاه تک نفره را فراهم می کند.
نمایشــگاه بین المللی   ورزش )اســپورتکس 
۲۰۲۰( از روز شنبه تا سه شــنبه ادامه خواهد 
داشت و رویال برند هال نیز میزبان استارتاپ های 

برتر ورزشی در این نمایشگاه خواهد بود.

رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی
 در نمایشگاه صنایع کشاورزی و مواد غذایی 

رونمایی از استارتاپ های تخصصی ورزش همگانی توسط وزیر ورزش و جوانان 

پنجمین نمایشگاه بین المللی شیالت، آبزیان، ماهی گیری، غذا های دریایی و صنایع وابسته سی ام مهر تا سوم آبان ماه با رعایت کامل و دقیق پروتکل 
های بهداشتی ستاد ملی کرونا در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار می شود.

به گزارش نشریه اقتصاد و نمایشگاه، پنجمین نمایشگاه بین المللی شیالت، آبزیان، ماهی گیری، غذا های دریایی و صنایع وابسته با محوریت جهش 
تولید و ایجاد بستر صادرات، با رعایت کامل و دقیق پروتکل های بهداشتی ستاد ملی کرونا برگزار می شود.

گفتنی است؛ هدف از برگزاری این نمایشگاه ایجاد تعامل بیشتر صنعت شیالت با متخصصین این حوزه است

پنجمین نمایشگاه بین المللی شیالت برگزار می شود 
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