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کشاورزی به عنوان بستری برای رشد اقتصادی،  
بهبود امنیت غذایی و حفظ منابع طبیعی محسوب 
می گــردد. بر همین اســاس صنایــع غذایی با 
توجه به آثار مســتقیم و غیر مســتقیمي که در 
بخشــهای مختلف کشــاورزي و صنعتی بر جاي 
 مي گذارد، در شکوفایي کشــورها نقش بسزایي

 دارد.
با عنایت به اهمیت مواد غذائي در حیات فردي 
و اجتماعي و نیز روند رو به رشد تولید محصوالت 
کشاورزي در کشــورمان، توجه به صنایع تبدیلي 
و به کار گیري دانش فنــي روز، از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. بي تردید برگزاري نمایشگاههاي 
بیــن المللي تخصصــي در این زمینــه یکي از 
موثرترین راهکارها جهــت انتقال فناوری، تبادل 
اطالعات و بازاریابي در زمینــه هاي مختلف این 
صنعت، مهم مي باشد که نهایتًا  منجر به رشد این 
صنعت و ارتقاء سطح کمی وکیفی تولید کشورمان 
در راستای امر توسعه صادرات غیر نفتی می گردد 
و همچنیــن برپایی چنین نمایشــگاهی جایگاه 
مناســبی را جهت ارائه ظرفیت تولید و صادرات 
کشورمان  و ارائه نوآوریهای بازار ایران به تجار و 

بازرگانان خارجی ایجاد می نماید. 
صنایع  المللی  بین  نمایشگاه  هشتمین  و  بیست 
و صنایع  آالت  ماشــین  غذائی،  مواد  کشاورزی، 
وابســته– ایران  آگروفود - نیز در راستای هر چه 
ظرفیت های  از  بهره گیری  و  شــدن  تر  تخصصی 
برگزار  بازدیدکننــدگان،  و  مشــارکت کنندگان 
مي گردد و شرکت کنندگان داخلــــی و خارجی 
آخرین دستاوردهاي خود را در زمینه فرآورده ها و 
محصوالت غذائي، صنایع تبدیلي و صنایع مرتبط، 
ماشین آالت، تجهیزات و تکنولوژي صنایع غذائي، 
بســته بندي و تجهیزات جانبي،  ماشین آالت و 
تجهیزات کشــاورزي و آبیاري، نهاده ها و صنایع 
کشــاورزي و واحدهای تحقیقاتی و پژوهشی، در 
معرض دید عالقمندان خواهند گذاشــت. »ایران 
غذایی  صنایع  دســتاوردهاي  آخرین  آگروفود« 
را در مســیر کمک به اقتصاد کشــور عرضه می 
کند و کمک قابل توجهی در امنیت غذایی، رشد 
محصوالت غذایی و کمک به معیشت مردم خواهد 

بود. 
از  ابراز خرســندی  اینجانــب ضمن  درخاتمه 
تداوم برپایی این نمایشــگاه، مراتب سپاسگزاری 
خود را از مجریان، انجمن ها، مشــارکت کنند گان 
و نهادهــای دولتی و خصوصی که بــا حضور در 
این نمایشــگاه و عرضه محصوالت خویش امکان 
برگزاری این رویداد بین المللی را با رعایت کامل 
اند، اعالم  پروتکل های بهداشــتی فراهم نموده 

 می دارد.

پیامجنابآقایدکترحسنزمانیمشاورمحترموزیر،رئیسهیأت
مدیرهومدیرعاملشرکتسهامینمایشگاههایبینالمللیجمهوری

اسالمیایرانبهمناسبتبیستوهشتمیننمایشگاهبینالمللیصنایع
کشاورزی،موادغذائی،ماشینآالتوصنایعوابسته:

  “ايران آگروفود« آخرين دستاوردهاي 
صنايع غذايی را در مسیر كمک به اقتصاد 

كشور عرضه می كند

الدن ملکی، مدير اجرايی شركت پاالرسامانه مطرح كرد: 

حضور مجدد شش كشور خارجي در نمايشگاه ايران آگروفود ١٤٠٠
پس از یک وقفه یکســاله به دلیل همه گیری 
كرونا، مشاركت شش كشور خارجي در نمایشگاه 
آگروفــود ۱۴۰۰ بــرای انتقال تکنولــوژی های 
صنایع موادغذایی و كشــاورزی دستاورد بزرگی 

محسوب می شود.
الدن ملکی، مدیر اجرایی شركت پاالرســامانه در گفت و گو با 
اخبار نمایشگاه ها گفت: بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی 
صنایع كشــاورزي، مواد غذائی، ماشــین آالت و صنایع وابســته 
“ایران آگروفود ۲۰۲۱ بــا حضور ۲۷۶ شــركت و واحد تولیدی 
داخلی و ۳۰ شــركت خارجی یا نمایندگیهاي آنــان در فضایی 
در تاریخ ۳۱ شــهریور تا ۳ مهرماه مهرمــاه ۱۴۰۰ در برگزار می 

شود. 
وی افزود: ایران آگروفود ۱۴۰۰ در فضایی به مساحت ۳۰ هزار 
متر مربع نمایشــگاهی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
تهران ســالن های ۵، ۶،۷ ، ۸-۹، ۳۵، ۳۸ و فضاي باز ســالنهاي 

یادشده برگزار خواهد شد.
مدیر اجرایی شركت پاالرســامانه تصریح كرد: این نمایشگاه با 
اهدافی چون ارتقاء ســطح دانش فنی و فناوری و تبادل اطالعات 
روز در موضوعــات و تم های نمایشــگاه، معرفــی توانمندیها و 
پیشرفت های كشورمان در زمینه های صنعت موضوعی نمایشگاه 
، ارتقاء ســطح مبادالت تجاری كشــور در جهت توسعه صادرات 
غیر نفتی كشــور، آشــنائی شــركت كنندگان و بازدیدكنندگان 
متخصص از نمایشــگاه با آخرین دست آوردهای علمی و صنعتی 
شــركت كنندگان و تولید كنندگان داخلــی و خارجی در زمینه 
های موضوعی نمایشگاه، تشــویق و ترغیب تولید كنندگان براي 
رقابت ســالم و هدفمند در عرصه این صنعت و ایجاد فضا جهت 

ارتباط مستقیم تولید كنندگان با متخصصین برگزار می شود.
وی با اشاره به تالش های برگزاركننده و شریک تجاری خارجی 
این نمایشــگاه از حضور نمایندگان كشــورهای خارجی در این 
رویداد خبر داد و افزود:تعداد شــركت كننــدگان خارجي بدلیل 
محدودیت ســفرهای برون مرزی در ســطح بین المللی ناشی از 
شیوع بیماری كووید ۱۹ نسبت به ســنوات قبل از پاندمی كرونا 
كاهش یافته است. اما خوشبختانه پس از یک وقفه موجه و عدم 
حضور یکســاله شــركت كنندگان خارجی با تالشــهای مستمر 
برگزاركننده و شــریک تجاری خارجی این نمایشــگاه شــركت 
كنندگان خارجــی در قالب پاویون آلمان، برزیل، تركیه و ســایر 
شــركت كنندگان یا نمایندگی های آن ها از كشورهای اسپانیا، 
ایتالیا و هلند بار دیگر در نمایشــگاه ایران آگروفود ۲۰۲۱ حضور 
خواهند یافــت وی افزود: حضور مشــاركت كنندگان خارجی در 
آگروفود ۱۴۰۰ برای انتقال تکنولوژی هــای صنعت مواد غدایی 
است و كاالفروشــی از سوی آن ها در نمایشــگاه صورت نخواهد 

گرفت.
ملکی تاكید كرد: نمایشــگاه امســال علی رغــم محدودیتها و 

مالحظات ناشی از شــیوع بیماری كووید ۱۹ از استقبال فراتر از 
انتظار توســط تولیدكنندگان داخلی نیز برخوردار بوده اســت و 
شركت كنندگان داخلی آخرین دست آوردهاي خود را در زمینه 
فرآورده ها و محصــوالت غذائي، صنایع تبدیلي، ماشــین آالت، 
تجهیزات و تکنولوژي صنایع غذائي، بســته بنــدي و واحدهای 
تحقیقاتی و پژوهشی درمعرض دید دست اندركاران و متخصصان 

خواهند گذاشت.
مدیــر اجرایی پاالر ســامانه تاكیــد كرد: نکتــه مهمی كه در 
برگزاری نمایشگاه ایران آگروفود ۲۰۲۱ در نظر گرفته شد؛ پیش 
از ثبت نام و جانمائی كلیه دستورالعملها و پروتکل های بهداشتی 
تدوین شده توسط وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی و 
شركت سهامی نمایشــگاهها در اختیار متقاضیان مشاركت قرار 
گرفت، تا شركت كنندگان پیش از هر چیز رعایت این نکات را در 

راستای حفظ سالمت عمومی مد نظر داشته باشند.
وی در پایان خاطر نشان كرد: بازدید حضوری از این نمایشگاه 
فقط مختص متخصصان و دســت انــدركاران )در قالب مذاكرات 

B2B بوده و نمایشگاه برای بازدید عموم آزاد نیست.
 برپایی نمایشــگاه بین المللی ایــران آگروفود در 

پایتخت
 نمایشگاه بین المللی صنایع كشــاورزی، مواد غذائی، ماشین 
آالت و صنایع وابسته “ایران آگروفود ۲۰۲۱” از تاریخ ۳۱ شهریور 
تا ۳ مهر مــاه ۱۴۰۰ در محل دائمی نمایشــگاههای بین المللی 

تهران برگزار خواهد شد.
رویداد ایران آگروفرود با حضور فعاالن و شــركت های صنعت 
مواد غذایی، ماشــین آالت صنایع غذایی و كشــاورزی با رعایت 
پروتکل های بهداشتی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 

تهران برگزار می شود.
نمایشــگاه بین المللی صنایع كشــاورزی، مواد غذایی، ماشین 
آالت و صنایع وابســته به منظور معرفی توانمندی  ها و پیشرفت 
 های شــركت های فعــال در در این صنایع، رونمایــی از آخرین 
دســتاوردهای تکنولوژی و علمی،افزایش سطح مبادالت صنعتی 
و تجاری، ایجاد اشتغال و كارآفرینی، كمک به ارتقا دانش و تبادل 
علم و آگاهی بین شركت كنندگان در نمایشــگاه، ترغیب تولید 
كنندگان برای داشــتن رقابتی ســالم و ایجاد فضایی مفید برای 
ارتباط مســتقیم بین تولید كنندگان با مصرف كنندگان بر پا می 

شود.
اسن رویداد نمایشگاهی  با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی 
كه همه سالن ها و فضای باز ســایت عظیم نمایشگاه بین المللی 
اجرا و مدیریت می شــود و مانند سایر نمایشگاه های برگزار شده 
در این دو ســال اخیر كه كشور با موضوع كرونا مواجه بوده است، 
در جهت اجرای مالحظات و پروتکل های بهداشتی، ضمن اعالم 
بازدید تخصصی برای مدیران و متخصصان این رشته، تمام موارد 
و پروتکل ها در زمینه بازدید از سالن ها و غرفه ها، ورودی سالن 

ها، فضای باز نمایشــگاهی مورد توجه قرار گرفته است.  استقرار 
تیم های غربالگری در ورودی نمایشــگاه و ســالن ها، استفاده از 
مواد بهداشتی شامل الکل و ماسک و سایر لوازم بهداشتی، وجود 
تیم پزشکی و پرســتاری، برای تمام نمایشگاه ها از سوی شركت 
سهامی نمایشــگاه های بین المللی و برگزار كنندگان و مجریان 
نمایشگاه همواره مورد توجه است. از آنجا كه بازدیدها به صورت 
تخصصی صورت می گیرد، بازدید كنندگان و مسووالن غرفه ها و 

شركت ها در رعایت پروتکل ها دقت و توجه خاصی دارند.
در نمایشگاه ایران آگروفود صنایع زیر حضور خواهند داشت:

صنایع كشاورزی : بذرها، سموم دفع آفات، كودها، ماشین آالت 
كشاورزی، لوازم و تجهیزات گلخانه ای، ابزارآالت و ادوات باغبانی 

و گلکاری، سیستمهای آبیاری
 مواد اولیه صنعت غذا: مواد خام اولیه غذایی و نوشیدنی مانند 
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شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

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

پاويون ج.ا.ايران در اكسپو؛ نمايش تمدن كهن و استوار ايران زمین به جهانیان
نام ايران بر بلندای پاويون كشورمان در اكسپو 2٠2٠ دبی نقش بست

پاویون ایران به عنوان یکی از زیباترین پاویون های كشــورهای حاضر در 
اكســپو با كمترین علیرغم مشــکالت متعددی چون تحریم و كمبود منبع 

مالی ساخته شده است.
به گــزارش اقتصاد و نمایشــگاه، كمتــر از دو هفته دیگر رویــداد بزرگ 
اكســپو ۲۰۲۰ دوبی برگزار خواهد شد. اولین نمایشگاه رسمی اكســپو در سال ۱۸۵۱ در 
كاخ كریســتال برگزار شده است كه به عنوان بزرگ ترین نمایشــگاه آثار صنعت همه ملل 
شناخته شده بود و كشــورمان ایران به دســتور امیركبیر نیز در آن حضور داشت. در این 
رویداد بزرگ جهانی بیش از ۱۰۰ هزار اختراع ناشــی از انقالب صنعتی رونمایی شد. ایران 
عالوه بر اولین اكسپو برگزار شــده در دیگر اكسپو ها مانند  ۱۸۶۷ پاریس، اكسپوی ۱۸۷۳ 
وین، اكسپوی ۱۹۰۰ پاریس،اكسپوی ۱۹۶۷ مونترال، اكســپوی ۱۹۹۳ تائجون، اكسپوی 
۱۹۹۸ لیسبون، اكسپوی ۲۰۰۰ هانوفر، اكســپوی ۲۰۰۵ آیچی، اكسپوی ۲۰۱۰ شانگهای 
و اكسپوی ۲۰۱۵ میالن حضور فعال داشته است. بعضی از بزرگترین اختراعات برای اولین 
بار در این نمایشگاه نمایش داده شده اســت. از قبیل تلگراف در ۱۸۵۱ لندن، مایشن تایپ 
در ۱۸۷۶ فیالدلفیا، و ماشین دیزل در سال ۱۹۰۰ پاریس، تلویزیون رنگی در نیویورک در 
سال ۱۹۶۴، فیلم IMAX در اوساكا در ۱۰۷۰ و … از مواردی می باشند كه در نمایشگاه 

های اكسپو اختراع شده اند.
شــهر دبی امارات میزبان رویداد اكسپو ۲۰۲۰ است كه به دلیل شــیوع كرونا یکسال به 
تعویق افتاد، اما همچنان با عنوان اكســپو ۲۰۲۰ امارات شــناخته می شــود؛ بیش از ۱۹۲ 
كشــور در ســه زون “منطقه” مختلف )فرصت ها، تحرک و پایداری( در فضای ۴۳۸ هکتار 

كاال، خدمات، تمدن و فرهنگ خود را به نمایش خواهند گذاشت. 
پاویون ایران به مســاحت ۲۰۱۴ متر در زون تحرک و در كنار كشورهای فرانسه و شیلی 
قرار دارد، شعار پاویون جمهوری اســالمی ایران در اكسپوی ۲۰۲۰ دبی، ایران تمدن كهن 
و اســتوار تنوع اقوام و میزبان ملت ها بوده و هدف اســتراتژیک آن جذب ســرمایه گذاران 

بین المللی برای كشور است.
تســهیل روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با كشــورهای حاضر در اكسپو شناساندن 
تمدن غنی ایران و همچنین توسعه فرصت های اقتصادی و تبادل تجربیات با سایر كشورها 

از جمله اهداف مهمی است كه جمهوری اسالمی در اكسپو ۲۰۲۰ دنبال می كند.
نمایشگاه اكســپو ۲۰۲۰ با اهدافی چون تقویت روابط بین الملل در یک موضوع مشترک، 
به اشتراک گذاردن تجارب آموزنده و فرهنگی در یک موضوع جهانی، نمایش توانمندی ها، 
تاریخ، تمدن، آداب و رسوم یک كشور حول یک موضوع خاص، تقویت و حمایت از اكسپوها 
بعنوان آزمایشــگاههای تجارب آتی، افزایش و ارتقا رشــد تبادالت اقتصادی و بین المللی، 
ایجاد رونــق اقتصادی و بازســازی شــهر میزبان و ایجــاد درآمد و ثروت برای كشــورها 

مشاركت كننده برگزار می شود.
در نمایشگاه اكســپو ۲۰۲۰ یک دار قالی به نام گره همدلی برای صلح توسط ایران نصب 
خواهد شد؛ هر شركت كننده ای كه وارد پاویون ما شود زیر نظر استاد كار یک گره می زند و 

این فرش در طول ۶ ماه با این گر ه ها كامل و به موزه اكسپو تقدیم می شود.
 پایون ج.ا.ایران در اکسپو؛ نمایش تمدن کهن و استوار ایران زمین به جهانیان

كارشناسان می گویند كه  با وجود مشکالت بسیار اعم از؛ عدم امکان انتقال ارز، تخصیص 
ناكافی منابع مالی برای مشــاركت در اكسپو، محدودیت در صدور ویزا و… كه طی این چند 
ماه بر مجموعه فعاالن دست اندركار رویداد اكسپو فشار آورد.با تالش های آقای دكتر حسن 
زمانی و اعضای ستاد اكسپو، ساخت پاویون جمهوری اسالمی ایران در دوبی روزهای پایانی 

خود را سپری می كند.
پاویون ج.ا.ایران با منابع محدود و امکانات در ســطح بضاعت شركت سهامی نمایشگاه ها 
ساخته شد در مقابل زرق و برق های رنگیِن مصنوعی و هزینه های چند صدمیلیون درهمی 
برخی كشورها، پاویون جمهوری اسالمی ایران بسیار زیبا و با اصالت طراحی و ساخته شده 
است و نماد شهرزاد ایرانی و حکایت از مهربانی، نوعدوستی، استقامت و صبوری مردم ایران 
زمین اســت. متانت پاویون ایران چشــمان هر بازدید كننده ای را مهربانانه اما استوار و با 

صالبت، نوازش می دهد.
 “جهان یک نمایشگاه است، جهانی باشیم.”

عکس: جهانگیر حبیبی عضو هیت مدیره
 شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی و عضو ستاد اکسپو ۲۰۲۰ دوبی
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 محسن شمشیری
در ظرفیــت های صنایع غذایــی عالوه بر بنگاه ها و ســرمایه 
گذاری و اشتغال آنها، باید به ظرفیت های ایجاد شده در صنایع 
غذایی در چنددهه اخیر توجه شــده و ظرفیــت صنایع تبدیلی 
شناســایی شــده و صنایع كوچک، متوســط  و بزرگ و صنایع 
مرتبط با آنها، شــركت های چند ملیتی، برندهای معتبر جهانی 
وداخلی، ظرفیت های تولید مــواد خام، ظرفیت تولید گروه های 

اصلی صنایع غذایی مورد ارزیابی قرار گیرد. 
بنگه هــای صنایع غذایی حــدود ۳ هزار بنگاه بــاالی ۱۰ نفر 
كاركن بــا بیش از ۲۰۰ هزار نفر اشــتغال موثر اســت. از حدود 
۱۵ هزار كارگاه صنعتی بزرگ كشــور حدود ۳ هزار بنگاه بزرگ 
در صنایع غذایی فعال اســت و صنایع غذایی ســهم بیش از ۱۹ 
درصدی از این بنگاه ها دارد. سهم صنایع غذایی از تولید صنعتی 

نیز حدود ۹ درصد گزارش شده است.
در ارتبــاط با جانمایــی و مجوزهــای صنایع غذایــی باید به 
پراكندگی تولید مواد اولیه ومحصوالت كشــاورزی و قطب های 
كشــاورزی توجه شــود . همچنین باید به ارزش افــزوده باالتر، 
تکمیل زنجیره ارزش محصوالت ومقیــاس تولید بنگاه ها توجه 

شود.
در سال های اخیر اولویت های صنایع غذایی در وزارت صمت، 
تولید اســانس غذایی، دكســتروز، مالتوز و فروكتوز، بسته بندی 
اســانس گیاهی، رنگ خوراكی، تولید باكتری پروبیوتیک، مکمل 
های خوراكی دام و طیــور و آبزیان، بتاكاروتــن، مکمل غذایی 
امگا، ســردخانه های متناســب با مناطق و صــادرات، ظرفیت 
های صادراتی و.. معرفی شده اســت تا بتواند متناسب با صنایع 
غذایی جای خالی بســیاری از بنگاه ها را پر كند و زنجیره ارزش 

محصوالت و بازار را كامل كند. 
پروانه های بهره برداری صنعت غذا در ۱۵ ســال اخیر عمدتا 
ســاالنه بین ۸۰۰ تا ۱۳۰۰ واحد اقتصادی با اشــتغال ۱۰ تا ۲۰ 
هزار نفر بوده اســت.  معموال توصیه می  شــود كه نرخ سرمایه 
گذاری معادل ۲۵ درصد ارزش افزوده و تولید ناخالص هر صنعت 
باشــد اما به دلیل محیط كســب و كار مناســب ۲۰ سال اخیر، 
عمدتا نرخ سرمایه گذاری بین۸ تا ۱۸ درصد بوده است. بهترین 
نرخ ســرمایه گذاری در ســال ۱۳۸۴ 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 اســت كه تنها ۸ درصد 

گزارش شده است. 
تمركز صنعت غذا به دالیــل تاریخی، میــزان مصرف داخلی 
وعوامل دیگر عمدتا روی قندوشکر و چای، لبنیات، روغن نباتی، 

بوده است. 
براساس آمار اشــتغال صنایع غذایی در دهه ۱۳۹۰ با بیش از 
۴۰۰ هزار نفر بوده كه حدود ۲۰۰ هزار نفر در كارگاه های بزرگ 
باالی ۱۰ نفــر كاركند و بقیه در كارگاه های متوســط وكوچک 

اشتغال دارند. 
ســهم صنعت غذا از كل ارزش افزوده صنعت باالی ۱۱ درصد، 
سهم صنایع غذایی از ارزش افزوده كارگاه های متوسط ۱۰ تا ۴۹ 
نفر معادل ۲۲ درصد، ســهم صنایع غذایی از كارگاه های باالی 
۵۰ نفر تــا ۱۰۰ نفر كاركــن ۲۵ درصد و  ســهم صنعت غذا از 
كارگاه های باالی ۱۰۰ نفر معادل ۸ درصد بوده اســت به عبارت 
دیگر صنایع غذایی عمدتا با كاركنان بــاالی ۱۰ تا ۱۰۰ نفر كار 
می كندكه اشــتغال گســترده ای را در صنعت كشــور از طریق 

صنایع غذایی ایجاد می كند. 
 خوشه های صنایع غذایی 

خوشــه های صنایی غذایی ایران بیش از ۳۴ خوشــه شناخته 
شده است كه  شامل خرما در ۴ منطقه خوزستان، كرمان، بوشهر 
و هرمــزگان، گز در چهارمحــال و بختیاری، طیور در خراســان 
جنوبی و كردســتان، زعفران در خراســان رضوی، ســوهان در 
قم و خراســان شمالی، شــیالت و ماهی در مازندران، خوزستان 
و سیستان و بلوچستان، گالب در كاشــان و فارس و آذربایجان 
غربی، پسته و آجیل در كرنان، ســمنان، آذربایجان شرقی، نان 
و شــیرینی و كلوچه در گیالن وكرمانشــاه، لبنیات در اردبیل و 
گلســتان و كرمانشــاه،  محصوالت باغی در كرمان و آذربایجان،  
مکمل دام و طیور در گلســتان، چای و زیتون در گیالن، شــالی 
و برنج در گیــالن، عســل در آذربایجان غربی، كنجــد در یزد، 

ترشیجات و رب در فارس  است. 
میزان تولید سال ۸۶ نشــان می دهد كه محصوالت زراعی ۷۳ 
میلیون تن، باغی ۱۶، دامی ۱۱،  خوراک دام ۱۴، و شــیالتی ۶ 
میلیون تن بــوده و روی هم ۱۱۶ میلیون تن بــوده و برنامه این 
بوده كه این رقم در ســال های اخیر به بیش از ۱۴۰ میلیون تن 

برسد.  
برخی محصوالت كاهش یافته و محصوالت زراعی از ۱۳ به ۱۲ 
میلیون تن در ســال ۹۳ رســیده، و غالت نیز ۲۰ درصد كاهش 
یافته و ۱۸ میلیون تن رســیده و تولید گندم با بیشترین كاهش 
به ۳.۷ میلیون تن رسیده است. حبوبات نیز در سال ۹۳ كاهش 
۳ درصدی نســبت به سال ۸۴ داشته و بیشــترین كاهش تولید 

مربوط به عدس بوده است. 
كارشناســان معتقدند كه در سال های ۹۸ و ۹۹ متاثر از بارش 
های بهتر كشور، تولید بســیاری از محصوالت كشاورزی افزایش 

داشته اســت وبرآورد می شود كه كاهش تولید سال های قبل به 
دلیل خشکسالی، اكنون جبران شده و شــاهد افزایش تولید در 
برخی محصوالت بوده ایم و به خصوص در بخش محصوالت باغی 
رشد قابل توجه تولید داشــته ایم.  محصوالت باغی با ۲۲ درصد 
رشــد همراه بوده و میوه های دانه دار به ۲ میلیــون تن،  میوه 
هســته دار بیش از ۳ میلیون تن، دانه ریــز ۶۱۰ هزار تن، میوه 
خشک ۳۳هزار تن، رسیده اســت. ۶۳ درصد تولیدات باغی را ۵ 
میوه ســیب، انگور، پرتقال، خرما وانار تشکیل می دهد. سیب با 
۲۰ درصد، انگور ۱۸ درصــد، پرتقال ۱۲ درصد، خرما ۶ درصد و 

انار ۶ درصد كل تولید باغی را تشکیل می دهد. 
تولید محصوالت دامی و شیر و گوشــت به ۱۲ میلیون و ۶۰۰ 
هزار تن در سال ۹۳ رسیده و گوشت قرمز بیش از ۶ درصد، شیر 
۷۰ درصد، تخم مرغ ۷ درصد، و عســل كمتــر از ۱ درصد بوده 
اســت. محصولت شیالتی نیز در ســال ۹۳ معادل ۳۷۲ هزار تن 

بوده است. 
در محصوالت صنعتی نیز افزایش تولید نیشــکر و كاهش ۵۳ 
درصدی دانه های روغنی رخ داده اســت. تولید ســبزیجات نیز 
افزایش ۱۵ درصدی داشــته و به ۱۶ میلیون تن رسیده است. از 
جمله گوجه فرنگی بیش از ۱.۵ میلیون تن افزایش تولید داشته 

است. 

محصوالت جالیزی از جمله هندوانه با رشــد ۲۲ درصدی به ۹ 
میلیون تن رسیده است . 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 ســازی جدید نیاز نــدارد مواد برای 
تولید نیاز دارد

  ظرفیت صنایع تبدیلی در ســال ۹۴ معــادل ۴۴ میلیون تن 
بوده كه برنامه ریزی برای رشد آن به ۵۴ میلیون تن  انجام شده 

است. 
ظریت تولید محصوالت غذایــی ایران بیش از ۲۶۰ میلیون تن 
بوده  و ظرفیت هــای خالی و نیمه تمام آن بیش از ۵۰۰ میلیون 
تن بوده است. براین اساس اگر تولید كشــاورزی كشور به ۱۶۰ 
میلیون تن برســد در نتیجه تنها ۹۶ میلیون تــن برای فرآوری 
داریم.  به عبارت دیگر صنایع غذایی ظرفیت كافی و خالی دارند 

و نیازی به ایجاد واحدهای جدید صنایع غذایی نداریم. 
براین اســاس از یک ســو باید مواد اولیه مازاد را كنترل كرد و 
دور ریزها را كاهش داد و از سوی دیگر باید تولید با ارزش افزوده 
باالتر و قیمت بهتــر و صادرات با ارزش باالتر را در دســتور كار 
قرار داد. همچنین باید بین مصرف و تولید توازن ایجاد كرد و در 

زنجیره تولید كشاورزی   توازن برقرار كرد. 

صنايع غذايی به ظرفیت سازی جديد نیاز ندارد به مواد اولیه بیشتر  نیاز دارد
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دكتر مهدی كريمی تفرشی رئیس كارگروه كسب و كارهای جاده ابريشم سازمان ملل- يونسکو:

»صنايع غذايی گلها« اولین كارخانه ای كه موفق به دريافت گواهی قدمت بیش از صد سال از يونسکو شد

دكتر كریمی تفرشــی 
با اشاره به سوابق اجرایی 
و علمی خود خاطرنشان 
كرد: این افتخــار را دارم 
كه به عنوان نسل ســوم مجتمع صنایع 
غذایی گلهــا از ســال ۱۳۸۰ مدیریت 
ایــن مجموعــه را عهده دار می باشــم.  
همچنین ریاســت هیات مدیره تعاونی 
تولید كنندگان محصوالت غذایی كشور، 
رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی های 
توزیع و فروش محصوالت غذایی، رئیس 
هیات مدیــره مجتمع صنایــع غذایی 
 MKT( گلها و هلدینــگ آل ام كا تی
GROUP(،  نائب رئیس  هیات مدیره 
انجمن علوم و فناوری غالت ایران،  عضو 
هیات مدیره كانــون انجمن های صنایع 
غذایی كشور از دیگر سمت های اینجانب 

می باشد.
وی با اشاره به تاریخچه مجتمع صنایع 
غذایی گلها افزود: این مجتمع در ســال 
۱۳۱۸ به صورت ســنتی فعالیت خود را 
از پله نوروزخان آغاز نمــود. در آن دوره 
زمانی كه ادویه جات و سبزیجات خشک 
در كاغذهای قیفی شــکل به فروش می 
رسید بنیانگزار گلها اولین كسی بود كه 
از ملوان های روســی نایلــون های یک 
طرف دوخت خریداری و موادغذایی را با 
كمک اتوهای ذغالی در آن بســته بندی 
نمود. در آن دوره نسل اول گلها با توجه 
به مقتضای زمان و شرایط جامعه و نیاز 
آن دوره تصمیم مهمــی گرفت، كه آن 
مهم پایه گذار مجموعه عظیم و ماندگار 

امروزی گردیده است. 

صنایع غذایی گلها فعالیت خود را از سال 1318 اغاز کرد و طی یک قرن حضور پرافتخار 
در صنعت غذایی ایران با داشتن بیش از 350 نوع محصول دارای باالترین تنوع محصول 
در سبد غذایی خانوار می باشــد و بیشترین گواهینامه های ملی و بین المللی و جوایز و 
افتخارات را در کشور کسب کرده است همچنین این مجموعه یک اشتغال آفرینی بزرگ 
چند هزار نفره در سطح کشور ایجاد کرده اســت.. این مجموعه در چندین سال متوالی 

واحد نمونه استاندارد بوده است و افتخار این را داشته که در سال های متوالی عنوان برند 
محبوب مصرف کنندگان را کسب کند که حاکی از اعتماد مشتریان و مصرف کنندگان به 
این شرکت بوده است. اقتصاد و نمایشگاه با دکتر مهدی کریمی تفرشی رئیس کارگروه 
کسب و کارهای جاده ابریشم سازمان ملل- یونسکو و کارآفرین برتر جهان اسالم گفت و 

گویی انجام داده است که می خوانید:

صنایع غذایی 
گلها با یک قرن 
حضور پرافتخار 

در صنعت 
غذای ایران 

و کسب انواع 
افتخارات، جوایز 
و گواهینامه های 

ملی و بین المللی  
دارای متنوع 

ترین سبد غذایی 
کشور است

رئیس هیات مدیــره مجتمع صنایع 
غذایی گلهــا و هلدینــگ آل ام كا تی 
كــرد:  تصریــح   )MKT GROUP(
در سال ۱۳۴۵ نســل دوم این مجموعه 
فعالیت خود را آغــاز نمود و هماهنگ با 
شــرایط جامعه مســیر حركت از تولید 
سنتی محصوالت به سمت صنعتی شدن 
را طی كرد. تالش های نسل دوم گلها به 
همت و تالش مرحوم عبدالرضا كریمی 
تفرشی به ثمر نشســت و این مجموعه 

شکلی صنعتی به خود گرفت.
دكتر كریمی تفرشی افزود: با حركت 
به ســمت جلو و گام نهادن در مســیر 
تکنولوژی نیاز به افکار و اندیشه های نو 
احساس شد و این درست زمانی بود كه 
نسل سوم گلها در ابتدای دهه هشتاد با 
تفکری نوین از راه رسید تا چرخ صنعت 
را این بار به مدد دانــش و فناوری روز و 

نیروی جوانی به حركت در آورد. 
وی افزود: بــا افتخار اعــالم می كنم 
امروز كه در حدود ۲۰ سال از كار كردن 
نسل سوم گلها می گذرد مجتمع صنایع 
غذایی گلها بیش از ۳۵۰ نوع محصول و 
یک كارآفرینی عظیم چند هزار نفره در 

سراسر كشور ایجاد كرده است.
وی یادآور شــد: صنایع غذایی گلها با 
یک قرن حضور پرافتخار در صنعت غذای 
ایران و كســب انواع افتخارات، جوایز و 
گواهینامه های ملی و بین المللی و دارا 
بودن متنوع ترین ســبد غذایی از دیرباز 
تا امروز میهمان بی بدیل سفرهای مردم 
شریف ایران بوده اســت و افتخار ما این 
است كه كودكان دیروز، مادران و پدران 

امروز و آینده سازان این مملکت و تمامی 
نســل های میهن عزیزمان با گلها رشد 
كرده اند و طعم آشــنای آن را به خاطر 
می ســپارند و بی تردید تا روزی كه این 
مردم وفــادار خاطرات شــیرین خود را 
با عطر و طعم محصــوالت گلها رقم می 
زنند و همراه وفادار گلها هستند، صنایع 
غذایی گلها همچنان بر قله های افتخار 

می درخشد.
رئیس كارگروه كسب و كارهای جاده 
ابریشم ســازمان ملل- یونسکو تصریح 
كرد: صنایع غذایی گلها امروز با داشتن 
بیش از ۳۵۰ نوع محصول دارای باالترین 
تنوع محصول در سبد غذایی خانوار می 
باشد و بیشــترین گواهینامه های ملی 
و بین المللی و جوایــز و افتخارات را در 
كشور كســب كرده است. همچنین این 
مجموعه یک اشتغال آفرینی بزرگ چند 
هزار نفره در ســطح كشــور ایجاد كرده 

است.
دكتر كریمی تفرشــی با بیــان اینکه 
صنایع غذایی گلها از جملــه برندهایی 
اســت كه دارای باالترین گواهینامه ها و 
افتخارات ملی و بین المللی است؛ اظهار 
كــرد: ایــن مجموعه در چندین ســال 
متوالی واحد نمونه استاندارد بوده است. 
همچنین افتخار این را داشته كه در سال 
های متوالی عنوان برند محبوب مصرف 
كنندگان را كســب كند كــه حاكی از 
اعتماد مشتریان و مصرف كنندگان فهیم 

گلها بوده است. 
همچنین گلهــا اولین دارنده نشــان 
استاندارد نمک طعام در ایران است و از 

اولین برندهایی هستیم كه گواهی ثبت 
بین المللی تایید و نظارت بر غذا و دارو را 

از FDA آمریکا دریافت كردیم. 
وی افزود: صنایع غذایــی گلها اولین 
كارخانه ای اســت كه موفق به دریافت 
گواهی قدمت بیش از صد سال از یونسکو 
شده است و این افتخار بزرگی برای برند 

گلها و كشور ما است. 
دكتر كریمی تفرشــی تاكید كرد: این 
برند یکی از قدیمی ترین و نام آشناترین 
برندهایی است كه از دیرباز بر سر سفره 
های مردم ایران جایگاه ویژه ای داشــته 
و در حافظه تاریخی مردم ایران به عنوان 

یک برند نوستالژیک جای گرفته است.
وی با اشــاره به ارتباط مجتمع صنایع 
غذایی گلها با مصــرف كنندگان تصریح 
كرد: این مجتمع همواره از طریق ارتباط 
مســتمر با مصرف كننــدگان، نیازها و 
خواسته های آنها را در برهه های مختلف 
پایش می كند و با ســنجش نیــاز بازار، 
محصوالت جدید به ســبد كاالیی خود 

اضافه می كند. 
رئیس هیات مدیــره مجتمع صنایع 
غذایی گلهــا و هلدینــگ آل ام كا تی 
)MKT GROUP( اعالم كرد: با توجه 
به نیاز امروز به محصوالت سالمت محور، 
صنایع غذایی گلها بــزودی محصوالت 
ارگانیک را به سبد غذایی خود می افزاید. 
ضمن اینکه محصول چای سبز و سیاه را 
به عنوان محصول جدیــد به بازار عرضه 
كرده است. دمنوش های گیاهی و جوی 
دوســر نیز از جمله محصوالت سالمت 
محوری هســتند كه به زودی وارد سبد 

كاالیی گلها خواهند شد.
وی افزود: چای سیاه و چای سبز، تخم 
گشــنیز و ســیاه دانه، پودر كیک با طعم 
های جدید ردولوت و براونی نیز از جمله 
محصوالت جدیدی هســتند كه گلها به 
بازار عرضه كرده است.ضمن اینکه به روز 

كردن بسته بندی ها بر اســاس نیاز بازار 
و ســالیق مصرف كنندگان و نیز همگام 
با آخریــن دســتاوردهای جهانی همواره 
از برنامه های اصلی گلها بوده و هســت، 
بسیاری از محصوالت گلها در بسته بندی 
های جدید و به روز به بازار عرضه شده اند.

دكتر كریمی تفرشی با تاكید بر اصل 
مشــتری مداری در صنایع غذایی گلها 
گفــت: این مجموعــه با هــدف ارتباط 
مستمر و مستقیم با مصرف كنندگان و 
پایش دقیق خواسته ها و نظرات آنها در 
حال حاضر شبکه های مجازی متعددی 
را راه انــدازی كرده اســت. ضمن اینکه 
پایگاه فروش اینترنتی محصوالت گلها در 
اختیار هموطنان عزیز می باشد. سامانه 
پیامکی گلها نیز همچون همیشه آماده 
دریافت پیشنهادات و انتقادات مردم عزیز 
می باشد. واحد CRM مجتمع صنایع 
غذایی گلها با یک تیم قــوی و با تجربه 
نظرات، پیشــنهادات و انتقادات مصرف 
كنندگان عزیز را به دقت پایش و بررسی 
می نمایند و به واحد تولید و QC جهت 

اعمال كارشناسانه این نظرات و بررسی و 
رفع مشکالت اعالم می شود.

رئیــس كارگــروه كســب و كارهای 
جاده ابریشم ســازمان ملل- یونسکو در 
پایان اظهار كرد: نمیتــوان انکار كرد كه 
تمامی صنایــع از بحــران جهانی كرونا 
آســیب دیدند و بالطبع در مقطعی هم 
روی صــادرات و واردات مواداولیه ما اثر 
گذاشــت، اما به لطف خداوند در دوران 
ســخت همه گیری كرونا صنایع غذایی 
گلها با توان و انگیزه مضاعف برای تامین 
نیازهای غذایی مردم شریف ایران بیش 
از گذشــته به چرخاندن چرخ دنده های 
تولید همت گماشت و شاهد بودیم كه در 
سخت ترین شرایطی كه دیگر كشورها با 
كمبود كاالهای اساســی در فروشگاه ها 
مواجه شدند، الین فروشگاههای ما بویژه 
در عرصــه غذایی خالی نشــد. با افتخار 
اعالم می كنیــم كه در صنایــع غذایی 
گلها هیچ نیرویی در بحران سنگین كرونا 
تعدیل نشد و در ســنگر ایجاد اشتغال و 

تولید محکم ایستاده ایم.
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شركت زرین ســالمت فعالیت خود را از سال 
۱۳۹۵ آغاز كرد و با استفاده از كادری مجرب در 
زمینه تولید مارگارین های صنفی، صنعتی، سفره، 
مارگارین های تخصصی تاپینگ، مارگارین های 
قنادی و الیه ای در مدت زمــان كوتاهی موفق 
به جلب نظر مصرف كنندگان در بازار شد و هم 
اكنون ۱۰ درصد از بازار كره های گیاهی كشــور 

را تامین می كند.
در این زمینه، اقتصاد و نمایشــگاه در حاشیه 
نمایشــگاه بین المللی آگروفود بــا میثم روزبان 
مدیرعامل شركت زرین ســالمت گفت و گویی 

انجام داده است:
مدیرعامل شركت زرین ســالمت با اشاره به 
تاریخچه ای از فعالیت های شركت زرین سالمت 
تصریح كرد: این مجموعه فعالیت خود را از سال 
۹۵ آغاز كرد، در ابتدا محصــوالت آن به صورت 
برون سپاری در كارخانجات دیگر تولید می شد، 
اما از سال ۹۸ با احداث كارخانه در نظرآباد شهرک 
صنعتی سپهر اقدام به تولید محصوالت خود كرد.

وی افزود: شركت زرین ســالمت با دارا بودن 
تنوع باال در محصوالت خــود تولید كننده انواع 
مارگارین های صنفی، صنعتی، سفره، مارگارین 
های تخصصی تاپینگ، مارگارین های قنادی و 

الیه ای است.
میثم روزبان خاطرنشان كرد: این شركت با نام 
های تجاری زرین نام، نیوتــاپ و مانی كام اقدام 
به بسته بندی محصوالت ۱۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۵۰ 
گرمی فویلی و ۲۰۰ گرمــی ظرفی و همچنین 
۱۰ كیلویی فله صنفی، صنعتی و سفره مارگارین 
های تخصصی تاپینگ و مارگارین قنادی الیه ای 

مخصوص شیرینی پزی كرده است.
مدیرعامل شركت زرین سالمت با بیان اینکه 
تولید ماهیانه این واحد صنعتی بالغ بر ۲۰۰۰ تا 
۲۵۰۰ تن در سال است؛ اظهار كرد: شركت زرین 
ســالمت با كیفیت باالی محصوالت خود موفق 
شده است؛ حجم عمده ای از مصرف سرانه كشور 
را در این زمینه تامیــن نماید و همچنین تامین 
كننده مواد اولیه روغن و كره شركت های بزرگ 

لبنی و پنیر پیتزا كشور است.
وی افزود: بسیاری از شركت های بزرگ لبنی 
و تولید كننــدگان پنیر پیتزاهــای مطرح جزو 

مشتریان زرین سالمت هستند.
میثم روزبان با اشــاره به مزیــت های كیفی 
محصوالت زرین سالمت نســبت به محصوالت 
مشــابه در بازار گفت: واحد آزمایشگاه و كنترل 
كیفیت )QC(  كارخانه زرین سالمت به صورت 
تمام وقت در كارخانه مســتقر و به طور مستمر 
كلیه محصوالت تولیدی را مورد ارزیابی و آزمون 
قرار می دهند. از جمله تمایزات محصوالت زرین 
ســالمت، تولید تخصصی محصوالت مطابق با 
برترین اســتاندارهای روز حهانی با فرموالسیون 
مورد نیاز كارخانه ها اســت یعنی مــا در زرین 
سالمت تنها یک محصول با یک فرمول تولید نمی 
كنیم، بلکه وابســته به نیاز مشتریان محصوالت 

خود را به صورت تخصصی عرضه می كنیم.
مدیرعامل شركت زرین سالمت  با بیان اینکه 
در نمایشگاه بین المللی ایران آگروفود  از محصول 
جدید شركت با نام تاپینگ گیاهی رونمایی كنیم، 
تصریح كرد:  این محصــول به صورت تخصصی 
برای پنیر پیتزاها بر پایه گیاهی است، همچنین 
قصد داریم بســته بندی جدیدی با مشخصات 
۲۵۰گــرم در قالــب كاپ را در معــرض دیــد 

بازدیدكنندگان تخصصی نمایشگاه قرار دهیم.
وی  با اشــاره به وضعیت نیروی انسانی شاغل 
در این مجموع اعالم كــرد: در حال حاضر ۱۰۰ 
پرســنل و نیرو به صورت مستقیم و نمایندگانی 
در سرتاسر كشور به طور غیرمستقیم با مجموعه 

زرین سالمت همکاری می كنند.
میثم روزبان با تاكید بر استفاده از تمام ظرفیت 
های شركت زرین ســالمت در عرصه تولیدات 
داخلی و صادرات اظهار كرد: با توجه به ظرفیت 

ها و حجم تولیدات زرین سالمت به دنبال توسعه 
فعالیت های شــركت در داخل و خارج از كشور 
هستیم و پروژه هایی از جمله زمین و تصفیه خانه 
های جدید و ارائه محصوالت در وزن ها و بســته 
بندی های متفاوت جزو برنامه های توســعه ای 

شركت زرین سالمت است.
مدیرعامل شــركت زرین سالمت خاطرنشان 
كرد: این شركت با داشــتن گواهینامه های ایزو 
و آزمایشــات كمی و كیفی و تحقیقات پیوسته 
محصوالتی منطبق با استاندارد های ملی و جهانی 
تولید می كند، همچنین كسب عنوان تولیدكننده 
نمونه از اداره صنعــت و معدن نظر آباد و انتخاب 
اینجانب به عنوان تولیدكننــده جوان منطقه از 
جمله افتخارات شــركت زرین ســالمت است، 
از ســوی دیگر ما موفق شدیم یک شركت لبنی 
ورشکسته را تبدیل به یک كارخانه مارگارین برتر 

در سال های اخیر كنیم. 
وی با تاكید بر مشــتری مداری در شــركت 
زرین ســالمت اظهار كرد: زرین سالمت با ارائه 
محصوالت خود با باالترین كیفیت ممکن، توجه 
به نیازهای مشتریان را در رئوس فعالیت خود قرار 
داده است  و این شــركت در تمامی زمینه ها به 

مشتریان خود متعهد است.
وی با ابراز نارضایتی از قطعی برق در شــهرک 
های صنعتی تصریــح كرد: یکــی از بزرگترین 
مشــکالت ما قطعی برق است كه كار تولید را به 

تاخیر می اندازد.
میثم مرزبــان موانع پیش رو بــرای دریافت 
مجوزها ،كمبــود مواد اولیه وارداتی و نوســانات 
نرخ ارز را از دیگر مشکالت شركت زرین سالمت 

دانست.
مدیرعامل شركت زرین ســالمت  در پایان با 
اشاره به چشم انداز روشــن صنعت روغن های 
گیاهی گفت: با توجه به  اینکه كره های گیاهی 
نسبت به كره های حیوانی به صرفه تر هستند، 
این صنعت از چشــم انداز روشنی برای توسعه و 
رونق برخوردار اســت و حتی امکان صادرات به 
افغانستان،پاكستان  نظیر  همســایه  كشورهای 
و عراق وجود دارد و اگــر دولت در این زمینه به 
تولیدكنندگان كمک نماید، قطعا این صنعت با 

آینده درخشانی مواجه خواهد شد.

میثمروزبانمدیرعاملشرکت»زرینسالمت«:
شركت هدف عصر طالیی رونمايی از تاپینگ گیاهی در نمايشگاه بین المللی ايران آگروفود ١٤٠٠

را  خود  فعالیــت  »لئونارد« 
از ســال  ۱۳۸۸ آغاز كرده و 
عالوه بر تولیــد محصوالت 
مختلف از جمله كمپوت هــای آناناس، آلوورا، 
انبه، كمپوت مخلوط میوه های استوایی و هلو 
و محصوالت دیگر، در  هفت سال گذشته نیز 
تولید و عرضه ۱۰ نوع كنسرو غیرگوشتی،  تن 
ماهی، رب گوجه فرنگی و انواع نوشیدنی ها،  را 
به سبد كاالهای خود اضافه كرده و تحول ویژه 
ای را در بازار صنایع غذایی كشور ایجاد نموده 
است. این شركت قرار است در نمایشگاه ایران 
اگروفود ۱۴۰۰ نیز از محصوالت جدید انرژی زا 
با برند زكی در ۶ طعم و ظروف متفاوت شیشه 
ای در نمایشگاه ایران اگروفود ۱۴۰۰ رونمایی 
كند. در این زمینه، نشــریه اقتصاد و نمایشگاه 
به مناسبت برگزاری نمایشگاه بین المللی ایران 
آگروفود،  با  دكتر ســید جواد موسوی مشاور 
بازاریابی و فروش شركت لئونارد گفت وگویی 
انجام داده تا از آخرین دســتاوردها و موفقیت 
های این شــركت در بازار صنایع غذایی ایران 

باخبر شویم. 
 شرکت لئونارد از چه سالی فعالیت 
خود را آغاز کــرده  و در چه زمینه هایی 

فعالیت دارد؟ 
این شركت نام آشــنا در ابتدا، برای رفع نیاز 
بازار و بــا توجه به عدم امــکان تولید صنعتِی 
كمپوت آنانــاس در ایران، ایــن محصول را به 
 عنوان كاالی اســتراتژیک خــود انتخاب كرد. 
سیاست قیمت گذاری مناسب و بهبود كیفیت 
محصوالت این شــركت، باعث شــد كه برند 
لئونارد ســهم بزرگی از بازار این محصول را به 

دست آورد. 
لئونارد برای تکمیل ســبد محصوالت خود، 
كمپوت های دیگری چون كمپوت آلوورا، انبه، 
كمپوت مخلوط میوه های اســتوایی و هلو را از 
كشــورهای تایلند و یونان وارد كرد و با ایجاد 
تنوع هرچه بیشــتر محصوالت خود در بازار، 
توجه مشــتریان این نوع محصوالت را در بازار 

صنایع غذایی به خود جلب كرد. 
اما با ایجاد محدودیــت در واردات این نوع 
محصــول در ســال  ۹۳  برند لئونــارد برای  
تغییر سیاســت های خود و تمركز بر تولیدات 
داخلی برنامه ریــزی جدیــدی را ارائه كرد و 

با  اضافه كردن تولید و عرضه  ۱۰نوع كنســرو 
غیرگوشتی،  تن ماهی، رب گوجه فرنگی و انواع 
نوشیدنی ها، به ســبد كاالهای شركت، تحول 
ویژه ای را در بازار صنایع غذایی كشور و كمک 
به معیشت مردم و اقتصاد كشور آغاز كرد و طی 
هفت سال گذشــته، تولیدات و محصوالت با 

كیفیتی را به بازار عرضه كرده است.
 با توجه به تولید محصوالت متنوع، 
در حال حاضر اشتغال زایی شرکت در چه 

حدودی است؟ 
 درســال ۹۸ با توجــه به افزایــش تولید و 
كیفیت مناســب محصوالت، شركت لئونارد با 
راه اندازی كارخانۀ تولید كنسرو، برای بیش از 
۱۰۰ نفر ایجاد اشــتغال كرد. در حال حاضر، 
بالغ بر ۲۵۰ نیرو به صورت مستقیم و نزدیک 
به یک هزار نفر در بخش نمایندگی های فروش 
و عرضه در شــركت لئونارد مشغول به فعالیت 

هستند.
 در نمایشگاه امسال ایران آگروفود 
1400 چه برنامــه ای دارید و آیا محصول 

جدیدی را رونمایی خواهید کرد؟
شركت لئونارد هر سال در نمایشگاه آگروفود 
با هدف عرضه محصوالت جدید برای توســعه 
ســازمان فروش و زیرمجموعه های برند خود 
شــركت می كند و امســال نیز از محصوالت 
جدید رونمایی خواهد كرد. این شركت در سال 
۱۴۰۰ در نمایشگاه بین المللی ایران آگروفود از 
محصوالت جدید انــرژی زا تحت برند زكی در 
۶ طعم و ظروف متفاوت شیشــه ای رونمایی 

خواهد كرد.
شرکت شما در چند دهه اخیر در چه 
زمینه هایی فعالیت داشته و سهم از بازار 
شما چقدر اســت؟ در چه سالی کارخانه 

جدید را راه اندازی کرده اید؟
شركت لئونارد  با ســابقه ۴۰ ساله فعالیت 
خود را در زمینه بازار توزیع مواد غذایی از سال 
۱۳۸۸ آغاز كرد و موفق به كسب سهم بزرگی 

از بازار محصوالت كمپوت و نوشیدنی ها شد.
بســیاری از مردم برند لئونارد را با كمپوت 
های آناناس، میوه های اســتوایی و میوه های 
خارجی می شناسند. اما در سال ۹۳ لئونارد با 
تغییر سیاست های شركت و تمركز بر تولیدات 
داخلی  ۱۰نوع كنسرو غیرگوشتی و تن ماهی و 
رب گوجه فرنگی و انواع نوشیدنی ها، را به سبد 

كاالهای خود  اضافه كرد و درسال ۹۸ با توجه 
به افزایش تولید و كیفیت مناسب محصوالت، 
این شركت با راه اندازی كارخانۀ تولید كنسرو، 
موجب ایجاد اشتغال برای بیش از ۱۰۰ نفر شد. 
از ســال ۹۵ بــا ورود محصــوالت نوظهور 
نوشیدنی های انرژی زا و استقبال مردم، شركت 
لئونارد تصمیم به حضور در این بازار گرفت.بر 
همین اساس در ســال گذشته نوشیدنی های 
انرژی زا شامل ویتامین C، ویتامین D و مولتی 
ویتامیــن را به بازار عرضه كرده ایم و امســال 
نیز محصوالت جدید انرژی زا تحت برند زكی 
را در ۶ طعم و قالب متفاوت شیشه ای عرضه 

خواهیم كرد.
بازار عرضه  نوع محصوالتی که در   
می کنید نشان دهنده توجه شما به سلیقه 
مشتریان است محصوالت خود را چگونه 

انتخاب می کنید؟
 مشتری مداری در شــركت لئونارد اساس 
كار ماست. عرضه تولیدات با كیفیت و متنوع 
برای ســالیق مختلف جزو ویژگی های مهم 
محصوالت لئونارد است، از ســوی دیگر برای 
رعایت حقوق مشــتریان و با توجه به اهمیت 
ســالمت مشــتری در محصوالت لئونــارد از 
افزودنی ها و خوراكی های غیرمجاز اســتفاده 

نمی شود.
 تاکنون چه دستاوردهایی در سطح 

کشور و بازار صنایع غذایی داشته اید؟
 انتخــاب لئونارد به عنــوان برند محبوب و 
كسب عنوان واحد نمونه ارزش آفرین صنعتی و 
اقتصادی، از سوی وزات صنعت، معدن و تجارت 

از جمله افتخارات شركت ما است.

دكتر سید جواد موسوی مشاور بازاريابی و فروش شركت هدف عصر طاليی »لئونارد«:
»لئونارد« به عنوان برند محبوب و واحد نمونه ارزش آفرين صنعتی در خدمت مشتريان
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حسینبیگمحمدزادهمدیرعاملشرکت»صنایعغذایینگینشانا«درگفتوگوبااقتصادونمایشگاهها

بازارهای جديد »شركت شانا «كلید طاليی موفقیت در افزايش تولید و فروش

 در ابتــدا ضمن 
معرفی خود بفرمایید 
چند ســال است که 
در صنعت تولید مواد 

غذایی سابقه فعالیت دارید؟
در جواب به این ســوال شــما باید 
بگویم كه موســس كارخانه شانا پدرم 
مرحوم قدیــر بیگ محمــدزاده بودند 
كه كارخانه را در ســال ۱۳۵۲ تاسیس 
كردند و از حدود ۲۰ ســال پیش من 
مدیریــت كارخانه را برعهــده دارم.ما 
در كارخانه شــانا به صورت متمركز بر 
تولید مربا و عسل فعالیت می كنیم  و 
در این خصــوص از بهترین و بروزترین 
تکنولوژی های دنیــا برای تولید مربا و 

فرآوری میوه استفاده می كنیم.
الزم اســت به این نکته اشــاره كنم 
كه مربــا محصول اســتراتژیکی از دید 
تولیدكننــدگان و فعــاالن در صنعت 
مواد غذایی به حســاب نمی آید همین 
موضــوع باعث می شــود تا در ســایر 
شركتها میوه های با كیفیت به كمپوت 
تبدیل شــده و از میوه هــای باكیفیت 
پایین تر برای تولید مربا استفاده كنند 
اما ما در شانا برای اینکه بتوانیم كیفیت 
محصول را باالتر ببریم تنها مربا تولید 
و تنها از میوه های درجه یک در تولید 

شرکت صنایع غذایی نگین شــانا یکی از تولیدکنندگان موفق در حوزه مربا و 
عسل، فعالیت خود را در سال 1352 و در منطقه باغستان کرج آغاز کرد. محصوالت 
این واحد تولیدی با نام تجاری شانا که در زبان آذری به معنی کندوی عسل می باشد 
از همان سال روانه بازار شد و توانست جایگــاه ویژه ای در میان مصرف کنندگان 
خود پیدا کند، بطوریکه با رشد تقاضــای بازار مصرف، شانا نیز با تجهــیز خطوط 
تولید خود به تکنولوژی روز دنیا، با نصب ماشین آالت پیشرفته توانست عالوه بر 
افزایش عرضه محــصوالت، در ارتقای کیفیت آن نیز موفقیت های قابل توجــهی 
به دست آورد. در حال حاضر صــنایع غذایی شــانا روزانه انواع مربا و مــارماالد 
را در 20 طعم مختــــلف تولید می کند و به عنوان یکــی از پر تنوع ترین تولید 

کننده های مربای کشور در طعم و بسته بندی شناخته می شود. 
این مجموعه با قدمت و سابقه ای حدود نیم قرن فعــــالیت در عرصه تولید، با 
هدف حفظ و ارتقای کیفیت محصوالت خود و تصاحب سهم بیشتری از بازارهای 

داخلی و خارجی با تهیه مواد اولیه مرغوب و سالم بویژه میوه های فصل همت گمارد 
و با اخذ گواهینامه استاندارد ملی ایران، نشان بین المللی حالل و همچنین گواهینامه 
های معتبری مانند GMP, HACCP,iso22000,Iso9001  گام های بســیار 
مهمی در راستای ارتقا کیفیت محصوالت برداشته و با صادرات محصوالت خود به 
کشـورهای مختلف، موفق شده است کارنامه درخشانی رقم بزند بطوریـکه، در کنار 
برند شــانا که به عنوان برند اول معروف مربای ایرانی فعال می باشد برند عطـــایا 
را نیز ایجاد کرده است. صنایع غذایی شانا، از سال 1394 تا به امروز در 6 سال متوالی 
موفق به کسب مقام صـادرکننده برتر استان الـبرز ازسوی وزارت صــنعت و معدن 
ایران شده است و همچنین مقام اول در زیبایی بســته بندی وطراحی را از سوی 

انجـمن طراحان ایران کسب کرده است. 
حسین بیگ محمدزاده مدیرعامل این شرکت در گفت وگو با اقتصاد و نمایشگاه، 

به دستاوردهای این شرکت شانا اشاره کرده است. 

شانا با موفقیت 
در بازارهای 

صادراتی 
به عنوان 

صادرکننده برتر 
استانی انتخاب 

شده است

محصوالتمان استفاده می كنیم.
در شانا، ســایت بســیار قوی برای 
فــرآوری میوه ها وجــود دارد و تالش 
می كنیــم تا میوه هــای درجه یک را 
از نقاط مختلف كشور برای تولید مربا 
تهیه كنیم همچنیــن در فرآیند پخت 
مربا نیز این حساســیت ها وجود دارد  
برای این منظور از تکنولوژی پخت خال 
بهره می بریم تا میوه با دمای ۶۰ درجه 
پخته شده و تبدیل به مربا شود، پخت 
در این دما رنگ و طعم میوه ها را كامال 

حفظ می نماید.
 لطفــا در خصــوص تنــوع 
محصوالت تولیدی خود نیز توضیح 

دهید
ما در شــانا به صــورت تخصصی و 
حرفه ای بــر روی تولیــد مربا  تمركز 
داریم و در طول ســالیان گذشــته نیز 
تالش كردیم تا میزان قند و شــیرینی 
مضر را در محصــوالت خود به حداقل 
برســانیم و در كنــار آن میــزان میوه 
موجود در محصول نهایــی را افزایش 
داده ایــم.در اینجــا بایــد بگویم یکی 
از بزرگتریــن اقداماتی كــه در تولید 
محصوالت در شــانا انجام شده است، 
بســته بندی بســیار با كیفیت و تمام 
اتوماتیک محصوالت اســت كه به هیچ 

عنــوان در فراینــد تولید از سیســتم 
های سنتی دستی اســتفاده نمی شود 
زیرا مربا یک محصول ســنتی است و 
ما تالش كردیم تا فرآینــد تولید را به 
صــورت اتوماتیک به گونــه ای انجام 
دهیم تــا ضمن مکانیزه بــودن همان 
طعم، رنگ و بوی  مربای خانگی را در 

محصوالت خود داشته باشیم.
 آیا شرکت شما برنامه و طرح 
توســعه ای برای گسترش فعالیت 
های خود در دســت اقدام دارد؟ 
ارائه  توضیحاتی  نیز  رابطه  این  در 

دهید
در حال حاضر به دنبــال راه اندازی 
ســایتی در اســتان البرز هســتیم كه 
بزرگترین ســایت تولید مربا در كشور 
خواهد شــد و تا یک ســال آینده راه 
اندازی می شود و به پرسنلی در حدود 
۶۰۰ نفــر بــرای تولید محصــول نیاز 
خواهد داشــت؛ این در حالی است كه 
امروز شانا با ۳۰۰ نفر نیرو فعالیت می 
كند كه با راه اندازی ســایت تولید در 
اســتان البرز تعداد این نیروها دو برابر 

خواهد شد.
در خصوص بحث صادرات محصوالت 
تولیدی شــركت نیز بایــد بگویم كه 
شانا ۶ سال پیاپی اســت كه به عنوان 

صادركننــده نمونــه و برتر اســتانی 
انتخاب می گردد و محصــوالت ما به 
صورت دائم به ۱۳ كشــور و به شــکل 
موقت به ۶ كشور دیگر صادر می شود. 
تاجیکستان،  روسیه،  مانند  كشورهایی 
عراق، آلمــان، بلژیک، كانــادا، امریکا، 
چین، قطر، آذربایجان شوروی، تركیه، 
از جمله كشورهایی  انگلســتان  هلند، 
هستند كه ما بیش از ۱۰ سال است كه 
محصوالتمان را به آنها صادر می كنیم.

تولید کارخانه شانا در   میزان 
سال چقدر اســت؟ و تا امروز چه 
میزانی از بازار تولید مربا در کشور 

را در اختیار گرفته اید؟
تولیدات روزانه كارخانه شــانا چیزی 
در حدود ۴۰ تا ۵۰ تن می باشــد. در 
حال حاضر در فروشــگاه های زنجیره 
ای  كل كشور بالغ بر ۵۰ درصد فروش 
محصوالت مربــا در كنترل شــانا می 
باشــد و خارج از فروشگاه های زنجیره 
ای نیز ۴۰ درصد فروش محصوالت  در 

استان ها متعلق به شركت شاناست.
 اقدامات شــرکت شــانا در 
خصوص اشــتغالزایی در کشور به 

چه صورت بوده است؟
در پاسخ به سوال شما باید بگویم با 
توجه به مشــکالت و چالش هایی كه 
امروز تحت عنوان جنــگ اقتصادی و 
تحریم در كشور وجود دارد ما توانستیم 
نیروهای خــود را حفظ كنیم و چیزی 
در حدود ۲۰ درصد نیز به پرسنل خود 
اضافه كردیم و با انجام بازاریابی خوب 
در بخش صادرات در تالش هســتیم با 
راه اندازی سایت جدید در استان البرز 
كه پیش تر به آن اشــاره شــد تعداد 

نیروهای خود را دو برابر كنیم.
 هــر صنعتی بــا چالش های  
مختلفی بر سرراه خود رو به روست 
شما در شانا و در بخش تولید خود با 

چه مشکالتی رو به رو هستید و چه 
موانع  این  حذف  برای  راهکارهایی 

پیشنهاد می کنید؟
امــروز به دلیــل باال رفتن ســرعت 
تکنولــوژی، رفتارهای بــازار در كوتاه 
مدت تغییر استراتژی می دهند و این 
واقعیتی اســت كه تمام تاجران آن را 
پذیرفته اند و نمی توان تقصیر را گردن 
عوامل مختلف انداخت ما تالش كردیم 
چابک باشــیم و بتوانیم همگام با این 

تغییرات در بازار جلو برویم.
 ارزیابی شــما از فضای کسب 
و کار در بخــش صنایــع غذایی 
کشور چیست و به اعتقاد شما  چه 
اقداماتی را می تــوان برای بهبود 

این فضا در صنعت انجام داد؟
در حــال حاضــر علی رغــم وجود 
چالش ها و مشکالت مختلف در بخش 
تولید،  پتانســیل وتمركز بسیار خوبی 
در این بخش از صنعت كشــور وجود 
دارد اما به طور كلی مــی توانم بگویم 

دورنمای خوبی در صنعت غذایی كشور 
وجود دارد كه بــا ادامه تالش می توان 
به آن دســت یافت. البته الزم است به 
این نکته نیز اشــاره كنم كــه توجه به 
بازارهای جدیــد در كنار حفــظ بازار 
داخلی مــی تواند به حل بســیاری از 

مشکالت در این صنعت كمک كند.
 از جمله افتخارات و گواهینامه 
هایی که شرکت شانا در طول سال 
هــای فعالت خود به آنها دســت 
یافته است نیز برای خوانندگان ما 

توضیحاتی را ارائه دهید.
یکی از مهمتریــن موفقیت های ما 
انتخاب شدن به عنوان صادركننده برتر 
استانی بوده است و البته در طول سال 
های فعالیت خــود در بخش های دیگر 
نیز لوح های تقدیــری زیادی از لحاظ  
باال بــودن كیفیت و رضایــت مصرف 
كننــده دریافت كرده ایــم كه رضایت 
مشــتری اولویت اصلی ما در شانا می 

باشد.
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مسعودتوتونچیانعضوهیئتمدیرهومدیرعاملشرکتصنایعغذاییسحر:
تولید متنوع ترين سبد محصوالت صنايع غذايی در» شركت سحر«

در سال ۱۳۸۱ همزمان با برگزاری اولین جشنواره ملی 
زعفران، اولین مجتمع بین المللی و واحد اصولی سورت، 
فرآوری، بســته بندی و صــادرات زعفران با نام شــركت 
»تروند زعفران قاین« فعالیت خــود را آغاز كرد و پس از 
گذشت ســال ها فعالیت اكنون »گروه تولیدی و كشاورزی و 
تروند زعفران قاینات« با بیش از دو هزار عضو كشاورز تامین كننده در بیش 
از ۳۵ كشــور جهان حضور فعال دارد كیفیت زعفران تروند از شهرت جهانی 
در بازارهای صادراتی زعفران ایران برخورداراســت. افتخارات كسب شده در 
مناسبت های مختلف گواه این مهم می باشد. رییس هیأت مدیره و مدیرعامل 
گروه تولیدی و كشــاورزی تروند زعفران قاینات گفت: »تروند زعفران« را در 
سال۱۳۸۱ همزمان با برگزاری اولین جشــنواره ملی زعفران تأسیس كردیم 
و به عنوان اولین واحد اصولی فرآوری و بسته بندی و صادرات زعفران در ادامه 
ی كار ابا و اجدادی خود در كشت و كار زعفران ، در ایجاد یک زنجیره ارزش 

توسعه دادیم. 
وی خاطرنشان كرد: احداث این واحد مدرن باعث اعتبار بخشی به زعفران 
ایران شد و زعفران قاینات هویت بیشتر گرفت، واحدی كه مورد بازدید صدها 
نفر از داخل و خارج از كشــور قرار گرفت و در آن ایام شــبکه های مختلف 
تلویزیونی گزارشــات مفصلی از آن تهیه كردند و به دنبال این اتفاقات زعفران 
ایران اعتبار گرفت، پس از این اتفاقات تروند زعفران برای ســایر همکاران و 
شهرها الگو شد. احتشــام تاكید كرد: »تروند زعفران« اولین واحدی بود كه 
در كنار مزارع زعفران ایجاد شــد و به زعفران ایرانی هویت داد؛ به نحوی كه 

اســپانیایی ها دیگر قادر به تبلیغات منفی درخصوص زعفران ما نبودند. 
رییس هیأت مدیره و مدیرعامل تروند زعفران با اشــاره به اهداف تاسیس 
این شــركت تصریح كرد: اولین هدف ما این بود كه »تروند زعفران« همیشه 
باید پیشگام و تحول آفرین باشــد و در زعفران ایجاد تحول كند؛ یک دوره ما 
نیازمند مدرن سازی در بسته بندی بودیم لذا اینکار را انجام دادیم و دوره دیگر 
هدف ما جلوگیری از خام فروشــی بود، بعد از آن برندسازی در دستور كار مــا 
قرار گرفت و در درجه بعدی تصمیم گرفتیم از زعفران فراورده تولید كنیم و به 
همین منظور چند محصول جدید تولید كردیم، »اكســتركت زعفران«، »انواع 
نوشیدنی زعفران«،«قرص جوشان زعفران«، »آدامس زعفران«، »انواع دمنوش 
های زعفرانی« از این دست محصوالت هستند، محصوالتی كه اســتفاده از 
زعفران را راحت و كمک بزرگی به سهولت و افزایش سرانه مصرف زعفران می 
كنند. احتشام با بیان اینکه »تروند زعفران قاین« به اقصی نقاط دنیا صادرات 
دارد اظهار كرد: محصوالت ما به كشورهای اروپایی نظیر آلمان، فرانسه بلژیک، 
انگلیس، سوئد، اسپانیا... و در قاره آمریکا و آسیا به آمریکا، كانادا، شیلی،چین، 
ژاپن،هند،مالزی، هنک كنگ، ویتنام، تایلند، امارات، ایتالیا، هلند تركیه،استرالیا 

و... صادر می گردد و در اكثر كشورهای فوق دارای نماینده ی فعال هستیم.
مدیرعامل تروند زعفران قاین با بیان اینکه اشتغال زایی از اركان اساسی پایه 
گذاری گروه تولیدی و كشــاورزی تروند زعفران قاینات در منطقه ی قاینات 
است؛ یادآور شد: این شركت  بیش از ۲۰۰۰ كشــــاورز قراردادی و ۲۰۰ نفر 
اشــتغال مســتقیم، شــامل: متخصصین كاربلد در زمینه كشت و فرآوری 
زعفران كه شــــیوه های علمی را به عنوان نرم افزار تکنولوژی وارد ســنت 
فرآوری زعفران كــرده است، بخش اصلی از اشــتغال )مغزافزار تکنولوژی(در 

شــركت »تروند زعفران« را تشکیل می دهند.

وی تصریح كرد:  »تروند زعفــران« ایجاد كننده ی یک زنجیره ی ارزش 
اســت برای رســــاندن بازخورد مشتریان كشــــورهای مقصد زعفران، به 
كشــاورزان، در این شــركت فرایندی كه كیفیت مورد درخواست مشــتریان 
نقاط مختلف جهان را به كشــاورزان بصورت آموزش های مســتمر و به روز 
منتقل كند، طراحی می شــود. این جریان فرایند پیوسته ی عملیات، منجر 
به ایجاد زنجیره ی ارزش می گردد كه هم برای كشــاورزان و هم برای مصرف 
كننــدگان ارزش ایجاد می كند. در این جریان كشــاورزان زعفران را مطابق 
اســتانداردهای بین المللی و مورد درخواست مشتری تولید می كند و شركت 
ارزش را به آن اضافه می كند ســپس آن را به مشتری می رســاند و بازخورد 
را به كشاورز برمی گرداند تا این زنجیره، بی توقــف ارزش تولید كند و باعث 

كیفیــت متمایز برای مصرف كننده و سود بیشتر برای كشاورزان گردد.
مدیرعامل شــركت تروند زعفران قاین خاطرنشان كرد: ارتقای كیفیت زندگی 
و وضعیت اقتصادی مردم روســتا هدف توسعه روستایی است كه با بهره گیری 
صحیح و به اندازه از منابع طبیعی و روســتایی و حداكثر استفاده از قابلیتهای 
موجود زعفران ارگانیک عالوه بر رساندن سود بیشتر به كشاورز، به سالم ماندن 
زمین های زراعی كمک می كند تا عالوه بر كیفیت محصول، مناطق روستایی 
و ساكنان آن از عواقب نامطلوب ســموم و آفت كش های مورد استفاده در امان 
بمانند. اســتراتژی و شناســایی فرصت های تولید محصوالت خاص از زعفران 
منجر به ایجاد بازارهای جدید می گردد كه ارزش افزوده ی حاصل از تولید این 
محصوالت به كشــاورزان باز می گردد و افزایش ســرانه مصرف زعفران در گرو 
استفاده از فرآیندهای تبدیلی است، همچنین توسعه كشت محصوالت صادرات 
محور و همینطور كشت محصوالت ارگانیک و ایجاد اشتغال برای جوانان روستایی 
جویای كار و توسعه صنایع دســتی از فعالیت های مهم تروند زعفران است. در 
راستای اجرای همین مهم سال گذشــته تروند زعفران كارآفرین برتر كشور از 
سوی وزرات كار و امور اجتماعی و همچنین كارآفرین برتر به انتخاب مردم بوده و 

دارای تندیس كارآفرین، و جز یازده كارآفرین برتر در سال گذشته است.
گروه تولیدی و كشاورزی تروند زعفران قاینات شامل ۵ واحد تولید صنعتی 

دیگر است:
۱.شركت تیزپاک خراسان، تولیدكننده محصوالت پاک كندده و بهداشتی با 

برند تیرک، تیلکس و تیتا
۲. شركت صنایع چاپ و بسته بندی مینای سرخ شرق تولید كننده ی انواع 

 twist و لمینت و bopp و opp لفاف های
۳. شركت آبمیوه های طبیعی سان ویت
۴. شركت صنایع پالستیک آویژه پالست

Tarvand Barberr ۵. شركت صنایع فرآورده های زرشک و خشکبار

محسناحتشامرییسهیأتمدیرهومدیرعامل»گروهتولیدوکشاورزیتروندزعفرانقاینات:

كیفیت »زعفران تروند« شهرت جهانی دارد

صنایع غذایی ســحر مجموعه ای تولیدی بر پایه صنایع تبدیلی كشاورزی 
است كه با جذب ساالنه بیش از صد هزار تن محصوالت كشاورزی، تولیدات 
كنسروی خود را در ۹ گروه محصولی و بیش از سیصد نوع بسته بندی تولید و 

به بازارهای داخلی و بین المللی ارسال می نماید.
اقتصاد و نمایشگاه به مناسبت برگزاری نمایشــگاه بین المللی آگروفود با 
مسعود توتونچیان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شركت صنایع غذایی سحر 

گفت و گویی انجام داده است كه می خوانید:
ضمن معرفی خود،  سوابق اجرایی تان را شرح دهید؟

    مسعود توتونچیان هستم متولد سال ۱۳۴۳ در همدان بیش از ۳۰ سال 
است كه در عرصه فعالیت های صنعتی و بازرگانی فعالیت می نمایم .  شركت 
صنایع غذایی سحر  در ســال ۱۳۷۵ به جهت اشتغال زایی ، عشق به تولید و 
ایجاد فضای كار با ۱۳ نفر و تولید ۵ محصول فعالیت مستمر و پایدار خود را 
آغاز كرد و پس از گذشت ۳۰ سال از تاسیس شركت در سال ۱۳۷۰ پرسنل 

شاغل در این شركت بالغ بر  ۱۵۰۰ نفر می باشند
 از جمله سوابق اجرایی من می توان به عضویت در هیئت نمایندگان اتاق 
همدان ،عضواتاق مشترک ایران و فرانســه ، عضو هیئت مدیره اتاق مشترک 
ایران و عراق ، عضو اتاق مشــترک ایران و روسیه ، عضو اتاق مشترک ایران و 
ایتالیا ، عضو اتاق بازرگانی ایران و امارات ، عضو شوراي عالی اطالع رسانی اتاق 
ایران ، عضو انجمن متخصصین علوم وصنایع غذایی ایران ، عضو شوراي ملی 

زیتون ،عضو انجمن ارگانیک ایران اشاره كرد. 
فعالیت های شرکت سحر را تشریح کنید ؟

شركت سحر مجموعه ای تولیدی بر پایه صنایع تبدیلی كشاورزی است كه 
با جذب ساالنه بیش از صد هزار تن محصوالت كشاورزی، تولیدات كنسروی 
خود را در ۹ گروه محصولی و بیش از سیصد نوع بسته بندی )كه یکی از متنوع 
ترین ســبد محصوالت در نوع خود در كشور می باشــد( تولید و به بازارهای 
داخلی و بین المللی ارســال می نماید. شــركت صنایع غذایی سحر در سال 
۱۳۷۰ در شهر همدان تأسیس شــده و در سال ۱۳۷۳ فعالیت تولیدی خود 
را آغاز كــرد. در حال حاضر این مجموعه در قالب ۴ شــركت از وجود ۱۱۰۰ 
پرســنل حرفه ای و كارآمد در بخش های مختلف بهره می برد. این شركت ها 
در زمینه تولید كنسروهای غیر گوشتی شامل انواع رب گوجه فرنگی و رب انار، 
انواع سس های سرد و گرم، كنسروها، كمپوت ها، ترشیجات، شوریجات، مرباها 
و عسل، همچنین بسته بندی انواع حبوبات، سبزیجات خشک، ادویه جات، قند 

و شــکر و در آینده نزدیک و با اجرای طرح توسعه، در زمینه بسته بندی انواع 
میوه های خشک فعالیت می نمایند.

محصوالت شما چه مزیت ها و ویژگی های منحصر به فردی دارد؟ 
شناخت ذائقه مشتری و تولید بر پایه ســالیق منطقه ای با استفاده از تیم 
های تخصصی بازاریابی و تحقیق و توسعه، دقت در نوع و كیفیت بسته بندی 
محصوالت، تولید محصوالت ســالمت محور )با كاهش میزان مصرف روغن، 

شکر و نمک( و موارد دیگر را میتوان بر شمرد.
 برای گسترش فعالیت های خود چه برنامه و طرح های توسعه ای در 

دست اقدام دارید؟
اجرای طرح توسعه شركت های گروه )شركت سحر، شركت شکوفه سحر 
و شركت نیوشــه( در دو فاز كه از مطالعات آن از ســال گذشته آغاز و ابتدای 
سال جاری فاز عملیاتی آن آغاز شده و در حال اجرا است از برنامه های توسعه 
ای این مجموعه می باشد كه با بهره برداری از آن ها توان تولیدی، انبارشی و 

عملیاتی شركت به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت.
سحر تاكنون موفق به كسب چه افتخارات و دستاوردهایی شده است؟

شركت سحر از بدو فعالیت خود موفق به كسب عناوینی چون صادر كننده 
نمونه استان همدان برای ســال های  متمادی، صادر كننده برتر ) رتبه دوم 
كشوری ( در سال ۸۹ ، كار آفرین برتر كشوری در از سال ۹۲ تا ۹۵، كارآفرین 
برتر مسئولیت اجتماعی در ســال ۹۹ ، كارآفرین برتر ملی در سال ۹۶، واحد 
صنعتی نمونه كشوری در سال ۹۰ ، واحد برتر كیفیت كشوری از سازمان غذا و 
دارو در سال ۹۰ ، واحد برتر كیفیت از مؤسسه استاندارد استان همدان در سال 
های متمادی و واحد نمونه صنایع غذایی به انتخاب مصرف كنندگان در سال 
۹۲ است و دارای نشان حالل ، گواهینامه استاندارد ISO 9001:2008  و 
ISO 9001:2015   از شركت IMQ و پروانه رسمی واحد تحقیق و توسعه 

از وزارت صنعت ، معدن و تجارت است.
در زمینه مشتری مداری چه گام هایی برداشته اید؟

ازآنجاكه سالمت محصول تولیدي و درنتیجه ســالمت مصرف كننده در 
اولویت اهداف و برنامه هاي شركت ســحر قرار دارد، این شركت با حركت به 
سمت تولید محصوالت سالمت محور در كنار عدم استفاده از نگه دارنده ها، 
با اقدام به كاهش میزان نمک در شوریجات و ترشیجات، كاهش میزان نمک 
در كنسرو رب گوجه فرنگ مطابق با استانداردهاي جدید ، تولید خیار ملس و 
گوجه ملس، كاهش شــکر درمرباجات و كمپوت ها و كاهش میزان روغن در 
سس هاي ســرد گام بزرگی در نیل به این هدف برداشته است. شركت سحر 
همچنین یکی ازپیشگامان عضویت در انجمن ارگانیک ایران بوده و با تشکیل 
واحد مهندسی كشاورزي باهدف ایجاد پایلوت تحقیقاتی و تولیدي در زمینه 

محصوالت كشاورزي ارگانیک این مهم را از چشم دور نگاه نداشته است.
در عرصه صادرات چه دستاوردهایی داشته است؟

در ســال های اخیر عالوه بر صاردات عمده به كشــورهای اروپائی شامل 
انگلســتان ، آلمان و روســیه ، صادراتی نیز به كشورهای اســترالیا ، كانادا ، 
تركمنستان ، فیلیپین ، امارات ، عراق و مالزی ، فنالند ، نروژ و آذربایجان نیز 
داشته است ، همچنین طی مذاكرات و توافقاتی كه با خریدارانی از كشورهای 
آفریقائی ، آسیای میانه و سایر كشورهای حوزه خلیج فارس بعمل آمده ، برنامه 

صادرات به این مناطق در دستوركار قرار گرفته است .

تغییر سرانه مصرف مواد غذايی در ١2 سال اخیر 
تحــوالت  از  یکــی 
عمده ای كــه در بازار 
صنایع غذایی ایران رخ 
داده رشد سرانه مصرف 
در فاصله سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۸ بوده 
است كه موجب شــده مصرف گوشت 
قرمز از حدود ۱۰ كیلوگرم در ســال به 
نزدیک ۱۱ كیلوگرم در سال ۹۳ برسد. 
اما در سه ســال اخیر به دنبال كاهش 
درآمد ســرانه، قدرت خریــد و افزایش 
قیمت ها كاهش قابل توجهی داشــته 
است. همچنین میزان شــیرخام از ۹۴ 
كیلوگرم به باالی ۱۰۵ كیلوگرم در سال 
۹۳ رسید اما برآوردها حکایت از كاهش 
آن در سال های اخیر است. از سال ۸۹ 
تا ۹۳ نیز به دلیل فشار تحریم ها، رشد 
نرخ ارز، افزایش قیمت گوشت و... میزان 
مصرف گوشت قرمز كاهش داشته و از 
۱۳ كیلو در سال ۸۹ به زیر ۱۱ كیلو در 
سال ۹۳ رسیده است. براین اساس می 
توان براورد كرد كه مصرف گوشت قرمز 
در شرایط ۷ برابر شــدن نرخ ارز، رشد 
شدید قیمت ها، و تحریم های سال های 

اخیر، كاهش قابل توجهی یافته باشد. 
اما مصرف آبزیان، ماهی و محصوالت 
شــیالت از ۵ كیلوگرم به ۱۰ كیلوگرم 
رسیده و به دلیل جانشینی آن با گوشت 
قرمز، با رشد تقاضا و مصرف مواجه شده 
اســت. همچنین تبلیغات اســتفاده از 
گوشت سفید نیز در این سال ها اثر قابل 

توجهی بر میزان مصرف داشته است. 
 همچنین مصرف عســل از نیم كیلو 
در ســال ۸۷ به نزدیک یــک كیلو در 
ســال های اخیر رسیده اســت. تولید 
عســل در مناطق مختلف  و رشد زنبور 
داری، افزایش قیمت عسل كمتر از سایر 
اقالم غذایی در مقایسه با تورم، موجب 
شده كه مردم تمایل بیشتری به مصرف 
عسل نشان دهند و در سال های اخیر 
نیز تبلیغ عسل و استفاده از آن در نقاط 
مختلف كشور مشــهود بوده است و لذا 

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

 میزان مصرف مرغ نیز از ۲۲ كیلوگرم 
به ۲۵ كیلوگرم رشــد كرده و برآوردها 
حکایت از آن دارد كه به دلیل حمایت 
های دولتی و همچنین جایگزین شدن 
مصرف مرغ به جای مصرف گوشت قرمز 
گران قیمت، همچنان ســرانه مصرف 
مرغ افزایش داشــته است. مصرف تخم 
مرغ نیز از ۹ كیلو به ۱۱ كیلو رسیده و 
براوردها حکایت از رشد بیشتر مصرف 
تخم مرغ به دلیل كاالی جانشین بودن 
آن دارد و چــون دولت از تولید و توزیع 
و قیمت گذاری مرغ و تخم مرغ حمایت 
می كند، لذا برآورد می شــود كه سرانه 
مصرف وفروش مرغ و تخم مرغ نسبت به 

سال های قبل رشد كرده است. 
در این ســال ها مصرف نــان، برنج، 
گوشت، ماهی، شیر، ماست، پنیر، تخم 
مرغ، روغن، قند، شــکر، و چای همگی 
تحت تاثیر تحریم ها و رشــد قیمت ها 
كاهش داشته است و از ۴ تا ۴۵ درصد 
روی اقــالم مختلف اثر كاهش داشــته 
است. مرغ كمترین كاهش با ۴ درصدو 
شکر با ۴۵درصدبیشترین، گوشت و برنج 
و شیروچای وماهی هر یک با ۳۳درصد 
كاهش مواجه شــده اند برخی به دلیل 
گرانی و قــدرت خرید مــردم و برخی 
مانند قندو شکر و چای به دلیل تبلیغات 
ودرعین حــال گرانی كاالهــا كاهش 

مصرف خانوار داشته اند. 
كاهش شدید مصرف ۱۵۶ كیلوگرم 
نان، ۶۱ كیلوگرم برنج، ۷۳ كیلو شــیر 
در عین حال كه شاید به دالیل مسائل 
بهبود كیفیت و كاالی جانشینی و مسئله 
ســالمتی تحقق یافته باشــد اما قطعا 
مهمترین عامل این كاهش شدید فقر و 
گرانی كاالها و كاهش قدرت خرید مردم 
است كه باعث شده حتی در مصرف نان 
و برنج و شیر نیز شاهد كاهش مصرف 

آنها باشیم. 

مســئله اب در تمام طول تاریخ 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 كاســه آب بیشتر بوده 
است و لذا تمام مسیر توسعه  اقتصاد و 
كشاورزی و صنعت غذا نیز روی موضوع 
آب تمركز داشته اســت و گاهی مسیر 
زندگی و حتی جابجایی روستاها را آب 
تعیین كرده است و هر گاه مسیر قنات  
تغییر كرده، محل زندگی روستائیان نیز 
متناسب با مکان خروج آب تغییر كرده 

است. 

ایران بــا ۴۰۰ میلیــارد متر مکعب 
بارش تنها به ۱۳۰ میلیارد متر مکعب 
۹۲ میلیارد از طریق آبهای ســطحی و 
۳۸ میلیــارد از طریق آبهای زیر زمینی 
دسترســی دارد و معمــوال بیش از ۷۰ 
درصد این آب را مصرف می كند  و عمال 
وارد تنش آبی و فرو نشست و گرفتاری 

های دیگر شده است 
با این حال، زندگی ۸۰ میلیون ایرانی 
و بهتر بگوییــم ۲۰۰ میلیون جمعیت 

منطقه به فعالیت صنایع غذایی ایران با 
این مقدار آب كم وابسته است و اگر بهره 
وری و كنترل مصرف آب نباشــد نمی 
توان امیدوار بــود كه این صنعت بزرگ 

بتواند تولید مناسبی داشته باشد. 
طبق برنامه توســعه قرار بــوده كه 
شــاخص بهره وری نیروی انســانی در 
صنعت غذا ۴۶ درصد بهبود داشته باشد 
از سال ۸۴ تا سال ۹۳ یعنی حدود ۱۰ 
سال تنها ۱۷ رصد بهبود داشته است و 
البته بازهم نشانه بهبود بهره وری است. 

بهره وری سرمایه نیز از ۱۰۰ در سال 
۸۴ به ۱۰۳ رسیده و رقم بسیار اندكی 
بهبود داشته اســت در حالی كه طبق 
برنامه توسعه باید ۳۸ درصد بهبود داشته 

باشد. 
بهره وری كل صنعت غذا نیز از ۱۰۰ 
در سال ۸۴ 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 كل بهره وری صنعت غذا 
خوب بوده و ۱۳۱ بــوده و با برنامه تنها 
۱ رقم فاصله داشته است و لذا مشخص 
نیست كه به چه دالیلی در برخی سال 

ها عملکرد بهتری داشته اند و در برخی 
سال ها عملکردها مناسب نبوده است 

 ســهم 33 درصــدی غذا از 
بودجه خانوار 

 آمار هزینه درآمد خانوار در سال های 
اخیر نشــان می دهد كه بعد از مسکن، 
خوراک و غذا ســهم عمده ای از هزینه 
خانوار دارد و مسکن و اجاره با ۳۳ درصد 
و خــوراک وغــذا با حــدود ۲۷ درصد 
مهمترین اقالم هزینه زندگی هستند. در 
نتیجه مشخص است كه سرمایه گذاری 
در صنایع غذایی هیچگاه با ریسک عدم 
فروش ونبود تقاضا مواجه نمی شــود. 
هر چند كه ممکن است تقاضا كاهش 
یابد و متناســب با كاهش قدرت خرید 
مردم، كمتر مصرف كنند اما این مصرف 
به صفر نمی رسد و به قولی می گویند 
كه مردم اول سرپناه می خواهند و دوم 
خرج شکم و رفع گرسنگی را دنبال می 
كنند. در نتیجه با این آمار می توان گفت 
كه سرمایه گذاری در صنعت غذا هم در 
داخل كشور وهم در منطقه و كشورهای 
همسایه با تقاضای باالیی مواجه خواهد 

بود. 
از ۷۰ نوع مواد و فراورده های غذایی ، 

ایران از تولید كنندگان ۳۰ نوع آن است 
كه شامل پســته، زغفران، زرشک، انار، 
توت، زردآلو، خرما، گردو، خیار، طالبی، 
هندوانه، گیالس، انجیر، بادام، بادمجان، 
كشــمش، گوشــت گوســفند، یونجه 
وعلوفــه، كاهو، رب گوجــه، ماكارونی، 
گوجه فرنگــی، آلو، ادویــه، انگور، پیاز، 
آلبالو، كیوی دارای رتبه اول تا هفتم در 
جهان اســت و از نظر تنوع مواد غذایی 

ایران رتبه سوم جهان را دارد.
صنایع غذایــی ایران با بیــش از ۱۰ 
هزار واحد صعتی، ۱۹۰ هزار اشتغال با 
واحدهای باالی ۱۰ نفر كاركن و ظرفیت 
باالی ۱۵۰ هزار تن جــذب ماده خام، 
سهم به ســزایی در ایجاد ارزش افزوده 
صنعتی وكشاورزی دارد.رشد قیمت مواد 
غذایی در دوره ۱۰ ســاله ۹۳ … ۱۳۸۴ 
رشد 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 
ســال های ۹۲ تا ۹۴ بیش از تورم رشد 

كرده است. 
رشد ۳۴ درصدی قیمت خوراكی ها 
در سال ۹۲ بیشترین رشد در این دوره 
۱۰ ساله بوده است. از سال ۹۳ تا سال 
۹۹ و از جمله در دوره تحریم های فعلی 
و خروج آمریکا از برجام نیز با رشد تورم 
به ۴۰ تا ۵۰ درصد، قیمت مواد غذایی 
نیز در سال ۹۷ به شــدت رشد كرده و 
برخی كاالها از جمله گوشــت، و گردو، 
بیش از دو برابر رشد كرده است. قیمت 
هر كیلو گردو كه در سال ۹۳ حدود ۵۰ 
هزار تومان بوده در ســال ۹۹ به ۳۰۰ 
هزار تومان رســیده است و ۶ برابر شده 
است. قیمت گوشت از ۳۰ هزار تومان تا 
۱۲۰ هزار تومان رسیده  و ۴ برابر شده 

است. 
اما دولت تالش كرده كه قیمت برخی 
اقالم از جمله مرغ، نان، میوه و سبزی را 

نسبت به تورم كنترل كند. شاخص نرخ 
تورم در شــهریور ۹۹ به ۲۵۰ رسیده و 
از ۱۰۰ در مهــر ۹۵ تاكنون تقریبا دو و 
نیم برابر شده یا ۱۵۰ درصد رشد كرده 

است. 
در ماه های اخیر و به خصوص مرداد 
۹۹ متاثر از رشــد قیمت ارز، ســقوط 
شاخص سهام و احساس تشدید بحران 
های اقتصادی، قیمت محصوالت غذایی 
در داخل كشور افزایش قابل توجه داشته  
و البته برخــی كاالها بــه دلیل فصل 
تابســتان و عرضه محصول و همچنین 
حمایت های دولتــی، با كاهش قیمت 

مواجه شده اند. 
در این ماه اقالم »تخم مرغ ماشینی« 
) ۱۱.۰ درصد(، »ســیب درختی زرد« 
)۱۰.۱ درصــد( و »گوجه فرنگی« )۵.۱ 
درصد( نســبت به ماه گذشته، كاهش 
قیمت داشته اند.بر اساس نتایج به دست 
آمده در مرداد ماه ۱۳۹۹، اقالم »پرتقال 
محصول داخل« )۴۳.۷ درصد(، »موز« 
)۲۱.۰ درصد( و »پنیر ایرانی پاستوریزه« 
)۱۲.۶درصد( نسبت به ماه قبل افزایش 
قیمــت داشــته اند. در این مــاه اقالم 
»تخم مرغ ماشــینی« ) ۱۱.۰ درصد(، 
»ســیب درختی زرد« )۱۰.۱ درصد( و 
»گوجه فرنگی« )۵.۱ درصد( نسبت به 
ماه گذشــته، كاهش قیمت داشته اند.
در تیرماه ۹۹ نیز  اقــالم »موز« ) ۲۵.۸ 
درصد(، »پیاز« )۶.۴ درصد( و » گوجه 
فرنگــی« )۵.۱ درصد( نســبت به ماه 

گذشته، كاهش قیمت داشته اند.
بر اساس نتایج به دست آمده در تیر 
ماه ۱۳۹۹، اقالم »تخم مرغ ماشــینی« 
)۴۱.۸ درصد(، »مرغ ماشینی« )۳۹.۲ 
درصــد( و »پرتقال محصــول داخل« 
)۱۹.۴درصد( نسبت به ماه قبل افزایش 
قیمت داشته  اند. در این ماه اقالم »موز« 
) ۲۵.۸ درصد(، »پیاز« )۶.۴ درصد( و » 
گوجه فرنگی« )۵.۱ درصد( نسبت به ماه 

گذشته، كاهش قیمت داشته اند

 کیانا زرین پور 
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شركت خدماتی بازرگانی خرمای ثمین در 
سال ۱۳۸۴ تاسیس شــد و در حال حاضر از 
بزرگتریــن تولیدكننــدگان و صادركنندگان 
خرمای ایران اســت. امــروزه محصوالت این 
شركت شامل ارقام مهم و صادراتی خرما از با 
كیفیت ترین محصوالت نخلستان های مناطق 
مختلف كشــور تامین و در انــواع جعبه ها و 
ظروف با وزن های مختلــف و گرماژ متفاوت 
و منطبق با استاندارد های بین المللی سورت و 
بسته بندی می  شود و عالوه بر عرضه داخلی 
این محصوالت در فروشگاه های بزرگ كشور 
و شــبکه توزیع صنایع غذایی در شــهرها و 
اســتان های مختلف، در بــازار صادراتی نیز 
دســتاوردها و موفقیت های ویژه ای داشته و 
به ۱۴ كشور در ۵ قاره جهان از آمریکا و اروپا 
گرفته تا آســیای و آفریقا و اقیانوسیه، شاهد 
عرصه محصــوالت با كیفیت شــركت رطب 

ثمین بم هستیم. 
حامد بدرآبادی مدیر عامل شــركت رطب 
ثمین بم در حاشــیه نمایشــگاه اگروفود، با 
نشریه اقتصاد و نمایشگاه، گفت و گویی انجام 
داده و به دســتاوردهای عمده این شركت در 

بازار داخلی و صادراتی اشاره كرده است.
 ضمن معرفی خود،  سوابق اجرایی 

تان را شرح دهید؟
 حامــد بدرآبادی مدیر عامــل و بنیانگذار 
شــركت خدماتی بازرگانی رطــب ثمین بم 
هستم كه در ســال ۱۳۸۴ تاسیس گردیده و 
در حال حاضر یکی از بزرگترین و موفق ترین 

فعالین به نام صنعت خرمای ایران است. 
 فعالیت های شرکت رطب ثمین بم« 

را تشریح کنید ؟
زمینه فعالیت این شــركت تولید و بســته 
بنــدی انــواع خرمای ایــران تحــت عنوان 
برندهــای امتیاز ، یــالم و رامیــال و... كه در 
بــازار داخلــی و همچنین صــادرات حضور  

چشمگیری دارند.
ثمین  رطب  محصوالت  تمایز  وجه   
بم« با نمونه های مشابه در بازار چیست؟

 وجــه تمایز محصــوالت خرمــای ثمین 
كیفیت باالی محصول و بســته بندی آن  و 
پشــتیبانی  تامیــن در بازار هــای داخلی و 

خارجی است.
 برای گسترش فعالیت های خود چه 
برنامه و طرح های توســعه ای در دست 

اقدام دارید؟
 این شــركت جهــت پاســخگویی بهتر و 
سریعتر به خریداران قدیمی  و گسترش بازار 
خود اقدام به تاســیس مجتمع شماره ۲ خود 
مجهز به امکانات به روز و رعایت اســتاندارد 
های داخلــی و بین المللــی در منطقه ویژه 
اقتصادی ارک جدید با ظرفیت ساالنه ۷۵۰۰  

تن انواع خرما نموده است.
 شرکت شما تاکنون موفق به کسب 
چه افتخارات و دســتاوردهایی شــده 

است؟
 كســب مقام  صادر كننده برتــر خرما در 
ســالهای ۹۷ و ۹۸ و همچنین كار افرین برتر 
سال ۹۹  از مهمترین افتخارات خرمای ثمین 

می باشد.
 در زمینه مشــتری مداری چه گام 

هایی برداشته اید؟
 حفظ كیفیت  و تامین به موقع و پیوسته 
رضایت  عوامــل  مهمتریــن  از  محصــوالت 

مشتریان این شركت است.
افزایش   فعالیت شما چه نقشی در 
اشتغال زایی داشته و چه برنامه ای برای 

افزایش آن دارید؟
در حال حاضر این شــركت در دو مجموعه 

خود بــرای  ۳۸۰ نفــر به صورت مســتقیم 
و بیــش از ۱۰۰ نفر به صورت غیر مســتقیم 
شغل ایجاد كرده است  كسب كار افرین برتر 

بزرگترین مهر تایید بر این واقعیت است
 مهمترین چالش هــا و موانع پیش 
روی شرکت شما چیست و چه برنامه ای 

برای حل آن ها پیشنهاد می کنید؟
مهمترین چالــش در حــال حاضر عرضه 
محصــوالت خرمــا بــدون نظــارت و فاقد 
استاندارد و پروانه بهداشتی ساخت در داخل 
كشور اســت، همچنین  “رفع تعهد ارزی “و 
قوانین و بخشــنامه های خلق الساعه مربوط 
به آن بزرگترین مانع و مشکل صادر كنندگان 

این حوزه است.
چــه  صــادرات  عرصــه  در   

دستاوردهایی داشته است؟
عرضه محصوالت متنوع با برندهای مختلف  
در ۱۴ كشور از پنج قاره دنیا  و كسب عنوان 
صادر كننده برتر  در دوســال پیاپی نشــان 
دهنــده رویکرد صادرات محور  این شــركت 

است.
 چــه ارزیابــی از وضعیت صنعت 
غذایی و کشاورزی دارید؟ و برای بهبود 
را  راهکارهایی  ایران چه  در  این صنعت 

پیشنهاد می کنید؟
ظرفیــت صنعــت مــواد غذایی ایــران از 
بزرگتریــن  در خــاور میانه میباشــد لیکن 
مشــکالت اقتصادی داخلی و همچنین  عدم 
ارتباطات مناســب بین المللــی باعث گردید 
صادرات این صنعت به شــدت محدود شده و 
مشکالت زیادی برای این سرمایه عظیم ملی  

حاصل شود
 چــه برنامه ها و اهدافــی را برای 
حضور در نمایشــگاه امسال دنبال می 

کنید؟
بازاریابی مستمر و گسترش بازار محصوالت 
و دریافت بازخورد نظــرات  مصرف كنندگان 
خرد و همچنین مالقات و  دیدار مشــتریان 
وفادار قدیمی اهم برنامه ها و اهداف  شركت 

خرمای ثمین در این نمایشگاه است.

حامدبدرآبادیمدیرعاملشرکت»رطبثمینبم«بااشارهبهموفقیتصادراتبه14کشوراعالمکرد
 استقبال از محصوالت »رطب ثمین بم« در 5 قاره جهان 

غذایی  صنایع  شــركت 
منحصر كه در زمینه تولید 
رب گوجه و انواع ســس و 
روغن و كنسرو غیر گوشتی، 
مربا و شور و ترشی فعالیت دارد 
با بیش از ۱۶ ســال فعالیــت، در حال حاضر 
عالوه بر بازار داخلی، محصــوالت خود را به 
كشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان 
صادر می كند. این شــركت در نظر دارد كه 
در نمایشگاه امسال اگرو فود ۱۴۰۰ به عرضه 
محصوالت   شركت به صورت متنوع و در سبد 
تولیدی اقدام كنــد. در واقع معرفی محصول 
به مشــتریان و نماینــدگان بازرگانی فروش 
اســتانی و جذب مشــتریان جدید در داخل 
و خارج از كشــور از جمله اهداف این شركت  
اعالم شده اســت. ابوذر ابراهیمی مدیر عامل 
شركت منحصر در حاشیه نمایشگاه اگروفود 
۱۴۰۰ در گفت وگو با اقتصاد و نمایشــگاه به  

دستاوردهای این شركت اشاره كرده است. 
 ضمن معرفی خود و  سوابق اجرایی 
تان فعالیتهای شرکت منحصر را تشریح 

کنید؟
من ابوذر ابراهیمی هســتم دارای مدرک 
تحصیلی كارشناسی ارشد و در صنایع غذایی 

و طیور قریب ۱۶ سال سابقه كاری دارم.
فعالیت شــركت مواد غذایــی منحصر  در 
زمینه تولید رب گوجه فرنگی،  بســته بندی 
رب، تولیــد انواع ســس ها، روغــن زیتون، 
كنســروجات غیر گوشــتی، انواع مرباجات، 

شوریجات و ترشیجات فعالیت دارد.
 محصوالت شــما چه مزیت ها و 
ویژگی های منحصر به فــردی دارد و 
در نمایشگاه امســال از چه محصوالتی 

رونمایی  می کنید؟
در پاســخ به ســوال شــما باید بگویم كه 
در نمایشــگاه امســال از محصوالت جدید و 
بسته های متنوع رب و انواع سس ها و كلیه 
محصوالت تولیدی منحصر كه توسط نیروهای 
متخصص و علمی شركت تولید شده رونمایی 

خواهد شد.
 برای گسترش فعالیت های خود چه 
برنامه و طرح های توســعه ای در دست 

اقدام دارید؟
توسعه شــركت در ســال جاری در بخش 
تولید رب بوده است كه در پایان تیرماه جاری 
به  بهره برداری رسیده است و اینک نیز طرح 
توسعه محصوالت و پتروشیمی در برنامه طرح 

توسعه شركت می باشد.
 شرکت شما تا کنون موفق به کسب 
چه افتخارات و دســتاوردهایی شــده 

است؟
یکی از موفقیت هایی كــه در زمان كوتاه 
مورد بهره برداری قرار گرفته اشــتغال پایدار 

توسعه و تنوع محصوالت بوده است.
 در زمینه مشــتری مداری چه گام 

هایی برداشته اید؟
مشتری مداری در بازار صنعت غذایی یکی 
از با اهمیت ترین اهداف شركت ها می باشد و 
خدمات و نظارت مستمر و ارزیابی محصوالت 
بازار  به طور مستمر مورد توجه است و در این 
زمینه،  هماهنگــی الزم صورت گرفته و  رفع 
هرگونه ایرادات در تولید محصول نیز از جمله 

اقدامات ما در این زمینه بوده است.
 فعالیت شما چه نقشی در افزایش 
اشتغال زایی داشته و چه برنامه ای برای 

افزایش آن دارید؟
افزایش اشتغال در ســایه سرمایه گذاری و 
توجه به بخش بازرگانی و توسعه و تکمیل سبد 
غذایی  ومحصوالت تولیدی می باشد و برنامه 
های هدفمند و شرایط و تحقیقات و همچنین 
معادالت بازارهای مصــرف داخلی و خارجی 
مشــخص می كند كه اشــتغال زایی تا كجا 
افزایش یابد. اما این شــركت به طور مستقیم 
و غیر مستقیم اشتغال قابل توجهی را ایجاد 

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

برای حل آنها پیشنهاد می کنید؟
یکی از مشکالت عمده ای كه شركت های 
تولیدی با آن دست و پنجه نرم می كنند برهم 
زدن توازن رابطه كارفرمــا و كارگر در بخش 
تولید می باشــد و با  ســاز كارهای یکجانبه 
كه وزارت كار در پی اســتحکام دستورالعمل 
ها  است عمال باعث ایجاد تنش بین كارفرما 

و كارگر  می شود این یکجانبه گرایی باید به 
چند جانبه گرایی تبدیل شود و منافع كارفرما 
و ســرمایه گذار و تولید كننده نیز باید مورد 
توجه باشد و این مهم نیاز به اقدام حقوقی از 
سوی نظام صنفی و تولیدی كارفرمایان در رفع 

موانع دارد تا موثر واقع شود. 
چــه  صــادرات  عرصــه  در   

دستاوردهایی داشته اید؟
 در ســال ۹۹ و ســال جــاری محصوالت 
شركت منحصر به كشورهای عراق و افغانستان 
صادر شده است و این روند ادامه خواهد یافت.

 چه ارزیابی از وضعیت صنعت غذا و 
کشاورزی دارید و برای بهبود این صنعت 
در ایران چه راهکارهایی را پیشنهاد می 

کنید؟
صنعت مواد غذایی مرتبــط با بخش مولد 
كشاورزی است و صنایع تبدیلی مواد غذایی 
تنها با مشوق های حمایتی و بسته های یارانه 
ای در وضعیت كنونی می تواند شــرایط خود 

را حفظ كند.
 چه برنامه و اهدافی را برای حضور 

در نمایشگاه امسال دنبال می کنید؟
عرضه محصوالت این شــركت به صورت 
متنوع و در سبد تولیدی در نمایشگاه عرضه 
می شود در واقع معرفی محصول به مشتریان 
و نمایندگان بازرگانی فروش استانی و جذب 
مشــتریان جدید در داخل و خارج از كشور از 

جمله اهداف ما است.

ابوذرابراهیمیمدیرعاملشرکت»منحصر«:

احترام به سلیقه مشتريان شركت   »منحصر«
 با عرضه سبد محصوالت در نمايشگاه اگروفود 
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توليد كننده  انواع سس، رب گوجه فرنگي،كنسرويجات ، ترشيجات شوريجات مرباجات
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