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 کیوان زرین پور   
در سال های اخیر،  به خاطر جنگ و بی ثباتی در کشورهای 
منطقه غرب آسیا و خاورمیانه،  امنیت  نسبی موجود در ایران و 
27 برابر شدن نرخ ارز در 12 سال اخیر، صنایع غذایی ایران به 
جای این که تامین کننده غذا برای 80 میلیون ایرانی باشد، عمال 
به بازاری برای تامین غذا و میوه و تره بار برای یک بازار حداقل 
300 میلیون نفری تبدیل شده و این بازار در حال گسترش است 
و به همین خاطر عمال چالش های تــازه ای را به همراه خواهد 

داشت. 
 هر چند که در ظاهر تحریم های اقتصادی و ضرورت افزایش 
درآمد کشور از محل صادرات، کرونا و جنگ در برخی کشورها، 
عامل عمده افزایش صادرات صنایع غذایی و میوه و تره بار ایران 
به کشورهای دیگر بوده است. اما کشــورهای روسیه، ترکیه، 
عراق، افغانستان، پاکستان، کویت، امارات، قطر و... باید توجه 
داشته باشند که به هر دلیل، بخش عمده ای از نیاز بازار آینده 
منطقه باید از طریق مواد غذایی تولید ایران تامین شــود و به 
همین خاطر دولت ها و تشکل های مدنی در این کشورها، باید 
به خاطر تامین غذای مردم خود، همــکاری الزم را با ایران در 
زمینه افزایش بهره وری آب و تولید در هکتار، آبخوان داری و 
روش های ذخیره آب، کاهش اتالف مواد غذایی، رفع سوتغذیه 
در جمعیت ایران و کشورهای منطقه داشته باشند تا چالش و 

بحران در زمینه آب و غذا در غرب آسیا نداشته باشند. 
بررسی ها نشان می دهد که 25 درصد جمعیت ایران و مردم 
کشورهای منطقه با کمبود پروتئین و ویتامین مواجه هستند، 
25 درصد با زیــاد خوردن و چاقی و مشــکالت دیگر مواجه 
هســتند، 25 درصد نیز به اندازه می خورند اما یک شــاخص 
غذایی مثل پروتئین را زیاد و شــاخص دیگر مانند ویتامین را 
کمتر مصرف می کنند و لذا 75 درصد دچار مشکل هستند. بهره 
وری نیز در آب و زمین و اتالف موادغذایی بسیار باال، عامل هدر 
رفت منابع و کاهش عرضه مناســب مواد غذایی است . داللی، 

صادرات و واردات بی رویه، عدم برنامه ریزی و... موجب شده 
که با وجود تولید و وفور کاال قیمت ها آنقدر باال باشد که قدرت 
خرید کافی در خانوارها فراهم نشود. در حالی که با برنامه ریزی 
مناسب می توان نیاز کشور را تامین کرد و مازاد را صادر کرد و 

امنیت غذایی را ایجاد کرده و چالش ها را به حداقل رساند. 
براین اساس هر نوع همکاری کشورهای منطقه در ساماندهی 
بازار، تولید و صادرات مواد غذایی در ایران عمال همه جمعیت 

کشورهای منطقه و ایران را تحت تاثیر قرار می دهد. 
در حال حاضر،  ایران عمال به جای یــک بازار 80 میلیونی و 
دغدغه ســیر کردن جمعیت ایران، به محل تامین غذا، میوه و 
تره بار برای یک جمعیت حداقل 300 میلیون نفری تبدیل شده 
است و برنامه ریزی برای امنیت غذایی، تولید غذا و محصوالت 
کشــاورزی تنها یک برنامه  محدود به جمعیت ایران نیســت 
و دولت و نهادهای صنفی و تولید کننــدگان و برنامه ریزان و 
متخصصان باید برای تامین یک بازار 300 میلیون نفری کوشش 
کنند. زیرا در شــرایط فعلی به خاطر رشــد قیمت ارز، و نیاز 
کشورهای منطقه به مواد غذایی، صادرات محصوالت غذایی و 
میوه و تره بار ایران نه تنها  به عراق و ترکیه محدود نمی شود، 
بلکه از روســیه تا قطر و امارات به مواد غذایی تولید ایران نیاز 

دارند. 
این موضوع اگرچه در ظاهر برای ایران یک درآمد صادراتی 
و محل درآمد ارزی محسوب می شــود، اما عمال چالش هایی 
نیز به همراه دارد، زیرا به دلیل خشکســالی ها، کمبود آب به 
عنوان عامل مهم کمیاب تولید در تاریخ ایران، بهره وری پایین 
محصوالت کشاورزی و... چالش های عمده ای پیش روی صنایع 

غذایی ایران قرار دارد. 

ضرورت همکاری کشورهای منطقه 
برای حمایت از صنایع غذایی ایران 

و تامین غذا در غرب آسیا 

مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت: 
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نمایشــگاه هــای صنایــع غذایی امســال به طور 
همزمان از 31 شــهریور تا 3 مهرماه 1400،  شامل 
بیست و هشــتمین نمایشــگاه بین المللی »صنایع 
کشاورزی، مواد غذائی، ماشین آالت و صنایع وابسته 
– ایــران آگروفود ۲0۲1«، بیســتمین نمایشــگاه« 
شــیرینی و شــکالت« و ســیزدهمین نمایشــگاه 
بین المللــی »صنعت غالت، آرد و نــان«، و با حضور 
»ســیدجواد ســاداتی نژاد« وزیر جهاد کشــاورزی، 
صادقی نیارکی معــاون امور صنایــع وزارت صمت، 
دکتر زمانی مشــاور وزیرصمت، رئیس هیأت مدیره 
و مدیرعامل شــرکت ســهامی نمایشــگاه های بین 
المللی تهران و جمعی از ســفرای کشورهای خارجی 
و مسووالن وزارت صنعت و معدن،  مسووالن تشکل 
هــای صنفی مرتبط بــا صنایع غذایــی، آرد و نان و 

شیرینی و شکالت برگزار شد.
مهدی صادقی نیارکی معاون امــور صنایع وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در حاشــیه نمایشگاه گفت: 
صادرات کشــور در بخــش صنعت غذایی در ســال 
گذشته از نظر وزنی ۲3 درصد رشد را به ثبت رساند 
و از نظر ارزشی به حدود یک میلیارد و ۸00 میلیون 

دالر رسید.
وی در مراســم افتتاحیــه بیســت و هشــمین 
نمایشــگاه بین المللی اگروفود و بیستمین نمایشگاه 
شیرینی و شــکالت افزود: صنایع غذایی از اولویت ها 
و مزیت های اصلی اقتصادی کشــور به شمار می رود 
که حدود 1۲ درصد از ســهم کل واحدهای صنعتی 
را به خود اختصاص داده است؛ و سهم صنایع غذایی 
و آشــامیدنی از کل اشــتغال صنعتی کشور نیز 1۵ 
درصد اســت.وی با بیان اینکه 11 درصــد از ارزش 
صادرات غیر نفتی کشــور در پنج ماهه نخست سال 
جاری به بخش کشــاورزی و صنایع غذایی اختصاص 
دارد، خاطرنشــان کــرد: بــا توجه بــه ظرفیت ها و 
ســرمایه گذاری های مناســب در این بخش، توسعه 
صــادرات در صنایع غذایــی به ویژه به کشــورهای 
همسایه هدفگذاری شده اســت. معاون امور صنایع 
وزارت صنعت با اشــاره بــه توانایــی تولیدکنندگان 
در صنایع غذایی بــه تامین نیاز بــازار داخلی گفت: 
ســرمایه گذاری خوبــی در حوزه طراحــی، تکمیل 
محصــول، ماشــین آالت و تجهیزات، برندســازی و 
توسعه محصول صورت گرفته و ظرفیت های مناسبی 
برای تامین نیــاز داخل از محــل محصوالت داخلی 

وجود دارد.
صادقی نیارکی با بیان اینکه سهم صنعت شیرینی 
و شــکالت از نظر تعداد کل واحدهــای تولیدی ۲.۷ 
درصد است، اظهار داشــت: بیش از یک هزار و ۹00 
واحد تولیــدی در این بخش فعالیــت دارند و از کل 
اشــتغال ایجاد شــده برای واحدهــای صنعتی، این 
صنعت، ســهم 3.۶ درصدی را به خود اختصاص داده 

است.
وی با اشاره به توانمندی های صنعتگران در حوزه 
غذایی و کشاورزی اظهار امیدواری کرد: با رشدی که 
در صنایع غذایی صورت گرفته، شــاهد ارتقاء جایگاه 

این صنعت در کشور و بازارهای خارجی باشیم.
 حضور 30 شرکت و نمایندگان بین المللی 

دستاورد بزرگ نمایشگاه  ایران آگروفود
با توجه به سهم باالی صنایع غذایی در تولید، 
تعداد واحدهای صنعتی، صادرات کشور، اشتغال 
و ارزش افزوده و تامین غذا در ایران و کشورهای 
همجوار، برگزاری نمایشــگاه صنایــع غذایی و 
تعداد باالی شرکت های داخلی و خارجی، می 
تواند سهم قابل توجهی در رشد و رونق اقتصاد 
کشــور وصنعت و همچنین اشــتغال و نشاط 
در فعاالن اقتصادی شــود. از این رو، نمایشگاه 
امسال آگروفود، در شرایطی که اقتصاد ایران در 
ســال های اخیر با تحریم و موضوع کرونا و اثر 
آن بر اقتصاد ملی مواجه بوده است می تواند به 
نشــاط و رونق صنایع غذایی و سایر بخش های 

اقتصاد کمک قابل توجهی کند. 
نمایشــگاه بین المللــی ایران آگروفــود با حضور 
۲۷۶ شــرکت و واحد تولیدی داخلی و 30 شــرکت 
خارجی یا نمایندگي هاي آنان با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی به مدت 4 روز در محل دائمی نمایشــگاه 
های بین المللی تهران سالن های ۵، ۶،۷ ، ۹-۸، 3۵، 

3۸ و فضاي باز سالن هاي یادشده برگزار می شود و 
این رویداد بزرگ، از نظر بسیاری از شرکت کنندگان، 
شــرکت ها، مســووالن، کارشناســان و متخصصان، 

رویدادی اثرگذار بوده است. 
عــالوه برحضور شــرکت هــای مختلــف، تعداد 
بازدیدکننــدگان، غرفه بندی متناســب، غرفه های 
زیبا با درخشــش نام های تجاری، معرفی محصوالت 
جدید، معرفی توانمنــدی های اقتصاد ایــران، ارائه 
آخرین دســتاوردهای صنعت غذا از نکات قابل توجه 
این نمایشگاه بود و بنرها، تابلوها، غرفه ها و نام های 
تجاری چشم نواز، نه تنها توجه هر بازدید کننده ای 
را به خود جلب می کرد بلکــه برای بازدیدکنندگان، 
احســاس غرور ملی و اطمینــان از توانایــی صنایع 
غذایی در حفظ امنیت غذایــی جامعه را ایجاد کرده 
اســت و وقتی خبر صادرات قابل توجه شرکت ها به 
کشورهای همســایه و اروپا و کانادا مطرح می شود، 
این احســاس را ایجاد می کند که کشــور ما حداقل 
در بخش تامین غذا و امنیت غذایی و معیشت مردم 
قادر به تامین نیازهای گســترده مردم اســت و عطر 
و طعم موجود در غذاها و قیمت های مناســب مواد 
غذایی، امکان پر کردن ســفره های مــردم را فراهم 
کرده اســت و امید اســت که با بهبود سایر شاخص 
های اقتصادی، مــردم و خانوارهای کم درآمد جامعه 
نیز از خوان نعمت مواد غذایــی در ایران بیش از این 
بهره مند شوند. این نمایشــگاه با اهدافی چون ارتقاء 
ســطح دانش فنی و فناوری و تبادل اطالعات روز در 
موضوعات و تم های نمایشــگاه، معرفــی توانمندیها 
و پیشــرفت های کشــورمان در زمینه های صنعت 
موضوعی نمایشــگاه ، ارتقاء ســطح مبادالت تجاری 
کشــور در جهت توســعه صادرات غیر نفتی کشور، 
آشنائی شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان متخصص 
از نمایشگاه با آخرین دست آوردهای علمی و صنعتی 
شرکت کنندگان و تولید کنندگان داخلی و خارجی 
در زمینه های موضوعی نمایشــگاه، تشویق و ترغیب 
تولید کنندگان براي رقابت سالم و هدفمند در عرصه 
این صنعت و ایجاد فضا جهت ارتباط مستقیم تولید 

کنندگان با متخصصین برگزار می شود.
 برپایی نمایشگاه در حمایت از تولید 

کارشناســان صنایــع غذایی می گوینــد: یکی از 
رویدادهایی که در تمام دنیا، در حوزه های کشاورزی 
برای معرفــی دســتاوردهای جدید در ایــن حوزه 
انجام می شــود، برپایی نمایشــگاه اســت که در این 
نمایشگاه ها، شــرکت ها، متقاضیان و بازدیدکنندگان 
با صنایع و تکنولوژی های نوین در بخش کشــاورزی 
آشــنا می شــوند و قدرت انتخاب خواهند داشت.در 
حاشیه این نمایشــگاه ها، نخبگان بخش با هم تبادل 
اطالعات می کنند و می تواند در رونق صنایع غذایی 

موثر باشد.
 31 چهارشــنبه  روز  از  هــا  نمایشــگاه  ایــن 
شــهریور تــا 3 مهــر مــاه 1400 با رعایــت کامل 
پروتکل هــای اعالمــی ســتاد ملی کرونــا در محل 
 دائمــی نمایشــگاه های بین المللــی تهــران برگزار

 می شود.
سیزدهمین نمایشــگاه بین  المللی صنعت غالت، 
آرد و نان با حضور سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد 
کشــاورزی، دکتر زمانی مشــاور وزیرصمت، رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل شــرکت سهامی نمایشگاه 
های بین المللی تهران و جمعــی دیگری از مقامات 
افتتاح شد. بیســتمین نمایشگاه بین المللی شیرینی 
و شــکالت نیز با حضور بیش از ۲00 شرکت داخلی 
و نماینده ای خارجی در هشــت ســالن نمایشگاهی 
امروز گشایش یافت.در این دوره از نمایشگاه شیرینی 
و شــکالت از آخرین توانمندی ها و نوآوری های در 
زمینه تولید و توانمنــدی های صادراتی رونمایی می 

کنند.
همچنین برگزاری ایــن دوره از نمایشــگاه آرد و 
نان ضمن ارائــه توانمندی ها و دســتاوردهای بخش 
کشــاورزی می توانــد زمینه ای برای رفع مشــکالت 
فعاالن این صنعت باشد و می تواند با فرهنگ سازی،  
اصالح الگــوی تولید و مصــرف غــالت، آرد و نان، 
توســعه فعالیت های اقتصادی و تجــاری و افزایش 
ســرمایه گذاری به صنعت غــالت ، آرد و نان کمک 

شایانی کند.

 رعایــت پروتــکل های بهداشــتی در 
نمایشگاه بین المللی ایران آگروفود

یکی دیگر از نکات مهم در برگزاری نمایشگاه های 
بین المللی، رعایت پروتکل های بهداشــتی و امکان 
برگزاری سایر نمایشــگاه ها و حفظ سالمت مردم و 

بازدید کنندگان را فراهم می کند. 
همزمان با عبور از پیک پنجم کرونا و کاهش میزان 
ابتــال به این ویروس در کشــور با دیگر بــا برگزاری 
نمایشــگاه ها رونق به صنعت نمایشــگاهی کشــور 
بازگشــته است و مانند نمایشــگاه ها گذشته رعایت 
دقیق پروتکل های بهداشــتی، کنتــرل و غربالگری 
ها در بیست و هشتمین نمایشــگاه های بین المللی 
صنایع کشاورزي، مواد غذائی، ماشین آالت و صنایع 
وابسته  با جدیت اعمال می شــود. تیم غربالگری با 
برخورداری از پزشک، پرستار،پرسنل حاضر و استقرار 
آمبوالنس پزشکی در نمایشگاه حضور دارند، در این 
رویداد تنها بازدیدکنندگان متخصص مجاز به حضور 
در نمایشگاه هستند و به همین دلیل حراست شرکت 
سهامی دعوت نامه بازدیدکنندگان را کنترل می کند 
از سوی دیگر در بدو ورود بازدیدکنندگان تست های 
الزم با تب سنج انجام می شود  به مراجعه کنندگان 
بسته های بهداشتی شــامل ماسک، دستکش و الکل 

ارائه می شود. 
 رونق صنعت غذایی با برگزاری نمایشگاه 

اگروفود
صنعت مواد غذایــی به عنوان یکــی از مهمترین 
صنایع کشور در ایجاد اشتغال با سهم 1۵ درصدی به 
دلیل تحریم و کرونا از مشکالت یچون تورم،نوسانات 
ارزی،محدودیت واردات مــواد اولیه و موانع صادراتی 

رنج می برد.
بر این اســاس با توجه به این موضوع که برگزاری 
نمایشــگاه ها یکی از ابزارهای مهم در شناسایی نیاز 
مشتریان و همچنین معرفی توانمندی های واحدهای 
تولیــدی و خدماتی در عرصه صــادرات و تولید ملی 
برگزاری این نمایشــگاه می توانــد در گردش چرخ 
اقتصاد و صنعت مواد غذایی نقش بسزایی را ایفا کند.

نظــر غرفــه داران در مورد نمایشــگاه 
آگروفود

یکی از غرفه های  شرکت های مواد غذایی در این 
زمینه گفت: فضای نمایشــگاه فضای خیلی عالیست 
و هرســال برای ما یک فرصت است که بتوانیم از آن 
بهترین اســتفاده ها را کنیم ما خیلی وقت قبل تر از 
شروع برگزاری نمایشــگاه آماده می شویم برای این  
مدت چهار روزه ی کوتاه و بــا جزئیات کامل برنامه 
می  دهیم در تک تک برنامه ها فکــر و برنامه ریزی 
می کنیم ولی وقتی وارد فضای نمایشــگاه می شویم 
یک سری سنگ اندازی ها، یک سری موانعی هست 
که به آن برمی خوریم از ارگان های مختلف از افرادی 
که ممکن اســت خیلی صالحیت ورود به مســائل را 
هم نداشــته باشــند و صرفا باعث می شــوند برنامه 
های ما که زمان زیادی برای آن صــرف کرده ایم تا 
یک اجرای بهتر داشــته باشــیم اینها متوقف بشود. 
این ها دغدغه های ما هســتند کــه بتوانیم هر آنچه 
که در ذهن ماست در کانسپت هســت را بتوانیم به 
مخاطبانمان نشــان بدهیم و به نمایش بگذاریم یک 

سری محدودیت های این شکلی وجود دارد. 
وی در پاســخ به این پرسش که بنظر شما کیفیت 
نمایشگاه امســال نسبت به ســال های دیگر چگونه 
اســت؟  گفت: چون بازدید کننــدگان عمومی اجازه 
ورود ندارند. این که بازدیــد کنندگان عمومی کمتر 
شدند فضای مذاکره و فضای تخصصی را بیشتر کرده 
است وضعیت خیلی جذاب تر شده است ، وی اظهار 
داشت:  در مجموع کیفیت نمایشگاه بیست و هفتم را 
مطلوب  ارزیابی می کنیم و تنها برخی سنگ اندازی 

ها مشکل دارد که امیدواریم حل شود. 
همچنین مدیرعامل یکی از شرکت های حاضر در 
نمایشــگاه در مورد کیفیت برگزاری نمایشگاه ایران 
آگروفود گفت:  نمایشــگاه ها معمــوال خیلی خوب 
بوده اند  در ادوار و دوره های مختلف ســال هایی که 
برگزار می شود خیلی خوب بوده است. محدودیت در 
بازدید نمایشگاه ها کمک کرده به این که یک مقدار 
نمایشگاه تخصصی تر باشــد یعنی افرادی که در این 
زمینه تخصص دارند و واقعا چیزی برای ارائه دارند یا 

نیازمند بازدید و دریافت اطالعات تخصصی اند حاضر 
شده اند. 

شرکت ها و افرادی مراجعه می کنند که در زمینه 
ی مــواد غذایی چه از لحــاظ واردات چــه از لحاظ 
تولید و چــه از لحاظ خط های تولیــد مواد غذایی و 
ماشین آالت وابسته حرفی برای گفتن دارند مراجعه 
می کنند امسال بنظر بنده نمایشــگاه تخصصی تر و 
بهتر برگزار می شود. ســال های قبل از نظر جمعیت 
شــلوغ تر بود اما امسال تخصصی تر اســت و این را 
خود من به شخصه بیشتر می پســندم. یک مقداری 
حاال اون ازدهــام جمعیت کمتر هســت این خلوت 
بودن هم فقط بــه دلیل نبــود مراجعــه کنندگان 
عمومی اســت مراجعه کنندگان تخصصی که بازدید 
می کردند نسبت به سال های قبل فرقی نکرده است 
و جو از نظر علمی تر بودن بله بار علمی این نمایشگاه 
بیشتر از سال های قبل اســتوی تاکید کرد: کیفیت 
این نمایشگاه از ســال های گذشته هم بیشتر شده و 

خیلی بهتر از سال های گذشته است
سرپرســت فروش و بازاریابی یکی از شرکت های 
صنعت کشــاورزی نیز در این زمینه گفت:  ما از سال 
۹۲ در این نمایشگاه شــرکت کرده ایم.  البته امسال 
به علت محدودیت کرونا اجازه ورود بازدید کنندگان 
عام داده نشده  و نمایشگاه کیفیت سال های قبل از 
کرونا  را مطمئنا ندارد ایــن مربوط به بازار یا مجری 
نمایشگاه نیســت و تاثیر ویروس کرونا بر این موضوع 
اســت و نمایشــگاه آگروفود جزو بــا کیفیت ترین 
نمایشگاه هایی اســت که برگزار میشود و امیدوارم از 

سال آینده به روال سابق برگردیم . 
ناصری غرفه دار دیگری گفت: امســال نمایشــگاه 
خلوت تر اســت نســبت به ســال های قبل از کرونا 
است  ولی احساس می کنم آنهایی که مشتری واقعی 
هســتند باالخره راهی را پیدا کردند و آمده اند ولی 
خب سال های گذشــته نمایشــگاه خیلی زنده تر و 
شلوغ تر بود و مشــتری خیلی بیشتری بود ولی االن 
مشتری های واقعی آمده اند، مشتری هایی که بازدید 
کننده تخصصی اند، آمده اند پارســال مشتری های 
داشتیم که بیست درصد مشــتری بودند، می آمدند 
نگاه می کردند پنجاه درصد مشــتری بودند می رفتند 
فکر می کردند از این تعداد ده درصد بیســت درصد 
خرید می کردند ولی امســال این بازدیــد کنندگان 
نزدیک هشتاد درصد ممکن اســت تبدیل به قرارداد 

بشود و کار انجام بشود.
از  متخصص  بازدیدکنندگان  رضایت  ابراز   

نمایشگاه آگروفود 2021
ســلیمانی یکــی از بازدیدکنندگان در پاســخ به 
پرســش خبرنگار اقتصاد ونمایشــگاه که نمایشگاه 
امســال را چگونه ارزیابی می کنید گفت: مســووالن 
غرفه ها در پاسخ به پرســش ها و مباحث مورد نظر، 
وقت زیادی را صرف می کنند و کامال به پرســش ها 
و نکات مورد نظــر متخصصان حاضر در نمایشــگاه 
پاســخ می دهند و در نتیجه به خاطر جمعیت کمتر 
نمایشگاه امسال نســبت به نمایشگاه های سال های 
قبل، متخصصان استفاده بهتری می توانند از فضای 
نمایشگاه و گفت وگو با مدیران و کارشناسان شرکت 
ها داشته باشــند.  وی افزود: پاسخ گویی به سواالت 
به صورت کامل مــی تواند به ایجاد ارتبــاط بهتر و 
همچنین همکاری بهتــر کمک کند و کیفیت ارتباط 
بین افراد و شــرکت ها در زمینه های مختلف تولید، 

 توزیع، فروش و بسته بندی را افزایش می دهد. 
وی در مورد رعایت مالحظات بهداشتی نیز گفت: 
از این موضوع بســیار رضایت دارد زیــرا از دم درب 
نمایشگاه، با غربالگری و تب سنجی و همچنین ارائه 
یک بسته کامل دســتکش و ماسک و دستمال الکل، 
به بازدیدکنندگان این اطمینان داده می شــود که با 
کمترین میزان آلودگی مواجه خواهد شــد و برگزار 
کنندگان نه تنها از ســالمت افراد حاضر در نمایشگاه 
اطمینان حاصل می کننــد بلکه عمال بازدیدکننده با 
این وســایل می تواند از خود در برابر شیوع ویروس 

محافظت کند. 
وی ادامــه داد: همــه بازدیدکنندگان و شــرکت 
کنندگان در نمایشــگاه از ماسک اســتفاده کرده اند 
و افراد با مشاهده آنها احســاس خوبی از نظر رعایت 

پروتکل های بهداشتی دارد.

دفتر نشریه: خیابان سردار جنگل، باالتر از میرزا بابایی، قبل از بهار
  بن بست فروردین، پالک ۲۲  تلفن: 4۶011۷۷3   

www.ecobition.ir  - چاپ: رواق

با همکاری: 
 روابط عمومی و امور بین الملل 

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

هفته نامه بین المللی نمایشگاه های ایران
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دکترفرحناززینالیمدیرعاملشرکت»مزهبخشسبزشکوفه«:
چهار چاشنی جدید بهارات شکوفه به زودی وارد بازار می شود 

شرکت مزه بخش سبز شکوفه دارای نوآوری در چاشنی های غذا است و  در 
نمایشگاه امســال اگرو فود 1400،  از تولید چهار محصول جدید خبر داده که 
بزودی وارد بازار خواهد شــد. این چهار محصول جدید شامل چاشنی پرتقال، 
چاشنی زرد آلو، چاشنی مرغ و گوشــت چند مزه، چاشنی نارنج و سبزی جات 
است. در این زمینه اقتصاد و نمایشگاه در حاشیه نمایشگاه آگروفود و  در ارتباط 
با دستاوردها و محصوالت این شرکت، با دکتر فرحناز زینالی  مدیرعامل شرکت  

گفت وگویی انجام داده است
 ضمن معرفی خود، سوابق اجرایی تان را شرح دهید؟

دکتر فرحناز زینالی داروساز و متخصص اقتصاد و مدیریت دارو هستم. تجربه 
بیست سال فعالیت و تدریس دردانشــگاه، بیمارستان و داروخانه را دارا هستم و 
از سال ۹۸ در حوزه صنعت غذا مشغول به فعالیت هستم وهم اکنون موسس و 

مدیرعامل شرکت مزه بخش سبز شکوفه می باشم.
شرکت مزه بخش سبز شکوفه با برند بهارات شکوفه، فعالیت خود رادر حوزه 
صنعت غذایی رسما از سال ۹۹ آغاز کرده اســت، فعالیت این شرکت در زمینه 

تولید چاشنی میوه ای غذاست.
 محصوالت شما چه مزیت ها و ویژگی های منحصر به فردی دارد؟ 

در نمایشگاه امسال از چه محصوالتی رونمایی می کنید؟
در اغلــب محصوالت از پایه و طعم میوه ای اســتفاده شــده که محصوالتی 
منحصربفرد و مناسب با ذائقه ایرانی به وجود می آورد. از دیگر ویژگی های این 
محصوالت، تنوع ادویه جات، عدم استفاده از رنگ و افزودنی های شیمیایی و سالم 
بودن آن است. با محصوالت بهارات شکوفه نیاز به افزودن هیچ ادویه ای در غذا 
نیست. محصوالت بهارات شکوفه شامل چاشنی های پرتقال، زردآلو، چندمزه، و 

نارنج و سبزیجات می باشد. 
 برای گسترش فعالیت های خود چه برنامه و طرح های توسعه ای 

در دست اقدام دارید؟
 به زودی چهارمحصول جدید دیگر به سبد محصوالت بهارات شکوفه اضافه 
خواهد شد. هدف این شــرکت افزودن تعداد خط تولید وتکمیل سبد کاال برای 

استفاده در انواع غذاها می باشد.
 برند بهارات شــکوفه تاکنون موفق به کســب چه افتخارات و 

دستاوردهایی شده است؟

شــرکت مزه بخش سبز شــکوفه دارای نوآوری در چاشــنی های غذاست و در 
فرموالسیون محصوالت به ســلیقه ایرانی توجه ویژه ای شده است. از افتخارات این 
شرکت بهره گیری از متخصصان و کارشناسان زبده درجهت تحقق این امر و همچنین 
بهبود کیفیت محصوالت می باشد. خوشــبختانه در این مدت کوتاه محصوالت ما 
در تعدادی از فروشــگاه های زنجیره ای ورود پیدا کرده و با توجه به کیفیت خوب 

محصوالت، توانسته ایم جایگاه خود را در سطح این فروشگاه ها تثبیت کنیم.
 در زمینه مشتری مداری چه گام هایی برداشته اید؟

تکریم مشــتری و توجه به نظرات مصرف کننده از اولویت های این شرکت 
است، مهمترین دلیل اثبات این ادعا استفاده از مواد اولیه مرغوب و سالم در تولید 

محصوالت است.
به منظور بهبود کیفیت محصوالت، نظرات و پیشنهادات مشتریان درجلسات 

متعدد  مورد بررسی قرار می گیرد .
 فعالیت شما چه نقشی در افزایش اشتغال زایی داشته و چه برنامه 

ای برای افزایش آن دارید؟
مسلما هر شرکت تولیدی در افزایش اشتغال زایی نقش موثری ایفا می کند. 
این شرکت با افزایش میزان تولید و افزایش سبد محصوالت برای جذب بیشتر 

پرسنل دلسوز و مبتکر و متعهد اقدام خواهد کرد.
  مهمترین چالش ها و موانع پیش روی شرکت شما چیست و چه 

برنامه ای برای حل آن ها پیشنهاد می کنید؟
امروزه موانع و مشــکالت زیادی از قبیل مراحل دشــوار و گاه طاقت فرسای 
اداری، تغییر ناکارای قوانین و دستورالعمل ها ، تغییر مداوم قیمت های مواد اولیه 
و سایر هزینه ها در امر تولید وجود دارد.  بطوری که کسی که قدم در راه تولید و 
کارآفرینی می گذارد، باید عاشق تولید باشد تا بتواند این مسیر پرپیچ و خم را به 

سالمت طی کند و در بین راه ناامید و سرخورده نشود.
  شرکت در عرصه صادرات چه دستاوردهایی داشته است؟

شــرکت مزه بخش، جلســات و نشســت هایی را با گروهی از شرکت های 
صادرکننده داشته اســت و به زودی محصوالت بهارات شــکوفه به کشورهای 
همسایه ارسال خواهد شد. همچنین این شرکت آمادگی خود را برای عقد قرارداد 

با سایر شرکتهای صادرات اعالم می دارد.
  چه ارزیابی از وضعیت صنعت غذایی و کشاورزی دارید؟ و برای 

بهبود این صنعت در ایران چه راهکارهایی را پیشنهاد می کنید؟
با توجه به اهمیت تولید داخلی و مشکالت و تحریم های ایجاد شده به نظر می 
رسد توجه به بهبود کیفیت کاالها به منظور رقابت با کاالهای مشابه خارجی، در 
بهبود صنعت و اقتصاد کشور کمک کننده خواهد بود. در همین راستا کمک به 
واحدهای صنعتی نوپا  ازقبیل یکدست کردن قوانین برای همه واحدهای تولیدی، 
هموار کردن مسیر به خصوص برای واحدهای تولیدی نوپا کمک موثری در ایجاد 

انگیزه و تالش بیشتر آنها خواهد داشت.
  چه برنامه ها و اهدافی را برای حضور در نمایشگاه امسال دنبال 

می کنید؟
با توجه به اهمیت تبلیغ و شناساندن محصوالت، ایجاد نمایشگاه های داخلی 
و بین المللی کمک موثری درمعرفی محصوالت به شــرکت های پخش و مراکز 

فروش داخل و خارج کشور می کند.

بهروزفضلاللهیمدیرعاملشرکت»ترشیسون«
عرضه محصوالت »ترشی سون« متناسب با سلیقه مشتری در بازار داخلی و صادراتی 

شرکت ترشی ســون که انواع محصوالت لواشک، تخمه، پوره 
میوه و محصوالت دیگر صنایــع غذایی را از ســال ۷۹ به بازار 
عرضه کرده اســت به خاطر رعایت استانداردها و بهبود کیفیت 
محصول، مورد توجه مشــتریان در داخل و بازار صادراتی است. 
بهروز فضل اللهی مدیر عامل شرکت "ترشی سون" در این زمینه 
در گفت وگو با اقتصاد و نمایشگاه به دستاوردهای این شرکت، و 
جدیدترین محصوالت و بسته بندی های این شرکت اشاره کرده 

است.
نمایشگاه امسال را چگونه ارزیابی می کنید و در این نمایشگاه 
چه نوع محصوالتی را معرفی کرده اید؟ با توجه به وضعیت تحریم 
ها و کرونا در ســال های قبل، برگزاری نمایشــگاه با استقبال و 
مشــارکت کمتر تولید کنندگان مواجه بوده اما امسال با توجه 
به این که اکثر افراد  واکســن زده انــد و رعایت پروتکل ها بوده 
و همچنین مالحظات بهداشــتی رعایت شــده، در نتیجه افراد 
بیشتری توانسته اند حضور داشته باشند و در جمع همکاران و 
تولید کنندگان باشند. لذا نمایشگاه امسال خوب  بوده و مشارکت 
بیشتری را شاهد بوده ایم و رونق و نشاط خوبی در بین شرکت 
کنندگان مشاهده می شود و امید است که این موضوع به رونق 
و نشاط بازار و اقتصاد نیز کمک کند. امسال شرکت های زیاد و 
پرقدرتی حضور پیدا کرده اند و خیلی از شرکت های قدر حاضر 
شده اند  و نمایشگاه در روز اول خیلی خوب بوده و  انشاهلل تا آخر 

با نشاط و رونق و بازدید خوب به پیش رود. 
در نمایشگاه امســال ما انواع محصوالت تولیدی خود شامل 
ترشیجات، لواشک ها را در بسته بندی های مختلف ارائه کرده 
ایم.  در بخش محصوالت سفارشی نیز بسته بندی های مختلف 
شامل آلو، لواشک، گل، قیسی، کشمش و... را داریم که متناسب 
با سلیقه و تقاضای مشتری، این محصوالت را در بسته بندی های 

مختلف آماده وبه مشتری عرضه می کنیم. 
 امسال محصول جدیدی را به بازار معرفی کرده اید؟

 محصول جدید امسال تخمه آفتاب گردان  است که خودمان 
آماده میکنیم یعنی در خود شرکت انجام شده و در شرکت رست 

شده و بسته بندی میشود.
  محصوالت شــما به کجا صادر می شود؟ در بسته 
بندی ها و استانداردها و کیفیت چه اقداماتی انجام داده 

اید؟
عالوه بر بازار داخلی، محصوالت ما با استانداردها و مجوزهای 
مورد نیاز، به اروپا، کانادا و کشــورهای منطقه صادر می شــود. 
صادرات ما از سال قبل به کشور های کانادا و استرالیا و کشورهای 
همجوار مثل دبی و بحرین صادرات بیشــتر شده و در بازار های 
جهانی حضور بسیاری داریم  و بیشتر فعالیت میکنیم . بازار ایران 

جای خود را دارد . 
در داخل ایران اقداماتی انجــام داده ایم تا مردم  محصوالت با 
کیفیتی خریداری کنند . برند ترشــی سون شناخته شده است 
و نشانه کیفیت محصوالت ماست . بسته بندی ها  به تدریج به 
روز تر میشود و متناسب با ســلیقه و درخواست مشتری آماده 
می شــود. طعم و مزه و عطر و کیفیت محصوالت ما مورد توجه 
مشتریان اســت و برای رعایت آن از مناطق مختلف کشور، مواد 

اولیه را تهیه می کنیم. 
 بسته بندی متناسب با بازار داخلی و صادراتی چگونه 

انجام می شود؟
مشتری برای بازار صادراتی می تواند مثال ترشیجات، الو قیسی، 
کشمش و ... را انتخاب کند و ما متناسب با آن تولید و بسته بندی 

را انجام می دهیم. 
متناسب با ســلیقه و اســتاندارد بازار اروپا، بسته بندی های 
اروپایی کــه مکانیزه تر اســت  مورد توجه قــرار گرفته و همه 
محصوالت نسبت به قبل بهتر بســته بندی می شود. نوع بسته 
بندی متناسب با محصولی اســت که آماده صادرات و فروش در 
بازار داخلی می شود. زیرا برخی محصوالت باید رطوبت را حفظ 
کنند و برخی دیگر باید خشک باشــد و لذا برای آنکه محصول 
آسیب نبیند، رعایت بسته بندی و استانداردها اهمیت زیادی دارد 

و مشتری در انتخاب بسته بندی نیز حق انتخاب دارد.
 آیا به راحتی می توانید مجوز صادراتی به کشورهای 

مختلف را دریافت کنید؟
استانداردها و گواهی های بهداشتی را که الزم است ما همه را 
داریم و حتی اگر آزمایش کنند این استانداردها به راحتی پاس 

می شود و محصول ما بدون مشکل وارد هر بازاری می شود. 
 مجوزهای بین المللی را به ان ها اراِئه می دهیم شرکت هایی 
که با ما کار کردند همه از ما مجوزهای بهداشتی را دریافت کرده 
اند. یعنی قبال با اداره صنایع غذایی صحبت میکنیم محصوالت 
را آزمایش می کنند و مجوز بهداشــت و اداره استاندارد ایران را 

دریافت و ترجمه کرده و ارسال می کنیم. 
 غیر از لواشک چه کاالی دیگری تولید می کنید؟ 

ما لواشــک تولید میکنیم و تولیدکننده ی پوره ی خود میوه 
مثل پوره سیب  هستیم. 

 کارخانه ما در اذربایجان شــرقی شهرســتان مرند  اســت 
محصوالت هم از ارومیه و تبریز و اطراف مرند تامین می کنیم و از 
سایر نقاط کشور مثال خرما را از جنوب برای شیره ی خرما تهیه 
می کنیم و الوچه مثال از سمت کرمانشاه و مشهد می اید. سیب 
از میانه ومشکین شهر استان اردبیل و استان اذربایجان غربی خود 

اذربایجان شرقی تهیه می شود 

محصوالت »بهارات شکوفه«؛ با طعم منحصر به فرد،  عطر جادویی و محصوالت پایه میوه، مناسب با ذائقه ایرانی
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دکتر مهدی کریمی تفرشی رئیس کارگروه کسب و کارهای جاده ابریشم سازمان ملل- یونسکو: موفقیت سهم کسانی است که اراده بردن دارند

امروز ورود به عرصه تولید یک جهاد اقتصادی است

در این میــان حضــور در بازارهای معتبــر جهانی نظیر 
کانادا ، روسیه ، استرالیا، انگلســتان، فرانسه،آلمان، اتریش، 
بلژیک، دانمارک،کویت ،قطر،عمان، امارات و... نیز در دستور 
کارمجموعه قرار داشــته و صادرات به کشورهای مذکور با 
موفقیت انجام شده است تا عالوه بر ارز آوری به کشور، موجبات 
کار آفرینی و اشــتغال زایی جوانان متخصص پدید آید.واحد صادرات مجتمع 
صنایع غذایی گلها قصد دارد تا در سال پیش رو با توجه به توان و حجم تولید 
باالی مجموعه ، کشور های بیشتری را تحت پوشش قرار داده و صادرات خود 

را در اقصی نقاط جهان گسترش دهد.
 کارآفرین برتر جهان اسالم با توصیه به کسانی که قصد ورود به عرصه تولید 
را دارند تصریح کرد: کارآفرینی در شرایط امروز در درجه اول عشق می خواهد 
و همتی مضاعــف و اراده ای فوالدین. توصیه می کنم کســانی که قصد ورود 
به این عرصه را دارند اول به مطالعه و شــناخت دقیق بازار و نیازهای روز بازار 
بپردازند.باید بتوانند خود را با شرایط متغیر بازار و عدم ثبات اقتصادی و قوانین 
متغیر تطبیق دهند و بدانند ورود به عرصه تولید یک جهاد اقتصادی است. مرد 

میدان می خواهد. پایمردی می خواهد. 
وی افزود: شــاید مجبور شوند در سال های اول چشــم خود را روی منافع 
اقتصادی ببندند. یک تولید کننده صنعت غذا باید بطور قطع سالمت مردم و 
جامعه و کیفیت را در اولویت قرار دهد و برای این خط مشی بزرگ و مهم الزم 
است گاهی از سود و منافع خود چشم پوشی کند.ضمن اینکه یک کارآفرین 
باید ابتدا شناخت درستی از خود و توانمندیهای واقعی خود داشته باشد.  اخیرا 
اثبات شده که هوش هیجانی بسیار با اهمیت تر از بهره هوشی برای مدیریت 
و رهبری است. هوش هیجانی یک مهارت بالقوه و یک موهبت خدادادی است 
که نیاز به پرورش و ممارست دارد تا بتواند سرمنشاء تحوالت عظیم در زندگی 
فردی و اجتماعی و رهبری سازمانی شــود.پس اگر بهره هوشی باالیی ندارید 
مهم نیست. هوش هیجانی خود را کشف کنید و قدرت آن را جدی بگیرید. این 
قدرت همان چیزی است که شما را از دیگران متمایز می کند.موفقیت سهم 

کسانی است که انگیزه موفق شدن دارند. اراده بردن دارند.
دکتر کریمی تفرشی با اشاره به وضعیت صنایع غذایی ایران گفت: در حالی 
که بسیاری از صنایع در حال حاضر در رکود نســبی به سر می برند، یکی از 
بخش هایی که امروز می توانیم به آن توجه ویژه داشــته باشیم صنایع غذایی 

در ایران است، صنایعی که ســهم باالیی از گردش اقتصادی و تولید ناخالص 
ملی کشــورمان را به خود اختصاص داده اند. این صنعت مهم و پیشــرو نقش 
بســیار تعیین کننده ای در توسعه اقتصادی کشــور بویژه در شرایط حساس 
و اســتراتژیک فعلی ایران ایفا می کند. به این دلیل که توجه به این بخش از 
اقتصاد کشــور عالوه بر تامین نیازهای داخلی و امنیــت غذایی فرصتی برای 

ارزآوری با صادرات خواهد شد.
وی با بیــان اینکه طبق برآوردها گردش مالی مــواد غذایی در ایران حدود 
100 میلیارد دالر است؛ تصریح کرد:  براســاس آمارهای موجود بیش از 10 
درصد از ارزش افزوده بخش صنعت کشــور از تولیدات صنعت غذایی تامین 
می شود. بررســی ها نشــان مي دهد صنایع غذایي باالترین سهم را در ایجاد 
اشتغال در کشور داشــته اســت و پیش بیني ها بر این نکته استوار است که 
این بخش امکان توسعه اشــتغال در اقتصاد کشور را بیش از سایر بخش هاي 
صنعتي خواهد داشت . صنایع غذایی با بیش از ۲۵00 کارگاه تولیدی در بین 
13 هزار کارگاه صنعتی با ده نفر کارگر و بیشــتر، بزرگ ترین صنعت کشور از 
لحاظ تعداد، ارزش افزوده و میزان اشتغال زایی محسوب می شود. صنایع غذایی 
به تنهایی 1۶/۸ درصد از کل اشــتغال صنعتی کشور را از آن خود کرده اند. در 
صورت حمایت کافی، این بخش امکان توسعه اشتغال در اقتصاد کشور را بیش 

از سایر بخش های صنعتی خواهد داشت.
دکتر کریمی تفرشــی کمبود نقدینگی برای اصالح زیر ساخت ها ، تأمین 
مواد اولیه درجه یک و خرید دســتگاههای بســته بندی نوین را از مشکالت 
فعلی صنعت غذایی کشور دانست و افزود: یکی از مهم ترین مشکالتی که در 
دوران رکود پررنگ تر شده و تاثیر به سزایی بر روی عملکرد بنگاه های تولیدی 
داشته است، مشکالت تامین مالی و نقدینگی این بنگاه هاست. از سوی دیگر، 
کمبود منابع مالی صنایع غذایی و عدم کارایی بازار سرمایه، موجب باال رفتن 
هزینه های تامین مالی در تولید صنایع غذایی در ایران شده است. به طوری که 

در مقایسه با رقبای خارجی، رقابت پذیری صنعت غذا را کاهش داده است.
رئیس هیات مدیره مجتمــع صنایع غذایی گلها و هلدینــگ آل ام کا تی 
)MKT GROUP(  تاکید کرد: تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی 
همواره یکی از بنیادی ترین نیازهای تولید بوده و هســت. موضوعی که بویژه 
در شرایط سخت و حساس فعلی که بشدت تولیدکنندگان را تحت فشار قرار 
داده باید در اولویت برنامه های دولت قرار گیرد. هدایت نقدینگی به سوی بازار 

سرمایه از ضرورت های کمک به رونق تولید در صنعت غذاست.
 اعطای تسهیالت بانکی به بنگاههای اقتصادی طبق یک برنامه مشخص و 
عملیاتی الزمه کمک به چرخه تولید و جلوگیری از رکود یا تعطیلی بسیاری 
از واحدهای تولیدی و بویژه کمک به تولیدکنندگانی است که با برنامه، هدف 
و ایده های نو و عملیاتی وارد عرصه تولید شــده اند و یا پژوهشگران و شرکت 
های دانش بنیان که طرح های عملیاتی و نوآورانه مورد نیاز کشور را مایلند به 
عرصه تولید وارد کنند. استفاده از حداکثر ظرفیت صندوق های سرمایه گذاری 
برای طرح ها و پروژه های تولیدی از ابزارهای مهم تامین سرمایه تولید است 

که باید پویایی کافی به این عرصه سرمایه گذای تزریق شود.
وی با بیان اینکه رسیدن به نرخ رشد ساالنه ۲۲درصدی صادرات غیرنفتی از 
اهداف اصلی برنامه ششم توسعه صادراتی است اظهار کرد: صنعت غذا به عنوان 
یکی از رشته های صادرات  محور همچنان با چالش های بسیاری در  این بخش 
روبه رو است و برای تحقق اهداف صادراتی پیش بینی شده برای سال جاری باید 

راهکارهای اساسی برای  این بخش در نظر گرفت.
رئیس هیات مدیره مجتمــع صنایع غذایی گلها و هلدینــگ آل ام کا تی 
)MKT GROUP(  خاطرنشان کرد: نمایشــگاه اگروفود به عنوان یکی از 
بزرگترین و شــاخص ترین نمایشگاههای کشــور، پل قدرتمند ارتباطی بین 
تولیدکنندگان و تجــار با مصرف کنندگان و نیز بازرگانــان، صادرکنندگان و 
فعاالن اقتصادی بوده اســت و تاثیر بسزایی در رشد و توسعه اقتصاد غیرنفتی 
ایفا می کند. باید یک معیار و شاخص درست برای ارزیابی میزان بازدهی این 
نمایشــگاه وجود داشته باشد و بعد از برگزاری نمایشــگاه، این خروجی مورد 
ارزیابی و کارشناســی قرار گیرد تا نقاط ضعف آن برای دوره های بعد اصالح 
شود. نباید این خروجی فقط بر اساس میزان مشــارکت و متراژ ارزیابی شود 
بلکه کیفیت حضور و قراردادهای منعقد شده و مذاکرات صورت گرفته و بویژه 

قراردادهای تجاری با مشارکت کنندگان خارجی بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: باید عرصه برای حضور هر چه بیشتر تجار و شرکت های خارجی 
فراهم شود و جذابیت برای حضور پر رنگ تر بین المللی ایجاد شود.متاسفانه 
این نمایشگاه در سال های اخیر بیشتر فضایی برای معرفی برندهای کوچک 
و متوسط شده و نتوانسته جذابیتی برای حضور هر چه بیشتر برندهای بزرگ 

ایجاد کند.
با توجه به محدودیت های کرونایی و عدم امکان حضور گســترده مردم و 

متخصصان، باید شــرایطی برای بازدید مجازی هر چه بیشتر این نمایشگاه از 
طریق اپلیکیشن تخصصی و نیز سایت نمایشگاه فراهم شود.

در این شرایط نقش رسانه ها پر رنگ تر از هر زمان دیگری است و پوشش 
رسانه ای گسترده از دســتاوردها و توانمندی های مشارکت کنندگان بسیار 
حائز اهمیت است.ســمپلینگ غیر اصولی برخی شرکت ها از نقاط ضعف این 
نمایشگاه است و همواره افراد غیر مرتبط را به نمایشگاه کشانده است که باید 
اصالح شود. دکتر کریمی تفرشی در پایان گفت: باید شرایط و زمینه حضور هر 
چه بیشتر تجار و بازرگانان و سرمایه گذاران خارجی به این نمایشگاه مساعد 
شود. باید نمایشگاه اگروفود را هر چه بیشتر با استانداردهای بین المللی تطبیق 
دهیم و شرایط حضور شرکت ها و تجار خارجی را تسهیل نماییم. تبلیغات و 
بازاریابی درست، برای کشاندن تجار خارجی به این نمایشگاه یکی از مهمترین 
وظایف برگزارکنندگان اســت. معرفی شــرکت های حاضر و دســتاوردها، 
محصوالت و توانمندی های آنان قبل از برگزاری نمایشگاه در سایت تخصصی 
نمایشــگاهها می تواند به تجار و بازرگانان خارجی امکان آشنایی با مشارکت 
کنندگان این نمایشــگاه را بدهد تا با شناخت شرکت هایی که می توانند نیاز 

آنها را تامین کنند به حضور در این نمایشگاه ترغیب شوند.

صنایع غذایی با بیــش از 2500 کارگاه تولیدی در بین 13 
هزار کارگاه صنعتی با ده نفر کارگر و بیشــتر، بزرگ ترین 
صنعت کشــور از لحاظ تعــداد، ارزش افــزوده و میزان 

اشتغال زایی محسوب می شود
دکتر کریمی تفرشــی در گفت و گو با اقتصاد و نمایشگاه 

با اشاره به صادرات مجتمع صنایع غذایی گلها گفت: واحد 
صادرات با هدف حمایت از تولید ملی و بر افراشــتن پرچم 
صنعت ایران در جهان به فعالیت خود ادامه داده اســت. با 
توجه به شرایط منطقه و عدم ثبات در بازارهای کشورهای 
همسایه جهت تامین مایحتاج ، مجتمع صنایع غذایی گلها 

کوشــیده اســت تا با صادرات محصوالت خود به اینگونه 
کشــورها ، ســهم قابل توجهی از کمبودهای غذایی را در 
منطقه جبران کند. رصد و شناخت دقیق نیازهای بازارهای 
اولیه  تریــن اصول  از کلیدی  کشــورهای مختلف جهان 

صادرات است.

باید شرایط و زمینه حضور هر چه بیشتر تجار و سرمایه گذاران خارجی در این نمایشگاه مساعد شود
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شرکت کیفیت اندیشان جهان نگر زنجیره تولید و توزیع محصوالت 
لبنی را متحول کرده اســت و  با اســتفاده از پرسنل متعهد و مجرب 
،آزمایشگاه تخصصی و پیشرفته ترین دستگاه ها در عرصه جهانی موفق 
به تولید محصوالت متنوع  ، با کیفیت  و همطراز با استانداردهای بین 
المللی شــده است، در حاشیه نمایشــگاه بین المللی اگرو فود 1400 
مهمان غرفه این شرکت  بوده  و با آقای مهندس امید نجومی مدیرعامل 
شرکت کیفیت اندیشــان جهان نگر  گفت و گویی به شرح زیر  انجام 

داده ایم 
 لطفا ســوابق اجرایی خود را در صنعت مواد غذایی شرح 

دهید؟ 
من امید نجومی مدیرعامل شرکت کیفیت اندیشان جهان نگر هستم 
از سال ۸3   در زمینه مشــاوره ، طراحی ، ساخت کارخانجات صنایع 
غذایی ، سیستم های مدیریتی و سر ممیزی استانداردهای بین المللی  

و مدیریت فروش فعالیت داشته ام  .
 تاریخچه ای از فعالیت های شرکت کیفیت اندیشان جهان 

نگر  را برای مخاطبان ما توضیح دهید؟
شرکت کیفیت اندیشان جهان نگر در سال 13۸۹ با هدف تحول در 
تولید و توزیع محصوالت لبنی بــا ویژگی های منحصر به فرد فعالیت 
های خود را آغاز کرد و در این راســتا با بهره گیــری از با تجربه ترین 
کارشناسان صنایع غذایی و پرسنل متعهد و مجرب ،آزمایشگاه تخصصی 
و پیشرفته ترین دستگاه ها در عرصه جهانی موفق به عرضه محصوالت 
تخصصی در زمینه پروبیوتیک و مکملهای ویتامینه تاثیر گذار بربهبود 

سیستم ایمنی بدن شده است.
 شرکت کیفیت اندیشان جهان نگر چه محصوالتی را تولید 

می کند؟
در مجموعه ما کره گیاهی مخصوص صبحانه،  کره مارگارین و روغن 
کره ای مخصوص شیرینی،  کره های گیاهی مخصوص صنایع کامال 
منطبق با استانداردهای ملی و بین المللی و موازین دقیق بهداشتی با 
حداقل اسید چرب ترانس تولید می شود و تمامی محصوالت دارای ۶ 

ماه ماندگاری است.
 مواد اولیه را چگونه تامین می کنید؟

با توجه به این موضوع که  مواد اولیه روغن یک محصول استراتژیک 
است، ســازمان صنعت، معدن و تجارت ســهمیه ای را به شرکت ما 
اختصاص داده است و ما آن سهمیه ها را توسط تامین کننده های داخلی 
نظیر شرکت مارگارین، نگین همدان، طبیعت تامین می کنیم الباقی 

مواد اولیه  نیز وارداتی هستند. 
چه استانداردهایی را کسب کرده اید؟

استاندارد های ملی و بین المللی
 هدف ما رعایت اصول ایمني و رعایت بهداشــت درتولید و افزایش 
سهم فروش بازار، افزایش رضایت مشــتریان می باشد. رعایت اصول 
ایمني و رعایت بهداشت و جلوگیري از آلودگي محصول و سالمت آن 
براي مصرف کننده در تمامی مراحــل تولید و رعایت الزامات قانونی و 
مشتری و ارتباط مناسب در زنجیره غذایی اعم از تامین کننده، مشتری، 
مراجع قانونی، و تمامی ذینفعان مي باشد که در این راستا الگوي اجرایي 
استاندارد HACCP & ISO9001:2015 را جهت نیل به اهداف 
خود  برگزیده ایم. مدیریت سازمان متعهد به اجراي این خط مشي مي 
باشد وتمامي همکاران موظفند فعالیتهاي خود را در چارچوب اهداف 

تعیین شده و خواسته هاي این استاندارد انجام دهند.
 محصوالت شرکت شــما مورد توجه شرکت های فعال 
در صنعت شیرینی و شکالت بوده است در این زمینه توضیح 

دهید؟
از محصوالت ما بخصوص روغن شکالت استقبال قابل توجه ای شده 

و در یک ماه اخیر بالغ بر ۲۵0 تن عرضه کرده ایم.
 از چه محصوالت جدیدی در سال 1400 رونمایی کرده اید؟

از ابتدای سال جاری R&D دو محصول جدید را آغاز و در مردادماه 
تاییدیه های بهداشتی و اســتانداردهای الزم را دریافت کردیم و  اولین 
مشتری این محصوالت شرکت پارس مینو است که از محصول ما برای 

تولید شکالت های صبحانه  استفاده می کند. 
محصول شرکت ما با نام روغن مخصوص شکالت صبحانه تولید می 
شود و مزیتی که محصوالت ما نسبت به رقبای خارجی و داخلی دارد؛ 

عدم استفاده از پالم است.
 در مجموعه شما چه تعداد نیرو فعالیت دارند؟

در حال حاضر3۶ نفر به طور  مستقیم، و بالغ بر ۵0 نفر غیر مستقیم با 
مجموعه ما همکاری می کنند.

 آیا صادرات دارید؟
با توجه به اینکه محصول تولیدی ما جزو مواد اولیه استراتژیک است، 
امکان صادرات آن وجود ندارد  اما قصد داریم تا پایان ســال 1400 با 
گرفتن مجوزهای الزم محصوالت تولیــدی از جمله کره های گیاهی 

پسته، بادام زمینی، کره فندق، و کره گردو را صادر کنیم.
 نکته آخر؟

هدف مــا تحول در تولیــد و توزیع محصوالت بــا کیفیت زیر نظر 
متخصصین با تجربه صنایع غذایی و رضایتمندی مشتریان عزیز است

مهندسامیدنجومیمدیرعاملشرکت»کیفیتاندیشانجهاننگر«:
»فلکرا« تامین کننده کره گیاهی برای صنایع غذایی، شیرینی و شکالت 
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سحر- سالن 8 و 9

سی سام- سالن 8 و 9

زعفران قائن- سالن 5

خبره-سالن 5
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 رئیس اتاق تعاون ایران، در مراســمی از مدیرعامل شــرکت ســهامی نمایشگاه های
 بین المللی ج.ا.ایران تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ســهامی نمایشگاه های بین المللی 
ج.ا.ایران به نقل از پایگاه اطالع رســانی اتاق تعاون ایران، بهمــن عبداللهی رئیس اتاق 
تعاون ایران، در نشست مشترک با حسن زمانی مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللی با اشــاره به ظرفیت و توانمندی های بخش تعاون اظهار داشت: بخش تعاون 
به عنوان یکی از 3 رکن اصلی اقتصاد کشــور در کنار بخش دولتی و خصوصی در قانون 

تعریف و تصریح شده و در تمام حوزه های اقتصادی کشور فعال است.
حســن زمانی مشــاور وزیر صنعت – معدن و تجارت، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
شرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی ج.ا.ایران نیز با اشــاره به برگزاری نمایشگاه 
اکســپو در آینده نزدیک، ابراز داشت: نمایشگاه اکســپو دبی در تاریخ )۹ مهر 1400 تا 
فروردین 1401( برگزار می شود. طول دوره نمایشگاه ۶ ماهه بوده و انتظار می رود مورد 

استقبال مشاغل در سراسر دنیا قرار گیرد.
در ادامــه این نشســت، رئیس اتاق تعــاون ایران بــا تاکید بر آمادگــی بخش تعاون 
بــرای حضور در نمایشــگاه اکســپو دبــی ابراز داشــت: تعــاون در تمام حــوزه های 
اقتصــادی حضــور دارد و این نمایشــگاه فرصــت مغتنمی بــرای نمایــش و معرفی 
 ظرفیــت هــا و توانمندی تعــاون همچنین حضــور تعاونی هــای برتر کشــور در این 

نمایشگاه است.
عبداللهی در بخش دیگری از این نشســت از آمادگی اتاق تعــاون ایران برای برگزاری 
نمایشگاه های تخصصی در ســایر حوزه ها خبر داد و گفت: بخش تعاون به عنوان رکن 
دوم اقتصاد توانمندی و ظرفیت های باالیی دارد و برای برگزاری ســایر نمایشــگاه های 
تخصصی در حوزه های مختلف اقتصادی در ســطح ملی و بین المللی اعالم آمادگی می 

کند.
در این نشســت، رئیس اتاق تعاون ایران با اهداء لوحی از مدیرعامل شــرکت سهامی 

نمایشگاه های بین المللی تقدیر کرد.

اهداء لوح تقدیر رئیس اتاق تعاون ایران
 به مدیرعامل شرکت سهامی

 نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

بیســت و هشــتمین نمایشــگاه بین المللی چاپ، بســته بندی 
برگــزار  1400 مهرمــاه   1۲ تــا   ۹ از  وابســته  آالت  ماشــین   و 

 می شود.
به گزارش اخبار نمایشــگاه ها، رویداد بزرگ چاپ و بســته بندی 
کشــور با حضور متخصصان و فعاالن این حوزه و رعایت پروتکل های 
بهداشــتی در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران برگزار 

خواهد شد.
در این نمایشگاه مشارکت کنندگان از آخرین دستاوردها،محصوالت 

و خدمات خود رونمایی می کنند. این رویداد با اهدافی چون توســعه 
کســب و کار و رونق اقتصادی، یافتن راه های گســترش و توســعه 
خدمات، گســترش تعامالت تجاری، اقتصادی و فرهنگی و توســعه 

اشتغال در صنعت چاپ و بسته بندی برگزار می شود.
برگزارکننــده  مطــرح  هــای  شــرکت  از  مهرفجــر  آرویــن 
نمایشــگاه های بیــن المللــی از جمله نمایشــگاه کیــف و کفش 
 چــرم، این رویــداد بزرگ صنعــت چاپ و بســته بنــدی را برگزار 

خواهد کرد.

برپایی نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی در تهران

نشســت هم اندیشی شــانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی سنگ، معادن، ماشین آالت و صنایع 
وابســته با تاکید بر ایجاد بســترهای الزم برای 
توسعه بازار و صادرات گروه های کاالیی مرتبط 

با این رویداد برگزار شد.
شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
اصفهان،  اســتان  بین المللــی  نمایشــگاه های 
این نشســت با حضور مســئوالن سیاستگذار و 
برنامه ریز در حوزه بازرگانی و تجارت اســتان، 
روســای تشــکل های مرتبط با حوزه سنگ و 
معادن و همچنین فعاالن و کارشناســان حوزه 
سنگ و معادن برگزار شد و تمامی حاضران در 
آن، بر لزوم برنامه ریزی مناســب و فراگیر برای 
توسعه پایدار صنعت ســنگ در استان اصفهان 

تاکید کردند.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان در این 
نشست نمایشگاه سنگ را یک گام موثر و مهم 
برای تحقق نیازهای فعاالن کسب و کار عنوان 
کرد و گفــت: در صورتی که نگاه بــه برگزاری 
نمایشــگاه ســنگ اصفهان، بر مبنای توســعه 
صادرات شــکل بگیرد، بخش زیادی از نیازهای 

این صنعت در استان پوشش داده خواهد شد.
اســماعیل نادری با تاکید بر اینکه نمایشگاه 
ســنگ باید بر اســاس نیاز جامعه و گروه های 
هــدف مرتبــط فعالیت کنــد، افــزود: تقویت 
حوزه هــای صادراتی در زمینه ماشــین آالت و 
محصوالت حوزه ســنگ و معادن بــا دعوت از 
شرکت های مدیریت صادرات امکان پذیر خواهد 
بود که امیدواریم این مهم در نمایشــگاه سنگ 

اصفهان مد نظر قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه همه باید دست به دست 

هم دهند تا نمایشگاه سنگ اصفهان به بهترین 
شکل ممکن برگزار شود، ادامه داد: هم افزایی در 
این حوزه سبب خواهد شد اصفهان همچنان به 
عنوان فعال ترین استان در حوزه سنگ و معادن 
شناخته شود و تاثیرگذاری عمیقی بر بازار این 
حوزه در ســطح کشــور و همچنین کشورهای 

همجوار داشته باشد.
مجید نایب زاده، مدیر نمایشــگاه های داخلی 
و بین الملل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی 
اســتان اصفهان نیز در این جلسه گفت: تالش 
شده است در برنامه ریزی شانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی سنگ اصفهان، تمامی سالیق فعاالن 
این صنعت مــد نظر قرار گیرد تا با بیشــترین 
هم افزایی شــاهد برپایی یک رویــداد بی نظیر 

باشیم.
رئیس کانون سراســری ســنگ ایــران نیز 
در این نشســت بر لــزوم تاثیرگــذاری صنعت 
ســنگ ایــران در خــارج از مرزهای کشــور 
تاکیــد کرد و گفــت: امکانات فرآوری ســنگ 
در ایــران بســیار باالســت و می تــوان از این 
امکانات برای توســعه بازار اســتفاده کرد؛ در 
این ارتباط، نمایشــگاه ســنگ باعث می شــود 
 بخــش زیادی از نیازهای توســعه بازار پاســخ 

داده شود.
رضا احمدی افزود: الزم است از نمایشگاه های 
سنگ در کشــورهای اروپایی الگو بگیریم و بر 
اساس آن، قابلیت های صنعت سنگ اصفهان و 

ایران را به جهان نشان دهیم.
رئیس گروه توســعه بازار شرکت شهرک های 
صنعتی اســتان اصفهان نیز در این نشســت از 
ارائه تسهیالت بالعوض به شرکت های متقاضی 

حضور در نمایشگاه های بین المللی خبر داد.

ســید بیــژن رفیعی پــور گفــت: شــرکت 
شــهرک های صنعتی اســتان اصفهــان تالش 
می کند از شرکت ها برای حضور در نمایشگاه ها 
حمایت کنــد؛ بر این مبنا شــرکت هایی که در 
شهرک های صنعتی مســتقر هستند، می توانند 
از تســهیالت بالعوض حضور در نمایشــگاه ها 

استفاده کنند.
وی ادامه داد: بر این اســاس، بــرای دریافت 
غرفه تا سقف ۲۵ میلیون تومان و بر اساس ۸0 
درصد از هزینه های اجاره غرفه توســط شرکت 
شــهرک های صنعتی اســتان اصفهان پرداخت 

خواهد شد.
مدیرعامل شرکت رستاک پاد ویژن و مجری 
برگــزاری شــانزدهمین نمایشــگاه بین المللی 
ســنگ، معادن، ماشــین آالت و صنایع وابسته 
نیز در این نشست گفت: بهترین فعاالن صنعت 

ســنگ و معادن ایــران در نمایشــگاه اصفهان 
حضور خواهند داشت.

اســاس  بــر  افــزود:  بندرچــی  محمــود 
برنامه ریزی هــا ایــن نمایشــگاه از ســوم تــا 
ششــم آذرمــاه در اصفهــان برگــزار خواهد 
شــد و میزبان بخش بزرگــی از متخصصان و 
 فعاالن حوزه ســنگ، معادن و صنایع وابســته

 خواهد بود.
اســت  شــده  تــالش  کــرد:  تاکیــد  وی 
استانداردهای این نمایشگاه در سطح استاندارد 
نمایشگاه های کشورهای پیشرفته باشد تا بتوان 
بازارهای جدیدی از حوزه سنگ را برای فعاالن 
این عرصه ایجاد کرد؛ همچنین تالش می کنیم 
شرایطی فراهم آوریم تا شرکت های بین المللی 
از دیگر کشورهای جهان نیز در نمایشگاه حضور 

داشته باشند.

تسهیالت ویژه  بالعوض برای حضور در نمایشگاه در نظر گرفته شده است
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داودلپهچیمدیرعاملگروهشرکت»کشتوصنعتخبره«:

کیفیت و رضایت مشتریان مبنای استراتژیک فعالیت های گروه مواد غذایی خبره است

غذایی  صنایع  شــرکت 
»پارســی ســام ســپنتا« 
فعالیت تجاری خود را با نام 
تجاری سی سام در زمینه 
تولید فرآورده هــای روغنی از 
جمله روغن کنجد در ســال ۹3 آغاز کرده و 
از همان ابتدا با اعتماد راسخ بر اصل کیفیت 
و رضایت مشــتری، در کنار نــو آوری ها و 
محصوالت جدید پا به عرصه ی تولید گذاشت 
و با اتکا به مدیریت کارآمد و پرسنل مجرب 
و استفاده از مدرن ترین سیستم های تولید 
موفق به دریافت اســتانداردهای ملی شــده 

است.
این شــرکت با راه اندازی کارخانه خود در 
منطقه ماهدشت کرج با هدف تامین کیفیت 
و نوآوری بیشــتر در تولیــد انواع محصوالت 
روغنی فعالیت خــود را آغاز نموده  اســت. 
در حال حاضر با توجه بــه تعهد مدیریت به 
تولید محصول کامال با کیفیت و سالم، برند 
سی ســام جایگاه خود را در ســفره خانواده 
های ایرانی تثبیت نمــوده و در پی  توجه به 
انتقادات سازنده مصرف کننده و جلب رضایت 
مندی آنان گام برمی دارد و همچنین تنوع در 
محصوالت مختلف، ترکیب روغن با طعم های 

مختلف را در دستور کار قرار داده است. 
 غالمرضا کبیرزاده از چهره های خوشنام، 
با سابقه و پیشکسوت بازار مواد غذایی کشور، 
که اکنون ریاست هیات مدیره شرکت پارسی 
سام سپنتا را به عهده دارد در حاشیه نمایشگاه 
آگروفــود 1400 در گفت وگو بــا خبر نگار 
اقتصاد و نمایشگاه، گفت: شرکت پارسی سام 
سپنتا با برند محصوالت سی ســام، درکنار 
ســایر برندهای هلدینگ صنایــع غذایی ما 
فعالیت دارد و این هلدینــگ عالوه بر تولید 
محصوالت سی سام،  در زمینه پخش و توزیع 
محصوالت شرکت های بزرگ صنایع غذایی 
کشور نیز فعالیت می کند و در حال حاضر در 
چارچوب فعالیت شرکت شکر افشان ایرانیان، 
فعالیت بازرگانی و پخش محصوالت غذایی را 
نیز انجام می دهید و بســیاری از شرکت ها 
محصول خود را به شــرکت پخش ما تحویل 
داده و ما آنها را در شــبکه بازار و فروشگاه ها 

توزیع می کنیم. 

 ضمن معرفــی خودتان، بفرمایید 
به عنوان یکی از پیشکسوت های بازار 
مواد غذایی،  نمایشگاه امسال را چگونه 
ارزیابی می کنید و شــرکت شما از چه 

محصوالت جدیدی رونمایی کرده است؟
غالمرضا کبیــرزاده رئیس هیــات مدیره 
شرکت پارسی سام سپنتا هستم و 4۲ سال 
سابقه در بازار مواد غذایی دارم  که از بازار چای 
تا روغن و شــبکه توزیع و سایر محصوالت را 
شــامل می شــود.  ما از جوانی از بازار تهران 
فعالیت را شــروع کرده ایم.  همه تجار و برند 
های مختلف ما را میشناسند و به همین دلیل 

از غرفه ما نیز زیاد بازدید می کنند.
ما 4 محصول جدید را در نمایشگاه آگروفود 
رونمایی کردیم و روغن های طعم دار شامل: 
روغن زیتون با طعم سیر، با طعم لیمو، با طعم 
فلفل، سرکه بالزامیک و رب انار از محصوالت 

جدید ماست. 
این نمایشــگاه به دلیل ادغام  با نمایشگاه 
شیرینی و شکالت از رونق بیشتری برخوردار 
شده اســت و  موجب نشــاط و رونق نسبی 
اقتصاد خواهد شد و امیدوارم که دولت موانع 
را کاهــش دهد و حداقل مانــع جدید ایجاد 
نکنند تا تولید کنندگان بتوانند مشکالت خود 

را حل کنند.
 آیا در زمینه روغن و برند سی سام  

صادرات هم دارید؟
روغن کاالی اساسی است و اجازه صادرات 
ندارد اما اخیرا  گفته شده که می توانید کنجد 
را صادر کنید و ما مذاکرات اولیه را با سه چهار 

کشور  انجام دادیم
  غیر از برند ســی ســام، از برند 

دیگری در شرکت استفاده شده است؟ 
برند های دیگــر را در مجموعه هلدینگ و 
شرکت های دیگر مجموعه به کار گرفته ایم. 
به عنوان مثال یک شرکت برای شبکه توزیع 
داریم و در زمینه های دیگر نیز از سایر برندها 
استفاده می کنیم اما برای روغن از سی سام  
استفاده می شود. ما یک شرکتی داریم به نام 
شکر افشان ایرانیان که در زمینه توزیع مواد 
غذایی کار می کند و محصول 3۸ شرکت را 

تحویل گرفته و توزیع می کند. 
 در شــرکت پارســی سام ســپنتا فقط 

محصوالت سی سام  را در این کارخانه تولید و 
عرضه می کنیم.

 در کارخانه تولیدی و شرکت های 
دیگر چقدر اشتغال دارید؟

 ما یک تیم فروش حرفــه ای برای فروش 
سی سام  داریم، 4 شعبه در بازار تهران داریم، 
یعنــی در بهترین نقاط تهــران ما به صورت 
عمده فروشــی و بنکداری توزیع داریم یک 
پخش مویرگی  نیز  در جاده کرج کیلومتر ۹  
داریم که  حدود  130 پرسنل دارد و از حدود 
۶۲ ویزیتور و مابقی مدیران و سرپرست فروش 

و راننده و کادر اداری و ... هستند. 
در کارخانه تولیدی هم 11۵ نفر مشــغول 
به کار هستند اعم از کارگر و مدیران تولید و 

مسئوالن فنی و نگهبانان و ... 
اولین شرکت ما شرکت شکر افشان ایرانیان 
بود و در ســال 13۶۶  مبنای کار خود را بر 
توزیع مواد غذایی گذاشــتیم. اما به تدریج به 

سمت تولید محصوالتی مانند روغن رفتیم. 
 ویژگی محصوالت شــما در بازار 
به رقبا و ســایر محصوالت  نســبت 

چیست؟
نقاط قوت و وجوه تمایــز محصوالت این 
شرکت شــامل:  اســتفاده از مرغوب ترین و 
بهترین مواد اولیه سالم جهت تولید محصول،  
بهره گیــری از مدرن ترین ماشــین آالت و 
فناوری روز دنیا در راه اندازی کارخانه جدید،  
نیروی متخصص و مجرب انسانی و  اهمیت 
به رضایت مشتری به عنوان باالترین اولویت 

شرکت است.

غذایی  صنایع  شــرکت 
بهانــه به عنــوان یکی از 
برتریــن برندهای صنعت 
زمینه  در  کشــور  غذایی 
انــواع کنســروهای  تولیــد 
غیرگوشــتی و تن ماهی، انواع مرباجات، 
انواع ترشیجات و شوریجات و تولید رب 
گوجــه  فرنگی فعالیت می کند. نشــریه 
اقتصاد و نمایشگاه به مناسبت برگزاری 
بیست و هشــتمین  رویداد بین المللی 
ایران آگروفــود با بــا روح اهلل جبرائیلی 
بهانه  مدیرعامل شــرکت صنایع غذایی 
گفت و گویی داشته است که می خوانید:
بهانه  مدیرعامل شرکت صنایع غذایی 
با اشــاره به تاریخچه فعالیت این شرکت 
گفت: گروه صنایــع غذایی بهانه فعالیت 
خود را از ســال 13۸۸ آغــاز کرد و طی 
فعالیت خود موفق به کسب سهم بزرگی 
در بازار صنعت مواد غذایی کشــور شده 

است.
وی با اشــاره به میــزان تولیدات این 
شــرکت تصریــح کــرد: گــروه صنایع 
غذایــی بهانه با تولیــد ۷0 نوع محصول 
در باالتریــن کیفیــت و اســتاندارهای 
روز جهانــی یکی از متنوع ترین ســبد 
محصــوالت را در صنعت مــواد غذایی 

عرضه می کند.
جبرائیلی با اشــاره بــه رونمایی از 3 

محصــول جدید مربا در نمایشــگاه بین 
المللی ایران آگروفود گفت: در این دوره 
از نمایشــگاه از 3 محصــول جدید مربا 
رونمایی کرده ایم کــه پیش از این فقط 
کشــورهای اروپایی تولید می شد اما ما 
نخستین شرکت ایرانی هستم که پروانه 
ساخت و تولید استاندارد آن را گرفته ایم.

مدیرعامل صنایــع غذایی بهانه با بیان 
دســتاوردهای ایــن شــرکت در حوزه 
تولید خاطرنشان کرد: این شرکت  انواع 
انواع  کنسروهای غیرگوشتی، تن ماهی، 
مرباجات، انواع ترشــیجات و شوریجات 
و رب گوجه فرنگــی را در ابعاد مختلف با 

حجم بالغ بر 1۶ تن تولید می کند.
وی با بیــان اینکه بیشــترین تمرکز 
فعالیــت صنایع غذایی بهانــه در زمینه 
صادرات است افزود: محصوالت بهانه به 
3۲ کشــور مختلف صادر می شود که از 
این  میزان، به 1۷ کشور به صورت فعال 

صادرات داریم.
جبرائیلی با بیان اینکه این شــرکت از 
کادری مجرب و متخصص بهره می برد؛ 
افزود: بالــغ بر ۲۷۵ پرســنل به صورت 
مســتقیم و یک هزار نفر به صورت غیر 
مســتقیم با مجموعه ما همــکاری می 

کنند.
مدیرعامــل صنایــع غذایــی بهانــه 
برای  مناســبی  فرصــت  را  نمایشــگاه 

رونمایــی از نــوآوری ها، دســتاورها و 
افزایش سطح همکاری های تجاری میان 
شرکت ها دانســت و افزود: این دوره از 
نمایشــگاه ها از رونق بیشتری نسبت به 
سال گذشــته برخوردار است و شرکت 
های داخلی و خارجی بیشتری نسبت به 
گذشته در این رویداد بزرگ صنعت مواد 

غذایی کشور شرکت کرده اند.
جبرائیلی با اشــاره بــه موانع و چالش 
هــای صنعــت غذایــی گفــت: یکی از 
مشکالت اساسی که گریبان این صنعت 
را گرفته است، بحث تورم قیمت ها و در 
نتیجه رکود ناشی از کاهش قدرت خرید 
مصرف کننده است، این صنعت با چالش 
های دیگری نظیر نوســانات نــرخ ارز، 
محدودیت در خدمات بانکی بین المللی، 
تامین مواد، ماشین آالت و تجهیزات به 

دلیل تحریم ها، مواجه است..
وی با بیان اینکه ایــن صنعت نیازمند 
حمایت دولت اســت؛ گفت: متاســفانه 
در دولــت قبلــی حمایــت خاصــی از 
تولیدکننــدگان صورت نگرفــت اما در 
دولــت جدید بــا توجه بــه برنامه های 
ارائــه شــده و عملکردها؛ انتظــار می 
رود بــرای تحقق شــعار ســال حمایت 
از تولیدکننــدگان به صــورت جدی در 

دستور کار قرار گیرد.
وی در پایــان خاطرنشــان کرد: ثبات 
قیمــت، جلوگیــری از نوســانات ارزی، 
تامین منابع ملی و ارائه تسهیالت بانکی 
و رونق صادرات از طریق اعطای مشــوق 
های صادراتی می تواند وضعیت صنعت 

مواد غذایی را بهبود دهد.

غالمرضاکبیرزادهرئیسهیاتمدیرهشرکت»پارسیسامسپنتا«

رونمایی از چهار محصول جدید »سی سام « در نمایشگاه آگروفود 1400 

روحاهللجبرائیلیمدیرعاملشرکتصنایعغذایی»بهانه«:

رونمایی از 3 طعم جدید مربا برای اولین بار در ایران

مدیرعامل شــرکت کشــت و صنعت خبره  در گفت و گو با 
نشــریه اقتصاد و نمایشگاه گفت: کشــت و صنعت خبره برای  
گســترش فعالیت های تجاری بازرگانی لپه چی با بیش از ۵0 
سال سابقه در واردات انواع برنج ،حبوبات و چای تاسیس شد. 
وی افزود: در حال حاضر کشــت و صنعت خبــره وارد کننده 

کالن انواع برنج ،حبوبات ،قهوه و ادویه به ایران است.
مدیرعامل شــرکت کشــت و صنعت خبره تصریح کرد: این 
شــرکت عالوه بر واردات کالن این اقالم با مارکهای ثبت شده 
یزدان ،خبره و موگه با هدف جلب رضایت مشتری برای خرید 
محصول بــا بهترین نوع کیفیــت ممکــن و همچنین قیمت 
مناسب با توجه به حذف واسطه های تجاری ، وارد بازار مصرف 
کننده ی نهایی شده است. رئیس انجمن حبوبات ایران با اشاره 
به اهداف کشــت و صنعت خبره تاکید کرد: این شرکت با بهره 
گیری از نیروی جوان و چندین دهه تجربه در صنعت غذا، اهم 
فعالیت خود را در واردات انواع برنج مرغوب هندی و پاکستانی، 
ادویه، حبوبات و قهوه معطوف نموده اســت. کیفیت و رضایت 
مشتریان در ســطح ایران از اهداف اصلی شرکت بوده که این 
مهم، مبنای اســتراتژیک و شالوده ســاختاری شرکت کشت و 

صنعت خبره است.
وی با اشاره به جزییات محصوالت تولیدی این شرکت گفت: 
محصول برنج این شــرکت با برند خبره شامل: برنج ایرانی اعال 
طارم و هاشــمی و  برنج اعال هندی 11۲1 خالص یزدان برنج 

باسماتی سوپر کرنل پاکستانی با برند یزدان می شود.
مدیرعامل شرکت کشــت و صنعت خبره افزود: شرکت برای 
نظارت و رضایت هر چه بیشــتر بنکــداران در زمینه کیفیت و 
قیمت مناسب با بسته بندی های فله 4۵ و 30 کیلویی با مارک 
خبره اقدام به خرید مستقیم از کشــاورزان کشورهای صاحب 
نام در زمینه حبوبات منجمله کانادا ، استرالیا ، آرژانتین ، هند ، 

اوکراین کرده است ودر ضمن شرکت از سال ۹۵ اقدام به بسته 
بندی حبوبات وارداتی خــود در اوزان ۹00 و 4۵0 گرمی برای 
مصرف کننده خانگی نیز نموده است .وی ادامه داد: این شرکت 

عدس را از کشورهای روسیه و کانادا تامین می کند.
لپه چی با اشاره به ســرمایه گذاری این شرکت برای جذب 
نیرو متخصص و مستعد افزود: شــرکت کشت و صنعت خبره 
برای تحقق اهداف خود طی ۲ ســال گذشــته سرمایه گذاری 
قابل توجهی در جهت استخدام مدیران با تجربه وآموزش دیده 
و افراد مستعد در بازاریابی و بخش پخش مواد غذایی به صورت 
مویرگی در کل کشــور انجام داده اســت و از طرفی با فراهم 
اوردن زیر ساخت های الزم در راســتای انجام اهداف خود به 

بهترین وجه ممکن قدم بر می دارد.
مدیرعامل کشــت و صنعت خبره با اشــاره به کیفیت باالی 
محصول لپه این شــرکت یادآور شــد: ما در کارخانه هایی که 
در آذر شهر داریم ، تولید لپه را با باالترین کیفیت ممکن انجام 
می دهیم. وی در رابطه با محصول برنج شــرکت خبره گفت: 
این شرکت به دلیل افزایش قیمت ها، برنج ایرانی و خارجی در  
سبد محصوالت خود استفاده می کند، برنج خارجی را از کشور 
های هندوستان و پاکســتان تامین کنیم که به لحاظ دائقه و 

کیفیت به برنج ایرانی نزدیک تر است.
مدیرعامل شرکت کشــت و صنعت خبره با بیان اینکه تنوع 
باالی یکی از شــاخصه های محصوالت این شرکت است افزود: 
در سبد کاالیی این شرکت طیف گسترده ای از محصوالت در 
کیفیت و قیمت های متفــاوت در اختیار مصرف کنندگان قرار 
می گیرد. لپه چی با اشاره به دستاوردهای صادراتی این شرکت 
خاطرنشان کرد: در ســال های اخیر در کنار فروش کاال های 
داخلی، برای کمک به ارزآوری و معرفی برنج باکیفیت ایرانی به 

دنیا در زمینه صادرات نیز فعال بوده ایم.

روغن زیتون با طعم سیر، روغن با طعم لیمو، با طعم فلفل، سرکه بالزامیک و رب انار از محصوالت جدید سی سام  است  اعتبار سنتی ابزار مدرن است

گزارش تصویری

استقبال گسرتده بازدیدکنندگان از توزیع نرشیه
  در نـمـایـشگاه های در حال برگزاری به روایت تصویر
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توليد كننده  انواع سس، رب گوجه فرنگي،كنسرويجات ، ترشيجات شوريجات مرباجات
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