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دکتر بهمن حسین زاده در پیامی اعالم کرد:

ارتقایکمیوکیفیتولیدصنایعغذایی

در راستای توسعه صادرات غیر نفتی کشور
ازاهدافنمایشگاهایراناگروفود

دکتر حســین زاده رئیس هیأت مدیــره و مدیرعامل
شرکت ســهامی نمایشــگاههای بین المللی جمهوری
اسالمی ایران به مناسبت بیســت و هفتمین نمايشگاه
بين المللی صنايع کشاورزی ،مواد غذائی ،ماشين آالت
و صنايع وابسته -ايران آگروفود پیامی به شرح زیر صادر
و تاکید کرد :معرفی توانمنديها و پيشرفت های کشورمان
در زمينه های گوناگون صنایع غذایی و کشاورزی در سال
جهش تولید ،ارتقاء سطح مبادالت تجاری کشور در جهت
توسعه صادرات غير نفتی کشور ،آشنائی شرکتکنندگان
و بازديدکنندگان از نمايشگاه با آخرين دست آوردهای
علمی و صنعتی تولیدکنندگان داخلی از اهداف نمایشگاه
اگروفود است.
مواد غذائي در حيات فردي و اجتماعي و نیز روند رو به
رشد توليد محصوالت كشاورزي در كشورمان ،توجه به
صنايع تبديلي و به كار گيــري دانشفني روز ،از اهمیت
ویژه ای برخوردار است .بي ترديد برگزاري نمايشگاههاي
بين المللــي تخصصي در این زمینه يكــي از موثرترين
راهكارها جهت انتقال فناوری ،تبادل اطالعات و بازاريابي
در زمينــه هاي مختلف این صنعت مي باشــد که نهایت ًا
منجر به رشــد این صنعت و ارتقاء ســطح کمی وکیفی
تولید کشورمان در راستای امر توسعه صادرات غیر نفتی
می گردد.
سیاست شــرکت سهامی نمایشــگاههای بین المللی
ج.ا.ایران در ســال جاری ،حمایت هر چه گسترده تر از
کلیه فعاالن تولیدی ،خدماتی و تجاری در کشــور است
که در نهایت بــه رونق اقتصادی کشــور کمک خواهد
کرد .همچنیــن با توجه به منویات مقــام معظم رهبری
مدظله العالــی ،برگزاری نمایشــگاههای تقاضا محور و
ارائه نیازهای فناوری دســتگاههای بــزرگ صنعتی و
اجرایی کشــور به جامعه بزرگ دانشگاهی و دانشبنیانی
داخلی در دســتور کار این شــرکت قرار گرفته است.
سیاست دیگر شــرکت ،کمک به حضور فعال و گسترده
کســب و کارهای نوپای نوآورانه و همچنین شرکتهای
دانش بنیان در نمایشــگاههای داخلی و خارجی است
که بیســت و هفتمین نمايشــگاه بيــن المللی صنايع
کشاورزی ،مواد غذائی ،ماشين آالت و صنايع وابسته با
برنامه های متنوع خود ،این سیاســت ها را بخوبی دنبال
می کند.
این نمایشــگاه با عنایت به اهداف مهمــی از جمله:
معرفی توانمنديها و پيشــرفت های کشورمان در زمينه
های گوناگون صنایع غذایی و کشاورزی در سال جهش
تولید ،ارتقاء ســطح مبادالت تجاری کشــور در جهت
توسعه صادرات غير نفتی کشور ،آشنائی شرکتکنندگان
و بازديدکنندگان از نمايشگاه با آخرين دست آوردهای
علمی و صنعتی تولیدکنندگان داخلی برگزار می گردد.
درخاتمه اینجانب ضمن ابراز خرسندی از تداوم برپایی
این نمایشگاه ،مراتب سپاســگزاری خود را از مجریان،
انجمنها ،مشارکتکنندگان و نهادهای دولتی و خصوصی
که با حضور در این نمایشگاه و عرضه محصوالت خویش
امکان برگزاری این رویداد بین المللی را فراهم نموده اند،
اعالم می دارد.
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استقبال چشمگیر صنایع داخلی از نمایشگاه ایران اگروفود در سال جهش تولید
بیست و هفتمین نمایشگاه
بین المللی صنایع کشاورزي،
مــواد غذائی ،ماشــین آالت و
صنایع وابسته "ایران آگروفود
 "2020در تاریخ  13تــا  16مهرماه 1399
مصادف با  4تــا  7اکتبــر  2020برگزار می
شود.
الدن ملکی ،مدیر پروژه بیســت و هفتمین
نمایشــگاه بین المللی ایران اگروفود در گفت
وگو با اقتصاد و نمایشگاه  ،با اعالم این خبر در
گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و نمایشگاه گفت:
مراســم افتتاح این نمایشگاه ساعت 10صبح
روز یکشــنبه  13مهرماه  1399خواهد بود و
بازدید کنندگان از  9صبح لغایت  5بعدازظهر
می توانند از سالنهاي تحت پــوشش7، 6، 5 :
 11-10، 9-8،و فضاي باز ســالنهاي یادشده
بازدید کنند.
وی افزود :نـــوع نمایشگاه تخصصی است و
بازدید فقط ویژه متخصصین می باشد که طی
مدت برگزاري و در  4روزاز نمایشــگاه بازدید
خواهند کرد.
وی در مورد اهداف نمایشــگاه گفت :اهداف
برگزاري نمایشگاه شــامل ارتقاء سطح دانش
فنی و فناوري و تبادل اطالعات روز است.
در موضوعــات و تم هاي نمایشــگاه معرفی
توانمندی ها و پیشــرفت هاي کشــورمان در

زمینه هاي صنایع غذایی و موضوع نمایشــگاه
در ســال جهش تولید ،ارتقاء سطح مبادالت
تجاري کشور در جهت توســعه صادرات غیر
نفتی کشور ،آشــنائی شــرکت کنندگان و
بازدیدکنندگان از نمایشگاه با آخرین دست
آوردهاي علمــی و صنعتــی تولیدکنندگان
داخلی در زمینــه هاي موضوعی نمایشــگاه،
تشــویق و ترغیب تولید کنندگان براي رقابت
سالم و هدفمند در عرصه این صنعت است.
ملکی در مورد ســابقه برگزاری نمایشــگاه
اظهار داشــت :ســابقه نمایشــگاه و برگزاري
نمایشــگاه نشــان می دهد که این نمایشگاه
از اولین دوره توســط شــرکت پاالر سامانه با
همکاري شرکت ســهامی نمایشگاههاي بین
المللی ج.ا.ایران برگزارش شده و با اخذ مجوز
از سازمان توسعه تجارت ایران صورت گرفته
است.
وی افزود :برگزاري بصورت ســالیانه است و
نمایشگاه طی  27دوره از سال  1373بصورت
تخصصی بین المللی برگزار شده است.
وی در مورد تعداد شــرکت کننــدگان در
نمایشــگاه اگرو فــود گفت :تعداد شــرکت
کنندگان و فضاي تحت پوشــش شامل 180
شــرکت و واحد تولیدي داخلی است که کل
فضاي تحت پوشش نمایشگاه حدود 25,000
مترمربع است .شرکت کنندگان خارجی بدلیل

محدودیت سفرهاي برون مرزي در سطح بین
المللی ناشی از شــیوع بیماري کووید  19در
نمایشگاه حضور نخواهند داشت.
وی در مورد موضوعــات و گروههاي کاالئی
نمایشگاه افزود :شامل کلیه کاالها ،فرآورده ها
و محصوالت ،فناوري و ماشــین آالت مربوطه
به صنایع کشاورزي و غذائی است.
وی ادامه داد :اســتقبال از نمایشگاه امسال
علیرغــم محدودیتهاي گســترده ناشــی از
شــیوع بیماري کووید  19فراتــر از انتظار
بوده و تولیدکنندگان داخلی در ســال جهش
تولید اســتقبال زیادی از این نمایشگاه داشته
اند .شــرکت کنندگان داخلی آخرین دســت
آوردهاي خــود را در زمینه فــرآورده ها و
محصوالت غذائی ،صنایع تبدیلی ،ماشــین
آالت ،تجهیزات و تکنولوژي صنایع غذائی،
بسته بندي و واحدهاي تحقیقاتی و پژوهشی
درمعرض دید دســت اندرکاران ومتخصصان
خواهند گذاشت.
وی با اشــاره به رعایت مالحظات و پروتکل
های بهداشــتی گفت :نکته مهم در برگزاري
نمایشــگاه ایران آگروفود  2020این امر می
باشــد که پیش از ثبت نــام و جانمائی کلیه
دستورالعملها و پروتکل هاي بهداشتی تدوین
شده توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشــکی و شرکت ســهامی نمایشــگاهها در

اختیار متقاضیان مشارکت کننده قرار گرفت،
تا شرکت کنندگان پیش از هر چیز رعایت این
نکات را در راســتاي حفظ سالمت عمومی مد
نظر داشته باشند.
بازدیــد حضوري از این نمایشــگاه فقط
مختص متخصصان و دســت اندرکاران در
قالب مذاکرات  B2Bبوده ونمایشگاه براي
بازدید عموم آزاد نمی باشد.

ارزش افزوده صنایع غذایی و شاخص های کالن مرتبط با صنایع غذایی در سه سال اخیر
در ســال  1398ارزش افــزوده
گروه كشــاورزي بــه قيمت هاي
ثابت سال  1390به ميـــزان491
هـــزار ميليـــارد ريـــال برآورد
گرديد كه نســبت به دوره مشابه ســال قبل 8/8
درصد افزايش نشان مي دهد .برآوردهاي انجام شده
در اين زمينه با توجه به آمارهــاي پايه دريافتي از
وزارت جهاد كشاورزي حاكي از آن است كـه توليـد
محصـوالت زراعـي و بـاغي در سال  1398نسبت
به دوره مشــابه ســال قبل به ترتيب  2.8و 13.6
درصد و توليد محصوالت اصلــي دامي  5.7درصد
افزايش يافته است
در ســال  1397ارزش افزوده گروه كشاورزي به
قيمت هاي ثابت سال  1390به ميـزان  452هـزار
ميليـارد ريـال برآورد گرديدكه نسبت به دوره مشابه
ســال قبل  9دهم درصد كاهش نشــان مي دهد.
برآوردهاي انجام شده در اين زمينـــه بـا توجه به
آمارهاي پايـه دريـافتي از وزارت جهـاد كشـاورزي
حـــاكي از آن اسـت كـه ميـــانگين وزنـي ارزش
توليـد كليـــه محصوالت كشاورزي در سال 1397
نسبت به دوره مشابه سال قبل كاهش يافته است.
رشد بخش کشاورزی و صنایع و معادن طبق اعالم
بانک مرکزی در تمام فصل های ســال  98مثبت
بوده اما در ســال  97رشد هر دو بخش منفی بوده
است در حوزه تجارت خارجي و بر اساس برآوردهاي
اوليه ،صادرات و واردات كاالهــا و خدمات نيز طي
ســال 1397به قيمت هاي ثابـــت ســـال 1390
نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل بـه ترتيـب از
نـرخ رشـد بیش از  - 12و  -29درصـدي برخوردار
بوده اند.
در سـال ، 1398توليـد ناخـــالص داخلـي بـه
قيمـت پايـه و بـــه قيمتهاي ثابت سال  1390از
 6564هزار ميليارد ريال در ســال  1397به 6137
هـزار ميليـارد ريـال در سـال  1398كاهش يافته
است .نتايج مقدماتي حاصل از بررسي روند تحوالت
ارزش افزودة فعاليتهاي اقتصــادي حاكي از برآورد
رشد اقتصادي  - 6.5درصدي براي سال  1398مي
باشد.
از سوي ديگردر سمت تقاضاي اقتصاد و براساس
برآوردهاي اوليـه اي كـه در خصـوص اقـالم هزينـه
اي اقتصاد همچون مخارج مصرف نهائي خصوصي،
مخارج مصرف نهائي بخش دولتي ،تشكيل سرمايه
ثابت ناخالص و صادرات و واردات در ســال 1398
به عمل آمده است ،رشد اقالم هزينه اي فوق الذكر
بـــه ترتيـــب - 29.9- ، 5.9 - ،6- ، 7.7و - 38.1
درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل مي باشند .در
مجموع ،رشد هزينه ناخالص داخلي بـه قيمت بازار
در سال  1398نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.8
درصدكاهش يافته است.
در ســال  1398ارزش افزوده گروه كشــاورزي
به قيمت هاي ثابت ســال  1390به ميـــزان 491
هـزار ميليـــارد ريـــال برآورد گرديد كه نسبت به
دوره مشابه سال قبل  8/8درصد افزايش نشان مي
دهد .برآوردهاي انجام شــده در اين زمينه با توجه
به آمارهاي پايه دريافتي از وزارت جهاد كشــاورزي
حاكي از آن است كـه توليـــد محصـوالت زراعـي
و بـــاغي درسال  1398نسبت به دوره مشابه سال
قبل به ترتيب  2.8و  13.6درصد و توليد محصوالت
اصلي دامي  5.7درصد افزايش يافته است.
بخش کشاورزی در بهار  97با رشد مثبت و در سه
فصل بعدی  97با رشد منفی مواجه بوده و به ترتیب

چهار فصــل  -1.3 ،-1.1 ،0.1و  -3درصد و در کل
سال  -1درصد رشد داشته اســت .در سال  96نیز
رشد مثبت  3.2درصدی داشته است.
صنایع و معادن در فصل اول مثبت و در سه فصل
 97با رشد منفی مواجه شده است و به ترتیب چهار
فصل  -9 -7.6 ،-1.1 ،1درصد و در کل سال -4.3
درصد رشد داشته است .در بخش خدمات مرتبط با
صنعت غذا نیز بازرگانی ،رســتوران و هتل داری در
سال  96رشد مثبت  4.7درصدی ،و در چهار فصل
سال  97رشد منفی داشته اســت .به ترتیب چهار
فصل  97رشد این بخش -13.9 ،-9.8 ،-3.2 ،-0.3
و کل سال  -7.1درصد رشد داشته است.
اقـالم هزينـه ای اقتصاد همچون مخارج مصرف
نهايي بخش خصوصي ،مخارج مصرف نهايي بخـش
دولتـي ،تشـکيل سـرمايه ثابـت ناخالص و صادرات
و واردات درسه ماهه اول سال  ١٣٩٩به عمل آمده
اسـت ،رشـد اقـالم هزينـه ای فـوق الـذکر بـه جز
مصرف دولتی با رشد مثبت  1درصدی ،همگی منفی
بوده و به ترتيب -٤و  ٦دهم  -و  - ٣٠و  - ٤٤درصد
نسبت بـه دوره مشـابه سـال قبـــل میباشند .در
مجموع ،رشد هزينه ناخالص داخلی به قيمت بازار در
سـه ماهـه اول سـال  ١٣٩٩نسـبت بـه دوره مشـابه
سال قبل  2.8درصد کاهش يافته است
زمین های قابــل کشــت از  165میلیون هکتار
وسعیت ایران 51 ،میلیون هکتار اراضی قابل کشت
بوده که  18میلیون هکتار در چرخه کشت قرار دارند

از نظر قابلیت های کشاورزی و ظرفیت تولید غذا
از منابع خاک علیرغم این که با داشتن  165میلیون
هکتار وسعت کشوری غنی هستیم ،اما کمتر از 10
درصد از مساحت ایران اراضی قابل کشت است.
حدود  13میلیون هکتار اراضی قابل کشت داریم
که با محدودیت منابع آبی نمی توانیم برای افزایش
کشت پیش بینی داشــته باشیم لذا باید نیاز غذایی
مردم را از همین منابع خاک محدود تهیه کنیم.
هشت میلیون هکتار از اراضی کشور تحت کشت
آبی است که  90درصد تولید کشاورزی ما از همین
اراضی آبی تامین می شــود و کمتر از  10درصد از
مزارع دیم تامین می شود لذا این اراضی آبی برای ما
اهمیت زیادی دارد.
از هشــت میلیون هکتار اراضی کشور حدود یک
میلیون هکتار آن مرغوب اســت و محدودیتی برای
کشت ندارد اما بقیه آن معادل هفت میلیون هکتار
دیگر محدودیت دارد به دلیل شوری ،داشتن سنگ
ریزه ،تراکم خاک و فقر منابع آلی که مانع تولید است
که هرچند در چرخه تولید قــرار دارد اما بهره وری
آن کم اســت .در چرخه خاک با چالش های متعدد
مواجهیم که این چالش نباید مساحت خاک غیرقابل
کشت را بیشتر کند و در حال حاضر در شش کالن
شهر هر ساعت یک هکتار از اراضی کشاورزی از بین
می رود که آن روند نگران کننده است.
میزان فرســایش خاک در ایران از نرخ فرسایش
خاک و اســتاندارد جهانی بیشتر است و این نگرانی

را باید با تدبیــر و برنامه ریزی برطــرف کنیم .در
قانون جامع خاک به طور روشن مصادیق تخریب و
حاصلخیزی خاک تعریف شــده و جرم انگاری نیز
در آن صورت گرفته و اگر کســی امانت داری نکند
و قوه تولید خاک را کاهش دهد و یا آن را آلوده کند
میزان کاهش باردهی هم پیش بینی شده و با تعیین
جریمه باید خسارت وارده را جبران کند.
چشم انداز رشد مثبت اقتصادی در صنایع
غذایی
گزارش بانک مرکــزی از عملکرد تولید ناخالص
داخلــی در فصل اول ســال  ۱۳۹۹که بــه تازگی
منتشر شده نشــان می دهد که دو بخش صنایع و
معادن و کشــاورزی با رشد مثبت مواجه شده است
و براین اساس رئیس کل بانک مرکزی نتیجه گرفته
که اقتصاد در مسیر بازگشــت به تعادل است .بانک
مرکزی اعالم کرده که در بخــش خدمات به دلیل
شرایط ویروس کرونا با رشــد منفی  -1.6درصدی
مواجه شــده و اگر کرونا نبود رشد تمام بخش های
اقتصــادی بدون نفــت مثبت می شــد زیرا بخش
کشــاورزی با  3.7درصد و صنایع و معــادن با 2.5
درصد رشــد مثبت همراه بوده و مثبت شدن رشد
بخش خدمات می توانســت کل رشد اقتصاد بدون
نفت در ســه ماه بهار  99را مثبت کند .رشــد قابل
توجه بخش صنعت و معــدن در دوره مذکور باعث
شده است تا علیرغم پیشبینیها ،اثر شیوع ویروس
کرونا بر تولیــد ناخالص داخلی بدون نفت بســیار
محدودتر بوده و در مقایســه با سایرکشورها ،رشد
اقتصادی کمتر متاثر شود.
کارشناســان می گوینــد که فشــار تحریم ها و
کرونا به حداکثر رســیده و پــس از  7فصل رکود و
رشد منفی اقتصاد از تابســتان  97تا زمستان ،98
اکنون در بهار  99یا تابســتان  99اقتصاد با مسیر
بازگشــت به تعادل و مثبت شــدن رشد اقتصادی
همراه شــده و می توان پیش بینی مثبت در مورد
بخش هایــی مانند کشــاورزی و صنایــع غذایی
داشــت و البته الزم اســت که قیمت هــای مواد
اولیــه و تورم به گونــه ای کنترل شــود که حامی
صنایع غذایی باشد.

شاخص های کالن مرتبط با صنایع غذایی در سه سال اخیر
قیمت ثابت سال 90

بهار 99

1398

1397

1396

-2.8

-6.5

-5.4

3.7

-1.6

-0.2

-0.6

-0.6

-5.9

-12.3

ارزش افزوده کشاورزی

3.7

صنایع و معادن

2.5

تولید ناخالص داخلی
خدمات

مصرف نهایی قدرت خرید مردم

-4

واردات کاال و خدمات

-44

سرمایه گذاری

رشد بازرگانی ،رستوران و هتل
داری
تولید ناخالص بدون نفت

صادرات

-4

-0.6
-30

8.8
2.3

-7.7
-38

-0.9
-4.3
-2.6

-29.5

-2.6

-7.7

1.1

-1.8

-30

-12.5

3.2
5.1
4.4
2.5
1.8

13.4
4.7
4.6
1.8
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دکتر مهدی کریمی تفرشی ،رییس هیأت مدیره شرکت صنایع غذایی «گلها» اعالم کرد :

جهادگران عرصه تولید هم پای جهادگران عرصه سالمت خدمت به مردم را در اولویت قرار داده اند
آقای دکتر مهدی کریمی تفرشی رئیس هیات مدیره خانه صنعت ،معدن وتجارت
جوانان تهران ،ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصوالت غذایی کشور،
عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران ،نائب رئیس هیات مدیره انجمن علوم
و فناوری غالت ایران ،مشاور عالی در کمیته فناوری های نو در کمیسیون صنایع و

آقــای دکتــر
کریمی لطفــا درباره
عنــوان جدیدی که
کسب کردید توضیح
بفرمایید؟چه گروهی شما را شایسته
این عنوان ارزیابی کرده اند؟
هیات داوران  5گانه پروژه ســفیر حسن
نیت بحران قرن جهان مرکب از ســازمان
ملل متحد ،سازمان تجارت جهانی ،سازمان
همکاری های اقتصادی (اکو) ،نهضت بین
المللی صلیب سرخ جهانی و هالل احمر و
نیز کمپین ایران همدل ،اینجانب را از میان
کاندیدهای سرآمد قدرت و ثروت و شهرت
مانند ولیعهد دبی ،برگزیدند.
در شــرایطی که آمریکا و هم پیمانانش
جنگ اقتصــادی را علیه ایــران آغاز کرده
و تمام قوای خود را برای تحت فشــار قرار
دادن و انزوای سیاسی جمهوری اسالمی به
کار گرفته است کسب این عنوان افتخاری
بزرگ برای ایران و درخشش نام پر افتخار
کشور عزیزمان در عرصه جهانی است.
کسب این عنوان توسط یک جوان ایرانی،
برگ زرین دیگری اســت در لوح پرشکوه
افتخارات این سرزمین تا باز حماسه ای دیگر
با دستان سربازان غیرتمند این خاک آریایی
رغم بخورد و اقتدار و توان اقتصادی کشور را
در اوج فشارها و بحران های جهانی علیه این
سرزمین ،به رخ بکشد.
در مورد سوابق و فعالیت شرکت
توضیحبدهید؟
صنایع غذایی گلها با بیش از  50ســال
حضور پرافتخار در صنعت غــذای ایران و
کســب انواع افتخارات ،جوایز و گواهینامه
های ملی و بین المللــی و دارا بودن متنوع
ترین سبد غذایی از دیرباز تا امروز میهمان
بی بدیل سفرهای مردم شریف ایران بوده

است و افتخار ما اینست که کودکان دیروز،
مــادران و پدران امروز و آینده ســازان این
مملکت و تمامی نسل های میهن عزیزمان
با گلها رشــد کرده اند و طعم آشنای آن را
به خاطر می سپارند و بی تردید تا روزی که
این مردم وفادار خاطرات شیرین خود را با
عطر و طعم محصوالت گلها رقم می زنند و
همراه وفادار گلها هستند ،صنایع غذایی گلها
همچنان بر قله های افتخار می درخشد.
صنایع غذایی گلها امروز با داشتن بیش
از  300نوع محصــول دارای باالترین تنوع
محصول در سبد غذایی خانوار می باشد 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 است.
افتخارات و دستاوردهای شرکت
را شرح دهید؟
صنایع غذایی گلهــا از جمله برندهایی
اســت که دارای باالتریــن گواهینامه ها و
افتخارات ملــی و بین المللی اســت .این
مجموعه در چندین سال متوالی واحد نمونه
استاندارد بوده است .همچنین 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
فهیم گلها بوده اســت .اولین دارنده نشان
استاندارد نمک طعام در ایران است .از اولین
برندهایی هستیم که گواهی ثبت بین المللی
تایید و نظــارت بر غــذا و دارو را از FDA
آمریکا دریافت کردیم.
دریافت نشــان عالی اهتمام به کیفیت
و تندیس طالیی و گواهینامه پنج ســتاره
کیفیت از انجمن کیفیت ایران ،نشان زرین
ایزو ،گواهینامه ستاره طالیی ارتقاء کیفیت

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

از اروپــا ،گواهینامه بیــن المللی تضمین
کیفیت و سالمت محصوالت غذایی ،نشان
زریــن پرمصرف ترین محصــوالت غذایی
و عنــوان  R&Dبرتر کشــوری از جمله
افتخارات برند گلهاست.
ضمن اینکه برند گلها تمامــی ایزوها و
استانداردهای بین المللی مدیریت کیفیت
مرتبط را دریافت کرده است .امروز افتخار
ما اینست که  ۳۵نفر پرسنل را به چند هزار
نفر و  ۲۵قلم جنس را بــه  ۳۰۰نوع ارتقاء
داده ایم .امروز ما در سراسر ایران نمایندگی
پخش داریم و حتی اگر به دور افتاده ترین
نقاط ایران هم سر بزنید می توانید تعدادی
از محصوالت گلها را در آنجا ببینید.
چه کاال و خدماتی در بازار ارائه
می دهیــد و چه جایگاهــی در بازار
دارید؟
صنایع غذایی گلها یکی از کاملترین و پر
تنوع ترین سبد محصوالت غذایی خانوار را
در کشــور دارد .بیش از  300نوع محصول
از انواع ادویه جات و چاشــنی ها گرفته تا
انواع حبوبات ،غــات ،آردها ،غذاهای نیمه
آماده ،پودر کیک و ژلــه  ،قهوه ،کاکائو ،کا
فی میکس و کنسروها در سبد غذایی گلها
وجود دارد.
صنایع غذایی گلهــا از جمله برندهایی
است که کاملترین ســبد انواع آردها را به
عنوان یکی از لیدرهای ایــن صنعت ارائه
می دهد که آردهــای فاقد گلوتن از جمله
محصوالتی اســت که در جهت توســعه
محصوالت ســامت محــور و خدمت به
بیماران گوارشــی و کبدی در سبدغذایی
محصوالت گلهــا همواره مورد اســتقبال
مصرف کنندگان عزیز بوده است .همجنین
خلوص باالی ادویه جات و چاشــنی های
گلها از جمله ویژگی هایی است که همواره

اعتماد مصــرف کننــدگان را جلب کرده
اســت .صنایع غذایی گلها بــا رصد کردن
مداورم نظرات ،نیازها و خواست مشتریان
همواره می کوشد تا مطابق سلیقه و ذائقه
این مشــتریان عزیز عمل کند و همچون
همیشه علیرغم تمامی مشکالت و چالش
های موجود ،مشکالت اقتصادی و باال رفتن
هزینه های تولید ،حفــظ کیفیت و تامین
نیازهای مردم و سالمت آنها در راس اولویت
ها و برنامه های این مجموعه می باشد.
مواد اولیه شــرکت شما چگونه
مواد اولیه محصــوالت خود را تامین
میکند و در این زمینه با چه مشکالتی
روبروهستید؟
یکی از مهمترین عواملــی که میتواند
زمینه توســعه رقابتپذیری صنایع غذایی
در ایران را فراهم کند ،دسترســی به مواد
اولیه باکیفیت و قیمت مناسب است .صنایع
تبدیلی و غذایــی ایران از ایــن نظر دچار
مشکل است.
در حال حاضر یکی از مشکالت صنعت
غذا کمبود نقدینگی برای اصالح زیر ساخت
هــا  ،تأمین مواد اولیه درجــه یک و خرید
دستگاههای بسته بندی نوین است .
از آنجــا کــه مــواد اولیه ایــن صنعت
محصــوالت فصلی اســت ،در زمان خاص
و کوتاهی باید تمامی مقدار مــورد نیاز از
کشــاورزان که تمایلی به فروش قســطی
و نســیه ندارند نقدی خریداری شود و به
همین دلیل چرخش سرمایه در این صنعت
به زمانی طوالنی نیــاز دارد .بنابراین یکی
از بزرگترین مشــکالت تولیدکنندگان به
ویژه در صنایعغذایی حجم کالن ســرمایه
مورد نیاز اســت .بعالوه سیاستهای اخیر
ارزی کشــور به گونهای بوده که واحدهای
تولیدی مــا در تامین مواد اولیــه خود با

مشکل جدی مواجه شدهاند که با ادامه این
روند شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی و از
دست رفتن اشــتغال ایجاد شده خواهیم
بود .اگر واحدهای تولیدی ما نتوانند مواد
اولیه خود را تامین کننــد ،چرخه اقتصاد
ما دچار مشــکالت بزرگتری خواهد شد.
همه واحدهای تولیدی به صورت مستقیم
یا غیرمستقیم با مشــکل تامین مواد اولیه
روبهرو هســتند .به دلیــل پرهیز تامین
کنندگان خارجــی از انعقــاد قراردادهای
بلندمدت و تمایل آنها بــه انجام معامالت
نقدی ،قیمت مواد و تجهیزات از نوســانات
بیشتری برخوردار اســت که این موضوع،
سودآوری صنایع داخلی را با تردید بیشتری
مواجه کرده است .تاخیر در انجام مبادالت
بین المللــی و ورود موارد اولیــه مورد نیاز
تولیدکنندگان را با مشکالت جدی مواجه
کرده است .در حال حاضر نحوه تخصیص
ارز به واردات مواد اولیه ،از دغدغههای اصلی
فعالین اقتصادی بهویژه صنعت غذا است.
تولید در اقتصاد ایران به شدت به واردات
کاالهای ســرمایه ای ،واســطه ای و مواد

اولیه وابسته اســت .با درنظرگرفتن چنین
شرایطی ،تضعیف ارزش پول ملی ،افزایش
هزینه های تولید ،رکود و تعطیلی صنایع را
در پی خواهد داشت.
فعالیت شرکت شما در سال  98و
سال جاری چگونه بود و برای گسترش
فعالیت های خود چه برنامه و طرح های
توسعه ای در دست اقدام دارید؟
سال که گذشت با توجه به شیوع بحران
همه گیر کرونا از یک سو و تحریم های بین
المللی از سوی دیگر فشاری دو چندان نه
تنها بر مردم عزیزمان بلکه به تولیدکنندگان
وارد کرد .بی شــک همه کســانی که در
عرصــه تولید در این شــرایط حســاس و
بغرنج خدمت کردند رسالتی بسیار سنگین
بر دوش داشــتند و جهادی که شاید کمتر
از جهادگران عرصه سالمت نبود .ما نیز به
عشق این مردم شریف و تامین نیازهای آنها
علیرغم تمامی مشکالت در صف خدمت و
تولید ایستادیم و حفظ کیفیت را خط مشی
اصلی خود قرار دادیم تا نیازهای اساســی
مردم تامین شود و قفسه هیچ فروشگاهی

خالی نشود.
صنایع غذایی گلها ارتباط و حضور موفق
محصوالت ایرانی در بازارهای جهانی را به
عنوان یک اصل مهــم در برنامه های خود
داده است و ارتقائ محصوالت با کیفیت و
مطابق با استانداردهای جهانی جهت حضور
هر چه پر رنگ تــر در بازارهای بین المللی
را یکی از اولویت های خود قرار داده است.
برنامه ریزی و حرکت جدی به ســمت
تولید محصوالت ســامت محور ،گام های
موثــر در جهت بهبود کیفیــت ،تغییرات،
بهبود و نوآوری در بسته بندی محصوالت
مختلف و تالش در جهت تحقق خواســته
ها و نظرات مشــتریان که بــا پایش دقیق
دیدگاهها و سالیق مشــتریان صورت می
گیرد ،حضــور پررنگ و قوی شــبکه های
اجتماعی گلها ،گسترش صادرات محصوالت
گلها به بسیاری از کشورها و کامل تر کردن
سبد محصوالت گلها بنا به نیاز و خواست
مشــتریان از جمله برنامه هایی اســت که
مجتمع صنایع غذایــی گلها پر قدرت تر از
همیشه دنبال می کند.
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رشد ۲رقمی تولید گندم ،ذرت ،جو ،و شکر ایران در سال جاری

چشمانداز مثبت بخش کشاورزی ایران تا سال ۲۰۲۴

مؤسســه تحقیقاتــی فیــچ طــی گزارشــی از
چشــمانداز بخش کشــاورزی ایران تا ســال ۲۰۲۴
نوشــت :امســال تولید گندم ایــران ۱۶درصد ،ذرت
۱۷درصــد ،جــو ۲۹درصد و شــکر ۲۷درصد رشــد
میکند.
مؤسســه تحقیقاتی فیچ در آخرین گزارش مربوط
به ایران به بررســی بخش کشاورزی ایران پرداخته و
ارزش صنعت کشاورزی ایران را در سال جاری 53.5
میلیــارد دالر برآورد کرده و معتقد اســت این بخش
بین سالهای  2020تا  2024رشد ساالنه 2.7درصدی
را تجربه خواهد کرد.
مؤسســه تحقیقاتــی فیــچ سولوشــنز (Fitch
 )solutionsاین پیشبینی را در جدیدترین گزارش
خود از وضعیت بخش کشاورزی ایران و دورنمای آن
در چهار ســال آینده که در سهماهه سوم سال 2020
منتشر شده مطرح کرده است.
مشــروح این گــزارش بهشــرح زیر اســت :بخش
کشاورزی ایران در راه رســیدن به هدف غایی آن که
خودکفایی همهجانبه اســت با چالشهــای فراوانی

دســت و پنجه نرم میکند .تشــدید تنش با آمریکا و
بازگشت تحریمها علیه ایران در ســالهای اخیر ،در
کنار تأثیر بحــران کرونا و افت قیمــت نفت که تأثیر
منفی بر چشــمانداز اقتصــاد ایران داشــته ،از جمله
چالشهای مهمی هســتند که ایــران و بهویژه بخش
کشاورزی آن را درگیر کردهاند .اما با این وجود از نظر
ما بخش کشاورزی ایران طی دوره مورد پیش بینی ما
یعنی از  2020تا  1399( 2024تا  1403شمسی) در
همه حوزهها وضعیتی رو به رشد خواهد داشت.
در حال حاضــر وضعیت ایــران در برابــر آمریکا
رو به بهبود اســت .این کشور از یک ســو استراتژی
بازدارندگی فعال را در پیش گرفته اســت و از ســوی
دیگر خود را برای ازســرگیری تعامل دیپلماتیک پس
از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آماده میکند.
هدف نهایی ایران لغو تحریمها است.
پیش بینیهای مهم
رشــد تولید گندم ایران از ســال  1398تا :1402
تولید گندم ایران در این دوره به طور متوسط ساالنه
 5درصد رشــد میکنــد و در ســال  1402به 18.4

میلیون تن میرسد .استفاده از تکنولوژی پیشرفتهتر،
کشــت ارقام مقاومتــر ،افزایش دسترســی به مواد
افزودنی کشاورزی و گسترده شدن زیرساخت آبیاری
از جمله دالیل این رشد به حساب میآیند.
* رشــد تولید گوشــت مرغ طــی دوره  1398تا
 :1402تولیــد گوشــت مــرغ در این بــازه به طور
متوســط رشــد ســاالنه  1.5درصــدی را تجربــه
میکند و در ســال  1402تولید گوشت مرغ به 2.3
میلیون تن خواهد رســید .افزایــش تقاضای داخلی
و افزایش ســرمایه گذاری از جمله دالیل این رشــد
به حســاب میآید .امــا در کوتاه مــدت ،تحریمهای
آمریکا رشــد این صنعت را محدود میکند .شــیوع
آنفلوآنــزای مرغی نیز میتواند تولیــد مرغ را کاهش
دهد.
* رشد تولید گوشــت گوســاله در دوره  1398تا
 :1402پیش بینی شده است تولید گوشت گوساله در
ایران طی این دوره هر ســال  3درصد رشد کند و در
پایان دوره به  580هزار تن در سال برسد .زمانی اکثر
گوشت گوساله تولیدی ایران در گاوداریهای کوچک
پرورش داده میشــد ،اما امروزه صنعت تولید گوشت
ایران بیشــتر به ســمت تجاری ســازی رفته و بدین
ترتیب بهره وری و حجم تولید افزایش یافته است.
* رشد مصرف گوشت گوســاله در ایران از 1398
تــا  :1402مصرف گوشــت گوســاله در ایــران طی
ایــن دوره ســاالنه  1.7درصد افزایــش مییابد و در
ســال  1402به  646هزار تن خواهد رسید .افزایش
دســتمزدها منجر به افزایش مصرف گوشت گوساله و
کاهش مصرف گوشــت مرغ در ایران خواهد شد ،چرا
که وقتی درآمد باالتر میرود مردم گرایش بیشــتری
به مصرف گوشــتهای گرانتر مانند گوشــت قرمز
پیدا میکنند.
* ارزش بخش کشــاورزی ایران در ســال :1399
ارزش بخش کشــاورزی ایران در ســال جاری 53.5
میلیارد دالر برآورد شــده که این رقم نسبت به رقم
 50.3میلیارد دالری ســال قبل رشــد  6.3درصدی
دارد .پیش بینی میشــود بخش کشاورزی ایران طی
ســالهای  1398تا  1402ســاالنه  2.7درصد رشد
کند.

وزیر جهاد :سند تحول بخش
کشاورزی کشور تهیه میشود

وزیر جهاد کشاورزی گفت :سند تحول بخش کشــاورزی کشور با همکاری شورای
عالی انقالب فرهنگی تهیه و تدوین خواهد شد.
به گزارش وزارت جهاد کشــاورزی ،کاظم خاوازی در نشســتی با مدیران بنیاد ملی
گندمکاران ،اقدام این بنیاد در کشت قراردادی با صنایع ماکارونی را ارزشمند توصیف
و تصریح کرد :بنیاد گندمکاران میتواند با همکاری معاونت امور زراعت و مؤسســات
تحقیقاتی ،از طریق کشت قراردادی ارقامی مانند ارزن ،سورگوم و تریتیکاله در مناطق
مستعد به تأمین نیاز کشور و جایگزینی این محصوالت به جای نهادههای وارداتی جو،
ذرت و دانههای روغنی ،کمک کند.
وی ،اهمیــت بکارگیری ترکیبات جدید بــرای افزایش اثربخشــی و کاهش قیمت
کودهای مورد نیاز بخش کشــاورزی را مورد تاکید قرار داد و افزود :شــرکت خدمات
حمایتی کشــاورزی از همکاری بنیــاد گندمــکاران در توزیع کودهای کشــاورزی
بهرهگیری کند.
خاوازی گفت :الزم اســت با همکاری صندوق توســعه حمایت از سرمایه گذاری در
بخش کشــاورزی و بنیاد ملی گندمکاران ،صندوق حمایــت از گندمکاران راهاندازی
شود.
وی با بیان اینکه موضوع سوخت بخش کشــاورزی تاکنون به خوبی پرداخته نشده
است ،خاطرنشان کرد :بزودی برای پیگیری و مدیریت موضوع سوخت مورد نیاز بخش
کشاورزی ،مجری تعیین خواهد شد.
وزیر جهاد کشــاورزی ســپس به برنامه این وزارت برای تغییر ســیمای کشاورزی
و افزایش ورود و فعالیت جوانان در این بخش با مشــارکت شــورای عالی روستایی و
عشایری و سازمان صدا و ســیما اشــاره کرد و افزود :با همکاری شورای عالی انقالب
فرهنگی ،سند تحول بخش کشاورزی کشور تهیه و تدوین میشود.
خاوازی در ادامه با بیان اینکه ساما نه بازارگاه از بنیان تغییر کرده است ،تصریح کرد:
با هوشمندسازی این سامانه ،امضاهای طالیی حذف شده و با مشخص بودن جزئیات
تبادالت ،عم ً
ال رانتی اتفاق نخواهد افتاد .ضمن آنکه میز خدمت با حدود  ۳۰خط تلفن
تعبیه شده تا پاسخگوی سواالت و مشکالت احتمالی باشد.
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گزارشتصویری
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منایشگاه ایران اگروفود 2019به روایت تصویر

لئونارد -سالن 8و 9

شرکت شکر افشان ایرانیان نماینده انحصاری خوشاب و سی سام

تحول کاالی آراد  -سالن 38B

انجمن  -سالن 10و11

تروند زعفران قاین  -سالن5

لبنیات کالبر -سالن 10و 11

کشت چین -سالن 27

درین پودر (کالین) ورودی سالن 7

هلدینگ اسطوره سال به ،دن  -سالن27

کشت و صنعت جوین -سالن 35

بازرگانی سجاد  -سالن میالد

گلها -سالن 8و 9

فوالد بافت سبحان شیراز -فضای باز پشت سالن 25C

نوبر سبز -سالن 8و 9

گزارشتصویری
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آماده سازی غرفه های منایشگاه ایران اگروفود 2020به روایت تصویر
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مهندس اصغر سبزی ،مدیرعامل شرکت «صنایع بسته بندی شادمهر» مطرح کرد

شادمهر سه چهارم نیازهای ماشین آالت بسته بندی صنایع کشور را تامین کرده است
 55کشور در  5قاره جهان مصرف کننده ماشین آالت برند شادمهر هستند
شرکت صنایع بسته بندی شادمهر در  35سال سابقه کاری خود ،موفق شده بخش بزرگی از نیازهای ماشین آالت
و دستگاه های بسته بندی صنایع غذایی ،دارویی ،شیمیایی ،پتروشیمی و ...را تامین کرده است .نگاهی به انواع بسته
بندی ها و برندها در فروشگاه های شهروند ،اتکا ،رفاه و ...نشان می دهد که این برندها ،ماشین آالت خود را از برند
شادمهر تهیه کرده اند و این شرکت تامین کننده بخش اعظمی از نیازهای بسته بندی کشور در صنایع مختلف است
و برندهای معتبر مانند چی توز ،تک ماکارون ،گلستان ،گلها ،برتر ،ایساکو ،قطعات بسته بندی خودروها ،و ...از ماشین
آالت این شرکت استفاده کرده اند.
همچنین خدمات پشتیبانی شرکت شادمهر به تدریج از  5سال به  15 ،10و  20سال و بیشتر افزایش یافته و امروز
حتی ماشینآالت با سابقه  25و  30ساله مشــتریان خود را به شرکت انتقال داده و آنها را با فناوری های روز به روز
رسانی می کنیم و تعمیرات اساسی انجام داده و تابلوی برق ،مکانیک و بخش های مختلف این ماشینآالت را بروز
رسانی می کنیم و خدمات پشتیبانی گســترده ای را در این زمینه به مشتریان خود ارائه می دهیم .شرکت صنایع
بستهبندی شادمهر سازنده انواع ماشینآالت بستهبندی ،پیشتاز در نوآوری و پیشرو در کیفیت ،با بیش از سه دهه

در مــورد
خودتــان و فعالیت
های علمی و اجرائی
بــرای مخاطبــان
نشریه اقتصاد و نمایشگاه توضیح
دهید ؟
اینجانب اصغر سبزی تحصیل کرده
رشــته مکانیک عالقه منــد به طراحی
صنعتی علی الخصوص تحقیق و توسعه
در مورد سیستم های نوین صنعت بسته
بندی در صنایع مختلف از جمله صنایع
غذایی  ،دارویی و شیمیایی می باشم.
در مورد ســوابق و فعالیت
شرکت توضیح دهید ؟
شــادمهر با بیش از سه فعالیت موفق
جــرء اولین فعــاالن ایــران در صنایع
ماشین آالت بســته بندی بوده است و
تحولی نوین در ســاخت انواع ماشــین
آالت بســته بنــدی در صنایع همچون
غذائــی ،داروئی  ،شــیمیایی و قطعات
صنعتی ایجــاد کرده اســت  .مجموعه
شــادمهر با توجه بــه تــوان مدیریتی
بــاال  ،دانش فنی و تخصصــی خود  ،با
بکارگیری مجــرب ترین مهندســان ،
متخصصان خالق  ،به باالترین ســطح
کیفیت  ،نو آوری و تنــوع تولیدات در
داخل و خارج کشور دست یافته است .
افتخارات و دســتاورد های
شرکت را شرح دهید ؟
عضو برتر ســازمان مدیریت کیفیت
 ،تحقیقــات صنعتی ایران ،اســتاندارد
محصولــی  CEاز اتحادیــه اروپا  ،عضو

حقوقی انجمــن مدیریت کیفیت ایران،
اخذ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت
از کشــور آلمان و اتحادیه اروپا ازجمله
اســتاندارد مدیریت کیفیــت عمومی
برمبنــای EN/ISO9001:2015
 ،اســتاندارد سیســتم مدیریــت
کیفیــت زیســت محیطــی برمبنای
EN/ISO14001:2015
،اســتاندارد مدیریت کیفیت بهداشــت
فــردی و بهداشــت کار EN/
 ، ISO45001:2018اســتاندارد
سیســتم مدیریــت کیفیــت یکپارچه
برمبنــای  ،IMSسیســتم مدیریــت
کیفیت مشتری مداری بر مبنای EN/
 ، ISO10002:2018اســتاندارد
مدیریت کیفیت رســیدگی به شکایات
مشتری EN/ISO10004:2009
 ،سیســتم مدیریت کیفیــت برندینگ
برمبنای EN/ISO10668:2010
 ،سیســتم مدیریــت کیفیــت ایمنی
 ، HSE-MSعضو منتخب برتر کشور
در ساخت ماشین آالت بسته بندی
چه کاالو خدماتــی در بازار
ارائه می دهیــد و چه جایگاهی در
بازار دارید ؟
شــرکت بســته بندی شــادمهر در
زمینــه طراحی ،ســاخت و تامین انواع
ماشــین آالت مدرن بســته بندی در
صنایع غذایی (خشکبار ،حبوبات  ،انواع
جامدات  ،پــودری و مایعات ) دارویی ،
شیمیایی  ،شوینده  ،بهداشتی  ،آرایشی
 ،آشامیدنی و نوشیدنی  ،قطعات صنعتی

فعالیت موفق و پراعتبار در تولید ماشینآالت بستهبندی نامی آشنا و محبوب برای تولیدکنندگان داخل و خارج
از کشور میباشد که حمایت تولیدکنندگان و کیفیت باالی تولید در این شرکت ،این برند موفق را به یک اسطوره
در این صنعت بدل کرده است .شرکت صنایع بستهبندی شادمهر با ماشینسازان خارج از مرز و بوم نیز به راحتی
به رقابت میپردازد و با موفقیت نیازهای متنوع تولیدکنندگان را تامین مینماید .مهندس اصغر سبزی ،مدیرعامل
خالق و توانمند برند بستهبندی شادمهر که تحصیل کرده رشته مکانیک میباشد ،به همراه برادران متخصص و اهل
فن خود در این صنعت تجارب بسیار زیادی در ساخت ماشینآالت بستهبندی دارند و از مدیران موفق در صنعت
ماشینسازی ایران به شمار میآیند که در بخش بازرگانی بینالمللی نیز تجارب فراوانی دارند و کامال با دغدغه واردات
آشنامیباشند.
نشریه «اقتصاد و نمایشگاه» به مناسبت برگزاری بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی آگروفود ،با مهندس اصغر
سبزی در خصوص تشریح فعالیتهای این شرکت و برنامههای آینده خود در این صنعت به گفت و گو پرداخته است
که در ادامه میخوانید.

و خــودرو و لوازم و مصالح ســاختمانی
 ،لــوازم اداری و تحریــر  ،قطعــات
الکترونیکــی و الکتریکــی  ،محصوالت
کشــاورزی  ،صنایــع پتروشــیمی و
تجهیزات پزشکی ،از پیشگامان صنعت
ماشــین آالت مدرن بســته بندی در
خاورمیانه می باشد .
محصوالت و خدمات شرکت
شــما چه مزیت ها و ویژگی های
منحصر به فردی دارد؟
ارائه باالترین زمــان گارانتی (36ماه)
و خدمات پــس از فروش ( 20ســال)
استفاده از مرغوب ترین قطعات و لوازم
برقــی و صنعتی با کیفیت در ســاخت
ماشــین آالت  ،تولیــد و فــروش بالغ
بر 9500دستگاه به شرکت های معتبر
تولید داخل و صادرات 1450دســتگاه
به  55کشور صاحب نام  ،تامین حداقل
 75درصد نیاز داخلی در صنایع مرتبط
با ماشین آالت بســته بندی و باالترین
ســطح کیفیت  ،ایمنی  ،ثبت اختراع ،
نوآوری و تنوع تولیدات از موفقیت های
این شرکت بشمار می رود .
شرکت شما چه جایگاهی در
بین رقبا در بازار دارد؟
برند شــادمهر در منطقه خاور میانه
یکــی از شــرکت هــای برتر اســت و
بزرگترین سازنده و صادر کننده ماشین
آالت بســته بندی می باشــد و تامین
کننده بخــش بزرگی از صنعت بســته
بندی کشــور اســت  .با توجه به گران
تمام شــدن واردات ماشین آالت و عدم

ســرویس دهی خدمــات در اثر تحریم
ها برای تولید کنندگان از کشــورهای
خارجی  ،شرکت شــادمهر با بکارگیری
تجارب چندین ســاله و تولید ماشــین
آالت حامی تولیدکنندگان داخلی شده
است .
شرکت شما در زمینه خدمات
پس از فروش چــه اقداماتی انجام
می دهد؟
مشــاوره بهینه از جملــه مهم ترین
خدماتی است که شــرکت شادمهر در
اختیــار مشــتریان اش قــرار می دهد
 .این بخــش از خدمات توســط تیمی
مجرب از کارشناســان خدمات پس از
فروش انجام می شود  .این کارشناسان
همانند یک راهنمــا از طراحی لفاف تا
نوع بسته بندی موفق در بازار و سیکل
بســته بندی به صرفه را برای مشتریان
توضیــح می دهنــد  .فرآینــد خدمات
پس از فــروش از اصلی ترین بخش این
مجموعه محســوب می شود که شرکت
شادمهر همچنان بعد از فروش مشتری
خود را رها نمی کند و آنها را تا رسیدن
به اهدافشــان یــاری می کنــد و با به
کارگیری قطعات با کیفیت در ســاخت
ماشین آالت برای تولید کنندگان  ،روز
به روز سطح کیفی تولیدات را ارتقا داده
و با تــوان حداکثری محصوالت خود را
با  36ماه گارانتی و  20ســال خدمات
پس از فروش عرضه مــی نماید  ،قابل
ذکر اســت واحد خدمات شرکت نیز در
تمام طول هفته برای خدمات رسانی به

تولید کنندگان و عــدم توقف در تولید
همکاری های الزم را مبذول دارد .
مهمترین چالــش ها و موانع
پیش روی شرکت شما چیست و چه
برنامه ای برای آن دارید ؟
اختصــاص یارانــه از طــرف دولت ،
نداشتن تخفیف در حوزه بیمه و مالیات
به جهت کار آفرینی در صنعت کشــور
و افزایش ناگهانــی نرخ ارزهای خارجی
و گران شــدن بعضــی از اقــام باعث
شده اســت زیان های فراوانی به تولید
کنندگان داخل وارد شــود  .امید است
که روزی دولتمردان ایران همانند دولت
های کشورهای دیگر از تولید کنندگان
داخلی حمایت واقعی و کارآمد به عمل
آورند تا در تمام صنایع ما بتوانیم حرفی
برای گفتن داشته باشــیم که این رویه
خود اشــتغال زایی نیز بــه همراه خود
خواهدداشت.
فعالیت شما تا چه اندازه می تواند به
تولید ملی و افزایش صادرات کشورمان
کمک کند ؟
با توجه به بومی ســازی صنعت بسته
بندی و حمایت های دولــت از واردات
بی رویه دســتگاه های صنعت بســته
بندی  ،تولیدات این شــرکت باعث کار
آفرینی و باال رفتن تــراز تولید ملی در
این صنعت گشته و می تواند باعث عدم
نیاز ایــن صنعت به کشــورهای بیگانه
گردد  .در صــورت حمایتهای دولت از
صنعت گران و ایده پردازان این صنعت
می توان حرف های بســیاری در تولید

و ارائه دستگاه های صنعت بسته بندی
برای مصرف داخلی وکشورهای همسایه
داشت .
ماشینآالت شــادمهر به بیش از 55
کشــور جهان در قارههای آســیا ،اروپا،
آفریقــا ،آمریــکای شــمالی و جنوبی
صادر شده است .از ســوی دیگر ،با باال
رفتن قیمت ماشینآالت در کشورهای
اروپایی و پیشــرفته در سالهای اخیر،
کشــورهایی همچون عراق ،افغانستان،
تونــس ،پاکســتان ،تاجیکســتان و ...
این روزها از ما ماشــینهای بســیاری
خریــداری مینمایند که باعث شــده
است شرکت شــادمهر با کیفیت باالی
محصوالت خود و داشتن استانداردهای
جهانی بتوانــد به نمایندگی از کشــور
عزیزمان ایران ،موفقتر از همیشه در آن
سوی مرزها نیز بدرخشد.
جایگاه این صنعت و آینده آن
را چگونه ارزیابی می کنید ؟
در صــورت حمایت دولــت از تولید
کننده و جلوگیــری از واردات بی رویه
این صنعت می تواند بســیار سودمند و
آینده دار باشد.
به نظر شــما نهادهای حمایتی نظیر
دولت و  ...چگونه می توانند در پیشبرد
اهداف شــرکت ها در این صنعت کمک
کنند؟
جلوگیری از افزایش ارزها ی خارجی
و ثابــت نگهداشــتن آن و همچنیــن
جلوگیــری از ثبت ســفارش و واردات
کاالهای مشابه داخلی و تامین قطعات

اولیه برای صنعت کار و تولید کننده.
با چه موانع و مشــکالتی در
مسیر تولید و توسعه شرکت رو به
رو هستید؟
نداشتن اعتبار منابع مالی و اختصاص
یارانه از طرف دولت ،نداشتن تخفیف در
حوزه بیمه و مالیات به جهت کارآفرینی
در صنعت کشور و افزایش ناگهانی نرخ
ارزهای خارجی و گران شــدن بعضی از
اقالم ،باعث شده است زیانهای فراوانی
به تولیدکننــدگان داخلی وارد شــود.
امید اســت که روزی دولتمردان ایران
همانند دولتهای کشــورهای دیگر از
تولیدکنندگان داخلی حمایت واقعی و
کارآمد به عمل آورند تا در تمام صنایع
ما بتوانیــم حرفی برای گفتن داشــته
باشیم که این رویه خود اشتغالزایی نیز
به همراه خواهد داشت.
هدف شــما از شــرکت در
نمایشــگاه بین المللی آگرو فود
 2020چیست ؟
با توجه به اهمیت نمایشگاه بین المللی
آگرو فود با نگاه ویژه تولید کننده به این
نمایشــگاه و بازار مخاطبان گســترده از
سراسر کشور  ،هیات مدیره شرکت صنایع
بسته بندی شادمهر این مهم را همیشه در
اولویت کاری خود قــرار می دهند و طی
 27سال پیاپی با شرکت در این نمایشگاه
 ،هر ساله سعی بر این داشته که با دستی
پر و توانمند برای نمایش  ،ارائه و معرفی
محصوالت خود در این نمایشگاه شرکت
کنند .
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نگاهی به  27سال برگزاری نمایشگاه ایران آگروفود

آگروفود به معنای غذایی ،کشــاورزی؛ نمایشگاهی مرتبط
با صنعت کشاورزی و صنایع غذایی می باشد .این نمایشگاه
هر سال در محل دائمی نمایشــگاه بین المللی تهران برگزار
می شود و تاکنون  27دوره از این نمایشگاه ساالنه در ایران
برگزار شده است.
نمایشگاه صنایع کشــاورزی ،مواد غذایی ،ماشین آالت و
صنایع وابسته بزرگترین نمایشگاه صنایع غذایی ایران است
که  27ســال از عمر آن مــی گذرد اگروفــود قدیمی ترین
نمایشــگاه در صنعت مواد غذایی کشــور با جذب بیش از
 ۱۵۰۰مشــارکت کننده و  ۴۰هزار بازدید کننده بزرگترین
نمایشگاه صنایع غذایی در منطقه پس از گلفود دبی است.
نمایشگاه اگروفود به  ۵بخش مختلف تتقسیم شده است
که برای هر قسمت ســالن هایی جداگانه در نظر گرفته می
شود .این  ۵قسمت عبارتند از:
 Agroیا کشــاورزی بذرها ،ســموم دفع آفــات ،کودها،
ماشــین آالت کشــاورزی ،لوازم و تجهیــزات گلخانه ای،
ابزارآالت و ادوات باغبانی و گلکاری ،سیســتمهای آبیاری و
…
 Food Ingredientsیا مواد اولیــه صنعت غذا مواد
خام اولیه غذایی و نوشــیدنی مانند تخم مرغ ،گوشت ،شیر،
روغن ،آرد ،مالت ،نشاســته و افزودنی ها مثل رنگ ها ،طعم
دهنده ها ،قوام دهنده ها ،امولســیون کننده و پایدارکننده
ها ،صمغ ها ،کف ســازها ،شــیرین کننده ها مانند شربت
فروکتوز ،گلوکز ،مالتوز ،و … ،نگهدارنده ها و ...
 Food Techیــا همان ماشــین آالت صنایــع غذایی
انواع ماشــین آالت خطوط تولید ،تجهیزات آشپزخانه های
صنعتی ،شــوینده ها و ضدعفونی کننــده های خط تولید،
دستگاه های بسته بندی و ماشین آالت خانگی
 Bakery and Confectionaryیــا نان و قنادی
انواع نــان ،محصوالت برپایه ی غــات ،محصوالت قنادی و
شیرینی جات و مواد و تجهیزات قنادی و شیرینی پزی
 Food Hospitalityیــا همان پذیرایی و تشــریفات
شرکت های ارائه دهنده ی انواع نوشیدنی و دسر ،شیرینی و
شکالت ،انواع غذاهای آماده ،ظروف یکبار مصرف و کلیه ی
کاالها و خدمات پذیرایی و مهمانداری
اولین دوره نمایشــگاه ایران آگروفود در ســال  ۱۳۷۳از
سوی شرکت «پاالر سامانه» آغاز به فعالیت کرد.
دوره یازدهم ایران آگروفود ســال  ،83با مشــارکت ۲۰۳
شرکت داخلی و  ۹۵شرکت خارجی برگزار شد.
نمایشــگاه ایران اگروفــود  ۲۰۰۵با حضور  ۲۶۴شــرکت
داخلی و  ۱۷۲شرکت خارجی در سال برگزار شد.
از سال  85نمایشگاه به در سه بخش موادغذایی ایرانفود
شامل فرآوردهها و محصوالت غذایی ،صنایع تبدیلی ،صنایع
مرتبط ،بخش ماشینآالت ایرانفودتک شامل ماشینآالت،
تجهیزات و فنــاوری صنایعغذایی ،بســتهبندی و تجهیزات
جانبی و ماشــینآالت و صنایع مرتبــط و در نهایت بخش
کشــاورزی ایرانآگــرو شــامل ماشــینآالت و تجهیزات
کشاورزی و آبیاری ،صنایع کشاورزی و صنایع مرتبط برگزار
شد.
ایران اگروفود ســال  ۸۶با مشارکت  ۶۲۰شرکت داخلی و
خارجی و نمایندگانی از کشــورهای آلمان ،اتریش ،ایتالیا،
انگلیس ،امارات متحده عربی ،ترکیه ،بلغارســتان ،تایلند و...
برگزار شد.
دوره پانزدهم با مشــارکت برندهای داخلی و نمایندگان ۹
کشــور اتریش ،آلمان ،ایتالیا ،اسپانیا ،فرانسه ،تایلند ،ترکیه،
سریالنکا ،و هند برگزار شد.
شانزدهمین نمایشــگاه بینالمللی ایران آگروفود از  ۲تا ۶
خرداد سال  ۸۸با حضور  ۴۴۵شرکت داخلی و  ۳۶۰شرکت
خارجی از کشورهای مختلف از جمله اسپانیا ،اتریش ،امارات
متحده عربی ،انگلیس ،اوکراین ،ایتالیا ،آلمان ،فرانسه ،کانادا
و ...برگزار شد.
دوره هفدهم با حضور  ۸۳۱شــرکت داخلی و خارجی در
فضایی به وســعت  ۵۶هزار متر مربع درسال  ۸۹برگزار شد.
در این دوره  ۵۴۱شــرکت داخلی و  ۲۹۰شرکت خارجی از
کشورهای مختلف از جمله اســپانیا ،روسیه ،اتریش ،امارات
متحده عربی ،انگلیس ،ایتالیا ،آلمان ،بحرین ،برزیل ،بلژیک،
بلغارستان ،پرتغال و ...حضور داشتند.
دوره هجدهم در سال  ۹۰و در محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللی تهران برگزار شد.
نمایشــگاه نوزدهــم ایــران آگروفود ســال  ۹۱با حضور
شــرکتکنندگان داخلی و نمایندگانی از  ۲۱کشور خارجی
شامل آلمان ،اسپانیا ،اسلوونی ،اتریش ،امارات ،ایتالیا ،برزیل،
تایلند ،ترکیه ،چین ،دانمارک ،ســوئیس ،عمان ،فرانســه،
فنالنــد ،کانادا ،کره جنوبــی ،لبنان ،مکزیــک ،هلند و هند
برگزار شد.
بیســتمین نمایشــگاه آگروفود  ۲۰۱۳از  7تا  10خرداد
 92بــا حضور  ۶۷۶شــرکت داخلی در حوزه مــواد غذایی،
ماشینآالت و صنایع وابسته
و همچنین  ۹۷شرکت خارجی از  ۱۹کشور مانند اسپانیا،
اتریش ،امــارات ،انگلیس ،آلمان ،ترکیــه ،دانمارک ،فنالند،
روسیه ،فرانسه ،هند ،چین ،بنگالدش و برزیل برگزار شد.
این دوره در خرداد  93با مشــارکت برندهــای داخلی و
خارجی در محل دائمی نمایشــگاه بین المللی تهران برگزار
شد.
دوره بیســت و دوم آگروفود با حضور ۷۰۰شرکت داخلی
و  ۲۳۵شــرکت خارجی در محــل دائمی نمایشــگاههای

بینالمللی تهران برگزار شد.
دوره  23نمایشــگاه صنایع کشــاورزی  ،مــواد غذایی ،
ماشین آالت و صنایع وابسته با حضور  ۱۴۴۶شرکت داخلی
و خارجی از  ۴۵کشور از  10تا  13خرداد  95برگزار شد.
ایــران آگروفود  96با حضور  752شــرکت داخلی و 746
شرکت خارجی از  37کشــور در فضایی به وسعت  75هزار
متر مربع از  2تا  5خرداد  96برگزار شد.
ایران آگروفود  ۲۰۱۸از هشــتم تا یازدهــم تیرماه  97با
حضور بیش از هزار و  ۳۰۰شرکت داخلی و خارجی
در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران برگزار
شد .در این نمایشگاه بیش از  ۷۶۰شرکت و واحد
تولیدی داخلی و  ۴۶۰شــرکت خارجی یا نمایندگی های
آنها حضور داشــتند و جدیدترین کاالها ،تولیدات و خدمات
خود را ارائه دادند.
بیست و ششمین دوره نمایشــگاه ایران آگروفود از  28تا
 31خردادبا حضور  ۷۶۵شرکت داخلی و  ۱۶۰شرکت
خارجی از  ۲۰کشــور شامل کشورهای اســپانیا ،اتریش،
آلمــان ،ایتالیا ،اســلواکی ،امارات متحده عربــی ،اندونزی،

برزیل ،ترکیه ،تونس ،چین ،دانمارک ،روســیه ،ســوئیس،
گرجســتان ،لهســتان ،مغولســتان ،هلند ،هنــد در فضای
نمایشگاهی به وسعت  70هزار متر مربع برگزار شد.

دوره بیســت و هفتم در تاریخ  13مهــر  99تا  16مهر در
محل دائمی نمایشــگاه هــای بین المللی تهــران با حضور
برندهای برتر حوزه غدایی و کشاورزی برگزار خواهد شد.
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صنایع کشاورزی ،موادغذایی ،ماشینآالت و صنایع وابسته

نشریه رسمی بیست و هفتمین  نمایشگاه بینالمللی

کشت و صنعت جوین

با همکاری روابط عمومی
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سید محمد میررضوی دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران در گفت وگو با اقتصاد و نمایشگاه

حذف ارزش افزوده از صنایع غذایی می تواند به رشد و بالندگی صنعت کنسرو ایران کمک کند

صنایع کنســرو ایــران یکی از
مهمترین بخش های صنایع غذایی
ایران است که هر سال حضوری پر
رنگ در نمایشــگاه صنایع غذایی
اگرو فود داشته اســت .به همین
مناسبت در گفت وگو با سید محمد
میررضوی دبیر ســندیکای صنایع
کنسرو ایران ،نظر ایشان را در مورد
مهمترین تحوالت صنعت کنســرو
ایران جویا شده ایم.
در مــورد حضــور شــرکت
های مرتبط با صنایع کنســرو در
نمایشگاه آگروفود امسال توضیح
بفرماییــد؟ و چه تعداد شــرکت
مرتبط در این نمایشــگاه حضور
دارند؟
حضور در نمایشگاه های صنایع غذایی
داخلی و خارجی از جمله فعالیت هایی
اســت که در صــورت تداوم و توســعه
می تواند برای این بخــش از صنایع در
بازارهای داخلی و بین المللی مناســب
و کارساز باشد .در ســال جاری بخاطر
شیوع بیماری کویید 19استقبال اعضای
سندیکا از این نمایشگاه نسبت به سال
های گذشته کمتر بوده است.
بــه نظر شــما نمایشــگاه
آگروفود چه دســتاوردهایی برای
صنایع کنسرو داشته است؟ و این

نمایشگاه چه قابلیت ها و امکاناتی
در اختیار این شــرکت ها قرار می
دهد؟
این نمایشــگاه بــه عنوان پشــتوانه
صنایع تبدیلی به ویژه کنســرو امکانات
بالقوه و بالفعل را برای صنعت کنسرو به
وجود می آورد و در ایجاد بستر مناسب
بازارهای هــدف داخلی و بیــن المللی
اثرگذار خواهد بود.
در مورد فعالیــت های انجمن
صنایع کنســرو بــرای مخاطبان
نشریه اقتصاد و نمایشگاه توضیح
بفرمایید؟
ســندیکای صنایع کنســرو ایران با
بیش از  100عضو فعال در زمینه تولید
انواع کنسروهای گوشتی و غیرگوشتی،
مرباجات ،شــورها ،انواع ســس ها و...
توانسته است زمینه اشتغال افراد زیادی
را ایجاد کند .این تشکل صنفی توانسته
است بستر الزم را برای برقراری تعامالت
درون صنفی بین فعــاالن این صنعت و
ارتباطات برون صنفی با ســازمان ها و
دستگاه های اجرایی مرتبط فراهم کند
و ضمن حفط حقــوق و منافع جمعی و
بهبود وضعیــت اقتصــادی کارفرمایان
صنایع کنســرو کشــور ،منافع مصرف
کنندگان را نیز تأمین نماید.
در حال حاضر وضعیت صنعت
کنسرو در کشور را چگونه ارزیابی
می کنید ؟
در حال حاضر وضعیت صنایع کنسرو
در کشــور مطلوب اســت و مســئولین
ذیربط بایــد به مشــکالت این صنعت
بــه موقع پاســخ دهند تــا در آینده به
مشــکالتی نظیر کمبود مواد اولیه ،مواد
بسته بندی و  ...مواجه نشویم و مشکل
فعلی افزایش قیمت مواد اولیه و بســته
بندی در صنعت اســت که بــا بالطبع
قیمت تمام شــده افزایش می یابد و با
توجه بــه کاهش قــدرت خرید مصرف

کننده موجب کاهــش تولید و تعطیلی
کارخانجات خواهدشد.
وضعیــت صــادرات صنایع
کنسرو چگونه است؟
صادرات صنعت کنســرو بــا توجه به
افزایش نرخ ارز فعال مطلوب می باشــد
مشــروط به اینکه بــدون هماهنگی با
انجمن ذیربط نســبت بــه جلوگیری و
ممنوعیت صــادرات اقدامــی به عمل
نیایــد .ممنوعیت صــادرات نباید بدون
هماهنگی به تشکل های صنفی صنایع
غذایی و صنعت کنسرو باشد
مهمترین موانع و مشکالت این
صنعت چیســت و چه راهکارهایی
برای حل آن دارید؟
مهمترین مشــکالت این صنعت فع ً
ال
افزایش قیمت مواد اولیه و بســته بندی
است که با توجه به کاهش قدرت خرید
مصرف کننده می تواند آســیب فراوانی
به این صنعت وارد نماید.
نقش نهادهای حمایتی در این
صنعت را چگونــه ارزیابی و به نظر
شما چه اقداماتی می بایست برای
بهبود شــرایط از ســوی نهادهای
حمایتی صورت گیرد؟
نهادهای حمایتی می بایســت نقش
خود را به موقع ایفا نمایند و تسهیالت با
نرخ های مناسب در اختیار صنعت غذا
قرار گیرد و نیــز ترخیص کاال از گمرک
نیز مشکالت بسیارزیادی را برای برخی
واحدهای کنسروی به وجود آورده است.
اگر مطلبی مد نظرتان اســت
که در قالب ســواالت طرح نشده
بفرمایید؟
پیشنهاد این ســندیکا به عنوان قطب
صنایع تبدیلی کشور حذف ارزش افزوده
از صنایع غذایی می باشد .حذف ارزش
افزوده از صنایع غذایی می تواند به رشد
و بالندگی صنعت کنســرو ایران کمک
کند
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آغازبکارصنعتنمایشگاهی،موتورحرکتاقتصادجهانی

در حالی که پیش از این به سبب شیوع بیماری کرونا
بســیاری از صنایع از جمله صنعت نمایشگاهی تعطیل
شدند ،اما به تدریج زمزمههایی از آغاز بهکار نمایشگاهها
در ایران و سایر کشورهای جهان به گوش میرسد.
به گزارش ایرنا ،نظر به اهمیت جایگاه گردشــگری در توســعه ارزآوری
غیرنفتی ،جمهوری اســامی ایران در حال حاضر در نمایشگاه بینالمللی
صنعت گردشگری چین  ۲۰۲۰شــرکت کرده است که به تازگی در شهر
گوانجو چین گشایش یافته است.
از دیگر سو از آنجایی که چین به عنوان قطب مهم صنعت نمایشگاهی در
جهان به شمار میآید ،در مقایسه با کشورهای دیگر به سبب تعلیق برگزاری
نمایشگاهها متحمل بیشترین خسارات شده است .با توجه به اینکه این کشور
به عنوان دومین قدرت اقتصادی دنیا به شمار میآید ،هر گونه تحوالت در
صنعت نمایشگاهی آن ،تاثیر فراوانی را بر صنعت نمایشگاهی سایر کشورها
در جهان دارد.
آمارها نشان میدهد از آغاز شیوع بیماری کرونا در  ۶ماه گذشته در چین،
صنعت نمایشگاهی دنیا متحمل ۵.۲تریلیون دالر خسارت مالی شده است.
بهمن حسینزاده مدیرعامل شرکت ســهامی نمایشگاههای بینالمللی
جمهوری اسالمی ایرا ن در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا تصریح کرد :شیوع
ویروس کرونا از دســامبر  ۲۰۱۹و همهگیری آن خسارت شدیدی به همه
بخشهای اقتصادی جهان به ویژه بخش خدمات و صنعت نمایشگاهی وارد
کرد.
وی افزود :همه سازمانهای اقتصادی و بازرگانی در این موضوع وحدتنظر
دارند که نمایشــگاههای بازرگانی اعم از تخصصی ،اختصاصی و بینالمللی
مهمترین ابزار بازاریابی در جهان معاصر ،به ویژه در شرایط رکود اقتصادی
هســتند و هیچ ابزار بازاریابی دیگری از لحاظ بازده و قدرت ســودآوری با
صنعت نمایشگاهی قابل رقابت نیست.
حسینزادهتصریح کرد :این صنعت با صدها صنعت و حرفه دیگر
پیوند دارد و برگزار نشدن نمایشــگاهها به همه این صنایع آسیب
میرساند.
وی افزود :بر اساس اعالم سازمانهای جهانی مالکیت معنوی هر سال بالغ
بر سه میلیون اختراع ،اکتشاف یا نوآوری در دنیا صورت میگیرد که بخش
عمدهای از آنها به مرحله تجاریســازی میرسد و باید برای معرفی آنها به
مشتریان بازارسازی کرد.
حسینزاده گفت :تبلیغ از طریق ماهواره یا تلویزیون و رسانههای عادی
نمیتواند تصویر دقیق قابل درکی از همــه ویژگیهای این کاالهای جدید
به مخاطبان اصلی ارائه دهد .نمایشگاهها در این موارد موثرترین ابزار معرفی
تمام ویژگیهای این کاالهای جدید به مشتریان هستند.
وی افزود :تعطیلی نمایشــگاهها در  ۸ماهه اخیر بزرگترین خسارت را به
تولیدکنندگان و عرضهکنندگان این کاالهای نو پدید وارد کرده است.
به موجب آخرین ارزیابی که توسط اتحادیه جهانی صنعت نمایشگاهی
به عمل آمده است تنها ظرف یک دوره  ۶ماهه منتهی به  ۲۰ژوییه (تیر-
مرداد) ســال  ۲۰۲۰بالغ بر  ۲۹۶میلیارد دالر قرارداد تجاری و صنعتی به
خاطر لغو نمایشگاهها توسط شرکتهای صنعتی و تجاری که قصد مشارکت
در نمایشگاهها را داشته اند ،منعقد نشده است.

وی افزود :طی همیــن مدت بالغ بــر  ۱۸۰میلیارد دالر بــه دارندگان
سایتهای نمایشگاهی جهان و حرفههای وابسته به آن (موسسات حمل و
نقل ،شرکتهای هواپیمایی ،صاحبان هتلها ،غرفهسازان و…) به سبب لغو
نمایشگاهها خسارت وارد شده است.
به گفته حسینزاده در نیمه اول سال  ۲۰۲۰درآمد دارندگان سایتهای
نمایشگاهی جهان نسبت به  ۶ماهه اول سال  ۲۰۱۹بالغ بر  ۶۰درصد کاهش
یافته است .طی این مدت بیش از یک میلیون و  ۹۰۰هزار نفر از افراد شاغل
در صنعت نمایشگاهی دنیا و مشاغل وابســته به آن شغل خود را از دست
دادند و به خیل بیکاران پیوستهاند .تعطیلی نمایشگاهها ،مانع از تحقق دو
سوم درآمدهای مورد انتظار شرکتکنندگان در نمایشگاههای نسبت به سال
قبل شده است.
وی گفت :کشور ما به گفته کارشناسان بینالمللی و براساس ارزشیابیهای
انجام شــده یکی از پیشــرفتهترین دارندگان صنعت نمایشگاهی در حوزه
خاورمیانه و آفریقا به شمار میرود و آگاهی از اهمیت نمایشگاهها در توسعه
صادرات غیر نفتی ،ایجاد اشــتغال ،شناسایی آخرین تحوالت تکنولوژیکی،
جذب سرمایههای خارجی ،توسعه صنعت گردشگری و دستاوردهای متعدد
دیگر ،سبب شــد که ظرف سه دهه اخیر همه اســتانهای کشور به ایجاد
سایتهای نمایشــگاهی در حد توان و امکانات خود اقدام کنند به گونهای
که اکنون کشــور ما دارای  ۲۰۰تا  ۳۰۰هزار متر مربع فضای سرپوشــیده
نمایشگاهی است و در ســالهای قبل که روند برگزاری نمایشگاهها عادی
بود بین  ۵۰۰تا  ۶۰۰نمایشگاه در سال توسط دارندگان این سایتها برگزار
میشد.
وی گفت :تعطیلی شتابزده همه نمایشگاههای کشور از نیمه اول اسفند
سال گذشته تا پایان تیرماه  ۱۳۹۹بالغ بر  ۳۱هزار میلیارد ریال به صنعت
نمایشگاهی کشور خســارت وارد کرده و موجبات از دست رفتن چند هزار
فرصت شغلی شده است.
وی خاطرنشان کرد :در کشور ما بالغ بر سه هزار و  ۳۰۰فعال نمایشگاهی
و  ۴۵۰شرکت غرفهساز از تعطیلی نمایشگاهها عالوه بر دارندگان سایتهای
نمایشگاهی متضرر شدهاند که برای جبران زیا ن آنها مکاتبات و تماسهای
الزم انجام گرفته است.
حسینزاده گفت :اهمیت بازگشایی نمایشگاهها در شرایط حساس فعلی
که اقتصاد قریب به اتفاق کشــورهای جهان با رکود کمسابقه مواجه شده
است ،بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
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یادداشت

اهمیتبرپایینمایشگاهبینالمللیدام،
طیوروصنایعوابسته

بهمن حسین زاده -مدیرعامل شرکت
سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران
دامپروری و پرورش طیــور از زیربخش های
مهم کشاورزی در ایران محسوب می شوند که
در تامین بخش مهمی از مواد غذایی مورد نیاز
کشور ،صرفه جویی ارزی ،ایجاد اشتغال و کمک
به توسعه صادرات کشاورزی ایران نقش ارزنده

ای ایفا می کنند.
تعداد دام های سبک کشور در ســال گذشته بالغ بر  65میلیون راس
بوده است  .عالوه بر آن حدود  5میلیون راس گاو و گوساله نیز در دامداری
های کشور موجود است.کشــور ما بزرگترین تولیدکننده گوشت ،تخم
مرغ و فرآورده های لبنی و مکمل های مــورد نیاز دام ،طیور ،تجهیزات
و لواز مرغداری در منطقه خاورمیانه اســت که نمونه هایی از آن ها را در
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور می توان مشاهده کرد.
میزان تولید گوشت و مرغ در دنیا براساس آمار ســازمان خوار و بار و
کشاورزی سازمان ملل در سال  2018بالغ بر  122میلیون تن بوده است.
کشور ایران با تولید ساالنه  2/3تا  2/5میلیون تن گوشت مرغ مقام پنجم
را در قاره آســیا و رتبه دهم را در دنیاداراست .هر ایرانی در سال حداقل
 200عدد تخم مرغ مصرف می کند.
میزان تولید تخم مرغ در دنیا در سال  2018حدود 77میلیون تن بوده
اســت .در ســال  1398حدود یک میلیون و  100هزار تن تخم مرغ در
کشور تولید شد .فرآورده های دامی و طیور از اقالم عمده صادراتی بخش
کشاورزی محسوب می شوند .کشور ما سال گذشته  41هزار تن تخم مرغ
صادر کرد.
کشور ایران از تولید کنندگان عمده شیرخام و سایر فرآورده های لبنی
در خاورمیانه است ودر ســال های  1397و  1398به ترتیب  10/5و 11
میلیون تن شیر خام در کشور تولید شده است و پیش بینی می شود که
این رقم به  12میلیون تن در سال  1400برسد.
برپایی نمایشگاه های تخصصی-بین المللی در دو دهه اخیر نقش مهمی
در توسعه بازارهای صادراتی فرآورده های دامی و طیور کشور ما و معرفی
پیشرفت های به دست آمده در کشور در زمینه ساخت انواع ماشین آالت
و تجهیزات مرتبط با کارگاه های مرغداری کشور که تعداد واحدهای فعال
آن در حال حاضر از  20هزار کارگاه فراتر می رود داشته است.
متاســفانه شــیوع ویروس کرونا به صنعت دامــداری و پرورش طیور
ایران – همچون صنعت نمایشگاهی و صنایع وابسته – خسارات هنگفتی
وارد کرده است .بسته شدن مرزها ،محدودیت ورود مواد غذایی به برخی از
بازارهای کشورهای همجوار ،باال رفتن بهای نهادهای دامی وارداتی (مانند
کنجاله ســویا ،ذرت ،جو و برخی از داروها و سموم) و کمبود نقدینگی و
تعطیلی تعدادی از رستوران ها و … در میزان تولید ،مصرف و صادرات
فرآورده های دامی  ،طیور و عدم بهره برداری کامال از ظرفیت آن ها تاثیر
گذار بوده است.
به هر حال ،در شرایط فعلی ،برپایی نمایشگاه های اختصاصی بین المللی
با رعایت پروتکل های بهداشتی و ایمنی و مختص بودن بازدید از آن ها
به فعاالن و دست اندرکاران ذیربط می تواند در تحرک بخشی به صادرات
فرآورده های دامی و طیور و معرفی توانمنــدی های باالی میهن ما در
تولید و صدور انواع محصوالت کشــاورزی -از جمله اقالم عرضه شده در
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور  نقش زیادی ایفا نماید.

ارتقای شاخصهای مالی و عملکردی
شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان در سال 98
بر اساس حسابرسی های انجام شده ،در شرایط تحریم های شدید اقتصادی و مشکالت
ناشی از آن که مشکالت زیادی برای کسب و کارها ایجاد کرده است ،شرکت نمایشگاه های
بین المللی اصفهان موفق شده شاخصهای مالی و عملکردی خود را به طرز چشمگیری
افزایش دهد.
به گزارش نشریه اقتصاد و نمایشگاه ،بر اساس حسابرسیهای انجام شده ،سود عملیاتی
شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان در سال  98نسبت به سال  ،97با افزایش
 124درصدی همراه بوده که این میزان رشد نشان از موفقیت عملکردی و مالی این شرکت
است.
همچنین بر اساس این گزارش سود خالص در سال  98نســبت به سال  97با افزایش
چشمگیر  232درصدی همراه بوده است،
از سوی دیگر حاشیه سود قبل از مالیات شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان
در سال  98به  34درصد رسیده که رقم قابل توجه ای است.
نکته جالب توجه در این گزارش کاهش هشت درصدی هزینه ها آن هم در شرایط تحریم
های اقتصادی است که نشان می دهد این شرکت با مدیریت قوی و ایجاده بهره وری باال،
شاخص های مالی و عملکردی خود را به طرز چشمگیری افزایش داده است.

همایش بزرگ فرصت های سرمایه گذاری
در حوزه معدن ،آذر  99برگزار می شود
همایش بــزرگ فرصت های
سرمایه گذاری در حوزه معدن
با مشــارکت فعاالن اقتصادی
ایران و نمایندگانی از کشورهای
افغانستان و پاکستان از  23الی
 26آذر ماه سال جاری در محل
دائمی نمایشگاه های بین المللی
سیستان و بلوچستان برگزار می
شود.
به گزارش اخبار نمایشگاه ها
این همایش با حمایت و مشارکت استانداری سیستان و بلوچستان  ،سازمان صمت سیستان
و بلوچستان  ،اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی سیستان و بلوچستان ،سازمان نظام
مهندسی معدن ایران ،خانه معدن ایران و همچنین دعوت ازفعاالن اقتصادی پاکستان و
افغانستان برگزار خواهد شد.
با توجه به موقعیت بسیار ویژه استان سیستان و بلوچستان در ذخایر معدنی و فرصت های
سرمایه گذاری ســبب گردیده فعاالن و صاحب نظران امر را در محیطی کامال تخصصی و
تجاری مشارکت کنند.
گفتنی است؛ شرکت رستاک پادویژن مجری رسمی برگزار کننده این همایش خواهد
بود.

جهانگیری وزیر بهداشت را مؤظف به تدوین و ابالغ پروتکل های بهداشتی برگزاری نمایشگاه ها کرد
به دنبال انتشار نامه در خواست بخش خصوصی خطاب به اسحاق
جهانگیری ،برای برگزاری نمایشــگاه های تخصصــی بین المللی
که به امضای روســای اتاق اصناف ،اتاق تعاون ایران و اتاق بازرگانی
و صنایع و معادن و کشــاورزی ایران رسیده است ،معاون اول رئیس
جمهور خطاب به دکتر نمکی وزیر بهداشت اعالم کرد که در خصوص
درخواست استمرار برگزاری نمایشــگاه های تخصصی بین المللی
با اعمال نظارت بر کنترل دقیق پروتکل های بهداشــتی ،با توجه به
اهمیت کار بخــش خصوصی ،ترتیبی دهید پروتکل های مناســب
تدوین و ابالغ شود.
در نامه ســعید ممبینی ،بهمن عبدالهی و غالمحسین شافعی به
دکترجهانگیری معــاون اول رئیس جمهوری آمده اســت :با توجه
به برنامه ریزی ساالنه این نمایشــگاه ها و صرف هزینه های گزاف از
سوی مشارکت کنندگان با نگرش مثبتی که ستاد کرونا به فعالیت
های اقتصادی در کنار رعایت مسائل بهداشتی دارد ،عنایت فرمایید
نمایشــگاه های معتبر بین المللی تخصصی بــا رعایت دقیق نکات
بهداشتی و اعزام ناظرین وزارت بهداشت برای اعمال نظارت بر کنترل
دقیق پروتکل ها اجازه استمرار برگزاری نمایشگاه ها را صادر تا ضمن
جلوگیری از خسارات مالی چندصد میلیاردی به فعاالن نمایشگاهی
که عوامل مختلف از جمله تعداد کثیــری از کارگران زحمتکش را

شامل می شود ،از بروز خدشه به روند معرفی فعالیت های اقتصادی
جلوگیری شود.
این نامه می افزاید :نمایشــگاه های ایران که در حد استانداردهای
بین المللی برگزار می شود و ویترینی تمام از فعالیت های تولیدی،
خدماتی ،و بازرگانی و معرفی ظرفیت هــای بالفعل و بالقوه و مزیت
های اقتصادی کشــور در حوزه های مختلف است ،رخداد مهمی که
درمقعطی کوتاه و مکانی محدود با قــراردادن تولید کننده و عرضه
کنننده و مصرف کننده در کنار هم به تحقق روند رشــد و توســعه
اقتصادی کمک شایان می کند.

از آنجایی که پس از آغاز شیوع ویروس کرونا ،مکان های نمایشگاهی
نیز دستخوش فراز و نشیب هایی شد که منتج به یافتن راهکارهای
مناسب همزیستی با این بلیه شد و بتبع آن با بهره گیری از پروتکل
ها و شیوه نامه های ابالغی ستاد ملی مبارزه با کرونا و تجربیات سایر
کشورهای عضو اتحادیه بین المللی نمایشــگاه ها ،شرکت سهامی
نمایشــگاه های بین المللی ایران نیز با اعمال سختگیری مضاعف و
کنترل و اعمال نظارت دقیق این پروتکل ها از سوی مجریان ،مدیران و
کارکنان نمایشگاهی و بازدید کنندگان ،امکان برگزاری نمایشگاه های
تخصصی را با سه ویژگی تخصصی ،حذف بازدیدکنندگان عمومی و
تراکم محدود غرفه ها در ســالن های مجهز به تصفیه مستمر هوا و
امکانات بهداشتی برای بهره برداری و حذف فروش بلیط نموده است.
از طرفی چون بازدیدکنندگان نمایشــگاه صرفــا افراد متخصص
هستند که طبعا با بهره مندی از فرهنگ باال خود مقید به رعایت دقق
نکات بهداشتی بوده و بنابراین دغدغه ابتال ناشی از نمایشگاه به حداقل
ممکن کاهش می یابد .ضمن اینکه مجریان نیز با اســتقرار ایستگاه
های آزمایش و غربالگری مراجعین و پیشگیری از ورود افراد مشکوک
و معرفی آنها به کیوسک های آزمایشگاهی مستقر در مدخل ورودی
ها کمک شایانی به شناســایی و درمان افراد مبتال به کوید  19می
نماید.

رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست با مدیران نمایشگاه های استان ها:

رونق نمایشگاهها در سال جهش تولید ملی ،نباید کاهش بیابد
اعضای انجمن نمایشگاه های ایران در نشست مشترک با حمید زادبوم ،رئیس
ســازمان توســعه تجارت ایران ،به بیان چالشها و مشــکالت خود در برگزاری
نمایشگاهها پرداختند؛ در این نشست تفاهمنامه همکاری به منظور توسعه و بهبود
شرایط صنعت نمایشگاهی میان انجمن نمایشــگاههای ایران و سازمان توسعه
تجارت به امضای دو طرف رسید .
به گزارش نشــریه اقتصاد و نمایشــگاه ،در ابتدای نشســت مشترک انجمن
نمایشگاه ها و سازمان توســعه و تجارت ،مدیران عامل شرکت های نمایشگاهی
استان ها ،مشکالت و دغدغه های خود را با معاون وزیر صمت در میان گذاشتند.
در ادامه جلسه رییس سازمان توسعه تجارت ایران ،به بیان راه حل ها و اقدامات
الزم برای رفع مشکالت شرکت های نمایشگاهی استان پرداخت.
در پایان جلسه نیز تفاهمنامه همکاری به منظور توسعه و بهبود شرایط صنعت
نمایشگاهی به امضا علی یارمحمدیان ،رئیس انجمن نمایشگاههای ایران و حمید
زادبوم ،معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت رسید.
این تفاهمنامه همکاری ،پنج بند دارد که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره
کرد:
هماهنگی و تنظیم فرایند تصویب تقویم نمایشگاههای ملی و بینالمللی پنج
ساله  ۱۴۰۴ـ ۱۴۰۰
حمایت از برگزاری نمایشگاههای بزرگ به شکل ادواری در استانهای کشور
تهیه و تدویــن طرح جامع توســعه و ارتقای کمی و کیفی زیرســاختهای
نمایشــگاهی کشــور* تدوین ضمانت اجرایی جهــت جلوگیــری از برگزاری

نمایشگاههای غیراستاندارد خارج از سایتهای نمایشگاهی
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران در گفــت و گــوی
اختصاصــی بــا خبرنــگار نشــریه اقتصــاد و نمایشــگاه گفــت :رونــق
داخلــی اســتانها بــا حضــور نمایشــگاه هــای فعــال صــورت میگیرد.
حیمــد زادبــوم بــا بیــان اینکــه در شــرایط کرونــا اغلــب ســایت های
نمایشــگاهی آســیب دیده اند افــزود :بــه دلیل عــدم برگزاری نمایشــگاه
هــا ســایت هــای نمایشــگاهی در شــرایط مطلوبــی به ســر نمــی برند.
وی ادامه داد :ما در این مدت ،مشــکالت شــرکت های نمایشــگاهی اســتان
ها را پیگیــری کردیم و قرار اســت بندهای دســتورالعمل های نمایشــگاهی
ســایت ها بازنگری شــود .معاون وزیر صمت خاطر نشــان کرد :اتاق بازرگانی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

نمایشگاه ها نباید تعطیل شوند
مفتح با تاکیــد بر نقش نمایشــگاه ها جهت
شناســایی توانمندی های داخلــی و ملی گفت:
نمایشگاه ها نباید تعطیل شــوند و باید با رعایت
پروتکل های بهداشتی به کار خود ادامه دهند.
محمد مهــدی مفتح عضو کمیســیون برنامه
و بودجه مجلس شــورای اســامی در خصوص
برگزاری نمایشــگاه ها در وضعیــت فعلی گفت:
از اینکه در این شــرایط نمایشــگاه ها برگزار می
شود بســیار خوشــحال هســتیم و اگر پروتکل
های بهداشتی دقیقا رعایت شوند بسیار به نفع
نمایشگاه ها خواهد بود.
وی با بیان این که برگزاری نمایشــگاه ها در چنین شرایط سختی ،گامی بسیار مثبت است ،افزود :ضمن تشکر از برگزار
کنندگان نمایشگاه ها باید از غرفه داران و بازدیدکنندگان بخواهیم که پروتکل ها را به خوبی رعایت کنند.
مفتح با یادآوری این مطلب که رعایت پروتکل های بهداشــتی کار سختی نیســت ،گفت :داشتن ماسک ،رعایت فاصله
و همچنین استفاده از ضدعفونی کننده ها که در تمامی نقاط نمایشــگاه وجود دارند به برگزاری هر چه بهتر نمایشگاه ها
کمک می کند .این نماینده مجلس اضافه کرد :با این ترتیب ما می توانیم بر شرایط سخت کرونا غلبه کرده و به کارمان هم
ادامه بدهیم .وی در پایان با تاکید براین نکته که برگزاری نمایشگاه ها در شناساندن توانمندی ها و پر کردن خال هایی که
در تامین نیازهای مردم وجود دارد نقش اساسی دارند ،خاطرنشان کرد :به همین دلیل نباید نمایشگاه ها تعطیل شوند و من
برگزاری نمایشگاه ها را اقدامی بسیار مثبت تلقی میکنم و از غرفهداران و بازدیدکنندگان انتظار دارم که به رعایت پروتکل
های بهداشتی بپردازند.

اصناف و تعاون در این مدت با نوشــتن نامه ،درخواســت کمک به ســایت ها
در شرایط کرونایی را داشتند افزود :از اســفندماه سال گذشته با انجام مکاتبات
و حضور در جلســات ســتاد کرونا از بازگشایی نمایشگاهها پشــتیبانی کردیم.
زادبودم با استقبال از درخواست انجمن شرکت های نمایشگاهی برای ارائه تقویم
های موضوعی  ۵ساله در استانها گفت :در نشست امروز قرار شد انجمن پیشنهادی
را آماده و ارائه کند و در صورت تدوین یک برنامه از این طرح حمایت خواهیم کرد.
معاون وزارت صمت تاکید کرد :یکی دیگر از موارد ،مورد بحث در نشست امروز،
هماهنگی و همکاری سازمان توسعه تجارت با انجمن نمایشگاه ها بود ،که تفاهنامه
ای بین سازمان توسعه و تجارت و انجمن شرکت های نمایشگاهی به امضا رسید.
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران در پایــان با بیــان اینکــه وقتی
نمایشــگاهها تعطیــل و به ســردی میروند رونق بــازار اســتانها هم کاهش
پیــدا میکنــد ادامــه داد :بــا رعایــت مســائل بهداشــتی و پروتــکل های
بهداشــتی ســتاد کرونا بایــد رونق را بــه صنعــت نمایشــگاهی برگردانیم و
نباید در ســال جهــش تولیــد ملی ،رونــق نمایشــگاهها کاهش پیــدا کند.
همچنیــن علــی یارمحمدیــان ،رئیــس انجمــن نمایشــگاههای ایــران در
پاســخ به ســوال خبرنگار اخبــار نمایشــگاه ها در مــورد جمع بنــدی خود
از ایــن نشســت گفت :امروز جلســه بســیار خــوب و موثــری برگزار شــد.
وی در ادامه گفت :در جلسه امروز مقرر شد با تدوین تقویم  ۵ساله پنجره جدیدی
را به سوی صنعت نمایشــگاهی باز کنیم تا این صنعت بتواند به رونق اقتصادی
کشور کمک کند.

اولين نمايشگاه تخصصي
صنعت آب و برق در كابل برگزار شد

بهگزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو (پاون)“ ،همايون حائري” معاون برق و انرژی وزیر نیرو صبح در مراسم
گشايش اين نمايشگاه ،با اشاره به سخنان رئيس جمهوري اسالمي افغانستان در ديدار با وزير نيرو در سفر سال
گذشته ايشان به كابل مبني بر ضرورت حركت در مسير اقتصاد مكملي با هدف رفع و پوشش نيازمنديهاي دو
كشور اظهار داشت :جمهوري اسالمي ايران و وزارت نيرو به عنوان مسئول كميسيون مشترك دو كشور توجه
ويژه به اين مهم داشته است و آمادگي خود را براي توسعه بيش از پيش همكاريهاي انرژي اعالم کرده است.
وی از شركتهاي ايراني كه بهرغم مشكالت با تمام توان در نمايشگاه حاضر شدند ،قدردانی کرد.
بنا بر این گزارش ،در اين نمايشگاه كه با حضور تعداد زيادي از شخصيتهاي اقتصادي ،سياسي و پارلماني دو
كشور برگزار شد ،حدود  ٧٠شركت ايراني توانمندي و ظرفيتهاي خود را در حوزههاي انرژي ،خدمات شهري،
فني و مهندسي و مخابرات در معرض ديد متخصصان افغانستاني قرار دادند.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران خبر داد

برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی اوراسیا در بهمن ماه99
مدیر عامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی جمهوری اسالمی
ایران گفت :در راســتای معرفی ظرفیت های تولیــدی و صادراتی
کشورمان و همچنین افزایش حجم مبادالت تجاری و ارتقای همکاری
های اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا ،اولین نمایشگاه بین
المللی اوراسیا در ایران برگزار می شود.
به گزارش شاتا ،بهمن حسین زاده افزود :این نمایشگاه با مشارکت
فعاالنه کشــورهای عضو این اتحادیه برای بهمن ماه سال  ۹۹برنامه
ریزی و در دستور کار است.
وی تصریح کرد :بســیاری از توانمندی هــای صنعتی و تولیدی
کشــورمان به تجار و فعاالن اقتصادی سایر کشورها ،آنچنان که باید
به خوبی معرفی نشده است و برگزاری نمایشگاه هایی در این سطح
می تواند زمینه همکاری های مشترک فی مابین را بیش از پیش ارتقا
ببخشد.
حسین زاده تاکید کرد :برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی اوراسیا
فرصتی مناسب برای گردهمایی و معرفی قابلیت ها ،ارتقای ظرفیت

های رقابت پذیری صنعتی و تجاری ،برند سازی و معرفی نام و اعتبار
محصوالت تولیدی کشورمان به فعاالن صنعتی و اقتصادی کشورهای
عضو اوراسیا است.
وی گفت :برای ایجاد یک زنجیره مناســب از تولیــد تا صادرات،
ضرورت دارد به نیازهای متنوع منطقه ای و بین المللی در استقبال
از محصوالت تولیدی توجه ویژه ای شود و اتفاقاً یکی از عوامل کامال
موثر در کاهش آثار تحریم ها ایجاد ظرفیت های پایدار صادراتی در
کشور های دوست و همکار است.
مدیر عامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی جمهوری اسالمی
ایران تصریح کرد :نمایشگاه بین المللی اوراسیا به عنوان حلقه ارتباطی
در گسترش مناســبات ،همگرایی اقتصادی ،تقویت روابط مشترک
مثمر ثمر خواهد بود.
حسین زاده گفت :این نمایشگاه دپیلماسی اقتصادی کشورمان را با
اعضای این اتحادیه تقویت می کند و در راستای توسعه صادرات غیر
نفتی ظرفیت های جدیدی را برای فعاالن اقتصادی ایران فرآهم کند.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی در پایان تاکید کرد:
این رویداد صنعتی و نمایشــگاهی برای اولین بار با اتکا به توانمندی
فعاالن تولیدی در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار
می شود و اثرات مثبت برای آینده اقصادی کشورمان خواهد داشت.
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