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نمایشگاه

گزارش

از مهمترین رویداد صنایع غذایی خاورمیانه

ایرانآگروفود  ۲۷ساله شد
گروه نمایشگاه

editor@smtnews.ir

روز  ۱۳مهر نمایشگاه صنایع کشاورزی ،مواد غذایی،
ماش��ینآالت و صنایع وابس��ته در س��ایت بینالمللی
تهران برگزار شد .این رویداد تا عصر امروز (چهارشنبه)
میزبان بازدیدکنندگان است.
نمایشگاه ایرانآگروفود یکی از بزرگترین و بهترین
نمایش��گاههای تجاری در بخش تجهیزات کشاورزی و
آسیاست.
در این رویداد س��عی شد جدیدترین و پیشرفتهترین
تجهی��زات و ابزاره��ای کش��اورزی به نمای��ش عموم
گذاشته شود .در طول  ۲۷سال برگزاری ایرانآگروفود،
ع�لاوه بر رونمایی از جدیدترین ابزارآالت کش��اورزی،
فضای رقابتی درس��تی بی��ن صاحبان مش��اغل فنی،
بازرگانی بهمنظور ساخت فناوریهای جدید و بهدست
آوردن راه ارتباطی برای ص��ادرات محصوالت بهوجود
آمد .با
همراه باشید.

 رویدادی بدون افتتاحیه!

بیس��توهفتمین نمایش��گاه آگروف��ود در س��ایه
محدودیته��ای موجود برگزار ش��د و اگرچ��ه بازدید
عادی نداش��ت و فق��ط متخصصان مرتبط ب��ا صنایع
غذایی و کش��اورزی ب��ا ارائه کارت مخص��وص امکان
بازدید از نمایشگاه را داشتند ،اما در عین حال برگزاری
این نمایش��گاه ،نقطه امیدی از جهاد تولیدکنندگان و
صنعتگران را در سال جهش تولید به نمایش گذاشت و
بهعنوان چندمین نمایشگاه برگزار شده در سال جاری
توانس��ت در جذب بازدیدکنن��ده تخصصی موفق عمل
کند.
رعایت پروتکلهای بهداشتی س��تاد مقابله با کرونا،
در این نمایشگاه پر رنگ بوده است .مسئوالن برگزاری
نمایش��گاه ،تمهیدات وی��ژهای را در نظر گرفته و طرح
غربالگری را در بدو ورود به نمایشگاه به اجرا گذاشتهاند
ت��ا از س�لامت بازدیدکنندگان و ش��رکتکنندگان در
نمایش��گاه و رعایت کامل پروتکلها مطمئن باش��ند و
مالحظات بهداشتی بهخوبی و درستی اجرا شود.
این روی��داد با عن��وان تج��اری «ایرانآگروفود» در
فضای��ی افزون ب��ر ۲۵ه��زار مترمربع ب��ا حضور ۱۸۰

در ط��ول  ۳روز برگ��زاری روی��داد آگروف��ود اگرچه تع��داد افراد
بازدیدکننده بهدلیل مس��ائل بهداش��تی و پروتکلهای خاص بسیار
کمتر از سال قبل بوده اما مشارکتکنندگان از وضعیت بازدیدهای
تخصصی راضی بودند
شرکتکننده داخلی و بدون مشارکتکننده بینالمللی
در س��النهای  ۱۰ ،۹ ،۸ ،۷ ،۶ ،۵و  ۱۱نمایش��گاه
بینالمللی تهران از ساعت  ۹تا  ۱۷میزبان متخصصان
بوده است.
بنابر اعالم س��تاد برگزاری و با توجه به تاکید عوامل
نمایشگاه تهران ،با توجه به شرایط خاص شیوع کرونا،
ورود فق��ط ب��رای متخصص��ان با رعایت کام��ل موارد
بهداش��تی آزاد بوده و بلیت ورودی نمایشگاه  ۲۰هزار
تومان لحاظ شده است .در طول  ۳روز برگزاری رویداد
آگروفود اگرچه تعداد افراد بازدیدکننده بهدلیل مسائل
بهداش��تی و پروتکلهای خاص بس��یار کمتر از س��ال
قبل بوده اما مش��ارکتکنندگان از وضعیت بازدیدهای
تخصصی راضی بودند.
مدیر اجرایی نمایش��گاه در پاسخ به پرسش خبرنگار
ایرانمراسم که درباره روند گزینش مشارکتکنندگان
در این نمایش��گاه پرس��ید ،گفت :از دی سال  ۹۸روند
کارمان را آغاز کردیم و از طریق اطالعسانی در فضای
مجازی و س��ایت نمایش��گاه و همچنی��ن ابالغیههای
ش��رکت س��هامی نمایش��گاهها اطالعات کل��ی درباره
نمایش��گاه را به مخاطبان ارائه کردیم .پیشثبتنام در
بهمن و اس��فند داش��تیم و از همان روزه��ا آماده اجرا
شدیم.
حس��ین س��یفی اظهارکرد :نمایش��گاه ق��رار بود در
خرداد برگزار شود اما با توجه به مسائلی که برای همه
رویدادهای نمایش��گاهی پیش آمد متاسفانه به تاخیر
افتاد و مدیران شرکت سهامی نمایشگاهها تاریخ جدید
 ۱۳مهر را مشخص کردند.
اطالع��ات مرب��وط ب��ه تاری��خ جدی��د در اختی��ار

مش��ارکتکنندهها و فعاالن این صنع��ت قرار گرفت و
دوباره پیشثبتنامی انجام و اس��تقبال خوبی هم شد.
درحالحاضر هم در مرحله اجرا هستیم.
وی در پاس��خ به این پرسش که در نمایشگاه امسال
چه تعداد مشارکتکننده حضور دارند ،اظهارکرد :ابتدا
توضیح دهم که قبل از کرونا پیشثبتنام حدود ۱۷۰۰
شرکت را داشتیم.
یعنی  ۱۷۰۰ش��رکت داخلی که نسبت به سال قبل
رشد زیادی داشته اس��ت .حدود  ۷۰۰۰متر هم متراژ
خارج��ی در پیش ثبتن��ام قبل از کرونا داش��تیم .اما
ی نمایشگاهها باعث شد بخشی از شرکتهای
جابهجای 
ایران��ی از روی��داد ایرانآگروف��ود انص��راف بدهن��د.
شرکتهای خارجی هم که بهدلیل قوانین اجازه حضور
نداشتند.
وی درباره برنامههای جانبی در نمایشگاه امسال نیز
گفت :باتوجه به مشکل کرونا ،اجازه برگزاری همایش و
سمینارهای صنعت غذا را ندادند اما دو کار بزرگ انجام
دادیم .یکی اینکه با همکاری رس��انهها بازدید مجازی
ب��رای عموم مخاطبان را فراهم کردیم و همچنین یک
همایش مجازی و به صورت آنالین در این  ۴روز برگزار
شد.
س��یفی افزود :تم��ام توانم��ان را ب��رای بازدیدهای
تخصصی صرف کردیم .س��عی ما بهعنوان برگزارکننده
این اس��ت که فعاالن صنعت غذا در این برهه حساس
کنار هم جمع شوند و با همدلی و اتحادی که خواهیم
داشت ،رکود ایجادشده را از میان برداریم.

 محصوالت آگروفود در یک نگاه

ارتقای سطح دانش فنی و فناوری و تبادل اطالعات

روز ،معرفی توانمندیها و پیشرفتهای کشور در زمینه
صنعت با رویکرد جهش تولید ،ارتقای س��طح مبادالت
تجاری کش��ور در راستای توس��عه صادرات غیرنفتی،
تش��ویق و ترغیب فعاالن صنعت برای رقابت س��الم و
هدفمند و آشنایی شرکتکنندگان و بازدیدکنندگان با
آخرین دس��تاوردهای علمی و صنعتی از جمله اهداف
این رویداد است.
در نمایش��گاه امس��ال انواع صنای��ع پروتئینی (انواع
فرآوردههای گوش��تی ،کنس��روهای گوش��تی ،کنسرو
ماهی-ان��واع فرآوردههای لبنی) ،ان��واع غذاهای آماده
و نیم��ه آم��اده ،صنای��ع تبدیل��ی -انواع کنس��روهای
غیرگوشتی(س��بزیجات منجمد ،آبمیوه ،رب ،ترش��ی،
مربا ،عس��ل ،زیتون و فرآوردههای آن) ،انواع خشکبار،
زعفران ،خرما ،انواع سبزیجات خشک و معطر ،عرقیات
گیاهی ،ادویه جات ،چاش��نی ها ،انواع نوشابه گاز دار و
بدون گاز ،آب معدنی ،صنایع آش��امیدنی (انواع چای،
برن��ج ،حبوبات و غ�لات) ،صنایع آردی و نشاس��تهای
(نشاس��ته ،آرد و ان��واع فرآوردهه��ای آردی ،انواع نان
صنعتی) ،صنایع قند و نیش��کر (قند ،ش��کر ،شکالت،
بیس��کویت ،شیرینیجات) و فرآوردههای روغنی (انواع
روغن حیوان��ی ،گیاهی) در غرفهه��ای مختلف عرضه
شده است.
فناوریهای پخش و توزیع انواع فرآوردههای غذایی،
تولیدکنندگان ماشینآالت بستهبندی ،توزین و پرکن،
ماش��ینآالت صنایع آردی ،ماشینآالت صنایع کنسرو
و کمپ��وت ،ماش��ینآالت صنایع روغن ،ماش��ینآالت
صنای��ع ش��یر و لبنی��ات و پنیر ،ماش��ینآالت صنایع
تبدیلی ،ماش��ینآالت صنایع گوش��ت ،ماش��ینآالت
صنایع س��ردخانه ،ماش��ینآالت صنایع غذایی سبک،
ماش��ینآالت صنایع غذایی مادر ،ماشینآالت تکمیلی
صنایع غذایی ،ماش��ینآالت عموم��ی صنایع غذایی و
مراکز تحقیقاتی مربوطه نیز در قالب سالنهای مستقل
به ارائه محصوالت خود مشغول هستند.
ش��رکت پاالر س��امانه  ۲۷س��ال پیاپی مس��ئولیت
برگزاری این رویداد را برعهده داشته است.

برپایی نمایشگاه بینالمللی فوالد ایران در کیش
بیس��تودومین نمایش��گاه بینالملل��ی ف��والد ای��ران
(سمپوزیوم فوالد)با حضور  ۲۵۴شرکت داخلی و خارجی
از  ۱۴مهر به مدت  ۳روز در مرکز نمایشگاههای بینالمللی
کیش برگزار ش��د .بهگ��زارش خبرآنالین ،غالمحس��ین
مظفری ،رئیس هیات مدیره و مدیرعامل س��ازمان منطقه
تودومین نمایش��گاه
آزاد کی��ش در آیی��ن افتتاح بیس�� 
بینالمللی فوالد ایران با اش��اره به اینکه باوجود ش��رایط
سخت ناشی از شیوع کرونا و اهتمام ویژه بر رعایت ضوابط
بهداش��تی و حفظ فاصلهگذاری اجتماعی این نمایش��گاه
در جزی��ره کیش کار خ��ود را آغاز کرده ،گفت :با توجه به
اینکه در این نمایش��گاه ش��رکتهای تخصصی و فنی در
حوزههای گوناگون در کنار هم دیگر قرار گرفتند ،فرصتی
اس��ت برای تبادل اطالعات و به اشتراک گذاشتن تجربه و
مسائل علمی که میتواند نیازهای کشور را در حوزه صنعت
فوالد تامین کند.
مظف��ری در بازدی��د از غرفههای این نمایش��گاه ضمن
ابراز امیدواری افزود :در سطح کشور مرز تولید ۳۰میلیون
تن فوالد را پش��ت س��ر گذاش��ته و درحالحاضر فعاالن
ای��ن حوزه درباره دریافت س��همیه مواد اولیه با هم رقابت
میکنند .وی با بیان اینکه رش��د صنعت فوالد کش��ور رو
به افزایش است ،اظهارکرد :مواد اولیه خام به چرخه ایجاد

ارزشافزوده وارد شده که این موضوع یک ظرفیت و نقاط
قوتی در صنعت فوالد کش��ور بهشمار میرود .مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد کیش درباره شرکتهای دانشبنیانی
که در این نمایش��گاه مسئولیت نوآوریهای صنعت فوالد
را بر عهده دارند افزود :مرکز نوآوری کیش از ش��رکتهای
دانشبنیان��ی که در حوزه ف��والد فعالیت میکنند با تایید
انجم��ن ف��والد و مراکز ذیربط مورد اس��تقبال و حمایت
س��ازمان منطقه آزاد کیش ق��رار خواهند گرفت .مظفری
اس��تقرار ش��رکتهای دانشبنیان در جزیره کیش را یک
اقدام ارزش��مند و تاثیرگذار معرفی کرد و گفت :این اقدام
یک آغاز و امتیاز خوبی است برای شرکتهایی که نیاز به
مبادله ،تردد و نشس��تهای مش��ترک با خارجیان دارند و
کیش از این نظر منطقه مناس��بی اس��ت و زیرساختهای
مورد نیاز در حوزه فناوری فراهم شده است.
رئی��س هی��ات مدی��ره س��ازمان منطق��ه آزاد کی��ش
خاطرنش��انکرد :از ش��رکتهایی ک��ه در ح��وزه فوالد به
صورت کنسرس��یومی ،ش��رکت دانشبنی��ان حضور موثر
و مس��تمر دارند اس��تقبال میکنیم و سازمان منطقه آزاد
کیش تم��ام امتیازاتی که برای ش��رکتهای دانشبنیان
در نظر گرفته برای فوالد نیز اختصاص داده خواهد ش��د.
مظفری افزود :خوش��بختانه جزیره کیش بهدلیل موقعیت

و شرایط در حوزه پشتیبانی فنی و تخصصی از صنایع نفت
و گاز یک نقش اساسی را ایفا میکند و حضور شرکتهای
دانشبنی��ان ب��ا این محوریت میتوان��د کمک جدی را به
دنبال داش��ته باش��د .همچنین محصوالت ارائهش��ده در
این نمایش��گاه شامل :تجهیزات خطوط تولید ،مواد اولیه،
فرآوردههای دیرگداز ،روانس��ازها و ...اس��ت و عالقهمندان
میتوانند از  ۱۴تا  ۱۶مهر هر روز از س��اعت  ۱۷تا  ۲۲در
محل نمایش��گاه حضور یابند .گفتنی است حامیان اصلی
این نمایش��گاه را مجتمع فوالد مبارکه ،شرکت ذوب آهن
اصفهان ،شرکت فوالد خوزستان ،شرکت تهیه و تولید مواد
معدنی ایران ،شرکت فوالد آلیاژی ایران ،شرکت معدنی و
صنعتی گلگهر ،شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ،شرکت
سرمایهگذاری توسعه گل گهر ،شرکت توسعه آهن و فوالد
گلگهر ،ش��رکت مجتمع جهان فوالد س��یرجان تشکیل
میدهند و حضور  ۲۷ش��رکت از  ۵۰۰ش��رکت برتر کشور
در سال جاری براساس رتبهبندی سازمان مدیریت صنعتی
از ویژگیهای عمده و ش��اخص این نمایش��گاه و به عنوان
بز رگترین نمایش��گاه تخصصی فوالد ایران طی  ۱۵سال
گذشته است .بیس��تودومین نمایشگاه فوالد بینالمللی
ایران در مساحت  ۱۷۰۰۰مترمربع در محل نمایشگاههای
دائمی کیش برپا شد.

جابهجایی
نمایشگاهها
باعث شد بخشی
از شرکتهای
ایرانی از رویداد
ایرانآگروفود
انصراف بدهند.
شرکتهای
خارجی هم که
بهدلیل قوانین
اجازه حضور
نداشتند

آرزوخدایی -بیستوس��ومین نمایش��گاه
بینالمللی جامع صنعت ساختمان  ۱۴تا ۱۷
آبان در مح��ل دائمی برپایی نمایش��گاههای
بینالمللی اس��تان اصفهان برگزار میش��ود.
بهگزارش
از س��تاد برگزاری نمایشگاه
جام��ع صنعت س��اختمان اصفه��ان ،مجری
برگزاری این نمایش��گاه با اش��اره ب��ه اینکه
نمایشگاه جامع صنعت س��اختمان امسال با
گستردگی و انسجام بیشتری برگزار میشود،
گفت :این نمایش��گاه ک��ه تاکنون  ۲۲دوره از
آن برگزار شده بهعنوان یکی از نمایشگاههای
تخصصی مهم و پر مخاطب در س��طح کشور
ش��ناخته میش��ود و ش��رکتهای بس��یاری
عالقهمند ب��ه حضور در آن و ارائه محصوالت
و خدم��ات خود هس��تند .علیرضا آموخته با
بی��ان اینکه تاکن��ون حضور  ۸۰ش��رکت در
بیستوس��ومین نمایش��گاه بینالمللی جامع
صنعت ساختمان اصفهان قطعی شده افزود:
تاکنون ظرفیت ۶هزار و  ۲۰۰مترمربع فضای
مفید این نمایشگاه تکمیل شده اما پیشبینی
میش��ود با توج��ه به زمان باقیمان��ده تا آغاز
نمایش��گاه ،تعداد ش��رکتهای حاضر در این
رویداد نمایش��گاهی افزایش یابد .وی درباره
ت شرکتهای حاضر در نمایشگاه
زمینه فعالی 
س��اختمان اصفهان تصریح کرد :شرکتهای
فع��ال در زمین��ه تولی��دات و محص��والت
دکوراس��یون داخلی خانه و آشپزخانه ،نما و
پوش��شهای خارجی س��اختمان ،تجهیزات
الکتریک��ی و مکانیک��ی ،محص��والت مرتبط
با سبکس��ازی و مقاومس��ازی س��اختمان،
مصالح اولیه س��اختمانی و تولیدات مربوط به
بهینهس��ازی مصرف انرژی ساختمان در این
نمایشگاه حضور خواهند داشت و محصوالت،
خدمات و دس��تاوردهای خ��ود را به نمایش
میگذارند.
مجری برگزاری بیستوس��ومین نمایشگاه
جامع صنعت ساختمان اصفهان یکی از اهداف
برگ��زاری این نمایش��گاه را گ��رد هم آوردن
فع��االن این صنع��ت اع��م از تولیدکنندگان،
توزیعکنندگان ،خریداران و مصرفکنندگان
در ی��ک زم��ان و ی��ک م��کان و توج��ه ب��ه
ظرفیتهای تولید داخل دانست و تاکید کرد:
ایجاد بستری مناس��ب برای تبادل تجربیات
می��ان مش��ارکتکنندگان و بازدیدکنندگان،
آش��نایی س��رمایهگذاران داخل��ی و خارجی
ب��ا ظرفیته��ای موج��ود ب��رای حض��ور در
فعالیتهای اقتصادی کش��ور ،ایفای نقش به
عنوان یک اب��زار بازاریابی در خدمت صنعت
س��اختمان و ایج��اد فرصت س��رمایهگذاری
مش��ترک میان فعاالن ای��ن صنعت قدرتمند
از جمله اهدافی بهشمار میرود که نمایشگاه
س��اختمان اصفهان براساس آن پایهگذاری و
برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه این نمایشگاه جایگاه خود
را در بی��ن فعاالن حوزههای مرتبط با صنعت
ساختمان تثبیت کرده است ،گفت :همزمان با
این رویداد سایت دائمی نمایشگاه بینالمللی
اصفهان واقع در منطقه روشندش��ت افتتاح
خواهد ش��د و آغاز ب��ه کار خواه��د کرد؛ بر
همین اساس ،شرکت مش��اوران نمایشگاهی
سایانمای پارس��یان بهعنوان مجری برگزاری
نمایش��گاه صنعت س��اختمان اصفهان سعی
دارد با برگزاری این نمایش��گاه به بسیاری از
نیازهای عالقهمندان و کارشناسان این حوزه
خ دهد.
پاس 

خبر

بیستوپنجمین
نمایشگاه نفت
به تعویق افتاد

اطالعیه روابطعمومی وزارت نفت درباره تعویق برگزاری بیس��توپنجمین
نمایش��گاه نفت منتشر ش��د .متن اطالعیه اداره کل روابطعمومی وزارت نفت
به این ش��رح است« :بیستوپنجمین دوره نمایشگاه بینالمللی صنعت نفت،
گاز ،پاالیش و پتروش��یمی که قرار بود از  ۲۱تا  ۲۴مهر  ۱۳۹۹در محل دائمی
نمایش��گاههای بینالمللی تهران برگزار ش��ود ،بهدلیل اخطارهای بهداشتی
مکرر وزارت بهداشت برای این روزهای شهر تهران و همکاری هرچه بیشتر در
مقابله با بیماری کووید ۱۹ -و اولویت داشتن حفظ سالمت شرکتکنندگان و
بازدیدکنندگان ،به زمان دیگری موکول شده است .با وجود آنکه برنامهریزی
الزم برای برگزاری نمایش��گاه نفت با تغییرات ویژه نس��بت به سالهای پیش
و ب��ا رعایت همه نکات بهداش��تی ابالغی و دریافت مجوز برگ��زاری از وزارت

بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی از هفتههای پیش انجام ش��ده و بازدید
از نمایش��گاه نیز بهطور محدود و فق��ط برای متخصصان و فعاالن صنعت نفت
ب��ا دعوت اختصاصی پیشبینی ش��ده بود ،با وجود ثبتنام و اس��تقبال خوب
ش��رکتهای داخلی از این رویداد مهم حرفهای و صنعتی ،سرانجام با نظر وزیر
نفت ،برگزاری بیستوپنجمین دوره نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و
پتروش��یمی تا زمان بهبود نسبی شرایط عمومی کنترل کرونا ،به تعویق افتاد.
از جمله تدابیری که برای برگزاری ایمن این نمایشگاه در موعد مقرر اندیشیده
ش��ده ،میتوان به این مورد اشاره کرد که افزون بر ممنوعیت بازدید عمومی از
نمایش��گاه ،تعداد بازدیدکنندگان اختصاصی در هر روز نیز محدود شده و هر
فرد میتواند تنها در روزی که در کارت دعوتش قید ش��ده از نمایش��گاه بازدید

کند و در هر س��اعت نیز تعداد ورودی سالنهای نمایشگاه کنترل خواهد شد،
از طرفی نیروهای بهداش��ت ،ایمنی و محیطزیس��ت (اچاسیی) شرکت ملی
نفت ایران برای پایش رعایت دس��تورالعملهای بهداشتی در نمایشگاه حضور
خواهند داش��ت .با توجه به اینکه در دوره حساسی از نظر جنگ اقتصادی قرار
داریم ،وزارت نفت نمایش توانمندیها و رش��د صنایع داخلی مرتبط با صنعت
نفت در عین وجود تحریمها و کمک به رونق فضای کس��ب و کار صنعت نفت
را از اولویتهای خود میداند بنابراین بیستوپنجمین دوره نمایشگاه نفت در
نخستین زمان ممکن و با بهبود وضع نسبی کنترل ویروس کووید ،۱۹مطابق
برنامهریزی انجامش��ده و رعایت تمام و کمال پروتکلهای بهداش��تی برگزار
میشود که زمان آن متعاقبا به اطالع خواهد رسید».

نمایشگاه صنعت ساختمان
اصفهان برگزار میشود

