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 :جلسهدستوركار
  برنامه ريزي به منظور تشكيل كميته علمي رخداد ساالنه بخش كشاورزي و صنعت غذاي استان همزمان با نمايشگاهIFood  در شهريورماه

1396 
 

 :اهم موارد مطرح شده
جلسه  23/12/95جناب آقاي شريعتي مقدم ضمن اشاره به مصوبه  كميسيون كشاورزي، آب و صنايع تبديليدر ابتداي جلسه رئيس محترم  -1

براي  ،به عنوان يك رخداد ساالنه) Ifood(نمايشگاه صنعت غذاي استان  نوآوري و تحول در برگزاري ايجاد: بيان نمودكميسيون كشاورزي 
ايشان با . اتفاق خواهد افتاد آي فود در شهريورماه امسال همزمان با برگزاري نمايشگاه اولين بار در استان در بخش كشاورزي و صنعت غذا

داشتن نوآوري و اطالعات جامع از بخش : شود گفت مي بين المللي صنعت غذا كه در ساير كشورها برگزار شده وهاي  اشاره به نمايشگاه
 .وانيم به صادرات استان كمك بزرگي كرده باشيمت مي ت و از طريقك نمايشگاه موفق اسكشاورزي و صنايع غذايي لزوم برگزاري ي

 
 جلوه خاصي به نمايشگاه خواهد داد و از اين طريق محققين ما  و نوآورانه تحقيقاتي ،دانش بنيانهاي  بحث :در ادامه ايشان بيان نمود -2

و صادركنندگان بخش كشاورزي و صنايع غذايي هم با  مي توانند به سرمايه گذاران اين بخش متصل شوند و از طرف ديگر سرمايه گذاران
اتاق ضمن تعاملي كه با  كميسيون كشاورزي، آب و صنايع تبديليو به همين منظور روز دنيا آشنا خواهند شد هاي  اطالعات و نوآوري

به اصلي داشته باشد كه جنبه اول فود سه جني آ  به اين جمع بندي رسيد كه نمايشگاه امسال مشهد داشت آي فود  برگزاركننده نمايشگاه
ست و از دنياروز هاي  نوآوري جنبه سوم آن بر اطالعات به روز دنيا و تأكيد آن همان نمايشگاه بين المللي صنعت غذا خواهد بود و جنبه دوم

 . اتفاق خواهد افتاد آي فود تحولي در نمايشگاه ساالنه اين طريق
 

شد با توجه به زمان محدود باقي مانده تا برگزاري نمايشگاه در شهريور ماه بايد تقسيم بندي كارها و وظايف به منظور  تأكيدهمچنين  -3
. الزم و اختصاص تسهيالت به بخش نوآورانه و علمي انجام گيردهاي  برگزاري اين رخداد ساليانه در اين جلسه مشخص شده و برنامه ريزي

خواهيم .. .در نمايشگاه و حتي برگزاري سمينارهاي تخصصي وها  مميزي و فرمت مشخص ارائه اطالعات و نوآوري نيازمند بخش داوري، قطعاً
 . بود

 
در  IFood هاي تاريخچه برگزاري زنجيره نمايشگاهگزارشي از جناب آقاي مهندس ايراني  آي فود در ادامه برگزاركننده محترم نمايشگاه -4

آي  تصميم بر آن دارد تا اولين نمايشگاه 2018شود و در سال  مي در مشهد، تهران و شيراز برگزار آي فود ايران ارائه نمود و گفت نمايشگاه
شركت كننده  70شركت كننده داشته است كه  295در سال گذشته اين نمايشگاه . بين المللي را در خارج از كشور برگزار نمايد فود

 . محصوالت خارجي بوده اندهاي  داخلي و نمايندگي شركت 225از خارج كشور حضور داشتند و  مستقيماً
 

سترده از نمايشگاه در سال گذشته، اميدوارم در سال جاري هم كشورهاي همسايه از جمله عراق، افغانستان، گل اببا توجه به استق -5
عنوان بازديدكننده و خريدار در نمايشگاه داشته باشيم و اين نمايشگاه از تاجيكستان و تركمنستان و همچنين كشورهاي اروپايي را به 

و مراكز تحقيقاتي براي ارتقاء سطح دانش فني خود استقبال خواهد نمود و لذا نمايشگاه در ها  روز و اطالعات دانش بنيان شركتهاي  نوآوري
 .ع رساني اين رويداد جديد و نوآورانه در نمايشگاه داشته باشدنظر دارد به همين منظور وب سايت دو زبانه و مجزايي را براي اطال

 
هدف هاي  با دعوت از سازمان فضاي مشخص و مجزايي به اين رخداد تخصيص خواهد يافت و كميته تصميم گيري، قطعاًهاي  با تدوين برنامه -6

 . ه طور ويژه به معرض نمايش گذاشته شودبه صورت مجزا سعي بر آن خواهد شد تا اين رويداد نوآورانه در نمايشگاه امسال ب
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كه امسال غرفه داران  برگزيده اختصاص يابد به نحويهاي  تواند به انتخاب غرفه داران و شركت مي يكي ديگر از تغييرات نمايشگاه امسال -7

كارآفرين هاي  دانش بنيان و شركتهاي  صادركنندگان برتر، نوآوران، شركت از چهار گروه برتر را با همكاري كميته تخصصي انتخاب كنيم و
الزم انجام و غرفه داران برتر انتخاب هاي  كه مدارك خود را حداقل يك ماه قبل از برگزاري نمايشگاه به كميته داوري ارائه دهند ارزيابي

 .تخصصي تغيير يابدهاي  عمومي به مالكهاي  انتخابي ما امسال از مالكهاي  شوند و مالك
 

ير محترم كارآفريني و ارتباط با جامعه پژوهشكده علوم و صنايع غذايي جناب آقاي دكتر صادقيان با اشاره به ضرورت تشكيل در ادامه مد -8
كميته علمي از  اعضاءكميته علمي اين رويداد ساالنه عنوان كرد طي صحبت هايي كه تا كنون انجام گرفته است تصميم اوليه بر آن شد تا 

صنايع غذايي، پارك علم و فناوري، مركز رشد تحقيقات و آموزش كشاورزي، مركز رشد دانشگاه فردوسي و سازمان  مراكز پژوهشكده علوم و
و ها  همچنين ايشان به ضرورت برگزاري كارگاه. اتاق بازرگاني باشد كميسيون كشاورزي، آب و صنايع تبديليجهاد كشاورزي با محوريت 

 .نمود تأكيدور واحدهاي كارآفرين و نوآ نارهاي تخصصي در اين نمايشگاه توسطيمس
 

حاضرين در جلسه اشاره نمود كه فراخوان اين رخداد ساالنه هاي  در ادامه صحبت كميسيون كشاورزي، آب و صنايع تبديليپس از آن رئيس  -9
 . به صورت ملي صورت گيرد تا بازتاب آن براي اولين بار در سطح ملي ديده شود

 
از اهداف اصلي اين رويداد بايد انتقال : جناب آقاي مهندس مهدي زاده بيان نمود فناوري صنايع غذايي در ادامه مدير عامل محترم شهرك  -10

توانيم بر روي صنايع غذايي شاخص استان  تخصصي علمي و فن بازار در نمايشگاه باشد و ميهاي  تجارب موفق، برگزاري سيمنار و كارگاه
 .الزم را خواهد نمودهاي  هم در اين زمينه حمايتها  م و شركت شهركنمايي تأكيد

 
حاضر در جلسه دبيران علمي و اجرايي اين رويداد ساالنه مشخص شد تا بتوانند با برگزاري جلسات فشرده برنامه  اعضاءپس از آن با توافق   -11

 . الزم را در هرچه بهتر برگزار شدن اين رويداد داشته باشندهاي  ريزي
 

اتاق بازرگاني تعيين شد تا در  كميسيون كشاورزي، آب و صنايع تبديليو نظر نهايي رئيس محترم  اعضاءهمچنين با جمع بندي نهايي  -12
بخش اصلي كارآفريني و بازرگاني، نوآوري و بانك  كميته در سه. خود را انجام دهدهاي  و فعاليتها  زير اين كميته برنامه ريزيهاي  چارچوب

 . اطالعات صنعت غذا و كشاورزي برنامه ريزي و عمل خواهد نمود
 

نمودندكه اتاق بازرگاني  تأكيد كميسيون كشاورزي، آب و صنايع تبديليپس از آن در حضور خبرنگاران حاضر در جلسه رئيس محترم   -13
هدف ما از : نمايد و در ادامه گفت مي ت داروي اعالماي بخش كشاورزي و صنعت غذا به هيأهآمادگي خود را در ارائه آخرين دستاورد
و مراكز رشد و دانش بنيان در ها  علمي و نوآورانه كه در دانشگاههاي  اين است كه فعاليت آي فود برگزاري اين رويداد ساالنه در نمايشگاه

همچنين . در اختيار نوآوران قرار دهيم راها  و بازرگانها  مچنين تجربه صادرات شركتكنيم و همنتقل  حال انجام است را به صاحبان صنعت
 . بانك اطالعاتي جامعي از بخش كشاورزي و صنعت غذاي استان نيز تهيه و در اختيار جامعه هدف قرار دهيم

 
از  IFood  اين رويداد ساالنه و نمايشگاه در پايان جلسه خبرنگاران حاضر در جلسه سواالت خود را در زمينه موضوع جلسه و برگزاري -14

كميسيون كشاورزي، آب و رويداد رئيس محترم  در پاسخ به يكي از سواالت خبرنگارا ن مبني بر لزوم برگزاري اين. مسئولين ذيربط پرسيدند
مختلف كشاورزي و هاي  تواند در بخش مي وريشود كه اين نوآ مي امروزه ارزش افزوده واقعي در دنيا از نوآوري ايجاد: گفت صنايع تبديلي

قوانين اداري به محاق هاي  در چارچوبها  باشد و بسياري از اين نوآوري. . نوين، تجهيزات وهاي  صنعت غذا از جمله بسته بندي، فرآوري
طاليي هم براي واحدهاي  يرصتتواند ف مي اين رخداد برگزار خواهد شد كه آي فود و براي اولين بار در كشور همزمان با نمايشگاهاند  رفته

 . علمي و صنعت را تا حدود زيادي كاهش دهدهاي  و شكاف موجود بين بخش دي و هم بخش صادرات و تجارت ما باشديتول
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 توانند از اين فرصت نمايشگاهي استفاده مي با توجه به باز شدن بازار صادراتي قطر، صادركنندگان ندهمچنين در ادامه ايشان بيان نمود  -15

تواند  مي ن و صادركنندگان خواهد شد قطعاًاكه از خريداراي  با توجه به دعوت گسترده صادراتي جديد وارد شوند كههاي  نموده و به بخش
گان به بازرگاني استفاده خواهيم كرد تا تسهيالتي براي دعوت شداز پتانسيل كميسيون گردشگري اتاق  همچنين. مثمر ثمر واقع شود

 .نظر گرفته شودنمايشگاه در 
 

 گيرييپ شروع مسئول پيگيري جلسه مصوبه ديف

1 

كميته علمي و اجرايي رويداد صنعت هاي  پيگيري آغاز فعاليت
  :ها با هماهنگي دبيران كميتهغذا 

مشاور محترم بازرگاني رئيس پارك علم و  -جناب آقاي كاوه
 فناوري به عنوان دبير علمي كميته

هاي  مديرعامل محترم شركت شهرك -و جناب آقاي مهديزاده
 صنعتي به عنوان دبير اجرايي كميته

كميسيون كشاورزي، آب و صنايع 
 اتاق بازرگاني تبديلي

 هفته آتي

 
 

 

 :جلسه حاضرين
 ،غيبي ،سعيدي راد ،عمراني، موسوي، سبزواري ،سنوئي محصل ،ايراني ،نامني ،مهديزاده ،مستكملي ،كاوه ،صادقيان ،عيدي زاده،شريعتي مقدم: آقايان

 آرش نيا ،كريم پور ،زاد كوه
 رافع ،آستاني سبزواري، سنوئي محصل،: ها خانم

 
 :جلسه غايبين

 سراج احمدي ،مظاهري ،كاللي ،زادهملك  ،مزروعي ،مويدي


