ﺷﻤﺎره  ۱۲۹ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و
ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﻣﻬﺮﻣﺎه ۹۹ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ

ﺷﻤﺎره  ۱۲۹ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻏﺬا
در ﮐﺸﻮر اﺧﺘﺼﺎص دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی – اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز در اﯾﻦ
ﺷﻤﺎره ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ
اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﺋﯽ و روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻏﺬا ﺑﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻃﺒﺎ
اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ در ﺳﺎﯾﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ،
ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار و رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ زر
ﺑﺮرﺳﯽ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻏﺬا و ﻧﮕﺎه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ،ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺻﻨﻌﺖ
ﻏﺬای ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﺗﺸﮑﺮ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯿﻬﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﺎدﺛﻪ اﺧﯿﺮ
اﺧﺒﺎر ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
ﻓﺮم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﺎل ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا در ﺳﺎل ۹۹
ﻧﻈﺮات در ﺧﺼﻮص ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﺎل ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا در ﺳﺎل ۱۳۹۸
اﺧﺒﺎر ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ

اﺧﺒﺎر ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﻬﺎن
ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا :
ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﯾﺪ؟
اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
اﯾﺮان
اﻃﻼﻋﯿﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ در ﺧﺼﻮص ارز ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮای واردات ﮐﺮه
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺎم ﻓﺮوﺷﯽ زﻋﻔﺮان از زﺑﺎن رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای
ﻣﻠﯽ زﻋﻔﺮان
ﻣﻘﺼﺪ ﺻﺎدرات ﺷﮑﻼﺗﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ از زﺑﺎن دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﺴﮑﻮﺋﯿﺖ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ
و ﺷﮑﻼت
اﻋﻼم ﻗﯿﻤﺖ و اﻇﻬﺎر ﻋﺪم ﮐﻤﺒﻮد ﻗﻨﺪ وﺷﮑﺮ از زﺑﺎن دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﺑﻤﯿﻮه و
ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه :ﯾﮏ ﺑﺸﮑﻪ آﺑﻤﯿﻮه اﻧﺎر  ۱۵ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﺖ ارزآوری دارد!
اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨﯽ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺖ
رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات زﻋﻔﺮان ۹۳ :درﺻﺪ ﺻﺎدرات
زﻋﻔﺮان ﺑﺼﻮرت ﺧﺎم اﺳﺖ
اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا دروازه ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﮐﺮﯾﻤﯽ
ﺗﻔﺮﺷﯽ
واﻧﯿﻞ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن ﯾﺎدداﺷﺘﯽ از ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻬﺰاد اﻣﯿﺮﺧﯿﺰی ﮐﺎرﺷﻨﺎس
ارﺷﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮد
و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ دﯾﮕﺮ

