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مدیریت: جناب آقای ســـید محمود موسوی
معاون اجرایی: جــــــناب آقای نیما خسروی
روابط عمومی: جـــناب آقای بهتاش بلوکیان
ناظـــر نمایشـــگاه: سرکـــــــار خانـــم احمـــدزاده

پیام مدیرعامل
شرکت نمایشگاه های

بین المللی فارس

شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس به عنوان بزرگترین مرکز نمایشگاهی و تعامالت اقتصادی، صنعتی منطقه جنوب 
کشور با هدف توسعه و ارتقای علمی و فناوری کشور و فراهم آوردن زمینه مناسب برای تبادل تجربیات و معرفی فعاالن صنایع 
مختلف با بهره گیری از ظرفیت های داخلی و مشارکت و همراهی شرکت های معتبر به برگزاری نمایشگاه های بین المللی 

تخصصی و مردمی می پردازد.
کشور به خصوص در استان پهناور فارس پر رنگ، حائز  نقش نمایشگاه های بین المللی در معرفی افتخارات و تولیدات 
ح و مایه افتخار است و از جمله ابداعات خاص شرکت نمایشگاه های بین المللی  اهمیت و خوشبختانه در سطح ملی مطر
که از سال 1396 با استقبال فراوان و بصورت  کرد  فارس می توان به نمایشگاه تخصصی قهوه و صنایع وابسته اشاره 

تخصصی ساالنه به اجرا گذارده شده است.
در این راستا پنجمین نمایشگاه تخصصی قهوه، دمنوش و صنایع وابسته نیز با حضور جمعی از برترین تولید کنندگان و ارائه 
دهندگان محصوالت و خدمات مرتبط با قهوه با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در مقابله 

با شیوع ویروس کرونا از تاریخ 5 تا 8 آبان 1400 در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی استان فارس برگزار می گردد. 
این نمایشگاه با پیشرفت و رشد 25 درصدی نسبت به سال گذشته در سالن حافظ به مساحت 6000 مترمربع با هدف فرصت 
سازی برای فعاالن عرصه محصوالت قهوه و تولیدات و خدمات وابسته به آن و معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری و سرمایه 

پذیری در صنعت قهوه کشور و همچنین شناسایی ظرفیت های داخلی این صنعت برگزار می گردد.
از حضور ارزشمند تالشگران ، متخصصان و صنعتگران و تمامی مسئولین که در برگزاری این نمایشگاه ما را یاری کرده اند قدردانی 

نموده و امیدواریم بتوانیم گامی رو به جلو در راستای پیشرفت صنعت و اقتصاد کشور و به خصوص استان پهناور فارس برداریم.
                                                                                   

                                 ومن ا... توفیق
                                                                                                    سید محمود موسوی

                                                                                 نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
                                                                                                          شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس
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  برگزاری پنجمین نمایشگاه تخصصی قهوه ،دمنوش و صنایع وابسته و همچنین مسابقات و چالش مشاهیر باریستا برای 
اولین بار با حمایت رسانه های بین المللی باریستا مگزین که معرف تداوم تالش ها و زحمات یاران و همراهان عزیز و گرامی 
این حوزه مهم اقتصادی کشور است را گرامی می داریم. با پیشرفت تکنولوژی و معرفی نسل پنجم قهوه ،چای ،دمنوش و 

ک و نوشیدنی پیش از پیش برجسته شده است. صنایع وابسته و ورود نوآوری های نوین در عرصه صنعت خورا
کیفی  کمی و  در این میان با همت و تالش صنعتگران ایرانی ، بازرگانی های داخلی و فروشگاه های معتبر ، پیشرفت های 
بسیاری در این حوزه به دست آمده است.اولویت نمایشگاه معرفی محصوالت داخلی ، رونق اقتصادی گسترش مبادالت 
تجاری و جذب سرمایه گذاری جدید بوده که از مهم ترین نکات برگزاری این نمایشگاه می باشد از حضور تولید کنندگان، 
فعاالن و حامیان در پنجمین دوره تخصصی قهوه، چای، دمنوش و صنایع وابسته قدردانی می کنیم و امیدواریم با تالش 

دست اندر کاران این بخش به ویژه مشارکت کنندگان گرامی شاهد رونق و پیشرفت روزافزون این حوزه باشیم.
در پایان نیز از حمایت شرکت نمایشگاه های بین المللی استان فارس،کارخانه قهوه پروشات، بازرگانی آی تک، سازمان 
که در این نمایشگاه ما را یاری نموده اند  کنندگان عزیز  صنعت و معدن و تجارت استان فارس و همچنین همه مشارکت 

تقدیر و تشکر می کنیم.

با تشکر 
سید اسماعیل مولودی 

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
شرکت نمایشگاهی ماندگار آفرینان مهر آویژه

پیام مدیر 
شرکت برگزارکننده 

نمایشگاه

برگزارکننـــده: شـــرکت مانـــدگار آفرینـــان مهـــر آویـــژه
مدیریـــت: جنـــاب آقای ســـید اســـماعیل مولودی
معاونـــتاجرایـــی: جنـــاب آقـــای حســـین بارانـــی 
بازرگـــــــــانی: سرکـــــــــــار خانـــم زهـــــــــــــــرا باباخانـــی
مدیـــرمالـــی: جنـــاب آقـــای ســـروش نکوآمـــال
یعقوبـــی فاطمـــه  خانـــم  ســـرکار  حســـابداری: 
مشاوروبرنامهریزمسابقات:جـــــــــناب آقــــــــای 

امیر مسعود قهاری
مشاوربازاریابیوفروش: جـــــــــــــــناب آقـــــــــــــــای

 سید مهــــــــدی حسینی
0 9 1 7 4 4 1 0 1 8 8 ــراه:  همــــــــــــــــــ
0 7 1 -3 6 3 4 0 5 9 9 تلفـــنثابـــت: 
mandega ra f a r i nan .co اینســــــتاگرام: 
www.mandegara.com وبســــــــایت: 
نشـــــــــــــــــــانی: شـــــــــــــیراز، بلـــــــــــــــــوار معــالی آباد، 
نبش کوچه 27 ، ساختمان آوا، طبقه 7 ، واحد 73

بانکاطالعاتنمایشگاه
مجــــــــــریکتاب: کـــانــــون تبلـــیغات کـــــــابـــــوک
کار         همـــراه: 09173094258 مهـــــــــدی بنا
صفحــــــــــهآرایی: بهـــــــــــــــرام مـــــــــــیرزایـــــــــــــــــی



                     آشنایی با شیراز، شهر راز                                                                                                                           
       

  تاریخچه
)پادشاهان  تهمورث  فرزند  که  است  آمده  افسانه ها  در 
سلسله پیشدادیان( شهر شیراز را تأسیس و نام شیراز برآمده 
از نام اوست. به روایتی دیگر؛ نام این دیار »شهر راز« بوده 
گفته شده است. درحالی که بر اساس  که به اختصار شیراز 
پژوهش های »تدسکو«، شیراز به معنای مرکز انگور خوب 
است. در کتاب »صوراالقالیم« به علت وجود دام های بسیار 
گذشته،  در  نامیده اند.  »شیرساز«  را  آنجا  شیراز،  دشت  در 
می خواندند.  بلند«  »شیب  معنای  به  »شیدراز«  را  شیراز 
زیاد و طوالنی است.  دارای شیب  این جلگه  چون سطح 
کنون به محل های پایین شیراز، »شی بازار« یا  حتی هم ا

»شیب بازار« می گویند.
از  توریست  جذب  و  گردشگری  پتانسیل  لحاظ  از  شیراز 
مهم ترین شهرهای کشور است و چه از لحاظ طبیعت گردی 
کن زیارتی  و چه از لحاظ فرهنگی، دارای آثار باستانی و اما

کم نظیر و زیباست.

  پرسپولیس
سلسله  پایتخت  مهم ترین  جمشید،  تخت  مجموعه 
هخامنشی، در 57 کیلومتری شمال شیراز قرار دارد و برخالف 
که  شیراز،  شهر  محدوده ی  در  نه  می پندارند،  اغلب  آنچه 
اثر  است. این  شده  واقع  »مرودشت«  شهرستان  حوزه ی  در 
جای  رحمت«  »کوه  به  موسوم  کوهی  دامنه ی  در  باستانی 

گرفته است که در زمان هخامنشیان از تقدس مذهبی برخوردار 
بوده است.

کاخ ها،   این مجموعه باستانی 2500 ساله شامل حصارها، 
مختلف  نظام های  مسکونی،  و  خدماتی  بخش های 
آب رسانی و بخش های مختلف دیگری است. تخت جمشید 
به وسیله »داریوش اول« سومین شاه سلسله هخامنشی بنیان 
نهاده شد، اما تا زمان حیات وی کامل نشد و ساخت وسازها 
در دوره جانشینان او یعنی فرزندش »خشایارشا« و نوه اش 
کرد. البته عملیات ساختمانی در  »اردشیر اول« ادامه پیدا 
تخت جمشید تا پایان دوره هخامنشی متوقف نگردید. اما 
کارها در زمان سلطنت سه پادشاه یادشده، به انجام  عمده 
رسید. تخت جمشید در سال 1979 میالدی از سوی سازمان 
فرهنگی ملل متحد )یونسکو( به عنوان یکی از ده اثر برجسته 

میراث فرهنگی بشری به ثبت رسیده است.

  شاه چراغ
که بنا بر اعتقاد شیعیان،  شاه چراغ آرامگاهی است در شیراز 
کاظم )ع( و  کاظم، پسر ارشد امام موسی  احمد بن موسی 
همچنین محمد بن موسی، برادران امام رضا )ع(، در آن به 
کنار میدانی به نام  ک سپرده شده است. این آرامگاه در  خا

احمدی در شهر شیراز قرار دارد.

  حافظیه و حافظ شیرازی
بزرگ،  غزل سرای  شیرازی،  محمد  شمس الدین  خواجه 
متخلص به حافظ و ملقب به لسان الغیب و ترجمان االسرار، 

پنجمین نمایشگاه تخصصی
قهوه، دمنوش و صنایع وابسته

شیراز 1400

5th  Exhibition Of 
coffee
 herbal tea 
& relaed industries 
Shiraz-2021

89



در آغاز سده هشتم هجری در شیراز متولد و در سال 792 
خیال انگیز  مظهر  حافظ،  غزل  درگذشت.  شیراز  در  ه.ق 
که در قالب واژه های زیبا  اندیشه های ژرف انسانی است 
گرفته است. حافظ به  و روان شاعرانه، جلوه ای جاودانه 
و  شعر  اصلی  رکن  چهار  موالنا،  و  فردوسی  سعدی،  همراه 

ادبیات فارسی را تشکیل داده اند.
کنده از عطر  آرامگاه حافظ در منطقه حافظیه و در فضایی آ
شور  با  درهم آمیخته  شیراز،  گل های  جان پرور  زیبایی  و 
اشعار خواجه، واقع شده است. این مکان یکی از مهم ترین 
و  اهل دل  و  می رود  به  شمار  شیراز  توریستی  جاذبه های 

اهالی این شهر به زیارت این آرامگاه نورانی می روند.

   آرامگاه سعدی شیرازی
به  مشهور  شیرازی  عبداله  بن  مصلح  مشرف الدین 
»سعدی« در اوایل سده هفتم هجری قمری در شیراز به 
که  است  شاعری  بزرگ ترین  شیرازی،  سعدی  آمد.  دنیا 
پس از فردوسی در آسمان ادب فارس درخشیده است و 
هنوز نیز می درخشد. وی در سال 690 هجری قمری در 

شیراز درگذشت.
بنای نخستین سعدی تا سال 1327 خورشیدی برپا بود 
آثار ملی فارس و تالش علی  اینکه به پیشنهاد انجمن  تا 
سامی و علی اصغر حکمت، بنای درخور مقام شامخ سعدی 
که در جلوی  گنبدی زیبا است  ساخته شد. این بنا دارای 
آن ایوانی تاالر مانند قرار دارد که توسط هشت ستون سنگی 

نگه داشته می شود.

عمارتــی  میــان  در  ســعدی  قبــر  جدیــد،  بنــای  در 
قــرار  شــده  کاشــی کاری  و  بلنــد  ســقفی  بــا  هشــت ضلعی 
دارد. در داخــل بــاغ و در محوطــه ای پایین تــر از ســطح 
لــی در جریــان اســت. در میانــه ایــن  زمیــن، چشــمه آب زال
کــه آن را حــوض ماهــی  مــکان، حوضچــه ای قــرار دارد 
ســعدی  آرامــگاه  قنــات  چشــمه  از  کــه  آبــی  می نامنــد. 
کــه خــود  ــاغ دلگشــا می گــذرد  جــاری اســت، پــس ازآن از ب
گردشــگری شــیراز و مربــوط بــه دوره  کــز  یکــی دیگــر از مرا

اســت. قاجــار  و  صفویــه  ساســانیان، 

  مسجد جامع عتیق
مسجد جامع عتیق، کهن ترین مسجد شیراز است که به آن 
مسجد جمعه، مسجد آدینه و مسجد جامع نیز می گویند. 
دارد. مسجد  قرار  )ع(  در شرق حرم شاه چراغ  این مسجد 
جامع عتیق در دوره 200 ساله سلطنت عمرو لیث صفاری 

در سال 281 هجری قمری ساخته شده است.
گذر هزار سال اخیر، این مسجد چندین بار، از جمله در  در 
خ  اتابکان، در زمان سلطان ابراهیم میرزا پسر شاهر زمان 
خورشیدی   1315 سال  در  و  صفویه  دوران  در  گورکانی، 
تعمیر و بازسازی شد. ساختمان مسجد که نخستین هسته 
تاریخی شهر شیراز است، دربرگیرنده بنای مرتفعی است که 
میان ضلع  در  و شبستان می باشد.  دارای چندین حجره 
را  آن  که  دارد  قرار  بلندی  تاق نمای  مسجد،  این  شمالی 

»تاق مروارید« می نامند.
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  فهرست مشارکت کنندگان در پنجمین نمایشگاه تخصصی  

  قهوه، دمنوش و صنایع وابسته   |   شیراز 1400  

کاپ گلدن کاغذی لیوان

فروشگاهاسپرولند

فروشگاهنوشاد

ایدهپردازانایلیاپارس)قهوههارپاگ(

قهوهونیتا

وایتپلیت

تولیدیقهوهپروشات

بازرگانیآیتک

کو تجهیزاتالمارزا

کوک کافه

کاالخاورمیانه آیسان

کافههایپراستیل تجهیزات

قهوهآرکودانهسبز

کسین السپازیاله-قهوهشاهنوشا

کاپال کاغذی لیوان

رویالپالس

کافه( روزخوبسالمتمحور)جیدی

شرکتصادراتیفرآوردههایشرقمیانه

قهوهیوز

ماشینسازیخندابی

تجهیزاتویونیفرمرنیک

میرابسانپارس

فیضتجهیز

تصفیهآبپازل

گروپ بلسا

مرکزطراحیوبسایتزئوس

کوامکس آ



1415

پنجمین نمایشگاه تخصصی
قهوه، دمنوش و صنایع وابسته

شیراز 1400

5th  Exhibition Of 
coffee
 herbal tea 
& relaed industries 
Shiraz-2021

  اسپرولند  
مدیریت: جناب آقای سعید نظری زاده

زمینه فعالیت: ظروف هتل و رستوران

07132225213 تلفن تماس: 

همراه:  09357033565

نشانی: تهران-خیابان پیروزی-پاساژ پیروزی-انتهای پاساژ-الین یک

کاپ   گلدن    
مدیریت: جناب آقای محمدرضا صدری-جناب آقای مهدی رضایی بیجی

کاغذی زمینه فعالیت: تولید کننده لیوان 

تلفن تماس:

همراه: 09120883087

نشانی: تهران-بازار بزرگ تهران-خیابان پامنار-خیابان حق پرست-کوچه یک
ک 8-واحد 1 پال
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  هارپاگ  
مدیریت: جناب آقای صداقت پیشه

کافه زمینه فعالیت: قهوه و تجهیزات 

تلفن تماس: 

همراه: 09178115300 - 09175015057

کوچه 8 معزی 1-ساختمان چیدمان واحد سمت چپ آقای نادری نشانی: ستارخان 

  فروشگاه نوشاد  
مدیریت: جناب آقای نوشاد

کافه زمینه فعالیت: قهوه و تجهیزات 

تلفن تماس:  

همراه: 09178203791

گری قهوه نوشاد کوزه  نشانی: بلوار رحمت میدان 
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  وایت پلیت  
مدیریت: جناب آقای بهزاد پناهی

کافی شاپ و رستوران زمینه فعالیت: تولید کننده ظروف هتل، 

تلفن تماس: 09122962602

همراه: 09122507518

کاخ جوانان مجتمع تجاری نور طبقه اول نشانی: تهران میدان شوش خیابان 
ک 515 و 517 پال

  ونیتا  
مدیریت: جناب آقای صفری 

کافی شاپ زمینه فعالیت: قهوه و تجهیزات جانبی 

تلفن تماس: 07132241420

همراه: 09179083898

کوچه 13 کشاورز  نشانی: شیراز خیابان 
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  آی تک  
مدیریت: جناب آقای امتی

زمینه فعالیت: تجهیزات قهوه

تلفن تماس: 

همراه: 09122445197-09171111384

نشانی: 

کارخانه پروشات     
مدیریت: سرکار خانم خدیجه خدیوی

کائویی-انواع پودر  کا زمینه فعالیت: تولید قهوه و فرآورده بر پایه قهوه-انواع فرآورده های 
گیاهی و میوه ای دسر و بسته بندی انواع دمنوش 

تلفن تماس: 

همراه: 09171111384 - 09171111384

ک 30 نشانی: شیراز بلوار مدرس خیابان شهید آرامی پال
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کوک   کافه    
مدیریت: جناب آقای سید امیر آل علی

زمینه فعالیت:

 تلفن تماس: 09171123880

همراه: 09351177737

کوک -آقای آل علی کافه  کوچه 15-فروشگاه  نشانی: شیراز خیابان تیموری -نبش 

کو     المارزا
مدیریت: سرکار خانم خدیجه خدیوی

زمینه فعالیت: تجهیزات قهوه

تلفن تماس: 09171111384

همراه: 09171111384

ک 30 نشانی: شیراز بلوار مدرس خیابان شهید آرامی پال
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کافه هایپر استیل     تجهیزات 
مدیریت: جناب آقای حمیدرضا معتمدی

زمینه فعالیت: تجهیزات قهوه

تلفن تماس: 07132323797

همراه: 09376086767

کوچه 6-فروشگاه هایپر استیل نشانی: شیراز-خیابان فخرآبادغربی-روبروی 

کاال خاور میانه     آیسان 
مدیریت: جناب آقای صالح ترکش

زمینه فعالیت: قهوه

تلفن تماس: 09128507339

همراه: 09122838913

ک33-طبقه چهارم-واحد43 نشانی: تهران-ولنجک-خیابان13-خیابان ساسان-پال
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  السپازیاله  
مدیریت: جناب آقای صابری-جناب آقای بیژن زاده

زمینه فعالیت: تولید و بسته بندی و تجهیزات قهوه

تلفن تماس: 07136246013

همراه: 09173117660

نشانی: شیراز-گلدشت معالی آباد-خ الدن-آپارتمان بلوک225/83

  قهوه آرکو دانه سبز  
مدیریت: جناب آقای دهقان

کننده قهوه دانه سبز زمینه فعالیت: وارد 

تلفن تماس: 09173114822

همراه: 

نشانی:
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  رویال پالس  
مدیریت: جناب آقای محمدحسین مطلوب

زمینه فعالیت: دمنوش و زعفران

تلفن تماس: 09173205459

همراه: 09018872670

ک393 نشانی: شیراز-خیابان فضل اباد-کوچه16-پال

کاپال     لیوان 
مدیریت: جناب آقای احمدزاده

کاغذی زمینه فعالیت: تولید لیوان 

تلفن تماس: 09391760748

همراه: 09391760748

گیالن-حسن رود-شهرک صنعتی شماره یک-میدان صنعت-نبش بلوارآویشن نشانی: 
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  شرکت صادراتی فرآورده های شرق میانه  
مدیریت: 

زمینه فعالیت: صادرات و واردات و تولید قهوه 

تلفن تماس: 09367158510

همراه: 09367158510

نشانی: تهران

کافه     جی دی 
مدیریت: جناب آقای علوی

زمینه فعالیت: تولید قهوه و پودر بر پایه قهوه 

تلفن تماس: 09121910348

همراه: 09173202107 - 09173202107

ک36 کوچه نبوت-پال گیالن-صومعه صرا-خطیبان-نبش  نشانی: 
شرکت روز خوب سالمت محور
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  خندابی  
مدیریت: جناب آقای خندابی

زمینه فعالیت: دستگاه و تجهیزات قهوه

تلفن تماس: 09126117471

همراه:

نشانی: تهران

  قهوه یوز  
مدیریت: جناب آقای قاسمی

کاری قهوه زمینه فعالیت: برشته 

تلفن تماس: 09176396870

همراه: 09176396870

نشانی: 
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  میراب سان پارس  
مدیریت: جناب آقای پیرمرادیان

زمینه فعالیت: تصفیه آب

تلفن تماس: 

همراه: 09179119600

نشانی:
 

  تجهیزات و یونی فرم رنیک  
مدیریت: جناب آقای نیک پی

کافه رستوران زمینه فعالیت: طراح لباس 

تلفن تماس: 

همراه: 09177164315 

نشانی: شیراز
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  تصفیه آب پازل  
مدیریت: جناب آقای هاشمی 

زمینه فعالیت: تصفیه آب

تلفن تماس: 

همراه: 09144135942 

ک 10 کوچه هادی پال نشانی: ولیعصر خیابان فروغی 

  فیض تجهیز  
مدیریت: جناب آقای فیض

زمینه فعالیت: تجهیزات قهوه

تلفن تماس: 

همراه: 09390395345 

نشانی: شیراز
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گروپ     بلسا 
کالنی مدیریت: جناب آقای شا

زمینه فعالیت: تجهیز و فروش قهوه - تجهیز هتل و رستوران

تلفن تماس: 

همراه: 09194158587 

ک121 نشانی: تهران - شمیرانات تجریش خیابان شهید مجتبی آقایی خیابان لواسانی پال

  مرکز طراحی وب سایت زئوس  
مدیریت: جناب آقای امینی 

زمینه فعالیت: طراحی وب و تولید محتوا

تلفن تماس: 

همراه: 09173146502 

ک 431 نشانی: عفیف آباد-بلوار باغ حوض-پال
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کوا مکس     آ
کار مدیریت: جناب اقای میرشکاری-جناب اقای هنر 

زمینه فعالیت: دستگاه تصفیه آب

تلفن تماس: 

همراه: 09178881789 

کوچه 19 نشانی: بلوار نصر نبش 
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