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پیشگفتار

گردش ماه بار دیگر ما را در آستانه حلول ماه مبارك رمضان قرارداد و با ورود به این ماه عزیز عبادت خاص این ماه یعنی 
روزه گرفتن در اذهان تداعی می شود. 

این ماه که ماه بهار قرآن و شکفتن شکوفه های ایمان در وجود انسان است، یکی از زمانهای بسیار ارزشمند برای رسیدن 
انسان به خوشــبختی و سعادت جاودانه است. انساِن خو گرفته با روزمرگی، در یک اردوی معنوی یک ماهه، رهایی از بند 

تن و زنگارزدایی از دل را تجربه می کند. او غلبه بر خواهش های نفس را تمرین می کند و لذت آسمانی شدن را می چشد.
اساســاً برنامه ماه مبارك رمضان برنامه انسان سازی است و انسان ها خود را تبدیل به انسان های کامل تر می کنند. پیامبر 
اکرم)ص( درخصوص ماه مبارك رمضان؛ می فرمایند: »دعیتم فیه الی ضیافه اهلل« شما در این ماه به مهمانی خدا خوانده 
شــده اید؛ در این ماه، خدا میزبان و ما میهمان هستیم . درهای رحمت الهی در این ماه بیش از هرزمان دیگر باز است. در 

رابطه میزبان و میهمان، این میزبان است که شأن مهمان را گرامی می دارد. 
این ماه پر فضیلت فرصتی طالئی برای تزکیه نفس و معرفت یافتن به معبود هســتی است که بدون شک تاثیر شگرفی بر 
پیشــرفت های فردی و اجتماعی دارد. روزه عالوه بر داشــتن اثرات معنوی و روحانی فردی ، تاثیرات قابل توجهی نیز بر 
اجتماع دارد. یکی از آثار اجتماعی روزه، درس مساوات و برابری در میان افراد اجتماع است. آنانکه زندگی آسوده ای دارند 
و رنج فقر و طعم گرســنگی را نچشیده اند، ممکن است از حال مســتمندان غافل بمانند . روزه دار با گرسنگی و تشنگی 
موقتی خود، موقعیت گرســنگان و مســتمندان را بهتر درك می کند و به همین دلیل می کوشد تا حقوق زیردستان را 

ضایع نکند و از دردهای محرومان غافل نباشد.
بدون تردید یکی از عوامل تقویت روابط اجتماعی در گروه دوستان و خویشان، رفت و آمدهایی است که بین آنها صورت 
می گیرد. توصیه های موکد اولیای دین بر افطاری دادن در این ماه شــریف از یک ســو، و تاکید بر اجابت دعوت دیگران 
از ســوی دیگر، از عواملی است که در بهبود و تقویت روابط محبت آمیز موثر است. روزه، در انسان روحیه تقوا و خویشتن 
داری را ایجاد می کند و آن را به مرور زمان افزایش می دهد و در تربیت روحی تک تک افراد جامعه تأثیر مســتقیم دارد. 
زیرا بیشتر گناهان فردی و اجتماعی، از دو ریشه غضب و شهوت سرچشمه می  گیرند و روزه ، جلوی تندروی های این دو 

غریزه را می گیرد. 
یکی از آثار ســودمند روزه در بخش اجتماعی آن، تمرین احترام به قانون و دیگر افراد جامعه است. از سوی دیگر ،داشتن 
صبر در مواجهه با رفتار و گفتار دیگران از جمله پایه های اساســی یک رابطه اجتماعی سازنده است. روزه از جمله اعمال 
عبادی اســت که زمینه تقویت صبر را در انسان مهیا می کند.در جامعه ای که روزه به عنوان یک فریضه دینی مورد توجه 
است، همه افراد خود را موظف به خویشتنداری و رعایت احترام می دانند و از هر کاری که موجب جریحه دار شدن و آزار 

روزه داران می گردد، پرهیز می کنند.
 وقتی جامعه ای به ســمت معنویت و انسانیت سوق پیدا کند؛ عشــق و عطوفت بر جامعه حکم فرما می شود و جامعه به 
ســوی تربیت صحیح الهی پیش می رود و آثار و برکات رحمت در جامعه به صورت آشکار حس خواهد شد. در خاتمه از 

خداوند متعال قبولی طاعات و عبادات کلیه مسلمانان جهان بخصوص هموطنان و همکاران عزیز را آرزو مندم .

محمد سعادتی پور
مدیرروابط عمومی و اموربین الملل
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خبر

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به رشد مناســب بخش صنعت و معدن 
افزود: این روند در شــرایطی به وجود 
آمده که ما تا چند ســال از رشد منفی 
اقتصاد کشور  این بخش در  نامناسب  و 

مواجه بوده ایم.
به گــزارش روابــط عمومی و امــور بین 
الملل شــرکت سهامی نمایشــگاههای بین 
المللی ج.ا.ایران به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
دولت و شبکه اطالع رســانی تولید و تجارت 
ایران )شــاتا(:محمدرضا نعمت زاده در مراسم 
گرامیداشت روز صنعت و معدن ضمن تقدیر 
از تالش همه صنعتگران،معدنکاران و فعاالن 
اقتصادی بخش صنعت و معدن افزود: رشــد 
6.7درصــدی بخش صنعــت و 9.8درصدی 
بخش معدن که بعد از چند سال رشد منفی 
شاهد به ثمر رســیدن آن بودیم در اثر تالش 
شــما صورت گرفته اســت که جای تقدیر و 

تشکر دارد.
وی با اشــاره به 40 درصد رشــد بخش 
صنعت و معدن در سال گذشته تصریح کرد: 
از 3 درصد رشد اقتصادی کشور در سال 93، 
1.2 درصد مربــوط به بخش صنعت و معدن 
بوده که با احتساب بخش تجارت 1.7 درصد 

از 3 درصد رشــد اقتصاد از آن این بخش از 
اقتصاد بوده اســت که امیدواریم این روند در 

سال جاری همچنان ادامه پیدا کند.
نعمت زاده در ادامه بخش صنعت کشــور 
را بخش پیشــران اقتصادی نه تنها کشور ما 
بلکه سایر مجامع اقتصادی در جهان دانست 
و گفت: براســاس تجربه ، رشد اقتصادی دو 
برابر رشد اقتصاد ملی اســت از اینرو جایگاه 
بخش صنعت و معدن به عنوان پیشران رشد 
و توسعه اقتصادی کشــور از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است از این رو رسیدگی به مسائل و 

مشکالت آن نیز بسیار مهم است.
به گفته وی، در کشــورهای غربی به ازای 
یک واحد تقاضا در بخش صنعت، 1.6 واحد 
برای تولید کل اقتصاد، افزوده می شود که این 
رقم در کشور ما به حدود 2.1درصد می رسد 
لذا به دلیل شرایط اقتصادی باید نقش بخش 

صنعت و معدن مورد توجه خاص قرار گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجــارت گفت: این 
ارقام در شــرایطی بود که کشور تحت تأ ثیر 
تحریم های ظالمانه بوده است و امیدواریم با 
موفقیت هایی که تیم مذاکره کننده با جدیت 

پیگیری و دنبال می کند مسیر بیش از پیش 
باز شود تا بتوانیم با تالش بیشتر، اقتصاد ملی 

خود را در جهت رشد و توسعه به پیش بریم.
نعمت زاده در ادامه ضمن یادآوری سخنان 
رییس جمهور در ســال گذشته که در همین 
مراســم گرامیداشــت روز صنعــت و معدن 
تاکید داشتند خاطرنشان کرد: به گفته دکتر 
روحانی، صنعت باید همه جــا را فرا بگیرد و 
کشور باید صنعتی شــود به طوری که حتی 

کشاورزی ما نیز صنعتی شود.
وزیر صنعت، معدن و تجــارت افزود: تاریخ 
نشان داده محرك اصلی کشورهای توسعه یافته 
و پیشرفته ، تولید صنعت و فناوری بوده است به 
همین دلیل چنانچه بخواهیم نسبت به سنوات 
گذشته حرکت جهشی و پیشرفت های بیشتری 
داشته باشــیم باید کشــور را بر مبنای تولید 
رقابت پذیر و مبتنی بر فنــاوری نوین و به روز 

پایه گذاری کنیم.
وی افزود: خوشبختانه در این مدت کوتاه 
که از زمان دولت تدبیر و امید گذشته است با 
تالش همه فعاالن و امیدواری که در کشــور 
بوجود آمده است انتظار داریم شاهد برگشت 
منابع و ســرمایه ها به بخش صنعت و معدن 

باشیم

برگزاری مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن

وی بــا تاکید بــر اینکه صاحب نامــان عرصه نمایشــگاهی 
جهان درخواســت برگزاری نمایشــگاه از ایران را دارند، یادآور 
شد: درخواســت خارجي ها هم به صورت مشــارکت بوده و هم 
درخواست برگزاري نمایشــگاه اختصاصي در تهران را داشته اند. 
مثاًل هانوفر، مونیخ و فرانکفورت که در دنیا صاحب نام هستند، 
این درخواســت را به ایران ارائه داده اند. کشورهای مهمی از ما 
خواسته اند که به هر روشي که ممکن است  همکاری های خود 

با آنها را افزایش دهیم.
معــاون وزیــر و رییــس هیــات مدیره شــرکت ســهامی 
نمایشــگاه های بین المللی جمهوری اســالمی ایران با اشاره به 
اینکه سال گذشته سه نمایشگاه اختصاصی در تهران برگزار شد، 
گفت: کره جبنوبی، ایتالیا و ترکیه کشورهایی بودند که اقدام به 
برگزاری نمایشگاه در تهران کردند، امسال هم ما درخواست های 
بیشــماری داریم اما متأســفانه تقویم نمایشــگاهي  کشور پر 

مي شود و خیلي از کشورها پشت در مي مانند.

وی افزود: البته ما از حضور همة کشــورها در نمایشگاه های 
تخصصی بین المللی ایران اســتقبال مي کنیــم و عالقه مند به 
پذیرش همة متقاضیان هســتیم به همین جهت سعی می کنیم 

که برخی از آنها را به شهرستان  ها هدایت کنیم.
برگزاری نمایشگاه در سال 94 بدون افزایش هزینه 

اسفهبدی با اشاره به سیاســت های این شرکت در برگزاری 
نمایشگاه در سال جاری تاکید کرد: در سال 94 حتی یک ریال 
هم به هزینه های برگزاری نمایشــگاه اضافه نشــده است و این 

اقدامی برای حمایت از فعاالن این صنعت به شمار می آید.
وی اضافه کرد: البتــه در کنار این تصمیــم تغییری هم در 
ارائه خدمات ایجاد کردیم و آن اینکه مجریان نمایشگاهی که از 
شرکت ها برای حضورشان پول دریافت مي کنند، باید خودشان 
در ارائه خدمات نیز کمــک کنند؛ یعني از محل درآمدشــان، 

خدمات ویژه اي ارائه دهند.
معاون وزیر صمت، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت 

سهامی نمایشــگاه های بین المللی جمهوری اســالمی ایران در 
پایان تاکید کرد: با این اقدامــات درصددیم که حضور فعاالن را 
در عرصه نمایشــگاهی بیش از گذشته تقویت کنیم و امیدواریم 
با توجه به رفع تحریم ها در ســال جــاری تحولی جدید در این 
صنعت شاهد باشــیم. هجوم خارجی ها برای برگزاری نمایشگاه 

در تهران بی سابقه است
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت سهامی 
نمایشــگاههای بین المللی ج.ا.ایران حســین اسفهبدی معاون 
وزیر و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شــرکت نمایشگاهها در 
گفت وگو با پایگاه خبری سازمان توســعه تجارت، با بیان اینکه 
ایران سابقه طوالنی در برگزاری نمایشگاه دارد، خاطرنشان کرد: 
فضای آرام سیاســی در ایران و اقدامات دولت تدبیر و امید در 
تنش زدایی و تقویت تعامل با دنیا، شــرایط حضور شرکت های 
خارجی و مشارکت آنها در نمایشــگاه های ایران را بیشتر کرده 

است.

هجوم خارجی ها برای برگزاری نمایشگاه 
در تهران بی سابقه است

حسین اسفهبدی معاون وزیر و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت نمایشگاهها

حسین اسفهبدی معاون وزیر و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت نمایشگاهها در 
گفت وگو با پایگاه خبری سازمان توسعه تجارت، با بیان اینکه ایران سابقه طوالنی در برگزاری 
نمایشگاه دارد، خاطرنشــان کرد: فضای آرام سیاسی در ایران و اقدامات دولت تدبیر و امید 
در تنش زدایی و تقویت تعامل با دنیا، شــرایط حضور شــرکت های خارجی و مشــارکت آنها در 

نمایشگاه های ایران را بیشتر کرده است.
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5  1394 خردادماه   20 چهارشــنبه 
بیســت و یکمین جلســه مشترک 
مختلف  کارگروههــای  مســئولین 
صنعت  وزارت  فرهنگــی  شــورای 
، معــدن و تجــارت با مســئولین 
شــورای فرهنگی شــرکت سهامی 
ج.ا.ایران  المللی  بین  نمایشگاههای 
در محل  تجارت  توســعه  و سازمان 
تاالر اصفهان واقــع در محل دائمی 
ج.ا.ایران  المللی  بین  نمایشگاههای 

برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومــی و امور بین 
الملل شــرکت ســهامی نمایشــگاههای 
بین المللی ج.ا.ایران:این جلســه با حضور 
توســعه مدیریت  یزدانی معاون  مهندس 
، منابع و امور اســتانهای وزارت صنعت ، 
معدن و تجارت و هیات همراه ایشــان که 
متشکل از دیگر معاونین و مشاورین وزیر 
صنعت و دســت اندر کار مسائل فرهنگی 
این وزارتخانه هســتند و همچنین دکتر 
اســفهبدی معاون وزیر صنعت ، معدن و 
تجارت و رئیــس هیات مدیره ومدیرعامل 
شــرکت ســهامی نمایشــگاههای بیــن 

المللــی ج.ا.ایــران و جمعــی از معاونین 
و مدیــران این شــرکت کــه در عضویت 
شورای فرهنگی هستند برگزارشد.این در 
حالیســت که نمایندگان شورای فرهنگی 
سازمان توســعه تجارت ایران به نیابت از 
مهندس افخمی راد رئیس این ســازمان 
که بعلت ماموریت کاری در سفر بسر می 
بردند به ارایه گزارشات الزم حول موضوع 

جلسه پرداختند.
الزم بــه ذکر اســت :در این جلســه 
مواردی از قبیل لزوم احیاء امر به معروف 

در ســازمانها و نهادهــای زیــر مجموعه 
وزارت صنعت از جمله شــرکت ســهامی 
و  ج.ا.ایران  المللــی  بین  نمایشــگاههای 
سازمان توسعه تجارت ایران ، لزوم صیانت 
از حقوق شــهروندی و تکریم مراجعین و 
ارباب رجوعان در محیطهــای اداری این 
بخشــها با رفع قوانین و مقررات زاید در 
جهت باال بردن بهــره وری ، موضوع اقامه 
نماز طیق بخشــنامه های ستاد اقامه نماز 
کشــور و هماهنگی و پرداختن بیشتر به 
این موضوع الهــی در ادارات زیر مجوعه 

، طــرح ارتقــاء ســالمت اداری با حذف 
موانع و تاکید بر ایجــاد درگاههایی برای 
گزارش بدون واسطه ، راحت و بدون ترس 
فسادهای اداری توسط مردم به مسئولین 
، پاســخگویی مســئولین بــه مــردم در 
کمترین زمان ممکن و بدون واسطه های 
گوناگون و جلوگیری از عدم دسترسی به 
مســئولین و دیگر مواردی که همگی در 
جهت باالبردن ســطح خدمت رسانی به 
هموطنان عزیــز در وزارت صنعت بودند 
ارئه و توسط اعضاء حاضر در جلسه مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
شایان ذکر اســت :در پایان این جلسه 
نیز با نزدیک شــدن به لحظــات ملکوتی 
اذان ، اقامه نماز جماعت ظهر در مســجد 
ابراهیم واقع در محل دائمی نمایشگاههای 
بیــن المللــی ج.ا.ایــران توســط اعضاء 
صورت گرفت تا مســئولین مذکور ضمن 
ادای فریضــه نماز از نزدیک با بخشــی از 
فعالیتهای فرهنگی و مذهبی انجام شــده 
در شرکت ســهامی نمایشگاهها و سازمان 

توسعه تجارت نیز آشنا شوند. 

برگزاری جلسه مشترک شورای فرهنگی وزارت صنعت 
در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی

به گزارش روابط عمومی و امور بین 
نمایشگاههای  سهامی  شرکت  الملل 
ج.ا.ایران ســه شــنبه  المللی  بین 
26 خردادماه 1394 ســفیر کشــور 
بلغارستان با حضور در نمایشگاه بین 
المللی تهران با حســین اسفهبدی، 
المللی  بین  نمایشــگاه  عامل  مدیر 

تهران دیدار و گفت و گو کرد.
مدیرعامل نمایشگاه بین المللی تهران:

خواهان ارتقای سطح همکاری اتاق 
بلغارستان  و  ایران  مشترک  بازرگانی 

هستیم 
در ابتدای این مراســم دکتر حســین 
اســفهبدی، معاون وزیر صنعــت، معدن 
و تجــارت ضمن خیــر مقدم به ســفیر 
جدید بلغارســتان در ایران، گفــت: ایران 
همــواره به دنبال توســعه روابــط با دیگر 
کشورهای جهان اســت. ما مشتاق ارتقای 
ســطح همکاری های اتاق مشــترك ایران 
و بلغارســتان هســتیم و از طــرف بلغار 
می خواهیــم تــا در این خصــوص نهایت 

همکاری را داشته باشد.
وی ادامه داد: ایــران خواهان برگزاری 
نمایشــگاه های بین المللی در هر 2 کشور 
اســت، چراکــه معتقدیم برگــزاری این 

قبیل نمایشگاه ها، ایران و بلغارستان را به 
یکدیگر نزدیکتر خواهد کرد. 

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی تهران 
همچنیــن به حضــور صنعتگــران بلغار 
در ایران اشــاره کرد و بیان داشت: ایران 
دارای بازار بزرگی اســت و درصورتی که 
صنعتگران بلغار در ایران ســرمایه گذاری 
کنند، آنان می توانند در بازار کشــورهایی 
همچون عراق و افغانستان نیز حضور فعال 

داشته باشند. 
سفیر جدید بلغارستان در ایران:

بدنبال صدور ویزا شینگن در مرز 
زمینی برای ایرانیان هستیم

پالدنوکــف نیــز در ادامه ایــن دیدار 
ضمن تشــکر از همکاری قابل توجه ایران 
اقتصادی  فعالیت های  توسعه  در خصوص 
میان دو کشــور، گفت: جمهوری اسالمی 
ایران طی سالیان گذشــته همکاری قابل 

توجهی با کشور بلغارستان داشته است و 
ما تالش داریم که ایــن روابط بیش از هر 

زمان دیگر توسعه یابد.
وی ادامــه داد: ما به دنبــال برگزاری 
بهبود  و همچنین  نمایشگاه صنایع غذایی 
وضعیت حمل و نقل هستیم و بدون شک 
اگر برگــزاری نمایشــگاه ها افزایش یابد، 
شاهد یک تحول اساسی در همکاری های 

مشترك خواهیم بود.
وی بیان داشــت: بلغارســتان یکی از 
کشورهایی است که می توانند دروازه ورود 
ایرانیان به منطقه شــینگن باشد چرا که 
پس از عبور از ترکیه ایــن مرز های بلغار 
اســت که ایران را به اروپا متصل می کند. 
البته باید بگوییم ما به دنبال این هســتیم 
که از طریق مرز زمینی نیز ویزا شینگن را 

برای ایرانیان صادر کنیم.
سفیر بلغارســتان در ادامه به موقعیت 
اســتراتژیک ایران در منطقه اشــاره کرد 
و بیان داشــت: ایــران در منطقه ای واقع 
شده است که از شــمال به دریای خزر و 
از جنــوب به دریای عمان متصل اســت، 
بنابرایــن امیدواریم بتوانیــم در خصوص 
ورود به بازار های  آســیای شرقی از جمله 

چین از کمک های ایران بهرمند شویم.

دیدار دکتر اسفهبدی با سفیر بلغارستان

خبر
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پنج شــنبه 31 اردیبهشت ماه 1394، 
یک نمایشــگاه تخصصی با حضور مقامات 
و مسئولین ذیربط و همچنین عالقمندان 
و مشــتاقان این بخش در محــل دائمی 
المللی تهران افتتاح  نمایشــگاههای بین 

گردید.
به گــزارش روابط عمومــی و اموربین 
الملــل نمایشــگاه بین المللــی ج.ا.ایران 
: سومین جشــنواره و نمایشــگاه زیست 
فــن آوری در محل ســالن خلیج فارس 
نمایشگاه بین المللی تهران با حضور دکتر 

ســتاری معاون علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری و هیات همراه آغاز بکار نمود.

این گزارش حاکی اســت:در نمایشگاه 
زیســت فــن آوری تعداد 130 شــرکت 
داخلی  در فضاي نمایشــگاهي به وسعت 
6،000 متــر مربــع آخریــن محصوالت 
و دســتاوردهاي خود در حوزه ســاخت 
دارویی.  آزمایشگاهی.  پزشکی.  تجهیزات 
کشاورزی و صنعتی متناسب با معیارهای 
زیســت فن آوری را به معــرض نمایش 

گذاشته اند.

برپایی سومین جشنواره و نمایشگاه زیست فن آورینمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران

به همت پایگاه مقاومت بســیج شرکت 
سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران 
و سازمان توســعه تجارت ایران ، مراسمی 
به مناسب سالروز آزادسازی خرمشهر در 

محل دائمی نمایشگاهها برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومــی و امور بین 
الملل شرکت ســهامی نمایشگاههای بین 
المللی ج.ا.ایران:طی مراسمی که باحضور 
افخمی معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت 
و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران 
وهیات همراه ایشــان و معاونین و مدیران 
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی 
ج.ا.ایران به مناســبت والدت باســعادت 
امام حسین )ع( و روز پاسدار و همچنین 
والدت حضــرت اباالفضل العبــاس )ع( و 

روز جانباز و نیز والدت امام زین العابدین 
)ع( و ســالروز آزادسازی خرمشهر بدست 
رزمندگان اسالم برگزار گردید، مسئولین 
سهامی  شــرکت  بســیج  مقاومت  پایگاه 

نمایشگاهها و سازمان توسعه تجارت ایران 
و بســیجیان و پرســنل این دو سازمان با 
حضور خود به تقدیر از مقام واالی شهدا، 
جانبازان و ایثارگران هشــت ســال دفاع 

مقدس پرداختند.
این گزارش حاکی است:در این مراسم 
که با ایراد ســخنرانی و قرائت شــعر در 
وصــف این ایام شــکوهمند همــراه بود، 
کویتی پــور خواننده ســالهای جنگ نیز 
با حضور در این مراســم و اجرای آهنگ 
خاطره انگیز« ممــد نبودی ببینی » یاد و 
خاطره آن سالها و رشــادت و جوانمردی 
رزمندگان اســالم را برای حاضرین زنده 

نمود.
شــایان ذکــر اســت : در پایــان این 
مراسم نیز توسط مقامات شرکت سهامی 
نمایشگاهها و سازمان توســعه تجارت با 
اهدای هدایایی به رسم یادبود از جانبازان 

این دو سازمان تقدیر بعمل آمد.

برپایی مراسم بزرگداشت و تقدیر از جانبازان و سالروز آزادسازی خرمشهر 
در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران

به گزارش روابط عمومــی و امور بین 
الملل شــرکت ســهامی نمایشــگاههای 
بین المللــی ج.ا.ایران : دکتر اســفهبدی 
معاون وزیر ، رئیس هیــات مدیره و مدیر 
عامل شرکت ســهامی نمایشگاههای بین 
المللی ج . ا . ایران طی نشستی صمیمانه 
با  مدیران ، کارکنان و دســت اندرکاران 
مستقر در محل دائمی نمایشگاههای بین 
المللی ج.ا.ایران با ایشان مالقات و گفتگو 

نمود.
ایــن گــزارش حاکــی اســت : دکتر 
اســفهبدی در این نشست دوستانه که در 
محل ســالن خلیج فارس شرکت سهامی 
نمایشــگاهها برگزار گردید گفت : باتوجه 
به توافقنامه فی مابیــن دولتهای اروپایی 

، آمریکا و ج.ا.ایران امیدواریم نســبت به 
ارتقاء هرچه بیشتر کمی و کیفی برگزاری 
نمایشــگاهها در ســال جــاری اقدامات 

شایسته و بایسته ای بعمل آید.
همچنیــن وی با اشــاره به ســرمایه 
کاری این شرکت و توان پرسنل متعهد و 
متخصص آن آینده روشنتری را نسبت به 
سال گذشته متصور گردیده و ضمن تشکر 
از مجری این برنامه ) روابط عمومی و امور 
بین الملل شرکت ســهامی نمایشگاههای 
بین المللــی ج.ا.ایران ( ابــراز امیدواری 
نمود تا در فرصتهای مناسب دیگر بتوانیم 
همراه با خانواده معزز پرســنل شــرکت 
سهامی نمایشــگاهها ساعات خوشی را در 

کنار یکدیگر سپری نماییم.

دیدار نوروزی دکتر اسفهبدی با کارکنان شرکت سهامی نمایشگاهها

خبر
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برگــزاری اولین نمایشــگاه بین المللی 
پروژه ایران در محل دائمی نمایشــگاههای 
بین المللی ج.ا.ایران دوشنبه 18 خرداد ماه 
1394 اولین نمایشــگاه بین المللی پروژه 
ایران با حضور مقامات و مسئولین ذیربط و 
همچنین عالقمندان و مشتاقان این بخش در 
محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران 

افتتاح گردید.
به گــزارش روابــط عمومــی و اموربین 
الملل نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران : اولین 
نمایشــگاه بین المللی پروژه ایران با حضور 
مظاهریان معاون وزیر راه و شــهر سازی در 
امور مسکن و ساختمان ، مائورو کونچاتوری 
ســفیر ایتالیا در تهران و هیــات همراه ،در 
محل دائمی نمایشــگاههای بیــن المللی 
تهران آغاز بــکار نمود. همچنین امیرمکری 

قائم مقام شرکت سهامی نمایشگاههای بین 
المللی ج.ا.ایران و هیات همراه ایشان نیز در 

نمایشگاه فوق مسئولین مذکور را همراهی 
می نمودند.

این گــزارش حاکــی اســت: در اولین 
نمایشــگاه بین المللی پروژه ایران تعداد 79 
شــرکت خارجی از 14 کشور جهان شامل : 
آلمان، اتریش، اسپانیا، ایتالیا، امارات متحده 
عربی، بلژیک، ترکیه، رومانی، جمهوری چک، 
چین، فرانســه، فنالند، هنــد و کره جنوبی 
در فضای نمایشــگاهی به وســعت بیش از 
1.200 متر مربع حضور دارند که در زمینه 
تولید مصالح و تجهیزات ساختمانی، ماشین 
آالت سنگین، ســنگ های طبیعی، وسایل 
تولیدروشــنایی و انرژی فعالیت داشــته و 
آخرین نوآوریهایی خــود را در این عرصه به 
بازدیدکنندگان محترم ارایه می نمایند.قابل 
ذکر است این نمایشگاه تا روز پنجشنبه 21 

خرداد 1394 بر پا بود.

برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی پروژه ایران در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی

سه شنبه 19 خرداد ماه 1394 دومین 
المللی فناوری و نوآوری  نمایشــگاه بین 
با حضــور مقامات و مســئولین ذیربط و 
همچنین عالقمندان و مشتاقان این بخش 
در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی 

تهران افتتاح گردید.
به گــزارش روابط عمومــی و اموربین 
الملــل نمایشــگاه بین المللــی ج.ا.ایران 
:دومین نمایشــگاه بین المللی فناوری و 
نوآوری با حضور ســتاری معــاون علمی 
و فناوری رئیــس جمهور ، غفــوری فرد 
از اعضــای پرســابقه و فعــال در زمینه 
های علمی و اجرایــی در دولتهای قبلی 
جمهوری اسالمی و هیات همراه ،در محل 
المللی تهران  دائمی نمایشــگاههای بین 

آغاز بکار نمود.
وزیر  معــاون  اســفهبدی  همچنیــن 

صنعت،معــدن و تجــارت و رئیس هیات 
ســهامی  مدیرعامل شــرکت  و  مدیــره 

و  ج.ا.ایران  المللــی  بین  نمایشــگاههای 
هیات همراه ایشــان نیز در نمایشگاه فوق 
مســئولین مذکور را همراهی می نمودند.

این گزارش حاکی است:
 - در دومین نمایشــگاه بیــن المللی 
ایرانی و  فناوری و نــوآوری50 شــرکت 
30 شــرکت خارجی از 10 کشور جهان 
انگلیس، اکراین، بالروس،  : آلمان،  شامل 
پاکستان،  قزاقستان،روسیه، چین، هند و 
کره جنوبی در فضایي به وســعت 4.500 
متر مربع حضور پیدا کــرده که در زمینه 
اجرای پروژه هــاي علمــی و فناوریهای 
روز دنیا آخرین دســتاوردها ی خود را به 

نمایش خواهند گذاشت.

برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری

چهار شــنبه 20 خــرداد مــاه 1394 و 
همزمان بــا روز صنایع دســتی ، چهارمین 
نمایشگاه بین المللی صنایع دستی با حضور 
مقامات و مســئولین ذیربــط و همچنین 
عالقمندان و مشتاقان این بخش و میهمانان 
خارجی در محل دائمی نمایشگاههای بین 

المللی تهران افتتاح گردید.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل 
نمایشــگاه بین المللی ج.ا.ایران :چهارمین 
نمایشگاه بین المللی صنایع دستی با حضور 
ســلطانی فر  معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، خانم 
غدا هیجاوی رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه 
شورای جهانی صنایع دستی و دیگر مقامات 
بلند پایه و مســئول حوزه صنایع دســتی 

کشورمان و هیات همراه آنان ،در محل دائمی 
نمایشــگاههای بین المللی تهران آغاز بکار 
نمود. همچنین امیر مکری قائم مقام شرکت 
سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران 
و هیات همراه ایشــان نیز در نمایشگاه فوق 

مسئولین مذکور را همراهی می نمودند.
این گــزارش حاکی اســت:در چهارمین 
نمایشــگاه بین المللی صنایع دســتی420 
شرکت داخلی و 20 شــرکت خارجی از 7 
کشور شامل : کویت، عراق، آذربایجان، لبنان، 
هندوستان، قبرس و  افغانستان در فضایي به 
وســعت 9.500 متر مربع حضور پیدا کرده 
و آخرین دســتاوردها در زمینه  تولید انواع 
صنایع دستی را جهت بازدید متخصصین و 

بازدیدکنندگان عرضه خواهند کرد. 

برگزاری چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی

خبر
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محمد جــواد قنبری معاون امور نمایشــگاهی شــرکت 
ســهامی نمایشــگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران 
ضمن بازدید از بیســتمین نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، 
پتروشــیمی و پاالیش در گفت و گو با اقتصاد و نمایشگاه به 
تشــریح برنامه ها و فعالیت های این شرکت برای بهتر برگزار 
شدن نمایشگاه نفت پرداخت و گفت: این نمایشگاه به دلیل 
آثار و وسعتی که دارد جزو نمایشگاه های مهم ما است. ضمن 
اینکه یکی از نمایشــگاه های بزرگ نفتی در ســطح دنیا هم 
به حســاب می آید و به عنوان یک برند معتبر نمایشــگاهی 
در سطح دنیا شناخته شده اســت. ما هم در شرکت سهامی 
نمایشگاه ها همه تالش خود را برای همکاری با برگزارکننده 

و دست اندرکاران این نمایشگاه انجام دادیم. 
وی افزود: برای هر چه بهتر برگزار شــدن بیستمین دوره 
این نمایشگاه یک سری برنامه ریزی هایی انجام شد. سال های 
قبل خود شــرکت ملی نفت این نمایشگاه را اجرا می کرد اما 
امسال به دلیل حجم باالی کارهای اجرایی این شرکت، یکی 
از شرکت های معتبر برگزار کننده نمایشگاه در کشور )راهکار 

تجارت مدیریت کوشا( برگزاری آن را بر عهده گرفت.
این اقدام از این رو بود که ساماندهی شرکت ها و چیدمان 
غرفه ها و ارایه خدمات در باالترین ســطح به انجام برســد. 
وسعت این نمایشــگاه حدود 60 هزار متر مربع مفید و 120 
هزار متر مربع غیر مفید نمایشــگاهی اســت و همه فضای 

نمایشگاه در اختیار این نمایشگاه قرار گرفت. 
سعی کردیم میزبان خوبی باشیم 

قنبری بــا بیان اینکه بــا توجه به گســتردگی و اهمیت 
صنعت نفت کشورمان، عالوه بر حضور شرکت های صاحب نام 
داخلی، غول های نفتی دنیا هم در این نمایشگاه حضور پیدا 
کرده اند افزود: ما هم به عنوان مســئول سایت نمایشگاهی 
تهــران، تالش کردیــم هر چه در تــوان داریــم در اختیار 
دست اندرکاران قرار دهیم. ســعی ما بر این بوده که میزبان 
خوبی برای مشــارکت کنندگان داخلی و خارجی باشــیم. از 
حیث مســائل خدماتی و رفاهی هم به هر حال تالش شده 
به صورت نسبی عمکرد موفقی داشــته باشیم. فضای پارك 
خودروها را تا حدی گسترش دادیم و سعی کردیم با دوستان 
راهنمایی و رانندگی و عوامل دیگر دســت اندرکار مشکالت 
ترافیکی منطقه را در روزهای برگزاری نمایشــگاه حل وفصل 
نمائیم. به هر صورت سایت نمایشگاه تهران یک سایت ملی و 
مورد توجه مشــارکت کنندگان داخلی و شرکت های خارجی 
است و در این نمایشگاه شاهد حضور بسیاری از شرکت های 
مهم نفتی دنیا هســتیم که این سایت را به عنوان یک سایت 

نمایشگاهی معتبر می شناسند و قبول دارند. 
تالش برای توسعه زیر ساخت ها

قنبری با بیان اینکه سایت نمایشــگاهی تهران به عنوان 
یک سایت قدیمی و شناخته شــده برای مشارکت کنندگان 

در نمایشگاه های مختلف شناخته شده است گفت: این محل 
نیاز به توسعه بیشتر از نظر زیر ساخت ها دارد که امیدواریم 
در دوره مدیریت فعلی شاهد ارتقای این زیرساخت ها باشیم 
و روند بازســازی نســبت به دوره های قبلی سرعت بیشتری 
بگیرد. مسئوالن نمایشــگاه اهتمام خود را به این مهم نشان 
داده اند و برنامه ریزی هایی برای سرعت بخشیدن به تکمیل و 

تقویت زیرساخت ها انجام شده است. 
حضور مقتدر در اکسپوی میالن 

قنبری در بخش دیگری از صحبت های خود با اشــاره به 
اینکه هفته قبل از افتتاح نمایشــگاه بــزرگ صنعت نفت در 
داخل، مراسم افتتاحیه نمایشگاه اکسپوی میالن هم برگزار 
شــد گفت: خوشــبختانه در این زمینه هم برنامه ریزی های 
مهم و گســترده ای برای حضور در آن نمایشگاه انجام گرفت 
و دکتر اسفهبدی مدیرعامل شــرکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللی ج.ا.ایران در راس کار، روند امور را زیر نظر داشت 
و در معیت وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراســم رسمی 

گشایش اکسپوی میالن شرکت کرد.  
وی افزود: می توانیــم ادعا کنیم در دو دهه ای که ایران به 
صورت مستمر در اکســپوهای جهانی حضور داشته است در 
نمایشگاه میالن پاویونی شــکیل تر و کامل تر از همه دوره ها 
عرضه شده اســت، که امیدواریم با پشتیبانی رسانه ها شاهد 

انعکاس اثرات مثبت آن باشیم. 

بازسازی زیرساخت های نمایشگاه
 شتاب می گیرد

محمد جواد قنبری معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران:

محمد جواد قنبری معاون امور نمایشــگاهی شــرکت ســهامی نمایشــگاه های بین المللی 
جمهوری اســامی ایران با بیان اینکه ســایت نمایشــگاهی تهران به عنوان یک سایت قدیمی 
و شناخته شــده برای مشــارکت کنندگان در نمایشگاه های مختلف شــناخته شده است گفت: 
این محل نیاز به توســعه بیشــتر از نظر زیر ســاخت ها دارد که امیدواریم در دوره مدیریت 
فعلی شاهد ارتقای این زیرساخت ها باشیم و روند بازسازی نسبت به دوره های قبلی سرعت 

بیشتری بگیرد. 

خبر

سه شنبه 18 فروردین ماه 1394، دهمین 
دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران با 
حضور مقامات و مســئولین ذیربط و همچنین 
عالقمندان و فعاالن این بخش به طور رســمی 
در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران 

گشایش یافت.
به گزارش روابط عمومــی و اموربین الملل 
شــرکت ســهامی نمایشــگاههای بین المللی 

ج.ا.ایران:
دهمین دوره مســابقات بین المللی ربوکاپ 
آزاد ایــران با حضور ســتاری معــاون علمی و 
فناوری رییس جمهور ، میرزاده ریاست دانشگاه 
آزاد اسالمی ، موســی خانی رییس کمیته ملی 
ربوکاپ ایــران و قنبری معاون نمایشــگاهی 

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج . ا . 
ایران و هیات همراه آنان افتتاح گردید.

این گزارش حاکی اســت:در دهمین دوره 

مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران که یکی 
از بزرگترین رویدادهای رقابتی   نمایشــگاهی 
در صنعــت روباتیــک منطقــه و کشــورمان 

تلقی می شــود ، 340 تیم داخلی و همچنین 
40 تیم خارجی از 13 کشــور جهان شــامل : 
آلمان-آمریکا-انگلیس-تایلند-پاکستان-چین-

سوئیس -هلند-هند-کانادا- کلمبیا  - مکزیک 
و مصر در فضایی به مساحت بیش از 15.700 
مترمربع آخرین دســتاوردهای خود در زمینه 
تولید و هدایت انواع رباتهای هوشــمند و نیمه 
هوشمند را طی برگزاری مسابقاتی با یکدیگر به 

نمایش گذاشته اند.
قابل ذکر است :این مســابقات از تاریخ 17 
فروردین ماه بطور غیر رســمی شروع شده و تا 
روز جمعــه 21 فروردین مــاه 1394 در محل 
دائمی نمایشــگاههای بین المللی ج . ا . ایران 

برپا بود.

برپایی دهمین دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران در محل دائمی نمایشگاه ها
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به گزارش نماینده اعزامی شــرکت ســهامی 
نمایشــگاههای بین المللــی ج.ا.ایــران از محل 
برگزاری نمایشــگاه اکســپو میالن اجرای زنده 
موســیقی اقوام مختلف ایرانی فضای مناسبی را 
برای تبادل فرهنگی و اجتماعی ملل مختلف ایجاد 

نموده است .
این گزارش حاکی است »یکی از برنامه های 
پیش بینی شده در محل پاویون ج.ا.ایران اجرای 
موسیقی سنتی بخشــهای مختلف ایرانی بوده 
که همه روزه در خالل برگزاری این نمایشــگاه و 

با توجه به شــعار پاویون ج.ا.ایران سفره ایرانی در 
هشت نوبت کاری بصورت زنده اجرا می گردد و با 
استقبال چشمگیر بازدید کنندگان واستقبال دیگر 

پاویون ها نیز همراه بوده است .
قابل ذکر اســت :  پاویون ج.ا.ایران با توجه به 
نمایش در آوردن تعدد فرهنگی ،نژادی  و اقلیمی از 
تنوع چشمگیرموسیقیایی برخوردار بوده و برگزاری 
اکسپوها فرصت مناسبی را ایجاد نموده تا با اجرای 
موسیقی اقوام مختلف بتوانیم از این بعد نیز آداب و 

سنن ایرانی را به جهانیان عرضه نماییم .

اجرای موسیقی سنتی زنده در اکسپو میالن 2015

به گزارش نماینده اعزامی شــرکت سهامی 
نمایشــگاههای بین المللــی ج.ا.ایران از محل 
پاویون ج.ا.ایران اکســپو میالن 2015  همسر 
ایتالیا اگنســه رنزی و  نخســت وزیرکشــور 
همراهان بــا حضــور در پاویــون ج.ا.ایران از 

بخشهای مختلف این پاویون بازدید نمودند .
 در این بازدید وی و همراهان ضمن بازدید 
از بخشهای مختلف این پاویون وصرف نهار در 
رســتوران ایرانی با حضور در دفتــر پاویون از 
میهمان نوازی  ایرانیان تقدیر و تشــکر نمود و 
در دفتر یادبود نوشت: بازدید از پاویون ایران و 

صرف غذای ایرانی تجربه زیبایی برای وی بوده 
اســت و محصوالت غذایی ایران را از بهترین 

محصوالت غذایی بیان نمود .
ســپس ایشــان با حضور در محل اجرای 
موســیقی ایرانی گفــت : موســیقی ایرانی از 

قدمت زیادی در تاریخ برخوردار است
 شایان ذکر اســت :این بازدید که چندین 
ســاعت به طول انجامیــد نشــانگر اهمیت و 
جایگاه برتر پاویون ج.ا.ایران در مقایسه با دیگر 
پاویونهای برپا شده در اکســپو 2015 میالن 

است.

همسر نخست وزیر کشور ایتالیا از پاویون ج.ا.ایران دراکسپو میالن بازدیدکرد

ه گزارش نماینده اعزامی شــرکت سهامی 
نمایشــگاههای بین المللــی ج.ا.ایران از محل 
برگزاری اکســپو میــالن 2015 حجتی وزیر 
جهاد و کشاورزی از قســمتهای مختلف بر پا 

شده در پاویون ج.ا.ایران بازدید به عمل آورد .
بنا بر این گزارش تنی چنــد از معاونین و 
دســت اندر کاران وزارت جهاد و کشاوزری که 
برای شــرکت در کنفرانس دو ســاالنه و امضا 
منشور اکســپو در رم ، وزیر جهاد و کشاورزی 
و جئزی ســر کنســول ج.ا.ایران در میالن را 
همراهی می نمودند نیــز از این پاویون بازدید 

به عمل آوردند .
گفتنی اســت :حجتی درخالل این بازدید 
طی ســخنانی با اشــاره به تم این نمایشــگاه 

تغذیه زمین ،انرژی بــرای حیات برنامه ریزیها 
و اقدامات انجام شده در وزارت صنعت معدن و 

تجارت خصوصا شرکت سهامی نمایشگاههای 
بین المللــی ج.ا.ایران ، تعامــل وزارت صنعت 
معدن و تجارت و وزارت جهاد و کشــاورززی 
در این نمایشــگاه را قابل تقدیــر بیان نمودو 
ابرازامیــدواری کرد تا در خــالل برگزاری این 
نمایشگاه بتوان از خدمات گردشگری نیز بهره 

کافی گرفت .
قابل ذکر است ، حسین اسفهبدی کمیسر 
ژنزال پاویون ج.ا.ایران و معــاون وزیر صنعت 
معــدن و تجــارت نیــزدر این بازدیــد وی را 
همراهی نموده و توضیحات الزم را به ایشــان 

و هیات همراه ارائه نمود .  

بازدید حجتی وزیر جهاد و کشاورزی از پاویون ج.ا.ایران در اکسپو میالن 2015

به گزارش نماینده اعزامــی روابط عمومی و 
امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاههای بین 
المللی ج.ا.ایران از محل پاویــون ایران در میالن 
ایتالیا ، دکتر ژوزپه ساال رئیس )مدیرعامل ( اکسپو 
میالن و هیات همراه از بخشهای مختلف پاویون 

ج.ا.ایران بازدید نمود.
این گزارش حاکی است : در این بازدید ضمن 
استقبال و خوش آمدگویی از سوی مدیر پاویون 
ج.ا.ایران مستقر در میالن ایتالیا و ارائه توضیحات 
الزم درخصوص چهارچوب مفهومی این پاویون و 
به آمارهــای موجود در خصــوص تعداد تقریبی ساال با ابراز رضایت از جذابیت پاویون کشورمان رخدادهای فرهنگی پیش بینی شده ، دکتر ژوزپه 

بازدیدکنندگان از اکســپو میالن و ســهم باالی 
پاویون ج.ا.ایران از این رخداد بین المللی اشــاره 

نمود.
قابل ذکر است : پاویون ج.ا.ایران به تائید رسانه 
های خبری از جمله یونی پل سای از ایتالیا و دیگر 
نشریات معتبر جهانی در روزهای گذشته جزء 10 
پاویون برتر مشارکت کننده در این نمایشگاه بوده 
، با اســتقبال قابل توجهی از سوی کارشناسان و 
عالقمندان روبرو شده است که بازدید دکتر ساال 
نیز بعنوان یکی از رخدادهای قابل بررسی و توجه 

در اکسپو قابل بررسی است .

بازدید ژوزپه ساال مدیرعامل اکسپو 2015 میالن از پاویون جمهوری اسالمی ایران

اکسپو
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اکسپو

 مراسم روز ملی قزاقستان با مراسم برافراشتن 
پرچم قزاقســتان و ایتالیا و پخش ســرود ملی 
قزاقستان آغاز شد. نورســلطان نظربایف، رئیس 
جمهور قزاقستان، در ســخنرانی خود به اهمیت 
روابــط دو جانبه بــا ایتالیا به عنوان » شــریک 
اقتصادی اصلی« اشاره کرد و از مردم جهان دعوت 
کرد تا زیبایی ها و ثروت های این کشور آسیایی را در 
اکسپو 2017 آستانه نظاره کنند. همچنین ایشان 
به اهمیت قزاقســتان به لحاظ سالمت غذا اشاره 

کرد، از آنجا که » این کشور جزو اولین کشورهای 
جهان به لحاظ زمین های قابل کشت است: 250 
میلیون هکتار آن، 4% میراث کشاورزی جهان را 

تشکیل می دهد.«
در این مراســم، جوزپه ســاال، کمیسر دولت 
ایتالیا در اکسپو میالن و وزیر کشــاورزی، غذا و 
جنگل داری ایتالیا نیز شــرکت داشتند و موفقیت 

غرفه  قزاقستان را ستودند.

قزاق ها آماده برگزاری اکسپو 2017 آستانه هستند و از اکسپو میالن درس می آموزند.

»اتحادیه ملــی ایتالیا بــرای حمل و نقل 
بیماران به لوردیس و سایر محراب های مقدس 
بین المللــی« »Unitalsi«  برای اولین بار به 
اکسپو 2015 میالن سفر کردند. این آزمایشی 
بود بــرای اینکه دریافت آیا افــراد ناتوان قصد 
سفر به اکسپو میالن را دارند یا خیر.به گزارش 
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی 
نمایشــگاههای بین المللی ج.ا.ایران به نقل از 
سایت رسمی اکسپو میالن 2015 تقریبا 300 
نفر، شــامل داوطلبان، افراد ناتوان- بیشــتر با 
صندلی چرخدار-  همراه با پرســتاران خود، از 

مناطق مختلف ایتالیا وارد سایت اکسپو شدند. 
این افراد با بازدید از اکسپو دریافتند که سایت 
اکسپو 100% مناســب افراد ناتوان است. این 
هیات ســفر و تجربه  خود را از اکســپو میالن 
به صــورت زنده گزارش دادنــد، عکس و فیلم 
گرفتنــد و مصاحبه کردند و آن را در شــبکه  
های اجتماعــی گذاشــتند. در آخرین مرحله  
ســفر این هیات، متیو رنزی، رئیس شــورای 
ایتالیایی وزیران، در مقابل اکسپو سنتر شرکت 
کرد و  موســیقی  هــای ایتالیایی فرانچســکا 

مارتینی پخش شد.

اولین سفر هیات 300 نفره »اتحادیه ملی ایتالیا برای حمل و نقل بیماران « به اکسپو 2015

اختتامیه  ی » نیمه  ی دیگر ســیاره زمین- 
هفته ی زنان« بعد از ظهر جمعــه، ده ژوئیه )19 
تیر 1394( با مراســم نمادین » میز جهانی« از 
ساعت -/9 شــب برگزار خواهد شد. در مراسم » 
میز جهانی« زنان سراسر جهان گرد هم می آیند و 
فرصتی است برای تبادل و قسمت کردن غذاها و 

آشنایی با فرهنگ کشورهای یکدیگر.
به گــزارش روابط عمومی وامــور بین الملل 
شــرکت ســهامی نمایشــگاههای بین المللی 
ج.ا.ایران به نقل از سایت اکســپو در این مراسم 
زنان سیاستمدار، زنان مشهور در دنیای سرگرمی، 

مطبوعات و کشاورزی شرکت خواهند کرد.
از این رو از نمایندگان کشــورهای شــرکت  
کننده، شامل کمیسر ژنرال ها و کارمندان، دعوت 

شده تا در این مراســم شرکت نمایند. همچنین 
رژه ای بزرگ و مفرح ترتیب داده شده که ساعت 

-/9 شــب از دکامنوس به ســمت اکسپو سنتر 
حرکت می کند.

بنا بر این گزارش : از نکات جالب این برنامه این 
است که هر نماینده ای را باید خانمی یا گروهی 
خانم، ترجیحا با لباس  سنتی، همراهی کند. برای 
زیباتر شدن مراسم نیز درخواست شده که یکی از 
زنان همراه نماینده، غذای سنتی کشور خود را به 
عنوان فرهنگ کشور مربوطه با خود حمل کند. 
با رســیدن نماینده ها به میز جهانی، به نشانه ی 
تقســیم غذا و فرهنــگ در میان مــردم جهان، 
غذاهــای رنگارنگ و متنوع بــر روی میز گذارده 

می شود.

برگزاری رژه و میز جهانی غذا به مناسبت اختتامیه هفته زنان در اکسپو 2015 میالن

جمع بزرگی از دوچرخه ســوارها از » راه آبی 
شمال«؛ راه اتصال کانال ویلورسی با اکسپو 2015 
میالن، پرده  برداری کردند. اکنون در دو ســوی 
کانال آبی، مســیر 8 کیلومتری دوچرخه سواری 
 ”Groane Park“ است که از میان پارك گرونه
عبور و شــمال غربی میالن را به اکســپو 2015 

میالن متصل می کند.
به گــزارش روابط عمومی و امــور بین الملل 
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران 
به نقل از ســایت اکســپو 2015 میالن - ایتالیا 
:جوزپه ساال، کمیسر ژنرال دولت ایتالیا در اکسپو 

میالن، برای شــروع این دوچرخه سواری و برای 
خوشامد به جمع بزرگ دوچرخه  سواران ) بیش از 
700 نفر( گفت: » شما رکورد می شکنید و اولین 
کسانی هستید که با دوچرخه وارد اکسپو 2015 
میالن خواهید شــد. راه آبی شمال میراث مادی 
بزرگی است که اکسپوی جهانی را به شهر میالن 
متصل می کند.«همچنین این گزارش حاکی است 
:یش از 700 دوچرخه ســوار از شهرهای مختلف 
ایتالیا در کاشینا ردیو گرد هم آمدند و جوزپه ساال 
همراه با سایر مقامات ایتالیا، با بریدن روبان، مسیر 

دوچرخه سواری را افتتاح کرد.

همه سوار بر دوچرخه در اکسپو 2015 میالن برای بریدن نوار راه آبی شمال
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رویدادهای اکسپو میالن 2015
ســمیه مقربی با کســب یــک دیپلم 
افتحار رتبــه هفتم، علیرضــا تهمتنی به 
دلیل کاربرد به جای تصویرگری در بیان 
حفاظت از گونه های زیســتی با کســب 
دیپلم افتخار رتبه ششــم، محمد جهانی 
مقدم به دلیــل بیان تصویــری به جا در 
موضوع تهدید حیات کره زمین با کســب 
دیپلم افتخار، تندیس جایزه زمین سبز و 
مبلغ 10 میلیون ریــال رتبه پنجم، فرزاد 
ســعیدی به دلیل بیان تصویری موجز در 
موضوع آلودگی محیط زیســت و با کسب 
دیپلم افتخار، تندیس جایزه زمین ســبز 
و مبلــغ 10 میلیون ریال رتبــه چهارم، 
حمید وصفی به دلیل نگاه و اجرای موجز 

در موضــوع حمایت از محیط زیســت و 
با کســب کســب دیپلم افتخار، تندیس 
جایــزه زمین ســبز و 30 میلیــون ریال 
رتبه ســوم، علیرضا عســگری فر به دلیل 

استفاده به جا از الگوهای گرافیک معاصر 
ایران در موضوع آلودگی هوا و با کســب 
دیپلم افتخار، تندیس جایزه زمین سبز و 
مبلغ 50 میلیون ریال رتبه دوم و ســید 

آرش حسینی به دلیل اســتفاده خالقانه 
از عناصــر بصری هنر ایرانــی در موضوع 
محیط زیست و با کســب دیپلم افتخار، 
تندیس جایــزه زمین ســبز و مبلغ 70 
میلیون ریــال به عنــوان برگزیدگان این 

رویداد هنری معرفی شدند.
در بخــش ویــژه این جایزه، محســن 
جعفری به دلیل کاربــرد خالق نمادهای 
ایرانی در موضوع خفاظــت از کره زمین 
برنده دیپلم افتخــار، تندیس جایزه زمین 
ســبز و هزینه اقامت و ســفر به اکسپوی 

میالن شد.
جایــزه پوســتر زمین ســبز به همت 
موسسه توسعه هنرهای معاصر اعطاء شد.

به گزارش روابط عمومــی و امور بین 
الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین 
المللی جمهوری اســالمی ایــران، محمد 
جوزی سرکنسول ایران در ایتالیا با اشاره 
به دیدار وزیر توسعه تجارت ایتالیا، معاون 
وزیــر گردشــگری و مدیر عامل اکســپو 
میالن از پاویون ایران در این نمایشــگاه، 
گفت: در دیدارهایی که با این مقامات بلند 
پایه داشــته ام، آنها ضمن تحسین جنبه 
های هنری طرح و معماری پاویون ایران، 
آن را یک پاویون هنــری توصیف کردند 
که این باعث مباهات کشــورمان است که 
توانســته یک طرح هنری پیچیده ومدرن 

را اجرا کند.
جوزی با تاکید بر این که حضور ایران 
در رویدادهــای بین المللی نظیر اکســپو 
تاثیر زیــادی در جایگاه ایران در ســطح 
جهان دارد گفت: در اکسپو میالن با توجه 

این که پاویون ایران در کنار کشــورهای 
تراز اول جهان قرار گرفته است، این تاثیر 

مضاعف است.
سر کنســول ایران افزود: پاویون ایران 
در دوره هــای قبلــی حضور کشــورمان 
در اکســپو معموال به صورت سوله آماده 
بوده که تغیرات اندکــی در آن انجام می 
گرفته است اما در این دوره برای طراحی 
و ســاخت پاویون کشــورمان مدیریت و 

نظارت خوبی صورت گرفت که نتیجه آن 
هم حضور ایران در یک سازه هنری مدرن 
و آبرومند اســت که موجــب اعتبار برای 
کشورمان شده و یک افتخار ملی محسوب 

می شود.
جوزی در پاســخ بــه این ســوال که 
اسالمی  پاویون جمهوری  انعکاس خبری 
ایران در رسانه های ایتالیا و دیگر کشورها 
چگونه بوده است ،گفت: در مجموع آماری 

که هم اکنون درباره رتبه بندی پاویون ها 
از نظر تعداد بازدید کنندگان در رسانه ها 
مطرح می شود، به صورت تخمینی است 
و برای ارائــه ارزیابی دقیــق باید منتظر 
رویدادهای نمایشــگاه در ماه های آینده 
باشــیم اما به طور کلی نگاه مطبوعات در 
رسانه های ایتالیایی به پاویون ایران تا به 

امروز مثبت بوده است.
سر کنســول ایران همچنین در پاسخ 
به ســواالت دیگری مبنی بر این که چه 
پیشــنهادهایی برای افزایش تاثیر گذاری 
پاویــون ایران در اکســپو میــالن دارید، 
گفت: چنانچه این امکان فراهم شــود که 
محصوالتی همچون پسته ایران که شهرت 
جهانی دارد در بســته بندی های کوچک 
به عنوان هدیه در اختیار بازدید کنندگان 
پاویون ایران قرار گیرد خیلی می تواند اثر 

گذار باشد. 

دولتمردان ایتالیا پاویون ایران در اکسپو میالن را پاویون هنری توصیف کردند.

اکسپو

محمد علی سام مشاور نهاد ریاست 
هیأت  دبیرخانه  رییــس  و  جمهوری 
نظارت بر ســفرهای خارجی کارکنان 
دولت و هیأت همراه ایشان ضمن حضور 
در پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه اکسپو 
میالن 2015 از بخشــهای مختلف این 

پاویون بازدید نمودند.
به گــزارش روابط عمومــی و امور بین 
الملل شرکت ســهامی نمایشگاههای بین 
المللی ج.ا.ایران محمد علی سام با حضور 
در پاویــون ج.ا.ایــران در محــل برگزاری 
اکســپو 2015 در شــهر میالن ایتالیا از 
بخشهای نمایشی و  تجاری این نمایشگاه 

بازدید بــه عمل آورد و طــی مصاحبه ای 
کوتاهی گفت: پاویون جمهوری اســالمی 
ایران در ایــن دوره صاحب طراحی مدرن 

می باشــد و این نمایشــگاه با توانمندی 
های باال به دلیل حضور ایران در بین 146 
کشــور مشــارکت کننده می تواند جهت 

تعامل بیشتر با کشــورهای خارجی مورد 
استفاده قرارگیرد و منجر به تبادل فرهنگی 
بین ایران و سایر کشــورهای جهان گردد. 
همچنین بخش نمایش جاذبه های طبیعی 
- گردشگری ایران و دســتاوردهای زیست 
فناوری را مورد تقدیر قراردادند و خاطر نشان 
کردند حضور در اینگونه عرصه های جهانی 

می تواند موجب رشد جایگاه ایران باشد.
الزم به ذکر اســت در این بازدید مدیر 
وقت پایــون ج.ا.ایران ایشــان را همراهی 
کرده و در ادامه این بازدیــد نیز از پاویون 
کشورهای آلمان، قزاقستان، ایتالیا و کویت 

بازدید نمودند .

بازدیدبرخی از مقامات دولتی از پاویون ج.ا.ایران در اکسپو 2015 میالن
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اکسپو

تاریخچه اکسپو و حضور ایران در آن
بین المللی  نمایشــگاه های  مدیرعامل شرکت ســهامی 
ایران می گوید: اکســپوها یــک رویداد جهانی بــا رویکرد 
فرهنگی- اجتماعی اســت که توســط کشــوری که برنده 
رقابت کاندیداتوری این نمایشگاه می شود، برگزار می گردد. 
هر اکسپو دارای یک موضوع جهانی است و در محلی برگزار 
می شــود که به عنوان مکان تعامل و ارتباط رو در رو برای 
مشــارکت کنندگان و بازدیدکننــدگان تحــت عنوان یک 
 ،)BIE( نوآوری برپا می شــود. دفتر بین المللی نمایشگاه ها

سازمان بین المللی هماهنگ کننده برپایی اکسپوها است.
حســین اســفهبدی ادامه می دهــد: در حــال حاضر 
ایران و 156 کشــور، عضو این ســازمان هستند. نخستین 
نمایشگاه های بین المللی جهانی اکســپو به مفهوم امروزی 
در ســال 1851 در لندن و اکسپو بعدی در سال 1889 در 
پاریس برگزار و به مناسبت آن برج ایفل طراحی و ساخته 
شــد. اکســپوهای بعدی به ترتیب در ســال های 1867-
1878-1889 -1990 در وین- آمســتردام - بروکســل- 
بارســلون- ســنت لوئیس- تورین و فیالدلفیا، تا به امروز 

برگزار شده است.
وی در مورد سابقه حضور ایران در این نمایشگاه توضیح 
می دهد: نخســتین اکســپو که ایران در آن شرکت داشته، 
اکسپو انگلیس در ســال 1851 میالدی بود که به دستور 
میرزا تقی خان امیرکبیر، این حضور اتفاق افتاد. به عبارتی 
می توان گفت ایران از 164 ســال پیش در نمایشگاه اکسپو 

حضور داشته است. 
نحوه انتخاب میزبان

دکتر اســفهبدی در مورد نحــوه کاندیداتــوری برای 
میزبانی اکســپو توضیــح می دهد: برای اینکه یک کشــور 
بتواند کاندیدای برگزاری اکســپو شــود، باید پروســه ای 
طوالنی را طی کند. برای میزبانی این نمایشــگاه رای گیری 
صورت می گیرد. درست مثل جام جهانی و المپیک البته با 
شرایطی به مراتب سخت تر.  این حساســیت به این دلیل 
اســت که در هر محلی که اکســپو برگزار می شود، اقتصاد 
آن کشــور دگرگون خواهد شد. به طور مثال در حال حاضر 
ایتالیا در رکود اقتصادی به ســر می برد؛ امــا برگزاری این 
اکسپو در میالن، ایتالیا را از رکود خارج خواهد کرد. تصور 
کنید 6 ماه این نمایشگاه برپا خواهد بود و از تمام دنیا برای 

بازدید از این رویداد بزرگ اقتصادی که رویکردی فرهنگی 
هم دارد، به این کشور می آیند. در واقع هجوم توریست در 

این 6 ماه، اقتصاد کشور میزبان را متحول می کند. 
چرا اکسپو؟

وی می گویــد: تقویت روابط بین الملــل در یک موضوع 
مشــترك، به اشــتراك گذاردن تجارب آموزنده و فرهنگی 
در یــک موضوع جهانــی، نمایــش توانمندی هــا،  تاریخ، 
تمدن،  آداب و رسوم یک کشــور حول یک موضوع خاص 
از مهم ترین اهداف برگزاری اکســپوها به شمار می رود. اما 
در اکسپو 2015 میالن مهم ترین هدفی که دنبال می شود،  
تقلیل مرگ و میر انســان ها بــه خصوص مــادران بر اثر 
گرســنگی اســت. انتظار می رود در این دوره آن قدر تنوع 
غذایی و نوآوری در اکســپو دیده شــود که برای هیچ کس 

تامین غذا به عنوان یک مشکل، مطرح نباشد. 
منافع حضور در اکسپو برای ایران

رییس شرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی ایران 
می گوید: هر چند می توانیم با حضور در اکســپو، فرهنگ و 
سنت کشور را به مردم دنیا معرفی کنیم،  اما دو هدف اصلی 
را در این دوره از نمایشــگاه ها دنبــال می کنیم؛ اول جذب 
گردشگر و دوم بازاریابی اقالمی همچون کشمش و  زعفران 

که امکان صادراتشان از ایران وجود دارد. 
وی ادامه می دهد: باید این نکتــه را تاکید کنم که این 
دولت ها هســتند که در اکسپو شــرکت می کنند نه بخش 
خصوصی. البتــه نمی توان گفت بخــش خصوصی به هیچ 
عنــوان دخالتی در این امــر ندارد. قســمت هایی از جمله 
قسمت تجاری، رستوران و حتی عرضه برخی از محصوالت 

به عهده بخش خصوصی است.
ویژگی های اکسپو میالن

دکتر اســفهبدی می گوید: این دوره نخستین بار است 
که به کشورما، زمین اختصاصی تعلق می گیرد. این موضوع 
هم به تعامالتی که اخیرا در ســطح بین الملل داشــتیم بر 
می گردد. ما به دنیــا ثابت کردیم که قصــد جنگ با هیچ 

کشور و ملتی را نداریم و صلح طلب هستیم. 
وی می افزاید:  اکسپو میالن در فضایی با مساحت 150 
هکتار برگزار می شــود و تمــام کشــورها دور یک خیابان 
جهانی گرد هــم می آیند. طول این خیابــان 1500 متر و 

عرض آن 35 متر است. 

رییس شرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی ایران 
می گوید: عالوه بر این موارد، ایران برای اولین بار در کمیته 
راهبری اکســپوها حضــور دارد. هر چند ایــران از قبل از 
انقالب عضو اتحادیه برگزارکننده اکســپو بوده، اما هیچ گاه 
سمتی نداشته اســت. اما این دوره با درایت دولت یازدهم، 
توانســتیم در این کمیته کاندیدا شــده و جزو 20 کشور 
عضو کمیته شویم. این در حالی است که کشورهای بزرگی 
همچون آمریکا و انگلیس برای حضــور در کمیته راهبری 

رای کافی را به دست نیاوردند. 
ایران در میالن

دکتر اســفهبدی تصریح می کند: در این نمایشگاه اجازه 
فروش عمده وجود نــدارد؛ اما برخی از محصوالتی که برای 
ایــران از نظر صادراتی مزیت دارد، با بســته بندی های زیبا 
به صورت جزیی عرضه می شــود. زیرا مقررات اکســپو این 
اجــازه را نمی دهد که به صورت انبــوه محصوالت را عرضه 
کنیم. از این محصوالت می توان به پسته، زعفران،  کشمش، 
خرما و زرشــک اشــاره کرد. در این راستا ســعی شده از 
بهترین صادرکنندگان کشــور در این محصوالت اســتفاده 
شود. در این نمایشگاه 160 نوع غذای ایرانی سرو می شود. 

وی می افزاید: رســتورانی که در غرفه ایران تعبیه شده 
است، غذاهای سنتی ایرانی را به صورت تست رایگان عرضه 
می کند در صورت تمایل بازدیدکنندگان برای صرف غذای 
خاص، این رســتوران غذا را در محلی که برای پذیرایی از 
میهمانان در نظر گرفته شده، ســرو خواهد کرد. همچنین 
ما فیلم هایی را از جاذبه های گردشگری ایران تهیه کرده ایم 
و برای نمایــش آنها فضایی به مســاحت 165 مترمربع در 
غرفه درنظر گرفته ایم. در این راســتا مستندسازان خبره را 
مشــارکت داده ایم. یکی از فیلم هایی که به نمایش گذاشته 
خواهد شــد، باغ های ایرانــی و اقتباس باغ هــای بزرگ و 

معروف دنیا از آنها است. 
وی ادامه می دهد: روز یکم شــهریور مــاه به عنوان روز 
ایران در اکســپو میالن نام گذاری شده است. این روز برای 
ایران دارای اهمیت بسیاری است. بالطبع برنامه های خاصی 
در این روز تدارك دیده شده است. در روز ملی ایران، تمام 
فضای نمایشگاه اکســپو به کشــورمان تعلق دارد. کلیات 

برنامه ها مشخص شده و مشغول تدارك جزئیات هستیم. 

برنامه های گسترده شرکت سهامی نمایشگاه ها
برای مشارکت موثر در اکسپو میالن

دکتر حسین اسفهبدی مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران توضیح داد:

اهمیت حضور در اکسپو بر هیچ یک از فعاالن صنعت نمایشگاهی و فعاالن اقتصاد 
و صنعت کشورمان پوشیده نیست. شــرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران نیز 
با درک این اهمیت، به نمایندگی از دولت جمهوری اســالمی ایران، برنامه های ویژه ای 
را برای حضور در اکسپو میالن تدارک دیده است تا مشــارکتی تاریخی و موثر در این 
رویداد بین المللی برای کشورمان به ثبت برسد. برای آگاهی از فعالیت های این شرکت، 
دکتر حســین اســفهبدی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس هیات مدیره و 
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی ایران که به عنوان کمیسر ژنرال 
ایران در اکســپو 2015 میالن به دولت ایتالیا معرفی شده   است گفت وگویی کرده است 

که می خوانید.
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علــی مرادخانی- معاون امــور هنری وزیر 
ارشاد- در این مراســم که عصر روز پنجشنبه 
گذشــته در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار 
شــد، با ابراز خوشــحالی از حضــور ایران در 
اکســپوی 2015 میالن گفت: از دیدگاه های 
مختلفی به حضور ایــران در این اتفاق هنری 
می توان نگاه کــرد، اما حــوزه فرهنگ و هنر 
در این زمینه نقش بســزایی دارد. یک کشور 
را لزوما بــا جاده ها، ســاختمان ها و راه هایش 
نمی تــوان معرفی کــرد؛ مهم تریــن وجه یک 
ســرزمین، هنر، فرهنگ، آیین ها و سنت های 

آن است.  
او افزود: در تمام اکســپوهایی که پیش از 
این در کشورهای مختلف دنیا دیده ایم، شاهد 
بودیم کــه این رویداد ها نشــان دهنده و محل 
عرضه نگاه های اندیشمندان یک جامعه است. 
امیدوارم حضور امســال ما در اکسپوی میالن 
جبــران مافات دوره هایی باشــد کــه پیش تر 
در آن ها نبوده ایم. نــگاه عالمانه و دقیقی باید 
نسبت به این موضوع داشــته باشیم تا تمدن 
بزرگ خود را بتوانیم در اکسپوی میالن مطرح 
کنیم. تمدن بزرگی که واقعیت سرزمین ایران 

است. 
مرادخانــی گفــت: اکســپو می خواهد به 
نحوی به ارتباط انســان با زمیــن، طبیعت و 
جریان زندگی بپردازد و یک نوع همزیســتی 
و مســالمت را مطرح کند. چقدر خوب اســت 
که بتوانیم ما هم خودمــان را در این حوزه به 
خوبی معرفی کنیم. یادم هســت در اکسپوی 
شانگهای، کشورهایی که فقط یک پرده نمایش 
در اختیار داشــتند، به خوبی توانستند آنچه را 
که باید، عرضه کنند؛ بنابراین نباید تنها به فکر 
گســتردگی حضور بود، بلکه بایــد به گفتمان 
مطرح شــده در این رویداد هم توجه بیشتری 

بکنیم. 
معاون امــور هنری وزیر ارشــاد در بخش 
دیگری از ســخنانش اظهار کرد: حضور ما در 
اکســپو می تواند مــا را در ایــن جریان بزرگ 
اقتصــادی و فرهنگی به خوبــی معرفی کند. 
این امــر خود می توانــد یکــی از راهکارهای 
دیپلماســی فرهنگی باشــد که این روزها به 
دنبــال آن هســتیم. بالفاصلــه پــس از آغاز 
اکســپوی میالن، دوســاالنه ونیز هم شــروع 
می شود و ما به عنوان معاونت هنری در این دو 
تا شــش ماه، فعالیت های مهم موازی خواهیم 
داشــت. امیــدوارم اســتادان و هنرمندان هم 
در این رویدادها شــرکت نمایند و رسانه ها با 

حضورشان این اتفاقات را منعکس کنند. 
  باید ژست روشنفکری گرافیک را 

بشکنیم 
در بخش دیگری از این مراســم، کیانوش 
غریب پور - دبیر جایزه پوســتر زمین ســبز - 
گفت: پرداختن به تیتر انتخابی برای این جایزه 
در ابتدا محدود به نظر می آمد، اما شاهد بودیم 
که خیلی بزرگتر از ابعاد یک جایزه برگزار شد. 
موضوع جــذاب و خاص این جایــزه، مدیریت 
درســت و اطالع رســانی دقیق، باعث شد که 
هنرمندان حضور خوبی در این جایزه داشــته 

باشند. 
او افزود: بــا توجه بــه اینکــه موضوعات 
ایرانی  آرمان گرایانه مــورد توجه هنرمنــدان 
است، این مســابقه با اســتقبال خوب مواجه 
شد. به نظرم درباره برگزاری این مسابقه، یک 
معجزه اتفاق افتــاد و داوران که از چهره های 
درخشان گرافیک بودند، آثار را بررسی کردند. 

انتخاب مــوزه هنرهای  غریب پور دربــاره 
معاصر تهران برای برگزاری نمایشــگاه جایزه 
پوستر زمین سبز، گفت: بعد از پیروزی انقالب 
رویدادهای مهمی در حــوزه گرافیک از جمله 
دوســاالنه ها و نمایشــگاه تصویرگران ادبیات 
داســتانی کودکان در موزه هنرهــای معاصر 
برگزار شــده اســت. امیدوارم برگــزاری این 
نمایشگاه در یکی از معتبرترین موزه های دنیا 
راهی باشــد تا گرافیک ما جان تازه ای بگیرد و 
از شــرایط خموده، کم تحرك و پراکنده خود 

فاصله بگیرد. 
 نمایشگاه جایزه پوستر اکسپو میالن

دبیر جایزه پوســتر زمین ســبز در بخش 
دیگری از ســخنانش گفت: خیلــی از اتفاقات 
مربوط به هنــر، مصنوعی هســتند، چون ما 
براساس یک سیستم خاص جلو نرفته ایم و هر 
چه که بوده یا کاریزماتیک بوده یا حسی. برای 
همین معتقدم، نباید بــه هنرگرافیک به عنوان 
یک هنر فاخر نگاه کنیم. چــون این هنر قرار 
اســت مصرف عمومی داشته باشــد. متاسفانه 

به خاطر روحیه خاص مان نمــی توانیم این را 
قبول کنیم که سفارش دهنده می تواند کار ما را 
دور بیاندازد، در سایت ها به کارهای ما بخندند 
یا به آن اهانت کنند. اگر این ژست روشنفکری 
را بشکنیم، خیلی از مشکالتمان حل می شود. 

دبیر پوستر زمین سبز همچنین بیان کرد:  
گرافیســت های کشــور ما یا نخبه هستند که 
دست کســی به آن ها نمی رســد، یا جزو بدنه 
گرافیک هســتند که بار اصلی ایــن هنر را به 
دوش می کشــند و یا دانشجویان و هنرجویانی 
هســتند که با شــرکت در هر جشــنواره ای 
می خواهند برای خودشــان اســم و پرســتیژ 
کســب کنند. اگر از این فضای روشــنفکرانه 
و غیرمرتبط بــا فضــای درك عمومی فاصله 

بگیریم، گرافیک مان متحول خواهد شد. 
سپس گروه موســیقی نواحی به سرپرستی 
»پیمــان بزرگ نیــا« برنامــه اجــرا کردند و 
نماهنگــی از محل پاویون ایران در اکســپوی 

میالن برای حاضران پخش شد. 
علی محمد گودرزی - مشــاور وزیر صنعت، 
معــدن و تجــارت و رییس کمیتــه تبلیغات 
کارگروه ایــران در اکســپوی 2015 میالن - 
دیگر ســخنران این مراســم بود. او در بخشی 
از ســخنانش گفت: وای بر جامعه ای که هنر 
و هنرمنــدان آن خامــوش باشــند و گروهی 
اهل تملــق به جای زبان تفکر ســخن بگویند. 
هنرمند زبانــش برای خدا و دســت اش برای 
تعلیم و تربیت است. در سیر تحول تاریخ هنر، 
ســرزمین بزرگ ایــران و هنرمندانش جهانی 
بنشسته در گوشــه ای اســت. معمای حیات 
قابل حل نیســت؛ مگر اینکه راهبران آن جزو 
جامعه هنر باشند. آنچه که در اکسپوی میالن 
از کشــور ما به نمایش گذاشــته خواهد شد، 

نماینده تمام این سال ها است. 
سپس ابراهیم حقیقی - گرافیست - بیانیه 
هیــأت داوران را قرائت کرد و دکتر حســین 
اسفهبدی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و مدیرعامل شــرکت ســهامی نمایشگاه های 

بین المللی، شــهرام ناظری، محمــود عزیزی، 
علی مرادخانی، قباد شــیوا و مهــدی افضلی 
)رییس موسسه توســعه هنرهای معاصر( روی 
ســن حضور پیدا کردند و از دو کتاب "دنیای 
شیشه ای" اکســپوهای جهانی از سال 1851 
میالدی تالیــف علیرضا بهرامــی و کتاب آثار 
برگزیده جایزه پوســتر زمین ســبز رونمایی 

کردند. 
در پایان برگزیدگان این مسابقه به این 

شرح اعالم شدند: 
جایزه بزرگ شــامل دیپلم افتخار، تندیس 
جشنواره و هزینه ســفر و اقامت به میالن در 

اکسپوی 2015 به محسن جعفری اهدا شد. 
نفر اول: سید آرش حســینی، 70 میلیون 

ریال،  تندیس جشنواره و دیپلم افتخار 
نفر دوم: علیرضا عســکری فر،50 میلیون 

ریال،  تندیس جشنواره و دیپلم افتخار 
نفر ســوم: حمید وصفی، 30 میلیون ریال،  

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار 
نفر چهارم: فــرزاد ســعیدی، 20 میلیون 

ریال،  تندیس جشنواره و دیپلم افتخار 
نفر پنجم: محمد جهانی مقدم، 10 میلیون 

ریال،  تندیس جشنواره و دیپلم افتخار 
همچنین به ســمیه مقربی وعلیرضا ) ایلیا( 

تهمتنی دیپلم افتخار اهدا شد. 
در پایان نمایشــگاه آثار برگزیــدگان این 
جایزه در گالری موزه هنرهــای معاصر تهران 

افتتاح شد. 
کامبیز درمبخش، شــهرام ناظری، محمود 
پاك نیت، رضا فیاضی، احمد مســجدجامعی، 
حسین اسفهبدی، حمید شــاه آبادی، اردشیر 
صالح پور، جمشــید جهانزاده، هــادی مرزبان، 
اســماعیل آذر، داریــوش اســدزاده، ابراهیم 
حقیقــی، داریوش مودبیان، محمــود عزیزی، 
هوشــنگ توکلــی، اســماعیل خلــج، عباس 
ســجادی، ناصــر بزرگمهــر و علــی متقیان 
)مدیرعامل ایســنا(، از هنرمنــدان، مدیران و 

روزنامه نگاران حاضر در این مراسم بودند. 
علیرضــا بهرامــی، مولف کتــاب »دنیای 
شیشه ای« - رونمایی شده در این مراسم - نیز 

از حاضران در سالن بود. 
به گزارش ایســنا، جایزه پوستر زمین سبز 
با مشــارکت وزارت صنعت، معــدن و تجارت، 
شــرکت ســهامی نمایشــگاه های بین المللی 
جمهوری اسالمی ایران، وزرات فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و موسســه توســعه هنرهای معاصر 

برگزار شد.

معرفی آثار برگزیده جایزه پوستر اکسپو 2015 میالن 
همزمان با برپایی نمایشگاه آثار برگزیده در موزه هنرهای معاصر تهران

مراسم افتتاح نمایشگاه آثار برگزیده جایزه پوستر »زمین سبز« و معرفی برگزیدگان این رویداد هنری با حضور دکتر حسین اسفهبدی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی 
مرادخانی وزیر ارشاد و هنرمندانی از حوزه های مختلف هنری در موزه هنرهای معاصر تهران، همراه با رونمایی از نخستین کتاب فارسی زبان درباره  اکسپوهای جهانی، برگزار شد. 
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افتتاح آزمایشی
دهم اردیبهشــت ماه زمانی بود 
که پس از چند ســال برنامه ریزی 
و تالش گسترده شــرکت سهامی 
ایران،  بین المللــی  نمایشــگاه های 
اکسپو  نمایشــگاه  ایران در  پاویون 
میالن قرار بود به صورت آزمایشــی 
افتتاح شود. این مراســم با حضور 
محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، 
معدن و تجارت کشــورمان و دکتر 
حســین اســفهبدی معاون وی و 
رییــس هیات مدیــره و مدیرعامل 
شــرکت ســهامی نمایشــگاه های 

بین المللی ایران برگزار شد.
معدن  صنعت  وزیــر  نعمت زاده 
و تجارت و هیات همراه در آســتانه 
گشایش رســمی این رویداد عظیم 
ســالن  از  واقتصــادي  فرهنگــی 
کشورمان بازدید به عمل آورده وبه 
صورت آزمایشی پاویون ج.ا.ایران در 
افتتاح  را  ایتالیا  اکسپو2015میالن 

کرد.
در پاویون ایران از مفاهیم عدالت، 
بخشش، قناعت و شکرگزاری  بر سر 
سفره  ایراني که ریشــه در تاریخ و 
فرهنگ دارد، اســتفاده شده است 
تا حــس مطلوبی بــه مخاطبان و 

بازدیدکنندگان منتقل شود.
گشایش اکسپو به مدت 

شش ماه
اکســپو  بین المللی  نمایشــگاه 
2015 میالن در شــمال ایتالیا روز 
جمعه گذشــته مصادف با اول می، 
در مراســمی با حضور متئو رنتزی 
نخست وزیر این کشور و محمدرضا 
نعمت زاده وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت ایران به طور رسمی افتتاح 

شد.
درمراسم افتتاح این رویداد مهم 
جهانی در شــهر میالن، نمایندگان 
145 کشور، سه سازمان بین المللی 
و 13 سازمان مدنی حضور داشتند.  
این نمایشگاه به مدت 6 ماه فعالیت 
خود را بــا موضــوع »تغذیه زمین، 
انرژی برای حیات« ادامه می دهد و 
پیش بینی می شود تا 20 میلیون نفر 

از آن بازدید کنند. 
در ایــن نمایشــگاه نوآوری ها و 
توانمندی های کشــورهای مختلف 
جهــان از جملــه ایــران در زمینه 
تعذیــه، انرژی و محیط زیســت به 
نمایش گذاشته شده است و می توان 
اطالعات مفیــدی از غذاهای آینده 
و آنچه تا 100 سال دیگر در سفره 
غذایی انســان خواهد بود، به دست 

آورد. 
روز اول شهریور ماه مصادف با روز 
بزرگداشت ابن سینا، حکیم، فیلسوف 
و پزشک نامدار کشــورمان، به عنوان 
روز ملی ایران در این نمایشگاه در نظر 

گرفته شده است. 
پاویون ایران چه شکلی 

است؟
ســالن ایران در اکســپو میالن 
همانند یک سفره طراحی شده است 
که ریشــه در باور ایرانــی پیرامون 
نعمات  الهی و گستردگی  میهمانی 
ســفره خداونــدی دارد که حاصل 
تالش شبانه روزی یک تیم 50 نفره 

و متخصص کشورمان است. 
ســطح داخلی این فضا با طرح 
هایی مزین شده که یادآور هنرهای 
دســتی و گلدوزی هــای رنگارنگ 
ســفره های ســنتی ایرانی است و 
در تار و پود این سفره، روایت انواع 
خوراك ایرانی و همچنین کشاورزی 
مردمان این مرز و بوم را از دیرباز تا 

به امروز می توان یافت. 
ســناریوی پاویون ایــران با در 
نظــر داشــتن رویکردهــای طرح 
و مقتضیات پــروژه در نظــر دارد 
کــه ســرزمین ایــران از جنوب به 
شــمال بر پایه طبقه بندی اقلیمی 
و زیســتگاه های این مــرز و بوم در 
با کشــیدگی جنوبی-  همســازی 
شمالی پاویون ایران و طرح معماری 
برای مخاطــب به نمایــش درآید. 
سناریوی از دریا تا دریا که از خلیج 
فارس آغاز می شود و در دریای خزر 
پایان می یابد، ویژگی های طبیعی و 
محیط زیستی، فرهنگی و معیشتی، 
گردشگری و آنچه با خوراك در آن 
خطه در پیوند است در مسیری که 
مخاطب در پاویون می پیماید، برای 

او به نمایش می گذارد.
همچنین مسیری که مخاطب از 
گرمای ناشی از تابش آفتاب بخش 
جنوبی پاویون آغاز کرده و در انتها 
به محوطــه و فضای ســبز بخش 
کننده  تداعی  شــمالی می رســد، 
جنگل های سبز شمال ایران است، 
تا با درگیر کردن حــس دیداری، 
شــنیداری و بویایی حس بساوایی 
او  را نیــز در درك ایــران زمین تا 
حــدودی درگیر کند. ســناریو به 
گونه ای تبیین شــده است که دو 
عالم خیال و عالــم واقع به صورت 
مکمــل و در تقابل بــا یکدیگر به 

تصویر کشیده شده است.
جمهوری اسالمی ایران برخالف 
دوره های گذشــته، برای نخستین 
بار توانســته اســت خود اقدام به 
ساخت و ســاز غرفه در این رویداد 
جهانی کند. این نمایشگاه هر پنج 
ســال یکبار در یکی از کشورهای 

جهان برگزار می شود. 
150 رستوران در اکسپو

در این نمایشگاه 150 رستوران 
در 9 منطقه وجود دارد که به طور 
متوسط هر ساعت پنج هزار و 887 
پرس غذا سرو می کنند و در طول 
مــدت فعالیت این نمایشــگاه، 26 
میلیون پرس غــذا برای تغذیه 20 
میلیون بازدید کننده ســرو خواهد 

شد. 
یکی از مــوارد جالــب در این 
نمایشگاه معرفی حشراتی است که 
می توانند در آینده جزو سبد غذایی 
انسان باشند. در جهان بیش از یک 
هزار و 900 گونه حشره وجود دارد 
که قابل خوردن اســت و می تواند 
غذای 2 میلیارد نفــر در جهان را 

تشکیل دهد. 
وجود 870 میلیون گرســنه در 
جهان از موضوع های کنونی جامعه 
جهانی اســت. جهان همچنین با 2 
میلیون و 800 هــزار مورد مرگ و 
مربوط  بیماری های  از  ناشــی  میر 
به پرخوری و تغذیه ناســالم درگیر 

اســت. همچنیــن هر ســال یک 
میلیارد و 300 میلیون تن غذا دور 

ریخته می شود. 
در داخــل ایــن نمایشــگاه 12 
هزار اصله درخت کاشته شده و در 
مجموع یک میلیارد یورو از ســوی 
کشــورهای شــرکت کننده هزینه 

شده است.
طنین موسیقی اقوام ایران 

در اکسپو میالن
12 گروه موســیقی نواحی ایران 
قرار است به اکســپوی میالن اعزام 
 شوند. برای این منظور کمیته فرهنگ 
و هنر نمایشگاه با شعار تخصصی اش 
»باغ ایرانــی، آب و آیینــه« در پنج 
حوزه برنامه های خود را عملی کرده 
اســت و قصد جدی این کمیته ارایه 
توانمندی های فرهنگ و هنر ایران در 
این تریبون جهانی است که به جهت 
جهان شــمول  بودن زبان موسیقی، 
این هنر ســهمی مهم در رویدادهای 
ایفا می کند.در همین  هنری اکسپو 
راستا گروه موسیقی و آیینی زاگرس 
نشــینان به عنوان اولین گروه برای 
حضور در اکسپو 2015 میالن عازم 

ایتالیا شده است.
گروه موســیقی زاگرس نشینان 
در میالن به مــدت 15 روز با اجرای 
قطعاتی متفــاوت بــه روی صحنه 
خواهنــد رفت. اجرای ایــن گروه به 
همراهی 11 ساز در دو بخش اجرای 
موســیقی و حرکات آیینی اســت 
و موســیقی برگرفته از ریشــه های 
فرهنگ اصیل منطقه زاگرس نشین را 

در ایتالیا به نمایش می گذارند.
مقــام فراخــوان، اجــرای آواز 
کار  ترانه هــای  اجــرای  برزیگری، 
و تــالش در کردســتان، اجــرای 
حرکات آیینــی و پایکوبی مردم در 
جشــن بارش، اجــرای کرنا و دهل 
نوازی مراســم ترکه بازی و اجرای 
شروه خوانی و نی انبان از بخش های 
فرهنــگ شــفاهی مــردم منطقه 
زاگرس نشین اســت که توسط این 
گروه در اکســپو میالن 2015 اجرا 

می شود.

بزرگ ترین رویداد نمایشگاهی جهان گشایش یافت
با حضور نخست وزیر ایتالیا و وزیر صنعت ایران

بزرگ ترین رویداد نمایشــگاهی جهان روز جمعه یازدهم اردیبهشــت ماه جاری در میان ایتالیا گشــایش یافت. شرکت ســهامی نمایشگاه های 
بین المللی ایران نیز به نمایندگی از کشــورمان، برنامه های گسترده ای را در این نمایشگاه تدارک دیده و غرفه ای زیبا را بنا کرده است. گزارشی در 

این مورد می خوانید.
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پاویون جمهوری اسالمی ایران
در اکسپو میالن 2015 ایتالیا 

پاویون جمهــوری اســالمی ایران در اکســپو میالن 
2015 با بهره گیــری از آخرین تکنولوژی هــای روز دنیا 
برای معرفی و به نمایش گذاشتن فرهنگ و آداب و سنن 
ایرانی، خصوصا ســفره های ایران زمین در معرض بازدید 

جهانیان قرار گرفته است. 
شــرکت ســهامی نمایشــگا ه ها به نمایندگی از دولت 
جمهوری اســالمی ایران با تشــکیل یک تیــم مجرب و 
آزموده و ماه ها تالش شــبانه روزی در نمایشــگاه اکسپو 

میالن شرکت کرده است.
این گزارش حاکی است که با تالش 7 کمیته به شرح 
ذیل در زمینه های تخصصی، توانمندی های متخصصین و 
دانشمندان و هنرمندان ایرانی در اکسپو میالن به نمایش 

گذاشته شده است:
• کمیته معماری و اجرا

• کمیته کشاورزی و تغذیه 
• کمیته گردشگری و صنایع دستی 

• کمیته فرهنگ و هنر
• کمیته محیط زیست، انرژی و فناوری های جدید 

• کمیته علمی و فناوری 
• کمیته تبلیغات 

محل اســتقرار پاویــون ج.ا. ایران در قســمت جنوب 
شــرقی سایت اکســپو و در فضایی به مســاحت تقریبی 
2000مترمربع در یکــی از مطلوب تریــن موقعیت های 

موجود، روبروی پاویون کشورهای سوئیس، ایاالت متحده 
آمریکا و آلمان و در مجاورت پاویون کشــور شــیلی قرار 

گرفته است.
پاویون ایران در دو طبقه مجزا شامل سرزمین پاویون 
و طبقه همکف طراحی و ســاخته شــده کــه در فضای 
ســرزمینی که با گونه های متنوع گیاهــی و نور پردازی 
تزئین گردیده، اقالم نمایشــی کمیته هــای مختلف ارائه 
شده است .فضای اختصاص یافته این بخش شامل کمیته 
فرهنگ و هنر جهت نمایش 4 ســردیس از آثار حجمی 
هنر مدرن و معاصر از مشــاهیر ایران، کمیته کشــاورزی 
و تغذیه جهــت نمایش اقالم و محصوالت کشــاورزی از 
قبیل زعفران، زرشک، پسته، خشکبار، خاویار و....، کمیته 
گردشــگری و صنایع دســتی جهت نمایش محصوالت 
صنایع دستی، کمیته محیط زیست، انرژی و فناوری های 
نویــن جهت نمایــش ماکت های نوین محیط زیســت و 
کمیته علمــی و فناوری جهت نمایــش محصوالت نانو و 
داروهای نوترکیب می باشــد. در انتهای فضای نمایشــی 
ســرزمین پاویون ایران بخش محل برگزاری رویدادهای 
زنده از جمله اجرای 8 نوبت موســیقی ســنتی از نواحی 

کشور مان قرار دارد. 
2 میلیون نفر در پاویون ایران

طبقــه همکــف پاویون ایران شــامل بخــش تجاری 
و رســتوران اســت که در بخــش تجــاری، محصوالت 
ارگانیــک،  محصــوالت  دســتی،  صنایــع  خوراکــی، 
کاالهــا و اقالم صادراتی کشــورمان جهت فــروش ارائه 

می گــردد، در بخــش رســتوران پاویــون ایــران، انواع 
غذاهــای ســنتی ایرانی، نوشــیدنی ها و میــان وعده ها 
 جهــت بازدیدکنندگان ســرو و ارائه می شــود که مورد 

استقبال بازدید کنندگان قرار گرفته است. 
همچنیــن در دیــواره ســالن پاویــون ج.ا.ایــران با 
اســتفاده از یــک دســتگاه ال ای دی 165 مترمربعــی 
سراســری و حقیقــت مجــازی و انعــکاس تصویر آن 
روی LCD و مانیتــور، فیلم هــای نمایشــی جهت نظاره 
 بازدیدکننــدگان تعبیــه گردیــده کــه حــال و هوای 
بسیار زیبایی را با اســتفاده از تکنولوژی های روز به این 

پاویون بخشیده است. 
عناویــن محتــوای نمایشــی شــامل مســتندهای 
ایمان به برکت زمیــن، جاذبه های فرهنگــی، طبیعی و 
گردشــگری ایران و ایران امروز، معرفی اقوام ایرانی، باغ 
ایرانی، سیســتم آبرسانی قنات، اســتفاده بهینه از باد در 
آســیاب بادی های ایرانی، ویدئو آرت محصــوالت باغی، 
دانه های گیاهی، ســفره های غذایی، آئین ها و مراســم، 
تکنولوژی و آبیاری و صنایع دســتی و نمایش فرهنگ و 

هنر ایران زمین می باشد.
الزم به ذکر است: ســاعات کار نمایشگاه از 9 صبح تا 
10 شب بوده و پیش بیني مي شود اکســپو میالن، در 6 
ماه برگزاری بالغ بر20 میلیون بازدیدکننده داشــته باشد 
و بر این اساس، بیش از 2 میلیون نفر از پاویون ج.ا.ایران 

بازدیدخواهند نمود. 

پاویون ایران در انتظار دو میلیون بازدیدکننده در اکسپو میالن
گزارش تشریحی و تصویری محمد سعادتی پور از پاویون ایران در اکسپو 2015 

محمد سعادتی پور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللی ج.ا.ا که هفته گذشــته در معیت وزیــر صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل 
شــرکت ســهامی نمایشــگاه ها و هیات عالی رتبه ایرانی با ســفر به ایتالیا در مراسم 
رســمی و بین المللی گشــایش نمایشگاه اکســپو 2015 میان شــرکت کرده بود، در 
بازگشــت به میهن، اطاعاتی درباره این نمایشگاه و پاویون جمهوری اسامی ایران در 

اکسپو 2015 در اختیار خبرنگار »اقتصاد و نمایشگاه« گذاشت.
ســعادتی پور که خود یک هنرمند صاحب ســبک در هنر - صنعت عکاسی است از این 
رویــداد بزرگ جهانی برداشــت های تصویری جذابــی دارد که عاوه بــر این گزارش 

رسمی امیدواریم در آینده آنها را هم در »اقتصاد و نمایشگاه« مرور کنیم.
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بلندپایــه  هیــات 
مرکــب  ایتالیاییــی 
از  ســفیر ایتالیــا در 
ســابق  معاون  ایران، 
ایتالیا،  صنعــت  وزیر 
نمایشــگاه   مدیرعامل 
های بین  المللی  بولونیا 
همراه  کارشناســان  و 
با حضور در نمایشــگاه 
بین المللی تهران با دکتر 
حسین اسفهبدی معاون 
وزیر صنعــت و تجارت 
شــرکت  مدیرعامل  و 
نمایشگاه های  سهامی 
بین المللی و هیات ایرانی 

دیدار و مذاکره کرد.
ایــن هیــات ماموریت 
قدردانی  مراتب  داشت که 
ایتالیــا را به خاطر  دولت 
و  زیبــا  غرفــه  برپایــی 
در  ایــران  پرمحتــوای 
اکســپوی میالن رسما به 
دکتر اسفهبدی و همکاران 

ایشان ابالغ کند.
روابــط  گــزارش  بــه 
عمومی و امــور بین الملل 
شرکت سهامی نمایشگاه های 
اسفهبدی  بین المللی دکتر 
در ایــن دیدار گفــت: از 
ســفیر به خاطــر حمایت 
اکســپوی  در  هدایــت  و 
میــالن صمیمانه تشــکر 
می کنم چرا که تعدادی از 
همکاران ما در دقایق آخر 
موفق به دریافــت ویزا به 
دستور ویژه سفیر شده اند.

معــاون وزیــر صنعت، 
معدن و تجارت با اشــاره 
مســئوالن  همــکاری  به 
آماده ســازی  در  ایتالیایی 
ســالن  گفت:  ایران  غرفه 
بهتریــن  یکــی  ایــران 
اکسپو  نمایشگاه  غرفه های 
این  البته  و  اســت  میالن 
را شــبکه تلویزیون ژاپن و 
سی ان ان آمریکا نیز اعالم 
کرده اند که غرفه ایران جز 

بهترین غرفه ها است.
اسفهبدی ضمن دعوت 

از ســفیر ایتالیا در تهران 
جهــت بازدیــد از غرفــه 
ایران اظهار داشت: بنده از 
جناب سفیر دعوت کرده ام 
که از غرفه ایران بازدید به 
عمل آورند و وی نیز اعالم 
کرده اســت که در 29 ماه 
با جلسه ای  ژوئیه همزمان 
که با حضور همه ســفرای 
ایتالیــا در میــالن برگزار 
ایران  غرفــه  از  می شــود 

بازدید بعمل خواهد آورد.
تبریک سفیر ایتالیا

کونچاتوری سفیر ایتالیا 
درایران نیــز در این دیدار 
ضمن تشکر از معاون وزیر 
اسالمی  جمهوری  صنعت 
ایــران، گفت: مســئوالن 
ما بــه ایــران آمده اند که 
بــرای توســعه روابط کار 
باید  و  و مذاکــره کننــد 
ایــن چهارمین  بگویم که 
ســفر معاون سابق صنعت 
ایتالیا به ایران است. خیلی 
از ایده هایی کــه در ذهن 
ما بــود اینک بــه واقعیت 
تبدیل شــده است که این 
از رشــد و توســعه ایران 

حکایت دارد.
ایــن  داد:  ادامــه  وی 
هیات آمــده اســت تا به 
شــخص جنابعالی و مردم 
موفقیت  درخصوص  ایران 
نمایشــگاه  ایران در  غرفه 
 اکســپو تبریــک بگوییم. 

مــن می دانــم کــه غرفه 
ایــران یکــی از بهتریــن 
میالن  نمایشگاه   غرفه های 

است.
وی همچنیــن ضمــن 
تقدیر ازسنت مهمان نوازی 
نمایشــگاه  در  ایرانیــان 
از  ایتالیا  گفــت:  ایتالیــا، 
ایــران به خاطر ســاخت 
قدردانی  غرفــه ای  چنین 
می کنــد، ما بــه موفقیت 
ایران شک نداشتیم و برای 
همین بود که منطقه ای را 
برای غرفه ایــران انتخاب 
کردیــم که مجــاور غرفه 

ایتالیا باشد.
خاطر  ایتالیــا  ســفیر 
نشــان کرد: خوشحالم که 
مشــکالت اجرایی هم در 
برطرف  دقیقــه  آخریــن 
شد. مردمان ایتالیا و ایران 
نود  دقیقــه  در  همیشــه 
می کنند  حل  را  مشکالت 
همچنین باز هم خوشحالم 
که دوستان ایرانی غرفه ای 
را بنا کردنــد که ویترینی 
است باشکوه و در یک نگاه 
گشــوده  ایران  غرفه  کلی 
به  ایــران  شــدن درهای 
ســوی جهان را به تصویر 
کشــیده اســت. البته این 
اقدام با مذاکرات هسته ای 
کــه در حال انجام اســت 

مقارن شده است.
ایتالیا  داشت:  بیان  وی 

و مردمانش عالقه بســیار 
زیــادی به ایــران دارند و 
ما امید داریــم این عالقه 
با برپایی اکســپوی میالن 
افزایــش پیــدا کنــد. ما 
مناســبت  به  امیدواریــم 
ایران در 23  برگزاری روز 
مقام  یک  شاهد سفر  اوت 
عالی رتبه ایرانی به میالن 

باشیم.
وی ضمن اشاره به سفر 
معاون اسبق صنعت ایتالیا 
به ایران نیــز گفت: معاون 
اسبق صنعت ما با توجه به 
تجربیاتش و شناختی که از 
بافت صنعتــی ایتالیا دارد 
توانســته است یک ارتباط 
کشــور  دو  میــان  خوبی 
ایجاد کنــد و برای همین 
امر با بهترین هــای ایتالیا 
برای بار چهــارم به ایران 

آمده است.
غرفه ایران واقعا زیبا 

است
 »آدولفو اورسو« معاون 
اســبق وزیر صنعت ایتالیا 
نیــز در این دیــدار ضمن 
سفر  چهارمین  به  اشــاره 
خود به ایران، گفت: من به 
وضوح شــاهد تالش دکتر 
اســفهبدی برای برگزاری 
اکسپوی  نمایشگاه  باشکوه 
میــالن بودم و احســاس 
تکلیف وی ستودنی است. 
به من گفته انــد که غرفه 

ایــران واقعا زیبا اســت و 
ماه  امــر 28  برای همین 
می از ایــن غرفه بازدیدمی 
کنم چرا که در این تاریخ 
اتحادیه  ســالیانه  مجامع 
تولیدی و صنعتــی ایتالیا 
در میالن برگزار می شــود 
که هزاران نفــر از فعاالن 
صنعتــی در آن شــرکت 

می کنند.
وی گفت: سال گذشته 
ایــران آمدیم یکی  که به 
دولت  مســئوالن  از  دیگر 
که  بود  ایتالیا همراه مــان 
نتیجه آن سفر و همراهی 
نمایشــگاه  برگزاری  وی، 
تخصصی دکوراســیون در 
تهران بود و در ســال آتی 
نمایشگاه  داریم  تالش  نیز 
صنعــت  و  دکوراســیون 
برگزار  تهران  در  را  غذایی 

کنیم.
بــه  همچنیــن  وی 
نمایشــگاه بولونیا اشــاره 
بولونیــا  گفــت:  و  کــرد 
ایتالیا  نمایشــگاه  دومین 
پس از میالن اســت و در 
برخــی از بخش ها بهترین 
برگــزار  را  نمایشــگاه ها 
می کنــد برایــن اســاس 
بولونیا مشــتاق اســت با 
ایران تفاهم نامه ای را امضا 
ایتالیایی ها  هــم  که  کند 
کنند  پیدا  حضور  درایران 

وهم ایرانیان درایتالیا.

ملت هــا بــرای بازدید 
از غرفه ایــران از یکدیگر 

پیشی می گیرند
کامپانیولی«  »آرماندو   
شــرکت  رئیــس 
المللی  بین  نمایشگاه های 
بولونیا نیــز در این دیدار، 
گفــت: غرفــه ایــران در 
قدری  به  میالن  نمایشگاه 
زیبا اســت که همه برای 
بازدیــد از ایــن غرفــه از 
می گیرند.  سبقت  یکدیگر 
مــن در تاریــخ اول مــاه 
می در میالن بودم شــاید 
در آن روز بارانــی که همه 
جمع شــده بودند شما را 
مالقات کرده باشم اماچون 
می دانستم که قرار است به 
تهران بیایم اولین غرفه ای 
کــه از آن بازدیــد کردم 
غرفه ایران بود، غرفه ایران 
یک سورپرایز بزرگ دارد و 
آن زیبایی این غرفه است.

ادامــه داد: در روز  وی 
اول تــالش داشــتم تا در 
رستوران ایران حاضر شوم 
اما به دلیــل صف طوالنی 
موفق به این اقدام نشدم و 
شاید به همین خاطر بوده 
است که دبیرکل نمایشگاه 
همسرش  همراه  به  اکسپو 
شــام خود را در رستوران 
ایران صــرف کرده اند. من 
باید غرفه ایــران را همتراز 
ایتالیا اعــالم کنم  غرفــه 
البته با یک تفــاوت کلی؛ 
در غرفه ما حجم باالیی از 
سیمان مشاهده می شود اما 
در غرفه ایران منظره ای از 

گل ها را مشاهده می کنیم.
وی در پایان صحبت های 
خود تصریح کرد: هم اکنون 
بخش های تولیــدی ایتالیا 
آماده حضور در ایران هستند 
و ما می خواهیم هرچه زود تر 
مقدمات آن فراهم شــود تا 
همکاری های دوکشــور در 
بخش اقتصاد توســعه پیدا 

کند.

در دیدار سفیر و هیات بلندپایه ایتالیایی با دکتر اسفهبدی صورت گرفت

قدردانی رسمی دولت ایتالیا
از حضورپرشکوه و برجسته ایران در اکسپو میالن 



شگاه ها
ت نمای

صنع
صی  

ص
ماهنامه تخ

18

مصاحبه

پس از گذشــت 25 روز از گشــایش 
نمایشــگاه بین المللی اکســپو 2015 در 
میالن ایتالیــا، غرفه جمهوری اســالمی 
ایران با استقبال روزافزون بازدیدکنندگان 
سراســر جهان روبروســت. بــه گزارش 
نماینــده اعزامــی روابط عمومــی و امور 
بین الملل شرکت ســهامی نمایشگاه ها به 
میالن، همه روزه گروه هایــی از قاره ها و 
کشــورهای مختلف برای بازدید به غرفه 
ایران می آیند و بــا تاریخ و فرهنگ و هنر 
ایرانی و پیشرفت های کشور در دهه اخیر 
از نزدیک آشنا می شــوند. غرفه جمهوری 
اســالمی به همت طراحــان، معماران و 
هنرمندان کشــور در دو هزار مترمربع و 
در دو طبقه طراحی و بنا شــده و شــکل 
منحصر بفرد آن که معرف ســفره سنتی 
ایرانی، آئینه کاری و شفافیت و سرسبزی 
و آبادانی ایران است، بازدیدکنندگان را به 

تامل و تحسین وا می دارد.
بازدیدکنندگان  این گزارش  براســاس 
مشــتاق خارجی در ابتدای ورود به غرفه 
ایــران با فضایی ســبز که نمــاد باغ های 
ایرانی اســت مواجه می شــوند و در ادامه 

مســیر از هفت اقلیم پرتنــوع عبور کرده 
و با صنایع دســتی و محصــوالت غذایی 
ایران آشنا می شوند. مانیتورهای بزرگ و 
شکیل منحنی از جمله تجهیزات نمایش 
زیبایی هــا و خصایص کشــورمان در این 

مسیر است.
غرفه ایــران در بخش جنوب شــرقی 
نمایشــگاه اکســپو و روبروی پایون های 
ســوئیس، آمریکا و آلمــان در مجاورت 
پاویون شــیلی واقع اســت و به شــکل 

ســفره ای طراحــی شــده که ریشــه در 
باور ایرانی دربــاره ارج و عزت میهمان و 
میهمانی و خــوان گســترده نعمت های 

خداوندی دارد.
بازدیدکننــدگان محیط ســبز، اجرای 
زنده موســیقی ســنتی و تلفیق رنگ ها و 
فرم ها را در این غرفه، دوســت داشتنی و 
آرامش بخش توصیــف می کنند. غذاهای 
خوش طعم و نوشیدنی های گوارای ایرانی 
هم طرفداران پرشــمار خــود را در غرفه 

سفره مانند ایران دارد.
توزیــع پرچم های کوچــک جمهوری 
اسالمی ایران در این غرفه هم با استقبال 
گرم بازدیدکنندگان روبرو شده و در گوشه 
و کنار نمایشــگاه معظم اکسپو کودکان و 
جوانانی با در دست داشــتن پرچم ایران، 
مــردم را به بازدید از غرفه ایران تشــویق 

می کنند.
ترنم موسیقی سنتی ایران در اکسپو 

میالن 2015 
موســیقی ســنتی بخش هــا و اقــوام 
مختلف ایرانی همه روزه در هشــت نوبت، 
بازدیدکننــدگان جهانی از پاویــون ایران 
در نمایشــگاه اکســپوی میالن را به وجد 

می آورد. 
اعزامی شــرکت  نماینده  گــزارش  به 
سهامی نمایشــگاه ها به میالن، موسیقی 
ســنتی ایران که به طور زنده هر روز در 
هشــت نوبت اجــرا می شــود، طرفداران 
بســیاری در اکســپو دارد و گروهــی از 
بازدیدکننــدگان برنامــه دیــدار خود از 
پاویون ایران در اکســپو را با زمان اجرای 

این برنامه ها تنظیم و مقارن می کنند. 

اخبار اکسپو میالن 2015 

استقبال مردم دنیا از غرفه ایران در اکسپوی میالن

شرکت  نمایشــگاهی  امور  معاون 
سهامی نمایشــگاه های بین المللی با 
تاکید بر طراحی قوی و منحصربه فرد 
اکسپوی میالن گفت:  ایران در  غرفه 
اگر معماری غرفــه ایران ضعیف بود 
شناخته  بهترین ها  از  یکی  عنوان  به 

نمی شد.
محمدجواد قنبری بــا تاکید بر گواهی 
و نظــر مثبت گردشــگران دال بر زیبایی 
و جذابیــت غرفه ایــران گفــت: حضور 
شــکوهمند ایران در میالن و موفقیت در 
جذب بازدیدکنندگان به اشــکال مختلف 
قابل مشــاهده اســت و تعریف و تمجید 
گردشگران و رسانه های خارجی تا تمایل 
عکس های  گرفتــن  به  بازدیدکننــدگان 
یــادگاری در کنــار غرفه ایــران همگی 

شاهدی بر این مدعاست.
وی بــا انتقاد از کســانی کــه درصدد 
هســتند واقعیت حضور موفــق ایران را 
کــم اهمیت جلــوه دهند، تصریــح کرد: 
برخی افراد با تمسک به عکس های زمان 
آماده ســازی و پیش از افتتتــاح درصدد 
بودند کــه زحمات تیم اجرایــی ایران در 

اکسپو را زیر ســوال ببرند اما ما به خوبی 
به ریشــه  و منابع این خبرهــا و اطالعات 

نادرست واقفیم.
معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی 
نمایشــگاه ها با بیان اینکــه طراحی غرفه 
در اکســپوها با توجه بــه موضوع و محور 
آن متفاوت اســت، تصریح کــرد: با توجه 
به محوریــت موضوع غــذا و محصوالت 
کشاورزی در اکسپوی میالن باید طرحی 
انتخاب می شــد که از یکســو با شــعار 

اکسپو و از ســوی دیگر با سابقه فرهنگی 
ایــران متناظر و بیانگــر فرهنگ وآداب و 
رسوم کشور باشــد و به همین دلیل نماد 
سفره انتخاب شد و انتقاد به آن یا ادعای 
متناقض بودنش با موضوع اکسپو به هیچ 

وجه محلی از اعراب ندارد.
قنبری در تشــریح این موضوع افزود: 
ســفره یکــی از مهم تریــن جلوه هــای 
فرهنگی مرتبــط با غذا در نــزد ایرانیان 
اســت که خاصیــت دربرگیرندگی دارد 

و می تواند ظرفی باشــد بــرای ظرف های 
دیگر؛ طرح پاویون ایران ســفره ای است 
در حال پرواز و اســتعاره ای از ســرزمین 
هزار آبادی اســت که راه و رســم زندگی 
و بــاور مردمــان مختلــف کشــور را در 
و محصوالت  نگاره هــا  قالــب طرح هــا، 
مختلــف نشــان می دهــد. بــه همیــن 
دلیــل انتقاداتی که در خصــوص چرایی 
 انتخاب این طــرح یا عدم ارتبــاط آن با 
موضوع اکســپو مطرح می شود بی مورد و 

نادرست است.
وی خاطرنشــان کــرد: ســفره حاوی 
فرآورده های مادی و ذهنــی مردم ایران 
در رابطه با موضوع اکســپو اســت و تمام 
نمادهایی کــه برای هرچــه بهتر نمایش 
دادن فرهنگ ایرانی انتخاب شده معنادار 
و کامال منطبق بر پیشــینه های فرهنگ 
ایرانی اســت و متناقض دیدن این موارد 

بسیار جای تعجب دارد.
گفتنی اســت اخیرا غرفه ایران یکی از 
غرفه های تاثیرگذار در اکســپو میالن به 

انتخاب بنگاه خبری CNN شده است.

انتخاب غرفه ایران به عنوان یکی از بهترین های اکسپوی میالن
گزارش از استقبال از غرفه ایران
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تولیدکنندگان داخلی آسانسور 
خود را تا سطح رقبای قدرتمند خارجی باال برده اند

کیومرث فروتنی مدیرکل ماشین سازی و تجهیزات صنعتی در نمایشگاه بین المللی صنعت آسانسور و پله برقی:

تولیدکنندگان و صنعتگران حوزه آسانسور، 
پله برقــی، باالبرها و نقاله هــای نقاط مختلف 
جهــان در تهــران گردهم آمده انــد تا ضمن 
ارایــه تولیــدات و خدمات خــود، در جریان 

پیشرفت های این صنعت قرار گیرند.
در چهارمین نمایشگاه 230 شرکت داخلی 
و خارجی حضــور دارند. تعداد شــرکت های 
حاضر در نمایشگاه امسال که در سالن های 8 
و 9 - 10 و 11 – 12 و 13 و 14 و 15 محــل 
نمایشــگاه بین المللی تهران برگزار می شــود، 
نسبت به دوره گذشته بیش از 50 درصد رشد 
یافته است. در چهارمین نمایشگاه بین المللی 
صنایع آسانســور، پله برقی و باالبرها، عالوه بر 
شرکت های داخلی، 30 شــرکت از کشورهای 
چین، ترکیه، کره جنوبی، ایتالیا، بلغارستان و 

آلمان نیز حضور یافته اند.
فقط آسانسورهایی تایید می شود که 

شرکت های دارای مجوز نصب کرده 
باشند

كیومرث فروتنی، مدیرکل ماشین ســازی 
و تجهیــزات صنعتی وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت در جریان بازدید از چهارمین نمایشگاه 
بین المللی صنایع آسانسور، پله برقی، باالبرها و 
صنایع وابســته تهران با اشاره به اینکه سازمان 
ملی استاندارد ایران تنها آسانسورهایی را تایید 
می کند که شرکت های دارای مجوز نصب کرده 
باشند، گفت: با مشارکت تشکل های صنعتی و 
شورای سیاســت گذاری آسانسور دستورالعمل 
جدید صدور و تمدید مجوز شرکت های طراحی 
و مونتاژ را تدوین و پــس از تایید وزیر صنعت 
به تمام اســتان ها ابالغ کردیم که از همین رو 
شرایط سخت تر شده است و افراد فنی که در 
شرکت ها شاغل هستند باید سطح باالتری از 

تخصص را داشته باشند.
وی با اشــاره به اینکه در ســال های اخیر 
صنعت طراحی و مونتاژَ آسانســور در کشــور 
رشد قابل توجهی داشته است، افزود: صادرات 
هم داریم و تولیدکنندگان داخلی توانسته اند 
در برابر رقبــای قدرتمند خارجی جای خود را 

پیدا کنند.
وی با اشــاره به اینکه کیفیت آسانسورهای 
داخلی نشان می دهد توان مهندسی ایران در 
جایگاه قابل قبولی است، افزود: برای کمک به 
تولیدکننده قبل از هــر کار باید بازار محصول 
فراهم شــود و خیلی از مشــکالت واحدهای 

تولیدی با ایجاد بازار فروش از بین می رود.
فروتنی صنعت آسانســور را یکی از صنایع 
وابسته به صنعت ســاختمان خواند و تصریح 
کرد: اگر تولید مســکن افزایش یابد در صنعت 

آسانسور هم رونق ایجاد می شود.
وی یکی از اهداف دولت را توســعه ساخت 
و ساز خواند و تصریح کرد: با افزایش ساخت و 
ساز بازارهای جدید هم برای صنعت آسانسور 

سازی به وجود می آید.
فروتنی با اشــاره به اینکــه وزارت صنعت 
از نیمه ســال گذشته شــورای سیاستگذاری 
صنعت آسانسور را تشــکیل داده است، افزود: 
در این شــورا وزارت راه و شهرسازی، سازمان 
ملی استاندارد ایران، وزارت کشور و سندیکای 
آسانســور حضور دارند و با همــکاری وزارت 
صنعت، مباحث کیفیت و ایمنی را ســرلوحه 
کار خود قرار داده است و هماهنگی های الزم 
برای ایمن سازی آسانسورها را انجام می دهد.

وی شرکت های بدون مجوز را از مشکالت 
صنعت آسانسور کشــور خواند و تصریح کرد: 
این شــورا تالش می کند، قوانین سختگیرانه 
تری اعمال کنــد و تنها واحدهای دارای مجوز 
وارد صنعت آسانســور شــوند و واحدهایی که 
پروانــه طراحی و مونتاژ آسصانســور از وزارت 

صنعت دارند، مسئول ایمنی آسانسور باشند.
فروتنی یکی از اقدامات ضروری را فرهنگ 
ســازی برای خرید آسانســور از شرکت های 
دارای مجوز خواند و از رسانه ها درخواست کرد 
به مســائل ایمنی و کیفیت صنعت آسانســور 

توجه بیشتری داشته باشند.
50 درصد رشد نسبت به سال گذشته   
برگزاری  مدیر  آموختــه،  علیرضا  مهندس 
چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع آسانسور، 

پله برقی و باالبرها در حاشیه این نمایشگاه به 
خبرنگارما،گفــت: ایران به دلیــل برخورداری 
از افراد متخصص و صاحب فــن می تواند 80 
تا 85 درصد نیاز خود به قطعات آسانســور و 
صنایع وابسته را در داخل تولید کند. وی ایران 
را یکی از کانون های توجه فعالین آسانســور 
در منطقه خواند و افزود: امیدواریم با استفاده 
از متخصصان داخلی بــه زودی تمام قطعاتی 
هم که از خارج وارد می شــود در داخل تولید 
شده و ایران به عنوان تولیدکننده 100درصد 

آسانسور شناخته شود.
وی چهارمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی 
صنایع آسانســور، پله برقی و باالبر و تجهیزات 
جانبی را بزرگترین نمایشــگاه این صنعت در 
خاورمیانه عنوان کرد و افزود: کسب این عنوان 
به این دلیل اســت که در منطقــه نه از لحاظ 
دانش فنی و نه از لحاظ تخصص و دانشــگاه و 
وجود افراد متخصص هیچ کشوری توانایی های 

ایران را در این زمینه ندارد.
آموختــه با اشــاره بــه اینکــه چهارمین 
نمایشــگاه صنعت آسانســور نســبت به سال 
گذشته از لحاظ مساحت نمایشگاهی رشد 70 
درصدی را شــاهد بوده تصریح کرد: از لحاظ 
تعداد شــرکت کننده هم 50 درصد نسبت به 

سال گذشته رشد داشتیم.
وی برگزاری نمایشگاه را در رشد و توسعه 
صنعت آسانسور موثر داســت و گفت: با توجه 
به برنامه ریــزی هایی که دولت برای رشــد 
انبوه ســازی انجام داده صنعت آسانســور هم 
که شاهرگ صنعت ســاختمان است، می تواند 

همزمان با این صنعت ارتقاء یابد.
مدیر برگزاری چهارمین نمایشــگاه یکی از 
اهداف برگزاری این نمایشگاه را رونق صادرات 
دانســت و گفت: در ایــن نمایشــگاه میزبان 
هیات های تجاری هســتیم که از کشــورهای 

همسایه در نمایشگاه حضور پیدا کرده اند.
سازگاری استانداردهای ایران با 

اروپا در صنعت آسانسور
مهنــدس فریــد کــورس رییــس هیات 

آسانســور  صنایــع  ســندیکای  مدیــره 
گفــت:  نمایشــگاه  ایــن  در حاشــیه   هــم 
صنعت آسانســور ایران به دلیــل بهره مندی 
نیروهای فنی و مهندســی ظرفیت صادرات به 

کشورهای منطقه را دارد.
تولیــد کنندگان  افــزود: هم اکنــون  وی 
آسانســور هم مثل بقیه بخش های تولیدی با 
کمبــود نقدینگی و هزینه بــاالی تولید روبرو 
هســتند. اگر این مشکالت حل شــود زمینه 
فعالیت هــای صادراتی در صنعت آسانســور 
وجــود دارد و محصوالتی تولید می شــود که 
با اســتانداردهای ملــی ایران کــه مبتنی بر 

استاندارد اروپاست سازگاری دارد.
کــورس تولیدات ایــران را از نظــر ایمنی 
در شــرایط مطلوب دانســت و گفت: صنعت 
آسانســور ایران در منطقه نام آ ور اســت و با 
توجه به ظرفیت های فنی و مهندسی می تواند 

در خارج از مرزها نیز فعالیت داشته باشد.
وی یکی از مشــکالت این صنعت را وجود 
شــرکت های بدون پروانه بر شــمرد و گفت: 
ایــن شــرکت ها قیمــت را در بازارها کاهش 
داده و شــرکت های دارای مجــوز در رقابت با 

قیمت های پایین آنها دچار مشکل شده اند.
رئیــس هیات مدیــره ســندیکای صنایع 
آسانسور بیشترین مشکل ایجاد شده از سوی 
شرکت های بدون پروانه را متوجه مردم خواند 
و گفت: اســتفاده از تولیدات این شــرکت ها 
باعث ناتمام ماندن کار می شــود زیرا کســی 
که آسانســور را خریده نمی توانــد مجوزهای 
بهره بــرداری از آن را بگیرد. کورس ادامه داد: 
این موضوع باعث ایجاد دردســر و سردرگمی 
برای خریداران شــده از این رو مــردم باید از 
شرکت های دارای مجوز تجهیزات آسانسور را 

خریداری کنند.
وی بازرســی ادواری از آسانسور را یکی از 
ملزومات این صنعت خواند و افزود: هم اکنون 
بازرسی ادواری از آسانسورها به تصویب رسیده 
اما برای اجرای آن نیاز به فرهنگ سازی بیشتر 

از سوی رسانه ها دارد.

چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع آسانسور، پله برقی، باالبرها و صنایع وابسته 
تهران که بزرگ ترین نمایشگاه بین المللی صنعت آسانســور و پله برقی منطقه خاورمیانه 
محســوب می شــود،با حضور مقامات دولتی و بخش خصوصــی و اتحادیه هــا و انجمن های 

مرتبط، در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرد.
مراســم گشــایش این نمایشــگاه با حضور کیومــرث فروتنــی مدیرکل ماشین ســازی 
و تجهیــزات صنعتی وزارت صنعــت، معدن و تجــارت و محمدجــواد قنبری معــاون امور 
نمایشگاهی شــرکت ســهامی نمایشــگاه های بین المللی ج. ا. ایران و فرید کورس رییس 

اتحادیه آسانسور و پله برقی برگزار شد. 
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اســحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور که روز 
گذشته در مراسم گشایش ســومین نمایشگاه تجهیزات 
و مواد آزمایشــگاهی ســاخت ایــران در محــل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللی تهران حضور پیــدا کرده بود 
با بیان برخی مشــکالت اقتصادی و تاکید بر لزوم اصالح 
الگوی مصــرف و حمایت از تولیدات داخلــی گفت: این 
نمایشــگاه ابتکار خوبی اســت که معاونت علمی ریاست 
جمهوری و وزارت علوم به منظور ایجاد بازار مناسب برای 

شرکت های دانش بنیان راه اندازی کرده اند.
وی گفت: از این فرصت باید بــرای تبادل نظر و جلب 
اعتماد مصــرف کنندگان اســتفاده شــود، به خصوص 
خریدارانی که به این نمایشــگاه مراجعــه می کنند، باید 
کیفیت و قیمت محصوالت داخلی مناسب باشد تا مصرف 

کنندگان به این بازار جذب شوند.
معاون اول رئیس جمهور با اشــاره به ضرورت تجهیز 
آزمایشگاه ها به بیان اینکه امسال ردیف متمرکزی برای 
این موضوع به دانشگاه ها اختصاص یافته است افزود: یکی 
ازدغدغه های جدید نظام که درحال پیگیری است، توسعه 

شرکت های دانش بنیان است.
جهانگیری افزود: از هر جهت کــه به این موضوع نگاه 
کنیم، اهمیت ایجاد کار برای فارغ التحصیالن دانشگاهی 
مورد توجه قرار می گیرد.  اگر بخواهیم کشــور از اقتصاد 
متکی به نفت نجات یابد، باید به فکر صادرات محصوالت 

دانش بنیان باشیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به توسعه شرکت های 
دانش بنیان افزود:  باید سیاست های شفافی برای حمایت 
از شرکت های دانش بنیان تدوین شــود. این سیاست ها 
تبیین شــده و معاونت علمی ریاســت جمهــوری آن را 

جمع بندی کرده است.

افزایش بودجه صندوق نوآوری و شکوفایی
جهانگیــری گفــت: در صندوق توســعه نــوآوری و 
شکوفایی با پیگیری های دکتر ستاری، شاهد کاهش نرخ 

سود تسهیالت به شرکت های دانش بنیان بودیم.
وی با اشــاره به بودجه 25 میلیــارد تومانی صندوق 
نــوآوری و شــکوفایی در بدو تاســیس افــزود: با وجود 
درآمدهای نفتــی زیاد، بودجــه کمی به ایــن صندوق 
اختصاص یافته بود که از دو ســال گذشــته بودجه این 
صندوق به هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است. باید از 
این منابع برای توسعه شــرکت های دانش بنیان استفاده 

کرد .
وی با اشــاره به بازار مصرف محصوالت شــرکت های 
دانش بنیان افزود: این مســئله یکی از دغدغه های اصلی 
اســت که برپایی این نمایشــگاه ها می تواند راهکار خوبی 

برای حل آن باشد.
جهت گیری های اقتصادی در سال جاری

معاون اول رئیس جمهور همچنیــن گفت:  مهمترین 
جهت گیری برای سال 94 در زمینه اقتصادی وارد شدن 
به مرحله رونق اقتصادی اســت و ایــن کار برای اقتصاد 
ایران واجب است. ما جوانان جویای کار داریم که منتظر 
وارد شدن به بازار کار هســتند و با توجه به این موضوع 

باید زمینه را برای این جوانان ایجاد کنیم.
وی گفت: بعد از موضوع تورم که در دو ســال گذشته 
سیاســت هایی برای برطرف ســازی آن پیگیری شد وارد 
شــدن به رونق اقتصادی از مهم ترین سیاست های دولت 

است.
معاون اول رئیــس جمهور گفت:  تامیــن منابع مالی 
برای دوران رونق اقتصادی یکی از اقداماتی است که باید 
انجام شــود. واحدهای تولیدی برای تامیــن منابع مالی 

شان مشــکل دارند و باید سیاســت هایی اصالحی درون 
بنگاهی هر چه زودتر اتفاق بیفتــد. برای تامین مالی این 
دوران باید به بخش خصوصی میدان داده شــود و بخش 
خصوصی باید به آینده ایران امیدوار باشد تا اقتصاد کشور 

رونق یابد.
معــاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشــاره به اینکه 
ســال گذشــته 32 هزار میلیارد تومان بودجــه عمرانی 
اختصاص پیدا کرد پیش بینی ما برای ســال جاری 50 
هزار میلیارد تومان اســت اما باید توجه داشته باشیم که 
وضع بودجه کشــور به دلیل مشــکالت مختلف از جمله 

کاهش قیمت نفت با چالش های جدی روبرو است.
وی با اشــاره به لزوم توجه به اســتفاده از محصوالت 
تولیــد داخــل گفت ایــن مایه شرمســاری اســت که 
تولیدکنندگان ایرانی برای اینکــه محصوالت خود را در 
بازار به فروش برســانند ناچار هستند از برندهای خارجی 

استفاده کنند. 
وی افزود: دولت همــه توان خود را بــرای حمایت از 
تولید داخلی بــه کار خواهد بســت و در این زمینه طی 
 بخش نامه ای از همه دستگاه های دولتی خواسته ایم که از 
خرید محصوالت خارجی که مشــابه آن در داخل تولید 

می شود به صورت جدی پرهیز کنند. 
در ســومین نمایشــگاه تجهیــزات و مــواد 
آزمایشــگاهي ســاخت ایران، تعداد 320 شرکت 
داخلی در فضایي به وســعت بیــش از 9,000 متر 
مربع حضور دارند که در زمینــه تولید تجهیزات 
و موادآزمایشگاهي ســاخت ایران و ماشین آالت 
مریوطه فعالیت داشته و آخرین نوآوریهایی خود را 

در این عرصه به بازدیدکنندگان ارایه می کنند.

نمایشگاه باید درهای بازار را به روی تولیدات ایرانی بگشاید
معاون اول رئیس جمهور در سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران:

ســومین نمایشــگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهي ســاخت ایران، با حضور دکتر 
جهانگیــری معاون اول رئیــس جمهور، دکتر فرهــادی وزیر علوم تحقیقــات و فناوری، 
دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور و دکتر اسفهبدی معاون وزیر، رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت سهامی نمایشــگاههای بین المللی ج.ا.ایران در محل 

دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران آغاز بکار کرد.
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از صابون کوپنی به رقابت با تولیدکنندگان بزرگ دنیا رسیده ایم
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نمایشگاه مواد شوینده و بهداشتی:

وی با بیان اینکه نمایشگاه امسال نسبت به سال های 
قبل زنده تر و پویاتر اســت گفت: این نمایشگاه از جمله 
نمایشــگاه هایی است که سالیان ســال دوام دارد و هر 

سال بهتر از گذشته برپا شده است.
رحمانی افــزود: با آنکه هنوز تحریم هــا به قوت خود 
باقی است شرکت های خارجی حضور و مشارکت موثری 
در نمایشگاه دارند و امســال می توانیم نسبت به پارسال 
پیشــرفت را احســاس کنیم. این حضور خوب هنوز در 
شــرایط تحریم صورت گرفته و مسلما اگر تحریم ها رفع 
شود روابط بازرگانی هم تسهیل می شود و شاهد توسعه 

نمایشگاه خواهیم بود. 

وی گفت: ایران یک بازار مصــرف 80 میلیون نفری 
اســت. یک بازار 300 میلیــون نفری هــم دور و بر ما 
گســترده اســت که باید با برنامه ریزی و تولید داخلی و 

تولید مشترك سهم مهمی از این بازار به دست آوریم.
رحمانی اظهــار امیدواری کرد که برپایی نمایشــگاه 
منجر بــه همکاری های مشــترك بــرای عالقمندان به 

سرمایه گذاری و تولید در ایران شود.
در بیســت و دومیــن نمایشــگاه بین المللــي مواد 
شــوینده،پاك کننده،بهداشتي،ســلولزي و ماشین آالت 
وابسته 237 شــرکت ایرانی و 62 شرکت خارجی از 12 
کشور جهان شامل: آلمان، اسپانیا، امارات، ایتالیا، تایوان، 

ترکیه،  چین، فرانســه، مالزي، کره جنوبي، هندوستان 
و یونان در فضایي به وســعت بیش از24.400 مترمربع 
حضور پیدا کرده و در زمینه تولید انواع موادشــوینده و 
پاك کننده، محصوالت سلولزي و بهداشتي، محصوالت 
محافظتي پوســت، مو و رنگ مو، عطر، ادکلن و اسپري، 
خوشــبو کننده و محصوالت بهداشتي منزل، مواد اولیه، 
خدمات بازرگاني و مشــاوره و همچنین ماشین آالت و 
صنایع وابسته آخرین تکنولوژي ها و دستاوردهای خود 

را به نمایش گذاشته اند.

رضا رحمانی رئیس کمیســیون صنایع ومعادن مجلس شــورای اسامی روز 
جمعه گذشــته در مراسم گشــایش بیســت و دومین نمایشــگاه بین المللی مواد 
شوینده، پاک کننده، بهداشــتی، سلولزی و ماشین آالت وابســته در حضور دکتر 
حسین اسفهبدی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: جای افتخار و مباهات 
اســت که با عزم ملی از صابــون کوپنی در اوایــل انقاب امروز به نمایشــگاهی 
رسیده ایم که تولیدکنندگان متعدد داخلی مواد شــوینده و بهداشتی و آرایشی 

با محصوالت پرکیفیت با یکدیگر و با تولیدکنندگان بزرگ جهان رقابت می کنند.

نیروی انسانی و ارزش های فکری پایه اصلی اقتصاد دانش بنیان است
دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور:

دکتر سورنا ســتاری در سومین نمایشــگاه تجهیزات 
و مواد آزمایشــگاهی ســاخت داخل با بیان اینکه اقتصاد 
دانش بنیان از دل دانشــگاه ها و مراکز پژوهشــی بیرون 
می آید و اســاس آن ارزش های فکــری و توانمندی های 
نیروی انســانی اســت، گفت: در اقتصاد نفتی به تولید بر 
مبنای نیروی انســانی نیازی دیده نمی شد و قالب تامین 
نیازها از طریق خرید صورت مــی گرفت. بنابراین چنین 
اقتصادی به ارزش های فکری و دانشــگاهی نیازی ندارد. 
در چنین شرایطی اقتصاد دانش بنیان، یک ضرورت برای 

کشور محسوب می شود.
ستاری با اشــاره به اینکه دانشــگاه ها باید نسبت به 
فارغ التحصیــالن خود متعهد باشــند، عنــوان کرد: در 

اقتصاد نفتی نوع برخورد با مساله اشتغال فارغ التحصیالن 
دانشگاهی عمدتا نگاهی دولتی بوده است که با گسترش 

اقتصاد دانش بنیان این نگاه اصالح می شود.
وی با تاکید بر ضرورت رشــد اقتصاد کشــور بر پایه 
شــرکت های خصوصی، ابــراز کرد: تجارت شــرکت های 
دانش بنیان موجب تحول اقتصاد کشــور خواهد شــد و 

زمینه این تحول صرفا با فرهنگ سازی فراهم می شود.
نایب رییس هیئت امنای صندوق نوآوری و شــکوفایی 
با اشــاره به ظرفیت های صندوق نوآوری و شکوفایی در 
رشــد این شــرکت ها، بیان کرد: این صندوق ضمن رفع 
خالءهایــی که بانک هــا درك نمی کنند و بــا توجه به 
دارایی های دانش و نیروی انســانی می تواند به گسترش 

اقتصاد دانش بنیان کمک بسزایی داشته باشد.
ستاری با بیان اینکه نیروی انسانی و ارزش های فکری 
پایه اصلی اقتصاد دانش بنیان اســت ابراز کرد: نمایشگاه 
تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ســاخت ایران مدل بسیار 
خوبی برای توســعه اقتصاد بر مبنای تولید داخلی است و 
امیدواریم این رویداد، به رونق تولید محصوالت داخلی و 

برندسازی منجر شود.
سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت 
ایران، به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
چهارم تا پایان روز هفتم اردیبهشــت ماه در سالن خلیج 

فارس و سالن 20 نمایشگاه بین المللی برپا بود.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با بیان اینکه دولت به دنبال پیاده سازی 
الگوی جدید در توسعه اقتصادی کشور اســت، عنوان کرد: اقتصاد دانش بنیان به 

عنوان مدلی جدید الزمه اصلی پیشرفت کشور در همه عرصه ها است.
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سیاســت گذاران و برگزار کننــدگان این نمایشــگاه با 
پیش بینی و درك فضــای اقتصادی متفاوت امســال، از 
ماه ها پیش برای برگزاری نمایشــگاهی متفاوت و در خور 
شرایط جدید دورخیز و برنامه ریزی کرده و نتیجه آن شد 
که امروز شاهد گشایش نمایشــگاهی هستیم که نسبت 
به دوره های پیشــین خود، هم از لحاظ وســعت و تعداد 
مشارکت کنندگان، هم از لحاظ کیفیت و شرایط برگزاری 
و هم از بابت برنامه ریزی برای پیشبرد اهداف برگزاری در 
جهت سیاست های کالن اقتصاد کشور برتری چشمگیری 

دارد.
محمد ناصــری رئیس روابــط عمومی شــرکت ملی 
نفت ایران که به عنوان مدیر و مجری نمایشــگاه بیستم، 
نقش عمده ای در برگــزاری متفاوت و برتــر آن دارد در 
گفت وگویی با »اقتصاد و نمایشگاه« ویژگی های نمایشگاه 
نفــت امســال را توضیح داده اســت کــه می خوانید. او 
می گوید نمایشگاه امســال را در شرایطی برگزار می کنیم 
که جمهوری اســالمی ایران موقعیت ممتازتری در سطح 
بین المللی پیدا کرده و با عزت برای توســعه اقتصاد خود 
با تکیه بــر توانمندی و تولید داخلی و جذب مشــارکت 

خارجی تالش می کند. 
هیچ شرکتی پشت 

در نمایشگاه نماند
مجری نمایشــگاه بیســتم نفت درباره ابعــاد کمی و 
وســعت نمایشــگاه می گوید: براســاس تجربه دوره های 
گذشته امسال کوشــیدیم عدالت رادر تخصیص غرفه به 
شــرکت ها کامال اجرایی کنیم تا هیچ متقاضی مشارکتی 
از این حق محروم نشــود. برای تحقق این هدف عالوه بر 
اینکه تمام ســالن ها و فضای سرپوشــیده و باز نمایشگاه 

را به خدمــت گرفتیــم، با همکاری شــرکت ســهامی 
نمایشگاه ها، ســالن های پنج و 5A و محوطه مقابل سالن 
18A را مسقف و کف سازی و احیا کردیم و به این ترتیب 
حدود 5 هزارمترمربع به فضای نمایشــگاهی افزوده شد 
وتعداد بیشتری از متقاضیان فرصت مشارکت پیدا کردند. 
با این تدابیر بود که امسال توانســتیم بیش از 2500 
شــرکت را در قالب 1560 غرفه در نمایشــگاه مشارکت 
دهیم که از این تعداد 600 شرکت از 35 کشور مهمانان 

خارجی نمایشگاه به حساب می آیند.
همسان سازی سالن ها و غرفه ها

محمد ناصری درباره برتری های کیفی نمایشگاه امسال 
می گوید: برای رعایت انصاف بین همه مشارکت کنندگان 
با توجه به اینکه برخی از ســالن های نمایشگاه نسبت به 
سالن های دیگر از کیفیت بهتری برخوردار هستند، تالش 
کردیم با انجام تعمیرات و غرفه سازی و نصب تجهیزات نو 
و ارائه خدمات جانبی با هزینه برگزارکننده، در حد امکان 
سالن ها را همسان سازی کرده و کیفیت سالن ها و غرفه ها 
را به هم نزدیک نماییم که نتیجه این همسان ســازی را 
بازدیدکننــدگان و مشــارکت کنندگان کامال احســاس 

خواهند کرد.
مشارکت برای برگزاری 

نمایشگاهی بهتر
محمد ناصری و تیــم همکارش درکنــار تالش برای 
افزایش فضای نمایشــگاه  و پذیرش حداکثری متقاضیان 
مشارکت، برای ارتقا سطح کیفی نمایشگاه و دستیابی به 
اهداف برگزاری بسیار کوشیده اند. اول آنکه زمان بیشتری 
را برای غرفه سازی و تدارك در اختیار مشارکت کنندگان 
قرار دادند و به این ترتیب در نمایشــگاه امســال شاهد 

سازه های شکیل تری هستیم. دیگر اینکه چند هفته مانده 
به گشایش نمایشگاه از مشــارکت کنندگان دعوت کردند 
در گفتگویی رودررو نظرات و پیشــنهادات خود را درباره 
برگزاری هر چه مطلوب تر نمایشگاه با مسئوالن و مجری 
نمایشگاه به اشتراك بگذارند که در آن جلسه نمایندگان 
500 مشــارکت کننده حضور یافتند و در برگزاری هرچه 
بهتر نمایشــگاه با مجری و مسئوالن همفکری و همراهی 

کردند.
در نمایشــگاه امســال همچنین امر اطالع رســانی به 
بازدیدکنندگان جدی گرفته شــده و شــرکت ملی نفت 
ایران به عنوان مجری نمایشگاه، عالوه بر امکانات موجود، 
10 دســتگاه کانتر با تجهیزات الکترونیکی پیشــرفته در 

محوطه نمایشگاه برای اطالع رسانی مستقر کرده است. 
این شــرکت همچنین دو جایگاه برای فرهنگ سازی 
و معرفی صنعت نفت بــه بازدیدکنندگان اختصاص داده 
که در این جایگاه ها با اجرای مســابقات آموزشی، نمایش 
و پذیرایی، مردم به ویژه جوانان با الگوهای بهینه ســازی 
مصرف سوخت و تاریخ صنعت نفت ایران آشنا می شوند. 
این جایگاه ها در پشت سالن 18 و طبقه فوقانی سال 26 

واقع و دائر هستند.
دبیرخانه دائمی

این نکته را هم بیفزاییم که ســتاد اجرایی و دبیرخانه 
بیستمین نمایشــگاه بین المللی نفت تهران در سالن 37 
مستقر و پاسخگوی پرســش های مراجعه کنندگان است 
و نکته جالب اینکه قرار اســت دبیرخانه بعــد از خاتمه 
نمایشگاه، تا برگزاری نمایشــگاه بیست و یکم به فعالیت 
خود ادامه دهد تا ســال آینده شــاهد نمایشــگاه باز هم 

پربارتری باشیم.

نمایشگاه بیستم نفت را در شأن 
موقعیت جدید ایران برگزار کرده ایم

محمدناصری رئیس روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران و مدیر نمایشگاه بیستم نفت:

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی امسال بیستمین دوره خود را در 
فضایی متفاوت و سرشــار از امید و طراوت و میل به جذب ســرمایه برای شکوفایی اقتصاد 
و تولید داخــل و عرض انــدام در عرصه هــای جهانی آغاز می کنــد. فضایی که از پیشــرفت 
مذاکرات برای رفع تحریم های ناعادالنه و امید به تاش برای رونق اقتصاد و تولید و تجارت 
در شــرایطی برابر با همه حریفان و رقیبان جهانی نشــات گرفته تا فضایی مطلوب و همسان، 
فرزندان ایــران توانمند های خود را در تولید و تجارت به رخ جهان بکشــند و ســهم عادالنه 

خود را از اقتصاد وثروت جهان به دست آورند.
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نمایشگاه های داخلی

معــاون اول رئیس جهــوری  افزود: این منظــری از بازاری 
جذاب با شرایط مســاعد اقتصادی تولید نفت و فرآورده هایی با 
منشاء نفت و گاز و تالش دست اندرکاران صنعت نفت در دولت 
تدبیر و امید، تحقق یافتن هدف ها و آرمان های منعکس در سند 
چشم انداز 1404  )مطابق 2025میالدی( با بهره گیری از مبانی 

اقتصاد مقاومتی است.
جهانگیری بــه مبانی اقتصاد مقاومتی در حــوزه نفت و گاز 
اشاره و تصریح کرد: صیانت از منابع نفت و گاز با اولویت توسعه 
و بهره برداری از میدان های مشــترك نفت و گاز، پرهیز از خام 
فروشــی و افزایش ارزش افزوده از طریــق تکمیل زنجیره های 
ارزش صنعت نفت، گاز و پتروشــیمی، مقابله بــا ضربه پذیری 
درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشــتریان 
راهبردی و ایجاد تنوع در روش های فــروش، مدیریت انرژی و 
توسعه تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه و تکیه بر توان داخلی 
و استفاده حداکثری از کاالها و محصوالت ساخت داخل به جای 
کاالهای مشــابه خارجی و پویاسازی بخش خصوصی در صنایع 
پایین دستی از جمله مبانی اقتصاد مقاومتی در حوزه نفت و گاز 

محسوب می شود.
معاون اول رئیــس جمهوری ادامه داد: صنعــت نفت باید با 
بهره گیری از این اصول، همچنین مولفه های دیپلماسی انرژی 
و تعهد بــه تامین امنیت انــرژی جهان به بهترین شــیوه های 
ممکن بکوشد و همکاری کشــورها و شرکت های بزرگ صاحب 
تکنولوژی های نوین و نهادهای بین المللی سرمایه گذار را جلب 

کند.
جذب سرمایه خارجی توسط 

صنعت نفت 
وی عنوان کرد: انتظار داریم پــس از ارائه مدل قراردادهای 
نفتی جدید کــه برمبنای واقعیت های بازار به شــدت رقابتی و 
در جهان امروز تدوین شــده است، ســرمایه گذاری در صنایع 
نفت و گاز ایران چنان جذاب شــود که صنعت نفت کشــور در 
مدت کوتاهی بتواند ســرمایه خارجی مورد نیاز را جذب کند و 
در مقابل تجربه های به دست آمده صنعت نفت را که از اجرای 
پروژه ها در شــرایط سخت ناشــی از تحریم ها کسب شده، در 

اختیار شرکای راهبردی خود قرار دهد.
توسعه فاز 12 پارس جنوبی، تجربه ای گرانسنگ در 

صنعت نفت ایران
جهانگیری با بیان این که یکی از تجربه های گرانســنگ در 
صنعت نفــت، اجرای بزرگترین تاسیســات صنعتی تاریخ ایران 
یعنی تکمیل فاز دوازدهم میدان گازی پارس جنوبی بود، گفت: 
با بهره برداری از این فاز و ســایر طرحهای دیگر به حدود 125 
میلیون مترمکعب گاز در روز به تولیدات کشــور اضافه شــد و 
شهروندان ایرانی، زمســتانی را بدون دغدغه کمبود گاز و انرژی 

برق تولید شده از گاز طبیعی، پشت سر گذاشتند.
وجود 40 درصد منابع گازی ایران

در پارس جنوبی
وی ادامه داد: پارس جنوبی به تنهایی 40 درصد منابع گازی 
ایران یعنی بیــش از 14/2 تریلیون مترمکعب گاز و 19 میلیارد 
بشــکه میعانات گازی را در خود دارد، این ثروتی عظیم اســت 
که فرصتی را برای توســعه دهندگان ایرانی و شرکای احتمالی 
خارجی فراهم می کند که در زنجیــره تولید گاز و تبدیل آن به 

فرآورده و محصوالت پتروشیمی، ثروت عظیمی به دست آورد. 
معــاون اول رئیــس جمهوری تصریــح کــرد: در پرتو چنین 
همکاری هایی اســت که فازهای اولویت بندی شــده  بعدی پارس 
جنوبی در زمان پیش بینی شده به بهره برداری می رسد و تولید گاز 

از این میدان به باالی 800 میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید.
سهم گاز در سبد انرژی کشور

به 70 درصد می رسد
جهانگیری ادامه داد: با بهره برداری از فازهای پارس جنوبی 
سهم گاز در سبد انرژی کشور به 70 درصد می رسد و با افزایش 
تولید گاز، گاز رســانی به نقاط محروم و روستاهای کوچک طی 

دوره ای سه ساله انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: دسترســی بــه بازارهای جدید صــادرات گاز 
بــا اولویت کشــورهای همســایه و همجوار، افزایــش خوراك 
مجتمع هــای پتروشــیمی و به دنبــال آن افزایــش صادرات 
محصوالت پتروشــیمی و ورود به بازار تولید LNG برای صدور 
گاز به بازارهای دوردســت از دیگر نتایج بهره برداری از فازهای 

پارس جنوبی است.
توسعه میدان های پارس جنوبی 

مصداق اقتصاد مقاومتی
معــاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: توســعه ســریع 
میدان های مشــترك نفتی و گازی و میدان هــای جدید با بهره 
مندی از مشارکت فنی و مالی شرکت های بزرگ و معتبر داخلی 
و بین المللی، بحث مهم اقتصــاد مقاومتی در صنعت نفت ایران، 

است. 
وی با ذکر یــک نمونه در این مورد گفــت: تولید 700 هزار 
بشــکه نفت در روز با بهره برداری از میدان های غرب کارون و 
در کنار آن بهره منــدی از فناوری های مدرن امروز برای افزایش 
ضریب بازیافت نفت و نوســازی تاسیسات میدان های در دست 
بهره برداری می تواند زمینه ای گســترده برای تعامل های بیشتر 
بین المللی در تأمین انرژی مورد نیاز و حفظ امنیت انرژی جهان 

باشد.
صادرات بنزین تا پایان سال  

جهانگیری افــزود: ایران مصمم اســت در زمانی کوتاه پس 
از امضای تفاهم نامه هســته ای ظرفیت تولیــد نفت خود را در 

کوتاه ترین زمان ممکن به میزان تولید قبل از تحریم ها برســاند 
و جایگاه و ســهم خود را در بازارهای نفت جهان باز پس گیرد 
و با توان های موجود در صنعت نفت ایران و ظرفیت های فنی و 
تخصصی، این کار شدنی اســت و در ضمن می تواند چارچوبی 

دیگر برای همکاری های بین المللی باشد.
وی ادامه داد: با شــتابی که توســعه صنعت نفت در دولت 
تدبیر و امید گرفته و به رغم تمام تحریم های بین المللی، امسال 
یک آرمان دیگر این صنعت محقق می شــود و با راه اندازی فاز 
نخست پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس، ایران به خودکفایی در 
تولید بنزین می رســد و امکان صدور بنزین به بازارهای دیگر را 

برای نخستین بار پیدا خواهد کرد.
ایجاد پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
 گام اساسی در حفاظت از محیط زیست 

معاون اول رئیس جمهوری افزود: ایجاد پاالیشگاه ستاره خلیج 
 فارس و بهره برداری از محصــوالت آن و همچنین تولید بنزین
»یورو4« در تهران و کالنشهرها از گام های اساسی صنعت نفت 

در حفاظت از محیط زیست است.
وی گفت: یــک اقدام مهم دیگــر صنعت نفت که از ســال 
گذشــته آغاز شده، شــروع پروژه »ســیراف« با اعالم فراخوان 
احداث 8 پاالیشگاه کوچک 60 هزار بشکه ای میعانات گازی در 
روز در منطقه عسلویه است. این کار بسیار مهم و اساسی است و 

امیدواریم هر چه سریع تر عملیات اجرایی آن آغاز شود.
جهانگیری ادامه داد: در مورد عملکرد بند ق تبصره 2 قانون 
بودجه سال 1393 و ماده 15 قانون رفع موانع تولید، باید بگویم 
که طرح های مرتبط باالدســتی نفت و گاز و بهینه سازی مصرف 
ســوخت موضوع این بند و ماده شــامل احیای عملیات سوآپ 
با اســتفاده از موقعیت ژئوپولتیک و ژئواستراتژیک کشور، ارتقاء 
صنعت نفت ایران به صنعتی سرآمد و روزآمد با تکیه بر توانهای 
داخلی و تعامل هــا و همکاری های بین المللی، ورود گســترده 
به بازارهای بین المللی نفت، گاز و پتروشــیمی و فرآورده ها و 

توسعه پایانه های صادراتی نفتی می شود.
وی افــزود: در این راه همکاری ســازمان ها و شــرکت های 
معتبــر داخلــی و بین المللــی صاحــب تکنولــوژی برتــر و 
ســرمایه مورد انتظار اســت. با اجرای این سیاســت ها و جذب 
مشارکت های بین المللی، شــرکت های داخلی این امکان را پیدا 
می کنند که به شــرکای منطقه ای و همکار شــرکتهای بزرگ 
بین المللــی تبدیل شــوند. در حــال حاضر نشــانه های بارزی 
 از تمایل شــرکت های بزرگ و کشــورهای اروپایــی به حضور 
پررنگ تر در عرصه صنایع پتروشــیمی، گاز و نفت نمایان است 
و نمایشگاه حاضر مکانی مناســب برای بازبینی و بررسی امکان 
همکاری و مشــارکت بر مبنای توانمندی هــا، فناوری های در 

دسترس است.

سهم و حق خود در بازارهای
 نفت جهان را پس می گیریم

  معاون اول رئیس جمهوری در مراسم گشایش بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت:

اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در آیین گشــایش بیســتمین نمایشگاه 
بین المللــی نفــت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی گفت: بــه یک تعبیر، ایــن نمایشــگاه، پنجره و 
چشم اندازی گسترده برای رصد کردن تحوالتی بنیانی بوده که از ابتدای شروع به کار دولت 
تدبیر و امید شــکل گرفته و اینک با بهره گیری از ظرفیت های پویای ملی و تعامات جهانی در 

مسیر رسیدن به شکوفایی است. 
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 زنگنه در مراسم گشــایش بیستمین 
پاالیش  گاز،  نفت،  بین المللی  نمایشــگاه 
و پتروشــیمی گفت: اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی و ایجاد اقتصادی درون زا 
و برون گــرا همچنــان با جدیــت دنبال 
از شرکت های  ایران همچنین  می شــود. 
خارجی برای تسریع و تحقق بخشیدن به 
برنامه های ساخت داخل استفاده می کند.

وزیر نفت البته به صورت جدی تاکید 
کرد: برداشتن تحریم ها به این معنا نیست 
که توجه بــه حمایت از تولیــد داخل را 
تعطیل کنیم بلکه بایــد کار و حمایت از 
تولید ایرانی با همه قــدرت و با همکاری 

شرکت های معتبر خارجی ادامه یابد.
وزیر نفــت با تاکیــد بر ایــن که مرد 
شکســتن تحریم ها هســتیم اما متقاضی 
آن نیستیم، گفت: امســال دولت با عزت 
تمام تحریم های بین المللی را لغو می کند 
تــا طرح های عظیم صنعت نفت ســرعت 
یابد. هم اکنون وقت آن است که از موضع 
قدرت و توانمندی با شرکت های خارجی 
که تمایل به حضور در ایران دارند صحبت 
کنیــم؛ هرچند که آنها مــا را در روزهای 

سخت تنها گذاشتند.
آغاز عملیات اجرایی ساخت هشت 

پاالیشگاه
وزیر نفت در بخش دیگری از ســخنان 
خود از آغاز عملیات اجرایی ساخت هشت 
پاالیشــگاه میعانات گازی با حضور معاون 

اول رئیس جمهوری خبر داد.
زنگنه با اشــاره به این که سال گذشته 
در نمایشــگاه نوزدهم صنعــت نفت قول 
ســاخت یک طرح فراگیر پاالیشگاهی به 
ظرفیت 480 هزار بشــکه میعانات گازی 
در منطقه ســیراف را داده بــودم، گفت: 
این طرح ســه میلیــارد دالری خردادماه 
امسال با حضور و مشارکت سرمایه گذاران 
و شرکت های توانمند اکثرا خصوصی آغاز 

می شود.

وی با اشاره به راه اندازی پنج فاز پارس 
جنوبی در ســال 93 اظهار داشــت: یکی 
دیگر از قول های بنده در ســخنرانی خود 
در نمایشگاه پارسال افزایش ظرفیت تولید 
گاز کشور بود که این امر با افزایش 125 

میلیون مترمکعبی تحقق یافت.
زنگنه راه اندازی پنج فاز پارس جنوبی 
به دســت متخصصان صنعت نفت ایران 
را کاری عظیــم برشــمرد و گفت: افتخار 
متوجــه صنعتگران  پروژه  این  راه اندازی 

ایرانی است.
وزیر نفت در ادامه به توسعه میدان های 
غرب کارون اشــاره کرد و گفت: کارها در 
این بخــش و در میدان هایــی که در این 
حوزه هستند به خوبی در حال انجام است 

و با سرعت خوبی پیش می رود.
وی با یــادآوری این که در نمایشــگاه 
نوزدهم یکی از مســائلی که عنوان شــد 
تبادل با انجمن های صنفی حرفه ای بود تا 
شــرایط برای رقابت و فضای کسب و کار 
برای آنها بهبود یابد، افزود: در این زمینه 
مهر ماه پارســال ابالغیه ای صادر شد که 
چند محور اصلی داشــته است. بر اساس 
این ابالغیه شرکت های تابعه وزارت نفت 
ملزم شدند تا از شــرکت هایی که نام آنها 
در فهرست معاونت امور مهندسی وزارت 

نفت آمده است، استفاده کنند.
وزیر نفــت همسنگ ســازی قیمت ها، 

محاســبه قیمــت نفــت، شــفافیت در 
مناقصه هــای داخلی و تشــکیل انجمنی 
بــرای رفع اختالف هــا را از دیگــر موارد 
بخشنامه ابالغی عنوان کرد و افزود: بر این 
اساس همسنگ سازی قیمت ها که یکی از 
موارد این ابالغیه بوده اســت قیمت های 
خارجی با محاســبه هزینــه حمل و پس 
از پرداخت هزینه های گمرکی محاســبه 

می شود.
وزیر نفــت همچنین به ســاخت 10 
کاالی اصلی و پرمصرف داخلی در داخل 
کشور اشــاره کرد و افزود: در این زمینه 
قرار شد تجهیزات ســر چاهی، پمپ های 
درون چاهی، شــیرهای ایمنی، لوله های 
جــداری، الکتروموتورهای ضــد احتراق، 
ماشــین های دوار، تجهیزات اندازه گیری، 
فوالدهــای آلیاژی و پیل های هوشــمند 
به وسیله شرکت های داخلی ساخته شود. 
قرارداد ساخت مته های حفاری هم اکنون 
امضا شده اســت و قرارداد باقیمانده اقالم 
مهم مــورد نیاز هم تا پایان امســال امضا 

می شود.
وزیر نفت با اشــاره به ضعف ایران در 
زمینه شــرکت های پیمانــکاری عمومی 
گفت: اگر این شــرکت ها در ایران وجود 
داشته باشــند و حمایت های الزم از آنها 
انجام شود به طور حتم بازار ساخت داخل 

تضمین می شود.

زنگنه به وجود 70 میلیارد دالر پروژه 
در حــال ســاخت و طراحــی در صنایع 
باالدســتی و پایین دســتی صنعت نفت 
اشــاره کرد و گفت: نقش بخش خصوصی 
در اجرا و ســرمایه گذاری ایــن طرح ها 

بسیار اهمیت دارد.
وی با اشــاره به مجوز پارسال مجلس 
به دولت در زمینه سرمایه گذاری در قالب 
بند »ق« گفت: امســال نیــز مجلس در 
قالب ماده 15 رفــع موانع تولید، به دولت 
و وزارت نفــت اجازه ســرمایه گذاری 50 
هزار میلیارد تومانی )20 میلیارد دالری( 
را داده است که این رقم با احتساب منابع 
بند »ق« از نظــر فیزیکی رقمی بی نهایت 
برای ما به شــمار می رود. بخشی از منابع 
بند ق پارســال در بخش هایــی از حوزه 
نفتی غــرب کارون، فازهای پارس جنوبی 
و راه آهن اســتفاده شده اســت از این رو 
ما مــی توانیم با اصالح ســاختار و بهینه 
ســازی مصرف در بخش راه آهن و حمل 
و نقل صرفه جویی قابل توجهی در بخش 

فرآورده های نفتی داشته باشیم. 
وی از ســرمایه گذاری 6 هزار میلیارد 
تومانی در بخش گازرســانی روستایی در 
ســال جاری خبر داد و گفت: با توجه به 
اســتفاده پیمانــکاران داخلــی در بخش 
گازرسانی از سازندگان داخلی اجرای این 
میزان پروژه می تواند تضمین کننده بازار 

داخلی باشد.
وی با اشــاره بــه هزینــه 80 میلیارد 
پرداخــت  بابــت  نفــت  وزارت  دالری 
گفت:  نفتــی  فرآورده هــای  یارانه هــای 
اگــر بتوانیــم بــا طراحــی طرح هــای 
صرفه جویــی در بخش هــای خودروهای 
کم مصرف، گازســوز، اتومبیل های برقی 
و موتورســیکلت های برقی سرمایه گذاری 
داشته باشیم می توانیم شاهد صرفه جویی 
15 تا 20 میلیــارد دالری در این بخش 

باشیم.

 با رفع تحریم ها سازندگان داخلی را رها نمی کنیم 
وزیر نفت در مراسم گشایش بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پاالیش:

بیســتمین نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی چهارشنبه 
شــانزدهم اردیبهشت ماه با مشارکت 1800 شــرکت از ایران و 30 کشور آغاز به کار 
کرد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور برای 
گشایش این نمایشگاه به محل دائمی نمایشگاه های بین المللی آمده بودند و هر کدام 
در سخنان خود به مباحث مهمی درباره منبع درآمد اول اقتصاد کشور اشاره کردند. 
وزیر نفت بر رها نکردن تولید داخلی با وجود رفع تحریم ها اشــاره کرد و اســحاق 
جهانگیری معاون اول رییس جمهور هــم تاکید کرد ایران آماده پذیرایی از غول های 

بزرگ نفتی است. 
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رجب رحمانی افزود: در حال حاضر صنایع پایین دستی 
پتروشــیمی از  نوعی بی برنامگی رنج می برد و کمیسیون 
صنایع بــا در نظر گرفتــن این موضوع مهــم که صنعت 
پتروشیمی یک صنعت کلیدی و پیشران در اقتصاد کشور 
اســت به این مهم توجه کرده و در این راســتا جلســات 
متعددی با وزیر نفت و معاونان او برگزار کرده و خوشبختانه 

به وفاق سازنده هم در این زمینه دست پیدا کرده ایم. 
لزوم جلوگیری از نیمه خام فروشی 

نماینــده مردم تبریز در مجلس شــورای اســالمی با 
بیان اینکه باید هر چه ســریع تر زنجیره های تولیدی در 
این بخش به سامان برســد گفت: در حال حاضر با وجود 
سابقه 50 ساله در صنعت پتروشیمی و تالش هایی که در 
این زمینه انجام شده است شاهد نوعی نیمه خام فروشی 
هســتیم که به دلیل تقویت نشــدن صنایع پایین دستی 
شکل گرفته است. برای رســیدن به رشد اقتصادی و رفع 
مشکل اشــتغال و سایر مشــکالت اقتصادی که در حال 
حاضر با آن مواجه هســتیم، باید مزیت های نسبی خود 
را تقویت کنیم. یکی از مزیت های نسبی اقتصاد کشور ما 
صنعت پتروشیمی است که با تقویت صنایع پایین دستی  

آن باید ارزش افزوده بیشتر ایجاد کرد. 
رییس کمیســیون صنایع و معــادن مجلس گفت: در 
این خصوص بعد از جلســات متعدد با وزیر نفت، تصمیم 
بر این شــد که کارگروهی برای فعال کردن این مزیت ها 
و ظرفیت ها تشــکیل شــود و ما هم دو نفــر از اعضای 
کمیســیون را برای حضور در این کارگروه معرفی کردیم. 
امیدواریم بــا اندیشــیدن راهکارهای فعال ســازی این 
ظرفیت ها، شاهد رشــد الیه های مختلف در صنایع پایین 

دستی باشــیم که از این شــبه خام فروشی جلوگیری به 
عمل آید و شاهد رشد و شــکوفایی در صنعت و اشتغال 

کشور باشیم. 
لزوم تعیین وجود متولی جدی برای توسعه 

صنعت پتروشیمی 
رییس کمیســیون صنایع مجلس با بیان اینکه در امر 
خصوصی ســازی صنایع پتروشــیمی هم مشکالت جدی 
وجود دارد گفــت: البته ما موافق واگــذاری این صنایع به 
بخش خصوصی برای افزایش کارآیی هســتیم اما در حال 
حاضر شاهد نوعی بی برنامگی در این زمینه می باشیم. باید 
یک متولی قوی برای سیاستگذاری و تعیین نقشه های راه 
توســعه صنعتی به این مهمی، وجود داشــته باشد. از این 
منظر یکی از خواسته های مهم این کمیسیون که بارها به 
وزیر نفت هم تذکر داده شده است تقویت بازوی نظارتی و 
راهبردی از طریق متولی دولتی ناظر بر این صنعت است. 

خوشبختانه وزیر نفت هم به این مسئله توجه دارند. 
وی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی یک صنعت پیشران 
اســت و نقشــی مهم و کلیدی در اقتصاد ملی کشور دارد 
گفت: با توجه بــه منویات مقام معظم رهبــری در زمینه 
توجه به تولید داخلی، کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
مذاکرات جــدی و مهمی با وزارت نفــت در زمینه تقویت 
تولیدکننــدگان داخلی در زیر مجموعه هــای این صنعت 
داشــته و بنده، هم با وزیر نفت و هم با معاون اول رییس 
جمهور در حاشیه نمایشگاه بین المللی نفت در این زمینه 

صحبت کردم و آنها هم بر این مهم تاکید داشتند. 
ایجاد شهرک های صنعتی تخصصی 

رحمانی با بیان اینکه تولیــد داخلی باید برای ما اصل 

باشد گفت: باید هر چه ســریع تر صنایع مختلف کشور از 
جمله صنایع پر پتانســیلی مانند صنعت پتروشیمی را به 
دانش و تکنولوژی روز مجهز کنیــم. رقبای ما در منطقه 
بیکار ننشســته اند و ما هم باید به سرعت در این جهت 
حرکت کنیم. ما در زمینه هایی از جمله یک بازار مصرف 
80 میلیونــی داخلی و نیروهــای متخصص ظرفیت های 
خوبی داریــم که بایــد از آن برای غلبه بــر رقبای خود 

استفاده کنیم. 
ایجاد شهرک های تخصصی 

وی افزود: یکی از پیشــنهادهای ما کــه مصرانه آن را 
دنبال می کنیم ایجاد شهرك های تخصصی برای توسعه 
صنعت پتروشیمی و صنایع پایین دســتی است. در این 
زمینه هم بــا وزارت نفت مذاکرات جــدی صورت گرفته 
است. توســعه صنعت پتروشــیمی باید نظام مند باشد و 

حتی برخی ریسک ها را خود دولت بر عهده بگیرد. 
وی با اشــاره به ماده 15 قانون حمایت از تولید گفت: 
همانطور که وزیر نفت در سخنرانی خود در آئین  گشایش 
نمایشگاه نفت اشاره کرد این بند قانونی امکان فوق العاده ای 
را در اختیار دولت برای توســعه این صنعت قرار می دهد و 
نشــان می دهد که مجلس در زمینه فراهم کردن امکانات 
قانونی برای حرکت به ســمت توســعه مورد نیاز در این 

صنعت عملکرد خوبی داشته است. 
وی با اشــاره به تصویت قانون بهبود فضای کسب و کار 
و حمایت از تولید و رفع موانع تولید در مجلس گفت: برای 
تحقق اهداف کالن کشــور و  رونق تولیــد داخلی باید از 
ظرفیت های بخش خصوصی و پتانسیل های مهم کشور با 

تقویت زنجیره های تولیدی استفاده کرد. 

لزوم جلوگیری از نیمه خام فروشی در صنعت پتروشیمی 
رجب رحمانی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در بازدید از بیستمین نمایشگاه نفت مطرح کرد:

رجب رحمانی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی  ضمن 
بازدید از بیستمین نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی به همراه 
دکتر حســین اســفهبدی معاون وزیر و مدیرعامل شــرکت  سهامی نمایشگاه ها، از 
مذاکرات این کمیســیون با وزارت نفت و شــخص وزیر نفت برای توســعه صنعت 
پتروشــیمی خبر داد و گفت: صنعت پتروشــیمی ایران  نیم قرن قدمت، تجربه و 
ســابقه دارد و کشــور ما  در این بخش از یک مزیت نســبی قابل توجه بر خوردار 
است  که باید به مزیت رقابتی تبدیل شود. این اتفاق در شرایطی رخ خواهد داد 

که ما مشکات مان را در زنجیره تولید و توزیع پتروشیمی رفع کنیم.
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رکن الدین جوادی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران، در نشســت خبری خود با خبرنگاران در دومین روز 
برگزاری بیســتمین نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و 
پتروشــیمی با بیان این مطلب گفت: طبق برنامه ششم توسعه 
میدان هاي گازي توســعه نیافته و میدان هایي که توســعه آنها 
تکمیل نشــده اســت نیز آغاز مي شــود تا از محل توسعه این 

میدانها افزایش گاز هدف گذاري شده محقق شود. 
وي با اشــاره به اینکه تــا پایان برنامه پنجم توســعه تالش 
مي کنیم به اهداف این برنامه برســیم گفت: هم اکنون ظرفیت 
تولید نفت خام کشور 3 میلیون و 800 هزار بشکه در روز است 
که تا پایان ســال 94 به 3 میلیون و 960 هزار بشــکه خواهد 
رسید؛ این افزایش تولید باید هم با جبران افت طبیعي میدان ها 

تامین شود و هم از طریق توسعه میدان هاي جدید. 
جوادي ادامه داد: براي رســیدن به افزایش تولید مورد نظر 
اســتفاده از 80 دســتگاه دکل در خشــکي و 40 دکل در دریا 
هدف گذاري شده است که امیدواریم مشــکالت مانع از تحقق 
این هدف نشــوند؛ در ســال جاری 180 حلقه چاه جدید باید 

حفاري شود و 960 چاه باید مورد تعمیر قرار گیرد.
معاون وزیر نفت بــا اعالم اینکه افزایــش تولید نفت خام از 
فاز اول میدان نفتي آزادگان شــمالي، میــدان نفتي یادآوران و 
بخش هایي از میدان نفتــي یاران محقق خواهد شــد گفت: تا 
پایان امسال برداشــت نفت از منطقه غرب کارون از 100 هزار 
بشکه در روز به 250 هزار بشــکه خواهد رسید. وي با اشاره به 
اینکه توسعه میدان گازي پارس جنوبي اولویت اول صنعت نفت 
در سرمایه گذاري اســت گفت: در نیمه اول امسال فاز 15 و 16 
و نیمه دوم سال فاز 17 و 18 به طور رسمي افتتاح مي شوند. با 
توجه به اینکه در سال 94 نیز افزایش 100 میلیون متر مکعبي 
گاز در دستور قرار گرفته است این افزایش تولید طبق برنامه از 

فازهاي 19 تا 21 صورت مي گیرد. 
جوادي با اشــاره به اینکه فاز 11 پــارس جنوبي تنها فازي 
اســت که توسعه آن آغاز نشده اســت گفت: تا نیمه اول امسال 
پیمانکار توســعه این طــرح نیز انتخاب و عملیــات اجرایي آن 

آغازخواهد شد.
وي با اشاره به اینکه سال گذشــته تولید گاز از شرکت نفت 
مناطق مرکزي یک میلیارد متر مکعب افزایش داشــت، گفت: 

سعي مي شود این تولید در سال جاري نیز ادامه پیدا کند. 
مدیرعامل شرکت ملي نفت ایران با اشاره به اینکه مهم ترین 
کار این شــرکت تامین منابع مالي طرح هاي در دســت اجرا از 
طریق تبصره 2 بند ق اســت، اظهار کرد: امسال سال سختي از 

نظر تامین منابع مالي پیش رو داریم.
جوادي با اشــاره به اینکه هم اکنون تولیــد میعانات گازي 
کشور 480 هزار بشکه در روز است، گفت: تولید میعانات گازي 

در سال 94 با 150 هزار بشــکه افزایش به 630 هزار بشکه در 
روز خواهد رسید. وي خاطرنشــان کرد: ایران آماده بازگشت به 
تولید قبل از آغاز تحریم هاست؛ با تســت هاي صورت گرفته از 
میدان هاي نفتي ایران آماده است تا در مدت کوتاهي )حداکثر 
3 ماه( کاهش تکلیفي تحمیل شــده در اثر تحریم ها را متوقف 

کند.
 جوادي از آغاز فعالیت اکتشــافي در الیه دوم و ســوم نفتي 
پارس جنوبي خبر داد و گفت: امســال نیز ساخت FPFO ادامه 

خواهد یافت. همچنین جکت الیه نفتي نصب مي شود.
وي از تعیین تکلیف گازهاي در حال سوختن در فلرها خبر 
داد و گفت: امسال براي 3 میدان نفتي طرح توقف سوزاندن این 

گازها آغاز مي شود.
معاون وزیر نفت از تکمیل عملیات اکتشــاف در دریاي خزر 
در سال جاري خبر داد و گفت: در بخش 8/1 منطقه نفتي خزر 
عملیات اکتشاف نیمه دوم امســال آغاز مي شود. همچنین بعد 
از تعمیر دکل امیرکبیر حفاري یک چاه دیگر اکتشــافي در این 

منطقه صورت مي  گیرد.
جوادي با اعالم اینکه در صورت ادامه عملیات ســوآپ نفت 
خام دیگر این عملیات توســط شــرکت نیکو انجام نخواهد شد 
گفت: با توجه به تحریــم هاي صورت گرفتــه و متعهد نبودن 
شرکت ملي نفت ایران به قراردادهاي سابق سوآپ نفت خام، از 

سرگیري این عملیات مشکل تر شده است. 
مدیرعامل شــرکت ملي نفت ایران در پاسخ به این سؤال که  
»وزیر نفت اعالم کرده است که با اروپا براي صادرات گاز مذاکره 
نداشتیم اما سفیر ایران در ترکیه از انجام مذاکرات با کشورهاي 
اروپایي بر سر جزئیات خبر داده است؛ آیا رویکرد وزارت نفت و 
خارجه در تناقص نیست؟« گفت: من این حرف وزیر را نشنیده 
ام اما مذاکره براي صادرات گاز به اروپا ادامه دارد؛ شاید منظور 
وزیر نفت این بوده که به دلیل افت قیمت گاز در اروپا صادرات 

گاز به این قاره اقتصادي نیست.
مدیرعامل شــرکت ملي نفت ایران از صدور مجوز شــوراي 
عالي اقتصاد براي اســتفاده از اعتبارات بنــد »ق« بودجه براي 
تأمین مالي خطوط انتقال سراســري 6 و 9 و 11 و گازرســاني 
روستایي خبر داد و گفت: به دنبال این هستیم که با تکمیل این 
خطوط سراسري انتقال گاز، توســعه متوازني از تولید تا مصرف 

داشته باشیم.
وي افزود: در برنامه داریم تا اســتفاده از بخشــي از گازهاي 
همراه یا خــوراك را بتوانیــم به بخش خصوصــي بدهیم تا به 
صورت BOO ســرمایه گذاري کننــد، که در این برنامه ســال 
گذشته براي سیتوپالس فاز 12 پارس جنوبي قراردادي منعقد 
شد و امســال نیز براي بیدبلند و پارسیان و همچنین تعدادي از 

 NGLها این کار صورت مي گیرد.

جوادي در خصوص برنامه احداث پایانه هاي جدید صادرات 
نفت خام گفت: طبق مصوبه دولت امسال مطالعات احداث پایانه 
جدید صادراتي در جاسک انجام خواهد شــد و سال آینده این 
پروژه وارد فاز اجرایي مي شــود به طوري کــه در فاز اول براي 

صادرات یک میلیون بشکه نفت خام در روز آماده شود.
وي ادامه داد: احداث این پایانــه صادراتي به صورت تلفیقي 
از ســرمایه گذاري بخش دولتي و بخــش خصوصي پیش بیني 

شده است.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه برنامه اســتراتژیک ســاخت 
داخلــي 10 گروه کاالیي در حال پیگیري اســت، گفت: ســال 
گذشته نخســتین گروه از این 10 گروه کاالیي که ساخت مته 
هاي پرمصرف است به مرحله عقد قرارداد رسید و در ماه جاري 

قراردادش با سازندگان داخلي منعقد مي شود.
وي افــزود: امیدواریم در ســال جاري بتوانیــم 6 یا 7 گروه 
کاالیي دیگر را نیز به مرحله عقد قرارداد با ســازندگان داخلي 

برسانیم.
جوادي از پیشنهاد شــرکت مپنا براي کار در پارس جنوبي 
خبر داد و گفت: در صورت احراز شــرایط این شــرکت، بخشي 

از فاز 11 پارس جنوبي براي توسعه به مپنا واگذار خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملي نفت ایران تصریح کرد: تا پایان سال 96 
برداشــت نفت از غرب کارون به 700 هزار بشکه در روز مي رسد 
و براي تحقق این افزایــش تولید عالوه بر قراردادهاي بیع متقابل، 
سرمایه گذاري مستقیم با استفاده از بند »ق« بودجه به میزان 20 

میلیارد دالر در میادین غرب کارون انجام خواهد شد.
جوادي با بیان اینکه هیچ مذاکره جذب ســرمایه یا توســعه 
به صورت جدي با شــرکت هاي خارجي نداشــته ایم، گفت: تا 
امروز فقط چند قرارداد اکتشــافي با شرکت هاي خارجي امضا 

شده است.
وي افزود: در مجموع روزانه 125 میلیارد تومان از شــرکت 
ملي نفــت و مجموعه وزارت نفت بــه یارانه هــا پرداخت مي 
شــود که این پرداخت یارانه ها در کار توسعه پروژه هاي نفتي 
کندي و وقفه ایجاد کرده اســت. معاون وزیر نفت خاطرنشــان 
کرد: باید سهم 14/5 درصدي شــرکت ملی نفت از فروش نفت 
مورد بازنگري قرار گیرد و این سهم با توجه به نیازها دیده شود، 
همچنین این سهم فقط از فروش نفت به خارج از کشور نباشد، 
در حالي که ما به صورت معادل، با احتســاب تولید روزانه 700 
میلیون مترمکعب گاز، 7 میلیون بشــکه نفــت روزانه به داخل 

کشور تحویل مي دهیم.
جوادي ادامــه داد: در بحث نگهداشــت ضرورت هاي تأمین 
مالي زیادي داریم به طــوري که بســیاري از پروژه ها از جمله 
برخي خطوط لوله انتقال نفت از مرحله بازســازي گذشته اند و 

به نوسازي رسیده اند.

تولید 7 گروه کاالیی صنعت نفت تا پایان 
سال به سازندگان داخلی واگذار می شود

رکن  الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملي نفت ایران در جمع خبرنگاران اعالم کرد:

با اجرای برنامه ششــم توســعه صنعت نفت کشــور تولید نفت خــام به 5 میلیون بشــکه، تولید 
میعانات گازي به یک میلیون بشــکه و تولید گاز نیــز به یک میلیارد و 300 هزار بشــکه در روز خواهد 

رسید.
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برایمان  نیوساد  از شرکت صنعت ســالمت   
بگویید.

شــرکت صنعت ســالمت نیوســاد، با هــدف برپایی 
نمایشــگاه ها و کنگره هــای تخصصی و ارایــه خدمات و 
مشاوره های فنی و تخصصی، در سال 1391، توسط چهار 
اتحادیه و انجمن تخصصی )انجمن صنفی تولیدکنندگان 
تجهیزات پزشکی، دندانپزشــکی و آزمایشگاهی-اتحادیه 
اتحادیه  ایــران-  پزشــکی  تجهیــزات  صادرکننــدگان 
بازرگانان تجهیزات پزشــکی ایران- انجمن شــرکت های 
مهندسی پزشکی ایران( رســما تاسیس شد و هم اکنون 
به عنوان یکی از قدرتمندترین شــرکت های نمایشگاهی، 
تولیدکننــدگان  نمایشــگاه  بزرگتریــن  برگزارکننــده 
دندانپزشــکی،  پزشــکی،  تجهیــزات  واردکننــدگان  و 

آزمایشگاهی، صنایع دارویی و خدمات سالمت است. 
شــرکت صنعت سالمت نیوســاد با بهره گیری از کادری 
مجرب و کارآزموده و همچنین سابقه ای درخشان در برگزاری 
نمایشــگاه ها و کنگره ها، ســعی دارد ضمــن جلب رضایت 
مشارکت کنندگان و پاسخ به تعهدات، کیفیت خدمات خود را 
تا حد امکان باال برده و با برنامه ریزی صحیح و اصولی، هر چه 
تواناتر در این عرصه گام بردارد و همچنین حضوری قدرتمند 

در بازارهای جهانی داشته باشد.
 نمایشگاه امسال چگونه برگزار می شود؟

برای این دوره از نمایشــگاه به منظــور حضور پررنگ 
تر بازدیدکننــدگان ایرانی و خارجــی برنامه ریزی دقیق 
و منظمی صــورت گرفته اســت و به نمایش گذاشــتن 
توانمندی هــای صنعــت ســالمت کشــور، رونمایی از 
فناوری های روز دنیا، ارتقای توریســم درمانی، حمایت از 
تولیدکنندگان و کارآفرینــان نخبه ازجمله اهداف مدنظر 

برای برگزاری این نمایشگاه است. 
نکته دیگر این که بدون شک نمایشگاه بین المللی ایران 
هلث به دلیل حضور مسووالن، دانشگاهیان، مراکز درمانی، 
مســووالن خرید، شــرکت های تولید کننده و واردکننده، 
همچنین فعــاالن داخلی و خارجی حوزه ســالمت یکی از 

مهم ترین رویدادهای پزشکی کشور محسوب می شود. 
این نمایشــگاه فرصتی را فراهم می کنــد که فعاالن 

این حوزه بتوانند ارتباط بهتری با نمایندگان شــرکت ها 
برقــرار کنند. همچنیــن باید توجه داشــت کــه ایران 
هلث یــک نمایشــگاه بین المللی بوده که از کشــورهای 
عالقمند و هیات های تجاری  برای مشــارکت و بازدید از 
توانمندی های ایران در حوزه تجهیزات پزشــکی دعوت 

شده اند.
این نمایشــگاه با حضور 550 شرکت داخلی و خارجی 
از کشــورهای آلمان، دانمارك، پرتغال، اکراین، روســیه، 
سوییس، سوئد، اســپانیا، برزیل، کانادا، هنگ کنگ، هند، 
کره جنوبــی، تایوان، ترکیه، چین و اتریش برگزار شــده 
اســت. همچنین هجدهمین نمایشــگاه بین المللی ایران 
 31 ،44 ،41 ،40 ، 38A ،38 ،35 هلــث در ســالن های
، 18 و فضای باز محل دایمی نمایشــگاه های بین المللی 

تهران در حال برگزاری است.
 آقای دکتر این نمایشگاه از لحاظ کیفی چه 

پیشرفت هایی داشته و چه اهمیتی دارد؟
نمایشــگاه ایران هلث بزرگترین رویدادی است که در 
بخش تجهیزات پزشــکی، دندانپزشــکی، آزمایشگاهی و 
خدمات ســالمت برگزار می شــود و در نمایشگاه امسال 
بیشترین تعداد شــرکت کنندگان و غرفه ها را شرکت های 
تولید کننده داخلی تشــکیل می دهند. البته در کنار این 
شــرکت ها، نمایندگان کمپانی های خارجــی در ایران و 
همچنین برخی شــرکت های خارجی به صورت مستقیم 
حضور یافته اند. این تعداد شــرکت و چنین مجموعه ای، 
قطعا در هیچ کنگره و نمایشگاه دیگری به صورت یک جا 

جمع نمی شود. 
بنابراین حضــور این مجموعــه در کنــار هم فرصت 
مغتنمی را در اختیار بازدیدکنندگان ایران هلث که عمدتا 
مصرف کنندگان خصوصی و دولتی مانند بیمارســتان ها و 
مراکز علمی و تحقیقاتی هستند، قرار می دهد تا با مقایسه 

جامع کاالها، محصوالت مورد نیاز خود را انتخاب کنند.
یکی از اتفاقات خوبی که امســال روی داد این بود که 
تعداد ســالن های نمایشگاهی از هشــت به دوازده سالن 
افزایش پیدا کرد و شاید اگر نمایشگاه مساعدت بیشتری 
می کرد و ســالن های بیشــتری زودتر در اختیار ما قرار 
می گرفت، می توانستیم تعداد مشارکت کنندگان را بیشتر 

از این کنیم.
همچنین تعداد مشــارکت کنندگان از 430 شرکت در 
سال 93 به 550 شرکت افزایش یافته و تعداد شرکت های 
خارجی حاضر در نمایشــگاه دو برابر شده است. بنابراین 
خوشــحالیم که شــاهد حضور شــرکت های جدیدی در 

نمایشگاه ایران هلث هستیم.
نکتــه دیگــر این که امســال بــرای افزایــش تعداد 
بازدیدکننــدگان تخصصی برنامه ریزی کردیم و در ســه 
مرحله از افــراد دعوت بــه عمل آمد. بــرای این منظور 
30 هزار کارت دعوت برای مراکز دولتی، بیمارســتان ها 
و متخصصان این حوزه ارسال شــد. همچنین 100 هزار 
کارت رایگان حضور در نمایشگاه را برای حضور این افرد 

در نمایشگاه تدارك دیدیم. 
در نهایــت این که به نظر می رســد با حضور بیشــتر 
مشــارکت کننــدگان داخلــی و خارجــی، برگــزاری 
نشست های تخصصی و بهبود وضعیت سیاسی و اجتماعی 
و اقتصادی کشور و خوشــبینی به وجود آمده در جامعه، 
شــاهد برگزاری نمایشــگاه مفیدتر و پربارتری نسبت به 

گذشته باشیم.
 مهم ترین خواسته حوزه تجهیزات پزشکی و 

دارویی از دولت چیست؟
کشــور همــواره در بحــث پزشــکی، بــه تجهیزات 
و دســتگاه ها و مــوارد مصرفی نیــاز داشــته و خواهد 
داشــت. سیاســت های دولت در طرح تحول سالمت نیز 
به حمایــت  از شــرکت های تولیدکننــده داخلی پیش 
مــی رود و ما بایــد کاری کنیم کــه انگیــزه و عالقه به 
تولیــد در این حــوزه افزایش یابد. در نتیجــه مهمترین 
خواســته های این حوزه عبارت از این است که در درجه 
اول توانمندی هــای تولیدکننــدگان  داخلــی در حوزه 
صنعت ســالمت برای تامین نیازهای کشــور باور شود و 
بر این اســاس دســتگاه های مسئول به شــرکت ها برای 
 نوســازی خطوط و فرایند تولید کمک کنند و از ســوی 
دیگر تسهیالتی را برای صادرات کاال و حضور در بازارهای 
 بین المللی قایل شــوند. از سوی دیگر باید به دستور مقام 
معظم رهبری در مورد مصــرف کاالهای داخلی در مراکز 

دولتی و خصوصی توجه جدی شود.

توانمندی های تولیدکنندگان صنعت سالمت کشور را 
در ایران هلث ببینیم و باور کنیم

دکتر حسین سلمان زاده مدیرعامل شرکت صنعت سالمت نیوساد:

بزرگ ترین رویداد بین المللی نمایشگاهی کشورمان در حوزه سامت روز 
26 اردیبهشــت ماه در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی ایران آغاز شد. 
این رویداد، از جمله نمایشگاه هایی است که از سوی یک تیم کاما متخصص 
برگزار می شــود، چرا که شــرکت صنعت ســامت نیوســاد به عنوان برگزار 
کننــده، نه تنها زیر نظــر اتحادیه هــا و انجمن های تخصصی صنعت ســامت 

فعالیت می کند که در کار نمایشگاهی نیز خبره و موفق است.
بــرای اطــاع از جزییــات برگــزاری هجدهمیــن دوره نمایشــگاه بین المللی 
تجهیزات پزشــکی، دندانپزشــکی، دارویی و آزمایشگاهی )ایران هلث(، به 
ســراغ دکتر حسین ســلمان زاده مدیرعامل خاق و برنامه ریز شرکت صنعت 

سامت نیوساد رفتیم که گفت وگوی ما را با ایشان می خوانید.



شگاه ها
ت نمای

صنع
صی  

ص
ماهنامه تخ

28

  عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی 
با بیــان اینکه تا افق1400 طول شــبکه 
خطوط ریلی کشــور باید بــه بیش از 20 
هزار کیلومتر برسد، گفت: تا زمان یادشده 
بــه 20 هزاردســتگاه واگن بــاری، 22 
هزاردستگاه واگن مسافری و بیش از 750 

دستگاه لکوموتیو نیاز داریم.
وزیر راه تاکید کرد کــه صنعت حمل 
و نقل کشور ســاالنه به ســه تا سه ونیم 
میلیــارد دالر ســرمایه گذاری نیاز دارد و 
شرکت های داخلی و خارجی باید در این 

زمینه با یکدیگر همکاری کنند.
 در خواست وزیر صنعت از وزیر 

راه 
محمدرضــا نعمــت زاده، وزیر صنعت، 
معدن و تجــارت هم در ســخنرانی این 
مراســم  از وزیر راه و شهرسازی خواست 
فهرســت تمام نیازهای صنعتی در حوزه 
ریل را در پنج ســال آینده تجمیع کرده 
بــه وی بدهــد تــا از این طریــق امکان 
برنامه ریــزی بــرای تولیــد و پیگیــری 
طرح های ریلی در وزارت صنایع به وجود 

آید.
وی گفــت: در حال حاضر تــوان فنی 
مطلوبی در کشــور برای طراحی و ساخت 
تجهیزات پروژه هــای ریلی به وجود آمده 
و این موضوع برای پیگیری و نهایی شدن 
تنها به برنامه ریزی و روشن شــدن اهداف 
احتیاج دارد. در صورتی که امکانات داخلی 
از طریق صندوق توســعه ملی و فاینانس 
خارجی مورد حمایت قرار گیرد، می توان 
به توانایی داخل در تامین نیازهای کشور 

اتکاء کرد. همچنین در صورتی که وزارت 
راه و شهرســازی بتواند در حوزه گشایش 
ال.سی برای فعاالن حاضر در این صنعت 
نیز شرایط را آسان کند، قطعا اوضاع این 

بخش بهتر خواهد شد.
نعمــت زاده ادامه داد: بــا وجود این که 
راه آهن در کشــور ما ســابقه ای چندین 
دهــه ای دارد، اما بــه دلیل مشــکالتی 
همچون کوهستانی بودن مناطق مختلف 
کشور و یا محدودیت های مالی دوران پس 
از انقالب به دلیل جنگ تحمیلی هنوز به 
جایگاه اصلی خود نرسیده است. هرچند از 
ابتدای سال تمام دستگاه های اجرایی در 
جهت گسترش راه آهن برنامه های ویژه ای 

داشته اند.
  نیازراه آهن به هشت میلیارد 

دالر 
 وزیــر صنعت بــا بیان این کــه حوزه 

صنعــت بــرای تامیــن اهــداف راه آهن 
نزدیک به هشــت میلیارد دالر در 5 سال 
آینده ســرمایه احتیــاج دارد، گفت: این 
ســرمایه گذاری 1/5 میلیارد دالری برای 
هر سال قطعا اجرایی خواهد بود و با توجه 
به اهمیتی که توســعه راه آهــن به دلیل 
هزینه پایین و امنیت باال دارد می توان بر 

روی آن حساب ویژه ای باز کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به اهداف 
در نظر گرفته شــده در حوزه استفاده از 
قطارهای شــهری برای حمل و نقل مردم 
در سفرهای روزانه اشاره کرد و گفت: یکی 
از اهداف اصلی ما در این زمینه رســاندن 
ســهم این صنعت به حدود 25 درصد از 
سفرهای روزانه شــهری است. همچنین 
تولید واگن های مســافری و باری از دیگر 
برنامه های در نظر گرفته شــده در حوزه 
صنعت است که خوشــبختانه توانسته ایم 

به موفقیت های قابل توجهی در این زمینه 
دســت پیدا کنیم. به گفتــه وی در حال 
حاضر ظرفیت تولید 500 واگن مسافری 
مســافری  واگــن   500 درون شــهری، 
برون شهری و 300 واگن باری در سال در 
کشور وجود دارد که می توان از آنها برای 
رفع نیازهای داخلی بیشــترین استفاده را 

کرد.
نعمت زاده همچنین از انعقاد قرار دادی 
با شرکت های زیمنس و آلستوم به منظور 
تامین 45 درصــد از لوکوموتیو مورد نیاز  
کشــور خبر داد و گفــت : این قــرار داد 
می تواند در کنــار انتقال تکنولوژی، تولید 
داخل را نیز ارتقاء ببخشد .به گفته وی بر 
مبنای این قرار داد ایران تامین 40 درصد 
از نیاز مالی کل پروژه را تعهد کرده است 
که گامی مهم در این راســتا به حســاب 

می آید.
  واگن دست دوم ممنوع!

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع 
خبرنگاران هــم با بیان اینکه  شــدیدا با 
واردات واگن هــای دســت دوم به ناوگان 
ریلی کشــور مخالفیم و به نظــر ما توان 
بخش داخلی بــرای تامین نیــاز ناوگان 
کشور بسیار باالست، گفت: همان طور که 
پیش از این نیــز تصمیماتی در این زمینه 
وجود داشــته با واردات واگن های دست 
دوم به شدت مخالفیم و قطعا تا شرایطی 
که نیاز کشــور برای بعضــی از خط ها و 
مسیر های داخلی ایجاب نکند، هیچ واگن 
جدیدی به شــکل دست دوم وارد خطوط 

نخواهد شد.

خواسته وزیر صنعت از وزیر راه درنمایشگاه صنایع ریلی 

فهرست تجهیزات توسعه راه آهن را بدهید؛ در داخل تامین می کنیم

سومین نمایشــگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع ریلی ایران  روز گذشــته در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران با حضور وزیر راه 
و شهرســازی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و فعاالن صنعت و تجارت این حوزه آغاز به کار کرد. مراســم گشــایش  این نمایشگاه فرصتی شد تا وزیر 
صنعت رودر رو درخواســت هایش را از وزیر راه و شهرســازی در حوزه ریلی مطرح کند و او هم پاســخ دهد. در حاشــیه بازدید از این نمایشگاه هم 

مشارکت کنندگان فرصت پیدا کردند درخواست هایشان را همزمان از این دو وزیر مرتبط با کارشان  مطرح کنند.

نمایشگاه های داخلی
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دکتر ســورنا ســتاری معاون علمی و 
فنــاوری رئیس جمهور در این مراســم با 
مطرح کردن این پیشــنهاد که تسهیالت 
و زیر ساخت های حمایتی از شرکت های 
دانش بنیان به تولیــد کنندگان و فعاالن 
تجهیزات پزشــکی نیز تسری یابد، گفت: 
در معاونــت علمــی و فناوری ریاســت 
جمهوری زیر ســاخت هــای حمایتی از 
شرکت های دانش بنیان ایجاد شده است 
و من توصیه می کنــم در حوزه تجهیزات 
پزشــکی نیز به همان صورت عمل شــود 
و همــان حمایت ها بــر قرار گــردد. به 
گفته دکتر ســتاری برای توسعه اقتصاد 
دانش بنیان در کشــور زیرســاخت هایی 
شــامل معافیت مالیاتی و گمرکی و ارائه 
تســهیالت با بهــره 10تــا 11 درصد از 
ســوی صندق نوآوری و شــکوفایی پیش 
بینی شده اســت. همچنین اخیراً معافیت 
ســربازی برای افراد شاغل در شرکت های 

دانش بنیان در نظر گرفته شده است.
 برند سازی حلقه گم شده صنعت 

تجهیزات پزشکی 
 دکتــر ســتاری در بخــش دیگری از 
ســخنرانی خود به ضرورت برند ســازی 
اشــاره کرد و گفت:ایجاد فضــا برای برند 
ســازی برخــی از تجهیــزات و کاالهای 
پزشــکی با هدف صادرات یکی از اولویت 

های این معاونت است. 
وی بــا بیان اینکــه ایجاد فضــا برای 
از ضروریات  برندســازی کاالهای داخلی 
امروز این بخش است، ادامه داد: در حوزه 
تجهیزات پزشــکی باید برخی از تولیدات 

داخلی شرکت ها را با برندسازی به مرحله 
صادرات برســانیم و فضای جدیدی برای 

ارتقا بازار سالمت ایجاد کنیم.
ستاری گفت : با ایجاد فضا برای تولید 
کاالهای داخلــی و برندســازی می توان 
اشتغال و اســتاندارد سازی را تقویت کرد 
زیرا نبود برند از مشــکالتی اســت که در 

حوزه بازار سالمت کامال محسوس است.
 سبد محدود تجهیزات پزشکی 

دکتر رســول دیناروند رییس سازمان 
غذا و داروی وزیر بهداشــت هم در مراسم 
گشایش این نمایشــگاه با بیان اینکه بازار 
تجهیزات پزشکی در کشــور بازار بزرگی 
نیســت و گردش مالی ساالنه آن حدود 5 
هزار میلیارد تومان است، گفت: 60 درصد 
تجهیزات پزشــکی  مورد مصرف کشور از 
طریق واردت تامین می شود و 40 درصد 

آن تولید داخل است.
وی گفت: هر چند شــرکت های دانش 
بنیان به شرکت های تولیدکننده تجهیزات 
پزشکی در سال های اخیر اضافه شده اند، 
اما سبد تولید تجهیزات پزشکی در کشور 
محدود است. از نظر کیفی نیز محصوالت 
برخی تولیدکنندگان تجهیزات پزشــکی، 
در ســطح  جهانی و برخــی دیگر در حد 
ملی یا حتی اســتانی است. در نتیجه نیاز 
مبرم به برند سازی در این حوزه احساس 

می شود. 
 دسترسی عادالنه به خدمات 

سالمت 
وزارت  سیاســت  افزود:  دکتردیناروند 
بهداشــت دسترســی عادالنه به خدمات 

ســالمت  اســت. دسترســی مــردم به 
تجهیزات پزشــکی باید تضمین شــود تا 
درمان آنها دچار خدشــه نگردد. بنابراین 
وزارت بهداشت، در سال گذشته با اجرای 
طرح تحول نظام ســالمت این تعهد را به 
مردم داد که بیماران بستری به هیچ وجه 
برای تامین نیازهای تجهیزات پزشکی به 
خارج بیمارســتان نرونــد و اکنون میزان 
ارجاعات مردم به خارج بیمارستان از 40 
درصد به کمتر از یک درصد رسیده است.

وی گفت: بخشی از هزینه های درمانی 
مردم تحت پوشــش بیمه و بخشی دیگر 
از محل اعتبــارات طرح تحول ســالمت 
و وزارت بهداشــت اســت. 50 درصد از 
کل اعتبــاری که برای کاهــش پرداخت 
و فرانشــیز در حوزه بســتری برای مردم 
هزینه شــده، در حوزه تجهیزات پزشکی 
بوده که عمده هزینــه آن را دولت قبول 

کرده است.
 اطمینان از کیفیت تجهیزات 

پزشکی
معاون وزیر بهداشــت گفــت: ما باید 
از کیفیــت و امنیت تجهیزات پزشــکی 
وارداتــی و تولید داخل مطمئن شــویم و 
برای این امر الزم اســت به استانداردهای 
بیــن المللی دسترســی یابیــم، بنابراین 
سال گذشــته، واردات تجهیزات پزشکی 
از منابــع غیرمعتبر را محــدود کردیم و 
این ســختگیری ها امســال نیز ادامه پیدا 

می کند.
وی با بیــان اینکــه کاالی پزشــکی 
مصرفی کشــور باید از منابع معتبرتامین 

شــده باشــد، افزود: ظرف دو سال آینده 
شــاهد تحول در حوزه تجهیزات پزشکی 
خواهیم بود تا ملزومــات قاچاق نتواند به 

این بازار نفوذ پیدا کند.
 بازنگری سیاست های نظارتی

اداره  کل  مدیــر  صفــوی،  حســین 
نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشــکی 
ســازمان غذا و دارو هم در این مراســم  
از رشــد 15 میلیــون دالری صــادرات 
تجهیزات پزشــکی در ســال 93 نسبت 
 به ســال پیش تر، خبــر داد و گفت: رقم 
صادرات تجهیزات پزشکی از 15 میلیون 
دالر بــه 30 میلیــون دالر افزایش یافته 

است.
وی با اشــاره بــه اجرای طــرح تحول 
سالمت طی سال گذشــته، گفت: اجرای 
این طــرح، فرصتــی را فراهــم کرد که 
اصالحاتــی در حوزه تجهیزات پزشــکی 
صورت گیرد. اعمال سیاســت های قیمت 
گــذاری تجهیزات پزشــکی و سیاســت 
حمایت از تولید داخــل منجر به افزایش 
تولیــدات داخلــی در این حوزه شــد به 
طوری که درخواســت واحدهای تولیدی 
در این زمینه نسبت به سال گذشته ، 40 

درصد افزایش پیدا کرد.
تولیدکنندگان  وی تصریح کرد: برخی 
تجهیزات پزشکی همزمان با اجرای طرح 
تحول ســالمت دچار مشکالتی شدند که 
باید برنامه های مربوط بــه آنان بازنگری 
شــود. به طورمثال نظارت ها بر تولیدات 

داخل باید مورد بازنگری قرار گیرد.

معاون رئیس جمهور در هجدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث مطرح کرد

معافیت مالیاتی و گمرکی، وام کم بهره و معافیت سربازی
 برای سازندگان تجهیزات پزشکی

مراسم گشایش رسمی هجدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی و آزمایشگاهی یک روز پس از آغاز برگزاری نمایشگاه، 
دیروز با حضور فعاالن صنعت و تجارت این صنف، فعاالن بخش خصوصی و برخی مســئوالن دولتی از جمله دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس 

جمهور و دکتر رسول دیناروند معاون غذا و داروی وزیر بهداشت در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.

نمایشگاه های داخلی
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نور  میالد  نمایشگاهی  شرکت   
چه سابقه و فعالیت هایی دارد؟

شــرکت نمایشــگاهی میالد نور، عضو 
نمایشــگاه های  برگزارکنندگان  انجمــن 
بین المللی ایران، فعالیت خود را از ســال 
1382 با هدف نوآوری و توسعه صادرات و 
واردات غیر نفتی آغاز نموده و در طی این 
مدت اقدام به برپایی و برگزاری نمایشگاه، 
داخلی  و همایش های تخصصی  جشنواره 

و بین المللی کرده است. 
میــالد نور تــا به امــروز توانســته با 
و  نمایشــگاه   100 از  بیــش  برگــزاری 
جشنواره با موضوعات مختلف و متنوع در 
سطح کشــور، نیازهای فعاالن اقتصادی و 

صاحبان صنایع و مشاغل را مرتفع سازد.
نمایشــگاه های  برپایــی  و  برگــزاری 
تخصصی و بین المللی، برگزاری همایش ها 
و جشــنواره های تخصصی، مشــاوره امور 
نمایشگاهی، ســاخت غرفه های استاندارد 
)غرفه های مدوالر نمایشــگاهی و سیستم 
Space Frame(، اجرای دکوراســیون، 
مبلمان اداری و غرفه ســازی ویژه )غرفه 
آرایی(، خدمات طراحی، چاپ، تبلیغات و 
امور بازرگانی مرتبط از جمله فعالیت های 

این شرکت محسوب می شود.
 در مورد نمایشــگاه حمل و نقل 
با چه  این نمایشــگاه  ریلی بگویید. 
اهدافی و با حضور چه شــرکت هایی 

برگزار می شود؟
این نمایشــگاه با مشــارکت وزارت راه 
و شهرســازی، راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران، ســازمان توســعه تجارت، شرکت 
ســهامی نمایشــگاه های بین المللی ایران 
و انجمن صنایــع ریلــی، انجمن صنفی 
شــرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات 
وابسته در سالن های 8 و9-10 و 12-11 

و 13-14 و 15 برگزار خواهد شد.
بین المللــی  نمایشــگاه  ســومین  در 
ریلــی و صنایــع وخدمات  حمل و نقــل 

وابســته انواع صنایع و خدمات گوناگون 
ریلی بخش مســافری درون شهری، برون 
شــهری و بخش بــاری، انــواع واگن ها، 
واگن های نیرومحرکــه، واگن مولد، واگن 
مانوری، لوکوموتیو برقی و دیزلی، قطعات 
مصرفــی واگن های اتوبوســی، واگن های 
بــاری، خدمات شــرکت های حمل و نقل 
دهنده خدمات  ارایه  ریلی، شــرکت های 
پس از فروش، خدمات تعمیر و نگهداری 
و خدمات بیمــه ای به نمایش گذاشــته 

می شود. 
در این نمایشــگاه عالوه بر شرکت های 
داخلی،  شــرکت های خارجــی از آلمان، 
ترکیه، چین، اتریش، اسپانیا، مالزی، هند، 
هنگ کنگ و ایتالیا تولیــدات و خدمات 

خود را ارایه می کنند.
اطالع رســانی از آخرین دســتاوردها و 
فناوری های صنعت حمــل و نقل ریلی و 
ارتقای تولیدات داخلی،  صنایع وابســته، 
توســعه صــادرات، ارائــه توانمندی های 
شرکت های ایرانی، افزایش تولید و مقابله 
بــا تحریم، بومی ســازی صنایــع ریلی و 
آشنایی تولیدکنندگان صنایع ریلی کشور 
با جدیدترین پیشرفت های روز این صنعت 
در جهان، برخی اهداف برگزاری سومین 

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع 
ریلی ایران است.

 آیا نمایشــگاه از لحاظ کمی و 
کیفی رشد داشته است؟

سومین نمایشــگاه بین المللی حمل و 
نقل ریلی، صنایع و خدمات وابسته نسبت 
به سال گذشته از نظر متراژ بخش داخلی 
و خارجی 100 درصد افزایش یافته است. 
البتــه در بخش حضور شــرکت ها از نظر 
تعداد نیز شاهد رشدی حدود 80 درصدی 
هســتیم و تعداد مشارکت کنندگان از 70 
به 120 شرکت افزایش یافته است. حضور 
شرکت های خارجی نیز 200 درصد  رشد 

داشته است.
استقبال گسترده شرکت های داخلی و 
خارجی از این نمایشــگاه از یک سو نشان 
می دهد ما مســیر را در نحــوه برگزاری 
نمایشــگاه و انتخاب موضوع نمایشگاهی 
درســت رفته ایم و توانسته ایم با شناسایی 
درســت مخاطبان و ارایه خدمات مناسب 
و شایسته، گام مهمی در برگزاری رویداد 
تخصصــی صنعــت حمل و نقــل ریلی و 
تجهیزات وابســته به آن برداریم. از سوی 
دیگر اقبال شــرکت های داخلی و خارجی 
این صنعت ظرفیت های  نشــان می دهد، 

باالیی داشــته و می تواند بیش از پیش به 
نقش آفرینی در اقتصاد کشور بپردازد.

 آیا بازدیدکنندگان خارجی نیز 
رویدادهای  می آیند؟  نمایشــگاه  به 

جانبی نیز تدارک دیده شده است؟
بله قرار است ژان پیــــر لوبینو رییس 
 ،)UIC( اتــحادیه بیـــن  المللی راه آهن ها
به نمایشــگاه بیاید. همچنین  هیات های 
تجاری از ترکیه و عراق نیز از نمایشــگاه 

بازدید خواهند داشت. 
نکته دیگر این که اجالس ســران اکو 
در بخش حمل و نقــل ریلــی هم زمان با 
این نمایشــگاه برگزار می شود. همچنین 
قــرار اســت درحاشــیه برگــزاری این 
بین المللی  کنفرانس  چهارمین  نمایشگاه، 
پیشــرفت های اخیــر در مهندســی راه 
آهــن  و همچنین همایــش فرصت های 
ســرمایه گذاری در صنعــت ریلــی ایران 
بــه صــورت همزمــان و با مشــارکت و 
حمایت وزارت راه و شــهر سازی، راه آهن 
جمهوری اســالمی، انجمن صنایع ریلی، 
انجمــن صنفی شــرکت های حمل و نقل 
ریلــی، اتحادیه قطارهای شــهری )مترو( 
و دانشــکده مهندســی در محــل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللی تهــران برگزار 

شود.
نور  میالد  نمایشگاهی  شرکت   
امسال  دیگری  نمایشــگاه های  چه 

برگزار می کند؟
امســال ما برگزاری ششمین نمایشگاه  
کــودك،  و  نــوزاد  مــادر،  بین المللــی 
چهاردهمین نمایشــگاه بین المللی ورزش 
و تجهیزات ورزشــی و هفتمین نمایشگاه 
بین المللی چوب، ماشین آالت و تجهیزات 
وابســته را در کنار نمایشگاه حمل و نقل 
ریلی به مانند ســال های قبل در دســتور 
کار داریم. همچنین نمایشگاه تعطیالت و 
سفر را نیز امسال برای نخستین بار برگزار 

می کنیم.

علی محتشم امیری رییس ستاد برگزاری سومین نمایشگاه صنعت حمل و نقل ریلی:

رشد  100درصدی وسعت نمایشگاه حمل و نقل ریلی
اردیبهشــت ماه 1392 که نخســتین نمایشــگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع ریلی ایران 

برگزار شــد، کمتر کســی فکر می کرد که تنها در ظرف مدت سه سال، این نمایشگاه بتواند جای 
خود را در این صنعت باز کرده و به رویدادی بزرگ و تاثیرگذار حتی در منطقه بدل شود. 

برگزاری خوب دوره دوم این نمایشگاه سبب شد که بسیاری از کارشناسان صنعت حمل و نقل 
ریلی اعام کنند، برگزاری این نمایشگاه می تواند تحولی نوین در بخش های مختلف صنعت ریلی 
کشور که صنعتی زیربنایی است، ایجاد کند و حاال در دوره سوم، افزایش قابل توجه استقبال 
شرکت های خارجی در کنار حضور پررنگ شرکت های داخلی، این نمایشگاه را به فرصتی مناسب 

برای توسعه صنعت حمل و نقل ریلی کشور بدل کرده است.
در برگزاری موفق این نمایشــگاه، نباید نقش شــرکت نمایشــگاهی میاد نور را نادیده گرفت. 
این شــرکت متخصص نمایشــگاهی، بــا همکاری دســتگاه های اجرایی و انجمن هــای این حوزه، 
مراحل اجرایی این نمایشــگاه را برعهده داشــته است. به مناســبت برگزاری این نمایشگاه، با 
علی محتشم امیری رییس ستاد برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقل ریلی 
و صنایع و خدمات وابســته و مدیرعامل شــرکت نمایشــگاهی میاد نور که از برگزارکنندگان 

باسابقه و پرکار صنعت نمایشگاه های کشور است گفت وگویی کرده ایم که می خوانید.

نمایشگاه های داخلی
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اختصاص ردیف متمرکز بودجه برای تکمیل و بازسازی آزمایشگاه ها
دکتر محمد فرهادی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری:

فرهادی با بیان این که 36 پارك علم و فناوری زیر نظر 
وزارت علوم ایجادشده اســت، گفت: اقتصاد دانش بنیان 
باید با توجه به فعالیت هــای پارك های علم و فناوری در 

سراسر کشور محقق شود.
وی با اشــاره به تفاهم نامه منعقدشــده میان معاونت 
علمی و وزارت علوم عنوان کــرد: در تفاهم نامه به مراکز 
دانشگاهی تســهیالتی برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی 
ارائه می شــود که امســال اجرای آن به طور جدی دنبال 

خواهد شد.
وزیر علــوم تحقیقات و فنــاوری، با تاکیــد بر حضور 

اعضــای هیئت علمی دانشــگاه ها در ایجاد شــرکت های 
دانش بنیــان گفت: دانشــگاه ها و مراکز پژوهشــی نقش 
مهمی در توسعه علمی کشور دارند و باید سهمی درخور 

توجه از این فرآیند داشته باشند.
وی با تاکید بر توجه به تحقیقات کاربردی و تجاری در 
کنار تحقیقات مرز دانشــی بیان کرد: تحصیالت تکمیلی 
کشور باید به سوی کارآفرینی حرکت کرده تا دانشگاه ها 

به معنای واقعی کارآفرین شوند.
فرهادی با اشــاره به ضرورت ایجاد رشــته های جدید 
کاربردی و حذف رشــته های تحصیلــی ناکارآمد گفت: 

دانشگاه های کشــور باید به سمت دانشگاه های نسل سوم 
یا کارآفرین حرکت کنند، تا توســعه علمــی و اقتصادی 

کشور را فراهم کنند.
وی گفت: در بودجه سال جاری ردیف متمرکزی برای 

تکمیل و بازسازی آزمایشگاه ها دیده شده است.
فرهادی در عین حال یادآور شد: عالوه بر آن توجه به 
توسعه آزمایشــگاه های مرجع نیز در کشور در دستور کار 
قرار گرفته است که از ســال گذشته ایجاد 50 آزمایشگاه 
مرجع مکان یابی شــده و امســال نیز این اقدام توســعه 

بیشتری می یابد.

و  تکمیــل  بــرای  بودجــه  اختصــاص  از  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزیــر 
بازســازی آزمایشــگاه ها خبــر داد. دکتــر محمــد فرهــادی در ســومین نمایشــگاه 
تجهیــزات و مواد آزمایشــگاهی ســاخت داخل، با اشــاره بــه اینکه به طــور متمرکز 
بودجــه ای از ســوی وزارت علــوم بــرای تکمیــل آزمایشــگاه ها پیش بینــی شــده، 
عنــوان کــرد: توســعه پژوهشــی کشــور نیازمنــد آزمایشــگاه های مجهــز و مــدرن 
 اســت کــه بــا همــکاری میــان وزارت علــوم و معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری، تجهیزات این آزمایشــگاه ها، از شــرکت های تولیدی ســاخت داخل، تأمین 

خواهد شد.

همگام با رشد صنعت غذا نظارت مردمی هم باید افزایش یابد
سیدحسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

صنعت غذای کشور در مسیر رشد
وزیر بهداشــت هنگام بازدید از نمایشــگاه در پاســخ 
به ســوال »اقتصاد و نمایشــگاه« در مــورد ارزیابی اش 
از وضعیــت کیفــی تولیــدات غذایی در کشــور گفت: 
خوشبختانه صنعت غذای کشور در مسیر رشد، هم از نظر 
کیفی و هم از نظر کمی قرار دارد. در نمایشــگاه امســال 
 هم شاهد هســتیم که محصوالت نو و با کیفیت از سوی 
برخــی تولیدکننــدگان عرضه شــده و ماشــین آالت و 

فرموالسیون ها هم در حال ارتقاء است. 
وی با بیان اینکه یکی از مشکالت مهم در این صنعت، 
وجود برخی واحدهایی اســت که به صــورت زیر زمینی 
فعالیت می کنند گفت: آنچه باید به طور جدی در دستور 
کار نهادهــای نظارتی قرار بگیرد افزایش ســطح کمی و  

کیفی نظارت ها است. 
قاضی زاده هاشمی گفت: خوشبختانه در مذاکره ای که 
با دبیران برخی از انجمن های صنایع غذایی داشــتم آنها 
هم بر آمادگی واحدهــای تولیدی عضو انجمن های خود، 
برای همکاری در راســتای افزایش ایــن نظارت ها تاکید 
کردند که نشــان می دهد، بدنه اصلــی صنعت غذا هم با 

این کار موافق است. 
نمایشــگاه  از  خــود  بازدیــد  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ایــن  در  حاضــر  هــای  شــرکت   گفــت: 
نمایشگاه، محصوالتی مناسب را ارایه کرده اند و امیدواریم 
با همکاری همه دستگاه ها زمینه رشد بیشتر این صنعت 

فراهم شود. 
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه 

امکانات کافی آزمایشگاهی و تعداد نیروهای متخصص و 
تمام وقت نظارتی، در واحدهای تولیدی نداریم، به واحد 
مرکزی خبر هم گفت: نظــارت بر تولید صنایع غذایی در 

کشور بسیار ضعیف است.
وی افزود: در سال جاری اگر همه چیز خوب پیش برود 
از طریق مراکز بهداشتی کشور با فعال شدن حوزه نظارت 
بهداشــت و محیط در اغذیــه فروشــی ها و کارخانه های 
تولیــدی و مراکزی که مواد غذایــی را تولید و عرضه می 

کنند، بخشی از نقایص موجود را رفع می کنیم.
دکتر هاشمی افزود : مراکز مردم نهاد می توانند در این 
زمینه نقش فعال و موثری ایفا کنند زیرا زمانی که نظارت 
تنها به دوش دولت باشد، حتما دچار نقایصی هم خواهد 

شد.

در سومین روز از برگزاری بیســت و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، 
موادغذایی، ماشــین آالت و صنایع وابســته، دکتر سید حســن قاضی زاده هاشمی، وزیر 
بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی به همــراه دکتر دینارونــد رییس ســازمان غذا و 
دارو راهی محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران شــد. بازدید وزیر بهداشــت، از 
نمایشــگاه با توجه به برخی مســائل مهم پیش آمده در حوزه غذا و بهداشــت در ماه های 
اخیر از جمله موضوع مربوط به اســتفاده از روغن پالم در برخی شاخه های صنایع غذایی، 
واردات گوشت بوفالو و استفاده از خمیر مرغ در فرآورده های گوشتی اهمیت دو چندانی 
هم برای فعاالن این صنعت داشت و دبیران انجمن های مختلف صنایع غذایی هم فرصت 

پیدا کردند برخی مسائل مهم حوزه فعالیت خود را با وزیر بهداشت در میان بگذارند. 

نمایشگاه های داخلی
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 کمی از تاریخچه نمایشــگاه آگروفــود برای ما 
بگویید.

"نمایشــگاه بیــن المللي صنایع کشــاورزي، مــواد غذایي، 
ماشین آالت و صنایع وابسته"که بیشــتر به نام اختصاری ایران 
آگروفود  شهرت یافته اســت با بیست و دو سال سابقه برگزاری 
در زمره یکی از پرســابقه ترین، بزرگترین و مهم ترین رویدادها 
و گردهمایی های ساالنه صنعت کشاورزی و غذایی در کشور به 
شمار مي رود و همه ساله مخاطبان بســیاری را از نقاط دور و 

نزدیک کشور به خود جذب می نماید. 
طرح برگزاري نمایشگاه ایران آگروفود  به صورت بین المللی 
و کامال تخصصی، در آغاز دهه 70 شمســی با همفکری صاحب 
نظران و متخصصان صنعت کشــاورزی و غذایی وقت کشــور، 
توســط برگزار کنندگان فعلی این نمایشــگاه پیشنهاد گردید 
و برنامه ریزی و برگزاری آن از ســال 1373 توســط شــرکت 

پاالرسامانه با همکاری همکاران خارجی آن در تهران  آغاز شد.
این نمایشگاه که با اخذ مجوز از سازمان توسعه تجارت ایران،  
با همکاری شــرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی وحمایت 
وزارتخانه هــا وارگان های ذیربط از اولین دوره  توســط شــرکت 
پاالرسامانه برگزار می گردد و به تایید عموم تاکنون توانسته است 
تا حد زیادی رسالت  خود را در راستای اعتال و توسعه این صنعت 
مهم در کشــورمان به انجام رسانده و به بخشی از اهداف عالیه ای 
که در برگزاری این گونه نمایشــگاه های بین الملل- تخصصی در 
زمینه های موضوعی نمایشگاه مد نظر است،  ازقبیل ارتقای دانش 
فن آوری و تبادل اطالعات روز در موضوعات و تم های نمایشگاه، 
معرفی توانمندي ها و پیشــرفت های کشــورمان در زمینه های 
موضوعی نمایشــگاه، ارتقای ســطح مبادالت تجاری کشور در 
جهت توسعه صادرات غیر نفتی کشور، آشنایی شرکت کنندگان 
و بازدیدکنندگان از نمایشــگاه با آخرین دست آوردهای علمی و 
صنعتی کشــورمان  و جهان در زمینه های موضوعی نمایشگاه، 
تشــویق و ترغیب تولید کنندگان براي رقابت ســالم و هدفمند 
در عرصه این صنعت و ایجاد فضا جهت ارتباط مســتقیم تولید 

کنندگان با مصرف کنندگان  دست یابد.
 آیا این نمایشگاه در سطح بین المللی نیز موفق است؟

خوشــبختانه نمایشــگاه ایران آگروفود در بخش بین المللی 
خود نیز همواره از اقبال خوب و موفقیت  برخوردار بوده اســت 
و با توجــه به ظرفیت و پتانســیل  باالي کشــورمان در بخش 
کشــاورزي و به تبع آن صنایع وابســته و مرتبط، »نمایشــگاه 
ایران آگروفود« با پیشــینه ای  موفق و سابقه طوالنی برگزاری،  
درســــــطح بین المللی نیز  به صورت یکی از نمایشــگاه های 
معتبر و شــناخته شــده ای که در کشــورمان برگزار می گردد، 
مطرح است و همه ساله شــرکت های خارجی یا نمایندگی های 
آنها از کشــورهای صنعتی جهان در قالــب پاویون های گروهی 
و یا به صورت شــرکت های مســتقل در کنار صاحبان صنایع، 
تولید کنندگان و شرکت های مطرح داخلی جهت نمایش دست 
آوردها،  تبادل آخرین اطالعات روز و معرفـــی تازه های بازار و 
فناوری روز در زمینه این صنعت مهــــــم در نمایشگاه حضور 

می یابند کــه این روند اســتقبال با توجه به شــرایط مذاکرات 
بین المللی امسال از رشد بیشتری نیز برخوردار گردیده است. 

دارا بودن اســتاندارد UFI یکی از باالترین مبناهای تعیین 
صالحیت نمایشــگاه های  بین المللی اســت، کــه جهت  اخذ 
این گواهی مولفه هــای متفاوتی از جمله ســطح کمی و کیفی 
مشــارکت کنندگان و بازدیــد کنندگان و ... مــد نظر قرار می 
گیردکه خوشــبختانه نمایشــگاه ایران اگروفود از سالها پیش 

موفق به اخذ این گواهی گردیده است.  
بی تردید اســتقبال گســترده در بخش داخلي و خارجي از 
نمایشــگاه ایران آگروفود امســال  یکی از ویژگی های بارز آن 
است،  تا جایی که در روز  ثبت نام اینترنتی هر یک از گروه های 
کاالیی سالن های تحت پوشش به سرعت تکمیل ظرفیت شد و 
بالفاصله ســالن های جدید جهت امکان پاسخگویی و تخصیص 

فضا به متقاضیان به سالن های مد نظر اولیه اضافه گردید. 
حضــور گســترده و پررنگ  بســیاری از صاحبــان صنایع، 
تولیدکنندگان، برندها و شرکت های داخلی مطرح کشورمان نیز 

در این دوره بسیار محسوس می باشد.
 در حوزه تبلیغات و اطالع رسانی چه کرده اید؟

تبلیغات و اطالع رسانی مناسب از جمله ارکان مهم برگزاری 
یک نمایشــگاه بین المللی اســت، که هم در جذب مشــارکت 
کننــدگان حایز صالحیت و هم در جــذب مخاطبین خاص آن 
صنعت به عنــوان بازدید کننده تاثیر بســزایی دارد و در نتیجه 

تاثیر باالیی در رشد کمی و کیفی یک نمایشگاه دارد. 
 این نمایشگاه یکی از رویدادهای موفق و با کیفیت 
در حوزه صنعت نمایشــگاهی اســت. با این حال برای 

استمرار حرکت رو به جلوی آن، چه پیشنهاداتی دارید؟
در برگــزاری چنیــن نمایشــگاه هایی اســتفاده از نیروهای 
متخصــص و مجرب که دارای شــناخت کافــی از حوزه صنعت 
نمایشــگاهی باشــند دارای اولویت و بسیار مهم اســت. امکان 
برنامه ریزی دراز مدت که خوشــبختانه به مدد صدور مجوزهای 
نمایشگاهی به صورت چند ساله توســط سازمان توسعه تجارت 
عملی شــده یکی دیگر از فاکتورهای مهمی  اســت که به ما در 
حفظ نظــم و رعایت زمان بندی یاری می رســاند، ضمن اینکه از 
چند ماه قبل از برگزاری و حتی در ایام تعطیالت عمومی کل تیم 
برگزاری مرتبا درگیر برنامه ریزی های اولیه و جلســات مشورتی 
هستند. به هر حال برگزاری نمایشگاه کاری کامال تخصصی است و 
نیاز به توان اجرایی و قدرت ذهنی و حتی جسمی بسیار باالیی دارد. 

ضمن اینکه افراد تیم باید از قابلیت کار گروهی نیز برخوردار باشند. 
دســت آخر اینکه به نظر من برگزاری یک نمایشگاه موفق و 
منظم در گرو یــک برنامه ریزی صحیح  و طوالنی مدت، تعریف 
اهداف مشخص و نهایتا توجه به رشد و پر بارتر شدن نمایشگاه 
بخصوص از لحاظ کیفی در هر دوره  نســبت بــه دوره قبل آن 

می باشد.        
 صنعت غذایی و کشاورزی چه اهمیتی در اقتصاد 

کشور دارد؟ 
بي تردیــد یکی از مهمتریــن بخش های صنعتي کشــور ما 

بخش صنعــت کشــاورزي و غذایی اســت.  روند رو به رشــد 
تولید محصوالت کشــاورزي که تامین کننده مواد اولیه صنایع 
تبدیلـــي و غذایـــي محسوب مي شوند در کشورمان با تحقیق 
و به کار گیري دانش فني روز و منابع خدادادي میسر شده و در 
همین راستا صنایع تبدیلي، بسته بندي، و نگهداري محصوالت 
غذایي نیز همسو و همگام با این رشــد،  فعالیت گسترده اي را 
در این بخش از صنعت بر عهده دارند. از ســوی دیگر با توجه به 
این که  صنایع غذایي از جمله صنایع زودبازده و با ارزش افزوده 
فراوان در عرصه جهاني اســت و صرف نظــر از اهمیت حیاتي 
آن داراي جنبه هاي اقتصادي گســترده نیز است، با استفاده از 
پتانســیل ها و امکانات موجود در کشــورمان و در کنار آن بهره 
بردن و بــه کار گیري از دانــش فني روز دنیا عــالوه بر تامین 
امنیت غذایــــی و توسعه بخش کشاورزی و سایــــــر صنایع 
وابسته در کشــور،  این صنعت می تواند نقش موثری در توسعه 

صادرات غیرنفتی کشورمان ایفا کند.  
برگــزاری نمایشــگاه های بین المللی تخصصــی مثل ایران 
آگروفود کــه از حضور گســترده مشــارکت کنندگان خارجی 
برخوردار است از دو منظر می تواند بر صنعت کشاورزی و غذایی 
کشــور و نهایتا توســعه صادرات در این حوزه تاثیر گذار باشد،  
اول اینکه با توجه به حضور شــرکت کنندگان خارجی در سطح 
وســیع در ایران اگروفود این رویداد سالیانه صنعت کشاورزی و 
غذایی کشور می تواند آشنایی هـــرچه بیشتر صاحبان صنایع، 
متخصصان و دســت انــدرکاران صنعت مواد غذایــی، صنایع 
کشــاورزی و تبدیلی و ســایر صنایع مرتبط با این رشــته را با 
تکنولوژی روز و آخرین دست آوردهای جهانی در بر داشته باشد 
که نهایتا بــر باالتر بردن کیفیت کاالهــا و محصوالت داخلی و 

قابل رقابت بودن آنها در صحنه تجارت جهانی تاثیرگذار است. 
دوم اینکه برگزاری این نمایشــگاه ها بستر و فرصت مناسبی 
را  جهت برقراري ارتباط مستقیم بین خریداران و فروشندگان 
کاال و خدمات ایجاد نموده ضمن اینکه آیینه تمام نمای صنعت 
کشــاورزی و غذایی کشــور بوده و امکان ارایه توان و ظرفیت  
تولید و صادرات کشــورمان،  و ارایه نوآوریها و تازه های بازار در 

ایران به تجار و بازرگانان خارجی در بر دارد. 
گفتنی اســت ایران آگروفود 2015 از امروز تا هشتم 
خرداد با مشارکت 700 شــرکت و واحد تولیدی داخلی 
اسپانیا،  انگلستان،  از کشورهای  و 235 شرکت خارجی 
اتریش، اوکراین، امارات متحــده عربی، بحرین، ایتالیا، 
آلمان، بلژیــک، پرتغال، تایلنــد، لوکزامبورگ، لبنان، 
کویت، عمان، ژاپن، ترکیه، چین، روســیه، ســوئیس، 
فرانسه، کره جنوبی، هلند و هند برپا خواهد بود. حضور 
شــرکت های خارجی در این نمایشــگاه نسبت به دوره 

گذشته 60 درصد رشد نشان می دهد.
به ایران آگروفود 2015 بیش از 60 هزارمترمربع فضای 
نمایشــگاهی اختصاص یافته و نمایشــگاه به 3 بخش 
تخصصی ایران فود، ایران فودتک و ایران آگرو تقســیم 

شده است.

صدور مجوزهای چند ساله نمایشگاهی
در افزایش کیفیت آگروفود موثر بوده است

الدن ملکی مدیر نمایشگاه ایران آگروفود:

الدن ملکی یکی از مدیران باتجربه و کارکشــته صنعت نمایشــگاهی کشــور است و با 
ســال ها مدیریت موفق نمایشگاه های معتبری چون ایران آگروفود و تلکام، به این جایگاه 
دســت یافته اســت. در آســتانه برگزاری نمایشــگاه آکروفود 2015، با وی به گفت وگو 

نشسته ایم که می خوانید.

نمایشگاه های داخلی
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 اراده دولت برای حمایت از تولید و صادرات
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس ســازمان 
توسعه تجارت پس از گشایش نمایشــگاه ایران آگروفود 
در جمــع خبرنگاران گفــت: مقارن با افتتاح نمایشــگاه 
صنایع غذایی ایران، این روزها نمایشــگاه اکســپو هم با 
موضوع صنعت غذایــی جهان در میــالن ایتالیا در حال 
برگزاری است و خوشبختانه استقبال از غرفه ایران در این 

نمایشگاه فراتر از انتظار بوده است.
وی همچنیــن درخصوص تاثیر افزایش نرخ ســوخت 
بر هزینه های حمل و نقل بخش کشــاورزی، گفت: رشد 
قیمت ســوخت جزیی بوده و به طور حتم تاثیر زیادی بر 
بخش حمل و نقل کشاورزی و موادغذایی نخواهد داشت. 
افخمی راد درخصوص وضعیت فعالیت بازرگانان گفت: 
در هر بخشــی از صنعت باید سیاســت ها ثابت باشــد تا 
بازرگانان ما بتوانند برنامه ریزی مناسب و دراز مدتی برای 

صادرات خود داشته باشند. 
وی افزود: در سازمان توســعه تجارت بنا داریم ثبات 
سیاست ها، جلوگیری از مداخله در کار تجار و بازرگانان، 
اعمــال اقدامات حمایتی برای اســتمرار در بــازار، انجام 
اقدامات ترویجی برای عرضه کاالهای ایرانی در بازارهای 
خارجــی و ماندگاری آنــان در این عرصــه را در اولویت 

برنامه ها قرار دهیم.
معاون وزیــر صنعت اضافه کرد: همچنین قرار اســت 
برای تامین زیرساخت ها، کمک های مالی الزم تامین شود 

تا اقدامات مذکور در این خصوص اجرایی شود.
وی درباره میزان صادرات محصوالت غذایی در مقایسه 
با دیگر صنایع، گفت: اگر میعانات را از صادرات غیرنفتی 
جدا کنیــم، در مفهوم کلی صنعت، صنایع پتروشــیمی، 
صنایع غذایی و کشــاورزی از جایگاه ویــژه ای برخوردار 

هستند.
به گفته افخمی راد، کشور ما از لحاظ اقلیمی از شرایط 
خاصی برخوردار است که توانایی تامین مواد اولیه مرغوب 
را دارد البته با وجود محدودیت منابع آبی از لحاظ کمی 
نمی توانیم با وجود ظرفیت های موجود، مواد اولیه صنایع 

تبدیلی و تکمیلی را تولید و تامین کنیم.
معاون وزیر صنایع بــا تاکید بر اینکــه صنایع غذایی 
و مواد غذایی در کشــور ما از جایگاه ویــژه ای برخوردار 
هستند، افزود: محصوالت کشــاورزی کشور ما در منطقه 
نیز از شرایط مناســبی برخوردار اســت. البته می دانیم 
که کشــورها برای حمایت از صنایع خود به مکانیزم های 
منطقی و علمی روی می آورند و بازار محصوالت کشاورزی 

حمایت بیشتری نسبت به محصوالت صنعتی می طلبد.

وی ادامه داد: این ظرفیت در کشور ما نیز وجود دارد و 
از طریق اعمال تعرفه ها سعی می کنیم از تولیدکنندگان 
و کشــاورزان حمایــت کنیــم و امیدواریــم مجموعــه 
سیاســت ها به سمتی سوق داده شــود که شاهد افزایش 

تولید و صادرات در بخش صنایع غذایی باشیم.
معــاون وزیر صنعت افــزود: برنامه های کلــی اقتصاد 
و صنعت کشــور پشــتیبانی و حمایت از تولیــد و تولید 
برای صادرات اســت که در همین راســتا سازمان توسعه 
تجارت عهده دار این وظیفه است تا مسیر را برای تجار و 

بازرگانان هموار کند.
  موضوع بندی سالن های نمایشگاهی

یکی از اقدامات خوبی که در نمایشــگاه ایران آگروفود 
روی می دهد، تفکیک ســالن ها براساس نوع فعالیت های 
مختلف اســت. در نمایشگاه امســال بخش ایران فود در 
ســالن های  6،  7، 8-9، 10-11، 12-13، 27، میــالد 
همکف، میالد طبقه اول، 35، ســری 25 و فضاي باز قرار 
گرفته اســت. این بخش شــامل فرآورده ها و محصوالت 

غذایی، صنایع تبدیلي و صنایع مرتبط می شود.
بخش ایران فودتک که شامل ماشین آالت، تجهیزات و 
تکنولوژي صنایع غذایي، بســته بندي و تجهیزات جانبي، 
ماشــین آالت و صنایع مرتبط است در ســالن های 38، 
A38، 40 طبقــه اول و دوم، 41 طبقه اول و دوم،  خلیج 

فارس 44  و فضاي باز مربوطه  مستقر شده است.
در نهایت ماشین آالت و تجهیزات کشاورزي و آبیاري، 
صنایع کشــاورزي و صنایع مرتبــط در قالب بخش ایران 
آگرو درسالن خلیج فارس و فضاي باز مربوطه به نمایش 

درآمده است.
 آمار کمی نمایشگاه

در نمایشگاه امســال 710  شــرکت و واحد تولیدی 
داخلی و 236 شــرکت خارجی یا نمایندگي هاي آنان  در 
فضایی به مســاحت 62 هزار متر مربــع گردهم آمده اند. 
شرکت کنندگان خارجي یا نمایندگان آنان از 22 کشور 
اســپانیا، اتریش، امارات متحده عربی، انگلیس، اوکراین، 
ایتالیا، آلمــان، بحرین، بلژیک، ، پرتغــال، تایلند، ترکیه، 
چین، روســیه، ســوییس، عمان،  فرانســه، کره جنوبی، 
کویت، لبنان، هلند، هند در نمایشگاه مشارکت کرده اند.  

از این تعداد کشورهای اســپانیا، آلمان، اتریش، ایتالیا، 
ترکیه، چین، فرانسه و هند  به صورت گروهي یا رسمی در 

نمایشگاه مشارکت دارند.
آمار رشد نمایشگاه نسبت به دوره قبل نیز اعالم شده 
است. بر این اساس میزان افزایش تعداد شرکت کنندگان 
داخلــی 1/57 درصــد، میــزان افزایش تعداد شــرکت 

کنندگان خارجی 43/30 درصد، میــزان افزایش فضای 
تحت پوشش نمایشگاه 3/33 درصد، میزان افزایش فضای 
مفیــد در بخش داخلــی 5/78 درصد و میــزان افزایش 

فضای در بخش خارجی 25/29 درصد بوده است.
درصــد   61/54  ،2015 آگروفــود  ایــران  در 
شــرکت کنندگان داخلي در بخش فود شامل فرآورده ها 
و محصوالت غذایي  و صنایــع تبدیلي، 32/81 در بخش 
فودتک شامل ماشین آالت، تجهیزات و تکنولوژي صنایع 
غذایي، بســته بنــدي و تجهیزات جانبي، ماشــین آالت 
و صنایــع مرتبــط و 5/63 درصد در بخش آگرو شــامل 
ماشــین آالت و تجهیرات کشــاورزي و آبیاري، نهاده ها و 

صنایع کشاورزي و صنایع مرتبط حضور دارند.
ارتقــای دانش فنــاوری و تبــادل اطالعــات روز در 
موضوعات و تم های نمایشــگاه، معرفــی توانمندي ها و 
پیشرفت های کشورمان در زمینه های موضوعی نمایشگاه،  
ارتقای ســطح مبادالت تجاری کشــور در جهت توسعه 
صادرات غیرنفتی کشــور، آشنایی شــرکت کنندگان و 
بازدیدکنندگان از نمایشــگاه با آخرین دســت آوردهای 
علمــی و صنعتــی کشــورمان و جهــان در زمینه های 
موضوعی نمایشگاه، تشویق و ترغیب تولیدکنندگان براي 
رقابت سالم و هدفمند در عرصه این صنعت و  ایجاد فضا 
جهت ارتباط مســتقیم تولیدکنندگان با مصرف کنندگان 

از اهداف برگزاری ایران آگروفود است.
  برگزاری نشست های تخصصی در ایران 

آگروفود
در روز نخست این نمایشگاه، برنامه برگزاری همایش ها 
نیز اعالم شــد. بر همین اســاس در روز نخست شرکت 
پارس مکاترونیک همایشی را با موضوع چگونگی کنترل و 

مانیتورینگ ماشین آالت صنعتی برگزار کرد.
در روز چهارشنبه 6 خرداد نیز دو همایش برگزار  شد. 
انجمن علوم و صنایع غذایی ایــران نهمین همایش ملی 
صادرات ماشــین آالت و محصوالت صنایــع غذایی را از 

ساعت 9 تا 13 در سالن سبز نمایشگاه برگزار کرد.
هم زمان با این رویداد، ســازمان جهانی ایمنی غذا در 
ایران نیز میزبان شــرکت کنندگان در همایشی با موضوع 

آنالیز و مدیریت خطر در مواد غذایی خواهد بود.
روز سوم نمایشگاه شرکت پاالر سامانه، مجله کشاورز 
و گلچیــن همایش راه کارهای همــکاری مردم و دولت و 

بخش کشاورزی را برگزار خواهند کرد.
روز پایانــی نیز بار دیگر شــرکت پــارس مکاترونیک 
همایشــی را با موضوع چگونگی کنتــرل و مانیتورینگ 

ماشین آالت صنعتی برگزار می کند.

دولت با اعمال تعرفه از کشاورزان و 
تولیدکنندگان صنایع غذایی حمایت می کند

رییس سازمان توسعه تجارت در مراسم گشایش نمایشگاه ایران آگروفود:

بیســت و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع کشــاورزی، مواد غذایی، ماشین آالت و 
صنایع وابســته )ایــران آگروفود 2015( 5 خرداد با حضور ولــی اهلل افخمی راد معاون 
وزیــر صنعت، معدن و تجارت و رییس کل ســازمان توســعه تجارت ایــران، محمدجواد 
قنبری معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی و مدیران ارشد 

انجمن های صنایع غذایی کشور آغاز شد.
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 به عنوان رئیس جدیــد هیات مدیره انجمن 
ایران،  بین المللی  نمایشــگاه های  برگزارکنندگان 
جایــگاه انجمن را در حال حاضــر چگونه ارزیابی 
می کنید و چه برنامه هایی برای تقویت نقش انجمن 

در صنعت نمایشگاهی ایران دارید؟
انجمــن برگزارکننــدگان نمایشــگاه های بین المللی 
ایران در حال حاضر تنها تشــکل رسمی برگزارکنندگان 
نمایشگاه ها در کشور می باشــد که با حضور بیش از 40 
عضو فعــال مهم ترین نهاد بــرای گردهمایــی مجریان 
نمایشــگاهی بخش خصوصی محســوب می شــود. هم 
اکنون نیز تعداد زیادی درخواســت جدیــد عضویت در 
حال بررسی اســت. طبیعتاً تمایل مجموعه های مختلف 
برگزارکننده نمایشــگاه ها به حضور در این انجمن مؤید 
جایگاه مهم و ارزشــمند آن است. ولی مسلماً این جایگاه 
می تواند بسیار رفیع تر از آنچه فعالً  هست باشد و این امر 
نیز با توجه به رویکرد اعضاء آن کاماًل در دسترس است و 

امیدوارم خیلی زود شاهد تحقق این امر باشیم. 
به نظر بنــده مهم ترین عامل در جهــت تقویت نقش 
انجمن در صنعت نمایشــگاهی کشــورمان تعامل هرچه 
بیشــتر اعضاء آن بــا یکدیگــر و همچنیــن تعامل کل 
مجموعه انجمن با سایر مراجع و مراکز نمایشگاهی کشور 
اعم از ســازمان ها و مجموعه های دولتی و نیز تشــکل ها 
و واحدهــای بخش خصوصی اســت. ایجــاد و همچنین 
گســترش روابط و تعامل بیشتر با مراکز و حوزه هایی که 
مستقیم یا غیرمســتقیم با صنعت نمایشگاهی در ارتباط 
هســتند به منظور تقویت این جایگاه، همواره در دستور 
کار انجمن بوده است. عالوه بر آن تقویت نقش انجمن در 
تدوین برنامه ها و سیاســت های خرد و کالن نمایشگاهی 
و بــه ویژه برقراری ارتباط بیشــتر با شــرکت ســهامی 
نمایشــگاه های بین المللی ایران و سازمان توسعه تجارت 

ایران نیز بخشی از برنامه های انجمن است .
 یکی از مشکالت مشــترک برگزارکنندگان 
از  در سال گذشته، پایین بودن سهم برگزارکننده 
مبلغ فروش غرفه است، به گونه ای که گفته می شود 

با توجه به باال رفتن هزینه ها در عمل ســود قابل 
اعتنایی از محل فروش غرفه به قیمت کنونی عاید 

برگزارکننده نمی شود. نظر شما چیست؟
متأسفانه این یک مشکل اساسی برای برگزارکنندگان 
اســت که با وجود تأکیدات فراوان صورت گرفته از سوی 
هیئت مدیره انجمن و مذاکرات متعــددی که با مدیران 
شرکت ســهامی نمایشــگاه های بین المللی ایران در این 
خصوص داشــته ایم، هنوز اقدام مؤثر و عملی برای حل 
آن به انجام نرسیده است. درواقع ادامه شرایط فعلی فقط 
بدین معنی است که به هرحال نمایشگاه برپا شود و اینکه 
کیفیت و چگونگی برپایی آن چگونه است اهمیت خود را 
از دســت می دهد. ارتقاء کیفی یک نمایشگاه نیازمند آن 
اســت که در بخش های مختلف بتوان هزینه کرد. مسلماً 
این امر ایجاب می کند درآمدی که نصیب برگزارکنندگان 
می شود آنقدر باشد که امکان این هزینه کرد وجود داشته 
باشد. با شــرایط فعلی این امکان از برگزارکنندگان سلب 
شده و ناچار هســتیم تالش کنیم هزینه  های برگزاری را 
تا حد ممکن کاهش دهیم. نتیجه طبیعی این تالش هم 
خواه ناخواه کیفیت برگزاری نمایشــگاه ها را تحت تأثیر 
قرار می دهد. به هرحال متولیان و مسئولین نباید از کنار 
این موضوع مهم به ســادگی بگذرند و ضروری است که 
زودتر برای این مشکل چاره اندیشــی شود. اگر وضعیت 
فعلی برگزاری نمایشــگاه ها به یک عادت تبدیل شود، در 
واقع کل صنعت نمایشــگاهی به ویژه در تهران آســیب 
می بیند. اضافه نمودن هرگونه برنامه جانبی به نمایشگاه 
با هدف ارتقاء آن، چنانچه زیرســاخت ها و ابزارهای الزم 
آن مهیا نباشد فقط جنبه تشــریفاتی و رفع تکلیف پیدا 
می کند و بالطبع یکــی از مهم ترین این ابزارها نیز بودجه 
و منابع مالی مناسب اســت. درهر صورت ما همچنان به 
تالش خود درجهــت قانع نمودن مســئولین برای درك 
شــرایط واقعی نمایشــگاه ها - نه آنچه که از ظواهر امر 
برمی آید - ادامه می دهیم و امیدوار هســتیم این تالش ها 

نتیجه بخش باشند.  
تقریبــا همه  ابزارهایــی کــه  از   یکــی 

برگزارکنندگان برای جبران عدم نفع خود از محل 
فروش غرفه به کار می گیرند، جذب درآمد از ارائه 
خدمات اسپانسری است که ظاهرا شرکت سهامی 
نمایشــگاه ها این روش را ممنوع اعالم کرده است. 

دیدگاه شما و انجمن در این خصوص چیست؟
ارائه خدمــات اسپانســری و جــذب اسپانســر یک 
روش کاماًل متعــارف، قانونی و پذیرفته شــده در تمامی 
نمایشــگاه های دنیا اعم از کشورهای پیشــرفته در این 
صنعت و کشــورهای رده چندمی اســت. از طریق جذب 
اسپانسر و درآمد حاصل از آن برگزارکننده می تواند میزان 
تبلیغات نمایشگاه را افزایش دهد و همه به این امر واقفند 
که تبلیغات مهم ترین رکن اجرایی هر نمایشــگاه اســت. 
درحال حاضر هزینه های تبلیغاتی نمایشــگاه که معموالً 
شامل تبلیغات رادیو تلویزیونی، بیلبردهای شهری، جراید 
کثیراالنتشار، نشــریات تخصصی و مانند اینهاست آنقدر 
زیاد اســت که برگزارکننده نمی تواند با برگزاری ساده و 
معمول نمایشگاه از عهده این هزینه  ها برآید. بخش عمده 
و اصلی این موارد تبلیغاتی نیــز در انحصار بخش دولتی 
اســت و هرســاله نیز تعرفه های آنها افزایش چشمگیری 
پیدا می کند. طبیعتاً یــک برگزارکننده، فعالیت تبلیغاتی 
را که سه یا چهار ســال پیش با درآمد حاصل از برگزاری 
نمایشگاه انجام می داده، با این افزایش هزینه ها که مسبب 
اصلی آن هــم بخش دولتی اســت نمی توانــد همچنان 
ادامه دهد. این در حالی اســت که به موازات هزینه های 
تبلیغاتی که هرسال افزایش پیدا می کنند سایر تعرفه های 
نمایشــگاهی نیز حداقل همگام با تورم ســاالنه افزایش 
می یابند ولی درآمد و منابع مالــی برگزارکنندگان بدون 
تغییر می ماند. ممنوع کــردن اقداماتی نظیر جذب حامی 
مالی برای نمایشــگاه ها حقیقتاً تعجب آور است. متأسفانه 
اولین و شــاید تنها برداشــتی که از ســوی مسئولین از 
موضوع جذب اسپانسر می شــود صرفاً بحث درآمد زایی 
آن اســت و اینکه برگزارکنندگان با جذب اسپانســر به 
اصطالح پول بیشــتری به جیب می زننــد . در حالی که 
این ســکه یک روی دیگر هــم دارد و آن اینکه با جذب 

اعضای انجمن صنفی برگزارکنندگان نمایشــگاه های بین المللی ایران که همراه با مدیران شرکت 
سهامی نمایشــگاه های بین المللی نقش اساسی و بی بدیل در هدایت و توسعه صنعت نمایشگاهی 
ایــران دارد، در انتخابات اخیر خود فرهاد امینیان را بــه عضویت هیات مدیره برگزیدند و هیات 
مدیره نیز او را به ریاست برگزید تا وی ضمن پاسداری و ادامه دست آوردهای هیات مدیره پیشین، 

ایده ها و فکرهای تازه ای هم به روح انجمن بدمد. 
فرهاد امینیان که در جایگاه مدیرعامل شــرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران، دانش و 
تجربه بسیاری در صنعت نمایشــگاهی دارد در گفت وگو با »اقتصاد و نمایشگاه«، دست آوردهای 
انجمن را برشــمرده و برنامه هایش برای کارآمدی و توســعه بیشتر صنعت نمایشگاهی را توضیح 

داده است. 
کوتاه ســخن اینکه به اعتقاد رئیس جدید انجمن صنفی برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی 
ایران، صنعت نمایشــگاهی برای انجام رسالت خود و تبدیل نمایشگاه ها به ابزاری تمام عیار برای 
توسعه صنعت وتجارت و صادرات، نیاز به هزینه منابع مالی دارد و فعالیت نمایشگاهی با صرفه جویی 

و حساب دخل و خرج را داشتن و امساک در هزینه کردن هیچ سنخیتی ندارد. 
وی با تاکید بر اینکه برگزاری نمایشگاه ها با تعرفه های فعلی سودآور نیست، در عین حال به اعضای 
انجمن توصیه می کند تا زمانی که با همفکری مدیران شرکت سهامی نمایشگاه ها به راه حلی منطقی 
و عملی برای پوشش هزینه ها نرســیده اند، از روش هایی که آنان را در معرض ابهامات و شبهات 

قرار می دهد، بپرهیزند.
فعاالن صنعت نمایشگاهی ایران را به مطالعه دقیق این گفتگو دعوت می کنیم.

فرهاد امینیان رئیس انجمن صنفی برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی ایران: 

صنعت نمایشگاهی با صرفه جویی و حسابگری توسعه نمی یابد

نمایشگاه های داخلی
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حضور نماینده انجمن در 
کمیته ها و کارگروه های 
سیاستگذاری خواسته 

همیشگی ما بوده و هست. 
همگی ما به دنبال ایجاد ثبات 
در شرایط کاری خود هستیم 

و ارتقاء جایگاه و کیفیت 
نمایشگاه ها هدف و آرزوی 

همگی ماست

اسپانسر میزان تعهدات برگزارکننده و به 
تبع آن ســطح انتظارات شرکت کنندگان 
و حامیان افزایش می یابد. هیچ شــرکت 
کننــده ای بی جهــت و بــدون اینکه به 
دنبال تأمین منافع خود باشــد به حمایت 
مالی یک نمایشــگاه نمی پــردازد و این 
برگزارکننده اســت که در ازاء مبلغی که 
از حامی می گیرد موظف به ارائه خدمات 
بیشتری میشود که در بســیاری از موارد 
هزینه ایــن خدمات از درآمــد حاصل از 
جذب حامیان نیز بیشــتر اســت. درحال 
حاضر در نمایشگاه هایی که  توسط اعضاء 
انجمن برگزار می شود در خصوص موضوع 
جذب اسپانسر هیچ مورد غیرقانونی اتفاق 
نمی افتد. چرا که همــه اعضاء انجمن که 
اقدام بــه جذب حامی مالــی نموده  اند به 
تعهدات خود در قبال آنها عمل نموده اند 
و حامیــان نیــز از اقدامات انجام شــده 
راضی بوده اند. شــرایط و روند این فرآیند 
نیــز کمابیش همان چیزی اســت که در 
کشورهای دیگر انجام می شود و شرایطی 
کــه برگزارکنندگان برای اسپانســرها در 
نظــر می گیرند همــان شــرایط متداول 
و معمول این کار اســت. ایــن که حامی 
مالــی نمایشــگاه باید از شــرایط بهتری 
نســبت به ســایرین برخوردار شود کاماًل 
طبیعی و قانونی است و این موضوع نباید 
حساســیتی ایجاد نماید. مســئله ای که 
اکنون در ذهن بعضی از مســئولین ما جا 
افتاده است این اســت که درآمد ناشی از 
اسپانسرشــیپ یک درآمد اضافه است که 
نصیب مجریان می شود. اگر قرار باشد در 
مقابل همه راه هایی که می تواند کمکی به 
بهبود وضعیت کیفی نمایشــگاه ها نماید 
با چنین تفکری و به شــکل سلبی رفتار 
شــود هیچ امیدی به پیشــرفت صنعت 
نمایشــگاهی نمی رود و قدرمسلم این که 
پیشــرفت صنعت نمایشــگاهی هم تنها 
درافزایش متراژ تحت پوشش نمایشگاه و 
پر شدن ظرفیت سالن ها و ارتقاء گرید که 
آن هم ناشی از افزایش متراژ است خالصه 
نمی شود. حل این مســئله ساده تر از آن 
اســت که نتوان برای آن راهکار منطقی 
پیدا کرد و وجه قانونی آن را تثبیت نمود. 

 بــا توجــه بــه رشــد اکثر 
برای  تقاضا  افزایش  و  نمایشــگاه ها 
مشــارکت در آنهــا، بســیاری از 
نبودن  کافی  علت  به  برگزارکنندگان 
با  نمایشــگاهی،  تعداد ســالن های 
پاسخ گفتن  برای  مشکل کمبود فضا 
مواجه  برظرفیت  مازاد  تقاضاهای  به 
هستند، به نظر انجمن چگونه می توان 
این کمبود را رفع کرد؟ آیا روشــی 
در  برگزارکنندگان  مشــارکت  برای 

احداث سالن های جدید وجود دارد؟
ســهامی  شــرکت  صــورت  هــر  در 
نمایشــگاه ها با محدودیت هــای قانونی 
برای ساخت و ساز ســالن ها روبرو است 
و این مشــکل هم برای شــرکت سهامی 

نمایشگاه ها و هم برگزارکنندگان و به تبع 
آن متقاضیان مشــارکت در نمایشــگاه ها 
اســت. طبیعتاً در شرایطی که در بسیاری 
از مجامع و محافــل قانونگذاری یا اجرایی 
کشــور بحــث جابجایــی محــل دائمی 
نمایشــگاه ها مطرح است، ورود به موضوع 
ساخت و ســاز ســالن های جدید در این 
مکان با موانعی روبرو می شود. ولی به نظر 
بنده در حال حاضر بهتر اســت که در این 
خصوص همفکری و همکاری مشــترکی 
میان شرکت سهامی نمایشگاه ها و انجمن 
برگزارکنندگان نمایشــگاه های بین المللی 
ایران صورت پذیرد تا بتوان همین شرایط 

و امکانات موجود را بهبود بخشید. 
 در برخــی از نمایشــگاه ها با 
انتقادهایی از سوی مشارکت کنندگان 
مبنی بر عدم ارائه خدمات مناســب 
از ســوی برگزارکنندگان در مراحل 
غرفه ســازی،  جانمایی،  ثبت نــام، 
تبلیغــات و ... مواجه هســتیم. آیا 
انجمن ابزار و شــیوه ای برای نظارت 
به  پاســخگویی  و  اعضا  عملکرد  بر 
انتقادهای مشتریان این صنعت دارد؟

هر یک از مواردی که برشــمردید شیوه 
و راهــکار خــاص خــود را دارد . به عنوان 
مثال موضوع جانمایــی و موضوع تبلیغات 
از دو مقولــه متفاوت هســتند. ثبت نام و 
جانمایی مقتضیات و مســائل خود را دارد 
که در هر نمایشگاه متفاوت است. مثاًل در 
نمایشــگاهی که میزان درخواست ها برای 
ثبت نام در آن از ظرفیت نمایشگاه بیشتر 
اســت، اولویت های ثبت نام و جانمایی با 
نمایشگاهی که اگر تمام متقاضیان آن هم 
ثبت نام شــوند باز هم فضای خالی در آن 
باقــی می ماند تفاوت می کنــد. طبیعتاً در 
حالت اول بحث گزینش و میزان شــهرت 
و اعتبار یک شــرکت کننده هــم می تواند 
در موضوع ثبــت نام آن مؤثر باشــد ولی 
در وضعیــت دوم همه ثبت نام می شــوند 
بدون اینکه نیازی به توجه به معروفیت یا 
به اصطالح برند بودن یــا نبودن متقاضی 
باشــد. بنابراین در حالت اول طبیعی است 
که عده ای از متقاضیان شــانس حضور در 
نمایشــگاه را نمی یابند هرچند که ممکن 
است در ارســال درخواســت خود نسبت 
به متقاضی دیگری کــه از اعتبار و اهمیت 
بیشتری برخوردار اســت در اولویت باشند 
و چنین مســائلی می تواند بعضاً به ایجاد 
شــبهات و نارضایتی هم منجر شــود ولی 
بــه هرحــال این گونه مســائل در صنعت 
نمایشــگاهی کامــاًل معمــول و جزئی از 
مقتضیات این صنعت بوده و همیشه دلیل 
بر این نیســت که یک اتفاق خالف قانون 

افتاده است. 
ولی در باب موضوعاتی مانند غرفه سازی، 
تبلیغات و مانند آنها، همه این نارضایتی ها 
در صورتــی که دســت برگزارکننده برای 
هزینه کردن باز باشــد و ناچار نباشد برای 
هــر حرکتی حســاب و کتاب کنــد و در 

نهایت هم به صرفه جویی روی بیاورد قابل 
برطرف شدن اســت. در یک کالم این که 
اگر می خواهیم نمایشــگاه های با کیفیت و 
مطلوب که نزدیک به استانداردهای باالی 
جهانی باشد داشته باشیم باید هزینه کنیم 
و این یعنی اینکه باید به اندازه کافی درآمد 
وجود داشــته باشــد. فعالیت نمایشگاهی 
با صرفه جویی و حســاب دخــل و خرج را 
داشتن هیچ ســنخیتی ندارد. کافی است 
ببینیم که در کشــورهای پیشرفته از نظر 
صنعت نمایشــگاهی چگونه عمل می شود. 
بد نیســت ما هم نگاه واقــع بینانه تر و به 
روزتری به واقعیت های نمایشگاهی داشته 

باشیم. 
چه  انجمن  رئیــس  عنوان  به   
با  نکات مهم دیگری را مایل هستید 
متولیان صنعت نمایشگاه ها و اعضای 

صنعت خود در میان بگذارید؟
از اعضاء انجمن تقاضا دارم حتماً موارد 
و مسائل و مشــکالتی را که به ویژه جنبه 
به  دارد  برگزارکننــدگان  بــرای  عمومی 
هیئت مدیره انعکاس دهند و بیشــتر در 
جهت یافتــن راهکارهای عملــی و مؤثر 
همفکــری نمایند و تجربیــات خود را در 
اختیار هیئت مدیره قرار دهند. همچنین 
از اقداماتــی کــه می تواند  تقاضــا دارم 
شــبهه ای در روند فعالیت ایشــان از نظر 
قوانین و مقررات ایجــاد نماید که ممکن 
اســت موجب بروز مشــکالت برای همه 
اعضا شــود خودداری نماینــد. این یک 
واقعیت اســت که برگزاری نمایشگاه ها با 
رعایت تعرفه های فعلی ســودآور نیســت 
ولی بهتر اســت تا زمانی کــه با کمک و 
همفکــری مدیــران محترم در شــرکت 
سهامی نمایشگاه ها به یک راه حل منطقی 
و عملی نرســیده ایم، اعضاء برگزارکننده 
نیز در معــرض ابهامات و شــبهات قرار 

نگیرند. 
تقاضایی هم که از مدیران و مسئولین 
محترم صنعت نمایشگاهی دارم این است 
کــه واقعیت ها و معضالت ایــن صنعت را 
بیشتر مد نظر قرار دهند و از ظرفیت های 
انجمن استفاده نمایند. همه ما در انجمن 
برگزارکنندگان نمایشــگاه های بین المللی 
ایــران آمادگی کامــل بــرای همیاری و 
همکاری برای ارتقاء سطح نمایشگاه ها را 
داریم ولی همان گونه که عرض کردم باید 
ابتدا زیرســاخت ها و ابزارهــای آن فراهم 
باشــد . از ســوی دیگر خواهش من این 
است که اگر احیاناً مواردی در امر برگزاری 
یک نمایشگاه از سوی یک برگزارکننده به 
عنوان تخطی از قوانین تلقی شــود آن را 
به همه مجریــان تســری ندهند. ضمن 
اینکه باید ایــن واقعیت را نیــز بپذیریم 
که اگر بعضی از موارد انجام شــده توسط 
برگزارکننــدگان که به نوعــی تخلف یا 
تخطی از مقررات محسوب می شود جنبه 
عمومی یافته باشــد پس حتماً ایرادی در 
یک بخــش از کار وجــود دارد. در حوزه 

مربوط به شرکت کنندگان هم این موضوع 
مصداق دارد. نمونه بــارز آن را می توان در 
مقررات ارزی نمایشگاه ها مشاهده نمود. 
مثاًل اینک همــه ما می توانیــم مطمئن 
باشــیم که در بخش مقررات ارزی ریالی 
اکثریــت قابــل توجه شــرکت کنندگان 
حقیقت را ابــراز نمی کننــد و می توانیم 
مطمئن باشیم که هر نمایشگاهی که برپا 
می شــود از بابت این مقــررات به هرحال 
حقی از بعضی از شــرکت کنندگان ضایع 
می شــود. پس باید بپذیریم که بعضی از 
قوانین یا ضوابط کارایــی الزم را ندارند و 
نیاز به بازنگری دارند. مســلماً هیچیک از 
ما و مسئولین به دنبال آن نیستیم که بعد 
از برپایی هر نمایشــگاه عــده ای با حقوق 

تضییع شده، نمایشگاه را ترك کنند. 
تقاضای دیگر من از مســئولین محترم 
این است که به هنگام وضع مقررات جدید 
و ایجاد تغییرات در ضوابــط که زیاد هم 
اتفاق می افتد، از نظــرات برگزارکنندگان 
هم استفاده نمایند. طبیعتاً قانونگذار فقط 
از یک منظر به مســائل نگاه می کند ولی 
این مجری قانون اســت که به هنگام اجرا 
متوجه ایرادات آن می شود. حضور نماینده 
انجمــن در کمیتــه هــا و کارگروه های 
سیاستگذاری خواسته همیشگی ما بوده و 
هســت. همگی ما به دنبال ایجاد ثبات در 
ضوابط و نیز ایجاد ثبات در شرایط کاری 
خود هســتیم. پس از این خواســته خود 
نیت ناصوابی نداریم بلکه بهبود شرایط و 
به ویژه ارتقاء جایگاه و کیفیت نمایشــگاه 

ها هدف و آرزوی همگی ماست.  

 ارتقاء کیفی یک نمایشگاه 
نیازمند آن است که 

در بخش های مختلف بتوان 
هزینه کرد. با شرایط فعلی این 
امکان از برگزارکنندگان سلب 

شده و ناچار هستیم تاش 
کنیم هزینه  های برگزاری را تا 

حد ممکن کاهش دهیم

نمایشگاه های داخلی
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تقویم برگزاری نمایشگاه های بین المللی تهران
تیر تا نیمه مهر سال 94

منبع: روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

مجریتاریخ برگزارینام نمایشگاه

29-04-94 بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کاشی ، سرامیک و چینی بهداشتی 
شرکت پویا نگار سرام پارسیان-88214264-5    94-05-01

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا 
و استخر

  94-04-29
شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران- 22719540  94-05-01

هفتمین نمایشگاه بین المللی معادن سنگ ، سنگ ، ماشین آالت و 
تجهیزات مربوطه 

   94-04-29
94-05-01 -

09-05-94  بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل
94-05-12  -

18-05-94  پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
94-05-21  -

01-06-94 بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی فرش دستباف
شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو- مرکز ملی فرش   94-06-07

هفتمین نمایشگاه بین المللی انواع کفپوش، موکت ، فرش ماشینی و 
صنایع وابسته

 94-06-13
شرکت توسعه اوراسیا نوید- 88947307-8   94-06-16

13-06-94    16-06-سومین نمایشگاه تخصصی پوشاك ایران
94-

بیست و یکمین نمایشگاه ماشین آالت، مواد اولیه، منسوجات خانگی، 
ماشین های گلدوزی و محصوالت نساجی

  94-06-13
سامع پاد نوین- 26409902  94-06-16

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و مواد اولیه بیسکویت ، 
شیرینی و شکالت ایران

  94-06-23
ماندگار تجارت شیرین- 88753436  94-06-26

23-06-94  ششمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها و صنایع وابسته
94-06-26  -

دومین نمایشگاه نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد 
مقاومتی

 94-06-23
وزارت صنعت ، معدن و تجارت   94-06-26

23-06-94   ششمین نمایشگاه بین المللی مادر، نوزاد و کودك
94-06-26 -

04-07-94  شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطالع رسانی
شرکت پاالر سامانه-  88205735  94-07-07

04-07-94  یازدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضالب
شرکت راهکار تجارت ، مدیریت کوشا- 42917000  94-07-07

13-07-94 پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران
شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو- 22662767   94-07-16

13-07-94  هفتمین نمایشگاه بین المللی فناوری نانو
94-07-16  -

دومین نمایشگاه بین المللی بهداشت، ایمنی، محیط زیست و آتش نشانی و 
امداد و نجات

 94-07-13
94-07-16   -

تقویم
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بهار ســال 1393فصل رســیدن نشریه 
اقتصاد و نمایشــگاه به شــماره 100بود 
که بیش از 60درصد این راه با همکاری 
روابط عمومی شــرکت سهامی نمایشگاه 
هــای بین المللــی به مدیریــت محمد 

سعادتی پور طی شــده است . به همین 
مناسبت جمعی از مدیران ارشد شرکت 
سهامی نمایشــگاه های بین المللی ونیز 
برخی برگزار کنندگان معتبر نمایشــگاه 
های بین المللی دیــدگاه های خود  در 

باره این نشــریه را در ویژه نامه انتشــار 
اقتصاد و  یکصدمیــن شــماره نشــریه 
نمایشگاه به عنوان تنها نشریه تخصصی 
صنعت نمایشــگاهی ایران بیان کرده اند 

که در پی می آید 

یکصد شماره همکاری میان روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی و هفته نامه اقتصاد و نمایشگاه 

نفت، گاز،  پاالیش و پتروشیمی

راضی از نمایشگاه
امیدوار به رونق کسب و کار

 صفحه3

خارج کشور: 2 دالر قیمت: 2000 تومان هفته نامه بین المللی                                          سال دهم- دوره جدید - شماره 99 -  اردیبهشت  1394

شرکت های نفتی رنگ و بوی تحوالت 
مثبت اقتصادی را حس می کنند

 صفحه12

سکوی پرش مطمئن
به سمت نمایشگاه بیست و یک

گروه صنعتی فاتح زنجیره تجهیزات و 
خدمات صنایع نفت و گاز را کامل کرده 

70 درصد محصوالت جانبی
نفت پارس صادر می شود

یادداشتی از مسعود مهاجر

مهندس سیدمحمد علی فاطمی مدیر عامل گروه صنعتی فاتح:

محمد سیار معاون بازرگانی شرکت نفت پارس:

 صفحه6

در همه شرایط آب و هوایی ایران
خدمات می دهیم

مهندس حمزه بخشی رییس هیات مدیره شرکت پارس مکانیک خاورمیانه: محسن عارضی قائم مقام مدیرعامل شرکت فراراب:

 صفحه8

 صفحه3

سالن27

ارائه تسهیالت 
صندوق 
توسعه ملی

منوط به خرید 
کاالی ایرانی شود

ترکان در بازدید از
 نمایشگاه بیستم صنعت نفت:

 صفحه6

 صفحه7

 صفحه11

 صفحه2

بازسازی 
زیرساخت های 

نمایشگاه
شتاب می گیرد

محمد جواد قنبری معاون امور نمایشگاهی 

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 

جمهوری اسالمی ایران:

با همکاری روابط عمومی

گزارش »اقتصاد و نمایشگاه« از میزان رضایت مشارکت کنندگان در نمایشگاه بیستم

دانش و اطالعات برای اهل صنعت، 
کادو و یادگاری برای مردم عادی 

16 تا 19 اردیبهشت ماه 1394

برگزارکننده: شرکت ملی نفت ایران

بیستمیننمایشگاهبینالمللی

نقشه راهنمای نمایشگاه
به صفحه  9  مراجعه کنید

روز چهارم

هزاران نفر
با دست پر

از نمایشگاه 
بیستم نفت
برگشتند

مذاکره با شرکت های اروپایی و ژاپنی
برای صادرات محصوالت پتروشیمی در ایران پالست
 صفحه2

 صفحه3

 صفحه6

خارج کشور: 2 دالر قیمت: 2000 تومان هفته نامه بین المللی                                                           سال دهم- دوره جدید - شماره 72 - مهر 1393

افتخار بزرگ 
پتروشیمی جم
تامین نیاز صنعتگران 
ایران است

پتروشیمی شازند را 
متخصصان ایرانی 
نوسازی کردند پتروشیمی بندر امام

٦٠٠ میلیون دالر
ارز به کشور آورد

گفت وگو با هرویک یاری جانیان یادگار پدر صنعت پالستیک ایران 
)زنده یاد تاتاووس یاری جانیان(

حسین ملکوتی مدیرعامل شرکت کربی پلیمر )ایرکو سابق(:دبیر اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی: 

در میزگرد اعضای هیات مدیره اتحادیه صنعت پالستیک تهران مطرح شد:

حکایت نیم قرن حضور تاثیرگذار
در صنعت پالستیک ایران

کربی پلیمر جای پایش را در داخل و خارج محکم کردسوداگران تامین مواد را از بازار حذف می کنیم

بررسی مشکالت عمده صنعت پالستیک و نایلون
 صفحه10

 صفحه7

 صفحه14

 صفحه4 صفحه3

 صفحه3

مهندس بهشتیان مدیرعامل
 پتروشیمی جم: 

خداداد غریب پور مدیرعامل 
شرکت پتروشیمی شازند:

محمدرضا امیری  مدیرعامل
مجتمع پتروشیمی بندر امام:

نهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست
3 تا 7 مهر1393 - روز چهارم

با همکاری روابط عمومی

مهدی شریفی نیک نفس مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی خبر داد:

سالن9 و 8 -  غرفه 51

محمدقلی یونسی  مدیرعامل
 پتروشیمی شهید تندگویان:

صادرات محصوالت 
پتروشیمی تندگویان 
امسال به 15٠ میلیون 
دالر می رسد

www.ladiran.com            27 سالن

شهرداری تمام تجهیزات حمل ونقل تهران را
 از شرکت های حاضر در همین نمایشگاه می خرد

 صفحه2
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 صفحه14

4 تا 7  آبان1393 
با همکاری روابط عمومی

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در نمایشگاه حمل و نقل اعالم کرد:

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی  

حمل و نقل عمومی 
و خدمات شهری

 سیزدهمین نمایشگاه بین المللی

دام، طیور، فرآورده های 
لبنی و صنایع وابسته 

نقشه راهنمای نمایشگاه
به صفحه  9  مراجعه کنید

برگزارکننده:برگزارکننده:

 صفحه2

 صفحه6

 صفحه4

دوازدهمین نمایشگاه 
بین المللی حمل و نقل 

عمومی و خدمات شهری 
تاییدیه UFI را گرفت

تایر محبوب 
چینی را 
به ایران 
آوردیم

الدیران، ایمنی و زیبایی و آرامش را 
در شهرهای ایران  می گسترد

مشارکت جمهوری اسالمی ایران 
در پنجاهمین نمایشگاه بین المللی سیال فرانسه 

 صفحه2

افزایش 300 درصدی 
شرکت های خارجی
در نمایشگاه بین المللی
 دام و طیور

ساالر رضایی مدیرعامل 
شرکت میالد مبتکر شرق اعالم کرد:

 صفحه3

یک گام 
تا خودکفایی

در صنعت حمل و نقل 
کشور مانده

علی اکبر ندیم رئیس اتحادیه کامیون داران در 
گفت و گو با اقتصاد و نمایشگاه عنوان کرد:

 صفحه11

 صفحه7

امسال اولویت را به تامین تجهیزات 
مرغ مادر داده ایم 

عرضه محصوالت با کیفیت به بازار 
ایران هدف اصلی است

گفتگو با پیام کرمانی مدیرعامل شرکت خانه طیور:

در گفت و گو با مدیران شرکت آرمین صنعت مطرح شد:

دکتر سیدعلی اعتدالی مدیرعامل
گروه بین المللی آوین خبر داد:

عباس شادکمالی مدیرفروش 
شرکت میامی تجارت پیشتاز:

بهرام فراهانی مدیرعامل شرکت الدیران:

شرکت الدیران
بزرگترین تولید کننده مبلمان شهری

توجه ویژه ای به تامین تجهیزات خدمات شهری
برای شهرهای کوچک داریم

وزیر کشور در مراسم گشایش نمایشگاه جامع مدیریت شهری:

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی 

محیط زیست

 صفحه2
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 صفحه5

 صفحه12

 صفحه5

 صفحه6

 صفحه2

 صفحه3 صفحه3

 صفحه14

 صفحه11

از شر حشرات و جانوران موذی
بدون لطمه به محیط زیست خالص شوید

نگینی در دل کویر که می خواهد 
قطب گردشگری منطقه باشد

سوزن دوزی و سکه دوزی چشم نواز 
ساکنان دامنه های تفتان

مریوان با سلیمانیه و اربیل و دیاربکر 
خواهر خوانده می شود  

برنامه ریزی دقیق و اجرای مسئوالنه 
ده ها طرح برای رفاه شهروندان شیروان

250 شرکت توانمندی های ایران را
در بغداد به نمایش گذاشتند 

 صفحه2
مدیر خدمات پس از فروش شرکت الکتریک سازان افق کویر:

آشنایی با کاخک در گفت و گو با شهردار و رییس شورای شهر 

بختیار کریمی مدیر روابط عمومی شهرداری مریوان:

مهندس جعفر بورنگ، شهردار شیروان گزارش داد:

 صفحه4

 صفحه10

مدیران شهری
در نمایشگاه 
در تجربه های 
همکاران خود

سهیم می شوند 

اقتصاد مقاومتی
به دنبال رفع 

مشکالت 
زیست محیطی است

نقش سازمان های 
مردم نهاد 

در برنامه های 
زیست محیطی را 

به رسمیت می شناسیم

خرید گسترده
ماشین آالت در حوزه 

مدیریت شهری 
سال آینده

ادامه می یابد

از نیروگاه های خورشیدی
تا المپ های کم مصرف

مهندس سید علی حجازی 
شهردار قائم شهر:

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور:

معصومه ابتکار
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

فناوری های مدرن 
دنیا را برای 

توسعه و زندگی
بهتر به کار گیرید

دکتر اسفهبدی به فعاالن
صنایع نمایشگاه های دائر توصیه کرد:

خبر خوب رئیس سازمان شهرداری ها و 
دهیاری ها برای بخش خصوصی:

در هفتمین نمایشگاه بین المللي انرژي هاي نو  به نمایش گذاشته شد

با همکاری روابط عمومی

برگزارکننده: 

برگزارکننده: مانی تدبیر سازه

کانون تبلیغاتی آوای موفق

چهارمین نمایشگاه

جامع مدیریت شهری

برگزارکننده: راهکار تجارت مدیریت کوشا

هفتمین نمایشگاه بین المللی

 انرژی های نو
تجدید پذیر،بهره وری و صرفه جویی

نقشه راهنمای نمایشگاه
به صفحه  9  مراجعه کنید

فضای باز سالن 8سالن 10-11

www.ghaemshar.ir              11 سالن 10 و

شهرداری قائمشهر

لوازم خانگی ایرانی بخرید
 صفحه2
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 صفحه2

 صفحه5

 صفحه6

 صفحه7

 صفحه4

 صفحه7

 صفحه4

 صفحه12

نمایش جدیدترین دستاوردهای 
صنعتی ایتالیایی ها در تهران

استراتژی توسعه 
صنعت لوازم خانگی 

تدوین می شود

کیفیت و نوآوری رمز ماندگاری 
و توسعه ارشیا الکتریک

با 400 نماینده در سراسر ایران
حامی مشتریان َسَوالن سبز هستیم

گرانی لوازم خانگی ایرانی
سد راه توسعه صادرات

دولت هوای صنایع کوچک را 
داشته باشد

مواد اولیه مرغوب و طرح های شاد 
رازهای محبوبیت محصوالت کارن

اگر با کاالهای 
 بی کیفیت 
مقابله نکنیم

 صنعت لوازم خانگی 
زمین می خورد

هم اندیشی تولیدکنندگان لوازم خانگی با وزیر صنعت

محصوالت ارشیا الکتریک، گلچیني از تجربه و تخصص

محمدرضا تهرانچی مدیر فروش شرکت َسَوالن سبز:

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران:

 جواد بهشتی مدیرعامل شرکت پیک پدیدار:

گفت وگو با کوروس مهرانفرد مدیرعامل صنایع پالستیک کارن:

مهدی بستانچی 
عضو هیات مدیره شرکت دمنده:

با همکاری روابط عمومی

برگزارکننده:

انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از هموطنان درخواست کرد:

سالن 38)آلمان( - تلفن:051-42242002-9

گروه صنعتی ایرا ن شرق
تولید کننده انواع: بخاری گاز سوز،آبگرمکن دیواری ، پکیچ 

و اجاق گاز رومیزی، طرح فر و فر

 15تا 18 دی1393 

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی

لوازم خانگی
روز دوم

سالن 41

تولید کننده سرویس آشپزخانه
نقشه راهنمای نمایشگاه

به صفحه  10  مراجعه کنید

مسئوالن جلو کاالهای بی کیفیت 
و قاچاق را بگیرند

 صفحه2
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 صفحه5

 صفحه3 صفحه2

 صفحه6

 صفحه2 صفحه7

لوازمخانگیمیتواند
جایگاهصنعتایرانرا

دردنیاباالببرد

برند»لیمون«
درنمایشگاهلوازمخانگی

متولدشد

رونماییازچرخخیاطیآساندوز
کاچیراندرنمایشگاه

کیفیتپایینکاالیایرانی،واردات
بیرویهراتوجیهنمیکند

»مدیریتنوین«
اولینوتنها
نشریهتخصصی
مدیریتیدر
صنعتلوازمخانگی

ساخت،توسعه
وترمیماساسی
زیرساختهای
نمایشگاهتهران
ادامهمییابد

محرم عابدینی مدیرعامل شرکت صنعت سازان اعالم کرد:استاندار تهران در بازدید از نمایشگاه لوازم خانگي:

گفت و گو با مهندس عبدالرزاق کیانی 
صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه 

سید حسین میرظفرجویان معاون فنی و 
مهندسی شرکت سهامی نمایشگاه ها:

با همکاری روابط عمومی

برگزارکننده:

انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

شرکت های حاضر در نمایشگاه در گفت وگو با »اقتصاد و نمایشگاه« خواستار شدند:

سالن 38)آلمان( - تلفن:051-42242002-9

گروهصنعتیایرانشرق
تولید کننده انواع: بخاری گاز سوز،آبگرمکن دیواری ، پکیچ 

و اجاق گاز رومیزی، طرح فر و فر

 15تا 18 دی1393 

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی

لوازم خانگی
روز سوم

سالن 41

تولیدکنندهسرویسآشپزخانه
نقشهراهنماینمایشگاه

بهصفحه10مراجعهکنید

سالن 38 )آلمان(  

www.Ronak.co        40 سالن

دولت اعتبار صندوق شکوفایی و نوآوری
فناوری را 20 برابر کرد

 صفحه2
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 صفحه2

17 تا 20  آبان1393 
با همکاری روابط عمومی

نهاوندیان در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق اعالم کرد:

دومین نمایشگاه بین المللی 

سازه ها و نماهای 
ساختمانی

برگزارکننده:

برگزارکننده:

با مهندسی معکوس به فناوری روز صنعت برق دست بیابید

نمای ساختمان ها را همگون با نمای کلی شهر طراحی کنید

 صفحه2

 صفحه6

 صفحه6

 صفحه12

 صفحه14

 صفحه14

 صفحه14

تکسا نیروی کرمان 
سفارش ها را 
سروقت 
تحویل می دهد

مهدی یوسفی مدیرعامل شرکت تکسان 
نیروی کرمان:

 صفحه4

کابل متال به افزایش کیفیت و 
کاهش زمان تحویل سفارش می اندیشد

سیم و کابل مغان 
پیشگام بازار ایران و منطقه می شود

رشد 100درصدی مشارکت کنندگان خارجی 
در بیستمین نمایشگاه بین المللی محصوالت نساجی

اجرای نمایشگاه الکامپ بیستم

رسما به سازمان نصر کشور واگذار شد

دهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات 

آب و فاضالب هفته آینده برگزار می شود

150 شرکت ایرانی و خارجی
به نمایشگاه سازه و نما آمده اند

ظرفیت و توان تولید 

فوالد توسعه افالک سپهر 5 برابر می شود 

اسرافیل رضازاده، مدیرعامل شرکت کابل متال:

مهندس محمدرضا خطیبی قائم مقام مدیر عامل سیم و کابل مغان:

اکبریان، مدیرعامل گروه فوالد توسعه افالک سپهر:

پیام دکتر اسفهبدی به مشارکت کنندگان 
نمایشگاه های بین المللی صنعت برق و سازه ها و نماهای ساختمانی:

سالن 31A - غرفه 122

نقشه راهنمای نمایشگاه
به صفحه  9  مراجعه کنید

شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا

شرکت تعاونی کارکنان
 شرکت سهامی نمایشگاه های 

بین المللی ج.ا.ایران

تکسا نیروی کرمان

توجه به مصرف انرژی در صنعت تاسیسات
برنامه ریزی برای افزایش سهم معدن در اقتصاد ایران

 صفحه2
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سبالن گسترتهویه 
شراکت با

اروپایی ها را
توسعه می بخشد

 صفحه4

گفتگو با مدیر فروش و عضو هیات مدیره
شرکت سبالن گستر تهویه:

25 تا 28 مهر1393 
با همکاری روابط عمومی

مهندس محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم گشایش نمایشگاه های تاسیسات و معدن تاکید کرد:

دهمین نمایشگاه بین المللي

 ماشین آالت، مصالح ساختماني،

 معدن و سنگ هاي تزئیني

 سیزدهمین نمایشگاه بین المللی 

سالن 38

w w w. k o u h b o r. c o m

نقشه راهنمای نمایشگاه
به صفحه  9  مراجعه کنید

سالن 38

www.imisco.ir              11 سالن 10 و

شرکت محافظان صنعت و معدن
پیشرو در اجرای پروژه های HSE، صنعتی و معدنی کشور

شرکت پاالرسامانه

 صفحه5

دمنده 
ظرفیت تولیدش را 

چهار برابر 
افزایش می دهد

 صفحه6

رکود اقتصادی هم 
رشد فروش 
ارتعاشات صنعتی ایران 
را متوقف نکرد

محسن مهاجری 
مدیر فروش شرکت ارتعاشات صنعتی ایران 

 صفحه3

طراحی و ساخت 
مجموعه کامل ایمنی
برای معادن زغال سنگ 
گازخیز کشور

مهندس علی پهلوانی مدیر عامل شرکت 
محافظان صنعت معدن خبر داد:

 صفحه2

حوزه معدن
در انتظار
 ۶ میلیارد دالر
اعتبار است

رضا رحمانی
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

گفتگو با احمد بستانچی 
مدیرعامل شرکت دمنده: 

 صفحه8

 صفحه11

آریا بنیز بزرگ ترین سازنده برج خنک کن 
در خاورمیانه می شود

 UFI عضویت نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته در

 گفتگو با حمید یعقوبی، مدیرعامل شرکت آریا بنیز:

روز سوم و چهارم

فهرست تجهیزات توسعه راه آهن را بدهید
در داخل تامین می کنیم

خواسته وزیر صنعت درنمایشگاه صنایع ریلی از وزیر راه 

 صفحه4

خارج کشور: 2 دالر قیمت: 2000 تومان هفته نامه بین المللی                                            سال دهم- دوره جدید - شماره 100 - اردیبهشت  1394

 صفحه11

 صفحه4

 صفحه16

 صفحه16

معافیت مالیاتی و گمرکی
وام کم بهره 
 و معافیت سربازی 
برای سازندگان 
تجهیزات پزشکی

مدیران 
به میزهای خود 
نچسبند
تحول ایجاد کنند

60 درصد لوله های آزمایشگاهی مصرفی کشور 
را تامین می کنیم

معاون رئیس جمهور در هجدهمین 
نمایشگاه بین المللی ایران هلث مطرح کرد

پای سخنان بهرام ده بزرگی رئیس 
هیات مدیره شرکت پود جامه پرن

جوانان 
هوشمند ایرانی را 

برای تولید و صادرات 
کاالهای ابداعی 

به کار گیرید

توصیه معاون وزیر صنعت به فعاالن 
نمایشگاه های در حال برگزاری: 

 صفحه2

تمام موفقیت هایمان
نتیجه سرمایه گذاری 

روی تحقیق و توسعه است 

دکتر مهدی شاه مرادی مقدم
 نایب رییس هیات مدیره شرکت دارویی به بان شیمی:

 صفحه12

رشد
 100درصدی 
وسعت نمایشگاه 
حمل و نقل ریلی

علی محتشم امیری رییس ستاد برگزاری 
سومین نمایشگاه صنعت حمل و نقل ریلی:

دکتر آرش تنهایی مدیرعامل شرکت اروم تجهیز گستر اعالم کرد:

تهران، خیابان ستارخان، خیابان پاتریس لومومبا ، خیابان سروناز، خیابان کوکب، کوچه امیری، پالک 6
تلفن:   1-66939890 - 021            فکس: 66907940 - 021

www.diamondssi.com          info@diamondssi.com

تولید کننده و وارد کننده ابزار جراحی

A6  بازدید از غرفه در سالن   41 غرفه 

ایران هلث حمل و نقل ریلی
با همکاری روابط عمومی

برگزارکننده:
شرکت صنعت سالمت نیوساد
26 تا 29 اردیبهشت ماه 1394

برگزارکننده:
شرکت نمایشگاهی میالد نور

27 تا 30 اردیبهشت ماه 1394

هجدهمیننمایشگاهبینالمللی سومیننمایشگاهبینالمللی

شماره

100 

 صفحه13

بازدید ژوزپه ساال 
مدیرعامل اکسپو 

2015 میالن
از پاویون جمهوری 

اسالمی ایران 

نشریه رسمی
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مقبول طبع مردم صاحب نظر شود

 دکتر حسین اسفهبدی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

جناب آقای بهزاد زرین پور 
مدیر مسئول محترم نشریه اقتصاد و نمایشگاه 

سالم علیکم 
احتراما، ضمن سپاســگزاری از جنابعالی و اعضای 
محتــرم هیــات تحریریه و ســایر همکارانتــان که با 
تالش های خســتگی ناپذیر، همت و پشتکار ظرف دو 
سال اخیر یکصد شماره نشــریه وزین و پرمحتوا را در 
دسترس عالقه مندان به صنعت نمایشگاهی کشور قرار 

داده اید نکات زیر را خاطر نشان می سازد. 
1- نشریه »اقتصاد و نمایشگاه« به عنوان تنها نشریه 
تخصصی صنعت نمایشــگاهی از لحاظ اطالع رســانی 
و معرفــی توانمندی هــای شــرکت ها و موسســات 
شرکت کننده در نمایشگاه های ج.ا.ایران نقش ارزنده ای 

ایفا کرده و عملکرد مثبتی داشته است. 
2- نشــریه مزبور در انعکاس فعالیت های شــرکت 
ســهامی نمایشــگاه های بین المللی ج.ا.ایــران، برنامه 
نمایشــگاه ها، مشــکالت و چالش های آن و همچنین 
انتظارات و توقعــات فعاالن اقتصــادی در حد امکان 

موفق بوده است. 
3- هفته نامه »اقتصاد ونمایشگاه« از بُعد پژوهشی، 
تحقیقی و آموزشی عمدتا نقش کم رنگی داشته است و 
انتظار می رود که به مرور زمان با بهره گیری از نیروهای 
متخصص و افرادی که در این زمینه تجربیات ارزنده یا 
اطالعات وسیع و عمیقی دارند، به جنبه های پژوهشی 

و آموزشی توجه الزم معطوف شود. 
4- از آنجا که نمایشــگاه ها مهم ترین ابزار بازاریابی 

برای توســعه صادرات کشور محســوب می شوند درج 
گزارش های تحلیلــی درخصوص بازارهــای صادراتی 
کاالهای مــورد نمایــش، موقعیت عرضــه و تقاضای 
این کاالها در بازارهای بین المللی و چگونگی رســوخ 
در این بازار می تواند به غنای مطالب نشــریه بیفزاید. 
وقتی عنوان نشریه »اقتصاد و نمایشگاه« است،  مطالب 
آن صرفا نمی تواند بــه درج خبرهای نمایشــگاهی و 

رویدادهای مرتبط با آن محدود شود. 
5- تنوع مطالب هفته نامه »اقتصاد ونمایشگاه« باید 
به گونه ای باشــد که رضایت خاطر طیف وســیعی از 
عالقه مندان به مسایل اقتصادی  و صنعت نمایشگاهی 
)اعم از دانشــجویان، کارشناســان، صاحبــان صنایع، 
شرکت ها و موسســات داخلی و خارجی شرکت کننده 
کاال،  توزیع کننــدگان  اصنــاف،  نمایشــگاه ها،  در 
ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی و ...( را تامین نماید 
و تاریخ مصرف آن محدود به دوره برگزاری نمایشــگاه 

ذی ربط نباشد. 
6- بــه اعتقــاد اغلــب دســت اندرکاران صنعــت 
نمایشــگاهی، نقش رســانه ها در گســترش فرهنگ 
صادراتی و معرفی اهمیت نمایشگاه ها - به نحو مستند 
با ذکر آمار و ارقام و تحلیل های کارشناسانه - در کشور 
ما در ســطح مورد انتظار نیســت. در چنین شرایطی 
نقش هفته نامــه »اقتصاد و نمایشــگاه« به عنوان تنها 
نشریه تخصصی فعال در این زمینه، باید کامال برجسته 
و نمایان باشــد. باال بــودن تیراژ نشــریاتی که عمدتا 
رایگان توزیع می شــوند به تنهایی نمی تواند شاخصی 

برای سنجش اقبال عمومی باشد. به قول حافظ سخن 
سرای بزرگ میهن اسالمی ما: 

صد نکته غیر حسن بباید که تا کسی 
مقبول طبع مردم صاحب نظر شود 

7- تحقیق درباره مسائل نمایشگاهی، عوامل موثر در 
جذب بازدیدکنندگان و شرکت کنندگان، شاخص های 
ارزیابی نمایشــگاه ها، شناخت شــرکت کنندگان برتر، 
مشــتری  مداری در نمایشــگاه ها، عناصر تاثیرگذار در 
کیفیت نمایشــگاه ها، چگونگی تحول ســاختاری در 
نمایشــگاه ها، سیستم های تشــویق آمیز برای پیشبرد 
صنعت نمایشــگاهی، علــل اطالق عنــوان صنعت به 
فعالیت های نمایشگاهی، چگونگی ســامان بخشی به 
فعالیت های نمایشگاهی در شهرســتان ها و... از نکاتی 
است که بحث پیرامون آنها در نشریه تخصصی صنعت 

نمایشگاه ها مناسب به نظر می رسد. 
ضمن آرزوی توفیق بیشــتر برای هفته نامه »اقتصاد 
ونمایشــگاه« و سپاســگزاری مجدد از مدیر مســئول 
و سردبیر، هیات کارشناسی و ســایر همکاران گرامی 
و ارجمند نشــریه، آرزومندم که این نشــریه بتواند در 
ارتقای سطح معلومات تخصصی مجریان نمایشگاه ها، 
دارندگان ســایت های نمایشگاهی، شــرکت کنندگان، 
بازدیدکننــدگان، صاحبان صنایع و بــه طورکلی همه 
افــرادی که بــه صنعت نمایشــگاهی و تقویــت بنیه 
اقتصادی کشور عالقه مند هســتند، نقش موثری ایفا 
نماید و به یک نشــریه کامال تخصصی شاخص تبدیل 

شود. 

بامحصوالتونرمافزارهاي
گردشگريراوند

سفرهایيآسانودلپذیر
برایهموطنان
خلقمیکنیم

امید صبری مدیرعامل
شرکت مهرسا پویش راوند:

سال 94 شکوفایی 
صنعت نمایشگاهی
را می بینیم
با کمک یکدیگر

شادباش نوروزی دکتر اسفهبدی 
به فعاالن صنعت نمایشگاهی ایران

 صفحه2

خارج کشور: 2 دالر قیمت: 2000 تومان هفته نامه بین المللی                                                  سال دهم- دوره جدید - شماره               -  نوروز  1394

 صفحه5

 صفحه22

 صفحه15 صفحه12

 صفحه25

 صفحه2

 صفحه18

محصوالت
»صنعتسازان«
شانهبهشانهتولیدات
ممتازترکیهوتایلند
میساید

اطالعات
نمایشگاههارا
آسانوسریع
دراختیارمردم
میگذاریم

1394
سالارتقاء
برندمعماریک

تکنولوژیروزاروپارادرشرایط
تحریمبهکشورآوردیم

هیاتمدیرهانجمنبرگزارکنندگان
نمایشگاههایبینالمللیانتخابشدند

محرم عابدینی
مدیرعامل شرکت صنعت سازان:

محمد سعادتی پور مدیر روابط عمومی و 
امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه ها:

کارنامه و برنامه های شرکت معماریک به 
روایت مهرداد معاونی مدیرعامل:

برایدورهپساز
تحریمهاوحضور
درنمایشگاههای
بینالمللیدنیا

آمادهایم

سیاوش امیرمکری قائم مقام شرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی ایران:

 صفحه6

 صفحه5

صنعتنمایشگاهی
بازویتوانمند
تحققاقتصاد
مقاومتیاست

محمدجواد قنبری معاون نمایشگاهی 
شرکت سهامی نمایشگاه ها:

 صفحه4

طرحطبقهبندیمشاغل
درشرکتسهامی
نمایشگاههابهزودی
بهاجرادرمیآید

خبر خوب مجید عروجی معاون 
اداری و مالی شرکت سهامی نمایشگاه ها:

 صفحه8

غرفهسازها
درسال94
رتبهبندی
میشوند

سید حسین میرظفرجویان معاون فنی 
و مهندسی شرکت نمایشگاه های بین المللی:

تغییرنگرش
شرطاولتحول
وجهشصنعت
نمایشگاهیایران

افزایشمدت
زمانمجوزها
نیازاساسی
مجریانبود

دکتر سیدعلی اعتدالی
رییس انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی:

مهدی عباسی راد
دبیر انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی:

ابوالفضل قاسمی، مدیر فروش شرکت روبرته سیرجان:

94

نوروز 1394 مبارک
 صفحه11

توسعه صنعت خودرو
 60 صنعت دیگر را زنده می کند

 صفحه2

خارج کشور: 2 دالر قیمت: 2000 تومان هفته نامه بین المللی                                                            سال دهم- دوره جدید - شماره 81 -  آذر  1393

 صفحه2

رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

 صفحه12

 صفحه2

 صفحه2

 صفحه11

 صفحه7

 صفحه10

محصول با کیفیت
مشتریان پایدار می آفریند

محصول بدون 
کیفیت و استاندارد
به بازارهای جهانی 

راه نمی برد

انجام فعالیت های 
پژوهشی توسط بسیج 
سازمان توسعه تجارت 
و شرکت نمایشگاه ها

رشد نمایشگاه 
قطعات خودرو 
نشانه درستی 
سیاست های 
دولت است 

نمایشگاه بین المللی 
ایران متافو 

امسال 77 درصد 
رشد کرده است

کاوات در دانش فنی و پشتیبانی 
بی رقیب است

43 درصد خودروسازهای جهان
شمع NGK را برگزیده اند

فتکو یعنی تولید ایرانی 
با دقت، نظارت و کیفیت اروپایی 

حمیدرضا کالنتریان مدیرعامل شرکت هانتر پارت:

دکتر اسفهبدی خطاب به 
فعاالن صنعت قطعات خودرو:

سیدابراهیم حسینی فرمانده پایگاه
مقاومت بسیج سازمان توسعه تجارت و 
شرکت نمایشگاه های بین المللی:

مهدی عباسی راد مدیرعامل 
شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو:

عبدالکریم جاللی 
مدیرعامل شرکت نمانگر:

محمد محمودی مدیرعامل صنایع جرثقیل کاوات:

:NGK محمودپور عبداهلل مدیر دفتر ایران شرکت

فرزان نوری مدیرعامل شرکت فتکو: 

نقشه راهنمای نمایشگاه
به صفحه  9  مراجعه کنید

7 تا 10  آذر1393 
با همکاری روابط عمومی

یازدهمین نمایشگاه بین المللی 

ایران متافو
برگزارکننده:

نهمین نمایشگاه بین المللی 

 قطعات و لوازم خودرو

برگزارکننده:

تلفن: 33960850      33948410-11
www.iranngk.com   info@iranngk.com

به صفحه 10 مراجعه فرمایید

سالن 18 - غرفه 32      

حامی رسمی نهمین نمایشگاه بین المللی 
قطعات و لوازم خودرو

 صفحه4

نمایشگاه ها را به برگزارکنندگانی خواهیم سپرد 
که بین المللی فکر و عمل کنند

 1393
سال رونق 
صنعت نمایشگاهی 
ایران است

ارتباط نمایشگاه 
با مخاطبان و 
مشارکت کنندگان 
تقویت می شود

بازگشت تدبیر 
و خرد جمعی  

به صنعت 
نمایشگاهی کشور

غرفه، نشان دهنده  
شخصیت و موقعیت 

غرفه دار  است 

 صفحه2

گفت و گوی صریح و شفاف با دکتر حسین اسفهبدی:

شماره ویژه نوروز 1393
با همکاری روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران 

 صفحه5

 صفحه7

 صفحه3 صفحه4

 صفحه14

 صفحه7

 صفحه6

 صفحه14

تقویم برگزاری نمایشگاه های
 بین المللی تهران در نیمه اول 

سال 1393

دادن مجوز دائمی به نمایشگاه ها
 دست برگزارکنندگان را برای 
برنامه ریزی مطلوب باز می کند

آنها که نمایشگاه را 
سرپا نگه می دارند

ضرورت تسهیل قوانین، شراکت 
با اقتصاد جهان و فرهنگ سازی

مهدی عباسی راد 
دبیر انجمن صنفی  برگزار کنندگان 
نمایشگاه های بین المللی ایران: 

محمد سعادتی پور مدیر روابط عمومی 
و امور بین الملل شرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی ایران:

یادداشت دکتر سیدعلی اعتدالی
رئیس انجمن صنفی برگزارکنندگان 

نمایشگاه های بین المللی ایران

علیرضا جهان پناه رییس هیات مدیره 
انجمن صنفی غرفه سازان:

خارج کشور: 2 دالر قیمت: 2000 تومان هفته نامه بین المللی                                                سال نهم- دوره جدید - شماره 47- فروردین1393

 صفحه6

تفکر برنامه ریزی
 ومدیریت برمبنای ارزش ها 
در نمایشگاه توسعه می یابد

عباس برهانی مدیر برنامه ریزی و اطالع رسانی شرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی ایران:

شهنام سپاسدار تهران مدیرعامل شرکت بانیان امید:

روایت حامد خوش الحان از وظایف سرپرست مدیریت ساختمان و 
تاسیسات شرکت سهامی نمایشگاه ها: 

پیش نیازهای توسعه صنعت نمایشگاهی کشور از نظر برگزار کنندگان 

نشریه رسمی
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کوشش برای گشودن دروازه های 
جهانی به روی نمایشگاه های ایران

سیاوش امیر مکری قائم مقام مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

اگر مجموعه فعالیت های نمایشگاهی را به عنوان یک صنعت 
در نظر بگیریم، این صنعت از باب این که می تواند صنایع دیگر 
را به مصرف کنندگان معرفی کند اهمیت فراوانی دارد. همچنین 
نمایشگاه ها به دلیل ارتقای سطح کمی و کیفی تولیدات کشور و 
هموار کردن راه صادرات محصوالت صنایع مختلف به کشورهای 
دیگر، اهمیت خاص و ویژه ای دارند. اگرچه نســبت به ســنوات 
گذشته، اکنون جایگاه نمایشگاه بین المللی و صنعت نمایشگاهی 
برای تجار و صنعتگران آشــکارتر شده است، اما به نظر می رسد 

این صنعت هنوز در کشور ما جای کار فراوانی دارد.  
طبیعی است که هر صنعتی موضوعات خاص خودش را دارد. 
این موضوعات نیاز به اطالع رسانی و فرهنگ سازی دارد و در این 
راه بهره گیری از ابزارهــای تخصصی و حرفه ای موضوعی مهم و 

تاثیر گذار است.
در همیــن راســتا بــرای اطالع رســانی و آگاهی مــردم از 
موضوعات این صنعت، استفاده از نشریات به عنوان ابزار مهم و 
اصلی اطالع رسانی، چه برای عموم مردم و چه برای متخصصان، 
کامال مفید است. چه بهتر که این نشــریه، به صورت تخصصی 
به موضوعات صنعت نمایشــگاهی بپردازد و مطالبی را منتشــر 

کند که هم آگاهی عمومی از صنعت نمایشــگاهی در کشورمان 
را افزایش دهد و هــم به درد فعاالن متخصــص این حوزه، که 

تعدادشان کم هم نیست، بخورد. 
متاسفانه در مدت کوتاهی که از تحویل گرفتن مسوولیتم در 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران می گذرد، فرصت 
زیادی برای مطالعه نشریه اقتصاد و نمایشگاه دست نداده است 
تا بتوانم در مورد کیفیت و کمیت آن اظهارنظر صائب و دقیقی 
داشــته باشــم. با این حال امیدوارم با توجه به تخصصی بودن 
نشــریه، بتواند اثرگذاری خوبی در جهت اعتال و توسعه صنعت 

نمایشگاهی در کشور داشته باشد.
در ایــن راه، موضوعات خــاص و مبتالبه صنعــت و گرفتن 
نظرات متخصصــان و انتقال آن به دســت اندرکاران و متولیان 
امر، می تواند بــه عنوان کارکرد اصلی نشــریه تخصصی صنعت 
نمایشگاهی کشورمان مطرح باشد که امیدوارم این موضوع مورد 

توجه مدیر و پدیدآورندگان نشریه قرار گیرد.
خوشــبختانه هم نظر وزیر صنعت و هم اعتقــاد مدیرعامل 
شرکت سهامی نمایشــگاه ها، توســعه فعالیت های نمایشگاهی 
خصوصا در فضای بین المللی اســت و تاکید آنها بر این اســت 

که پا را از کشــورهای حاشیه فراتر گذاشــته و حضورمان را در 
نمایشگاه های بین المللی خارج از کشور افزایش دهیم.

از سوی دیگر خوشبختانه در سال جاری نمایشگاه ها نسبت 
به دوره های قبل رشــد بهتری، هم از نظر وســعت و هم از نظر 
منابع مالی و کیفیت برگزاری داشته و دارد. گسترش منابع مالی 
کمک خوبی برای شرکت ســهامی نمایشگاه ها برای حرکت در 
مسیر افزایش خدمات و فضای نمایشــگاهی در داخل و تالش 
برای حضور در نمایشــگاه های خارج از کشــور است. قطعا در 
چنین شرایطی نقش نشــریه تخصصی صنعت نمایشگاهی نیز 

می تواند بارز و مهم تلقی شود.
بنــده با اغتنــام فرصت، عبور همــراه با توفیــق »اقتصاد و 
نمایشگاه« از شماره یکصدم را به صاحب امتیاز و مدیرمسئول و 
تمام کســانی که در پدید آوردن و انتشار آن سهم و نقش دارند 
تهنیت می گویم و امید دارم با حمایت و همراهی همه نهادها و 
کســانی که در حوزه صنعت نمایشــگاهی فعالند، شاهد رشد و 
توسعه کمی و باالتر از آن ارتقاء سطح کیفی و تاثیرگذاری این 
نشریه باشیم و انتشار شماره های دویستم، سیصدم و ... آن را به 

طور منظم تبریک بگوییم.

با عشق و صالبت
 راه خود را ادامه دهید

 مجید عروجی معاون اداری و مالی شرکت سهامی نمایشگاه ها

نمایشــگاه« در بحــث اطــالع  نشــریه »اقتصــاد و 
رســانی رویدادهــا و اخبــار صنعــت نمایشــگاه بســیار 
 مفید و کارســاز عمــل کرده  اســت. این موضــوع، هم در 
اطالع رسانی در مورد صنعت نمایشــگاه ها و هم در بررسی 
عملکرد مسئوالن و برگزارکنندگان نمایشگاه ها صدق می کند.

با توجه به تاثیر مثبت این نشــریه برمجموعه اقتصاد، 
صنعــت و تجارت کشــور، امیدوارم فعالیــت آن به طور 
مســتمر و با قــدرت هرچه بیشــتر ادامه یابــد؛ چرا که 
تمام گروه های دســت اندرکار در حوزه نمایشــگاه ها، از 
مشــارکت کنندگان و مجریان گرفته تا شــرکت سهامی 
نمایشگاه های جمهوری اســالمی ایران، می توانند هم از 
این طریق به اطالع رســانی فعالیت های خــود بپردازند و 

هم به آمــار و اطالعات دقیق و قابل اتکا دســت یابند تا 
قدرت آنان در برنامه ریــزی و تصمیم گیری افزون  گردد و 

از آزمون و خطا بپرهیزند.
نکته ای که خوب اســت در اینجا بگویم این است که 
معموال بحث های مطرح شده در این نشریه به جنبه های 
مثبت نمایشگاه ها می پردازد که در جای خود بسیار مفید 
و خوب است. اما باید در کنار این جنبه های مثبت، جایی 
هم برای انتقادات باشــد تا هر یــک از بخش های فعال و 
دســت اندرکار در نمایشــگاه متوجه ایراد خود شده و آن 
را رفع کنند. به این ترتیب نشریه راه خود را برای اصالح 

امور نمایشگاهی نیز می پیماید.
در این مســیر خوشبختانه نویســندگان و خبرنگاران 

»اقتصاد و نمایشــگاه« توان و تجربــه کافی و وافی دارند 
و من در شماره های گذشته نشــریه شاهد طرح انتقادات 
و ضعف هــای مهمی، هم از مدیران نمایشــگاهی و هم از 
برگزارکنندگان نمایشــگاه ها بودم که چون با چیره دستی 
و زبان  حرفه ای نگاشته شــده اند، کسی را هم آزرده خاطر 

نمی ساخت. 
من به نوبه خود به مناســبت انتشار یکصدمین شماره 
»اقتصــاد و نمایشــگاه« به مدیــر مســئول و کارکنان 
تحریری و بازرگانی و اداری آن خســته نباشــید عرض 
 می کنم و امیدوارم با عشــق و صالبت راه خــود را ادامه 
دهند و به تریبون تمام عیار صنعت نمایشــگاهی کشور 

بدل شوند.

نشریه رسمی
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حضور پررنگ

 در حوزه صنعت نمایشگاهی

 محمد سعادتی پور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه ها 

ضمن سپاســگزاری و تبریک به مدیر مسئول، اعضا محترم 
هیات تحریریه، خبرنگاران، عکاســان و ســایر همکاران نشریه 
»اقتصاد و نمایشــگاه« که با تالش و پشــتکار فراوان درحوزه 
صنعت نمایشــگاهی طی دو ســال گذشــته یک صد شماره از 
این نشــریه وزین را در اختیار مخاطبان قرار دادند و نسبت به 
انعکاس اخبار نمایشــگاهی کوشــش نمودند؛ موارد ذیل جهت 

تعامل بیشتر و بهتر ارائه می گردد:
1- از آنجا که محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی بســتر 
رویدادها، همایش هــا و نمایشــگاه های داخلــی و بین المللی 
در لوای توســعه صــادرات و بازرگانی اســت، بنابراین تعامل با 
هیات های خارجی و بازدیدکنندگان و مشارکت کنندگان داخلی 
و خارجی، انعکاس خبری و همکاری با رســانه ها و حفظ وجهه 
بین المللی، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در همین راستا 
حضور پررنگ این نشریه تخصصی در حوزه صنعت نمایشگاهی 

و همراهی آن با این مدیریت، مطلوب بوده و با همکاری مستمر 
در آینده می توان گام های موثرتری در جهت اطالع رسانی اخبار 

نمایشگاهی برداشت.
از  نمایشــگاهی  اخبــار  انعــکاس  و  مصاحبه هــا   -2
مشارکت کنندگان و مجریان نمایشــگاهی به صورت مستمر از 

نقاط قوت این نشریه بوده است. 
3- مصاحبه با دست اندرکاران صنعت نمایشگاهی، مسئولین 
و مدیران شرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی ج.ا.ایران در 
حوزه های تخصصی، به جا و در زمــان مقتضی صورت گرفته و 

امید بخش تعامالت بیشتر می باشد.
4- انعکاس اخبار به زبان انگلیســی نقطــه عطف خوبی در 
ارتباط با مشــارکت کنندگان و بازدیدکننــدگان خارجی بوده و 
امید است در ادامه راه این گونه اطالع رسانی ها به زبان انگلیسی 

افزایش یابد. 

5- با توجه به این که صنعت نمایشــگاهی در جهان و ایران 
یک فعالیت تخصصی می باشد، افزایش مقاالت تحقیقاتی در این 

حوزه موجب تقویت محتوای این نشریه وزین می گردد.
6- با عنایت به افزایش حضور کشورها، شرکت ها و غرفه های 
خارجی و در راستای رســالت این شــرکت مبنی بر افزایش و 
توســعه تعامالت تجاری و بازرگانی، ضمن تشکر از نگاه مثبت 
به این حوزه و درج اخبار در این زمینــه، انعکاس مصاحبه ها و 
اخبار بیشــتر از مشــارکت کنندگان و بازدیدکنندگان خارجی 
منجر به تعامل بیشتر بین بازرگانان و صاحبان صنایع خارجی با 

دست اندرکاران داخلی می گردد.
در خاتمــه مجددا از مجموعــه همکاران نشــریه »اقتصادو 
نمایشــگاه« که به عنوان بازوی این مدیریت جهت انتشار اخبار 
نمایشــگاهی فعالیت می نماینــد، قدردانی می نمایــم و توفیق 

روزافزون از خداوند متعال خواستارم.

ضرورت رصد تاثیر نمایشگاه ها 
بر اقتصاد ملی 

 محمد جواد قنبری معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

 وجود یک نشــریه، یا به طور کل یک رســانه کــه به صورت 
 تخصصی اخبــار فعالیت هــا و رویدادهای یک ســازمان و نهاد و 
مجموعه را انعکاس دهد، قطعا از ضروریات فعالیت هر تشکیالتی 
است؛ چرا که تا انعکاس وســیع و صحیحی از فعالیت ها به صورت 
تخصصی صورت نگیرد، عملکرد آن بخش به درستی درك نخواهد 

شد. 
نمایشگاه ها و صنعت نمایشگاهی کشور نیز از این قاعده مستثنی 
نیستند. شرکت سهامی نمایشگاه ها، نمایشگاه های سراسر کشور و تمام 
فعاالن صنعت نمایشگاهی نیاز به رســانه ای تخصصی و فراگیر برای 
انعکاس توانمندی ها و فعالیت های خود به جامعه هدف دارند و قطعا 
انتشار نشریه تخصصی صنعت نمایشگاهی کشور می تواند راهگشای 

توسعه و رشد این بخش باشد.
نشــریه »اقتصاد و نمایشــگاه« تا حدود زیادی توانسته جای 
خود را در میان فعاالن صنعت نمایشــگاهی ایران باز کند و اخبار 
و تحوالت این حــوزه را به صــورت تخصصی انعــکاس دهد که 
جای خوشــحالی و سپاس اســت. نکته مثبت در مورد این نشریه 
این است که به شــکل مســتمر و تخصصی به موضوعات متنوع 
نمایشــگاهی می پردازد در حالی که دیگر نشریات اقتصادی فقط 

هر از چندگاهی و به مناسبتی گریزی به بحث صنعت نمایشگاهی 
می زنند.

پس از انتشار یکصد شــماره منظم، در ادامه راه بحث صنعت 
نمایشــگاهی باید به صــورت جدی تر، گســترده تر و تخصصی با 
حضور کارشناسان این حوزه در این نشریه پیگیری شده و نظرات 
گوناگون جهت ارتقای این صنعت منتشــر شــود. از سوی دیگر 
نشریه »اقتصاد و نمایشگاه« نه تنها باید فعالیت خود را در تهران 
ادامه دهد، که امیدوارم به صورت جدی تر، در سراسر کشور دامنه 

حضور و کار خود را گسترش دهد.
نشــریه اقتصاد و نمایشــگاه همچنین می تواند عالوه بر جذب 
 مخاطبــان عمومــی، مخاطبان تخصصــی و به ویژه دانشــگاهی 
داشته باشد. صنعت نمایشــگاهی باید با دانشگاه ارتباط موثرتر و 
بهتری داشته باشــد و این نشریه می تواند به عنوان پل این ارتباط 

عمل کند.
برای تاثیر بیشــتر نمایشــگاه ها بر مجموعــه اقتصاد، صنعت، 
تجارت، صــادرات و تولید ناخالص ملی کشــور باید ســاز و کار 
و روش هایی عملی جهت بررســی و اندازه گیــری میزان تاثیر هر 
نمایشــگاه  بر پیکره تولید و اقتصاد ملی طراحی کنیم. هر ســال 

صدها نمایشگاه در تهران و استان ها برگزار می شود که شعاع عمل 
و اثر آنها غالبا در حد یک گزارش رســمی و ثبت در آمار ســاالنه 
محدود می ماند و پرونده هر نمایشگاه تا نمایشگاه سال بعد و دوره 
بعد مختومه می شود. البته شرکت ســهامی نمایشگاه ها چگونگی 
برگزاری هر نمایشــگاه را ارزیابی می کند اما این ارزیابی فقط در 

محدوده اجراست و شامل آثار و نتایج اقتصادی آن نمی شود.
باید روش هایی بیابیم که بتوانیم با زبان عدد و رقم، میزان تاثیر 
هر نمایشــگاه بر شــاخص های اجتماعی و اقتصادی آن صنعت را 
محاسبه کنیم. شرکت ســهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری 
اسالمی ایران، شرکتی دولتی اســت و باید به وظایف روزمره خود 
بپردازد. بنابراین وجود یک نشریه تخصصی مثل اقتصاد و نمایشگاه 
که بتواند ارتباطات موثری میان صنعت نمایشــگاهی و مســووالن 
ارشد کشور برقرار کند و با ارایه آمار و ارقام و گزارشات معتبر، میزان 
تاثیر این حوزه بر اقتصاد کشور را بشناساند، ضروری است. ارایه این 
گزارش ها به مســووالن حوزه بازرگانی و صنعت از یک سو و دیگر 
نهادهای تصمیم ســاز و تصمیم گیر مانند مجلس شورای اسالمی از 
ســوی دیگر، می تواند راه را برای تعالی صنعت نمایشگاهی کشور 

هموار سازد.
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جایگاهی مورد وثوق در میان فعاالن 
صنعت نمایشگاهی یافته اید

 سید حسین میرظفرجویان معاون فنی و مهندسی شرکت سهامی نمایشگاه ها

همه نشــریات تخصصی بــا توجه به 
فضای مســاعدتر و مطالب مفیدتری که 
در اختیــار مخاطبان شــان می گذارنــد، 
نیز داشته  اثرگذاری بیشــتری  می توانند 
باشند و ارتباط مناســبی با متخصصان و 
دســت اندرکاران حوزه فعالیت شان برقرار 

کنند.
نشــریه »اقتصاد و نمایشــگاه« نیز از 
این قاعده مســتثنی نیســت و از آنجا که 
در حــوزه صنعت نمایشــگاهی به صورت 
فعالیت می کنــد، جایگاه مورد  تخصصی 
وثــوق و مناســبی در میان مســئوالن 
صنعــت نمایشــگاهی، برگزارکنندگان و 
مشــارکت کنندگان در نمایشــگاه ها بــه 
دست آورده و به سهم خود در توسعه این 

صنعت تاثیرگذار می باشد.

این نشــریه از یک ســو توانســته با 
را  مخاطبــان  مناســب،  اطالع رســانی 
از اقدامــات و فعالیت هــای انجام شــده 
دســتاوردهای  قبیل  از  نمایشــگاه ها  در 
شرکت سهامی نمایشــگاه ها، فعالیت های 
برگزارکننــدگان نمایشــگاه ها که عمدتا 
بخــش خصوصــی هســتند و همچنین 
محصوالت و خدمات مشــارکت کنندگان 
آگاه کنــد و از ســوی دیگــر نظــرات 
فعاالن این حوزه را منتشــر کرده اســت 
و بدیــن ترتیب مــا به عنــوان مدیران و 
سیاست گذاران صنعت نمایشگاهی، با این 
دیدگاه ها آشنا شــده و در جای مناسب و 

برنامه ریزی ها از آن ها سود برده ایم.
امیدوارم نشریه اقتصاد و نمایشگاه رویه 
مثبــت در پیش گرفته خــود را همچنان 

ادامه داده و شفافیت و صداقت را سرلوحه 
کار بزرگ خود قرار دهد.

این را هم بیفزایم کــه اگر چه اقتصاد 
و نمایشــگاه در یکصد شــماره گذشــته 
بزرگــی  و  تاثیرگــذار  گام هــای  خــود 
صنعــت  توســعه  و  فرهنگ ســازی  در 
 نمایشگاهی کشور برداشته اما با توجه به 
نقش مهم این صنعت در مجموعه اقتصاد 
و صنعت و تجارت کشــور، پدیدآورندگان 
این نشریه آگاه باشــند که هنوز جای کار 
بســیاری دارند و حوزه های مغفول مانده 
در این نشریه بســیار و جای کار و توسعه 

بسیار است.
آنچه از دوســتان در نشــریه اقتصاد و 
نمایشــگاه انتظار می رود این اســت که 
انتقادات فعــاالن و دســت اندرکاران این 

حوزه از شرکت سهامی نمایشگاه ها را نیز 
جویا شده و منتشر کنند. 

یقیــن مدیران شــرکت ســهامی  به 
نمایشــگاه ها پذیرای انتقــادات مصلحانه 
هســتند چرا که توجه به انتقاد دلسوزانه 
و سالم می تواند سبب بهتر شدن وضعیت 
نمایشــگاه ها و توســعه این صنعت شود. 
البته الزم اســت تاکید کنــم نباید انتقاد 
کردن را با غر زدن و خرده گرفتن اشتباه 
گرفت و زبان انتقاد، باید در جهت مصالح 
ملی باشــد و چه بهتر کــه راهکاری هم 

همراه با انتقاد، ارایه شود.
در پایان برای همه فعاالن حوزه صنعت 
نمایشگاهی و نشــریه اقتصاد و نمایشگاه 
آرزوی موفقیــت دارم وامیدوارم شــاهد 

توسعه کمی و کیفی روزافزون آن باشیم.

نقش خودتان را در توسعه صنعت و 
تجارت ایران دست کم نگیرید

 مهدی عباسی راد مدیر عامل شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو  دبیر انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی ایران

فکر نمی کنم تردیدی در این موضوع 
وجود داشته باشد که  یک رسانه و نشریه 
تخصصی که همه رویدادهای نمایشگاهی 
کشور را ثبت و اطالع  رســانی کند، یک 
ضرورت فراموش شــده بود که اقتصاد و 
نمایشــگاه این جای خالی را پر کرد. این 
نشــریه در طول مدت فعالیــت خود به 
خوبی همــه رویدادهای نمایشــگاهی را 
مورد بررســی قرار داده و آنهــا را اطالع 
رسانی کرده است. البته خبرهای مربوط 
به نمایشــگاه ها در رســانه های دیگر هم 
بعضا مــورد توجه قرار می گیــرد اما آن 
خبرها معموال در میــان حجم بزرگی از 

سایر اخبار گم می شود. 
تولد رســانه ای تخصصی در این سطح 

و با این کیفیت اتفاقــی خوب و مبارك 
در صنعت نمایشگاهی کشور بود. اکنون 
کــه این نشــریه انتشــار شــماره 100 
خود را پشت سر گذاشــته، همه باید به 
دســت اندرکاران آن کــه توانســتند در 
شرایط ســخت کنونی آن را حفظ کنند، 
تبریــک بگوییــم. اینکه این نشــریه در 
اطالعاتی  فناوری های  از  میان گستره ای 
و انبوهی از رســانه های متنوع، همچنان 
توانسته اســت جایگاه خود را حفظ کند 
و در بین مخاطبان خاص و عامش نوعی 
نیاز و تشنگی ایجاد نماید؛ نشان می دهد 
که دســت اندرکاران آن به هــدف و کار 
خود باور داشــته و توان تخصصی الزم را 

هم برای ادامه این راه داشته اند. 

انجمــن  اعضــای  عنــوان  بــه  مــا 
بین المللی  نمایشگاه های  برگزارکنندگان 
ایــران همانطور کــه از اول راه هم اعالم 
کردیم، تا جایی که امکان داشــته باشد 
از ایــن نشــریه حمایت می کنیــم. این 
نشــریه هم باید بــرای ادامــه حیات و 
ارتقای کیفیت خود، گســتره مخاطبان 
و  اقتصــاد  را گســترش دهــد.  خــود 
نمایشــگاه ســرمایه ای بزرگ که همان 
را  نمایشگاه ها هستند  از  بازدیدکنندگان 
در اختیار دارد و باید نیاز و ســلیقه آنها 
را بیشتر بررســی کند و مطالب همخوان 
با آن سالیق را  هم در نشریه خود بیشتر 
از حــال، تولیــد نماید و در دسترشــان 
قرار دهد. بــه هر حال وجود نشــریه ای 

تخصصی برای صنعت نمایشگاهی کشور 
در این ســطح از کیفیت و حرفه ای گری 
را همه ما باید قدر بدانیم و از آن حمایت 

کنیم. 
عبور از انتشار یکصدمین شماره را به 
مدیرمسئول و سردبیر حرفه ای و کاربلد 
و به تمام کارکنان نشــریه در بخش های 
تحریریــه، بازرگانی و اداری شــاد باش 
می گویم و از منظر یک همکار دیرین به 
همه دوستان توصیه می کنم همچنان با 
نشاط، شــاداب، صادق و حرفه ای به کار 
خود ادامه دهند و نتایج تالش و زحمت 
خــود را در توســعه اقتصــاد، صنعت و 

تجارت کشور دست کم نگیرند.
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 وقتی آدم ها روی زمینه هایی متمرکز می شوند که 
در تخصص شان نیست، طبعا ساده ترین سئوال می تواند 
فهم این نکته باشد که چطور به آن عرصه کشیده شده 
اند. از آقای زرین پور می پرســم که چــرا بین این همه 
موضوعات مهم اقتصادی به فکر انتشار نشریه تخصصی 

صنعت نمایشگاهی افتاده است؟
مهم تریــن دلیلی که مــا را به انتشــار یک نشــریه منظم 
نمایشگاهی متقاعد کرد، فراوانی برگزاری نمایشگاه ها در تهران 
و مراکز استان ها و استقبال روز افزون مردم برای بازدید از آن ها 
بود. در واقع در هیچ عرصه اقتصادی دیگر حضور مردم را تا این 
اندازه پررنگ نمی توان دید. البته پیش از تاسیس این نشریه، به 
فراخور ارتباطاتی که در نشــریات مختلفی مانند ابرار اقتصادی 
و اقتصــاد و زندگی داشــتیم، کمابیش متوجه شــده بودیم که 
مشارکت کنندگان در نمایشگاه های مختلف عالقه مند به انتشار 
نشریه ای برای اطالع رســانی در مورد دســتاوردهای  خودشان 
هستند تا به گونه ای عمر ماندگاری اطالعات شان را بیشتر کنند. 
در پاســخگویی به همین تقاضا بود که انتشار ویژه نامه های 
نمایشــگاهی را در برنامــه کار خودمان گنجاندیــم و در طول 
ســال به تناوب برای برخی نمایشــگاه های اصلی ویژه نامه هایی 
را به اصــل ماهنامه اقتصاد و زندگی افزودیــم. برای مثال برای 
نمایشــگاه هایی مانند ســاختمان و لوازم خانگی ویژه نامه هایی 
اختصاصی منتشــر کردیم. در عمل متوجه شــدیم که بیشتر 
شرکت کنندگان درنمایشــگاه های دیگر هم  بی میل نیستند که 
حضورشان را در یک نشریه نمایشگاهی در معرض داوری افکار 
عمومی و بازدیدکنندگان قرار دهند. در آن زمان اگرچه ســایر 
نهادهای انتشاراتی هم گاها به انتشار ویژه نامه های نمایشگاهی 
اقدام می کردند، اشــکال کار در این بود کــه آن ویژه نامه ها به 
صورت موردی در برخی نمایشــگاه ها منتشــر و توزیع می شد 
و پس از نمایشــگاه اثری از آن باقی نمی مانــد. به همین دلیل 
به این نتیجه رسیدیم که نمایشــگاه نه به یک ویژه نامه، که به 
یک نشــریه تخصصی نیاز دارد که به ثبــت و ضبط رویدادهای 
نمایشــگاهی پرداخته و در قالب ســایت اختصاصــی خود به 
آرشیوی قابل اعتماد و  مرجع و در نهایت به یک منبع اطالعاتی 
پایدار بدل شود. البته در این راه با چالش هایی هم مواجه بودیم. 
برای مثال تکفروشی این نشریه عمال مقدور نبود و ناچار بودیم 
نسخه های آن را به رایگان در نمایشگاه ها توزیع کنیم. در نتیجه 

تنها راه تامین درآمد برای انتشــار نشــریه اتکای کامل آن به 
درآمدهای ناشی از دریافت آگهی ها تشخیص داده شد. متقاعد 
کردن شــرکت کنندگان در نمایشگاه به مشــارکت در تامین 
هزینه های انتشــار چنین نشریه ای چندان مشکل نبود، مشکل 
اصلی این بود که مطالب هفته نامه بتواند به درســتی انتظارات 
شرکت کنندگان را برآورده کند و مخاطبان )بازدیدکنندگان و 

مشتریان( هم توشه ای مناسب از آن برای خود بردارند.
برهمین اســاس پیشــنهاد انتشار این نشــریه را به شرکت 
سهامی نمایشگاه ها دادیم و با همراهی مدیران وقت این شرکت، 
از نیمه دوم ســال نشــریه اقتصاد و زندگی به عنوان نخستین 
نشریه تخصصی صنعت نمایشگاهی آغاز به کار کرد. البته خیلی 
زود به این نتیجه رســیدیم که باید عنوان نشــریه را هم عوض 
کنیم. تقاضا برای تغییر نام نشریه هم خوشبختانه با تایید اداره 
کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی روبه رو 

شد و به این ترتیب نشریه "اقتصاد و نمایشگاه" متولد شد. 
و  اقتصاد  نشــریه  مخاطبان  دربــاره  اطالعاتی   
نمایشگاه بدهید. دایره مخاطبان شما به کجاها می رسد؟ 
آیا محوطه نمایشگاهی تهران آخرین مقصد نشریه هایی 

است که به مناسبت های مختلف منتشر می کنید؟
ما اغلب مخاطبان مان را بدون توجه به نوع کار وســلیقه یا 
محل سکونت شــان در محوطه نمایشگاهی تهران جستجو می 
کنیم. گمــان داریم کــه در همین فضا می توانیــم به حداکثر 
مخاطبان مان دسترسی پیدا کنیم. البته مخاطبانی هم در خارج 
از نمایشــگاه وجود دارند. مثال در مراکز استان ها تعداد بسیاری 
شــرکت های نمایشــگاهی و تولیدکنندگان و خدمت دهندگان 
به پروســه تولید هســتند که می خواهند از هر نمایشگاهی که 
در تهران برگزار می شــود ســردر بیاورند. ما برای این گروه از 
مخاطبان سرویس مستقلی راه انداخته ایم. در یک کالم می توانم 
بگویم که تقریبا  90 درصد نســخه های نشریه به مناسب ترین 
گروه های مخاطب می رســد و پــرس و جوهای ما هم نشــان 
می دهد هر نسخه نشــریه هم توســط عده ای بیش از یک نفر 
خوانده می شود. ضمن آن که مطمئن هستیم در طول روزهای 
بعداز برگزاری هر نمایشگاه نیز نســخه هایی از نشریه دست به 
دســت می گردد و اطالعات مندرج در بخش های مختلف آن در 
ســایت های مختلف انعکاس می یابد. با این حســاب اثرگذاری 
نشــریه به دایره بزرگتــری از مخاطبان احتمالــی در بیرون از 

محوطه نمایشگاهی تهران هم می رسد. 
تیراژ اولیه نشریه را روی ده هزار نسخه متمرکز کرده ایم که 
گاه با تعداد بازدیدکنندگان و مخاطبان بالفعل همخوانی ندارد. 
قطعا درآینده باید وضعیت مالی نشــریه را به جایی برسانیم که 
امکان افزودن برتیراژ فراهم شــود. البته در همین موقعیت هم 
گمان داریم تیراژ نشریه از بســیاری از نشریات اقتصادی دیگر 
بیشتر اســت. با یک حساب سرانگشــتی ما با یکصد شماره به 
تیراژ جمعی یک میلیون نســخه رســیده ایم. این یعنی حدود 
24 میلیون برگ چاپــی با مطالبی درزمینــه تولید و صنعت و 
خدماتی که شرکت کنندگان در نمایشگاه ها معموال می خواهند 

در اختیار مشتریان و بازدیدکنندگان خودشان قرار دهند.
 تعــداد صفحات نشــریه هم تابعــی از بزرگــی و کوچکی 
نمایشگاه و البته اســتقبال شــرکت کنندگان از آن است. پایه 
کار ما انتشار نشــریه در 16 صفحه اســت اما درطول دوره گاه 
نشــریات 32 صفحه ای و 48 صفحه ای هم منتشــر کرده ایم. 
برای برخی نمایشگاه ها که از اســتقبال بیشتری برخوردارند و 
تعداد بازدیدکنندگانشان هم بیشتر اســت بیش از یک شماره 
منتشــر کرده ایم و در این زمینه رکوردمان 4 شماره در 4 روز 

برپایی نمایشگاه است.
 دو سال و نیم از فعالیت نشریه اقتصاد و نمایشگاه 
گذشته اســت. تجربه فعالیت در ســال اول و دوم چه 
تفاوت هایی داشته اســت؟ برداشت شرکت کنندگان در 
نمایشگاه و کسانی که شــما پیام هایشان را منتقل می 
کنید چه بوده است؟ آیا در رشته کار خودتان هم نوعی 

رقابت احساس می کنید؟
یک سال نخست فعالیت به معرفی نشــریه گذشت و مدتی 
طول کشــید تا نزد همه فعاالن نمایشــگاه، از برگزارکنندگان 
گرفته تا مشــارکت کنندگان لزوم وجود این نشــریه جا بیفتد. 
مثال در ســال نخســت تنها 50 درصد برگزار کننــدگان با ما 
برای انتشار نشــریه همکاری کردند. البته کسانی هم بودند که 
توی ذوق مان بزنند یا در ارائه همکاری امســاك کنند. معموال 
همیشه وقتی تازه وارد یک عرصه می شوید ممکن است دیگران 
جبهه بگیرند. ما این کارها را خیلی عادی تلقی کردیم. مطمئن 
بودیم که وقتی کارمــان را منظم کنیم منافــع اش را همه آن 
ها هــم می فهمند. واکنــش های منفی البتــه دالیل مختلفی 
داشــت. برای مثال برخی اعتقادی به نشــریه نداشتند و وقعی 

بهزاد زرین پور مدیرمسئول و سردبیر اقتصاد و نماییشگاه

تعالی اقتصاد و نمایشگاه
 نیازمند همکاری همه اعضای خانواده 

صنعت نمایشگاهی کشور است

 در حال حاضر 500 شرکت، سازمان و تشکل  اقتصادی مشترک نشریه ما هستند.  عالوه بر آن برای بیش از هزار شرکت کننده شاخص 
در نمایشگاه ها این نشریه ارسال می شود تا با آن آشنا شوند

نشریه رسمی
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به آن نمی گذاشتند. عده ای دیگرخودشان ناشر کتاب نمایشگاه 
بوده و نشــریه را رقیبی برای خودشان می دانستند. برخی دیگر 
هم همکاری با نشــریات تخصصی حوزه فعالیت شــان را ارجح 
می دانستند. همچنین دوســتانی بودند که با توجه به تجربیات 
پیشــین، فکر می کردند اقتصاد و نمایشگاه نیز نشریه ای موقتی 
است که شاید عمر آن به یک ســال هم نکشد. اما در سال 93 
وقتی استمرار و کیفیت کار را دیدند، بسیاری از برگزار کنندگان 
نمایشگاه احساس کردند این رسانه خودشان است و می تواند به 

اهدافشان کمک کند و به این ترتیب همکاری آنها وسعت یافت.
بــه این ترتیــب اقتصــاد و نمایشــگاه، حضور نشــریات و 
ویژه نامه های دیگر مانند آگهی نامه ها را متوقف نکرد. قصد انجام 
چنین کاری را هم نداشــت. می خواهیم منظم باشیم، سرموقع 
منتشر بشــویم و انس و الفت ماندگاری با شــرکت کنندگان، 
برقرار کنیم. طبعا از رقیبان موقت هراسی به دل راه نمی دهیم. 
کســانی بی مقدمه وارد این بازار می شــوند و چند روز بعد هم 
پی کار خودشــان می روند. ما حتی نگران نیســتیم  که نشریه 
ای همزمان با ما ویژه نامه ای برای همان نمایشــگاه منتشر کند. 
دوستان ما به تجربه دریافته اند که حضور در یک نشریه مستقل 
تاثیر گذار و ماندگاربا ویژه نامه هایی که مثل برق در صحنه ظاهر 
می شــوند و ماندگاری زیادی ندارند از زمین تا آسمان فرق می 

کند. 
این نشــریه از طریق سایت ما آرشیو شــده و ماندگار است. 
از ســوی دیگر در حال حاضر 500 شرکت، ســازمان و تشکل  
اقتصادی مشــترك نشریه ما هســتند.  عالوه بر آن برای بیش 
از هزار شرکت کننده شــاخص در نمایشگاه ها این نشریه ارسال 
می شــود تا با آن آشنا شــوند. اتفاقا پس از ارسال این نشریات، 
بسیاری از فعاالن اقتصادی احســاس کرده اند که اطالعات این 

نشریه به دردشان می خورد و در حال خرید اشتراك هستند.
البته خــود ما هــم در ســال اول تجربه الزم را نداشــتیم 
و در ســال دوم توانستیم متناســب با درخواســت و نیازهای 
برگزارکننده، کار را پیش ببریم. مثــال برخی برگزارکنندگان از 
این نشریه انتظار درآمدزایی داشتند و ما نیز عالوه بر حق امتیاز 
پرداختی به شرکت سهامی نمایشگاه ها، به آنها نیز حق امتیازی 
می دهیم. برخی هم برای شــان مهم این است که نشریه پرباری 
دربیاید و از درآمد اندك ایجاد شــده توســط نشریه صرف نظر 

می کنند که تعداد این افراد روز به روز در حال افزایش است.
 نشریه شــما معموال باید صبح زود آماده توزیع 
شود. در ماه های اخیر شــاهد بودیم که در برخی موارد 
روزنامه شما همان روز اول به مراسم افتتاحیه هم رسیده 
اســت. روزهای دیگرهم همینطور. همکاران شــما می 
گویند که غالبا صبحانه را پس از اتمام یک شب بی خوابی 
کامل در دفتر نشریه صرف می کنند. اصوال رویه انتشار 
اقتصاد و نمایشگاه چگونه است؟ کار برای هر شماره  از 

چه زمانی آغاز شده و چه زمانی به پایان می رسد؟
ما بیــن 3 تا 6 ماه پیــش از آغاز هر نمایشــگاهی با برگزار 
کنندگان تماس می گیریم. اکنون همکاری ما با برگزارکنندگان 
به صورت روتیــن درآمــده و در قالــب تفاهم نامه هایی، انجام 
می شود. آنها فهرست مشــارکت کنندگان و معرفی نامه انتشار 
نشریه نمایشــگاه را در اختیار ما می گذارند و کار معرفی نشریه 
به شرکت کنندگان آغاز می شود. برخی از برگزارکنندگان نیز از 
همان ابتدا نشریه را در پکیج خدمات نمایشگاهی می گذارند تا 
جذب آگهی بیشتر شود. هرچه میزان آگهی بیشتر باشد، تعداد 

صفحات بیشتری نیز به تناسب به محتوا و خبر اختصاص خواهد 
داشت و برگزارکنندگانی که این موضوع برای شان اهمیت دارد، 

با ما همکاری بیشتری می کنند.
در نهایــت دو هفته مانده بــه آغاز نمایشــگاه، اوج کار تیم 
بازرگانی و تحریریه ما که معموال به طور هم زمان روی سه چهار 
نمایشــگاه کار می کنند، آغاز می شــود. برای برخی نمایشگاه ها 
یک شماره، برخی دیگر دو شــماره و برای نمایشگاه های بزرگ 
4 شماره نشــریه منتشــر می شــود. تیم تحریریه در روزهای 
برگزاری، به نمایشــگاه رفته و پس از تولید اخبار، ویراستاری و 
صفحه بندی، نشریه بین ســاعت 2 تا 5 صبح برای چاپ ارسال 

شده و صبح روز بعد در نمایشگاه توزیع می شود.
 شــاهد بوده ایم که همیشه در برابر غرفه هایی که 
نمونه های تجاری یا بروشور توزیع می کنند چه ازدحامی 
برپا می شود. شما که نشــریه را رایگان توزیع می کنید 
آیا مشــکلی از بابت ازدحام مخاطبان و   گله مندی آنان 

احساس نمی کنید؟ 
ما به دست کسی نشــریه نمی دهیم چرا که معتقدیم نشریه 
مثل بروشور نیســت و باید شأن آن حفظ شــود و تنها کسانی 
که مخاطب آن هســتند و عالقه ای دارند نشــریه را در اختیار 
داشته باشند. به همین دلیل استندهای مخصوص زردرنگی در 
ورودی سالن ها طراحی و تعبیه شــده است که نشریه روی آن 
قرار گرفته و عالقه مندان آن را برمی دارند. تعدادی نشــریه نیز 
در اختیار مشارکت کنندگان حاضر در نمایشگاه قرار می دهیم. 
همچنین عالوه بر ارسال نشــریه برای مشترکان و دستگاه های 
دولتی مورد اشــاره، 100 نســخه نیز در اختیار شرکت سهامی 
نمایشگاه ها برای ارسال به مدیران شرکت و سازمان های مرتبط 

قرار می گیرد.
 این نشــریه شــامل دو بخش تبلیغاتی و مطالب 
جدی است.مطالب جدی به چه موضوعاتی اختصاص می 

یابد؟
البته مــا مطالب تبلیغاتــی را در حوزه مطالــب غیر جدی 
نمی دانیم. چرا که اصوال نمایشگاه محلی است که صنعتگر برای 
معرفی خودش می آید. پس طبیعتا کارکرد نشریه نمایشگاه نیز 
باید کمک به این هدف باشد. در کنار این موضوع، ما رویدادها، 
اتفاقات و محصوالت جدید نمایشــگاه را پوشــش می دهیم، با 
مدیران انجمن های شــاخص حوزه صحبت می کنیم و تریبون 
اعالم دســتاوردها و مشکالت آنها می شــویم. در طول دو سال 
و نیــم فعالیت، اتحادیه هــا و انجمن های زیــادی از طریق این 
نشریه دســتاوردها و فعالیت های خود را اعالم کرده اند. یکی از 
بخش هایی که انتظار می رود به آن بیشتر بپردازیم، خود صنعت 
نمایشگاه اســت. البته ما اخبار نمایشــگاه ها را منتشر می کنیم 
و اما در توضیح و تشــریح صنعت نمایشــگاهی، خود مدیران و 

فعاالن این صنعت باید همکاری کنند.
 پس از پایان نمایشگاه چه می کنید؟

بله همان طور که اشــاره کردم این نشریات برای همیشه در 
قسمت آرشیو سایت ما به نشــانی ecobition.ir در دسترس 
اســت و اتفاقا مراجعه کننده خوبی هم دارد و بسیاری از فعاالن 
اقتصادی از ایــن طریق نمایشــگاه های بزرگ کشــور را رصد 

می کنند.  
 بسیاری از نمایشگاه هایی که شما آنها را پوشش 
می دهید به صورت بین المللی برگزار شــده و در نتیجه 
مشارکت کنندگان خارجی هم حضور دارند. برنامه شما 

برای این دسته از مخاطبان چیست؟
رابطه مشــارکت کنندگان خارجی با رســانه های نمایشگاه 
ضعیف اســت. نه تنها در این رســانه، که در دیگر رســانه های 
نمایشگاه نیز شــما نمی بینید مشارکت کنندگان خارجی تبلیغ 

کنند. 
 ولی تبلیغات در خارج از ایران بسیار اهمیت دارد 

و قاعدتا آنها نیز عالقه مند به تبلیغ هستند.
بله همین طور اســت اما از آنجا که رابطه قوی و سازنده ای 
میان رسانه ها و مشارکت کنندگان خارجی وجود ندارد، این کار 
باید از طریق برگزارکنندگان و ایجنت هایی که این شرکت ها را 
به ایران می آورند صورت بگیرد که فعــال چنین اتفاقی نیفتاده 

است.
 بسیاری از نمایشگاه هایی که شــما درباره شان 
صحبت می کنید در ســطح بین المللی برگزار می شوند. 
یا  شــرکت کنندگان  برای  نمایشــگاه  اقتصادو  نشریه 
فرصت هایی  چه  نمایشــگاه ها  خارجی  بازدیدکنندگان 

می آفریند؟
اتفاقا ما روی شرکت کنندگان خارجی تمرکز بیشتری داریم. 
در واقع آن ها هســتند که بعد بین المللی بودن یک نمایشگاه 
را تعریف می کنند. مقدم بازدیــد کنندگان خارجی هم برای ما 
مغتنم اســت چرا که آنان قصد دارند روابط اقتصادی کشورمان 
را با دنیای خارج بهبود ببخشــند. به همیــن خاطر ما در تمام 
شــماره ها یک صفحه به زبان انگلیســی منتشــر می کنیم که 
برای معرفی شــرکت های داخلی و رویدادهای نمایشــگاهی به 
خارجی ها مورد اســتفاده قرار می گیرد. قاعدتا این صفحه برای 
معرفی شــرکت های خارجی به داخلی ها مناسب نیست و آنها 
باید از صفحات فارسی استفاده کنند. به هر حال تاکید می کنیم 
فراهــم کردن امکان همکاری مشــارکت کننــدگان خارجی با 
رسانه های نمایشــگاه، به تنهایی کار یک فرد نیست و باید همه 

به هم کمک کنیم.
ما عالوه بربازدیدکنندگان خارجی و شــهروندان تهرانی در 
مورد اســتان ها هم اندیشــه کرده ایم. ابتدا قصد داشــتیم ویژه 
نامه هایی در مراکز اســتان ها منتشــر کنیم. برخی استان ها از 
نظر برگزاری نمایشگاه های داخلی و بین المللی هم رشد زیادی 
کرده اند. چند بــار حضور در شهرســتان ها را امتحان کردیم و 
به این نتیجه رســیدیم که ظرفیت کمی برای انتشار نشریه در 
آنجا وجود دارد. از سوی دیگر معتقدم نمایشگاه ها در استان ها، 
فرصت مناســبی را برای درآمدزایی در اختیار نشــریات محلی 
می گذارد که نباید بازار آنها را گرفت. اما هر کس در هر استانی 
نیاز داشته باشــد، تجربیات خود را در اختیارشان قرار خواهیم 

داد و حمایت می کنیم.
 آیا به غیر از آگهی تبلیغاتی، نشریه فرصت های 

دیگری نیز در اختیار مخاطبان قرار می دهد؟
ما با همه کســانی که پیام های بازرگانی خودشــان را به ما 
می ســپارند گفتگو می کنیم بدون آن که هزینه اضافی به آنان 
تحمیل بشود.  عالوه بر این تصاویر غرفه شان را همراه با نشانی 
منتشــر می کنیم. یک صفحه از نشــریه نیز به نقشه نمایشگاه 
و درج لوگو و نشــانی غرفه شــرکت ها در محوطه نمایشــگاه 

اختصاص یافته است. 
 به نظر می رســد که یک نشریه نمایشگاهی لزوما 
باید از صنعــت و تولید حمایت کنــد و معرفی کاالها و  
بگیرد.  نمایشگاه ها را جدی  خدمات شرکت کنندگان در 

نشریه رسمی
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آیا در این وضعیت امــکان دارد بتوانید 
مسایل و مشکالت شــرکت کنندگان را 
هم در صفحات هفته نامه بگنجانید؟ آیا 
به نوعی راه انتقاد کردن از امور برای شما 

بسته نیست؟
ســطح  دو  در  معمــوال  انتقــادات 
بازدیدکننــدگان از مشــارکت کننــدگان و 
مشارکت کنندگان از برگزار کننده نمایشگاه 
مطرح می شــود که ســراغ هر کــدام برویم 
حساســیت هایی به وجود مــی آورد. عالوه بر 
این در همه نمایشگاه ها معموال انتقادات ثابتی 
مطرح می شــود که خود برگزار کننده از آن 
خبر دارد. مثال از میان 500 شرکت حاضر در 
نمایشگاه، چون سالن های ممتاز محدود است، 
حتما شــرکت هایی معترض و منتقد خواهند 
بود. بنابراین اگر بخواهیم به انتقادات بپردازیم 

صرفا حرف های تکراری را باید منتشر کنیم. 
 هر رویــدادی پــس از برگزاری 
نیاز بــه ارزیابی و تحلیــل دارد و برای 
یک  کنندگان  شرکت  و  برگزارکنندگان 
نمایشــگاه نیز حتما این موضوع اهمیت 
دارد. مثال مهم اســت که بدانند کسانی 
پرداخته اند  نمایشــگاه  از  بازدید  به  که 
زمینه  این  در  آیا  داشته اند.  ترکیبی  چه 

نمی خواهید فعالیت کنید؟
تهیه این اطالعات وظیفه و کارکرد نشریه 
ما نیســت و باید یک ســازمان تحقیقاتی از 
سوی سازمان توسعه تجارت و شرکت سهامی 
نمایشگاه ها مامور این کار شود. چرا که هزینه 
زیادی دارد. البته یک بار این طرح اجرا شد که 
به دلیل به وجود آمدن مشکالت و چالش هایی 
 متوقــف شــد. مثــال بازدیدکننــده باید در 
صف ثبت اطالعات قــرار می گرفت یا وقتی از 
او اطالعاتش خواسته می شــد، رغبتی به این 

کار نداشت.
مــا یــک نشــریه خودگردانیم کــه باید 
انتظــارات از مــا به انــدازه امکانات باشــد. 
نمایشگاه ها به دو دسته تقسیم می شوند. یکی 
نمایشگاه های بزرگ و پرمخاطب است که 30 
درصد نمایشــگاه ها به این صورت هستند. در 
این رویدادها ما با رقیبان جدی یعنی نشریات 
تخصصی قدرتمند مواجه هســتیم که بخش 
عمده ای از نیازهــای تبلیغاتی شــرکت ها را 
جذب می کنند. نمایشــگاه های کوچک هم به 
زحمت هزینه ها را می پوشانند و معموال باید برای 
سه چهار نمایشگاه، یک شماره نشریه تولید کنیم 

که بازدهی چندانی از نظر مالی ندارد. 
برنامه هایی  چه   94 ســال  برای   

دارید؟
ما برای آن که نشــریه کارآمدتری منتشر 
کنیم، هیچ چاره ای نداریم جز این که دســت 
اندرکاران و فعاالن اصلی حوزه نمایشــگاه ها 

را در تولید نشــریه مشــارکت دهیم. در این 
راه کمیتــه کارشناســی با عضویــت مدیران 
ارشد شرکت سهامی نمایشــگاه ها و مدیران 
شرکت های برگزار کننده نمایشگاه ها تشکیل 
دادیم که نخســتین جلســه آن سال گذشته 
برگزار شد. امیدواریم با استمرار این جلسات، 
نمایشــگاهی  و خواســته های صنعت  نیازها 
مطرح شــده و به هم دیگر برای توســعه این 
حوزه کمک کنیم.  نکتــه دوم هم این که به 
این نتیجه رســیدیم که بســیاری از مسایل 
را نمی توان در قالب نشــریه مطــرح کرد. به 
همین دلیل درخواســت مجوز برای تاسیس 
نمایشگاهی  تخصصی صنعت  یک خبرگزاری 
را ارایه کرده ایم که ایــن موضوع در نیمه اول 

سال 94 به سرانجام می رسد.
 در پایان اگــر نکته ای باقی مانده 

است بگویید.
در تاســیس این نشــریه چنــد نفر نقش 
اساسی داشــته اند. الزم اســت از نقش آقای 
آملی مدیــر روابط عمومی و امــور بین الملل 
وقت شــرکت ســهامی نمایشــگاه ها در آغاز 

فعالیت مان یاد کنم که طرح پیشنهادی ما را 
با دیده باز پذیرفته و در کمیته روابط عمومی 
مطرح کــرد. همچنین باید از آقــای قنبری 
معاون امور نمایشگاهی، آقای عروجی معاون 
مالی و اداری، آقای ترکاشوند رییس حراست 
حوزه تجارت خارجــی، و آقای میرظفرجویان 
معــاون فنی و مهندســی نمایشــگاه و آقای 
احسانی مدیر امور نمایشگاه های داخلی که به 
لزوم انتشار یک نشریه تخصصی اعتقاد داشته 
و همواره در طول این مدت یاور و پشتیبان ما 
بوده اند تشــکر کنم. در کنار آنها آقای نصراهلل 
زاده مدیر روابط عمومی سابق شرکت سهامی 
نمایشــگاه ها کمک زیادی به ما کرد.  از همه 
مهمتر آقای دکتر اســفهبدی معــاون وزیر و 
مدیرعامل شــرکت سهامی نمایشــگاه ها و به 
خصوص آقای ســعادتی پور به عنــوان مدیر 

روابــط عمومی و امور بین الملــل که هردو از 
مدیران با ســابقه صنعت نمایشگاهی هستند، 
کمک زیادی به اســتحکام و قوام این نشریه 

کردند که از آنها نیز باید تشکر کنم.
انجمــن  هیات مدیــره  از  همچنیــن 
برگزارکنندگان نمایشــگاه های بین المللی در 
دو دوره گذشــته و اعضای این انجمن و سایر 
برگزارکنندگان غیر عضو که در توسعه فعالیت 
این نشــریه نقش به سزایی داشــته اند، الزم 
می دانم قدردانی کنم که برخی از ایشــان که 
همکاری و حمایت افزون تری داشــته اند و به 
همین سبب شایســته قدردانی ویژه هستند 
عبارتند از آقایان: علی ابراهیم زاده، سید علی 
اعتدالی، علی محتشم امیری، فرهاد امینیان، 
حبیــب اهلل انصاری، عبدالکریــم جاللی، داود 
خلیلی، عظیم دســتفال، ساالر رضایی، رامین 
ســمیع زاده، علی شــالباف، محمود صدیقی، 
محســن ضیایــی، مهــدی عباســی، بهنام 
عزیززاده، علی محمد قزل باش، داود کاشفی، 
حمیدرضــا مالکــی، علی مرادی، جمشــید 

مغازه ای و دست آخر خانم الدن ملکی.

و باالخره ممنون و قدردان تمام همکاران و 
یاران همدل و متعهدم در بخش های تحریری، 
بازرگانی و اداری اقتصادونمایشگاه هستم که 
شرایط نه چندان مطلوب آغاز انتشار نشریه را 
بزرگ منشــانه تاب آوردند تا با هم شاهد رشد 
و پا گرفتن آن باشیم: مســعود مهاجر- ناصر 
شــهال- منصور اولی- علی اصالن شهال- علی 
ارسالن شــهال- فاطمه عبدالعلی پور- کیوان 
زرین پور- علی قاصدی- مریم طاهری- کیانا 
زرین پــور- علی حســن ســبک روح- مهدی 
سلگی- ســیما ساســانی- الهام قهرمان نژاد- 
الهــام حبیب پور- النــاز قهرمان نــژاد- مینا 
حســن زاده- دنیا رنجبر- بهاره حیدری- ندا 
ربیعی- نفیســه قاســمی- مرتضی یوسفی- 

سعید سعیدی.

ما مطالب تبلیغاتی را 
در حوزه مطالب غیر جدی 

نمی دانیم
چرا که اصوال 

نمایشگاه محلی است که 
صنعتگر برای 

معرفی خودش می آید
پس طبیعتا کارکرد 
نشریه نمایشگاه نیز

باید کمک به این هدف
باشد

ما اغلب مخاطبان مان را 
بدون توجه به نوع کار 

وسلیقه یا محل 
سکونت شان در محوطه 

نمایشگاهی تهران 
جستجو می کنیم. 
گمان داریم که 

در همین فضا می توانیم 
به حداکثر مخاطبان مان 

دسترسی پیدا کنیم

نشریه رسمی
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راه دشوار تنها رسانه تخصصی 
صنعت نمایشگاهی کشور

 فرهاد امینیان مدیرعامل شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران و  رئیس انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی

صنعت نمایشگاهی، صنعتی است بسیار پویا، فعال و بی انتها 
که به طور دائم در حال تغییر و تحول اســت و تجلی گاه توسعه 
و پیشــرفت هر یک از حوزه هــای صنعت، تولیــد، بازرگانی و 
خدمات محسوب می شــود. بدون تردید چنین صنعتی با چنین 
ویژگی هایی نیاز به انواع رســانه و ابزار ارتباطی قدرتمند دارد. 
متاسفانه در کشــور ما صنعت نمایشــگاهی از ابزارهای ارتباط 
عمومی و بین المللی بهــره چندانی نمی برد و بــه همین دلیل 
حتــی هم اینک که ســاالنه حدود 70 نمایشــگاه رســمی در 
سایت نمایشــگاه بین المللی تهران برپا می شود، هنوز بسیاری 
از مردم ماهیت و خاصیت واقعی نمایشــگاه ها را نمی شناسند و 
آنچه که هنوز در ذهن بخش عمده ای از جامعه ماســت همان 
نمایشگاه های فروش کاالی ارزان است و این در حالی است که 
به جز تهران و چند مرکز استان، مردم سایر شهرهای کشورمان 
اصوال ارتبــاط نزدیکی با نمایشــگاه های تخصصــی ندارند. در 
بسیاری از شهرهای متوســط کشــور اگر یک نمایشگاه کامال 
تخصصی برپا شود شاید جمعیت افراد متخصص بازدیدکننده از 
آن به ده درصد هم نرســد و مابقی 90 درصد هم فقط به عنوان 
تفریح از آن بازدید می کنند. حتی در شهر تهران به عنوان مرکز 
سیاسی و اقتصادی کشور هنوز نمی توانیم مخاطب متخصص را از 
بازدیدکننده عادی تفکیک کنیم و فقط از هر چه شــلوغ تر بودن 

نمایشگاه ها خوشحال می شویم.
به همین دلیل نقش رسانه نمایشگاهی در کشور ما دشوارتر 

از رسانه های مشابه در کشورهای پیشرفته صنعتی یا کشورهایی 
که صنعت نمایشگاهی رشــد یافته و پیشرو دارند می باشد. چرا 
که حتی فعاالن عرصــه تولید و بازرگانی نیز بــه طور جدی و 
مســتمر پیگیر اخبار نمایشــگاهی نیســتند و این اخبار باید 

مستقیما در اختیارشان قرار گیرد. 
به نظر می رسد ضریب و دامنه نفوذ رســانه نمایشگاهی در 
میان گروه های مختلــف جامعه باید به حدی برســد که اخبار 
نمایشــگاهی به نیاز خبری هر روزه افراد تبدیل شــود و اخبار 

نمایشگاه ها را برحسب عادت روزمره دنبال کنند.
به هر حال می توان گفت که نشــریه اقتصاد ونمایشــگاه در 
حال حاضر تنها رســانه تخصصی نمایشــگاهی کشور محسوب 
می شود و به جز آن رســانه دیگری که فعالیت مستمر و همگام 
با نمایشگاه ها داشته باشــد وجود ندارد که البته این نشریه هم 
تنها پوشــش دهنده نمایشگاه هایی اســت که در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شوند.
به نظر بنده نکات مثبت نشــریه اقتصاد و نمایشــگاه شامل 

موارد زیر می شود:
- همگامی مستمر با نمایشگاه های تهران و پوشش خبری آنها

- معرفی صنعتگران و بازرگانانی که در نمایشــگاه ها حضور 
می یابند.

- ارتباط با مدیران و فعاالن صنعت نمایشــگاهی )عمدتا در 
تهران(

- توزیع گسترده و مناسب نشریه
نکاتی که شــاید تحقق آنها هم بتواند به پیشبرد اهداف این 

نشریه کمک نماید در موارد زیر خالصه می شود:
- نفوذ پذیری بیشتر در سایر شهرها

- فراتر رفتن از حیطه نمایشــگاه هایی کــه در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شوند.

- پرداختن به نمایشگاه های مهم دنیا و درج اخبار و گزارش آنها
- طبیعتا بیشــترین نقطه اثر یک نشــریه نمایشگاهی نزد 
مخاطبین صنعت مربوط به هر نمایشــگاه اســت. لذا پیشنهاد 
می شود شــماره ای که مخصوص هر نمایشگاه یا چند نمایشگاه 
همزمان منتشر می شود برای تعدادی از شرکت های مهم صنعت 
مربوطه که در آن نمایشگاه شــرکت ننموده اند ارسال شود تا از 

اخبار آن نمایشگاه مطلع شوند. 
- تاکید مستمر بر اهمیت و ارجحیت نمایشگاه های برخوردار 
از مجوزهــای قانونــی و پرداختن بــه موضوع نمایشــگاه های 
غیررسمی که معموال فقط یک بار برپا می شوند و حتی انعکاس 
مســائل و نکات منفی این گونــه نمایشــگاه ها در خالل زمان 

برگزاری آنها.
بــه نوبــه خــود از درایــت و تالش هــای مدیر مســئول و 
همــکاران اقتصــاد و نمایشــگاه قدردانــی می کنــم و امیــد 
 دارم شــاهد دســت آوردها و توفیقــات روزافــزون این نشــریه 

باشیم.

ضرورت گسترش فعالیت
در منطقه

 علی شالباف مدیرعامل شرکت متحدان آریا: 

ضمن عرض تبریک به مناســبت انتشار یکصدمین 
شماره نشــریه وزین »اقتصاد و نمایشــگاه« و آرزوی 
موفقیت برای مدیر و پدیدآورندگان آن، به اســتحضار 
می رساند رشد و بالندگی صنعت نمایشگاهی کشور طی 
ســال های اخیر با تعدد عناوین نمایشگاهی و تخصصی 
شــدن موضوعات و ارتباط نزدیک صنعت و نمایشگاه و 
نقش مهم برگزاری نمایشگاه در اقتصاد کشور، ضرورت 
وجود رسانه ای تخصصی و نمایشــگاه محور با رویکرد 
نزدیکی موضوعات اقتصادی با عناوین نمایشــگاهی را 

بیش از پیش الزامی ساخته است. فعالیت آن مجموعه 
محترم طی ســال های اخیر عالوه بر بیــان دیدگاه ها 
و نظــرات مدیــران صنعتــی و اقتصــادی و مدیران 
نمایشگاهی تا اندازه زیادی آن نشــریه را به به منبع و 
مرجع خبری نمایشگاهی قابل اعتماد در کشور تبدیل 

نموده است. 
امید اســت اســتمرار و انتشار آن نشــریه وزین در 
شرایطی که بهبود فضای تولید، کسب و کار و ارتباطات 
بین المللی، پیش بینــی می گردد، معرف توان و ظرفیت 

واقعی تولیــدی و اقتصادی کشــور از طریق برگزاری 
نمایشــگاه های تخصصی و بین المللی باشد و در آینده 
نزدیک شاهد انتشار این نشــریه به صورت 2 یا 3 زبانه 
با گســتره توزیع منطقه ای برای معرفی هر چه بیشتر 
نمایشــگاه های بین المللی و تخصصی کشــور عزیزمان 

ایران باشیم.
برای مدیر مســئول پرتجربه و کاردان و تمام یاران 
ایشــان در »اقتصــاد ونمایشــگاه«، آرزوی بهروزی و 

بالندگی روزافزون دارم.
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ضمن تبریک برای انتشار یکصدمین شماره هفته نامه 
»اقتصاد ونمایشــگاه« و خسته نباشــید به مدیر مسئول 
ســخت کوش و همکاران زحمتکش این نشریه وزین، به 
عنوان کســی که تجربه اندکی در حــوزه روزنامه نگاری 
داشــته ام معتقدم به دلیل گســترش کیفــی ارتباطات 
جمعی در جهان معاصر، در کشــور ما نیز خوشــبختانه 
روزنامه نگاری تخصصی به عنوان یکی از شاخه های علوم 
ارتباطات سال هاست که از صورت ســنتی خارج شده و 
تخصص ها و امکانــات مختلفی را در تئوری و عمل به کار 

گرفته است. 
شاید در همین ســال های نه چندان دور امکان انتشار 
یک نشریه در صفحات محدود و آن هم توسط یک فرد و 
با امکاناتی محدود دور از انتظار نبود ولی امروزه به دلیل 
همین ارتقاء و گســترش کیفی که الجرم در نشــریات 

اتفاق افتاده اســت، انتشار یک نشــریه و به خصوص یک 
نشــریه تخصصی که بتواند پژواك صدای یک بخش ویژه 
و یا یک صنعت مشخص باشد کار ســاده ای نیست و در 
واقع کار مشــکل و طاقت فرسایی اســت که تنها عشق و 
عالقه می تواند از ســختی آن بکاهد و از این منظر نشریه 
اقتصاد و نمایشگاه به عنوان تنها نشریه تخصصی صنعت 
نمایشــگاهی کشــور به نقطه قابل قبولی رسیده است؛ 
چرا که به نظر می رســد هفته نامه »اقتصاد و نمایشگاه« 
در مقوله هایی مانند مخاطب شناســی، محتوا و ساختار، 
تخصص و توانمندی نویسندگان مقاله ها، گزارش ها، اخبار 
و تحلیل ها، فرآیندهای مدیریتی و نظم در انتشار، میزان 
بهره مندی از امکانات فناوری و ویژگی های ظاهری نشریه 
توفیقات بسیار خوبی داشــته و همچنان در مسیر تکامل 
قرار دارد و امیدوارم با ادامه این روند رو به رشــد، جایگاه 

خود را به عنوان حلقه واسط و اطمینان بخشی بین همه 
ارکان نمایشگاه ها از جمله شرکت ســهامی نمایشگاه ها، 
مجریــان نمایشــگاهی، تولیدکننــدگان کاال و خدمات 
به عنوان مشــارکت کننده و همچنیــن بازدیدکنندگان 

نمایشگاه ها مستحکم تر نماید. 
ضمن اینکه عــالوه بر تــالش مدیریــت و همکاران 
هفته نامــه برای ارتقــاء هر چــه بیشــتر آن، حمایت و 
پشتیبانی ویژه شرکت ســهامی نمایشگاه های بین المللی 
و همچنین مجریان نمایشــگاه ها از این نشریه به عنوان 

ارکان صنعت نمایشگاهی کامال ضروری است. 
انتشــار بی وقفــه و منظم یکصــد شــماره »اقتصاد 
ونمایشــگاه« را ارج می نهیم و امید داریم شــاهد و ناظر 
اســتمرار حیات آن همراه با توســعه و بالندگی افزون تر 

باشیم.

سیدعلی اعتدالی مدیرعامل گروه بین المللی آوین عضو هیات مدیره انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه ها: 

همت، خالقیت و جســارت دســت اندرکاران نشریه 
»اقتصاد و نمایشگاه« برای انتشــار نشریه ای تخصصی 
در حوزه صنعت نمایشــگاهی ایران الحــق قابل تامل و 
ستودنی است. به ویژه اگر شــرایط اقتصادی زمان تولد 
»اقتصاد و نمایشــگاه« را مرور کنیم بیشــتر به اهمیت 
این تصمیم شــجاعانه واقف می شــویم. شرایطی که در 
اوج تحریم های اقتصادی غــرب، صنعت و تجارت ایران 
در انتظاری آمیختــه با یأس و افقی مبهــم و غیرقابل 

پیش بینی و در انتظار به سر می برد. 
در چنان شــرایط نامعلوم و وهم انگیــزی »اقتصاد و 
نمایشگاه« به عنوان بازوی رسانه ای و بلندگوی فعاالن 
دولتی و خصوصــی نمایشــگاه های بین المللی ایران به 
میــدان آمد؛ ســختی ها را تحمل کرد؛ جفاها کشــید؛ 
امــا مردانه پایداری کــرد و ماند و بالید و رشــد کرد و 
در حالی که به خاطر شــرایط ویژه حاکم بر مطبوعات 
کشــور، کمتر اهل فنی به ادامه حیات آن باور داشت، با 

نظم و صالبت پیش رفت و از مرز انتشــار یکصد شماره 
عبور کرد که در این مســیر ســابقه و تجربه طوالنی و 
ارزشمند مدیرمسئول و صاحب امتیاز نشریه در تاسیس 
بخش های مستقل در روزنامه های ایران بسیار کارساز و 

تعیین کننده بود. 
من در طول انتشار این یکصد شماره از دور و نزدیک 
شاهد نامهربانی و حتی بدرفتاری برخی مدیران دولتی 
و متاسفانه بعضی برگزارکنندگان نمایشگاه ها با »اقتصاد 
و نمایشگاه« و دشواری های انتشار این نشریه هستم و با 
این وقوف، ایستادگی »اقتصاد و نمایشگاه« در استمرار 
انتشار منظم و باالتر از آن، برنامه های توسعه ای از جمله 
تاســیس خبرگزاری اختصاaصی صنعت نمایشگاهی را 
ارج می نهم و بسیار خوشبختم که امروز شاهد شکوفایی 
آن و اعتقاد همه فعاالن صنف به نقش بی بدیل نشــریه 

در توسعه صنعت نمایشگاهی کشور هستم.
در چنیــن شــرایطی کم تریــن وظیفه و رســالت 

مدیران شرکت سهامی نمایشــگاه ها و برگزارکنندگان 
نمایشگاه ها این اســت که از ادامه حرکت و توسعه این 
نشــریه عمال حمایت نمایند و به نوبه خود راه تاسیس 
خبرگزاری اختصاصی صنعت نمایشــگاهی کشــور را 

هموار سازند. 
متقابــال دو توصیه هم بــه مدیــر و پدیدآورندگان 
»اقتصاد و نمایشگاه« دارم، اول آنکه جسارت و صراحت 
بیشتری برای بیان کارهای ناصواب و کاستی ها به خرج 
دهند و در برخورد با کج روی ها مماشــات نکنند. این را 
هم می دانم که دوســتان »اقتصاد و نمایشگاه« زبان و 
اســلوبی می دانند که کمبودها را بگویند و در عین حال 
کســی را هم آزرده نســازند و قلم را فقــط در خدمت 

اصالح امور و توسعه به کار گیرند. 
توصیه دوم بنده هم این است که در ادامه راه بخشی 
را در نشــریه به بازگو کردن فعالیت های نمایشــگاهی 

بین المللی و اخبار و گزارش های UFI اختصاص دهند.

حلقه واسط معتمد تمام 
ارکان صنعت نمایشگاهی کشور 

در بیان کاستی ها
محافظه کار نباشید

 حمیدرضا مالکی مدیرعامل شرکت پارسیان مدیریت پویانگر 

نشریه رسمی
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 بازوی خبری و اطالعاتی پرتوان 
صنعت نمایشگاهی کشور

 علی محتشم امیری مدیر عامل شرکت میالد نور

نشــریه اقتصاد و نمایشــگاه بــه موقع و بــا پختگی 
و تکیه بــر تجربه های ارزشــمند و کارآمد متولد شــد. 
در بحبوحــه ای که صنعت نمایشــگاهی کشــور نیاز به 
یک بازوی خبــری توانمند و حرفه ای و امین داشــت. 
رســانه ای که بتواند مســائل این صنعت را پوشش دهد 
ضمن اینکــه رویدادهای نمایشــگاهی را هــم ثبت و 
منتشر کند. خوشــبختانه این رســانه با بینش، تفکر و 
پشتوانه حرفه ای، درســت و منطقی که پشت آن وجود 
دارد توانســته هم مسائل صنعت نمایشــگاه را تا حدی 
پوشــش دهد و هم به مســائل هر صنعتی که نمایشگاه 
آن برگزار می شــود بپردازد. دســتاوردها، تنگناها و افق 

پیش روی صاحبان صنعت را به مناســبت هر نمایشگاه 
پوشش داده و منبعی مطمئن، قابل اعتماد و در دسترس 
برای بازدیدکنندگان از نمایشــگاه ها شده که در جریان 
آخرین اخبار، رویدادها و تحــوالت مربوط به آن حوزه 
قرار بگیرند. امروز دیگر پس از انتشــار یکصد شــماره 
منظم و به موقع، بازدیدکنندگان و مشــارکت کنندگان 
در نمایشگاه ها به وجود نشریه ای حرفه ای در استندهای 
مستقر در هر ســالن عادت کرده اند و به محض ورود به 
نمایشگاه برای رفع نیاز اطالعاتی خود اول از همه سراغ 
اقتصاد و نمایشــگاه می روند که خوشــبختانه به صورت 
گســترده و با نظم در اختیار آنان اســت. به این ترتیب 

این نشــریه در حال حاضر بازوی خبری هشیار و صادق 
نمایشگاه به حساب می آید. بنده بسیار خوشحالم که این 
رسانه با وجود همه مشــکالتی که پیش از این داشته و 
پیش رویش وجود دارد، توانســته به حیاتش ادامه دهد 
و جشن انتشار صدمین شــماره اش را برگزار کند. همه 
دســت اندرکاران صنعت نمایشــگاه هم باید تا جایی که 
امکان دارد از این رســانه منحصر به فرد حمایت کنند. 
با اســتفاده از این فرصت به مدیر مســئول و همکاران 
حرفه ای و زحمتکش اقتصاد و نمایشــگاه خسته نباشید 
می گویم و امیدوارم که در آینده نه چندان دور شــاهد و 

ناظر توسعه و فراگیرتر شدن آن باشیم.

ظرفیت  مطلوب برای ارتقاء 
سطح مدیریت نمایشگاه ها

 حبیب اهلل انصاری دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران 

درك اهمیت و ضرورت تحقق امری، 
پس از حصول شناخت پیرامون موضوع 
با توجه بــه زمینه های  اتفاق می افتد. 
متعــدد ســرمایه گذاری و فعالیت های 
اقتصادی در کشــور ما و نیــز با توجه 
بــه حجم قابــل توجه نمایشــگاه  های 
داخلی و خارجی محصوالت و خدمات 
شــرکت های ایرانی در ســالیان اخیر، 
اگر نگوییم »صنعت نمایشــگاهی« در 
ایران صنعتی کامال شــناخته شــده و 
عرصه ای کامال معلوم و ملموس است، 
اما می توانیم بگوییم نمایی روشــن از 
پتانســیل های این صنعت پربازده برای 
اقتصاد کشــورمان عیان اســت؛ نمایی 
که چشم انداز آن در صورت بهره گیری 
موثر از این صنعت می تواند افقی روشن 

برای بخش های مختلف اقتصاد کشوری 
باشــد که تنوع باالیی در فعالیت های 
مختلف صنعتــی، اقتصادی، فرهنگی و 

... دارد.
به نظر می رســد ضرورت های توجه 
به صنعت پربازده نمایشگاهی به عنوان 
وسیله ای که دارای دامنه تاثیرات باال از 
حوزه اقتصاد خرد تا کالن است، امروز 
توسط مبادی تصمیم گیر احساس شده 
اســت و نمود آن را در رویکــرد رو به 
رشــد فعالیت های نمایشگاهی کشور و 
حتی در اســتعمال مکرر و رو به تزاید 
لفظ »صنعت نمایشــگاهی« در متون 
و محافــل مربوط می تــوان دید؛ لیکن 
آن چه مورد انتظار اســت نایل شــدن 
به درکــی توام بــا عمــل در ضرورت 

سیاســت گذاری و برنامه ریزی متمرکز 
بــرای بهره برداری موثر از آن اســت و 
این مهــم البته عملی نمی شــود، مگر 
در پیوند واقعی مسئوالن سیاست گذار 
نمایشــگاهی که  و مجریــان اصیــل 
به ایــن صنعت نــه به عنوان مســیل 
درآمد، بلکه به عنوان ابــزاری کارآمد 
در توســعه صنعــت و اقتصاد کشــور 
می نگرند. بنابراین و بــا توجه به نکات 
مذکور، به نظر می رسد نشریه »اقتصاد 
و نمایشــگاه« بــا کوشــش و فعالیت 
نســبتا پردامنه در حوزه نمایشــگاه ها 
برای  بســیار مناسبی  می تواند محمل 
طرح دیدگاه های کارشناســی مجریان 
نمایشــگاه ها و مســئوالن تصمیم گیر 
باشــد؛ چنان که این نشــریه می تواند 

مشــارکت کنندگان  نظرات  بازتاب  در 
در نمایشگاه ها نیز فعال و کوشا و موثر 
باشد تا به این طریق زمینه مکالمه بین 
سه ضلع مشارکت کنندگان، مجریان و 

سیاست گذاران فراهم آید. 
و نکته پایانی اینکه نشــریه »اقتصاد 
و نمایشگاه« می تواند درترویج و توسعه 
فرهنگ نمایشــگاهی و ارتقاء ســطح 
مدیریــت نمایشــگاه نقــش کلیدی و 

عملی داشته باشد.
ضمن عــرض تبریک به مناســبت 
انتشــار یکصدمیــن شــماره نشــریه 
»اقتصــاد و نمایشــگاه« بــرای مدیر 
گرانقدر و رســانه ای و گــروه پرتالش 

نشریه تداوم توفیق و توسعه آرزو دارم.

نشریه رسمی
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اقتصاد و نمایشگاه تثبیت شده  است 48
باید پوست اندازی کند

 علی ابراهیم زاده مدیر عامل شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا

وجــود نشــریه ای کــه بــه صورت 
تخصصی و حرفــه ای رویدادهای مربوط 
به صنعت نمایشــگاهی کشور را پوشش 
دهد، یکی از ضروریات این حوزه بود که 
خوشبختانه نشریه »اقتصاد و نمایشگاه« 
بــا نیــاز ســنجی صحیــح و درك این 
ضرورت، در این عرصه متولد شد. از نظر 
من به عنوان کســی که سال هاست در 
عرصه برگزاری نمایشگاه های بین المللی 
به طــور تخصصی فعالیــت می کند، در 
حال حاضر حتی به بیش از یک نشــریه 
بــرای بررســی رویدادها و مســائل این 
صنعت مهم نیاز داریم. نشریه  اقتصاد و 
نمایشــگاه به عنوان اولین و تنها نشریه 

تخصصی در این عرصــه، اکنون که پس 
از انتشار یکصد شماره دوران شکل گیری 
را پشت سر گذاشــته و به مرحله تثبیت 
و توســعه رســیده اســت؛ نیاز به یک 
پوســت اندازی هم دارد. باید مســائل و 
رویدادهای مربوط به صنعت نمایشگاه ها 
به طور عمیق تر و وســیع تر در این هفته 
نامه مورد بررسی قرار  گیرد و فضا برای 
مقایســه نوع برگزاری نمایشــگاه ها در 
ایران با سایر کشورها و میزان بهره وری از 
دانش روز در برگزاری نمایشگاه ها در این 

نشریه بیش از پیش مهیا شود. 
یکی از آسیب هایی که می تواند حیات 
این رســانه را تهدید کند و از پویایی آن 

جلوگیری به عمل آورد تبدیل شــدن به 
تریبون صرف شرکت سهامی نمایشگاه ها 
و برگزارکنندگان نمایشــگاه ها و انجمن 
این صنف است. باید میزان نقد عملکرد 
ایــن دو بخش در نشــریه تخصصی این 
صنعت افزایش یابد. هــر چند تا به حال 
هم عملکرد نسبتا موفقی را از این نشریه 
شاهد بوده ایم. به تکرار نیفتادن و تالش 
برای ارتقاء ســطح کمی و کیفی مطالب 
جزو پیشنهادهایی است که می توان برای 

موفقیت بیشتر این رسانه ارایه کرد. 
کــه هرگونه  پیداســت  ناگفته  البته 
توســعه و بالندگی نیــاز به اســباب و 
تجهیزات و منابعــی دارد که تامین آنها 

هزینه بردار است و همه نهادها و کسانی 
که از انتشار این نشریه بهره مند می شوند 
باید به نوعی در تامین هزینه های توسعه 

شریک شوند.
توفیق گذر از انتشار یکصدمین شماره 
اقتصاد و نمایشــگاه را به مدیر مســئول 
خوشــفکر و تمــام کارکنــان تحریری، 
بازرگانی و اداری نشریه تهنیت می گویم 
و امیــدوارم که با همراهــی و همدلی و 
حمایت همه فعاالن صنعت نمایشگاهی 
انتشار دویستمین،  ایران به طور متوالی 
ســیصدمین، ... و یکهزارمیــن شــماره 

»اقتصاد و نمایشگاه« را شاهد باشیم.

استمرار  دست آوردهای 
نمایشگاهی تا دوربعد

 ابوالقاسم ساالر رضایی مدیرعامل شرکت نمایشگاهی میالد مبتکر شرق و عضو هیات مدیره انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه ها

می گویــم  ســپاس  را  خــدای 
کــه بــا عنایــت حضرتــش و همــه 
انتشار  اینک شــاهد  سبب سازی هایش 
یکصدمین شماره نشریه موفق »اقتصاد 

ونمایشگاه« هستیم.
شــاید بتوان صــد را آغــاز دوره ای 
دیگر دانست. کوله باری از تجربه که در 
انتشار یکصد شماره نهفته است. صد را 
می توان نمادی از خواســتن و توانستن 
دانســت. نمادی از اینکــه می توان به 
اندازه  یکصد شــماره مطلب تهیه کرد و 

از مشکالت گفت و نوشت.
امروز اطالع رســانی و بــه روز بودن 
نقش اساسی در روند توسعه و پیشرفت 

جامعــه دارد. آگاهی روزافــزون مردم 
ارتقای ســطح فکری آنــان مرهون  و 
تالش ها و زحمات افرادی است که علم 
و دانش و تخصص خــود را صمیمانه و 

بی دریغ به دیگران تقدیم می کنند.
در چنین فضایی اســت که انتشــار 
نشــریه ای تخصصــی در زمینه صنعت 
نمایشگاهی می تواند بحث های نظری و 
تئوریک را بین مدیران نهادینه ساخته 
و بــا نقــد و ارزیابی و گــزارش عملی 
مدیریت در حوزه های مختلف، حوزه ای 

عمومی در این مسیر ایجاد کند.
 معرفی مدیــران کارآفرین و نخبه و 
برگزاری مصاحبه هــای تخصصی با آنها 

و انعکاس رمــوز توفیق آنهــا از جمله 
کارهایی اســت کــه نشــریه اقتصاد و 
نمایشگاه توانسته به خوبی به سرانجام 

رساند.
از سوی دیگر، پس از پایان نمایشگاه، 
بازدیدکننــدگان، تمامــی شــرکت ها 
و ســالن هایی را که بازدیــد نموده اند 
فراموش می کنند ولــی آن چه حداقل 
تــا دوره بعدی نمایشــگاه در دســت 
آنها می ماند نشــریه مکتوب اســت که 
نگاهــی اجمالی بر رویــداد دارد و این 
جا شــرکت هایی که به رمــوز موفقیت 
تبلیغات وبرندســازی آگاه باشــند و با 
داشــتن برگ برنده، با نقش برجســته 

تــری از ســایر شــرکت ها خودنمایی 
می کنند.

اینجانب ضمن تبریک بابت انتشــار 
یکصدمین شماره ماهنامه وزین »اقتصاد 
ونمایشــگاه«، از خداوند متعــال تداوم 
تالش شــما عزیــزان را در راه اعتدال و 
صداقت خواستارم و آرزومندم تمام توان 
خود را بــه کار گیرید تــا خدمتگزارانی 
شایسته در عرصه رسانه ای و اطالع رسانی 
نمایشگاه باشید. دعای این حقیر همیشه 

بدرقه راهتان است.
امید که روزی را شــاهد باشــیم که 
برای شــماره هــزارم نیــز ویژه نامه ای 

منتشر کنید.

نشریه رسمی
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نقش تعیین کننده در دوران
 رونق پس از تحریم

 عبدالکریم جاللی مدیرعامل شرکت نمانگر

بی شک دنیای امروز به درســتی عصر اطالعات لقب 
 گرفته اســت، عصری که هر آنکه بیشــتر بداند جایگاه 
موفق تــری در جامعــه خواهد داشــت و این دانســتن 

بی رسانه کامل نخواهد شد. 
صنعت نمایشگاهی نیز نیازمند دانستن است و به اعتقاد 
 من بیش از هر صنعت دیگری نیازمنــد آگاهی و دانش 
و اخبــار و اطالعات به ویژه در کشــوری چون ایران که 
توســعه صنعتی و اقتصادی نیازمند ابزار پرقدرت صنعت 

نمایشگاهی می باشد.
با ایــن توصیــف جایــگاه نشــریه وزیــن »اقتصاد 
ونمایشگاه« در ارتقای این صنعت واضح و مبرهن است و 
امید اســت که بتواند به عنوان یک رسانه حرفه ای ضمن 

انتقال دانش و فن آوری های این حوزه و بررسی تخصصی 
چالش ها و فرصت هــای صنعت نمایشــگاهی، گام های 
جدی تــری در آمادگی روزهای پس از تحریم برداشــته 

شود. 
نشــریه »اقتصاد و نمایشگاه« چراغی را در این صنعت 
برافروخته که خوشــبختانه تا امروز فــروزان مانده. امید 
اســت ضمن ارتقاء محتوا و کیفیت مطالب، نشریه ای در 
حد اســتانداردهای جهانی و با اعتبــار بین المللی گردد 
برای صنعت نمایشگاه که تالش می نماید هر چه سریع تر 
فاصله خود را از نمایشــگاه های نامدار مشابه جهانی کم 
نماید. شــتاب در عضویت در اتحادیه جهانی نمایشگاه ها 
)UFI( و کســب تاییدیه برای نمایشگاه ها از رویکردهای 

جدی برگزار کنندگان برای رســیدن به این استانداردها 
است.

امیــدوارم نشــریه وزیــن »اقتصــاد و نمایشــگاه« 
نیــز بــا هوشــمندی توجه ویــژه بــه نمایشــگاه های 
دارای کیفیــت برتــر داشــته و بــا تحلیــل دالیــل 
را  شــرایطی  مختلــف  مناظــر  از   موفقیــت 
فراهم آورد تا در نهایت منجر به رشــد و توسعه صنعت 

نمایشگاهی گردد.
من انتشــار یکصدمیــن شــماره نشــریه اقتصاد  و 
نمایشگاه را به خانواده این رســانه به ویژه صاحب امتیاز 
و مدیر مســئول ادیب آن جناب آقای زرین پور، تبریک 

عرض می نمایم و روزهای بهتری را برای آنها آرزو دارم.

 تجهیزات
و مواد آزمایشگاهی

ازصابونکوپنیبهرقابتباتولیدکنندگانبزرگدنیارسیدهایم

تولیدکنندگان داخلی آسانسور 
خود را تا سطح رقبای قدرتمند خارجی باال برده اند

 صفحه2

 صفحه3
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 صفحه10

ازصنعتجهانیآسانسورفقطیک
روحصادراتگراکمداریم

 صفحه14

تنوعوامکاناتمحصوالت
بیتیتی،خالقیتمیآورد

مرتضی ایجادی مدیر عامل گروه بازرگانی بی بی تی: مهندس علیرضا دیلمقانی مدیرعامل شکت آریان سیستم رو:

 صفحه4

نمایشگاهباید
درهایبازاررا
بهرویتولیدات
ایرانیبگشاید

معاون اول رئیس جمهور 
در سومین نمایشگاه تجهیزات 
و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران:

 صفحه7

فعاالنصنعت
نمایشگاهبرایدوران
فرصتهایتازه
برنامهریزیکنند

علیرضا آموخته مدیرعامل »سایانمای 
پارسیان« مجری نمایشگاه آسانسور:

 صفحه4

 صفحه9

 صفحه7

دکتراسفهبدی:
خیلیها
پشتدر
میمانند

آسانسورهایمسکن

مهرهمچنانناامن

وخطرآفریناند

بازارگسترده
ایرانومنطقه

چشمسرمایهگذاران
جهانراگرفته

درخواست های متعدد 
صاحب نامان جهان برای

برگزاری نمایشگاه در تهران

مهندس فرید کورس رئیس 
هیات مدیره سندیکای صنایع 

آسانسور و پله برقی هشدار داد: 

علی مرادی 
مدیرعامل شرکت سامع پادنوین 

مجری ایران بیوتی و کلین 94:

با همکاری روابط عمومی

کیومرث فروتنی مدیرکل ماشین سازی و تجهیزات صنعتی در نمایشگاه بین المللی صنعت آسانسور و پله برقی:

 5 تا 8 اردیبهشت ماه 1394
برگزارکننده: شرکت سایا نمای پارسیان

برگزارکننده: سامع پاد نوین

برگزارکننده: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

چهارمین نمایشگاه بین المللی

آسانسور و پله برقی
و باالبرها، نقاله ها، قطعات و تجهیزات جانبی

نقشهراهنماینمایشگاه
بهصفحه13مراجعهکنید

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی

ایران بیوتی و کلین

سومین نمایشگاه

رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نمایشگاه مواد شوینده و بهداشتی:

دستمدیرانصنعت
نمایشگاههارابرایجلب
سرمایهگذارانبازبگذارید

سرمقاله

 صفحه3

بزرگ ترین نمایشگاه در و پنجره 
به اندازه ظرفیتمنطقه خاورمیانه، از امروز در تهران 

تولید داخلی 
پروفیل نامرغوب 
وارد کشور می شود

ويستا بست اولین
شرکت صنعتی ايرانی 
با دارنده  گواهینامه 
استاندارد«رال«
آلمان است

تشکل های
اقتصادی مقتدر

انحصار و فساد را
حذف می کند

 صفحه3

 صفحه10

 صفحه8

 صفحه5

 صفحه5

صنايع تولید در و پنجره، تلفیق هنر با صنعت 

منظره ای که از پنجره نمايشگاه
اين صنعت می توان ديد!

فراخوان مشارکت
در دهمین نمايشگاه بین المللی

عمران و ساختمان کیش 

 صفحه2

سالن 38
سالن 35

 صفحه4

 صفحه12

 صفحه14

تقویم و قرارداد برگزاری نمایشگاه ها
3 تا 5 ساله می شود

انبوه سازان در نمایشگاه
با مزیت های در و پنجره استاندارد 

آشنا شوند

وحید جاللی پور دبیر انجمن
:UPVC تولید کنندگان در و پنجره

هما رشتن
با ارزان سازی به 
خود و مشتريانش 
جفا نمی کند

محسن صفايي
مدير عامل هما رشتن:

مهندس محمود صداقت 
مدير عامل ويستا بست:

مهندس حسین طوسی
 UPVC ريیس انجمن صنايع پروفیل

در و پنجره ايران:

خارج کشور: 2 دالر قیمت: 2000 تومان هفته نامه بین المللی  سال نهم- دوره جديد - شماره 41- بهمن 1392

برنامه های گسترده اسفهبدی برای برگزاری موفق
نمايشگاه های داخلی  و حضور در نمايشگاه های خارجی

رشید نعمتی مديرعامل شرکت پارس وين پرنیان:

برگزارکننده:

سالن 8 و9        

نمایشگاه نساجی، امسال دو برابر پارسال
 صفحه2

خارج کشور: 2 دالر قیمت: 2000 تومان هفته نامه بین المللی                                                       سال دهم- دوره جدید - شماره 78 -  آبان  1393

 صفحه2

حضور332 شرکت خارجی و داخلی در بيستمين نمايشگاه بين المللي ماشين آالت، مواد اوليه، منسوجات خانگي، ماشين هاي گلدوزي

 صفحه2

 صفحه8 صفحه2

 صفحه12 صفحه7

 صفحه14

صنعت نساجی 
نیازمند ایجاد 
شبکه فروش از سوی 
تولیدکنندگان است

صنعت نساجی ایران 
به رغم تمام مشکالت 

پویاترین صنعت 
کشور است

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت:

علیرضا مظاهری
قائم مقام گروه صنعتی زندگی:

 صفحه11

توسعه صنعت نساجی در ترکیه
از وام های کوچک تا توجه به مد اسالمی

وزیر صنعت برای باز شدن قفل تولید 
پارچه چادر مشکی کلید انداخت

حضور 780 شرکت ایرانی و غیرایرانی 
در نهمین نمایشگاه  قطعات خودرو

نگاه تان به تجارت و کسب و کار را
نو کنید

نام آوران صنعت چرم ایران و 
جهان در تهران

برای رشد صادرات پوشاک
باید برند بسازیم

گزارشی از رشد صنعت پوشاک در همسایه شمال غربی ایران گزارش اقتصاد و نمایشگاه از بن بست تولید پارچه چادر مشکی در ایران

مهدی یکتا دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی ایران:7 تا 10 آذر در نمایشگاه بین المللی تهران

دکتر اسفهبدی به فعاالن صنعت و تجارت نساجی توصیه کرد:

نقشه راهنمای نمایشگاه
به صفحه  9  مراجعه کنید

روز اول و دوم
26 تا 29  آبان1393 

با همکاری روابط عمومی

اولین نمایشگاه بین المللی 

 کیف، کفش، چرم 
و صنایع وابسته

برگزارکننده:
برگزارکننده:

شرکت صنوف تولیدی 
وخدمات فنی تهران

بیستمین نمایشگاه بین المللی 

 ماشین آالت، مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشینهای گلدوزی و 

محصوالت نساجی

سامع پاد نوین

جایگاه صنعت مبلمان
در صادرات کشور باید احیا شود 

 صفحه2

 صفحه3

 صفحه3

خارج کشور: 2 دالر قیمت: 2000 تومان هفته نامه بین المللی                                                        سال دهم- دوره جدید - شماره 61- مرداد 1393

تالش برای
تولید مبلمان
متناسب با درآمد
اکثریت جامعه

نمایشگاه بیست و سوم 
مبلمان منزل 
تمام رکوردها را 
شکست

 صفحه29

استقبال از بیست و 
سومین نمایشگاه مبلمان 

منزل در نوع خود
کم سابقه است

دکتر اسفهبدی
معاون منطقه آفریقا و 

خاورمیانه انجمن جهانی 
صنعت نمایشگاهی

)ufi( شد 

محمدجواد قنبری معاون امور نمایشگاهی 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی:

 صفحه6

 صفحه27

 صفحه9

مهندس علی انصاری
رئیس شورای ملی مبلمان و دکوراسیون 
ایران تاکید کرد:

رامین سمیع زاده مدیر بیست و سومین 
نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل، بزرگ 
ترین نمایشگاه مبلمان تاریخ کشور:

 صفحه18

 صفحه27

منسوجات عرفان، پارچه های سرتکس 
را انحصاری به سبد کاالی خود افزود

آبنوس مشتری را شریک خود می پندارد

نیروی کار تحصیل کرده و آموزش دیده
هزینه تولید مبلمان را کاهش می دهد

بازارهای بکر همسایه
در انتظار مبل های ایرانی است

مرتضی عرفانیان مدیرعامل شرکت منسوجات عرفان در نمایشگاه اعالم کرد:

علی ضیایی فر عضو هیات مدیره شرکت آبنوس:

عیسی امین پور مدیرعامل شرکت مبل دلتا:

مرتضی ابراهیمی مدیر عامل مبل دامون

بیـن الـمللـی نـمـایـشـگاه  بیست و سومـیـن 

10 تا 13 مرداد 1393

مبلمان منزل
با همکاری روابط عمومی

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در مراسم گشایش بیست و سومین نمایشگاه مبلمان منزل تاکید کرد:

7 میلیون تن محصول پتروشیمی
به ارزش 22 میلیارد دالر امسال تولید می کنیم

 صفحه2

 صفحه7

 صفحه10

خارج کشور: 2 دالر قیمت: 2000 تومان هفته نامه بین المللی                                                           سال دهم- دوره جدید - شماره 70 - مهر 1393

کلید توسعه
صنعت پتروشیمی

توجه به زنجیره 
پایین دستی است

برنامه های گسترده
شرکت  سهامی نمایشگاه ها 

برای حضور قدرتمند ایران 
در اکسپو میالن 2015 

طنین آراد یکتا
همگام با
نیاز مشتری

تولید می کند 

رضا زارع نژاد، مدیرعامل شرکت دلتاپالستیک:

کیوان ارجمند حسابی مدیرعامل شرکت کران ابر بسپار:

برزویه ظهیری شادباد مدیرعامل شرکت پایون پلیمر:

گفتگو با اتابک سالحی، مدیر تولید و عضو هیات مدیره کربی پلیمر:

صادرات ظروف یکبار مصرف بنجل
بازار منطقه را از ایران گرفت

کران ابربسپار در زندگی هر روزه هموطنان 

حضور گسترده دارد

مستربچ های تخصصی، رنگی
خوشبو و با کیفیت »پایون پلیمر« 

یاقوت صنعت است

شبکه گسترده فروش 
و تنوع محصول ضامن موفقیت  

»کربی پلیمر« است

 صفحه11

 صفحه4

 صفحه3

 صفحه14

 صفحه12

مسعود سعیدی طاهری مدیرعامل شرکت 
پتروشیمی غدیر )سهامی عام(:

محمد سعادتی پور مدیر روابط عمومی
و امور بین الملل شرکت  نمایشگاه ها: 

روایت زوج موفق مدیریت »طنین آراد یکتا«
از زندگی و تولید و توسعه 

نقشه راهنمای نمایشگاه
به صفحه  9  مراجعه کنید

نهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست
3 تا 7 مهر1393 - روز دوم 

با همکاری روابط عمومی

حضور دو وزیر در مراسم گشایش نمایشگاه صنعت ثروت آفرین 

سالن9 و 8 -  غرفه 51

75A سالن 41- غرفه

رشد نمایشگاه ها، امید به اقتصاد 
منهای نفت را بارور می کند

 صفحه2

خارج کشور: 2 دالر قیمت: 2000 تومان هفته نامه بین المللی                                                         سال دهم- دوره جدید - شماره 90 -  بهمن  1393

 صفحه17

 صفحه8

 صفحه8

کاهش تعرفه واردات پروفیل
دادن امتیاز به خارجی هاست

با حفظ کیفیت و مشتری مداری
نه ترک ها برای ما تهدیدند و نه آلمان ها

تشکل صنفی
باشگاه خصوصی 

نیست، باید به
منافع ملی بیندیشد

 صفحه15

سبد محصوالت راسپینا 
با رنگ های منحصربفرد کامل تر شد 

مهندس علی رهنما مسئول فروش شرکت راسپینا

 صفحه15

تولیدکنندگان ایرانی به جای تقاضای 

منع واردات کاالی با کیفیت تولید کنند

علی خرم مدیرعامل شرکت نوید تجارت ارسام:

 صفحه8

خارجی ها دارند با قدرت می آیند؛ 
حفظ بازار همت مضاعف می طلبد

محمد جواد اقدامیان رئیس هیئت مدیره ویستابست:

 صفحه4

 صفحه8

پروفیل وارداتی 10 درصد ارزان تر
 50 درصد بی کیفیت تر

رونمایی از سایه بان های آلوکد 
در نمایشگاه در و پنجره

بابک مشیرفر مدیر فروش گروه صنعتی میراب پروفیل)هافمن(:

در گفت وگو  با مدیران شرکت آلوم کاردینه مطرح شد: 

آرمین نظری مدیر کارخانه ماژول:

محسن صفایی عضو هیات مدیره و مدیرعامل گروه صنعتی همارشتن:

 صفحه4

نمایشگاه در و 
پنجره تحت پوشش 
اتحادیه جهانی 
نمایشگاه ها درآمد

فرهاد امینیان مدیرعامل شرکت بین المللی 
بازرگانی و نمایشگاهی تهران خبر داد:

حسین طوسی 
:UPVC رییس انجمن صنایع پروفیل

دکتر حسین اسفهبدی
دیروز پس از افتتاح نمایشگاه 

بین المللی در و پنجره،
به اتفاق مدیران شرکت سهامی 

نمایشگاه های  بین المللی
به بازدید از غرفه ها پرداخت و 
در گفتگو با مشارکت کنندگان

در جریان روند برگزاری 
نمایشگاه و آخرین وضعیت 

صنعت در و پنجره کشور
قرار گرفت.

با همکاری روابط عمومی

برگزارکننده:

شرکت بین المللی بازرگانی و 
نمایشگاهی تهران

دکتر حسین اسفهبدی مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران در مراسم گشایش نمایشگاه در و پنجره:

 3 تا 6 بهمن1393 

ششمین نمایشگاه بین المللی

در و پنجره
ROTOLAND

ارائه دهنده پروفیل درب و پنجره دو جداره 
UPVC

 صفحه20

 IRAN OIL SHOW اجرای نمایشگاه بین المللی
به شرکت ملی نفت ایران محول شد

نشریه رسمی



شگاه ها
ت نمای

صنع
صی  

ص
ماهنامه تخ

50

رسمی  نشریه  ناشر  نمایشگاه  و  اقتصاد  نامه  هفته 
روابط  مدیریت  همکاری  با  المللی  بین  نمایشگاههای 
نمایشگاههای  الملل شرکت سهامی  بین  امور  و  عمومی 
بین المللی ج.ا.ایران در سه ماهه اول سال 1394 مجموعا 
المللی  بین  نمایشگاههای  مناسبت  به  نشریه  شماره  ده 
المللی  بین  نمایشگاههای  دائمی  محل  در  شده  برگزار 
طریق  از  گسترده  و  مند  نظام  طور  به  و  منتشر  تهران 
نمایشگاه  های  سالن  ورودی  در  مستقر  ویژه  استندهای 
میان بازدیدکنندگان توزیع کرده است. در نشریات رسمی 
بین المللی  نمایشگاه  بیستمین  مناسبت  به  شده  منتشر 
صنعت نفت )چهار شماره(، سومین نمایشگاه بین المللی 
بین المللی  نمایشگاه  چهارمین  شماره(،  )یک  آسانسور 

نمایشگاه  دومین  و  بیست  شماره(،  )یک  هلث  ایران 
و  بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آالت 
 ، شماره(  )چهار   )2015 آگروفود  )ایران  وابسته  صنایع 
ها،  نمایشگاه  این  رویدادهای  ترین  مهم  اخبار  بر  عالوه 
نیز  نمایشگاهها  کنندگان  مشارکت  جدید  دستاوردهای 
در قالب مصاحبه با مدیران وکار آفرینان شاخص کشور 
منعکس گردیده و همچنین اخبار برگزاری نمایشگاههای بین 

المللی برای آگاهی مخاطبان منتشر شده است.
شماره های منتشر شده نشریه اقتصاد و نمایشگاه در سایت 
 WWW.ECOBITION.IR اینترنتی نشریه به نشانی

در دسترس عالقمندان است.

گزارش تصویری انتشار و توزیع نشریه رسمی نمایشگاههای بین المللی )اقتصاد و نمایشگاه( در بهار 1394

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آالت و صنایع وابسته )ایران آگروفود 2015( 

چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث و سومین نمایشگاه بین المللی آسانسور
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گزارش تصویری

گزارش تصویری از برگزاری
نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی
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گزارش تصویری

گزارش تصویری از برگزاری
سومین نمایشگاه بین المللی آسانسور

الکترو باالبر کوشا )الکو(- سالن 8 و 9

بازرگانی موسی خانی- سالن 8 و 9

آسانسور عرشیا - سالن 12 و 13

آسمان فرسا- سالن 8 و 9

گروه بازرگانی بی بی تی - سالن 8 و 9

 آریان سیستم رو - سالن 8 و 9

تابلو کنترل اسانسور کاسپین - سالن 8 و 9

آسانسور رحیم زاده - سالن 8 و 9

هادی صنعت شهاب - سالن 10 و 11
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گزارش تصویری از برگزاری
نمایشگاه بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت

کاالی پتروشیمی - سالن 14 و 15نفت پارس - سالن 27

کابل یزد - سالن 12 و 13

پخش فرآورده های نفتی - سالن 12 و 13

فراسکو  - سالن 14 و 15

پارس ایزو توپ - سالن 5

کابل مغان - سالن 10 و 11

بانک پارسیان - سالن 27

روهام - سالن 14 و 15

پترو دانیال کیش - سالن 8 و 9

مهندسین مشاور تهران جوان - فضای باز سالن خلیج فارسصنایع تجهیزات نفت - فضای باز سالن 8 و 9

18A پلیمر شبگه بشل - سالن

رادوکس - فضای باز سالن 38

فراسان - سالن 8 و 9
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گزارش تصویری

گزارش تصویری از برگزاری
چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

دایموند - سالن 41زندی طب سه سیب- فضای باز سالن 38اروم تجهیز گستر - سالن 18

38A 31ایمن پوشش خزر- سالنA 31به بان شیمی -  سالنA فراز کاویان-  سالن

طب گستر صدرا - سالن 40Aهمیار طب کسری - سالن 31Bسینا مکس آراد- سالن 38

بهتاش سپاهان - سالن 10 و 11 بازدید مشترک سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت از هجدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

بازدید مشترک محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی از سومین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل و صنایع ریلی ایران

ی
صد

 قا
ی
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گزارش تصویری

گزارش تصویری از برگزاری
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آالت و صنایع وابسته )ایران آگروفود 2015( 

41B مرکز خرید پرده هوای ایران - سالن

وانا پرس - سالن 12و13موسسه جهانی حالل - سالن 6

کوشش کاران - سالن 40گالب ورتاج - سالن 12و13

صنایع برودتی ملکی - فضای باز سالن میالد

سوت ماشین - سالن 38فرازکاویان- فضای باز سالن میالدروژین صنعت - فضای باز سالن 38

44b شانا-  سالن 8 و 9آرگون صنعت -  سالن 40البرز تصفیه ایرانیان - سالن

آذوقه شیراز - سالن 8و9 صنایع غذایی گلها - سالن 31Aبه بان شیمی - سالن 31


