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نـوروز ،جشن شکوهمـند ایران باستان ،گــویای پیـــشینه ی تابناک میهن ما و جلوه ای مهم
از فرهنگ غنی قـــوم ایران است .نوروز که قرن های دراز اســت بر همه جشن های جهان فخر
می فروشد ،از آن روسـت که یک قــــرارداد مصنـوعی اجتماعـی و یا یک جشن سیاسی نیست
بلکه جشن جهانی و روز شادمانـی زمین ،آسمان ،آفتاب ،رویش شکوفه ها و سـرشـار از هیجان
است .نوروز گذشت زمان و دگرگونی های دوران را شاهد بوده و پیوسته با آمد و رفت الهام بخش
خود پایان فصلی دیگر را به ساکنـــان این ســرزمین کهنسال اعالم کرده اســت .نوروز ،تجدید
خاطــره خویشاوندی انسان با طبیعت است ،گذشت سال هــای نه تنها از شکوهمندی س ّنتهای
نوروزی نکاسته بلکه روشنگر این واقعیت بوده که بزرگداشت نوروز و گرامی داشتن سنتهای آن
با احساس و اندیشه ایرانی ،پیوند ناگسستنی یافته است و اندیشه نوروزی بدون تردید یک هدیه
الهی است .ســالی که گذشت سرشار از فراز و نشــیبها و تحوالت شگرف در عرصههای جهانی
برای ملت عزیز ایران بود .ملت شــریف ایران با امید و نشاط ،ســختترین گردنهها را فتح کرد.
در عرصههای علمی و فناوری ،ســازندگی ،عمرانی ،اقتصادی و سیاست خارجی کارهای بزرگ و
دســتاوردهای عظیم در اختیار ملت ایران قرار گرفت .به فضل الهی و بر اثر یکدلی  ،ایمان ناب،
تالش مجدانه ،امید و نشاط و پیوستگی با والیت و شکوفایی اعتدال سیاسی ،ملت ایران سرزنده
و عزتمند است و سال جدید نیز سال پیشرفت و حرکت شتابان ملت ایران خواهد بود.
در همین راستا شــرکت سهامی نمایشــگاههای بین المللی ج.ا.ایران به سبب حسن شهرت در
عرصه بین المللی و گستردگی دامنه فعالیت ها از اعتبار خاصی در مجامع بین المللی برخوردار
شده اســت تجربیات ارزنده ای که طی پنجاه سال فعالیت خود کسب کرده است توانسته تحول
کمی و کیفی مهمی در صنعت نمایشگاهی و توسعه تجارت بین المللی ایجاد نماید.
جای خوشوقتی و سعادت است که با طلوع دولت تدبیر و امید و و همراهی مجریان نمایشگاهی،
مشارکت کنندگان و اصحاب رســانه در عرصه روابط عمومی این شرکت ،شاهد موفقیتهای روز
افزون در سال جدید باشیم.
در خاتمه فرارســیدن بهار طبیعت و نوروز  1395را خدمت هموطنــان عزیز تبریک و تهنیت
عرض می نمایم.
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در دیدار هیات تجاری یونان با مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای ایران مقرر شد

ایران در نمایشگاه تسالونیکی یونان حضور مییابد

مناسبات نمایشــگاهی گفتوگو کردند.
همچنین مقرر شد ایران در شهریور ماه
امسال در نمایشگاه تســالونیکی یونان
حضور یابد.

دعوت برای حضور ایران
در نمایشگاه
در ادامه ســفرهای متعدد هیاتهای
تجاری بــه جمهوری اســامی ایران و
ابراز عالقه آنان به بسط و توسعه روابط
با کشــورمان ،این بار هیاتی از یونان به
محل دایمی نمایشــگاههای بینالمللی
ایران آمد تا با دکتر حســین اسفهبدی
معاون وزیر صنعت و مدیرعامل شرکت
سهامی نمایشــگاههای بینالمللی ایران
مذاکره نماید.
در این نشســت صمیمانــه ،مقامات
اقتصادی و فناوری یونان حضور داشتند
که شــامل «دوکاس» رایزن اقتصادی
– بازرگانی ســفارت یونــان در تهران،
«زیــکاس» رییس پارک فنــاوری هل
اکسپو در شهر تســالونیکی و همچنین
«داتیس» مدیر عامل ســازمان توسعه
تجارت و سرمایه گذاری خارجی یونان
میشد.
دو طرف در این دیدار در مورد توافق
برای امضای تفاهمنامه جهت گسترش

عالقه هیات یونانی به
سرمایهگذاری در ایران
در طول این جلسه هریک از اعضای
هیات یونانی با اشــاره به دیدار خود از
ایران و همچنین بازدید از پارک علمی و
فناوری پردیس و با اشاره به زیباییهای
کشــورمان و دیدارشــان از اصفهان و
جاذبه های این شــهر بــه عنوان نصف
جهان ،ایــران را کشــوری زیبا توصیف
کردند.
آنان همچنین با اشــاره به تشابهات
فرهنگــی و تاریخــی دو ملــت ایران و
یونان بر گســترش روابط تجاری و علی
الخصوص نمایشــگاهی از جمله برپایی
نمایشــگاههای مشــترک در دوکشور
تاکید داشتند.
اعضای این هیات همچنین گسترش
روابط دو کشور را شــروعی دوباره برای
حمایت از تولید کاالهای ساخت داخل
در این دو کشور برشــمرده و برگزاری
نمایشــگاههای متقابل در دو کشــور را
حامی تولیدات داخلی خود دانســته و

بــرای ســرمایهگذاری در بخشهــای
مختلــف نمایشــگاهی در اقصی نقاط
ایــران مخصوصاً مناطــق آزاد از جمله
جزیره کیش و دیگر مناطق ابراز تمایل
کردند.
مدیرعامل شرکت سهامی
نمایشگاهها چه گفت؟
دکتر حسین اســفهبدی مدیرعامل
شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی
ایــران نیــز در این دیــدار بــا حضور
کشورمان در نمایشگاه تسالونیکی یونان
موافقت کرد.
وی بــا اســتقبال از توســعه روابط
نمایشــگاهی با یونان و اشاره به حضور
پیشین ایران در نمایشگاه تسالونیکی و
سابقه حضور کشورمان در این نمایشگاه
در سالهای قبل ابراز امیدواری کرد تا با
گسترش روابط تجاری و نمایشگاهی دو
کشور شاهد بهبود مناسبات همه جانبه
اقتصادی ،تجاری ،سیاســی و ....بین دو
دولت و ملتهای تاریخی ایران و یونان
باشیم.
از یونان و تسالونیکی
بیشتر بدانیم
یونــان کشــوری در جنوب شــرقی
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با برداشــته شــدن تحریمها،
ایــن روزها هیاتهــای اقتصادی
و تجاری بســیاری از اقصینقاط
دنیا بــرای دیدار بــا مدیرعامل
شرکت ســهامی نمایشــگاههای
بینالمللــی ایران کــه مدیریت
استانداردترین سایت نمایشگاهی
ایــران را نیز برعهــده دارد ،صف
کشیدهاند.
از کشــورهای آســیایی و
افریقایــی گرفته تا کشــورهای
اروپایی و از رؤســای شرکتهای
نمایشــگاهی معــروف خارجی تا
مقامات اقتصــادی ،به دنبال یافتن
راهی برای سرمایهگذاری و حضور
در نمایشــگاه بینالمللــی تهران
هستند.
پس از دیدار بــا هیاتهایی از
ایتالیا ،چین ،بلغارســتان ،الجزایر،
آلمان ،کره جنوبــی و ،...حاال نوبت
کشــور دیگری از اروپــا بود .در
آخرین این دیدارها روز سهشــنبه
 4خرداد ماه ،هیات تجاری یونانی
با دکتر حسین اســفهبدی معاون
وزیر صنعت ،رییــس هیات مدیره
و مدیرعامل شــرکت ســهامی
نمایشــگاههای بینالمللی تهران
دیدار و گفتوگو کــرد که گزارش
این نشست را میخوانید.

اروپا و جنوب شــبه جزیره بالکان است.
این کشور از شــمال با آلبانی ،مقدونیه
و بلغارستان و از شــرق با ترکیه دارای
مرز مشــترک زمینی اســت .سرزمین
اصلی یونان در جنوب و شرق به وسیله
دریای اژه احاطــه شــده و از غرب به
دریای یونان نزدیک است« .یونان» نام
فارسی این کشور است و این نام از ایونیا
منطقه یونانینشین آسیای صغیر گرفته
شدهاست.
یونان در محل پیوند ســه قاره آسیا،
اروپا و آفریقا واقع شده است و میراثدار
یونــان باســتان ،امپراتــوری بیزانس و
نزدیک چهار سده سلطه ترکان عثمانی
است .این کشــور به عنوان مهد تمدن
مغــرب زمیــن و زادبوم دموکراســی،
فلســفه غرب ،بازیهای المپیک ،علوم
سیاسی ،نمایشنامهنویســی (شامل هر
دو نــوع کمدی و تــراژدی) قابل توجه
است.
نیروی کار یونان بیش از  ۴٫۹میلیون
نفر است که در میان کشورهای سازمان
همــکاری اقتصــادی و توســعه بعد از
کــره جنوبــی در رتبه دوم قــرار دارد.
بر پایــه یک نظر ســنجی که توســط
دانشــگاه گرونینگن انجام شــد یونان
بین ســالهای  ۱۹۹۵تا  ۲۰۰۵در رتبه
سوم ســاعات کار در هر ســال در بین
کشــورهای اروپایی قــرار دارد .به این
ترتیــب یونانیها در هر ســال ۱٬۸۱۱
ســاعت کار کردهاند .در ســال ۲۰۰۷
کارگران متوسط  ۲۰دالر در هر ساعت
تولید کردهاند .این رقم مشــابه اسپانیا
و کمی بیــش از نصف متوســط تولید
کارگران در آمریکا است .نزدیک به یک
پنجم نیــروی کار را مهاجران خارجی
تشــکیل میدهند کــه در بخشهای
کشاورزی و ساخت و ساز به کار گرفته
شدهاند.
از ســال  ۲۰۰۸بحــران اقتصــادی،
یونان را بارها به مرز ورشکستگی کامل
کشــانده و  ۲۵درصد از تولید ناخالص
ملی و بیش از یک میلیون فرصت شغلی
را از بین برده و در پی آن ،ستون اصلی
سیاست خارجی کشــور یعنی تعلق به
اروپا و غرب به شدت لطمه خورده است.
ت ِســالونیکی دومین شــهر بزرگ در
یونان اســت .جمعیــت این شــهر در
ســال  ،۲۰۰۱بالغ بــر  ۳۶۳٬۹۸۷نفر
بودهاست .باشــگاههای ورزشی پائوک،
آریــس و ایراکلیس در این شــهر قرار
دارند.
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استقبال دکتر
اسفهبدی از
سه عضو کابینه
دولت در یک
روز

6

اسحاق جهانگیری معاون اول
رئیس جمهور ،بیژن زنگنه
وزیر نفت و محمدرضا
نعمتزاده وزیر صنعت،
معدن و تجارت بعدازظهر 25
فروردین  95برای گشایش و
بازدید ایرانپالست دهم به
نمایشگاه بینالمللی تهران
رفتند و از سوی دکتر حسین
اسفهبدی معاون وزیر صنعت
و مدیرعامل شرکت سهامی
نمایشگاههای بینالمللی مورد
استقبال قرار گرفتند

خبر

شرکت سهامی نمایشگاهها میزبان مسئوالن تراز اول دولت تدبیر و امید در
نمایشگاه بينالمللي نفت ،گاز ،پااليش و پتروشيمی
شنبه  18اردیبهشــت ماه  1395معاون اول رئیس جمهور ،به همراه دو تن از وزرای کابینه دولت تدبیر و امید از بیســت و یکمین نمايشگاه بينالمللي
نفت ،گاز ،پااليش و پتروشــيمی که از روز پنجشــنبه  16مــاه جاری در محل دائمی نمایشــگاههای بین المللــی تهران در حال برگزاری اســت دیدار
نمودند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ســهامی نمایشگاههای بینالمللی ج .ا .ایران در این بازدید دکتر حسین اســفهبدی معاون وزیر ،رئیس هیات مدیره و
مدیر عامل شــرکت سهامی نمایشگاهها میزبان مهندس جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ،زنگنه وزیر نفت و مهندس نعمت زاده وزیر صنعت ،معدن و تجارت بود که این
مسئولین با حضور در برخی از سالنهای تحت پوشــش برگزاری این نمایشگاه با غرفهداران ،مشارکت کنندگان و دست اندر کاران برگزاری این رخداد به بحث و تبادل نظر
در مورد مسائل مرتبط با صنعت نفت کشور پرداختند.
نمايشــگاه بينالمللي نفت ،گاز ،پااليش و پتروشــيمي که همه ســاله در محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی ج.ا.ایران برگزار میگردد از جمله بزرگترین نمایشگاههای
تخصصی ایران و خاور میانه در این صنعت محسوب شده و همه ساله پذیرای جمع کثیری از عالقمندان و متخصصیص این رشته میباشد.
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اولین میزبانی به محمد سعادتیپور رسید

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

نخستین دیدار امسال خانواده روابط عمومی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در نمایشگاه بینالمللی
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محل دائمی نمایشــگاههای بین المللی
ج.ا.ایــران روز  26اردیبهشــت ماه جاری
میزبان نخستین گردهمایی مدیران روابط
عمومی های ادارات و ســازمانهای وزارت
صنعت ،معدن و تجارت بــود و در این روز
محمدسعادتیپور همکاران و همتایان خود
در ســازمانهای متعــدد وزارت
صنعت را به نخستین دید و بازدید
مشترک سال جاری دعوت کرده
بود.
گزارش روابط عمومــی و امور بین
الملل شرکت ســهامی نمایشگاههای
بیــن المللی ج.ا.ایران از این نشســت
حاکی اســت :مدیــران ارشــد روابط
عمومیهــای ادارات و ســازمانهای
وابسته وزارت صنعت ،معدن و تجارت
بــا حضور در تــاالر اصفهان شــرکت

سهامی نمایشــگاهها در جهت بررسی
چگونگی عملکرد این بخــش و ایجاد
تعامل گسترده در راستای اهداف عالی
ایــن وزارتخانه به بحــث و تبادل نظر
پرداختند.
در ابتدای این جلســه ســعادتیپور
مشــاور مدیر عامــل و مدیــر روابط
عمومــی و امــور بینالملل شــرکت
سهامی نمایشــگاهها ضمن خوشآمد
گویی به حضار خصوصاً دکتر گودرزی
مشــاور وزیــر و رییس مرکــز روابط
عمومــی و اطالعرســانی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت خالصه ای از دستاوردهای روابط عمومی
و امور بین الملل شــرکت سهامی نمایشگاهها در
سال گذشته را ارائه نمود.
در ادامه این جلســه برهانی مدیر برنامهریزی
و اطالعرســانی طبق روال این جلســات به ارائه
گزارش عملکرد شرکت ســهامی نمایشگاهها در
طول سال  94با استناد به آمار و ارقام پرداخت.
ســپس دکتر گودرزی مشــاور وزیر و رییس

مرکــز روابــط عمومــی و اطالعرســانی وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت ضمــن تشــکر از
ســعادتیپور به خاطــر برگزاری شایســته این
جلســه گفت :امیدواریم روابــط عمومی ادارات
دیگر نیــز از تجربیات حاصلــه در روابط عمومی
شرکت سهامی نمایشــگاهها اســتفاده نموده و

ابزار و امکاناتی کــه باعث پیشــبرد اهداف این
بخــش گردیده اســت را مــد نظر قــرار دهند.
وی همچنین از ســعادتی پور بهعنــوان یکی از
موفق ترین مدیران این عرصه یاد و تشــکر ویژه
نمود.
قابل ذکر اســت :در پایان این نشست دوستانه
هر یک از مدعوین با اشاره به عملکردهای انجام
شده در واحدهای روابط عمومی مربوطه به ارائه
نظــرات و پیشــنهادات خود در جهــت بهبود و

پیشرفت این بخش پرداختند.
مدیران حاضر در جلســه همچنین از ســوی
مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت
ســهامی نمایشــگاهها مورد تقدیر و تشکر قرار
گرفتند.
میهمانــان محمد ســعادتیپور در نخســتین
دیــدار خانــواده روابــط عمومی های
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در محل
دائمی نمایشــگاههای بینالمللی تهران
شامل این افراد بودند :خانمها و آقایان:
دکتر گودرزی مشــاور وزیــر و رئیس
مرکز روابــط عمومی و اطالعرســانی
وزیر صنعــت ،معدن و تجارت،ســونیا
پوریامین مشاور رســانهای وزیر ،مریم
اسلمی رئیس اداره روابط عمومی بانک
صنعــت و معدن ،مهــدی انگورج مدیر
ارتباطــات و امور مشــتریان ســازمان

مدیریت صنعتی ،احــد میرزایی مدیر
روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و
شهرکهای صنعتی ،رضا جدیدی مدیر
روابط عمومی ســازمان زمینشناسی
و اکتشــافات معدنــی ،محمد احمدی
آذر سرپرســت روابط عمومی صندوق
ضمانــت صنایــع کوچک ،ســخاوت
مــرادی مدیر روابــط عمومی صندوق
ضمانــت صــادرات ایــران ،حســین
شــریفی مدیر روابط عمومی موسسه
مطالعــات و پژوهشهــای بازرگانی،
علی مصریــان مدیر ارتباطات و امــور بینالملل
گروه صنعتــی ایران خودرو ،رضــا کاوه مدیرکل
حوزه ریاست و روابط عمومی ســازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکننــدگان ،اکبر بهرامی
سرپرســت روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران،
حســن جلینی مدیر ارتباطات و روابط بینالملل
گروه خودروسازی سایپا و مسئول روابط عمومی
صندوق حمایــت از تحقیقات و توســعه صنایع
الکترونیک.

خبر
محمدرضا مودودی قائم مقام سازمان توسعه تجارت:

کره برای ماندگاری در بازار ایران باید دانش و سرمایه بیاورد

فنی و ســرمایهگذاری مشــترک در ایران
حضور جدی تری داشــته باشــد و غیر از
این نمی پذیریم و اگر کــره جنوبی اقدام
ســریع و موثری انجام ندهد سایر کشورها
جایگزین کره خواهند شــد .یکی از فعاالن
کره جنوبی در حوزه تصفیه سوخت موتور
کشــتی هم گفت :تمایل داریم گام به گام
با شــرکتهای ایرانی بــرای کار و تولید
مشترک همکاری کنیم و فقط برای فروش
محصول به ایران نیامدهایم.
خانمــی از کــره جنوبی کــه در زمینه
تجهیزات اســتخراج ،پزشــکی و قطعات
خودرو فعالیــت می کند ،نیــز گفت :تازه
به ایــران آمدیم و ایران بــازار خوبی برای
سرمایهگذاری دارد اما الزمه سرمایهگذاری

آغاز به کار پنجمین نمایشگاه بینالمللی جامع مدیریت شهری

نمایش لذت زندگی در یک شهر سالم و هوشمند

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

کرهجنوبی که در گذشته نه چندان
دور از بزرگترین شــرکای تجاری و
اقتصادی ایران به شمار می رفت پس
از توافق هســتهای و رفع تحریمها،
همگام با دیگر کشــورها ،هیأت های
اقتصادی خود را به ایران اعزام کرد تا
از قافله شرکای اقتصادی ایران عقب
نماند.
رئیس جمهور این کشــور هــم با هیأت
عالیرتبــه اقتصــادی و سیاســی در ایران
حضور یافت تا به همکاری های دو کشــور
در دور جدید سرعت دهد.
یکی از نتایج ســفر رئیــس جمهور کره
جنوبــی به ایــران برگــزاری نمایشــگاه
اختصاصــی این کشــور در محــل دائمی
نمایشگاه های بین المللی تهران است که
 81شــرکت کره ای در حــوزه های تولید
محصوالت صنعتی و فناوری های پیشرفته
و دانش بنیان ،قطعات پیشــرفته خودرو،
ماشــین آالت صنعتی ،فناوری اطالعات،
تجهیــزات الکترونیکــی و صنعــت برق
دستاوردهای خود را به فعاالن اقتصادی و
صنعتی ایران عرضه کردند.

محمدرضا مــودودی قائم مقام ســازمان
توســعه تجارت درباره این رویداد گفت :کره
جنوبی اگر می خواهد سهم پایداری از بازار
ایران داشته باشد حتما باید سرمایه گذاری
مشترک انجام دهد و در این باره بتواند روابط
خود را با ایران گسترش دهد.
وی افزود :در ســفر اخیر رئیس جمهور
کره به ایــران تفاهم نامه هــای خوبی در
حوزه هــای خودروســازی ،صنایع بزرگ
کشــتی ســازی و نیروگاهی امضا شد که
امیدواریم هرچه سریع تر اجرایی شود.
مــودودی اضافه کــرد :خریــد کاال به
صورت خاص از کره جنوبی بســیار ناچیز
است و بیشــتر تفاهم نامه های امضا شده
درباره ســرمایهگذاری مشــترک و بخشی
هم در حوزه انتقال فنــاوری و دانش فنی
بود کــه در هر دو بخش تــاش می کنیم
ســهم و جایگاه خود را در روابــط با کره
جنوبی حفظ کنیم .مودودی گفت :دوران
اینکه فقــط بازار محصوالت کــره جنوبی
باشیم گذشــته اســت و اگر کره جنوبی
می خواهد وارد کشــور ما شود و سهمی از
بازار ما داشته باشــد باید در انتقال دانش

شناخت بیشتر و بهدست آوردن اطالعات
کافی از بازار و فعاالن اقتصادی ایران است.
دیگر شرکتکننده کرهای در نمایشگاه
و نماینده شــرکت کشتیســازی گفت :از
سه ســال قبل انتقال فناوری مورد نیاز را
به ایران آغاز کردهایــم و تولیدات در ایران
با فناوری هــای جدید از جملــه فناوری
کره ای انجام می شــود و این تولید جزئی
از تولید ما به حســاب می آید ضمن اینکه
از صنایع پتروشــیمی نیز در ایران حمایت
و پشــتیبانی فنی می کنیــم .تولیدکننده
قطعات با فناوری باال گفت :ایران کشوری
بزرگ در جهان است که ما در آن به دنبال
شرکایی برای همکاری و تولید مشترک و
استفاده از فرصت های بازار آن هستیم.
فعال صنعت برق و نماینده  19شرکت
دولتی کرهای هم در نمایشگاه گفت :هدف
ما از شــرکت در نمایشــگاه تهران انتقال
فناوریهای جدید صنعت برق به ایران در
چارچوب تفاهمنامههای امضا شده در سفر
رئیس جمهــور کره به ایران اســت ضمن
اینکه ســرمایه گذاری ها در مرحله بعدی
همکاری ها قرار دارد.
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پنجمین نمایشــگاه بینالمللی جامع مدیریت
شهری سوم خردادماه جاری با حضور محمدجواد
قنبری معاون امور نمایشــگاهی شرکت سهامی
نمایشــگاههای بینالمللی و هیات همــراه و با
مشارکت  125شرکت داخلی و خارجی و همچنین
سازمان ها و دســتگاههای مختلف حوزه شهری،
در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران
گشایش یافت.
در این نمایشــگاه که تا ششم خردادماه برپاست115 ،
شرکت داخلی و  10شرکت خارجی جدیدترین دستاورد
ها و تولیدات خود در حوزه مدیریت شــهری و خدمات
شهری را به نمایش عموم گذاشتهاند.
پنجمین نمایشــگاه بین المللی جامع مدیریت شهری
در فضائی بالغ بــر  12هزار متر مربع و در ســالن های
 11-10-9-8و فضای باز نمایشگاهی در حال برگزاری
اســت و در کنار شــرکت های داخلی،شــرکت هائی از
کشــورهای ســوئد ،آلمان،هند ،اتریش و چین ،در آن

حضور و مشارکت دارند.
در ایــن نمایشــگاه همچنیــن شــرکتهای فعال در
ی الکترونیــک و فناوری اطالعــات ،عمران و
زمینههــا 
توسعه شهری ،اقتصاد شهری و شــیوههای تامین مالی
پروژه ،مبلمان شــهری و فضای ســبز و محیطزیســت
شهری حضور دارند.
دانشــگاهها ،پارکهــای علــم و فنــاوری ،بنگاههای
تولیــدی و خدماتــی مرتبــط بــا موضــوع مدیریت
ل و نقــل تا عمران و توســعه شــهری
شــهری از حم 
نیز در نمایشــگاه شــرکت کرده و تولیــدات و خدمات
خودشــان را در معرض دیــد عالقمندان قــرار دادهاند.
در پنجمین نمایشگاه بین المللی جامع مدیریت شهری
تعدادی از شهرداران و اعضای شــورای شهرها ،مدیران
سازمانها ،مهندسان ،مشاوران ،شرکت ها و دیگر فعاالن
حوزه شــهری کشــور گردهم می آیند تا ضمن تبادل
دانش ،فناوری و اطالعات ،زمینه بهکارگیری نوین ترین
روش های توســعه همه جانبه شــهری را فراهم کنند.

همزمان با برپائــی پنجمین نمایشــگاه جامع مدیریت
شــهری چندین همایش ،نشســت و کارگاه آموزشــی
برگزار خواهد شــد که مهمترین آنها همایش تخصصی
آموزشی«شــیوههای تامیــن مالــی پروژه» و «شــهر
هوشمند» است.
بهروز رســانی شــهرها و کمک به ارتقــای مدیریت
شــهری،ایجاد بســتری مناســب برای ارائــه و فروش
تولیدات ملی به ســازمانها و مصــرف کنندگان حوزه
مدیریــت شــهری ،کمــک به توســعه فــروش عرضه
کننــدگان فنــاوری نوین،ارائــه الگوهــای مدیریــت
شــهری ،حضور تولید کننــدگان خارجی بــرای انتقال
فنــاوری روز دنیا و انتقــال دانش به تولیــد کنندگان
داخلــی ،مهمترین اهداف برگزاری پنجمین نمایشــگاه
بیــن المللــی جامــع مدیریــت شــهری اعالم شــده
است.
این نمایشــگاه را کانون تبلیغاتــی آوای موفق برگزار
میکند.

خبر
برگزاری نشست شورای هماهنگی روابط عمومیهای وزارت صنعت به میزبانی روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

دکتر گودرزی :روابط عمومیها در سال اقتصاد مقاومتی به تحقق اهداف دولت از برگزاری نمایشگاهها کمک کنند
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جلســه شــورای هماهنگی مدیران روابط عمومی
شرکتها و ســازمانهای تابع وزارت صنعت ،معدن و
تجارت به میزبانی مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل
شرکت ســهامی نمایشــگاههای بینالمللی ج.ا.ایران،
عصر روز (یکشنبه  26اردیبهشت ماه) در تاالر اصفهان
نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شد.
به گــزارش خبرنگار هفتــه نامه «اقتصاد و نمایشــگاه» در
ابتدای این نشســت که با حضور مدیرکل روابط عمومی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و مدیران سازمانها و شرکتهای تابع
این وزارتخانه برگزار شد ،محمد سعادتیپور مدیر روابط عمومی
و امور بینالملل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ضمن
خوشآمدگویی به مدعوین،به ارائه گزارشی درباره عملکرد این
روابط عمومی در سال گذشــته و نیز برنامههای در دست اجرا
برای توسعه اطالعرسانی داخلی و خارجی نمایشگاهها و توسعه
تعامل با رسانهها در سال جاری پرداخت .در ادامه،عباس برهانی
ت ســهامی نمایشگاهها
مدیر برنامهریزی و اطالعرســانی شرک 
گزارش جامعی از عملکرد شــرکت ســهامی نمایشــگاههای
بینالمللی در سال گذشته ارائه کرد.
وی در بخشی از گزارش خود با اشــاره به مشارکت بیش از

 20هزار شرکت داخلی و خارجی در  73نمایشگاه برگزار شده
در سال  ،1394از پررنگتر شدن حضور شرکتهای خارجی به
ویژه شرکتهای اروپایی در نمایشگاهها به دنبال اجرایی شدن
برجام خبر داد و گفت :براساس پاسخهایی که مشارکتکنندگان
در قالب اجرای طرح نظرســنجی انجام شــده توســط شرکت
ســهامی نمایشــگاههای بینالمللی دادهاند 96 ،درصد آنها از
کیفیت برگزاری نمایشگاهها و خدمات ارائه شده رضایت کامل
داشــتهاند .وی همچنین از اجرای طرحهــای جامع رتبهبندی
پیمانکاران ارائهکننده خدمات نمایشگاهی از جمله غرفهسازان
در سال گذشــته خبر داد و گفت :به موازات آن طرحهایی برای
ارتقای کیفیت ســالنها و تجهیزات آنها به اجرا گذاشته شده و
سالنهای جدیدی امسال در سایت تهران در دست احداث است
که به زودی به بهرهبرداری میرسند.
در بخش دیگری از این نشســت ،دکتر علی محمد گودرزی
مدیرکل روابط عمومی وزارت صنعــت ،معدن و تجارت ،ضمن
قدرداتی از محمــد ســعادتیپور مدیر روابط عمومــی و امور
بینالملل شــرکت سهامی نمایشــگاههای بینالمللی به سبب
برنامهریزی خوب و نوآوری در برگزاری با کیفیت جلسه شورای
هماهنگی روابط عمومیهــای وزارت صنعت ،معدن و تجارت و

همچنین عملکرد مناسب در اطالعرســانی نمایشگاهها ،اظهار
امیدواری کــرد که دورههای بعدی این نشســت نیز توســط
مدیران روابط عمومی سایر سازمانها با کیفیت مطلوب برگزار
گردد .دکتر گودرزی همچنین با اشــاره به این که سال  95از
سوی مقام معظم رهبری ســال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل
نامگذاری شده اســت ،گفت :روابط عمومیها باید به این سوال
پاســخ دهند که در چنین ســالی نقش آنها در راستای تحقق
اهداف تعیین شده چیست.گودرزی با اشــاره به این که دولت
بعد از اجرایی شــدن برجام ،یکی از مهمترین هدفهای خود را
افزایش سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی تعیین کرده است،
نقش نمایشــگاهها را در تحقق این هدف بســیار مهم ارزیابی
کرد و گفت :در این میان روابط عمومیها از نقش بسیار مهمی
ت سهامی
برخوردارند و الزم است که نه فقط روابط عمومی شرک 
نمایشــگاهها بلکه روابط عمومی همه سازمانهای زیر مجموعه
وزارت صنعت ،معدن و تجــارت در چارچوب وظایف خود برای
کمک به تحقق اهداف دولت ،عالوه بر بهرهگیری از فناوریهای
روز،با به روزرسانی تکنیکها و تعامل گسترده با رسانهها ،نقش
خود را به بهترین شکل ایفا کنند .مدیرکل روابط عمومی وزارت
صنعت ،معــدن و تجارت ،در بخش دیگری از ســخنان خود با
اشاره به ظرفیتهای اطالعرســانی در محیط مجازی ،خواستار
بهرهگیری مناســب روابــط عمومیها از فرصتهــا و امکانات
گسترده شبکههای مجازی ،در جهت پیشبرد اهداف سازمانی
خود شــد .این گزارش حاکی اســت که در ادامه این نشست،
مدیران روابط عمومی حاضر در جلسه ،هر یک به معرفی عملکرد
مجموعه تحت مدیریت خود و نیز چالشهای پیش رو پرداختند
و در چارچوب محورهای موضوعی مطرح شــده از سوی دکتر
گودرزی حول ســه محور اصلی «تعامل با رســانهها»« ،به روز
رسانی تکنیکها» و «بهرهگیری از فناوریهای روز» اظهار نظر
کردند.

رامین آذرمنش مدیرعامل شرکت هدیش کیش مجری اولین نمایشگاه مواد و تجهیزات دندانپزشکی:

نمره  20به همکاری مدیران شرکت سهامی
نمایشگاهها و انجمن میدهم

رامیــن آذرمنــش مدیرعامــل
شــرکت هدیــش کیــش و مجری
نخستین نمایشگاه مواد و تجهیزات
دندانپزشکی ،با برنامهریزی مناسب
و کوشش بسیار توانست نمایشگاهی
قابل توجه و رو به توســعه را برگزار
کند .با این مدیر نمایشگاهی معتبر
و برنامهریز در این مــورد گفتوگو
کردهایم که میخوانید.
شــرکت هدیــش کیش چه
فعالیتهایی دارد؟
این شــرکت فعالیت خود را از حدود 8
ســال پیش در حوزه خدمات نمایشگاهی
آغاز کــرده و در این مــدت فعالیتهای
موفق زیــادی را در رویدادهــای داخلی و
خارجی داشته است .خدمات نمایشگاهی
مجموعــه هدیــش ،هم شــامل برگزاری
نمایشگاه و هم شامل غرفهسازی میشود.
چه شد که نخستین نمایشگاه
مــواد و تجهیزات دندانپزشــکی را
برگزار کردید؟
آغاز همکاری ما با انجمن دندانپزشکی
ایران به  9ســال قبل بر میگردد و ما در

این مدت رویدادهای مختلفی را برای این
انجمن در شهرســتانها و در تهران و در
مکانهایی مانند برج میالد و هتل المپیک
برگزار کردهایم.
همان طور که میدانید براساس قانون،
انجمنها به صورت مســتقیم نمیتوانند
مجوز برگــزاری نمایشــگاه بگیرند و باید
حتما با یک شرکت متخصص نمایشگاهی
همکاری کنند .بــه همین دلیل هم مجوز
نمایشــگاه در بهمن سال  94صادر گردید
و براســاس آن شــرکت هدیش به عنوان
مجری و انجمن به عنــوان برگزار کننده
معرفی شد.
نکته بسیار مهم این است که در کنار ما
و انجمن دندانپزشکی ،مرکز همایشهای
خلیــج فارس کــه شــرکتی از بدنه خود
دندانپزشکی اســت و چند سال است با
انجمن در رویدادهــای مختلف همکاری
میکند ،حضور داشت و بخشی از ثبتنام
نمایشــگاه را برعهده گرفــت و جا دارد از
زحمات مهندس فلکه مدیریت این شرکت
تشکر کنم.
برگزاری نمایشگاه دندانپزشکی

در یک مرکز استاندارد نمایشگاهی را
چطور ارزیابی میکنید؟
در درجه اول ایــن را بگویم که انجمن
دندانپزشــکی ایــران فعالیت خــود را از
ســال  1341آغاز کــرده و از همان زمان
هم بــه برگــزاری کنگــره و نمایشــگاه
میپرداخت و به نوعــی میتوان گفت این
نمایشــگاه قدیمیترین نمایشــگاه زنده
کشور اســت .اما از آنجا که این نمایشگاه
بــرای نخســتین بــار در محــل دایمی
نمایشگاههای بینالمللی تهران و در فضای
اســتاندارد نمایشــگاهی برگزار میشود،
به عنوان نخســتین دوره نمایشــگاه مواد
و تجهیزات دندانپزشــکی نامگذاری شده
است.
براســاس مذاکراتی که با شــرکتهای
حاضر در نمایشــگاه داشــتیم ،شاید ابتدا
برخــی از آنها بــه خاطر قوانین ســفت و
سخت نمایشــگاه ،ترجیح میدادند که در
جای دیگری این رویداد برگزار شــود ،اما
در پایان به خاطر نظم و حالت استانداردی
که بر کار حاکم شــد ،اکثریــت راضی و
خشنود از نتیجه کار هستند.

در پایان اگر نکتهای باقی مانده
است بفرمایید.
جا دارد از تمام دوســتانی که ما را در
برگزاری این نمایشــگاه کمــک کردند به
ویــژه از آقای دکتــر تاجرنیــا در انجمن
دندانپزشکی ایران تشــکر کنم .همچنین
از تمام ارکان نمایشــگاه بینالمللی تهران
به ویژه آقای دکتر اســفهبدی مدیرعامل
فرهیخته و آقای ســعادتیپور مدیر روابط
عمومی کاردان این شــرکت که مشکالت
دوره نخســت را درک کرده و به ما خیلی
کمک کردند تشــکر کنم .من در واقع به
این مدیــران میتوانم  20از بیســت نمره
بدهــم .همچنین از آقــای مجیدی مدیر
امور نمایشــگاههای داخلی و در مجموعه
طراحــی و غرفهآرایی از دکتــر رنجبران
سپاسگزاری میکنم .از مجموعه حراست
و انتظامــات و به ویــژه آقای ســعیدی
و آقــای ترکاشــوند نیز سپاســگزارم که
پل ارتباطــی مناســب و مطمئنی میان
ســالن اجــاس ســران محــل برگزاری
کنگره بــا ســالنهای نمایشــگاه برقرار
کردهاند.

خبر

با امضای تفاهمنامه همکاری در حضور دکتر اسفهبدی و سفیر ارمنستان

ارمنستان در ایران نمایشگاه اختصاصی برگزار میکند

آریا مجیدی مدیر امور
نمایشگاههای داخلی:
نمایشگاه اختصاصی
ارمنستان در ایران احتماال
مهرماه در محل دایمی
نمایشگاههای بینالمللی
تهران برگزار میشود
نمایشــگاههای داخلی شــرکت
ســهامی نمایشــگاههای ایران در
گفتوگو بــا خبرنــگار «اقتصاد
و نمایشــگاه» درباره ایــن دیدار
گفت :در این نشست تفاهمنامهای
میان معاون نمایشــگاهی شرکت
ســهامی نمایشــگاهها و همتای
وی در ســازمان توســعه تجارت
ارمنســتان در خصوص گسترش
همکاریهای نمایشــگاهی منعقد
شد.
وی افــزود :براســاس ایــن
تفاهمنامه نمایشــگاه اختصاصی
تجار ارمنســتانی در ایران برگزار
میشــود و همچنین ما امسال و
ســال آینده پاویون ایــران را در

نمایشــگاههای صنعتــی کشــور
ارمنستان برپا میکنیم.
مجیــدی گفــت :نمایشــگاه
اختصاصــی ارمنســتان در ایران
احتماال مهرمــاه در محل دایمی
نمایشــگاههای بینالمللی تهران
برگزار میشود.
مدیــر امــور نمایشــگاههای
داخلــی شــرکت ســهامی
نمایشــگاههای ایــران گفــت:
تفاهمنامههــای مطلوبــی بــا
کشورهای خارجی مانند لهستان
و پاکســتان در حــال انعقــاد
است.
همچنین تفاهمنامهای با کشور
ایتالیا داشتیم که براساس آن آنها
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عصر دیروز سفیر جمهوری
ارمنســتان در ایران با دکتر
اســفهبدی معــاون وزیــر
صنعت ،رییــس هیات مدیره
و مدیر عامل شرکت سهامی
نمایشــگاههای بینالمللــی
دیدار کرد.
در این دیدار دکتر اســفهبدی
ضمن خوشــامد گویی به آرتاش
تومانیــان ســفیر جمهــوری
ارمنســتان و هیات همراه ایشان،
ورود هیاتهــای تجــاری از
چهار گوشــه جهان را نشــان از
بهبود شــرایط تجاری جمهوری
اســامی ایران به عنوان بستری
مناسب برای توســعه و گسترش
مناســبات تجــاری و اقتصــادی
در فضــای مناســب پســابرجام
دانســته و ابــراز امیــدواری کرد
تا بــا تفاهمــات حاصله شــاهد
رشــد روز افــرون فعالیتهــای
اقتصــادی و علیالخصــوص
فعالیتهــای نمایشــگاهی بیــن
دو کشــور ایــران و ارمنســتان
باشیم.
آرتــاش تومانیــان ســفیر
جمهوری ارمنســتان نیــز با ابراز
تمایــل بــه بســط فعالیتهای
اقتصــادی از جملــه فعالیتهای
نمایشــگاهی با جمهوری اسالمی
ایران خواســتار بهبــود روابط و
گسترش نمایشــگاههای دوجانبه
شد.
در پایان این نشســت دو طرف
با امضای قراردادی به گســترش
همه جانبه روابط مخصوصا بسط
فعالیتهــای نمایشــگاهی تاکید
کردند.
آریــا مجیــدی مدیــر امــور

دو دوره در ایران نمایشگاه برگزار
کردند و ما هم امســال قرار است
در ازای ایــن تفاهمنامــه ،در آن
کشور نمایشگاه اختصاصی برگزار
کنیم.
وی افزود :کشــور روســیه نیز
خواســتار برگــزاری نمایشــگاه
اختصاصــی در ایــران اســت و
مذکراتی هــم با کشــور الجزایر
در ایــن خصوص در حــال انجام
است.
براساس این گزارش ارمنستان
کشــوری در قــاره آســیا بــا
مســاحت  29800کیلومترمربع
و بــا جمعیــت  3/2میلیــون
نفــر اســت که بــا کشــورهای
ا یر ا ن  ،گر جســتا ن  ،آ ذ ر با یجا ن
و ترکیــه هــم مــرز می باشــد.
ارمنســتان به یک مــوزه باز در
زیر آســمان آبی نیز تشبیه شده
است.
سرزمینی که در آن معبدها و
قلعههایی مربوط به دورههای قبل
از میالد و کلیســاهای مربوط به
قرن چهارم میــادی وجود دارد.
بافت شهری و روستایی ارمنستان
به نحوی اســت که انتظارات هر
گردشــگر با هر ســلیقهای را بر
آورده میکند.
چه آنــان که زندگــی مدرن
و امــروزی را میپســندند و چه
کســانی که به زندگی در محیط
آرام روســتایی عالقــه دارنــد.
مهمان نــوازی شــرقی ،برخورد
مودبانــه و گرم ارامنه بــه همراه
آشــنایی و نزدیکــی فرهنگی با
ایرانیــان باعث میشــود که در
ارمنستان احســاس غربت ایجاد
نشود.
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ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

مدیران ارشد صنعت نفت در چهار روز برگزاری نمایشگاه با حضور در غرفههای چهار شرکت اصلی
پاسخگوی پرسشهای افکار عمومی خواهند بود
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نمایشــگاه بینالمللی نفــت ،گاز ،پاالیش و
پتروشیمی از پنجشــنبه  16اردیبهشت -1395
در شــرایطی متفاوت از ســالهای گذشته در
حالی بیســت و یکمین دوره برگــزاری خود را
آغاز میکند که جمهوری اسالمی ایران توانسته
است با تدبیر و گفتوگو و شیوههای خردمندانه
دیپلماتیــک ،نگرش جهانی به ایــران را تغییر
دهد و زمینه مشارکت و همکاریهای اقتصادی،
صنعتی و تجاری را بیــش از پیش فراهم آورد تا
آنجا که شرکتهای بینالمللی بنام و تاثیرگذار
در معادالت جهانی اقتصاد که در سالهای اخیر
به دلیل تحریمهای بینالمللی از مشارکت در این
نمایشگاه چشمپوشی کرده بودند ،در نمایشگاه
امسال حضور گستردهای دارند.
محمد ناصــری آدینهونــد رئیس روابــط عمومی
شــرکت ملی نفــت ایــران و مدیر بیســتو یکمین
نمایشــگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی
در گفتوگویــی بــا ذکر ایــن مقدمه نقــاط قوت و
ضعف نمایشــگاه بیســتم و ویژگیهــا و امتیازات و
برجستگیهای نمایشگاه بیست و یکم را بررسی کرده
است که این گفت و گو را میخوانید.
نمایشــگاهی که امروز بیســت و یکمین
دوره خود را برگزار میکند اصوال با چه اهدافی
طراحی شده است؟
از اهداف مهم برپایی نمایشــگاه بیــن المللی نفت،
گاز ،پاالیش و پتروشــیمی میتوان بــه مواردی مانند
گام برداشــتن در جهت خودکفایی ،توسعه توانمندی
صنعتگران ،ســازندگان ،پیمانکاران و مشاوران ایرانی
در تامیــن نیازهــای صنعت نفت کشــور و حضور در
عرصههای بینالمللی ،ایجاد ارتبــاط موثر بین دولت،
صنعــت و دانشــگاه ،بهرهگیــری از فناوریهای روز
دنیا برای اســتفاده و بهبــود عملکــرد صنایع نفت،
گاز و پتروشــیمی و تولید فرآوردههــای نفتی ،ایجاد
شــرکتهای پیمانــکاری عمومی ،برقــراری تعامل و
ارتباط با شــرکت های بین المللی برای کسب دانش
فنی و تجربه آنها و همکاری سازنده اشاره کرد.
دســتاندرکاران و مجریان برگزاری نمایشــگاه هر
ســاله جهت آگاهی از عملکرد خود و شــناخت نقاط
ضعف و قوت برگزاری نمایشگاه از طریق نظرسنجی به
بررسی دیدگاهها و نظرات مخاطبان نمایشگاه (بازدید
کنندگان و غرفهدارن) میپردازند.
براساس این نظرسنجی نمایشگاه بیستم
که سال گذشته برگزار شد به چه توفیقاتی دست
یافت؟
طبق نظر سنجیهای بهعمل آمده نمایشگاه بیستم
یکی از موفقترین نمایشگاههای برگزار شده در حوزه،
نفت ،گاز پاالیش و پتروشــیمی بوده بــه گونهای که
تجزیــه و تحلیل آمارهای بهدســت آمــده از نظریات
بازدیدکننــدگان حاکی از برپایی نمایشــگاهی با نظم
ترتیب در چیدمان مناســب غرفه ها ،تنوع محصوالت،

گستردگی فضای نمایشــگاه ،مدیریت خوب و مسائل
اجرایی دیگر بوده اســت .برگزاری نمایشــگاه جامع و
کامل به لحاظ شــرکت های حاضر از دیگر نقاط قوت
نمایشگاه بیستم بود.
نقاط ضعف بیستمین نمایشگاه بین المللی
نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی را توضیح دهید.
آنطور که نظرسنجیها نشــان میدهد ،تعداد زیاد
غرفهها ،عدم امکان جست و جوی هوشمند شرکتها
و غرفهها ،حضور نداشتن شرکتهای معتبر خارجی به
دلیل تحریمها و ازدیاد شــرکتهای چینی ،همزمانی
برپایی نمایشــگاه نفت با نمایشــگاه کتاب و ترافیک
شهر تهران ،آلودگی صوتی به دلیل پخش بیش از حد
تیزرهای تبلیغاتی ،نبودن وجود فضای مناســب برای
اســتراحت بازدیدکنندگان ،گران بودن سرویسهای
پذیرایــی با کیفیــت پایین از جمله نقــاط ضعف این
نمایشگاه بود.
همچنین در تجزیه و تحلیل دیــدگاه غرفهداران از
مهمترین نقاط ضعف برپایی نمایشگاه بیستم میتوان
به مواردی همچون نبود سرویسهای پذیرایی مناسب
به ویژه آب سرد کن ،نبودن نور و تهویه کافی در برخی
از غرفهها به ویژه در ســالنهای چادر ،عدم دسترسی
به اینترنت در سالنها ،تعمیر و بازسازی تأسیسات در
برخی از ســالنها ،کمبود پارکینگ ،عدم رسیدگی به
شکایات ،نامناسب بودن کفپوشها و وجود افراد بیکار
و غیر متخصص در سالنها اشاره کرد.
ی برجسته نمایشگاه امسال نسبت به
ویژگ 
دورههای پیشین کدام است؟
نمايشگاه بيست و یکم در شرايطي برگزار مي شود
كه جمهوري اســامي ايران توانسته اســت دیدگاه و
فضاي جهاني را با تدبیر و گفتوگو و اتخاذ شيوه هاي
درست ديپلماتيك به نفع كشــور تغيير دهد و ضمن
حضور فعال در عرصــه همكاريهاي بينالمللي زمينه
مشــاركت و همكاري اقتصادي و صنعتــي را بيش از
پيش فراهم آورد .در این شــرایط اميد ميرود فضاي
ايجاد شده مسير رشــد ،توســعه و رونق اقتصادي را

هموار نموده و صنايع نفت و گاز بتوانند در ســايه آن
به بهره وري و توليد بيشتر دست يابند و از سوي ديگر
توســعه همكاري هاي جهاني و منطقه اي ،بازار وسيع
تــري را با توجه به توان باالي علمي و فني كشــور در
اختيار فعاالن اين بخش قرار دهد.
بیســت و یکمین نمایشــگاه نفــت ،گاز ،پاالیش و
پتروشیمی در ســال  95در حالی کار خود را آغاز می
کند که شرکت های خارجی و داخلی زیادی با اجرای
برجام و گشایش روابط و مناســبات بین المللی ایران
برای حضور در نمایشگاه اعالم آمادگی کرده اند.
در دوران پســا برجام به دلیل فرصت های سرمایه
گذاری بسیاری که به منظور توسعه صنعت نفت ایران
ارائه شده است ،شــرکت های خارجی و داخلی زیادی
مشــتاق به معرفی اســتعدادها و تواناییهای خود در
نمایشــگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی
شــدند؛ به گونهای که تعداد غرفه های ارزی امســال
نســبت به سال گذشــته افزایش چشــمگیری داشته
و از  546غرفــه به  826غرفه رســیده اســت این در
حالی اســت که متراژ کلی فضای سرپوشیده ناخالص
نمایشــگاه در سال گذشــته  70هزار مترمربع بود که
امســال به 80هزار متر مربع افزایش يافته اســت .در
نمایشــگاه امســال نگاه ويژهای به موضوع ديپلماسي
انــرژي و تاكيد بــر توانمندي هاي ســاخت داخل با
تكيه بر اصول اقتصاد مقاومتي شــده است .همچنین
بــرای حضور فعــال مديران ارشــد صنعــت نفت در
غرفه هاي چهار شــركت اصلي جهت پاســخگويي به
بازديدكنندگان به منظور برگزاری بهتر این نمایشــگاه
برنامه ریزی شده است.
در بیســت و یکمين نمایشگاه ســعی شده با تاكيد
بر امر پژوهش و توســعه در صنعــت نفت و اختصاص
فضاي مناســب به گروههاي پژوهشــي در بخش هاي
خصوصي و دولتي توسعه صنعت پژوهش محور مد نظر
قرار گیرد و حضور فعال تشــكلها و گروههاي صنعتي
و بازرگاني به صورت تخصصي و ايجاد شــرايط الزم و
فضاي مناســب براي آنها از موارد تمرکز این نمایشگاه
بوده است.
ایــن نمایشــگاه همچنیــن فرصتی بــرای معرفي
سياســت هاي اجرايي وزارت نفت در زمينه توســعه
صادرات در بخــش هاي مختلف توليــد فرآورده هاي
نفتــي و خدمات فني و مهندســي و همچنین معرفي
فرصت هاي سرمايه گذاري در صنعت نفت و در صورت
لزوم برگزاري ســمينار تخصصي با حضور شركت هاي
خارجي حاضردر نمايشگاه است.
با چه شــیوههایی جوابگوی اشــتیاق و
تقاضای پرتعداد خارجیها در نمایشگاه امسال
بودهاید؟
هجوم شرکت های خارجی برای حضور در نمايشگاه
بيســت و یکم پس از برجام منجر به تقاضاهاي بيش
از ظرفيت ســالن هاي نمايشگاه بين المللي تهران شد
و با مدیریت و برنامه ريزي صحیــح و هماهنگي هاي
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مربوطه و همچنين مطالعه تجربيات دوره هاي گذشته
سعي شد عدالت در تخصيص غرفه به شركت ها كامال
اجرايي شــود تا هيچ متقاضي مشــاركتي از اين حق
محروم نشــود .براي تحقق اين هدف تمامي سالن ها
و فضاي سرپوشيده و باز نمايشگاه زیر بار نمایشگاهی
رفته است.
عالوه بر این با توجه به ثابت بودن فضای نمایشگاه و
افزایش تقاضا ،با مطالعاتی که روی مشارکت کنندگان
انجام شد ،شــرکت های غیر مرتبط با حوزه نفت و گاز
از حضور در نمایشگاه منع شــدند تا فرصت در اختیار
شرکت های تخصصی قرار گیرد.
در نمایشــگاه امســال با آنکه نقل و انتقاالت ارزی
با وجود اجرای برجام دچــار ابهاماتی بود ،اما تقاضای
حضور شــرکت های بین المللی پرشــورتر از سنوات
پیشــین بود و به همین منظور تــاش های مضاعف
برای جانمایی این شــرکت هــا انجام شــد .از جمله
احداث ســالن های موقت که به گسترش فضای کلی
نمایشگاهی انجامید.
آنچه که مسلم است افزایش شرکت کنندگان صرفا
منوط به ارقام و آمار نمی شــود و تعــداد ملیت های
حاضر در نمایشگاه امســال همچون برندهای شناخته
شــده جهانی در صنعت نفت و گاز نیــز افزایش قابل
مالحظه ای داشــته اســت .به طور مثال در نمایشگاه
امســال عالوه بــر پاویون کشــورهای چیــن ،آلمان،
اســپانیا ،ایتالیا و فرانسه که سال گذشــته نیز برقرار
بودند ،پاویون کشورهای کره جنوبی ،ترکیه ،اتریش و
فنالند نیز اضافه شده است و عالوه بر ملیت های سال
گذشته شــامل آلمان ،اوکراین ،چین ،ایتالیا ،امارات،
ارمنســتان ،اتریش ،بلژیک ،فرانسه ،هنگ کنگ ،هند،
مالــزی ،هلند ،لهســتان ،امریکا ،کانــادا ،ونزوئال ،کره
جنوبی ،روسیه ،اســپانیا ،ترکیه ،انگلستان ،آذربایجان،
نروژ ،برزیل ،بلغارستان ،رومانی ،ژاپن ،نیوزلند ،تایوان،
اندونزی و فنالند چند کشــور مطرح دیگــر از جمله

سوئیس ،موناکو ،استرالیا ،سنگاپور ،سوئد و پرتغال نیز
در نمایشگاه مشارکت دارند که حاکی از افزایش ملیت
های جدید در نمایشگاه بیست و یکم است.
همچنین در نمایشگاه امسال شرکت های مطرحی
که در چند سال اعمال تحریم ها از حضور در نمایشگاه
بین المللی چشــم پوشــی کرده بودند ،در نمایشگاه
امسال حضور گســترده ای دارند .در میان این شرکت
ها نام او ام وی ،ســایپم ،لینکولن الکتریک ،ســولزر،
قوچز ،آرذرنر ،زیمنس ،لوک اویل و گازپروم به چشــم
می خورد.
شنیدهایم که تعداد مشــارکتکنندگان
داخلی نسبت به دوره گذشته کاهش یافته است؛
دلیل این امر چیست؟
عنوان نمایشــگاه بیســت و یکم «جذب سرمایه و
انتقال تکنولوژی» است و بر همین اساس تالش شده
است با تغییر شــیوههای بازاریابی و جانمایی ،شرایط
بهتری برای حضور گســترده تر و بهتر شــرکت های
خارجی فراهم شود .در همین راستا مدیریت نمایشگاه
بین المللی تعداد غرفههای ریالی را از  1015مورد به
 966شرکت رسانده است تا فضای بیشتری در اختیار
شــرکت های خارجی قرار دهد و با ایجاد ســالن های
جدید  C38و  B38و زیر بار بردن تمامی ســالن های
سری  26و سالن های  20،21و  22فضای بیشتری را
به منظور بهره وری گسترده تر فرآهم آورده است.
در نمایشــگاه امســال از  15هزار و  600متر مربع
فضای سرپوشیده مربوط به شرکت های خارجی12 ،
هزار و  630متر مربع مربوط به شــرکت های خارجی
و  2هزار و  920متر مربع مختص نمایندگی شــرکت
های خارجی مستقر در ایران است.
عالوه بر این از فضاهای خارج از ســالن نمایشــگاه
 2231متر مربع فضای بــاز ارزی و  10102مترمربع
فضای باز ریالی به جهت تمرکز و ایجاد فرصت بیشتر
برای حضور شــرکت ها و فعاالن داخلی و خارجی در

حوزه نفت و انرژی گذاشــته شده اســت به گونه ای
که امســال به طور تقریبی همه فضای نمایشگاه مورد
استفاده قرار گرفته است.
جانمایــی غرفههــا را در نمایشــگاه
امســال چگونه مدیریت کردهایــد تا رضایت
مشارکتکنندگان حاصل شود؟
مدیریت ســتاد اجرایی نمایشــگاه امسال مدیریت
جانمایی فضــای غرفه ها را خود در اختیــار گرفته تا
مدیریت بهتر و کنتــرل و نظارت دقیق تــری بر این
مقوله داشــته باشد .در کنار این مســئله برای ارتباط
نزدیک و دقیق تر با شــرکت کنندگان با افزایش 10
شرکت ،تعداد بازاریابان خارجی را به  17مورد رسانده
است.
در نمايشــگاه امســال امر اطالع رســاني به بازديد
كننــدگان اهمیــت بیشــتری یافته و شــركت ملي
نفت ايــران به عنــوان مجري نمايشــگاه ،عــاوه بر
امكانات موجود فضاي نمايشــگاهي تعدادی ايســتگاه
اطالع رســاني با تجهيزات كامپيوتــري و الكترونيكي
پيشــرفته در محوطه نمايشــگاه براي اطالع رســاني
مســتقر کرده است .در اين نمايشــگاه نرم افزار همراه
با قابليت نصــب بــر روي موبايل بازديــد كنندگان،
از طريــق همين ايســتگاه ها و همچنين وب ســايت
نمايشــگاه ارايه می گردد .اين نرم افزار عالوه بر ارايه
اطالعات غرفــه داران با قابليت جســتجو بر اســاس
نام شــركت و زمينه فعاليــت ،امكان مســيريابي بر
روي نقشــه نمايشــگاه تا غرفه مورد نظر را نيز فراهم
مي آورد.
بیســت و یکمین نمایشــگاه بین المللی نفت ،گاز،
پاالیش و پتروشــیمی امروز  16اردیبهشــت ماه 95
در محــل دائمــی نمایشــگاههای بینالمللــی تهران
کار خــود را آغاز می کنــد و به مــدت  4روز فعالیت
دارد .ســاعت کار نمایشــگاه بین المللی از  10تا 18
می باشد.

مصطفی داداشی مشاور مدیرعامل اعالم کرد:

دفتر رسیدگی به شکایات در شرکت سهامی نمایشگاهها احیا شد
با دستور دکتر حسین اسفهبدی معاون وزیر
صنعت ،معدن و تجارت و مدیرعامل شــرکت
سهامی نمایشــگاههای بینالمللی ج.ا.ا دفتر
ارزیابی عملکرد و رســیدگی به شکایات در
شرکت سهامی نمایشــگاهها احیا و مستقیما
زیر نظر مدیرعامل و رئیس هیات مدیره فعال
شد.
مصطفی داداشی مشاور مدیرعامل و مسئول دفتر
ارزیابی عملکرد و رســیدگی به شــکایات که از اول
ســال جاری از حوزه معاونت اجرایی نهاد ریاســت
جمهوری به شرکت سهامی نمایشگاهها منتقل شده
اســت ،در گفتوگو با «اقتصاد و نمایشــگاه» دلیل
احیای این دفتر را عالقهمنــدی و اصرار مدیرعامل
شرکت سهامی نمایشگاهها به حفظ حقوق و شان و
منزلت همه فعاالن و دستاندرکاران در نمایشگاهها
اعم از مشارکتکنندگان ،بازدیدکنندگان و کارکنان
شرکت سهامی ذکر کرد و گفت :شکایاتی که به یکی
از ســه طریق ســامانه ،تلفن یا مراجعه حضوری به
دفتر ارزیابی عملکرد و رســیدگی به شکایات برسد،
اگر همراه با هویــت کامل و نحوه تماس شــکایت
کننده باشد به وســیله کارشناسان دفتر ارزیابی ،در

ســه رده مهم ،عادی یا کم اهمیت درجهبندی شده
و براساس این درجه ،شــکایات مراحل خود را طی
میکنند.
مصطفی داداشــی یادآور شد که در وهله نخست
سعی میشود اختالفات با کدخدا منشی و از طریق
گفتوگو و مفاهمه حل و فصل شــود ،اما در صورت
حل نشدن و ادامه اختالفات ،شکایت مراحل خود را
تا حصول نتیجه قطعی طی میکند.
به گفتــه وی دفتر ارزیابی عملکرد و رســیدگی
به شــکایات ،مســئولیت ارزیابی عملکــرد ،تعیین
شــاخصها ،ســنجش و اندازهگیری،قضــاوت و

پاســخگویی به شــکایات از مشــارکتکنندگان و
کارکنان را تحت نظــارت مســتقیم باالترین مقام
اجرایی شرکت یعنی دکتر حسین اسفهبدی برعهده
دارد و وظایف محوله را در راستای تحقق چشمانداز
 20ساله ،انجام میدهد.
اهم وظایــف ایــن دفتر شــامل رســیدگی به
شکایات از واحدها ،مدیریتها ،کارکنان ،مراجعان،
بازدیدکننــدگان ،غرفــهداران و تجزیــه و تحلیل
شــکایات از جهت صحت و ســقم تا اخذ نتیجه و
پاسخگویی به ارباب رجوع وشاکیان میشود.
مصطفی داداشی مشاور مدیرعامل و مسئول دفتر
ارزیابی و عملکرد و رسیدگی به شکایات اعالم کرد
که هموطنان در صورت لزوم و ضرورت ،شــکایات و
نظرات خود را همراه با اعالم نام و هویت و شــماره
تلفن خود به یکی از ســه روش ذیــل میتوانند به
دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات شرکت
سهامی نمایشگاههای بینالمللی ج.ا.ا اعالم نمایند:
سامانه www.iranfair.com
تلفن 021-21912814
مراجعه حضوری( :ساختمان شماره )2
دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات
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مصاحبه

الدن ملکی مدیر نمایشگاه ایران اگروفود اعالم کرد

نگاه ویژه اگروفود  2016به جذب تکنولوژی و سرمایه خارجی،

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

جلوگیری از خام فروشی و ایجاد اشتغال پایدار

14

خانم الدن ملکی که ایده برگزاری
یک نمایشــگاه تخصصی بینالمللی
صنایع کشــاورزی ،مــواد غذایی،
ماشینآالت و صنایع وابسته را خود
در آغاز دهه  70شمسی با همفکری
صاحــب نظــران و متخصصان آن
زمان این رشــته مطرح کرده و در
حال حاضر بیســت و سومین دوره
آن را چون  22دوره گذشــتهاش در
راس شرکت پاالرسامانه با همراهی
همــکاران خارجــی آن در تهران
برگــزار میکنــد ،در گفتوگو با
«اقتصاد و نمایشگاه» تاکید میکند
که «اگروفــود  »2016با هدف تحقق
اهــداف «اقتصاد مقاومتــی» ،نگاه
ویژهای به جلوگیری از خام فروشی
و توسعه صنایع تبدیلی ،جذب دانش
و تکنولــوژی و جلب ســرمایههای
خارجی به کشــور با هــدف ایجاد
اشتغال پایدار و رشد اقتصادی دارد
و برای نیل به این مقصود برنامههای
خاصی تدارک دیده شــده است که
برنامهریزی بــرای مذاکرات تجاری
رو در رو به ویژه با سرمایهگذاران و
صاحبان تکنولوژی اروپایی از جمله
این برنامههاست.
گفتوگوی «اقتصاد و نمایشگاه»
با این مدیر توانمند و توســعهگرای
صنعــت نمایشــگاهی ایــران را
میخوانید.
برگزاری با کیفیــت ،منظم و
بدون وقفه اگروفــود چه تاثیری بر
صنایع غذایی ایران داشته است؟
این نمایشــگاه کــه با اخــذ مجوز از
سازمان توســعه تجارت ایران با همکاری
شرکت سهامی نمایشــگاههای بینالمللی
و حمایــت وزارتخانههــا و ارگانهــای
ذیربط از نخســتین دوره توســط شرکت
پاالر ســامانه برگزار میشــود ،بــه تایید
مشــارکتکنندگان ،متخصصان و فعاالن
صنایــع کشــاورزی و موادغذایی تاکنون
رســالت خود را در جهت اعتال و توســعه
این صنایع تا حد بسیاری به انجام رسانده
و به بخشهای عمده اهــداف عالیه خود،
از قبیــل ارتقای دانش و فنــاوری ،تبادل
اطالعــات روز در موضوعــات و تمهــای
نمایشگاه ،معرفی توانمندیها و پیشرفت
های کشــورمان درزمینههــای موضوعی
نمایشــگاه ،ارتقــای ســطح مبــادالت

تجاری کشــور در جهت توسعه صادرات
غیرنفتی ،آشــنایی مشــارکتکنندگان و
بازدیدکنندگان با دســتآوردهای علمی
و صنعتی ایــران و جهــان در زمینههای
موضوعی نمایشــگاه ،تشــویق و ترغیب
تولیدکننــدگان بــرای رقابــت ســالم و
هدفمند در تولید و تجــارت و ایجاد فضا
جهت ارتباط مســتقیم تولیدکنندگان با
مصرفکنندگان دست یافته است.
متخصصــان و اهل فن اعتقــاد دارند
که اگروفــود همچنین ذائقه ،ســلیقه و
قدرت تشــخیص عامه مــردم در مصرف
مــواد غذایــی را ارتقــا بخشــیده و به
مصرفکنندگان حق انتخاب داده اســت.
تاثیــر نمایشــگاه در افزایــش کیفیــت
بســتهبندی و خدمات جانبی این صنایع
هم غیرقابل انکار است.
از ســوی دیگــر اگروفــود از لحــاظ
وســعت و کیفیــت برگــزاری و تعــداد
مشارکتکنندگان در صنعت نمایشگاهی
کشــور به صورت یک مدل و الگو درآمده
است.
اگروفود در ســطح بینالمللی
چه موقعیتی دارد؟
خوشــبختانه نمایشــگاه ایران اگروفود
در بخش بینالمللی هم همــواره از اقبال
مطلــوب و موفقیــت برخوردار بــوده و با
ت باالی ایران در کشاورزی
توجه به ظرفی 
و صنایع مرتبط ،نمایشگاه ایران اگروفود با
پیشینهای موفق و سابقه طوالنی برگزاری،
در ســطح بینالمللی نیز به صورت یکی از
نمایشــگاههای معتبر ایران مطــرح بوده
و در هــر دوره شــرکتهای خارجــی یا
نمایندگیهای آنها از کشــورهای صنعتی
جهــان در قالب پاویــون گروهــی یا به
صورت مســتقل در کنار صاحبان صنایع و

تولیدکنندگان بنام داخلــی برای نمایش
دســتآوردهای خود و کســب آگاهی از
نوآوریهای مرتبط درنمایشــگاه مشارکت
میکنند که ایــن روند با توجــه به نتایج
مذاکــرات بینالمللی ایران بــا قدرتهای
جهــان ،ایــن دوره از رشــد افزونتــری
برخوردار شده اســت .همچنین دارا بودن
اســتاندارد  UFIیکــی از باالترین مبانی
تعیین صالحیت نمایشگاههای بینالمللی
اســت که بــرای دریافــت ایــن گواهی
مولفههای متنوعی از جمله سطح کمی و
کیفی مشارکتکنندگان و بازیدکنندگان
مدنظر قرار میگیرد که ایران اگروفود هم
از سالها پیش موفق به گرفتن این گواهی
شده است.
استقبال گســترده در بخش خارجی،
ویژگی بارز دوره بیســت و ســوم است
بــه طــوری کــه در ایــن دوره تعــداد
مشــارکتکنندگان خارجــی بیــش از
شرکتهای داخلی است.
یعنــی امســال چــه تعداد
مشارکتکننده دارید؟
درنمایشــگاه امســال  710شــرکت
داخلــی و  746شــرکت خارجی حضور
دارند که دســتآوردهای خود را در 70
هزارمترمربع فضای نمایشــگاهی شامل
ســالنهای -35 – B38 – A38 -38
 40و  41 -A40و  -B41دو طبقــه
خلیجفارس –  6 -B31 -A31و  8 -7و
 10 -9و 12 -11و – 27-18-14 -13
سری  25و  6هزار مترمربع فضای باز در
معرض دید و قضاوت عموم گذاشتهاند.
ایــن مطلــب را هــم بیفزایــم کــه
مشــارکتکنندگان ایرانــی و خارجــی
یک تفاوت مهم با هــم دارند و آن اینکه
شــرکتهای ایرانی عمدتــا محصوالت

مصرفی و شــرکتهای خارجــی عمدتا
تکنولوژی ،دانــش و نوآوریهای صنایع
غذایی را در نمایشگاه عرضه کردهاند.
برای مقایسه و آگاهی ازرشد
اگروفــود در  23دوره برگزاریاش،
آیا آمــاری از برپایــی اولین دوره
نمایشگاه اگروفود دارید؟
برای اطالع از میزان توســعه اگروفود
کافی اســت بدانید که در نخستین دوره
نمایشگاه  260شرکت شامل  200شرکت
ایرانی و  60شــرکت خارجی در  15هزار
مترمربع فضای نمایشــگاهی مشــارکت
داشــتند که این ارقام همان گونه که ذکر
شد امســال به  1456شرکت شامل 710
ایرانی و  746خارجی و  70هزار مترمربع
فضای نمایشگاهی رسیده است.
اگــر بخواهیــم راه دور نرویم ،در یک
مقایســه دیگر ،اگروفود  2016نســبت
به همیــن دوره پیش ،از لحــاظ فضای
ناخالــص نمایشــگاهی  12/9درصد ،از
لحاظ متراژ مفیــد  14/23درصد ،از نظر
مشــارکت خارجــی  216/10درصد ،از
لحاظ مشــارکت کل  53/91درصد و از
نظر تعداد شرکتهای حاضر  100درصد
افزایش نشان میدهد.
کال چنــد کشــور جهان در
اگروفود  2016حضور و مشــارکت
دارند؟
به طور کلی  46کشــور در نمایشگاه
بیســت و ســوم حضور یافتهاند که 15
کشور شــامل اســپانیا ،اتریش ،اوکراین،
ایتالیا ،آلمــان ،بــاروس ،ترکیه ،چین،
دانمــارک ،سوئیس،فرانســه ،لهســتان،
هلنــد ،هند و یونــان به طــور پاویون و
گروهی و مشــارکتکنندگان  31کشور
دیگر شــامل اردن ،اســترالیا ،اسلواکی،
امارات متحده عربی ،اندونزی ،انگلستان،
ایرلند ،آفریقای جنوبــی ،برزیل ،بلژیک،
بلغارســتان ،پاکســتان ،پرتغال ،تایلند،
تایوان ،ترکمنســتان ،جمهــوری چک،
روســیه ،رومانــی ،ســریالنکا ،ســوئد،
صربستان ،فنالند ،قزاقستان ،کرهجنوبی،
گرجســتان ،لبنــان ،لیتوانــی ،مالزی،
مجارســتان و مراکش به طور مستقل و
مجزا در نمایشگاه حضور دارند.
گفتنی اســت ایران اگروفــود 2016
از امروز دوشــنبه ( 10خــرداد) تا پایان
روز پنجشــنبه ( 13خرداد) در سه بخش
تخصصی ایرانفود ،ایــران فودتک و ایران
اگرو در حال برگزاری است.

نمایشگاه داخلی

همکاری «نمایشگاه بینالمللی تهران» و «سالن اجالسسران» در برگزاری نمایشگاه و کنگره دندانپزشکی

حضور یکصد شرکت از یازده کشور بزرگ
در نخستین نمایشگاه تجهیزات و مواد دندانپزشکی

ایتالیا ،برزیــل ،ژاپن ،چیــن ،فرانســه ،مالزی و
کرهجنوبــی آخريــن محصــوالت و نوآوریهای
مرتبــط با تولید انــواع محصوالت دندانپزشــکی،
رادیولــوژی و البراتــواری را به معــرض نمايش
گذاشتهاند.
قابل ذکر اســت :این نمایشــگاه تــا پایان روز
پنجشــنبه  30اردیبهشــت ماه برپا خواهد بود و
عالقمندان و متخصصین میتوانند از ســاعت 10
صبح تا  6بعدازظهر از آن بازدید کنند.
همزمــان با برگــزاری ایــن نمایشــگاه و طی
روزهای آتــی پنجاه و ششــمین کنگــره انجمن

دندانپزشکان ایران نیز در سالنهای سران اجالس
برگزار میشــود و در ســاعات برگــزاری کنگره
و نمایشــگاه ،خودروهــای ون ،شــرکتکنندگان
پرتعداد در نمایشــگاه و کنگــره را بین دو محل
جابجا میکنند.
اولین نمایشــگاه مواد و تجهیزات دندانپزشکی
ایران را انجمن دندانپزشکی ایران به ریاست دکتر
غزنوی با همکاری شــرکت هدیــش کیش برگزار
میکند .دکتــر تاجرنیا ریاســت کنگــره و دکتر
میران هم مسئولیت برگزاری نمایشگاه را برعهده
دارند.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

نخســتین نمایشــگاه مواد و تجهیزات
دندانپزشکی روز دوشــنبه  27اردیبهشت
ماه جاری با حضــور مقامات و مســئولین
دولتی ،فعاالن بخش خصوصی و متخصصان
این حــوزه در محل دائمی نمایشــگاههای
بینالمللی تهران گشایش یافت.
به گــزارش روابط عمومی و امــور بینالملل
شــرکت ســهامی نمایشــگا ههای بینالمللــی
ج.ا.ایــران اولین نمایشــگاه مــواد و تجهیزات
دندانپزشــکی بــا حضــور یزدانــی عضــو
شــورای ســامت دهان و دنــدان و نماینده
دندانپزشــکان در ســازمان نظا مپزشــکی
تهــران و مســئولین بلنــد پایــه انجمنهای
دندانپزشــکی کشــور در محــل دائمــی
نمایشــگا ههای بیــن المللی تهــران آغاز بکار
نمو د .
دکتر حســین اســفهبدی معاون وزیر ،رئیس
هیــات مدیــره و مدیر عامل شــرکت ســهامی
نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران و هیات همراه
ایشان نیز در مراسم گشایش این نمایشگاه حضور
داشتند.
این گزارش حاکی اســت در اولین نمایشــگاه
مــواد و تجهیــزات دندانپزشــکی  138شــرکت
داخلــي و  101شــرکت خارجــی از  11کشــور
جهان شــامل :آلمان ،آمریکا ،اســپانیا ،انگلستان،
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نمایشگاههای داخلی

محمد مقاره مدیر نمایشگاه بینالمللی ایران پالست:

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

از امروز برای برگزاری مطلوب ایرانپالست یازدهم در مهر  96دست به کار شدهایم

16

دهمین نمایشــگاه ایرانپالســت
امسال با سازماندهی مناسب و حضور
قابل توجه شرکتهای داخلی و خارجی
در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی
تهران برپا شــده اســت .ثبت آمار و
اطالعات مربوط بــه بازدیدکنندگان و
حضور هیاتهای خارجــی پر تعداد از
جمله نکات برجسته نمایشگاه امسال
است.
مســوولیت اصلی برپایــی دهمین
دوره نمایشگاه ایران پالست ،بر دوش
محمد مقاره مدیر دهمین نمایشــگاه
بینالمللی ایران پالســت اســت .روز
 27فروردین 95بــا این مدیر جوان اما
کامال پخته و مجرب و توانمند ،در مورد
وضعیت برگزاری دهمین ایرانپالست و
نمایشگاه سال آینده گفتوگو کردهایم
که میخوانید.
نیمی از دوره برگزاری نمایشگاه
دهم ســپری شــده اســت .وضعیت
برگــزاری را تا امروز چطــور ارزیابی
میکنید؟
روز نخســت نمایشــگاه معمــوال کمــی
خلوتتر از روزهای دیگر اســت .این موضوع
با بارش شــدید باران در تهران هم زمان شد
و به همین دلیل قلت بازدیدکنندگان در روز
اول اندکی ســوال برانگیز شد .اما خوشبختانه
در پایان هفته و با آفتابی شدن هوا ،استقبال
خیلی خوبی از نمایشــگاه انجام شد و نگرانی
غرفهداران نیز به طور کامل برطرف گردید.
براساس آماری که از سامانه ثبتنام دریافت
کردهام ،تا ظهــر روز دوم بیش از  10هزار نفر
از نمایشــگاه ایران پالســت بازدید کردهاند و
پیشبینی من این است که تا پایان نمایشگاه
این میــزان به بیــش از  25هزار نفر برســد.
البته این رقم ،شــامل تعداد افرادی میشود
که اطالعات آنها در ســامانه ثبت میشود .به
نظر میرســد اطالعات حــدود  30درصد از
بازدیدکنندگان در ســامانه ثبت نمیشود که
بنابراین میتوان گفت تا پایان نمایشگاه بیش
از  30هزار نفر به دیدن ایران پالست خواهند
آمد.از سوی دیگر خوشبختانه همان طور که
وعده داده شده بود ،شاهد حضور هیاتهای
خارجی از کشــورهای مختلــف مانند هند،
پاکستان و آذربایجان هستیم و قرار است تا
پایان نمایشگاه  18هیات خارجی به تدریج
از ایران پالســت بازدید کننــد .در صحبت
اولیهای هم که بــا غرفهداران داشــتم آنها
از حضور ایــن هیاتهای خارجــی و نحوه
ســازماندهی بازدید آنها از نمایشگاه راضی
هستند.
در مورد سیستم ثبتنام بیشتر
توضیح دهید .این سامانه چه کمکی به
نمایشگاه میکند؟
در درجه اول باید بگویم که این نخستین
سال است که ما سیســتم ثبتنام را به کار
گرفتهایم و قطعا این ســامانه خالی از نقص
نیست .اما خوشحالم که اعالم کنم براساس
گزارشهــا و آمار دریافتی ،این سیســتم به

خوبی در حال کار و ثبت اطالعات است.
در درجه نخست با استفاده از این سامانه
متوجه میشویم بازدیدکنندگان از نمایشگاه
در چه ترکیب تحصیلی ،شغلی و سنی قرار
دارند .دوم این که این افراد از چه سالنهایی
بازدید کردهاند و گــردش آنها به چه صورت
اســت .به این ترتیب میتوانیــم غرفهها و
سالنهای پربازدیدتر را شناسایی کرده و در
نحوه چینش سالنها برای سال آینده تجدید
نظر کنیم .همچنین متوجه میشویم مردم
به طور میانگین چند ســاعت از نمایشــگاه
بازدید میکنند که این موضــوع برای ارایه
خدمت بهتر به مــا در برنامهریزیها کمک
خواهد کرد.
نکته دیگر این که غرفــهداران میتوانند
با نصب نرمافزار نمایشــگاه ایران پالســت
روی گوشــی یا تبلتهای خود ،به اســکن
کارتهای افــرادی که از غرفهشــان بازدید
میکنند بپردازند .به ایــن ترتیب اطالعات
بازدیدکنندگان را خواهند داشــت و به این
ترتیب میتوانند برنامهریــزی بهتری برای
حضور در دورههای بعد داشته باشند.
حضور غرفــهداران و هیاتهای
خارجی در نمایشــگاه امســال به چه
صورتی است؟
برای حضــور تجار خارجــی برنامهریزی
مفصلی کردیــم و امیدواریم ایــن موضوع
مثمر ثمر واقع شــده و غرفــهداران بتوانند
حداکثر اســتفاده را از این بازدیدکنندگان
داشته باشند .امیدواریم با حضور هیاتهای
خارجی تفاهمنامهها و قراردادهای پرشماری
مبادله شود و به سودآوری شرکتکنندگان
از نمایشــگاه کمک کند.حضــور غرفهداران
خارجــی نیز برای ما بســیار مهم اســت و
حتما در افزایش دســتاوردهای نمایشــگاه
تاثیر گذار خواهــد بود .تعداد کشــورهای
حاضر در نمایشــگاه ایرانپالســت امســال
به عدد بیســابقه  25کشــور از چهار قاره
آســیا ،اروپــا ،اقیانوســیه و آفریقا رســید
کــه در نوع خــود یــک رکورد محســوب
میشود.
در نمایشگاه امسال شــرکتهایی از 13
کشــور اروپایی 10 ،کشــور آســیایی ،یک
کشور آفریقایی و یک کشور از قاره اقیانوسیه
حضور دارند که شــامل کشــورهای آلمان،
اتریش ،ایتالیا ،فرانســه ،انگلیس ،اســپانیا،
جمهوری چک ،ســوئیس ،هلند ،دانمارک،
لهستان ،روسیه ،بلژیک ،چین ،کره جنوبی،
تایوان ،هند ،سنگاپور ،ترکیه ،امارات متحده
عربی ،عــراق ،بحرین ،پاکســتان ،آفریقای
جنوبی و استرالیا میشود.
شرکتهای خارجی در فضایی به وسعت
حدود هشت هزار متر مربع در سالنهای 38
 27 ، 40A، 41B 41A ،جانمایی شدهاند
و معتقدیم برگزاری دهمین نمایشگاه ایران
پالســت همزمان با لغو تحریمها به بهترین
فرصت بــرای انتقــال دانــش ،تکنولوژی،
انتخاب شــرکای مطمئن ،جذب سرمایه و
بازاریابی برای شــرکتهای فعال در صنایع

تکمیلی پتروشــیمی ،پالســتیک ،پلیمر و
صنعت پتروشیمی کشور تبدیل شده است.
از هماکنــون هم مذاکراتــی را برای حضور
گســتردهتر و موثرتر شــرکتهای خارجی
در نمایشــگاه ســال آینده انجام دادهایم و
امیدواریم حداقل ســطح پوشش سال آینده

شــده و به این ترتیب بالفاصله پس از پایان
هر نمایشــگاه ،فعالیت برای نمایشگاه بعدی
آغاز میشود .به طور عملیاتی نیز ما از پوستر
نمایشــگاه ســال آینده در نمایشگاه امسال
رونمایی کرده و کارهــای اجرایی و ثبتنام
برای دوره بعد را از هماکنون آغاز کردهایم.

رونمائی از پوستر
یازدهمین نمایشگاه ایران پالست

پوستر یازدهمین نمایشگاه ایران پالست بهطور رسمی در سومین روز
از برگزاری ایران پالست دهم رونمائی شد.
روز جمعه  27فروردین با حضور مهندس مرضیه شــاهدائی معاون وزیر نفت و
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشــیمی و مهندس محمد حسن پیوندی معاون
مدیرعامل این شــرکت بهطور رسمی از پوســتر یازدهمین نمایشگاه ایرانپالست
رونمائی شد .در این آیین اعالم شد که نمایشگاه سال آینده قرار است با همکاری
شــرکتهای فعال در صنعت پتروشــیمی و نیز انجمنها و تشکلهای این صنعت
در فضایی به مســاحت حــدود  30هزار مترمربع برگزار شــود .بر اســاس این
گزارش ،یازدهمین رویداد نمایشــگاهی صنعت پتروشیمی ایران قرار است  4تا 7
مهرماه سال آینده ( )1396برگزار شود.

در این بخش به  10هزار متر مربع برسد.
اقدامات اجرایی برای نمایشگاه
ســال آینــده از چــه زمانــی آغاز
میشود؟
تاریخ برگزاری نمایشــگاه ســال آینده
مشخص شده و قرار است  4تا هفتم مهرماه
 96به مدت چهار روز در نمایشگاه بینالمللی
تهــرانایرانپالســت یازدهــم برپا شــود.
همچنین مقرر شــده از این پس نمایشگاه
ایران پالست به صورت ثابت در دهه نخست
مهر مــاه برگزار گردد .عالوه بــر این موارد،
دبیرخانه دائمی نمایشگاه ایران پالست ایجاد

در پایان اگــر نکته دیگری باقی
مانده است بگویید.
از همــه مشــارکتکنندگان و
بازدیدکنندگان از ایرانپالســت دهم دعوت
میکنــم در صورتی کــه نقصــان ،خلل و
ایرادی در نمایشگاه امسال مشاهده میکنند
و یا توصیه و پیشــنهادی در جهت برگزاری
مطلوبتر نمایشگاه دارند ،به ما منتقل کنند
تا از افکار عمومی و خرد جمعی برای پربارتر
کردن ایرانپالست در دورههای بعدی ،سود
ببریم.

نمایشگاههای داخلی

پساتحریم و تالشهای برگزارکننده نمایشگاه نتیجه بخش شد

گ هیاتهای خارجی در دهمین نمایشگاه ایران پالست
حضور پررن 

این نمایشــگاه و کیفیت باالی برگزاری آن ،ایران را یکی
از قطب های جهانی پتروشیمی دانست و تاکید کرد که با
برچیده شــدن تحریم ها ،ظرفیت های فراوانی پیش روی
صنعت پتروشیمی ایران قرار خواهد گرفت.
ســعید در مورد زمینه همکاری های مشــترک افزود:
پاکســتان یکی از عمده ترین واردکننــدگان پلیمر و مواد
خام به شمار می رود و به دلیل نبود تولیدکنندگان داخلی،
ساالنه نزدیک به یک میلیون تن محصوالت پلیمری وارد
می کند.
رئیس هیئت نمایندگی پاکســتان ادامــه داد :به عالوه
مــا واردکننده نزدیک به یــک میلیون تــن از دیگر انواع
محصوالت شــیمیایی هســتیم؛ که می تواند فرصتی بی
نظیر برای گسترش همکاری های دوجانبه باشد .از طرفی
ماشــین آالت و تجهیزات صنعت پالستیک از دیگر حوزه
های مشترک همکاری به شمار می رود.
وی همچنیــن تصریــح کــرد که بــا توجه بــه خالء
تولیدکنندگان داخلی در پاکستان ،به دنبال جذب سرمایه
گذاران ایرانی برای توسعه صنعت پتروشیمی خود هستیم.
صنعت پالستیک ایران در جایگاه برترین ها
یکی دیگر از هیاتهــای تجاری کــه از دهمین دوره
نمایشگاه ایران پالست بازدید داشته اند ،هیات بزرگ کشور
آذربایجان است .شاهین اســداف یکی از نمایندگان هیات
تجاری جمهوری آدربایجان بود که سطح تولیدات صنعت
پالستیک ایران را بســیار توسعه یافته و روبه رشد ارزیابی
کرد.
وی سقف ســرمایه گذاری شرکت خود در آذربایجان را
 50هزار دالر عنوان کرد و گفت در ایران به دنبال دستگاه
تولید کیســه های نایلونــی از پلی اتیلن بــا تراکم پایین
هستیم زیرا کیســه های نایلونی با تراکم باال برای ما گران
تمام می شود.
تاجر جمهــوری آذربایجان در ادامه افزود :در گذشــته
محصوالت و دستگاه های مشــابه که توسط چین ِ هند و
ایتالیا تولید می شــود را ارزیابی کرده ایم و در حال حاضر
در ایران پالست به دنبال دســتگاه مورد نظرساخت ایران
هســتیم و با توجه به نزدیکی دو کشــور امــکان انتخاب
محصول ایرانی نسبت به محصول چینی با کیفیت مشابه
و ســطح تولید برابر را ترجیح می دهیم .زیرا هزینه های
انتقال تجهیزات و دریافت گارانتی و خدمات پس از فروش
برای ما به صرفه تر خواهد بود
شاهین اســداف که از عنوان کردن نام شرکت خود در
جمهوری آذربایجــان امتناع کرد خــود را تاجر و خریدار
دستگاه های مرتبط با صنایع پالستیک معرفی کرد و گفت
هیچ مانعی برای عقد قرارداد صنعتی و بازرگانی بین ایران و
آذربایجان وجود ندارد و ایران کشور دوست و برادر ما است
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یکــی از مهمترین دســتاوردهای این دوره از
ن پالست که نســبت به دورههای
نمایشگاه ایرا 
پیشین قابل توجه اســت ،حضور جدی شرکتها
و هیاتهای خارجی در این نمایشــگاه است .در
واقع با آغاز دوران پســاتحریم و تالشهای جدی
برگزارکننده دهمین نمایشگاه ایران پالست آنچه
بیش از همه به چشــم میآید ،حضور گســترده
تجار و بازرگانان خارجی اســت و تنها با گذشت
دو روز از نمایشــگاه  12هیات تجاری و اقتصادی
از لبنان ،تونس ،پاکســتان ،هند ،عراق ،جمهوری
آذربایجان ،آلمان ،بالروس ،ترکیه ،مکزیک ،بلژیک
و افغانســتان در از دهمین نمایشگاه ایران پالست
بازدید کردند.
بــه گــزارش اقتصــاد نمایشــگاه ،روز  26فروردیــن
هیات های تجاری متعددی از کشورهای مختلف جهان به
مانند روز اول در دهمین نمایشگاه بینالمللی ایران پالست
از این نمایشــگاه بازدید کردند .بر این اساس هیئت های
تجاری از لبنان ،تونس ،پاکســتان ،هند ،عراق ،جمهوری
آذربایجــان ،آلمان ،بــاروس ،ترکیه ،مکزیــک ،بلژیک و
افغانستان به نمایشگاه بینالمللی ایران پالست آمدند و از
اخرین تواناییها و محصوالت شرکتهای ایرانی حاضر در
نمایشگاه دیدار کردند.
در واقع نمایشگاه ایران پالســت با هدف فراهم کردن
فرصت کســب و کار جهانی برای صنایــع داخلی ،ایجاد
همگرایی میان صنایع پایین دست و فرصتی برای معرفی
و عرضــه و رقابت میان تولیدکننــدگان داخلی و خارجی
برگزار می شود .برای نخســتین بار در طول برگزاری این
نمایشگاه بینالمللی ،تعداد کشورهای حاضر در نمایشگاه
ایران پالست به عدد بیسابقه  ۲۵کشور رسیده به طوری
که تاکنون شــرکتهایی از آلمان ،اتریش ،ایتالیا ،فرانسه،
انگلیس ،اسپانیا ،جمهوری چک ،سوئیس ،هلند ،دانمارک،
لهستان ،روســیه ،بلژیک ،چین ،کره جنوبی ،تایوان ،هند،
ســنگاپور ،ترکیه ،امــارات متحده عربی ،عــراق ،بحرین،
پاکســتان ،آفریقای جنوبی و اســترالیا در این نمایشگاه
حضور یافتهاند.
در حــال حاضر حــدود  8هــزار متر مربــع از فضای
نمایشگاه به متقاضیان خارجی و حدود  17هزار مترمربع
به متقاضیان داخلی واگذار شده و در مجموع حدود ۵۰۰
شرکت خارجی و  ۴۰۰شــرکت ایرانی در این گردهمایی
حضور یافتهاند .این در حالی است که در دهمین نمایشگاه
ایران پالســت ،حضــور و بازدیــد  ۲۰۰تاجــر و بازرگان
از کشــورهای هند ،پاکســتان ،افغانســتان ،ترکمنستان،
تاجیکســتان ،عراق ،بنگالدش ،ســوریه ،قزاقستان ،چین،
ترکیه ،ســریالنکا ،میانمار (برمه) ،جمهــوری آذربایجان،
تونس ،کنیا ،بالروس و امارات متحده عربی و ارمنســتان
قطعی شده است.
پاکستان واردات یک میلیون تن محصوالت
پلیمری
پاکستان یکی از واردکنندگان پلیمر و مواد خام به شمار
میرود و به دلیل نبود تولیدکنندگان داخلی ،ساالنه حدود
یک میلیون تن محصــوالت پلیمــری وارد میکند .خرم
سعید ،رئیس هیئت نمایندگی پاکســتان ،روز گذشته در
حاشیه دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست ،ضمن
قدردانی از تالش شرکت ملی پتروشیمی در سازماندهی

و حتی در زمان تحریم های ایران نیز مشــکلی در این
زمینه نداشتیم.
مذاکره هیئت تونسی با شرکت های
پتروشیمی ایران
هیئت تونسی برای گســترش روابط تجاری خود با
ایران با شرکت های پتروشــیمی تخت جمشید،تبریز
و تاپیکو وارد مذاکره شــد .هیئت تجار و بازرگانان روز
گذشته در حاشــیه بازدید از نمایشگاه ایران پالست در
خصوص مذاکره با شرکت های حاضر در این نمایشگاه
اظهار کردند :بعد از برداشته شدن تحریم ها ایران یکی
از تامین کنندگان مهم محصوالت پتروشیمی در کشور
تونس خواهد بود.
بر اساس این گزارش عاصف نورالدین عضو اتاق بازرگانی
ایران و تونس روز گذشــته همراه با هیئت همراه از بخش
های مختلف نماشگاه ایران پالســت بازدید کرد .نورالدین
هدف از بازدید هیئت همراه خود از نمایشــگاه را گسترش
همکاری با صنعت پتروشــیمی عنوان کرد .هیئت تونسی
در حاشیه بازدید از نمایشگاه با شرکت صنایع پتروشیمی
تخت جمشید،پتروشــیمی تبریز و تاپیکو مذاکراتی انجام
دادند.
ایران پالست دهم در جذب هیئت های
خارجی عالی
عمل کرده است
در همین حــال رایــزن بازرگانی ایــران در جمهوری
آذربایجان گفت :ایران از توانمندی های باالیی برای انتقال
تجهیزات و دانش به آذربایجان برخوردار اســت و عالوه بر
این نزدیکی دو کشــور نیز به افزایش تعامالت دو کشــور
کمک می کند.
محمــد ابراهیم نقــی زاده رایزن بازرگانــی جمهوری
اســامی ایران در باکو مرکــز آذربایجان اظهــار کرد :در
دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست این نمایشگاه را
اولین فعالیت مهم صنعتی در ایران در دوره پسا تحریم در
سال جاری عنوان کرد و روند جذب هیات های خارجی در
این دوره را بسیار عالی ارزیابی کرد.
نقی زاده در مورد روند شناســایی بازرگانان و خریداران
تجهیزات صنعتــی در کشــورهای هدف گفــت :فعاالن
صنعت از طریق ســازمان توســعه تجارت و اتاق بازرگانی
شناسایی می شوند و مشخصات تمایشــگاه را به آنها ارائه
می شــود تا آنها در بین فعاالن صنعت خود اطالع رسانی
کنند .اگر مــا به این نتیجه برســیم که فضای ســرمایه
گذاری و توســعه همکاری بین دو کشــور در نمایشــگاه
خاصی وجود داشــته باشــد مقدمات حضور آنها را فراهم
می کنیم.
نقی زاده در نهایــت در مورد قابلیتهای افزون تجهیزات
ایران نســبت به نمونه های مشابه اروپایی گفت :تجهیزات
اروپایی گران اســت و در عوض تجهیزات و دستگاه های
ایرانی با کیفیت مشــابه از قیمت تمام شده مناسبی برای
کارگاه داران کوچک برخوردار است .آذربایجان بازار مصرف
آنچنانی ندارد و برنامه های توسعه صنعتی آن نیز تازه راه
اندازی شده است برای همین به محصوالت اروپایی گرایش
کمتری دارند به عنوان مثال دســتگاهی که الزم دارند در
اروپا  68هزار دالر و در روســیه  25هزار دالر اســت و ما
توانســتیم در ایران دستگاه مشــابهی را با کیفیت برابر با
قیمت بهتر به آنها معرفی کنیم .
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regarding supply of gas as petrochemical feedstock, adding
Iran can supply enough ethane and liquefied petroleum gas to
new and existing plants as it has launched major gas projects
for example in South Pars gas field, which can supply up to 14
million tons of LPG per year.
“We are interested to form six or seven petrochemical hubs for
conversion of natural gas to propylene across the country with
the cooperation of private sector investors,” said Zanganeh.
He said National Petrochemical Company (NPC) has taken
major steps in generation of methanol to propylene knowhow
and Iran has new plant to expand Assalouyeh and Mahshahr
petrochemical hubs southern Iran.
Meanwhile, Shahdaei said Iran’s annual capacity for production
of polymers is at 7.4 million tons, but it will reach 12 million
tons by the end of the sixth five-year development plan (201621).
The official described the exhibition as one of the most
outstanding events in the petrochemical industry of the region
and even the world.
She said Kurdestan, Mahabad and Lorestan polyethylene plants
are expected to come on-stream by March 2016, adding that the
plants will add around 1.2 million tons to annual petrochemical
output.

ستارگان فوتبال در ایرانپالست
. فروردین) از دهمین نمایشگاه ایران پالست بازدید کردند26( جمعی از بازیکنان و مربیان فوتبال کشورمان روز پنجشنبه
 فروردین حضور فوتبالیها در نمایشگاه باعث ایجاد هیجان و28  میان تیمهای پرسپولیس و استقالل در روز جمعه82 به گزارش خبرنگار نیپنا با توجه به برگزاری شــهرآورد
.جو فوتبالی در سطح نمایشگاه شد
 آندرانیک تیموریان کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران و مجید جاللی که در این فصل در تیم سایپا با یکدیگر همکاری میکنند،افزون بر چند بازیکن شاخص فوتبال کشــورمان
. اما «آندو» با توجه به سابقه بازی در استقالل تمایل و عالقه خود به برد این تیم پنهان نکرد، آنان هرچند که در مورد نتیجه دربی اظهار نظری نکردند.با هم به نمایشگاه آمدند
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Iran’s First Vice President Es’haq Jahangiri inaugurated the 10th
International Exhibition of Plastics, Rubber, Machinery and
Equipment (Iran Plast 2016) in Tehran Wednesday.
Oil Minister Bijan Namdar Zanganeh, head of the National
Petrochemical Company Marzieh Shahdaei and a number of
senior petrochemical officials and executives attended the
opening ceremony of the event.
“Global Trading” has been chosen as the motto of the exhibition
which will run until April 17 with the participation of 500
foreign and 400 Iranian companies.
Exhibitors from Germany, France, the UK, Spain, Switzerland,
Denmark, China, South Korea, India and Turkey, besides Iranian
firm are showcasing their latest petrochemical and plastics
industry achievements at the fair.
Jahangiri on Wednesday said with current projects in
petrochemical sector becoming operational, Iran will become
the world’s largest exporter of petrochemical products.
He said the most pressing challenges facing Iran’s economy
are unemployment, lack of public welfare and sluggish
development.
“Iran has been located in a region where insecurity and
instability are familiar faces while itself is an island of stability,”
he said. “Oil and gas reservoirs provide Iran with an attraction
and Iran should tackle its economic challenges fairly easily
given the international demand for energy and the unique
stability in political terms.”
Also in his speech on Wednesday, Zanganeh called on foreign
companies in invest in Iran’s petrochemical sector, stressing that
the country is in a suitable state regarding supply of feedstock to
petrochemical plants.
He said the 10th Iran Plast exhibit is being held at a time that
sanctions are lifted and Iran’s petroleum industry is keen to
implement the policies of the Resistance Economy as instructed
by the Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Khamenei.
Iran’s top oil official added that the country is in a suitable state

18

نمایشگاههای داخلی

با حضور دو معاون رئیس جمهور  ،سه وزیر و یک نماینده مجلس

گشایش سه نمایشگاه ایران بیوتی ،پروژه ایران و تجهیزات
و مواد آزمایشگاهی با حضور بیش از هزار شرکت داخلی و خارجی

شــرکت از ارمنســتان ،آلمــان ،ایتالیا ،اتریش ،اســپانیا،
انگلســتان ،امارات متحده عربی ،اردن ،بلژیک ،بلغارستان،
چین ،کرواســی ،جمهوری چک ،دانمارک ،فرانسه ،یونان،
لبنان ،مجارســتان ،کرهجنوبی ،هلند ،لهســتان ،پرتغال،
روسیه ،سوئیس ،رومانی ،تونس ،تایوان ،سریالنکا ،نیجریه،
صربســتان ،مالزی ،مالت ،هند و ترکیه حضور و مشارکت
دارند.
مشــارکتکنندگان در این نمایشــگاه ضمــن معرفی
توانمندیهــا و ظرفیتهــای خود در حوزه اجــرای پروژه
و طرحهــای عمرانی ،با شــرکتها و ســازمانهای ایرانی
برای آشــنایی حرفهای بیشــتر و انعقاد تفاهمنامه و احیانا
قرارداد مذاکره خواهند کرد که گفته میشــود دســت کم
برای  4روز دوره برگزاری نمایشــگاه بیش از  400جلســه
رودررو بــا حضور  140شــرکت ایرانی برنامهریزی شــده
ست.
رونمایی از  15محصول جدید تجهیزات و
مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
چهارمین نمایشــگاه تجهیــزات و مواد آزمایشــگاهی

در دیدار مدیران عامل دو شرکت نمایشگاهی ایران و آلمان مطرح شد

شرایط برای توسعه همکاریهای نمایشگاهی تهران و هانوفر مهیاست

در ادامــه دیدارها و گفتوگوهای مســئوالن و
فعاالن صنعت نمایشــگاهی جهان به ویژه مقامات
نمایشــگاهی اروپا با مدیران صنعت نمایشــگاهی
ایــران ،مدیرعامل نمایشــگاههای هانوفر آلمان با
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت ســهامی
نمایشگاههای بینالمللی ج.ا.ا مالقات و مذاکره کرد.
به گــزارش روابط عمومــی و امور بینالملل شــرکت
سهامی نمایشــگاههای بینالمللی ،دکتر حسین اسفهبدی
معاون وزیر صنعــت ،معدن و تجــارت و «ولفرام فریش»
مدیرعامــل نمایشــگاههای هانوفــر در محــل دائمــی
نمایشــگاههای بینالمللی دیدار و درباره زمینههای توسعه
روابط نمایشگاهی مذاکره کردند.

اعضای هیــات آلمانی همچنیــن از بخشهای مختلف
ن میالد،
نمایشگاه تهران از جمله سالنهای کنفرانس ،سال 
پارک ژاپنی و امکانات و تاسیسات نمایشگاه بازدید نموده و
در جریان روند برگزاری نمایشگاههای بینالمللی در ایران
قرار گرفتند.

مسئوالن نمایشگاه هانوفر سپس در سالنهای برگزاری
نمایشگاه ایرانپالست با مشارکتکنندگان در آن نمایشگاه
به تبادل نظر پرداختند.
در دیدار با دکتر اسفهبدی «ولفرام فریش» با یادآوری
سابقه و اهمیت صنعت نمایشگاهی در آلمان و ایران ،ابراز
امیدواری کرد که در دوران پــس از تحریمهای اقتصادی،
شرایط برای توسعه همکاریهای نمایشگاهی بیش از پیش
فراهم آید.
دکتــر اســفهبدی هم بــا توضیــح امکانــات صنعت
نمایشــگاهی ایران ،زمینه همکاری بین شــرکت سهامی
نمایشگاههای بینالمللی ایران و نمایشــگاههای هانوفر را
مثبت ارزیابی نمود.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

نمایشــگاه بینالمللــی تهــران روز (پنجــم
اردیبهشت  )95شــاهد حضور کمنظیر مقامات و
مسئوالن برجســته دولتی بود که برای حضور در
مراسم گشایش و بازدید از سه نمایشگاه بینالمللی
به نمایشگاه آمدند و از سوی دکتر حسین اسفهبدی
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجــارت و مدیرعامل
شرکت سهامی نمایشگاهها استقبال شدند.
مهندس اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور،
مهنــدس محمدرضا نعمــتزاده وزیر صنعــت ،معدن و
تجارت ،دکتر سیدحسن قاضیزاده هاشمی وزیر بهداشت،
درمــان و آموزش پرشــکی ،محمد فرهــادی وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری و دکتر سورنا ستاری معاون علی رئیس
جمهور ،دولتمردان تراز اول نمایشــگاههای دیروز بودند.
عدهای از نمایندگان مجلس شورای اسالمی از جمله رضا
رحمانی رئیس کمیســیون صنایع و معــادن مجلس هم
دیروز در جمع مهمانان دکتر اسفهبدی بودند.
برنامهریزی  400جلسه مذاکره در  4روز
دومیــن نمایشــگاه بینالمللی پروژه ایــران که دیروز
گشــایش یافت ،در میان  83رویداد نمایشــگاهی که در
تقویم امسال شــرکت سهامی نمایشــگاههای بینالمللی
برنامهریــزی شــده ،تنهــا نمایشــگاهی اســت که فقط
شــرکتهای خارجی در آن مشــارکت دارند .ویژگی مهم
دیگر این نمایشگاه مذاکره محور بودن آن است به طوری
که گفته میشــود بیش از  400جلسه مذاکره رودررو بین
مشــارکتکنندگان خارجی و طرفهــای ایرانی در  4روز
برگزاری تین نمایشگاه پیشبینی و برنامهریزی شده است.
در دومیــن نمایشــگاه بینالمللی پروژه ایــران 342

ساخت داخل دیروز با هدف توســعه فناوری و صادرات با
حضور معاون اول رئیس جمهوری آغاز به كار كرد.
اســحاق جهانگیــری همچنین از  15مــدل محصول
جدیــد تجهیزات و مــواد آزمایشــگاهی رونمایــی کرد.
در این دوره از نمایشــگاه  330شركت دانش بنیان حضور
داشته و بیش از  9هزار مدل محصول عرضه شده است.
بزرگترین نمایشگاه بینالمللی مواد
شوینده ،بهداشتی و سلولزی خاورمیانه
بیست و سومین نمایشگاه بینالمللی مواد شوینده ،پاک
کننده ،بهداشتی ،سلولزی و ماشــین آالت وابسته (ایران
بیوتی و کلین) که در نوع خود بزرگترین نمایشگاه منطقه
خاورمیانه محسوب می شــود ،دیروز با حضور و مشارکت
صدها شرکت داخلی و خارجی در تهران آغاز بهکار کرد.
در نمایشگاه بینالمللی مواد شوینده و پاککننده 200
شرکت داخلی و  145شرکت خارجی جدیدترین تولیدات،
صنایع و تجهیزات و خدمات خود را به نمایش گذاشتهاند.
در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده
و پاک کننده ؛انواع مواد شوینده و پاک کننده ،محصوالت
ســلولزی و بهداشــتی ،محصــوالت محافظتی پوســت،
مو و رنگ مو ،عطر ،ادوکلن و اســپری ،خوشــبو کننده و
محصوالت بهداشتی منزل ،مواد اولیه واسطه ای ،خدمات
بازرگانی و مشاوره ای و همچنین انواع دستگاه ها ،صنایع،
خط تولید ،تجهیزات و ماشــینآالت این حوزه ارائه شده
است.
هر سه نمایشگاه مذکور  8اردیبهشت ماه به مدت چهار
روز از ســاعت  10تا  18در محل دائمی نمایشــگاههای
بینالمللی تهران آماده بازدید عالقه مندان است.
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در آیین گشایش دهمین نمایشگاه ایرانپالست

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

نعمتزاده :وزارت صنعت برای ارتقای فناوری ،تامین مالی و توسعه بازار صنایع
تکمیلی پتروشیمی برنامه دارد
وزیــر صنعت ،معــدن و تجارت،
برخــوردار نبودن از فنــاوری روز
جهان را مهمترین مشــكل صنایع
میان دستی خوراك پتروشیمیهای
كشور برشــمرد و گفت :امیدوارم با
برنامهریزی انجام شــده در فضای
پسابرجام ،در سه ســال آینده این
كمبودها برطرف شود.
بــه گــزارش خبرنــگار «اقتصــاد و
نمایشــگاه» ،محمدرضــا نعمــت زاده،
(چهارشــنبه ٢٥ ،فروردیــن مــاه) در
آیین گشــایش دهمین نمایشــگاه بین
المللی ایران پالســت با اشــاره به وجود
نمایشــگاههای بیــن المللــی تخصصی
صنایع پایین دســتی و پلیمری همچون
نمایشگاه  kدر شهر دوســلدورف آلمان
گفت :برگزاری نمایشــگاه بیــن المللی
ایران پالســت می تواند در توسعه صنایع

پایین دســتی پتروشــیمی ایران تاثیری
بسزا داشته باشــد و امروز خوشحالیم که
دهمیــن دوره این نمایشــگاه برگزار می
شود.
وی با بیان این که بایــد به معنی عام
جهانــی شــدن ،تجــارت را در صنعت
پتروشــیمی توســعه دهیم ،گفت :امروز

در صنایــع تکمیلــی و پاییــن دســتی
پتروشیمی ،رشد خوبی داریم و هم اکنون
 ١٢هــزار واحد تولیــدی در این صنعت
فعالیت می کنند که از این میزان هشت
هزار واحد آن در حوزه پلیمر است که از
نظر کمی کافی به نظر میرسد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به
کمبودهای موجود در صنایع تکمیلی در
زمینه طراحی ،مهندسی ،آزمایشگاههای
مرجع و متحد نبــودن واحدهای کوچک
در صنایع تکمیلــی گفت :وزارت صنعت،
معدن و تجارت بــرای تجمیع واحدهای
کوچک موجود در صنایع پایین دســتی
پتروشیمی اعالم آمادگی میکند زیرا این
صنایع هم اکنون بــه دلیل کوچک بودن
از نظــر بازاریابی و تامیــن منابع مالی با
مشکالتی روبرو هستند.
وی افزود :ایــن وزارتخانــه در تالش

اســت تا با عملی كردن برنامههای خود،
به رشــد كمی و كیفی این شــركت ها
كمك كرده و بــه توانمندی هــای آنها
بیفزاید.
نعمــتزاده تصریــح كــرد :امــروز
بیشترین كمبودها در عرصه صنایع میان
دســتی پتروشــیمیها در زمینه خوراك
پتروشیمیهاست كه از فناوری های روز
جهان برخورد نیستند.
نعمــتزاده گفت :بــه دلیــل وجود
تحریمهــای بینالمللــی در ســالهای
گذشــته در بخش فناوری صنعت پایین
دســتی پتروشــیمی بــا کمبودهایــی
روبروســت؛ از این رو باید ظرف  ٢تا سه
ســال آینده با لغو تحریمها زنجیره ارزش
افزوده در این صنایــع را تکمیل کنیم؛ از
نظر ما هم اکنون این زنجیره در دو ســه
بخش انقطاع دارد.

دیدار مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران با عضو هیات مدیره نمایشگاههای دوسلدورف آلمان

آلمان از فرصت سرمایهگذاری در صنعت نمایشگاهی
ایران استقبال کرد
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دکتر حسین اســفهبدی معاون وزیر صنعت،
معدن و تجارت و مدیرعامل شــرکت ســهامی
نمایشــگاههای بینالمللی ایران روز (چهارشنبه
 25فروردیــن) با آقای «وینکامــپ» عضو هیات
مدیره نمایشگاههای دوســلدورف آلمان دیدار و
گفتوگو کرد.
دکتر اسفهبدی در این دیدار ضمن استقبال از حضور
شرکتهای نمایشــگاهی خارجی در ایران گفت :صنعت
نمایشــگاهی در ایران فرصت بســیار مناســبی را برای
سرمایهگذاری فعاالن خارجی در این حوزه فراهم آورده
است.
وی افزود :در ســفر اخیر نخست وزیر ایتالیا به ایران،
در حضــور وی و دکتر حســن روحانــی رییس جمهور
کشورمان ،ســند همکاری میان شــرکت نمایشگاههای
ایــران و نمایشــگاه رم امضــا شــد که براســاس یکی

از بندهــای آن ،قرار اســت ســالنی در محــل دایمی
نمایشــگاههای بینالمللــی تهــران با ســرمایهگذاری
ایتالیاییها ساخته شــود .همچنین قرار است نمایشگاه
بزرگی از توانمندیهای صنعتــی و اقتصادی جمهوری
اسالمی ایران در ماه اکتبر در ایتالیا برپا شود.
رییس هیات مدیره شــرکت ســهامی نمایشگاههای
بینالمللی ایران ادامه داد :ما ســابقه همکاری خوبی با
آلمانیها در صنعت نمایشــگاهی داریم و این فرصت نیز
برای آنها فراهم است که در ســاخت سالن در نمایشگاه
بینالمللی تهران ســرمایهگذاری کنند .وی افزود :عالوه
بر این در صورتی که طرف آلمانی عالقهمند به برگزاری
نمایشــگاه اختصاصی یا نمایشــگاهی با یک عنوان نو و
تازه باشــد ،این فرصت در ســایت نمایشــگاهی تهران

فراهم است .دکتر اســفهبدی با بیان این که قرار است
یک سایت نمایشــگاهی بزرگ در  152هکتار در منطقه
آزاد شــهرک فرودگاهی (جنب فرودگاه بینالمللی امام)
تاسیس شود گفت :امکان سرمایهگذاری سودآور در این
سایت جدید برای شرکتهای خارجی فراهم است.
عضو هیــات مدیره نمایشــگاههای دوســلدورف نیز
در این دیدار با اســتقبال از فرصتهای ســرمایهگذاری
در صنعت نمایشگاهی ایران گفت :بســیار عالقهمندیم
با تعریف موضوعــات تازه و نوین ،ســهمی در برگزاری
نمایشگاه در تهران داشته باشیم.
وی افــزود :شــرکتی را بــا همــکاری دو شــرکت
نمایشــگاهی مونیخ و هانووفر برای ســرمایهگذاری در
کشــورهای خارجی تاســیس کردهایم و از این بابت نیز
آمادگی ســرمایهگذاری در ســایت جدید نمایشگاهی
جنب فرودگاه بینالمللی تهران وجود دارد.
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راهاندازی  12طرح جدید در سال 95

زنگنه :تولید محصوالت پتروشیمی امسال  20درصد افزایش میيابد

عالوه بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از سرمایه
گذاران خارجی و منابع فاینانس هم استفاده کنیم.
زنگنه از تمامی ســرمایه گذاران داخلــی و خارجی
برای اجرای طرح های تولید اتیلــن در ایران دعوت به
عمل آورد و افزود :در کنار افزایش ظرفیت اتیلن ،اجرای
طرح های تبدیــل گاز طبیعی و متانول بــه پروپیلن از
دیگر برنامه های توسعه صنعت پتروشیمی است.
وی از ایجــاد  ۷قطب جدید تبدیــل گاز و متانول به
پروپیلن در کشــور خبر داد و افزود :امسال  ۱۲طرح و
مجتمع جدید پتروشیمی در مدار بهره برداری قرار می
گیرد.
وزیر نفت با اشــاره بــه راه اندازی فــاز دوم مجتمع
پتروشــیمی پردیس و واحد جدید مجتمع پتروشــیمی

بازدید دکرت اسفهبدی از منایشگاه ایران پالست

دکتر حسین اسفهبدی معاون وزیر صنعت ،مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ج.ا.ا هیچ فرصتی را برای بازدید از نمایشگاههای در حال
برگزاری در ســایت نمایشگاه بینالمللی تهران و آشنا شدن با مشارکتکنندگان و فعاالن صنعت و تجارت از دست نمیدهد .وی درروزهای  25و  26فروردین نیز بخش مهمی
از ساعات کاریاش را صرف حضور در سالنها و غرفههای دهمین نمایشگاه بینالمللی ایرانپالست کرد و رودررو با مشارکتکنندگان در جریان مشکالت صنعت و تجارت قرار
گرفت و توصیهها و پیشنهادهای فعاالن اقتصاد کشور را درباره برگزاری مطلوبتر نمایشگاهها شنید و بررسی آنها را در دستور کار قرار داد.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

وزیر نفت با اشــاره به راه انــدازی  ۱۲طرح و
مجتمع جدید پتروشــیمی در ســال  ،۹۵گفت:
توســعه صنایع تکمیلی و تکمیل زنجیره ارزش
مهمترین سیاست صنایع پتروشیمی در سال 95
است.
به گزارش ســتاد خبری دهمین نمایشگاه بینالمللی
ایران پالست ،مهندس بیژن زنگنه روز  25فروردین 95
در مراســم آغاز بهکار دهمین نمایشگاه بینالمللی ایران
پالست در تشریح مهمترین سیاستهای توسعه صنعت
پتروشــیمی ایران در ســال  ۹۵گفت :یکی از مهمترین
شروط توسعه صنایع پتروشیمی ،تامین خوراک کافی با
قیمت رقابتی است.
وی با اعالم اینکه تا پایان ســال جاری ظرفیت تولید
گاز مایع و گاز طبیعی در پارس جنوبی افزایش مییابد،
تصریح کرد :پیشبینی می شود ظرفیت تولید گاز مایع
از پــارس جنوبی به بیــش از  ۱۴میلیون تن در ســال
افزایش یابد.
وزیر نفــت همچنین با اشــاره به اجــرای طرحهای
جدیــد جمــعآوری گازهــای همــراه نفت بــه عنوان
یکی از منابع تامیــن خوراک گاز صنایع پتروشــیمی،
گفت :بر این اســاس تاکنــون پروژههــای جمع آوری
گازهای همــراه پاالیشــگاه بیدبلنــد  ،۲انجیالهای
 ۳۲۰۰ ،۳۱۰۰و  ۱۷۰۰بــه بخــش خصوصــی واگذار
شدند.
وی با تاکیــد بــر اینکه پتروشــیمی جــزء صنایع
ســرمایهبر کشور است ،گفت :بر این اســاس با توجه به
لغو تحریم ها قصد داریم برای توسعه صنعت پتروشیمی

مرودشــت شــیراز هر یک با ظرفیت تولید  1/7میلیون
تــن اوره وآمونیاک ،تاکید کرد :عالوه بر این در مســیر
خط تولید اتیلن غرب هم ســه واحد جدیــد تولید پلی
اتیلن با ظرفیت  ۹۰۰هزار تن ،مجتمع پتروشیمی کاوه
با ظرفیت  2/5میلیون تن متانول و واحد  ۵۰۰هزار تنی
اتیلن گالیکول مروارید امسال راه اندازی می شود.
زنگنــه همچنین از بهــره برداری فــاز دوم مجتمع
پتروشــمیی کاویان بــا ظرفیــت تولید یــک میلیون
تن اتیلن در ســال جــاری خبــر داد و تصریــح کرد:
از ســال گذشــته تاکنون با بهــره بــرداری از فازهای
 ۱۶ ،۱۵و  ۱۷پــارس جنوبــی حــدود یــک میلیــون
تن بــه ظرفیــت تولیــد اتــان ایــران افزوده شــده
است.
وزیر نفــت همچنین با اشــاره به بهره بــرداری فاز
دوم پتروشــیمی کارون ،واحد پلی استایرن پتروشیمی
انتخاب ،پتروشیمی تخت جمشید و داالهو تصریح کرد:
در مجموع با راه اندازی این واحدهای جدید پتروشیمی
حدود  ۲۰درصد بــه ظرفیت تولید کشــور افزوده می
شود.
وی در پایان از توســعه صنایع تکمیلی پتروشیمی و
پالســتیک به عنوان یکی از سیاستهای اجرای اقتصاد
مقاومتی ،کاهش خام فروشــی و تکمیل زنجیره ارزش
در ســطح صنعت پتروشــیمی خبر داد و خاطرنشــان
کرد :با ســرمایه گــذاری  ۵۰میلیارد دالری و تا ســال
 ۱۴۰۰شمســی ارزش تولیــد محصوالت پتروشــیمی
ایران بــه حــدود  ۴۰میلیــارد دالر در ســال افزایش
مییابد.
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Marzieh Shahdaei:

Iran Plast Gateway to Int’l Petrochem Markets

waters for new business
opportunities.
“Global
Business” has been chosen
as the official motto of the
biennial event, in line with
Tehran’s plans to become
a key player in the global
petrochemical
industry
now that it is unshackled
from
most
western
sanctions. Shahdaei, who
took the helm of NPC in
February, said Iran Plast is
a window of opportunity
for marketing, transfer of
technology and raising
foreign investment in a
downstream sector that
is reeling from years of
underinvestment due to
international sanctions.
“Developing
the
downstream
sector
is
essential for completing
the value chain in the
petroleum industry,” she
said, adding that it has
significantly higher value
added and creates more
jobs compared to the
upstream sector, i.e. oil
and gas exploration and
production.
Iran
is
currently
trailing Saudi Arabia’s
petrochemical
industry
valued at nearly $50
billion, according to the

In February, Iran made
its first oil shipment to
European markets after
the lifting of sanctions
from Jask, loading three
international tankers with
4 million barrels of crude.
“France’s Total and three
German companies are
in negotiations to launch
major
petrochemical
projects in Iran,” Shahdaei
said, without naming the
German parties.
NPC and Total signed
a
memorandum
of
understanding
last
month to jointly build a
petrochemical complex in
southern Iran to produce a
host of new petrochemical
products in Iran. But
details of the undertaking
with
Germans
have
been kept under wraps.
Shahdaei paid a lowprofile visit to Germany
last
week,
apparently
linked to talks on the
petrochemical project.
“Most
European
companies say they will
do the marketing for
petrochemicals produced
in joint ventures in Iran,”
she said.
This will dramatically
release Iran of marketing
and export hassles for large
volumes of petrochemicals
destined
for
offshore
markets.
With a nominal production
capacity of 60 million
tons, Iran’s petrochemical
output reached 44 million
tons in the last Iranian year.
The country is developing
55 major projects, with 10
production units expected
to go on stream by March
2017, adding at least 7
million tons to the annual
output.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

The 10th International
Exhibition of Plastics,
Rubber, Machinery and
Equipment (Iran Plast
2016) will pave the way for
exporting slew of Iranian
petrochemical product to
world markets as well as
neighboring
countries,
including
Pakistan,
Turkmenistan, Afghanistan
and Iraq.
Marzieh
Sahdaei,
managing director of the
National
Petrochemical
Company
made
the
statement.
The exhibition will host
around
400
domestic
and
500
international
companies
from
25
countries, including from
Russia, France, China,
Turkey, the UAE, Pakistan,
South Africa and Australia,
with
petrochemical
heavyweights
from
Germany,
Italy
and
Austria having reserved
the largest pavilions in the
exhibition. In addition, 18
trade delegations involving
about 200 businessmen
from Iraq, India, the
UAE, Azerbaijan, Sri
Lanka and Kenya, among
others, are scheduled to
visit Tehran to test the

NPC chief who particularly
blamed sanctions for the
setback.
But she argued that
international firms see
Iran’s
post-sanctions
petrochemical sector as an
increasingly exciting area
for investment because
of the presence of expert
contractors and workforce,
as well as advantages such
as abundant high-grade
natural gas as feedstock
and
easy
access
to
international waters.
As part of efforts to ramp
up petrochemical output
in Iran, NPC is planning
to build townships around
small production units,
including a polyethylene
production plant in Ilam
and
other
small-scale
projects in Kermanshah
and Kurdestan provinces.
In addition, the NPC aims
to launch a plethora of new
production units stretching
from Asalouyeh—Iran’s
petrochemical heartland—
all the way to the country’s
second
petrochemical
hotspot Bandar Mahshahr
in the south, covering an
area of more than 550
kilometers.
The state-run NPC is the
chief Iranian organization
tasked
with
planning
and policymaking in the
petrochemical
industry.
But the litmus test for
NPC lies in turning
Jask Oil Terminal in
the Persian Gulf into a
Middle East petrochemical
hub.
Many
international
vessels load Iran’s crude
oil from Jask, which is
situated on the country’s
Makran Coast stretching
along the Sea of Oman.
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گشایش دهمین نمایشگاه بینالمللی ایرانپالست با حضور معاون اول رئیس جمهور ،وزیر نفت و وزیر صنعت ،معدن و تجارت

پتروشیمی نماد واقعی اقتصاد مقاومتی

اســحاق جهانگیری معــاون اول
رئیس جمهــوری با تاکیــد بر این
که صنعت پتروشــیمی نماد واقعی
اقتصــاد مقاومتی اســت ،ترغیب
سرمایهگذاران خارجی برای مشارکت
ن دستی
در صنایع باالدســتی و پایی 
پتروشیمی را ضروری دانست.
به گزارش خبرنــگار هفتهنامه «اقتصاد
و نمایشگاه» ،اســحاق جهانگیری روز 25
فروردیــن در آیین آغاز بــه كار دهمین
نمایشــگاه بینالمللی ایران پالست گفت:
میبایســت پنــج رویكرد اصلــی اقتصاد
مقاومتی یعنــی درونزایــی ،برونگرایی،
دانشبنیان بودن ،عدالــت بنیان بودن و
مردم بنیان بودن را با هم در پتروشــیمی
اجرا كنیم.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به
این که وزارت نفت نیز باید سیاســتهای
شــفافی درباره قیمتها و تامین خوراك
صنایــع در پیش بگیــرد ،گفــت :باید از
صنعت پتروشــیمی برای كمك به صنایع
پایین دســتی كه هم ایجاد اشتغال و هم
ایجاد ارزش افزوده میكند استفاده كنیم
كه البته این سیاســتها در دستور وزارت
نفت و وزارت صنعت هستند.
جهانگیری با بیــان این كه مقام معظم
رهبری فرمودهانــد ،فرماندهــی اقتصاد

مقاومتی دست دولت و معاون اول رئیس
جمهــوری باشــد ،گفت :عــدهای دولت
را متهــم میكنند كه در زمینــه اقتصاد
مقاومتی كاری انجام نشده چون احساس
میكنند راه رســیدن به آن چیز دیگری
است و یا در ذهنشــان راه دیگری در نظر
دارند ،اما این موضوع توســط مقام معظم
رهبری حل شده و ایشــان فرمودهاند كه
فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دست دولت
و معاون اول رئیس جمهوری باشد.
معــاون اول رئیس جمهــوری تصریح
کرد :ایشان آنجایی كه باید حرف آخر زده
شود را مشخص كردند و فرمودند االن در
دستگاههای مختلف كارهایی میشود كه
منطبق با اقتصاد مقاومتــی یا خنثی و یا
متضاد با آن اســت ،در جایی كه منطبق
است باید حمایت كنید آنجایی كه خنثی
است را به سمت اقتصاد مقاومتی بكشانید
و آنجا كه متضاد است را متوقف كنید.
رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
افزود :ما امروز به راهبرد مشــتركی دست
پیدا كردهایــم كه البته ممكن اســت در
عمــل و اقدام جهتگیریهــای مختلفی
داشته باشیم.
معاون اول رئیس جمهــوری در ادامه
به ویژگیهای اقتصاد مقاومتی اشــاره و
خاطر نشان كرد :اتكا به تمام ظرفیتهای
داخلی كشــور و محوریت دادن به آنها
یعنی ظرفیتهــای اقتصادی ،انســانی،
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی برای توسعه
اقتصــاد كشــور از ویژگیهــای اقتصاد
مقاومتی است .ویژگی دیگر این است كه
اقتصاد باید برونگرا و با اقتصاد جهانی در
تعامل باشــد .یعنی فناوری بگیرد منابع
مالی تامین كند و صادرات داشته باشد.
معــاون اول رئیــس جمهور با اشــاره
بــه این که اقتصــاد دنیا حتمــا میتواند
از شــرایط ایران بــرای كارهــای مهم و
ســرمایهگذاریهای اساسی استفاده كند،

ادامه داد :ایران با توجه به اینكه در منطقه
ای ناامن و ناآرام قرار دارد ،اما كانون ثبات
و نقطه آرام منطقه به حساب میآید و در
كنار جاذبههای طبیعی ،نیروی انســانی،
بازار و موقعیت اســتراتژیكی كه دارد اگر
بتواند بر چالشهای پیش روی خود غلبه
كند ،میتواند و باید به یكی از كانونهای
مهم توسعه تبدیل شود.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به
اینكه در مقاطعی بر سر اولویتهای كشور
بحث و جدال زیادی وجود داشــت یادآور
شــد :خیلی زحمت میبرد تا جا بیاندازیم
كه اقتصاد اولویت اصلی كشــور است اما
بحمداهلل امروز هم بین سیاســتگذاران
نظام از صــدر تا ذیــل ،هــم در جامعه
مدنــی و میان عامه مردم پذیرفته شــده
اســت كــه اولویــت اول ایــران اقتصاد
است.
جهانگیری تاکید كرد :مكرر گفته شده
است ،كه مهمترین چالشهای پیش روی
کشــور ،رفع بیكاری ،ایجاد رفاه ،توسعه و
اقتدار اقتصادی است.
وی افــزود :مقــام معظم رهبــری نیز
در ســخنان خود و همچنین در دیدار با
اعضای ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
فرمودنــد كــه بحثهــای امنیتــی هم
میتوانــد پایه اقتصادی داشــته باشــد،
لذا اقتصــاد اولویت اول كشــور اســت.
جهانگیری گفت :خوشــبختانه در مقطع
فعلی برای این اولویت ،راهبرد مشــتركی
به نام اقتصاد مقاومتی داریم كه مجموعه
سیاستهای آن را همه قبول دارند و هیچ
كس در كشور نیســت كه بگوید بندی از
اقتصاد مقاومتی را قبول ندارم.
معاون اول رئیــس جمهور با اعالم این
که اقتصــاد ایران تولیــد ناخالص داخلی
بیــش از  1200میلیــارد دالر دارد و در
میان بیست اقتصاد اول دنیا است ،افزود:
به طور مثال صنعت پتروشــیمی در سال

گذشــته10 ،میلیارد دالر صادرات داشته
كه حتما در سال  95بیشتر میشود .وی
تصریح کرد :دوستان ما تحت تاثیر برخی
حرف ها قــرار نگیرند و فكر نكنند اقتصاد
مقاومتی برای انزوا و محدود كردن اقتصاد
اســت ،بلكه اقتصاد مقاومتی برای توسعه
اقتصــاد و تعامل اقتصاد بــا دنیا و جذب
منابع خارجی است.
معاون اول رئیس جمهــوری با اظهار
امیــدواری به ایــن كه در برنامه ششــم
توســعه بتوانیم حجــم قابــل توجهی از
منابع را به ســمت پتروشــیمی بیاوریم،
افزود :طبق اقدامات صورت گرفته ،حدود
 75میلیــارد دالر در بخش پتروشــیمی
طرحهای در دســت اجــرا و جدید وجود
دارد كه به یاری خدا پتروشیمی در آینده
از نظر حجم صــادرات و تولید به نقطهای
برســد كه بخش زیادی ازنیازهای خود و
جهان را تامین كنیم.
دهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی
ایرانپالست روز چهارشنبه  25فروردین
با حضور دكتر اســحاق جهانگیری معاون
اول رئیس جمهوری ،مهندس بیژن زنگنه
وزیر نفت ،مهندس محمدرضا نعمت زاده
وزیر صنعت ،معــدن و تجارت و مهندس
مرضیه شــاهدائی معــاون وزیــر نفت و
مدیرعامل شركت ملی صنایع پتروشیمی
به طور رسمی افتتاح شد.
همچنین دکتر اسفهبدی معاون وزیر،
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت
سهامی نمایشگاههای بینالمللی ج.ا.ایران
و هیــات همــراه مســئوالن حاضــر در
نمایشگاه ایرانپالست را درجریان مراسم
افتتاحیه و بازدید همراهی کردند.
در ایــن آییــن عــاوه بــر مقامات و
مســئوالن دولت ،صنایع پتروشــیمی و
نماینــدگان مجلس شــورای اســامی،
ســفیران  25كشــور حاضــر در دهمین
نمایشگاه ایران پالست حضور داشتند.
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جهانگیری :مشارکت سرمایهگذاران خارجی را
در صنایع باال و پایین دستی باید جلب کنیم

23

نمایشگاههای داخلی

توصیف مهندس مرضیه شاهدایی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از نمایشگاه
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ایران پالست ،سکوی پرتاب محصوالت پتروشیمی ایران
به بازارهای بزرگ جهان

مهندس مرضیه شاهدایی مدیرعامل
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
اعتقاد دارد که نمایشگاه ایرانپالست
پس از چهارده سال و در دهمین دوره
برگزاری خود به بلوغی دســت یافته
است که میتواند و باید سکوی پرتاب
محصوالت پتروشــیمی ایران و صنایع
ن دســتی آن به بازارهای بزرگ
پایی 
جهان باشدو با همین دیدگاه است که
در دهمین دوره ،شــعار «کسب و کار
جهانی با ایرانپالست» برای نمایشگاه
برگزیده شــده و برای  4روز نمایشگاه
هم برنامههایی در جهت تحقق همین
شعار تدارک دیده شده است.
درآســتانه گشــایش و برپایــی
ایرانپالســت دهم ،روز دوشــنبه
 23فروردین مــاه ،مهندس مرضیه
شاهدایی – که با ســابقه و عملکرد
مطلوبش توانســته اعتماد مهندس
زنگنه ســختگیر را برای انتخابش به
معاونت وزارت نفــت و مدیرعاملی
شرکت ملی صنایع پتروشیمی جلب
کند – اهمیت و برنامهها و ویژگیهای
ایرانپالســت  95را برای خبرنگاران

ایرانی مشــارکت دارند .نگاه غالب نمایشگاه
هم به سوی اســتفاده از فرصت برگزاری آن
در جهت جلب ســرمایهگذاری برای توسعه
صنعت عظیم پتروشیمی کشــور و صنایع
پاییندســت آن یعنی صنایع الســتیک و
پالستیک و یافتن و خلق بازارهای خارجی
برای محصوالت این صنایع است .نمایشگاه
ایرانپالست همچنین خواهد کوشید همراه
با جلب و جذب سرمایههای خارجی ،زمینه
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توضیح داد.
درایــن گفتوگو البتــه رضا خلج
رئیس کل روابط عمومی شــرکت ملی
صنایع پتروشیمی و محمد مقاره مدیر
نمایشگاه ایرانپالست ،مدیرعامل خود
را همراهی کردند.
خارجیها بیشتر از ایرانیها
معاون وزیر نفــت در امور پتروشــیمی
توضیــح داد کــه در دهمیــن نمایشــگاه
ایرانپالســت که با شــعار «کســب و کار
جهانی با ایرانپالســت» برگزار میشــود،
 502شــرکت خارجی از  25کشــور شامل
 13کشور اروپایی (آلمان – اتریش – ایتالیا
– فرانسه -انگلستان -اســپانیا – جمهوری
چک -ســوئیس – هلنــد – دانمــارک –
لهســتان – روســیه – بلژیک) 10 ،کشور
آســیایی (چیــن – کرهجنوبــی – تایوان
– هنــد – ســنگاپور – ترکیــه – امارات
– عراق -بحریــن – پاکســتان)  ،آفریقای
جنوبی و اســترالیا همراه با  400شــرکت

انتقال دانش و تکنولوژی این صنایع به ایران
را فراهم آورد و از همین رو تمام برنامههای
نمایشــگاه در چهار روز برگــزاری آن برای
تحقق به این هدفها تــدارک و پیشبینی
شده است.
بــه گفتــه مهنــدس شــاهدایی برای
دسترســی به این هدفها عالوه بر تسهیل
حضور بیــش از  500شــرکت بینالمللی و
خارجی در نمایشــگاه ،بیش از  200نفر از
ســرمایهگذاران و فعاالن صنعــت و تجارت
پتروشیمی و محصوالت صنایع پاییندستی
آن بــرای دیــدار از نمایشــگاه و مذاکر ه با
طرفهای ایرانی دعوت شدهاند که این افراد
در قالب  18هیات بزرگ از کشورهای عراق،
افغانستان ،پاکستان ،هند ،امارات ،قزاقستان،
آذربایجان ،ترکیه ،چین ،بنگالدش ،سوریه،
ارمنستان ،تاجیکســتان،بالروس ،سریالنکا،
میانمار ،تونــس و کنیا از نمایشــگاه دیدن
نمودند و با طرفهای ایرانــی خود مذاکره
خواهند کرد.

 6بازار هدف
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
یادآور شد که به طور سنتی ،بازارهای چین
و هندوســتان به خاطر جمعیــت انبوه این
کشــورها مورد عالقه تولیدکنندگان ایرانی
محصوالت پتروشیمی و صنایع پاییندستی
آن برای صادرات هســتند که بــا مطالعات
میدانی اینک چهار بازار عراق ،افغانســتان،
ترکمنستان و پاکســتان هم به فهرست این
دو بازار به عنوان بازارهــای صادراتی هدف
افزوده شــدهاند که برای نفوذ دراین بازارها،
در وهله اول تالش شده است که بازرگانان و
فعاالن اقتصادی مربوطه آنان به ایرانپالست
دعوت شــوند تا از نزدیک بــا محصوالت و
خدمــات ایرانی در این حــوزه و مزیتهای
آنها آشنا شــوند و در وهله دوم شرکت ملی
صنایع پتروشــیمی ایران در سال جاری به
منظور معرفی امکانات و فرصتهای ایران در
صنایع پتروشیمی ،الستیک و پالستیک ،در
چهار کشور عراق ،افغانستان ،ترکمنستان و
پاکستان نمایشــگاههای اختصاصی برگزار
خواهد کرد.
برتری پتروشیمی ایران به
عربستان
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
در این نشســت به خبرنــگاران توضیح داد
که وظیفه شــرکت تحــت مدیریت وی در
زنجیره پتروشــیمی و صنایع پاییندستی،
سیاستگذاری ،تکمیل و توسعه زیرساختها،
حمایت از مجریان طرحها ،تامین فاینانسها
و معرفی ســرمایهگذارها و تکمیل و توسعه
صنایع پاییندســتی در جهت اشتغالزایی
اســت که همه این امــور در جهت تحقق
اهــداف اقتصاد مقاومتی صــورت میگیرد.
مهندس شــاهدایی تاکید کرد که صنایع
پاییندســت پتروشیمی نســبت به نفت
و پتروشــیمی قدرت ایجــاد ارزش افزوده
و اشتغال بیشــتری را دارند و از همینرو
دولت کوشــش میکند با افزایش ظرفیت
تولید واحدهــای موجود ،تامیــن و تنوع
بخشیدن به خوراک و گرید محصوالت این
واحدها ،ارتقای تکنولوژی آنها و برداشــتن

موانع تولید ،صنایع پاییندستی پتروشیمی
را تا رســیدن آنان به تولید ظرفیت اسمی
خود همراهی نماید .بــه گفته وی صنعت
پتروشــیمی ایــران در کل  60میلیون تن
ظرفیت نصب شده دارد که در سال گذشته
( )1394حدود  44میلیون تن مواد در این
صنعت تولید شده است.
مهندس شاهدایی در مقایسه توانمندی
صنعت پتروشیمی ایران و عربستان گفت :با
توجه به تنوع خــوراک و محصوالت صنعت
پتروشیمی ایران ،دسترسی به آبهای آزاد
بینالمللی و وجود متخصصانی که در دوران
تحریمها آبدیده شدهاند ،ایران در این صنعت
نسبت به عربستان از مزیتهای چشمگیری
برخوردار اســت که البتــه تحریمها فرصت
اســتفاده از این مزیتها را از ما گرفته بود
و امید میرود با گشــایش فضای سیاسی و
کسب و کار،بتوانیم این مزیتها را در جهت
توسعه کشور به کار بگیریم .برای استفاده از
همین مزیتهاست که اکنون توسعه صنعت
پتروشــیمی درسراسر کشــور مورد توجه
قــرار گرفته و برای تکمیل زیرســاختها و
زنجیره ارزش مربوطه ازجمله در استانهای
کرمانشاه ،کردستان ،آذربایجان شرقی ،ایالم
و خوزستان برنامهریزی شده است.
در بعــد بینالمللــی هــم مذاکــره با
شــرکتهای بینالمللی و ســرمایهگذاران
خارجی برای مشارکت در توسعه پتروشیمی
ایران و انتقال دانش و تکنولوژی با قوت ادامه
دارد که دراین عرصــه از جمله میتوانیم به
امضای یــک تفاهمنامه ســرمایهگذاری با
شــرکت توتال و مذاکره با  3شرکت آلمانی
در این خصوص اشاره کنیم.
حضور کمرنگ ماشینسازها
در این کنفرانس مطبوعاتی محمد مقاره
مدیر نمایشــگاه ایرانپالســت درباره تغییر
تاریــخ برگزاری ایرانپالســت دهم توضیح
داد که چون زمان تعیین شــده اولیه برای
برگزاری این نمایشگاه در ماه مهر با برپایی
نمایشگاه بزرگ پالستیک آلمان مقارن شد
با توجه به نگاه جهانی ایرانپالست به کسب
و کار و برای استفاده مشــارکتکنندگان و
فعاالن صنعت از هر دو نمایشــگاه ،شرکت
سهامی نمایشــگاهها  25تا  28فروردین را
برای برگزاری ایرانپالســت دهم پیشنهاد
کرد .مقاره البته این را هــم افزود که تغییر
تاریخ نمایشگاهی تبعاتی هم در پی داشته
که کمرنگ شــدن اســتقبال و مشــارکت
ماشینســازان در نمایشــگاه ،از جمله این
تبعات بوده است زیرا ماشینسازان اول سال
را برای عرضه و نمایش توانمندیهای خود
مناسب نمیدانند.
مقاره همچنین اعالم کرد که با همآهنگی
شرکت سهامی نمایشــگاههای بینالمللی،
ایرانپالست آینده (دوره یازدهم) قرار است
 4تا  7مهرماه  1396برگزار شود.
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دیدار مهندس نعمتزاده
با صاحبان صنایع نفت
در غرفههای نمایشگاه
بیست و یکم
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وزیر صنعــت ،معدن و تجارت از بیســت و یکمین
نمایشــگاه بین المللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی
ایران بازدید کرد.
به گــزارش خبرنــگار اقتصــاد و نمایشــگاه ،محمدرضا
نعمتزاده (شــنبه ١٨ ،اردیبهشــت ماه) همزمــان با حضور
اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهوری و بیژن زنگنه،
وزیر نفت در بیســت و یکمین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز،
پاالیش و پتروشــیمی به دیدار مشــارکتکنندگان نمایشگاه
رفت و در گفتوگو با فعاالن صنایع نفت کشورمان از نزدیک
در جریان آخرین دستاوردها و نیز مشــکالت و نیازهای آنها
قرار گرفت.
گفتنی اســت وزیر صنعت ،معدن و تجارت در دیدارهایش
با فعاالن صنایع نفت ،بر سیاستها و برنامههای این وزارتخانه
برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی تجهیزات و ماشینآالت
صنعت نفت و صنایع وابسته تاکید کرد و تولیدکنندگان را به
مشــارکت با برندهای معتبر جهان و نیز نوآوری و بهرهگیری
از توانمندیهای نیروهای فنی و مهندسی داخلی برای تولید
محصوالت قابل رقابت تشویق کرد.
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ضرورت مشارکت با برندهای معتبر دنیا در تولید تجهیزات نفت
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جهانگیری :ساخت  10قلم تجهیزات راهبردی باعث میشود
روی پای خود بایستیم و از تهدید نهراسیم
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اســحاق جهانگیری معــاون اول
رئیس جمهور روز  18اردیبهشــت
95در سومین روز از نمایشگاه بیست
و یکــم صنعت نفت پــس از بازدید
از غرفههای مختلف این نمایشــگاه
ضمن ســخنرانی در جمع مدیران و
صنعتگران صنعت نفت با اشــاره به
اهمیت نمایشــگاه نفت سال جاری
گفت :نمایشگاه بیست و یکم صنعت
نفت از این جهت ویژه است که بعد از
چندین سال تحریم و فشار بر اقتصاد
به صورت اعم و فشار بر صنعت نفت
به صورت اخص اولین بار است که در
پسابرجام برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصاد و نمایشگاه
وی افزود :دولت در ســالهای گذشته در

زمان تحریم و محدودیتهای بینالمللی
متعــدد غرب علیــه ملت و دولــت ایران
سعی کرد با سیاســتگذاری و برنامهریزی
تاثیرپذیری محدودیتها بر اقتصاد کشور
را به حداقل برســاند و اقتصاد را در ریل
صحیح آن قرار دهد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه
دســتاوردهای اقتصادی طی ســالهای
گذشــته قابل توجــه بوده اســت ،اظهار
داشت :بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد
کشــور و قابل پیشبینی بــودن اقتصاد
و همچنیــن روند کاهشــی نــرخ تورم و
بازگشت رونق به اقتصاد ازجمله اقدامات
این دولت بود .البته نیازمند کار جدی نیز
هســتیم و در این راســتا انضباط مالی بر
اقدامات دولت حاکم است.
جهانگیری با بیان اینکه در حال حاضر
در پســاتحریم ممکن اســت شرکتهای
خارجی و فعــاالن داخلی این ســوال را
داشــته باشــند که سیاســت دولت چه
خواهد بود ،تصریح کرد :مــا در چند ماه
گذشته شــاهد حضور گســترده مقامات
عالیرتبه کشــورهای مختلف از آســیا تا

غرب و آمریکا و شــرکتهای بینالمللی
بزرگ بودهایم و مهمترین پیام این حضور
این اســت که ایران ظرفیت و شایستگی

که کشور را به سرعت توسعه داده و ایران
را به جایگاه ممتازی برسانیم ،خاطرنشان
کرد :دولت سیاستهای اقتصاد مقاومتی

دارد که میتوانــد در این مقطع به کانون
توسعه تبدیل شود و این ظرفیت در منابع
طبیعی ازجمله نفت و گاز ،نیروی انسانی،
بازار و موقعیت کشــور به لحاظ منطقهای
وجود دارد.
به دنبال انزوا و محدودیت
نیستیم
وی با بیا اینکه ما به دنبال این هستیم

را در دســتورکار خــود قرار داده اســت.
منظور از اقتصاد مقاومتی همان است که
بنده تفســیر میکنم نه آنچه منتقدین و
مخالفین بیان میکند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه
ما به دنبــال انزوا و محدودیت نیســتیم
بلکه به دنبال تعامل و اســتفاده از تمامی
ظرفیت داخل کشور به اضافه برونگرایی

و تعامل مثبت با تمام دنیا هســتیم ،ابراز
داشت :ما به دنبال این هستیم که از منابع
مالی ،بازار و فناوری روز دنیا استفاده شود
چراکه اقتصــاد دانشبنیان همان اســت
که متکی به دانش روز باشــد و اقتصادی
سنتی نیســت .اقتصادی است که بخش
خصوصی محور اصلی آن است و همچنین
عدالت محور است.
قراردادهای خارجی بر مبنای
انتقال فناوری است
جهانگیری بیان اینکه اقتصاد مقاومتی
در تمامی بخشهــای مختلف نفت ،گاز و
پتروشیمی لحاظ شــده است ،یادآور شد:
این صنعت در قراردادهای خارجی نیز بر
مبنای اقتصاد مقاومتی بــه دنبال انتقال
فناوری اســت .ما به دنبال این هســتیم

که از تمامی ظرفیتهای داخلی استفاده
کنیم و اولویــت ما در اســتفاده از منابع
خارجی نیز جذب سرمایهگذاری مستقیم
خارجی اســت و از آن استقبال میکنیم.
چرا که در تعامل با سرمایهگذاران خارجی
نه تنها منابع بلکه بــازار و مدیریت نیز در
اختیار ما قرار میگیرد.
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بیژن زنگنه وزیر نفت در آئین گشایش بیست و یکمین نمایشگاه نفت:

افزایش بیش از یک میلیون بشکهای صادرات نفت
مهمترین دستاورد اجرای برجام است

وزیر نفت ایران با بیان اینكه صادرات نفت كشورمان پس از
اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) و رفع تحریم
ها دو برابر شده اســت ،گفت :ایران در دوران تحریم روزانه یك
میلیون بشكه نفت صادر می كرد كه به زودی حجم صادرات از
دو میلیون بشكه فراتر خواهد رفت.
زنگنه دیروز در آئین گشــایش رســمی بیســت و یكمین
نمایشــگاه بینالمللی صنعت نفت ،گاز ،پاالیش و پتریشمی با
حضور اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ،افزود:
تحقق برجام فرصتی برای توســعه صنعتی و اقتصادی كشور
فراهم كرد تا درون زایی دوران تحریم را گســترش دهیم وی
گفت ،در برقراری تعامل با شركت های بینالمللی می توانیم با
آن ها همكاری سازنده برقرار و برون گرایی اقتصادی را توسعه
داده و صادرات كاال و خدمات را افزایش دهیم .زنگنه برگزاری
نمایشــگاه بین المللی صنعت نفت را فرصتی بــرای ارتباط و
تعامل با تولیدكننگان داخلی و شركت های معتبر بین المللی
دانست.
وی در ادامه به دســتاوردهای دولت پــس از اجرای برجام
اشــاره و مهمترین آن را افزایش صادرات نفت خام عنوان كرد،
به گونه ای كه در دوران تحریم مجموع صادرات نفت و میعانات
گازی ایران یك میلیون و  350هزار بشكه بود كه اكنون به دو

میلیون و  400هزار بشكه افزایش یافته است.
وزیر نفت با بیان اینكه توانسته ایم بخشی از سهم خود را در
بازار جهانی انرژی پس بگیریم ،تاكید كرد ،برای توسعه صنعت
نفت نه تنها از منابــع داخلی بلكه باید از ســرمایهگذاریها و
فناوریهای خارجی نیز استفاده كنیم.
هزاران فرصت شغلی با اجرای قراردادهای
جدیدنفتی
وی به تدوین مــدل جدید قراردادهای نفتی اشــاره كرد و
گفت :با اجرای این قراردادها صدها هزار فرصت شغلی در كشور
ایجاد خواهد شد.
زنگنــه با بیان اینكــه تنها بخش مدیریت با شــركت های
خارجی خواهد بود ،افزود :شــركت های ایرانی بخش اجرایی
این پروژه ها را بر عهده خواهند گرفت كه صنایع پایین دستی
مختلف را شامل می شود.
به گفته وزیر نفت ،حدود دو سوم ارزش قراردادهای جدید را
ایرانی ها اجرا خواهند كرد و از طریق آن فناوریهای جدید نیز
به كشور منتقل می شود.
اولویت های وزارت نفت
زنگنه اولویت اصلی وزارت نفت در قراردادهای جدید نفتی
را توسعه میدان های مشترك و افزایش بازیافت میادین عنوان
كرد .وی تاكید كرد ،در مســیر توســعه صنعت نفت ،افزایش
تولید ،جلوگیری از خام فروشی ،افزایش ارزش افزوده و انتقال
فناوری مورد توجه قرار دارد.
افزایش تولید
محصوالت پتروشیمی
وی با بیان اینكه امسال بیش از هشت میلیون تن به ارزش
چهار میلیارد دالر به تولید صنعت پتروشیمی كشور افزوده می
شود ،افزود :در ســال های اخیر برنامه های گسترده ای برای
افزایش كیفیت و میزان تولید فراورده های نفتی نیز اجرا شده
است.
صادرات بنزین
زنگنه گفت ،امســال با وارد مدار شــدن فاز اول پاالیشگاه
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وی در ادامــه توضیح داد :اســتفاده از
فاینانــس و منابع خارجی به این شــکل
است که اولویت ما با روشهایی است که
بازپرداخت از محل اجــرای طرحها انجام
شــود تا به منابع ارزی داخلی فشار وارد
نشود.
صنعتی شدن اقتصاد کشور
حول بخش نفت و گاز است
وی با یــادآوری اینکه قطعــا ایران در
آینده بــه ســمت صنعتی شــدن پیش
میرود ،بیان کرد :صنعتی شــدن اقتصاد
کشــور حول بخش نفت و گاز است و این
شرایط در صنعت نفت کشور وجود دارد.
جهانگیری با اشــاره بــه برنامه وزارت
نفت جهت ســرمایهگذاری دهها میلیارد
دالری در ایــن صنعــت گفــت :تاکنون
طرحها به ســرمایهگذاران خارجی معرفی
شــده و مهمترین اقدام نیز جهت جذب
این ســرمایههای خارجی مقررات شفاف
و روشن است تا ســرمایهگذار با اطمینان
وارد شــود لذا بر همین اساس است که با
اتکا به تجربیات گذشته قراردادهای جدید
نفتی تدوین شد.

وی اضافه کرد :بعــد از نقدهایی که بر
این قراردادها صــورت گرفت ما در دولت
از صاحبنظران دعــوت کردیم که موارد
اصالحی خود را به ما اعالم کنند و وزارت
نفت نیز در این خصوص جلســاتی برگزار
کــرد و ســازمانهای مختلــف دولتی و
غیردولتی نیز نظرات خود را ارائه کردند.
قراردادها تغییر چندانی
نخواهد کرد
معاون اول رئیس جمهــور تاکید کرد:
امروز بــا قاطعیت اعــام میکنم اصول
قراردادها دقیق بوده و متکی بر تجربیات
قبل و دســتاوردهای جهانی و همچنین
جذابیت بــرای ســرمایهگذاران خارجی
اســت .در هر صورت اگر نیازی به اصالح
قراردادها باشــد انجام خواهد شــد ولی
تغییر زیادی نمیکند .ما از قرادادها دفاع
میکنیم البته نظرات کسی که به توسعه
ایران هم فکــر میکند تامین میشــود.
جهانگیــری ادامه داد :ما بــه وزارت نفت
کمک میکنیم که با شجاعت قراردادهای
جدید نفتی را عملیاتی کند.
وی با اشاره به اولویتهای وزارت نفت جهت

سرمایهگذاریدرمیادینمشترکاظهارداشت:
ما اصرار داشتیم که سهم صادرات به نقطه قبل
از تحریم برسد و به هیچ وجه اجازه نمیدهیم
که ایران از بازار غایب شود .معاون اول رئیس
جمهور با ابراز قدردانی از وزارت نفت به جهت
اینکه در ماههای قبــل از توافق انجام توافق را
پیشبینی کرده و خودشان را برای بازگشت
به تولید آماده کرده بودند ،تصریح کرد :با تدبیر
و دوراندیشی حاکم بر وزارت نفت ظرف کمتر
از سه ماه افزایش تولید در نفت محقق شد که
شاید این مسئله برای دنیا قابل باور نبود.
جهانگیــری همچنیــن بــه گامهای
بــزرگ وزارت نفت در بخــش فناوری و
دانشبنیان اشاره و اظهار داشت :این اقدام
نیز ازجمله دســتاوردهای ماندگار صنعت
نفت در تاریخ ایران است .با گذشت بیش
از صدها ســال از اســتخراج صنعت نفت
ما در زمینه برداشــت صیانتــی و ازدیاد
برداشــت محدودیتهایی داریم که باید
محدودیتها بــه کمک دانشــگاهها رفع
شود و قطعا ظرفیت علمی کشور آمادگی
حضور در میادین نفتی را خواهد داشــت
و به این ترتیب شــاهد تحــول بر ارتباط

بین دانشــگاه و صنعت نفت خواهیم بود.
وی همچنین به داخلــی کردن تجهیزات
صنعــت نفت اشــاره کرد و یادآور شــد:
ســاخت  10قلــم تجهیز راهبــردی این
صنعت به کمک بخــش خصوصی منجر
به این میشــود که به ســرعت به سمت
تولید داخل رفته و بتوانیم روی پای خود
بایســتیم ضمن اینکه باعث میشــود از
تهدیدها نهراسیم.
تنها به بازار داخل
اکتفا نکنید
جهانگیری در ادامــه از تولیدکنندگان
داخلی خواست که در ســاخت تجهیزات
با برندهای معتبر دنیا مشــارکت داشــته
باشــند و فقط به بازار داخل فکر نکنند و
همچنین تولیدشــان به روز باشد .وی به
بخش بهینهسازی مصرف سوخت نیز اشاره
و اظهار داشت :بهینهسازی مهمترین اقدام
سال  95و ســالهای آینده جهت کاهش
مصرف خانگی و حمل و نقل است .معاون
اول رئیسجمهور ادامه داد :برای گازرسانی
نیز منابع خوبی پیشبینی شده که به انجام
خواهد رسید.
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ستاره خلیح فارس ،واردات بنزین به كشــور متوقف و از سال
آینده صادر كننده خواهیم شد.
افزایش تولید
گاز پارس جنوبی
وزیر نفت به افزایش تولید گاز كشــور اشــاره كرد و گفت:
میزان تولید گاز از میــدان پارس جنوبی از روزانه  240میلیون
مترمعكب در ســال  1391به  360میلیون متر مكعب در سال
 1394افزایش یافت.
وی افزود :با افزایش تولید گاز ،فرصت صادرات انواع فرآورده
های نفتی فراهم شد به گونه ای كه پیش بینی می شود تا پایان
امسال میزان صادرات گازوئیل به بیســت میلیون لیتر در روز
افزایش یابد .وی با بیان اینكه پارســال  80هزار میلیارد ریال
برای توسعه گازرسانی به روســتاها و شهرهای كوچك هزینه
شده اســت ،اضافه كرد :قرار است امســال طرح گازرسانی به
استان سیستان و بلوچستان نیز پیگیری شود.
بیســت و یكمین نمایشــگاه بین المللی صنعت نفت ،گاز،
پاالیش و پتروشیمی با حضور یك هزار و  900شركت داخلی
و خارجی از روز شــانزدهم اردیبهشــت مــاه در محل دائمی
نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به كار كرده است و تا فردا
به كار خود ادامه می دهد.
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نمایش توانمندیهای زیمنس آلمان ،آلستوم فرانسه ،استادلر سوئیس ،بمباردیروبوخومر آلمان در تهران
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محتشم امیری :ایران به مدد نمایشگاه حملونقل ،قطب ریلی خاورمیانه شده است
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شرکت نمایشگاهی میالد نور
چهارمین نمایشــگاه بینالمللی
حمل و نقــل و صنایع ریلی را در
روزهای  26تا آخر  29اردیبهشت
ماه جاری در نمایشگاه بینالمللی
تهران برگزار خواهد کرد.
علی محتشــم امیــری مدیرعامل
شــرکت میالد نور در گفتوگویی با
«اقتصــاد و نمایشــگاه» توضیح داد:
این نمایشگاه که در دوره اول با متراژ
 1300مترمربع برگزار شــده ،اکنون
بزرگترین نمایشگاه ریلی خاورمیانه
محسوب میشود که شــرکت میالد
نور با مطالعــات گســترده و تحمل
هزینههای بسیار در دورههای گذشته
توانسته است توجه جهانیان را به این
نمایشــگاه به گونــهای معطوف دارد
کــه چهارمیــن دوره آن در فضایی
بالغ بر  20هــزار مترمربع و با حضور
بزرگترین شرکتهای مطرح صنعت
ریلــی دنیا در ســالنهای ،10 ،9 ،8
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برگزار میشود.
به گفته محتشــم امیــری حضور
شــرکتهایی چون راهآهن جمهوری
اســامی ایران ،مپنا ،واگــن پارس،
واگن ســازی تهــران و رجــا در این
نمایشــگاه ،غولهای ریلی دنیا چون
زیمنــس آلمان ،آلســتوم فرانســه،
استادلرســوئیس ،بمباردیــر آلمان،
بوخومر آلمان و دهها شرکت برجسته
و مطــرح بینالمللی را به نمایشــگاه
تهران کشــانده تا تولیدات خودرا به
رخ بکشــند و با همتایان ایرانی خود
به انتقال دانش و تکنولوژی بپردازند.

مدیرعامل شــرکت میالدنور افزود:
از شــاخصههای دیگر این نمایشگاه
برگزاری دو همایش بزرگ بینالمللی
تحــت عناوین «ریل ،بنــدر ،نفت» و
«قطارهای پرســرعت ژاپن» میباشد
که در آن بیش از  800نفر از مدیران
برجسته ریلی ،بندری و نفتی از ایران
و اقصی نقــاط دنیا حضــور خواهند
داشــت .حضور راهآهنهــای دولتی
دنیا همچون راهآهن قزاقستان ،چین،
چک ،ایتالیــا و  ...در کنار انجمنهای
ریلــی دنیا همچــون انجمــن ریلی
اســپانیا ،انجمن ریلی ژاپن و انجمن
ریلی ایتالیا و  ...نیــز اعتبار مضاعفی
به نمایشــگاه مذکور در دنیا بخشیده
اســت و موجب شــده تا ایران را به
عنوان قطب ریلــی خاورمیانه معرفی
نماید.
برگزارکننــده نمایشــگاه چهــارم
صنایع ریلی تاکید کــرد که با توجه
به اهمیت نمایشــگاه مذکور ،ســتاد
برگزاری نیز ســعی کرده بــا رعایت
اســتانداردهای جهانــی در برگزاری
و ارائه خدمات و تســهیالت ویژهای
نظیر غرفهسازی خاص ،ایجاد Road
 showو مهیــا ســاختن وســایل
ایــاب و ذهــاب و ترانســفر مقامات
خارجــی ،ایجــاد فضــای مذاکره به
همــراه پذیرایی و نیــروی خدماتی،
ایجاد اتاقهــای قرارداد بــا امکانات
ویژه و مترجم آشــنا بــا قراردادهای
بینالمللــی ،ایجــاد فضاهای آموزش
 10و  30و  60نفــره جهــت آموزش
و برگــزاری کارگاه تخصصــی بــا
امکاناتــی نظیــر ویدیو پروژکشــن،

صوت و نور ،لپتــاب ،پذیرایی و ...و
همچنین تبلیغات گســترده در کلیه
سایتهاو نشــریات مطرح بینالمللی
و داخلی،کیفیت برگزاری «چهارمین
نمایشــگاه بینالمللی حمــل و نقل
ریلــی ،صنایــع و تجهیزات وابســته
 Railexpo2016را بــه گونــهای
ارتقا بخشــد که از نظر کمی و کیفی
نمایشگاه ریلی ایران در رده دوم دنیا
بعد از نمایشگاه اینو ترنس آلمان قرار
گیرد.
بــه گفته محتشــم امیــری برای
برگزاری هر چه بهتر نمایشگاه چهارم
اقدامات ذیل صورت گرفته است:
تشــکیل کمیته سیاســتگذاری
نمایشــگاه متشــکل از راهآهن ج.ا.ا،

انجمن صنایع ریلی ایــران و انجمن
صنفــی شــرکتهای حمــل و نقل
ریلــی و اتحادیههــا و انجمنهــای
مرتبط
به کارگیری افــراد خبره در زمینه
تحقیقــات ،فــروش و روابــط امور
بینالمللی و بازاریابی
بازدید از نمایشــگاههای مشــابه
خارجــی در آلمان ،تایلنــد ،ترکیه و
امارات
طراحی و اجــرای کمپین تبلیغاتی
گســترده به منظور جایگاهســازی و
برندسازی Iran railexpo
تاسیس  6دفتر نمایندگی در اروپا
و کشورهای  cisو حوزه خلیجفارس
به منظور جذب شرکتهای خارجی

وحید طیبینژاد بازرس اصلی انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی شد
وحیــد طیبینــژاد مدیرعامل جــوان و کاردان
شــرکت نمایشــگاهی چیســتا به عنــوان بازرس
اصلــی انجمــن برگزارکننــدگان نمایشــگاه های
بین المللی ایران برگزیده شد.
به گزارش خبرنگار «اقتصاد و نمایشگاه» در جریان مجمع
عمومی انجمن برگزارکنندگان نمایشــگاه هــای بین المللی
ایران که روز یکشــنبه نهم خردادماه جاری برگزار شد وحید
طیبینژاد مدیرعامل شرکت نمایشگاهی چیستا با اکثریت آرا
برای مدت یک سال به سمت بازرس اصلی انجمن انتخاب شد.
در این انتخابات پنج نفر خود را برای احراز ســمت بازرس
اصلی انجمن نامزد کرده بودند که طیبینژاد با کسب اکثریت
آرای حاضران توانست این مسئولیت را احراز نماید.
این مســئولیت پیــش از ایــن برعهده محمــود صدیقی
مدیرعامل شرکت ســپنتاس کیش بود که در انتخابات اخیر

انجمن ،اعالم کاندیداتوری نکرده بود.
وحید طیبینــژاد متولد  1359خورشــیدی از جوانترین
مدیران صنعت نمایشــگاهی کشــور و مدیرعامل شــرکت
نمایشگاهی چیستا است.

شرکت نمایشگاهی پیشرو مبتکران چیستا در سال جاری
ششمین نمایشــگاه بینالمللی لوله واتصاالت ،ماشینآالت و
تجهیزات وابسته را از  15تا  18دی ماه و پانزدهمین نمایشگاه
بینالمللی یراقآالت ،ماشینآالت مبلمان و صنایع وابسته را
از  16تــا  19بهمنماه در نمایشــگاه بینالمللی تهران برگزار
خواهد کرد.
این شرکت هر ساله نمایشگاههای دیگری در صنایع چوب
را در ســایتهای نمایشگاهی تبریز ،شــیراز ،اصفهان و اهواز
برگزار میکند.
طیبینژاد در زمره آن گروه از برگزارکنندگان نمایشگاهی
اســت که با ورود اتحادیهها و تشــکلهای صنفی به جریان
برگزاری نمایشــگاههای تخصصی مخالف و معتقد اســت که
تشکلها باید به عنوان حامی و سیاستگذار به تقویت و حمایت
برگزارکنندگان حرفهای نمایشگاهها بپردازند.

نمایشگاههای داخلی

در بازدید از بیست و یکمین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز،پاالیش و پتروشیمی

اظهار شگفتی مدیران بلندپایه دولتی و خصوصی کشورهای خارجی
از ظرفیتهای نمایشگاه و صنعت نفت ایران

وزیر نفت و گاز عمان:
از مشاهده ظرفیتهای
صنعت نفت ایران
در نمایشگاه غافلگیر شدم

وزیر نفــت و گاز عمان بیســت و یکمین نمایشــگاه
بینالمللــی نفــت تهــران را بســیار بزرگ و تحســین
برانگیز دانســت و اعالم کرد که از مشاهده گستردگی و
ظرفیتهای باالی صنعت نفت ایران در این نمایشــگاه،
غافلگیر شده است.
محمدبــن حمدالرمحی وزیــر نفــت و گاز عمان که
به گفته خودش بــرای مالقات با وزیر نفت کشــورمان
و نیــز بازدید از بیســت و یکمین نمایشــگاه نفت ،گاز،
پاالیش و پتروشــیمی به تهران آمده اســت ،به خبرنگار
شــانا گفت :برای مــن ،بهترین بخش ،حضــور فناوری
ایرانی اســت و از مشــاهده این که ایران چــه کارهایی
میتوانــد بــه صــورت خودکفا انجــام دهــد ،غافلگیر
شدم.
وی همچنیــن خبــر داد کــه امــروز (شــنبه١٨ ،
اردیبهشــت ماه) برای گســترش همکاریهــای میان
ایران و عمــان با وزیر نفت کشــورمان دیــدار و گفتگو
میکند.
براساس توافق سال  ٢٠١٣میان دو کشور ،قرار است
برای  ١٥ســال روزانه  ٢٨میلیون مترمکعب گاز ایران از
طریق یک خط لوله از بســتر خلیجفارس به عمان صادر
شود که ارزش بســیار باالیی دارد و سبب تحکیم روابط
دو کشور میشود.

مدیر بازاریابی یک شرکت چینی حاضر در
نمایشگاه:
نمایشگاه نفت ،اهمیت زیادی برای توسعه
بازارمان در ایران دارد
مدیر بازاریابــی بینالمللی شــرکت «بائوتــو لیانده
اویل انــد مکانیــکال” (Baotou Liande Oil and
 )Mechanichal Co. Ltdچین روز جمعه گفت که
در نخستین روز نمایشــگاه صنعت نفت ،مشتریانی یافته
است.

“ال وی شــیائومنگ” ( )LV Xiaomengمدیــر
بازاریابی شــرکت بائوتو لیانــده اویل انــد کمیکال ،در
حاشــیه برگزاری نمایشــگاه نفت ،گاز ،پاالیش و انرژی
به خبرنگار شــانا گفت :با وجود آنکه برای نخســتین بار
در این نمایشــگاه حضــور یافته ،مالقات هــای خوبی با
مشتریان داشته است.
شــیائومنگ افزود :ما خواســتار برقراری همکاری و
ارتباطات دراز مدت با مشــتریانمان در ایران هســتیم
و می خواهیــم در ایــران ،نمایندگی تاســیس کنیم و
مایل به گســترش بازاریابــی خود در نمایشــگاه تهران
هستیم.
به گفته وی ،محصوالت این شرکت که در حوزه نفت
است و از سال  ٢٠١٤وارد ایران شده ،زیاد شناخته شده
نیست و تقاضا برای خرید آن نیز محدود است ،به همین
علت حضور در این نمایشــگاه برای این شرکت اهمیت
دارد.
با حضور در نمایشگاه
بین المللی نفت
هندیها برای همکاری با پژوهشگاه نفت در
حوزه پایین دستی ابراز تمایل کردند
مدیر فنی شرکت اســترلینگ هندوستان با حضور در
غرفه پژوهشــگاه صنعت نفت در نمایشــگاه بین المللی
نفــت ،گاز ،پاالیــش و پتروشــیمی ،برای همــکاری با
پژوهشگاه در حوزه پایین دست ابراز تمایل کرد.

پاول گارلند مدیر فنی شــرکت استرلینگ هندوستان
با مسئولین پژوهشگاه صنعت نفت دیدار و مذاکره کرد.
وی با ابراز خرســندی از اینکه در ایران حضور دارد،
گفت :امیدوارم بتوانیم در آینده روابط گســترده تری با
صنایع نفت و گاز ایران داشته باشیم.
گارلند تصریح کرد :اســترلینگ یک شرکت مهندسی
هندی است که به دنبال همکار فعال در فرآیندهای نفت
و گاز ایران است.
وی با اشــاره به اینکــه بیشــتر فعالیتهــا ی کاری
شــرکت مــا در حــوزه پاییــن دســت اســت ،گفت:
فناوریهــای فراوانی در صنایع وابســته بــه نفت ایران
به کار مــیرود که بســیاری از آنها در مقیــاس جهانی
است.
معاون وزیر انرژی لهستان با اشاره به حضور
گسترده خارجیها در نمایشگاه نفت:
برای همکاری نفتی با ایران باید از دیگر کشورها
سبقت بگیریم
معــاون وزیر انــرژی لهســتان بــا ابراز شــگفتی از
حضــور گســترده شــرکتهای خارجی در بیســت و
یکمین نمایشــگاه صنعت نفت ایران گفت :اکنون برای
حضور در صنعــت نفت ایــران باید از دیگران ســبقت
بگیریم.
مایکل کورتیکا ،معــاون وزیر انرژی لهســتان که در
راس یک هیــات  35نفر برای بازدید از نمایشــگاه نفت
به شهر تهران آمده اســت ،با بیان این که برای گسترش
همکاریهای دو طرف به ایران ســفر کرده است ،گفت:
شرکت ملی نفت و گاز لهستان از گذشته با شرکت ملی
نفت ایران مراودات بســیاری داشته اســت و هم اکنون
با رفــع تحریمها و گشــایشهای صــورت گرفته تمایل
بیشتری برای همکاری دارد.
وی به حضور شرکتهای مطرح بینالمللی در بیست
و یکمین نمایشــگاه نفــت ،گاز ،پاالیش و پتروشــیمی
اشــاره کرد و با بیان این کــه برگزاری این نمایشــگاه
جای تبریک به ملــت ایران دارد ،تصریــح کرد :با توجه
به حضور گسترده کشــورهای مختلف در این نمایشگاه
فکــر میکنم برای همــکاری با ایــران بایــد مذاکرات
خود را گســترش دهیــم و از دیگر کشــورها ســبقت
بگیریم.
مایکل کورتیکا ،معاون وزیر انرژی لهستان ظهر دیروز
(جمعه ١٦ ،اردیبهشــت ماه) با ســید محسن قمصری،
مدیر امــور بینالملل شــرکت ملی نفت ایــران دیدار و
گفتگو کرد.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

شماری از مقامات دولتی و مدیران شرکتهای
خارجی که برای بازدیــد و انجام مذاکرات تجاری
در بیست و یکمین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز،
پاالیش و پتروشیمی حضور یافتهاند ،این نمایشگاه
را نمایشــگاهی بســیار بزرگ و معتبر ارزیابی
کردهاند و با اظهار شــگفتی از مشاهده ظرفیتها
و توانمندیهــای صنایع نفت ،گاز و پتروشــیمی
به نمایش گذاشــته شــده در این نمایشگاه ،از
عالقهمندیشان برای سرمایهگذاری و مشارکت در
ایران سخن گفتهاند.
اقتصاد و نمایشــگاه انعکاس دیدگاههای این
گروه از مخاطبان نمایشگاه نفت را در هر دو بخش
فارســی و انگلیسی چهار شــماره نشریه رسمی
نمایشگاه نفت ،جزو اولویتهای اطالعرسانی خود
قرارداده است.
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ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

نشست سازندگان تجهیزات راهبردی نفت با حضور
جهانگیری و زنگنه برگزار شد
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نشست شفافسازی مسیر بومیسازی  ۱۰قلم کاالی راهبردی صنعت نفت با
حضور معاون اول رئیس جمهوری ،وزیر نفت و مدیران عامل چهار شرکت اصلی
وزارت نفت برگزار شد.
به گــزارش خبرنــگار اقتصــاد و نمایشــگاه  ،نشســت بیــژن زنگنه ،وزیــر نفت با
فعــاالن بخش خصوصــی در زمینه ســاخت کاالهای راهبــردی صنعت نفــت با حضور
اســحاق جهانگیــری ،معــاون اول رئیــس جمهــوری در نمایشــگاه نفت برگزار شــد.
وزیر نفت و معاون اول رئیس جمهوری از نمایشــگاه بازدید کردنــد و پس از آن در جمع
فعاالن بخش خصوصی و رؤســای دانشــگاههای کشــور حضور یافتند و ادامه نشست با
فعاالن بخش خصوصی فعال در بخش بومیســازی در  10گــروه کاالی راهبردی صنعت
نفت برگزار شد .مدیران شــرکتهای مختلف درباره کارهای انجام شده روی هر قلم کاالی
راهبردی صنعت نفت در زمینه بومیسازی این کاالها گزارشهای خود را به معاون اول رئیس
جمهوری ارائه دادند و پس از آن رؤسای دانشگاههای تهران ،سهند ،شریف ،تبریز ،دانشگاه
نفت ،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشگاه شیراز
و پژوهشگاه صنعت نفت گزارشــی از اقدامهای خود در زمینه پژوهشهای انجام شده برای
ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز کشور به معاون اول رئیس جمهوری ارائه دهند.

نمایشگاههای داخلی

دکتر حسین سلمانزاده رئیس ستاد برگزاری ایران هلث نوزدهم:

ایران هلث بزرگترین رخداد نمایشگاهی پزشکی منطقه میشود

همزمان با برگزاری همایش شورای سیاستگذاری صنعت بسته بندی ایران

صنعت بستهبندی توانمندیهای خود را به نمایش گذاشت

نمایشــگاه جانبی همایش شورای سیاستگذاری
صنعت بســتهبندی با حضور مقامات و مســئولین
دولتی و فعــاالن بخش خصوصی ایــن حوزه روز
دوشــنبه  10خردادماه جــاری در محــل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی تهران افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل شرکت سهامی
نمایشگاههای بینالمللی ج.ا.ایران :نمایشگاه جانبی همایش
شورای سیاستگذاری صنعت بســته بندی با حضور علی
آقامحمدی عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام و رئیس
شورای سیاســتگذاری صنعت بســته بندی و همچنین
جمعی از مسئولین شــورای سیاست گذاری صنعت بسته

بندی و دیگر میهمانان خارجــی و داخلی در محل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی تهران آغاز بهکار کرد.
محمدجواد قنبری معاون نمایشــگاهی شرکت سهامی
نمایشگاههای بینالمللی ج.ا.ایران هم در آئین گشایش این
نمایشگاه حضور داشت.
این گزارش حاکی اســت :در نمایشگاه جانبی همایش
شورای سیاستگذاری صنعت بستهبندی تعداد  30شرکت
داخلی در فضايي به مســاحت بیــش از  2,180متر مربع
حضور دارند که جدیدترین محصوالت و كاالهاي خود در
رابطه با معرفی زنجیره تأمین صنعت بسته بندی به معرض
نمایش گذاشته اند.
همزمان با این رویداد جشــنواره برترین ها در صنعت
بســته بندی با رویکرد توســعه اشــتغال پایدار ،در حال
برگزاری اســت .هدف از برگزاری این جشنواره و نمایشگاه
دانش افزایی و تعامل با ســازمان های جهانی بسته بندی
است که در سایه همکاری و اتحاد همه فعاالن این صنعت
در کشور قابل دستیابی خواهد بود.
جشــنواره برترین ها در صنعت بســته بندی در چهار
حوزه شــامل همایــش ،مســابقه طراحی بســته بندی،

نمایشــگاه تخصصــی و کارگاه بیــن المللــی برگزار می
شــود .با توجــه بــه عضویت جمهــوری اســامی ایران
در ســازمان جهانــی بســته بنــدی ( )WPOو اتحادیه
بســته بندی آســیا ( )APFو حضــور در هیــات مدیره
این ســازمان ها ،این جشــنواره نمایــش توانمندی ها و
برقراری ارتباطات ســازنده در ســطح بین المللی و ملی
برای توســعه صنعت بســته بنــدی کشــورمان خواهد
بود .این نمایشــگاه تا پایان روز پنجشــنبه  13خردادماه
جاری از ساعت  10تا  18آماده بازدید عالقمندان است.
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دکتر حسین سلمانزاده رئیس ستاد
برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی
تجهیزات پزشــکی ،دندانپزشــکی،
آزمایشــگاهی ،صنایــع دارویــی و
گردشــگری ســامت (ایران هلث) با
اطمینان اعالم آمادگی میکند که این
نمایشگاه را ســال آينده در بیستمین
دورهاش در حد تمام فضای نمایشــگاه
بینالمللی تهران وسعت ببخشد و آن
را در پنج ســال به بزرگترین رخداد
نمایشگاهی منطقه در صنعت سالمت و
پزشکی تبدیل نماید.
وی که در کســوت مدیرعاملی شــرکت

خدمات نمایشگاهی صنعت سالمت نیوساد
برای هشــتمین مرتبه ،مســئولیت برپایی
این نمایشــگاه را برعهده دارد ،به «اقتصاد و
نمایشــگاه» توضیح میدهد که ایران هلث
نوزدهم با نگاه ویژه بــه معرفی فناوریهای
روز دنیا ،ارتقای توریســم درمانی و حمایت
از تولیدکننــدگان و کارآفرینان نخبه برگزار
میشــود و در ایــن دوره عالوه بــر حضور
شــرکتها و تولیدکنندگان معتبر تجهیزات
پزشکی ایرانی ،شاهد مشارکت موثر و پررنگ
برندها و شرکتهای بینالمللی هستیم که یا
ســالها در ایران حضور نداشتهاند و یا برای
نخستین بار در نمایشگاه حاضر میشوند.
بــه گفتــه دکتــر ســلمانزاده ،ایران
هلث اکنــون دومین رخداد بــزرگ منطقه
در تجهیــزات پزشــکی ،دندانپزشــکی،
آزمایشــگاهی ،صنایع دارویی و گردشگری
ســامت اســت که با برنامهریزی مناسب و
اختصاص فضای نمایشگاهی الزم و کافی به
آن در دورههای آتی ،میتواند جایگاه نخست
منطقه را کسب نماید.
رئیس ستاد برگزاری ایران هلث نوزدهم
افزود :این نمایشــگاه فرصت بسیار مناسبی
فراهم آورده تا شــرکتهای فعــال در این
صنعــت دســتاوردها و محصــوالت خود را
در معــرض دیــد و قضــاوت متخصصان و
مصرفکنندگان این تولیدات و خدمات قرار
دهند که حاصل این تعامــل ،ارتقای کیفی
محصوالت و خدمات به نفــع مصرفکننده
نهایی خواهد بود.

وی گفتکه در نمایشــگاه نوزدهم شاهد
حضور شــرکتها و موسسات تازه تاسیس و
تولیدکنندگان نوپــا ،رونمایی از فناوریهای
جدید ،برگزاری جلسات مذاکره میهمانان و
تجار خارجی با فعاالن داخلی با هدف امکان
سنجی سرمایهگذاری و تولید مشترک ،ایجاد
روابط جدید تجاری و صنعتی و توسعه روابط
گذشته هستیم.
مدیــر ایران هلــث نوزدهم یادآور شــد
کــه مشــارکت در نشســتهای تجــاری،
کنفرانسهــای علمــی و برنامههای جانبی
دیگر ،عالوه بر ارتقای سطح دانش و آگاهی
تولیدکنندگان و پژوهشــگران ،بستر را برای
آشــنایی ،تعامل و توســعه روابط شرکتها
فراهم میآورد.
به گفته دکتر حســین ســلمان زاده در
ایران هلث نوزدهم 600 ،شــرکت شــامل
 400تولیدکننــده و واردکننده ایرانی همراه
با  200شرکت خارجی از  24کشور مشارکت
دارند و کشــورهای آلمان ،فنالنــد ،ترکیه،
اتریش ،کرهجنوبی ،تایوان ،چین ،جمهوری
چک ،ایتالیا ،هند و ســوئیس نیز به صورت
پاویونهــای مســتقل در  23هزارمترمربع
فضای نمایشگاهی حضور یافتهاند که تعداد
مشارکتکنندگان خارجی نســبت به دوره
پیش  70درصد افزایش نشان میدهد .ضمن
این که بیــش از  70متقاضی ایرانی به دلیل
کمبود فضا پشت در نمایشگاه ماندهاند.
رئیس ســتاد برگــزاری نوزدهمین ایران
هلــث همچنین توضیــح داد کــه انجمن

تولیدکنندگان و صادرکننــدگان تجهیزات
پزشــکی ،دندانپزشــکی و آزمایشــگاهی،
اتحادیــه بازرگانــان تجهیــزات پزشــکی،
اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشــکی،
انجمن مهندسی پزشکی ایران ،معاونتهای
وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی،
ی ریاســت
انجمنهای علمی ،معاونت فناور 
جمهوری و شــرکتهای دانــش بنیان در
برپایــی این نمایشــگاه با شــرکت خدمات
نمایشگاهی صنعت سالمت نیوساد همراهی
و همکاری صمیمانه داشتهاند.
دکتر ســلمانزاده برنامهریزی ویژه برای
توسعه صادرات تجهیزات پزشکی به سوریه،
عراق ،لبنان،آذربایجان ،افغانســتان ،روسیه،
هند و پاکستان با دعوت از فعاالن تجاری و
صنعتی این کشــورها به نمایشگاه را از دیگر
برنامههــای ایران هلث نوزدهــم ذکر کرد و
افزود :همزمان با برگزاری نمایشگاه ،همایش
سرمایهگذاری در صنعت پزشکی با محوریت
احداث بیمارســتان و ســاخت کارخانجات
تجهیزات پزشکی از ســوی وزارت بهداشت
در حال برگزاری است که شرکتکنندگان در
این همایش نیز قرار است از ایران هلث بازدید
کنند.
بــه گفته وی امســال همزمان بــا ایران
هلــث نوزدهــم ،اولین نمایشــگاه مــواد و
تجهیــزات دندانپزشــکی هــم ،هماهنگ
با ایــران هلث در چهار ســالن نمایشــگاه
بینالمللــی تهــران در حــال برگــزاری
است.
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وزیر بهداشت در آیین گشایش نمایشگاه ایران هلث:

با وجود  570بیمارستان ،بازار تجهیزات پزشکی در ایران تضمین شده است
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نوزدهمیــن نمایشــگاه بینالمللی
تجهیزات پزشکی موسوم به ایران هلث
روز گذشــته ( 26اردیبهشت) با حضور
دکتر سید حســن قاضی زاده هاشمی
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
دکتر رسول دیناروند رییس سازمان غذا
و دارو و برخی دیگر از دســتاندرکاران
نظام سالمت در بخش دولتی و خصوصی
در محل نمایشگاههای بینالمللی تهران
افتتاح شد .گزارش «اقتصاد و نمایشگاه»
را از این مراسم میخوانید با این توضیح
که این نمایشگاه با همت شرکت خدمات
نمایشــگاهی صنعت سالمت نیوساد در
حال برگزار است.
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تولیدکننــدگان موفق تجهیزات
پزشکی ،فقط  80شرکت
وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی
مهمترین میهمان دولتــی ایران هلث نوزدهم
بود .ســید حســن قاضی زاده هاشــمی در
آیین افتتاح نوزدهمین نمایشــگاه بینالمللی
تجهیزات پزشکی ایران هلث گفت :یک هزار
و  500شــرکت واردکننده تجهیزات پزشکی
در کشــور فعالیت دارند؛ در حالی که شــمار
شرکتهای تولیدکننده تجهیزات پزشکی به
 400شرکت میرسد.
وی تصریــح کــرد :اگــر بخواهیــم فقط
تولیدکنندگان موفق دارای صادرات را حساب
کنیم ،تعداد شــرکتهای تولیدکننده داخلی
تجهیزات پزشــکی حداکثر به  80شــرکت
میرسد ،بنابراین باید تالش بیشتری در زمینه
تولید داخلی تجهیزات پزشکی انجام شود.
وزیر بهداشــت تاکید کرد :بــازار خوب و
تضمینشــدهای برای تجهیزات پزشــکی در
کشور با وجود  570بیمارستان فعال دانشگاهی
و بخش خصوصی وجود دارد.
وی افزود :تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی
عالقهمند هستند جلوی واردات گرفته شود تا
از تولید داخل حمایت صورت گیرد .ما نیز در
راستای اقتصاد مقاومتی به این موضوع توجه
داریم اما آنچه مانع حمایت کامل از تولیدات
داخلی میشــود ،مســاله کیفیت محصوالت
اســت .وزیر بهداشــت گفت :قبــل از آن که
بخواهیم از محصول داخلــی حمایت کنیم،
امین سالمت مردم هســتیم و باید از بهترین
تجهیزات تشخیصی و درمانی استفاده نماییم
که در اینجا کمی با تولیدکنندگان ممکن است
اختالفنظر پیدا کنیم.
دکتر هاشــمی تصریح کــرد :انتظار مردم
در حوزه دارو و تجهیزات پزشــکی این است
از ابزاری اســتفاده کنیم که ســامتی آنان با
ضمانت بازگردد.
دعوت از واردکنندگان برای حضور
جدی در مناقصات
وزیــر بهداشــت گفــت :از واردکنندگان

تجهیزات پزشکی انتظار داریم که در مناقصه
های وزارت بهداشــت حضور جدی داشــته
باشند و سال های گذشــته و دوران تحریمها
را فراموش کنند .البته وزارت بهداشت فرصت
را در اختیار کســانی قرار می دهد که قیمت
کمتری طلب کنند و کاالهای آنان از کیفیت
بهتری برخوردار باشد.
هاشمی با اشاره به تاخیر پرداخت مطالبات
شــرکتهای تجهیزات پزشــکی گفت :این
تاخیرها ناشــی از عقب افتادگی پرداختهای
بیمهها است .برخالف قول دولت ،فاصله بین
خرید تا تسویه حسابها طوالنی شده و چرخه
اقتصادی را دچار مشکل کرده است .البته اخیرا
رئیس جمهوری به معاون اول خود دســتور
برطرف شدن این مشکل را داده است.
وزیر بهداشت در ادامه به اجرای طرح تحول
سالمت اشــاره کرد و گفت :ما مدعی هستیم
تا ســال  ،96رقم مورد نیاز برای اجرای طرح
تحول سالمت ،همان رقمی است که در سال
 92پیشــنهاد داده بودیم در حالیکه با توجه
به رشــد تورم باید حداقــل  40درصد به رقم
پیشنهاد شده افزود شــود اما ما با همان رقم
قبلی طرح تحول سالمت را ادامه خواهیم داد.
رییس سازمان غذا و دارو نیز روز گذشته در
نمایشگاه ایران هلث با تاکید بر لزوم رسیدن به
تولید  60درصدی تجهیزات پزشکی در کشور،
گفت :اکنون میزان واردات تجهیزات پزشکی
ما  60درصد است که باید این موضوع و روند
را تغییر دهیم.
رســول دیناروند در نوزدهمین نمایشگاه
بینالمللی ایران هلث ،با تشــکر از حمایت و
پشتیبانی وزیر بهداشــت از نمایشگاه گفت:
ســازمان غذا و دارو یکی از بازوهــای وزارت
بهداشــت اســت و ما با تمام توان در خدمت
مردم هستیم.
وی با بیان اینکه پورتال سازمان غذا و دارو
نهایی شده اســت ،افزود :این پورتال در حال
آماده شدن در حوزه مکملها و لوازم آرایشی
است و نتیجه آن موجب شناسایی اصالت کاال
میشود .بنابراین در صورت انجام این کار امکان
قاچاق کاال و دارو کاهش مییابد .همانطور که
اکنون در بیمارســتانهای دولتی امکان ورود
کاالی قاچاق وجود ندارد.پرییس سازمان غذا
و دارو با بیان اینکه برای ریشهکن کردن ورود
داروی قاچاق به کشــور اهتمام جدی داریم،
گفت :قاچــاق کاال و دارو تنها به اقتصاد ضربه
نمیزند ،بلکه سالمت مردم را تهدید میکند.
دیناروند ادامه داد :از طرفی سیاســت دولت،
وزارت بهداشت و شخص وزیر بهداشت تقویت
زیرساختهای سالمت اســت .بر این اساس
ما انتظار داریــم که پروژههای مشــترکی با
شرکتهای خارجی انجام شود.
آمار و ارقامهای ایران هلث نوزدهم
دکتر حســین ســلمانزاده رییس ستاد
برگزاری نمایشگاه ایران هلث نیز روز گذشته

در مــورد این نمایشــگاه گفــت :تجهیزات
پزشکی ،دندانپزشکی ،آزمایشگاهی و خدمات
گردشــگری ســامت بیش از  600شرکت
داخلی و خارجی در فضایــی بالغ بر  23هزار
مترمربع در  13ســالن در نمایشگاه امسال به
نمایش گذاشته شده است.
وی تصریح کــرد :هدف از برگــزاری این
نمایشگاه معرفی توانمندی صنعت سالمت و
توریست درمانی ،رونمایی از فناوری های روز
دنیا و حمایــت از تولید کنندگان نخبه داخل
کشور است.
رییس ستاد برگزاری نوزدهمین نمایشگاه
بین المللی تجهیزات پزشــکی افزود :شرکت
های خارجــی از  24کشــور از جمله آلمان،
فنالند ،اتریش ،کره جنوبی ،ایتالیا و سوئیس
در این نمایشگاه حضور دارند و فرصت مناسبی
برای تبادل تکنولوژی و تجارب بین شــرکت
های داخلی و خارجی فراهم آمده است.

دکتر ســلمانزاده با اشــاره بــه حضور
مدیــران و نمایندگان بیش از  70شــرکت
خارجــی در تهــران کــه در همایــش
ســرمایهگذاری بخــش ســامت در ایران
شــرکت کردهاند گفــت :نماینــدگان این
شرکتها در نمایشــگاه با محوریت موضوع
ساخت بیمارستان و تولید تجهیزات پزشکی
با تجار ایرانی مالقات میکنند.
وی تاکید کرد :تجهیزات پزشکی نقش به
ســزایی در اجرای طرح تحول نظام سالمت
دارد؛ ایران در زمینه تولیــد برخی تجهیزات
پزشــکی خودکفاســت اما برای تولید برخی
دیگر از این تجهیــزات نیاز به تبادل اقتصادی
با کشورهای خارجی دارد.
براســاس این گــزارش در آییــن افتتاح
این نمایشــگاه از تندیس و کتاب نوزدهمین
نمایشــگاه ایران هلث توســط وزیر بهداشت
رونمایی شد.
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علی محتشم امیری برگزارکننده چهارمین نمایشگاه بینالمللی حمل و نقل و صنایع ریلی

نمایشگاه ،غولهای ریلی دنیا را به تهران کشانده است

به گفتــه وی شــرکت میالد نــور با
مطالعات گســترده و تحمــل هزینههای

اکســپو ایران اکنون از  2نمایشگاه دیگر
خاورمیانه ،یعنی نمایشگاه ترکیه و عرب

بسیار ،این نمایشگاه را در چهارمین دوره
برپایی خود به بزرگترین نمایشگاه ریلی
خاورمیانه تبدیل کرده و نمایشــگاه ریل

ریل دوبی سبقت گرفته است.
وی توضیح داد که امســال دو همایش
بزرگ بینالمللی بــا عناوین «ریل ،بندر،
نفت» در روزهای اول و دوم نمایشــگاه و

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

علی محتشــم امیری مدیرعامل
خالق و برنامهریز شرکت نمایشگاهی
میــاد نور کــه در حــال برگزاری
چهارمین دوره نمایشگاه بینالمللی
حمــل و نقــل و صنایــع ریلی در
نمایشگاه بینالمللی تهران است در
گفتوگویی با «اقتصاد و نمایشگاه»
میگوید :اعتبار این نمایشــگاه به
حدی اســت که غولهای ریلی دنیا
چــون زیمنس ،بوخــوم و بمباردیر
آلمان ،آلســتوم فرانســه ،استادلر
ســوئیس و دهها شــرکت برجسته
و مطــرح بینالمللی را بــه تهران
کشــانده تا در حضور شــرکتهای
نــامآوری چون راهآهــن جمهوری
اســامی ایــران ،مپنا،واگن پارس،
واگنسازی تهران و رجا ،تولیدات و
خدمات خود را به رخ بازدیدکنندگان
بکشــند و با همتایــان ایرانی خود
به مذاکره بــرای ســرمایهگذاری
مشترک و انتقال دانش و تکنولوژی
بپردازند.
به گفته محتشــم امیری در نمایشگاه
چهــارم حمــل و نقــل و صنایــع ریلی
که از روز گذشــته  26تا پایــان روز 29
اردیبهشــت مــاه جــاری در نمایشــگاه
بینالمللــی تهــران در حــال برگــزاری
است 300 ،مشــارکتکننده شامل 180
شــرکت داخلی و  120شــرکت خارجی
حضور دارند که تعداد مشارکتکنندگان
خارجی  400درصد و شــرکتهای ایرانی
 60درصد نسبت به سال گذشته افزایش
یافته اســت .شــرکتهای خارجی از 18
کشور آلمان ،انگلستان ،سوئیس ،فرانسه،
ایتالیا ،ترکیه ،چیــن ،فنالند ،بنگالدش،
بلژیک ،جمهوری چک ،روســیه ،اوکراین،
استرالیا ،لهســتان ،بلغارســتان ،سوئد و
عمان به نمایشگاه تهران آمدهاند.
چهارمین نمایشــگاه بینالمللی حمل
و نقل و صنایع ریلی در ســالنهای 8-9
 14-15 ،12-13 ،10-11 ،و ســالنهای
ســری  25در  20هــزار مترمربع فضای
مفید نمایشگاهی در حال برگزاری است.
مدیرعامل شــرکت نمایشگاهی میالد
نور توضیح میدهد که نمایشــگاه حمل
و نقل و صنایع ریلــی دوره اول در 1600
مترمربع فضای نمایشــگاهی مفید شامل
 30مترمربــع ارزی ،دوره دوم در 3300
مترمربع مفید شامل  400مترمربع ارزی،
دوره سوم در  7800مترمربع مفید شامل
 650مترمربع ارزی و امســال یعنی دوره
چهارم در  13هزارمترمربع مفید شــامل
 3هزار مترمربع ارزی برپا شــده و شــعار
انتخاب شــده برای دوره چهارم نمایشگاه
«صنعت سبز» است.

«قطارهــای پرســرعت ژاپــن» در روز
ســوم نمایشــگاه با حضور بیش از 800
نفــر از مدیران برجســته ریلــی ،بندری
و نفتــی ایــران و اقصی نقــاط جهان در
ســالن همایشهای خلیجفارس نمایشگاه
بینالمللی تهران برگزار میشــود که این
همایشها و نیز حضور راهآهنهای دولتی
دنیا نظیر راهآهن قزاقستان ،چین ،چک و
ایتالیا در کنار انجمنهای ریلی اســپانیا،
ژاپن و ایتالیا اعتبار مضاعفی به نمایشگاه
تهران در دنیا بخشــیده و موجب شده تا
ایران به عنــوان قطب ریلــی خاورمیانه
معرفی شود.
برگزارکننده نمایشــگاه چهارم صنایع
ریلی تاکیــد کرد که با توجــه به اهمیت
نمایشگاه مذکور ،ستاد برگزاری نیز سعی
کرده با رعایت اســتانداردهای جهانی در
برگزاری و ارائه خدمات و تسهیالت ویژه
نظیر غرفهســازی خــاص ،ایجاد Road
 Showو مهیا ساختن وسایل آمد و رفت
و ترانســفر مقامات خارجی ،ایجاد فضای
مذاکــره به همــراه پذیرایــی و نیروهای
خدماتی ،ایجاد اتاقهای قرارداد با امکانات
ویژه و مترجمهای آشــنا بــا قراردادهای
بینالمللی ،ایجاد فضاهای آموزشی  10و
 30و  60نفره جهت برگزاری کارگاههای
تخصصی بــا امکانات کامــل نظیر ویدیو
پروژکشــن ،صوت و نــور و لــپ تاب و
تبلیغات گسترده در ســایتها و نشریات
مطــرح داخلــی و بینالمللــی ،کیفیت
برگزاری  2016 RailexPoرا به گونهای
ارتقا بخشــد که این نمایشــگاه از لحاظ
کمی و کیفی در رده دوم نمایشــگاههای
دنیا پس از نمایشگاه اینوترنس آلمان قرار
بگیرد.
به گفته محتشم امیری برای برگزاری
هر چه بهتر نمایشگاه چهارم اقدامات ذیل
صورت گرفته است:
تشــکیل کمیتــه سایســتگذاری
نمایشگاه متشکل از راهآهن ج.ا.ا ،انجمن
صنایــع ریلــی ایــران و انجمــن صنفی
شرکتهای حمل و نقل ریلی و اتحادیهها
و انجمنهای مرتبط
بــه کارگیری افــراد خبــره در زمینه
تحقیقات ،فــروش و روابط امور بینالملل
و بازاریابی
بازدید از نمایشگاههای مشابه خارجی
در آلمان ،تایلند ،ترکیه و امارات
طراحی و اجــرای کمپیــن تبلیغاتی
گســترده بــه منظــور جایگاهســازی و
برندسازی Iran Railexpo
تاســیس  6دفتر نمایندگــی در اروپا
و کشــورهای  cisو حــوزه خلیجفارس
بــه منظــور جــذب شــرکتهای
خارجی
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هم کالمی نعمتزاده و آخوندی در چهارمین نمایشگاه بینالمللی حمل و نقل ریلی
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حمل و نقل ریلی را با سرمایه خارجی و صنعت داخلی گسترش میدهیم
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چهارمین نمایشــگاه بین المللی حمل
و نقل ریلی به عنــوان بزرگترین رویداد
نمایشگاهی بینالمللی حمل و نقل ریلی
در منطقــه خاورمیانه روز گذشــته (26
اردیبهشت) با حضور بیش از  180شرکت
داخلی و  120شرکت خارجی از کشورهای
آلمان ،انگلستان ،سوئیس ،فرانسه ،ایتالیا،
ترکیه ،چین ،فنالنــد ،بنگالدش ،بلژیک،
جمهوری چک ،روسیه ،اوکراین ،استرالیا،
لهستان ،سوئد و بلغارســتان آغاز به کار
کرد.
در مراســم گشایش این نمایشــگاه ،دو وزیر
کابینه یازدهم ،دبیــرکل اتحادیه بینالمللی راه
آهنهای جهان و رییس راه آهن روسیه حضور
داشــتند تا اهمیت برگزاری این رویداد بیش از
پیش برای فعاالن اقتصادی مشــخص شــود.
گزارش اقتصاد و نمایشگاه را از مراسم گشایش
این نمایشــگاه که با همت شرکت نمایشگاهی
میالد نور با مدیر عاملی علی محتشم امیری در
حال برگزاری است  ،میخوانید.
از خارج ،واگن و لوکوموتیو نمیخریم
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در این مراســم
با تاکید بر اینکه «با خریــد هرگونه واگن باری،
مسافری و لوکوموتیو از خارج مخالفیم» ،گفت:
سیاســت اقتصاد مقاومتی به ما اجازه نمیدهد
خریدهای خود را از کشــورهای خارجی انجام
دهیم.
محمدرضا نعمــت زاده افزود :اکنون  2هزار و
 200واگن مسافری فعال در کشور داریم که باید
آن را به چهار هزار واگن افزایش دهیم.
وی ادامــه داد :اکنون در ایــن زمینه از 45
درصــد خودکفایــی داخلــی برخورداریم که
میتوانیم به سرعت آن را به  70درصد برسانیم.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،شمار واگنهای
باری موجود در کشــور را  22هزار واگن اعالم
و تاکید کــرد که باید این تعــداد را به  50هزار
واگن افزایش دهیم .وی افزود :در ساخت واگن

باری  83درصد به تولید داخلی اتکا داریم.
نعمتزاده گفــت :در چند ســال آینده باید
لوکوموتیوهای کشــور دو برابر شود و واگنهای
مترو نیز در سه تا چهار سال آینده باید از دو هزار
دستگاه به چهار هزار واگن برسد.
وزیر صنعت ،معــدن و تجــارت اضافه کرد:
فضــای خوبی برای انجــام ســرمایهگذاری در
زمینههــای صنعتی و ریلی برای شــرکتهای
داخلی و خارجی فراهم شده و سازمان گسترش
و نوســازی صنایع ایران در حــال نهایی کردن
چندین قرارداد با کشورهای اروپایی و چین برای
تولید قطعات در ایران اســت و بخش خصوصی
کشور نیز میتواند در این زمینه به ما کمک کند.
نعمتزاده گفت :برای توسعه صنعت حمل و
نقل ریلی کشــور باید از منابع فاینانس خارجی
استفاده کنیم و شــرکتهای داخلی و خارجی
نیز برای هرگونه سرمایهگذاری در ایران باید در
بلندمدت با تامین مالی از شــرکتهای خارجی
اقدام کنند.
وی اضافــه کرد :ما نباید قطعــات و نیازهای
صنعتی خود را از خارج خریداری کنیم بلکه باید
با استفاده از فاینانس مالی تولید این قطعات را
در داخل برنامهریزی نمائیم زیرا با لغو تحریمها
محدودیتهــای پولــی و بانکی بــرای انعقاد
قراردادها برطرف شده است.
وزیر صنعت ،معــدن و تجارت اعــام کرد:
هرگونه توافق با شــرکتهای خارجــی باید با
مشارکت  50-50انجام شود.
وی گفت :در برنامه چشــمانداز ما باید سهم
حمل و نقل ریلی از جابجایی مسافر از  4درصد
به  18درصــد و بار از  10درصــد به  30درصد
افزایش یابــد ،بنابراین هرگونه توســعه صنعت
ت زیادی
حمــل و نقل ریلی بــرای ما از اولویــ 
برخوردار است.
نعمتزاده افزود :در چشــم انــداز راهبردی
کشور ،طول شبکه ریلی باید از  11هزار کیلومتر
کنونی به  25هزار کیلومتر برسد و از این رو ،باید
به سرمایه گذاریهای مشــترک با شرکتهای

خارجی بیش از پیش توجه کنیم.
وعدههای وزیر راه
عباس آخوندی وزیر راه و شهرســازی ،دیگر
عضو کابینه دولت یازدهم بود که روز گذشــته
در مراسم گشــایش نمایشگاه حمل و نقل ریلی
ســخنرانی کرد .وی گفت :با توســعه شبکه راه
آهن ریلی در کشور امیدواریم تا چهارسال آینده
شاهد راه اندازی قطار سریع السیر تهران  -قم -
اصفهان با سرعت  250کیلومتر در ساعت باشیم.
آخوندی افزود :عالوه بر توسعه قطارهای سریع
السیر ،قرارداد برقی شدن مسیر تهران به مشهد
و افزایش ســرعت قطارهای این مسیر به 200
کیلومتر در مرحله نهایی قرار دارد.
وی نخستین اولویت وزارت راه و شهرسازی را
توسعه ارتباطات با کشورهای منطقه عنوان کرد
تا بتوانیم ارتباط و همــکاری خود را از مدیترانه
تا شــبه قاره هند و از عراق تا آســیای میانه و
کشورهای همسایه توسعه دهیم.
وی گفــت :برنامه های بســیاری خوبی برای
توســعه ارتباطات حمل ونقل ریلی در منطقه و
کشــور در وزارت راه و شهرسازی در دستور کار
قرار گرفته است تا بتوانیم در حوزه های تمدنی
خود به لحاظ تاریخی ،منابع و سیاسی امکان یک
ارتباط گسترده و مطمئن را فراهم کنیم.
وزیــر راه و شهرســازی گفت :خوشــبختانه
ارتباطات خوب سیاســی به مــا کمک می کند
روابط بســیاری خوبی را با همســایه های خود
برقرار کنیم ،به طوری که هم اکنون با کشورهای
پاکستان ،افغانستان ،قزاقســتان ،ترکمنستان،
ترکیه و عراق روابط بسیار خوبی داریم.
آخوندی گفت ،برای توســعه همکاری های
ریلی انتظار داریــم دفاتر نمایندگــی ایران در
کشــورهای منطقه فعال شــود و راه آهن این
کشــورها نیز دفاتر خود را بــرای فعالیت های
منطقه ای و بین المللی در ایران فعال کنند.
آخوندی گفت :خوشبختانه در منطقه امکان
ترانزیت نفت ،گاز ،محصوالت پتروشیمی و فوالد
با استفاده از شبکه ریلی وجود دارد و امیدواریم

شــاهد افزایش ترانزیت کاال در منطقه در اسرع
وقت باشیم تا بتوانیم با اســتفاده از تعرفه های
رقابتی در حوزه ترانزیــت همکاری های خود را
افزایش دهیم.
میهمانان خارجی چه گفتند؟
ژان پیرلوبینو دبیرکل اتحادیه بینالمللی راه
آهنهای جهــان نیز در این مراســم گفت :این
اتحادیه با  240عضو در جهان در توســعه خط
آهن و حمل و نقــل چند وجهی در خاورمیانه با
ایران همکاری های نزدیکی دارد.
وی گفت :خاورمیانه یکــی از مناطق پویا در
شــبکه راه آهن ریلی اســت و در آینده نزدیک
شاهد راه اندازی قطارهای ســریع السیر در این
منطقه خواهیم بود.
پیرلوبینــو گفــت :اتحادیــه بینالمللی راه
آهنهــای جهان همواره در صدد اســت برای
راه اندازی کریدورهــای بینالمللی و افزایش
حمل و نقل بار و مسافر در شبکه ریلی جهان
همکاری های نزدیکی با کشورهای عضو برقرار
کند.
در ادامه این مراسم  ،اولک بالزروف رییس راه
آهن روسیه نیز گفت :خوشبختانه ظرفیتهای
خوبی برای توسعه همکاری های ریلی بین ایران
و روســیه وجود دارد و ما امیدواریم با توســعه
همکاریهای خــود در این بخش شــاهد رونق
حمل و نقل بار و مســافر در کریدور شــمال به
جنوب باشیم.
وی گفت :در سال گذشته شاهد کاهش حمل
محمولههای ترانزیتی بین روسیه و ایران بودیم
اما امسال حمل بار از طریق روسیه به ایران 25
درصد افزایش یافته است.
بالزروف گفــت :همکاریهای ریلــی ایران و
روسیه برای نخستین بار از طریق جلفا آغاز شده
اما اکنون ظرفیتهای خوبی برای توسعه حمل و
نقل ریلی بین دو کشور وجود دارد.
وی یادآور شد :ما هم اکنون در حال آغاز پروژه
برقی کردن خط آهن اینچه برون هستیم.
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معاونت امور نمایشگاهی شرکت سهامی
نمایشــگاههای بینالمللی در دستورالعملی
خطاب به مجریان برگزاری نمایشــگاههای
بینالمللی از آنان خواســت  11مورد را در
برگزاری نمایشگاهها رعایت نمایند تا روند
برگزاری نمایشــگاهها به طور مطلوب پیش
برود.
به گــزارش خبرنگار «اقتصاد و نمایشــگاه» در
مقدمه این دســتورالعمل باامضــای محمدجواد
قنبری معــاون امور نمایشــگاهی آمده اســت:با
عنایت به اعالم معاونت محترم فنی و مهندســی
مقررات و دســتورالعملهای غرفهآرایی در برخی
از نمایشــگاهها به دقــت رعایت نمیگــردد و در
مواردی مشــاهده گردیده که از غرفهسازان هزینه
تایید طرح یا هزینه برق مصرفی را در زمان تایید

طرح دریافت مینمایند و این در حالی اســت که
شــرکت نمایشــگاهها صرفا هزینه بــرق مصرفی
مشارکتکنندگان رادر برگزاری نمایشگاه مربوطه
محاســبه و از مجریان دریافت میکند .در ادامه،
این  11مورد که عمدتــا مربوط به روابط مجریان
نمایشــگاهها با شرکتهای غرفهســاز میشود به
شرح ذیل توضیح داده شده است:
طرحهای غرف خودساز بســیار دیرتر از زمانی
که در مقررات پیوست قرارداد قید گردیده است،
به حوزه معاونت فنی و مهندسی ارسال میگردند
که این امر امکان بررســی آنها را ســخت نموده و
دچار مشکل مینماید.
الزم اســت مجریان نمایشــگاهی برای هر 18
هزار مترمربع فضای غیرمفید بســته و باز حداقل
یک نفر مسئول فنی و یک نفر دستیار مرتبط و یا
با تجربه در نظر بگیرند.
با توجه به این کــه ناظرین غرفهآرایی در حین
ساخت و ســاز غرف حضور و نظارت مستمر را به
عمل میآورند ،لکن متاســفانه مجریان نسبت به
این مهم توجه کافی و الزم را ندارند ،لذا میبایست
در این مــورد نظارت مســتمر را از طریق مدیران
سالن و یا نماینده خود معمول نمایند.
دســتورالعملها و قوانین نمایشــگاه که توسط
مجریــان در حین صــدور مجوز ســاخت غرف
خودساز اعالم میگردد ،بعضا یکســان نبوده و با
یکدیگر نیز مغایرت دارد.
مجریان به اســتناد ردیف  31مجموعه مقررات
غرفهآرایی حق دریافت هیچ گونه وجهی را جهت

تایید طرح غرف خودساز ندارند.
مجریان جهــت تضمین جمــعآوری و تخلیه
غرف ســاخته شده توســط غرفهســازان پس از
پایان نمایشــگاه ،در صورت نیاز میتوانند تا 100
مترمربع غرفهسازی مبلغ  5میلیون ریال و از 100
مترمربع به باال بابت هر مترمربع غرفهسازی مبلغ
 50هزار ریال ضمانت دریافت نمایند.
مجریــان حــق دریافــت هیچگونــه وجهــی
جهــت هزینه بــرق مصرفی از پیمانــکاران غرف
خودســاز را ندارنــد .مجریــان پــس از تحویل
گرفتــن ســالن بــا توجه بــه ضیق وقــت حق
هیچگونه تایید طــرح غرف ســاخت و مدوالر را
ندارند.
مجریان نمایشــگاهی نســبت به اجــرای بند
 37مقررات غرفهآرایی که اســتفاده از لباسهای
متحدالشکل شــرکتهای غرفهســاز و همچنین
ایجاد محلی جهت نصب نقشه در حال اجرا را بیان
مینماید ،اهتمام الزم را به عمل آورند.
الزم اســت مجریان نمایشــگاهها یک نســخه
نقشــه اجرایی هر یک از غرف خودســاز را شامل
پــان ،پرســپکتیو به همــراه فــرم  102جهت
آگاهی و نظارت دقیق به مدیران ســالنها تحویل
نمایند.
با توجه به اینکه نمایشــگا ه نســبت به استرداد
چک ضمانت مجریان نمایشــگاهی در اسرع وقت
اقدام مینماید الزم است مجریان نمایشگاهها نیز
نســبت به عودت وجه ضمانــت پیمانکاران غرف
خودساز در زمان مقتضی اقدام نمایند.

مریم نجفی مدیر پروژه نمایشگاه بینالمللی ساخت و ساز بلونیا:

نمایشگاه بلونیا در جهت جهش صادراتی ایران است
نمایشــگاه بیــن المللی ســاختمان و
ســاخت و ســاز بلونیا گامی بلند در جهت
ارتقاء ســطح صــادرات غیرنفتی کشــور
است.
به گــزارش روابــط عمومی وامور بیــن الملل
شــرکت ســهامی نمایشــگاههای بیــن المللــی
ج.ا.ایــران ،مریم نجفی مدیرپروژه نمایشــگاه بین
المللی ساختمان و ســاخت و ساز بلونیا (SAIE
 )2016در مصاحبه با خبرنگار ســایت نمایشــگاه
بین المللــی تهران گفت ،این نمایشــگاه از تاریخ

 28مهر لغایــت یکم آبان ســال جــاری برابر با
 19لغایت  22اکتبر ســال  2016در شــهر بلونیا
کشــور ایتالیــا با موضوع ســاخت و ســاز برگزار
می گردد.
وی بــا تاکید بر اینکه ایتالیا از دیرباز شــریک
تجاری تــراز اول ایران بوده و ضــرورت دارد که
ســطح روابــط بــه دوران اوج خود در گذشــته
بازگردد ،اشــاره کرد کــه برپایی نمایشــگاههای
بینالمللی خــارج از کشــور گام مهمی در جهت
ارتقاء ســطح صــادرات غیرنفتی کشــور و تحقق

جهــش صادراتی می باشــد که در همین راســتا
شرکت ســهامی نمایشــگاههای بین المللی ج.ا.ا
بهدنبال تفاهم نامه منعقده با شــرکت نمایشگاهی
بلونیا ،بــرای اولین بار مشــارکت در نمایشــگاه
ساختمان و ســاخت و ساز بلونیا ()2016 SAIE
را در تقویــم نمایشــگاهی خود گنجانــده نموده
است.
عالقهمنــدان اطالعــات بیشــتر دربــاره این
نمایشگاه را میتوانند از شماره تلفن 21912771
کسب نمایند.
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برای مشارکت در اقتصاد ایران کرهایها زودتر از دیگر کشورها جنبیدند

دومین نمایشگاه اختصاصی کرهجنوبی در ایران برپا شد

دومیــن نمایشــگاه اختصاصــی
کرهجنوبی در جمهوری اســامی ایران
روز دوشنبه ســوم خرداد ماه جاری در
نمایشــگاه بینالمللی تهران گشایش
یافت.
در آئین گشایش این نمایشگاه دکتر سورنا
ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور،
ولیاهلل افخمیراد معاون وزیر صنعت ،معدن و
تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران،

امیر مکــری عضو هیات مدیــره و قائم مقام
شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ،کیم
ســئونگ هو ســفیر جمهوری کره در تهران
و کیم جائه هونگ رئیس ســازمان توســعه
تجارت کرهجنوبی حضور داشتند.
در دومیــن نمایشــگاه اختصاصــی
کرهجنوبــی در ایــران  81شــرکت کرهای
در ســالن  7نمایشــگاه بینالمللی تهران در
فضایی به وســعت  3هــزار مترمربع آخرین

محصوالت،خدمــات و دســتآوردهای
خود در زمینــه تولید انواع فلــزات ،صنایع
سنگین ،تجهیزات الکترونیکی ،ماشینآالت،
مــواد شــیمیایی ،قطعات خــودرو ،قطعات
کشتیســازی و دیگر قطعــات صنعتی را در
معرض دید و قضاوت متخصصان ،اهل فن و
مصرفکنندگان گذاشتهاند.
دومین نمایشــگاه اختصاصی کرهجنوبی
در ایران را ســازمان دولتی توسعه تجارت و

ســرمایهگذاری کرهجنوبی ( )KOTRAو
وزارت تجارت،صنعــت و انــرژی کرهجنوبی
ســازماندهی کردهانــد و برگزارکننــده
ایرانــی آن شــرکتهای راهــکار تجــارت
کوشــا بــا مدیریــت علــی ابراهیــمزاده و
فرهنگ مهــر با مدیریت مهدی عباســیراد
هستند.
اولین نمایشگاه اختصاصی کرهجنوبی در
ایران سال  2014برگزار شده بود.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها
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کشــاندن جمعیــت انبوهی از
مقامها و مســئوالن دولتی ،فعاالن
بخش خصوصــی ،متخصصان ،دانش
پژوهان و صاحبان بنگاههای صنعتی
و تجاری به مراســم گشــایش یک
نمایشگاه در حوزه فناوری و نوآوری،
در بعدازظهــر یــک روز تعطیلــی
پیوسته به تعطیلیهای دیگر ،کاری
است کارســتان که تحقق آن فقط از
اعتبار شرکت سهامی نمایشگاههای
بینالمللــی ج.ا.ا و برگزارکنندگان
خوشــنام «پنجمیــن نمایشــگاه
بینالمللی فناوری و نوآوری و نشست
بینالمللی شبکهسازی نوآوری» یعنی
شرکتهای «راهکار تجارت مدیریت
کوشــا» با مدیریت علی ابراهیمزاده
و «فرهنگ مهر» بــا مدیریت مهدی
عباسیراد برمیآید.
ســالن کنفرانس شــماره یــک اداری
شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی،
بعد از ظهر یکشــنبه دوم خردادماه جاری
که به دلیل تقارن بــا والدت حضرت قائم
(عج) تعطیل رسمی بود ،مملو از مقامات،
میهمانان و مشارکتکنندگان در نمایشگاه
شــد تا آنجا که دهها نفر به ناچار ســرپا
ماندند تا به سخنرانیها گوش فرا دهند.
دکتر ســورنا ســتاری معاون علمی و
فناوری رئیــس جمهور برخــی معاونان
وزارت امور خارجه و سفرای برخی کشورها
در تهران از جمله سفیران روسیه ،بالروس،
یونان و بلغارســتان ،رئیــس مرکز علوم و
فناوری جنبش عــدم تعهد و رئیس پارک
فناوری پردیس میهمانان برجسته مراسم
گشــایش پنجمین نمایشــگاه بینالمللی
فناوری و نــوآوری و نشســت بینالمللی
شبکه سازی نوآوری بودند.
عزم جزم برای کنار گذاشتن
خامفروشی
دکتر ســورنا ســتاری معاون علمی و
فناوری ریاســت جمهوری نیــز در آئین
گشــایش  2016 INOTEXگفت :از دو
سال پیش به این ســو تفکر خامفروشی از
اقتصاد کشــور در حال زدوده شدن است
و اینک باید به این تفکر ســرعت بیشتری
ببخشیم و خامفروشی نفت و گاز و معادن
و دیگــر ثروتهــای خــدادادی را باید از
ذهنها کامــا بزدائیم و به ســوی تولید
ارزش افزوده با تکیه بر تکنولوژی و دانش
پیش برویم.
وی بــا اشــاره بــه جمعیــت انبــوه
دانشــجویان ،فارغالتحصیالن دانشگاهها
و مهندســان ایران گفت :بــا تکیه بر این
ثروتهای عظیم باید به این اعتقاد برسیم
که ایران یک واردکننده کاال و بازار مصرف

صرف نیست ،بلکه یک مولد ثروت از دانش
و تکنولوژی باید باشیم.
وی افزود :معتقدیم کــه برای تبادالت
فناوری میــان شــرکت هــای داخلی و
خارجی باید یک زیرســاخت شکل دهیم.
ستاری با اشاره به اینکه تعداد شرکت های
خارجی در نمایشگاه بین المللی فناوری و
نوآوری امسال به بیش از دو برابر ،افزایش
یافته اســت ،افزود :باید بــه این موضوع

گفت :صادرات محصــوالت دانش بنیان با
صــادرات محصوالتی که تا کنون داشــته
ایم بســیار متفاوت اســت .برای این کار
الزم است اســتانداردهای الزم را بگیریم
و کارآزمایی های بالینــی انجام دهیم که
خوشــبختانه از طریق کریــدور فناوری
توسعه داده شده است.
وی تاکید کــرد که معاونــت علمی و
فناوری ریاســت جمهــوری از بحث ثبت

بیاندیشــیم که ما بازار مصــرف کاالهای
خارجی نیستیم بلکه نســبت به بازارمان
متعهدیم .
وی ادامــه داد :ایران بــا جمعیت 80
میلیون نفری بیــش از  50درصد کاربران
اینترنــت خاورمیانــه را دارد و نزدیک به
 50میلیون گوشــی هوشــمند در دست
مردم است که این تنها نشان دهنده بازار
فناوری اطالعات است و با در نظر گرفتن
بازارهای دیگری مانند بازار بیوتکنولوژی،
نانوفنــاوری و بــازار لــوازم الکترونیــک
مشــاهده می کنیــم که بــازار بزرگی در
اختیار داریــم که می توانیــم از آن برای
انتقال فناوری و تحقیق و توسعه مشترک
با شــرکت های خارجی اســتفاده کنیم.
معاون علمــی و فناوری رییــس جمهور
افزود :این معاونت ایجاد پارک های علم و
فناوری مشترک با کشورهای خارجی را در
واقع به عنوان اصلی برای تبادل فناوری در
نظر گرفته است.
ستاری بحث صادرات محصوالت ایرانی
را یکی از بحث های جدی معاونت علمی
و فناوری ریاســت جمهوری عنوان کرد و

پتنت (ثبت اختراع) در کشورهای خارجی
به صورت جدی حمایت می کند و اکنون
حدود  90درصــد هزینه ثبت پتنت را می
پردازد.
رییس بنیاد ملی نخبگان به لزوم ایجاد
یک زیست بوم برای فعالیت شرکت های
دانش بنیان در زمینه صادرت کاال اشــاره
کرد و گفت :ما به عنــوان دولت باید این
زیســت بوم و اکوسیســتم را ایجاد کنیم
تا شــرکت هــای دانــش بنیــان بتوانند
فعالیتهای خود را در آن انجام دهند و به
صادرات کاال بپردازند.
ســتاری خاطر نشــان کرد که معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری در حدود
دو سه سال گذشــته که از دولت روحانی
گذشــته ،به دنبال ایجاد این زیست بوم و
اکوسیستم بوده است.
وی در خصــوص آمــار صــادرات
محصوالت شــرکت های دانش بنیان نیز
گفت :صــادرات محصوالت شــرکت های
دانش بنیان در ســال  93حدود  11هزار
میلیارد تومان بوده است.

ادبیات جدید در همکاریهای
تجاری و صنعتی
مهندس مجید نجفیــان دبیر پنجمین
نمایشــگاه بینالمللی فنــاوری و نوآوی
« »2016 INOTEXدر گــزارش خود
به این مراســم گفت :هدف ما از برگزاری
این نمایشگاه آن است که ادبیات جدیدی
را در عرصههــای بینالمللی در حوزههای
تجــاری ،صنعتــی ،علمــی و فنــاوری
پایهگذاری کنیــم .وی با بیــان اینکه در
واقع برگزاری این نمایشگاه برای همکاری
های بلندمدت تجاری و ســرمایه گذاری
بین شرکت های داخلی و خارجی صورت
گرفته اســت ،گفت :تالش ما این است که
بتوانیم مسیر رو به رشدی را در عرصه علم
و فناوری ایجاد کنیم.
نجفیان با اشــاره بــه رویدادهایی که
در پنجمین نمایشــگاه فناوری و نوآوری
برگزار می شــود ،گفت :در ایــن دوره از
نمایشگاه میزبان  ۸۲شــرکت فناورانه از
 ۱۴کشور دنیا هستیم و کشورهای یونان،
روسیه ،بالروس در نمایشگاه پاویون های
اختصاصــی دارند .وی با بیــان اینکه ۹۰
شرکت داخلی و  ۸۲شــرکت خارجی در
این نمایشــگاه حضور دارند ،گفت :عالوه
بر اینها  81شــرکت دانش بنیــان از کره
جنوبی توانمندی های خود را در قالب یک
نمایشــگاه اختصاصی به نمایش گذاشته
اند و مجموعا  ۲۵۰شــرکت در نمایشگاه
اینوتکس  ۲۰۱۶حضور دارند.
وی افزود :همچنین قرار اســت دومین
نشست شــبکه ســازی نوآوری با حضور
 ۱۴صاحب نظر از  ۱۲کشــور دنیا برگزار
شود تا این کشورها بتوانند آخرین تجارب
خــود را در حوزه فنــاوری به اشــتراک
بگذارند .همچنین سه نشست در خصوص
انتقــال فنــاوری در حوزه هــای ،ICT
بیوتکنولوژی و نفــت و گاز برگزار خواهد
شد.
نجفیان در خصوص دیگــر برنامه های
جنبی نمایشــگاه اینوتکس  ۲۰۱۶گفت:
قرار است کارگاه آموزشــی بین المللی با
همکاری مرکز علم و فناوری جنبش عدم
تعهد برگزار شود که نمایندگان  ۱۹کشور
دنیا در ایــن کارگاه ها شــرکت خواهند
داشت.
وی هــم آهنگی برای برگــزاری ۱۴۰
نشســت تجاری (مالقات تجاری) در طول
ســه روز آینــده را دیگر اتفــاق مهم این
نمایشگاه توصیف کرد.
تولید یک درصد محصوالت
دانش بنیان جهان
مهنــدس حمیدرضــا امیرینیا رئیس
پنجمین نمایشــگاه بینالمللی فناوری و
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نوآوری در آئین گشــایش نمایشگاه گفت:
این نمایشــگاه تالشی اســت که آرزوی
ملت ایران ،رهبر معظــم و دولت را برای
تولید ثــروت از دانــش و تکنولــوژی به
جای خامفروشــی مواد خدادادی برآورده
سازد .ما در این نمایشــگاه در پی اقتصاد
مبتنی بر نوآوری هســتیم و بــا علم باید

از بیوتکنولــوژی ،آیتی ،هوا فضــا و نانو
تکنولوژی محصول و ثروت تولید کنیم.
وی تاکید کرد که به طــور طبیعی ما
نمیتوانیــم همه نیازهایمــان را در داخل
کشــور تامین کنیم ،بنابراین بــا برپایی
نمایشــگاههایی از این قبیل دســت خود
را به ســوی همکاری علمــی و فناوری با

دنیای متمدن دراز میکنیــم تا هم برای
خودمــان و هــم بــرای  350میلیون نفر
مردم منطقه ،محصوالت مورد نیاز را تولید
نماییم.
مهنــدس امی رینیــا افــزود :اگــر ما
ایرانیها یــک درصد جمعیــت جهان را
تشکیل میدهیم باید در تولید یک درصد
محصوالت دانشبنیان جهان هم ســهیم
باشــیم.امیری نیا ،پنجمین نمایشگاه بین
المللی فناوری و نوآوری را یک اقدام ملی با
رویکرد بینالمللی ذکر کرد و گفت :هدف
از برپایی این نمایشــگاه دستیابی به یک
جایگاه بین المللی برای خلق ثروت از علم
است.
رییس پنجمین نمایشــگاه بین المللی
فناوری و نــوآوری اظهار داشــت :جایگاه
علمی امروز ایران در زمینــه نانو فناوری
در رتبه ششــم قــرار دارد و نیــز جایگاه
ایران در حــوزه های بیوتکنولــوژی ،هوا

و فضــا و فنــاوری اطالعات ایــن نوید را
میدهــد که میتوان از علــم ،خلق ثروت
داشته باشــیم و این نمایشــگاه می تواند
خلق ثــروت از فنــاوری را نشــان دهد.
وی یادآور شــد :نمایشــگاه بیــن المللی
فناوری و نوآوری ســال گذشته مشارکت
 48شــرکت خارجی را به همراه داشت و
امســال تعداد آنها به بیش از  83شرکت
رسیده اســت .امیرینیا افزود  :امسال در
نمایشگاه  14سخنران از  12کشور حضور
دارند و امید اســت بتوان از همکاری های
علمی و فناوری برای یــک کار اقتصادی
بر اســاس مدل هــای موجــود در جهان
در زمینه توســعه فناوری اســتفاده کرد .
وی اضافــه کــرد 70 :درصــد جمعیت
جمهوری اسالمی فعال محسوب میشوند
و « اینوتکس » می تواند یک مرجع علمی
و فنــاوری برای ایران و منطقه محســوب
شود .

حمایت قاطع شرکت ملی نفت ایران از سازندگان داخلی
تجهیزات صنعت نفت

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران در بازدید از غرفه های
بیســت و یکمین نمایشــگاه بین المللی نفت ،گاز ،پاالیش و
پتروشیمی از حمایت قاطع این شــرکت از سازندگان داخلی
تجهیزات صنعت نفت خبر داد.
رکنالدین جوادی روز پنجشــنبه  ١٦اردیبهشــت پس از
افتتاح نمایشگاه بیســت و یکم ،با حضور در سالنهای  ٨و٩
نمایشگاه ،از غرفههای مختلف بازدید و بر ضرورت بهرهمندی
هر چه بیشتر از توانمندیهای داخلی تاکید کرد.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

رکنالدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در بازدید از غرفه های نمایشگاه صنعت نفت:
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اکسپو

با شعار «انرژی برای آینده» برگزار خواهد شد

برنامهریزی شرکت سهامی نمایشگاهها برای مشارکت موثر در
اکسپو  2017قزاقستان
نمایشگاه اکسپو  2017قزاقستان از خرداد تا شهریور  1396در شهر آستانه در زمینه انرژی برگزار خواهد شد

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ج.ا.ا پس از
حضور قدرتمندانه و تاثیرگذار در نمایشگاه اکسپو میالن،
برای مشارکت موثر و کارآمد در اکسپو  2017قزاقستان
برنامهریزی و تالش میکند.
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به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل شــرکت ســهامی
نمایشــگاههای بینالمللــی ج.ا.ایران پنجمین نشســت تبیین

موضوعی مشــارکت جمهوری اســامی ایران در اکسپو 2017
قزاقستان که در شــهر آستانه برگزار خواهد شد ،با هدف تدوین
چارچوب موضوعــی و مفهومی جهت مشــارکتکنندگان آن
نمایشــگاه در محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی ج.ا.ایران
برگزار شد .این جلسه با توجه به شعار این نمایشگاه ( انرژی برای
آینده ) و با حضور دست اندرکاران و نمایندگان مرتبط با انرژی
از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،وزارتخانههای نفت،
نیرو ،راه و  ....برخی از نمایندگان دانشــگاهها که در امور انرژی
فعالیت میکنند ،با هدف هم اندیشی و تبیین موضوعات مرتبط
با چگونگی نحوه مشارکت در نمایشگاه اکسپو قزاقستان برگزار
شــد.در این نشســت دکتر حســین اســفهبدی معاون وزیر
صنعت ،معــدن و تجارت ،رئیــس هیات مدیــره و مدیرعامل
شــرکت ســهامی نمایشــگاهها به عنوان میزبان و مجری این
نمایشــگاه از ســوی دولت ج.ا.ایران به بیان تاریخچه اکســپو
در جهان و مشــارکت ایران در این نوع نمایشــگاهها پرداخت و
از حضار و نمایندگان حاضر در جلســه خواســت تا با توجه به
شعار مطرح شده اکسپو  2017قزاقســتان (انرژی برای آینده)
بــا در نظر گرفتن وظیفه و رســالت خود به ارائه پیشــنهادات
و نظــرات در جهــت مشــارکت توانمنــد در این نمایشــگاه

بپردازند .شــایان ذکر است نمایشگاه اکســپو  2017قزاقستان
از خرداد تا شــهریور  1396در شــهر آســتانه برگــزار خواهد
شــد که شــرکت ســهامی نمایشــگاهها نیز بــه نمایندگی از
جمهوری اســامی ایران با  506مترمربع فضای نمایشــگاهی
حضــور فعــال و گســتردهای در ایــن نمایشــگاه خواهــد
داشت.

ششمین نشست هماندیشی اکسپو  2017قزاقستان با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت

دکتر اسفهبدی :همه باید برای مشارکت موثر و کارآمد ایران بکوشیم
دکتر حسین اســفهبدی معاون وزیر
صنعت ،معــدن و تجــارت و مدیرعامل
شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی
ج.ا.ا از مسئوالن و نمایندگان سازمانها و
نهادهایی که به نحوی در نمایشگاه اکسپو
 2017قزاقستان مشارکت خواهند داشت
خواست با توجه به شــعار «انرژی برای
آینده» این نمایشگاه معتبر بینالمللی ،با
در نظر گرفتن وظیفه ورسالت ذاتی خود،
در جهت حضور هر چه موثرتر و کارآمدتر
ایران در اکسپو  2017قزاقستان ،کوشش
نمایند.
به گزارش روابط عمومــی و امور بینالملل
شــرکت ســهامی نمایشــگاههای بینالمللی
ج.ا.ایران ششــمین نشســت تبیین موضوعی
مشــارکت جمهوری اســامی ایران در اکسپو
 2017قزاقســتان که در شهر آســتانه برگزار
خواهد شد ،با هدف تدوین چارچوب موضوعی و
مفهومی جهت مشارکتکنندگان آن نمایشگاه
و پرداختــن بــه موضوع اصلی اکســپو 2017
قزاقســتان« :انرژی برای آينده» (راهحلهایی
برای مواجهه با بزرگترین چالش نوع بشر) در
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی ج.ا.ایران
برگزار شد.
در این جلســه که به میزبانی دکتر حسین
اســفهبدی در تاالر اصفهان نمایشــگاه تهران
تشــکیل شــد ،مهندس محمدرضا نعمتزاده
وزیر صنعت،معدن و تجارت و نمایندگان مرتبط
با انــرژی از معاونت علمی و فناوری ریاســت
جمهــوری ،وزارتخانههای نفت ،نیــرو ،راه و ....

نمایندگان برخی شرکتهای دانش بنیان که در
امور انرژی فعالیت دارند ،با هدف هم اندیشــی
و تبییــن موضوعات مرتبط بــا چگونگی نحوه

این گزارش حاکی است :دکتر اسفهبدی به
عنوان میزبان و مجری این نمایشــگاه از سوی
دولــت ج.ا.ایران ضمن خیر مقــدم به مهندس

مشارکت در نمایشگاه اکسپو قزاقستان حضور
داشتند.

نعمــتزاده و نماینــدگان حاضر ســازمانها
برای حضور در این جلســه به بیــان تاریخچه

اکســپوها در جهان و مشارکت ایران دراین نوع
نمایشــگاهها پرداخت و از حضار و نمایندگان
حاضر در جلسه خواست با توجه به شعار اکسپو
 2017قزاقستان (انرژی برای آينده) با در نظر
گرفتــن وظیفه و رســالت ذاتی خود بــه ارائه
پیشــنهادات و نظرات ســازمان خود در جهت
بهبود نحوه مشارکت در این نمایشگاه بپردازند.
در ادامه جلســه مهنــدس نعمــتزاده به
اهمیت این نمایشــگاه اشــاره کرد و گفت :با
توجه به تــم انتخابی ج.ا.ایــران باید به صورت
قدرتمنــد و علمی به ارائه دســتاوردهای خود
در ایــن نمایشــگاه اقــدام کنیــم و حضوری
پررنــگ و علمی در این رویداد جهانی داشــته
باشیم.
ســپس تنــی چنــد از مدعویــن از جمله
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی و نهاد ریاســت
جمهوری بــه ارائه طرحهای تهیه شــده برای
مشارکت در این نمایشگاه پرداختند.
درپایان جلسه وزیر صنعت،معدن و تجارت
گفت :امیدواریم با توجه به تجربههای مطلوب
و پرارزش کســب شــده در برگزاری نمایشگاه
اکسپو  2015میالن ایتالیا و کسب مقام دومی
در اکسپو میالن  ،نمایشــگاه قزاقستان را نیز با
موفقیت برگزار نمائیم.
نمایشگاه اکسپو  2017قزاقستان از خرداد تا
شهریور  1396در شهر آستانه برگزار خواهد شد
که شرکت سهامی نمایشگاهها نیز به نمایندگی
از جمهوری اســامی ایــران در  506مترمربع
فضای نمایشگاهی ،حضور موثر و گستردهای با
توجه به تم نمایشگاه خواهد داشت.

صنعت نمایشگاهی

در حضور رئیس جمهور روحانی و نخست وزیر ایتالیا

دکتر اسفهبدی با ایتالیاییها برای مشارکت
نمایشگاهی پیمانبست

انتصاب های جدید در شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

مجیدی مدیر امور نمایشگاه های داخلی شد؛ میرمیران مدیر امور اداری
سال  95با انتصاب های جدید در شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی در
جهت بهبود کیفیت برگزاری نمایشگاههای داخلی و اداری شروع شد .
به گزارش روابط عمومی وامور بینالملل شــرکت ســهامی نمایشــگاههای بینالمللی
ج.ا.ایران طی احکام جداگانهای دکتر اســفهبدی معاون وزیر و رئیس هیات مدیره ومدیر
عامل شرکت سهامی نمایشــگاههای بینالمللی جمهوری اسالمی ایران آقای آریا مجیدی
را به عنوان مدیر امور نمایشــگاههای داخلی و آقای سیدمحمد میرمیران را به عنوان مدیر
امور اداری منصوب نمودند.
در این احکام آمده اســت انتظار دارد در سال جدید که از ســوی مقام معظم رهبری
مزین به سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل گردیده است با تالش مضاعف و به کارگیری از
حداکثر توان و ظرفیت نیروی انسانی و امکانات آن حوزه و اعمال شیوه های نوین علمی و
مدیریتی در چارچوب قوانین و مقررات در انجام وظایف سازمانی و تحقق اهداف شرکت موفق و موید باشید.
گفتنی است آریا مجیدی از با ســابقه ترین مدیران صنعت نمایشگاهی و شرکت های نمایشگاه های بین المللی و از مدرسان
و مولفان کتاب های دانشگاهی در رشته مدیریت امور نمایشگاهی است که پیش از این مدیریت امور اداری این شرکت را در دو
سال گذشته به عهده داشته است .همچنین سید محمد میرمیران نیز از مدیران با تجربه شرکت های نمایشگاه هاست.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

دکتر حسین اسفهبدی معاون وزیر
صنعت ،معدن و تجــارت و مدیرعامل
شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی
ج.ا.ا در حضور رئیس جمهور حســن
ت وزیر
روحانی و «ماتئور نتزی» نخســ 
ایتالیا ،تفاهمنامه توســعه فعالیتهای
ن تهــران و رم را به
نمایشــگاهی بی 
نمایندگی از ســوی دولــت جمهوری
اســامی ایران با مقامات و مسئوالن
صنعت نمایشگاهی ایتالیا امضاء و مبادله
کرد.
به گزارش خبرنگار «اقتصاد و نمایشگاه»
آئین امضای این تفاهمنامه روز سهشنبه 24
فروردین ماه با حضور رئیــس جمهور ایران،
نخســت وزیر ایتالیا و جمعی از مسئوالن و
مقامات ارشد دو کشور در مجموعه فرهنگی
– تاریخی سعدآباد برگزار شد.
در این آئیــن عالوه بر یادداشــت تفاهم
بخش نمایشــگاهی ،تفاهمنامههای دیگری
از جملــه در زمینــه فعالیتهــای فرهنگی
و گردشــگری ،همکاری صنعتــی در زمینه
تولید انرژیهای تجدیدپذیر ،همکاری میان
راهآهنهــای ایران و ایتالیــا ،همکاری میان
شــرکت صادرات گاز ایران و «انــی» ایتالیا،
یادداشت تفاهم میان شــرکت فرودگاههای
ایــران و ایتالیا بــه منظور توســعه فرودگاه
مهرآباد تهــران ،همــکاری در زمینه تولید
انواع مفتول و میله و تسمه مورد نیاز صنایع
خودروسازی امضا و مبادله شد.
نمایشگاه اختصاصی ایران در رم
دکتر حســین اســفهبدی پس از امضاء
و مبادلــه ایــن تفاهمنامه همــکاری میان
بخشهای نمایشــگاهی ایــران و ایتالیا در
گفتوگویی یادآور شــد:در نشســتی میان
مسئوالن عالی رتبه صنعت نمایشگاهی ایتالیا
و شرکت سهامی نمایشــگاههای بینالمللی
جمهوری اســامی ایران قرار شد بزرگترین
نمایشــگاه تجاری توانمندیهــای صادراتی
درطــول تاریخ با مشــارکت تمام بخشهای
تجاری ایران و با همــکاری مقامات ایتالیایی
در رم برگزار شــود .به گفته اســفهبدی این
رویداد نمایشگاهی و اقتصادی مهم پاییز سال

جاری اتفاق خواهد افتاد و دو طرف خواهند
کوشید از این نمایشگاه حداکثر بهرهبرداری
را برای توسعه روابط اقتصادی دوجانبه ببرند.
این نمایشــگاه محدود و منحصر به بخش و
حوزه خاصی نیست و شــرکتهای توانمند
دولتی و خصوصی ایران در تمام عرصههایی
که امکان رقابت بینالمللــی وجود دارد ،در
نمایشگاه مشــارکت خواهند کرد که عمدتا
شــامل بخشهای کشــاورزی ،گردشگری،
ش
دســتآوردهای معدنی و فعالیتهای دان 
بنیان خواهد بود.
معاون وزیر صنعت تاکید کــرد که برای
حمایت از شرکتهایی که مایلند در نمایشگاه
رم مشــارکت نمایند ،یارانههای قابل توجهی
از سوی دولت و وزارت صنعت در نظر گرفته
خواهد شد.
ارزیابی حرفهای ظرفیتهای
ایران
دکتر اســفهبدی تاکید کرد که نمایشگاه
اختصاصــی ایــران در رم میتوانــد یــک
امکان ســنجی و ارزیابــی حرفــهای برای
ســنجش توانایی ایران در زمینه رویدادهای

بینالمللی باشــد .حساســیت این اتفاق به
دلیل تعیینکننده بودن آن در اروپا بســیار
زیاد است ،بنابراین شــرکت سهامی خواهد
کوشید واحدهای واقعا برتر را برای مشارکت
در نمایشــگاه رم برگزینــد و نمایشــگاه را
بــا نظــم و همآهنگــی و کیفیتــی در حد
استانداردهای بینالمللی برگزار نماید تا این
نمایشــگاه دیگر کشــورها را برای برگزاری
نمایشــگاه اختصاصی ایران در آنها ،ترغیب
نماید.
آقای وزیر هم موافق است
دکتر اسفهبدی یادآور شد که محمدرضا
نعمتزاده وزیر صنعــت ایران هم با برگزاری
نمایشگاههای اختصاصی ایران در اروپا کامال
موافق بوده و معتقد اســت که باید از فعاالن
شایســته و موفق بخشهــای خصوصی و
دولتی کشــور در این نمایشــگاهها استفاده
شود.
اســفهبدی البته این موضوع را هم از قلم
نمیاندازد که برپایی نمایشگاههای اختصاصی
ایــران در اروپــا ،تنها بخشــی از برنامههای
گســترد ه ایران برای توســعه روابط صنعتی

و تجاری با اروپاییهاســت که این زنجیره با
فعالیتهای دیگری تکمیل میگردد .گفتنی
است که ماتئور نتزی نخست وزیر ایتالیا روز
سهشــنبه  24فروردین در صــدر یک هیات
سیاســی و اقتصادی  250نفره به ایران آمد
و دیدار بــا رهبر معظم انقــاب و مذاکره با
رئیس جمهور روحانــی از برنامههای وی در
تهران بود.
متن تفاهمنامه همکاری بین شرکت
ســهامی نمایشــگاههای بینالمللی
جمهوری اســامی ایران و شــرکت
نمایشگاهی رم
 -1پیشقدمــی در تبادل اطالعات درباره
تجارت ،بازار و اقتصاد و سیاستهای صنعت
نمایشــگاهی و انتشــار اطالعات درباره کاال،
خدمات و فرصتهای همــکاری به بازرگانان
دو کشور
 -2ارائه کمکهای محلــی به نمایندگان
طرفین در تمام امور مرتبط با این تفاهمنامه
 -3آگاهســازی طرفیــن و همــکاری در
برگزاری نمایشــگاهها ،نمایشگاههای تجاری
و رویدادهای مرتبط بــا ترویج محصوالت دو
کشور
 -4حمایت و گســترش بازدید هیاتهای
تجاری و ماموریتهــای صنعتی بین طرفین
بــه دفعــات مختلــف بهمنظور گســترش
سرمایهگذاری مشترک در دو کشور
 -5سازماندهی جلسات و سمینارها در دو
کشور به منظور اطالعرســانی به بازرگانان و
تاجــران درباره فرصتهای ســرمایهگذاری،
سرمایهگذاری مشترک و فرصتهای تجاری
سودمند برای هر دو کشور
 -6شــرکت نمایشــگاهی رم با میزبانی
نخستین دوره «نمایشگاه اختصاصی ایران»
در سال ۲0۱۶م در مرکز نمایشگاهی شهر رم
و پشتیبانی کامل از طرف دیگر موافقت کرده
و پس از امضــای تفاهمنامه کنونــی ،تاریخ
نمایشــگاه و دیگر موضوعــات مرتبط نهایی
خواهد شد.
 -7اجرای تمام مراحل الزم برای گسترش
تجــارت و همکاریهای اقتصــادی بین دو
کشور
 -8برگزاری نشســتهای مشــترک الزم
بهمنظور اجرای مفاد این تفاهممنامه

41

صنعت نمایشگاهی

جان پرینگل مدیرعامل شرکت : Exhibitions Intelligence

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

رشد صنعت نمایشگاهی ایران شگفتانگیز است
جــان پرینــگل مدیرعامــل شــرکت
Exhibitions
Intelligence
در مقالــهای که در نشــریه معتبــر دنیای
نمایشــگاهها Exhibitions World
منتشر کرده رشد بازار و صنعت نمایشگاهی
ایران را «باعث شگفتزدگی» توصیف کرده
است.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل شرکت
سهامی نمایشــگاههای بینالمللی «جان پرینگل»
در این مقاله نوشته اســت :با لغو تحریم ها ،برگزار
کنندگان بیــن المللی نمایشــگاهها ،توجه خود را
به ســمت ایران معطوف نمودهانــد .آنچه که باعث
شــگفت زدگی برخــی از آنها گردیده ،رشــد بازار
نمایشگاهی موجود است.
در ادامــه مطلــب آمــده اســت :بــازار
نمایشــگاههای داخلــی علــی رغم تحریــم های

بیــن المللــی طوالنی در ایــران رو به شــکوفایی
است.
بیشتر نمایشــگاهها جوان بوده و در سال 1990
یا  2000تأســیس شــده اند ،امــا در همین زمان
اندک،تعداد نمایشــگاههایی که برگزار شــده است
تقریبــاً چهار برابر بــازار نمایشــگاههای تخصصی
در آفریقای جنوبی اســت که دارای سابقه فعالیت
طوالنــی و اقتصاد باز اســت .بازار نمایشــگاههای
ایران یک بخش کام ً
ال توســعه یافته است؛ وسعت
نمایشگاهها بسیار مطلوب و قیمت غرف نمایشگاهی
بسیار مناسب است .زیرســاختهای نمایشگاه ،هم
در تهران و هــم در برخی شــهرهای دیگر ،خوب
است.
جان پرینگل در ادامه یادداشــت خــود افزوده
است :این بازار توسط طیف گســترده ای از برگزار
کنندگان محلی و مســتقل شکل گرفته و اداره می

شود و شرکتهای مهم نمایشــگاهی دنیا از جمله
نمایشگاه آلمان در مدیریت این نمایشگاهها نقشی
ندارند.
این برگزار کننــدگان محلی ،حرفهای عمل می
کنند ،همــه آنها دارای برند بــوده و روابط طوالنی
مدت با بخش های مرتبط با خــود ایجاد کرده اند.
آنهــا همچنین در حال بررســی فرصت های ایجاد
شــده پس از لغو تحریم ها بوده و بنابراین بهدنبال
بررســی فرصت همکاریهای بین المللی خواهند
بود.
پرینــگل گفته اســت کــه افــق بــازار ایران،
پیــش بینی رشــد بیــن  6و  7درصــدی اقتصاد
ایــران درســال  2016و  2017را ممکــن خواهد
ســاخت که می تواند رشــد قابل توجهی را دوباره
به بــازار فعــال نمایشــگاهی این کشــور تزریق
نماید.

سیدحسین میرظفرجویان معاون فنی و مهندسی شرکت سهامی نمایشگاهها اعالم کرد:

احداث دو سالن پیشرفته در نمایشگاه با سرمایه بخش خصوصی هفته آینده آغاز میشود
غرفهسازان و برگزارکنندگان نمایشگاهها در صورت ایراد خسارت به سالنها محوطهها و تاسیسات نمایشگاهی،به شدت جریمه میشوند
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احــداث دو ســالن جدید با
امکانات و تجهیزات پیشــرفته
و معماری زیبــا ،از هفته آینده
در محل دائمی نمایشــگاههای
بینالمللی تهران آغاز میشــود
و این دو سالن پس از هشت ماه
به ظرفیت فعلی سالنها و فضای
شــرکت ســهامی نمایشگاهها
افزوده خواهد شد.
میرظفرجویــان
سیدحســین
معــاون فنی و مهندســی شــرکت

ســهامی نمایشــگاههای بینالمللی
ج.ا.ا در گفتوگویــی بــا «اقتصاد و
نمایشــگاه» درباره احــداث این دو
ســالن جدید که سالنهای  5و A5
نامیده میشــوند و خاکبــرداری و
کلنگزنی ســاخت آنها هفته آینده
انجــام میگیرد گفت :این ســالنها
که با سرمایهگذاری بخش خصوصی
در جهت توســعه فضای نمایشگاهی
شرکت سهامی نمایشــگاهها احداث
میشــوند با  5500مترمربع وسعت،

بزرگتریــن ســالنهای مجموعــه
نمایشــگاهها خواهنــد بــود و بــا
معماری زیبا ،تجهیزات و تاسیســات
بسیار پیشــرفته در هشت ماه آماده
بهرهبرداری خواهند شد.
معاون فنی و مهندســی شــرکت
سهامی نمایشگاهها در این گفتوگو
همچنین یادآور شــد ســالن B38
که اخیــرا به صورت موقــت و برای
بهرهبرداری در بیســت و ســومین
نمایشــگاه بینالمللــی صنایــع
کشــاورزی ،موادغذایی ،ماشینآالت
و صنایــع وابســته (ایــران اگروفود
 )2016به عنوان بزرگترین ســالن
بدون ســتون نمایشــگاه بینالمللی
تهــران ،تنها طــی دو مــاه احداث
شــده اســت ،قرار اســت در مکان
دیگری از ســایت تهران نصب گردد
و به صــورت دائمی مورد اســتفاده
قرار گیرد.
میرظفرجویــان
سیدحســین
همچنیــن تاکیــد کــرد کــه
برنامــه بازســازی و نوســازی
ســالنها ،تاسیســات و تجهیــزات
نمایشــگاه بینالمللــی تهــران بــا
قــدرت در حــال پیگیــری اســت
کــه آســفالت و ترمیــم آســفالت
معابــر نمایشــگاهی ،رنگآمیــزی
ســالنها و محوطهها ،نوســازی و

بازســازی تجهیــزات و تاسیســات
برقــی ،مکانیکــی و الکترونیکــی
از جمله ایــن برنامههــا و اقدامات
است.
به گفته معاون فنی و مهندســی
شرکت ســهامی نمایشــگاهها برای
نگهــداری و حفظ مطلوب ســالنها
و محوطههای نمایشــگاهی در سال
جاری جریمههای خســارات ناشــی
از بیمباالتــی و اهمال غرفهســازان
به سالنها و محوطهها افزایش یافته
و در صورت وارد آمدن خســارت به
نمایشــگاه ،اگر این خســارات ناشی
از بیتوجهــی و کار غیراصولــی و
رعایــت نکــردن مقررات از ســوی
برگزارکنندگان و غرفهســازان باشد،
آنان به میزان قابــل توجهی جریمه
خواهند شد.
میرظفرجویــان توضیــح داد که
مدیریــت طراحــی و غرفهآرایــی و
مدیریــت ســاختمان و تاسیســات
شــرکت ســهامی نمایشــگاهها که
هــر دو واحد زیر نظــر معاونت فنی
و مهندســی فعالیــت میکننــد ،از
این پــس با هــدف حفظ ســالنها
و تاسیســات نمایشــگاهی ،بــر کار
برگزارکننــدگان و غرفهســازان
خواهنــد
مســتمر
نظــارت
داشت.

صنعت نمایشگاهی

محمد جواد قنبری معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران:

از مراکز جدید نمایشگاهی استقبال میکنیم ،سایت مرجع اما نمایشگاه تهران است

مادرید به همکاری با صنعت نمایشگاهی ایران مشتاق است

دیدار دکتر اسفهبدی با وزیر تجارت اسپانیا

وزیر تجارت اسپانیا در دیدار با افخمی رئیس سازمان توسعه تجارت
و دکتر اســفهبدی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت سهامی

نمایشــگاههای بینالمللی ج.ا.ا از تمایل کشورش برای سرمایهگذاری
در صنایع ایــران از جمله صنایع خودرو ،پوشــاک ،فوالد و آهن خبر
داد.
به گــزارش روابط عمومی و امور بینالملل شــرکت ســهامی نمایشــگاهها
«جیم گارســیا لگار» وزیر تجارت اســپانیا بــا حضور در دفتــر افخمی معاون
وزیر صنعت و رئیس ســازمان توســعه تجارت با وی و دکتر اســفهبدی معاون
وزیــر صنعــت و مدیرعامل شــرکت ســهامی نمایشــگاهها دیــدار و مذاکره
کرد.
در این دیدار دکتر اســفهبدی با اشــاره به اســتقبال گســترده کشورهای
اروپایــی بــرای ســرمایهگذاری نمایشــگاهی و برگــزاری نمایشــگاههای
تخصصــی و بینالمللــی در ایــران گفت :شــرکت ســهامی نمایشــگاههای
بینالمللــی به نمایندگــی از دولــت ج.ا.ایران آمادگــی دارد شــرایط الزم را
برای حضــور تجــار کشــور اســپانیا در نمایشــگاههای ج.ا.ایــران مهیا کند
که ایــن امــر باعث ارتقــاء روابــط تجــاری و بینالمللــی دو طــرف خواهد
شد.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

محمد جواد قنبری معاون امور نمایشــگاهی شــرکت ســهامی
نمایشــگاههای بینالمللــی ج.ا.ایــران گفت :از همین نخســتین
نمایشگاههای امسال شــاهد برگزاری بســیار خوب نمایشگاهها و
استقبال گسترده شرکتهای داخلی و خارجی از نمایشگاههای برگزار
شده در محل دایمی نمایشگاههای بینالمللی تهران هستیم.
وی در حاشیه بازدید از نمایشــگاه حمل و نقل ریلی به خبرنگار «اقتصاد و
نمایشــگاه» گفت :به ویژه در بخش خارجی متقاضیان زیادی برای مشــارکت
و دریافت غرفــه در نمایشــگاهها ،برپایــی پاویونهای خارجــی و همچنین
نمایشگاههای اختصاصی وجود دارد .حتی بسیاری از شرکتها و کشورها برای
نخستین بار میخواهند از طریق حضور در نمایشــگاهها ،خود را به بازار ایران
معرفی کنند .قنبری تاکید کرد :شرکتها و کشورهای خارجی خواهان حضور
در نمایشگاههای برگزار شده توسط شرکت ســهامی نمایشگاههای بینالمللی
ایران ،به عنــوان قطب صنعت نمایشــگاهی کشــور هســتند و عالقهمندند
نمایشگاههای اختصاصی را در این سایت برپا کرده یا در نمایشگاههایی که در
این سایت برگزار میشوند مشارکت کنند.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا در سال جاری شــاهد برگزاری عناوین
جدید نمایشــگاهی خواهیم بود گفت :ما بــا برگزاری حدود  80نمایشــگاه،
اکثر گروههای کاالیی را پوشــش میدهیم .با این حال همــکاران ما در حوزه

بازاریابی و مدیریت نمایشــگاههای خارجی به طور مرتــب در حال مطالعه و
رصد نمایشــگاههای خارجی بوده و عناویــن داخلی را با نمایشــگاههایی که
در ســایر مراکز معتبر نمایشــگاهی جهان برگزار میشــود ،تطبیق میدهند
تــا در صورت نیاز ،عناویــن جدید نمایشــگاهی ایجاد شــده و در تقویم قرار
گیرد.
معاون امور نمایشــگاهی شــرکت ســهامی نمایشــگاهها گفت :بــا مراکز
نمایشــگاهی خارجی در حوزه اروپا و آفریقــا تفاهمنامههــای مطلوبی امضا
کردهایم؛ برای مثال قرار اســت روز سهشــنبه (فردا) توافقنامهای را با کشور
الجزایر در مورد همکاریهای نمایشــگاهی و حضور در نمایشــگاههای دیگر
امضا کنیم .در حوزه اروپا نیز با کشــورهای آلمان ،فرانســه ،ایتالیا ،انگلستان،
لهســتان و بلغارســتان مذاکرات بســیار خوبی داشــتهایم و این مذاکرات به
یک ســری توافقنامههای نمایشــگاهی نیز ختم شده اســت .قنبری در مورد
ســایت نمایشــگاهی آفتاب گفت :ما در گذشــته نیــز اعــام کردهایم که از
ایجاد مراکز جدید نمایشــگاهی اســتقبال میکنیم چرا که مراکز نمایشگاهی
گســتردهتر و اســتانداردتر ،به نفع صنعت نمایشگاهی اســت .به ویژه این که
شرکت ســهامی نمایشــگاههای بینالمللی ایران در مجامع بینالمللی مانند
اتحادیه جهانــی نمایشــگاهها و دفتر اکســپوهای جهانی حضــور موثر دارد
و صاحب رای اســت و وجود این ســایت هم میتواند پشــتوانه مــا را قویتر
کند.
وی تاکید کرد :امیدوارم دوســتان در مجموعه نمایشــگاهی آفتاب نیز به
دنبال رقابتهای تخریبی نباشند .به هر حال سایت نمایشگاه بینالمللی تهران
مرجع و کانون فعالیتهای نمایشگاهی در کشــور است و ما کل برنامههایمان
را با هماهنگی دولت جمهوری اســامی ایران انجــام خواهیم داد .معاون امور
نمایشگاهی شرکت ســهامی نمایشــگاهها اعالم کرد :قرار است کلنگ سایت
جدید نمایشگاه بینالمللی ،در شــهر فرودگاهی حضرت امام زده شود .اکنون
این پروژه در فاز مطالعاتی قرار دارد و توافقاتی برای تحویل زمین انجام شــده
اســت .این ســایت هم به عنوان مرجع نمایشگاهی کشــور  100درصد باقی
خواهد ماند و به فعالیت نمایشــگاهی به صورت تخصصی مثل گذشــته ادامه
میدهد.
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صنعت نمایشگاهی

دکتر علی تاجرنیا رییس پنجاه و ششمین کنگره سراسری انجمن دندانپزشکی ایران گفت:

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

برگزاری سه رویداد مهم بینالمللی در قالب کنگره سراسری
انجمن دندانپزشکی ایران
مســئولیت ســترگ برگزاری
کنگــره بــزرگ دندانپزشــکی
ایران امســال بر دوش دکتر علی
تاجرنیا گذاشته شــده است .روز
( 28اردیبهشــت) شاهد برگزاری
نخستین روز این کنگره بودیم که
با اســتقبال قابل توجه میهمانان
داخلــی و خارجی همــراه بود.با
دکتر علی تاجرنیا رییس پنجاه و
ششــمین کنگره سراسری انجمن
دندانپزشــکی ایران در مورد این
رویــداد مهم و پرتاثیــر علمی –
حرفــهای گفتوگــو کردهایم که
میخوانید.
تاریخچــه کنگره ســاالنه

نخســت این کنگــره را برگــزار کرده
اســت .بنا بــه دالیلی کــه از حوصله
این مصاحبه بیرون اســت ،در ســال
 76جامعه دندانپزشــکی منحل شــد
و انجمــن دندانپزشــکی ایران شــکل
گرفت که به نوعــی ادامه دهنده همان
مســیر اســت.این کنگره بزرگترین
همایش دندانپزشــکی کشور است که
در دوره پنجــاه و ششــم بــا دو اتفاق
مهــم بینالمللــی همراه اســت .یکی
کنگره آسیا پاسیفیک به عنوان کنگره
اصلی  FDIاست که در ایران در حال
برگزاری است و دیگری سی و هفتمین
کنگره جهانی  ICOIاســت .بنابراین
کســانی کــه در کنگره  56شــرکت

مهارتهای حرفهای دندانپزشــکان و
همچنین فعالیتهــای عملی در قالب
ورکشــاپها و کارگاهها اســت .این
کنگره نیز طبیعتــا همین بحثها را به
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دندانپزشکی چیست؟
جامعه دندانپزشــکی ایران نخستین
تشــکلی اســت که در ســال 1342
خورشــیدی در حــوزه دندانپزشــکی
ایران شــکل گرفته و حتــی عمر آن
بیش از ســازمان نظام پزشــکی کشور
اســت .این جامعه از همان ســالهای

کردهاند عمال در ســه کنگره شــرکت
دارند.
ایــن دوره از کنگــره چه
اهدافی را دنبال میکند؟
اهــداف اصلــی کنگرههــا عمدتــا
بــاال بــردن و ارتقای ســطح دانش و

نوعی دنبال میکند.
اما مسالهای که من بیشتر به دنبال
آن هســتم این اســت کــه در منطقه
هم ایــن کنگره را مطــرح کنیم و این
کنگره در مرزهای بیرونی دیده شــود.
برای مثال ما در کنگــره  FDIتایلند
شــرکت کردیم و در مورد این رویداد

اطالعرســانی نمودیم .ما در این کنگره
شــرکتکنندگان خارجــی را بــرای
نخستین بار داریم و امیدواریم این روند
ادامه داشته باشد.
وضعیت کشــور ما در مورد
بیماریهای دهان و دندان چیست؟
نگاه به مقوله سالمت دهان و دندان
در کشور ما با استانداردهای بینالمللی
هماهنگ نیســت و این نــگاه ،نگاهی
درمــان محور اســت و به پیشــگیری
توجــه چندانی نــدارد .عــاوه بر این
مســاله آموزش دندانپزشکی و خدمات
بیمهای در کشــور ما نیز سالمت محور
نیســت و همین مســاله باعث شیوع
بسیار زیاد بیماریها و مشکالت دهان
و دندان در کشور ما شــده است.البته
از دو سال گذشــته با توجه به تشکیل
شــورای ســامت دهان و دنــدان در
وزارت بهداشــت ،اقدامات مطلوبی در
زمینه پیشگیری از بیماریهای دهان و
دندان در کشور صورت گرفته است که
از جمله آن میتوان به توســعه پوشش
خدمات بیمــهای و همچنین ارایه 10
نوع خدمــت دندانپزشــکی به صورت
رایگان به مادران بــاردار و کودکان زیر
 14ســال در مراکز دندانی اشاره کرد.
نکته دیگــر این که آموزش بهداشــت
دهان و دندان نیز بــرای بیماران باید
از سوی دندانپزشــکان مورد توجه قرار
گیرد و دندانپزشکان آموزشهای الزم
را به بیماران خود بــرای جلوگیری از
بدترشــدن وضعیت بیماری آنها انجام
دهند .هر چه به بحث پیشگیری توجه
بیشتری شود هزینههای بخش درمان
به میزان قابل توجهی کاهش مییابد؛
هزینه درمانی در کشور ما به حدی زیاد
اســت که اگر کل بودجه کشور نیز به
آن اختصاص داده شود ،باز هم جوابگو
نیست.

صنعت نمایشگاهی

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

اهدای لوح تقدیر به دکرت حسین اسفهبدی معاون وزیر و رییس هیات مدیره و مدیرعامل رشکت سهامی
منایشگاه های بین املللی جمهوری اسالمی ایران در پنجاه و ششمین کنگره بین املللی انجمن دندانپزشکی ایران
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صنعت نمایشگاهی

محمدجواد قنبری معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاهها اعالم کرد:

واگذاری فضای نمایشگاهی با تعرفه جدید از اول تیر

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

محمدجوادقنبریمعاونامورنمایشگاهیشرکتسهامینمایشگاهها:تعرفههایجدیدواگذاریفضاینمایشگاهیبهمشارکتکنندگانبانظرمشورتی
برگزارکنندگان مجرب نمایشگاهها و کارشناسان و خبرگان صنعت نمایشگاهی کشور در سطحی تعیین شده که منافع و رضایت توام مشارکتکنندگان و
برگزارکنندگان به طور عادالنه تامین شود و زمینه سوءاستفاده و اجحاف از بین برود.
نرخهای جدیــد واگــذاری فضای
نمایشگاهی به مشــارکتکنندگان در
نمایشگاههایی که هر ســال در سایت
نمایشــگاه بینالمللی تهــران برگزار
میشود ،از سوی معاونت امور نمایشگاهی
شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی
ج.ا.ا تعیین و پــس از تصویب در مجمع
عمومی شــرکت ســهامی برای اجرا به
برگزارکنندگان نمایشــگاهها ابالغ شد.
تعرفه جدید واگذاری فضای نمایشگاهی،
از اول تیرماه سال جاری اجرا و جایگزین
نرخهای فعلی خواهد شد.
محمدجواد قنبری معاون امور نمایشگاهی
شــرکت ســهامی نمایشــگاهها در گفتوگو
بــا «اقتصاد و نمایشــگاه» با اعــام این خبر
گفت :تعرفههای نمایشــگاهی چون با منافع

لحاظ کمی و کیفی توسعه دهند.
قنبری توضیح داد که با این مالحظات ،از
ماهها پیش با بررســی آمار و دستآوردهای
نمایشــگاههای برگزار شــده ،نظرسنجی از

تعرفه واگذاري فضاي نمايشگاهي بر اساس گرید نمایشگاه و سالن نمایشگاهی از تیرماه سال 95
گريد
نمايشگاه

ريالي /ارزي

تعرفه واگذاري فضاي
نمايشگاهي توسط
شركت سهامي نمايشگاه
به مجريان برگزاري
 -مترمربع

موقعيت سالن
سالنهاي گروه Aشامل 9 -31 - 35 - 38 - 44 :و 6 – 7 – 8
سالنهاي گروه  Bشامل 11 – 27 – 40 – 41 :و 10

ريالي
A
ارزي

ريالي

+A

ارزي
ارزی
نمایشگاه
نفت

 900/000ریال

 1/200/000ریال

 1/400/000ریال

 850/000ریال

 1/150/000ریال

سالنهاي گروه  Cشامل  -A38 :سری  26و 15 – 25و 13 – 14و 12
فضاي باز محوطه نمايشگاه

 450/000ریال

سالنهاي گروه  Dشامل1 - 2 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 :

 1/000/000ریال

 600/000ریال

نرخ تعرفه ارزي در كليه سالنها

 225یورو

فضاي باز محوطه نمايشگاه

تعرفه واگذاري فضاي نمايشگاهي
توسط مجريان برگزاري به مشاركت
كنندگان داخلي به تفكيك
موقعيت جانمائي بدون تجهيزات
استاندارد  /مترمربع

تعرفه واگذاري فضاي نمايشگاهي
توسط مجريان برگزاري به مشاركت
كنندگان داخلي به تفكيك
موقعيت جانمائي با تجهيزات
استاندارد  /مترمربع
 1/350/000ریال

 700/000ریال

 900/000ریال

 600/000ریال
 260یورو

 155یورو

 135یورو

 1/200/000ریال

 11/000/000ریال
-------270یورو

--------

سالنهاي گروه Aشامل 9 -31 - 35 - 38 - 44 :و 6 – 7 – 8

 1/000/000ریال

 1/300/000ریال

 1/500/000ریال

سالنهاي گروه  Cشامل  -A38 :سری  26و 15 – 25و 13 – 14و 12

 800/000ریال

 1/100/000ریال

 1/300/000ریال

فضاي باز محوطه نمايشگاه

 550/000ریال

 700/000ریال

 185یورو

 205یورو

 240یورو

 275یورو

سالنهاي گروه  Bشامل 11 – 27 – 40 – 41 :و 10
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جاری ،براساس واقعیات تعرفهای به تصویب
رسید که منافع برگزارکننده و مشارکتکننده
را تامین نماید و در حدی باشد که هیچ یک
از دو طرف احیانا وادار بــه دور زدن مقررات
نشــوند و فضای صنعت نمایشگاهی ،فضایی
شفاف ،اخالقمند و بدون دغدغه باشد .معاون
امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاهها
تاکید کرد که براســاس تعرفه و بخشنامهای
که از اول تیرماه جاری اجرا خواهد شد ،برای
از بین بردن فضای سوءتفاهم و پیشگیری از
سوءاســتفادههای فرضی ،جذب اسپانســر و
حامی مالی برای نمایشگاهها به روشی که در
حال حاضر مرسوم است ممنوع میشود ،زیرا
در گذشته برخی شــکایتها از سوی بعضی
مشــارکتکنندگان ،مشــائبه سوءاستفاده از
اسپانســری را به وجود میآورد و ممکن بود

سالنهاي گروه  Dشامل1 - 2 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 :
نرخ تعرفه ارزي در كليه سالنها

 900/000ریال

 700/000ریال

 1/000/000ریال

 1/200/000ریال

 345یورو

 355یورو

 310یورو

فضاي باز محوطه نمايشگاه

 400یورو

كليه سالنهاي نمايشگاهي

فضاي باز محوطه نمايشگاه

مشارکتکنندگان و برگزارکنندگان نمایشگاهها
سر و کار دارد ،در زنجیره فعالیتهای صنعت
نمایشــگاهی موضوع بســیار مهم و حساسی
است و اشتباه و سهل انگاری در تعیین تعرفه
میتوانــد منافع یکــی از این دو گــروه را به
خطر بینــدازد و در نهایت باعــث ضرر و زیان
برگزارکنندگان و یا برعکس عسرت و تنگنای
مشــارکتکنندگان گردد و یکــی از این دو
رکن اساسی صنعت نمایشــگاهی را از میدان
به در کنــد .از همین رو نــرخ واگذاری فضای
نمایشگاهی باید طوری تعیین شود که از یک
سو شرکتها را به مشــارکت در نمایشگاهها
تشــویق نماید و از ســوی دیگر دست برگزار
کنندگان حرفهای را برای برپایی نمایشگاههایی
کارآمد و با طراوت و موثر باز بگذارد .یعنی باید
نرخی باشد که فعاالن تولید و تجارت بتوانند
با رغبت و بدون فشــار آن را بپردازند و برگزار
کنندگان هم بتوانند روی پای خود بایستندو
نســبت به خدماتی که ارائه میدهند از درآمد
عادالنه برخوردار شــوند و فعالیــت خود را از

 1/200/000ریال

 460یورو

مشارکتکنندگان و مشــورت با کارشناسان
و فعــاالن صنعــت نمایشــگاهی بــه ویژه
برگزارکنندگان نمایشــگاهها که طی جلسات
متعدد انجام پذیرفت ،با تجدیدنظر در نرخهای

 1/400/000ریال

-------------- 470یورو

--------

به بهانه و با نام اسپانســری ،به طــور اجبار
وجوهی خارج از عرف از مشــارکتکنندگان
دریافت شود .قنبری افزود :در مقابل به جای

اسپانســری ،نرخهای جدید طــوری انتخاب
شده است که حاشیه سود منطقی و منصفانه
بــرای برگزارکنندگان – کــه انصافا زحمت
میکشند و کار بســیار پردردسر و پرهزینه و
سختی دارند – تامین شــود .همچنین برای
تامین منافع حقه آنان ،برگزارکنندگان اجازه
یافتهاند  10درصد فضای نمایشگاهشان را به
عنوان غرفههای ویژه به دو برابر قیمت رسمی
به عالقهمندان واگذار کننــد و به این ترتیب
بخشــی از هزینههای خود را جبران نمایند.
به گفته قنبری البته این روال کم و بیش در
گذشته هم جریان داشــته که در نرخگذاری
جدید ،نظاممند و رســمی شده است .گفتنی
است در تعرفه جدید ،رویدادهای نمایشگاهی
در  4گرید  A+، A، Bو  Cدستهبندی شده
و در داخل گریدها نرخهای فضای نمایشگاهی
به تفکیک چهار گــروه ،ســالن و فضای باز
محوطه و قیمت ارزی برای مشارکتکنندگان
غیرایرانی تعیین شــده اســت .البته قیمت
ارزی نمایشــگاه صنعت نفت استثنائا به طور
مســتقل تعیین و اعالم شده اســت .الزم به
توضیح است که در سال گذشته 73 ،رویداد
نمایشــگاهی با مشــارکت  21هــزار و 875
شرکت ،شــامل  4695شــرکت خارجی در
نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شده است.
انجمن صنفی برگزارکنندگان نظر
دارد
هر چنــد کــه بــه گفتــه معــاون امور
نمایشــگاهی شــرکت ســهامی نمایشگاهه،
نرخهای جدید واگذاری فضای نمایشگاهی ،با
مشــورت برگزارکنندگان تعیین شده اما گویا
برگزارکنندگان نمایشــگاهها از جمله اعضای
انجمن صنفی برگزارکنندگان نمایشــگاههای
بینالمللی ،از این تعرفه چندان خشنود و راضی
نیســتند و نظرات خود را پس از برگزاری یک
جلســه با محمدجواد قنبری ،به طور کتبی به
معاونت امور نمایشگاهی اعالم کردهاند.

تعرفه واگذاري فضاي نمايشگاهي بر اساس گرید نمایشگاه و سالن نمایشگاهی از تیرماه سال 95
گريد
نمايشگاه

ريالي/
ارزي

تعرفه واگذاري فضاي
نمايشگاهي توسط شركت
سهامي نمايشگاه به مجريان
برگزاري  -مترمربع

تعرفه واگذاري فضاي
نمايشگاهي توسط مجريان
برگزاري به مشاركت كنندگان
داخلي به تفكيك موقعيت
جانمائي بدون تجهيزات
استاندارد  /مترمربع

تعرفه واگذاري فضاي نمايشگاهي
توسط مجريان برگزاري به مشاركت
كنندگان داخلي به تفكيك
موقعيت جانمائي با تجهيزات
استاندارد  /مترمربع

 550/000ریال

 850/000ریال

 1/050/000ریال

سالنهاي گروه  Bشامل 11 – 27 – 40 – 41 :و 10

 500/000ریال

 800/000ریال

 1/000/000ریال

سالنهاي گروه  Cشامل  -A38 :سری  26و 15 – 25و 13 – 14و 12

 400/000ریال

 700/000ریال

 900/000ریال

سالنهاي گروه  Dشامل1 - 2 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 :

 350/000ریال

 650/000ریال

 850/000ریال

فضاي باز محوطه نمايشگاه

 250/000ریال

 400/000ریال

---------

نرخ تعرفه ارزي در كليه سالنها

 145یورو

 180یورو

190یورو

موقعيت سالن
سالنهاي گروه Aشامل 9 -31 - 35 - 38 - 44 :و 6 – 7 – 8

ريالي
C
ارزي

ريالي
B
ارزي

فضاي باز محوطه نمايشگاه

 90یورو

سالنهاي گروه Aشامل 9 -31 - 35 - 38 - 44 :و 6 – 7 – 8

 700/000ریال

 110یورو
 1/000/000ریال

-------- 1/200/000ریال

سالنهاي گروه  Bشامل 11 – 27 – 40 – 41 :و 10

 650/000ریال

 950/000ریال

 1/150/000ریال

سالنهاي گروه  Cشامل  -A38 :سری  26و 15 – 25و 13 – 14و 12

 550/000ریال

 850/000ریال

 1/050/000ریال

سالنهاي گروه  Dشامل1 - 2 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 :

 500/000ریال

 800/000ریال

 1/000/000ریال

فضاي باز محوطه نمايشگاه

 350/000ریال

 500/000ریال

--------

نرخ تعرفه ارزي در كليه سالنها

 170یورو

 205یورو

 215یورو

فضاي باز محوطه نمايشگاه

 105یورو

 125یورو

--------

صنعت نمایشگاهی

با سفر دکتر حسین اسفهبدی به آذربایجان شرقی

سازماندهی صنعت نمایشگاهی ایران از تبریز آغاز شد

برگزاری هدفمند و برنامهریزی شده
نمایشــگاههای بینالمللی تخصصی
و تجــاری ،یکــی از کارآمدترین و
بنیانیتریــن ملزومــات و اســباب
شــکوفایی اقتصاد و توسعه و جهانی
شدن تولید و تجارت ایران در دوران
پس از برداشــته شــدن تحریمهای
بینالمللی است.
شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی
ج.ا.ا به عنوان متولی و سیاســتگذار صنعت
نمایشگاهی کشور ،برای استفاده حداکثری
از این ظرفیــت در جهت رشــد مراودات
اقتصادی ،برنامهریــزی پردامنهای در ابعاد
متنوع انجام داده که ســامان بخشــیدن و
همآهنگ کردن فعالیتهای نمایشــگاهی
در سراســر ایران ،یکــی از مهمترین این
برنامههاست.
با سفر دکتر حســین اسفهبدی معاون
وزیر صنعت ،معــدن و تجارت و مدیرعامل
شــرکت ســهامی نمایشــگاهها به تبریز
به عنــوان مالــک و دارنــده قدیمیترین،
پرســابقهترین و پرامکانتریــن ســایت
نمایشــگاهی ایران پس از پایتخت ،چنین
به نظر میرســد که پروژه سروسامان دادن
به صنعت نمایشــگاهی سراســر ایران ،از
اســتان صنعتی و بازرگانــی و تولید محور
آذربایجان شــرقی با اقتصــاد قدرتمندش
آغاز شده و دکتر اســفهبدی با شرکت در
مراسم گشایش دو نمایشــگاه بینالمللی
مهم و گسترده این اســتان ،کار اصالحات
و همآوایی در صنعت نمایشگاهی کشور را
عمال آغاز کرده است .گزارشی از این رویداد
مهم صنعت نمایشــگاهی ایران پیش روی
شماست.
بهترین سایت نمایشگاهی ایران
پس از تهران
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت
سهامی نمایشگاهها در آیین گشایش بیست
و یکمین نمایشــگاه ماشــینآالت ،لوازم و

مصالح ســاختمانی و نوزدهمین نمایشگاه
بینالمللی حرارتی ،بروردتی و سیستمهای
تهویه ایران که روز بیست و یکم اردیبهشت
ماه جاری در ســایت نمایشــگاهی تبریز
فعالیت خود را آغاز کردند با تقدیر از جایگاه
و ظرفیت مطلوب تبریز و استان آذربایجان
شرقی در صنعت نمایشگاهی کشور گفت:
تبریز ،نخستین مرکز استان پس از تهران
است که برای تاســیس سایت نمایشگاهی
اقدام کرد و پیش از تبریز ،اســتان دیگری
زیربار معضالت و دشواریهای ایجاد سایت
نمایشگاهی مستقل نرفته بود ،اما تبریزیها
خطر و زحمت تاسیس سایت نمایشگاهی
را پذیرفتند و هزینه کردند و امروز نه تنها
خودشان صاحب یک ســایت نمایشگاهی
پیشرفته و پرامکانات هســتند ،بلکه راه را
برای دیگر استانها گشودند و جسارت ورود
به احداث سایت نمایشگاهی را در مسئوالن
استانهای دیگر نیز ایجاد کردند.
معاون وزیر صنعت بــا تاکید بر جایگاه
نمایشــگاه بینالمللی تبریز در سطح ایران
وجهان و ســالنها و امکانــات مطلوب آن
گفت :با توجه به تمام ظرفیتها و تجهیزات
و امکانات باید گفت که پس از نمایشــگاه
تهران ،تبریز صاحب بهترین و پرامکانترین
سایت نمایشگاهی در کشور است.
دکتر اســفهبدی با تقدیر از برنامهریزی
مطلــوب مدیران نمایشــگاه تبریــز برای
برگزاری نمایشــگاههای منظم و پرکیفیت
گفت :به عنوان نمونهای از کارآمدی سایت
تبریز ،کافی اســت بدانیم که نمایشــگاه
ماشــینآالت ،لوازم و مصالح ســاختمانی
در تبریز ،اینک به دوره بیســت و یکم خود
رســیده در حالی که در تهران ما تازه این
رویداد را برنامهریزی کردهایم.
معاون وزیر صنعت در ادامه ســخنانش،
گزارشی از دســتآوردها و جایگاه جهانی
صنعت نمایشــگاهی ایران ارائه داد و گفت:
از پیش از پیروزی انقالب اسالمی ،صنعت

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

نمایشگاهی کشور در چند اتحادیه جهانی
عضو اســت که مهمترین آنها  BIEاست
که متولی برگزاری اکسپوهای جهانی است
و در ماههای اخیر نیز ایران به عنوان یکی
از اعضای کمیته اجرایی آن انتخاب شــده
است .دکتر اسفهبدی سپس با ذکر دیرینه
و ســابقه ایران در صنعت نمایشــگاهی به
حضور ایران در نخســتین اکسپوی جهانی
در لندن در سال  1851میالدی ،به فرمان
امیرکبیر اشــاره کرد و توفیقــات ایران در
اکسپو  2015میالن را بســیار ارزشمند و
راهگشا توصیف نمود.
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای
بینالمللی به عضویت ایران در دیگر اتحادیه
مهم صنعت نمایشگاهی جهان  UFIاشاره
کرد و از عضویــت نمایشــگاه بینالمللی

یکم ماشینآالت ،لوازم و مصالح ساختمانی
تبریز گفت :بیش از  200نفر از انبوهسازان
خبره کشــور با هزینه نمایشــگاه به تبریز
دعوت شــدهاند که امید مــیرود حضور
آنان باعــث تحرک صنعت ســاختمان در
آذربایجان شرقی شود.
وی از  50هــزار مترمربــع ســالن و
تاسیسات مناسب و  70هزار مترمربع فضای
باز ،به عنوان ویژگیهای سایت نمایشگاهی
تبریز یاد کرد و گفت :نمایشگاه بینالمللی
تبریز همچنین در ساخت  CIPفرودگاه که
اولین در نوع خود در کشور است ،مشارکت
کرده است.
ماهوتی همچنین بــا اعالم این خبر که
احداث دانشگاه ارس در فضای نمایشگاهی
تبریز آغاز شــده گفــت :از موفقیتهای
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تبریز در ایــن اتحادیه به عنوان یک توفیق
و ســند افتخار نام برد و گفت :در ادامه این
توفیقات مــا برای اولین بــار در تاریخ این
اتحادیه توانستهایم کرسی معاونت  UFIدر
خاورمیانه و آفریقا را تصاحب نمائیم.
دکتر اســفهبدی همچنین با اشاره به
برگزاری نمایشــگاههای اختصاصی ایران
در کشــورهای دیگر ،از فعــاالن صنعت و
تجارت آذربایجان شــرقی دعــوت کرد در
نمایشگاه بینالمللی ساختمان و ساخت و
ســاز بولونیای ایتالیا که از  28مهر تا یکم
آبان امسال برگزار میشود مشارکت نمایند.
تدوین تقویم نمایشــگاهی 10
ساله در تبریز
حبیــب ماهوتــی مدیرعامل ســایت
نمایشــگاه بینالمللی تبریز هــم در این
مراســم ،با ارائه گزارشی مبنی بر مشارکت
 375شرکت داخلی و  62شرکت خارجی
در  40هزار متــر مربع ســالن و  25هزار
مترمربع فضای باز در نمایشــگاه بیست و

نمایشــگاه تبریز میتوانیم به احداث سالن
امیرکبیر با مســاحت  17هزارمترمربع در
چهار ماه اشــاره کنیم ،ضمــن اینکه کل
نمایشگاه تبریز هم در سال  1373در پنج
ماه به بهرهبرداری رسیده است.
وی تاکیــد کرد کــه هر ســال حدود
 70رویداد نمایشــگاهی در این مجموعه
میزبانی میشود که تا حال حتی یک مورد
از برنامههــای پیشبینی شــده در تقویم
هم لغو نشده اســت .همچنین  35رویداد
تخصصی تا ســال  1405خورشــیدی در
تقویم نمایشگاه تبریز تنظیم و حتی ساعات
افتتاح آنها تعیین شــده است که این گونه
برنامهریزی دقیق حتی در جهان کم سابقه
است.
گفتنی است که در این مراسم اسماعیل
جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی ،حسین
نجاتی رئیس و غالمعلی راستی قائم مقام
سازمان صنعت ،معدن و تجارت آذربایجان
شرقی و رسول محققیان مدیرعامل سایت
نمایشگاهی اصفهان هم حضور داشتند.

صنعت نمایشگاهی

در نیمه دوم امسال اتفاق میافتد

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

مشارکت شرکت سهامی نمایشگاهها در  9رویداد بینالمللی در  3قاره جهان
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شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ج.ا.ا در نیمه دوم سال جاری عهدهدار
برگزاری پاویون و غرفههای مشــارکتکنندگان ایرانی در  9رویداد نمایشگاهی
بینالمللی در سه قاره جهان اســت .این  9رویداد نمایشگاهی از مهر تا بهمن ماه
سال جاری در کشــورهای اروپایی ،آســیایی و آفریقایی برگزار میشود که چهار
نمایشگاه ،نمایشگاههای اختصاصی ایران در چهار کشور جهان هستند.
فهرست نمایشــگاههای خارجی نیمه دوم سال  1395از سوی شرکت سهامی نمایشگاهها
به این شرح اعالم شده است:
نمایشــگاه بینالمللی تخصصی ســاختمان و زیرســاختهای صنعتی مســقط – عمان
( )INFRA-OMANکه از  21تا  23مهر  12( 95تا  14اکتبر) برگزار میشــود .مدیر پروژه

این نمایشگاه خانم ادبی (تلفن  )21912568میباشد.
نمایشگاه بینالمللی موادغذایی پاریس – فرانسه ( )2016 SIALکه از  25تا  29مهر (16
تا  20اکتبر) برگزار میشود.
آقای علوی و خانم رستگار (تلفنهای  22662835و  )21912442مدیر پروژه و مسئول
اجرایی این نمایشگاه هستند.
نمایشــگاه بینالمللی ساختمان و ســاخت و ســاز بلونیا – ایتالیا ( )2016 SAIEکه در
روزهای  28مهر تا یکم آبان ماه امسال برگزار میشود.
مدیر این پروژه خانم نجفی (تلفن  )21912771میباشد.
چهل و سومین نمایشــگاه بینالمللی بازرگانی بغداد – عراق که به مدت  10روز از  11تا
 20آبان ( 1تا  10نوامبر) برگزار خواهد شد.
نمایشــگاه اختصاصی ایران در رم – ایتالیا که قرار اســت در ســه ماهه ســوم امســال
(نوامبر – دسامبر  )2016برپا شــود .آقایان میرظفرجویان ،بیدی و محمدینیک (تلفنهای
 21912309و  )21912766مدیر پروژه و مسئولین اجرایی این رویداد هستند.
نمایشگاه اختصاصی ایران در مســقط – عمان که در روزهای  4تا  8بهمن امسال ( 23تا
 27ژانویه  )2017برگزار خواهد شد.
آقایان مظفر ،عزیزی مقدم و فتحاهللپور در شــرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی مدیر
پروژه و مسئولین اجرایی این نمایشگاه میباشند.
بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی موادغذایی ،نوشیدنی و مواد اولیه ()PRODEXPO
که از  18تا  22بهمن ( 6تا  10فوریه  )2017برپا میشــود و آقایان احسانی و رسولی (تلفن
 )21912328مدیر پروژه و مسئول اجرایی آن هستند.
نمایشــگاه اختصاصی ایران در بغداد – عراق که قرار اســت بهمن ماه ( 95فوریه )2017
برگزار شود.
و باالخره نمایشــگاه اختصاصی ایران در نایروبی – کنیا که قرار اســت نیمه دوم امسال
برگزار شود و آقای مجیدی (تلفن  )21912651مدیر پروژه این نمایشگاه است.

در ماه مبارک رمضان نوسازی و بازسازی نمایشگاه بینالمللی تهران با قوت بیشتر دنبال میشود

تالش مضاعف شرکت سهامی نمایشگاهها برای تابستان پرترافیک
نمایشگاه بینالمللی تهران پس از برگزاری بیست
و سومین نمایشــگاه بینالمللی صنایع کشاورزی،
موادغذایی ،ماشــینآالت و صنایع وابسته (ایران
اگروفود  )2016و نمایشــگاه جانبی همایش شورای
سیاستگذاری صنعت بســتهبندی که تا پایان روز
پنجشــنبه  13خرداد ماه جاری برپا هســتند ،به
مناســبت فرا رســیدن ماه مبارک رمضان یک ماه
و یک هفته را به اســتراحت و تجدید انرژی سپری
خواهد کرد تا از  19تیر مــاه دور دوم فعالیتهای
نمایشگاهی را در ســال جاری با طراوت و آمادگی
افزونتر آغاز نماید.
البته به گفته سیدحســین میرظفرجویــان معاون فنی
و مهندسی شرکت سهامی نمایشــگاههای بینالمللی ،در
این دوران  37روزه ،مدیران و کارکنان شــرکت ســهامی
نمایشگاهها ،با فراغ خاطر حاصل از تعطیلی موقت برگزاری
نمایشگاهها و به دور از درگیریهای شغلی روزمره ،فرصت
را بــرای برنامهریزی و تهیه مقدمات برگــزاری مطلوبتر
رویدادهای نمایشگاهی پس از ماه مبارک رمضان و مهمتر
از آن بازسازی و نوسازی سایت شامل سالنها ،محوطهها
و تاسیســات و تجهیــزات برقی ،مکانیکــی و الکترونیکی
مغتنم خواهند شــمرد و در این دوران کار بازسازی سایت
نمایشــگاه بینالمللی تهران با شــدت و قوتی بیش از ایام
دیگر دنبال خواهد شــد کــه خاکبرداری و آغــاز احداث
دو سالن جدید با  5500مترمربع وســعت و نصب دائمی
ســالن موقت  B38در مکان مناسب دیگری ،از جمله این
کوششها برای سرپا نگه داشــتن سایت قدیمی نمایشگاه
بینالمللی تهران خواهد بود.

با عبــور از این یک ماه و یــک هفته البتــه دوره دوم
نمایشگاههای امسال با فشردگی بیشتری آغاز خواهد شد
و از جمله فعاالن صنعت و تجارت و تولید ،فقط در  13روز
پایانی تیرماه شاهد برگزاری  5نمایشگاه بینالمللی مهم به
شرح ذیل خواهند بود:
پنجمیــن نمایشــگاه بینالمللی آسانســور و صنایع و
تجهیزات وابســته که از  19تا  22تیر مســتقیما توســط
شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی برگزار میشود.
فعاالن این صنعــت ،اطالعات کامل دربــاره پنجمین
نمایشگاه بینالمللی آسانسور و صنایع و تجهیزات وابسته
را میتوانند از تلفنهــای  22662828و  21912549و
وب سایت  ir.www.liftex2016دریافت نمایند.
نهمین نمایشــگاه بینالمللی بورس ،بانک و بیمه که از
 20تا  23تیر توسط شرکت اطالعرسانی و خدمات بورس
برگزار میشود و اجرای آن به عهده شرکت راهکار تجارت
مدیریت کوشا از مجربترین و پرکارترین برگزارکنندگان
صنعت نمایشگاهی کشور است.

فعاالن حــوزه بــورس ،بانــک و بیمه اطالعــات الزم
درباره این رویــداد مهم نمایشــگاهی را میتوانند از تلفن
 42917000و وب ســایت  www.iranfinex.irجویــا
شوند.
هشــتمین نمایشــگاه بینالمللی ســنگهای تزئینی،
معدن ،ماشــینآالت و تجهیزات مربوطــه که از  28تا 31
تیرماه توسط انجمن ســنگ ایران برگزار میشود ،مجری
این نمایشگاه شرکت روشان روز است.
اطالعات کامل درباره این نمایشــگاه را میتوان از تلفن
 88743595-9و وب ســایت www.irsestonefair.
 comجویا شد.
بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی کاشی ،سرامیک
و چینی بهداشــتی که از  28تا  31تیر توســط شــرکت
پویا نگار ســرام پارســیان برگزار خواهد شــد .تلفنهای
 88214264-5و وب ســایت www.cerafair.com
اطالعــات الزم درباره برگزاری این نمایشــگاه رادر اختیار
عالقهمندان میگذارد.
و باالخره پنجمیــن رویداد نمایشــگاهی  13روز آخر
تیرماه امســال در ســایت نمایشــگاه بینالمللی تهران،
چهاردهمیــن نمایشــگاه بینالمللی صنایــع و تجهیزات
آشــپزخانه ،حمام ،ســونا و استخر اســت که از  28تا 31
تیرماه برپا خواهد شــد که شــرکت بینالمللی بازرگانی و
نمایشگاهی تهران ،برگزارکننده این نمایشگاه است.
تلفنهــای  22396947-22397540و وب ســایت
 www.titexgroup.comاطالعــات تکمیلــی درباره
این نمایشــگاه بینالمللی را در اختیــار فعاالن این صنایع
میگذارند.

گزارش تصویری

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

49

بازدید دکتر اسفهبدی معاون وزیر و رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی
ج.ا.ایران از بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ایران اگروفود

گزارش تصویری

برگزار کننده :

دهمین نمایشگاه بین المللی

ایران پالست

با همکاری روابط عمومی

) 25 -29فروردین (95
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آبتین پالستیک  -سالن 35

پتروشیمی جم  -سالن 8-9

لوازم آشپزخانه لیمون  -سالن 44

بانیار پلیمر  -سالن 8-9

لوازم آشپزخانه لیمون  -سالن 44

بازرگانی پتروشیمی  -سالن 8-9
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پلی پروپیلن جم  -سالن 9-8

ساتراپ پلیمر  -سالن 31b

طنین آراد یکتا -سالن 7

آرارات صنعت آریا  -سالن 31b

فن آور آمیزه پیشرفته  -سالن 7

هلدینگ خلیج فارس -سالن 27

آسیا پالستیک  ،سالن 35

هرمز برکه  -سالن 35

پیلگون ،سالن 31A

گزارش تصویری
نشریه رسمی بیست و یکمین نمایشگاه بینالمللی

نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی
IRAN OIL SHOW 2016
 16تا  19اردیبهشت ماه 1395

با همکاری روابط عمومی

نمایشگاه های داخلی

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

51

گزارش تصویری
نشریه رسمی بیست و یکمین نمایشگاه بینالمللی

نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی
IRAN OIL SHOW 2016
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 16تا  19اردیبهشت ماه 1395
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با همکاری روابط عمومی

گزارش تصویری

برگزار کننده :

دهمین نمایشگاه بین المللی

ایران پالست

با همکاری روابط عمومی

) 25 -29فروردین (95

تجارت درب متین  -سالن 27

آک پروفیل  -سالن 38

لوازم آشپزخانه لیمون  -سالن میالد ()31

پرتوشیمی جم -سالن 27

هلدینگ خلیج فارس -سالن 27

سیسا  -سالن 6

پروفیل ماژول  -سالن 38

کیش چوب  -سالن 27

سکو ایران  -سالن 38

نفت پاسارگاد  -سالن 14-15

پاالیش نفت جی  -سالن 14-15

فن آور آمیزه پیشرفته  -سالن 14-15

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

پروفیل صنعت آرارات  -سالن (44خلیج فارس) طبقه 2

آسیاگستر -سالن 12-13
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نوزدهمین نمایشگاه بین المللی
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برگزار کننده :شرکت خدمات
نمایشگاهی صنعت سالمت
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ایران هلث
) 25 -29فروردین (95

با همکاری روابط عمومی

گزارش تصویری

نشریه رسمی بیـسـت و سومـیـن نـمـایـشـگاه بیـنالـمللـی

ع وابسته
صنایع کشــاورزی ،موادغذایی ،ماشــینآالت و صنای 

PALAR

SAMANEH Co.
برگزارکننده:
شرکت پاالرسامانه

ایران آگروفود 2016
 10تا  13خرداد ماه 1395

با همکاری روابط عمومی
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گزارش تصویری
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مهندس اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به اتفاق مهندس زنگنه وزیر نفت با همراهی مهندس
مرضیه شاهدایی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی روز  25فروردین  95از
دهمین نمایشگاه ایران پالست بازدید کردند و با فعاالن این صنعت به گفت و گو پرداختند.
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