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امروزه در پنداشت همگانی ،رمز پیروزی مدیران ســازمان ها در سبک رهبری آنها است و ویژگی
هایی همچون داشتن اندیشه راهبردی و شناخت مهارت های فنی با اهمیت هستند.بر این اساس،
هدایت نیروها در جهت اهداف ســازمان ،همسو کردن هدف های فردی آنان با هدف های سازمان،
تفهیم و تفهم متقابل ،ایجاد انگیزه بغیر از طریق رهبری امکان پذیر نیست  .به عبارت دیگر ،در یک
جمله می توان گفت که شرایط و مالحظات سبک رهبری ،نوع مدیریت را به سازمان می شناساند.
از آنجا که محتوای حرکت عاشــورای حســینی (ع) ،تبلور عینی یک الگوی رهبری موفق و مؤثر
اســت ،بررســی آن به عنوان یک مســئله مهم و زنده ضرورت دارد  .کربال صحنة زیبای نمایش
ارزشهایی است که آدمی در پرتو آن به مفهوم ایثار و فداکاری آگاه میشود و ظهور تابناک پیامی
را از کالم شگرف حسین(ع) در گســترة گیتی تابان میسازد که به مختصری ازآموزههای سترگ
مدیریتی قیام حسینی(ع) رجوع میکنیم:
 )1برنامهریزی
برنامهریزی عبارت اســت از تعیین و تعریف اهداف ،تدارک دقیق و پیشــاپیش اقدامات و وسایلی
که تحقق اهداف را میسر میســازد .امام اهداف نهضت را در قالب وصیتنامه به برادرش محمدبن
حنفیه چنین بیان کرد« :مردم دنیا بدانند که من یک فرد جاهطلب ،مقامطلب ،اخالل گر ،مفسد و
ظالم نیستم ،من چنین هدفهایی ندارم ،قیام من قیام اصالحطلبی است ،قیام و خروج کردم برای
جد خودم را اصالح کنم من میخواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم».
اینکه میخواهم امت ّ
 )2پیشبینی ،مرحلهبندی و سازماندهی
منظور از پیشبینی استفاده از فنونی است که نحوه تداوم به انجام رسیدن اقدامات بعدی را روشن
میســازد.از اینرو ،یکی از وظایف مدیریت مجموعه انسانی ،تخمین و پیش بینی وقایع و رویدادها
میباشد.بههمین سبب امام حســین(ع) نیز بهدنبال امتناع از بیعت با یزید ،به خوبی پیشبینی از
اوضاع بهعمــل آورده بود که جلوههای آن را میتوان در انتخاب زمان و مکان مبارزه ،حتی شــیوه
مبارزه و عبور از موانع ایجاد شــده از سوی دشــمن مالحظه نمود .بنابراین ،انتخاب بهترین شیوه
مبارزه ،بهترین زمان و مکان ،و برنامهریزی در بهترین شــرایط و زمینهها برای تحقق یک امر ،گواه
مدیریت توانا و مدبّر رهبر این نهضت بود.
در خصوص شــکل و شیوة مبارزه ،امام حســین(ع) با توجه به درک دوران حکومت پدرش و برادر
بزرگوارش امام حسن مجتبی(ع) و همچنین بیوفایی مردم کوفه ،به درستی میدانست که دعوت
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 12هزار نفری مردم کوفه از ایشان ،به واقعیت نزدیک نیســت .لذا در مقابله با یزید ،با توجه به یاران
اندک و اهداف عالی،شیوه مبارزه را نظامی و فرهنگی انتخاب کردند.
 - 3هماهنگی و تصمیمگیری آگاهانه
امام(ع) برای تصمیمگیری به خوبی شــرایط را رصــد کرده بود و دریافته بود که شــرایط بهگونهای
است که جز با شــهادت او این کژیهای چندین ساله (ناشــی از مدیریت و حکومت بنیامیه) اصالح
نمیگردد.مجموعة جریان قیام امامحسین(ع) سرشــار از لحظههای مهم و مخاطره آمیز بود؛ دعوت
شدن به کاخ اســتانداری مدینه ،حرکت از م ّکه ،برخورد با ســپاه ُحر ،بیآبی و بیتابی کودکان ،انبوه
سپاه دشمن ،غربت و تنهایی ،شهادت یاران ،همه و همه ،لحظهها و صحنههایی هستند که پای اراده
را میلرزانند و انســان را در هماهنگی و تصمیمگیری دچار بحران و دشــواری و تنگنا میسازد ،لکن
ی میکرد.
طراح 
امام(ع) در تمام این شرایط بهترین تصمیم و دقیقترین برنامه را ّ
 )4کنترل و مدیریت منابع انسانی
نهضت عاشــورا و قیام امام حسین(ع) از سرآغاز تا ســرانجام ،مجموعهای عملی از الگوهای ارزشمند
اخالقی ،عبادی ،عقیدتی ،اجتماعی ،مدیریتی و ...اســت که میتواند طالب هرنوع فضیلتی را سیرآب
و خواهان هراســوه والگویی را کامیاب نماید؛ چرا که مجموعة نیروی انســانی عاشورا از تمامی اقشار
مختلف جامعه و از همه مراحل سنی از کودک و خردســال و نوجوان گرفته تا جوان و میانسال و از
عمر متوسط گرفته تا پیرکهنســال ،از نو عروس و تازه داماد گرفته تا پدر و مادر داغدیده ،ازسفید و
سیاه گرفته تا آزاد و برده ،از فرزند و بســتگان گرفته تا نیروی از دشمن گریخته و به دوست پیوسته؛
همه و همه را در این مجموعة با ارزش همجهت کرده است.
 )5رهبری
یکی از مهمترین وظایف مدیر توانا ،هدایت و سرپرســتی نیروهای انســانی است؛ یعنی تالش او برای
اینکه زیردستان بهطور موفقیتآمیزی کار خود را انجام دهند .همیشه سازمانهایی موفق هستند که
شخص کارآمدی در صدر آن ســازمان قرار دارد .برخی از صاحبنظران در باب تعریف رهبری چنین
آوردهاند« :فراینــد هدایت و اعمال نفوذ بر فعالیتهای گروه یا اعضای ســازمان ».از آنجا که محتوای
حرکت عاشــورای حســینی(ع) ،نمونه یک رهبری موفق ،مؤثر و ماندگار اســت ،می توان درس ها و
کارکردهای مدیریتی گوناگونی را در این حرکت یافت .جامعنگری ،عاقبتاندیشی ،مهربانی و مدارا و
عطوفت ،شــجاعت و قاطعیت در مدیریت  ،صبر و متانت ،نظم و اعتقاد به برنامهریزی و سازماندهی،
اهتمام به روشــنگری و هدایت و تبلیغ ،توجه به معنویات و اهتمام به عبــادت و دعا و پیوند قلبی با
خدا ،و تالش و برنامهریزی برای اســتفاده بهینه از فرصتها ،از جمله نکتهها و محورهای درسآموزی
است که درمجموع ،الگوی «رهبری حسینی» را عیان میســازد و کربال را به دانشگاه یادگیری روش
مدیریت دینی و شیوه رهبری اسالمی مبدل میکند.
در نهایت ،با نگاهی به حماسه جاودانه عاشــورا ،درمی یابیم که جریانی فرا تاريخي واقيانوس عظيمي
از معارف و حقايق تابناک است که رهنمودها و پيام هاي آن ،مخصوص مکتب و گروه خاصي نيست؛
بلکه در تمامي ابعاد وشئون زندگي جوامع بشــري حيات بخش مي باشد؛ لذا نبايد فقط به نقل تاريخ
عاشورا وعزاداري بر مصائب بسنده کرد ،بلکه بايد با سرمشق گرفتن از پيام هاي نهضت عاشورا ،آرمان هاي
حسيني را زنده کرده و فرهنگ عاشورايي را در جامعه تح ّقق عيني بخشید

وزیر صنعت ،معدن و تجارت در نمایشگاه بینالمللی صنعت:

نمایشگاه شهادت میدهد صنعتگران ایران در دوره تحریم بیکار ننشستهاند

جمله این وزرا بوده است ،به رئیس جمهور
گفت :ایــن نامه در رابطه با بازار ســرمایه و
بورس بود .رئیس جمهور گزارشی را از وزیر
اقتصاد و دارایــی در رابطه با وضعیت بورس
خواســته بودند که ما هم بــه عنوان متولی
صنعت کشــور که بخشی از شرکتهای زیر
مجموعه آن در بورس حضور دارند این نامه
را به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی
امضا کردیم و رئیس جمهور هم جلساتی را
در این راستا برگزار کرد.
وزیر صنعــت ،معدن و تجارت با اشــاره

به امضــای وزیر دفاع ذیل ایــن نامه گفت:
بسیاری از شــرکتهای زیر مجموعه وزارت
دفاع در بــورس هســتند و ســازمانهای
بازنشستگی نیز همینطور ،در کنار آن دولت
در سالهای گذشــته بابت رد دیون برخی
شرکتها را واگذار کرده که در بورس حضور
دارند و اکنون باید فکری برای آنها کرد.
مهندس نعمتزاده همچنین در بازدید از
هشتمین جشنواره فناوری نانو در نمایشگاه
بینالمللــی تهــران در جمــع خبرنگاران
گفت :در حوزه تکنولوژیهــای روز دنیا در

دکتر حسین اسفهبدی ،مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ج.ا.ایران در دیدار با مدیرعامل «عمان اکسپو»:

زمینه افزایش همکاریهای ایران و عمان
در برگزاری نمایشگاههای دوجانبه فراهم است

دکتر حسین اســفهبدی ،رئیس
هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت
سهامی نمایشــگاههای بینالمللی
ج.ا.ایران در دیدار با ایهاب ابوطاها
مدیرعامل شرکت «عمان اکسپو» با
اشاره به روابط دوســتانه دو کشور
و اســتقبال قابل توجه از نمایشگاه
ایران در مسقط ،از گسترش روابط
نمایشگاهی میان دو کشور استقبال
کرد.
معاون وزیر صنعــت ،معدن و تجارت
در ایــن مالقــات با اشــاره به ســابقه
برگــزاری نمایشــگاههای دو جانبه در
چنــد ســال گذشــته و لــزوم افزایش
ارتباطات نمایشــگاهی در آینده گفت :با
توجه به پایان تحریمها در ماههای آتی،
فعالیتهای نمایشگاهی بینالمللی میان
ایران و کشــورهای حاشیه خلیج فارس
افزایــش خواهد یافت و عمــان میتواند
در این میان نقش قابل توجهی داشــته
باشد.
بــه گفته دکتر حســین اســفهبدی،
کشــور عمان به عنوان کشــور دوست و
برادر شناخته میشــود و نمایشگاه پربار
سال گذشته در آن کشور که با استقبال

بســیار قابل توجه شــرکتهای عمانی
و مردم آن کشور روبرو شــد ،زمینهساز
همکاریهــای تجــاری و نمایشــگاهی
بیشــتر میان دو کشــور و نشــانهای از
موفقیــت ایــران و عمــان در این حوزه
است.
مدیرعامــل شــرکت ســهامی
نمایشــگاههای بینالمللــی ضمــن
توانمنــد خوانــدن صنعت نمایشــگاهی
در کشــورمان ابــراز داشــت :تجربــه
ســالها برگزاری موفق نمایشــگاههای
بینالمللــی در ایــران نشــان از توانایی
باالی کشــورمان در این حــوزه دارد و
شرکت ســهامی نمایشگاههای جمهوری
اسالمی حاضر است تجربیات خود را در
اختیار کشــورهای دیگر از جمله عمان

قرار دهد.
معاون وزیر صنعت با اشــاره به توافق
هستهای و آغاز پســاتحریم در ماههای
آینده گفت :حضــور هیاتهای خارجی
و به خصوص هیاتهای نمایشــگاهی در
کشورمان نشــانه آغاز فضای جدیدی در
اقتصاد و تجارت خارجی ایران محسوب
میشود.
ایهــات ابوطاهــا رئیس کل شــرکت
«عمان اکســپو» نیــز ضمن تشــکر از
دکتر اســفهبدی و میزبانی ایران از این
هیــات گفت :این شــرکت بــا توجه به
شــرایط اقتصادی پیشرو امیدوار است
تا در ســالهای آتی بتوانــد با همکاری
شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی
ج.ا.ایران فعالیت گستردهای را در عرصه

نمایشگاهی ایران داشته باشد.
این فعال نمایشــگاهی کشــور عمان
ادامــه داد« :عمــان اکســپو» امیدوار
است با توجه به گســترده بودن صنعت
نمایشگاهی در کشــور ایران سهمی در
برگــزاری نمایشــگاههای بینالمللی در
این کشور داشته باشد.
ابوطاهــا به تــوان ایــران در صنایع
مختلــف و مقیــاس بــزرگ صنایــع
کشــورمان در مقایســه با کشــورهای
منطقه اشــاره کرد و گفــت :در مهرماه
ســال جاری در اســتان خوزســتان و
شهرســتان اهــواز نمایشــگاهی برگزار
کردیم که با اســتقبال خوبی از ســوی
بازدیدکننــدگان و فعــاالن صنعتی این
استان روبرو شد.
مدیرعامــل عمان اکســپو ادامه داد:
روابط تجاری و اقتصــادی ایران و عمان
از یکسو و ارتباط دوستانه و برادرانه این
دو کشــور در سالهای گذشــته زمینه
را برای افزایــش همکاریهای بیشــتر
اقتصادی و تجاری فراهم کرده اســت و
برگزاری نمایشگاهها به صورت دو جانبه
در تهران و مســقط میتوانــد به تعمیق
هر چه بیشتر این روابط کمک کند.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت:
در این چند سال که فشار تحریم شدید
بود صنعتگران با تکیه بر دانش و تجربه
خود پرتالش ظاهر شدند.
مهنــدس محمدرضا نعمــتزاده ضمن
بازدید از پانزدهمین نمایشــگاه بینالمللی
صنعت گفت :خوشــبختانه هر ســال شاهد
پیشــرفتهای جدیدی در بخــش صنعت
هســتیم و این نمایشــگاه نشــان میدهد
کــه صنعتگــران ایــران در دوران تحریم
بیکار ننشســتهاند و ماشــینآالت صنعتی
اتوماســیون نســبت به ســالهای گذشته
وضعیت بهتری دارند.
نعمت زاده ادامــه داد :تولیدکنندگان با
اســتفاده از تجارب دیگر کشــورها ،بخش
عمدهای از نیازمندیهــای داخل را تامین
کردهاند و در همین راســتا از دانشجویان و
فعاالن این حوزه میخواهیم برای پیشرفت
بیشتر کشور از این نمایشگاه بازدید کرده و
نظرات و انتقادات خود را انتقال دهند.
وی در پاســخ به ســوالی دربــاره علت
امضای نامه از سوی  4وزیر که خود او هم از

فناوری نانو توانســتهایم رتبــه هفتم جهان
را کسب کنیم که این نشــان دهنده تالش
دانشگاهیان ،متخصصان و صنعتگران کشور
و افتخاری برای میهن اسالمی است.
وی بیــان کــرد :بســیاری از کارهــای
پژوهشــی فقط بــه خاطر پژوهــش انجام
میشود اما باید برای توسعه کشور پژوهش
را به فناوری تبدیل کنیم.
نعمت زاده اظهار کرد :یکی از زمینههایی
که در بخش صنعت کاربرد دارد ،فناوری نانو
است ،همچنین در راســتای این تکنولوژی
اکنون بایوشــیمی که از دیگر فناوریهای
نوین اســت در صنایــع دارویــی ،غذایی و
شیمیایی کشور ما مورد استفاده قرار گرفته
و این تکنولوژیها جــزو تکنولوژیهای روز
دنیاســت و امیدواریم که کماکان جزو 10
کشور برتر دنیا در فناوریهای نوین باشیم.
وزیر صنعــت اضافه کرد :مــا در وزارت
صنعت ،معــدن و تجــارت به دنبــال این
هســتیم که اغلب صنایع کشــور را دانش
بنیــان کنیم ،دانش بنیان شــدن از صنعت
جدا نیست.
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در دیدار دکتر اسفهبدی با نماینده نمایشگاه سنپترزبورگ

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

روشهای همکاری نمایشگاههای ایران و روسیه بررسی شد
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«فابیو کاســیراگی» رئیس دفتر
شــرکت  FCEو نماینده نمایشــگاه
سنپترزبورگ روســیه در مالقات
با دکتر حســین اســفهبدی معاون
وزیــر صنعت ،رئیــس هیاتمدیره
و مدیرعامــل شــرکت ســهامی
نمایشــگاههای بینالمللی ج.ا.ایران
از عالقــه مدیــران نمایشــگاه
سنپترزبورگ روســیه برای انعقاد
تفاهمنامه و آغاز همکاری دو جانبه
خبر داد.
به گزارش اقتصاد و نمایشــگاه« ،فابیو
کاســیراگی» ( )Fabio casiraghiطی
این نشست با بیان اینکه یکی از مهمترین
شــرکتهای برگزار کننده نمایشــگاه در
سطح جهان هســتیم ،ادامه داد :در سال
 ۲۰۰۷بزرگتریــن نمایشــگاه جهانی در
حوزه انرژی را در شهر رم برگزار کردیم.
وی بــا اشــاره بــه عالقــه مالــک
نمایشگاههای شهر ســنپترزبورگ برای
ایجاد رابطه با ایران گفت :با توجه به اینکه
ایران و روسیه دو کشور برتر دنیا در تولید
گاز جهان هستند میتوانند در این حوزه

برگزار کننده نمایشــگاه بزرگ و وسیعی
باشند.
ایــن مدیر نمایشــگاهی بــا تعریف از
پاویون ایران در اکسپو میالن گفت :ایران
کشور بزرگی است که طی دو سال حضور
خود در ایران به تواناییهای این کشور پی
برده و خواســتار ارتباط گســترده با شما
هستیم.
دکتر حســین اســفهبدی مدیرعامل
شرکت سهامی نمایشــگاههای بینالمللی

ج.ا.ایران نیز طی این نشســت ضمن ابراز
عالقه برای انعقاد تفاهم نامه با نمایشــگاه
ســن پترزبورگ روســیه گفــت :تاکنون
نمایشگاههای بســیاری را در شهر مسکو
برگزار کردهایم و خواستار ایجاد ارتباط با
شهر سن پترزبورگ و برگزاری نمایشگاه
در آنجا هستیم.
وی با بیان اینکه پیشنهاد انعقاد قرارداد
با ایران و شــرکت ســهامی نمایشگاهها
بررسی میشــود ،اضافه کرد :میتوان به

ســه روش تهاتر یا دادن تخفیفهای ویژه
و یا مذاکــره اختصاصی بــرای برگزاری
هر نمایشگاه با نمایشــگاه سنپترزبورگ
تفاهمنامه امضا کرد.
دکتر اســفهبدی تاکید کــرد :امروزه
کشورهای صنعتی جهان خواستار برقراری
ارتباط با صنعت نمایشگاهی ایران هستند
و متاســفانه ما نمیتوانیم بــه تمامی این
درخواســتها پاســخ مثبت بدهیم .باید
ببینیم چه پیشنهادهایی مطرح میشود و
از میان آنها بهترینها را برگزینیم.
دکتر اســفهبدی افتتاح فاز دوم بخش
نمایشگاهی تهران در شهرآفتاب را بسیار
تاثیرگذار دانســت و گفت :بــا افتتاح این
بخش نمایشــگاهی میتوانیم قراردادهای
بیشتری با دیگر کشورها به ثبت برسانیم
و نمایشگاههای مشترک برگزار کنیم.
دکتر اسفهبدی همچنین پیشنهاد ثبت
نام ســن پترزبورگ بر یکی از سالنهای
نمایشــگاهی ایران را مطرح کرد و گفت:
از این طریق نیز شرکت نمایشگاهی سن
پترزبورگ میتواند در ایران فعالیت داشته
باشد.

دیدار دکتر اسفهبدیبا مدیران نمایشگاهی انگلیس

انگلیسیها هم به صف متقاضیان برگزاری  نمایشگاه در ایران پیوستند
دکتر اسفهبدی معاون وزیر ،رئیس
هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت
سهامی نمایشــگاههای بینالمللی
با پیتر مســی و راجر پیلو از شرکت
تارسوس انگلســتان که از برترین و
بزرگترین شرکتهای نمایشگاهی
این کشور محسوب میشود ،دیدار و
گفتگو کرد.
به گــزارش اقتصاد و نمایشــگاه دکتر
اســفهبدی در این دیدار با بیــان برنامه
نمایشــگاههای آتــی شــرکت ســهامی
نمایشــگاهها و توضیح ابعــاد و چگونگی
کیفی و کمی برگزاری نمایشگاهها گفت:
با توجه به ابراز عالقه طرف انگلیســی به
ایجاد همکاریهای متقابل و مشترک در
انجام امور نمایشــگاهی و لزوم مشارکت
هر چه بیشــتر طرفین در نمایشگاههای
تخصصی الزم اســت کارشناسان طرفین
در طراحی نمایشگاههایی که در فهرست
تقویم نمایشــگاهی وجود نداشــته و نو و
بدیع هستند و نیز استفاده از فکرهای تازه
و خالقانه در جهت پر بــار کردن دانش و

بروزرســانی ســطح اطالعات متخصصین
بکوشــند و در جهت ایجاد ارزش افزوده
بــرای کاالها و خدمــات ارایه شــده در
نمایشــگاهها و ورود تکنولوژیهای برتر و
به روز جهانی در امور نمایشــگاهی اقدام
نمایند.

بنا بــر این گــزارش دکتر اســفهبدی
همچنین پیشــنهادی را مطــرح کرد که
طی آن قرار اســت مجمــع جهانی صنعت
نمایشــگاهی ( )UFIدر جهــت بســط و
گسترش آموزشهای نمایشگاهی دورههایی
از قبیــل  EMDو  ...را بهصــورت آنالین از

طریق ســایت مربوط به این مجمع جهانی
در اختیار کلیه دستاندرکاران نمایشگاهی
جهان قرار دهد که در صورت لزوم میتواند
برای باالتر بردن سطح دانش و مهارتهای
کارشناسان هر دو طرف مفید و موثر باشد.
در ایــن دیدار طــرف انگلیســی هم
تمایل خــود را بــرای برقــراری هر چه
بیشــتر روابــط در جهــت افزایش حجم
و کیفیــت رخدادهــای نمایشــگاهی با
جمهوری اسالمی ایران و شرکت سهامی
نمایشگاههای بینالمللی به عنوان نماینده
و متولــی اصلی رویدادهای نمایشــگاهی
ایران ابــراز نمود کــه با اســتقبال دکتر
اسفهبدی مواجه شده و قول همکاریهای
الزم جهت انواع تسهیالت از جمله ایجاد
سهولت در ترخیص کاالهای نمایشگاهی
از گمرک نمایشگاهها ،اقدام برای ساخت
سالنهای مشترک نمایشگاهی با بازگشت
ســرمایه مناســب و کوتاه مدت و دیگر
اقدامات موثر برای بهبــود همکاریهای
دوجانبه از سوی ایشان به طرف انگلیسی
ارائه شد.

در دیدار دکتر اسفهبدی با سفیر ایتالیا اعالم شد:

گروه بزرگ تجاری ایتالیا در راه ایران
مقدمات حضــور هیاتهای
تجاری ایتالیــا در ایران ،در
دیدار دکتر اســفهبدی معاون
وزیــر و مدیرعامل شــرکت
سهامی نمایشــگاهها با مائورو
کونچاتوری ســفیر ایتالیا در
تهران بررسی شد.
مائورو کونچاتوری ســفیر ایتالیا
در تهران در این دیدار با اشــاره به
عالقمندی هیاتهای تجاری ایتالیا
برای حضور در تهران گفت :ایتالیا
آمادگی دارد در اسرع وقت نسبت
به اعزام یک گروه بزرگ تجاری به
ایران اقدام کند تا مقدمات توسعه

روابط تجاری بین دو کشور فراهم آید.
در ادامــه ایــن جلســه دکتر
اسفهبدی با استقبال از هیاتهای
تجاری و برگزاری نمایشــگاههای
ایتالیــا در تهــران آمادگــی این
شرکت را در جهت تســهیل امور
نمایشگاهی و ســرمایهگذاریهای
تجاری و نمایشــگاهی اعالم نمود
و گفــت :شــرکت نمایشــگاهها
میتواند برای اجرای نمایشگاههای
ســرمایهای و نو که باعث پیشرفت
متقابل گــردد اقدامات قانونی الزم
را انجام دهد.

دکتر اسفهبدی در یک روز
با سه هیات برجسته نمایشگاهی آلمان دیدار کرد

معاون وزیر و مدیرعامل شــرکت
سهامی نمایشــگاههای بینالمللی
جمهوری اسالمی ایران بخش مهمی از
اوقات کاری  14مهر خود را به دیدار و
مذاکره با مدیران ارشد نمایشگاههای
بینالمللی آلمان که با هدف گسترش
روابط با صنعت نمایشــگاهی ایران
وشرکت سهامی نمایشگاهها به تهران
آمدهاند اختصاص داده است.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل
شرکت سهامی نمایشگاهها ،در بخشی از این
دیدارها رئیس و مدیران ارشد نمایشگاههای
بینالمللــی «هانوفر» ،مدیرعامل شــرکت
نمایشــگاهی «ایماگ» و همکارانش و نیز
هیــات عالیرتبه نمایشــگاهی و اقتصادی
«اشــتوتگارت» با دکتر حسین اسفهبدی
مذاکــره و دربــاره راههای توســعه روابط
اقتصادی و تجاری تبادل نظر کردند.
کارشناسان صنعت نمایشگاهی با توجه به
جایگاه نخست آلمان در صنعت نمایشگاهی
جهــان ،این مذاکــرات را «حائــز اهمیت»
توصیف کرده و اعتقاد دارند که دیدارهای روز
گذشته فصل نوینی از همکاریها و مبادالت
ن جمهوری اسالمی
اقتصادی و نمایشگاهی بی 
ایران و جمهوری فدرال آلمان را رقم خواهد
زد.
نمایشگاه مشترک در تهران و هانوفر
مدیرعامــل شــرکت ســهامی

نمایشــگاههای بینالمللــی در دیــدار
بــا «دورمــن» رئیــس نمایشــگاههای
بینالمللی هانوفر آلمــان ،امکان برگزاری
نمایشگاههای دوجانبه در تهران و هانوفر
را بررسی کرد.
دکتر اســفهبدی در این دیدار بســتر
مناسبی را که در شرایط پسا تحریم برای
رشــد اقتصاد ،تولید و تجــارت ایران در
حال شکلگیری است برای هیات آلمانی
تشــریح کرد و آمادگــی مجموعه تحت
مدیریت خود برای همکاری گســترده با
شــرکت نمایشــگاههای هانوفر را به آنان
اطــاع داد .دورمن رئیس نمایشــگاههای
بینالمللی هانوفر هــم اظهار امیدواری کرد

که بســط روابط نمایشگاهی بین دو کشور،
توسعه مبادالت تجاری و ارتقاء همکاریهای
اقتصادی ایران و آلمان را در پی داشته باشد.
تسهیل مشارکت آلمانیها
در اقتصاد ایران
براســاس این گزارش «پیتربرگ لیتر»
مدیرعامل شــرکت نمایشگاهی «ایماگ»
آلمــان هم با دکتــر اســفهبدی دیدار و
مذاکره کــرد .در این دیــدار مدیرعامل
«ایماگ» اشــتیاق بنگاههــای اقتصادی
آلمان بــه ویژه فعاالن صنعتــی و معدنی
آن کشور برای مشارکت در نمایشگاههای
بینالمللی ایران را مطــرح کرد و از دکتر
اسفهبدی خواست تسهیالتی برای حضور

این شرکتها در نمایشــگاههای ایران به
وجود آید.
مدیرعامــل شــرکت ســهامی
نمایشــگاههای بینالمللی نیز با استقبال
از ایــن درخواســت ،اظهــار امیــدواری
کرد که ایــن دیدار ،زمینهســاز برگزاری
نمایشــگاههای صنعتی و تجــاری در دو
کشور باشد.
تجربه و سابقه نمایشگاهی آلمان
در اختیار ایران
یک هیات عالــی رتبه نمایشــگاهی و
اقتصادی از استان اشــتوتگارت آلمان هم
بــا معاون وزیــر صنعت ،معــدن و تجارت
ایران دیــدار و مذاکره کرد .محور اصلی این
مذاکره بررسی امکان برگزاری نمایشگاههای
مشترک در تهران و اشتوتگارت بود.
در این دیدار دکتر حســین اسفهبدی
از اشــتیاق دولت و بنگاههــای اقتصادی
آلمان برای حضور و مشــارکت در اقتصاد
و تجارت بــا ایران اظهار خرســندی کرد
و گفت :شــرکت ســهامی نمایشگاههای
بینالمللی شرایط مســاعد را برای جذب
ســرمایهگذار نمایشــگاهی و برگــزاری
نمایشــگاههای متقابــل مهیــا میکند و
امیدوار اســت از ســابقه و تجربه طوالنی
آلمــان در صنعت نمایشــگاهی بهرهمند
شود.
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ترافیک مذاکرات نمایشگاهی در تهران
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در دیدار با مدیران ارشد نمایشگا ه بلونیا اعالم شد
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موافقت دکتر اسفهبدی با حضور گسترده ایتالیاییها
در سه نمایشگاه ایران
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معاون وزیــر صنعــت ،معدن و
تجارت و مدیرعامل شرکت سهامی
نمایشگاههای بینالمللی ضمن دیدار
با مدیران ارشد نمایشــگا ه بلونیای
ایتالیا با حضور شرکتهای ایتالیایی
در سه نمایشگاه لوازم آراشی ،کفش
و چرم و قطعات خودرو موافقت کرد.
در این دیدار که در آســتانه ورود یک
هیات تجــاری  -تولیدی یکصــد نفره از
ایــران در نمایشــگاه بینالمللــی تهران
صورت گرفت ،دکتر اســفهبدی خواستار
افزایش همکاری اقتصــادی ایران و ایتالیا
با تحکیم و توســعه قراردادهای پیشــین
شــد و برگزاری نمایشگاه اکسپو میالن را
باعث تحکیم دوستی و همکاری دو کشور
دانست.
وی بــا اشــاره به اینکــه ایتالیــا جزو
کشــورهای مطرح صنعت نمایشــگاهی
جهان اســت ،اضافه کرد :حضور ایتالیا در
نمایشگاه ســال گذشته کیف و چرم بسیار
پررنگ و چشمگیر بود و این کشور با ورود

ماشــینآالت جدید به کشــورمان خوش
درخشید.
اسفهبدی با اشاره به اینکه تمایل داریم
ارتباط ایــران و ایتالیا در نمایشــگاههای
دیگر ادامه یابد ،تصریــح کرد :این امکان
برای ورود ســرمایهگذاران ایتالیایی مهیا
اســت و یکی از اهداف پیشروی وزارت
صنعت باز کردن دروازههای کشور به روی

سرمایهگذاران خارجی است.
دکتر اسفهبدی با اشــاره به مقام اول
ایتالیا در میــان کشــورهای اروپایی در
ساخت صنایع دستی گفت :در این زمینه
نیز مبــادالت میــان دو کشــور افزایش
خواهد یافت.
در این دیدار مدیر نمایشــگاه بلونیا نیز
خواستار حضور کشورش در سه نمایشگاه

لوازم آرایشی و بهداشــتی،کیف و چرم و
قطعات خودرو شــد و گفت :ایتالیا عالقه
بســیاری برای حضور در بازار ایران دارد
و امیدواریــم بتوانیــم برای تولیــد لوازم
آرایشــی با ایران مشــارکت کنیم .وی با
اشــاره به حضور هیئت ایتالیایی در ایران
گفت:امیدواریم طی این دیدارها شــرایط
برای سرمایهگذاری و انتقال تکنولوژي به
ایران فراهم شده و بتوانیم تولید مشترک
داشته باشیم.
دکتر اســفهبدی ،نیز با حضور کشــور
ایتالیا در ســه نمایشــگاه لوازم آرایشی،
کفش و چــرم و قطعات خــودرو موافقت
کرد و گفت :بر اســاس قراردادی که سال
گذشته باکشــور ایتالیا بســته ایم امکان
حضــور این کشــور تا فضــای  ۱۵۰متر
مربع در ایــران وجــود دارد و در صورت
درخواست از سوی کشــور ایتالیا ،فضای
بیشتری نیز به ایتالیا اختصاص میدهیم.

دکتر اسفهبدی در دیدار با موسسین اتحادیه برگزارکنندگان نمایشگاهها تاکید کرد:

شرکت سهامی نمایشگاهها
با تمام توان از برگزارکنندگان حمایت میکند
دکتر حسین اســفهبدی روز
چهارشــنبه گذشته با موسسین
و اعضاء اتحادیه برگزارکنندگان
نمایشگاهها دیدار کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و
امــور بینالملل شــرکت ســهامی
نمایشــگاههای بینالمللی ج.ا.ایران،
در این دیــدار که در تــاالر اصفهان
شــرکت ســهامی نمایشــگاههای
بینالمللی انجــام گرفت داوود آدینه
عضو ایــن اتحادیه ضمن اشــاره به
روند شکلگیری نمایشــگاهها در 4
دهه گذشــته هدف از تاســیس این
اتحادیه را ایجاد انســجام و گردآوری
نخبگان برگزاری نمایشگاهها در کل
کشــور ابراز کرد و از دکتر اسفهبدی
به عنوان یکی از اساتید برجسته امور

نمایشــگاهی نام برد و از وی خواست
تا در زمینه ارتقاء سطح کمی و کیفی
برگزاری نمایشــگاهها ایــن اتحادیه
را یــاری کنــد .در ادامه جلســه نیز

برخی از اعضاء ایــن اتحادیه به بیان
نظرات خــود در اجــرای هرچه بهتر
نمایشگاهها در سطح کشور پرداختند.
دکتــر اســفهبدی معــاون وزیر

صنعــت ،رئیــس هیــات مدیــره و
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاهها
هم تاسیس این اتحادیه را در صنعت
نمایشــگاهی گامی مثبــت در جهت
صادرات غیر نفتی و توســعه صنایع
داخلی کشورمان ارزیابی کرده و ابراز
امیدواری نمود در آینده نزدیک شاهد
بهبود ســطح کمی و کیفی برگزاری
نمایشــگاههای مختلــف داخلــی و
خارجی باشــیم.وی با تاکیــد براین
نکته که مجری موفق مجری اســت
که در خارج از ایران بتواند نمایشگاه
برگزار نماید گفت :این شرکت با تمام
توان آمادگی دارد برگزارکنندگان را
در داخل و خصوصاً خارج از کشــور
حمایت کند.

مصاحبه

دکتر اسفهبدی :قزاقستان در میالن نشان داد که میتواند

ایران در اکسپو  2017آستانه با قدرت مشارکت میکند

دیدار دکتر اسفهبدی با برگزار کنندگان فرانسوی

جاذب ه اقتصاد ایران فعاالن نمایشگاهی فرانسه را به تهران کشاند

دانیلالندرو و سوفی دودیکورت
از مســئولین عالیرتبه شــرکت
نمایشگاهی REED EXHIBITIONS
فرانسه ضمن بازدید از شانزدهمین
نمایشگاه بینالمللی صنایع مخابرات
و اطالعرسانی و یازدهمین نمایشگاه
بینالمللی آب و تاسیســات آب و
فاضالب با دکتر اســفهبدی معاون
وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رئیس
هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت
سهامی نمایشــگاههای بینالمللی
ج.ا.ایران مالقات و مذاکره کردند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امور
بینالملــل ســهامی نمایشــگاههای
بینالمللی ج.ا.ایران ،دانیل الندرو و سوفی
دودیکورت از مسئولین عالی رتبه شرکت

 REED EXHIBITIONSفرانســه که از
برگزارکننــدگان مطرح اروپایی هســتند
در محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی
تهران با دکتر حسین اســفهبدی درباره

راههای ارتقای صنعت نمایشگاهی تبادل
نظر کردند.
این گزارش حاکی اســت :در حاشــیه
ایــن بازدید جلســه مشــترکی در محل

دائمی نمایشــگاههای بینالمللی برپا شد
که دکتر اســفهبدی ضمــن خیر مقدم و
اشــاره به مزایای برپایی نمایشــگاههای
متقابل گفت :شرکت سهامی نمایشگاهها
با توجه به رسالت کالن خود آمادگی دارد
در جهت بسط و گســترش نمایشگاههای
اختصاصــی و بینالمللی در دو کشــور و
تبادل تجربیات گام بردارد.
وی با اشاره به شــرایط رفع تحریمها
در آینــده نزدیــک گفــت :شــرکت
نمایشگاههای بینالمللی ج.ا.ایران آمادگی
دارد بــرای معرفــی تولیــدات ایرانی و
متقابال محصوالت کشــورهای دیگر بستر
مناســب نمایشــگاهی را در جهت تبادل
تجربیات ایجاد کند.
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معاون وزیــر صنعــت ،معدن و
تجــارت ایران بــا امضــا و تبادل
موافقتنامــهای با قائــم مقام وزیر
امور خارجه قزاقستان ،بر مشارکت
جمهوری اســامی ایران و شرکت
سهامی نمایشگاهها در «اکسپو 2017
آستانه» صحه گذاشت .این نمایشگاه
قرار اســت با موضــوع انرژیهای
آینده (انرژیهای نــو) از  10ژوئن تا
 10ســپتامبر  20( 2017خرداد تا 19
شــهریور  )1396به مــدت  3ماه در
آستانه پایتخت قزاقستان برپا شود.
بــه گــزارش خبرنــگار «اقتصــاد و
نمایشــگاه» ایــن موافقتنامــه را دکتر
حســین اســفهبدی مدیرعامل شــرکت
سهامی نمایشگاههای بینالمللی و «راپیل
ژوشــیبایف» قائم مقــام وزیــر خارجه
قزاقستان و کمیســر ژنرال اکسپو 2017
آســتانه در محل دائمی نمایشــگاههای
بینالمللی تهران امضا و تبادل کردند.
مسئولیت برپایی غرفه ایران در اکسپو
آستانه را شرکت ســهامی نمایشگاههای
بینالمللــی عهــدهدار اســت و دیگــر
سازمانهای ذیربط نیز در این پروژه ملی
مشارکت خواهند کرد .مراسم رایگیری
برای انتخاب محل برپایی این نمایشگاه،
سال گذشــته در مقر ســازمان همکاری
اقتصادی و توســعه در پاریس برگزار شد
و پایتخت قزاقســتان با  103رای از 161
رای اخذ شده ،رقیب اصلی خود شهر لیژ

بلژیک را کنار زد.
دکتر اسفهبدی :شما میتوانید
دکتــر اســفهبدی پــس از امضــای
موافقتنامه مشــارکت ایران در نمایشگاه
انرژیهای آینده آســتانه اعــام کرد که
ایران و شــرکت ســهامی نمایشگاههای
بینالمللی قصــد دارند بســیار پرتوان و
قوی در اکسپو آســتانه مشارکت و با آن
کشور همکاری کنند.
وی خطاب به قائم مقــام وزیر خارجه
قزاقستان گفت :شــما با حضور قدرتمند
خود در اکســپو میالن و کسب مقام سوم
و تجربه الزم در آن رویــداد بینالمللی،
نشــان دادیــد کــه از عهــده برگزاری
نمایشــگاه در کشــور خودتان با بهترین
شکل برخواهید آمد.
قائم مقام وزیر امور خارجه قزاقستان در
گفتوگو با «اقتصادو نمایشــگاه» توضیح

داد که موضوع نمایشگاه یعنی «انرژیهای
آینده» برتوجه جهانی به چالشهای انرژی
در قرن  21متمرکز است و از جمله کاهش
دیاکسیدکربن و دیگر آالیندهها ،توجه به
انرژیهای تجدیدپذیر ،توجه به هیدروژن به
عنوان یک منبع انرژی نو ،بهرهوری انرژی در
ساختمانها و طراحی شهری ،بهینهسازی
مصرف انرژی در صنایع و اهمیت انرژی در
مبارزه با فقر را در هدف دارد.
 100کشور در نمایشگاه آستانه
«اون تــاالپ اونالبایــو» سرکنســول
قزاقســتان در شــهر گرگان هــم که در
مراســم امضــای موافقتنامــه حضــور
داشــت به «اقتصاد و نمایشــگاه» گفت:
نمایشــگاه اکسپو آســتانه تالش خواهد
کرد راهحلهایی بــرای چالشهای انرژی
در قــرن  21بیابد و حس مســئولیت و
مشــارکت مردم جهــان را در این مورد

برانگیزد .به گفته وی پیشبینی میشود
 5میلیــون نفر بازدیدکننده در ســه ماه
از نمایشگاه آســنانه دیدن کنند و 100
کشور و ســازمان جهانی در آن مشارکت
نمایند.
سرکنسول قزاقستان در گرگان توضیح
داد که نمایشــگاه آســتانه قرار اســت در
زمینی به وســعت  25هکتار برگزار شود و
پس از آن این سایت نمایشگاهی به مرکز
جهانی آینده انرژی و آســتانه به پایتخت
سبز دنیا تبدیل شود.
گفتنی است قزاقستان در  16دسامبر
 1991میالدی از شوروی سابق جدا شد
و اعالم اســتقالل کرد .این کشــور با 2
میلیون و  717هزار کیلومترمربع وسعت،
نهمین کشور وسیع دنیا به حساب میآید
و  18میلیــون نفر جمعیت دارد .شــهر
«آستانه» که از ســال  1997میالدی به
جای «آلماتــی» به پایتختی قزاقســتان
برگزیده شــده ،با میانگین سنی 33سال
جوانترین پایتخت دنیاست و  800هزار
نفر جمعیــت دارد .قزاقســتان با دریای
خزر ،روسیه ،چین ،قرقیزستان ،ازبکستان
و ترکمنستان مجاور است و با ساالنه 80
میلیون تن تولید ،یک تولیدکننده بزرگ
نفــت و فرآوردههــای گازی در جهان به
شمار میآید .نورســلطاننظربایف از سال
 1991تاکنون رئیسجمهور قزاقســتان
اســت 70 .درصــد مــردم این کشــورر
مسلمان و  26درصد مسیحی هستند.
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محمدجواد قنبری معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاهها:

در دوران جدید میدان فعالیت
برای برگزارکنندگان ایرانی تنگ
نخواهد شد

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

تیم سیاســتگذاری؛ برنامهریزی و اجرایی شــرکت ســهامی نمایشــگاههای بینالمللی با رهبری و هدایت
دکتر حســین اســفهبدی معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت در  24ماه گذشته کوشش کرده است صنعت
نمایشــگاهی ایران را برای ایفای نقشی شایســتهتر در توسعه اقتصاد ،صنعت ،تجارت و صادرات کشور در
دورانی که سایه شوم تحریمهای اقتصادی از سر کشور برداشته میشود ،مهیا سازد.
صنعت نمایشــگاهی کشور و شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی به عنوان سیاستگذار و طالیهدار این
صنعت برای انجام رسالتهای خود در جهت توسعه اقتصادی ایران ،نیاز به ایجاد زیرساختهایی در بخشهای
سایتهای نمایشگاهی ،تقویت و توانمندسازی برگزارکنندگان ،آموزش مشارکتکنندگان برای بهرهبرداری
مطلوبتر از انرژی و هزینهای که صرف شرکت در نمایشگاهها میکنند و حتی آموزش بازدیدکنندگان دارد.
محمدجواد قنبری معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ،در گفتوگویی با «اقتصاد
و نمایشگاه» درباره توسعه این زیرساختها طی دو سال گذشته توضیحات مفیدی داده است که میخوانیم.
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کسب اعتبار جهانی
مهمترین دســتآورد شــرکت سهامی
نمایشگاهها در دو سال گذشته کسب اعتبار
جهانــی از مجامــع و نهادهــای بینالمللی
و مراکــز مهم و عمده صنعت نمایشــگاهی
جهان اســت .در این مدت کوتاه توانستیم
اهمیت و ارزشهای نمایشگاهی ایران را به
مجامع و کانونهای نمایشگاهی بینالمللی
معرفی کنیم و در این مجامع برای خودمان
جاباز کنیــم و در تصمیمگیریها ســهیم
شــویم .ایران در اتحادیه جهانی نمایشگاهها
( )UFIصاحب کرسی شــد و دکتر حسین
اســفهبدی مدیرعامــل شــرکت ســهامی
نمایشــگاهها به عنوان جانشین رئیس UFI
در خاورمیانــه و آفریقا و نیــز عضو ناظر در
دفتر اکســپوهای جهانــی ( )BIEانتخاب
شد .همچنین به عنوان ژنرال کمیسر ایران
در اکســپو میالن ،وظیفه نظارت بر پاویون
کشورهای دیگر به ایشان محول شد که همه
این موارد باعث ایجاد اعتبــار برای صنعت
نمایشگاهی ایران گردید و دنیا درک کرد که
میتواند با صنعت نمایشگاهی ما ارتباط ایجاد
کند .این موفقیتها البته با حضور مقتدرانه،
باشکوه و افتخارآمیز ایران در نمایشگاه اکسپو
 2015میالن به عنوان برجستهترین رویداد
نمایشگاهی جهانی امتداد یافت و با کسب رتبه
دوم در بخشی از افتخارات این رویداد تکمیل شد.
این توفیقات نظــر فعاالن جهانی صنعت
نمایشگاهی را به ســوی ایران جلب کرد و
با مساعد شدن فضای کســب و کار و امید
به رفــع تحریمها ،هیاتهای نمایشــگاهی
متعددی از چهارگوشــه جهــان برای ایجاد
روابط با نمایشــگاههای ایران روانه کشور ما
شــدند که دیدار و مذاکره مقامات اقتصادی
ایران و در راس آنان دکتر اســفهبدی با این
هیاتها و فعاالن و مسئوالن نمایشگاههای
بزرگ جهان ادامه دارد.

برگزاری  80نمایشگاه در سایت 50

ساله
ت الزم برای برگزاری
نخستین زیرســاخ 
نمایشــگاههای تاثیرگذار در اقتصاد ،داشتن
سایتهای نمایشــگاهی مناسب است50 .
سال پیش وقتی سایت نمایشگاه بینالمللی
تهران آغاز به فعالیت کرد ،برخی کشورهای
منطقه حتی وجود سیاســی نداشــتند ،اما
به خاطــر رویدادهای مختلــف مثل جنگ
تحمیلــی و تحریمها ،ما اینــک در صنعت
نمایشــگاهی منطقه عقــب ماندهایم که در
دوران جدید باید با برنامهریزی مناســب با
احداث ســایتهای مجهز جدیــد و ترمیم
ســایتهای موجــود ایــن عقبماندگی را
جبران کنیم و رتبه و مقام نخست خود را در
صنعت نمایشگاهی منطقه بازپس بگیریم.
در همین ســایت  50ســاله و سالنهای
قدیمی و نه چندان مجهز ما ســاالنه حدود
 80رویــداد نمایشــگاهی با مشــارکت 25
هــزار شــرکت داخلــی و خارجــی برگزار
میکنیم که نشــان از قدرت برنامهریزی و
توانمنــدی و اجرایی خــوب فعاالن صنعت
نمایشگاهی کشــور دارد که اگر سایتهای
مجهز با تکنولوژی روز هم بــه این توانایی
افزوده شــود ،باز هم میتوانیــم در صنعت
نمایشــگاهی منطقــه حــرف اول را بزنیم.
محدودیت سایت و سالنهای ما باعث شده
اســت که هر ســال به  40تا 50درخواست
برگزاری داخلی نمایشــگاهی جواب منفی
بدهیم که ایــن موضوع ضرورت توســعه و
احداث سایتهای جدید را نشان میدهد.
بــرای احــداث ســایت و ترمیــم ابنیه
و تاسیســات فعلی هم ،شــرکت ســهامی
نمایشگاهها یک بسته ســرمایهگذاری برای
سرمایههای کوچک و بزرگ با پیشنهادهای
متنوع برای مشــارکت آماده کرده و آماده
جذب ســرمایهگذار برای توسعه این بخش

است.
دو شــرط بــرای برگــزاری
نمایشگاههای خارجی
با موفقیتهای جهانــی ایران در صنعت
نمایشگاهی و گشوده شدن فضای اقتصادی
با درخواســتهای متعددی برای برگزاری
نمایشــگاههای اختصاصــی در ایــران از
ســوی کشــورهای مختلف مواجه هستیم
و هیاتهــای نمایشــگاهی بســیاری برای
مذاکره به ایران میآینــد .اما ما اوال با توجه
به سیاستهای کالن اقتصادی کشور و ثانیا
با توجه به محدودیت ظرفیت نمایشــگاهی
خود ،در پذیرش این پیشــنهادها شــتاب
نمیکنیــم و در چارچــوب سیاســتهای
کلی کشــور برای پذیرش پیشنهاد برگزاری
نمایشــگاههای خارجی در ایران دو شــرط
اصلی گذاشتهایم .اول اینکه این متقاضیان با
توجه به محصوالت و صنعتی که میخواهند
عرضه کنند میتوانند در  80نمایشگاهی که
هر ســال در ایران برگزار میشود مشارکت
نمایند .دیگر اینکه شرط کردهایم اگر دنبال
برگزاری نمایشگاه اختصاصی هستند حتما
بایــد محصوالتی با تکنولــوژی باال و دانش
بنیان بــه ایــران بیاورند و صرفا به چشــم
یک بازار مصرفــی برای تولیــدات خود به
بازار ایــران ننگرند .در واقــع ما میخواهیم
از اشتیاق خارجیها برای حضور در اقتصاد
ایــران برای رشــد و ارتقاء ســطح دانش و
تکنولوژی صنعتی خود بهره ببریم.
هیاتهای متعددی از مراکز نمایشگاهی
ایتالیــا ،آلمــان ،فرانســه ،ترکیــه ،چین،
کرهجنوبــی ،دوبــی ،انگلیــس در ماههای
اخیر خواهــان حضور در ایران هســتند که
ما تالش میکنیم از ایــن فرصت برای ارتقا
تکنولوژی صنعت ایران و نیز توســعه دانش
نمایشگاهداری خودمان استفاده کنیم.
برگزارکننــدگان ایرانــی اصال

نگران نباشند
عالقه شرکت ســهامی نمایشــگاههای
بینالمللی به اســتفاده از تــوان و تخصص
فعاالن خارجی صنعت نمایشــگاهی اصال به
معنای نادیده گرفتن تخصص،تجربه،دانش،
ســوابق و زحمات برگزارکننــدگان ایرانی
نیســت و برگزارکنندگان ایرانــی اطمینان
داشته باشند که به هیچ وجه میدان فعالیت
آنان دراین صنعت تنگ نخواهد شد.
شــرکت ســهامی نمایشــگاهها
برگزارکنندگان حرفهای نمایشگاهها را یک
رکن اصلی و پایهای توســعه نمایشــگاهها
میپندارد و نــه تنها در فکــر تضعیف آنها
نیست بلکه کوشــش میکنیم با همفکری
خود آنان راهکارها و روشهایی برای تقویت
این گروه بیابیم.
ما واقفیم که مجریان نمایشــگاههای ما
همگی بــر اعتالی نام ایــران و نیز روی نام
سایت نمایشــگا ه تهران تعصب و عرق دارند
و ما نیــز وظیفه داریم منافــع آنان را حفظ
کنیم و حتی گســترش بدهیم .دوســتان
برگزارکننــده مطمئن باشــند که شــرکت
سهامی نمایشگاهها در پی رقیب تراشی برای
آنان نیست ،بلکه میکوشیم خارجیها را به
مشــارکت با مجریان ایرانی ترغیب نمائیم.
همچنین با مشــارکت خود این عزیزان در
اندیشــه بازبینی تعرفههای نمایشــگاهی و
ایجاد درآمدهای جدید و روشمند و رسمی
کردن برخی درآمدها از قبیــل درآمدهای
اسپانسری برای آنان هستیم.
در مقابل از برگزارکننــدگان هم انتظار
داریم با آموزش تخصصی مدیران وکارکنان
خود ،مشــارکت با خارجیهــا و حضور در
همایشهــا و رویدادهــای جهانــی صنعت
نمایشــگاهی ،مرتبا بر دانش و تجربه و توان
حرفهای خود بیفزایند و ایــن صنعت را در
ایران توسعه دهند.

علیاکبر ترکاشوند مشاور مدیرعامل و مدیر حراست حوزه تجارت خارجی:

امنیت سرمایهگذاری از امنیت
فیزیکی آغاز میشود
ســایت نمایشــگاه بینالمللی تهران آئینه تمام نمای امنیت و آرامش در تهران اســت .در
پایتخت کشــوری که ناامنی و خشونت و وحشت در شهرهای همســایههایش بیداد میکند و
روزی نیســت که خبر یک حمله انتحاری ،انفجار ،تــرور و گروگانگیری از این همســایهها به
گوش نرســد ،در روزهایی که وحشــت و اضطــراب قلب اروپــا را فرا گرفته ،تروریســتها
پایتختهای فرانسه و بلژیک را در حد جنون به جهنمی از ناامنی و دهشت تبدیل کردهاند و
در شرایطی که باالترین شرایط و ســختگیریهای امنیتی در شهرهای آمریکا اعمال میشود؛
در سایت نمایشگاه بینالمللی پایتخت جمهوری اســامی ایران ،هر سال بیش از  80رویداد
نمایشگاهی با مشارکت میلیونها نفر از مردم و مقام های بلند پایه سیاسی و اقتصادی ایران
و سراسر دنیا در قالب غرفهدار و بازدیدکننده ،در نهایت آرامش برگزار میشود بدون آنکه
به قول معروف «قطرهای خون از دماغ کسی بیاید» .اما نکته مهمتر این است که این امنیت و
آرامش نه به کمک توپ و تانک و تفنگ و نه با بگیر و ببند و روشهای پلیسی بلکه با حضور و
به مدد عموم مردم و مشارکت خود شهروندان تامین میشود.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

همین روزها که دو نمایشگاه بینالمللی
بــزرگ ،یکــی در عرصــه لوازمخانگی و
دیگری در حوزه صنعت چــرم و کفش و
کیف به طور همزمان در ســایت نمایشگاه
بینالمللی تهران در حال برگزاری اســت؛
امنیت و آرامش و امید بــه آینده و باران
خوشبینی و نشاط از در و دیوار نمایشگاه
میبارد؛ هــر روز هزاران نفر از نمایشــگاه
دیــدن میکننــد و در نهایــت آرامش و
آسایش ،برنامههای تولید و تجارت و کسب
ی میگیرند
و کار و زندگی عادی خود را پ 
بدون آنکه دروازههایی برای تفتیش بدنی
و نیروهای ویژهای برای پیشگیری از جرم
ببینند و همه این آسایش و امنیت را خود
مردم تامیــن میکنند ،مردمــی که البته
پلیس ،نیروی انتظامــی و دیگر نیروهای
امنیتی و اطالعاتی کــه از خود این مردم
تشکیل شدهاند ،ســربازان صف مقدم این
جماعت هستند.
برای پی بردن بــه راز و رمز این امنیت
با علی اکبر ترکاشوند مشــاور مدیرعامل
شرکت سهامی نمایشــگاههای بینالمللی
ج.ا.ا .و مدیر حراست حوزه تجارت خارجی
به گفتوگو نشســتیم که چگونگی تامین
امنیــت و آرامش در ســایت نمایشــگاه
بینالمللی تهران ،به مثابه پیشــانی بلند و
گشاده پایتخت را دریابیم و آن را به تمام
کشور تسری دهیم.
از ارزش و اهمیــت «امنیت»
برای خوانندگان «اقتصاد ونمایشگاه»
بگویید.
درباره اهمیــت و نقش امنیت و آرامش
در توسعه و رشد جوامع ساعتها میتوان
ســخت گفت و صدها جلد کتاب میتوان
نمونه آورد امــا من فقط به حدیثی گهربار
از امیرمومنــان حضــرت علــی (ع) در
این زمینــه اکتفا میکنم کــه فرمودهاند:
الصحه واالمان».
«النِع َمتــان مجهولَتــان؛ ّ
یعنی آن بزرگوار از ســامتی و امنیت به
عنــوان باالتریــن و برتریــن نعمتها نام
بردهاند ،البته نعمتهایی که مردم هنگام

برخورداری از آنها ،از اهمیتشــان غافل
میشــوند .یعنی انسان ســالم و سالمت
و انســانی که در امنیت و آرامش به ســر
میبرد ،از این نعمتها غافل اســت و فقط
زمانی بــه ارزش آنها پی میبرد که عافیت
او به بیماری و مرض و امنیت او به ناامنی
و دلواپسی تبدیل شود.
تامیــن امنیــت و آرامش در
نمایشــگاه بینالمللی تهــران به چه
مناسبت از اهمیت مضاعفی برخوردار
است؟
بــدون بزرگنمایــی بایــد بدانیم که
نمایشگاه بینالمللی تهران ویترین و آئینه
تمام نمای تمــام پایتخت و تمــام ایران
است .در واقع قلب اقتصاد ،تولید ،صنعت
و تجارت ایران در ســایت نمایشگاه تهران
میتپد .هر ســال بیش از  80رویداد مهم
و بینالمللی نمایشــگاهی در این ســایت
اتفاق میافتد که هزاران مشــارکتکننده
و غرفــهدار و میلیونها بازدیدکننده درآن
سهیم هســتند .در طول ســال مقامات و
چهرههای سیاســی ،اقتصــادی ایرانی و
خارجی متعددی برای شرکت یا بازدید از
نمایشــگاهها و مذاکرات تجاری و صنعتی
به نمایشــگاه آمد و رفت میکنند .شما در
ایران هیچ مکان دیگری نخواهید یافت که
در طول ســال میزبان این همه شخصیت
و رجل سیاســی و اقتصادی باشــد .هیچ
کجای کشــور این تعداد وزیــر و نماینده
مجلس با این تعدد رفت و آمد نمیکنند
و واضح است که وجود آرامش و امنیت در
چنین فضایی ،نشان دهنده امنیت در تمام
پایتخت و کل ایران است.
به اجمال میتوانید بگویید این
امنیت را با چه اســباب و ابزاری در
نمایشگاه برقرار کردهاید؟
امنیــت را خودمردم در کشــور برقرار
میکننــد .مردم فهیــم و بــا ادراکی که
براساس تجربههای تاریخی ارزش واهمیت
امنیت را به خوبی میدانند و از آثار شــوم
ناامنی و محیط وحشــت آگاهند .اسباب و

ابزار تامین امنیت در کشــور و از جمله در
نمایشــگاه بینالمللی تهران همین مردم
و شــهروندان هســتند .البته ما به عنوان
سربازان حراست و بازوهای اجرایی هم در
خدمت همین مردم هستیم.
در این مســیر البته نیــروی انتظامی،
راهنمایی و رانندگی ،یگانهای مستقر در
نمایشگاه ،نیروهای بسیج و دیگر نیروهای
مسئول نظم و انضباط جامعه هم همکاری
تنگاتنگی با حراســت دارنــد و ما را یاری
میکنند.
همان طور کــه گفتید در طول
سال شــرکت ســهامی نمایشگاهها
محل آمــد و رفــت میلیونها فعال
تجاری و صنعتی است .فعاالن تجاری
و صنعتی به دنبــال امنیت و آرامش
سرمایهگذاری و آســایش فکری و
ذهنی میگردند تا با خیال آســوده
برای کســب و کار خود برنامهریزی
کنند اما امنیتی که شما آن را تامین
میکنید ،در واقع یک امنیت فیزیکی
است .اینها چه ارتباطی با هم دارند؟
بدون شــک امنیت فیزیکی سرآغاز هر
نوع امنیــت دیگر از جملــه امنیت روانی،
امنیت ذهنی ،امنیت اقتصــادی و امنیت
ســرمایهگذاری اســت .به ویژه در دوران
تازهای که تحریمهــای اقتصادی ظالمانه
در حال فرو ریختن است ،توجه کشورهای
جهان به اقتصــاد ایران معطوف شــده و
هیاتهای سیاســی و اقتصادی متعددی
برای گرفتن سهمی از این اقتصاد مشتاقانه
راهی ایران شــدهاند .مقامات سیاســی و
اقتصادی و صنعتی ،توریســتهای عادی
نیســتند .آنها در واقع گزارشگر و نماینده
بخشهــای مهمــی در کشــورهای خود
هســتند که در بازگشــت جزییات اوضاع
ایران را بــرای تصمیمگیری بــه مدیران
باالدستی خود گزارش میدهند.
واضح است کشــوری که نتواند امنیت
فیزیکی شــهروندان را فراهم نماید ،هرگز
نخواهد توانست امنیت سرمایهگذاران آنان

را تامین نماید .ضربالمثل معروفی است
که میگویند ســرمایه دنبال جای امن و
مطمئن میگردد و طبیعی است که اولین
نشــانه امن بودن و مطمئن بودن هر جا،
تامین امنیت فیزیکی آنجاست بنابراین ما
میکوشیم با نشان دادن امنیت موجود در
ایران به میهمانان خارجی نمایشــگاه ،آنها
را که ســفیران بخشهای خود هســتند
با گزارشهای مثبــت از آرامش اقتصاد و
صنعت و تجارت و فضای عمومی ایران به
کشورهایشان بدرقه کنیم.
شرکت سهامی نمایشگاههای
بینالمللی اخیــرا ملت و دولت ایران
را در اکســپو  2015میالن با افتخار
و موفقیت نمایندگی کــرد و از این
فرصت جهانی به نحــو مطلوب برای
نمایش فرهنــگ و اخــاق ایرانی
اســتفاده شــد .شــما که در ستاد
برنامهریزی و برگزاری اکسپو از روز
اول عضویــت ثابــت و نقش پررنگ
داشتید ،چه برداشــتهایی از این
رویداد مهم جهانی دارید؟
بنده بــا  22ســال تجربــه در بخش
حراست که  15سال آن در شرکت سهامی
نمایشــگاههای بینالمللی ســپری شده،
سابقه حضور در دو اکسپو ژاپن و شانگهای
را داشــتم و با این تجارب در ستاد اکسپو
میالن به عنوان مشــاور مدیرعامل شرکت
سهامی نمایشــگاهها که کمیســر ژنرال
ایران در اکســپو بودند انجام وظیفه کردم.
دکتر اســفهبدی هم چون سابقه برگزاری
و حضور در اکســپوهای قبلی را داشتند با
ایجاد فضای همدلی ،تیم اکسپو ایران را با
اقتدار آمیخته با صمیمیت رهبری کردند،
هنر بــزرگ دکتر اســفهبدی در مدیریت
اکســپو این بود که این پروژه را به عنوان
یک طرح ملی برای همه دســتاندرکاران
جا انداختنــد و همــه را در انجام وظایف
خطیر خود یکدل و یک زبــان کردند که
این پروژه را آبروی ملی تلقی نمایند.
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گزارش محمد سعادتیپور مدیر روابط عمومی و امور بینالملل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی از اکسپو میالن

ایران در اکسپو میالن افتخار آفرید و تجربه اندوخت

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

در بین همه نمایشگاههای جهانی اکســپو که در چند دهه اخیر جمهوری اسالمی ایران در آنها
مشارکت داشته ،غرفه ایران در اکسپو  2015میالن از شکوه و عظمت برجستهای برخوردار بود
و به ســبب طراحی زیبا ،معماری منحصر بفرد ،معرفی ویژگیهای هنری ،فرهنگی ،اقتصادی و به
طورکلی توانمندیها و ظرفیتهای جمهوری اسالمی ایران برای تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی،
گردشــگری نیرومند در منطقه و ایجاد تفاهم بــا جامعه بینالمللی ،انعکاس بســیار مطلوبی نزد
جهانیان داشــت و توجه گروه کثیری از بازدیدکنندگان را به خود جلب کرد که کسب نشان نقره
برای نخستین بار در طی برگزاری  164ساله این رویداد بزرگ نمایشگاهی جهانی به خاطر معماری
پاویون ایران ،تنها یکی از دستآوردهای بزرگ این حضور آگاهانه و مقتدرانه بود.
محمد سعادتیپور مدیر روابط عمومی و امور بینالملل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی
جمهوری اسالمی ایران که هم خود هنرمندی صاحبنظر در عرصه عکاسی و گرافیک است و هم
از ابتدای تشکیل ستاد ویژه اکسپو میالن نقشی ارزنده و موثر در آن ایفا کرده ،حاصل سفرهای
کاری خود به اکسپو میالن را در گزارشی تشریحی و تصویری به خوانندگان «اقتصاد و نمایشگاه»
پیشکش کرده است که گزیده آن را میخوانیم.
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لطفــا دربــاره تاریخچــه
نمایشگاههای اکسپو و فلسفه تشکیل
آنها اطالعاتی به خوانندگان ما بدهید.
نمایشــگاههای جهانــی (اکســپوها)،
فعالیتهایــی بینالمللی هســتند که از
اواسط قرن نوزدهم سازماندهی شدند و به
ارتباط ،گفتگو و صلح بین کشــورها کمک
شایانی کردهاند .نمايشگاههاي جهاني داراي
ســابقهاي  164ساله هســتند كه در آنها
آخرين دســتاوردها و آفرينشهاي علمي
و فرهنگــي و صنعتي در معــرض نمايش
قرار می گیرد .در اکسپوها اغلب انديشهاي
خاص ،عمل يا تكنولوژي نوظهوري به نمايش
گذاشته ميشود .اكسپوها پيشرفتهترين نوع
نمايشگاههامحسوبميشوندوغيرمستقيم
و در درازمدت در اختيار تجارت قرار ميگيرند.
نمايشگاههاياكسپوباموضوعيخاصتوسط
كشورهاي پيشرفته جهان برگزار ميشود و
در طي آن كشور ميزبان و ساير كشورهاي
جهان همراه با سازمانهاي تخصصي و مراكز
بينالمللي علمي و اجرايي مقاصد و مفاهيم
نوين صنعتي،علمي و فرهنگي را با الهام از
تكنولوژي گذشــته و حال و آينده تجسم

بخشــيده و در معرض قضاوت مردم جهان
قرارميدهند.غرفههاينمايشگاههاياكسپو
براســاس موضوعاتي خاص برپا ميشوند تا
تفسير كشور مربوطه از آن موضوع را نشان
دهند.
مهمترین اهداف اکســپوهای
جهانیچیست؟
به طــور اختصار میتــوان گفت که در
بین انواع نمایشگاههایی که در دنیا برگزار
میشود "نمایشگاههای جهانی" (اکسپوها)،
جایگاه ویــژهای دارنــد و از اهمیت زیادی
برخوردار هستند .مهمترین اهداف اکسپوها
عبارتنداز:
گسترش تبادالت فرهنگی بین ملتها
بسط مناســبات اقتصادی و سیاسی
میانکشورها
انتقال فناوریهای پیشرفته به کشورها
و معرفی هویت ملی و دستاوردهای آنها در
زمینه های گوناگون
توسعه صنعت گردشگری
مسئولیت برگزاری اکسپوهای
جهانی با چه نهادی است و مهمترین
شاخصهآنهاچیست؟

مسئولیتتصویببرگزارینمایشگاههای
جهانی بر عهده دفتر نمایشگاه بینالمللی یا
( )BIEاســت که اين دفتر در حال حاضر
نمايشگاههاي مصوب را در قالبهاي عمومي
يا تخصصي برگزار میکند .شایان ذکر است
ج ساله
که این نمایشگاهها در فاصلههاي پن 
و دو يا سه ساله و هركدام ب ه مدت شش و
سه ماه ،با همكاري دولتها برگزار ميگردد.
در اكسپوهاي جامع تقريبا تمامي كشورهاي
جهان حضــور مييابنــد اما در اكســپو
تخصصي با توجه به موضوع خاصتر آن و
اینكه از عموميت کمتري نیز برخوردارند،
حدود نيمــي از كشــورهاي جهان حاضر
ميشوند .نكته تاثيرگذار ديگر اين است كه
طبق قوانين دفتر بينالمللي نمايشگاهها،
در نمايشــگاههاي جامع ،وظيفه طراحي و
احداث پاويونها (غرفهها) برعهده كشورهاي
شركتكننده اســت و از اين رو بسياري از
كشورها با سليقه خود از فضاي اختصاص
يافته بهترين اســتفاده را میکنند که اين
روند در اكسپوهاي تخصصي متفاوت است و
كشور ميزبان مسئولیت ایجاد این پاويونها
رادارد .بــه همين دليل با توجــه به تراكم

هزينهها و عمليات عمراني كه بر دوش يك
كشور قرار ميگيرد ،معموال فضاي در نظر
گرفته شده در اكسپوهاي تخصصي براي
برپايي پاويونهاي كشورها كوچكتر بوده
و از تنوع سازهاي آنها نيز بهشدت كاسته
ميشود.
سابقه حضور ایران در اکسپوهای
جهانی به چه دورانی میرسد؟
از زمان برگزاری نخســتین "اکسپو" در
سال  1851در لندن  164،سال میگذرد و
در طی این مدت این نمایشگاهها دستخوش
تحول زیادی شده اند .کشور ایران به دستور
امیر کبیر در اکسپوی  1851لندن شرکت
کرد و بعد از آن در اکسپوی 1867پاریس
و اکســپوی 1873وین نیز حضوری فعال
داشت و برخی از شاهکارهای معماری دوران
صفوی را به صورت نمای بیرونی غرفه خود ،
همراه با کاالهای صادراتی کشور در معرض
نمایش گذاشــت .کشــور ما همچنین در
اکسپوهای  1900پاریس  1967 ،مونترال،
 1993تائجون 1998 ،بریســبون 2000 ،
هانوفر  2005 ،آیچی  2010 ،شانگهای و
 2015میالن شرکت داشته است.
در بین همه اکســپوهایی که در چند
دهــه اخیر جمهوری اســامی ایــران در
آنها مشارکت داشته اســت ،غرفه ایران در
اکسپوی میالن ( )2015از شکوه و عظمت
بیشتری برخوردار بوده و به سبب طراحی
زیبا و معماری منحصر به فــرد و معرفی
ویژگیهای هنــری ،فرهنگی ،اقتصادی و
به طور کلــی توانمندیهــای جمهوری
اســامی ایران برای تبدیل شــدن به یک
قطب اقتصادی نیرومند در منطقه و ایجاد
تفاهم با جامعه بینالمللی انعکاس بیشتری
داشته و توجه بازدیدکنندگان بیشتری را به
خود جلب کرده است که در ادامه با نگاهی
اجمالی بــه این پروژه ملــی ،مختصری از
تالشهای بیشائبه همه مسئوالن و دست
اندرکاران را در کســب " نشان نقره " برای

به برکت زمین ،جاذبه های فرهنگی ،طبیعی
و گردشــگری ایران و ایران امروز ،یکی از
اقوام ایرانی ،باغ ایرانی ،سیســتم آبرسانی
قنات ،استفاده بهینه از باد در آسیاپادهای
ایرانی ،ویدئو آرت محصــوالت باغی ،دانه
های گیاهی ،ســفره های غذایی ،آئینها و
مراسم ،تکنولوژی و آبیاری و صنایع دستی و
نمایش فرهنگ و هنر ایران زمین روی LED
سراسری در طول سالن به تصویر کشیده
شد.
پروژه هوشمندســازی پاویون و اطالع
رسانی درخصوص اقالم نمایشی و جزئیات
محتوای پاویون در تبلت های نصب شــده
در کنار ویترین ها و اپلیکیشن های موبایل
انجامگردید.
چیدمــان طبقه همکف پاویــون ایران
شامل فضای  ،VIPبخش تجاری و رستوران
پاویون که در بخش تجــاری ،محصوالت
خوراکــی ،صنایــع دســتی ،محصوالت
ارگانیک ،کاالها و اقالم صادراتی کشورمان
جهت فروش به نمایش گذارده شــد و در
بخش رستوران پاویون ایران ،غذاهای سنتی
ایرانی ،نوشــیدنیها و میان وعدهها جهت
بازدیدکنندگان سرو و ارائه گردید.

برنامه های آئینی و گروههای موسیقی و
سایر رویدادهای فرهنگی در محلی روبروی
پاویون ایران در خیابان جهانی برگزار شدند
و توجه مخاطبان بســیاری را به خود جلب
کردند.
درباره موفقیــت پاویون ایران
و کســب مدال نقره هم توضیحاتی
بدهید.
باید یادآور شــد که با عنایت به بازدید
هیأت ژوری اکسپو  2015میالن متشکل
از نه نفر به ریاست آقای گونزالس ،دبیرکل
دفتر بینالمللــی نمایشــگاهها (،)BIE
متخصصین درحــوزه اکســپوها و  2نفر
متخصص در حوزه معماری ،از کلیه پاویون
های کشورها از جمله پاویون ایران بمنظور
انتخاب پاویون های برتر در اکسپو 2015
میــان و پیــرو برگزاری مراســم معرفی
برگزیدگان اکســپو  2015میالن توسط
 BIEدر تاریــخ  ،1394/08/08در بخش
پاویون های با متراژ کمتــر از  2000متر
مربع و از بین  28پاویون خود ساز ،پاویون
ایران در بخش  Exhibition Designو
با توجه به مزیت ویژه در بخش ،Interior
مقام دوم را پس از پاویون اتریش کســب

نموده و جایزه نقــره ()Silver Award
را برای نخســتین بار در طول  164ســال
تاریخ برگزاری اکســپوها به دســت آورد.
محورهــای ارزیابی هیأت ژوری اکســپو
 2015میالن شــامل معماری و طراحی
داخلی ،همراســتایی اقالم نمایشی با تم و
موضوع اکسپو و  ...بوده که پاویون ایران به
دلیل طراحی ماهرانه فضای نمایشگاهی بر
مبنای المانهای سنتی و با رویکرد مدرنیته
حائز رتبه دوم بین کشورهای شرکت کننده
در اکسپو  2015میالن گردید که این مهم
جز با نظارت دقیق مهنــدس نعمت زاده،
وزیر صنعت ،معدن و تجــارت و حضور و
پایش مستمر دکتر اسفهبدی ،معاون وزیر
صنعت ،معدن وتجارت و رئیس هیأت مدیره
و مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاههای
بینالمللی و همکاری همــه وزارتخانهها،
سازمانها و ارگانها اعم از خصوصی و دولتی
در ســامان دادن به فعالیتهای اکسپوی
میالن و همچنین اصحاب رســانه میسر
نبوده و امید است که از این تجربه گرانقدر
در اکسپوهای آینده یعنی اکسپوی 2017
قزاقستان و  2020دبی استفاده گردد.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

نخســتین بار در طی برگزاری  164ساله
اکسپوها برای معماری پاویون ایران بر می
شماریم.
مراحل گام به گام حضور ایران
در اکسپو میالن را لطفا توضیح دهید.
بعد از اخذ مصوبه هیأت محترم وزیران
مبنی بر موافقت با حضور ایران در اكســپو
 2015ميالن و محول نمودن مســئولیت
برگزاری پاویون ایران به شــرکت سهامی
نمایشــگاههای بینالمللی به نمایندگی از
وزارت صنعت ،معــدن و تجارت و معرفی
معــاون وزیر صنعــت ،معــدن وتجارت و
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شــرکت
سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری
اســامی ایران ،دکتر اسفهبدی ،به عنوان
کمیسرژنرال ایران در اکسپو  2015میالن
به مقامات دولت ایتالیــا و همچنین ثبت
نام رسمی جمهوری اسالمی ایران در این
رویداد مهم بینالمللی به عنوان سیزدهمین
کشــور مشــارکتکننده ،موفقیت در این
پروژه ملی مطمح نظر تمامی مســئوالن و
دســتاندرکاران قرار گرفت .زمین پاویون
ایران به مساحت  1910مترمربع در یکی از
مطلوبترین موقعیتهای موجود در آذر ماه
 ، 392طی مراسم رسمی از سوی مقامات
اکسپو  2015میالن به مقامات ایران تحویل
داده شــد .در مرحله بعد موضــوع «غذا و
فرهنگ « به عنوان تم اصلی سالن ایران در
راستای تم اصلی اکسپو (تغذیه زمین ،انرژی
برای حیــات) انتخاب شــد و قراردادهایی
با شرکتهای مهندسی جهت تهیه «طرح
مفهومــی» و «انجــام فاز يك پيشــرفته
معماري ،سازه و تأسيسات مكانيكي و برقي
پاويون ايران» منعقــد گردید .در کنار این
اقدامات جلسات هفتگی ستاد اصلی اکسپو
 2015میــان با حضــور مهندس نعمت
زاده ،و حضــور و نظارت و پایش مســتمر
دکتر اسفهبدی ،معاون وزیر صنعت ،معدن
وتجارت و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
شرکت سهامی نمایشــگاههای بینالمللی
و نمایندگان وزارتخانهها و دســتگاههای
اجرایی تشــکیل شــد و در نهایت ستاد
اجرایی اکسپو  2015میالن شامل جانشین
و مســئول برنامهریزی ،مســئول بخش
محتوایی ،مسئول فنی و معماری ،مسئول
اداری و مالی ،مسئول پشتیبانی و لجستیک
و دبیر ستاد به تایید رسید .در ادامه «سفره
جهانــی ،فرهنگ ایرانی» به عنوان شــعار
پاویون انتخاب شــد و فعالیتهای ساخت
و ســاز پاویون شــامل بتونریزی ،آرماتور
بندی و قالببندی آغاز شد .همزمان با این
اقدامات جلسات کارگروه محتوایی جهت
تهیه طرح فاز صفر طراحی داخلی پاویون
ایران تشکلیل شده و قراردادهایی به منظور
تهیه طرح محتوایی ،چیدمان ،نورپردازی و
دکوراســیون پاویون ایران منعقد گردید و
اقدامات همه جانبه در خصوص این پروژه
ملی انجام گرفت کــه میتوان به موارد زیر
اشاره کرد :
فیلمها و تصاویر شامل مستندهای ایمان
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عباس برهانی مدیر برنامهریزی و  اطالعرسانی شرکت سهامی نمایشگاهها:

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

در اکسپو میالن
روش حضور موفق در رویدادهای
نمایشگاهی جهان را یافتیم
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عبــاس برهانی مدیر برنامهریزی و اطالعرســانی شــرکت ســهامی نمایشــگاههای بینالمللی جمهوری
اســامی ایران به عنوان مســئول برنامهریزی و کنترل پروژ ه نمایشگاه اکســپو میالن به اتفاق دیگر
همکاران خود دراین مدیریت ،نقش مهمی در حضور مقتدرانه و تاثیرگذار کشور ما و شرکت سهامی
نمایشــگاههای بینالمللی در این رویداد بزرگ نمایشگاهی جهان داشت و در افتخاراتی که ایران در
اکسپو میالن کسب کرد ،شریک و سهیم است.
وی در گفتوگویی با «اقتصاد و نمایشگاه» برخی تجربهها و برداشتهای خود از شش ماه برنامهریزی
و تالش و پایش برای سرافرازی در اکسپو را با خوانندگان نشریه در میان گذاشته است.
مدیر برنامهریزی و اطالعرسانی شرکت سهامی نمایشگاهها براساس این تجربه بزرگ حرفهای به طور
خالصه به این برداشــت رسیده است که «اساسیترین رکن حضور موفق در یک رویداد نمایشگاهی
جهانی داشتن یک سناریوی متمایز و فکورانه برای بازدید است ».این گفتوگو را بخوانید.

ســتاد برنامهریــزی و برگزاری
اکســپو  2015میالن چــه نقش و
مسئولیتی داشتید؟
اینجانب به عنوان مسئول برنامهریزی
و کنترل پروژه اکسپو میالن با مساعدت
و تالش همه همکاران ســختکوش در
مدیریــت برنامهریزی و اطالعرســانی،
وظیفــه تدویــن برنامــه اجرایــی این
نمایشــگاه و کنتــرل و پایش مســتمر
برنامهها و طرحها را به عهده داشــتیم.
همچنین برنامهریزی و اجرای دورههای
آموزشــی افراد اعزامی به اکسپو توسط
همکاران این مدیریت انجام شده است.
از نظر شما شــاخصترین و
برجستهترین نکات مشارکت ایران
در اکسپو میالن چه مواردی است؟
به طــور خالصــه از مــوارد ذیل به
ترتیب بــه عنوان شــاخص ترین نکات

پروژه مشارکت در اکســپو میتوان یاد
کرد:
الف – پروژه حضور ایران در اکســپو
میالن به عنوان یک پــروژه ملی معرفی
شد و در نتیجه اطالعرســانی و آگاهی
بخشــی الزم برای تبییــن اهمیت این
رویداد جهانی و مشــارکت فعال در آن
انجام پذیرفت.
ب -نظــارت دقیــق وزیــر صنعت،
معدن و تجــارت و حضــور و نظارت و
پایش مستمر مدیرعامل شرکت سهامی
نمایشگاههای بینالمللی جهت راهبری
پروژه ،از عوامل اصلی موفقیت ایران در
این رخداد بزرگ جهانی بود.
ج -تعامل و مشــارکت فعــال جامعه
معماری و خبرگان این حوزه در طراحی
و اجرای پاویون ایران بــا بهرهگیری از
ظرفیتهای موجود کشور فرصتی فراهم

آورد کــه برای نخســتین بار بــا تلفیق
سنت و مدرنیته ،حضوری متفاوت را در
این دوره اکسپو تجربه کردیم.
د -مهمترین برداشــت مــن از پروژه
مشــارکت در اکســپو  2015این است
که دریافتم هر قــدر فعالیتهای مرتبط
با ایــن قبیــل طرحها اعــم از طراحی،
ساخت ،راهبری و معرفی با تعقل و تفکر
انجام گیرد ،نتیجه مقبولتر و مطلوبتر
خواهد بود و نتیجه کار توجه بیشــتری
را بــه خــود جلــب خواهد کــرد .این
موضوع در پاویونهای ســایر کشورهای
مشــارکتکننده هم کامال محسوس بود
و بــه طور خالصــه این نتیجــه حاصل
میشــود که آنچه ذهــن مخاطب را به
چالش بکشاند و به سمت و سوی هدفی
متعالی و ارزشمند و متناسب با موضوع
هدایــت کنــد ،جذابتــر و ماندگارتر

میباشد.
از اکســپوی میالن چه الگو
و درســی میتوان گرفــت که در
نمایشگاههای آینده سرمشق باشد
و به عنوان مدلی موفق بتوان از آن
استفاده کرد؟
مهمترین درس و مدل این اســت که
از مشارکت فکری افراد صاحب اندیشه و
خردمند و متخصص باید بیشتر استفاده
شود و سناریوی بازدید از نمایشگاههای
آینده باید با جریانی منطقی متناسب با
تم اکسپو طراحی گردد.
برایــن اســاس میتــوان در صنعت
نمایشــگاهی ایــن درس را آموخت که
اساســیترین رکن حضور موفق در یک
رویداد نمایشــگاهی جهانی داشتن یک
ســناریوی متمایز و فکورانه برای جلب
بازدیدکننده است.

اکسپو میالن به روایت سیدحسین میرظفرجویان معاون فنی و مهندسی شرکت سهامی نمایشگاهها

دستآورد بزرگ اکسپو میالن،
تمرین کار تیمی در صنعت
نمایشگاهی بود

مهمتریــن ویژگــی پاویون
ایران در اکســپو میالن از نگاه شما
چه بود؟
در اکسپو میالن  ،2015ستاد اکسپو
به این موضوع مهــم توجه خاص نموده
بود کــه در راســتای تم اصلی اکســپو
(تغذیه زمیــن ،انرژی بــرای حیات) و
تم انتخاب شــده ایران ،غــذا و فرهنگ
و براســاس شــعار انتخابــی پاویــون،
فرهنــگ ایرانی ،ســفره جهانــی ،تمام
فعالیتهــا انجام پذیرد و براین اســاس
طرح مفهومی ســالن و طــرح محتوایی
داخلــی آن انجــام پذیرفت کــه منجر
به بهرهبــرداری از گیاهــان و درختان
اقلیمهــای ایــران بــه صــورت زنده،
نگهداری ورشــد آنها در طول شش ماه

برگزاری اکســپو و ایجاد حس زندگی،
فضای زنده و طبیعی و مناســب شــد.
در کنار آن ســاخت و بهرهبــرداری از
طوالنیتریــن  LEDمنحنی با طراحی
ویــژه در اکســپو و نمایــش فیلمهای
مناســب به ویژه فیلم بســیار جذاب و
دیدنی باد بهــاری و ارائه غذاهای متنوع
ایرانی را میتوان ویژگیهای برجســته
پاویون ایران دانست.
جذابتریــن صحنههایی که
از اکســپو میالن در ذهن شما نقش
بسته است کدامند؟
با توجه به اینکه اکســپو یک رویداد
اجتماعــی ،فرهنگی و اقتصادی اســت،
برگزاری آن در قلب اروپا و شــهر میالن
سبب شده بود که بازدیدکنندگان عالوه

بر شهرهای ایتالیا از ســایر کشورها نیز
حضــور داشــته باشــند و در صفهای
طوالنی بــرای بازدید از پاویــون ایران
به انتظار بنشــینند و برای صرف غذای
ایرانــی و دیــدن فیلــم معرفــی ایران
مشــتاقانه وقت بگذارند که این صحنهها
بسیار جالب و ارزشــمند بود .همچنین
میتوانم از بازدید وزیر صنایع روسیه از
پاویون ایران یاد کنم که با داشتن وقت
بســیار کم با هیات همراه و تشــریفات
خاص فقط از غرفــه ایران بازدید و دفتر
یادبود را توشیح کرد .برگزاری روز ملی
ایران در اکسپو میالن هم از رویدادهای
بســیار خاص و غرورانگیز بود که مورد
استقبال بینظیر قرار گرفت.
کدام تجربه اکســپو میالن

را برای الگو قــرار دادن در دیگر
رویدادهای بزرگ نمایشگاهی مفید
میدانید؟
کســب مــدال نقــره در بخــش
طراحــی نمایشــگاهی (Exhibition
 ،)Designارائــه محتوای مناســب و
ارتباط با مخاطب در اکســپو ،نشان از
آن دارد که بــا انجام کار در راســتای
تم اصلی هر اکسپو ،داشــتن سناریوی
مناســب ،اجــرای درســت و حمایت
و پشــتیبانی نهادهــای تصمیمگیــر و
اصحاب رســانه میتوان به موفقیتهای
بزرگ دســت پیدا کرد که میبایست از
این تجربه در اکســپوهای آینده یعنی
اکســپو  2017قزاقســتان و اکســپو
 2020دوبی بهره مناسب را برد.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

سیدحســین میرظفرجویان معاون فنی و مهندسی شرکت سهامی نمایشــگاههای بینالمللی که از سال
 1392عضو کمیته اصلی ســتاد اکسپو بوده و مســئولیت اجرایی ،فنی و مهندسی پاویون ایران در اکسپو
میالن را به عهدهداشــته ،با آن که نقش بیبدیلی در مشارکت پرقدرت ،تاثیرگذار و افتخارآمیز ایران در
اکسپو  2015داشته ،فروتنانه موفقیت بیســابقه ایران و شرکت سهامی نمایشگاهها در این رویداد بزرگ
اقتصادی – اجتماعی جهانی را نتیجه یــک کار تیمی میداند که با رهبری و مدیریتی واحد و یک پارچه،
تقسیم مناسب وظایف و نظارت و پیگیری مستمر ،به دست آمده است.
حضور در تمامی جلســات کمیته ملی اکســپو ،جلســات کارشناســی فنی و معماری ،جلسات با گروه
مهندســین مشــاور ،تهیه طرح مفهومی پاویون ایران ،طرحهای فاز  1و  ،2همکاری در انتخاب مشاورین
و پیمانکاران ،جلســات تهیه طرح داخلی پاویون ایران ،نظارت بر کلیه عملیات اجرایی و ســاخت پاویون
در میالن برای گشایش نمایشــگاه و حضور فعال در دوران شش ماهه اجرا ،برگزاری و جمعآوری پاویون
ایران در اکســپو ،بخشی از نقش پررنگ سیدحسین میرظفرجویان در حضور موفق ایران در اکسپو میالن
را تشکیل میدهد.
معاون فنی و مهندســی شرکت سهامی نمایشــگاهها درباره برخی ویژگیهای حضور و مشارکت برجسته
ایران در اکسپو میالن توضیحاتی داده است که میخوانیم.
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مهندس علی معین ،برگزارکننده نهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت آرد و نان خبر داد:

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

همکاری برگزارکنندگان
فرانسه ،ترکیه و مالزی در Ibex2015
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نهمیــن نمایشــگاه بینالمللی
صنعت آرد و نان از پانزدهم آذر 94
در ســالنهای  35و  38نمایشگاه
بینالمللی تهران آغاز به کار کرده
است .به همین مناسبت با مهندس
علی معین ،مدیرعامل گروه تجارت
و اطالعــات  ITGو برگزارکننده
 Ibex2015گفتوگویــی صورت
دادیم که خالصه آن را میخوانید.
اهداف برگزاری نمایشگاه آرد
و نان چیست؟
نهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت
آرد و نــان  15 – Ibex2015لغایــت
 18آذر ماه جاری در  11هزار مترمربع
فضای نمایشــگاهی ،در سالنهای  38و
 35و فضای باز اطــراف آن با همکاری
و همیــاری و حضــور پررنــگ تمامی
انجمنها و اتحادیههای وابســته برگزار
میشــود .در خصوص اهداف نمایشگاه
هــم بایــد تاکید کنــم ما چنــد هدف
مشخص از جمله فرهنگسازی و اصالح
الگوی تولید و مصرف آرد و نان ،افزایش
ســطح فعالیتهــای تجاری و ســرمایه
گذاری در صنعت آرد و نــان و حمایت
از احــداث و توســعه واحدهــای تولید
نان صنعتی در کشــور ،حرکت سازمان
یافته در بخــش خصوصــی در زنجیره
تولیــد و تامین مواد اولیــه تولید نان و
بستر ســازی الزم برای ارائه حداکثری
ظرفیتها و توانمندیهای شــرکتهای
داخلــی در عرصه ماشــینآالت صنایع
مرتبط بــا صنعت آرد و نــان و در یک
کالم تعامــل و همکاریهــای بیشــتر
در صنعــت آرد و نان کشــور را دنبال
میکنیم.
در نمایشــگاه امســال چه
گروههای کاالیی حاضر هستند؟
 18گــروه کاالیــی در نمایشــگاه
نهــم حاضــر هســتند .کــه از آن
جملــه تولیدکننــدگان نــان و آرد،
ســازندگان ماشــینآالت تولیــد نان و
آردســازی ،تولیدکننــدگان خمیرمایه
و بهبوددهنــده ،صنایــع کشــاورزی
غالت مرتبط ،ســازندگان ســیلو ،تولید
کننــدگان تجهیــزات آزمایشــگاهی
مرتبــط ،تولیدکننــدگان آنزیمهــای
مصرفی در صنایعغذایی ،تولیدکنندگان
دکوراســیون مرتبــط ،تولیدکننــدگان
امولسیفایرهای خوراکی ،تولیدکنندگان
لباس کار مرتبط ،صنایع بســته بندی،
مشــاوران صنعت آرد ونان ،ســازمانها
و اتحادیههــای مرتبــط ،تولیدکنندگان
قهــوه و غــات افزودنــی ،مطبوعات و

صنایــع وابســته و صنایــع کیترینگ
مربوط به صنعت آرد و نان در نمایشگاه
حضور دارند.
وجه بینالمللی نمایشــگاه
تا چه اندازه تقویت شــده است و
چند شــرکت داخلی و خارجی در
نمایشگاه حاضر هستند؟
نمایشــگاه  Ibex2015بــا حضــور
 136شــرکت داخلی و خارجــی برگزار
میشود .استقبال شرکتها و کشورهای
خارجی نیز قابل توجه است و کشورهای
آلمــان ،ترکیه ،یونــان ،ایتالیا ،ســوئد،
ســوئیس ،بــاروس  ،لبنــان ،فنالنــد،
هلنــد و کرهجنوبــی در این نمایشــگاه
حاضر هســتند که شــعار آن «برای نان
ایــران» انتخاب شــده اســت .در بخش
مشارکتکنندگان و شرکتهای خارجی
ما شــاهد رشــد حضــور  120درصدی
نسبت به سال گذشته هستیم .در بخش
بازدیدکننــدگان خارجی نیز نســبت به
سال گذشــته انتظار رشد  200درصدی
را داریم.
به این ترتیب به نظر میرسد
شرکتها و بازدیدکنندگان خارجی
از نمایشگاه اســتقبال مناسبی به
عمل آوردهاند .این استقبال ناشی
از چیست؟
ســتاد برگزاری ،برنامهریزی خوب و
کارآمدی را در جهت حضور شرکتهای
خارجــی انجــام داد و اجــرا کــرد .ما
توانستیم اطالعرســانی کامل و وسیعی
را در ســطح بینالمللی داشــته باشیم
و عالوه بر آن توانســتیم اطالعرســانی
مناسبی را در نمایشگاه  2015 Ibaکه
یکی از بزرگترین نمایشــگاههای صنعت
نــان در دنیاســت بهصــورت حضوری
انجام دهیم .به جــرات میتوانیم بگوییم

که برند نمایشــگاه صنعت نــان ایران با
نام  Ibexدر دنیا شــناخته شده است.
همچنیــن  3شــرکت نمایشــگاهی از
کشــورهای ترکیه ،فرانســه و مالزی به
جهت هرچه بهتر اجرایی شدن پروژه با
ستاد مرکزی همکاری داشتهاند.
میگوئید که انتظــار دارید
تعداد بازدیدکنندگان خارجی 200
درصد بیشتر از سال گذشته باشد.
چگونه این امر ممکن شده است؟
بازدیدکننــدگان از کشــورهای هند،
پاکســتان ،ســنگاپور ،آلمــان ،ترکیه،
ایتالیــا ،روســیه و بلژیک درخواســت
بازدیدشان از نمایشگاه را به ستاد ارسال
کرده بودند تا مراحل ارسال دعوتنامه و
اخذ ویزا برای آنها صــورت گیرد .عالوه
بر این با کمــک و راهنماییهای انجمن
صنفــی تولیدکننــدگان ماشــینآالت
پخــت نــان و شــیرینی بــرای حضور
بازدیدکننــدگان و تجــار مرتبط با این
صنعــت از کشــورهای ( CISآســیای
میانــه و قفقــاز) ،عراق و حــوزه آفریقا
برنامهریــزی و هماهنگیهــای خوبــی
انجام گرفته اســت که امیدوار هســتیم
که مثمر ثمر باشد.
آقای معین بفرمایید حمایت
و استقبال تشــکلها از نمایشگاه
چگونه بوده است؟
برگزاری یک رویداد نمایشــگاه کاری
گروهی و تخصصی است و هرچه قدمت
آن بیشــتر میشــود حضــور و حمایت
بزرگان ،اتحادیههــا و انجمنها و مرتبط
با آن صنعت بیشــتر احســاس میشود.
امســال شــاهد همــکاری و همیاری و
حضــور پررنگ تــر تمامی تشــکلهای
مرتبط با صنعــت آرد و نان کشــور به
خصــوص انجمــن نانهــای حجیــم و

نیمــه حجیم و مســطح انبــوه صنعتی
استان تهران هســتیم که برگزاری این
نمایشــگاه ماحصل برنامهریزی و نظارت
و کمکهــا و تالشهای تــک تک این
تشکلهاست و مطمئنا در سالهای آتی
نیز این روند ادامه خواهد داشت.
به نظــر شــما برگزارکننده
نمایشــگاه تا چه اندازه میتواند در
راســتای تحقق اهداف نمایشگاه و
آن صنعت گام بردارد؟
برای جواب به این ســوال بهتر است
نمایشــگاه را یک بار دیگر تعریف کنیم
و بر ابعــاد آن نگاهی دوبــاره بیاندازیم؛
نمایشــگاه نقطه تالقی عرضه کنندگان
کاال یا خدمــات و متقاضیان همان کاال
و خدمات در مکانی خــاص و در زمانی
مشخص اســت از طرفی نمایشگاه تنها
مکانی اســت کــه میتــوان از  5حس
انســان در یــک زمان به جهــت تحقق
اهداف استفاده کرد و سود برد.
نمایشگاه متشکل از پنج حلقه متصل
بــه هــم شــامل ســایت ،برگزارکننده،
غرفهســازان ،مشــارکت کننــدگان و
بازدیدکنندگان اســت و هریــک از پنج
حلقه در ســه مرحله قبل از نمایشــگاه،
هنــگام نمایشــگاه و بعد از نمایشــگاه
تاثیــر گــذاری خــود را بریــک رویداد
نمایشــگاهی دارد .نکته مهم اینجاســت
که مشــارکتکنندگان بیشترین در حد
تاثیر در روند و دســتاوردهای نمایشگاه
را پــس از برپایــی نمایشــگاه خواهند
داشت لذا از مشــارکتکنندگان محترم
خواهشمندیم به جهت ایجاد فرصتهای
تجاری و دستاوردهای بازار هدف شرکت
خود ،ابزارهای مناسب را برای ایجاد این
فرصتها بهکار گیرنــد  .برگزارکنندگان
نمایشــگاهها نیز به جهت تحقق اهداف
آن پس ازیــک رویــداد نمایشــگاهی،
گزارشات و پیگیریهای عملکرد خود را
در چارچوب تعیین شــده توسط سازمان
توســعه تجارت انجام میدهند که ما نیز
از این امر مستثنی نیستیم.
اگــر نکتهای ناگفته اســت
بفرمایید.
امیــدوارم بــا توجــه بــه موقعیت
حســاس کنونی کشــور عزیزمان ایران
و با همــکاری و همیاری تمامی دســت
اندرکاران صنعت آرد و نان کشور شاهد
نمایشگاهی پرشور ،پررونق و تاثیر گذار
باشــیم و از همین جا به ســهم خود از
تک تک هموطنان عزیز دعوت می کنم
تا از این نمایشگاه بازید کنند.

مصاحبه

عبدالکریم جاللی مدیرعامل شرکت نمانگر برگزار کننده نمایشگاه تاسیسات ساختمان:

در دوره شانزدهم نمایشگاه تاسیسات ،سایت تهران را یکجا الزم داریم
عبدالکریــم جاللی ،با  25ســال ســابقه فعالیت در صنعت نمایشــگاهی ،جزو
کارشناسان و فعاالن خبره و صاحبنظر این حوزه محسوب میشود .مدیرعامل
شرکت نمانگر ســالها مسئولیت برگزاری نمایشــگاهها را در نهادهایی چون
بنیاد تعاون برعهده داشــته و اکنون شــرکت تحت مدیریت او هر ســال سه
نمایشــگاه مهم بینالمللی تاسیســات ،فوالد و ریختهگری و معماری داخلی را
برگــزار میکند .جاللی به آن گروه از برگزارکنندگان نمایشــگاهها تعلق دارد
که کار علمی و کارشناسی را با هدف رشد صنعت و اقتصاد کشور در سرلوحه

محسوب میشود.
آیا متقاضیانی بودهاند که به علت
کمبود فضای نمایشگاه نتوانستهاند در
این دوره شرکت کنند؟
بله؛ ما از دو ماه پیش دیگر نتوانســتیم
بــه متقاضیان داخلــی و خارجی به علت
نبود فضــا ،غرفــهای اختصــاص دهیم.
حداقل  10هزار متر مربع دیگر درخواست
مشــارکت داشــتیم اما فضای اختصاص
داده شده به نمایشــگاه تاسیسات محدود
اســت و تنها توانستیم مســاحت غرفهها
را کوچکتــر کنیــم تا شــرکتکنندگان
بیشتری شــانس حضور پیدا کنند .البته
الزم اســت توضیح دهم که ما درخواست
افزودن سالن کردیم ،اما به علت همزمانی
برگزاری نمایشــگاه با نمایشــگاه معدن
امکانش وجود نداشت.
افزایش  50درصدی شــرکتکنندگان
خارجی در نمایشگاه جهش قابل توجهی
است ،چگونه به این رشد دست یافتید؟
ما ســال گذشــته و بالفاصلــه پس از
برگــزاری دوره ســیزدهم برنامهریزی و
کار خود را برای برگزاری بهتر نمایشــگاه
چهاردهــم آغاز کردیم .یکــی از اقدامات
مهم ما برای جذب مشارکت کننده بیشتر
خارجی ،بحث تبلیغات بــود .ما تبلیغات
نمایشگاه تاسیسات ســاختمان را در سه
رویداد مهم بینالمللی ایــن حوزه یعنی
نمایشگاههای فرانکفورت ،دوبی و آنکارا به
شکل جدی انجام دادیم و بخش زیادی از
این افزایش  50درصدی نســبت به دوره
گذشته نتیجه همین تبلیغات است؛ البته

حل و فصل پرونده هستهای و توافق وین
هم در رویکرد مناسب کشورهای خارجی
به نمایشــگاه موثر بود .بــار دیگر توضیح
دهم که اســتقبال از نمایشــگاه بســیار
گسترده بود و نتوانســتیم به همه نیازها
پاسخ دهیم .من اینجا و از همین تریبون
اعالم میکنــم که دو ســال دیگر ،یعنی
دوره شانزدهم میتوانیم کل فضای سایت
نمایشــگاه تهران را برای این نمایشــگاه
پوشش دهیم و خواســتار این هستیم که
از هم اکنون برنامهریزیهای الزم صورت
گیرد تا نمایشــگاه را بــدون همزمانی با
نمایشگاه دیگر برگزار کنیم.
برگــزاری نمایشــگاههای
تخصصی چه تاثیری در صنایع مرتبط
داشته است ؟ به عنوان مثال برگزاری
چهارده دوره نمایشــگاه تاسیسات
ساختمان در رشــد این صنعت موثر
بوده است؟
قطعــا تاثیر مثبت داشــته اســت که
نمایشگاه سال به ســال رشد کرده است.
حتــی اگــر مــاک موفقیت نمایشــگاه
تاسیسات و صنایع سرمایشی و گرمایشی
را حضور رو به رشــد فعاالن این حوزه در
نمایشگاه ندانیم ،اتحادیهها و انجمنهای
حرفــهای و صنفی این حــوزه بارها اعالم
کردهانــد که نقــش برگزاری نمایشــگاه
تاسیسات ســاختمان در رشد این صنعت
غیرقابــل کتمــان اســت؛ نکتــهای که
باعث رضایــت حرفهای مــن و همکارانم
میشــود .چرا که هدف مهم هر اولیه یک
برگزارکننده نمایشگاه ،کمک به توسعه و

رشد آن صنعت است.
تحریمهــای اقتصــادی چه
تاثیری بر نمایشــگاه تاسیســات
گذاشــت و حال که پرونده هستهای
حل شــده و تا چند مــدت دیگر
تحریمها برداشــته میشود ،آیا باید
انتظار رشد بیشتر نمایشگاه را داشته
باشیم؟
در چند ســال گذشــته و به خصوص
در زمانی که تحریمها به اوج خود رســید
و نرخ ارزها ظرف مدت کوتاهی ســه برابر
شــد ،ما ریزشــی در حضور شرکتهای
خارجــی و نمایندگیهای آنها داشــتیم.
البته این ماجرا تنها در یک دوره رخ داد و
دوره بعد از آن دوباره شاهد افزایش حضور
شرکتهای خارجی بودیم .قطعا تحریمها
بر توان شــرکتهای داخلی این حوزه نیز
تاثیر داشته است .با پایان یافتن تحریمها
من معتقدم در ســالهای پیشرو شاهد
حضور گســتردهتر کشــورهای خارجی
در نمایشــگاه خواهیم بــود و امیدوارم با
سیاســتهای دولت محترم و پایان یافتن
تمام تحریمها ،رکودی که برخی صنایع را
متاثر کرده است نیز پایان پذیرد.
بخش تاسیسات ساختمان هم
براثر تحریمها دچار رکود شد؟
اگر ادعا کنیم صنعتی وجــود دارد که
از تحریمها آســیب ندیده و یا دچار رکود
نشده اســت ،قطعا ادعایی غیرکارشناسی
و عوامانه کردهایم ،چرا کــه رکود در تمام
صنایع و بخشهای اقتصــادی کم و بیش
دیده میشــود؛ اما صنعت تاسیسات یک
ویژگی خاص دارد که آن هم وابسته بودن
دیگر صنایع به آن است یعنی تقریبا هیچ
صنعتی نیســت که به آن وابســته نباشد.
از صنایــع مــادر همچون پاالیشــگاهها و
پتروشیمیها گرفته تا مرغداریها و سازنده
وسایل پزشکی همگی به بخش تاسیسات
وابسته و نیازمندند .به همین جهت با وجود
اینکه صنایع عمدتا با رکود مواجه هستند،
این مســاله در بخش تاسیســات به دلیل
فراگیری وســیع آن به اندازه صنایع دیگر
گسترده نیست.
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آمار و ارقام اولیه نشان میدهد
که نمایشگاه تاسیســات ساختمان
امســال رشــد قابل توجهی نسبت
به دورههای پیشــین داشته است،
چه عواملی را در این رشــد دخیل
میدانید؟
رشــد نمایشــگاه بینالمللی تاسیسات
ســاختمان البتــه تنها معطوف بــه دوره
چهاردهم آن نیست .این نمایشگاه همیشه
آهنــگ رو به رشــد اما مالیمی داشــته
اســت .این روند از همان دوره سوم که ما
مدیریتش را بــه عهده گرفتیــم ،تاکنون
ادامه داشــته است .از اولین ســالی که ما
نمایشــگاه را برگزار کردیم ،وسعت آن از
 1500مترمربع به  30هــزار مترمربع در
این دوره رسیده است که نشان از موفقیت
و رشد  20برابری در  12دورهای است که
مسئولیت برگزاری نمایشگاه به عهده من
و همکارانم در شرکت نمانگر گذاشته شده
است .درست است که بنده حدود ربع قرن
ســابقه فعالیت در صنعت نمایشگاه را دارا
هستم ،اما همکاران باتجربه و توانمندی نیز
در مجموعه ما فعال هستند که این تجربه
باال به ما کمک کرده تا نمایشگاههایی که
برگزار میکنیم باالترین کیفیت را داشــته
باشند و سال به سال رشد کنند.
در چهاردهمین دوره ،در کدام
بخش نمایشگاه بیشــترین رشد را
دارید؟
امســال مجموعا  633شرکت خارجی و
داخلی در فضایی بیش از  30هزار مترمربع
در نمایشگاه مشارکت دارند که حدود یک
سوم شــرکتهای حاضر را شــرکتهای
خارجی تشــکیل میدهند .امســال 214
شرکت خارجی در نمایشگاه حاضر هستند
و کشــورهایی نظیر ایتالیــا ،چین و ترکیه
دارای پاویــون اختصاصی خود هســتند.
شرکتهای روسی ،هندی و اماراتی و چند
کشور دیگر هم بسیار قدرتمند در نمایشگاه
حاضر شدهاند .اما آنچه باعث شده نمایشگاه
چهاردهم تاسیسات ،تبدیل به یک دوره ویژه
شود ،رشد  50درصدی شرکتهای خارجی
نسبت به دوره گذشته است که یک رکورد

کار خــود قرار دادهاند و بــه گفته خودش دانش و بینش تیم همکاران او در
شــرکت نمانگر که در مجموع یک قرن تجربه کار در حوزه نمایشــگاهی دارند
باعث شــده تا نمانگر مجموعهای موفق و پیشرو در صنعت نمایشگاهی ایران
باشــد .با وی به مناسبت برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی تاسیسات
ســاختمان و سیســتمهای سرمایشی و گرمایشــی به گفتوگو نشستهایم که
حاصلش را میخوانید.
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دکتر حبیباهلل انصاری دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران تاکید کرد

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

نقش مثبت نمایشگاه لوازم خانگی در
افزایش تولید صادرات محور
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دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
در نشســت خبری خود با رسانههای گروهی،
با بیان اینکه در نمایشگاه امسال  342شرکت
داخلــی و خارجــی حضور خواهند داشــت،
افزود :از ایــن تعداد  235شــرکت داخلی و
 107شــرکت خارجی در نمایشــگاه حضور
دارند که تعداد شــرکتهای داخلی نسبت به
سال گذشــته با افزایش  8/8درصدی همراه
بوده و  19شرکت افزایش یافته است.
دکتــر انصــاری افــزود :از ســوی دیگر
همانطور که پیشبینی میشــد با بازشــدن
فضای سیاسی ناشی از به ســرانجام رسیدن
مذاکــرات ایران بــا  5+1تعداد شــرکتهای
خارجی حاضر در نمایشــگاه نســبت به سال
گذشته  54مورد افزایش یافته که رشد 101
درصدی را نشان میدهد.
به گفتــه وی در نمایشــگاه امســال 10
شــرکت نیز تقاضای برپایی غرفــه در فضای
بــاز را کردند که در مجمــوع متراژ غرفههای
شرکتهای داخلی  17هزار و  833مترمربع،
غرفههای خارجی  2304مترمربع و غرفههای
فضای باز  542مترمربع است.
دکتر انصاری درباره کاالهــای به نمایش
درآمده در این نمایشگاه گفت :تولیدکنندگان
انــواع محصوالت سرمایشــی و گرمایشــی،
گازسوز ،لوازم خرد و کوچک ،ظروف چینی و
آشپزخانه ،کاالهای الکترونیکی و سایر موارد
در این نمایشگاه حضور مییابند.
دبیــر کل انجمــن صنایع لــوازم خانگی
با اشــاره به اهمیت برگزاری نمایشــگاههای
تخصصی اظهــار کرد :ایجاد رابطه مســتقیم
بیــن تولیدکننــده و فروشــنده ،شناســایی
مشــتریان و عوامل توزیع ،نگاه مشتری مدار
به محصوالت تولیــدی ،مالقاتهای رودررو و
ارائه محصوالت نو و ابتکارات جدید از اهداف
برگزاری نمایشــگاههای تخصصی اســت که
میتواند به توسعه صنایع مختلف بینجامد.
به گفتــه دکتر انصــاری همزمــان با این

نمایشــگاه بینالمللی لوازم خانگی از روز ششــم آذر  94در حالی پانزدهمین دوره برگزاریاش را
آغاز میکند کــه دکتر حبیباهلل انصاری دبیــرکل انجمن لوازم خانگی ایران و رئیس ســتاد برگزاری
این نمایشــگاه ،با انتخاب شــعار «تولید ،محور صادرات» هــدف اصلی این دوره از نمایشــگاه لوازم
خانگی را فراهم آوردن زمینه همکاری و مشارکت شرکتهای داخلی و خارجی در جهت تولید کاالهای
برخوردار از قابلیت صادراتی اعالم کرده اســت .انجمن صنایع لوازم خانگــی ایران با نزدیک به چهار
دهه ســابقه فعالیت ،در حال حاضر مهمترین و تاثیرگذارترین تشــکل فعال در حــوزه صنعت لوازم
خانگی کشور محسوب میشــود که نقش تعیینکنندهای در ارتقای توانمندیهای تولیدی این صنعت
از طریق تدوین اســتانداردهای کیفی ،برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و مشارکت در تصویب و
اجرای قوانین و مقررات ناظر بر فعالیتهای توســعهای ایفا کرده اســت .برگزاری با کیفیت نمایشگاه
بینالمللی لوازم خانگی در پانزده دوره متوالی نیز از دیگر دســتاوردهای انجمن صنایع لوازم خانگی
است که به اعتقاد کارشناسان تاثیرات مهمی در روند توسعه صنعت لوازم خانگی داشته است .دکتر
حبیباهلل انصاری درآســتانه برگزاری پانزدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی در نشستی
با حضور خبرنگاران رسانههای گروهی به تشریح ویژگیها و اهداف این نمایشگاه می پردازد
این فعال باســابقه صنعت لــوازم خانگی تمام سالنها دیدن کند ،با حضور در این سالن
نمایشــگاه از هیاتهــای تجاری و ســفرای
کشــورهای مختلف برای حضور در نمایشگاه معتقــد اســت حضــور هــر ســاله در این با آخرین دستاوردها و توان صنعت لوازم خانگی
در جهت مذاکــراه با شــرکتهای داخلی و نمایشــگاه برای تولیدکنندگان پرشــمار این کشور آشنا شود.
صنعت ضرورت محســوب میشود .وی ادامه
دغدغه تولیدکنندگان در
بازدید از نمایشگاه دعوت شده است.
پساتحریم کاهش مییابد
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی همچنین میدهد :حضــور در نمایشــگاهها میتواند به
دبیر انجمن صنایع لــوازم خانگی ایران به
اعالم کرد :اطالعات مربوط به تولیدکنندگان تولیدکننــدگان و شــرکتکنندگان کمــک
لوازم خانگی برای شــرکت در طــرح کارت کند که از آخرین اطالعات بــازار و توان رقبا استقبال شرکتهای داخلی و خارجی نسبت
ت با خبر شــوند و ارتباط نزدیکی با مشتریان و به ســال گذشــته برای حضور در نمایشگاه
اعتبــاری خریــد کاال توســط وزارت صنع 
جمــعآوری شــده و بانک مرکــزی در حال عوامل توزیــع محصوالت خود برقــرار کنند .اشــاره کرده و ادامه میدهد :کشــور ما چند
بروزرســانی دســتگاههای پوز نمایندگیهای در چنین فضایی اســت کــه میتوانند نقاط ســال در موقعیت تحریم بود که باعث شــد
فروش اســت که ثبت نام بــرای این طرح از ضعف و قوت خود را شناسایی کنند .در واقع برای تولید و صنعت کشــور مشکالت و موانع
نمایشــگاه محلی برای تعامل بین حلقههای مختلفــی به وجود آید .با رفــع تحریمها فضا
هفته آینده آغاز میشود.
مختلف این صنعــت از تولیدکننــده ،عرضه برای بخش تولید و صنایــع مختلف از جمله
اعالم آمادگی کشورهای مختلف
برای سرمایهگذاری در صنعت لوازم
کننده و مشتریان نهایی اســت و فعاالن این صنعت لوازم خانگی کامال تغییر خواهد کرد.
خانگی
به گفته دکتر انصاری ،یکی از مشــکالت
حوزه با حضور در نمایشــگاه لــوازم خانگی
در حاشــیه این نشســت دکتر حبیباهلل میتوانند چشــمانداز آتی خود برای یکسال تحریمها شرایط سخت در مبادالت بانکی بود
که دو سو داشــت؛ یکی اینکه واردکنندگان
انصاری ،در گفتوگو با «اقتصاد و نمایشگاه» پیشرویشان را تعیین کنند.
با اشــاره به اهداف از برگزاری نمایشگاه لوازم
دکتر انصــاری بــا اشــاره بــه اینکه در قطعات با مشکل روبرو شده بودند و در طرف
خانگی اظهار کرد :بــه اعتقاد اینجانب یکی از نمایشگاه پانزدهم برخالف نمایشگاه سالهای دیگر صادرکننده برای صــدور کاالی خود با
اهداف برگزاری چنین نمایشــگاهی می تواند گذشته شــرکتکنندگان بر اساس گروههای مشــکالت مختلفی دســت و پنجه نرم کند.
کســب اطالعات و شناســایی بازار و سلیقه کاالیی تقســیمبندی شــدند ،میگوید :این اما با رفــع تحریمها دیگــر تولیدکنندگان ما
مشتریان باشد از طرفی چنین فضاهایی باعث صنعــت دارای گســتردگی بســیار زیادی از از این دغدغهها کــه مانــع برنامهریزیهای
رونق فروش و تحول در بازار خواهد شد.
نظر تنوع محصوالت اســت .بــه عنوان مثال بلند مدت بودند ،رهــا مییابند و میتوانند با
دبیر انجمن صنایــع لوازم خانگی ایران در تنها حدود  160نوع لــوازم کوچک مربوط به امید بیشــتر ،برنامهریزی بهتری برای آینده
خصوص تعیین شعار «تولید ،محور صادرات» آشپزخانه وجود دارد؛ از کارد و چنگال گرفته خود و مجموعهشــان تــدارک ببینند که این
میگوید :این شــعار را در راستای برنامههای تا انواع ظروف مختلف .این در حالی است که امر را میتوان در استقبال از نمایشگاه امسال
اقتصادی کشــورمان در حال حاضر دانست .تنها  10ســالن در اختیار داریــم با این حال مشاهده کرد.
مدیر با سابقه صنعت لوازم خانگی یکی از
چرا که امروز محور صنعت مــا باید تولیدات تالش کردیم حدالمقدور گروههای کاالیی را
مشکالت تحریمها را افزایش قاچاق در کشور
صادراتی باشــد و نمیتوانیــم و نباید نگاه به رعایت کنیم.
صــادرات را حذف کنیم .اهمیــت صادرات از
وی با اشــاره بــه اینکه یکی از ســالنها عنوان میکنــد و میگوید :در حــال حاضر
آن جهت در حال حاضــر دارای اهمیت ویژه به عنوان ویترین انتخاب شــده اســت ،تاکید امیدواریم در شرایط پساتحریم تولیدکنندهها
اســت که برای دوران پســاتحریم کشورهای میکند :برای بازدید مسئوالن مختلف از جمله بتوانند برنامهریزی مناسبی برای پایان دادن
زیــادی بــرای ســرمایهگذاریهای مختلف وزیر صنعت و دیگر مدیران دولتی ،نمایندگان به رکــودی که بــر صنایع مختلــف از جمله
در کشــور ما اعالم آمادگــی کردهاند که این مجلس و روسای سازمانهایی چون استاندارد و صنعت لوازم خانگی ســایه افکنده بود ،رهایی
ســرمایهگذاریها میتواند در نهایت به رشد گمرک این سالن را تدارک دیدیم و شرکتهای یابند و طبیعی اســت که دیگر نگرانی از بابت
صادرات در کشور ما کمک کند.
بزرگ و مطرح هر حوزه را در این سالن جانمایی تامین قطعــات اولیه و صــادرات محصوالت
ضرورت حضور در نمایشگاه لوازم کردیم تا محلی شــود برای آنکه هر مسئولی به خود نخواهند داشــت .معتقدم شــرایط برای
خانگی
هنگام بازدید از نمایشــگاه اگر فرصت نکرد از تولید در پساتحریم بسیار بهتر خواهد بود.

مصاحبه

گفتوگو با مریم توکلیان مدیرعامل شرکت آسیا پاسارگاد

روابط بینالمللی صنعت نمایشگاهی
ایران را باید گسترش دهیم
خانم مریم توکلیان مدیرعامل شرکت آسیا پاسارگاد خاورمیانه را که هفتمین دوره نمایشگاه
بینالمللی قیر ،آســفالت ،عایقها و ماشــینآالت وابســته را بهمنماه امســال در نمایشــگاه
بینالمللی تهران برگزار کرد ،باید یک حرفهای در صنعت نمایشگاهی بدانیم که دانش و فن
نمایشگاهداری را نه به طور تئوری بلکه با کار و همراهی عملی با شرکتهای معتبر بینالمللی
نمایشگاهی آموخته و تجربههای کاربردی خود در این عرصه را به وطنش منتقل کرده است.
با این بانوی پر تالش درباره دســتآوردهایش در عرصه برگزاری نمایشگاه و دیدگاه هایش
درباره شــکوفایی صنعت نمایشــگاهی ایران و نیز در مورد نمایشــگاه قیر و آسفالت گفت و
گو کردهایم که خالصهاش را میخوانید.این گفت و گو بیش از برگزاری نمایشــگاه یاد شــده
انجام شده است .

متولد ســال1350در تهران هســتم،
تحصیــات خــودم را در رشــته های
مهندســی شــیمی و محیط زیســت تا
مقطع کارشناسی ارشــد در ایران ادامه
دادم و پس از آن برای تکمیل تحصیالت
به خــارج از کشــور رفتم ،حــدود 15
ســال ســابقه برگزاری و مدیریت امور
نمایشــگاهی دارم که تجــارب حرفهای
خودم مدیون آمــوزش و همکاریهای
مشترک با شــرکتهای ITE ، Dmg
 World Mediaدر انگســتان مرکز
لندن و شرکت  Messeآلمان در مرکز
مونیخ و در کشــور امارات متحده عربی
با دو شرکت معتبر ابوظبی ADNEC
(مرکز نمایشــگاهی بینالمللی ابوظبی)،
 Alfajerدوبی هســتم ،با تســلط به
زبانهای خارجــی و مکاتبات بینالمللی
تخصصی صنعت نمایشــگاهی ســالهای
متمادی بــا عالقه و تالش بــه برگزاری
نمایشــگاه در خــارج و داخل کشــور
پرداختــم .اکنــون نیز با شــرکتهای
خارجی همکاریهای مشــترکی ،عالوه
بر فعالیتهای خود در شــرکت سهامی
نمایشــگاههای بینالمللی ایران دارم که
امیدوارم با شــرایط ایجاد شده در دوره
پسا تحریم زمینههای مناسبتری جهت
همکاریهای بینالمللی ایجاد شود.
چند دوره از شش دوره قبلی
نمایشگاه بینالمللی قیر ،آسفالت،
عایقها و ماشــینآالت وابسته را
شرکت آسیاپاسارگاد برگزار کرده
است؟

با توجــه به فضــای جدید
اقتصادی کشــور ،پیش بینی سرکار
از دوره هفتم نمایشــگاه چیست و
چه میزان رشد و در چه بخش هایی
برای این دوره تخمین می زنید؟
من پیشبینــی میکنم انشــاا ...این
نمایشگاه با رشــد قابل قبولی نسبت به
ســالهای گذشــته بخصوص در بخش
خارجی برگزار گردد .
در دوران پــس از برداشــته
شدن تحریم ها ،صنعت نمایشگاهی
کشــور در جهت کمک به توســعه
اقتصاد ،تولید و تجــارت ایران چه
رسالت و وظایفی دارد؟
این صنعت بــه عنوان ابــزار کلیدی
رشــد تجارت خارجی در کشورها ایفای
نقش میکند کــه امیدوارم با برداشــته
شــدن تحریمها به خصــوص در بخش
تحریمهای بانکی تســهیالت بیشتری در
امر تجارت خارجی فراهــم گردد .ایران
پتانســیلهای بالقوه اقتصادی و تجاری

از شــرکت ســهامی
نمایشگاههای بینالمللی و سازمان
توســعه تجــارت چــه انتظاری
برای تســهیل راه توســعه و رونق
نمایشگاهها دارید؟
با توجــه به این امر مهــم که صنعت
نمایشــگاهی باید زیر نظر این سازمان ها
ساماندهی شود انتظار داریم از برگزاری
نمایشــگاههای بدون مجوز در تهران که
به معضلی اساســی در این صنعت تبدیل
شده و روز بهروز شاهد رشد بیرویه آنان
که به دور از اصول قانونی و تخصصی این
صنعت شــکل میگیرد هستیم ،ممانعت
بهعمل آیــد تا هم شــرکتها از تحمیل
هزینه های فرمایشــی نجات یابند و هم
این صنعــت بهصورت کامــا تخصصی
بازوی رشــد اقتصادی و تجاری کشــور
گردد .
برای دوره هفتم نمایشــگاه
چند سالن پیش بینی شده است؟
در حال حاضر  4سالن برای برگزاری
نمایشگاه و فضای باز در نظر گرفته شده
اســت که امیدواریم در مــاه آینده این
سطح افزایش یابد.
عالقهمندان به مشــارکت در
نمایشــگاه هفتم قیر و آسفالت تا
چه تاریخی فرصت ثبت نام دارند و
نحوه ثبت نام چگونه است؟
ثبتنام تــا  20روز قبــل از برگزاری

از طریق ســایت و اینترنت
چگونه میشود ثبتنام کرد؟
فرم پیــش ثبت نام بر روی ســایت
نمایشــگاه ( )www.ampex.irقرار
دارد که پس از دریافت آن این شــرکت
بررســیهای اولیه و احــراز صالحیت
متقاضی جهت حضور در نمایشــگاه را
به عمل آورده و ســپس مراحل ثبت نام
قطعی آن صورت میگیرد.
آیا در اندیشه توسعه فعالیت
هاو خدمات خودتــان و برگزاری
نمایشگاههای دیگری هم هستید؟
بله؛ امیدوارم با توجه به شــرایط پسا
تحریــم بتوانیم گامهــای جدیتری در
جهت همــکاری با شــرکتهای مطرح
بینالمللی برداریم.
مطلب دیگری بــرای مطرح
کردن دارید؟
از نشــریه «اقتصاد و نمایشــگاه» به
خاطر نقــش ارزندهای که برای توســعه
فرهنگ صنعت نمایشگاهی ایفا میکند
و نیــز از همه فعــاالن و دلســوزان این
صنعت تشــکر میکنم .یک تشــکر ویژه
هم از جنــاب آقای دکتر اســفهبدی و
دیگر مســئولین محترم شرکت سهامی
نمایشــگاههای بینالمللــی و کلیــه
ســازمانهای ذیربط دارم کــه با افتخار
آفرینی در اکســپوی میالن پرچم کشور
عزیزمان را به نشانه اقتدار ملی در میالن
باال بردند.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

هر چند که تمایلی به صحبت
درباره شــخص خودتــان ندارید
ولی بــرای آشــنایی خوانندگان
لطفــا مختصری دربــاره احواالت
شخصیتان صحبت کنید.

طرح برگزاری این نمایشگاه را در سال
 1388بــه همراه  5عنوان نمایشــگاهی
دیگر به ســازمان توســعه تجارت ایران
دادم کــه خوشــبختانه با موافقت ســه
طــرح آن مواجه شــدم و از اولین دوره،
خود مســئولیت برگزاری آن را به عهده
داشــتهام که به لطف خــدا و همکاری
مســئولین محتــرم ســازمان توســعه
تجارت و شرکت ســهامی نمایشگاههای
بینالمللی اکنــون به عنــوان یک برند
نمایشــگاهی تخصصــی در صنعت قیر،
آســفالت ،عایقها و ماشینآالت شناخته
شده و عرصهای برای مبادالت و رایزنی
های تجاری این صنعت استراتژیک شده
است.

بیشــماری دارد که با توجه به موقعیت
خــاص منطقــهای ،اگر شــرایط تجارت
جهانی و همچنین عضویت در ســازمان
تجارت جهانی صــورت پذیرد ،میتوانیم
شاهد رشــد اقتصادی چشــمگیری در
سالهای آتی باشیم.

نمایشــگاه ادامه دارد و اکثرا به صورت
غیر حضوری اینترنتی و خیلی محدود
به شــکل حضوری صورت مــی گیرد.
نمایشــگاه هم در روزهای دوم تا پایان
پنجم بهمنماه برگزار خواهد شد.
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نمایشگاه های داخلی

در پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت تاکید شد

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

نمایشگاه ،سکوی جهش صادرات محصوالت صنعتی

20

روز دوشنبه مهمترین نمایشگاه صنعت
ایران و خاورمیانه افتتاح شد .پانزدهمین
نمایشــگاه بینالمللی صنعت تهران ،با
حضور محســن صالحینیا معاون وزیر
صنعت ،معدن و تجــارت ،رضا رحمانی
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس،
دکتر حسین اسفهبدی معاون وزیر ،رییس
هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت سهامی
نمایشگاههای بینالمللی ایران و قدرتاهلل
دوســتمحمدی مدیرعامل شــرکت
بازرگانی بینالمللــی ایدرو برگزارکننده
نمایشگاه صنعت گشایش یافت.
در پانزدهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی
صنعت 477 ،شــرکت داخلی و  315شرکت
خارجی از  19کشــور جهان حضور داشتند
که در فضایی به وســعت  23هزار مترمربع
محصوالت و خدمــات صنعتی خــود را در
زمینههای ماشــینآالت و خطــوط تولید،
تجهیــزات کارگاهــی ،ابزارآالت پیشــرفته،
خدمات فنی و مهندســی و خدمات پس از
فروش عرضه کردند .تفاوت اصلی نمایشــگاه
صنعت امســال نســبت به دورههای گذشته
جدا از فضای امیدی که در میان شرکتهای
داخلی به چشم میخورد ،حضور چشمگیرتر
شرکتهای خارجی بود.
به گزارش «اقتصاد و نمایشــگاه» ،دکتر
حســین اســفهبدی ،معاون وزیر صنعت و
مدیرعامل شــرکت ســهامی نمایشگاههای
بینالمللی در جمع خبرنگاران گفت« :در این
دوره از نمایشــگاه صنعت با حضور چشمگیر
شــرکتهای خارجــی و شــرکتکنندگان
داخلــی کــه دارای مزیت هســتند ،مواجه
هستیم».
در حاشیه قرار گرفتن شرکتهای
خارجی با توانایی شرکتهای داخلی
معاون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن و
تجارت نیز در مراسم گشایش این نمایشگاه
با بیان اینکه نمایشــگاه صنعت ماشینآالت،
تجهیزات ،ابزارآالت و سیستمهای اتوماسیون

و بهطور کلی ملزومات مــورد نیاز واحدهای
تولیدی را بــه نمایش گذاشــته ،اعالم کرد:
«میتوان توسعه واحدهای صنعتی را از این
مسیر عملیاتی کرد و در همین راستا از تمام
بخشهای صنعت کشــور دعوت میکنیم از
این نمایشگاه بازدید کنند».
مهنــدس محســن صالحینیــا در جمع
خبرنــگاران حاضر در نمایشــگاه هم گفت:
«شــرکتهای حاضــر در این نمایشــگاه از
قدمت و تجربه باالیی برخوردارند که نشــانه
خوبی اســت چرا که با این اقدام شاید دیگر
نیازی به شــرکتهای خارجی نباشــد .در
بخش توسعه صنعت نخســتین فاکتور مهم
بخش ماشــینآالت و تجهیزات مــورد نیاز
تولید اســت که باید بتوانند براساس شرایط
روزی که صنعــت به آن نیــاز دارد ،فعالیت
داشته باشند».
وی از برنامهریزی برای ایجاد رونق در بازار
کاالهای بــادوام خبر داد و گفــت« :کاالهای
مصرفی بــیدوام که در ســبد روزمره کاالیی
مردم قرار دارند ،مشــکل بازار ندارند و بهطور
معمول واردات زیاد آن را تهدید نمیکند چون
واردات این کاالها بــا ارز مبادلهای امکانپذیر
نیســت ».معاون وزیر صنعــت ،صنایع را به
صورت زنجیره به هم مرتبط دانســت و گفت:
«در کاالی مصرفی بادوام مانند لوازم خانگی،
الکترونیک و خودرو با مشــکل کمبود تقاضا
مواجهیــم و برای تحریک تقاضــا با همکاری
بانک مرکزی ،سازمان مدیریت و تیم اقتصادی
دولت در حال برنامهریزی هستیم».
به گفته معاون امور صنایع وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،توســعه صادرات در شرایط
جدید هم از مواردی است که این روزها مطرح
اســت چرا که اگر میخواهیم بازار را بیش از
پیش تحریــک کنیم تنها نمیتــوان به بازار
داخلی اکتفا کرد.
مهنــدس صالحینیا با بیــان اینکه برای
توسعه صادرات در قانون بودجه مشوقهایی
در نظر گرفته شده ،ادامه داد« :در توافقنامه

اخیر میان سازمان مدیریت و وزارت صنعت،
معدن و تجارت در زمینــه صادرات خدمات
فنی و مهندسی ،صدور ضمانتنامهها و اعطای
بخشی از یارانه ســود تسهیالت به نحوی که
بتواند صادرات را در ســایر کشــورها رقابتی
کند تصمیمهایی گرفته شــد که روشهای
اجرایی آن را پیش میبریم».
وی بــا اشــاره به اینکــه براســاس این
توافقنامــه در مرحلــه نخســت۵۰ ،میلیارد
تومان برای کمک به زیرساختها اختصاص
مییابد ،اضافه کرد« :البته پیشبینی شــده
۱۰۰میلیارد تومان نیز بــه صادرات خدمات
فنی و مهندسی و رقابتی شدن برخی کاالها
در بازارهای صادراتی با یارانه سود تسهیالت
اختصــاص یابد ،در ضمن در ایــن توافقنامه
اجازه انتشــار اوراق مرابحه داده شــده است
با این امکان که بخشــی از سود آن از محل
همین اعتبار جبران شــود تــا حالت رقابتی
شکل گیرد».
بــه گفته صالحینیــا ،موضــوع دیگر در
تفاهمنامه ســازمان مدیریــت و برنامهریزی
با وزارت صنعت ،معــدن و تجارت اختصاص
یارانه ســود تســهیالت از محل هدفمندی
یارانههاست.
وی تاکیــد کــرد« :در مرحله نخســت
۲۰۰میلیــارد تومــان از محــل هدفمندی
یارانههــا بهعنوان یارانه ســود تســهیالت
پرداخت میشود که با اســتفاده از تفاهم با
بانکها تــا  ۵برابر این مبلــغ بهعنوان یارانه
سود تســهیالت به فعاالن اقتصادی پرداخت
خواهد شد».
از نظر قوانین حمایتی مشکلی
نداریم
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس
شورای اســامی نیز با قدردانی از تالشهای
دولت برای کنترل نرخ تــورم ،گفت« :دولت
باید خروج از رکود را مورد توجه قرار دهد».
رضا رحمانــی در جمع خبرنگاران با اشــاره
به قانون حمایت از تولیــد رقابتپذیر که در

روزهای اخیر در مجلس شــورای اســامی
تصویب شــده و قوانین دیگری نظیر بهبود
مستمر فضای کســبوکار ،قانون حمایت از
شرکتهای دانشبنیان و قانون برنامه پنجم
توســعه ،اظهار کرد« :ما از نظر قوانین برای
حمایت از صنعت مشــکلی نداریــم اما باید
همزبانی و همدلی در کشــور ایجاد شــود و
همه بــه این باور برســند کــه راه نجات ما
حمایت از تولید داخلی است».
وی اضافه کــرد« :در این صــورت تمام
تصمیمات دولت و مجلس شــورای اسالمی
به این ســمت میرود و مشــکالت نیز رفع
خواهد شد ،به عنوان نمونه در بخش صادرات
مشــکل داریم اما آن را جــدی نمیگیریم و
تولید هم از این امر جدا نیست».
وی با اشــاره به اقدام تاثیرگذار دولت در
راســتای کنترل تورم ،تاکید کــرد« :توجه
نکردن به رکود و ادامه یافتن آن بهطور حتم
آثار مثبت کاهش نرخ تورم را از بین خواهد
برد و الزم است دولت خروج از رکود را جدی
بگیرد».
به گفته رحمانی ،باید بــا تحریک طرف
تقاضا از یک جهت و تحریــک بازار با تزریق
نقدینگی و حمایت از تولید از طرف دیگر به
سمت رونق حرکت کرد .البته برای خروج از
رکود باید مبحث صادرات بیش از گذشــته
مورد توجه قرار گیــرد و بعد از اجرای برجام
صادرات باید ســهلتر شده تا تولیدکنندگان
بتوانند به راحتی در این زمینه فعالیت کنند.
رحمانی حــل مشــکالت تولیدکنندگان
را در گــرو یک کار مشــترک بیــن دولت،
مجلــس و خــود تولیدکنندگان دانســت و
افــزود« :توســعه مثلثی اســت کــه اضالع
آن را دولــت ،مجلــس و تولیدکننــدگان
تشــکیل میدهند .باور همگانــی به حمایت
از تولید ســبب خواهد شــد همه تصمیمات
مجلس شورای اسالمی و دولت به این سمت
رفتــه و موجب کاهش مشــکالت این حوزه
شود».

نمایشگاه های داخلی

مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو درمراسم گشایش نمایشگاه بینالمللی معدن:

ایران برای توسعه صنایع معدنی
در افغانستان آماده است

در این نمایشگاه برای اولینبار تعداد شرکتهای خارجی حاضر بیش از شرکتهای داخلی است

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

یازدهمین نمایشــگاه بینالمللی
معدن ،صنایع معدنی ،ماشین آالت،
تجهیزات و صنایع وابســته روز 25
مهر  94در حالی گشــایش یافت که
برای اولینبار در این نمایشگاه تعداد
شــرکتهای خارجی حاضر بیش از
شرکتهای داخلی است.
به گــزارش «اقتصاد و نمایشــگاه» در
آیین افتتاح این نمایشــگاه دکتر مهدی
کرباســیان معاون وزیر صنعــت و رئیس
هیات عامــل ایمیــدرو ،دکتر حســین
اسفهبدی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت
ســهامی نمایشــگاهها ،حســین هاشمی
استاندار تهران ،داوود شاهصبا وزیر معادن
و نفت افغانســتان و محمدرضــا بهرامن
رییس خانه معدن ایران حضور داشــتند.
در یازدهمین نمایشگاه بینالمللی معدن
و صنایع معدنی تهران  90شرکت و واحد
تولیدی داخلی و  102شرکت خارجی از
 11کشور آلمان ،اســپانیا ،اتریش ،امارات
متحده عربی ،ایتالیا ،چین ،تایوان ،ترکیه،
کره جنوبــی ،مصــر و هنــد تجهیزات،
دســتگاهها ،خدمات و صنایــع مرتبط با
معدن را به نمایش گذاشتهاند.

پــس از مراســم گشــایش ،مهــدی
کرباســیان رییس هیات عامــل ایمیدرو،
دکتر حســین اســفهبدی رییس هیات
مدیره شــرکت ســهامی نمایشــگاههای
بینالمللی ایران به همراه داوود شــاه صبا
وزیــر معادن و نفــت افغانســتان و دیگر
مســووالن ،از غرفههای داخلی و خارجی
نمایشــگاه بازدیــد کردنــد و در جریان
جدیدترین دســتاوردهای بخش معدن و
صنایع معدنی قرار گرفتند.
در جریان ایــن بازدیــد دکتر مهدی
کرباســیان معاون وزیر صنعــت ،معدن و
تجارت به ظرفیتهای معادن ایران اشاره
کرد و گفت :ظرفیت تولید فوالد کشــور
ما حدود  22میلیون تن اســت که حدود
 17میلیون تن تولید دارد .در حوزه مس
نزدیک به 400هزار تن ظرفیت داریم که
در افق 10ســاله آن را افزایش میدهیم.
همچنین در حــوزه آلومینیم حدود 400
هزار تن ظرفیت داریــم و در حوزه زغال
سنگ آماده همکاری مشترک هستیم.
رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی ایران با ابــراز رضایت از
حضور شــاهصبا و هیات همــراه وی در

نمایشگاه امسال به پیشرفت افغانستان در
حوزه ژئوفیزیک هوایی اشاره و اظهار کرد:
افغانستان از نظر ژئوفیزیک هوایی از ایران
پیشرفتهتر است ولی برای مرحله حفاری،
ایران میتواند همکاریهای مشــترک با
افغانستان داشته باشد.
وی ذخیره معدن ســنگ آهــن ایران
را باالی یــک میلیارد تن عنــوان کرد و
ادامه داد :حوزه ســنگان ایــران با حوزه
سنگان افغانستان مشــابه است .از این رو
میتوانیم در این حوزه کار مشترک انجام
دهیم و کارخانههای گندله و کنســتانتره
را در افغانســتان ایجاد کنیم تا اشتغال و
بهرهوری برای افغانها ایجاد کند.
کرباسیان به لزوم بازســازی وسیع در
حوزههای ساخت و ســاز ،مسکن و جاده
و  ...در افغانســتان تاکیــد کــرد و گفت:
افغانستان از لحاظ منابع کشوری ثروتمند
است ،از این رو پیشــنهاد داریم که برای
کشور افغانســتان کارخانه سیمان احداث
کنیم.
داوود شــاه صبا ،وزیر معــادن و نفت
افغانســتان نیز به اشــتراکات تاریخی و
فرهنگی میان دو کشــور اشــاره و اظهار

کرد :افغانستان یکی از کشورهای غنی از
لحاظ ذخایر معدنی در منطقه و آسیاست
و ظرفیت های جهانی در این کشور وجود
دارد .همچنین افغانستان هیچ مشکلی با
شریک کردن منابع خود با ایران ندارد.
وی افزود :ما در پنج ســال گذشته دو
بــار روی قوانیــن معادن خــود بازنگری
کردیم که این نشــان دهنده این است که
ما در حوزه معدن بسیار جوان هستیم.
وزیر معــادن و نفت افغانســتان گفت:
افغانستان به دلیل جنگهای 40ساله ،از
لحاظ تکنولوژیکی عقب افتاده است .یکی
از عرصههایی که میتواند در این خصوص
به کشور ما کمک کند ،همکاری مشترک
میــان وزارت معادن و نفت افغانســتان با
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع
معدنی ایران است.
وی به وضعیت معادن آن کشور اشاره
و اظهار کرد :افغانستان معادن فوق العاده
بزرگ ،متوســط و کوچک دارد و این در
حالی اســت کــه تنها  25تــا  30درصد
زمینهــا و معــادن افغانســتان مطالعه
معدنشناسی شده است.
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گشایش شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنایع مخابرات و اطالعرسانی
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شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنایع
مخابرات و اطالعرسانی (ایران تلکام)۲۰۱۵
در جایگاه بزرگترین نمایشگاه مخابراتی
خاورمیانه  ۴مهرماه با حضور ابوالحســن
فیروزآبــادی دبیر شــورای عالی فضای
مجازی ،دکتر حسین اسفهبدی مدیرعامل
شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی،
ناصرعلی سعادت رئیس ســازمان نظام
صنفی رایانهای (نصر) ،فرامرز رســتگار
رئیس ســندیکای مخابــرات ،عبدالرضا
عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس
افتتاح شد
انتقاد سندیکای مخابرات از افزایش
نیافتن تعرفههای مخابراتی
فرامرز رستگار ،رئیس سندیکای مخابرات
در این مراســم با اشــاره به وضعیت نامناسب
شــرکتهای فعــال در این حوزه گفــت :اکثر
شــرکتهای فعال آخرین منابــع مالی خود را
برای شــرکت در این نمایشــگاه هزینه کرده و
حتی وزیــر ارتباطات نیــز در جریان وضعیت
نامناسب مالی این شرکتها قرار گرفته است.
وی ادامــه داد :امــروز شــرکتهای فنــی
مهندســی عالوه بر ارائه محصول باید پشتیبان
مخابــرات هــم باشــند و در این میــان اگر
پرداختهای مالی آنها با تاخیر صورت گیرد با
مشکالت متعدد مواجه می شوند.
رستگار در عین حال اظهار کرد :ما کارمان را
بلدیم و میدانیم باید چه کنیم ،میدانیم برای
برندسازی و ســایر موارد چه باید کرد ،کمکی
هم از دولــت نمیخواهیم؛ تنهــا مطالباتمان
را میخواهیــم که اگر به موقع پرداخت شــود
آن را پایه و مایه توســعه و خدمت بیشتر قرار
میدهیم.
وی افزود :عمده مطالبات فعاالن این بخش
مربوط به شــرکت مخابرات اســت که آنها هم
توان پرداخت ندارند .بر همین اســاس از دولت
میخواهیم که اگر دلــش به حال مخابرات هم
نمی ســوزد ،برای بخش صنعتی بســوزد چرا
که پرداخت مطالبــات پیمانکاران عالوه بر حل

مشکالت جاری ،اشتغال هم ایجاد خواهد شد.
سهم  120میلیارد یورویی خاورمیانه از
اینترنت اشیا
ناصرعلی سعادت ،رئیس ســازمان نظام
صنفی رایانهای کشــور (نصر) نیز در این مراسم
با اشــاره به نقش و تاثیر صنعــت مخابرات در
بازارهای دنیا گفت :این بازار در دنیا بالغ بر 1100
میلیارد یورو گردش دارد که ســهم خاورمیانه و
آفریقا از آن به 103میلیارد یورو میرسد و طبق
پیشبینیها قرار اســت این سهم طی دو تا سه
سال آینده به  120میلیارد یورو برسد.
وی افزود :تا چندی پیــش آرزو این بود که
به هر خانه یک خط تلفن بدهنــد اما از حدود
 20تا  25سال پیش با تحولی که موبایل ایجاد
کرد بازاری به ازای هر فرد برای شرکتها ایجاد
شــد .در مرحله بعد با ظهور اینترنت این بازار
گسترش یافت و امروز با پدیدهای به نام اینترنت
اشیا مواجهیم که این یک تخیل علمی نیست.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای توضیح
داد که طبق گزارش سیسکو تعداد دستگاههای
متصل به اینترنت در سال  18/2 2015میلیارد
دســتگاه به ازای  7/2میلیارد نفرجمعیت دنیا
بوده است.
سعادت ادامه داد :طبق پیشبینیها ضریب
نفوذ اینترنت برای دســتگاه ها تا سال 2020
به بیش از  50میلیارد دســتگاه خواهد رسید
که نســبت به جمعیت کره زمیــن باید تعداد
اینترنت اشــیا حداقل دو برابر افراد باشد تا به
بازار مناسبی برســیم .یعنی با این محاسبه به
حدود  200میلیون شی متصل به اینترنت نیاز
خواهیم داشت.
وی در ادامه با اشاره به حضور رقبای خارجی
در بازار ایران پس از حل مشــکل تحریمها ،بر
لزوم مدیریت صحیح فضای اقتصادی تاکید کرد
و گفت :الزم است با این شــرایط ،ترتیبی داده
شود که شیرینی این بازار برای فعاالن واقعی و
اصیل آن تلخ نشود.
سعادت گفت :تاکنون بازیگر و تصمیمگیرنده
اصلی اقتصاد و بازار بخش دولتی بود؛ طی این

سالها صحبت از خصوصیسازی زیاد شده اما
اگر در خصوصیســازی موفــق بودیم قطعا در
فرمان رهبری بار دیگر بر آن تاکید نمی شــد.
حــال امیدواریم بخش خصوصی بــا همکاری
دولت بتوانــد این فرصت اســتثنایی را به ثمر
بنشاند.
عمده کار برعهده بخش خصوصی
است
ابوالحسن فیروزآبادی ،دبیر شورای عالی
فضای مجــازی هم از آمادگی این شــورا برای
همکاری با فعاالن عرصــه ارتباطات و فناوری
اطالعات خبر داد و تاکیــد کرد :برای همکاری
و تدوین سیاســتهای کالن این حوزه آمادگی
الزم در این شورا وجود دارد.
ابوالحســن فیروزآبادی در نمایشگاه تلکام
اظهار کرد :بازار فضای مجازی یا بازار برآمده از
تلکام ،بازار بسیار بزرگ و رو به جلویی محسوب
می شود که در این فضا تالش و فعالیت جوانان
آن هم با رویکــرد جاهطلبانه مثبــت میتواند
آینده خوبی برای کشور رقم زند.
وی در عین حال به مدلهای متنوع کسب
و کار اشاره کرد و گفت :با گسترش فعالیتهای
این بخش ،در حوزه خدمات شاهد ایجاد مشاغل
متعددی خواهیم بود.
دبیر شــورای عالی فضای مجازی همچنین
گفت :پس از ورود به عرصه اینترنت اشیا ،شاهد
بازار بزرگی خواهیم بود که هنــوز ابعاد واقعی
آن مشخص نیست .بر همین اساس افرادی در
دنیا موفق خواهند بود کــه بتوانند در آن فضا
کارآفرینی همراه با نوآوری داشته باشند.
فیروزآبــادی ادامــه داد :اکنــون برخــی
شــرکتهای ارائهکننده نرمافزارهای اجتماعی
حتی با  500هزار کاربر میگویند هنوز نرمافزار
آنها آمــاده ارائه به بازار نیســت حال در چنین
بازاری اگر میخواهیم موفق باشــیم نباید بازار
خود را به داخل محدود کنیم و باید بازار جهانی
برای خود به عنوان بازار هدف در نظر بگیریم.
وی اظهار کــرد :همه ما مشــکالت را می
دانیم اما دانســتن کافی نیست؛ دانستن و حل

کردن مشکل مهم است .اکنون باید قد و قواره
شــرکتهای ما متناســب با فعالیتهایی که
میخواهند انجام دهند باشد.
فیروزآبــادی گفت :اتفاقــات و تصمیمهای
مربوط به فضای مجازی در خــارج از مرزهای
ما صورت میگیرد که این خطر اســت البته در
حوزه اپراتوری موبایل کارهایی انجام شــده و با
ارائه نسل ســه و چهار اتفاقات مثبتی رخ داده
است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد
که در بخش تولید محتوا که قســمت بزرگ و
تعیینکنندهای است هنوز مشکل داریم که باید
عمیق و دقیق به آن بپردازیم.
وی در عین حال اظهار کرد :بر همین اساس
از همه فعاالن اقتصادی کشور درخواست دارم با
هماهنگی با دولت و دانشگاهها ،به سوی طراحی
سیستمهای نوآوری پیش بروند چراکه تهاجمی
که از سوی شــرکتهای بینالمللی نسبت به
کشور ما رخ داده دنبال آن است که حتی بخش
خدمات را هم دربرگیرد.
فیروزآبادی متذکر شد :فکر می کنم عمده
کار بر عهده بخش خصوصی اســت .این بازاری
است که برای همه دنیا ایجاد شده و در آن بی
عدالتی وجود نداشته و همه می توانند خدمات
خود را بنا بــر ایدهای که برگرفتــه از نیازهای
مردم جهان است مورد استفاده قرار دهند.
وی ادامه داد :بازار داخل کشور به شدت بکر
اســت و در مدلهای کسب و کار الکترونیکی و
در حوزه صنعت نیز همین شــرایط وجود دارد.
اکنون هم در حوزه ســخت افزار ،هم در حوزه
نر م افزار و محتوا فرصت برای کار بسیار است و
ما در شورای عالی فضای مجازی آمادگی داریم
دراین زمینه با فعاالن این بخش همکاری کنیم.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشــاره به
این که معموال در ورود فناوریها به کشور کمی
تاخیر وجود دارد ،اظهار کــرد :در این رابطه ما
آمادگی داریم با همکاری شما سیاستهای کالن
را جهت تسهیل فضای کسب و کار آماده کنیم.

نمایشگاه های داخلی

الدن ملکی مدیر نمایشگاه ایران تلکام  2015اعالم کرد:

رشد محسوس حضور شرکتهای
خارجی در ایران تلکام شانزدهم
از سال 1379که شرکت پاالر سامانه با همكاري شركت سهامي نمايشگاههاي بينالمللي و با اخذ مجوز از
سازمان توسعه تجارت ايران و حمایت وزارتخانهها و سازمانهای متولی صنعت مخابرات و ارتباطات کشور،
برگزاری نمایشگاه ایران تلکام را در دستور کار قرار داد ،این نمایشگاه  15دوره متوالی و بدون وقفه برگزار
شده و دیروز درهای شانزدهمین دوره نمایشگاه نیز به روی مشارکتکنندگان و عالقهمندان گشوده شد.
نمایشگاه تلکام امسال را میتوان نقطه عطفی در  16دوره برپایی این نمایشگاه دانست .چرا که
با ثبات مدیریت نمایشگاه در کنار فضای اقتصادی برآمده از توافق هستهای شاهد حضور گسترده
شرکتهای داخلی و خارجی در آن هستیم.
با بانوی نامدار نمایشگاههای ایران خانم الدن ملکی مدیر خستگی ناپذیر و مجرب ستاد برگزاری
نمایشگاه ایران تلکام گفتوگو کردهایم که میخوانید

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

نمایشــگاه تلکام شامل چه
موضوعاتی میشود؟
به طور کلی انواع سيستمها ،تجهيزات
و ســرويسهای مخابراتــی و ارتباطــات
در ایــن رویداد به نمایش درآمده اســت.
اما این عنوان کلی شــامل موارد بســیار
زیادی میشــود که از آن جمله میتوان
به ایــن موضوعــات اشــاره کــرد :انواع
آنتنها و کابلهــای مخابراتی ،تجهیزات
ارتباطات ماهوارهای ،تجهیزات سنجش و
اندازهگیری ،تجهیزات ،ضمایم ،سیستمها
و تکنولوژی تلفنهــای همراه ،تکنولوژی
اس.ام.اس ،تکنولوژی ارتباطات ماهوارهای،
راهحلها و تکنولــوژی در زمینه مخابرات
و ارتباطــات ،ســوئیچینگ ،سیســتمها
و تکنولــوژی پیجینــگ ،سیســتمها و
تجهیزات وایرلس ،انواع ارتباطات وایرلس،
سیســتمها و تجهیــزات الکترونیکــی و
مکانیکی صنایــع مخابراتــی و ارتباطی،
سیســتمها و تجهیــزات چندرســانهای،
سیستمهای ارتباطات کابلی ،سیستمهای
دریافت و ارسال ماهوارهای ،سیستمهای
گویای ارتباطی و پست صوتی و تصویری،
سیستمهای ارتباطات تلفنی ،تجهیزات و
برنامههای مرتبط ،شــبکههای ارتباطی و
اطالعاتی و اطالعرسانی ،تجهیزات شبکه،
امنیت شــبکه ،مراکز تلفــن ،نرمافزارها

و ســختافزارهای مخابراتــی و ارتباطی،
وسائل و تجهیزات انتقال و ادغام دادهها و
گردآوری اخبار ،تجارت الکترونیکی ،کلیه
صنایع ،کاالها و خدمات مرتبط به گروه و
کارخانجات صنایع مخابرات.
در نمایشگاه امسال چند شرکت
داخلی و خارجی حضور دارند؟
 212شرکت و واحد توليدی داخلی و
 80شرکت خارجی یا نمایندگیهای آنها
در نمایشــگاه در فضایی بالغ بر  30هزار
مترمربع حضور دارند .شركتهاي خارجی
يا نمايندگان آنان از  18كشــور اسلواکی،
امارات متحده عربی ،ایتالیا ،آلمان ،تایوان،
ترکیه ،جمهــوری چک ،چین ،روســیه،
ســنگاپور ،سوییس ،صربســتان ،فرانسه،
کرواسی ،لهســتان ،لیتوانی ،مالزی و هند
در نمايشگاه مشاركت دارند.
آیــا ســالنهای نمایشــگاه
تقسیمبندی مشخصی دارد؟
بله؛ معمــوال تقســیمبندی خوبی در
نمایشــگاه تلکام صــورت میگیــرد .در
نمایشــگاه امسال نیز ســالن  6به صورت
اختصاصــي در اختیار شــركت مخابرات
ايران و شركتهاي زير مجموعه از جمله
مراكز مخابرات استانها ،شركت مخابرات
اســتان تهران و ...قرار دارد .ســالن  7نیز
به صورت اختصاصي در اختیار شــرکت

ارتباطات ســیار ایــران (همــراه اول) و
شــركتهاي زير مجموعه و همکاراناش
قرار دارد.
وزارت ارتباطــات و فناوري اطالعات و
شركتهاي زير مجموعه از جمله سازمان
فناوری اطالعات ،سازمان تنظيم مقررات
راديویي و شركت ارتباطات زير ساخت و
پیمانکاران عمده این وزارتخانه به صورت
اختصاصی در سالن  8و  9حضور دارند.
ســالن  A25به صــورت اختصاصي در
اختیار شــرکت خدمات ارتباطــی رایتل و
ســالن  27به صورت اختصاصي در اختیار
شرکت خدمات ارتباطي ايرانسل قرار دارد.
شركتكنندگانخارجييانمايندگيهايآنها
نیز عمدتا در سالن  10-11مستقر هستند .در
نهایت نیز بخشی از سالن 10-11و کل سالن
 12-13و بخشی از سالنهای سری  25تحت
پوشش شــركتكنندگان بخش خصوصي
فعال در زمينه صنعت مخابرات و ارتباطات
است.
نمایشــگاه تلکام امسال چه
ویژگیهایی دارد؟
بخش خارجی شــانزدهمین نمایشگاه
ایران تلکام از رشــد محسوسی نسبت به
نمايشگاه دوره گذشــته (نمايشگاه سال
 )1393برخوردار بوده است .به گونهای که
تعداد شــركتهاي خارجي بیش از 17/5

درصد رشد داشته است .تعداد کشورهای
خارجی مشارکتکننده نیز بیش از 28/5
درصد رشد یافته و متراژ مفيد خارجي نیز
حدود  36/4درصد رشد داشته است.
از ويژگيهــای ديگــر اين نمايشــگاه
ميتوان به حضور گســترده بســياري از
بزرگترين وفعالترين شرکتهای دولتی
وخصوصی مخابراتی کشورمان و واحدهای
تحقيقاتی و پژوهشی مربوطه اشاره کرد.
یکــی از اهــداف اصلی در نمايشــگاه
ايران تلکام كه درســطح کامال تخصصی
برگــزار ميگــردد و يكــي از بزرگترين
رويدادهــا و گردهمایيهــا در زمينه اين
صنعت در كشورمان است ،بازديد و تبادل
اطالعات متخصصان ،مديران وکارشناسان
بخشهای دولتی و خصوصی دستاندرکار
ايــن صنعــت اســت .گروهی نيــز برای
مشــاهده و آشــنایی با آخرين فناوريها
و توليدات صنعت مخابــرات و ارتباطات
کشــورمان و جهان ،در نمايشگاه حضور
میيابند .از ســوی ديگر اين نمايشــگاه
مکان مناسبی برای آشنایی مستقيم قشر
دانشگاهی و قشرجوان با آخرين پديدهها
و دســت آوردهــای صنعــت مخابرات و
ارتباطات اســت کــه در نهايــت موجب
توســعه و رشــد اين صنعت و نوآوری در
کشورمان میگردد.
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دانش بازاریابی در بازارهای جهانی را باید بیاموزیم
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چهاردهميــن نمايشــگاه بينالمللي
تاسيســات ســاختمان و سيستمهاي
سرمايشي و گرمايشي روز شنبه  25مهرماه
 94با حضور مهندس محمدرضا نعمتزاده
وزیر صنعت معــدن و تجارت و معاون وی
دکتر حسین اسفهبدی ،رئیس هیات مدیره
و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای
بینالمللی ج.ا.ایران در حالی گشــایش
یافت که حضور شرکتهای خارجی در این
نمایشگاه بسیار چشمگیر است و نسبت
به سال گذشته رشدی  50درصدی در این
بخش به چشم میخورد.
به گزارش خبرنگار ما امسال بیش از 600
شــرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه حضور
داشتند و  220شرکت خارجی از  30کشور در
نمایشگاه حضور یافتند که در مقایسه با دوره
گذشته  50درصد به تعداد شرکتهای خارجی
افزوده شــده و این در حالی است که به علت
محدودیــت فضا برخی شــرکتهای خارجی
متقاضی نتوانستند در نمایشگاه حاضر شوند.
در مراســم گشــایش ،مهندس محمدرضا
نعمتزاده ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت درباره
مهمترین چالشهای پیش روی صادرات کشور
و مزیتهای نســبی صادرات گفت :در درجه
نخست باید ظرفیتسازی کنیم ،البته ظرفیت
کافــی در زمینههایی که مشــتریان خارجی

داریم موجود است که باید تقویت شود.
وی گفت :توانایی بازاریابی در خارج از کشور
یکی از مشکالت این بخش است ،چرا که دانش
حضور در بازارهای خارجی دانش ویژهای است
و در این زمینه باید شــرکتهایمان بیشــتر
تالش کنند و حتی شرکتهای بزرگ مقیاس
حتما از متخصصان صادراتی خارجی که تجربه
کافی در این زمینه دارند استفاده کنند.
به گفته نعمــتزاده ،برگــزاری دورههای
آموزشــی کاربردی همچنین حضور بیشــتر
و فعالتر در نمایشــگاههای خارج از کشــور و
تبلیغات مربوط به آن میتواند برای توســعه
صادرات موثر باشد.
وزیر صنعــت ،معدن و تجارت با اشــاره به
حل پرونده هســتهای و لغــو تحریمها اعالم
کرد :بــا فضای بینالمللی پیــش رو که موانع
بینالمللی در حال رفع شدن است ،آماده عبور
از مشکالت فعلی هســتیم .همچنین با بهبود
روابط بانکی و مســائل مختلفی که در گذشته
محدودمان کرده بود ،رونــق صادرات خواهیم
داشت.
مهندس نعمتزاده گفت :صادرات ما نباید
به صدور کاالهــای مازاد محدود شــود بلکه
باید با هدف صادرات ،ســرمایهگذاری و تولید
کنیم .البته حتمــا باید کیفیــت محصوالت
و قیمتهایمــان قابــل رقابــت باشــد چون

عرضهکنندگان در دنیا بســیار زیاد هستند و
باید در هر شرایطی توان رقابتی داشته باشیم.
عبدالکریم جاللی:
این بزرگترین نمایشگاه تاسیسات
در خاورمیانه و شمال آفریقا است
ی مدیرعامل شرکت نمانگر
عبدالکریم جالل 
برگزارکننده این نمایشــگاه کــه بزرگترین
نمایشــگاه در ســطح خاورمیانــه و شــمال
آفریقاست و جزو نمایشــگاههای برتر جهانی
محسوب میشود ،نیز به خبرنگاران گفت :ایران
با توجه به ســابقه خوبی که در این حوزه دارد
از قابلیت و توانمندی صادراتی باالیی برخوردار
است و صنعت تاسیســات ایران به کشورهای
منطقه از جمله افغانســتان و عــراق و حتی
کشورهای اروپایی صادرات محصول دارد.
بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت نمانگر،
شرکتهای خارجی که در این نمایشگاه حضور
یافتهاند عمدتا با هدف سرمایهگذاری و تولید
مشترک آمدهاند.
برگزارکننده نمایشگاه تاسیسات ادامه داد:
با توجه به اینکه صنعت تأسیســات سرمایشی
و گرمایشی دامنه بسیار گستردهای دارد هنوز
آمار کلی از دامنه این صنعت نداریم اما جایگاه
قابل توجهی در بازار کسب و کار کشور دارد.
چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی تأسیسات
و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی در حالی

امروز و فــردا ادامــه دارد که شــرکتهایی از
کشــورهای تایلند ،چین ،ژاپن ،ایتالیا ،آلمان،
دانمارک ،کرهجنوبی ،آمریکا ،اتریش ،ســوئد،
مجارستان ،اســپانیا ،انگلیس ،مالزی ،اسلونی،
لهســتان ،مکزیک ،بلژیــک ،کویــت ،ایرلند،
ســوئیس ،ترکیه ،تایوان ،برزیل ،فنالند ،یونان،
امارات ،هنــد ،هلند ،فرانســه و اوکراین در آن
مشارکت دارند.
همچنین چهار هیات تجــاری و بازرگانی
از کشــورهای مختلــف ضمــن حضــور در
نمایشــگاه و بازدیــد از آن ،بــا صنعتگران و
تولیدکنندگان ایرانــی وارد مذاکرات تجاری و
اقتصادی میشوند .این نمایشــگاه در فضایی
به وســعت حدود  48هزار متر مربــع برگزار
شده و همایشــی با عنوان فرصتها و چالش
های صنعت تأسیســات در بحــران کم آبی با
همکاری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
و تشکلهای مرتبط و همچنین چندین کارگاه
تخصصی علمی با حضور اســتادان دانشگاهها،
دانشجویان و صنعتگران برگزار خواهد شد.
صنعت تأسیسات به صنایع متعددی از جمله
نفت و پتروشــیمی ،نیروگاههــا ،آب و فاضالب،
ســاختمان ،صنایع غذایی ،پزشــکی ،نساجی،
دام و طیور و ســایر صنایع؛ کاالها و محصوالت
خود را عرضه میکند و رونق صنعت تأسیسات
نشاندهنده رشد و توسعه سایر صنایع است.
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گفتوگو با خانم الدن ملکی برگزارکننده یازدهمین نمایشگاه بینالمللی معدن

 102شرکت خارجی از  11کشور صاحب نام
صنعت معدن را به تهران آوردهایم

توصیه محسن جاللپور رئیس اتاق ایران به فعاالن صنعت لوازمخانگی

نشان بدهید که در دوران تحریم چقدر رشد کردهاید
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
ایران در پیامی به پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی
لوازمخانگی ایــران از فعاالن تولید و تجارت این
بخش خواست رشد و پیشرفتی را که در سالهای
تحریم به آن دســت یافتهاند در نمایشــگاه به
رخ مخاطبان بکشند و دســت همکاری به سوی
همتایان جهانی خود دراز کنند..
محســن جاللپور در این پیــام گفته اســت :قرار
گرفتن کشــور در شــرایط پســا تحریم اکنون اهمیت
برخی اقدامات گذشــته را چند برابر کرده و یکی از این
اقدامات که اکنون باید با نگاهی تــازه مورد توجه ویژه
قرار گیرد ،برگزاری نمایشــگاههای مختلف از تولیدات
و صنایع کشور برای معرفی توانمندیها و ظرفیتهایی
است که سالها مغفول باقی مانده بودند .اکنون فعاالن

اقتصادی صاحب بنگاههای اقتصادی و صنعتی کشــور
این فرصت را دارند که با نمایش پیشــرفتها و رشدی

که در طول سالها دور از چشــم جهانیان به آن دست
یافتهاند ،با افتخار دست همکاری به سوی همتایان خود
در سراســر جهان دراز کرده و با آغاز همکاریهای نو،
زمینه رونق تولید و صنعت خود را بیش از گذشته رونق
بخشیده و بازارهای تازه و متفاوتتری برای محصوالت
خود داشته باشــند و مراحل جدیدی از رشد را با توجه
به اســتانداردهای جهانی و رقبــای قدرتمند خود در
جهان آغاز کنند .رئیس اتاق ایران تاکید کرده است که
برگزاری نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی که هر ساله
در کشور برگزار میشود ،اتفاق مبارکی است که با توجه
به شــرایط موصوف ،امید اســت اکنون با نگاه و هدفی
متفاوت و بسیار پرقوتتر از گذشته برگزار شود و نوید
بخش روزهای خوب و امیدبخشی برای صنعت و تولید
کشور باشد.
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شرکت پاالرســامانه با هدایت
خانــم الدن ملکــی از امــروز
(شنبه  25مهر) یازدهمین دوره
نمایشــگاه بینالمللــی معدن،
صنایــع معدنی ،ماشــینآالت،
تجهیزات و صنایع وابســته را در
نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار
کرد.
این رویداد پس از دو نمایشگاه
گســترده و پراهمیــت اگروفود
و تلــکام ســومین و آخریــن
نمایشگاهی است که پاالرسامانه
در ســال نمایشــگاهی جاری
برگزار میکند و پس از آن بانوی
نمایشــگاههای ایران و همکاران
پرتــوان و متعهــدش بالفاصله
برنامهریــزی بــرای برگــزاری
نمایشــگاههای پربارتــری در
ســال  95را آغاز میکنند .سالی
کــه پیشبینی میشــود با رفع
تحریمها،اقتصــاد ،صنعت ،تولید
و تجارت ایران گامهای مطمئنتر
و پرشتابتری به سوی توسعه و
رونق بردارد.
خانــم ملکی کــه فعالیت در
صنعت نمایشــگاهی را از دوره
دانشــجویی آغاز کرده ،با تمام
فشــار و تنشــی که در حرفه
پراســترس برگزاری نمایشگاهها

وجود دارد ،بــه این حرفه تعصب
و عشــق وافر دارد و هیچ ایده و
فرصت و ابزاری را برای برگزاری
پربارتــر نمایشــگاههای خود از
دست نمیدهد.
توضیحات خانم ملکی را درباره
ویژگیهای یازدهمین نمایشگاه
بینالمللی معدن و صنایع معدنی
میخوانیم با ایــن توضیح که هر
 10دوره پیشین این نمایشگاه را
شرکت پاالرســامانه و هر دوره را
شکوفاتر از دوره قبل برگزار کرده
است.
مسیرپرفرازونشیبازآغازتا
امروز
طــرح برگــزاري «نمايشــگاه
بينالمللــي ماشــينآالت و مصالــح
ســاختماني ،معــدن و ســنگهاي
تزئيني» (ايــران كان مين) به صورت
بينالمللــی و گســترده ،در آغاز دهه
 70شمسی توســط برگزار کنندگان
اين نمايشگاه (شــرکت پاالر سامانه و
شرکت نمایشــگاهی ایماگ از کشور
آلمــان) پيشــنهاد و برنامهريــزی و
برگــزاری آن بهصورت دو ســاالنه از
ســال  1373در تهران آغاز شــد و تا
ســال  1389بهصورت دو ســاالنه در
محل دائمی نمایشگاهها برگزار گردید.
در اواخر دهه هشــتاد شمســی به

خاطر تحریمهای بینالمللی برگزاری
نمایشگاه با مشکل مواجه شد ،تا آنجا
که برگزاری دهمین نمایشگاه به جای
سال  91به سال  93موکول شد.
از سوی دیگر با توجه به لزوم ایجاد
یک نمایشــگاه جامــع بینالمللی در
حوزه صنعت معدن طی توافق بهعمل
آمده با خانــه معدن ایــران بهعنوان
یکــی از متولیــان خصوصــی بخش
معدن در کشــورمان عنوان نمایشگاه
با حفظ برند تجاری ایــران کان مین
به نمایشگاه بینالمللی معدن ،صنایع
معدنــی ،ماشــینآالت ،تجهیزات و
صنایع وابسته تغییر یافت.
ویژگیهای دوره یازدهم
یازدهمین نمایشگاه بینالمللی معدن،
صنایع معدنی ،ماشینآالت ،تجهیزات
و صنایع وابسته با همکاری خانه معدن
ایران ،شــرکت پاالر ســامانه و شرکت
نمایشگاهی ایماگ در فضائی به وسعت
تقریبــی  10/000مترمربــع در محل
دائمـــی نمایشگاههای بینالمللی تهران
برگزار میشود که شامل سالنهای ،8-9
بخشــی از ســالن  10-11و فضای باز
مربوطه است.
از ويژگيهای اين نمايشگاه ميتوان
به حضور گسترده بسياري از کشورها
و شرکتهای فعال خارجی اشاره کرد
که این امر میتواند زمینهساز و سبب

انتقال آخریــن فناوریهای روز جهان
به کشورمان بشود.
متجــاوز از  90شــرکت و واحــد
توليدی داخلی و  102شرکت خارجی
یــا نمایندگیهای آنها از  11كشــور
خارجي شامل آلمان ،اسپانیا ،اتریش،
امــارات متحده عربــی ،ایتالیا ،چین،
تایوان ،ترکیــه ،کرهجنوبــی ،مصر و
هند در نمایشــگاه حضور دارند که از
این تعداد کشــورهای آلمان ،ایتالیا،
چین بهصورت رســمی یا گروهی در
نمایشگاه مشارکت دارند.
تاثیرگذاری نمایشگاه بر
صنایع معدنی
ایران بــا داشــتن ذخائــر غنی و
پتانســیل باال در بخش معدن با ارائه
آن در چنین رویدادهــای بینالمللی
میتواند مزیتهــا و فرصتهای خود
را در معــرض دیــد ســرمایهگذاران
خارجــی و داخلی قــرار دهد .ضمن
اینکه برگزاری چنین نمایشــگاههایی
موقعیت مناســبی را برای آشــنائی
مستقیم قشر دانشگاهی ،پژوهشگران،
دســتاندرکاران و متخصصــان بــا
دستاوردهای علمی -صنعتی روز این
بخــش فراهم کرده ودر رشــد بخش
علمــی وانگیزه بخشــیدن بــه ارائه
نوآوری در کشورمان موثر خواهد بود.
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ارزیابی مثبت رئیس کمیسیون صنایع و معادن از مشارکت چشمگیر خارجیها در نمایشگاههای قطعات خودرو و ایران متافو:

سرمایهگذاریهای خارجی باید به سمت مشارکت
در بخش های تولیدی هدایت شود

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

دهمين نمايشــگاه بينالمللي قطعات ،لوازم و مجموعههای خودرو و دوازدهمین نمایشــگاه بینالمللی متالورژی ،فوالد و صنایع معدنی با حضور رضا رحمانی
رییس کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی و دکتر حســین اسفهبدی معاون وزیر صنعت و مدیرعامل شرکت ســهامی نمایشگاههای بینالمللی
جمهوری اسالمی ایران و جمعی از فعاالن صنعت نمایشگاهی و فعاالن این صنایع در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران آغاز بهکار کرد.
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در مراســم افتتاح نمایشگاه قطعات
خودرو ،رضا رحمانی رئيس کميســيون
صنعت و معدن مجلس شــوراي اسالمي
گفــت :بايد دقت شــود کــه  60درصد
منابــع اختصاص يافته به خودروســازان
باید به قطعهسازان پرداخت شود .رییس
کمیســیون صنایع با اشــاره بــه اينکه
قطعهسازي ايران در حد قطعهسازیهاي
دنيا اســت گفت :در شــرايط جديد بايد
خودروســازان همت مضاعف کنند .وي
با اشــاره به ســفر هيأتهاي خارجي به
ايران گفت :بسياري از اين هيأتها براي
ســرمايهگذاري در بخشهــاي مختلف
اعالم آمادگــي کردهاند اما بســياري از
آنها نيز براي ســنجش بازار ايران ســفر
ميکنند.
به گفته رحمانی ،بايد از شرکاي قبلي
که در سالهاي گذشــته با آنها با مشکل
مواجه شــديم در شــرايط جديد غرامت
بگيريم و ميتوان با خودروسازهاي مطرح
دنيا شــرکتهاي مشــترک تشکيل داد
و خودروســازان ما بايد در شرايط جديد
بازارهــاي صادراتي را مــورد توجه قرار
دهند .بايد در پساتحريم مراقبت کنيم تا
سرمان مجددا کاله نرود.
وي همچنين در بازديد از نمايشــگاه
ايــران متافــو با اشــاره به رشــد باالي
چشــمگير شــرکتهاي خارجي در اين
نمايشگاه گفت :کشورمان در توليد فوالد
مزيت و پتانسيل بااليي دارد و در گذشته
بــه خاطر برخــي مشــکالت حلقههاي
مفقودهاي در اين صنعت ايجاد شــد که
اميدواريم با تالش مضاعف اين مشکالت

رفع شود.
وي تأکيد کرد :براســاس سند چشم
انــداز  ،1404قرار اســت ظرفیت تولید
فوالد خام کشور به  55میلیون تن برسد؛
این رقم با رویکرد صنعتی کشور تطبیق
ندارد و باید به تولیــد بیش از این میزان
فکر کرد.
براســاس گزارشهای منتشــر شده،
چنانچه اکنون برای  10سال آینده برنامه
ریزی الزم صورت نگیرد ،در سال 1404
حدود  10تا  15میلیــون تن فوالد خام
مازاد نیاز مصرف وجود خواهد داشت که
باید به دنبال صادرات آن بود.
رحمانــی گفت :صنعت فوالد کشــور
از مزیت فراوانی انرژی و نیروی انســانی
برخوردار اســت و باید به درستی از این
قابلیــت بهرهبرداری شــود .زمانی ایران
صادرکننده کنســانتره سنگ آهن است
و یــک دوره به صدور فــوالد میپردازد؛
بنابراین باید هدف به درستی تعریف شود

تا از باالترین ارزش افزوده در این بخش
استفاده به عمل آید.
رئیس کمیســیون صنایــع و معادن
مجلــس شــورای اســامی ،اســتقبال
شــرکتهای خارجی برای مشارکت در
نمایشــگاههای بینالمللی تهران به ویژه
در نمایشگاه قطعات خودرو و ایران متافو
را چشمگیر و قابل تحسین خواند و گفت:
انتظار میرود از شرکتهای خارجی برای
ســرمایهگذاری در بخشهای تولیدی و
مشارکت در تولید مشترک استفاده شود.
گفتنی اســت در دهمين نمايشــگاه
بينالمللي قطعات ،لوازم و مجموعههای
خــودرو ،که توســط شــرکت بازرگانی
بینالمللی ایدرو برگزار شده است414 ،
شــرکت ایرانی و  496شرکت خارجی از
 20کشور جهان شــامل :آلمان ،اتریش،
اسپانیا ،استرالیا ،انگلیس ،امارات متحده
عربی ،ایتالیا ،بلژیــک ،بنگالدش ،تایوان،
تایلند ،ترکیه ،ژاپن ،دانمارک ،فرانســه،

چین ،هنــد ،هلند ،کرهجنوبــی و مالت
در فضاي نمايشــگاهي به وســعت بیش
از  35,800متر مربع آخرين محصوالت
و دســتاوردهاي خود را در زمینه تولید
قطعــات يدكــي خودروهــاي ســواري
و ســنگين ،خدمــات پــس از فروش،
ماشينآالت توليد قطعات ،مجموعههای
تزیيني خودرو ،خدمات كارگاهي و لوازم
كارگاهي خودرو ،خدمات فني مهندسي
خــودرو ،تعمير و نگهــداري ،محصوالت
پاك كننــده خــودرو و  ....بــه نمایش
گذاشتهاند.
در دوازدهمین نمایشــگاه بینالمللی
متالورژی ،فوالد ،صنایع معدنی ،آهنگری
و ماشینکاری ،قالبسازی و ریختهگری
(ایرانمتافو) نیز که توسط شرکت نمانگر
برگزار شــده اســت ،تعداد  217شرکت
ایرانی و  95شرکت خارجی از  17کشور
شامل آلمان ،استرالیا ،اسپانیا ،انگلستان،
امارات متحده عربی ،ایتالیا ،بلغارســتان،
تایوان ،ترکیه،چک ،روســیه ،ســوئیس،
ســوئد ،فرانســه ،چین ،هند و هلند در
فضايــي به وســعت  20هــزار مترمربع
حضور دارند كه مشــارکت کنندگان در
اين نمايشــگاه جدیدتریــن محصوالت
و كاالهاي خــود در زمينــه تولید انواع
آهن ،فوالد ،صنايــع معدني ،محصوالت
و ماشــينآالت فوالد،آلومینيوم ،مس و
روي ،كورههــاي صنعتــي ،ريختهگري،
قالبســازي ،آهــنكاري ،فروآليــاژ،
فرآوردههاي نســوز ،شــيرهاي صنعتي،
لوازم و انتقــال و كنترل ســياالت را به
نمایش گذاشتهاند.
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عبدالکریم جاللی ،برگزار کننده نمایشگاه «ایران متافو» و مدیرعامل شرکت نمانگر:

ایران میتواند قطب نمایشگاهی متالورژی در منطقه باشد
عبدالکریم جاللی مدیرعامل شــرکت نمانگــر ،یکی از فعاالن صنعت
نمایشــگاهی کشــور اســت که خــود را به علــم روز در ایــن حوزه
مجهز کرده اســت .شــرکت تحت مدیریت او هر ساله سه نمایشگاه
تاثیرگــذار تاسیســات ،متالــورژی و خانه مدرن را برگــزار میکند.
چنــد روز مانــده بــه برگــزاری دوازدهمیــن نمایشــگاه بینالمللی
«ایــران متافــو» که به گــروه صنایع متالــورژی اختصــاص دارد با
جاللی به عنوان برگزارکننده این نمایشــگاه به گفتوگو نشســتیم.
نمایشــگاهی که نســبت به ســال گذشــته شــاهد افزایــش حضور
 90درصدی شــرکتهای خارجی اســت و شــرکتهای داخلی نیز با
امیدواری به روزهای پســاتحریم در آن حاضر شدهاند.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

اســتقبال از ایــن دوره
نمایشگاه متالورژی چگونه است؟
دوازدهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی
ایران متافو که به صنایــع معدنی ،فلزات
غیرآهنــی ،ریخته گــری ،ماشــینهای
صنعتی و صنایع وابســته اختصاص دارد
در  20هزار مترمربع فضای نمایشــگاهی
برگزار میشــود که فضای مفید آن بیش
از  9هــزار متر مربع اســت .نکته مهم در
خصوص این نمایشگاه حضور  196شرکت
خارجی اســت کــه در فضایــی بیش از
 1900متر مربع جانمایی شدهاند؛ روندی
کــه از افزایش  90درصدی شــرکتهای
خارجــی در دوره دوازدهم ایــران متافو
حکایت دارد .همچنین عالوه بر شرکتها
و برندهای خارجی 285 ،شــرکت داخلی
نیز در فضایی به مســاحت حدود 7200
متر مربع حضور دارند .همچنین برگزاری
 5همایش و کارگاه آموزشــی در حاشیه
نمایشــگاه ایران متافو قطعی شده و قرار
است یک مســابقه ریختهگری دانشجویی
نیز در حاشیه نمایشــگاه برگزار شود .در
کل باید تاکید کنم که نمایشگاه از جهات
مختلف نســبت به سال گذشــته از رشد
مناسبی برخوردار بوده است.
پس میتوانیم امیدوار باشــیم
با رفع کامل تحریمها و خروج بخش
صنعت کشــور از رکود ،سال آینده
نمایشــگاه رونق بیشــتری داشته
باشد؛ همین طور است؟
بله؛ قطعا ســال آینده نمایشــگاه رشد
بیشتری خواهد داشــت .چرا که نمایشگاه
امســال در شــرایطی برگزار میشود که
صنعت متالورژی کشــور و صنایع وابسته
آن به عنوان حــوزهای که بن و پایه بخش
صنعت محســوب میشــود به دلیل رکود
نســبی بخش صنعــت از یکســو و ادامه
تحریمها از سوی دیگر حال و روز چندان
خوبی ندارد .چرا که به شــدت وابسته به
صنایع دیگر اســت .البته یک مشکل دیگر
که صنعــت ریختهگــری و صنایع معدنی

را در تمــام جهان تحت تاثیــر قرار داده،
کاهش شــدید قیمت فــوالد در بازارهای
بینالمللی است .این موضوع در کشورمان
به دالیل مختلف بیشــتر مشهود بود .چرا
که وقتــی انواع فلــزات از قیمتی و رنگی
گرفته تا فلزات پر مصــرف کاهش قیمت
پیدا کردند ،طبیعی اســت که باعث ایجاد
بحرانهایــی در بخش ســرمایهگذاری و
اقتصاد در این حوزه میشــود .از ســوی
دیگــر صنایــع متالــورژی و معــادن با
مشکالت بیشــتری روبرو هســتند؛ چون
قطعا تحریمهــا تاثیر منفی داشــتند که
باعث کندی رشــد ســرمایهگذاری شده
اســت .همانطور کــه گفتم یــک نکته
مهم دیگر وابســته بودن ایــن صنعت به
دیگر صنایع اســت .به عنــوان مثال اگر
صنعت خودرو و قطعهســازی و یا صنعت
ســاختمان کشــور دچار مشــکل و رکود
شــود ،به ســرعت روی این صنعــت و یا
تولید فوالد تاثیر میگذارد.
برگــزاری یــازده دوره موفق
نمایشــگاه ایران متافو چه جایگاهی را
برای این نمایشــگاه در منطقه رقم زده
است؟
میتوانــم با صراحــت بگویــم که در
منطقــه ما نمایشــگاهی با تنــوع کاالیی
و وســعت ایران متافو برگزار نمیشــود.
برخی کشــورهای منطقه نمایشگاه برگزار
میکنند؛ اما بیشتر به شکل تک فلز است
و یــا نمایشگاهشــان یک مــدل عملیاتی
که بخشی از پروســه این صنعت است را
پوشــش میدهد؛ به این ترتیب نمایشگاه
ما در منطقه بینظیر است .تنها نمایشگاه
دوسلدورف آلمان است که تمام گروههای
کاالیی و عملیات حرارتی به شــکل کامل
و به اصطالح از «صفر تــا صد» در آن به
نمایش در میآید .نمایشــگاه ایران متافو
در منطقه نمایشگاه شناخته شدهای است
و در جهان هم جزو نمایشــگاههای مطرح
دستهبندی شده است.
پس به ایــن ترتیــب زمینه

برای تبدیــل ایران متافــو به قطب
نمایشــگاههای فلزات و ریختهگری
منطقه فراهم است؟
در حوزه فلزات ،کشــور مــا دارای 3
مزیت اساسی است .اول اینکه انواع معادن
غنی و بزرگ در سراســر کشورمان داریم.
نکته بعدی این اســت که قیمت انرژی در
کشــور ما ارزان است و ســومین نکته هم
این اســت که به آبهای آزاد دسترســی
داریم .یک نکته دیگر هم خودم میخواهم
اضافــه کنــم و آن بازار بزرگ کشــورمان
بــرای این محصوالت و بازار بزرگی اســت
کــه در اطــراف کشــورمان وجــود دارد.
قصدم از طــرح این نکات این بــود که ما
مزیتهــای متعددی در این حــوزه داریم
و این مزایــا قاعدتا باید نقش اساســی در
تقویــت بنیادهــای بنگاههــای این حوزه
ایجاد کنــد .چرا که وقتــی صنعتی مزیت
دارد ،یعنی تــوان جذب ســرمایه دارد و
به این ترتیب و با رشــد آن صنعت زمینه
برگزاری نمایشــگاههای بهتر فراهم خواهد
آمد .خالصه اینکــه با این مزیتهای بالقوه
میتوانیم به قطب نمایشــگاه متالورژی در
منطقه تبدیل شــویم .البته سرمایهگذاری
در این صنعت بســیار گران است و معموال
دولتها و شرکتهای بسیار بزرگ در این
عرصه وارد میشوند.
چشــمانداز ســرمایهگذاری
دراین عرصه را چگونه میبینید؟
در این چند ســالی که کشــور درگیر
تحریمهــای غیــر قانونی بــود ،طبیعی
اســت کــه ســرمایهگذاری چندانــی
صــورت نگرفتــه باشــد؛ امــا معتقدم با
رفع تحریمها ســرمایههای قابل توجهی
خوبی به این ســو خواهد آمد .اگر رونق
ســرمایهگذاری رخ دهد ،رونــق تجارت
را ســبب خواهــد شــد و پــس از آن
نمایشــگا هها به عنوان تســهیل کننده و
ابزاری مهم در جذب ســرمایههای بیشتر
و رونق دهنده تجــارت نقش خود را ایفا
خواهند کرد .خوشــبختانه مســیر تحول

و رشــد در این حــوزه از هماکنون آغاز
شــده اســت و یکی از اتفاقات مثبتی که
پیــش از نمایشــگاه رخ داد توافقهــای
سرمایهگذاری و همکاری دو جانبه میان
«ایمیدرو» به نمایندگی از کشــورمان با
دو شرکت فرانسوی و ایتالیایی به ارزش
 5میلیارد یورو اســت که هر دو شــرکت
در نمایشــگاه امســال حاضرند .قرار بود
در ســفر رییسجمهور به این دو کشــور
اروپایی ،از جزییــات و قرارداد نهایی آن
رونمایی شــود که بــا تعویق این ســفر،
به زمان دیگری موکول شــده اســت5 .
میلیارد یورو رقم بســیار بزرگی اســت و
این قراردادها در زمانی منعقد میشــود
که به شکل رسمی تحریمها پایان نیافته
اســت؛ این اتفاق تاکید دوبارهای بر توان
و پتانسیل این صنعت در کشور ماست.
برگردیم به بحث نمایشــگاه
امســال؛ یکــی از اقداماتــی که
شــرکت نمانگر پیــش از برگزاری
هــر نمایشــگاهی انجــام میدهد،
اطالعرســانی در ســطح بینالمللی
است .برای ایران متافوی دوازدهم در
این خصوص چه اقدامی انجام شــده
است؟
در یکســال گذشــته تالش کردیم تا
در هر رویــداد بینالمللی و نمایشــگاهی
که بــه گونهای مرتبــط به ایــن صنعت
بود ،اطالعرســانیهای گستردهای داشته
باشــیم .بــه عنوان مثــال در نمایشــگاه
دوســلدورف آلمــان ،دو نمایشــگاه در
استانبول و نمایشــگاه ماشینآالت میالن
ایتالیا اطالعرسانی گســتردهای در مورد
ایــران متافو داشــتیم .همچنیــن در دو
همایــش بینالمللی مرتبــط از جمله در
کشــور قطر و جزیره کیــش نیز اطالعات
کافــی در اختیــار شــرکتکنندگان قرار
گرفت تا با جایگاه نمایشــگاه ایران متافو
بیشتر آشنا شــوند و همین مساله یکی از
دالیل افزایش  90درصدی شــرکتهای
خارجی در نمایشگاه امسال است.
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در مراسمی با حضور وزیر صنعت ،رییس کمیسیون صنایع و معادن و استاندار تهران:

نمایشگاه لوازم خانگی با افزایش  100درصدی شرکت
کنندگان خارجی افتتاح شد
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پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی ایران با حضور دکتر محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،دکتر حسین هاشمی استاندار تهران ،دکتر
رضا رحمانی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ،دکتر حسیناسفهبدی مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ،دکتر حبیباهلل انصاری دبیرکل
انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و جمعی دیگر از مسئوالن ،مدیران و فعاالن صنعت لوازم خانگی در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران آغاز به کار کرد .
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به گــزارش خبرنگار مــا پانزدهمین
نمایشــگاه بینالمللی لوازم خانگی ایران
در حالی گشــایش یافت که امسال 240
شرکت داخلی و  110شــرکت خارجی
از ایتالیا ،جمهــوری چک ،آلمان ،ترکیه،
چین ،فرانســه ،اســترالیا و کرهجنوبی،
جدیدترین کاالها ،تولیــدات و خدمات
خود را در معــرض دید عالقهمندان قرار
دادهاند .
این نمایشگاه با افزایش 100درصدی
مشــارکتکنندگان خارجــی در فضایی
بالغ بر  25هزار متر مربع شــامل فضای
باز نمایشــگاهی و  10ســالن برپا شده
است .
برگــزاری هشــت کارگاه تخصصــی
بــا موضوع هــای بهینه ســازی مصرف
سوخت و انرژی در صنعت لوازم خانگی
و تکنولوژی نوین تولید و ســاخت لوازم

خانگی ،از برنامه های جانبی نمایشــگاه
بین المللی لوازم خانگی ایران است.
در نمایشــگاه پانزدهم ،انواع یخچال،
یخچــال فریــزر ،فریزر ،کولر ،ماشــین
لباسشویی ،اجاقگاز ،بخاری ،آبگرمکن،
پکیج ،شومینه ،ســیلندر گاز ،کباب پز،
جاروبرقــی ،اتو ،آبمیوهگیری ،سشــوار،
چرخگوشــت ،پنکه ،آســیاب ،سرخکن،
چایســاز ،ســاعت ،چرخ خیاطی،ترازو،
آبســردکن ،انواع ظروف چینــی ،بلور و
کریستال ،تفلون ،نقره ،مالمین ،استیل،
سرویس آشــپزخانه ،انواع لوازم صوتی و
تصویــری :تلویزیون ،ضبــط صوت ،دی
وی دی و انواع ســینک ،هود ،هواکش،
ســماور ،تصفیه آب ،ســبزی خردکن و
قطعات مربوط به صنعــت لوازم خانگی،
در معــرض دید و قضــاوت عالقهمندان
قرار گرفته است.

اشتغالزایی ،افزایش صادرات ،افزایش
بهرهوری و حمایــت از تولیــد داخلی،
آشــنائی شــرکت های ایرانی با آخرین
تکنولوژیهــای روز دنیا در صنعت لوازم
خانگی ،آشــنائی با نوین ترین برنامه ها
و فناوریهای تولید و ایجاد زمینه تبادل
اطالعــات و تجربیات بیــن متخصصان
وتولیدکنندگان ایــن صنعت،مهمترین
اهداف برگزاری این نمایشگاه است .
در ایــام برگــزاری ایــن نمایشــگاه
همچنین قرار اســت چند هیات تجاری
و بازرگانی خارجی در نمایشــگاه حضور
یابنــد و از آن بازدید کننــد و با تولید
کنندگان لوازم خانگی کشــورمان وارد
مذاکره شوند.
این نمایشــگاه در حالی امــروز وارد
دومین روز برگزاری خود شــده اســت
که صنعــت لوازم خانگی کشــورمان در

ســالهای اخیر با رکود نســبی مواجه
بوده ،اما از نظــر کیفیت ،تولیدات ایرانی
کامال با محصوالت کشــورهایی همچون
چین ،کرهجنوبی ،برزیل ،ترکیه و آمریکا
قابل رقابت اســت که با این وجود قیمت
برخی محصوالت داخلی تــا  50درصد
ارزانتر از کاالی مشــابه خارجی است.
برخی از محصوالت لــوازم خانگی تولید
داخل از جمله کولــر آبی ،بخاری گازی،
آب گرمکن ،اجــاق گاز ،چرخ خیاطی و
ماشین لباسشویی به دیگر کشورها صادر
میشود و ســاالنه بیش از 250میلیون
دالر برای کشــور ارزآوری دارد .در صنعت
لــوازم خانگی کشــور  400واحد تولیدی
کوچک و بزرگ فعال هســتند و 30هزار
نفر نیز به صورت مستقیم در این واحدها
اشتغال دارند.

نمایشگاه های داخلی

رضارحمانیرئیسکمیسیونصنایعومعادنمجلسدردومیننمایشگاهبینالمللیصنعتچرم،کیفوکفشاعالمکرد

دصنعت چرم باآموزش و برندسازی رونق میگیرد
دومین نمایشــگاه بینالمللی صنعت چرم ،کیف ،کفش و صنایع وابسته روز گذشــته با حضور مهندس محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت ،معدن و تجارت،
دکتر حسین اسفهبدی مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاهها ،دکتر رضار.ز ششــم آذر  94کمیسیون صنایع و معادن مجلس ،دکتر علی فاضلی رییس اتاق
اصناف کشور ،دکتر ولیاهلل افخمیراد رییس ســازمان توســعه تجارت ،مهندس گلناز نصراللهی مدیر کل صنایع نساجی وزارت صنعت و معدن و جمعی از
مدیران و اعضای اتحادیهها و انجمنهای صنفی مرتبط در محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی تهران آغاز بهکار کرد .

صنایع از جمله صنعت چرم ،کیف و کفش
به وجود آمده اســت ،گفــت :این صنعت
پتانسیل قابل توجهی برای موفقیت دارد،
اما باید تولیدکنندگان و فعاالن این حوزه
به چند نکتــه از جمله کیفیت باالی مواد
اولیه خود دقت کننــد و با توجه به اینکه
بخشــی از این مواد اولیه کیفــی را وارد
کشور میکنیم ،هوشمندی ایجاب میکند
تعرفه واردات آن را باال نبریم.
نماینده مــردم تبریــز در مجلس نهم
ادامه داد :از مشــکالت دیگــری که بارها
تولیدکنندگان کیف و کفش به آن اشاره
کردهاند ،کمبود ســرمایه در گردش است
کــه در این بخش بانکها بایــد یار تولید
باشند و از تولیدکنندگان و کارآفرینان این
عرصه حمایت کنند.
رییــس کمیســون صنایــع و معادن
مجلس با اشاره به اینکه صنعت چرم ،کیف
و کفش از دو مشــکل مهم رنــج میبرد،
تاکیــد کرد :یک مشــکل نبــود آموزش
نیروی انســانی و کمبود نیروی انسانی با
تحصیالت مرتبط و ماهــر در این صنعت
است که کشورهای موفق این حوزه چون
ترکیه ،ایتالیا و مالزی با آموزش توانستند
در این مســیر قرار گیرنــد و دیگری هم
ضعف برندینگ و برندســازی است .البته
اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته
است ولی باید برند ایجاد شده و در دنیا نیز
مطرح شود که البته برندهای خوبی داریم،
ولی کافی نیست.
رحمانــی با اشــاره به اینکه مشــکل
صنایع از جمله صنعــت کیف و کفش ما
نبود قوانین حمایتی نیســت ،گفت :طی
سالهای اخیر قوانینی را تصویب کردهایم
که باید کامال اجرایی شود و میتوان گفت

در این بخش نقصی نداریم.
وی گفت :در همین روزها قانون مالیات
در حــال اصالح اســت و باید تشــکلها
نظــرات خود را ارائــه بدهند تــا بتوانیم
مشکالت فعلی بر سر راه تولید را برداریم
تا بیشترین استفاده را از بازار  80میلیونی
داخــل و  300میلیون نفری کشــورهای
اطراف داشته باشیم.
ایجاد اشــتغال کیف و کفش
کمتر از صنعت خودرو نیست
در ادامه این مراس م علی فاضلی رییس
اتاق اصناف کشــور با اشــاره بــه تقویت
صنعت نمایشگاهی کشــور در چند سال
گذشــته و نقش مثبت دومین نمایشگاه
بینالمللی صنعت چــرم ،کیف ،کفش و
صنایع وابســته در افزایش توان تولیدی و
صادراتی این صنعــت ،از واردات بیرویه
کیف و کفش چرم در یک دهه گذشــته
انتقاد کرد .وی با تاکید بر اینکه چشــم
اسفندیار رشد و توسعه کشــور در کوتاه
مدت به جــذب ســرمایهگذاری داخلی
و خارجــی بر میگــردد تاکید کــرد :در
پســاتحریم این توفیق حاصل میشــود
که در کوتاه مدت جذب ســرمایهگذاری
را در اقتصاد کشور شــاهد باشیم و البته
شاخصهای جهانی نشان دهنده رشد ما
در حوزه کسب و کار اســت که باید این
موضوع تقویت شود چون جای کار زیادی
دارد .
فاضلی با بیان اینکــه در صنعت چرم
جزو سه کشور اصلی صادر کننده و تولید
کننده در حوزه پوســت هســتیم ،گفت:
اشکال عمده ما این است که اغلب کاالها
را به صورت خام به خارج میفروشــیم و
خامفروشــی موضوعی اســت که باید به
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تولید هر هــزار جفت کفش
بــرای چهارصــد نفــر کار ایجاد
می کند
در مراسمی که به منظور گشایش این
نمایشــگاه در ســالن کنفرانس نمایشگاه
بینالمللــی تهران برگزار شــد ،رســول
شــجری ،رییس اتحادیه کفاشــان دست
دوز و اتحادیه کشــوری کفش و دبیر این
نمایشگاه گفت 170 :شرکت داخلی و 70
شرکت خارجی از کشورهای ایتالیا ،ترکیه،
چین ،هند ،آلمان و فرانســه در نمایشگاه
امســال حضور دارنــد کــه جدیدترین
تولیدات صنعت چرم و صنایع وابســته را
در ســالنهای  8 - 7 - 6و  27نمایشگاه
بینالمللی تهران به نمایش گذاشتهاند.
وی ادامه داد :این نمایشــگاه با هدف
بسترسازی مناســب و آشنایی با فناوری
روز دنیــا در صنعت کفــش و محصوالت
نهایــی چــرم و همچنین همــوار کردن
مســیر برای رقابــت هر چه بیشــتر در
تولید و افزایش صادرات برگزار میشــود
و امیدواریــم منبع مهمی برای اشــتغال
در کشــور باشــیم و زمینه را برای جذب
سرمایهگذاری خارجی فراهم کنیم.
شــجری با تاکید بر جنب ه اشتغالزایی
فراوان صنعت کیف و کفــش گفت :برای
تولید هر هزار جفت کفش دستدوز 400
نفر نیروی انسانی نیاز است که در مراحل
مختلف تولید و توزیع آن نقش داشته باشند
که این اشــخاص عمدتا از طبقه متوسط
به پاییــن جامعه هســتند بنابراین دولت
باید با استفاده از این پتانسیل اشتغالزایی
تســهیالت الزم را در اختیــار تولیــد و
توزیعکنندگان کفش و کیف قرار دهد.
نقش مثبت تشکلهای چرم،
کیف و کفش در تقویت تولید
رییس کمیسون صنایع و معادن مجلس
شورای اسالمی در این مراسم با اشاره به
دو مشکل اساسی صنعت چرم گفت :دقت
در مســیری که به موفقیت کشــورهایی
چون ایتالیا و ترکیــه در حوزه چرم منجر
شــده نشــان میدهد باید در تولید کیف
و کفش بــه آموزش و تقویــت برندینگ
توجه ویژه کرد .رضا رحمانی با اشــاره به
اینکه هماهنگی مفیدی بین مســئوالن
بخشهــای مختلف برای حل مشــکالت

صورت جــدی مورد توجه قــرار گرفته و
ترمیم شود.
رییس اتاق اصناف کشــور با تاکید بر
اینکه در بخش چــرم تولید کیف و کفش
حرف اول را میزند تاکید کــرد :اگر این
بخش تقویت شــود ،میزان اشــتغالی که
ایجاد می کنــد کمتــر از صنعت خودرو
نخواهد بود و بازار چهارصد میلیونی ایران
و کشــورهای منطقه را همین مجموعه
میتواند پوشش دهد.
فاضلی در بخش دیگری از سخنان خود
با اشاره به خواســت اصناف و تشکلهای
مرتبط با صنعت چــرم ،کیف و کفش در
خصوص مشــکل مالیاتی تولیدکنندگان
این حوزه گفــت :در رابطه بــا مالیات بر
ارزش افــزوده جلســهای بــا دکتر علی
عســگری رییس ســازمان امور مالیاتی
خواهم داشــت و موضوع مالیات بر ارزش
افزوده کیف و کفش چرم را به ســرانجام
میرسانم.
رییس اتاق اصناف کشور در بخشی دیگر
از ســخنان خود تاکید کرد :با کارگروهی
که به تازگی با همــکاری اتاق اصناف ،اتاق
بازرگانی و اتاق تعاون شــکل گرفته است
قصد داریم در کنار مجموعه دولت بتوانیم
مشکالت بنگاههای کوچک را سامان داده و
به اهداف مورد نظر خود دست یابیم .وی با
بیان اینکه در حوزه نیروی انسانی در اغلب
بنگاهها با کمبود نیروهــای ماهر تحصیل
کرده دانشگاهی مواجه هستیم بیان کرد:
باید بتوانیم همــه این بخشها را به بخش
دانشگاهی متصل کنیم .همچنین تقویت
برندســازی از دیگر موضوعاتی اســت که
نیروهای علمی دانشگاهی میطلبد که اگر
بتوانیم آنها را تقویت کنیم ،خواهیم توانست
بازارهای از دست رفته را به دست آوریم.
رییس اتاق اصناف کشور با بیان اینکه
اســتفاده از فضای مجازی برای تبلیغات
و بازاریابی و مارکتینگ از مباحثی اســت
که در اتحادیههای صنفی کم فروغ است،
ادامــه داد :این ضعف در حالــی میان ما
وجود دارد که امروز در دنیا درصد باالیی
از برنامهریزی و فعالیتهــا به این بخش
اختصاص دارد و از اتحادیهها میخواهیم
حضور قدرتمندی در این بخش داشــته
باشند.
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با اینکه آب و هــوای تهران با دو روز
نخست برگزاری چهار نمایشگاه همزمان
لوله و اتصاالت ،آرد و نان ،صنايع مفتولي
و رنگ و رزین سازگار نبود و بارش نعمات
آســمانی برف و باران فضای نمایشگاه
را تحت تاثیر قــرار داده بود ،اما تعداد
بازدیدکنندگان از این نمایشــگاههای
بینالمللــی هم کمتــر از انتظار نبود.
نمایشــگاههایی که هر کدام در حوزه
خود ،جشــن و گردهمایی ساالنه آن
صنعت نیز محسوب میشوند با استقبال
مناسب ،از  15تا  18آذرماه برپا شدند .با
اینکه این نمایشگاهها به شکل همزمان
برگزار شدند ،اما هر کدام در دو روز اول
با متن و حاشیههایی روبرو بودند که در
عین اشتراک برخی از موضوعات مانند
تاثیر بارش برف بر روز دوم نمایشگاهها،
هر یک روایت و مسائل مربوط به خود را
داشتند.
تبلیغات محیطی نمایشگاه لوله و
اتصاالت فراتر از انتظار
سالن  8و  9نمایشــگاه بینالمللی تهران
میزبان پنجمين نمايشگاه بينالمللي لوله و
اتصاالت ،ماشــين آالت و تجهيزات وابسته
است .صنعتی که به واسطه حضور  80شرکت
ایرانی و  5کشــور خارجی در این نمایشگاه
ویترینی بزرگ از وضعیت فعلی این صنعت
در کشور به نمایش گذاشته است .نکته جالب
در خصوص این نمایشگاه ،تبلیغات گسترده
برگزارکننده آن در سطح شهر و بیلبوردهای
تبلیغاتی است .در حالی که این نمایشگاه تنها
6هزار متر مربع وسعت دارد ،اما برگزارکننده
آن بــا تبلیغات وســیع تالش کــرده تا به
متخصصان و فعاالن این صنعت و همچنین
دانشجویان رشــتههای مرتبط با این حوزه،
برگزاری آن را گوشزد کند .هر چند مهمترین
رویداد نمایشــگاهی در این حوزه چند سالی
اســت که به میعادگاه فعاالن لوله و اتصاالت
بدل شده است.
صنعت لوله و اتصاالت در ایران به واسطه
ریشــهدار بودن صنایــع مرتبــط از جمله
نفــت و گاز ،آبفا و تاسیســات صنعتی رو به
رشــد ،با بازاری بزرگ مواجه است که توجه

سرمایهگذاران خارجی را به خود جلب کرده
است .مهرداد زینعلینیا ،یکی از دانشجویانی
است که در روز اول نمایشگاه به سالن  8و9
آمده بود .وی بازدیدش از نمایشــگاه را مفید
ارزیابی کرده و میگوید« :بــا اینکه ما چند
ســالی بود که تحت شــدیدترین تحریمها
بودیم ،اما بازدید از نمایشگاه لوله و اتصاالت
حــس عقبماندگــی در این صنعــت را به
مخاطب القا نمیکند».
الهه توانگری که مســئول غرفــه یکی از
شــرکتهای تولیــد کننده لولــه حاضر در
نمایشگاه است در خصوص جو نمایشگاه در
دو روز اول میگوید« :راســتش ما از مدتها
پیش مهمانان خود را از شهرستانها دعوت
کرده بودیم که به نمایشگاه بیایند ،اما بارش
شدید برف و باران در نقاط مختلف کشور که
باعث شــد برخی پروازها کنسل شود و تردد
در جادهها با کندی صورت بگیرد ،روی حضور
این مهمانان تاثیر داشــت .هر چند که قول
دادهاند در دو روز آخر خودشان را به نمایشگاه
برسانند».
خواست مشترک حاضران در
نمایشگاه آرد و نان
در میان چهار نمایشــگاهی که به صورت
همزمان در حــال برگزاری اســت ،نهمين
نمايشــگاه بينالمللــي صنعــت آرد و نان،
بیشــترین بازدیدکننــده را دارد و طبیعی
اســت که با حــدود  9هزار متــر مربعی که
این نمایشــگاه به خود اختصاص داده است،
بازدیدکننده قابل توجهــی را به خود جلب
کند .حضور دکتر علی قنبــری ،معاون وزیر
جهادکشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی
دولتی در مراســم افتتاح این نمایشــگاه هم
تاکیدی بر این موضوع بود.
علی قنبری در مراسم گشایش نمایشگاه
آرد و نان با ابــراز رضایت از پیشــرفت این
صنعت در کشــور که برآیند آن در نمایشگاه
نهم گرد آمده است ،گفت :برای رفع ضایعات
نان باید از ماشــینآالت پیشــرفته روز دنیا
استفاده کرد و کیفیت پخت نان ،مواد اولیه و
سطح آموزش نانوایان کشور را ارتقا داد.
معــاون وزیر جهاد کشــاورزی ،با اشــاره
به خواســت فعاالن این حــوزه در خصوص

حاشیههای نمایشگاه در دو روز اول

اولین برف نمایشگاهی

مهمترین اتفــاق در دو روز نخســت برگزاری
نمایشــگاهها ،بارش برف و باران بود .روز گشایش
با اولین بارش برف در ســال جاری مصادف شــد.
این اتفاق فضایی خاص به نمایشگاه بخشید و ظهر
روز اول بســیاری از غرفهداران و بازدیدکنندگان
همزمان با بارش برف برای دقایقــی به فضای باز
آمدند و با بارش برف عکس یادگاری گرفتند.
ســرمای غیرقابل پیشبینی در روزهای یکشنبه و
دوشنبه باعث شد تا بازار نوشــیدنیهای داغ در غرفهها

آزادسازی نرخ آرد و نان و اعالم اینکه «ساالنه
 2هزار میلیارد تومان از منابع مالی کشور تبدیل
به ضایعات نان میشود» ،افزود :با در نظرگرفتن
قدرت خرید اقشار آســیب پذیر کشور و برای
جلوگیری از رانت و فســاد اقتصادی ناشی از
دو نرخــی بودن قیمت نان الزم اســت که به
سمت آزاد ســازی قیمت نان حرکت کنیم.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه
داد :در صورت حذف یارانه آرد مبلغی نزدیک
به  5هزار میلیارد تومان برای آموزش بهداشت
تولید نان و کمک به افراد نیازمند و آسیبپذیر
به کار گرفته میشود .این مقام مسئول ،کیفیت
نان را در حال حاضر خوب دانست و گفت :این
کیفیت باید به حالت مطلوب برسد.
جدا از حضــور دکتر قنبــری در افتتاح
نمایشــگاه آرد و نان ،نکته ویژهای که در دو
روز اول باعث جلب نظر بازدیدکنندگان شده
است ،رشد سریع و قابل توجه این صنعت و
به خصوص ماشینآالت تولید نانهای صنعتی
حجیم و شیرینی است .واقعیت این است که
در چند سال گذشته ،نان حجیم جای خود
را در سفرههای مردم و ســبد خرید آنها باز
کرده است و برندهای قابل اعتمادی در بازار
حاضر هســتند که غرفههای آنها مورد توجه
بازدیدکنندگان قرار گرفته است.
بســیاری از غرفهداران و مدیــران 130
شــرکت ایرانی و خارجی که در نمایشــگاه
حاضر هستند ،اگر میخواستند بر یک نکته
واحد تاکیــد کنند ،آن «رشــد قابل توجه و
ســریع» این صنعت در چند سال گذشته و
با وجود تحریمهاســت .نماینده یک شرکت
چینی حاضر در نمایشــگاه آرد و نان در این
خصوص میگوید :در مقایســه بــا دو دوره
گذشتهای که من شخصا در نمایشگاه آرد و
نان شرکت کردم ،رشد شرکتهای ایرانی چه
در حوزه ماشــینآالت پخت نان و چه نان و
شیرینی تولید شده بسیار زیاد بوده و همین
امر کار شــرکتهای خارجی ما را سختتر
میکند و باعث میشــود که مــا هم انگیزه
بیشتری برای رقابت پیدا کنیم.
جای سیم و کابلیها خالی بود
ســومين نمايشــگاه بينالمللــي صنايع
مفتولي ،ســيم و كابل ،اتصاالت و ماشــين

حســابی گرم باشــد .البته توزیع نان داغ و تــازه مجانی
در برخی غرفههای نمایشــگاه آرد و نان به شــدت مورد
اســتقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت و مقابل این غرفهها
صفهای طوالنی تشکیل شد.

آالت وابسته در ســالنهای  6و  7نمایشگاه
بینالمللــی تهــران دو روز اول خــود را در
حالی از سر گذراند که به نظر میرسد حضور
شرکتهای تولیدکننده سیم و کابل آنچنان
کــه باید ،پررنگ نیســت .با اینکه شــرکت
«متحدان آریا» به عنــوان برگزارکننده این
نمایشــگاه تمام تالش خود را بــرای هر چه
بهتر برگزار کردن این نمایشگاه صرف کرده
است ،اما به نسبت ،تعداد شرکت های صنایع
مفتولی بر شــرکتهای تولیدکننده سیم و
کابل می چربد .احمدعلی ثانی ،مدیر فروش
یکی از شرکتهای تولید کننده سیم که در
سومین دوره نمایشــگاه حاضر است ،در این
خصوص میگوید :یکی از دالیلی که همکاران
ما آنچنان که بایســته است در این نمایشگاه
حاضر نشــدهاند ،نزدیکی زمانی نمایشــگاه
صنایع مفتولی و ســیم و کابل به نمایشگاه
صنعت برق است که همین چند هفته پیش
برگزار شد .با اینکه ما در هیات مدیره تصمیم
گرفتیم در این نمایشــگاه با قدرت بیشتری
حاضر شویم .چرا که اگر بخواهیم درستش را در
نظربگیریم،نمایشگاهفعلی،نمایشگاهتخصصی
صنف ما محسوب میشود و از همکاران انتظار
داریم ســال آینده حضور در این نمایشگاه را
جدیتر بگیرند .این فعال صنعت سیم و کابل
ادامه میدهد :البته این به معنای آن نیست که
ت نکردهاند ،بحث
همکاران ما در نمایشگاه شرک 
بر سر آن است که سهمشان از این نمایشگاه به
اندازه وزنشان در این حوزه نیست .شاید باید
در زمان برگزاری این نمایشگاه تجدیدنظری
صورتبگیرد.
رقابت نزدیک در نمایشگاه رنگ
و رزین
از نظر وســعت ،بزرگترین نمایشــگاه در
مقایسهبا 3نمایشگاهدیگر،پانزدهمیننمایشگاه
بینالمللی رنگ ،رزین ،پوششهای صنعتی و
مواد کامپوزیت است .رقابت در این صنعت به
شکل سنتی نزدیک بهم و شانه به شانه است.
حضور  24کشور خارجی در این نمایشگاه هم
تاکیدیبرایننکتهاست.هرچندتولیدکنندگان
داخلی رنگ و رزین در کشور به آینده صنعت
خود به عنوان صنعتی که در دیگر صنایع کاربرد
وسیعدارد،خوشبینهستند.

دستفروشان مبادی ورودی نمایشگاه هم متناسب با
آب و هوای سرد و برفی ،کاالهای خاصی مانند چتر ،شال
گردن و کاله پشمی را برای فروش عرضه میکردند.
با اینکه استقبال در روز دوم نمایشگاه ،کمتر از روز
افتتاحیه بود و تعدا د مسافران تاکسیها نیز کاهش یافته
بود ،اما رانندگان تاکســی به علت بارندگی از مســافران
قیمتهای باالیی را برای مســیرهای معمول درخواست
میکردند.
برخــی از مهمانان و شــرکتکنندگان خارجی از
فضای زیبای سایت نمایشگاه بینالمللی تهران که پس از
بارش برف زیباتر شــده بود ،ابراز حیرت میکردند .برخی
از آنها ابراز میداشــتند که پیش از ایــن تصور میکردند
تهران شهری گرم و کویری است.
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سخنان دبیر شورای عالی فضای مجازی ،دبیر شورای عالی فناوری اطالعات ،رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای در الکامپ بیست و یکم

از تولید کار و ثروت تا هوای پاک با فناوری اطالعات

پیشبینی سرمایهگذاری 113
هزار میلیارد تومانی در صنعت ICT
دبیر شورای عالی فضای مجازی در این
آئین گفت :در برنامه ششــم توسعه کشور
پیشبینی شــده باید  112تــا  113هزار
میلیارد تومان طی  5ســال برنامه در حوزه
 ICTسرمایهگذاری شــود ،اما هنوز برنامه
دقیقی وجود ندارد که این مبلغ باید در کجا
هزینه شود.
فیروزآبادی ادامه داد :پیشبینی شده که
رشد  19درصدی در هر سال صورت گیرد و
حدود  7الی 8درصد نیز ایجاد اشتغال شود.
وی با اشــاره به هوای ناسالم شهر تهران
در روزهــای اخیــر توضیــح داد :یکــی از
حوزههایی که میتواند ما را از خفه شــدن
نجات دهد ،توســعه ، ICTتوسعه خدمات
و ســرویسهای الکترونیکــی و توســعه
تلهورکینگ در کشــور به ویژه در شهرهای
بــزرگ و ابرشــهرها از جمله تهران اســت
که متأسفانه شاهد گســترش این آلودگی
به شــهرهای شیراز ،مشــهد و اصفهان نیز
بودهایم و آلودگی در حال توسعه است.
دبیر شــورای عالی فضای مجازی افزود:
الزام دیگر ،شــرایط ویژگی جمعیتی کشور
است .هماکنون  21تا  22میلیون نفر نیروی
کار در کشور وجود دارد و  4تا  4/5میلیون
نفر تحصیالت لیسانس یا باالتر دارند.

به گفتــه وی ،هماکنــون همچنین 4/5
میلیون نفر تا  4ســال دیگــر وارد بازار کار
میشــوند .برآورد این اســت که تا  4یا 5
سال آینده به ازای هر دو نفر فارغالتحصیل
مقطع لیســانس یــا فوقلیســانس که به
بــازار اضافــه میشــوند ،یک نفــر نیروی
غیرتحصیلکــرده و زیرلیســانس وارد بازار
میشــود ،به این ترتیب قرار اســت دو نفر
دستور بدهد و یک نفر کار کند.
وی تأکید کــرد :از این رو ،به یک برنامه
اساسی در سطح اقتصادی نیاز داریم و شاید
به همین دلیل اســت که در برنامه ششــم
توسعه پیشبینی شده که اقتصاد دیجیتالی
و  ICTباید توسعه یابد.
فیروزآبادی اضافه کرد :سرمایهگذاری در
زیرساختها راحتتر و دارای ریسک کمتر
اســت ،البته این پول وجود نــدارد اما اگر
وجود داشــت نگرانم که به صورت نامتوازن
در این حوزه حرکت کنیــم و طرحهایی را
مطرح کنیم که اولویت نداشته باشند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره
به اینکــه اکنون پولی وجود نــدارد که این
خطرات وجود داشــته باشد ،اضافه کرد :اما
این نگرانی وجود دارد که در سرمایهگذاری
دچار مشکل شــویم .به خصوص که در این
جلســه آقای جهانگــرد و آقــای عمیدیان
(دو معــاون وزیر ارتباطات) که مســوولیت
رگوالتوری در حــوزه  ITو  ICTبرعهده
دارند ،حاضر هستند ،اعالم میکنم که هنوز
نتوانســتهایم نظام کارآمــدی در این حوزه
تدوین کنیم و در نظــام مقرراتگذاری در
حوزه دیجیتالی مشکالتی داریم.
وی توضیح داد :هنــوز بعضی از حوزهها
از جمله IXPها و CDNها شــکل نگرفته
است ،برای مثال؛ همچنین در حوزه اقتصاد
الکترونیکــیَ ،کــشکارت (کارت نقــدی)
داریم و با این مرحله که به ابزارهای اعتبار
الکترونیکی برسیم و برای مثال از ابزارهایی
مانند کیفپول الکترونیکی اســتفاده کنیم
فاصله داریم.
فیروزآبــادی گفــت :با توســعهای که
در دولت یازدهــم در حوزه پهنــای باند و
اپراتوری صــورت گرفت ،امــروز  20تا 22
میلیون نفر از گوشــی هوشــمند استفاده

میکنند و ارتباط نسبتا باند پهن دارند.
خارجیها در حوزه صادرات
صنعتی  ICTفعالیت کنند
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره
به اینکه باید بتوانیم فضای مجازی ســالم،
ایمن ،اقتصادی و اشتغالزا را در کشور ایجاد
کنیم ،گفــت :امیدواریم این نمایشــگاهها
و توســعه و تقویت گروهها و ســازمانهای
مردمنهاد مانند سازمان نظامصنفی رایانهای
و تقویــت کارشناســی در ســازمانهای
رگالتوری از جمله مرکز ملی فضای مجازی
شرایطی برای کشور ایجاد نمایند که آنچه
را در برنامه ششــم برعهده حوزه  ICTقرار
داده شــده و توقع رشدی بیشــتر از سایر
حوزههای اقتصادی از آن میشود را محقق
کنیم.
بــه اعتقــاد فیروزآبــادی ،بعــد از رفع
تحریمها باید حواســمان جمع باشــد و به
فعاالن بخــش خصوصی کــه در چارچوب
یا خارج از چارچوب ســازمان نظام صنفی
رایانهای فعالیت میکنند توصیه میکنم که
مانند یونان نباشیم که ثروت و اپراتورهایی
را کــه در دوره تحریــم فراهــم آوردهایم،
بدهیم به خارجیها ببرند.
وی تاکید کرد :خارجیها اگر قرار است
بیایند در ایران کار اقتصادی کنند ،باید در
حــوزه خدمات و تولید محتــوا به ما کمک
کنند .اگر خارجیها مرد این کار هســتند،
در حوزه صادراتــی صنعتی در حوزه ICT
که شــاخص ایران بســیار بد است و رقمی
حدود  0/145را دارد کمک کنند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح
کــرد :بایــد در ســازمانهای حکومتی و
ســازمانهای مردمنهــاد تــاش کنیم که
خارجیها وارد بازار نابســامانی نشوند .این
بازار بسیار بکر اســت و نباید خارجیها را
بر سر سفره آماده هدایت کنیم .باید از آنها
دعوت کنیم و ســفرهای را تــدارک ببینیم
که مشــکل ملی ما را حل کنــد و نگاهمان
باید اقتصاد مقاومتی ،اقتصاد مســتقل ،به
کارگیری جوانــان ،ایجاد اشــتغال ،تولید
محتوا و تمام مســائلی باشد که هم دغدغه
ماست و هم میتوان از آن پول درآورد.
الکامپ امسال ،نشانه شتاب

 2/7درصد اســت و پیشبینی برنامه ششم
توســعه ضریبی بالــغ بر دوبرابــر این رقم
اســت و افق برنامه به این صورت است که
برآوردمان  70هــزار میلیارد تومان گردش
بازار است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
تصریح کرد :ما باید در ســه حوزه کار حرفه
ای انجــام دهیم کــه میتوان بــه افزایش
ظرفیت مهارتی نیروی انسانی بازار ،حمایت
از شرکتهای نوپا و ورود به بازار بینالمللی
و منطقهای اشاره کرد.
وی بیــان کرد :مــا عالوه بــر آنکه باید
ظرفیت مهارتی نیروی انســانی بازار را ارتقا
دهیــم ،بایــد بنگاههای بزرگ و متوســط
را موظــف کنیم تا در کنارشــان بــا ایجاد
اکوسیستمی به حمایت از شرکتهای نوپا
بپردازند.
جهانگرد ادامه داد :صنعت  ITکشور باید
منطقهای و جهانی رفتار کنــد و این رفتار
باید به صــورت ورود به بــازار بینالمللی و
ارائه محصوالت بــا کیفیت باشــد .ما باید
برای حفــظ بازار ،جهانی شــویم و کیفیت
محصوالتمان را منطقهای کنیم.
به گفته وزیر اسبق پست ،تلگراف و تلفن
در دولت اصالحــات ،دولت بــرای جهانی
شدن صنعت  ITکشور تســهیالتی فراهم
خواهد کرد و همه تالشــمان را میکنیم تا
مشکالت احصا و درنهایت مرتفع شود.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

دکتر ابوالحســن فیروزآبادی دبیر
شــورای عالی فضای مجــازی ،دکتر
نصراهلل جهانگرد دبیر شــورای عالی
فناوری اطالعات و ناصرعلی ســعادت
رئیس ســازمان نظام صنفی رایانهای
در مراسم گشــایش الکامپ بیست و
یکم هر کدام از دیدگاه مسئولیتها و
وظایف سازمانی خود ،بر اهمیت نقش
فناوری اطالعات در توســعه کشور و
فراهم آوردن امکانات و اسباب زندگی
آسودهتر ،مرفهتر و انســانیتر برای
هموطنان تاکید کردنــد .این آئین با
حضور دکتر حسین اسفهبدی معاون
وزیر صنعت ،معدن و تجارت و جمعی
از مســئوالن ،مدیران و فعاالن ICT
کشــور در محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللی تهران برگزار شد.

گرفتن صنعت  ICTاست
دکتــر نصــراهلل جهانگرد ،معــاون وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات در این نشست
گفت :برای برنامه ششــم توسعه مطالعاتی
انجام شد که براســاس این مطالعات ،رشد
 9بخش اســتراتژیک کشــور مورد بررسی
قرار گرفت که از این میــان بخش فناوری
اطالعات  19/14درصد رشــد داشته و این
معادل چیزی برابر دو و نیم تا سه برابر رشد
است.
دبیر شــورای عالــی فنــاوری اطالعات
افزود :رشــد 19/14درصدی بخش فناوری
اطالعات نشــان میدهد کــه برنامهریزان
توســعه ایران باید برنامهریزی مناســبی
داشته باشــند تا این رشــد تا 19/6درصد
ادامه داشته باشد.
رییس ســازمان فناوری اطالعات اضافه
کرد :ســهم  ICTدر بخش اقتصادی حدود
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علی شالباف مدیر اجرایی و برگزارکننده سومین نمایشگاه بینالمللی صنایع مفتولی ،سیم و کابل ،اتصاالت و ماشینآالت وابسته که از  15تا  18آذرماه  94در
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد یکی از افراد مطلع و باسابقه در حوزه صنعت نمایشگاهی محسوب میشود .با وی در خصوص سومین دوره
برگزاری این نمایشگاه گفتوگویی صورت دادهایم که در پی آمده است.
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در نمایشــگاه سوم شما چند
شرکت حاضر هستند؟
در ســومین دوره نمایشگاه بینالمللی
صنایع مفتولی ،ســیم و کابل ،اتصاالت و
ماشینآالت ،حدود یکصد شرکت داخلی
و خارجی حاضر هســتند کــه در بخش
بینالمللی آن شــرکتهایی از کشورهای
بلژیک ،هند ،چین و ترکیه حاضر هستند.
این در حالی اســت که تعداد شرکتهای
خارجی نســبت به دوره گذشــته بیش
از  100درصــد افزایش دارد .مســاحت
نمایشگاه امسال بیش از  6هزار متر مربع
است و شــرکتهای حاضر در سالن 6و7
میزبان حضــور عالقمنــدان ،فعاالن این
صنف و متخصصان هستند.
دلیــل رشــد دو برابــری
شــرکتهای خارجی در نمایشگاه
چیست؟
به هــر حــال تحریمهای چند ســال
گذشــته روی ارتباط فنی و تجاری ایران
با کشورهای دیگر و به خصوص اروپاییها

تاثیر داشــته اســت .با توافق هستهای و
چشمانداز رفع تحریمها در آینده نزدیک،
نمایشگاه بستر مناسبی را فراهم کرده تا
کشــورهای خارجی تالش کنند به دنبال
جای پایــی در آینده صنعــت مفتول و
ســیم و کابل ایران باشند .شاید حضور 4
کشور به عنوان شرکتکننده در نمایشگاه
عدد چنــدان بزرگی نباشــد ،اما بیش از
شــرکتهای خارجــی ،ایــن هیاتهای
خارجی هســتند که در نمایشگا ه حاضر
خواهند شــد .بــا رفــع محدودیتهای
بینالمللی بر اقتصاد و صنعت کشورمان،
هیاتهــای مختلفــی از ســومین دوره
نمایشــگاه صنایع مفتولی ،ســیم و کابل
بازدید میکنند که نشــان از چشــمانداز
مثبتی اســت کــه در توان ایــن صنعت
کشورمان و بازار ایران میبینند.
ارزیابی آنها بــرای حضور در
نمایشگاه چه به عنوان بازدیدکننده
و چه شرکتکننده چیست؟
نکتهای کــه خارجیها اشــاره دارند،

فرصتهــای متعــدد و مناســب بــرای
سرمایهگذاری است .در واقع این صنعت،
در ابتدای دوران رشــد خــود قرار دارد و
با توجه به بزرگــی فرصتها و زمینههای
همکاری در این صنعت ،در آینده نزدیک
باید منتظر حضور بیشــتر شــرکتها و
سرمایهگذاران خارجی بود.
حضور شــرکتهای داخلی را
در این نمایشــگاه چگونه ارزیابی
میکنید؟
این صنعت با تــوان و قدرتی که دارد،
تنها حدود  130شــرکت معظــم دارد و
بیــن  170تــا  180کارگاه تولیدکننده
مفتول ،ســیم ،فنــس و تــوری هم در
کشــور وجود دارد .به این ترتیب میتوان
گفت این نمایشــگاه بازتاب دهنده بخش
بســیار بزرگی از این صنعت اســت و به
معنای کامل کلمه نمایشــگاه توان ایران
در این حوزه اســت .امــا همانگونه که
گفتم اســتقبال هیاتهای خارجی از این
نمایشــگاه قابل توجه بوده است .جدا از

هیاتهــای بازرگانی و صنعتی این حوزه،
دو هیات فرانســوی و آلمانــی که خود
برگزارکننده دو نمایشــگاه مشابه و مهم
این حوزه در کشــور خود هستند هم به
نمایشگاه میآیند.
شــرایط برگزاری نمایشگاه تا
چه اندازه در حد اســتاندارد جهانی
است؟
فضای ســایت نمایشــگاه بینالمللی
تهران کمبود معناداری با دیگر سایتهای
جهانی نــدارد و ســالن 6و 7هــم جزو
بهترین ســالنهای نمایشــگاه است که
میتواند رضایت کامل شــرکتکنندگان
را در پی داشته باشــد .اما آنچه برخی از
شرکتکنندگان درخواست داشتند ،تغییر
زمان برگزاری نمایشگاه به فصل تابستان
اســت که فشــردگی تقویم نمایشگاهی
کشور چنین اجازهای را به ما نداد و تالش
داریم در صورت امکان این نمایشــگاه را
سال آینده در فصل تابستان برگزار کنیم.

شرکتهای خارجی امسال 42درصد فضای بیشتر در نمایشگاه را پوشش دادهاند

ثبت رکوردهای جدید در نمایشگاه بینالمللی قطعات و لوازم خودرو
دهمیــن نمایشــگاه بینالمللی
قطعات ،لوازم و مجموعههای خودرو
تهران در حالی از امروز – دوشــنبه
 25آبان  -94در نمایشگاه بینالمللی
تهران برپا شــده است که از مجموع
 912مشارکتکننده آن  496شرکت
خارجی و  416شــرکت ایرانی است.
مشــارکتکنندگان خارجــی از 22
کشور به نمایشــگاه تهران آمدهاند
که شش کشور به صورت پاویون در
نمایشگاه حضور دارند.
ایــن نمایشــگاه را شــرکت بازرگانی
بینالمللی ایدرو برگــزار میکند که برای
هفتمین دوره پیاپی مجری آن است.
به گزارش ســتاد برگزاری نمایشــگاه
در مجمــوع  43150مترمربــع فضــای
نمایشــگاهی شــامل  24812مترمربــع
فضای نمایشــگاهی مفید بــه این رویداد
اختصاص یافته کــه  14862مترمربع در
اختیار مشارکتکنندگان ایرانی و 9950
مترمربع در اختیار خارجیها قرار دارد.
مشارکتکنندگان خارجی از کشورهای
هلنــد ،ایتالیا ،بلژیک ،دانمــارک ،امارات
متحدهعربی ،اتریش ،اســترالیا ،اســپانیا،

ژاپن ،بنــگالدش ،مالت ،تایلند ،فرانســه،
بلغارســتانف اردن و انگلیس در نمایشگاه
حضور دارند .شش کشــور ترکیه ،چین،
تایــوان ،کرهجنوبــی ،هنــد و آلمان هم
به صورت پاویون در نمایشــگاه امســال
مشارکت کردهاند.
گفتنی اســت کــه فضــای اختصاص
یافته به کل نمایشــگاه دهم قطعات و لوازم
خودرو نسبت به نمایشگاه دوره قبل به طور
میانگین  25درصد رشد نشان میدهد که
سهم داخلی از این رشــد  15درصد و رشد

بخــش خارجــی  42درصد اســت .تعداد
سالنهای اختصاص یافته به این رویداد مهم
نمایشگاهی هم امسال با  15درصد نسبت
به دوره قبل به  15ســالن رسیده که شامل
سالنهای ( 41-40-35دوطبقه)-A31 -
-20-18-27-7-6 -A38 -38 -B31
 22-21میشود.
ستاد اجرایی نمایشــگاه دهم قطعات
خودرو همچنیــن اعالم کرده اســت که
نمایشــگاه با هدف کارآمدی بیشــتر به
گروههای کاالیی به شــرح ذیل تقســیم

شده است :قطعات و مجموعههای خودرو،
ماشــینآالت و تجهیزات قطعهســازی،
تحقیقات و طرحی مهندســی ،مواد اولیه
و تجهیــزات جانبــی ،بازرگانی و خدمات
پس از فروش ،نشــریات تخصصی صنعت
خودرو ،قالبسازی ،لوازم تزئینی خودرو،
تعمیر و نگهداری ،محصوالت پاککننده
خودرو و آموزش و پژوهش قطعات ولوازم
خودرو.
کارشناســان صنعــت نمایشــگاهی
اعتقاد دارند که ســبقت گرفتــن تعداد
مشــارکتکنندگان خارجــی نســبت به
شــرکتهای داخلی در دهمین نمایشگاه
بینالمللی قطعات ،لــوازم و مجموعههای
خودروو تهران به روال کشورهای صاحب
اعتبار در صنعت نمایشگاهی ،نشانه رشد
این صنعــت و رقابت فشــرده در تولید و
تجارت قطعات و لــوازم خودرو و حاکی از
نزدیک شدن صنعت نمایشگاهی ایران به
استانداردهای جهانی است .نمایشگاه دهم
تا پایان روز پنجشنبه  28آبان جاری دایر
خواهد بود.

نمایشگاه های داخلی

با افتتاح نمایشگاههای لوله و اتصاالت ،آرد و نان ،صنایع مفتولی و رنگ و رزین

رقابت 670شرکت داخلی و خارجی در چهار نمایشگاه به وسعت 48هزار متر مربع
از روز  15آذر  94چهار نمایشگاه به شــکل همزمان در محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی تهران آغاز به کار کرد .پنجمين نمايشگاه بينالمللي لوله
و اتصاالت ،ماشــينآالت و تجهيزات وابسته ،نهمين نمايشــگاه بينالمللي صنعت آرد و نان ،سومين نمايشــگاه بينالمللي صنايع مفتولي ،سيم و كابل،
پروفيل و ماشينآالت وابســته و پانزدهمین نمایشــگاه بینالمللی رنگ ،رزین ،پوشــشهای صنعتی و مواد کامپوزیت که تا روز چهارشنبه  18آذر ماه
میزبان عالقمندان بود.

بالفعل در كشــور در زمينه توليد ،بازرگاني و خدمات
مربــوط به صنايع مفتولي ،ســيم وكابــل و اتصاالت
مشــتمل بر مواد اوليــه ،توليد ،بازرگانــي و خدمات
محصول ،ماشــين آالت و تجهيزات وابسته ،شناسايي
و معرفي مشكالت ،موانع و نقاط ضعف موجود در اين
صنعت و تالش در جهت جلب حمايت ســازمانهاي
دولتي و خصوصي ذيربط و دست اندركاران صنعت
مذكــور از طريق نمايشــگاه «ایــران وایــر» ،ايجاد
بسترهاي مناسب به منظور ترغيب افراد با واحدهاي

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

حضور  5کشور فعال در نمایشگاه لوله و
اتصاالت
به گــزارش «اقتصــاد و نمایشــگاه» در پنجمين
نمايشــگاه بين المللي لوله و اتصاالت،ماشــين آالت
و تجهيزات وابســته 80 ،شــرکت ایرانی و  7شرکت
خارجی به نمایندگی از  5کشور فعال در این صنعت
شامل  :آلمان ،ترکیه ،ســوئیس ،چین و کره جنوبی
در فضايي به وســعت  6هزار متر مربــع حضور دارند
که مشــارکت کننــدگان در این بخــش جدیدترین
محصوالت و كاالهاي خود در زمينه تولید انواع لوله و
اتصاالت ،تجهیزات و نشریات مربوطه را در سالنهای
 8و  9نمایشــگاه بینالمللی تهران به معرض نمایش
گذاشــتهاند .برگزار کننده این نمایشــگاه شــرکت
«پیشرو مبتکران چیستا» با مدیریت طیبینژاد است.
عرضه آخرین نوآوریها در نمایشگاه آرد
و نان
در نهمين نمايشــگاه بينالمللي صنعت آرد و نان
 105شــرکت ایرانی و  31شــرکت خارجــی از 13
کشور جهان شامل :آلمان ،اســپانیا ،بالروس ،بلژیک،
ترکیه ،سوئیس ،سوئد ،فنالند ،دانمارک ،کرهجنوبی،
هلند ،لبنان و یونــان در فضايي به وســعت بیش از
 11هزار مترمربــع حضور دارند کــه در زمینه تولید
انواع نان صنعتي و ماشــينآالت مربوطــه و معرفي
توليدكنندگان آرد و ماشينآالت ،خمير مايه و بهبود
دهنده ،ســازندگان ســيلو ،تجهيزات آزمايشگاهي و
مشــاوران صنعت نان و صنايع بســته بندي فعالیت
داشته و آخرین نوآوریهای خود را در این عرصه در
سالنهای  35و  38به بازدیدکنندگان ارایه کردهاند.
نمایشگاه امسال در مقایســه با نمایشگاه هشتم از
نظر تعداد شــرکتهای خارجی  120درصد و تعداد
شــرکت های داخلی  30درصد رشــد دارد .فرهنگ
ســازی و اصالح الگوی تولید و مصــرف آرد و نان ،
افزایش ســطح فعالیت های تجاری  ،سرمایه گذاری
در صنعــت آرد و نان  ،ســازماندهی بخش خصوصی
در زنجیــره تولید و تأمیــن مواد اولیــه تولید نان و

بسترسازی برای اســتفاده حداکثری از ظرفیت ها و
توانمندی های شــرکت های داخلی در تولید ماشین
آالت صنایع مرتبط بــا صنعت آرد و نــان از اهداف
برگزاری این نمایشگاه است که توسط گروه «تجارت
و اطالعات کوشــا» با مدیریت دکتــر معین جهرمی
برگزار میشود.
حضور  78شرکت داخلی و خارجی در
نمایشگاه صنایع مفتولی
از ســوی دیگر در ســومين نمايشــگاه بينالمللي
صنايع مفتولي ،ســيم و كابل ،اتصاالت و ماشينآالت
وابسته  66شــرکت ایرانی و  12شرکت خارجی از 4
کشور شــامل :بلژیک ،ترکیه ،چین و هند در فضاي
نمايشــگاهي به وســعت  6هــزار متر مربــع که در
سالنهای  6و  7نمایشــگاه جانمایی شدهاند ،آخرين
محصوالت و دســتاوردهاي خود در زمینه تولید انواع
مفتول (فوالدی ،آهني ،مسي ،آلومینيمی و  ،)...انواع
پروفيل و ميلگرد ،كشش كاران مفتول ،تولیدكنندگان
دوزهها و حديدهها و مجالت و نشــريات تخصصي را
در معرض دید عموم قرار میدهند .توجه به صادرات
محصوالت ســیم و کابل و صنایــع مفتولی و تبدیل
نمایشــگاه « »Iran wireبه عنوان رویداد تاثیرگذار
منطقهای ،از جمله اهداف برگزاری نمایشگاه محسوب
میشود.
در خصوص اهداف این نمایشگاه که توسط شرکت
«متحدان آریا» با مدیریت شــالباف برگزار میشود،
میتوان به معرفي خالقيتهــا ،ظرفيتهاي بالقوه و

سرمايهگذار جهت سرمايهگذاري و بهرهگيري مناسب
از ظرفيتهاي موجود و ايجاد زمينههاي اشــتغالزايي
و كارآفرينــي در صنايــع مفتولي و ســيم وكابل و
اتصاالت،آشــنايي دســتاندركاران بــا محصوالت،
نوآوريها و پيشرفتهاي صنايع مفتولي ،سيم وكابل
و اتصاالت در ساير كشــورها و تالش براي رسيدن به
اســتانداردهاي جهاني مربوطه و ايجاد زمينه رقابت
ســالم ميان توليدكنندگان داخلــي در جهت ارتقاء
كيفيت توليدات ،اشاره کرد.
حضور  24کشور در نمایشگاه رنگ و
رزین
پانزدهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی رنگ،رزین،
پوشــش های صنعتی و مواد کامپوزیت هم در حالی
از امــروز در فضایی به وســعت  25هــزار متر مربع
آغاز بــهکار میکند که عالوه بر شــرکتهای داخلی
نمایندگان کشــورهای خارجی نیز حضــور پررنگی
دارند .شــرکتهای خارجــی با رشــد  70درصدی
نسبت به دوره قبل در این نمایشــگاه حاضر شدهاند
تا در بخش داخلی 260 ،شرکت رقابت کنند و تعداد
شــرکتکنندگان در بخش خارجی به  110شــرکت
برسد .همچنین به دلیل افزایش تقاضا  ،بیش از 100
شرکت داخلی که درخواست مشارکت در این دوره را
داشتند موفق به حضور نشــدند .در نمایشگاه امسال
کشــورهایی مانند امارات متحده عربی ،ترکیه ،چین،
آلمان ،فرانسه ،ایتالیا ،اســپانیا ،آمریکا ،استرالیا ،هند،
تایوان ،تایلند ،برزیل ،مصر ،کره جنوبی ،هلند ،مالزی،
سوئیس ،هلند ،انگلیس ،بلژیک ،ســنگاپور ،لهستان
و ...حضور دارند .در این نمایشــگاه که توسط شرکت
«بانیــان امید» با مدیریت شــهنام سپاســدار برگزار
میشود ،برپایی  16کارگاه آموزشــی بازرگانی پیش
بینی شده اســت .پیشبینی می شــود امسال بیش
از  30هزار نفــر بازدیدکننده متخصــص و مرتبط با
موضوع نمایشگاه از آن بازدید کنند و تاکنون بیش از
 100تن از خریداران بالقوه محصوالت داخلی از خارج
از کشور برای بازدید از این نمایشگاه ثبت نام کردهاند
و مقدمات بازدید آنها فراهم شــده است .عالقمندان
برای بازدید از این نمایشــگاه میتوانند از سالنهای
31Aو( 44 ،Bخلیج فارس) 40 ،و  41دیدن کنند.
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روابط عمومی

امیر صفایی صوفیانی کارشناس امور رسانهها در روابط عمومی و امور بینالملل شرکت سهامی نمایشگاهها

ضرورت تدوین آئیننامه  مشترک

روابط عمومی برای تمام سایتهای
نمایشگاهی

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

نهادهایی با عنوان «روابط عمومی» که در گذشــتهای نه چندان دور به عنوان بخشهایی فرعی
و حاشــیهای تنها امور مربوط به تبلیغات و تشــریفات را در ســازمانها پیش میبردنــد ،امروز و
در تعریف جدیــدی از روابط عمومی ،به چنان اهمیــت و کارآمدی در تحقق اهــداف و برنامههای
ســازمانها و شــرکتها رســیدهاند که به عنوان بــازوی اصلی مدیــران و در ارتباط مســتقیم و
بیواسطه با آنان ،نقش بیبدیل و شاخصی در بدنه سازمانها ایفا میکنند و به عنوان حلقه واسط
مسئوالن و مردم یا تولیدکنندگان و مشــتریان ،نقش اول را در ایجاد تعامل و ذهن مشترک بین
ارائهدهندگان کاال یا خدمات و مشتریان و مصرفکنندگان کاال و خدمات دارند.
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اولیــن روابــط عمومیهــا
در دنیا و ایران
در ســال  ۱۹۰۶میالدی اولین شرکت
خصوصی که تنها خدمــات روابط عمومی
را به مشتریـان خود ارایه میکرد ،بهوجود
آمــد .پس از آن مؤسســههای دیگــر نیز به
تأســیس دفاتر روابط عمومی اقدام کردند و
روابط عمومی به عنوان یک حرفه شناخته شد.
اولین روابط عمومی در ایران در ســال
 ۱۳۲۷شمســی از طرف شــرکت نفت در
ایران بــه وجود آمد .بدین ترتیب شــرکت
ملی نفــت ایران بــه وجود آورنــده اولین
تشــکیالت روابط عمومی درایران اســت.
تا این که به موجب الیحــه قانونی مصوب
هشتم فروردین ماه  ۱۳۴۳شمسی ،وزارت
اطالعات و جهانگردی (وزارت ارشاد امروز)
تشکیل شــد و این وزارتخانه در اواخر دهه
چهل به مســأله روابط عمومــی اهمیتی
جدی داد و برای شــروع ،ســازمان روابط
عمومی صنعت نفت با تشــکیالتی دولتی،
پــس از مدتــی تغییراتی کلــی در روابط
عمومی دولتــی در وزارت اطالعات آن روز
انجام شد.
در ســال  ۱۳۴۸شمســی به پیشنهاد
وزارت اطالعــات وجهانگــردی و تصویب
هیأت وزیــران ،نام دفتر هــای اطالعات و
انتشارات درکلیه وزارتخانهها و سازمانهای
دولتی و وابسته به دولت به اداره “اطالعات
و روابــط عمومــی” تغییــر نــام یافــت.
ادارههــای روابــط عمومــی وزارتخانهها
و مؤسســههای دولتــی در عیــن این که
فعالیــت مســتقل داشــتند ولــی از نظر
سیاســی عموم فعالیت های خود را با یک
اداره کل در وزارت اطالعــات و جهانگردی
به نام شــورای اطالعات و انتشارات روابط
عمومی هماهنگ می ســاختند و رییس یا
مدیران کل روابط عمومــی وزارتخانه ها و
مؤسسههای دولتی با تأیید وزارت اطالعات

به این سمت برگزیده می شدند.
در ســال  ۱۳۶۳وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی ســمیناری را با شــرکت روابط
عمومیهــا در تهــران برگزار کــرد که در
واقع زیربنای حرکت روابط عمومی را برای
تجدید حیات آن پی ریــزی کرد .در حال
حاضر رشــته روابط عمومی در دانشــکده
علوم اجتماعی دانشــگاه عالمه طباطبائی
و دانشــگاههای علمی ـ کاربردی تدریس
میشــود و ادارات کل روابــط عمومــی
وزارتخانه ها و مؤسســات در مراکز استان
نیز اقدام به تشــکیل دورههای آموزشــی
روابط عمومی برای کارمندان خود کردهاند.
ازســال  ۱۳۶۸نیز ســازمان امــوراداری و
اســتخدامی کشــور آییننامه کاری دفاتر
روابط عمومی را تصویب کرده است.
امــور بینالملــل در روابــط
عمومیها
حتما در کشور با اداراتی که نام «روابط
عمومی و امــور بینالملــل» را برای خود
برگزیدهاند مواجه شــدهاید .روابط عمومی
بینالمللی یکی از وظایف سازمانهای بین
المللی به شمار میرود.
بهطور مثــال دفتر اطالعات ســازمان
ملل متحد که مقر آن در نیویورک اســت،
روابــط عمومــی را از راه روابــط خارجی،
مطبوعاتی ،انتشــارات ،روشهای سمعی و
بصری و بیانیههای مطبوعاتی در چارچوب
تالش برای تفاهم بهتر ســازمان ملل ،اجرا
میکند .یــا در اروپا ،از روابــط عمومی به
عنوان وسیلهای برای تقویت وحدت اروپا و
تالش برای ایجــاد تفاهم بینالملل اروپایی
استفاده میشود.
کنفدراسیون متخصصان روابط عمومی
اروپا (European Public Relations
 Confederation CERPدر سال ۱۹۵۹
با مشــارکت کشــورهای بلژیک ،فرانسه،
آلمــان ،ایتالیا و هلنــد به منظــور ایجاد

ارتباط ،تبادل نظــر و همکاریهای متقابل
بینالمللی میان انجمن های روابط عمومی
اروپا و اعضای آن در سراسر جهان تاسیس
شد.
تاریخچه تاســیس نمایشگاه
در ایران
شرکت نمایشــگاههای بینالمللی ایران
در ســال  1338تاســیس شــد و پس از
اختصاص اراضی نمایشــگاه در مکان فعلی
،در سال  1346فعالیت ســاخت سالنهای
نمایشگاهی و اداری آغاز و در سال 1348
اولین نمایشــگاه بینالمللی خــود را با نام
نمایشــگاه آســیایی به مدت  21روز و با
حضور 33کشــور برگزار کرد پــس از آن
روند برگزاری نمایشــگاهها توسعه مناسبی
یافت و تهران را به عنــوان صاحب یکی از
زیباترین سایتهای نمایشگاهی بینالمللی
به دنیــا معرفی کرد .از ایــن تاریخ بود که
عمال روابط عمومی نمایشــگاهی تشکیل
شد و در راســتای برگزاری نمایشگاههای
داخلی و خارجی به کار خود ادامه داد.
با توجه به اینکه علم روابط عمومی یکی
از علوم نــو در ادارات بــود و برخی آگاهی
الزم را در جهت نیاز بــه روابط عمومیها
و استفاده بهینه از آن نداشتند ،این بخش
از ادارات را فقــط در دو جنبــه تبلیغات و
تشــریفات خالصه میکردند ،در حالی که
علــم روابط عمومی و ارتباطــات در جهان
از وسعت و عمق شگرفی در جهت رسیدن
به اهداف سازمانها برخوردار بود و مدیران
موفق از جنبههای کاربــردی دیگر روابط
عمومیها از قبیل ارتباطات درون سازمانی
و برون ســازمانی و ایجاد فضای مناسب در
جهت رشــد و شکوفایی ســازمانی به نحو
مطلوب سود می بردند .
روابط عمومی و نمایشگاهها
میتــوان گفت نمایشــگاهها بــا توجه
به ماهیت و نحــوه اجرای آنهــا وعملکرد

واحدهــای مختلــف در راســتای اجرای
بهینه آن از شــیوه های مختلف بازاریابی
و ..اســتفاده مینمایند کــه روابط عمومی
نیز عالوه بر تعاریــف و عملکرد کالن خود
در جهت اجرای هر یک از نمایشــگاهها از
روشهای خاص این علم استفاده می نماید
که شــاید در دیگر ادارات کمتر اســتفاده
شود روابط عمومی نمایشگاهی با توجه به
 2وظیفه درون و برون ســازمانی از اهمیت
ویژهای برخوردار اســت و ایــن ویژگی در
هر یــک از نمایشــگاهها متفــاوت بوده و
شــدت و ضعف خودش را دارد که با توجه
به تجربیات هر یک از کارشناســان روابط
عمومی نمایشگاهی متغیر می باشد.
در ســالهای اخیر ما شــاهد برگزاری
نمایشگاهها در استانها و شهرهای مختلف
کشور هستیم و این کمیت برگزاری گاهی
باعث بروز مشــکالت اقتصادی و فرهنگی
به جهت عــدم هماهنگــی و انســجام و
برنامهریزی مناســب میگردد که اتحاد و
همفکریهای نمایشــگاهی و اقتصادی را
میتوان با هنر روابط عمومی نمایشــگاهی
مرتفع نمــود .بر این اســاس بــا توجه به
گســترش فرهنگ و صنعت نمایشــگاهی
کشور تدوین دســتورالعمل روابط عمومی
نمایشگاهی و اجرای هماهنگ آن در کلیه
سایتهای نمایشگاهی از الزامات است.
همچنین در بعد برگزاری نمایشگاههای
بینالمللــی روابــط عمومیهــا نقــش
برجســتهای را برعهــده دارند ،چــرا که
ارتباطــات خارجــی خصوصــا برگــزاری
نمایشــگاههای خارجی خــود دارای ابعاد
وســیع بوده که به تخصــص و علم خاص
نیازمند اســت کــه در این بخــش روابط
عمومــی نیز بایــد از تجربــه و درایت این
حرفه آگاه باشــد تا بتواند در کنار مدیران
و کارشناســان ،گروه را حمایــت کند و تا
رسیدن به اهداف سازمانی همراهی نماید.

روابط عمومی

حسین کشاورز نوشهرمسئول امور تشریفات روابط عمومی و امور بینالملل شرکت سهامی نمایشگاه ها

آداب و استانداردهای تشریفات در
مذاکرات تجاری

میهمانداری و تکریم در
آئیناسالم
خداوند در ســوره مبارکه آلعمران آيه
 159قرآن کریــم به حضرت محمد (ص)
میفرماید :مرحمت خدا تو را با خلق خدا
مهربان و خوشخوی گردانید و اگر تندخو
و ســخت بودی مردم از گــرد تو متفرق
میشــدند .پس ایشــان را عفــو نموده و
برایشان طلب مغفرت کن.
تشریفات برای همه
هر کشوری دارای آداب و رسوم خاصی
است که زائیده شــرایط زندگی مردم آن
کشــور اســت .ولی در بین همه ملتها
اصول کلی اخالقی مشــترکی وجود دارد
که پایه و اســاس این اصول آن است که
افراد انسانی تنها به منافع و خواستههای
خود توجه نکنند و با گفتارها و رفتارشان
احساسات دیگران را جریحهدار نسازند و
آنچه بر خود نمیپســندند به دیگران نیز
روا مدارند.
مفهوم تشریفات
تشــریفات (رســمی) را معادل کلمه
پروتکل  Protocolدانستهاند و در واقع به
مراسمی گفته میشود که باشکوه برگزار
شود .اصطالح  VIPنیز که در این زمینه
کاربرد فراوان دارد مخفــفpeople)( :
 Very important personبــه
معنای اشخاص بسیار مهم است و سالن
 VIPجایگاهی برای اســتقبال و بدرقه و
جابجایی و ترانزیت اشخاص مهم از جمله
سران لشکری و کشوری است .
برنامههای پذیرایی
از میهمانان خارجی
تهیه هتل
تهیه برنام ه غذایی
ســرویس رفــت و آمــد (در مواقع

ضروری اتومبیل تشریفات تامین شود)
تهیــه برنامه و تعییــن اعالم محل
جلسات با نظر میزبان
کســب اجازه از اماکنــی که مورد
بازدید قرار خواهد گرفت
همراهی گروه در تمامی مدت اقامت
تهیه بلیت هواپیمــا (از طریق واحد
تدارکات)
تنظیم برنامه استقبال و مشایعت در
فرودگاه (در صورت لزوم از طریق پاویون)
انجام خدمات گمرکی
تهیه محل مناســب و تنظیم برنامه
وقت آزاد میهمان
نظــارت در امــور برگــزاری
میهمانیهایی که واحدهای مختلف برای
میهمان خود میدهند
تهیه هدایای مناسب
هماهنگی با خبرگزاریها و رسانهها
جهت پوشش خبری الزم
برنامه پذیرایی از میهمانان داخلی
تهیه برنامه و تعیین محل جلسات
تهیه هتــل و خوابــگاه (در صورت
لزوم)
تنظیم برنامه پذیرایــی در طول مدت
اقامت
راهنمایــی و همراهی گروه در کلیه
برنامهها
تنظیم محل مناسب ،جهت میهمانانی
که میخواهند با کارمندان سازمان تماس
بگیرند
کسب اجازه الزم جهت آمد و رفت
در اماکن مورد نظر
تشریفات سفرهای خارجی
تهیه بلیت با هماهنگی دفتر تدارکات
هماهنگی با وزارت مربوطه و وزارت
امور خارجه جهت تنظیم برنامه مسافرت

حضور نماینده تشریفات در سفرهای
خارجی باالترین مقام مدیریت جهت انجام
امور تشریفاتی
تشریفات سفرهای داخلی
تنظیــم برنامــه ســفر مدیریت با
هماهنگی دفتر رئیس سازمان
تهیه بلیت و تعییــن محل اقامت با
نظر مدیریت سازمان
تشریفات سمینارها
انجام کلیه تشــریفات سمینارها با
هماهنگی واحد برگزارکننده
تهیه مواد و وسایل مورد نیاز برگزاری
سمینارها و پوشش تبلیغاتی الزم
همکاری با امور بینالملل سازمان در
برگزاری سمینارهای خارج از کشور
همــکاری دربرگــزاری دورههــای
آموزشی با واحدهای مربوطه
تشریفات بازدیدها
تهیه و تنظیم برنامه بازدید مقامات
و شخصیتهای داخل و خارج از سازمان
تهیــه و تنظیم برنامــه بازدیدهای
مختلف مقامات سازمان و همراهی با آنان
انجام برنامه بازدید گروههای مختلف
از سازمان طبق آئیننامههای مربوطه
تشریفات نمایشگاهها
همکاری در برگزاری نمایشگاههای
شرکت و ایجاد تســهیالت الزم در زمینه
تشــکیل و برپایــی نمایشــگاه ،امکانات
پذیرایــی و رفاهــی کارکنــان و مردم
بازدیدکننده
تهیه و ارســال کارت دعوت مراسم
افتتاح جهت مدعوین
تهیه بروشورهای مورد نیاز نمایشگاه
اصول طالیی تشریفات
رفتار شما بیشتر از گفتار شما موثر
است.

استقبال را با گل لبخند آغاز کنید.
چشماندازهای مسیر حمل و نقل را
در اولویت ویژهای قرار دهید.
نیاز میهمانان به احتــرام ،یک نیاز
مشــترک و نیاز آنان به خدمات ،یک نیاز
متفاوت است.
در پذیرایی هیچ سلیقهای ارزشمندتر
از سلیقه میهمانان نیست.
میهمانان براساس ظاهر شما و ظاهر
محیط کار شما قضاوت میکنند.
صادقانه بــه حرف و حــق دیگران
احترام بگذارید.
گوش دادن به نظرات (پیشــنهادات
و انتقادات) میهمانان ،نارضایتی را کاهش
میدهد.
بایســتی به آنچه میهمان میگوید
گوش فرا دهیم و ســرعت پاسخگویی را
اصل اول رضایت آنان قرار دهیم.
برای برقراری ارتباطات مداوم ،تواضع
را جایگزین تبعیض کنید.
احســاس امنیت محل سکونت برای
میهمانان از اهمیت فوقالعادهای برخوردار
است.
دربــاره میهمانان قضــاوت نکنید،
محیطی مهیــا کنید تا آنان درباره شــما
قضاوتکنند.
میهمان زمانی راضی میشــود که
محترمانه بــا او برخورد شــود و خدمات
دوستانه به او ارائه گردد.
هر آنچه را که الزم اســت بایستی
انجام دهیم تا میهمان مجددا به ما رجوع
کند.
میهمانــان را با خاطرهای شــیرین
بدرقه کنید.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

با تلطیف روابط جمهوری اســامی ایران با دنیای غرب پس از توافق و به بار نشســتن مذاکرات ایران با
کشــورهای  ،5+1فضایی سرشــار از امید به روزهای رونق و ثروتآفرینی فضای اقتصاد ،تولید ،تجارت
و کســب و کار کشــور را فرا گرفته و شــرکتها و بنگاههای اقتصادی پرشماری از سراسر دنیا ،مدیران
و نمایندگان خود را برای مذاکره و کســب ســهمی مناســب از بازار  80میلیون نفری ایران وبازار 300
میلیون نفری منطقه از طریق ایران ،راهی کشور ما کردهاند.دیدار و مذاکره اقتصادی و تجاری مقامات و
مدیران رسمی و دولتی و بخش خصوصی با یکدیگر آداب و تشریفات و استانداردهایی دارد که رعایت آنها
از سوی هر کدام از طرفین مذاکره ،کفه موفقیت در گفتوگوها و چانهزنیها را به نفع آن طرف سنگین
میکند .در پروتکلهای بینالمللی برای پذیرایی ا ز میهمانان تجاری داخلی و خارجی و چگونگی ایجاد روابط
ی شده است که مدیران و مسئوالن دولتی و بنگاههای
سرشار از احترام و عالقه با آنان تعاریف استاندارد 
اقتصادی خصوصی ایرانی اگر این اســتانداردهای جهانی را با آداب و ســنن مهماننــوازی ایرانی در هم
بیامیزند ،اسباب قدرتی بزرگ برای پیروزی در مذاکرات و کسب حداکثر امتیاز از شرکای تجاری به دست
میآید و ایران و ایرانی به عنوان کشور و ملتی صاحب فرهنگی باشکوه و اخالقی جذاب به جهانیان معرفی
میشوند.
حسینکشاورزمسئولامورتشریفاتروابطعمومیواموربینالمللشرکتسهامینمایشگاههایبینالمللی
در نوشتهای ،آیین تشریفات در دیدارهای رسمی و مذاکرات را توضیح داده است که خالصهای از آن را
میخوانید.
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علی شالباف مدیرعامل شرکت متحدان آریا:
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برگزارکنندهباید صنعت موضوع نمایشگاه را خوب بشناسد
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علی شــالباف از مدیران باسابقه
و مجرب صنعت نمایشگاهی کشور
است .او فعالیت خود را در این حوزه
در سال  1377آغاز کرد و سال 81
با تاسیس شــرکت «متحدان آریا»،
وارد بخش خصوصی این حوزه شد.
با او در مــورد فعالیتها ،برنامهها و
نمایشــگاههایی که برگزار میکند
گفتوگو کردهایم که میخوانید.
از فعالیتهای شرکت متحدان
آریا بگویید.
شــرکت «متحدان آریا» اوایل ســال
 1381تاســیس شــد و در این سالها
بیشــترین تمرکز خــود را روی عناوین
نمایشــگاهی در حوزههــای صنعــت
الســتیک و پالســتیک ،صنعــت برق،
تاسیسات آب و فاضالب ،دارو ،آسانسور،
صنایع مفتولی و ســیم و کابل گذاشته
و این نمایشــگاهها را عمدتا در تهران و
برخی کالنشــهرها از جملــه اصفهان،
تبریز ،شیراز ،بندرعباس و جزیره کیش
برگزار میکند.
چرا این عناوین را برای فعالیت
انتخــاب کردید و اصــوال فعالیت
به صــورت محــدود و تخصصی در
حوزههای خاص ،چه ضرورتی دارد؟
نحــوه انتخاب ایــن عناویــن به این
صورت بــود که تیم کارشناســی ما ،هم
مطالعات و بررسیهایی در مورد عناوین
نمایشــگاهی تخصصی در سایر کشورها
انجــام داد و هم گســتره و ظرفیتهای
کشور را مورد بررسی قرار داد و در نهایت
تیم تحقیق و توسعه به این نتیجه رسید
که جای برگزاری نمایشگاههایی در این
حوزه خالی است .در نتیجه برگزاری این
نمایشــگاهها را با همکاری کارشناســان
مرتبط و افراد با تجربه حوزه در دســتور
کار قرار دادیم.
اما ایــن که چــه ضرورتــی دارد در
حوزههایی به صــورت تخصصی فعالیت
کنیم ،بــه این موضوع بــاز میگردد که
مــا عناوین بســیار متعــدد و متنوع در
حوزه نمایشــگاهها داریم و برگزارکننده
هر نمایشگاه ،هرچند متخصص موضوع
نباشــد ،اما برای آن که کار نمایشــگاه
به خوبی جلــو رود بایــد اطالعات کلی
و اجمالی دربــاره صنعت مــورد نظر و
پتانســیلها و موارد تخصصی آن داشته
باشــد .به همین دلیل هــر برگزارکننده
نمایشگاه در طول سالها فعالیتش ،روی

تعداد محدودی عناوین نمایشگاهی باید
متمرکز باشــد تا از تجربیات و ارتباطات
به دســت آمده ســینرژی ایجاد کرده و
خروجی بهتری داشــته باشــد .به این
ترتیــب طبیعتا برگزار کننــده میتواند
بانک اطالعاتــی مناســبی را طی چند
دوره ،جمعآوری و به روز رســانی کند،
تعامل و ارتباط ســازنده و دو سویهای با
مشارکتکنندگان نمایشگاه برقرار کرده
و با شناخت توقعات صنعت ،نمایشگاه را
شکل دهد.
شــما به ضرورت داشــتن
اطالعات تخصصی اشــاره کردید.
برخــی میگویند بــه همین دلیل
برگزار کننده نمایشــگاه باید صنف
یا مجموعه دولتی مرتبط باشد .نظر
شما چیست؟
متاســفانه نکتــهای که بــه غلط در
کشــور ما جا افتاده این است که برخی
مجموعههــای دولتــی و تشــکلها و
انجمنهــای مرتبــط بــا هــر صنعتی،
مدعی برگــزاری نمایشــگاه هســتند.
طبیعتا شناخت این انجمنها از صنعت
و مشــارکتکنندگان بر کســی پوشیده
نیســت ،اما برگزاری نمایشــگاه کاری
تخصصــی ،حرفــهای و پیچیده اســت
که به شــناخت کافی و تجربه الزم نیاز
دارد و قطعا این شناخت و تجربیات ،در
انجمنهای مربوطه وجود ندارد.
به اعتقــاد بنــده ایدهآلترین حالت
این اســت که برگزار کننده نمایشــگاه،
شرکتی باشد که اساس زمینه فعالیتش
به طور تخصصــی برگزاری نمایشــگاه
باشد و نیروی انســانی و امکانات سخت
افــزاری و نرمافزاری مربوطه را داشــته
باشــد .اما طبیعتا این شرکت ،تخصص

کافی در مــورد صنعت مورد نظر ندارد و
بنابراین حتما باید از اشخاص حقیقی و
حقوقی و کارشناسان مرتبط با آن حوزه
دعوت به عمل آورد و با کمک آنها ،یک
شورای سیاســت گذاری و یک اتاق فکر
تشــکیل دهــد .در این اتاق فکــر اعضا
متناســب با اهداف کالن صنعت ،چشم
انداز و نیازهــا و برنامههــای دولت ،به
سیاســتگذاری میپردازند تا زمینهساز
برگزاری نمایشــگاهی بــزرگ و پویا و
موثر را فراهم آورند .کار سیاستگذاری
اهمیت بســیار زیادی دارد و نباید از آن
غافل شد و کاری پیچیده و زمانبر است.
معتقدم اگر یک مجموعه بخواهد هم به
کار سیاستگذاری و هم به اجرا بپردازد،
با توجه بــه پیچیدگی این امــر ،موفق
نخواهد بود.
خوشــبختانه این تصمیم در سازمان
توســعه تجــارت و شــرکت ســهامی
نمایشــگاهها گرفتــه شــده اســت که
اجرای نمایشــگاهها بر عهده شرکتهای
متخصــص صنعــت نمایشــگاهی
گذاشــته شــود و مجموعههای دولتی،
انجمنهــا و تشــکلها نقــش نظارتی
و حمایتــی داشــته باشــند .البته بعضا
شــاهد این هســتیم که برخی رویدادها
همچنان توسط انجمنها و مراکز دولتی
برگزار میشود.
آیا در نمایشگاههایی که شما
برگزار میکنید ،به تشکیل اتاق فکر
و همکاری با انجمنهــا و نهادهای
مرتبط توجه شده است؟
بله؛ در اکثر قریب بــه اتفاق آنها این
کار را انجام دادهایم .چرا که شــخصا به
همفکــری و همراهی تشــکلها و تمام
افراد معتقدم .ما در اکثر نمایشــگاههایی

که مســوول برگزاری آن هستیم سعی
میکنیــم تمــام انجمنها و تشــکلها
و اتحادیههــا را شناســایی کــرده و
نیازهایشــان را جویا شــویم .همچنین
غرفههــای رایگانــی را در اختیارشــان
میگذاریم و متقابال از آنها درخواســت
داریم به اعضای خود در مورد نمایشگاه
اطالعرســانی کرده و آنهــا را ترغیب به
حضــور در آن کنند .در کنــار همه این
موارد ،از نظرات مشــورتی آنها به خوبی
استفاده میکنیم.
چه نمایشگاههایی را در تهران
برگزار میکنید؟
نمایشــگاه صنایع مفتولــی ،اتصاالت
و ماشین آالت وابســته (ایران وایر) که
سه سال پیش در کشــور برای نخستین
بار توســط ما هدف گذاری شد از جمله
نمایشــگاههای مهم ما در تهران اســت.
نمایشــگاه دارو و صنایــع و تجهیــزات
وابســته را نیز بــا همکاری ســندیکای
صاحبان صنایع داروهای انســانی برگزار
میکنیم .همچنین ســابقه برگزاری یک
دوره نمایشگاه ایران پالست را در کارنامه
داریم .نمایشــگاه آسانســور ،پله برقی و
باالبرها و نمایشــگاه آجیل و میوهجات و
سبزیجات خشک و ماشینآالت وابسته
را نیز برگزار کردهایم.
در شــش ماه دوم امسال چه
نمایشگاههایی را برگزار خواهید کرد؟
سومین نمایشگاه بینالمللی ایران وایر
و سومین نمایشــگاه بینالمللی ایرانناتز
(آجیل و خشــکبار) را در برنامه داریم.
خوشبختانه این دو موضوع نمایشگاهی
از نظــر مشــارکتکنندگان و همچنین
کارشناســان سازمان توســعه تجارت و
شرکت ســهامی نمایشــگاهها در همان
سال اول با وضعیت بسیار مناسبی برگزار
شد .معموال نمایشگاههایی که برای دور
اول برگزار میشــوند متراژ قابل قبولی
ندارند .بــرای مثال نمایشــگاههایی که
اکنون با متــراژ بیش از 10هزار مترمربع
برگــزار میشــوند ،در نخســتین دوره
برگزاری ،متــراژ زیر  2هــزار متر مربع
داشته و تعداد مشــارکتکنندگان آنها
کمتر از  100شرکت بود.
نیز از مرز صد شرکت گذشت .به ویژه
در مورد نمایشــگاه صنایع مفتولی نکته
قابل توجــه این بود کــه در همان دوره
نخســت تعداد قابل توجهی مشــارکت
کننده از کشورهای دیگر داشتیم.

مصاحیه

قدرتاهلل دوست محمدی ،مدیرعامل شرکت بازرگاني بينالمللي ايدرو برگزارکننده نمایشگاه صنعت:

استقبال جهانی از نمایشگاه صنعت نشان از پایان رکود دارد

آنها برای حضور در نمایشگاه نشان از آغاز
خروج کشــور از رکود اقتصادی است .در
واقع شرکتهای داخلی نیز نسبت به سال
گذشته افزایش دارند اما به دالیل مختلف
از جمله کمبود فضای نمایشگاهی برخی
شــرکتهای داخلــی نیز نتوانســتند در
نمایشگاه حاضر شوند.
برگزارکننده نمایشــگاه صنعت ادامه
داد :اگر فضای باز نمایشــگاه امســال را
مشاهده کنید ،در مییابید که هیچ جای
خالی باقی نمانده و ایــن دوره از این نظر
رشد قابل مالحظهای داشته است .به نظر
میرسد شرکتهای ایرانی نیز با کم رنگ
شــدن تحریمها و روشن شدن چشمانداز
آتی اقتصــاد و صنعت در کشــور ،انگیزه
بیشــتری پیدا کردهاند تا خودشان را به
بازارهای جهانی برسانند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در تمــام
نمایشــگاههای بزرگ صنعتــی در دنیا،
شــرکتهایی که دســتگاههای بزرگ و
ماشینآالت  20تن به باال دارند در فضای
باز غرفــه میگیرند ،گفت :کشــور ما از
نظر برگزاری نمایشــگاههای اختصاصی

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

پانزدهمین نمایشــگاه بینالمللی
صنعت با حضور  792شرکت داخلی و
خارجی در محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللی تهران آغــاز به کار کرد.
به مناســبت برپایی این نمایشگاه با
قدرتاهلل دوستمحمدی مدیرعامل
«شــرکت بازرگانــي بينالمللــي
ايــدرو» برگزارکننده ایــن رویداد
مهم نمایشــگاهی ایران به گفتوگو
نشستیم.
وی در گفتوگــو بــا «اقتصــاد و
نمایشــگاه» با اشــاره به اســتقبال قابل
توجه بنگاههای اقتصادی از این نمایشگاه
نســبت به ســال گذشــته گفت :در این امسال حضور خود را رسما اعالم کردهاند.
دوســتمحمدی با اشــاره بــه تغییر
نمایشــگاه  477شــرکت داخلی و 315
شرکت خارجی از  19کشور جهان حضور رویکرد کشورها و شرکتهای خارجی در
دارند کــه در فضایی به وســعت تقریبی پانزدهمین نمایشگاه صنعت گفت :به طور
 23هزار متر مربــع محصوالت و خدمات معمول در سالهای گذشــته کشورهای
صنعتی خود را در زمینههای ماشینآالت غربی در نمایشگاه حضور جدی نداشتند،
و خطــوط تولیــد ،تجهیــزات کارگاهی ،اما در نمایشــگاه امســال به عنوان مثال
ابــزارآالت پیشــرفته ،خدمــات فنی و کشــور آلمان بــا  49شــرکت حاضر و
مهندســی و خدمات پس از فروش عرضه دارای پاویون اختصاصی شده است .البته
بسیاری از شرکتها و کشــورهای دیگر
کردهاند.
دوســت محمدی ادامه داد :در بخش توســعه یافته نیز تمایل به حضور در این
بینالمللی نســبت به ســال گذشــته با دوره از نمایشگاه را داشــتند که به علت
25درصد رشــد مشــارکتکننده روبرو پایان مهلت ثبتنام نتوانســتند شــرکت
هستیم و  135شــرکت خارجی بیش از کنند ،وگرنه افزایش شرکتهای خارجی
سال گذشته در نمایشگاه حاضر شدهاند .در نمایشگاه نسبت به سال گذشته از 25
در بخــش داخلی هم با اســتقبال خوب درصد فعلی به 50درصد میرسید.
این کارشــناس صنعت نمایشــگاهی
شرکتهای داخلی رشــد  17درصدی را
در کشور حضور شــرکتهای داخلی در
تجربه کردیم.
برگزار کننــده پانزدهمین نمایشــگاه نمایشــگاه این دوره را همراه بــا امید به
بینالمللی صنعت با اشــاره به تاثیر توافق آینده و پایان رکود عنــوان کرد و افزود:
هســتهای و چشــمانداز مثبــت از پایان مشــارکت کنندگان داخلی در نمایشگاه
تحریمها بــر این دوره نمایشــگاه گفت :صنعت نشان دادند امید و تحرک بیشتری
امســال با اســتقبال باالی کشــورهای نسبت به دورههای گذشته دارند و اشتیاق
خارجی از نمایشــگاه مواجه هســتیم؛ تا
جایی که  7کشــور ترکیــه ،هند ،چین،
ژاپن ،کرهجنوبی ،مالــزی و آلمان در این
نمایشگاه پاویون اختصاصی دارند.
وی ادامــه داد :همچنین کشــورهای
دیگری از جمله تایــوان ،هلند ،انگلیس،
آمریکا ،فرانســه ،ایتالیا ،اســپانیا ،ایرلند،
لهســتان ،امارات متحده عربی ،ســوئد و
رومانی از طریــق نمایندگیهای خود در
نمایشگاه مشارکت کردهاند .از سوی دیگر
شــرکتهای آمریکایی کــه در دورههای
پیشین از طریق شرکتهای کشور ترکیه
در این نمایشــگاه مشــارکت میکردند

صنعت هیچگونه کم و کســری نســبت
به نمایشگاههای دیگر کشــورها ندارد و
با غرفهســازی و دیگر تمهیدات اجرایی،
امکانات مناســبی برای شــرکتهایی که
در فضای باز حاضر شــدهاند ،مهیاســت.
چرا که در سالنها امکان حضور و نمایش
ماشــینآالت بزرگ صنعتی وجود ندارد،
کما اینکه در کشــورهای دیگر هم به این
شکل عمل میشود.
مدیرعامل شرکت بازرگاني بينالمللي
ايــدرو ادامــه داد :در تمــام دورههــای
نمایشــگاه صنعت ،ماشینآالت در فضای
باز به نمایش گذاشته شده و این خواست
مشــارکت کنندگان اســت که در فضای
باز حاضر شــوند؛ چرا که سالنها چنین
امکانی ندارند و دســتگاههایی با عرض و
ارتفاع  5متر از در سالنها عبور نمیکند.
قدرتاهلل دوســتمحمدی با اشاره به
ثبات تاریخ برگزاری این نمایشگاه در ماه
مهر گفت :برگزاری هر ســاله این رویداد
در مهرماه باعث شــده کــه متخصصان
از قبــل کامال آماده حضور در نمایشــگاه
باشــند؛ چرا که میدانند هر ساله در این
زمان میتوانند از نمایشــگاه بازدید کنند.
در واقع متخصصان و فعاالن این حوزه به
خوبی با نمایشــگاه صنعت آشنا هستند
و میدانند که در نیمــه مهرماه میتوانند
با حضــور در ایــن نمایشــگاه از آخرین
دســتاوردهای حوزه فعالیت شــان آگاه
شوند.
وی ادامــه داد :البتــه مــا از طریــق
بیلبوردهــا ،تبلیغــات محیطــی و آگهی
در رســانههای مختلــف تــاش کردیم
تــا دانشــجویان رشــتههای صنعتی و
عالقمندان معدودی که با این نمایشــگاه
آشــنا نیســتند را آگاه کنیم تــا آنها نیز
بتوانند بــا بازدید از نمایشــگاه اطالعات
خود را بهروز کنند.
برگزارکننده نمایشگاه صنعت در پایان
اعالم کرد :امیدواریم شــرکتهای ایرانی
حاضر در نمایشگاه که هر ساله و حتی در
اوج تحریمها دســت از تالش برنداشتند،
امسال با کم شدن سایه تحریمها بتوانند
در نمایشــگاه حضوری پرثمــر و کارآمد
داشته باشند و با بهرهبرداری از نمایشگاه
پانزدهم ضمن ســرمایهگذاری مشترک با
شــرکتهای خارجی حاضر در نمایشگاه
در جهت توســعه تولید و تجــارت خود
گامهای بلند بردارند.
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ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

زمان پوستاندازی صنعت
نمایشگاهی ایران فرارسیده
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داوود کاشــفی مدیرعامل شــرکت اورآســیانوید از برگزارکنندگان مجرب نمایشــگاههای
بینالمللی و عضو «انجمن صنفی برگزارکنندگان نمایشــگاههای بینالمللی ایران» که از سال
 1377فعالیت در صنعت نمایشــگاهی را آغــاز کرده ،در گفتوگوی کارشناســی با «اقتصادو
نمایشــگاه» درباره راههای توســعه این صنعــت و نقشآفرینــی شایســتهتر آن در اقتصاد،
تولید وتجارت کشــور دو توصیه ،یکی به مدیران و مسئوالن دولتی و دیگری به فعاالن بخش
خصوصی صنعت نمایشگاهی ایران دارد .ایشــان به کارگزاران دولتی پیشنهاد میکند که در
دوران اقتصادی جدید که زمینههای مســاعدی برای رونق تولید و تجارت و صادرات در حال
شــکل گرفتن اســت ،طرحی نو و متناسب با شــرایط نوین در انداخته شــود تا نمایشگاهها از
پوســته کهنه و تکراری خود به درآیند و توش و توان بالقوه آنان همســو با سیاستهای کلی
اقتصادی نظام و دولت در خدمت توسعه تولید و تجارت و صادرات قرار بگیرد.
گفتوگوی کارشناســی درباره صنعت نمایشگاهی با داوود کاشفی را بخوانید با این توضیح
که شــرکت تحت مدیریت وی مردادماه امســال نمایشــگاه لوازم تحریر را با موفقیت برگزار
کرده و نیز نمایشــگاه پژوهش و فناوری را آذرماه و نمایشگاه لوســتر و چراغهای تزئینی ره
هم در دی ماه برگزار کرده است.

ضــرورت همســویی بــا
سیاستهای کالن دولت
داوود کاشــفی بر ضرورت تغییر شأن
و رفتــار حرفــهای صنعت نمایشــگاهی
متناســب با شرایط جدید کشــور تاکید
دارد و میگویــد :در شــرایط کنونــی
رفتار نمایشــگاههای مــا برمحور عادات
ســنتی گذشــته میچرخد و نیاز مبرم
به بــاز تعریف دارد .یعنی سیاســتهای
نمایشگاهی کشــور با سیاستهای کلی
اقتصــادی و تولیدی و تجــاری دولت و
نظام همخوانی و همسویی چندانی ندارد.
در حالــی که حاصــل کار نمایشــگاهها
باید کامال در اقتصاد کشــور تبلور یابد و
دیده شــود .برای مثــال در دوره جدید،
دولت به شــدت در جهت جلب و جذب
ســرمایهگذاران خارجــی و داخلی برای
شــراکت در پروژههــای متنــوع تالش
میکند و اعالم شده است که در این دوره
باید  250میلیارد دالر ســرمایه خارجی
به اقتصاد ایران تزریق و ســرازیر شــود.
البته سیاســت دولت فقط جذب سرمایه
نیســت ،بلکه همــراه با جلب ســرمایه
میکوشــد ســرمایهگذاران متخصص را
هم وارد کارزار کند تا از تخصص و دانش
و اشتیاق آنان به ســودآوری هم به نفع
کشور اســتفاده نماید اما میبینیم که در
برگزاری نمایشگاهها عمال چنین اهدافی
دنبال نمیشود.
کاشــفی البته برای رفع ایــن نقیصه
و همســویی صنعت نمایشــگاهی کشور
پیشــنهادی عملی هم دارد .وی توصیه
میکنــد کــه بــرای رســیدن بــه یک
رفتار حرفهای نمایشــگاهی متناسب با
هدفهای اقتصادی دولت ،کمیســیونی
در شرکت سهامی نمایشگاهها با عضویت
نمایندگان ارشد تمامی نهادهای ذیربط

در صنعــت ،تولید ،تجــارت و صادرات و
مدیران و مســئوالن دولتی نمایشگاهها
تشکیل شود و این کمیسیون سیاستها
و اولویتهــای برگزاری نمایشــگاهها در
عصر جدید و دوران پســاتحریم را معین
و تصویب نماید .برای مثال کمیســیون
ممکن اســت به ایــن نتیجه برســد که
نمایشــگاههای برخــی صنایــع ماننــد
توریســم ،ترانزیت و حملونقل در دوران
جدید به واسطه ظرفیت و امتیاز آنها در
اقتصاد کشور باید سالی دو مرتبه برگزار
شود ،یا برعکس برخی نمایشگاهها اصوال
باید از تقویم نمایشــگاهی حذف شــوند
چون صنایــع مربوط به آنهــا در اقتصاد
کشور اصوال نقش ارزش آفرینی ندارند.
وی میافزاید :کمیســیون پیشنهادی
بایــد سیاســتهای جدیــد برگــزاری
نمایشــگاهها را تعییــن و تصویب کند،
چارچوبهــا رادر جهت اهــداف دولت
براســاس مزیتها تعیین نماید و بعد کار
اجرای نمایشــگاهها را به برگزارکنندگان
حرفهای ایــن صنعت بســپارد .خالصه

اینکه به نظر میرســد زمــان یک تحول
اساســی در صنعت نمایشــگاهی اکنون
فرارسیده است.
کاشــفی میگویــد :نمایشــگاههای
بینالمللــی ظرفیــت الزم و کافی برای
جذب ســرمایههای مورد نظــر دولت را
دارد .نمایشــگاهها میتواننــد در زمــان
محدود چنــد روزه ،تواناییهــا ،مزیتها
و ظرفیتهــای صنایــع مختلــف را به
عالقهمندان ســرمایهگذاری نشان بدهند
و آنــان را بــه مشــارکت در طرحهای
ایــران عالقمند ســازند .از ســوی دیگر
خوشــبختانه برگزارکننــدگان حرفهای
پرتوانی در کشــور ما وجــود دارند که با
رعایت استانداردهای بینالمللی و تعامل
و شــراکت و همــکاری با شــرکتهای
نمایشــگاهی بزرگ جهانــی ،میتوانند
نمایشــگاههای حرفهای مطلوبی برگزار
کننــد و بــه تحقــق هدفهــای دولت
در جــذب ســرمایهگذار کمــک کنند.
خوشــبختانه دکتــر اســفهبدی هم به
توانمنــدی بخــش خصوصی ایــران در

برگــزاری نمایشــگاههای کارآمد اعتقاد
دارنــد و اراده خــود را بــرای حمایت و
تقویت برگزارکنندگان ایرانی نمایشگاهها
بارها اعــام کردهانــد .در این شــرایط
حمایت و تقویــت برگزارکنندگان ایرانی
و ســودآور کــردن ایــن صنعــت برای
مجریان ،در نهایت به نفع اقتصاد کشــور
تمام خواهد شــد .همانگونه که تقویت،
حمایت وســودآور کردن رسانه تخصصی
نمایشــگاهی یعنی «اقتصاد ونمایشگاه»
هم تحقق اهداف این صنعت و شــرکت
ســهامی نمایشــگاهها را شــتاب خواهد
بخشید.
یــک توصیــه بــه اتحادیه
برگزارکنندگان
مدیرعامــل شــرکت اورآســیانوید در
بخش دیگری از این گفتوگو با استقبال
از تشــکیل نهادهــای مرتبط بــا صنعت
نمایشــگاهی ،از تاســیس نهــاد نوپای
«اتحادیه برگزارکنندگان نمایشگاهها» که
خبر آن در «اقتصاد ونمایشــگاه» منتشر
شــد؛ اظهار خشــنودی کرد اما براساس
تجربههای عملــی خــود در این صنعت
به موسســان این نهادها توصیه نمود در
تدوین اساســنامه و خطمشــیها از ابتدا
نگاه کالن به مســائل نداشته باشند ،بلکه
مســائل و موضوعها را به اجــزا کوچک
تقســیم کرده و با راهکارهای واقعبینانه
و عملی مشــکالت را یک به یک از مسیر
صنعت نمایشگاهی بزدایند و یادشان باشد
که «سنگ بزرگ عالمت نزدن است».
کاشــفی همچنین خواســتار دقت و
سختگیری در عضوگیری این نهادها شد
و به موسســان آنها توصیــه کرد ضوابط
و شــاخصهای واقعبینانــه و کارآمد در
عضوگیری داشته باشند و صرفا باال بودن
آمار اعضا مدنظر آنان نباشد.
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گفتوگوی کارشناسی با محسن ضیائی مدیرعامل شرکت فیبکو

غربالگری و مدیریت بازدیدکنندگان
نیازمند استفاده از تجهیزات و روشهای مدرن است
محســن ضیائی مدیرعامل شــرکت فیبکو با دانش و تجربه گرانقدر در صنعت
نمایشگاهی ایران در بحث کارشناسی این شماره «اقتصاد ونمایشگاه» شرکت
کرده و نظرات تخصصی خود را درباره آفات و راههای توسعه صنعت نمایشگاهی
در اقتصاد ،تولید و تجارت کشور با مخاطبان نشریه در میان گذاشته است.
این کارشــناس برجســته صنعت نمایشگاهی معتقد اســت که سایت نمایشگاه
بینالمللی تهران به عنوان تنها ســایت نزدیک به اســتانداردهای جهانی صرفا
باید به برگزاری نمایشــگاههای تخصصی اختصاص داد .ضیایی همچنین تاکید
دارد کــه برای برگزاری مطلــوب و هدفمند نمایشــگاهها ،برگزارکننده و زمان
برگزاری آنها دســت کم یک ســال قبل از برگزاری باید مشخص و اعالم شود.
این گفتوگو را بخوانید.
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به عنوان یک کارشناس صنعت
نمایشگاهی به نظر شــما انتظارات
مشــارکتکنندگان از صرف هزینه
و انرژی برای حضور در نمایشــگاهها
شامل چه مواردی باید باشد؟
بدون تردید از نگاه تخصصی نمایشگاهها
کارکردهای متنــوع و گوناگونی دارند و بر
همین اساس در زبان انگلیسی معادلهای
مختلفی برای کلمه نمایشگاه تبیین شده
است .براین اساس برخی از انواع نمایشگاه
صرفا با رویکــرد مخاطب تخصصی ،برخی
دیگر با رویکرد تعامل بــا مصرفکننده و
برخی مشــتمل بر هر دو گــروه مخاطب
تخصصی و مصرف کننــده برنامه ریزی و
اجرا میشوند
نکته حائز اهمیت درخصوص برگزاری
نمایشگاهها در ایران این است که متاسفانه
ما در صنعت نمایشــگاهی با فقر شــدید
کیفی و کمی در ســایتهای اســتاندارد
برگــزاری نمایشــگاههای بینالمللــی با
رویکــرد تخصصی مواجه هســتیم .البته
این معضــل در تهران بهعنــوان پایتخت
کشــور نمود بیشــتری دارد .بــر همین
اساس به نظر میرســد با توجه به اینکه
ســایت نمایشــگاههایی بینالمللی تهران
تنها سایتی اســت که از مزیتهای نسبی
برای برگزاری نمایشــگاههایی در ســطح
بینالمللی و با مخاطب تخصصی برخوردار
اســت ،بهتر است نمایشــگاههایی که در
نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار میشوند
در ردیــف نمایشــگاههای بینالمللــی با
مخاطب تخصصی قرار داشــته باشند .این
درحالی اســت که با تخصیص یک یا دو
روز از ایــام برگزاری هر نمایشــگاه برای
بازدید مصرفکنندگان و بهرهمندی از این
فرصت برای بازارسنجی و مخاطب سنجی

و برندســازی ،میتوان فرصتــی نیز برای
جنبههــای بازاریابی نمایشــگاهها فراهم
نمود .امــا در مجموع بنــده فکر میکنم
تخصیص ســایت نمایشــگاه بینالمللی
تهــران بــه برگــزاری نمایشــگاههای
بینالمللی بــا مخاطب خاص ،و تخصیص
سایر ســایتها به برگزاری نمایشگاههای
فروش محور راهبردی است که میبایست
مدنظر مســووالن محترم سازمان توسعه
تجارت و شرکت ســهامی نمایشگاههای
بینالمللی قرار گیرد.
بــه نظــر میرســد اکثــر
مشــارکتکنندگان نمایشگاهها در
ایــران ،مهمترین مالکشــان برای
ارزیابــی موفقیت یک نمایشــگاه،
شــلوغی و یا به تعبیــر دیگر باال
بودن تعداد بازدیدکنندگان اســت.
نظر کارشناسی شــما در این زمینه
چیست؟
سالهاســت کــه روشهــای اصولی
بــرای غربالگــری ،مدیریــت و آنالیــز
بازدیدکننــدگان از نمایشــگاهها ابــداع
شده و در نمایشــگاههای معتبر دنیا اجرا
میشــود .ایجاد درگاه اختصاصی بر روی
شبکه اینترنت برای ثبت نام و مشخصات
بازدیدکننــدگان از نمایشــگاه و دریافت
کارت شناســایی بارکــد دار از همیــن
طریق(کارت شناسایی که به منزله بلیت
ورود به نمایشــگاه اســت) و نهایتا ایجاد
گیتهای مجهــز به تجهیــزات خوانش
بارکد کارتها ،اصولیترین روشی است که
به برگزارکنندگان نمایشگاهها این امکان
را میدهــد که از نقطــه آغازین برگزاری
نمایشــگاه ،بازدیدکنندگان نمایشــگاه را
غربال کــرده و صرفا امــکان صدور بلیت
برای گروه مخاطب و هدف را فراهم کنند.

با این رویکرد بانک اطالعاتی ارزشمندی
نیــز از بازدیدکننــدگان نمایشــگاه مهیا
میشود که هم برای برنامهریزان برگزاری
نمایشگاه و هم برای مشــارکتکنندگان
بســیار ارزشــمند خواهد بود .البته پیش
شــرط مهم برای تحقــق ایــن رویکرد
مشخص بودن مجری و زمان برگزاری هر
نمایشگاه حداقل یک ســال قبل از زمان
برگزاری اســت که البته این مســاله نیز
بزرگترین معضل و در واقع پاشنه آشیل
کیفیت برگزاری نمایشگاههای بینالمللی
در کشــور ماســت .به هر حال اتخاذ این
رویکرد ،بسیار حیاتی و ضروری است.
به نظر شما آیا برای کارکردهای
متفاوت ،میبایســت نمایشگاههای
متفاوت تعریف و اجرا کرد؟
یقینا همینطور اســت .پاســخ بنده به
پرسش نخست شما ناظر بر همین موضوع
بود.
بــه نظــر میرســد اغلب
برگزارکنندگان برای پاســخ دادن
به انتظــار مشــارکتکنندگان در
جهت کشــاندن بازدیدکننده بیشتر
به نمایشــگاه از تبلیغات گســترده
محیطی و رادیو تلویزیونی اســتفاده
میکنند کــه نتیجــه آن ازدحام و
ترافیک بیش ازحــد در اثر مراجعه
بازدیدکنندگان بیهدف (تفریحگرا)
در برخی نمایشــگاهها اســت .آیا
میبایــد در روشهــای تبلیغــات
نمایشــگاهی تجدیدنظــر صورت
بگیرد؟
یقینا نگاه شــما درســت است .اطالع
رســانی و تبلیغــات هدفمنــد یکــی از
مهمتریــن ارکان برگزاری هر نمایشــگاه
با بازدهی باال از حیث مخاطب اســت .اما

باید توجه داشت که وضعیت غیرحرفهای
حاکم بر تبلیغات نمایشگاهی خود معلول
شــرایطی اســت که بر فرآیند برگزاری
نمایشگاههای ما حاکم است و البته علت
را جــای دیگر باید جســتجو کــرد .عدم
اشــراف تخصصی اکثــر برگزارکنندگان
به فضای تخصصــی نمایشــگاههایی که
برگزار میکنند و الجــرم جامعه مخاطب
آن نمایشــگاه از یکســو ،و عدم اشراف بر
مبانی و اصول اطالعرســانی و تبلیغات از
ســوی دیگر ،علت اصلی فقــدان بازدهی
مناسب در تبلیغات نمایشگاهی محسوب
میشوند.
در نهایت آیا بایــد انتظارات
مشــارکتکنندگان از حضــور در
نمایشــگاهها را تصحیح کرد تا آنها
به جــای مالک قرار دادن شــلوغی
نمایشــگاه ،تعــداد بازدیدکنندگان
هدفمند را مــاک قــرار دهند ،یا
الزم اســت کیفیت و کمیت برگزاری
نمایشگاهها را متناســب با انتظارات
موجود مشارکتکنندگان تغییر داد؟
به نظر میرســد هر دو؛ و انجام این هر
دو کار ارتقاء ســطح بینش سیاستگذاران
نمایشگاهها در سازمانهای مسوول و البته
ارتقاء بینــش و توان تخصصــی در میان
برگزارکنندگان نمایشگاهها را میطلبد.
در این صورت است که میتوان انتظار
داشــت برگزارکنندگان نمایشــگاهها در
تعاملی نزدیــک و تنگاتنگ که نه تنها در
ایام نزدیک به برگزاری ،بلکه از یکســال
قبل با مشارکتکنندگان برقرار میکنند،
برنامهریزیهای خود برای جلب مخاطب
نمایشگاهی در باالترین سطح از بازدهی را
ساماندهی و مدیریت کنند.
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هفته نامه اقتصاد و نمایشــگاه ناشــر نشــریه رسمی
نمایشــگاههای بین المللی با همــکاری مدیریت روابط
عمومی و امور بین الملل شرکت ســهامی نمایشگاههای
بین المللی ج.ا.ایران در ســه ماهه نخســت سال 1393
مجموعا  22شماره نشریه به مناسبت نمایشگاههای بین
المللی برگزار شــده در محل دائمی نمایشــگاههای بین
المللی تهران منتشر و به طور نظام مند و گسترده از طریق
استندهای ویژه مستقر در ورودی ســالن های نمایشگاه
میان بازدیدکنندگان توزیع کرده است .در نشریات رسمی
منتشر شده به مناســبت یازدهمین نمایشگاه بین المللی
آب (2شماره) ،بشانزدهمین نمایشــگاه بینالمللی ایران
تلکام ( 1شماره) ،پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت
تهــران ( 2شــماره) ،چهاردهمین نمایشــگاه بینالمللی
تاسیسات و یازدهمين نمايشــگاه بينالمللماشين آالت،
مصالــح ســاختماني ،معــدن و ســنگهاي تزئيني (دو
شماره)  ،پنجمین نمایشگاه بین المللی لوله و اتصاالت و
تجهيزات وابسته و نهمین نمایشگاه بین المللی و صنعت
آرد و نــان و ســومین نمایشــگاه بیــن المللــی
صنايــع مفتولــي ســيم و كابــل ،اتصــاالت

و ماشــينآالت وابســته و پانزدهمیــن نمایشــگاه
بیــن المللــی رنــگ و رزیــن پوشــشهای صنعتــی
و مــواد کامپوزیت دو شــماره) ،دومین نمایشــگاه بین
المللی صنعــت چرم  ،کیــف  ،کفش ( یک شــماره) ،
نمایشــگاه دام و طیور (  2شماره)  ،نمایشــگاه برق ( 2
شماره) ،پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی لوازم خانگی (
 4شــماره) ،دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران
متافو و دهمین نمایشگاه بین المللی قطعات و لوازم
خودرو (  2شماره) ،بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی
الکامپ ( دو شماره) عالوه بر اخبار مهم ترین رویدادهای
این نمایشگاه ها ،دستاوردهای جدید مشارکت کنندگان
نمایشگاهها نیز در قالب مصاحبه با مدیران وکار آفرینان
شاخص کشور منعکس گردیده و همچنین اخبار برگزاری
نمایشــگاههای بین المللی برای آگاهی مخاطبان منتشر
شده است.
شماره های منتشــر شده نشــریه اقتصاد و نمایشگاه
در ســایت اینترنتــی نشــریه بــه نشــانی WWW.
 ECOBITION.IRدر دسترس عالقمندان است.

نمایشگاه متافو

نمایشگاه صنعت

الکامپ

چاپ و بسته بندی

در و پنجره

مبلمان اداری

لوازم خانگی

تاسیسات

دام و طیور
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چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی

یازدهمين نمايشگاه بينالمللي
ماشين آالت ،مصالح ساختماني،

معدن و سنگهاي تزئيني
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شرکت پاالرسامانه

 25تا  28مهر1394

با همکاری روابط عمومی

دمنده  -سالن 38

دامون سرویس  -فضای باز سالن میالد

پارس مشعل  -سالن 6

هواساز  -فضای باز سالن 38

آرشه  -سالن 38

آترین  -سالن 38A

42

بهرشد  -سالن  40باال

مرکز خرید پرده هوای ایران  -سالن 41B

رهنما  -سالن  8و 9

کوثر سنگ شکن  -فضای باز سالن b 25

سانا عایق  -سالن میالد باال

سبالن  -سالن 38

پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی

صنعت تهران

با همکاری روابط عمومی

 13الی  16مهر ماه 1394

برنا ابزار  -فضای باز سالن 5

تویوتا  -فضای باز سالن 38

پارس جک  -سالن 7

ماشین سازی دیانی  -فضای باز سالن 35

پالنیر  -سالن میالد

 - IMEXسالن 38

فرم نورد اصفهان  -فضای باز سالن 5

هوا صنعت مفیدی  -سالن 35

کوره شهاب  -سالن 27

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

آذین پاش  -فضای باز سالن میالد

لیزینگ اقتصادنوین  -سالن 6

گروه کارخانجات آریا  -فضای باز سالن 5
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پنجمین نمایشگاه بین المللی

لوله و
اتصاالت

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

و تجهيزات وابسته

نهمین نمایشگاه بین المللی

صنعت
آرد و نان

برگزار کننده :

برگزار کننده :

پیشرو مبتکران چیستا

تجارت و اطالعات کوشا

سومین نمایشگاه بین المللی

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی

صنايع مفتولي

رنگ و رزین

و ماشينآالت وابسته

و مواد کامپوزیت

برگزار کننده :

برگزار کننده :

سيم و كابل ،اتصاالت

متحدان آریا

گلها -سالن 35

 -GITسالن 8-9

جورج فیشر  -سالن 8-9

مرشد گوهر  -سالن 38

پوششهای صنعتی

با همکاری روابط عمومی

بانیان امید

نان برکت  -سالن 38
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صادق زاده  -سالن 7

شیمی کاران سهند  -سالن 40A

صنایع پخت مشهد  -سالن 38

گزارش تصویری از
شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی

صنایع مخابرات و اطالعرسانی

PALAR

SAMANEH Co.
برگزارکننده:
شرکت پاالرسامانه

ایران تلکام

با همکاری روابط عمومی

 4الی  7مهر ماه 1394

فناپ  -سالن 25B

فناپ  -سالن  8و 9

روان ارتباط  -سالن  10و 11

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

یاتا ،اپراتور هوشمند پست  -سالن  8و 9

پارس آنالین  -سالن  8و 9

ایرانیان نت  -سالن  8و 9
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مبین نت  -سالن  8و 9

صنایع ارتباطی آوا  -سالن  8و 9

برگزارکننده:

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی

لوازم خانگی
 6تا  9آذر 94

با همکاری روابط عمومی

نسترن چینی  -سالن خلیج فارس ()44

پارس خزر

الماس کاران  -سالن 18

دمنده  -سالن 38

زرساب  -سالن 40A

زیبا سازان  -سالن 38A
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سوزان  -سالن میالد

سوالن  -فضای باز 38

گروه آتی  -سالن 35

عروس تفلون  -سالن 40A

الوان  -سالن 40A

سماور ونوش  -سالن 31B

با همکاری روابط عمومی

همراه اول  -سالن 35

حلما گستر خاورمیانه  -سالن 38

افرانت  -سالن 44A

نوین کشاورز  -سالن 38

فست کلیک  -سالن 38

پرداخت الکترونیک سامان  -سالن 35

آسیا تک  -سالن 31A

اندیشه نگار پارس  -سالن 38

آلجا  -سالن 31A

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

فناوری اطالعات ایرانیان  -سالن 38

اسان پرداخت -سالن 38

آریا همراه  -سالن 44A
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