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منا منایشگاه
مرداد ماه 1390
شماره یک

نشریه تخصصی صنعت نمایشگاهی

سخن مدیر مسئول
خداوندمتعال ،خوشوقتم که پس از چند سال
کهحمد
علمی از
قطره پس
وثنایپیش
بخشیدی ز
دریاهای خویش
متصل گردان
نمایشگاهها دارای نشریه تخصصی گردید وامیدوارم
مجددا"بهشرکت
با درج نظرات تخصصی صاحب نظران صنعت نمایشگاهی در کشور
این نشریه بتواند جایگاه حرفه ای خود را با هدف نشر وگسترش
علم وفناوری نمایشگاهی ایفا نماید.
شخصا" براین باورم که در حال حاضر صنعت نمایشگاهی دوران
نشو و نمای خود را طی می کند و تمامی دست اندرکاران الزم است
در رشدوپرورش نهال این صنعت تا مراحل ثمر بخشی آن سعی
مسئول
سخن مدیر
تجارب و دانش خود به
گذاری
اشتراک
با
و
نموده
فراوان
وتالش
پس از حمد وثنای خداوند متعال ،خوشوقتم که پس از چند سال مجددا ً شرکت نمایشگاهها دارای نشریه تخصصی
نموده و با
حرکت
نظراتمسیر
بعد در
موجبات حرفه ای
فزایندهبتواند جایگاه
سرعتیاین نشریه
نمایشگاهی در کشور
صنعت
صحیح نظران
تخصصی صاحب
نسل درج
گردید و امیدوارم با
فراهم نمایند.
نمایشگاهی را
این عرصه
علم ودر
وموفقیت
ارتقاءدهد.
فناوری
اعتالوگسترش
خود را با هدف نشر
ای ضرورت داردکه
رشتهکند و
طی می
نمای خود
مینشو و
دوران
صنعتصنعت
حال حاضر
باورم که در
علمی رابین
توان
نمایشگاهی را
نمایشگاهی
آنجائیکه
شخصاً براین از
نموده و با اشتراک
فراوان
سعی و تالش
ابعادبخشی آن
گرددتا ثمر
میصنعت
نهال این
اینرشد و
متخصصین در
پنهان
زوایای
مختلف و
پرورشسعی
نشریه
صاحب نظران ونامید؛ در
گذاری تجارب و دانش خود به نسل بعد و انتخاب مسیر صحیح حرکت ،با سرعتی فزاینده موجبات اعتال و موفقیت در
این رشته نیز مورد توجه قرار گیرد و با یک فرهنگ سازی مناسب
این عرصه را فراهم نمایند.
علوم
دیگر
گذاری
وتاثیر
،نقش
و
جایگاه
تعیین
به
نسبت
وکارآمد
نمایشگاهی را می توان علمی بین رشته ای نامید؛ در این نشریه سعی می گردد ابعاد مختلف و
از آنجائیکه صنعت
سازیگیرد.
صورت
سازی
مناسب و کارآمد نسبت به تبیین جایگاه
مناسب فرهنگ
قرار گیرد و با
،بستر توجه
صنعت نیز مورد
این این رشته
درپنهان
همچنین زوایای
گیرد.
سازی
این صنعت  ،بستر
دیگربهعلوم در
حال گذاری
در تاثیر
تخصصی و
و نقش
صورتیابد
مناسبمی
انتشار
الکترونیکی
صورت
حاضر
نمایشگاههاینشریه
این
چاپکلیه همکاران،
،زمینههمدلی
مشارکت و
کلیهامید است با
همدلیلیکن
انتشارومی یابد
الکترونیکی
امید صورت
لیکنحاضر به
این نشریه در حال
همکاران
مشارکت
است با
زمینه چاپ و نشر سراسری آن بعنوان تنها نشریه تخصصی صنعت نمایشگاهی در آینده ای نزدیک فراهم گردد.
ونشر سراسری آن بعنوان تنها نشریه تخصصی صنعت نمایشگاهی
فراهم گردد.
عمومی وامور بین الملل

کامبیز معتمدوزیری
کامبیز معتمد وزیری –مدیر روابط
مدیر مسئول ماهنامه تخصصی
نما نمایشگاه

مصاحبه با رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ا
رهنمود
اکسپو
اخبارنمایشگاهی
اتحادیه جهانی نمایشگاه ها
اخبار اتحادیه جهانی نمایشگاه ها
مقاله :شناسایی عوامل موثر بر موفقیت نمایشگاه ها
سخن بزرگان
تقویم نمایشگاه های خارجی
دستاوردهای اخیر شرکت سهامی نمایشگاه ها
امور بین الملل :گزارشی از مرکز تجارت جهانی دبی
مرکز نمایشگاهی پرند
تقویم نمایشگاههای داخلی تیر و مرداد ماه 1390
تحوالت نمایشگاهی استانها
مطالعات بازاریابی :نقش نمایشگاه ها در رشد و توسعه اقتصادی
گزارش تصویری از رویدادهای نمایشگاهی
انتصابات و پیامها
بیانات مقام معظم رهبری
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سخن مدیر مسئول
پس از حمد وثنای خداوندمتعال ،خوشوقتم که پس از چند سال
مجددا" شرکت نمایشگاهها دارای نشریه تخصصی گردید وامیدوارم
با درج نظرات تخصصی صاحب نظران صنعت نمایشگاهی در کشور
مصاحبه با کاظم اکبرپور
خود را با هدف نشر وگسترش
این نشریه بتواند جایگاه حرفه ای
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل
علم وفناوری نمایشگاهی ایفا نماید.
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسالمی ایران
شخصا" براین باورم که در حال حاضر صنعت نمایشگاهی دوران
نشو و نمای خود را طی می کند و تمامی دست اندرکاران الزم است
بخشینیلآنبه سعی
مراحل
صنعت تا
نهال این
اهداف توسعه صادرات
ثمر برای
وسیله ای
تجاری
نمایشگاههای
در رشدوپرورش برپایی
برایخود
دانش
تجارب و
گذاری
نموده
به آن بی نهایت
موفقیت
بازاریابی
فعالیتهای
اشتراک نقش
باشدو وبابدین لحاظ
وتالش فراوان می
کمک موثری
فزایندهمی تواند
نمایشگاهها
ریزیباصحیح،
نیز برنامه
صحیحبازارها
مسیر شناخت
بازاریابی و
نسلاصول
موثر است و با رعایت
موجبات
سرعتی
نموده و
حرکت
بعد در
نمایند .بازرگانی و بین المللی محسوب گردد.
عرصه مبادالت
بین المللی و
گستردهرادرفراهم
فعال وعرصه
حضور این
وموفقیت در
در امر ارتقاء تجارتاعتال
از این رو شرکت سهامی نمايشگاههای بين المللی جمهوری اسالمی ايران ( وابسته به وزارت بازرگانی) در سال  1347تاسيس
از آنجائیکه صنعت نمایشگاهی را می توان علمی بین رشته ای
گرديده و از سال  1355به عضويت اتحاديه نمايشگاههای بين المللی ( )UFIدرآمده است .اساسنامه شرکت سهامی نمايشگاههای
پنهان
زوایای
مختلف
ابعاد
گردد
مجلسمی
تصويبسعی
نشریه
نامید؛ در این
رسيده در اجرای اصل
نگهبان
شورایو محترم
اسالمی و
شورای
محترم
 1378/1/29به
بين المللی ج.ا.ایران درتاريخ
مناسب
فرهنگ سازی
مستقلواز باتاريخیک
طور گیرد
قرار
مورد
توسعه نیز
مرکزرشته
 123قانون اساسی ازاین
ادامه می دهد.
فعاليتهای مرتبط
 1378/6/1به
توجهو به
ایران منفک
صادرات
علومتهران در جوار
دیگر نقطه
شمالی ترين
،نقشمتر مربع
850.000
وسعت تقریبی
نمايشگاه بين المللی تهران
وتاثیر درگذاری
جایگاه و
فضاييبهبه تعیین
وکارآمددرنسبت
گیرد.زعم کارشناسان جزء کم نظيرترين
صورتکه به
داده است
اختصاص
،بستر خود
نظيری به
جلوه بی
مناسب
سازی
صنعت
رشته کوههای البرزدر  ،این
سايتهای نمايشگاهی جهان محسوب میشود .از جمله ويژگيهای نمايشگاه بين المللی :عالوه بر داشتن فضایی
این نشریه در حال حاضر به صورت الکترونیکی انتشار می یابد
مطبوع  ،دسترسی سريع و آسان متخصصين  ،تجار و بازرگانان داخلی و خارجی به مراکز اقامتی و رفاهی است.
همکاران
همدلی
مشارکت
ظرفیتهاییاست با
لیکن امید
چاپ سالن نمايشگاهی
،زمینهروباز 35 ،
مربع فضای
کلیه 35.000متر
سرپوشيده ،
مربعوفضای
چون 120.000متر
اين مرکز نمايشگاهی دارای
نمایشگاهی
تخصصی صنعت
نشریه
تنها
سراسری
ونشر
مشارکت کنندگان
نمایشگاههای خارجی و
گمرکی مربوط به
خدمات
بعنوانارائه
آنالزم جهت
تسهيالت
عالوه بر اين،
و  7سالن کنفرانس است.
گردد.داخلی توسط دفتر گمرک مستقر در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران انجام می شود.
بین المللی
خارجی در نمایشگاههای
فراهم

محل دائمی نمايشگاههای بين المللی تهران به عنوان ويترين اقتصادی کشور از ديرباز مورد توجه بوده است ،از اين جهت تعداد
و کيفيت نمايشگاهها که هر ساله در اين محل برگزار می شود از اهميت فوق العاده ای برخوردار است به نحوی که با توجه
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به استقبال بازديد کنندگان و ميزان حضور شرکتهای مختلف داخلی و خارجی می توان بخشی از فرایند و خط مشی های
الملل
واردات وبین
صادرات ووامور
عمومی
واحدهای توليدی ،صنعتی کشور را از این طریق نیز مورد ارزیابی قرار داد.
عملکرد
اقتصادی کشور در امر
محل دائمی نمايشگاههای بين المللی تهران به عنوان يکی از مهم ترين مراکز تجاری و اقتصادی کشور با بهره مندی
از فضا  ،امکانات و تسهيالت نمايشگاهی منحصر به فرد در کشور  ،بستر و زمينه مناسبی را از طريق برپايي
نمايشگاههای تخصصی و بين المللی جهت بازرگانان داخلی و خارجی مهيا می سازد تا عالوه بر عرضه و نمايش توانمنديها،
مبادالت تجاری سرمايه گذاری مشترک يا پروژه های همکاريهای ملی و بين المللی خود را آغاز و توسعه بخشند.
بر اين اساس شرکت سهامی نمايشگاههای بين المللی جمهوری اسالمی ايران در سال جاری با میزبانی برگزاری نمايشگاههای
تخصصی – صادراتی اختصاصی و بين المللی شرايط مناسبی را جهت بازرگانان و توليد کنندگان خارجی جهت آشنايي با توانمنديها و
دستاوردهای توليدی خدماتی جمهوری اسالمی ايران با هدف توسعه صادرات غير نفتی و نيز شناخت بازار کشورها فراهم آورده است.

1

2

اکسپو و تاریخچه آن
سخن مدیر مسئول
این نمایشگاه می شود،
که برنده
خداوندمتعال ،توسط
فرهنگی -اجتماعی است که
جهانی باازرویکرد
کاندیداتوریسال
پس از چند
کشوریکه
خوشوقتم
حمد وثنای
اکسپو یک رویداد پس
برگزار می شود.
وامیدوارم
گردید
تخصصی
نشریه
دارای
نمایشگاهها
شرکت
مجددا"
هر اکسپو دارای یک موضوع جهانی است و در محلی برگزار می شود که بعنوان مکان تعامل و ارتباط رو در رو برای مشارکت
شود.نظران صنعت نمایشگاهی در کشور
صاحب
درج
با
تخصصیبرپا می
نظرات یک نوآوری
تحت عنوان
بازدیدکنندگان
کنندگان و
برپایی هدف
کننده را با
هماهنگ خود
حرفه ای
جایگاه
(،)BIEبتواند
نشریه
دفتر بین المللی این
وگسترش حاضر ایران و
نشر باشد .در حال
اکسپوها می
المللی
سازمان بین
نمایشگاهها
سازمان می
باشند .نمایشگاهی ایفا نماید.
وفناوری
156کشور عضو اینعلم
اکسپو بعدی در سال
 1851در لندن
حاضرسال
امروزی در
مفهوم
المللی
نخستین نمایشگاههای بین
برگزار ودوران
نمایشگاهی
صنعت
حال
(اکسپو)کهبه در
جهانیباورم
براین
شخصا"
 1889در پاریس برگزار و در محل آن برج ایفل طراحی و ساخته شد.
است
الزم
اندرکاران
دست
تمامی
نشو و نمای خود را طی می کند و
اکسپوهای بعدی به ترتیب در سالهای 2010-2005-2000-1995- 1990-1889-1878-1867در وین ،آمستردام ،بروکسل،
گردید.بخشی آن سعی
برگزار ثمر
مراحل
صنعت تا
نهال این
رشدوپرورش
وشانگهای
،هانوفر،ناگویا
،لیسبون
در تورین ،فیالدلفیا
بارسلون ،سنت لوئیس،
وتالش فراوان نموده و با اشتراک گذاری تجارب و دانش خود به
ایتالیابعد در مسیر صحیح حرکت نموده و با سرعتی فزاینده موجبات
اکسپو  2015میالننسل
نمایند 86.رای در برابر  65رای شهر ازمیر ،بعنوان
فراهمبا کسب
را 2008
عرصهسال
اینماه مارس
تاریخ 31
عمومی BIEدر
وموفقیت در
شهر میالن در مجمعاعتال
برگزار کننده اکسپو  2015میالن انتخاب و در این راستا این اکسپو با موضوع تغذیه زمین ،انرژی برای حیات از تاریخ اول ماه می
از آنجائیکه صنعت نمایشگاهی را می توان علمی بین رشته ای
لغایت  31ماه اکتبر سال  2015مقارن با  11اردیبهشت ماه لغایت  9آبان ماه سال 1394در ایتالیا برگزار خواهد شد .این اکسپو
زوایای
“هر و
مختلف
گردداینابعاد
نشریه
سنن،در این
نامید؛
پنهانباید دسترسی به
کره زمین
فردی روی
مفهوم که
میمرکزیت
سعیرا با
ابداعات بشر
خالقیت و
رخدادی جهانی است که
دهد.فرهنگ سازی مناسب
عالقمندانوقراربامییک
قرار گیرد
داشتهنیز
رشته
توجه دید
مورددر معرض
باشد ” را
اینسالم
غذای کافی ،مطمئن و
علومدر اکسپو 2015
سالن ج.ا.ا
مسئول
،نقش بعنوان
وزارتو بازرگانی
تعیینوزیران،
به هیئت
1390/02/07
بر طبق مصوبه جلسه مورخ
برپاییدیگر
گذاری
وتاثیر
جایگاه
وکارآمد نسبت
نخست وزیر ایتالیا وصول و اعالم مشارکت
میالن از
مناسب2015
مشارکت در اکسپو
نامه دعوت
این راستا
گیرد.
صورت
،بستربه سازی
صنعت
میالن ایتالیا انتخاب ودردراین
قطعی جمهوری اسالمی ایران در رویداد مورد اشاره ارسال شد.
یابد
می
انتشار
الکترونیکی
صورت
این نشریه در حال حاضر به
همچنین جلسه ای بمنظور معرفی اکسپو  2015میالن و نیز ایجاد زمینه همکاری فی ما بین وزارتخانه ها  ،سازمان ها و نهادهای
همکاران ،زمینه چاپ
همدلی
مشارکت و
تاریخ امید
دولتی و خصوصی درلیکن
کلیهبرگزار گردید.
شرکت
اصفهان این
با محل تاالر
است در
1390/03/08
ونشر سراسری آن بعنوان تنها نشریه تخصصی صنعت نمایشگاهی
فراهم گردد.
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سمینار آزاد یوفی در اروپا

حضور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ا در
سمینار آزاد یوفی در شهر گنت بلژیک در اروپا با موضوع « نوآوری و نوآوری دوباره» در
جهان نمایشگاههای بازرگانی توسط شرکت  Artexisدر فالندرز اکسپو برگزار شد و 200
شرکت کننده را از  35کشور جهان به خود جذب کرد ،که این نشانه ی رشد و توسعهی
صنعت نمایشگاهی است.

چهل و چهارمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی الجزیره

چهل و چهارمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی الجزیره در تاریخ  11لغایت  16خرداد ماه
 1390در کشور الجزایر برگزار و شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی ج.ا.ا به نمایندگی از
دولت ج.ا.ا در آن نمایشگاه مشارکت نمود.
نمایشگاه چهل و چهارم؛ علیرغم تحریمات و محدودیتهای کشور عزیزمان ایران ،به نسبت
دوره قبل(چهل و سومین دوره نمایشگاه الجزیره) از نظر وسعت  50درصد رشد و از نظر تعداد
مشارکت کننده بالغ بر  100درصد رشد داشت.

پنجاه و هشتمین نمایشگاه بین المللی دمشق(سوریه)

پنجاه و هشتمین نمایشگاه بین المللی دمشق(سوریه) ساعت  8شب به وقت محلی در تاریخ
 90/4/22با حضور مقامات عالی رتبه کشور سوریه و مقامات عالی سفارت ج.ا.ا و جمع کثیری
از بازرگانان و تجار در محل نمایشگاههای بین المللی شهر دمشق افتتاح گردید.

یازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

یازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست با حضور غضنفری وزیر بازرگانی  ،محمد زاده
معاون ریاست جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست  ،کاظم اکبر پور رئیس هیات
مدیره و مدیر عامل شرکت نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ا و هیات همراه درمحل دائمی
نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز بکارنمود.

دومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل درون شهری ،لجستیک و زنجیره تامین

دومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل درون شهری ،لجستیک و زنجیره تامین با حضور  55شرکت داخلی و  2شرکت
خارجی از کشورهای بالروس و ترکیه در مساحتی بالغ بر  5000مترمربع فضای نمایشگاهی آخرین دستاوردهای را در معرض
دید بازرگانان و متخصصین این بخش از صنعت قرار داده اند.
ا
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مسئول
مدیر
سخن
نمایشگاه» UFI
صنعت
جهانی
اساسنامهی « اتحادیه

پس از حمد وثنای خداوندمتعال ،خوشوقتم که پس از چند سال
تعریف اتحادیه UFI
وامیدوارم
گردید
تخصصی
نشریه
دارای
نمایشگاهها
شرکت
مجددا"
 UFIیا « اتحادیه جهانی صنعت نمایشگاه» عبارتست از اتحادیه برگزارکنندگان نمایشگاه های بازرگانی و صاحبان محلهای
نمایشگاهی.
برگزیدهی صنعت
نظرانشرکای
صاحب المللی و
تخصصیملی و بین
نظراتنمایشگاه های
درجاتحادیهی
همچنین
کشور
نمایشگاهی در
صنعت
دائمی نمایشگاه و با
تاریخ تاسیس این نشریه بتواند جایگاه حرفه ای خود را با هدف نشر وگسترش
 20نمایشگاه بازرگانی معتبر دنیا در  15آوریل  1925اتحادیه یوفی را در میالن ایتالیا تاسیس کردند .این نمایشگاه ها عبارت
ایفا نماید.
وفناوری
علم
دانزیک ،Danzig/فراکفورت/مین ،الیپزیک ،لوبیانا،Ljubljana/
نمایشگاهی کلن،
بروکسل ،بوداپست،
بوردوکس،Bordeaux/
بودند از:
ریچنبرگ،Reichenberg/
صنعتپاریس ،پراگ،
پادوآ،Padua/
Nizhny
لوو ،Lvov/لیون ،میالن ،نیزنی
نمایشگاهی دوران
،Novgorodحاضر
که در حال
نووگورود/باورم
شخصا" براین
زاگرب.
والنسیا،ووین و
خود را طی می کند و تمامی دست اندرکاران الزم است
نمای
اترخت ،Utrecht/نشو
«یوفی» به عنوان اتحادیه ای غیر انتفاعی بر اساس قانون فرانسه مصوب  1جوالی  1901تاسیس شد .در ابتدا نام آن:
ثمر بخشی آن
مراحل
صنعت تا
نهال این
در
سعی ("Unionاتحادیه
of International
"Fairs
فرانسه) یا
("Unionبه زبان
رشدوپرورشdes
Foires Internationaler
"Messen
آلمانی بود .بعدها ،در
دانشزبان
"Verbandبه
internationaler
"Messen
انگلیسی یا
وتالشبه زبان
نمایشگاه های بین المللی)
خود به
تجارب و
اشتراک گذاری
نموده و با
فراوان
 20اکتبر  2003در جلسه عمومی قاهره ،مصر ،نام آن به "UFI" ( «The Global Association of the Exhibition
نسل بعد در مسیر صحیح حرکت نموده و با سرعتی فزاینده موجبات
 « )»Industryاتحادیه جهانی صنعت نمایشگاهی» تغییر یافت .اما در اکثر متن ها بیشتر از کلمه ی مخفف " "UFIدر اشاره
شود.وموفقیت در این عرصه را فراهم نمایند.
اعتال
به اتحادیه استفاده می
اهداف یوفی :از آنجائیکه صنعت نمایشگاهی را می توان علمی بین رشته ای
هدف اصلی یوفی ،به عنوان مرکزی برای گفتگوی اعضاء ،ارتقا و حمایت از اعضای یوفی و صنعت نمایشگاهی در جهان است.
نامید؛ در این نشریه سعی می گردد ابعاد مختلف و زوایای پنهان
اهداف یوفی به شرح زیرند:
یک فرهنگ سازی مناسب
تجربیاتو با
قرارو گیرد
نمایشگاهیمورد
رشته نیز
•یوفی به کارشناساناین
می دهد.
توجهایده ها
فرصت تبادل
صنعت
ارتقا می
،نقشبازاریابی
ارتباطات و
ابزار بی نظیر
نسبتبهبهعنوان
وکارآمد جهان را
•یوفی نمایشگاه های بازرگانی
دهد.دیگر علوم
گذاری
وتاثیر
جایگاه و
تعیین
•یوفی برای اعضاء خود تحقیقات و مطالعات ارزشمندی در زمینه صنعت نمایشگاهی فراهم می آورد.
گیرد.
صورت
سازی
سمینارهای،بستر
اینو صنعت
•یوفی کالس های در
نماید.
مناسببرگزار می
اعضاء خود
مختلفی برای
آموزشی
انتشارعالقهمیی یابد
الکترونیکی
گروه به
حاضر
در حال
نشریه
اعضاء خود می پردازد.
مشترک و مورد
صورتموضوعات
های کاری به
منطقه ای و
جلسات
اینمنظم
•یوفی از طریق برگزاری
یوفی:
گیرنده
تصمیم
ساختار یا بخش های
مشارکت و همدلی کلیه همکاران ،زمینه چاپ
استی با
امید
لیکن
-1مجمع عمومی:
نمایشگاهی
صنعت
تخصصی
نشریه
تنها
بعنوان
آن
سراسری
ونشر
مجمع عمومی ،مهم ترین بخش تصمیم گیرنده ی یوفی است .در مجمع های عمومی عادی و فوق العاده ،تنها اعضای یوفی حق
حضور و رای دارند .فراهم گردد.
-2هیات مدیره:
مسئولیت اجرای تصمیم های مجمع عمومی ،بر اساس سیاست های یوفی ،به عهده ی هیات مدیره است .این هیات همچنین
–مدیر
وزیری
معتمد
کامبیز
روابطدر مجمع عمومی
پیشنهادها
سپس این
ارائه کند.
پیشنهاد
باید در خصوص تمام مسائل تاثیرگذار بر نمایشگاه های بازرگانی
المللشود .هیات مدیره شامل حداکثر  60عضو است.
گذارده می
عمومیاعضاء
ساالنه ی یوفی به رای گیری
یوفیبین
وامور
-3کمیته ی اجرایی:
کمیته اجرایی سیاست های کلی یوفی را تعیین می کند .پیشنهادات کمیته ی اجرایی به منظور بررسی بیشتر و اجرا به هیات
مدیره ارائه می شود .کمیته ی اجرایی شامل رئیس کل یوفی ،حداکثر  6معاون ،خزانه دار ،منشی ،مدیران منطقه ای یوفی و
رئیس کمیته ی اتحادیه است.
-4رئیس کل یوفی:
مجمع عمومی ،رئیس کل یوفی را به مدت یک سال انتخاب می کند ،ایشان نماینده ی رسمی و قانونی یوفی است .ریاست
کمیته ی اجرایی ،هیات مدیره و مجمع عمومی به عهده ی رئیس کل یوفی است.
-5گروه سه نفری:Trio/
واژه ی  Trioگاهی برای اشاره به رئیس کل یوفی و دو معاون اجرایی او به کار می رود.
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*-انتقال دفتر خاورمیانه/آفریقای یوفی به کویت از ابتدای سال  2011جناب آقای الخالدی ،همچنان مدیریت این دفتر را به
عهده دارد.
*-برگزاری همایش ساالنه  MICEدر تایپه تایوان در تاریخ  7تا  8اکتبر  2010در خصوص صنعت نمایشگاهی تایوان ،این
همایش با شرکت نمایندگان بازارهای کره ،مالزی و تایلند برگزار شد.
*-عضویت  23شرکت و سازمان در اتحادیه یوفی از اکتبر  .2009به این تربیت تعداد اعضای یوفی به  551عضو رسیده است:
شامل مجریان نمایشگاهی ،مالکان مراکز نمایشگاهی و سازمان های صنعت ملی و بین المللی و  36شرکت خدماتی.
* 25 -نمایشگاه موفق به دریافت تاییدیه یوفی شده اند و به این ترتیب تعداد نمایشگاه های مورد تایید یوفی به  885شرکت
رسیده است.
*-در آوریل  ،2010از  9381بازدیدکننده صفحه اول  Home pageیوفی 4094 ،بازدیدکننده بر روی بخش نمایشگاه های
مورد تایید یوفی کلیک کرده بودند و بیش از  3400نفر از فهرست اعضای یوفی دیدن کرده اند.
*-از  20کشور اروپایی ،آمار  2092نمایشگاه مورد حسابرسی سازمان های حسابرسی قرار گرفته اند.
*-برگزاری  Focus Meetingدر خصوص توسعه پایدار در بانکوک ،تایلند در تاریخ  23فوریه 2011
*-بازدید آقای پل وودوارد ،مدیرعامل یوفی و آقای الخالدی ،مدیر دفتر خاورمیانه/آفریقای یوفی از شهرهای خلیج فارس:
شارجه ،ابوظبی و کویت
*-دفتر آسیا/پاسیفیک یوفی در همایش  2010گانگزو در استان گانگزوی چین ،در تاریخ  6تا  7سپتامبر ،شرکت کرد.
*-اختصاص جایزه بازاریابی یوفی به شرکت نمایشگاهی  10 Mediaبریتانیا به خاطر برگزاری نمایشگاه « خانه ایده آل»
«»Ideal Home Show
*-برگزاری سمینار آزاد یوفی در خاورمیانه در شارجه در تاریخ  16-14مارس  2011با موضوع کشف فرصت های منطقه ی
خاورمیانه
* -اعالم برگزاری نمایشگاه های مورد تایید یوفی در مناطق مختلف دنیا ،به شرح زیر:
نمایشگاه بین المللی قایق «  »Intl. Boat Showدر دوسلدورف آلمان در تاریخ  30-22ژانویه 2011نمایشگاه بین المللی هفته ی سبز»  . »Intl. Green Weekدر این نمایشگاه بخش های کشاورزی ،جنگل داری،حیوانات وغذا شرکت می کنند .نوع نمایشگاه :تخصصی -زمان 30-21 :ژانویه 2011
نمایشگاه توریسم « »BTLدر لیسبون پرتقال -نوع نمایشگاه :عمومی ،تخصصی -زمان 27-23 :ژانویه 2011نمایشگاه  Asia Expoدر لندن -شامل بخش های بازرگانی :اسباب بازی ،هدایا ،تجهیزات خانگی.زمان 26-24 :ژانویه 2011
نمایشگاه  .SIGEPشامل بخش های بازرگانی :غذا ،پردازش غذا ،تجهیزات نانوانی -نوع نمایشگاه :عمومی و تخصصی -زمان: 26-22ژانویه 2011
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مسئول
سخن
بر موفقيت نمايشگاه هاي تخصصي بين المللي
مدیرموثر
عوامل
شناسايي
خوشوقتم که پس از چند سال
پس از حمد وثنای خداوندمتعال،
چكيـده
تكنولوژي در
گردید انتقال
توليد شده و
معرفي كاالهاي
بعنوان يكي از
مجددا"المللي
نمايشگاههاي بين
وامیدوارم
تخصصی
كانالهاينشریه
مجاري ودارای
نمایشگاهها
شرکت
دنيا مي تواند نقش بسيار موثري را در فرآيند توسعه صادرات غيرنفتي داشته باشد .هدف اصلي اين مقاله
صنعت
صاحب
تخصصی
نظرات
کشور باشد،
در آنها مي
نمایشگاهیبندي
(صادراتي)و اولويت
نظرانالمللي
تخصصي بين
نمايشگاههاي
موفقيت
درجموثر بر
،شناساييباعوامل
نمايشگاهي
صاحب نظران امر
انديشمندان و
جایگاهآوري
بتواندو با جمع
تحقيقات نظري
ابتدا با توجه
وگسترش
هدف نشر
خبرگان ،را با
نظراتای خود
حرفه
اینبهنشریه
و از طريق پرسشنامه خبره ،متغيرها و عوامل موثر بر موفقيت نمايشگاه ها شناسايي گرديد و سپس با توزيع
نمایشگاهی وایفا
 300عددعلم
بهره
نماید.آن و استفاده از روش تحليل عاملي و
جمع آوري
وفناوری در جامعه آماري
پرسشنامه اصلي
دوران و با توجه
پرداخته شد
نمايشگاههاي بين المللي
حالموفقيت
موثر بر
براینشناسايي
 SPSSبه
گيري از نرم افزار
نمایشگاهی
حاضر صنعت
عواملدر
باورم که
شخصا"
به ارزش ويژه بدست آمده از فرآيند استخراج و تجزيه و تحليل آن به چهار عامل ذيل با اولويت اول تا چهارم
كردهوايم.نمای خود را طی می کند و تمامی دست اندرکاران الزم است
دست پيدانشو
تخصصي
تبليغاتتاحرفه اي
نيروها و
درمديريت و هدايت
 -1توجه به
بخشی آن سعی
مراحلو ثمر
صنعت
عملكردي این
رشدوپرورش نهال
 -2شفاف سازي براي مشاركت كنندگان و لزوم نظام حمايتي و رعايت اصول بازرگاني و نمايش كاال
دانش خود به
تجارب و
گذاری
همكاري واشتراک
نموده و با
وتالش
نمايشگاه
عوامل درگير
مشاركت همه
فراوانجامعه و
شرايط حاكم بر
 -3توجه به
نمايشگاه
برگزاري
فضاي
و
زمان
به
 -4توجه نسل بعد در مسیر صحیح حرکت نموده و با سرعتی فزاینده موجبات
نمایند.
عرصه را فراهم
موثر براین
وموفقیت در
اعتال
المللي تخصصي
نمايشگاههاي بين
موفقيت
عوامل
از آنجائیکه صنعت نمایشگاهی را می توان علمی بین رشته ای
عوامل متعددي بر موفقيت نمايشگاه ها اثر دارند .هر نمايشگاه دو بخش مرتبط و مهم دارد كه بايد با تعامل
مختلف
گردداينابعاد
شدنسعی
نشریه
نامید؛ديگردر این
پنهانو مشاركت
زوایایكنندگان
جنبهو ي برگزار
عوامل از دو
میشوند.
نمايشگاه
موجب موفق
و همكاري يك
مورداست.
نیز بررسي
داران) قابل
توجه قرار گیرد و با یک فرهنگ سازی مناسب
(غرفهرشته
كنندگاناین
تنظيم برنامه هاي دقيق براي مراحل نمايشگاه:
علوم
دیگر
اوگونرومبيگذاری
،نقش وتاثیر
پالمبو وجایگاه
جملهبهفردتعیین
نسبت
وکارآمد
)10 :1374
(علمي
( ،)1997و
همكارانو(،)1998
نظران از
برخي صاحب
ريزي صحيح و دقيق و تعيين اهداف
برنامه
آن،
برگزاري
يا
نمايشگاه
يك
در
شركت
مهم
عوامل
از
معتقدند كه
در این صنعت ،بستر سازی مناسب صورت گیرد.
روشن براي مراحل مختلف برگزاري است كه براي برگزار كنندگان و مشاركت كنندگان باتوجه به اهداف
شركتیابد
دوم می
انتشار
حاضر به
بود .حال
خواهد در
متفاوتنشریه
برگزاري این
كنندگان براي
الکترونیکیتا يك
صورتكه تنها يك سوم
نشان مي دهد
تحقيقات قبلي
مكتوبي داشته
روشن و
شركت كردن
اند .و همدلی کلیه همکاران ،زمینه چاپ
مشارکت
است با
اهدافامید
لیکن
بودجه ي مناسب:
صنعت
سراسری
نمایشگاهیويژه اي
ريزي به آن توجه
تخصصی برنامه
نشریهكه بايد هنگام
تنهااي است
بعنوانعمده
آن از مسائل
هزينه ها
ونشرو كنترل
بودجه ي بندي
عمده اي از موفقيت در نمايشگاه اختصاص بودجه ي مناسب براي اجراي مراحل مختلف
بخش
معطوف شود و
گردد.
فراهم
برگزاري هر نمايشگاه است( .بليت ،1997 ،اگونرومبي،1997 ،علمي .)51 :1374 ،اوليانوا( )2003متوسط هزينه

ي شركت از در يك نمايشگاه را بين پانزده تا سي هزار دالر برآورد مي كند .وي هزينه هايي از قبيل اجاره ي
محل ،نصب تجهيزات و امكانات ،دكور ،چاپ كاتالوگ و بروشور ،استخدام نيروي انساني پاره وقت ،و برق و تلفن
کامبیز معتمد وزیری –مدیر روابط
را از اقالم عمده ي بودجه نمايشگاه مي داند.
كامل و شفاف:
بینطور
حضور به
اهداف
مشخص بودن
الملل
وامور
عمومی
هدف غرفه داران براي شركت در نمايشگاهها مالقات با مشتريان جديد ،عرضه كاالهاي جديد ،و گرفتن سفارش
است(بليت. )1999،براي برگزاركنندگان و مشاركت كنندگان اهداف حضور بايد كام ً
ال مشخص و روشن باشد.
ممكن است به داليل سياسي حضور در يك يا چند كشور ضروري به نظر برسد كه جزء اهداف برگزار كنندگان
است ،ولي از نظر اقتصادي ممكن است داراي اهميت نباشد و براي مشاركت كننده از نظر اقتصادي حضور در
نمايشگاه پيشبرد فروش و دست يابي به بازارهاي جديد مطرح باشد(بليت ،1996،علمي ،10 ،1374 ،مولوي
خراساني.)59 :1372 ،
انتخاب مناسب نمايشگاه:
انتخاب بهترين نمايشگاهي كه با فروش ،بازاريابي ،عالمت تجاري ،يا ساير اهداف شركت تطبيق يابد نخستين
گام به سوي موفقيت است(دال لمير )2 :2005 ،آيا نمايشگاهي را كه انتخاب شده است ،مناسب ترين نمايشگاه
براي رسيدن به اهداف ماست؟ زيرا باتوجه به نمايشگاههاي مختلف در داخل يا خارج از كشور به صرفه و صالح
هر شركتي است كه با مطالعه و كارشناسي  ،بهترين گزينه را براي حضور انتخاب كند(مهرسا)88 :1374 ،
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تبليغات و اطالع رساني:
از سويي برگزاركنندگان ،با تبليغات به صورت عام ،به معرفي شركت كنندگان،
توانمندي اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي كشور مي پردازند .اطالع رساني از
طريق رسانه ها براي حضور متخصصين ،در نمايشگاه و ارائه ي اطالعات كلي به
بازديدكنندگان صورت مي پذيرد ))http://www.romepo-intermational.ro
از ديگر سو مشاركت كننده نيز ،به صورت حرفه اي و تخصصي با تبليغات
به معرفي كاالي خود مي پردازد و با ارائه ي اطالعات ،توانمندي شركت يا
موسسه ي خود را با كاتالوگ ،پوستر ،بروشور و يا با رسانه ها به اطالع افراد
مي رساند (اگونرومبي،1997،شيگكي آميتاني و كوييچي ،هري ،2004 ،علمي،
)47 :1374
طراحي مناسب و جذاب غرفه نمايش :علمي ( ، )40 :1374لن ( ،)2006و
كالترمن ( )2006اظهار مي دارند كه هدف از طراحي مناسب ،ايجاد يك غرفه ي بسيار زيبا و تحسين برانگيز نيست ،بلكه فراهم كردن
زمينه اي براي نشان دادن كاال و ويژگي هاي آن به بازديدكنندگان است و بايد داراي خصوصيات زير باشد:
 -1توجه عابران را ظرف دو تا پنج ثانيه -يعني طول مدتي كه معمو ٌال از مقابل يك غرفه عبور مي كند -به خود جلب كند.
-2عالقه ي آنان را به حد كافي برانگيزاند تا به داخل غرفه بيايند و با دقت كامل آن را وارسي كنند.
-3طوري از كاالها انباشته نباشدكه بيننده نتواند بفهمد كه چه چيزهايي نمايش داده مي شود.
-4رنگها ،حروف به كار رفته و سبك هاي مورد استفاده بايد با بسته بندي و خود كاالها ،كام ً
ال هماهنگي و سنخيت داشته باشند.
-5پيامي كه طراح به ذهن بيننده القا مي كند ،نبايد غيرقابل درك باشد.
برقراري ارتباط موثر و مناسب بين غرفه دار و بازديدكننده:
خسرو تاج( )6 :1381بر تاثير برقراري ارتباط موثر و مناسب بين غرفه دار و بازديدكننده درموفقيت نمايشگاه تاكيد دارد .صاحب نظر ديگري
(بليت )1999 ،اعتقاد دارد :ارتباطي موفق خواهد بود اگر بازديدكنندگان زمينه ي مشترك با غرفه داران داشته باشند ،غرفه دار پيام خود
را به طريقي ارائه كند كه براي بازديدكننده قابل درك باشد .بازديدكننده حوصله داشته باشد و پيام براي بازديدكننده جذاب و جالب باشد
و در نهايت بازديدكننده و غرفه دار بايد يك زبان تجاري مشترك داشته باشند .هم چنين هيث و همكاران ( )2005نيز براي ايجاد تعامل
بيشتر با استفاده از ابزارها و تكنولوژي نوين براي افزايش مشاركت شركت كنندكان تاكيد دارد.
آشنا بودن به زبان بين الملل:
براي برگزار كنندگان و شركت كنندگان از لوازم ضروري براي ارتباط مناسب با بازديدكنندگان در هرنمايشگاه ،آشنا بودن به زبان
بين المللي ،توان عرضه ي مشخصات كاال و ارتباط صحيح است (علمي.)52 ،1374،
زبان مهم است .هنگامي كه افراد از فرهنگ هاي مختلف با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند ،عوامل خاص فرهنگي ،واين كه افراد پيام ها
را چگونه به رمز تبديل مي كنند و يا رمز آن را مي گشايند ،تاثيرگذار خواهد بود(مارتين وهربيگ.)1998 ،
رعايت آداب معاشرت بازرگاني و ارتباط صحيح با خريدار :
شركت هايي كه پايبند ضوابط اخالقي و آداب معاشرت نيستند و اين اصول را ناديده مي گيرند ،نمي توانند در دستيابي به بازارهاي هدف
و افزايش فروش محصول موفق باشند .مودبانه و حرفه اي عمل كردن الزمه ي موفقيت در نمايشگاه است(مولوي خراساني.)62 :1382 ،
استقبال بازديدكنندگان از نمايشگاه (به ويژه متخصصان):
اگر نمايشگاهي خوب و جذاب باشد ،بدون شك انبوهي از بازديدكنندگان را به همراه خواهد آورد .براي معرفي نمايشگاه به طور صحيح و
با دعوت از افرادي كه حضور و بازديد آنان براي غرفه مهم است بايد برنامه ريزي شود(پرتريوس)2005 ،
كيفيت امكانات و خدمات:
از نظر هيث و همكاران ( ،)2005رضايي( )71 :1381باتوجه به اين كه نمايشگاه محل تعامل ميان غرفه داران و بازديدكنندگان،در باره ي
كاال و خدمات است ،وجود امكاناتي از قبيل وسايل ارتباطي ،سالن ،امكانات رفاهي ،پايگاههاي اطالعات ،وسايل اياب و ذهاب ،پاركينگ،
هتل ،انبار ،و در موفقيت نمايشگاه اثر گذار خواهد بود (پرتريوس ،2005 ،رضايي)48 :1381 ،
اطالعات كافي و مناسب از بازار موردنظر و چگونگي نفوذ در آن:
زمينه هاي اطالعاتي مورد نياز تجار شركت كننده در نمايشگاههاي خارج را مي توان به سه طبقه تقسيم كرد :
-1اطالعات در مورد كاالهاي قابل عرضه
 -2اطالعات عمومي در زمينه ي وضعيت سياسي-اجتماعي-اقتصادي و فرهنگي كشور موردنظر
-3اطالعات در مورد كاال  ،كه از طريق حضور در بازار هدف به دست خواهد آمد ْ(لن ،2006 ،مولوي خراساني.)54 ،1382 ،

ادامه دارد....
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سخن مدیر مسئول
پس از حمد وثنای خداوندمتعال ،خوشوقتم که پس از چند سال
مجددا" شرکت نمایشگاهها دارای نشریه تخصصی گردید وامیدوارم
با درج نظرات تخصصی صاحب نظران صنعت نمایشگاهی در کشور
این نشریه بتواند جایگاه حرفه ای خود را با هدف نشر وگسترش
علم وفناوری نمایشگاهی ایفا نماید.
شخصا" براین باورم که در حال حاضر صنعت نمایشگاهی دوران
نشو و نمای خود را طی می کند و تمامی دست اندرکاران الزم است
در رشدوپرورش نهال این صنعت تا مراحل ثمر بخشی آن سعی
وتالش فراوان نموده و با اشتراک گذاری تجارب و دانش خود به
نسل بعد در مسیر صحیح حرکت نموده و با سرعتی فزاینده موجبات
اعتال وموفقیت در این عرصه را فراهم نمایند.
از آنجائیکه صنعت نمایشگاهی را می توان علمی بین رشته ای
نامید؛ در این نشریه سعی می گردد ابعاد مختلف و زوایای پنهان
این رشته نیز مورد توجه قرار گیرد و با یک فرهنگ سازی مناسب
وکارآمد نسبت به تعیین جایگاه و ،نقش وتاثیر گذاری دیگر علوم
در این صنعت ،بستر سازی مناسب صورت گیرد.
پاستور:
نشریه در حال حاضر به صورت الکترونیکی انتشار می یابد
لویی این
چاپبعضی
،زمینهبگذارید
شوید و نه
کلیهحاصل آلوده
های بی
مشارکتبه وبدبینی
اجازه دهید که
هستید نه
در هر حرفه ای
همکاران
همدلی
است با
لیکن کهامید
نمایشگاهی بر
صنعتدر آرامش حاکم
تخصصی بکشاند.
یاس و ناامیدی
شما را به
بعنوان آید
ملتی پیش می
بار که برای هر
لحظات تاسف
نشریه
تنها
سراسری آن
ونشر
گردد.هایتان زندگی کنید .نخست از خود بپرسید:
فراهمکتابخانه
آزمایشگاه ها و
((برای یادگیری و خود آموزی چه کرده ام؟))

وزیریانگیز–مدیر
و این پرسش را آنقدر ادامه دهید تا به این احساسکامبیز
روابط سهم
برسید.که شاید
معتمدو هیجان
شادی بخش
بشریتالملل
اعتالی بین
پیشرفت ووامور
کوچکی درعمومی
داشته اید .اما هر پاداشی که زندگی به تالش هایتان بدهد یا ندهد

هنگامی که به پایان تالش ها نزدیک می شویم هر کداممان باید این حق را داشته باشیم که با صدای
بلند بگوییم:
(( من آنچه در توان داشته ام ،انجام داده ام)).
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ردیف
1
2
3
4
5
6

7
8
9

10

11
12

شرح نمایشگاه

چهل و چهارمين نمایشگاه بین المللی بازرگانی الجزیره– الجزایر ()FIA

 16 -11خرداد 1390

نمایشگاه بین المللی خانه و هدایا سائوپائولو -برزیل

 8 - 5شهريور 1390

پنجاه و هشتمین نمایشگاه بین المللی دمشق -سوریه

بیستمین نمايشگاه بين المللي مواد غذايي مسكو -روسيه ()WorldFood
چهل و ششمین نمایشگاه بین المللی سنگ و تکنولوژی وابسته ورونا-
ایتالیا()MARMOMACC

نمايشگاه بين المللي مواد غذايي آنوگا – آلمان

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در کی یف -اکراین

بيست و یکمین نمايشگاه بين المللي صنعت پالستيك استانبول -تركيه (PLAST

)EURASIA ISTANBUL

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی هاوانا – کوبا () FIHAV

سي و هشتمین نمايشگاه بين المللي بازرگاني بغداد -عراق

نمایشگاه بین المللی مبلمان و دکوراسیون داخلی مسکو – روسیه () MEBEL

نمایشگاه بین المللی برق و صنعت الکترونیک بمبئی – هندوستان
() ELECRAMA

13

شانزدهمین نمايشگاه بين المللي آديس آبابا-اتيوپي

15

نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک والنسیا – اسپانیا () CEVISAMA

14
16

تاریخ برگزاری

بيست و نهمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی خارطوم – سودان

چهل و پنجمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی قاهره – مصر () CIF
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 31 - 22تير 1390

 25 - 22شهريور 1390
 2- 30مهر 1390
 20 - 16مهر 1390
 2 - 26آبان 1390
 8 - 5آبان 1390
 14 - 9آبان 1390

 19 - 10آبان 1390

 30آبان  4 -آذر 1390
 28دي  2 -بهمن 1390
 12 - 12بهمن 1390
 12 - 12بهمن 1390
 21 -18بهمن 1390

 11 -11اسفند 1390

سخن مدیر مسئول
پس از حمد وثنای خداوندمتعال ،خوشوقتم که پس از چند سال
وامیدوارمکارشناسی و
کمک الیه های
مشارکتی و با
ریزی
بفرد برنامه
منحصر
شرکت با ویژگی
گردید
تخصصی
نشریه
دارای
نمایشگاهها
راهبردیشرکت
تدوین برنامه مجددا"
نمایشگاهی
اجرایصنعت
نظران
صاحب
تخصصی
نظرات
کشورو اهداف در
پایشدربرنامه ها
مدیریت استراتژیک،
شرکت و
ساالنه
های عملیاتی
درج برنامه
مدیریتی و همچنینبا تدوین
این نشریه بتواند جایگاه حرفه ای خود را با هدف نشر وگسترش
دوره های سه ماهه در دستور کار قرار گرفت.
علم وفناوری نمایشگاهی ایفا نماید.
شکایات
رسیدگی به
استقرار سیستم
شرکت مد نظر بوده ،
صنعتاز برنامه های
بعنوان یکی
مشتریان که
کلیدئدوران
نمایشگاهی
حاضر
که در حال
براین باورم
شخصا"
اندرکاران الزم
کاملکند
بطور می
رجوع طی
خود را
نشو و
استیابی شکایات
رسیدگی و رد
دستحاظر امکان
تمامیودر حال
و گردید
محقق
نمایوارباب
مشتریان
در جهت افزایش رضایت
در رشدوپرورش نهال این صنعت تا مراحل ثمر بخشی آن سعی
 WWW.IRANFAIR.COMقابل
گذاریبه آدرس
اشتراکنمایشگاه
مذکور در پرتال
فراوانواطالعات
گردیده است
بصورت سیستمی فراهم
تجارب و دانش خود به
نموده و با
وتالش
دسترسی می باشد .نسل بعد در مسیر صحیح حرکت نموده و با سرعتی فزاینده موجبات
اعتال وموفقیت در این عرصه را فراهم نمایند.
از آنجائیکه صنعت نمایشگاهی را می توان علمی بین رشته ای
نامید؛ در این نشریه سعی می گردد ابعاد مختلف و زوایای پنهان
این رشته نیز مورد توجه قرار گیرد و با یک فرهنگ سازی مناسب
وکارآمد نسبت به تعیین جایگاه و ،نقش وتاثیر گذاری دیگر علوم
در این صنعت ،بستر سازی مناسب صورت گیرد.
برنامهیابد
انتشاراز می
صورت
حاضربابه
اموردر حال
نشریه
تصویب و ایجاداین
های موثر در اعتالی
الکترونیکیکاربردی
دانشگاه جامع علمی
همکاری
نمایشگاهی
رشته
لیکن امید است با مشارکت و همدلی کلیه همکاران ،زمینه چاپ
علمی صنعت نمایشگاهی می باشد که به لطف خداوند در سال  89این دوره در اصفهان و تهران برگزار گردید و در حال حاضر
ونشر سراسری آن بعنوان تنها نشریه تخصصی صنعت نمایشگاهی
مشغول به تحصیل می باشند.
فراهمرشته
حدود  60دانشجو در این
گردد.
کامبیز معتمد وزیری –مدیر روابط

عمومی وامور بین الملل
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زیبا سازی و ساماندهی محوطه نمایشگاه
و سالنهای نمایشگاهی نیز از جمله برنامه های
مصوب بوده که اقدامات قابل قبولی در سال گذشته
در این خصوص انجام پذیرفته و با توجه به تأکیدات
معاون محترم اداری و مالی در سال جاری نیز در دست
پیگیری می باشد .

متمرکز نمودن مرکز خدمات رفاهی و نیز مرکز خدمات تخصصی نمایشگاهی در سال  89با جدیت
پیگیری گردید و درحال حاظر در مراحل پایانی می باشد و در نیمه سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.
افزایش  11درصدی متراژ نمایشگاهها درسال 575798( 89متر مربع) نسبت به سال  88و نیز افزایش 12درصدی
تعداد مشارکت کنندگان در سال  14120 ( 89شرکت ) نسبت به سال  88از جمله شاخص های عملکردی شرکت سهامی
نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ا است؛ که علیرغم موانع و تهدیدات موجود اعم از تحریم و رکود اقتصادی  ،نشان دهنده روند روبه
رشد این شاخص ها می باشد .
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مسئول مرکز تجارت جهانی دبی
گزارشی از
سخن مدیر

پس از حمد وثنای خداوندمتعال ،خوشوقتم که پس از چند سال
مجددا" شرکت نمایشگاهها دارای نشریه تخصصی گردید وامیدوارم
با درج نظرات تخصصی صاحب نظران صنعت نمایشگاهی در کشور
این نشریه بتواند جایگاه حرفه ای خود را با هدف نشر وگسترش
نماید.
آغاز وایفا
نمایشگاهی
 1979رسماً افتتاح گردید و با بیش از  30سال سابقه ،نقش
در سال
وفناوریدر سال 1974
علمبا یک سالن
شروع فعالیت این مرکز
دوران،1993 ، 1985
ترتیب در سال
این مرکز به
های دیگر
نماید .سالن
براینخاور
المللی در
حیاتی در رشد تجارت بین
نمایشگاهی
صنعت
حاضر
می حال
ایفا در
میانهکه
باورم
شخصا"
اضافهراشدند.
 1996 ،1995و 2001
طی می کند و تمامی دست اندرکاران الزم است
مجموعهخود
نشوبهوایننمای
مرکز تجارت جهانی دبی با عضویت در یوفی ( ،)UFIگروه تجارت جهانی ( )THE WORLD TRADE CLUBو اتحادیه
بخشی آن
مراحل ثمر
صنعت تا
(، )ICCAنهال
رشدوپرورش
همایش ها و در
سعیو مرکز نمایشگاهی
()DICEC
رویدادهای دبی
نمایشگاهها و
این مرکز
مدیریت
رویدادهای جهانی
وتالشدارد.فراوان نموده و با اشتراک گذاری تجارب و دانش خود به
فرودگاهی دبی را بر عهده
بندی می شوند.
ها دسته
سرعتی کنسرت
نمایشگاهها و
کنفرانس
نمایشگاه ها ،
نسل چهار
برنامه های این مرکز در
موجبات
فزاینده
کنفرانس و– با
ها ،نموده
حرکت
صحیح
گروه مسیر
بعد در
نمایشگاهها به دسته های تجاری  ،عمومی  ،تجاری – عمومی و صنفی تقسیم می شوند .تعداد  12مجری برگزار کننده این
اعتال وموفقیت در این عرصه را فراهم نمایند.
رویدادها می باشند و در حدود  90رویداد بطور ساالنه در این مرکز برگزار می شود .نمایشگاههای سالمت ،نفت و گاز ،غذا،
رشته ای
علمی بین
مبلمان،رامد،میبرق،توان
نمایشگاهی
صنعت
آنجائیکه
آموزش و وسایل نقلیه از
الکترونیکی،
دستگاههای
داخلی ،نساجی،
طراحی
تکنولوژی اطالعات ،ازساختمان،
مختلف و
ترینابعاد
گردد
سعی
جمله نمایشگاههایینامید؛
پنهانتوان به نمایشگاه
زوایایمرکز می
نمایشگاهی این
رویدادهای
می مهم
شوند .از
نشریه می
اینساله برگزار
در هر
هستند که
فرهنگ نمود.
)GULFاشاره
TECHNOLOGY
(EXHIBITION
جیتکس
سازی مناسب
INFORMATIONیک
توجه قرار گیرد و با
رشته نیز مورد
این
همکاران این مرکز درامر برپایی رویدادها:
جایگاه و ،نقش وتاثیر گذاری دیگر علوم
تعیین
به
وکارآمد نسبت
•شرکت Corporate Communications Division
گیرد.
سازی
اختیارصنعت
دردراین
المللی برای معرفی نمایشگاه  ،محصوالت
صورتو بین
مناسب منطقه ای
تخصصی محلی،
،بسترهای
داشتن روزنامه
فعالیت ها :بازاریابی با
و خدمات ارائه شدهاین نشریه در حال حاضر به صورت الکترونیکی انتشار می یابد
المللی دبی
امید است با مشارکت و همدلی کلیه همکاران ،زمینه چاپ
•مرکز کنفرانس بینلیکن
•مرکز خدمات کیترینگ دبی
دبی سراسری آن بعنوان تنها نشریه تخصصی صنعت نمایشگاهی
ونشر
•هتل های بین المللی
گردد.بخش تحقیقاتی  ،ایجاد نمایشگاههای جدید با هدف پوشش زمینه های تجاری و بهره گیری
فراهم توسط
به روز رسانی اطالعات بازار
از شهرت دبی نیز از عوامل موفقیت این مرکز به شمار می آید.
سالن های مرکز نمایشگاهها و رویدادهای دبی
()DICECوزیری –مدیر روابط
کامبیز معتمد
سالن شیخ راشد
الملل
بین
وامور
عمومی
مساحت این سالن  7،703متر مربع بوده و این فضا بدون ستون با قابلیت تطبیق پذیری عملکرد می باشد .قسمت مرکزی این
سالن پوشیده شده با عایق صوتی ،با ارتفاع  12.65متر محل مناسبی جهت برگزاری کلیه رویدادها اعم از جلسات جامع ،
کنسرت ها ،رویدادهای ورزشی  ،تئاتر و نظیر آن می باشد .این سالن همچنین می تواند به عنوان یک سالن اجتماعات با بیش
از  2،500ردیف صندلی و  10اتاق مخصوص مترجمان و  3دفتر مخصوص پشتیبانی (پشت صحنه) مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین می توان این سالن را به شش اتاق مالقات بزرگ نیز تقسیم نمود.
سالن شیخ مکتوم
مساحت این سالن  3،859متر مربع است و مرتبط با سالن شیخ راشد می باشد و به همین دلیل از همان سبک معماری برای
این سالن استفاده شده است .به عنوان محل برگزاری کنفرانس ،می توان آن را به چهار اتاق  750 – 600نفری پوشیده شده با
عایق صوتی تقسیم نمود .طراحی خاص این سالن امکان ادغام سالن شیخ مکتوم و سالن شیخ راشد را فراهم می سازد.
سالن الزاحیاح
این سالن واقع در منطقه ابو سالم بوده و با گنجایش  600نفر برای سالن های انتظار ،مجالس و غیره استفاده می گردد.
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سالن زابیل
این سالن با مساحت  15،002متر مربع ،می تواند به سه سالن فرعی جداگانه تقسیم شود .این سالن با گنجایش  12،000نفر محل
مناسبی جهت برگزاری نمایشگاه های بزرگ ،مراسم های عروسی تشریفاتی ،جشن های کارمندان شرکت ها و کنسرت ها می باشد.
سالن های 1-8
در محل اجتماعات شماره  1و  ، 2تعداد  8سالن چند منظوره وجود دارد که با سقف های با ارتفاع باال
و ساختار انعطاف پذیر با مساحتی در حدود  31،000متر مربع فضای نمایشگاهی ،می تواند به سالن
های فرعی جداگانه تقسیم شود .تمامی این سالن ها توسط محل اجتماعات به هم مرتبط می باشند.
سالنهای شیخ سعید – جدید
این چهار سالن جدید در حدود  25،000متر مربع مساحت داشته و میزبان بسیاری از رویدادهای ویژه بوده و مجموع کل متراژ
سالن های مرکز نمایشگاهها و رویدادهای دبی را به بیش از  1میلیون متر مربع رسانیده است.
مرکز نمایشگاهی فرودگاهی دبی
این مرکز با مساحتی در حدود  33،000متر مربع فضای نمایشگاهی و در مجاورت فرودگاه بین المللی دبی ،مکان مناسبی
جهت برپایی نمایشگاه های متوسط و نمایشگاه تجاری یا نمایشگاههای کاالهای مصرفی می باشد .مرکز نمایشگاهی فرودگاهی
دبی توسط مرکز تجارت جهانی دبی اداره شده و میزبان موفق بسیاری از رویدادهای نمایشگاهی خاورمیانه از جمله نمایشگاه دو
ساالنه هوایی دبی بوده است .فاصله مرکز نمایشگاهی فرودگاهی دبی تا فرودگاه بین المللی دبی در حدود  2دقیقه با وسیله نقلیه
می باشد .همچنین با فاصله  10دقیقه ای تا مرکز نمایشگاهها و رویدادهای دبی ،فاصله ای بسیار کوتاه تا مرکز شهر را دارد.
امکانات مرکز نمایشگاهی فرودگاهی دبی:
*خدمات فنی و مهندسی
*خدمات پارکینگ
*در اختیار داشتن فضایی به وسعت  33،000متر مربع در کنار فرودگاه بین المللی دبی
*انبار خارجی جهت ذخیره سازی کارتن ها و بسته بندی های کاالهای نمایشگاهی
*مرکز اجتماعات با دارا بودن سالن پذیرایی ایده آل  ،محل مناسبی جهت ثبت نام از بازدید کنندگان و میهمانان ویژه
*نیم طبقه اول دارای چهار دفتر اجرایی و پنج اتاق جلسات چند منظوره با ظرفیت  180 - 25نفر در موقعیت های مختلف
تئاتر  ،جلسه یا آموزش
*وجود دو رستوران در شرق و غرب ساختمان در طبقه همکف و رو به سالن مرکزی و فضای باز نمایشگاهی با ظرفیت 400
میهمان
* و وجود دو کافی شاپ در محل سالن پذیرش به همراه یک سالن نهار خوری بزرگ
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سخن مدیر مسئول
پس از حمد وثنای خداوندمتعال ،خوشوقتم که پس از چند سال
مجددا" شرکت نمایشگاهها دارای نشریه تخصصی گردید وامیدوارم
با درج نظرات تخصصی صاحب نظران صنعت نمایشگاهی در کشور
این نشریه بتواند جایگاه حرفه ای خود را با هدف نشر وگسترش
علم وفناوری نمایشگاهی ایفا نماید.
شخصا" براین باورم که در حال حاضر صنعت نمایشگاهی دوران
نشو و نمای خود را طی می کند و تمامی دست اندرکاران الزم است
در رشدوپرورش نهال این صنعت تا مراحل ثمر بخشی آن سعی
تاریخچه
وتالش فراوان نموده و با اشتراک گذاری تجارب و دانش خود به
مدخل ورودی
فزاینده هكتار در
مساحت 212
1380بازميني به
حرکتدر سال
شهر سازی
مسیرمسکن و
بازرگانی و
پیرو توافقنامه فی ما بین
موجبات
سرعتی
نموده و
صحیح
وزرای در
نسل بعد
احداثرا فراهم
عرصه
وموفقیت در این
نمایند .وزارت بازرگاني در سال  1381اختصاص
نمايشگاه اكسپو به
خمینی(ره) براي
اعتال فرودگاه امام
شهر جدید پرند به سمت
رشته
علمی
اقداممی
نمایشگاهی را
آنجائیکه
ای و مجددأ توافقنامه
نپذيرفت
بینانجام
اراضي
تواناي در
قابل توجه
صنعتتصميمات متخذه
بودجه الزم و
يافت كه بداليل عدمازاختصاص
مرکززوایای
مختلف و
گردد بهابعاد
در این
اي فی ما بین وزراینامید؛
پنهان المللی و تجارت
نمایشگاههای بین
منظور احداث
می ،1389
سعی سال
نشریهسازی در
مسکن و شهر
بازرگانی و
این رشته نیز مورد توجه قرار گیرد و با یک فرهنگ سازی مناسب
جهانی تنظیم که درآن  135هکتار از اراضي مذكور به وزارت بازرگانی اختصاص یافت ،كه طی آن پس از ابالغ توافقنامه
وکارآمد نسبت به تعیین جایگاه و ،نقش وتاثیر گذاری دیگر علوم
و باعنایت سیاستهای متخذه وزارت بازرگانی ،اعضاءهی ٌات امنای پرند جهت سیاست گذاری و اجرای منویات وزرای محترم
در این صنعت ،بستر سازی مناسب صورت گیرد.
انتخاب گردیدند .سپس ستاد پروژه پرند جهت مدیریت اجرايی عملیات و راهبری و نظارت عالیه پروژه مذکور در شرکت
این نشریه در حال حاضر به صورت الکترونیکی انتشار می یابد
طبقه احداث گرديد.
همکارانساختماني
محل پروژه در
ستاد وپرند در
تشکیل و دفتر
امیدج.ا.ا
لیکن المللی
سهامی نمایشگاههاي بین
،زمینه دوچاپ
اراضيکلیه
همدلی
مشارکت
است با
ونشر سراسری آن بعنوان تنها نشریه تخصصی صنعت نمایشگاهی
گردد.المللی پرند
نمایشگاههای بین
رسالت مرکز فراهم
مرکز نمایشگاههای بین المللی پرند دليل وجودي خود را تسهیل توسعه تجارت (داخلي و بينالمللي)شرکتهای ايرانی ميداند .هدف

–مدیر
وزیری
روابطرويدادهاي مرتبط
نمايشگاهي و
خدمات
معتمد کاملي از
کامبیزارائه طيف
بنيادي این مرکز کمک به جهاني سازي تجارت شرکتهاي ايراني از طريق
اهدافمانالملل
وامور بین
عمومی
بازارگرايي ،نوآوري مستمر  ،توسعه مشارکتها و روابط نهادي و تجاري خواهد بود.
براي تحقق
تجاري است .تمرکز اصلي ما
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تقريب فضاها و الگوهاي استقرار
با عنایت به اينكه درنظر است ازسایت نمایشگاههای پرندبعنوان محلی جهت برگزاری نمایشگاههای تخصصی بین المللی
در مقیاس بزرگ و اکسپو استفاده گردد،لذامبنای محاسبات اراضی واحجام ساختمان براساس سقف تعدادبازدیدگان روزانه
درنظرگرفته شده است.
الگوهاي متداول طراحي نمايشگاهها
 – 1چيدمان خطي  -2چيدمان مركزي  -3چيدمان تركيبي  -4چيدمان خطي -مركزي  -5چيدمان شطرنجي
 -6چيدمان پراكنده ( شهري )  -7چيدمان تك فضا
اقدامات انجام شده در مرکز نمایشگاههای پرند :
.1انجام عملیات حفاری وکابل کشی برق محل ستاد ،شن ریزی و تسطیح اطراف دفتر ستاد
.2انجام عملیات خاکی و تسطیح محدوده برگزاری نمایشگاه خودرو  ،ایجاد دسترسی به بلوار اصلی ،آمادگی اجرای
جدول بندی و آسفالت راههای دسترسی  ،محدوده فضای باز نمایشگاهی و پارکینگ
.3آماده سازی اجرای فوندانسیون و آسفالت محدوده تسطیح شده برای احداث سالن چادری (  4000مترمربع )
.4انجام عملیات لوله گذاری برای اجرای فنس در غرب اراضی
.5انجام عملیات کاشت نهال در غرب اراضی با توجه به وضعیت آب و هوا و نحوه نگه داری آنها

16

سخن مدیر مسئول
پس از حمد وثنای خداوندمتعال ،خوشوقتم که پس از چند سال
مجددا" شرکت نمایشگاهها دارای نشریه تخصصی گردید وامیدوارم
با درج نظرات تخصصی صاحب نظران صنعت نمایشگاهی در کشور
این نشریه بتواند جایگاه حرفه ای خود را با هدف نشر وگسترش
علم وفناوری نمایشگاهی ایفا نماید.
شخصا" براین باورم که در حال حاضر صنعت نمایشگاهی دوران
نشو و نمای خود را طی می کند و تمامی دست اندرکاران الزم است
در رشدوپرورش نهال این صنعت تا مراحل ثمر بخشی آن سعی
وتالش فراوان نموده و با اشتراک گذاری تجارب و دانش خود به
نسل بعد در مسیر صحیح حرکت نموده و با سرعتی فزاینده موجبات
اعتال وموفقیت در این عرصه را فراهم نمایند.
از آنجائیکه صنعت نمایشگاهی را می توان علمی بین رشته ای
نامید؛ در این نشریه سعی می گردد ابعاد مختلف و زوایای پنهان
این رشته نیز مورد توجه قرار گیرد و با یک فرهنگ سازی مناسب
وکارآمد نسبت به تعیین جایگاه و ،نقش وتاثیر گذاری دیگر علوم
در این صنعت ،بستر سازی مناسب صورت گیرد.
این نشریه در حال حاضر به صورت الکترونیکی انتشار می یابد
لیکن امید است با مشارکت و همدلی کلیه همکاران ،زمینه چاپ
ونشر سراسری آن بعنوان تنها نشریه تخصصی صنعت نمایشگاهی
فراهم گردد.
کامبیز معتمد وزیری –مدیر روابط

عمومی وامور بین الملل
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برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو در مشهد
یازدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو مشهد  25تیرماه در محل دایمی نمایشگاه
بینالمللی مشهد مقدس برگزار و بیش از  210شرکت در فضایی مسقف به وسعت
 18هزار متر مربع و فضایی باز به وسعت  27هزار متر مربع برگزار و تولیدکنندگان
خودرو ،سازندگان قطعات و تجهیزات خودرو ،خدمات پس از فروش ،صنعت تایر،
سیستم های صوتی و ایمنی خودرو ،ماشین های راهسازی ،تولیدکنندگان لوازم
تعمیرگاهی و نشریات تخصصی آخرین دستاوردهای خود را ارائه نمودند .
حضور پررنگ وزارت نفت در نمایشگاه دستاوردهای دولت نهم و دهم در کیش
در این نمایشگاه وزارتخانه ها ،سازمان ها و استانداری های کشور به ارائه آخرین توانمندی های خود پرداخته اند.شرکت ملی
نفت ایران ،شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران ،شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران،
در غرفه ای به مساحت  400متر میزبان بازدیدکنندگان از این نمایشگاه هستند .این نمایشگاه از تاریخ  26تیر ماه تا چهارم
مرداد در جزیره کیش برپا می باشد.
شروع به كار نمايشگاه دستاوردهاي دولت نهم و دهم در جزيره كيش
نمايشگاه دستاوردهاي دولت نهم و دهم در جزيره كيش هم زمان با ميالد
حضرت مهدي (عج) طي يك مراسم رسمي شروع به كار كرد .در اين
نمايشگاه كه با حضور وزارتخانه ها و دستگاههاي مختلف دولتي برگزار
شد ،دستاوردهاي دولت نهم و دهم در بخشهاي مختلف در معرض ديد
بازديدكنندگان گذاشته شده است.
بانكها نيز از جمله شركت كنندگان در اين نمايشگاه هستند كه به ارائه
مجموعه دستاوردهاي و تالشهاي خود در عرصه كالن اقتصادي پرداخته
اند .گفتني است ،اين نمايشگاه تا چهارم مرداد ماه از ساعت  18تا  23ادامه دارد.
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نمایشگاهها در رشد و توسعه اقتصادی کشورها
مدیر نقش
مسئول

سخن
اقتصادی از حمد وثنای خداوندمتعال ،خوشوقتم که پس از چند سال
رشد و توسعه پس
باید بين دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ” توسعه اقتصادی“ تمایز قائل شد .رشد اقتصادی  ,مفهومی كمی است در حالیكه
است.نمایشگاهها دارای نشریه تخصصی گردید وامیدوارم
شرکت
مجددا"
توسعه اقتصادی  ,مفهومی كیفی
کشور
نمایشگاهیبا در
صاحب
تخصصی
نظرات
در سال پایه و
مقدار آن
صنعتخاص در مقایسه
نظرانیك سال
(كشور) در
افزایش تولید
عبارتست از
درج ساده
”رشد اقتصادی“ بابه تعبیر
هدف درنشر
خود را
تولیدای
حرفه
بتواندملیجایگاه
در سطح كالن  ,این
وگسترشنسبت مقدار آن
سال مورد نیاز به
داخلیبا()GDP
ناخالص
( )GNPیا
نشریهناخالص
افزایش تولید
محسوب میشود.
رشد اقتصادی
نمایشگاهی ایفا نماید.
وفناوری
در یك سال پایه,علم
افزایش كارآیی اقتصاد
سرمایه و نیروی
(افزایش
حالنهادهها
بكارگیری
عبارتند از
منابع مختلف رشد
كار),دوران
نمایشگاهی
صنعت
حاضر
افزایشکه در
باورم
اقتصادی براین
شخصا"
(افزایش بهرهوری عوامل تولید) ,و بكارگیری ظرفیتهای احتمالی خالی در اقتصاد.
است
الزم
اندرکاران
نشو و نمای خود را طی می کند و تمامی دست
”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیتهای تولیدی اعم از ظرفیتهای فیزیكی  ,انسانی و اجتماعی  .در
متحولسعی
بخشی آن
نهادهایثمر
كنارتاآن ,مراحل
صنعت
خواهداین
حاصلنهال
رشدوپرورش
خواهند شد  ,نگرشها
اجتماعی نیز
شد اما در
توسعه اقتصادی ,دررشد كمی تولید
خود به
تجارب و
نموده و
نوآوری جدیدی انجام
دانش روز
یافته ,و هر
گذاریپویا افزایش
اشتراکمستمر و
با به صورت
موجود
فراوان از منابع
وتالشبهرهبرداری
تغییر خواهد كرد  ,توان
امری فراگیر در
كند .توسعه
تغییر می
فرآیند تولید
نهادهها نیز
سهم نسبی
مسیرتولید و
درتركیب
بعدگفت
نسلتوان
خواهد شد .بعالوه می
موجبات
فزاینده
سرعتی
نموده درو با
حرکت
صحیح
نمایند.سقف مشخصی ندارد بلكه بدلیل وابستگی
حد و مرز و
بیفتد.راتوسعه,
آن اتفاق
تواند تنها در یك
جامعه است و نمی
فراهم
عرصه
بخش ازاین
وموفقیت در
اعتال
آن به انسان ,پدیدهای كیفی است (برخالف رشد اقتصادی كه كام ً
ال كمی است) كه هیچ محدودیتی ندارد.
ای
رشته
بین
علمی
توان
می
از آنجائیکه صنعت نمایشگاهی را
توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد  :اول  ,افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه با ریشهكنی فقر (سیاستی که چین از دهه 70
زوایایدرپنهان
مختلف
(توسعهابعاد
اشتغالگردد
سعی می
نشریه
پیشاین
نامید؛در در
چین) كه هر دوی این
کوچکوو خانوادگی
بنگاههای
دوم ,ایجاد
گرفت) و
و در راستای فقرزدایی
مناسب
فرهنگ سازی
گیرددرو با
قرار
توجه
مورد
رشته
اهداف در راستایاین
نیافته متفاوت
كشورهای توسعه
یک پیشرفته و
كشورهای
اقتصادی
توسعه
نگاه به
نیز است.
اجتماعی
عدالت
عقبمانده ,بیشتر
كشورهای
در حالیكه
مردم است
امكانات
افزایش رفاه و
هدفبهاصلی
وکارآمدیافته,
است .در كشورهای توسعه
علوم
گذاریدردیگر
وتاثیر
،نقش
جایگاه و
تعیین
نسبت
مدنظر است.
اجتماعی
اینعدالت
افزایش
سازی مناسب صورت گیرد.
،بستر
صنعت
ریشهكنی فقر و در
پیامدهای توسعه اقتصادی
یابد
می
انتشار
الکترونیکی
صورت
به
حاضر
حال
در
نشریه
این
در ابتدا  ،اجرای توسعه اقتصادی با تغییرات بنیادین در اقتصاد کشورها همراه بوده است .تعدادی از این تغییرات عبارتاند از:
ملیهمدلی کلیه همکاران ،زمینه چاپ
تولید و
مشارکت
است با
کشاورزی در
امید سهم
لیکن کاهش
•افزایش سهم صنعت و
روستایی تنها نشریه تخصصی صنعت نمایشگاهی
جمعیتبعنوان
سراسری آن
•افزایش شمار ونشر
شهرنشینان و کاهش
جامعه
•افزایش ثروت و رفاه
مردمگردد.
فراهم

•افزایش اشتغال
در طول چند دهه اخیر ،کشورهای مختلف جهان  ،متناسب با شرایط ،فرصتها ،ساختار حکومتی و فرهنگ اجتماعي خود
کامبیز معتمد وزیری –مدیر روابط
استراتژیهای توسعه اقتصادی مختلفی را در پیش گرفتند .این استراتژیها بطور کامل قابل تفکیک نیستند بلکه طیفی را
الملل
بین
وامور
تشکیل میدهند که عمدتاً
پولی  -استراتژی اقتصاد باز  -استراتژی صنعتیشدن و  . . .بعالوه بایدگفت
یهای
استراتژ
عمومی شامل
که تقریباً هیچ کشوری بطور شفاف و مشخص هیچ یک از استراتژیها را در پیش نمیگیرد (یا حداقل اعالم نمیکند) بلکه
این تحلیل کارشناسان و مطالعه سیاستها و برنامههای دولتها است که مشخص میکند هر کشور تقریباً کدام استراتژی را
انتخاب نموده است (یا به انتخاب او نزدیک است).
اقتصاددانان كالسيك  ،توسعه اقتصادي (يا به تعبیر آنها افزايش ثروت ملتها) را تابعي از گستره روابط تجاري يا بازارها
ميدانستند  .ديويد ريكاردو با طرح نظريه مزيتنسبي در واقع نشان داد كه آنچه در سطح بازارهاي محلي و ملي موجب
رونق اقتصادي ميشود در سطح بينالمللي و جهاني نيز صدق ميكند  .البته به شرط آنكه بازارها در شرايط رقابت آزاد قرار
داشته باشند و مداخالت بيروني در كاركرد آنها اخالل ايجاد نكند.
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كشورهایي مانند كرهجنوبي كه به نظام بازار و اقتصاد جهاني روي آوردند در مدت
نسبتاً كوتاهي به نتايج درخشاني رسيدند .دو دهه پاياني قرن بيستم و سالهاي
آغازين سده بيست و يكم كه در واقع اوج پديده جهاني شدن است در عينحال
دوران افول ايدئولوژيهاي درونگرايانه و ضد بازار است .امروزه اكثريت قريب به اتفاق
جوامع دنيا  ،حتي كشورهاي با نظام سياسي كمونيستي مانند چين و ويتنام ،به اين
نتيجه رسيدهاند كه توسعه اقتصادي در گرو تعامل مثبت و سازنده با نظام تجاري
و اقتصادي جهاني است .جهاني شدن به عنوان واقعيتي فراتر از ايدئولوژيها آينده
توسعه اقتصادي جوامع را رقم ميزند.
 1ـ از منظر مباني فكري موافقان جهاني شدن اقتصادي و مخالفان آن  ،اولين و شايد مهمترين ويژگي جهاني شدن اقتصادي
گسترش روزافزون تجارت ميان جوامع مختلف در سطح كره خاكي است .تجارت موتور محرك فعاليتهاي اقتصادي است و
بدون توسعه تجارت سخن گفتن از توسعه اقتصادي بيمعنا است .توليد و اشتغال را مستقل از تجارت نميتوان در نظر گرفت
چون هدف نهايي از توليد  ،مصرف است و نيل به اين هدف در جوامعي با تقسيم كار گسترده و ميليونها ذينفع جز از طريق
مبادله پولي يا تجارت امكانپذير نيست .بنيانگذاران علم اقتصاد از همان ابتدا بر اين نكته تأكيد داشتند كه ميزان توليد ثروت
در هر جامعهاي تابعي از گستره بازارهاي آن است .آدام اسميت در كتاب معروف «تحقيق در ماهيت و علل ثروت ملل» توضيح
ميدهد كه افزايش ثروت در هر جامعه (رشد اقتصادي) تابعي از پيشرفت تقسيم كار و باال رفتن بازدهي نيروي كار و توليد
است و ابعاد تقسيم كار خود به ميزان قدرت مبادله يا تجارت بستگي دارد.
 - 2بسياري از انديشمندان نيمه دوم قرن نوزدهم را آغاز عيني فرايند جهاني شدن ارتباطات و اقتصاد ميدانند .ارتباطات فرا
مرزي با گسترش خطوط تلگراف از دهه  1850ميالدي شكل جدي به خود گرفت و با توسعه تلفن و ارتباطات راديويي در
دهههاي پاياني قرن نوزدهم و آغازين قرن بيستم توسعه بيسابقهاي يافت .بازار جهاني مس از دهه  1850ميالدي استقرار
يافت و ارتباط محمولههاي استراليا ،شيلي ،كوبا ،انگلستان و اياالت متحده آمريكا را با يكديگر برقرار كرد .بورس فلزات لندن
در سال  1876تاسيس شد و معامالت در آن بدون توجه به اينكه مبدا و مقصد محمولهها خود انگلستان باشد يا جاي ديگر،
انجام ميگرفت .در اين دوره ،سيستم قيمتگذاري جهاني در ارتباط با غالت و پنبه در ميان بورسهاي مناطق مختلف دنيا
به وجود آمد .در كنار توسعه ارتباطات و روابط تجاري بينالمللي ،سازمانهاي جهاني نيز بنا به ضرورت شكل گرفتند .اتحاديه
بينالمللي تلگراف (ارتباطات دوربرد امروزي) در سال  1865تأسيس شد و اتحاديه جهاني پست در سال  1874آغاز به كار
كرد و در دهههاي آغازين قرن بيستم تعداد و وسعت عمل اينگونه سازمانها بيشتر شد .جامعه ملل پس از جنگ اول جهاني
( ،)1920پليس بينالمللي (اينترپول) ،در سال  1923و اتحادیه نمایشگاههای بینالمللی ( )ufiدر سال  1925تأسيس شدند.
شايد بتوان گفت كه اولين موج بزرگ جهاني شدن دوره زماني  1870تا  1914ميالدي را در بر ميگيرد .در اين دوره زماني
حجم تجارت به طور بيسابقهاي افزايش يافت و ادغامهاي گستردهاي در صنايع بزرگ اتفاق افتاد.
آغاز جنگ جهاني اول در اروپا در سال  1914ميالدي ،موجب کندی موج جهاني شدن تجارت شد و سرآغاز يك دوره نامطمئن
در روابط بينالملل كه تا پايان جنگ دوم جهاني در سال  1945به طولانجامید  ،گردید .در اين دوره نا امن توام با تهديد و
جنگ ،اغلب كشورهاي دنيا به سياستهاي حمايتي روي ميآورند و در نتيجه تجارت بينالمللي در مواجهه با موانع گمركي و
سياستهاي انزواطلبانه نميتوانست رونق چنداني پيدا كند .و این در حالی بود که کشورهای عضو اتحادیه نمایشگاههای جهانی
توافق کردند در دوران جنگ دوم جهانی نمایشگاههای در حال برگزاری در کشورهای عضو  ،در امان باشند و هیچ تهاجمی به
آنها صورت نپذیرد .و این خود سرآغازی در راستای افزایش درجه اهمیت نمایشگاهها خصوصاًدر شرایط حاد و بحرانی محسوب
گردید و بگونهای که امروز شاهد آمار قابل توجه و حائز اهمیت از برگزاری نمایشگاهها هستیم.

ادامه دارد...
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سخن مدیر مسئول
وثنایبین المللی ج.ا.ا
نمایشگاههای
سهامی
خداوندمتعال ،خوشوقتم که پس از چند سال
حمد
شرکتاز
مدیرعاملپس
نمایشگاهی
شرکتو مدیرعامل شرکت
مجددا"هیأت مدیره
با جناب آقای حسین سلطان ،رئیس
عراقنشریه تخصصی گردید وامیدوارم
دارای
نمایشگاهها
با درج نظرات تخصصی صاحب نظران صنعت نمایشگاهی در کشور
این نشریه بتواند جایگاه حرفه ای خود را با هدف نشر وگسترش
علم وفناوری نمایشگاهی ایفا نماید.
شخصا" براین باورم که در حال حاضر صنعت نمایشگاهی دوران
حضور وزیر محترم بازرگانی
است
نشو و نمای خود را طی می کند و تمامی دست اندرکاران الزم
در مراسم افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست
در رشدوپرورش نهال این صنعت تا مراحل ثمر بخشی آن سعی
وتالش فراوان نموده و با اشتراک گذاری تجارب و دانش خود به
نسل بعد در مسیر صحیح حرکت نموده و با سرعتی فزاینده موجبات
اعتال وموفقیت در این عرصه را فراهم نمایند.
از آنجائیکه صنعت نمایشگاهی را می توان علمی بین رشته ای
میماشین
غذایی،
غذایی ،مواد
اینصنایع
در المللی
نمایشگاه بین
گردد ابعاد مختلف و زوایای پنهان
سعی
نشریه
مراسم افتتاحیه هجدهمیننامید؛
آالت و صنایع وابسته (اگروفود) با حضور جناب آقای رجائی ،رئیس
قرارمحترمگیرد و با یک فرهنگ سازی مناسب
این رشته نیز مورد توجه
کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی و جناب آقای صافدل ،معاون محترم
نسبتایرانبه تعیین جایگاه و ،نقش وتاثیر گذاری دیگر علوم
وکارآمد
وزیر بازرگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت
در این صنعت ،بستر سازی مناسب صورت گیرد.
این نشریه در حال حاضر به صورت الکترونیکی انتشار می یابد
لیکن امید است با مشارکت و همدلی کلیه همکاران ،زمینه چاپ
نمایشگاهی
تخصصی
ونشر سراسری آن بعنوان تنها نشریه
استاندارد
صنعتاندرکاران اجرای
تقدیر از دست
مراسم
فراهم گردد.
مدیریت کیفیت ( )ISO 9001در شرکت
نشست جناب آقای کاظم اکبرپور ،رئیس هیأت مدیره و

سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ا

عمومی وامور بین الملل
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تقدیر از بانوان محجبه غرفه دار و اهداء لوح عفاف و حجاب
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* به موجب ابالغی از سوی دکتر مهدی غضنفری وزیربازرگانی  ،حسین افشاری مدیر کل دفتر مرکزی حراست به عنوان عضو
کمیته ارتقاء سالمت اداری و ساماندهی فعالیت های نظارتی منصوب شد.
* به موجب حکمی از سوی دکتر مهدی غضنفری وزیر بازرگانی  ،حسن عابد جعفری عضو هی ٌات علمی دانشگاه تهران  ،به عنوان
عضو کمیته ارتقا سالمت اداری وساماندهی فعالیت های نظارتی منصوب شد.
* در حکمی از سوی فریدون احمدی معاون هماهنگی  ،توسعه منابع و امور مجلس  ،محمد جعفر عظمایی به عنوان قائم مقام
رئیس سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی منصوب شد.
* طی حکمی از سوی مهدی فتح اله  ،رئیس موسسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی  ،میرعبدا ...حسینی به عنوان سرپرست
گروه مطالعات و پژوهش های بازرگانی خارجی منصوب شد.

پیام تسلیت

جناب آقای اکبرپور
ضایعه درگذشت پدر گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن عزیز علو
درجات الهی را مسئلت می داریم.
جناب آقای میرظفرجویان
درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض می کنیم و آرزوی صبر و سالمتی
برایتان داریم.
جناب آقای سرآبادانی
مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده ،ما را در این غم سترگ و جانکاه شریک بدانید.
سرکار خانم ذکایی
درگذشت مادر گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه علو
درجات الهی را مسئلت می داریم.
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سخن مدیر مسئول
پس از حمد وثنای خداوندمتعال ،خوشوقتم که پس از چند سال
مجددا" شرکت نمایشگاهها دارای نشریه تخصصی گردید وامیدوارم
با درج نظرات تخصصی صاحب نظران صنعت نمایشگاهی در کشور
این نشریه بتواند جایگاه حرفه ای خود را با هدف نشر وگسترش
علم وفناوری نمایشگاهی ایفا نماید.
شخصا" براین باورم که در حال حاضر صنعت نمایشگاهی دوران
نشو و نمای خود را طی می کند و تمامی دست اندرکاران الزم است
در رشدوپرورش نهال این صنعت تا مراحل ثمر بخشی آن سعی
وتالش فراوان نموده و با اشتراک گذاری تجارب و دانش خود به
نسل بعد در مسیر صحیح حرکت نموده و با سرعتی فزاینده موجبات
اعتال وموفقیت در این عرصه را فراهم نمایند.
از آنجائیکه صنعت نمایشگاهی را می توان علمی بین رشته ای
نامید؛ در این نشریه سعی می گردد ابعاد مختلف و زوایای پنهان
این رشته نیز مورد توجه قرار گیرد و با یک فرهنگ سازی مناسب
وکارآمد نسبت به تعیین جایگاه و ،نقش وتاثیر گذاری دیگر علوم
سازیومناسب
،بستر
صنعت
اهللاین
حضرت آیت در
گیرد .کشور حرکت کشور در بخش های
صورت و معدن
کارشناسان صنعت
جمع مدیران
ای در
خامنه
صنعتیابد
انتشاردر می
صورت
تأکید به
حاضر
در حال
مختلف از جمله این
کشور باید با کار،
الکترونیکیارزشمند
وجود پیشرفت های
کردند :با
دانستند و
نشریه جلو
صنعت را رو به
،زمینه
همکاران
مشارکت و
است با
دوچندان وامید
تالش و پیگیری لیکن
چاپحرکت جهشی
داخلی ،یک
محصوالت
کلیهکیفیت
همدلی ارتقاء
دانش و علم و
ناپذیر و تکیه بر
خستگی
شود.سراسری آن بعنوان تنها نشریه تخصصی صنعت نمایشگاهی
ونشر
در بخش صنعت انجام
اینکه اسالم ،دین معنویت و علم است ،خاطرنشان کردند :ما می توانیم هم عقالنی و منطقی
تأکید بر
رهبر انقالب اسالمی با
گردد.
فراهم

و همراه با پیشرفت زندگی کنیم و هم پایبند به ارزشهای اخالقی و فرائض دینی باشیم.حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند:
صنعتگران و مدیران بخش صنعت باید نماد این حقیقت باشند.
کامبیز معتمد وزیری –مدیر روابط
المللارزانی خوب است اما از آن مهم تر رشد صنعت داخلی است و نباید به
فراوانی و
خاطرنشان
رهبر انقالب اسالمی
کردند:بین
وامور
عمومی
استناد دالیل عمدتاً واهی دروازه را به روی واردات باز کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اهمیت صادرات صنعتی تأکید کردند :همه بخشهای صنعتی باید محصوالت خود را با
محوریت صادرات تولید کنند و دستگاههای مختلف دولتی نیز باید با تالش چند جانبه و هنرمندانه ،بازار صادراتی را تأمین
کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای هوش و استعداد باالی ایرانی در کنار کار و پیگیری خستگی ناپذیر را زمینه ساز پیشرفت جهشی
خواندند و تأکید کردند :امروز ایران اسالمی با همت ،ابتکار ،خالقیت و اعتماد به نفس جوانان ،در بخش های مختلف جزو
چند کشور محدود صاحب علم و فناوری آن بخش ها است و این حرکت باید با شتاب بیشتر ادامه پیدا كند.
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