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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.
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

       

مدیر مسئول؟
در  چه  اگر  نه؟!  یا  باشد  داشته  وجود  تواند  می  هم  مسئول  غیر  مدیر  اینکه  و  کردم  می  فکر  مسئول  مدیر  واژه  به 
دیده  مسئولیت  کلمه   ... و  اجرا  نظارت،  سازماندهی،  ریزی،  برنامه  همچون  مفاهیمی  کنار  در  و  مدیریت  از  علمی  تعریف 
است. نهفته  مفاهیم  این  تک  تک  ذات  در  و  بوده  آنها  همه  ناپذیر  جدایی  جزء  مسئولیت  که  است  واضح  اما  شود؛  نمی 

در بررسی هایی که درباره تعریف و مفهوم مسئولیت داشتم این موارد توجه ام را جلب کرد.

مسئولیت یعنی:
- کارها را به درستی انجام دادن

- بهترین سعی را برای انجام هر کاری داشتن
- سهم خود را از کاری انجام دادن
- مراقبت از خود، دیگران و چیزها

- کمک کردن به دیگران، وقتی به کمک نیاز دارند
- کمک برای ساختن دنیایی بهتر 

که برای جاری شدن آن باید این نکات را بکار بست:
- شناخت مسئولیت افراد در موقعیتهای مختلف

- توجه به توانایی هایی که هرکس در انجام کارها دارد
- تجربه ای از احساس رضایت از کمک به دیگران

- سپاس و حق شناسی در برابر مسئولیتهای دیگران
- افزایش تالشهای فردی برای به پایان رساندن مناسب کارها   

                        کامبیز معتمدوزیری
                                      مدیر مسئول ماهنامه تخصصی 

                                  نما نمایشگاه
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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.
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

توسعه نمایشگاههای تخصصی،توسعه پایدار

سیاست،اقتصاد،اوضاع  عرصه  در  موثری  نقش  المللی  بین  تجاری  نمایشگاههای  امروزه 
اجتماعی، فرهنگی و هنری ملل ایفا می نمایند و کلیه کشورهای جهان رسالتی مهم و چند 
جانبه برای نمایشگاهها قائل اند و توجه وافری به نمایشگاههای سراسر دنیا و سرمایه گذاری 
و تالش منظم و مستمر برای بهره گیری هر چه بیشتر از آن می نمایند چرا که ایجاد و برپایی 

نمایشگاهها نه تنها در زمینه ارتقاء علمی و دانش فنی و نیز ویژگیهای گوناگون امور نمایشگاهی موثرند بلکه از طرف دیگر 
فضای مناسب برای انتقال و تبادل اطالعات و ابتکارات می باشند که در یک محدوده خاص زمانی و مکانی موجبات افزایش 
مستمر کارایی و اثر بخش امور بازرگانی و افزایش همکاریهای ملی و بین المللی و متعاقب آن نیرومند ساختن بنیه اقتصادی 
کشورها را فراهم می آورند .اثر بخشی نمایشگاهها در برنامه ریزیهای اقتصادی کشورها بخوبی نمایان است و آینه تمام نمایی 
برای اصالح،تقویت و بهبود روشها و تسهیل ارتباطات تجاری،دستیابی به بازارهای مختلف و رونق مبادالت بازرگانی می باشد .
فعالیتهای  نقش  لحاظ  بدین  و  باشد  می  صادرات  توسعه  اهداف  به  نیل  برای  ای  وسیله  تجاری  نمایشگاههای  برپایی 
بازاریابی برای موفقیت آن بی نهایت موثر است و با رعایت اصول بازاریابی ،شناخت بازارها و برنامه ریزی صحیح می تواند 
نماید. المللی  بین  و  بازرگانی  مبادالت  عرصه  در  و گسترده  فعال  و حضور  المللی  بین  تجارت  ارتقاء  امر  در  موثری  کمک 
آیند  می  وجود  به  نیز  مشاغلی  آن  برگزاری  حین  در  و  بوده  موثر  ابزاری  کار  و  کسب  محیط  توسعه  برای  ها  نمایشگاه 
کننده  تعیین  و  کارآمد  ابزارهای  از  یکی  نمایشگاهها  بگوئیم  توانیم  می  بنابراین  شوند  می  اقتصادی  رونق  باعث  که 
است. کشور  در  پایدار  توسعه  توانمند جهت  ابزاری  راستا  همین  در  و  شوند  می  محسوب  کار  و  و کسب  کاال  صادرات  در 
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  مصاحبه باجهانگیر حبیبی
  عضومحترم هیأت مدیره و معاون اداری و مالی

  شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسالمی ایران
    

از وی خواستیم نظرات و دیدگاههای کلی خود را در رابطه با صنعت نمایشگاهی وبرنامه های اجرا شده                                                                      
محترم  مخاطبین  به  گفتمان  قالب یک  در  را  معاونت  آن  آینده  های  برنامه  و همچنین  در سال گذشته 
بیان نماید. ایشان این چنین آغاز کرد: با نام و یاد خدابرنامه های شرکت نمایشگاهها را در یک نگاه کلی            

می توانیم به دو بخش تقسیم کنیم .
بخش اول مربوط به اموراجرایی شرکت است که برای هر کارمند و هر حوزه طبق شرح وظایف تعریف و ابالغ شده که در حال انجام است. بخش 
دوم به برنامه های بلند مدت راهبردی شرکت برمیگردد که بصورت پنج ساله تدوین شده و درزیربخشهای یک ساله که هر سال در چندین مرحله 

پایش و کنترل می شود در حال انجام است.
قابل ذکر است ازابتدای فعالیت جناب آقای اکبرپور به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت نمایشگاهها این برنامه ها را به ایشان پیشنهاد 
دادیم وایشان نظرات اصالحی و تکمیلی ارائه کردند و برنامه بصورت مکتوب به وزیر محترم بازرگانی تقدیم شد و ایشان نیز برنامه مورد نظر را تایید 

فرمودند و عماًل از ابتدای سال 89برنامه در حال اجرا می باشد.
در ادامه ،حبیبی گفت: عالوه بر برنامه های اعالم شده در سال  1389پنج برنامه کلیدی  دیگر هم داشتیم که مستقیماً تحت نظارت معاونت محترم 
برنامه ریزی وزارت بازرگانی پایش گردید .بر اساس این پایش   برنامه های کلیدی ارائه شده به میزان 97درصدتحقق یافته است که در سطح وزارت 

بازرگانی بعنوان باالترین رتبه کسب شده، محسوب و طبقه بندی شد.
 در برنامه های ساالنه نیز در سال 1389هشتاد و پنج درصدتحقق برنامه ها را داشتیم که الزم است از کارکنان محترم شرکت تقدیر و تشکر به 
عمل آورم. وی اشاره کرد: این برنامه ریزی برکات خوبی داشته است از جمله حرکت در قالب برنامه و سیستمی فکر کردن و طبق برنامه عمل کردن 
و ارتقا فرهنگ برنامه ای عمل کردن را به ارمغان آورده است. عالوه بر آن برنامه های اجرایی بسیار مهمی در سطح ملی در سال 89 اجرا گردید، 
به عنوان مثال اکسپو 2010شانگهای یکی از موفقیت های شرکت در این سال بود.  امور اجرایی اکسپو به دالیلی در سنوات گذشته مسکوت مانده 
بود عالوه بر اینکه شرکت حساسیت موضوع را منعکس می کرد اما به هر حال موافقتهای اصولی صادر نمی شد.  وی ادامه داد:پس از اینکه جناب 
آقای غضنفری وزیر محترم بازرگانی تغییراتی را در هرم مدیریتی این شرکت ایجاد نمودند به جناب آقای اکبرپورتاکید کردند شرکت نمایشگاهها به 
نمایندگی ج.ا.ا در این عرصه بین المللی باید با قدرت تمام بدرخشد. این دستورآقای وزیر به اقای اکبرپور با تشکیل یک تیم اجرایی قوی به حول و 
قوه الهی اجرایی شد و شاهد برگزاری این نمایشگاه عظیم در موعد مقرر بودیم.وی ادامه داد: در بحث اکسپو آخرین کشوری که عقد قراردادبا ستاد 
اکسپو داشت کشور ایران بود اما با توجه به محدودیتها و با لطف خداوند و تالش شبانه روزی و هدایت و حمایت وزیر محترم بازرگانی توانستیم که 
در موقع مقرر همزمان با مراسم اصلی افتتاحیه در شانگهای، پاویون ج.ا.ا را افتتاح کنیم .  پاویون جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از بهترینهای 
اکسپو شناخته شدو 7میلیون نفر از این پاویون بازدید کردند و روز ملی ایران را با شکوه هر چه تمامتر و با حضور جناب آقای دکتراحمدی نژاد 

ریاست محترم جمهورو تعداد کثیری از وزرای محترم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی در شانگهای و در سایت اکسپو برگزارنمودیم.
پذیر  نا  و وصف  بسیار گسترده  ایران  اسالمی  ازرئیس جمهور  مردم چین  ،استقبال  دانیم  کاریمان می  در سابقه  تاریخی  روز  را یک  روز  این  ما 
برگزار شد که در چند مرحله مورد تشویق  تمامتر  با شکوه هر چه  ایشان  تاریخی  و  ارزشمند  با سخنان  به لطف خدا مراسم روز ملی هم  بود، 
یادبود  دفتر  در  ج.ا.ا  پاویون  از  را  خود  رضایتمندی  مراتب  جمهور  رئیس  :آقای  است  ذکر  شایان  گرفت.  قرار  ایرانی  ومیهمانان  خارجی  حضار 
اکسپو مرقوم نمودند که از افتخارات این نمایشگاه ماندگار خواهد بود. اکسپو شانگهای برکات زیادی داشت از جمله در سالن، ایران قدیم ،ایران 
برگزاری  ایرانی شهر عدالت و مهرورزًی در اکسپو ثبت شد و موضوع  نمایش گذاشت، ًشهر  به  آینده  رابرای  به جهانیان  ایران  نگاه  حال حاضرو 
به بحث گذاشته شد.                                                                                           بار  به نحوی که موضوع در هیات دولت محترم چندین  از سالها در کشور فرهنگ سازی شدو  اکسپو پس  نمایشگاههای 
وی گفت: نقش جناب آقای اکبرپوربعنوان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل محترم نمایشگاهها درارتقاء و تحقق فرهنگ اکسپودر کشور واجرای 

اکسپو2010شانگهای  بسیار کارساز،در خورتوجه و قابل تقدیراست و شایسته است لقب ًپدراکسپوایراًن رابه ایشان اطالق کنیم .
وی در بخش دیگر سخنان خود ادامه داد: در سال 89 با عنایات جناب آقای دکتر غضنفری وزیر محترم بازرگانی و زحمات ایشان در راستای 
اختصاص زمینی برای سایت دوم نمایشگاه توفیقی برای بخش بازرگانی و تجارت کشورایجاد شد، 135 هکتار از اراضی شهر پرند طی توافقنامه 
مشترک وزیر محترم مسکن و شهر سازی و وزیر محترم بازرگانی به این نمایشگاه اختصاص داده شد تا محل مذکور بعنوان سایت دوم نمایشگاههای 
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زیبا با طراوت و در خور شاًن ایران عزیزمان بسازیم. در پایان از خداوند بخشنده و مهربان برای همه همکارانم در شرکت سهامی نمایشگاههای               

بین المللی سالمتی و موفقیت را مسئلت دارم.

2



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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---انگلستانلندن1851
---ایالت متحده آمریکانیویورک1853
---فرانسهپاریس1855
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---فرانسهپاریس1878
---فرانسهپاریس1889
---ایالت متحده آمریکاشیکاگو1893
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---ایالت متحده آمریکاسنت لوئیس1904
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---بلژیکلیژ1930

یک قرن پیشرفتایالت متحده آمریکاشیکاگو1933-1934
صلح از طریق رقابتبلژیکبروکسل1935
هنر و روش ها در زندگی مدرنفرانسهپاریس1937
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انرژی دنیا را حرکت می دهدایالت متحده آمریکاناکسویل1982
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موضوع )تم(کشورمیزبانزمان برگزاری
دنیای رودخانه ها، آب تازه به عنوان منبع زندگیایالت متحده آمریکانیو اورلیان1984
علم و تکنولوژی زندگی و محیط زیست خانگی برای بشرژاپنتسوکوبا1985
جهان در حال حرکت – جهان در دسترسکاناداونکوور1986
اوقات فراغت در عصر تکنولوژیاسترالیابریسبین1988
انسان و طبیعتژاپناوساکا1990
عصر اکتشافاتاسپانیاسویل1992
کریستف کلمب، کشتی و دریاایتالیاژنو1992
مسیر رو به جلوکرهتایچونگ1993
اقیانوس های -میراثی برای آیندهپرتغاللیسبون1998
بشر، طبیعت ، فن آوری و توسعهآلمانهانوور2000
خرد طبیعتژاپنآیچی2005
شهر بهتر، زندگی بهترچینشانگهای2010
تغذیه زمین ، انرژی برای حیاتایتالیامیالن2015

   5



 UFI  »اساسنامه ی » اتحادیه جهانی صنعت نمایشگاه
UFI کمیته های موضوعی

کمیته اجرایی یوفی شامل چند کمیته موضوعی است که در ارتباط با موضوعات مختلفی همچون: بازاریابی، تکونولوژی های 
اطالعاتی و ارتباطاتی، عملیات، آموزش و توسعه ی پایدار، فعالیت می کنند. 

برای این که اعضای یوفی فرصت تبادل اطالعات ارزشمند، تجربه ها و دانش در زمینه  عالقمندی های حرفه ای مشترک داشته 
باشند، اتحادیه یوفی هفت کمیته را با موضوعات مختلف ایجاد کرده است. آن دسته از اعضای یوفی که خواستار حضور مستمر 

و مرتب در این کمیته ها هستند، می توانند عضو این کمیته ها باشند.
هر کمیته دارای یک رئیس کل«Chairman«   ، و تعداد محدودی از اعضای یوفی است که حضور آنان بستگی به حضور فعال 

و مستمر و تعهد ایشان دارد.

•چگونگی انتخاب اعضای کمیته:
کمیته ها از نمایندگان اعضای یوفی تشکیل شده اند. این نمایندگان برحسب مهارت ها و تجربیات شان در حوزه ی کار کمیته 
مورد نظر انتخاب می شوند. رئیس کمیته یا همتایان نمایندگان یوفی، اعضای کمیته را به مدت سه سال انتخاب می کنند. در 

صورتی که اعضای منتخب کمیته به طور مرتب در جلسات کمیته شرکت کنند، مدت سرپرستی آنها تمدید می شود.
•هفت کمیته ی یوفی به شرح زیر می باشند:

•کمیته ی بازاریابی
•کمیته ی عملیاتی

•کمیته ی اطالعات و تکنولوژی ارتباطات
•کمیته ی آمار و شفافیت عملکرد نمایشگاه های بازرگانی

•کمیته ی اتحادیه ها
•کمیته ی آموزشی

•کمیته ی توسعه پایدار

تعداد اعضای یوفی
تاکنون، یوفی 553 عضو جذب کرده است، شامل 283 برگزارکننده نمایشگاه، 61  مالک محل دائمی نمایشگاه، 123 شرکت 
که توامان برگزارکننده و مالک محل دائمی نمایشگاه اند، 48  اتحادیه و 39 شریک صنعت نمایشگاهی. اتحادیه یوفی در 211 

شهر، در 84 کشور، و در 6 قاره جهان عضو دارد. 

مزایای عضویت در یوفی
1-ارتباط با کارشناسان برجسته صنعت نمایشگاهی

2-مبادله اطالعات و تکنولوژی در موضوعات مشترک
3-حضور در سمینارهای آموزشی با هزینه مناسب)همراه با تخفیف(

   6
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عنوان برنامه: هفتاد و هشتمین کنگره ی یوفی

هفتاد و هشتمین کنگره ی یوفی با موضوع پیوند دادن قاره ها و مردم از تاریخ  9-12 نوامبر 2011 ) برابر با 18 لغایت 21 آبان ماه 1390( 
در شهر والنسیا، اسپانیا برگزار می شود. 

برنامه های هفتاد و هشتمین کنگره ی یوفی به طور خالصه به شرح ذیل می باشد: 
*برپایی جلسه ی کمیته ی توسعه ی پایدار یوفی

 *برپایی جلسه ی »سایت های بزرگ« و »شرکت های خصوصی« با حضور مدیران ارشد و به ریاست رئیس کل یوفی 
 *برپایی جلسه ی هیات مدیره ی یوفی

 *برپایی اولین جلسه ی محققان صنعت نمایشگاهی به ریاست آقای جان شاو، مدیر سابق یوفی 
 *برپایی جلسه ی منطقه ی خاورمیانه/ آفریقا
 *برپایی جلسه ی منطقه ی آسیا/ پاسیفیک

 *برپایی جلسه ی منطقه ی اروپا
 *برپایی مجمع عمومی یوفی

 EasyFairs مشاور ارشد و عضو هیات مدیره از شرکت ،Hakan Gershagen افتتاح هفتاد و هشتمین کنگره ی یوفی به ریاست آقای* 
)بلژیک(

 *برپایی سخنرانی با موضوع »  از ورشکستگی تا موفقیت: دورنمای اقتصادی تر برای سال 2012 و سال های بعد« با سخنرانی استفن 
گرلیStephane Garelli، استاد موسسه ی مدیریت توسعه از سوییس. در این بخش بحران اقتصادی، مالی، اجتماعی و پولی جهان 
به همراه هماهنگی اقتصاد جهان: از رکود گرفته تا توسعه، بازارهای نوظهور و بهترین راه استفاده از این فرصت های جدید مورد بحث و 

گفتگو قرار خواهند گرفت. 
 *برگزاری بخش معرفی برندگان جوایز 2011 یوفی

 *برپایی سخنرانی با موضوع »   فرصت های جدید در آمریکای التین: نقش مهم کشورهای آمریکای التین در اقتصاد جهانی«. در این بخش 
فرصت های اقتصادی موجود و همچنین مشکالت تجارت درکشورهای آمریکای التین مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 

 *برپایی سخنرانی با موضوع  »آینده ی تجارت« با سخنرانی آقای اسپنسر کلی، کارشناس تکنولوژی و مجری برنامه ی تکنولوژی » کلیک«  
.BBC

 *برپایی میزگرد تحت عنوان »رویدادهای بازرگانی در آینده« به ریاست آقای Hakan Gershagen، مشاور ارشد و عضو هیات مدیره 
از شرکت  EasyFairs)بلژیک( و سخنرانانی نظیر آقای راد کمرون از انجمن بین المللی مراکز کنگره )بلژیک( و آقای مارتین سرک، 
مدیرعامل ICCA » انجمن بین المللی کنگره ها و مجمع ها« از هلند. در این بخش مطالبی نظیر نحوه تجارت در آینده، عوامل تاثیرگذار 
بر مالقات ها و همکاری های تجاری، چگونه توسعه مفاهیم تجاری در راستای موفقیت آینده صنعت بازرگانی، تاثیر رسانه های جمعی و 
اینترنت در روابط رو در رو، زیربنای ایده آل جلسات تجاری و راههای تکامل نمایشگاههای قدیمی، نیازهای مشتری، رقابت و نمایشگاههای 

بازرگانی جدید مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 
آقای  سخنرانی  به  جهان«  صنعت  »مرور  موضوع:   با  سخنرانی  *برپایی   
Jochen Witt، مدیرعامل شرکت jwc GmbH، )آلمان(. در این جلسه، 
پیشرفت های صنعت نمایشگاهی جهان پس از بحران اقتصادی در قاره های 

اروپا،  آمریکای شمالی،  چین، هند و خاورمیانه مرور می شود.
 *برپایی جلسه ي کمیته ی آموزش یوفی

 *برگزاری جلسه ي کمیته ی انجمن ها، ویژه ی انجمن های عضو یوفی
 *و بازدید از برخی اماکن دیدنی شهر والنسیا نظیر موزه علوم و ...



خالصه قسمت اول
شناسایی عوامل موثربر موفقیت نمایشگاه های تخصصی بین المللی

عدم تصدي گري دولت: 
واگذاري اجراي نمایشگاه به بخش خصوصي و عدم تصدي گري دولت مي تواند بر موفق بودن نمایشگاه اثر مثبت 

داشته باشد و مشارکت مردم را بیشتر کند)پرتریوس، 2005، لیالز، 1382: 21(

تامین خواسته ي خریداران و دقت در انتخاب کاالي مناسب: 
از یک سو از دید برگزار کنندگان نمایشگاه ها سه دلیل عمده ي برگزاري یک نمایشگاه، مالقات مشتریان جدید، طرح و 
نشان دادن محصوالت جدید و گرفتن سفارش هاي فروش است)بالیته، 1999(. از سوي دیگر، امروزه در تجارت رضایت 
مشتري یک اصل است. بنابراین باید براي جلب رضایت هر چه بیشتر مشتري به دنبال معرفي کاالهاي مورد نیاز مشتري 
در نمایشگاهها بود. بنابراین منطق حکم مي کند که از منابع محدود مالي تنها براي صدور کاال به بازارهایي استفاده شود 
که شانس بیشتري براي جذب کاالها را دارند یا آن که انتظار است آتیه آن ها امید بخش تر باشد)مهرسا، 1374: 88(

دقت در انتخاب صحیح شرکت کنندگان براي حضور در نمایشگاه:
انتخاب شرکت هاي معتبر و توانمند، متناسب با موضوع نمایشگاه انتخابي، که بتوانند با رقبا در بازارهاي هدف به 
رقابت بپردازند از عوامل موثر در موفقیت نمایشگاه است. برگزارکننده باید در انتخاب آن دقت کافي مبذول کند.

)علمي، 1374: 36(

آغاز قسمت دوم
اطالعات کافي و مناسب از بازار موردنظر و چگونگي نفوذ در آن:

زمینه هاي اطالعاتي مورد نیاز تجار شرکت کننده در نمایشگاههاي خارج را مي توان به سه طبقه تقسیم کرد  
1-اطالعات در مورد کاالهاي قابل عرضه

2- اطالعات عمومي در زمینه ي وضعیت سیاسي-اجتماعي-اقتصادي و فرهنگي کشور موردنظر
3-اطالعات در مورد کاال ، که از طریق حضور در بازار هدف به دست خواهد آمد ْ)لن، 2006، مولوي خراساني، 1382، 

.)54

مكان برپایي نمایشگاه: 
نظربه اینکه نمایشگاه محل تبادل کاالهاي صنعتگر و تولیدکننده با بازرگانان، صادرکنندگان و  مصرف کنندگان است 
و محل عرضه و تقاضا است مکان آن از اهمیت خاصي برخوردار است. خصوصیاتي از  قبیل سالن هاي مجهز و مدرن، 

محوطه ي زیبا و آرام بخش، داشتن تاالر اجتماعات و کنفرانس ها، امکانات خدماتي و رفاهي مناسب، نزدیکي به 
بزرگراه ها و جاده هاي مواصالتي که موجب شود که بازدیدکنندگان به راحتي تمایل به حضور در نمایشگاه را پیدا 

کنند . )مارش، 2005: 201، پرتریوس، 2005، اگونرومبي، 1997، مهرسا، 1374: 89(

حمایت هاي دولتي از صادرکنندگان در مشارکت نمایشگاهها:
از عوامل تاثیر گذار در موفقیت هر نمایشگاهي حمایت هاي اصولي و درست از طرف دولت چه از بعد سیاسي در دیگر 

کشور ها با همکاري سفارت جمهوري اسالمي و رایزن بازرگاني مقیم و چه حمایت هاي مالي ازقبیل یارانه ي حضور 
در نمایشگاهها و بازار هدف و اختصاص جوایز صادراتي است)علمي، 1374: 34(

   8



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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عدم تصدي گري دولت: 
واگذاري اجراي نمایشگاه به بخش خصوصي و عدم تصدي گري دولت مي تواند بر موفق بودن 
نمایشگاه اثر مثبت داشته باشد و مشارکت مردم را بیشتر کند)پرتریوس، 2005، لیالز، 1382: 

)21

تامین خواسته ي خریداران و دقت در انتخاب کاالي مناسب: 
از یک سو از دید برگزار کنندگان نمایشگاه ها سه دلیل عمده ي برگزاري یک نمایشگاه، مالقات مشتریان جدید، طرح و نشان دادن 
محصوالت جدید و گرفتن سفارش هاي فروش است)بالیته، 1999(. از سوي دیگر، امروزه در تجارت رضایت مشتري یک اصل است. 
بنابراین باید براي جلب رضایت هر چه بیشتر مشتري به دنبال معرفي کاالهاي مورد نیاز مشتري در نمایشگاهها بود. بنابراین منطق 

حکم مي کند که از منابع محدود مالي تنها براي صدور کاال به بازارهایي استفاده شود که شانس بیشتري براي جذب کاالها را دارند یا 
آن که انتظار است آتیه آن ها امید بخش تر باشد)مهرسا، 1374: 88(

دقت در انتخاب صحیح شرکت کنندگان براي حضور در نمایشگاه:
انتخاب شرکت هاي معتبر و توانمند، متناسب با موضوع نمایشگاه انتخابي، که بتوانند با رقبا در بازارهاي هدف به رقابت بپردازند از 

عوامل موثر در موفقیت نمایشگاه است. برگزارکننده باید در انتخاب آن دقت کافي مبذول کند.)علمي، 1374: 36(

اطالعات کافي و مناسب از بازار موردنظر و چگونگي نفوذ در آن:
زمینه هاي اطالعاتي مورد نیاز تجار شرکت کننده در نمایشگاههاي خارج را مي توان به سه طبقه تقسیم کرد : 

1-اطالعات در مورد کاالهاي قابل عرضه
2- اطالعات عمومي در زمینه ي وضعیت سیاسي-اجتماعي-اقتصادي و فرهنگي کشور موردنظر

3-اطالعات در مورد کاال ، که از طریق حضور در بازار هدف به دست خواهد آمد ْ)لن، 2006، مولوي خراساني، 1382، 54(.
مكان برپایي نمایشگاه: 

نظربه اینکه نمایشگاه محل تبادل کاالهاي صنعتگر و تولیدکننده با بازرگانان، صادرکنندگان و  مصرف کنندگان است و محل عرضه 
و تقاضا است مکان آن از اهمیت خاصي برخوردار است. خصوصیاتي از  قبیل سالن هاي مجهز و مدرن، محوطه ي زیبا و آرام بخش، 
داشتن تاالر اجتماعات و کنفرانس ها، امکانات خدماتي و رفاهي مناسب، نزدیکي به بزرگراه ها و جاده هاي مواصالتي که موجب شود 
که بازدیدکنندگان به راحتي تمایل به حضور در نمایشگاه را پیدا کنند . )مارش، 2005: 201، پرتریوس، 2005، اگونرومبي، 1997، 

مهرسا، 1374: 89(

حمایت هاي دولتي از صادرکنندگان در مشارکت نمایشگاهها:
از عوامل تاثیر گذار در موفقیت هر نمایشگاهي حمایت هاي اصولي و درست از طرف دولت چه از بعد سیاسي در دیگر کشور 

ها با همکاري سفارت جمهوري اسالمي و رایزن بازرگاني مقیم و چه حمایت هاي مالي از قبیل یارانه ي حضور در نمایشگاهها 
و بازار هدف و اختصاص جوایز صادراتي است)علمي، 1374: 34(
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شیخ ابواالحسن خرقانی:
الهی 

خلق تو شکر نعمت های تو کنند
من شکر بودِن تو کنم ، نعمت ، بودن توست

 مؤمن را همه جایگاه ها مسجد بَود
 و روزها همه آدینه 
 و ماه ها همه رمضان

 هرکجا باشد در زمین چنان زید که در مسجد
 و همه ماه ها را چنان حرمت دارد که ماه رمضان را

 و همه روزها را چنان کند که روز آدینه



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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تاریخ برگزاریشرح نمایشگاهردیف
1)FIA( 11- 16 خرداد 1390چهل و چهارمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی الجزیره– الجزایر
22 - 31 تیر 1390پنجاه و هشتمین نمایشگاه بین المللی دمشق- سوریه2
5 - 8 شهریور 1390نمایشگاه بین المللی خانه و هدایا سائوپائولو- برزیل3
4)WorldFood( 22 - 25 شهریور 1390بیستمین نمایشگاه بین المللي مواد غذایي مسکو- روسیه

5
چهل و ششمین نمایشگاه بین المللی سنگ و تکنولوژی وابسته ورونا- 

)MARMOMACC(ایتالیا
30 -2 مهر 1390

16 - 20 مهر 1390نمایشگاه بین المللي مواد غذایي آنوگا – آلمان6
26 - 2 آبان 1390نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در کی یف -اکراین7

8
 PLAST( بیست و یکمین نمایشگاه بین المللي صنعت پالستیک استانبول- ترکیه

)EURASIA ISTANBUL
 5 - 8 آبان 1390

9) FIHAV( 9 - 14 آبان 1390بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی هاوانا – کوبا
10 - 19 آبان 1390سي و هشتمین نمایشگاه بین المللي بازرگاني بغداد- عراق10
11) MEBEL( 30 آبان - 4 آذر 1390نمایشگاه بین المللی مبلمان و دکوراسیون داخلی مسکو – روسیه

12
نمایشگاه بین المللی برق و صنعت الکترونیک بمبئی – هندوستان 

) ELECRAMA(
28 دي -  2 بهمن 1390

12 -  12 بهمن 1390شانزدهمین نمایشگاه بین المللي آدیس آبابا-اتیوپي13
12 - 12 بهمن 1390بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی خارطوم – سودان14
15) CEVISAMA( 18- 21 بهمن 1390نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک والنسیا – اسپانیا
16) CIF( 11- 11 اسفند 1390چهل و پنجمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی قاهره – مصر



برگزاري نمایشگاه هاي بین المللي فرش دستباف گامي براي افزایش صادرات 

توجه به بازارهاي جدید براي تحقق صادرات 600 میلیون دالري 
فرش دستباف، به عنوان هنر- صنعتي  اصیل همواره موجب فخر و مباهات ایرانیان بوده است. دیرزماني از هنگامي که این هنر-
صنعت یکي از ارزآورترین محصوالت صادراتي ایران به شمار مي رفت، نمي گذرد. هرچند دیگر آن رونق سابق را در صادرات فرش 

دستباف نمي توان دید اما تالش ها بر آن است تا سهم ایران در بازار جهاني فرش دستباف بیش از این شود.  
بنا بر آخرین آمار گمرک، در چهار ماهه ابتدایي سال جاري یک هزار و 600 تن فرش دستباف به ارزش 138 میلیون دالر صادر 
شد این درحالي است که در مدت مشابه سال قبل دو هزار و 400 تن فرش دستباف به ارزش 152 میلیون دالر بود صادر شده 

بود که نشان دهنده کاهشي 9 درصدي است. 
فیصل مرداسي رییس مرکز ملب فرش در خصوص  این کاهش گفت: معموال در شش ماه نخست هر سال آمار ما قوي نیست و 
ما هم در این مدت زیاد انتظار نداریم چرا که تجارت فرش، بیشتر در شش ماهه دوم سال اتفاق مي افتد. وي ادامه داد: هر چقدر 

ایام نزدیک تر به ژانویه باشد، میزان خریداران نیز افزایش مي یابد.
البته براي این کاهش، نمي توان تاثیر تحریم آمریکا درمورد فرش دستباف ایران را نادیده گرفت. 20 درصد فرش هاي دستباف 
ایران در سال هاي گذشته به مقصد آمریکا صادر مي شد. مطرح شدن این تحریم در سال گذشته، تعجیل و تالش تاجران فرش 
دستباف براي صادرات به این کشورو در نتیجه، افزایش صادرات فرش دستباف در نیمه اول سال قبل، را به همراه داشت. در 
شرایط کنوني که آمریکا واردات فرش دستباف ایران را ممنوع کرده است، کاهش صادرات فرش دستباف در ماه هاي ابتدایي 

سال، طبیعي تلقي مي شود.

دوره شش ماهه آماري متورم سال 89
مرداسي با اشاره به آغاز تحریم آمریکا براي فرش دستباف از ابتداي مهر ماه سال گذشته، تصریح کرد: آمار صادراتي 6 ماهه 
اول سال 89 به دلیل آغاز زمزمه هاي تحریم فرش دستباف ایران توسط آمریکا و افزایش تالش تاجران براي صادرات به این 
کشورآماري غیرنرمال و متورم بود به طوریکه که آمار شش ماهه سال قبل 49 درصد نسبت به مدت مشابه سال 88 افزایش 

داشت.
وي افزود: باید توجه کرد که با احتساب سهم 20 درصدي آمریکا از بازار فرش ایران، کاهش 9 درصدي؛ آن هم نسبت به یک 
دوره آماري غیرنرمال، پذیرفتني است. همچنین باید توجه کرد که ما با وجود تحریم آمریکا، سال گذشته، مرز 500 میلیون دالر 

براي صادرات فرش دستباف را رد کردیم که این موضوع نشان دهنده بي تاثیر بودن تحریم آمریکاست.
گفتني است در سال 88  میزان صادرت فرش دستباف به آمریکا 90 میلیون دالر بود. اما در  در 6 ماهه ابتداي سال 89 و پیش 

از آغاز تحریم ها، تاجران ایراني توانستند به میزان 75 میلیون دالر فرش دستباف به آمریکا صادر کنند.
 اما جایگزیني بازارهاي جایگزین در دستور کار مرکز ملي فرش قرار دارد تا بدین نحو، سهم ایران از بازار جهاني فرش دستباف 
حفظ شود. یکي از این بازارهاي جاگزین، چین است که چندي قبل، رقیب سرسخت ایران در تولید فرش دستباف به حساب 
مي آمد و حال حدود شش سالي است که سهم این کشور در بازارهاي جهاني کاهش مي یابد و همزمان به بازاري قابل توجه براي 
فرش دستباف ایراني مبدل مي شود. مرداسي در این خصوص تصریح کرد: هرچند به نظر مي رسد افزایش دستمزد و توجه به سایر 
رشته ها از تمایل چیني ها به تولید فرش دستباف در شش سال اخیر کاسته است اما تحرکات چین در بازار جهاني فرش دستباف 

کامال تحت نظر است و همزمان به عنوان بازاري جدید براي فرش دستباف ایراني به آن نگریسته مي شود.
رییس مرکز ملي فرش ایران خاطرنشان کرد: صادرات فرش دستباف ایران به چین در سال 88 حدود 400 هزار دالر بود که این 

رقم در سال 89 به 5.5 میلیون دالر رسید که رشد بسیار قابل توجهي است.
 وي همچنین برزیل، مالزي و آفریقاي جنوبي را از دیگر کشورهایي عنوان کرد که به عنوان بازار جدید فرش دستباف مدنظر 

قرار گرفته اند.
اما آیا این راهکارها هدف گذاري 600 میلیون دالري صادرات فرش دستباف براي سال جاري را محقق خواهد کرد. رییس مرکز 
ملي فرش ایران معتقد است که این میزان در صورت رشد 10 درصدي نسبت به صادرات 556 میلیون دالري سال گذشته محقق 
خواهد شد که با توجه به شرایط رکود اقتصادي حاکم بر اروپا ، هدف گذاري سخت و جسورانه اي است چرا که در شرایط رکود 

اقتصادي، تمایل به خرید فرش دستباف به عنوان کاالیي لوکس، کاهش مي یابد.
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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.
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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تقاضا براي افزایش جایزه صادراتي فرش دستباف 
دستباف  فرش  بازار جهاني  کنوني  در شرایط  دستباف،  فرش  اتحادیه صادرکنندگان  رییس  هریسچیان،  برادر  اکبر  همچنین 
به خصوص در اروپا را مناسب نمي داند. وي همچنین معتقد است گراني دستبافته هاي ایراني به دلیل تورم موجود در جامعه هم 

تمایل خریدارن داخلي و هم تمایل خریداران خارجي را براي خرید فرش دستباف کاهش داده است.  
به گفته او، کاهش تمایل بافندگان براي بافت فرش دستباف نیز موردي است که این هنر-صنعت را تهدید مي کند.  هریسچیان 
افزایش جوایز صادراتي و پرداخت به موقع آن را  را یکي از مواردي مي داند که مي تواند در جبران ضرر و زیان هاي ناشي از ثبات 

نرخ ارز براي صادرکننده موثر باشد. 
اما قیمت باال تنها یکي از معضالت بازار فرش دستباف محسوب مي شود. عدم تطبیق نقشه ها و رنگ فرش هاي ایراني با سالیق 
امروزي مردم سایر کشورهاي نیز از دیگر معضالت، فرش دستباف ایران محسوب مي شود و در این میان جعل نقشه هاي ایراني و 
معرفي فرش سایر کشورها با نام فرش دستباف ایراني در بازارهاي جهاني نیز آسیب هایي را براي این هنر-صنعت اصل به همراه 

داشته است که البته مرکز ملي فرش دستباف درصدد است تا به مرور این مشکالت را نیز مرتفع کند.
  

نمایشگاه فرش دستباف، کانوني براي صادرات
اکبرپور  به گفته کاظم  بنا  نمایشگاه بین المللي فرش دستباف برگزار مي شود که  از آغاز مهرماه بیستمین  اما چندي دیگر و 
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی، پراقبال ترین نمایشگاه کشور است. اما رییس اتحادیه صادرکنندگان فرش 

دستباف نیز این نمایشگاه را فرصتي براي معرفي فرش دستباف به سایر کشورهاي دنیا مي داند. 
ایرانیاني که در حوزه فرش دستباف در سایر کشور ها فعالیت دارند، در نمایشگاه حضور  وي گفت: در سال هاي اخیر بیشتر 
مي یابند اما باید تالش کنیم که تا با اطالع رساني بیشتر زمینه حضور خارجیان را در نمایشگاه بیش از پیش فراهم آوریم تا آنها 

نیز به نوعي مبلغ فرش دستباف ما در سایر کشورها شوند.
درعین حال رییس مرکز ملي فرش، افزایش صادرات فرش دستباف را یکي از مهم ترین نتایج برگزاري این نمایشگاه مي داند. 
مرداسي با اشاره به اینکه، نمایشگاه بین المللي فرش دستباف، بزرگ ترین نمایشگاه فرش دستباف دنیاست، تصریح کرد: تمام 

تالش ما این است که این نمایشگاه با گرایش صادراتي به کانوني براي توسعه صادرات فرش دستباف مبدل شود. 
وي افزود: هر سال همزمان با برگزاري این نمایشگاه، بسیاري از خارج کشور، به خصوص ایرانیان خارج کشور در آن حضور یافته 

و خریدهاي خوبي را از این نمایشگاه انجام مي دهند. 
مرداسي افزود: براي سال جاري نیز پرداخت هاي خوبي براي خارجیاني که در نمایشگاه حضوي مي یابند به لحاظ یارانه هاي سفر 
به ایران در نظر گرفته ایم تا استقبال از آن بیشتر شده و در نتیجه نمایشگاه تاثیرگذارتر، صادرات فرش دستباف نیز افزایش یابد.

گفتني است بیستمین نمایشگاه بین المللي فرش دستباف از اول تا هفتم مهرماه در محل نمایشگاه هاي بین المللي تهران برگزار 
خواهد شد.

میزان صادرات)میلیون دالر(سال
89556
88493
87418
86398

13



گزارشی از مرکز بین المللی 
نمایشگاههای کویت

14

شرکت نمایشگاههای بین المللی کویت )KIF( در سال 1971 با سرمایه ای درحدود 10 میلیون دالر که سهامداران آن سازمان 
سرمایه گذاری کویت )KIA( ) صندوق سرمایه های پادشاهی کویت( و شرکت سرمایه گذاری کویت )SAK( می باشند، 
تاسیس گردیده است و با بیش از 24 سال سابقه در امر برگزاری نمایشگاه های تجاری و عمومی بطور پیوسته فعالیت داشته 
و با واقع شدن در منطقه مشرف کویت مجموعه ای از خدمات نمایشگاهی را در زمینه های مختلف بازاریابی ، نمایش تولیدات 

و برگزاری سمینارهای مرتبط ارائه می نماید.
برپایی  و  بازاریابی  ایجاد،  با   1972 از سال  را  فعالیت حرفه ای خود  نمایشگاهی در کشور کویت،  بزرگترین شرکت  و  اولین 
 )AUIEC( از سال 1983 و اتحادیه عربی نمایشگاهها و کنفرانس ها )UFI( رویدادها آغاز نموده و با عضویت در اتحادیه یوفی
از سال 1998، برگزار کننده بیش از 40 نمایشگاه تجاری و تخصصی متنوع سالیانه در زمینه های وسایل الکترونیکی، وسایل 
آشپزخانه و حمام، لوازم خانگی، تولیدات دارویی، عطر و  لوازم آرایشی و بهداشتی، زیور آالت، قاب و تابلوهای تزئینی، پوشاک، 

اسباب بازی و بازیهای کامپیوتری، مبلمان، لوازم شخصی و ورزشی  و سایر موارد بوده است. 
امکانات  به  مجهز  مربع  متر  هزار   30 بر  بالغ  نمایشگاهی  فضای  در  سالن   8 دارای  کویت  المللی  بین  نمایشگاههای  شرکت 
نمایشگاهی مدرن با باالترین استانداردهای بین المللی می باشد. سهولت دسترسی به فرودگاه بین المللی کویت، بهره گیری 
از دانش علمی و عملی، تعیین و ایجاد رویدادهای نمایشگاهی بهنگام، مرتبط و هدف گذاری شده منطبق با نیازهای بازار، 
برخورداری از روابط بسیار نزدیک با دولت کویت و سازمان های تجاری محلی و ناحیه ای و همچنین رسانه ها از جمله عوامل 

موثر در موفقیت این شرکت به شمار می رود. 

خدمات مرکز نمایشگاههای بین المللی کویت
ارسال دعوتنامه جهت شرکتها و تجار کویتي بصورت گسترده، تبلیغات در رسانه هاي عمومي و بطور گسترده در سطح شهر، 
چاپ و توزیع کتابچه راهنماي نمایشگاه، ارائه طیف کاملی از خدمات و تجهیزات نمایشگاهی، استقرار یک مرکز بازرگانی جهت 
ارائه خدمات بازرگانی و دفتری، ارائه بلیط های هواپیما با قیمت مناسب، تدارک محل اسکان در نقاط استراتژیک، ارائه خدمات 
مشاوره بمنظور فروش و صدور محصوالت و خدمات جدید، خلق ارزش برندهای تجاری، پشتیبانی از مشتریان و تخصیص 

نمایندگی های جدید در سراسر دنیا

سالن های نمایشگاهی مرکز نمایشگاههای بین المللی کویت
سالن 4

این سالن با متراژ 10.600 متر مربع هر ساله میزبان انواع نمایشگاههای 
تجاری و مصرفی بوده و نزدیک درب شرقی محل ورودی مرکز نمایشگاههای 
کیترینگ  خدمات  از  برخورداری  ضمن  و  داشته  قرار  کویت  المللی  و بین 
درخیابان  شده  واقع  خودرو   1000 ظرفیت  با  پارکینگ  یک  از  پذیرایی، 

روبروی آن برخوردار می باشد. 
فضای ناخالص: 10.600 متر مربع؛ابعاد: 75*135؛ارتفاع: اطراف 7.5 متر 

– مرکز 4 متر



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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نقشه سالن های مرکز منایشگاههای بین املللی کویت

سالن 5
متر   4.300 وسعت  با  که  است  منظوره  چند  نمایشگاهی  محیط  یک  سالن  این 
مربع مناسب برای نمایشگاههای تجاری در اندازه متوسط و نمایشگاههای مصرفی        
با  پارکینگ  محوطه  دارای  و  گرفته  قرار  نمایشگاه  انبار  کنار  در  سالن  باشد.  می 

ظرفیت بیش از 1.000 وسیله نقلیه می باشد. 
فضای ناخالص: 4.300 متر مربع ؛ابعاد: 52*80؛ارتفاع: اطراف 6.5 متر

سالن 6
این فضای نمایشگاهی با متراژ 7.000 متر مربع، میزبان نمایشگاهها و رویدادهای 
با مقیاس بزرگ می باشد. این فضا دارای یک لژ ) استراحتگاه( ویژه )VIP( بوده 
و به عنوان یک محل فروش مقصد مناسبی برای مالقات با اشخاص رسمی، وکال و 

نمایندگان و سایر افراد خاص بکار می رود. 
فضای ناخالص: 7.000 متر مربع ؛ابعاد: 70*100؛ارتفاع: اطراف 7.5 متر

سالن 7
این سالن با متراژ 2.000 متر مربع برای رویدادها و نمایشگاههای در مقیاس کوچک 
و همچنین  است  گرفته  قرار  نمایشگاه  انبار  مقابل  در  سالن  گرفته می شود.  بکار 

ذینفع فضای پارکینگ مناسب و بسیار بزرگ اطرافش است. 
فضای ناخالص: 2.000 متر مربع؛ابعاد: 36*58؛ارتفاع: اطراف 5.5 متر

سالن 8
مرکز  سالن  ترین  مهم  مدرن  خیلی  و  بسیار جدید  مربعی  متر   7.000 سالن  این 
نمایشگاههای بین المللی کویت محسوب شده و نمای بیرونی آن از کیلومترها در 
وسیع،  نمایشگاهی  فضای  از  برخورداری  بر  افزون  باشد.  می  مشاهده  قابل  اطراف 
این سالن همچنین دارای یک لژ ) استراحتگاه( ویژه )VIP( وسیع بوده و متشکل 
از یک سالن نمایش با ظرفیت 200 صندلی دارای ترکیبی از سیستم های فنی – 
باشد.  فیلم، کنفرانس و نشست ها می  ای،  هنری مناسب رویدادهای چند رسانه 
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اهم اقدامات انجام شده در سایت نمایشگاهی پرند:

1-انتخاب پیمانکار برای تسطیح 7/5 هکتار زمین جهت بهره برداری از اولین سالن نمایشگاهی در شهر پرند که این امر با 
خاکبرداری،کوبیدن ،آبپاشی و تسطیح توسط پیمانکار انجام شد.

2-با توجه به تعیین محدوده نمایشگاه و ارائه کروکی توسط شرکت عمران شهر جدید پرند عملیات لوله گذاری جهت فنس 
کشی حریم اراضی نمایشگاه شروع و در حل حاضر نیز ادامه دارد تا ضمن مشخص نمودن کامل حریم نمایشگاه نسبت به شروع 

فنس کشی اقدام شود.
3-با توجه به کاشت درخت درحریم زمین نمایشگاه آبیاری درختان با توجه به تهیه تانکر آب نسبت به آبیاری هر روز آن توسط 

پرسنل شرکت اقدام می شود.
از  انجام است و کارشناسان متعددی  اولیه مذاکرات متعددی باشرکت مخابرات رباط کریم در حال  امکانات  4-بمنظور تهیه 
شرکت مخابرات از محل نمایشگاه دیدن نمودند که این امر همچنان ادامه دارد و کارشناسان در حال امکان سنجی و نصب 

خطوط تلفن می باشند.
5-بمنظور کابل گذاری فیبر نوری توسط مخابرات این امر که از محل نمایشگاه می بایست انجام می گرفت با موافقت شرکت 
سهامی نمایشگاهها توسط شرکت مخابرات رباط کریم درحال انجام می باشد که این امرکمک شایانی به استفاده از خطوط تلفن 

برای نمایشگاه می باشد.
6-محدوده بسیار زیاد نمایشگاه که از محل های مختلف محل عبور ومرور وسایل نقلیه می باشد. با خاکریزی نسبت به مسدود 

شدن حریم اقدام شد.
انجام آسفالت و آماده نمودن  7-زیرسازی و عملیات اسفالت ریزی 4000 متر مربع آماه شده است در اسرع وقت نسبت به 

زیرساخت جهت نصب چادر اقدام شود.
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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.
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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سمینار آزاد یوفی در گنت- بلژیک
اتحادیه ی جهانی صنعت نمایشگاهی”UFI”، با موفقیت یکی از دوره های 
سمینار آزاد یوفی را در شهر گنت بلژیک از 20 تا 22 ژوئن )30 خرداد 

لغایت 1 تیرماه( برگزار کرد.
سمینار آزاد امسال در اروپا در مورد موضوع » نوآوری و نوآوری دوباره« 
در جهان نمایشگاه های بازرگانی بود. این سمینار که میزبان آن شرکت 
Artexis بود و در فالندرز اکسپو برگزار شد، 200 شرکت کننده را از 
35 کشور جهان به خود جذب کرد، که این نشانه ی رشد و توسعه ی 

صنعت نمایشگاهی است.

نشست تخصصی آشنایی با بازار عراق 
در راستای برگزاری اثر بخش در سی وهشتمین نمایشگاه بین المللی 
المللی  بین  ی  نمایشگاهها  سهامی  شرکت  توسط  ،نشستی  عراق 
جمهموری اسالمی ایران با حضور تجار وصاحبان صنایع و نمایندگان 
بخشهای خصوصی ودولتی در تاریخ 1390/5/23 در محل کنفرانس 
شماره یک شرکت برگزار وبا استقرار پانل تخصصی ضمن پاسخگویی 
به حاضرین اقدامات و تسهیالت بوجودآمده  در جهت تسهیل تجارت 

در عراق به سمع حاضرین رسید.

یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در تاریخ چهارم مردادماه توسط 
به وزیر محترم کاروامور اجتماعی جناب آقای شیخ االسالمی افتتاح و 
مدت چهار روز به کار خود ادامه داد؛در این نمایشگاه 1400شرکت 
دستاوردهای  آخرین  71000مترمربع  مساحت  در  وخارجی  داخلی 

خود را به معرض نمایش گذاردند.
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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.
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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سالنهای جدید نمایشگاه بین المللی لرستان آماده شد
 در حالی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان لرستان از آماده شدن سالنهای جدید نمایشگاه بین المللی لرستان در 
کمتر از دو ماه خبر داده بود که این وعده عملیاتی شد تا لرستانیها به زودی شاهد برگزاری اولین نمایشگاه در محل این سالنها 

باشند.
برگزاری  از  این مجموعه،  آماده شدن سالنهای جدید  به  اشاره  با  لرستان  استان  المللی  بین  نمایشگاههای  مدیرعامل شرکت 

نمایشگاه بزرگ فروش پائیزه سال 90 در سالنهای جدید االحداث این نمایشگاه خبر داد. 
عباس الله در این رابطه گفت: این نمایشگاه در راستای اجرای سیاست های تنظیم بازار سازمان بازرگانی استان لرستان و با 
هدف عرضه مستقیم اقالم مورد نیاز مردم استان در فصل بازگشایی مدارس، با تخفیف ویژه از تاریخ 16 الی 25 شهریور ماه 

سالجاری در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی لرستان واقع در میدان دانشجو برگزار می شود. 
وی تصریح کرد: این نمایشگاه در فضایی به مساحت بیش از 4 هزار متر مربع و در سالنهای جدید االحداث و مدرن مجموعه 

برگزار خواهد شد. 
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان لرستان با بیان اینکه در این نمایشگاه اقالمی همچون لوازم التحریر، کیف و 
کفش، پوشاک، مواد غذایی و ...با تخفیف ویژه عرضه می شود، یادآور شد: عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با 

شماره های 7-2234814 واحد بازرگانی شرکت تماس حاصل کنند.
اولین نمایشگاه پاییزه استان در محل جدید سالنهای نمایشگاه بین المللی لرستان در حالی در آستانه برگزاری است که پیش 

از این رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرم آباد از تکمیل دو سالن نمایشگاه بین المللی استان لرستان خبر داده بود.
بنابر این گزارش شرکت نمایشگاه بین المللی استان لرستان در سال 85 با هدف ایجاد بستر مناسب جهت رشد و توسعه سرمایه 
گذاری در بخشهای تولیدی و خدماتی، اعم از کشاورزی، صنعتی و معدنی و همینطور فراهم آوردن زمینه الزم برای دسترسی 
مصرف کننده به کاالهای مرغوب، با کیفیت و قیمت مناسب و همچنین ایجاد تعامل مستقیم بین تولید کننده و مصرف کننده 

صنایع مختلف تاسیس شد. 
در حال حاضر این شرکت با هدف خدمت رسانی بهینه در بازارهای داخلی و بین المللی، مجموعه تجاری نمایشگاهی، تفریحی 

گردشگری خود را با هدف تسهیل و توسعه صنعت نمایشگاهی ایران و محرومیت زدایی استان لرستان در دست ساخت دارد.
این در حالیست که پیش از این نمایشکاههای استان لرستان در سالن استیجاری اداره تعاون و در فضایی محدود برگزار می شد. 
نمایشگاه بین المللی استان لرستان هم اکنون در زمینی به مساحت 201 هزار و 500 مترمربع در ورودی شهر خرم آباد، از 
سمت بروجرد به خرم آباد در حاشیه پارک دانشجو و در مجاورت اداره جمعیت هالل احمر در حال ساخت و آماده سازی است.
مطابق اظهارات مسئوالن شرکت نمایشگاه بین المللی استان لرستان قرار است طرح احداث سایت مجتمع تجاری، تفریحی و 

گردشگری نمایشگاههای بین المللی استان لرستان در قالب سه بخش ساخته شود. 
پایگاه تفریحی که شامل آبشار، فضای سبز، رستوران و بوفه های سنتی و تجهیزات و لوازم سرگرمی می باشند؛ پایگاه تجاری که 
شامل 12 سالن نمایشگاهی سر پوشیده و 2 سالن نمایشگاهی رو باز و بازارچه های مناسب فصلی است و پایگاه گردشگری که 
شامل هتل چهار ستاره، سوئیت و البی مذاکرات و امکانات رفاهی تفریحی و همچنین سالن همایش برای برگزاری همایشهای 

درون و برون استانی از جمله این بخش ها است. 
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نقش نمایشگاه ها در رشدوتوسعه اقتصادی کشورها
بخش پایانی قسمت اول 

آغاز جنگ جهاني اول در اروپا در سال 1914 میالدي،  موجب کندی موج جهاني شدن تجارت شد و سرآغاز یک دوره 
نامطمئن در روابط بین الملل که تا پایان جنگ دوم جهاني در سال 1945 به طول  انجامید ، گردید. در این دوره نا امن توام 
با تهدید و جنگ، اغلب کشورهاي دنیا به سیاست هاي حمایتي روي مي آورند و در نتیجه تجارت بین المللي در مواجهه با 
موانع گمرکي و سیاست هاي انزاوطلبانه نمي توانست رونق چنداني پیدا کند. و این در حالی بود که کشورهای عضو اتحادیه 
نمایشگاههای جهانی توافق کردند در دوران جنگ دوم جهانی نمایشگاه های 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 خصوصاً  در 
شرایط حاد و بحرانی محسوب گردید و بگونه ای که امروز شاهد آمار قابل توجه و حائز اهمیت از برگزاری نمایشگاهها هستیم.

آغاز قسمت دوم
آماری از نمایشگاه های دنیا

بنابر گزارشهاي UFI تا سال 2004 همه ساله بطور متوسط بیش از 4 هزار نمایشگاه در فضایي به مساحت بیش از 12 
میلیون متر مربع برگزار مي گردد و بیش از 1 میلیون غرفه دار در آن مشارکت نموده و جمعیتي بالغ بر 150 میلیون نفر از 
آن بازدید مي کنند. آمار مذکور متعلق به آن دسته از نمایشگاههایي است که توسط اعضاي UFI در حال برگزاري است 
و مورد تایید اتحادیه بین المللي نمایشگاه ها مي باشد و اکسپو ها که سطح وسیعي از برگزاري ها را در بر مي گیرند و دیگر 
نمایشگاههایي که در کشورهای غیر عضو برگزار مي گردد و در لیست UFI نمي باشند، در آن لحاظ نگردیده است. و در 
مجموع 30 هزار نمایشگاه در مساحت 50 میلیون متر مربع با بیش از 3/2 میلیون غرفه دار و با بازدیدکننده ای بالغ بر 1 

میلیارد نفر همه ساله برگزار می گردد.
این آمار برای سال 2006 تعداد 3،224 نمایشگاه در فضایی به مساحت 33/5 میلیون متر مربع و سال 2007 تعداد 3،500 

نمایشگاه در فضایی به مساحت 35/7 میلیون متر مربع از سویUFI  اعالم شده است که حاکی از رشد چشمگیری است
نمایشگاه کانتون چین که از سال 1975 تاکنون ، دوبار در سال برگزار مي شود. از بزرگترین نمایشگاه تجاري چین و دنیا 
محسوب مي شود که انواع کاالها را به نمایش مي گذارد و بیشترین مشارکت و بازدهي تجاري را به همراه دارد. در نمایشگاه 
کانتون حدود 20 هزار مشارکت کننده از 210 کشور و منطقه حضور دارند و حجم معامالت آن بالغ بر 29/23 بیلیون دالر 

آمریکا می گردد.  
بر اساس آمار سایت Eventseye از اکتبر 2010 تا سپتامبر 2012، 2،079 برگزارکننده ی نمایشگاه »Organizer«در 

سراسر جهان 8،287 نمایشگاه بازرگانی، نمایشگاه های غیر بازرگانی و کنفرانس برگزار خواهند کرد .
سایت Eventseye تعداد نمایشگاه های بازرگانی سال 2010 را تنها در ماه های اکتبر، نوامبر و دسامبر به شرح زیر اعالم 

کرده 
 اکتبر 2010 : 1،071 نمایشگاه بازرگانی

 نوامبر 2010 : 830 نمایشگاه بازرگانی
 دسامبر 2010 : 286 نمایشگاه بازرگانی 

در ماه های ژانویه و فوریه 2011  به ترتیب 434 و 639 نمایشگاه بازرگانی  
 نتایج حاصله از یک نظر سنجي بعمل آمده در سال 2004 از مدیران شرکتهاي آلماني در ارتباط با ارزیابي و رده بندي 
ابزارهاي ارتباطي در زمینه اهداف بازاریابي نشان مي دهد از دیدگاه آنان مشارکت در نمایشگاه و فروش شخصي که هر دو 
آنان بر ارتباط رو در رو تاکید دارند به ترتیب در رده اول و دوم قرار گرفتند و بازاریابي مستقیم، رویدادهاي خاص، آگهي، 
اینترنت، روابط عمومي، تبلیغات و اسپانسري با تمام اهمیتي که داشتند با اختالف زیادي از نظر امتیاز مکتسبه در رده هاي 

بعدي قرار گرفتند.



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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طور  به  خریدار  مشاهده  و  نمایشگاه  برگزاري  اثر  در  تجاري  معامله  یک  اگر  همچنین 
معامله در  باشد، همین  داشته  تلفني  پیگیري   1/3 به  نیاز  و  625 دالر هزینه  متوسط 
شرایط غیر نمایشگاهي 1،117 دالر هزینه در بر داشته و نیاز به 3/7 پیگیري تلفني دارد. 
بخشی از تحقیقات موسسه مشورتی AMR International  )لندن( نشان می دهد 

که : 
نمایشگاه هنوز مهمترین رسانه تبلیغی در دنیا به شمار می روند که اهمیت خود را طی 

قرون و اعصار همچنان حفظ کرده اند .
بازار نمایشگاهی در دنیا در سال 2008 یک بازار 29 میلیارد دالری بوده است که بین 
سالهای 2005 تا 2008 به طور متوسط از یک رشد ساالنه 5/6 درصدی برخوردار شده 

است.
در این صنعت سالیان متمادیست که کشورهای بزرگ غربی باالترین سهم را به خود اختصاص داده اند بطوریکه در سال 2008 
برای شرکتهای نمایشگاهی آمریکایی یک بازار 13 میلیارد دالری بوجود آورد و آلمان و فرانسه نیز پس از آمریکا مقام دوم و 

سوم را در کسب درآمد از این صنعت به خود اختصاص دادند.
در همان سال درآمد سازمانهای نمایشگاهی کشور انگلستان 1/67 میلیارد دالر بوده است  

اقتصادهای نوظهور )چین ،  برزیل ، هند ،  روسیه ، سنگاپور ،  هنگ کنگ و . . . ( در سالهای اخیر در صنعت نمایشگاهداری به 
پیشرفتهای زیادی دست یافته اند و پیش بینی می شود که درآمد موسسات برگزار کننده نمایشگاهها در این کشورها بین سالهای 

2008 تا 2013 هر سال بطور متوسط 11/4 درصد افزایش یابد.
قرار  متقاضیان  اختیار  در   2013 تا   2008 بین سالهای  نمایشگاههای چین  نمایشگاهی که سازمان دهندگان  میزان فضای 
خواهند داد هر سال 9/7 درصد رشد خواهد داشت و پیش بینی می شود چین تا سال 2013 در بین کشورهای دارنده صنعت 
نمایشگاهی پیشرفته مقام سوم را پس از آمریکا و آلمان به خود اختصاص دهد که عمده علت آن تداوم رشد اقتصادی در این 

کشور است.
در مورد کشورهای خاورمیانه ) به ویژه حوزه خلیج فارس( مدیر موسسهAMR International  بر این باور است که اگر چه 
از اهمیت اقتصادی این کشورها ظرف چند سال گذشته در مقایسه با اغلب اقتصادهای نوظهور کاسته شده و ممکن است که در 
کوتاه مدت رشد دو رقمی سالهای پیشین را تجربه نکنند اما به احتمال زیاد پس از دوران رکود اقتصادی می توان انتظار داشت 
که در میان مدت ، بار دیگر رشد ساالنه ای بیش از 10 درصد به دست آورند. وی معتقد است رشد اقتصادی آتی این کشورها 
عمدتاً  ناشی از توسعه فضای نمایشگاهی است که بدون آن نمی توانند به موفقیتهای تجاری بزرگی دست یابند . همچنین او 
معتقد است چنانچه کشورهای چین ،  برزیل ، هند ،  روسیه و خاورمیانه از پتانسیلهای خود برای توسعه صنعت نمایشگاهی 
بطور شایسته ای استفاده کنند ،  و چالشهای پیش روی خود را برطرف کنند ، سازمان دهندگان نمایشگاه ها در سایر کشورهای 

غربی در توسعه فعالیتهای خود با مشکل مواجه خواهند شد . 
این مشکالت و چالشها عبارتند از :

فقدان و یا ضعف برنامه ریزی جهت توسعه فضاهای نمایشگاهی و استانداردسازی آنها
ضعف مدیریت در سازماندهی نمایشگاهها

عدم توجه کافی دولتها به نقش و اهمیت نمایشگاه ها در رشد اقتصادی 
بهنگام نبودن مقررات و قوانین

عدم برگزاری همایشها و کنفرانسهای جنبی همزمان با برپایی نمایشگاهها به تعداد کافی           
عدم برخورداری کارکنان صنعت نمایشگاهی از دانش آکادمیک و آموزشهای تخصصی

شرکت Reed Exhibition )در آمریکا( بزرگترین سازمان دهنده نمایشگاه ها در دنیاست که در سال 2008 بیش از 1،100 
میلیون دالر درآمد داشته است . این شرکت هر ساله بالغ بر 440 نمایشگاه در 36 کشور دنیا برگزار نموده و بیش از 6 میلیون 
موسسه و شرکت فعال در سراسر دنیا در نمایشگاه های تحت پوشش این شرکت کاالها و خدمات و دست آوردهای تکنولوژیکی 
خود را عرضه می نمایند . کارکنان این شرکت بالغ بر 2500 نفر هستند که در 35 شعبه یا نمایندگی به 44 رشته مختلف 

صنعتی برای حضور در نمایشگاهها سرویس می دهند .
ادامه دارد . . .
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نشست تخصصی شناخت ویژگیهای بازار عراق

برگزاری جشن رمضان در محل دائمی نمایشگاهها
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انتصابات:

*به نقل از روابط عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهدي غضنفري در حكمي سعید 
شریف زاده را به سمت معاونت توسعه منابع انساني و پشتیباني این وزارتخانه منصوب 

کرد.

*جناب آقای صفدر رحمت آبادی به عنوان معاون هماهنگی و امور مجلس منصوب 
گردید.

*جناب آقای خدامراد احمدی به عنوان معاون وزیر و رئیس هیئت عامل سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران منصوب گردید.

وزارت  ریزی  برنامه  معاون  عنوان  به  امین  فاطمی  رضا  سید  آقای  *جناب 
صنعت،معدن وتجارت منصوب گردید.

*جناب آقای سید علیرضا شجاعی به عنوان سخنگوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت منصوب گردید.
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اقتصادی، صنعتی، کشاورزی،  برگزیدگان بخش خصوصی، مدیران عرصه های  و  فعاالن  با  آیت اهلل خامنه ای در دیدار  حضرت 
بانکی، فناوری اطالعات و خدمات همراه با نمایندگان تشکل های صنفی با تأکید بر تالش، تدبیر و شتاب بیشتر در تحقق اهداف 
سند چشم انداز 20 ساله افزودند: دشمن با سالح ناکارآمد تحریم درصدد زمین زدن ملت ایران و نظام اسالمی است اما این 
هدف خصمانه، با جهاد اقتصادی مسئوالن و مردم ناکام می ماند و ملت بزرگ ایران، با امید سرشار به آینده، به جایگاه شایسته 

خود دست خواهد یافت.
رهبر انقالب اسالمی دیدار با فعاالن اقتصادی بخش های دولتی و خصوصی را در مقطع حساس کنونی، اقدامی نمادین برای نشان 
دادن اهتمام نظام اسالمی به مسئله اقتصاد و تحرک و پیشرفت اقتصادی دانستند و تأکید کردند: پیام جلسه امروز، لزوم توجه 

بیشتر و جدی تر مسئوالن و فعاالن بخش های اقتصادی، و همچنین آحاد مردم به مسئله اقتصاد است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، بیان گزارش اوضاع اقتصادی کشور از زبان فعاالن بخش های خصوصی را یکی دیگر از اهداف دیدار 
امروز برشمردند و افزودند: همانگونه که در سخنان اغلب فعاالن مشهود بود با همت مغزهای متفکر، و شخصیت های علمی و 
فنی، پیشرفت های چشمگیری در عرصه های تولید، خدمات، کشاورزی، صنعت و صنایع دانش بنیان به وقوع پیوسته که متأسفانه 

اغلب مردم از آن مطلع نیستند و باید این افتخارات ملی که متعلق به ملت ایران است، به اطالع مردم رسانده شوند.
ایشان خاطرنشان کردند: بیان پیشرفت ها به معنای نادیده گرفتن نقاط ضعف و کمبودها نیست اما بیان نقاط منفی باید با لحن 

عالج جویانه و امیدبخش باشد تا واقعیات کشور، وارونه جلوه داده نشود.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: یکی از شگردهای جنگ روانی دشمنان در شرایط کنونی، ناامید کردن مردم بویژه نسل جوان و 

فعال کشور است، بنابراین همواره باید پیشرفت ها و ظرفیت های شگرف کشور برای اطالع مردم منعکس شود.
ایشان در بیان علت نامگذاری سال جاری به سال جهاد اقتصادی به هدف جبهه استکبار برای زمین زدن ملت مقاوم ایران و 
نظام اسالمی از راه اقتصاد اشاره کردند و افزودند: باید با شناخت اهداف، ابزار و سالح دشمن و با جهاد اقتصادی به مقابله با این 

هدف رفت.


