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پيام نوروزى
رهبر معظم انقالب
به مناسبت آغاز
سال ۱۳۹۳

2

حضرت آیتاهلل خامنــهای در پيام
نــوروزی خطاب به ملت ایران ،ســال
 ۱۳۹۳را ســال «اقتصــاد و فرهنگ
با عــزم ملّــی و مديريّــت جهادی»
نامگذاری کردند.
متن پیام رهبر انقالب اســامی به
شرح زیر است:
الرحيم
الرحمن ّ
بسماهلل ّ
يا مقلّب القلــوب و االبصار ،يا مدبّر
اللّيــل و ال ّنهار ،يــا محــ ّول الحول و
االحوال ،ح ّول حالنا الی احسن الحال.
هم ّ
صل علی فاطمة و ابيها و بعلها
اللّ ّ
و بنيها.
الحجة بن الحسن
ک
لولي
کن
هم
ّ
اللّ ّ
ّ
صلواتک عليــه و علی ابائــه فی هذه
الســاعة و فی ّ
وليا و حافظا
کل ســاعة ّ
ّ
و قائــدا و ناصرا و دليــا و عينا حتّی
تســکنه ارضک طوعا و تمتّعــه فيها
طويال.
عجل فرجه و اجعلنا من اعوانه
هم
اللّ ّ ّ
و انصاره و شيعته.
فرا رســيدن ســال نــو را تبريک
عرض ميکنــم به همــهی همميهنان
عزيزمان و يکايک ايرانيان در سراســر
کشــور و در هر نقطــهای از جهان که
زندگی ميکننــد .مخصوصــاً تبريک
عــرض ميکنم به خانوادههــای ّ
معظم
شــهيدان ،به جانبازان ،به همسرانشان
و به همهی کســانی که در راه اســام
و ايران مجاهدتــی کردهاند و ميکنند
و بــار زحمتی را بر دوش کشــيدهاند
و ميکشــند .همچنيــن تبريک عرض
ميکنم نــوروز را به همهی ملّتهايی که
نوروز را گرامی ميدارند و برای آن ارج
و احترامی قائلند.
امسال فرا رســيدن سال نو مصادف

فاطميه و مراســم يادبود
اســت با دو
ّ
شــهادت بانوی بزرگ جهان اســام
صديقهی کبــری (ســام اهلل عليها).
ّ
اين تقارن موجب ميشــود که ملّت ما
انشاءاهلل بتوانند از برکات انوار فاطمی
بهره ببرند و خود را در شعاع تعاليم آن
بزرگوار قرار بدهند و خود را من ّور کنند
به انــوار هدايت الهی که به وســيلهی
فاطمــهی زهــرا (ســام اهلل عليها) و
خاندان پيغمبر به همــهی مردم عالم
اهدا شده است.
ِ
گذشــت ســالها و تبادل ســالهای
گوناگون برای مــا بايد موجب تجربه و
بصيرت باشد؛ از گذشته درس بگيريم
و به آينده با چشــم باز و دل آگاه نظر
کنيم و برای آينده تصميم بگيريم .من
از خداونــد متعال درخواســت ميکنم
که به همهی ايرانيــان عزيز ما در اين
ســال جديد ،تن ســالم ،روح شاداب،
امنيت روانی ،آرامش روحی و پيشرفت
ّ
و تعالی و ســعادت مرحمــت کند .و
اميدوارم خداوند متعــال به جوانان ما
نشــاط و پويايی ،و به مردان و زنان ما
همت و اراده و عزم مستحکم و درست،
ّ
برای پيمودن راههــای پرافتخار ،و به
کودکان ما خرســندی و تندرستی ،و
محبت و
امنيــت و ّ
به خانوادههای ما ّ
الفت عنايت کند .آنچــه بر عهدهی ما
است ،نگاه به گذشته برای عبرتگيری
و نگاه بــه آينده بــرای برنامهريزی و
تصميمگيری است.
سالی که گذشت ،اعالم شده بود که
سال «حماســهی سياسی و حماسهی
اقتصادی» است .حماســهی سياسی
بحمــداهلل در عرصههــای مختلف به
بهترين وجهی صــورت گرفت؛ هم در
انتخابات ،هم در راهپيمايیهای بزرگ،

هم حضور مردم در عرصههای مختلف
اليتها و تالشــهايی که از ســوی
و ف ّع ّ
مســئوالن و از ســوی مردم در طول
سال انجام گرفت .ســال تبادل دولتها
و دستبهدستشدن قدرت بود؛ و اين
امنيت در کشور
کار با آرامش ،با نهايت ّ
انجام گرفت و بحمــداهلل يک حلقهی
جديد از سلســلهی طوالنــی مديريّت
کشور پديد آمد.
در باب حماســهی اقتصادی کاری
که بايد انجــام بگيــرد و تو ّقع بود که
اتّفاق بيفتد ،اتّفاق نيفتاد .تالشــهايی
انجام گرفت که مورد ســپاس اســت،
ولــی کار بزرگی که بايــد در زمينهی
حماســهی اقتصــادی انجــام بگيرد،
همچنان در پيش روی ما اســت و ما
ّ
موظفيــم که اين حماســه را به وجود
اساسی اقتصاد برای
ی
ه
مسئل
بياوريم.
ِ
کشــور ما و ملّت ما يک مسئلهی مهم
اســت؛ در اواخر ســال  ۹۲بحمداهلل
يک زيرســاخت فکــری و نظری برای
حماســهی اقتصادی به وجــود آمد؛
سياســتهای «اقتصاد مقاومتی» اعالم
شــد و زمينه آماده اســت برای اينکه
انشاءاهلل تالش الزم در اين باب انجام
بگيرد.
در نگاه به ســال  ۹۳آنچــه به نظر
اين حقيــر مهمتر از همه اســت ،دو
مســئله اســت :يک مســئله همين
مســئلهی اقتصاد و ديگری مسئلهی
فرهنگ اســت .در هــر دو عرصه و در
هــر دو زمينه تو ّقعی کــه وجود دارد،
تالش مشترکی اســت ميان مسئوالن
کشــور و آحاد مردم .آنچه برای بنای
زندگی و ســازندگی آينده مورد انتظار
است ،بدون مشارکت مردم تح ّققپذير
نيســت .بنابراين عالوه بر مديريّتی که

مســئولين بايد انجــام بدهند ،حضور
مردم در هــر دو عرصه الزم و ضروری
است؛ هم عرصهی اقتصاد ،هم عرصهی
فرهنگ .بدون حضــور مردم کار پيش
نخواهد رفــت و مقصــود تحقّق پيدا
نخواهــد کــرد .مــردم در گروههای
گوناگون مردمی با اراده و عزم راســخ
ملّــی ميتواننــد نقشآفرينــی کنند.
مســئولين هم برای اينکه بتوانند کار
را بهدرســتی پيش ببرنــد ،احتياج به
پشتيبانی مردم دارند .آنها هم بايستی
با تو ّکل به خدای متعال و با اســتمداد
از توفيقــات و تأييــدات الهی و کمک
مردمی ،مجاهدانــه وارد ميدان عمل
بشوند؛ هم در زمينهی اقتصاد و هم در
زمينهی فرهنگ .من انشاءاهلل توضيح
همهی اين موارد را در ســخنرانی روز
جمعه به عــرض ملّت ايــران خواهم
رســاند .لذا به گمان من آنچه در اين
ســال جديد پيش رو داريــم ،عبارت
است از اقتصادی که به کمک مسئوالن
و مردم شکوفايی پيدا کند ،و فرهنگی
همت مســئوالن و مــردم بتواند
که با ّ
سمت و ســوی حرکت بزرگ کشور ما
معين کند .لذا من شــعار
و ملّت ما را ّ
امســال را و نام امســال را ايــن قرار
دادم« :اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و
مديريّت جهادی».
اميدواريم خداوند متعال کمک کند
هم به آحــاد مردم ،هم به مســئولين
محتــرم که بتوانند وظايف خودشــان
را در اين زمينه انجــام بدهند؛ و قلب
ولیعصــر (ارواحنافداه) را از ما
مقدس ّ
شــاد کند و روح مط ّهر امام بزرگوار و
شــهدای عزيز را از ما راضی و خشنود
فرمايد.
والسالم عليکم و رحمةاهلل و برکاته
ّ

پیام نوروزی رییس جمهور به مردم ایران
حســن روحانی رییس جمهــور در پیام
نوروزی ســال  ۱۳۹۳هجری شمسی ضمن
تشریح عملکرد و دســتاوردهای دولت تدبیر
و امید در سال گذشــته ،بر ضرورت همدلی
همگان در راستای پاسداشــت هویت ایرانی
و اســامیو ایجاد فضای رشــد فرهنگ در
جامعه تاکید کــرد و گفت :همه تالش دولت
این اســت که مردم زندگی راحتتر ،نگرانی
کمتر و نســبت به آینده کشور و فرزندانشان
مطمئنتر باشند.

اســامی ایران در صحنه جهانی کام ًال عوض
شــده اســت .امروز چهره واقعــی این ملت
بزرگ بــرای جهانیان بیشــتر نمایان شــده
اســت و میبینیم کــه صدای ملــت در دنیا
بهتر شنیده میشود .شــاهد رفت و آمدهای
سیاسی و اقتصادی در مســیر توسعه و رشد
کشور هستیم و در سال جاری نیز شاهد آن
خواهیم بود.
دولت ،درمان و امنیت غذایی برای اقشار
محروم را به عنوان دو سیاست در سال جاری
دنبال خواهد کرد.
به طور کلــی ،وضعیت درمان کشــور و
ســامت و بیمه درمانی به نفع مردم تحول
مثبت خواهد یافت .مــردم در ماههای آینده
شــاهد اوضــاع بهتری در مســیر ســامت
خودشان و فرزندانشان خواهند بود.
همه تالش این دولت این اســت که مردم
زندگی راحتتــر ،نگرانی کمتر و نســبت به
آینده کشور و فرزندانشان مطمئنتر باشند.
در ســال جــاری قــدم دوم در زمینــه
هدفمندی یارانهها برداشــته خواهد شد و در
این زمینه اطمینان میدهم که اقشار محرو ِم
جامعه از کمک بیشــتری برخوردار خواهند
شــد؛ مخصوصاً امنیت غذایی اقشــار محروم
جامعه مورد توجه ویژه دولت خواهد بود.
مســأله سیاســت داخلی و فرهنگی برای
این دولت بســیار اهمیــت دارد .میخواهیم
اخالق در جامعه ما حاکم شــود و تندیها و
افراطها رخت بر بندد .در یک جامعه اسالمی،
محمدی ،علوی و فاطمی ،نباید تهمت و افترا
و دروغ جای پایی داشته باشــد؛ باید دشنام
برای همیشه از فضای جامعه ما رخت بربندد؛
ما پیرو همــان قرآنیم که به مــا امر میکند
حتی نسبت به کفّارَ ،س ُّب و دشنام روا نداریم.
انتقاد حق همه است ،اما یادمان باشد که
زبان نرم و دلســوزانه با هم سخن بگوییم.
با ِ
ما نیاز به انســجام و وحدت داریم .اگر همه
دست به دست هم ندهیم ،گلهای جامعه ما
شکفته نخواهد شد .اگر ُگلی شکفته میشود،

در سایه هماهنگی آب و خاک و نور است؛ اگر
این سه با هم نباشند ،سبزهای نخواهد بود و
ُگلی شکفته نخواهد شد.
همه دســت به دســت هم دهیم؛ دارای
هر فکر و اندیشــهای هســتیم ،هویت ایرانی
و اســامیمان را پاس بداریم .فضای رشــد
فرهنــگ را در جامعهمــان بوجــود بیاوریم.
این دولت به مــردم اطمینان مــی دهد که
دو چندان برای بهبود معیشــت مردم ،تعالی
اخــاق و کاهــش آســیبهای اجتماعــی،
قدمهای مجدانهای را در سال جاری برخواهد
داشت.
نوروز امســال با عطر دلانگیز کوثر توأم
اســت .همه ما از این فضای ّ
معطر اســتفاده
کنیم و خود را به خاندان رســالت نزدیکتر
کنیم؛ ساعاتِ دعا و ساعات توجه به خداست؛
قلبها به خدا نزدیکتر شده است .همه مردم
باید تالش کنند بــه خداوند متعــال ،قرآن
مجید و را ِه حــق نزدیکتر شــوند و فضای
صمیمیت و برادری و مهربانی در این کشــور
بیش از پیش حاکم شود.
تحیتم بر انبیاء
در پایان ،درود و ســام و ّ
 ،اولیــاء و معصومین و به ویژه امام هشــتم
ســاماهللعلیه که کشــور ما در پناه اوست و
تحیت به محضر امام زمان،
همچنین سالم و ّ
ولیعصر ارواحنا له الفداه.
یاد شــهیدان و امام شــهیدان را گرامی
میداریــم و در ســال جدیــد همــه برای
اجرای سیاســتهای کلی اقتصــاد مقاومتی
و توســعه و رونــق بیشــتر کشــور تــاش
خواهیم کرد.
روز و شــب شــادی داشته باشــید؛ ایام
تعطیالت بســیار خوب باشــد و همه تالش
کنیم به محیط زیستمان توجه کنیم .نوروز
آراستگی است .تالش کنیم ایران را بیاراییم و
ایــران عزیز ما ،زمین،
نگذاریم خدای ناکرده
ِ
هوا ،دریا و تاالبهایش آلودگی پیدا کنند.
شاد و سربلند باشید
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
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متن کامل پیام نوروزی حجت االســام
والمسلمین دکتر حسن روحانی به شرح زیر
است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
الحمــدهلل رب العالمیــن و صلی اهلل علی
سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه
المنتجبین
الســام ِ
علیک یا فاطمه یا بنت رسول اهلل
یا سیده النساء العالمین
نورو ِز فرخنده ،آغاز سال  ۱۳۹۳را به همه
آحاد ملت عزیز ایران تبریک و تهنیت عرض
میکنم؛ مخصوصاً بــه آن عزیزانی که اکنون
در کنار خانواده خود و در کنار سفره نوروزی
و شادی حضور ندارند .به آنهایی که به دلیل
خدمت به مردم در کنار خانواده شان نیستند،
خسته نباشــید عرض میکنم و برای آنهایی
هم که به دالیلی در کنار خانه و خانواده خود
نیستند ،آرزوی رفع مشکل میکنم.
تبریک ویــژه به خانــواده عزیز شــهدا،
جانبازان و ایثارگــران .همچنین به همه ملل
و اقوامی هم که در این منطقــه و در هر جا
که نوروز را گرامی میدارند تبریک و تهنیت
عرض میکنم.
کینههــا ،کدورتهــا و کبرهــا را کنــار
بگذاریــم و همه به هم با نــگاه مهر و محبت
بنگریم.
بهار به معنای روزی اســت کــه دیگر از
سرمای جانســوز زمســتان خبری نیست و
از گرمای ســوزان و طاقتفرســا هم خبری
نیســت؛ پس بهار اعتدال و میانهروی است و
ملت مــا هم از دیرباز در مســیر اعتدال بوده
است.
سالی که گذشت ،با حماسههای عظیم و
بزرگ همراه بود کــه تاریخ هرگز آن را از یاد
نخواهد برد .مردم بهرغم مشکالت در زندگی،
پای صندوق آراء آمدند و همه ،فارغ از آن که
به چه کسی رأی دادند ،به امید رأی دادند.
در سالی که گذشــت ،مردم عزیز ایران به
این بنده و همکارانم اجــازه خدمت دادند و
اکنون افتخار میکنم که در کنار سفره شادی
شما اجازه حضور دارم.
در هفت ماهی کــه از فعالیت این دولت
گذشته ،قدمهای بزرگی با حمایت شما مردم

برداشته شــده اســت؛ مهمترین آن ،ایجاد
فضای آرامش ،همدلی ،نشاط و تحرک بیشتر
ایران عزیز و توسعه کشوری
برای ســربلندی ِ
است که زادگاه و محبوب همه ماست.
بســیار خوشــحالم به عرض ملت ایران
برسانم که در زمینه اقتصادی دولت توانست
با کمک کارشناسان و کاردانان و متخصصان،
ســرعت تورم را مهار کند؛ از مهرماه تا پایان
بهمن ،در هر ماهی که مالحظه میکنیم رشد
تورم از متوســط یک درصد کمتر بوده است؛
گاهی  ۱.۲دهم ،گاهی نیم درصد و در بهمن
امسال[سال ]۹۲رشــد تورم از نیم درصد هم
کمتر بوده اســت؛ یعنی چهــار دهم درصد.
اگر بخواهیم با بهمن ســال گذشته[سال]۹۱
مقایســه کنیم کــه آن موقع رقــم تورم در
یک مــاه  ۵.۳دهم بــوده ،به این معناســت
که تــورم بهمن پارسال[ســال ]۹۱نســبت
به امسال [ســال ۱۳ ، ]۹۲برابر بوده است و
امسال[سال ]۹۲به یک سیزدهم کاهش پیدا
کرده است .همچنان در سال آینده[سال]۹۳
اقدامات مجدانهای برای کاهش رشــد تورم
خواهیم داشت.
همچنین مســأله مهــم مــا در موضوع
اقتصــاد ،مبــارزه با رکــود و شــروع رونق
سال
اقتصادی است .ســال آینده[سالِ ،]۹۳
رونق اقتصــادی خواهد بــود و در کنار رونق
اقتصادی ،شــاهد رشد و شــکوفایی صنعت،
کشــاورزی و بخشهای خدمــات در اقتصاد
خواهیم بود.
در سالی که گذشت ،تالش کردیم در بازار
کاال ،طال ،ســکه ،ارز و بــورس آرامش حاکم
باشد و خبری از نوســانات شدید نباشد .این
آرامش را در سال جاری ادامه خواهیم داد.
همچنین سال جدید در زمینه کشاورزی
شاهد تحول مثبت خواهیم بود و اکنون آثار
آن را در بخش کشــاورزی مشاهده میکنیم.
در اینجــا الزم میدانم از همه روســتائیان،
کشــاورزان ،کارآفرینان ،صنعتگران ،کسبه،
کارمنــدان ،کارگــران ،دانشآمــوزان و
دانشــجویان ،زنان و مردان و به ویژه جوانان،
به خاطرحمایتشــان از برنامههای خودشان
 برنامههــای دولت تدبیر و امید -تشــکر وسپاسگزاری کنم.
سال گذشــته در زمینه سیاست خارجی
قدم بسیار مهمی برداشــته شد و امسال هم
ادامه خواهد یافت .توانســتیم درباره مشکلی
که به نام پرونده هســتهای و تحریمی که به
ناروا علیه ملت ما وضع کرده بودند ،در اولین
قدم موفقیتآمیز ،بــه توافقی ولو کوتاهمدت
دســت پیدا کنیم و در واقــعّ ،ارابه تحریم را
متوقف کردیم؛ این مسیر ادامه خواهد یافت
و در ســال جاری امیدواریم بتوانیم به توافق
نهایی دست یابیم.
در سیاســت خارجی ،چهــره جمهوری
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ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاهها

پیام نوروزی وزیر صنعت ،معدن و تجارت
وزير صنعــت ،معــدن و تجــارت در پيامي به
مناســبت فرا رســيدن ســال  93ابراز اميدواري
كرد ،در ســال جديد با بهرهگيري از تدبير و توان
تخصصــي و اجرايــي در حوزههــاي برنامهريزي،
سياست گذاري ،تقويت صادرات غير نفتي ،افزايش
توليد ،واگذاري امور به مردم مديريت و نظارت در
بخشهاي صنعت ،معــدن و تجارت بتوان از نتايج
اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي بهرهمند شويم.
متن پيام مهندس محمد رضا نعمت زاده به اين
شرح است:
«نســيم جانبخش بهار همراه با نويــد تغيير و
دگرگوني و خرمي طبيعــت و تجلي آيتي از آيات
بيشــمار و قدرت بيانتها و اليــزال الهي بار ديگر
به لطف بيكران خداوند متعال وزيدن گرفت .سال
 1392با تمامي فــراز و فرودهايــش را در حالي
پشــت ســر ميگذاريم كه حضور پرشــور مردم،
حماسه سياســي را رقم زد و حماسه اقتصادي در
آينه اقتصاد مقاومتي تبلور و در سال جديد تداوم
خواهد يافت.
جايگاه مؤثر و حياتــي وزارت صنعت ،معدن و
تجارت در اقتصاد كشور پهناور ايران ،وظايف همه

ما را بيش از پيش در دستيابي به پيشرفت فراگير
و توســعه پايــدار ،و كاهش ركود شــديد موجود
سنگينتر كرده است.
در ســال جديد و در آزموني ديگــر به منظور
پايبندي به منويات رهبر فرزانــه انقالب ،پيروي
از سياســتهاي دولت يازدهم در خدمت هر چه
بيشتر به ملت شــريف و نجيب ايران اسالمي قرار
گرفتهايم.
وزارت صنعت ،معدن و تجارت اميدوار است در
سال جديد با بهرهگيري حداكثري از تدبير و توان
تخصصي و اجرايي مديران و كاركنان خود در جاي
جاي ميهن اســامي در حوزههــاي برنامهريزي،
سياست گذاري ،تقويت صادرات غير نفتي ،افزايش
توليد ،واگذاري امور به مردم مديريت و نظارت در
بخشهاي صنعت ،معدن و تجارت بتواند به حول
و قوهالهي ،مردم عزيزمان را از نتايج اجرايي شدن
اقتصاد مقاومتي بهرهمند سازد.
در آســتانه بهار طبيعت ضمن عــرض تبريك
نوروز سال يكهزار و سيصد و نود و سه بر خود الزم
ميدانم از تالش بيشائبه و مساعي كليه همكارانم
در حوزه صنعت ،معدن و تجارت قدرداني نموده و

مراتب سپاس خود را اعالم نمايم.
از درگاه احديت ،عزت و سرافرازي شما عزيزان
را كه در راســتاي اعتالي نظام مقدس جمهوري
اســامي ايران پاســداري از آرمانهــاي انقالب و
خدمت به ملت شــهيد پرور ايران از هيچ كوششي
دريغ نميورزيد ،مسألت مينمايم».

پیام نوروزی مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ج.ا .ایران
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رییس هیات مدیــره و مدیرعامل
شــرکت ســهامی نمایشــگاههای
بینالمللی جمهوری اســامی ایران
در پیام نوروزی خود ایــران یکی از
خاستگاههای نمایشگاهها بر شمرد.
متن کامــل پیام نــوروزی دکتر
حسین اسفهبدی به این شرح است:
هر زمان که انســان بــه باالترین
سطح شعور اجتماعی دست مییابد
به نمایشگاه به عنوان نمونهای بارز از
خرد جمعی پیشرفته روی میآورد.
این رویکرد اساســی حدود شش

هزار ســال پیــش یعنــی آن زمان
که بشــر برای نخســتین بار نیاز به
برپائی نمایشــگاه را احســاس کرد
اتفاق افتــاد و از آنجا کــه تکامل به
صورتی تدریجی جوامع مختلف را به
پایگاههائی باالتر سوق میدهد
در نتیجه با توجه به قانون نسبیت
به این واقعیت میرسیم که بیشترین
پیشرفت نمایشگاهی در قرن بیست
و یکم کــه قرنی فرا صنعتی اســت
صورت گرفته است.
نمایشــگاه پدیدهای چند وجهی
اســت کــه در همــه بخشهــای
اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی،
ی تعیین
هنری و علمــی نقشهــا 
کننــدهای دارد و ضمن اثر پذیری از
موارد فوق ،همــه جنبه های زندگی
را تصحیــح می کند و آنهــا را اعتال
میبخشد و نمایشگاههای بینالمللی
و جهانی صحنههای هنر نمائی ملت
ها در ارتباط با تبادل دانش ،بینش،
فنآوری،کاال ،خدمت و آینده نگری
اســت؛ چنین پدیده ارزشمندی که
جایگاهی واال در مناسبات بینالمللی
دارد مورد احترام همه کشورها است

و تا آن زمــان که انســان روی کره
زمین زندگــی میکند بــا او همراه
خواهد بود.
کشور ایران همراه با چین  ،مصر،
رم و یونــان یکی از خاســتگاههای
نمایشــگاهها اســت؛ در آن زمــان
که جاده ابریشــم بزرگــراه مبادالت
بینالمللــی بــود ،نمایشــگاههای
متعــددی در شــهرهای بــزرگ
ایــران برپــا میگردیــد و اقتصــاد
مناطق مختلــف را رونــق میداد و
در دوران مــدرن ،نمایشــگاههای
بینالمللــی تخصصی کــه در تهران
برپا میشــوند تغذیهکننده کاالهای
ســرمایهای و واســطهای به اقتصاد
جمهوری اســامی ایران میباشند
و شرکت نمایشــگاههای بینالمللی
جمهوری اســامی ایران بــا برپائی
غرفههای جذاب در نمایشــگاههای
بینالمللی خارج از کشور و برگزاری
نمایشگاههای اختصاصی و همچنین
مشارکت در نمایشــگاههای جهانی
به عنــوان دریچــهای گویــا ضمن
توســعه صادرات کاالهای غیر نفتی
ویژگیهای برجســته کشــور را به

جهانیان میشناساند.
شرکت ســهامی نمایشــگاههای
بینالمللی جمهوری اســامی ایران
از لحــاظ وســعت و دیدگاههــای
کارشناســی ،مدیریتی و برنامهریزی
در عِداد نمایشــگاههای طــراز اول
دنیاست و عضویت طوالنی مدت در
انجمن جهانی صنعت نمایشــگاهی
( )UFIاز ســال  1976و همچنین
عضویــت در کمیته همــکاری این
اتحادیه از سال  1987تا سال 2000
به مدت  14سال نشان از اهمیت این
شرکت در سطح جهانی است.
فرصــت را مغتنــم شــمرده از
ســوی خود و به نیابــت از همکاران
گرانقدرم برای مجریان ،مشــارکت
کننــدگان و بازدیدکنندگان داخلی
و خارجــی کــه در مناســبتهای
نمایشــگاهی مختلف میهمانان عزیز
مــا هســتند ،ســامتی ،موفقیت و
بهروزی آرزومندم و امیدوارم با یاری
خداوند متعال و همکاری همه دست
اندرکاران نمایشــگاهی ســالهای
پــر تــاش و پربــاری را پیــش رو
داشته باشیم.

پاسخ رهبر معظم انقالب به  10سوال پیرامون اقتصاد مقاومتی

 .1اقتصــاد مقاومتی چه هســت و
چه نیســت؟ خصوص ّیــات مثبت آن و
سلبی آن چیست؟
خصوص ّیات منفی و
ِ
 یک الگوی علمی متناســب با نیازهایکشور ما است ــ این آن جنبه ی مثبت ــ ا ّما
منحصر به کشور ما هم نیست؛ یعنی بسیاری
توجه به این تکانه های
از کشــورها ،امروز با ّ
اجتماعی و زیروروشدن های اقتصادی ای که
در این بیست سی ســال گذشته اتّفاق افتاده
است ،متناســب با شرایط خودشــان به فکر
یک چنین کاری افتــاده اند .پس مطلب ا ّول
اینکه این حرکتی که ما داریم انجام میدهیم،
دغدغه ی دیگر کشورها هم هست؛ مخصوص
ما نیست.
 .2اقتصاد مقاومتــی درون زا به چه
معناست؟
این اقتصاد درون زا اســت .درون زا است
ظرفیتهای خود کشور
یعنی چه؟ یعنی از دل ّ
ما و خود مردم ما میجوشــد؛ رشد این نهال
و این درخت ،متّکی اســت به امکانات کشور
خودمان؛ درون زا به این معنا است.
 .3آیا درون زایــی اقتصاد مقاومتی
همان درون گرایی اقتصاد است؟

 .4آیا اقتصاد مقاومتــی ،اقتصادی
دولتی است؟
ایــن اقتصــادی که بــه عنــوان اقتصاد
مقاومتی مطرح میشــود ،مردم بنیاد اســت؛
یعنی بر محور دولت نیســت و اقتصاد دولتی
نیســت ،اقتصاد مردمی اســت؛ بــا اراده ی
مردم ،ســرمایه ی مردم ،حضور مردم تحقّق
پیدا میکند .ا ّما «دولتی نیســت» به این معنا
مسئولیتی ندارد؛
نیست که دولت در قبال آن
ّ
مســئولیت برنامه ریــزی ،زمینه
چرا ،دولت
ّ
ظرفیت ســازی ،هدایت و کمک دارد.
سازیّ ،
الیت اقتصادی دستِ مردم
کار اقتصادی و ف ّع ّ
است ،مال مردم اســت؛ ا ّما دولت ـ به عنوان
یک مسئول عمومی ـ نظارت میکند ،هدایت
می کند ،کمک می کند .آن جایی که کسانی
بخواهند سوء استفاده کنند و دست به فساد

 .5عدالت در اقتصاد مقاومتی چگونه
تعریف می شود؟
این اقتصــاد ،عدالت محور اســت؛ یعنی
تنها به شــاخص های اقتصاد سرمایه داری ـ
[مثل] رشد ملّی ،تولید ناخالص ملّی ــ اکتفا
نمی کند؛ بحث اینها نیست که بگوییم رشد
ملّی اینقدر زیاد شــد ،یا تولید ناخالص ملّی
اینقدر زیاد شــد؛ که در شاخصهای جهانی و
در اقتصاد ســرمایه داری مشاهده می کنید.
در حالی که تولید ناخالص ملّی یک کشوری
خیلی هم باال میرود ،ا ّما کســانی هم در آن

 .6بــا توجه به برنامه هــای اقتصاد
مقاومتی ،مشکالت کنونی اقتصاد کشور
حل خواهد شد؟
در این کــه گفتیــم اقتصــاد مقاومتی
بهترین راه ّ
حل مشــکالت اقتصادی کشــور
است ش ّکی نیســت ،ا ّما معنای آن این نیست
که ناظر به مشکالت کنونی کشور است ـ که
یک مقــداری از آن مربوط به تحریم اســت،
یک مقــداری از آن مث ًال مربوط به غلط بودن
فالن برنامه است ـ نه ،این مال همیشه است.
اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم ســازی ،محکم
سازی پایه های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی
چه در شــرایط تحریم ،چه در شــرایط غیر
تحریم ،بــارور خواهد بود و بــه مردم کمک
میکند .این سؤال ا ّول.
 .7آیا اقتصاد مقاومتی که شــعار آن
را می دهیم ،تح ّقق پذیر اســت ،ممکن
است ،یا نه ،خیاالت خام است؟
پاســخ این اســت که نخیر ،کام ًال ،عم ًال،
ظرفیتها؛
حتماً ممکن اســت؛ چرا؟ به خاطر ّ
ظرفیتهای فوق العاده
چون این کشور ،دارای ّ
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رهبر معظم انقالب پس از ابالغ سیاســت
های اقتصاد مقاومتی در ســخنرانی در حرم
مطهر رضوی به پرســش ها و ابهاماتی که در
این باره مطرح شده بود ،پاسخ دادند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ
و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای
پاسخ به این  10پرسش را به شرح زیر منتشر
کرده است:

درون گــرا نیســت؛ یعنی ایــن اقتصاد
مقاومتی ،به این معنا نیســت کــه ما اقتصاد
خودمان را محصور میکنیم و محدود میکنیم
در خود کشــور؛ نه ،درون زا اســت ،ا ّما برون
گرا اســت؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد،
با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه
میشــود .بنابراین درون زا است ،ا ّما درون گرا
نیســت .اینها را که عرض میکنم ،برای خاطر
این اســت که در همین زمینه ها االن قلمها
و زبانها و مغزهای مغرض ،مشــغول کارند که
[القا کنند] «بله ،اینها مــی خواهند اقتصاد
کشــور را محدود کننــد و در داخل محصور
کنند» .انــواع و اقســام تحلیل هــا را برای
اینکــه ملّت را و مســئوالن را از این راه ـ که
راه سعادت است ـ جدا بکنند دارند میکنند.
من عرض میکنم تا بــرای افکار عمومی مان
روشن باشد.

اقتصادی بزنند ،جلوی آنها را میگیرد؛ آنجایی
که کســانی احتیاج به کمک دارنــد ،به آنها
کمک می کند .بنابراین آماده سازی شرایط،
وظیفهی دولت است؛ تسهیل میک ند.
چهارم ،گفتیم ایــن اقتصاد ،اقتصاد دانش
بنیان اســت یعنی از پیشــرفت های علمی
اســتفاده می کند ،به پیشــرفت های علمی
تکیه میکند ،اقتصــاد را بر محــور علم قرار
می دهــد؛ ا ّما معنای آن این نیســت که این
اقتصاد منحصر به دانشــمندان است و فقط
دانشــمندان میتواننــد نقش ایفــا کنند در
اقتصاد مقاومتی؛ نخیر ،تجربــه ها و مهارت
ها ـ تجربه های صاحبــان صنعت ،تجربه ها
و مهارت های کارگرانی کــه دارای تجربه و
مهارتند ـ میتواند اثر بگــذارد و می تواند در
این اقتصــاد نقش ایفا کنــد .اینکه گفته می
شــود دانش محور ،معنای آن این نیست که
عناصر با تجربه ی صنعتگر یا کشــاورز که در
طول سال های متمادی کارهای بزرگی را بر
اساس تجربه انجام داده اند ،این ها نقش ایفا
نکنند؛ نخیر ،نقش بسیار مه ّمی هم به عهده
ی اینها است.

کشور از گرســنگی میمیرند! این را ما قبول
نداریم .بنابراین شــاخص عدالــت ـ عدالت
اقتصادی و عدالت اجتماعی در جامعه ـ یکی
از شاخصهای مهم در اقتصاد مقاومتی است،
ا ّما معنای آن این نیســت که به شاخصهای
علمی موجود دنیــا هم بی اعتنایی بشــود؛
توجه میشود ،ا ّما
نخیر ،به آن شــاخصها هم ّ
بر محور «عدالت» هم کار میشود .عدالت در
این بیان و در این برنامه به معنای تقسیم فقر
نیســت ،بلکه به معنای تولید ثروت و ثروت
ملّی را افزایش دادن است.
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ظرفیتهای کشــور را
اســت .من حاال چند قلم از ّ
عرض میکنم .اینها چیزهایی اســت که آمارهای
عجیب و غریــب الزم ندارد ،جلوی چشــم همه
است ،همه می بینند.

6

این اقتصادی
که به عنوان
اقتصاد مقاومتی
مطرح میشود،
مردم بنیاد است؛
یعنی بر محور
دولت نیست و
اقتصاد دولتی
نیست ،اقتصاد
مردمی است؛ با
اراده ی مردم،
سرمایه ی مردم،
حضور مردم تح ّقق
پیدا میکند .ا ّما
«دولتی نیست»
به این معنا نیست
که دولت در قبال
آن مسئول ّیتی
ندارد؛ چرا ،دولت
مسئول ّیت برنامه
ریزی ،زمینه
سازی ،ظرف ّیت
سازی ،هدایت و
کمک دارد .کار
اقتصادی و ف ّعال ّیت
ِ
دست
اقتصادی
مردم است ،مال
مردم است؛ ا ّما
دولت ـ به عنوان
یک مسئول
عمومی ـ نظارت
میکند ،هدایت می
کند ،کمک
می کند.

 .8ظرفیت های کشــور ما در راســتای
تحقق اقتصاد مقاومتی چه می باشد؟
ظرفیت نیروی
ظرفیت های ّ
مهم مــاّ ،
یکی از ّ
انسانی ما است .نیروی انســانی در کشور ما ،یکی
ظرفیت های کشــور ما اســت؛ این
از بزرگ ترین ّ
جمعیت
یک فرصت بزرگ اســت .عرض کردیم،
ّ
جوان کشــور ــ از پانزده ســال تا ســی سال ــ
یک حجــم عظیم از ملّت ما را تشــکیل میدهند؛
ظرفیت اســت .تعداد  10میلیون
این خودش یک ّ
دانش آموخته ی دانشگاه ها را داریم؛  10میلیون
از جوان های ما در طول این ســال ها از دانشگاه
ها فــارغ التّحصیل شــدند .همین حــاال بیش از
چهار میلیون دانشــجو داریم کــه اینها در طول
چند سال آینده فارغ التّحصیل می شوند؛ جوانان
عزیز بدانند ،این چهار میلیونــی که میگویم25 ،
برابر تعداد دانشــجو در پایان رژیم طاغوت است؛
جمعیت کشور نســبت به آن موقع شده دو برابر،
ّ
ا ّما تعداد دانشجو نسبت به آن موقع شده  25برابر؛
امروز ما این تعداد دانشجو و فارغ التّحصیل داریم.
مجرب و ماهر
عالوه ی بر اینها ،میلیونها نیــروی ّ
داریم .ببینید ،همینهایی کــه در دوران جنگ به
داد نیروهای مسلّح ما رســیدند .در دوران جنگ
تحمیلی ،یکــی از مشــکالت مــا ،از کار افتادن
دستگاه های ما ،بمباران شدن مراکز گوناگون ما،
تهیدست ماندن نیروهای ما از وسایل الزم ـ مثل
عده
وســایل حمل و نقل و این چیزها ـ بود .یک ّ
مجــرب ،راه افتادند از تهران
افراد صنعتگر ،ماهر،
ّ
و شهرســتان ها ـ که بنده در اوایل جنگ خودم
شــاهد بودم ،اینها را میدیدم؛ اخیرا ً هم بحمداهلل
توفیق پیدا کردیم ،یک جماعتــی از اینها آمدند؛
آن روز جوان بودند ،حاال س ّنی از آنها گذشته ،ا ّما
همان انگیزه و همان شــور در آنها هست ـ رفتند
مقدم ،بعضی
داخل میدانهای جنگ ،در صفــوف ّ
هایشان هم شهید شدند؛ تعمیرات کردند ،ساخت
وســاز کردند ،ساخت وســازهای صنعتی؛ این پل
های عجیب وغریبی که در جنگ به درد نیروهای
مســلّح ما خورد ،امکانات فراوان ،خــودرو ،جا ّده،
مجرب و
امثال اینها ،به وسیله ی همین نیروهای ّ
ماهر به وجود آمد؛ امروز هم هستند ،امروز هم در
کشور ما الی ماشــاءاهلل؛ تحصیل کرده نیستند ،ا ّما
تجربه و مهارتی دارند کــه گاهی از تحصیل کرده
ها هم بسیار بیشتر و بهتر و مفیدتر است؛ این هم
یکی از امکانات نیروهای ما است؛ هم در کشاورزی
این را داریم ،هم در صنعت داریم.
مهم کشــور مــا منابع
ظرفیت های ّ
یکــی از ّ
طبیعی است .من سال گذشته در همین جا راجع
به نفت و گاز گفتم که مجمــوع نفت و گاز ما در
دنیا درجه ی یک اســت؛ یعنی هیچ کشــوری در
دنیا به قــدر ایران ،بر روی هم نفــت و گاز ندارد.
مجمــوع نفت و گاز ما از همه ی کشــورهای دنیا
ــ شــرق و غرب عالم ــ بیشــتر است .امسال که
کشفیاتی درمورد گاز
من دارم با شما حرف میزنم،
ّ
شده است که نشــان میدهد که از آن مقداری که

سال گذشــته در آمارهای ما بود ،از آن مقدار هم
منابع گازی ما و ذخیره های گازی ما افزایش پیدا
کرده است؛ این وضع نفت و گاز ما است .بیشترین
ذخیره ی منابع انرژی ــ که همه ی دنیا روشــنی
خود ،گرمای خود ،صنعت خــود ،رونق خود را از
انرژی دارد ،از نفت و گاز دارد ــ در کشور ما است.
عالوه ی بر این ،معادن طال و معادن فل ّزات کمیاب
در سرتاسر این کشور پراکنده است و وجود دارد.
سنگ آهن ،سنگهای قیمتی ،انواع و اقسام فلزهای
الزم و اساسی ــ که مادر صنایع محسوب میشوند
ظرفیت
ــ در کشــور وجــود دارد؛ این هم یــک ّ
موقعیــت جغرافیایی
اســت.ظرفیت دیگر
بزرگی
ّ
ّ
ما اســت؛ ما با پانزده کشور همســایه هستیم که
اینها رفت وآمد دارند .حمــل و نقل ترانزیت یکی
از فرصتهای بزرگ کشورها است؛ این برای کشور
ما هست و در جنوب به دریای آزاد و در شمال به
آب های محدود منتهی میشــود .در این همسایه
جمعیت زندگی
های ما ،در حدود  370میلیــون
ّ
می کنند که این مقدار ارتباطات و همســایه ها،
برای رونق اقتصادی یک کشور یک فرصت بسیار
بزرگی اســت .این عالوه بر بــازار داخلی خود ما
است؛ یک بازار  75میلیونی که برای هر اقتصادی،
ظرفیت
یک چنین بازاری بازار مه ّمی اســت.یک ّ
دگری که در کشــور وجود دارد ،زیرساخت های
نرم افزاری و ســخت افزاری اســت؛ نــرم افزاری
مثل این سیاســتهای اصل  ،44سند چشم انداز و
این کارهایی که در این چند ســال انجام گرفته و
همچنین زیرســاخت های گوناگون مثل جاده و
سد و پل و کارخانه و امثال اینها؛ اینها زمینه های
ّ
بسیار خوبی برای پیشــرفت اقتصاد کشور است،
ظرفیتهای یک کشور است.
اینها ّ
 .9آیا با وجــود تحریم های اقتصادی می
توان از ظرفیت های کشور استفاده کرد؟
خب ،ممکن است کسی بگوید اگر تحریم نبود
ظرفیتها می توانستید خوب استفاده کنید،
از این ّ
ظرفیت
ا ّما [چون] تحریم هست نمیتوانید از این ّ
ها اســتفاده کنید؛ ایــن خطا اســت؛ این حرف،
درست نیست .ما در بســیاری از مسائل دیگر هم
در عین تحریم توانســته ایم به نقطه های بسیار
برجســته و باال دســت پیدا کنیم؛ یک مثال آن،
تولید علم اســت؛ یک مثال آن ،صنعت و فناوری
اســت؛ در اینها ما تحریم بودیم ،االن هم تحریم
هســتیم .در مورد دانش های پیشرفته و روز ،االن
هم درهای مراکــز علمی مهم ب ِــروز دنیا به روی
دانشــمند ایرانی و دانشــجوی ایرانی بسته است،
ا ّما درعین حــال ،ما در نانو پیشــرفت کردیم ،در
هسته ای پیشرفت کردیم ،در سلّول های بنیادی
پیشــرفت کردیــم ،در صنایع دفاعی پیشــرفت
کردیم ،در صنایع پهپاد و موشک ،به کوری چشم
دشمن ،پیشــرفت کردیم؛ چرا در اقتصاد نتوانیم
پیشــرفت کنیم؟! ما که در این ســر صحنه ها و
فقیت به دســت
عرصه های گوناگون این همه م ّو ّ
آوردیم ،در اقتصاد هم اگــر عزممان را جزم کنیم
و دســت به دســت هم بدهیم ،می توانیم اقتصاد
را شکوفا کنیم .چشــممان به دست دشمن نباشد
که کِی ایــن تحریم را برمیــدارد ،کِی فالن نقطه
را موافقــت می کند؛ به درک! نــگاه کنیم ببینیم

خودمان چه کار می توانیم بکنیم.
 .10اگر تح ّقق اقتصــاد مقاومتی ممکن
است ،الزامات آن چیست ،چه کارهایی باید
انجام بگیرد؟
ا ّوالً مسووالن باید از تولید ملّی حمایت کنند.
تولید ملّی ،اســاس و حلقه ی اساســی پیشرفت
اقتصاد است .مســئوالن باید از تولید ملّی حمایت
کنند .چه جــوری؟ یک جا که قانــون الزم دارد،
حمایت قانونی کنند؛ یک جــا که حمایت قضائی
الزم است ،انجام بگیرد؛ یک جا که حمایت اجرایی
الزم اســت ،باید تشــویق کنند و کارهایی بکنند؛
باید این کارها انجام بگیــرد .تولید ملّی باید رونق
پیدا کند.
د ّوم ،صاحبان سرمایه و نیروی کار که تولیدگر
هســتند ،آنها هم بایســتی به تولید ملّی اه ّم ّیت
بدهند؛ به چه معنا؟ به ایــن معنا که بهره وری را
افزایــش بدهند .بهره وری ،یعنــی از امکاناتی که
حداکثر استفاده ی بهینه بشود؛ کارگر
وجود دارد ّ
که کار میکند ،کار را با د ّقت انجام بدهد؛ رحم اهلل
امرء عمل عم ًال فأتقنه ،این معنای بهره وری است؛
از قول پیغمبر (ص) نقل شــده است :رحمت خدا
بر آن کســی اســت که کاری را که انجام میدهد،
محکم انجام بدهد ،متقن انجام بدهد .آن کسی که
حداکثر استفاده
سرمایه گذاری میکند ،سعی کند ّ
از آن سرمایه انجام بگیرد؛ یعنی هزینه های تولید
را کاهش بدهنــد؛ بعضی از بی تدبیــری ها ،بی
سیاستی ها موجب می شود هزینه ی تولید برود
باال ،بهره وری سرمایه و کار کم بشود.
الیت
ســ ّوم ،صاحبان ســرمایه در کشــور ،ف ّع ّ
الیتهای دیگر .ما
تولیــدی را ترجیح بدهند بــر ف ّع ّ
دیدیم کســانی را که ســرمایه ای داشتند ــ کم
یا زیاد ــ و میتوانســتند ایــن را در یک راه هایی
به کار بیندازند و درآمدهای زیادی کســب کنند،
نکردند؛ رفتند ســراغ تولید؛ گفتنــد میخواهیم
تولید کشور تقویت بشــود؛ این حسنه است ،این
صدقه است ،این جزو بهترین کارها است؛ کسانی
که دارای سرمایه هستند ــ چه سرمایه های کم،
چه سرمایه های افزون ــ آن را بیشتر در خدمت
تولیــد کشــور بگذارند.بعدی ،مــردم در همه ی
سطوح ،تولید ملّی را ترویج کنند .یعنی چه؟ یعنی
همین مطلبی که من دو ســه سال قبل از این ،در
عده ای هم
همین جا با اصرار فــراوان گفتم ،یک ّ
از مردم خوشــبختانه عمل کردنــد ،ا ّما همه باید
عمل کنند و آن عبارت است از «مصرف تولیدات
داخلی» .عزیزان من! شــما وقتــی که یک جنس
داخلــی را خریــد میکنید به جــای جنس تولید
خارجی ،هم به همین اندازه کار و اشــتغال ایجاد
کرده اید ،هــم کارگر ایرانــی را وادار کرده اید به
اینکه ابتکار خودش را بیاورد میدان؛ جنس داخلی
که مصرف شــد ،آن کننده ی کار ،ابتکاراتی دارد،
این ابتکارات را روز به روز افزایش خواهد داد؛ شما
وقتی که جنس داخلی مصرف میکنید ،ثروت ملّی
را افزایش داده اید .در گذشته ،در دوران طاغوت،
ترجیح مصرف خارجی به عنوان یک ســ ّنت بود؛
ســراغ جنس که میرفتند[ ،می پرسیدند] داخلی
اســت یا خارجی؟ اگر خارجی بود ،بیشــتر به آن
رغبت داشتند؛ این باید برگردد و به عکس بشود.

گفت و گوی هفتهنامه اقتصاد و نمایشگاه با دکتر حسین اسفهبدی:

نمایشگاهها را به برگزارکنندگانی خواهیم سپرد
که بینالمللی فکر و عمل کنند

لطف ًا دربــاره مکانیزم انتخاب و
انتصاب خودتان به عنــوان مدیرعامل
شرکت سهامی نمایشگاهها توسط وزیر
صنعت ،معدن و تجارت توضیح بدهید و
اینکه آیا شــما برای تصدی این سمت
طرح و برنامهای به وزیر پیشنهاد دادید و
یا مثــ ً
ا وزیر بــرای اداره ایــن حوزه،
پیشنهاد و برنامه خاصی را در نظر داشت
که شما را برای اجرای آن مناسب دیدند؟
جناب آقای مهندس نعمتزاده وزیرمحترم
صنعت ،معدن و تجارت با ســابقه حرفهای و
تواناییهای اینجانب کام ًال آشنا هستند .شاید
این شــناخت و تجربه مدیریتــیام در همین
ســازمان یکی از مهمترین دالیــل انتخابم به
عنــوان مدیرعامل نمایشــگاههای بینالمللی
جمهوری اسالمی ایران باشد.
می دانیم که شــما پیشتر هم
ت سهامی نمایشگاهها را به
مدیریت شرک 
عهده داشتهاید .لطف ًا بفرمایید وقتی بعد
از سالها مجددا ً در رأس این شرکت قرار
گرفتید چه تغییرهــا و تفاوتهایی را در
این شــرکت و به طور کلــی در صنعت

برگزاری نمایشــگاههای کشور مشاهده
کردید؟
طبیعی اســت که اگر تغییر صورت نگیرد
پیشــرفتی هم به دســت نخواهد آمد چرا که
تغییر نشــانه تکامل اســت .مــوردی که بعد
از چند ســال توجهم را جلب کــرده افزایش
کمیــت فعالیتهای نمایشــگاهی اســت که
قطعاً باید با کیفیت همراه باشــد .نمایشــگاه
بینالمللــی تهــران چند دهه عضــو اتحادیه
نمایشــگاه های بین المللی (یوفــی) و مدت
 14ســال عضو کمیته همــکاری این اتحادیه
بوده اســت .بنابراین کارکنان نمایشگاه تهران
و یا اشخاص حقیقی و حقوقی که در رابطه با
این سازمان نمایشگاهی فعالیت میکنند برای
حفظ اعتبار این نمایشگاه مهم که نمایشگاهی
تعیین کننده در خاورمیانه و منطقه غرب آسیا
اســت ،ضرورتاً باید کیفیت را در نظر بگیرند
چه در غیر این صورت ســطح این ســازمان
نمایشــگاهی معتبر پایین خواهد آمد .موضوع
مهم دیگــر توجه ویــژه مدیریت به مســئله
آموزش همه دســتاندرکاران نمایشــگاهی
خواهد بود و البته هر چند سال یکبار در تمام

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاهها

مدیریت شــرکت ســهامی نمایشگاههای
بینالمللی جمهوری اســامی ایران یکی از
آخرین مدیریتهای عالی اجرایی کشــور بود
که تکلیف آن در دولت رئیس جمهور روحانی
معلوم شد.
محمدرضا نعمتزاده وزیــر صنعت ،معدن
و تجارت پس از ماهها انتظار ســرانجام دکتر
حسین اســفهبدی را که پیش از دولتهای
احمدینژاد ،هشــت ســال اداره شــرکت
نمایشــگاهها را عهدهدار بود ،بار دیگر به این
مسئولیت منصوب کرد تا از تمام تجربه ،سابقه
و دانش مدیریتی وی برای سر و سامان دادن
به این حلقه بسیار مهم تولید و تجارت کشور
بهر ه گیرد.
دکتر اســفهبدی کــه غیر از مشــاغل و
مناصب سیاســی خود 24 ،ســال در بخش
بازرگانــی کشــور از جمله هشــت ســال
در شــرکت ســهامی نمایشــگاهها سابقه
مدیریت دارد ،در گفت و گویــی با ویژهنامه
نوروزی «اقتصــاد و نمایشــگاه» برنامههای
خود بــرای اعتــای صنعت نمایشــگاهی
ایران را تشــریح کــرده و به پرســشهای
گاه گالیهآمیز فعاالن این صنعت پاســخ داده
است.
بهطور خالصه دکتر اسفهبدی افزایش تعداد

رویدادهای نمایشگاهی در هشت سال گذشته
را مهمترین اتفاق این بخش از اقتصاد کشــور
میداند اما بالفاصله مصرانه تأکید میکند که
این جهش کمی باید با افزایش کیفیت برگزاری
نمایشــگاهها همراه گردد وگرنه به ضد خود
تبدیل خواهد شد.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شــرکت
نمایشــگاهها همچنین حفــظ کیفیت را خط
قرمز مدیریت جدید نمایشگاهها اعالم میکند
و میگویــد :از این پس باید با اســتاندارد و
کیفیــت و تفکــر بینالمللــی حرکت کنیم
وگرنه چســباندن قید بینالمللی به صنعت
نمایشگاهی کشــور بدون عملکرد بینالمللی
ضد ارزش خواهد بود.
دکتر اسفهبدی در پاســخ به گالیه برخی
فعاالن صنعت نمایشــگاهی از رابطه دستوری
نمایشــگاه و برگزارکننــدگان تأکید میکند
که رابطه ســازمان توســعه تجارت و شرکت
نمایشــگاهها با برگزارکنندگان و دیگر فعاالن
این صنعت دستوری نیست بلکه قانونی است.
وی در عین حال نوید میدهــد که در آینده
نزدیک این روابط گرمتر خواهد شد.
دکتــر اســفهبدی تأکید میکنــد که از
برگزارکنندگان نمایشگاهها با جدیت حمایت
خواهد کرد به شــرطی که آنــان هم تفکر و

عملکرد بینالمللی داشــته باشند و صنعت
نمایشگاهی کشور را به پیش ببرند .وی معتقد
است که جاده همکاریها باید دوطرفه باشد و
براساس قاعده برد – برد ترسیم شود.
فعاالن صنعت نمایشــگاهی کشــور را به
خواندن مشروح گفت و گوی نشریه اقتصاد و
نمایشگاه با دکتر اسفهبدی دعوت میکنیم.

نمایشگاههای جهان همکاران درون سازمانی و
برون سازمانی را آموزش میدهند و ما هم به
این امر توجه ویژهای خواهیم داشت.
لطف ًا بفرماییــد در همین مدت
کوتاه تقریب ًا سه ماههای که در پایان سال
 92کارتان را آغاز کردهاید،چه تصمیمات
جدیــدی را بــرای برگــزاری مفیدتر
نمایشــگاهها اتخــاذ کــرده و چــه
مأموریتهایی را به همکارانتان دادهاید؟
ضمنــ ًا در انتخاب مدیــران جدید چه
مالکهایی را مدنظر داشتهاید؟
البته تغییراتی در ســطح مدیریتی صورت
گرفته که این تغییرات با هدف استفاده بهینه
از کارایی و تخصص مدیران قبلی بوده اســت.
در هر ســطحی باید به شایسته ساالری توجه
کنیم و این توجه نه تنها به مدیران شــرکت
نمایشگاههای بینالمللی تهران مربوط میشود
بلکه در مورد همه شرکتها و برگزارکنندگان
نمایشگاهها ،شرکتهای غرفهساز و مؤسسات
خدماتی دیگر هم مصداق خواهد داشــت .در
رابطه با اتخاذ تصمیمهای مدیریتی بلندمدت
باید عرض کنــم که برای اعتــای فعالیتها

طرحهای ویژهای در دســت مطالعه و بررسی
اســت که هر یک در زمان خود به مرحله اجرا
درخواهد آمد.
یکــی از طرحهایــی که اعالم
کردید و با استقبال گستردهای در میان
برگزارکنندگان نمایشــگاهها روبرو شد،
افزایش مــدت قراردادهــای برگزاری
نمایشگاهها به  3تا  5سال است .آیا این
طرح عملی شده است؟
البتــه طوالنی کــردن قراردادهــا هم به
موارد حفظ کیفیت فعالیتهای نمایشــگاهی
و انجام ایــن فعالیتهــا در چارچوب طرح و
برنامه و شایستهساالری مربوط میشود .حفظ
کیفیت ،خط قرمز شرکت سهامی نمایشگاهها
خواهد بود .باید توجه داشــته باشــیم که این
اقدام نوعی اعتمــاد به شــرکتهایی خواهد
بود که بتوانند پاســخگوی این اعتماد باشند.
انتظار ما این است که از این پس شرکتهای
برگزارکننده نمایشگاهها در سطح شرکتهای
بینالمللی و به صورتی کامــ ًا حرفهای عمل
نمایند و اســتانداردهای الزم را به کار گیرند.
بدیهی است مؤسساتی که انتظارات مدیریت
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نمایشــگاه تهران را برآورده نمایند مورد
تشویق قرار خواهند گرفت.
لطف ًا سایر طرحها و برنامه هایی
را که برای رونق بخشــیدن به صنعت
برگزاری نمایشــگاهها در سال آینده
دارید ،تشریح بفرمایید.
همانطــور کــه قب ًال هــم عــرض کردم
نمایشــگاه بینالمللــی تهـــران در اتحادیه
نمایشــگاههای بینالمللــی (یوفــی) و
کنوانسیون نمایشــگاههای جهانی (بی – آی
– ای) از شــأن و اعتبــار ویــژهای برخوردار
اســت و ما وظیفه داریم این شــأن و منزلت
را حفظ کنیم .در آینده ســعی خواهیم کرد
واقعاً بینالمللی باشــیم نه اینکه صرفاً کلمه
بینالمللی را به کار ببریم که این خود نوعی
ضد ارزش خواهد بود .از ایــن پس با افراد و
شــرکتهایی همکاری خواهیم کرد که اوالً
بینالمللــی فکر کنند و در عیــن حال برای
منافع کشــور فعالیت نمایند و ثانیاً همانطور
که ادعا میکننــد بینالمللی عمــل نمایند
یعنــی اینکــه در نمایشگاههایشــان حضور
کشــورها و شــرکتهای بینالمللی ملموس
باشد .در سالهای پیش رو ،برنامههای ما به
شرح ذیل خواهد بود:
 برگــزاری نمایشــگاههای بینالمللــیداخلی در چارچوب قوانین براساس نیازهای
کشور به کاالهای سرمایهای با هدف صادراتی
کردن تولیدات توسط ماشینآالت وارداتی از
طریق نمایشگاههای بینالمللی.
 داشــتن تفکــر صادراتــی در انتخابنمایشــگاههای بینالمللــی خارج از کشــور
برای توسعه مشــارکت بین اقتصاد جمهوری
اســامی ایــران و اقتصاد کشــورهای هدف
نمایشــگاهی در چارچوب ایــده اقتصادهای
مکمل و برگزاری نمایشــگاههای اختصاصی
(اکسپو  2015میالن) جمهوریاسالمی ایران
با همیــن دیدگاه .ضمناً تالش ما این اســت
که در نمایشــگاه جهانی میالن به نحو بسیار
شایستهای حضور داشته باشیم.
فعاالن صنعت نمایشــگاهها به
ویــژه اعضای انجمــن برگزارکنندگان
نمایشــگاههای بینالمللــی از مــا
خواســتهاند در گفتوگو با شما ،چند
موضــوع را مطــرح کنیم .نخســتین
موضوع ،کیفیت تعامل شــرکت سهامی
نمایشگاهها و سازمان توسعه تجارت با
آنهاست .آنها میخواهند نقش مؤثرتری
در تصمیمســازیها و تصمیمگیریها
درباره نحوه واگذاری مجوزها و همچنین
نحوه برگزاری نمایشگاهها داشته باشند
و از این که تا به امروز رابطه ســازمان
توسعه تجارت و شــرکت نمایشگاهها با
برگزارکنندگان بیشــتر یک طرفه و تا
حدودی دستوری بوده ،گالیه دارند .شما
چگونه به این صنف بــه عنوان یکی از
اضالع مهــم صنعــت نمایشــگاهها
مینگرید؟
در ایــن رابطه بایــد بگویم که ســازمان

توســعه تجارت و شــرکت نمایشــگاههای
بینالمللی جمهوری اســامی ایران تاکنون
بیشترین حمایت را از انجمن برگزارکنندگان
نمایشــگاههای بینالمللی کردهاند .مالحظه
بفرمایید هیأت رئیســه این انجمن میهمانان
نمایشگاه بینالمللی تهران هستند و در آینده
نیز از این تشکل و اعضاء آن به انحاء مختلف
حمایت خواهیــم کرد .نکتــه ظریفی که در
اینجا باید مطرح شود این است که دو سازمان
یاد شده ،هر یک به ســهم خود حافظ منافع
ملی از دیدگاههای کمی و کیفی هستند و به
همین دلیل است که در چارچوب قانون عمل
میکنند و این نحوه مدیریت گاهی اوقات به
شکل دستوری تعبیر میشود که به هیچ وجه
اینگونه نیســت و بارها در گذشته ما ضمن
اقدام برای اعضای انجمن با آنها مشاورههایی
داشتهایم و در آینده نیز روابطمان نزدیکتر
خواهد شد.
موضــوع دیگری کــه برای
برگزارکنندگان نمایشگاهها خیلی مهم
اســت ،تعرفــه فــروش غرفههــای
نمایشگاهی و میزان سهم آنها از فروش
است که معتقدند در چارچوب تعرفهها و
قراردادهای فعلی ،حاشــیه سود آنها به
حداقل ممکن رسیده است ،تا جایی که
عم ً
ال توانایی مالی الزم برای تبلیغات وبه
تبع توســعه نمایشگاههایشان را پیدا
نمیکنند .واقعیت هم این اســت که در
سال های اخیر همه هزینههای برگزاری
نمایشــگاه از قیمت موکــت گرفته تا
دســتمزدها و تعرفههــای تبلیغــات
رسانهای ،افزایش چشمگیری داشته اما
تعرفــه فــروش غرفــه و نیز ســهم
برگزارکننــدگان از درآمد فروش ثابت
مانده اســت .ارزیابی شما در این زمینه
چیســت و چــه راه حلی پیشــنهاد
میکنید؟
در شــورای سیاســتگذاری ،سیاستهای
نمایشگاهی طوری اتخاذ میشوند که حالتی
بُرد – بُرد داشته باشــند .مطمئن باشید این
حالت بُرد – بُــرد متوجه برگزارکنندگانی که
به شما مراجعه کردهاند خواهد شد؛ مشروط
به اینکه آنها هــم برای این دیــدگاه مثبت
پاســخ قانع کنندهای داشــته باشــند یعنی
اینکه در مقابل ،دوستان ما در فعالیتهایشان

حرفهایگــری را بــه کار گیرنــد و در حد
اســتانداردهای بینالمللــی تبلیــغ نمایند،
غرفهسازیهایشــان در حد قابل قبول باشد
و تالش کنند شرکتکنندگان خود را راضی
نگهدارند و در راه اعتالی نمایشگاه بینالمللی
تهران سهم داشته باشند.
از ســوی دیگــر عــاوه بر
برگزارکننــدگان ،اغلــب مشــارکت
کنندگان خارجی هم معتقدند در حالی
که تعرفه مشــارکت کنندگان خارجی
(تعرفه ارزی) از تعرفه نمایشــگاههای
منطقه باالتر و در حد تعرفه معتبرترین
نمایشگاههای جهان است ،اما امکانات
ســالنها و خدمات جانبی نمایشــگاه
تهران متناسب با این تعرفه نیست .شما
چه پاسخی به این انتقادات دارید؟
این موضوع در جلسه معاونان و مدیران دو
هفته قبل مطرح گردید و در ارتباط با منطقی
کردن تعرفههای ارزی بحث شد .هدف نهایی،
پس از برداشته شــدن تحریمهای تحمیلی،
افزایش شــرکتکنندگان خارجی و ارائه هر
چه افزونتر ماشینآالت و کاالهای سرمایهای
در نمایشگاههای بینالمللی تخصصی داخلی
اســت .هدف نمایشــگاه بینالمللــی تهران
جز ایــن نمیتواند باشــد .در صورت منطقی
شــدن تعرفهها ،برگزارکنندگان باید بتوانند
تعداد قابــل مالحظهای از شــرکتکنندگان
خارجی را جلب کنند .همهمــان باید به یاد
داشته باشیم که در طول سال باید تالشهای
مستمری را داشته باشــیم .نمایشگاه تهران
تاکنــون نهایت محبت و همکاری را نســبت
بــه شــرکتکنندگان داخلــی و خارجــی
داشــته اســت .در اینجا باید تأکید کنم که
برگزارکننــدگان نمایشــگاه بایــد در مقابل
قولهایــی که به شــرکتکنندگان میدهند
متعهد به انجام این قولها باشند.
ســوال دیگر مربوط به سایر
فعاالن صنعت نمایشگاه است که شامل
غرفهسازان ،شــرکتهای ارائه دهنده
تجهیزات نمایشــگاهی و شرکتهای
تبلیغاتی فعال در این حوزه اســت .چه
حمایتهایی را برای این گروه پیشبینی
کردهاید و چه پیامی برای آنها دارید؟
در ارتبــاط بــا ایــن گــروه از فعــاالن
نمایشــگاهی نیز تاکنون حمایتهای درخور

توجهــی صورت گرفته اســت .ایــن عزیزان
باید بدانند که در صــورت حفظ و نگهداری
و در اختیــار قــرار دادن یک پنل ســالم به
شرکتکننده به همان میزان در راه دستیابی
نمایشــگاه تهران به اهداف مورد نظر ،با این
نمایشگاه همکاری میکنند.جاده همکاریها
باید دو طرفه باشــد؛ چه در این صورت است
که همه میتوانیــم از مواهــب فعالیتهای
سازنده بهرهمند شویم.
در اینجا باید تأکید کنم که در آینده هیچ
شرکت کننده و بازدیدکنندهای نباید ناراضی
محوطه نمایشگاه تهران را ترک کند .عوامل
اصلی نارضایتی میتواند بدنه اصلی نمایشگاه،
برگزارکننده ،غرفهساز و یا دیگر شرکتهای
خدماتی باشــند .برای حفظ سطح نمایشگاه
تهران ناگزیریم از عوامل درجه یک و نیروی
انسانی دانش محور استفاده کنیم.
ســوال آخر ما هم به مسایل
حاشیهای نمایشــگاه بینالمللی تهران
مربوط میشــود .یعنی به بحث ترافیک
ســنگین اطراف نمایشــگاه و موضوع
تکراری انتقال نمایشــگاه و همچنین
بحث مشارکت با شــهرداری و سایت
نمایشگاهی آفتاب .اگر خبر جدیدی در
این بــاره داریــد لطف ًا بــرای اطالع
خوانندگان نشریه اعالم بفرمایید.
ترافیک اطراف نمایشــگاه با افتتاح ایستگاه
مترو در محوطه نمایشــگاه انشاا ...حل خواهد
شــد .تــا آن زمان ســعی میکنیــم روزهای
نمایشــگاه به روزهای آخر هفته منتهی نشود
و در وســط هفته باشــد که این موضوع هم از
بار ترافیکی اطراف نمایشــگاه خواهد کاست.
ضمناً با افزایش وســایل حمــل و نقل عمومی
میکوشــیم شــرکتکنندگان را تشویق کنیم
از اتومبیلهای شــخصی خود کمتر اســتفاده
کنند.در ارتباط با مشــارکت با شــهرداری و
ســایت نمایشــگاهی آفتاب بایــد عرض کنم
کــه همکاریهای نزدیک شــهرداری تهران با
نمایشــگاه تهران همیشه وجود داشته که ما از
این بابت از شــهرداری تهران سپاسگزاریم و با
افتتاح سایت نمایشگاهی آفتاب ،نمایشگاههای
بسیار بزرگ بینالمللی در آن سایت برپا خواهد
شــد که به علت نزدیکی به فرودگاه بینالمللی
حضرت امام خمینی (ره) بازدید از نمایشگاهها
برای میهمانان خارجی آسانتر خواهد بود.

محمد سعادتیپور مدیر روابط عمومی و امور بینالملل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران:

ارتباطنمایشگاهبامخاطبانومشارکتکنندگانتقویتمیشود

مدیریت روابط عمومی و امور
بین الملل شرکت سهامی نمایشگاهها را
معرفی کنید.
مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل
از جمله مدیریتهای مستقل شرکت بوده و
از واحدهای ذیل تشکیل شده است:
واحد امور رسانهها
واحد سمعی و بصری
واحد دبیرخانه جلسات و شوراها
واحدتشریفات و امور مسافرتها
واحد امور بین الملل
اهداف اصلی شــرکت سهامی
نمایشــگاههای بینالمللی در حوزه
روابط عمومی در سال  1393چیست؟
برنامههای روابط عمومی و امور بینالملل
شرکت سهامی نمایشگاهها در سال 1393
شــامل راهاندازی ســامانه الکترونیکی ثبت
نام از بازدیدکنندگان ،اســتقرار و راهاندازی
کیوسکهای اطالع رســانی ،بازنگری نظام
ســنجش رضایت مشــارکت کننــدگان و
بازدیدکنندگان ،مکانیزه کردن ســالنهای
همایش و کنفرانس نمایشگاه به خدمات IT
و درنهایت برقراری ارتباط قوی و موثر درون
و برون سازمانی است.
سال دیگر ارتباط با مخاطبین و مشارکت
کنندگان را به منظور پیشبرد امور محوله و
اهداف شرکت که ارتقای صنعت نمایشگاهی
و در نهایت خدمت رســانی بــه مردم عزیز
کشورمان است ،توسعه خواهیم بخشید.
در ســال  92ایــن بخش چه
فعالیتهایی داشته است؟
اقدامــات انجام شــده در روابط عمومی
واموربین الملل در ســال  1392به صورت
تیتروار به شرح ذیل است:

برگــزاری جلســات بــا مجریــان
نمایشگاهی و نظارت بر حســن انجام امور
مرتبط با برگزاری نمایشگاهها
تهیه و ارســال کارت دعــوت جهت
نمایشــگاههای برگزار شــده (ارســال به
مســئوالن ســازمانها و ارگانهای دولتی
ذیربط)
هماهنگی جهــت برگزاری مراســم
افتتاحیه و اختتامیه در نمایشگاهها
هماهنگی الزم جهــت بازدید مقامات
لشــگری ،کشــوری و نماینــدگان مجلس
شورای اسالمی از نمایشگاههای برگزار شده
هماهنگــی جهــت چاپ ویــژه نامه
نمایشــگاهی در ایام برپایی نمایشــگاهها و
نظارت بر حسن انجام کار آنان .
اخذ ویــزای مســئولین و نمایندگان
اعزامــی شــرکت و مشــارکت کننــدگان
نمایشگاههای خارج از کشور .
نظارت بر توزیــع جراید و تبلیغات در
ایام برپایی نمایشگاهها
ارسال درخواست تنظیم قرارداد جهت
سالنهای همایشها و نظارت بر حسن انجام
آن
تــدارک و آماده ســازی ســالنهای
کنفرانس و همایش و هماهنگی در برگزاری
سمینارهای جانبی
نصب پرچمهای مشــارکت کنندگان
کشورهای خارجی در نمایشگاهها .
برگزاری مراسم افتتاحیه شامل قطع
روبان و بازدید از نمایشگاه
انجام تشریفات الزم جهت استقبال از
میهمانان خارجی از فرودگاه و اسکان آنان.
انجــام اقدامــات و هماهنگی جهت
برپایی تور مجازی
ارزیابی مجریان نمایشــگاهها بر اساس
جدول ارزیابی مطابق استانداردهای تعیین شده

برپایی چهاردهمین نمایشگاه تجاری،
پانزدهمیــن نشســت بخــش خصوصی و
هفتمین مجمع بانوان بازرگان کشــورهای
عضو سازمان همکاریهای اسالمی
ترجمه اخبار نمایشــگاهها و پیامهای
نمایشــگاهی به زبان انگلیسی و درج آن در
پورتال و کتاب نمایشگاه
هماهنگی و نصب تصاویرمدیران عامل
اســبق شــرکت در محل ورودی ساختمان
اداری
تهیه مدل همکاری با هتلها و مراکز
اقامتی.
تهیه بیانیه تم (موضوع) پاویون ایران
در اکسپو میالن  ( 2015غذا و فرهنگ) به
زبانهای فارسی و انگلیسی
همکاری در تدوین گــزارش عملکرد
چهارساله شرکت
ارســال اخبار مربوط به نمایشگاهها به
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،رســانههای
جمعــی و خبرگزاریها جهت اســتفاده در
نشریات و مراکز خبری
تدارک مصاحبه مطبوعاتی و نشســت
خبری مدیر عامل محترم نمایشگاه و سایر
مدیران شرکت با اصحاب رسانه
تولید اخبار نمایشگاهی و درج آن در
پورتال نمایشگاه
ایجاد فضای مناســب جهت استفاده
و تهیه خبــر در روابط عمومــی برای کلیه
اصحاب رسانه و شبکههای تلویزیونی
تهیه و تنظیم و ارســال بریده جراید
بهصــورت فیزیکی و الکترونیکــی به مدیر
عامل محترم شرکت
برگزاری جلســات :شــورای مدیران،
کمیته روابــط عمومی ،شــورای فرهنگی،
شــورای معاونیــن ،هیات امنای مســجد
حضرت ابراهیم،کمیته اعزام

تنظیم صورت جلسات مربوطه و ابالغ
صورت جلسات
ارســال مدارک و انجام مکاتبات الزم
جهت نمایندگان شــرکت بــه منظور اخذ
مجوز اعزام بــه تشــریفات وزارت صنعت،
معدن و تجارت و هیات نظارت بر سفرهای
خارجی کارکنان – نهاد ریاست جمهوری
چاپ عکــس افتتاحیه نمایشــگاههاو
کلیه مراسمات و نصب آن در تابلوی اعالنات.
عکسبــرداری از پروژههــای عمرانی
و فنی در دســت اقدام در شــرکت سهامی
نمایشگاهها.
انجــام تبليغات محيطــي و راديويي
شركت سهامي نمايشگاهها
به نظر شــما نقش تبلیغات در
صنعت نمایشگاهی کشور چیست؟
ورود بــه بازارهــای محلــی ،منطقهای
و جهانی مســتلزم شــناخت ســه مرحله
اصولی شــامل تولید با کیفیت و همتراز با
استانداردهای جهانی ،شناخت راههای ورود
به بازار و شــناخت بازارهای نیازمند به آن
نوع از کاال یا خدمات اســت .پرواضح است
روابط عمومیها با معرفی راهکارهای اصولی
و تحقیق علمی در جســتجوی دروازههای
بازار داخلــی و خارجی ،با انجــام تبلیغات
که یکی از راههای بســیار مهــم بازاریابی
و توســعه صادرات غیرنفتی به شــمار می
آید راه را برای بازاریابان هموار میســازند.
در این راســتا کتابی با عنوان «تبلیغات در
صنعت نمایشگاهی» ،چاپ انتشارات زیتون
سبز در سال  1389توسط اینجانب تنظیم
شده اســت که جهت مخاطبان به خصوص
دانش پژوهان ودانشــجویان رشــته روابط
عمومی ،راهنمای خوبی در باالبردن ســطح
آگاهیهای علمی آن عزیزان است.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاهها

یکی از نخستین مدیرانی که حسین اسفهبدی پس از پذیرفتن مسئولیت مدیریت شرکت
سهامی نمایشگاههای بینالمللی ج.ا.ا به همکاری دعوت و منصوب کرد ،محمد سعادتیپور مدیر
روابط عمومی و امور بینالملل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران بود تا هم بر اهمیت
این حوزه تاکید کرده باشد و هم مدیری باتجربه و کارکشته در امور رسانه و نمایشگاه را در کنار
خود ببیند .در آستانه نوروز ،با سعادتیپور در مورد فعالیتهای روابط عمومی و برنامههایش برای
سال آینده گفتوگو کردهایم که میخوانید.

9

بازگشتتدبیروخردجمعی بهصنعتنمایشگاههایکشور

دکتر سیدعلی اعتدالی

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاهها

رئیس انجمن صنفی برگزارکنندگان نمایشگاههای بینالمللی ایران

10

پــس از نزدیــک پنج دهــه تجربه،
صنعت نمایشگاهی کشــورمان خود را
برای پرواز به ســمت هدفهای جهانی
خود آماده کرده است .مدیرعامل جدید
شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی
از برنامههایی سخن به میان آورده است
که هدف آن بخشــیدن غنای بیشــتر
بــه فعالیتهای نمایشــگاهی کشــور،
ارتقای کیفیــت آنها و هم چنین قوی
تر کردن نگاه جهانی نمایشگاههاســت.
پس از این همه تجربه ،اگر نتوانستهایم
عنوانهای نمایشــگاهی خودمان را نزد
جهانیان جابیندازیم و به یک اتفاق در
ســطح بین المللی تبدیل شویم ،دالیل
را در نگاه کمی ما به مقوله نمایشگاه و
فراموش کردن اهمیت ابعاد بین المللی
آن باید جستجو کرد .کاری که ریاست
جدید مجموعــه نمایشــگاهی اکنون
در دوره جدید تصــدی خود قصد دارد
بدان بپردازد .او در مصاحبهای راجع به
دیدگاههای خود در کســوت جدید به
گوشــههایی از تدابیری که در اندیشه
دارد اشاره کرده است.
اهدافی که امروز در برنامه شــرکت
ســهامی نمایشــگاههای بیــن المللی
کشــورمان قرار گرفته در واقع ریشــه
درتجــارب  24ســاله ریاســت جدید
سازمان در مدیریتهای بازرگانی دارد،
که هشت ســال اش هم در راس همین
مجموعه نمایشــگاهها به دســت آمده
اســت .آقای دکتر اســفهبدی از جمله
معدود مدیرانی اســت که برای بار دوم
به مدیریت ســازمانی که در آن خدمت
کرده ،منصوب میشود .همین انتصاب
مجدد نشــان میدهدکــه کارنامهاش
توانســته اســت دولت تدبیر و امید را
هم متقاعد کند کــه میتواند در جهت
تحقق اهداف ســازمان نمایشــگاهها و
بخصوص همراهی این سازمان با برنامه
اقتصاد مقاومتی حرکت کند .ابزارهایی
که او برای رسیدن به این هدف انتخاب
کرده نیز ایــن اطمینان را در مخاطبان
به وجود مــیآورد کــه دوره ای پر از
حرکــت و تــاش در برابر مســئوالن
نمایشگاهی کشورمان قرار گرفته است
که موفقیت در آن توفیق همه کســانی
اســت که به تجارت بینالمللی ایران و
حضور ایران در جمع تاجــران جهانی
امید بســتهاند .هدف نهایی این اســت
که صــدای صنعــت و تولید ایــران به
همه جای عالم برســد و تولیدکنندگان
بیشــتری بتواننــد در افزایش صادرات
غیرنفتی و کســب درآمدهــای ارزی
بــه مــدد دولــت و اقتصــاد کشــور
بیایند.
در واقع اقتصــاد مقاومتی چیزی جز
اتکاء به توانمندیهای خودمان نیست،
توانمندیهایی کــه در هرجای جهان

به کمــک ما خواهد آمد .خوشــبختانه
ایــران دارای مزیتهــای فــراوان در
بخشهای عمده فعالیتهای اقتصادی
اســت .از نظر تولید محصوالت گیاهی
و بخصوص توانایــی تولید هر محصول
در هر چهار فصل ســال جزو ده کشور
اول جهان قرار دارد .محصوالت خام یا
فرآوردههای غذایی کشورمان درگوشه
و کنار جهــان مشــتریان پروپاقرصی
دارند .حتی در همین دورههای تحریم
نیز بســیاری از محصوالت غذایی ایران
از بازارهای آمریکا و کانادا غایب نشــد.
به همین شــکل صنعت غــذای ایران
میتواند در همه زمینهها ســهمی برای
خود دربازارهای جهانی بجوید.
در صنایع دستی نیزکشور ما صاحب
شــهرتی ماندگار و دیرین اســت .قالی
ایران ســرفصل همه تولیدات صنعتی
ماســت که همه جهان کیفیت و غنای
آن را ســتوده اند و بــرای هر قطعه آن
باالترین هزینهها را متقبل میشوند .در
سایر اقالم صنایع دستی نیز فرصتهای
نابی برای توســعه تجارت با دنیا داریم.
اقالم شیشهای و سرامیکی ،حکاکیهای
روی چوب و فلــزات مختلف ،کاالهای
بافتنی و آثار نقاشــی و مجسمه سازی
کــه حراجیهای بــزرگ بیــن المللی
را تحت تســلط خود گرفتــه اند .این
محصوالت بدون برگزاری نمایشگاههای
بینالمللــی و فراهم کــردن مقدمات
مالقات و همکاری صنعتگران با تاجران
صنایع دســتی جهــان راه بــه جایی
نخواهند برد.
بخش جهانگــردی و ایرانگردی هم
ثروتهای بیکران دراختیارما گذاشــته
است ،اگرچه نتوانسته ایم بهره برداری
مناســبی از آنهــا به عمــل آوریم .ما
صاحــب گرانبهاترین و پــرارزش ترین
آثار تاریخی جهان هســتیم ،آثاری که
در صورت برنامه ریزی مناسب میتواند
مانند نفــت برایمــان درآمدهای ارزی
بســازد و چهرهای به کشورمان ببخشد
که شایســته آن بودهایم .این بخش نیز
بی نیاز از برگزاری نمایشــگاههای بین

المللی نیست ،نمایشگاههایی که بتواند
نظر موسســات جهانگردی و تورسازان
بین المللی را به سمت خود جلب کند.
در صنایع امروزی هم گوی ســبقت
را از بســیاری از کشــورهای منطقــه
ربوده ایم .این محصوالت به راحتی در
بازارهای منطقه ،خاور میانه ،آســیای
میانه و شــمال و شــرق افریقا طالبان
فراوانی دارنــد .نزدیکــی جغرافیایی،
عضویــت در معاهدههای مشــترک و
هم چنیــن نزدیکی فرهنگ و رســوم
محلی ،پیونــدی میان ایران و بیشــتر
این کشورها به وجود آورده است که در
ســایه برنامهریزی و فعالیت خردمندانه
میتواند به ثروتهای هنگفتی بیانجامد
که هم ایران و هم شرکای تجاری ایران
از آن بهره مند شــوند .با این مقدمات
نمایشــگاههای بین المللی محصوالت
صنعتی قطعا میتواند چشم اندازهایی
را در برابــر صنعتگران کشــورمان قرار
دهدکه در شرایط عادی قابل دسترسی
نیستند.
البته همــه این مزیتهــا زمانی به
بار مینشــیند و موجبات تولید ثروت
و ارتقای رفــاه ملی را فراهــم میآورد
که مــا نگاهمــان را جهانــی ترکنیم.
برهمین اساس ریاســت جدید شرکت
نمایشــگاههای بیــن المللی ایــران به
کلیه کارکنان نمایشگاه و همکاران غیر
وابســته خود توصیه میکند که به این
بعد از اهداف نمایشگاه اهمیت بیشتری
قایل شــوند .ایشــان برحســب تجربه
دریافته اند که تکرار روشهای گذشته
و بخصوص تاکیــد برتعــداد و کمیت
نمایشــگاهها به جای کیفیت محتوایی
آن مــا را به هیچ کــدام از انتظاراتمان
در صحنه صنعت نمایشــگاهی نخواهد
رساند .ما ناچار هستیم که تغییر کنیم
تا پیامهایمــان نیز جهانی بشــود و به
گوش جهانیان برســد! ما از ایستادن و
تکرار کردن خسته شدهایم!
دکتــر اســفهبدی بــرای عملــی
کردن برنامههای خــود فعاالن صنعت
نمایشــگاهی کشــور و در صــدر آنها

برگزارکنندگان و اعضای انجمن صنفی
برگزارکنندان نمایشگاههای بینالمللی
ایران را به یــاری میطلبد و ضمن ارج
نهادن به تــاش آنان وعــده میدهد
که سال  ،93ســال ارتباط نزدیکتر و
همــکاری موثرتر مســئوالن دولتی با
برگزارکنندگان نمایشگاهها خواهد بود.
پیام مدیرعامل شــرکت نمایشگاهها
این اســت که فقــط برنامهریزی برای
ســازماندهی یک نمایشــگاه ،ســروته
موضوع را هم نمیآورد .برای رســیدن
به هدفهای واال ،بایــد تفکری جهانی
و عملکــردی جهانی و جمعی داشــت.
بنابراین در ســال جدیــد فرصتهای
نمایشــگاهی ،بیشــتر در اختیــار
برگزارکنندگانــی قرارخواهــد گرفت
که ابعــاد بیــن المللــی فعالیتهای
نمایشــگاهی را جدی تــر میگیرند و
قابلیتهای بیشــتری در این زمینه از
خود نشــان میدهند .ابزار تشــویقی
برای متقاعــد کــردن برگزارکنندگان
به اعمال نظر دقیق تــر به ابعاد جهانی
نمایشــگاهها ،طوالنی ترکــردن مدت
قراردادهایی است که ســازمان با آنان
منعقد میکند .به طــور طبیعی وقتی
دوره قراردادها کوتاه اســت مدیریتها
بــا تردید بــه اجــرای برنامههای خود
میپردازنــد چرا کــه همــواره نگران
پایــان دوره همــکاری و عــدم تمدید
قراردادهایشان هســتند اما وقتی دوره
قراردادها طوالنی تر بشــود عزم بهتری
بــرای همــکاری و ســرمایهگذاری از
خود نشــان میدهند .بــا این مقدمات
سازمان نمایشگاهها میکوشد همکاران
توانمنــدی بــرای خــود برگزینــد و
طبیعی اســت که این نگــرش موجب
پدیدآمدن یک نوع رقابت ســالم برای
ارائه خدمات بهتر و مطلوب تر در میان
برگزارکنندگان نمایشگاهها بشود.
انجمــن صنفــی برگزارکننــدگان
نمایشــگاههای بینالمللی ایران امیدوار
اســت دیدگاههای جدیــد مدیرعامل
ســازمان نمایشــگاههای بینالمللــی
در ســال  ۱۳۹۳جامه عمل بپوشــد و
اثرات آن بــه زودی در تــراز بازرگانی
خارجی کشــورمان اثر بگذارد .انجمن
برگزارکنندگان هم به ســهم خود این
اطمینان را به ریاســت جدید سازمان
میدهد که در جاانداختــن برنامههای
جدیــد ســازمان و نزدیک تــر کردن
دیــدگاه برگزارکنندگان به ســازمان
نمایشــگاهی کشــور از هیچ کوششی
دریغ نــورزد .امیــد آن کــه مدیریت
تدبیــر و امید بتواند ابعــاد جدیدی به
فعالیتهای نمایشــگاهی کشــورمان
ببخشد و در سایه این برنامهها تجارت
ایران به اهدافی دست یابد که سالهای
سال در انتظار تحقق آنها بوده است.

مهدی عباسی راد
دبیر انجمن صنفی برگزار کنندگان نمایشگاههای
بین المللی ایران:
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سال رونق
صنعت نمایشگاهی ایران
است

لطفا در مورد چند و چون
تعامل انجمن با شــرکت سهامی
نمایشــگاهها و برعکس و میزان
تاثیــرات آن در تصمیمگیریها
توضیحبدهید.
روابط بین انجمن و شرکت سهامی
نمایشــگاههای بین المللی جمهوری
اسالمی همواره خوب و ســازنده بوده
اســت .بویژه در چند ماه اخیر با آمدن
مدیریــت جدید که از مــردان مجرب
و پیشکســوتان صنعت نمایشگاهی
کشــور هســتند این تعامل بیشتر از
گذشته هم رونق گرفته است .اما اینکه
در تصمیم گیریها موثر باشــیم به هر
حال بر اساس سلســله مراتب موجود
تصمیــم گیریها توســط مدیریت و
مجموعه شرکت سهامی انجام میگیرد
البتــه در تصمیمهایی که مســتقیما
به برگزارکنندگان مرتبط باشــد به ما
هم اطالع میدهند و بعضــا نظرات و
خواستههای انجمن برگزار کنندگان در
این تصمیمها اعمال میشود.
ظاهرا یکی از مسائل مهم
برای برگزار کنندگان در سالهای
اخیر مسئله قیمت گذاری غرفهها
بوده اســت .در این خصوص اتفاق
جدیدی افتاده است؟
یکی از مسائلی که همواره با شرکت
سهامی نمایشگاهها و ســازمان توسعه
تجارت در میان میگذاشتیم این مسئله
بوده اســت .چون قیمتها توسط این
نهادها مصوب و به برگزار کنندگان ابالغ
میشود .متاسفانه از  7سال قبل که این
قیمتها ابالغ شــده بود هیچ تغییری
حاصل نشده است .یعنی قیمتها ثابت
بود در حالی که بقیــه پارامترهای تاثیر
گذار در هزینههای مجریها مدام در این
مدت افزایش یافته است .خوشبختانه با
آمدن مدیریت جدید در بخش ریالی این

قیمتها تا حدی تغییــر کرد .هر چند
با میزان تورم و انتظار ما فاصله داشــت
اما باالخره ایــن افزایش قیمت میتواند
بخشــی از هزینهها را جبران کند .در
بخش ارزی هم اتفاقی که افتاد این است
که قیمتها بین  10تا  30درصد کاهش
یافت که ایــن موضــوع از آنجایی که
میتواند موجب رونق صنعت نمایشگاه
کشــور و حضور افزون تر شــرکتهای
خارجی شــود حائز اهمیت است ،اما در
این زمینه متاسفانه قیمت خرید و فروش
فضای نمایشــگاهی و غرفه برای برگزار
کنندهها متناسب کاهش نیافت .یعنی
قیمــت خرید برای ما کم تــر از فروش
کاهش یافت .در این مــورد با مدیریت
نمایشگاه مذاکراتی انجام و استدالل ما
پذیرفته شد و قول مساعدتهای الزم در
این خصوص به ما داده شده است.
یکــی از گالیههایی که از
طرف مشارکتکنندگان و مدیران
نمایشگاهی بیان میشود این است
که برخی مجریهای نمایشگاه در
سطح مورد توقع خصوصا در حوزه
تبلیغات عمل نمیکنند؛ نظر شما
در این مورد چیست؟
اوال همه برگزار کنندگان نمایشــگاه
را نمی توان به یک صورت قضاوت کرد.
ضمن اینکه در پاسخ به این گالیه باید
به همــان موضوع ثبات نــرخ واگذاری
غرفهها در سالهایی که تورم با یک سیر
صعودی باال میرفت توجه شود .از سال
 86تا به حال هزینه تبلیغات  600درصد
افزایش یافته است در حالی قیمت فروش
غرفهها برای مجریها ثابت بوده است.
این گالیه بیشتر در مورد نمایشگاههای
کوچک و زیر  5هزار متــر مربع صادق
اســت اما در مورد نمایشگاههای بزرگ
ایــن موضوع صــادق نیســت و برگزار
کنندگان همه تالش خود را برای هرچه

بهتر برگزار شــدن نمایشگاهها به خرج
داده اند و توانسته اند در شرایط سخت
اقتصادی نمایشگاههای اصلی کشور را با
پیشرفت نسبی همچنان برگزار کنند.
شــما وجود رقابتهای نا
سالم بین مجریها برای به دست
آوردن مجوز برگزاری نمایشگاهها
را تایید میکنید؟
رقابت به این شــکل بین اعضا وجود
ندارد .متولی اصلی صدور مجوز سازمان
توسعه تجارت است و عموما هم اگر یک
برگزار کننده خوب عمل کند سعی کرده
اند مجــوز آن را تمدید کنند .اما ممکن
است سازمان تصمیم بگیرد برگزاری یک
نمایشــگاه را به مجری دیگری بسپارد
کــه در این صورت برگــزار کنندگان با
ارائه سوابق و رزومه خود در یک فضای
رقابتی به رقابت میپردازند .ما در انجمن
مرامنامه ای داریم کــه در آن بر رعایت
اصــول اخالقی در رقابت بــا همدیگر و
تعهدات نسبت به مشــارکت کنندگان
و تعامل با شــرکت سهامی نمایشگاهها
تاکید شده و همه اعضا تالش میکنند
این مرامنامه را رعایت کنند.
انجمــن در ســال  92چه
اقدامات شاخصی داشته است؟
انجمن برگزار کنندگان نمایشگاهها
یک نهاد غیر انتفاعی با رویکرد حمایتی
و ایجاد وحــدت رویه بین اعضای خود
است .اســتاندارد سازی و فراهم کردن
زمینه ارتقــاء کیفی نمایشــگاهها هم
در دســتور کار انجمن قــرار دارد .در
ایــن زمینهها تــاش مســتمری در
جریان اســت .حدود  65تا  70درصد
نمایشگاههایی که در سایت نمایشگاهی
تهران برگزار میشــود توسط اعضای
انجمن برگزار میشــود که این حجم
بزرگی از کار اســت که ارزیابی آن کار
بسیار مشــکلی اســت .خوشبختانه

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاهها

مهدی عباسی راد در مقام دبیر انجمن صنفی برگزار کنندگان نمایشگاههای بین المللی ایران مسئولیتهای
حرفهای خطیری دارد .او در کنار مسئولیت بزرگ دبیری انجمن باید فعالیتهای شرکت نمایشگاهی ایدرو را
هم درمقام مدیر عامل هدایت کند البته وی نشان داده که از عهده هر دو این کارهای بزرگ به خوبی بر میآید.
با عباسی راد در خصوص فعالیتهای انجمن در ســال  92و برنامههای سال  93گفت وگویی انجام دادهایم که
میخوانید.

اعضای هیــات مدیره توانســته اند به
خوبی از عهده این کار بر آیند.
یکی دیگر از برنامههای ما در ســال
 92تالش برای عضو گیری جدید بوده و
خوشبختانه تعداد اعضا از 22عضو در سال
 91به  37عضو در سال  92افزایش یافته
اســت .با ورود این  15عضو جدید وزن
صنفی انجمن هم ارتقاء یافت .ما سال 92
چندین برنامه آموزشی را به کمک سازمان
توسعه تجارت برای اعضا سامان ترتیب
دادیم .همچنین تعداد کمیتههای انجمن
از  4کمیته به  6کمیته افزایش یافت و در
حالحاضرمسائلمختلفانجمنازطریق
کمیته روابط عمومی ،کمیته برنامه ریزی
نمایشگاههای داخلی ،کمیته برنامهریزی
نمایشگاههای خارجی ،کمیته مجامع و
سازمانها و امور حقوقی ،کمیته اقتصادی
و کمیته امور استانها بررسی میشود.
برنامههای انجمن برای سال
 93چیست؟
ما در سال  93هم عضو گیری را به
طورجدی دنبال میکنیم .ضمن اینکه
یکی از اولویتهای مهم ما پیشــبرد و
ارتقای برنامههای آموزشی است .یکی
از برنامههای مهم در سال  93گسترش
ارتباط با سایتهای بزرگ نمایشگاهی
در سایر استانها اســت .ضمن اینکه
به عنوان بازوی اجرایی سازمان توسعه
تجارت تــاش خواهیم کــرد ارتباط
نزدیک تر و صمیمی تری با این سازمان
داشته باشیم.
نظر کلــی اعضای انجمن در
مورد تغییر و تحــوالت مدیریتی
نمایشگاه را چگونه ارزیابی میکنید؟
خوشبختانه دیدگاه اعضا در مورد آقای
اســفهبدی مدیر عامل جدید نمایشگاه
کامال مثبت است .یعنی میتوانم بگویم
اکثریت قاطع اعضای انجمن آرزو داشتند
ایشان سکان مدیریت را به دست بگیرند
که این آرزو محقق شــده است .به هر
حال ما به مجموعــه قبلی هم خدا قوت
میگوییم که زحمات زیادی کشــیدند.
اما آقای اسفهبدی از بدنه خود نمایشگاه
اســت  .قبال تجربه این کار را داشته اند.
یکی از ویژگیهای ایشان بی تکلف بودن
و بی ریا بودن اســت .ضمن اینکه همه
برگزار کنندگان را به واســطه تجربیات
زیــاد در ایــن صنعت میشناســند و
اطالعات شــرکتهای برگزار کننده را
دارند .این موارد نوید بخش اســت و ما
ل  93و ســالهای بعد را سالهای
ســا 
ارتقاء و رشد صنعت نمایشگاه جمهوری
اسالمی ایران میدانیم.
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عباس برهانی مدیر برنامهریزی و اطالعرسانی شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران:

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاهها

تفکر برنامه ریزی ومدیریت برمبنای ارزشها
در نمایشگاه توسعه مییابد

عباس برهانی مدیر برنامهریزی
و اطالعرسانی شــرکت سهامی
نمایشــگاههای بینالمللی ایران
ماموریت دارد سیستمهای نوین
مدیریتی را در این نمایشــگاه
حفظ کند و توسعه بخشد .برای
آشنایی بیشتر با فعالیتهای این
بخش با برهانی گفتوگو کردهایم
که می خوانید.
مهمتریــن اقدامات انجام
شده در سال  92در بخش تحت
مدیریت شما چه بوده است؟
اس��تقرار و راهبری سیســتمهای
نوین مدیریتــی که با اهتمــام ویژه
مجموعه مدیران و کارکنان شــرکت
در سالهای گذشته انجام شده است
از قبیل :تمدید گواهینامه اســتاندارد
مدیریت کیفیت 9002:2008 ISO
از ســوی شــرکت TUV NORD
آلمان و اســتمرار در استقرارسیستم،
تمدید گواهینامه اســتاندارد ایمنی و
بهداشت شغلی کارکنان OHSAS
 18001:2007از شــرکت TUV
 NORDآلمــان و اســتمرار در
استقرارسیســتم ،تمدیــد گواهینامه
اســتاندارد طراحی و استقرار سیستم

مدیریت رضایت مشتریان (رسیدگی
بــه شــکایات مشــتریان براســاس
اســتاندارد  ISO10002:2004از
شــرکت  TUV NORDآلمان و
اســتمرار در استقرارسیســتم و اخذ
گواهینامه تعهد به تعالی از موسســه
مطالعــات و بهــره وری و دریافــت
تقدیرنامه دوستاره تعالی سازمانی از
موسسه مطالعات و بهره وری.
همچنیــن از جملــه اقدامــات
شــاخص این مدیریت درسال 1392
تدوین برنامههای عملیاتی بر اساس
سیاســتهای کالن دولــت و پایش
ماهانه کلیــه اهداف بوده اســت.در
راستای توســعه خدمات نمایشگاه به
بازدیدکنندگان و مشارکت کنندگان،
همچنیــن اقدام بــه ارایــه خدمات
اینترنت رایگان شده است.
این بخش چه برنامههایی
برای سال  93دارد؟
در این بخش می توان به این موارد
اشاره کرد:
 - 1نگهــداری و اجــرای الزامات
استاندارد سیســتم مدیریت کیفیت:
9002:2008 ISO

 -2نگهــداری و اجــرای الزامات
استاندارد سیســتم ایمنی و بهداشت
شــغلی کارکنــان OHSAS
18001:2007
- 3نگهــداری و اجــرای الزامات
استاندارد سیســتم مدیریت رضایت
مشــتریان( رســیدگی به شــکایات
مشــتریان براســاس اســتاندارد
ISO10002:2004
 - 4بازنگری وتدوین برنامه های
عملیاتی ســال  1393وپایش ماهانه
برنامه های کل شرکت
 - 5توســعه نمایشــگاه مجازی و
بروز رســانی و ارتقای ســطح کیفی
پرتال شرکت
- 6توسعه تفکر برنامه استراتژیک
ومدیریت برمبنای ارزشها
 - 7توســعه علمــی صنعــت
نمایشــگاهی از طریــق طراحــی
و تصویــب و اجــرای دوره هــای
نمایشــگاهی در مقاطــع تحصیالت
تکمیلی
توسعه صنعت نمایشگاهی
به چه پیشنیازهایی نیاز دارد؟
به عقیده من پیشنیازهای توسعه

و شــکوفایی صنعت نمایشگاهی در
آینده نزدیک این موارد است:
 -1توجــه بــه آمایــش مطلوب
مراکــز نمایشــگاهی کل کشــور و
سیاستگذاری متمرکز در این صنعت
توسط شرکت سهامی نمایشگاههای
بینالمللــی به عنوان اولیــن متولی،
سیاستگذار و ناظر در این حوزه
 -2بهرهگیــری موثــر از تمامــی
ظرفیت های صنعت نمایشگاهی
 -3توجــه و تاکیــد بــه رتبــه
بنــدی مراکز نمایشــگاهی با رعایت
شاخصههای بینالمللی

نمایشگاهها ،دروازه ورود به بازار عراق
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مجید قربانی فراز
يكي از شــيوههاي امكان ســنجي ورود به بازار
عراق حضور در نمایشگاههای کشــور عراق ،اعزام
هیأتهای تجاری و بازاریابــی و ارتباط رودر رو با
تجار عراقی است.
امسال( )2014بیش از بیست ونه نمایشگاه در
کشــور عراق تعریف شده است که توصیه می شود
تجار حداقل در یکی از نمایشــگاههای مرتبط در
بغداد ویا بصــره در بخش عربــی ودر بخش اقلیم
کردســتان عراق در یک نمایشگاه مرتبط در اربیل
بعنوان مرکز اقتصادی اقلیم کردستان عراق حضور
پیدا نمایند .
الزم بذکر اســت بیش از یکصــد تفاهمنامه و
فقط پیش نویس موافقتنامه همکاری – اقتصادی-
تجاري با طــرف عراقی در  14مــاده وجود دارد
که با يــك ديپلماســي فعال تجــاري این پیش
*

نویــس در آینــده ای نزدیــک می توانــد نهایی
گردد .قابل ذکر است عراقیها نسبت به اختصاص
بودجه  275میلیارد دالری برای ســرمایه گذاری
و توســعه اقتصادي عــراق در بخشــهای مختلف
در آن کشــور برای ســالهای  2013الی ، 2017
مبادرت ورزیــده اند که از آن بــه عنوان فرصتي
ايده آل برای تجار و بازرگانان کشورمان می توان
یاد کرد.
میزان صادرات کشورمان به عراق درسال 91
افزون بر شش میلیارد ودویســت وپنجاه میلیون
دالر اســت و میزان صادرات خودرو به این کشور
ازســال  82تا به حال  185هزار دســتگاه خودرو
بوده که  100هزار دستگاه آن پراید و مابقی پرشیا
و سمند بوده اند .
در ده ماهــه ســال  1392نیز حــدود 4/800
میلیارد دالر صادرات کاالهــای غیرنفتی ایران به

عراق بوده اســت که در راس ان مصالح ساختمانی
وبعد از ان مواد غذایی قرار دارد .در ده ماهه ســال
 1392نیز بیــش از  600میلیــون دالر صادرات
خدمات فنی ومهندسی وجود داشته است.
در کشــور عراق هــم اینک  64هزار شــرکت
خارجی به ثبت رسیده اند و نیازهای این کشور در
برخی اقالم بخصوص مواد خوراکی ،برای ایرانی ها
فرصتی مغتنم است.
کشور عراق ســاالنه به 900هزار تن شکر400 ،
هزار تن روغن خوراکی ،چهــار میلیون تن گندم،
افزون بر یــک میلیون تــن برنــج و  15هزار تن
شیرخشک نیازمند اســت که برای تولیدکنندگان
و صادرکنندکان ایرانی زمینه خوبی برای توســعه
تجارت است.
*مسوول دفتر امور تجاری عراق سازمان
توسعه تجارت ایران

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

آنها که نمایشگاه را سرپا نگه میدارند

سرپا نگهداشتن محیطی که در ماه 10ها هزار نفر بازدیدکننده دارد و هر هفته عملیات ســاخت و تخریب در آن انجام میشود ،بدون شک کاری دشوار است .این وظیفه
در شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران بر عهده مدیریت ساختمان و تاسیسات اســت .برای آشنایی بیشتر با این بخش با حامد خوش الحان ،سرپرست مدیریت
ساختمان و تاسیسات گفتوگو کردهایم که میخوانید.

الف -واحد ساختمان
آب بندي بام بخشی از سالنها (جلوگيري
از ريزش آب)
اصالح كف سازي (بتن كف و تاسیسات
برق و مکانیک) سالنها

کتاب تعرفه سال  ۹۳منتشر شد

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت از انتشــار
کتاب مقررات واردات و صادرات سال  93از سوی
سازمان توسعه تجارت ایران خبرداد و گفت :سطح
عمومی تعرفه ها در سال  93کاهشی است.
کتاب مقررات واردات و صادرات سال  93امروز
از سوی سازمان توسعه تجارت ایران بر روی سایت
این سازمان به نشــانی  sabtaresh.tpo.irقرار
گرفته اســت و متقاضیان می توانند با مراجعه به
بخش اطالع رسانی این ســایت ،از جزئیات تعرفه
کاالها در سال جاری اطالع یابند.
ولی الــه افخمــی راد گفت :همه کشــورهای
دنیا نظامات تعرفــه ای دارند؛ ولی ممکن اســت
که در اعداد و ارقام تعرفه هــا ،تفاوتهایی وجود
داشــته باشــد .برخی کشــورها تعرفه هــا را در

حداقل ممکن نگه داشــته و در یک یــا دو طبقه
تعرفه ،اقدام بــه دریافت وجــوه از واردکنندگان
می کنند.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت در خصوص
ســطح عمومی تعرفهها در ســال  ۹۳افزود :روند
تعرفه ها در ســال  ،۹۳روند کاهشــی است ،این
در حالی اســت که دولت دهم نیز اقدامی را برای
کاهش ســطح عمومــی تعرفهها در ســال جاری
صــورت داده بود کــه تحت تاثیر افزایش شــدید
قیمت ارز بوده است .به گفته افخمی راد ،در ایران
نیز به صورت طبیعی هر ســال این کتاب مقررات
واردات و صادرات بازنگری میشــود و متناسب با
شرایط اقتصادی کشور ،دســتگاههای اجرایی در
رشته های مختلف ،پیشنهادات الزم را به سازمان

سالنهای نمایشگاهی
راهانــدازی سیســتم مانیتورینگ اعالم
حریق و موتور خانهها
نصــب و راه انــدازی پلــه برقی جهت
سالنهای  40و 41
ج -واحد مخابرات
كابل كشي به منظور انتقال خطوط تلفن
به سالنهاي شرق
تهیه و نصب سیستم پاسخگویی خودکار
مخابرات ( اپراتور اتوماتيك)
تهيه گوشــيهاي تلفن بي ســيم (برای
مشتریان)
نوسازی پســتهای مخابراتی سالنهای
نمایشگاهی
گســترش پوشــش تلفنهای بیســیم
محوطه

توســعه تجارت برای تعرفه بخشهــای مرتبط با
خود ،ارایه میدهنــد .وی افزود :پس از بررســی
این پیشــنهادات و تطبیق تعرفه های پیشنهادی
با نقشــه راهی که برای پیوستن به سازمان جهانی
تجارت وجود دارد،ســازمان توســعه تجارت ایران
اقدام به چاپ کتاب تعرفه ها کرده است.
براساس این گزارش هیئت وزیران در جلسه 28
اسفند سال  92بهپیشــنهاد وزارت صنعت ،معدن
و تجارت و بهاســتناد اصل  138قانون اساســی،
تصویب کــرد ســود بازرگانی کاالهای مشــمول
ردیفهای تعرفه جداول آییننامــه اجرایی قانون
مقررات صــادرات و واردات که به مهر دفتر هیئت
دولت تأیید شــده اســت ،برای اجرا در سال 93
تعیین میشود.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاهها

مهمترین اقدامات انجام شده در
سال  92در بخش تحت مدیریت شما چه
بوده است؟
حوزه کاری مدیریت ساختمان و تاسیسات
دارای شاخههای مختلفی است که از مهمترین
آنها میتوان به تعمير ،حفــظ و نگهداري ابنیه
نمايشــگاه (ســالنها ،ســاختمانها ،فضاهای
باز و ،)...خدمات رســاني فنــي (آب ،برق ،گاز،
تلفن و سیســتم گرمايش و ســرمايش و )...به
مشــاركت كنندگان در نمايشگاهها و همچنین
مجموعه شركت ،سازمان توسعه تجارت ،گمرک
نمایشگاهها و حدود  10سازمان مستقر دیگر و
نیز بازسازی و نوسازی اماکن و سالنهای خارج
از رده و احداث فضاهای مورد نیاز اشاره کرد.
بخشی از اقدامات انجام شــده در سال 92
این موارد است:
 -1احداث سالن كنفرانس مروارید
 -2پروژه بهينه سازي و پياده سازي مميزي
انرژي (تعويض لولههاي فرســوده ،اســتفاده از
شير آالت چشم الكترونيكي ،سيستم توزيع برق
فشار ضعيف مثل تابلوهاي برق و تعويض كابل
هاي فرســوده ،تعويض سيستمهاي روشنایي و
استفاده از المپ هاي كم مصرف)
 -3بازسازي نماي بیرونی سالنهاي 14/15
و12/13و 11/12
 -4نوسازی برخی از موتور خانههای فرسوده
 -5پروژه نصب و راهاندازي سيســتم اطفای
حريق سالنهاي 6/7
 -6نوسازی سرويس بهداشتي ميدان آلمان
 -7بازسازي نماي داخلي سالن ميالد
 -8انجام سنگ كاري محوطه

 -9نوسازی و کف سازی بخشی از سالنهای
نمایشگاهی (ابنیه و تاسیسات)
 -10آب بنــدی بخشــی از بام ســالنهای
نمایشگاهی
 -11بازســازي و تعویض اساســی جداول
بتني خيابانهاي نمايشگاه که بر اثر مرور زمان
فرسوده شده بود.
 -12پروژه طراحي سردرب هاي جنوبي
 -13تعويــض ســنگ فرشهــاي محوطه
نمايشگاه
 -14احداث آبخــوري جدیــد در محوطه
نمایشگاه
 -15خط كشــي خيابان جــاده اختصاصي
نمايشگاه
 -16عمليــات ترميــم آســفالت
جهــت لكــه گيــري نقــاط معيــوب در
محوطه نمايشگاه
 -17تهيه و نصب ســرعتگير و تجهيزات
ايمني جهت خيابانهاي نمايشگاه
 -18نوســازي لولههاي آب باران سالنهاي
نمایشگاه
چه برنامههایی برای ســال 93
دارید؟
برنامههــای بخــش مدیریت ســاختمان و
تاسیسات به این ترتیب است:

احداث سردرب جنوبي نمايشگاه
بازسازي نماي بيروني بخشي از سالن ها
آسفالت بخشي از خيابان هاي مجموعه و
محوطه پاركينگ ها
احداث ســردرب ورودي براي بخشــي از
ورودي سالنهاي نمايشگاهي
نوسازی و بهسازی بخشی از سرویسهای
بهداشتی محوطه
الیروبی کامل کانالهــای آبرو و زهکش
محوطه خیابانها
بازسازی آب نمای مرکزی نمایشگاه
احداث آبخوری جدید در محوطه
محوطه سازی بخشی از ورودی سالن ها
و محوطه
احداث پارکینگ طبقاتی در ضلع جنوب
غربی نمایشگاه (در صورت وجود سرمایه گذار و
اخذ مجوزهای قانونی)
احداث ســالن  A5و ( 5در صورت وجود
سرمایه گذار و اخذ مجوزهای قانونی)
ب -واحد تاسيسات برق و مكانيك
نوسازی بخشی از موتور خانهها (سیستم
برق و مکانیک و ابنیه)
نوسازی کابلهای روغنی پستهای فشار
قوی
نوســازی لولههاي آب باران بخشــی از
سالنها
بهسازی و نوسازی بخشی از سیستمهای
برودتی سالنهای نمایشگاهی
نوسازی بخشــی از تابلوهای توزیع برق
فشار ضعیف در محوطه و سالنها
نوسازی سیســتم ارت ســاختمانها و
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علیرضا جهانپناه رییس هیات مدیره انجمن صنفی غرفه سازان:

غرفه ،نشان دهنده شخصیت و موقعیت غرفهدار است

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاهها

یکــی از صنوف مهــم و تاثیرگذار در
صنعت نمایشگاهی کشــور ،غرفهسازان
هســتند .این گروه عامل اصلی زیبایی و
اثربخشــی حضور کوتاه یک شــرکت در
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وضعیــت غرفهســازی در
کشورمان نسبت به کشورهای پیشرفته
این صنعت در چه جایگاهی قرار دارد؟
علیرغم رواج نمایشــگاهها و غرفهسازی
در کشــورمان ،غرفهسازی حرفهای است که
بســیار کم در مرکز گفتگوها و تعریف ابعاد
و مشــخصات آن قرار گرفته است .شناخت
این حرفه و تعریف ابعــاد آن یکی از اولین
و مهمترین وظایفی اســت کــه در انجمن
صنفی غرفه سازان به آن خواهیم پرداخت.
غرفهسازی حرفهای میان رشتهای است که
به موضوع «ارتباطات مستقیم (رو در رو) در
بازار کسب و کار» به عنوان یکی از مهمترین
شاخههای بازاریابی ،سرویس و خدمات ارائه
میدهد.
در کشــورهای پیشــرفته غرفهســازان
در انجمنهایـ�ی تحـ�ت نـ�ام (Direct
 )business communicationبــه
همراه برگزارکنندگان مراســم و سمینارها
و همایشها و تامین کننــدگان تجهیزات و
ســرویس دهندگان پذیرایی گرد هم جمع
میشوند.
در کشــور ما نیز نمایشگاههای تخصصی
به عنــوان ابزار کلیــدی در توســعه بازار و
ارتباطهــای صنعتی بازرگانی بســیار مورد
اقبال هستند وجایگاه پر اهمیت آن از طرف
صاحبان صنایع و ارائه کنندگان محصوالت
و خدمــات کامــا پذیرفته شــده اســت.
خوشــبختانه مدیریت برگزاری نمایشگاهها
با حضور بســیار مقتدر بخــش خصوصی به
عنوان برگزار کنندگان ،پایه مهمی در رشد
و توســعه و ارتقا کیفی آن در بیست و اندی
سال گذشته بوده است .از نطر من نمایشگاه
صنعت نوپایی در کشــور محسوب میشود
که با ســرعت بســیار قابل توجهی در حال
توسعه اســت .تعداد و وسعت نمایشگاههای
تخصصــی در کشــورمان با فاصله نســبتا
زیادی از کشــورهای در حال توسعه بیشتر
نزدیک به کشــورهای پیشــرفته است ،من
فکر میکنم که ســطح کیفی نمایشــگاهها
ظرف ســالهای آینده با تغییــری که همه
منتظر آن هستیم وهمراه با باز شدن بازارها
و توســعه ســرمایه گذاری رشــد و جهش
چشــمگیری خواهد داشت.در این رشته هم
مانند بسیاری از رشتهها ما دنباله رو و کپی
کننده تجربیات کشورهای پیشرفته هستیم.
ظرفیتهای بودجهای و محدودیت هزینهای

نمایشگاهها هستند که میتوانند به مدد طراحی کاربردی
و زیبا ،مفهوم و پیام مناسب را به بازدیدکنندگان منتقل
کنند.
این صنف ،به تازگی دارای انجمنی تخصصی شده است

در میزان ســرمایه گذاری و استفاده از این
تجارب بســیار تعیین کننده است .در زمینه
سیســتمهای مدوالر مســلما مــا چند گام
عقبتر از کشورهای پیشرفته قرار داریم که
بیشــتر به دلیل توان یا میزان هزینه مورد
نظر مشتریان غرفه ســازی است نه از بابت
توان فنی .بسیاری از این سیستمهای به روز
داخل کشــور تولید شده است و قسمتی نیز
وارد شده و میشود.
در مورد غرفههای سفارشــی و ســاخت
و ساز که ســهم بزرگی از بازار را در اختیار
دارند ،به نظر من از بابــت طراحی فرمها و
خالقیت نســبتا خوب عمــل میکنیم ولی
کیفیت اجرا و به نتیجه رساندن ایدهها اغلب
بسیار ضعیف به انجام میرسد.
آیا صرف هزینههای گزاف برای
غرفه ســازی که بعد از چند روز از بین
خواهد رفت فعالیتی صحیح است؟
گــزاف بــودن هزینههای غرفهســازی
موضوعی نسبی است .تبلیغات و هزینههای
گزاف آن کــه حتما بخشــی از قیمت تمام
شــده محصوالت یا خدمات اســت ،امروزه
حلقه مهمــی از زنجیره چرخــش تولید و
مصرف اســت و جایگاه آن در رونــق بازار
کسب و کار و غنای زندگی بشر امروزی غیر
قابل حذف میباشــد .موضــوع؛ میزان بهره
وری هزینه ای اســت که در غرفه به انجام
میرسد و کیفیت آن.
اما نکتهای که بســیار بســیار پر اهمیت
اســت تاثیر از بین رفتن مصالح و آســیب
جدی آن به حفظ محیط زیســت اســت .و
همچنین تبدیل کردن مصالحی که میتواند
محصــوالت قابل اســتفاده به مــدت چند
سال باشــند به زباله ،آسیبی است جدی به
سرمایه و ثروت ملی .طی سالهای اخیر به

تا علمیتر و منسجمتر به فعالیتهایش ادامه دهد .برای
آشنایی بیشــتر با این انجمن ،با علیرضا جهانپناه رییس
هیات مدیره انجمن صنفی غرفه سازان گفتوگو کردهایم
که میخوانید.

علت افزایش قیمت مواد اولیه خوشــبختانه
روشهای اســتفاده مکرر و بازیافت مصالح
در نمایشــگاه به وجود آمده که البته بسیار
ابتدایی است .ازسوی دیگر تیمهای بزرگ در
این خصوص ســرمایهگذاری کرده و قطعات
قابل استفاده مجدد را با کیفیت بهتر و صرف
هزینه بیشــتر تولید کردهاند .انجمن صنفی
نیز بنای آن را دارد که در خصوص آموزش و
ترویج روشهای بازیافت ،قویا فعالیت کند.
مشکالت صنعت غرفه سازی در
ایران چیست؟
مشــکالت صنعت غرفهســازی همانند
بقیه صنایــع میتواند به دو قســمت اصلی
تقســیم گردد ،مشــکالت خارج از صنف و
صنعت و مشــکالت داخل آن .بــا توجه به
گســتردگی موضوع فقط اشــاره اجمالی به
بعضــی از آنها میکنم و البته خاطر نشــان
میکنم که دیــدگاه عمومی مــا در انجمن
صنفی غرفه ســازان بر این اساس است که
مشــکالت ،محدودیتهایی هستند که برای
رشــد و موفقیت باید آنهــا را پذیرفت و با
آگاهی و تعامل ســازنده ،بــه دنبال تعدیل
واصــاح آنهــا بود.مشــکالت بیرونی که
مشکالتی رایج هســتند قسمتی مربوط به
نحوه برنامه ریزی و سیاســتگذاری زمانی
برگزاری نمایشــگاهها میباشد .بیشتر این
مشــکالت هم مربوط به ضعف برنامه ریزی
کالن در نمایشــگاه بین المللی تهران طی
چند ســال گذشــته بوده که در ادامه آن
برگزار کنندگان با فرصتهای بسیار کوتاه
بــرای برنامه ریــزی و تدارک نمایشــگاه
خود مواجه شــده و در نهایت فرصتهای
باقی مانده برای طرح و اجــرای غرفههای
ساخت و ســازی به کمترین زمان در طول
تاریخ نمایشــگاه تهــران رســید .البته با

حضور مدیریت جدید در شــرکت سهامی
نمایشــگاههای بیــن المللــی تهــران که
تجربه و سابقه درخشــانی دارند ،به آینده
بسیار خوشــبین هستیم.قسمت دیگری از
مشــکالت بیرونی مربوط به کمبود مصالح
و مواد اولیه و افزایــش قیمت چند برابری
آنها طی دو ســال اخیر است که باعث سر
درگمی در قیمت تمام شــده و آشــفتگی
قیمت غرفه ســازی شــده است.مشــکل
بیرونی دیگر رکود بازار کســب و کار و در
ضعف شــرکتها در پرداخــت هزینههای
غرفه سازی که به علت افزایش قیمت مواد
اولیه رو به رشــد بود میباشد .این موضوع
بیشــترین ضربه خود را به کیفیت ساخت
غرفههای پیش ســاخته و ساخت و سازی
وارد کرد .اهمیت حضور در نمایشــگاه در
شــرایط ضعیف بودن بــازار از یک طرف و
عدم توانایی شــرکتها در پرداخت هزینه
به غرفه ســازهای معتبر و حرفه ای موجب
حضور پیمانکاران غیــر حرفه ای و ضعیف
و در نتیجه افت کیفیــت و باال رفتن تعداد
غرفههای نا تمام در روز افتتاح شده است.و
اما مشــکالت درونی ،بخش زیــادی از این
مشــکالت حاصل نبود یک تشکل صنفی
منســجم در زمینه غرفه سازی بوده است،
مشکالتی مانند عدم حضور غرفه سازان در
تصمیم گیریهایی که در ارتباط با ساخت
غرفهها بــه انجام میرســد .نبود چارچوب
فنی قابل اتکا که بتوان بر اساس آن ارزیابی
صحیحی از طرحهای ارایه شــده توســط
غرفه سازان بهدســت داد و مراحل اجرا را
بهصورت اصولی پایش کرد .نبود استاندارها
و حتی راهنمــای کلی بــرای تعریف ابعاد
کمی و کیفی طرحهایی که تهیه میشوند
و بالفاصله به اجــرا در میآیند .یکنواخت
نبــودن و عــدم کارایی مقــررات فنی که
توســط دارندگان ســایتهای نمایشگاهی
یا برگزارکنندگان وضع میشــود که اغلب
باعث کندی عملیات و تاخیر در شــرایطی
اســت همواره بــا کمبود زمان ســاخت و
نصب روبرو اســت .البته تاکید میکنم که
این مشکالت میتواند فقط در تعامل یک
نهاد صنفی بــا دیگر ســازمانهای مرتبط
کمتر شــده و در نهایت حل گردد .باز هم
امیدواریم که انجمن صنفی تاســیس شده
غرفه ســازان بتواند طی مدت کوتاهی این
کار را شروع کند.
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وابستگی به نفت ،ریشه اصلی بسیاری
مشکالت ساختاری اقتصاد ایران است.
شاهد این مدعا هم تاثیرپذیری باالی
بسیاری از متغیرهای کالن اقتصادی
همچــون تــورم ،درآمدهــای دولت،
واردات و … از نوســان قیمت جهانی
نفت و بهتبــع آن درآمدهــای نفتی
کشور اســت .مجموعه این شرایط به
بروز تناقضات و پارادوکسهای اساسی
در اقتصــاد ایران از جملــه موارد زیر
منجر شده است:
 -۱طی دهههای اخیــر همواره بر
توسعه صادرات غیرنفتی کشور تاکید
شده اســت ،در حالیکه یکی از پیش
نیازهــای اصلی دســتیابی به چنین
هدفــی در تقویــت و توســعه بخش
خصوصی است.
براین اســاس ســوال آن است که
آیا بخش خصوصــی قدرتمندی برای
بدســت گرفتــن ســکان فعالیتهای
اقتصادی در کشــور وجود دارد؟ اگر
این بخش خصوصی وجود ندارد ،چه
سیاست های منسجمی در این زمینه
باید بکار گرفته شود؟
 -۲یکــی از موضوعات مهم مرتبط
با سیاستهای اصل  ۴۴قانون اساسی،
تغییــر نقــش دولــت از پــاروزن به
ســکاندار است .اما ســوال قابل طرح
آن اســت که حدود و ثغور وظایف و
جایگاه دولت ســکاندار کدام است؟ و
چگونه فعالیتهــای تصدیگری دولت
باید واگذار شود؟ از ســوی دیگر این

فعالیتها به چه گروهی و با چه ویژگی
هایی باید واگــذار شــود و ضمنا آیا
بخش غیردولتی توان برعهده گرفتن
این فعالیتها را دارد؟
 -۳در حالیکه از یکســو در سطح
کالن از رشــد بــاالی نقدینگــی در
اقتصاد ایران بهعنوان یکی از مهمترین
دالیل تورم یاد میشود،در سوی دیگر
و در سطح خرد ،بنگاههای تولیدی از
کمبود نقدینگــی در خصوص تامین
مالی سرمایه در گردش و … بهعنوان
یکــی از مهمتریــن چالشــهای خود
نام میبرند .حال ســوال اساســی آن
است که حجم نقدینگی موجود برای
اقتصاد ایران مناسب است یا خیر؟ اگر
مناسب نیســت چه سیاست منطقی
باید در پیــش گرفت و اگر مناســب
است چگونه این پارادوکس قابل حل
است؟
ناگفته نماند مهمترین خروجیهای
اقتصاد غیرمقاوم شــامل مــوارد زیر
است:
 -۱ضربهپذیر در برابــر تکانههای
داخلی و خارجی :یکــی از مهمترین
چالشــهای اقتصــاد غیرمقاومتــی
شــکننده بودن در برابــر تکانههای
مختلفی است که امکان جذب آن در
سیســتم وجود ندارد و لذا بیشترین
خسارت را وارد میکند.
 -۲غیرچابــک و غیرکارآمــد:
اقتصادهایــی کــه در درون خــود
ابزارهــای متنــوع ،خودتنظیــم و
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دکتر احمد تشکینی
کمرنگ شدن مفهوم مرزهای ملی
کشورها بواســطه جهانی شدن منجر
شــده اســت تا اقتصادهــای ملی در
معرض نوســانهای داخلی و خارجی
بســیاری قرار داشته باشــند .امروزه
بازارهــای مالی ،ســرمایه ،پول و …
درهم تنیده شده اســت و اختالالت
و عدم تعادلهای یک کشــور یا منطقه
اقتصادی میتوانــد بهراحتی به دیگر
مناطق یا کشورها سرایت کند.
در ایــن خصــوص کشــوری که
ساختارها و بنیانهای قویتری در خود
تعبیه کرده باشــد ،قادر به بالندگی و
بقای خویش در میانمدت و بلندمدت
است .به بیان ســادهتر وجود ابزارهای
متنــوع ،خودتنظیــم و انعطافپذیر
در درون ســاختار اقتصادی کشورها،
امکان شکنندگی بواسطه بروز تکانه
هــای وارده به سیســتم را بهشــدت
کاهــش میدهــد .بهعنــوان نمونه
مقایسه کشورهای توســعهیافته و در
حال توســعه گویای این واقعیت مهم
است.
کشــورهای توســعهیافته با اینکه
بهشــدت درهم تنیدهانــد ،اما تکانه
های برونــزای وارده بــه آنها حداقل
خســارت را به بار مــیآورد .ولی در
مقابــل کشــورهای در حال توســعه
وضعی متفاوت دارنــد و تاثیر تکانه
های مختلــف تاثیری قابــل توجه بر
آنها وارد میکند.نمونــه بارز این وضع
در اقتصاد ایران قابل مشــاهده است.
بگونهای که تکانههای ناشــی از بازار
نفت ،نوســان قیمتهای جهانی و …
تاثیر مستقیم و ملموسی بر بخشهای
مختلف اقتصادی ایــران برجای می
گذارد .براین اساس اقتصاد مقاومتی،
اقتصادی است که سازوکارهای تعبیه
شــده در آن بگونهای اســت که قادر
است نوسانات داخلی و خارجی طرف
عرضه و تقاضا را تا حد زیادی کنترل
و خنثی کند.
امروز شــاید بتوان بخــش عمده
ای از مشــکالت اقتصــادی کشــور
همچون رشــد اقتصادی پایین ،تورم
باال ،بهرهوری پایین نیروی کار و …
را بهنوعــی به اقتصاد نفتی منتســب
کرد .در نگاهی کلی و اجمالی میتوان
مدعی شــد که تکمحصولی بودن و

انعطافپذیر تعبیه نمیکنند ،در برابر
بروز تکانهها بسیار منفعل و غیرچابک
عمل میکنند.
 -۳غیربهــرهور و دارای قــدرت
رقابتپذیــری پاییــن :اقتصادهــای
غیرمتنوع و تک محصول دارای بهره
وری پاییــن و قــدرت رقابتپذیری
پایینی هستند.
در این میــان بخش صنعت ،معدن
و تجارت با ســهمی معادل ۴۰درصد
تولید ناخالــص داخلی یکی از بخش
های تاثیرگــذار اقتصاد ایران اســت
که مقاومســازی آن نقش اساسی در
استحکام اقتصاد ملی دارد.
در این خصوص برخی راهکارهای
مرتبط بهشرح زیر قابل ارایه است:
*تســریع در خصوصیســازی و
واگذاری فعالیتهــای اقتصادی بخش
صنعت ،معدن و تجارت.
* تهیه لیست پروژههای نیمهتمام
و واگذاری به بخش غیردولتی.
*خــروج از اقتصاد دســتوری به
ســمت اقتصاد آزاد :مبتنی بر رویکرد
و سیاست مذکور میتوان انتظار داشت
که فینفسه بخش از وظایف غیرذاتی
از دولتها اخــذ و به صاحبان اصلی آن
عودت داده شــود .ضمــن آنکه تحت
چنیــن رویکردی امکان بــروز فضای
رقابتی و لــذا فعالیــت برترینها در
عرصه اقتصاد فراهم خواهد شد.
* توانمندســازی بخش غیردولتی:
یکی از مهمترین راهکارهای انعطاف
پذیری اقتصاد ایران را باید در توسعه
بخش غیردولتی توانمند (با قابلیت و
توانایی در دســت گرفتن فعالیتهای
اقتصادی) جســتجو کرد .بدینمنظور
ایجاد فضای رقابتی ،شفافیت اطالعات
و تدوین برنامه مدون در این خصوص
بسیار ضروری است.
*تعامل با دنیای خــارج بهمنظور
جذب فنآوری ،تکنولوژی و منابع مالی
خارجی :بخشــی از مشــکالت حوزه
اقتصاد ایران (بویــژه تولید) همچون
قدرت رقابتپذیری پایین ،قیمت تمام
شــده باال ،ظرفیتهای خالی تولیدی و
… تنهــا از طریق جــذب دانش روز
دنیا و تزریق آن در بدنههای تولیدی
کشور میسور خواهد بود.
استادیار موسســه مطالعات و
پژوهش های بازرگانی
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تاکید بر عزم جدی در صادرات غیر نفتی در
دیدار نوروزی رییس کل سازمان توسعه تجارت
در سال  1393برای توسعه اقتصاد کشور و صادرات غیرنفتی باید عزم جدی داشته باشیم.
رییس کل ســازمان توسعه تجارت ایران در دیدار نوروزی کارکنان این ســازمان با اشاره به بیانات
مقام معظم رهبری درخصوص نامگذاری ســال  1393که نشان از اهمیت توسعه اقتصادی و فرهنگی
دارد ،صادرات غیرنفتی را یکی از ارکان مهم تحقق این امر دانســت.وی اظهار امیدواری کرد با همت
و پشــتکار تمام دســت اندرکاران این حوزه ،گامی مهم در جهت اجرای منویات معظم له و توسعه و
شکوفایی اقتصاد برداریم.
ولی ا ...افخمی افزود :برنامه های اقتصادی دولت یازدهم در همین راســتا تدوین گردیده و تحقق
این برنامه ها می تواند به پیشرفت کشــور کمک شایانی نماید.وی ضمن تشکر از تالش های کارکنان
سازمان توسعه تجارت ایران در سال گذشــته ابراز امیدواری کرد که سال جدید آغاز دورانی اثربخش
در حوزه تجارت خارجی کشور باشد.
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دیدار نوروزی دکتر اسفهبدی با کارکنان نمایشگاه
دکتر حسین اسفهبدی رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ا
در روزهای آغازین سال نو و شروع فعالیت مجدد کاری در این شرکت طی سلسله مالقاتهایی با معاونین،
مدیران و کلیه کارکنان شرکت نمایشگاهها برای همکاران آرزوی موفقیت و سالمتی کرد و با ایراد سخنانی
که در خالل این بازدیدها به عمل آمد به ترســیم اهداف و عملکرد شــرکت نمایشــگاهها در طول سال
گذشته وترسیم اهداف پیش رو در سال جدید پرداخت .
براساس این گزارش دکتر اســفهبدی در نظر دارد با توجه به اعتقادات خود در زمینه ایجاد رفاه باالتر
برای همکاران زمینه های الزم را در جهت ارتقاء سطح رفاه آنان ایجاد نماید  ،وی در ادامه گفت تمهیدات
الزم نیز در این زمینه فراهم گردیده که تا پایان سال جاری امید می رود نتایج آن نمایان گردد .
همچنین در پایان این جلســات که درفضایی دوســتانه و همراه با اظهار نظرهــای برخی از کارکنان
نمایشگاه همراه بود مورد استقبال دکتر اسفهبدی قرار گرفت.

نمایشگاه بینالمللی کفپوش  15شهریور آغاز میشود
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مجوز  5ساله برای نمایشگاه
بین المللی صنایع و تجهیزات
آشپزخانه ،حمام ،سونا و
استخر

نمایشــگاه
ششــمین
بینالمللــی کف پــوش ،موکت
و فــرش ماشــینی و صنایــع
وابســته مجوز برگزاری دریافت
کرد.
این نمایشــگاه  15لغایت 18
شهریور ماه ســال  93در محل
سایت نمایشگاه های بین المللی
جمهوری اســامی ایران برگزار
خواهد شد.
بنابرایــن گزارش ســازمان
توســعه تجــارت ایــران بــا
برگــزاری ایــن نمایشــگاه
توســط شــرکت موافقت نموده
است.

نمایشگاه بینالمللی صنعت برق مجوز گرفت

مجوز برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق از سوی سازمان
توســعه تجارت ایران صادر شــد.به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت
ایران؛ این نمایشــگاه برای سه سال متوالی از ســال  1393تا  1395به شرکت
راهکار تجارت کوشا واگذار شــد.بنابراین گزارش نمایشــگاه مذکور در سال 93
طی روزهای  17لغایت  20آبان ماه در محل ســایت نمایشــگاههای بین المللی
جمهوری اسالمی ایران برگزار خواهد شد.

سازمان توسعه تجارت ایران با برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه ،حمام ،سونا
و استخر موافقت کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران؛ این نمایشگاه برای برگزاری در تاریخ  15لغایت  18شهریور
ماه سالهای  1393تا  1397مجوز گرفت.
بنابراین گزارش نمایشگاه فوق در شــهریورماه سال  93در محل سایت نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسالمی
ایران برگزار خواهد شد.

خسروتاج قائم مقام وزير صنعت ،معدن وتجارت در امور تجارت شد

محمدرضا غفوری رئیس روابط عمومی وزارت صنعت ,معدن و تجارت شد

مهنــدس نعمت زاده با صدور حكمــي آقاي محمدرضا
غفوري را به ســمت رییس مرکز روابــط عمومی و اطالع
رسانی وزارت صنعت  ,معدن و تجارت منصوب كرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران،

وزیر صنعت ،معــدن و تجارت در مراســم توديع ومعارفه
روســاي قديم وجديد مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی
وزارتخانه متبوع باتاکید بر ضرورت وجود ارتباطات مردمی
گفت :روابط عمومی ها چشــم و گوش سازمانها هستند و
این بر عهده روابط عمومی هاست که چگونه ارتباط با مردم
را بهبودبخشــندو به گونه اي عمل كنندكه درچاردیواری
کشورمان محصور نمانیم.
وي افزود:بــا توجــه به ابعــاد مختلف و گســتردگی و
فرابخشــی بودن حوزه فعالیــت وزارت صنعــت ،معدن و
تجارت ،اقتضا می کند که ملت شــریف ایران اســامی از
برنامه ها و اقدامــات و عملکرد ها مطلع و برای همراهی به
موقع در جریان امور قرار گیرند.
نعمــت زاده همچنین با اشــاره به لــزوم تعامل روابط
عمومی ها ،بــر ایجادنظم دراطالع رســاني روابط عمومي
ها تاكيد كرد وگفت :هنر روابــط عمومي ها خلق امکانات
مناسب در خصوص كســب اطالعات ونيز ارتباط با رسانه
هااست.
وي به تنــوع فعالیتهای وزارتخانه در اثر ادغام اشــاره

ناصر بزرگمهر مشاور رسانه ای
وزیر صنعت ,معدن و تجارت شد

دکتر ناصر بزرگمهر بــا صدور حکمی
از ســوی وزیر صنعت ،معدن و تجارت به
عنوان مشاور رسانهای وزیر منصوب شد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد و نمایشگاه،

محمدرضا نعمــتزاده وزیر صنعت ،معدن
و تجارت همچنین طی احکام جداگانهای
اعضای شورای اطالعرسانی این وزارتخانه
را منصوب کرد .براساس این احکام حسین
ساسانی ،حســین حقگو ،حسین اسدی،
مرتضی حیدری ،محمدرضا بهرامن و خانم
مینــا مهرنوش به عنوان اعضای شــورای
اطالع رســانی معرفی شدند .گفتنی است
دکتر ناصر بزرگمهر مشــاور رسانهای وزیر
صنعت و معدن و تجارت و عضو شــورای
اطالع رســانی این وزارتخانه ،از مدیران و
کارشناسان با ســابقه و صاحب تألیف در
حوزه روابط عمومی و اطالع رسانی کشور
است که هم اکنون عضویت هیأت مدیره
انجمن روابط عمومی ایران را برعهده دارد.

كرد و تدبیــر ،حوصله و صبــر در کار وفعاليت هاي روابط
عمومی هــا و نیز توجه بــه ارتباطات موثر بارســانه های
داخلــی و خارجی رااز دیگر ماموريت هــاي روابط عمومي
ها برشمرد.
گفتنی اســت :مهنــدس نعمــت زاده در این مراســم
همچنین با اهدای لوح تقدیــر از زحمات منوچهر طاهایی
در طول مدت تصدی رياست مرکز روابط عمومی و اطالع
رسانی وزارت صنعت ،معدن وتجارت تقدیر و تشکر کرد.
روابط عمومي شركت بازرگاني دولتي ايران ضمن تقدير
وتشــكر از خدمات ارزنده وشايســته جناب آقاي طاهايي
دردوران مســئوليت رياســت مركز روابط عمومي وزارت
صنعت،معدن وتجارت ،به جناب آقــاي غفوري خيرمقدم
عرض نموده وبراي ايشان آرزوي توفيق دارد.
گفتنی اســت مهنــدس محمدرضــا غفــوری دارای
مدرک کارشناسی ارشــد بازاریابی و تبلیغات از مدیران و
کارشناسان با سابقه کشور در حوزه روابط عمومی و اطالع
رسانی است که بیشــتر مدیریت روابط عمومی بانک های
کشاورزی و تجارت را بر عهده داشته است.

مصوبه دولت درباره
ثبت سفارش کاالهای گروه 10

موافقت دولت ،سود بازرگانی کاالهای
مشــمول ردیف های تعرفه برای اجرا در
سال  1393تعیین می شود.براساس اعالم
پایگاه اطالع رســانی دولت ،هیات وزیران
بنا به پیشــنهاد وزارت صنعــت ،معدن و
تجارت و به اســتناد اصل یکصد و سی و
هشــتم قانون اساســی جمهوری اسالمی
ایران تصویب کرد :سود بازرگانی کاالهای
مشــمول ردیف هــای تعرفه آییــن نامه
اجرایی قانون مقررات صــادرات و واردات
برای اجرا در سال  1393تعیین می شود.
بر اســاس این مصوبه ،ثبت سفارش و
ورود کاالهای گــروه ( )10به اســتثنای
خودروهای سواری باالتر از ( )2500سی
ســی با ارز متقاضی مجاز اســت و میزان

ســود بازرگانی کاالهای یاد شده دو برابر
می شود.
ایــن مصوبه در تاریــخ 1392/12/28
از ســوی اســحاق جهانگیری؛ معاون اول
رئیس جمهور برای اجرا ابالغ شده است.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاهها

با صدور حكمي از سوي وزير صنعت،
معدن وتجارت « مجتبي خســرو تاج»
به ســمت معاون توسعه بازرگاني داخلي
و با حفظ ســمت به عنــوان قائم مقام
وزير صنعــت ،معدن وتجــارت در امور
تجــارت تعيين شــد.به گــزارش روابط
عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی
نمایشگاهها به نقل ازشبكه اطالع رساني
توليد و تجارت ايران (شــاتا)؛ «مهندس
محمد رضا نعمــت زاده » در متن حكم
انتصابي صادرشده آورده است  :با توجه

به ســوابق علمــي وتجربــي در زمينه
هاي بازرگاني داخلــي وتجارت خارجي
به موجب ايــن حكم به عنــوان معاون
توسعه بازرگاني داخلي و با حفظ سمت
به عنوان قائم مقــام وزير صنعت ،معدن
وتجارت منصوب مي شــويد.اين گزارش
حاكيست  :وزير صنعت ،معدن وتجارت
هم اكنــون داراي دو قائم مقام ( در امور
توليد « احمد دوســت حســيني » ) و
(قائم مقام وزير در امور تجارت « مجتبي
خسرو تاج») مي باشد
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کارنامه تجاری ایران در سال 92منتشر شد

18

ایران در ســال  ۹۲در مجموع ۴۱
میلیــارد و  ۶۲۸میلیون دالر انواع کاال
با احتســاب میعانــات گازی و بدون
احتســاب نفت ،گاز و تجارت چمدانی
صادر و در مقابــل  ۵۰میلیارد و ۸۱۸
میلیون دالر انواع کاال از سایر کشورها
وارد کرد.
جمهوری اســامی ایران در ســال
 ۱۳۹۲در مجمــوع  ۴۱میلیارد و ۶۲۸
میلیون دالر انــواع کاال با احتســاب
میعانات گازی و بدون احتســاب نفت،
گاز و تجارت چمدانی صادر و در مقابل
 ۵۰میلیــارد و  ۸۱۸میلیون دالر انواع
کاال از سایر کشورها وارد کرد.
دفتر فناوری اطالعــات و ارتباطات
گمرک اعالم کرد :صــادرات غیر نفتی
ایران در ماههای پایانی ســال گذشته
بهبود یافــت و در مجمــوع  ۴۳صدم
درصد افزایش داشت .همچنین میزان
واردات ایران در سال ۱۳۹۲در مجموع
بــه  ۵۰میلیــارد و  ۸۱۸میلیون دالر
رســید که ارزش واردات کشورمان در
سال گذشــته  ۴و  ۹۲صدم درصد در
مقایسه با ســال  ۱۳۹۱کاهش داشته
است.
وزن صــادرات غیر نفتــی ایران در
ســال گذشــته به  ۹۲میلیون و ۹۲۷
هزار تن رســید و وزن صــادرات غیر
نفتی ایران در ســال گذشته به میزان
 ۱۶و  ۷۹صدم درصد افزایش داشــت.

همچنین میزان وزنی کاالهای وارداتی
در سال گذشته به  ۳۳میلیون و ۵۶۸
هزار تن رســید که از این حیث  ۱۴و
 ۹۸صدم درصد کاهش داشته است.
صادرات
اقالم عمده صادراتی در سال ۱۳۹۲
به ترتیب شــامل «پروپان مایع شــده
در ظروف یکهزار ســانتی متر مکعب
و بیشــتر» بــه ارزش یــک میلیارد و
 ۲۱۲میلیون دالر و ســهم ارزشی  ۳و
 ۸۷صدم درصــد« ،قیرنفت» به ارزش
یک میلیــارد و  ۱۵۳میلیــون دالر و
ســهم ارزشــی  ۳و  ۶۸صدم درصد و
«متانول» بــه ارزش یک میلیارد و ۴۱
میلیون دالر و ســهم ارزشــی  ۳و ۳۲
صدم درصد بود.
عمــده صــادرات کشــور نیز طی
دوازده ماهــه ســال  ۱۳۹۲به ترتیب
به کشــورهای «چین» با  ۳۴میلیون
و  ۵۰۲هزارتــن و ارزش  ۷میلیــارد
و  ۴۳۲میلیــون دالر یــا  ۴۳درصــد
ســهم وزنی و  ۲۴درصد سهم ارزشی،
«عراق» بــا  ۱۶میلیون و  ۹۱۹هزارتن
و ارزش  ۵میلیارد و  ۹۵۰میلیون دالر
یا  ۲۱درصد ســهم وزنی و  ۱۹درصد
سهم ارزشــی« ،امارات متحده عربی»
بــا  ۵۷۸۹هــزار تــن و ارزش ۳۶۲۷
میلیــون دالر یا  ۷درصد ســهم وزنی
و  ۱۲درصد سهم ارزشــی« ،هند» با

 ۴میلیون و  ۸۳۰هزارتــن و ارزش ۲
میلیارد و  ۴۱۸میلیون دالر یا  ۶درصد
ســهم وزنی و  ۸درصد سهم ارزشی و
«افغانستان» با  ۳میلیون و  ۳۴۶هزار
تــن و ارزش  ۲میلیارد و  ۴۱۷میلیون
دالر یا  ۴درصد سهم وزنی و  ۸درصد
سهم ارزشی صورت گرفته است.
متوســط قیمت هــر تــن کاالی
صادراتی در سال گذشــته  ۳۹۱دالر
بوده که نســبت به مدت مشــابه سال
قبل کاهــش  ۱۶درصــدی در ارزش
دالری داشته است.
واردات
اقالم عمــدة وارداتی طــی دوازده
ماهه ســال  ۱۳۹۲به ترتیب شــامل
«وســایل نقلیــه باموتور پیســتونی
درونســوز تناوبی جرقهای -احتراقی
باحجــم ســیلندر  ۱۰۰۰تــا ۱۵۰۰
سانتیمتر مکعب» به ارزش  ۲میلیارد و
 ۸۰۳میلیون دالر میلیون دالر و سهم
ارزشی  ۵و  ۵۲صدم درصد« ،برنج» به
ارزش  ۲میلیــارد و  ۳۰۰میلیون دالر
و سهم ارزشــی  ۴و  ۵۳صدم درصد،
«کنجاله و ســایر آخالهای جامد» به
ارزش یک میلیارد و  ۸۲۷میلیون دالر
و سهم ارزشی  ۳و  ۶دهم درصد« ،دانه
ذرت دامی» به ارزش یــک میلیارد و
 ۵۲۷میلیون دالر و ســهم ارزشــی ۳
درصد« ،دانه گندم ســخت»به ارزش

یک میلیــارد و  ۲۷۳میلیــون دالر و
سهم ارزشی  ۲و  ۵۱صدم درصد بوده
است.
عمده واردات کشــور طــی دوازده
ماهــه ســال  ۱۳۹۲بــه ترتیــب از
کشــورهای «امارات متحــده عربی»
با  ۶میلیــون و  ۹۳هزارتــن و ارزش
 ۱۱میلیــارد و  ۸۵۲میلیــون دالر و
 ۱۸درصد ســهم وزنــی و  ۲۳درصد
ســهم ارزشــی« ،چین» با  ۴میلیون
و  ۵۱۳هزارتــن و ارزش  ۹میلیــارد
و  ۶۶۴میلیــون دالر و  ۱۳درصــد
ســهم وزنی و  ۱۹درصد سهم ارزشی،
«هند» با  ۳میلیــون و  ۶۸۹هزارتن و
ارزش  ۴میلیــارد و  ۳۱۰میلیون دالر
و  ۱۱درصد ســهم وزنــی و  ۸درصد
سهم ارزشــی« ،جمهوری کره» با یک
میلیــون و  ۶۸۶هزار تــن و ارزش ۳
میلیارد و  ۸۵۵میلیون دالر و  ۵درصد
ســهم وزنــی و  ۷و  ۵۹صــدم درصد
سهم ارزشــی و «ترکیه» با  ۲میلیون
و  ۷۱۷هزارتــن و ارزش  ۳میلیــارد
و  ۶۴۷میلیون دالر و  ۸درصد ســهم
وزنی و  ۷درصد ســهم ارزشــی انجام
گرفته است.
همچنین متوســط قیمــت هر تن
کاالی وارداتی در سال گذشته ۱۵۱۴
دالر بوده که نســبت به مدت مشــابه
ســال قبل افزایــش  ۱۲درصدی در
ارزش دالری داشته است.

