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پیشگفتار

شهر اهلل ِ ُعظـمي
آمد گهِ آمرزش و ُ

ِ
نداي
رمضان از راه مي رسد و با خود كوله باري از بخشايش و آمرزيدگي را به همراه مي آورد و با
«ربّنا» جان هاي تشنه را به سوي خود فرا مي خواند تا به استقبالش آمده ،و دسته دسته بخشودگي
ِ
ابدي رمضان  ،دست شيطان ها را مي بندد و درهاي بهشت
را از دستان كري ِم آن باز ستانند .ميزبا ِن
ِ
حيات
را به روي ميهمانان خود مي گشــايد تا با آســودگي و آرامش ،از لحظه هاي سبز آن ،براي
ِ
خاشاك يك سال زندگيِ پرهياهو را ،از دامان خود سترده و در سايه
ابدي توشه برگيرند و خس و
سارِ مهمان نواز آن ،نفسي تازه كنند.
منادي ،در آســمان ها بر ميهمانان ضيافت آسماني ،خوش آمد مي گويد و آب و آيينه به دست ،به
استقبال سحرخيزان مي شتابد.
ســام خدا ،بر ماهي كه ماه ضيافت خداســت؛ ضيافتي كه همگان به آن دعوت شــده اند و هيچ
دريغي ،از نعمت هاي آن نيســت .ســام خدا بر ماهي كه بهترين فرصت ،براي جستن خود در
ب َ َر ِ
ِّ
مستعد روزها و
هوت دنيازدگي است و بهترين فرصت براي پاشــيد ِن بذرِ نيايش در مزرعه ي
شب هاي آن است.
سالم بر تو و بر شب قدرِ تو كه بهتر است از هزار ماه .اي ماه مهماني خدا ! اي ماه خدايي شدن!
اي سحاب رحمت و بخشــايش! بر آسما ِن دل هاي كويري و منت ِظر كه چشم به راهت نشسته اند،
ببار! و اكنون در شــكوهمندترين فصلِ پارسايي هستيم .فصلِ بي كرا ِن نيايش ،كه جانْ به مهمانيِ
لب ،تسبيح گوي ذكر و رازِ شبانه شده است .مهربان ترين بهار ،مهمان ماست و ما
رمضان رفته و ْ
ميهمان بخشنده ترين عيب پوش و خطاپذير هستيم .طاليي ترين لحظه ها و ثانيه ها ،از كنار سفره ي افطار
و ســح ِر ما مي گذرند .هر كدام از اين دقايق ،تار و پودِ تن پوشي از آمرزش و بخشايش هستند.
تن پوشــي از مغفرت ،كه بر تنِ همگيِ روزه داران ،جايگزين لباس ِ
هاي ُمندرس و فرســوده ي
دنيازدگي و غفلت مي شود .اين تن پوش آراسته ،بر قامت همگي شما مؤمنان خداجو مبارك باد.
                                                                              محمد سعادتی پور
                                                     مدیر روابط عمومی وامور بین الملل
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رییس جمهور روحانی:

گروههای بزرگی از
سرمایهگذاران به ایران آمدهاند
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حســن روحانی رئیس جمهوری در چهارمين سفر استاني خود  ،به استان لرستان
رفت .او كه پيش و پس از انتخابات رياســت جمهوري  ،همواره به لغو تحريم ها و
در پي آن باز شدن درهاي ايران به روي سرمايه گذاران خارجي تاكيد كرده است،
اين بار نيز در چهارمين سفر استاني خود از حضور گروه هاي بزرگ سرمايهگذاران
خارجي در ايران سخن مي گويد.

4

رئيــس جمهوري كه در جلســه
توسعه و سرمایهگذاری استان لرستان
حضور يافت با تاکیــد بر اینکه دولت
تدبیر و امید از نظر سیاســی حامی
ســرمایهگذاران و کارآفرینان است،
گفت« :دولت مصمم اســت بر اساس
سیاســت های کلی اصل  ۴۴قانون
اساســی و تاکید رهبر معظم انقالب
اســامی ،از بخش خصوصی حمایت
کند تا سرمایه گذاری در کشور افزایش
یابد».روحاني در ادامه با تاكيد بر اين
نكته كه امروز گروه هــای بزرگی از
سرمایهگذاران خارجی برای سرمایه
گذاری در ایران وارد کشور شده اند،
گفت « :ما دلمان مــی خواهد که هر
کارآفرین کــه وارد عرصه اقتصادی
کشور می شود از منافع آن بهره مند
شود».رییس شــورای عالی امنیت
ملی ،سیاست خارجی فعال کشور را
سرمایه بزرگی برای همه کار آفرینان
دانست و با بیان اینکه امروز تعامالت
ما با همســایگان بیش از گذشــته
اســت ،تصریح کرد« :ارتباط خوب
ایران با کشــورهای منطقه می تواند
به رشد ســرمایهگذاری و کارآفرینی
کمک کند و دست سرمایه گذاران و
کارآفرینان در واردات و صادرات را باز
بگذارد».رئیس شــورای عالی اقتصاد
ضمن مکلف کردن همه مســئوالن
استان لرستان به فراهم کردن شرایط
برای سرمایه گذاری ،وعده داد کسانی
که از داخــل یا خــارج بخواهند در
ایران ســرمایه گذاری کنند ،شرایط
را مســاعدتر خواهند دید.روحانی
ویژگی های توسعه در ایران را توجه
به منابع و معادن بزرگ و قرار داشتن
در چهارراه اقتصادی جهان برشمرد و
ابراز امیدواری کرد که با اتصال راه آهن

ایران به آسیای مرکزی و چین ،توسعه
بنادر جاسک و خارک و ارتقای جایگاه
ایران در حوزه فضای مجازی و اینترنت
،کشــورمان هرچه ســریعتر مدارج
توسعه را بپیماید.

دولت؛
مصمم به مهار تورم

رئيسجمهور كه اولين برنامه از اين
سفر را به مردم استان اختصاص داده
و در ورزشــگاه تختی خرمآباد براي
آنان سخنراني كرد ،دولت يازدهم را
در زمينه كنتــرل و مهار تورم آن هم
در شرایط فعلی دولت ،مصمم توصيف
كرد و گفت :دولت در اين زمينهها راه
خود را ادامه ميدهد و بنابر وعدهای که
از روز نخست در زمینه مهار تورم داده
است قدم به قدم در مسیری حرکت
خواهد كرد که شرایط را برای زندگی
مردم بهبود بخشد».
او با اشــاره به اينكــه در آغاز به
کار این دولت ،تــورم  43درصد بود،
گفت« :امــروز تورم نقطــه به نقطه
 16درصد اســت؛ بنابراین دولت قدم
بســیار مهمی در این زمینه برداشته
است ».روحاني البته بر اين نكته نيز
تاكيد كرد كه «هنوز برای رسیدن به
نقطه مطلوب و زندگــی راحت مردم
راه فراوانی در پیش داریم و دولت در
کنار مجلس شورای اسالمی ،سایر قوا
و رهنمودهای رهبر معظم انقالب این
راه را تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه
خواهد داد ».رئيسجمهوري با اشاره
به اقدامات دولــت در زمینه تولید از
برداشــتن اولین قدم در زمينه توليد
ســخن گفت و تاكيد كرد« :در همین
استان لرستان در طول  10ماه گذشته

 2هــزار و  600میلیاردتومان بودجه
دولتی و بخــش خصوصی برای رونق
مصرف شده اســت و در بخشهای
مختلف به سمت رونق حرکت خواهیم
کرد ».رئیسجمهوری رونق كســب و
كار و ايجاد اشتغال براي جوانان را تنها
راهحل مســاله بيكاري خواند و اعالم
كرد كه دولت در این زمینه قدم به قدم
در مسیر اشتغال جوانان و رونق بیشتر
کسب و کار قدم برميدارد.

سربازان ديپلماسي
در خط مقدم وين

از سوي ديگر حســن روحاني ،از
تيم مذاكرهكننده ايران كه هماكنون
در وين ،پايتخــت اتريش به مذاكره
مشــغولند ،ياد كرد و آنــان را به
«سربازان عرصه ديپلماسي» تشبيه
كرد كه در «خط مقدم وین» مشغول
مذاکرات هستهاي هستند .روحاني
در شرايطي اين ســخنان را مطرح
كرده اســت كه مذاكرات هستهاي
ايران و  5+1در داخل كشور با برخي
مخالفتها روبهرو شد چه آنكه برخي
حاميــان تيــم مذاكرهكننده دولت
ســابق ،با برگزاري همايشي ،خود
را دلواپســان حقوق هستهاي ايران
خوانده و به نحوه مذاكرات تيم دولت
يازدهم ،انتقاد كردند .اين موضوع اما
در حالي رخ داد كه مقام معظم رهبري
عالوهبر حمايت از تيم مذاكرهكننده
هســتهاي آنان را «فرزندان همين
انقالب» خواندهاند .رئیسجمهوری در
جمع مردم لرستان با تاكيد بر اينكه
این دولت در مســیر تعامل صحیح،
درست و ســازنده با دیگر کشورها
بهویژه همسایگان در چارچوب منافع

ملی و حقوق ملت ایران قدم برداشته
و قدم برخواهد داشــت ،گفت« :اگر
دنیا قدر این ملت را بداند به راحتی
میتوانیم در زمینه حقوق هستهای و
رفع تحریمها قدم نهایی را برداریم».
به گــزارش پايگاه اطالعرســاني
رياســتجمهوري ،روحانی همچنين
در ميان مردم لرستان به ملت ايران
قول داد« :همان طور که تا امروز برای
رفع تحریمهــا و احقاق حقوق مردم
در زمینه هستهای قدمهای اولیه را
برداشــتهایم ،قدمهای بعدی را هم
برخواهیم داشت».

تالش ايران براي
حراست از عتبات

رئیسجمهوری در بخش دیگری
از سخنان خود با اشــاره به حمالت
گروههاي تكفيري در عراق ،در حالي
كــه از اماکن مقدس حــرم امامان
شیعه در کربالی معلی ،نجف اشرف،
کاظمین و سامرا ســخن ميگفت،
خطاب به همه ابر قدرتها ،مزدوران،
آدمکشان و تروریستها اعالم کرد:
«ملت بــزرگ ایران برای حراســت
از عظمــت عتبات مقدســه از هیچ
کوششی دریغ نخواهد کرد».
روحاني يادآوري كرد« :تومارهای
فراوان نوشــتهاند مبنیبــر اینکه
آمادهاند تا برای دفــاع از حرمهای
ائمه (ع) به کشــور عــراق بروند و
تروریستها را به جای خود بنشانند
البته گروهکهای تروریست در عراق
و پشــتیبان آنها در منطقه و جهان
در برابر ملت مســلمان عراق چیزی
نیستند و انشــاءاهلل آنها را سرجای
خود خواهند نشاند».
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انتقاد وزیر صنعت
از واگذاری شرکت سهامی
نمایشگاههای بین المللی
به وزارتعلوم
قانون تجارت هیچ ایــرادی ندارد،من ایــن موضوع را به رئیس مجلس و شــورای
نگهبان گفتهام که جلوی بازنگری این قانون را بگیرند چراکه اگر تصویب شود کشور
حداقل  10سال عقب میافتد.

حضور وزیر صنعت،معدن و تجارت در مرقد مطهر امام راحل ( ره(
وزير صنعت ،معــدن و تجارت گفت:
شخصيت وارسته حضرت امام خميني
(قدسره) براي تمامــي دورانها الگويي
جاودانه اســت وبايد آرمانهاي ايشان را
سرلوحه برنامه ها واقدامات خود كنيم.
به گزارش روابط عمومی و امور بین
الملل شرکت ســهامی نمایشگاههای
ج.ا.ایران به نقل از شبكه اطالع رساني
توليد و تجارت ايران (شاتا)« :مهندس
محمدرضــا نعمــتزاده» بــه همراه
معاونين ومديران وزارت صنعت،معدن
وتجارت وهمزمان با فرارسيدن بيست
و پنجمين ســالگرد ارتحــال ملكوتي
بنيانگــذار جمهوري اســامي ايران
با حضــور در مرقــد مطهر ايشــان با
آرمانهاي باالي ايشان بيعت كردند.
مهندس نعمت زاده در جمع مديران

وكاركنان وزارت صنعت،معدن وتجارت
گفت:حضرت امام خميني (ره) همواره

درصدد جلب رضايت پروردگار متعال و
پيگيرحرف دل مردم بــوده بطوريكه تا

آخرين لحظات عمــر گرانقدر خود اين
روحيه را حفظ كرد.
وي با بيان اينكه شــخصيت حضرت
امام يك شــخصيت بينالمللــي بود،
افــزود :زندگي ،رفتار ،گفتــار و حضور
قلب ايشان در محضر خدا و نهراسيدن
از قدرتهاي بزرگ همواره زبانزد رهبران
انقالبي كشورهاي اسالمي و حتي غربي
بوده است.
این گزارش حاکی اســت  :در آيين
تجديد ميثــاق با معمــار كبير انقالب
وزير صنعت ،معدن وتجــارت و هيات
همــراه پــس از نواختن ســرود ملي
جمهوري اســامي با نثار دســته گل
به مقام ايشــان اداي احتــرام كردند و
زيارتنامه حضرت امــام خميني (ره) را
نیز قرائت نمودند.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت ،معدن
و تجارت با انتقاد از بحث واگذاری شرکت
نمایشــگاههای بینالمللی به وزارت علوم
گفت :بازنگری قانون تجارت ،کشور را ۱۰
سال عقب میاندازد و از مجلس خواستهایم
جلوی بازنگری قانون را بگیرند .نعمتزاده
که در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم
و جدید سازمان گسترش و نوسازی صنایع
ایران ســخن می گفت ،با انتقاد از مطرح
شدن بحث واگذاری شرکت نمایشگاههای
بینالمللــی گفــت :در حــال حاضــر در
کشورهای بزرگ دنیا و کشورهای پیشرفته
مانند آلمان  100درصد ســهام نمایشگاه
در اختیار دولت است و در چنین شرایطی
بحث واگذاری شرکت نمایشگاههای تهران
به وزارت آموزش عالی مطرح شده در حالی
که این وزارتخانــه گرفتاریهای خودش را

دارد و نمیتواند کار تخصصی انجام دهد.
وی با اشاره به تدوین الیحه حمایت از
تولید از ســوی دولت افزود :قرار است این
الیحه را با وزیر اقتصاد مــرور کنیم تا در
دولت راحتتر به تصویب برسد.
نعمتزاده ادامــه داد :در الیحه حمایت
از تولیــد مطرح شــده که ســازمانهای
توسعهای باید به اساســنامه خود برگردند
زیرا اساسنامه این سازمانها را افراد عاقلی
نوشتهاند و ســازمانهای توسعهای یکی از
الزامات کشور است.
وی افزود :در ســال  1360حدود 800
صفحــه برنامه برای صنعت خــودرو600 ،
صفحه برنامه برای صنعت ســیمان و 700
صفحه برنامه برای صنعت نساجی نوشته شد
که اگر این برنامهها اجرایی میشدند امروز
باید  90میلیارد دالر صادرات صنعتی داشته

باشیم ولی این برنامهها اجرایی نشدند.
به گفتــه نعمــتزاده طبــق برنامه و
استراتژیهای تعیین شده در کشور عمل
نشده و به همین دلیل مشکالتی در بخش
صنعت وجود دارد.
وی با اشــاره به مطرح شــدن موضوع
بازنگری قانون تجارت گفت :قانون تجارت
هیچ ایــرادی ندارد،من ایــن موضوع را به
رئیس مجلس و شورای نگهبان گفتهام که
جلوی بازنگری این قانون را بگیرند چراکه
اگر تصویب شود کشــور حداقل  10سال
عقب میافتد.
وزیر صنعت تاکید کــرد :مجلس ببیند
چند درصد از قوانین بعد از انقالب اجرایی
شــده ،چقدر از وقت مســئوالن دولتی و
مجلس صــرف قوانینی میشــوند که اجرا
نمیشوند.

وی با اشاره به ممنوعیت تولید عطر در
سالهای گذشته با دستور یک وزیر گفت:
در آن زمان عطر و لوازم آرایشی و بهداشتی
به عنوان ســوغاتی به کشــور وارد میشد
در حالی که ایجاد چنیــن صنایعی ارزش
افــزوده باالیی را برای کشــور دارد .در آن
زمان بخشنامه شده بود که تولید عطر جزو
صنایع ممنوعه اســت و عالوه بر این طبق
بخشنامه یک وزیر بستهبندی کاال فقط به
صورت سیاه و سفید امکانپذیر بود که این
مســائل موانعی را برای توسعه صنعت در
این بخش ایجاد کرده بود.
وی با تاکید بر لــزوم بازنگری در برخی
قوانین و بخشــنامهها اظهار داشت :دولت
و مجلس میتوانند استفسار و مصوبههای
خود را اصــاح کنند زیــرا قوانینی که به
اشتباه وضع شدهاند ،وحی منزل نیستند.
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دکتر اسفهبدی در سمینار نقش و اهمیت اجرای نمایشگاهها در توسعه صادرات بر
مبنای اصول اقتصاد مقاومتی خبر داد:

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

اشتیاق روزافزون شرکتهای
بینالمللی برای حضور در
بازارها و نمایشگاههای ایران

6

ســمیناری با عنوان نقــش و اهمیت
اجرای نمایشگاههای بینالمللی در توسعه
صادرات کاال و خدمــات برمبنای اصول
اقتصاد مقاومتی ،با حضور دکتر حســین
اسفهبدی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی
جمهوری اسالمی ایران ،منوچهر طاهایی
مشــاور وزیر و عضو هیات مدیره شرکت
سهامی نماشگاههای بینالمللی ،معاونین
و مدیران ارشد این شرکت و نیز مدیران
و مسئولین بلندپایه تشکلها و انجمنهای
تخصصی نمایشگاهی و تجاری و نمایندگان
شــرکتهای تولیدی و صادراتی در محل
دائمی نمایشگاههای بینالمللی برگزار شد.
به گزارش خبرنــگار اقتصاد و نمایشــگاه،
دکتر حسین اسفهبدی در این سمینار به نقش
اقتصاد مقاومتی در صنعت نمایشــگاهی اشاره
کرد و گفت :بــا توجه به اعالم سیاســتهای
اقتصاد مقاومتی در پایان سال گذشته از سوی
مقام معظم رهبری ،دستگاههای اجرایی و سایر
دستگاهها مکلفند از تمام ظرفیتها و امکانات
خود برای تحقق این برنامهها حداکثر استفاده و
بهرهوری را داشته باشند.
دکتر اسفهبدی با بیان اینکه هدف از تحریم،
کاهش درآمدهای ارزی کشور بود گفت :هدف
اصلی ناپایدار کردن موقعیت ایــران و محدود
کردن دسترســی کشــور به ارز بــود .موضوع
این نشست این اســت که با همفکری و تبادل
نظر بتوانیم به اهداف تبیین شــده ذیل عنوان
ســمینار(نقش و اهمیت اجرای نمایشگاههای
بینالمللی در توســعه صادرات کاال و خدمات
در اقتصاد مقاومتی) دســت یابیم .ما معتقدیم
توســعه پایدار این صنعت مســتلزم استاندارد
ســازی و رتبهبندی و آمایش مناســب صنعت
نمایشگاهی است .هزاران نمایشگاه در سال در
سراسر دنیا برگزار میشــود که هدف اکثر آنها
هم فروش است .به عبارتی به رغم امکاناتی که
در دنیا وجود دارد اما همواره نمایشــگاهها ابزار
بســیار موثر و مهمی برای کشــورهای جهان
هستند که بتوانند در آنجا توانمندی های خود
را ارائه کنند.
وی افزود :من فکر نمیکنــم در هیچ حوزه
ای چنین جمعی وجود داشته باشد که با چنین
پتانســیلی بتوانند به تبادل نظر بپردازند .سال

گذشــته برنامه دولت کنترل تورم بود و امروز
میبینیم که شــاخصهای اقتصادی اکثرا رو به
بهبود هستند و رشد اقتصادی روند خوبی دارد.
اســتقبالی هم که هیئتهــای مختلف تجاری
برای حضــور در ایــران از بدو مذاکــرات 5+1
میکنند کامال مشــهود اســت .به عنوان مثال
چندی پیش ایتالیا درخواســت کــرد که یک
نمایشــگاه اختصاصی در ایران برگزار کند .این
باعث امیدواری مردم و جامعه شده است.
اسفهبدی در ادامه به برگزاری نمایشگاههای
اخیر اشــاره کرد و گفت :نمایشــگاههای اخیر
واقعا بینظیر بودند؛ مثال نمایشگاه نفت وحضور
شرکتکنندهها بیسابقه بود؛ حتی به اندازه ای
شرکتکننده داشتیم که در روزهای پایانی قبل
از شروع نمایشــگاه مجبور شدیم سالنی که در
اختیار ریاست جمهوری بود را درخواست کنیم
که خالی شود تا برای پاســخگویی به تقاضای
مشــارکتکنندگان آن سالن هم تحت پوشش
رود .در نمایشگاه اگروفود هم شاهد پوشش 65
هزار مترمربعی فضا بودیم.
دکتر اســفهبدی به موردی در نمایشــگاه
اگروفود اشاره کرد و گفت :در بازدید از نمایشگاه
به موردی برخورد کردم که برایم بســیار جالب
بود .در غرفهای فردی با ظاهری شبیه اروپاییها
ایســتاده بود که مــن ابتدا فکر کــردم فردی
خارجی اســت که با زبان انگلیسی با او صحبت
کردم اما متوجه شــدم که ایرانی وترک است و
عذرخواهی کردم .در ادامــه صحبتهایمان او
گفت که من نماینده آلمانیهــا در ایران بودم
که مواد اولیه را از آلمان به ایران می آوردم و به

بیش از  70کارخانه میفروختم .به مرور فعالیت
خود را گســترش داده و در حــال حاضر این
 70کارخانه به  100واحد رســیده که من مواد
اولیهشــان را در تبریز تولید میکنم و جالبتر
اینکه همین مواد را به آلمان صادر میکنم .این
اتفاقی نادر است که به اعتقاد من در واقع هدف
از برگزاری نمایشــگاه باید رســیدن به چنین
جایی باشــد و ما به دنبال چنیــن اتفاقهایی
هستیم».
وی در ادامه افزود :یا اینکه در نمایشــگاهی
در دوران گذشته من شاهد بودم فردی میگفت
من این دســتگاهها را از خــارج وارد میکردم
و حــال میبینم که فــان کارخانــه با همان
الیســنس و همان کیفیت همان دستگاه را در
ایران با قیمت خیلــی ارزانتر تولید میکند که
بسیار برای من خوشحالکننده است و میتوانم
دســتگاهها را از ایران تهیه کنم .به اعتقاد من
این موارد از کارکردهای بسیار بدیهی و ابتدایی
برگزاری نمایشــگاه است .همه شــما میدانید
که اهمیت نمایشــگاهها تا چه اندازه اســت و
ما میتوانیم در اقتصاد کشــور منهای نفت به
بسیاری از اعداد بزرگ برســیم که این اتفاق با
توسعه صادرات به وقوع میپیوندد.
مدیرعامل شرکت ســهامی نمایشگاهها در
ادامه به نمایشــگاه بورس ،بانک و بیمه اشــاره
کرده وگفت :ما در هیچ ســالی شــرکتکننده
خارجی در این نمایشگاه نداشــتیم اما امسال
حدود  10کشــور در این نمایشــگاه شــرکت
داشتند که این اتفاق خوبی است.
اســفهبدی همچنین به جایگاه باالی ایران

در جهان اشــاره کرد و افزود :چند روز گذشته
ســفری به پاریس داشتم و در اجالس بیآیای
شرکت کردم که نمایشگاهی فرهنگی است .در
این نمایشگاه سفیر ایران آقای آهنی که سفیر
کهنهکاری است به ما گفت که شما باید هم در
رادیو تلویزیون فرانســه صحبت کنید و هم 11
روزنامه فرانسوی وقت گرفتهاند با شما مصاحبه
کنند .من ابتدا گمان کردم ایشان مزاح می کند
اما با آمدن خبرنگاران موضوع را بســیار جدی
دیدم .این اتفاقی بســیار عالی است که نشان از
باال رفتن جایگاه ایران در دنیاســت .در اجالس
بیآیای اکثر کشورها از جمله دانمارک ،ترکیه
و موناکو به دنبال این بودند که چطور میتوانند
با ایران تعامل داشته باشــند .یا اینکه به عنوان
مثــال آنتالیا برای ما محلی تفریحی اســت اما
نماینده آنتالیا از من درخواست برگزاری اکسپو
کرد که این خیلی عجیب است .یا اینکه هیئتی
از قزاقســتان آمده بود و اکســپوی  2017را از
آن خود کرد یا چینیهــا  2019را گرفتند که
ما واقعا باید شــرم کنیم.اسفهبدی در خاتمه از
شرکتکنندگان در سمینار درخواست کرد که
نظرات مشورتی داده و تجربیاتشان را در میان
بگذارند.در ادامه این سمینار برخی از نمایندگان
ارشد تشکلها و صنوف و نیز چند تن از مدیران
مجموعه نمایشــگاه بینالمللی تهــران به بیان
دیدگاهها و پیشــنهادات و نظرات خود در مورد
راهکارهــای اجرای اقتصــاد مقاومتی از طریق
ارتقاء ســطح نمایشــگاههای داخلی و خارجی
پرداخته و در پایان به جمع بندی و نتیجهگیری
از موضوعات مطرح شده پرداختند.
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منوچهر طاهایی مشاور وزیر و عضو هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاهها پیشنهاد کرد:

فعاالن صنعت نمایشگاهی برای رشد تولید داخلی کمپین تشکیل بدهند

سیدعلی اعتدالی رئیس انجمن برگزارکنندگان نمایشگاهها:

نمایشگاهها در تداوم رشد اقتصادی کشور نقش مهمی دارند
ســیدعلی اعتدالــی رئیــس انجمــن
برگزارکنندگان نمایشگاههای بینالمللی ایران
در این ســمینار به بیــان راهکارهای تطبیق
برنامههــای نمایشــگاهی با اســتراتژیهای
توسعه تجارت کشور پرداخت.
وی گفــت :اگــر چه ســابقه برگــزاری و
ایجــاد نمایشــگاه در دنیا بــه  25قرن پیش
باز میگردد اما نمایشــگاهها هیچگاه اهمیت
و ارزش فعلی را در توســعه تجارت و اقتصاد

دنیا نداشــته اســت .اگر امروزه میبینیم که
حجم تجارت کاال و خدمــات جهانی به بیش
از  41تریلیون دالر در ســال  2013رســیده
اســت بخش عمده آن مرهون برپایی بیش از
 132هزار نمایشگاه داخلی وخارجی است که
هر سال در  5هزار و  283شــهر دنیا وظیفه
بازاریابی هزاران نــوع کاال و خدمات را انجام
میدهند .وی افزود :چنانچه سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی را مورد بررسی قررا دهیم در

مییابیم که به نقش تجارت خارجی در تقویت
بنیه ارزی کشــور و تداوم رشد اقتصادی توجه
کافی معطوف شده اســت .تردیدی نیست که
نمایشگاههای بینالمللی به خوبی میتوانند به
تحقق هدفهای یاد شده کمک کنند .اعتدالی
با بیــان اینکه در اســتراتژی توســعه تجارت
خارجی کشور به نکات مهمی اشاره شده است
گفت :صنعت نمایشگاهها به خوبی میتواند در
تحقق این موارد نقش اساسی را ایفا کند.

میرظفر جویان معاون فنی مهندسی شرکت سهامی نمایشگاهها تاکید کرد:
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ضرورت استانداردسازی برگزاری نمایشگاهها

سیدحســین میرظفرجویان معاون
فنــی مهندســی شــرکت ســهامی
نمایشــگاههای بینالمللی در خصوص
ضــرورت استانداردســازی برگــزاری
نمایشگاهها به بیان مواردی پرداخت.
میرظفرجویــان گفــت :موفقیت هر
نمایشــگاه در ســطح کالن بــه چند
عامل متکی اســت؛ توســعه مبادالت

بینالمللی،کســب درآمدهــای ارزی،
ایجــاد فرصتهای شــغلی کــه منجر
به کاهش بیــکاری در ســطح جامعه
میشود ،گسترش فناوریهای پیشرفته
و بحث توسعه مناسبات کشورها که از
برنامههای کالن نمایشگاه است.
وی گفــت :این مــوارد نیازمند پیدا
کردن شــاخصهای اقتصادیموثر بر

نمایشگاه اســت .شاخصهای اقتصادی
موثــر بر نمایشــگاه عبارتنــد از:تاثیر
برگــزاری نمایشــگاه بــر جمعیت ،بر
تولیــد ناخالــص داخلــی ،بر ســطح
قیمت مصرفکننده ،بر شــاخصهای
تجــارت بینالمللی ،بر شــاخصهای
رقابتمندی و بر شــاخصهای کسب
وکار.

حبیب ماهوتی رئیس انجمن شرکتهای نمایشگاهها:

کیفیت نمایشگاهها را جدی بگیریم

رییس انجمن شــرکتهای نمایشگاهی
ایران نیز در ادامــه همایش به بیان نظراتی
پرداخــت .حبیــب ماهوتــی در خصوص
نقش نمایشــگاههای بینالمللی در اقتصاد
مقاومتی گفــت :اقتصــاد مقاومتی که این
روزها بحث برانگیز اســت بــه طور جدی
دنبال نشــده اما میشــود گفت که اقتصاد
مقاومتی از ســالهای اولیه پیروزی انقالب

در زندگی مردم جریان داشــته است مثال
اصالح الگوی مصرف و بهینهســازی الگوی
مصرف همواره در زندگی مان اعمال شــده
اســت .از روز اول جنــگ تحمیلــی طعم
اقتصاد مقاومتی را در کشــور چشــیدهایم.
وی افزود :در حال حاضر حدود  28ســایت
نمایشگاهی در سراسر کشور داریم که اسم
بینالمللی روی آنها میگذاریم اما متاسفانه
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منوچهر طاهایی مشــاور وزیر صنعت ،معدن
و تجارت و عضو هیات مدیره شــرکت سهامی
نمایشــگاههای بینالمللی ج.ا.ایران در سمینار
نقش نمایشگاهها در توسعه صادرات به بندهایی
از اقتصاد مقاومتی که بــه حوزه صنعت ،معدن
وتجارت اختصاص دارد اشاره کرد وگفت :تامین
شرایط و فعالسازی تمامی امکانات و منابع مالی
و سرمایههای انســانی وعلمی کشور به منظور
توسعه کار آفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت
آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و
تشویق همکاریهای جمعی و تاکید بر ارتقای
درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط ،بحث
ابتدایی مقام معظم رهبری در این حوزه اســت.
بحث بعدی محور قرار دادن رشــد بهرهوری در
اقتصاد بــا تقویت عوامل تولید،توانمندســازی
نیروی کار ،رقابتپذیری اقتصاد ،ایجاد بســتر

رقابت بیــن مناطق و اســتانها و به کارگیری
ظرفیتهای متنوع مناطق کشــور اســت که
بند مهمی اســت .دیگر بحث بسیار مهم ایشان
استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند کردن یارانهها
جهت افزایش تولید ،اشتغال ،بهرهوری ،کاهش
شــدت انرژی و ارتقــای شــاخصهای عدالت
اجتماعی است .بحث بعدی افزایش تولید داخلی
کاالها و نهادههای اساسی است که همانطور که
میدانیم  25درصد واردات کشور در حوزه نهاده
ها اســت .عضو هیئت مدیره شرکت نمایشگاه
های کشــور در ادامه افزود :در اقتصاد مقاومتی
ترویج استفاده از تولید داخل مورد تاکید است
که به اعتقاد من فعاالن صنعت نمایشگاهی باید
در این زمینه یک کمپین اساسی تشکیل دهند.
وی در ادامه بــه برنامه های عملیاتی وزارت
صنعت ،معدن وتجارت اشــاره کــرد و گفت:

رتبه ایران در جهان از نظر کسب وکار در حال
حاضر  152است که وزارت صنعت تصمیم دارد
تا ســال  95این رتبه به  100برسد .یا نسبت
ارزش افــزوده به جیدیپی کــه در حاضر 37
درصد اســت باید به  42درصد برســد  .ارزش
افزوده بخش صنعت و معدن که ســال گذشته
منفی بود باید در سال  95به  12درصد برسد.
وی در پایان بر تشــکیل کمپین تولید و رونق
اقتصــادی و افزایش تولیــد و افزایش صادرات
تاکید کرد و گفت :بایــد در جامعه این موارد را
جا بیندازیم .نقش زنان در این بخش بسیار موثر
بوده و با تبلیغات باید این مقوله را فرهنگسازی
کرد .باید هر ســال  10درصد مصرف کاالهای
خارجی را کم کنیم و این موارد را در برگزاری
نمایشگاهها باید هدفگذاری کرد.

به جز در نمایشگاه بینالمللی تهران ،در سایر
نمایشگاهها هیچ شــرکتکنندهای از خارج
نداریم.
ماهوتی با تاکید بر ضرورت اهمیت دادن
به کیفیت برگزاری نمایشگاهها گفت :کشور
آلمــان فقط  8ســایت دارد امــا درآمدش
چندین برابر نفت ما اســت .بنابراین باید به
این صنعت نگاه متفاوتی داشت.

خبر

لوکا جانسانتی سفیر ایتالیا در دیدار با دکتر حسین اسفهبدی:

ایران در اکسپوی  2015میالن نقش مهمی خواهد داشت

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

سفیر ایتالیا در تهران گفت :ایران
در اکســپوی  2015میالن حضور و
نقش بســیار مهمی خواهد داشت و
روند برگزاری این نمایشگاه به خوبی
در حال انجام است.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل
شرکت سهامی نمایشــگاههای بین المللی
ج.ا.ایران لوکا جانسانتی سفیر ایتالیا در ایران
در دیدار با دکتر حســین اسفهبدی رئیس
هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت سهامی
نمایشگاههای بینالمللی ج.ا.ا اظهار داشت:
روند اجرایی مشارکت ج.ا.ایران در نمایشگاه
اکسپو میالن به خوبی در حال اجراست.
وی با تاکید بر اهمیت حضــور ایران در
اکسپوی میالن ،گفت :روز ملی کشور ایتالیا
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که در  12خرداد برگزار خواهد شد فرصت
مناسبی است تا روند اجرایی این نمایشگاه

در معرض دید مدعوین قرار گیرد.
ســفیر ایتالیــا همچنیــن بــه رونــد

صعودی مشــارکت طرفهای ایتالیایی در
نمایشگاههای ج.ا.ایران اشاره و ابراز امیدواری
کرد این مشارکتها به حداکثر برسد.
براســاس این گزارش دکتر اسفهبدی
و هیــات همــراه متشــکل از محبعلــی
مجری پروژه نمایشــگاه اکســپو میالن و
سیدحســین میرظفرجویان معاون فنی و
مهندسی نمایشگاهها با خوشآمدگویی به
سفیر ایتالیا و هیات همراه به روند اجرایی
مشارکت جمهوری اسالمی ایران پرداخت
و با اشــاره به تیم مجرب و با تجربهای که
در این زمینه انتخاب شده است گفت :ما
نگران اجرایی شدن این نمایشگاه نیستیم
چرا که در دورههای گذشته به خوبی این
مراحل را تجربه کردهایم.

با حضور دکتر اسفهبدی،مراسم تقدیر از بانوان شاغل برگزار شد
بیستم جمادی الثانی هر سال،
روزی پــر از خاطــره و معنویت
است؛ خاطراتی شیرین از مادران
مهربان،فرزنــدان بــا محبت و
همسران با وفا ؛ این روز به یُمن ِ
زاد روز بانوی نمونه اسالم ،فاطمه
زهرا ( سالم اهلل علیها)  ،روز مادر
نام گرفته اســت ؛ بانویی كه گل
سرسبد تمام بانوان عالم است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین
الملل شرکت ســهامی نمایشگاههای
بین المللــی ج.ا.ایران  :به مناســبت عليهــا و روز زن و مــادر و بــه همت
والدت حضرت فاطمه زهرا ســام اهلل روابط عمومی وامور بین الملل به رسم

تقدیر از بانوان شــاغل در این شرکت
صبــح امروز مراســم دیدار و تشــکر

از همکاران توســط دکتر اســفهبدی
رئیــس هیأت مدیــره و مدیر عامل و
همراهی معاونین و مدیران شــرکت
نمایشگاهها برگزار گردید .
این گزارش حاکی اســت  :در این
دیدار صمیمانه با اهدای گل و تشــکر
از بانــوان و مادران شــاغل از زحمات
ایشان تقدیر و تشکر گردید .
قابل ذکر است  :این دیدار صمیمانه
که در ســالهای اخیر کم سابقه بوده
اســت مورد اســتقبال کلیه کارکنان
خصوصأ بانوان محترم قرار گرفت .

دیدار دکتر اسفهبدی با جانبازان دفاع مقدس

مدیرعامل شــرکت ســهامی
نمایشــگاهها با جانبــازان جنگ
تحمیلی دیدار کرد.
به گــزارش روابط عمومــی و امور
بینالملل شرکت سهامی نمایشگاههای
ج.ا.ایران در آســتانه میالد با ســعادت
حضرت ابوالفضل العباس(ع) و همزمان
با روز جانباز ،دکتر اســفهبدی رئیس
هیــات مدیــره و مدیر عامل شــرکت
سهامی نمایشگاهها با همراهی پناهنده

مســئول امور ایثارگران و سعادتیپور

مدیر روابــط عمومی و امــور بینالملل

شرکت سهامی نمایشگاههای ج.ا.ایران با
جمعی از جانبازان معزز مالقات نمود.
این گــزارش حاکی اســت در این
دیــدار و گفتگــوی صمیمــی دکتــر
اسفهبدی ضمن مالقات با این عزیزان
و شــنیدن نقطه نظرات آنان ،با اهدای
لوح تقدیر نیــز از زحمات آنها در طول
دوران انقالب اســامی و هشــت سال
دفاع مقــدس تقدیر و تشــکر به عمل
آورد.

مصاحبه

محمدجوادقنبریمعاونامورنمایشگاهیشرکتسهامینمایشگاههایبینالمللیایران:

فقط با نمایشگاههایی موافقت

کردهایم که از کیفیت مطلوب

برگزاریشان اطمینان یافتهایم
برای آگاهی مشــارکت کنندگان و فعاالن صنعت نمایشــگاهی کشور
از سیاســتها و برنامههای معاونت امور نمایشــگاهی شــرکت سهامی
نمایشگاهها گفت و گوی ویژه نخستین شماره "اقتصاد و نمایشگاه" در
ســال  1393را به محمد جواد قنبری اختصاص دادهایم که شــما را به
مطالعه آن دعوت میکنیم.
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فعالیــت و کارنامــه صنعت
نمایشــگاهی ایران در سال  1392را
چگونه ارزیابی میکنید؟
ســال  1392به دلیل قرار گرفتن ماه
های پایانی فعالیت دولت گذشــته و آغاز
فعالیت دولت یازدهم ســال خاصی برای
صنعت نمایشــگاهی ایران و مــا بود .با
استقرار دولت یازدهم انتظار و امید برای
رســیدن به موفقیتها و دســتاوردهای
جدید درحوزه نمایشــگاه ،هــم در میان
مدیران نمایشگاه و هم در اذهان عمومی
جامعه افزایش یافت.
به هر حال در ســال پایانــی فعالیت
دولــت دهــم ،بــه دلیــل تحریمهای
بینالمللــی ،جــو نامســاعدی در حوزه
اقتصاد کشــور شــکل گرفته بود و البته
همین موضوع مســئولیت ما را سنگینتر
میکرد .چرا کــه ما خود را یکی از عوامل
و ابزار شکســته شــدن فضــای رکود و
بازگردانــدن رونق به اقتصــاد می دانیم.
بنابراین در همــه برنامهریزیها تاکید بر
این بود که بتوانیم امکان حداکثر حضور
برای شــرکتهای داخلــی و خارجی در
نمایشــگاهها را میسر کرده و از نظر متراژ
و درآمدهای نمایشــگاهی هم در ســطح
مناسبی قرار بگیریم.
به همین دلیل و براساس فضای خاص
اقتصادی ،بنا به تصمیم مســئوالن وقت
یکسری جشــنوارهها تعریف و به تقویم
نمایشگاه بینالمللی اضافه شد .همچنین
شرايط ویژهای را برای حضور شرکتهای
اقتصادی و صنعتی در نمایشــگاه فراهم
کردیم و همین موضوع سبب شد با وجود
فضای تحریم ،سطح فعالیت های معمول
نمایشــگاهی را حفظ کــرده و حتی در
برخی موارد ارتقا دهیم.
خوشــبختانه با توافقات بیــن المللی
حاصل شــده ،اســتقبال از نمایشگاهها

در ماههــای پایانی ســال  92اوج گرفت
و براســاس گــزارش برگــزار کنندگان
نمایشگاهها ،چه در نمایشگاههای انتهای
ســال گذشــته و چه در نمایشــگاههای
ابتــدای امســال ،حضــور شــرکتهای
خارجی با رشد چشــمگیری مواجه بوده
اســت .عالوه بر این از ســوی کشورهای
خارجی نیز درخواستهای متعددی برای
برگزاری نمایشگاههای اختصاصی دریافت
کرده ایم کــه در حال بررســی و انعقاد
قرارداد هستیم.
آیا هیچ کدام از درخواستهای
کشورهای خارجی قطعی شده است؟
بله با ایتالیا ،آلمــان و لبنان توافقاتي
داشــتهایم و بــا ســايرين نيــز در حال
مذاكرهايم.
در ماههای پایانی ســال ،92
آقای دکتر اسفهبدی سکان هدایت
نمایشــگاه را برای دومیــن بار در
دست گرفت و با آمدن ایشان برخی
مدیران نمایشــگاهی نیز جابه جا
شدند .اما شما در ســمت خود ابقا
شــدید و این همکاری ادامه یافت.
انتظارات رییس جدید نمایشــگاه از
شما چه بوده است؟
تغییر مدیریت در فعالیت سازمانهای
دولتی امري طبیعی است که در  24سال
خدمت و فعالیت در سازمانهای مختلف
دولتی بسیار شاهد آن بودهام .این موضوع
میتواند فصل جدید و دوران شــکوفایی
بهتــری را برای یک ســازمان ایجاد کند
چرا که مدیریت جدیــد معموال با انرژی
بیشتر و ايدههاي نو مسئوليت را به عهده
ميگيرد.
آقای دکتر اســفهبدی خوشــبختانه
ســابقه طوالني در امر مديريت در كشور
خصوصاً شــركت ســهامي نمايشگاههاي
بينالمللي دارند ،تا آنجــا که میتوانم به

صراحت بگویم شاکله مدیران اين شركت
از بدو تصويب قانون تاســيس شــرکت
نمایشگاهها در مجلس شــوراي اسالمي
و ابالغ اساســنامه آن توسط ايشان شكل
گرفت و بســياري از مديــران و كاركنان
صنعت نمايشــگاهي و اينجانب در دوره
مدیریت ایشــان در ســالهاي قبل وارد
حوزه نمایشگاهی شده و با الفبای این کار
آشنا شدهايم.
بر اين اساس با دقت نظر و نگاه ايشان
به فعاليتهاي نمايشگاهي آشنا هستيم.
او معتقد است ما يك سایت نمایشگاهی
حرفهاي و پر سابقهايم و به همین نسبت
فعاليتهاي نمايشگاهي كه در این سایت
صورت ميگيرد ميبايســت از كيفيت و
استانداردهاي الزم برخوردار باشد و صرفاً
نبايد به شــكل آماري با مسايل برخورد
كنيم چرا كــه ارزيابيهــا را دچار خطا
ميكند.
با توجه به اين موضــوع براي انتخاب و
تنظيم تقویم ســاليانه نمایشگاههاي سال
 1393دقت نظر و كار كارشناسي مضاعفي
صورت گرفت كه بتوانيم هرچه بيشــتر از
كيفيت برگــزاري نمايشــگاههايي كه در
سايت نمايشگاههاي بينالمللي تهران برپا
مي شود اطمينان حاصل كنيم.
ما در تقويم سال  1393بيش از شصت
و پنج عنــوان نمايشــگاهي گنجانده ايم
كه اين تعداد با توجه به درخواســتهاي
متعددي كه براي برگزاري نمايشــگاهها
با عناوين جديد به دســت ما ميرسد در
صورت تاييد نهايي قابليت افزايش خواهد
داشت.
یکی از مهمترین رویدادهای
نمایشگاهی اردیبهشت ماه امسال،
نمایشــگاه بینالمللی نفــت ،گاز و
پتروشــیمی اســت .در این مورد
توضیح دهید.

نمايشگاه نفت ،گاز و پتروشيمي ايران
يكي از مهمترين نمايشگاههاي دنيا و جزء
چند نمايشگاه مطرح در حوزه نفت ،گاز و
پتروشــيمي در جهان ميباشد .در سال
 93نيز با توجه به شرايط جديد اقتصادي
كه فراهم شده است استقبال شركتهاي
داخلي و خارجي افزايــش مطلوبی پيدا
كرده و انتظار مــيرود كه يكي از بهترين
نمايشگاههايي باشد كه طي دهه گذشته
در حوزه نفت ،گاز و پتروشــيمي برگزار
شده اســت .همچنين بنابر اعالم مجري
اين نمايشگاه شــركتهايي از  60كشور
جهان در اين نمايشگاه حضور پيدا كرده
اند كه بيش از  30كشور از آنها با پاويون
كشوري مشاركت خواهند داشت.
اگر نکته دیگــری باقی مانده
بفرمایید.
برگزاري نمايشــگاهها و ارائه خدمات
نمايشــگاهي مطلــوب بــدون همكاري
همه عوامل و فعاالن صنعت نمایشگاهی
امكانپذير نيســت با اغتنــام فرصت ،در
همين ابتــداي فعاليت نمايشــگاهي در
ســال  93صميمانه از تالشهــاي موثر
همــه همــكاران محتــرم در حوزههاي
مختلف شــركت اعم از معاونت اداری و
مالــی ،معاونت فنی مهندســی ،مديريت
روابــط عمومي ،مديريت حراســت و نیز
همكاران پر تالش مديريت نمايشگاههاي
داخلي تشــكر ميكنم و اميدوارم ســال
نمايشــگاهي بســيار خوبي را با افزايش
بهــره وري و همكاري مســتمر مجريان
نمايشگاهي پیش رو داشته باشيم.
همچنين الزم اســت از نقــش موثر و
بی بدیل نشــریه "اقتصاد و نمایشگاه" در
معرفي و انعــكاس فرهنگ و فعاليتهاي
نمايشگاهي تشــکر کنم و اميدوارم براي
سال  93با برنامهريزي بهتر و مناسب تر
موفق تر و مفیدتر باشند.
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مصاحبه

سید حسین میرظفرجویان معاون فنی و مهندسی شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی تشریح کرد:

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

برنامه های گسترده شرکت سهامی
نمایشگاه ها برای توسعه و نوسازی
زیرساخت ها و امکانات نمایشگاهی

10

سید حسین میرظفرجویان از مدیران مدبر و قدیمی صنعت نمایشگاهی کشور است .او عالوه
بر بیست ســال فعالیت در بخشهای مختلف صنعت نمایشگاهی کشور ،فعالیتهای پژوهشی
ارزندهای در این حوزه داشــته است و با انتشار کتابهای مختلف و تدریس در دانشگاه ،برای
توسعه علوم نمایشگاهی نیز گامهای ارزشمندی برداشته است.
عمــده فعالیــت مهنــدس میرظفرجویــان ،در بخــش فنــی مهندســی نمایشــگاه بوده اســت
و بــا بازگشــت دکتــر اســفهبدی بــه مدیریــت نمایشــگاه ،میرظفرجویــان نیــز بــه جایی که
تخصــص و عالقــهاش بــود بازگشــت تا امــروز به عنــوان معاونت فنی و مهندســی شــرکت
ســهامی نمایشــگاههای بینالمللی ایران ،وظیفه بازسازی و توســعه نمایشگاه در این بخش را
برعهده گیرد .گفتوگوی ما را با وی میخوانید.
بــا در دســت گرفتن ســکان
مدیریت شرکت سهامی نمایشگاهها از
سوی آقای دکتر اسفهبدی ،شما هم به
حوزه معاونت فنی مهندســی نمایشگاه
بازگشتید .ایشــان چه انتظاراتی از شما
داشتند؟
آقــای دکتر اســفهبدی از قدیــم با بنده
آشــنایی داشــتد و ســالها با هم همکاری
داشتهایم .نظر ایشان این بود که در این دوره
و در بخش فنی مهندسی کارها باید با سرعت
بیشتر و کیفیت باالتر انجام شود .همچنین ما
باید در حوزه فنی به ساختارهای جدیدی که
در سطح نمایشــگاهی در دنیا به وجود آمده
وارد شده و براســاس آن تغییرات وسیعی در
نمایشگاه ایجاد کنیم .تغییراتی مانند احداث
ســالن های بهتــر ،بهبود وضعیــت مبلمان
محیطــی و ارایه خدمات مناســب .البته این
مســایل و برنامهها باید همراه با درنظرگرفتن
توجیه اقتصادی و رعایــت صرفه جویی و مد
نظر قرار دادن فرمایشات مقام معظم رهبری
درخصوص اقتصاد مقاومتی باشد.
به هر حال ایشــان می دانســتند در این
حوزه اشــراف کامل دارم و بیش از  15سال
است که در حوزههای فنی نمایشگاه مشغول
به فعالیت بودهام .از این رو من هم در پاسخ به
اعتماد ایشان می کوشم در دوره دولت تدبیر
و امید تغییر مناسب و قابل قبولی در وضعیت
نمایشگاه با همکاری دیگر واحدها و نیروهای
زحمت کش حوزه فنی به وجود آورم.
وضعیــت فعلی بخــش فنی و
مهندسی را چطور ارزیابی میکنید؟
با نگرش مثبتی که آقای دکتر اســفهبدی
دارند ،ما به دنبال بهتر کردن شرایط هستیم.
این به آن معنی نیســت که گذشــته را نفی
کنیم و بگوییم در چند سال گذشته که بنده
و همکارانم از فنــی دور بودهایم ،بخش فنی

نمایشگاه افت کرده است.
بلکه به این معنی اســت که ما باید به فکر
بازسازی تاسیســات و ابنیه سالنهای قدیمی
نمایشگاه ،اســتفاده از توان ســرمایهگذاران
برای ایجاد زیرساختهای جدید باشیم .به هر
حال نمایشگاه بین المللی پیشانی و به نوعی
ویترین تجارت کشور می باشد و هرچقدر در
این حوزه کار کنیم ،مسلما به توسعه تجارت
کمک کردهایم.
برنامههای آتــی معاونت فنی و
مهندسی چیست؟
مــا برنامههــای متنوعــی در حوزههای
مختلف داریم .یک بخش از برنامهها به حوزه
مبلمان محیطــی و بخش دیگر به ســاخت
سالنهای جدید مرتبط است .همچنین برای
ارتقای خدمات نمایشــگاهی مثل تاســیس
رستوران و فودکورت در حال بررسی هستیم.
عالوه بر این در حال به روز کردن حوزه برق،
تاسیســات مکانیکی و تهویه مطبوع سالنها
نیز هستیم.
در حوزه ساختمان عایق بندی بام بسیاری
از سالنهای نمایشــگاهی در برنامه قرار دارد.
در کفسازی ســالن ها نیز فعالیم و در حال
برطرف کردن نواقص در این بخش هســتیم.
احداث تابلوهای ورودی نمایشــگاه و محوطه
جهت راهنمای بازدیدکنندگان را نیز براساس
طرح جامع مبلمان محیطی در برنامه داریم.
بازسازی نمای بیرونی ســالنها و احداث
سردرب برای برخی از سالنهای نمایشگاهی
را نیز در ســال جاری انجام میدهیم و برای
این ســالنها ورودی مجزا خواهیم زد که هم
زیبایی داشــته باشــد و هم عملکرد مناسبی
درخصوص جلوگیــری از هدررفتــن انرژی
داشته باشد.
بازســازی آبخوریهای مجموعــه نیز در
دستور کار است .همچنین بخشی از محوطه

را نیز آسفالت خواهیم نمود .تاسیسات برقی
و مکانیکی برخی ســالنها نیز به طور کامل
در حال بازســازی اســت و هم چنین برخی
موتورخانههــای مجموعــه را نیز بازســازی
مینماییم.
امســال همچنین به دنبال آن هســتیم
که گازرســانی به تمام مجموعه انجام شــود
تا مشــکلی برای ســاختمان های مربوط به
بخــش خدمات نمایشــگاهی در ایــن حوزه
وجود نداشــته باشــد .در بخش مخابرات نیز
واحد اوپراتور اتوماتیک را بازســازی میکنیم
تا ارباب رجــوع به راحتی اطالعــات الزم را
دراختیار داشته باشد .پستهای مخابراتی را
هم تکمیل خواهیم نمود.
یک کار خوب و مهم در حوزه غرفه آرایی
در حال انجام اســت .ما با همکاری دوستان
غرفهســاز و برگزارکننــدگان ،آییننامه اولیه
مربوط به غرفهســازی را تدوین کردهایم که
براساس آن ســعی خواهیم نمود سطح کیفی
غرفهســازی را بــه اســتانداردهای مطلوب
برسانیم و هم چنین غرفهســازان رتبهبندی
شــده و صرفا از پیمانکاران دارای صالحیت
استفاده خواهد شد .ما امیدواریم با اجرای این
آییننامه ،در غرفهســازی به سطح کشورهای
برتر جهان برسیم.
یکی دیگر از تاسیســات مهم در
نمایشگاه ،ســالنهای همایش است .در
آن بخش چه برنامهای دارید؟
در ســالنهای همایش هم کار برای انجام
زیاد اســت .ســالن میــاد یکــی از بهترین
ســالنهای کشــور برای برگزاری ســمینار،
همایش و کنسرت است که با کیفیت مناسب،
خدمات دهــی را انجام میدهیــم و در حال
تکمیــل نمــودن و برطرف کــردن بعضی از
نواقص موجود جهت خدمت دهی بیشــتر و
مناسب تر به بهره برداران هستیم.

یکی از مســئولیت های مهمی
که شرکت سهامی نمایشگاهها برعهده
دارد ،مســوولیت غرفــه ایــران در
اکسپومیالن است .در این مورد شما چه
فعالیتهایی دارید؟
ایران در نمایشگاه اکسپو میالن به عنوان
بزرگترین نمایشــگاه جهانی در دنیا با یک
طرح مفهومی فوقالعاده حضور خواهد داشت.
این طرح با همکاری مشــاوران داخلی برای
ســاخت ســالن ایران در فضایی در حدود 2
هزار متر مربع آماده شــده اســت و به دنبال
اســتفاده از پیمانکاران ایتالیایی برای ساخت
آن هســتیم که مقدمات اولیــه آن در حال
انجام است.
همچنین در حال بازســازی ســاختمان
ستاد اکســپو در داخل محوطه نمایشگاه بین
المللی تهران هســتیم و اعضای ستاد اکسپو
به زودی در این ســاختمان مستقر می شوند
تا با آرامش و قدرت بیشــتر مسایل مربوط را
پیگیری کنند.
شما به حضور سرمایهگذاران در
نمایشگاه اشاره کردید .در این مورد لطفا
بیشتر توضیح دهید.
ما به دنبــال ســرمایهگذار در حوزه های
مختلف نمایشگاه هســتیم .در ابتدای سال
نیز اقدام به انتشار آگهی در روزنامه ها جهت
جذب ســرمایه گــذار نمودیم و تعــدادی از
ســرمایه گذاران هم آمدند .به عنوان مثال ما
برای ساخت سالن های جدید در محل سالن
های قدیمی که چند ســالی اســت به عنوان
فضای باز از آنها اســتفاده میشــود با بخش
خصوصی به توافق رســیده ایــم و امیدواریم
از ماه آینده عملیات اجرایی آن انجام شــود.
همچنین به دنبال سرمایهگذار در بخشهای
دیگر مثل ســاخت فودکورت یا تولید انرژی
نیز هستیم.
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مجید عروجی معاون اداری و مالی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی خبرداد

اجرای دوره های آموزشی متنوع
برای ارتقای توان علمی و اجرایی
کارکنان شرکت سهامی نمایشگاهها
معاونت اداری و مالی محور اصلی توســعه ســرمایهها و منابع انســانی هر سازمان است.
از همیــن رو انتخاب مدیــری که از دانــش و تجربه کافی بــرای فعالیت در ایــن حوزه مهم
برخوردار باشــد ،از مهــم ترین دغدغههــای مدیران ســازمانهای بزرگی همچون شــرکت
ســهامی نمایشــگاههای بین المللی ج.ا.ایران اســت .مجید عروجی که همزمان بــا آغاز کار
دوباره دکتر اسفهبدی به عنوان مدیرعامل شــرکت سهامی نمایشگاهها به تازگی مسئولیت
معاونت مالی و اداری این شــرکت را عهده دار شــده اســت ،از ســال  78تا  87عهده دار
مســئولیتهای مدیر مالی و معاون ذیحساب در همین شــرکت بوده و عالوه بر آن به مدت
 5سال در سمت معاون مدیر کل امور مالی شرکت فرودگاههای کشور خدمت کرده است.

و شاخصهای گزارش شده در مقایسه با
روندها و شاخصهای استاندارد و یا مورد
انتظار و تشخیص نقاط و موضوعات قابل
تمرکز بــه منظور بررســی ماهوی علت
تغییر روند یا انحراف شاخص
• توجه ویژه به حرکت بر محور اصول
علمی و دانــش بنیــان در فعالیتهای
ادارات حوزه معاونــت مالی و برنامههای
کاری برای دســتیابی به هــم افزایی و
توسعه بلند مدت و پویا
• ایجاد تعامــل ســازنده و موثر بین
معاونتها به منظور پیشبرد سیاستهای
کالن و اهداف اســتراتژیک شــرکت در
کمترین زمان و هزینه ممکن
• توجــه ویژه به مکانیــزه کردن امور
کاری و اجرایــی بــه منظور دسترســی
ســریع ،آســان و کم هزینه بــه منایع
اطالعاتی مختلف و ایجاد امکان تجزیه و
تحلیل و استخراج اطالعات مورد نیاز
• ایجاد ســاختارهای مناســب برای
کنترل و نظــارت مســتمر در همه امور
با محوریــت بهرهگیــری از فناوریهای
اطالعاتی و ارتباطی و مطالعه ،بررســی،
تحلیــل و ارزیابی اثربخشــی برنامهها و
عملکرد واحدها
• کنترل منابع و بهینهســازی درآمد
ها در ســازمان و تجهیــز منابع و وصول
مطالبات و کنترل بر اساس بودجه ترسیم
شــده و تنظیم هزینهها بر اساس بودجه
مصوب
• ســاماندهی و نظــام مدیریــت
منابع انســانی وتوجه به بحــث حفظ و
توانمندسازی نیروها ودر نهایت پشتیبانی
از نیروهای توانمند ،مواردی است که در
بحث منابع انسانی مورد توجه میباشد.
• شناسایی عوامل درآمد زا وهمچنین
بهره گیــری از توانمندیهای شــرکت از
طریق بازنگری در فرمت قراردادهای آتی
جهت رفع مشکالت سودمند خواهد بود.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

عروجی که دارای تحصیالت لیسانس
حســابداری و فوق لیســانس بازرگانی
با گرایــش مالی اســت ،مصاحبهاش را
بــا تاکید بر نقــش مهم نیروی انســانی
در پیشــبرد اهداف شــرکت ســهامی
نمایشــگاهها و جدیــت و پیگیری مدیر
عامل شرکت بر برنامهریزی گسترده برای
ارتقای سطح علمی و توان اجرایی نیروی
انســانی به عنوان مهمتریــن پیش نیاز
اجرای تغییر و تحوالت مورد نظرخود در
این شرکت آغاز کرد.
معاون اداری و مالی شــرکت سهامی
نمایشــگاههای بینالمللــی از طراحی و
اجرای دورههای آموزشی متنوع با هدف
افزایــش توان کارکنان شــرکت در همه
سطوح اعم از رســمی و قراردادی برای
تشــخیص ،تصمیمگیــری و برنامهریزی
و اجرا خبــر داد و گفت :بــا اجرای این
دورههای آموزشی که با همکاری گروهی
از برجستهترین اســتادان و با استفاده از
به روزتریــن متدهای آموزشــی به اجرا
گذاشــته شــده اســت و در طول سال
جاری ادامه خواهــد یافت ،انتظار میرود
که پرسنل شرکت سهامی نمایشگاههای
بینالمللــی از آمادگیهای کافی برای به
فعــل در آوردن ظرفیتهــای بالقوه این
شرکت در چارچوب طرحها و برنامههای
توسعهای مدیریت محترم شرکت سهامی
نمایشگاهها برخوردار شوند.
مجید عروجــی همچنین بــه اتخاذ
تصمیمــات جدیــد در جهــت بهبــود
شرایط معیشــتی پرسنل شرکت سهامی
نمایشــگاههای بینالمللی اشــاره کرد و
گفت :در همین مــدت  5ماههای که از
آغاز کار مدیریت جدید شرکت میگذرد
اقدامات کارسازی در جهت ارائه خدمات
و تســهیالت رفاهی به پرســنل شرکت
و نیز اصالح احــکام پرســنلی و حقوق
کارکنــان انجام گرفته اســت و عالوه بر
آن بــا اســتفاده از راهکارهــای حقوقی
در چارچــوب قوانین و مقــررات ،حقوق
و دســتمزد همــکاران اعم از رســمی و

قراردادی افزایش یافته است.
معاون اداری و مالی شــرکت سهامی
نمایشــگاههای بینالمللــی در بخــش
دیگــری از این مصاحبه ایجاد تســهیل
در وصــول درآمدهــای ارزی توســط
برگزارکننــدگان نمایشــگاهها را از دیگر
اقدامات این معاونت برشــمرد و گفت :با
توجه به موانع و مشــکالتی که در نقل و
انتقال درآمدهــای ارزی برگزارکنندگان
نمایشــگاهها ایجاد شــده اســت ،کمک
به آنها بــرای وصول درآمدهایشــان از
اولویتهای کاری این معاونت بوده است
که خوشــبختانه با ایجــاد راهکارهایی
توانسته ایم مشکالت آنها را در این زمینه
کاهش بدهیم.
عروجــی در معرفی مســئولیتهای
معاونــت اداری و مالی گفت :این معاونت
به ســبب نقش تأثیرگذارش در تدوین،
کنتــرل و نظــارت دقیق و مستـــمر بر
اهداف و برنامههای شــرکت و نیز کلیه
امور مالی و اداری ،توســعه منابع انسانی
و تدویــن و اجــرای ضوابــط مربوط به
کارکنــان ،تامین ملزومــات و تجهیزات
مورد نیــاز برای فعالیتهای شــرکت ،از
اهمیت ویژه ای بـرخوردار است.
وی با اشــاره به اینکه معاونت اداری
و مالی از مدیریتهــا و واحدهای متنوع
شــامل :مدیریــت امور مالــی ،مدیریت
برنامهریــزی و اطالع رســانی ،مدیریت
امــور اداری ،واحــد امــور قراردادها و
واحد حقوقی تشــکیل شده است ،افزود:
این معاونـــت با محور قــراردادن اصول
صداقت ،درست کاری و شفافیت در امور
و تالش برای نهادینه سازی آن در جهت
نظم بخشیدن به مســایل مالی و اداری
وبرنامهریزی با تکیه بر قوانین و آییـــن
نامهها تالش نموده تا در راه پیشــبرد و
پیشرفت مأموریت شرکت فعالیت نمایـد
لذا ایجاد امکانات الزم و فضای مناســب
و تجهیــز فضاهای آموزشــی ،اختصاص
بودجه و اعتبارات الزم به کارکنان،تامین
وتوزیــع تجهیــزات ســختافزاری و

نرمافــزاری ،امــور عمومــی و رفـــاه را
مدیریت مینماید.
عروجی با تاکید بــر اینکه قطعا بدون
مشــارکت و حمایت همه جانبه تک تک
کارکنان شــرکت ،حصــول نتایج مورد
انتظار امکانپذیر نیست و البته بی شک
ثمره این همدلی و همــکاری ،آیندهای
موفق و روشــن برای شرکت رقم خواهد
زد ،گفــت :درک جایگاه و اهمیت نیروی
انســانی در مســیر حرکت رو به جلوی
سازمان ،رمز اصلی موفقیت ،دستیابی به
اهداف کالن و تحقق چشــم انداز ترسیم
شده برای شرکت به شمار میرود.
عروجــی اظهار امیــدواری کــرد که
کارکنان محترم شرکت با تالش و اهتمام
بیشــتر در انجام امــور محولــه و محور
قــراردادن اصول صداقت ،شفافســازی،
توجه و تمرکز ویــژه در انجام امور مرتبط
با مخاطبین نمایشــگاهی و رفع نیازهای
آنــان و انعــکاس راهنماییهــا و نظرات
صائب خود ،شــرکت را در تحقق اهداف
آن که لزوماً توجه به نیازهای کارکنانش از
اولویتهای کلیدی آن است ،یاری رسانند.
معاون اداری و مالی شــرکت سهامی
نمایشگاهها در پایان اهم فعالیتهای این
معاونت را به شرح ذیل برشمرد:
• تدوین برنامه اســتراتژیک شــرکت
(بلند و میان مــدت) و تهیــه و تنظیم
برنامههای اجرایی و شاخصهای کلیدی
مربوط به حــوزه کاری مختلــف آنها با
توجــه به ماهیــت وجــودی و چگونگی
فعالیت و عملکرد مدیریتهای تابعه
• حصــول اطمینان ازحســن اجرای
وظایف واحدهای تابعــه ،از طریق اعمال
نظارت بر کار آنها
• توجــه خاص بــه انضبــاط کاری و
اداری و اجرای سیاســتهای تشویقی و
تنبیهی به منظور نهادینه کردن این امر
• تدوین برنامههایــی برای «مدیریت
کارآمد مالی» در شــرکت بــا محوریت
دو اصــل «تســهیل و تســریع در انجام
هزینههــای ضــروری» و «جلوگیری از

انجامهزینههای غیر ضروری»
• تهیه گزارشهای تخصصی از روندها
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علی اکبر ترکاشوند رییس مرکز حراست حوزه تجارت خارجی:

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

لمس امنیت در نمایشگاه ها
پیش نیاز جلب اعتماد خارجی ها
برای سرمایه گذاری در کشور است
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در مورد وظایف حراست حوزه
تجارت خارجی توضیح دهید.
حراســت حوزه تجــارت خارجی از
یک سو سازمان توســعه تجارت را تحت
پوشــش دارد ،یعنــی غالبــا میزبانی از
میهمانان خارجــی و اکثــر هیاتهای
تجاری برعهده ماســت .همچنین تالش
میکنیم بــرای این میهمانــان محیطی
امن و مناســب در حضور و بازدیدی که
از نمایشگاه دارند ایجاد شود.
حراســت حوزه تجــارت خارجی از
سوی دیگر شرکت ســهامی نمایشگاهها
را تحت پوشــش دارد و به حفظ امنیت
برگزاری نمایشگاههایی که در این محیط
برگزار میشــود میپردازد .ما معتقدیم
محیط نمایشــگاه بینالمللی ویترین هر
کشــوری اســت و فردی که از خارج از
کشور وارد فضای نمایشــگاه میشود ،با
دیدن محیطی امن و مناســب ،آن را به
کل کشور تســری میدهد .برعکس هم
اگر آسیب امنیتی به او وارد شود و مثال
ناامنی و سرقتی اتفاق بیفتد ،قطعا دیگر
در کشورمان ســرمایه گذاری نمیکند.
در این راه همکاران ما بیشــتر به سمت
امنیت دیجیتالی و غیر محسوس به جای
کنترلهای فیزیکی روی آوردهاند.
همچنیــن ما بــر امور نمایشــگاهی
نظــارت میکنیــم تا اجحافــی در حق
غرفهداران نشــود .به هر حــال وظیفه
ذاتی شــرکت نمایشــگاهها ایجاد بستر
مناسب برای توسعه صادرات کشور است
و طبیعتا این محیط غیرانتفاعی است و
سعی میکنیم سود معقولی برای برگزار
کننده دیده شود و غرفهدار هم بتواند با
قیمت و شرایط مناسب کاالهای خود را
به نمایش بگذارد.
با ادغام حراســت ســازمان توســعه
تجارت و شــرکت ســهامی نمایشگاه ها

علی اکبر ترکاشــوند از قدیمیهای حراســت وزارت صنعت ،معدن و تجارت اســت .او  22سال پیش
وارد حیطه حراست شد تا امروز به عنوان یکی از باتجربهترین مدیران کشور در این حوزه ،مسئولیت
تامین امنیت و حراست حوزه تجارت خارجی را برعهده بگیرد .مسئولیتی که در آن عالوه بر لزوم تامین
امنیت میهمانان خارجی سازمان توسعه تجارت ،وظایف حراستی شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی
ایران را برعهده او و همکاران اش گذاشته است.
او ایــن روزها نظم و امنیت دومین نمایشــگاه بزرگ صنعت نفــت و گاز دنیا را به خوبی تامین کرده
است و البته به استقبال دیگر نمایشگاههای بزرگ کشور میرود .با او به همین مناسبت به گفتوگو
نشستهایم که میخوانید.

و تبدیل آن به حراســت حــوزه تجارت
خارجی ،یــک همافزایی خوبــی اتفاق
افتاده و به نظرم کار با ســرعت و دقت و
کیفیت باالتری پیش میرود.
به نظر کارشناسان هم ادغام
حوزه حراســت ســازمان توسعه
تجارت و شرکت سهامی نمایشگاه
ها کار ارزشمندی بوده است .فواید
این ادغام از دید شما چیست؟
ما با دو حوزه کاری نســبتا مشترک
روبرو بودیم و این اشــتراک کاری سبب
تداخل کارها در حوزه حراســت میشد.
اکنــون هماهنگی به اوج خود رســیده
و سرویس بسیار مناســبتری در حوزه
حراســت ارایه میشــود .خوشــبختانه
مدیران این دو دستگاه یعنی جناب آقای
افخمی معــاون وزیر و رییس ســازمان
توســعه تجارت و جناب آقای اسفهبدی
رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت
سهامی نمایشــگاههای بینالمللی تهران
هماهنگی و همراهــی تنگاتنگی دارند و
به تبع این همراهی ،و البته با یکی شدن
دو حراست ،ما نیز تالش میکنیم این دو
سازمان به هم نزدیکتر شــده و کار به
خوبی انجام شود.
شما به ایجاد امنیت و کنترل
نامحســوس اشــاره کردید .این
نامحسوس بودن چه اهمیتی دارد؟
امــروزه دنیا بــه ســمت کنترلهای
نامحســوس میرود .کنترل فیزیکی بی
احترامی بــه مخاطب اســت و به همین
دلیل هم ما مرکز کنترل دیجیتالی مجهز
به ابزار روز دیجیتالی دنیــا را در اختیار
داریم تــا به صورت نامحســوس اقدام به
تامین امنیــت کنیم .به هر حــال تعداد
افرادی که هر روز به سایت نمایشگاه وارد
میشوند بســیار باالست و قطعا توفیق ما
در تامین امنیتشــان لطف خداست .ما

کشور امنی داریم و آثار و جلوه این امنیت
را به طور ملموس میتوان در نمایشــگاه
دید.
وقتی ما در این ســایت نمایشگاه طال
و جواهر برگزار میکنیــم ،این یک برند
برای کشور است .چرا که معنیاش این
اســت که آن قدر کشــورمان امن است
که نمایشــگاه طال و جواهر در آن برگزار
میشــود .نیروی انتظامی هم همکاری
تنگاتنگی دارد که باید از آنها تشکر کنم.
ایــن هماهنگی بــا پلیس
راهنمایی و رانندگی و دیگر نهادها
نیز وجود دارد؟
بله ،راهنمایــی و رانندگــی ،اماکن،
دایره اجتماعی نیــروی انتظامی و دیگر
مجموعهها همکاری تنگاتنگی با حراست
حوزه تجارت خارجــی دارند .برای مثال
در همین نمایشگاه بزرگ نفت و گاز که
براساس گفته کارشناسان در خاورمیانه
بزرگترین و در دنیا دومین نمایشــگاه
بــزرگ اســت و شــرکت کننــدگان و
بازدیدکنندگان فراوانی از سراســر دنیا
به آن میآیند ،همراهی خوبی از ســوی
باشگاه انقالب و سالن اجالس سران که
خودشــان کنگره بزرگ دندانپزشکی را
داشتند صورت گرفته است و تالش شده
تا همســایههای خوبی برای هم باشیم و
برای حل مشکالت امکانات خود را برای
روانســازی ترافیک در اختیار یکدیگر
بگذاریم.
همچنین در همراهی بــا راهنمایی و
رانندگی تالش شــده چند نمایشگاه به
صورت همزمان برگزار نشود تا از تشدید
ترافیک جلوگیری کنیم.
یکی دیگر از رویدادهایی که
در این مجموعه رخ میدهد برگزاری
کنسرتهاســت که معموال شبها
در زمان تعطیلی مجموعه و یا زمان

غرفهســازی اتفاق میافتد .در این
مورد توضیح دهید.
باالخره نظام به این تصمیم رســیده
است که در این مجموعه کنسرت برگزار
شــود .ما هم جزیی از این نظام هستیم
و تالش میکنیم امنیت کســانی که به
کنســرت میآیند فراهم شــود .هرچند
دغدغــه ایــن را داریم کــه ارزشهای
اســامی نظام در این کنسرتها رعایت
شــود .خوشــبختانه نیروی انتظامی و
اداره اماکن و مدیریت سالن میالد انصافا
همکاری خوبــی دارند و بــا کمک آنها
حضور  2هزار نفر در هر سانس کنسرت
که اکثرا خودروهای شــخصی نیز دارند
مدیریت میشود.
برای امسال برنامه جدیدی در
دستور کار دارید؟
بله .با دســتور آقای دکتر اسفهبدی
برنامه خوبی برای ســاماندهی کارگران
فصلی داریــم .حضور بینظــم کارگران
و چرخدســتیها بــر چهــره محیــط
بینالمللی نمایشــگاه خدشه وارد کرده
بود که امیدواریم در نیمه اول ســال این
ساماندهی را عملیاتی کنیم.
در پایان اگر نکتــهای باقی
مانده است بفرمایید.
آقــای الفــت رییس مرکز حراســت
وزارت صنعــت معــدن و تجــارت این
تفکر را دارند که حراســت مشاور امین
و چشم دســتگاه اســت .ما نیز برهمین
اســاس تالش کردهایم بیشــتر حراست
پیشگیر باشــیم تا حراست درمان .سعی
کردهایم اعتماد مدیران و همکاران را آن
قدر جلب کنیم که آنها حراست را یار و
مددکار خود برای پیشــبرد امور بدانند.
ما حراست مچ گیر نیســتیم و اگر مدیر
نیاز به کمک ما داشته باشد از جان و دل
کمک می کنیم و به یاری او میرویم.

مصاحبه

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

شاخصهای اگروفود  93از وجود اراده
برای برگزاری نمایشگاهی در شان صنایع
غذایی و کشاورزی ایران نشان دارد

مهمترین دســتاوردی که
نمایشگاه آگروفود برای مشارکت
کنندگان دارد چیست؟
از جمله مهمترین دســتآوردهای
این نمایشــگاه میتوان بــه موارد ذیل
اشاره کرد:
 ارتقــاء دانش فــنآوری و تبادلاطالعات روز در موضوعــات و تمهای
نمایشگاه
 معرفی توانمندیها و پیشــرفتهایکشورماندرزمینههایموضوعینمایشگاه
 ارتقاء سطح مبادالت تجاری کشوردر جهت توســعه صــادرات غیرنفتی
جمهوری اسالمی ایران
 آشــنایی شــرکتکنندگان وبازدیدکنندگان از نمایشــگاه با آخرین
دســتآوردهای علمــی و صنعتــی
کشــورمان و جهــان در زمینههــای
موضوعی نمایشگاه
 تشــویق و ترغیــب تولیدکنندگانبرای رقابت سالم و هدفمند در عرصه این
صنعت
 ایجاد فضا جهت ارتباط مســتقیمتولیدکنندگان با مصرفکنندگان
مشــارکت
ســطح
شــرکتکنندگان خارجــی در
نمایشگاه امسال چقدر است؟
از نکات قابل ذکر این اســت که در
مقایسه با اولین نمایشگاههای آگروفود
در کشورمان پیشــرفتهای بنیادی در
زمینه ماشینآالت ،بستهبندی ،فرآوری
بهینه محصــوالت کشــاورزی ،ارتقاء
ســطح کیفی محصوالت غذایی و  ...به
دست آمده اســت .به طوری که57/65
درصــد شــرکتکنندگان داخلــی در
بخش فــود 35/62 ،درصــد در بخش

فود تــک و  6/72درصد در بخش آگرو
حضور دارند.
اهم اقداماتی که از ســوی
نمایشــگاه برای ارتقــای حضور
مشارکت کنندگان صورت گرفته
چیست؟
همزمــان با برگــزاری نمایشــگاه،
نشســتهای تخصصی جانبــی متنوع
در مباحــث موضوعــی نمایشــگاه
توســط متخصصــان ،کارشناســان و
دستاندرکاران صنعت غذا و کشاورزی
کشور نیز برگزار خواهد شد.
جایگاه نمایشــگاه آگروفود
ایران در مقایسه با نمایشگاههای
مشابه خارجی کجاست؟
با توجه به پتانسیل باالی کشورمان
در زمینــه صنایع کشــاورزی و به تبع
آن صنایــع مرتبط و ســابقه برگزاری
بیســت و یک ســاله این نمایشــگاه،
شــرکتهای خارجی یا نمایندگیهای
آنها از کشــورهای صنعتــی جهان در
قالب پاویونهای گروهی و یا به صورت
شرکتهای مســتقل در کنار صاحبان
صنایع ،تولیدکنندگان و شــرکتهای
مطرح داخلی ،به نمایش دست آوردها،
تبادل آخرین اطالعــات روز و معرفی
تازههای بازار در زمینه این صنعت مهم
پرداختهاند.
با توجه به اهمیت استراتژیک
صنعت غذا ،نمایشــگاه اگروفود
چگونه میتواند در باالبردن سطح
آگاهی افکار عمومی در راســتای
سالمت و تغذیه گام بردارد؟
بخشــی از ارتقــاء ســطح آگاهی
افــکار عمومــی در جامعــه ،مرهون
برگزاری و حضور شــرکتها در چنین
نمایشــگاههای تخصصــی و تبــادل

اطالعات و انتقال تکنولوژی میباشــد،
از این رو امســال در راســتای هرچه
تخصصیتر شــدن فضــای برگزاری و
بهرهگیری و اســتفاده هرچه بیشــتر
مشــارکتکنندگان و بازدیدکنندگان،
در ســه بخش تخصصی«ایــران فود»
«ایران فود تک» و «ایران آگرو» برگزار
میگــردد و تمامی شــرکتها در این
سه بخش آخرین دســتاوردهای خود
را در زمینــه فرآوردههــا و محصوالت
غذایــی ،صنایــع تبدیلــی و صنایــع
مرتبــط ،ماشــینآالت و واحدهــای
تحقیقاتــی و پژوهشــی در معــرض
دیــد و قضــاوت دســتاندرکاران و
عالقمندان گذاشتهاند.
آگروفود امســال را چطور
ارزیابی میکنید؟
امروزه شــرکتکنندگان حرفهای
زیــادی بــرای گفتــن دارنــد .رقابت
تنگاتنــگ در بــازار عرضــه و تقاضا
تمامی تولیدکنندگانی که قصد ماندن
در عرصــه تولید را دارند ،واداشــته تا
تمامی عزم خــود را جــزم نمایند که
گوی سبقت را از یکدیگر بربایند .ارزش
محصوالت غذایی هم اکنون با همت و
تالش شــرکتکنندگان در این صنعت
به رشد قابل توجهی دست یافته است.
روند جهشــی شــاخصهای نمایشگاه
آگروفــود  93نشــان از اراده و اهتمام
شــرکتکنندگان این نمایشــگاه برای
تدارک نمایشــگاهی در شان و منزلت
صنایع غذایی کشاورزی کشور را داشته
و امیدواریــم با مشــارکت و راهنمایی
صنعتگران ،بازرگانان و دستاندرکاران
هر سال بر کیفیت آن افزوده شود.
سهم ایران در بازارهای بین
المللی غذا چقدر است؟

آشــنایی با تکنولوژیها و تولیدات
جدیــد فقــط در عرصــه برپایــی
نمایشــگاههای بینالمللی امکانپذیر
است و این نمایشگاه میتواند در عرصه
بینالملل فرصت مناســبی برای تعامل
بین صنعتگــران و متخصصان ایرانی با
دیگر کشــورها برای بروزرسانی دانش
متخصصــان مهیــا نمایــد .همچنین
زمینه شناســایی نقاط قــوت و ضعف
شرکتهای تولیدی داخلی را مشخص
نمــوده و تجاربــی کــه در اینگونــه
نمایشگاهها از ســوی شرکتکنندگان
داخلــی و خارجی بــه بازدیدکنندگان
ارائــه میشــود بازخورد مناســبی در
پیشــرفت این صنعت و دستاوردهای
خوبی برای فعاالن عرصه صنعت غذایی
و در نهایــت صرفهجوییهای اقتصادی
در جامعــه و بازارهــای بینالمللی به
همراه خواهد داشت.
نقش نمایشــگاه بینالمللی
در تبیین افکار عمومی و رشــد و
توسعه کشور چیست؟
بیشــتر متفکــران اقتصــادی و
اجتماعی ،بــر این باورند کــه نوآوری
تنها راه تضمین بقا در دنیای پرسرعت
امروزی به شمار میرود .از این روست
که دانشــمندان معتقدنــد نوآوریها،
شــاهرگ حیاتــی جامعــه به شــمار
میآیند .در حــال حاضر جامعه جهانی
با ســرعت و شتابان به ســمت جامعه
دانش محــور پیش مــیرود .بنابراین
احترام به علــوم و دانش جدید در بین
مردم جامعه و آماده ساختن آنها برای
قبول اندیشههای نو در جهت گسترش
پیشــرفت اقتصادی در اقشار مختلف
جامعــه ،نقش اساســی را در رشــد و
توسعه کشور ایفا مینماید.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

اگر چه بخش روابط عمومی در همه ســازمانها پرکارترین بخشها به شــمار میآید اما در ســازمانهایی
همچون شــرکت ســهامی نمایشگاههای بینالمللی ج.ا.ایران که هر ماه چند رویداد مهم و بزرگ در ابعاد
ملــی و بینالمللی در حوزه مسئولیتشــان اتفاق میافتد ،این پرکاری مضاعف اســت ،به ویژه از آن رو
که مســئولیت امور بینالملل هم برعهده مدیریت این بخش گذاشــته شده باشــد .برای مثال در حالی
کــه مدیر وکارکنان بخش روابط عمومی وامور بینالملل شــرکت ســهامی به تازگــی از عهده رتق و فتق
ا َبَــر نمایشــگاه بینالمللی نفــت ،گاز ،پاالیش و پتروشــیمی و متعاقب آن نمایشــگاههای بزرگی همچون
ایران هلث و ایران بیوتی برآمدهاند ،پیش از آن که مجال چندانی برای اســتراحت و نفسگیری بیابند،
ماموریت انجام امور سنگین نمایشگاهی به بزرگی آگروفود  2014را روی میز خود میبینند که امسال
به جمع ابر نمایشگاههای کشور پیوسته است .نمایشگاهی که برگزاری آن بهانهای شده است برای انجام
گفتوگو با محمد ســعادتیپور مدیرکار کشــته و باســابقه روابط عمومی و امور بینالملل شرکت سهامی
نمایشــگاههای بینالمللی که عالوه بر اشــراف بر حوزه کاری خود ،با ابعاد و چالشهای حوزههای مختلف
اقتصادی از جمله حوزه صنایع غذایی و کشــاورزی هم به خوبی آشــنا است و به همین سبب سوالهای
نشــریه اقتصاد و نمایشگاه با او عالوه بر موضوع نمایشــگاه موضوعات صنایع غذایی و کشاورزی را هم
دربر گرفته است.
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مصاحبه

محمود حقوردی مدیر امور بازاریابی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی:

نمایشگاههای بینالمللی تهران
یشوند
شناسنامهدار م 

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

محمود حقوردی مدیر امور بازاریابی شــرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ج.ا.ایران ضمن
اشــاره به اهــداف کیفی متعددی که امســال در دســتور کار این مدیریت قــرار دارد از آغاز
اجرای طرح شناســنامهدار شدن نمایشــگاههای بینالمللی تهران و تهیه مستندات وسیعی در
این زمینه خبر میدهد .او دکترای خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه دهلی اخذ کرده و ضمن
دارا بودن ســابقه تدریس در دانشگاه 24 ،سال سابقه فعالیت در بخشهای مختلف بازرگانی
و  15ســال پیشــینه مسئولیت در پســتهای متعدد شرکت سهامی نمایشــگاههای بینالمللی
ج.ا.ایــران را در کارنامــه حرفــهای خود دارد .دکتــر حقوردی تالیفات و مقــاالت متعددی هم
در بخــش بازرگانی دارد که مهم ترین آنها اخیرا در قالب کتابی با عنوان «توســعه اقتصادی و
برنامهریزی» منتشــر شــده که مجموعهای از دستنوشتههای او و همسر هم رشته اش دکتر
مرضیه حاجی سروستانی است .بخشی از مصاحبه ما با ایشان را میخوانید.
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از چه زمانی با شرکت سهامی
نمایشگاه ها همکاری دارید؟
فعالیت اصلی بنده در این مجموعه از
سال  79یعنی از زمانی که شرکت سهامی
نمایشــگاههای بینالمللی از مرکز توسعه
صادرات جدا و مستقل شد ،آغاز گردید.
در بخشهای مختلف نمایشــگاه فعالیت
داشــتم و از جمله مدیر نمایشــگاههای
خارجی و مدیر نمایشگاههای داخلی بودم
و هم اکنون مدیر امور بازاریابی هســتم.
ما در بخش بازاریابــی اهداف مختلفی را
دنبال میکنیم.
مهم ترین اهدافــی که واحد
بازاریابی شرکت در دستور کار دارد
چیست؟
بازاریابــی میتواند نقــش محوری در
تعیین اهداف و پیشــرفت شرکت داشته
باشد .در سالهای اخیر اهمیت بیشتری
به اهداف کیفی شــرکت داده شــده که
عمدتــا به صــورت مطالعــه و تحقیق و
به شــکل اهداف کالن در مدیریت امور
بازاریابی طرح شده اســت .سال گذشته
برنامه های مختلفــی را پیگیری کردیم.
برای مثال در زمینــه مطالعات بازارهای
هدف فعــال بودیم .این مطالعات نشــان
میدهد بازرگانان ما در چه کشــورهایی
میتواننــد حضور فعال و موثر داشــته و
کاالهای مــا در چه کشــورهایی دارای
مزیت نسبی است .یکی از اهداف مهمی
که از سال گذشــته به درخواست مجمع
عمومــی شــرکت در بخــش پژوهش و
تحقیــق دنبــال کردیــم تحــت عنوان
"اثربخشی برگزاری نمایشگاهها در توسعه
صادرات غیرنفتی" بود.
هدف این طرح چه بود؟
از آنجــا که برای پیشــبرد شــرکت
خواستههایی داشتیم مجمع که متشکل
از وزرای صنعــت ،معدن و تجارت و وزیر
امور اقتصاد و دارایی اســت از ما خواست
اثربخشی نمایشــگاهها را کیفیتر کنیم

و این اثربخشــی را از دیــد کمی هم به
سنجش بگذاریم .به این معنی که تحقیق
نماییم نمایشگاهها چه تاثیری میتوانند
در اقتصادهــا داشــته باشــند و تاکنون
چه تاثیــری در اقتصاد ایران داشــتهاند.
اجرای این طرح بــا تحقیقاتی همراه بود
که با مدیریــت بنده انجام شــد .حاصل
این تحقیقات بــه صورت یک جزوه 200
صفحهای به مجمع ارائه شد و خیلی مورد
استقبال قرار گرفت .نتیجه تحقیق نشان
میداد اگر کشــورها تعداد نمایشگاههای
خــود را افزایش دهند اثــر قابل توجهی
در رشــد صادرات غیرنفتی خود مشاهده
میکنند.
همچنیــن پژوهشــی در دنیا صورت
گرفتــه بــود که مــا ایــن مــدل را با
شــاخصهای اقتصــادی ایــران تعریف
کردیم و تعداد نمایشــگاههای داخلی و
خارجــی را در متغیرها دخالــت دادیم.
حاصل این کار نشــان داد در صورتی که
تعداد نمایشــگاهها را در داخل کشور به
دو برابر برســانیم به میزان  18درصد بر
رشد صادرات ما تاثیرگذار است.در بخش
نمایشــگاههای خارجی هم ،مشــارکت
بیشتر در نمایشگاههای کشورهای دیگر
نشان میداد اثربخشــی در مدل مربوطه
خیلی بیشتر اســت زیرا انگیزه بازرگانانی
که در نمایشــگاههای خارجی شــرکت
میکنند انگیزه صادراتی اســت .بنابراین
مشــارکت در نمایشــگاههای خارجــی
میتوانــد تاثیــر بیشــتری در صادرات
غیرنفتی داشــته باشد .یعنی ضمن اینکه
بر نمایشگاههای داخلی اثربخشی خوبی
دارد اگر در یــک روند منطقی پیش برود
و با رشد سالیانه همراه باشد میتواند بین
 10تا  18درصد بر رشــد تجارت داخلی
تاثیر داشته باشــد که رقم قابل توجهی
است و فقط در ســایه برگزاری نمایشگاه
اتفاق میافتد.
امســال چه اهداف مهمی را

دنبال میکنید؟
تحقق  7تا  8هدف را امسال در دستور
کار قرار داده ایم .از جمله استانداردسازی
عناوین نمایشگاهی و گروه کاالیی ،تهیه
شناسنامه نمایشگاههای داخلی ،گسترش
همکاریهای بینالمللی نمایشــگاهی از
طریق انعقاد قراردادهای متقابل و امضای
تفاهمنامــه ،تهیه راهنماهــای بازرگانی،
توســعه ارتباطــات بینالمللــی (ارتباط
با ســازمانهای جهانــی  - UFIانجمن
نمایشگاههای بینالمللی -و  B.I.Eدفتر
بینالمللــی نمایشــگاهها .زیــرا ما عضو
 UFIهستیم و بســیاری از نمایشگاههای
ما بایــد طبق اســتاندارد و تحت نظارت
آن سازمان باشــد B.I.E .هم عمدتا روی
اکســپوها نظارت دارد و با اکســپوهای
جهانی در ارتباط است) ،ارتقای اثربخشی
نمایشــگاههای خارجی از طریق مطالعه
بازارهای هــدف ،توســعه علمی صنعت
نمایشــگاهی که یک کار مطالعاتی است
و از طریــق ترجمه مقاالت و گزارشــاتی
که در دنیا در راســتای صنعت نمایشگاه
و ارتقای کیفی نمایشگاهها انجام شده در
دست پیگیری است؛ از مهم ترین اهداف
ما برای ســال جاری اســت .ما همچنین
طرح اصالح نرخ تعرفههای نمایشــگاهی
را پیشــنهاد دادیم .در سالهای گذشته
نمیخواســتیم در راستای افزایش قیمت
کاالهــا و خدمات پیشقدم شــویم زیرا
یک شــرکت دولتی بودیم اما در دو سال
اخیر ،هم نــرخ تورم به شــدت افزایش
یافته هم ثابت نگه داشــتن نرخ خدمات
منجر به این شد که روی میزان درآمد ما
تاثیر منفی بگذارد .از سوی دیگر افزایش
نرخ ارز هــم منجر به کاهــش تقاضای
مشارکتکنندگان یا کاالهای خارجی شد
و همه این عوامل باعث شد نگران کسب
درآمد بر اساس نیازهایی که داریم باشیم.
بنابراین طرح اصالح نــرخ تعرفهها را در
دستور کار قرار دادیم.

این طرح آغاز شده است؟
مطالعــات را در دســتور کار قــرار
دادیم تا هــر ســاله بتوانیم بر اســاس
تغییر شــاخصهای اقتصادی و هزینهها
و درآمدهایــی کــه تجزیــه و تحلیــل
میشــود در پایان ســال طرحــی را به
هیات مدیره و مجمع پیشــنهاد دهیم .بر
اســاس این طرح میتوان انتظار داشت
که با توجــه بــه تغییراتی کــه در نرخ
تورم میبینیــم درصدی بــه تعرفههای
ما افزوده شــود و متقابال درصدی هم به
تعرفه مجریــان که به عنوان فروشــنده
فضا به مشــارکتکنندگان نمایشگاهی یا
غرفهداران فعال هستند اضافه شود.
طرح شناســنامهدار شــدن
نمایشگاهها چه طرحی است؟
تهیه شناسنامههای داخلی نمایشگاهها
دیگر دســتاوردی است که در دستور کار
ما قرار دارد .نمایشــگاههای زیادی اینجا
برگزار میشــود .سال گذشــته بیش از
 100عنوان نمایشگاهی و همایشی برگزار
شد .تاکنون کار ویژهای که به عنوان یک
آرشیو از برگزاری این نمایشگاهها و سطح
کیفی آنها باشد صورت نگرفته و اطالعاتی
که به صورت مستندات باشد وجود ندارد.
امســال تصمیم گرفتیم شناســنامهای
برای هــر نمایشــگاه تهیه کنیــم .این
شناسنامه میتواند در اختیار کارشناسان
و عالقمنــدان صنعــت نمایشــگاهی
قرار گیــرد .مــا جنبههــا و موضوعات
مختلــف هر نمایشــگاه را جمــع آوری
کردیم و تمام ویژگیهای نمایشگاه را به
صورت یک کتابچه کوچک درآوردیم که
اگر تمام نمایشگاهها جمع شود میتواند
به صــورت یک کتــاب  4تــا  5جلدی
هر ســاله منتشــر شــود و روی پورتال
اینترنتــی شــرکت هم قــرار گیــرد و
مرجــع کاملی باشــد که تمام ســواالت
مراجعهکنندگان را پاسخ میدهد.
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در گفتوگو با مدیربرنامهریزی و اطالعرسانی شرکت سهامی نمایشگاهها مطرح شد:

طرح ارتباط آنالین با مجریان نمایشگاه
امسال به بهرهبرداری میرسد
«عبــاس برهانی» مدیر مجرب برنامهریزی و اطالعرســانی شــرکت ســهامی نمایشــگاههای بینالمللــی ج.ا.ایران از
راهانــدازی بســتر مجهــز وب برای تعامل هر چه بیشــتر میــان مجریان و نمایشــگاه بینالمللی خبــر میدهد .او که
دانشآموخته رشــته مدیریت بازرگانی از دانشــگاه تهران در مقطع کارشناسی است ،مدرک کارشناسی ارشد خود
را هم در همین رشــته از دانشــگاه آزاد اخذ کرده و با نگاهی گســترده به آینده به دنبال تحقق اهداف و طرحهایی
اســت که در واحد برنامهریزی و اطالعرسانی تدوین شده است .او از تالش واحد متبوعش برای برنامهمحور کردن
زیرواحدهــا میگوید .برهانی که  6ســال اســت در نمایشــگاه بینالمللی خدمــت میکند ،در چهار ســال اخیر اهم
فعالیتهایــش را در حوزه برنامهریزی و سیســتمهای مدیریت متمرکز کرده اســت .ضمن اینکــه برای راهاندازی
پورتال جدید شرکت سهامی نمایشگاهها هم برنامههای اجرایی متعددی را در این واحد دنبال میکند.
گفتوگوی «اقتصاد و نمایشگاه» را با این مدیر برنامهریز و خالق بخوانید.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

واحد برنامهریزی و اطالعرسانی
از چه زمانــی راهاندازی شــده و اهم
فعالیتهایی که دنبال میکند چیست؟
این واحد از بدو تشــکیل شرکت سهامی
نمایشگاهها ،به عنوان شــرکتی مستقل در
ســاختار مجموعه طراحی و راهاندازی شده
اســت .تمام فعالیتهای واحد ،دانشبنیان
است و خدماتش را در سطح بینالمللی ارائه
میدهد .از آنجا که مجموعــه به یک منبع
علمی ،برنامهریزی و تحقیقاتی نیاز دارد که
بتواند عمده کارها و امور را در این مجموعه
مدیریت و برنامهریزی کند ،کوشیدیم چهار
سیستم مدیریتی را در سالهای گذشته در
مجموعه مستقر کنیم .مدیریت برنامهریزی
شــرکت ،در کنار اســتقرار سیســتمهای
مدیریتی ،تدوین برنامههای ساالنه شرکت
را هم به عهده دارد .در همین راســتا برنامه
راهبــردی شــرکت در ســال  88تدوین و
تحقق و اجرای برنامه مذکور از آن سال آغاز
شد که تا سال جاری ادامه دارد .در سال 93
هم برنامه  5ســاله دوم در دست تدوین و
برنامهریزی قرار گرفته است.
مهمترین واحد زیرمجموعه شما
چه واحدی است؟
یکــی از واحدهــای زیرمجموعــه این
مدیریت حــوزه آموزش اســت .این واحد،
آموزش کارکنــان را به عهــده دارد .ارائه
آموزشهای تخصصــی و عمومی و آموزش
زبان انگلیســی به عهده این واحد اســت.
آموزش متولیان حوزه نمایشگاهی از نکات
حائز اهمیتی است که در برنامهریزی سال
جاری در دســتور کار قرار گرفته است .در
این راستا برگزاری دورههای تخصصی را در
دستور کار داریم و قرار است این دورهها از
نیمه دوم سال در یک سطح بسیار مطلوب
و عالی با حضور اســاتید مجرب و صاحب
فن برگزار شود.
در زمینــه آی.تــی و خدمات
آنالین در چه سطحی هستید؟
بخش دیگری که در ایــن واحد دنبال

میشــود فعالیتهای مربوط به حوزه  ITو
فناوری اطالعات اســت .ارتقای سیستمهای
نرمافــزاری و ســختافزاری در کنــار ارائه
بهترین خدمات مربوط بــه اینترنت WiFi
و رایــگان از اهــم طرحهایی اســت که در
ایــن بخــش دنبال میشــود .میکوشــیم
بهترین ســرویسهای اینترنت را در اختیار
بازدیدکننــدگان و مشــارکتکنندگان قرار
دهیم .اینترنت پرســرعت را هم براســاس
تقاضای متقاضیان در اختیار شــرکتهایی
قرار میدهیم که نیاز بــه اینترنت پرحجم و
پرسرعت دارند.
جــدای از ســرویسهای برون
سازمانی که به متقاضیان ارائه میدهید،
امکانــات نرمافزاری و ســختافزاری
داخل واحد چگونه است؟
در سیســتمهای داخلــی شــرکت ،از
نرمافزارهــای بهروز و پویایی که در کشــور
تولید شده استفاده میکنیم ،همچنین برای
سیستمهای اداری و مالی امکاناتی به صورت
جامع و یکپارچه تدارک دیده شــده اســت.
یکی از موارد قابل توجه که در برنامه اجرایی
ماســت و امســال به بهرهبرداری میرســد
راهاندازی پورتال جدید شــرکت است که با
یک رویکرد کامال متفــاوت و مخاطبمحور
طبقهبندی شــده و به راحتی برای کاربران
قابل استفاده خواهد بود.
برنامههای
اجرایی
دیگر که دنبال
میکنید چیست؟
ارائه خدمات الکترونیکی بــه مجریان از
دیگر برنامههایی اســت که در دســتور کار
امســال قرار دارد .به دلیــل تعامالتی که با
مجریان نمایشگاه داریم درصدد هستیم این
تعامل را به بستر وب منتقل کنیم تا نیاز به
تــردد و حضور فیزیکی مجریان نباشــد .در
حقیقت میخواهیم فعالیت مجریان و تعامل
آنها با شرکت را تسهیل کنیم.
آیا زیرساختهای الزم برای این
تعامل تحت وب فراهم شده است؟
بلــه .امکانــات و زیرســاختهای مورد

نیاز بــرای ارائه این خدمات فراهم شــده و
نرمافزار مورد نیــاز در حال تدوین اســت،
زیرســاختهای ســختافزاری را هم آماده
کردیم .خوشــبختانه در این چند ســال دو
ســرور ( )Serverبســیار مجهز و بهروز را
با آخرین امکانات امنیتی و اســتانداردهای
الزم فراهــم کردیم که از پــس این خدمات
برمیآید.
تعامل
تحت
وب
با
مجریان در چه
قالبی خواهد بود؟
شــکل ارائه این
خدمات
بــه
مجریان به
صورت آنالین و
شبان
ه
روزی
است.
مجریان و
شرکتهای
برگزارکننده
نمایشگاه
به راحتی
میتوانند
اطالعــات
مورد
نیاز
را
در بســتر
وب با ما
مبادله
کننــد
و
ما
هم
از
طریق وب
موارد
مورد
نظر
را
بــه
مجریان
منتقل کنیم.
این
ارتباط
دائمی
آنالیــن
و
تحت وب ،این
امکان
را
فراهم
م
ی
کند
که
مجریان و شرکت
سهامی نمایشــگاهها از یک ارتباط دائم و دو
سویه و آنالین برخوردار باشند.
چــه زمانــی ایــن طــرح به
بهرهبرداری میرسد؟
برنامهریزی کردهایــم که بتوانیم در نیمه
دوم ســال جاری طرح آنالیــن را به مرحله
بهرهبرداری برسانیم.
آیا پهنای باند فعلــی میتواند
پاسخگوی این طرح باشد؟
از آنجا که تعــداد مجریــان خیلی زیاد
نیست و میزان تعامالت آنالین ما با مجریان
حجم وســیعی از مبادله اطالعات را شــامل
نمیشود نیاز به پهنای بسیار باالی اینترنت
نیست .برای شفافیت بیشــتر باید گفت این
تعامل آنالین با مســاله ثبتنــام غرفهداران
متفاوت اســت .قرار نیست ما ثبتنام آنالین
از غرفهداران را انجام دهیم .این کار به عهده
مجریان است .ما در بســتر وب میخواهیم
تعاملمان با مجریان را از فضای سنتی خارج
کنیم و ضمن تقویت این تعامــل ،آن را در
بستر وب پیش ببریم.
این طــرح با چه هدفــی دنبال

میشود؟
تســهیل ،شفافســازی و ســرعت در
انجام امور و بــرآوردن تقاضای مجریان در
اســرع وقت از مهمترین اهداف اجرای این
طرح اســت .اقدام قابل توجه دیگر در این
واحــد برنامهریزی بــا رویکرد مشــارکت
تمام مدیریتهاســت .حاصل ایــن اقدام
بســیار مثبت بود .یکی اینکــه نگاه و تفکر
برنامهریــزی را در شــرکت جــاری کرد و
حرکت بر اساس برنامهریزی و برنامهمحور
بودن را در دســتور کار قرار داد .دوم اینکه
در ســایه این طرح تمام جلسات مدیریت
اســتراتژیک اعم از برنامهریزی ،اجرا ،پایش
و اصالح را در شــرکت جــاری کردیم .به
عبارت دیگر فقط برنامهریزی نکردیم بلکه
برنامه را جاری و پایش کردیم که نتایج آن
هم مشخص شــد .تصور ما این است که با
ارتقا و تبیین بحثهای برنامهریزی نه صرفا
برای مجموعه بلکه برای صنعت نمایشگاهی
کشــور ،قادر خواهیم بود نیاز و خالء جدی
که در این زمینــه وجــود دارد را برطرف
کنیم.
چه خالئی؟
بســیاری از مشــارکتکنندگان دارای
هدف مشــخص و مســتندی برای حضور
در نمایشگاه نیســتند و تبعات نداشتن این
هــدف در فرم طراحــی و جانمایــی غرفه،
انتخاب آدمها و تمام فعالیتهای غرفه نمود
پیدا میکنــد .امیدواریم بتوانیم با توســعه
مباحث آموزشی این موضوع و این نگاه را در
ذهن مشارکتکنندگان که یکی از مهمترین
ارکان صنعت نمایشــگاهی هســتند ایجاد
کنیم .با توجه به اینکه چالش آینده صنعت
نمایشگاهی چالش بازدیدکنندگان متخصص
است -زیرا شرکتها به اندازه کافی با پیامد
و اهمیت نمایشــگاه آشنا هســتند -باید به
فکر جــذب بازدیدکننده متخصص باشــند.
بنابراین در ســایه این طرح میکوشــیم در
جذب مخاطــب و بازدیدکننــده متخصص
نمایشگاه مثمرثمر باشیم.
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مصاحبه

عبدالرضا رنجبران مدیر واحد طراحی و غرفه آرایی نمایشگاه ها:

به استانداردهای جهانی غرفه سازی
نزدیک میشویم

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

عبدالرضا رنجبران مدیر واحد طراحی و غرفهآرایی شــرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی
ج.ا.ایران از تالش همکارانش برای ســهولت و روانسازی امور و کوشش برای شفافسازی
دستورالعملها و آیین نامه های اجرایی میگوید .او سابقه  25سال حضور در مرکز توسعه
صادرات قدیم و نمایشــگاههای بینالمللی تهران را دارد و در پســتهای متعدد نمایشــگاه
انجــام وظیفه کرده اســت .دکتر رنجبران دانشآموخته دانشــگاه مانیــل فیلیپین در مقطع
دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی اســت که فعالیتش را از کارشناسی آغاز کرده و دورهای
معاونت فنی مهندســی و معاونت نمایشگاهی و مدیریت بازاریابی را عهدهدار بوده و اکنون
مدیــر طراحی و غرفهآرایی مجموعه اســت .دکتر رنجبران ایدههــای مدیریتی خود را برای
ارتقای واحد متبوعش دنبال میکند و برای ارتقای دانش و آگاهی و مهارت پرسنل این واحد
طرحهای آموزشی مفیدی را پیشنهاد داده است .او عالوه بر مدیریت طراحی و غرفهآرایی به
تازگی حکم «مشاور» مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ج.ا.ایران را از دکتر
اسفهبدی دریافت کرده است.
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واحد طراحی و غرفهآرایی چه
خدماتی را ارائه میدهد؟
معاونــت امور فنــی و مهندســی دو
مدیریت دارد .یکی مدیریت ســاختمان
و امــور تاسیســات و دیگــری مدیریت
طراحی و غرفهآرایی .ما در اینجا دو اداره
داریم :اداره طراحــی و اداره غرفهآرایی.
اداره طراحــی تمــام طراحیهایی که در
نمایشــگاه انجام میپذیرد اعم از طراحی
کارتهــای خبرنــگاران ،کارت ویزیــت
همکاران و هر طراحی که اینجا اســتفاده
میشود را به عهده دارد .اداره غرفهآرایی
هم شرح وظایف شفافی دارد .اهم وظایف
مدیریت این بخش شــامل :نظــارت بر
اجرای مقررات و دستورالعملهای مرتبط
با امــور طراحی و غرفهآرایــی ،نظارت و
بررســی انواع طرحهای مرتبط و ارسال
به واحد متقاضی ،بررســی نهایی گزارش
متراژ نمایشگاهها که یکی از وظایف مهم
ماست ،میباشد.
اهمیــت این بررســیها در
چیست؟
در این راســتا ابتدا ارســال نقشههای
اولیه اعــم از غرف خودســاز و غرفههای
پیشساخته صورت میگیرد .چون رعایت
اســتاندارد در غرفههای خودســاز خیلی
اهمیت دارد ابتدا پیمانــکاران طرحهای
اولیه را ارائه میدهند ،ســپس همکاران
و کارشناســان ما این طرحها را بررســی
میکنند .اگر طرحها اشــکاالتی داشــته
باشد به مجری برگردانده میشود که رفع
اشکال صورت گیرد و طرح نهایی دوباره
به ما ارسال شــود .در واقع ما باید بر این
امور نظارت عالیه داشــته باشیم .غرفهها
باید از ایســتایی خوبی برخوردار باشــند
و از نظــر تزیینــات و غرفهآرایی مطلوب
باشند .از نظر ایســتایی از سه چهار سال
پیش تاکنون یک مهنــدس ناظر را برای

نظارت تعیین کردیم که بر غرف خودساز
نظارت دارد .مهندس ناظر حتما باید عضو
ســازمان نظام مهندســی و دارای مهر و
کارت نظام مهندســی باشد .هر مهندس
ناظر میتواند سه طرح را تایید کند.
در مورد پیمانکاران غرف خودساز
چهبرنامهایدردستورکارهست؟
از زمــان حضور دکتر اســفهبدی قرار
شــد با هدف شفافســازی و روانسازی
ترتیبی اتخاذ کنیم کــه پیمانکاران غرف
خودساز نظاممند شوند .زیرا شرکتهایی
کم تجربــه بودنــد و غرفهســازی آنان
مشــکالتی را در تســریع امور و مسائل
دیگر به وجود می آورد .جهت تسریع در
روند کار ،طبق تصمیم دکتر اســفهبدی،
آییننامــهای را بــا همــکاری انجمــن
کارفرمایان غرفهسازان تدوین کردیم .در
این آییننامه پیمانکاران غرف خودساز را
رتبه بندی کردیم .هر یک از گریدهای A,
 B, C, Dو  Eشامل استانداردها و ضوابط
خاص خود است .این گریدبندی با هدف
ایجاد سهولت در کار و علمی کردن روند
کار صورت میگیرد .میکوشــیم تا اواخر
خرداد سال جاری این آییننامه را اجرایی
کنیم .نظارت بر اجرای دستورالعمل تایید
غرف خودســاز ،نظارت بــر فعالیت تمام
پرســنل این بخش ،انجام امور محوله در
حیطه وظایــف ســازمانی و ارائه گزارش
عملکــرد به مقــام مافــوق از مهمترین
وظایــف ایــن مدیریــت بعــد از اجرای
آییننامه است.
چشمانداز این واحد بر تحقق
چه اهدافی تعریف شده است؟
ما به ســوی رونــد استانداردســازی
در حرکــت هســتیم .چــون مــا عضو
اتحادیه نمایشــگاههای بینالمللی جهان
( )ufiهســتیم میکوشــیم خودمان را
با قوانیــن و ضوابط آنهــا تطبیق دهیم.

استانداردســازی مــا بایــد بــه گونهای
باشد که با اســتانداردهای  ufiمغایرتی
نداشته باشــد .میکوشــیم در آینده از
غرفهســازیهای مدوالر ویژه اســتفاده
کنیم .غرفهســازیهایی که بــه صورت
مدرن است.
مزیت این غرفهها چیست؟
بــرای آمــاده شــدن وقــت کمتری
میگیرند .مــا اکنون برای هر نمایشــگاه
چهار روز برای غرفهسازی وقت اختصاص
دادهایم .چون متریال (مواد) غرف خودساز
از بیرون آورده شــده و در داخل نمایشگاه
آماده میشــود زمانبر اســت .غرفههای
مدوالر این زمان را به حداقل میرســانند.
هدف ما ازاجرای این برنامهها نزدیک شدن
به استانداردهای جهانی است.
الزامات و ســازوکارهای شما
برای تحقق این اهداف چیست؟
میکوشــیم قوانین و مقررات دســت
و پاگیــر را کم کنیــم و در روند کارهای
اجرایی سهولت ایجاد کرده و آسانسازی
و روانسازی و شــفافیت را در دستور کار
قرار دهیم .اکنون یــک تلرانس ده روزه
میان هر دو نمایشــگاه داریــم .چهار روز
قبل از نمایشگاه غرفهســازی و جانمایی
صورت میگیرد .چهار روز روند برگزاری
و دو روز هــم جمــعآوری غرفهها زمان
میبرد .اگر بتوانیم زمان ساخت و ساز را
به سه روز کاهش دهیم به افزایش تعداد
نمایشگاهها کمک میشــود .میخواهیم
به سوی غرفهســازی مدوالر ویژه حرکت
کنیم .در غرفههای مدوالر ویژه غرفههای
پیشساخته مدرن در اختیار غرفهسازان
قرار میگیرد .ایــن غرفهها خیلی لوکس
و شکیل است و زمان بســیار کمی برای
آمــاده ســازی میگیــرد .ما بر اســاس
مطالعــات و تجربیاتی که بنده و ســایر
همــکاران در این زمینه داریم به ســوی

تحقق غرفههای مــدوالر ویژه درحرکت
هستیم.
مجری ارائه این غرفهها شرکت
سهامی نمایشگاه ها خواهد بود؟
خیر .مــا فقط نظارت عالیــه خواهیم
داشــت .هیچ وقت غرفهسازی نمیکنیم.
همکاران بخش ما در زمان ساخت و ساز
غرفهها در ســالنها حاضر شده و بر روند
کار نظارت دارند .اینکه غرف خودســاز از
نظر ایستایی ،اســتاندارد ایمنی و میزان
اســتحکام ،اســتاندارهای الزم را دارا
هستند یا خیر.
حرکت به سمت غرف مدوالر
منوط به هزینه بیشــتر از ســوی
مشارکتکنندگان است؟
خیر .اتفاقا این غرفهها از غرف خودساز
کمهزینهتــر هســتند .مــا اگــر بتوانیم
غرفههــا را بــا جذابیت بیشــتری ایجاد
کنیم بازدیدکننده بیشــتری به ســمت
غرفه ها جذب میشــود .هــدف ما این
است که غرفههای بســیار زیبا ،کمهزینه
و شکیلتر را در مقایسه با غرف خودساز
که گرانتر هســتند ارائه دهیم .هر چند
شرکتکنندگان غرف خودساز را ترجیح
میدهند اما اگر مــا بتوانیم غرف مدوالر
را جایگزین کنیم ،هم مقرون به صرفهتر
اســت و هم زیبایی و جذابیت بیشــتری
دارد.
طرحهای توسعهای شما برای
واحد طراحی و غرفهآرایی چیست؟
پیشــنهاد کرده ام تمام پرســنلی که
در ایــن واحد با بنــده همــکاری دارند
در کالسهای آموزشــی اتوکد و ســایر
نرمافزارها شــرکت کننــد .موضوع مهم
دیگر برای بنده ،لزوم مشــارکت پرسنل
در دورههای آموزشی دکوراسیون داخلی
و تزیینات اســت .مساله سوم هم آشنایی
پرسنل با زبان انگلیسی است.

مصاحبه

آریا مجیدی مدیر امور اداری شرکت سهامی نمایشگاه ها:

تامین رضایت مشارکتکنندگان و
بازدیدکنندگان در گرو تامین رفاه
کارکنان نمایشگاه بینالمللی است

واحــد اداری چــه
زیرمجموعههایی دارد و کار اصلی آن
بر چه محوری میچرخد؟
مدیریــت منابع اداری بــه عهده واحد
ماســت .هر جــا از امــور اداری صحبت
میشــود تصور بر این اســت کــه باید به
امور کارکنان و پرســنل بپردازد .که البته
این امور هم بخشی از فعالیتهای ماست
مثل کارگزینی ،رفاه پرســنل ،رتق و فتق
دبیرخانه ولی بــا توجه به نوع فعالیتهای
شرکت ســهامی نمایشــگاهها ،بخشهای
دیگــری هم در حــوزه کاری مــا تعریف
شــده که عملیاتــی هســتند .بخشهای
عملیاتی از دو بخش خدمات و آتشنشانی
تشکیل شده است .عالوه بر این دو بخش
در مجمــوع ،واحد نقلیــه ،واحد تدارکات
کــه خرید تمــام ملزومات شــرکت را به
عهــده دارد ،دبیرخانــه ،کارگزینی ،امور
قراردادهــا و واحد خدمات و آتشنشــانی
را زیر پوشــش داریم .واحــد خدمات نیز
مسئولیت نگهداری فضای سبز ،نگهداری
و نظافت محوطه ،نظافت ســالنها و ارائه
تمــام خدماتی کــه برای برگــزاری یک
نمایشــگاه مورد نیاز مشــارکتکنندگان،
بازدیدکننــدگان و برگزارکنندگان اســت
را برعهــده دارد و واحــد آتشنشــانی
خودروهــای مجهزی مشــابه خودروهای
ی ایســتگاههای تهــران را در
آتشنشــان 
اختیار دارد .تمام افرادی که در این واحد
هســتند دورههای کوتاهمــدت را آموزش
دیدهاند و بیش از  60درصد آنان نیروهای
متخصص آتشنشان هستند که دورههای

بلندمدت آتشنشانی را گذرانده اند.
بعد از تغییر مدیرعامل شرکت
و حضــور دکتر اســفهبدی ،آیا در
سیاستهای اجرایی شما هم تغییری
حاصل شده است؟
طبیعی اســت که تمــام مدیریتها  -از
جملــه اداری  -اصول و سیاســتها و خط
مشــیهایی که از قبل برای شرکت سهامی
نمایشگاه ها تدوین شده را رعایت میکنند.
با تغییر مدیریت ممکن است سیاستهای
راهبردی جدیدی از سوی مدیرعامل جدید
مطرح شــود .دکتر اســفهبدی در انجام و
تنظیــم قراردادهانظراتی داشــته و تاکید
داشتند که در این زمینه امور تسهیل شود.
در روند انتخاب پیمانکار و شــرایط مناقصه
هم نظراتی داشتند که در حال انجام است.
در سایر مسائل از جمله امور رفاهی پرسنل
هم حساسیتهای خاصی دارند .بر این باور
هستند که چون پرســنل این همه خدمات
گســترده را باید به صورت شبانهروزی ارائه
دهند بنابرایــن باید خود از رفــاه برخوردار
باشــند .معتقدند که چنانچه پرســنل رفاه
خوبی داشته باشــند قطعا راندمان بهتری
خواهند داشت .در خصوص ایمنی و امنیت
مجموعه هم از زمانی که دکتر اســفهبدی
آمدند به شــخصه در خصوص آتشنشانی
و اطفای حریق جلســات متعددی داشــته
اند .فکر میکنم ســطح ایمنــی ما از منظر
ش سوزی نسبت به چند ماه
جلوگیری از آت 
گذشته  10تا  20درصد تقویت شده است.
چشــماندازتان برای  5سال
آینده چیست؟

چشــمانداز ما متناســب با برنامهریزی
شرکت است .وظیفه اصلی شرکت سهامی
نمایشگاهها برگزاری نمایشگاه در داخل و
خارج از کشور است .طبیعی است با توجه
به نمایشگاههایی که در دست برنامهریزی
داریم ،شــرکت ســهامی از نظر وســعت
نمایشــگاهی و عناوین جدید نمایشگاهی
طرحهای توســعهای را تعریــف کرده که
اجرای آنهــا در برنامههای آتی شــرکت
گنجانده شــده اســت .بنابراین متناسب
با ایــن هدف ،بخشهــای اداری ،خدمات
و پشــتیبانی باید بتواننــد خدماتی را که
این سطح نمایشــگاهی نیاز دارد پوشش
دهند .منطقی اســت وقتی ایــام فعالیت
نمایشگاههای ما در طول سال از  200روز
به  250روز افزایش پیدا کند متناسب با آن
باید پتانسیل و اســتعداد نیروها و تخصص
آنان را بــاال ببریم تا بتوانیــم برگزاری این
تعداد نمایشگاه را پشتیبانی کنیم.
عمدهتریــن چالش شــما در
تحقق این اهداف چیست؟
خوشــبختانه نمیتوان گفــت با چالش
عمدهای روبهرو هستیم .شرکت نمایشگاهها
ســابقهای طوالنی دارد و بیشتر همکاران
قدیمی هستند و نیروی جدیدی نیست که
آموزش او وقتگیر باشــد .اما اگر بخواهیم
جزئی به این مســاله اشاره کنیم باید گفت
محدودیت منابع مالی که در تمام کشــور
وجود دارد طبیعتا چالش ما نیز می باشــد.
با توجه به وضعیت و شرایط موجود ،منابع
مالی محدود را باید به دقت مدیریت کرده و
بهینه از آن استفاده کنیم.

بودجه شــرکت از چه طریقی
تامین میشــود؟ از طریــق بودجه
عمومی یا اینکه خودگردان هستید و
از درآمد نمایشگاهها تامین میکنید؟
در تعاریف بودجهای ،دســتگاهها یا از
منابع عمومــی دولت اســتفاده میکنند،
یا زیرمجموعه جایی هســتند یا به عبارت
دیگر ،شرکتهایی هستند که بودجهشان
درآمد-هزینه محســوب میشود .یعنی از
محل درآمدها مجاز میشــوند با توجه به
ضوابطــی که وجود دارد هزینــه کنند .ما
از نوع ســوم هســتیم و از محل درآمدها،
هزینهها را پوشش میدهیم .البته منظورم
این نیســت که هر چقدر درآمد داشــته
باشــیم مجاز هســتیم خرج کنیــم بلکه
فقط در چارچوب بودجهای که به تصویب
سازمان مدیریت و مجمع عمومی شرکت
میرسد مجاز به هزینه هستیم.
روش مدیریتی شــما به طور
خالصه چیست؟
مــن بــه شــخصه اعتقــاد دارم باید
شــرایط پرسنلی مناســبی فراهم کنیم و
زیرساختهای منابع انسانی خوبی داشته
باشیم تا بتوانیم شــرکت را به نحو احسن
اداره کنیم .آنچه در حوزه من متصور است
این اســت که با دقت بتوانیم آنچه دولت
بر اســاس ضوابط ،قوانین ،بخشنامهها و
ضوابط بودجه مقــرر کرده رعایت کنیم .با
توجه به این شرایط وقتی پرسنل احساس
رضایت داشــته باشــند انگیــزه و انرژی
بیشــتری برای ارائه خدمات و پیش بردن
اهداف سازمان خواهند داشت.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

تجربــه مفیــد «آریا مجیدی» مدیر امور اداری شــرکت ســهامی نمایشــگاههای بینالمللــی ج.ا.ایران از
تدریس دانش «مدیریت نمایشــگاهی» در مراکز مختلف آموزشــی تا حضورش در پســتهای مدیریتی
متعدد در حوزه نمایشــگاه ،از او مدیری توانمند و دانا ساخته است .مدیری که به گفته خودش ،در کنار
پیگیری اولویتهای ســازمانی مجموعه کالنی همچون نمایشگاه بینالمللی ،طبق سیاستهای کلی شرکت
و خط مشــیهای ســاختاری که توسط مدیرعامل کهنه کار شرکت سهامی نمایشــگاه ها طراحی شده ،برای
رفاه و پیشرفت هر چه بیشتر پرسنل میکوشد .مجیدی بالغ بر  15سال در بخشهای مختلف نمایشگاه
حضور داشته و در کنار تالش برای شناخت چم و خم نمایشگاه ،در صدد است عالوه بر اجرای سیاستها
و تســهیل امــور اجرایی مجموعه ،فلســفه فردی خود را نیز در واحد متبوعش طــرح و اجرا کند .مجیدی
که افزون بر این مدیریت دفتر حوزه ریاســت نمایشــگاه را نیز برعهده دارد ،بر این باور اســت که اگر
رضایتمندی پرسنل فراهم باشد ،آنان با انگیزه و عشق بیشتری دل به کار داده و بازدهی باال میرود.
به رغم مشغله کاری زیادی که مجیدی دارد ،در دومین روز نمایشگاه شلوغ و پرمخاطب نفت ،گاز ،پاالیش
و پتروشیمی در دفتر کارش میهمان او میشویم و پاسخ سواالتمان را میجوییم.
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نمایشگاه های داخلی

نمایشگاه هشتم بانک ،بیمه و بورس به روایت معاون اول رئیس جمهور

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

بازار سرمایه به جای بانکها
هزینههای توسعه کشور را تامین کند

18

نقش کلیدی بازار سرمایه در خروج از
شرایط رکود
به گزارش خبرنگاران «اقتصاد و نمایشگاه»
معــاون اول رئیــس جمهور در ایــن آئین ،با
تاکید براینکه بــرای خروج از شــرایط رکود
و برای توسعه ســرمایهگذاری نیازمند منابع
مالــی فراوانی هســتیم گفت :بازار ســرمایه
میتواند نقشی کلیدی در این زمینه ایفا کند
و از دستاندرکاران بورس تهران انتظار داریم
این موضوع را به عنوان یک مســئولیت جدید
برعهده بگیرند و برنامهها و نیازهای خود را به
دولت اعالم کنند.
اســحاق جهانگیــری افزود :هــم اکنون
طرحهای نیمه تمــام و پروژههای متعددی در
بخشهای مختلف وجود دارد که برای اجرای
این طرحها نیازمند تامین منابع مالی هستیم.
مجموعهای از طرحهای توســعهای در صنعت
نفت ،صنایع پتروشــیمی ،راهســازی ،توسعه
بنادر ،صنعــت فوالد و صنایــع معدنی وجود
دارند که اجرای آنها نیازمنــد میلیاردها دالر
تأمین اعتبار است.
معاون اول رئیــس جمهور با بیــان اینکه
تاکنون بار توســعه و تجهیز منابع کشــور بر
دوش نظام بانکی بوده افزود :تامین منابع مالی
طرحها تا کنون بانک محــور بوده اما پیام این
نمایشگاه این است که در مقطع فعلی انتظارات
جدیدی از بازار سرمایه وجود دارد که باید حاال
که نهادهای الزم در آن شــکل گرفته خود را
تجهیز نموده و نســبت به تامین مالی طرحها
ایفای نقش کند.
تقویت بازار سرمایه با صندوقهای
بازارگردانی
دکتر علی صالحآبادی رئیس سازمان بورس
در مراسم افتتاح هشــتمین نمایشگاه بورس،
بانک و بیمه ضمن اعالم برنامههای این سازمان
از فعال شدن صندوقهای بازارگردانی در آینده
نزدیک خبر داد.
رییس ســازمان بــورس و اوراق بهاداردر
پاسخ به خبرنگار «اقتصاد و نمایشگاه» گفت:
برای تقویت بازار ســرمایه عرضههای اولیه در
بورس تهران و فرابورس در برنامه بوده و قصد

مراسم گشایش هشــتمین نمایشــگاه بینالمللی بورس ،بانک و بیمه ،مناسبتی
شــده بود که بســیاری از مقامــات بلند پایه اقتصادی کشــور زیر یک ســقف جمع
شــوند و همه از مشــکالت نظام مالی کشور ســخن بگویند .ســاعت  10صبح روز
یکشنبه  18خرداد در ســالن کنفرانس شــماره یک نمایشــگاه بینالمللی تهران،
جای ســوزن انداختن نبود .معاون اول رئیس جمهوری ،وزیــر اقتصاد ،رییس کل
بانــک مرکزی ،رییس کل بیمه مرکزی ،رئیس ســازمان بورس ،مدیرعامل شــرکت
سهامی نمایشــگاههای بینالمللی و بســیاری دیگر از مقامات و مدیرعامالن بیمهها
و بانکهای کشور برای این مراسم آمده بودند .در سخنرانیهای مراسم گشایش
هم یک موضوع برجســتهتر از همه بــود :اینکه نظام اقتصادی کشــور زمانی روی
ریل خواهد افتاد که نظام پولی و مالی کشور سر حال باشد.

داریم تا ابهامات موجود در شرکتها و صنایع
بورســی را برطرف کنیم .بنابراین قصد داریم
ابهاماتی را که در برخی صنایع همچون صنعت
پاالیشــگاهی وجود دارد ،در جهت حمایت از
شــرکتهای حاضر در بازار ســرمایه برطرف
کنیم.
صالحآبادی بــه فعالیت صندوق توســعه
بازار سرمایه اشاره کرد و گفت :منابع صندوق
توسعه بازار سرمایه تقویت شده و این صندوق
نقدشــوندگی خوبی در بازار ایجاد کرده است.
این درحالی اســت که با مصوبــه جدیدی که
در شورای عالی بورس و هیات مدیره سازمان
بورس تصویب شــد قرار اســت صندوقهای
بازارگردانی را در بازار ســرمایه شــکل دهیم.
وی با بیــان اینکه بســتهای از مزایای متنوع
بــرای صندوقهای بازارگردانــی تدارک دیده
شده است افزود :یکی از مزایای این صندوقها
این اســت که  80درصــد از کارمزدهایی که
سازمان بورس ،بورس تهران ،فرابورس و سپرده
گذاری مرکزی دریافــت میکند در خصوص
صندوقهای بازارگردانی کاهش یابد .از سوی
دیگــر اعتبــارات بانکها میتواند به شــکل
گستردهای نسبت به ســایر مجموعهها مورد
اســتفاده قرار گیرد که دراین راستا مذاکراتی

در بازار سرمایه انجام شــده و امیدواریم طی
هفتههای آینده تعــدادی از این صندوقها در
بازار سرمایه فعال شوند.
برنامههای جدید دولت برای رفع
مشکل بانکها
علی طیبنیا وزیر اقتصاد در مراســم آغاز
به کار هشتمین نمایشــگاه بینالمللی بورس،
بانــک و بیمه گفت :بورس ،بانک و بیمه ســه
رکن بازارهای کشور هستند که اگر هماهنگی
و همکاری الزم را داشــته باشند میتوانیم به
جهش بزرگ اقتصادی دســت یابیم .ناظرین
اقتصادی بینالمللــی پیشبینی جهش بزرگ
اقتصادی در ایران را داشــتند که امیدواریم با
برنامهریزیهایی که صورت گرفته و خروج از
شــرایط رکود فعلی بتوانیم توان تولید کشور
را از بالقــوه به بالفعل تبدیل کــرده و موجب
افزایش رشد اقتصادی باشیم.
وی افزود :با جهش اقتصــادی و قابلیتها
و توانمندیهایی که در عرصــ ه اقتصاد داریم
میتوانیم رشد اقتصادی باالتر از هشت درصد
را به ســادگی در ایران امیدوارم با برنامهریزی
منطقی در دولت و تــاش و همدلی مجموعه
ارکان بازار مالی کشــور بتوانیــم به این هدف
برســیم و سیاســتهای ابالغی مقام معظم
رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی در کشور
اجرایی شود.

وزیر اقتصاد همچنین با اشــاره به برگزاری
هشتمین نمایشگاه بانک و بیمه و بورس اظهار
کرد :در شــرایطی این گردهمایی فعاالنه بازار
مالی تشکیل شــده که سیاستهای دولت در
عرصه اقتصــاد و همچنین سیاســت خارجی
همــراه با سیاســتهای ابالغی مقــام معظم
رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی شــرایط
مناســبی را برای حرکت به ســمت تغییر در
عرصه اقتصادی کشور فراهم کرده است.
وی افزود :زمانی که دولت حاضر زمام امور
کشور را در دست گرفت شرایط کشور بحرانی
بود و با تــورم  40درصدی ،رکود منفی  6.3را
داشتیم که این شــرایط خطیر در طول تاریخ
اقتصاد کشــور بیســابقه بود .اما خوشبختانه
در پرتو سیاســتهای دولت شــرایط به نحو
محسوسی رو به بهبود گذاشته است.
گالیه سیف از ارائ ه بیش از حد
تسهیالت بانکی
رئیس کل بانــک مرکزی هم در مراســم
گشایش هشــتمین نمایشــگاه بورس ،بانک
و بیمــه گفت :زیــادهروی بانکهــا در ارائه
تســهیالت ،شــبکه بانکــی و تجهیــز منابع
بینالمللی را تحت تاثیر قرار داده است .ولیاهلل
سیف با اشــاره به اینکه ایجاد زیرساخت الزم
برای گــردش چرخه اقتصــاد از ضرورتهای
امروز است ،گفت :این در حالی است که بدون
استفاده از واسطههای مالی و حرکت به سمت
تامین منابع از این بخش غیرممکن اســت .از
اینرو میباید از طریق یــک نظام مالی کارا و
تشویق به پسانداز و نیز تخصیص بهینه منابع
از حوزه مالــی ،برای گردش چرخــه اقتصاد
استفاده بیشتری شود.
وی ادامه داد :ارزانبودن تامین مالی از شبکه
بانکی و غلبه مالکیت دولتی موجب شــده که
شرکتها تمایل بیشتری به استفاده از بازارهای
مالی داشــته و کمبود مالی خــود را از طریق
تسهیالت ارزانقیمت بازار پولی تامین کنند.
وی ادامه داد :ارزانبودن تامین مالی از شبکه
بانکی و غلبه مالکیت دولتی موجب شــده که
شرکتها تمایل بیشتری به استفاده از بازارهای
مالی داشــته و کمبود مالی خــود را از طریق
تسهیالت ارزانقیمت بازار پولی تامین کنند.

نمایشگاه های داخلی

وزیر نفت در نمایشگاه نوزدهم صنعت نفت تاکید کرد:

حمایت تمام قد دولت از
صنعتگران ایرانی
بیژن نامدار زنگنــه ،وزیر نفت با حضــور در نوزدهمین نمایشــگاه بینالمللی
نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشــیمی بــا تاکید بر اینکــه با تمام وجود از ســازندگان
و صنعتگران داخلــی حمایت میکنیم ،گفت :اســتفاده از رانت بــه عنوان اصل
پذیرفتهشده در سالهای اخیر از سوی برخی از سازندگان به صنعتگران واقعی
تحمیل شــده و متاســفانه در ســالهای اخیر برخی عمال به کالهبرداری از دولت
میپرداختند ،به نحوی که این عــده کاالها را با چندبرابــر قیمت به صنعت نفت
میفروختند .این گروه صنعتگــران اصلی را نابود میکنند ،آنها در واقع آدمهای
بیریشهای هستند که در این فضا رشد کردهاند.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

به گــزارش خبرنگار اقتصاد و نمایشــگاه،
زنگنــه صبــح دیــروز ( ١٦اردیبهشــت)
نوزدهمین نمایشــگاه بینالمللــی نفت ،گاز،
پاالیش و پتروشــیمی را افتتاح کرد .در آیین
گشایش نمایشــگاه نوزدهم جمعی از فعاالن
و مشــارکتکنندگان در نمایشــگاه صنعت
نفت حضور داشــتند و ناصر بزرگمهر مشاور
رسانهای وزیر صنعت ،معدن و تجارت اجرای
مراسم را به عهده داشت .بعد از ایراد سخنان
وزیر نفــت ،زنگنه بــه مقابل ســالن خلیج
فارس آمد و به صورت رســمی با قطع روبان،
نمایشگاه نوزدهم را افتتاح کرد .اما با اشتیاق
خبرنگاران به ســوال و جــواب از وزیر نفت،
گفتوگوی خبری وزیــر در جمع خبرنگاران
با بی نظمی همراه شد .زنگنه بعد از بازدید از
سالن خلیج فارس به سالنهای  8و  9رفت تا
با شرکتکنندگان این سالنها هم گپوگفتی
داشته باشد.
اقتصاد مقاومتی یک ارمغان است
وزیر نفت در مراســم گشــایش نمایشگاه
نوزدهم با تاکید بــر اینکه وزارت نفت با تمام
وجود از ســازندگان و صنعتگــران داخلی و
ارتقا فناوری ملــی حمایــت میکند گفت:
مفهوم کلی در حمایت از ســاخت داخل تنها
بخش فیزیکــی آن نیســت و وزارت نفت از
شرکتهای دانشبنیان هم حمایت میکند.
وزیر نفت اقتصاد ،مقاومتی را یک ارمغان
برای اقتصاد کشور دانســت و افزود :بسیاری
فکــر میکنند اقتصــاد مقاومتی بــه معنای
منزوی شــدن ایــران در عرصــه بینالمللی
اســت ،در حالی که این گونه نیست؛ اقتصاد
مقاومتــی در واقع ایران را بــه قدرت بزرگی
تبدیل میکنــد و وزارت نفت خود را موظف
به عملیاتی کردن این سیاست با تمام وجود
میداند .در این مسیر باید به ضرورت صادرات
کاال و تعامل ســازنده با پیمانکاران خارجی با
هدف ارتقا ساخت داخل توجه شود.
افزایش یک میلیون بشکهای ظرفیت
تولید نفت از میدانهای مشترک
زنگنه گفت :فعالیــت خود را برای افزایش
یک میلیون بشکهای ظرفیت تولید نفت خام
از میدانهای مشترک کشور در  ٤سال آینده
آغاز کردهایم و در صــورت تحقق این هدف،
دست آورد بزرگی در تاریخ صنعت نفت ایران

به ثبت میرسد.
او یکــی از محورهــای مــورد توجه خود
در وزارت نفــت را برنامهریزی بــرای ایحاد
فرصتهای جدید ســرمایهگذاری عنوان کرد
و گفت :فعالیتهای خود را در پارس جنوبی
با قدرت ادامه میدهیم و بر آن هســتیم ١٧
فاز ناتمام پارس جنوبی ظرف  ٣تا  3/5سال
آینده تکمیل شود ،ضمن اینکه از این میان ٧
فاز طی دو سال آینده تکمیل میشود.
تالش برای کاهش دغدغه صنعتگران
زنگنه بــا بیــان اینکه نمیتــوان به طور
طبیعی برای داخلیســازی تمــام تجهیزات
صنعت نفت انرژی گذاشت ،ادامه داد :در حال
حاضر بر ایجاد چند دسته از کاالهای اصلی از
جمله لولههای تیوبینگ و بیسینگ ،لولههای
جریانــی ،لــوازم ســرچاهی و درونچاهی،
شــیرآالت ،بعضی از پمپها ،وسایل حفاری،
مواد شــیمیایی و ماشــینهای دوار متمرکز
میشویم .صنعت نفت آمادگی دارد از طریق
شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت،
با سازندگان این دســته از کاالها و تجهیزات
قرارداد منعقد کند.البته شــرایط قرارداد باید
منطقی باشــد و طرف قرارداد باید از طریق
سرمایهگذاری مشارکت داشته باشد.
زنگنــه با تاکیــد بر کاهــش دغدغههای
فعاالن حرفهای در ارتباط با مجموعه وزارت
نفت ،عنوان کرد :در  ٨ماه اخیر ،جلســههای
مختلفی بــا انجمنهای حرفهای فعال در این
حــوزه و صنعتگران نفت داشــتهام و در این
جلســهها صنعتگران دغدغههــای خود را به
ما منتقل کردند که بــرای کاهش آنها تالش
میکنیم.
وزیر نفــت مهمترین دغدغهها را یکســان
ســازی قراردادهای داخلــی و خارجی برای
تامیــن قطعــات و شــفاف ســازی فراینــد
مناقصات عنــوان و تصریح کرد :در راســتای
شفافسازی مناقصات در سال  ٧٩ابالغ کردم
که پیشــنهاددهندگان باید در زمان بازکردن
پاکتهای مناقصه حضور داشــته باشند و در
حال حاضر نیز بر این امر تاکید دارم و با آنچه
که بر خالف این فرایند انجام شــود ،برخورد
خواهم کرد.
شورای عالی فنی بیطرف نیست
زنگنــه بــر لــزوم رســیدگی عادالنه به

شکایتهای مربوط به فرایند مناقصات تاکید
کرد و گفت :متاسفانه نه تنها در نفت بلکه در
سطح کشــور نیز نهاد داوری منصفانه در این
زمینه نداریم ،البته شورای عالی فنی نیز که
در این حوزه فعالیت میکند ،بیطرف نیست.
وزیر نفت بــا تاکید بر اینکــه وجود نهاد
داوری منصفانه در اجــرای قراردادها الزامی
اســت ،ادامه داد :نهاد داوری بایــد به تمام
کســانی که طرف قرارداد هســتند به چشم
یکســان نگاه کند .همچنین به منظور تعدیل
در قراردادهــا ایــن امــکان وجــود دارد در
مناقصاتی کــه خارجیها دعوت میشــوند،
قیمــت را بر مبنای ارز محاســبه کــرد تا از
تحمیل فشــارهای تورمــی بــه پیمانکاران
جلوگیری شود .البته باید کار به نحوی انجام
شود که زمینه فساد به وجود نیاید.
بــه گفته زنگنــه هــرگاه در قــراردادی
تصمیمگیری به یــک نفر برگردد و اختیارات
آن فــرد نتیجه نهایی را تعییــن کند ،زمینه
فســاد فراهم میشــود .وی تاکید کــرد :از
شرایطی که باعث شود انسانها برای گرفتن
حق خودشــان ذلیل شوند ،زجر میکشم و با
این فرایند مقابله خواهم کرد.
او گفــت :در آینده نزدیک ابــاغ خواهم
کرد در مناقصاتی که با طرف خارجی اســت
قیمتها پس از گمرک ارزیابی شوند تا هزینه
حمل و نقل ،حقوق گمرکی و مواردی از این
دست ،در آن دیده شود.
ایجاد لیست فروشــندگان واحد در
صنعت نفت
وزیر نفت با تاکید بر ایجاد وندورلیســتی
واحد (لیست فروشندگان واحد) برای صنعت
نفت تصریح کرد :خوشــبختانه انجام این کار
در دست اقدام است و در صورت آماده شدن
این وندور لیست واحد ،تمام شرکتها موظف
میشوند به دور از ســلیقههای شخصی برای
خرید کاالها و خدمات خود اقدام کنند.
ایران را از شــر تحریمها نجات می
دهیم
وزیر نفت با بیان اینکه ما در ســختترین
شــرایط هم نشــان دادیم اهل کار هستیم،
گفت :ایران را از شر تحریمها نجات میدهیم
زیرا معنی نــدارد ملت ایران ایــن همه آزار
ببینــد .امیدواریم از شــر ایــن تحریمها که

دشــمنان آن را به ایــران تحمیــل کردند،
نجات پیــدا کنیم .ما در جادههای ســنگالخ
هم حرکــت میکنیم اما معنی نــدارد وقتی
میتوانیم از جــاده صافی که روبــه روی ما
است حرکت کنیم ،از ســنگالخ عبور کنیم.
البته ما برای تحقق اهداف در شرایط سخت،
برنامهریزی کردهایم.
شرکت چینی کنار گذاشته شد
زنگنه بــا بیان اینکه هم اکنــون کارهای
بزرگی در بخش حفاری در حال انجام اســت،
افزود:به تازگی یکی از شــرکتهای چینی که
بهطور جدی کار نمیکرد و سه سال ما را برای
حفر چند چاه و تامین دکل در میدان آزادگان
جنوبی معطل کرده بود ،کنار گذاشته شد .ما
محتاج پول نیســتیم و در مــدت  ٦ماه  ٢٥تا
 ٣٠دکل حفاری ر ا در میدان آزادگان جنوبی
تامین خواهیم کرد تا بتوانیم با همت و تالش
همگانی به اهداف خود برسیم.
مدیریت پروژه در ایران ضعیف است
او با بیان اینکــه وزارت نفت از ســاخت
تجهیزات داخلی باکیفیت که در مدت زمان
تعیینشده آماده شود ،حمایت میکند ،افزود:
ســه اصل کیفیت ،قیمت و زمان در مدیریت
پروژه بسیار مهم است که متاسفانه در ایران
زیاد جدی گرفته نمیشود .برای اجرای یک
پــروژه نباید بیش از زمان تعیینشــده وقت
صرف شــود .مدیریت پروژه در ایران بســیار
ضعیف اســت که باید پیمانــکاران و مدیران
داخلی آن را تقویت کنند.
زنگنه گفت :متاســفانه برخی ســازندگان
داخلی از برخی شرایط استفاده کردند و برخی
مواد مانند لوله را با چند برابر قیمت به صنعت
نفت فروختند که درســت نبود ،ســازندگان و
صنعتگران داخلی باید در هر شرایطی وجدان
کاری را حفظ کنند و تجهیزاتی را که در خارج
از کشــور قیمت آن نصف داخل است به چند
برابر قیمت نفروشند.
او همچنیــن انجــام ســه پــروژه را به
ســازندگان داخلی پیشــنهاد کــرد و گفت:
ســازندگان بهتر اســت در حوزه تولید مینی
 LNGانبار ذخیرهســازی  LNGو حمل آن
که از لحاظ اقتصادی بســیار خوب اســت و
میتواند بازار اشــتغال خوبی ایجاد کند وارد
شوند.
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نمایشگاه های داخلی

بیست و یکمین نمایشگاه بینالمللی ایران آگروفود 2014

آگروفود ،کسب و کار صنعت
غذا را رونق داده است

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

در این نمایشــگاه  700شــرکت و واحد تولیدی داخلی و  165شــرکت خارجی یا
نمایندگیهای آنان حضور دارند و جدیدترین کاالها ،تولیدات و خدمات خود را ارایه
کردند.
اســپانیا ،اتریش ،اوکراین ،امارات متحــده عربی ،ایتالیا ،آفریقــای جنوبی ،آلمان،
بلژیک ،ولــز ،پرتغال ،تایلنــد ،تایوان ،ترکیــه ،چین ،دانمارک ،روســیه ،ســریالنکا،
ســوییس ،فرانســه ،فنالند ،کرهجنوبی ،هلند و هند کشورهایی هســتند که در این
نمایشــگاه حضور دارند .شــرکت کنندگان کشــورهای آلمان ،ایتالیا ،تایلند ،ترکیه،
چین ،فرانسه و هند هم به صورت گروهی در نمایشگاه حضور یافتند.
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بیست و یکمین نمایشگاه بینالمللی صنایع
کشاورزی ،موادغذایی ،ماشــینآالت و صنایع
وابســته (ایران آگروفود  )2014روز گذشته در
محل دایمی نمایشــگاههای بینالمللی تهران
برگزار شد .حسین اسفهبدی مدیرعامل شرکت
سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران ،که سال
آینده وظیفه راهبری حضور ایران در نمایشگاه
بزرگ اکســپو میالن با موضوع تغذیه را دارد،
روبان نمایشگاه را قیچی کرد و سپس با اشتیاق
از غرفههای نمایشگاه بازدید نمود.
گزارش «اقتصاد و نمایشــگاه» را از بیست و
یکمین نمایشــگاه بینالمللی صنایع کشاورزی
مواد غذایی ،ماشینآالت و صنایع وابسته (ایران
آگروفود  )2014میخوانید.
بیست و یکمین نمایشگاه بینالمللی صنایع
کشاورزی ،موادغذایی ،ماشــینآالت و صنایع
وابسته (ایران آگروفود  ،)2014دیروز جمعه با
حضور مقامــات وزارتخانههای صنعت ،معدن و
تجارت و جهاد کشاورزی ،تعدادی از نمایندگان
مجلس شــورای اســامی و همچنین روسای
اتحادیهها و انجمنهای مرتبط در محل دایمی
نمایشگاههای بینالمللی تهران گشایش یافت.
در ایــن نمایشــگاه  700شــرکت و واحد
تولیــدی داخلــی و  165شــرکت خارجی یا
نمایندگیهای آنان حضــور دارند و جدیدترین
کاالها ،تولیدات و خدمات خود را ارایه کردند.
اســپانیا ،اتریش ،اوکراین ،امــارات متحده
عربی ،ایتالیا ،آفریقای جنوبــی ،آلمان ،بلژیک،
ولز ،پرتغــال ،تایلنــد ،تایوان ،ترکیــه ،چین،

دانمارک ،روسیه ،ســریالنکا ،سوییس ،فرانسه،
فنالنــد ،کرهجنوبی ،هلند و هند کشــورهایی
هســتند که در این نمایشــگاه حضــور دارند.
شــرکت کنندگان کشــورهای آلمان ،ایتالیا،
تایلند ،ترکیه ،چین ،فرانسه و هند هم به صورت
گروهی در نمایشگاه حضور یافتند.
این نمایشگاه در فضایی به مساحت بیش از
 60هزار مترمربع برپا شد.
آگروفــود  2014امســال در ســه بخــش
تخصصی ایران فود ،ایــران فودتک و ایران آگرو
برگزار می شــود که ایران فود شامل فرآوردهها
و محصوالت غذایی ،صنایــع تبدیلی و صنایع
مرتبط در ســالنهای 13 ،11 10 ،9 8 ،7 ،6
 ،27 ،12میالد همکف ،میــاد طبقه اول،35 ،
سری  25و فضای باز مربوطه برگزار میشود.
ایران فودتک شامل ماشینآالت ،تجهیزات و
تکنولوژی صنایع غذایی ،بسته بندی و تجهیزات
جانبی و ماشــین آالت و صنایع مرتبط نیز در
ســالنهای 38 ،38آ 40 ،طبقه اول و دوم41 ،
طبقــه اول و دوم ،خلیج فــارس  44و فضای
باز مربوطه و ایران آگرو شــامل ماشینآالت و
تجهیزات کشاورزی و آبیاری ،صنایع کشاورزی
و صنایع مرتبط در ســالن خلیــج فارس  44و
فضای باز مربوطه برپا شده است.
معرفی توانمندیها و پیشرفتهای کشورمان
در حوزه کشــاورزی و غذایی ،ارتقای ســطح
مبادالت تجاری کشــورمان در جهت توســعه
صادرات غیرنفتی ،آشــنایی شرکت کنندگان و
بازدیدکنندگان با آخرین دستآوردهای علمی

و صنعتی حــوزه کشــاورزی و غذایی داخلی و
خارجی ،اشــتغال و کارآفرینــی ،ارتقاء دانش
و تبادل اطالعات بین شــرکت کننــدگان در
نمایشگاه ،تشویق و ترغیب تولیدکنندگان برای
رقابت ســالم و هدفمند در عرصه این صنعت و
ایجاد فضا برای ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با
مصرفکنندگان؛ مهمترین اهداف برگزاری این
نمایشگاه است.
در بخشهای مختلف این نمایشــگاه انواع
صنایع پروتئینی ،فرآوردههای گوشتی و لبنی،
غذاهای آمــاده و نیمه آمــاده ،صنایع تبدیلی،
انــواع کنســروهای غیرگوشــتی ،خشــکبار؛
ســبزیهای خشــک و معطر ،عرقیات گیاهی،
ادویه جات ،چاشنی ها ،صنایع آشامیدنی ،انواع
فرآوردههــای آردی ،نان صنعتــی ،صنایع قند
و نیشــکر ،فرآوردههای روغنی ،پخش و توزیع
انــواع فرآوردههای غذایی ،صنایع کشــاورزی،
صنایع وابسته و ماشین آالت و ادوات مربوطه،
نهادههــای کشــاورزی ،ماشــین آالت و ادوات
کشاورزی و باغبانی ،سیستمهای آبیاری ،گلخانه،
ماشینآالت بستهبندی ،توزین و پرکن ،ماشین
آالت صنایع آردی ،کنســرو و کمپــوت ،روغن،
شیر و لبنیات و پنیر ،تبدیلی ،گوشت ،سردخانه،
غذایی سبک ،غذایی مادر ،تکمیلی صنایع غذایی و
عمومی صنایع غذایی ،تصفیه و پاالیش آب و بسته
بندی ارایه شده است.
برگزاری همایشهای تخصصی در آگروفود
همزمــان بــا برگــزاری ایــن نمایشــگاه،
نشستهای تخصصی جانبی متنوع در مباحث

موضوعی نمایشــگاه با همــکاری متخصصان،
کارشناســان و دســت اندرکاران صنعت غذا و
کشاورزی کشور نیز برگزارشد.
نمایشگاهی موفق
بیست و یکمین نمایشــگاه بینالمللی صنایع
کشــاورزی ،مواد غذایی ،ماشــینآالت و صنایع
وابسته (ایران آگروفود  )2014را میتوان در مجموع
نمایشگاهی موفق دانســت .گفتوگوی دیروز ما
با غرفهداران شــاهدی بر این مدعاســت چرا که
مخاطبان ما به اتفاق ،همان طور که در گفتوگوهای
خبرنگاران ما با مدیران شرکتهای صنایع غذایی در
دیگرصفحاتخواهیدخواند،آگروفودراعاملمهمی
برای رونق تجارت و کسب و کار خود میدانند.
به نظر میرسد با تالشهای شرکت پاالرسامانه
به عنوان برگزارکننده آگروفود ،همراه با مشــارکت
انجمنهای مختلف صنایع غذایی و تولیدکنندگان
ماشینآالتاینصنعت،وهمچنینحضورقابلتوجه
خارجیها در نمایشگاه ،امسال شاهد برگزاری یکی از
موفقترین اگروفودهای چند سال گذشته هستیم.از
سویدیگربخشیازموفقیتایننمایشگاهرامیتوان
درنتیجه ثباتبرگزارکنندهآنجستوجوکرد.بدون
شک ثبات برگزارکننده سبب شده آگروفود هم ثبات
داشته باشد و بتواند راه خود را به عنوان بزرگترین
نمایشگاه صنایعغذایی ایران و یکی از نمایشگاههای
موثر صنعت غذا در جهان ،به خوبی طی کند.

نمایشگاه های داخلی

معاون وزیر بهداشت در نمایشگاه بین المللی ایران هلث اعالم کرد

حمایت جدی دولت از
تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی
با تشکیل شورای فناوری
در هفدهمين نمايشگاه تجهيزات پزشكي ،دندانپزشكي ،آزمايشگاهي ،دارويي و
خدمات سالمت (ایران هلث ) 518 ،شرکت داخلی و  25شرکت خارجی از کشورهای
ايتاليا ،اتريش ،بلژيك ،تركيه ،تايوان ،چين ،سوئد ،كره جنوبي ،هلند و  ...در فضایی
بــه مســاحت  35000مترمربع آخرین دســتاوردهای خــود را در زمینــه تجهيزات
پزشكي ،دندانپزشكي ،آزمايشگاهي ،دارويي و خدمات سالمت به نمایش گذاشتند.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

هفدهمين نمايشگاه بینالمللی تجهيزات
پزشكي ،دندانپزشكي ،آزمايشگاهي ،دارويي
و خدمات ســامت (ایران هلث)روز گذشته
با حضور دکتر رســول دیناروند معاون وزیر
بهداشت و ریاست سازمان غذا و دارو ،دکتر
اســفهبدی مدیرعامل و رییس هیات مدیره
شرکت ســهامی نمایشــگاههای بینالمللی
ج.ا.ایــران ،قاســم آبخضر رییس ســتاد
برگزاری ایران هلــث ،دکتر صفوی مدیرکل
دفتر تجهیزات پزشــکی وزارت بهداشــت،
درمان و آموزش پزشــکی ،دکتر عباس مه
رییس هیات مدیره انجمــن تولیدکنندگان
تجهیزات پزشــکی و فعاالن این بخش ،در
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران
گشایش یافت.
دکتر دیناروند :نظام سالمت در چند
سال اخیر دچار آشفتگی بود
به گزارش خبرنگار «اقتصاد و نمایشگاه»،
دکتر رســول دیناروند ،رییس ســازمان غذا
و داروی وزارت بهداشــت ،درمــان و آموزش
پزشکی در آیین گشایش هفدهمین نمایشگاه
بینالمللــی ایران هلث گفت :نظام ســامت
در چند ســال اخیر در آشفتگی قرار داشت و
هزینههایی که مردم در ایــن حوزه پرداخت
میکردند ،بیش از حد توان آنها بود.
او با اشــاره به اینکه در طرح تحول نظام

سالمت ،قاعده تامین دارو و تجهیزات پزشکی
توسط بیمار برچیده میشود ،گفت :براساس
طرح تحول نظام ســامت قرار اســت تمام
تجهیزات پزشــکی و دارو توســط مسئوالن
بیمارســتان تامین شــود تا نیازی نباشد که
همراه بیمار بــه دنبال تجهیــزات درمانی و
دارویی روانه بازار و داروخانهها شود.
دینارونــد همچنین از تهیه بســتههای
حمایتی دولت در بخش تجهیزات پزشــکی
خبر داد و گفت :از آنجا که قیمت تجهیزات
پزشکی باالست و بیمهها به طور کامل آنها را
تحت پوشش قرار نمیدهند ،دولت قصد دارد
مابه التفاوت این هزینههــا را پرداخت کند.
اگر قرار است هزینهها را کم کنیم باید روی
قیمتگذاری سختگیری کنیم و با نظارت
دقیق قیمتگذاری را انجام دهیم.
رییس ســازمان غذا و دارو به سهم باالی
بیماران از هزینه های درمانی اشــاره کرد و
گفت :پوشــش بیمه کنونی به میزان کافی
نیست و به طور قطع دولت به بیماران در این
زمینه کمک میکند.
معاون وزیر بهداشت افزود :بر اثر تفاهمی
که با تولیدکنندگان و واردکنندگان داشتهایم
برخی تجهیزات پزشکی از  30تا  70درصد
کاهش قیمت داشتند.
دیناروند همچنین از تشــکیل شــورای

فناوری تجهیزات پزشــکی خبر داد و گفت:
برای توسعه تجهیزات پزشــکی شورایی به
ریاست وزیر بهداشت تشکیل شده و سازمان
غذا و دارو نیز به وظیفــه خود در حمایت از
توسعه صنعت تجهیزات پزشــکی و واردات
تجهیزات به نحو احسن عمل میکند.
رییس ســازمان غذا و دارو افزود :واردات
تجهیزاتی را که مشــابه داخلی در کشــور
دارند ،محدود و برای تولید داخل کشور بازار
را مهیا میکنیم.
وی کیفیت تولید محصوالت ســامت در
کشــور را مناســب ارزیابی کرد و گفت :برای
خرید ،ترجیح ما تولیدات داخلی است.
دیناروند همچنین از نظارت دانشگاههای
علوم پزشکی در استانهای مختلف کشور بر
بازار تجهیزات پزشکی اســتانها خبر داد و با
بیان اینکه با این روش نظارت دقیقتری پیدا
خواهیم کرد ،شفاف ســازی ،رقابت ،کنترل
هزینه و حمایت از تولیدکنندگان داخلی را از
سیاستهای اصلی سازمان غذا و دارو برشمرد.
ایران هلث به مدت  4روز پذیرای
عالقمندان است
هفدهمين نمايشگاه بینالمللی تجهيزات
پزشــكي ،دندانپزشــكي ،آزمايشــگاهي،
دارويي و خدمات ســامت (ایــران هلث) با
ارایه گزارش توسط قاســم آبخضر رئیس

ستاد برگزاری نمایشــگاه و سخنرانی دکتر
عباس مه ریاســت هیــات مدیــره انجمن
صنفــی تولیدکنندگان تجهیزات پزشــکی،
دندانپزشــکی و آزمایشگاهی و دکتر صفوی
مدیرکل دفتــر تجهیزات پزشــکی وزارت
بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به صورت
رســمی آغاز به کار کرد .این نمایشــگاه به
مدت  4روز پذیرای عالقمندان و فعاالن این
حوزه خواهد بود.
به گفته قاسم آبخضر رییس ستاد برگزار
کنننده ایران هلث ،مشارکت شرکتکنندگان
و تولیدکنندگان داخلی در نمایشگاه هفدهم
در مقایسه با ســال گذشته رشد چشمگیری
داشته و  13کشور اروپایی و آسیایی فناوری
خود را در عرصه پزشکی و دندانپزشکی در آن
به معرض دید و قضاوت گذاشتند.
این گــزارش حاکی اســت در هفدهمين
نمايشگاه تجهيزات پزشــكي ،دندانپزشكي،
آزمايشگاهي ،دارويي و خدمات سالمت (ایران
هلث ) 518 ،شــرکت داخلی و  25شــرکت
خارجی از کشــورهای ايتاليا ،اتريش ،بلژيك،
تركيه ،تايوان ،چين ،سوئد ،كره جنوبي ،هلند
و  ...در فضایی به مســاحت  35000مترمربع
آخرین دستاوردهای خود را در زمینه تجهيزات
پزشكي ،دندانپزشكي ،آزمايشگاهي ،دارويي و
خدمات سالمت به نمایش گذاشتند.
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ششمین نمایشگاه بینالمللی سنگهای تزئینی ،معدن و ماشینآالت

صادرات سنگ خام را باید
کنار بگذاریم

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

در این نمایشگاه حدود 180شــرکت داخلی و خارجی در  4بخش اصلی اکتشاف،
اســتخراج ،فرآوری و صادرات جدیدترین تولیدات و خدمات خــود را ارائه کرده و
در معرض قضاوت متخصصان و عموم گذاشــتهاند .آلمان ،ایتالیا ،کره جنوبی ،چین،
ترکیه ،کویت روسیه ،برزیل و هند کشورهایی هستند که شرکتها و نمایندگیهای
آنها در ششــمین نمایشــگاه بینالمللی ســنگهای تزئینــی ،معدن ،ماشــینآالت و
تجهیزات وابســته (ایســتک  )2014حضور داشــته و تولیدات ،صنایع و تجهیزات
مربوط به صنعت معدن و سنگ را ارائه کردند.
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ششــمین نمایشــگاه بینالمللــی
سنگهای تزئینی ،معدن و ماشینآالت
و تجهیزات وابســته (ایستک )2014که
توســط انجمن ســنگ ایران با همکاری
شــرکت راهکار تجارت مدیریت کوشــا
برگزار میشود با حضور مقامات صنعت،
معــدن و تجــارت ،جمعــی از صاحبان
بنگاههــای اقتصادی ،ســرمایهگذاران و
همچنین رؤســای اتحادیه و انجمنهای
مرتبط برگزار شد.
در این نمایشــگاه حدود 180شرکت
داخلــی و خارجــی در  4بخــش اصلی
اکتشاف ،اســتخراج ،فرآوری و صادرات
جدیدتریــن تولیــدات و خدمــات خود
را ارائــه کــرده و در معــرض قضــاوت
متخصصان و عموم گذاشــتهاند .آلمان،
ایتالیا ،کره جنوبــی ،چین ،ترکیه ،کویت
روسیه ،برزیل و هند کشورهایی هستند
که شــرکتها و نمایندگیهــای آنها در
ششمین نمایشگاه بینالمللی سنگهای
تزئینی ،معدن ،ماشــینآالت و تجهیزات
وابسته (ایســتک  )2014حضور داشته
و تولیــدات ،صنایع و تجهیــزات مربوط
به صنعت معدن و ســنگ را ارائه کردند.
بر پایــی پاویونهای اســتانها در محل
نمایشگاه ،برگزاری  5کنفرانس و نشست
تخصصی ،برگــزاری تورهــای بازدید از
معــادن اســتانهای مختلــف ،و برنامه
تورهای استانی برای بازدید از نمایشگاه
بخشــی از برنامههای جانبی ششــمین
نمایشگاه بینالمللی سنگ و معدن است.
تعداد شــرکتهای حاضر در ششــمین
نمایشگاه بینالمللی سنگهای تزئینی ،
معدن و ماشین آالت و تجهیزات وابسته
(ایستک  )2014نســبت به سال گذشته
حدود  30درصد رشد داشته است.
مالــک رحمتی نایــب رییس انجمن
سنگ ایران در حاشــیه مراسم گشایش
توگو بــا خبرنگار
این نمایشــگاه در گف 
«اقتصــاد و نمایشــگاه» میگویــد :در

نمایشگاه امسال چهار محور را که دوام و
قوام صنعت معدنی کشور ،در گرو بهبود
آنهاست مورد توجه قرار دادهایم و سعی
کردهایم در این نمایشــگاه بــا برگزاری
همایشها و نشستهای تخصصی زمینه
را برای همفکری فعاالن ،کارشناســان و
مدیران اجرایی کشور فراهم کنیم.
رحمتی میگوید :اولیــن محور مورد
نظر بحث اکتشــاف اســت که همایش
تخصصی در این زمینه تدارک دیده شده
است .اســتخراج هم دومین محور مورد
نظر است .در این زمینه کشور از ظرفیت
باالیی از نظر ســختافزار برخوردار است
و نکته مهــم به حوزه نرمافــزار و به روز
کردن دانش در این زمینــه برمیگردد.
در نمایشگاه این هدف را دنبال میکنیم
و به دنبال ایجاد زمینــه تبادل اطالعات
بیشــتر بین تولیدکننــدکان خارجی و
داخلی هستیم.
او میگوید :محور ســوم هم فرآوری
اســت .ما در حال حاضر  6هــزار واحد
فعــال در این زمینه داریــم و  90درصد
تولید ســنگ خام تولیدی توســط این
واحدهــا فــرآوری میشــود .نکته مهم
در این حوزه این اســت کــه بتوانیم به
اســتانداردهای بینالمللــی در زمینــه

فرآوری برســیم و تولیداتمــان مطابق
با این اســتانداردها انجام شود .به گفته
نایب رییس انجمن ســنگ کشــور ،این
زنجیره باید در نهایت به افزایش صادرات
سنگ فرآوری شده از کشور منجر شود.
در نمایشــگاه هم نشست بررسی مسائل
صادرات سنگهای فرآوری شده با حضور
نمایندگان مجلس و مســئوالن اجرایی
کشور برگزار میشود.
رتبه اول ذخایر سنگ دنیا را داریم
رحمتی با بیان اینکــه ایران در حال
حاضــر  4میلیــارد تن ذخیره ســنگ
ســاختمانی با تنوع  60مــاده و رنگ را
در اختیار دارد میگویــد :از این نظر ما
مقام اول را در دنیا در اختیار داریم اما از
نظر صادرات نتوانستهایم متناسب با این
حجم از تنوع و ذخایر عمل کنیم و دلیل
مهم این مشکل این اســت که تولید ما
هنوز به سطح اســتانداردهای بینالمللی
نرسیده است.
او میزان تولید ســنگ خام کشــور را
حــدود  14میلیون تن در ســال برآورد
میکند و میگویــد :از این میزان حدود
 700تــا  800هــزار تن آن بــه صورت
خام صادر میشــود بنابراین الزم اســت
که ما روی صادرات ســنگ فرآوری شده

با افزایش کیفیت تولیــد از یک طرف و
افزایش تولید سنگ خام از طرف دیگر به
صورت جدی کار کنیم.
ترکیه تنها رقیب منطقهای
رحمتی میگوید :در منطقه به غیر از
ترکیه هیچ کشوری ظرفیت رقابت با ما را
ندارد .ما میتوانیم در مقابل رقیبان موفق
عمل کنیم اما موضوع مهــم مدل و نوع
حمایتهای دولتی است .تولید معدنی در
کشور نیازمند حمایت همه جانبه دولت
اســت .دولت باید در مورد حقوق دولتی
و مالیات بر ارزش افــزوده نظر صنف را
بشــنود .در کنار آن تسهیالت مالی را با
نرخ متناسب تولید در اختیار این بخش
قرار دهد .انجمن ســنگ هم سعی کرده
در ایــن میان حلقه واســط بین صنف و
دولت و نهادهای قانونی باشد.
موانع جذب سرمایه های خارجی
رحمتی در مورد جذب ســرمایهگذار
خارجــی در بخــش معــدن و ســنگ
میگویــد :ســرمایهگذار خارجــی باید
احساس امنیت کند .حضور سرمایهگذار
خارجی در کشور نیازمند تضمین امنیت
ســرمایهگذاری توســط دولت است .او
میگوید :در ایــن زمینه در نمایشــگاه
ســنگ اتفاق مهمی که افتــاده حضور
هیاتهــای خارجی تجــاری مختلف از
جمله از روســیه و ایتالیا و چین اســت.
ما خصوصا در بخش اکتشــافات نیازمند
جذب سرمایههای خارجی هستیم و توان
و پتانسیل این کار را هم داریم.
نایــب رییــس انجمن ســنگ ایران
میگوید :یکی از الزمــات تحقق اقتصاد
مقاومتــی کــه از منویات رهبــر معظم
انقالب است ،شناسایی مزیتهای نسبی
کشور اســت که یکی از مزیتهای ما در
بخش معدن قرار دارد .ما در حال حاضر
 60میلیــارد تن دخایر معدنــی داریم و
باید متناسب با این ظرفیت به این بخش
توجه ویژه کنیم.
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با حضور آیت اهلل هاشمی رفسنجانی گشایش یافت

نهمین دوره مسابقات بین المللی
روبوکاپ آزاد ایران
نهمیــن دوره مســابقات بیــن المللی
روبوکاپ آزاد ایــران ( )۲۰۱۴صبح امروز
با حضور آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی ،
رئیس هیات امنا و هیات موسس دانشگاه
آزاد اســامی ودکتــر اســفهبدی رئیس
هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی
نمایشــگاههای بین المللی ج.ا.ا گشایش
یافت.

به گــزارش روابط عمومــی وامور بین
الملل شرکت ســهامی نمایشگاههای بین
المللــی ج.ا.ا نهمین دوره مســابقات بین
المللی روبــوکاپ آزاد ایــران( )2014با
حضور آیت اهلل هاشمی رفسنجانی رئیس
مجمع تشــخیص مصلحت نظام و رئیس
هیئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی ،حمید
میــرزاده رئیــس دانشــگاه آزاد ،مرتضی

موســیخانی رئیس کمیته ملی ربوکاپ ،
هیات رئیسه دانشــگاه آزاد قزوین  ،دکتر
اســفهبدی رئیس هیات مدیــره و مدیر
عامل شرکت ســهامی نمایشگاههای بین
المللی ج.ا.ا و جمعی از مسئوالن لشکری
و کشــوری صبح امروز در محــل دائمی
نمایشگاه بین المللی تهران گشایش یافت.
این گــزارش حاکی اســت  :آیت اهلل
هاشمی رفسنجانی پس ازبازدید این دوره
از مسابقات ،از نمایشگاهی که در حاشیه

این رویدادعلمی برپا شــده اســت،بازدید
کرد و در جریان فعالیتهای علمی جدید
در حوزه رباتیک کشور قرار گرفت.
بازدیــد از خودروی خورشــیدی هاوین
1و ، 2خودروی الکتریکی پاراکس ،خودروی
هیبریــدی پاراکــس  ،روبات نائــو ،روبات
امدادگر ،روبــات پرنده ،موتــور الکتریکی
پاراکــس ،روبات های فوتبالیســت ســایز
متوسط و کوچک و .....از جمله دستاوردهای
عرضهشده در این نمایشگاه است.

در ایام والدت حضرت زهرا(س)گشایش یافت

نمایشــگاه توانمندیهــای نقش
آفرینی زنان در توسعه پایدار با تاکید
بر اقتصاد مقاومتــی در ایام والدت
حضرت زهــرا(س) در محل دائمی
نمایشگاهها گشایش یافت .
به گــزارش روابط عمومــی وامور بین
الملل شــرکت ســهامی نمایشــگاههای
بین المللی ج.ا.ا  :نمایشــگاه توانمندیهای
نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار توسط
دکترجهانگیری معاون اول رئیس جمهور،
مهندس نعمــت زاده وزیر صنعت  ،معدن
و تجارت  ،دکتر اســفهبدی رئیس هیأت
مدیــره و مدیر عامل شــرکت ســهامی
نمایشــگاهها و هیات همراه طی مراســم

با شکوهی در ســالن ایران خلیج همیشه
فارس محــل دائمی نمایشــگاههای بین
المللی ج.ا.ا گشایش یافت .
این گزارش حاکی است  :این نمایشگاه
با تاکید فرمایشــات رهبــر فرزانه انقالب
اســامی ایــران در اقتصــاد مقاومتی بر

پایــه حضور زنــان ایــن مرز و بــوم در
3سالن نمایشــگاهی با حضور نمایندگان
ادارات  ،کار افرینــان و دیگــر فعاالن این
عرصــه و خیــل عالقمنــدان و محوریت
وزارت صنعت،معدن وتجــارت وهمکاری
دستگاههای اجرایی برگزار می شود آخرین

دســتاوردها وتوانمندیهای بانوان کشور در
بخش های اقتصــادی ،تولیدی ،اجتماعی
وفرهنگی به نمایش گذاشته خواهد شد.
نمایشگاه زنان کشــور در توسعه پایدار
در  4بخــش  :خصوصــی و تعاونــی ها ،
ســازمانهای مردم نهاد  ،میز دولت برای
رفع و حل مشــکالت زنان فعــال در امر
توسعه و ظرفیتها و توانمندیهای و برنامه
های دولت برای افزایش مشارکت زنان در
توسعه ،طی  4روز برگزار می گردد.
این نمایشگاه ا 30 cفروردین لغایت 2
اردیبهشت در محل دائمی نمایشگاههای
بین المللی ج.ا.ایران برگزار شد.

در استان گیالن برگزار شد

هشتمين نمايشگاه تخصصي دام و طيور
هشــتمين نمايشــگاه تخصصي
دام و طيور  ،ابزيان و ماشــین آالت
کشــاورزی و صنايع وابسته در محل
دائمی نمایشــگاههای بیــن المللی
گيــان  20لغايــت 23خردادمــاه
سالجاري برگزار شد.
مدير عامل نمايشــگاه گيــان با بیان
اینکه وجود واحدهای پرورش دام و طیور
و صنایع کشــاورزی کــه از ابعاد مختلف
اقتصــادی دارای اهمیت زیادی اســت ،
با گسترش ســرعت صنعتی شدن از رشد
مناســبی برخوردار گردیــده و انتظار می
رود با حضور گسترده فعاالن در این بخش
 ،این صنعت از رونق بیشــتری برخوردار
گردد .
ســلماني زاده در مــورد جزئيات اين

نمايشــگاه گفت :هشــتمين نمايشــگاه
تخصصــي دام و طيور  ،ابزيان و ماشــین
آالت کشاورزی در فضايي سر پوشيده به
مساحت5500مترمربع باحضورتعدادبيش
از 60واحدفعــال صنعتي ازاســتانهاي
گيالن،تهران،اردبيــل ،آذربايجانشــرقي

،مركزي ،خراسان رضوي،اصفهان،البرز ،قم
 ،مازندران  ،گلستان،يزد ،قزوين وفارس به
مدت  4روزدرمحل دائمي نمايشــگاههاي
بينالمللي استان گيالن برگزارشد.
مديــر عامل شــرکت نمایشــگاههای
بین المللی گيالن با اشــاره به اســتقبال

گسترده مردم و کشــاورزان از نمایشگاه
کشــاورزی در ســال های گذشته گفت
شرکت نمایشگاههای بین المللی گيالن با
توجه به ظرفیت های باالی استان گيالن
در بخش های کشــاورزی وشناخته شدن
این اســتان به عنوان یکــی از قطب های
کشاورزی کشورمان برای حمایت و ترویج
کشــاورزی نوین با بهره گیری از امکانات
و تجهیــزات روز دنیا اقدام بــه برگزاری
هشتمین نمايشگاه تخصصي دام و طيور ،
ابزيان و ماشین آالت کشاورزی کرد.
ســلمانی زاده افزود در این نمایشــگاه
تالش شــده تا با بهــره گیــری از تمام
ظرفیت ها و امکانات بســتر مناسبی برای
کشاورزان و دامداران واستفاده از ظرفیت
های موجود در نمایشگاه ایجاد شود

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

نمایشگاه توانمندیهای نقش آفرینی زنان

23

نمایشگاه های داخلی

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

نمایشگاه مواد شوینده ،پاک کننده ،بهداشتی
و نمایشگاه حمل و نقل و صنایع ریلی

24

بيستمين و یکمین نمایشگاه بین
المللی مواد شــوینده ،پاک کننده،
بهداشتی ،ســلولزی و ماشین آالت
وابســته با حضور فتحی پور ریئس
کمیســیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی  ،دکتر حســین اسفهبدی
رئیس هیــآت مدیــره و مدیر عامل
شرکت سهامی نمایشگاهها و دومین
نمایشــگاه بین المللی حمل و نقل و
صنایع ریلی ایــران در محل دائمی
نمایشــگاه های بین المللی تهران با
حضور آخوندی وزیر راه و شهرسازی،
دکتر اسفهبدی رئیس هیآت مدیره و
مدیر عامل نمایشگاهها  ،نمایندگان
مجلس شورای اسالمی و هیآت همراه
در محل دائمی نمایشــگاههای بین
المللی ج.ا.ایران آغاز به کار نمود .
به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی
ج.ا.ایران در بيستمين و یکمین نمایشگاه
بین المللی مواد شــوینده ،پــاک کننده،

بهداشتی ،سلولزی و ماشین آالت وابسته،
تعداد  185شــرکت ایرانی و  34شــرکت
خارجی از  13کشور آلمان ،اسپانيا ،امارات
متحده عربي ،تركيه ،چين ،فرانسه ،كانادا،
كره جنوبي ،مالزي ،مصر ،هنگ كنگ ،هند
و يونان در فضاي نمايشــگاهي به وسعت
بیــش از  21000متر مربع که نســبت به
سال قبل رشدی بیش از  30درصد را نشان

میدهد  ،آخرين محصوالت و دستاوردهاي
خود را در زمینه انواع موادشــوينده و پاك
كننده  ،محصوالت ســلولزي و بهداشتي ،
محصوالت محافظتي پوست  ،مو و رنگ مو
 ،عطر  ،ادكلن و اســپري  ،خوشبو كننده
ها و محصوالت بهداشتي منزل  ،مواد اوليه
 ،خدمات بازرگاني و مشــاوره و نیز ماشين
آالت و صنايع وابسته به نمایش می گذارند.

همچنيــن در دومین نمایشــگاه بین
المللی حمل و نقل و صنایــع ریلی ایران
تعداد  68شرکت ایرانی و  3شرکت خارجی
از کشورهای آلمان  ،اكراين و بلغارستان در
فضايي به متراژ  8000متر مربع که نسبت
به سال قبل رشدی حدودا  25درصد دارد،
حضور داشته و مشارکت کنندگان در این
بخش جدیدترین محصــوالت و كاالهاي
خودرا در زمينه واگــن  ،بوژي واگن  ،لنت
قطار  ،ريل  ،الكترونيك قطار  ،ماشين آالت
ريل سازي و نرم افزارهاي تخصصي قطار به
معرض نمایش خواهند گذاشت.
آمار میزان مشارکت در این دو نمایشگاه
نیز نسبت به سال قبل افزایشی بالغ بر 25
و  30درصدی را نشان میدهد.
ایــن دو نمایشــگاه از دوشــنبه 29
اردیبهشــت ماه لغایت پنج شنبه  1خرداد
ماه  1393از ساعت  9صبح تا  4بعدازظهر
پذیرای عالقمنــدان و متخصصین گرامي
این بخــش از صنایع کشــورمان در محل
دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران بود.

اولين نمايشگاه بين المللي فناوري و نوآوري

به گزارش روابط عمومی وامور بین
الملل شرکت سهامی نمایشگاههای
بین المللی ج.ا.ایران اولين نمايشگاه
بين المللــي فناوري و نــوآوري با
حضور ستاری معاون علمی و فناوری
رئیس جمهور و قنبــری معاون امور
نمایشگاهی شــرکت نمایشگاهها و
هیآت همراه در محل دائمی نمایشگاه
های بین المللی ج.ا.ایران آغاز به کار
نمود.
این گــزارش حاکی اســت  :دراولين
نمايشگاه بين المللي فناوري و نوآوري 74

شــرکت ایرانی و  60شرکت خارجی از 8

کشور شــامل  :آلمان ،انگلستان ،استراليا،

تركيه ،چين ،روســيه ،كره جنوبي و هند
در فضايي بــه وســعت  6000متر مربع
اقدام بــه عرضه جدیدتریــن محصوالت
خود در زمينه هاي انواع لوازم و تجهیزات
پزشكي ،نفت و گاز ،آزمايشگاهي ،دارويي،
الكترونيك ،نرم افــزار و فناوريهای نوین
نموده اند .قابل ذکر اســت  :این نمایشگاه
از دوم لغایــت چهارم خــرداد ماه 1393
از ســاعت  9صبح لغایت  4بعــد از ظهر
پذیرای عالقمندان و بازديدكنندگان در
محل دائمی نمایشگاه های تهران بود.

سوميننمایشگاهبینالمللیصنایعدستی

به گزارش روابط عمومــی وامور بین
الملل شرکت سهامی نمایشگاههای بین
المللی ج.ا.ایران ســومين نمایشگاه بین
المللی صنایع دســتی با حضورسلطانی
معــاون رئیس جمهور ورئیس ســازمان
میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و
گردشــگری  ،قنبــری معــاون امور
نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاهها
و هیأت همراه در محل دائمی نمایشــگاه
های بین المللی تهران آغاز به کار نمود .
این گزارش حاکی است  :در این نمایشگاه
تعداد  430شرکت ایرانی در فضايي به وسعت
 10000متر مربع فضای نمایشگاهی اقدام به

عرضه جدیدترین محصــوالت و فن آوریهای

نوین خود در زمینه صنايع دستی نموده اند.

همچنین همزمان با این نمايشــگاه نشست
هاي تخصصي جانبــي متنوعی نیز در مباحث
موضوعــي نمايشــگاه توســط متخصصــان،
کارشناسان و دســت اندر كاران صنايع دستی
كشــور برگــزار خواهد شــد که آمــار میزان
مشارکت در این نمایشــگاه نیز نسبت به سال
قبــل در بخش شــرکت کنندگان ،افزایشــی
حدودا ً  20درصدی را نشان میدهد .
قابل ذکر اســت  :این نمایشــگاه از بیستم
لغایت بیســت و پنجم خرداد مــاه  1393از
ســاعت  15لغایــت  21پذیــرای عالقمندان
و بازديدكننــدگان گرامــي در محــل دائمی
نمایشگاه های بین المللی تهران بود.

نمایشگاه های خارجی

در نمایشگاه بینالمللی استانبول

ت سهامی نمایشگاهها برای صادرات سنگ
گام بلند شرک 

یازدهمین نمایشــگاه بینالمللی
ســنگ ،مرمر ،محصوالت و فرآوری
سنگ طبیعی  14خرداد ماه جاری در
فضایی به وسعت چهارهزار مترمربع
و با حضــور مشــارکتکنندگانی از
جمهوری اســامی ایــران ،چین،
ایتالیا ،هندوســتان ،یونان ،برزیل،
لهســتان ،کرهجنوبی و فرانســه در
مرکز نمایشگاههای بینالمللی CNR
استانبول  -ترکیه آغاز به فعالیت کرد.
در مراســم گشــایش این نمایشــگاه
مقامات و مســئوالنی از رئیس کل انجمن
صادرکنندگان کشور ترکیه ،رئیس انجمن
صادرکنندگان ســنگ ترکیــه ،مدیرکل
ذیربــط وزارت انرژی و معــادن طبیعی
ترکیه و مدیرعامل مرکز نمایشــگاههای
بینالمللی  CNRحضور داشتند.

براســاس ایــن گــزارش پــس از
مراســم افتتــاح ،مقامــات و مدعوین از
بخشهای مختلــف نمایشــگاه از جمله
پاویون جمهوری اســامی ایــران بازدید
کردنــد .جمهوری اســامی ایــران تنها

کشــوری اســت کــه بــه صــورت ملی
(پاویــون رســمی) در ایــن نمایشــگاه
مشارکت کرده است.
گفتنــی اســت کــه در ایــن رویداد
بینالمللی ،شرکت سهامی نمایشگاههای

بینالمللی جمهــوری اســامی ایران به
نمایندگــی از دولت ایران ،با ســازماندهی
شــش شــرکت فعال در زمینــه تولید و
صادرات ســنگ ایران ،در راستای توسعه
صادرات غیرنفتی گام بلندی برداشته است.
براســاس برنامهریزی صــورت گرفته
از ســوی برگزارکنندگان این نمایشــگاه
قرار اســت هیاتهای تجــاری ویژهای از
کشورهای آمریکا ،افغانستان ،آذربایجان،
عربســتان ،چین ،فنالند ،فرانســه ،عراق،
اســپانیا ،ســوئد ،کانادا ،لیبی ،سنگاپور،
ترکمنستان و هندوســتان از این رویداد
بازدید به عمل آورند.
این گزارش حاکی است که در روز دوم
برپایی نمایشگاه ،طوسی مسئول اقتصادی
سرکنسولگری ایران در استانبول از پاویون
جمهوری اسالمی ایران بازدید کرد.

نمایشــگاه بینالمللی «حالل اکسپو» با
شعار «برتری در تجارت ژ هماهنگی روحی»
 5ماه ژوئن کار خود را آغاز کرد .این نمایشگاه
به همــت شــورای مفتیات روســیه برای
پنجمین بار است که برگزار میشود.
به گــزارش روابط عمومــی و امور بین
المملل شرکت سهامی نمایشگاههای بین
المللی مدیراین نمایشــگاه بــا بیان اینکه
برای ما ،این سالگردی اســت که با عالقه
و رضایت زیاد آن را برگزار میکنیم افزود:
عالوه بر شــکل بالتغییر فستیوال «سبک
اسالمی» ،در برنامه پنجمین نمایشگاه به
نوآوریهای جدید دست زدهایم.
وی که رئیــس دپارتمــان برنامه های
اقتصادی شــورای مفتیــات و نامزد علم
اقتصاد اســت گفــت :برای مــا موفقیت
نمایشگاه با این موضوع تعیین میشود که
شرکت کنندگان و تجارت حالل بطور کلی
از این نمایشگاه فایده ببرند .در سال جاری
توجه اصلی به جزء تجاری این نمایشــگاه
مبذول خواهد شد .ما میزگردهایی در این
رشــته برگزار میکنیم .همایش ویژه بازار
پوشــاک با شرکت کارشناســان مسلمان

و الئیک برگزار خواهد شــد .ایــن بازار در
روســیه رشــد میکند و تقاضا زیاد است.
جهت رشد و توسعه ســریع این بازار؛ این
رشته باید طبقه بندی شود.
«مدینه کلیمولینا « که طی پنج ســال
برگزاری نمایشگاه سازماندهی آن را عهده
دار بوده است در ادامه گفت:
میز گرد دوم به خدمات و گردشــگری
اختصاص خواهد داشــت .مــا میخواهیم
نشان بدهیم که توریسم برای مسلمانان به
چه معناســت و در این عرصه چه کارهایی
باید انجام شــود تا مســلمانان روســیه و

مهمانان خارجی هنگام ســفر به روســیه
احساس راحتی و آرامش کنند.
بــه گفته وی ،بــرای نخســتین بار در
چارچوب نمایشــگاه ســمینار «تجارت بر
اساس قوانین شــرعی» برگزار خواهد شد.
یعنی در سال جاری توجه اصلی نسبت به
آموزش کســانی مبذول خواهد شد که در
رشته «حالل» کار میکنند.
گفتنی است هر ســال نمایشگاه حالل
اکســپو تولیدکنندگان محصوالت حالل
از مناطق مختلــف روســیه را در یکی از
غرفههای مرکز نمایشــگاهی سراســری

روسیه گردهم می آورد.
شرکت تولیدی «یاســین حجاب» که
به تولید لباسهای اســامی برای خانمها
مشغول اســت یکی از شرکتهای مشهور
در سراسر کشور روسیه اســت .انتشاراتی
شورای مفتیات روســیه «کتاب اسالمی»
یکی دیگر از شرکت کنندگان این نمایشگاه
اســت .مجتمع طیور «الینار بــروی ل ِر» و
تعداد زیاد دیگری از شرکتهای مشهور در
این نمایشگاه شرکت خواهند داشت.
شــرکتهایی از جمهوریهــای قفقاز -
کاباردینو بالکاری،چچنوداغستانبطورسنتی
در این نمایشگاه حضور دارند .تعداد زیادی از آنها
با حمایت دولتهای جمهورهای مذکور در این
نمایشگاهشرکتمیکنند.
نمایشــگاه حالل اکســپو یــک پروژه
وسیع است که هم برای متخصصان و هم
بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده است که
در آن و احد خریدار و تماشــاچی هستند.
به گزارش خبرگــزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ
نمایشــگاه بینالمللی «حالل اکســپو» با
شعار «برتری در تجارت هماهنگی روحی»
 5ماه ژوئن کار خود را آغاز به کار کرد.

شراکت میان  Reedو شهر چانگدو چین

بزرگترین برگزارکننده نمایشگاهها
در جهان بــه تازگــی تفاهمنامهای
اســتراتژیک با دفتر نمایشگاههای
شهرداری چانگدو امضا کرد.
به گزارش روابط عمومــی و امور بین
الملل شــرکت ســهامی نمایشــگاههای
بین المللــی بزرگتریــن برگزارکنندهی
نمایشــگاهها در جهان) بــه تازگی تفاهم

نامهای استراتژیک با دفتر نمایشگاههای
شــهرداری چانگدو امضا کــرده که این
تفاهمنامــه با هــدف تبــادل اطالعات،
آمــوزش کارکنــان و حمایت بیشــتر از
رویدادهایــی اســت کــه در چانگدو در
حوزهــی تولیــد الکترونیک ،پزشــکی و
تجهیزات پزشــکی ،هدایا و لــوازم خانه
برگزار میشود.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

نمایشگاه «حالل اکسپو» در مسکو
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تاریخ

نام مجری

بیست و سومین نمایشگاه بینالمللی مبلمان منزل (هافکس)

10-13
مرداد

چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان

19-22
مرداد

اتاق تعاون مرکزی

بیست و سومین نمایشگاه فرش دستباف

1-7
شهریور

شركت بازرگاني بين المللي ايدرو
88889236

ششمین نمایشگاه بینالمللی انواع کف پوش ،موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته

15-18
شهریور

پنجمين نمايشگاه بين المللي مادر ،نوزاد ،كودك MBC 2014

15-18
شهریور

شرکت توسعه اورآسیا نوید
88947307-8

دومين نمايشگاه بينالمللي فناوري اطالعات و رسانههاي ديجيتال

15-18
شهریور

سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی ماشین آالت و مواد اولیه بیسکویت ،شیرینی و
شکالت ایران

24-27
شهریور

شرکت نمایشگاهی میالد نور
22254250
شركت همايش گستران ايماز
88530751-3
شركت نمايشگاهي ماندگار تجارت شيرين
88753436-7

هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان

24-27
شهریور

گروه تجارت و اطالعات کوشا
88070693-88070833

نمایشگاه دوساالنه ایران فارما

24-27
شهریور

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

14-17
مهر

شرکت ملی صنایع پتروشیمی
88059834
شركت بازرگاني بين المللي ايدرو
88889236

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطالع رسانی (تلکام)

14-17
مهر

شركت پاالرسامانه
88786689-88205735

هفتمین نمایشگاه بين المللي فناوری نانو

14-17
مهر

معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
83532135-66563224

نهمين نمايشگاه بين المللي ماشين آالت ،مصالح ساختماني ،معدن و سنگهاي تزئيني

25-28
مهر

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی

25-28
مهر

نهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست

4-7
مهر

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی دام ،طیور ،فرآوردههای لبنی و صنایع وابسته

4-7
آبان

نمایشگاه خدمات پس از فروش

4-7
آبان

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری

4-7
آبان

شركت نمانگر
88203020

شرکت میالد مبتکر شرق
44448216
سازمان حمایت از مصرف کنندگان
شركت آوين افراز
22020248

دومين نمايشگاه تخصصي سازهها و نماهاي ساختماني

17-20
آبان

شرکت تعاونی کارکنان نمایشگاه بین المللی
21912703

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

17-20
آبان

شركت راهكار تجارت مديريت كوشا
42917000

بیستمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت ،مواد اولیه ،منسوجات خانگی ،ماشینهای
گلدوزی و محصوالت نساجی

26-29
آبان

شرکت سامع پاد نوین
26409902-5

اولين نمايشگاه بين المللي کیف ،کفش ،چرم و صنايع وابسته

26-29
آبان

دهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضالب

26-29
آبان

شركت راهكار تجارت مديريت كوشا
42917000
شركت بازرگاني بين المللي ايدرو
88889236

نهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو ،لوازم و مجموعه های خودرو

 7-10آذر

اولين نمايشگاه بين المللي بهداشت ،ايمني ،محيط زيست و آتش نشاني و امداد و نجات

 7-10آذر

شركت پتروايمن نعمت
44840153

یازدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی (فوالد ،صنایع معدنی ،آهنگری و ماشین
کاری ،قالب سازی و ریخته گری)

 7-10آذر

شركت نمانگر
88203020

گزارش تصویری

گزارش تصویری انتشار و توزیع نشریه رسمی نمایشگاههای بین المللی (اقتصاد و نمایشگاه)
هفتــه نامــه اقتصاد و نمایشــگاه ناشــر نشــریه رســمی
نمایشــگاههای بیــن المللــی بــا همــکاری مدیریــت
روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت ســهامی
نمایشــگاههای بیــن المللــی ج.ا.ایــران در ســه ماهــه
نخســت ســال  1393مجموعــا  12شــماره نشــریه
بــه مناســبت نمایشــگاههای بیــن المللــی برگــزار
شــده در محــل دائمــی نمایشــگاههای بیــن المللــی
تهــران منتشــر و بــه طــور نظــام منــد و گســترده از
طریــق اســتندهای ویــژه مســتقر در ورودی ســالن
هــای نمایشــگاه میــان بازدیدکننــدگان توزیــع
کــرده اســت .در نشــریات رســمی منتشــر شــده بــه
مناســبت نوزدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی نفــت،
گاز ،پاالیــش و پتروشــیمی ( 4شــماره) ،بیســت
ویکمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی ایــران اگروفــود
( 4شــماره) ،هشــتمین نمایشــگاه بیــن المللــی

بورس،بانــک و بیمــه ( 2شــماره) ،هفدهمیــن
نمایشــگاه بیــن المللــی ایــران هلث(یــک شــماره)
 ،ششــمین نمایشــگاه بیــن المللــی ســنگهای
تزئینی،معــدن ،ماشــین آالت و تجهیــزات وابســته
(یــک شــماره) عــاوه بــر اخبــار مهــم تریــن
رویدادهــای ایــن نمایشــگاه هــا ،دســتاوردهای
جدیــد مشــارکت کننــدگان نمایشــگاهها نیــز در
قالــب مصاحبــه بــا مدیــران وکار آفرینــان شــاخص
کشــور منعکــس گردیــده و همچنیــن اخبــار
برگــزاری نمایشــگاههای بیــن المللــی بــرای آگاهــی
مخاطبــان منتشــر شــده اســت.
شــماره هــای منتشــر شــده نشــریه اقتصــاد و
نمایشــگاه در ســایت اینترنتــی نشــریه بــه نشــانی
 WWW.ECOBITION.IRدر دســترس
عالقمنــدان اســت.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها
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نمایشگاه هشتم بانک ،بیمه و بورس

مقاله

ارزیابی مرکز نمایشگاهی و استانداردهای آن

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

در پی  20ســال تاثیر اقتصاد اینترنت بر صنعت نمایشگاهی و پس از بحثهای
فراوان در مورد توســعهی آیندهی نمایشــگاههای واقعی( در مقابــل مجازی) ثابت
شده که صنعت نمایشگاههای بازرگانی بسیار بهبودپذیر است .این موفقیت بیشتر
مدیون مفاهیم خوب ،بازاریابی هوشــمندانه و کارکنان ماهر و ســازگار اســت .اما
این موفقیت همچنین به ســبب ایجاد مراکز نمایشــگاهی بیشــتر و ظرفیت موجود
نمایشگاهی اســت که به طور عملی گســترش یافته اســت .به عبارتی دیگر مراکز
نمایشگاهی همچنان محور ضروری صنعت نمایشگاهی است.
از دیــدگاه جهانی ،کیفیــت مراکز نمایشــگاهی از تمام جنبههــای مربوطه متنوع
اســت .در زمــان برنامهریزی برای مرکــز جدید نمایشــگاهی یا ارزیابــی یک مرکز
نمایشــگاهی در حال کار ،باید به ایــن جنبههای اصلی توجه کــرد :کیفیت خدمات،
ِ
کارایی ،ایمنی/امنیت.
هریک از این جنبهها باید نیازهای متفاوت تمام ســهامداران نمایشــگاهی را در
نظر داشته باشد که اصلیترین آنها ،سرمایهداران ،شرکتکنندهها ،بازدیدکنندهها
و برگزارکنندههای نمایشگاهی هستند.
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کیفیت خدمات
کیفیت خدماتِ دســتیافتنی در مرکز
عامل حس
نمایشگاهی ،شــرط ضروریِ «
ِ
خوب» در شرکتکنندهها ،بازدیدکنندهها
و برگزارکنندههای مهمان است .همچنین
خدمات با کیفیت زیربنای کارایی و راحتی
تجارت در مرکز نمایشگاهی است .امکانات
بالقوهی قابــل ارائه و در دســترس بودن
همیشــگی کیفیت خوب خدمات در یک
مرکز نمایشــگاهی ،منافع ارزانتری فراهم
میکند .هــدف اصلی مرکز نمایشــگاهی،
اطمینانبخشــیدن بــه برگزارکنندههــا،
شــرکتکنندهها و بازدیدکنندههــا برای
دریافت خدماتی بــا عالیترین کیفیت ،از
طریق ارائهی گســترهی کاالهــا ،خدمات
و امکانــات ،در طــول حضورشــان در
مرکز نمایشــگاهی چه قبل و چــه بعد از
حضورشان در مرکز نمایشگاهی است.
حتــی قبــل از تصمیمگیریهای مهم
در ارتبــاط بــا گزینههــای « ســاخت یا
خریــد» منطقی اســت کــه مدیر/مالک
مرکز نمایشــگاهی ،محدوده و گســترهی
خدمات قابل ارائه ،استانداردها ،پروسهها و
تجهیزات فنی مورد نیــاز خود را به همراه
سیســتمهای مدیریت کیفیت و قیمتها
مشخص کند.
خدمات ،متنوع است ،از خدمات هزینهبر
گرفتــه مثل نصبهــای فنــی ،تبلیغات و
بازاریابی ،ســاخت غرفه ،خدمات گمرکی یا
لجســتیکی تا خدمات آزاد مثل کمد ،اتاق
تشریفات  ،VIPنمازخانه و غیره.
در مرحلــهی ابتدایــی برنامهریــزی
برای مرکز نمایشــگاهی ،بایــد انتظارات
سهامداران را مشــخص کرد و آنها را در
معماری ســاختمانها به عنــوان عواملی
ضــروری در نظر گرفــت .به اینهــا باید
کارآمــدی و جذابیــت مناطــق ورودی،
بلوارهای متقاطع ،سالنهای نمایشگاهی،
مراکز کنفرانس و دستشویی و رستوران را
اضافه کرد .تمام این بخشها باید در مکانی
طبیعی قرار داشــته و دسترســی به آنها
بــرای بازدیدکنندهها و شــرکتکنندهها
راحت باشد.
منطقــهی ورودی یک نمایشــگاه باید
نمونه باشــد .ورودی نمایشــگاه عالوه بر

اینکه باید سمبل زیبایی نمایشگاه باشد،
کارکــرد آن نیــز باید هماهنگ با مســیر
عادی باشــد که بازدیدکننــده از آن عبور
میکند ،بــه این ترتیب که ابتــدا کمدها،
ســپس محل ثبتنام ،ســپس صندوقدار،
کافه ،دستشــویی ،امنیت و کنترل ورودی
در مسیر ورودی قرار میگیرند.
نکتهی آخر در مورد کیفیت خدماتِ «
قابل دسترســی» در مرکز نمایشگاه است:
مسافتی را در نظر بگیرید که بازدیدکننده
باید با کیف و ســایر وســایل خــود پیاده
طی کند ،از محل پیاده شــدنش با وسایل
نقلیهی مختلف تا کمدها که وســایل خود
را در آن میگذارد یا پرســنل نمایشگاه در
گرفتن وســایل به آنها کمک میکنند.
آیا مســافتی که مردم میپیمایند باید در
فضای باز و در معرض شرایط جوی باشد یا
در محیط سرپوشیده یا در مکانی با امکان
کنترل دما؟
نکتهی اصلی اینجاســت کــه :آیا این
موارد هنگام برنامهریزی برای ساخت مرکز
نمایشــگاهی یا هنــگام برنامهریزی برای
گسترش فضا در نظر گرفته شده یا خیر؟
کارایی
عــاوه بــر ارائــهی کیفیــت خدمات
بینقص ،هــدف صاحب مرکز نمایشــگاه
بایــد بــه حداقــل رســاندن هزینههای
ســرمایهگذاری و عملیاتــی بــرای مرکز
نمایشگاهی باشــد ،بدون هیچ کوتاهی در
زمینهی امنیت ،ایمنی و کیفیت خدمات.
کاهش عمده در هزینههای ســرمایهای
به کمــک برنامهریزی به موقــع و صحیح
برای مرکز نمایشــگاهی انجام میشود ،با
توجه به طراحی ،نقشــهی ســاختمانها،
ارتبــاط ســالنها ،چهارچــوب اتاقهای
تکنیکی و خدمات و تاسیســات تکنیکی
مربوطه .هزینههای عملیاتی تا حد زیادی
تحتتاثیر تکنولوژی نصبشده ،آموزش و
تربیت کارکنان ،تعریــف واضح فرآیندها و
سیســتمهای مدیریت کیفیت است .تمام
ایــن جنبهها نه تنها درآمد و ســود بالقوه
به همــراه دارد و بــه مرکز نمایشــگاهی
برتری میدهــد بلکه رضایت مشــتری را
جلــب میکند .وجود عالئم یا نشــانههای
راهنمــای طبیعی بــرای بازدیدکننده در

مرکز نمایشــگاهی به ســود برگزارکننده
خواهد بود زیرا او را از پرداخت هزینههای
سنگین برای سیســتمهای هدایت موقتی
و گرانقیمت بــرای بازدیدکننــده معاف
میکنــد .بــه ســود ســرمایهگذار مرکز
نمایشــگاهی خواهــد بود اگــر بودجهی
در نظر گرفتهشــده ،فضای نمایشــگاهی
بیشتری را نســبت به مقدار تعیینشدهی
اولیه فراهم کند و این امر به کمک بررسی
دقیقتر فضای خدمات مشــتری به منظور
مناســب بودن آن یا بهینهساختن فضای
مخصــوص تســهیالت تکنیکــی و بخش
اجرایی ممکن خواهد بود .خیلی مواقع در
طول کار ،این سودهای ناشی از کارایی در
« سیستمهای برآورد هزینهی » مسئوالن
مرکــز نمایشــگاهی و برگزارکننــدگان
مهمان دیده نمیشــود اما اشــتباه نکنید:
این هزینهها واقعی هســتند و تاثیرگذار بر
تمام کســانی که در مرکز نمایشگاهی کار
تجاری میکنند .از سویی بر صورتحساب
ســود و زیان اثرگذار است و از سوی دیگر
در صورت بی توجهی بــه آنها  ،رفتهرفته،
ســهامداران ،مرکز نمایشــگاهی را مکانی
بزرگ برای تجارت نخواهند دانست.
مرکز نمایشــگاهی خوب ،مرکزی است
که بتوان از تســهیالت آن اســتفادههای
متنوعــی کرد .بایــد بتوان از ســالنهای
متفــاوت آن به صــورت همزمــان برای
رویدادهای مختلف اســتفاده کــرد ،باید
بتوان از آنهــا به صــورت همزمان برای
مراحــل مختلــف رویدادها ( بــه عنوان
مثال ،بــرای نمایشــگاههای در مرحلهی
آمادهســازی یا برچیدن غرفههــا یا حین
برگزاری) اســتفاده کــرد ،بیاینکه مزاحم
بازدیدکننده و غرفهدار شــد .این همیشه
چالشی برای برنامهریزان مرکز نمایشگاهی
و نیازمند مشکلترین تصمیمات هزینهدار
بوده  ،اما برنامهریزی صحیح بســیار مفید
است؛ چرا که مستقیما به روشهای فردی
درآمدزا تبدیل میشود.
دوم اینکــه ،باید فرآیندها ،سیاســتها
و طرحهای اضطــراری در کنــار نقشها و
مســئولیتهای کارکنان داخلــی و خارجی
تعریف شوند اما در صنعت نمایشگاهی جهان
دیده شده که این موارد نادیده گرفته شدهاند.

برگزارکننده قبل از امضای قرارداد با هر مرکز
نمایشــگاهی و قبل از برگزاری رویداد ،باید
امکانات و ســختافزار آن را بررسی کند و از
وجود فرآیندها و سیاستهای اضطراری یقین
یابد ،چرا که اجرای بعضی اقدامات اصالحی
زمان میبرد.
سوم اینکه ،استانداردهای ایمنی و اینکه
آیا خدماترسانهای خارجی آنها را رعایت
میکنند یا خیر باید بررسی شود.
در ارزیابیهــای اخیر خــود از بعضی
مراکز نمایشــگاهی دریافتیــم فرشهای
لولهشده ،راههای خروج سالنها را بستهاند
و پس ار تحقیق بیشــتر مشخص شد که
شرکت خدماترسان خارجی این فرشها
را مقابل درها گذاشته و سایر درهای خروج
اضطراری نیز اصال مشــخص نشــدهاند یا
عالمتــی ندارنــد .بعــاوه برگزارکنندهی
مهمان ،اطالعی از برنامههــای اضطراری
مرکز نمایشــگاهی نــدارد .مدیــر مرکز
نمایشــگاهی و برگزارکننــدهی مهمــان،
هیچکــدام ،برنامــه یا طرح اضطــراری با
نقشها و مسئولیتهای مشخص ندارند.
در اینصورت ،مسلما نه تنها مسئولیت
قانونی ســوانح بــزرگ به عهــدهی مدیر
نمایشگاه و همینطور برگزارکننده خواهد
بود ،بلکه خســارت بزرگی به نمایشگاه و
تمام طرفهای درگیر وارد خواهد شد.
خالصه آنکه ،کیفیت مرکز نمایشگاهی
عامل باصرفــهی تعیینکنندهای اســت.
کیفیت مرکز نمایشــگاهی به سه حوزهی
اصلی کیفیت خدمات ،کارایــی و ایمنی/
امنیت تقســیم میشــود و باید درســت
مدیریت شود .به مدیران مراکز نمایشگاهی
و برگزارکنندهها توصیه میشود که ایمنی
مرکز نمایشگاهی و اســتانداردهای ایمنی
خدماترســانهای خارجی کامال بررسی
شــود و میان تمــام سیســتمهای ایمنی
مربوطه ،پروســهها و برنامههــای ایمنی
مربوطه هماهنگی الزم انجام شود.
منبع:
 Jochen Wittو Gerd Weber
مجلهیExhibition World
شمارهی  ،2سال 2013
ترجمهی مریم محمدی سرشت

مقاله

راهنمای شرکتکنندگان بینالمللی اکسپو میالن 2015

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

اکســپو میــان  ،2015رویــدادی جهانــی ،فرهنگی،
آموزشی و علمی است که کشــورها ،سازمانها ،شرکتها،
انجمنها و شــهروندان جهان را در میالن گرد هم میآورد.
محتویات پربار اکســپو به شــکلهای مختلــف به نمایش
درمیآید :بحــث و گفتگــو ،کنفرانس ،مراســم مختلف،
نمایــش ،هنر آشــپزی ،نمایشهــای نوآورانــه ،معماری،
تاسیســات و غیره.شــرکتکنندگان و بازدیدکنندگانی که
بنا به ذوق و سلیقهی خود در این اکسپو شرکت میکنند،
به مسیرهای هدایتشــده ،خدمات و تســهیالت نوآورانه
دسترســی مییابند و از لحظهای که برای حضور در اکسپو
برنامهریزی میکنند ،دست به تجربهای تازه میزنند.
سایت نمایشگاه و شهر
سایت نمایشــگاه در دو ســه کیلومتری جنوب میالن،
در منطقهای با زیربنای پیشرفته اســت و مستقیما به سه
فــرودگاه میالن و سیســتمهای ترانزیــت عمومی متصل
میشــود .در ســطح داخلی ،ملی و بینالمللــی به راحتی
میتوان به سایت اکسپو میالن دسترسی یافت.ممتاز بودن
محیط اکسپو میالن نشــاندهندهی این است که سایت به
لحاظ محیط زیست و دوامپذیری انرژی عاملی استراتژیک
است و به لحاظ دسترسی بینقص است.
هدف نمایشگاه
هدف اکســپو میــان  2015ارائهی نگاهــی جدید به
اکســپوهای جهانی اســت .نگاهی جدید با در نظر گرفتن
ســنتها و حفظ آنها ،مفهومی جدید از رویدادها ،و میراثی
که اکسپوها به جای میگذارند.
با توجه به اصول  BIEو فلســفهی آن و تصویب اکسپو
توســط مجمع عمومی در ســال  ،1994بر این باوریم که
اکســپو در دنیای امروز نباید محدود به تاسیسات زیربنایی
و معماریهای عظیم باشــد .اکســپو باید در راس همهی
رویدادهایی باشد که در آن سهامداران جامعهی بینالمللی
و میلیونها شهروند با یکدیگر مواجه میشوند و در زمینهی
چالشهای اساسی انسانی با یکدیگر همکاری میکنند.
موضوع نمایشگاه
بنابراین موضوع « تغذیهی زمیــن ،انرژی برای حیات»
ماهیت اکســپو میالن  2015را تشکیل میدهد .موضوعی

که الهامبخش تجربیات بینظیر و برانگیزانندهی احساسات
مختلف در طول اکسپوست و از طریق تجربه و آموزش برای
نسلهای آینده ،دانش و سرمایهی انسانی به بار میآورد.
موضوع اکســپو میــان  ،2015با اکثریــت « اهداف
توسعهی هزارهی سازمان ملل» که آخرین مهلت دستیابی
به آن ســال  2015اســت ،ارتباط آشــکاری دارد .بر این
باوریم که در قرن بیســت و یکم ،اکســپویی نوآورانه باید بر
بازدیدکننده متمرکز باشد .در اروپای امروز برای جذب دهها
میلیــون بازدیدکننده ،باید بر« تجربــهی بازدیدکننده» که
عنصر اصلی مفهوم اکسپومیالن  2015است ،متمرکز شویم.
راهنمای فضای نمایشگاه
شــرکتکنندگان رســمی ،دولتهــای خارجــی و
ســازمانهای بینالمللی هســتند که دعوت رسمی دولت
ایتالیــا را برای مشــارکت در نمایشــگاه اکســپو میالن
پذیرفتهاند.
فضاهای نمایشگاهی شرکتکنندهی رسمی حدود 000
 153متر مربع را فرا میگیرد.کاتالوگ فضای نمایشــگاهی
شــامل  20قطعه زمین کوچک 26 ،قطعه زمین متوسط،
 23قطعــه زمین بزرگ و حدود  10زمیــن اختصاصیافته
برای فضاهای نمایشــگاهی گروهی است.ســه نوع فضای
نمایشگاهی براساس مدل مشارکت وجود دارد:
* نوع ا« -فضاهای نمایشگاهی خودساز»
””Self-built Exhibition
* نوع « -2فضاهای نمایشگاهی ایجادشده با بستههای
خدماتی اکسپو»
””Expo-Serviced Exhibition Spaces
*نوع  -3فضاهای گروهی
زمینهای کشورها بر اساس ســه طرح  A, B, Cکنار
هم چیده می شــوند ،هر جفت زمین نیز براساس هر تکه
زمین و شکل آن ،کنار هم چیده میشود
بــرای اینکــه برگزارکننده بتوانــد تعداد کشــورهای
شــرکتکننده را افزایش دهد ،زمینهــای کوچک به دو
بخش با نصف زمینی در مقابل هر تکه  ،تقسیم میشوند.
ترتیب شبکهی ستونها به این شــکل است که هر 10
متر به  10متر ،یک ســتون قرار میگیــرد ،به این ترتیب،

هر غرفهی ملی دارای  3ستون اســت که این ستونها در
مقابل فضای نمایشــگاهی رو به بلوار قرار میگیرند( یکی
از ســتونها میان دو زمین کشــور مجاور قرار میگیرد).
زیرســازی کابل در هفت متری اول کنار بلــوار اصلی قرار
میگیرد.
مدارک اولیه برای طراحی فضای نمایشگاهی
الف -نقشهای که محل فضای نمایشــگاهی را در رابطه
با خیابانهــا ،امکانات پارکینگ ،فضاهای ســبز و خدمات
عمومی نشان میدهد.
نقشه توپوگرافیکی( نقشــهای که جزئیات را با اندازهی
بزرگ نشان میدهد و دارای خطهای تراز است ).و تصاویر
فضای نمایشگاهی شــامل خصوصیات زمین اکسپو ،محل
امکانات رفاهی زیرزمین ،خطهــای مرز ،بلندیهای زمین
و گزارش نظارت بر سایت.
در طی فرآیند طراحی معماری ،هرگاه شرکتکنندهی
رســمی نیاز به ســند و مدرکی داشته باشــد ،میتواند با
برگزارکننده تماس بگیرد.
فضاهای نمایشگاهی خودساخته و فضاهای نمایشگاهی
ایجاد شــده بــا بســتههای خدماتــی اکســپو ،فضاهای
نمایشگاهی اختصاصی مشرف به خیابان جهانی هستند.
برگزارکننده ،به طور رایــگان ،و در اندازههای مختلف،
از حداقل  500متر مربع تا حداکثر  4500مترمربع ،قطعه
زمینهایــی را برای غرفههــای خود ســاخته و غرفههای
ایجاد شــده با بســته های خدماتــی اکســپو ،در اختیار
مشارکتکننده قرار میدهد.
معیارهای طراحی برای فضاهای نمایشگاهی
فضاهــای نمایشــگاهی ،ترکیبــی از فضــای
نمایشــگاهی سرپوشــیده و باز اســت تا از این طریق
رابطهی محکمــی میــان فضاهای سرپوشــیده و باز
سبز با توجه به موضوع نمایشــگاه ،ایجاد شود .هدف
از این کار ،ایجاد چشــماندازی نمایشــی و منسجم و
تجربه برای بازدیدکننده اســت که بــه رابطهی میان
بشــر و طبیعــت میانجامــد و و پلی میــان موضوع
نمایشــگاه( تغذیهی زمیــن ،انرژی بــرای حیات) و
ماهیت فضاهای نمایشــگاهی برقرار میکند.
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