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توالی دو عید بــزرگ قربان و غدیر ،موعظه و عبرتی عظیم در دل خــود نهفته دارد .قربان نیامد تا
برای ما داستان و حکایتی باشد و بس .ماجرای دو مرد اهل یقین ،ابراهیم و اسماعیل را شنیدیم تا
تجلّی گاه آن را در وجود خویش بيابیم .ابراهیم خلیل و فرزندش آنچنان مجذوب خواســت و ارادة
نمی مان َد .بارالها! امر ،امر توست و ما بندگان تسلیم
الهی هستند که دیگر جایی برای «خود»
و مطیع امر تو.
ای انســان! چه هم عصر ابراهیم خلیل باشی و چه در عصر پیامبر خاتم و چه در هزارة سوم پس از
میالد مسیح تن ّفس کنی ،بدان که راه تو به سوی جاودانگی ،از ذبح نفس و خواهشهای نفسانی می
گذرد و اگر گام اول را محکم و درست برنداری ،تا ثُریّا می رود دیوار کج!
عید قربان که پس از وقوف در عرفات (مرحله شــناخت) و مشــعر (محل آگاهی و شــعور) و منا
(سرزمین آرزوها ،رسیدن به عشــق) فرا مى رسد ،عید رهایى از تعلقات اســت .رهایى از هر آنچه
غیرخدایى اســت .در این روز حج گزار ،اسماعیل وجودش را ،یعنى هر آنچه بدان دلبستگى دنیوى
پیدا کرده قربانى مى کند تا سبکبال شود .و امتی که پاســدار غدیر باشد ،عاشوراهای مظلومیت و
کربالهای خونو شهادت را شاهد نخواهد بود و والیت در غربت و تنهایینخواهد ماند .قافلهای که
ش ایمان و مقصدش «اهلل»  ،وقتی به غدیر خم
از زیارت کعبه بر میگشــت و راهش حق بود و بار 
رسید ،چشم به افقیدوخت که پیام هدایت داشت و دستی را دید که به همگان نشان داد که:
هر که را باشم منش موال  ،علی موالی اوست
از عید قربان که شاخص بندگی و اطاعت حضرت ابراهیم (علیهالسالم) و والیت این پیامبر از سوی
پروردگار است تا عید غدیر که تجلی رســالت در امامت با منصوب شدن حضرت مولی الموحدین ،
امیر المؤمنین علی (علیهالسالم) توسط پیامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی صلوات اهلل علیه
و آله و سلم به جانشینی و امامت مسلمین و با الهام از فرمایشات ولی امر مسلمین حضرت آیتاهلل
العظمی خامنهای (مد ظله العالی) که فرمودند  « :از روز عید قربان تا روز عید غدیر(عیداهلل االکبر)
 ،در واقع یک مقطعی است متصل و مرتبط با مسئله امامت»  .چه زیباست که ایام بین این دو عید
بزرگ را دهه امامت و والیت نام گذاشتند .
آغاز دهــه والیت و امامت مولود کعبه امیر مومنین علی(علیه الســام) را به همه دوســتداران آن
حضرت تبریک وتهنیت میگوییم.
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بیایید با هم بنشینیم و در مورد آینده کشور گفت وگو کنیم

4

رئیسجمهور گفت :وزارت خارجه و تیم مذاکرهکننده ما تخصص الزم را برای حرف زدن با  ۶قدرتی که روبروی ما هستند دارد و سبک
و سیاق مذاکره را میداند؛ ما میدانیم راه سخت است ولی آن را تا موفقیت نهایی ادامه میدهیم.
به گــزارش خبرنگار حــوزه دولت
خبرگــزاری فــارس ،حســن روحانی
رئیسجمهور در مراســم گرامیداشت
روز صنعت که در سران اجالس سران
برگزار شد ،اظهار داشــت :بسیاری از
کشورها صنعتی شــدند چون معادن
غنی داشــته و در کنــار آبهای آزاد
بودند و میتوانستند با جهان خارج در
ارتباط باشند.
رئیسجمهور تصریح کرد :بســیاری
از کشــورها صنعتی شــدند چون در
منطقه جغرافیایــی خاصی قرار گرفته
بودنــد که میتوانســتند کشــورهای
مختلــف را به یکدیگــر متصل کنند؛
همچنین به خاطر داشتن دانشگاههای
بزرگ و محققــان و تالشــگران جزو
کشورهای صنعتی به شمار میروند.
وی افــزود :امــا کشــوری که همه
اینها را دارد و درواقع توســعه انسانی
داشــته و دارای مخــازن گاز جهان و
دارنده مخــازن نفت اســت و  2هزار
کیلومتر به آبهای آزاد جنوب و حتی
در شــمال هم به آبهای آزاد متصل
اســت و میتواند از مزیتهای تجاری
برخوردار باشد و شرق و غرب و شمال
و جنوب را بــه هم متصل کند و دارای
نابغه ،صاحبنظر ،دانشــجو و اســتاد
اســت و بیش از نیمقرن سابقه حرکت

صنعتی در آن وجود دارد چطور هنوز
نمیتوانیم بگوییم صنعتی شده است.
روحانی با طرح این سوال که اشکال
از کجا است گفت :آیا اشکال از برنامه
اســت ،برنامه اول یا دوم یا سوم که تا
حدی به آن ارفاق شــده و یا چهارم یا
پنجم؛ آیا اشــکال از برنامهریزی دولت
یا قانون مجلس است و یا سیاستهای
کلی و چشمانداز  20ساله؟
رئیسجمهــور در ادامــه ســخنان
خود گفت :بنــده میخواهم جملهای
را بگویم اما آن را گزنــده تلقی نکنید
اگر انرژی را به قیمــت جهانی تحویل
تولید دهیم آیا تولید کشــور ما قدرت
صادرات دارد؛ اگر دروازههای کشور را
باز بگذاریم و تعرفه را کنار گذاشــته و
حمایت از تولید را نیز کنار بگذاریم آیا
تولید کشور ما توان رقابت با منطقه و
جهان را را دارد؟
وی با بیــان اینکه نــوزاد و نوجوان
نیاز به حمایت دارد امــا آیا جوان بالغ
توانمند رشیدی که بیش از  40سال از
عمرش گذشــته باز هم نیاز به حمایت
دارد افزود :اگر حمایت در کنار رقابت
نباشد حمایت مخرب است.
رئیسجمهور خطاب به صنعتگران
تصریح کرد :بیایید با هم بنشــینیم و
گفتوگو کنیم؛ این مذاکرات برد ـ برد

تنها با خارجیها نیست ،بلکه دولت و
بخش خصوصی ،قانونگــذار و بخش
خصوصــی هم باید مذاکــرات برد برد
داشته باشند.
روحانــی با تأکید بــر اینکه ما نیاز
به سرمایه طبیعی ،ســرمایه انسانی و
سرمایه اجتماعی داریم ،اظهار داشت:
اگر ســرمایه طبیعی ما یعنی معادن،
جغرافیای ایــران اتصال بــه آبهای
آزاد ،راهآهــن و جاده و مســیر هوایی
نباشــد ،ما دچار مضیقه بزرگی بودیم
و اگر توســعه انســانی نبود این مقدار
صاحبنظر ،دانشــجو ،صاحب علم و
اندیشمند نداشتیم.
وی ادامــه داد :مــا در کنار این دو
ســرمایه نیاز بــه ســرمایه اجتماعی
داریم؛ باید بــه یکدیگر و آینده اعتماد
داشته باشیم و همگی به قانون احترام
گذاشــته و ثبات و امنیت را در آینده
کشور ببینیم.
رئیسجمهــور با بیــان اینکه باید
مطمئن شویم این دولت دولتی نیست
که در یک جلســه بدون مشــورت و
مطالعه تصمیمگیری کند ،تصریح کرد:
باید مطمئن شــویم این دولت توانمند
بوده و این قــدرت را دارد که آرامش
بازار را نگه دارد.
روحانی اضافه کرد :شــما امروز در

موضوع تــورم میبینید کــه دولت به
آنچه قــول داده عمل نموده اســت و
اگر گفته که تورم قابل مهار است این
کار را انجام داده و امروز تورم نقطه به
نقطه به  14.7رسیده در حالیکه نقطه
به نقطه در سال گذشته 43درصد بود.
وی افــزود :این مســئله باید برای
صاحبــان حــرف و کارآفرینــان مــا
اطمینانبخش باشــد و ما روند کاهش
تورم را در ســال جــاری نیــز ادامه
خواهیــم داد و شــاهدیم کــه در ماه
خرداد مواد خوراکی نــه تنها افزایش
قیمت نداشــته بلکه در مــواردی نیز
کاهش داشته است.
رئیسجمهور با اشاره به نرخ ماهانه
تورم و متوســط یک واحــد درصدی
آن در هــر مــاه تصریح کــرد :این به
معنای اطمینان به جامعه ماســت که
میخواهند تالش کنند و در واقع نوعی
ثبات و حرکت رو به جلو وجود دارد.
روحانی با اشــاره به لزوم مبارزه با
رکود و تورم تصریــح کرد :وقتی رکود
و تورم همراه اســت ،دولــت مبارزه با
هرکدام را که آغاز کند برخی اعتراض
به دومی میکننــد ،یعنی اگر مبارزه با
رکود را آغاز کنیم عــدهای میگویند
تورم افسارگسیخته شــده و جامعه با
مشکل روبروست.
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گسترش و فعال كردن سايت هاي نمايشگاهي كمك بزرگي به رونق اقتصادي مي كند

كمك بزرگي به حضور فعال آنان در نمايشگاهي
و در پي آن صادرات غيرنفتي كرده ايم.
وزير صنعت ،معدن و تجارت همچنين گفت:
شــهر بزرگ تهران به ســايتهاي نمايشگاهي
متعدد نياز دارد
دکتر اسفهبدی رئیس هیات مدیره ومدير
عامل شركت سهامي نمايشگاههاي بينالمللي

جمهوري اسالمي ايران نيز ضمن ارائه گزارش
عملكرد ســال مالي  92اظهار داشــت :شركت
سهامي نمايشگاههاي بين المللي جمهوري
اســامي ايران به منظور هماهنگي و رشــد و
توســعه امور نمايشــگاهي در داخــل و خارج
كشــور و همچنين متمركز نمودن امور مربوط
به برگــزاري نمايشــگاهها و همايشهاي ملي

امضاء تفاهمنامه اعمال نظارت یکپارچه برامور فرهنگی ،بازرگانی و
ارتباطات و فنـاوری اطالعـات بين  3وزارتخانه

تفاهمنامــه اعمال نظــارت یکپارچه برامور
فرهنگــی ،بازرگانــی و ارتباطات و فنـــاوری
اطالعـات بين وزارتخانه هاي صنعت ،معدن و
تجارت ،فرهنگ و ارشاد اسالمی و ارتباطات و
فناوری اطالعات امروزبه امضاء رسید.
به گــزارش روابط عمومی وامــور بین الملل
شرکت سهامی نمایشــگاه؛ مراســم امضاء اين
تفاهم نامه با حضور محمدرضــا نعمت زاده وزير
صنعت،معدن وتجارت ،علي جنتي وزير فرهنگ
و ارشاد اســامی ومحمود واعظي وزير ارتباطات
و فناوری اطالعات در محل دائمی نمايشگاههای
بين المللي ج.ا.ایران انجام شد.
اين تفاهم نامه با عنایت به اولویت راهبردی
«طرح مهندســی فرهنگی» در نظام جمهوری

اهداف فرهنگی نظــام» و همچنیــن «بهبود
فضای کسب و کار کشور انجام گرفت.
این گزارش حاکی است  :در اين تفاهمنامه
به لــزوم توجه و ســرمایهگذاری مناســبی به
منظور تشویق بخش غیردولتی برای ارائه کاال
و خدمات فرهنگی دیجیتال در بستر مبادالت
الکترونیکی تاكيد شده است.
استيفاي عرصه فرهنگی کشور سهم سزاوار
خویش را از محل درآمدهای سرشار بازار کاال و
خدمات ارتباطات و فناوری اطالعات کشــور از
ديگر موارد قابل تاكيد درتفاهمنامه امضاء شده
بوده است.

اســامی ایران و ضرورت «اســتفاده بهینه از

فناوریهای اطالعاتــی و ارتباطی برای تحقق

انتصاب آقای نادر رشیدی به سمت سرپرست مدیریت امور اجرایی
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج .ا .ایران
بــه گــزارش واحــد رســانه هــای روابــط
عمومــی وامــور بیــن الملــل شــرکت ســهامی
نمایشــگاههای بیــن المللــی ج.ا.ایــران :
روز ســه شــنبه  93/5/28طــی حکمــی
از ســوی دکتــر اســفهبدی عضــو هیــات
مدیــره و مدیرعامــل محتــرم شــرکت ســهامی
نمایشــگاههای بیــن المللــی ج.ا.ایــران  ،آقــای
نــادر رشــیدی بــه ســمت سرپرســت مدیریــت
امــور اجرایــی ایــن شــرکت منصــوب گردیــد.
متن این حکم به شرح ذیل است:
جناب آقای نادر رشیدی
سالم علیکم
نظــر بــه مراتــب شایســتگی ،تعهــد و ســوابق
اجرایــی جنابعالــی بــه موجــب ایــن حکــم بــه

ســمت " سرپرســت مدیریــت امــور اجرایــی
شــرکت ســهامی نمایشــگاههای بیــن المللــی

جمهــوری اســامی ایــران" منصــوب می شــوید.
انتظــار دارد بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای

موجــود نســبت بــه اصــاح ســاختار مدیریــت
مربوطــه و ایجــاد تناســب منطقــی عملکــرد
بــا مأموریتهــا و اهــداف کالن شــرکت ،ایجــاد
فرآینــد خدمــت رســانی مطلــوب بــه اربــاب
رجــوع و پاســخگویی ســریع ،قانونــی و مثبــت
گرایانــه بــه مراجعــان ،نظــارت مســتمر بــر
رونــد اجــرای فعالیــت هــای نمایشــگاهی و
عملکــرد پیمانــکاران تحــت نظــارت و ســایر
وظایــف محولــه در چارچــوب قوانیــن و
دســتور العمــل هــای مصــوب اهتمــام الزم
بعمــل آوریــد.
امیــد اســت با اتــکال بــه خداونــد متعــال در انجام
وظایــف مــورد انتظار موفــق و مؤید باشــید.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

وزير صنعت ،معــدن و تجارت گفت:
با توجه بــه تأكيد مقــام معظم رهبري
برصادرات غيرنفتي  ،گســترش و فعال
كردن سايت هاي نمايشگاهي گام مهمي
در جهت رونق اقتصادي خواهد بود.
به گزارش روابط عمومــی وامور بین الملل
شــرکت ســهامی نمایشــگاههای بین المللی
ج.ا.ایــران ،مهندس محمدرضا نعمــت زاده در
جلســه مجمع عمومي عادي ســاليانه شركت
سهامي نمايشگاه بينالمللي جمهوري اسالمي
گفت :نمايشــگاه بايد به صورت يك شــركت
دولتي عمل كنــد و با سياســتگذاري و برنامه
ريزي تمهيــدات  ،حضور شــركتهاي ايراني در
نمايشگاههاي خارج از كشور را تسهيل كند.
وي افزود :نجات كشــور در توليد و صادرات
است و صادرات غيرنفتي محرك توليد ميباشد.
وي با اشــاره به محدوديت ناشي از تحريم
جهت حضور در نمايشگاههاي خارج گفت  :اگر
بتوانيم بخشي از هزينه حضور بخش خصوصي
را در نمايشگاههاي خارج از كشور تأمين كنيم ،

و بينالمللي در راســتاي تحقق ،سياستهاي
توســعه صادرات غير نفتي و معرفي دستاوردها
و توليدات صنعتي ،معدني ،كشاورزي و خدمات
بازرگاني ،فني و مهندسي كشور تشكيل گرديده
است.
اســفهبدي با تشــريح اهداف كالن شركت
ســهامي نمايشــگاههاي بينالمللي جمهوري
اســامي ايران اظهار داشــت :افزايــش اعتبار
ملي و بين المللي شركت با رويكردهاي علمي
و تخصصــي  ،ارتقاء ســطح كيفــي ،برگزاري
نمايشــگاههاي داخلي وخارجي ،توسعه منابع
انساني به عنوان اصليترين ســرمايه با اجراي
مؤلفههاي مرتبط و مؤثر توســعه پايدار صنعت
نمايشگاهي است.
وي همچنين برنامههاي عملياتي شركت را در
توسعه فضاهاي نمايشگاهي از طريق بهسازي و
بازسازي سالنهاي نمايشگاه و اجراي طرح پدافند
غيرعامل ،ارتقاء ســطح امنيت و استانداردسازي
محيط نمايشگاه از طريق ســاماندهي سيستم
كنترل محيطي و  ...ذكر نمود.
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ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

بازدید دکتر اسفهبدی از ایستگاه آتش نشانی
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران
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رابط عمومی وامور بین الملل شــرکت
ســهامی نمایشــگاههای بیــن المللی
ج.ا.ایران گزارش داد :هفتم مهرماه به نام
روز آتش نشانی وایمنی نامگذاری شده
اســت .در واقع این روز بهانه ای است تا
به گرامیداشت انســان هایی بپردازیم
که از جان و آســایش خود در راه حفظ
جان و آســایش ما می گذرند تا بتوانیم
درامنیت زندگی کنیــم،آن عزیزانی که
که بدون هیچ ترس و واهمه ای به عنوان
فرشتگان نجات به دل حادثه می روند تا
جان انســانی را نجات دهند که متاسفانه
در بعضی از موارد ما شــاهد هستیم که
برای نجات جان انسانها ،جان آنها به خطر
می افتد .همانهائی که شبانه روز در گرما و
سرما مشغول خدمت هستند
به همین مناسبت دکتر حسین اسفهبدی

رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شــرکت
سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران

و هیات همراه از ایستگاه آتش نشانی این
شرکت بازدید به عمل آوردند .

این گزارش حاکی است  :در این بازدید
دکتر اســفهبدی از چگونگی عملکرد و
تجهیزات مستقر در این ایستگاه بازدید
نمود و با پرســنل خدوم این ایســتگاه
به گفتگو پرداخت .قابل ذکر اســت  :در
این بازدید دکتر اســفهبدی ضمن تشکر
و قدردانی از زحمات شــبانه روزی این
عزیزان گفت :کمتر سازمانی است که در
مجموعه خود دارای تجهیزات پیشرفته
اطفاء حریق باشــد و این شرکت با توجه
به اهمیــت حفظ و نگهــداری کاالهای
نمایشگاهی این ایستگاه را به جدیدترین
تجهیزات روز مجهز نمــوده و با آموزش
به پرسنل شرایط مناســبی را در جهت
حفظ و نگهداری تجهیــزات و کاالهای
نمایشگاهی ایجاد نموده است

دیدار دکتر اسفهبدی با مدیر عامل شرکت نمایشگاههای خارج ازآلمان هانوفر
امور رســانه های روابــط عمومی
وامور بین الملل شــرکت ســهامی
نمایشــگاههای بین المللی ج.ا.ایران
گزارش داد :دکتر اســفهبدی رئیس
هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی
نمایشــگاههای بین المللی ج.ا.ایران
با ولفگانگ لنارز مدیر عامل شــرکت
نمایشگاههای بین المللی خارج از آلمان
هانوفر و هیأت همراه گفتگو کردند.
این گزارش حاکی است  :در ابتدای
این نشست دکتر اســفهبدی رئیس
هیــأت مدیره و مدیر عامل شــرکت
نمایشــگاههای ج.ا.ایران ضمن خوش
آمدگویی به هیات آلمانی به تشــریح

برگزاری نمایشــگاههای بین المللی
در این شــرکت پرداخت و به سابقه
برگزاری نمایشــگاههای اختصاصی
کشور آلمان در سالن  38در سالهای

گذشته اشــاره نمود و ابراز امیدواری
نمــود در آینــده بتــوان اینگونه
نمایشگاهها را گسترش داد .
در ادامه این جلســه  :آقای لنارز

مدیر عامل شــرکت نمایشــگاههای
بین المللی خارج ازآلمــان – هانوفر
به تاریخچــه همکاریهای فی مابین در
خصوص برگزاری نمایشگاهها در هانوفر
و ایران پرداخــت و تمایل خود را برای
اجرای برخی از نمایشــگاهها از جمله
حمل و نقل ،معدن  ،خــودرو و ......در
قالب تفاهمات نمایشگاهی بیان داشت.
در پایــان ایــن نشســت  :دکتر
اسفهبدی ضمن استقبال از برگزاری
نمایشگاههای اشاره شده در ج.ا.ایران
گفت :این شــرکت با تمام توان آماده
همکاریهای نمایشگاهی در جهت بسط
و گسترش همکاریهااست .

دیدار دکتر اسفهبدی با مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مونیخ و هیأت همراه
به گزارش روابط عمومی و امور بین
الملل شرکت سهامی نمایشگاههای
بین المللی ج.ا.ایران دکتر اسفهبدی
رئیس هیــأت مدیــره و مدیرعامل
شرکت ســهامی نمایشگاههای بین
المللی ج.ا.ایران با اویگن اوکتن مایر
مدیرعامل نمایشگاههای بین المللی
مونیخ و هیآت همراه دیدار و گفتگو
نمود.
بنابــر ایــن گــزارش  :در ایــن دیدار
صمیمانه دکتر اســفهبدی ضمن خوش
آمد گویی به بیان زمینــه های همکاری
دو جانبه بین دو کشور جمهوری اسالمی
ایران و آلمان در امور نمایشگاهی پرداخت
و به ســوابق همکاریهای فــی مابین در
سالهای گذشته اشاره نمود.

وی گفت  :باتوجه به شرایط مساعدی
که در زمینــه تفاهمات ایجاد شــده بین
ج.ا.ایران و کشــورهای اروپایــی  ،انتظار
میــرود در ســالهای آتــی زمینــه های
همکاریهــای متقابل نمایشــگاهی هرچه
بیشتر و بهتر گسترش یابد.

اسفهبدی ضمن تشــکر از نمایندگان
شــرکت ایماگ که مســئولیت برگزاری
نمایشگاههای مختلف را در گذشته داشته
اند  ،این همکاریها را مثبت ارزیابی و آرزو
نمود در آینده هــم همکاریهای متقابل با
گسترش روز افزون ادامه یابد .

در ادامــه  :مدیرعامل نمایشــگاههای
مونیــخ نیــز ضمــن معرفــی نماینــده
ایماگ،آقای برت لنگر در تهران به برنامه
های آتی نمایشــگاه مونیخ برای مشارکت
در نمایشــگاههای ج.ا.ایران اشاره و ابراز
امیــدواری نمود تا بــا برنامــه ریزیهای
بعمل آمده بتواند نمایشــگاه کان مین را
از 2ساالنه به ســاالنه تبدیل نموده و در
قدمهای بعــدی هم نمایشــگاهای دیگر
ازجمله خودرو و صنعت نیز حضوری فعال
داشته باشند.
در پایان دکتر اسفهبدی با ابراز خوشنودی
از این جلسه گفت :این شرکت آمادگی دارد
در جهت گســترش تفاهمات به عمل آمده
همکاریهای الزم برای ارسال هیأتهای تجاری
و نمایشگاهی را انجام دهد .

خبر

دکتراسفهبدیمعاونمنطقهآفریقاوخاورمیانهانجمنجهانی صنعتنمایشگاهی()ufiشد
دکتر حســین اســفهبدی مدیر
عامل شرکت ســهامی نمایشگاههای
بین المللی ج.ا .ایران از سوی انجمن
جهانی صنعت نمایشــگاهی ( )ufiبه
سمت معاون دفتر منطقهای خاورمیانه
وآفریقا انتخاب شد.
محمــد ســعادتی پــور مدیــر روابط
عمومی و امور بینالملل شــرکت سهامی
نمایشگاههای بینالمللی ج.ا .ایران با اعالم
این خبر به هفته نامه اقتصاد و نمایشــگاه
گفت :در تاریخ  27ژوئن  2014مطابق با
 6تیر ماه  1393انجمــن جهانی صنعت
نمایشــگاهی ( )ufiطی نامــه ای که به
تایید حســابرس خارجی  ،ufiشــرکت
 ، sofideecرســیده است دکتر حسین

اسفهبدی رییس هیاتمدیره و مدیر عامل
شرکت سهامی نمایشــگاههای بینالمللی
ج.ا .ایران به مدت ســه ســال بــه عنوان
معاون دفتر منطقهای خاورمیانه و آفریقا
انتخاب گردید.
به گفته سعادتی پور ،طبق اعالم مدیر
کل  ،ufiفعالیت رســمی دکتر اسفهبدی
در ایــن ســمت از زمان کنگــره  ufiدر
بروگاتا-کلمبیا که در تاریخ  29اکتبر تا 1
نوامبر برابر بــا  7تا  10آبان  1393برگزار
می شود آغاز خواهد شد.
مدیر روابط عمومی شــرکت ســهامی
نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران افزود:
مدیر کل و کمیتــه اجرایی  ufiنیز ضمن
آرزوی موفقیت ،تبریکات صمیمانه خود را

جهت انتخاب دکتر اسفهبدی به این مقام
ابراز کرده است.
سعادتی پور با اشــاره به اینکه اتحادیه
جهانی صنعت نمایشــگاهی ( )ufiدرحال
حاضر دارای  641عضو در سراســر جهان
میباشــد و بعد از گذشــت  38ســال از
عضویت کشــورمان در ایــن اتحادیه ،این
اولین بار است که چنین پستی به نماینده
ایران اعطــا میگردد ،مهــم ترین وظایف
دفاتر منطقهای  ufiرا به این شرح برشمرد:
 - 1بررســی مشــکالت خاص صنعت
نمایشــگاهی در منطقــه و تبــادل نظر
پیرامون چگونگی رفع آنها
 - 2ترغیــب کشــورهای منطقــه به
همــکاری با یکدیگــر در امــور مرتبط با

نمایشگاهها
 - 3تالش بــه منظور ارتقای ســطح
تخصــص ســازمانهای نمایشــگاهی و
افراد شــاغل در این رشــته در چارچوب
برنامههای آموزشی ufi
 -4کمک به اعضای جدید  ufiو آموزش
آنها به گونهای که بتوانند مسئولیتهای خود
را به نحو احسن انجام دهند
 -5ارائه پیشــنهادهای الزم به اعضای
هیات مدیره ufi
-6توسعهفعالیتهاینمایشگاهیدرمنطقه
 -7ارائــه رهنمــود یــا مشــورت به
مدیرعامــل  ufiدر خصــوص کلیــه
فعالیتهایی که برای پیشرفت نمایشگاهها
در منطقه باید انجام گیرد.

بزرگداشــت یاد و خاطره شــهدای
گرانقدر  8ســال دفاع مقــدس پایگاه
مقاومت سازمان توسعه تجارت و شرکت
ســهامی نمایشــگاههای بیــن المللی
ج.ا.ایران
به گزارش روابط عمومــی وامور بین
الملل شــرکت ســهامی نمایشگاههای
بین المللــی ج.ا.ایران به مناســبت فرا
رسیدن ســی و چهارمین سالگرد هفته
دفاع مقدس و بزرگداشــت یاد و خاطره
شهدای گرانقدر  8ســال دفاع مقدس
پایگاه مقاومت سازمان توسعه تجارت و
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی
ج.ا.ایــران وبه منظور انعــکاس روحیه
افتخار و عزت ملی  ،صبحگاه مشــترکی
را با حضور بسیجیان سازمان و نمایشگاه
در جایگاه بزرگ محل دائمی نمایشگاهها

برگزار نمود .
این گزارش حاکی اســت :مراســم
یاد شــده با برنامه های متعدد از جمله

اجرای مراسم ســان از نیروهای مقاومت
بسیج ،سخنرانی افخمی راد معاون وزیر
و رئیس سازمان توســعه تجارت ایران

،دکتر اســفهبدی رئیس هیات مدیره و
مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاهها ،
تشییع نمادین شهید  8سال دفاع مقدس
توسط نمایندگان خواهران بسیجی ،بیان
خاطرات زمان جنگ و اســارت توســط
آزاده سرافزار علی حاتمی  ،حرکات رزمی
برخی از اعضاء بسیج این پایگاه  ،نمایش
نمادین حضور در جبهــه های حق علیه
باطل همراه با جلوه هــای ویژه و اهدای
لوح تقدیر به سید احمدی فرمانده سابق
پایگاه مقاومت بسیج سازمان و نمایشگاه
،همچنین اهداء جوایز به برندگان مسابقه
هفته دفاع مقدس همراه بود .
قابل ذکر اســت  :این مراسم با شکوه
و معنوی از اســتقبال فراوان بسیجیان و
کارکنان این دو نهاد برخوردار بود .

تقدیر از دانش آموزان ممتاز در نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی
ج.ا.ایران مراســم تجلیل از دانش آموزان
نمونه کارکنان شرکت سهامی نمایشگاههای
بین المللی ج.ا.ایران در محل سالن میالد این
شرکت برگزار گردید
بنا بر این گزارش :این مراسم با حضور دکتر
اســفهبدی رئیس هیأت مدیــره و مدیر عامل
شــرکت ،معاونان ،مديران و كاركنان و خاواده
های معزز ایشان در محل سالن همایش میالد
برگزار گردید .
در اين مراسم كه با شكوه خاصي در سالن
میالدبرگــزار گردید ،دکتر اســفهبدی رئیس
هیات مدیره و مدیر عامل شــرکت ســهامی
نمایشگاهها ضمن خوش آمدگویی به مدعوين
برگزاري اين جشــن  ،برپايي اين گونه مراسم

را در تقويت روحيه و انگيــزه دانش آموزان و
خانواده هاي آنان مهم ارزيابي كرد .
اســفهبدی توجه والدين به فرزندان را در
موفقيت آنان در تحصيل مهم دانســت و گفت
 :بدون شك موفقيت اين دانش آموزان نيز در
ســايه الطاف خداوندي و توجــه خانواده ها با
آنان بوده است،
این گزارش حاکــی اســت  :در ادامه این
مراســم که با برنامه های متنوع و شاد همراه
بود هریک ازگروه های  ، :موسیقی ،تقلید صدا
و مسابقه به اجرای برنامه پرداختند.
قابل ذکر اســت در انتهای این مراســم با
شکوه دکتر اسفهبدی و هیات همراه با اهدای
لوح و هدایــا از دانش آمــوزان نمونه و ممتاز
شرکت سهامی نمایشگاهها قدردانی نمودند .

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

برگزاری صبحگاه مشترک در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران بین المللی ج.ا.ایران
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مدیرعامل نمایشگاه بینالمللی تهران در گفتگو با روزنامه صمت مطرح کرد:

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

ساخت اتوبانی جدید در کنار نمایشگاه بینالمللی

8

رفت و آمد هیاتهای تجاری را در حال
حاضر چطور ارزیابی میکنید؟
در حال حاضر با دیپلماســی بسیار خوبی که
در دولت تدبیر و امید به وجود آمده اســت رفت
و آمدهای هیاتهای تجاری خارجی کشورهای
مختلف اروپایی و آسیایی از هم سبقت گرفته و
ورود و تردد تجار ،بازرگانان و صاحبان صنعت برای
ارائه امکانات خود و نمایش آن رو به فزونی گذاشته
است .افرادی که در حال حاضر در پستهای مهم
کشور هستند با کولهباری از تجربه و تخصص پا به
میدان گذاشتهاند و در عمر فعالیتشان به تجارب
گرانقیمتی دست یافتهاند که باید فرصت را مغتنم
شمرده تا از تجارب آنها استفاده کنیم.
برگزاری نمایشگاهها چه کمکی به اقتصاد
کشورهامیکند؟
برگزاری نمایشــگاه های بینالمللی یکی از
مهمترین ابزارها برای توسعه صادرات و پشتیبانی
از اقتصاد کشورها به شــمار میرود و بسیاری از
کشورهایی که با ما مصاحبه داشتهاند ،درخواست
برگزاری نمایشگاههای اختصاصی داشتهاند ،مانند
ایتالیاییها ،در حالی که در گذشــته کشورهای
پیشــرفته تمایلی برای برگزاری نمایشگاههای
اختصاصی از خود نشان نمیدادند.
همچنین از فرانکفــورت و مونیــخ ،چین و
کرهجنوبی و همچنین ترکیه (استانبول و ازمیر

به صورت جداگانه) و بسیاری از کشورهای توسعه
یافته اروپایی توافقاتی برای برگزاری نمایشــگاه
داشــتهایم اما به دلیل نبود فضای مناسب امکان
واگذاری و توافق جدیــد را حتی با داخلیها هم
نداشتهایم.
چه تعداد در نمایشگاه بینالمللی تهران
مشغول به فعالیت هستند؟
بین  300تــا  800نفر به صورت مســتقیم
و غیرمســتقیم در نمایشــگاه بینالمللی تهران
فعالیت میکنند البته در طول ســال  350هزار
نفر در نمایشگاه مشــغول به کار میشوند (نجار،
نقاش ،متصدی تاسیسات ،متصدی سیستمهای

خواهد ماند و محل نمایشگاه هیچ تغییری نخواهد
کرد زیرا ایران عضو اتحادیه صنعت نمایشگاهی
دنیاست و با سابه  37ساله حق عضویت پرداخت
میکند .نمایشــگاه بینالمللی تهران ســومین
نمایشــگاه دنیا به لحاظ زیبایی اســت اما ما به
دنبال گســترش فضای نمایشــگاهی در اطراف
تهران هستیم و پس از آماده شدن نمایشگاه شهر
آفتاب در جنوب تهران بسیاری از نمایشگاههای
بزرگ نظیر نمایشگاه خودرو ،ساختمان و کتاب
و ...به آنجا منتقل میشود و سایر نمایشگاههای
تخصصی در نمایشــگاه بینالمللــی تهران باقی
خواهد ماند.

آبرسان ،مهندس ساختمان ،مهندس برق و )...و در
ایام برگزاری نمایشگاهها حضور فعالی دارند و در
ساخت و ساز و حمل و نقل کامیون و چرثقیل و ...
مشغولهستند.
آیا نمایشگاه بینالمللی تهران در محل
بزرگراه چمران باقی خواهد ماند؟
بله ،نمایشــگاه بینالمللی در محل خود باقی

نمایشگاه شهر آفتاب در چه مرحلهای
قرار دارد و چه زمانی به اتمام میرسد؟
نمایشگاه شهر آفتاب به همت شهرداری تهران
در حال ساخت اســت و در صورت تامین بودجه
 30تا  40هزار متر از سالنهای آن تا پایان سال آماده
خواهد شد که به محض بهرهبرداری از این پروژه سعی
ما برگزاری سریع نمایشگاهها زیر نظر وزارت صنعت،

معدن و تجارت در این مکان خواهد بود.
مهمترین چالش نمایشــگاه بینالمللی
تهران موضوع ترافیک اتوبان چمران است،
آیا طرحی برای رفع آن دارید یا خیر؟
تدابیری درخصوص کاهــش حجم ترافیک
نمایشــگاه بینالمللی تهران اندیشــیده شده و
دســتگاههای مرتبط با شــهرداری به توافقات
اولیهای درخصوص طرحی برای ســاخت اتوبانی
از کردســتان به نیایش و باشگاه انقالب و جنوب
به شمال چمران دست یافتهاند که این طرح در
کاهش حجــم ترافیک این منطقه بســیار موثر
خواهد بود .در حال حاضر نقشــه برداری داخل
نمایشگاه به اتمام رسیده و با تامین بودجه آن ،این
طرح به زودی آغاز خواهد شــد و احتمال دارد تا
پایان سال این طرح آغاز شده و تا اوایل سال آینده
به اتمام برسد .همچنین خط  7مترو که در ابتدا
قرار بود انتهای آن میدان صنعت در شهرک غرب
باشد با توافق شهرداری تهران نمایشگاه بینالمللی
تهران اعالم شد.
همچنین تعطیلی نمایشــگاه در ســاعت 4
بعدازظهر است که بار ترافیکی منطقه را کاهش
می دهد و ســعی بر این است که نمایشگاهها در
روزهای پنجشــنبه و جمعه برگزار نشــود .البته
با اتوبوســرانی نیز توافقاتی صورت گرفته که در
زمان برگزاری نمایشگاههای بزرگ این اتوبوسها
به صورت رایگان از میادین اصلی شــهر (انقالب،

افتتاح غرفه حجاب و عفاف در محل دائمی نمایشگاه ها
که به همت پایگاه مقاومت بسیج نمایشگاه
و سازمان توسعه و تجارت ایران در محوطه
نزدیک به ورودی درب شمالی نمایشگاهها با
هدف ترویج  ،توسعه فرهنگ عفاف و حجاب
وهمچنین ترویج این امر خدا پسندانه در
خالل برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین
المللی احداث گردید .
قابل ذکر است  :با احداث این غرفه امید
می رود در هنگام برگزاری نمایشــگاهها
گامهای موثری در جهــت اجرای امر به
معروف و نهی از منکر برداشته شود.

به گزارش روابط عمومــی وامور بین
الملل شرکت سهامی نمایشگاههای بین
المللــی ج.ا.ا غرفه حجــاب و عفاف در
محل دائمی نمایشــگاهها با حضور دکتر
اســفهبدی رئیس هیات مدیره و مدیر
عامل شــرکت ســهامی نمایشگاههای
بین المللی ج.ا.ایران  ،حجت االســام
والمســلمین تقوا امام جماعت مســجد
حضرت ابراهیم (ع)  ،فرمانده پایگاه مقاومت
بسیج نمایشگاه و سازمان توسعه و تجارت
ایران و هیأت همراه گشایش یافت .
این گزارش حاکی اســت  :این غرفه

امضاء تفـاهم نامه همـكاریهای مشتـرک بین معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری
و شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

بــه گــزارش روابــط عمومی و امــور بین
الملل شــرکت ســهامی نمایشــگاه های بین
المللــی ج.ا.ایران:در راســتای تحقق اهداف و
برنامه های دولت در برنامه پنجم توســعه در
خصوص گســترش دامنــه تولیــد و صادرات
محصــوالت فناورانه و دانش بنیــان و با توجه
به دورنمای ترسیم شده در نقشه جامع علمی

کشــور و چشــم انداز افق  ، 1404تفاهم نامه
ای بین شــرکت سهامی نمایشــگاه های بین
المللی جمهوری اســامی ایران به نمایندگی
جناب آقای حسین اســفهبدی و معاونت امور
بین الملــل معاونت علمی و فناوری ریاســت
جمهوری بــه نمایندگــی جناب آقــای علی
مرتضی بی رنگ منعقد گردید .

این گزارش حاکی است :دکتر اسفهبدی در
ابتدای این جلســه گفت :این تفاهم نامه یک
حرکت مبارک است تا با همکاریهای دو جانبه
بتوانیم نســبت به ارتقــاء تکنولوژیهای دانش
بنیان و حمایت از شــرکتهای فعــال در این
عرصه در جهت حمایت از نخبــگان و فعاالن
این بخش از صنعت نماید .

قابل ذکر اســت در پایان این نشســت دو
طرف با امضاء و تبــادل این تفاهم نامه متعهد
گردیدنــد تا با برگزاری نمایشــگاههای دانش
بنیان به پیشــرفت علوم مربوطه و حمایت از
نخبگان این عرصه بپردازند .

مصاحبه

گفت و گوی اختصاصی بانشریه اقتصاد و نمایشگاه دکتر حسین اسفهبدی
معاون منطقه آفریقا و خاورمیانه :UFI

همه توانم را در  UFIدر راه توسعه
همه جانبه صنعت نمایشگاهی ایران
به کار خواهم بست
انتخاب دکتر حســین اسفهبدی به ســمت معاون دفتر آفریقا و خاورمیانه انجمن صنعت نمایشگاهی
جهان( )UFIاز این حیث که نخســتین تجربه حضور نمایندهای از کشــورمان در میان مدیران ارشــد
ســازمان بینالمللی مهمی چون  UFIاســت ،دارای اهمیت اســت؛ به ویژه از این جهت که تاثیرگذار
بودن حضور نماینده کشورمان در این سازمان میتواند راه را برای تصدی سمتهای باالتر مدیریتی
در این سازمان از سوی کشورمان هموار سازد ،که با توجه به تجربه مدیریتی کم نظیر دکتر اسفهبدی
به عنوان یکی از چهره های شــناخته شده صنعت نمایشگاهی در سطح بینالمللی امید می رود پایان
دوره مســئولیت او در ایــن ســمت ،آغاز فصــل تازهای از حضــور بین المللی صنعت نمایشــگاههای
کشورمان باشد .به همین مناسبت و برای آگاهی بیشتر مخاطبان نشریه اقتصاد و نمایشگاه از جایگاه
 UFIو ســاز و کار انتخاب و وظایف دکتر اسفهبدی مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی
ج.ا .ایران در این سازمان ،گفت و گویی با او انجام دادهایم که میخوانید.
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لطفا در مورد تاریخچه تاســیس و
اهداف و وظایف  UFIمختصری توضیح
دهید.
« »UFIبه عنــوان یک انجمن غیر انتفاعی
بر اســاس قانون فرانســه مصوب یکم جوالی
 1901تاسیس شــد و دفتر آن برای نخستین
بار در ســال  1925در میالن گشــایش یافت.
در ابتــدا نــام آن“Union des Foires :
”(Internationaler Messenبــه زبــان
فرانســه) یــا “Union of International
نمایشــگاههای
(اتحادیــه
”Fairs
بینالمللی) به زبان انگلیســی یا”Verband
” internationaler Messenبــه زبــان
آلمانی بود .بعدها ،در  20اکتبر  2003در جلسه
عمومی قاهره ،نام آن بــه ” “UFIبا پیآیند:
“The Global Association of the
”«Exhibition Industryانجمــن جهانی
صنعت نمایشــگاهی» تغییر یافت .اما در اکثر
متنها بیشــتر از کلمهی مخفــف ” “UFIدر
اشاره به انجمن استفاده میشــود .دفتر اصلی
 ،UFIنیز اکنون در پاریس است.
هدف اصلی  ،UFIبه عنــوان مرکزی برای
گفتگوی اعضاء ،ارتقا و حمایت از اعضای UFI
و صنعت نمایشگاهی در جهان است .مهمترین
اهداف این سازمان به این شرح است:
 UFIبه کارشناســان صنعت نمایشــگاهی
فرصت تبادل ایدهها و تجربیاتشان را میدهد.
 UFIنمایشگاههای بازرگانی جهان را به عنوان
ابزار بی نظیر ارتباطات و بازاریابی ارتقا میدهد.
 UFIبرای اعضاء خــود تحقیقات و مطالعات
ارزشمندی در زمینه صنعت نمایشگاهی فراهم
میآورد.
 UFIکالســهای آموزشی و ســمینارهای
مختلفی برای اعضاء خود برگزار مینماید.
 UFIاز طریــق برگــزاری منظم جلســات
منطقــهای و گروههــای کاری بــه موضوعات
مشترک و مورد عالقهی اعضاء خود میپردازد.
آیــا پیــش از شــما صنعــت
نمایشگاههای ایران در کادر مدیریتی این
انجمن نمایندهای داشته است؟
به این شکل خیر .اما هر عضو  ،UFIنماینده
این انجمن محسوب میشود و شرکت سهامی

نمایشــگاههای بینالمللــی ایران نیــز یکی از
نمایندههای ج.ا.ایران در انجمن  UFIاست.
انتخاب مدیران این انجمن بر اساس
چــه مکانیزمی صورت میگیــرد و برای
مثال شما چگونه برای این سمت انتخاب
شدهاید؟
بر اساس بند  9.2قوانین داخلی  ،UFIتنها
نمایندگان سازمانهایی که عضو کامل  UFIیا
” “Full Membersهســتند (شــامل
برگزارکنندگان ،صاحبان مراکز نمایشــگاهی و
شرکتهایی که همزمان برگزارکننده و صاحب
مرکز نمایشگاهی هســتند) میتوانند به عنوان
رئیس هیات مدیــره و نایب رئیس هیاتمدیره
انتخاب شوند .رئیس هیاتمدیره و نایب رئیس
هیات مدیره باید از دو کشــور مختلف باشند.
انتخاب رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات
مدیره هر سه ســال یک بار ،در آخرین جلسه
قبل از مجمع عمومی  UFIصــورت میگیرد.
طبق ماد ه  10.2قوانیــن داخلی ،این انتخابات
با رایگیری مکتوب صــورت میگیرد .رئیس
هیاتمدیــره میتوانــد برای یــک دوره دیگر
بالفاصلــه پس از پایــان مســئولیتش مجددا
انتخاب شــود .پس از دوره کوتاهی ،روســای
هیاتمدیر ه قبلــی میتوانند مجــددا انتخاب
شوند .مطابق بند  16مقررات ،اعضای  UFIدر
هر منطقه ،روسای هیات مدیره و نایبهای آنها
را در منطقــ ه خود انتخاب میکننــد ،با همان
حق رای که برای انتخاب مجمع عمومی دارند.
نحوه انتخاب شدن رئیس و نایب رئیس مناطق
چهارگانه  ،UFIاز طریق رایگیری مکتوب است.
حداقل  15روز قبل از تاریــخ رایگیریUFI ،
کتب ا اعضا را در جریــان رایگیری و موارد زیر
قرار میدهد:
• دلیل رایگیری
• آخرین مهلت دریافت برگههای رای
• کاغذ رایگیری شامل موارد زیراست:
آدرس ،شــمار ه دورنگار و آدرس ایمیل به
منظور ارسال پاسخ
• نام سازمان رایدهنده همراه با تعداد رای
• نام هر کاندیدا
 UFIمیتواند طرف سومی را برای تضمین
ســامت و قابل اعتماد بودن رایها تعیین کند

که در این دوره حسابرس مستقل  ،UFIبه نام
شرکت حسابرسی  Sofideecبرگههای رای را
کنترل و صحت رایها و نتیجه آن را اعالم کرد.
فرایند انتخابات:
 -1فرایند انتخابات با ارسال برگه کاندیداها
برای اعضای کامل  UFIآغاز میشود .هر عضو
کامــل یــا ”“Full Memberدر صورتی که
حقعضویت خود را پرداخت کرده باشد میتواند
خود را به عنــوان کاندیدا بــرای رئیس ،نایب
رئیس اول یا دوم معرفی کند.
 -2پــس از مشــخص شــدن کاندیداها،
برگههای رای برای اعضاء ارســال میشــود که
شامل آدرس ،شــمار ه دورنگار و آدرس ایمیل
به منظور ارسال پاســخ ،نام سازمان رایدهنده
همراه با تعــداد رای و نــام کاندیداها اســت.
رایدهندگان باید برگهها را قبل از مهلت پایانی
برای  UFIیا مســتقیما برای حسابرس مستقل
 UFIکه این بار شرکت حسابرسی Sofideec
بود ،ارسال کنند.
 -3شرکت مستقل حسابرسی ،صحت رایها
را کنترل و نتیجه آن را به  UFIاعالم میکند.
 ،UFI -4طی نامهای ،انتخاب عضو منتخب را به
عنوانرئیسیانایبرئیساولیادوماعالممیکند.
 -5پست مشخص شــده ،دو سه ماه پس از
اعالم نتیجه انتخابــات ،در کنگره  ،UFIبه فرد
منتخب تفویض میشود که امسال طی هشتاد
و یکمین کنگره  UFIدر تاریخ  29اکتبر تا یکم
نوامبر  7 ( 2014تا  10آبــان ماه  ،)1393در
بوگوتا ،کلمبیا ،پست نایب رئیسی دوم منطقه
خاورمیانه/آفریقــا  ،UFIبــه اینجانب تفویض
خواهد شد.
بخــش خاورمیانه/آفریقا  UFIچه
وظایف و ماموریتهایی دارد و به شــما به
عنوان نایب رئیس این منطقه چه وظایف
و اختیاراتی محول شده است؟
طبق بند  9.1مقررات  ، UFIنقش بخشهای
چهارگانه  ،UFIرئیس و نایب رئیس آن به شرح
زیر است:
• بحث در مورد مشکالت خاص و ایدههای
مربوط به منطقه.
• تشویق همکاری میان اعضای منطقه
• افزایــش تخصصگرایی اعضــا به کمک

برنامههای آموزشی یوفی
• کمک و آموزش اعضای جدید در ارتباط با
مسئولیتهای آنها در یوفی
• پیشــنهاد موضوعات مورد عالقه به هیات
مدیر ه یوفی
• توســع ه یوفــی در منطقــه و تشــویق
سازمانهای جدید به پیوستن به یوفی
• ارائ ه پیشــنهاد بــه مدیرعامــل  UFIدر
خصوص مسائل مربوط به عضویت
• ارائ ه پیشنهاد به مدیرعامل و رئیس منطقه
در خصوص فعالیتهای منطقه
از آنجا که پست نایبرئیســی در آبان ماه،
طی کنگره  UFIدر کلمبیا به اینجانب تفویض
میگردد ،هنوز وظایــف و اختیارات اینجانب به
طور مشخص اعالم نشده است ،اما به طور کلی
موارد فوق میباشــد به اضافه اینکه ،در صورت
غیبت رئیس منطقه در جلسات و سمینارهای
 ،UFIنایــب رئیس منطقــه وظیفــه دارد در
برنامههای مذکور حضور یابد.
آیا میتوانیم امیدوار باشــیم که
صنعت نمایشگاههای کشور با استفاده از
موقعیت و فرصت ایجاد شده در اثر انتخاب
شما به این سمت بتواند روابط و مبادالت
خود بــا همتایاناش در کشــورهای این
منطقه را توسعه بدهد؟
بله .با حضور در ســمینارها و جلســهها و
کنگرههای  UFIاین امر میسر است.
آیــا در نتیجه ایــن انتخاب ،می
توانیم امیدوار باشیم که امکانات بیشتری
از ســوی انجمن  UFIبرای ارتقای سطح
علمی و فنی به صنعت نمایشگاههای ایران
اختصاص مییابد؟
بله ،از آنجا که برای اولین بار اســت صنعت
نمایشــگاهی در جمهوری اســامی ایران یک
نماینــده رســمی بلندپایه در انجمــن جهانی
صنعــت نمایشــگاهی” ”UFIدارد ،ایــن امر
قطعا در ارتقای ســطح علمــی و فنی صنعت
نمایشــگاهی در ایران تاثیر خواهد داشــت و
اینجانب به ســهم خود همه توانم را در جایگاه
معــاون منطقه آفریقــا و خاورمیانــه  UFIدر
راه توســعه همه جانبه صنعت نمایشــگاههای
کشورمان به کار خواهم گرفت.
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دکتر اسفهبدی دربازدید از خبرگزاری ایلنا
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مترو به نمایشگاه بین المللی
تهران میآید

10

مدیرعامل نمایشــگاه بین المللی
تهران از ســاخت اتوبانــی در کنار
نمایشــگاه بین المللی تهران و ایجاد
خط مترو در داخل نمایشگاه و کاهش
حجم ترافیکی در این منطقه خبر داد
به گــزارش روابط عمومــی وامور بین
الملل شرکت ســهامی نمایشگاههای بین
المللی ج.ا.ایران بــه نقل از ایلنا :مدیرعامل
شرکت سهامی نمایشــگاههای بینالمللی
جمهوری اسالمی ایران و هیات همراه روز
گذشته از خبرگزاری ایلنا بازدید کرد.
به گفتــه اســفهبدی ،هرســاله بیش
از۷۰نمایشگاه تخصصی در فضای نمایشگاه
بینالمللی جمهوری اســامی ایران برگزار
میشــود که برگزاری این نمایشگاهها ابزار
مهمی در جهت صادرات غیــر نفتی ج .ا.
ایران خواهد بود.مدیرعامل شرکت سهامی
نمایشــگاههای بینالمللی معتقد اســت؛
برگزاری نمایشــگاههای بین المللی یکی
از مهمترین ابزارها برای توســعه صادرات
و پشــتیبانی از اقتصاد کشــورها به شمار
میرود.
حسین اســفهبدی ،رئیس هیات مدیره
و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای
بینالمللــی جمهــوری اســامی ایــران
که ســابقه طوالنی در حــوزه بازرگانی و
نمایشگاهی دارد در رابطه با موضوع توسعه
نمایشــگاههای بین المللــی در بازدید از
خبرگزاری ایلنا ،به سواالت پاسخ داد.
رفت و آمد هیاتهای تجاری را در
حال حاضر چطور ارزیابی میکنید؟
در حــال حاضر با دیپلماســی بســیار
خوبی که در دولت تدبیــر و امید به وجود
آمده اســت رفــت و آمدهــای هیاتهای
تجاری خارجی کشورهای مختلف اروپایی
و آســیایی از یكدیگر سبقت گرفته و ورود
و تردد تجار ،بازرگانــان و صاحبان صنعت
برای ارائه امکانات خود و نمایش آن رو به
فزونی گذاشته اســت .افرادی که در حال
حاضر در پســتهای مهم کشــور هستند
بــا کوله بــاری از تجربه و تخصــص پا به
میدان گذاشــتهاند و درعمر فعالیتشان به
تجارب گرانقیمتی دست یافتهاند که باید
فرصت را مغتنم شــمرده و از تجارب آنها
اســتفاده کنیم .همانطور که شاهد بودیم

سال گذشته دولت مصمم بود تورم رامهار
کنــد و روز بــه روز هم اوضاع بهتر شــد.
امســال نیز هیات دولت برنامــه خروج از
رکود را در دســتور کار دارد که بامدیریت
و برنامه ریزی صحیــح و ارائه راهکارهای
جدید شاخصها مثبت خواهد شد و میزان
اشــتغال نیز افزایش پیدا میکند .که این
موضوع میتواند برای مردم رفاه بیشتر به
همراه داشته باشــد و وضعیت تولید را نیز
بهبود بخشد.
برگزاری نمایشگاهها چه کمکی به
اقتصاد کشورها میکند؟
برگزاری نمایشگاههای بین المللی یکی
از مهمترین ابزارها برای توســعه صادرات
و پشــتیبانی از اقتصاد کشــورها به شمار
میرود و بسیاری از کشــورهایی که با ما
مصاحبه داشــتهاند درخواســت برگزاری
نمایشــگاههای اختصاصــی داشــتهاند،
مانند ایتالیاییها ،در حالی که در گذشــته
کشورهای پیشرفته تمایلی برای برگزاری
نمایشــگاههای اختصاصی از خود نشــان
نمیدادند.
همچنین از فرانکفــورت و مونیخ ،چین
و کره جنوبی و همچنین ترکیه (استانبول
و ازمیر به صورت جداگانه) و بســیاری از
کشورهای توســعه یافته اروپایی توافقاتی
برای برگزاری نمایشگاه داشــتهایم اما به
دلیل عدم فضای مناســب امکان واگذاری
و توافق جدیــد را حتی بــا داخلیها هم
نداشتهایم.
چه تعداد در نمایشگاه بین المللی
تهران مشغول به فعالیت هستند؟
بین  ۳۰۰تا  ۸۰۰نفر به صورت مستقیم
و غیر مســتقیم در نمایشــگاه بین المللی
تهران فعالیت میکنند البته در طول سال
 ۳۵۰هزار نفر در نمایشگاه مشغول به کار
میشوند (نجار ،نقاش ،متصدی تاسیسات،
متصدی سیســتمهای آبرســان ،مهندس
ســاختمان ،مهنــدس بــرق و )...در ایام
برگزاری نمایشگاهها حضور فعالی دارند و
در ساخت و ســاز و حمل ونقل کامیون و
جرثقیل و ...مشغول هستند.
آیا نمایشگاه بین المللی تهران در
محل بزرگراه چمران باقی خواهد ماند؟
بله ،نمایشــگاه بین المللــی در محل

خود باقی خواهد ماند و محل نمایشــگاه
هیچ تغییری نخواهد کــرد زیرا ایران عضو
اتحادیه صنعت نمایشــگاهی دنیاســت و
با سابقه  ۳۷ســاله حق عضویت پرداخت
میکنــد .نمایشــگاه بین المللــی تهران
سومین نمایشگاه دنیا به لحاظ زیبایی است
اما ما به دنبال گسترش فضای نمایشگاهی
در اطراف تهران هســتیم و پــس از آماده
شدن نمایشــگاه شــهر آفتاب در جنوب
تهران بسیاری از نمایشگاههای بزرگ نظیر
نمایشگاه خودرو ،ساختمان و کتاب و ...به
آنجا منتقل میشود و سایر نمایشگاههای
تخصصی درنمایشــگاه بین المللی تهران
باقی خواهد ماند.
نمایشــگاه شــهر آفتاب در چه
مرحلهای قرار دارد و چــه زمانی به
اتمام میرسد؟
نمایشگاه شهر آفتاب به همت شهرداری
تهران در حال ساخت اســت و در صورت
تامیــن بودجــه  ۳۰تــا  ۴۰هــزار متر از
سالنهای آن تا پایان ســال آماده خواهد
شد که به محض بهره برداری از این پروژه
سعی ما برگزاری ســریع نمایشگاهها زیر
نظر وزارت صنعت ،معدن و تجارت در این
مکان خواهد بود .البتــه تهران نیاز به  ۳تا
 ۴ســایت بزرگ دیگر نمایشگاهی دارد که
طرح نمایشگاه پرند در اولویت آنها است و
در شرق و غرب تهران نیز نیاز به نمایشگاه
بین المللی دارد که در حال شناسایی است.
مهمترین چالش نمایشــگاه بین
المللی تهران موضوع ترافیک اتوبان
چمران است ،آیا طرحی برای کاهش
بار ترافیکی این منطقه در دست دارید
یا خیر؟
تدابیــری در خصــوص کاهش حجم
ترافیک نمایشــگاه بیــن المللــی تهران
اندیشیده شــده ودســتگاههای مرتبط با
همکاری با شــهرداری به توافقات اولیهای
در خصوص طرحی برای ســاخت اتوبانی
از کردســتان به نیایش و باشگاه انقالب و
جنوب به شــمال چمران در دســت دارند
که این طرح در کاهش حجم ترافیک این
منطقه بسیار موثرخواهد بود.
درحــال حاضر نقشــه بــرداری داخل
نمایشگاه به اتمام رسیده و با تامین بودجه

آن ،این طرح به زودی آغاز خواهد شــد و
احتمال دارد تا پایان ســال این طرح آغاز
شده و تا اوایل سال آینده به اتمام برسد.
همچنین خط  ۷مترو کــه در ابتدا قرار
بود انتهــای آن میدان صنعت درشــهرک
غرب باشــد با توافــق شــهرداری تهران
نمایشگاه بین المللی تهران اعالم شد.
همچنین تعطیلی نمایشــگاه در ساعت
 ۴بعــد از ظهر اســت کــه بــار ترافیکی
منطقه را کاهش میدهد و ســعی بر این
است که نمایشــگاهها در روزهای  ۵شنبه
و جمعــه برگزار نشــود .البته بــا اتوبوس
رانی نیــز توافقاتی صــورت گرفته که در
زمان برگزاری نمایشــگاههای بزرگ این
اتوبوسها به صورت رایگان از میادین اصلی
شــهر (انقالب،راه آهن ،امام خمینی و)...
متقاضیان حضور برای نمایشگاه را منتقل
کنند.
چــرا پــس از تخریب ســالن ۵
نمایشــگاه بین المللی تهران اقدامی
جهت بازسازی آن نشد؟
سالن شــماره پنج  ۴هزار متر هم متراژ
ندارد و مهندســین ما یک محل زیبایی با
 ۱۱هزار و  ۵۰۰متر دیگر را در حال ساخت
دارند و طرح زیباسازی کل نمایشگاه را در
دست دارند و همچنین ســر درب ورودی
نمایشگاه را تغییر دادهاند و ساخت آبخوری
و چند ســرویس بهداشــتی دیگر نیز در
دست اقدام اســت و موضوع نشت استخر
بزرگ وسط نمایشگاه نیز در صورت تامین
بودجه تا سال آینده حل خواهد شد.
ایــن نکتــه نبایــد فراموش شــود که
نمایشگاه بین المللی تهران فضایی منحصر
بفرد در کل کشور اســت با فضایی باالی
 ۲۰هکتار فضای ســبز و وجود باغ ژاپنی
و آبشــارها ایــن مــکان از زیبایی خاصی
برخوردار است.
چند سایت استاندارد نمایشگاهی
در سراسر کشور وجود دارد؟
 ۳۸سایت در سطح کشور وجود دارد که
سایتهای مشهد ،تبریز ،اصفهان و شیراز از
سایتهای استاندارد کشور هستند.
البتــه نبایــد درهرمحلــی ســایت
نمایشــگاهی ســاخته شــود زیرا توجیه
اقتصادی نخواهد داشت.

مصاحبه

گفتگو با محمدجواد قنبری ،معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاهها

برگزاری نمایشگاه در سایتهای
غیراستاندارد هم به تولید آسیب میزند
هم به تجارت
نمایشــگاه بینالمللی تهران در تقویم امســالش ،میزبان  70نمایشــگاه اســت؛
نمایشگاههایی که به گفته معاون امور نمایشگاهی با دقت و وسواس خاصی انتخاب
شــدهاند .محمدجواد قنبری میگوید مخالــف موازی کاری اســت؛ منظورش از این
جمله حذف مکانهایی اســت که به اسم نمایشــگاه و نه در قد و قامتی استاندارد،
به برگزاری نمایشــگاهها و جشــنوارهها میپردازند .حال آنکه بــرای احیای صنعت
نمایشــگاهی بایــد چارچوب و موازیــن خاصی را رعایــت کرد .گفتگــوی «اقتصاد و
نمایشگاه» با معاون امور نمایشگاهی را بخوانید.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

میگویند نمایشــگاههای
مشــابه فرش در ترکیه و امارات
برچیده شده اما در ایران با رشد
برگزاری چنین نمایشــگاههایی
مواجهیم .نظر شما در این خصوص
چیست؟
امســال شــاهد برگزاری ششمین
دوره از نمایشــگاه فــرش ماشــینی،
موکــت ،کفپوش ،و صنایع وابســته
هســتیم که بیــش از  110شــرکت
داخلی و نمایندگیهای خارجی در آن
حضور پیدا کردهاند و از این نظر شاهد
رشد این نمایشگاه بودهایم .نه تنها این
نمایشگاه بلکه بیشــتر نمایشگاههای
برگزار شــده طی هشت ماه گذشته با
چنین رشد محسوسی مواجه بودهاند.
یعنی غالب نمایشــگاه های ما از رشد
نســبی برخوردارند آن هــم به دلیل
استقبال کشــورهای خارجی و رونقی
که در بازار کشــور ،شاهدش هستیم.
بخشهای مختلف هم بــه دنبال این
هستند که در نمایشــگاهها به عنوان
یک حوزه بازاریابی تخصصی میتوان
کاالهایــی که کیفیت مطلــوب دارند
معرفــی کــرد و به همیــن دلیل هم
استقبال به خوبی صورت گرفته است.
اشــاره کردید که در طول
هشت ماه گذشته این رشد را در
همه نمایشگاهها شاهد بودهایم.
لطفا بگویید چقدر از این رشــد
به برنامههای شــرکت ســهامی
نمایشگاهها برمیگردد؟
شــرکت ســهامی نمایشــگاهها به
عنوان یک شــرکت معتبر بینالمللی
که فعالیت طوالنی در عرصه برگزاری
نمایشــگاهها دارد ،در تقویم سال 93
تالش خیلــی زیادی انجــام داده که
بتواند نمایشــگاههای کیفــی و صرفا
تخصصی را در همین ســایت برگزار
کند .از سوی دیگر بتواند از حضور یک

سری جشنوارهها و نمایشگاهها که به
استانداردهای الزم نرسیدهاند ممانعت
کند .حجــم زیــادی از درخواســت
برگــزاری نمایشــگاهها بــه دلیــل
محدودیتهای مکانی و رعایت مسایل
ترافیکی و کمک به مسایل شهری رد
شــدهاند و تنها با تعداد خاصی از آن
موافقت کردهایم .یعنی روی هم رفته
برگــزاری  70نمایشــگاه را در تقویم
ســال  93قرار دادهایم و شــاید بیش
از  30درخواست دیگر را رد کردهایم.
بنابراین امســال هم به دلیل اهمیت
ارتقای کیفیت برگزاری نمایشــگاهها
سختگیری خاصی شده است.
این روزها شــاهد برگزاری
نمایشگاه رســانههای دیجیتال
در محل دائمی نمایشــگاههای
بینالمللی هســتیم .در حالیکه
طی دورههای قبل ،این نمایشگاه
در مصلی برگزار میشــد .شما
میگوییــد اگــر یکســری از
نمایشگاهها به حدی از استاندارد
برگزاری برسند هم پذیرششان
میکنید؟
ما موافــق موازی کاری نیســتیم؛
ضمن اینکه مکانهــای دیگری که یا
مدعی هســتند یا در آن مکان تحت
عنوان نمایشگاه ،فعالیتهایی صورت
میگیرد باید ویژگیهای خاصی داشته
باشد تا به اهداف صنعت نمایشگاهی
دســت پیدا کنند .یعنی امکان ندارد
که مــا صرفا به دنبال پروســه فروش
باشیم و بگوییم فالن نمایشگاه موفق
خواهد بــود .هدف از برگــزاری یک
نمایشــگاه این اســت که متخصصان
و فعــاالن آن صنعــت در یک فضای
رقابتی بــا تولیدکننــدگان داخلی و
خارجی ،کاالی خودشان را در معرض
دید و قضاوت بگذارند ،متخصصان آن
را ارزیابی کنند ،مشــتری یابی شود و

توافق نامه های تجاری و قراردادهای
مربوطه به تایید برسد و فروش در آن
صنف به صورت کالن انجام شــود .ما
به هیچ وجه به دنبــال کارهای خرده
فروشی و مسایل این چنینی نیستیم.
مکانهای دیگر کــه تحت عنوان این
نام و نامهــای مشــابه و به خصوص
همزمان دارند نمایشــگاهی را برگزار
میکننــد در درجــه اول بــه صنعت
نمایشــگاهی خســارت میزننــد ،به
جای اینکه در مکانی که صرفا فعالیت
نمایشگاهی را به شکل استاندارد انجام
میدهد متمرکز شــوند و به ســایتی
که عضو اتحادیه جهانی نمایشــگاهها
است و در دنیا شــناخته شده مراجعه
کنند .ما نماینده رسمی ایران در دفتر
نمایشــگاههای بینالمللی هســتیم.
آنها به جای اینکه نمایشگاههایشــان
را همزمــان در همیــن ســایت و در
قالب یــک نمایشــگاه برگــزار کنند
متاسفانه شــاهد موازی کاری هستیم
و فکــر نمیکنم این گونــه کارها جز
تضعیف صنعت نمایشــگاهی ،کمک
دیگری بکند .سیاستگزاران ،متولیان،
قانونگذاران و سازمان توسعه تجارت
ایران باید با انجــام برنامهریزیهایی،
روندی ایجاد کند که نمایشــگاه صرفا
در سایتهای اســتاندارد برگزار شود.
بدون تردیــد برگزاری نمایشــگاه در
ســایتهای غیراســتاندارد به اهداف
برگزارکننــدگان که رونق و توســعه
تولید و تجارت است ،صدمه و آسیب
جدی خواهد زد.
به هــر حــال تخصص و
اهداف کالنی باید پشــت صنعت
نمایشگاهی باشــد و اگر چنین
چیــزی وجود نداشــته باشــد
نمیتوان تعریف درســتی از این
صنعت ارائه داد .برخی معتقدند
که شاید ظرفیت سایت نمایشگاه

بینالمللی تهران کافی نباشــد یا
خودتان اشــاره کردید که برخی
از نمایشــگاهها را به خاطر وجود
برخــی محدودیتهــا پذیرش
نمیکنید .این گــروه باید چه کار
کنند؟
امیــدوار هســتیم کــه آنقــدر
ســایتهای اســتاندارد در کشور ما و
در سطح تهران ایجاد شود که به رفع
محدودیتهای مکانــی کمک کنند.
مثال اگر نمایشــگاهی را در پارکینگ
برگــزار کنیــم کمــا اینکــه چنین
اتفاقهایی هم روی میدهد ،این کارها
به حوزه فعالیت آن نمایشــگاهها زیان
میرساند .ما اهداف مان را در برگزاری
این نمایشگاهها باید به درستی ترسیم
کنیم .نباید دنبال یک ســود مقطعی
باشیم و نمایشــگاه را با اهداف فروش
موقت و بهنگام تعریــف کنیم .چنین
چیزی مغایر با رســالت نمایشــگاهی
است .امیدوارم سایتهای نمایشگاهی
بیشتری در کشــور تاسیس شود .تب
نمایشگاهی در کشــور ما طی سالیان
گذشته روز به روز باال رفته ،امروز هم
با درخواستهای خاصی برای برگزاری
یک نمایشگاه مواجه هستیم که اصال
در چارچــوب برگزارکننــده تعریف
نشــده اســت .در خیلی از اســتانها
اکنون ســایتهای نمایشــگاهی برپا
هست و برخی از استانها سایتهای
نمایشــگاهی خــوب و اســتانداردی
دارند .خیلــی از نمایشــگاهها هم در
آنجا برگزار میشــود .ما هیچ وقت به
دنبال این نبودیم که بگوییم ســایت
نمایشــگاهی تهران باید برگزارکننده
تمام نمایشگاهها باشــد .ما میگوییم
سایت نمایشگاه باید اســتاندارد بوده
و قابلیت برگزاری نمایشــگاه را داشته
باشد تا بتواند به تحقق اهداف صنعت
نمایشگاهی کمک کند.
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مهندس میرظفرجویان ،معاونت فنی مهندسی نمایشگاه بینالمللی خبر داد:

 11هزارمتر سالن جدید در نمایشگاه بین المللی
تهران تا پایان سال ساخته می شود
پیشینه مطالعات تطبیقی که «سیدحسین میرظفرجویان» معاون فنی مهندسی شرکت نمایشگاههای بینالمللی ج.ا.ایران در امور نمایشگاهی
دارد خیلی به موقع در امر مهم تعمیرات اساســی تاسیســات نمایشگاهی و گریدبندی سالنها به خدمت گرفته خواهد شد؛ اینک واحد فنی
مهندســی نمایشــگاه ،تعمیرات اساسی ســالنها و رفع نواقص را در دســتور کار قرار داده و پس از اتمام تعمیرات ،گریدبندی سالنها را
بر اســاس مطالعات منطقه ای و بینالمللی دنبال خواهد کرد .این برای اولین بار اســت که ســالنهای نمایشــگاه بینالمللی تهران در برنامه
گریدبندی قرار می گیرد .سوال اینجاست که آیا گریدبندی در قیمت نهایی واگذاری غرفهها موثر است؟ تعیینکننده استاندارد گریدبندی
کدام مرجع است؟ میرظفرجویان در گفتوشنودی تلفنی با خبرنگار «اقتصاد و نمایشگاه» به سواالتی در این خصوص پاسخ داده است.
او که دانشآموخته رشته مدیریت در مقطع فوق لیسانس از دانشگاه تهران است ،مهندسی شیمی را از دانشگاه صنعتی شریف اخذ کرده
و ضمن دارا بودن  20سال پیشینه فعالیت در حوزههای فنی و نمایشگاهی ،دستی هم از نزدیک در تدریس دارد و دانش امور نمایشگاهی
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و مدیریت را در دانشگاه علمی کاربردی و دیگر مراکز دانشگاهی تدریس میکند .گفتوشنود ما را با او میخوانید.
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معاونت فنی مهندســی نمایشگاه
بینالمللی چه طرحهای مهندسی یا عمرانی
را برای سال  93در دست اجرا دارد؟
عالوه بر اجــرای کارهــای اجرایی و
خدمات رسانی فنی به مشارکت کنندگان
در ســال جاری بازسازی اساسی سیستم
سرمایش سالنها را در دستور کار داریم
که در دست اقدام اســت .همچنین اگر با
سرمایهگذار مشترک نمایشگاه ،به توافق
نهایی برسیم ساخت ســالن جدید را هم
در برنامه سال  93داریم .البته طرح اجرای
سردر جدید ورودی سالنها و سردر ورودی
نمایشگاه نیز در سال جاری اجرا شده است.
آیــا میتــوان امیــدوار بــود
سیســتمهای سرمایشــی تا پایان سال
بازسازی اساسی شود؟
به طورحتم بازسازی و تعمیرات اساسی
سیستمهای سرمایشــی تا زمان برگزاری
نمایشگاه فرش کامل میشود و تا نخستین
روزهای شهریور ماه دیگر مشکلی در حوزه
سرمایش نخواهیم داشت.
آیا قراراست تمام سالنها تعمیرات
اساسی شوند؟
تعمیرات اساسی در این زمینه صورت
گرفته و بسیاری ازســالنها بهینهسازی
شــده اند که تا هفته نخست شهریور به
پایان خواهد رسید.
چرا مشــکل تهویه و ســرمایش
سالنها به این مرحله حاد رسید؟
ما بابت این مســاله از شرکتکنندگان
عذرخواهــی کردیم .در زمــان برگزاری
نمایشگاه ســاختمان هم برخی سالنها
مشــکل سرمایشــی داشــتند و چون
تعمیرات در این ســالنها در دست اقدام
اســت هنوز تعمیرات اساســی به اتمام
نرسیده اســت .از ســوی دیگر به دلیل
نیازی که مشــارکتکنندگان به سالنها
داشــتند و به دلیل همزمانی تعمیرات با
زمان برگزاری نمایشگاه ،متاسفانه برخی
ســالنها چنددرجه گرمتر است .آماری
که در دســت داریم نشــان میدهد این

مشــکل مربوط به همه سالنها نیست
و قطعات الزم در ســالنهای مشکلدار
در حال نصب اســت و به زودی مشــکل
ســرمایش آنها هم مرتفع خواهد شد .با
توجه بــه اینکه تعمیرات طوالنی شــده
است از شرکتکنندگان عذرخواهی کرده
و همزمان با تعمیرات به خدماتدهی هم
مشغول هستیم.
با توجه به اینکه ســایت تهران یک
سایت بینالمللی است مگر بازدید دورهای و
کنترل امور رفاهی سالنها انجام نمیشود؟
ما سازمانی دولتی هستیم که برای تمام
موارد برنامهریزیهایی صورت میگیرد اما
به علت اتمام بودجه در سالهای گذشته
از یک ســو ،و برگزاری مناقصات مکرر و
انتخاب برنده نهایی مناقصه از سوی دیگر،
تعمیرات سرمایشی ســالنها به تعویق
افتاد و عمال از خرداد امســال تعمیرات
را آغــاز کردیم و زمان بیشــتری صرف
مساله تعمیرات اساسی شد .ما برای رفع
نقصها ،بیشــترین فشار را در ماه مبارک
رمضان اعمــال کردیم اما چــون تعداد
ایرواشرها بسیار زیاد بود تعمیرات زمانبر
شد .ســالنهایی که دارای چیلر هستند
مشکلی نداشــتند اما تغییر سیستم در
سالنهای قدیمی زمانبر بود و با برگزاری
نمایشگاه تداخل پیدا کرد و انتقادهایی را
برانگیخت.
بفرماییــد چه حجمی یــا درصدی از
ردیف بودجه کل نمایشــگاه ،به این امر
اختصاص یافته است؟
بودجهبنــدی بــر اســاس نیازهایی
کــه وجــود دارد و برنامهریزیهایی که
در حوزههــای مختلف شــرکت صورت
میگیــرد انجــام میشــود .تخصیص
بودجه بســته به نیاز هــر بخش تعریف
میشــود .برای مثال یک ســال ممکن
اســت این بودجه به تعمیرات اساســی
تعلق یابد اما ســال دیگر به تعمیرات در
بخشهای دیگر .از آنجا که حجم و شکل
تعمیــرات متعدد و بخشــی راهبردی و

بخش دیگر تعمیرات جزئی یا اساســی
است بنابراین بر اســاس اولویت شرکت،
بودجه تخصیــص مییابد .ســالها بود
تعمیرات انجام نشــده بود بنابراین بعد از
تغییر مدیریت نمایشــگاه بینالمللی به
دنبال اســتقرار دولت جدید ،تعمیرات در
اولویت قرار گرفت و ناچار شدیم همزمان با
برگزاری نمایشگاهها تعمیرات را انجام دهیم.
ســالنهای جدید چــه زمانی به
بهرهداری میرسد؟
اگر قرارداد منعقد شود سالنها تا پایان
سال ساخته خواهند شد اما افتتاح آنها در
سال آینده است.
با تکمیل این پروژه ،چه مقدار فضا
به ظرفیت نمایشگاه اضافه میشود؟
حدود 11هــزار متر مربــع به ظرفیت
فضای سرپوشیده نمایشــگاه بینالمللی
تهران افزوده خواهد شد.
برای توسعه کمی و کیفی نمایشگاه
آیا از نمایشــگاه های مشابه در کشورهای
همسایه که تجربه موفقی دارند الگوبرداری
خواهد شد یا پالن دیگری دارید؟
بنده مدرس مطالعات تطبیقی در حوزه
نمایشگاه هستم .به جز امارات و ترکیه که
کمی در امور نمایشگاهی پیشتاز هستند،
بقیه همسایگان ما در شمال و جنوب ایران
وضعیت خیلی پیشرفتهای در این زمینه
ندارند .ما در عرصه خدماتدهی در سالن،
در میان همسایگان پیشــتاز هستیم و
مشکلی نداریم .سایت نمایشگاهی تهران
یکی از زیباترین ســایتهای دنیاست اما
به این معنا نیســت که همه سالنها لزوما
ســالنهای گرید یک هستند بلکه برخی
سالنها قدمت باالتری دارند و برخی دیگر
نوسازتر و بهروزتر هستند .همان خدمات
نمایشــگاهی که در کشــورهای غربی
ارائه میشود در ســایت تهران هم عرضه
میشــود و در حال برنامهریزی هستیم
برای سالنهایی که قدمت بیشتری دارند
بازســازی ابنیه ،بازســازی تاسیسات و
تعمیرات الکتریکال و مکانیکال را تکمیل

کنیم و سطح خدماتدهی را ارتقا بخشیم.
یکی از چالشهای ســایت تهران
عدم گریدبندی سالنهاست .برای پوشش
این مساله چه برنامهای دارید؟
گریدبندی سالنها هم در برنامه هست.
این مســاله عمدتا در حیطــه اختیارات
هیات مدیره است و بخشی دیگر در حوزه
معاونان تعریف شده است .شورای معاونان
مشغول برنامهریزی در این زمینه است و
بعد از اظهارنظر کارشناســان امر ،تالش
خواهیــم کرد برخی ســالنهای کیفیت
پایین را با رتبهبندی از ســایر سالن ها
جدا کرده و بعد از گریدبندی نهایی ،ارائه
خدمات را آغاز کنیم.
قطعا گریدبنــدی در میزان قیمت
سالنها موثر است؟
مســلما .همانطور که نمایشــگاههای
بینالمللی دنیا گریدبنــدی دارند و قیمت
نمایشگاههای گرید ،Aبا قیمت نمایشگاههای
گرید  Bمتفاوت است ،قیمت سالنهای گرید
 Aهم طبیعتا باید باالتر باشد.
استانداردی که برای گریدبندی در
نظر خواهید گرفت استاندارد مرجع است
یا براساس اقلیم ســایت تهران و شرایط
سالنها انجام خواهد شد؟
ما بــرای ایــن منظــور از مجموعه
مقررات ملی ساختمان و مطالعاتی که در
کشورهای پیشرفته و کشورهای همسطح
انجام دادیم مدد خواهیم جست .به محض
اینکه مطالعات کامل و بررســیها انجام
شد گریدبندی صورت میگیرد .این طور
نیست که همه سالنها دارای کیفیت واحد
و گرید برابر باشــند .در برخی از کشورها
مثل آلمان ،بر اســاس اســتانداردی که
دارند گرید ســالنها متفاوت اســت در
حالی که در برخی کشورهای دیگر گریدها
یکسان اســت .ما با توجه به تجربه هر دو
گروه کشورها ،مطالعات را انجام میدهیم
ســپس با هــدف جلــب رضایتمندی
مشــارکتکنندگان گریدبندی را اعمال
خواهیم کرد.

مصاحبه

عباسعلی احسانی مدیر امور نمایشگاههای داخلی شرکت سهامی نمایشگاهها:

بهزودي بر تقویم نمايشگاهي منطقه
تاثير خواهيم گذاشت
عباسعلی احســانی مدیر امور نمایشگاههای داخلی شــرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی،
از جملــه بــا ســابقهترین و محبوبتریــن مدیــران این شــرکت در میــان برگزارکننــدگان و
مشارکتکنندگان نمایشگاهها است که از زمان انتصاب به این سمت از سوی دکتر اسفهبدی،
توانســته اســت در پرتو همکاری نزدیک با معاون با تجربه امور نمایشگاهها ،تغییر و تحوالت
مثبتی را در روند برگزاری نمایشگاههای داخلی رقم بزند .برای آگاهی از دیدگاهها و برنامههای
مدیریت امور نمایشگاههای داخلی ،با عباسعلی احسانی گفتوگو کردهایم که میخوانید.
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لطف ًا وظايف و اختيارات مديريت
امور نمايشــگاههاي داخلي را جهت
آگاهي خوانندگان نشــريه تشــريح
فرمایيد.
در پاســخ به اين ســوال اجازه
ميخواهم اشــارهاي داشــته باشم
به فلســفه ايجاد و تاســيس شركت
سهامي نمايشگاه بينالمللي ج.ا.ايران.
بر طبق اساســنامه ،شــركت سهامي
نمايشــگاههاي بينالمللي ج.ا.ايران
بهمنظور هماهنگي و رشــد و توسعه
امور نمايشــگاهي در داخل و خارج از
كشور در راستاي اهداف و سياستهاي
توســعه صادرات غيرنفتــي و معرفي
دستاوردها و توليدات صنعتي ،معدني،
كشــاورزي و خدمات بازرگاني ،فني و
مهندسي كشــور به صورت يك ارگان
مســتقل ،از مركز توســعه صادرات
وقت منفك شــد و مسئوليت برگزاري
نمايشــگاههاي تخصصي ،اختصاصي
و بينالمللــي بازرگانــي در داخل و
خارج از كشــور بهعهده اين شركت
گذاشته شد كه بر اين اساس برگزاري
نمايشــگاههاي داخل كشور بهعنوان
يك از اركان اصلي شكل گيري شركت
تعيين گرديد كه ايــن وظيفه يكي از
وظائف و ماموريتهاي اصلي مديريت
نمايشــگاههاي داخلي به شمار ميآيد
كه در اين راستا برنامهريزي ،پشتيباني،
هدايت ،حمايــت و نظارت در برگزاري
ســاليانه بيش از  70عنوان نمايشگاه
بينالمللي داخلــي و همچنين حفظ و
ارتقاء ســطح كمي و كيفي رويدادهاي
نمايشــگاهي و استانداردســازي
فعاليتهاي نمايشــگاهي براســاس
تعاریف اتحاديه جهاني نمايشگاههاي
بينالمللي( )UFIو بسترســازي رشد
و ارتقاء صنعت نمايشــگاهي كشور در
منطقه از جمله وظائف و مسئوليتهاي
اين مديريت ميباشد.
مهمترين چالشهاي شــما براي
تنظيم تقويم نمايشگاههاي داخلي در

سال  93چه بوده است و چه تمهيداتي
براي رفع اين چالشها انديشيدهاید؟
تدوين دقيق تقويم نمايشــگاههاي
داخلي يكــي از مهم تريــن مباحث
پيش روي اين مديريت اســت .با روي
كارآمدن دولت تدبيــر و اميد و ايجاد
بارقههاي اميد در بين توليدكنندگان،
صنعتگــران و بازرگانان و بهبود فضاي
كســب و كار ،تقاضا براي مشاركت در
نمايشــگاهها از جانب غرفــهداران و
حتي شركتهاي نمايشگاهي خارجي
كه متقاضي برگزاري نمايشــگاههاي
اختصاصي ســاير كشــورها در ايران
هستند ،سير صعودي به خود گرفته و از
اين رو مي بايستي برنامه نمايشگاهي و
عناوين نمايشگاهي مورد نظر به نحوي
تنظيم گردد كه از يك سو پاسخگوي
تقاضــاي موجود بــوده و از طرفي از
برگزاري رويدادهایي كه موجب آسيب
به صنعت نمايشــگاهي كشور ميشود
پرهيز نمایيم .از اينــرو ابتدا با هدايت
مديرعامل محترم شركت ،رويدادهاي
موازي ازجمله جشــنوارهها كه فاقد
اهداف خاصــي بودند و حتــي گاه ًا
موجب وارد آمدن آســيبهاي جدي
به نمايشگاههاي باســابقه میشدند،
از تقويم نمايشــگاهي شركت حذف
و ســعي شــد تا كليه رويدادها تحت
عنوان نمايشــگاه به معنــاي واقعي و
اهداف خاص خود در تقويم نمايشگاهي
شركت گنجانده شــود كه با حذف اين
رويدادها فضا براي درج عناوين معتبر
نمايشــگاهي و حتي نمايشــگاههاي
اختصاصي ســاير كشــورها در ايران
فراهم گرديد.
به ایــن ترتیب با در نظــر گرفتن
تمام مشکالت و محدودیتها از جمله
مشکالت ترافیکی خیابانهای اطراف،
همزمان نشــدن بیش از  3نمایشگاه
و پرهیــز از برگزاری نمایشــگاههای
محبوب و پربیننده در تعطیالت پایانی
هفته ،تقویم ســاالنه نمایشگاه تهران

تنظیم و بسته شد.
يكي از مهمتريــن دغدغههاي
نمايشــگاهها
برگزاركننــدگان
تثبيــت تاريــخ و تقويــم برگزاري
نمايشگاههاست .چه عواملي در تعيين
تاريخ برگزاري نمايشگاهها موثر است
كه گاه امكان تثبيت آن در ســال هاي
متوالي را نميدهد؟
ثبات در تاريخ برگزاري نمايشگاهها
يك ضرورت اســت به شــرط آنكه
نمايشــگاه در موقعيت زماني درست
و كارشناسي خود قرار گرفته و تالقي
با نمايشــگاههاي بــزرگ جهاني كه
تبديل به برند شدهاند نداشته باشد و
مشــارکتکنندگان و بازدیدکنندگان
داخلی و خارجی امکان مشــارکت در
زمان تعیین شــده را داشــته باشند.
اگــر در صنعتي كه نمايشــگاه در آن
برگــزار ميكنيــم بازار ايــران براي
مشاركتكنندگان بينالمللي جذابتر
از ساير مناطق باشــد و برگزاركننده
نمايشــگاه نيز نســبت به برند سازي
نمايشــگاه و معرفي آن در عرصههاي
بينالمللــي عملكرد مثبــت از خود
عرضه كرده باشــد ،نمايشگاه ما ابتدا
بر نمايشــگاههاي منطقه و سپس بر
نمايشگاههاي ســاير مناطق به مرور
زمان تاثير خواهد گذاشت و سايتهاي
نمايشگاهي منطقه بهعنوان تابع سايت
نمايشگاهي ايران در آن موضوع خاص
عمل خواهند كرد.
از طرفــي بــا توجه بــه موقعيت
استراتژيك ايران چنانچه رويدادهای
نمايشگاهي ايران بهعنوان يك پلتفرم
موفق بينالمللي جايــگاه خود را پيدا
كرده باشــد ،بر تقويم نمايشــگاهي
ســايتهاي منطقه تاثيرگذار خواهيم
بود واين امــر با نــگاه كالن و برنامه
محور حاصــل خواهد شــد .در حال
حاضر اين تاثيرگذاري بر نمايشگاههاي
منطقه در برخــي از عناوين مندرج در
تقويم نمايشــگاهي شــركت سهامي

نمايشگاههاي بينالمللي مشهود است
بهعنوان مثال نمايشــگاه دو ســاالنه
ايران پالست ،نمايشــگاه تاسيسات
سرمايشــي و گرمايشــي ،نمايشگاه
نفت ،نمايشگاه شــيريني و شكالت،
نمايشــگاه اگروفود ،نمايشگاه فرش
جايگاه بينالمللــي و منطقهاي خود را
پيدا كرده و بر نمايشــگاههاي مشابه
منطقه تاثيرگذارنــد .برعكس چنانچه
نمايشــگاهي در جايگاه زماني درست
خود قرار نگرفته باشد و يا بر عكس در
جايگاه زماني صحيح خود قرار گرفته
وليكن برگزاركننده آن بهدليل ضعف
در تبليغات و اطالعرســاني بينالمللي
عملكرد درستي نداشته باشد و يا نگاه
سودجویانه كوتاه مدت با حداقل هزينه
بر آن حاكم باشد ،عالوهبر عدم موفقيت
در كسب ســهم قابل توجهي از بازار
نمايشگاهي منطقهاي ،ناخواسته موجب
تقويت رقبــاي نمايشــگاهي منطقه
خواهد شــد .بنابرایــن برگزاري يك
نمايشــگاه موفق از پازلهاي مختلفي
تشكيل شده كه يكي از آنها زمان دقيق
و اصولي و كارشناسي شــده و ثبات
در تقويم ميباشــد و موفقيت حاصل
زنجيرهاي از فعاليتهاي بهم پيوســته
ميباشد .شرايط پس از تحريم ايران و
بازشدن دريچههاي تجارت به روي دنيا
نويد بخش نگاه مثبت دنيا به بازار ايران
و صنعت نمايشگاهي اســت كه قطع ًا
سايت داران نمايشگاهي اطراف ايران را
نگران كسب و كار صنعت نمايشگاهي
خود خواهد كرد چرا كه در طي ساليان
گذشته بعنوان واســطه نمايشگاهي
ســهم قابل توجهي از كســب و كار
نمايشگاهي ايران را به خود اختصاص
دادهاند .از اين رو بهدنبال برندســازي
منطقهاي نمايشــگاهها و تاثيرگذاري
بر تقويم نمايشگاهي منطقه هستيم و
به زودي بر تقويم نمايشــگاهي منطقه
تاثير خواهيم گذاشت.
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مصاحبه

محمدسعادتی پور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی:

برای تبدیل کردن ایران
به قطب نمایشگاهی منطقه برنامه داریم

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

محمد سعادتی پور مدیر با تجربه روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه
های بین المللی تقویم کاری شــلوغی در این روزها دارد .از یک طرف باید حواســش به
رتق و فتق امور برگزاری بزرگ ترین نمایشگاه بین المللی ایران یعنی نمایشگاه صنعت
ســاختمان باشــد و از طرف دیگر مقدمات برگزاری نمایشــگاه های بزرگی همچون ایران
پالست ،فرش دستباف ،صنعت و شیرینی و شکالت در تقویم یک ماهه آینده را تدارک
ببینــد که البته به اعتبار تجربه و تســلطی که دارد ،خوب هم تــدارک می بیند .با او به
مناســبت برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان گفت وگویی انجام
داده ایم که میخوانید.
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ابتدا بــرای آگاهی مخاطبان
نشــریه بفرماییــد بخــش روابط
عمومــی و اموربین الملل شــرکت
سهامی نمایشــگاه های بین المللی
که شــما مدیریــت آن را بر عهده
دارید در برگزاری نمایشــگاهی به
بزرگی نمایشگاه بین المللی صنعت
ساختمان چه مسئولیت هایی را بر
عهده داشــته و با چه چالش هایی
روبرو بوده است؟
امروزه نقش روابــط عمومي و حيطه
فعاليت آن بر هيچ كس پوشــيده نيست.
تمامــي فعــاالن جامعــه در بخشهاي
مختلف فرهنگي ،سياســي ،اقتصادي و...
جوياي روابط عموميهايي هســتند كه
آنان را در طراحــي روش هاي معقول و
تعيين خط مشــي هاي مرتبط با آينده
ياري دهنــد .روابط عمومــي نقشهاي
گوناگونــي را درجايگاههــاي متفاوت و
شــرايط متمايز از يكديگر ايفا مي كند،
اما دو نقش قابل تفكيک آن در ارتباطات
درون ســازماني و برون سازماني از ميان
ساير نقش ها ،نمايان تر است .هنر روابط
عمومي اين اســت كه بتوانــد امكانات،
شــرايط و چالش های محيط بيروني را
تشخيص دهد و آنان را با امكانات درون
ســازمان پيونــد داده و اجــراي فرامين
درون ســازماني را تســهيل نمايد و در
نهايت ارتباط ســازمان را با بيرون از آن
به درســتي برقرار ســازد .در اين راستا
اولين قدم شــناخت محيط و ســازمان
اســت و منظور از اين شناخت ،شناسايي
و بررســي نقاط قوت و ضعــف دروني و
بيروني آن اســت .از آنجا که آمارها 11
درصد رشد در تعداد مشارکت کنندگان
و 10درصد رشــد در متراژ فضای تحت
پوشــش چهاردهمیــن نمایشــگاه بین
المللی صنعت ســاختمان در سال جاری
را نشــان می دهد .این آمــار قوت قلبی
است برای شرکت سهامی نمایشگاه های

ج.ا.ایران که به یــاری خداوند برای رفع
نواقص و چالش های پیش بینی شــده و
پیش بینی نشده نیز کوشا باشند.
یکی از مهم تریــن نیازهای
بازدیدکننــدگان نمایشــگاههای
بزرگی همچون نمایشــگاه صنعت
ســاختمان که از خواستههای مهم
مشــارکتکنندگان نیز هست ،در
دســترس بودن امکانــات اطالع
رســانی مناســب برای پیدا کردن
ســالنها و غرفههای عرضه کننده
محصوالت مورد نظــر و متعاقب آن
بهره منــدی از امکانات حمل و نقل
برای رفتن از گوشــه ای به گوشه
دیگر این نمایشگاه بزرگ است که
وسعتش برابر با وسعت محل دائمی
نمایشگاههای بین المللی است .در
این دو زمینه چه تدابیری اندیشیده
شده است؟
اگر قرار باشــد كه هــم بازديدكننده
و هــم غرفــه دار ،ارزشــي مناســب از
نمايشــگاه درك كننــد پــس بايد بين
نيازها ،توقعات ،عالئــق و اهداف هر يك
همراستايي مناســبي وجود داشته باشد.
ارائه اطالعات ،در دسترس بودن امکانات
فردی ،اجتماعی و رفاهی ،فراهم نمودن
آســایش و امنیت برای بازدیدکنندگان
منجر به يك رويداد نمايشــگاهي خواهد
شــد كه بــراي بازديدكننــدگان ،يعني
مشتريان نهايي نمايشگاه ،جذاب و گيرا
ميباشد .شرکت ســهامی نمایشگاههای
بین المللی ج.ا.ایران به منظور دســتیابی
به معیارهــای تعالی ســازمانی و بیانیه
ارزش هــای ســازمانی شــرکت یکی از
اهداف مدیریــت روابط عمومــی و امور
بینالملــل را بازنگــری و اجــرای نظام
سنجش ،میزان رضایت ذینفعان شرکت
(مشــارکت کننــدگان -بازدیدکنندگان
و جامعه) تعریف نموده و در این راســتا
تمامی سعی و تالش خود را در حد توان

به مرحله اجرا گذاشــته اســت .از جمله
امکانــات مورد نظــر میتــوان به نصب
تابلوهای راهنما در محوطه شرکت ،چاپ
و توزیع نقشــه های راهنمــا در محوطه
نمایشــگاه ،چاپ ویژه نامه ها ،نشریه ها
و کتاب های نمایشگاهی ،استقرار وسایل
نقلیه حمل و نقل به صــورت رایگان در
محوطه نمایشگاه و اتوبوس های شرکت
واحد در میادین بزرگ سطح شهر تهران
اشاره نمود.
ارزیابیتــان از ایــن دوره
نمایشگاه صنعت ساختمان و تاثیری
که برگزاری این نمایشگاه میتواند
بر بازار صنایع وابســته به صنعت
ساختمان و همچنین برکسب و کار
شرکتهایی داشته باشد که به امید
رونق بخشــیدن به کسب و کارشان
در شــرایط کم تحرک حاکم بر بازار
مسکن و بازار محصوالت ساختمانی
به این نمایشگاه آمده اند ،چیست؟
برگزاری چهاردهمین نمایشــگاه بین
المللی صنعت ســاختمان ،بــا گرد هم
آوردن گروه هــای تولیــدی ،صنعتی و
بازرگانــی ،فرصت مناســبی ایجاد کرده
تا بازارهای داخلــی و بین المللی در یک
فضای تجاری مناسب با تبادل تکنولوژی
و فنــاوری و ارتقاء ســطح همــکاری به
جایگاه برتری دست یابند .این نمایشگاه
با اهداف آشــنایی با آخرین دستاوردها و
فناوریهای نوین ســاختمانی ،حمایت از
تولید و تامین مسکن؛ رشــد روز افزون
تحقیقات علمــی و عملی فنــاوری روز
دنیــا در کلیه زمینه هــای صنعت تولید
ساختمان؛ بهینه ســازی و کاهش هزینه
های تمام شده؛ ایجاد بستر مناسب جهت
تبادل نظــر و تعامالت بازرگانی و تجاری
به منظورعقــد قراردادها ،مشــارکت در
تولید ،ســرمایه گذاری ،کمک به توسعه،
رقابت و همکاری و صدور خدمات فنی و
مهندسی برگزار میشود.

در حوزه امور بین الملل که از
دیگر حوزه های تحت مدیریت شما
اســت چه برنامههایی برای حضور
گسترده تر مشــارکت کنندگان و
مهم تــر از آن هیات هــای تجاری
بازدیدکننده در این نمایشــگاه به
اجرا گذاشتهاید؟
شــرکت ســهامی نمایشــگاه هــای
بینالمللــی ج.ا.ایران فعال ترین ســایت
نمایشگاهی ایران در تهران می باشد؛ که
با رعایت اســتانداردهای بینالمللی همه
ساله بالغ بر صد عنوان نمایشگاهی برگزار
مینماید .در این بازار شرکتهای داخلی
بسیاری عالوه بر دارا بودن پتانسیل های
تولیدی ،دارای برندهای معتبر و شناخته
شده در نمایشگاههای بین المللی داخلی
و خارجی بوده کــه عالقمند به حضوری
فعــال در نمایشــگاههای مشــترک بــا
کشورهای مختلف دنیا میباشند.
از آنجا که برگزاری نمایشــگاه های دو
جانبه میان ایران و ســایر کشــورها برای
گسترش روابط تجاری بســیار مهم بوده
و از این طریق می تــوان به بازارهای دنیا
دسترسی داشت ،از این رو شرکت سهامی
نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران با توجه
به همکاری هدفمند و نزدیک با ســازمان
توســعه تجارت ایــران قصــد دارد ایران
را قطــب نمایشــگاهی در منطقه معرفی
نماید؛ چراکه در نمایشگاههایی همچون
صنعت ساختمان که در آن پیشرفتهای
قابل توجهــی از لحاظ کمــی و کیفی به
چشــم میخورد ،موفق شــده اســت در
چهاردهمیــن دوره برگزاری نمایشــگاه
کشــورهایی همچــون :آمریــکا ،آلمان،
استرالیا ،اسپانیا ،اکراین ،انگلیس ،ایتالیا،
امارات متحده عربی ،بلژیک ،ترکیه ،چین،
روسیه ،ژاپن ،فرانسه ،فنالند ،هندوستان،
سوئیس ،سوئد ،کره جنوبی ،مالزی و یونان
در آن مشــارکت نمایند.که نقطه مثبتی
برای شرکت به شمار می آید.
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جلیل کیانی مدیرعامل شرکت تعاونی کارکنان نمایشگاه بینالمللی ج.ا.ایران

در جانمايي نمایشگاه صنعت ساختمان ،هدف
حضورحداكثري و مؤثرشركت هاي داخلي و
خارجي بوده است

«جلیل کیانی» مدیرعامل شــرکت تعاونی کارکنان نمایشــگاه بینالمللی ج.ا.ایران و مشــاور مدیرعامل شرکت
ســهامی نمایشــگاههای بینالمللی تــاش تعاونی و مجموعــه تحت مدیریت خــود را در برگــزاری چهاردهمین
نمایشــگاه بینالمللی صنعت ســاختمان قابل قبول و حاصل این تالش را برگزاری با كيفيت نمایشگاه میداند.
او که سابقه فعالیت در حوزههای خودروسازی ،مخابرات ،صنعت و بازرگانی را در کارنامه حرفهای خویش دارد
منصفانه و منطقی به ســواالت خبرنگار «اقتصاد ونمایشــگاه» پاســخ میگوید و هر جا سواالت از حیطه وظایف
او خارج میشــود فروتنانه پاســخ را به مســئول مربوطه ارجاع داده و از پاسخ غیرکارشناسانه و سرسری امتناع
میکند .به گفته کیانی مشارکت بخش خارجی در نمایشگاه امسال ازنظر تعداد كشورها100درصد و مشارکت بخش
داخلی20درصد نســبت به نمایشگاه سال گذشــته رشد داشته است .نمایشگاه ساختمان امسال به همت تعاونی
کارکنان نمایشگاه بینالمللی ج.ا.ایران و با مشارکت اتاق مرکزی تعاون در حال برگزاری است .به مناسبت برگزاری
چهاردهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان« ،اقتصاد ونمایشگاه» با جلیل کیانی گفتوگويي انجام شده ،که حاصلش
را میخوانید.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

سیاســت شــما به عنوان مجری
چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت
ت حداکثری
ساختمان برای جذب مشارک 
متقاضیان چه بوده و ســطح مشارکت را
ی میکنید؟
چگونه ارزیاب 
خوشــبختانه میزان حضور شرکتها
بســیار خوب و حتی غیرقابل پیشبینی
بود .در ثبت نــام مقدماتی ،نمایشــگاه
ســاختمان به میزان  100هــزار متر مربع
متقاضی غرفه داشــت که ایــن میزان
در مرحله ارســال مدارک بــه  85هزار
مترمربع رسید .با توجه ظرفیت نمایشگاه،
توانســتیم  55هزار مترمربع تقاضا را در
نمایشگاه امسال جانمایی کنیم .سیاستی
که امسال اتخاذ شد این بود که برای جلب
مشارکتکننده بیشتر ،از متراژ متقاضیانی
که مساحت باال درخواســت کرده بودند،
کم کردیم .به این ترتیب نســبت به سال
قبل شــاهد رشــد 20درصدی در سطح
کمی مشارکتکنندگان هستیم به طوری
که تعداد مشــارکتکنندگان از  1050به
حدود  1300شرکت رســیده است .از نظر
حضور مشارکتکنندگان خارجی هم شاهد
100درصد افزایش در تعداد کشورها هستیم.
به طور مشــخص در نمایشگاه امسال
شــرکتها ونمايندگاني از ترکیه ،آلمان،
فرانسه ،سوئیس ،کره جنوبی ،امارات ،هند،
فنالند ،سوئد ،ایتالیا و برزیل حضور دارند.
خبرهایی هم از حضور شرکتهای
آمریکایی به گوش رسیده است!
این خبر را نمیتوانم تایید کنم .احتمال
دارد که به شــکل غیرمســتقیم شرکت
کرده باشــند .امکان دارد تحت پوشش
شرکتهای سوئیسي ویا ديگر شركت ها
در نمایشگاه حاضر شده باشند.
رشد کیفی مشــارکتکنندگان در
نمایشگاه صنعت ساختمان امسال چگونه

بوده است؟
شرکتهای دانشبنیان و شرکتهایی
با تکنولوژیهــای نویــن در حوزههای
تاسیسات ،ســازه ،دکوراســیون ،لوله و
اتصاالت و مصالــح پايه در نمایشــگاه
چهاردهم حضور موثری دارند.
نحوه انتخــاب و اختصاص فضا به
مشارکتکنندگان چگونه بوده است؟
ابتدا یک اتاق فکر تشــکیل دادیم و
سیاستهایی برای جانمایی تعیین کردیم.
با توجه به اینکه مجوز برگزاری نمایشگاه
خیلی دیر به ما داده شــد فرصت اینکه
به شــکل جدی شــرکتها را پاالیش و
ارزیابی نماییم و بر اســاس امتیاز خاصی
ک این بود که
جانمایی کنیم نداشتیم .مال 
شــرکتهای تولیدکننده بر شرکتهای
بازرگانی مقدم باشــند .ثبتنام بهموقع،
مالک دوم بود ،ضمن اینکه نیم نگاهی هم
به جانمایی ســال گذشته داشتیم .تعریف
گروه کاالیی و استقرار شرکتها بر اساس
گروه ،سومین مالک بوده است .ما  24گروه
کاالیی داشتیم که مشارکتکنندگان را بر
اســاس گروهها در  27سالن سرپوشیده و
فضای باز استقرار دادیم البته با محدوديت
فضا جلب رضايت همگاني امكان پذير نبود.
با توجه به سیاســت اتاق تعاون در
مردممحور کردن اقتصاد و حرکت به سمت
اقتصاد مقاومتی ،این نمایشگاه چقدر در
پوشش این اهداف توفیق داشته است؟
بهتر اســت مســئوالن اتــاق تعاون
پاسخگوی این بخش از سوال شما باشند
اما حضور شــرکتهای تعاونی تولیدی و
شرکتهای دانشبنیان مرتبط بادانشگاهها
ومراكز علمي وآموزشي ناشي از تالش اتاق
تعاون در راستاي اين هدف مي باشد.
برای برگزاری این نمایشــگاه چه
تعامالتی با نظام مهندسی داشتید؟

بــا دوســتان نظام
مهندسی تعامل یا جلسه خاصی نداشتیم
اما بــا برخــي از مشــارکتکنندگان و
نماینــدگان انجمنها و صنــوف فعال در
صنعت ســاختمان جلســات مشترکی
داشتیم و تعامالت سازنده بوده است .این
تعامالت به گونهای بــود که نظرات آنان را
شنیدیم و در حد امكان به کار بستیم.
بیشــتر مشــارکتکنندگان از
سرویسهای رفاهی ناراضی هستند .علت
گرمای بیش از حد سالنها چیست؟
برگزارکنندگان نمایشگاهها سالنها را از
شرکت نمایشگاههای بینالمللی ج.ا.ایران
اجاره میکننــد .به رغم تــاش فراوان
مسئوالن فني نمایشــگاه ،سیستمهای
سرمایشــی تعدادي از ســالنها قدیمی
اســت و با اینکه برخی سالنها نوسازی و
تجهیز شــدهاند هنوز تاسیسات برخي از
سالنها فاقد كارآيي مناسب است  ،شايد
گرماي شــديد هوا در اين روزها هم مزيد
بر علت شده  ،به هر حال ساختار سیستم
سرمایشــی بیش از این پاســخگوی این
میزان مشارکت نیست.
با توجــه به درآمدی که شــرکت
نمايشگاهها دارد چرا روند نوسازی اینقدر
کند است؟
این را باید از مسئوالن شرکت سهامي
نمايشگاههابپرسید .شــرکتهای دولتی
قاعده خاصی برای درآمد و تقسیم بودجه
و هزینهها دارنــد .محدودیتها را باید از
مسئوالن بپرسید.
نمایشگاه صنعت ســاختمان چه
پتانســیل بالقوهای بــرای صنعت مادر
ساختمان در ایران ایجاد میکند و چگونه
از این ظرفیت بهرهبرداری خواهد شد؟
صنعت ســاختمان حــدودا  60درصد
صنعت کشــور را در برمیگیرد و به نوعی

صنعت مادر است .اگر این صنعت تحرک و
رشد مطلوب داشته باشد در رشد و توسعه
اقتصاد و صنعت کشوربسيار مؤثر خواهد
بود .يكي از راههاي مؤثر برای خروج کشور
از رکود رونق و تحرك صنعت ســاختمان
است ٠صنعت ساختمان نمایشگاه میتواند
عامل مؤثري برای رســیدن کشــور به
صرفهجویی در مصرف انــرژی ورعايت
مسايل زيســت محيطي هم باشد .ضمن
اینکه تعامل با مشارکتکنندگان خارجی و
استفاده از دانش و تكنولوژي آنان میتواند
در ارتقای این صنعــت نقش تعیینکننده
ایفا کند.
گویا هدف اصلی تعاونی افزایش تعداد
مشارکتکنندگان بوده و کمتر روی کیفیت
تولید و فعالیت شرکتها تمرکز شده است؟
ما متولــی مميزي صنعت نيســتيم.
ما بر اساس قواعد و دســتورالعملهایی
که نمایشگاه و ســازمان توسعه تجارت
تعریف کرده باید گروههای مرتبط با حوزه
ساختمان را شناسایی کرده و در نمایشگاه
جانمایی کنیم .البته برای احراز صالحیت
کیفی شــرکتها مدارکی از قبیل پروانه
بهرهبرداری و مجــوز واردات و صادرات یا
هر آنچه که فعالیت این بنگاهها را رسمی
و قانونی میکند ،از آنان مطالبه شده است.
بــرای دریافــت بازخوردهــا و
سنجش رضایتمندی مشارکتکنندگان و
بازدیدکنندگان چه خواهید کرد؟
ما برای این منظور تیمی تشکیل دادهایم
که از مشارکتکنندگان و بازدیدکنندگان
نمایشگاه يك تيم بيســت نفره در حال
انجام نظرسنجی اســت ودر طول اجرا هم
نكات و مسايل را ثبت كرده ايم تا بر اساس
آن مسایل را آسیبشناسی كرده و راه حل
ارائه نماييم.

15

مصاحبه

دبیرکل اتاق تعاون خبر داد:

حضور 1040شرکت ایرانی و  204شرکت
خارجی از  23کشوردر چهاردهمین

نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

نمایشگاه چهاردهم صنعت ساختمان کشــور در نوع خود یکی از بزرگ ترین رویدادهای
نمایشگاهی در منطقه به حساب می آید .این نمایشگاه به روال سال های قبل امسال هم توسط
اتاق مرکزی تعاون ج.ا.ایران برگزار میشد .به همین مناسبت دکتر محمدصادق مفتح روز نیمه
مرداد خبرنگاران رســانههای جمعی را به طبقه پنجم ســاختمان اتاق دعوت کرد تا در مورد
ویژگی ها و اثرات برگزاری این نمایشگاه صحبت کند.
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او در آغــاز این کنفرانــس خبری به
آمار و ارقــام تعداد مشــارکت کنندگان
در نمایشــگاه چهاردهــم پرداخــت و
گفت:در چهاردهمین نمایشــگاه صنعت
ســاختمان نســبت به نمایشــگاه سال
گذشــته در تمامــی شــاخصها ،بهبود
خوبی حاصل شده اســت ،در نمایشگاه
چهاردهــم تعداد شــرکتهای داخلی با
 26درصد رشــد از  825شرکت به یک
هزار و  40شــرکت افزایش یافته و تعداد
شــرکتهای خارجی نیز از  127شرکت
به  204شرکت و تعداد کشورهای حاضر
از  20کشور به  23کشــور افزایش یافته
است.
وی افــزود :در نمایشــگاه امســال
شرکتکنندگان در فضایی به وسعت 52
هزار متر مربع آخرین توانمندیهای خود
را در معرض دید قرار داده و با یکدیگر به
رقابت میپردازند .مفتح اقبال نمایشــگاه
به شرکت های دانش بنیان را یک تحول
کیفی در چهاردهمین نمایشــگاه صنعت
ساختمان برشــمرد و گفت :این ضرورت
احساس میشود که با فعال شدن بخش
تحقیق و توســعه در صنعت ساختمان،
ســاختمان سازی از شکل ســنتی نیمه
صنعتی به صنعتی تبدیل شــود .مفتح با
اشاره به رشد  100درصدی شرکتهای
دانش بنیان در نمایشــگاه امسال گفت:
تعداد این شــرکتها از  48شــرکت در
ســال  92به  97شــرکت در ســال 93
رسیده است.
دبیــرکل اتاق تعاون ایــران «صنعت
ســاختمان ،تعاون ،تــاب آوری اقتصاد»
را شعار نمایشــگاه امسال اعالم کرد .وی
با بیان اینکه صنعت ســاختمان یکی از
صنایع پیشران است ،گفت :برخی آمارها
حاکی از این اســت زمانی کــه صنعت
ســاختمان رونق مییابد بیش از  260و
به نقل دیگر بیــش از  360صنعت فعال

خواهد شــد .عالوه براینکــه فعال بودن
صنعت ساختمان به اشتغال زایی کمک
شایانی میکند.
دبیر کل اتــاق تعاون ایــران با بیان
اینکــه بــه ازای ســاخت هــر مترمربع
ســاختمان برای  5.5نفربه طور مستقیم
اشــتغال ایجاد میشود ،گفت:اما در حال
حاضر بخش ســاختمان نیز مانند سایر
بخشها از رکود نســبی برخوردار است
و اگر ایــن صنعت رونق بیابــد از جمله
صنایعی اســت که میتواند اشتغالزایی
خوبی در پی داشته باشد.
میخواهیم برگزاری نمایشگاه را
واگذار کنیم اما......
دبیر کل اتاق تعاون ایــران در بخش
دیگــری از صحبتهای خــود در مورد
واگذاری برگزاری این نمایشــگاه از اتاق
تعاون به یک شــرکت تخصصــی برگزار
کننــده نمایشــگاه گفــت :بهتر اســت
برگزاری نمایشــگاه صنعت ســاختمان
به نهاد یا ســازمان دیگری واگذار شود،
البته در مورد این موضــوع که یک نهاد
یا سازمان دیگر بتواند این نمایشگاه را به
شکل قوی اجرا کند ،تردید داریم.
مفتح در پاسخ به ســوالی درخصوص

واگــذاری برگــزاری نمایشــگاه صنعت
ساختمان به نهاد یا ســازمانی به غیر از
اتاق تعاون گفت :قطعا پاسخ بنده به این
سوال آری اســت اما از آنجا که تاکنون
چنین ضرورتــی را احســاس نکردهایم،
فکر جدی نیــز نکرده ایم کــه برگزاری
نمایشگاه صنعت ســاختمان را به کدام
نهاد ،سازمان یا شرکت واگذار کنیم .وی
افــزود :این موضوع بحث مفصلی اســت
و در حــال حاضر در مورد شــرکتهای
برگزارکننده نمایشگاهها ،این گالیه وجود
دارد که حرفه ای عمل نمی کنند.
مفتح با اشاره به اینکه فضای برگزاری
نمایشــگاه چهاردهم صنعت ســاختمان
بهتر از ســالهای قبل اســت ،گفت :در
این نمایشگاه نســبت به سنوات گذشته
پیشرفتهای کمی و کیفی باالیی حاصل
شده البته کمبود امکانات نمایشگاه اجازه
نداد که این پیشرفت شــکل کامل تری
بگیرد.
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت حضور
بخش تعاون در تمــام بخشهای صنعت
ســاختمان گفــت :بخش تعــاون حلقه
هماهنــگ کننده بســیار خوبــی بین
تولیدکنندگان بخش خصوصی و سیاست

های ســاختمانی کشور اســت و وزارت
تعــاون به عنــوان یک حلقــه رابط می
تواند موجب ایجاد رونق در بازار مســکن
و اشتغال زایی در بخش خصوصی شود.
مفتح بــا بیان اینکه اتــاق تعاون ترجیح
می دهد که نمایشــگاه صنعت ساختمان
توســط یک مجموعه مقتدر برگزار شود،
گفت :اتاق تعاون انتفاعی از این نمایشگاه
ندارد و فقط یک نهــاد هماهنگ کننده
اســت اما این ســوال جدی مطرح است
که آیا نهاد یا شرکت مقتدری وجود دارد
که این کار را انجــام دهد؟ دبیر کل اتاق
تعاون ایران تصریح کــرد :اتاق تعاون در
تالش است که یک الگوی حرفه ای برای
برگزاری نمایشگاه ایجاد کند و شاید این
موضوع برای ســایر شــرکتها نیز الگو
شود.
مفتح در پاسخ به ســوالی درخصوص
نارضایتــی برخــی تولیدکننــدگان و
شرکتها از راه نیافتن و یا دست نیافتن
به غرفه مناسب در سیزدهمین نمایشگاه
صنعت ســاختمان گفت :احتمــاال اگر
رســانه ها یک نظرســنجی از شــرکت
کننــدگان در نمایشــگاه امســال انجام
دهند ،متوجه خواهند شــد کــه میزان
رضایتمندی افزایش یافته است هر چند
که این حد مطلوب ما نیست ،اما اقدامات
خوبی برای کســب رضایتمنــدی انجام
شده است.
وی با تاکید بــر اینکه در چهاردهمین
نمایشــگاه صنعت ســاختمان ،شرکتها
و تولیدکننــدگان رضایــت نســبی
خواهنــد داشــت ،گفــت :در مــورد
پذیرش ،ثبت نــام ،جانمایــی ،غرفه ها
و نحــوه برگــزاری تالش کــرده ایم که
بســیاری از نواقص ســنوات گذشته را
برطرف کنیم.

نمایشگاه های داخلی

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در بيست و دومين نمايشگاه بي نالمللي كاشي،سراميك و چيني بهداشتي:

سلیقه و استانداردهای ایرانی کاشی و سرامیک را
به مشتریان خارجی تحمیل نکنیم

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

در بیســت و ســومین نمایشگاه
بین المللی کاشــی ،سرامیک و چینی
بهداشــتی ،نمایشــگاه 235شــرکت
از ایــران و  12کشــوردیگر تولیدات،
تجهیــزات و فناورینوین مرتبط با این
صنعــت را درمعرض دیــد و قضاوت
عــاق همندان قرارداده اند .شــرکت
هایی از ایتالیا ،ترکیه،اوکراین ،روسیه،
پرتغال ،چین ،آلمان،هلند ،بلغارستان،
کر هجنوبی ،اســپانیاوجمهوری چک
از مشــارکت کنندگان این نمایشگاه
هستند.
برگــزاری  8نشســت تخصصــی،
کارگاه علمــی ،و حضــور  5هیئــت
اقتصــادی از کشــورهای خاورمیانه
از جمله برنامه های جانبی بیســت و
دومین نمایشگاه بین المللی کاشی و
سرامیک تهران است.
شناسایی بازارهای جدید صادراتی،
افزایش صادرات ،معرفی ظرفیت های
بالقوه و بالفعــل این بخش صنعتی
کشــور ،بررســی مشــکالت ،موانع و
نقــاط ضعف موجــود در این صنعت،
ایجــاد بســترهای مناســب بــرای
ســرمایه گذاری ،ایجاد زمینه اشتغال
و کارآفرینی و آشــنایی بــا فعاالن و
محصوالت و نوآوری های این صنعت
از جملــه مهم ترین اهــداف و برنامه
های برگزاری این نمایشگاه است.
نمایشگاه امسال ،غنی تر وتخصص یتر
محمد روشــنفکر رئیــس انجمن
کاشی و ســرامیک ایران دیروز با بیان
اینکه ایــن نمایشــگاه در فضایی به
مساحت  31هزار مترمربع برگزار می

شــود ،اعالم کرد :کاشــی ،سرامیک،
چینی بهداشتی ،رنگ و لعاب ،ماشین
آالت و مواد اولیه ،از جمله اقالم عرضه
شده در این نمایشگاه است .روشنفکر
گفت :نمایشگاه امسال
بسیار غنی تر و تخصصی تر از سال
گذشــته برگزار شده اســت .شاید
زمانی
محصــوالت مــا ،قابل مقایســه با
کشورهایاروپایی نبود ،اما امسال تک
تک محصــوالت از تکنولــوژی باالی
دیجیتال و فنــاوری ویژه ای که رنگ
و لعاب رام یتواند به اعماق کاشی نفوذ
دهدبرخوردار است.
رئیس انجمن کاشــی و ســرامیک
باابــراز خرســندی از محصــوالت و
تکنولوژیــروز عرضــه شــده در این
نمایشــگاه ،تاکیدکرد :امیدوارم دولت
برای حمایت از
تولیدکننــدگان ،در فکر ثبات نرخ
ارز وتدبیری بــرای قیمت حامل های
انرژیباشد در غیراین صورت ما شاهد
رکودو تعطیلی کارخــان هها و بیکار
شدنهموطنان خواهیم بود.
بازار در حال ارتقاء است
جعفر ســرقینی معاون امور معادن
و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن
و تجــارت با حضــور در نمایشــگاه،
ضمن استقبال از حضور شرکت های
خارجی ،مشارکت کشورهای حاضر در
این نمایشگاه را نشانه روند رو به ثبات
کشور و یکی از دستاوردهای مذاکرات
ایران و  5 +1دانســت .وی با بیان این
مطلب که نمایشگاه امســال نشان از

تالش تولیدکنندگان برای ســربلندی
کشــور دارد ،گفــت« :متاســفانه
تولیدکننــدگان در چند ســال اخیر
صدماتی به دلیل عــدم ثبات نرخ ارز
دیده اند».
وی در پاســخ به این سوال که چرا
صادرات کاشی و سرامیک محدود به
چند کشور همسایه شده است ،گفت:
«از ابتدای امســال اوضاع بسیار تغییر
کرده اســت ،در حال مذاکــراه برای
صادرات کاال به کشورهای کره جنوبی
و کانادا هســتیم و این موضوع نشان
می دهد که بازار در حال ارتقا است».
سرقینی در پاسخ به این سوال که
دولت برای حمایت از تولیدکنندگان
چه تدابیری اندیشــیده است ،گفت:
«نگاه دولت یازدهم به تولیدکنندگان
داخلی حمایتی اســت و در این راستا
همــوار کــردن شــرایط بــازار برای
صادرات ،حذف قوانین دست و پا گیر
و بوروکراســی های اداری در مســیر
فعالیت آنان در دستور کار است».
وی همچنیــن با ابراز خرســندی
از برگزاری نمایشــگاه امســال گفت:
«تبعیــت و توجــه تولیدکنندگان به
فن آوری های روز می تواند در ارتقاء
سطح صادرات موثر باشد».
بازار ایران در مسیر پیشرفت قرار دارد
یحیــی آل اســحاق رییــس اتاق
بازرگانــی تهــران نیــز با بیــان این
مطلب که تولیدات کشــور نباید تنها
در انحصار چند شــرکت باشد ،گفت:
«ایران در این چند ســال توانســته
در زمینه کاشی و ســرامیک شگفتی

بیافریند».
وی بــا تأکید بر اینکــه اگر مالک
های بیــن المللــی تولید کاشــی و
سرامیک را مورد توجه قرار ندهیم در
آینده رقبای جهانی با قبضه بازارهای
هدف ما ،در بازار داخلــی نیز حضور
جدی خواهند داشــت ،افزود« :باید با
ابزار و اقتضائات خاص خود روی حفظ
و تثبیــت حضورمــان در عرصه بین
المللی تمرکز کنیم».
وی دیگر موضوع اساســی در حوزه
کاشــی و ســرامیک را عــدم رعایت
استانداردهای خاص کشورهای مقصد
صادرات عنوان کرد و اظهار داشــت:
«نباید سلیقه و استانداردهای خود را
مثــا بــه بــازار عــراق تحمیل
کنیــم بلکه بایــد با در نظــر گرفتن
استانداردهای بازارهای هدف اقدام به
صادرات محصوالت نماییم».
رییــس اتــاق تهــران ثبــت برند
محصول صادراتی شرکت های ایرانی
را یکــی از عوامل اصلــی موفقیت در
بازارهای بین المللی دانســت و گفت:
«عــدم تمایل فعــاالن بــازار به ثبت
برندهای خود،
در آینده نه تنها منجر به از دســت
دادن بازارهای هدف می شود ،بلکه در
مبادالت میان دو کشور نیز تأثیرگذار
است .وی گفت :این در شرایطی است
که عراق دارای بازاری میلیاردی است
و در صورت ثبت برند ایرانی ،ارســال
کاالهای باکیفیت و حذف مشــکالت
بانکی و حم لونقل ،مــی تواند منافع
ایران از آن افزایش یابد».
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حضور  190شرکت داخلی وخارجی در
دوازدهمین نمايشگاه آشپزخانه ،حمام ،سونا و استخر

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه ،حمام ،سونا و اســتخر ،یکم تیرماه با حضور مقامات وزارت صنعت معدن و تجارت،
رئیس کانون انبوه سازان مسکن ،نمایندگان مجلس شــورای اسامی و روسای اتحادیه ها و انجم نهای مرتبط در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی
تهران آغاز به کار کرد.
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در این نمایشــگاه که توســط شــرکت بی
نالمللــی بازرگانی و نمایشــگاهی تهــران به
مدیریت فرهاد امینیان برگزار شده است190 ،
شــرکت ایرانی و خارجی در قالــب چهار گروه
کاالیی مشارکت دارند.
در دوازدهمین نمایشگاه بی نالمللی صنایع
و تجهیزات آشــپزخانه ؛ عالوه بر شرکت های
داخلی ،شــرک تها و نمایندگانی از کشورهای
کره جنوبــی ،ترکیــه ،فنالند ،چیــن ،ایتالیا،
سوئیس ،اســپانیا ،هلند و آمریکا حضور دارند
و جدیدترین تولیــدات و محصوالت خود را در
معرض دید عالقه مندان قرار داده اند.
 30شــرکت خارجی و  160شرکت داخلی
حاضر ،تولیدات خودشــان را در بیش از شانزده
هزار متر مربع فضای نمایشــگاهی ،به نمایش
عموم گذاشته اند.
برگزاری ســه نشســت تخصصی و کارگاه
علمی و حضور سه هیئت اقتصادی از کشورهای

خاورمیانــه در محل نمایشــگاه از برنامه های
جانبی دوازدهمین نمایشگاه بی نالمللی صنایع
و تجهیزات آشپزخانه است.
معرفی ظرفیــت های بالقــوه و بالفعل این
بخش صنعتــی کشــور ،شناســایی و معرفی
مشــکالت ،موانــع و نقاط ضعف موجــود این
صنعت ،ایجاد بســترهای مناسب برای سرمایه
گــذاری ،ایجاد زمینــه اشــتغال و کارآفرینی،

آشنایی دســت اندرکاران با محصوالت ،نوآوری
هــا و ظرفیتهای موجود ،ایجــاد فضای رقابتی
ســالم میان تولیدکنندگان داخلی برای ارتقاء
کیفیت تولید ،ایجاد ارتباط مســتقیم و رودررو
میان تولیدکنندگان و مصر فکنندگان ،توسعه
صادرات محصول به سایر کشورها ،تبادل فکر،
فناوری و محصول میان شرک تکنندگان داخلی
و خارجی و شناســایی واحدهای برتر در زمینه

تولید ،صادرات ،بازرگانی و خدمات مرتبط ،مهم
ترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
دوازدهمین نمایشــگاه بــی نالمللی صنایع
و تجهیزات آشــپزخانه ،حمام ،ســونا و استخر
در قالب چهار گروه کاالئی برپا شــده و در آن؛
انواع وسایل و تجهیزات آشپزخانه های خانگی،
صنعتــی و صحرایــی ،انواع کابینت ،ســینک
ظرفشــویی ،دســتگا ههای تهویه ،هواکش و
هود آشپزخانه ،سیســت مهای نورپردازی ،میز
و صندلی آشــپزخانه ،تجهیزات عم آلوری غذا،
تجهیزات آماد هســازی غذا ،تجهیزات ســرو
غذا ،خط سلف ســرویس ،کترینگ )تجهیزات
نگهداری( ظرفشــوی یهای صنعتی ،وسایل و
تجهیزات رســتوران و کافی شــاپ ،تجهیزات
حمام؛ انواع وان ،زیردوشی ،دستشویی ،پارتیشن
و کابیــن دوش و همچنین تجهیزات ســونا و
استخر؛تأسیسات ســونا و استخر و اتاق بخار در
معرض دید عموم قرار گرفته است.

استقبال از بیست و سومین نمایشگاه مبلمان منزل
در نوع خود کم سابقه است
بعد از یک ماه تعطیلی به مناسبت ماه مبارک رمضان روز گذشته (جمعه) با گشایش بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل محل دائمی نمایشگاه های بینالمللی
تهران خود را برای میزبانی از نمایشگاههای مختلف صنعتی در یک تابستان گرم و پرکار آماده کرد.
محمدجواد قنبری معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشــگاههای بین المللی ج.ا.ایران هم به خوبی می داند همکارانش باید آماده یک دوره کاری سخت و پر هیجان
باشند .به مناسبت برگزاری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل با او گفت و گویی انجام دادیم که میخوانید:
نمایشگاه مبلمان منزل امسال چه
تفاوتهایی با سال های قبل دارد؟
بیســت و ســومین نمایشــگاه بین المللی
مبلمان منزل با حضور نزدیک به  400شرکت
داخلی و خارجی در فضایی بالغ بر  43هزار متر
مربع فضای مفید نمایشگاهی افتتاح شد که این
میزان اســتقبال در نوع خود کم ســابقه است.
صنعت مبلمان به دلیل گستردگی بازاری که در
کشور پیدا کرده طی ســالیان اخیر با یک رشد
فزایندهای مواجه بوده است.
الزم به ذکر است این صنعت سالیانه نزدیک به
 150میلیارد دالر درآمد عاید اقتصاد جهانی می
کند که عمده این گردش مالی در اختیار شرکت
های اروپایی و آمریکایی اســت .کشــور ما هم با
توجه به ظرفیت های بســیار خوبی که دارد و با
توجه به وجود حدود یک صد هزار واحد تولیدی
بزرگ و کوچک در این صنعت این توان بالقوه را
دارد که سهم اش را از این تجارت جهانی افزایش

دهد .این هدف با انســجام بیشتر در برنامه های
تولیدی و تقویت نگاه صادراتی به دســت خواهد
ی توانیم عالوه بر تامین نیاز داخلی میزان
آمد و م 
صادرات مبل کشور را هم افزایش دهیم.
از نظر کیفی این توان وجود دارد؟
خوشبختانه از نظر کیفیت محصوالت داخلی
به جایی رســیده که این ذهنیت را در مصرف
کننده داخلی ایجاد کرده که مبل ایرانی چیزی
کم از خارجی ها ندارد و مصــرف کنندگان به
محصــوالت داخلی در این بخــش اعتماد پیدا
کرده اند .ما در حوزه مبلمان هم مانند بسیاری
از کاالهــای صنعتــی دیگر از جمله کاشــی و
ســرامیک می توانیم حتی روی صــادرات به
کشورهای اروپایی هم حساب کنیم .حاال که در
بخش مبلمان نیاز داخلی را تامین کردهایم باید
نگاه های صادرات محور را جدی تر دنبال کنیم.
یعنی در ایــن بخش مدیریت صــادرات ایجاد
کنیم ،ســلیقه و عالیق خریداران و مشــتریان

خارجی را ارزیابی کنیــم و روز به روز بر میزان
صادرات مان در این بخش اضافه کنیم.
نباید نگاه ما یک صــادرات چند ده یا حتی
 100میلیــون دالری در ســال باشــد و بازار
صادراتی مان محدود به چند کشــور همسایه
باشد بلکه می توانیم با ارتقای کیفیت و استفاده
از تکنولوژی روز ،حــوزه صادراتی مبل ایران را
حتی به اروپا هم گسترش دهیم.
آیا در این نمایشگاه اهداف صادراتی
مورد توجه قرار گرفته است؟
من فکر می کنم این ظرفیت وجــود دارد و
این نمایشگاه به عنوان تخصصی ترین نمایشگاه
مبلمان در ســطح کشــور ،به دنبال این اســت
که این ظرفیت را هر چه بیشــتر شکوفا کند .با
حضور شــرکتهای داخلی در کنار شرکتهای
خارجی یک نوع هم افزایی ایجاد میشود و انگیزه
الزم در ســرمایهگذاران و صاحبان سرمایه برای
سرمایهگذاری در این صنعت ایجاد خواهد شد.

شما با خوشــبینی در مورد آینده
صنعت مبلمــان صحبــت میکنید .در
بازدیدی که از نمایشگاه داشتید این خوش
بینی را در میان دســت اندرکاران صنعت
دیدید؟
مبلمان در گروه کاالیی  10قرار گرفته و ورود
این کاال به کشــور با محدودیت مواجه است .این
موضوع به نوعی حمایت دولــت از این صنعت را
نشــان میدهد .یعنی در واقع بازار مصرف داخل
برای تولیدکنندگان داخلی اختصاص داده شده و
آماده شده است .تولیدکنندگان هم از این فرصت
به خوبی استفاده کردهاند و کیفیت تولیدات خود
را ارتقاء دادهانــد .ظرفیت های بزرگــی در این
صنعت برای گســترش تولید و صادرات به وجود
آمده است .این پتانسیل در برخی از صنایع کشور
وجود دارد و دستاندرکاران این صنعت به دنبال
این هستند که از این موقعیت و ظرفیت به خوبی
استفادهکنند.

نمایشگاه های داخلی

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در مراسم گشایش بیست و سومین نمایشگاه مبلمان منزل تاکید کرد:

جایگاه صنعت مبلمان در صادرات کشور باید احیا شود

و بهروز برای نوســازی نیروی انسانی شاغل
در این صنعت اســت که باید مــورد توجه
برنامهریزان صنعتی کشور قرار گیرد.
وی همچنین به لزوم نوسازی و بهسازی
ماشــینآالت در صنعت مبلمان اشاره کرد و

دکتــر رامیــن ســمیعزاده ،مدیر این
نمایشگاه نیز با بیان اینکه نمایشگاه امسال
با شــعار هنــر ،فرهنگ و محصــول ایرانی
در فضایی به وســعت  75هــزار متر مربع
نمایشگاهی برگزار میشــود گفت :صنعت

ششمین نمایشگاه فرش ماشینی ،موکت ،کف پوش و صنایع وابسته با  15درصد رشد گشایش یافت

صادرات فرش ماشینی ایران به  600میلیون دالر در سال رسیده است
ششمین نمایشگاه فرش ماشینی،
موکت ،کف پوش و صنایع وابســته با
حضور ولیاهللافخمیراد رئیس سازمان
توسعه تجارت کشــور ،محمد جواد
قنبری معاون امور نمایشگاهی شرکت
سهامی نمایشگاههای ج.ا.ایران و جمعی
از فعاالن این صنعت  ،پانزدهم شهریور
ماه کار خود را آغاز کرد.
در این دوره نمایشــگاه  110شــرکت
داخلی و خارجی حضور دارند .شرکتهای
خارجــی از کشــورهای ترکیه ،روســیه،
تایــوان و چین به این نمایشــگاه آمدهاند.
ششمین دوره نمایشــگاه حدود  13هزار
متر مربع وسعت دارد و مشارکتکنندگان
در ســالنهای  6و  7و  8و  9و 10و 11
و  25Aو  27محل دائمی نمایشــگاههای
تهران ،آخرین دســتاوردهای خــود را به
نمایش گذاشــتهاند .این نمایشگاه تا پایان
روز  18شــهریور مــاه از ســاعت  9تا 16
برپا است .بر اساس آمار شــرکت اورآسیا
نوید برگزارکننده این نمایشگاه ،ششمین
نمایشــگاه فرش ماشــینی ،موکت و کف
پوش نسبت به دوره مشابه  15درصد رشد
کرده است.
داوود کاشــفی مدیــر عامل شــرکت
اورآســیا نوید دیروز در حاشــیه مراسم
گشایش نمایشگاه در گفتو گو با خبرنگار

«اقتصــاد و نمایشــگاه» مــا از اهداف و
دستاوردهای نمایشــگاه گفت .او با بیان
اینکه نمایشگاه در حالی وارد دوره ششم
خود شــده که غالب محصوالت ارائه شده
در آن فــرش ماشــینی اســت میگوید:
صنعــت فرش ماشــینی کشــور در حال
متحول شــدن اســت و به همین جهت
توانســته در نمایشگاه ششــم به خوبی

فــرش ماشــینی کشــور بیــش از پیش
رونق خواهد گرفــت و تولیدکنندگان این
محصول میتوانند مزد صبوری ،تالشها و
زحمتهایشان در سالهای اخیر را بگیرند.
او میگویــد :این صنعت نشــان داده
صنعت پرظرفیتی از نظر صادرات اســت
به طــوری که در حــال حاضــر بیش از
 50درصد کل صادرات صنعت نســاجی

داشــتهها و جلوههــای ویژه خــود را به
نمایش بگذارد.
صادرات فرش ماشــینی بیش از
پیش رونق می گیرد
کاشفی میگوید :با توجه به محصوالت
ارائه شده در نمایشــگاه امسال ،میتوانیم
امیــدوار باشــیم از ایــن پس صــادرات

کشــور را به خود اختصاص داده اســت.
خوشــبختانه این محصول ایرانی در این
سالها به بســیاری از نقاط دنیا از چین و
کره و ژاپن گرفته تا کشــورهای اروپایی و
آسیایی صادر شده است و در حال حاضر
جایگاه و پایگاه خوبی هم در کشور روسیه
پیدا کرده که نوید بخش آیندهای روشن

تر برای صنعت کشور است.
وی با اشــاره به اینکه نمایشگاه فرش
ماشــینی ،موکــت ،کفپــوش و صنایع
وابسته رسالت خود را بر کمک به توسعه
صــادرات و بازارســازی قرار داده اســت
میگوید :امســال هــم هیاتهای تجاری
از کشــورهای مختلــف بــرای بازدید از
نمایشگاه دعوت شدهاند و برای نمونه روز
دوشنبه  17شهریور یک هیات  50نفره از
روسیه به نمایشگاه خواهد آمد.
به گفته کاشــفی این نمایشگاه فضای
تجاری بســیار خوبــی بــرای بازاریابی و
بازارسازی اســت .در حال حاضر صنعت
فرش ماشینی کشــور روبه پیشرفت است
و ایران ســومین صادرکننده این محصول
در دنیا شناخته میشــود .صادرات فرش
ماشــینی ایران در ســال بالــغ بر 600
میلیــون دالر اســت و بــه همین جهت
این صنعت یکی از صنایــع پرامکان برای
سرمایهگذاری به شمار میآید.
او یادآور میشــود که در حال حاضر با
وجود اینکه نمایشگاه های مشابه در امارت
و ترکیه برای برگزاری دچار مشکل شدهاند
و نمایشگاه مسکو هم با کاهش متراژ مواجه
شده ،نمایشــگاه فرش ماشــینی تهران با
پیشــرفت همراه بوده و این نشــان دهنده
بالندگی این صنعت در کشور است.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

بیست و سومین نمایشگاه مبلمان
منزل ،مرداد ماه با حضور علیفاضلی
رییس اتاق اصنــاف ایران ،محمدجواد
قنبری معاون امور نمایشگاهی شرکت
سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا
و جمعی از دست اندرکاران این صنعت
گشایش یافت.
رییــس اتاق اصنــاف ایران در مراســم
گشــایش این نمایشــگاه گفت :برندسازی،
حلقه مفقــوده صنعت مبلمان بــرای فتح
بازارهای جهانی اســت .علیفاضلی با بیان
اینکه در چند ســال اخیــر صنعت مبلمان
کشــور به نوعی مظلوم بوده اســت ،گفت:
صنعت مبلمان کشــور در گذشــته یکی از
موفقترینها در توســعه صادرات غیرنفتی
بــود ،درحالــی که امــروز به خاطــر برخی
سیاستها ،این صنعت مانند قبل نقش تعیین
کنندهای در کسب درآمدهای ارزی برای کشور
ندارد و باید تالش شود که جایگاه این صنعت
در عرصه صادرات کشور احیا شود.
وی با تاکید بر این که برندسازی باید با
جدیت مورد توجه برنامهریزان و نیز شورای
ملی مبلمان و دکوراسیون قرار گیرد ،اظهار

کرد :متاسفانه با وجود اینکه صنعت مبلمان
ایران از جمله قدیمیتریــن صنایع جهانی
است ،ولی ما نتوانستهایم در خلق برندهای
مطرح مبلمان برای کشــورمان کاری انجام
دهیم .فاضلی ادامه داد :یکی از مشــکالت
صنعت مبلمان کشور ،فقدان آموزش مستمر

گفت :قدیمی بودن ماشــینآالت در صنعت
مبلمان کشــور از جمله دالیلی اســت که
موجب شــده ایران در مقایسه با رقبای خود
در بازارهای جهانی به لحاظ تنوع و ســرعت
در تولید ،حرف زیادی برای گفتن نداشــته
باشد.

مبلمان 8درصد اشتغال کشــور را به خود
اختصاص داده است.فعاالن عرصه مبلمان به
هیچ وجه موافق ممنوعیت واردات نیستند،
چرا که در هیچ جای دنیا ممنوعیت واردات
عامل توسعه صنعتی یک کشور نیست.
وی بــا بیان اینکــه برای نخســتین بار
کاالهای عرضهشــده در نمایشگاه به چهار
گروه تقســیم شــده اســت گفت :مبلمان
مدرن و راحتی ،کالسیک ،کودک و نوجوان
و تشــک و کاالی خواب ،چهارگروه کاالیی
تفکیکشده در نمایشــگاه امسال هستند.
ســمیعزاده ادامــه داد :همچنیــن بــرای
نخســتین بار ،بازدیدکننــدگان به محض
ورود به محل نمایشــگاه با دانلــود رایگان
نرمافزار نقشه و مکانیاب نمایشگاه ،امکان
پیدا کردن سریعتر غرفهها را دارند .وی به
برگزاری سمینارهای آموزشــی رایگان در
نمایشگاه برای بازدیدکنندگان اشاره کرد و
گفت :مردم میتوانند از طریق شــرکت در
این سمینارها با توجه به رنگ و مدل مورد
عالقهشــان و نیز میزان بودجه خود ،امکان
خرید بهترین مبلمان را داشته باشند.
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وزیر صنعت در مراسم گشایش نمایشگاه صنعت ساختمان:

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

حضور گسترده تولیدکنندگان
در نمایشگاه ساختمان نشانه امید به
آینده صنعت و اقتصاد است
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نعمت زاده که برخالف افتتاحیه های
دیگر عجله زیادی برای ترک نمایشــگاه
داشــت در حاشــیه بازدید کوتاهش در
جمع خبرنــگاران گفــت :چهاردهمین
نمایشــگاه صنعت ســاختمان نســبت
به ســال گذشــته با رشــد  60درصدی
شرکتکنندگان مواجه شــده که نشان
می دهد تولیدکنندگان به شرایط کشور
امیدوار شده اند و آمار و ارقام ها نیز مؤید
بهبود روند صنعت در سال جاری است.
وی با بیان اینکه طی  2ســال گذشته
شــرایط تولید کنندگان مناســب نبوده
اســت ،گفت :با سیاســتهای دولت در
جهت خروج از رکود این امیدواری وجود
دارد که موانع تولید برطرف و زمینههای
رونق ایجاد شود.نعمت زاده از ارائه الیحه
ای به منظــور تقویت تولیــد به مجلس
در هفته جــاری خبر داد و افــزود :این
الیحه به صــورت فوریتی به مجلس ارائه
میشود.
رشد صنایع جانبی ساختمان
وزیر صنعت ،معــدن و تجارت گفت:
بخش مســکن و صنایع ســاختمانی در
تجهیــزات و وســائل جنبی رشــد قابل
توجهی داشــته اســت و این امیدواری
وجود دارد که نمایشــگاه امســال بتواند
موجب تقویــت تولیدکننــدگان در این
بخش شود.
وی با اشــاره به باال بودن رشد مصرف
انرژی در کشور ،گفت :ســاختمان های
کشــور باید به عایق های ســرما و گرما
تجهیز شوند و در نمایشــگاه امسال نیز
رشد مناســبی از حضور شــرکت هایی
که در خصوص وســایل عایقی و حرارتی
فعالیت می کنند ،دیده می شود.
نعمت زاده گفت :محصوالت و مصالح
ســاختمانی در بســیاری از کارهــای
عمرانی ،مســکونی ،ســاختمانی ،اداری
و صنعتــی بیــش از  60تــا  70درصد
هزینههای سرمایهگذاری ملی را تشکیل

چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان روز گذشته با حضور محمدرضا
نعمت زاده وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،حسین اسفهبدی مدیرعامل شرکت سهامی
نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران ،محمد صادق مفتح دبیرکل اتاق تعاون و جمعی
از مدیران و فعاالن صنعت ساختمان در نمایشگاه بینالمللی تهران آغاز به کار کرد.
قرار بود عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی هم در مراسم گشایش این نمایشگاه
حاضر باشد که ظاهرا به دلیل حادثه سقوط هواپیمای مسافربری نتوانسته بود خود
را به مراسم برساند.

میدهد و از ایــن رو در اقتصاد ملی حائز
اهمیت است.
امکان تولید ساالنه یک میلیون واحد
مسکونی
نعمتزاده افزود :اگر هم از نظر جنبه
مسکونی ببینیم باز هم تولید یک میلیون
واحد مسکونی در سال با مصالحی که در
اختیار داریم ،اعم از مصالح پایه سیمان،
فوالد یا ســایر تجهیــزات جانبی امکان
پذیر اســت .صنعت کشور در سال جاری
روند صعودی در پیش گرفته اســت ،اگر
چه در ســالهای  91و  92رشــد نزولی
را طی کرد ،اما امســال با سیاستگذاری
دولت به ویژه در جهت خــروج از رکود
امیدواریم رشــد بیش از پیش صنعت و
تولید را شاهد باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از
ارائه الیحهای بــه مجلس در هفته جاری
خبر داد و گفت :دولت درصدد اســت تا
با اتخاذ سیاســتهای اصولی و خروج از

رکود تورمــی موانع تولیــد را بر طرف و
رونق اقتصادی را ایجاد کند .وزیر صنعت
با بیان این که ،مجلس شــورای اسالمی
هم در این راستا مساعدت خوبی با دولت
دارد افزود :این هفته بناست تا الیحه ای
تقدیم مجلس شــود کــه امیدواریم یک
فوریتی آن به تصویب برســد تــا موانع
تولید را به حداقل برسانیم.
نعمــت زاده در ادامــه بــر ضرورت
صرفهجویی در مصرف انرژی تاکید کرد
و گفت :ایران کشــوری چهار فصل است
و هوای گرم و ســرد دارد ،اما متاســفانه
مصرف انرژی در ایران بیش از متوســط
جهانی است ،لذا باید ساختمانهای خود
را به عایق هایی که ما را از گرما و ســرما
محفوظ بدارند تجهیز کنیم.
وی گفت :در بازدیدی که از مجموعه
نمایشــگاه داشــتیم در و پنجــره های
مدرن تــر و شیشــههای دو جــداره را
دیدیم و امیدواریم ســازندگان ،معماران

و مهندسان ســاختمان در بحث صنعت
ساختمان و ساخت و ســاز به این مساله
توجه جدی نشان بدهند.
نعمــت زاده با اشــاره به رشــد 60
درصدی حضور شرکتها در چهاردهمین
نمایشگاه صنعت ساختمان گفت :بخش
صنعت در ســال  91با رشــد منفی 36
درصــدی مواجه بود که این شــرایط در
سال گذشته با سرعت کمتری ادامه پیدا
کرد ،اما در سال جاری روند رشد صنعت
مثبت شده است.
وی درباره میزان کاهش اشــتغال به
دنبال رکود بخش ســاختمان گفت :آمار
دقیق و درستی از کاهش اشتغال بخش
مسکن نداریم ،اما بر اساس آخرین آمارها
در چهار ماه ابتدایی امســال رشد منفی
بخش صنعت مثبت شده است که به طور
قطع در میزان اشتغال تمامی بخشهای
صنعتی تاثیرگذار بوده است.

نمایشگاه های داخلی

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

دولت برای حمایت از
صادرکنندگان و نوآوران
صنعت ساختمان برنامه دارد
محمدرضا نعمتزاده وزیــر صنعت ،معدن و تجارت که روز یکشــنبه روبــان چهاردهمین
نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان را قیچی کرده بود .روز دوشنبه (دیروز) هم برای تکمیل
توگو با فعاالن این صنعت به نمایشــگاه بازگشــت و ساعاتی را
بازدید خود از نمایشــگاه و گف 
همراه دکتر حسین اسفهبدی مدیرعامل شرکت سهامی نمایشــگاههای بینالمللی ج .ا .ایران،
محمدرضا غفوری مدیر روابط عمومی وزارت صنعت ،معدن و تجارت و جمعی از مدیران ارشــد
شرکت سهامی نمایشــگاهها در سالنهای نمایشــگاه بینالمللی تهران گذراند .او در این بازدید
چند ساعته با مشارکتکنندگان نمایشگاه مذاکراتی انجام داد و درد دلهایشان را شنید.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

دولت هم دستش خیلی باز
نیست
به گزارش خبرنگار اقتصاد و نمایشگاه
وزیر صنعــت ،معدن و تجارت در پاســخ
به یکــی از مدیران شــرکتها کــه از او
میخواســت دورنمایــی از برنامههــای
حمایتی دولت از بخش صنعت بیان کند
گفت :دولت تدبیر و امید همه تالش خود
را برای حمایت از تولیــد و صنعت به کار
خواهد گرفت امــا صنعتگران هم باید این
واقعیت را در نظر داشته باشند که دست
دولت خیلی باز نیست.
او به این مدیر بخش خصوصی توصیه
کرد روی گســترش صــادرات خدمات و
محصوالت متمرکز شود چرا که کشور نیاز
به ارزآوری دارد .ضمن اینکــه از این راه
بخشی از نیاز مالی صنعتگران هم برطرف
خواهد شد.
مدیر دیگری از وزیر صنعت خواست با
وزیر اقتصاد وارد مذاکره شود تا اعتبارات
بانکی ویــژه برای بخش صنعــت در نظر
گرفته شــود که نعمــتزاده در جواب او
گفت «ما خوب میدانیم یکی از مشکالت

مهــم در بخش صنعت کمبــود نقدینگی
اســت اما منابع بانکی هم به اندازهای که
ما انتظار داریم در اختیار بانکها نیســت.
ضمــن اینکه دولــت جدیــد نمیخواهد
اســتقالل بانک مرکزی را زیر سوال ببرد.
چرا کــه در کنــار خروج از رکــود بحث
کنترل تورم هم مورد توجــه قرار گرفته
است».
نعمتزاده در پاسخ به خبرنگار اقتصاد
و نمایشــگاه در مورد تمهیــدات وزارت
صنعت و معدن و تجارت برای رفع مشکل
نقدینگی بخش صنعــت خصوصا فعاالن
صنعت ساختمان گفت :الیحه ارتقاء توان
مالی و پولی بانکهــا و حمایت از صنایع
رقابتپذیر در  30ماده به مجلس ارائه شد
که در آن الیحه به این موضوع توجه شده
است.
وی پرداخت تســهیالت به واحدهای
تولیــدی فعال در جهــت کاهش مصرف
انرژی از سوی وزارت نفت را از دیگر موارد
مورد توجه در این الیحه دولت عنوان کرد
و گفت :تولیدکنندگان مصالح ساختمانی
می توانند با تولیــد مصالحی که به بهینه
سازی مصرف انرژی کمک کند ،از این بند

الیحه در صورت تصویب اســتفاده کنند.
ممنوع شــدن وضع عوارض برای صادرات
محصــوالت تولیــدی و همچنیــن وضع
عوارض برای صادرات مواد خام در جهت
حمایت و تشویق صادرات با ارزش افزوده
باالتر نیز در الیحه دولت پیشبینی شده
است که میتواند به رفع برخی مشکالت
صنعت کمک کند.
او در ادامــه بازدیدش از نمایشــگاه به
نوآوریهای انجام گرفته توسط شرکتها
توجه ویژهای نشان میداد و در توصیه به
یکی از مدیران جــوان گفت :نوآوری رمز
موفقیت در بــازار اســت .وزارت صنعت،
معدن و تجارت هم از شــرکتهای نوآور،
به صــورت ویژه حمایــت خواهد کرد .در
جریان بازدیــد نعمتزاده از نمایشــگاه
مشارکتکنندگان هم نامههای زیادی به
همراهان او می دادنــد و وزیر صنعت هم
قول پیگیری می داد.
وزیر صنعــت در جریان مذاکره با یکی
دیگــر از مشــارکتکنندگان که به بحت
اهمیت برند سازی اشــاره میکرد ،گفت:
در الیحه ای که به مجلس داده شده است
به موضوع برندســازی و واردات برندهای

معتبر از خارج از کشــور نیز توجه شــده
است ،بر اســاس پیشــنهادی که در این
الیحه گنجانده شده است ،در صورتی که
در این نوع همکاریها ،حداقل 30درصد
محصــوالت با همــان برنــد خارجی در
داخل تولید شــود ،از بخشودگی مالیاتی
برخوردار خواهند شد.
نعمــتزاده در پایــان بازدیــدش از
نمایشــگاه ،نمایشــگاه امســال را قوی و
امیدوارکننــده توصیــف کــرد و گفت:
برگزاری این نمایشــگاهها نشان میدهد
که پتانســیلهای باالیی در بخش صنعت
ســاختمان کشــور وجود دارد و با توجه
به جایگاه و نقش ایــن صنعت در اقتصاد
کشــور میتوانیم از این پتانسیلها برای
افزایش تولید ناخالص ملی و حتی افزایش
صــادرات غیر نفتــی به بهترین شــکل
استفاده کنیم.
وی تاکید کرد دولت هم آماده اســت
تا جایی که امــکان دارد در این زمینه با
صاحبــان صنایع همکاری کنــد و از آنها
برای رســیدن به اهداف شــان پشتیبانی
کند.
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در مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه فرش دستباف ایران عنوان شد

از تبلیغ جهانی فرش ایرانی غافل شدهایم

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

بیست و سومین نمایشگاه فرش دســتباف ایران روز یکم شهریورماه جاری کار خود را در محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی تهران آغاز کرد و  7شهریور هم
به کار خود پایان داد .در این نمایشگاه بیش از  700تولیدکننده فرش دســتباف محصوالت خود را به معرض نمایش و قضاوت گذاشتند و بازدیدکنندگان زیادی از
سراسر کشــور و دیگر کشورها برای دیدن این نمایشگاه به محل دائمی دائمی نمایشگاههای تهران آمدند .این نمایشگاه در حالی بیست و سومین دوره خود را پشت
سر گذاشت که برای مراســم گشایش آن مقامات و مسئوالن دولتی و غیردولتی خود را به سالن همایش کنفرانس شــماره یک نمایشگاه رسانده بودند و حرفهای
امید بخش و آمارهای جالبی بیان کردند و البته برخی مشــکالت را هم گوش زد کردند .در این مراســم اســحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ،محمدرضا
نعمتزاده وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،حسین اسفهبدی مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای ج.ا.ایران و جمعی از فعاالن صنعت شریف فرش و تجار و بازرگانان
خارجی و معاونان وزارت صنعت و معدن و تجارت حضور داشتند.
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حمید کارگر ،سرپرســت مرکز ملی
فرشدستباف ایران که به نوعی میزبان
مراسم به حساب میآمد گزارش کاملی
از روند برگزاری نمایشــگاه و وضعیت
صنعت فــرش ارائــه داد و در آخر هم
دو درخواســت مهم از مسئوالن حاضر
مطرح کرد.
سرپرســت مرکز ملی فــرش ایران
افزایــش بودجــه ایــن مرکــز برای
اطالعرسانی و تبلیغات در حوزه فرش
دستباف ایران را خواستار شد و گفت:
تبلیغ و ترویج فرش دستباف ایرانی از
عهده بودجه محــدود مرکز ملی فرش
ایران خارج اســت که در ایــن زمینه
توجه ویــژه وزارت صنعــت ،معدن و
تجارت را میطلبد .تبلیغات یک پروسه
هزینه بر و زمان بر و مســتمر است و
روندی به شمار میآید که از عهده یک
دستگاه و نهاد خاصی برنمیآید ،بلکه
یک عزم ملی را میطلبد.
وی با اشاره به تحریم فرش دستباف
ایرانــی توســط آمریکا گفــت :چهار
سال اســت که از ورود فرش دستباف
ایرانی بــه آمریکا جلوگیری میشــود
که این موضوع یــک نوع ظلم مضاعف
بــه تولیدکننــدگان ایرانی به شــمار
میآید .سرپرســت مرکــز ملی فرش

ایران ســپس اظهار امیدواری کرد :که
بهبود مناسبات سیاسی ایران در عرصه
بینالمللــی جبران کننــده این اتفاق
باشد.
توجه به ظرفیتهای فرهنگی و
هنری فرش ایران
کارگر در ادامه با بیــان اینکه مرکز
ملی فــرش ایران با توجه به خواســته
وزیــر صنعت ،معــدن و تجارت تالش
داشــته نمایشــگاه بیست و ســوم را
متفاوت با نمایشــگاههای قبلی برگزار
کند گفت :تــاش مرکــز ملی فرش
ایران تبدیل نمایشــگاه به یک رویداد
ملی بوده است .برای بیست و سومین
نمایشگاه فرش دستباف برنامهریزیها بر
این بود که بازرگانان خارجی و خریداران
فرش دستبافایرانی برای حضور دعوت
شوند که این دعوت منجر به حضور 120
بازرگان خارجی فرش دســتباف در این
نمایشگاه شده است.
به گفته کارگر ،چهارمین جشــنواره
ملی فرش برتر در حاشیه این نمایشگاه
برگزار شد که نشاندهنده تنوع فرش
دستباف ایرانی و در راستای الگوسازی
برای تولید است.
کارگر ســپس به برگزاری بیست و
سومین نمایشگاه فرش دستباف ایران

اشــاره کرد و گفت :در این نمایشــگاه
حدود  700غرفه به وســعت  29هزار
متــر مربــع در اختیار شــرکتهای
تولیــدی و صادراتی قــرار گرفته که
نسبت به نمایشگاه دوره قبل 12درصد
رشد داشته است .به گفته وی برگزاری
چهار کارگاه آموزشی  -تخصصی ویژه
تجارت جهانی فرش ،برگزاری همایش
فرش دستباف برند ملی ،همایش ویژه
پژوهشگران فرش دســتباف ،برگزاری
چهارمین جشنواره فرش برتر از جمله
برنامههای جانبی بیســت و ســومین
نمایشگاه فرش دستباف ایران به شمار
میآید که هدف این برنامهها توجه به
بخش هنری ,علمــی و فرهنگی افزون
بر وجه تجاری و اقتصادیفرش است.
برنامههای متفاوت این دوره
کارگر افزود :نشست با تجارخارجی
فرش دســتباف از جملــه برنامههای
این دوره از نمایشگاه بود که هدف آن
رونق بخشیدن به تجارت خارجی فرش
دستباف و مهیا شدن فرصت تعامل با
خریــداران عمده این محصولاســت.
وی همچنین برگزاری کارگاههای ویژه
آموزشی تجارت فرش از جمله تجارت
الکترونیک ،مقررات تجارت بینالمللی،
لونقــل ،بیمه ،سیســتم خرید و
حم 

انبــارداری ،فنون مذاکــرات تجاری را
از دیگر برنامههای بیســت وســومین
نمایشگاه فرش دستباف امسال عنوان
کرد.
کارگر از دیگــر برنامههای این دوره
از نمایشگاه را ،نشست «پژوهش گران
و مبلغــان خارجی فرشدســتباف»،
با هدف اثرگــذاری بر افــکار عمومی
جهان به ویژه در شرایط تحریم واردات
فــرش ایران بــه آمریــکا و«همایش
فرش دســتباف؛ برند ملی» را با هدف
مطرح ســاختن فرش دســتباف ایران
به عنــوان برند ملــی کشــور عنوان
کرد.کارگر همچنین ایجــاد فضاهایی
با عنوان همنشــینی فرش و مبلمان،
بــه منظــور نمایــش تــوان انطباق
فرشهای ایرانــی با انــواع مبلمان و
دکوراسیون و برپایی ســالن ويژه دانش
آموختگان كارآفريــن با هدفحمایت و
پشتیبانی از دانش آموختگان رشته فرش
را از دیگر برنامههای بیســت و سومین
نمایشگاه فرشدستباف عنوان کرد.
کارگر گفت :طی ماه های گذشــته
رشــد وزنی و ارزشــی صادرات فرش
دســتباف را شــاهد بوده ایم وتالش
داریم تا پایان ســال ،صادرات را رونق
بخشیم.

نمایشگاه های داخلی

محمدرضــا نعمــتزاده وزیــر
صنعت ،معــدن و تجــارت هم از
تصمیم دولــت بــرای حمایت در
جهت تخصیص بودجــه به منظور
افزایــش تبلیغات فرش دســتباف
ایران در رسانه های بینالمللی خبر
داد.
وی سخنان خود را با ذکر خاطره
ای آغاز کــرد .او به ســفر خود به
یکــی از کشــورهای عربی اشــاره
کرد و گفت :در این کشــور شاهد
بوده که یــک تاجر یک موزه بزرگ
از فرشهــای ایرانی تشــکیل داده
که خود او را غافلگیر کرده اســت.
نعمتزاده گفت اینکه یک تاجر در
یک کشــور عربی اینگونه سرمایه
خود را به فــرش ایرانی اختصاص
دهد نشــانه جذابیت و قدرت این
هنر -صنعت اصیل ایرانی است.
نعمــتزاده همچنیــن در ادامه
ســخنانش با بیان اینکــه پدرش
بــا وجود اینکه پزشــک بــوده اما
به بافت فــرش هم عالقه داشــته
و بــه بچه هایــش هم ایــن کار را
یــاد داده ،خود را آشــنا بــا این
صنعــت معرفی کــرد و گفت :این
صنعت میتواند به عنــوان یکی از
ابزارهای اشــتغالزایی و گسترش
صادرات مــورد بهرهبــرداری قرار
بگیرد.
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اسحاق جهانگیری معاون اول
رئیس جمهور:
فرش ایرانی به هر کجای جهان
که میرود کوله باری از فرهنگ
و تمدن ایرانی را میبرد
دکتر اســحاق جهانگیری معاون
اول رئیسجمهور هم بــا تاکید بر
اینکــه موضوع صــادرات در مقطع
فعلی یکی از اولویتهای مهم کشور
محسوب میشود ،از تولیدکنندگان
و صادرکنندگان ایرانی خواست وارد
صحنه عمل شوند تا با حمایتهای
دولت ،بخشی از مشکالت بیکاری و
اشتغال جوانان رفع گردد.
وی با بیــان اینکه فرش از دیرباز
یکــی از کاالهای صادراتــی ایران
محســوب میشــده اســت ،گفت:
البته فرش ایرانــی تنها یک کاالی
صادراتی نیست بلکه به هر نقطهای
که ورود پیدا میکنــد کولهباری از
فرهنگ ،تمدن و تاریخ ایرانی را به
مردم معرفی میکند.
وی با بیان اینکه هنرمندان فرشباف
ایرانی شــاهکارهای بزرگــی را خلق
میکنند ،افــزود :باید تــاش کنیم
موانع پیش روی تولیدکنندگان فرش
همچون مشــکالت مربوط به بیمه و
تبلیغات را حل کنیم و زمینه توسعه
صادرات این محصــول را نیز فراهم
آوریم.
کشورهای منطقه ،بازار هدف
در دسترس
جهانگیری بــا تاکید بــر اینکه
کشورهای منطقه یکی از بازارهای
مهم هدف برای جمهوری اســامی
ایران محســوب میشــوند ،گفت:
ایران صــادرات غیر نفتــی خود را

به کشــورهای آســیایی ،آفریقایی
و آمریــکای التین افزایــش داده و
امیدواریم پس از دستیابی به توافق
با کشــورهای  ۵+1صــادرات ما به
کشورهای اروپایی نیز افزایش پیدا
کند.
معــاون اول رئیــس جمهور در
بخش دیگــری از ســخنان خود با
اشاره به سالگرد شروع به کار دولت
تدبیــر و امید ،به مشــکالت پیش
روی دولت یازدهــم از زمان آغاز به
کار اشاره کرد و گفت :دولت تالش
کــرد بخش زیــادی از دغدغه ها و
نگرانیهای مردم و کشور را کاهش
دهد و امیدواریــم بتوانیم همه این
مسائل را حل کنیم.
وی همچنین با اشاره به مشکالت
بخش سیاست خارجی و تحریمهای
ظالمانــه و ضدانســانی از ســوی
کشــورهای غربی گفت :این تحریم
ها بخشهای مختلفی راتحت فشار
قرار داد و حتــی در بخش دارو نیز
کشور را با مشکالتی مواجه کرد که
البته دریک سال گذشته با تعامالت
سازنده ای که با کشــورهای 5+1
صورت گرفته ،دستاوردهای خوبی
حاصل شــده و افق روشــنی پیش
روی ما قرار دارد.
جهانگیــری گفت :البتــه ملت
ایران نشان داده اســت که همواره
از مواضــع اصولی و حقــوق خود
دفاع خواهد کــرد و از دولتمردان
نیــز انتظــار دارند ضمــن دفاع از
حقوق آنهــا ،بنیــان تحریمها را از
میان بردارد تا بتوان از فرصتهای
بین المللی برای توسعه و پیشرفت
کشور استفاده کرد.

محمدرضا نعمت زاده وزیر
صنعت،معدن و تجارت:
دولت از تبلیغات فرش
دستباف ایران در رسانههای
بینالمللی حمایت میکند

لزوم گسترش تبلیغات
وزیر صنعت ،معــدن و تجارت با
اشــاره به کم بودن میزان تبلیغات
فــرش دســتباف در رســانه های
بینالمللیگفت :بــا حمایت دولت
تبلیغات گســترده فرش دستباف
ایرانــی در دنیــا رونــق میگیرد.
نعمــتزاده گفــت :طراحــی و
نقشههای فرش دستباف ایرانی در
تمام دنیا زبانزد است و این نشانگر
فرهنگ ویژهای در بافت فرشهای
دستبافایرانی است که باید آنها را
ارج نهاد.
وزیر صنعت ،معــدن و تجارت با
تاکید بــر اینکه ابتــکار و خالقیت
نبایــد اصالــت فرش دســتباف را
از بین ببــرد،افــزود :در بازارهای
خارجی حتی فرشهای دســتبافی
کــه از ســوی ســایر کشــورها
عرضه میشــود به جهــت اعتبار
فــرش ایرانــی بــا نــام جمهوری
اســامی ایــران عرضه میشــود
که این الگو بــودن را باید حفظ و
صیانت کرد.
وی افــزود :دولت به شــدت با
تبلیغات گســترده فرش دستباف
ایرانــی در شــبکههای تلویزیونی
خارجی بهویژه اروپا موافق اســت
و آن را پیگیــری میکنــد؛ این در
شرایطی است که برخی کمپانیها
در دنیــا کوچکتریــن محصوالت
خــود را نیز بــه نحــو فزایندهای
تبلیغ میکنند ،بــا این حال جای
تبلیغات هنــر -صنعت فرش ایرانی
در شبکههای تلویزیونی دنیا خالی
است.
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معاون اجرایی رییس جمهور در مراسم افتتاح نمایشگاه بینالمللی صنعت نان ،آرد ،شیرینی و شکالت:

قیمت نان که واقعی شود ،گندمکار و
نانوا و مصرفکننده راضی میشوند

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

معاون اجرایی رییس جمهور از ســیزدهمین نمایشگاه بینالمللی شیرینی و
شکالت و هشتمین نمایشگاه صنعت آرد و نان بازدید کرد.
محمد شریعتمداری با بیان اینکه صنعت شکالت در ایران حتی در شرایط بد
اقتصادی نیز توانســته خودش را جلو ببرد ،این صنعت را جزو صنایع پیشرو در
کشور برشمرد و گفت :شکالتهای ایرانی هماکنون به  60کشور صادر میشود؛
حتی شیرینیهای سنتی ایران نظیر سوهان و گز نیز طرفداران خاص خودش را
دارد و به کشورهای مختلف صادر میشود.
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او گفت :طی یک دهــ ه اخیر ،صادرات
شیرینی و شکالت فراز و نشیب زیادی را
پشت سر گذاشته ،با وجود این صادراتش
رو به رشــد بــوده و این موضوع نشــان
میدهــد محصوالت ایرانی بــا حفظ تناژ
صــادرات ،با قیمت باالتــری در بازارهای
جهانی به فروش میرسند.
شریعتمداری تاکید کرد :حجم صادرات
باید برای استفاده از ظرفیت خالی این صنعت
افزایش یابد چرا که این صنعت مخلوطی از
هنر و صنعت محسوب میشود.
معــاون اجرایی رئیــس جمهور ،عالوه
بر افتتاح نمایشگاه شیرینی و شکالت در
سالن خلیج فارس ،در سالن  38نمایشگاه
بینالمللی تهران حاضر شــد و هشتمین
نمایشــگاه بینالمللی صنعت آرد و نان را
نیز افتتاح کرد.
او در حاشــیه افتتاح این نمایشگاه از
اصالح قیمت آرد و نــان خبر داد و گفت:
به طور قطع تغییر قیمت نــان با رویکرد
حمایــت از مصــرف کننــدگان صورت
میگیرد و در حال انجام کارشناســی در
این رابطه هستیم.
او از اصالح قیمت نان در آینده نزدیک
خبــر داد و گفــت :ســازمان حمایت از
مصرفکنندگان ،وزارت جهاد کشاورزی،
ســازمان توســعه تجارت ،وزارت صنعت،
معدن و تجارت و دیگــر مراکز مرتبط در

جهت اصالح قیمت نان ،در حال بررســی
هستند و نظرات این ســازمانها اخذ و از
اتحادیههای مرتبط نیز نظرخواهی شــده
که در نهایت تصمیم نهایی گرفته خواهد
شد.
محمد شــریعتمداری با بیــان اینکه
صنعت نان هر روز رو به رشد و شکوفایی
اســت ،اظهار کرد :تالش میکنیم پخت
ســنتی نان فراگیر شــود و در این زمینه
اقدامات مورد نیاز انجام میشود.
وی ادامــه داد :در دولــت قبل بحث
یارانه نان به صورت غیر مســتقیم تبدیل
به پرداخــت مســتقیم یارانــه از طریق
ی یارانهها
کارتهایی که سازمان هدفمند 
در اختیــار مردم قــرار داده بود شــد و
قیمتها به نرخ واقعی خود برگشت که در
آن دوره کوتاه رشــد صنعت نان به شکل
قابل توجهی افزایش یافت چون قیمتها
واقعی شده بودند.
شــریعتمداری گفت :با توجــه به این
موضوع ،امکان تجارت گندم ،آرد و حتی
نان در داخــل و خارج افزایــش یافت و
در آن ایــام در زمینه تولید ماشــینآالت
صنعتی با بعضی از شرکتهای خارجی و
داخلی به صورت مشترک گامهای خوبی
برداشته شد و نانواییها به تدریج به سمت
اصالح روشهای تولید گام برداشتند.
معاون اجرایــی رییسجمهور توضیح

داد :در آن زمان استفاده از جوش شیرین
که تســریعکننده برای تولید نان اســت،
به حداقل ممکن رســید و بهداشــت در
نانواییها بیش از دوره قبــل مورد توجه
قرار گرفت که اینهــا از نکات مثبتی بود
که در اجــرای طرح اولیــه واقعی کردن
قیمت آرد و نان در کشور شاهدش بودیم.
وی ادامه داد :ایــن تصمیم خوب بعد
از مدتی با توقف مواجه شــد و به قیمت
خرید تضمینی گندم اضافه شــد و بعد از
آن هزینههای عوامل تولید مثل دستمزد
و ســوخت نیز به آن اضافه شــد که این
موضوع تبعات بدی را به همراه داشت.
معــاون اجرایی رییس جمهــور تاکید
کرد :اگر این تصمیمات به درســتی اتخاذ
میشد و روشی که در جهت واقعی کردن
قیمت نان شــاهد بودیم اتفــاق می افتاد
امروز شاهد چنین وضعیتی نبودیم.
وی اظهار کرد :دولــت یازدهم از ابتدای
فعالیت خود این موضوع را مورد توجه قرار
داد و در نهایت منجر به طرح اصالح قیمت
نان شــد؛ یعنی به گونهای که به مردم فشار
نیامده و به تولیدکننده نیز فشاری تحمیل
نشود قرار است قیمتها اصالح و اعالم شود؛
به گونهای که توزیع نان عادالنه باشد و از وزن
نان نیز کم نشــود و با کیفیتی عالی پخت
صورت گیرد.
شــریعتمداری تاکید کرد :متاســفانه

در برخی از عرصههــای تولید نان ،بهطور
طبیعی تخلفاتی در حال انجام اســت که
بعضی از آنها بــه طور جــدی باید مورد
توجه و کنترل نهادهای نظارتی قرار بگیرد
اما حل مشــکل به صورت پایهای ،یعنی
برخورد با این موضوع اقتصادی بایســتی
با ابزار اقتصادی صورت بگیــرد ،بنابراین
در ســایه چنین توجهی ،نظام کارشناسی
دولــت ،وزارت صنعت ،معــدن و تجارت
در حوزه تعییــن قیمتهای پایه و واقعی،
وزارت جهاد کشــاورزی در تولید گندم و
آرد ،اتحادیههای مربوط و تمام NGOها
و ســازمانهای غیر دولتی مسئول در این
زمینــه همفکری خوبی داشــتند و طرح
جامعی برای حل مشکالتی که نانواییها،
مصرفکننــدگان و تولیدکنندگان گندم
دارند ،آماده شده است.
او خاطرنشــان کرد :پایــه این تصمیم
همانطور کــه در دور اول اتخاذ شــد به
واقعی کــردن قیمتهای گندم ،آرد و نان
برمیگردد و البته به صورت کامال موازی
برداشتن هرگونه فشاری از مردم که ناشی
از افزایش قیمت باشد .یعنی ما از یک سو
عالقمندیم که قیمتها واقعی شــود و از
سوی دیگر به هیچ وجه نمیخواهیم فشار
ناشی از واقعی شدن مواد اولیه صنعت نان
مستقیما متوجه مردم کشور شود.

نمایشگاه های داخلی

وزیر بهداشت در مراسم گشایش نمایشگاه بینالمللی دارو اعالم کرد:

تزریق  2میلیارد دالر برای حمایت از صنعت دارو
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وزیر بهداشــت در مراســم گشــایش
نمایشگاه بینالمللی دارو ،صنایع و تجهیزات
وابســته با بیان اینکه برای تقویت صنعت
دارویی کشــور باید  ۲میلیارد دالر به این
بخش تزریق شود ،گفت :این رقم میتواند
از طریق صندوق توسعه ملی تأمین شود تا
بتوانیم با رقبای منطقه رقابت کرده و بازار
بینالمللی را از دست ندهیم.
حسن قاضی زاده هاشمی افزود :اگرچه
این صنعت پیشرفت خوبی داشته اما رقابت
سختی با کشورهای اطراف داریم و در عین
حال نباید فراموش کرد کــه  50درصد از
نخبهترین دانشمندان ما در صنعت دارویی
کشور فعالیت میکنند.
وی با اشــاره به اینکه بایــد تصمیمات
بزرگی بــرای افزایش بازارهــای صادراتی
داروی تولید داخل داشــته باشــیم ،افزود:
این مهم بــا حمایت ســازمانهای ذیربط
مانند وزارت صنعت ،معدن و تجارت محقق
میشود.
وی مصرف بــی رویــه دارو را در داخل
کشــور مشــکل جدی عنوان کرد و گفت:
اینکه دارو به طور مجانــی در اختیار افراد
قرار گیرد کار درستی نیســت و برنامهای
برای ســر و ســامان دادن مصرف دارو در
کشور داریم.
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
در پاســخ به اینکه چه پیشــنهادی برای
تقویت تولید دارو در داخل کشور و ارتقای
کیفیت آن دارید ،گفت :باید مبلغی حدود
 2میلیارد دالر از منابــع مختلف از جمله
صندوق توســعه ملی در قالب فاینانس به
این بخش تزریق کنیم که میتواند در قالب
پروژههای مختلف تعریف شود چرا که ما در
رقابت سختی با رقبای منطقهای هستیم و
همه از جمله مجلس ،نهادهای اقتصادی و
دولت باید به این بخش کمک کنند.

به گفته قاضیزاده هاشمی دانش تولید
دارو در کشــور وجود دارد که باید جهش
قابل توجهی پیدا کند تا در بازار بینالمللی
حضــور پیدا کنیم چــرا که بــازار داخلی
محدود است.
وی اقدام جدیدی که وزارت بهداشــت
در قالب بسته حمایتی طرح تحول و حوزه
درمان انجام داده را یکی از راهکارهای این
مساله دانست و افزود :پرداخت مابهالتفاوت
نــرخ ارز و پرداخت افزایــش اقالم بیمهای
دارویی هم از دیگر کارهای انجام شده است
و برای جهش بیشتر نیاز به بودجهای است
که نداریم مگر اینکه بودجه بیشــتری در
سال  94به ما اختصاص یابد.
وزیر بهداشت گفت :در نمایشگاه ،بخش
خصوصی و یا بخش بین خصوصی و دولتی
حضــور دارد و فکر میکنــم دولت همان
طور کــه از بقیه تولید حمایــت میکند و
باید بکند ،در این حوزه حمایت جدیتر و
مضاعفتری داشته باشد.
 60شرکت خارجی آمدند
علی شالباف مدیر اجرایی نمایشگاه ایران
فارما نیز در گفتوگو با خبرنگار ما اعالم کرد:
ارایه آخرین دستاوردها در زمینه تولید دارو،
کاالها و تجهیزات دارویی و تبادل دستاوردها
با شــرکت های فعال دارویی سایر کشورها
ازجمله اهداف برپایی این نمایشگاه است.
وی افــزود :معرفــی و عرضــه آخرین
توانمندیهــای تولیــد دارو و فراوردهها و
دســتاوردهای صنعــت دارو ،ایجاد فضای
مناســب برای ارتباط صنعت و دانشــگاه
و تبادل نظر بین پزشــکان و داروســازان،
فراهم کــردن امکان تبــادل اطالعات بین
تولیدکنندگان دارو و تامین کنندگان مواد
اولیه و بســته بندی از دیگر اهداف برپایی
این نمایشگاه است.
شــالباف ادامه داد :فراهم کردن زمینه

تبادل دانش فنی ســاخت دارو ،مواد اولیه
و داروهــای نوترکیب با خارج از کشــور،
آشــنایی دانشجویان رشــته های پزشکی
با آخرین تولیدات دارویــی ،ارایه اطالعات
الزم به بازرگانان برای فعالیتهای صادراتی
و وارداتی و فراهم کردن زمینه آشــنایی با
نحوه توزیع دارو نیز از دیگر اهدافی اســت
که در برپایی این نمایشگاه دنبال میشود.
به گفته وی ،در این نمایشــگاه عالوه بر
 100واحد ایرانی فعال در زمینه تولید دارو،
حدود  60شــرکت نیز از کشورهای آلمان،
امارات ،انگلیس ،هنــد و ترکیه به صورت
مستقیم حضور دارند.
شــالباف گفــت :ایــران یکــی از
تولیدکنندگان داروی حالل در دنیا به شمار
میرود که این امر به ویژه برای کشورهای
اسالمی حائز اهمیت است و این نمایشگاه
می تواند محلــی برای عقــد قراردادهای
تجاری بیــن ایران و این کشــورها به ویژه
کشورهای همسایه باشد.
وی گفت :شرکتهای تولیدکننده دارو،
مواد اولیه و موثــره دارو ،تجهیزات دارویی،
ارایه دهندگان خدمــات واردات و صادرات
دارو ،شرکت های ارایه دهنده خدمات چاپ
و بســته بندی مرتبط با صنعت دارویی و
سایر شرکت های مرتبط با این حوزه در این
نمایشگاه حضور دارند.
شــالباف افزود :همزمان با برگزاری این
نمایشــگاه چند کارگاه آموزشی و سمینار
جنبی نیز به همت شــرکت غــذا و دارو و
برخی انجمنهای فعال دارویی کشور برگزار
میشود.
به بازارهای بینالمللی بنگریم
دکتــر رســول دیناروند معــاون وزیر
بهداشت و رییس ســازمان غذا و دارو نیز
در نمایشــگاه ایران فارما گفت 50 :درصد
مواد اولیه تولید دارو و  96درصد داروهای

مصرفی کشــور ،در داخل تولید میشود و
این موضوع نشان میدهد بازار دارویی ما به
تولید داخل متکی است.
وی در مورد این نمایشــگاه گفت :این
نخستین بار اســت که صنعت دارو صاحب
یک نمایشگاه مستقل بینالمللی شده است
و این فرصتی برای معرفی دســتاوردهای
دارویی در کشور است.
دیناروند گفــت :از آنجا که بــار اصلی
تامین و تدارک تولید کشور بر دوش تولید
کنندگان داخلی است ،این نمایشگاه فرصت
خوبی برای معرفی این توانمندیها به مردم
است.
معاون وزیر بهداشت ادامه داد :همچنین
امیدوارم پزشکان به عنوان مخاطبان اصلی
این نمایشگاه ،به بازدید از آن پرداخته و با
آخرین دستاوردهای صنعت دارویی کشور
آشنا شوند.
دیناروند گفت :یکی از نکات مهمی که
باید مــورد توجه صنعت قــرار بگیرد ،نگاه
به درون براســاس محورهای اصلی ســند
سیاســت کالن اقتصاد مقاومتی است که
توسط مقام معظم رهبری ابالغ شده است.
براین اساس باید جوششی درونی در اقتصاد
داشــته اما به خارج از مرزها به عنوان بازار
هدف نگاه کنیم.
وی افزود :صنعت داروســازی ما بخش
اول را که تولیــد مبتنی بــر دانش بومی
است ،البته با اســتفاده از دســتاوردهای
جهانی ،اجرایی کرده ،اما در بخش بازارهای
بینالمللی ضعیف عمل کرده است.
معاون وزیر بهداشــت توضیح داد :بازار
دارویی ایران در سال  92حدود  3.6میلیارد
دالر بوده که یک ســوم آن توسط واردات
تامین شده اســت .بنابراین اگر ما به بازار
داخل متکی شــویم ،قطعا سقف کوتاهی
خواهیم داشت.
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برگزاری همزمان دومين نمايشگاه بين المللي تخصصي ابزارآالت كارگاهي و ماشين ابزار
و چهارمين نمايشگاه بين المللي لوله و اتصاالت  ،ماشين آالت و تجهيزات وابسته
در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران
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چهارم تیرماه  ،1393دو نمایشگاه
بیــن المللی بــا حضــور مقامات
و مســئولین ذیربــط و همچنیــن
عالقمندان و مشتاقان در هر بخش در
محل دائمی نمایشگاههای بین المللی
تهران افتتاح گردید.
به گــزارش روابط عمومــی و اموربین
الملل نمایشگاه بین المللی تهران :دومين
نمايشــگاه بين المللي تخصصي ابزارآالت
كارگاهــي و ماشــين ابــزار و چهارمين
نمايشــگاه بيــن المللي لولــه و اتصاالت
 ،ماشــين آالت و تجهيــزات وابســته با
حضور قنبــری معاون امور نمایشــگاهی
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی
ج.ا.ایــران و هیات همــراه در محل دائمی
نمایشگاههای بین المللی تهران آغاز بکار
نمود.
این گــزارش حاکی اســت:در دومين
نمايشــگاه بين المللي تخصصي ابزارآالت

كارگاهي و ماشين ابزار  52شرکت داخلی
و  2شــرکت خارجی از کشورهای ايتاليا و
ســوئيس در فضایی به مســاحت 2,600
مترمربع اقدام به ارایه آخرین دستاوردهای

خود در زمینــه انواع ابزار آالت دســتي ،
برقي  ،ماشينهاي جوش و برش  ،دريلهاي
دستي و برقي  ،وســايل اندازه گيري  ،ابزار
تراشكاري و ماشين ابزار نموده اند.

در چهارمين نمايشــگاه بيــن المللي
لوله و اتصاالت  ،ماشــين آالت و تجهيزات
وابسته نیز  75شرکت داخلی و  5شرکت از
کشورهای آلمان -ايتاليا -تركيه -پرتغال-
چين -ژاپــن و كره جنوبــي در فضایی به
مســاحت  6,000مترمربع دســتاوردهای
خــود را در زمینه انواع لولــه و اتصاالت-
ماشين آالت -تجهيزات و نشريات مربوطه
به نمایش گذارده اند.
در ایــن نمایشــگاهها توانمندیهــای
صنعتگران و متخصصین ایرانی از چندین
شرکت داخلی و نیز مشــارکت کنندگان
خارجی در زمینه هــای تخصصی مربوطه
درمعرض دیــد متخصصین و عالقه مندان
قرارگرفته است.
قابل ذکر است این دو نمایشگاه از تاریخ
 4الی  7تیرماه در محل دائمی نمایشــگاه
های بین المللی تهران برگزار شد.

نمایشگاههای بین المللی لوازم التحریرگشایش یافت

بــه گــزارش روابــط عمومی
وامور بین الملل شــرکت سهامی
نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران
اولیــن نمایشــگاه تخصصی بین
المللی لــوازم التحریــر  ،اداری و
تجهیزات مهندسی با حضور قنبری
معاون امور نمایشــگاهی شرکت
سهامی نمایشگاهها  ،فاضلی رئیس
اتاق اصناف و هیأت همراه در محل
دائمی نمایشــگاه های بین المللی
ج.ا.ایران آغاز به کار نمود .
این گزارش حاکی اســت  :در اولین

نمایشــگاه تخصصی بیــن المللی لوازم
التحریر  ،اداری و تجهیزات مهندســی
 40شــرکت داخلی و خارجی با 4000
متر مربع فضای نمایشــگاهی اقدام به
نمایــش محصــوالت و تولیــدات خود
درزمینه لوازم التحریر  ،نوشــت افزار و
 ...نموده اند.
قابل ذکر اســت  :این نمایشــگاه از
دهم لغایت سیزدهم مرداد ماه  1393از
ساعت  9لغایت  16پذیرای عالقمندان
و بازديدكننــدگان در محــل دائمــی
نمایشگاه های بین المللی تهران بود.

حضور گسترده خارجیها در پنجمین نمایشگاه بینالمللی مادران ،نوزادان و کودکان
نمایشگاه بینالمللی تهران میزبان
پنجمین نمایشگاه بزرگ و بینالمللی
مادران ،نوزادان و کودکان اســت که
در آن دهها شرکت داخلی و خارجی
جدیدترین دســتاوردها ،صنایع و
کاالهای مربوط به مــادران ،نوزادان
و کودکان را در قالب  5گروه کاالیی
در معرض دید و قضاوت عالقهمندان
قرار دادهاند.
ایــن نمایشــگاه روز گذشــته (15
شــهریور) با حضور مقامات وزارت صنعت
معدن و تجارت ،وزارت بهداشــت ،شرکت

ســهامی نمایشــگاهها ،ســازمان توسعه
تجارت و همچنین روســای اتحادیهها و
انجمنهای مرتبط گشایش یافت.
در پنجمیــن نمایشــگاه بینالمللــی
مادر ،نوزاد و کودک عالوه بر شرکتهای
داخلــی ،شــرکتها و نمایندگیهایی از
هلند ،آلمان ،ترکیه ،چیــن ،ایتالیا ،ژاپن،
بلژیــک ،اســپانیا ،امــارات و انگلیس نیز
حضور دارند.
در پنجمیــن نمایشــگاه بیــن المللی
مادر ،نوزاد و کودک کاالها و وسایل کامل
سیســمونی ،مبلمان اتاق خــواب نوزاد و

کــودک و وســایل خواب بچــه ،خدمات
مختلف مراکز پزشــکی -درمانــی مادر،
نوزاد و کــودک و تجهیزات مربوطه ،لوازم
بهداشــتی و درمانی و شــویندهها ،مراکز
مربوط به آموزش دوران بارداری ،زایمان
و تنظیم خانــواده ،مکملهــای غذایی،
پوشــاک مادر ،نوزاد و کودک (مربوط به
دوران بارداری) ،کالســکه و همه وسایل
مرتبط بــه حمل و حفظ ایمنــی نوزاد و
کودک ارائه شده است .همچنین نشریات،
کتابهــا و خدمات اطالعاتــی مربوط به
مادران و کودکان در نمایشگاه عرضه شده

و شرکتهای خدماتی مربوط به نگهداری
و پرستاری از کودک و نوزاد ،مهدکودکها
و مراکز آموزشی مربوط به کودکان ،لوازم
خانگی مربوط به نوزاد و کودک ،وســایل
فانتزی و تزئینی مربوط بــه مهمانیها و
جشن کودکان ،وسایل ورزشی ،تفریحی و
پارکی ،سازمانهای غیردولتی حامی مادر و
کودک ،انواع اسباب بازی (اسباب بازیهای
نرم و عروسک ،اسباب بازی های کنترلی و
ماشینی ،اسباببازیهای آموزشی ،خالقانه
و ســرگرمیها ،بازیهای رایانهای) در این
نمایشگاه عرضه شده است.

نمایشگاه های داخلی
رئیس شورای عالی فضای مجازی در مراسم گشایش نمایشگاه بینالمللی فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال:

برای افزایش صادرات نرمافزاراز  600میلیون دالر به دو میلیارد
دالر برنامهریزی کردهایم

فناوری اطالعات ،الزمه پیشرفت
رییس هیات مدیره مجمع تشکلهای
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ایران
نخستین سخنران آیین گشایش دومین
نمایشــگاه فناوری اطالعــات و فناوری
و رســانههای دیجیتال بــود و گفت :این
نمایشگاه با شعار زندگی هوشمند ،توسعه
اقتصاد و فرهنگ به عنوان نماد همگرایی
فناوری ،فرهنــگ و اقتصاد بــه صورت
رسمی آغاز به کار میکند.
محمدرضا طالیی با بیان اهمیت اشاعه
فناوری اطالعــات و ارتباطــات ،طی دو
دهه اخیر گفت :اغلب کشورها و صاحب
نظران اقتصادی فناوری اطالعات را الزمه
پیشرفت سریع کشورهای در حال توسعه
میدانند.
وی درباره اهمیــت فناوری اطالعات و
ارتباطات گفــت :کاربرد فناوری اطالعات
و ارتباطــات در کســب و کار بنگاههای
اقتصادی موجب کاهش هزینهها و اتالف
منابع و همچنبن بهبود کیفیت و ارتقای
بهرهوری سیستمها میشود و میتواند به
مزیتی اســتراتژیک برای بنگاهها تبدیل
شــود و موجبات ظهور بازارهای جدید و
بهبود متغییرهای خرد و کالن اقتصادی
را فراهم سازد.
حمایت از بخش خصوصی
در این مراسم همچنین محمدحسن
انتظاری ،رئیس شــورای عالــی فضای

مجازی گفت :این نمایشگاه چند ویژگی
دارد که یکی از آنها بحث اقتصادی است.
بخش نرمافزار نمایشگاه نیز یکی از ابعاد
اقتصاد مقاومتی است که توانمندی های
ملی و نیروی انســانی کشــور در حوزه
کامپیوتر و ارتباطات یکی از پایه های این
اقتصاد به شــمار می رود و امیدوارم این
نمایشگاه باعث رونق اقتصاد شود تا اینکه
فعاالنمان در این حوزه بتوانند خالقیت
خود را نشان دهند.
وی با بیــان اینکه توســعه اقتصادی
نمایشــگاه این مزیــت را هــم دارد که
فرهنگ و اخالق و هویت ملی کشــور را
نیز توســعه میدهد؛ ادامه داد :بر اساس
آخرین آمارها محتوای زبان فارســی در
فضای مجازی حدود 0/08درصد اســت
در حالی که محتوای فضــای مجازی به
زبان انگلیسی  57درصد است؛ قطعا این
نسبت نشاندهنده وظیفه سنگین ما در
این حوزه است.
انتظــاری افزود :در چند ماه گذشــته
با تشــکلهای بســیاری برای گسترش
صادرات نرمافزار و رســانههای دیجیتال
دیدار داشتهایم و قطعا واگذاری نمایشگاه
رســانههای دیجیتال به بخش خصوصی
امــری مهم ،درســت و اصولی اســت و
امیدوارم بخش خصوصی بیش از گذشته
وارد این حوزه شود.
وی با بیان اینکه وظیفه نظام جمهوری

اسالمی حمایت از بخش خصوصی است،
تصریح کرد :صادرات ما در حوزه نرمافزار
بر اســاس آمار غیر رســمی حدود 600
میلیون دالر است؛ البته در شورای فضای
مجازی ما وظیفهمان توســعه این حوزه،
رفع مشــکالت آن و حضور گســترده تر
بخش خصوصی است.
رئیس شورای عالی فضای مجازی ادامه
داد :از بخش خصوصــی میخواهیم که
تا ســال آینده صادرات نرمافزار را از 600
میلیون دالر به  2میلیــارد دالر افزایش
دهند؛ البته سیاستهای حمایتی کمک
بــه بخش خصوصــی را تاکنــون تامین
کردهایم و تصور میکنم در آینده نزدیک و
در اولین جلسه این شــورا سیاستهای
حمایتــی صادراتــی را کــه مشــکالت
صادرکنندگان نرمافزار است مطرح کرده
و برطرف کنیم.
پیام دکتر نهاوندیان
محمد نهاوندیان رییــس دفتر رییس
جمهــور نیز هرچنــد نتوانســت در این
نمایشــگاه حضور یابد اما پیام خود را به
مناسبت این نمایشگاه فرستاد .در این پیام
آمده است:
در فضای پیچیده ارتباطات و اطالعات
دنیای امروز ،برگزاری نمایشــگاه فناوری
اطالعات و رســانههای دیجیتال ،فرصتی
مغتنم برای معرفی توانمندیهای نخبگان
علمی کشــور در این عرصه گســترده و

تاثیرگذار است.
خوشــبختانه امــروز با حضــور فعال
و خــاق تالشــگران حــوزه اطالعات و
رسانههای کشور در زمینه توسعه شبکه
ملی و ارائه خدمات الکترونیکی به مردم،
اتفاقات نویدبخش و امید آفرینی روی داده
است.
انتشــار مقاالت و کتابها ،تشــکیل
نمایشــگاهها و برگــزاری همایشهــای
مستمر و گوناگون اخیر در حوزه فناوری
اطالعات در ســطح کشور ،همگی گویای
موفقیت اقداماتی است که دولت تدبیر و
امید در مسیر رسیدن به اهداف و اولویت
های مذکور در ســند نقشه جامع علمی
کشور ،پیش روی دارد.
بیشک ،نگاه راهبردی ،اعتالی اخالق
و معنویت در ســطح ملی و دستیابی به
جامعه و اقتصاد دانش بنیان و همچنین
نیل به توسعه و پیشــرفت پایدار ،درون
زا و متــوازن ،از طریق معماری شــبکه
ملی اطالعات و بهرهگیری از قابلیتها و
امکانات گسترده و متنوع آن ممکن است.
از ایــن رو ضــروری اســت نقصها و
کاستیهای این شبکه ،اصالح و رفع شود
و شبکه فیبر ،امکانات انتقال دیتا و شبکه
ملی  ipکشــور که سه سطح زیر ساختی
فضای تبادل اطالعــات در دنیای مجازی
را تشــکیل میدهند ،به شکلی مطلوب و
شایسته ارتقا یابند.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

دومین نمایشگاه بینالمللی فناوری اطالعات و رسانههای دیجیتال  15شــهریور ،93با حضور دکتر حسین اسفهبدی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت
سهامی نمایشگاههای بینالمللی ،محمد طالیی رئیس هیأت مدیره مجمع تشکلهای فناوری ازاطالعات و ارتباطات ،محمدحسن انتظاری دبیر شورای مجازی ملی،
بابک دربیکی مشاور وزیر ارشاد و جالل پور نائب رئیس اتاق ایران در محل نمایشگاه دائمی کشور افتتاح شد .گزارش آیین گشایش این نمایشگاه را میخوانید.
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نمایشگاه های خارجی

نمایشگاه اختصاصی توانمندیهای جمهوری اسالمی ایران در مسقط(دی ماه )93
به گزارش روابط عمومــی وامور بین
الملل شرکت سهامی نمایشگاهها به نقل از
مدیریت نمایشگاههای خارجی

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

شرکت سهامی نمایشــگاههای بین
المللی جمهوری اسالمی ایران در راستای
اجراي خط مشــی های تجاري به منظور
ارتقاء ســطح صادرات غیر نفتی کشور
نســبت به برنامه ریزی جهــت برگزاری
نمایشــگاه اختصاصــی توانمندیهــای
جمهوری اسالمی ایران در مسقط – عمان
از 16لغايت  20دي ماه ســالجاري اقدام
نموده است  .این نمایشگاه فرصت مناسبی
را براي شــرکت های فعــال خدماتي-
توليدي –صادراتی کشور به منظور حضور
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در بازار کشــور عمان از طریق صادرات
محصــوالت و خدمات و يــا اقدام جهت
ســرمایه گذاری وفعاليت هاي مشترك
فراهم می آورد .

این گــزارش حاکی اســت  :با عنایت
به هدف گــذاری انجام شــده به منظور
سازماندهی شــرکت های برتر تولیدی –
صادراتی کشــور به منظور مشاركت در

این نمایشــگاه و بهره گیــری ازفرصت
هاي حضور در بازار کشــور عمــان  ،از
شــرکت های ایرانی فعال صادراتي جهت
ثبت نام و مشــارکت در این نمایشگاه که
درزمان بندي فوق الذكــردر محل مرکز
نمایشــگاههای بین المللی شهر مسقط
برگزار خواهد شــد  ،دعوت می گردد تا
درجهت ارتقاء ســطح مبــادالت تجاری
– برون مرزي شــركت متبوع ازفرصت
مشاركت دراين نمايشگاه استفاده نمايند.
بديهي اســت متقاضيان مشاركت در
نمايشگاه مذكور مي توانند از طريق ارتباط
با ســتادبرگزاري نمايشگاه نسبت به اخذ
اطالعات تكميلي اقدام نمايند.

وجود  160میلیون مسلمان هندی فرصت خوبی برای گسترش روابط
اقتصادی با این کشور است

رایزن بازرگانی ایران در کشور هند وجود
 160میلیون مسلمان در این کشور را فرصت
خوبی برای گســترش روابط اقتصادی با این
کشور عنوان کرد.
محمد مداح با اشــاره بــه جمعیت یک
میلیارد و  236میلیون نفری کشور هند ،از
وجود  160میلیون نفر مسلمان در این کشور
خبر داد.
وی خاطرنشــان کرد :از وجود این تعداد
مســلمان می توان به عنــوان یک فرصت
مناسب و پارامتر مثبت در جهت گسترش
روابط اقتصــادی و فرهنگی با این کشــور
استفاده کرد.
رایزن بازرگانی ایران در کشور هند خاطر
نشان کرد :کشور هند با تولید ناخالص ملی
چهار تریلیون و  962میلیارد دالر چهارمین

حجم اقتصادی دنیا را دارد.
مداح افزود :بخش کشاورزی  16.9درصد،
صنایع  17درصد و خدمات  66درصد تولید
ناخالص ملی این کشور را تشکیل می دهند.
وی تعداد نیروهای بخش کار این کشور
را  478میلیون نفر اعــام و تصریح کرد :از
این تعداد  53درصد در بخش کشاورزی19 ،
درصد در بخش صنایع و  28درصد در بخش
خدمات کشور هند فعالیت می کنند.
مداح یادآور شــد :بیشتر بخش خدمات
کشور را خدمات  ITتشــکیل می دهد ،به
طوری که این کشــور ســاالنه  86میلیارد
دالر صادرات خدمات  ITبه دنیا دارد که این
میزان بیش از درآمد نفتی کشور ماست.
وی نرخ بیــکاری در این کشــور را 8.8
درصد اعــام و عنوان کــرد :در حال حاضر

 29.8درصد جمعیت این کشور زیر خط فقر
هستند.
او همچنین نرخ رشد اقتصادی کشور هند
در سالهای گذشته را  9درصد بیان و تصریح
کرد :متاسفانه این میزان در سال گذشته به
 4.7درصد کاهش یافته و امسال پیش بینی
می شود این رقم به  3.5درصد برسد که این
مسئله برای اقتصاد این کشور بزرگ مطلوب
نیست.
مداح میزان ذخایر ارزی کشــور هند را
 277میلیارد دالر اعــام و تصریح کرد :این
میزان در سال  1991دو میلیارد دالر بود که
از همان سال و با اعمال اصالحات اقتصادی
توانست به رشــد خوبی در این زمینه دست
پیدا کند.
وی کشور هند را یکی از بزرگترین تولید

کنندگان صنایع نســاجی و پتروشیمی در
جهان عنوان و تصریح کرد :کشــور هند که
تا چند سال پیش یکی از بزرگترین دریافت
کنندگان اعانه غذا از سازمانهای بین المللی
بود که اکنون و با گسترش بخش کشاورزی
خود به یکی از بزرگتریــن صادر کنندگان
برنج ،گندم و ســویا در جهان تبدیل شده
است.
او در نشست هم اندیشی فعاالن اقتصادی
اســتان کرمانشــاه با رایزنان بازرگانی ایران
در کشــورهای عمان ،عراق ،هنــد ،ونزوئال،
قزاقستان و آذربایجان خاطرنشان کرد :این
کشــور که وارد کننده نفت ایران بود اکنون
بیشترین بنزین وارداتی ما را تامین می کند.
مداح آمریکا ،امارات و چین را شرکای اصلی
تجاری کشور هند عنوان و تصریح کرد :ایران در

نمایشگاه اختصاصی  -تخصصی مصالح ساختمانی و خدمات فنی مهندسی ایران در دوحه قطر
نمایشــگاه اختصاصــی  -تخصصی
مصالح ساختمانی و خدمات فنی مهندسی
جمهوری اسالمی ایران در دوحه  -قطر در
روزهای  28بهمن تا  2اسفند  1393توسط
شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی
ج.ا.ایران برگزار میشود.
سید محمدرضا علوی مدیر نمایشگاههای
خارجی شــرکت ســهامی نمایشــگاههای
بینالمللــی بــا اعالم ایــن خبر به نشــریه
اقتصاد و نمایشــگاه گفت :بســط و گسترش
ارتباطــات بينالمللي به ويژه با كشــورهاي
منطقه از جمله كشورهاي حوزه خليجفارس
فرصتهاي بيبديلي را جهت توســعه روابط
تجــاري و اقتصــادي؛ حضور يا گســترش
حضــور در بازار كشــورهاي منطقــه فراهم
نموده اســت .در اين خصوص بــا عنايت به

ظرفيتهاي بالقــوه صــادرات محصوالت و
خدمات فني و مهندســي شركتهاي ايراني
به كشورهاي حوزه خليج فارس؛ سازماندهي
و برگــزاري نمايشــگاه اختصاصي-تخصصي
مصالح ساختماني و خدمات فني ومهندسي
جمهوري اســامي ايــران دردوحــه -قطر
دربرنامه نمايشــگاههاي برون مرزي ســال
جــاري شــركت ســهامي نمايشــگاههاي
بينالمللــي جمهوري اســامي ايران منظور
شده است.
وی افزود :با عنايت به هدف گذاري انجام
شــده به منظور ســازماندهي شــركتهاي
برتــر توليــدي -صادراتي و خدمــات فني
و مهندســي در جهــت برپايــي شايســته
نمايشــگاه اختصاصي -تخصصي كشــورمان
و نمايش توانمنديهــاي صادراتي جمهوري

اسالمي ايران و گســترش حضور محصوالت
وخدمات صادراتي ايران در بازار كشــور قطر
و كشــورهاي منطقه ،از كليه شــركتهاي
فعــال و برتــر صادراتي جمهوري اســامي
ايــران در حــوزه خدمات فني ومهندســي،
همچنين مصالح ساختماني دربرگيرنده انواع
سنگهاي ساختماني ،ســيمان ،گچ ،چيني
بهداشتي ،كاشي و سراميك ،شيشه ،پوشش
هاي ســقف ،ديوار و قطعات پيش ســاخته،
لوله واتصاالت و ساير محصوالت ،تجهيزات و
خدمات مرتبط ،برای مشاركت در اين رويداد
تخصصي نمايشــگاهي كه براســاس برنامه
ريزي انجام شــده از بيســت و هشتم بهمن
ماه لغايت دوم اســفندماه سال جاري توسط
شركت ســهامي نمايشــگاههاي بينالمللي
ج.ا.ايران در مركز نمايشــگاهي شــهردوحه

برپاخواهد شد ،دعوت به عمل ميآيد.
علــوی اظهار امیــدواری کرد :بــا عنايت
به ميزباني كشــور قطر جهت برگزاري جام
جهاني فوتبال ســال 2022ميالدي و فرصت
طاليي مشــاركت در اين نمايشــگاه جهت
حضــور وعرضــه توانمنديهــا ،محصوالت
و خدمــات فني و مهندســي كشــورمان و
بهرهگيــري از ظرفيتهاي بالقــوه بازار اين
كشــور در جهت توســعه صادرات غيرنفتي،
شــركتهاي توانمند و فعال در زمينه برپايي
اين نمايشگاه از طريق مراجعه به وب سايت
شركت نمايشگاه هاي بينالمللي ج.ا.ايران يا
ارتباط با ستاد برگزاري نمايشگاه مستقر در
محل دائمي نمايشگاه هاي بينالمللي تهران
نسبت به كســب اطالعات كامل تر وثبت نام
اقدام نمايند.

تقویم

تقویم برگزاری نمایشگاههای بینالمللی تهران تا اول بهمن ماه 93
عنوان

 4-7مهر

شرکت ملی صنایع پتروشیمی 88059834

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

 14-17مهر

شركت بازرگاني بين المللي ايدرو 88889236

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

 14-17مهر

شركت پاالرسامانه 88786689-88205735

هفتمین نمایشگاه بين المللي فناوری نانو

 14-17مهر

معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 83532135-66563224

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

 25-28مهر

شركت پاالرسامانه 88786689-88205735

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی

 25-28مهر

شركت نمانگر 88203020

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

 4-7آبان

شرکت میالد مبتکر شرق 44448216

نمایشگاه خدمات پس از فروش

 4-7آبان

سازمان حمایت از مصرف کنندگان

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری

 4-7آبان

شركت آوين افراز 22020248

اولین نمایشگاه اختصاصی کره جنوبی

 4-7آبان

در دست اقدام

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

 17-20آبان

شركت راهكار تجارت مديريت كوشا 42917000

نمایشگاه خدمات پس از فروش

 17-20آبان

سازمان حمایت از مصرف کنندگان

دومین نمایشگاه بین المللی سازه ها و نماهای ساختمانی

 17-20آبان

شرکت تعاونی کارکنان نمایشگاه بین المللی تهران 22662761-22662739

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

 26-29آبان

شرکت سامع پاد نوین 26409902-5

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

 26-29آبان

دهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضالب

 26-29آبان

شركت راهكار تجارت مديريت كوشا 42917000

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

 7-10آذر

شركت بازرگاني بين المللي ايدرو 88889236

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

بیستمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک،کامپیوتر ،تجارت الکترونیکی

 17-20آذر

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران

پانزدهمین نمایشگاه بزرگ دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور

 23-26آذر

دومین نمایشگاه بینالمللی صنایع مفتولی ،سیم و کابل ،اتصاالت و ماشین آالت وابسته

 23-26آذر

شركت متحدان آريا 26206727

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی رنگ،رزین،پوشش های صنعتی کامبوزیت

 26-29آذر

شرکت بانیان امید 22001749

ششمین نمایشگاه بین المللی قیر ،آسفالت ،عایقها و ماشین آالت

 26-29آذر

شرکت آسیا پاسارگاد 22768596

یازدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات،بازاریابی و صنایع وابسته

 6-9دی

شرکت آوین افزار 22020248

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی چاپ،بسته بندی و ماشین آالت وابسته

 6-9دی

صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران 85543110

دومین نمایشگاه بین المللی خشکبار ،آجیل ،میوه های خشک و صنایع وابسته

 6-9دی

شرکت سایا نمای پارسیان 72760262

پنجمین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن ،معماری داخلی و دکوراسیون

 15-18دی

شرکت نمانگر 88203020

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

 15-18دی

انجمن لوازم خانگی 88744576

نهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست

نمایشگاه اختصاصی کشور ایتالیا

کنسرسیوم شرکتهای بازرگانی کاالهای ساخت ایتالیا و شرکت نوای چکامه 22660061-63

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

تاریخ

نام مجری
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گزارش تصویری

گزارش تصویری انتشار و توزیع نشریه رسمی نمایشگاههای بین المللی (اقتصاد و نمایشگاه)

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

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
دوم ســال  1393مجموعــا نــه شــماره 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 بیســت و دومیــن نمایشــگاه بیــن المللــی
کاشــی ،ســرامیک و چینــی بهداشــتی (یک شــماره)،
بیســت و ســومین نمایشــگاه بیــن المللــی مبلمــان
منــزل (یــک شــماره) ،چهاردهیمــن نمایشــگاه بیــن

المللــی صنعــت ســاختمان ( 4شــماره) ،ششــمین
نمایشــگاه بیــن المللــی کــف پــوش ،موکــت و فــرش
ماشــینی (یــک شــماره) و ســیزهمین نمایشــگاه
بیــن المللــی بیسکویت،شــیرینی و شــکالت (2
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.
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چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان

سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی شیرینی و شکالت

