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پیشگفتار

السالم علیک یا فاطمة الزهرا یا بنت رسول اهلل

فاطمه، معیار فضایل بود و اسوه ی ســرآمدان عصمت. در فناکده ی خاک، افول کرد و در بقاسرای 
عرش، طلــوع و تابندگی نمود. هنوز آوای شــیوایش در گوش دل ها باقی اســت که همگان را به 
پارســایی و پایداری در والیت علوی می خواند و خود، عامل نخســت آن بود. آیین محمد )ص( از 
اســتقامت ســرخ زهرا آوازه یافت و امت از مرام زیبایش، مجد. پیروي و اطاعت از ولي خدا درس 
مهمي است که آن حضرت، به جهانیان دادند تا انسان راه سعادت و نجات را در پیش گیرد؛ چرا که 

هر کس به ریسمان والیت تمسک جست، بي تردید راه حق و حقیقت را برگزیده است.
باید گفت که شــهادت حضرت زهرا )س( تنها واقعه اي تاریخي نیســت؛ بلکه آموزه اي متعالي در 

باب دفاع از ارزش هاي اسالم ناب محمدي )ص( است.
مادر رســالت و همتای والیت ، حضرت فاطمه مرضیه، که بانوان ایرانــي با الگو قرار دادن زندگاني 
ایشــان در مراحل علمي و بین المللي به موفقیت هاي چشم گیري دست یافته اند ،  خود انعکاس 
قابل توجهی را در ســطح جهان بر جای گذاشــته و در حقیقت هویت واقعي زن را از پس فرهنگ 
جاهلیت بیرون کشیده و به مقام شامخ زن بها داده است. از این رو شایسته است که شیعیان از روز 
سیزدهم جمادی االول تا سوم جمادی الثانی، ایام سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(، بی بی 
دوعالم، پاره تن پیامبر)ص( که با فرارسیدن بهار 1394 تقارن یافته است، با انجام مراسم عزاداری 

آن حضرت، ارادت و مودت خود را به اهل بیت )ع( اظهار نمایند. و از برکات آن بهره مند شوند.
در آیین باستانی نوروز، سنت های مورد تاکید و تائید اســالم که هیچ منافاتی با ایام فاطمیه ندارد 
مانند صله رحم، دید و بازدید بزرگان و فامیل های دور و نزدیک، هدیه دادن، دستگیری از ضعیفان 
و کمک به مستمندان مورد توجه قرار گرفته و در سخنی از حضرت محمد مصطفی صلی اهلل علیه 
و آله آمده است   هر روز را نوروز کنید؛ یعنی در راه خدا به یکدیگر هدیه بدهید و با یکدیگر پیوند 
داشته باشــید  با همه این اوصاف یکی از راهنمایان مردم دین دار ایران در تمامی امور اجتماعی و 
زندگی، علما و مراجع هستند و استفتائات این بزرگان در ارتباط با نحوه برخورد با این تقارن، چراغ 

راه محسوب می شود.
در انتها فرا رسیدن ایام غمبار فاطمیه و اسوه زنان عالم را بر  محضر مبارک حضرت ولی عصر)عج(، 
مقام معظم رهبری و رهروان حضرتش تســلیت عرض می نماییم و بهار  1394 را با یاد او آغاز می 

کنیم.
محمد سعادتی پور

مدیرروابط عمومی و اموربین الملل
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پیام وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۴

وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت: امســال ســال رونق تولید است و از ســوی رییس جمهور تاکید بر اشتغال و توسعه 
صادرات غیر نفتی شده است و مهمترین پیام را هم مقام معظم رهبری فرمودند که حاکی از همدلی و همراهی ملت و دولت 

است .
 مهندس محمد رضا نعمت زاده  در دیدار نوروزی با معاونین،مدیــران و کارکنان وزارت صنعت ، معدن و تجارت  افزود:  

خوشبختانه بر مبنای سیاستهای کلی اصل 44 سهم دولت از تولید ناچیز است و بقایایش هم به تدریج واگذار می شود. 
وی گفت: زحمت عمده به دوش خود مردم اســت چه مصرف کنندگان که با اســتفاده از کاالهای داخلی تولید را حمایت 

کنند و چه تولید کنندگان که تالش کنند کاالی مرغوب تر و با قیمت مناسبی تر ارائه دهند.
مهندس نعمت زاده  با تاکید بر لزوم وجود خدمات بعد از فروش اضافه کرد :  امروزخوشبختانه عمده فعالیتهای تولیدی و 
صنعتی چه در خرده فروشی و چه عمده فروشی و واردات و صادرات و فعالیتهای معدنی توسط مردم انجام می گیرد و باید 

خدمات بعد از فروش باالخص  در کاالهای با دوام نظیر خودرو ، لوازم خانگی و... به مصرف کنندگان داده شود.
وزیر صنعت،معدن وتجارت افزود : ما محدودیتهایی در رابطه با مسائل بین المللی داریم ولی صنایع در این چند سال تالش 
کردند نیاز  کشور را فراهم کنند و امیدواریم با گشوده شدن و بهبود شرایط در آینده شاهد رونق بیشتر باشیم  چراکه  تولید 
در ایجاد رونق پیشران است و به همین دلیل وظیفه تولید کنندگان و صنعتگران و معدنکاران و صادر کنندگان خدمات فنی 

و مهندسی و کاال سنگین تر است.
وی تصریح کرد : وظیفه همه دســت اندر کاران بخش صنعت ، معدن و تجارت سنگین اســت  و همه فعالیتها اعم از کل 
تجارت و بازرگان ی داخلی و خارجی و کل فعالیتهای صنعتی و معدنی را شــامل می شود و این در حالی است که بیش از 

یک سوم تولید ناخالص داخلی در این مجموعه قرار دارد.
نعمت زاده اظهار کرد : بانکها باید برای حمایت از تولید حمایت شــوند ، ما سیاســتهایی می گذاریــم ولی به تنهایی قادر 

نیستیم بار سنگین را به عهده بگیریم و نظام پولی و مالی و نیز مقررات باید به کمک بیاید .
وی تاکید کرد : الزم اســت بانکها و سرمایه هایشــان را تقویت کنیم که نیاز به قانون دارد و بخشی در قانون مربوط به رفع 
موانع تولید رقابت پذیر دیده شده و بخشــی را هم دولت و مجلس باید کمک کنند که بنیه بانکهای دولتی و خصوصی  را 

تقویت کنیم.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد:  سیاست دولت  بر این  اســت که بانکها به کار بانکداری بپردازند و به  تدریج از 

کارهایی که در شانشان نیست بیرون بیایند و قانون هم فرجه ای سه ساله را بر این امر داده است.
به گفته وی بعضی از واحدهای تولید و صنعتی مشــکالت معوقات بانکی دارند که به خاطر شــرایط چند ســال گذشته با 
مشکل مواجه شده اند ما نیز ما پیشنهاداتی را آماده می کنیم که به دولت ارائه دهیم تا بانکها مالحظه بیشتری داشته باشند و 
در الیجه رفع موانع تولید پیش بینی شــده جرایم مالیاتهای معوق و تامین اجتماعی بخشوده شود که خود این امر کمک می 

کند.
از کاالهای داخلی استفاده کنیم

مهندس نعمت زاده با تاکید براســتفاده ازکاالی داخلی گفت : همه باید برای جلوگیری از خرید کاالهای قاچاق به کشور و 
حمایت از صنعتگران تالش کنند .

وی ادامه داد: در مجموع  در تمام دستگاهها نیز استفاده از کاالی داخلی در اولویت قرار گیرد.
امضای توافقنامه با سازمان انرژی اتمی در زمینه اکتشاف

وزیر صنعت ، معدن و تجارت بر توجه بیشــتر به اکتشــافات تاکید کرد و گفت : امیدواریم تا آخر این دولت،  تکلیف کل 
معادن زیر زمینی کشور را مشخص و از بخش خصوصی نیز در این زمینه استفاده کنیم.

وی در ادامه از امضای توافقنامه ای با ســازمان انرژی اتمی در زمینه استخراج معدنی خبر داد و گفت تصریح کرد : سازمان 
توســعه معادن و صنایع معدنی را فعال  کردیم و حدود 200 هزارکیلو متر مربع  اکتشافات  شروع شده و با سازمان انرژی 
اتمی هم طبق توافق نامه حدود یکصد هزار کیلومتر مربع که قبال ســازمان به خاطر احتمال وحود مواد رادیو اکتیو ممنوعه 

اعالم کرده بود  را استخراج کنیم و بدین ترتیب  مواد رادیو اکتیو از آن آنها و غیره  در دست ما باشد.

محمد رضا نعمت زاده
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پیام معاون وزیر، رییس هیات مدیره و مدیر عامل در سال ۱۳۹۴۹

فرا رسیدن سال 1394 خورشیدی را که با سرسبزی، شکوفایی، طراوت و شادابی طبیعت همراه است به هموطنان 
عزیز، همکاران گرامی، صاحبان صنایع، بازرگانان و همه شــخصیتهای گرانقدری که در سال گذشته در برگزاری 
نمایشگاههای داخلی، بین المللی و اختصاصی ما را یاری کردند و با نشــان دادن پیشرفتهای اقتصادی، صنعتی و 
فرهنگی میهن اســالمیمان به بازدیدکنندگان و عقد قراردادهای تجاری به توســعه صادرات کشور کمک کردند، 

صمیمانه تبریک می گویم.
نمایشــگاههای بین المللی چنانچه مورد حمایت قاطع و همــه جانبه قرار گیرند به خوبی مــی توانند در تحقق 
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در زمینه توسعه صادرات کاالها و خدمات، تنوع بازارها، جذب سرمایه گذاریهای 

خارجی، انتقال فناوریهای پیشرفته به کشور و توسعه صنعت گردشگری نقش مهمی ایفا نمایند.
شرکت سهامی نمایشــگاههای بین المللی ج.ا.ایران به سبب حسن شهرت در عرصه بین المللی و گستردگی دامنه 
فعالیتها از اعتبار خاصی در مجامع بین المللی برخوردار شده است به گونه ای که برای نخستین بار مدیریت عامل 
آن به سمت  نایب رئیس دفتر منطقه خاورمیانه و آفریقا توســط اتحادیه جهانی صنعت نمایشگاهی انتخاب شده 
است. ظرف 38 ســالی که از عضویت ایران در این نهاد بین المللی می گذرد تا کنون چنین سمتی به نماینده ایران 
اعطاء نشده بود. عالوه بر آن شرکت سهامی نمایشــگاههای بین المللی ج.ا.ا به سبب تجربیات ارزنده ای که طی 
چند دهه فعالیت خود کسب کرده است به عضویت  کمیته راهبردی اکسپو 2015 میالن   نیز پذیرفته شده است که 

افتخار بزرگی برای کشور ما محسوب می شود.
از آنجا که توســعه روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران با کشــورهای جهان از اولویتهای 
دولت محترم تدبیر و امید به شــمار می رود شرکت سهامی نمایشــگاههای بین المللی ج.ا.ایران فعاالنه در اغلب 
نمایشگاههای بین المللی کشورهایی که می توانند شــرکای تجاری قابل اعتماد و ارزنده ای برای میهن اسالمی ما 
باشند،شرکت می کند. برگزاری ساالنه 80 تا 85 نمایشگاه بین المللی، تخصصی و اختصاصی به خوبی گستردگی 

دامنه فعالیتهای این شرکت را نشان می دهد.
تحول کیفی مهمی که در نمایشــگاههای کشور در دوسال اخیر رخ داده اســت توجه خاص به عرضه فناوریهای 
نوین، معرفی کاالها و خدمات دانش بنیان و اولویت قائل شــدن برای عرضه کاالها و خدماتی است که از ارزش 

افزوده باالتری برخوردار هستند.
آخرین نکته ای که اشاره به آن را ضروری می دانم، مشارکت فعال جمهوری اسالمی ایران در اکسپوی میالن است 
که روز 11 اردیبهشت امســال در ایتالیا در سطحی وسیع، جذاب و در فضایی بسیار مناسب پیشرفتهای فرهنگی و 

اقتصادی کشورها را به معرض نمایش خواهد گذارد. 
تم اصلی این نمایشگاه جهانی که میعادگاه بالغ بر150 کشورســت   تغذیه کره زمین، انرژی برای حیات  انتخاب 
شده اســت و کشــورهای شــرکت کننده تالش خواهند کرد راهکارهای نوینی برای تحول در بخش کشاورزی، 

مبارزه با گرسنگی و سوء تغذیه، جلوگیری از بحران مواد غذایی و بهینه کردن الگوی مصرف ارائه دهند.
سازمانها و نهادهای ذیربط کشورمان با آمادگی کامل و تدارک قبلی در این اکسپو حضور خواهند یافت. امیدواریم 
که این تالشها و کوششــهای پر ثمر نتایج مورد انتظار را به بار آورد و بر اعتبار و پرســتیژ بین المللی کشور ما و 

ارتقای جایگاه آن در اقتصاد جهانی بیفزاید.
فرصت را مغتنم شــمرده، بار دیگر عید ســعید نوروز را شــادباش می گویم و از همه کســانی که در برگزاری 

نمایشگاهها و تقویت بنیه های اقتصادی کشور یاور ما بوده اند صمیمانه سپاسگزاری و قدردانی می کنم.

حسین اسفهبدی
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به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل 
المللی  بین  نمایشگاههای  سهامی  شرکت 
ســیاوش امیر مکری طی حکمی از سوی 
دکتر حسین اسفهبدی معاون وزیر ، رئیس 
هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی 

نمایشگاهها به ســمت قائم مقام شرکت 
سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران 

منصوب گردید .
در بخشی از این ابالغ چنین آمده است: 
نظر به سوابق، تجربیات و تخصص جنابعالی 

به موجب این ابالغ به ســمت » قائم مقام 
مدیرعامل » منصوب  می شوید.   امید است  
با جلب همکاری معاونین، مدیران و کارکنان 
باشید.  امور محوله موفق  انجام  شرکت در 
قابل ذکر اســت : امیر مکری در دوره های 

گذشته نیز از مدیران ارشد این شرکت بوده 
که در این دوره بعنوان قائم مقام این شرکت 

منصوب گردیده است .

انتصاب قائم مقام شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران

 با صدورحکمی از ســوی محمد 
وزیر صنعت، معدن  زاده  نعمت  رضا 

با  اســفهبدی«  »حسین  وتجارت، 
عنوان  به  قبلی خود  حفظ ســمت 
معــاون وزیــر و مســئول صدور 
از  نمایشــگاهها  برپایی  مجوزهای 
ســوی وزیر صنعت، معدن وتجارت 

تعیین شد.
به گــزارش روابــط عمومــی و امور 
نمایشگاه های  سهامی  شرکت  بین الملل 
بین المللــی ج.ا.ایــران، در متــن حکم 
صادر شــده آمده اســت: در راســتای 
تقویــت صادرات غیــر نفتــی و نظر به 
ســوابق و تجربیات ارزشمند، بدینوسیله 
برپایی  »مســئولیت صدور مجوزهــای 

نمایشــگاه ها« بــه جنابعالــی محــول 
می شود.

وی در ادامــه تصریــح کرده اســت: 
انتظار مــی رود تا با تشــکیل کارگروه 
تخصصی، بازنگری دستورالعمل و فرآیند 
مربوطه از طریق تنظیم ســاز و کارهای 
مناسب و با ایجاد شرایط الزم برای انجام 
فعالیت توسط واجدان شرایط، پس از طی 
مراحل انجام کار نســبت به صدور مجوز 
ســازماندهی و برگزاری نمایشــگاه ها در 

داخل و خارج از کشور اقدام نمایید.
گفتنی است: »حسین اسفهبدی« هم 
اکنون بــه عنوان رییس هیــات مدیره و 

مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللی ج.ا.ایران فعالیت می کند.

مجوز برپایی نمایشگاه ها را از این پس شرکت 
نمایشگاه های بین المللی صادر می کند

دکتر اسفهبدی با حفظ سمت معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت شد

بین  وامور  روابط عمومــی  گزارش  به 
بین  نمایشگاههای  سهامی  شرکت  الملل 
المللی ج.ا.ایران صبح امروز طی مراسمی 
حضور  با  نمایشگاهها  دائمی  محل  در  که 
و  وزیر  معاون  اســفهبدی  حسین  دکتر 
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل ، معاونین 

اعضاء هیات مدیــره ، مدیران ، کارکنان 
سهامی  شــرکت  ورزشــی  هیاتهای  و 
گردید  برگزار  ج.ا.ایران  نمایشــگاههای 
هدایایی به رســم یادبود به نفرات برتر 

رشته های مختلف ورزشی اهداء شد .
این گزارش حاکی است : در این مراسم 

صمیمی دکتر اسفهبدی با اشاره به نحوه 
اجرا و مراحل مسابقات از مسئولین مالی 
و اداری و ورزش شــرکت نمایشــگاهها 
مطلوب  و  صمیمانه  همکاریهای  دلیل  به  

ایشان تقدیر و تشکر ویژه نمودند .
قابل ذکر اســت : دراین مراســم از 

خواهران بسیجی سازمان توسعه تجارت 
و نمایشــگاه بین المللی که در ســطح 
وزارتخانه های کشوری در بخش آمادگی 
و سوم کشوری  مقام دوم  به  جســمانی 
دســت یافته بودند نیزتقدیر و تشکر به 

عمل آمد .

برگزاری مراسم اهداء جوایز ورزشی در محل دائمی نمایشگاهها 

با  قطر  در  اختصاصی ج.ا.ایران  نمایشگاه 
هدف معرفی توانمندی های شــرکت ایرانی 
در منطقه،یکشــنبه 26 بهمن ۹3( در دوحه 

پایتخت قطر گشایش یافت.
  به گــزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
از نمایشــگاه اختصاصی ج.ا.ایران، نخستین 
نمایشگاه اختصاصی ایران در قطر در فضایی 
به وسعت 2500 مترمربع با حضور  وزیر اقتصاد 
و تجارت کشور قطر، زارچی سفیر ج.ا.ایران در 
دوحه و دکتر اسفهبدی معاون وزیر صنعت و 
معدن و تجارت و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران 
و هیات همراه  در محل دائمی نمایشگاههای 

بین المللی دوحه- قطر گشایش یافت .
بنا بر این گزارش: این نمایشــگاه تجاری 
به همت شــرکت ســهامی نمایشگاه های 
متخصصان،  با حضور  و  ج.ا.ایران  بین المللی 
تولیدکنندگان، بازرگانــان و صادرکنندگان 
به نمایندگی دولــت ج.ا.ایران با هدف ارتقاء 
مناسبات تجاری و بین المللی در منطقه بر پا 

گردیده است .
در این نمایشــگاه تولیدکنندگان ایرانی 
آخرین دستاوردهای تولیدی و صنعتی خود 
را از تاریــخ 26 لغایت 30 بهمن ماه جاری در 
معرض بازدید عالقمندان و متخصصین بین 

المللی قرار داده اند 

برپایی نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در دوحه-قطر
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تجلیل از جانبازان و ایثارگران شرکت سهامی نمایشگاهها 
ه گزارش روابــط عمومی وامور بین 
نمایشگاههای  ســهامی  شرکت  الملل 
بیــن المللی دکتر اســفهبدی معاون 
وزیر ، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل 
شرکت ســهامی نمایشــگاههای بین 

ایثار  و  جانیــازان  از  ج.ا.ایران  المللی 
گران این شرکت تقدیر و تشکر نمود .

:دکتر  اســت  حاکی  گــزارش  این 
اســفهبدی و هیات همراه با حضور در 
منزل یکی از جانبازان هشــت ســال 

دفاع مقدس که در جبهه های حق علیه 
باطل به درجه جانبازی نائل گردیده به 
نماینگی از این عزیزان مورد تفقد قرار 

داد .
: دکتر اسفهبدی در  قابل ذکر است 

خالل این بازدید صمیمانه طی سخنانی 
عزیزان  این  ایثارگریهای  و  رشادتها  از 
تقدیر نمــوده و برای ایشــان آرزوی 

سعادت و سالمت روز افزون نمود .

طی   ۱3۹3 اســفندماه   ۱6 شنبه 
اسفهبدی  با حضور دکتر  مراســمی 
معــاون وزیر ، رئیس هیــات مدیره 
ســهامی  شــرکت  مدیرعامــل  و 
ج.ا.ایران  المللی  بین  نمایشگاههای 
چند قطعه نهال توسط ایشان و هیات 
همراه در محل محوطه فضای باز این 

شرکت غرس گردید.
بــه گــزارش روابــط عمومی و 
ســهامی  شــرکت  الملل  بین  امور 
ج.ا.ایران  المللی  بین  نمایشگاههای 
در این مراسم که با حضور معاونین ، 
مدیران بخشهای مختلف و جمعی از 
کارمندان و پرســنل خدمات شرکت 

سهامی نمایشگاهها انجام شد ، دکتر 
اسفهبدی با بیان سخنانی این روز را 
تبریک گفته و با تشــکر از کارگران 

و زحمتکشــان خدمات فضای سبز 
این قســمت مهم در  به  ، رسیدگی 
مجموعــه را از عوامل موثر در بهبود 

مختلف  نمایشــگاههای  برگــزاری 
برشــمرده و آنرا یکی از عوامل موثر 
در جهت تشــویق تولیدکنندگان و 
مشــارکت کنندگان جهت حضور در 
نمایشگاهها  مجموعه شرکت سهامی 
و به طبق ایجاد محرکهای بهتر جهت 

پیشرفت اقتصادی کشور نامید.
شــایان ذکر اســت در پایان این 
مراسم دکتر ســفهبدی و  هریک از 
معاونین و  مدیران با کاشــت نهالی 
را  را گرامی داشته و سهمی  این روز 
در بهبود فضای ســبز مجموعه ایفا 

نمودند.

برگزاری مراسم روز درختکاری با حضور دکتر اسفهبدی

 سه شــنبه ۱۹ اســفند ماه ۱3۹3 با 
حضور دکتر اسفهبدی معاون وزیر، رئیس 
هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی 
ج.ا.ایران  المللــی  بین  نمایشــگاههای 
و هیــات همــراه جلســه ای در جهت 
تعامل بیشتر و پاســخگویی به سواالت 
خبرنگاران و اصحاب رســانه در خصوص 

اکسپو 20۱5 میالن برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومــی و امور بین 
بین  نمایشگاههای  سهامی  شرکت  الملل 

المللی ج.ا.ایران :
دکتر اسفهبدی در این جلسه با اشاره 
از  اکسپو  زمینه  در  کار  به دشــواریهای 
جمله برقراری ارتباط با مسئولین مربوطه 
و دســت اندرکاران و به خصوص اروپایی 
ها به تشــریح چگونگی تالش و کوشش 
مجموعــه در جهت رفــع موانع مذکور 

پرداخت.
ابتدا  در  جلســه  ایــن  در  همچنین 
گزارشــی از مراحل آماده سازی پاویون 
توسط  میالن  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
اویســی مشاور پروژه اکســپو میالن از 
شرکت ره شهر ارائه گردید که به تشریح 
مشخصات و پارامترهای بکار رفته جهت 
با نمایش  ایران  ساخت و تکمیل ســازه 
فیلمی از روند اجرایی نمایشــگاه اکسپو 

20۱5 در این مجموعه پرداخت.

دکتر اســفهبدی نیز بعد از پایان این 
گزارش به تشریح نحوه طراحی پاویون و 
موافقت  و  طرح  انتخاب  مراحل  چگونگی 

با آن توسط مسئوالن ایتالیایی پرداخت.
اهمیت  به  اشــاره  با  ایشان  همچنین 
بسیار  را  نمایشگاه  این  اکسپو  نمایشگاه 
مهم و استراتژیک دانســته و با اشاره به 
نقش مهم این نمایشگاه مسئولین مربوط 
به آن را در حد باالترین مقامات مسئول 

کشوری نامید.
وی در ادامــه افــزود :اهمیــت این 
کنندگان  مشــارکت  تعداد  از  نمایشگاه 
آن مشــخص میشــود چراکه در هنگام 
افتتاح که روز اول مــی 20۱5 برابر با ۱۱ 

به بیش  اردیبهشت ۱3۹4 میباشد قریب 
از ۱60 کشــور و چندین نهاد بین المللی 
از جمله ســازمان ملل متحد و دیگر نهاد 
های بین المللی معتبر در آن مشــارکتی 
قوی و پرشــور خواهند داشت و بسیاری 
از مقامات رده باالی کشورهای مختلف به 

بازدید از آن خواهد پرداخت.
دکتر اســفهبدی در ادامه به تشریح 
برنامه های ج.ا.ایــران در میالن پرداخته 
وبا بیان تالش خستگی ناپذیر کمیته های 
، فرهنگ  فناوری ، کشــاورزی و تغذیه 
وهنر ، گردشگری ، تبلیغات و نیز محیط 
زیست  انرژی و فناوریهای نو ، به  برنامه 
ریزی دقیق بــرای برنامه هایی نظیر روز 

ملی و دیگر برنامه هــای در نظر گرفته 
شــده برای این رخداد بزرگ بین المللی 

پرداخت.
شایان ذکر اســت :دکتر اسفهبدی در 
پاسخ به سوال خبرنگارانی که سواالتی را 
در رابطه با شائبه های بوجود آمده اخیر 

در مورد اکسپو مطرح کرده بودند گفت :
آقــای محبعلی هیچ مســئولیتی در 
اکسپو  به  مربوط  کمیسیونهای  و  گروهها 
نداشته و تنها ایشــان در بحث معماری 
فعالیت  اکسپو  بعنوان مشاور در ســتاد 

دارند.
وی همچنین در توضیح به مطالبی که 
با مســائل مالی و پرداختی ها به برخی 
افراد ذکر شــده گفت : هرگونه برداشت 
مرتبط  بانکی  از حســابهای  قانونی  غیر 
نیســت چراکه  پذیر  امکان  اکســپو  با 
دائمی  محــل  در  نظارتی  ســازمانهای 
نمایشــگاهها مســتقر بوده و ذیحساب 
وزارت اقتصــاد و دارایی در جریان کلیه 

مستندات مالی اکسپو 20۱5 میباشند.
در پایان برخی از خبرنگاران به مطرح 
کردن ســواالت و انتقادات خود پرداخته 
که دکتر اسفهبدی با ارایه جوابهای الزمه 
به شــفاف سازی و تشــریح موضوعات 

مطرح شده توسط آنان پرداخت.

نشست خبری دکتر اسفهبدی با رسانه ها

خبر
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مالقات دکتر اسفهبدی با هیات ایتالیایی
به گزارش روابط عمومی و امور بین 
نمایشگاههای  سهامی  شرکت  الملل 
بین المللی ج.ا.ا دکتر اســفهبدی با 
کشور  اقتصادی  مسئولین  از  تن  سه 
ایتالیا در تهران مالقات و گفتگو کرد 

بنا بر این گزارش :دکتر حســین 
اســفهبدی معاون وزیر رئیس هیات 
مدیره و مدیر عامل شــرکت سهامی 
ج.ا.ایران  المللی  بین  نمایشگاههای 
اقتصادی  مســئول  بارباریا  آندره  با 
آدولفو   ، تهران  در  ایتالیا  ســفارت 
پیترو  و  اقتصاد  وزارت  اورسو مشاور 
نمایشگاهی آن  نتی مسئول  پی چی 
نمایشگاههای  دائمی  محل  در  کشور 

تهران مالقات و گفتگو نمودند .
این گــزارش حاکی اســت:  این 
مالقات در راســتای برگزاری هر چه 

با شکوهتر نمایشــگاه اکسپو میالن 
ومشارکت ج. ا. ایران در آن نمایشگاه 
سوی  از  نمایشــگاه  چند  وبرگزاری 
کشور ایتالیا در تهران برگزار گردید .

الزم به ذکر است :دکتر اسفهبدی 
به مراحل اجرایی نمایشگاه اکسپو در 
میالن ایتالیا و میزان پیشرفت ساخت 
و ساز پاویون جمهوری اسالمی ایران 

اشــاره نمود و گفت با توجه به اینکه 
اکثر کشورهای شرکت کننده در این 
عقب  اجرایی  زمانبندی  از  نمایشگاه 
مانده اند پاویون جمهوری اســالمی 
ایران از پیشــرفت قابل مالحظه ای 
دقت  با  این شرکت  و  بوده  برخوردار 
فراوان مراحل پیش بینی شده را اجرا 

می نماید.
در ادامــه این گفتگو مســئو ل 
به  اشاره  با  ایتالیا  نمایشگاهی کشور 
برنامه  و  ج.ا.ایران  نمایشگاهی  آینده 
ریزی کشــور ایتالیا در جهت ادامه 
اقتصادی  و  نمایشگاهی  همکاریهای 
درخواست نمود همکاریهای دو جانبه 
ادامه  نیز  آینده  در سال  نمایشگاهی 
داشته باشد که این امر مورد استقبال 

دکتر اسفهبدی قرار گرفت .

اســفندماه ۱3۹3 دکتر   دوشنبه ۱8 
اسفهبدی در راســتای بسط و گسترش 
دولت  مابین  فی  نمایشگاهی  همکاریهای 
جمهوری اســالمی ایران و دولت عراق با 
سرمد طه الســعدی مدیر عامل شرکت 
دولتــی نمایشــگاهها و خدمات تجاری 

جمهوری عراق دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومــی و امور بین 
بین  نمایشگاههای  سهامی  شرکت  الملل 
مدیر  مجیدی  از  نقل  به  ج.ا.ایران  المللی 

امور اداری شرکت سهامی نمایشگاهها :
بین دکتر اســفهبدی  در دیداری که 
و مدیر  ، رئیس هیات مدیره  معاون وزیر 
بین  نمایشگاههای  سهامی  شرکت  عامل 
السعدی  طه  و ســرمد  ج.ا.ایران  المللی 

مدیر عامل شــرکت دولتی نمایشگاهها 
و خدمات تجاری جمهــوری عراق انجام 
توســعه همکاریهای  بر  گردید،دو طرف 
و  کرده  تاکیــد  دوجانبه  نمایشــگاهی 
از آنجا کــه دکتر اســفهبدی عهده دار 

ســمت معاون منطقه خاورمیانه و آفریقا 
نیز  نمایشــگاهی  صنعت  جهانی  انجمن 
می باشند، ایشان بر تالش برای کمک به 
ارتقاء سطح نمایشــگاههای کشور عراق 
و حضور بهتر و پررنگ تر این کشــور در 

ای  منطقه  نمایشگاهی  رخدادهای  عرصه 
و جهانی تاکیدنمودند.

شایان ذکر است :
همچنین در طی ایــن دیدار بر تالش 
دو طرف  توافقات  میــزان  افزایش  برای 
بیشــتر  تعداد  برگزاری  برای تســهیل 
نمایشــگاهی دو کشــور و  رویدادهای 
افزایــش حجم مناســبات مرتبط با این 
صنعت مهــم و اســتراتژیک اقتصادی 
و وسیعتر  بهتر  برگزاری  و  تاکید شــده 
برنامه  نیز  و  اختصاصی  نمایشــگاههای 
ریزی جهــت برگزاری نمایشــگاه مواد 
غذایی در دســتور کار و مــورد بحث و 

بررسی قرار گرفت.

دیدار دکتر اسفهبدی با مدیرعامل شرکت دولتی نمایشگاههای عراق

خبر

نمایشگاه بزرگ اختصاصی ایران 
در عمان که با حضور وزرای صنعت، 
گشایش  کشور  دو  تجارت  و  معدن 
یافته بود پس از پنــج روز برپایی 

موفق به کار خود پایان داد.
به گــزارش روابــط عمومــی و امور 
بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللی ج.ا.ایــران به نقــل از ایرنا، 
ایران  اختصاصی  نمایشــگاه  بزرگترین 
کــه روز 16 دی با حضــور محمدرضا 
نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت 
ایران، دکتر اسفهبدی مدیرعامل شرکت 

ســهامی نمایشــگاه ها، علی بن مسعود 
السنیدی وزیر تجارت و صنعت عمان و 

ده ها مقام اقتصادی دو کشور و سفرای 
مقیم عمــان، در محل نمایشــگاه های 

بین المللی مسقط گشایش یافته بود، با 
استقبال فعاالن اقتصادی و مردم عمان 
روبرو شــد و پس از پنج روز با موفقیت 

به کار خود پایان داد.
این نمایشگاه در وسعتی به مساحت 
2649 مترمربع و با حضور 86 شــرکت 
ایرانی در گــروه های کاالیــی مصالح 
ســاختمانی، خدمات فنی و مهندسی، 
دارو،  فــرش،  الکترونیــک،  صنایــع 
بــرق، مــواد غذایی و  خودروســازی، 
داخلی  دکوراسیون  و  مبلمان  خشکبار، 

و صنایع فوالدی برپا شده بود.

برگزاری موفق نمایشگاه اختصاصی ایران در عمان
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مصاحبه

در  که  گزارش هایی  طبق   
نشــریه »اقتصاد و نمایشگاه« 
همزمــان بــا برپایــی اکثر 
و  گردیده  منتشر  نمایشگاه ها 
مدیران شرکت  گزارش های  در 
شــماره  همین  در  ســهامی 
نیز آمده است،  نوروزی نشریه 
یکــی از مهم تریــن تحوالت 
در  نمایشگاه ها  صنعت  عرصه 
ســال ۹3 روبه رو شدن تقریبا 
همه نمایشگاه ها با رشد از نظر 
هر  در  مشارکت  متراژ  و  تعداد 
دو بخش داخلی و خارجی بوده 
که در بخش مشارکت کنندگان 
 300 تا   200 رشد  بعضا  خارجی 
اســت.  افتاده  اتفاق  درصدی 
چه عواملی در دستیابی به این 

رشد گسترده موثر بوده است؟
بــه طور حتــم رســیدن به هر 
هدفی نیازمنــد برنامه ریزی دقیق 
و مســتمر می باشــد. در نتیجــه 
مشــارکت  کنندگان  رشد  افزایش 
و متــراژ نمایشــگاه ها نیز حاصل 
برنامه ریزی دقیــق و هدفمند بوده 
با مجریان  است. جلســات متعدد 
نمایشــگاهی و هم اندیشی با آنان 
منظم  نمایشگاهی  تقویم  تدوین  و 
از دالیــل این رشــد بوده اســت. 
با هیــأت های  همچنیــن تعامل 
تجاری خارجی از کشورهای آلمان، 
ترکیه، ایتالیــا و ... در ارتقاء وجهه 
بین المللی  نمایشــگاه های  جهانی 

تأثیرگــذار بــوده؛ از ســوی دیگر 
اســتراتژی های دولت تدبیر و امید 
در خصــوص افزایــش تعامــالت 
بین المللی هم موجب ایجاد رغبت  
در کشــورهای جهان برای حضور 
در نمایشگاه های داخلی ایران بوده 
اســت. امیدواریم روند تعامالت در 
عرصه بین المللی و هم اندیشــی 
با مجریان نمایشــگاهی در ســال 
آینده منجر به رشد و ارتقاء بیشتر 
نمایشگاه ها از لحاظ  کمی و کیفی 

باشد.

که  دیگری  مهــم  اتفاق   
در ســال ۹3 افتــاد، انتخاب 
معاون  به ســمت  جنابعالــی 
خاورمیانه  و  آفریقــا  دفتــر 
اتحادیــه جهانــی صنعــت 
نمایشــگاهی )ufi( بود که به 
نوبه خود نقطه عطفی در روند 
صنعت  عضویت  و  مشــارکت 
در  کشــورمان  نمایشگاه های 
نهادهای بین المللی به شــمار 
بدهید  توضیح  لطفــا  می آید. 
چه  تاکنون  جایگاه  این  در  که 
پیشبرد  در جهت  فعالیت هایی 
اهداف صنعت نمایشــگاه های 
کشور و توســعه روابط فعاالن 
با  کشور  نمایشگاه های  صنعت 
همتایان آنها در منطقه و جهان 

داشته اید؟

صنعــت  جهانــی  اتحادیــه 
نمایشــگاهی UFI درحــال حاضر 
دارای 641 عضو در سراسر جهان 
می باشــد و این اولین بار است که 
بعد از گذشت 38 سال از عضویت 
کشــورمان در این اتحادیه چنین 
پســتی به نماینــده ایــران اعطا 

می گردد.
  از مهم تریــن وظایــف دفاتــر 
منطقه ای UFI مــی توان به موارد 

زیر اشاره نمود:
- بررسی مشکالت خاص صنعت 
نمایشگاهی در منطقه و تبادل نظر 

پیرامون چگونگی رفع آنها
- ترغیب کشــورهای منطقه به 
همکاری با یکدیگر در امور مرتبط 

با نمایشگاه ها
- تالش به منظور ارتقای سطح 
تخصص ســازمان های نمایشگاهی 
و افراد شــاغل در این رشــته در 

UFI چارچوب برنامه های آموزشی
 - کمک به اعضای جدید UFI و 
آموزش آنها به گونه ای که بتوانند 
مســئولیت های خــود را بــه نحو 

احسن انجام دهند.
 - ارائــه پیشــنهادهای الزم به 

UFI اعضای هیات مدیره
فعالیت هــای  توســعه   -  

نمایشگاهی در منطقه
 - ارائه رهنمود یا مشــورت به 
مدیرعامــل UFI در خصوص کلیه 
فعالیت هایــی که برای پیشــرفت 

نمایشــگاه ها در منطقه باید انجام 
گیرد.

الزم به ذکر اســت حضــور در 
در  مشــارکت  و   UFI جلســات 
بین  المللــی  تصمیم گیری هــای 
نمایشــگاهی  صنعت  خصوص  در 
ارتقــاء جایــگاه صنعت  موجــب 
نمایشــگاه ایران گردیده است. در 
از مجریان  ضمن تعداد بیشــتری 
انجمن  در  داخلــی  نمایشــگاهی 
عضو  نمایشــگاهی  جهانی صنعت 

شده اند.

 در آســتانه نوروز ۱3۹4 
برای فعاالن صنعت نمایشگاه ها 
و به طورکلی برای جامعه فعاالن 
اقتصادی )مشــارکت کنندگان 
نمایشــگاه ها( و نیز برای مردم 
)بازدیدکنندگان  کشــورمان 

نمایشگاه ها( چه پیامی دارید؟

پیشــاپیش نــوروز 1394 را به 
هموطنان عزیز، مشارکت کنندگان، 
بازدیدکننــدگان و مجریان تبریک 
عــرض می نمایــم و آرزوی توفیق 
برای آنان دارم و امیدوارم در سال 
آتی شاهد شکوفایی و رشد صنعت 
نمایشــگاهی در عرصــه داخلی و 
خارجی باشــیم و با کمک یکدیگر 
گام های موثری جهت رشد و ارتقاء 

صنعت نمایشگاهی کشور برداریم.

سال 94 شکوفایی صنعت 
نمایشگاهی را می بینیم

با کمک یکدیگر

شادباش نوروزی دکتر اسفهبدی به فعاالن صنعت نمایشگاهی ایران

دکتر حســین اســفهبدی معاون وزیر صنعــت، معدن و تجــارت و مدیرعامل و 
رئیس هیات مدیره شــرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی، بیشتر مرد عمل 
است تا اهل شعار و وعده و عید، و به همین جهت تا کاری کارستان در مجموعه 
تحت مدیریتش انجام نگرفته، رغبتی به مصاحبه و گفتگو با رســانه ها ندارد. 
با این حال ایشــان در گفتگویی با شــماره نوروزی نشریه رسمی نمایشگاه های 
بین المللی، عید نوروز و سال جدید را به همه فعاالن نمایشگاهی تهنیت گفته 

و گوشه ای از موفقیت ها و دست آوردهای سال ۹۳ را توضیح داده است.
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برای آغاز همکاری  اسفهبدی   دکتر 
با شما به عنوان قائم مقام این مجموعه، چه 

انتظاراتی را مطرح کرد؟
ایشان با توجه به حجم کار اجرایی فراوان در 
شرکت سهامی نمایشگاه ها از یک طرف و حجم 
کار ســنگین اکســپو میالن در ســال آینده که 
اهمیت زیادی برای کشور دارد، از بنده خواستند 

در امور اجرایی به ایشان کمک کنم.
 به نظر شــما نمایشــگاه در پازل 

اقتصادی کشور چه جایگاهی دارد؟ 
اگر نمایشــگاه را به عنوان یک صنعت در نظر 
بگیریم، این صنعت از این مســیر کــه می تواند 
صنایع دیگر را به مصــرف کنندگان معرفی کند 
اهمیــت فراوانی دارد. همچنین نمایشــگاه ها به 
دلیــل ارتقای تولیدات کشــور و همــوار کردن 
صادرات محصوالت صنایع مختلف به کشورهای 
دیگر، اهمیت خاص و ویژه ای دارند. اگرچه نسبت 
به سنوات گذشــته جایگاه نمایشگاه بین المللی 
برای تجار و صنعتگران آشکارتر شده است، اما به 
نظر می رســد این صنعت هنوز در کشور ما جای 
کار فراوانی دارد.  شــاید مهم ترین کاری که برای 
توسعه صنعت نمایشگاهی ما باید انجام دهیم این 
است که سطح برگزاری نمایشگاه ها را به گونه ای 
ارتقــا دهیم که صنایــع و تجار احســاس کنند 
حضورشان در نمایشــگاه می تواند عواید و منافع 
تجــاری و مالی و بازرگانی برایشــان در آینده به 
همراه داشته و کسب و کارشان را توسعه می دهد.

 با به وجود آمــدن بحران اقتصادی 
در دنیا، مشــارکت در نمایشگاه ها به طرز 
محسوســی کاهش یافــت. در نتیجه این 
نظریه به وجود آمد که شــاید زمان مرگ 
نمایشــگاه ها فرا رسیده اســت. نظر شما 

چیست؟
طبیعــی اســت کــه بحران هــای اقتصادی 
پیامدهایی در حوزه های مختلف به همراه دارد. در 
بحران اخیر نیز نه تنها بحث نمایشگاه، که بحث 
تبلیغات تحت الشــعاع قرار گرفت و دچار رکود 

شــد. اما در هر صورت این بحران مسیر خود را 
طی کرده و با مدیریت درســت به پایان می رسد 
و در نهایت، ابزارهای مورد نیاز اقتصاد و بازرگانی، 
مجددا به جایگاه خود باز می گردند. آنچه اکنون 
اهمیت دارد این اســت کــه فعالیت هایی مانند 
برگزاری نمایشــگاه ها، نقش خــود را برای رفع 

بحران اقتصادی به خوبی ایفا کنند. 
 شما به برگزاری اکسپو میالن در سال 
آینده اشاره کردید. ایران در دوره های پیش 
گاهی حضوری ضعیف و گاهی حضور نسبتا 
قابل قبولی داشته است. امسال چقدر بحث 

اکسپو جدی گرفته شده است؟
گفته می شــود اکســپو بعد از جــام جهانی 
و المپیــک، ســومین رویداد مهــم و پرمخاطب 
جهانی است. به همین دلیل هم شرکت سهامی 
نمایشگاه ها، مهم ترین و بزرگ ترین فعالیت جهانی 
نمایشــگاهی خود را در این چارچــوب می داند. 
کشورهای دیگر هم به جهت اهمیت این رویداد، 
تمام تالش خود را می کنند تا به بهترین شکل در 
این رویداد حضور یافته و پیشینه، وضعیت حال و 

برنامه های آینده خود را به خوبی معرفی کنند. 
شرکت سهامی نمایشگاه ها هم با برنامه ریزی 
که از چند سال پیش انجام داده است، تمام تالش 
خود را می کند تا یکی از بهترین اکسپوهای تاریخ 
ایران را در میالن تجربه نماید. در همین راســتا 
در نمایشگاه این دوره، برای نخستین بار شرکت 
سهامی نمایشــگاه ها ساخت سازه ســالن ایران 
را برعهده گرفته اســت. این درحالی است که در 
دوره های پیشین، ایران یک فضای سرپوشیده را 
در اختیار می گرفت و درون آن محتوای مورد نظر 
خود را ارایه می کرد. امســال طرح و برنامه جدید 
و خوبی برای اکسپو میالن وجود دارد و معتقدم 
نســبت به دوره های گذشــته، شــاهد حضوری 

موثرتر و باکیفیت تر خواهیم بود.
 در برخی رسانه ها، حواشی در مورد 
ساخت ســالن ایران در اکسپو مطرح شده 

است. پاسخ شما به این حواشی چیست؟
ببینید کار به این بزرگی قطعا حواشی خاص 

خود را خواهد داشت. البته ضمن این که باید به 
ابهامات و سواالت و برخی حرف هایی که صحت 
ندارد، پاسخ درست و به موقع داد، اما این که تمام 
وقت و انرژی را بخواهیم در این زمان کوتاه باقی 
مانده به اکسپو صرف موضوعات حاشیه ای کنیم، 
سبب می شود از موضوع و هدف اصلی باز بمانیم. 

قطعا کاری با این حجم بــرای عده ای منافع 
اقتصادی به دنبال دارد و عــده ای را هم از یک 
ســری منافع اقتصــادی محــروم می کند. فکر 
می کنم برجسته کردن یک شخص در پروژه ای 
به ایــن بزرگــی، پاییــن آوردن ارزش زحمات 
تیمی اســت که موضوعات اکســپو را پیگیری 
می کنند. قطعا امکان ندارد یــک نفر به تنهایی 
در پروژه ای به این بزرگــی، منافع مالی خاصی 
را در اختیار بگیرد و هر جور هم بخواهد هزینه 
کند. چرا که هم دســتگاه های نظارتی سختگیر 
در کشــور وجود دارد و هم خود مدیران شرکت 
نمایشــگاه ها، با توجه به تجربــه طوالنی مدت 
خود، این حساســیت و دقت را دارند که کارها 
درچارچوب قوانین و مقررات خود انجام شود تا 
پس از نمایشگاه، با راحتی پاسخگوی سواالت و 

ابهامات باشند.
 بحــث لغــو تحریم هــا در نتیجه 
روز  موضوعات  از  یکی  هسته ای،  مذاکرات 
و مهم مطرح شــده در فضای اقتصادی و 
سیاسی کشور است. این موضوع، فرصت ها 
و تهدیداتــی به همــراه دارد. آیا آمادگی 
الزم برای اســتفاده از فرصت ها و مقابله با 
تهدیدات در صنعت نمایشــگاهی کشور و 

شرکت سهامی نمایشگاه ها وجود دارد؟
خوشــبختانه هم نظــر وزیر صنعــت و هم 
مدیرعامل شرکت ســهامی نمایشگاه ها ، توسعه 
فعالیت هــای نمایشــگاهی خصوصــا در فضای 
بین المللی اســت و تاکید آنها بر این است که پا 
را از کشورهای حاشیه فراتر گذاشته و حضورمان 
را در نمایشــگاه های بین المللی خارج از کشــور 

افزایش دهیم. 
خوشبختانه در سال جاری نمایشگاه ها نسبت 

به دوره های قبل رشــد بهتری هم از نظر وسعت 
و هم از نظر منابع مالی داشــته اســت. گسترش 
منابع مالی کمک خوبی برای شــرکت ســهامی 
نمایشگاه ها برای حرکت در مسیر افزایش خدمات 
و فضای نمایشگاهی در داخل و تالش برای حضور 
در نمایشگاه های خارج از کشــور است. هرچند 
این نگرانی وجود دارد که با لغو تحریم ها واردات 
افزایــش یابد، اما امیدوار هســتیم بــا به نتیجه 
رسیدن مذاکرات و حل شدن مشکل نقل و انتقال 
پول به عنوان مانع بزرگ بر سر راه صادرکنندگان، 

صادرات کشور رونق خوبی بگیرد.
 به عنوان سوال آخر، بازوی اجرایی 
شرکت ســهامی در برگزاری نمایشگاه ها، 
یکی  هستند.  کننده  برگزار  شــرکت های 
از خواســته های برگزارکنندگان، مشارکت 
بیشــتر در تصمیم گیری ها  شرکت سهامی 
نمایشگاه هاســت. نظر شــما در این باره 

چیست و این رابطه چگونه باید باشد؟
اتفاقا اخیــرا )روز 12 اســفند( نخســتین 
جلسه ام را با اعضای جدید هیات مدیره انجمن 
برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی داشتم 
و در این جلســه بــه همین بحث هــا پرداخته 
شــد. به آنها گفتم مــا و شــما در این صنعت 
شریک هســتیم و شــرکا باید منافع همدیگر را 
تامین کرده و به هم اطمینان داشــته باشــند. 
درخواســت آنها این بود که شــرکت ســهامی 
نمایشــگاه ها رابطه بین خود و مجریان را شفاف 
کند تا مجــری بداند چه وظایفی داشــته و چه 
چارچوب و مقرراتی را باید رعایت کند که البته 
درخواست درستی است. بحث دیگر این بود که 
برای افزایــش کیفیت نمایشــگاه ها، نیاز به این 
هست که در تعیین تعرفه های نمایشگاه، نظرات 
مجریان نیز شنیده شــده و در نظر گرفته شود. 
از آنها خواستیم در جلســات آینده که وارد کار 
کارشناسی موضوع خواهیم شد، یک نماینده از 
آنها حضور داشــته باشــد تا واقعا نظرات آنها به 
عنوان یک شــریک با منافع مشــترک، در نظر 

گرفته شود.

اوایــل اســفندماه، دکتر حســین اســفهبدی 
ســهامی  شــرکت  مدیرعامــل 
نمایشــگاه های بین المللی ایران، به سراغ یکی 
از مدیــران با تجربه و یاران قدیمی خود رفت 

عنوان قائم مقام خود، در امور به تا از او 
اجرایی کمک بگیرد.

 سیاوش امیرمکری نیز دعوت دکتر اسفهبدی 
را پذیرفت و از شرکت فرودگاه های کشور به 
جایی بازگشــت که پیشتر در سال های ۱۳7۹ 
تــا ۱۳8۱، در کنــار اســفهبدی، ذیحســابی و 
مدیریــت مالی و ســپس معاونت اداری و مالی  

آن را برعهده داشته است.
امیرمکری ۴8 ســاله کارشناس ارشد اقتصاد 

از دانشــگاه شــهید بهشــتی اســت. او عالوه 
بــر حضــور در شــرکت فرودگاه هــای کشــور، 
مســوولیت های مهمی در ســازمان هواپیمایی 
کشوری، شــرکت فرودگاه های کشور، سازمان 
منطقــه آزاد کیــش، شــرکت ســرمایه  گذاری 
شــهرداری تهران و بســیاری از ســازمان ها و 

نهادهای اقتصادی دیگر کشور داشته است.
هرچند در هنگام این گفت وگو، تنها یک هفته 
از حضور امیرمکری در نمایشــگاه می گذشت، 
اما پاســخ هایش نشــان داد با آگاهی و مطالعه 
کامــل، ســمت قائــم مقامی شــرکت ســهامی 
نمایشــگاه ها را پذیرفته اســت. این گفت وگو 

را می خوانید.

برای دوره پس از تحریم ها و حضور در 

نمایشگاه های بین المللی دنیا آماده ایم

سیاوش امیرمکری قائم مقام شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران:
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 فعالیت های این معاونت چیست؟
در ابتدا می خواهم سال نو و نوروز را به همه 
مردم کشــور و به ویژه دست اندرکاران صنعت 
نمایشگاه  تبریک بگویم و برای همه سالمتی و 
سربلندی آرزو نمایم. فعالیت های این معاونت 
به دو دسته کلی فعالیت های معمول و روتین 
و بخش دیگر فعالیت های ترمیمی و توسعه ای 
تقسیم می شــود. نگهداری کل تاسیسات اعم 
از ســاختمان ها، موتورخانه ها، پست های برق، 
آماده سازی و تحویل ســالن ها برای برگزاری 
نمایشــگاه ها و فعالیت های دیگری که در آنها 
انجام می شود، برق رســانی به کلیه مشارکت 
کنندگان و خدمات رســانی بخش مخابراتی از 
جمله وظایف ما محســوب می شود.  همچنین 
بررسی نقشــه های اجرایی تمام غرف به عهده 
واحــد غرفه آرایــی در حوزه معاونــت فنی و 
مهندســی است که هم شــامل نمایشگاه های 
داخلی و هــم خارجی می شــود. نظــارت بر 
فعالیت پیمانــکاران مختلفی که با ما همکاری 

می کنند نیز برعهده این معاونت است. 
از مسایل مهم و مورد توجه   یکی 
است.  غرفه سازی  بحث  نمایشــگاه،  در 

برای بهبود این بخش برنامه ای دارید؟
بله، بــرای بهبود این بخــش باید زمینه ای 
فراهم آوریم که غرفه ســازان ملــزم به رعایت 
اســتانداردهای الزم شــده و کیفیت کار خود 
را افزایــش دهند. بدیــن منظور بــه اصالح 
آیین نامه های ســاخت غرف نمایشــگاهی به 
منظــور رضایت بیشــتر مشــتریان و افزایش 
ایمنی و سالمت بهتر کار پرداختیم. همچنین 
بــه رتبه بنــدی غرفه ســازان غرف خودســاز 
می پردازیم تا استانداردهای غرفه سازی را همه 
رعایت کرده و کیفیت غرفه هــا افزایش یابند 
تا در نتیجه کیفیت برگزاری خود نمایشــگاه 
بیشتر شــود. تاکنون حدود 77 شرکت موفق 

به اخذ این استانداردها شــده و 200 شرکت 
دیگر در نوبت رسیدگی پروانه هستند. اگر هم 
شرکتی استانداردهای الزم را نداشت، او را رد 
نکرده، بلکه راهنمایی می کنیم تا مدارک الزم 
در خصوص بیمه و مسایل ایمنی را کامل کند.

 در بخش خدمات فنی و مهندسی 
چه اقدامات دیگری در ســال ۹3 انجام 

شده است؟
مکان جدیدی را برای استقرار هالل احمر و 
بیمه البرز درنظر گرفتیم تا خدمات شایسته تر 
و بیشــتری ارایه کنند. همچنین ســاماندهی 
پارکینگ شمالی نمایشگاه به منظور زیباسازی 
و اســتفاده بهینــه از فضا انجام شــد. احداث 
پارکینگ موتوری در درب جنوب برای استقرار 

آنها نیز دیگر اقدام ما بوده است.
نمایشگاه  اندازه گذاری همه سالن های  پلن 
را هم دوبــاره به روز کردیم. در زمینه ســالن 
کنســرت میــالد و کل ســالن همایــش در 
حوزه اعالم و اطفــای حریق بــا کمک آتش 
نشــانی، سیســتم ها را تقویت کردیم. حدود 
500 مترمربع از آســفالت محوطه نمایشــگاه 
را نیــز ترمیــم کردیم. تخریــب و جمع آوری 
ساختمان های قدیمی واقع در غرب نمایشگاه 
که قابل استفاده نبودند نیز با هدف زیباسازی 

محوطه انجام شد. 
مورد دیگر این که   65 دســتگاه ایرواشــر 
تعمیر و بازســازی شد تا ســرمایش مناسب 
سالن ها تامین شــود و ادامه این تعمیرات در 
برنامه آینده مــا نیز قرار دارد. طــرح نیروگاه 
CHP بــه ظرفیت دو مــگاوات را نیــز تهیه 
کرده ایم که با کمک ســرمایه گــذاران انجام 
خواهد شــد تا ضمن اســتفاده از سیستم های 

جدید شاهد کاهش برق مصرفی نیز باشیم.
همچنین به بازســازی کلی ســالن ها روی 
آوردیم و مرکز خدمات نمایشــگاهی توســط 
کارکنان شــرکت ســهامی  تعاونی  شــرکت 

نمایشــگاه ها ایجاد شد. دو ســردرب ورودی 
ســالن ها را احداث کردیم تا هم ورود و خروج 
بازدیدکنندگان بهینه گردد و هم از هدر رفت 

انرژی جلوگیری شود. 
نکته دیگر ایــن که درب شــمال را اصالح 
هندســی و تابلوگــذاری کردیم تا هــم ورود 
و خروج ســهل تر شــده و هم هدایــت بازدید 
کنندگان به داخل آسان تر شود. حدود 22 هزار 
متر مربع کف سازی در برخی سالن ها نیز انجام 
شــد. ســردر ورودی در جنوبی نمایشگاه سال 
گذشته تکمیل شده بود و امسال سردر شمالی 
تکمیل شده و کیوسک نگهبانی مجزا برای آن 
درنظر گرفته شــد. همچنین حدود یازده باب 
آبخوری جدید با حوضچه های مناســب تعبیه 
کردیم تا هم بازدیدکنندگان از آب آشــامیدنی 
استفاده کنند و هم غرفه سازان از حوضچه برای 

شست  و شو و موارد فنی بهره گیرند.
ســاختمان جدید و محوطه ســازی اطراف 
منطقه شمال غرب هم برای استقرار نیروهای 
انتظامی مجموعه انجام شــد. همچنین حدود 
هزار مترمربع از ســقف ســالن ها را تعمیرات 
اساســی کردیم و این موضوع سال آینده هم 
ادامه می یابد. دو دستگاه ســرویس بهداشتی 
نیز تاسیس و بقیه ســرویس ها بازسازی شد و 
در مجموع 30 چشــمه به این خدمات اضافه 
شد. این ها تنها بخشی از فعالیت های گسترده 

ما در سال جاری بوده است.
 یکی دیگر از دغدغه های شــما و 
 ۹3 سال  در  نمایشگاه ها  سهامی  شرکت 
تاثیرگذار  حضور  اســباب  کردن  فراهم 
بوده  میالن  اکســپو  نمایشگاه  در  ایران 
است. لطفا بفرمایید هم اکنون کار در چه 

مرحله ای است؟
قراردادی با یک شــرکت پیمانکار ایتالیایی 
برای ساخت سالن اختصاصی ایران منعقد شد 
و مرحله خاکبرداری و احداث فونداســیون به 

پایان رســیده و به زودی پوشش سقف و سایر 
قسمت ها نیز کامل می شود. کلیه اقدامات فنی 
در این حوزه در دست پیگیری است و با قدرت 
انجام می شــود تا بهترین تجربه تاریخ حضور 

ایران در اکسپوها شکل بگیرد.
از ســوی دیگر دفتر ستاد اکســپو به متراژ 
600 متر مربع بــا معماری جدید بازســازی 
اساسی شد. دفتر میالن نیز مورد بهره برداری 

ستاد اکسپو قرار گرفت.
 این معاونت برای ســال آینده چه 

برنامه هایی دارد؟
در درجه اول تــالش می کنیم فعالیت های 
روتین را بــا کیفیت بهتری انجــام دهیم. در 
کنار آن هم بحث بازسازی الکتریکال در برخی 
ســالن های نمایشــگاهی را در برنامــه داریم. 
همچنین تکمیــل سیســتم های برودتی را با 
توجه به این که به سمت فصل گرما می رویم، 
در برنامــه داریــم. در بخــش سیســتم های 
مخابراتی هم به سمت استفاده از فناوری های 

جدید می رویم.
سال آینده، بخشــی از آســفالت محوطه 
نمایشگاه را ترمیم خواهیم کرد. بازسازی کف 
ســالن ها نیز درســال آینده تکمیل می شود. 
ایــرادات بام های ســالن ها نیز به طــور کامل 
برطرف خواهد شد. در جهت زیباترکردن نمای 
بیرونی و داخلی سالن ها هم به سوی استفاده 
از مصالح جدید از جمله کامپوزیت و همچنین 
رنگ آمیزی آنها پیش خواهیم رفت. ســاخت 
با سرمایه گذاری  نمایشگاهی  سالن های جدید 

بخش خصوصی نیز در برنامه سال 94 است.
همچنین درخواســتی را به شهرداری ارایه 
کرده ایم تا ایستگاه خط هفت مترو تا نمایشگاه 
ادامه یابد که در این صــورت از حجم ترافیک 
کاســته شــده و مردم نیز با آرامش و راحتی 

بیشتری به نمایشگاه  آمد و رفت خواهند کرد.

غرفه سازها در سال 94، 
رتبه بندی می شوند

سید حسین میرظفرجویان معاون فنی و مهندسی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران:

ســال  نــوروز  آســتانه  در 
سیدحســین  از   ،۱۳۹۴
فنــی  معــاون  میرظفرجویــان 
ســهامی  شــرکت  مهندســی  و 
بین المللــی  نمایشــگاه های 
ایــران دعوت کردیم فهرســت 

فعالیت هــای  و  دســتاوردها 
ایــن معاونــت اســتراتژیک را 
در اختیــار مخاطبــان »اقتصاد 
و نمایشــگاه« قــرار دهــد کــه 
خواســته ما را اجابت کرد. این 

گفتگو را می خوانید.
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 فعالیت  نمایشگاهی، یک صنعت 
تمام عیار

نمایشــگاهی  فعالیت هــای  مجموعــه 
می توانــد ابــزاری نیرومنــد بــری تحقق 
سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی باشــد. 
سیاست هایی که در شرایط جدید مناسبات 
جهانی، مناســب ترین و کوتاه ترین راه برون 
رفــت از کســالت و کســادی اجتماعی و 
اقتصادی و ورود به شادابی ورونق می باشد.  
بــه شــرطی کــه از مســئوالن و مدیران 
جامعه گرفته تا فعــاالن اقتصادی و تولید و 
تجارت و تــوده هموطنان، جایگاه و ظرفیت 
نمایشگاه را به خوبی بشناسندو برنامه ریزان، 
فعالیت های نمایشــگاهی را بــه عنوان یک 
»صنعت« تمام و کمال به رسمیت بشناسند. 
در این زمینه اتفاقا مشــکل بزرگ، دیدگاه 
برخی مســئوالن و تصمیم گیران اســت که 
هنوز نمایشــگاه را محل عرضه نخود و لوبیا 

و پفک می پندارند.
شرکت سهامی نمایشــگاه ها طرح تلقی 
عنوان  به  نمایشــگاهی  فعالیت های  نمودن 
»صنعت« را در دســت تکمیل و اجرا دارد و 
می کوشد با همراهی همه عواملی که به این 
اصل مهم، یعنی صنعت بــودن فعالیت های 

نمایشــگاهی اعتقاد و باور دارنــد، از جمله 
رســانه های جمعی دیداری و شــنیداری و 
مکتوب، نمایشــگاه جایگاه مهم و بی بدیل 
خود را در مجموعه اقتصاد کشــور به دست 

آورد.

 نقش »اقتصاد ونمایشگاه« در 
فرهنگ سازی

فعالیت هــای  شــدن  تبدیــل  بــرای 
نمایشــگاهی به یــک صنعــت، مهم ترین 
عامل، فرهنگ ســازی و ایجاد باور در فعاالن 
تولید و تجارت، مســئوالن و مردم به عنوان 
مصرف کننــدگان محصــوالت و خدمــات 
اســت که در ایــن زمینه نشــریه »اقتصاد 
و نمایشــگاه« بــه عنوان نشــریه رســمی 
نمایشگاهی کشور باید نقش پررنگی داشته 
باشــد. در حال حاضر »اقتصاد و نمایشگاه« 
تنها تریبون و صدایی است که صدای فعاالن 
برگزارکنندگان  مدیران،  شامل  نمایشگاهی 
و مشــارکت کنندگان را بــه گــوش جامعه 
می رســاند اما شرکت ســهامی نمایشگاه ها 
امید دارد دیگــر رســانه ها از جمله صدا و 
سیما هم به رسالت فرهنگ سازی خود برای 
اعتالی جایگاه نمایشگاه ها پی ببرند و عمل 

کنند.

 سال پر خیر و برکت ۹3 
در ســال 93 براســاس تقویم، برگزاری 
80 نمایشگاه پیش بینی شــده بود. به طور 
متوسط در طول ســال در هر دوره ده روزه 
چند نمایشگاه در سایت نمایشگاه بین المللی 
تهران برپا و برگزار شد. در مجموع سال 93، 
ســال مطلوب و نقطه اوجی برای نمایشگاه 
بود که اغلب شاخص ها با رشد چند برابری 
روبرو شــد تا آنجا که به دلیــل محدودیت 
ســایت نتوانستیم تقاضای مشــارکت تمام 
شــرکت های داخلــی و خارجــی را اجابت 
نمائیم. نمایشــگاه ها عمدتا با افزایش 100 
تا 200 درصدی فضای نمایشــگاهی، تعداد 
مشــارکت کنندگان بــه ویژه شــرکت های 
خارجی و تعداد بازدیدکنندگان روبرو شدند. 
حضور کشورهای معتبر صنعتی از جمله 
آلمان، ایتالیــا، کره جنوبی، چین و ترکیه در 
نمایشــگاه ها هم در شــرایطی که مذاکرات 
هنوز به نتیجــه نرســیده و تحریم ها ادامه 
داشــته و دارد، حاکی از موفقیت شــرکت 
سهامی در جذب شــرکای بین المللی است. 
این نکته هم قابل تامل اســت که در دیدار 
و  ایرانــی  تولیدکننــدگان  و  صنعتگــران 
خارجی، تفاهمات مطلوبی حاصل شــد که 

قاعدتا به مرور زمان می تواند به قراردادهای 
پرسود برای طرفین تبدیل شود.

 یک اتفاق خوب
پس از نیم قرن

یک رویداد مهم نمایشگاهی در سال 93 
که می تواند باعث شتاب توسعه فعالیت های 
نمایشگاهی ایران و ارتقاء جایگاه جهانی آن 
گردد این بود که با گذشت بیش از 50 سال 
از فعالیت نمایشگاه تهران، برای نخستین بار 
در تاریخ فعالیت نمایشگاه، دکتر اسفهبدی 
مدیرعامل شــرکت ســهامی نمایشگاه ها به 
نمایندگی از ســوی جمهوری اسالمی ایران 
به معاونــت دفتر منطقــه ای UFI )اتحادیه 
در  بین المللــی(  نمایشــگاه های  جهانــی 
خاورمیانه و آفریقا منصوب شــد که جایگاه 
بســیار ارزنده ای در صنعت نمایشــگاه های 
جهانی است و نشان می دهد که برنامه ریزی 
و کوشش شرکت سهامی برای ارتقاء جایگاه 
جهانی ایران به ثمر نشســته اســت و این 
انتصاب قطعا آهنگ توســعه نمایشــگاه را 

تندتر خواهد کرد.
 دو دست آورد کارساز دیگر

یک دست آورد مهم نمایشگاهی در سال 
93 ارتقاء جایگاه دولتی و حقوقی مدیرعامل 

محمدجــواد قنبــری معاون نمایشــگاهی شــرکت ســهامی نمایشــگاه های 
بین المللی با پشــتوانه ای غنی و قابل اتــکا از دانش و تجربه عمیقا اعتقاد 
دارد کــه اجرای »اقتصاد مقاومتی«، نه به عنوان راهکاری مقطعی و موقت 
بلکه به عنوان سیاســتی همیشــگی و بنیادین، اقتصاد ایران را به ساحل 
شــکوفایی و رونق و ثروت می رســاند، به شــرطی که همه عوامل یکپارچه 
و همســو در خدمت اجرای آن باشــند و صدای ساز ناکوک از ارکستر ملی 
بــزرگ اقتصــاد و تولید و تجارت به گوش نرســد. ایشــان در تکمیل این 
نظریه با اشــاره به بخشی از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی، صنعت 
نمایشــگاهی کشــور و در راس آن شــرکت سهامی نمایشــگاه ها را بازوی 
پرتوان اقتصاد ایران می داند که با اقتدار می تواند سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی را از شعار به عمل برساند و نقش مهم و بی بدیلی در ساماندهی 
اقتصاد، ایجاد کار و تولید ثروت و نیکبختی برای هموطنان داشــته باشــد 
به این شــرط کــه جایگاه و اهمیــت فعالیت های نمایشــگاهی برای همگان 
بویژه برخی مســئوالن و مدیران کشور آشکار گردد و مجموعه فعالیت های 

نمایشگاهی به عنوان یک »صنعت« به رسمیت شناخته شود.
معاون نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه ها دعوت »اقتصاد و نمایشگاه« 
را برای حضور در شــماره نوروزی نشــریه پذیرفت و در قالب یک گفتگو، 
کارنامه فعالیت حوزه خود در ســال ۹۳ و برنامه های پیش بینی شده برای 

سال ۹۴ را به مخاطبان نشریه گزارش داد. 
محمدجــواد قنبری البته مصاحبه را با تبریک عید نوروز و شــادباش ســال 
جدیــد و آرزوی خیر و برکت و ســرافرازی و دلخوشــی برای تمام هموطنان 
آغاز کرد. این گفتگو خوانندگان را از تحوالت پیش روی صنعت نمایشگاهی 

کشور مطلع خواهد کرد. 

صنعت نمایشگاهی
بازوی توانمند تحقق اقتصاد مقاومتی است

محمدجواد قنبری معاون نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه ها:

مصاحبه
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سیاســت های  از  فرازهایــی 
کلــی اقتصاد مقاومتــی که معاون 
نمایشــگاهی شــرکت ســهامی 
نمایشــگاه ها اعتقــاد دارد صنعت 
آن  درصدر  و  کشــور  نمایشگاهی 
نمایشــگاه های  ســهامی  شرکت 
مهم  عامل  می تواند  ج.ا.ا  بین المللی 

تحقق این سیاست ها باشد. 
از  هدفمند  جانبه  همه  حمایت   -
صادرات کاالها و خدمات متناسب با 

ارزش افزوده آنها
تجارت  خدمــات  گســترش   -

خارجی 

خارجی  سرمایه گذاری  تشویق   -
برای صادرات

- برنامه ریزی تولید ملی، متناسب 
با نیازهای صادراتی

- دستیابی به بازارهای جدید
- تنوع بخشــی بــه پیوندهای 
اقتصادی با کشــورهای دنیا به ویژه 

کشورهای منطقه 
به  پیشرفته  فناوری های  انتقال   -
کشور و تسهیل تولید و صادرات کاال

- تامین نیازهای ضروری کشور به 
نهادهای تولید و کاالهای اساسی

ظرفیت هــای  از  اســتفاده   -

منطقه ای  و  بین المللی  سازمان های 
اقتصادی  اهــداف  تحقق  جهت  در 

کشور
در اســتراتژی توســعه تجارت 
خارجی کشور به نکات مهمی اشاره 
با  نمایشگاهی  شده است که صنعت 
نقش  آنها  تحقق  در  می تواند  اقتدار 

اساسی داشته باشد.
این نکات عبارتنــد از : ۱- ایجاد 
تعادل در تراز تجارت خارجی کشور 
2- ایجاد تنــوع در ترکیب کاالهای 
بازارها  تعداد  صادراتی 3- گسترش 
با هدف مقابله بــا تمرکز گرایی 4- 

صادراتی  کاالهــای  کیفیت  ارتقای 
نفت  به صــادرات  اتکاء  5- کاهش 
افزوده  ارزش  افزایــش   -6 خــام 
کاالهای صادراتــی 7- ایجاد تحول 
یک  نقش  که  بسته بندی  صنعت  در 
بازاریاب خامــوش را بازی می کند. 
8- بهره گیری از کانال های پیشرفته 
بازاریابــی در بازارهــای هدف ۹- 
تک«  »های -  کاالهای  افزایش سهم 
در صادرات کشور ۱0- فرهنگ سازی 

برای گسترش »برندینگ«.

»صنعت نمایشگاهی«، بازوی توانمند سیاست های اقتصاد مقاومتی 

شرکت سهامی نمایشــگاه ها بود که با حفظ 
ســمت به معاونــت وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت منصوب شد. این انتصاب از آن جهت 
امیدبخش اســت که نشــان می دهد نقش 
نمایشــگاه ها در توســعه اقتصادی کشور و 
رونق تولید و تجارت و کسب و کار به تدریج 
پررنگ تر می شود و مدیران و تصمیم گیران 
مملکت به اهمیت این نقش وقوف می یابند. 
پس از ایــن انتصاب بود که با دســتور وزیر 
صنعت؛ معدن و تجارت؛ شــرکت ســهامی 
نمایشگاه ها به عنوان مسئول و متولی تعیین 
صالحیت برگزارکنندگان و صدور مجوزهای 
برگزاری نمایشگاه ها در کشور معرفی گردید 
که این تصمیــم راه ســاماندهی و اعتالی 
فعالیت های نمایشــگاهی را همــوار خواهد 

کرد.
 نگاه حمایتی به صنعت نمایشگاهی

باید  مقاومتــی  اقتصــاد  در چارچــوب 
دریچه و نگــرش جدیدی بــه روی صنعت 
نمایشــگاهی کشور گشوده شــود و به این 
صنعت باید نگاه حمایتی داشــته باشیم. در 
همسایگی ما کشورهایی هســتند که فقط 
ربع قرن فعالیت های نمایشــگاهی دارند اما 
با اصــالح نگرش خود در مــدت کوتاهی از 
نمایشگاه داری  به  ســوله ای  نمایشگاه داری 

مدرن و هدفمند تبدیل شده اند. 
یک تغییر نگرش شــان این بــوده که به 
اهمیــت »حمایت« پی برده انــد تا آنجا که 
80 تا 100 درصــد هزینه های مشــارکت  
تولیدکننــدگان و صنعتگــران خــود را در 
نمایشــگاه های معتبر جهان تقبل می کنند 
و می پردازنــد و در حالــی که مــا در ایران 
به صــادرات نفت و مواد معدنــی خام اکتفا 
کردیم، آنها تکنولوژی های پیشــرفته دنیا را 

وارد کشورشان کردند.

بنده با صراحت و جدیــت می گویم اگر 
تصمیم گرفته ایم بودجه کشــور را از تسلط 
نفت برهانیم باید راهکارها و ابزار مناسب را 
به کار گیریم که صنعت نمایشــگاهی یکی 
از کارســازترین و مهم ترین این ابزار اســت 
و اکنون با بینش دانش محــور وزیر صنایع 
و مدیرعامل نمایشــگاه ها، زمینه این کار به 

خوبی فراهم شده است.

 بازنگری نمایشگاه های استانی 
یکــی از شــرایط موثــر بــودن نقــش 
نمایشــگاه ها در بهبــود اقتصــاد کشــور، 
هم آهنگی همه فعاالن ایــن بخش از جمله 
فعاالن نمایشگاه های اســتانی است. فلسفه 
و ســمت و ســوی فعالیت های نمایشگاهی 
در اســتان ها بــه طورکلی بایــد بازنگری و 
بازســازی شــود و در برگزاری آنها وحدت 
رویه به وجود آید. البته برخی از سایت های 
اســتانی عملکردی نســبتا مطلوب و قوی 
دارند که آنها باید محور فعالیت استانی قرار 
گیرند. باید بیاموزیم برگزاری نمایشــگاه ها 
کاری تخصصــی و هوشــمندانه اســت که 
باید هدفمند برگزار شــود. باید بیاموزیم که 
درآمدزایی موقــت بنگاه هــای اقتصادی را 
موفق نخواهد کــرد و باید با تولید با کیفیت 
و خدمات مطلــوب بازارهای پایــدار ایجاد 
 کنیم. باید بــه تولیدکنندگان مان بیاموزیم 
کــه در تولید نــگاه صادرات محور داشــته 

باشند.
موادغذایی،  بــه  از کشــورها  بســیاری 
تولیــدات  پزشــکی،  اقــالم  و  تجهیــزات 
ساختمانی و بسیاری دیگر از تولیدات ایران 
نیاز دارند، بــازار ایــران در منطقه و جهان 
هویت و تعریف دارد، کاشــی و ســرامیک 
ایرانی به 40 کشور دنیا از جمله کشورهای 

شاخص اروپا صادر می شود. این فرصت ها را 
باید با تولید محصوالت با کیفیت و خدمات 
مطلوب بیامیزیــم و برای ایــران بازارهای 

ماندگار ایجاد کنیم.
شرکت سهامی نمایشگاه ها فعال از طریق 
ادارات کل صنعت، معدن، تجارت اســتان ها 
به نمایشــگاه های اســتانی نظارت دارد اما 
در اندیشــه ایجاد ســاختاری برای نظارت 
مســتقیم هســتیم. برای برگزاری یکدست 
و هدفمند نمایشــگاه های اســتانی در حال 
نوشتن آیین نامه و دســتورالعمل واحد هم 

هستیم.

 ضرورت ارزیابی و سنجش 
نمایشگاه ها

نمایشگاه هایی که در سایت تهران برگزار 
می شــوند به طورکلی به ســه گروه زیر 10 
هزار مترمربع )گریــد C(، از 10 تا 20 هزار 
مترمربع )گرید B( و از 20 هزار مترمربع به 
باال )گرید A( تقســیم می شوند که براساس 
و  امکانات  آئین نامه شــرایط، مشــخصات، 
ویژگی های هــر  کدام کامال تعریف شــده 
اســت. عملکرد برگزارکنندگان نمایشگاه ها 
از لحظه اعــالم فراخوان و شــروع ثبت نام 
تا بعــد از برگــزاری، کامال رصــد و پایش 
می شود و براســاس امتیازی که به عملکرد 
آنان تعلق می گیرد، شــانس برگزاری دوره 
بعدی نمایشگاه را حفظ می کنند یا از دست 

می دهند. 
شرکت ســهامی نمایشــگاه ها می کوشد 
که در ســال 94، این ارزیابی هــا دقیق تر و 
سختگیرانه تر باشــد. به ادارات کل صنعت، 
معــدن و تجــارت اســتان ها هــم توصیه 
خواهیم کرد نظــارت قو ی تری بــر جریان 
برگزاری نمایشــگاه ها داشــته باشند. حتی 

می توانیم از نهادهای مســتقل برای پایش و 
ارزیابی نمایشــگاه ها در چارچوب مقررات و 
استانداردهای شرکت ســهامی نمایشگاه ها 

استفاده کنیم.

 ضرورت و اهمیت تاسیس 
خبرگزاری نمایشگاه ها

در زمینه عملکرد و برنامه های شــرکت 
هم  دیگری  مطالب  نمایشــگاه ها  ســهامی 
برای گزارش به فعاالن اقتصادی و مخاطبان 
»اقتصاد و نمایشگاه« وجود دارد اما با توجه 
به ســهم من از فضای ویژه نامــه نوروزی به 
همین مقدار اکتفا می کنم و در سال جدید 
گزارش هر طرح و دســت آورد را بعد از اجرا 
به عرض خوانندگان می رســانم اما ذکر این 
نکته را ضروری می دانم که در شرایط رو به 
رونق اقتصاد امروز کشــور و به ویژه پس از 
رفع تحریم ها، »اقتصاد و نمایشگاه« باید غیر 
از انعکاس اخبار و رویدادهای نمایشــگاهی، 
نقش فرهنگ سازی خود را قوی تر کند و در 
قالب های متنوع بکوشد اهمیت فعالیت های 
نمایشــگاهی و تبدیل آن بــه یک صنعت 
تمام عیــار را برای اقشــار مختلف جامعه از 
مسئوالن و مدیران گرفته تا فعاالن تولید و 

تجارت و توده مردم، تشریح نماید.
 بویــژه همان گونــه که مدیر مســئول 
ارجمند »اقتصاد و نمایشــگاه« در نخستین 
نشســت هیات کارشناسی نشــریه در نیمه 
بهمن ماه گذشــته اعالم کرد طرح تاسیس 
جدی  بایــد  نمایشــگاه ها«  »خبرگــزاری 
گرفته شــود و ما چنین می اندیشیم که این 
خبرگــزاری می تواند اهمیــت فعالیت های 
نمایشــگاهی و ضرورت تبدیــل آن به یک 
صنعــت تمام عیــار را بین خــواص و عوام 

جامعه جابیندازد. 

مصاحبه
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مصاحبه

  معاونت اداری - مالی شــرکت 
ســهامی نمایشــگاه ها شــامل چه 
بخش هایی است و به طور مشخص چه 

مسئولیت هایی دارد؟
در ابتدای گفتگــو با اغتنــام فرصت و 
تریبــون »اقتصاد و نمایشــگاه« عید نوروز 
و ســال 94 را به حضور مردم شریف ایران 
و فعــاالن اقتصاد و تولید و تجــارت، بویژه 
خانواده بزرگ صنعت نمایشگاهی کشور و 
همکاران بسیار ارجمندم در شرکت سهامی 
نمایشــگاه ها تهنیت عرض می کنم و برای 
ملت ایران در سال جدید سالمتی، سرافرازی 
و بهروزی توام با کســب و کار پررونق آرزو 

دارم.
معاونت اداری - مالی شــرکت سهامی 
به طور ریزتر شــامل حوزه هــای اداری، 
مالی، مدیریت برنامه ریزی و اطالع رسانی 
می شود و دو واحد مستقل امور قراردادها 

و حقوقی را هم تحت پوشش دارد.
مدیریت برنامه ریزی هم مباحث بودجه، 
آموزش و خدمات ماشینی را شامل می شود. 
نمایشگاه ها    شرکت ســهامی 

جمعا چند نفر پرسنل دارد؟
همکاران شرکت سهامی نمایشگاه ها را در 
مجموع 280 نفر شامل 60 همکار رسمی و 

220 همکار قراردادی تشکیل می دهند.
  از کارکنان نمایشگاه شنیده ایم 
که شما در مســئولیت معاونت اداری 
- مالی همواره دغدغه بهبود شــرایط 
را  همکاران تان  زندگی  و  معیشــتی 
داریدو برای فراهم ســاختن وضعیت 
مطلوب تــر بــرای کارکنان بســیار 
می کوشــید؛ به طور مشخص در سال 
۹3 در این جهت چه گام هایی برداشته 

شده است؟
حقیقت این اســت که همکاران من در 
شرکت سهامی نمایشــگاه ها و عائله تحت 

پوشش آنها از شــریف ترین مردم این آب 
و خاک و شایسته بهترین امکانات هستند. 
من و همکارانــم هم تــالش می کنیم با 
توجه به امکانات و داشــته ها، اسباب رشد 
معنوی و مادی زندگی دوســتان را تا حد 

مقدور فراهم آوریم.
در گام اول، براســاس نیــات مدیرعامل 
شــرکت برای رشــد شــخصیت حرفه ای 
همکاران تالش می کنیم و اعتقاد داریم که 
رشد حرفه ای، گشایش مادی زندگی را هم 
در پی خواهد داشت. در همین جهت میزان 
آموزش حرفه ای کارکنان در سال 93 نسبت 
به سال پیشــتر دو برابر شــده و جمعی از 
همکاران دوره های زبان انگلیسی، دوره های 
تخصصی مالی، فنی و امور نمایشــگاهی و 
دوره هــای عمومی اصــول تصمیم گیری و 

مدیریت ارزش ها را طی کرده اند.
گام مهم دیگر که درسال 93 برداشته 
شــد تصویب و اجرای مقطع کارشناسی 
ارشــد در رشته نمایشــگاهی در دانشگاه 
علمــی - کاربردی بــود. با ایــن توضیح 
که پیــش از ایــن دوره هــای کاردانی و 
کارشناسی نمایشگاهی راه اندازی شده بود 
و نخستین دانشــجویان کارشناسی ارشد 

این رشته هم در سال 93 پذیرفته شدند.
همین جا ایــن نوید را هــم بدهم که 
مذاکرات ما بــا پردیس فارابی دانشــگاه 
تهران برای تاســیس رشــته نمایشگاهی 
مجــازی در حال نهایی شــدن اســت و 
امیدواریــم این مرکــز معتبــر علمی - 
آموزشــی هــم در ســال 94 نخســتین 

دانشجویان این رشته را پذیرش نماید. 
  برای بهبود معیشت کارکنان در 

بخش مالی چه اقدامی کرده اید؟
قبال اشاره شد که 220 نفر از همکاران 
ما به صورت قراردادی با شــرکت سهامی 
همکاری می کننــد. این گــروه بزرگ از 

کارکنــان از ســالیان پیش بــرای بهبود 
وضع معیشتی خود خواستار اجرای طرح 
طبقه بندی مشــاغل بودند که با حمایت 
مستقیم و قاطع مدیرعامل شرکت سهامی 
سرانجام این طرح پیاده شــد و در آینده 

بسیار نزدیک عملیاتی می شود. 
  بــا چــه تمهیــدی در طرح 
کارکنان  دریافتی  طبقه بندی مشاغل، 

قراردادی افزایش می یابد؟
نکته اینجاســت که براســاس قانون در 
محاسبه حقوق و دریافتی کارکنان قراردادی 
حق ســنوات خدمــت لحاظ نمی شــود. 
طبقه بندی مشاغل، سال های خدمت را هم 
در محاسبه دستمزد تاثیر می دهد و به این 
ترتیب دریافتی کارکنان قراردادی مشــابه 

کارکنان رسمی افزایش می یابد.
یــک گام مهــم رفاهی دیگر در ســال 
93 برای کارکنان، کــه آن هم با حمایت 
مســتقیم دکتر اســفهبدی عملی شــد، 
افزایش وســیع خدمات بیمــه تکمیلی به 
نسبت افزایش معقول حق بیمه آنان است. 
براساس قراردادی که در این زمینه با بیمه 
آرمان منعقد کرده ایــم حق بیمه تکمیلی 
کارکنان و عائله آنها به ازای هر فرد از 19 
هزار تومان در ماه به 35 هزار تومان افزایش 
می یابد اما در مقابل خدماتی که از این پس 
از محل بیمه تکمیلی دریافت خواهند کرد 
تا حدی اســت کــه پرداخت کنندگان 50 

هزار تومان حق بیمه دریافت می دارند.
هــم  مالــی  بخــش  در    

دست آوردهایی داشته اید؟
در امور مالی چنــد موفقیت قابل اعتنا 
داشــته ایم. اول اینکه گزارش حسابرسی 
سال 92 شــرکت با رفع ابهام ها و سواالت 
سازمان حسابرســی از سوی همکاران ما، 
در سال 93 به صورت »مطلوب« و »بدون 
بند و تبصــره« تصویب و دریافت شــد. 

موفقیت دیگرمان عملیاتی شدن سیستم 
محاســبه بهای تمام شده خدمات بود که 
ارقام واقعی قیمت های تمام شــده امکان 
برنامه ریــزی دقیــق را به مدیــران مالی 
می دهد. یک دســت آورد مهم و تاثیرگذار 
هم مذاکره با »پســت بانک« و رسیدن به 
تفاهمی با آن بانک برای تسهیل دریافت 
و پرداخت هــای ارزی شــرکت ســهامی 
بود که  نمایشــگاه ها  برگزارکننــدگان  و 
این امکان کار جذب مشــارکت کنندگان 
خارجی و انتقال ارز را بســیار سهل کرده 

است.
برای رفاه حــال مشــارکت کنندگان و 
بازدیدکننــدگان نمایشــگاه ها هــم تعداد 
دستگاه های خودپرداز ثابت و موقت را از 3 

دستگاه به 9 دستگاه افزایش دادیم.
می دانیم که حضور آبرومنــد و موثر در 
نمایشگاه اکسپومیالن که کمتر از دو ماه تا 
گشایش آن فرصت باقی است، برای کشورها 
جنبــه حیثیتی و اعتبــاری دارد. به عنوان 
مسئول مالی نمایشگاه  بین المللی آیا برای 
تامین هزینه های حضور قدرتمند ایران در 

این رویداد بزرگ مشکلی نداریم؟
پرســش مهم و دقیقی مطــرح کردید. 
همان طور که گفتید شــرکت پرقدرت در 
این رویداد برای ما بســیار اهمیت دارد. به 
همین جهت با این کــه بودجه تخصیصی 
هیات وزیران به این رویداد به دلیل شراطی 
انقباضی اقتصاد کشــور به طــور کامل در 
اختیار شــرکت سهامی نمایشــگاه ها قرار 
نگرفته، با دســتور مدیرعامل شرکت، روند 
اجرا و تکمیل سازه ایران در نمایشگاه طبق 
برنامه پیش می رود و ما تالش می کنیم به 
هر ترتیــب بودجــه الزم را از منابع داخلی 
نمایشــگاه تامین کنیم تا وقفــه ای در کار 
تدارک نمایشگاه پیش نیاید و این پروژه ملی 

لطمه نخورد.

طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت 
سهامی نمایشگاه ها به زودی

 به اجرا در می آید

خبر خوب مجید عروجی معاون اداری - مالی برای کارکنان قراردادی شرکت سهامی نمایشگاه ها:

مجید عروجی معــاون اداری - مالی 
نمایشــگاه های  ســهامی  شــرکت 
بین المللی جمهوری اســالمی ایران 
در ۴7 ســالگی و بــا وجــود حضــور 
مســئولیت،  ایــن  در  کم مــدت 
نســبت به مسائل شــرکت سهامی 
نمایشــگاه ها بســیار مجرب و پخته 
می نماید که حاصل دانش آکادمیک، 
و  حســاس  مســئولیت های  در  کار 
بویژه یک دوره خدمت قبلی وی در 
نمایشگاه است. دوره ای که با دکتر 
اسفهبدی با عنوان ذیحساب و مدیر 
امــور مالی همکار بــود و پس از آن 

دوران خوب ترجیــح داد خدمت به 
میهــن را در شــرکت فرودگاه هــای 
کشور ادامه دهد. اینک با بازگشت 
دکتر اسفهبدی به نمایشگاه، او هم 
با مســئولیت معــاون اداری - مالی 
به جمــع یاران مدیرعامل پیوســته 
و ایــن بازگشــت را فرصتــی برای 
خدمت به میهن و همکاران قدیمی 
تلقی می کند. مجیــد عروجی دعوت 
بــرای  را  نمایشــگاه«  و  »اقتصــاد 
حضور در شــماره نوروزی نشــریه 
پذیرفــت که حاصل ایــن گفتگو را 

می خوانید.
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 اگر موافق باشــید مصاحبه را 
با آخرین اتفاق ســال ۹3 در حوزه 
ســهامی  شــرکت  عمومی  روابط 
و  شــکل  تغییر  که  نمایشــگاه ها 
است  شرکت  رسمی  سایت  ساختار 
آغاز کنیم. سایت البته از نظر شکل 
و فرم، طراحــی زیباتری پیدا کرده 
کاربردی شما  و  نظر محتوا  از  است. 
توضیــح بدهید که چــه مزیت و 
تفاوت هایی نســبت به سایت قبلی 

دارد؟
در قرن بیستم با ظهور تکنولوژی های 
نوین ارتباطی، ضرورت ارتباط با محیط 
سازمانی بیشتر شــده و به همین دلیل 
این قرن را قــرن ارتباطات نامیده اند. اما 
در جامعه کنونی که به جامعه اطالعاتی 
معروف اســت، با ظهور اینترنت و رسانه 
های تعاملی دهکده جهانی قرن بیســتم 
به دهکده اطالعاتی در قرن بیست و یکم 
تبدیل شده اســت، در این قرن اهمیت 
اطالعات و اطالع رســانی هر روز افزون تر 
می شود و شبکه های اطالع رسانی هر روز 
بر افکار عمومی آثــار پی درپی و بی امان 
می گذارند و اهمیت و ضــرورت امواج و 
اطالعات هر روز بیشتر احساس می شود. 
تغییرات شــگرف در  ایــن  بنابراین، 
حوزه اطالعات، بر وظایف روابط عمومی 
نیز اثر گذاشــته اســت. مدیریت روابط 
عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی 
نمایشــگاه های بین المللــی جمهــوری 
اســالمی ایران ضمن همســو شــدن با 
وظایــف روابط عمومی های برتر، ســعی 
در انجام بهینه وظایف خود نموده است، 
به گونه ای که شــکل سایت و درج اخبار، 
وقایع و ســاختار آن از نظــر محتوایی و 
دسترسی آســان تر به مخاطبین قابلیت 

کاربری مطلوب تری یافته است.
بد نیســت  ارتباط   در همین 
به محتوای ســایت از این حیث هم 
بپردازیم که به جز بخش خبرگزاری 

آنالین سایت، که اخبار و رویدادهای 
نمایشــگاهی را به موقع پوشــش 
می دهــد، نشــریه اینترنتی »نما« 
از زمان روی کار آمدن شــما روند 
انتشار منظمی پیدا کرده و در پایان 
هر فصل منتشر می شود. لطفا درباره 
اهداف یا روش کار و برنامه های این 

نشریه اینترنتی توضیح بدهید.
نمایشــگاه های  ســهامی  شــرکت 
بین المللی ج.ا.ایران معتقد اســت کسب 
نتایــج مثبت بــا همــکاری اصولی بین 
تعریــف  ادارات مرتبــط  و  ســازمان ها 
می شود و همدلی و همراهی در رسیدن  
به هدف مشترک جهت برنامه ریزی های 
کالن کشور، به طور قطع در کسب نتایج 
مثبت، تجلی خواهد یافت. لذا همکاری 
با رســانه ها و نشــریات تخصصی مانند 
نشریه اینترنتی نما، با هدف تهیه، انتشار 
اخبار، وقایع، انتصابات و اطالع رسانی از 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 
ج.ا.ایــران و ســایر همراهان شــرکت، 
خصوصاً در مباحث صنعت نمایشگاهی و 
در راستای برگزاری مطلوب نمایشگاه ها، 
فرصت مناســبی را جهت شفاف ســازی 
و رســیدن به هــدف فراهم می ســازد. 
امید می رود ارتباط منســجم و سازمانی 
بین شــرکت بــا نشــریات، روزنامه ها، 
هفته نامه هــا و خبرگزاری ها، شــرایط را 
برای حصول و دستیابی به نتایج شایسته 
در تصمیم گیری ها و در راستای برگزاری 

نمایشگاه های پربارتر  فراهم سازد.   
 با توجه به تجربه قبلی، شــما 
در مدیریت روابــط عمومی و امور 
بین الملل چه تغییــر و تحوالتی در 
سال  در  حوزه  این  عملکرد  ساختار 

۹3 ایجاد کرده اید؟
امروزه نمایشــگاه بین المللی به دلیل 
اختصاص محلی مناسب برای گفتگوهای 
رودررو بیــن صاحــب نظــران، یکی از 
موثرترین روش هــای بازاریابی در جهان 

محســوب می شــود، که فضایی مطلوب 
برای بازدیدکننده به وجــود می آورد؛ تا 
با آزادی عمــل از میان مجموع اطالعات 
مکتســبه و کاالهای موجــود، با در نظر 
گرفتــن اولویت های متنــوع، به راحتی 
حق انتخاب داشــته باشــند. از مزایای 
دیگر حضور در نمایشگاه ها ایجاد فرصتی 
اســت که در آن می توان به جای صرف 
وقت فــراوان، با یک گفتگــوی کوتاه در 
نمایشگاه، ارتباط دوجانبه را افزایش داد 
و موجبات برقراری ارتباط تجاری موثر را 

در آینده فراهم آورد. 
مدیریــت روابــط عمومــی و امــور 
بین الملل شــرکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللــی ج.ا.ایــران به نوبــه خود از 
تالش هــای به عمــل آمده در راســتای 
برنامه هــای عملیاتی طبق اهداف خرد و 
کالن شــرکت، پیرامون سنجش میزان 
بازدیدکنندگان و  رضایت غرفــه داران، 
مجریان در فضای برگزاری نمایشــگاه ها 
 با ارائه خدمات مرتبط، خرســند بوده و 
امیــدوار اســت تحــت توجــه حضرت 
بقیه اهلل االعظــم به قله هــای پیروزی در 

عرصه اقتصادی نائل آییم.
 طراحی و اجرای کیوسک های 
جدید اطالع رسانی در نقاط مختلف 
نمایشگاه از اتفاقات مهم اولین سال 
مدیریت شما بوده است. لطفا درباره 
این کیوســک ها و کارکردهای آنها 

توضیح بدهید.
از آنجا که هدف اصلــی طرح، ایجاد 
دسترسی آسان و بدون دغدغه اطالعات 
بــرای مراجعیــن به شــرکت ســهامی 
ج.ا.ایــران  بین المللــی  نمایشــگاه های 
می باشد، لذا موضوع استقرار و راه اندازی 
کیوسک های اطالع رسانی در دستور کار 
به عنوان یکــی از اهداف جامع راهبردی 
این مدیریــت قرار گرفت تــا بتواند این 
وظیفه خطیر را به درســتی انجام دهد. 
در اجرای این برنامه ســعی بر این بود تا 

بازدیدکنندگان و تمامی اقشــار مراجعه 
کننده بتوانند در اســرع وقت، اطالعات 
مربوط به نمایشــگاه ها، امکانات موجود، 
تجهیزات، موقعیت جغرافیایی، اســامی 
غرف، محل سالن ها و سایر موارد ضروری 
را دریافت نمایند. لذا به منظور ســهولت 
دسترســی و اجرای طــرح تکریم ارباب 
رجوع و مراجعه کنندگان، کیوســک های 
اطالع رسانی در مبادی ورودی شرکت و 

سایر نقاط پرتردد، مستقر شده اند.
چه  جدیــد  ســال  بــرای   
روابط  وظایف  حوزه  در  برنامه هایی 

عمومی دارید؟
بــا توجه بــه اینکه مهم ترین شــرح 
وظایف مصــوب روابط عمومــی مطابق 
مجموعه مقررات و آیین نامه های شرکت 
سهامی نمایشگاه ها، جمع آوری اطالعات 
و اخبار مربــوط به اقدامات شــرکت و 
نشــر آنها به منظور آگاه ساختن جامعه 
از پیشــرفت ها و فعالیت های واحدهای 
مختلف جامعه، تهیــه و توزیع بولتن ها 
و بروشــورهای تبلیغاتــی در چارچوب 
سیاست های شرکت، تهیه عکس و فیلم و 
اسالید از رویدادهای مختلف نمایشگاهی 
و مستندســازی وقایع، تهیه توضیحات 
الزم یا پاســخ مطالب منتشــر شده در 
مطبوعات در چارچوب ضوابط شــرکت، 
فراهــم آوردن حســن ارتبــاط متقابل 
بین مردم و مســئولین شرکت از طریق 
برگزاری مصاحبه با رسانه های گروهی و 
بر پایی سخنرانی ها، دعوت از خبرنگاران 
رســانه های گروهی جهت شــرکت در 
مراســم مختلف نمایشگاه و مشارکت در 
برپایی نمایشگاه های مختلف در شرکت 
اســت؛ لذا می کوشــیم تمامی وظایف و 
 مســئولیت های روابط عمومی شرکت به 
درســتی و در شــأن و جایگاه شــرکت 
المللی  بیــن  نمایشــگاه های  ســهامی 

ج.ا.ایران به مرحله اجرا درآورده شود.

اطالعات نمایشگاه ها را
آسان و سریع در اختیار مردم می گذاریم

محمد سعادتی پور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه ها:

محمد ســعادتی پور مدیر خوشــفکر و برنامه ریز روابط 
عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللــی با تکیه برتجــارب خود بــرای پیش بردن 
هدف هــای ســازمانی بــه اســتفاده از امکانــات نوین 
ارتباطی، همکاری اصولی بین تمام عوامل ســازمان و 
ایجاد سرعت و ســهولت در اطالع رسانی و نشر اخبار، 
اعتقاد راســخ داردو با همین اعتقاد در نخستین سال 
مدیریــت خــود در روابــط عمومــی و امــور بین الملل 

شــرکت سهامی نمایشــگاه ها، تحوالت چشــمگیری در 
روند اطالع رسانی ایجادکرده است.

شــماره نوروزی »اقتصاد و نمایشــگاه« که با همکاری 
روابــط عمومی نمایشــگاه های بین المللی به طور منظم 
و موثــر منتشــر می شــود، فرصتــی ایجاد کــرد که از 
دست آوردها و برنامه های این مدیر توانمند در حوزه 

فعالیت اش آگاهی بیشتری بیابیم.

مصاحبه
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مدیــر امور اداری شــرکت ســهامی 
نمایشــگاه ها می گوید: این شرکت بسیار 
عملیاتــی اســت و وظایــف متنوعی را 
برعهده دارد. مــواردی چون خرید کاال و 
خدمات در شرکت ســهامی نمایشگاه ها 
یا بــه عبارتی حــوزه تــدارکات، حوزه 
کارگزینی که وظیفه رسیدگی به حقوق 
و دستمزد و احکام و پرســنل و مسایل 
اداری را رســیدگی می کنــد، دبیرخانه 
و همچنیــن اداره خدمات کــه یکی از 
وظایف سنگین محوله در شرکت سهامی 
نمایشــگاه ها به این بخش مربوط است و 
نگهــداری فضای ســبز، نظافت محوطه 
و داخل ســالن ها چه در ایــام برگزاری 
نمایشگاه ها و چه در سایر مواقع بر عهده 
این اداره است. همین طور اداره انبار که 
ورود و خروج حجم زیــادی از کاالها که 
پشتیبانی شرکت را به دوش دارد نیز زیر 

نظر بخش اداری فعالیت می کند. 
انتخاب  ادامــه می دهد:  آریا مجیدی 
پیمانکاران و بررسی صالحیت افراد طرف 
قرارداد شرکت نمایشــگاه ها نیز برعهده 
ماست. همچنین واحد نقلیه زیر نظر این 
بخش است که یکی از واحدهای کلیدی 
ماســت و ماموریت هایی که دوستان در 
داخل و شهرســتان ها برعهده شــان قرار 
می گیرند را با ابــزار و امکاناتی که دارد 

پوشش می دهد.
 راندمان باالتر با رضایت همکاران

وی می گوید: در حــوزه کارگزینی با 
توجه به ایــن که اعتقاد داریــم راندمان 
شرکت به رضایت پرســنل بستگی دارد 
و عوامل مختلفی در رضایتمندی پرسنل 
دخیل اســت، همواره توجــه ویژه ای به 
این بخش داشــته ایم. بــه همین دلیل 
همواره تالش می کنیــم همکارانمان در 
اداری هیچ دغدغه ای  خصوص مســایل 
نداشته باشند. به عنوان مثال همواره سر 
زمان مقرر حتی بــدون این که خود فرد 

پیگیری انجام دهد، احکام به موقع صادر 
می شود..

مجیدی می افزایــد: در بحث نیروهای 
قــراردادی هم هرچند بــه خاطر پاره ای 
مســایل که عمدتا به دیگر دستگاه های 
نمایشــگاه ها مربوط  با شــرکت  مرتبط 
اســت، انعقاد قرارداد آنها طول می کشد، 
اما امسال برای نخستین بار با برنامه ریزی 
مناســب، کم تر از یک مــاه و نیم پس از 
شــروع دوره جدیــد، قرارداد پرســنل 

قراردادی صادر می شود.
مدیــر امور اداری شــرکت ســهامی 
نمایشــگاه ها ادامــه می دهــد: در حوزه 
کارگزینی اتفاق خوب دیگری که در سال 
جاری افتاد، استقرار سیستم طبقه بندی 
مشاغل در شــرکت بوده است. این طرح 
می تواند برای نیروهای قراردادی، شرایط 
استخدامی متعادل تر و ایمن تری را فراهم 
کند. جمع آوری مدارک و اطالعات مورد 
نیاز انجام شده و امیدواریم تا پایان سال 
بررســی خرید نرم افزارهای مورد نیاز را 
انجام داده و از سال دیگر این طبقه بندی 

شروع شود.
 معامالت، مکانیزه می شود

مجیدی می گوید: حــوزه تدارکات به 
خرید کلیه کاالها و خدمــات مورد نیاز 
شرکت می پردازد. این بخش با تدارکات 
وزارتخانه ها،  مثــل  یک حوزه ســتادی 
بــه خاطر تنــوع خریــد و خدمــات و 
با  است.  متفاوت  بســیار  درخوا ســت ها 
توجه به اهمیت این موضــوع، از ابتدای 
سال 93 به سمت بازنگری فهرست ارایه 
دهندگان خدمــات رفتیم و بانک موجود 
را تقویــت کــرده و اطالعــات کاملی از 
نظر جمع آوری کردیم  مورد  شرکت های 
تا افــراد در معامالت با توجه به ســطح 

توانمندی هایشان شرکت داده شوند.
مدیــر امور اداری شــرکت ســهامی 
سیستم  اســتقرار  می گوید:  نمایشگاه ها 

مکانیــزه معامالت مورد خــوب دیگری 
بوده که اتفاق افتاده است. دولت تدبیری 
کرده و بانک جامعی در ســطح کشــور 
پیش بینی شده و یک سامانه الکترونیکی 
مناقصــات تعریــف کرده اســت تا همه 
دســتگاه ها مناقصات و مزایده های خود 
را از آن طریق انجام دهند. خوشــبختانه 
شــرکت هایی هم کــه مورد وثــوق ما 
بوده اند در این بانک اطالعاتی هســتند. 
قصد داریم در پایان ســال 93 یک مورد 
معامله را به صورت آزمایشــی از طریق 
سامانه الکترونیکی معامالت انجام دهیم 
و در صورتی که مشــکلی پیــش نیاید، 
در ســال 94 کلیه معامالت را به صورت 
الکترونیکی با استفاده از این سامانه انجام 

دهیم.
  فضای سبز نمایشگاه تغییر 

می کند
مدیــر امور اداری شــرکت ســهامی 
نمایشگاه ها می گوید: حوزه دیگر فعالیت 
ما، اداره خدمات است که نگهداری بیش 
از 80 هکتــار فضــای نمایشــگاه تهران 
برعهده این بخش اســت. ایــن اداره با 
همکاری چند پیمانکار کــه وظیفه آنها 
نگهداری سیســتم آبدارخانــه و نظافت 
ساختمان ها، نظافت ســالن ها و محوطه 
و نگهداری 22 هکتار فضای ســبز است، 

وظایف خود را انجام می دهد. 
مجیدی می گوید: ویژگی کار ما نسبت 
به ســایر پروژه های اجرایی این اســت 
که یک تاریخ شــروع داریم که در سایر 
پروژه ها چه ســنگین و چه سبک ممکن 
است پروژه به تعویق بیفتد و اتفاق خاصی 
نیفتد. اما در پروژه های نمایشگاهی، باید 
سر ســاعت رویداد افتتاح شــود وگرنه 
تمام زحمات چند ماهه دســت اندرکاران 

نمایشگاه تحت تاثیر قرار می گیرد. 
وی ادامــه می دهد: در حــوزه فضای 
ســبز وجود یک فضای مفرح در ســایت 

نمایشگاهی ضروری است. به همین دلیل 
اخیرا از مشــاوره فضای ســبز شهرداری 
ســود بردیم و آنها شــرایط فضای سبز 
شرکت نمایشگاه را خوب ارزیابی کردند. 
امســال تغییرات عمده ای در فضای سبز 
شرکت نمایشگاه ها برنامه ریزی و عملیات 
اجرای آن از حدود دو ماه پیش آغاز شده 
است. فکر می کنم دوستانی که با سایت 
نمایشــگاه ها به خوبی آشــنا باشند، این 

تغییرات را بهار امسال خواهند دید. 
از  مجیــدی می گویــد: یکــی دیگر 
فضاهــای کلیدی ما باغ ژاپنی با ســابقه 
ماســت و این تکلیف را بــر دوش خود 
می بینیــم که ایــن باغ را حفــظ کنیم. 
یکی از گونه هــای باغ ژاپنــی ، درختی 
اســت به نام سیداالشــجار که در سطح 
کشــور فکر می کنم بیشتر از انگشتان دو 
دست نیســت و این درخت بسیار نادر و 
نگهداری آن دشوار است. این درخت در 
باغ ژاپنی ما موجود است و نگهداری این 

گونه نادر، از دغدغه های ماست.
 افزایش پوشش بیمه ای همکاران

مدیــر امور اداری شــرکت ســهامی 
می دهد:  ادامــه  همچنین  نمایشــگاه ها 
یکی از بزرگ ترین دغدغه هایی که برای 
کارکنان وجود دارد، پوشش های بیمه ای  
اســت. هزینه های درمان در سبد خانوار 
ســهم ســنگینی دارد و به همین جهت 
بیمه تکمیلــی همواره برای نمایشــگاه 
مهم بوده است؛ هرچند چند سالی میزان 
این پوشــش تغییر نکرده بود. در انتخاب 
بیمه گر برنامه ریزی خوبــی کردیم و در 
نتیجه پوشش بیمه ای همکاران ما نسبت 
به قرارداد سال گذشته سه برابر افزایش 
یافته اســت و امیدوارم همــکاران ما در 
شرکت نمایشــگاه ها به وسیله این نشریه 
از ایــن امکانات و خدمــات جدید مطلع 

شوند. 

فضای سبز نمایشگاه بین المللی، سال 
آینده نونوار می شود 

آریا مجیدی مدیر امور اداری 

آریــا مجیدی مدیــر امور اداری شــرکت 
سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری 
اسالمی ایران است. او با ربع قرن تجربه 
در وزارت بازرگانــی و شــرکت ســهامی 
نمایشــگاه ها، از مدیــران متخصص این 
بخش محسوب می شود. مجیدی همچنین 
به مطالعه و پژوهش در امور نمایشگاهی 
پرداخته و برگزاری سمینارهای تخصصی 

و تدریس دوره های نمایشگاهی در سطح 
آموزشگاه های معتبر سطح کشور را انجام 
داده اســت. همچنین او در سال ۱۳8۹ 
با همکاری مهندس میرظفرجویان معاون 
فنی و مهندسی نمایشگاه، کتاب مدیریت 
امور نمایشــگاهی را تالیف کــرد تا منبع 
تدریس دانشــگاهی این حــوزه، به روز 

شود. گفت وگوی ما را با وی می خوانید.

مصاحبه
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یکــی از رازهــای مدیریــت موفــق در هــر 
مجموعــه ای، بهره گیری از مشــورت و ایده و 
فکــر افــراد صاحب نظر و خوش فکر اســت. 
دکتر حســین اســفهبدی مدیرعامل شــرکت 
ســهامی نمایشــگاه ها نیز بــا اعتقــاد به این 
موضــوع، در کنــار بهره منــدی از مدیــران 
سخت کوش، دلســوز، متخصص و کارکشته، 
از مشــاوران مختلفی نیز سود می  جوید تا با 
مشــورت آنهــا، زمینه برگزاری هــر چه بهتر 
نمایشــگاه ها را فراهم کند. نمایشــگاه هایی 
که در صورت برگزاری موفق  ارایه سرویس 
مناســب، بــرکات فراوانــی ماننــد افزایش 
صــادرات و رونق تجــارت، معرفــی کاالهای 
با کیفیــت به مردم، افزایــش رقابت پذیری 
تولیدات کشــور، حضور توریست تجاری و... 

را در پی دارد.

در همیــن راســتا، اخیرا مهنــدس وحید ولی 
نقنــدر، به عنــوان مشــاور فنی و مهندســی 
رییــس هیــات مدیــره و مدیرعامل شــرکت 
ســهامی نمایشــگاه های بین المللــی جمهوری 
اســالمی ایران منصوب شــده اســت. او که 
فارغ التحصیل رشــته عمران  بــوده و پروانه 
پایه یک ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
را در اختیــار دارد، بــه پشــتوانه  تجربــه ای 
2۳ ســاله مدیریتی و اجرایــی در پروژه های 
عمرانی بزرگ کشــور، به کمک شرکت سهامی 
نمایشــگاه ها آمده تا نقش خــود را در بهبود 

وضعیت نمایشگاه در این بخش ایفا کند.
گفت وگــوی ما را با مهندس وحید ولی نقندر 
مشــاور فنی و مهندســی مدیرعامل شرکت 

سهامی نمایشگاه های بین المللی می خوانید.

 با توجــه به این کــه امور 
یکی  ســاختمان  و  تاسیســات 
از بخش هــای مرتبط بــا حوزه 
مســوولیت جنابعالی است، لطفا 
وضعیت  از  شما  ارزیابی  بفرمایید 
ابنیه شرکت سهامی  و  تاسیسات 
نمایشگاه های بین المللی چیست؟

با عنایت به موقعیت خاص شرکت 
بین المللی  نمایشــگاه های  ســهامی 
تهران و نوع وظیفه خدمات رســانی 
بــه مشــتریان و مشــارکت کنندگان  
بــه منظور برگــزاری هرچــه  بهتر و 
باشکوه تر نمایشگاه ها در داخل سایت 
مجموعه بدیهی اســت کــه الزامات و 
در  برای خدمات رسانی  پیش نیازهایی 
بخش فنی و مهندسی مورد نیاز است.

بنابرایــن تحقــق ایــن امــر مهم 
مستلزم آماده بودن ابنیه و تاسیسات 
و  نمایشــگاه ها  شرکت ســهامی 
خدمات رسانی هرچه بهتر و مناسب تر 

است. 
شرکت  مستحضرید  که  همان گونه 
سهامی نمایشگاه ها دارای قدمت بیش 
از چهل و پنج سال است که نگهداری 
و به روزرسانی بخش های مختلف ابنیه 
و تاسیسات نمایشگاه ها، مستلزم صرف 
وقت و انرژش بسیار زیادی است که در 
حوزه ابنیه و تاسیات از مهم ترین آنها 
می توان به تعمیرات، حفظ و نگهداری 
ساختمان ها،  )سالن ها  نمایشگاه  ابنیه 
و...( و خدمات رســانی  بــاز  فضاهای 
فنی )آب، برق، گاز، تلفن و سیســتم 
حرارتی و برودتــی، اطفای حریق( به 
نمایشــگاه ها  در  مشــارکت کنندگان 

نهادهای   و  ســازمان ها  و همچنیــن 
مستقر در این مجموعه )مانند شرکت 
سهامی نمایشگاه ها، ســازمان توسعه 
تجارت، گمرک نمایشــگاه ها و حدود 
15 سازمان مستقر دیگر( اشاره کرد. 
همچنین بازســازی و نوسازی اماکن 
و ســالن های خارج از رده نیز موضوع 
پراهمیت دیگری است که باید به آن 

توجه کافی را مبذول داشت.
به گســتردگی  توجه  بــا  بنابراین 
کارها و وسعت سایت شرکت سهامی 
نمایشــگاه ها در تهران و همچنین در 
کنار آن برگــزاری بیش از صد رویداد 
نمایشگاهی در ســال، خدمات رسانی 
اثربخش و حساب شده در حوزه ابنیه و 
تاسیسات نمایشگاه از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.
الزم به توضیح اســت کــه با توجه 
به برگزاری مراســم ها و همایش های 
متعدد و...، می تــوان وضعیت ابنیه و 
تاسیســات موجود را مناسب توضیف 
کرد. اما بــا توجه به قدمت شــرکت 
نمایشگاه ها و ساختار قدیمی  سهامی 
مجموعه، بدیهی اســت کــه ابنیه و 
تاسیســات موجود نیاز به بازسازی و 

نوسازی اساسی داشته باشد.
 برای توســعه بخش ابنیه و 
تاسیسات، چه پیشنهاداتی دارید؟

در خصوص بازسازی و نوسازی ابنیه 
و تاسیسات موجود و به منظور ارتقای 
هماهنگی  بــا  بهتر،  خدمات رســانی 
معاونت محتــرم فنی و مهندســی و 
مدیریت امور ســاختمان و تاسیسات 
و مدیریــت طراحــی و غرفه آرایــی، 

می بایست ابتدا نسبت به تهیه نقشه از 
بیلت سالن ها و ساختمان ها )معماری، 
ســازه، الکتریــکال و مکانیــکال( به 
فنی  ابنیه  منظور شناسنامه دار کردن 
و نیز بهینه کردن سیســتم تاسیسات 
حرارتی و برودتی ســالن ها و بازسازی 
و نوســازی نمای داخلــی و خارجی 
سالن ها و بهســازی مبلمان محیطی 
نمــای  آب  راه انــدازی  و  محوطــه 
مرکزی و نیز ساخت سالن های جدید 

نمایشگاهی اقدام کرد.
بخش های  از  دیگــر  یکی   
جنابعالی،  مســوولیت  با  مرتبط 
بخش طراحی و غرفه آرایی است. 
در ایــن خصوص نیــز بفرمایید 
چه پیشــنهاداتی بــرای ارتقای 
کیفیت طراحــی و غرفه آرایی در 

نمایشگاه ها دارید؟
در این بخــش و به طــور خالصه 

می توان به این موارد اشاره کرد:
1- رفتن به سمت ساخت غرفه های 

مدوالر ویژه مانند ماکسیما.
2- طــرح ســاماندهی پیمانکاران 
ســاخت غــرف خودســاز و تعییــن 
صالحیت آنها بســیار حایــز اهمیت 

است.
و  معمــاری  پــالن  برداشــت   -3
و  نمایشــگاهی  ســالن های  مساحی 
تغییرات درصد تراکم فضای مفید آنها 
در راستای تطابق با آخرین مقررات و 
آیین نامه های نمایشــگاهی با مدیریت 

طراحی و غرفه آرایی.
به  4- هدایت مجموعه غرفه سازان 
ســمت کاهش زمان ساخت و افزایش 

کیفیت و بهره وری مطابق با استاندارد 
UFI )اتحادیه جهانی نمایشــگاه های 

بین المللی(.
5- آمــوزش مدیران ســالن ها در 
جهت تعامل هرچه بیشتر با مدیریت 

طراحی و غرفه آرایی.
ارتباط  نحــوه  درباره  لطفا   
به عنوان مشاور  ســازمانی خود 
فنی مدیرعامل شــرکت سهامی 
نمایشگاه ها با مسووالن حوزه های 

مرتبط نیز توضیخ بفرمایید.
بنــده بــه عنــوان مشــاور فنی و 
سهامی  شــرکت  مدرعامل  مهندسی 
جمهوری  بین المللی  نمایشــگاه های 
هماهنگــی  بــا  و  ایــران  اســالمی 
بــا معاومنــت فنــی و مهندســی و 
تاسیسات  و  مدیریت های ســاختمان 
و طراحــی و غرفه آرایی، نســبت به 
مطالعه و بررسی و مشاوره در خصوص 
پروژه های فنی و مهندســی و تشکیل 
جلســات مشــترک و تدوین و ارایه 
راهکارهــای راهبــری و اجرایی اقدام 

می نمایم.
 در پایان اگــر نکته دیگری 

باقی مانده است بفرمایید.
الزم به ذکر اســت کــه انجام کلیه 
این امور مهم، صرفا با تالش معاونت ها 
و مدیریت هــای بخش هــای مختلف 
نمایشــگاه های  مجموعــه  اجرایــی 
نیــز حمایــت جناب  و  بین المللــی 
آقای دکتــر اســفهبدی ندیرعامل و 
رییس هیات مدیره شــرکت سهامی 
نمایشــگاه های بین المللــی مقدور و 

میسر است.

قدمت مجموعه نمایشگاه اهمیت رسیدگی
 به ابنیه و تاسیسات را دو چندان می کند

مهندس وحید ولی نقندر مشاور مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی:

مصاحبه
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در نخســتین نشســت هیــات کارشناســی هفته نامــه 
»اقتصاد و نمایشــگاه« راه های توســعه تاثیر هفته نامه 
برمخاطبان در جهت گسترش فرهنگ صنعت نمایشگاهی 
و رســالت نشــریه در قبــال فعــاالن اقتصــاد، صنعت، 
تولید و کســب کار در شــرایط جدیدی که با درک نقش 
نمایشگاه ها در توسعه پایدار اقتصاد کشور، مدیرعامل 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی با حفظ سمت به 
معاونت وزیر صنعت ارتقاء یافته و با دستور ویژه وزیر، 
شرکت ســهامی نمایشــگاه ها تصمیم گیر اصلی و مرکز 
ثقل فعالیت های نمایشــگاهی کشــور و مسئول صدور 

مجوزهای نمایشگاهی معرفی شده است، بررسی شد. 
در ایــن جلســه کــه روز پانزدهــم بهمــن مــاه ۹۳ بــا 

همــکاری مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بین الملل 
شــرکت ســهامی نمایشــگاه های بین المللــی و با حضور 
مدیران عالی رتبه شــرکت سهامی نمایشگاه ها، مدیران 
شــرکت های برگزارکننــده نمایشــگاه های بین المللی و 
جمعی از کارشناســان نمایشــگاهی )به عنــوان اعضای 
هیــات کارشناســی هفته نامــه اقتصاد و نمایشــگاه( و 
مدیرمســئول و ســردبیر و جمعــی از پدیدآورنــدگان 
نشــریه »اقتصاد ونمایشــگاه« در تاالر اصفهان شرکت 
ســهامی نمایشــگاه های بین المللــی برگزار شــد، بحث 
تاسیس خبرگزاری اختصاصی صنعت نمایشگاهی ایران 
با محوریت نشــریه »اقتصاد و نمایشــگاه« با استقبال 

اعضای هیات کارشناسی روبرو شد.

تاسیس خبرگزاری اختصاصی نمایشگاه های ایران
کارشناسان: صنعت نمایشگاه ها تریبون قدرتمند می خواهد

در نخستین نشست هیات کارشناسی هفته نامه»اقتصاد و نمایشگاه« مطرح شد 

 محمدجواد قنبری:
ضرورت تأسیس رسانه فراگیر صنعت 

نمایشگاهی
آقــای محمدجــواد قنبــری معــاون امور 
نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه ها براساس 
تجــارب ارزنده خــود در صنعت نمایشــگاهی 
کشــور، در این نشســت در دو نوبت خطاب به 
برگزارکننــدگان نمایشــگاه ها و تولیدکنندگان 
»اقتصاد و نمایشگاه« دو پیشنهاد کارساز داد که 
در صورت اجرایی شــدن می تواند آهنگ رشد و 
اعتالی کمی و کیفی نمایشگاه ها را شتاب بخشد 

و خوش طنین تر سازد.
بحث نخســتین آقــای قنبــری حمایت از 
برنامه هــای مدیرمســئول و ناشــر »اقتصاد و 
نمایشــگاه« بــرای تحــول و تبدیل شــدن به 
خبرگزاری تمام عیار صنعت نمایشگاهی بود. وی 
آینده نگری و برنامه ریزی مدیر مسئول »اقتصاد و 
نمایشگاه« برای تاسیس خبرگزاری اختصاصی 
صنعت نمایشــگاهی را بســیار مهم و ارزشمند 

توصیف کــرد و گفــت: جای یــک خبرگزاری 
حرفه ای اختصاصی در صنعت نمایشگاهی ایران 
جداً خالی اســت. هر چند که نشــریه »اقتصاد 
و نمایشــگاه« تاکنون جور چنین رســانه ای را 
کشــیده و با تالش خود تا حد زیادی به تولید و 
نشر اخبار نمایشگاهی پردخته، اما از میزان وسیع 
تاثیرگذاری همین نشــریه بر مخاطبان می توان 
پیش بینی کرد که یک رسانه قوی و جامع تر مثل 
خبرگزاری نمایشگاهی می تواند چه تأثیر گسترده 
و عمیق تری بر روند رشــد و توسعه این صنعت 

داشته باشد.
آقای قنبری تاکید کرد که شــرکت سهامی 
نمایشگاه ها در جایگاه متولی صنعت نمایشگاه 
ها در سراسر کشــور معتقد است رسانه جامع و 
خبرگزاری نمایشــگاهی اصال نبایــد محدود به 
پایتخت باشد و فعالیت های نمایشگاهی سراسر 

ایران را باید به هم پیوند بزند و پوشش دهد.
نمایشــگاهی شــرکت سهامی  امور  معاون 
نمایشــگاه ها افزود: اکنون که جایگاه نمایشگاه 

در رشــد صنعت و تولید و اقتصاد کشــور برای 
مســئوالن و تصمیم گیران بیش از پیش آشکار 
شــده و برای تثبیت ایــن نقش بــا حکم وزیر 
صنعت، معــدن و تجارت، مدیرعامل شــرکت 
سهامی نمایشگاه ها با حفظ ســمت به معاونت 
وزیر ارتقاء یافته و با دســتور ویژه وزیر شــرکت 
سهامی نمایشگاه ها تصمیم گیر اصلی و مرکز ثقل 
فعالیت های نمایشگاهی کشور معرفی شده است، 
»اقتصاد و نمایشگاه« هم همگام با این تحول باید 
نقش خود را به عنوان بــازوی فرهنگی و خبری 
نمایشگاه ها ارتقاء دهد و نه فقط در مناسبت های 
نمایشــگاهی بلکه به عنوان یــک جریان منظم 
و پیوســته به نشر خبرهای نمایشــگاهی برای 
تمام مــردم و به طور تخصصی تر بــرای آگاهی 
تمام فعــاالن و مرتبطان صنعت نمایشــگاهی 
شــامل مدیران و کارشناســان نمایشــگاه ها، 
برگزارکنندگان، تشــکل ها و مشارکت کنندگان 

بپردازد.
آقای قنبــری افزود: »اقتصاد و نمایشــگاه« 

فراتر از ایران حتی باید برای انعکاس رویدادهای 
نمایشگاهی جهان کوشش نماید تا فعاالن ایران 
تازه های دانش این صنعت را بیاموزند و در مقام 
مقایسه، نقاط کاســتی و ضعف خود را پوشش 

دهند.
معاون امور نمایشگاهی این را هم تاکید کرد 
که هم شرکت سهامی نمایشگاه ها به عنوان مادر 
صنعت نمایشگاهی کشور و هم برگزارکنندگان 
نمایشگاه ها باید از ارتقاء نقش و جایگاه »اقتصاد 
و نمایشگاه« از یک رسانه مکتوب به خبرگزاری 
اختصاصی صنعت نمایشگاهی حمایت کنند و به 

نوبه خود اسباب این تحول را فراهم آورند.
آقای قنبــری در بخش دیگری از ســخنان 
خود در این نشست، به صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی به عنوان رسانه ملی توصیه کرد عنایت 
بیشتری به نشــر فرهنگ نمایشگاهی و انعکاس 
اخبار نمایشــگاه ها داشته باشــد. وی همچنین 
از ورود افراد ناآگاه و کارنابلــد به حوزه برگزاری 
نمایشــگاه ها، با انگیزه صرفاً کسب درآمد، اظهار 

گزارش
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نارضایتی کرد و گفت: در چنین آشــفته بازاری 
برگزارکنندگان اصیــل و با پشــتوانه و کار بلد 
جداً با ایثار و از خودگذشتگی فعالیت کرده و از 
قاموس صنعت نمایشــگاهی کشور محافظت و 

دفاع می کنند.
 ضرورت بسط انتقاد مشفقانه

نمایشــگاهی شــرکت سهامی  امور  معاون 
نمایشگاه ها در نوبت دوم سخنرانی خود در این 
نشست، در تکمیل بحث حمایت خود و نمایشگاه 
از تأسیس خبرگزاری فراگیر و اختصاصی صنعت 
نمایشگاهی، در مورد روش و زبان نشریه »اقتصاد 
و نمایشگاه« و در امتداد آن خبرگزاری اختصاصی 
صنعت نمایشگاهی با جمع بندی اظهارنظرهای 
دیگر ســخنرانان گفت: مناســب ترین زبان هر 
رســانه ای که می خواهد با نشر دانایی در توسعه 
ریشه ای و پایدار مملکت سهیم باشد و مخاطبان 
خود را هم به ایفای نقش موثر و سهیم شدن در 
این توسعه ترغیب و تشــویق نماید، زبان انتقاد 
مصلحانه است. انتقاد به مفهوم دیدن و بیان نقاط 
مثبت و قوت ها و تحکیم آن ها و بعد دیدن نقاط 
منفی و کاســتی ها و تالش بــرای ارائه راه حل و 
ترمیم آن ها. من معتقدم هر مجموعه ای که گوش 
انتقادپذیر نداشته باشــد و نخواهد نظر اصالحی 
مخالفان را بشــنود، تحمل کند و به کار گیرد، 

درجا خواهد زد و رشد نخواهد کرد.
آقــای قنبــری افــزود: اکنون کــه تولیت 
قانونی شرکت ســهامی نمایشگاه ها بر مجموعه 
فعالیت های صنعت نمایشگاهی با تصمیم دولت و 
ابالغ وزیر به صورت اجرایی درآمده، انتقاد سالم و 
سازنده از مجموعه نمایشگاه ها باعث شتاب رشد 

این صنعت عظیم و کارآمد خواهد شد.
وی به مدیران و کارشناسان و برگزارکنندگان 
و مشــارکت کنندگان نمایشــگاه ها توصیه کرد 
انتقادپذیر باشــند، از تعصب کورکورانه در حوزه 
فعالیت خود بپرهیزند و در فضای همراه با حسن 
نیت و سازنده و نه غرض آلود و ویرانگر، هم خود 
کاســتی ها را بگویند و هم انتقادها را بشنوند و 
تامل کنند و راه حل بدهند. آقای قنبری بار دیگر 
تاکید که من در جایگاه خودم، از انتقاد سازنده در 
فضایی با حسن نیت و سازنده استقبال و به همه 
توصیه می کنم شنیدن صدای مخالف را تمرین 

کنند.
 سیدحسین میرظفرجویان:

»اقتصاد و نمایشگاه« بنگاه های اقتصادی را 
به مشارکت ترغیب کند

آقای سیدحسین میرظفرجویان معاون امور 

فنی و مهندسی شرکت سهامی نمایشگاه ها در 
مقدمه ســخنان خود در این نشست به بررسی 
رسالت رســانه ها در شــکل دهی و هدایت افکار 
عمومی پرداخــت و گفت: نقش و مســئولیت 
رسانه ها دادن اطالعات و آگاهی بخشی در سطح 
گسترده به مخاطبان عام و در سطح محدود تر و 
تخصصی به مخاطبان خاص خود است و »اقتصاد 
و نمایشــگاه« در حیطه صنعت نمایشگاهی به 
نیکی از عهده این رســالت برآمده یعنی تالش 
کرده هــم کل جامعه را با اهمیت نمایشــگاه ها 
در اقتصاد و زندگی مردم آشنا کند و هم اخبار، 
اطالعــات و دانــش الزم را در اختیار مخاطبان 
خاص یعنی فعاالن و دست اندرکاران این صنعت 
قرار دهد و به واسطه طیف وسیع مخاطبانش و 
نیز به دلیل توزیع مناسبش در این مسیر نسبتا 

موفق عمل کرده است.
آقای میرظفرجویان در ادامه به مهجور ماندن 
صنعت نمایشــگاهی در کل اقتصاد ایران تاکید 
کرد و گفــت: این صنعت هنوز به انــدازه اروپا و 
کشورهای پیشرفته در اقتصاد ایران جانیفتاده و 
نقش صنعت نمایشگاهی در توسعه اقتصادی و 
رونق کســب و کار اعداد کوچکی است. ما هنوز 
نمایشگاه هایمان را به طور سنتی اداره می کنیم و 
از نقش نمایشگاه ها به عنوان ابزار توسعه اقتصاد و 

صنعت فاصله داریم.
معاون امور فنی و مهندســی شرکت سهامی 
نمایشگاه ها با گره زدن این دو مقدمه نتیجه گیری 
کرد: در چنیــن شــرایطی همــت »اقتصاد و 
نمایشــگاه« برای ارتقاء فرهنگ نمایشــگاهی و 
نشــر اطالعات و اخبار این حوزه انصافاً دشوار و 

ستودنی است.
آقــای میرظفرجویان ســپس خطــاب به 
تولیدکنندگان »اقتصاد و نمایشگاه« گفت: شما 
کار خود را خوب بلدید و خوب هم انجام می دهید 
اما من در فصل تازه رونق صنعت نمایشگاهی در 
کشور به شــما توصیه می کنم که بیش از پیش 
برای جذب مشــارکت کننده برنامه ریزی کنید و 
از دغدغه برگزارکنندگان نمایشگاه ها برای جذب 

مشارکت کننده بکاهید.
وی تاکید کرد کــه »اقتصاد و نمایشــگاه« 
اکنون بــه یک مرجع قابــل اعتماد و اســتناد 
تبدیل شده اســت و کوشش شــما به ترغیب 
صنایــع، تولیدکنندگان و بنگاه هــای اقتصادی 
برای مشارکت در نمایشگاه های مرتبط با حوزه 
فعالیتشــان قطعا موثر خواهد افتاد و بخشی از 
نگرانی های برگزارکنندگان را برطرف خواهد کرد.

 علی مرادی:
کشاندن نظم نمایشگاه های تهران به تمام 

ایران
آقای علی مرادی مدیرعامل شــرکت سامع 
پادنویــن و عضو هیــات مدیــره انجمن صنفی 
برگزارکننــدگان نمایشــگاه های ایــران نوبت 
سخنرانی خود در نشست را به رسالت »اقتصاد و 
نمایشگاه« در توجه به بسط فرهنگ نمایشگاهی 
در سراســر ایران اختصاص داد و گفت: همت و 
ابتکار »اقتصاد و نمایشــگاه« برای برگزاری این 
نشست و هم اندیشــی تولیدکنندگان نشریه با 
مدیران و فعاالن صنعت نمایشگاهی به ویژه در 
این برهه حســاس که صدور مجوزهای برگزاری 
نمایشــگاه ها عماًل و رسماً به شــرکت سهامی 
نمایشگاه ها محول شــده، ارزشمند و ستودنی و 
اثرگذار اســت. واگذاری رســمی صدور مجوزها 
به شرکت نمایشــگاه ها، هم مسئولیت مدیران و 
برگزارکنندگان نمایشــگاه ها را سنگین تر کرده 
و هم رسالت اطالع رسانی »اقتصاد و نمایشگاه« 
را پررنگ تر از گذشــته نموده اســت. اکنون که 
پس از ســال ها صبر و ممارســت توانســته ایم 
ضرورت صدور مجوزها از ســوی شرکت سهامی 
نمایشــگاه ها را جا بیندازیــم و از متن قانون به 
صحنه اجرا بکشــانیم، »اقتصاد و نمایشــگاه« 
 به عنوان نشــریه تخصصی ایــن صنعت باید در 
استان ها و شهرســتان ها بیش از گذشته فعال تر 
باشــد و فرهنگ و دانش نمایشگاهی را در تمام 

کشور پراکنده سازد.
آقــای مرادی  تاکیــد کرد: من امیــدوارم با 
کمک و همراهی »اقتصاد و نمایشگاه« در آینده 
نه چندان دور به جایی برســم که نمایشگاه های 
شهرســتان ها هم بــه وســیله برگزارکنندگان 
ریشــه دار که به تدریج تبدیل به برند در صنعت 
نمایشگاهی شده اند برگزار شود و با کوتاه شدن 
دست مجریان ناوارد و بی اصالت، نظم و نسقی که 
اکنون در نمایشگاه های بین المللی تهران حاکم 
است، در نمایشــگاه های شهرستان ها هم برقرار 

شود.
 داوود خلیلی:

ضرورت آسیب شناسی و برنامه ریزی
آقای داوود خلیلی مدیرعامل شرکت نماگستر 
آدونیس در این نشست گفت: من مدیرمسئول و 
ســردبیر »اقتصاد و نمایشگاه« را سال هاست که 
می شناسم و نیک می دانم که روزنامه نگار خالق، 

جســور، مبتکر و مسئولی اســت که بسیاری از 
بخش ها و صفحات اختصاصی اقتصادی و صنعتی 

مطبوعات ایران را ایشان تاسیس کرده است. 
وی افزود: براساس این روایت شریف که » خدا 
رحمت کند کسی را که می داند از کجا آمده، کجا 
هســت و به کجا می خواهد برود.«، من به آقای 
زرین پور و مدیران نمایشــگاه توصیه می کنم در 
فصل جدید فعالیت صنعت نمایشــگاهی کشور 
فعالیت دو سال اخیر خود را موشکافانه بررسی و 
آسیب شناسی کنند. نقاط قوت را تشدید نمایند، 
کاستی ها و ضعف ها را بپوشــانند و برای تحقق 
هدف های صنعت نمایشگاهی کشور برنامه ریزی 
کوتاه و میان مدت داشته باشــند تا این نشریه 
حضور قوی تر در جریان برگزاری نمایشــگاه ها 

داشته باشد.
آقای خلیلی همچنین تاکید کرد: رسانه های 
کشــور از جمله »اقتصــاد و نمایشــگاه« برای 
ایفای نقش مهم خــود در توســعه اقتصادی و 
صنعتی کشــور، مضایق و مشــکالت عدیده ای 
دارند و مدیران شــرکت ســهامی نمایشگاه ها و 
برگزارکنندگان نمایشگاه ها باید به نوبه خود این 
مسیر سخت را برای »اقتصاد و نمایشگاه« هموار 

سازند.
 مهرشاد صدیقی:

از نگاه به استان ها تا نگاه به دنیا
آقای مهرشــاد صدیقی مدیرعامل شــرکت 
ســپنتاس کیــش و بــازرس انجمــن صنفی 
برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی ایران 
درباره اهمیت نقش رسانه های متعهد در توسعه 
پایدار کشور گفت: حضور و عضویت پیشکسوتان 
صنعت نمایشگاهی، برگزارکنندگان صاحب نام 
و مدیران عالیقدر شرکت سهامی نمایشگاه ها در 
هیأت کارشناسی هفته نامه »اقتصاد و نمایشگاه« 
نشانه وقوف و اعتقاد مدیران و فعاالن این صنعت 
به نقش نشریه »اقتصاد و نمایشگاه« در روند رو 
به رشد فعالیت های نمایشگای کشور در سال های 
اخیر است که قطعا با تحول و تبدیل »اقتصاد و 
نمایشگاه« به رسانه جامع و خبرگزاری اختصاصی 

صنعت نمایشگاه این نقش پررنگ خواهد شد. 
وی افــزود: هیات کارشناســی حاضر جمع 
تخصصی بسیار ارزشمندی است که باید مدیران 
و کارشناسان صاحب اعتبار استان ها هم به این 
جمع بپیوندند و »اقتصاد و نمایشگاه« با همراهی 
این جمع باید بکوشــد - همچنــان که تاکنون 

داوود خلیلی عظیم دستفالمهرشاد صدیقیعلی مرادی

گزارش
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کوشــیده است- نگرش مســئوالن و مردم را به 
صنعت نمایشگاهی تغییر دهد و نمایشگاه را به 
عنوان یک موجود زنده، پویا و تاثیرگذار به جامعه 

معرفی نماید.
آقای صدیقی  افزود: »اقتصاد و نمایشــگاه« 
میــان  در  را  تفکــر  ایــن  بایــد  همچنیــن 
بیندازد  نمایشــگاه ها جا  مشارکت کنندگان در 
که پایان هر نمایشــگاه را آغاز یک برنامه ریزی و 
فصل جدید در تولید و تجارت و توسعه به حساب 
بیاورند و از دست آوردهای نمایشگاه برای تصحیح 

و ترسیم روش های آینده بهره ببرند.
وی تاکید که »اقتصاد و نمایشــگاه« با همه 
محدودیت هــا و مضیقه هــا، در حــدود یکصد 
شــماره ای که تاکنون منتشــر کرده، کامال در 
جهت توســعه صنعت نمایشــگاهی تاثیرگذار 
بوده اما کار ناکــرده و روی زمین مانده هم زیاد 
است که امیدوارم با مدد مدیران شرکت سهامی 
نمایشگاه ها و برگزارکنندگان راه تعالی و کمال با 

شتاب پیموده شود.
مدیرعامل شرکت سپنتاس کیش همچنین 
به تولیدکنندگان »اقتصاد و نمایشــگاه« توصیه 
کرد متناســب با نقش و تاثیر بین المللی صنعت 
نمایشگاهی، در انتشار اخبار و دانش این صنعت 
نگاه بین المللی داشــته باشــند و تالش نمایند 
مخاطبان خود را در جریان تحوالت جهانی این 
صنعت قرار دهند. وی همچنیــن حضور دکتر 
اســفهبدی در رأس مدیریت شــرکت سهامی 
نمایشگاه ها را به عنوان تنها مدیری که با تجارب 
ارزنده برای بار دوم رهبری نمایشگاه را عهده دار 
شــده، فرصتی مغتنم برای رشــد این صنعت 

توصیف کرد.
 عظیم دستفال:

رصد دائمی نمایشگاه ها
آقــای عظیم دســتفال مدیرعامل شــرکت 
بانیان فردای روشــن در این نشســت براساس 
تجارب ارزشمند خود به تولیدکنندگان »اقتصاد 
و نمایشــگاه« توصیــه کــرد بــرای اثرگذاری 
هرچه وســیع تر فقط به انعکاس اخبار برگزاری 
نمایشــگاه ها اکتفا نکنند و عملکرد نمایشگاه ها 
را متناسب با وســعت و ســابقه آن ها، پیش از 
برگزاری، در حین برگزاری و پس از برگزاری هم 

زیرنظر و ذره بین خود داشته باشند.
وی پیشــنهاد کرد که چگونگــی برگزاری 

نمایشگاه ها در دوره های مختلف از حیث کمیت 
و کیفیت برگزاری، توســط کارشناسان رصد و 
ارزیابی و تحلیل شود و »اقتصاد و نمایشگاه« به 
ویژه، نقاط قوت و ضعف نمایشگاه ها را از منظر 
کارشناســان مستقل منتشــر نماید تا برگزاری 
نمایشــگاه ها از یک آئین و جشــنواره سنتی به 
رویدادی تاثیرگذار و در خدمت توســعه اقتصاد، 
تولید، صنعت، کارآفرینــی و ایجاد ثروت تبدیل 

شود.
 عبدالکریم جاللی:
رسالت تریبون بودن

آقای عبدالکریم جاللی مدیرعامل شــرکت 
نمانگر در این نشست گفت: »اقتصاد و نمایشگاه« 
باید بکوشد با برنامه ریزی کوتاه و میان مدت به 
تریبون پرقدرت و تاثیرگذار صنعت نمایشگاهی 
ایران تبدیل شود. تریبون یک مجموعه بودن هم 
ملزوماتی دارد که صداقت، صراحت، شــجاعت و 

احساس مسئولیت از جمله این ملزومات است. 
وی افزود: »اقتصاد و نمایشگاه« خوشبختانه 
 تاکنــون در مســیر صحیح و روشــنی حرکت 
 کرده و ادامه این مســیر، البته با گشاده دستی 
بیشتر در بیان نقاط ضعف و کاستی ها، »اقتصاد 
و نمایشــگاه« را به تریبون تمام عیار این صنعت 

تبدیل خواهد کرد.
آقــای جاللی البته خــود بالفاصله این نکته 
را هم توضیــح داد کــه البته به طور ســنتی، 
مدیران، از جمله برگزارکنندگان نمایشــگاه ها، 
گوش شنوایی برای استماع نقاظ ضعف ندارند و 
انتقاد را برنمی تابند. اما تولیدکنندگان »اقتصاد و 
نمایشگاه« می توانند زبان مناسب و اصالحگر را 
برای بیان کاستی ها بیابند و بدون آزردن کسی یا 
مجموعه ای، برای اصالح امور راه حل نشان دهند؛ 
ضمن اینکه معتقدم همه مســائل هم ضرورت 
ندارد در بوق و کرنا دمیده شود، برخی مسائل و 
معایب را می توان در محافل خصوصی تری مثل 

همین نشست مطرح کرد.
آقای جاللی خطاب به صاحب امتیاز و سردبیر 
»اقتصاد و نمایشــگاه« گفت: در برهه حســاس 
اقتصاد ایران شما باید تریبون و خبرگزاری تمام 
عیار صنعت نمایشگاهی ایران باشید و شما باید 
این رســالت را یک وظیفه ملی و حرفه ای تلقی 

نمائید.
 علی شالباف:

هنر جا انداختن صنعت نمایشگاهی
آقای علی شالباف مدیرعامل شرکت متحدان 
آریا در این نشســت گفت: یکی از ماندگارترین 
آثار و برکات انتشــار منظم حدود یکصد شماره 
»اقتصاد و نمایشــگاه« این اســت کــه عبارت 
»صنعــت نمایشــگاهی« به تدریــج، هم میان 
مدیران و فعاالن رده باالی نمایشگاه ها و هم در 
بین مشــارکت کنندگان و مردم عادی جا افتاده 
است. اینکه فعالیت های نمایشگاهی به عنوان یک 
صنعت در اذهان نقش ببندد، دست آورد مبارک 
و تاثیرگذاری است که راه توسعه نمایشگاه ها را 

هموار خواهد کرد. 
وی همچنین به برگزارکنندگان نمایشگاه ها و 
مدیران دولتی صنعت نمایشگاهی توصیه کرد که 
انتظار خود از درج مطالب رسمی و تشریفاتی و 
دولتی افتتاح هــا و بازدیدها را کاهش دهند و به 
تولیدکنندگان »اقتصاد و نمایشگاه« فرصت دهند 
که بخش بیشتری از حجم نشریه را به نشر اخبار 
و اطالعات و دانش کارســاز صنعت نمایشگاهی 
اختصاص دهند. آقای شــالباف گفــت: در این 
صورت »اقتصاد و نمایشگاه« بیش از پیش مرجع 

و رفرنس صنعت نمایشگاهی ایران خواهد بود.
 داوود کاشفی:

اهمیت استقالل رسانه ها
آقای داوود کاشفی مدیرعامل شرکت توسعه 
اور آســیا نوید، ســخنرانی خود را بــه اهمیت 
استقالل و رسانه ها اختصاص داد و گفت: رسانه 
نمایشــگاه باید روح و رویکردی مستقل، نقاد و 
پرسشگر داشته و باالترین مصلحت اندیشی اش، 

حفظ مصالح و منافع ملی و هموطنان باشد. 
مدیران نمایشــگاه اگر خواهان اعتالی نقش 
نمایشگاه ها در توســعه ملی و جهش اقتصاد و 
تولید و صنعت هســتند، باید فضای امنی ایجاد 
کنند که تولیدکنندگان »اقتصاد و نمایشــگاه« 
فارغ از مصلحت اندیشی های دولتی با استقالل و 
فقط براساس مصالح ملی، نشریه ای مستقل و در 

جهت حفظ منافع بزرگ جامعه تولید کنند.
 وی افزود: شرکت ســهامی نمایشگاه ها باید 
تدبیری بیندیشد و راهکاری بیابد که »اقتصاد و 
نمایشگاه« با اعتماد و بدون نگرانی و دغدغه تامین 
 هزینه های انتشــار بتواند به ایفای مسئولیت و 
رســالت حرفه ای خود بپردازد و وامدار کسی یا 

نهادی نباشد.

آقای کاشفی تاکید کرد: سعه صدر و آستانه 
تحمل مدیران نمایشــگاهی، در مسیر گستردن 
فرهنگ نمایشــگاهی در کشــور نقش اساسی 
 دارد و شرکت نمایشــگاه ها در جایگاه مرکز ثقل 
فعالیت هــای نمایشــگاهی ایــران و همچنین 
برگزارکننــدگان نمایشــگاه هــا باید شــرایط 
فعالیت آزاد و مستقل و بدون دغدغه »اقتصاد و 
نمایشگاه« به عنوان بازوی فرهنگی و خبری این 

صنعت را فراهم آورند.
 سیدعلی اعتدالی:

جسارت و پایمردی ستودنی
دکتر ســید علی اعتدالــی مدیرعامل گروه 
بین المللــی آویــن و رئیــس انجمــن صنفی 
برگزارکننــدگان نمایشــگاه های بین المللی به 
جمع بندی اظهارات ســخنرانان جلسه پرداخت 
و گفت: مــن از دور و نزدیک شــاهد نامهربانی 
و بدرفتاری برخــی مدیــران و برگزارکنندگان 
نمایشگاه ها با »اقتصاد و نمایشگاه« و مشکالت 
انتشار این نشریه هستم و با این وقوف جسارت، 
پایمردی و ایستادگی صاحب امتیاز و مدیرمسئول 
»اقتصاد و نمایشگاه« را در استمرار انتشار منظم 
و باالتر از آن، برنامه های توسعه ایشان و تأسیس 
خبرگزاری اختصاصی صنعت نمایشگاهی را ارج 

می نهم.
وی تاکید کــرد: کمترین وظیفه و رســالت 
مدیــران شــرکت ســهامی نمایشــگاه هــا و 
برگزارکنندگان نمایشگاه ها این است که از این 
حرکت و تصمیــم فرهنگی- مطبوعاتی حمایت 
نمایند و بــه نوبه خود راه تأســیس خبرگزاری 
اختصاصی صنعت نمایشــگاهی کشور و توسعه 
نفوذ نشــریه »اقتصــاد و نمایشــگاه« را فراهم 
آورنــد. دکتر اعتدالــی دو توصیــه دیگر هم به 
پدیدآوردندگان »اقتصاد و نمایشــگاه« کرد: اول 
آنکه جسارت بیشــتری برای بیان کاستی ها و 
کارهای ناصحیح در خود ایجاد کنند. البته زبان و 
اسلوبی بیابند که بازگو کردن کمبودها و ناراستی 
ها ایجاد آزردگی و دشــمنی نکنــد و فقط در 

خدمت اصالح امور و سرعت آهنگ توسعه باشد.
توصیــه دوم دکتــر اعتدالی بــه »اقتصاد و 
نمایشگاه« هم این بود که بخشی را در نشریه به 
بازگو کردن فعالیت های نمایشگاهی بین المللی و 

به ویژه اخبار و گزارش های UFi اختصاص دهد.

سید علی اعتدالیداوود کاشفیعلی شالبافعبدالکریم جاللی

گزارش
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 دیدگاه های مدیر مسئول 
اقتصادونمایشگاه

در نشست هیات کارشناسی
بهــزاد زرین پور مدیر مســئول و صاحب 
امتیاز نشــریه اقتصــاد و نمایشــگاه در این 
جلسه با بیان اینکه اراده ما این بوده و هست 
که نشریه ای پر محتوا و کارآمد برای صنعت 
نمایشگاهی کشــور منتشر کنیم، گفت: قبال 
هم این هــدف را به صورت انفــرادی برای 
دوستان )حضار( تشــریح کرده بودم. ما در 
این مدت از همراهی و همیاری همه شــما و 
ســایر مدعوینی که در جلسه حضور ندارند، 
بهره مند بوده ایم و خوشحالیم که امروز اعالم 
کنیم در اردیبشهت ماه سال 94 همایشی به 
مناسبت انتشار صدمین شماره نشریه برگزار 
خواهیم کرد. قاعدتا رســیدن به یکصدمین 

شماره بدون همکاری شما امکان پذیر نبود.
وی با بیان اینکه رســیدن به شماره صد 
برای یک ماهنامه  یا هفته نامه با توجه به طی 
زمان مورد نیاز برای این کار، نشان از تثبیت 
جایگاه آن نشــریه دارد و به همین ســبب 
است که نشــریات به مناســبت یکصدمین 
شــماره همایش برگزار می کننــد، افزود: در 
همایشی که برگزار می کنیم عالوه بر مدیران 
شرکت ســهامی نمایشــگاه های بین المللی 
از مدیــران  و شــرکت های برگزارکننــده، 
شــرکت های تولیدی و تجاری شــاخص که 
با ما همکاری کرده اند و نشــریه را سرپا نگه 
داشته اند و نیز برخی همکاران مطبوعاتی با 

سابقه دعوت خواهیم کرد. 
 گزاش عملکرد نشریه 

زرین پور در این جلســه به تشریح گزارش 
عملکرد نشریه در ســال 93 پرداخت و گفت: 
ما در  ســال جاری 48 شــماره به مناسبت 
بین المللی  نمایشــگاه  برگزاری حــدود 75 
منتشــر کرده ایم. این در حالی است که سال 
گذشته 36 شماره منتشــر کرده بودیم. البته 
دلیلش هم این اســت که همه نمایشــگاه ها 
قابلیت اینکه نشــریه را تامین مالی کنند تا 
بتوانیم برای شان یک شــماره نشریه مستقل 
منتشر کنیم، ندارند. به این ترتیب در برخی 
شماره ها سه تا چهار نمایشگاه را با هم معرفی 
کردیم. بعضی از نمایشــگاه ها هم البته آنقدر 
ظرفیت داشــتند که به مناســبت برگزاری 
آنهــا 4 شــماره روزانــه منتشــر کردیم که 
مشارکت کنندگانشان ما را تامین مالی کردند. 
وی افزود: همانطور که می دانید نشــریه 
خودگردان اســت و رایگان توزیع می شــود. 
معموال نشریه ها بخشی از هزینه های شان را 
از تک فروشــی روی دکه پوشش می دهند 
اما با توجه به ماهیت و اقتضای کاری که ما 
انجام می دهیم، ناچاریم همه هزینه های خود 

را از محل جذب آگهی تامین کنیم. 
وی افزود: نشریه اقتصاد و نمایشگاه یک 
اتفاق نو در تاریخ مطبوعات تخصصی کشور 
است. تا به حال هیچ نشــریه ای که مختص 

صنعت نمایشــگاهی منتشــر و در تیراژ باال 
همزمان با برگزاری نمایشــگاه ها به شــکلی 
پویا و زنده توزیع شــود وجود نداشته است. 
در گذشته برخی مطبوعات ویژه نامه هایی را 
نمایشگاه ها منتشر می کردند  برخی  مختص 
اما آنها ضمیمه نشریات دیگری بودند و بعد 
از انتشار اثری از آنها برجای نمی ماند. اقتصاد 
و نمایشــگاه به عنوان یک هفته نامه مستقل 
کــه در کتابخانه ملــی و وزارت ارشــاد هم 

شماره می خورد مجله و آرشیو می شود.
وی بــا اشــاره به آرشــیو شــدن همه 
شــماره های منتشر شده نشــریه در سایت 
اینترنتی آن گفت: این سایت خود تبدیل به 
یک بانک جامع تخصصی برای نمایشگاه های 
کشور شده اســت. مثال اگر کســی 5 سال 
دیگر به دنبال اطالعات نمایشگاه های امسال 
بگردد، همه اطالعــات هر نمایشــگاه را به 
تفکیک می تواند در آرشــیو سایت پیدا کند. 
یعنی برای اولین بار کل اطالعات نمایشــگاه 
در فضــای مجازی ثبت شــده اســت. البته 
لینک سایت ما در سایت شرکت سهامی هم 
هست که این کار باعث شده تعداد بازدید از 

سایت ما بسیار افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه از طریق استندهای 
ورودی  در  مســتقر  توزیــع  اختصاصــی 
سالن های نمایشگاه بین المللی تهران در سال 
گذشته حدود 500 هزار نسخه از این نشریه 
در میــان بازدیدکنندگان نمایشــگاه توزیع 
شده اســت، به دیگر ویژگی منحصر به فرد 
نشریه اقتصاد و نمایشگاه اشاره کرد و گفت: 
این ویژگی به نــوع مخاطبان ما بر می گردد. 
نشریات معموال مخاطبان ثابتی دارند که هر 
هفته یا هر ماه نشریه را دنبال می کنند و می 
خرند اما مخاطبان نشریه اقتصاد و نمایشگاه 
با توجه بــه تنوع  موضوعش در هر شــماره 
سیال هستند. به این معنی که این نشریه در 
سال 93 به دست 500 هزار نفر مخاطب در 

حوزه های مختلف رسیده است.
 زرین پور افزود: با در نظر گرفتن این که 
هر شماره نشــریه را طبق عرف و استاندارد 
مطبوعات به طور متوســط 2 نفــر مطالعه 
کنند، بر این اساس در سال 93 حداقل یک 
میلیون نفر نشریه ما را مطالعه کرده اند و بر 
همین اساس ما شعار نشــریه را »نشریه ای 
با یــک میلیون مخاطب« انتخــاب کرده ایم 
که چنین نشــریه ای قطعا تریبون موثر برای 
صاحبان صنعت نمایشگاه های کشور از یک 
سو و فعاالن دیگر حوزه های اقتصادی کشور 

از دیگر سو است.

 عملکرد نشریه در معرفی دستاورد 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 
مدیر مسئول نشریه اقتصاد و نمایشگاه به 
بیان عملکرد این نشریه در حوزه پوشش 

خبرهای شرکت سهامی نمایشگاه ها 
پرداخت و گفت: در سال 93 بیش از20 

عنوان مصاحبه اختصاصی با مدیران و 
کارشناسان شرکت سهامی نمایشگاه ها 
داشتیم که نشان دهنده وجود همکاری 

خوب بین نشریه و مجموعه شرکت سهامی 
است. اداره روابط عمومی این شرکت 

همکاری صمیمانه و کارسازی با ما داشته و 
ما از این حسن همکاری آنها تشکر می کنیم.

 معرفی دستاوردهای برگزار کننده ها
 وی به رابطه نشــریه بــا برگزارکنندگان 
نمایشــگاه ها هم اشــاره کرد و گفت: سعی 
کرده ایم به مناسبت برگزاری هر نمایشگاهی 
با برگزارکننده آن نمایشگاه گفت و گو کرده و 
عالوه بر عملکردشان دیدگاه های کارشناسی 
آنان را نیز پوشش دهیم. ما مکررا از دوستان 
برگزارکننده دعوت کرده  ایم که دیدگاه های 
کارشناسی خودشان را برای انتشار در اختیار 
نشریه بگذارند که هنوز در این زمینه شاهد 
نوعی امساک هســتیم که خواهش می کنیم 
دوســتان در این زمینه از ســال آینده با ما 

همکاری مطلوب تری داشته باشند.

 عملکرد نشریه در گزارش 
رویدادهای مهم نمایشگاه 

 وی افــزود: انعکاس و ثبــت رویدادهای 
مهم نمایشگاه ها بســیار مهم است. ما سعی 
کردیم در ایــن زمینه مستندســازی کنیم. 
اگر شما به ســایت ما مراجعه کنید، تمامی 
رویدادهای مهم نمایشــگاه  های برگزار شده 
هم به صورت تصویری و هم تشــریحی ثبت 

شده است. 
وی به تالش همه جانبه دســت اندرکاران 
نشریه »اقتصاد و نمایشگاه« برای پوشش کامل 
رویدادها اشاره کرد و گفت: گاهی اتفاق می افتد 
که 4 نمایشــگاه به صورت همزمان در سایت 
نمایشگاه تهران افتتاح می شود و ما عکس و خبر 
افتتاحیه  و سایر رویدادهای این نمایشگاه ها را 

به صورت گسترده پوشش داده ایم.

 عملکرد نشریه در معرفی 
شرکت کنندگان شاخص نمایشگاه ها

صاحب امتیاز نشــریه اقتصاد و نمایشگاه 
در  مشــارکت کنندگان  اینکــه  بیــان  بــا 
نمایشــگاه ها مهم ترین ســرمایه ها هم برای 
شرکت ســهامی نمایشــگاه های بین المللی 
و هم بــرای برگزارکنندگان هســتند گفت: 
ما در طول ســال 93 با حــدود 500 چهره 
برجسته صنعتی و تولیدی که در نمایشگاه ها 
مشــارکت کرده انــد گفتگــوی اختصاصی 
گفت وگوهای  تعــداد  بــا  کــه  داشــته ایم 
اختصاصی برخی روزنامه ها و خبرگزاری های 
کشــور برابری می کند. ما یــک خبرگزاری 
هســتیم که 90درصد مطالب مــان تولیدی 
است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که در 
کنار نشریه یک خبرگزاری هم ایجاد کنیم، 
یعنی اولیــن خبرگــزاری تخصصی صنعت 

نمایشــگاه های ایران که در آغاز سال آینده 
آن را افتتــاح می کنیم. در حــال حاضر هم 
ما عمــال خبرگزاری صنعت نمایشــگاه های 
کشور هستیم. تعریف خبرگزاری در دنیا این 
است که یک خبرگزاری دست کم 50درصد 
مطالب را خودش تولید کنــد که ما بیش از 
90درصد مطالب را خودمان تولید می کنیم.

 عملکرد نشریه در معرفی
تشکل های اقتصادی کشور

 وی بــا بیان اینکــه یکــی از محورهای 
نشــریه پوشــش نظرات کارشناسی مدیران 
تشــکل های هــر صنعت و صنف متناســب 
با برگزاری هر نمایشــگاه اســت، گفت: این 
تشکل ها می توانند شمه ای کلی از مشکالت 
و خواســت ها و دســتاوردهای هر صنعتی 
را بیان کننــد و ما هم ســعی کردیم در هر 
نشریه با تشــکل های محوری مصاحبه کنیم 
و آخریــن وضعیــت آن صنعــت را از نگاه 
نمایندگان صنفی فعاالن آن صنعت منعکس 

نمائیم.

 جایگاه هیأت کارشناسی در نشریه 
وی در پایــان درخصــوص جایگاه هیات 
کارشناســی در نشــریه اقتصاد و نمایشگاه 
گفــت: در یــک کلمــه باید بگویــم هیأت 
کارشناســی عالیترین نهاد تصمیم ســاز در 
همه نشــریات تخصصی جهان اســت که با 
ارائه دیدگاه ها و پیشــنهادهای کارشناســی 
به مدیریت نشــریه در جهت اتخاد تصمیم 
ها و برنامه های توسعه ای به منظور ارتقای 
کارآمــدی و تاثیرگذاری رســانه مشــورت 

می دهد.
ما به مرحله ای رســیده ایم که احســاس  
می کنیم به ایــن تیم کارشناســی در کنار 
نشریه نیاز داریم و  از همه دوستان خواهش 
می کنیم که این جلســات را جدی بگیرند. 
دوســتان به ما کمک کنند تــا در قالب این 
جلســات تبادل نظری پایدار بیــن مدیران 
شرکت سهامی نمایشگاه ها و برگزارکنندگان 
ایجاد شــود چــون منافع مشــترک ایجاب 
می کند که در این زمینه بحث نمائیم و یک 

تصمیم اتخاذ کنیم.

بهزاد زرین پور

گزارش
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مجمع انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های 
بین المللی ایران روز یکشــنبه 10 اسفند ماه 
ســال 93 در تاالر اصفهان شــرکت ســهامی 
نمایشــگاه های بین المللی ج.ا.ایران برگزار شد. 
اعضای ایــن انجمن که مدیران شــرکت های 
برگزارکننده نمایشــگاه هستند در این مجمع 
حضوری فعال داشــتند و بعد از بحث و تبادل 
نظر یــک ســاعته و بازخوانی اتفاقات ســال 
گذشــته در حوزه صنعت نمایشگاهی در یک 
فضای صمیمی و ارایه گزارش هایی از عملکرد 
انجمن در یک سال گذشــته، فرآیند انتخابات 

هیات مدیره جدید شروع شد. 
در ادامــه این جلســه اعضایی کــه تمایل 
داشــتند در هیات مدیره انجمن حضور داشته 
باشــند اعالم کاندیداتوری کردند و رای گیری 

آغاز شد. 
پس از پایان رای گیری و شــمارش آرا دکتر 

ســیدعلی اعتدالی مدیرعامل شــرکت آوین و 
علی مرادی مدیرعامل شرکت سامع پادنوین، 
با 19 رای به عنوان 2 نفر اول انتخاب شــدند. 
فرهاد امینیــان مدیر عامل شــرکت بازرگانی 
بین المللی تهــران، مهدی عباســی راد مدیر 
عامل شــرکت بازرگانــی بین المللــی ایدرو و 
مدیرعامل شرکت  رضایی  ابوالقاســم ســاالر 
میالد مبتکر شــرق هم با 14 رای به عنوان 3 

عضو دیگر هیات مدیره انتخاب شدند. 
محتشم امیری مدیرعامل میالد نور و دکتر 
جاللــی مدیرعامل نمانگر هر کــدام با 11 رای 
برای انتخاب شــدن به عنوان عضو علی البدل 
رقابت کردند. نهایتــا یک بار دیگر برای انتخاب 
علی البدل اول و دوم رای گیری شد و در نتیجه، 
محتشم امیری به عنوان علی البدل اول و جاللی 

به عنوان علی البدل دوم انتخاب شدند. 
محمــود صدیقــی مدیــر عامل شــرکت 

ســپنتاس کیش هم به عنوان بازرس انتخاب 
شد.

در ایــن انتخابات تعــداد 23 عضو انجمن 
حضور  داشــتند که در مجموع با احتســاب 
اعضایی کــه وکالت به غیــر داده بودند، تعداد 
28 رای بــه صندوق ریخته شــد. حاضران در 
این نشست عبارت بودند از: سیدعلی اعتدالی 
)شــرکت مشــاوران بین المللی نمایشــگاهی 
بین المللی  )شرکت  امینیان  فرهاد  آوین افراز(، 
بازرگانــی و نمایشــگاهی تهــران(، مهــدی 
عباسی راد )شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو(، 
علی ابراهیم زاده )شرکت راهکار تجارت(، علی 
مرادی )شــرکت ســامع پادنوین(، علی معین 
جهرمی )شــرکت گــروه تجــارت و اطالعات 
ITG(، ایــرج طاهریــان )شــرکت بین المللی 
بازرگانی مدیریت و نمایشــگاهی توان مدار(، 
مهرشــاد صدیقی )شرکت ســپنتاس کیش(، 

محمد مســیح زادگان )شــرکت پاالر سامانه(، 
برنامه ریــزی و  صالــح سپاســدار )شــرکت 
نمایشــگاهی بانیان امید(، علی محتشم امیری 
)میالد نور(، ابوالقاســم رضایــی )میالد مبتکر 
شرق(، عظیم دســتفال )بانیان فردای روشن(، 
ســید زین العابدین هاشــمی )شرکت مشکات 
تجارت یاس(، مریم توکلیان )شــرکت آســیا 
پاسارگاد خاورمیانه(، مجید بیات ماکو )شرکت 
مدیــران بین المللــی ماهکوه(، امیــد فدایی 
)شــرکت نمایشــگاه ها و همایش های هفتواد 
کرمان(، کیان معتمدی کیا )شرکت نوژن راد(، 
)پارس رســتاک(،  محمدحاجی مالعلی کنی 
کیمیا قنبرزاده )نوآوران آگاه روز(، سیدعلیرضا 
پیشگویی )توسعه تجارت نوای چکامه(، حمید 
رسالتی )همایش سازان پیشــگام(، بیتا خالقی 
سیدهادی  قشم(،  بین المللی  )نمایشــگاه های 

سیمی )شرکت آلتون(.

هیات مدیره انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی انتخاب شدند

مهدی عباسی رادابوالقاسم ساالر رضاییفرهاد امینیانعلی مرادیسیدعلی اعتدالی

محمود صدیقیمحتشم امیری عبدالکریم جاللی

گزارش
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نمایشگاه های داخلی

کتاب  موضوع  در  صنعت چــاپ 
خالصه نمی شود

فرهنگی  معاون  صالحی  ســیدعباس 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دیروز در 
مراسم گشایش بیست ویکمین نمایشگاه 
چاپ و بسته بندی و صنایع وابسته گفت: 
از مباحثی اســت  موضوع بســته بندی 
که صنعــت چــاپ را آزار می دهد و این 
موضوع فاصله قابــل توجهی با وضعیت 

مطلوب دارد.
سیدعباس صالحی با بیان اینکه خط 
و ماشــین چاپ نقش و فرصت  اصلی را 
برای ساخت تمدن بشری داشته و دارد 
گفت: امــروزه ما صنعت چــاپ را نه به 
عنــوان مقوله ای درگیر بــا عرصه کتاب 
و نشــریات و حتی فرهنگ می شناسیم، 
بلکه این صنعت در کل زندگی اجتماعی 
بشــر دخالت داشــته و دارد و در وجوه 
مختلف اقتصادی و در بخش های مختلف 

جایگاه صنعت چاپ دیده می شود.
او با بیــان این کــه دیگــر نمی توان 
صنعت چــاپ را در محــدوده کتاب و 
نشــریه خالصه کرد، گفت: امروزه نقش 
کتاب و نشریات در فرآورده های صنعت 
چاپ بســیار محدود است. به طوری که 
کتاب پنج درصد و نشریات 15درصد در 
کل صنعت چاپ نقش و ســهم دارند. به 
عبارتی می توان گفت هزار میلیارد تومان 
ســرمایه در صنعت چاپ است و پابه پای 
صنعت خودرو حرکت می کند و مســیر 

روبه رشدی دارد.
صالحی با بیان این کــه صنعت چاپ 
باید بیش از گذشته مورد توجه مسئوالن 
سیاســی و اقتصــادی و اجتماعی قرار 

گیرد، افزود: ما از نخســتین کشور هایی 
هستیم که با صنعت چاپ ارتباط برقرار 
از کشــور های  کردیم، کمتر کشــوری 
توسعه  یافته با چنین تاریخی در صنعت 
چاپ روبه روســت و این پدیده فرصتی 
خوب برای توسعه صنعت چاپ محسوب 
می شــود اما ایــن صنعت با مشــکالتی 

مواجه است.
معاون فرهنگی وزارت ارشاد وابستگی 
در ایــن صنعت را از جملــه چالش های 
مهم آن عنــوان کرد و گفت: هر ســال 
حدود 70 هــزار تن محصــوالت چاپی 
وارداتــی داریم و این همــه ارزی که از 
کشور خارج می شود. در حوزه مواد اولیه 
و قطعات شــرایط خوبی نداریــم و اگر 
ســخن از اقتصاد مقاومتی اســت بخش 
قابل توجهی می تواند به رفع وابســتگی 

صنعت چاپ معطوف شود.
او تاکید کرد: صــادرات فله ای، ضعف 
بسته بندی و عدم ایجاد جذابیت در کاالها 
موجب شده فرصت های اقتصادی زیادی 
را از دست بدهیم، بنابراین باید به موضوع 

بسته بندی بیش از گذشته توجه شود.
صالحــی ادامه داد: ضعــف مفرط در 
حوزه آمــوزش و تحقیقات صنعت چاپ 
از دیگر مباحثی است که باید مورد توجه 

قرار گیرد.
صالحی در عیــن حال تاکید کرد: اگر 
صنعت چــاپ بخواهد پابه پــای صنایع 
فعال حرکــت کند، به پشــتوانه قوی تر 

علمی و آموزشی نیاز دارد.
معاون فرهنگی وزارت ارشاد همچنین 
گفت: ضعف نگرش حمایتی در این بخش 
نیز به شــدت احســاس می شــود و این 
صنعت نیازمند خط ارتباطی فعال است و 

امیدواریم روز به روز شکوفاتر شود.
مجلس، آماده برای توسعه صنعت 

چاپ و بسته بندی
نایب رییس مجلس شــورای اسالمی 
نیز در این مراســم گفــت: صنعت چاپ 
نقش بی بدیلی در تولید دانش و رشــد 

اقتصادی جوامع دارد.
شرایط  افزود:  ابوترابی  محمدحســن 
ویژه کشور اقتضا می کند که نگاه ویژه ای 
به این بخش از صنعت داشته باشیم، لذا 
باید با تعریف نقشــه قابل قبول و مورد 
حمایــت صاحب نظــران و کارآفرینان و 
نیروهای با تجربه در عرصه صنعت چاپ 
و بســته بندی راه را برای تحول در این 

صنعت هموار کنیم.
وی تاکیــد کرد: بنــده دیدگاهم این 
نیســت که با نگاه به تعرفــه و یا کاهش 
آن می توانیم منجر به تحول و پویایی در 
صنعت شویم، چون اگر قرار بود تعرفه به 
عنوان راهبردی برای تحول نقش آفرینی 
کند در صنعت خودرو نیــز باید تحولی 

تاریخی را شاهد بودیم.
ابوترابی بــا تاکید بــر این که تحول 
در ســایه تغییــر و نگــرش علمــی در 
مســئوالن  و  صاحب نظران  کارآفرینان، 
صــورت می گیرد، گفــت: اقتصاد دانش 
بنیان بــه عنوان یک واقعیت محســوب 
می شــود و امروز آنچه کــه نقش اول را 
در خلــق ثــروت ایفا می کنــد دانش و 
تبدیل آن به فناوری است و باید با عقبه 
قدرتمند علمی و نگاه عمیق کارشناسی 

برای تحول در این صنعت گام برداریم.
وی با تاکید بر این که مقایسه صنعت 
چاپ کشــورمان بــا برخی کشــور های 
همسایه به طور جدی مایه تاثر و نگرانی 

است، گفت: دو قرن کار و فعالیت در این 
عرصه کم نیست و چهره های آزموده و با 
تجربه ای در این صنعــت وجود دارد که 
باید با نگاهی عمیق و کارشناســی برای 

حل مشکالت این صنعت گام بردارند.
نایب رییس مجلس شــورای اسالمی 
افزود: صنعت چاپ نقــش بی بدیلی در 
نقشه راه و تولید دانش و رشد اقتصادی 

دارد.
ابوترابی با تاکید بر این که ما آماده ایم 
در مجلس با مدیران ارشد این صنعت و 
ریاست اتحادیه، معاونان وزیر فرهنگ و 
ارشاد اســالمی و نیروهای صاحب نظر و 
کارآفرین در صنعت چاپ و بســته بندی 
گفت وگو و جلســاتی داشــته باشــیم، 
اظهار کــرد: آمادگــی کامــل را داریم 
تــا خروجی برگــزاری این جلســات را 
به صــورت هماهنگ پیگیــری کنیم و 
امیدواریم با همت شــما دوستان عزیز و 
برگزار کنندگان این نمایشگاه جلساتی را 
داشته باشیم و بنده هم فرصتی را برای 
این موضوع می گذارم و به یاری خداوند 
در این شرایط حساس که زمینه حرکت 
به سمت تولید کاال و خدمات و اقتصادی 
که ستون فقرات آن را بخش غیردولتی 
تشــکیل می دهد فراهم آمده، امیدواریم 
بتوانیم در این مســیر گام های خوبی را 

برداریم.
نایب رییس مجلس شــورای اسالمی 
افــزود: مــا از ســرمایه های گرانبهایی 
برخورداریم و تمام امکانــات الزم برای 
خلق و تولید ثروت فراهم است و باید از 
این شرایط به شایستگی استفاده کرده و 

راه را برای رشد اقتصاد ملی هموار کرد.

صنعت چاپ، با 1000 میلیارد تومان سرمایه پا به پای 
صنعت خودرو کشور در حرکت است

سیدعباس صالحی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و 
ماشین آالت وابســته، دومین نمایشگاه بین المللی خشکبار، 
آجیــل، میوه     هــای خشــک و صنایــع وابســته و یازدهمین 
نمایشــگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابســته 

روز گذشــته به طور همزمان در محل دایمی نمایشــگاه های 
بین المللی تهران آغاز به فعالیت کردند. گزارشــی در مورد 

این رویدادهای نمایشگاهی را می خوانید. 
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نمایشــگاه   چهاردهمیــن   
بین المللی لــوازم خانگی، پنجمین 
نمایشــگاه بین المللــی معماری و 
هشتمین  و  داخلی  دکوراســیون 
کاال،  بین المللــی  نمایشــگاه 
خدمات، تجهیزات فروشــگاهی و 
کنار  در  زنجیره ای  فروشــگاه های 
نمایشــگاه اختصاصــی ایتالیا در 
تهران چهار نمایشــگاهی هستند 
تا هم  افتتاح شــدند  که دیــروز 

صنعت  پیشــرفت  شــاهد 
و  باشــیم  کشــورمان  در 
نمایشــگاه  نخســتین  هم 
کشــور  یک  اختصاصــی 
شود.  برپا  کشور  در  اروپایی 
این  گشایش  مراسم  گزارش 

نمایشگاه ها را می خوانید.
تجارت  و  وزیر صنعت، معدن 
گشایش چهاردهمین  مراسم  در 
نمایشگاه  بین المللی لوازم خانگی 
لوازم  ایــران خواســت  از مردم 
ایرانی بخرنــد و مصرف  خانگی 

کنند.
محمدرضا نعمت زاده با اشاره به رشد 
30 درصدی تولید لوازم خانگی در طول 
9ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال 
لوازم خانگی  گذشته، گفت: محصوالت 
از لحاظ کمی و کیفی رشــد داشــته و 
مردم هم با خریــد کاالی ایرانی به این 

صنعت کمک کنند.
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر 
در تولیــدات داخل شــاهد تنــوع در 
گفت:  هســتیم،  محصوالت  از  بسیاری 
ارتقا کیفی و کمی محصوالت و داشتن 
نگاه ویژه به بازارهای صادراتی باید مورد 

توجه فعاالن این صنعت باشد.
نعمت زاده با بیان اینکه لوازم خانگی 
به رغم حجم بــاالی واردات می تواند در 
زمینه صادرات نیز حضور موثری داشته 
باشــد، ابراز امیدواری کرد که در سال 
آینده شــاهد افزایش میــزان صادرات 

لوازم خانگی خواهیم بود.
وزیــر صنعت معــدن و تجــارت در 
ادامه ضمن تقاضا از مــردم برای خرید 
کاالهای ایرانــی و داخلی، تاکید کرد: از 
اقشــار جامعه تقاضا دارم ضمن بازدید 
از نمایشــگاه لوازم خانگی و آشــنایی 
بیشــتر بــا توانمندی هــای صنعتگران 

 و تولیدکننــدگان کشــورمان با خرید 
ایرانــی آنان را هرچه بیشــتر  اجناس 

حمایت کنند.
وی گفــت: بــدون حمایت مــردم و 
افزایش میزان تقاضا و گســترده تر شدن 
بــازار، ارتقــا کیفی محصــوالت ممکن 

نیست.
نعمت زاده ادامــه داد: لزوم بهره مندی 
از فکر صنعتگران و دســترنج مهندسان 
داخلی ما را در افق پیش بینی شده برای 

حمایت از صادرات و تولید داخل کمک 
خواهد کرد.

مشوق  باالترین  همچنین  نعمت زاده 
را برای تولیدکنندگان داخلی داشــتن 
بازار مناسب دانســت و تصریح کرد: در 
صورتی که تولیدکنندگان و کارخانجات 
داخلی با بازار پررونــق و افزایش خرید 
 روبرو شــوند می توانیم عالوه بر توسعه 
بازار و محصوالت، بــه فکر صادرات نیز 

باشیم.
وی همچنین انجام تحقیق، توسعه و 
پژوهش را یکی از الزاماتی بیان کرد که 
هم تولیدکنندگان و هم مســووالن باید 

بیش از گذشته به آن اهتمام ورزند.
تســهیالتی  وزیر صنعت درخصوص 
که به صنعتگران ارایه می شــود، یادآور 
شد: در این راستا با بانک ها جلساتی به 
منظور تالش هرچه بیشــتر برای رونق 
صنایــع از جمله صنایع لــوازم خانگی 

برگزار کرده ایم.
پیشرفت چشم گیر 

صنعت لوازم خانگی
دیگر میهمان روز نخســت نمایشگاه 
لوازم خانگی اســتاندار تهــران بود. وی 
 در جمع خبرنــگاران گفــت: تولیدات 

داخلــی به خصــوص در بخــش لوازم 
 خانگی بــا پیشــرفت های قابل توجهی 

روبروست.
نعمت زاده  که  هاشــمی  سیدحسین 
وزیر صنعت، معدن و تجارت را همراهی 
می کرد افزود: تولیــد کنندگان داخلی 
هنوز نتوانســته اند از تمام ظرفیت های 

خود استفاده کنند. 
وی بیان کرد: تولیدکننــدگان با به 
کار گرفتن تمام تــالش خود و حرکت 

به سمت بهبود شرایط می توانند جایگاه 
ایران را در بین کشورهای منطقه و دنیا 

ارتقا دهند.
تولید  اقتصادی  هاشمی روند رشــد 
کنندگان داخلی در حــوزه تولید لوازم 
خانگــی را مثبت ارزیابی کــرد و افزود: 
تولیدات داخلی بخش لوازم خانگی و نیز 
در سایر حوزه ها با پیشرفت چشم گیری 

روبرو شده است.
اســتاندار تهــران افزایــش کیفیت 
تولیدات داخــل در زمینه های گوناگون 
را مــورد تاکیــد قــرار داد و گفت: این 
تولیــدات نه تنها نســبت بــه تولیدات 
مشــابه خارجی ضعف نــدارد، بلکه در 
بخش هایی نیز برتری قابل توجهی دارد.

وی با ابراز امیدواری نســبت به ادامه 
روند رو به رشــد در تولیــدات داخلی 
گفت: ادامه دار بودن این روند در نهایت 
منجر بــه تثبیــت جایگاه قابــل دفاع 
تولیدکنندگان داخلی در سراســر دنیا 

خواهد شد.
حضور هیات های خارجی

در تهران
قرار اســت در روزهای برگزاری این 
نمایشگاه چهار هیات تجاری و صنعتی 

از کشــورهای عراق، افغانستان، هند و 
کویت از این نمایشگاه بازدید کرده و با 
خانگی کشورمان  لوازم  کنندگان  تولید 
وارد مذاکره شــوند. به همین دلیل در 
ســه روز باقی مانده از نمایشــگاه باید 

منتظر این هیات های خارجی باشیم.
چهاردهمیــن نمایشــگاه بین المللي 
لوازم خانگــي ایران در فضایــی بالغ بر 
4 هزار متر مربع برپا شــده اســت. این 
نمایشگاه امسال با استقبال شرکت های 
خارجی مواجه شــده و نســبت به سال 
گذشــته 75 درصد رشــد یافته است، 
تعداد شــرکت های داخلی نیز 8درصد 

افزایش نشان می دهد.
در چهاردهمین نمایشگاه بین المللي 
لــوازم خانگي ایــران، انــواع یخچال، 
ماشــین  کولر،  فریزر،  فریــزر،  یخچال 
لباسشویي، اجاق گاز، بخاري، آبگرمکن، 
پکیج، شومینه، ســیلندر گاز، کباب پز، 
سشــوار،  آبمیوه گیري،  اتو،  جاروبرقي، 
آســیاب، سرخ کن،  پنکه،  چرخ گوشت، 
چاي ساز، ســاعت، چرخ خیاطي،ترازو، 
انواع ظروف چیني، بلور و  آبســردکن، 
کریستال، تفلون، نقره، مالمین، استیل،  
سرویس آشــپزخانه، انواع لوازم صوتي 
تلویزیون، ضبــط صوت،  تصویــري:  و 
دي وي دي، انواع: سینک، هود، هواکش، 
سماور، تصفیه آب، ســبزي خردکن و 
قطعات مربوط بــه صنعت لوازم خانگي، 
در معرض دید عالقه مندان قرار گرفته 

است.
برگــزاری چهــارکارگاه تخصصی با 
موضوعات بهینه ســازی مصرف سوخت 
و انــرژی در صنعــت لــوازم خانگی و 
تکنولوژی نوین ســاخت لوازم خانگی، 
از جمله برنامه های جانبی چهاردهمین 

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی است.
صــادرات،  افزایــش  اشــتغالزایی، 
افزایــش راندمــان و حمایــت از تولید 
داخلــی، آشــنائی شــرکت های ایرانی 
بــا تکنولوژی های روز دنیــا در صنعت 
لــوازم خانگی، آشــنایی بــا برنامه ها و 
فناوری های تولید و ایجاد زمینه تبادل 
اطالعــات و تجربیات بیــن متخصصان 
وتولیدکنندگان ایــن صنعت، مهم ترین 
نمایشگاه  چهاردهمین  برگزاری  اهداف 

بین المللی لوازم خانگی است.

لوازم خانگی ایرانی بخرید

برپایی نمایشگاه لوازم خانگی تهران

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از هموطنان درخواست کرد:
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نمایشگاه معماری و دکوراسیون داخلی
برپایی سه نمایشگاه دیگر هزمان با نمایشگاه لوازم خانگی

بین المللی معماری  نمایشگاه  پنجمین 
و دکوراســیون داخلی - خانــه مدرن نیز 
بین المللی  نمایشگاه های  دایمی  در محل 

تهران  گشایش یافت.
مشــارکت کنندگان در ایــن رویــداد 
محصــوالت خــود را در زمینــه انــواع 

دکوراســیون داخلی، معماری و طراحی، 
الکترونیکی، سازه و مصالح و تاسیسات به 

معرض نمایش  گذاشته اند.
این نمایشگاه در فضایی بالغ بر 8 هزار 
متر مربع با حضور 258 شرکت داخلی و 
26 شرکت خارجی از 16 کشــور دنیا از 

جمله آلمان، ترکیه، چین، ایتالیا، استرالیا 
در حال برگزاری است.

نمایشگاه همایش هایی  این  در حاشیه 
با عناوین: »کارگاه آموزشــی ســبک در 
طرح داخلــی«، »کارگاه آموزشــی تاثیر 
رنگ در فضای داخلی«، »کارگاه آموزشی 

معماری داخلی و طراحی دکوراســیون«، 
»کارگاه آموزشــی معمــاری داخلــی و 
معمــاری مــدرن« و »کارگاه آموزشــی 
پست پرداکت در معماری داخلی« برگزار 

می شود.

نمایشگاهی تخصصی  برای فروشگاه ها
بین المللــی  نمایشــگاه  هشــتمین 
کاال، خدمــات، تجهیزات فروشــگاهی و 
فروشــگاه های زنجیره ای دیروز با حضور 
مقامات وزارت صنعــت، معدن و تجارت، 

رییس اتاق اصناف کشور، 
رییس کمیســیون اقتصــادی مجلس 
شــورای اســالمی، رییس خانه صنعت و 
معدن، رییس کانــون انجمن های صنفی 
و روسای اتحادیه ها و انجمن های مرتبط، 
در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی 

تهران گشایش یافت.
در این نمایشگاه عالوه بر شرکت های 
داخلی، شرکت ها و نمایندگی های برخی 
از کشــورهای خارجــی، از جمله ترکیه، 
چین، روســیه، کــره جنوبــی، تایوان و 
اتریــش جدیدترین کاال هــا، خدمات و 
صنایع مرتبط به این حوزه را ارایه کرده و 
در معرض دید و قضاوت عالقه مندان قرار 

داده اند.
فروشــگاه هاي  نمایشــگاه،  ایــن  در 
زنجیره اي )دولتــي، تعاوني و خصوصي(، 
مجتمع هاي فروشگاهي، رســـتوران هاي 

غـذایـي،  مـــواد  ارائه دهنده   زنجیـره اي 
بـهـداشـتي،  آرایـــشي  شـوینـده،  مواد 
لـوازم  وکـــفش،  کـیـــف  پـوشـــاک، 
صنـــایع دستي،  مبلـــمان،  خانـــگي، 
صـــوتي و تـصـــویري، تولید کنندگان 
تجهیــزات و لوازم فروشــگاهي شــامل 
حمل  ســبدهاي  فروشگاهي،  قفسه هاي 
ویتریني و ســردخانه،  کاال، یخچال هاي 
صنــدوق،  کنـــار  ریــل  و  صنـــدوق 
دستگـــاه  بـارکـــدگیر،  زن،  بـــارکد 
پول شمار، ســـازندگان آسانســور و پله 
برقي، دســتگاه هاي مـــخصوص ورودي 
درب هــاي  ســازندگان  پـــارکینگ، 
و  ایمنــي  دســتگاه هاي  الکترونیکــي، 
حـفاظـــتي و دســتگاه هاي بسته بندي 
فروشــگاه هــاي زنجیــره اي و  خدمات 
جانبــی از جمله بانک، بیمه، خدمـــات 
مخابـراتي، کـارت اعتبـاري، نرم افزارهاي 
فروشگاهي، سرویس هاي آتـش نشـاني و 
خـدمات نظافتي؛کاالها و خدمات خود را 

در معرض دید عالقمندان قرار داده اند.
بین المللــی  نمایشــگاه  هشــتمین 

کاال، خدمــات، تجهیزات فروشــگاهی و 
فروشــگاه های زنجیره ای در فضایی بالغ 
بر 5 هزار متر مربع و در سالن های 10 و 
11 محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
تهران برپا شــده اســت. این نمایشــگاه 
نســبت به دوره قبل از نظر متراژ بیش از 
50 درصد و از نظر تعداد شــرکت ها، 30 

درصد توسعه یافته است.  
حمایت از کاالهــا و محصوالت داخلی، 
آشنایي مصرف کنندگان با کاالها و خدمات 
با کیفیت و مطابق با استانداردهاي داخلي 
و بین المللي، توســعه صــادرات کاالهای 
داخلی، معرفــي محصــوالت ایراني قابل 
رقـابت در بازارهاي جهاني جهت صادرات، 
خریــد آســان، مطمئن و ســریع، تامین 
ســالیق مصرف کنندگان و ایجاد نشــاط 
جمعي در مجتمع هاي فروشگاهي، ایجـاد 
رقـــابت در تـولیـد بـــراي دستـرسي به 
ترویج  مـصرف کنندگان،  واقعي  نیـازهاي 
فرهنگ خرید از فروشــگاه هاي زنجیره اي 
به منظور کاهــش آلودگي هــوا، کاهش 
مصرف سوخت، انرژي و جلوگیري از اتالف 

وقت، کنتــرل و نظارت ســازمان یافته بر 
بهداشت و سالمت کاالها به صورت عملي، 
نرخ گذاري و نظارت در قیمت ها وآشنایي 
با آخرین تکنولوژي ها در زمینه تجهیزات 
فروشگاهي، مهم ترین اهداف برگزاری این 

نمایشگاه است.
برگزاری ســه کارگاه علمی و تخصصی 
با حضور استادان دانشــگاه ها، دانشجویان، 
از جمله  تولیدکنندگان و فروشــگاه داران 
نمایشــگاه  برنامه های جانبی هشــتمین 
تجهیــزات  خدمــات،  کاال،  بین المللــی 

فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای است.
بهبــود روابــط بین المللــی ایــران با 
کشورها و گشایش در مذاکرات هسته ای، 
ســبب شــده کشــورهای جهــان برای 
حضور در بازار ایران دســت به کار شوند. 
از این گروه ها هســتند  ایتالیایی ها یکی 
که روز گذشته نمایشگاهی اختصاصی را 
در تهران برپا کردند. وعده ای که پیشــتر 
مدیرعامل شــرکت ســهامی نمایشگاه ها 
نوید آن را داده بود و اکنــون این وعده، 

عملی شد.

نمایش جدیدترین دستاوردهای صنعتی ایتالیایی ها در تهران
نخستین نمایشــگاه اختصاصی ایتالیا 
که اولین نمایشگاه اختصاصی کشورهای 
اروپایی در ایران محســوب می شــود، با 
حضور مقامــات وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، رییس ســازمان توسعه تجارت 
عامل شــرکت ســهامی  ایــران، مدیر 
وزارت  معاون  بین المللی،  نمایشگاه های 
خارجــه ایتالیــا، دو نفــر از نمایندگان 
مجلس ایتالیا، ســفیر ایتالیا و برخی از 
اســالمی،  شــورای  مجلس  نمایندگان 
دیــروز در محل دایمی نمایشــگاه های 

بین المللی تهران آغاز به کار کرد.
در این نمایشگاه شرکت های مختلف 

توانمندی های  جدیدتریــن  ایتالیایــی، 
خــود در حوزه های متنوع ســاختمانی، 
معمــاری داخلی، معماری شهرســازی، 
نماهای ساختمانی، شهرسازی و طراحی 
و مشــاوره داکوراســیون داخلی را ارایه 

کرده اند.
اختصاصی  نمایشــگاه  نخســتین  در 
ایتالیا، همچنین انواع  تولیدات و طرح های 
مرتبط با معماری شهری، معماری داخلی 
ساختمان ها و مجمتع های اداری، تجاری 
و مسکونی، دکوراسیون داخلی، تجهیزات 
دکوراسیون ها، انواع  پوشش های تزئینی، 
دیوار پوشــی، لوازم ویژه دکوراســیون و 

تزیینی، انواع کاالهــا و تجهیزات داخلی 
همچون مبلمان خانگی، اداری، ورزشــی 
و تفریحی، انواع صندلی هــا و تجهیزات 
تزیینــی داخلــی و دیگــر محصوالت و 
طرح ها ارایه و به معرض نمایش گذاشته 

شده است.
در نخســتین نمایشــگاه اختصاصی 
ایتالیــا در ایــران، بیش از 50 شــرکت 
ایتالیایی، آخرین دســتاوردها، طرح ها، 
توانمندی هــا، محصــوالت و تولیدات 
خودشــان را در فضایی بالــغ بر یکهزار 
و 200 متر مربع و در ســالن 27 محل 
دایمی نمایشــگاه های بین المللی تهران 

عرضه کرده اند.
این برای نخســتین بار اســت که یک 
کشور اروپایی در جمهوری اسالمی ایران 
نمایشــگاه اختصاصی برپا می کند که این 
موضوع نشانگر ارتقاء جایگاه ویژه کشورمان 
در مناسبات تجاری و اقتصادی این دسته 
از کشورهاســت که منتظر رفع تحریم ها 

برای حضور جدی در بازار ایران هستند.
کارشناسان پیش بینی می کنند در این 
نمایشــگاه ده ها قرارداد تجاری به ارزش 
بیش از 500 هزار یورو بین شــرکت های 

ایتالیایی و ایرانی منعقد شود. 
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چهارمیــن نمایشــگاه بین المللی 
مبلمــان اداری، هفتمین نمایشــگاه 
بین المللی سیمان، بتن، تکنولوژی های 
و  بیست  ماشــین آالت،  و  ســاخت 
لوستر  بین المللی  نمایشــگاه  دومین 
و چراغ هــای تزیینــی و پنجمیــن 
محصوالت  المللــی  بین  نمایشــگاه 
ارگانیک  گیاهی،  کشاورزی،  وفناوری 
در محل  روز گذشته  وابسته  و صنایع 
بین المللی  نمایشــگاه های  دایمــی 
تهران با حضور وزیــر صنعت، معدن 
توســعه  رئیس ســازمان  تجارت،  و 
تجارت، معاون وزیر جهادکشــاورزی، 
شــرکت  نمایشــگاهی  امور  معاون 
سهامی نمایشگاه ها و جمعی از مدیران 
اقتصادی  فعاالن  و  صنفی  تشکل های 
به  عالقه منــدان  تا  یافت  گشــایش 
صنعت  فعاالن  و  مختلف  رشــته های 
و تجارت ایــن بخش ها فرصت بازدید 
از آخرین دســتاوردها و فناوری های 
داخلی و خارجی در ایــن زمینه ها را 
به دســت آورند. امروز نیز قرار است  
دومین نمایشــگاه دستاوردهای مرکز 
ملی علوم و فنون لیزر ایران کار خود 
را آغاز کند. گــزارش ویژگی های این 

نمایشگاه ها را می خوانید.

افخمی راد: صادرات به اروپا 
نشانه توانمندی صنعت مبلمان ایران 

است
چهارمین نمایشــگاه بین المللی مبلمان 
اداری، با مدیریت شرکت پیشگامان صنعت 
مبلمان پرشــیا )فیپکو( و صبــح دیروز با 
حضور ولــی اهلل افخمــی راد معــاون وزیر 

صنعت و رییس ســازمان توسعه تجارت در 
نمایشگاه بین المللی تهران گشایش یافت.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران، در 
این نمایشگاه صنعت مبلمان را دارای ارزش 
افزوده باال دانســت و افزود: ضروری است 
در ایــن صنعت توجه بیشــتری به کیفیت 
محصوالت شــود، زیرا این مهم موجب می 
شــود تا حضور بهتری در بازارهای جهانی 
داشته باشیم و ارزش افزوده باالتری نصیب 

کشور خواهد شد.
وی وضعیت صنعــت مبلمان را مطلوب 
دانســت و گفت: امروز شــرکت های فعال 
ایرانی در این بخش توانســته اند، تولیدات 
خود را به اروپا صادر کننــد و این موضوع 
مبلمان  صنعت  توانمندی های  نشان دهنده 

کشور است.
و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  رییــس 
صادرکنندگان مبلمان ایران نیز گفت: یکی 
از صنایع بسیار مهم در کشور، مبلمان است 
که پنج تا هفت درصد اشتغال زایی و حدود 
30 هزار میلیارد تومان برای کشــور درآمد 

مالی دارد.
حســن احمدیان با بیان اینکه در بحث 
مبلمان اداری بــه عراق صــادرات داریم، 
گفت: به دلیل بحــران داعش این صادرات 
کاهش یافته و در حال حاضر روی بازار های 
ارمنســتان، آذربایجان، پاکســتان و عمان 

تمرکز داریم و اقداماتی انجام داده ایم.
احمدیان بــا تاکید بر این کــه نگاه مان 
در ایــن صنعــت صــادرات محور اســت، 
درباره  تاثیرات برقــراری تجارت ترجیحی 
با برخی کشــور ها از جملــه ترکیه گفت: 
تعرفــه ترجیحی با ترکیه به ضرر ماســت، 
چــون با ایــن کار تعرفه گمرکــی واردات 

مبلمــان که حــدود 70 درصد بــود را به 
نصف کاهش می دهد که این کامال به ضرر 

تولید کنندگان داخلی است.
وی با بیــان این که 10درصــد تقاضاها 
برای مبلمان اداری اســت، گفت: 90درصد 
نیاز جامعــه در این صنعت بــرای مبلمان  
خانگی اســت که حــدود 98 درصد از نیاز 
کشور از طریق تولید داخلی تامین می شود.

و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  رییــس 
صادرکننــدگان مبلمان ایرانــی همچنین 
با بیــان این که در صنعــت مبلمان به ویژه 
مبلمــان اداری پیشــرفت زیــادی حاصل 
شده اســت، افزود: با وارداتی که در زمینه  
ماشین آالت داشتیم در حوزه تولید مبلمان 
اداری توانســتیم به دســتاوردهای خوبی 

برسیم.
احمدیــان درباره  مهم ترین کشــور های 
هدف صادراتــی گفت: عــراق، آذربایجان، 
افغانســتان،  قزاقســتان،  ترکمنســتان، 
تاجیکستان، ارمنستان، دوبی، عمان و قطر 
از جمله کشور های هدف صادرات بودند که 
به لحاظ قدرت تامین سلیقه، قیمت و دیگر 
فاکتورها به این برآیند رســیدیم که به این 

کشور ها صادرات داشته باشیم.
و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  رییــس 
صادرکنندگان مبلمان ایرانی با بیان این که 
مبلمان  بین المللــی  نمایشــگاه  چهارمین 
اداری ایران با حضور 110 شــرکت برگزار 
می شــود، افزود: ترغیب تجــار خارجی و 
توسعه این روابط از جمله اهدافی است که 

در این نمایشگاه  آن را دنبال می کنیم.
وی با بیان این که در رابطــه با مبلمان 
اداری و خانگــی تفکیــک دقیقی به لحاظ 
آماری وجود ندارد، گفت: امســال صادرات 

مبلمان حــدود 11 میلیــون دالر بود که 
نسبت به ســال گذشــته به نصف کاهش 

یافته است.
وی گفت: در سال های گذشته نمایشگاه 
دراین بخش فقط توسط اتحادیه ما برگزار 
می شد ولی در چند سال اخیر این مجوز را 
به مجریان دیگر نیــز می دهند که اتحادیه 
تالش دارد این مجــوز را برگرداند. از دولت 
خواســتاریم مجوزهای مربوط به برگزاری 
نمایشگاه ها را به تشکل هایی که صالحیت 
کافــی دارند بدهند و بر ایــن امر نظارت و 

کنترل صورت بگیرد.
و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  رییــس 
صادرکنندگان مبلمان ایران با بیان این که 
طراحی بیشتر مبلمان های تولیدی در ایران 
کپی برداری هســتند، افزود: برنامه ریزی و 
فرهنگ سازی مناســب در این زمینه نشده 
اســت و در این زمینه از مراکز دانشگاهی 
و پژوهشــی نیز دعوت کردیم تــا در این 

نمایشگاه حضور داشته باشند.
وی تاکیــد کــرد: کشــور های در حال 
توســعه مثــل ترکیــه، مالــزی و چین از 
صنایع کوچک و متوســط خــود حمایت 
هدفمند و مســتقیم و با سوبسید می کنند 
که در نمایشــگاه های خارجی حضور یابند 
که با این کار تولید کننــده برای حضور در 
نمایشگاه های خارجی ترغیب می شود و این 
در حالی اســت که ما نمی توانیم توقع هیچ 
حمایتی از دولت داشــته باشــیم؛ بنابراین 
باید سیاســت گذاری ها دراین زمینه اصالح 

شود.
احمدیــان در رابطــه بــا مشــوق های 
صادراتی توضیح داد: در چند سال گذشته 
اتحادیه ما به عنــوان اتحادیه صادرات برتر 

نمایش جهش ایرانیان در صنعت مبلمان 
کشاورزی، بتن و لوستر 

با افتتاح همزمان چهار نمایشگاه در تهران آغاز شد:

نمایشگاه های داخلی
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شــناخته شــد و به عنوان تشــکل نمونه 
صادراتی انتخاب شدیم، ولی هیچ حمایتی 

نشد و جوایز صادراتی به ما تعلق نگرفت.
وی گفت: حداقــل صادرات مبلمان باید 
دو میلیارد دالر در ســال باشد که خیلی با 
این میزان فاصله داریــم و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نیز هم چنان صنایعی مثل 
خودرو و یــا مخابرات را به عنــوان صنایع 
بزرگ و برتر می بینند و مبلمان را به عنوان 

صنعت به حساب نمی آورد.

نمایشگاه، چراغانی شد
نمایشــگاه دیدنی لوســتر و چراغ های 
تزیینی، روز گذشــته با حضور محمدجواد 
قنبری معاون امور نمایشــگاهی شــرکت 
سهامی نمایشــگاه های بین المللی و احمد 
رحمانی رئیــس اتحادیه چینــی و بلور و 
لوســتر افتتاح شــد تا 22 ســاله شود. در 
این نمایشــگاه که برگزارکننده آن اتحادیه 
بلور، چینی  تهیه کنندگان و فروشــندگان 
و لوســتر و مجری آن شــرکت نماگســتر 
آدونیس است بیش از 150 شرکت داخلی 
و خارجــی، صدهــا نــوع از جدیدترین و 
زیباترین تولیدات خود را در معرض دید و 

قضاوت قرار داده اند.
اتحادیه چینی،  رییــس  احمد رحمانی 
بلــور و لوســتر در این باره گفت: بیســت 
و دومیــن نمایشــگاه بین المللی لوســتر 
ایران ترکیبی از روشــنایی، نــور و زیبایی 
است که در آن انواع لوســترهای سقفی و 
دیواری، لوسترهای مســاجد و زیارتگاه ها، 
انواع چراغ های تزئینی منزل، شــمعدانی، 
چراغ هــای تزئینــی شــرکت ها، ادارات و 
هتل ها، چراغ های شهری، چراغ های فضای 
باز، مجســمه ها و تابلوهای تزیینی و صدها 
نوع دیگر از لوسترها و چراغ های روشنایی، 
ارایه شده است. در این نمایشگاه همچنین 
صنایــع، دســتگاه ها و تجهیــزات مختلف 
مربوط بــه این صنعت بــه نمایش درآمده 

است.
رحمانی افزود: صنعت لوســتر ســازی 
ایران دارای ســابقه طوالنی اســت که در 
ســال های اخیر از رشــد و توسعه مناسبی 

برخوردار بوده و در حال حاضر با لوسترهاي 
تولیدي کشــورهای ایتالیا، اسپانیا و چک 

قابل مقایسه و رقابت است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 
80درصد لوستر مورد نیاز کشور در داخل 
تولید می شــود، افزود: ما از لحاظ بســته 
بندی کاالها ضعیف هستیم و باید به دنبال 
با بســته بندی های  لوســتر  انواع  صادرات 

شیک و با کیفیت مدرن باشیم.

رحمانی در خصوص اســتقبال مردم از 
نمایشگاه های لوســتر گفت: مردم ایران از 
این نمایشــگاه ها اســتقبال خوبی به عمل 
می آورند. گاهی خانواده ها یک ســال برای 
خرید لوســتر صبر می کنند تا در نمایشگاه 
و با قیمت مناسب کاالی خوشان را انتخاب 

کنند.
وی خواستار حمایت دولت از این صنف 
شــد و گفت: اگر مقامات بــه این صنعت 
توجه داشته باشــند و از آن حمایت کنند، 
این صنعت می توانــد ارزآوری خوبی برای 

کشور در پی داشته باشد.
محمدرضا فریاضــی مدیرعامل اتحادیه 
تولیدکنندگان لوســتر هم گفــت: با توجه 
به تحریم های موجود و مســایل اقتصادی، 
کار ما بسیار سخت است اما ما همچنان به 

تولید ادامه می دهیم.
وی افزود: در یک لوســتر حداقل 400 
قطعه به کار رفته است و اولین خواسته ما 

در این صنف از دولت حمایت است.
فریاضی درباره نمایشگاه لوستری که در 
مصالی تهران برپا شده اســت، گفت: این 
نمایشــگاه زیر نظر اتحادیه لوستر نیست و 
به صورت غیر تخصصی و بدونه هماهنگی 

برگزار شده است.
وی گفت: ما هیچ هراسی از لوستر سایر 
کشــورها که به ایران وارد می شوند نداریم 
چون جزو برندهای بزرگ دنیا در لوســتر 
هســتیم و لوســترهای ما باالی 20 سال 

ضمانت نامه دارند.

مهندس نعمت زاده: پارسال 20 
میلیون تن سیمان صادر کردیم

بین المللی سیمان،  نمایشــگاه  هفتمین 
بتن، تکنولوژی های ســاخت و ماشین آالت، 
دیگــر نمایشــگاهی بــود که بــا مدیریت 
شرکت مشــکات تجارت یاس روز گذشته 
با حضور مهندس نعمــت زاده وزیر صنعت، 
معــدن و تجــارت درهای خــود را به روی 

بازدیدکنندگان گشود.
وزیر صنعت، معدت و تجارت پس از آن 
که این نمایشــگاه را افتتاح کــرد در جمع 
خبرنگاران گفت: تولید ســیمان کشــور در 
شــرایط کنونی بیش از مصرف آن اســت 
و بنابراین باید کلیه مهندســان مشــاور و 
دســت اندرکاران صنعت ســیمان بر تنوع، 
کاربردی کردن انواع سیمان و مصرف آن در 

ابعاد گوناگون توجه کنند.
محمدرضا نعمت زاده افــزود: برای تنوع 
مصرف سیمان از جمله کاربری آن در جاده 
سازی از نوع بتنی که قیمت تمام شده آن 
کمتر از جاده ســازی از نوع آسفالتی است 
و عمر بیشــتری دارد می توان بهره برد که 
برای اجرایی شدن این موضوع با وزارت راه 

و شهرسازی مذاکراتی داریم.
وزیر صنعت، معــدن و تجارت افزود: در 
حال حاضر میزان ظرفیت تولید سیمان در 
کشور بالغ بر 80 میلیون تن در سال است 
که پیش بینی می شــود در سال 1404 این 

ظرفیت به 120 میلیون تن برسد.  
نعمــت زاده بــا بیان ایــن کــه تولید 
کارخانجات ســیمان اســتاندارد اســت و 
هیچگونه آلودگی از لحاظ زیست محیطی 
ندارند گفت: نصب فیلتر بخشی از تجهیزات 
می شود،  محســوب  ســیمان  کارخانجات 
همچنین با نصــب مونیتورینــگ هرگونه 
آلودگی احتمالی ناشــی از تولید ســیمان 
را رصد می کنیم و در این زمینه ســازمان 
حفاظت محیط زیست همکاری مطلوبی با 
تولیدکنندگان سیمان داشته و راه کارهای 
الزم را برای آلودگی کمتر به تولیدکنندگان 

سیمان ارایه می دهد.  
وی ادامه داد: در ســال گذشته بالغ بر 
20 میلیون تن سیمان به کشورهای هدف 
صادراتی ارســال شده اســت که در سال 

جاری نیز می بایست این رویه ادامه یابد.  

نمایشگاه  این گزارش هفتمین  براساس 
بین المللی ســیمان، بتــن، تکنولوژی های 
ساخت و ماشین آالت وابسته با حضور 125 
شــرکت ایرانی و یازده شــرکت خارجی از 
چهار کشور آلمان، امارات، ایتالیا و چین در 
فضایی به وسعت 6 هزار متر مربع در حال 

برگزاری است.

پیش به سوی فناوری های 
پیشرفته کشاورزی

پنجمین نمایشگاه بین المللی محصوالت 
وفناوری کشــاورزی، گیاهــی، ارگانیک و 
صنایع وابسته، باحضور اسکندر زند معاون 
وزیــر جهادکشــاورزی و رییس ســازمان 
تحقیقات، آمــوزش و ترویج کشــاورزی و 
محمدجواد قنبری معاون امور نمایشگاهی 
بین المللی  نمایشــگاه های  سهامی  شرکت 

گشایش یافت.
این نمایشگاه که برگزارکننده آن شرکت 
مانی تدبیرســازه است، در فضایی به وسعت 
10هزار مترمربع با حضــور تولیدکنندگان 
ایرانی و خارجی، شــرکت های دانش بنیان، 
انجمن های تخصصی، سازمان ها و نهادهای 
دولتــی و خصوصی در بخش کشــاورزی با 
هدف اصالح الگــوی کشــاورزی و زراعت 
و گذار از کشــاورزی ســنتی به مکانیزه و 
روآوردن بــه سیســتم ها و روش های نوین 
آبیاری در بهره گیری از کود و سم سازگار با 

محیط زیست در کشاورزی برگزار می شود.
در این نمایشگاه، 124 شــرکت ایرانی 
و 12 شــرکت خارجی از کشورهای چین، 

ایتالیا و ترکیه حضور یافته اند.
اســکندر زند گفت: در حال حاضر برای 
تولید محصول ســالم و ارگانیک به دنبال 
حذف بخشی از نهاده های شیمیایی هستیم 
که این امر نیاز به فناوری و تکنولوژی های 

نوین دارد. 
وی افزود: هم اکنون فناوری های خوبی 
در بخش تولیدات و فناوری های کشاورزی 
به کار گرفته می شود، اما برای تامین امنیت 
غذایی کشور به فناوری ها و تکنولوژی های 

نوین و پیشرفته نیاز داریم.

نمایشگاه های داخلی
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سود برگزاری نمایشگاه مبلمان اداری
صرف حضور در نمایشگاه های خارجی می شود

 نمایشگاه امسال در چه فضایی 
و با حضور چه تعداد شــرکت برگزار 

می شود؟
نمایشگاه امسال در فضایی به مساحت 
حدود 11 هزار متر مربع برگزار شده است 
که نســبت به ســال گذشــته 20 درصد 
افزایش مساحت داشته است. 110 شرکت 

نیز در این نمایشگاه حضور دارند.
 برای نمایشــگاه امســال چه 
دالیل  و  گرفته اید  نظر  در  شــعاری 

انتخاب این شعار چیست؟
شعار اصلی نمایشــگاه امسال »صنعت، 
دانشــگاه، صــادرات مبلمان« اســت. به 
عقیده ما، بیشــترین گسترش روابط برون 
صنعتی برای ارتقــای کیفی محصوالت و 
اســتانداردها، باید میان صنعت و دانشگاه 
شــکل بگیرد؛ تنها در این صورت است که 
می تــوان گام های موثر و روبــه جلویی در 
صنعت برداشت. از سوی دیگر ما در بخش 
صادرات مبلمان اداری دارای مزیت هستیم 
چرا که محصوالت ایرانی، هم کیفیت خوبی 
دارند و هم قیمت مناســب. از سوی دیگر 
با توجه به رکــود در بازار داخــل، نیاز به 

صادرات بیش از پیش حس می شود.
 با توجه بــه رویکرد صادراتی 
در نمایشــگاه امســال، به نظر شما 
توسعه  راه  بر ســر  مانع  بزرگ ترین 

صادرات این صنعت چیست؟

صنایع کوچک و متوســط که صنعت 
مبلمان هم در این دســته قرار می گیرد، 
هم در کشــورهای توســعه یافتــه و هم 
در کشــورهای در حال توســعه، از سوی 
دولت هــا در زمینه هزینه هــای بازاریابی 
مــورد حمایت قــرار می گیرند تــا توان 
پرداخت هزینه های سنگین این بخش را 
داشته باشــند. دلیل اهمیت این موضوع 
آن است که شــرکت های این صنعت بنیه 
مالی کافی بــرای حضور موثر در بازارهای 

خارجی ندارند. 
ترکیــه، هزینه های حضور  مثال  برای 
مبل ســازان تــرک را در نمایشــگاه های 
خارجی تامیــن می کند که مــا از چنین 
حمایتی برخوردار نیســتیم و این پاشنه 
آشــیل فعالیــت شــرکت های ایرانی در 
بازارهای خارجی اســت. البته ما با توجه 
به درآمدهای دولــت و وضعیت اقتصادی، 
توقعی هم بــرای پرداخــت حمایت های 
مالی نداریم. به همیــن دلیل هم خود ما 
به عنوان اتحادیه، سود حاصل از برگزاری 
نمایشــگاه  را هزینه حضور شــرکت های 
ایرانی در سه نمایشگاه آذربایجان، قطر و 
عمان می کنیم. بــه این صورت که در این 
نمایشــگاه ها غرفه اجاره کرده و به رایگان 

در اختیار تولید کنندگان می گذاریم. 
بــه همین دلیل هــم پیشــنهاد ما به 
سازمان توســعه تجارت و شرکت سهامی 

نمایشــگاه ها این اســت، حاال که دولت 
توان چندانی برای ارایه سوبسید بازاریابی 
در خارج از کشــور نــدارد، حداقل مجوز 
برگزاری نمایشــگاه ها را بــه اتحادیه های 
تخصصی مربوط بدهنــد و در عوض آنها 
طی تفاهم نامه ای مکلف شوند سود حاصل 

را هزینه توسعه صادرات صنف کنند.
 به طور ویژه چه برنامه هایی در 

نمایشگاه امسال دارید؟
برای نخستین بار امسال سازمان نظام 
مهندســی منابع طبیعی، صنعت مبلمان 
را در زیرگــروه خود قرار داده اســت. به 
همین دلیل این ســازمان در نمایشــگاه 
غرفه داشــته و به ارزیابی، ثبت اطالعات 
فنی و رتبه بندی مهندسی می پردازند. این 
رتبه بندی و ارزیابــی به کارفرمایان کمک 
می کنــد در مناقصــات و پروژه ها کیفیت 
شــرکت ها را بشناســند. عالوه بر این در 

نمایشگاه برنامه های آموزشی هم داریم.
نکته دیگر این که یازده مرکز پژوهشی 
در ســالن 38A حضــور دارنــد که هم 
نیازهای صنعــت را جویا شــده و هم به 
می پردازنــد. همچنین  شــغلی  بازاریابی 
میزبان هیات های تجــاری از آذربایجان، 
قزاقســتان و عمان هســتیم. این گروه به 
رایگان و با هزینه اتحادیــه به ایران آمده 
و فرصــت بازدید از نمایشــگاه، بازدید از 
کارگاه هــای تولیــدی و عقد قــرارداد با 

تولیدکنندگان ایرانی را خواهند داشت.
 اکنون چهارمین دوره نمایشگاه 
این  نظرتان  به  می کنیم.  ســپری  را 
نمایشگاه توانســته جای خود را در 

میان اهالی صنعت باز کند ؟
100درصد همین طور اســت. با وجود 
این که در برگــزاری نمایشــگاه وقفه ای 
یک ســاله به وجــود آمد، اما اســتقبال 
شرکت ها بســیار خوب بوده و پیش بینی 
ما این اســت که در ســال آینده شــاهد 
برگزاری نمایشــگاهی در فضایی بیش از 
15 هزار متر مربع باشیم. نکته قابل توجه 
اینجاست که نمایشــگاه در حالی برگزار 

شده اســت که دولت به عنوان کارفرمای 
بزرگ این صنعــت، با مشــکل تحریم و 

قیمت پایین نفت مواجه است.
برگزاری  در  اتحادیه هایی  چه   

نمایشگاه کمک کرده اند؟
متولی اصلی برگزاری نمایشگاه اتحادیه 
تولیدکننــدگان و صادرکنندگان مبلمان 
ایران اســت. 51 درصد ســهام شــرکت 
فیپکو که برگزار کننده نمایشگاه محسوب 
می شــود، به اتحادیه تعلق داشــته و 49 
درصد دیگــر هم متعلق بــه یکصد واحد 
تولید مبلمان اســت. البتــه اتحادیه های 
دیگر این صنعــت نیز در برگــزاری این 

نمایشگاه سهم ویژه ای دارند.
چه  دولــت  نظر شــما  بــه   
کمک هایی برای رشــد و توسعه این 

صنعت می تواند انجام دهد؟
دولــت دو کار راهگشــا می تواند انجام 
دهد. به یک مورد آن اشاره کردم که ارایه 
مجوز برگزاری نمایشگاه ها به اتحادیه های 
تخصصــی در قبال تعهد ایــن اتحادیه ها 
به هزینــه درآمدها در توســعه صادرات 
اســت. به طور یقین اجرای چنین طرحی 
می تواند تکان بزرگــی در بحث صادرات 

کشور ایجاد کند.
نکته دوم هم در مورد نمایشــگاه های 
ایران  اســالمی  جمهــوری  اختصاصــی 
در دیگــر کشورهاســت. حضــور در این 
نمایشــگاه ها فرصت مقایســه با رقبا را از 
صنایع کشور می گیرد. ما در نمایشگاه های 
اختصاصــی، در کنار فرش، پتروشــیمی 
و... می نشــینیم و مخاطبان را به سختی 
شناســایی می کنیم. این در حالی اســت 
که اگر در نمایشــگاه تخصصــی مبلمان 
حضور یابیم، هــم مخاطب تخصصی خود 
را خواهیم داشــت و هم دیگــران متوجه 
کیفیت بهتر و قیمت مناســب محصوالت 
ایرانــی خواهنــد شــد. نمایشــگاه های 
صادراتــی ضعیفی  بازدهی  اختصاصــی، 
دارند و به نظرم دولــت باید در این زمینه 

تغییر سیاست دهد. 

محسن ضیایی دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران و مدیرعامل شرکت فیپکو:

شــرکت پیشــگامان صنعــت مبلمان پرشــیا )فیپکو( وابســته به اتحادیــه تولیــد کننــدگان و صادرکنندگان مبلمــان ایران، 
برگزارکننده چهارمین نمایشــگاه بین المللي مبلمان اداري اســت. این شــرکت با ســه هدف تامین مواد اولیه صنعت مبلمان 
بــا قیمت هــای رقابتی، صادرات مبلمان و گســترش و برگزاری نمایشــگاه های تخصصی صنعت مبلمان ایجاد شــده و هر ســه 
دپارتمان این شــرکت در مدتی کوتاه اثر گذار بوده اند. نمونه موفق این اثرگذاری را می توان در نمایشــگاه چهارم مشــاهده 

کرد.
با محسن ضیایی دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران و مدیرعامل شرکت فیپکو در مورد این نمایشگاه 

و راهکارهای توســعه صادرات صنعت مبلمان گفت وگو کرده ایم که می خوانید.

نمایشگاه های داخلی
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ســومین نمایشــگاه بین المللــی 
لجســتیک، زنجیره تامیــن و توزیع 
دیروز بــا حضور محمدجــواد قنبری 
معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی 
افتتاح  تهران  بین المللی  نمایشگاه های 

شد.
در این نمایشــگاه 120 شــرکت داخلی 
و 40 شرکت خارجی از کشــورهای آلمان، 
فرانســه، ایتالیــا، ترکیه، چیــن، هند، کره 
جنوبی، اوکراین، امارات متحده عربی و غیره 

حضور دارند.
مدیر برگزاری این نمایشگاه دیروز گفت: 
امسال این نمایشگاه میزبان تعداد زیادی از 
دســت اندرکاران و ســرمایه گذاران داخلی 
و خارجی اســت و امید اســت ایجاد فضای 
مناسب برای تعامل و تبادل کاال، تکنولوژی 
 و دانــش لجســتیکی باعث رشــد در این 
صنعت و در نهایت سبب رشد در تولید ملی 

شود.
سپاســدار افزود: این نمایشــگاه با مجوز 

سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت سهامی 
انجمن  تهــران،  بین المللی  نمایشــگاه های 
لجســتیک ایــران و همچنین بــا همکاری 
مجموعه هایی از کشور آلمان، چین، مالزی 
و غیره برگزار می شــود و حضور شرکت های 
بزرگ جهانی جهت سرمایه گذاری در کشور 

از دیگر اولویت های تشــکیل این نمایشگاه 
است.

سپاســدار همچنین از برگزاری هم زمان 
کنفرانس ملــی و بین المللی لجســتیک و 
جایزه ملی لجســتیک با همکاری و نظارت 
انجمن لجســتیک ایران در نمایشگاه امسال 

خبر داد و گفــت: این امر باعث ایجاد فضای 
علمی پویا در کنار فضای تجاری نمایشگاه و 
در نهایت هم افزایــی و معرفی هرچه قوی تر 
صنایع لجســتیک، زنجیره تامیــن و توزیع 

خواهد بود.
براســاس این گزارش ششمین کنفرانس 
ملــی و بین المللــی لجســتیک با شــعار 
»لجســتیک بستر توســعه و امنیت پایدار« 
برگزار می شــود. وجــه مهــم و متمایز این 
برگزاري  قبلــی،  دوره هــای  بــا  کنفرانس 
همزمان نمایشــگاه تخصصی لجســتیک و 
نیز دومیــن دوره »جایزه ملی لجســتیک 
ایران« است. طراحي و توسعه شبکه زنجیره 
تامیــن، معمــاری و طراحی سیســتم های 
لجســتیک و زنجیره تامیــن، تکنیک های 
مهندسی و مدیریت در لجستیک و زنجیره 
تامیــن، برنامه ریزي و ارزیابــي عملکرد در 
 زنجیره تامین، محرک هاي مدیریت زنجیره 
تامین از محورهای این نمایشگاه و کنفرانس 

است.

گشایش سومین نمایشگاه بین المللی لجستیک، زنجیره تامین و توزیع
با حضور ۱20 شرکت داخلی و 40 شرکت خارجی

فرهــاد امینیان مدیرعامل شــرکت 
بین المللــی بازرگانــی و نمایشــگاهی 
تهران، عضــو هیات مدیره انجمن صنفی 
بین المللی  نمایشگاه های  برگزارکنندگان 
ایــران و بنیان گــذار و برگزارکننــده 
نمایشگاه بین المللی در و پنجره است. در 
این نمایشگاه فرصتی دست داد تا با وی 
که از جمله حرفه ای ترین برگزارکنندگان 
نمایشــگاه ها در کشور اســت، در مورد 
فعالیت هــای ایــن شــرکت و مباحث 
گفت وگو  نمایشــگاهی  حوزه  تخصصی 

کنیم که می خوانید. 
توســط  نمایشــگاه  ها  از  برخی   
انجمن هــا و صنوف برگزار می شــود و 
شرکت های  توســط  نیز  برخی  برگزاری 
تخصصی این حوزه انجام می شود. تفاوت 
برگزاری  اصــوال  آیا  دو چیســت؟  این 

نمایشگاه کار ساده ای است؟
نه؛ واقعا برگزاری نمایشــگاه کار ســاده ای 
نیست. شــاید اگر از بیرون به قضیه نگاه کنیم، 
متوجه دشواری ها و سختی های آن نشویم، اما 
وقتی شرکتی مســوولیت برگزاری نمایشگاهی 
را از ابتدا تــا انتها به عهده می گیــرد، آن قدر 
کارهــای گســترده و متنوع و متعــدد در یک 
نمایشــگاه وجود دارد که اگر به هر کدام از آنها 
اهمیت ندهد یا آن را فراموش کند، نمایشــگاه 
ضربه اساسی خواهد خورد. هماهنگی و مدیریت 
حوزه های متعدد کاری نمایشگاه، کار تخصصی 
و دشواری است. ضمن این که در هر نمایشگاه 

شما با تعداد زیادی شرکت مواجهید. برای مثال 
در همین نمایشــگاه در و پنجــره حدود 500 
شــرکت حضور دارند. ما برای این که این 500 
شرکت را در نمایشگاه مشارکت دهیم، باید با 2 
هزار شرکت صحبت کنیم و تازه پس از قطعی 
شدن حضور هرکدام، کار سازماندهی و جانمایی 
و مسایلی از این دست را انجام دهیم. واقعا این 
حجم کار نیاز به مجموعه ای دارد که کارش به 
صورت تخصصی همین باشد، نه این که فعالیت 
دیگری داشــته و بخواهد در کنارش نمایشگاه 

هم برگزار کند.
البته نمایشگاه هایی هم هســتند که برخی 
انجمن هــا چنــد ســال اســت آن را مدیریت 
کــرده و ایــن کار را خــوب انجــام می دهند. 
امــا وقتــی انجمن هــا نمایشــگاه ها را برگزار 
می کننــد، در هر صــورت از مســیر اعتدال و 
بی طرفی به ناچار خارج می شــوند چــرا که در 
هر انجمن انتظاراتی وجود دارد. مثال شــرکتی 
 قدیمی تر اســت یا شــرکتی حق عضویتش را 
پرداخت نکرده و از امتیاز کمتری برخوردار است. 
اما وقتی مجموعه ای بی طرف نمایشــگاه را 
برگــزار می کند، این مــوارد را نادیده می گیرد، 
فراصنفی به موضــوع نگاه کــرده  و عدالت به 
خوبی رعایت می شود. متاسفانه نمایشگاه هایی 
بوده اســت کــه به خاطــر همیــن آفت های 
انجمن ها، شاهد  توســط  نمایشــگاه  برگزاری 
بوده ایم.  شــرکت کنندگان  اعتراض های شدید 
مثال نمایشگاهی داشــتیم که شرکت کنندگان 
می گفتند اعضای هیات مدیره همیشه جایشان 

خوب است و بقیه شرکت ها جای خوبی ندارند. 
این مالحظات همواره در انجمن ها وجود دارد. 
همان طور که خود ما برگزار کنندگان نمایشگاه 
هم یک تشــکل داریم و وقتی بخواهیم چنین 
فعالیتی انجام دهیم، به طور طبیعی یک سری 
مالحظــات را در نظر خواهیــم گرفت. در همه 
جای دنیــا هم همین طور اســت که انجمن ها 
حامی و پشتیبان نمایشگاه هستند، اما برگزاری 

بر عهده یک شرکت تخصصی است.
 شــما به لزوم حمایــت و کمک 
اشاره  برگزارکننده متخصص  به  انجمن ها 
کردید. در نمایشگاه در و پنجره انجمن ها 

مشارکت داشته اند؟
بله؛ در نمایشگاه دو انجمن تولید کنندگان 
پروفیل UPVC ایران و انجمن تولیدکنندگان 
در و پنجــره UPVC با اعضای خــود حضور 
دارند. انجمن تولید کننــدگان در و پنجره دو 
سال اســت که تاسیس شــده و در نمایشگاه 
 UPVC حضور دارد اما انجمن تولیدکنندگان
قدمت بیشــتری دارد و فکر می کنم چهارمین 

حضور این انجمن در نمایشگاه است.
 نمایشــگاه نســبت به دوره های 

گذشته ارتقا یافته است؟
بله؛ نسبت به دوره قبل ارتقای خوبی دارد. 
درواقع می توانم بگویم در هر دوره شــاهد این 
ارتقا بوده ایم و به همین دلیل این نمایشــگاه 
اکنون در گرید A برگزار می شــود. از امســال 
هم  نمایشــگاه در و پنجره به عضویت اتحادیه 
جهانی نمایشگاه ها )ufi( در آمده است. وقتی 

نمایشگاه تحت پوشش ufi قرار می گیرد، ملزم 
به رعایت یکسری اســتانداردهای نمایشگاهی 
چــه از نظر کیفی و چه از نظر کمی می شــود 
تا مــورد تایید این نهاد قــرار گیرد. ضمن این 
که از بعــد بین المللــی بــرای برگزارکننده و 

شرکت کنند گان امتیازی موثر است. 
هرچند شــاید در کشــور ما خیلی به این 
موضوع اهمیت ندهند، اما در کشــورهای دیگر 
از جمله در اروپا و امریــکا، که صاحب صنعت 
نمایشــگاهی هســتند، به این موضوع اهمیت 
فراوانی می دهند و به طور معمول نمایشگاه های 
تحت پوشــش ufi را رصد می کنند.  مســلما 
وقتی بدانند نمایشــگاه در و پنجره در ایران با 
این وسعت و تحت پوشش ufi برگزار می شود، 
نســبت به آن دیدگاه بهتری پیدا کرده و برای 
مشــارکت در این نمایشگاه اشــتیاق بیشتر و 

تردیدهای کمتری خواهند داشت.

نمایشگاه در و پنجره تحت پوشش اتحادیه جهانی نمایشگاه ها درآمد

فرهاد امینیان مدیرعامل شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران خبر داد:

نمایشگاه های داخلی
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و  در  بین المللی  نمایشگاه  ششمین 
پنجره و صنایع وابسته که سوم بهمن 
ماه با حضور دکتر حســین اسفهبدی 
مدیره  هیــات  رئیس  و  مدیرعامــل 
شرکت ســهامی نمایشگاه ها در محل 
دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران 
گشــایش یافت تا روز ششم بهمن ماه 

دایر خواهد بود.
دکتــر حســین اســفهبدی مدیرعامل 
و رئیــس هیات مدیره شــرکت ســهامی 
نمایشــگاه ها دیــروز پــس از گشــایش و 
بازدید از ششــمین نمایشگاه بین المللی در 
و پنجره و صنایع وابســته بــه خبرنگار ما 
گفت: نمایشــگاه در و پنجره هرسال رشد 

چشم گیری داشته است.
وی افزود: وظیفه و رسالت ما از برگزاری 
نمایشگاه ها توسعه صادرات است و تمام هم 
و غم ما این است که محصوالت خارجی و 
داخلی کنار هم قرار گرفته و مقایسه شوند 
و با معرفــی امتیازهای محصــوالت ایرانی، 

زمینه صادرات فراهم آید.
دکتر اسفهبدی ادامه داد: امسال میزان 
صادرات در همه زمینه ها رشد قابل توجهی 
داشته اســت. البته با توانمندی، امکانات، 
هــوش و نیروهــای متخصــص خوبی که 
در کشــور وجود دارد، توقــع و انتظار ما از 
صادرات اعداد بزرگ تری است که قطعا به 

آن دست می یابیم.
مدیرعامل شرکت ســهامی نمایشگاه ها 
گفت: ســال های ســال اســت که حسب 
فرمایشــات مقام معظم رهبــری و تاکید 
دولت مــردان، روی نفت حســاب ویژه ای 
نداریم و امید ما به نفت نیســت. به همین 
دلیل هــم می گوییــم باید منهــای نفت 
 بتوانیم روی پایمان بایســتیم و این دغدغه 
تمام مسووالن عالی رتبه نظام است. در این 

راه قطعا افزایش صــادرات چاره کار خواهد 
بود.

وی با بیان این که در ســال 93 شاهد 
رشد خوبی در حوزه نمایشــگاه ها هستیم 
گفت: همــکاران ما در شــرکت ســهامی 
بخــش خصوصی،  به کمک  نمایشــگاه ها 
بسیار زحمت کشــیدند و حاصل آن رشد 
تمام نمایشــگاه ها نســبت به سال گذشته 
اســت. البته برخی نمایشــگاه ها رشدهای 
200 درصــدی و 100 درصــدی را تجربه 
کرده و برخی دیگر مقدار رشدشــان کمتر 

بود.
دکتر اســفهبدی گفت: ما در شــرکت 
سهامی نمایشگاه ها به عنوان بخش کوچکی 
از دولت، تمام تالش خــود را برای حمایت 
از تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی به 

کار بسته ایم. به همین دلیل هم قیمت های 
با سوبسید  از مشــارکت کنندگان  دریافتی 
در نظر گرفته شــده و درآمدها، به سختی 
هزینه های نمایشــگاه را پوشش می دهد. در 
نمایشگاه های خارجی مانند عراق و قطر نیز، 
شــرکت ها را با 50 درصد سوبسید شرکت 

می دهیم.

رشد ۱50 درصدی نمایشگاه در و 
پنجره

در ششمین نمایشــگاه بین المللی در و 
پنجره ایران که دیروز گشایش یافت،470 
شرکت از جمهوری اسالمی ایران و 8 کشور 
خارجــی، جدیدترین تولیــدات، تجهیزات 
و خدمــات مربوط به صنعــت در و پنجره، 
سیســتم های کنترل ترددی و دیگر صنایع 
وابســته را در معرض دید عالقمندان قرار 

داده اند.
از  شــرکت هایی  نمایشــگاه،  ایــن  در 
کشــورهای ترکیه، چین، اســپانیا، هنگ 
کنگ، ایتالیا، امارات، آلمان و تایوان درکنار 
شرکت ها و بنگاه های اقتصادی ایران، انواع 
محصوالت و خدمات خود را ارایه می کنند.

تعداد شرکت های خارجی از 47 شرکت 

پارسال، امسال با حدود 30 درصد افزایش 
به 70 شرکت رسیده است. از نظر متراژ نیز 
بخش خارجی این نمایشــگاه، امسال 150 

درصد رشد نشان می دهد.
ایــن نمایشــگاه در فضایــی بالــغ بر 
ســالن   13 در  مربــع،  متــر  هــزار   47
نمایشــگاهی و در پنج گروه اصلی شــامل 

گــروه پروفیل یو پی وی ســی، گــروه در و 
و  ماشین آالت  یو پی وی ســی، گروه  پنجره 
تجهیزات، گروه در و پنجــره آلومینیومی 
و گروه یراق آالت، شیشــه پنجره و نشریات 
تخصصی و به صــورت تفکیکــی در حال 

برگزاری است.
در این نمایشــگاه انواع در و پنجره های 
بیمارستانی،  اداری، صنعتی،  ســاختمانی، 
ماشــین آالت و ابزار تولیــد، مونتاژ و خط 
تولیــد در و پنجــره، سیســتم های تولید 
رباتیک، سیســتم های اتوماسیون صنعتی، 
درهای گــردان، درهای اتوماتیــک، انواع 
تجهیزات و سیستم های دربازکن اتوماتیک، 
سیستم های کنترل از راه دور، سیستم های 
هوشــمند ورود و خــروج، سیســتم های 
کنترل ورود و خروج، انــواع دربازکن های 
ســاده و تصویری، کرکره های فروشگاهی و 
صنعتی، دستی و اتوماتیک، انواع یراق آالت 
و دستگیره در و پنجره، قفل های الکتریکی 
و ســاده، انواع شیشــه های مخصوص در و 
پنجره، سیســتم های آب بنــدی و گیرنده 
آلودگی های صوتی و دیگر صنایع وابسته به 

نمایش گذاشته شده است.
برگزاری یک همایش و هشــت کارگاه 
تخصصی در زمینه هــای مربوط به صنعت 
تولیــد در و پنجــره از برنامه هــای جانبی 
ششمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و 

صنایع وابسته است.
همچنین قرار است چهار هیات تجاری 
و بازرگانی از کشــورهای منطقه با حضور 
در ایــن نمایشــگاه، ضمن بازدیــد، برای 
عقد قــرارداد با بنگاهای اقتصــادی، تولید 
کننــدگان و صاحبان صنایــع در و پنجره 

ایرانی، وارد مذاکره شوند.
این نمایشگاه بزرگ ترین نمایشگاه در و 

پنجره در خاورمیانه محسوب می شود.

رشد نمایشگاه ها، امید به اقتصاد منهای نفت را بارور می کند
دکتر حسین اسفهبدی مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران در مراسم گشایش نمایشگاه در و پنجره:

نمایشگاه های داخلی
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دوازدهم بهمن ماه  در محلی دایمی 
نمایشگاه های بین المللی تهران، دومین 
نمایشــگاه تخصصی پوشــاک ایران، 
ششمین نمایشــگاه بین المللی صنایع 
چوب، ماشین آالت و تجهیزات وابسته، 
بین المللی  نمایشــگاه  ســیزدهمین 
مبلمان،  ماشــین آالت  یــراق آالت، 
نخستین  و  وابسته  صنایع  و  تجهیزات 
کشور  پوشاک  اختصاصی  نمایشــگاه 
تعداد  حضور  یافت.  گشــایش  ترکیه 
زیــادی از تولیدکنندگان و صنعتگران 
داخلــی و خارجی در کنار اســتقبال 
گسترده مردم، نوید بخش روزهای بهتر 

برای اقتصاد کشورمان بود.
استقبال گسترده از نمایشگاه 

پوشاک
دومین نمایشگاه تخصصی پوشاک ایران 
نخستین نمایشگاهی بود که دیروز با حضور 
مجتبی خســروتاج قائم مقــام وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در محل دائمی نمایشــگاه 

های بین المللی تهران آغاز شد.
در نمایشگاه امســال ده ها شرکت متنوع 
داخلی، تولیدکنندگان و واحدهای بزرگ و 
و دســت اندرکاران صنعت  تولیدی  کوچک 
پوشاک کشــور آخرین دســتاوردهای خود 
در زمینه تولید انواع پوشــاک مردانه، زنانه 
و بچگانه و همچنین دســتگاه ها و تجهیزات 
تولید پوشاک را در معرض دید عالقه مندان 

قرار داده اند.
برگزاری چند نشست تخصصی و مسابقه 
طراحی پوشاک بخشی از برنامه های جانبی 
این نمایشــگاه خواهد بود. استقبال مردم از 
این نمایشگاه روز گذشــته کامال قابل توجه 
بود و از ســاعات اولیه آغاز به کار نمایشگاه، 
حضور گســترده مردم حتی ســبب تعجب 

غرفه داران شد.
فروشگاه های  زنجیره ای،  فروشــگاه های 
عمده فروشــی و خرده فروشــی، بنکداران، 
صاحبــان مراکز خریــد در حــال احداث، 
نمایندگــی برندهــای خارجــی در ایــران 
ســفارتخانه های  بازرگانــی  رایزنــان  و 
کشــورهای همســایه، برخــی مخاطبان و 
مشارکت کنندگان در این نمایشگاه هستند. 
این نمایشــگاه به صــورت تخصصی برگزار 

شده و فروش ندارد.
مجتبي خسروتاج: تهدید اصلی 

صنعت پوشاک، دو میلیارد دالر قاچاق 
است

قائم مقام وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
در این نمایشــگاه به خبرنــگاران گفت: در 
حالي کــه در 9 ماه منتهي به آذر امســال 
میزان واردات رســمي پوشــاک به کشور 6 
میلیون دالر بود، از مبادي غیررسمي بیش 
از دو میلیارد دالر پوشــاک به شکل قاچاق 

وارد کشور شد.

مجتبي خســروتاج افزود: میزان واردات 
در بخش نساجي کشور طي 9ماه 93 حدود 
930 میلیــون دالر بود که به طــور عمده 
شامل نخ، الیاف و پارچه بود و پوشاک سهم 

بسیار کمي را به خود اختصاص داد.
وی گفــت: تعرفه ترجیحی بــا ترکیه با 
توجه به حجم واردات رسمی تهدید نیست. 
بلکه تهدید اصلــی قاچاق دو میلیارد دالری 

است که باید جلو آن گرفته شود.
قائم مقام وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
در امور تجارت گفــت: تولیدکنندگان باید 
متناسب با نیاز مصرف کننده و در چارچوب 
خواســته هاي آنها تولید کنند تا بتوانند در 

بازار رقابتي به فعالیت ادامه دهند.
وي افزود: در بخش تولید باید متناســب 
با بخــش مصرف  بــه دنبال سیاســت هاي 
اقتصادي و تجاري بود و این موضوعي است 
که در صنعت پوشاک باید به آن بیشتر توجه 
شود زیرا سلیقه و خواست مشتري در زمینه 
تنوع، رنگ، مــدل و مد تاثیر  بســزایي در 
توسعه این صنعت خواهد داشت. وي تصریح 
کرد: امروز در بازار داخلي کشور که با تعرفه 
قابل کنترل است و از ابزارهاي حمایتي الزم 
نیز برخوردار مي شــود، چنانچه نتوانیم به 
رقابت با سایر تولید کنندگان بپردازیم، نمي 
توانیم در عرصه رقابت خارجي حرفي براي 

گفتن داشته باشیم.
وي نمایشگاه پوشــاک تهران را فرصتي 
براي مســئوالن دانســت تا با پرداختن به 
علل ایجاد فاصله هــاي تولید داخل و خارج، 
در تدویــن سیاســتگذاري ها بــراي حضور 
قدرتمندتــر دراین عرصه بیش از گذشــته 

اهتمام ورزند.
خســروتاج، برخورد با قاچاق کاال را یکي 
از سیاســت هاي مهم در حمایــت از تولید 
داخل ذکر کــرد و گفت: این پدیده شــوم 
همیشه تهدیدي براي بخش صنعت به شمار 
مي آید و از این رو وزارتخانه به دنبال تدوین 

طرح جامعي در این خصوص است.
نمایش توانمندی های صنعت چوب 

در تهران
دیــروز همچنین ششــمین نمایشــگاه 
ماشــین آالت  چوب،  صنایــع  بین المللــی 
و تجهیــزات وابســته در محــل دائمــی 
نمایشــگاه های بین المللی تهران آغاز به کار 

کرد.
بین المللــی  صنایــع چوب،  نمایشــگاه 
ماشــین آالت و تجهیزات وابســته که 110 
شرکت داخلی و خارجی از ده کشور در آن، 
جدیدترین دســتگاه ها، تجهیزات و خدمات 
مربوط به صنعت چــوب را عرضه کرده اند، 
با استقبال گســترده بازدیدکنندگان روبرو 

شده بود.
صنعتگــران، تولیدکننــدگان و صاحبان 
بنگاه هــای اقتصــادی حوزه چــوب ایران 

و جهــان از دیروز بــه مدت چهــار روز در 
نمایشگاه بین المللی تهران گردهم آمده اند تا 
ضمن تبادل اطالعات و تجارب، جدیدترین 
دســتاوردها و تجهیزات صنعت چوب را نیز 

به نمایش بگذارند.
آلمان، اتریش، ایتالیا، ترکیه، کره جنوبی، 
مالزی، تایوان، هنگ کنــگ، امارات و چین 
در نمایشگاه امسال حضور فعال و مشارکت 

دارند.
در ششمین نمایشــگاه بین المللی صنایع 
چوب، ماشــین االت و تجهیزات وابسته 80 

شرکت داخلی نیز مشارکت دارند.
حضور 4۱0 شرکت در نمایشگاه 

یراق آالت
سومین نمایشــگاه بین المللی که دیروز 
در محل دایمی نمایشگاه های تهران آغاز به 
کار کرد، ســیزدهمین نمایشگاه بین المللی 
یراق آالت، ماشــین آالت مبلمان، تجهیزات 
و صنایع وابســته بود که این نمایشــگاه نیز 
مخاطبان بســیاری را به نمایشــگاه تهران 

گشانده بود.
در این نمایشــگاه 410 شــرکت داخلی 
و خارجی از 18 کشــور به ویژه کشورهای 
اروپایــی جدیدتریــن صنایــع، تجهیزات، 
دســتگاه ها و خدمات مربوط بــه مبلمان و 

یراق آالت را به نمایش گذاشته اند.
تعداد شرکت های خارجی در سیزدهمین 
نمایشگاه بین المللی یراق آالت، ماشین آالت 
مبلمان 105درصد و مشــارکت شرکت های 
داخلی در این نمایشــگاه 30 درصد نسبت 
به سال گذشته افزایش یافته است. فرانسه، 
آلمان، اســپانیا، انگلیس، اتریــش، بلژیک، 
ایتالیــا، ترکیه، کره جنوبی، چین، روســیه، 
هنگ کنگ، تایلنــد، هند، مالــزی، تایوان 
، ژاپن و امارات در این نمایشــگاه حضور و 

مشارکت دارند.
بین المللی  نمایشــگاه  ســیزدهمین  در 
یراق آالت و ماشــین آالت مبلمــان عالوه بر 
140 شــرکت خارجی، 270 شرکت داخلی 

حضور یافته اند.
ترکیه ای ها نمایشگاه اختصاصی 

پوشاک زدند
در سال جاری شــاهد تقاضاهای زیادی 
از سوی کشــورهای خارجی برای برگزاری 
نمایشگاه اختصاصی در تهران بودیم. یکی از 
این تقاضاها مربوط به نمایشگاه اختصاصی 
پوشاک ترکیه بود که روز گذشته آغاز به کار 

کرد.
فضــاي  در  ترکیــه ای  شــرکت   64
مترمربع  به وســعت 4,800  نمایشــگاهي 
محصوالت خود شامل انواع لباس، تن پوش 
و اقالم مختلف پوشــاک ترک را در معرض 

دید عموم قرار داده اند.
گفتنی است نمایشگاه اختصاصی پوشاک 
ترکیه، بــا حضور رضا چاکان تکین ســفیر 

جمهوری ترکیه در ایران و دورســون توپچو 
نایب رئیس هیــات اجرایی اتــاق بازرگانی 

ترکیه گشایش یافت.
محمدجواد قنبری: رشد 

نمایشگاه ها در سال ۹4 با شتاب 
بیشتری ادامه می یابد

امــور  معــاون  قنبــری  محمدجــواد 
نمایشگاهی شرکت ســهامی نمایشگاه های 
بین المللی دیــروز پس از بازدیــد از چهار 
نمایشگاه افتتاح شــده به خبرنگار ما گفت: 
طی یک ســال گذشــته شاهد اســتقبال 
بسیار خوب شــرکت های داخلی و خارجی 
از نمایشــگاه های برگزار شده بودیم. به ویژه 
اســتقبال شــرکت های خارجی قابل توجه 
بود و در برخی نمایشــگاه ها شــاهد رشــد 
200درصــدی در ایــن بخــش بودیم. وی 
افزود: خوشبختانه در نمایشگاه هایی که روز 
یکشنبه )دیروز( افتتاح شــد نیز شاهد این 

رشد هستیم.
قنبری گفت: اســتقبال از نمایشــگاه ها 
فرصــت خوبــی را بــرای تولیدکننــدگان 
داخلــی و خارجــی مهیــا کرده اســت تا 
مذاکرات و نشســت های تجاری مشترک را 
برگــزار کرده و به توافقــات مطلوب تجاری 
و سرمایه گذاری های مشــترک دست یابند. 
نمایشــگاهی شــرکت سهامی  امور  معاون 
نمایشــگاه ها گفــت: حرکت رو بــه جلو و 
پیشرفت در نمایشــگاه ها با روی کار آمدن 
دولت یازدهم آغاز شــد. همزمان با رشــد 
مانند  زیادی  نیز کشــورهای  نمایشــگاه ها 
ایتالیا، کره، ترکیه و آلمان خواستار برگزاری 
نمایشــگاه اختصاصــی در تهران شــدند و 
تفاهم نامه  های زیادی در ایــن مورد منعقد 

شده است.
قنبــری ادامــه داد: بــرای ادامه رشــد 
نمایشگاه ها در سال آینده نیز برنامه ریزی های 
خوبی صورت گرفته و امیدواریم شاهد حضور 
پررنگ تــر شــرکت ها و معرفــی کاالهای با 
کیفیت و اســتاندارد ایرانی و رشد پرشتاب تر 

نمایشگاه ها در سال 94 باشیم.

مشارکت گسترده خارجی ها در چهار نمایشگاه بین المللی و تخصصی بزرگ

نمایشگاه های داخلی
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علی محتشــم امیــری مدیرعامل 
از  نور  میالد  نمایشــگاهی  شــرکت 
برگزارکنندگان با تجربه نمایشــگاه ها 
نیز  امسال  تیم همراهش  و  او  اســت. 
نمایشــگاه صنعت چوب را با موفقیت 
و رشــد قابل توجهی برگزار کرده اند. 
نمایشــگاه  در  کوتاهی  فرصت  دیروز 
دست داد تا با وی در مورد فعالیت های 
که  کنیم  گفت و گو  نور  میالد  شــرکت 

می خوانید.
 شرکت نمایشگاهی میالد نور چه 

سابقه و فعالیت هایی دارد؟
شــرکت نمایشــگاهی میالد نــور، عضو 
نمایشــگاه های  برگزارکننــدگان  انجمــن 
بین المللی ج.ا.ایران، فعالیت خود را از سال 
1382 بــا هدف نوآوری و توســعه صادرات 
و واردات غیرنفتــی آغــاز کــرده و در طی 
این مــدت به برپایی و برگزاری نمایشــگاه، 
جشــنواره و همایش های تخصصی داخلی و 

بین المللی اقدام کرده است.
میالد نور تا به امروز توانســته با برگزاری 

بیــش از 100 نمایشــگاه و جشــنواره بــا 
موضوعات مختلف در سطح کشور، نیازهای 
فعالین اقتصادی و صاحبان صنایع و مشاغل 

را مرتفع سازد.
اکنون این شرکت، نمایشگاه  های متنوعی 
چون نمایشــگاه حمل و نقل ریلی، نمایشگاه 
ورزش و تجهیزات ورزشــی، نمایشگاه مادر، 
نوزاد و کــودک و نمایشــگاه صنایع چوب، 
ماشــین آالت و تجهیزات وابســته را برگزار 

می کند.
از  یکــی  می رســد  نظــر  به   
توانایی هــای قابل توجه این شــرکت 

برگزاری نمایشگاه های جدید باشد؟
عمدتــا  اســت.  طــور  همیــن  بلــه 
نمایشــگاه هایی برگزار می کنیم که طرحش 
را خودمان نوشته و پیاده سازی، الگوبرداری 

و اجرا کرده ایم.
 نمایشــگاه صنعت چوب امسال 

چه ویژگی هایی دارد؟
رشــد  شــاهد  امســال  نمایشــگاه  در 
مشارکت شرکت های خارجی  105درصدی 

بوده و میزبــان نمایندگانی از کشــورهای 
آلمان، اتریش، ایتالیــا، ترکیه، کره جنوبی، 
مالزی، تایوان، هنگ کنــگ، امارات و چین 
هســتیم. به هر حال این نمایشــگاه از هر 
جهت هم پیشرفت کمی و هم کیفی داشته 
است. ســه ســالن 38 و A38 و سالن 40 
در اختیار نمایشــگاه صنعت چوب اســت و 
شرکت هایی از اســتان های مختلف از جمله 
آذربایجان شــرقی،  یزد،  مازنــدران،  البرز، 
آذربایجان غربی، خراســان و فارس حضور 

دارند.
به هر حال تقاضــای روزافزون بازار به مواد 
اولیه صنایع چوب در راســتای توسعه و رشد 
شهرنشینی و به تبع آن استفاده از محصوالت 
متنوع ســاخته شــده از فرآورده های چوبی، 
فرصتی ایــده آل برای ســرمایه گذاری در این 

بخش ایجاد کرده است.
 اکنون که در آســتانه انتخابات 
دوره دوم هیــات مدیــره این انجمن 
را چطور  انجمــن  هســتیم، وضعیت 

ارزیابی می کنید؟

یکی از وظایــف انجمن دفــاع از حقوق 
اعضاست و در این مدت هم  آنچه به شخصه 
خودم از هیات مدیره دیــده ام، تا آنجا که از 
دستشــان برآمد این کار را انجام دادند که 
این موضوع باید ادامه دار باشد. هیات مدیره 
جدید باید برنامه مشــخصی داشته باشد و 
اعضای هیات مدیره طبــق آن برنامه برای 

حمایت صنف خودشان تالش کنند.

رشد 105 درصدی مشارکت خارجی ها در نمایشگاه صنایع چوب
علی محتشم امیری مدیرعامل شرکت نمایشگاهی میالد نور:

علی مرادی از فعاالن و مدیران باسابقه 
ایران  نمایشــگاهی  صنعت  کارکشته  و 
است. او که در سال ۱375 مدیریت امور 
نمایشــگاهی ســازمان صنایع ایران را 
برعهده داشــت، در سال ۱38۱ با ذخیره 
گرانقدری از تجربه شــرکت ســامع پاد 
نوین را تاســیس کرد تا سنگ بنای یکی 
امر  از شــرکت های حرفه ای و موفق در 
برگزاری نمایشــگاه ها در کشــورمان را 
بگذارد. وی امســال برگــزاری دومین 
نمایشگاه تخصصی پوشاک ایران را تقبل 
زیر  تشــکل های  کمک  با  تا  است  کرده 
مجموعه این صنعت، به این نمایشگاه پر و 

بال داده و آن را به موفقیت برساند. 
با علی مرادی مدیرعامل شرکت سامع 

پاد نوین گفت وگو کرده ایم که می خوانید.
 بــه نظر می رســد جــای خالی 
نمایشگاه تخصصی پوشاک در ایران کامال 

احساس می شد.

بله همین طور اســت. نمایشگاه پوشاک در 
تمام کشورها از نمایشگاه های معتبر است و در 
بسیاری از  کشورها ســالی دو بار در تابستان 
و زمستان برگزار می شــود. در برخی کشورها 
هم  ایــن نمایشــگاه 4 بار در ســال و در هر 
فصل برگزار می شــود. سال گذشــته پایه این 
نمایشگاه گذاشته شد و از امسال با تعاملی که 
ما با تشــکل ها و نهادهای زیر مجموعه صنعت 
نساجی کشــور نظیر اتحادیه تولید و صادرات 
صنایع نساجی و پوشاک ایران، اتحادیه صنف 
پوشــاک تهران، انجمن صنایع نساجی ایران و 
کارگروه مــد و لباس وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی داشتیم، به دنبال برگزاری قدرتمندتر 

این نمایشگاه هستیم.
چه  نمایشــگاه  این  دوره  دومین   

تفاوت هایی با دوره گذشته دارد؟
به نظــرم مهم ترین تفاوت این نمایشــگاه، 
همراهی و همکاری چهار تشــکلی اســت که 
از آنهــا نام بردم. در حالی که ســال گذشــته 
تنها یک تشــکل در نمایشــگاه حضور داشت، 
امســال شــاهد حضور و تعامل هر چهار گروه 
هستیم. استقبال از نمایشگاه نیز از نظر تعداد 

شرکت کنندگان افزایش یافته است.
 در آســتانه برگــزاری انتخابات 
دومیــن دوره هیــات مدیــره انجمن 
ایران  نمایشــگاه های  برگزارکننــدگان 
هستیم. این انجمن در حال حاضر در چه 

وضعیتی قرار دارد؟
بنده خــودم یکی از موسســان این انجمن 
هســتم. در ابتدا ما اهدافی را برای این انجمن 

ترسیم کردیم که تا حدودی این اهداف اکنون 
کم رنگ شده اســت. باید در دوره جدید تالش 
بیشــتری در این خصوص صورت گرفته و در 
سیاســت های انجمن بازنگری صورت بگیرد تا 
مثل سابق بتوانیم حرفی برای گفتن هم برای 
نهادهای نظارتــی زیر مجموعه نمایشــگاه ها 
و هم برای خــود صنعت نمایشــگاهی و اعضا 

داشته باشیم. 
 شــرکت ســامع پاد نوین به غیر 
از برگــزاری نمایشــگاه پوشــاک، دو 
و  بیوتی"  "ایران  بین المللی  نمایشــگاه 
نیز  را  "ایران تکس"  بین المللی  نمایشگاه 
برگزار می کند. بــرای برگزاری بهتر این 
نمایشگاه ها در سال آینده چه تمهیداتی 

اندیشیده اید؟
در درجه اول بنــده کار تشــکلی را قبول 
داشــته و اعتقاد زیادی به آن دارم و به همین 
دلیل ما تعامــل خوبی در این نمایشــگاه ها با 
تشکل های مربوطه خواهیم داشت. برای مثال 
در همین نمایشــگاه پوشــاک اگر تشکل های 
مرتبط بــا این صنعت پا پیش نمی گذاشــتند 
و همراهی نمی کردند، ما نیــز برگزاری آن را 

برعهده نمی گرفتیم.
در مورد نمایشگاه ایران بیوتی، دوازدهمین 
بار است که برگزاری این نمایشگاه را عهده دار 
هســتیم و تالش می کنیم بــا کیفیت بهتری 
نســبت به دوره های پیش، آن را برگزار کنیم. 
در ایــن راه همراهی و همکاری با دو تشــکل 
مربوطه یعنی انجمن ســلولزی بهداشتی ایران 
و انجمن صنایع شــوینده بهداشتی و آرایشی 

ایران نقش مهمــی دارد. جلســاتی نیز با این 
انجمن ها برگزار شــده و آنها بــا تمام قوا برای 
برگزاری نمایشــگاهی اســتاندارد و قدرتمند 

تالش خواهند کرد. 
کار دیگری که از نمایشگاه پوشاک استارت 
آن را زده ایم این اســت که شــرکت سامع پاد 
نوین، عالوه بــر عضویــت در اتحادیه جهانی 
صنعت نمایشــگاهی )ufi( به عضویت انجمن 
نمایشــگاه ها و رویدادهــای تجــاری که مقر 
آن در امریکاســت نیز درآمده  اســت. به این 
ترتیب نمایشــگاه های ســال 94 را با کیفیت 
و اســتانداردهای قابل تایید این تشــکل های 

جهانی برگزار خواهیم کرد.
نکته دیگر هم این که بــا هماهنگی صورت 
گرفتــه میان شــرکت ســهامی نمایشــگاه ها، 
تشــکل های مربوطه و اداره کل دفتر نســاجی 
و پوشــاک وزارت صنعــت، معــدن و تجارت، 
خوشبختانه قرار است سه نمایشــگاه مرتبط با 
صنعت نساجی کشــور ســال آینده به صورت 
هم زمان و در چهار روز برگزار شود. این نمایشگاه ها 
شامل بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ماشین 
آالت، مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشین های 
گلدوزی ومحصوالت نساجی، سومین نمایشگاه 
تخصصی پوشــاک ایران و هفتمین نمایشــگاه 
بین المللی انواع کف پوش، موکت و فرش ماشینی 
و صنایع وابسته می شود. قطعا این تصمیم سبب 
کیفی تر برگزار شدن این ســه نمایشگاه خواهد 
شد و شکی ندارم که سال 94، صنعت نساجی با 
برگزاری هم زمان این نمایشگاه ها، حرکتی رو به 

جلو خواهد داشت.

سال 94، سال جهش صنعت نساجی با برگزاری هم زمان 3 نمایشگاه بزرگ مرتبط 
علی مرادی مدیرعامل شرکت سامع پاد نوین پیش بینی کرد:

نمایشگاه های داخلی
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چهارمیــن نمایشــگاه بین المللــی 
فن آوری  و  تجهیزات  پارک ها،  شهربازی، 
اوقــات فراغت، با حضور نــوروزی مدیر 
کل حقوقی شــهرداری تهــران و محمد 
جواد قنبری معاون نمایشــگاهی شرکت 
سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران 

گشایش یافت.
بــه گــزارش اقتصــاد و نمایشــگاه در این 
نمایشگاه 71 شرکت ایرانی و 3 شرکت خارجی 
از 4 کشــور تایــوان، ترکیه، چیــن و هلند در 

فضایي به وســعت بیــش از 7,200 متر مربع 
حضور دارند. شرکت های حاضر در این نمایشگاه 
در زمینه تولید تجهیزات شــهر بازي، پارک ها، 
مراکــز تفریحــي، تجهیــزات و فن آوري های 
مرتیــط با اوقــات فراغــت فعالیت داشــته و 
آخریــن نوآوری هایی خــود را در این عرصه به 

بازدیدکنندگان ارایه می کنند.
این نمایشگاه  محمدســاریان مدیر اجرایی 
در مصاحبــه اختصاصــی بــا خبرنــگار واحد 
مرکزی خبر با بیان اینکه در این نمایشگاه 80 

شــرکت داخلی و خارجی حضور دارند، گفت: 
شــرکت هایی از چین، تایوان، ترکیــه، ایتالیا 
و آلمان به همــراه صنعتگــران ایرانی آخرین 
دســتاوردهای خود را در این صنعت در معرض 

دید عالقه مندان قرار داده اند.
وی معرفــی توانمنــدی ایرانــی، جــذب 
شــرکت های فعال خارجی و ایجاد فرصت های 
ســرمایه گذاری را اهداف این نمایشگاه عنوان 
کرد و افزود: با وجود اینکه ایران تا شــش سال 
پیش واردکننده صرف محصوالت شهر بازی و 

پارک ها بود اما هم اینک به کشــورهایی نظیر 
عــراق، افغانســتان، امارات و حتــی ترکیه نیز 

صادرات داریم.
ســاریان گفت: هم اینک شرکت های ایرانی 
حتی از کشــورهای اروپایی نظیر بلغارستان و 
کشورهای آسیایی نظیر ارمنستان و قزاقستان 
نیز ســفارش برای صــادرات به این کشــورها 
داشــته اند. وی افزود: کیفیت مناســب، قیمت 
پایین تــر و خالقیــت جدید از دالیل رشــد 

صادرات این صنعت است.

 حضور71 شرکت ایرانی و 3 شرکت خارجی  در نمایشگاه بین المللی شهر بازی
گشایش چهارمین نمایشگاه بین المللی شهربازی ، پارک ها، تجهیزات و فن آوری اوقات فراغت:

بین المللی  نمایشــگاه  ســیزدهمین 
یراق آالت، ماشین آالت مبلمان، تجهیزات 
روز گذشته در محل  وابســته،  و صنایع 
تهران  بین المللی  نمایشــگاه های  دائمی  
شروع به کار کرد. مشارکت داخلی در این 
نمایشگاه نسبت به سال قبل 30 درصد  و 
مشــارکت خارجی هم ۱00 درصد افزایش 
یافته اســت. برای آگاهــی از ویژگی ها 
و برجســتگی های نمایشــگاه امسال با 
خالق  مدیرعامل  رضایی  ساالر  ابوالقاسم 
و خوشفکر شــرکت میالد مبتکر شرق و 
برگزارکننده این نمایشــگاه گفت وگویی 

انجام داده ایم که در ادامه می خوانید. 
 مشــارکت در نمایشــگاه امسال 

چگونه است؟
خوشبختانه امســال شاهد حضور چشمگیر 
مشــارکت کننــدگان داخلــی و خارجــی در 
نمایشگاه هســتیم. به طوری که  بیش از 410 
شرکت داخلی و خارجی در این نمایشگاه حضور 
دارند و جدیدترین صنایع، تجهیزات، دستگاه ها 
و خدمات مختلف مربوط به مبلمان و یراق آالت 

در معرض دید و قضاوت عالقمندان قرارگرفته 
است. حضور شرکت های خارجی در سیزدهمین 
نمایشــگاه بین المللی یراق آالت، ماشــین آالت 
مبلمان 100 درصد و مشــارکت شــرکت های 
داخلی نیز در این نمایشــگاه 30درصد نسبت 
به نمایشگاه سال گذشــته افزایش یافته است. 
شرکت های خارجی از کشورهای صاحب نام این 
صنعت از جمله فرانسه، آلمان، اسپانیا، انگلستان، 
اتریش، بلژیک، ایتالیا، ترکیه، کره جنوبی، چین، 
روسیه، هنگ کنگ، تایلند، هند، مالزی، تایوان، 
ژاپن و امارات به نمایشــگاه امسال آمده اند. در 
ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللی یراق آالت 
و ماشــین آالت مبلمان عالوه بر 140 شــرکت 
خارجی، 270 شــرکت داخلی از اســتان های 
تهران، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، 
اصفهان، گیالن، گلستان، کرمانشاه، فارس، یزد، 
خوزستان، خراســان رضوی، هرمزگان، همدان، 
کرمان، مازندران، سمنان، قزوین، قم و زنجان، 
جدیدتریــن دســتگاه ها، کاالهــا، تجهیزات و 

خدمات خود را به نمایش  گذاشته اند.
 نمایشگاه در چه فضایی و در کدام  

سالن ها برگزار شده است؟
این نمایشگاه در فضائی بالغ بر 50 هزار متر 
مربع و در ســالن های 6- 7- 8- 9- 10- 11- 
14- 15- ســری 25- 27- 31 و 35 در حال 

برگزاری است.
 چه کاالهایی در این نمایشــگاه به 

نمایش گذاشته شده است؟
در این نمایشگاه انواع دستگاه ها، تجهیزات و 
ماشین آالت پیشرفته طراحی، برش، فرآوری و 
حالت دهنده چوب، انواع دستگاه ها، تجهیزات 
و ابــزارآالت تولید مبلمان، انواع دســتگاه ها و 
تجهیــزات بســته بندی صنایع مبلمــان، انواع 
ماشین آالت جابجائی مواد و کاالی حمل و نقل، 
انوع کفپوش، دیوارپوش، انواع قطعات منفصل، 
ابزارآالت نجاری، یراق آالت، مواد اولیه، نئوپان، 
ام دی اف، مالمینــه، پارکت، انواع چســب های 
صنعتی، چرم های مصنوعی و کابینت های چوبی 

به نمایش گذاشته شده است. 
 چــه اهدافی را در برگــزاری این 

نمایشگاه دنبال می کنید؟
آشــنایی  تولیــد،  راندمــان  افزایــش 

تولیدکنندگان با تجهیزات و فناوری های نوین، 
تبــادل اطالعــات و تجارب بین شــرکت های 
مختلــف، حمایــت از صنایــع داخلــی، ارایه 
راهکارهــای نویــن افزایش کیفیــت و یافتن 
بازارهای صادراتی بخشــی از اهــداف برگزاری 
سیزدهمین نمایشــگاه بین المللی یراق آالت و 

ماشین آالت مبلمان است.

 حضور شرکت های خارجی در نمایشگاه یراق آالت مبلمان امسال 2 برابر شد
ابوالقاسم ساالر رضایی مدیرعامل شرکت میالد مبتکر شرق خبر داد: 

مرداد ماه بود کــه تفاهم نامه ای میان مجید 
عروجی معاون مالی و اداری شرکت سهامی 

اسالمی  جمهوری  بین المللی  نمایشگاه های 
 )Dursun Topcu( ایران و دورســون توپچو
نایب رییس هیات اجرایی اتاق بازرگانی ترکیه 
برای برگزاری نمایشگاه پوشاک ترکیه در ایران 
امضا شد. این نمایشــگاه روز گذشته در تهران 

آغاز بــه کار کرد. به همین مناســبت با توپچو 
گفت وگو کرده ایم که می خوانید.

 دالیل برگزاری و حضور شرکت های 
ترکیه ای در این نمایشگاه چیست؟

دو کشــور ایران و ترکیه اشــتراکات زیادی 
دارند و این اشــتراکات موقعیــت خوبی برای 
توســعه روابط تجاری میان دو کشــور فراهم 
می کند. ما از حضور در ایــران، به هیچ وجه به 
دنبال شــراکت کوتاه مدت نیستیم و امیدواریم 
زمینه همکاری های طوالنی مــدت با برگزاری 
چنین نمایشــگاه هایی فراهم شود. شرکت های 
کوچک، خرید و فــروش را به تنهایی و موردی 
انجام می دهند، اما ما امیدواریم تجارت بین دو 

کشور به صورت ریشه ای انجام شده و در ایران 
برندهای ترکیه ای را کامال بشناسند.

 برندهای حاضر در این نمایشگاه در 
چه جایگاهی قرار دارند؟

ترکیه از نظر پوشــاک، از نظــر کیفیت در 
خاورمیانه و دنیــا، در رده های اول قرار دارد و با 
برندهای اروپایی رقابت می کند. شــاید کیفیت 
پوشــاک ترک به کیفیت برندهــای درجه یک 
اروپایی نرســد، اما کیفیت خــوب و قابل قبول 
این محصوالت، ســبب شده چه در خاورمیانه و 
چه در اروپا، آرم »ساخت ترکیه« روی بسیاری 
از لباس های عرضه شده نقش ببندد. به همین 
دلیل هم پوشاک ترکیه ســالیان سال است در 

دنیا مقام آور است.
ارزیابی  چطور  را  نمایشــگاه  این   
برآورده  را  انتظارات شــما  آیا  می کنید؟ 

کرده است؟
ما از این جمعیتی که بــرای بازدید آمده اند 
بسیار خوشحالیم و بســیار فراتر از انتظارات ما 
بود. ممکن است خیلی از کسانی که برای بازدید 
به نمایشگاه آمده اند، مشــتری هدف و خریدار 
محصوالت نباشند، اما همین حجم بازدید نشان 
می دهد مردم ایران عالقه زیــادی به برندهای 
ترکیه ای دارند. به عالوه بازدید از این نمایشگاه 
می تواند برای برندهای ایرانی هم مفید باشــد و 

آنها با طرح ها و برندهای ترکیه ای آشنا شوند.

می خواهیم در سال 2015  تجارت ایران و ترکیه دو برابر شود
                                                                                     دورسون توپچو نایب رییس هیات اجرایی اتاق بازرگانی ترکیه:
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نمایشگاه های داخلی

دکتر اســحاق جهانگیری معاون اول رییــس جمهور در 
مراسم گشایش هشتمین نمایشگاه ها بین المللی گردشگری و 
هتلداری ایران از نمایندگان سیاسی و سازمان های بین المللی 
خواست تا در ترســیم چهره واقعی گردشگری ایران اهتمام 

کافی به عمل آورند.
به گزارش گروه خبر نــگار ما، معاون اول رییــس جمهور در این 
مراسم با بیان اینکه ســازمان های جهانی می توانند ما را در حفاظت 
از منابع گردشگری و تقویت ظرفیت های ملی که از جمله آنها میراث 
فرهنگی کم نظیر ما اســت، کمک کنند، گفت:یکی از زیرساخت های 
مورد توجه دولــت ارتقای امنیت گردشــگران بوده اســت. این کار 
با همکاری وزارت کشور و دســتگاه های امنیتی و انتظامی به فرجام 
رسید و دولت در زمینه تامین حقوق صنفی گردشگران خارجی توجه 

ویژه ای دارد.
جهانگیری افزود: گردشگری از جمله مسائل محوری و مورد توجه 
دولت اســت و دولت به گردشــگری به عنوان یک پدیده ای جهانی و 
صنعتی موثر در توســعه ملی می نگرد. توســعه صنعت گردشگری از 

جمله اولویت های راهبردی دولت و از اولویت های مساله محور است.
معاون اول رییس جمهــوری گفت: در ســطح اول این اولویت ها 
اســتراتژی قوه مجریه توجــه و اهتمام جدی به گســترش و تقویت 

گردشگری در ســطوح و زمینه های مختلف اســت. برمبنای همین 
توجهات دولت در برنامه ششــم خود اهتمام جدی به ایجاد و تامین 
زیرساخت های مورد نیاز گردشگری دارد؛ این توجهات در زمینه های 

فرهنگی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.
وی افزود: یکی از زیرســاخت های مورد توجه مــا که با همکاری 
وزارت کشور و دســتگاه های امنیتی انتظامی به فرجام رسیده مساله 
ارتقای امنیت گردشگران اســت. دولت در زمینه تامین حقوق صنفی 
گردشــگران خارجی به این مهم توجه دارد که باید حتی گردشگران 
غیرمسلمان در کشــور ما به عنوان یک سرزمین اســالمی از حقوق 

مشروع و برابر برخوردار باشند.
جهانگیری با بیان اینکــه دولت فراهم ســاختن زمینه های الزم 
برای تحقق فرهنگ مدارا، تفاهم، صلح و دوستی را در جهان امروز به 
عنوان یکی از مهمترین کارکردهای گردشگری ضروری می داند گفت: 
گردشگری به عنوان مقوله ای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی محسوب 
می شود و این ظرفیت را در خود دارد که از تفاوت های قومی و مذهبی 
فرصت های جدیدی می آفریند تا جاذبه های فرهنگی تاثیرگذاری خلق 

کند.
معاون اول رییس جمهوری در ادامه با بیان اینکه امروز با مســأله 
کاهش شدید و سریع بهای نفت مواجه شده ایم و باید به ظرفیت های 

جایگزین در اقتصاد منهای نفت بپردازیم، گفت: گردشگری برای جلب 
سرمایه های داخلی و خارجی و تحقق رونق اقتصادی و حفظ روند رشد 

اقتصاد کشور منبعی مهم و اساسی است.
جهانگیری خاطر نشــان کرد: از مدیران صنعت گردشگری کشور 
که فعالیت آنها سبب تحرک و تکاپو در فضای کسب و کار کشور شده 
قدردانی می کنم و اعالم می کنم که ما در دولت در حال تدوین برنامه 
ششم توسعه کشــور همه مالحظات صنعت گردشگری را مدنظر قرار 

دادیم.

توسعه صنعت گردشگری از اولویت های راهبردی دولت است
دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در مراسم گشایش هشتمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و هتلداری ایران:

هشــتمین نمایشــگاه بین المللی خدمات و 
تجهیزات صنعت گردشــگری و هتلداری ایران 
بیست و سوم بهمن  با حضور  اسحاق جهانگیری 
معاون اول رییس جمهور، مســعود سلطانی فر 
معاون رییس جمهور و رییس ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری، حسین 
اســفهبدی رییس هیات مدیــره و مدیر عامل 
شــرکت ســهامی نمایشــگاه های بین المللــی 
ج.ا.ایران، رحمانــی موحد معاون گردشــگری 
ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری و طالب الریفاعی دبیر کل سازمان 
جهانی گردشــگری و  جمعی از دست اندرکاران 

این صنعت گشایش یافت. 
این نمایشــگاه توســط شــرکت بین المللی 
بازرگانــی و نمایشــگاهی تهران و بــا نظارت و 
حمایت ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری کشور برگزار می شــود. به گزارش 

نشریه اقتصاد و نمایشگاه این نمایشگاه با حضور 
324 شــرکت ایرانی و 20 شــرکت خارجی از 
11 کشــور جهان از جمله،آلمان، تایلند، ترکیه، 
تونس، ونزوئال، ویتنام، جین، قبرس، هند، مالزي 
و کــره جنوبي در فضایي به وســعت 25 هزار و 

800 متر مربع برگزار شده است.
مسعود ســلطانی فر، معاون رییس جمهوری 
و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری در این مراســم گفت: جمهوری 
اســالمی ایــران آمادگــی دارد در چارچــوب 
ســاختارهای دوجانبه و چندجانبه بین المللی 
در حوزه گردشگری همکاری های الزم را با دیگر 

کشورها به عمل آورد.
ســلطانی فر گفت: واقعیت مســلم آن است 
کــه در بــازار رقابتــی گردشــگری، خالقیت، 
 نــوآوری، چابکــی و اهتــراز از تبییــن قوانین
دست و پا گیر نقش بسیار کلیدی را ایفا می کند. 
صنعت گردشــگری از حالت محلی خارج شده 
و وارد عرصه سیاست شده اســت به طوری که 
دولتمــردان تالش می کنند با دیپلماســی قوی 
اقدام به تشکیل شبکه های بین المللی برای جلب 
گردشــگر کنند در این شــبکه های بین المللی 
دولت هــا به جای رقابــت با یکدیگر بــه دنبال 

رسیدن به توسعه پایدار هستند.
وی افزود: گردشگری به عنوان صنعتی جدید 
و در عین حال پویا توانسته است به عنوان عاملی 
در راستای توسعه تعامالت فرهنگی، کاهش نرخ 
بیکاری، بهبود توزیع درآمد و اســتفاده از منابع 
سرشار فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و سیاسی 

عمل کند.
وی اضافه کرد: تامین8 تــا 10 درصد تولید 
ناخالص داخلی کشــورها و 9 تــا 11 درصد از 
اشتغال کشورهای پیشــرو در عرصه گردشگری 
بر اهمیت این صنعت افزوده اســت. ایران با دارا 
بودن گنجینه های غنی فرهنگــی و طبیعی در 
کنار فرهنگ های گوناگــون و تمدن های کهن 
خود فرصتــی بی نظیر در اختیار قــرار داده که 
بی هیچ تردید، ظرفیــت توجه جدی هر بیننده 
متعلق به هر فرهنگ و تمدنــی را در این جهان 

پهناور داراست.
سلطانی فر گفت: با روی کار آمدن دولت تدبیر 
و امید، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری برنامه ریزی منســجم و جامعی را به 
منظور توسعه صنعت گردشگری پایدار کشور به 

کار گرفته است.
وی گفت: آماده سازی بســترهای مورد نیاز، 
میزبانی از روند رو به رشــد گردشگران ورودی، 
تامین زیرســاخت های خدماتی و رفاهی سفر، 
سرعت بخشیدن به توســعه و احداث هتل ها و 
اماکن اقامتی با استفاده از منابع صندوق توسعه 
ملی و داخلی، تســهیل کارگــروه روادید و لغو 
صدور روادید، معرفی مقاصد جدید گردشگری، 
برگزاری نمایشگاه های مشابه در داخل کشور و 
استفاده از ظرفیت های و تجربیات سازمان های 
بین المللی به ویژه سازمان جهانی گردشگری از 
جمله برنامه های این سازمان برای توسعه صنعت 

گردشگری است.
معاون رییــس جمهور یادآور شــد: صنعت 

گردشــگری در کشــور در نتیجه رویکرد جدید 
دولت تدبیر و امید با تحرکی جدی و همه جانبه 
مواجه شــده و در نتیجه آن جمهوری اسالمی 
ایران براســاس ارزیابی مجمع جهانی اقتصاد در 
شاخص رقابت پذیری سفر در سال 2013 با 16 
پله صعود به رتبه 98 جهان و در آمار گردشگران 
ورودی با چهار پله صعود نســبت به سال قبل از 
آن به رتبه 48 آمار گردشگران ورودی ارتقا یافته 

است.
وی ادامه داد: با در نظر داشــتن ظرفیت ها و 
امکانــات فرهنگی و تمدنی ایــران و جاذبه های 
طبیعی و مذهبی و زیارتی جایگاه بسیار واالتری 

در بین کشورهای جهان باید داشته باشیم.
سلطانی فر گفت: از میان بیش از یک میلیارد و 
150 میلیون گردشگر خارجی در جهان در سال 
2013 سهم کشــورمان حتی در میان کشورهای 
آسیا و اقیانوسیه به احتســاب میانگین رشد پنج 

درصدی کل منطقه قابل قبول به نظر نمی رسد.
وی گفــت: ســهم گردشــگران ورودی بــه 
جمهوری اســالمی ایران حدود چهار میلیون و 
800 هزار نفر بوده اســت اما در مقابل در همین 
ســال حدود هفت میلیون نفر گردشگر خروجی 

داشته ایم.
رییس سازمان میراث فرهنگی گفت: اگرچه 
تالش های انجام شــده در ســال هــای جاری 
موجب گشــت که در چهارماهه از سال 1393 
یعنی تیرماه تا مهرماه برای اولین بار گردشگران 
ورودی بر گردشــگران خروجی پیشــی گرفته 

است.

ایران آماده گسترش همکاری های بین المللی برای توسعه گردشگری است
مسعود سلطانی فر معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
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جایگزین در اقتصاد منهای نفت بپردازیم، گفت: گردشگری برای جلب 
سرمایه های داخلی و خارجی و تحقق رونق اقتصادی و حفظ روند رشد 

اقتصاد کشور منبعی مهم و اساسی است.
جهانگیری خاطر نشــان کرد: از مدیران صنعت گردشگری کشور 
که فعالیت آنها سبب تحرک و تکاپو در فضای کسب و کار کشور شده 
قدردانی می کنم و اعالم می کنم که ما در دولت در حال تدوین برنامه 
ششم توسعه کشــور همه مالحظات صنعت گردشگری را مدنظر قرار 

دادیم.

توسعه صنعت گردشگری از اولویت های راهبردی دولت است
دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در مراسم گشایش هشتمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و هتلداری ایران:

گردشــگری در کشــور در نتیجه رویکرد جدید 
دولت تدبیر و امید با تحرکی جدی و همه جانبه 
مواجه شــده و در نتیجه آن جمهوری اسالمی 
ایران براســاس ارزیابی مجمع جهانی اقتصاد در 
شاخص رقابت پذیری سفر در سال 2013 با 16 
پله صعود به رتبه 98 جهان و در آمار گردشگران 
ورودی با چهار پله صعود نســبت به سال قبل از 
آن به رتبه 48 آمار گردشگران ورودی ارتقا یافته 

است.
وی ادامه داد: با در نظر داشــتن ظرفیت ها و 
امکانــات فرهنگی و تمدنی ایــران و جاذبه های 
طبیعی و مذهبی و زیارتی جایگاه بسیار واالتری 

در بین کشورهای جهان باید داشته باشیم.
سلطانی فر گفت: از میان بیش از یک میلیارد و 
150 میلیون گردشگر خارجی در جهان در سال 
2013 سهم کشــورمان حتی در میان کشورهای 
آسیا و اقیانوسیه به احتســاب میانگین رشد پنج 

درصدی کل منطقه قابل قبول به نظر نمی رسد.
وی گفــت: ســهم گردشــگران ورودی بــه 
جمهوری اســالمی ایران حدود چهار میلیون و 
800 هزار نفر بوده اســت اما در مقابل در همین 
ســال حدود هفت میلیون نفر گردشگر خروجی 

داشته ایم.
رییس سازمان میراث فرهنگی گفت: اگرچه 
تالش های انجام شــده در ســال هــای جاری 
موجب گشــت که در چهارماهه از سال 1393 
یعنی تیرماه تا مهرماه برای اولین بار گردشگران 
ورودی بر گردشــگران خروجی پیشــی گرفته 

است.

ایران آماده گسترش همکاری های بین المللی برای توسعه گردشگری است

نمایشگاه های داخلی

طال،  بین المللی  نمایشــگاه  هفتمین   
نقره و جواهر، ســاعت و صنایع وابسته 
از روز 23 بهمــن ۹3  در محــل دائمی 
کار  تهــران  بین المللی  نمایشــگاه های 
خود را آغاز کرد. مراســم گشــایش این 
فر  سلطانی  حضورمســعود  با  نمایشگاه 
معــاون رییس جمهوری، دکتر حســین 
اسفهبدی مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره 
بین المللی  نمایشگاه های  سهامی  شرکت 
رئیس  محمدولــی  عبــاد اهلل  ج.ا.ایران 
اتحادیه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
طال، جواهر و ســنگ های قیمتی و جمعی 
از دســت اندرکاران این صنعــت برگزار 
تولیدی  واحد  نمایشگاه ۱46  این  در  شد. 
داخلی و خارجی محصــوالت خود را به 
نمایش گذاشــته اند. از مجموع ۱46 واحد 
شــرکت کننده، ۱40 واحد تولیدی داخلی 
و مابقی واحدهای خارجی فعال در زمینه 
دانش و تکنولوژی طال و جواهر هســتند. 
کشورهای  از  خارجی  شــرکت کنندگان 
ترکیه، انگلســتان، ایتالیا و آلمان، تایلند 
و ژاپن در نمایشــگاه حضور دارند. رییس 
اتحادیه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
طــال و جواهر  کشــور دراین مراســم 
هدف از برگزاری این نمایشــگاه را ارائه 
توانمندی های مجموعــه تولید کنندگان 
از  نظام  اهداف  در جهت  و صادرکنندگان 
جمله اقتصاد مقاومتی دانســت. عباداهلل 
محمد ولی باال بردن کیفیت و کمیت تولید 
از دیگر  محصوالت طال و جواهر کشور را 
»اقتصاد  برد.  نام  نمایشــگاه  این  اهداف 
و نمایشــگاه« در این خصوص با عباداهلل 
تولیدکنندگان  اتحادیه  رییس  ولی  محمد 
و صادرکنندگان طال و جواهر و سنگ های 
قیمتی گفت و گویی انجام داده است که در 

ادامه می خوانید.
  در حال حاضر وضعیت تولید و 
صادرات طال و جواهر در کشور چگونه 

است؟
اگر چه صنعــت طال و جواهــر ارزآوری و 
ارزش افزوده باالیی برای کشور می تواند داشته 
باشــد اما  ســاز و کار گمرکی و بانکی کشور 
برای واردات رســمی طال و سنگ های قیمتی 
با هدف صادرات مجدد وجــود ندارد و هزینه 
تمام شــده را باال می برد.با کاهش قیمت نفت 
و توجه ویژه حاکمیت برای اجرای برنامه های 
اقتصاد مقاومتی که توسعه صادرات غیرنفتی 
و صادرات بــا ارزش افزوده بــاال جزئی از آن 
اســت، توجه به صنعت طال و جواهر با هدف 
صادراتی می تواند یکــی از مهمترین مباحثی 

باشد که شــاید دولتمردان کمتر به آن توجه 
کرده باشــند. تا چند ســال اخیر ایران بازار 
صادرات خوبی برای طال و جواهر داشــت، اما 
به دلیل کم توجهی به طراحی  نوین و کارکرد 
سنتی طالســازان، رفته رفته به بازار مصرفی 
تبدیل شــده ایم. در عین حال، سازوکارهای 
گمرکی، مالیاتی و بانکی بــرای واردات طال و 
سنگ های قیمتی با هدف صادراتی در کشور 
آماده نبــوده در حدی که فعــاالن این عرصه 
ترجیح می دهند، چندان در راستای صادرات 

طال حرکت نکنند.
این  در  ویــژه ای   چه مزیت های 

حوزه داریم؟
مــواد اولیــه مصرفــی در حــوزه طال و 
جواهر گــران قیمت بــوده و می تواند ارزش 
افزوده باالیــی را ایجاد کند، 20 درصد منابع 
سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی دنیا در ایران 
قرار دارد که با توجه به این ظرفیت می توان 
مشاغل زیادی را در بخش خانگی ایجاد کرد. 
باید به این موارد توجه کرد. ضمن اینکه این 
هنر- صنعت دارای ریشــه تاریخــی در این 
کشور اســت و می توان با تکیه بر این سابقه 
در این حوزه موفق تر عمل کرد. میزان مصرف 
طال و جواهر هم در بازار داخل و هم در بازار 
کشورهای منطقه روبه رشد است. همه اینها 
می تواند به عنوان یک مزیت مورد توجه قرار 

بگیرد. 
 به طور تقریبی ســاالنه بین 250 تا 300 
تن طال در داخل کشور مصرف می شود . این 
حجم کار نشــان می دهد کــه در بخش های 
مختلف تولید و صادرات، ظرفیت های بسیار 

زیادی وجود دارد.
 برخــی معتقدند نبــود تنوع و 
کارکرد ســنتی کارگاه های طالسازی و 
بی توجهی به آموزش  نوین سبب شده تا 
بازار صادراتی را از دست بدهیم. شما با 

این نظر موافق هستید؟
 این موضوع تا حد زیادی درســت است. 
متاسفانه در چند ســال گذشته کمتر از 10 
واحد  طراحی  فعال در کشــور وجود داشت. 
اما در سال های اخیر اقدامات مناسبی در این 
حوزه انجام شده اســت. به طوری که  امروز 
اکثر کارگاه های متوسط طالسازی هم مجهز 
به واحد طراحی شــده اند که خود را با بازار و 
سلیقه های روز همراه کنند. همچنین ایجاد 
دانشگاه علمیـ  کاربردی  به عنوان یک اقدام 
مثبت دیگر در این زمینه شایان توجه است 
و  می تواند در ارایــه آموزش های عملی و به 
دست آوردن علم روز و به کارگیری آن موثر 
باشــد. باید قبول کرد که واحدهای ســنتی 
نمی تواننــد با واحدهای صنعتــی و مدرنیزه 
رقابت کنند، مضاف بر آنکه برندهای خارجی 
با مصرف اندکی مواد اولیه طال و طراحی های 
نوین نظر مشتری را جلب می کنند، در حالی 
که طالهای سنتی ما با مصرف و حجم بیشتر 
طال، قیمت تمام شــده را باال می برند. باید با 
شناسایی این نقاط ضعف به سمت ایجاد یک 
تحول در عرصه تولید و طراحی طال و جواهر 
حرکت کنیم تا بتوانیــم جایگاه مان در بازار 

داخلی و جهانی دوباره به دست آوریم. 
 ظاهر برخی تولیــدات داخلی با 
برندهای خارجی به بازار عرضه می شود 

این موضوع صحت دارد؟
 بله بســیاری از تولیــدات داخلی طال و 
جواهر با برندهای خارجی توزیع می شــود و 
این متأســفانه فرهنگ غلطی است که طی 
سالیان اخیر در همه حوزه های تولیدی باب 
شده اســت و باید روی آن کار کرد.50 تا 60 
درصد طــالی موجود در بــازار تولید داخل 
اســت. تولید کنندگان ما باید امنیت الزم در 
بازار را داشته باشند و بتوانیم پاسخگوی نیاز 
مصرف کنندگان باشیم ولی در این زمینه باید 

آسیب شناسی کرده و سلیقه بازار را بشناسیم.
 با این حساب شــاید بتوان نبود 
برندســازی را یکی از مشــکالت این 

صنعت به حساب آورد.
بله همین طور است. متاسفانه ما در حوزه 
برندسازی مشکالت بســیاری داریم و در این 
سال ها روی آن کار نکرده ایم تولیدکنندگان ما 
برای رفتن به سمت برندسازی یک نوع ترس 
و واهمه دارند. برای رفع این مشکل باید دولت 
هم حمایت کند. ما باید بــه تولید کنندگان 
از طریق ارایه مشــوق هایی بــرای حضور در 
بازارهای خارجی کمک کنیم و کاری کنیم که 
آنها جرات رفتن به ســمت برندسازی را پیدا 

کنند.
 در حال حاضر چند واحد تولیدی 

در این عرصه فعال هستند؟
 در حال حاضر 5 هزار واحد تولیدی طال 
و جواهر در سطح کشور فعالیت می کنند که 
همه آنها کد رهگیری دارنــد و کمتر از هزار 
واحد در نوبت دریافت کد رهگیری هســتند. 
همچنین بیــش از 90 هزار نفــر در بخش 
تولید مصنوعات طــال فعالیت می کنند که تا 
5 برابر این رقم امکان ایجاد اشــتغال در این 
عرصه وجود دارد. گــردش اقتصادی طال در 
دنیا معادل 600 میلیارد دالر و گردش مالی 
جواهــر 700 میلیارد دالر برآورد می شــود. 
در همین راســتا به دنبال آن هســتیم که 
ســهم 2/5 تا پنج درصدی از این بازار را در 
طول 10 سال آینده به دســت آوریم. طبق 
برنامه ریزی هایی که کردیم باید طی پنج سال 
آینده 350 هزار تا 500 هزار نفر با همکاری 
دســتگاه های مذکور وارد بازار طال و جواهر 
شــوند و در واقع این صنعت توان استفاده از 

این تعداد را دارد.
 برگزاری نمایشگاه طال و جواهر را 

هم با همین هدف دنبال کرده اید؟
هفتمین دوره نمایشــگاه تخصصی طال، 
جواهــر، نقره، ســاعت و صنایع وابســته  با 
هدف معرفی پیشرفت های صنعتگران ایرانی 
در این وادی اســت. باید از تمام مزیت های 
موجود در این صنعت به صورت 100 درصد 
اســتفاده کنیم. در این نمایشــگاه و پس از 
عرضه دانــش و تکنولوژی خــود در زمینه 
صنعت طال از دولت تقاضــا داریم که زمینه 
ورود به کشــورهای اطراف، کشورهای عضو 
اکو و منطقه خلیج فارس که بــازاری برابر با 
یک میلیارد نفر می شــود را فراهم کند. این 
کشــورها بارها پس از بازدید از توانایی های 
ایران تمایل خود برای همکاری های مشترک 

را اعالم کرده اند.

لزوم ایجاد تحول در تولید برای بازگشت ایران
به جایگاه اصلی خود در بازار طال و جواهر 

عباداهلل محمدولی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال، جواهر و سنگ های قیمتی:

حضور 146 شرکت داخلی و خارجی در 
هفتمین نمایشگاه بین المللی طال، نقره و جواهر، 

ساعت و صنایع وابسته
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بین المللی  نمایشگاه  چهاردهمین 
محیط زیست با شــعار »اقتصاد سبز، 
معاون  حضور  بــا  مقاومتی«  اقتصاد 
سازمان  رییس  جمهوری،  رییس  اول 
حفاظــت محیــط زیســت، وزرای 
محیط زیست کشورهای روسیه، لبنان 
و قایم مقام وزیر محیط زیســت ژاپن 
دایمی  محل  در  اسفند  دوم  تاریخ  در 
آغاز  تهران  بین المللی  نمایشگاه های 
در  پایه  بلند  میهمانان  حضور  شــد. 
این نمایشگاه، نشان داد دولت عزمی 
جدی برای حل مشــکالت زیســت 
آیین  گزارش  دارد.  کشــور  محیطی 

گشایش این نمایشگاه را می خوانید.
رییس  اول  معاون  اســحاق جهانگیری 
جمهور مهمترین میهمان دیروز نمایشگاه 
بــود. جهانگیــری در ســخنرانی خود در 
مراســم افتتاحیه چهاردهمین نمایشــگاه 
محیط زیست با اشــاره به این که اقتصاد و 
رفاه مردم یکــی از مولفه های اصلی اقتدار 
هر کشــوری اســت گفت: آن طوری که 
رهبری اشــاره کرده اند اقتصاد ایران از دو 
چالش اتکا شــدید به نفت و دولتی بودن 
اقتصاد رنج می برد که بایــد با برنامه ریزی 

این دو چالش را حل کرد.
وی افزود:عــالوه بــر ایــن چالش های 
دیگری مثل رکــود، تــورم، کاهش بهای 
نفت، بهــره وری پاییــن عوامــل تولید و 
تحریمهای ظالمانه غرب نیــز وجود دارد. 
ما بایــد با ســرمایه گذاری و افزایش تولید 
این مشــکالت را حل کنیم. امــا همزمان 
کشور با چالشهای زیســت محیطی، مثل 
خشکسالی، آلودگی هوا و پدیده ریزگردها 

هم مواجه است.
جهانگیری با بیان اینکه امروز سراســر 
ایران با کم آبی روبرو است و تاالبها در حال 
خشک شدن هســتند، گفت: در این دولت 
شــورای عالی آب تشکیل شــده و تاکنون 
بیش از ده جلسه داشته و طرحهای مهمی 

هم در این زمینه تهیه شده است.
وی گفت: ریزگردها تعدادی از شهرهای 
کشور مخصوصا اهواز که قطب مهم اقتصاد 

و صنعت کشور است را در بر گرفته است. 
این پدیده یک روزه در ایران ایجاد نشــده 
و منشا اصلی آن هم در سایر کشورهاست 
و مــن در ســفر به عــراق دربــاره پدیده 
ریزگردها با مســئوالن این کشــور گفت 
و گو کردم. آنها هم به شــدت درگیر این 
پدیده هستند اما مدعی هستند ریزگردها 
از سوریه و عربستان وارد عراق می شود. ما 
باید برنامه جامعی برای مقابله با این پدیده 
تدوین کنیــم و تاکنون تعامالت خوبی هم 

با کشورهای منطقه داشته ایم.
جهانگیــری با تاکید بر ایــن که آلودگی 
هوای کالنشــهرها یکی دیگر از مشــکالت 
زیســت محیطی اســت که به سالمت 30 
میلیون نفر آسیب می زند، گفت: از شروع این 
دولت برای مقابله با آلودگی هوا برنامه ریزی 
شده و ما اســتانداردی برای خودرو و بنزین 
تعریف کرده ایم. همچنین برای بهینه سازی 
مصرف انرژی، از رده خارج کردن خودروهای 
فرسوده و وارد کردن خودروهای دوگانه سوز 

تصمیمات خوبی گرفته ایم.
جهانگیــری گفت: مشــکالت زیســت 
محیطی یک شــبه قابل رفع نیست دولت 
هم دنبــال برنامه های نمایشــی یا فریب 
مردم نیســت. بلکه دنبال برخورد اساسی 
و بــا برنامه با این مشــکالت اســت. همه 
دلسوزان کشور باید کمک کنند تا کارهای 
ریشــه ای دنبال شود. اســتفاده سیاسی و 
جناحی از پدیده های زیســت محیطی مثل 

ریزگردها صحیح نیست.
جهانگیری بــا بیان این کــه دولت در 
برنامه های توســعه آتی خود به مســایل 
زیست محیطی پایبند است ادامه داد: هیچ 
طرح مهمی در زمینه صنعت راه ســازی و 
سدســازی بدون مطالعه زیســت محیطی 
اجرا نمی شــود. دولت حتی تالش می کند 
آثار زیســت محیطی طرح هایی که تبعات 
زیســت محیطی داشــته اســت، مثل سد 
گتوند را حل کند. ما برای مقابله با مسایل 
زیست محیطی باید از منابع بین المللی هم 
استفاده کرده و در گفت وگوهای بین المللی 

هم شرکت کنیم.

گشایش چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست
اسحاق جهانگیری ، معاون اول رییس جمهور:

اقتصاد مقاومتی
به دنبال رفع 

مشکالت 
زیست محیطی 

است
حفاظــت  ســازمان  رییــس 
محیط زیست دیگر ســخنران مراسم 
گشــایش نمایشــگاه محیط زیست 
بود. معصومه ابتکار گفت: نمایشــگاه 
»اقتصاد  شــعار  با  امسال  بین المللی 
سبز، اقتصاد مقاومتی« برگزار می شود 
و شاهد حضور چشــمگیرتر صنایع، 
بخش ها و شــرکت ها مختلف فعال در 
نمایشگاه  این  در  زیست  محیط  حوزه 

خواهیم بود.
وی افــزود: یکــی از ابعــاد نمایشــگاه 
امسال حضور وســیع ســازمان های مردم 
نهاد و تشــکل های غیر دولتی اســت که با 
حمایت های سازمان حفاظت محیط زیست 
فضایــی را در اختیار گرفته انــد، همچنین 
مختلف  کشــورهای  گســترده تر  حضــور 
وشــرکتهای بین المللی و حضور ســه وزیر 
کشــورهای روســیه، لبنان و ژاپــن نیز در 
افتتاحیه این نمایشگاه جنبه بین المللی کار 
را پررنگ تر از گذشــته کرده اســت که این 
نشان دهنده توجه کشورهای مختلف دنیا به 

مسائل زیست محیطی ایران است.
معاون رییس جمهــور گفت: همچنین 
این نمایشــگاه به عنوان محلی برای تبادل 
فن آوری هــا وجایی برای این اســت که 
شرکت ها بتوانند توانمندی های خودشان را 
برای حل معضالت زیست محیطی از جمله 
تصفیه آب، هوا، پســماند، تولید انرژی های 
خورشــیدی، بــاد، زمین گرمایــی و بهینه 
ســازی مصرف انرژی و آب، اصالح الگوهای 
کشــاورزی، ترویــج روشــهای تلفیقی در 
مدیریت کشــاورزی همراه باکاهش مصارف 
سم و کود، روشهای بهینه سازی مصرف در 
صنعت، کاهش آلودگی های مختلف صنعتی، 
مدیریت مواد زائد و پســماندهای صنعتی و 
شهری، بازیافت، فضای سبز، مقابله با گرد و 
غبار، مالچ و بــه ویژه مالچ بیولوژیک، کاهش 
مصرف سو خت و افزایش کیفیت درصنعت 
خودرو ســازی، کاهش آلودگی های نفتی و 
پاالیشــگاه ها و فن آورهای گوناگون دیگر به 
نمایش بگذارند که در کشــور ما تالشــهای 

خوبی در زمینه آنها صورت گرفته است.

وی گفت: ما پیش بینی می کنیم استقبال 
بســیار خوبی از این نمایشگاه صورت بگیرد. 
موضوعات مورد عالقه مردم در این نمایشگاه 
مطرح می شود. این نمایشــگاه نشان دهنده 
پیوند میان اقتصاد و محیط زیســت است و 
نشان می دهد که ســازمان حفاظت محیط 
زیســت عالوه برفعالیت در بخش نظارت و 
کنترل، منابع جدیدی را درحوزه اشــتغال و 

بهره وری به اقتصاد تزریق می کند.
رییس ســازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: بدون توجه به اســتانداردهای محیط 
زیست بحث اقتصاد مقاومتی پیش نخواهد 
رفت. صنعت و کشاورزی ما برای موفقیت و 
پویایی نیاز به توجه به محیط زیست دارند در 
غیر این صورت ضرر و زیان های متعددی را 

متحمل خواهند شد.
ابتکار گفــت: اکنون بخــش مهمی از 
تجــارت مربوط بــه رعایت اســتانداردها، 
فناوری ها و خدمت زیست محیطی  کاالها، 
اســت که همه این موارد در چهاردهمین 
نمایشــگاه محیط زیســت مورد توجه قرار 
گرفته اســت و امیدواریم به سمتی برویم 
که برندهای سبز در کشور ما شکل بگیرند؛ 
چنــد هفته دیگه مراســم رقابــت صنایع 
سبز در کشور اســت و معرفی صنایع سبز 
برگزیده را هم خواهیم داشــت و در ادامه 
همین رویکرد را در اقتصاد و کشاورزی نیز 

دنبال میکنیم.
ابتــکار بــا بیــان اینکه دولــت نقش 
ســازمان های مردم نهــاد را در پیشــبرد 
برنامه های محیط زیست کشور به رسمیت 
می شناسد، ادامه داد: دکتر روحانی گفتند 
که تشکل ها وقتی مشکالت محیط زیست 
را می بینند باید صدایشان شنیده شود و از 

ظرفیت آنها استفاده کنیم.
ابتــکار گفت: از ســازمان ملل رســما 
درخواســت کردم که در رابطه با راه اندازی 
صندوق منطقــه ای مبارزه با گــرد و غبار 
تمام تالش و اقدامات خــود را انجام دهد. 
ایران انتظار دارد صندوق بین المللی هرچه 
سریعتر تشــکیل شــود و حاضریم در این 

زمینه پیشگام باشیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

دولت نقش 
سازمان های مردم 
نهاد در برنامه های 

زیست محیطی را به 
رسمیت می شناسد
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مدیریت  جامع  نمایشگاه  چهارمین 
شهرداری ها  دســتاوردهای  و  شهری 
دوم اسفند ماه ۹3  با حضور عبدالرضا 
رحمانی فضلی وزیر کشــور و حسین 
اســفهبدی مدیرعامل شرکت سهامی 
نمایشــگاه های بین المللــی ایران در 
نمایشــگاه های تهران  محل دایمــی 
افتتاح شد.  این نمایشــگاه در حالی 
آغاز شد که شــاهد حضور قابل توجه 
خدمات  عرصه  در  فعال  شــرکت های 
شهری و شــهرداری ها در آن هستیم. 
گزارش »اقتصاد و نمایشگاه« را از آیین 

گشایش این نمایشگاه می خوانید.
نمایش مدیریت شهری در 30 هزار 

متر مربع
چهارمیــن نمایشــگاه جامــع مدیریت 
دســتاوردهای  و  روســتایی  و  شــهری 
شــهرداری ها و دهیاری ها، بــا حضور بیش 
از 300 شــهرداری، شــرکت تولیدی فعال 
در حوزه مدیریت شــهری و شــرکت های 
دانش بنیان مســتقر در پــارک های علم و 
فناوری، دانشــگاه ها و سازمان های مرتبط، 
شــرکت های تعاونی، دهیاری هــا در محل 
دایمی نمایشــگاه های بین المللی تهران برپا 

شده است.
در این نمایشــگاه که توسط کانون آوای 
موفق و با همکاری ســازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشــور برگزار گردیده است، 
150 شهرداری و ســازمان وابسته به آن ها 
آخریــن اقدامات و عملکرد خــود در حوزه 
های حمل و نقل شــهری، خدمات شهری، 
مبلمان شــهری، عمران و توســعه شهری، 
مدیریــت پســماند، فضای ســبز، مدیریت 
بحران، شــهرداری الکترونیکی و آموزش و 

پژوهش را ارایه کرده اند.
همچنین بیــش از 140 شــرکت فعال 
تولیــدی در حــوزه مدیریــت شــهری و 

بنیــان مســتقر در  شــرکت های دانــش 
پارک هــای علم و فنــاوری، ســازمان های 
دولتی و دانشــگاه های مرتبــط نیز آخرین 
محصوالت، خدمات و دستاوردهای خود را 

ارایه کرده اند.
نمایشــگاه جامع مدیریت  در چهارمین 
شــهری 34 شــرکت تعاونی دهیاری ها از 
سراسر کشور دســتاوردهای دهیاری ها در 
عرصه مدیریــت نوین روســتایی را ارایه و 
بازدیدکنندگان را بــا وظایف و اقدامات این 

نهاد نوپای مدیریتی کشور آشنا می کنند.
این نمایشــگاه در بیش از 30 هزار متر 
مربع از فضــای نمایشــگاهی محل دایمی 
نمایشــگاه های بین المللی تهران برپا شده و 
هدف از آن آشــنا کردن عموم شهروندان، 
نخبگان، متخصصان، دانشگاهیان و مدیران 
اجرایی بــا فعالیت ها و اقدامات گســترده و 
گوناگون شهرداری ها و سازمان های وابسته 
و دهیاری هــا و آگاهــی آنهــا از انتظارات، 
مشــکالت و نقاط قوت مدیریت شــهری و 

روستایی کشور است.
همچنین از دیگر اهداف این نمایشگاه ، 
حضور شــهرداران و کارکنان شهرداری ها و 
اعضای شوراهای اسالمی شهرها و روستاها 
و دهیــاران و تمامــی دســت انــدرکاران 
مدیریت شــهری و روستایی کشور است که 
موجب می شــود از ابتکارات و نوآوری های 
همکاران خود و نیز از جایگاه خود در عرصه 
خدمت رسانی و نحوه اداره شهر و روستا آگاه 
شده و الگوهای بومی توسعه را در شهرها و 

روستاهای خود پیاده کنند.
گردهم آیی مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشــور در 
جریان بازدید از چهارمین دوره نمایشــگاه 
بین المللــی جامع مدیریت شــهری گفت: 
با همکاری شــهرداری های سراســر کشور 

توانســتیم این دوره از نمایشــگاه مدیریت 
شــهری را در حوزه هــای ماشــین آالت و 
تجهیــزات خدماتی با حضــور حدود 140 
شــرکت داخلــی برگــزار کنیــم. قطعا در 
این نمایشــگاه زمینــه تبادل نظــر میان 

تولیدکنندگان داخلی فراهم می شود.
وی تاکید کرد: شــهرداری های کشــور 
به عنــوان مصرف کننده در این نمایشــگاه 
می تواننــد تقاضای خود را اعالم و شــرکت 
های حاضر بــه عنــوان تولیدکننــده نیز 
براســاس این تقاضا تولیدات مورد نیاز را در 

داخل کشور فراهم کنند.
وزیر کشور ادامه داد: این نمایشگاه امکان 
انتخاب محصــول، پاییــن آوردن قیمت ها 
و قبول سفارشات توســط این شرکت ها را 
فراهــم می کند و امیدواریــم روند برگزاری 
نمایشگاه مدیریت شــهری به گونه ای پیش 
رود که این نمایشــگاه به مرکز بزرگ تبادل 
اندیشه و درخواست ها در حوزه ماشین آالت 

مورد نیاز مدیریت شهری تبدیل شود.
رحمانی فضلی افزود: بحمداهلل با توجه به 
امکاناتی که دولت یازدهم در بودجه ســال 
1393 فراهم کرد، به ســازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور این امکان داده شد تا 
انبوهی خرید ماشین آالت  بتوانیم در حجم 
و تجهیزات مدیریت شــهری داشته باشیم. 
برای ســال 1394 نیز ایــن بودجه مجدد 
پیش بینی شــده و همچنین بودجه بســیار 
مناسبی در بند ق تبصره 2 مربوط به حمل 
و نقل پیش بینی شده است، که صرف خرید 
تجهیزات و ماشین آالتی که مصرف سوخت 
آنها کمتر است، می شود. قطعا دولت در این 
زمینه مساعدت مناسبی را در نظر می گیرد.

وی با اشــاره به پیشــنهادات ســازمان 
شــهرداری ها و دهیاری های کشور درعرصه 
مناسبی  پیشنهادات  مدیریت شهری گفت: 
توســط این ســازمان درخصوص قطارهای 

شــهری، موضــوع اتوبوس ها، تاکســی ها و 
ماشــین های آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
ارایه شــده که به مرور پس از بررســی در 
شــورای اقتصاد و اخذ مجوزهــای الزم این 

پیشنهادات اجرایی می شود.
وزیر کشــور تاکید کــرد: قطعا بــا نگاه 
ویــژه به شــهرهای کوچک تر و مشــارکت 
شــهرداری ها می توانیم تجهیزات مناسب را 
به شهرداری های سراسر کشــور ارائه کنیم 
تا بتوانند خدمات مناسب تری به مردم ارایه 

کنند.
رحمانی فضلــی درباره مشــارکت بخش 
خصوصــی در چهارمیــن دوره نمایشــگاه 
بین المللی جامع مدیریت شهری گفت: همه 
شــرکت های حاضر در این نمایشگاه بخش 
خصوصی هســتند و اولویت مــا نیز بخش 

خصوصی خواهد بود.
وی در پاســخ به این ســوال که بدهی 
دولت بــه شــهرداری ها چگونــه پرداخت 
می شــود نیز گفت: موضوع بدهکاری دولت 
به شــهرداری ها باید در نشســت و تعامل 
میان شهرداری ها با وزارت اقتصاد و دارایی 
و سازمان برنامه مورد حل و فصل قرار گیرد، 
زیرا که آنها نیز موضوعاتی را مطرح می کنند 
که باید مورد بررسی قرار گیرد. این موضوع 

به وزارت کشور ارتباطی ندارد.
وزیر کشــور گفت: محــور عمده تالش 
وزارت کشــور مبتنی بر تقویــت پژوهش و 
آموزش بــرای انجام وظایــف اولیه و اصلی 

است.
افــزود: موضوع پژوهش  رحمانی فضلی 
یک موضوع بدیهی و مهم اســت که ما هم 

توجه عمیقی به آن داشته ایم. 
وی ادامــه داد: اما آنچــه در عمل با آن 
مواجه هســتیم این اســت که پژوهش در 
مقابل نیازها و امکانات پژوهشــی نتوانسته 

اثرگذاری چندانی داشته باشد.

توجه ویژه ای به تامین تجهیزات خدمات شهری
برای شهرهای کوچک داریم

وزیر کشور در مراسم گشایش نمایشگاه جامع مدیریت شهری:
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تقویم

تقویم برگزاری نمایشگاه های بین المللی تهران
فروردین تا ابتدای شهریور سال ۹4

مجریتاریخ برگزارینام نمایشگاه
17-01-94دهمین دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران

94-01-21
کمیته ملی ربوکاپ ایران-  88053144

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی، 
سلولزی و ماشین آالت وابسته

94-02-04
سامع پاد نوین-  94-02-0726409902-5

04-02-94سومین نمایشگاه بین المللی فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال
94-02-07

مجمع تشکلهای فناوری اطالعات و ارتباطات
88175809

04-02-94دومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
94-02-07

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
66924520-83532135

چهارمین نمایشگاه بین المللی آسانسور،پله برقی، باالبرها، نقاله ها، قطعات 
و تجهیزات جانبی

94-02-05
94-02-08

شرکت سایا نمای پارسیان
26206727

16-02-94بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی
94-02-19

شرکت ملی نفت ایران
88946335

هیجدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و داروئی 
و آزمایشگاهی

94-02-26
94-02-29

شرکت صنعت سالمت نیوساد
88100138

27-02-94سومین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل و صنایع ریلی ایران
94-02-30

شرکت نمایشگاهی میالد نور
88653372-88787103

بیست ودومین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، 
ماشین آالت وابسته 

94-03-05
94-03-08

شرکت پاالر سامانه
88205735

18-03-94دومین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری
94-03-21

مجری پارک فناوری پردیس 76250735-7
اجرا توسط شرکت راهکار تجارت مدیریت 

کوشا
41917134 -41917113-4 -22656852

18-03-94بین المللی  نمایشگاه بین المللی تخصصی پروژه ایران
94-03-21

شرکت نوژان راد با همکاری شرکت 
بین المللی   IFPلبنان

88748713
18-03-94چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی

94-03-21
سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 

دستی
19-03-94نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

94-03-22
شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس

84083700
29-04-94بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کاشی ، سرامیک و چینی بهداشتی 

94-05-01
شرکت پویا نگار سرام پارسیان

88214264-5

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا 
و استخر

94-04-29
94-05-01

شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی 
تهران

22719540
هفتمین نمایشگاه بین المللی معادن سنگ ، سنگ ، ماشین آالت و 

تجهیزات مربوطه 
94-04-29
94-05-01-

09-05-94بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل
94-05-12-

18-05-94پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
94-05-21-

منبع: روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران
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ــمی  ــریه رس ــر نش ــگاه ناش ــاد و نمایش ــه اقتص ــه نام هفت
بــا همــکاری مدیریــت  المللــی  بیــن  نمایشــگاههای 
ــهامی  ــرکت س ــل ش ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم رواب
نمایشــگاههای بیــن المللــی ج.ا.ایــران در ســه ماهــه 
ــه  ــازده شــماره نشــریه ب ــا ی ــارم ســال 1393 مجموع چه
ــده در  ــزار ش ــی برگ ــن الملل ــگاههای بی ــبت نمایش مناس
محــل دائمــی نمایشــگاههای بیــن المللــی تهــران منتشــر 
ــق اســتندهای  ــد و گســترده از طری ــه طــور نظــام من و ب
ــان  ــگاه می ــای نمایش ــالن ه ــتقر در ورودی س ــژه مس وی
بازدیدکننــدگان توزیــع کــرده اســت. در نشــریات رســمی 
منتشــر شــده بــه مناســبت چهاردهمیــن نمایشــگاه 
بین المللــی لــوزام خانگــی )چهــار شــماره(، بیســت و 
ــدی  ــته بن ــاپ و بس ــی چ ــن الملل ــگاه بی ــن نمایش یکمی
ویازدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی تبلیغــات و بازاریابــی 
)یــک شــماره(، چهارمیــن نمایشــگاه بین المللــی مبلمــان 
اداری )یــک شــماره(، ششــمین نمایشــگاه بین المللــی 
ــن  ــک شــماره(  ، دومی ــع وابســته )ی در و پنجــره و صنای

نمایشــگاه تخصصــی پوشــاک ایــران، ششــمین نمایشــگاه 
بین المللــی صنایــع چــوب، ماشــین آالت و تجهیــزات 
ــراق آالت،  ــی ی ــگاه بین الملل ــیزدهمین نمایش ــته، س وابس
ماشــین آالت مبلمــان، تجهیــزات و صنایــع وابســته و 
ــه  ــور ترکی ــاک کش ــی پوش ــگاه اختصاص ــتین نمایش نخس

ــال،  ــی ط ــگاه بین الملل ــن نمایش ــماره( وهفتمی ــک ش )ی
ــتمین  ــته ، هش ــع وابس ــاعت و صنای ــر، س ــره و جواه نق
نمایشــگاه بین المللــی گردشــگری و هتلــداری ایــران 
ــت  ــع مدیری ــگاه جام ــن نمایش ــماره(، چهارمی ــک ش )ی
ــط  ــی محی ــن الملل ــن نمایشــگاه بی ــهری  ، چهاردهمی ش
ــای  ــی انرژی ه ــن الملل ــگاه بی ــن نمایش ــت و هفتمی زیس
نــو )یــک شماره(وشــماره ویــژه نــوروز )یــک شــماره(عالوه 
ــا،  ــن نمایشــگاه ه ــای ای ــن رویداده ــم تری ــار مه ــر اخب ب
ــگاهها  ــدگان نمایش ــارکت کنن ــد مش ــتاوردهای جدی دس
نیــز در قالــب مصاحبــه بــا مدیــران وکار آفرینــان شــاخص 
کشــور منعکــس گردیــده و همچنیــن اخبــار برگــزاری 
نمایشــگاههای بیــن المللــی بــرای آگاهــی مخاطبان منتشــر 

شــده اســت.
شــماره هــای منتشــر شــده نشــریه اقتصــاد و نمایشــگاه در 

ــه نشــانی ســایت اینترنتــی نشــریه ب
 WWW.ECOBITION.IR در دســترس عالقمنــدان 

اســت.

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

گزارش تصویری
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گزارش تصویری

 گزارش تصویری از بازدید مسئولین عالی رتبه کشور
 در نمایشگاه های بین المللی

نمایشگاه صنعت برقنمایشگاه الکامپ نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

نمایشگاه لوازم خانگینمایشگاه صنعت آب نمایشگاه ایران پالست

نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمینمایشگاه محیط زیست نمایشگاه آرد و نان

نمایشگاه صنایع دارونمایشگاه مدیریت شهری نمایشگاه نساجی

نمایشگاه خودرونمایشگاه شیرینی و شکالت نمایشگاه ساختمان

نمایشگاه تاسیساتنمایشگاه تله کام نمایشگاه گردشگری و طال و جواهر

نمایشگاه صنعتنمایشگاه کاشی و سرامیک نمایشگاه حمل و نقل عمومی



ها
اه 

شگ
مای

ت ن
نع

ص
ی  

ص
ص

تخ
ه 

نام
اه

م

41

گزارش تصویری

گزارش تصویری از بازدید
 محمدرضا نعت زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت

چهاردهمین نمایشگاه لوازم خانگی
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گزارش تصویری

گزارش تصویری از برگزاری
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی ویازدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی
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گزارش تصویری از برگزاری
چهارمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری

گزارش تصویری

هامون- سالن 3۱

آریس- سالن 38

آرتمن- سالن 3۱

فرم- سالن 38

راما - سالن 3۱

نوری - سالن 3۱

ادوا - سالن 35

انرژی - سالن 35

راحتیران - سالن 38

رکورد - سالن 3۱

روژان - سالن 3۱
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گزارش تصویری از برگزاری
ششمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته

گزارش تصویری

GSA- سالن 44

ماژول- سالن 38

آلوم کاردینه- سالن 3۱

دکتر وین- سالن 38

نوید تجارت آرسام )یراق آالت کاله(- سالن خلیج فارس 44

ویستابست - سالن 44 و فضای باز

همارشتن- سالن 38

Hofmann- سالن 38

حامی درب- سالن 8

3۱B راسپینا - سالن

زرین نایلون - سالن 3۱

آذرماشین ایرانیان - سالن 6

ویستابست- سالن 44 و فضای باز

تجارت درب متین- سالن 6

3۱B آلومینیوم کوپال اصفهان - سالن

صنایع درساوین - سالن 3۱

روتلند
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گزارش تصویری
گزارش تصویری

ماوی - سالن 27

تین تک- سالن 44

38A ایساتیس- سالن 

پاک چوب - سالن 38

آریو چوب- سالن 8 و ۹

نهال ماشین آریا- سالن 8 و ۹

3۱A بیتا - سالن 

 جلفا مهر ارس- سالن 38

3۱B نئوپان توکلی- سالن 

کم جا کویر- سالن ۱4 و ۱5

گزارش تصویری از برگزاری

دومین نمایشگاه تخصصی پوشاک ایران، ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب، ماشین آالت و تجهیزات وابسته، سیزدهمین 
نمایشگاه بین المللی یراق آالت، ماشین آالت مبلمان، تجهیزات و صنایع وابسته و نخستین نمایشگاه اختصاصی پوشاک کشور ترکیه
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گزارش تصویری از برگزاری
هفتمین نمایشگاه بین المللی طال، نقره و جواهر، ساعت و صنایع وابسته ،

 هشتمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و هتلداری ایران

گزارش تصویری

داالن بهشت ایرانیان - سالن 44

زرپویان زرگر ماشین - سالن 8 و۹طالی شرق- سالن 8 و۹

مهر پویش راوند - سالن 40

مجتمع گردشگری باری- سالن 44

نگار شیمی- سالن 3۱ قدس گشت- سالن 44

نرم افزار صدگان- سالن 8

گالری هومن- سالن ۱0 

موسسه فرهنگی موزه ها- سالن 4۱

قالکار عموئی- سالن 8و ۹
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گزارش تصویری از برگزاری
چهارمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری  ، چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست 

و هفتمین نمایشگاه بین المللی انرژی های نو 

گزارش تصویری

شهرداری مریوان - سالن ۱4 و ۱5

هلی خودرو - فضای باز سالن 8 و ۹شهرداری کاخک

شهرداری قائم شهر - سالن ۱0 و ۱۱

شهرداری شیروان- سالن ۱2 و ۱3

الکتریک سازان شرق- سالن 40 پژواک ایلیا - سالن ۱0 و ۱۱

پندار سیستم فدک - سالن ۱0 و ۱۱

شهرداری خاش


