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پیشگفتار
محمد سعادتیپور مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی شرکت نمایشگاههای بین المللی:

* اجتناب از تعارض با دیگر سایتهای
نمایشگاهی و تعامل با آنها
گسترش فعالیتهای تجاری در کشورمان به ویژه
در دو دهه اخیر تعداد شــرکتهای نمایشگاهی (
دارندگان سایتها ) را افزایش داده است به گونه ای
که همه استانهای کشــور حداقل دارای یک محل
یا ســایت برای برگزاری نمایشگاه هستند.استان
تهران نیز به فضاهای نمایشگاهی متعدد در نقاط
مختلف پایتخت نیاز دارد و می تواند بخشــی از
نیازهای جامعه تجاری کشــور را به نمایشگاههای
 B2Cیعنی نمایشــگاههایی که عمدت ًا به فروش
مستقیم کاال به مصرف کنندگان نهایی مبادرت می
کند ،برطرف نماید.
چنانچه انجمــن های تخصصی برگــزار کننده
نمایشــگاهها و ســازمانهای مردم نهاد در ایجاد
سایتهای نمایشگاهی مناســب ،در مراکز تجاری
پایتخت پیشگام شــوندو ســالنها و تجهیزات
آنها نیز مــورد تایید  UFIقرار گیرد  .شــرکت
ســهامی نمایشــگاهای بین المللی آمادگی دارد
برگــزاری برخــی از نمایشــگاههای داخلی را
که بیشــتر جنبه  B2Cدارند  ،بــه آنان محول
نماید .
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* بحث ترافیک یا هرعنوانی به منظور تضعیف
محل دائمی نمایشگاههای تهران
برخی از منتقدان نمایشــگاه بین المللی تهران
را عامل ایجــاد ترافیک در محــدوده خاصی از
شمال شــهر به ویژه هنگام برپایی نمایشگاههای
پرمخاطب تلقی می کننــد .باید به این نکته توجه
کرد که مســأله ترافیک تهران ،موضوع جدیدی
نیســت و به منطقه یا محدوده خاصی نیز منحصر
نیســت .بلکه اغلب خیابانهای پایتخت به دالیل
گوناگون در ســاعات روز یا ایــام خاصی با این
معضل دست به گریبانند .حتی یک برف معمولی یا
بارندگی پیش بینی نشده می تواند سیستم حمل و
نقل شهری را مختل کند.
نمایشــگاه بین المللی تهــران مهمترین ابزار
بازاریابی و بازرگانی برای توســعه صادرات کشور
و یکی از موثرترین راههای دســتیابی و شناسایی
فناوریهای نوین و عقد قراردادهای تجاری و تحقق
سیاستهای اقتصاد مقاومتی اســت .تا زمانی که
صادرات غیرنفتی گســترش نیابد خروج از جرگه
کشــورهای تک محصولی مقــدور نخواهد بود و
بدون کسب درآمد های ارزی متناسب با نیازهای
اقتصادی ،تقویت بنیه های اقتصادی کشور امکان
پذیر نخواهد بود.
باتوجه به اینکه نمايشــگاه بين المللي تهران
با سابقه تاریخی پنجاه ســاله  ،نقش حاکميتي در
تجارت کشــور ايفا مي کند ،می بایســت به فکر
پیشبرد اهداف اقتصادی کالن از طریق این حلقه
واســط بین اقتصاد ،بازرگانی و تولیدداخلی بود.
نمایشگاه حتی در زمان تحریم نیز میزبان بسیاری
از هیأت های تجاری ،شــرکت ها و کشــورهای
خارجی در تهران بود که صرف نظــر از ارزآوری
منجر به ارتقاء جایگاه بین المللــی ایران بعنوان
یک فعال اقتصادی جهانی و محل امن برای سرمایه
گذاری خارجی می گردد.
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دکتر اسفهبدی معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت در نمایشگاه بینالمللی خودرو تبریز:
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صنعت نمایشگاهی از انحصار پایتخت نشینها درآمده است
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دکتر حسین اســفهبدی معاون وزیر صنعت،
معدن و تجارت و مدیرعامل شــرکت ســهامی
نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسالمی ایران،
در جایگاه متولی و سکاندار صنعت نمایشگاهی
کشور ،پس از حضور در مراسم گشایش و بازدید
از ســالنها و غرفههای بیســتمین نمایشگاه
بینالمللی خودرو و صنایع وابسته در نمایشگاه
بینالمللی تبریــز ،از کمال و زیبایــی و نظم و
انضباط این نمایشگاه تقدیر کرد و گفت :برگزاری
با شکوه و کارآمد نمایشگاه بینالمللی خودرو در
تبریز گویای این واقعیت اســت که مدتهاست
فعالیتهای مختلف اقتصادی و صنعتی و تجاری
از جمله صنعت نمایشــگاهی از انحصار پایتخت
نشینها درآمده و اســتانها و شهرهای مختلف
درحال بروز و نمایش ظرفیتها و توانمندیهای
خود در عرصههای مختلف هستند.
وی با ابــراز خرســندی از کیفیت بــاالی برگزاری
نمایشگاه بینالمللی خودرو در سایت تبریز گفت :تبریز
نخستین مرکز اســتانی است که ســد ورود به صنعت

نمایشگاهی را در کشور شکست و به خود جسارت داد
برای تأمین نخستین سایت نمایشگاهی غیر دولتی در
کشور سرمایهگذاری کند و پیشقدم شود.
دکتــر اســفهبدی افــزود :کیفیت بــاالی فضاها و
سالنهای ســایت نمایشــگاهی تبریز و برگزاری موفق
و با عظمت نمایشــگاه خــودرو در این ســایت گواه و
شــاهد موفقیت مدیران این ســایت در توسعه صنعت
نمایشگاهی در تبریز است تا آنجا که میتوان گفت بعد
از نمایشگاه بینالمللی تهران ،سایت تبریز بهترین کانون
نمایشگاهی در کل کشور به شمار میآید.
رئیس هیات مدیره شــرکت ســهامی نمایشگاههای
بینالمللی با تأکید بر مشــارکت بیش از  50شــرکت
خارجی در این رویداد که شامل حدود  25درصد از کل
مشارکتکنندگان میشود ،گفت :این نسبت به خوبی با
استانداردهای  ufiهمخوانی دارد و قابل تحسین است.
دکتــر اســفهبدی افــزود :در مجموع تبریز شــهر
نخستینهاســت و نمایشــگاه تبریز هم در نخستینها
همــواره صاحــب ســبک و صاحــب نظر اســت .از
ســالن  cipنمایشــگاه که در فــرودگاه تبریز احداث

شــده و به میهمانان نمایشــگاه ســرویس میدهد تا
خودروهای برقی نمایشــگاه که کار جابهجایی و انتقال
بازدیدکننــدگان را انجام میدهند ،نشــان میدهد که
تبریزیها در صنعت نمایشــگاهی هــم چندین پله از
دیگر شــهرها و مراکز اســتانها جلوتر هستند و حتی
خودمــان در تهــران در برخی از ایــن زمینهها ضعف
داریم.
وی تأکید کرد که نمایشگاه تبریز از نظر گستردگی
و کیفیت درکل کشــور نمونه و مثال زدنی اســت که
میتواند برای دیگر شهرها الگو و سرمشق باشد.
گفتنی اســت نمایشــگاه بینالمللی خودرو از هفتم
تا دهــم مهرمــاه  95در  35هزار متر مربع از ســایت
نمایشــگاهی تبریز برپا بود و  270شرکت از استانهای
آذربایجان شــرقی و غربــی ،تهران ،خراســان رضوی،
اصفهان ،البرز ،مازندران ،یزد ،گلستان ،اردبیل ،زنجان،
منطقــه آزاد تجــاری صنعتــی ارس و نمایندگیهایی
از ترکیه ،آلمان ،اســپانیا ،مالزی ،چیــن ،کره جنوبي،
تایــوان ،بــاروس ،کانــادا و ژاپــن در آن مشــارکت
داشتند.
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دکتر حسین اسفهبدی معاون وزیر صنعت و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاهها:

رکود اقتصادی تمام شد؛ رکود تولید هم تمام میشود

غیبت مسئوالن وزارت بهداشت در مراسم گشایش نمایشگاه بیمارستانسازی
روز  27مهــر عــاوه برنمایشــگاه
تأسیسات ،دومین نمایشگاه بینالمللی
تجهیزات و تأسیســات بیمارستانی هم
با حضور ســیاوش امیر مکری قائم مقام
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای
بینالمللی آغاز به کار کرد.
امیر مکری در آئین گشایش این نمایشگاه
از رشــد  160درصــدی مشــارکتکنندگان
داخلی نمایشــگاه مزبور خبر داد و یادآور شد
که  8800متر مربع فضای نمایشگاهی امسال
نسبت به سال گذشــته  50درصد رشد نشان
میدهــد .به گفتــه وی حضور شــرکتهایی
از آلمان ،آمریکا ،اســپانیا ،انگلســتان ،ایتالیا،
ترکیه ،چین ،فرانســه و عمــان در این دوره،
نشــان دهنده توســعه و اهمیت نمایشــگاه
اســت .محمــود صدیقی مدیرعامل شــرکت
ســپنتاس کیش برگزار کننده این نمایشگاه

هم در حاشیه مراسم گشــایش آن ،از غیبت
مسئوالن و مدیران وزارت بهداشت در مراسم
افتتاح نمایشــگاه گلــه کرد و گفــت :چنین
نمایشــگاههایی بایــد مورد توجــه و حمایت
وزارت بهداشــت قرار گیرند چرا که سالمت،

اساسیترین نیاز در ســبد مصرفی هموطنان
اســت و این موضوع در تمام دنیــا نیز مورد
توجه دولتهاست .برگزاری این دو نمایشگاه
تا پایــان روز جمعه  30مهر مــاه جاری ادامه
داشت.
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دکتر حسین اســفهبدی معاون وزیر
صنعت ،معدن و تجــارت و مدیرعامل
شرکت سهامی نمایشگاهها روز گذشته
( 27مهر) به هنگام گشایش پانزدهمین
نمایشگاه بینالمللی تأسیسات ساختمان
و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی در
نمایشگاه بینالمللی تهران تأکید کرد که
کشور رکود اقتصادی را پشت سرگذاشته
و رکود بخش تولید هم به زودی برطرف
خواهد شد.
به گزارش خبرنگار «اقتصاد و نمایشــگاه»

دکتر اســفهبدی افزود :رونق اقتصادی با رفع
رکود تولید بیشتر خواهد شــد و مردم از آثار
این رونق منتفع خواهند شد.
وی وضعیت اقتصادی کشور را در شش ماه
نخست سال جاری مثبت و رو به رشد توصیف
کرد و افــزود :در ماههای پیــش رو وضعیت
اقتصادی ایران به مراتب بهتر خواهد بود.
معاون وزیر صنعت در ادامه به مثبت شدن
تراز تجاری کشور در نیمه نخست سال جاری
اشــاره کرد و گفت :برای نخستین بار در نیمه
نخست امسال میزان صادرات کشور از واردات

پیشی گرفت.
رئیــس هیــات مدیره شــرکت ســهامی
نمایشــگاهها ،توســعه صــادرات ،افزایــش
روابط تجاری با جهان و جذب ســرمایههای
خارجــی را مهمتریــن دســت آوردهــای
برگــزاری نمایشــگاههای بینالمللــی برای
ایران توصیف کرد و گفت :در دو ســال اخیر
سرمایهگذاریهای قابل توجهی در بخشهای
مختلــف صنعتــی و تولیدی انجــام گرفته و
برخی از طرحها به تولید محصول نیز رسیده
و اکنون در مــرز صادرات ایــن تولیدات قرار
داریم.
معاون وزیر صنعت هــدف اصلی برگزاری
نمایشــگاههای بینالمللی را تولید و صادرات
مشترک با شرکتهای معتبر خارجی بیان کرد
و گفت :نمایشگاهها به هیچ وجه فقط به دنبال
خرید کاالهای خارجی نیستند و هدف اصلی،
جذب ســرمایه و تکنولوژی پیشرفته خارجی
است.
گفتنی اســت کــه پانزدهمین نمایشــگاه
بینالمللی تأسیســات را شرکت نمانگر برگزار
میکند.
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دکتــر حســین
اســفهبدی ،معاون
وزیر صنعت ،معدن و
تجــارت و مدیرعامل
شــرکت ســهامی
نمایشگاهها در دیدار
با اعضــای یک هیات
نیجریایــی عالیرتبه
به بررسی زمینههای
مشــترک بــرای
گسترش همکاریهای
و
اقتصــادی
نمایشگاهی پرداخت.
بــه گــزراش خبرنگار
«اقتصــاد و نمایشــگاه»
در ایــن دیدار کــه روز
چهارشــنبه  12آبــان
مــاه  95در محل دائمی
نمایشگاههای بین المللی
تهران برگزار شــد ،دکتر
اسفهبدی ابراز امیدواری
کرد کــه تولیدکنندگان
نیجریــهای به زودی یک

نمایشــگاه اختصاصی از
خدمــات و محصــوالت
خــود را در تهــران برپا
کنند.
ی برای
وی به برنامهریز 
برگزاری نمایشــگاههای
اختصاصــی ایــران در
کشــورهای آفریقایی از
جمله کنیا و تانزانیا اشاره
کــرد و افــزود :نیجریه
میتواند میزبــان بعدی
نمایشگاه صنایع ایران در
این قاره باشد.
بــه گفتــه دکتــر
اســفهبدی ،شــرکت
ســهامی نمایشــگا ه ها
طــی هفتههــای آتــی
نمایشگاهی را برای بیش
از  150شرکت ایرانی در
رم ایتالیــا برگزار خواهد
کرد که تمرکــز آن روی
صنایــع نفــت و گاز و
پتروشــیمی و همچنین

صنعت غــذا خواهد بود.
وی همچنیــن از عمان،
قطر و ترکیه بــه عنوان
کشورهایی در منطقه نام
برد کــه در آینده نزدیک
میزبــان نمایشــگاههای
اختصاصــی کاالهــا و
خدمات ایرانــی خواهند
بود.
معاون وزیــر صنعت،
معدن و تجــارت افزود:
«هیات هایــی از چین،
کره جنوبی ،ایتالیا ،هلند،
ترکیه و بسیاری دیگر از
کشورها با هدف شرکت
در نمایشــگاههای بیــن
المللی ایران و همچنین
برگزاری نمایشــگاههای
اختصاصــی خــود طی
ماههای اخیر عازم تهران
شدهاند».
ُالوشــیگون آولــوو،
مدیــر اجرایی شــورای

توســعه صادرات نیجریه
نیــز در ایــن دیــدار به
ظرفیتهــای بــاالی دو
کشــور بــرای توســعه
همکاریها اشــاره کرد و
گفت« :روابط تجاری دو
طرف همواره از ســطح
مطلوبی برخوردار بوده و
مــا امیدواریم این ارتباط
بــه همکاریهای تجاری
سودآوری تبدیل شود».
وی افــزود« :مــا بــه
دنبــال فرصتهــای
ســرمایه گــذاری برای
توســعه اقتصاد نیجریه
هستیم .نیجریه کشوری
وابســته بــه درآمدهای
نفتی است ،اما اکنون به
توسعه زیرســاختهای
پتروشــیمی با همکاری
شــرکتهای ایرانــی
میاندیشد».
این مقام نیجریایی به

ظرفیتهای باالی صنعت
پتروشیمی در ایران اشاره
کرد و افــزود« :ما در پی
ســاخت و تأمیــن مالی
پروژههای پتروشــیمی
هســتیم؛ صنعتــی که
ایــران ســالها پیش در
آن به توســعه رســیده
است .مانعی برای ساخت
واحدهای پتروشیمی به
وسیله شرکتهای ایرانی
در نیجریه وجود ندارد و
برای توســعه همکاریها
شــرایط ویژهای را نظیر
احــداث مجتمعهــای
پتروشــیمی در مناطق
آزاد و معافیتهــای
مالیاتــی ارائــه خواهیم
داد».
وی یــادآور شــد که
ایران به لطف دسترســی
به منابع عظیــم نفت و
گاز زیرزمینــی یکــی از
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قطبهــای منطقــه در زمینه
تولیــد و صــادرات محصوالت
پتروشیمی میباشد که ظرفیت
تولید محصوالت پتروشیمی آن
طی ده سال آینده از  65میلیون
تن در ســال به بیــش از 180
میلیون تــن در ســال افزایش
خواهد یافت .این درحالیست که
دهها پروژه عظیم پتروشیمی در
ایران نیازمند سرمایهای معادل
 72میلیارد دالر برای توسعه و
تکمیل است.
مدیر اجرایی شــورای توسعه
صــادرات نیجریــه تاکید کرد
کــه رویدادهای نمایشــگاهی

متنــوع ایــران میتوانــد در
توســعه تعامــات تجــاری
تهران-آبوجا نقــش موثری ایفا
کند.
دکتر اسفهبدی نیز در پایان
به برگزاری بیش از  85نمایشگاه
و رویداد بین المللی در سال در
محل دائمــی نمایشــگاههای
تهران اشاره و از تخصیص فضای
رایگان به شرکتهای نیجریایی
بــرای برگــزاری نمایشــگاه
اختصاصی استقبال کرد.
دانســتن ایــن اطالعات هم
درباره جمهوری فدرال نیجریه
میتواند برای تجار و صنعتگران

ایرانــی مفیــد باشــد :نیجریه
(بــه انگلیســی)Nigeria :
پرجمعیتتریــن کشــور قاره
آفریقا بــا  170میلیــون نفر و
پرجمعیتترین کشــور جهان
با اکثریت سیاهپوســت در غرب
آفریقا واقع است.
پایتخــت آن آبوجــا،
بزرگتریــن شــهر آن الگوس؛
زبان رسمی آن انگلیسی و واحد
پول آن «نایرا» اســت .نیمی از
مردم نیجریه مســلمان و نیمی
مسیحی هستند.
نیجریــه از نظــر منابــع
نفتــی دهمیــن کشــور،

در میــان صادرکننــدگان
نفــت هشــتمین کشــور و
بزرگترین تولیــد کننده نفت
آفریقاست.
این کشــور در ســال 1960
میــادی از بریتانیــا مســتقل
شده و از سال  2002در شمال
کشــور کــه عمدتاً مســلمان
نشــین اســت درگیری نظامی
میــان اســام گرایــان گروه
«بوکوحرام» با نیروهای دولتی
جریان دارد .گروه «بوکوحرام»
خواستار اعمال قوانین شریعت
بر تمامــی  36ایالــت نیجریه
است.

ایران را نمی توان خارج از بازارهای جهانی نگه داشت
«پیئتــرو پیچینتی» مدیر
عامل نمایشگاه رم با تاکید بر
اهمیت و فرصت بزرگ تجاری
میان ایــران و ایتالیا ،گفت:
نمی توان ایــران را خارج از
بازارهای جهانی نگه داشت.
مدیــر عامل نمایشــگاه رم به
مناســبت برگــزاری نمایشــگاه
اختصاصی توســعه صنایع ایران
در ایتالیا که روز سهشنبه دوم آذر
با حضور محمدرضــا نعمت زاده
وزیر صنعت  ،معــادن و تجارت
و حسین اســفهبدی مدیرعامل
شــرکت ســهامی نمایشــگاهها
افتتاح شــد ،افزود :فکر میکنم
«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری
جدید آمریکا نتواند سیاست های
اتخاذ شــده درباره ایران را تغییر
دهد.
این غیرممکن است که بتوان
این کشور را از تجارت و همکاری
های اقتصادی با ما باز داشت .وی
گفت :کافی است ببینیم ایران در
سوریه علیه داعش چه می کند.
نمی توانیــم از ایرانــی ها فقط
بخواهیم جان خود را در راه دفاع
از آزادی و دموکراســی در جهان

از دســت بدهند ولی از معامله و
کســب و کار با آنها خــودداری
کنیم.
پیچینتی اظهار داشــت :البته
ایران کشــور ســاده ای نیست.
من  35ســال است به کشورهای
مختلف دنیا ســفر می کنم و می
دانم تنها مســیر ممکن ،همین
مسیری است که در حال پیمودن
آن هستیم .ایجاد مانع هیچ فایده
ای ندارد و ما آن را با دیوار برلین
تجربه کردیــم .برای توســعه و
همزیستی ،باید دستان یکدیگر را
به نشانه صلح بفشاریم .مردم در
نمایشگاه ها دســت یکدیگر را به
نشانه توافق می فشارند؛ در عین
حال فقط دست دادن با یکدیگر
کافی نیست .
پیچینتی با اشاره به تفاهم نامه
های متعددی که پــس از توافق
هسته ای بین ایران و ایتالیا امضا
شده است ،گفت :برای اینکه این
قراردادها به ارزش میلیاردها یورو
به مرحله عمل برســد ،الزم است
کانال های بانکی به صورت کامل
بازگشایی بشود.
وی افزود :همانگونه که رئیس
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جمهــوری ایران در ســفرش به
ایتالیا گفت ،اگر ایران قرار اســت
در شرایط مشــابهی با کشورهای
اروپایی کار کند ،به دلیل ســابقه
طوالنــی مناســبات و شــباهت
های موجود ،ایتالیا را به دیگران
ترجیح می دهد .برخی بانک های
ایتالیایی با شرکت های ایرانی کار
می کنند و از میان آنها می توان
به بانک "پوپوالره دی سوندریو"،
"پوپوالره دی ویچنتــزا" و بانک
میالن اشــاره کرد .امیــدوارم با

برگزاری این نمایشگاه اختصاصی،
شاهد شــتاب بیشــتری در این
زمینه نیز باشیم.
نمایشــگاه اختصاصی توسعه
صنایع ایــران تا روز شــنبه 26
نوامبــر ( 6آذر) داشــت و دراین
نمایشــگاه بیش از  110شرکت
ایرانی در فضایی به مساحت هفت
هزار متر مربع حضور داشتند در
چارچوب آن مذاکــرات دوجانبه
ای با  200شرکت ایتالیایی عالقه
مند به کار با ایران انجام شد.
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هفدهمین نمایشــگاه بینالمللی
صنایــع مخابرات و اطالعرســانی
«ایران تلکام  »2016که بزرگترین
نمایشــگاه صنایــع مخابراتــی
خاورمیانه محســوب میشود روز
یکشــنبه  4مهر ماه جاری با حضور
محمــود واعظی وزیــر ارتباطات و
فناوری اطالعات،حسین اسفهبدی
معاون وزیر صنعــت و مدیرانی از
وزارت ارتباطات و بخش خصوصی در
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی
تهران افتتاح شــد .واعظی درباره
ایده ادغام نمایشگاههای الکامپ و
تلکام از سوی مدیران این وزارتخانه
گفت :هدف و نظرمان این اســت که
یــک نمایشــگاه بینالمللی بزرگ
متشــکل از تمامی خانواده ICT
کشور داشته باشیم ،اما اگر رضایت
فعاالن این حوزهها فراهم است برای
ادغام اصراری نداریم.
واعظی با اشــاره به اینکه مشوقهایی
برای راهاندازی پیامرســانهای بومی به
مراکز پژوهشی و دانشگاهها ارائه میشود،
گفت :در رقابت پیامرسانهای خارجی و
بومی ممنوعیتهایی برای پیامرسانهای
خارجی وجود دارد.
وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات
گفت :برای مثــال به هیچ یــک از پیام
رسانهای خارجی تاکنون اجازه فعالیت
تبلیغاتــی داده نشــده همچنین مجوز
خدمات دولت الکترونیــک نیز برای آنها
صادر نشــده و عالوه بر این نمیتوانند از
خدمات پرداخت استفاده کنند.
به گفتــه وی ،هریک از شــبکههای
اجتماعــی داخلی که موفــق به جذب و
اداره چند میلیون مشــترک شوند قطعاً
این اجازهها را دریافت خواهند کرد تا به
آنها کمک شود.
واعظــی درباره مجــوز اپراتــور فیبر
نــوری ایرانیان نت بــرای اســتفاده از
ســرمایهگذاری خارجی گفت :این پروژه
نیازمند سرمایهگذاری عظیم است که در
مجمع عمومی این شرکت که  20درصد
سهام آن متعلق به زیرساخت است برای
استفاده از سرمایهگذاری خارجی تصمیم
نهایی اتخاذ شد.
وی گفت :تجربه اپراتور ایرانسل نشان

داد که مشارکت خارجی ،تأمین سرمایه،
کمک از بانکهای بینالمللی و مدیریت
خارجــی را در پی دارد که مفید اســت.
به گفته وی ،تاکنون از چند کشور برای
ســرمایهگذاری در ایرانیــان نت مذاکره
شده که یکی از مذاکرات پیشرفت زیادی
داشته است.
واعظی درباره برنامههای آینده شرکت
ملی پســت پس از تصویب دولتی ماندن
این شــرکت گفت :با تصویب اساسنامه
شــرکت ملی پســت جمهوری اسالمی
ایــران در دولتــی ماندن این شــرکت،
نگرانیها از واگذاری پســت رفع شــده
اســت اما معتقدیم موفقیت پست منوط
به داشتن رقیب است.
به گفته وی ،از این رو  2اپراتور پست
خصوصی در کنار شــرکت دولتی پست
فعال خواهند شد.
واعظی همچنیــن با اشــاره به روند
پیش روی فناوری گفت :اینترنت اشــیا
نســل پنجم ارتباطات و دادههای عظیم،
آینده فناوری هستند.
وی گفت :همچنان که همه کشــورها
خود را برای ایــن  3روند آماده میکنند
ما نیز به هــر  3موضوع توجــه کرده و
بودجه اختصــاص دادهایــم .وی گفت:
هدف از این امر آن است که وقتی این 3
فناوری تکامل مییابند و محقق میشوند
در ورود به ایران بــا این فناوریها بیگانه
نباشیم و منفعل عمل نکنیم.
واعظی در پاســخ به ســوالی درباره
ورشکســتگی صنعت مخابرات در کشور
گفــت :در ســال  65که رئیــس هیأت
مدیره مخابرات بودم بســیار امید داشتم
که کارخانجــات صنایع مخابراتی راه دور
و صنایع مخابراتی شیراز عالوه بر تأمین
بخشی از نیازهای مخابراتی شامل سوئیچ

و رادیوی کشــور به قطبهــای تولیدی
منطقه نیز تبدیل شوند.
وی با اشــاره به اینکه اکنون شــاهد
ناهنجاری در این صنعت هستیم ،گفت:
بعد از پایان دولت وقت ،این کارخانجات
به بخش خصوصی ســپرده شد و بخش
خصوصــی بودجه و همــت الزم را برای
احیای این صنعت نداشت.
وی ادامــه داد :اکنــون معــاون
برنامهریزی خــود را در صنعت مخابرات
مأمور کردهام .همچنیــن معاون نوآوری
و فنــاوری وزارتخانه به توســعه فناوری
در اســتانها توجه الزم را دارد که اخیرا ً
عالئم امیدوارکنندهای از صنعت مخابرات
دیده میشود.
واعظی درباره ایده ادغام نمایشگاههای
الکامــپ و تلکام از ســوی مدیــران این
وزارتخانه گفــت :هــدف و نظرمان این
است که یک نمایشگاه بینالمللی بزرگ
متشــکل از تمامی خانواده  ICTکشور
داشته باشیم.
وی گفت :علیرغم این عالقه اما وقتی
نمایشــگاه به خوبی برگزار میشــود و
رقابت خوبی بین الکامپ و تلکام شــکل
گرفته نظــر ما هــم منوط بــه رضایت
برگزارکنندگان نمایشگاه خواهد بود و در
غیر این صورت اصراری نداریم.
واعظی در پاســخ به ســؤال دیگری
درباره اینکه محســنی اژهای سخنگوی
قوه قضاییــه اعالم کردهاند که  2ســال
پیــش در نامــهای ممنوعیت اســتفاده
مسئوالن از پیامرســان خارجی و تلگرام
را اعالم کردهاند که این نامه بدون پاسخ
مانده ،گفت :آقای محسنی اژهای نامهای
نوشــتند که به آن نامه جــواب دادهایم
و اکنــون نیز اعــام میکنیــم که اگر
دســتگاههای اداری امورشان را از طریق

تلگرام انجام میدهند کار بسیار اشتباهی
است و باید این رویه متوقف شود.
در این نمایشگاه  220شرکت و واحد
تولیدی داخلی و  95شــرکت خارجی یا
نمایندگیهای آنان از  22کشــورجهان؛
آخرین دســتاوردهای خود را در زمینه
ارتباطات ،مخابــرات و فناوری اطالعات
در معرض دید کارشناسان و عالقهمندان
قرار دادهاند
اسپانیا ،اسلواکی ،انگلســتان ،امارات
متحده عربی ،آفریقــای جنوبی ،آلمان،
جمهــوری چک ،چیــن ،ژاپن ،ســوئد،
فرانســه ،فنالنــد ،قزاقســتان ،کانــادا،
کرهجنوبی ،کویت ،لهستان ،هلند ،هند،
ویتنام و یونان کشــورهائی هســتند که
درهفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع
مخابرات و اطالع رســانی «ایران تله کام
 »2016حضور و مشارکت دارند.
در این نمایشــگاه ،عالوه بــر افزایش
تعداد شرکتهای داخلی ،تعداد کشورها
و شــرکت خارجی نیز نســبت به سال
گذشته  22درصد افزایش یافته است.
در هفدهمین نمایشــگاه بین المللی
صنایــع مخابــرات و اطالع رســانی که
در فضائــی بالغ بــر  30هــزار متر مربع
برگزار میشود؛ انواع آنتنها و کابلهای
مخابراتی ،تجهیزات ارتباطات ماهوارهای،
تجهیــزات ســنجش و انــدازه گیری،
تجهیزات ،ضمائم ،سیستمها و تکنولوژی
تلفنهــای همــراه ،تکنولــوژی اس.ام.
اس ،تکنولــوژی ارتباطــات ماهوارهای،
تکنولوژیهــای مخابــرات و ارتباطات،
ســوئیچینگ ،سیســتمها و تکنولوژی
پیجینگ ،سیستمها و تجهیزات وایرلس،
انــواع ارتباطــات وایرلس ،سیســتمها
و تجهیــزات الکترونیکــی و مکانیکــی
صنایع مخابراتی و ارتباطی ،سیســتمها
و تجهیزات چندرســانهای ،سیستمهای
ارتباطات کابلی ،سیســتمهای دریافت و
ارسال ماهوارهای ،سیســتمهای گویای
ارتباطــی ،پســت صوتــی و تصویری،
سیســتمهای ارتباطات تلفنی ،تجهیزات
و برنامههای مرتبط ،شبکههای ارتباطی
و اطالعاتــی و اطالع رســانی ،تجهیزات
شــبکه ،امنیت شــبکه ،مراکز تلفن ،نرم
افزارها و ســخت افزارهــای مخابراتی و
ارتباطی ،وســائل و تجهیــزات انتقال و
ادغام دادهها و گــردآوری اخبار ،تجارت

خبر
الکترونیک و صنایــع ،کاالها و خدمات
مرتبط به کارخانجــات صنایع مخابرات
عرضه شده است.
«ایران تله کام  »2016در سالنهای
 6و  8 ،7و  10 ،9و  12 ،11و 14 ،13

و  25A ،27 ،15و فضای باز نمایشگاهی
برگزار شده است.
همزمان با برپائی هفدهمین نمایشگاه
بین المللــی صنایع مخابــرات و اطالع
رســانی  20کنفرانس و نشســت علمی

کاربردی با حضور اســتادان دانشگاهها،
محققان و پژوهشــگران در محل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی تهران در حال
برگزاری اســت .هفدهمین نمایشــگاه
بین المللــی صنایع مخابــرات و اطالع

رسانی «ایران تله کام  »2016از  4تا 7
مهر ماه جاری از ســاعت  9تا  18آماده
بازدید عالقمندان است .نمایشگاه تلکام
را شرکت پاالرسامانه برگزار میکند

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نمایشگاه فناوری نانو:

نخبگان از گفتمان غالب علم و فناوری کشور حراست کنند

بیش از  4هزار دانشــجو و دهها واحد دانشــگاهی در کشور و
وجود دانشــمندان ایرانی داخل و دانشــمندان ایرانی مقیم
خــارج را که تمایل به بازگشــت به کشــور دارنــد ،از دیگر
نشــانههای آمادگی ایران به ســمت اقتصاد دانشبنیان ذکر
کرد .معاون اول رییسجمهور تاکید کرد :مهم این اســت که
ما در این مسیر نقشه راهی را داشته باشیم تا بتوانیم در زمان
معین به اهداف خود در این زمینه برسیم.
وی با تاکید بر ضرورت حفظ سیاســتها با تغییر دولتها
گفت :با بررسیهای انجام شده مشاهده کردیم که در بسیاری
از کشــورها حتی با بروز کودتا و تغییر دولتها ،سیاستها و
راهبردهای اصلی آنها تغییر نکــرد؛ ولی در ایران با تغییر یک
مدیر درجه دوم یا سوم سیاستها تغییر میکند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه برای حرکت به سمت اقتصاد
دانشبنیان عــزم ملی جدی وجود دارد ،یادآور شــد :اقتصاد
مقاومتی دارای پنج ویژگی مهم همچون مردمی بودن ،عدالت
بنیاد بودن ،درونزا بــودن ،بروننگرا بودن و دانشبنیان بودن
اســت و دانشبنیان بودن ریل اصلی حرکت اقتصاد به سمت
اقتصاد مقاومتی و دانشبنیان خواهد بود .وی با تاکید بر اینکه
دیگر کشــور نمیتواند صنایعی مانند فــوالد مبارکه را ایجاد
کند ،اضافه کرد :ولی ما میتوانیم صنایع بزرگ را وارد چرخه
دانشبنیان کنیم و امیدوارم با همتی که از ســوی مسئوالن

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

مهندس اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
به هنگام گشایش نهمین نمایشگاه بینالمللی فناوری
نانو که روز چهارشــنبه  14مهرماه  95در نمایشــگاه
بینالمللی تهران آغاز به کار کرد گفت :در ســالهای
اخیر موضوع تولید علم و فناوری تبدیل به یک گفتمان
غالب در کشور شــده که بانی آن مقام معظم رهبری
هســتند و اینک نخبگان کشــور باید از این گفتمان
حراســت کنند و نگذارند با تغییر دولتها این حرکت
کمرنگ شود.
به گزارش خبرنگار «اقتصاد و نمایشــگاه» در این آئین که
دکتر ســورنا ســتاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور،
دکتر حسین اسفهبدی معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت،
گروهی از مدیران و مســئوالن بخشهای علمی و پژوهشی و
جمعی از فعاالن بخش خصوصی حضور داشــتند .معاون اول
رییسجمهور با اشاره به اقدامات ستاد توسعه فناوری نانو برای
توسعه این حوزه گفت :در اولین جلسات ستاد نانو تصور ما بر
این بود که این فناوری ژســتی است که میخواهیم در سطح
بینالمللی بگیریم؛ ولی پس از  13ســال فعالیت ،محققان ما
روزی  20مقاله در این حوزه تولید میکنند.
وی ایران را کشــوری بــزرگ با پیشــینه تاریخی عظیم
توصیف کرد و افزود :در روزگارانی ایران به ویژه در تولید علم
سابقه بزرگی داشته است و دانشــمندان ایرانی نیز نقشهای
مهمی در طول تاریخ ایفــاء کردهاند ولی در یک دوره تاریخی
ایران از قافله علم و فناوری فاصله گرفته بود که در سالهای
اخیر موضوع تولید علم و فناوری تبدیل به یک گفتمان غالب
در کشــور شــده که بانی آن مقام معظم رهبری بوده است.
جهانگیــری با تاکید بر اینکــه مقام معظم رهبــری بیش از
پیش بر موضوع علم و فناوری تاکید دارند ،خاطرنشــان کرد:
این تاکیدات موجب شــده که اکنون آثار علــم و فناوری در
بخشهای مختلف آشکار شده باشد و امیدوارم روز به روز به
شتاب علمی و تولید فناوری کشور افزوده شود.
معــاون اول رییسجمهــور بــا تاکید بر ضــرورت حفظ
حرکتهای علمی از ســوی نخبگان و مسئوالن کشور یادآور
شد :نخبگان کشور باید از این گفتمان حراست کنند و نگذارند
با تغییرات دولتها این حرکت کمرنگ شود .دستیابی به این
هدف نیازمند حراست همگانی از این دستاوردها است.
جهانگیری با اشاره به اعمال تحریمهای نفتی علیه کشور
یادآور شــد :در زمان تحریمها هرگز ما تصور نمیکردیم که
کشــورها اقدام به تحریم نفتی علیه ایران کنند؛ چراکه تصور
ما بــر این بود کــه نفت یک محصول اســتراتژیک اســت و
ما میتوانیــم از آن به عنوان یک ابزار قدرت اســتفاده کنیم؛
چراکه سایر کشــورها نیازمند نفت هســتند .وی اضافه کرد:
اعمال تحریمهای نفتی موجب شــد تــا برنامههایی را برای
حرکت به ســمت اقتصاد دانشبنیان تدویــن کنیم .معاون
اول رییسجمهــور در عین حــال با تاکید بــر اینکه تالش
بــرای جایگزینی نفت صورت گرفته اســت ،اظهــار کرد :در
حال حاضر ایران جــزء  20اقتصاد دنیا اســت؛ یعنی اقتصاد
کوچــک صنعتی کــه دارای تولید ناخالــص داخلی و قدرت
خرید باالی  300میلیارد دالر اســت و چنین اقتصادی باید
اســاس و پایه آن بر دانش اســتوار شــود .جهانگیری حضور

صورت گرفته اســت ،بتوانیــم بخش زیادی از شــرکتها را
دانشبنیان نمائیم .جهانگیری با اشــاره به ایجاد ستاد توسعه
فناوری نانو در کشــور اضافه کرد :در جلسه اولی که ستاد نانو
تشکیل شد ،تصور ما این بود که این فناوری جزو ژستهایی
است که ما میخواهیم در دنیا بگیریم و هرگز باورمان نمیشد
که پس از گذشت  13سال امروز دور هم جمع شویم و بگوییم
روزی  20مقاله در زمینه فناوری نانو تولید میشــود و تعداد
نیروهای تربیت شــده در این حوزه به بیــش از  30هزار نفر
رسیده است .وی اضافه کرد :در هفتههای اخیر دکتر ستاری،
معاون علمی رییسجمهور گزارشی را ارائه کرد و در آن تقاضا
کرد که تا پایان سال  96دولت ،بازار  10هزار میلیارد تومانی
برای صنایع برتر کشور ایجاد کند.
معاون علمی رئیس جمهور:
گردش مالی  310میلیارد تومانی شرکتهای نانو
دکتر ســورنا ســتاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور
هم در مراسم افتتاح نهمین نمایشگاه بینالمللی فناوری نانو از
گردش مالی  310میلیارد تومانی شرکتهای فعال در حوزه نانو
خبر داد و با اشــاره به اینکه اخیرا ً بخشهای علمی در جلسات
اقتصادی دولت دعوت میشــوند ،گفت :این امر به دلیل بزرگ
شدن شرکتها اســت ،بهگونهای که گردش مالی شرکتهای
فعال در حوزه نانو بالغ بر  310میلیارد تومان شــده است .دکتر
ســتاری با تاکید بر توسعه زیســتبوم افزود :آنچه که به عنوان
اقتصاد دانشبنیان پیگیری میشــود ،در واقع تغییر زیستبوم
است .چراکه دانشگاهها باید بدانند به دانشجویان به عنوان سرمایه
انســانی توجه کنند و صنایع نیز باید بدانند که سهمی از علم و
فناوری در فعالیتهای خود داشــته باشند .ســتاری با اشاره به
اقدامات انجام شده در ستاد توسعه فناوری نانو خاطرنشان کرد:
با تالشهای صورت گرفته در حال حاضر نیروهای انسانی زیادی
در این حوزه تربیت شده و  160شــرکت در حوزه نانو تاسیس
شده که فروش محصوالت آنها بالغ بر  310میلیارد تومان است.
معاون علمی رییسجمهور رسوخ این فناوری در مقاطع تحصیلی
دبستان تا تحصیالت تکمیلی را از دیگر اقدامات موثر ستاد نانو
نام برد و ادامه داد :با اقدامات صورت گرفته ما دیگر نگران خروج
نیروهای انسانی از کشور نیستیم؛ چراکه سرمایهگذاریهای خوبی
در این حوزه صورت گرفته که از جمله آن میتوان به ایجاد شبکه
آزمایشگاهی اشاره کرد که در آن شش هزار دستگاه آزمایشگاهی
به محققان خدمات ارائه میدهد .سورنا ســتاری اضافه کرد :به
منظور تسهیل در دسترسی محققان به خدمات این آزمایشگاهها
تخفیفاتی برای این شــرکتها و اســاتید در نظر گرفته شــده
اســت .وی ابراز امیدواری کرد که این حرکت ادامه یابد و یادآور
شــد :با تالشهای صورت گرفته در حوزههای علمی و فناوری
اخیرا ً شاهد هســتیم که ما به جلســات اقتصادی دولت دعوت
میشــویم .نهمیــن جشــنواره فنــاوری نانو با حضــور ۱۰۹
شــرکتکننده شــامل  ۷۲شــرکت تولید کننده محصوالت و
تجهیزات ۱۷ ،مرکز دانشگاهی ،پژوهشی ،پارک علم و فناوری و
مرکز رشد ۹ ،مرکز آزمایشگاهی ،شش نهاد ترویجی و  ۱۲شرکت
خارجی (پنج شرکت تایوانی ،شش شرکت کرهای و یک شرکت
از روسیه) به وسیله مؤسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار ایرانیان
برگزار شد.
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محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

صنعت و تجارت فناوری اطالعات میتواند جانشین درآمدهای نفتی شود

10

بیســت و دومیــن دوره
نمایشــگاه بینالمللی الکامپ
روز پنجشــنبه  25آذر بــه
طور رسمی و با حضور معاون
علمــی و فنــاوری رییــس
جمهــور ،وزیــر ارتباطات و
فناوری اطالعــات ،مدیران و
مسئوالن دولتی و فعاالن بخش
خصوصی این بخش گشــایش
یافت.
به گزارش ســتاد خبری الکامپ
 ،22پس از برگزاری سخنرانیهای
افتتاحیه ،وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات همراه با نصراهلل جهانگرد
رییس ســازمان فناوری اطالعات
و ارتباطات ،علــی اصغر عمیدیان
رییس ســازمان تنظیــم مقررات
و ارتباطــات رادیویــی و ناصرعلی
سعادت رییس سازمان نظام صنفی
رایانهای کشــور ،روبان گشــایش
نمایشگاه را برید.
مراســم گشــایش نمایشــگاه
در ســالن نقش جهــان (38بی)
کــه در آن دســتگاههای دولتی
حضــور دارند ،برگزار شــد .دولت
برای معرفی دســتاوردهای ســه
سال گذشــتهاش با تمام توان در
نمایشــگاه حضور یافتــه و فضای
نمایشــگاهی در اختیــارش 60
درصد افزایش داشته است.
ســورنا ســتاری معاون علمی و
فناوری رییــس جمهوری نیز پس
از ســخنرانی در آیین گشــایش
نمایشــگاه ،مســتقیم به ســالن
 18نمایشــگاه رفــت تــا از 250
اســتارتاپ که با حمایت سازمان
نظام صنفــی رایانهای کشــور در
نمایشــگاه حضور یافتهاند بازدید
کند .نمایشــگاه الکامپ امسال در
 23هزار متر مربــع با حضور 336
شرکت داخلی 86 ،شرکت خارجی
از  18کشور 250 ،اســتارتاپ در
کنار دستگاههای دولتی به وسیله
سازمان نظام صنفی رایانهای کشور
برگزار میشود و مجری نمایشگاه
شــرکت راهکار تجــارت مدیرت
کوشا میباشد.
این نمایشــگاه تا روز یکشــنبه
 28آذرمــاه در محــل دائمــی
نمایشــگاههای بینالمللی تهران
برپاســت و عالقهمندان میتوانند
از ســاعت  9تا  17به بازدید از آن
بپردازند.

فناوری اطالعات جایگزین نفت
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری
اطالعات در مراسم گشایش بیست

و دومین نمایشــگاه الکامپ گفت:
اگر با برنامه و نقشــه راه مناسب و
واقع بینانه حرکــت کنیم صنعت
 ICTمیتواند از لحاظ درآمد ملی
و نقــشاش در مجموعــه اقتصاد
کشور جای نفت را بگیرد ،همچنان
که کشورهای بســیار تجربههای
مشابهی را با موفقیت اجرا کردهاند.
محمود واعظی با بیان اینکه در
حوزه  ICTتحوالت جهانی بسیار
ســریع اســت گفت :هر زمان که
به یک فروم (مجمــع) بینالمللی
میرویم یا به یک سخنرانی گوش
میدهیــم تــا چنــد روز ناراحت
هستیم که چرا در کشــور ما این
شیوهها پیاده نمیشــود اما زمانی
که دوباره درگیر کارها میشــویم،
فراموش میکنیم.
واعظــی گفــت :در حالــی که
فرزنــدان ایرانــی در بهتریــن
دانشــگاهها تحقیــق و تدریــس
میکنند یا رتبههــای خوبی دارند
یا در معتبرترین شــرکتهای IT
پژوهشگر و مدیر هستند چرا نباید
در داخل کشــور بالندگی داشــته
باشند.
وی گفــت :معتقدم اگر بهعنوان
دولت حمایــت کنیــم و موانع را
برداریم و شــرکتهای خصوصی
بزرگ نیــز نگاه پدرانه به توســعه
این صنعت داشته باشند ،خواهیم

توانســت از جوانــان در ایــن راه
حمایت داشته باشیم.
وزیر ارتباطــات و فناوری ادامه
داد :حمایت دولت باید بسترســاز،
مقرراتگــذار و رفعکننــده موانع
باشــد و همزمان وظیفــه بانکها
و هلدینگهای مالــی نیز حمایت
مالی تا رســیدن به رشــد در این
صنعت است.
واعظی بابیان اینکه معتقدیم در
حوزه  ICTزمین بازی فقط ایران
نیست ،گفت :در سه سال گذشته
توجه ویژهای به نهضت تولید محتوا
ازجمله صنعت اپلیکیشننویســی
شــده و شــاهد صــادرات در این
بخــش هســتیم؛ همچنانکه در
سفر به یکی از اســتانهای غربی
جوانی به من گفت که اپلیکیشنی
به نام شــوفر نوشــته کــه در 77
کشور استفاده میشــود و تاکنون
حدود  300هزار دالر درآمد ارزی
تنهــا در یک مدت کوتاه داشــته
است.
وی بابیــان اینکه پنجشــنبه با
شــرکتهای اندونزیایــی صبحانه
کاری بــا موضــوع همــکاری
شــرکتهای خصوصی دو کشور
داشته و سه روز پیش نیز در جریان
برگــزاری کمیســیون مشــترک
اقتصادی ایران و روســیه  533نفر
از بخش خصوصی روسیه به ایران

آمدهاند ،گفت :صحبتهایی که در
تمام این موارد انجام میشد حاکی
از ارزیابیهــای خارجیها مبنی بر
بزرگتر شــدن اقتصاد ایران بود؛
این در حالی اســت که ما در ایران
نیمه خالــی لیــوان را میبینیم و
گالیه و اعتراض میکنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
تأکید کــرد :نمایشــگاه الکامپ با
محوریت شــبکه ملــی اطالعات
برگزار شــده که یــک مطالبه 14
ســاله بوده و رییسجمهور وعده
گرفته بود که حتماً باید این شبکه
در طــول دولت یازدهــم محقق
شود.
واعظــی بابیان اینکــه در حال
حاضر معماری شبکه ملی اطالعات
تکمیــل و زیرســاخت آن آماده
شده اســت ،توضیح داد :ظرفیت
شــبکه داخلی در گذشــته 624
گیگ بود و اکنون به  4هزار گیگ
رســیده و تا پایان امســال به 10
هزار گیــگ افزایش پیــدا خواهد
کرد.
وی بابیان اینکه مدل اقتصادی
شــبکه ملی اطالعات ایجاد شده
اســت ،گفت :ســال آینــده 600
میلیارد تومان از درآمدهای شرکت
ارتباطات زیرســاخت کاهش پیدا
خواهد کرد تا شبکه ملی اطالعات
راهاندازی شــود و تولیــد محتوا،
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نهضت خدمات و اپلیکیشننویسی
رونق بگیرد.
واعظــی گفــت :همچنانکه از
اوایل سال  92تاکنون حجم بازار
 ICTکشور دو برابر شده و تا پایان
برنامه ششم نیز به سه برابر خواهد
رســید و به بیــش از  120هزار
میلیارد تومان افزایش مییابد.
واعظی وعده داد :برای ارتباطات
روســتاها طبــق برنامهریــزی تا
پایان این دولت یا شــهریور سال
آینده تمام روســتاهای باالی 20
خانوار را بــه اینترنــت مجهزی
کنیم.
وی گفــت :البتــه همچنانکه
بــرای توســعه ارتباطــات تالش
میکنیم ،بــرای توســعه محتوا
در فضــای مجازی ســالم و امن
نیز تمام تــاش خــود را به کار

میبریم.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات ادامــه داد :در فضای
مجــازی کمتــر از  4درصــد با
آلودگیهــای محتوایــی مواجه
هســتیم ،اما برخــی همین 3-4
درصد را هر روز بولتن میکنند و با
کتابچه قشنگ و تصاویر مستهجن
به دفتــر مراجع میفرســتند که
این کرکــره را پایین بکشــند که
ما در این راه ایســتادگی کرده و
میکنیم ،اما نیازمند کمک شــما
هســتیم.واعظی گفــت :بهعنوان
یک مســلمان ،یک ایرانی و یک
پــدر اگر یــک درصــد از فضای
مجازی آلوده باشــد هــم راضی
نیســتم و هیچکس راضی نیست،
اما بایــد بــرای فرهنگســازی
تــاش کنیــم ،همچنانکــه در

ســالهای اخیر تولیــد محتوای
فاخر ازجمله اپلیکیشننویسی در

کشور آغاز شده و شــدت گرفته
است.

حمایت گسترده دولت از کسب و کارهای نوپا

معاون علمــی و فناوری رئیــس جمهور
روز پنجشــنبه  25آذر در مراســم گشایش
بیستودومین نمایشــگاه بینالمللی الکامپ
با تقدیر از رشــد دو برابری فضای اختصاص
یافته به استارتاپها نسبت به سال گذشته و
اختصاص سالن مستقل به  240فعال کسب و
کارهای نوپا گفت :قانون حمایت از شرکتهای
دانش بنیان برای ارتقای فضای کســب و کار
در کشور و کســب و کارهای نوپا بیش از 60
خدمت از معافیت گمرکی تا تسهیالت سربازی
و صادرات پیشبینی کرده و میکوشیم دامنه
این خدمات را در جهت توسعه این شرکتها
هرچه بیشتر گسترش دهیم.
سورنا ستاری با اشــاره به وضعیت توسعه علم و
فناوری ایران و جایگزینی اقتصــاد دانش بنیان به
جای اقتصاد نفت گفت :بر اســاس گزارشــی که از
سوی سازمان آنکتاد در رابطه با وضعیت توسعه علم
و فناوری ایران در ســه دهه از سال  1990تاکنون
منتشر شده است حوزه فناوری ایران در سه بخش
توســعه علمی ،توسعه پژوهشــی و توسعه نوآوری

رشد داشته اســت .وی گفت :بر مبنای این گزارش
مشخص شده اســت که  2700شرکت دانش بنیان
با ســرمایه گذاری  6.6میلیارد دالر در کشور فعال
هستند.
ســتاری با تاکید بر جهت گیری مراکز پژوهشی

و دانشــگاه ها بــه ســمت ایجاد فضای کســب و
کارهای نوین خاطرنشــان کرد :هــم اکنون فروش
سالیانه شــرکت های دانش بنیان  20هزار میلیارد
تومــان برآورد می شــود کــه امیدواریم تــا پایان
ســال این رقم به  30هزار میلیــارد تومان افزایش
یابد.
وی با اشاره به فعالیت شــرکتهای استارت آپ
در کشــور گفت :موفقیت این شرکت ها به سرعت
در حال شکل گیری اســت به نحوی که برخی از
این شــرکت ها باالی  3تا  5هــزار میلیارد تومان
درآمد دارند.
ستاری با تاکید بر اینکه شــاهد فعالیت هزاران
استارت آپ در این محیط هستیم گفت :امیدواریم
تا پایان امسال تعداد شــرکت های دانش بنیان به
بیش از سه هزار شرکت برسد.
وی الزمه این تغییــر را تغییر جهت گیری مراکز
پژوهشــی و دانشــگاهی و ایجاد تغییرات بنیادی
در فضای کســب و کار عنوان کرد تا شــرایط برای
فعالیــت بهتر ایــن شــرکتها در کشــور فراهم
شود.

برای دعوت از سرمایهگذاران اروپایی به مشارکت در اقتصاد ایران صورت گرفت

حضور فعال «ایدرو» در نمایشگاه اختصاصی ایران در ایتالیا
سازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران با هدف
دعوت ســرمایهگذاران و صاحبان صنایــع اروپایی به
سرمایهگذاری و انتقال تکنولوژی به ایران ،در نمایشگاه
اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در رم پایتخت ایتالیا
فعاالنه مشارکت کرد.
به گزارش روابط عمومی «ایدرو» ،این سازمان همراه با دهها
شرکت و سازمان ایرانی از جمله سازمان شهرکهای صنعتی،
شرکتهای تولیدکننده ســنگ و چرم ،تولیدکنندگان فرش
دستباف و فعاالن تولید و تجارت زعفران و پسته در نمایشگاه

اختصاصی ایران در رم حضور داشتند.
گروه ســازمان گســترش و نوســازی صنایع ایران در این
نمایشــگاه ،مالقاتها و مذاکرات متعددی را با فعاالن صنعتی
و تجاری ایتالیا به منظور تشریح مزیتهای سرمایهگذاری در
پروژههای متنوع و متعدد صنعتی و کشاورزی ایران و دعوت از
سرمایهگذاران ایتالیایی برای شراکت با طرفهای ایرانی ،اعم از
بخش خصوصی و دولتی تدارک دیدهبود.
«ایــدرو» در این نمایشــگاه همچنیــن فعالیتهای خود
در حوزههــای صنایــع دریایی ،نفــت ،گاز و خودروســازی

را در معــرض آشــنایی ایتالیاییهــا و اروپاییها گذاشــتند.
نمایشــگاه اختصاصی ایران در شــهر رم روز سهشــنبه دوم
آذر ماه جاری با مشــارکت  110شــرکت و بنــگاه اقتصادی
ایران با حضور محمدرضــا نعمتزاده وزیــر صنعت ،معدن و
تجارت ایران ،کارلو کالندا وزیر توســعه اقتصادی ایتالیا ،دکتر
حسین اسفهبدی مدیرعامل شرکت ســهامی نمایشگاههای
بینالمللــی و دیگــر مقامات و فعــاالن اقتصادی دو کشــور
گشــایش یافت و تا پایــان روز شــنبه  6آذر ( 26نوامبر) برپا
بود.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در الکامپ اعالم کرد:
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علی محتشم امیری مدیرعامل شرکت نمایشگاهی میالدنور:

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

نمایشگاه مادر و کودک پاسخگوی دغدغههای زندگی ماشینی است

12

محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران از روز
یکشــنبه چهارم مهر میزبان نمایشگاهی متنوع برای
مادران ،نوزادان و کودکان بــود که در آن هر چه را که
مادران باید از قبل از تولد فرزندشــان بدانند تا انواع
خدمات آموزشی و بهداشتی در معرض دید عالقمندان
قرار گرفته است.
در هفتمین نمایشــگاه بین المللی مــادر ،نوزاد و
کودک ،شرکتها و نمایندگی هائی از کشورهای هلند،
آلمان ،ترکیــه ،چین ،ایتالیا ،ژاپن ،بلژیک ،اســپانیا،
امارات و انگلستان ،حضور داشتند.
رئیس ستاد برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی مادر،
نوزاد و کــودک گفت :امروزه نوزادان و کودکان ســرمایههای
معنــوی ،معماران ســازندگی ،مولــدان مایحتــاج زندگی و
آموزندگان دانش و پژوهش آیندة جامعه و کشــور هستند و
لذا مراقبت در تربیت ،سالمت ،رشــد و تکامل فکری ،ایمنی
آنها امری حیاتی استعلی محتشــم امیری مدیرعامل شرکت
نمایشــگاهی میالد نور با بیان اینکه اهمیت و توجه به نیازها
و خواســتههای کودکان میتواند جامعه را در برابر آسیبهای
مختلف ایمن سازد ،افزود :در دنیای امروز و دغدغههای زندگی
ماشینی و صنعتی اعم از اشتغال مادران ،ترافیک ،آلودگی هوا
و سایر مشکالت موجود ،لزوم استفاده از تکنولوژی و تجهیزات
را بیش از پیش پُر رنگ کرده است.
وی گفت :بر این اساس هفتمین نمایشگاه بینالمللی مادر،

نوزاد و کودک  MBC 2016در محل دائمی نمایشــگاههای
بینالمللی تهران برگزار شــده تا فعــاالن و صاحبنظران این
حوزه در محیطی تجاری و تخصصی گردهم آمده و با یکدیگر
به تبادل تجارت و دانش بپردازند.
در هفتمین نمایشــگاه بین المللی مادر ،نــوزاد و کودک؛
کاالها و وسایل کامل سیســمونی ،مبلمان اتاق خواب نوزاد و
کودک و وســایل خواب بچه ،خدمات مختلف مراکز پزشکی-
درمانــی مادر ،نــوزاد و کــودک و تجهیزات مربوطــه ،لوازم
بهداشتی و درمانی وشوینده ها ،مراکز مربوط به آموزش دوران
بارداری ،زایمان و تنظیم خانواده ،مکملهای غذایی ،پوشاک

مادر ،نوزاد و کــودک (مربوط به دوران بارداری) ،کالســکه و
کلیۀ وســایل مرتبط به حمل و حفظ ایمنــی نوزاد و کودک،
نشریات ،کتابها و کلیۀ خدمات اطالعاتی مربوط به مادران و
کودکان ،شرکتهای خدماتی مربوط به نگهداری و پرستاری
از کودک و نــوزاد ،مهدکودکهــا و مراکز آموزشــی مربوط
به کودکان ،لــوازم خانگی مربوط به نوزاد و کودک ،وســایل
فانتزی و تزئینی مربوط به مهمانیها و جشن کودکان ،وسایل
ورزشی ،تفریحی و پارکی ،سازمانهای غیردولتی حامی مادر
و کودک ،انواع اســباب بازی (اسباب بازیهای نرم و عروسک،
اسباب بازیهای کنترلی و ماشینی ،اسباب بازیهای آموزشی،
خالقانه و سرگرمیها ،بازیهای رایانهای) ارائه و در معرض دید
عالقمندان قرار گرفته بود.
توجه به مسائل مختلف رفاهی ،درمانی و بهداشتی مادران،
نوزادان و کودکان ،رقابت بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان
کاالها و خدمات در این حوزه ،بازاریابی و بازارسازی ،توجه به
تولیدات داخلی و تبادل تج ربیات بین تولیدکنندگان و عرضه
کننــدگان خدمات داخلــی و خارجی این حــوزه ،مهمترین
اهداف برگزاری" هفتمین نمایشگاه بین المللی مادر ،نوزاد و
کودک" بود .در این نمایشــگاه همچنین گروههای مردم نهاد
و سازمانهای غیردولتی حامی مادرو کودک ،مهدکودکها و
مراکز آموزشی مربوط به کودکان ،شرکتهای خدماتی مربوط
به نگهداری و پرستاری از کودک و نوزاد و نشریات ،کتابها و
کلیه خدمات اطالعاتی مادران و کودکان نیز حضور داشتند.

وزیر تجارت و صنایع عمان در مراسم گشایش نمایشگاه اختصاصی عمان در تهران:

مواد اولیه صنایع غذایی عمان را از ایران تأمین میکنیم
«محمدرضا نعمتزاده» وزیر صنعت،
معدن و تجارت ایران و «علی السنیدی»
وزیــر صنعت و تجارت عمــان و دکتر
حسین اســفهبدی معاون وزیر صنعت
روز دوشــنبه پنجم مهر مــاه در آیین
گشایش نمایشــگاه اختصاصی عمان
در ایران بر گسترش روابط سیاسی دو
کشور از طریق توسعه روابط اقتصادی
تأکید کردند.
به گزارش خبرنگار «اقتصاد و نمایشگاه»
وزیر تجــارت و صنایع عمان با بیان اینکه
به دنبــال واردات مواد اولیــه غذایی از ایران
هســتیم ،گفت :ایران ازظرفیــت بزرگی در
بخش مواد غذایی برخوردار اســت و میتواند
مواد اولیه کارخانجات غذایی عمان را تأمین
کند.
وی افــزود :حضــور در ایــن نمایشــگاه
میتوانــد آغــازی بــرای همکارهــای
هــای بیشــتر دو کشــور باشــد.
وی به افتتاح خــط دریایی بین دو کشــور
اشــاره کرد و گفت :دیروز خــط دریایی بین
بندرعباس و بندر خصب عمان راه اندازی شد
که در این مسیر هفت کشتی با ظرفیت حمل
 200مســافر و  40خــودرو فعالیت خواهند
کرد.
وزیر تجارت و صنایع عمــان با یادآوری
برخی اهداف حضور فعاالن اقتصادی عمانی
در ایران گفت :آشنایی با فرصتهای اقتصادی
در ایران و حضور در مناقصهها ،از برنامههای

بازرگانان و فعاالن عمانی در ایران است و در
این هفته شانزدهمین اجالس همکاریهای
مشترک میان دو کشــور برگزار خواهد شد.
السنیدی افزود :برای گسترش همکاری میان
دو کشــور ،صنعتگران عمانی به دو موضوع
اســتاندارد و بیمه حمل و نقل کاال و مسافر
توجه ویژهای دارند.
رییس اتــاق بازرگانی ایــران و عمان نیز
درباره برگزاری نمایشــگاه اختصاصی عمان
گفت :برگزاری ایــن نمایشــگاه را باید یک
رویداد بســیار مهم در روابــط اقتصادی دو
کشور به شمار آورد؛ چون در شرایطی برگزار
میشود که شــرکتهای عمانی برای توسعه

روابــط صنعتی ،تجاری و ســرمایه گذاری با
همتایان ایرانی خود جدیت ویژهای دارند.
ضرابی افزود :خوشبختانه با پیگیریهای
اتاق عمان و اتاق مشــترک ایــران و عمان و
ســفیران دو کشور ،زیرســاختهای سرمایه
گــذاری و تجــارت از جملــه فعالیتهــای
حمــل و نقــل و بانکــی فراهــم شــده
است.
رئیس اتاق مشــترک ایران و عمان گفت:
اتاق بازرگانی و صنایع عمان نمایشگاه اوپکس
( )OPEXرا با هدف عرضه محصوالت این
کشور ،آشنایی بیشتر با تولید ،سرمایه گذاری
و فرصتهای صادرات به بازار ایران و بازارهای

اطراف برپا کرده است.
ضرابی افزود :با همکاریهای اتاق بازرگانی
عمان و اتاق مشترک ایران و عمان ،به عنوان
نماینــدگان بخــش خصوصی دو کشــور و
همچنین سفیران دو کشــور ،از سال 1392
تاکنون شــاهد افزایش چشــمگیر مبادالت
اقتصادی دو کشور هستیم.
در ســال  2006میالدی حجم تجارت دو
کشور  200میلیون دالر بود که اکنون به یک
میلیارد دالر رسیده است.
همچنین تا سال گذشته خط کشتیرانی
مستقیم و منظم برای تبادل کاال نداشتیم و
کاالهای ایرانی باید به امارات میرفت و سپس
با تریلر به عمان میرســید اما از اردیبهشت
سال گذشته خط کشتیرانی در مسیر صحار
و بندر رجایی افتتاح شده که اکنون  2کشتی
کانتینربر و فله بر هــر  15روز یکبار در این
مسیر در حال حرکت است.
خط مســافری خصب بــه قشــم نیز با
استقبال بازرگانان همراه شده است.
ایــن نمایشــگاه ششــمین نمایشــگاه
اختصاصی عمان در ایران اســت که در چهار
گروه اصلی صنایــع غذایی ،مــواد غذایی و
تبدیلی ،صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی ،صنایع
طب و پزشکی و صنایع ساختمانی برپا شده
است.
قرار است نمایشــگاه اختصاصی ایران در
عمان هم از  4تا  8بهمن امســال در مسقط
برگزار شود.
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عظیم دستفال مدیرعامل شرکت بانیان فردای روشن خبر داد:

همسویی دومین نمایشگاه بین المللی حفاری و استخراج با روح اقتصاد مقاومتی

آن پیش از انقــاب خارجی بودنــد به فرمان
بنیانگذار انقالب اسالمی در دی ماه سال 1358
صنعت حفاری به عنــوان یک صنعت مبادالتی
و اســتراتژیک جایگاه واقعی خود را یافت و از
آن زمان بــه بعد بود که ایــن صنعت به عنوان
بازوی توانمند صنعت نفت کشــور قابلیت ها و
شایستگی های خود را به منصهء بروز و ظهور
رساند و با خروج متخصصان خارجی،متخصصان
و کارگران توانمند و مهندســین با لیاقت ایرانی
موفق شــدند با همت و ابتــکار و بهره گیری از
ظرفیت ها و تجربه های داخلی جانی دوباره به
آن ببخشند.
به گفته عظیم دســتفال در راستای هرچه

تخصصی تر شــدن نمایشــگاه و بهره گیری و
اســتفاده هرچه بیشتر مشــارکت کنندگان و
بازدید کنندگان ،نمایشگاه امســال نیز در سه
بخــش تخصصی حفــاری ،تونل ســازی و راه
سازی همراه با ماشین آالت و تجهیزات وابسته
آن ها با حضور شــرکت کنندگان معتبر داخلی
و شرکت گنندگان صاحب تکنولوژی و فناوری
خارجی برگزار میشــود .عالقه مندان اطالعات
تکمیلی دربــاره دومین نمایشــگاه بینالمللی
صنعت حفاری ،استخراج ،تونلسازی ،راهسازی و
ماشین آالت را میتوانند از شرکت بانیان فردای
روشن ،تلفنهای  88988799 -88988796و
جویا شوند.

رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور اعالم کرد:

رکورد حضور بخش خصوصی و دولتی در الکامپ شکست
ناصر علی سعادت رییس سازمان نظام صنفی
رایانهای کشــور به عنوان برگزار کننده الکامپ
بیســت و دوم گفت 336 :شــرکت داخلی86 ،
شرکت خارجی از  18کشــور 250 ،استارتاپ در
کنار دســتگاههای دولتی در نمایشگاه امسال
حضور دارند.
به گزارش ســتاد خبری الکامپ  ،22سعادت با بیان
این که تنها صنعتــی که میتوانــد جایگزین نفت در
کشور ما باشد و اقتصاد کشــور را جلو ببرد ،نمایشگاه
صنعت فناوری اطالعات است گفت :سال گذشته وعده
دادیم که الکامپ هرســال از نظر کیفــی ارتقا یافته و
پس از سه سال این نمایشــگاه به معتبرترین نمایشگاه
بینالمللی کشور بدل شود و همچنان بر سر وعده خود
هستیم.
وی با بیان این که برگزاری بیحاشــیه نمایشــگاه
ســال گذشته ســبب اعتماد شــرکتهای  ICTبرای
حضور در نمایشگاه شــد گفت 660 :شرکت داخلی در
کنار پاویونها و شرکتهای خارجی متقاضی حضور در
الکامپ بودند .عالوه بر ایــن دولت نیز تقاضای افزایش
متراژ این بخش را داشت و از سوی دیگر قصد داشتیم
فضای اختصاص یافته به اســتارتاپها را نیز گسترش
دهیم .در نتیجه تقاضا برای حضــور در الکامپ از مرز
 60هزار متر مربع و  1000شرکت گذشت .این درحالی
بود که با توجه به بســته شــدن تقویم الکامپ در سال
گذشــته ،ما با محدودیت فضای  23هــزار متر مربعی

مواجه بودیم.
رییس سازمان نصر کشور گفت :در نهایت برای این
که حضور حداکثری و با کیفیت فعاالن صنعت  ICTرا
داشته باشیم 336 ،شرکت داخلی 86 ،شرکت خارجی
و  250استارتاپ و دســتگاههای دولتی در  14سالن و
بخش فضای باز جانمایی شــدند که رکورد بیسابقهای
در تاریخ الکامپ محسوب میشود.
ســعادت با اشــاره به حمایــت از اســتارتاپها در
نمایشــگاه ســال گذشــته گفت :پس از الکامپ ،این
نوآوری در نمایشگاههای ســبیت و جیتکس نیز اتفاق
افتاد .سال گذشــته  30درصد فضای سالن  18به 80
پ اختصاص یافت.
استارتا 
وی ادامــه داد :امســال فضای اختصــاص یافته به
استارتاپها را ســه برابر کرده و  250استارتاپ در کل
سالن  18و در کنار شتابدهندهها استقرار یافتهاند.
ســعادت درباره وضعیت ســالن دولــت نیز توضیح
داد :بخش دولت نســبت به سال گذشــته  60درصد
افزایش فضا داشــته و در ســالن نقش جهان ()38b
دســتاوردهای دولت الکترونیکی و شبکه ملی اطالعات
را معرفی میکند.
رییس سازمان نصر کشور با بیان این که شرکتهای
خارجی در ســالهای پیش حضور کمرنگی در الکامپ
داشتند گفت :امسال  86شــرکت خارجی از  18کشور
در نمایشگاه حضور دارند .همچنین پاویون اختصاصی
کشورهای چین ،کره جنوبی و تایوان در نمایشگاه برپا

شــده اســت و هیات  60نفره مالزیایی نیز به بازدید از
الکامپ میپردازند.
وی ادامه داد :سیستم رجیستری نوینی با همکاری
بانک پارســیان راه اندازی شده و بازدیدکنندگان هم از
طریق الکترونیکی و هم به صــورت حضوری میتوانند
در نمایشــگاه ثبتنام کنند .ســعادت با بیــان این که
ستاد خبری و اطالعرسانی مفصلی در نمایشگاه امسال
برپا شده است گفت :برای نخســتین بار وقایع الکامپ
مستندســازی شــده و به صورت آنالین در شبکههای
اجتماعی پخش میشود.
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برپایی نمایشــگاه های بین المللی از
جمله دومین نمایشگاه بین المللی صنعت
حفاری ،استخراج ،تونل سازی ،راهسازی
و ماشین آالت وابســته که  6تا  9اسفند
مــاه  95در محل دائمی نمایشــگاه های
بین المللی تهران برگزار خواهد شد باعث
رونق بخشیدن به صادرات غیر نفتی کشور
و نیز دســتیابی به اهداف عالیه اقتصاد
مقاومتی خواهد شد.
عظیم دســتفال مدیر عامل شــرکت بانیان
فردای روشــن مجری نمایشــگاه مذکور ضمن
اعالم این نظر توضیح داد :نشــان کــرد که بر
پایــی دومین نمایشــگاه بیــن المللی صنعت
حفاری  ،اســتخراج  ،اکتشــاف  ،ماشین آالت
و تجهیــزات ایمنی و تونل ســازی با همکاری
شرکت ســهامی نمایشــگاهها ی بین المللی و
اخذ مجوز از سازمان توسعه تجارت باعث خواهد
شد با اعالم طرح اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر
معظم انقالب اســامی تولید کنندگان داخلی
نمایشگاههای بینالمللی از تجربیات شرکتهای
خارجی سود برده و هرچه بهتر چرخهای اقتصاد
کشور را به چرخش در آورند.
وی گفت  :امروزه با پیشــرفت فــوق العاده
مهندسی عمران و به تبع آن سهولت نسبی در
حفاری و ساخت ســازه های زیر زمینی توجه
بســیاری از کشورهای توســعه یافته و در حال

توســعه به احداث ســازه های زیرزمینی برای
کاربری های عمرانی  ،نظامی و معدنی معطوف
شده است  .راهها و بزرگراههای زیرزمینی  ،انواع
تونل ها  ،شبکه های متروی شهری  ،نیروگاهها
و برخی از تونل های زیرزمینی به عنوان مخازن
نفت  ،معادن  ،پناهگاه و انبارها تعدادی از سازه
هایی هســتند کــه در کشــورهای مختلف به
سرعت درحال ســاخت و اجرا میباشند .دست
فال یاد آور شــد با توجه به توســعه روزافزون
ســازه های زیرزمینی و هزینه های فراوانی که
برای ساخت هریک از این ســازه ها صرف می
گردد ونیز اهمیت آنها در شــبکه های حمل و
نقل نیاز به اهمیت استفاده در تکنولوژی روز و
افزایش کیفیت احســاس می گردد .مدیرعامل
شــرکت بانیان فردای روشــن دربــاره اهمیت
افزوده شدن بخش حفاری به این نمایشگاه بین
المللی استراتژیک تاکید کرد :سرعت توسعه در
صنایع نفت و گاز بیش از آنچه تصور میشــود
به حفاری وابسته اســت به طوری که آن را سر
منشــاء اصلی مخازن هیدروکربوری در جهان
نامیده اند.دســتفال گفت :با پیــروزی انقالب
اســامی در ســال  1357نهادهای فرهنگی،
اجتماعی،اقتصادی،سیاســی کشور و به تبع آن
صنعت حفاری دچار دگرگونی و تحوالت عظیم
شــد و در نتیجه در صنعت حفاری که به واقع
حرفی برای گفتن نداشــتیم و اکثر متخصصان
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دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:
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شرکتهای دانش بنیان قیمت نان را میشکنند
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس
جمهور در دهمین نمایشگاه بینالمللی
صنعت آرد و نان گفــت :باید ایدههای
جدید را وارد حــوزه تولید نان کنیم تا
بتوانیم قیمتهــا را کاهش دهیم و این
کاری اســت که در حال حاضر از سوی
شرکتهای دانش بنیان انجام میگیرد.
به گزارش خبرنگار «اقتصاد و نمایشگاه»
 Ibex2016روز سهشــنبه  16آذر مــاه
 95با حضور علی قنبری معــاون وزیر جهاد
کشــاورزی و مدیرعامــل شــرکت بازرگانی
دولتی ایــران ،دکتر اســفهبدی معاون وزیر
صنعت ،معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت
سهامی نمایشگاههای بینالمللی ،مسئوالن و
مدیران دولتی و فعاالن بخش خصوصی این
صنعت در نمایشگاه بینالمللی تهران آغاز به
کار کرد.
سورنا ســتاری در این نمایشــگاه گفت:
اگر بخواهیم در صنعتی پیشــرفت کنیم که
بر اســاس آن بتوانیم ذائقه فرهنگ کشور را
اصالح نمائیم ،باید به سمت تحقیق و توسعه

و طراحی ماشینآالت حرکت کنیم.
وی قوت غالب مردم ایران را نان دانســت
و یادآور شد :در این محصول حفظ سالمت،
قیمت و کیفیت نان بسیار مهم است ،چراکه
ایــن محصول تاثیر مســتقیم بر ســامت و
بهداشت مردم دارد.
معاون علمی و فنــاوری رئیس جمهور با
ابراز خرســندی از اینکه شرکتهای بسیاری
در کشور اقدام به ســاخت خطوط تولید نان
کردهاند ،ادامه داد :در ادامه این مســیر الزم
اســت تا ایدههای جدیــد را وارد حوزه نان
کنیم تا بتوانیم قیمتهــا را کاهش دهیم و
این کاری اســت که در حال حاضر از سوی
شرکتهای دانشبنیان انجام میگیرد.
رییس بنیــاد ملــی نخبگان شکســتن
قیمتهــا از طریــق تحقیق و توســعه را از
جمله رویکــرد فعالیتهــای دانشبنیان نام
برد و گفت :امــروزه میتوانیــم این رویکرد
را در بســیاری از حوزههــا ماننــد تجــارت
الکترونیک مشاهده کنیم و مردم در هر نقطه
از کشور که باشند ،میتوانند از سرویسهای

باکیفیــت و بــا کمتریــن هزینــه بهرهمند
شوند.
ستاری با اشاره به ضرورت کاهش ضایعات
نان اظهار کرد :یکی از رویکردهای روشهای
جدیــد کاهش ضایعات نان اســت و ما برای
تحقق این هدف نیاز داریم تا فرهنگ جدید

مصرف در کشور حاکم شود.
معاون علمــی و فنــاوری رییسجمهور
تحقق ایــن امر را در گرو کســب دانش فنی
ذکــر و تصریح کــرد :اگر مــا بخواهیم خط
تولیــدی را راهاندازی کنیم ،باید بر اســاس
ذائقه و فرهنگ ایرانی باشد که در این صورت
قطعاً میتوانیم عالوه بر کسب دانش اقدام به
کاهش ضایعات نان کنیم.
وی در گفتگو با خبرنــگاران همچنین از
افزایش  10تا  12درصدی بودجه ســال 96
این معاونت خبر داد.
گفتنی اســت که نمایشــگاه بینالمللی
صنعت آردونان را گروه تجــارت و اطالعات
 ITGبا مدیریت مهندس علی معین در 14
هزار متر مربع فضای نمایشگاهی برگزار شد
و  115شــرکت ایرانی و  59شرکت خارجی
از  14کشور در آن مشــارکت کردند که این
تعداد مشــارکتکننده نســبت به نمایشگاه
سال گذشــته در بخش خارجی  100درصد
و در بخــش ایرانی  50درصد رشــد نشــان
داشت.

گشایش نمایشگاه : ITUF2016

رقابت پذیری و اقتصاد مقاومتی ،هدف اول نمایشگاه است
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چهاردهمیــن نمایشــگاه بین
المللی حمل و نقل عمومی و خدمات
شهری ،روز پنج شــنبه  6آبان با
حضور دکتر مهرداد تقی زاده معاون
حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی،
مســئوالن دولتی و فعاالن بخش
خصوصی این صنعت گشایش یافت.
بــه گــزارش خبرنــگار "اقتصــاد و
نمایشــگاه" دکتر ســید علــی اعتدالی
مدیر عامل هلدینگ آوین برگزار کننده
نمایشــگاه در ایــن آئین با بیــان اینکه
رقابت پذیری و اقتصاد مقاومتی یکی از
محورهای اصلی برگزاری این نمایشــگاه
است ،گفت :این نمایشگاه با هدف رقابت

پذیری تولیــدات ملی ،تحقــق اقتصاد
مقاومتــی ،هــم افزایی تــوان داخلی و
عرضه توانمندیهای رقابت پذیر کشــور
برگــزار میشــود.او اضافه کــرد :انتقال
دانش فنــی و تکنولــوژی روز و کارآمد

به کشور در راســتای رشد کیفی و کمی
محصــوالت داخلی ،توســعه صــادرات
غیرنفتی ،ایجاد ظرفیتهــای جدید در
بخش تولید رقابتی ،آشــنایی با الگوهای
موفق جهانی در عرصه حمل و نقل و کاال
و مســافر ،فراهم نمودن زمینههای الزم
برای سرمایه گذاری شــرکتهای داخلی
و خارجی ،بهبود وضعیت محیط زیست
در کالن شــهرها و بهینه سازی مصرف
سوخت کشــور از دیگر اهداف برگزاری
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی حمل
و نقل عمومی و خدمات شهری است.
رییس ســتاد برگــزاری نمایشــگاه
بینالمللی حمل و نقل عمومی و خدمات

شــهری ایران در ادامه به زمینه فعالیت
مشــارکتکنندگان این نمایشگاه اشاره
کــرد و گفــت :در بخش حمــل و نقل
گروههــای کاالیی خودروهــای تجاری،
وسایل حمل و نقل عمومی ،خودروهای
ســنگین و نیمه ســنگین ،خودروهای
مخصوص ،خودروهای پاک ،وسایل نقلیه
برقی و هیبریدی ،ماشین آالت عمرانی و
راه سازی  -خدمات و تجهیزات وابسته،
مدیریت راهها و زیر بناهای حمل ونقل،
حمل ونقــل کاال و مســافر ،حمل ونقل
ریلی ،ایمنی راه و حریــم راهها ،ترافیک
وصنایع وابســته و دیگر ماشــین آالت
مرتبط حضور دارند.
او اضافــه کــرد :دربخــش خدمات
شــهری نیز گروههای کاالیی ماشــین
آالت و تجهیزات خدمات شهری ،حمل
و نقل شــهری ،ماشــین آالت عمرانی،
ماشــین آالت و تجهیزات آتش نشانی،
پارکهــا و فضــای ســبز و تجهیــزات
وابســته ،بازیافت و تبدیل مواد ،مبلمان
شــهری ،عمران ،معماری و شهرسازی،
مدیریــت جامع شــهری ،نیازمندیها و
دســتاوردهای شــهرداریها ،تجهیزات
ایمنی امنیتی و رادیویی ،پارکینگهای
طبقاتی ،شــهر الکترونیک ،زیباسازی و
تبلیغات شهری ،کنترل آلودگی و محیط
زیست شــهری به نمایش گذاشته شده
است.

نمایشگاه داخلی

وزیر صنعت ،معدن و تجارت در سومین نمایشگاه بینالمللی کیف و کفش:

دولت از تولید چرم و کفش و کیف مرغوب حمایت میکند
اشتغال  120هزار نفری و صادرات  120میلیون دالری کفش و کیف جای افزایش بسیار دارد

تولید میکنند که از این میزان
 120میلیــون جفــت کفش
توسط واحدهای صنعتی و 80
میلیون جفت در صنوف تولید
میشود.
مهندس نعمتزاده با بیان
اینکه بهترین راه برای رشــد
تولیدات کفــش ،رونقظ بازار
آن است ،گفت :اگر خریداران
نســبت به تولیدات داخلی بی
توجه باشــند این بخش رشد
نخواهد کــرد .وزیــر صنعت
افــزود :در حال حاضر  3قطب
چرمسازی در کشور وجود دارد
و ما حتماً از تولید چرم مرغوب
و فرآوردههای آن یعنی کیف
و کفش با کیفیت در کشــور
حمایت میکنیم .وی با اشاره
به تعیین عوارض برای صادرات
پوســت خام و ساالمبور گفت:
هدف ما صــادرات محصوالت
تولیدی از ساالمبور یعنی چرم
و کیف با ایجــاد ارزش افزوده
است.
گفــت:
نعمــتزاده
ســرمایهگذاری صنعت چرم
بومــی اســت و بایــد بخش
مدرنســازی آن تقویت شود.
وی با تاکیــد بر اینکــه باید
مطابق نیــاز بــازار جهانی در
تولید کفــش و کیف حرکت
کنیــم ،گفت :برای رســیدن
به ایــن هدف الزم اســت در
دانشــگاه دوره ویــژه بــرای
طراحی کیف و کفش تاسیس
شــود تا جوانان با این شــغل

بیشتر آشنا شوند.
رئیس ستاد نمایشگاه کیف
و کفش:
واردات یعنی بیکاری
هموطنان
رسول شجری رئیس ستاد
برگزاری ســومین نمایشــگاه
بینالمللی کیف و کفش چرم
و رئیس اتحادیه کفش دست
دوز هم در گفتگو بــا اقتصاد
و نمایشــگاه یادآور شد :تولید
کفش ایرانــی مازاد بــر نیاز
بازار اســت و واردات نیز مزید
بر علت اســت به گونهای که
هر  100میلیــون دالر واردات

کفش به کشور سبب بیکاری
 6هزار کارگــر در این صنعت
میشود.
وی با اشاره به تعطیلی 50
درصد از واحدهای تولید کفش
در حال حاضــر تصریح کرد:
باید واحدهــای تولیدی مانند
سالهای گذشته به دلیل نیاز
بازار در شــب عید ،پاسخگوی
نیاز باشند ،اما بخش اعظمی از
این واحدها به دلیل رکود بازار
و واردات قاچاق تعطیل است.

شجری قیمت کفشهای برند
خارجی را کاذب و به دلیل باال
بودن قیمت دالر در کشــور و
نوسانات آن دانســت و گفت:
بسیاری از ســودجویان کفش
تولید داخل را بــه عنوان برند
در بازار عرضه میکنند که ما
توصیه میکنیم مردم از خرید
کفشهای برند خودداری کنند
و یا در صورت مشاهده تخلف
با شــمارههای  77531860و
 77531122تمــاس گرفتــه
و شــکایت خــود را مطــرح
کنند.
رئیس اتحادیه کفش دست
دوز ،بازار کفش کشور را اشباع
دانســت و ادامه داد :ظرفیت
تولید کفش هم اکنون معادل
 250میلیــون جفت و مصرف
 200میلیون جفت در ســال
است .وی با اشــاره به اینکه
هــم اکنون واحدهــای کفش
بــا  50تا  60درصــد ظرفیت
کار میکنند گفت :در صورت
کارکردن با تمام ظرفیت قادر
به تولید کفش تا دو برابر نیاز
کشور هستیم.
شجری صادرات در بخش
کفش را با رکود مواجه دانست
و افــزود :بــرای حفــظ بازار
کفش داخل باید تولیدکننده
کیفیت کفــش تولیدی خود
را افزایــش داده و قیمتها را
تعدیل کند .وی بــا بیان این
کــه ایتالیاییها امســال نیز
حضور پرقدرتی در نمایشــگاه
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وزیــر صنعــت ،معدن
و تجــارت در ســومین
نمایشگاه بینالمللی کیف،
کفــش ،چــرم و صنایع
وابســته که با حضور وی،
دکتر اسفهبدی معاون وزیر
و مدیرعامل شرکت سهامی
نمایشگاهها ،علی فاضلی
رئیس اتاق اصناف ایران و
فعاالن تولید و تجارت این
بخش گشایش یافت ،ضمن
یادآوری تحول این بخش از
تولیدات کشور در سالهای
اخیر و حمایــت دولت از
تولیدکننــدگان چــرم و
کفــش و کیــف مرغوب،
خواستار حمایت هموطنان
از تولیدات داخلی شــد
و گفت :اگــر خریداران و
مصرفکنندگان نسبت به
تولیدات داخلی بیتفاوت
باشــند ،این بخش رشد
نخواهد کرد.
بــه گــزارش خبرنــگار
«اقتصاد و نمایشگاه» مهندس
نعمتزاده وزیر صنعت ،معدن
و تجارت روز سهشنبه  16آذر
ماه  95در ســومین نمایشگاه
بینالمللی کیف ،کفش ،چرم
و صنایع وابســته با بیان اینکه
صنعت کفش ما رو به پیشرفت
است ،گفت :البته در بخشهای
مختلف کمبودهایی وجود دارد
اما نسبت به چند سال گذشته
در ایــن صنعت تحــول ایجاد
شده است.
وی درباره ارزآوری و ایجاد
اشــتغال این بخش از صنعت
کشور گفت :ساالنه بین 110
تــا  120میلیــون دالر کیف،
کفش و صنایع وابسته به آن از
تولیدات داخل صادر میشود
اما جــا دارد تا ایــن میزان به
مراتــب افزایش یابــد .وی با
بیان اینکه بیــن  110هزار تا
 120هزار نفر در صنعت کیف
و کفش کشــور اشتغال دارند،
بیان داشــت :تعــدادی از این
واحدها صنعتــی و تعدادی به
صورت صنوف تولیدی هستند
و ســاالنه نزدیــک بــه 200
میلیون جفت کفش در کشور

داشته و با ماشینآالت جدید
و مدرن خود پا به نمایشــگاه
گذاشــتهاندگفت :شرکتهای
آلمانی نیز در نمایشگاه امسال
حضــور دارنــد که بایــد این
حضور را گرامــی بداریم .چرا
که همکاری آلمانها با صنعت
چرم ایران قدمتی  35ســاله
داشــته و پایــه صنعت کفش
ما در بحث فنــاوری ،آلمانها
بودهاند.
رییــس ســتاد برگــزاری
نمایشگاه با اشــاره به حضور
وزیــر صنعــت در مراســم
گشایش نمایشــگاه گفت :ما
به ایشــان توضیــح دادیم که
هدف از برپایی این نمایشــگاه
حمایــت از تولیــد و صادرات
است .همچنین از وزیر صنعت
خواستیم برای ایجاد شرایطی
جهــت حضــور در بازارهای
منطقهای و جهانی به صنعت
چرم کشــور کمــک فکری و
قانونی کنــد .چرا کــه ما نیز
توانمنــدی حضــور در بازارها
مانند ترکیه و روسیه را داریم.
وی افزود :در نمایشگاه امسال
از غرفههای برتــر و همچنین
شــرکتهایی که فناوریهای
نوینــی را در نمایشــگاه ارایه
کرده باشــند تجلیل به عمل
میآید.
شــجری گفــت :بــا توجه
بــه این کــه زمــان برگزاری
نمایشگاه تنها چهار روز است،
یک کالس آموزشــی  15روزه
برای پس از نمایشــگاه درنظر
گرفتهایم .این کالس به همت
اتحادیــه صنف کفاشــان و با
حضــور مدرســان ایتالیایی
برگزار میشــود .گفتنی است
که در ایــن نمایشــگاه 220
شــرکت ایرانی و  80شرکت
خارجی مشــارکت کردند که
میهمانان خارجی از  4کشــور
آلمان ،ایتالیــا ،ترکیه و چین
به ایران آمدند .این نمایشــگاه
در  22هزار متــر مربع فضای
نمایشگاهی شــامل سالنهای
 7و  8و  9و  10و  11و 27
تا پایان روز جمعه  19آذر برپا
بود.
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مهندسحمیدچیتچیانوزیرنیرو:

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

به جای احداث نیروگاههای جدید مصرف برق را باید مدیریت کنیم
مهندس حمید چیتچیــان وزیر نیرو
در آستانه برگزاری شانزدهمین نمایشگاه
بینالمللی صنعت برق خواســتار مدیریت
مصرف و اســتفاده مطلــوب از امکانات
و تأسیســات موجود ،به جــای احداث
نیروگاههای جدید شــد و گفــت :نباید
متناســب با رشــد مصرف برق در کشور
مرتــب به احــداث نیروگاههــای جدید
روی آوریم ،بلکه بایســتی بــا مدیریت
مصرف و اســتفاده از امکانــات موجود
صنعت برق کشــور را در حالت تعادل نگه
داریم.
به گزارش «اقتصاد و نمایشــگاه» وی با بیان
اینکه در زمــان حاضر حدود  10هــزار و 830
مگاوات ظرفیت تولید برق در دســت اجرا است،
افزود :این نیروگاهها شامل نیروگاههای حرارتی،
آبــی DG ،و تجدیدپذیر هســتند که برخی از
آنها مجوز نیز دریافت کردهاند.
وی با گرامیداشــت شــهدای صنعت برق و
شــهدای اخیر این صنعت که در نیروگاه دبیس
در کرکــوک عراق به دســت گروه تروریســتی
داعش به شهادت رسیدند ،با بیان اینکه به ازای
هر کیلووات ســاعت برقی که به فروش میرسد،
زیانهای قابــل توجهی به صنعت بــرق افزوده

میشود گفت :هماکنون در واگذاری هزینههای
انشعاب بین  7درصد در روستاها و تا  47درصد
در شهرهای بزرگ زیانده هستیم.
وزیر نیرو با اشــاره به عــدم پرداخت تکالیف
قانونی از سوی مردم و دولت بیان داشت :پرسنل
صنعت برق کشــور بــا سختکوشــی و تحمل
کمبود منابع مالی تالش میکنند تا جامعه دچار
آسیب نشده و چرخهای صنعت به گردش خود
ادامه دهد .چیتچیان با اشــاره به اینکه در سه
ســال دولت یازدهم  6هزار مــگاوات به ظرفیت
نیروگاهی برق کشور افزوده شده است ،و اینکه
ســال  95نقطه عطفی در صنعت برق کشور در
بخش توســعه انرژیهای تجدیدپذیر بوده است،
افزود :در سال  99شمسی حداقل  400مگاوات
به ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور افزوده
خواهد شد.
وی با بیــان اینکه صنعت برق نیــاز به ایجاد
تعادل بیــن درآمد و هزینــه دارد ،به کاهش بار
بدهیهای غیرمنطقی اشــاره کــرد و افزود :در
دولت گذشته بخشی از نیروگاههای این وزارتخانه
به بخش خصوصی واگذار شد و بدهیهای آنها
به گردن وزارت نیرو باقی ماند که با تالش بسیار
موفق شــدیم  6هزار میلیارد تومان بار بدهی را
از دوش وزارت نیرو برداشــته و بــه عهده دولت
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بگذاریم.
وزیــر نیــرو با اشــاره بــه اینکه بخشــی از
درآمــد وزارت نیــرو نیز به حســاب ســازمان
هدفمنــدی یارانههــا واریز میشــد ،گفت :در
گذشــته بیش از  5هــزار میلیارد تومــان و در
ســال قبل نیز حــدود  2200میلیــارد تومان
به حســاب ســازمان هدفمنــدی واریز شــده
کــه امســال این مبلــغ نیــز با کمــک دولت
یازدهــم از تعهــدات ایــن وزارتخانه برداشــته
شد.

خبر خوش خسروتاج برای صادرکنندگان

16

 2000میلیارد تومان سرمایه در گردش  11درصدی به صادرکنندگان اختصاص یافت
رییس ســازمان توســعه تجارت ایران از
اختصاص  ۲۰۰۰میلیارد تومان اعتبار توســط
صندوق توســعه ملی با ســود  ۱۱درصد برای
صادرکنندگان خبر داد.
به گزارش خبرنگار «اقتصاد و نمایشــگاه» مجتبی
خسروتاج  -قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت-
دربار ه مصوبه جلسه اخیر هیات امنای صندوق توسعه
ملی با حضور رییس جمهور که منجر به کاهش سود
تســهیالت ریالی برای صادرکنندگان از محل منافع
صندوق توســعه ملی تا  ۱۱درصد شــد ،اظهار کرد:
رقمی نزدیک به  ۲۰۰۰میلیارد تومان اعتبار از منابع
توسعه ملی به بانکهای مختلف بازرگانی ارائه میشود
تا به عنوان سرمایه در گردش در بخش صادرات مورد
استفاده قرار گیرد.
رییس ســازمان توســعه تجارت ایران با اشاره به
اینکه برخی صادرکنندگان نســبت به باال بودن نرخ
سود تسهیالت اعتراض داشتند ،تأکید کرد :این مساله
در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی مطرح شد
و تصمیم گرفتنــد این رقم را بــه  ۱۱درصد کاهش

دهند.
بــه گفتــه خســروتاج ۲۰۰۰ ،میلیــارد تومان
تســهیالت از محل منابع صندوق توســعه ملی و از
طریق بانکهای مختلف به عنوان سرمایه در گردش
با ســود  ۱۱درصد به بخش صادرات اختصاص یافته
است تا صادرکنندگان شرایط بهتری داشته باشند.
الزم بــه یادآوری اســت که چندی پیش بســته
حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی توسط دولت ابالغ
شــد که منابع پیشبینی شــده در این دستورالعمل
شــامل منابع صندوق توســعه ملی ،منابــع بانکی و
منابع بودجه است که در یکی از بندهای آن به منابع
صندوق توسعه ملی اشــاره شده است که تبصره دوم
آن مربوط به ســپردهگذاری مبلــغ  ۲۰هزار میلیارد
ریال در یک دوره یک ســاله با نــرخ  ۱۶درصد برای
بخش صنعت و  ۱۴درصد برای بخش کشــاورزی و
صنایــع دانشبنیان از طریق بانکهای عامل شــامل
بانک توســعه صادرات ،ســپه ،صادرات ،کشاورزی،
صنعت و معدن و بانک تجارت است.
با مصوبه اخیر هیات امنای صندوق توســعه ملی،

از محل این  ۲۰۰۰میلیارد تومان اعتبار با ســود ۱۱
درصد بــرای صادرکننــدگان در بخشهای صنعت،
کشاورزی و صنایع دانشبنیان تعلق میگیرد .هیات
امنای صندوق توســعه ملی همچنیــن تصویب کرد
که این نرخ ســود برای مناطق محروم با چهار درصد
تخفیف ،معادل هفت درصد باشد.
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وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

طرح تجمیع محصوالت لوازم خانگی ،نافی مالکیت نیست

مهندس نعمتزاده از
دستاندرکاران برگزاری
شانزدهمین نمایشگاه
بینالمللی لوازم خانگی بویژه
دبیرکل انجمن لوازم خانگی
ایران تقدیر کرد

داد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت درباره
تأثیر نرخ ارز بر قیمتهای تمام شده
لوازم خانگی گفت :نرخ ارز اگر واقعی
باشــد ،تولید هــم اقتصادیتــر و به
صرفهتر خواهد شد.
وی افــزود :وقتی کــه ارز ارزان به
واردات تعلــق میگیــرد تولید ملی
به خطر میافتد ،البتــه پنجاه درصد
ارز مورد نیاز کشــور ارز آزاد اســت
و حتــی برخی از صنایــع ،ملزومات،

تجهیــزات و مــواد اولیه خــود را به
همیــن ارز تهیــه میکننــد اما در
مجموع باید به قیمت واقعی ارز رسید
تا بــازار هم با اطمینــان برنامهریزی
کند.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجارت
همچنین ضمــن تقدیر و تشــکر از
زحمات دســت انــدرکاران برگزاری
شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی لوازم

خانگی ،بهویــژه دبیرکل انجمن لوازم
خانگی ایــران گفــت :وزارت صنعت
در سیاستهایی که از دو سال پیش
درباره برخی محصوالت لوازم خانگی
تنظیم کرده به یــک برنامه راهبردی
 10ساله دســت یافته که مبنای آن
تبدیل شدن به یکی از تولیدکنندگان
و صادرکنندگان جهانی لوازم خانگی
است.

حسین نوروزی مدیر برگزاری ششمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری :

تاکید  HOFEX2016بر تولید صادرات محور مبلمان
حسین نوروزی مدیر عامل شرکت پیشگامان
صنعت مبلمان پرشــیا( فیپکو) برگــزار کننده
ششــمین نمایشــگاه بین المللی مبلمان اداری
اعالم کرد  :به علت محدودیت و ابعاد سالن های
اختصاص داده شــده به نمایشگاه علیرغم اینکه
ظرفیت تمام سالن ها تکمیل شد ،نتوانستیم 20
درصد از تقاضاهای شرکت های عالقمند به حضور
در نمایشگاه را پاسخ دهیم .
وی افزود  7:سالن نمایشگاه بین المللی تهران شامل
ســالن های  8،9،10،11،12،13و سری 25به ششمین
دوره از نمایشــگاه بین المللی مبلمان اداری اختصاص
داده شــده بود  .نوروزی در خصوص تعداد مشــارکت
کنندگان در نمایشــگاه این دوره اظهار داشت :تقاضای
زیادی برای شــرکت در نمایشگاه داشتیم اما به علت در
اختیار نداشتن ســالن های متناسب تعدادی از شرکت
ها حاضر به جانمایی نشدند که متاسفانه این امر نشانگر
عدم شناخت کافی از جایگاه این صنعت است .
برگــزار کننده ششــمین نمایشــگاه بیــن المللی

مبلمان اداری در پاسخ به این سئوال که جانمایی غرفه
ها براســاس چه معیاری انجام گرفته بــود ،توضیح داد
:جانمایی غرفه ها براساس شــاخص های اعتبارسنجی
که در ایــن خصوص تدوین شــده از جمله صادرکننده

بودن یا نبــودن واحد تولیــدی ،عضویــت در اتحادیه
،مشــارکت در دوره های پیشــین نمایشــگاه ،داشتن
تندیس محصول برتر و آخرین شاخص متراژ درخواستی
که در فــرم پیش فراخوان درج شــده ،صــورت گرفته
است .
مدیــر عامل پیشــگامان صنعــت مبلمان پرشــیا
(فیپکــو )در خصوص برنامــه های جانبی نمایشــگاه
گفت :مهم تریــن برنامه جانبــی ایــن دوره برگزاری
اولیــن مســابقه محصــوالت صادراتــی بــود کــه از
نمایشــگاه مبلمان منزل این برنامه آغاز شده و در این
نمایشــگاه نیز برگزیــدگان در اختتامیــه دوره معرفی
شــدند .نوروزی در خصوص مشــارکت شــرکت های
خارجی گفــت :طبــق روال به علــت انتخــاب زمان
نامناســب در تقویــم برگــزاری نمایشــگاه هــا برای
نمایشــگاه مبلمان اداری حضور شــرکت های اروپایی
را به علــت همزمانی نمایشــگاه بــا اواخر دســامبر و
نزدیک شــدن به تعطیالت سال نو مســیحی از دست
دادیم .

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

وزیر صنعــت ،معدن و تجارت
گفــت :طــرح تجمیــع برخی
محصوالت لــوازم خانگی که در
انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
بررسی میشود به معنای نادیده
گرفتــن مالکیــت محصوالت و
تولیدکنندگان نیســت .وزارت
صنعت فکر میکند با طرح تجمیع
میتوان به یک هلدینگ دســت
یافت که برای مثال پنجاه واحد
تولیدی زیر مجموعه آن باشد و
در قالب یک برند به بازار مصرف
داخلی عرضه شــود یــا صادر
گردد.
مهنــدس محمدرضــا نعمتزاده
در بازدید از غرفههای شــانزدهمین
نمایشــگاه بینالمللی لوازم خانگی و
دیدار بــا مشــارکتکنندگان در این
نمایشــگاه و فعاالن تولیــد و تجارت
تأکیــد کرد که طــرح تجمیع برخی
محصوالت لوازم خانگی ،ضمن محترم
شــناختن حق مالکیــت محصوالت،
باعــث کاهش قیمــت تمام شــده

کاالها خواهد شــد و قــدرت رقابت
تولیدات ایرانی را در داخل کشــور و
بازارهــای صادراتــی افزایش خواهد
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حمید چیتچیان وزیر نیرو در دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی آب:

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

فعاالن آب و برق ایران در  40کشور  3میلیارد دالر طرح در دست اجرا دارند

18

نمایشــگاه
دوازدهمیــن
بینالمللی آب و تأسیســات آب
و فاضالب روز یکشــنبه چهارم
مهر مــاه  95در حضــور حمید
چیت چیــان وزیر نیــرو ،دکتر
حسین اســفهبدی معاون وزیر
صنعــت و مدیرعامل شــرکت
سهامی نمایشگاههای بینالمللی،
مســئوالن و مدیــران دولتی و
فعاالن بخش خصوصی این حوزه
گشــایش یافت .وزیر نیرو در این
مراســم گفت :بزرگترین حمایت
دولــت از تولیدکنندگان و فعاالن
ایرانــی صنعــت آب و فاضاالب،
گذاشــتن بازار بزرگ داخلی در
اختیار این شرکتهاســت و در
کنار آن نیز با پشــتیبانی وزارت
نیرو از شرکتهای دانش بنیان و
تحقیقات حمایتهای کارآمدی از
آنها صورت میگیرد.
وی از حضور شــرکتهای فعال در
صنعت آب و برق ایران در بیش از 40
کشور دنیا خبر داد و گفت :هم اکنون
شرکتهای ایرانی افزون بر سه میلیارد
دالر پروژه فعال و در دست اجرا دارند.
مهنــدس "حمیــد چیتچیــان"
گفــت :یکــی از موفقتریــن صنایع
در صــدور تجهیــزات و خدمات فنی
مهندســی صنایع آب و برق است که
بر اســاس آمارهای ارائه شده از سوی
سازمانهای مسئول بیش از  90درصد
صادرات خدمات فنی و مهندســی به
صنعــت آب و برق اختصاص داشــته
است.
وی افــزود :از ســالهای گذشــته
وزارت نیــرو تاکیــد ویژهای داشــته
که همــه نیازهای فنی خــودش را به
دســت صنعتگران ایرانی تامین کند،
البته اعتقــاد داریم که همواره در دنیا،
فناوری جدید در حال تکوین و دانش
درحال پیشرفت است.
وی بــا بیــان اینکــه مــا نیازمند
استفاده از فناوریهای جدید هستیم،
اظهار داشــت :وزارت نیــرو به صورت

هوشمندانه به دنبال انتقال فناوریهای
نوین به داخل کشــور است و در سایه
همین پیگیری مســتمر توان صادرات
بســیار خوبی برای این صنعت ایجاد
شده اســت .وزیر نیرو با اشاره به اینکه
در این نمایشگاه بیش از  400شرکت
داخلی و خارجی حضور دارند ،گفت :از
مقامهای کشورهای مختلف دنیا جهت
بازدید از این نمایشکاه دعوت به عمل
آمده اســت تا با توانمندیهای صنعت
آب کشور آشنا شوند.
وی از صدور تجهیــزات و خدمات
فنی مهندســی به بیش از  40کشــور
دنیا خبــر داد و افزود :در ســالهای
اخیــر بــه دلیــل اینکه کشــورهای
صادرکننده نفت درآمدهایشان کاهش
یافته اما با این حال صنایع ما بســیار
موفق هســتند و در این شرایط بیش
از ســه میلیارد دالر پــروژه فعال در
دست اجرا داریم .وی بخش آب را جزو
فعالترین بخشهای اقتصادی کشــور
عنوان کرد و گفت :با توجه به مواجهه
بودن کشور با خشکسالی و لزوم توسعه
طرحهای آب و فاضالب اعتبارات قابل
توجهی از محل اســناد خزانه اسالمی،
اعتبــارات عمرانی ،اوراق مشــارکت،
اوراق تســویه و غیــره در این بخش

تخصیص یافته اســت .وزیر نیرو تاکید
کرد :برنامههای گســتردهای در بخش
آب کشور برای سالهای آینده تدوین
و به مجلس شــورای اســامی ارسال
شده که در جریان بررسی برنامه ششم
مورد تاکید و تصویب قرار بگیرد .عمده
این برنامهها در زمینه هوشمندسازی
شبکه آب شهرها ،توســعه آبرسانی به
روستاها ،توســعه سیستمهای نیترات
زدایی و زدایش فلزات ســنگین از آب،
اســتفاده از سیســتم تصفیه فاضالب
و بهکارگیری پســاب بــرای مصارف
صنعتی و کشاورزی است.
وزیــر نیــرو در خصــوص هزینه
انشعاب و قیمت آب گفت :هزینههای
برقراری انشعاب دو تا سه برابر مبلغی
اســت که از مردم دریافت میشــود و
به دلیل وجــود تورم ســالیانه میزان
افزایش بهای انشــعابها از میزان نرخ
تورم همواره کمتر است .وی افزود :در
تالش هستیم که در اجرای طرحها به
منابع عمومی متکی نشویم ،اما در این
مسیر نباید به مردم فشاری وارد شود.
وی خاطرنشــان کرد :ممکن است که
چندین ســال متوالی قیمت انشــعاب
یا قیمت محصول تغییر نکرده باشــد
و مقدار افزایش یافتــه اندکی باالتر از

نرخ تورم ساالنه باشــد ،اما با توجه به
اینکه  4یا پنج سال در نرخها تغییری
به وجود نیامــده همواره از میزان تورم
ساالنه کمتر خواهد بود.
در دوازدهمیــن نمایشــگاه بیــن
المللی آب  259شرکت ایرانی و 140
شــرکت خارجی از  25کشــور شامل
 :آلمــان ،آمریــکا ،اتریش ،اســلونی،
امارات متحده عربــی ،انگلیس ،ایتالیا،
بلژیک ،تایوان ،ترکیه ،سوئد ،سوئیس،
جمهوری چــک ،دانمــارک ،رومانی،
روســیه ،ژاپن ،فرانسه ،چین ،لهستان،
کانادا ،کره جنوبی ،هندوســتان ،هلند
و نــروژ در فضايي به مســاحت بیش
از  25,600متر مربع حضور داشــتند
که مشــارکت کنندگان در این بخش
جدیدترین محصوالت و كاالهاي خود
در زمينه تولید انــواع لوله و اتصاالت
پليمــري ،تصفيه آب ،فيلتراســيون و
آب شيرين كن ،شيرآالت ،اتوماسيون
و سيســتم ابــزار دقيــق ،تجهيزات
آزمايشــگاهي و سيســتم هاي اندازه
گيــري ،تجهیــزات صنعتــی ،لوله و
اتصــاالت فلزی را به معــرض نمایش
گذاشتند.
ایــن نمایشــگاه تــا پایــان روز
چهارشنبه  7مهر ماه سال  95بپا بود.
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کیومرثجلیلیاندبیرشانزدهمین نمایشگاهبینالمللیصنعتبرق

مشارکت  685شرکت از  22کشور نشانه جاذبه بینالمللی اقتصاد روبه توسعه ایران است

با اشاره به همزمانی برگزاری جلســه کمیسیون برق ایران
و تاجیکستان با ریاســت وزیر نیرو در تهران با شانزدهمین
نمایشــگاه بین المللــی صنعت بــرق گفت :وزیــر انرژی
تاجیکســتان و هیئت همراه در زمان برگزاری نمایشگاه از
آن دیدار نمود.
وی با اشــاره به حضور وزیر اقتصاد هنــگ کنگ که به
میزبانــی وزارت صنعت و معدن در تهران حضور داشــته و
از نمایشــگاه بازدید کرد افزود :با توجه بــه موضوع جذب
ســرمایه گذار خارجی ،حضور وزیر اقتصاد هنگ کنگ در
نمایشگاه پر رنگتر شد.
گفتنی است که شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت
برق ایران را شــرکت نمایشــگاهی توانمند «راهکار تجارت
مدیریت کوشــا» برگزار کرد و فعاالن گروههای روشنایی،
ســیم و کابل ،تابلوســازان ،تجهیزات برقی ،اتوماســیون،
سیســتمهای ابزار دقیق ،خطــوط انتقــال ،دکل و مقره،
ژنراتور ،کارفرمایان ،مشاوران و پیمانکاران در آن مشارکت
داشتند.

الدن ملکی مدیرعامل شرکت پاالرسامانه مطرح کرد

سهم خواهی خارجیها از صنایع معدنی ایران در ایران کان مین 2016
در دوازدهمیــن نمایشــگاه
بینالمللی معــدن ،صنایع معدنی،
ماشــین آالت ،تجهیزات و صنایع
وابســته (ایران کانمین  )2016که
از روز شــنبه  15آبان در نمایشگاه
بینالمللی تهران برپا شــد328 ،
بنگاه اقتصادی شــامل  130شرکت
ایرانی و  198کمپانی خارجی از 13
کشور مشــارکت کردند که سبقت
گرفتن تعداد مشــارکتکنندگان
خارجی نســبت به همــکاران و
رقبــای ایرانی ،حاکــی از توجه و
اشــتیاق فعاالن اقتصادی خارجی
به مشارکت و سهم خواهی از بازار
بزرگ ایــران و نفوذ بــه بازار 300
میلیون نفری منطقه از دروازههای
ایران است.
ایــن  198کمپانی خارجــی از 13
کشــور آلمان ،اتریش ،اســپانیا ،امارات
متحده عربــی ،ایتالیا ،ترکیه ،روســیه،
چین ،فنالند ،لهستان ،هلند ،هند و کره

جنوبی به تهران آمده بودند.
الدن ملکــی مدیرعامــل خــاق
شــرکت پاالرســامانه که به اتفاق خانه
معدن ایران ،ســازمان نظام مهندســی
معــدن ایــران و بــا همکاری شــرکت
نمایشــگاهی ایماگ آلمان ،این رویداد
مهم نمایشــگاهی را برگزار میکند در
گفتگــو با «اقتصاد و نمایشــگاه» ضمن
بیان این مطالــب ،مهمترین هدفهای
برگزاری ایران کان مین  2016را نمایش
ظرفیتهــا و توانمندیهــای ایران در
صنایع معدنی ،ایجاد فرصت برای جذب
سرمایهگذاران داخلی و خارجی ،نمایش
دســت آوردهای علمی ،فنی و صنعتی
مشــارکتکنندگان در حــوزه صنایــع
معدنی ،ایجاد رابطههای جدید و تقویت
روابط موجود بیــن بنگاههای اقتصادی
برشــمرد و تأکیــد کرد که نمایشــگاه
تالش میکند بستر مناسب جهت انتقال
فناوری و سرمایه خارجیها به کشورمان
را فراهم آورد .به گفته مدیرعامل شرکت

پاالرســامانه  328مشــارکتکننده در
ایــرانکان میــن  2016در  15هــزار
متر مربع فضای نمایشــگاهی به رقابت
پرداختهاند که ایــن میزان فضای تحت
پوشش نســبت به دوره گذشته همین
نمایشگاه  50درصد رشد نشان میدهد.
مقایسه آماری نمایشگاههای امسال و
سال گذشته همچنین حاکی از 28/04
درصد رشد در متراژ مفید بخش داخلی،
 84/74درصد رشد در متراژ مفید بخش
خارجی 36/84 ،درصد افزایش در تعداد
شــرکتکنندگان داخلی 88/57 ،درصد
افزایــش در تعداد مشــارکتکنندگان
خارجی و  8/33درصد رشــد در تعداد
کشورهای مشارکتکننده در این رویداد
میباشد.
الدن ملکــی همچنیــن توضیح داد
که ایــران کان میــن  2016تــا پایان
روز سهشــنبه  18آبان مــاه جاری دایر
بــود و همزمان بــا آن چهارمین کنگره
بینالمللی معدن و صنایع معدنی ایران و

ششمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی
تهــران برگزار شــد که این رویــداد بر
اهمیت و کارآمدی ایرانکان مین 2016
میافزاید.
همزمان بــا برگزاری این نمایشــگاه
همچنیــن برگــزاری چندیــن کارگاه
آموزشــی و نشســتهای تخصصــی
در زمینههــای موضوعــی نمایشــگاه
برنامهریزی شده بود.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

در شــانزدهمین نمایشــگاه بینالمللی صنعت
برق ایران کــه از امروز  -شــنبه  15آبان - 1395
در نمایشــگاه بینالمللــی تهران برپا شــد685 ،
شرکت شــامل  307کمپانی خارجی و  378شرکت
ایرانی مشــارکت داشــتند .این  307شــرکت از
 21کشــور چین ،اتریش ،آلمان ،ایتالیا ،فرانســه،
انگلیس ،آمریکا ،تایوان ،کانادا ،امارات ،لهســتان،
اســپانیا ،ژاپــن ،کرهجنوبــی ،روســیه ،ترکیه،
ســوئد ،چک ،فنالند ،هند و ســوئیس بــه تهران
بودند.
کیومرث جلیلیان دبیر ســتاد برگزاری نمایشــگاهها و
جشــنوارههای صنعت آب و بــرق وزارت نیــرو در گفتگو
با «اقتصاد و نمایشــگاه» گفت :اســتقبال و اشــتیاق این
تعداد شــرکت خارجــی به حضــور در نمایشــگاه صنعت
برق ،نشــان میدهد کــه خارجیها به خوبی نشــانههای
حرکــت منظــم اقتصاد ایران به ســوی رشــد و توســعه
پــس از «برجــام» را دریافتهانــد و برای ســرمایهگذاری
و شــراکت در بازار روبــه رونق ایــران و از طریــق ایران
در بــازار  300میلیــون نفــری منطقــه برنامهریــزی
کردهاند.
جلیلیــان با تأکیــد بر اینکه این مشــارکت گســترده
از نتایج پربار شــرایط پســابرجام اســت اظهار امیدواری
میکند که مســئوالن دولتــی و فعاالن بخــش خصوصی
صنعــت برق ایــران ،از فرصت برگــزاری نمایشــگاه برای
جــذب فناوریهــای روز دنیــا ،انتقال تکنولــوژی ،جلب
ســرمایههای خارجــی و تدویــن نقشــه راه مناســب
برای توســعه صنعــت برق کشــور بــه خوبی اســتفاده
کننــد .وی توضیح داد کــه چین با  134شــرکت ،ترکیه
بــا  18شــرکت ،کره جنوبــی بــا  12شــرکت و آلمان با
 11شــرکت در این نمایشــگاه حضــور داشــتند و چهار
کشــور کره جنوبی ،چین ،ترکیــه و آلمان در نمایشــگاه

بیــن المللی صنعــت برق بــه صــورت پاویون شــرکت
بوده اند.
وی با بیان این مطلب که شــانزدهمین نمایشــگاه بین
المللی صنعت برق در فضایــی بالغ بر  43هزار متر مربع در
 12سالن نمایشگاهی شامل  16800متر مربع فضای مفید
سرپوشــیده داخلی و  4600متر مربع فضای سرپوشــیده
خارجی برگزار میشــود گفــت 70 :درصد شــرکتهای
خارجــی بهصورت مســتقیم در نمایشــگاه حضــور پیدا
کردهاند.
جلیلیان یادآور شــد که در حاشــیه برگزاری نمایشگاه
دو پنل تخصصی در روزهای یکشنبه  16آبان ماه از ساعت
 10الی  12با عنــوان محیط کســب و کار صنعت برق در
شــرایط پســا تحریم با رویکرد اقتصاد مقاومتی به ریاست
مهندس فالحتیــان معاون وزیر نیرو در امــور برق و انرژی
و روز دوشــنبه  17آبان ماه از ســاعت  14الی  16با عنوان
راهکارهای ارتقای توانمندیهای داخلی و توســعه صادرات
به ریاســت مهندس محمودی قائم مقام وزیــر نیرو برگزار
شد.
وی با اشــاره به تاکید وزیــر نیرو مبنی بــر محور قرار
دادن شــرکتهای دانش بنیان در نمایشــگاه شــانزدهم
گفت 20 :شــرکت دانش بنیان برخــی از تجهیزات مورد
نیــاز صنعت بــرق کشــور از جملــه المپهــای ،LED
موتورهای گاز ســوز ،ســامانههای قرائت کنتور ،کنتورها و
لوازم اندازه گیری هوشــمند آب و برق ،سامانههای کنترل
روشــنایی شــهری ،طراحی و ساخت ســامانههای ذخیره
انرژی ،پرههــای توربینهای گازی ،لولههای ســوپر آلیاژ،
روغن ترانســفورماتور ،لولههای حفاظتــی و  PLCهای با
ســرعت پردازش باال را در کشور بومی ســازی کرده و در
این نمایشــگاه در معرض بازدید و ارزیابی عالقهمندان قرار
دادهاند.
دبیر شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق کشور
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خام فروشی محصوالت معدنی افتخار نیست
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مهندس محمدرضــا نعمت زاده وزیر
صنعت ،معدن و تجارت روز  15آبان در
مراســم افتتاح دوازدهمین نمایشگاه
بینالمللی معدن و صنایع معدنی خطاب
به فعاالن تولید و تجارت این بخش گفت:
داشتن  5-6هزار معدن در کشور و خام
فروشی محصوالت آنها هیچ افتخاری
ندارد .افتخار این است که با کار جمعی
محصوالت خوب و با ارزش افزوده از این
معادن استخراج و فرآوری و صادر کنیم.
به گزارش خبرنگار «اقتصاد و نمایشــگاه»
در ایــن آئین که با حضور مهندس هاشــمی
استاندار تهران ،دکتر اســفهبدی معاون وزیر
صنعت و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه
هــا و جمعی از فعــاالن بخــش خصوصی و
مسئوالن دولتی برگزار شد وزیر صنعت گفت:
میــزان ذخایر معادن کشــور  47میلیارد تن
اســت که  60درصد آن را مصالح ساختمانی
همچون ســنگ آهک ،گچ ،ماســه و غیره در
برمی گیــرد و بقیه مواد معدنــی فلزی و غیر
فلزی اســت .وی افزود :تاکنون  68نوع مواد
معدنی در معادن کشــور مورد شناسایی قرار
گرفته و برپایی اینگونه نمایشــگاهها معرفی
فرصتهایی است که با اســتخراج این مواد و
فرآوری آن میتوان ارزش افزوده باالیی را به
دست آورد .وزیر صنعت ،معدن وتجارت گفت:
در دو سال گذشته بیش از  90مورد پهنههای
معدنی آزاد و در وســعت  400هزار کیلومتر
مربع به افراد واجد شــرایط واگذار شده است.
وی افزود :اشــخاصی که پهنهها را در اختیار
گرفتهاند و توانایی الزم را برای مدیریت ندارند
از نظر مالــی و یا اجرایی ،میتوانند شــریک
اختیار کنند و یا در شــرکتهای دیگر ادغام
شــوند و چنانچه امکان فعالیــت ندارند ،باید
پهنه را واگذار کنند تا کار اکتشــاف با سرعت
بیشــتری انجام شــود .نعمتزاده از فعالیت

مشترک وزارت صنعت با سازمان انرژی اتمی
در وســعتی افزون بر  100هزار کیلومتر مربع
خبر داد و گفت :بعد از اکتشاف ،مواد معدنی،
در اختیار فعــاالن این بخش قــرار میگیرد
و چنانچه رادیو اکتیو کشــف شــد در اختیار
ســازمان انرژی اتمی قرار میگیرد .وی افزود:
عالوه بر ایــن با کمک دانشــگاهها به منظور
شناســایی عناصر نادر خاکی ،تفاهمنامههایی
به امضا رســیده و در این مسیر گامهای اولیه
برداشته شده است .نعمت زاده اظهار داشت:
بهره گیری از شــرکتهای خارجی در قالب
مهندسی و اکتشاف میتواند دستاورد مناسبی
داشته باشــد و این تجربه را در دوره مدیریتم
در شرکت پتروشیمی در قالب پروژههای «ای.
پی.سی»(مهندســی ،تأمین کاال و ساخت) به
دســت آوردهایم .وی افزود :اکنون در شرایط
پســابرجام فرصت خوبی ایجاد شــده که با
شرکتهای مهندســی و اکتشــاف خارجی
در قالب کنسرسیوم یا مشــارکت در پروژهها

و اخــذ تضمینهای الزم کارهای مهندســی
مشترک را دنبال کنیم.
ضرورت اجرای برنامههای نوسازی در
معادن
وزیر صنعت ،معدن وتجارت گفت :نوسازی
معادن نیز بســان بازســازی صنایع ضرورتی
اســت که باید در دســتور کار قرار گیرد؛ این
امر بهدلیل شــرایطی بود که در گذشته براین
بخش مانند دیگر بخشها حاکم بود و اکنون
آن شرایط بد را پشت سرگذاشتهایم؛ بنابراین
از منابع داخلی و خارجی در مســیر نوسازی
باید بهرهگیری شــود .نعمت زاده یادآور شد:
بازسازی و نوســازی واگنهای قطار در کشور
تجربه شــده و اکنون میتوان از آن قابلیتها
در نوسازی ماشین آالت معدنی بهره گرفت.
وزیر صنعت ،گفت :امروز باید دستور کار ما
«تکمیل زنجیره تولید» باشد و خام فروشی را
کنار بگذاریم؛ درعین حال کشــورمان ســابقه
 110ســاله در زمینه صادرات نفت خام دارد و

امروز نیــز تالش میکنیم صــادرات نفت خام
بیشتری داشته باشیم .وی با بیان اینکه تالش
امروز جمهوری اسالمی برای دستیابی به سهم
گذشــته خود به میزان پیش از تحریمها است،
ادامه داد :اکنون موضوع بهره گیری از انرژیهای
پاک در همه زمینههای معدنی باید مورد توجه
قرار گیرد .نعمــت زاده گفــت :وزارت صنعت
موضوع صادرات سنگ خام را مدیریت خواهد
کرد و برای این امر محدودیتهایی ایجاد خواهد
شــد؛ اکنون در فضای پسابرجام دیگر صادرات
سنگ خام پسندیده نیســت.وی افزود :فعاالن
بازار ســنگهای تزئینی و ســاختمانی باید از
سرمایه گذاری خارجی در این بخش استقبال
کنند و در عین حال باید نسبت به ایجاد دفاتر
الزم در خارج که قابلیت طراحی و الگو ســازی
متناسب با معیارهای آن کشورها داشته باشند،
اقــدام کرد.وزیر صنعت ،اضافه کرد :سیاســت
همکاری با طرفهای خارجی باید برپایه روش
برد-برد باشد و این مهم در بخش خودروسازی
به مورد اجرا درآمده است.
توسعه معادن نیازمند کار دسته جمعی
محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران
در این مراســم خاطرنشــان کرد همکاری و
هماهنگی در بخــش معدن الزمــه فعالیت
جهشــی بعد از تحریم و در چارچوب اقتصاد
مقاومتی اســت .بهرامن گفت ،انتظار میرود
در شــرایط جدید ارتباطات بیــن المللی از
بخش معــدن و صنایــع معدنی پشــتیبانی
الزم در جهــت رشــد و توســعه کشــور به
عمل آید.
وی تشــکل گرایی و کار جمعــی را الزمه
فعالیــت اقتصادی دانســت و گفــت :امروز
شــرکتهای خرد و کوچــک در عرصههای
بین المللــی نمیتوانند نقش آفرین باشــند،
بنابراین فعاالن بخش معدن و صنایع معدنی
بیش از هرزمان به کار جمعــی نیاز دارند .به
گفتــه بهرامن جمهــوری اســامی ایران در
بین کشورهای شــاخص معدنی از نظر میزان
ذخیره رتبــه پانزدهم و از لحــاظ تنوع با 68
نوع ماده معدنی شناســایی شده جایگاه دهم
را دارد.

گام بلند شرکت سهامی نمایشگاهها برای حمایت از صنایع کوچک

تا  50درصد تخفیف برای مشارکت صنایع کوچک در نمایشگاههای بینالمللی
شــرکت ســهامی نمایشــگاههای بینالمللــی بــه صنایــع
کوچــک مســتقر در شــهرکهای صنعتــی ایــران بــرای حضور و
مشــارکت در نمایشــگاههای بینالمللــی تــا  50درصــد تخفیــف
میدهد.
به گزارش «اخبار نمایشگاهها» روز  28مهر ماه یک تفاهمنامه همکاری بین شرکت
سهامی نمایشگاههای بینالمللی ج.ا.ا و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
ایران با هدف گســترش تعامالت نمایشگاهی و توسعه مشــارکت بنگاههای اقتصادی
کوچک در نمایشگاهها مبادله شد.
این تفاهمنامه را دکتر حســین اســفهبدی و علی یزدانی معاونان وزارت صنعت،
معدن و تجارت و مدیران عامل شرکت سهامی نمایشگاهها و سازمان صنایع کوچک و
شهرکهای صنعتی امضا کردند.
براساس یکی از بندهای این تفاهمنامه ،شرکت ســهامی نمایشگاههای بینالمللی
برای تشــویق صنایع کوچک مســتقر در شــهرکهای صنعتی کشــور به حضور و
مشارکت در نمایشــگاههای بینالمللی که در سایت نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار

میشوند تســهیالت ویژهای از جمله تا  50درصد تخفیف نمایشگاهی در نظر خواهد
گرفت.
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گشایش سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی متالورژی با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت

امید به خروج از رکود در مشارکت کنندگان ایران متافو موج می زند

گفت :نکته بسیار خوبی که امروز شاهد
آن بودیم ،امیدواری شــرکتها به بهبود
شــرایط و خروج از رکود است .در چند
سال گذشته شرکتهای فعال این حوزه
شرایط سختی داشتهاند و امیدواریم این
نمایشگاه سرآغاز روزهای خوب برای این
صنعت باشد.
وی دربــاره ویژگیهای نمایشــگاه
امســال توضیــح داد :در ســیزدهمین
نمایشــگاه متافــو ایران  220شــرکت
داخلی و  200شرکت خارجی مشارکت

کرده اند کــه شــرکتهای خارجی از
کشــورهای ایتالیا ،آلمان ،ســوئد ،کره
جنوبی ،روسیه ،انگلیس ،اسپانیا ،فرانسه،
ترکیه و چین در ایران حضور یافتهاند.
جاللــی گفــت :باتوجه بــه جایگاه
تخصصــی و منحصر به فرد نمایشــگاه
متالورژی ایران ،ایــن رویداد تخصصی
از رشــد  10تا  15درصــدی تعداد کل
شرکتکنندگان در ســیزدهمین دوره
برخوردار اســت و رشــدی  45درصدی
در بخش مشارکت شرکتهای خارجی
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عبدالکریم جاللــی مدیرعامل
شــرکت نمانگر و مدیــر اجرایی
سیزدهمین نمایشــگاه بینالمللی
متالورژی (ایران متافــو) گفت :از
آقای مهنــدس نعمــتزاده وزیر
صنعــت ،معدن و تجارت تشــکر
میکنــم که به خاطــر قولی که به
مشارکتکنندگان در این نمایشگاه
داده بود ،صبح روز پنجشنبه  4آذر
مســیر طوالنی را در برف غافلگیر
کننده پیاده تا نمایشگاه طی کرد و
خود را به نمایشگاه رساند.
وی گفت :آقای وزیر صبح پنجشــنبه
در ترافیک سنگینی گرفتار شدند اما از
آنجا که به شرکت کنندگان در نمایشگاه
قول داده بودنــد به دیــدار و بازدید از
غرفههای آنها بیایند ،مســیر طوالنی را
پیاده طی کردند تا به نمایشگاه برسند و
از این بابت از ایشان سپاسگزارم.
جاللی ادامه داد :آقای وزیر در بازدید
از نمایشــگاه صنعت متالورژی ،فوالد و
ریختهگری را از صنایــع مادر و بنیادین
معرفی و درباره توسعه این صنعت اظهار
امیدواری کردند.
مدیر اجرایی ســیزدهمین نمایشگاه
بینالمللــی متالــورژی (ایــران متافو)

دارد.
مدیر اجرایی نمایشــگاه ایران متافو
گفت :این رشد نشــاندهنده اهمیت و
جایگاه نمایشــگاه متافو در ایران است.
ضمن اینکه ایران متافو از جمله معدود
نمایشــگاههای ایران اســت که توسط
 UFIمورد تایید قرار گرفته است .ایران
متافو در حقیقت بزرگترین نمایشــگاه
حوزه فلزات و صنایع معدنی ایران است.
وی ادامه داد :شرکت نمانگر باتوجه به
عضویت در انجمن نمایشگاههای جهان
این رویــداد بینالمللی را بــه عضویت
رویدادهای مورد ارزیابی و تایید شــده
نمایشگاههای جهان درآورده است.
مدیرعامــل شــرکت نمانگــر گفت:
باتوجه به اســتانداردهای نمایشــگاهی
جهــان همزمــان بــا برپایــی رویداد
بینالمللی متافــو در تهــران برگزاری
 20کارگاه آموزشــی و تخصصــی بــا
مشارکت تشــکلها و انجمنهای علمی
تخصصی طراحی و تنظیم شــده است.
برگزاری مسابقه سراســری ریختهگری
دانشــجویی و مســابقه ریختهگــری
صنعــت هــم از دیگــر برنامههــای
جانبی نمایشــگاه امســال محســوب
میشود.
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مدیران نمایشگاه الکامپ اعالم کردند:
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الکامپ فرصت بزرگ اعالم دستاوردهای دولت
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مدیران سازمان نظام صنفی رایانهای
کشــور بــه عنــوان برگزارکنندگان
الکامپ ،در کنفرانســی خبری برنامهها
و ویژگیهای این نمایشــگاه را تشریح
کردند.
در این نشست خبری که ناصرعلی سعادت
رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور به
همراه باقر بحری سخنگو و محمد ثروتی عضو
کمیته اجرایی الکامپ حضور داشتند ،سعادت
گفت :شرایط برگزاری الکامپ نسبت به سال
گذشــته بهبود یافته و نمایشگاه فرصتی برای
حضور دولت با هدف اعالم دســتاوردهایش و
همچنین حمایت از استارت آپها است.رییس
سازمان نظام صنفی رایانهای کشور همچنین
با بیان اینکه دولــت میخواهد وزارت خانهها
و دستگاهها درگیر نمایشــگاه الکامپ باشند،
گفت :سال گذشته رییس جمهور در نمایشگاه
الکامپ حضور نداشــت ،اما بــا توجه به اینکه
امسال وزرا میخواهند عملکرد دولت را نشان
دهند ،در حال برنامه ریزی هســتیم که آقای
روحانی در آئین گشایش نمایشگاه امسال یا در
روزهای برگزاری حضور داشته باشند.
پاویونهایی از چین ،کره
و تایوان
ســعادت درخصــوص میــزان تقاضــای
شرکتها برای حضور در الکامپ گفت :امسال

دولــت حــدود  ۳۴۰۰متر مربع فضــا دارد و
پاویونهایی نیز از چیــن ،کره و تایوان حضور
دارند و عالوهبر اینها حدود  5هزار متر مربع
تقاضای مشارکت داریم.
وی ادامــه داد :الکامپ در مجموع  ۲۲هزار
متر مربع فضا دارد کــه باید حدود  5هزار متر
مربع برای دولت و خارجیها اختصاص یابد و
 ۵۰هــزار متر مربع تقاضا را بایــد بر  ۱۷هزار
متر مربع باقیمانده تقسیم کنیم .سعاد افزود :از
روز شنبه  15آبان اعالم میشود که هر شرکت
در کدام سالن مستقر میشود و چند متر مربع
فضا خواهد داشت .البته سیاست ما مشارکت
همگانی اســت و تالش میکنیم با تعامل ،به
گونهای اقدام کنیم که امــکان حضور تمامی
درخواســتکنندگان غرفه در نمایشگاه فراهم
شود.
امکان حضور  150استارت آپ در
الکامپ
وی دربــاره اســتارتآپها و حضــور
آنهــا در الکامــپ گفــت :موضــوع حضــور
اســتارت آپها نخســتین بار ســال گذشته
اجــرا شــد و بیــش از  ۸۰اســتارت آپ
مشارکتکننده داشــتیم که همه هزینههای
آنهــا را نیز ســازمان نظــام صنفــی متقبل
شد.ســعادت افزود :حمایت از کسبوکارهای
نوپــا و جوانان یکــی از اولویتهــای ما و در
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راستای شعار برناپروری است که در انتخابات
ســازمان مطرح شــد .بنابراین ســعی داریم
امســال این حضــور گســتردهتر و کارآمدتر
باشــد و همانطور که اعالم کردیم ،در توافقی
با شرکت دویچه مسه؛ اســتارتآپ های برتر
الکامپ را به نمایشگاه ســبیت اعزام خواهیم
کرد.رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور
گفت :امسال سعی داریم زمینه حضور  ۱۰۰تا
 ۱۵۰شرکت نوپا را فراهم کنیم و در ضمن در
کنار آنها شــتاب دهندهها و ســرمایه گذاران
خطرپذیر را نیز خواهیم داشت.
سعادت درباره غرفههایی که اقدام به فروش
کاال و خدمات و ایجاد صــف در محوطههای
بیرونی نمایشگاه میکنند ،گفت :سال گذشته
این ازدحام جمعیــت آزاردهنده شــده بود؛
بنابراین تصمیم به ساماندهی این گونه غرفهها
گرفتیم .البتــه قصد نداریم ایــن فرصت را از
غرفهها بگیریم و فــروش را ممنوع کنیم .ولی
ســعی داریم به نحوی به این گونه فعالیتها
فضا بدهیــم که در مســیرهای اصلی الکامپ
نباشند.
شرکت هایخارجی منتظر
انتخابات آمریکا
رییس ســازمان نظــام صنفــی رایانهای
کشوری حضور شرکتهای خارجی در الکامپ
توضیــح داد :در ماههای گذشــته مذاکراتی
با چند برنــد بــزرگ خارجی بــرای حضور
در نمایشــگاه الکامپ داشــتیم ،اما هرچه به
نمایشــگاه نزدیکتر شــدیم ،آنها این اعالم
حضور را بــه بعد از انتخابــات آمریکا موکول
کردند.
وی با بیــان اینکه عدم حضــور برخی از
شرکتهای ایرانی در ســال گذشته به معنی
قهــر آنها با ســازمان نظام صنفــی و الکامپ
نبود ،گفت :شــرکتها تا سال گذشته نسبت
به الکامپ بیاعتماد بودند امــا افزایش تعداد
متقاضیان غرفه از  ۳۰۰به  ۷۰۰شرکت نشان
میدهد که اعتمادشان نسبت به الکامپ جلب
شــده اســت؛ بنابراین مجموع پارامترهایی از

رکود کســبوکار و هزینه دلیــل عدم حضور
آنها بوده است .ضمن اینکه اگر کسی اعتراض
یا مشکلی دارد ،آماده تعامل هستیم.
اختصاص دو سوم فضا به تقاضاهای
باالی صدمتر مربع
در این نشست همچنین باقر بحری ،مدیر
اجرایی الکامپ درخصــوص تقاضای  ۵۰هزار
متر مربع فضــا از طرف  ۷۰۰شــرکت بدون
دولت ،اســتارت آپها ،گیمرها و شرکتهای
خارجی گفــت :شــرکتهایی کــه تقاضای
باالی  ۱۰۰متــر مربع دارند ،دوســوم فضا و
شرکتهایی که درخواســت کمتر از  ۹۰متر
مربع داشتهاند یک سوم تقاضای فضا را دارند.
وی در پاسخ به ســوالی مبنی بر چگونگی
حضور شرکتهایی که از ثبت نام جا ماندهاند،
گفت :ما یک مرحله ثبت نام کردیم و ســپس
اعالم کردیم هرکــس از ثبتنام جامانده به ما
نامه بزنــد و لینکی را برای ثبــت نام به آنها
دادیم و اکنون نیز اعالم میکنیم اگر کســی
از ثبت نام جــا مانده در صورتــی که دلیلش
منطقی باشد ،میتوانیم با رعایت اولویت برای
آنها فضایی اختصاص دهیم.
برگزاری الکامپ  23در دی ماه
در این نشســت همچنین محمــد ثروتی،
عضو کمیتــه اجرایــی الکامپ گفــت :طبق
برنامهریزیها نمایشگاه الکامپ سال  ۴ ،۹۶تا
 ۷دی ماه و نمایشگاه ســال  ۳۰ ،۹۷آذر تا ۳
دی برپا خواهد شد.
وی با بیان این کــه اپراتورهای موبایل از
الکامپ امسال اســتقبال کردهاند گفت :ستاد
خبری در ســال گذشــته یکی از تجربههای
موفق در ســازماندهی تعداد زیادی خبرنگار
بود که پررنگترین حضور خبرنگاران و بازتاب
خبری را در بین تمامی نمایشــگاههای کشور
رقم زد .وی همچنین گفت :امسال سالن های
 5و  B38نیز در نمایشــگاه الکامــپ زیر بار
میرود در مجموع نزدیک به  ۲۲هزار متر مربع
فضای مسقف خواهیم داشت.
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دکتر حبیباهلل انصاری دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران خبر داد:

شانزدهمیننمایشگاهبینالمللیلوازمخانگی

میعادگاه مصرفکنندگان با محصوالت پرکیفیت ایرانی
شتاب دهنده توســعه اقتصادی در کل
جهان و ایران اســت .لوازم خانگی تنها
صنعتی اســت که همه اقشار ،مصرف
کننده آن هســتند و به عبارت دیگر،
مصرف کنندگان آن شامل روستاییان،
شهرنشــینان ،خانوارها و نیز نهادها و
ادارات میباشــند .به عنوان مثال یک
خانواده روستایی شــاید فرش نداشته
باشد اما حتما وسایل پخت غذا را دارد.

خاورمیانه محسوب میشــود و از  4تا
 7آذر ماه در محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللی تهران برگزار شــد ،بیش از
 444شــرکت داخلی و خارجی حضور
و مشــارکت داشــتند که از این تعداد
 260شــرکت داخلی و  184شــرکت
خارجی بــود که از  13کشــور ایتالیا،
هند ،جمهوری چک ،آلمــان ،ترکیه،
چین ،فرانســه ،اســترالیا ،کرهجنوبی،
ژاپن ،اسپانیا ،انگلیس و مالزی به تهران

پــز ،جاروبرقــی ،اتــو ،آبمیوهگیری،
سشــوار ،چرخگوشــت ،پنکه ،آسیاب،
ســرخکن ،چایســاز ،ســاعت ،چرخ
خیاطی ،ترازو ،آبســردکن انواع ظروف
چینی ،بلور و کریســتال ،تفلون ،نقره،
مالمین ،استیل ،ســرویس آشپزخانه،
انــواع لوازم صوتــی و تصویــری انواع
تلویزیون ،ضبط صــوت ،لوازم خانگی،
در معــرض دیــد عالقهمنــدان قرار
گرفت.
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انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
تالش میکند بــا نمایش کیفیت
و مزیتهای تولیــدات ایرانی به
مصرفکننــدگان ،صنعتگران و
تجار در شــانزدهمین نمایشگاه
بینالمللــی لــوازم خانگی ،در
جهت افزایش ملی گرایی و جذب
مشتریان وفادار گامی بلند بردارد.
دکتر حبیــباهلل انصــاری دبیرکل
انجمن صنایع لوازم خانگــی ایران در
نشست خبری شــانزدهمین نمایشگاه
بینالمللی لــوازم خانگی بــا بیان این
مطلب افزود :اســتراتژی انجمن صنایع
لوازم خانگی توسعه بازار داخل ،کاهش
واردات ،افزایــش صــادرات و خروج از
رکود اســت و در این مســیر به آشتی
مردم ایــران با محصوالت بــا کیفیت
ایرانی نیازمندیم.
وی تاکیــد کــرد :صنعــت لــوازم
خانگــی یکی از مهمتریــن بخشهای

فقدان فرهنگ مصرف کاالی ملی؛
دردی برای جامعه
دکتر انصاری ادامه داد :از دیگر دالیل
اهمیت صنایع لوازم خانگی ،به نیاز این
صنایع به مواد اولیه پایین دســتی باز
می گردد .از فــوالد ،مس ،آلومینیوم و
مواد پتروشیمی برای ساخت این لوازم
استفاده می شــود و به این بدان معنا
اســت که لوازم خانگی برای آنان ایجاد
ارزش افزوده می کند .اما ســوال اینجا
است که علی رغم ظرفیت بزرگ داخلی
چرا بعضی از مصرف کنندگان گرایش
به خریــد کاالی خارجی دارند .اگر این
گرایش وجــود دارد لزوما بــه معنای
ضعف محصول تولید شده نیست.
یکــی از درد های جامعــه ما نبود
فرهنگ اســتفاده از کاالی ملی است.
مــردم ما نمــی خواهنــد بپذیرند که
نخریــدن کاالی بــا کیفیــت ایرانی،
چه تاثیر منفی بر اشــتغال و توســعه
اقتصادی دارد.
وی تأکیــد کرد :این یــک واقعیت
است که اگر میزان تولید یک کارخانه
حداقــل ظرفیت باشــد ،اســتفاده از

تجهیزات پیشرفته و کارکنان متخصص
توجیه پذیر نیست.
دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی
ایــران ادامه داد :با برداشــته شــدن
تحریم هــا ،امروز نگاه های سیاســی
به ایران مثبت شــده اســت و دنیا به
دنبال مــراودت تجاری با ایران اســت
که از موقعیــت برای توســعه تولید و
تجارت بایــد بهترین اســتفاده را برد.
گفتنی است در شانزدهمین نمایشگاه
بینالمللــی لــوازم خانگی ایــران که
بزرگتریــن نمایشــگاه لــوازم خانگی

آمده بودند .این نمایشــگاه امســال با
استقبال شــرکتهای خارجی مواجه
شده و تعداد مشارکتکنندگان خارجی
نسبت به سال گذشته  62درصد رشد
یافت.
تعداد شــرکتهای داخلــی نیز 16
درصــد افزایش نشــان میدهــد .در
شــانزدهمین نمایشــگاه بینالمللــی
لــوازم خانگی ایــران انــواع یخچال،
یخچال فریــزر ،فریز ،کولر ،ماشــین
لباسشویی ،اجاقگاز ،بخاری ،آبگرمکن،
پکیج ،شــومینه ،ســیلندر گاز ،کباب
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مهندس نعمتزاده وزیر صنعت ،معدن و تجارت در مراسم گشایش شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی:
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پس از نمایشگاه درباره تجمیع برندهای لوازم خانگی اقدام میکنیم
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برف و ترافیک غافلگیر کننده تهران در صبح
روز پنجشــنبه چهارم آذر مانع از گشــایش به
موقع و برنامه ریزی شده شانزدهمین نمایشگاه
بینالمللی لوازم خانگی نشــد و بســیاری از
مســئوالن ،مدیران و فعاالن اقتصاد و تولید و
تجارت از جمله مهنــدس محمدرضا نعمتزاده
وزیر صنعت ،معدن و تجارت زیر برف و سوز غیر
منتظره شمال تهران ،با پیمودن بخشی از مسیر
نمایشگاه بینالمللی تهران با پای پیاده ،خود را
به سالن میالد رساندند تا مراسم گشایش طبق
برنامهریزی انجمن لوازم خانگی ایران ،بی کم و
کاست و به موقع انجام گردد.
به گزارش خبرنگار «اقتصاد و نمایشگاه» در مراسم
افتتاح این نمایشــگاه دکتر حبیباهلل انصاری دبیر کل
انجمن صنایع لــوازم خانگی ایران ،محمد جواد قنبری
معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاههای
بینالمللی و جمعی از فعاالن و مدیران دولتی و بخش
خصوصی صنعت بزرگ لوازم خانگی حضور داشتند.
مهندس نعمت زاده وزیر صنعــت ،معدن و تجارت
در جریان بازدید از این نمایشــگاه در خصوص برنامه
هــای وزارتخانــه تحت مدیریــت خود جهــت ارتقا
کیفیت محصوالت لوازم خانگی به خبرنگار «اقتصاد و
نمایشگاه» گفت :هرسال محصوالت جدید لوازم خانگی
با کیفیت باالتر و با خودکفایی بیشتری تولید می شود
.در سیاســت هایی که از دو ســال پیش تنظیم شده
در ارتباط با محصوالت مختلــف از جمله لوازم خانگی
برنامه راهبردی ده ساله تدوین شده است که براساس
ایــن برنامه در نظــر داریم یکی از تولیــد کنندگان و
صادرکنندگان عمده محصوالت لوازم خانگی در سطح
جهانی شویم.
وی ادامه داد :در گذشــته ما واردکننده صرف این
محصوالت بودیم ولی امروز با وجود محصوالت جدید
تولیدی به تدریج به ســمت صادرات حرکت می کنیم
اما حجم کنونــی صادرات کافی نیســت باید با تالش
وزارتخانه و صنعتگران و طراحان ،حجم صادرات کاالها
را افزایش دهیم.
مهندس نعمت زاده یکی از مشــکالت بر ســر راه
توســعه صادرات را تنوع برندهای فعال در این زمینه
برشمرد و افزود :متاســفانه تعداد برندهای فعال ما در

حال حاضر با تعداد برندهای کشور چین با داشتن یک
میلیارد و  400میلیون نفــر جمعیت به عنوان اقتصاد
بزرگ جهان برابری می کند ،مــا باید واحدهای فعال
در این زمینه را تجمیع کنیم زیرا مقدور نیســت که
در بازار یک کاال حدود  100برند فعالیت داشته باشند
و تنها بازتــاب تعدد این برندها بــاال رفتن هزینه ها و
کاهش کیفیت تولیدات است که به ضرر اقتصاد کشور
تمام می شود.
وی افزود :پیشنهاد ما به فعالین تولید و تجارت لوازم
خانگی این است که با واحدهای مرتبط همکاری داشته
باشند و تحت عنوان یک برند محصوالت خود را روانه
بازار نمایند .ما هم به عنوان متولی نهایت همکاری را با
آنها خواهیم داشت و در جلسه ای که بعد از نمایشگاه
برگزار می شود در این زمینه تصمیم مقتضی را اتخاذ
خواهیم کرد.
وزیر صنعت یادآورشــد :این به نفع ماســت که با
تجمیع واحدهای مختلف ،البتــه با حفظ مالکیت این
واحدها ،نسبت به قوی ساختن برندها و کاهش تعداد
آنها اقدام کنیم تا با قــدرت هر چه تمام تر در عرصه
صادرات قدم بگذاریم.
مهندس نعمتزاده در خصوص طرح کارت اعتباری
لوازم خانگی گفت  :این طرح می توانســت موفق باشد

اما چون راه های پیچیده ای طی شد متاسفانه به نتیجه
نرسید .یکی از طرح های دیگر ما جایگزین کردن لوازم
خانگی فرسوده و قدیمی با محصوالت جدید است که
با جایگزین کردن این محصوالت می توان به ســمت
مصرف بهینه برق رفته و الگوی مصرف انرژی را تا حد
زیادی اصالح نمود.
گفتنی است که شــانزدهمین نمایشگاه بینالمللی
لوازم خانگــی را انجمن صنایع لــوازم خانگی ایران با
مشارکت  269شــرکت داخلی و  185شرکت خارجی
برگزار کــرد که شــرکتهای خارجی از  13کشــور
آلمان ،اسپانیا ،استرالیا ،انگلستان ،ایتالیا ،ترکیه ،ژاپن،
جمهــوری چک ،چین ،فرانســه ،هند ،مالــزی و کره
جنوبی به تهران آمدند.
ایــن نمایشــگاه در  43900متــر مربــع فضای
نمایشــگاهی تا پایان روز یکشــنبه  7آذر ادامه داشت
و مشــارکتکنندگان جدیدترین محصوالت ،کاالها و
خدمات خود در زمینه تولید وسایل گاز سوز ،سرمایش
و گرمایش ،لوازم برقی ،یخچال ،یخچال فریزر ،ماشین
ظرفشویی ،ماشین لباسشویی ،انواع ظروف ،تجهیزات
صوتی و تصویری ،لوازم آشپزخانه و ....را در معرض دید
و قضاوت کارشناســان ،تجار و مصرفکنندگان نهایی
گذاشتند.
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مهندس چیتچیان وزیر نیرو در مراسم گشایش شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق

صنعت برق ایران  95درصد به خودش اتکا دارد

عقبماندگــی پرداختها غلبه
کنند.
وی یادآور شــد کــه برخی
کارخانجات تولیدکننده فوالد،
آلومینیوم و غیــره که صنعت
برق به آنهــا انــرژی فروخته
است ،به وزارت نیرو بدهکارند
و شرکتهای تولیدکننده برق
نیز خواهــان مــواد اولیه این
شرکتها هســتند که برقراری
یک مکانیزم تهاتــر بین آنها تا
حد قابل توجهــی بدهیهای
صنعت بــرق را کاهــش داده
است.
چیتچیــان گفــت :بــا
همکاری دولــت ،وزارت نیرو
نیز با مکانیزمهای اوراق تسویه

خزانه ،اســناد خزانه اسالمی و
اوراق مشــارکت به خلق منابع
جدیــد مالــی اقدام کــرده و
آنها را در اختیــار نیروگاهها و
شــرکتهای ســازنده طلبکار
از وزارت نیرو قرار داده اســت.
وزیر نیــرو همچنین از کاهش
 100هزار میلیارد ریال بدهی
های صنعــت بــرق از ابتدای
امســال تاکنون و رسیدن آن
به  220هــزار میلیــارد ریال
خبر داد .وی با اشاره به صدور
مجوز ساخت  37هزار مگاوات
نیــروگاه به بخــش خصوصی
در  10ســال گذشته گفت :در
این مــدت ،بخــش خصوصی
فقط  11هزار مگاوات نیروگاه
احداث کرده کــه علت عمده

این عقبماندگی میسر نبودن
تأمین سرمایه و منابع مالی در
کشور بوده است.
گفتنی است در شانزدهمین
نمایشــگاه بینالمللی صنعت
برق ایــران کــه تا آخــر روز
سهشنبه  18آبان برپا بود 685
شــرکت شــامل  307کمپانی
خارجی از  21کشــور و 378
شرکت ایرانی در  43هزار متر
مربع فضای نمایشگاهی شامل
 12سالن مشارکت داشتند.
ایــن نمایشــگاه را وزارت
نیرو و برگزار کرد و مجری آن
شرکت راهکار تجارت مدیریت
کوشا از شرکتهای توانمند و
پرســابقه صنعت نمایشگاهی
ایران بود.

عظیم دست فال مدیر عامل شرکت بانیان فردای روشن اعالم کرد:

مجوز برگزاری نمایشگاه بین المللی حفاری ،اکتشاف و تونل سازی صادر شد
مجوز برگزاری نمایشــگاه بیــن المللی صنعت
حفاری ،اکتشاف ،استخراج ،ماشین آالت ،تجهیزات
ایمنی و تونل سازی از سوی سازمان توسعه تجارت
ایران به نام شرکت بانیان فردای روشن صادر شد.
عظیم دســت فال مدیر عامل شــرکت بانیــان فردای
روشن به «اخبار نمایشــگاهها» گفت که این نمایشگاه  6تا
 9اسفند ماه امســال در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار
خواهد شد .وی یادآورشــد که هدف نمایشگاه شناسایی و
عرضــه تکنولوژیهای جدید در عرصه حفاری ،اکتشــاف،
اســتخراج ،ماشــین آالت ،تجهیزات ایمنی و تونل سازی
است و نمایشگاه ظرفیتها و دست آوردهای ایران در این
بخشها را به بازارهای جهانی معرفی خواهد کرد .دســت
فال انجمنها ،اتحادیهها و تشــکلهای فعال در بخشهای
مربوط به موضوع نمایشــگاه را به حضور و مشارکت جدی

در برگزاری نمایشــگاه دعوت کرد و گفت :برای برگزاری
مطلوب و مفید نمایشگاه یک ستاد راهبردی با حضور تمام
ذینفعان و فعاالن این صنعت تشکیل خواهد شد.
مدیر عامل شــرکت بانیان فردای روشن توضیح داد که
نمایشگاه در نخســتین دوره خود ،اسفند امسال در  4هزار
متر مربع برگزار میشود و تالش خواهد شد که این فضا در
دوره دوم حداقل به  10هزار متر مربع برسد.
دســت فال تأکیــد کرد کــه شــرکت بانیــان فردای
روشــن تمام تــوان ،امکانــات و تجارب گرانقــدر خود در
صنعت نمایشــگاهی را بــه کار خواهد بســت تــا اولین
دوره نمایشــگاه با شــکوه و کارآمدی هرچه بهتر و بیشتر
برگــزار شــود و نمایشــگاه دروازهای باشــد کــه صنعت
حفــاری ،اکتشــاف ،اســتخراج ،ماشــینآالت ،تجهیزات
ایمنی و تونل کشــور از آن به بازارهای بینالمللی دســت

یابد.
فعاالن صنعت حفاری و تونل ســازی اطالعات تکمیلی
درباره این نمایشگاه را میتوانند از شــرکت بانیان فردای
روشــن – تلفنهــای  88973875و  88988799و نمابر
 88995806جویا شوند.
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وزیــر نیرو در مراســم
گشــایش شــانزدهمین
نمایشگاه بینالمللی صنعت
برق ،صنعت بــرق ایران را
صنعتی مولد ،پیشرو و خود
اتکا نامید کــه  95درصد
به تولیــدات و محصوالت
داخلی تکیه دارد.
به گزارش خبرنگار «اقتصاد
و نمایشــگاه» در این آئین که
روز شــنبه  15آبان ماه جاری
با حضور مهندس حمید چیت
چیــان ،معاونــان وزارت نیرو،
مســئوالن و مدیران دولتی و
فعاالن بخش خصوصی صنعت
برق برگزار شد وزیر نیرو گفت:
ما باید شــبکه برق کشور را به
تجهیــزات روز جهــان مجهز
کنیــم و بــرای ایــن منظور
همواره نیازمند داد و ســتد و
ارتبــاط نزدیک با کشــورهای
پیشروی جهان هستیم.
وی افــزود :برگــزاری
نمایشــگاه صنعــت بــرق
از ایــن جهــت کــه فرصــت
مناســبی برای ارائــه آخرین
دســتاوردها و محصــوالت
ایران و سایر کشــورها است و
شــرکتها میتوانند مراودات
و همکاریهــای نزدیکــی با
یکدیگــر داشــته باشــند از
اهمیت باالیی برخوردار است.
وزیر نیــرو یــادآوری کرد:
بسیاری از شــرکتهای ایرانی
بــا همــکاری شــرکتهای
خارجــی در قالــب جوینــت

ونچــر توانســتهاند بازارهای
خوبــی را در ســطح جهانــی
بــرای خــود دســت و پــا
کنند.
وی ابــراز امیــدواری کرد،
بــا توجه بــه شــرایط جدید
بینالمللی صنعــت برق ایران
بتواند سطح همکاریهای خود
را در عرصــه بینالملل افزایش
داده و بــازار صادراتی خود را
توسعه دهد.
چیتچیــان بــا اشــاره به
حضــور پررنگ شــرکتهای
دانشبنیــان در ایــن دوره از
نمایشــگاه تاکیــد کــرد :در
چارچــوب مقــررات و قوانین
ایــن شــرکتها از مزیتهای
حمایتــی برخوردارند و در این
زمینــه گرایــش وزارت نیرو و
شرکتهای تابعه میدان دادن
به این شرکتهاست تا بازار در
اختیارشان قرار گرفته و امکان
رشد و فعالیت داشــته باشند.
چیتچیان با اشاره به مطالبات
پیمانــکاران و تولیدکنندگان
بــرق از این وزارتخانــه افزود:
عمده عقبماندگی پرداختها
ســه یا چهار ماهه و حداکثر 6
ماهه است که در شرایط فعلی
مالی کشور ،این شرایط دور از
انتظار نیست.
بــه گفتــه وزیــر نیــرو
صنعتگران و مدیــران صنعت
بــرق بــا همــکاری یکدیگر
مکانیزمهایــی را طراحــی
کردهانــد تــا بــر مشــکل
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نمایشگاههای داخلی

گروه تجارت و اطالعات برگزار کرد

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

آموزش راهکارهای موثر مشارکت در نمایشگاه ها به فعاالن
بنگاه های اقتصادی
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گــروه تجــارت و اطالعات
در یــک اقــدام کم ســابقه با
برگــزاری یــک ســمینار ،راه
کارهــای موثــر مشــارکت در
نمایشــگاه ها را به مشــارکت
کنندگان در دهمین نمایشــگاه
بیــن المللی آرد و نــان و اولین
نمایشــگاه بین المللی آبزیان و
غذاهای دریایی آموزش داد.
به گزارش خبرنگار”اخبار نمایشگاه
هــا “ایــن ســمینار یــک روزه ،روز
دوشــنبه دهم آبان در نمایشگاه بین
المللی تهران با اســتقبال مشارکت
کنندگان دراین نمایشــگاه ها برگزار
شد ومهندس علی معین مدیر عامل
گروه تجارت واطالعات و مولف کتاب
«مرجــع نمایشــگاهی راه کارهــای
مشــارکت» تدریس ایــن دوره را به
عهده داشت.
دو نمایشــگاه یــاد شــده به طور
همزمــان از ۱۶تا ۱۹آذرماه امســال
توســط گروه تجــارت واطالعات در
نمایشــگاه بین المللی تهران برگزار
شد.

مهندس معین که از کارشناســان
و فعاالن برجسته صنعت نمایشگاهی
ایران محســوب مــی شــود در این
ســمینار ضمن تشریح اهمیت حضور
در نمایشــگاه ها برای تحقق اهداف
کالن بنــگاه هــای اقتصــادی ،بــه
تفصیــل درباره فعالیت هــای قبل از
نمایشگاه،هنگام برگزاری نمایشگاه و
فعالیت های بعد از نمایشــگاه سخن
گفــت و تاکید کــرد که بــر خالف
عرف معمــول در ایــران  ۲۰درصد
فعالیت هــای نمایشــگاهی پیش از
برگزاری۲۰،درصــد هنگام برگزاری و
۶۰درصد پس از پایان نمایشگاه باید
انجام پذیرد.
وی بــه مشــارکت کننــدگان در
نمایشــگاه ها توصیه کــرد که پیش
از تصمیم گیری بــرای حضور درهر
نمایشــگاه از خودســوال کننــد که
هدفشان از مشــارکت چیست و این
اهداف در کدام نمایشگاه بهتر تحقق
می یابد.
مهندس معین همچنین شــرکت
کنندگان در ســمینار را با استراتژی

انتخاب نمایشــگاه ،برند و برندسازی،
غرفه وغرفه سازی و برنامه ریزی برای
بهترین بهره بــرداری از هزینه ای که
در نمایشــگاه متقبل شــده اند آشنا
کرد.
شــرکت کننــدگان در ســمینار
در پایــان برنامــه در گفتگــو بــا
خبرنگار”اخبــار نمایشــگاه هــا
“،مباحث ســمینار را بســیار مفید و

کاربردی توصیف کردند و خواســتار
تداوم برگزاری این گونــه دوره های
آموزشــی در دیگــر نمایشــگاه هــا
شدند.
گفتنــی اســت کــه نشــریه
«اقتصــاد و نمایشــگاه» و
«خبرگــزاری اخبار نمایشــگاه ها»
حامــی رســانه ای ایــن ســمینار
بودند.

هرمز مِه ُبد مدیر عامل هلدینگ تجارت فراسو اعالم کرد:

نمایشگاه بین المللی محصوالت پروتئینی حالل دروازه ورود به بازارهای منطقه است
نخستین نمایشگاه تخصصی بین المللی فرآورده های
پروتئینی حالل و صنایع وابســته با نام تجاری MeatEx
از  ۱۵تا  ۱۸آبان امسال توسط هلدینگ تجارت فراسو در
نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.
ِهبد مدیر عامل هلدینگ تجارت فراسو در گفت و گو با
هرمز م ُ
«اقتصاد و نمایشگاه» درباره دلیل انتخاب عبارت «تنها دروازه ورود
به بازار های منطقه » به عنوان شعار و تم  MeatExگفت  :این
رویداد تنها نمایشگاه بین المللی و تخصصی گوشت و فرآورده های
پروتئینی حالل در دنیا و تنها نمایشــگاه بین المللی و تخصصی
محصوالت پروتئینی در خاورمیانه اســت که بازارهای مســلمان
خاورمیانه ،کشــورهای  CISو ممالک اروپای شــرقی با جمعیت
 ۴۵۰میلیون نفر مســلمان را تحت پوشــش قرار داده است .وی
یادآور شد که برای ورود مشــارکت کنندگان به بازار های منطقه
از طریق  MeatExدر روزهای برگزاری نمایشــگاه ،برنامه هایی
از قبیل حضور هیات های تجاری عالی رتبه از کشــور های ذکر
شده در نمایشگاه ،امکان بررســی بازار ایران و رقبای حاضر در آن
،مالقات و مذاکره با مهم ترین خریــداران و وارد کنندگان ایران و
کشورهای منطقه ،استفاده از برنامه همتایابی تجاری جهت تنظیم
دیدارهای هدفمند ،برگزاری ســمینارها و کارگاه های تخصصی
متنوع و جلسات B2Bبا ســازمان های مرتبط در زمان برگزاری
ِهبد درباره انتخاب ایران برای برگزاری
تدارک شده است  .هرمز م ُ
این رویداد بین المللی از سوی هلدینگ تجارت فراسو هم توضیح

داد که ایران قدیمی ترین تولید کننده محصوالت فرآوری شــده
پروتئینی و انواع گوشت قرمز ،پرندگان و آبزیان در خاورمیانه است
که  ۹۵۰مرکــز و  ۲۸۰تعاونی ،انجمــن و اتحادیه فعال در زمینه
تولید ،بسته بندی و فرآوری گوشت دارد و تمام محصوالت تولید
شــده در آن از نوع «حالل»اســت .ایران همچنین با  ۸۰میلیون
نفر جمعیت و واردات ســاالنه  ۲۴۰هزار تن انواع گوشت قرمز و
مرغ ،بزرگ ترین بازار محصــوالت پروتئینی منطقه را در اختیار
دارد .نیاز مبرم کشــتارگاه ها و کارخانجات فــرآوری محصوالت
پروتئینی ایران به فناوری و تجهیزات و ماشین آالت بروز جهان
،از دیگر دالیل انتخاب تهران برای برگزاری این رویداد نمایشگاهی
بین المللی اســت .مدیر عامل هلدینگ تجارت فراســو همچنین
توضیح داد که این نمایشگاه به دو بخش اصلی صنعت و محصول
تقسیم شده اســت که بخش صنعت کلیه ماشین آالت ،فناوری و
اتوماسیون مرتبط با تولید ،فرآوری ،بسته بندی ،توزیع ،انبارداری
و فروش محصــوالت پروتئینی را پوشــش می دهــد .در بخش
محصوالت ،تاکید بر حالل بودن آنهاســت که گوشــت خام کلیه
حیوانات حالل گوشت و محصوالت فرآوری شــده آن ها را در بر
می گیرد.
گفتنی اســت که هلدینگ تجارت فراسو از  ۳شرکت به شرح
ذیل تشکیل شده است:
* دروازه تجــارت فراســو نماینده شــرکت نمایشــگاه های
فرانکفورت در ایران،عراق و آذربایجان و صاحب امتیاز سایت اطالع
رسانی نمایشگاه های آلمان

* گســترش تجارت فراســو نماینده شــرکت نمایشگاه های
نورنبرگ در ایران ،عراق و آذربایجان
* توسعه تجارت فراسو ارائه دهنده کلیه خدمات نمایشگاهی
در اولین نمایشــگاه بینالمللی محصــوالت پروتئینی حالل
 58شرکت ایرانی و  33شــرکت خارجی از  12کشور آذربایجان،
آلمان ،استرالیا ،اســپانیا ،امارات متحده عربی ،بلغارستان ،فنالند،
چین ،لبنان ،هلند ،هنگ کنگ و یونان در  6200متر مربع فضای
نمایشگاهی تولیدات متنوع خود شــامل پروتئین حالل (گوشت
سفید و قرمز ،سوسیس ،کالباس) و ماشین آالت و صنایع وابسته
به آن را در معرض قضاوت و انتخاب قرار دادهند.

نمایشگاههای داخلی

محمد علی ترحمی مدیر عامل شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو:

قراردادهای جدید با خودرو سازان خارجی موجب
افزایش مشارکت قطعه سازان در نمایشگاه شده است

درصد و تعداد شرکتهای خارجی  ۸درصد
نســبت به دوره قبل افزایش نشان میدهد.
ترحمــی افزود :شــرکتهای خارجی از ۲۶
کشور شامل ترکیه ،چین ،تایوان ،کره جنوبی،
هند ،آلمان ،هلند ،ایتالیا ،بلژیک ،لهســتان،
امارات متحده عربی ،اتریش ،استرالیا ،اسپانیا،
ژاپن ،ســوئد ،بنگالدش ،فرانسه ،بلغارستان،
انگلیس ،آرژانتین ،رومانــی ،تونس ،آمریکا،
برزیل و ســنگاپور در این نمایشگاه حضور

گفتگو با دکتر عبدالکریم جاللی رئیس ستاد برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی تأسیسات و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی

گردهمآیی بزرگ  830شرکت از  34کشور در بزرگترین نمایشگاه
نامداران صنعت تاسیســات از ایران
و  33کشــور مناطق مختلــف جهان
از روز ( 27مهــر  )95در محــل دائمی
نمایشگاههای بین المللی تهران گردهم
آمدند تا ضمــن عرضــه جدیدترین
صنایــع ،تجهیــزات ،ماشــین آالت،
توانمندیها ،تولیدات و خدمات خود ،با
پیشرفتهای نوین این صنعت نیز آشنا
شوند.
در این نمایشگاه که بزرگترین نمایشگاه
تاسیسات خاورمیانه و شــمال آفریقا و یکی
از  10نمایشــگاه بــزرگ جهان محســوب
میشود 830 ،شــرکت از ایران و  33کشور
جهان حضور داشــتند و  420شرکت داخلی
و  410شــرکت و نــام تجــاری خارجی از
کشــورهای ایتالیا -چین -صربســتان -کره
جنوبی -آلمــان -تایوان -ترکیــه -مالزی-
تایلند -ســوئد -فنالند -دانمــارک -ایرلند-
ســوئیس -کویت -ژاپن -انگلستان-آمریکا-
هند -امارات -اســپانیا -فرانســه -لهستان-
هلند -کانــادا -یونــان -برزیل -اســلوانی-
بلژیک -مجارستان -اندونزی -روسیه و نروژ
حضور داشــته و تولیدات خود را در معرض
نمایش و قضــاوت اهل فن و مصرفکنندگان
گذاشتند.
دکتــر عبدالکریــم جاللی رئیس ســتاد
برگــزاری پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی

تأسیسات خاورمیانه و شمال آفریقا

تأسیسات در گفتوگو با «اقتصاد و نمایشگاه»
از رشــد  25درصدی این نمایشــگاه نسبت
به ســال گذشــته خبر داد و گفت :نمایشگاه
امســال با اســتقبال چشمگیر شــرکتهای
داخلی و خارجی مواجه شــده و این استقبال
به حدی بود که ســالنهای تحت پوشش از
چندین هفته قبل به صــورت کامل تکمیل
شد.
دکتر جاللی افزود :درمدت زمان برگزاری
پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی تأسیسات،
چند هیات تجاری ،بازرگانی و سرمایه گذاری
از کشــورهای مختلــف در محل نمایشــگاه
حضــور یافتند و ضمــن بازدیــد از غرفهها
و ســالنهای نمایشــگاهی ،با شــرکتهای
داخلی وارد مذاکــرات اقتصــادی و تجاری
شدند.
وی با بیان اینکه پانزدهمین نمایشگاه بین
المللی تأسیسات در  54هزار متر مربع فضای
نمایشگاهی برگزار میشود ،گفت :در حاشیه
این نمایشگاه چندین همایش و نشست علمی
آموزشی با حضور استادان دانشگاهها ،محققان
اندیشمندان و مدیران شرکتها و کارخانهها
در محل نمایشــگاه بین المللی تهران برگزار
میشود.
رئیس ســتاد برگزاری نمایشــگاه افزود:
آشنائی با تازهترین تولیدات و پیشرفتهای
این حــوزه ،تبــادل اطالعــات ،دانش فنی

و فنــاوری روز بین مشــارکت کننــدگان و
متخصصین ،آشــنایی شــرکت کنندگان و
بازدیــد کنندگان با آخرین دســت آوردهای
عرضه شــده در بخش سیستمهای گرمایش
و ســرمایش ،ایجــاد ارتباط مســتقیم بین
تولیــد کننــدگان و مصــرف کننــدگان،
ایجــاد فرصتهای ســرمایه گــذاری ،ایجاد
فرصتهــای اشــتغالزائی و بازاریابــی و
توســعه صادرات ،مهمترین اهداف برگزاری
پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی تأسیسات
است.
دکتر جاللــی مدیرعامل شــرکت نمانگر
افــزود :صنعــت تأسیســات کــه در صنایع
مختلــف از جمله صنت نفت و پتروشــیمی،
نیروگاههــا ،آب و فاضــاب ،ســاختمان،
صنایــع غذایی ،پزشــکی ،نســاجی و دام و
طیــور نقــش حیاتــی دارد از قدیمیترین
صنایع کشــورمان محسوب میشــود که با
برخــورداری از دانــش آکادمیــک و تجربه
فعالین ،سابقهای بیش از نیم قرن تولید برای
مصــرف داخلی و خارجی داشــته و صادرات
به کشورهای همســایه و در مواردی صادرات
به دیگــر نقاط جهان از جمله اروپا نشــان از
توان بــاالی تولیــدی این صنعــت در ایران
دارد.
گفتنــی اســت این نمایشــگاه شــامل
پنــج بخش -1:تولیــد کننــدگان تجهیزات
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در یازدهمین نمایشگاه بین المللی
قطعات ،لــوازم و مجموعههای خودرو
تهران که از  ۲۵تا پایان  ۲۸آبان ماه 95
در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی
تهران برگزارشد  ۴۹۲قطعه ساز ایرانی
توانمندیها و ظرفیتهای تولید خود
را به نمایش گذاشــتند که این تعداد
مشــارکت کننده قطعه ساز نسبت به
نمایشگاه سال گذشته  ۱۴درصد رشد
داشت و نشان میدهد که قراردادهای
سرمایه گذاری و تولید مشترک خودرو
سازان بزرگ کشور با کمپانیهای بنام
خارجی ،مقدمات توسعه صنعت خودرو
سازی ایران را فراهم آورده است.
محمد علی ترحمی مدیر عامل شــرکت
بازرگانی بینالمللــی ایدرو برگــزار کننده
یازدهمین نمایشــگاه بیــن المللی قطعات
خودرو در گفتگو با” اخبار نمایشگاهها” با بیان
این مطلب گفت :تعداد کشورها و مشارکت
کنندگان خارجی در نمایشگاه هم به ترتیب
 ۱۵و  ۸درصد رشد داشت که این شرکتها
با سخت گیری از میان متقاضیانی برگزیده

شدند که قصد سرمایه گذاری و انتقال دانش
فنی به ایران را دارند.
مدیر عامل شــرکت ایدرو افزود۱۰۳۲ :
شــرکت از  ۲۷کشور شــامل  ۴۹2شرکت
از ایران و  ۵۴۰کمپانی از دیگر کشــورها در
این رویداد تأثیرگــذار در  ۲۹۲۱۰متر مربع
فضای مفید نمایشــگاهی ،تولیدات ،کاالها
و خدمات متنوع خــود را در معرض بازدید،
قضاوت و انتخــاب کارشناســان و کاربران
و مصرف کننــدگان قرار دادنــد .کل فضای
ناخالص ایــن نمایشــگاه  ۴۹۵۰۰متر مربع
ود.
از فضای مفیدنمایشــگاهی ذکر شــده
 18700متر مربع به شــرکتهای ایرانی و
 ۱۰۵۱۰متــر مربع به مشــارکت کنندگان
خارجی اختصاص یافته است.
به گفته ترحمی ،فضای مفید نمایشــگاه
نسبت به سال گذشته  ۱۱درصد رشد داشته
است که شــامل رشــد  ۱۷درصدی فضای
غرفههای داخلی و رشــد  ۲درصدی فضای
غرفههای خارجی است.
همچینین تعداد شرکتهای داخلی ۱۴

دارند .ترکیه ،چین ،تایوان ،کره جنوبی ،هند،
آلمان ،ایتالیا ،اســپانیا و تونس 9 ،کشوری
هســتند که شــرکتهای آنها بــه صورت
پاویون در نمایشگاه خودرو تهران مشارکت
داشتند.
مدیر عامل شرکت بازرگانی بین المللی
ایــدرو همچنین توضیح داد کــه گروههای
کاالیی پیش بینی شده برای نمایش در این
رویداد عبارتند از :قطعــات و مجموعههای
خودرو ،ماشــین آالت و تجهیــزات قطعه
ســازی ،تحقیقات و طراحی مهندسی ،مواد
اولیه و تجهیزات جانبی خــودرو ،بازرگانی
و خدمات پس از فروش ،نشریات تخصصی
صنعت خودرو ،قالب ســازی ،لوازم تزئیناتی
خودرو ،تعمیر و نگهــداری ،محصوالت پاک
کننده ،آمــوزش و پژوهش و اتو ســرویس
خودرو.
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی
سالنهای  ۴۴ -۴۱ -۴۰ -۳۵دو طبقه C A
-20 -18 -27 -7-38 -38 A -31 B -31
 21و  )22را به نمایشگاه بین المللی قطعات
خودرو اخصاص داده بود.
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سرمایشــی وســردخانه ای و تهویه شــامل:
چیلر ،سردخانه ،برج خنک کننده و فن کویل
 -2تولیدکنندگان تجهیزات گرمایشی شامل
دیگ ،مشــعل ،رادیاتور ،پکیج و -3 ...تولید
کنندگان تجهیزات تأسیســات شــامل :شیر
آالت ،لوله و اتصاالت ،پمپ و فیلتر رســوب
زداها و شــیرهای برقــی  -4تولیدکنندگان
لوازم برقــی و الکترونیکی شــامل :تابلو برق،
لوازم و تجهیزات کنتــرل ایمنی و 5BMS
 تجهیزات جانبی و خدمات شامل :عایقها،مــواد اولیه فلزی و غیر فلــزی ،انرژیهای نو
میباشد.
پانزدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی
تأسیســات که از دیــروز  27مهر مــاه آغاز
شــده تــا پایــان روز  30مهرماه از ســاعت
 10تا  18پذیرای اســتادان و دانشــجویان،
مصرفکنندگان و صاحبان صنایع رشتههای
مختلف از جملــه عمران ،ســاختمان ،آب و
برق ،پاالیشــگاهی ،نســاجی و دیگر صنایع
است.

نمایشگاههای داخلی

محسن صالحینیا معاون امور صنایع وزیر صنعت در مراسم گشایش یازدهمین نمایشگاه بینالمللی قطعات و لوازم خودرو:
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در همه قراردادهای بسته شده با خودرو سازان خارجی
نقش قطعه سازان داخلی پر رنگ دیده شده است
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یازدهمیــن نمایشــگاه
بین المللی قطعــات ،لوازم
و مجموعههای خودرو روز
سهشــنبه  25آبان ماه 95
با حضور محسن صالحینیا
معاون امــور صنایع وزیر
صنعــت ،دکتر حســین
اســفهبدی معــاون وزیر
صنعت و مدیرعامل شرکت
ســهامی نمایشــگاههای
بینالمللــی ،محمدعلــی
ترحمی مدیرعامل شرکت
بازرگانــی بینالمللی ایدرو
برگزار کننده نمایشــگاه،
رؤسا و مسئوالن انجمنهای
مرتبــط ،مدیــران دولتی
صنعــت خــودرو و فعاالن
بخش خصوصــی قطعات
خــودرو در نمایشــگاه
بینالمللی تهران گشــایش
یافت.
نمایشگاه بینالمللی قطعات
خــودرو یکــی از بزرگتریــن
رویدادهــای صنعتی و بازرگانی
کشور اســت که با هدف توسعه
و جهانی کــردن صنعت قطعه
و خودروســازی ایــران و رونق
کســبوکار این بخــش برگزار
میشــود کــه در دوره یازدهم
پــس از اجرایی شــدن برجام،
رفع تحریمها و اشتیاق و تالش
کمپانیهای خودروساز معظمی
چون پژو ،ســیتروئن ،رنو ،فیات
و فولکس واگن به مشــارکت و
حضور در بازار ایــران ،اهمیت
مضاعفی یافته است.
نقش پررنگ قطعهسازها
در تولیدات مشترک
محســن صالحینیــا معاون
امــور صنایــع وزیــر صنعت،
معــدن و تجــارت پــس از
گشــایش یازدهمین نمایشگاه
بینالمللــی قطعات ،لــوازم و
مجموعههــای خــودرو گفت:
در تمــام مذاکرات انجام شــده
و تفاهمنامههــا و قراردادهایی
که بعد از اجرایی شــدن برنامه
جامع اقدام مشترک (برجام) به
صورت همکاریهای مشــترک
بیــن خودروســازان داخلی و
خارجی منعقد شده از جمله در

قراردادهای ایران خودرو با پژو،
سایپا با ســیتروئن و توافقنامه
سازمان گســترش با رنو ،نقش
تولیدکننــدگان ایرانی قطعات
و مجموعههای خودرو بســیار
پررنگ دیده شده است بهطوری
که بار اصلی برنامههایی که برای
ســاخت داخل کردن و افزایش
عمق ساخت داخلی خودروهای
مشــترک داریــم بــردوش
قطعهســازان و مجموعهسازان
ایرانی است.
معاون امــور صنایــع وزیر
صنعت از قرارداد شــرکتهای
ایران خودرو و پژو فرانســه که
بــرای تولید مشــترک خودرو
منجــر به تشــکیل شــرکتی
مشترک شده اســت به عنوان
نمونــه قراردادهایــی که نقش
قطعهســازان و مجموعه سازان
ایرانــی در آن کامــ ً
ا پررنــگ
دیده شــده اســت نام بــرد و
گفت :درحال حاضر  60شرکت
قطعهســاز ایرانی بــرای تأمین
و ســاخت قطعات مــورد نیاز
خودروهای این شرکت مشترک
موســوم به «ایــکاپ» در حال
مذاکره هستند و  10قرارداد در
این زمینه نهایی شده است.
صالحینیــا تأکیــد کرد که
تولید انبوه محصوالت شــرکت
ایکاپ با حداقل  40درصد تولید
داخــل انجام خواهد شــد و به
احتمال قریب به یقین نخستین
محصول این همکاری اسفند ماه
امسال به تولید خواهد رسید.
وی یادآور شــد که قرارداد
شــرکت ســایپا و ســیتروئن
فرانســه هنوز نهایی نشــده اما
مذاکرات برای تشــکیل شرکت
مشترک درحال انجام است که
در این قرارداد هم جایگاه مهم
و مؤثــری برای قطعهســازان و
مجموعهســازان ایرانی تعریف
خواهد شد.
معــاون امــور صنایــع
وزیــر صنعت ســهم خــودرو
و مجموعههــای آن را در
ارزش افــزوده بخــش صنعت
 16درصــد اعالم کــرد که 10
درصد از این ســهم به قطعات

و مجموعههــای خــودرو تعلق
دارد.
استقبال شرکتهای خارجی
به گفتــه محمدعلی ترحمی
مدیرعامــل شــرکت بازرگانی
بینالمللی ایــدور برگزار کننده
نمایشــگاه در یازدهمیــن
نمایشــگاه بینالمللی قطعات،
لــوازم و مجموعههــای خودرو
 1032شــرکت ایرانــی و
خارجی شــامل  492شــرکت
ایرانــی و  540کمپانی خارجی
مشــارکت دارند که تعداد این
مشــارکتکنندگان نســبت به
نمایشگاه سال گذشته به ترتیب
 14و  8درصــد افزایش نشــان
میدهد.
این  540شــرکت خارجی
از  26کشــور ترکیــه ،چیــن،
تایــوان ،کــره جنوبــی ،هند،
آلمــان ،هلند ،ایتالیــا ،بلژیک،
لهســتان ،امــارات ،اتریــش،
استرالیا ،اســپانیا ،ژاپن ،سوئد،
بنگالدش ،فرانســه ،بلغارستان،
انگلیــس ،آرژانتیــن ،رومانی،
تونس ،آمریکا ،برزیل و سنگاپور
به ایــران آمدهاند و بــا دقت و
بررســی از میــان متقاضیانی
برگزیده شدهاند که توان انتقال
ســرمایه و تکنولوژی به ایران را
دارند.
نمایشــگاه
یازدهمیــن
بینالمللــی قطعــات خــودرو
 49500متــر مربــع فضــای
نمایشــگاهی شــامل 29210
متر مربــع فضای مفیــد را به
خود اختصاص داده است که از
این فضای مفیــد  18700متر
مربع سهم شــرکتهای داخلی
و  10510متــر مربــع ســهم
خارجیهاست.
شــرکتهایی کــه از ترکیه،
چین ،تایوان ،کره جنوبی ،هند،
آلمان ،ایتالیا ،اســپانیا و تونس
بــه ایــران آمدهاند بــه صورت
پاویون در نمایشــگاه مشارکت
دارند.
گروههای کاالیی
و برنامههای جانبی
گروههای کاالیی ارائه شــده
در ایــن نمایشــگاه عبارتند از:

قطعات و مجموعههای خودرو،
ماشــینآالت و تجهیــزات
قطعهسازی ،تحقیقات و طراحی
مهندسی ،مواد اولیه و تجهیزات
جانبــی خــودرو ،بازرگانــی و
خدمات پس از فروش ،نشریات
تخصصــی صنعــت خــودرو،
قالبســازی ،لــوازم تزئیناتی،
تعمیر و نگهــداری ،محصوالت
پاککننده و آموزش و پژوهش.
برگزاری  12همایش و کارگاه
علمی  -آموزشــی بــا حضور
متخصصــان ،تولیدکنندگان و
استادان دانشگاهها ،برنامهریزی
برای بازدید هیاتهای صنعتی و
تجاری داخلی و خارجی از جمله
برنامههــای جانبی نمایشــگاه
قطعات خودرو است.
آمار چه میگوید؟
انجمن ســازندگان قطعات و
مجموعههای خــودرو همزمان
بــا گشــایش نمایشــگاه اعالم
کرده اســت کــه اعضــای آن
انجمن درحال حاضر میتوانند
تــا  60درصــد قطعــات مورد

نیاز برای محصوالت مشــترک
خودروســازان داخلی و خارجی
را تأمیــن کنند کــه این میزان
ظرفیــت و توانایــی پــس از
بازسازی و تجهیز خطوط تولید
افزایش خواهد یافت.
از ســوی دیگر آمــار تولید
خودرو در کشور نشان میدهد
که امسال تا  15آبان ماه جاری
 696هــزار و  599دســتگاه
سواری 48 ،هزار و  657دستگاه
وانت 481 ،دستگاه مینی بوس،
 549دســتگاه اتوبوس و  7هزار
و  141دستگاه کامیون در ایران
تولید شــده است و به طور کلی
تولید انواع خودرو در این مدت
نسبت به مدت مشــابه پارسال
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درصد رشد داشته است.
براســاس سیاســت وزارت
صنعت ،تولید خودرو کشــور در
ســال  1404باید به  3میلیون
دســتگاه در ســال برسد و یک
سوم آن صادر شود.

نمایشگاههای داخلی

با حضور مهندس نعمتزاده و دکتر اسفهبدی در نمایشگاه اختصاصی ایران در رم آغاز شد

نمایش توانمندیهای ایران و مذاکره برای توسعه روابط تجاری با اروپا

منطقه ،نــه فقط اقتصــادی ،در روابط با
ایران اســت باید با قدرت بیشــتری این
روابط را رو به جلو برد و توسعه داد.
کالندا بــا تاکید بر اینکــه ایتالیا خود
را آماده یــک ماموریت اقتصــادی دیگر
با تمرکز برروی مســایل مالــی می کند،
افزود :ما در اوایل ســال  ۲۰۱۷به همراه
پیئر کارلو پادوان وزیــر اقتصاد جهت راه
انداختن کانــال های مالی بــرای تحقق
تمام طــرح ها ،بــه ایران ســفر خواهیم
کرد.
پیئترو پیچینتی مدیر نمایشگاه رم نیز
ایران را یک فرصت بزرگ و مهم اقتصادی
و تجاری بــرای ایتالیا دانســت و گفت:
همکاری های گسترده ای در گذشته میان
ایران و ایتالیا برقرار بود و پس از برجام به
دنبال ارتقا سطح همکاری های دوجانبه
هستیم .پس از ســفر رئیس جمهور ایران
به رم و دیدار نخســت وزیر ایتالیا از ایران
زمینه های همکاری افزایش یافته اســت
و امیدواریم این نمایشــگاه موجب توسعه

سطح روابط اقتصادی و تجاری دو جانبه
شود.
به گفته وی در این نمایشگاه برنامههای
فرهنگی به موازات نمایشــگاه اختصاصی
ایران در رم برگزار میشود و حضور وزیر
صنعت ،معدن و تجارت ایران و مقام های
ایتالیایی در این نمایشــگاه نشانه دیگری
از اهمیــت آن به شــمار می آیــد .مدیر
نمایشــگاه رم یادآور شــد که ارزش بازار
ایران برای صنایع اروپایــی بیش از ۸۰۰
میلیارد دالر است.
وی افــزود :از جمله برنامــه های این
رویداد مهــم که بــا همکاری شــرکت
سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران و
پشتیبانی سفارت جمهوری اسالمی ایران
در رم و سفارت ایتالیا در تهران برگزار می
شــود ،پنج روز مالقات های تجاری بین
صاحبان صنایع دو کشور است که این یک
فرصت منحصر به فرد بــرای کارآفرینان
و صاحبان صنایــع ایتالیایــی به منظور
مواجهه با واقعیت های نوظهور در دنیایی

جدید بشمار می رود.
براســاس این برنامه قرار است مدیران
و نماینــدگان  200شــرکت ایتالیایی با
همتایان ایرانی خود مذاکره نمایند .دکتر
حســین اســفهبدی معاون وزیر صنعت،
معدن و تجارت و رئیــس هیات مدیره و
مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاههای
بین المللی ج.ا.ایران هم پس از گشــایش
نمایشگاه گفت :در این نمایشگاه شرکت
هــای ایتالیایی عالقه مند مــی توانند از
طریق مالقــات های تجــاری ( )B2Bبا
نمایندگان شــرکت های مهم ایرانی آشنا
شــوند .وی افزود :برگزاری ایــن رویداد
در نمایشگاه شــهر رم برای ایران فرصت
منحصر به فــردی خواهد بود تــا از این
طریق توانمندی هــا و ظرفیت های خود
را به شرکت های ایتالیایی و فرهنگ کهن
چند قومی و جذاب خود را به تمام مردم
ایتالیا معرفی کند.
بــه گفتــه اســفهبدی ورود بــه این
نمایشــگاه کامال رایگان اســت که خود
فرصت بزرگی برای عالقه مندان به ایران و
آنها که در نمایشگاه اکسپو میالن از غرفه
ایــران بازدید کرده بودنــد و می خواهند
کشــور ما را بهتر بشناسند ،محسوب می
شود.
نمایشــگاه اختصاصی ایران در رم در
هفت هزار متر مربع فضای نمایشگاهی تا
پایان روز شنبه  6آذر ( 26نوامبر) برپا بود.
برپایی یک گالری عکس از دیدنیهای
ایران ،برنامه آموزشی برای کودکان  11تا
 13ساله ،برگزاری جشنواره غذای ایرانی
و اکران شــاهکارهای ســینمای ایران از
برنامههای جنبی نمایشــگاه اختصاصی
ایران در رم بود.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

نمایشــگاه اختصاصی ایران در
شهر رم پایتخت ایتالیا روز سهشنبه
دوم آذر مــاه  95با مشــارکت 110
شــرکت و بنگاه اقتصادی ایرانی در
حضور مهندس محمدرضا نعمتزاده
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،کارلو
کالندا وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا،
دکتر حسین اسفهبدی معاون وزیر
صنعت و مدیرعامل شرکت سهامی
نمایشگاههای بینالمللی ،جهانبخش
مظفر ســفیر ایران در ایتالیا ،انریکو
زانتی معاون وزیر اقتصــاد ایتالیا،
گوئیدو فابیانی مشــاور وزیر توسعه
اقتصــادی و فعالیتهــای تولیدی
اســتان التزیو ایتالیا ،سیدحسین
میرظفرجویان معاون شرکت سهامی
نمایشــگاههای بینالمللی ،روزاریو
الساندرلو رئیس اتاق بازرگانی ایران
و ایتالیا و جمعــی از فعاالن تولید و
تجارت دو کشور گشایش یافت.
به گزارش اخبار نمایشــگاهها به نقل
از ایرنــا ،مهندس نعمت زاده در مراســم
افتتاح این نمایشگاه گفت  :این نخستین
نمایشــگاه اختصاصی ایران در سال های
اخیر در اروپا محسوب می شود ،اگرچه به
عظمتی که بتواند توانمندی ایران را نشان
بدهد ،نیست ،اما نمونه هایی از توانمندی
های صنعتی ،مهندسی و تجاری کشوردر
آن ارایه شده است که امیدواریم منجر به
همکاری کارآفرینان دو کشور شود.
وی افزود :یکی از سیاست های اقتصاد
مقاومتی در جهت توســعه صادرات غیر
نفتی اســت و این نوع برنامهها می توانند
در این جهت موثر باشــند .خوشــبختانه
ســطح روابط تجاری تهــران و رم در ماه
های پس از برجام رو به افزایش اســت و
امیدواریم که در هــر دو طرف ادامه پیدا
کند.
وزیر صنعت با اشــاره به از ســرگیری
روابط بانکی میــان دو کشــور افزود :در
این باره با وزیر توســعه اقتصــادی ایتالیا
مذاکره شــد و قرار است که به اتفاق وزیر
اقتصاد ایتالیا به ایران ســفر کند تا توافق
نهایی منعقد شــود .تاکنون چندین بانک
ایتالیایی روابط تجاری با ایران را شــروع
کرده اند ولی این روابط در سطح باال نیاز
به بحث فعال سازی مالی و بیمه ای دارد.
کارلو کالندا وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا
نیز در این مراسم  ،ایران را کشوری بسیار
مهم در منطقه و جهان دانســت و گفت:
ما معتقدیم که روابط ایران بــا اروپا باید
ارتقا پیدا کند .امروز با علم بر اینکه کلید
دگرگونی برای حل بســیاری از مســایل
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آسان پرداخت پرشین  -سالن 38

ایران سوالر

آریا همراه  -سالن 44A

آلجا  -سالن 31A
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پیما عمران نیرو  -سالن 38

داده ورزی سداد  -سالن 38

به پرداخت ملت  -سالن 44A

پیشگامان  -فضای باز
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گزارش تصویری نمایشگاه لوازم خانگی
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صنعت نمایشگاهی

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

گزارش تصویری نمایشگاه صنعت تهران

لیزینگ پارسیان

لیزینگ اقتصاد نوین

آریان ماشین

آرپا لیزر
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گزارش تصویری

گزارش تصویری نمایشگاه آرد و نان ،رنگ و رزین و کیف و کفش

کفش ملی  -سالن 8و9

نصیر زاده (دلتا)  -سالن 8و9
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تانیش  -سالن 38

صندل پانسیا
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نامی  -سالن7

شرکت پارس  -سالن شماره 7

ماشین سازی اسدی  -سالن7

تهران دلتا  -سالن 7

