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پیشگفتار

ا

پیام جناب آقای سعادتی پور
مشــاور مدیرعامل و مدیر روابــط عمومی و امور 

بین الملل
نشریه نما پاییز 1396

نقش روابط عمومی در صنعت نمایشگاهی
روابط عمومی در همه ســازمان ها به منزله قلب تپنده و زبان گویایی برای ارتباط با همه نهادهای داخلی و خارجی اســت. روابط 
عمومی در نمایشگاه ها به سبب اهمیت کیفیت کار که خدمت رســانی به بازدیدکنندگان، مجریان، شرکت کنندگان در نمایشگاه ها 
و تامین کنندگان خدمات آنهاســت باید از تمام توان خود برای راضی نگه داشتن مخاطبان و پاســخگویی به درخواست های آنان 

استفاده کند.
روابط عمومی در هر سازمان نمایشگاهی دولتی یا غیردولتی موظف است براساس برنامه های تدوین شده برای هر یک از نمایشگاه ها 
اعم از داخلی یا بین المللی به گونه ای عمل کند که اطالع رسانی و هماهنگی امور نمایشگاهی همواره یک قدم از نیازهای مخاطبان 

جلوتر باشد.
تعامل روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت سهامی نمایشگاه ها با همه اقشــار جامعه به ویژه رسانه های گروهی در اغلب سال ها 
به ویژه در دوره دولت دوازدهم صمیمانه بوده اســت. در سال های اخیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللی جمهوری اســالمی ایران بارها به عنوان واحد نمونه انتخاب و به دریافت تقدیرنامه و لوح های ســپاس از طرف نهادهای 

ذی ربط مفتخر شده است.
رضایت خاطر رسانه ها از عملکرد روابط عمومی نمایشــگاه ها بارها در نشریات تخصصی منعکس شده است. مدیریت روابط عمومی 
و امور بین الملل شــرکت سهامی نمایشگاه ها از انتقادهای سازنده رسانه ها و شــرکت کنندگان در نمایشگاه ها با آغوش باز استقبال 
می کند و رهین منت افرادی است که با پیشنهادهای ارزنده و انتقادهای سازنده خود به پیشرفت فعالیت های نمایشگاهی در کشور 

و بهبود کیفیت خدمت رسانی کارکنان روابط عمومی یاری رسانند.
در همین راســتا روابط عمومی و امور بین الملل نمایشــگاه بین المللی در جهت تکریم ارباب رجوع نســبت به ارتقای سیستم های 
اطالع رسانی اقدام کرده است؛ این اقدامات در حوزه ســایت و پرتال شرکت، انتشار اخبار، بکارگیری افراد آشنا به زبان انگلیسی در 

کیوسک های اطالع رسانی به منظور راهنمایی مراجعان خارجی و تعامل بیشتر با مجریان نمایشگاهی بوده است.
تعامل با رســانه ها و ترتیب دادن گفت وگوهای مربوط به روزجهانی صنعت نمایشگاهی، ارســال عکس ها با لوگوی اختصاصی این 
 Exhibition( و درج در سایت یوفی و مجله جهانی صنعت نمایشگاهی )روز، ارســال خبرها به اتحادیه صنعت نمایشگاهی )یوفی

World( و در کنار آن تالش برای تعیین یک روز با این عنوان در تقویم ساالنه کشور از اقدامات موثر در این حوزه بوده است.
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در محل دائمی نمایشگاه ها اتفاق افتاد

دیدار شورای بسیج شرکت سهامی نمایشگاه ها و سازمان توسعه 
تجارت با دکتر حسین اسفهبدی

ه مناسبت گرامیداشت هفته بســیج و در راستای  ب
تقدیر و تشکر از فعاالن این عرصه ، اعضاء شورای بسیج 
شرکت سهامی نمایشگاه ها و ســازمان توسعه تجارت 
با دکتر حسین اســفهبدی رئیس هیات مدیره و مدیر 
عامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران 
به جهت حمایت بی دریغ ایشــان از فعالیت های بسیج 

مالقات کردند.
اعضای شورای بسیج شــرکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللی ج.ا.ایران و ســازمان توسعه تجارت ایران در 
گرامی داشت هفته بسیج با دکتر اسفهبدی دیدار کرده 
و از زحمات ایشــان در جهت بسط و گسترش تفکرات 

بسیجی در حوزه نمایشگاه ها تقدیر و تشکر کردند.

در این جلسه معنوی سید ابراهیم حسینی، فرمانده 
سیج شرکت سهامی نمایشــگاه ها و سازمان توسعه  ب
جارت از زحمات دکتر اســفهبدی و کلیه بسیجیان  ت
مجموعه به دلیل همکاری های تنگاتنگ ایشان و ایجاد 
بستر مناسب در جهت گسترش تفکرات بسیجی تقدیر 

کرد.
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یازدهمیــن نمایشــگاه بین المللی »ایران پالســت« 
)2017( از 2 تا 5 مهرماه 1396 در نمایشگاه بین المللی 
تهران برگزار می شــود. نمایشــگاه بین المللــی »ایران 
پالست« به دنبال فراهم کردن زمینه ای برای رونق بازار 
صنایع پالستیک داخلی و تسهیل روند بازاریابی جهانی 
و حضور این بخش از صنعت کشور در بازارهای جهانی 
است.  این نمایشــگاه امروز بزرگ ترین رویداد صنعت 
پالســتیک در منطقه خاورمیانه به شمار می رود و بین 
نمایشگاه های معتبر صنعت پالستیک جهان طبقه بندی 
می شــود.  این نمایشــگاه 10 دوره موفق را پشت سر 
گذشــته اســت. نگاه آماری به دوره های گذشته نشان 
می دهد این نمایشــگاه با همه مشکالت و مسائل پیش 
رو توانسته روند رو به رشــدی را طی کند. به طوری که 
تعداد شرکت کنندگان در این نمایشگاه از 294 شرکت 
داخلی و خارجی در دوره نخست به بیش از 900 شرکت 
داخلی و خارجی در دهمین دوره افزایش  یافته اســت. 
 قدرت گرفتن صنعت پالستیک کشور تنها یکی از مزایای 
برگزاری این نمایشگاه بوده است. عالوه بر این در سایه 
برگزاری این نمایشگاه تشکل های مختلفی هم به منظور 
حضور موثرتر بخش های مختلف صنایع پالستیک شکل 
گرفت که زمینــه رقابت روزافزون و رونق بیشــتر این 

صنعت شد.
به مناسبت برگزاری این نمایشگاه با رضا خلج، رئیس 
کل موفق روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
به گفت وگو نشستیم تا در جریان جزئیات این نمایشگاه 

بزرگ قرار بگیریم.  
 چنــد دوره از نمایشــگاه را شــرکت ملی صنایع 

پتروشیمی برگزار کرده است؟
در سال 1380 موضوع برگزاری نمایشگاهی در سطح 
جهانی و درخور جایگاه و میزان رشد این صنایع توسط 
مهندس نعمــت زاده یکی از مدیران ســخت کوش این 
کشــور - که همان زمان معاون وزیر نفت و مدیرعامل 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود - در دستور کار جدی 
قرار گرفت. »ایران پالست« نامی بود که معاون وزیر نفت 
برای چنین نمایشگاهی در نظر گرفت و با پی گیری های 
مداوم ترتیب برگزاری نخســتین دوره آن برای روزهای 
19 تا 23 آذرماه 1381 داده شــد. اکنــون یازدهمین 
نمایشــگاه بین المللی »ایران پالســت« با حمایت های 
مهندس شاهدایی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت 

ملی صنایع پتروشیمی در حال برگزاری است.
 در دوره یازدهم چند مشــارکت کننده )به تفکیک 

ایرانی و خارجی( حضور دارند؟
مشــارکت کنندگان داخلی یازدهمین دوره نمایشگاه 
ایران پالست به حدود 600 شــرکت داخلی و با فضای 
21600 متــر افزایش پیدا کرده و مشــارکت کنندگان 
خارجی هم با حــدود 524 شــرکت خارجی و فضای 
9700 متر افزایش داشته اســت. 16 کشور اروپایی در 

یازدهمین دوره نمایشگاه حضور دارند.
 دوره یازدهم در چند مترمربع فضای نمایشــگاهی 

برگزار می شود و شامل چه سالن هایی است؟
فضای مفید نمایشگاهی در یازدهمین دوره به بیش از 
35 هزار مترمربع رسیده و به بیست سالن افزایش  یافته 
است. میزان فضای نمایشــگاهی تحت پوشش در دوره 
یازدهم حدود 1.5 درصد نســبت به دوره دهم افزایش 

داشته است.
 در حاشیه نمایشــگاه چه برنامه ها و مراسم جانبی 

تدارک  دیده اید ؟
برنامه ریزی هایی انجام شــده اســت تا همایش هایی 

در زمینه رونق کســب وکارهای داخلی و بین المللی در 
عرصه فروش محصوالت و مواد اولیــه و ... به بازارهای 
هدف به خصوص در کشورهای افغانستان و عراق صورت 
بگیرد. همین طور با انجمن هایی از جمله انجمن همگن 
پالستیک تهران، انجمن مستربچ، گروه های تخصصی و 
همایش ها رویدادها و برنامه هایی را در حاشیه نمایشگاه 
برگزار کنند که از جمله آن ها می توان به کارگاه آموزشی 
ازیافت پالســتیک طالی ســبز، همایش صادرات به  ب
کشورهای عراق و افغانستان، کنفرانس آشنایی با مجالت 
معتبر بین المللی حوزه صنعت پتروشــیمی و سمینار 
نوآوری های نوین در کاربرد پلی آمیدها و ترموپالستیک 
االستومرها اشــاره کرد.برگزاری چنین رویدادهایی به 
متخصصان کمک می کند تا به تبادل نظر و هم اندیشی 
در حاشیه این نمایشــگاه بپردازند، بازارهای خود را در 
کشورهای دیگر پیدا کنند و توان مندی و تجربه خود را 

افزایش دهند. 
 برگزاری 10 دوره نمایشــگاه چه آثاری بر تولید و 

تجارت و کسب وکار این صنایع گذاشته است؟
رپایــی همایش ها در حاشــیه نمایشــگاه با هدف  ب
رونق کســب وکارهای داخلی و بین المللــی در عرصه 
فروش محصوالت و مــواد اولیه و ... برگزار می شــود تا 
به تبادل نظر و هم اندیشــی در حاشــیه این نمایشگاه 
بپردازنــد، بازارهای خــود را در کشــورهای دیگر پیدا 
کنند و توان مندی و تجربه خــود را افزایش دهند .این 
نمایشــگاه 10دوره موفق را پشت ســر گذشته و نگاه 
آماری به دوره های گذشته نشان می دهد این نمایشگاه 
با همه مشکالت و مســائل پیش رو توانسته روند رو به 
رشــدی را طی کند. از جمله مهم ترین اثرات نمایشگاه 
»ایران پالســت« بر تولید و تجارت و کسب وکار صنایع 
می توان به مواردی نظیر افزایش حجم مبادالت بازرگانی 
خارجی، توســعه همکاری های خارجی، باالرفتن سطح 
تولیــدات و افزایش درآمد عمومــی و ایجاد رقابت های 
سالم داخلی و بین المللی اشاره کرد. برگزاری نمایشگاه 
از دیدگاه صــادرات کاالهای غیرنفتی بهترین فرصت را 
برای تولیدکنندگان داخلی فراهــم می کند تا کاالهای 
مختلف خــود را معرفی کند و نهایتاً بــازار فروش خود 
را توســعه دهند. از دیگر نتایج بســیار مهم این رویداد 
مهم، عقد قراردادهای عمده و انجام سرمایه گذاری های 
مشــترک بین بخش های دولتی و خصوصی کشورهای 
شــرکت کننده در نمایشگاه اســت. همچنین برگزاری 
نمایشــگاه در باال رفتن سطح تولیدات داخلی و افزایش 

درآمد عمومی نقش ویژه ای ایفا می کند. از ســوی دیگر 
تشــکیل این گونه نمایشــگاه ها عالوه بر تأثیری که بر 
صادرات دارد این فرصت را برای صاحبان صنایع ایجاد 
می کند تا فعالیت های خود را در زمینه بازرگانی خارجی 

ارزیابی کند.
 برای دوره بعدی نمایشگاه  چه طرح ها و برنامه هایی 

در دست اقدام دارید؟ 
برای اولین بار در این دوره ثبت نام شرکت کنندگان در 
سطح شرکت های داخلی به صورت الکترونیکی انجام شد. 
امیدوارم برای سال آینده با برنامه ریزی های صورت گرفته 
بتوانیم برای شرکت های خارجی هم ثبت نام الکترونیکی 
ایجاد کنیــم. در ایــن دوره بانک اطالعــات خوبی از 
مشــارکت کنندگان ایجاد شــد که برای سال های بعد 
کمک بزرگی است که ظرف کم تر از یک هفته می توانیم 
به بانک اطالعاتی دسترسی پیدا کنیم. همچنین در سال 
آینده با دانشگاه های پلیمری همکاری بیش تری خواهیم 
داشت که امســال زمینه ســازی این فرایند با دانشگاه 
پلیمری امیرکبیر صــورت گرفته تا همایش های علمی 
مفید و پربارتری در سال آینده داشته باشیم . همچنین 
امسال مقدمات برگزاری همایش مجمع جهانی »ایران 

پالست« برای سال آینده را شروع کردیم .
 آیا برای برگزاری هر چه بهتر نمایشگاه، انجمن ها، 
اتحادیه ها و ســندیکاهای مرتبط را به همکاری دعوت 

کرده اید؟ 
بله. از انجمن های ماشین سازان، ملی پالستیک ایران، 
اتحادیه پالستیک، مستربچ و کامپاند، تعاونی سراسری 
پالستیک، همگن پالســتیک تهران، همگن پالستیک 
البرز و انجمن ظروف یک بار مصرف دعوت به عمل آمده 

است.
 از چه هیات هایی برای بازدید از نمایشگاه دعوت به 

عمل آورده اید؟
حضور 14 هیئت خارجی از 8 کشور  عراق و افغانستان 
با 2 هیات ، پاکستان و هندوستان با  3 هیات، اوکراین، 
عمان، گرجستان و ارمنستان برای بازدید از یازدهمین 
نمایشــگاه »ایران پالســت« حضور دارند و 20 کشور 
به صورت انفرادی شــرکت کردند. از آســیا کشورهای 
آذربایجان، ســوریه، ترکیه، قطر، امارات متحده عربی، 
سریالنکا، نپال، کره جنوبی، مالزی و چین شرکت دارند. 
از آفریقا دو کشــور غنا کنیا و از اروپا کشورهای ایتالیا، 
فرانسه، بلژیک، رومانی، صربستان و اسلوانی و کانادا در 

نمایشگاه حاضر هستند. 

رضا خلج، رئیس کل روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تشریح کرد:

جزئیات و برنامه های برگزاری هر چه باشکوه تر نمایشگاه »ایران پالست« یازدهم
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عباس احمدیــان، معاون اتحادیه صنف 
مصنوعات  فروشــندگان  و  ــازندگان  س
پالستیک و نایلون تهران از چهره های پر 
تالش صنعت کشور اســت که همواره در 
ل معضالت فعاالن صنعت پالســتیک  ح
و نمایشــگاه های مرتبــط ایــن صنعت 
کوشیده اســت. با حوصله و دقت و سعه 
صدر در دیدار با اعضا و شــنیدن نظرات 
و پیشــنهادهای فعاالن در جریان نیازها 
و ســلیقه ها و توصیه های جامعه مخاطب 
پاســخ های  آن که  ضمن  و  می گیرد  رار  ق
مقتضی را به پرســش های آنان می دهد، 
پس از پایان نمایشگاه هم با دسته بندی و 
تجزیه و تحلیل این دیدارها و پیشنهادها و 
نظرات اعضا، از این آرا و عقاید و نیازها برای 
تنظیم برنامه تولید و صنعت کشور استفاده 

می کند .  
ازدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی  ی
»ایــران پالســت« بهانه ای شــد تا  با 
اتحادیه  معــاون  احمدیــان،  بــاس  ع
فروشــندگان  و  ســازندگان  نــف  ص
 مصنوعات پالســتیک و نایلون تهران به

 گفت وگو بنشینیم. 

در  هیئت هایی  چه  امســال   
نمایشگاه شرکت دارند؟

برای نمایشــگاه »ایران پالست« هم 
از شهرســتان های مختلف ایران و هم 
ز کشورهای دیگر مهمان داریم. ما از  ا
طریق ارتباطاتی که با روسای اتحادیه 
هماهنگ  داشــتیم  از کشورها  عضی  ب
کردیم که هیئت هایی از کشــورهایی 
بازدید  نمایشــگاه  از  ترکیــه  اننــد  م
داشته باشــند و از غرفه خود ما هم در 
هیئت هایی  و  کنند  دیدن  مایشــگاه  ن
ز کشــورهای همســایه مانند عراق،  ا
افغانستان و پاکستان که فضا و امکانات 
ما برای صادرات به آن هــا باز و فراهم 
است در وهله اول اهیمت برای ما قرار 
دارند زیرا در صورت بازاریابی درســت 
به کشورهای همســایه صادرات خوبی 

داشته باشیم و بازارشــان را در دست 
بگیریم. در همین راستا تالش کردیم با 
از تجربیات سال های گذشته  ستفاده  ا
و رفــع نواقــص و کاســتی ها، »ایران 
نمایشگاه  بهترین  پالست« ســال 96 

این حوزه تاکنون باشد. 
برای  اتحادیه  شاخص  برنامه   

این نمایشگاه چیست؟
برای برگزاری هر چه بهتر نمایشگاه 
یازدهــم »ایران پالســت« برنامه های 
برنامه ها  ایــن  تدارک دیدیم.  فصلی  م
در هیئت مدیره مطرح و بررسی شــد و 
دعوت نامه هایی فرستاده  شد تا روسای 
کلیه اتحادیه های کشــور در نمایشگاه 
حضور داشــته باشــند و در روزهای 
رگزاری نمایشگاه شــاهد حضور این  ب
فراد خواهیم بود. نامه نگاری هایی هم  ا
با کشــورهای خارجی انجام شــد و از 
آن ها دعوت به عمل آمد تا برای بازدید 

از نمایشگاه تشریف بیاورند. 
 به نظر شما اگر از این صنعت 
حمایت شــود چه قدر می تواند در 

اشتغال زایی تأثیر داشته باشد؟
در دنیای امروز صنعت پالستیک بعد 
از صنایع آهن حرف اول را می زند، در 
حدی که می توانیم وجود پالســتیک 
در تمــام وجــوه زندگی را مشــاهده 
کنیــم. از پالســتیک در دســتگاه ها، 
هواپیماها و حتی موشک های صنعتی 
استفاده می شــود، بنابراین باید از این 
ظرفیت اســتفاده مطلوب شود. کشور 
ما صاحب صنایع پتروشــیمی اســت 
و تهیــه مواد برای صنعت پالســتیک 
رای ما بسیار ساده تر است و می توان  ب
گفــت که مــا از این نظــر در صنعت 
پالستیک خودکفا هســتیم. به همین 
خاطر بســیار مهم اســت که از تمام 

اســتفاده  صنعت  این  تانســیل های  پ
و بــا بهتریــن دســتگاه ها و آخرین 
کنولوژی روز دنیا بهترین محصوالت  ت

 تولید شود. 
 آیــا نمایشــگاه از لحــاظ 
فضــای  و  شــارکت کننده  م
نمایشگاهی نســبت به دوره قبل 

رشد داشته است؟
بله، رشــد خوبی داشته و با جلساتی 
که با مســئوالن نمایشــگاه داشته ایم 
برگزاری نمایشگاه در دوره های بعدی 
بهتر هم خواهد شد. در این دوره سعی 
کردیم نقایص دوره های قبل را مرتفع 

و بهترین نمایشگاه را برگزار کنیم. 
 آیا آمار صادرات پالستیک در 
سال های اخیر سیر صعودی داشته 

است؟
آمار دقیقــی از میزان صــادرات در 
این صنعت وجود نــدارد، اما می دانیم 
که رشد داشته اســت. تاکنون به اکثر 
کشــورهای جهان صادرات داشتیم و 
امیدواریم مسئولین با افزایش حمایت 

ز تولیدکننــدگان باعث شــوند مواد  ا
پتروشــیمی به ارزش افزوده مناســب 
برسد تا از آن طریق اشتغال زایی شود.

با چه   صنعــت پالســتیک 
مشکالتی مواجه است؟ 

در حال حاضر موانع زیادی در بحث 
تولید وجــود دارد که طبعاً گریبان گیر 
صنعت پالســتیک هم شده و تقاضای 
مــا از مســئوالن و دولت مــردان این 
اســت که برای رفع ایــن موانع قدم 
بردارند. البته مجلــس قوانینی در این 
زمینه وضع کرده که به تایید شــورای 
نگهبان رســیده و برای اجرا به ریاست 
جمهوری سپرده شده است. متأسفانه 
این قوانیــن پس از گذشــت چندین 
سال هنوز به طور کامل اجرا نمی شود. 
امیدواریم موانع تولید در دولت جدید 
رفع شــود که تولیدکنندگان تشویق 
شــوند و تولید دوباره به جریان بیفتد. 
در حال حاضر بیش از 50 درصد تولید 
این صنعت در کشورمان خوابیده که با 
رفع موانع موجود می تواند باعث رونق 

اشتغال زایی شود. 
 راه حــل برون رفــت ایــن 

مشکالت چیست؟
یکی از مشکالت اساسی این صنعت، 
مالیــات بر ارزش  افزوده اســت که در 
کمیســیون های تخصصی مجلس در 
حال بررسی اســت و قول مساعد برای 
حل این مشــکل داده شــده است. ما 
معتقدیم مالیات بــر ارزش  افزوده باید 
در خوان آخر و در فروشــگاه ها گرفته 
شود، نه این که بر دوش تولیدکنندگان 
گذاشــته شــود که باعث از بین رفتن 
رونــق تولید خواهد شــد. از شــما و 
همکارانتــان در مجلــه »اقتصــاد و 
نمایشــگاه« کمال قدردانی و تشکر را 
داریم کــه محبت می کنیــد و صدای 
ما را به گوش مســئوالن می رســانید. 
از مســئوالن هم تقاضا داریــم برای 
 رونق ایــن صنعت تــالش بیش تری

 کنند. 

عباس احمدیان، معاون اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات پالستیک و نایلون تهران گفت:

امیدواریم »ایران پالست« سال ۹۶ بهترین نمایشگاه این حوزه باشد
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یازدهمین نمایشــگاه »ایران پالســت« با حضور 
اســحاق جهانگری معــاون اول رئیس جمهور، بیژن 
زنگنه وزیر نفت و مرضیه شاهدایی مدیرعامل شرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی صبح روز یکشنبه دوم مهر 
در ســالن خلیج فارس نمایشــگاه بین المللی میالد 
برگزار شــد. در یازدهمین نمایشگاه »ایران پالست« 
)محصوالت پالستیکی ساخت ایران و یا با مشارکت 
بخش خارجی( بالغ بر 1120 شرکت داخلی و خارجی از 
24 کشور جهان شرکت کرده اند و در نمایشگاه امسال 
مشارکت شرکت های خارجی رشد 21 درصدی داشته 
است. یازدهمین دوره نمایشــگاه از 2 تا 5 مهر ماه در 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران در چهار 
گروه مواد اولیه، کاالهای ساخته و نیمه ساخته شده، 

ماشین آالت و تجهیزات و خدمات برپا شده است.

پتروشیمی در اولویت جذب سرمایه 
خارجی است

معــاون اول رئیس جمهــور در افتتاح 
این نمایشــگاه گفــت: با دنیــا راه تعامل 
در پیش گرفتیــم اما بر اســاس اقدامات 
بین المللی این تــوان را داریم که با اتکا به 
توان داخلی خودمان  کشور را پیش ببریم. 
اسحاق جهانگیری در یازدهمین نمایشگاه 
بین المللی »ایران پالســت« با اشــاره به 
ایام محــرم، هفته دفاع مقدس و شــروع 

سال تحصیلی اظهار کرد: یکی از کارهای 
بزرگی که چنین نمایشــگاه هایی دنبالش 
هستند، خود باوری اســت؛ دست یایی به 
چنین هدفی از کودکــی در نظام تعلیم و 
تربیت آغاز می شود. باید تالش کنیم نظام 
تعلیم و تربیت ما هم با این دیدگاه شکل 
بگیــرد. وی ادامــه داد: در مقطع کنونی 
الزم اســت طرح و برنامه های مختلفی را 
برای رشد پرشــتاب اقتصادی داشته، به 
سیاست های اقتصاد مقاومتی توجه کنیم 
و افق هــای اقتصادی را بــاز و چالش های 
پیش روی مــردم را برطــرف کنیم. باید 
به نســل آینــده نشــان داد کــه چگونه 
 می شود این گره ها را با خالقیت باز کرد.

جهانگیــری با اشــاره به ســخنرانی های 
متفاوت دو رئیس جمهور ایــران و آمریکا 

در سازمان ملل گفت: هفته گذشته تصویر 
جدیدی از دنیا در سازمان ملل به نمایش 
گذاشــته شــد. از یک طرف جنگ طلبی 
ترامــپ را دیدند کــه به نظر می رســد 
می خواســتند هراســی ایجاد کنند تا به 
تجارت اسلحه خود برسند؛ از طرف دیگر 
سخنان سنجیده رئیس جمهور روحانی را 
شنیدند که پیامش این بود ایران به قوانین 
بین المللی پایبند و به دنبال جهانی بدون 
خشونت است.وی در ادامه این سخنرانی 
در مراسم افتتاح نمایشــگاه ایران پالست 
گفت: الزمــه زندگی در جهــان امروز که 
مــا در آن قرار گرفته ایم، همــان طور که 
مقام معظم رهبری گفتند، توان مند کردن 
کشور از نظر تکنولوژی، صنعتی، اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی اســت. این مهم ترین 
رسالتی است که در مقطع کنونی به دوش 
ما است؛ به همین علت نیازمند این هستیم 
تا همه جامعه از بخش خصوصی تا عمومی 

در آن دخیل باشند.
جهانگیــری گفــت: مــا بایــد بتوانیم 
سیســتم ها و نقش آفرین هــا را در همــه 
زمینه هــا جوان تر، خالق تــر و کارآمدتر 
کنیم. حتما در این نوســازی با چالش ها 

و تهدیدهایــی رو بــه رو هســتیم. امروز 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی به عنوان 
راهکاری که بتوانیم کشــورمان را به جای 
خوبی برســانیم به عنوان یک سیاســت 
اجماعی مورد اجماع همه قوا است. قوای 
ســه گانه بخش خصوصی و دولتی در این 

زمینه هماهنگ هستند.
وی ســپس خاطر نشــان کــرد: ما در 
مقطعی قــرا گرفتیم کــه اقتصادمان در 
مسیر خوبی را پیش می رود. شاخص های 
عملکردی اقتصاد قابل قبول است و ثبات 
مناسبی داریم. رشد اقتصادی کشور بعد از 
یک دوره طوالنی، بعد از سال 1395طبق 
گزارش بانک مرکزی بــه باالی 12درصد 
رسیدو طبق گزارش مرکز آمار ایران باالی 
9درصد اســت.این یکی از رشــدهای کم 

سابقه در دهه های اخیر بوده و در دنیا هم 
جزو رشدهای مهم است.

معاون اول رئیــس جمهور افــزود: در 
ســه ماه اول سال جاری رشــد اقتصادی 
6.5درصد بوده و بــدون نفت به 7 در صد 
رسید. برخی فکر می کردند به دلیل سهم 
بســیار باالیی که نفت در رشد اقتصادی 
سال 95 داشت، قادر نخواهیم بود در سال 
96 آن رشــد را  دنبال کنیم؛ اما به فضل 
الهی ما با چنین رشدی مواجه شدیم. این 
رشد در همه حوزه ها موفق بوده است. برای 
اولین بار بخش معدن و ســاختمان بعد از 
یک دوره طوالنی که با رشد منفی سرو کار 
داشتند، به رشد مثبت تبدیل شدند. روند 
منفی تشکیل سرمایه ناخالص داخلی که از 
فصل چهارم سال گذشته به مثبت تبدیل 
شــد و به مثبت 6.2 درصد رسید ، در سه 
ماه اول سال جاری با 7.1٪ مثبت رو به رو 
شد.وی خاطر نشان کرد: در سه ماه امسال 
703 هزار شــغل ایجاد شد. برای خیلی ها 
جای سوال بود که دولت می تواند کاهش 
تورم را تا 96 هم دنبال کنــد یا خیر؟ به 
فضل الهی در مرداد ماه هم کاهش تورم را 
دیدیم. امیدواریم بتواینم همه این شاخص 
ها را کنتــرل کنیم. این سیاســت ها در 
دولت پیش گرفته شد و بر اساس اقتصاد 
مقاومتی به آن رسیدیم. امیدواریم بتوانیم 
گشایشی در چالش های بیکاری و وضعیت 

مردم ایجاد کنیم.
جهانگیری یادآور شد: یکی از بخش هایی 
که در این مسیر نقش محوری دارد نفت، 
گاز و پتروشیمی اســت. به طوری که در 
عملکرد سال 95 و 96 ســتاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی شــاهد بودیم که بهترین 
عملکرد مختص وزارت نفت بوده اســت.  
وزارت نفت پیگیر است که شرکای معتبر 
را شناســایی کرده و این بهترین فرصت 

برای شرکت های بزرگ جهانی است.
وی در همین راســتا ادامــه داد: اکنون 
وزات نفت آمادگی دارد کــه قراردادهای 
بزرگ امضا کند و در ایــن رابطه تاکنون 
قرارداد بــا توتال را داشــته ایم و در افقی 
کــه وزارت نفت برای خود ترســیم کرده 
زمینه هــای ســرمایه گذاری های مهم در 
بخش انرژی را شاهد خواهیم بود که البته 

یکی از این موارد نیز بهینه ســازی مصرف 
انرژی در بخش حمل و نقل و ســاختمان 
اســت و هر کدام میلیاردهــا دالر منابع 
مختلف جذب می کند و برنامه های خوبی 

نیز تهیه شده است.
جهانگیری گفت که یکی از اصلی ترین 
صنایع ایران صنعت پتروشــیمی است و 
صنعت پتروشیمی، صنعتی دانش بنیان و 
مردمی است که برای توسعه آن برنامه های 

خوبی تهیه شده است.
وی سپس گفت: صنایع پایین دستی باید 
با حمایت وزارتخانه هــای  نفت و صنعت 
توســعه یابد تا ایجاد ارزش افزوده کرده و 
صادر شود. یکی از بخش هایی که اولویت 
جذب سرمایه خارجی را دارد پتروشیمی 
است و در این راستا در دولت یازدهم  19 
میلیارد و 377 میلیون دالر سرمایه گذاری 
مستقیم در وزارت اقتصاد تصویب شد که 
11 میلیارد و 660 میلیون دالر از این رقم 
وارد کشور شده و بعد از برجام 14 میلیارد 
دالر سرمایه گذاری مستقیم جذب کشور 

شده است.
وی با بیان اینکه ما شــرایط تبدیل به 
قطب اقتصاد جهان را داری، خاطرنشــان 
کرد: بــا بانک هــای اروپایی و آســیایی 
مذاکراتی جهت جــذب 60 میلیارد دالر 
داشــته ایم، تــا االن 26 میلیــارد دالر با 
بانک های خارجی قرارداد منعقد کرده ایم 
و دولت ضمانت نامــه صادرکرده که خط 
اعتباری ایجاد شده استفاده شود. اولویت 
اول ما برای استفاده از منابع خارجی بخش 
خصوصی اســت؛ بخش خصوصی که قادر 
باشــد از محل تولیدات خــود بازپرداخت 
ارزی که دریافت می کند را پرداخت کند. 
باید از فرصت پیش آمده اســتفاده شود؛ 
چرا که  ما به نیروی انسانی، توان ایران و 
ظرفیتیش اطمینان داریم و فکر می کنیم 
با آن ها  به توســعه می رسیم. جهانگیری 
در پایان گفت: با دنیا راه تعامل را در پیش 
گرفته ایم؛ اما بر اساس اقدامات بین المللی 
برای هر شرایطی که قدرت های بین المللی 
و آمریکا فکر کنند قادر هستیم تا با اتکا به 
توان داخلی کشور را پیش ببریم؛ نشان هم 
دادیم این کار شدنی است. امیدواریم یک 

اقتصاد خوب بسازیم.

اسحاق جهانگری، معاون اول رئیس جمهور در افتتاح یازدهمین نمایشگاه »ایران پالست« مطرح کرد:

برای توسعه صنعت پتروشیمی برنامه های خوبی تهیه شده است
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وزیر نفت گفت: ســال گذشــته عرضه 
خوراک بــه واحدهای پایین دســتی یک 
میلیون تــن افزایش یافت و امســال طبق 
قولی که داده شــده، یک میلیون تن دیگر 
به بازارهای داخل اضافه می شود. همچنین 
نوسانات پیش بینی نشده قیمت خوراک ها 
باید از طریق تشــکیل اتحادیــه، تعاونی و 

شرکت های بازرگانی رفع شود.
بیژن زنگنه در مراســم افتتاح یازدهمین 
نمایشــگاه ایــران پالســت که بــا حضور 
اســحاق جهانگیــری معاون اول ریاســت 
جمهوری برگزار شــد، با اشاره به نمایشگاه 
سال گذشــته گفت: در ســخنانی که سال 
گذشته در نمایشگاه ایران پالست داشتم به 
طرح هایی اشاره کردم که قرار بود در سال 

1395 به بهره برداری برسد.
وی بــا تاکید بر این کــه اکثر طرح هایی 
که ســال گذشــته صحبت از آنان شد به 
بهره برداری رســید، تصریح کرد: از ســال 
لرســتان،  پتروشــیمی  تاکنون  گذشــته 
مهاباد،  پتروشــیمی  ارومیه،  پتروشــیمی 
پتروشیمی مرودشــت، پتروشیمی کارون، 
پتروشیمی کردستان و غیره به بهره برداری 
رســید. همچنین سال گذشــته سه واحد 
پلی اتیلــن خط بــرق با یــک میلیون تن 
افتتاح شــد. وزیر نفت با بیــان این که در 
ســال جاری نیــز واحدهــای جدیدی در 
صنعــت پتروشــیمی افتتاح خواهد شــد، 
ادامه داد: پتروشــیمی کاوه، پتروشــیمی 
پردیس، پتروشیمی بوشهر و غیره از جمله 
این طرح ها هســتند که ادامه حرکت برای 

محسوب  پتروشــیمی  باالدســتی  توسعه 
می شــود. زنگنه با تاکید بر این که رغبت 
به ســرمایه  گذاری در صنعت پتروشــیمی 
مطلوب اســت و طرح ها بــه خوبی پیش 
می رود، اظهار کرد: فاینانس که از صندوق 
توســعه ملی و چــه از منابــع دیگر پیش 
اکثر ســرمایه  گذاری ها در  البتــه  می رود. 
بخــش باالدســتی نیمه دولتــی بوده اند و 
شــرکت های خصوصی تمایل کم تری برای 
ســرمایه  گذاری در این بخــش دارند. باید 
از تولید محصوالت بــا ارزش افزوده پایین 

دوری کنیم.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه صنایــع 
میان دســتی و پایین دســتی پتروشــیمی  
بیان کرد: در کشــور موضوع اشــتغال امر 
حیاتی اســت. ظرفیت های پایین دستی در 
بخش هایی بسیار خوب و حتی خالی است 
که بایــد وزارت نفــت و وزارت صنعت به 

بهبود این ظرفیت ها کمک کنند.
وزیــر نفت بــا بیــان این که نوســانات 
پیش بینی نشــده قیمت خــوراک یکی از 
مشــکالت صنایع پایین دست و میان دست 
پتروشیمی اســت، تصریح کرد: این مشکل 
باید از طریق تشــکیل اتحادیه ها، تعاونی ها 
و شرکت های بازرگانی رفع شود. همچنین 
ضرورت مراجعــه به بــورس، برخی تولید 
کنندگان کوچک را نگــران می کند. اصل 
بورس درست است، اما باید راهی برای آن 
پیدا شود که در این راستا با سازمان بورس 

صحبت کردم.
زنگنه ادامــه داد: صــادرات و عرضه به 

داخل یکی دیگر از مشــکالت این بخش از 
پتروشــیمی اســت. تولید کنندگان بزرگ 
باالدستی به دلیل مالیات تمایل بیشتری به 

صادرات نسبت به عرضه داخل دارند.
وی با تاکید بــر این که هرچــه اقتصاد 
کشــور فعال تر باشــد فعالیــت واحدهای 
پتروشــیمی نیز بیش تر می شــود، تصریح 
کرد: بعد از برجام اوضاع صنعت پتروشیمی 
متحول شــد. امروز بــا 40 تــا 50 مدیر 
صحبت کــردم که برخی از آن ها مشــکل 
نقدینگی دارند. وزیر نفت بــا بیان این که 
سال گذشــته عرضه خوراک به واحدهای 
پایین دستی داخل یک میلیون تن افزایش 
یافــت، افزود: طبــق قولی که داده شــده 
امســال نیز یک میلیون تن دیگر خوراک 
به داخل عرضه خواهد شد. ارزش تولیدات 

صنایع پتروشیمی در باالدستی باید به 40 
میلیارد دالر برسد.

زنگنــه بــا اشــاره بــه توســعه بخش 
پایین دستی در شرق عســلویه، اظهار کرد: 
باید سرمایه  گذاری و کمک کنیم که بخش 
میان دستی در شرق عســلویه ایجاد شود. 
زمین در آن جا وجود دارد و مشــاوری هم 
انتخاب شده است. به عبارتی دیگر زیربنای 
الزم برای صادرات و عرضه به داخل ایجاد 
شده اســت. مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی با بیان این تولید مــواد اولیه 
پلیمــری در کشــور حــدود 7.5 میلیون 
تن در ســال اســت، اظهار کرد: این رقم با 
برنامه ریزی های کالن انجام شــده تا پایان 
برنامه ششم توســعه به 12 میلیون تن در 

سال افزایش خواهد یافت.

بیژن زنگنه، وزیر نفت  در مراسم افتتاح یازدهمین نمایشگاه بین المللی »ایران پالست« گفت:
رغبت به سرمایه  گذاری در صنعت پتروشیمی مطلوب است

افتتاحیــه یازدهمین  مرضیه شــاهدایی در مراســم 
نمایشــگاه بین المللی ایران پالســت که صبــح امروز با 
حضور اســحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری  
برگزار شــد، در مورد این نمایشــگاه گفــت: یازدهمین 
نمایشــگاه ایران پالســت با حضور بیش از 530 شرکت 
از 23 کشور خارجی )16 کشــور اروپایی و هفت کشور 
آســیایی( و بیش از 600 شــرکت داخلی در 20 سالن 

برگزار می شود.
وی افزود: زمینه   توســعه صنعت پتروشیمی در ایران با 
وجود منابع عظیم هیدروکربوری در کشور با هدف تامین 
نیازهای صنایع داخلی و حضــور در بازارهای بین المللی 
از سالیان قبل آغاز شــد، به طوری که این صنعت با بیش 
از نیم قــرن فعالیت چندین برنامه توســعه را اجرا کرده 
است. مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره 
به اعمــال تحریم ها علیه ایــران  اظهار کرد: با تشــدید 
تحریم های ظالمانه رشــد توسعه با کندی مواجه شد و با 
لغو تحریم های بین المللی و تغییر فضای حاکم بر کسب 
و کار کشور پس از برجام روند توسعه صنعت پتروشیمی 
کشور مجددا سرعت گرفت.  شاهدایی با تاکید بر این که 
دوران پســابرجام دوران حیات مجدد صنعت پتروشیمی 
ایران بوده، تصریح کــرد: این دوران موقعیت مناســبی 
را برای تکمیل زیرســاخت ها و تامیــن الزامات مورد نیاز 
جهشی دیگر در توسعه صنعت پتروشیمی فراهم می کند. 
امید است این جهش موتور محرک تکمیل فرآیند توسعه 
صنعتی و اقتصادی کشــور مخصوصا صنایع پایین دستی 

پتروشیمی باشد.

وی در ادامه با بیان این که مذاکرات و امضای تفاهم نامه 
با شــرکت های معتبر بین المللی و همچنین از سرگیری 
حضور در بازارهای جهانی و دسترســی بــه منابع مالی 
خارجی از مهم تریــن فعالیت های شــرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی بعد از برجام اســت، اظهار کرد: با توجه به 
شــرایط و گشایش های نســبی حاصل از اجرای برجام و 
ابراز عالقه ســرمایه  گذاران خارجی برای حضور در ایران 
و خصوصاً در حوزه هــای مرتبط با صنعت پتروشــیمی 
الزم است همه مســووالن و دســت اندرکاران صنعت با 
اتخاذ راهبردهای مناســب از این فرصت استفاده کرده و 
زمینه ورود سرمایه های خارجی را چه به صورت مستقیم 
و یا تسهیالت فراهم کند.  مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی اضافه کرد: هدف ســرمایه گذاران خارجی در 
ایران عمدتاً دستیابی به بازار، منابع طبیعی، ورود به بازار 
منطقه از طریق ایران، دسترســی به نیروی متخصص و 
استفاده از مشوق ها اســت که باید با پیش بینی های الزم 
در زمــان عقد قــرارداد و محبوب کردن قانون اســتفاده 
حداکثــری از توان مندی داخل کشــور ضمــن این که 
سرمایه  گذاران خارجی از مزایا برخوردار می شوند، زمینه  
ارتقای جایگاه فنی و تکنولوژی سازندگان داخل در حوزه 

صنایع باال دستی و پایین دستی فراهم شود.
شــاهدایی تاکید کرد: البته توسعه صنعت پایین دست 
و تکمیلی پتروشــیمی نیازمند حمایت همه جانبه ارکان 
نظام و مخصوصاً دولت اســت که از جمله آن می توان به 
اصالح نظام تعرفه هــای گمرکی روی محصوالت وارداتی 
مشابه محصوالت داخلی و یا اصالح قوانین تشویقی برای 

فروش داخلی محصوالت پتروشــیمی مجتمع ها اشــاره 
کرد. وی در ادامه با اشــاره به برگزاری نمایشگاه »ایران 
پالست« بیان کرد: برگزاری این نمایشگاه به عنوان یکی 
از معتبرترین نمایشــگاه های تخصصی صنعت پالستیک 
منطقه می تواند ظرفیت هــا و توان مندی های این صنعت 
را برای جهانیان عرضه کند و صنعت گــران ایرانی را نیز 
با دســتاوردهای روز دنیا آشنا کند. از ســوی دیگر این 
نمایشــگاه فرصتی است برای ارائه دســتاوردهای جدید 
صنعت پالســتیک و عرصه ای برای به نمایش گذاشــتن 

نوآوری ها و دستاوردهای فن آوری این صنعت.
 مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر 
این که نمایشگاه »ایران پالست« فرصتی برای توجه ملی 
به قابلیت ها و توانمندی های این صنعت اســت، تصریح 
کرد: انتظار می رود که جامعه فعاالن صنعت پلیمر ایران و 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی از این فرصت برای تبیین 
فرصت ها، چالش هــا، توان مندی ها و ارائه   راهکارها و رفع 
موانع اســتفاده کنند.  شــاهدایی در ادامه با بیان این که 
تولید مواد اولیه پلیمری در کشور حدود 7.5 میلیون تن 
در سال است، گفت: با برنامه ریزی های کالن انجام شده 
تا پایان برنامه ششم توسعه این رقم به 12 میلیون تن در 
سال افزایش خواهد یافت. همچنین در سال 1395 از 16 
میلیون تن محصول پتروشیمی عرضه شده به بازار داخلی 
کشــور بالغ بر چهار میلیون تن انواع محصوالت پلیمری 
در اختیار صنایع پایین دســت قرار گرفت. در حال حاضر 
عمده ترین این محصوالت پلی اتیلن ها و پلی پروپلین است 

که بالغ بر 60 درصد مصرف کشور را شامل می شود.

مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی »ایران پالست« گفت:

نمایشگاه فرصتی برای ارائه نوآوری ها و دستاوردهای جدید صنعت پالستیک است
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»شــرکت بازرگانــي بین المللي ایــدرو« یکی از 
باســابقه ترین برگزار کنندگان نمایشگاه های صنعتی 
بین المللی در ایران اســت که مســئولیت برگزاری 
هفدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعــت تهران را 
برعهده دارد. عمده فعالیــت ایدرو در زمینه برگزاری 
نمایشــگاه های صنعتی و بازرگانــی و بین المللی در 
سطوح داخلی و بین المللی است، موفقیت ها و تجاربی 
که ایدرو از برگزاری نمایشگاه ها در دوره های پیشین 
به دست آورده، موجب جلب مشارکت صدها شرکت 
و کارخانه صنعتی داخلی و خارجی در نمایشگاه سال 

جاری شده است. 
این دوره از نمایشگاه صنعت با حضور شرکت های 
فعال در زمینه ماشین آالت و خطوط تولید، تجهیزات 
صنعتی و کارگاهی، اتوماســیون صنعتی، ابزار آالت، 
صنایع پیشرفته، خدمات فنی و مهندسی و مشاوره ای 
در امور صنعتی، تجهیزات ایمنی و بهداشت و فروش و 
خدمات پس از فروش برگزار می شود. روح اهلل گلشن 
امیرحسینی، مدیر عامل مجرب و خوش فکر »شرکت 
بازرگاني بین المللي ایدرو« در گفت وگویی درباره این 

نمایشگاه توضیح داد. 
 چند دوره از نمایشگاه بین المللی صنعت 

تهران را شرکت ایدرو برگزار کرده است؟
شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو مجری برگزاری 
16 دوره نمایشــگاه صنعــت تهران از ســال 1380 
تاکنون بوده که امسال هم برگزاری هفدهمین دوره 
این رویداد را برعهده دارد. شــرکت ایدرو همچنین 
مسئولیت برگزاری برخی از نمایشگاه های استانی و 

شهرستانی صنعت را بر عهده دارد. 
 در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 

تهران چند مشارکت کننده حضور دارند؟ 
در هفدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت 405 

شرکت داخلی و 470 شــرکت خارجی از 22 کشور 
جهان، جدیدترین تولیدات، خدمات و دستاوردهای 
صنعتی و تکنولوژیکی صنعت گران صنایع مختلف را 
عرضه کرده و به نمایش گذاشته اند که از کشورهای 
چک، سوئد، آلمان، ایتالیا، کره جنوبی، رومانی، امارات، 
بلغارستان، هلند، لهستان، اسپانیا، فرانسه، هند، چین، 
ژاپن، تایوان، انگلیس، سوئیس، فنالند، ترکیه، ایرلند و 
مالزی به ایران می آیند که در میان کشورهای یادشده 
ترکیه، هند، چین، ژاپن، جمهوري چک، آلمان، تایوان 

و سوئیس به صورت پاویون در نمایشگاه حضور دارند.
 این نمایشــگاه در چند مترمربع فضای 

نمایشگاهی و چه سالن هایی برگزار می شود؟
این نمایشــگاه در حدود 25هزار متــر مربع و در 
 A مجموعه ســالن های غربی شــامل ســالن های
 -38 B -38 A -38 -41 -40 -35 -31 B -31
5- 6 و همچنین فضای باز محل دائمی نمایشگاه های 

بین المللی تهران برگزار می شود.
لطفا به اختصار درباره شرکت ها و برندهای 

حاضر در نمایشگاه توضیح دهید؟
در زمینه داخلی شــرکت های برنــد و معتبر در 
اولویت ما برای حضور در نمایشگاه بوده اند. در زمینه 
حضور شــرکت های خارجی مطابق با سیاست های 
دولت از شرکت ها و کشورهای تکنولوژی محور جهت 
حضور در این نمایشــگاه دعــوت کرده ایم. محوریت 
حضور شــرکت کنندگان خارجی بر این اساس است 
که کشورهایی که عالقمند هستند در ایران سرمایه 
گذاری کنند و تکنولوژی تولیدات خــود را به ایران 
منتقل کنند و صرفاً به دنبال صادرات محصول نیستند 

در نمایشگاه حضور دارند.
 چه عاملی را موجب موفقیت شــرکت 
بازرگانــی بین المللی ایــدرو در زمینه جذب 

مشارکت کنندگان می دانید؟
نمایشــگاه بین المللــی صنعت اصوالً نمایشــگاه 
شناخته شــده ای اســت که هر ســاله در این تاریخ 
برگزار می شــود و تمــام شــرکت ها و برندهایی که 
برای حضور در بازار ایران برنامه دارند این نمایشــگاه 
را می شناســند، ما هم بر اساس دســتور العمل های 
شــرکت ســهامی نمایشــگاهای بین المللی ایران و 
سازمان توسعه تجارت موظف هســتیم در راستای 
رونق بخشیدن به حضور متخصصان و بازدید کنندگان 
عمل کنیم. بودجه تبلیغاتی هم برای این کار در نظر 
گرفته ایم که شامل تبلیغات محیطی، خبررسانی در 
نشریات و فضای مجازی و تبلیغات رادیویی است که 
مجموع این برنامه ها منجر بــه افزایش 16 درصدی 

مشارکت کنندگان در این دوره شده  است.
 در حاشیه نمایشگاه چه برنامه ها و مراسم 

جانبی تدارک دیده اید؟
بر اســاس اطالع رســانی به عمل آمــده به کلیه 
مشارکت کنندگان، یکی از برنامه های جانبی نمایشگاه 
نشست های تجاری بین تجار و صنعت گران و صاحبان 
صنایع است که در ایام برگزاری نمایشگاه انجام خواهد 
شد. همچنین بر اساس دعوت های به عمل آمده هیأتی 
متشکل از مدیران دولتی و صاحبان صنایع از استان 

مرکزی هم از نمایشگاه بازدید خواهند داشت.
 برگزاری دوره های گذشته این نمایشگاه ها 
چه آثاری بر تولید وتجارت و کسب و کار صنایع 

گذاشته است؟
معرفــی دســتاوردها، ظرفیت هــا و توان مندی 
کارخانه ها، شرکت ها، توسعه صادرات و یافتن بازارهای 
جدید صادراتی، ارائه پتانســیل ها و توان مندی های 
صنعتی کشور، نمایش آخرین تحوالت و دستاوردهای 
علمی، فنی و صنعتی داخلــی و خارجی این حوزه، 

فراهم آوردن بستر مناسب برای انتقال فن آوری های 
روز به کشــورمان، ایجاد ارتباط های تجاری جدید و 
تقویت روابط قبلی، انتقال دانش، تکنولوژی و تجارب، 
آشــنایی با الگوهای موفق جهانی در عرصه صنعت، 
فراهم کردن زمینه هــای الزم برای ســرمایه گذاری 
شرکت های داخلی و خارجی و کارآفرینی و اشتغال 

پایدار، مهم ترین آثار برگزاری این نمایشگاه ها  است.
برگزاری این نمایشــگاه ها می تواند با فراهم آوردن 
زمینه حضور گسترده بسیاری از کشورها و شرکت های 
فعال خارجی، سبب انتقال آخرین فن آوری های روز 
جهان به کشــورمان شــود. از طرف دیگر کشورمان 
می تواند با ارائه توان مندی های صنعتی خود در چنین 
رویدادی، مزیت ها و فرصت های خود را در معرض دید 

و انتخاب سرمایه گذاران خارجی و داخلی قرار دهد.

هفدهمین نمایشگاه رنگ، رزین، پوشش های 
صنعتی ، کامپوزیت وصنعت آبکاری در حالی برگزار 
می شود که برگزار کنندگان، آن را مهم ترین رویداد 
سالیانه در خاورمیانه  و یکی از مهم ترین رویدادها 
جهانی در زمینه پوشش می دانند. به مناسبت این 

رویداد با صالح سپاس دار، برگزار کننده موفق و 
توانای این نمایشگاه به گفت و گویی نشستیم. 

در این نمایشگاه چند شرکت ایرانی و 
خارجی حضور دارند؟

بیش تر تمرکز این نمایشگاه روی ماشین آالت، 
ابزار، فــن آوری و مواد اولیه غیرموجود در کشــور 
است که بتواند سطح تولیدات داخلی را در کشور 
ارتقا بدهد. ما در این نمایشــگاه محصول خارجی 
جذب نمی کنیم، بلکه مواد اولیه مناسب را جذب 
می کنیم. در حال حاضر بزرگ ترین شــرکت مواد 
اولیه در این نمایشــگاه حضور دارد که مهم ترین 
تولید کننده مواد اولیه است. در این نمایشگاه حدود 
140 شرکت خارجی و حدود 260 شرکت ایرانی 
شــرکت دارند و برخی از این مشارکت کنندگان 

نماینده چند شرکت هستند. 
 شرکت کنندگان در نمایشگاه را چه گونه 

به مشارکت دعوت می کنید؟
پس از پایان هر نمایشگاه عملیات بازاریابی برای 
جذب مشارکت کننده سال آینده را آغاز می کنیم و 
سعی داریم شرکت ها را جذب کنیم. در حال حاضر 
مکاتباتی با نمایشگاه ها انجام شده که فضا را حداقل 
به مقدار 30درصد برای سال آینده افزایش دهیم. 
البته باید ســالن ها هم مناسب باشد و تغییر جا و 
زمان بندی نداشته باشــیم. نمایشگاه رنگ و رزین 

بزرگ ترین نمایشگاه پوشــش خاورمیانه و یکی 
از بزرگ ترین نمایشــگاه های پوشش دنیا است و 
نمایشگاه های دیگر بر اساس برگزاری این نمایشگاه 
زمان بندی می شوند. وقتی زمان آن جابه جا می شود 
با نمایشــگاه های دیگر همزمانی پیــدا می کند و 
کیفیت نمایشــگاه کم می شــود، چون مشتریان 
مهم باید بین این نمایشگاه و نمایشگاه های مشابه 
کشورهای دیگر یکی را انتخاب کنند. اصوال موضوع 
زمان بندی برای نمایشــگاه های بین المللی بسیار 

اهمیت دارد. 
امسال  نمایشــگاه  ویژگی  مهم ترین   

چیست؟
در حال حاضر دنیا به سمت محصوالت سازگار 
با طبیعت به خصوص در حوزه رنگ و رزین می رود. 
به همین خاطر امسال، سال آینده و سال بعدش 
تمرکز ما روی محصوالت سازگار با طبیعت است. 
در این نمایشــگاه تعدادی کارگاه هم آموزشی هم 
در زمینه رنگ و رزین برگزار خواهند شد. همزمان 
یک فســتیوال هم با هدف تجاری سازی ایده های 
نو برگزار می شــود کــه »فســتیوال نوآوری های 
صنعت رنگ و رزین« نام دارد. هدف این فستیوال 
تجاری ســازی ایده هایی اســت که از دل دانشگاه 
ها و افراد خالق بیرون می آیــد و برای این ایده ها 
سرمایه گذار جذب می کنیم. این کار تشابه زیادی 
بــا رویدادهای اســتارتاپ ها دارد و در حال حاضر 
در اکثر کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه این 
کارها صورت می گیرد. همکاری نزدیکی با دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر و دانشگاه مهندسی پلیمر و پلیمر 
و رنگ جهاد دانشگاهی داریم و گردهمایی هایی هم 

با حضورشان برگزار می کنیم و از مدیران بلندپایه 
دعوت می کنیم که در آن شرکت کنند.

 مســائل و مشــکالت پیش روی این 
صنعت در ایران چیست؟

صنعت رنگ رزین ایران معمــوالً تراز صادرات 
مثبتی دارد، یعنی صادرات بیش از واردات است. 
این امر ارتباط مســتقیم با شــرایط سیاسی و 
متریال مصرفی دارد. اکثر متریال مصرفی ما در 
حوزه رنگ از داخل کشــور تامین می شود. عدم 
ثبات در کیفیت مواد اولیه باعث نزول و یا ارتقاع 
سطح کیفی تولیدات می شــود. ایجاد ثبات در 
تولید مواد اولیه و تامین مواد اولیه از کشــورهای 
با تکنولوژی برتر می تواند کمــک بزرگی به این 
صنعت کنــد. بعضی از مواد اولیه مــا می تواند از 
کشورهایی خریداری شود که فن آوری های نوین 
دارند و می توانند کیفیت کاال را افزایش بدهند. اگر 
شرایط تحریم ها بهتر بشود و تحریم ها کم تر شوند 
می توان مواد اولیه مناسبی را وارد کشور کرد و در 
نهایت قادر خواهیم بــود محصول بهتری به بازار 

جهانی ارائه کنیم.
 تاثیر نمایشــگاه روی فن آوری رنگ و 

رزین چه گونه است؟ 
یک آمار حدودی خدمت تان می گویم؛ وقتی این 
نمایشگاه شروع شد میزان سرانه مصرف برای هر 
نفر حدود دو تا سه کیلوگرم بود، اما این میزان در 
حال حاضر به باالی پنج کیلوگرم رسیده و بدین 
معناســت که تولید افزایش پیدا کرده است. برای 
رســیدن به این آمار هم نمایشگاه موثر بوده و هم 

شرایط بازار و پیشرفت های صنعتی. 

 به نظرتان برگزاری این نمایشــگاه ها 
چه قــدر در مبادله آخرین دســتاوردها و 
فن آوری ها بین تولیدکنندگان این رشته تاثیر 

دارد؟
پیش بینی منابع معتبر این است که در 6 سال 
آینده ما حدود 5درصد در کل بازار پوشــش رشد 
خواهیم داشــت و اگر مقایســه کنم این میزان تا 
ســال 2021در اروپا 2درصد در آمریکا 3درصد و 
در چین 6 تا 7درصد خواهد بود. این آمار نشــان 
می دهد که قطعاً رویدادهای تجاری تاثیر بسیاری 
بر میزان مصرف و نوع تولیدات دارد. همین تعاملی 
که بین تامین کنندگان مواد اولیه و تولیدکنندگان 
ایجاد شــده باعث ارتقای کیفیت ها و آشــنایی با 

تکنولوژی های جدید این رشته شده است.
 و حرف آخر؟

امیدوارم این نمایشگاه مانند دوره های قبل برای 
شــرکت کنندگان و بازدید کنندگان مفید باشد و 
تاثیر مثبتی بر روی بازار پوشــش کشور و منطقه 

داشته باشیم.

روح اهلل گلشن امیرحسینی، مدیر عامل »شرکت بازرگاني بین المللي ایدرو« اعالم کرد:

حضور نزدیک به هزار شرکت داخلی و خارجی از 22 کشور جهان در هفدمین نمایشگاه صنعت تهران 

صالح سپاس دار، مدیرعامل شرکت »بانیان امید« و برگزارکننده هفدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت گفت:

نمایشگاه رنگ و رزین ایران بزرگ ترین نمایشگاه پوشش خاورمیانه است
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برگــزاری نمایشــگاه ها در هــر زمینه 
بــرای  مغتنمــی  فرصــت  فعالیتــی  و 
عرضه کنندگان و اســتفاده کنندگان از کاال 
و خدمات ارائه شــده در آن نمایشگاه است 
پیشــرفت ها  به روزترین  و  تازه ترین  با  که 
در زمینه فعالیت  شان آشــنا شوند و برای 
اســتفاده از آن ها برنامه ریزی کنند. عالوه 
کاال  ارائه دهندگان  و  تولیدکنندگان  آن،  بر 
و خدمات نمایشــگاهی  فرصت خوبی برای 
آشنایی با رقبا پیدا کرده و این رقابت سالم، 
 عرصه را برای بهبود و ارتقای کیفی و کمی

 فراهم می کند.

هفدهمیــن دوره نمایشــگاه روز 14 مهر 
1396 با حضور محمد شــریعتمداری، وزیر 
صنعت و معــدن و تجــارت در محل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللی ایران افتتاح شد و 
دکتر حسین اسفهبدی رئیس هیات مدیره و 
مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین 
المللی ج.ا.ایران و هیات همراه ایشان هم وزیر 
صنعــت و معدن و تجــارت را در این رویداد 

مهم اقتصادی همراهی کردند.
نمایشــگاه بین المللی صنعــت در تهران 
از جمله نمایشــگاه هایی اســت که برگزاری 
آن در ایــن شــهر فوایــد و ثمــرات زیادی 
بــه همــراه دارد؛ آشــنایی فعــاالن صنایع 
مختلــف و همه بهره بــرداران بخش صنعت 
بــا آخریــن پیشــرفت های تکنولوژی های 
ماشــینی ایــن بخــش و نیــز آشــنایی و 
و  واردکنندگان  تولیدکننــدگان،  تبادل نظر 
صادرات کننــدگان ادوات و تولیدات صنعتی 
با یکدیگــر و آخریــن فناوری هــا ی روز از 
نمایشگاه هایی است .  برگزاری چنین  ثمرات 
بین المللی  نمایشــگاه  بزرگ تریــن  اهمیت 
صنعت خاورمیانه موجب شــده تا بسیاری از 
کشورهای خارجی از جمله ترکیه، هند، چین، 
ژاپن، جمهوری چک، آلمان، تایوان و سوئیس 
به صــورت پاویون در این نمایشــگاه حضور 
داشته باشــند. در طول برگزاری هفدهمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت، چندین هیئت 
تجاری، صنعتی، اقتصادی و ســرمایه گذاری 
خارجی از کشــور مختلف اروپایی و آسیایی 
هم در محل نمایشگاه حضور یافتند و ضمن 
بازدید از نمایشگاه با شرکت های ایرانی وارد 
مذاکرات صنعتی و اقتصادی شــوند. در این 
نمایشگاه انواع تجهیزات صنعتی و کارگاهی، 

خطوط تولیــد صنایــع بــزرگ و کوچک، 
ابــزار آالت خطوط تولید، صنایع پیشــرفته، 
اتوماسیون صنعتی، خدمات فنی، مهندسی 
و مشاوره ای، سرمایه گذاری صنعتی، فروش و 
خدمات پس از فروش و سایر صنایع وابسته 

به نمایش گذاشته شده است.
در هفدهمین نمایشگاه بین المللي صنعت 
تعداد 405 شــرکت داخلی و 470 شــرکت 
خارجی از کشورهای آلمان، اسپانیا، انگلستان، 
امارات متحده عربی، ایرلند، ایتالیا، بلغارستان، 
تایــوان، ترکیــه، رومانی، ژاپــن،  جمهوری 
چک، چین، سوئیس، سوئد، فرانسه، فنالند، 
لهســتان، هند، هلند، مالزی و کره جنوبی با 
فضاي نمایشگاهي به وسعت 39هزار مترمربع 
آخرین محصوالت و دستاوردهاي خود را در 
زمینه ماشین آالت و خطوط تولید، تجهیزات 
صنعتــي و کارگاهــي، ابــزار آالت، صنایع 
پیشرفته، اتوماسیون صنعتي و خدمات فني و 

مهندسي در معرض دید عموم قرار می دهند.
 تولید بیــش از 3 میلیــارد دالر 

ماشین آالت صنعتی در کشور
محمد شریعتمداری روز جمعه در حاشیه 
هفدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت در 
جمع خبرنگاران حاضر شــد و به سوال های 
آنان پاسخ داد. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با اشــاره به این که 1500 تولید کننده بزرگ 
صنعتی و دو هزار واحد کوچک، ساالنه بیش 
از ســه میلیارد دالر تجهیزات و ماشین آالت 
صنعتــی تولید می کنند، افــزود: در مجموع 
این واحدهای صنعتی اکنون در کشور بیش 
از یک میلیون تُن تجهیزات و ماشــین آالت 
صنعتی تولیــد می کنند. وی یادآور شــد: با 
وجود مــواد اولیه مورد نیــاز صنایع و تالش 
متخصصــان داخلــی ظرفیت هــای خوبی 
برای افزایش تولید ماشــین آالت و تجهیزات 
صنعتی در کشور فراهم شــده و دانشگاه ها 
هم می توانند در این زمینــه به صنعت گران 
و فعاالن تجــاری کمک های تخصصی و فنی 

ارائه کنند.
 تبادل اطالعــات و دانش فنی بین 

شرکت های داخلی و خارجی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به 
حضور بیش از 530 شــرکت خارجی در این 
نمایشگاه اظهار داشت: خوشبختانه در فضای 
پسابرجام شرایط مناسبی برای انجام مذاکرات 

تجاری، فنی و صنعتی به خصوص در صنایع 
پیچیده برای شرکت های داخلی فراهم شده 
و امروز شاهد حضور گســترده شرکت های 
خارجی در این نمایشگاه بزرگ صنعتی کشور 

هستیم.
وزیــر صنعت، معدن و تجــارت بیان کرد: 
این یکی از مهم ترین نمایشگاه های صنعتی 
کشور است که شرکت های داخلی و خارجی 
به صورت گسترده آخرین دستاوردهای خود 
را در بخش ماشــین آالت صنعتی، تجهیزات 
فنی خــط تولیــد، سیســتم های کنترل و 

خدمات پس از فروش عرضه کرده اند.
شــریعتمداری تاکید کرد: مهم ترین هدف 
این نمایشــگاه، تبادل اطالعات و دانش فنی 
بین شــرکت های داخلی و خارجی اســت تا 
زمینه انتقال دانش فنی توســط شرکت های 
خارجی صاحب بِرند با مشارکت شرکت های 
داخلی فراهم شود. وی اظهار داشت: ما برای 
کمک به توسعه صنعتی و اقتصادی کشور در 
این بخش محدودیتی اعمــال نکرده ایم، اما 
امیدواریم با حمایت از تولید داخل با مشارکت 
شرکت های خارجی زمینه های مناسبی برای 

رشد و توسعه صنعتی کشور به وجود آید.
وی با اشاره به قانون استفاده حداکثری از 
توان تولید داخلی  گفــت: هرچند این قانون 
تاکنون به نظر مهجــور مانده، اما تمام تالش 
دولت دوازدهم استفاده از ظرفیت های موجود 
و حمایت از تولید داخلی اســت و همکاری 
وزارت صنعــت و نفت در حمایــت از تولید 

داخلی بشارت دهنده رونق کسب و کار فعاالن 
صنعتی در این بخش است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اعمال 
مشوق های اقتصادی و پرداخت بخشی از سود 
تسهیالت بانکی فعاالن صنعتی برای حمایت 
از تولید داخلی را مهــم ارزیابی کرد و گفت: 
رویکرد اصلی دولــت دوازدهم در این بخش 

حمایت از تولید داخلی است.
 ضرورت توجه بــه تولید خودروی 

ارزان قیمت با کیفیت
شــریعتمداری در ادامــه بــا اشــاره به 
اســتانداردهای اجباری خودرو گفت: ایمنی 
نخســتین اولویت ما در صنعت خودروسازی 
اســت و چیزی که ســالمت مردم را تهدید 
می کند، اولویت نخســت مــا در این زمینه 
خواهــد بود.شــریعتمداری با بیــان این که 
تمام تالش ما این اســت که در کشور هیچ 
خودرویی بدون رعایت استانداردها و مسائل 
ایمنی تولید نشــود، یادآور شد: حفظ جان 
مردم قیمــت نــدارد و همــواره باید تالش 
کنیم با ارتقای بهره وری و تحقیق و پژوهش 
در صنعــت خودروســازی هزینه هــای این 
بخــش را کاهش دهیم تا قدم هــای موثری 
در زمینه تولید خودروهــای کیفی با رعایت 
استانداردهای اجباری در داخل برداشته شود.

صنعت  بین المللی  نمایشــگاه  هفدهمین 
تهران تا 17 مهر ماه هر روز  از ساعت 10 تا 
18 در محل نمایشگاه های بین المللی تهران 

آماده بازدید عالقه مندان است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در افتتاحیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران مطرح کرد:

ایجاد فضای تبادل اطالعات و دانش فنی داخلی و خارجی مهم ترین هدف نمایشگاه صنعت است

دهمین نمایشــگاه و جشنواره 
فناوری نانــو روز جمعه 14 مهر 
با حضور محمدحســین مقیمی 
اســتاندار تهران و دکتر ســعید 
ســرکار دبیر ســتاد ویژه توسعه 
فناوری نانو و بــا همراهی دکتر 
حسین اســفهبدی رییس هیات 
مدیــره و مدیرعامــل شــرکت 
سهامی نمایشگاه های بین المللی 
جمهوری اســالمی ایران افتتاح 
شد. نمایشگاه به مدت 3 روز در 
محل نمایشگاه بین المللی تهران 
به کار خــود ادامه می دهد. طبق 
برنامه هر ســاله تعــدادی طرح 

نوآورانه که در حد ایــده بوده و 
تجاری  ســرمایه گذاری  نیازمند 
حضور  نمایشــگاه  در  هســتند 
دارند. در نمایشــگاه امسال 25 
طرح نوآورانــه در معرض نمایش 
قرار گرفته اند. نمایشــگاه امسال 
میزبــان چنــد کشــور خارجی 
همچون روســیه، کــره جنوبی، 
چین، اکوادور و فیلیپین اســت 
که محصــوالت نانویــی خود را 
عرضه کرده اند. در این نمایشگاه  
100 شرکت داخلی و خارجی در 
زمینه تولید فنــاوری نانو حضور 
دارند که 43 درصد از شرکت ها با 

محصوالت جدید یا برای اولین بار 
در نمایشگاه حضور دارند. عالوه 
بر حضور شرکت های بین المللی، 
8 دانشــگاه بزرگ داخلی دارای 
زیرساخت های فناوری نانو و 14 
خدمات  ارائه دهنده  آزمایشــگاه 
فناورانه هم در نمایشــگاه امسال 

شرکت کرده اند.
نانو  فناوری  نمایشگاه  دهمین 
از 14 تــا 17 مهرمــاه 1396 از 
ســاعت 9 تا 17 در محل دائمی 
تهران،  بین المللی  نمایشگاه های 
ســالن خلیج فــارس )44(دایر 

است.

دهمین نمایشگاه و جشنواره فناوری نانو افتتاح شد
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هفدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین، پوشش های صنعتی، کامپوزست و صنعت آبکاری با 
حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد

در تامین نیازهای داخلی صنعت رنگ و رزین کاماًل خودکفا شدیم 
نمایشــگاه رنگ، رزین، پوشش های  هفدهمین 
صنعتی، مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری روز جمعه 
چهاردهــم مهرماه با حضور محمد شــریعتمداری 
وزیر صنعت معدن و تجارت افتتاح شــد. نمایشگاه 
بین المللی رنــگ و رزین پوشــش های صنعتی و 
مــواد کامپوزیت و صنعت آبکاری بــا هدف ارتقای 
علمی و دسترسی تولید کنندگان داخلی به آخرین 
دستاوردهای این صنعت و همچنین همکاری بین 
شــرکت های داخلی و خارجی برگزار شــد. در این 
رویداد - که بزرگ ترین نمایشــگاه ایــن حوزه در 
خاور میانه اســت - بیش از 140 شرکت خارجی و 
250 تولیدکننده داخلی حضور دارند. این نمایشگاه 
مهم ترین رویداد ساالنه حوزه صنعت رنگ و رزین به 
شمار می رود و بیش تر برندهای مطرح و صادراتی در 
آن حضور پررنگی دارند. 260 تولید کننده داخلی و 
140 شرکت خارجی از فرانسه، چین، هند، اسپانیا، 
آلمان، هلند، تایوان، کــره، دانمارک، امریکا، ایتالیا، 
استالیا، سوئد، مالزی، امارات، ژاپن، ترکیه، سوئیس، 
بلژیک، بالروس و…… آخرین توان مندهای خود 
را در فضایی به مساحت 30 هزار مترمربع در معرض 

دید عموم قرار داده اند.
حمایت از صنعت رنگ و رزین، مواد کامپوزیت و 
صنعت آبکاری در داخل کشور با رویکرد صادراتی، 
اولویــت اصلی نمایشــگاه و تشــویق فعالیت های 
صادراتــی و ارتقای کمی و کیفــی تولید، فروش و 
صادرات تولیدات و محصــوالت ایرانی از مهم ترین 
اهــداف برپایی آن اســت. عــالوه بر ایــن، اجرای 
فســتیوال رنگ، برگزاری کارگاه های آموزشــی و 
گردهمایی صنفی جهت تبادل نظر مدیران از دیگر 
برنامه های نمایشگاه امسال اعالم شده است. سازمان 
بهزیستی هم در نمایشگاه امسال حضور و مشارکت 

فعالی دارد.
در افتتاحیه این نمایشگاه که روز جمعه 14 مهر 
در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد، 
محمد شــریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت 

حضور یافت و دکتر حسین اسفهبدی رییس هیات 
مدیره و مدیرعامل شرکت ســهامی نمایشگاه های 
بین المللی هم ایشان را همراهی کرد.  وزیر صنعت 
معدن و تجارت پس از بازدید از بخش های مختلف 
این نمایشــگاه طی ســخنانی دربــاره این صنعت 
چنین گفت: حدود 2500 واحد تولیدی کوچک و 
بزرگ در زمینه صنعت رنگ و رزین فعال هســتند 
و بالغ بر 800 هزار تُــن محصوالت مختلف مرتبط 
با صنعت رنــگ و رزین تولید می شــود؛ ارزش این 
محصوالت حدود نیم میلیارد دالر اســت و به لطف 
حمایت هایی که در طول این سال ها از این صنعت 
شده، در تامین نیازهای داخلی کاماًل خودکفا شدیم. 
محمد شــریعتمداری افزود: در حال حاضر بالغ بر 
180 میلیون دالر از صادارت رنــگ و رزین درآمد 
داریم کــه البته امکان توســعه و افزایش آن وجود 
دارد. تالش ما این اســت که در قالــب حمایت از 
تولید مواد اولیه، چــه در زمینه رنگ صنعتی و چه 

در زمینه رنگ ساختمانی، شرایط را برای شکوفایی 
این صنعت فراهم کنیم. وی حمایت های تعرفه ای و 
مشوق های صادراتی را بخشی از حمایت های وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از این حــوزه اعالم کرد و 
افزود: حمایت جدی از صادرات محصوالت صنعت 
رنگ، رزین، پوشــش های صنعتی، مواد کامپوزیت 
و صنعت آبــکاری در دســتور کار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت است. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
روش های فــروش اعتباری را از دیگــر برنامه های 
حمایتــی از این بخش دانســت و گفــت: مبادله 
lc  بخشــی از  تولیدات این کارخانجــات از طریق

داخلی مناسب تر از پرداخت تسهیالت بانکی  است. 
همچنین روش هایی که دسترســی تولیدکنندگان 
به سرمایه در گردش را آسان تر کند در دستور کار 
است که امیدواریم با افزایش سرمایه بانک ها شرایط 
بهتر و محسوس تری در توزیع منابع بانکی به وجود 
آید. وی افزود: در آینده نزدیک امکان صادرات سه 

برابری این محصوالت را داریم. در ســال های اخیر 
صنعت ساختمان کشور تکانه های مثبتی را شاهد 
بوده و باید به آینده امیدوار بود. وزیر صنعت معدن 
و تجارت ادامه داد: نمایشگاه رنگ و رزین امسال با 
حضور خوب شــرکت های داخلی و خارجی برگزار 
شده که به نظر من فرصت خوبی است تا از تجربیات 
یکدیگر بهره مند شوند. غرفه داران ایرانی بهتر است 
رقبای بین المللی خودشــان را بهتر بشناسند تا در 
رقابت جهانی بتوانند خودشان را بهتر معرفی کنند. 
وی در پایان افزود: شــک ندارم کــه از نظر کیفی 
در زمینه رنگ و رزین شــرایط مطلوبــی داریم و با 
حمایت هایی که در آینده از تولید محصوالت خواهد 
شد، قادریم تولید داخل و صادرات را بهبود ببخشیم. 
هفدهمین نمایشــگاه بین المللی رنــگ و رزین و 
پوشــش های صنعتی، مواد کامپوزیــت و صنعت 
آبکاری تــا هفدهم مهر از ســاعت 9 تا 17 پذیرای 

عالقه مندان است.
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بین المللی  نمایشگاه  هجدهمین 
صنایع مخابرات و اطالع رســانی 
»ایران تلــه کام 2017« در 24  مهر  
افتتاح شد. این نمایشگاه در محل 
بین المللی  نمایشــگاه های  دائمی 
تهران از ســاعت ۹ صبح لغایت 5 
بعدازظهر با حضور 225  شرکت و 
واحد تولیدی داخلی و 102 شرکت 
آن ها  نمایندگی هــای  یا  خارجی 
در فضایی به وســعت 32هزار متر 
این  برگزار کننده  شد.  برگزار  مربع 
نمایشگاه، الدن ملکی، مدیر اجرایی 
و  اطالعات  ســامانه  پاالد  شرکت 
جزئیات برپایی این نمایشــگاه را 

تشریح کرد. 

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
تهران، میزبان عالقه منــدان و صاحبان 
کســب و کار در حــوزه سیســتم ها، 
تجهیزات و ســرویس های مخابراتی و 
ارتباطات در ایران تله کام 2017 است. 
شــرکت هاي خارجی یا نمایندگان آنان 
از 17 کشور اســلوونی، انگلیس، آلمان، 
تایوان، چین، روســیه، ژاپن، سوئیس، 
فرانسه، فنالند، قزاقستان، کانادا، لتونی، 

نروژ، اوکراین، ایتالیا و یونان در نمایشگاه 
فوق مشارکت دارند. همچنین سالن های 
تحت پوشش5 نمایشگاه 6، 7، 9-8، 10-

25B  ، 25A ،27 ،13-12 ،11 و فضاي 
باز سالن هاي یادشــده است. با توجه به 
اینکه قرار اســت از سال آینده، برگزاری 
دو نمایشــگاه الکامپ و تله کام به عنوان 
نمایشــگاه های تخصصی حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات تجمیع و ادغام شود، 
تله کام هجدهم آخرین نمایشگاه حوزه 
مخابراتی محسوب می شــود که در این 

مدل برگزار می شود.
  اهداف و موضوع های نمایشگاه 

بین المللی تلکام 2017  
بــه گفتــه خانم ملکــی، اهــداف و 
تلکام  بین المللی  نمایشگاه  موضوع های 
به چنــد حوزه عمده تقدیم می شــوند: 
عرضــه و معرفي آخرین دســتاوردها و 
توان مندي هاي متخصصان و کارشناسان 
تولید کنندگان  کشورمان و شرکت ها و 
داخلي، ارائه و اطالع رساني در خصوص 
آخرین دستاوردهاي کشورهاي خارجي 
در زمینه صنعت مخابــرات، ارتباطات و 
اطالع رساني، فراهم آوردن بستر مناسب 
جهت انتقال بیشــتر فناوري هاي روز به 
کشــورمان، ایجاد فرصت جهت ارتباط 
بین خریــداران و فروشــندگان کاال و 
خدمات، تشویق و ترغیب تولیدکنندگان 
براي رقابت پویا و تامین نیازمندي هاي 

این صنعت در کشورمان. 
در این نمایشــگاه انواع سیســتم ها، 
تجهیــزات و ســرویس های مخابراتی و 
ارتباطات  اعم از  انواع آنتن ها و کابل های 
مخابراتی، تجهیزات ارتباطات ماهواره ای، 
اندازه گیــری،  تجهیــزات ســنجش و 
تجهیزات، ضمائم، سیستم ها و تکنولوژی 
تلفن های همراه، تکنولــوژی اس.ام.اس، 
تکنولوژی ارتباطات ماهواره ای، راه حل ها و 

تکنولوژی در زمینه مخابرات و ارتباطات، 
ســوئیچینگ، سیســتم ها و تکنولوژی 
پیجینگ، سیستم ها و تجهیزات وایرلس/ 
انــواع ارتباطــات وایرلس، سیســتم ها 
و تجهیــزات الکترونیکــی و مکانیکی 
صنایع مخابراتی و ارتباطی، سیســتم ها 
و تجهیزات چندرســانه ای، سیستم های 
ارتباطات کابلی، سیستم های دریافت و 
ارســال ماهواره ای، سیستم های گویای 
ارتباطــی / پســت صوتــی و تصویری، 
سیستم های ارتباطات تلفنی – تجهیزات 
و برنامه های مرتبط، شبکه های ارتباطی و 
اطالعاتی و اطالع رسانی/ تجهیزات شبکه 

/ امنیت شبکه، مراکز تلفن، نرم افزارها و 
ســخت افزارهای مخابراتــی و ارتباطی، 
وسائل و تجهیزات انتقال و ادغام داده ها و 
گردآوری اخبار، تجارت الکترونیک، کلیه 
صنایع، کاالها  و خدمات مرتبط به گروه 
و کارخانجات صنایع مخابرات. خانم ملکی 
مجری این نمایشــگاه درباره سابقه آن 
اعالم کرد: »برگزاری از اولین دوره توسط 
شرکت پاالر ســامانه با همکاري شرکت 
سهامي نمایشــگاه هاي بین المللي ایران  
و با  اخذ مجوز از سازمان توسعه تجارت 
ایران و با همکاری و حمایت وزارت خانه ها 
و ســازمان های متولی صنعت مخابرات 
و ارتباطات کشــور،  برگــزاری به صورت 
سالیانه،  این نمایشگاه تا کنون 18  دوره 
متوالي از سال 1379  به صورت تخصصی 

بین المللی برگزار شده است.«
 نکاتی که باید درباره نمایشگاه 

ایران تله کام 2017 بدانید: 
* ســالن 6 به صــورت اختصاصــي 
 در اختیار  شــرکت مخابــرات ایران و 
شرکت هاي زیر مجموعه ایشان از جمله 
مراکز مخابرات استان ها، شرکت مخابرات 

استان تهران و .... قرار خواهد داشت.
* ســالن 7 به صــورت اختصاصي  در 
اختیار  شرکت ارتباطات ســیار ایران – 

همراه اول  شــرکت هاي زیر مجموعه و 
همکاران  ایشان قرار خواهد داشت.

* ســالن 9-8  به صورت اختصاصي  در 
اختیار  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
شرکت هاي زیر مجموعه ایشان از جمله 
سازمان  زیر ســاخت،  ارتباطات  شرکت 
تنظیم مقررات رادیویي و ... و پیمان کاران 

عمده ایشان  قرار  خواهد داشت.
* ســالن 27 به صورت اختصاصي  در 
اختیار  شرکت خدمات ارتباطي ایرانسل 

 قرار دارد.
یــا  خارجــي  شــرکت کنندگان   *
نمایندگي هاي آن ها عمدتاً در ســالن 5 

استقرار خواهند داشت. 
و   12-13 و   10-11 ســالن های   *
25B تحت پوشش شــرکت کنندگان 
بخش خصوصي فعال در زمینه صنعت 
مخابرات و ارتباطات خواهد بود.مروری بر 

نمایشگاه ایران تله کام در یک دهه
از ویژگي هــای دیگــر این نمایشــگاه 
 مي توان به حضور گســترده بســیاري از 
بزرگ ترین و فعال ترین شرکت های دولتی 
و خصوصی مخابراتی کشورمان و واحدهای 
 تحقیقاتی و پژوهشــی مربوطه اشــاره 
کرد.  نمایشــگاه ایران تله کام در ســطح 
کامــالً تخصصی برگزار مي شــود و یکي 
از بزرگ ترین رویدادهــا و گردهمایي ها 
در زمینه این صنعت در کشورمان است. 
یکی از اهداف اصلی حضور، بازدید و تبادل 
اطالعات متخصصان، مدیران و کارشناسان 
بخش های دولتی و خصوصی دست اندکار 
ایــن صنعت اســت. گروهی هــم برای 
مشاهده  و آشــنایی با آخرین فن آوري ها 
و تولیدات صنعت مخابــرات و ارتباطات 
کشــورمان و جهان، در نمایشگاه حضور 
می یابند، از ســوی دیگر این نمایشــگاه 
مکان مناسبی برای آشنایی مستقیم  قشر 
دانشگاهی و قشرجوان با آخرین پدیده ها 
و دســت آوردهای  صنعــت مخابرات و 
ارتباطات است که در نهایت موجب توسعه 
و رشد این صنعت و نوآوری در کشورمان 

می شود. 
به گفته الدن ملکی، حضور شرکت های 
خارجی در نمایشگاه بیش تر در راستای 
انتقال دانش فنی و فنــاوری روز جهان 
به کشــور و  فرصتی برای بهبود ارتقای 
صنعت هــای مختلف کشــور در فضای 
رقابتی است  که باید از این حضور نهایت 
بهره بــرداری را کرده و به عنوان فرصتی 
برای کیفی کردن محصــوالت داخلی و 

فروش از آن استفاده کرد.
در نظر اســت همزمان با نمایشــگاه 
کارگاههاي آموزشــي تخصصي جانبي 
در مباحث موضوعي نمایشــگاه توسط 
استادان، دست اندرکاران و کارشناسان  
صنعت مخابــرات و ارتباطات کشــور 
نیز برگزار شــود. عالقه مندان به کسب 
اطالعــات بیش تر در خصــوص »ایران 
تلــه کام 2017« می توانند با شــرکت 
پاالر ســامانه  تلفن های 88786689-

88205735 تمــاس حاصــل کننــد 
www. یا بــا مراجعه بــه وب ســایت

irantelecomfair.com در جریــان 
اخبار و اطالعات این نمایشگاه مهم قرار 

گیرند.

الدن ملکی، مدیراجرایی شرکت »پاالد سامانه« و برگزار کننده نمایشگاه تلکام مطرح کرد:

عرضه آخرین دستاوردها و توان مندي هاي متخصصان داخلی و خارجی در تلکام 2۰۱۷
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هجدهمین نمایشــگاه بین المللی صنایع مخابرات 
و اطالع رســانی )تلــکام 2017( امروز توســط وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات افتتاح شد. محمد جواد 
آذری جهرمی  وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات 
در مراسم افتتاحیه نمایشــگاه تلکام 2017 با اشاره 
به آزادســازی مکالمات بین الملل از انحصار شــرکت 
ارتباط زیرســاخت برای اپراتور هــای مجازی، گفت: 
از کمیســیون تنظیم مقررات خواســتیم مکالمات 
بین الملل را بــا تنظیم مقررات بــرای MVNO ها 
برقرار کند تا آن ها از این ظرفیت برای بهبود کیفیت 
مکالمات اســتفاده کننــد. تلکام 2017 بــه عنوان 
بزرگ ترین رویداد مخابراتی کشور با حضور اپراتورها، 
شــرکت های داخلــی و خارجی، تولیــد کنندگان و 
صاحبان کســب و کار در حوزه سیستم ها، تجهیزات 
و ســرویس های مخابراتی و ارتباطات افتتاح شد. این 
نمایشــگاه از 24 تا 27 مهر در محل دائمی نمایشگاه 
بین المللی تهران برگزار می شــود.  بر اســاس آخرین 
آمار 225 شــرکت داخلی و 102 شرکت خارجی از 
کشور هایی مانند انگلیس، آلمان، تایوان، چین، روسیه، 
ژاپن، سوییس، فرانسه و کانادا در تلکام 2017 حضور 

دارند.
 آزادســازی مکالمــات بین الملــل برای 

اپراتور های مجازی
وزیر ارتباطات با بیان این که با آزادسازی مکالمات 
بین الملل بــرای اپراتور های مجــازی بهبود کیفیت 
مکالمــات حاصل می شــود، افــزود: با فعال شــدن 
اپراتور های مجــازی در صنعت مخابرات این اپراتور ها 
می توانند حجمی از بــازار را برای خود جذب کنند و 
پنج درصد بــازار را به خود اختصــاص دهند. ایجاد 
تعرفه های رقابتی، بزرگ شــدن بــازار و جلوگیری از 
قاچاق مکالمه از مزایای آزاد ســازی مکالمات اســت. 
بدین ترتیب امکانی برای MVNO ها فراهم می شود 
که از این ظرفیت ها استفاده کنند. کمیسیون تنظیم 
مقررات در حال تدوین شرایط اســت و نتایج آن به 

زودی اعالم خواهد شد.
وی با اشاره به فعال شدن دو اپراتور خصوصی پست  
گفت: با آزاد ســازی فعالیت های پســتی، بازار پستی 
کشور از ظرفیت فعلی 800 میلیارد تومان در سال به 

دو برابر افزایش پیدا خواهد کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات درباره   برگزاری 
نمایشــگاه تلکام  توضیح داد: تلکام امســال با 225 
شرکت داخلی و 102 شرکت خارجی برگزار می شود. 
این نمایشــگاه فرصت خوبی برای اعــالم برنامه های 

مخابراتی در کشور های توسعه یافته است.

 برگزاری پنل های تخصصی و برنامه جدید 
تلکام هجدهم

آذری جهرمی با بیان این که در برنامه جدید امسال 
در نمایشگاه هر روز یک پنل تخصصی با موضوع های 
مختلف داریم، گفت: پنل روز نخست توسعه اقتصاد 
دیجیتال در ایران است. این پنل با حضور رئیس کل 
بانک مرکزی، معاون اقتصادیی رئیس جمهوری، وزیر 
صنعت و معدن و تجارت و نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی برگزار می شود و بناست در این پنل برنامه ای 

برای تسریع فرصت های سرمایه گذاری فراهم شود.
وی درباره پنل دوم توضیــح داد: مهم ترین اهداف 
در برنامه ششــم توســعه در حوزه وزارت ارتباطات 
گذاشته شــده و 2.5 برابر کردن حجم بازار ICT در 
برنامه اســت. بدین ترتیب 2.5 برابر کردن حجم در 
طی برنامه در پنل با حضور مدیران تنظیم مقررات و 
فعالیت اقتصادی بخش خصوصی برگزار می شود. وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات اظهار کرد: افزایش حجم 
بازار در برنامه به معنای 150 درصدی در شرایط فعلی 
است، اما با شــرایط فعلی بیش از 80 درصد این رشد 

محقق نمی شود.
آذری جهرمی با تاکید بر اهمیت پیوســت فناوری 
 ICT افــزود: یکــی از مهم تریــن حوزه هایی کــه
اهمیــت دارد اقتصادی مقاومتــی و تولیدات داخلی 
اســت که از طریق پیوســت فناوری ممکن می شود. 
بدین ترتیب در پنل ســوم پیوســت فناوری وزارت 
ارتباطــات در حوزه اقتصــاد مقاومتی بــرای تولید 
 کنندگان صنعت مخابرات با حضــور فعاالن صنعت 

برگزار می شود.

 توسعه بازار ICT با اصالح نظام تعرفه بازار 
ثابت

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر اصالح 
نظام تعرفه اینترنت ثابت اظهار کرد: ما ملزم به توسعه 
بازار ICT  هســتیم و با توجه به شرایط بازار موبایل، 
توســعه را در بازار ثابت می بینیم. نظام تعرفه نیاز به 
اصالح دارد و ما انتظار داریم با اصالح نظام تعرفه تقاضا 
نسبت به بازار ثابت افزایش یابد. جهرمی با بیان اینکه 
باید سرمایه گذاری مناسبی در این حوزه انجام شود، 
افزود: از جمله سرمایه گذاری شرکت ایرانیان نت که از 
طریق سرمایه گذاری MTN که در حال نهایی شدن 
است و تا ســال آینده 300 میلیون دالر در این حوزه 
ســرمایه گذاری می کند. مخابرات ایــران هم در این 
نمایشگاه درباره سرمایه گذاری خود توضیح می دهد.

وی با اشاره به ارائه فیبر نوری توسط شرکت مخابرات 
ایران بیان کرد: طی شــش ماه گذشته در تهران 14 
هزار پورت فیبر نوری واگذار شده است. انتظار می رود 
در پایان سال آینده شرکت مخابرات 100 هزار پورت 
واگذار کرده باشد. هر چند این عدد بزرگی نیست، اما 
موانع توسعه در حوزه ثابت زیاد است و سال هاست در 

آن سرمایه گذاری نشده است.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه مخابرات توانش را برای 
اصالح زیرساخت ها گذاشته است افزود: مخابرات باید 
امکان فعالیت بخش خصوصی و FCP ها را نیز فراهم 
کند که با اســتفاده از مصوبه 230 کمیسیون تنظیم 
مقــررات ارتباطات بتواند ظرفیــت VDSL را فعال 

کند.
جهرمی خاطرنشان کرد: همچنین انتظار داریم در 
حوزه ثابت ظرفیت مناسبی که هنوز میزان رشد آن 
اعالم نشده، رشد قابل توجهی داشته باشد. با اصالح 
سیاست ها با رشــد قابل توجهی در حوزه ثابت روبرو 

خواهیم شد.
وی با تاکید بر اهمیت شــبکه ملی اطالعات بیان 
کرد: یکی از مهم ترین اهداف توســعه شــبکه ملی 
اطالعات و تولید محتوای داخلی و دو برابر کردن آن 
است. در حال حاضر شرکت هایی که مجوز IPTV از 
سازمان صدا و سیما دریافت کردند و شرکت هایی که 
مجوز VOD داشتند، فعالیت خود را آغاز کردند. این 
شرکت ها مرحله پایلوت را در سطح بازار گذرانده اند و 

تا پایان امسال برند هایی در این حوزه خواهیم داشت.
آذری جهرمــی خاطرنشــان کرد: بــا فعالیت این 
شــرکت ها در حوزه تولید محتــوای بومی به صنعت 

تولید محتوای فیلم و سریال کمک خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی تلکام 2017 مطرح کرد:

نمایشگاه فرصت خوبی برای اعالم برنامه های مخابراتی در 
کشور های توسعه یافته است
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ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللــی 
آب و تاسیســات آب و فاضــالب ایران با 
حضور 363 شــرکت داخلــی و خارجی 
آغاز به کار کرد و به مــدت 4 روز به کار 
خود ادامه می دهد. این نمایشگاه روز 24 
مهر با حضور ســتار محمودی سرپرست 
وزارت نیرو در ســالن 38 در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی تهران افتتاح شد 
و تا 27 مهرماه در 9 سالن نمایشگاهی در 
فضایی بالغ بر 30 هزار مترمربع )12 هزار 
متر فضای سرپوشیده داخلی و 1740 متر 
فضای سرپوشــیده خارجی( برپا خواهد 

بود.
در سیزدهمین نمایشــگاه صنعت آب 
258 شــرکت داخلــی و 105 شــرکت 
خارجی حضور دارند و شــرکت کنندگان 
خارجی در این نمایشــگاه از 20 کشور از 
جمله ایتالیا، ترکیه، آلمــان، آذربایجان، 
اســپانیا،  فرانســه،  مجارســتان، چین، 
دانمــارک، کــره جنوبی، هندوســتان، 
ســوئیس، اتریش، انگلســتان، ســوئد، 
ژاپن، کانادا، بلژیک، ایســلند و جمهوری 
چک هستند و کشــورهای چین، آلمان 
و ترکیه بــه صورت پاویون کشــوری در 
نمایشــگاه حضور پر رنگ تری از ســایر 
شــرکت کنندگان دارند. عالوه بر حضور 
شرکت ها، تشکل ها و سمن ها، انجمن های 
مرتبط نیز در نمایشــگاه حضور دارند تا 
در خصوص سیاست های حوزه خصوصی 
و تولیدات ساخت داخل و تعامل آن ها با 
دولت نقش جدی تری از خود به نمایش 

بگذارند.
در این نمایشــگاه انواع لوله و اتصاالت 
پلیمری و فلزی، تصفیه و فیلتراســیون، 
سامانه های آب شیرین کن، لوله و اتصاالت 
و شــیرآالت، اتوماسیون و ســامانه های 
ابزار دقیق، ســامانه های انــدازه گیری، 
تجهیزات آزمایشگاهی و آخرین فناوری ها 
و تولیدات و تجهیــزات آب و فاضالب در 
معرض نمایش عمومی قرار خواهد گرفت.

سرپرســت وزارت نیرو گفت: هم اکنون 
در عرصه سرمایه گذاری خارجی حوزه آب 
و برق حدود 10 میلیــارد یورو طرح های 
در حال مذاکره بین شــرکت های بخش 

خصوصی ایرانی و خارجی وجود دارد.
مهندس  ســتار محمودی  در حاشــیه 
نمایشگاه  ســیزدهمین  افتتاحیه  مراسم 
بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضالب 
با حضــور در جمع خبرنــگاران با تاکید 
بر اینکه در این دوره از نمایشــگاه شاهد 
رضایت تولیدکنندگان از وضعیت موجود 
بازار هســتیم، عنوان کرد: قبل از پیروزی 
انقالب اسالمی بدخواهان این کشور معتقد 
بودند این کشــور استعداد صنعتی ندارد و 
نمی تواند کوچک ترین تجهیزات را تولید 
کند، ولی در این دوره از نمایشگاه شاهدیم 
پیچیده ترین تاسیســات به ایــن رویداد 

بین المللی آورده شده است.
محمودی افزود: در این دوره شاهد حضور 

تاسیساتی در زمینه حوزه های تامین آب، 
تونل انتقال آب، تصفیه خانه، شیرین سازی 
آب، بهسازی و پاکسازی آب و سامانه های 
اندازه گیری تجهیزات هســتیم که تمامی 
آن ها از روند رو به رشد این صنعت حکایت 

دارد.
وی تصریح کرد: امــروزه می توانیم ادعا 
کنیم که در میان کشورهای در حال توسعه 
خاورمیانه، ایران جایگاه فنی بسیار باالیی 
را دارد که می تواند به کشورهای همسایه 
خود کمک برساند، با آن ها همکاری داشته 
باشد و با مشارکت کشورهای توسعه یافته 
صنعتی همچون مناطق اروپایی راهی به 

بازارهای مشترک باز کند.
سرپرست وزارت نیرو با تاکید بر اینکه در 
این دوره از نمایشــگاه 258 شرکت ایرانی 
محصوالت خود را به نمایش گذاشــته اند، 
تصریح کرد: در ســیزدهمین نمایشــگاه 
صنعت آب حدود 105 شــرکت خارجی 
حضور پیدا کرده که عمده آن ها مربوط به 

کشورهای اروپایی است.
محمــودی خاطرنشــان کــرد: حضور 
این چنینی کشورهای خارجی در نمایشگاه 
عرصه رقابت خوبــی در زمینه کیفیت و 
همچنین همکاری و انتقال تکنولوژی بین 
بخش خصوصی ایران و کشورهای خارجی 

و اروپایی به وجود می آورد.
سرپرست وزارت نیرو با اشاره به اینکه در 
این دوره از نمایشــگاه برخی از کشورهای 
اروپایی بــه صورت پاویون در نمایشــگاه 
حضور پیدا کــرده اند، ادامــه داد: عمده 
فعالیت های این کشورها انتقال تکنولوژی 
و سرمایه گذاری و آمادگی برای مشارکت با 

شرکت های ایرانی است.
وی تاکید کرد: به عنوان فردی که تجربه 
حضور در سیزده دوره قبلی این نمایشگاه 
را داشته ام باید بر این موضوع تاکید کنیم 

که تا زمانی که چنین روحیه ای در کشور 
وجود دارد، اقتصاد و حوزه های فنی و آبی 

ما صدمه ناپذیر خواهد بود.
محمودی در تکمیل این بخش از سخنان 
خود  گفت: امروزه در عرصه های آب و برق 
نگرانی به دلیل اختالل و نوســان در این 
صنعت به دلیل تهدیــدات خارجی وجود 
نــدارد، چرا کــه زیر  ســاخت های خوبی 
در کشــور وجود دارد که نه تنها قابل اتکا 
هستند بلکه امکان صادرات آن ها هم وجود 

دارد.
سرپرست وزارت نیرو افزود: در هر بخشی 
با توجه به رشــد دانــش و تکنولوژی باید 
به روز بود. بنابرایــن صنعت آب و فاضالب 
هم باید در مرز دانش حرکت کند که الزمه 
تحقق این امر رقابت بخش داخلی و خارجی 
اســت و در این نمایشگاه نیز صنعت گران 
داخلی و خارجی به خوبی تجربیات خود را 

تبادل می کنند.
وی با تاکید بر اینکه بازار، کیفیت و رقابت 
اقتصادی را با هم می پذیرد چنین بیان کرد: 
کسانی در بازارهای منطقه ای پیروز هستند 
که هم کیفیت و هم قیمت متعادل داشته 
باشند، بنابراین نمایشــگاه فرصت بسیار 
مناسبی برای کارفرمایان است تا اجناس و 
اقالم برتر را با کیفیت و اقتصادی تر انتخاب 

کنند.
محمودی بر لــزوم حرکت در مســیر 
دانش روز تاکید کرد: مباحث فنی و رشد 
تکنولوژی کشور در جایگاه خوبی نهادینه 
شده اســت. آن چه باعث رشــد و توسعه 
سرعت ظرفیت های ایجاد پروژه ها و ساخت 
تجهیزات در داخل می شود تامین سرمایه 
است. ما در این نمایشگاه و در خارج از آن 
درصددیم چالش ســرمایه را با مشارکت 

بخش داخلی و خارجی کاهش دهیم.
سرپرســت وزارت نیرو افزود: هم اکنون 

در عرصه سرمایه گذاری خارجی حوزه آب 
و برق حدود 10 میلیــارد یورو طرح های 
در حال مذاکره بین شــرکت های بخش 
خصوصی ایرانی و خارجی وجود دارد و در 
زمینه های داخلی هم نزدیک به هشت هزار 
مگاوات با ســرمایه گذاران داخلی در حال 
مذاکره هستیم که حدود دو هزار مگاوات 
آن از طریق صندوق توســعه ملی در حال 

پی گیری است.
وی با بیــان این کــه در دوره های قبلی 
نمایشگاه عمدتاً شــرکت های آسیایی در 
این رویداد بین المللی حضور پیدا می کردند، 
گفت: در ایــن دوره عالوه بر کشــورهای 
آسیایی رشد بسیار خوبی را در شرکت های 
اروپایی شاهد هستیم که از میان 20 کشور 
حاضر در این دوره نیمی مربوط به مناطق 

اروپایی یا آمریکایی شمالی هستند.
محمودی با تاکید بــر اینکه 95 درصد 
تجهیزات صنعت آب و فاضالب ســاخت 
داخل کشــور اســت، تصریح کرد: برای 
واردات کاالهای که در داخل کشور ساخته 
می شود مقررات و ضوابط قانونی وجود دارد 
و ورودی در زمینه کاالهای خارجی انجام 
نخواهد شد و ترجیح نخست بر استفاده از 
کاالی ساخت داخل با کمک شرکت های 

داخلی است.
سرپرست وزارت نیرو در بخش دیگری 
از ســخنان خود با تاکید بر اینکه در حال 
حاضر شهری دچار تنش آبی نیست، بیان 
کرد: هم اکنون فعالیت های تعمیر، نگهداری 
و مرمت تاسیســات آغاز شــده اســت. 
همچنین 12 هزار مــگاوات از نیروگاه ها 
را نیز به تعمیــرات برده ایم و هر هفته هم 
بین دو تا شش هزار مگاوات برای تعمیرات 
معرفی می شوند. بنابراین  اکنون در پی آن 
هســتیم تا زمینه های تعمیر و نگهداری 

تاسیسات را برای سال آینده آماده کنیم.

ستار محمودی، سرپرست وزارت نیرو در حاشیه افتتاح نمایشگاه صنعت آب مطرح کرد:
مذاکره برای ۱۰ میلیارد یورو سرمایه گذاری خارجی در صنعت آب و برق
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دبیر ســتاد برگزاری نمایشــگاه ها و جشنواره های 
صنعت آب و برق کشور از برگزاری نمایشگاه امسال با 
دو مضمون اصلی صادرات و جذب سرمایه خارجی خبر 
داد و گفت: بیش از 300 شــرکت در این رویداد مهم و 
تاثیر گذار صنعت آب شرکت دارند و با توجه به برگزاری 
موفق دوره های پیشین، این نمایشــگاه فرصت بسیار 
مناسبی در اختیار شــرکت ها و فعاالن حوزه های آب و 
فاضالب قرار می دهد تا ضمن ارائــه تولیدات، خدمات 
و توان مندی های خود، با خریداران و مشــتریان بالقوه 
تعامل برقرار کرده و زمینــه تعامالت تجاری اقتصادی 
بدون واسطه را فراهم آورند. جلیلیان در تشریح جزئیات 
این نمایشگاه گفت: در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی 
آب و تأسیســات آب و فاضالب، 363 شــرکت داخلی 
و خارجی از 20 کشــور جهان  جدیدتریــن و آخرین 
تولیدات، خدمات و دستاوردهای خود را عرضه کرده و 

به نمایش گذاشته اند .
مدیــر نمایشــگاه ها و همایش هــای وزارت نیــرو 
درخصوص مشارکت کنندگان ســیزدهمین نمایشگاه 
بین المللی آب و تأسیســات آب و فاضالب ادامه داد: از 
363 مشارکت کننده 258 شرکت داخلی و 105 شرکت 
خارجی هستند که از کشــورهای ایتالیا، ترکیه، آلمان، 
آذربایجان، مجارستان، چین، فرانسه، اسپانیا، دانمارک، 

کره جنوبی، هندوستان، ســوئیس، اتریش، انگلستان، 
سوئد، ژاپن، کانادا، بلژیک، ایسلند و جمهوری چک به 
ایران آمده اند . وی یادآور شد: در میان کشورهای یادشده 
آلمان، چین، ترکیه  به صورت گسترده و در غالب پاویون 
در نمایشــگاه حضور دارند. جلیلیان در خصوص میزان 
فضای نمایشگاهی تحت پوشــش دوره سیزدهم افزود: 
این نمایشگاه در فضایی بالغ بر 30 هزار متر مربع با 12 
هزار متر فضای سرپوشیده داخلی و 1740 متر فضای 

سرپوشیده خارجی برگزار شده است .
ایــن مقام مســئول با اشــاره به حضور پــر قدرت 
شرکت ها، انجمن ها، تشــکل ها و فدراسیون آب در این 
رویداد مهم، خاطر نشان ساخت: در راستای تعامل حوزه 
خصوصی و دولت در جهت توسعه صنعت آب، اقتصاد 
آب و  فاضالب، ســاخت داخل و صادرات  دو نشســت 
تدارک دیده ایم. البته فدراسیون آب هم چندین نشست 
تخصصی در غرفه خود برگزار می کند . وی با اشــاره به 
برگزاری این نشست ها به همت ستاد برگزاری نمایشگاه، 
در خصوص برنامــه زمان بندی این نشســت ها گفت: 
اولین نشست در روز سه شــنبه 25 مهرماه از ساعت 2 
تا 4 در ســالن مروارید خلیج فارس نمایشگاه با عنوان 
آسیب شناسی سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش 
آب و  فاضالب برگزار می شــود که مدعوین پنل نشین 
اصلی ما اتاق بازرگانی ایران، ســازمان برنامه و بودجه، 
وزارت اقتصاد، مجلس شورای اسالمی، فدراسیون آب ، 
وزارت نیرو و ســازمان ســرمایه گذاری هستند، رئیس 
این نشســت دکتر بختیار معاون وزیر نیــرو و دبیر آن 
مدیر کل حــوزه معاونت برنامه ریزی وزارت نیرو اســت 
مدعویــن بدنی پنل از میــان دانشــگاهیان، نخبگان، 
اساتید و شــرکت ها ی خصوصی هستند که در رابطه با 
بحث آسیب شناسی ، ســرمایه گذاری داخلی و خارجی 
در بخش آب و فاضالب، مشکالت این بخش به بررسی 
و تحلیل می پردازند .مدیر نمایشــگاه ها و همایش های 
وزارت نیرو در خصوص دومین نشســت این نمایشگاه 
افزود: این نشســت روز ســوم نمایشــگاه، چها رشنبه 
26 مهرماه از ســاعت 2 تا 4 بعد از ظهر با عنوان ارائه 

راهکارهای حمایت از ساخت داخل و توسعه صادرات در 
سالن مروارید خلیج فارس نمایشگاه برگزار می شود .وی 
خاطر نشان کرد: در این نشست هم مدعوین پنل نشین 
ردیف اول ما بانک توســعه صادرات، معاونت آب وزارت 
نیرو، نماینده دولت، رئیس فدراسیون آب، وزارت نیرو 
و مجلس شورای اسالمی هستند، همچنین مهندسان 
شرکت ها بخش های خصوصی، اســتادان دانشگاه ها و 
منتقدان به عنوان پنل نشــینان بدنی حضور یافته و در 
رابطه با ساخت داخل، حمایت از ساخت داخل و خرید 
تجهیزات داخلی و نهایتاً توســعه در راستای صادرات 
این تجهیــزات و راهکارهای موجود بــه بحث و تبادل 
نظر می پردازند . وی ادامه داد: رئیس این نشست دکتر 
دائمی، قائم مقام وزیر در امور بین الملل و دبیر آن نظام 
ملکی معاونت پشتیابی مرکز توسعه صادرات وزارت نیرو 

است .
وی یادآور شــد: برای نمایشــگاه امسال دو مضمون 
اصلی در نظر گرفته شده که شــامل صادرات و جذب 
سرمایه خارجی است و امیدواریم بتوانیم نتایج مطلوبی 

از این نشست ها داشته باشیم .
دبیر ســتاد برگزاری نمایشــگاه ها و جشنواره های 
صنعت آب و برق کشور با اشاره به تشکیل کمیته فنی 
برای این رویداد مهم گفت: در این راستا شرکت هایی را 
که پنج سال متوالی به عنوان شرکت های برتر انتخاب و 
سال گذشته موفق به اخذ لوح زرین شده بودند، امسال 
از رده ارزیابی ها خارج می شوند و شرکت های جدیدی 

وارد چرخه ارزیابی ما قرار می گیرند.
وی خاطر نشــان ســاخت: یکــی از محوری تریــن 
بحث ها  ی ما نظارت و حمایت از شرکت های دانش بنیان 
است. همچنین اشــخاص حقیقی که طرحی یا کاالیی 
ابداع باشــند مورد حمایت قرار می دهیــم. پس از در 
اختیار  گذاشتن فضای رایگان، طرح هایی که مورد تایید 
کمیته فنی باشــد مقدمات الزم بــرای حمایت از این 

طرح ها و تجاری سازی آن را فراهم می سازیم .
وی با اشــاره به ارائه خدمات ویژه برای شرکت های 
دانش بنیان اظهارداشت: این خدمات عبارت از تمرکز هر 

چه بیش تر کمیته فنی و بازدید مقامات و شخصیت ها از 
غرفه های این شرکت ها و پوشش خبری از فعالیت های 
شــاخص این مشــارکت کنندگان اســت. امسال دفتر 
ســرمایه گذاری وزارت نیرو غرفه ای جهت پاسخگویی 
صاحبین ســرمایه در خصوص چگونگی ورود سرمایه 

گذاری در صنعت آب و برق در نظر گرفته است.
این مقام مسئول در وزارت نیرو اعالم کرد: همچنین 
جهت تســهیل بازدید اقشار مختلف و افزایش جذابیت 
نمایشــگاه، اســتیجی در رابطــه با مدیریــت مصرف 
ترتیب داده شــده و در این غرفــه گروه های هنری  به 
اجرای برنامه های ســرگرم کننده جهت دانش آموزان و 
خانواده های بازدیدکننده می پردازند. عالوه بر این، چند 
کارگاه  آموزشی هم برای دانش آموزان در نظر گرفته ایم .

دبیر ســتاد برگزاری نمایشــگاه ها و جشنواره های 
صنعت آب و برق کشــور اظهار داشــت: امسال دفتر 
ســرمایه گذاری وزارت نیرو غرفه ای جهت پاسخ گویی 
ورود  چگونگــی  خصــوص  در  ســرمایه  صاحبــان 

سرمایه گذاری در صنعت آب و برق در نظر گرفته است.
وی یادآور شــد: همچنیــن غرفه ای در ســالن 40 
نمایشــگاه بین المللی برای وزارت نیرو، آب و فاضالب 
کشور، مدیریت منابع آب ایران و معاونت آب وزارت نیرو 
در نظر گرفته شــده که پاسخ گوی طرح ها و برنامه های 
صنعت آب اســت و این مجموعه آماده ارائه توضیح و 
اقناع افکار عمومی متخصصان، صاحب نظران و صاحبان 

سرمایه هستند.
دبیر ستاد برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی 
آب و تاسیســات فاضالب در ادامه اذعان داشت: مراسم 
اختتامیه هم در ساعت 15 روز پنجشنبه 27 مهرماه با 
حضور  اسحاق جهانگیری  معاون رییس جمهوری برگزار 
و در آن مراسم با قرائت بیانیه کمیته فنی از شرکت های 
منتخب تقدیر خواهد شد.تمامی عالقه مندان و فعاالن 
این صنعت مهــم و کلیــدي مي تواننــد از تاریخ 24 
الي 27 مهر   در محــل دائمي نمایشــگاه بین المللي 
 تهران از ســیزدهمین دوره این نمایشــگاه بین المللي

 بازدید کنند.

کیومرث جلیلیان، دبیر ستاد برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره های صنعت آب و برق کشور اعالم کرد:

صادرات و جذب سرمایه خارجی محور سیزدهمین نمایشگاه آب و فاضالب است 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تهران از افزایش حدود 2 برابری ظرفیت 
تصفیه خانه های فاضالب تهران در 4 سال گذشته خبر داد. مهندس  محمد 
پرورش ، مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب تهران در نشست خبری حاشیه 
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تأسیسات آب و فاضالب تهران با اشاره 
به اقدامات انجام شــده در 4 سال گذشته اظهار داشــت: به طور کل در این 
ســال ها حدود 6 هزار میلیارد تومان برای پروژه های آب و فاضالب در استان 

تهران هزینه شد و توانستیم 10 تا 12 طرح بزرگ را به سرانجام برسانیم.
وی افزود: با این هزینه حدود 5500 کیلومتر شبکه های آب و فاضالب و 
چندین تصفیه خانه فاضالب در جنوب شهر و شهرهای اطراف تهران از جمله 
در شهریار، پردیس، اسالمشهر و ... به بهره برداری رسید. تقریباً می توان گفت 
ظرفیت تصفیه خانه های فاضالب تهران در 4 ســال گذشته دو برابر شد  و از 
مجموع 500 هزار مترمکعب به 900 هزار مترمکعب رسید. پرورش همچنین 
در ارتباط با پیک تابســتان سال جاری اظهار داشــت: پیک مصرف آب در 
تابستان سال جاری حدود 5 میلیون و 400 هزار مترمکعب بود که تقریباً برابر 

با 52 مترمکعب در ثانیه می شود.
وی اضافه کرد: حــدود 70 درصد از آب مصرفی تهــران از محل آب های 
سطحی تأمین می شود و با اجرای پروژه هایی که در یکی دو سال اخیر انجام 
شد می توان گفت مناطق جنوبی شهر هم آب با کیفیت و استاندارد بسیار باال 
دریافت می کنند.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تهران گفت: مدیریت آب 
تهران باید به ســمت هوش مصنوعی برود و ما در حال مذاکره برای جذب 
سرمایه گذاری 100 میلیون یورویی جهت اجرای طرح اسکادا تهران هستیم و 
تاکنون نیز برای جذب آن با 11 شرکت خارجی مذاکرات جدی صورت گرفته 
است.همچنین وی تصریح کرد: دو سامانه ســامع و 122 برای تسهیل کار 
مشترکین طراحی شده که بر اساس آن مشترکین می توانند اطالعات دقیق 

و کاملی از اجرای پروژه و مطالبات خود در این زمینه دریافت کنند. وی تأکید 
کرد: هم اکنون حدود 6500 کیلومتر یعنی حدود 73 درصد از شبکه فاضالب 
شــهر تهران اجرایی شــده که این عدد باید به حدود 9 هزار کیلومتر برسد. 
وی در ادامه با اشاره به ســاخت تصفیه خانه فیروز بهرام اظهار داشت: برای 
ساخت این تصفیه خانه حدود 170 میلیون یورو سرمایه گذاری الزم است که 
بخش زیادی از مقدمات آن انجام شده است.پرورش خاطرنشان کرد: اکنون 
اولویت ما در اجرای پروژه ها تمام کردن پروژه قمر بنی هاشم است که بر اساس 
آن می توانیم سیستم فاضالب شهرهایی چون پرند، اسالمشهر و کیفیت آب 
جنوب تهران را به طور کامل سامان دهی کنیم. وی در پایان در مورد میزان 
بدهی بخش های دولتی و نظامی کشور به این سازمان گفت: بخش های دولتی 
و نظامی کشــور حدود 160 میلیارد تومان به ما بدهــی دارند که امیدواریم 
بتوانیم با دریافت هر چه سریع تر آن پروژه های حیاتی این سازمان در سطح 

شهر را با سرعت بیشتری پیش ببریم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تهران همچنین اعالم کرد: اگر بر اساس 

برنامه ششم توسعه بخواهیم پیش برویم باید تا پایان برنامه حدود 15 هزار 
میلیارد تومان در بخش های مختلف آب و فاضالب سرمایه گذاری انجام شود.

مهندس پرورش  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تهران در جمع اصحاب 
رسانه با اشاره به چشم انداز شــرکت آب و فاضالب تهران برای سال 1400 
گفت: برنامه این است که ظرفیت سیســتم تصفیه خانه های فاضالب شهر 
تهران تا سال 1400 به حدود 800 میلیون مترمکعب برسد. قرار است از 800 
میلیون مترمکعب ظرفیت، حدود 150 میلیون مترمکعب برای فضای سبز 
شهر تهران و حدود 350 میلیون مترمکعب برای مصارف کشاورزی تخصیص 
داده شــود. در حال حاضر کل ظرفیت فاضالب های شهر تهران حدود 300 
میلیون مترمکعب است.وی با اشاره به برنامه ششم توسعه گفت: اگر براساس 
برنامه های توســعه بخواهیم پیش برویم باید تا پایان برنامه حدود 15 هزار 

میلیارد تومان در بخش های مختلف آب و فاضالب سرمایه گذاری انجام شود.
وی افزود: از این میزان حدود 770 میلیارد تومان در بخش تولید و تأمین 
آب، 2800 میلیارد تومان در مدیریت مصرف و انرژی و حدود 9200 میلیارد 
تومان در بخش فاضالب و بقیه در سایر زمینه هزینه خواهد شد. مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب تهران در اعالم کرد: برنامه ما برای تأمین مالی پروژه های 
بخش فاضالب این اســت که وام 600 میلیون دالری از زیرساخت آسیایی 
برای ســاخت تصفیه خانه ها دریافــت کنیم و خود شــرکت ها هم 1400 
میلیون دالر جهت توسعه شبکه های فاضالب سرمایه گذاری کنند. پرورش 
ادامه داد: نهضت اساســی ما در 4 ســال آتی ســاخت تصفیه خانه هاست و 
برنامه این اســت که در 12 نقطه آن هــا را احداث کنیــم. در حال حاضر 
تنها حدود 250 میلیون مترمکعب از نیاز آبی شــهر تهــران از آبخوان های 
 آن تهیه و بقیه از خارج شــهر و از محل ســدهای مختلف اطــراف تهران 

تأمین می شود.

مهندس  محمد پرورش، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تهران عنوان کرد:

مدیریت آب تهران باید به سمت هوش مصنوعی برود
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با حضور رضا رحمانی، قائم مقام وزیر صنعت و معدن و تجارت اتفاق افتاد

افتتاح شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات با حضور 4۰۰ شرکت داخلی و 2۰۰ شرکت خارجی
شانزدهمین نمایشــگاه بین المللی تأسیسات ساختمان و سیستم های 
سرمایشی و گرمایشی با حضور رضا رحمانی قائم مقام وزیر صنعت معدن و 
تجارت و همراهی سیاوش امیرمکری قائم مقام مدیرعامل شرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران، عباس قبادی معاون امور 
نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی جمهوری اسالمی 
ایران و عبدالکریم جاللی مدیرعامل شرکت نمانگر برگزارکننده این رویداد 
و نایب رئیس انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه هاي بین المللي و با حضور 
جمعي از مدیران و فعاالن صنعت ساختمان و تأسیسات در محل نمایشگاه  
بین المللی جمهوری اســالمی ایران افتتاح شد. برخی نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی، اتاق بازرگانی ایران و روســای اتحادیه ها و انجمن های 
مرتبط هم در افتتاح این رویداد شــرکت داشتند. شانزدهمین دوره از این 
نمایشگاه با حضور 400 شرکت داخلی و 200 شرکت خارجی از کشور های 
ایتالیا، چین، صربستان، کره جنوبی، آلمان، ترکیه، سوئد، سوئیس، ژاپن، 

آمریکا، هند، نروژ، اسپانیا، بلژیک و لهستان آغاز به کار کرده است.
ایــن نمایشــگاه پنج بخــش تولیدکننــدگان تجهیزات سرمایشــی، 
تولیدکننــدگان تجهیــزات گرمایشــی، تولیدکننــدگان تاسیســات، 
تولید کنندگان لوازم برقی و الکترونیکی و تجهیزات جانبی شرکت کرده اند. 
قرار است در این دوره از نمایشگاه چند هیأت تجاری از کشورهای خارجی 

برای انجام مذاکرات اقتصادی حضور پیدا کنند.
 دکتر عبدالکریم جاللی، رئیس ستاد برگزاری شانزدهمین 
نمایشــگاه بین المللی تأسیسات و سیســتم های سرمایشی و 

گرمایشی:
 گردهمایی بزرگ شرکت  ها در بزرگ ترین نمایشگاه تأسیسات 

خاورمیانه
نمایشگاه   فرصت بسیار ارزشمندی برای صاحبان صنایع فراهم می آورد 
تا توان مندی ها، محصوالت و دستاوردهای خود را در سطع وسیعی عرضه 
کنند. نمایشگاه بین المللی تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی 
تهران IRAN HVAC&R ساالنه با حضور جمع کثیری از شرکت های 
صنعتی داخلی و بین المللی برگزار می شــود و طی سیزده سال گذشته به 
عنوان بزرگ ترین رویداد تاسیسات در خاورمیانه  همواره با استقبال بی نظیر 
صاحبان صنایع مواجه بوده است. این نمایشگاه در سال گذشته با حضور 
800 شرکت صنعتی از 33 کشور جهان در فضایی به مساحت 33667متر 
مربع برگزار شــده اســت. شــرکت های صنعتی با حضور در این رویداد، 
محصوالت و قابلیت های فنــی و نوآوری های خود را بــه بازدیدکنندگان 
عرضه می کنند و از تعامل با دست اندرکاران صنعت تاسیسات و فرصت های 
تجاری موجود بهره می گیرند. نام داران صنعت تاسیسات از ایران و بیش از 
23کشور مناطق مختلف جهان از تاریخ 3 الی 7 آبان 1396 در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی تهران گردهم آمده اند تا ضمن عرضه جدیدترین 
صنایع، تجهیزات، ماشــین آالت، توان مندی ها، تولیــدات و خدمات خود 
بتوانند با پیشرفت های نوین این صنعت هم آشنا شوند. در این نمایشگاه 
که بزرگ ترین نمایشگاه تاسیسات خاورمیانه و یکی از 10 نمایشگاه بزرگ 
جهان محسوب می شود، شرکت های داخلی و خارجی از حدود 23 کشور 
جهان شامل آلمان، اسپانیا، آمریکا، امارات متحده عربی، انگلستان، ایرلند، 
ایتالیا، بلژیک، تایلند، تایوان، ترکیه، دانمارک، ژاپن ، سوئیس، سوئد، چین، 
فنالند، صربستان، لهســتان، هلند، کویت، کره جنوبی، یونان حضور دارند 
و تولیدات خــود را در معرض نمایش و قضاوت اهل فن و مصرف کنندگان 

گذاشته اند.
دکتر عبدالکریم جاللی، مدیرعامل شرکت نمانگر و رئیس ستاد برگزاری 
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تأسیسات در خصوص نمایشگاه این دوره 
اظهار داشت: نمایشگاه امسال با استقبال چشــم گیر شرکت های داخلی 
و خارجی مواجه شــده و با توجه به اســتقبال خوب مشــارکت کنندگان 
با کمبود جا مواجه شــدیم البته سالن 8 و9  نمایشــگاه از ما گرفته شد 
و بخشی از شــرکت ها موفق به حضور در نمایشــگاه نشدند. دکتر جاللی 
افزود: در زمان برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تأسیسات، چند 
هیات تجاری و بازرگانی و ســرمایه گذاری از کشــورهای مختلفی چون 
افغانستان، عراق، تاجیکستان و سوریه در محل نمایشگاه حضور می یابند 
و ضمن بازدید از غرفه ها و ســالن های نمایشگاهی، با شرکت های داخلی 
وارد مذاکرات اقتصادی و تجاری خواهند شد.این فعال صنعت نمایشگاهی 
کشــور در خصوص ســالن های اختصاص یافتــه جهت این نمایشــگاه 
A3-38-35-31-27-7-6-5 اظهار داشــت: مجموع  ســالن هــای

B38-8-40-41-44 نمایشــگاه بین المللــی به این دوره از نمایشــگاه 
اختصاص یافته است .

وی افزود: در حاشیه نمایشــگاه 30 کارگاه آموزشی با حضور استادان 
دانشگاه ، محققان اندیشمندان و مدیران شــرکت ها و کارخانه ها در محل 
 )B2B( نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود و جلسه های رو در رو

در نظر گرفته شده است . 
دکتر جاللی در خصوص کاالهای ارائه شــده در این نمایشــگاه افزود: 
انواع چیلر ، برج خنک کننده، دیگ آبگرم و بخار، لوله و اتصاالت، شیرآالت 
صنعتی، سیســتم های کنتــرل BMS ، الکترو موتــور، آبگرمکن های 
خورشیدی ، تصفیه آب و هوا در این نمایشگاه به معرض نمایش گذاشته 

شده است .
این فعال صنعت نمایشگاهی کشور خاطر نشان ساخت: فضای اختصاص 
داده شده به نمایشگاه این دوره شامل 49234 متر مربع فضای سرپوشیده 
) ناخالص( اســت که شــامل 21567 متر مربع فضای سرپوشیده داخلی 
)مفید( و 5346 متر مربع فضای سرپوشیده خارجی ) مفید ( می شود .        

رئیس ســتاد برگزاری نمایشگاه افزود: آشــنایی با تازه ترین تولیدات و 
پیشــرفت های این حوزه، تبادل اطالعات، دانش فنی و فن آوری روز بین 
مشارکت کنندگان و متخصصان، آشنایی شرکت کنندگان و بازدید کنندگان 
با آخرین دســتاوردهای عرضه شــده در بخش سیســتم های گرمایش و 
سرمایش، ایجاد ارتباط مســتقیم بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان، 
ایجاد فرصت های سرمایه گذاری، ایجاد فرصت های اشتغال زایی و بازاریابی و 
توسعه صادرات، مهم ترین اهداف برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی 

تأسیسات است.
دکتر جاللی، مدیرعامل شرکت نمانگر با اشاره به این که تاکید اصلی در 
این دوره از نمایشگاه بر بهینه سازی مصرف انرژی و صرفه جویی آب است، 
افزود: صنعت تأسیســات در صنایع مختلف از جمله نفت و پتروشــیمی، 
نیروگاه ها، آب و فاضالب، ساختمان، صنایع غذایی، پزشکی، نساجی و دام و 
طیور نقش حیاتی دارد و از قدیمی ترین صنایع کشورمان محسوب می شود 
که با برخــورداری از دانش آکادمیک و تجربه فعاالن این حرفه، ســابقه ای 
بیش از نیم قرن تولید برای مصرف داخلی و خارجی داشته است. صادرات 
به کشورهای همســایه و در مواردی صادرات به دیگر نقاط جهان از جمله 

اروپا نشان از توان باالی تولیدی این صنعت در ایران دارد.

وی خاطر نشان کرد: در برگزاری این نمایشگاه انجمن صنعت تاسیسات 
با بیش از 60 ســال قدمت همــکاری تنگاتنگــی دارد و اتحادیه صنف 
فروشندگان شوفاژ و تهویه مطبوع و انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت 
پلی اتیلن و تمام انجمن ها و تشــکل های مرتبط با موضوع این نمایشگاه 

همکاری داشته اند.
شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی 
و گرمایشی اکنون در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران در حال 
برگزای است و فعاالن و صاحب نظران حوزه تأسیسات را در محیطی تجاری 
و تخصصی گرد هــم آورده، با این امید که بتواند در این رویداد گســترده 
میزبان عالقه مندان این صنعت باشــد و فرصت های تجاری ارزشــمندی 

برای شان خلق کند. این نمایشگاه در بخش های زیر برگزار می شود:
* تجهیزات و سیســتم های گرمایشــی )دیگ آب گــرم، دیگ بخار و 
دیگ روغن، سیستم های گرمایش از کف و گرمایش تابشی، سیستم های 
هوشــمند کنترل گرمایش، انرژی های نو و تجدیدپذیر، انواع سیستم های 

گرمایش داخلی، انواع آبگرمکن، شوفاژهای القایی، هیترها(
* تجهیزات و سیستم های سرمایشی و تهویه مطبوع )پکیج های سرمایشی، 
فن و فن کویل، کندانسور، پمپ های چگالنده سرمایشی و پمپ های حرارتی، 
سیســتم های تهویه مطبوع، انواع هواکش و دمپر، دریچــه تنظیم هوا، فیلتر 
هوا، پرده هوا، دوش هوا، سیســتم های پاالیش هوا، انواع هود، اتاق های پاک، 

سیستم های هوشمند کنترل سرمایش، سیستم های رطوبت زا، خشک کن(
* تجهیزات ســردخانه ای و برودتی )انواع چیلر و برج های خنک کننده، 
سیستم های تبریدی مایع، یخ ساز و بستنی ساز، گازهای مبرد و سرد کننده، 
روغن های برودتــی، فریزر، ســردخانه، تجهیزات و ســاندویچ پانل های 
سردخانه، سیســتم های برودتی انتقال دما و سیســتم های برودتی سیار، 
دســتگاه های تبخیرکننده و کندانســورهای تبخیــری، قطعات تبریدی 

سیستم های تهویه مطبوع، انواع ترموستات، لرزه گیر(
* انواع سیستم های تاسیساتی )انواع رادیاتور و حوله خشک کن، انواع 
شیرآالت ســاختمانی و صنعتی، انواع پمپ و فیلتر، تجهیزات تصفیه آب، 
سیســتم های فاضالبی و رســوب زداها، انواع عایق های صوتی و عایق های 
رطوبتی، بوســتر، مشــعل و تجهیزات اطفای حریق، مبدل ها و عایق های 

حرارتی و برودتی، ابزارهای سنجش و اندازه گیری(
* انواع لوله و اتصاالت )لوله و اتصاالت پلیمری، پلی پروپلین و پلیکا، لوله 
و اتصاالت فاضالبی و اتصاالت جوشی، لوله و اتصاالت دوجداره و چند الیه، 
لوله و اتصاالت آهنی، چدنی، مسی و برنجی، لوله و اتصاالت صنایع نفت، 

گاز و پتروشیمی، لوله و اتصاالت انعطاف پذیر، انواع عایق لوله و اتصاالت (
* تجهیزات الکترونیکی و سیستم های اتوماسیون منزل )سیستم های 
روشــنایی، امنیت و هشــدار حریق، تابلو برق، کنتور و انواع کلید و پریز، 
تجهیزات و لوازم جانبی آسانسور، سیستم های کنترل هوشمند ساختمان و 
تاسیسات آن، انواع سیستم های کنترل ساختمانی تحت وب، سیستم های 

مدیریت انرژی، کنترل دما (
* گروه های خدماتی و پیمانکاری )شرکت های خدمات فنی و مهندسی، 
خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات، ســازمان های مالی و سرمایه گزاری، 
شرکت های مشاوره تحقیق و توسعه بازار، انجمن ها، موسسات، تشکل ها و 

دانشگاه ها، مطبوعات، نشریات، وب سایت ها و رسانه ها(.
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تأسیســات تا 6  آبان 1396 از ساعت 
10 صبح تا 18 عصر پذیرای اســتادان و دانشــجویان، مصرف کنندگان و 
صاحبان صنایع رشته های مختلف از جمله عمران، ساختمان، آب و برق، 

پاالیشگاهی، نساجی و دیگر صنایع است.
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کیومرث جلیلیان، دبیر ستاد برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره های صنعت آب و برق:

حضور ۷۰۰ شرکت داخلی و خارجی در بزرگ ترین رخداد صنعتي و تجاري حوزه برق ایران
نمایشــگاه صنعت برق ایران )IEE( به 
عنوان بزرگ ترین رخداد صنعتي و تجاري 
ایــران در این حوزه که ســاالنه با حضور 
جمــع کثیــري از شــرکت هاي توان مند 
داخلي و خارجي در زمینــه صنعت برق 
برپا مي شــود فرصــت بســیار مغتنمي 
است تا شــرکت هاي فعال در این صنعت 
دستاوردها و محصوالت خود را در معرض 
بازدید دســت اندرکاران و متخصصان این 
صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند 
تقاضاي بازارها و ســمت و سوي رشد این 
صنعت، فعالیت ها و نوآوري هاي آتي خود 

را هدایت کند.
کیومرث جلیلیان، دبیر ســتاد برگزاری 
نمایشگاه ها و جشــنواره های صنعت آب و 
برق در تشریح جزئیات مشارکت کنندگان 
این دوره گفت: در هفدهمین نمایشــگاه 
بین المللــی صنعــت برق   694 شــرکت 
داخلــی و خارجی از جمهوری اســالمی 
ایــران و 21 کشــور دیگــر، جدیدترین 
تولیدات، خدمــات و دســتاوردهای این 
صنعــت را عرضــه کــرده و بــه نمایش 
گذاشــته اند که از این میان 422 شرکت 
داخلی و 272 شــرکت خارجی هســتند 
که از کشورهای فرانســه، اتریش، ایتالیا، 

آلمان ، کره جنوبی، هندوســتان، روسیه، 
ژاپن، ســوئد، ســوئیس، آمریکا، اسپانیا، 
انگلســتان، امارات متحده عربی،  تایوان  و 
لهستان به ایران آمده اند که در میان این 
مشارکت کنندگان ایتالیا، چین و ترکیه به 

صورت پاویون حضور دارند.
وی در خصــوص فضای نمایشــگاهی 
اختصــاص داده شــده بــه دوره هفدهم 
افزود: این نمایشــگاه در فضایــی بالغ بر 
47162 متر مربع کل فضای سرپوشــیده 
ناخالص شــامل 21504 متر مربع فضای 
سرپوشــیده داخلــی و 4591 متر مربع 
فضــای سرپوشــیده خارجــی در حــال 

برگزاری است .
این فعال صنعت نمایشــگاهی کشــور 
اختصاص  سالن های  مجموعه  یادآور شد: 
داده شده  شــامل سالن های5، 6، 20،22 
 ،41،  40،38b  ،a  38،38  ،35،  27،31،
44و همچنیــن فضای باز محــل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران است.
دبیر ســتاد برگــزاری نمایشــگاه ها و 
جشــنواره های صنعت آب و بــرق یادآور 
شد: امســال برای نخســتین بار معاونت 
برنامه ریــزی در حــوزه ســرمایه گذاری 
غرفه ای در ســالن خلیج فارس نمایشگاه 
برپا کرده کــه در این غرفــه متخصصان 
اقدام به ارائه بســته های ســرمایه گذاری ، 
مقــررات و قوانیــن جهت ســهولت امر 
ارائه راهکار به عالقمندان  سرمایه گذاری، 
به ســرمایه گذاری و چگونگی ورود به این 

صنعت می کنند. 
دبیر ســتاد برگــزاری نمایشــگاه ها و 
جشــنواره های صنعــت آب و بــرق در 
خصوص گروه های کاالیی این نمایشــگاه 
اظهار داشــت: گــروه کاالیی نمایشــگاه 
صنعت برق ایــران 96 عبــارت از تولید 
انرژی الکتریکی، الکترونیک قدرت، توزیع 
و کنترل برق، محصــوالت کنترل فرآیند، 
انــدازه گیری، ســنجش و کنتــرل برق، 
سیستم ها و تجهیزات خودکار، نورپردازی 
و سیســتم هــای روشــنایی، حفاظت و 
خدمات، انرژی هــای تجدید پذیر، انرژی 
های نو، تعلیــم و آمــوزش، پیمان کاری 

پروژه کلید در دست و مشاوره است .

دبیر ســتاد برگــزاری نمایشــگاه ها و 
جشــنواره های صنعــت آب و بــرق در 
نمایشگاه برق  برنامه های جانبی  خصوص 
اظهار داشت: در راســتای هر چه پربارتر 
برگزار شــدن این نمایشــگاه دو نشست 
برگزار خواهد شــد که اولین نشســت در 
روز 14 آبان ســاعت 14 الی 16 با عنوان 
بررســی چالش هــای اقتصــادی صنعت 
برق با هدف بررسی مشــکالت اقتصادی 
صنعت برق و ارائــه راهکارها با محورهای 
عدم توازن در جریــان مالی صنعت برق و 
پیامدهای آن و  بررسی روش های تأمین 
مالی در صنعت بــرق، راهکارهای جذب 
ســرمایه داخلی و خارجی بــرای صنعت 
اقتصادی  بهبود وضعیت  راهکارهای  برق، 

صنعت برق برگزار می شود. 
وی خاطر نشان ساخت: دومین نشست 
در روز 15 آبــان ســاعت 14 الــی 16 با 
عنوان چالش ها و راهکارهای موجود برای 

تحقق اهداف صادراتی صنعت برق کشور 
با هدف بررسی ظرفیت ها و موانع صادرات 
تجهیــزات و خدمــات فنی و مهندســی 
صنعت بــرق ایران با محورهــای  فرصت 
های صادراتی صنعت بــرق ایران،  موانع 
و راهکارهــای توســعه صــادرات صنعت 
برق،  نقش نهادهای مرتبط در تســهیل 
و توســعه صــادرات صنعت بــرق،  تاثیر 
توسعه صادرات صنعت  در  سرمایه گذاری 
برق برگزار خواهد شد .دبیر ستاد برگزاری 
نمایشگاه ها و جشــنواره های صنعت آب و 
برق افزود: مدعوین نشســت های یاد شده 
شــامل مدیران و دســت اندرکاران وزارت 
نیرو، شرکت توانیر و شــرکت های تابعه، 
کمیســیون های صنایع، انــرژی و بودجه 
مجلــس، مرکــز پژوهش هــای مجلس، 
کمیســیون های صنعــت و انــرژی اتاق 
بازرگانی و صنایع و معــادن، وزارت نفت، 
وزارت صنعــت معدن تجــارت، معاونت 
برنامه ریــزی و نظارت راهبردی ریاســت 
بانک توسعه صادرات، صندوق  جمهوری، 
ضمانت صادرات، ســازمان توسعه تجارت 
و شــرکت های حاضر  مرتبط  تشکل های 
در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 

برق ایران هستند.

نمایشــگاه  شــانزدهمین  در   
بین المللــي صنعت بــرق ایران چه 

گذشت
شانزدهمین نمایشگاه بین المللي صنعت 
برق سال گذشته در محل دائمی نمایشگاه 
بین المللــي تهران با حضور685 شــرکت 
شــامل 307 کمپانــي خارجــي و 378 
شرکت ایراني برگزار شد. این 307 شرکت 
از 21 کشور چین، اتریش، آلمان، ایتالیا، 
کانادا،  تایوان،  آمریکا،  انگلیس،  فرانســه، 
امارات، لهستان، اسپانیا، ژاپن، کره جنوبي، 
روسیه، ترکیه، ســوئد، چک، فنالند، هند 
و ســوئیس به تهران آمده بودند. به گفته 
جلیلیان دبیر ســتاد برگزاري نمایشگاه ها 
و جشــنواره هاي صنعت آب و برق وزارت 
نیرو استقبال و اشتیاق این تعداد شرکت 
خارجي بــه حضور در نمایشــگاه صنعت 
برق، نشان مي دهد که خارجي ها به خوبي 
نشــانه هاي حرکت منظم اقتصــاد ایران 

به سوي رشد و توســعه پس از »برجام« 
را دریافته انــد و بــراي ســرمایه گذاري و 
شراکت در بازار روبه رونق ایران و از طریق 
ایران در بــازار 300 میلیون نفري منطقه 

برنامه ریزي کرده اند.
در دوره گذشــته چین با 134 شرکت، 
ترکیه با 18 شــرکت، کــره جنوبي با 12 
شــرکت و آلمان بــا 11 شــرکت در این 
نمایشــگاه حضور داشته اند و چهار کشور 
کره جنوبي، چیــن، ترکیــه و آلمان در 
نمایشــگاه بیــن المللي صنعــت برق به 

صورت پاویون شرکت  داشته اند.

شانزدهمین نمایشگاه بین المللي صنعت 
برق در فضایي بالــغ بر 43 هزار متر مربع 
در 12 سالن نمایشــگاهي شامل 16800 
متر مربع فضاي مفید سرپوشــیده داخلي 
و 4600 متــر مربــع فضاي سرپوشــیده 
خارجي برگزار شــد. گفتنی اســت دوره 
گذشته با حضور 20 شــرکت دانش بنیان 
که برخي از تجهیزات مــورد نیاز صنعت 
 ،LED برق کشــور از جمله المپ هــاي
موتورهاي گاز ســوز، ســامانه هاي قرائت 
کنتــور، کنتورهــا و لــوازم اندازه گیري 
هوشمند آب و برق، ســامانه هاي کنترل 
روشــنایي شــهري، طراحي و ســاخت 
ســامانه هاي ذخیــره انــرژي، پره هــاي 
توربین هاي گازي، لوله هاي ســوپر آلیاژ، 
روغن ترانســفورماتور، لوله هاي حفاظتي 
و PLC هــاي با ســرعت پــردازش باال 
 را در کشــور بومي ســازي کــرده بودند 

 برگزار شد.
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محسن طرز طلب،مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی مطرح کرد: 

استراتژي صنعت برق در بخش تولید در نمایشگاه هفدهم رونمایي مي شود 
مدیرعامــل شــرکت مــادر 
تخصصــی تولید نیــروی برق 
افزایــش پیک برق  از  حرارتی 
تابســتان آینــده تا مــرز 59 
هزارمگاوات ســخن گفت. مدیرعامل شرکت 
مادر تخصصــی تولید نیروی بــرق حرارتی از 
افزایش پیک برق تابســتان آینــده تا مرز 59 
هزارمگاوات ســخن گفت. محسن طرز طلب، 
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی 
برق حرارتی در نشســت خبری یکشــنبه در 
محل برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت برق ایران، با بیان این مطلب که تا پیک 
مصرف برق تابستان سال آینده 3 هزارو 210 
مگاوات نیــروگاه حرارتی به ظرفیت نیروگاهی 
کشور اضافه خواهد شد، افزود: سال گشته 94 
درصد و ســال جاری 92 درصد برق کشور از 
طریق نیروگاه های حرارتی و بقیه از طریق سایر 

نیروگاه ها تامین شده است.
وی با بیان این که از مهر  ســال جاری هر ماه 
دو واحد نیروگاه جدید به ظرفیت نیروگاه های 
برق کشور اضافه شده، گفت: در مهرماه، واحد 
اول نیروگاه شــیروان و نیروگاه 162 مگاواتی 
ســمنگان و در اوایل آبان بخش بخار نیروگاه 
تابان یزد و هفته گذشته نیز واحد گاز نیروگاه 

پتروشیمی دماوند وارد مدار شده است.
طرزطلب با بیان اینکه دو هفته آینده نیروگاه 
پرند نیز وارد مدار خواهد شد، افزود: با ورود این 
نیروگاه ها به مدار، بــرای تامین برق مصرفی 
در پیک تابستان ســال آینده نگرانی نخواهیم 

داشت.
وی با اشاره به این که تعمیرات نیروگاه های 

کشور تا قبل از اردیبهشت سال 1397 به پایان 
خواهد رســید، اضافه کرد: تاکنون طبق برنامه 
ریزی انجام شده 15 درصد تعمیرات نیروگاه ها 
عملیاتی شده و نسبت به برنامه ریزی صورت 
گرفته عقب نیستیم و در زمان مقرر تعمیرات 

نیروگاهی پایان خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی 
برق حرارتی، پیک برق تابســتان سالجاری را 
55هــزار و 400 مگاوات عنوان کــرد و افزود: 
پیش بینی می شود با توجه به رشد مصرف برق ، 
پیک مصرف برق در تابستان سال آینده از مرز 

59 هزارمگاوات نیز فراتر خواهد رفت.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصي تولید برق 

حرارتي کشور گفت: نمایشگاه هفدهم مي تواند 
زمینه آشنایي و آگاهي بیشتر از تکنولوژي هاي 
روز دنیا و زمینه تبادل تجربیات را براي صنعت 

برق کشور فراهم آورد. 
مدیرعامل شرکت مادر تخصصي تولید برق 
حرارتي کشور درباره پرپایی نمایشگاه صنعت 
برق گفت: نمایشــگاه هفدهم مي تواند زمینه 
آشنایي و آگاهي بیش تر از تکنولوژي هاي روز 
دنیا و زمینه تبادل تجربیات را براي صنعت برق 

کشور فراهم آورد.
محســن طرزطلــب مدیرعامــل شــرکت 
حرارتي  بــرق  نیروگاه هــاي  مادرتخصصــي 
کشــور در مورد اهمیت برگــزاري هفدهمین 

نمایشگاه بین المللي صنعت برق اظهار داشت: 
این نمایشــگاه فرصتي بــراي ارائــه آخرین 
دســتاوردهاي شــرکت هاي داخلي و خارجي 
فعــال در صنعت بــرق در بخش هاي مختلف 
تعمیر و نگهداري و احداث و نوســازي اســت. 
این نمایشگاه مي تواند زمینه آشنایي و آگاهي 
بیش تر از تکنولوژي هاي روز دنیا براي صنعت 
برق کشــور و البته زمینه تبــادل تجربیات را 

فراهم آورد.
وي تصریح کــرد: در حال حاضر بیش از 61 
درصد از برق حرارتي تولیدي کشــور توســط 
بخش خصوصي و حدود 32 درصد برق تولیدي 
در دست بخش دولتي است و این امر مي تواند 
فضاي بسیار مناسبي را براي نمایش توانمندي 
بخش خصوصي در این نمایشگاه به طور خاص 

فراهم آورد.
نیروگاه  مدیرعامل شــرکت مادر تخصصي 
هاي برق حرارتي کشور گفت: از جمله اهداف 
ما در این نمایشــگاه رونمایــي از جدیدترین 
اســتراتژي شــرکت نیروگاه هاي برق حرارتي 
براي سالیان آتي و تشویق سرمایه گذاران براي 

سرمایه گذاري در بخش هاي مختلف است.
وي خاطرنشــان کرد: ایران داراي پتانسیل 
بسیار خوبي در زمینه نیروگاه سازي و تعمیر و 
نگهداري نیروگاه هاست و این نمایشگاه مي تواند 
زمینه بســیار خوبي براي معرفي مــا به بازار 

صنعت برق در جهان و به ویژه در منطقه باشد.
طرزطلــب اضافه کــرد: حضــور پر قدرت 
شــرکت هاي داخلي در این نمایشگاه مي تواند 
تصویر بســیار خوبــي از صنعت برق کشــور، 

فراروي رقباي خارجي ما قرار دهد.  

گزارش تصویری روز پیش از افتتاح هفدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران 
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ستار محمودی، قائم مقام وزیر نیرو در حاشیه افتتاح هفدهمین نمایشگاه بین المللی برق

نمایشگاه برق زمینه ساز حضور شرکت های داخلی در بازارهای خارج از کشور است
هفدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللی برق 
بــا حضــور 458 شــرکت داخلــی و 310 
شــرکت خارجــی از 30 کشــور مختلــف 
اســپانیا،  ایتالیا،  ترکیــه،  آلمــان، چیــن، 
فنالند، لهســتان، انگلســتان، ســوئد، امارات و روسیه آغاز 
به کار کــرد. این نمایشــگاه روز شــنبه 13 آبــان 1396 
توســط ســتار محمودی، قائم مقــام وزیر نیــرو در محل 
 دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران آغاز بــه کار کرد.

نمایشگاه امســال در فضایی به مســاحت 50 هزار و 120 
مترمکعب برگزار می شــود که حدود 25 هزار مترمکعب آن 
در فضای سرپوشیده است. گفتنی است که در این نمایشگاه 
غرفه هایــی از اصناف مختلف صنعت از بخش های ســیم و 
کابل تا تجهیزات برقی، اتوماسیون و سیستم های ابزار دقیق 

و تولیدات و خدمات دیگر حضور دارند. 
در هفدهمین نمایشــگاه بین المللی برق، شرکت هایی از 
بخش های مختلف صنعت برق در زمینه های ســیم، کابل، 
تجهیزات برقی، اتوماســیون، سیستم های ابزار دقیق حضور 
دارند. برگــزاری این رویداد از این نظر حائز اهمیت اســت 
که با افزایش ظرفیت نیروگاهــی و همچنین خطوط انتقال 
از ســال 1392 تاکنون، ظرفیت صادرات برق ایران افزایش 
یافته است. از آغاز فعالیت دولت یازدهم تا امروز، 54 واحد 
نیروگاهی جدید به بهره برداری رسید و ظرفیت نیروگاه های 
 کشور با افزایشی 8هزار مگاواتی به 77 هزار مگاوات رسید.

همچنین در این مدت 2 هــزار و 433 کیلومتر خط انتقال 
و 3هــزار و 133 کیلومتر خط فــوق توزیع در کشــور به 
بهره برداری رسید و به همین ترتیب، قابلیت صادرات انرژی 
الکتریکی افزایش یافــت. وزارت نیرو »تبدیل ایران به مرکز 
راهبردی برق منطقه« را به عنوان یک چشــم انداز در نظر 
گرفته و برای گســترش مبــادالت الکتریکــی برون مرزی، 
ارتباط با روســیه، تاجیکستان و کشــورهای جنوب خلیج 
 فارس را در دست بررســی، مطالعه و اقدام قرار داده است.

در شــش ماه نخســت پارســال، 4میلیــون و 146 هزار 
کیلووات ســاعت برق به کشــورهای دیگر صادر شــد، اما 
این رقم در نیمه نخســت امســال به بیــش از یک میلیون 
کیلووات ســاعت افزایــش یافــت و به 5میلیــون و 162 
هزار مگاوات رســید. ایــران با هفت کشــور ارمنســتان، 
جمهــوری آذربایجــان، ترکیــه، پاکســتان، افغانســتان، 
ترکمنســتان و عراق و همچنیــن جمهــوری خودمختار 
نخجــوان مبادله بــرق دارد کــه در این میان بــه ترکیه، 
 عــراق، پاکســتان و افغانســتان فقط برق صــادر می کند.

شــرکت های  حضــور  زمینــه  آماده ســازی 
خــارج بازارهــای  در   داخلــی 

ســتار محمــودی، قائــم مقــام وزیــر نیــرو روز شــنبه 
نمایشــگاه  هفدهمیــن  افتتاحیــه  مراســم  در حاشــیه 
بین المللــی برق  در جمــع خبرنگاران گفت: شــرکت های 
ایرانــی کــه بتواننــد ســرمایه گذاران خارجــی جــذب 
ماننــد  زمینه هایــی  در  ویــژه ای  تســهیالت  از  کننــد، 
 امــور گمرکــی و واگــذاری زمین برخــوردار می شــوند.

وی افزود: یکی از اهداف اصلی این نمایشگاه انتقال تکنولوژی 
و ســرمایه گذاری به صورت مشــارکت انتفاعــی )جوینت 
ونچر( است. شرکت های حاضر، با دســتی پر به نمایشگاه 

آمده اند و تجهیزاتی مختلف از حوزه های روشــنایی، سیم، 
 کابل، انتقال و تجهیزات نیروگاهی را به نمایشگاه آورده اند.

قائم مقــام وزیر نیــرو اضافه کــرد: از جملــه مزایای این 
شــرکت های  حضــور  زمینــه  آماده ســازی  نمایشــگاه، 
داخلــی در بازارهــای خــارج از کشــور اســت، طــوری 
کــه در منطقه شــاهد وجــود یــک بــازار 400 میلیون 
نفــری برای محصــوالت شــرکت های ایرانی هســتیم که 
 می تواند بــه اقتصاد صنعــت و شــکوفایی آن کمک کند.

وی در مــورد حضور شــرکت های خارجــی در هفدهمین 
نمایشــگاه بین المللــی بــرق گفــت: امســال 45درصد 
شــرکت های حاضــر در نمایشــگاه، خارجــی هســتند؛ 
این حضور هــم فرصتی بــرای تبــادل افــکار و تجربه و 
 هم مذاکــره بین شــرکت های ایرانــی و خارجی اســت.

از  یکــی دیگــر  ایــن،  بــر  افــزود: عــالوه  محمــودی 
اهــداف نمایشــگاه این اســت کــه شــرکت های ایرانی 
- که بــه شــدت تقویــت و شــناخته شــده اند- بتوانند 
 بازار هــای جدیــدی را در منطقــه بــه دســت بیاورنــد.

قائم مقام وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود در مورد 
توان تولید داخــل در صنعت برق گفت: صنعت گران داخلی 
خصوصاً در عرصه برق از همان ســال های پــس از انقالب 
به خودباوری رسیدند و اکنون به شــرایطی دست یافته اند 
که به طور میانگین بیش تــر از 95درصد تجهیزات صنعت 
 برق از تولید تا توزیع و تجهیزات، داخلی ســازی شده است.

وی گفت: اکنون شــرکت های ایرانی در بیش از 30 کشور 
دنیا فعال هســتند و در این کشــورها یا به صــدور تجهیزات و 
خدمات فنی و مهندسی یا اجرای برخی پروژه ها مشغول شده اند.

 3500 مگاوات نیروگاه جدید در دســت احداث 
است 

هوشنگ فالحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی 
هم در حاشــیه افتتاح هفدهمین نمایشگاه بین المللی برق، 

در جمع خبرنــگاران گفت: 3500مگاوات نیــروگاه جدید 
در دست احداث است که براســاس برنامه ریزی های انجام 
 شده، تا پیش از تابســتان ســال آینده وارد مدار می شود.

وی افــزود: براســاس پیش بینی هــای صــورت گرفته  در 
تابستان 1397 شاهد رشــد 5درصدی مصرف برق نسبت 
به سال قبل هســتیم؛ به همین دلیل از هم اکنون تمهیدات 
 الزم برای گذر از زمان اوج مصرف اندیشــیده شــده است.

وی در پاســخ به این که چــه اقداماتی برای گــذر از زمان 
اوج مصــرف ســال آینــده در نظــر گرفته شــده، گفت: 
همه نیروگاه هــا تحت تعمیــرات اساســی و دوره ای قرار 
گرفته انــد و باید گفــت تمــام طرح های توســعه ای الزم 
برای گــذر از پیــک ســال 1397 در دســتور کار وزارت 
 نیرو قــرار دارد کــه از اکنون هــم به اجرا درآمده اســت.

فالحتیان با بیان این که تابســتان امســال رشد بیش تری 
را نســبت به ســال های قبل شــاهد خواهیم بــود، عنوان 
کرد: طبق بررســی های صــورت گرفته اوج بار تابســتان 
1397 از مــرز 57 هــزار مــگاوات نیــز خواهد گذشــت 
که اگــر بخواهیــم به راحتــی از ایــن پیک عبــور کنیم، 
 الزم اســت تدابیــر الزم از هم اکنــون اندیشــیده شــود.

وی افزود: در ســال های گذشــته تــالش ما ایــن بود که 
در صنعت بــرق به خودکفایی برســیم کــه در این عرصه 
هــم موفقیت های زیادی را به دســت آوردیــم، طوری که 
باید گفت ایــران جزو پنج کشــور دنیا اســت و از صفر تا 
 100 نیروگاه ها را می تواند در داخل کشــور خود بســازد.

وی با بیــان این که مدیریــت تقاضا و مصــرف و توجه به 
پروژه های کلیدی و تأثیر گــذار در بخش آب و برق از جمله 
مواردی اســت که در برنامه وزیر نیرو بــه آن توجهی ویژه 
شــده، گفت: با توجه به ســابقه کاری وزیر نیرو پیش بینی 
می کنم که شــاهد شرایط مناســبی در دو حوزه آب و برق 

باشیم. 
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دکتر  منصور معظمی ، معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنایع )ایدرو(: 

تعداد قطعه سازان صادرکننده به ۶۰ شرکت افزایش می یابد
المللی  بین  نمایشگاه  دوازدهمین 
قطعــات، لــوازم و مجموعه های 
خودرو دیروز 22 آبان ۹٦ با حضور 
دکتر  منصــور معظمی معاون وزیر 
رئیس  و  تجــارت  و  معدن  صنعت 
و  گسترش  ســازمان  عامل  هیات 
نوسازي صنایع ایدرو و دکتر حسین 
و  مدیره  هیأت  رئیس  اســفهبدی 
مدیرعامل شرکت سهامي نمایشگاه 
هاي بین المللــي ج.ا. ایران افتتاح 

شد.
به گــزارش خبرنگار نشــریه اقتصاد و 
نمایشــگاه رئیس هیات عامل ســازمان 
گســترش و نوســازی صنایــع ایــران 
)ایدرو( دیروز دوشــنبه در افتتاح جریان 
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، 
لــوازم و مجموعــه های خــودرو تهران 
اعالم کرد: طبــق قراردادهای خودرویی 
پسابرجامی شــمار قطعه ســازان ایرانی 
که توان صادراتی داشــته باشــند، از 15 
شــرکت فعلی به 60 قطعه ساز افزایش 
می یابد.ایران اکونومیســت - معاون وزیر 
صنعت: تعداد قطعه سازان صادرکننده به 

60 شرکت افزایش می یابد
»منصور معظمی« در پاسخ به  گالیه 
مندی قطعه سازان از فاصله زمانی زیاد 
در نظر گرفته شده برای ارتقای داخلی 
ســازی قطعات در قراردادهای خارجی، 
افزود: قراردادهای منعقد شــده را بطور 
کامــل مطالعه کرده ام و جــای نگرانی 

برای قطعه سازان وجود ندارد. 
وی ادامه داد: تاکیــد وزارت صنعت، 
معدن و تجارت بر توجــه ویژه به قطعه 
ســازان داخلی در این قراردادهاست. به 
گفته معظمــی، اکنون 15 قطعه ســاز 
داخلی داریم که تولیداتشــان از قابلیت 
صــادرات برخوردار اســت و در قرارداد 
منعقده با رنو مقرر شده شمار آنها یعنی 

قطعه ســازانی که تولیداتشان در سطح 
اســتاندارد جهانی باشــد، به 60 مورد 

برسد. 
وی تصریح کرد: قراردادهای خودرویی 
منعقد شده با خارجی ها، فرصت خوبی 
بــرای قطعه ســازان، خودروســازان و 
مصرف کنندگان اســت اما قطعه سازان 
آگاهی و شــناخت کامــل از قراردادها 
ندارنــد کــه در ایــن زمینه ایــدرو و 
اند.  پاســخگویی  آماده  خودروســازان 
رئیس هیات عامل ایدرو در ادامه افزود: 
نگاهی به وضعیت صنعت خودروســازی 
از ســال های گذشــته تاکنون حاکی 
از روند رو به رشــد آن است که امسال 
بیش از هزار شرکت داخلی و خارجی در 
آن حضور دارند. وی یادآور شد: صنعت 
خودروســازی کشــور نیز در سال های 
اخیر رشد خوبی را تجربه کرده و همواره 
بــا افزایش تولیــد مواجه بوده اســت؛ 
پارسال یک میلیون و 350 هزار دستگاه 
خودرو تولید شــد که این میزان امسال 
به یک میلیــون و 600 هزار دســتگاه 
خواهد رسید و طبق ســند چشم انداز 
به سه میلیون دســتگاه در سال 1404 

افزایش خواهد یافت. 
کیفیت  بیــن  زیــاد  فاصله    

خودروها با انتظارات مردمی 
به گفتــه معاون وزیر صنعــت، تاکید 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بر 
افزایش کمی و کیفی تولید اســت و در 
این زمینه استانداردهای مورد نیاز ابالغ 

شده است. 
وی خاطرنشــان کــرد: هرچند روند 
کیفی خودروها رو به بهبود اســت، اما 
هنوز بین رضایتمنــدی مردم با کیفیت 
موجــود فاصلــه زیــادی وجــود دارد. 
معظمی با اشــاره به قراردادهای متعدد 
خودرویی منعقد شــده بــا خارجی ها، 

گفت: یکی از بندهــای اصلی همه این 
ســازان  قطعه  کیفی  ارتقای  قراردادها، 
ایرانی اســت تــا در نهایت، به شــبکه 

جهانی پیوند بخورند. 
وی با اشاره به اینکه این مهم در سایپا 
و ایران خودرو آغاز شــده است، افزود: 
امســال و با وجود همه مشکالتی که در 
فضای کســب و کار وجود دارد، شاهد 
کاهش و تعدیل نیروی انسانی در قطعه 
ســازی ها نبودیم که خبر خوبی است؛ 
هرچنــد مشــکل اصلی قطعه ســازان، 

پرداختی های آنهاست. 
  حضور چشمگیر چینی ها 

معاون وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
در پاســخ به انتقاد یکــی از خبرنگاران 
درخصــوص حضور گســترده چینی ها 
در این دوره از نمایشــگاه، بیان داشت: 
بازار ویژگی های خاص خــود را دارد و 
نمی توان مانع حضور شــرکت ها شد؛ 
نمایشــگاه فرصتی برای همه کشورها و 
شرکت هاست و شرکت های با شناخت 
بهتر و بازاریابــی قوی تر حضور پر رنگ 

تری خواهند داشت. 

  حداقل داخلی سازی 40 درصد 
است 

معظمی بــا اشــاره بــه قراردادهای 
منعقده با شــرکت های خارجی، افزود: 
آنچه در همــه قراردادها بــر آن تاکید 
شده، شــروع داخلی سازی با 40 درصد 
اســت، اما در همه قراردادهــا تا زمان 
اجرایی شدن آنها، وزارتخانه اجازه داده 
با درصد کمتری از داخلی ســازی وارد 

بازار شویم. 
وی درباره خودروهــای جدید یادآور 
شــد: ما شــاهد بودیم که تعــداد قابل 
توجهی از افــراد و مشــتریان در مدت 
زمان کوتاهی برای خرید اقدام کردند و 
امروز خودروســازان ما از این نظر تحت 

فشار هستند. 
این مقام مسئول تاکید کرد: سیاست 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت اجرایی 
شــدن داخلــی ســازی 40 درصــدی 
خودروســازان اســت که در غیــر این 
صورت، اجازه فروش خــودرو نخواهند 

داشت. 
  لزوم تجمیع شدن قطعه سازان 
معظمی بیان داشــت: قطعه ســازان 
ایرانــی اگر بخواهنــد در صحنه جهانی 
حرفی برای گفتن داشــته باشند، چاره 
ای جــز تجمیــع ندارند، زیــرا مقیاس 
و انــدازه آنهــا در حد صادراتی شــدن 
نیست و باید با هم ادغام شوند تا قدرت 
رقابتشــان افزایش یابد. معظمی گفت: 
در ایــن زمینه طرحی از ســزی وزارت 
صنعــت، معــدن و تجارت ارائه شــده 
است که مراحل ابتدایی کار خود را می 

گذراند. 
وی تاکید کرد: قیمت تمام شده پایین 
و ارتقای کیفیت،2 شــاخص اصلی برای 
قبل رقابت شدن است و با وجود افزایش 
انتظارات مردم از خودروســازان و قطعه 
ســازان، ارتقای کیفیت در آینده دور از 

دسترس نخواهد بود.
المللی  بیــن  نمایشــگاه  دوازدهمین 
قطعات، لوازم و مجموعــه های خودرو 
تهران از امــروز تا 25 آبان هــر روز از 
ساعت 9 تا 17 در محل دائمی نمایشگاه 
های بیــن المللی تهران آمــاده بازدید 

عالقمندان است.
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روح اهلل گلشن امیرحسینی، مدیرعامل »شرکت بازرگاني بین المللي ایدرو«:

مشارکت بیش از هزار شرکت ایرانی و خارجی در نمایشگاه صنعت خودرو را شکوفا می کند
نمایشگاه قطعات خودرو تهران یکی از 
بزرگ ترین رویدادهای صنعتی و بازرگانی 
کشور است. این نمایشگاه از ابتدا با هدف 
ارائه قابلیت ها و توان مندی های شرکت ها 
و هدایت آن ها به بازارهای گســترده تر 
برگزار شده است. این نمایشگاه همچنین 
به عنوان فرصتی برای صنعت گران خالق 
جهت معرفی آخریــن محصوالت مدرن 
و آشنایی با صنعت قطعات خودرو سایر 
کشــورها است. نمایشــگاه بین المللی 
قطعات خودرو هر سال در ماه نوامبر در 
تهران برگزار می شود و شرکت بازرگانی 
بین المللی  ایدرو  میزبان این نمایشگاه در 

هر دو بخش داخلی و خارجی است. 
شرکت بازرگاني بین المللي ایدرو یکي 
از با ســابقه ترین واحدهاي برگزار کننده 
نمایشگاه هاي صنعتي بین المللي در ایران 
است. این شرکت در سال 13٦8 تاسیس 
و عمده فعالیــت آن در زمینه برگزاری 
نمایشگاه هاي مختلف صنعتي و بازرگاني 
در سطوح داخلي و بین المللي بوده است. 
امروزه این شرکت موفقیت خود در بخش 
نمایشــگاهي را مرهون ســازمان دهي 
متخصص  انســاني  نیروي  و  مناســب 
و با تجربــه خود مي دانــد. اهمیت بازار 
خودروی ایران موجب شده تا بسیاری از 
کشورهای مختلف جهان با پیشی گرفتن 
از یکدیگر به سمت بازار کشورمان سوق 
پیدا کنند تا جایگاهی در سرمایه گذاری 
بخش های مختلف این حوزه داشته باشند.

 روح اهلل گلشن امیرحسینی، مدیر عامل 
مجرب و خوش فکر »شــرکت بازرگاني 
بین المللي ایدرو« در حاشیه دوازدهمین 
قطعات خودرو،  المللی  بین  نمایشــگاه 
لوازم و مجموعه هــای خودرو در گفت و 
گو با نشریه اقتصاد و نمایشگاه درباره این 

رویداد توضیحاتی داده که می خوانید. 

 در دوازدهمین نمایشــگاه بین المللی 
قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو 

چند مشارکت کننده حضور دارند؟ 
در دوازدهمین نمایشــگاه بین المللی قطعات 
خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو 1080 شرکت 
داخلی و خارجــی از جمهوری اســالمی ایران و 
23 کشــور دیگر، جدیدترین تولیدات، خدمات 
و دســتاوردهای این صنعت را عرضــه کرده و به 
نمایش گذاشــته اند که از این میان 570 شرکت 

داخلــی و 510 شــرکت خارجی از کشــورهای 
فرانســه، اتریش، آرژانتین، امارت متحده عربی، 
اندونزی، برزیل، بلژیک، انگلستان، هلند، رومانی، 
کره جنوبی، اسپانیا، استرالیا، ایتالیا، ترکیه، ژاپن، 
سوئد، لهستان، هندوستان، چین، تایوان و آلمان 

هستند. 
 نمایشــگاه قطعات خــودرو در چند 
مترمربع فضای نمایشــگاهی شــامل چه 

سالن هایی برگزار می شود؟
این نمایشگاه در فضایی بالغ بر 56 هزار متر مربع 
و در مجموعه سالن های غربی شامل سالن های 5 
 A،38 ،35 ،31 ،27، 22 6، 7 ،8 و 9،18 ،20 و ،
40،41،38،38B ، 44 و همچنین فضای باز محل 
دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران درحال 
برگزاری است، البته متراژ سرپوشیده داخلی این 
نمایشگاه 21421 متر مربع و سرپوشیده خارجی 
9300 متر مربع اســت و فضای باز این نمایشگاه 
شــامل 2360 متر مربع داخلی و 370 متر مربع 

خارجی است .
 گروه های کاالیی این نمایشگاه شامل 

چه تولیداتی می شود ؟
زیرگروه های تخصصی نمایشگاه قطعات خودرو 
تهران 96 شــامل قطعات و مجموعه های خودرو، 
ماشــین آالت و تجهیزات قطعه سازی،  تحقیقات 
و طراحی مهندســی،  اتو ســرویس،  مواد اولیه و 
تجهیزات جانبی خودرو،  بازرگانی و خدمات پس 
از فروش، لوازم تزئیناتی خودرو، تعمیر و نگهداری 
خودرو،  محصوالت پاک کننده خودرو و نشــریات 
تخصصی صنعت خودرو اســت. مهم ترین اهداف 
برگزاری این نمایشگاه عبارت است از فراهم کردن 
زمینه جذب سرمایه گذاری های خارجی، معرفی 
دستاوردها ، ظرفیت ها و توان مندی های کارخانه ها 
و شــرکت های داخلی، بستر ســازی برای توسعه 
مبادالت و همکاری های صنعتی شرکت های ایرانی 
و خارجی، توسعه صادرات و یافتن بازارهای جدید 
صادراتی، نمایش آخرین تحوالت و دستاوردهای 
علمی، فنی و صنعتی داخلی و خارجی این حوزه، 
ایجاد ارتباط های تجاری جدیــد و انتقال دانش، 
تکنولوژی و تجربیات موفق جهانی به کشور و کار 

آفرینی و اشتغال پایدار . 
قطعه ساز  رقابتی شــرکت های  توان   

داخلی را چه طور ارزیابی می کنید؟
صنعــت خودروی کشــور دارای تــوان فنی و 
تخصصی باالیی است و پتانسیل های دانشگاهی 
خوبی در این زمینه داریم. مهندســان زیادی در 
کشــور وجود دارند که اگر دولــت حمایت های 
بیش تری داشته باشد، این فرصت وجود دارد که 
در صنایع ما توان رقابت بین المللی ایجاد شود. ما 
می توانیم تولید کننده دانش فنی اقتصادی باشیم. 
در سال های گذشته ســرمایه گذاری برای توسعه 

تکنولوژی هایی که بتواند صنعت خودرو را رقابتی 
کند به رشــد این صنعت کمک بسیاری داشته و 
در صورت بیش تر شــدن این حمایت ها از سوی 
دولت و نهادهای ذی ربط شــاهد شــکوفایی هر 
چه بیش تر این بخــش از صنعت خواهیم بود . هر 
چند تحریم ها در ســال های اخیر بخشی از موانع 
دســتیابی به تکنولوژی های جدیــد در صنعت 
خودرو بوده، امــا قطعاً با نگاه بــه این صنعت از 
بدو ایجاد می تــوان جریان تکامــل این صنعت 
را بهتر مــورد ارزیابی قــرار داد و در این راســتا 
سیاســت گذاری و برنامه ریزی کرد. شرکت های 
قطعه ســاز داخلی دارای توان رقابتی و پتانسیل 
خوبی هســتند و می توانند با سایر همتایان خود 
در خارج رقابت ســازنده داشته باشــند. یقیناً با 
ســرمایه گذاری دولت و حمایت هر چه بیش تر از 
 این بخش شاهد رشد قابل توجه صنعت خواهیم 

بود.
 برگزاری دوره های گذشته نمایشگاه ها 
چه تاثیری بر تولید و تجارت و کسب و کار این 

صنایع گذاشته است؟
معرفی دستاوردها، ظرفیت ها و توان مندی های 

کارخانه ها، شرکت ها، نهادها و سازمان های داخلی، 
توسعه صادرات و یافتن بازارهای جدید صادراتی، 
ارائه پتانسیل ها و توان مندی های صنعت خودرو 
کشــور، نمایش آخرین تحوالت و دستاوردهای 
علمی، فنی و صنعتی داخلی و خارجی این حوزه، 
فراهم آوردن بستر مناســب برای انتقال بیش تر 
فن آوری های روز به کشورمان، ایجاد ارتباط های 
تجاری جدید و تقویت روابط قبلی، انتقال دانش، 
تکنولوژی و تجارب، آشــنایی بــا الگوهای موفق 
جهانی در عرصــه صنعت خــودرو، فراهم کردن 
زمینه های الزم برای ســرمایه گذاری شرکت های 
داخلی و خارجی و کار آفرینی و اشــتغال پایدار از 
شــاخص ترین تاثیرات برگزاری این نمایشگاه ها 
است. برگزاری نمایشــگاه  می تواند با فراهم آوردن 
زمینه حضور گســترده بســیاری از کشــورها و 
شرکت های فعال خارجی، ســبب انتقال آخرین 
فن آوری های روز جهان به کشــورمان شــود. از 
طرف دیگر ایــران می تواند با ارائه توان مندی های 
منحصر به فرد این بخش خود در چنین رویدادی، 
مزیت ها و فرصت های خــود را در معرض دید و 

انتخاب سرمایه گذاران خارجی و داخلی قرار دهد.
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دبیرکل انجمن لوازم خانگی ایران از حضور 21 
کشــور جهان در هفدهمین نمایشگاه بین المللی 
لوازم خانگی در تهــران خبــر داد و گفت: تعداد 
مشارکت کنندگان داخلی این دروه نسبت به دوره 

گذشته با 13 درصد رشد مواجه بوده است.
دکتر حبیب اهلل انصاری، دبیرکل انجمن صنایع 
لوازم خانگی ایران در نشست خبری که به مناسبت 
هفدهمین نمایشگاه لوازم خانگی برگزار شد، ضمن 
انتقاد از میزان تعرفه قطعــات منفصله مربوط به 
صنعت لوازم خانگی اظهــار کرد که مونتاژ صنعت 
لوازم خانگــی را فلج کرده اســت، وی همچنین 
وجود پدیده تولیدات زیرپله ای در کشور را شرم آور 

دانست.
دبیرکل انجمن لوازم خانگی ایران با تاکید بر این 
که نباید کارخانجاتی همچون ارج و آزمایش از بین 
برود، اظهار کرد: با توجه به این که مردم نسبت به 
این که برندهایی از جملــه کارخانه ارج و آزمایش 
تعلق خاطر دارند باید این تولید کنندگان مجدداً 
احیا شوند و امیدواریم که با سابقه دیرینه ای که این 
دو بِرند دارند با جذب سرمایه گذار خارجی و ایجاد 
تغییرات در فضای ماشین آالت مجددا بتوانیم این 

دو کارخانه را فعال کنیم.
وی همچنین در پاسخ به وجود تولید کنندگان 
زیرپله ای در لــوازم خانگی تصریح کــرد: یکی از 
مسائل شرم آور در اقتصاد ما پدیده تولیدکنندگان 
زیرپله ای اســت و باید واحدهایی که مجوز تولید 
ندارند از بین بروند و حتــی در صورت اخذ مجوز 
نیز باید به کیفیت و تولید بهینه آنها توجه ویژه ای 

شود.
دبیر کل انجمــن صنایع لوازم خانگــی افزود: 
متاسفانه توسط برخی از اتحادیه ها از جمله اتحادیه 
فلز و پالســتیک که مرتبط با صنعت لوازم خانگی 
است مجوزهایی صادر می شود که از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نیســت. آنچه مورد تایید 
ماست مجوزهایی است که از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ارائه می شــود و باید به این مساله 
توجه ویژه ای شود، چرا که ارائه مجوز توسط برخی 
اتحادیه ها موجب شده تا محصوالت بی کیفیت در 

بازار تولید شود.
انصاری در بخش دیگــری از صحبت هایش به 
طرح کارت های اعتباری خرید کاالی ایرانی اشاره 
کرد و گفت: کارت های اعتباری در دوره های قبلی 
که مدنظر قرار گرفت پس از تغییراتی که درارتباط 
با آن رخ داد مزیتش از بین رفت و در حال حاضر 
نیز شنیده ها حاکی از آن است که قرار است چنین 

طرحی مجددا مد نظر قرار گیرد، اما تا بدین لحظه 
اتفاقی رخ نــداده و به طور حتم بایــد با اصناف، 
انجمن لوازم خانگی، بانک مرکزی و وزارت صنعت، 

معدن و تجارت توافقات الزم صورت گیرد.
وی همچنیــن با انتقــاد از میــزان تعرفه های 
وارداتی، عنوان کرد: ایران بیشترین تغییر تعرفه در 
طول سال را دارد که به عنوان یک آفت محسوب 
می شــود. در مورد برخی برندهای یخچال تعرفه 
وارداتی 74 درصد است اما وقتی به صورت منفصله 
قطعه وارد می شــود تعرفه آن هفت درصد مدنظر 
قرار می گیرد که موجب مونتاژ شــده و این پدیده 

صنعت لوازم خانگی را فلج می کند.
دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی در پاســخ 
به تاثیر تغییر نرخ ارز در قیمت لوازم خانگی، بیان 
کرد: به طور حتم نظــر ارز نمی تواند بر اقتصاد ما 
بی تاثیر باشــد و روی تولیدات، صادرات و واردات 
اثرگذار خواهد بود. عالوه بر این امیدواریم در قانون 
ســرمایه  گذاری تجدید نظر و شــرایط برای ورود 

سرمایه  گذاران خارجی به کشور فراهم شود.
انصاری در مورد پدیده کوله بری نیز خاطر نشان 
کرد: قرار بــود که با کوله بری معیشــت کوله بران 
مدنظر قرار گیرد، اما متاســفانه ایــن موضوع به 
پایگاهی بــرای واردات تبدیل شــده و قابل تامل 

است.
دکتر انصاری در خصوص نمایشــگاه این دوره 
اظهار داشت: در این نمایشگاه که در محل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللی لــوازم خانگی برگزار 
خواهد شد، بیش از 430 شرکت داخلی و خارجی 
حضور دارند و تهران از 2 تا 5 آذر میزبان کارخانه ها 
و کارگاه هــای تولیدی، صاحبــان صنایع و صد ها 
شرکت تولید کننده لوازم خانگی داخلی و خارجی 
است که جدیدترین تولیدات و خدمات خود را در 

دید مخاطبان قرار دهند.
وی افزود:از میان شرکت کنندگان در هفدهمین 
نمایشــگاه بین المللی لوازم خانگــی ایران، 294 

شرکت داخلی و 136 شرکت خارجی هستند.
حبیب الــه انصاری افزود: چیــن، ترکیه، ایالت 
جورجیا، ایتالیا، آلمان، کره جنوبی، تایلند، تایوان، 

ژاپن، مالزی، اندونزی، اسلوونی، اسلواکی، لهستان، 
چک، هلند، اســپانیا، روســیه، عمان، فرانســه و 
سوئیس کشورهایی هستند که در کنار شرکت های 
ایرانی تولیــدات و خدمات خودشــان را ارائه می 
کنند.وی با بیان اینکه امسال تالش کردیم حضور 
شــرکت های داخلی را در نمایشگاه بیشتر توسعه 
دهیم، تاکید کرد : حضور شــرکت های ایرانی در 
هفدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی بیش 

از 13 درصد افزایش یافته است. 
ایــن فعال صنعــت کشــور ادامــه داد: فضای 
نمایشگاهی اختصاص داده شده به نمایشگاه دوره 
پیش 24241 متر مربع بوده که در سال جاری این 

فضا به 26243متر مربع ارتقا یافته است .
انصاری افزود: در این نمایشــگاه انواع یخچال، 
یخچال فریزر، فریزر، کولر، ماشین لباسشویی، اجاق 
گاز، بخاری، آبگرمکن، پکیج، شومینه، سیلندر گاز، 
کباب پــز، جاروبرقی، اتو، آبمیوه گیری، سشــوار 
چرخ گوشت، پنکه، آسیاب، سرخ کن، چای ساز، 
ساعت، چرخ خیاطی، انواع لوازم ظروف چینی، بلور 
و کریستال، تفلون، نقره، مالمین، استیل، سرویس 
آشپزخانه، انواع لوازم صوتی و تصویری، تلویزیون، 
ضبط صوت، دی وی دی و آبسردکن، انواع سینک، 
هود، هواکش، سماور، تصفیه آب، سبزی خردکن و 
قطعات مربوط به صنعــت لوازم خانگی در معرض 

دید عالقه مندان قرار خواهد گرفت.
دبیر کل انجمن لــوازم خانگی ایــران در ادامه 
خاطرنشان کرد: برگزاری همایش صنعت، نمایشگاه 
بازار و چندین کارگاه و نشست تخصصی از برنامه 
های جانبی هفدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم 

خانگی ایران خواهد بود.
انصاری افزود : همچنین قرار اســت در روزهای 
برگــزاری این نمایشــگاه چند هیئــت تجاری و 
بازرگانی از کشورهای مختلف در نمایشگاه حضور 
یابند و با تولیدکنندگان لوازم خانگی کشــورمان 

وارد مذاکره شوند. 
وی معرفی توانمندی های صنعت لوازم خانگی 
کشورمان به جامعه، ارائه نوآوری ها و ابتکارات در 
چرخه تولید لوازم خانگی، مقایسه لوازم خانگی هم 

گروه و شناسایی مزیت ها، شناسایی نظر مردم از 
محصوالت ارائه شده براساس اصول مشتری مداری 
و بررسی نظر مشــتری، ایجاد فضای مناسب برای 
مذاکرات تجاری، توســعه بازار داخلی و صادرات 
افزایش سطح تولید در صنعت لوازم خانگی، توسعه 
و تعمیق ارتباط تولید کنندگان محصوالت نهایی 
و قطعه ســازان توســعه و ترویج فرهنگ استفاده 
مردم از لوازم خانگی ملی )ســاخت کشــورمان(، 
ایجاد فضایی برای تحقیــق و ارزیابی صنعتگران، 
متخصصان، کارشناسان و دانش پژوهان از صنعت 
لــوازم خانگی و ایجاد زمینه مشــارکت ســرمایه 
گذاران خارجی از مهمتریــن اهداف برگزاری این 
نمایشگاه بیان کرد. وی گفت: این نمایشگاه با شعار 
زندگی شیرین ایرانی، در خانه زیبای ایرانی، با لوازم 

خانگی خوب ایرانی برگزار می شود.
دبیر کل انجمن لــوازم خانگی ایــران در ادامه 
گفت: گردش مالی تولید لوازم خانگی در کشور 8 
میلیارد دالر اســت و 75 درصد انواع لوازم خانگی 
مورد نیاز کشــور نیــز در داخل تولید می شــود. 
انصاری تاکید کرد: لوازم خانگی تولیدی کشورمان 
از نظر کیفیت کاماًل با کاالی کشورهایی همچون 
چین، کرهجنوبــی، برزیل، ترکیــه و آمریکا قابل 
رقابت است. با این وجود قیمت برخی محصوالت 
داخلی تــا 50 درصــد ارزان تر از کاالی مشــابه 

خارجی است.
وی گفت: در حال حاضــر، برخی از محصوالت 
لوازم خانگی تولید داخل از جمله کولر آبی، بخاری 
گازی، آب گرمکــن، اجاق گاز، چــرخ خیاطی و 
ماشین لباسشویی به دیگر کشورها صادر می شود 
و ســاالنه بیش از 300 میلیون دالر برای کشــور 
ارزآوری دارد. در صنعت لوازم خانگی کشور 400 
واحد تولیدی کوچک و بزرگ به صورت رســمی 
فعال هستند 100 هزار نفر نیز به صورت مستقیم 

در این واحدها اشتغال دارند.
هفدهمین نمایشــگاه بین المللی لوازم خانگی 
ایران از 2 تــا 5 آذر هر روز از ســاعت 9 تا 17 در 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آماده 

بازدید عالقه مندان خواهد بود.

دکتر حبیب اهلل انصاری، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در نشست خبری هفدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی اعالم کرد: 

رشد ۱3 درصدی مشارکت کنندگان هفدهمین نمایشگاه لوازم خانگی 
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معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، در خصوص آمار رشد 
یازدهمین نمایشــگاه بین المللی ایران پالســت 2017 خبر 
داد: آمار مقایســه ای نمایشگاه »ایران پالســت« در دوره های 
دهم و نهم به خوبی نشــان از افزایش صددرصدی مخاطبان و 
مشارکت کنندگان بخش خارجی درد و هدف نهایی و اصلی ما 
هم در »ایران پالست« همواره جذب مشارکت حداکثری این 

شرکت ها بوده است.
به گزارش »اقتصاد و نمایشــگاه«، مرضیه شاهدایی معاون 
وزیر نفت در نشستی خبری که صبح روز دوشنبه 27 شهریور 
به منظور تشریح برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی »ایران 
پالست« 2017  برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق یادآور شد: 
»ایران پالست« از مهم ترین نمایشگاه هایی است که در سطح 
کشور برگزار می شــود و با توجه به اهمیتی که این نمایشگاه 
برای مجموعه صنعت پتروشــیمی و ما دارد در تالشیم تا این 
نمایشــگاه از نظر جهانی و منطقه ای ارتقاء پیــدا کند و این 
رویداد تأثیرگذار را به یکی از مهم ترین نمایشگاه ها در سطح 
خاورمیانه تبدیل کنیم، زیرا فرصت هــای اقتصادی زیادی را 
برای صنعت گران پلیمر ایجاد می کند.مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی با اشاره به ایجاد فرصت های درخشان توسط 
نمایشگاه ایران پالست برای فعاالن صنعت پلیمر کشور ادامه 
داد: هدف اصلی در برگزاری نمایشگاه یازدهم »ایران پالست« 
استفاده از فرصت طالیی پسابرجام است و در تالشیم تا حضور 

شرکت های خارجی را ارتقاء دهیم. 
شاهدایی با اشاره به اهداف برگزاری نمایشگاه »ایران پالست« 
افزود: توســعه صادرات کاال و خدمات، جذب سرمایه گذاری 
خارجی، انتقال فن آوری های پیشرفته و از همه مهم تر افزایش 
اشتغال زایی در صنعت پتروشیمی با توجه به نام گذاری امسال 
به سال »اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال« از مهم ترین اهداف 
نمایشگاه است.مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی با 
اشاره به این که پتروشیمی به تنهایی صنعت اشتغال زایی نیست 
یادآور شد: تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین دستی 

این صنعت  می تواند در اشتغال زایی کشور راهگشا باشد.
معاون وزیر نفت با اشــاره به تولید سه میلیون تن محصول 
پتروشــیمی در آغاز انقالب اســالمی تأکید کــرد: امروزه با 
ظرفیت ســازی های انجام گرفته و برنامه ریزی های اول تا سوم 
توسعه تولید محصوالت پتروشیمی در کشور رشدی 20 برابری 

را تجربه می کند و به بیش از 60 میلیون تن رسیده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: بر اساس 
ســند چشــم انداز ایران باید به رتبه اول منطقه از نظر ارزش 
محصوالت پتروشیمی برسد که این امر با تکمیل صنایع موجود 

و توسعه صنایع پایین دستی محقق خواهد شد.
شــاهدایی ادامه داد: از همین  رو جایگاه پالســتیک نقش 

کلیدی در تکمیل زنجیره تولیــد و تحقق ایده ها ایفا می کند. 
  پالستیک و پلیمر امروزه جایگاه ویژه ای در زندگی روزمره ما 
ایفا می کند و به هیچ وجه این بخش از صنعت جهان و زندگی 
حذف نخواهد شد، ولی با توجه به پیشرفت صنعت پتروشیمی 
باید سعی در  تولید بهترین تکنولوژی ها و محصوالت پلیمری با 

ارزش افزوده داشته باشیم .
وی یکی از مســیرهای اصلی جلوگیری از خام  فروشــی و 
تحقق اقتصاد مقاومتی را توســعه صنعت پلیمر عنوان کرد و 
گفت: در حال حاضر پایه پلیمرهــای جهان و پرمصرف ترین 
این محصوالت شامل پلی اتیلن، پلی پروپیلن، پلی استایلن و ... 

هستند.
معاون وزیر نفت ظرفیت جهانی تولید پلیمر را 390 میلیون 
تن در ســال عنوان کرد و افزود: تولید واقعی این محصوالت 
304 میلیون تن اســت که از این میزان 5/31 میلیون تن - 
معادل 4/1 درصد تولید جهان - در خاورمیانه تولید می شود. 
به گفته شاهدایی سهم ایران از تولید پلیمر جهان 1/6 میلیون 

تن است که معادل 2 درصد تولیدات جهانی را شامل می شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی خاطر نشان کرد: 
تمرکز ما بیش تر بر تولید واحدهای پایه چون پلی اتیلن بوده 
و تمــام برنامه ریزی های آتی بر افزایش پلی پروپیلن اســت . 
شاهدایی با اشاره به افزایش روز افزون مصرف پلیمر در جهان 
ادامه داد:  در سال گذشته بزرگ ترین مصرف کننده پلیمر دنیا 
کشــور چین بود که حدود 113 میلیون تن پلیمر را مصرف 
کرد. معاون وزیر نفت تولید پلیمر در ایران را 399/8 میلیون تن 
دانست و گفت:  برنامه تولید این محصوالت در کشور برای سال 

96، 444/7 میلیون تن برآورد شده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به این که 
در سال گذشته بیش از 6 میلیون تن محصول پلیمری در ایران 
تولید شد،  ادامه داد: ســهم صادرات از این میزان 1/3 میلیون 
تن بود. با این حال اولویت فــروش در داخل برای ما اهمیت 

ویژه ای دارد.
وی واحدهای پلیمری در دســت اجرا در کشور را 21 واحد 
عنوان کرد و گفت:  همچنین واحدهایی برای تکمیل زنجیره 
ارزش طراحی و مجوزهای جدید پتروشیمی براساس تکمیل 
زنجیره صادر شده است. البته برخی واحدها پیشرفت فیزیکی 
باالیی دارند و برخی هم متوقف هستند. برای مثال پتروشیمی 
هگمتانه پیشرفت خوبی دارد. فعالیت دهدشت تازه آغاز شده 
و پتروشــیمی های صدف، جم و میاندوآب پیشــرفت خوبی 
دارند. برخــی از طرح ها هم به دلیل عدم کســب دانش فنی 
معطل مانده اند .این مقام مسئول با اشاره به محورهای توسعه 
صنایع تکمیلی افزود: این محورها شامل تداوم و ثبات عرضه 
محصوالت پتروشیمی در بورس کاال، پیگیری عقد قراردادهای 

بلندمدت تأمین خوراک، افزایش توان خرید صنایع پایین دستی 
با تأمین منابع مالی و فروش اعتبــاری، طراحی فرصت های 
جدید ســرمایه گذاری، کمک به توســعه بازارهای داخلی و 
صادراتی محصوالت پتروشــیمی و همچنیــن افزایش تولید 

گریدهای جدید و گریدهای خاص در کشور می شود.
معاون وزیر نفت بــا تأکید بر این که شــرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی با برگزاری همایش های داخل و خارج کشــور 
درصدد جذب ســرمایه گذاری و توســعه بازارهای داخلی و 
خارجی است، گفت: در این راستا پیگیر تولید گریدهای جدید 
و خاص محصوالت پلیمری هســتیم. در سال 1396 مصرف 
محصوالت پتروشیمی در بازارهای داخلی 24 درصد و به میزان 

یک میلیون تن افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشــیمی هدف اصلی از 
برگزاری نمایشــگاه ایران پالس را رونق بازارهای پالســتیک 
داخلی و بازارهای جهانی دانست و ادامه داد: شعار یازدهمین 
دوره این نمایشگاه »بهبود فضای کسب وکار در صنایع تکمیلی 
پتروشــیمی و پالستیک کشور« است. شــرکت ملی صنایع 
پتروشیمی تالش خود را در راســتای ارتقای »ایران پالست« 
در خاورمیانه می کند و در این راستا حضور شرکت های خارجی 
در این نمایشگاه نسبت به قبل از برجام رشد صد در صدی دارد 
و در این نمایشگاه 524 شرکت خارجی و 600 شرکت داخلی 

حضور دارند .
وی ادامه داد: تا پایان امســال و با بهره برداری از طرح های 
جدید پتروشــیمی شــاهد افزایش ظرفیت 5/5 میلیون تنی 

محصوالت در کشور خواهیم بود.
این فعال صنعت پتروشیمی کشور اذعان داشت: ظرف سه 
ماه آینده تکلیف برخی از تفاهم نامه هایی که با شــرکت های 
خارجی امضاء شده مشخص می شود. همچنین نتیجه مطالعات 
و بررسی اقتصادی برخی از این شــرکت ها در نیمه دوم سال 
مشخص خواهد شد، توتال و شــل از مهم ترین این شرکت ها 
هستند. البته چند شرکت بزرگ دیگر هم وجود دارند که تأکید 

داشتند نام آن ها رسانه ای نشود.
معاون وزیر نفت در پایان با اشــاره به این کــه هیچ گاه در 
صــادرات محصوالت به چین مشــکلی نداشــتیم، افزود: در 
ماه های گذشــته انتقال ارز از چین با مشکالتی مواجه بود که 
با تمهیدات وزارت اقتصاد و وزارت نفت این مشکل رفع شده 
است.مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی در پایان در 
خصوص تأسیس بانک تخصصی پتروشیمی خاطر نشان کرد: 
شرکت ملی صنایع پتروشــیمی با همه بانک ها تعامل خوبی 
دارد. این شــرکت دنبال صندوق پروژه برای داخل و خارج از 
کشور است و در این راســتا مذاکراتی را با بانک مرکزی آغاز 
کرده تا شرایط را برای تأمین منابع مالی مورد نیاز پتروشیمی 
فراهم کند. تأمین مالــی طرح های صنعت پتروشــیمی در 
 وزارت نفت پی گیری می شــود، اما مذاکرات تاکنون به نتیجه

 نرسیده است.

مهندس مرضیه شاهدایی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعالم کرد:

مشارکت  خارجی نمایشگاه »ایران پالست« رشد صددرصدی داشته است
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محمد شریعتمداری، وزیر صنعت و معدن و تجارت در افتتاحیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی 
لوازم خانگی گفت:

هدف دولت دوازدهم توسعه صنایع لوازم خانگی است

نمایشــگاه  هفدهمیــن 
بین المللی لــوازم خانگی 
دیــروز دوم آذر با حضور 
وزیر  شریعتمداری  محمد 
صنعت و معدن و تجارت در محل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللی تهران افتتاح 
شد. به گزارش خبرنگار نشریه اقتصاد و 
نمایشــگاه در این مراسم همچنین سید 
حسین هاشــمي قائم مقام وزیر کشور، 
دکتر حســین اســفهبدی رئیس هیات 
مدیــره و مدیرعامل شــرکت ســهامی 
نمایشــگاههای بین المللــی ج.ا.ایران و 
هیات همــراه، دکتر حبیبــاهلل انصاري 
دبیرکل انجمــن صنایع لــوازم خانگي 
ایــران و جمعــي از مدیــران و فعاالن 
صنعــت لــوازم خانگي کشــور حضور 

داشتند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین 
گشایش هفدهمین نمایشگاه بین المللی 
لوازم خانگی تهــران گفت: تالش دولت 
این است که حمایت تعرفه ای از صنایع 
داخلی، هدف مند و تضمین کننده رقابت 
باشد تا تولید کنندگان همواره خود را در 

فضای رقابتی احساس کنند.
محمد شــریعتمداری روز پنجشــنبه 
در محــل نمایشــگاه بین المللی تهران 
در مــورد برنامــه وزارت صنعــت برای 
مقابلــه بــا قاچــاق کاال و حمایــت از 
تولیدکنندگان داخلی افــزود: در حوزه 
باید مرزهــا بیش تر کنترل  قاچاق کاال 
شوند که در دولت دوازدهم با استحکام 
بیش تــر و با همــکاری همــه نیروهای 
می شــود. دنبال  انتظامــی  و   نظامــی 

بــه گفتــه شــریعتمداری، بخشــی از 
ورود کاال بــه کشــور نیــز از مســیر 
بازارچه هــای  تجــاری،  آزاد  مناطــق 
بــا  و  مرزنشــینان  تعاونی هــای  و 
تعرفــه صفــر صــورت می پذیــرد که 
 این هــا نیــز باید ســامان دهی شــوند.

وزیرصنعــت، معــدن و تجــارت اضافه 
کرد: وقتــی دولــت بــرای حمایت از 

تولید داخلی، تعرفــه واردات را افزایش 
می دهد، مشکل این است که اگر مرزها 
به طور کامل کنترل نشــوند، این کاالها 
به طــور قاچاق و بــا تعرفه صفــر وارد 
کشــور می شــوند. وی تصریح کرد: ما 
به سیاســت حمایت تعرفــه ای از تولید 
داخــل ادامه می دهیــم، اما بــه دنبال 
 کنترل کامل مرزهای کشور نیز هستیم.

شــریعتمداری همچنین تاکید کرد: در 
عین حال، سیاســت حمایــت تعرفه ای 
نیــز به گونــه ای نیســت کــه عنصــر 
رقابت حذف شــود کــه در این صورت 
مــرده ای خواهد  مــا صنعــت  صنعت 
بــود. صنعت زنده و پویا صنعتی اســت 
 که بتوانــد با رقیــب همــاوردی کند.

وزیر صنعــت، معدن و تجــارت اظهار 
کرد: هــدف دولــت دوازدهــم که در 
حقیقت ادامه سیاســت دولــت یازدهم 
اســت، توســعه صنایع لــوازم خانگی 
اســت که هم اکنــون 0.7 درصد تولید 

 ناخالص داخلی کشور ناشی از آن است.
به گفته شــریعتمداری، این سیاســت 
به ویــژه در برنامه ریــزی هــای مناطق 
 آزاد صنعتی و تجاری کشــور قرار دارد.

وی ادامه داد: امروز ما در داخل کشــور 
شاهد ظهور و بالندگی برندهایی هستیم 
که صادرات آن ها به کشورهای همسایه 
 آغاز شــده و بســیار مشــهور هستند.

ایــن  کــرد:  اضافــه  شــریعتمداری 
برندهــا موفق شــده اند مصــرف انرژی 
را تا حــد زیــادی کاهش دهنــد و با 
کنتــرل الکترونیکــی حتــی از بیرون 
 منــزل نیــز قابــل کنتــرل هســتند. 
لوازم  شریعتمداری تصریح کرد: صنعت 
خانگی می تواند نقــش مهمی در تولید 
آلومنیوم  مانند مس،  پایه ای  محصوالت 
و حتی فوالد ایفا کند. بخش ذوب مس 
و تبدیل آن به مس ساخته شده در زمان 
حاضر به دلیل اینکه صنایع پایین دست 
الکترونیک یعنی لــوازم خانگی روند رو 

به رشــد کافی را طی نکرده و تقاضای 
کافی برای مس وجود نــدارد، از تولید 
 مقرون بــه صرفه ای برخوردار نیســت.

وزیــر صنعت، معــدن و تجــارت ابراز 
امیدواری کرد  گامی که هم اکنون کشور 
در مسیر صنعتی شدن برداشته، با شعار 
 »ما می توانیم« با موفقیت همراه باشــد.

لوازم  بین المللی  نمایشــگاه  هفدهمین 
خانگــی از دو تا پنــج آذرمــاه هر روز 
از ســاعت 9 تــا 17 در محــل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللــی تهران برای 
بازدید عالقه مندان دایر اســت. در این 
نمایشــگاه بیش از 430 شرکت داخلی 
و خارجی حضــور دارنــد. کارخانه ها و 
کارگاه هــای تولیدی، صاحبــان صنایع 
و صد هــا شــرکت تولیدکننــده لوازم 
خانگــی داخلــی و خارجــی در ایــن 
رویداد جدیدترین تولیــدات و خدمات 
 خــود را در معرض دیــد مخاطبان قرار

 می دهند. 
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وزیر صنعت، معدن و تجارت در افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه بین المللي آرد و نان و صنایع وابسته اعالم کرد:

وزارت کشاورزی قیمت گندم را به نرخ جهانی نزدیک کند
یازدهمین نمایشــگاه بین المللــي آرد و نان و 
صنایع وابسته دیروز دوم آذر ماه با حضور محمد 
شــریعتمداري وزیر صنعت، معدن و تجارت و با 
همراعي دکتر حسین اســفهبدي رئیس هیأت 
مدیره و مدیرعامل شرکت سهامي نمایشگاه هاي 
بین المللي ج.ا.ایران در محل دائمي نمایشگاه هاي 

بین المللي تهران افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد و نمایشگاه ،محمد 
شــریعتمداریوزیر صنعت معدن و تجــارت ، در 
حاشیه بازدید از یازدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت آرد و نان، اظهار کرد: خرید تضمینی گندم 
یکی از مهمترین برنامه هایی است که دولت طی 
سال های گذشــته به آن توجه کرده چرا که این 
محصول استراتژیک باید در کشور به خودکفایی 
برسد و سیاست خرید تضمینی نیز به همین دلیل 
ادامه پیدا خواهد کرد اما وزارت جهاد کشــاورزی 
باید به افزایش بهره وری تولید بیشتر توجه کند 
و قیمت گندم را بــه نرخ های جهانی نزدیک کند 
به گونه ای که صرفه تولید داخل هر روز بیشتر شود.

وی افزود: طی سه سال گذشــته در حوزه نان 
نظارت کافی در سطح کشــور اعمال نمی شد به 
همین دلیل ســتاد تنظیم بازار بر نظارت بیشتر 
فرمانداری هــا و اتحادیه های صنفی در کشــور 
تاکید کرد و تعیین نرخ را به اتحادیه های صنفی و 
اتاق های اصناف با هماهنگی فرمانداران در سراسر 

کشور واگذار کرد.
وزیر صنعت، معــدن و تجارت بــا بیان اینکه 
اتاق های اصنــاف و اتحادیه های صنفــی باید از 
مجموعه 80 هزار واحد صنفی در کشــور نظارت 

کافــی را اعمال کنند تا این هدف محقق شــود، 
گفت: در کشــور ما مردم نسبت به اســتفاده از 
این ماده غذایی مهم همواره اهتمام و حساسیت 
ویژه ای داشته اند، شــاید به دلیل همین اهتمام و 
حساسیت است که تالش شده تا با مداخله بیش 
از اندازه در مســئله گندم، آرد و نان در این زمینه 
مدیریت اعمال شــود اما دخالت بیش از اندازه در 
این صنعت سبب شده تا در گسترش این صنعت، 
از ایجاد صنایع برای تولید انبوه نان های مختلف و 
امکاناتی که این مجموعه صنعتی می تواند برای 

صادرات در اختیار ما قرار دهد، بی بهره باشیم.

وی ادامه داد: طی چهار ســال گذشــته تالش 
شده تا حرکت جدیدی در توسعه گندم، آرد و نان 
داشته باشیم و کاهش میزان مداخله دولت در این 
زمینه را فراهم کنیم. هرچند نان یک عنصر مغذی 
و مورد استفاده همه مردم است و بخشی از آن باید 
حتماً با قیمت های مناسب در اختیار جامعه قرار 
گیرد اما مجموعه تولید نان بایستی به سمت تولید 
انبوه، تولید صنعتی و تولیدی که با حداقل قیمت 
در اختیار مردم قرار می گیرد، حرکت کند لذا این 
امر نیازمند کاهش مداخله دولت در مسئله گندم، 

آرد و نان است.

شریعتمداری اظهار کرد: در این زمینه در دولت 
یازدهم ایــن کار را آغاز کردیم و تصمیم گیری در 
حوزه مسائل مربوط به گندم، آرد و نان را تا جایی 
که مقدور بود از ســوی دولت به فرمانداری ها و 
اتحادیه های صنفی ذیربط در حــوزه آرد و نان و 
انجمن های صنفی تولیدکنندگان مربوط به این 
صنعت در هر استان متمرکز کردیم تا اختیارات 
بیشتری برای تصمیم گیری مسائل مربوط به این 
صنعت داشته باشــند. تصور می کنم این حرکت 
راه حلی برای توسعه همه جانبه صنعت آرد و نان 

خواهد بود.
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هفت نمایشگاه در یک نمایشگاه

ایران متافو یکی از ۱۰ نمایشگاه مهم جهان در زمینه فوالد و متالورژی است
بین المللی  نمایشــگاه  چهاردهمین 
»ایران متافو 2017« صبح دیروز 13 آذر 
مقام  قائم  امیرمکري،  سیاوش  حضور  با 
مدیرعامل شرکت سهامي نمایشگاه هاي 
دائمي  محل  در  ج.ا.ایــران   بین المللي 
افتتاح  تهران   بین المللي  نمایشگاه هاي 
شــد.  همچنین در این رویــداد - که 
برگزارکننده آن شــرکت نمــا نگر به 
مدیریت دکتر عبدالکریم جاللي اســت 
نماشگاه هاي  )مدیر  آملي  حمیدر رضا   -
داخلي شرکت ســهامي نمایشگاه هاي 
بین المللي(، مهندس قدیمی )دبیر انجمن 
ریخته گری( و مهندس خلیفه ســلطان 
)دبیر انجمــن تولیدکننــدگان ایران( 
متالورژي  از مدیران صنعــت  و جمعي 
ایران  نمایشــگاه  داشتند.  شرکت  هم 
متافو با شــعار »هفت نمایشگاه در یک 
نمایشــگاه« از 13 تــا 1٦ آذر در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی جمهوری 
اسالمی ایران برگزار می شود و صاحبان 
صنعت با حضــور در چهاردهمین دوره 
این نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری 
و تبادل اطالعات و دانش  و فناوری را به 

نمایش می گذارند.
این رویداد از همان سال های نخست موفق 
به کسب مجوزهای الزم از سازمان یوفی شد 
و امروز می تــوان آن را یکی از 10 عنوان مهم 
نمایشگاهی جهان در زمینه فوالد و متالورژی 
عنوان کرد. عبدالکریم جاللی، مدیر برگزاری 
چهاردهمین نمایشــگاه بین المللی متالورژی 
در این خصوص اظهار داشــت: ایــن رویداد 
اگرچه 13 دوره برگزار شــده، اما بیش از 30 
سال سابقه برگزاری دارد. در سال های نخست 
برگزاری، متافو دوساالنه برگزار می شد و اکنون 
چند سالی اســت که به صورت ســاالنه برپا 
می شود و افزون بر 300 شرکت به طور معمول 
در این نمایشــگاه حضور دارند. چهاردهمین 
نمایشگاه بین المللی متالورژی )فوالد، صنایع 
معدنی، آهنگری و ماشــین کاری، قالب سازی 
و ریخته گری( در واقع 7 نمایشگاه با 7 عنوان 
مشخص است؛ بخش نخســت آهن و فوالد یا 
Steelexpo اســت که محصوالت مربوط 

به حــوزه آهن خــام، فــوالد و کارخانه های 
مربوط به این محصوالت را زیر پوشــش دارد. 
بخش دوم ریخته گری، قالب سازی و آهنگری 
و ماشــین کاری یا Castexpo اســت که 
به حوزه هایی چون ریخته گری، قالب ســازی 
و کوره های صنعتی مربوط می شــود. بخش 
 Noferexpo ســوم فلــزات غیرآهنی یــا
است که آلومینیوم، مس، ســرب، روی و طال 
را شامل می شــود. در بخش چهارم به معدن 
و صنایع معدنی یا Minexpo می رسیم. در 
این بخش نمایشــی از انواع زغال سنگ و کک 
همراه فرآیند اکتشــاف، حفاری و اســتخراج 
را شاهد هســتیم. نسوزها و ســرامیک های 
صنعتــی یــا Refrexpo پنجمین بخش 
این رویداد بزرگ است که در آن از نسوزهای 
شکل دار و نسوزهای بی شکل و سرامیک های 
صنعتی رونمایی می شــود. کوره های صنعتی 
و عملیات حرارتی یا Furnexpo ششمین 
نمایشــگاه کوچکی اســت که در ایران متافو 
شاهد آن هستیم. کوره های صنعتی، سیمان 
و سامانه های اندازه گیری و دوربین های کنترل 
کوره و مشــعل ازجمله غرفه های فعال در این 
بخش هســتند. درنهایت به هفتمین بخش 
می رســیم که با عنوان پروژه هــای صنعت و 
معدن یا Projexpo  است پروژه های معدنی، 
صنایع فــوالد و فلزات غیرآهنــی، پروژه های 
نیروگاهی، راه ســازی و عمرانــی و پروژه های 
تحقیقاتی صنعتی در ایــن بخش به نمایش 

گذاشته شده اند. 
متافو«  »ایران  نمایشگاه  امیدواریم   
فرصت های تجاری ارزشمندی  خلق کند

نائــب  رییــس انجمــن برگزارکننــدگان 
نمایشگاه های ایران تصریح کرد: به طورمعمول 
شرکت های صاحب فناوری ایرانی و خارجی در 
نمایشگاه حضور فعالی دارند. غیر از این موارد 
در حاشیه نمایشگاه به طور معمول کارگاه های 
تخصصی برگزار می شــود که به توســعه این 

صنعت کمک قابل توجهی خواهد کرد.
 جاللــی در ادامه بــا بیان این کــه فضای 
اختصاص یافته بــه این نمایشــگاه 20 هزار 
مترمربع است، افزود: امسال در 8 سالن اصلی 
حضور داریم و از نظر کمی نسبت به دوره های 

گذشته رشد محسوسی را شاهد هستیم.
مدیــر برگــزاری ایــران متافــو دربــاره 
نمایشــگاه  این  ســرمایه گذاری  فرصت های 
اظهار کرد: نمایشــگاه های تجــاری فرصت 
بسیار ارزشمندی برای صاحبان صنایع فراهم 
می آورند تا محصوالت و توان مندی های خود 
را در سطح وســیعی عرضه و با فعاالن حوزه 
کاری شــان ارتبــاط برقرار کنند. نمایشــگاه 
»ایران متافو« امســال هم با توجه به حضور 
بســیار خوب شــرکت های داخلی و خارجی، 
میزبانــی صدهــا شــرکت بــزرگ در حوزه 
 فــوالد و متالــورژی را برعهده گرفته اســت.

به گفته وی، در این نمایشــگاه شــرکت های 
صنعتــی داخلــی و بین المللــی محصوالت، 
قابلیت های فنــی و نوآوری های خــود را به 
بازدیدکنندگان عرضــه می کنند و از تعامل با 
دســت اندرکاران صنعت و فرصت های موجود 
بهــره می گیرند. با امیــد به این کــه بتوانیم 
در نمایشگاه امســال میزبان شــما باشیم و 
فرصت های تجاری ارزشمندی برای تان خلق 
کنیم. وی با بیان این که معرفی توان مندی ها 
و محصوالت مورد نظر از مزایای شــرکت در 
نمایشگاه است، به سایر مزایای حضور فعاالن 
این عرصه اشاره کرد: برقراری ارتباط مستقیم 
با مشتریان، شــناخت رقبا و محصوالت آنان، 
ارتباط با تامین کنندگان مواد خام، بروزرسانی 
دانش تخصصی، فرصت جذب سرمایه گذار و 
انعقاد قراردادهای متعدد از دیگر مزایایی است 

که می توان مدنظر قرار داد.
جاللی در رابطه بــا اهمیت تاییدیه جهانی 
یوفی گفــت: اتحادیه جهانی نمایشــگاه های 
مهم تریــن  به عنــوان   )UFI( بین المللــی 
انجمن برگزارکنندگان نمایشــگاه و فضاهای 
نمایشــگاهی اســت. UFI برای ارتباط دادن 
فعاالن صنعت نمایشگاهی در سطح بین المللی، 
به اشتراک گذاری دانش و تجربه آن ها، ایجاد 
فضای مطالعــه و تحقیق و ارتقــای کیفیت 
نمایشگاه های تجاری تأسیس شده است. این 
انجمن جهانی برای برخی از نمایشــگاه های 
بین المللی بــا در نظر گرفتن اســتانداردها و 
ضوابط خاصی تأییدیه صــادر می کند.  مدیر 
برگزاری ایران متافــو 2017 افزود: با توجه به 

این که برگزارکننده نمایشگاه متالورژی )شرکت 
نما نگر بین الملل( عضو اصلی اتحادیه جهانی 
نمایشــگاه های بین المللی )UFI( است، این 
نمایشگاه به تأیید این اتحادیه جهانی رسیده 
و می تــوان از صفحه اختصاصی نمایشــگاه 

متالورژی در سایت UFI بازدید کرد. 
وی تصریح کرد: تأییدیه UFI نشان دهنده 
کیفیت نمایشــگاه ما بوده و اثربخشــی آن 
را بــرای شــرکت کنندگان و بازدیدکنندگان 
تضمین می کند. این تأییدیه براساس بازرسی 
اطالعــات و ارقام فضای نمایشــگاهی، تعداد 
شــرکت کنندگان داخلی و خارجــی و تعداد 
بازدیدکنندگان و براســاس قوانین بازرســی 
آماری UFI و گواهینامه بازرســی استاندارد 
UFI صادر می شــود. براســاس این گزارش، 
غرفه های نمایشگاهی ایران متافو شامل آهن 
و فوالد )مواد اولیه و مــواد معدنی، فوالد خام 
و آلیاژهای آهن، کارخانه هــای آهن و فوالد، 
تجهیزات و ماشــین آالت صنایع فوالد، انواع 
محصوالت فوالدی( و ریخته گری، قالب سازی، 
آهنگــری و ماشــین کاری )انــواع روش های 
ریخته گری، قالب سازی و انواع قالب ها، آهنگری 
و فورج، ماشــین کاری و دریلینگ، آبکاری و 
پوشش دهی، جوش کاری و تجهیزات جوش، 
اســت.همچنین  برش کاری(  روش های  انواع 
فلزات غیرآهنــی )آلومینیوم، مس، ســرب، 
روی و انواع فلزات گران بها شــامل طال، نقره، 
پالتین و تیتانیوم، اکتشاف و استخراج فلزات 
غیرآهنی، فرآوری فلــزات و تولید محصوالت 
فلزی غیرآهنی(، معدن و صنایع معدنی )مواد 
معدنی فلزی و غیرفلزی، انواع زغال ســنگ و 
کک، مشاوره و ژئوتکنیک، اکتشاف، حفاری و 
استخراج، انواع تجهیزات معدن، ماشین آالت 
ســنگین، کائه آرایی و فــرآوری، پیمان کاری 
معادن( و کوره ها، نســوزها و ســرامیک های 
صنعتی )انواع کوره های صنعتی، سرامیک ها، 
نســوزهای شــکل دار و بی شــکل، عایق ها و 
مــواد الیافی، قطعــات و تجهیزات نســوز(، 
پروژه های صنعت و معدن )انــواع پروژه های 
معدنــی، صنایع فــوالد و فلــزات غیرآهنی، 
پروژه های نیروگاهی، پروژه های راه ســازی و 
عمرانی، تکمیل پروژه و طرح های توســعه ای، 
سرمایه گذاری  صنعتی،  تحقیقاتی  پروژه های 
و تامین مالــی پروژه، خدمــات پیمان کاری، 
 بیمــه، مشــاوره( از دیگر بخش هــای این ر

ویداد است.
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مراسم افتتاح نمایشگاه بین المللی دام، 
 IRAN  طیور و صنایع وابســته تهــران
PLEX صبح دیــروز 13 آذر  با حضور 
عبــاس قبادی معــاون امور  نمایشــگاه 
نمایشــگاه هاي  ســهامي  شــرکت  های 
بین المللي ج.ا.ایــران و جمعی از مدیران 
و فعاالن صنعــت دام و طیــور در محل 
دائمي نمایشــگاه هاي بین المللي تهران 
برگزار شــد این نمایشــگاه بــرای تولید 
کنندگان، وارد کننــدگان، متخصصان و 
فعاالن اقتصادی این صنعت به عنوان یک 
رویداد اقتصادی در ســطح منطقه مطرح  
است. نمایشگاه به عنوان بستری با هدف 
معرفی کاالها و محصــوالت جدید، ایجاد 
فرصت تعامل با تولید کنندگان، بازرگانان 
و متخصصــان بخش، آشــنایی با آخرین 
دستاوردها، ایجاد فرصت مذاکرات و عقد 
قراردادهای کاری همواره مورد توجه بوده 
است و مشــارکت در این پدیده اقتصادی 
و تبلیغاتی می تواند بهــره وری و بازخورد 
فراهم  برای شرکت کنندگان  را  مطلوب تر 

سازد.
تعــداد  افزایــش  از  موجــود  آمــار 
مشــارکت کنندگان در بخــش داخلی و 
خارجی نمایشــگاه و افزایش متراژ فضای 
نمایشــگاه دام ، طیور، فرآورده های لبنی 
و صنایع وابســته، گویای تالش شــرکت 
میالد مبتکر شرق طی دوره های برگزاری 
نمایشــگاه فوق اســت. در شــانزدهمین 
نمایشــگاه بین المللی دام، طیورو فرآورده 
های لبنی 489 شرکت داخلی و خارجی 
از 19 کشــور جهان  جدیدترین تولیدات 
و خدمات خود را در شــش گروه شــامل 
محصوالت خوراکــی ، دارویی، تجهیزات، 
فرآورده های لبنی و خدمات عرضه کرده و 
به نمایش گذاشته اند که از این میان 366 
شــرکت داخلی و 121 شــرکت خارجی 
هستند که از کشورهای آرژانتین، آلمان، 
اتریش،  اسپانیا، انگلستان، ایتالیا، بلژیک، 
برزیل، تایلند، ترکیــه، رومانی،  دانمارک، 

چین ، سوئد به ایران آمده اند.
معرفــی محصــوالت جدیــد، ایجــاد 
و  ارتبــاط  برقــراری  جهــت  فرصــت 
شناســایی شــرکت های معتبر داخلی و 
خارجی، آشــنایی با آخرین دستاوردها و 
از سوی  ارائه شده  تخصصی  فن آوری های 
شــرکت کنندگان،  ایجاد فرصــت انعقاد 
قرارداد های کاری، پیشــرفت و توســعه 
شــرکت کنندگان،  اقتصادی  فعالیت های 
نیازهای  نمایندگان فعال، شناخت  یافتن 
مشــتری، ارزیابي شــیوه افزایــش توان 
صنعت دام و طیور، بهره گیری گسترده از 
تبلیغات در جهت افزایش اعتبار و معرفی 
بهتــر شــرکت کنندگان، فراهم ســاختن 
زمینــه مناســب جهــت ارائــه آخرین 
دســتاوردهاي نوین علمي، پژوهشــي و 
صنعتي در حوزه هاي مختلف، شــناخت 
توانایي هــاي علمي، پژوهشــي و صنعتي 
کشــور و تقویت ارتباط بین دانشگاه ها و 
صنایع و مراکز علمي  پژوهشــي کشــور، 

افزایــش کیفیت تولیــد و رســیدن به 
تبادل  استانداردهای جهانی، آشــنایي و 
تجربیات شــرکت ها با یکدیگــر در یک 
مکان مناســب و زمان کوتاه را می توان از 
مهم ترین اهداف برگزاری این نمایشــگاه 

بر شمرد.
ایــن نمایشــگاه در فضای کلــی  بالغ 
51هزار متــر مربع شــامل 23699 متر 
مربع فضای مفید  و در مجموعه سالن های 
غربی شامل ســالن های 5، 6 ، 31، 35،  
B38 ،A38 ،38، 40، 41و 44 همچنین 
فضای باز محل دائمی نمایشگاه های بین 

المللی تهران برگزار می شود.
این نمایشــگاه با هدف انتقال و مبادله 
دانــش و تکنولوژی بین فعــاالن صنعت 
دام و طیــور ایــران و دیگر کشــورهای 
پیشرفته برگزار می شــود. حضور در این 
نمایشگاه فرصتی مناســب برای دیدار و 
مالقات با طیف وســیع مدیران انجمن ها 
و اتحادیه ها، مقامات و مســئوالن ارشــد 
دولتــی، کارشناســان، ســرمایه گذاران، 
پرورش دهنــدگان مــزارع دام و طیــور، 
تأمین کننــدگان  و  توزیع کننــدگان 
خــوراک،  صنایع  صنعتــی،  تجهیــزات 
شــرکت های دارویی و واکسن از داخل و 
خارج از کشــور بود. از سویی دیگر انتقال 
و مبادله دانش و تکنولــوژی بین فعاالن 
صنعت دام و طیور ایران و دیگر کشورهای 
پیشرفته و آشنایی با آخرین دستاوردهای 
علمی و پژوهشــی در این صنعت، گامی 
مهم در راستای ارتقای اقتصاد دامپروری 

و دامپزشکی ایران است.
گروه های کاالیی این نمایشــگاه به این 

شرح است:
و  دام  خــوراک  تولید کننده  خوراکی: 
طیور - پودر ماهی - تولید انواع کنسانتره 
– تولید کننده صدف معدنی -  تولید پودر 

ماهی -  افزودنی های خوراک دام – تولید 
 پــودر چربی ویژه خــوراک دام و طیور - 
فرآوری دانه هــای روغنی - تولید خوراک 
آماده طیور )دان پلــت( - تولید و توزیع 
افزودنی ها و ریزمغذی ها - تولید پودرهای 
میکرونیــزه معدنی و کربنات کلســیم - 

تولید  ذرت سویا، گندم و جو.
دارویــی:  تولیــد دارو و نهاده هــای 
تغذیه ای - تولید واکسن های دامپزشکی و 
مواد بیولوژیک – تولید سرم های دامی – 
پرمیکس های درمانی - تولید مکمل های 
غذایــی و درمانــی - تولید شــوینده و 
ضدعفونی کننده و مواد بهداشتی - تولید 
آجر لیســیدنی دام – تولید محلول های 
تزریقــی - لوازم یک بار مصــرف – تولید 
کاالهای دام پزشــکی - تولید اسید چرب 

و روغن گیاهی.
تجهیزات:  تجهیــزات نگهداری دام و 
طیور - تجهیزات جوجه کشی و مرغ داری 
صنایــع  ماشــین آالت  و  تجهیــزات   -
تاسیســات  و  تجهیزات   - کشــتارگاهی 
و ماشــین آالت پــرورش دام و طیــور - 
تاسیســات و ماشــین آالت  تجهیــزات، 
تولید صنایع لبنی - وســایل و تجهیزات 
شیردوشــی و مــواد ضدعفونی کننده - 
ماشین بسته بندی – سیستم های برودتی 
و ســردخانه ای – سیســتم های تهویــه 
– سیســتم های گرمایشــی و سرمایشی 
– ماشــین آالت  – سیســتم های توزین 
حمل و انتقال دام و فرآورده های دامی - 

تجهیزات آزمایشگاه. 
اندازی  راه  نصــب،  طراحی،  خدمات: 
کارخانجات فرآوری گوشت، مرغ، ماهی -  
الکترونیکی خرید و فروش کاالهای  بازار 
دام و طیــور – سیســتم های حفاظتــی 
- خدمات فنی و مهندســی و مشــاوره - 
نشــریات و ســایت های تخصصی - بانک 

و بیمه – ســازمان ها و ارگان های دولتی 
مرتبط

ســایر:  پرورش شــتر مرغ - پرورش 
بوقلمــون - تولیــد جوجه یــک روزه و 

تخم گذار - تولید تخم مرغ
و  ظرفیت هــا  دســتاوردها،  معرفــی 
و  نهادهــا  شــرکت ها،  توان مندی هــای 
ســازمان های داخلــی، انتقــال دانــش، 
تکنولوژی و تجربیات آشنایی با الگوهای 
موفق جهانــی در عرصــه دام و طیور و 
فرآوردهای لبنی و فراهم کردن زمینه های 
شــرکت های  ســرمایه گذاری  برای  الزم 
داخلــی و خارجی از دیگر دســتاوردها و 
اهداف شــانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت دام، طیــور و فرآورده های لبنی و 

صنایع وابسته است.
دبیــر کنفرانس بین المللــی دام، طیور 
و صنایع وابســته از برگزاری نخســتین 
کنفرانــس بین المللــی دام و طیــور در 
حاشــیه این نمایشــگاه خبر داد و افزود: 
این کنفرانس برای نخســتین بار اســت 
که به صــورت تخصصی در ســومین روز 
نمایشگاه برگزار می شــود. دکتر علیرضا 
گائینی با اشــاره به این کــه 500 نفر از 
فعــاالن و متخصصان این حــوزه در این 
دارند ، گفــت: همچنین  مراســم حضور 
سخنرانانی از استرالیا ، فرانسه و ایران به 
سواالت شــرکت کنندگان پاسخ خواهند 

داد.
وی ادامــه داد: نمایندگانــی از اتحادیه 
 سراســری  مرغ داران گوشــتی کشــور ، 
ســازمان دام پزشــکی ایــران و رئیــس 
مرکز   ویــز  هلنــد بزرگ ترین شــرکت 
برگزارکننده نمایشــگاه های دام و طیور 
دنیا هم سخنرانی خواهند داشت. در این 
کنفرانــس بین المللی همچنیــن از تمبر 

PLEX رونمایی خواهد شد.

IRAN PLEX با 489 شرکت داخلی و خارجی از 19 کشور جهان برگزار می شود

نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران رویداد مهم اقتصادی در سطح منطقه است



ها
اه 

شگ
مای

ت ن
نع

ص
ی  

ص
ص

تخ
ه 

نام
اه

م

31

بیست و چهارمین نمایشــگاه بین المللي چاپ، 
بسته بندي و ماشین آالت وابسته  دیروز 22 آذر 1396 
با حضور دکتر حسین اسفهبدي رئیس هیأت مدیره 
و مدیرعامل شرکت سهامي نمایشگاه هاي بین المللي 
ج.ا.ایران و علي فاضلي رئیس اتــاق اصناف ایران و 
جمعي از مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در 
محل دائمي نمایشگاه هاي بین المللي تهران گشایش 

یافت .
نمایشــگاه چاپ و بســته بندی ایران، تجهیزات، 
تکنولوژی ها، مواد، لوازم، سازندگان و تامین کنندگان 
بین المللی صنعــت چاپ و بســته بندی را زیر یک 
ســقف گرد هم می آورد. همچنین شرکت کنندگان 
حرفــه ای در زمینه چاپ، پرینت، شــرکای تجاری 
نوآوران این صنعت، مدیران چاپ و نشر، ماشین آالت 

گرافیکــی و متخصصان صحافی و تجلیــد در این 
رویداد حضور دارند.این نمایشگاه مجموعه متنوعی 
از ابــزارآالت و تجهیــزات به روز شــده بــا آخرین 
تکنولوژی ها نظیر ابزار و تجهیزات چاپ، تجهیزات 
ثبت تصاویــر دیجیتال، چاپ ســنتی و دیجیتال، 
پرینتر های جوهرافشــان با فرمت گســترده، ابزار و 
تجهیزات تجلید و صحافی، مواد اولیه و ماشین آالت 
گرافیکی، رســانه ها، مواد و فرآورده های شیمیایی و 
خدمات مرتبط را به متقاضیــان ارائه می دهد.احمد 
ابوالحسنی، مجری بیست و چهارمین نمایشگاه چاپ 
و بسته بندی و ماشین آالت وابسته و رییس اتحادیه 
لیتوگراف، نمایشــگاه را ســکوی پرتاب شرکت ها 
به سوی موفقیت برشــمرد و افزود: نمایشگاه چاپ 
و بســته بندی طی ادوار مختلف برگــزاری کارنامه 

خوبی داشــته و محفل خوبی برای فعــاالن حوزه 
چاپ و بســته بندی بوده اســت؛ طوری که هر یک 
شرکت کنندگان با حضور در یک دوره این نمایشگاه 
به مشــارکت کنندگان دائمی این رویــداد تبدیل 
شده اند .مدیر عامل شرکت »آروین مهر فجر« در 
گفت وگو با نشریه »اقتصاد و نمایشگاه« اظهار 
داشت: از مهم ترین چالش های صنعت چاپ و 
لیتوگرافی، به روز نبودن ماشین آالت این عرصه 
اســت. البته لیتوگرافی در مقایســه با صنعت 
چاپ به تکنولوژی روز دنیا نزدیک تر است. وی 
یکی از مشــکالت اصلی این صنعت را عدم حمایت 
دولتی و نداشتن جایگاه مناسب این صنعت برشمرد: 
صنعت چاپ در کشــور آمریکا در جایگاه سوم و در 
اروپا پنجمین صنعت محسوب می شود، در حالی که 
در کشور ما هیچ جایگاهی برای این صنعت مهم و 
حیاتی در نظر گرفته نشده است. اگر دنبال اقتصادی 
پویا هســتیم، باید بیش از هر چیز توجهمان را به 

صنعت چاپ معطوف کنیم.
مجری بیســت و چهارمین نمایشــگاه چاپ و 
بســته بندی و ماشین آالت وابســته در خصوص 
نمایشگاه و اثرات آن بر صنعت چاپ اظهار داشت: 
نمایشــگاه چند جنبه دارد؛ بازدید مســئوان و 
آشنایی آن ها با چالش ها، مشکالت و دغدغه های 
فعاالن آن صنعت یکی از اثرات مهم این نمایشگاه 
است. موضوع دیگر هم آشــنایی صنعت گران و 
چاپخانه داران ما با ماشــین آالت و تکنولوژی روز 
و تغییر و تحوالت صنعت چاپ اســت.این فعال 

صنعت چاپ کشور یادآور شــد: نمایشگاه برای 
افراد مراجعه کننده مثل بازار کاری است که زمینه 
آشنایی با مشــتریان جدید را فراهم می آورد و با 
توجه به این تاثیر مشارکت کنندگانی که در یک 
دوره از نمایشگاه حضور داشته اند به صورت پوسته 
مشارکت شــان را در این رویداد تاثیر گذار حفظ 
کرده اند و به عبارتی دیگر نمی توانند از این بازار 

چشم پوشی کنند .
ابوالحسنی در خصوص اقدام هماهنگ بانک های 
دولتــی و خصوصی مبنی بــر خــودداری از چاپ 
سررسید و تقویم و اختصاص هزینه آن را به مناطق 
زلزله زده و اثرات آن بر این صنعت گفت: این کار در 
صورت عملی شدن ضربه ای به صنعت چاپ نمی زند 
زیرا بخش هــای دولتی مثل بانک هــا و ارگان های 
مختلف برای خودشان چاپخانه دارند و این بازار قبال 
هم در اختیار صنعت چاپ نبوده که از دست ما بیرون 
بیاید. البته یکی از معضالت مــا همین بحث ورود 

دولت به این بخش است .

احمد ابوالحسنی، مدیر عامل شرکت »آروین مهر فجر« و مجری بیست و چهارمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی:

اگر دنبال اقتصادی پویا هستیم، باید توجه مان را به صنعت چاپ معطوف کنیم 


