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

اهمیت روابط عمومی در سیره امام علی (ع)

گسترش عدالت و بستن راه ستمگری  .امام علی (ع) در نامه ای
که به «محمدبن ابی بکر» استاندار مصر می نویسد به شیوه ارتباط
با مردم و مسئولین اشــاره می کند که می تواند راهنمای عمل
مسئوالن روابط عمومی قرار گیرد.
حضرت خطاب به وی می فرماید  « :بالت را برای مردم بگستر و
(چون آنان خاکی باش) .با آنان فروتنی کن ،نرمخو باش و در برابر
آنان  ،گشاده رو باش و مردم پذیر .با همه یکسان رفتار کن حتی
در چگونه نگاه کردن مســاوات را رعایت کن تا بزرگان و آنان که
دارای قدرت و قوی هستند ،انحراف تو را از عدل نسبت به مردم،
چراغ سبزی برای ستمگری نپنداشته و در تو طمع نورزند و ضعفا
از عدل تو مایوس نگردند » .
افراد بشری دارای شخصیت های چند بعدی هستند .یک فرد
انسانی عالوه بر شخصیت انسانی ،شخصیت مذهبی و سیاسی و
علمی و صنفی و  ...همه را دارد .یک روابط عمومی خوب باید در
ارزیابی افراد و قضاوت در مورد انسان ها ،ابعاد شخصیت آنان را از
هم جدا کرده و تفکیک نماید.
* جلب محبت اساس اداره امور
از آنجاکه اســاس فعالیت روابط عمومی ،مردم داری اســت،
لذا جلب محبت مخاطبان در محــور اصلی کارهای این نهاد قرار
می گیرد.دوست داشــتن قلبی مردم و عشق و عالقه به بندگان
خدا ،و انجام مسئولیت خدا پســندانه خمیر مایه و اساس یک
فعالیت به ویژه در روابط عمومی اســت و شاید بدین جهت است
که امام علی (ع) در ســفارش به اســتاندار مصر ،مالک اشتر،
اســاس حکومت و اداره مردم را در محبت و دوستی ها معرفی
می کند « :ای مالک ،قلب خود را نســبت به مــردم ماالمال از
رحمت و محبت و لطف و دوســتی نما ،تــا در اداره امور زندگی
فرد و جامعه موفق باشــی ».امیر مومنان بــه نرمخویی و گفتار
نیکو تاکیدکرده و می فرماید« :احســان به دیگران  ,مایه جلب
محبت و دوستی است ».علی (ع) ضمن توصیه به رعایت انصاف
می فرماید «:انصاف موجب رفع اختالف و باعث الفت و دوســتی
است».
در خاتمه امید است مسئوالن و دست اندرکاران روابط عمومی
ها با شناخت جایگاه و مســئولیت حساس خود ،با بهره گیری از
کالم گهر بار علی (ع) ،این انسان کامل ،اندیشه های غنی شیعی
را بر تشــکیالت روابط عمومی ها حاکم سازند و موجبات رشد و
تعالی نظام اسالمی ،امت مســلمان و نهاد روابط عمومی را فراهم
آورند .
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همه انسان ها در زندگی روز مره خود نیاز به ارتباط با دیگران
دارند اما هر انســانی باید بداند که چگونه مــی تواند با دیگران
ارتباط برقرارکند .این ارتباط می تواند در رابطه با شغل  ،حرفه و
غیره تعریف شود.روابط عمومی از جمله مشاغلی است که ارتباط
در آن نقش حیاتی دارد .با توجه به ایــام ماه مبارک رمضان می
توان با الهام از سخنان گهربار امیرمومنان امام علی (ع) ،ویژگی
ها واصالت های ارتباط در روابط عمومی را توضیح داد.
در دوران حكومت امير مومنان (ع ) ارتبــاط با مردم به طور
مستقيم توســط آن بزرگوار و كارگزاران حكومتي آن حضرت،
برقرار مي شد و لذا با الهام از سخنان گهربار امام علي (ع ) پي مي
بريم كه وظايف « روابط عمومي » به مفهوم امروزي  ،بخش مهمي
از وظايف كارگزاران به حساب آمده و به مناسبت هاي مختلف به
عنوان دستورالعمل هاي حكومتي به آنان گوشزد شده است.
* معیارهای کار روابط عمومی
جهت و سمت و ســوی رفتار افراد را سیستم معیارها و مالک
های آنان تعییــن می کند که این مالک ها براســاس اعتقادات
مذهبی و اجتماعی به وجود می آیــد .روابط عمومی ها با به کار
بستن آنچه که از ســوی امام علی (ع ) به عنوان معیار کار مطرح
گردیده قادر خواهند بود رفتار خود را براساس خدا محوری ،مردم
امام علی (ع) در
داری و عدالت گستری ،هماهنگ کنند.
منشور حکومتی اش به مالک اشتر می فرماید« :مالک ،ای زمامدار
مصر ،باید که نکوترین روش ها و واالترین شیوه ها برای زمامدار،
روش و شیوه ای باشد که بر پایه «حق» و «عدل» و «رضایت توده
ها» باشد .حق را خط وســط بداند و قرار دهد ،عدل را بگسترد و
مردم را راضی و خشنود نگه داشته ،جذب و جلب نماید ،چرا که
نارضایتی و خشــم توده مردم ،رضایت و خشنودی مقربان و نور
چشمی ها را خنثی ساخته و بی اثر می کند ،ولی خشم نزدیکان
و مقربان در صورت رضایت توده ،ضرر و زیانی به بار نمی آورد...
مالک ! باید که هوادار توده و مردم گراباشی و پاس جمعیت مردم
را بداری».
* رسالت و مسئولیت کارگزاران روابط عمومی
امام علی (ع) در نامه اش خطاب به اشعث بن قیس ،امر به انجام
کارهایی می کند که مشروع بوده و برای مردم مقبول باشد .ایشان
می فرماید« :در کارها بدون اطمینان و اســتناد در مشروعیت و
مقبولیت آن برای مردم اقدام مکــن ».آنچه در اینجا به نظر می
رسد یادآوری آن الزم باشد ،این اســت که کارگزاران حکومتی
از جمله روابط عمومی ها باید بدانند که در پیشــگاه سه قدرت
مسئولند :
 ۱ـ در پیشگاه خدا ،چون مسئولیت در دست آنان امانتی است
خدایی ،بدان جهت که آرمان های خدایی را تحقق بخشند.
 ۲ـ در پیشــگاه امام (رهبری) ،چون دولتمردان و کارگزاران،
نمایندگان و نایبان او هستند.
 ۳ـ در پیشگاه امت ،چون کارگزاران منتخبان مردم و برخاسته
از متن مردمند.
* شیوه ارتباط با مردم و مسئوالن
افکار عمومی ،عامل نیرومندی در صحنه سیاســت و اجتماع
اســت که می تواند موسسات یا ســازمان ها را در دستیابی به
اهدافشان یاری رساند .روابط عمومی ها باید به این عامل نیرومند
توجه داشته باشند ،نه به چشم یک وسیله ،بلکه به خاطر احساس
مسئولیت نسبت به جامعه و منافع همگان و ایجاد جو سالم برای
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دکتر حسین اسفهبدی اعالم کرد:
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قول مساعد دبیر کل اکسپو جهان برای میزبانی ایران
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معــاون وزیر صنعــت ،معدن و
تجارت با اعالم اشتیاق و درخواست
جمهوری اســامی ایــران برای
میزبانی اکســپو اعالم کرد که در
این راستا به دبیر کل اکسپو جهان
نامهای نوشته شــده است و دبیر
کل در این خصوص قول مساعدت
و موافقت به ایرن داده اســت که
امیدواریم این امــر بهزودی به ثمر
بنشیند.
دکتر حســین اســفهبدی در بازدید
از باشــگاه خبرنگاران جــوان همچنین
گفت :نخســتین اکســپو پیــش رو در
قزاقســتان در زمینه انرژیهــای نو در
سال  2016و اکســپوی بعدی در سال
 2020در دوبــی برگــزار میشــود که
شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی
به عنــوان متوالی صنعت نمایشــگاهی
کشور کوشش میکند با کمک رسانهها
از جمله رســانه ملی در این دو اکسپو با
قدرت و موفقیت مشارکت نماید.
مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه
های بیــن المللی گفت:تهــران به چهار
سایت نمایشــگاهی نیاز دارد و توافقاتی
در این خصوص با وزارت راه و شهرسازی
و شهرداری تهران انجام شده است.
وی با بیــان اینکه در خصوص برپایی
نمایشگاه ســوم در فرودگاه بین المللی

امام خمینی اقدامات الزم در حال انجام
است ،افزود :مکان ســایت نمایشگاهی
چهارم نیز هم اکنون توسط کارشناسان
و مشــاوران در حال بررســی اســت تا
مشکلی از نظر مسائل ترافیکی و امکانات
حمل و نقل نداشته باشد.
وی با اشــاره به برگزاری نمایشــگاه
در شــهر آفتاب گفت :با توجه به هزینه
ســاخت نمایشگاه در شــهر آفتاب باید
بخشــی از نمایشــگاه ها از مرکز تهران
به ســمت شــهر آفتاب بــرود و در این
خصوص جلساتی برگزار شده و به زودی
این تصمیم نهایی می شود.
مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین
المللــی با بیان اینکه نمایشــگاه خودرو
قابلیت برگزاری در مکان دیگری را دارد،
بیــان کرد:برخی دیگر از نمایشــگاه نیز
قرار اســت به نقاط دیگری منتقل شود
که جزئیات آنها به زودی اعالم می شود.
معاون وزیر صنعت در پاســخ به این
سوال که ورود شهرداری به بحث برپایی
نمایشــگاه چقدر فنی است ،تاکید کرد:
نمایشــگاه یک صنعــت و کار تخصصی
در دنیا به شمار می رود ضمن آنکه هم
اکنون  ۵درصد مدیریت نمایشگاه ها از
ســوی بخش دولتی و  ۹۵درصد توسط
بخش خصوصی انجام میشود.
اســفهبدی در خصوص ایراداتی که

به برگــزاری نمایشــگاههای مختلف در
سایت بینالمللی تهران گرفته میشود و
ارتباط آن به بار ترافیکی منطقه گفت:ما
اعتقادی نداریم ترافیــک این منطقه به
علت برگزاری نمایشــگاه است؛ در حال
حاضر نمایشــگاهی برگزار نیست اما با
مراجعه به مناطق نیایش ،چمران ،سئول
و سایر مســیرهای منتهی به نمایشگاه
شاهد ترافیک هستیم.
مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه
هــای بیــن المللــی افــزود :برگزاری
نمایشــگاه در افزایــش بــار ترافیکــی
منطقه تأثیر اندکــی دارد ،کما اینکه در

محدوده سالن اجالس سران با همکاری
شــهرداری و راهنمایی و رانندگی مسیر
جدیدی تعبیه شد که باعث شد ترافیک
در آن محدوده به طور کلی رفع شود.
وی همچنین به تخلفات نمایشگاهی
اشــاره کرد و تصریــح کرد:برخی وارد
کنندگان با تطمیع کارشناســان خود را
تولید کننده داخلی معرفی می کنند تا
پول کمتری بابت اجــاره غرفه بپردازند
کــه در این خصوص تیم های بازرســی
نمایشــگاه های درحال برگزاری را رصد
می کنند تــا تخلفات احتمالی آشــکار
شود.

مسعود پزشکیان ،نایب رئیس مجلس شورای اسالمی

مجلس برای تصویب قوانین محرک صنعت فرش دستباف آماده است
نایب رییس مجلس شــورای
اســامی از بیســت و پنجمین
نمایشگاه فرش دستباف بازدید
کرد.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصاد و
نمایشگاه مسعود پزشــکیان نماینده
مردم تبریز ،آذرشــهر و اسکو و نایب
رییس اول مجلس شــورای اسالمی
پــس از بازدیــد از نمایشــگاه گفت:
در جریــان بازدیــد از نمایشــگاه با
تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش
گفتوگو کرده و جویای مشکالت آنها
شدم.
وی افــزود :قــرار بر این شــد که
پس از نمایشــگاه با حضــور اتحادیه

صادرکنندگان فرش ایران و مسووالن
دولتــی و نماینــدگان مجلس که در
موضــوع فــرش تاثیرگذار هســتند
جلسهای تشکیل شــده و مشکالت
مطرح شده از سوی دوستان پیگیری
شــود.نایب رییس مجلس شــورای
اســامی ادامــه داد :مــا در مجلس
ایــن آمادگی را داریم که اگر دســت
اندرکاران حوزه فرش نیاز به قوانینی
برای حضــور پررنگتــر در بازارهای
جهانی و تبلیــغ در فضای بینالمللی
دارند ،آن را مصوب کنیم.
پزشــکیان گفت :به نظر میرسد
رونــق در صنعت فرش وجــود ندارد
وگرنه باید ازدحام بیشــتری در این

نمایشگاه میبود .همچنین باید برای
حضور بازدیدکنندگان بینالمللی در

این نمایشگاه برنامهریزی مناسب تری
صورت گیرد.
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هشتمین نشست هم اندیشی اکسپو  2017آستانه قزاقستان برگزار شد

عزم جزم شرکت سهامی نمایشگاهها برای مشارکت مؤثر ایران در اکسپو قزاقستان

دکتر اســفهبدی مدیر عامل شــرکت
ســهامی نمایشــگاهها به عنــوان میزبان
و مجــری این نمایشــگاه از ســوی دولت
ج.ا.ایران با ایراد سخنانی به بیان راهکارهای
مشــارکت ایران در این نمایشگاه پرداخت
و از حضار و نمایندگان حاضر در جلســه

خواســت تا با توجه به شــعار مطرح شده
اکسپو  2017قزاقستان ( انرژی برای آینده
) با در نظر گرفتن وظیفه و رســالت خود
و لزوم شکل گیری کمیته های مختلف به
ارائه پیشــنهادات و نظرات در جهت بهبود
نحوه مشارکت در این نمایشگاه بپردازند.

مجتبی خسرو تاج قائم مقام وزارت صنعت ،معدن و تجارت:

صادرات فرش دستباف ایران با برندسازی شکوفا میشود
قائم مقام وزیــر صنعت ،معــدن و تجارت
تأکید کرد که بیســت و پنجمین نمایشــگاه
فرش دستباف در فضای پســا تحریم میتواند
جهش و رونق ویــژهای را در بازارهای صادراتی
فرش ایــران رقم بزنــد که این امــر نیازمند
برندسازی ،کیفیسازی و توجه به نیاز و سلیقه
مصرفکنندگان و مشتریان خارجی است.
به گزارش «اخبار نمایشگاهها» مجتبی خسرو تاج
در آستانه برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه فرش
دستباف ایران اظهار امیدواری کرد؛ با توجه به اهمیت
و جایگاه فرش دستباف درکشور شاهد همراهی صدا و
سیما در اطالع رسانی و تبلیغ این هنر صنعت باشیم.
وی که در نشســت ویژهای با حضــور فعاالن این
حوزه ســخن میگفــت ،فــرش دســتباف را دارای
کارکردهای هنری ،فرهنگی ،اشتغال زایی و ارزآوری
به ویژه در شــرایط اقتصاد مقاومتی دانســت و افزود:
این تولید بومی و ملی نیازمند حمایت رسانهای است
و صدا و ســیما نباید با خط کش بنگاههای تجاری به

تبلیغات فرش بنگرد.
وی نمایشگاه فرش دستباف ایران در هفته نخست
شــهریورماه را بزرگترین نمایشــگاه فرش دستباف
در سراسر دنیا دانست که با مشــارکت بیش از ۷۰۰
مشــارکت کننده از سراســر کشــور رویدادی مهم و
درخور توجه است و شایسته است افکار عمومی اطالع
مناسبی از آن پیدا کنند.
قائم مقام وزیر صنعــت ،معدن و تجارت با تاکید بر
لزوم ابتــکار ،نوآوری و ایده پــردازی در برگزاری این

نمایشگاه در فضای پســاتحریم افزود :حال که تحریم
فرش ایرانی برطرف شــده اســت ،نمایشــگاه امسال
میتواند جهــش و رونق ویژهای را در بــازار صادراتی
فرش ایــران رقم زند که این امر نیازمند برندســازی،
کیفی ســازی و توجه به نیازهــای بازارهای هدف از
سوی تولیدکنندگان و بازرگانان فرش ایران است.
خســروتاج همچنین اعتمادبخشی به شهروندان از
جمله ارائه تسهیالتی مبنی بر امکان بازگرداندن فرش
در صورت عدم رضایت از ســوی مشــتری را مفید و
مطلوب دانست که باید درباره آن اطالع رسانی کاملی
صورت پذیرد.
در این نشســت که با حضــور صادرکننــدگان و
نمایندگان برخی تشکلهای صادراتی فرش دستباف
برگزار شد ،مباحثی همچون چگونگی دعوت و حضور
بازرگانان خارجی فرش دستباف ،نظرسنجی و سلیقه
یابی از بازدیدکننــدگان ،چگونگــی ارتقای خدمات
نمایشــگاهی و افزایش مدت زمان بازدید از نمایشگاه
مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

هشــتمین نشســت اکســپو
 2017آســتانه قزاقســتان با حضور
نماینده های ارگانهای ذیربط در محل
دائمی نمایشگاه ها برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری «اخبار نمایشگاه
ها » به نقل از روابــط عمومی و امور بین
الملل شرکت ســهامی نمایشگاه های بین
المللی ج.ا.ایران  ،هشتمین نشست تبیین
موضوعی مشــارکت جمهوری اســامی
ایران در اکســپو  2017قزاقســتان که در
شهر آســتانه برگزار خواهد شــد ،با هدف
تدوین چارچوب موضوعی و مفهومی جهت
مشارکت کنندگان آن نمایشگاه و پرداختن
به موضوع اصلی اکسپو  2017قزاقستان :
انرژی آینده (راه حلهایی برای مواجهه با
بزرگترین چالش نوع بشر ) در محل دائمی
نمایشــگاههای بین المللی ج.ا.ایران برگزار
شد.
بنا بر این گزارش :این نشست با توجه به
شعار این نمایشگاه ( انرژی برای آینده ) به
میزبانی دکتر حسین اسفهبدی معاون وزیر
صنعت ورئیس هیــات مدیره و مدیر عامل
شرکت سهامی نمایشــگاههای بین المللی
در تــاالر اصفهان محل دائمی نمایشــگاه
هاوبا دعوت از دست اندرکاران و نمایندگان
مرتبط با انرژی از معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری وزارتخانه های نفت نیرو
راه و برخی از شرکتهای دانش بنیان که
در امور انرژی فعالیــت می نمایند با هدف
چگونگی نحوه مشــارکت در نمایشــگاه
اکسپو قزاقستان برگزار گردید.

میرظفرجویان معاون فنی و مهندســی
شرکت ســهامی نمایشــگاهها نیز در این
جلســه با ارایه گــزارش تصویــری جامع
و کاملی از ســفر خود به شــهر آستانه به
همراه محبعلی مســئول کمیته طراحی،
فنی و معماری ســتاد ملی اکسپو 2017
آستانه به تشــریح چگونگی انتخاب محل
مورد نظر جهت احــداث پاویون جمهوری
اســامی ایران در ســایت درنظــر گرفته
شده برای اکســپو  2017در شهر آستانه
در کشــور قزاقســتان و همچنین معرفی
نماینــدگان مســئول جهــت بررســی و
نظارت بــر چگونگی حســن انجام هریک
از فازهای اجرایی ســاخت پاویــون ایران
پرداخت.
در ادامه جلســه تنی چند از مدعوین از
جمله نماینده سازمان انرژی اتمی  ،ریاست
جمهوری و دیگر نهادها و ارگانهای ذیربط
به ارائه نظرات خود برای مشــارکت مؤثر
در این نمایشــگاه پرداختنــد و هر یک از
حاضرین نظرات و پیشنهادهای خود را بیان
کردند.
شــایان ذکر است نمایشــگاه اکسپو
 2017قزاقستان با شعار انرژی برای آینده
از خرداد تا شــهریور  96در شــهر آستانه
برگزار خواهد شــد که شــرکت ســهامی
نمایشــگاهها نیز به نمایندگی از جمهوری
اســامی ایران با  506متــر مربع فضای
نمایشگاهی حضور فعال و گسترده ای را با
توجه به شعار و ایده این نمایشگاه خواهد
داشت.
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با مشارکت گسترده مدیران و کارشناسان بین المللی
در نهمین نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک و بیمه و همایش های جانبی آن

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

آغاز بزرگ ترین رویداد منطقه ای
بازار سرمایه ،بانک و بیمه در نمایشگاه تهران

6

نمایشگاه بین المللی بورس  ،بانک و بیمه پس
از وقفه ای یک ساله  ،پر قدرت تر  ،گسترده تر و
جذاب تر از دوره های گذشته  ،از روز – یکشنبه
 20تیر ماه – برای نهمین بار در نمایشــگاه بین
المللی تهــران آغاز به کار کرد تــا در بحبوحه
شــیطنت ها و بداخالقی های برخی قدرت ها  ،با
حضور تعداد بیشــتری از مدیران و کارشناسان
بین المللی بازارهای ســرمایه و پولی و بانکی در
نمایشگاه و همایش های جانبی آن نسبت به دوره
های پیشین  ،صالبت و حرکت رو به جلوی اقتصاد
ملی ایران را به رخ بکشــد و راه را برای استفاده
از ابزارهای توســعه ای چون بورس  ،بانک و بیمه
هموارتر ســازد و در نهایت بزرگ ترین رویداد
منطقه ای در بازار سرمایه در تهران شکل بگیرد..
شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس و سازمان بورس
و اوراق بهادار متولی این نمایشگاه پر اهمیت در نهمین
دوره آن هستند و شرکت خوشنام و موفق راهکار تجارت
مدیریت کوشا مسئولیت برگزاری آن را بر عهده دارد.
یاشار فروهر مدیرعامل خالق شرکت اطالع رسانی و
خدمات بورس و دبیر اجرایی نهمین دوره نمایشگاه در
گفتگو با «اقتصاد و نمایشگاه» توضیح داد که نمایشگاه
نهم از بیســتم تا پایان بیست و ســوم تیر ماه از ساعت
 10تا  18در ســایت نمایشگاه بین المللی تهران برگزار
می شــود و  32091مترمربع فضای نمایشگاهی به آن
اختصاص یافته که شــامل  16450مترمربع ســالن و
 2240مترمربع فضــای باز برای مشــارکت کنندگان
داخلی و  168مترمربع ســالن برای شــرکت کنندگان
خارجی می گردد.
ســالن های – 35 – 38 – B31 – B44 – A44
 A41 – 40 – A40و  41تحت پوشش این نمایشگاه
هستند.

بــه گفته یاشــار فروهــر کاالهای عرضه شــده در
این نمایشگاه شــامل دستگاه های پول شــمار  ،لوازم
الکتریکــی و الکترونیکــی  ،انواع کارت هــای بانکی و
هوشــمند  ،محصــوالت فــوالدی  ،ممــوری و فلش ،
محصوالت پتروشــیمی  ،نرم افزارهای تخصصی بورس
 ،خدمــات بانکی  ،خدمــات بیمه  ،خدمــات بورس و
تجهیزات وابسته می شود.
نکته مهم و قابل تامل اما حضور  10شرکت خارجی
بنام از  8کشور در این نمایشگاه است که در کنار 338
شرکت ایرانی خدمات و محصوالت خود را به ایرانی ها
عرضه کرده اند.
این  10شرکت بین المللی از یونان  ،کرواسی  ،تایوان
 ،چین  ،سوئیس  ،روســیه  ،آلمان و ایتالیا به نمایشگاه
آمده اند ضمن اینکه عالوه بر این  8کشور نمایندگانی از
انگلیس  ،فرانســه  ،آمریکا  ،ترکیه  ،کره جنوبی  ،ژاپن ،
سوئد  ،امارات و استرالیا در همایش های جانبی نمایشگاه
نهم مشارکت فعال دارند.
در این نمایشــگاه بیــن المللی  ،همــه ارکان بازار
ســرمایه از جمله کارگزاری ها ،شــرکت هــای تامین

سرمایه  ،شرکت های مشاور سرمایه گذاری  ،موسسات
اعتباری  ،شرکت های خدمات بازار سرمایه و همچنین
بانک ها  ،بیمه ها و شرکت هایی که در بورس پذیرفته
شده اند حضور دارند.
مهم تریــن مشــخصه و وجــه تمایز ایــن دوره از
نمایشگاه نسبت به هشت دوره گذشته  ،بعد بین المللی
آن اســت .بیش از  50نفر از متخصصان و مدیران ارشد
نهادهای مالی و سرمایه ای بین المللی  ،در همایش ها
و کارگاه هایی که در حوزه بورس  ،بانک و بیمه برگزار
می شود  ،شرکت خواهند کرد.
دبیر اجرایی نمایشــگاه گفت :برگزاری همایش های
تخصصی با رویکــرد بین المللی  ،حضــور بیش از 600
اســتارتاپ داخلی و خارجی بــازار ســرمایه  ،برگزاری
جشــنواره مطبوعات  ،برگزاری جشــنواره کاریکاتور و
بورس کاپ و همایش ســرمایه گذاری از منظر اســام
با حضور علما و کمیته فقهی از مهــم ترین برنامه های
این نمایشگاه اســت .همچنین تقدیر از غرفه های برتر ،
مستند سازی از فرآیند برگزاری نمایشگاه  ،افکار سنجی
از مخاطبین  ،توجه به مســئولیت اجتماعی و جا نمایی
 9صندوق نیکوکاری همسو با رسالت اجتماعی سازمان
بورس  ،معرفی نقشه اســتراتژی بازار سرمایه و داشبورد
مدیریتــی مربوطه  ،رونمایی از ســند راهبردی فرهنگ
ســازی و آموزش بازار ســرمایه  ،تجلیل از پیشکسوتان
بازار ســرمایه  ،معرفی برترین نهادهای مالی  ،رونمایی
از برنــد گواهینامه های حرفه ای بازار ســرمایه  ،کارگاه
های آموزشی و فرهنگ سازی  ،رونمایی از سایت عربی
پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه  ،عرضه هدایای عمومی
 ،معرفی سامانه جدید مرکز ارتباط بورس  ،عرضه رایگان
فصلنامه ها و عرضه کتب انتشــارات بورس از مهم ترین
برنامه های پیش بینی شده در نهمین نمایشگاه بورس ،
بانک و بیمه است.

ماشاءاهلل عظیمی دبیرکل اتاق تعاون ایران:

مجلس و دولت برای تحریک صنعت
ساختمان سیاستگذاری و عملکنند
دبیرکل اتاق تعاون ایران از ســهم  ۱۲درصدی مسکن
در اشــتغال خبر داد و گفت :از مجلس و دولت خواستاریم
سیاست هایی جهت تحریک بخش مسکن و ساختمان تهیه
شود.
ماشاهلل عظیمی دیروز در مراسم گشایش شانزدهمین نمایشگاه
صنعت ساختمان با بیان اینکه  1235شرکت داخلی و خارجی در
نمایشگاه حاضر هســتند گفت :با توجه به ورود یک و نیم میلیون
جوان به زندگی مســتقل ،ضرورت ایجاد ســاخت مســکن دیده
میشــود.وی با بیان اینکه در حال حاضر کشور در وضعیت رکود
قرار دارد گفــت :رونق یکی از الزامات بخش صنعت و ســاختمان
اســت و قصد داریم با برگزاری این نمایشــگاه گامهایی در جهت
خروج از رکود برداریم.

دبیرکل اتاق تعاون
ایران با اشــاره به اینکه
حوزه مســکن بر روی
 200رشته به صورت مستقیم و  300رشته به صورت غیرمستقیم
اثر میگــذارد ،اظهار کرد :حوزه مســکن حــدود  12.2درصد به
صورت مستقیم اشــتغال ایجاد میکند .قصد داریم در این زمینه
با بهرهگیری از فناوریهای نوین سبکسازی و مقاومسازی در این
صنعت بتوانیم نقشــی در ایجاد اشــتغال و رونق ساختمان داشته
باشــیم .وی افزود :تأمین مالی مناســب در بخشهــای گوناگون
صنعت ســاختمان ،پرداخت دیون پیمانکاران ،تأمین مالی فعالین
این بخش و برداشــت قیود در بانکها که مورد نظارت نیست را از
مجلس و دولت خواستاریم.

خبر

گشایش دو نمایشگاه سنگهای تزئینی و تجهیزات آشپزخانه و حمام و استخر در یک روز

اظهار عالقه اسپانیا به بازار ایران با اعزام سفیر به نمایشگاه

کاوه فاضل مدیرعامل شرکت روشان روز:

نمایشگاه سنگهای تزئینی در حوزه داخلی و خارجی  2و  3برابر رشد کرده است
شــرکت روشــان روز بــه
عنوان برگزار کننده هشــتمین
نمایشــگاه بین المللی سنگ های
تزئینــی  ،معدن ،ماشــین آالت
و تجهیــزات مربوطه امســال
عزم و همــت خــود را بر جذب
هــر چه بیشــتر بازدیــد کننده
گذاشته و تالش کرده با همکاری
مشــارکت کننــدگان و اتحادیه
هــا و انجمن های مرتبــط با این
صنعت تعداد هر چه بیشــتری از
متخصصــان  ،کارشناســان
،تولیدکننــدگان ،بازدیدکنندگان
و فعاالن این بخش را برای آگاهی
از تازه های صنعت به نمایشــگاه
بکشا ند .
توضیحات کاوه فاضل مدیرعامل

شــرکت روشــان روز ،برگــزار
کننــده ایــن نمایشــگاه را مرور
میکنیم.
نمایشــگاه از نظــر کمی چه
تفاوتی با دوره گذشته دارد؟
در نمایشگاه امسال تعداد  ۱۶۶شرکت
داخلی و  ۵۱شرکت خارجی حضور دارند
که دســتاوردهای خود را در  ۹۸۰۰متر
مربع فضای نمایشگاهی شامل سالن های
 41-38 A -۳۵در معرض دید و قضاوت
گذاشته اند .برای اطالع از میزان توسعه
فضای نمایشــگاه می توان گفت که در
مقایسه با دوره گذشــته دوبرابر در حوزه
داخلی و ســه برابر در حــوزه خارجی با
توسعه مواجه هستیم.
بخش بیــن المللــی با چه
کیفیتــی برگــزار مــی شــود و

اســتقبال شــرکت های خارجی
از نمایشــگاه را چطــور ارزیابــی
می کنید؟
در خصوص جــذب بازدیــد کننده
خارجــی بســیار پیگیر بــوده ایــم و با
انعقاد توافــق نامه با بزرگترین شــرکت
نمایشــگاهی دنیا در زمینه بــازار یابی و
جلب مشارکت بازدید کنندگان خارجی
موفق به جذب مشــارکت از سوی کشور
های خارجی به ویژه مدیران و فعاالن این
صنعت در پاکســتان ،چین و ترکیه شده
ایم .
آینده صنعت سنگ را چطور
ارزیابی می کنید؟
صنعت سنگ در حال حاضر به علت
ورود کاشــی  ،ســرامیک ،کامپوزیت و
مواد جایگزین سنگ به حوزه ساختمان

با رکود مواجه شده است  .این رکود در
ابعاد جهانی بوده و مختص بازار ایران
نمی باشــد اما با توجه بــه حرکت دنیا
به ســمت فناوری های ســبز و حفظ
الیه ازن ســنگ بــه عنــوان محصول
ســبز جایگاه خود را به دســت خواهد
آورد.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

ظرفیت و اهمیت بازار  80میلیون
نفری ایران و شوق دسترسی به بازار
 400میلیون نفری منطقه از طریق این
بازار روز دوشــنبه  28تیر ماه جاری
«ادواردو لوپز بوسکتس» سفیر اسپانیا
در تهران را به نمایشــگاه بینالمللی
تهران کشــاند که با حضور در مراسم
گشایش دو نمایشــگاه بینالمللی،
عالقهمندی دولت خود را به مشارکت
در این بازار رسم ًا و عم ً
ال اعالم نماید
تا مادرید در مسابقه سهیم شدن در
بازار پر رونق ایــران و منطقه از دیگر
پایتختهای اروپایی عقب نماند.
بــه گــزارش خبرنــگار «اقتصــاد و
نمایشــگاه» آئین گشــایش «هشــتمین
نمایشگاه بینالمللی ســنگهای تزئینی،
معدن ،ماشینآالت و تجهیزات مربوطه» و
«چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی صنایع و
تجهیزات آشپزخانه ،حمام ،سونا و استخر»
روز دوشنبه گذشته با حضور «ادواردو لوپز
بوسکتس» ســفیر مادرید در تهران ،علی
ربیعــی وزیر تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی،
دکتر حسین اسفهبدی معاون وزیر صنعت،

معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت سهامی
نمایشــگاههای بینالمللــی ج.ا.ا ،برخــی
مسئوالن دولتی و فعاالن بخش خصوصی
تولید و تجارت این صنایع برگزار شد.
در هشــتمین نمایشــگاه بینالمللــی
ســنگهای تزئینی و معدن 210 ،شرکت
ایرانی و  40شــرکت خارجی از  9کشــور
آلمان ،اسپانیا ،ایتالیا ،ترکیه ،پرتغال ،چین،
ســان مارنیو ،هند و کره جنوبی در فضای
نمایشگاهی به وســعت  13هزار متر مربع
آخرین دســت آوردها و خدمــات خود در
زمینه انواع ســنگ ،صنعت فرآوری سنگ،
ماشین آالت معدن و تجهیزات و ابزارآالت
مربوطه را در معرض دید و قضاوت اهل فن
و خبرگان این رشته قرار دادهاند.
براساس برنامهریزی انجمن سنگ ایران
و شرکت روشــان روز همزمان با برگزاری
این نمایشــگاه ،چنــد هیــات بازرگانی،
تجاری و سرمایهگذاری از کشورهای چین،
پاکستان ،روسیه ،ایتالیا ،ترکیه و افغانستان
ضمن حضور در نمایشگاه بینالمللی تهران
و بازدید از سالنها و غرفههای نمایشگاهی
با تولیدکننــدگان ،بازرگانان و انجمنهای

تولید و فرآوری سنگ کشورمان برای ایجاد
روابط اقتصادی مذاکره خواهند کرد.
افزایش  110درصدی فضای
نمایشگاهی خارجی
براساس این گزارش ســفیر اسپانیا در
تهران به همراه دکتر اســفهبدی سالنها و
غرفههای چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی
صنایع و تجهیزات آشپزخانه ،حمام ،سونا و
استخر را هم پس از افتتاح آن مورد بازدید
قرار دادند.
 162شــرکت ایرانــی و  93شــرکت
خارجی در این نمایشگاه مشارکت کردهاند
که شــرکتهای خارجی خود را از اسپانیا،
ایتالیا ،آلمان ،فرانســه ،انگلستان ،آمریکا،
ســوئیس ،یونــان ،امارات متحــده عربی،
فنالند ،چیــن ،جمهوری چــک ،ترکیه و
روسیه به نمایشگاه تهران رســاندهاند .در
آئین گشــایش این نمایشــگاه اعالم شد
که هم اکنون برخــی از گروههای کاالیی
تولیدی شــرکتهای ایرانی از جمله انواع
شــیرآالت بهداشــتی ،اجاقگاز ،ســینک
ظرفشــوئی ،هــود آشــپزخانه و ظــروف
غذاخوری به کشــورهای آفریقایی ،آسیای

میانه ،عراق و برخی کشورهای حوزه خلیج
فارس صادر میشود.
فضای نمایشــگاهی اختصاص یافته به
شرکتهای خارجی در این نمایشگاه نسبت
به دوره قبل رشــدی  110درصدی نشان
میدهد .این نمایشگاه در قالب چهار گروه
کاالیی شامل کاالهای آشپزخانه ،کاالهای
حمام ،ملزومات ســونا و تجهیزات استخر
دایر شده است.
به گفته صاحب نظران حاضر در مراسم
افتتاح این نمایشگاه ،وزارت صنعت ،معدن
و تجارت میتواند با اعمال تعرفههای الزم
از تولیدات ایرانی این صنعت در برابر انبوه
واردات کاالهای مشــابه از تایوان ،چین و
ترکیه حمایت نماید.
تولیدکننــدگان معتقدنــد که افزایش
هزینه مواد اولیه و گرانی هزینه دسترسی
بــه فناوریهای نــو در این بخــش برای
تولیدکنندگان ایرانی مشکلساز شده است.
این دو نمایشــگاه تا پایان روز پنجشــنبه
 31تیرمــاه جــاری از ســاعت  10تا 18
پذیرای عالقهمنــدان و اهل فــن خواهد
بود.
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حضور اعضای خانواده صنعت نمایشگاهی
در میهمانی افطار انجمن صنفی غرفه سازان ایران

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

انجمن صنفی غرفه ســازان ایــران فعاالن
صنعت نمایشــگاهی کشور را روز شنبه  12تیر
ماه به میهمانی افطار دعوت کرد .
به گزارش خبرنــگار «اخبار نمایشــگاه ها»  ،در
این میهمانــی صمیمانه جمعی از برگــزار کنندگان
نمایشــگاه ها از جمله پیش کسوتان صنعت ،مدیران
و اعضــای انجمن صنفی برگزار کنندگان نمایشــگاه
های بین المللی  ،مدیران،اعضای انجمن غرفه سازان
نمایشــگاه های بین المللی و مدیران و فعاالن رسانه
های صنعت نمایشگاهی حضور داشتند .
براســاس این گزارش جای مدیــران و نمایندگان
سازمان های مســئول صنعت نمایشــگاهی در این
مراســم خالی بود که البته امیر عبــداهلل پور رئیس
هیات مدیره انجمن غرفه ســازان در این باره توضیح
داد که مدیران شرکت ســهامی نمایشگاه های بین

اتحــاد و همبســتگی فعاالن این صنــف و صنعت با
حاضران سخن گفتند .
در جمع میهمانان حاضر در این مراسم همچنین
برخی چهره های پیش کســوت صنعت نمایشگاهی
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المللی به علت حضور در مراســم مشــابه دیگری که
همزمان با این مراســم برگزار شــده اســت در این
میهمانی حضور نیافته اند.
گفتنی اســت مراســم افطار انجمن صنفی غرفه
سازان ایران در تاالر آناهیتا برگزار شد و طی آن امیر

عبــداهلل پــور رئیس هیــات مدیــره انجمــن غرفه
سازان ایران  ،شــاهرخ مدرس پیش کسوت صنعت
نمایشــگاهی و فرهاد امینیان رئیــس انجمن صنفی
برگزار کنندگان نمایشــگاه های بیــن المللی درباره
مسائل پیش روی صنعت نمایشــگاهی کشور و لزوم

همچون آقایان عبدالکریــم جاللی ،علی ابراهیم زاده
،داود آدینه،شــهنام سپاســدار ،علی طلوعی  ،معین
جهرمی و نیز بهزاد زرین پور مدیر مسئول هفته نامه
«اقتصاد نمایشــگاه» و «اخبار نمایشگاه ها» حضور
داشتند.
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وزیر صنعت ،معدن و تجارت پس از بازدید از پنجمین نمایشگا ه بینالمللی آسانسور:

تولید مشترک با خارجیها ،بازارهای صادراتی را تضمین میکند

نعمــت زاده به تاثیــرات برجام
و پســابرجام اشــاره کرد و افزود:
بانک مرکزی تا امروز توانســته 35
توافقنامه را بــا بانکهای مرکزی
خارجی منعقد کنــد ضمن اینکه
بانکهای ایرانــی  215مورد توافق
کارگــزاری با بانکهــای خارجی
امضــا کردهاند و حتــی بانکهای
کشورهای اســکاندیناوی برای ما
 LCباز میکننــد.وی تاکید کرد:
در بخش صنعــت از ابتدای اجرای
برجــام تاکنون نیم میلیــارد دالر
در هیــات عالــی ســرمایهگذاری
خارجی به تصویب رســیده است
که ما در ســال جاری ،بهرهبرداری
از پروژههای سرمایهگذاریشــده
توسط ســرمایهگذاران خارجی را
شاهد خواهیم بود و حتی در برخی
از آنها کار ســاخت و ساز و ورود
ماشینآالت برای انتقال تکنولوژی
نیز انجام شده است.
حضور اتحادیه در
نمایشگاه
علیاکبر ایلخانی رییس اتحادیه
صنف آسانســور و تولیدکنندگان و
تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی
تهــران نیز کــه وزیــر را همراهی
میکــرد بــه خبرنــگاران گفت:
بازدیدکننــدگان میتواننــد برای
بازدید انــواع خدمــات اتحادیه به
سالن  B25مراجعه کنند.
علیاکبر ایلخانــی افزود :در این
ســالن انواع خدمات از جمله ثبت
و صدور گواهی کســب ،مشــاوره
حقوقی و شورای حل اختالف ،خانه
مهارت آسانسور و صنف آسانسور و

الکترومکانیک به بازدیدکنندگان و
اعضای صنف ارائه میشود.
ایلخانی ادامــه داد :همه فعاالن
14رســته زیرمجموعــه اتحادیه
بهویژه فعاالن و نصابان آسانســور
میتوانند در صورتی کــه تاکنون
عضو اتحادیه نشده و پروانه کسب
دریافت نکردهانــد با حضور در این
ســالن ،خدمت مــورد نظــر را به
سهولت دریافت کنند .وی با اشاره
به برگــزاری دورههای آموزشــی
از ســوی خانه مهارت آسانســور
در کارگاه آموزشــی مســتقر در
ســالن  ،B25از فعاالن ،نصابان و
متخصصان صنف و صنعت آسانسور
درخواســت کرد تا ضمــن بازدید،
از ایــن دورههای کوتاه آموزشــی
استفاده کنند.
نمایشگاه
به روایت آمار و ارقام
پنجمین نمایشــگاه بین المللی
آسانســور ،صنایــع و تجهیــزات
وابسته ،امســال با مشارکت 139
شــرکت داخلــی و  43شــرکت
خارجی به مســاحت  20هزار متر
مربع و بــا حضور شــرکتهایی از
کشــورهای آلمان ،تایوان ،ترکیه و
چین برگزار شده است.
در این نمایشــگاه که تــا پایان
روز سهشنبه  22تیرماه دایر است،
امکان نمایش آخریــن تولیدات و
نوآوری های مرتبــط با تولید انواع
آسانســور ،درب و کابیــن ،باالبر،
پله برقــی ،تابلــو فرمــان و انواع
موتورهای آسانســور فراهم شــده
است.
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پنجمیــن نمایشــگاه بین
المللــی آسانســور ،صنایع و
تجهیــزات وابســته روز 19
تیرماه در نمایشگاه بینالمللی
تهران آغاز به کار کرد .میزان
داخلیسازی آسانسور از یک
ســو و برگزاری موفقیت آمیز
نمایشگاه از سوی دیگر سبب
شــد تا محمدرضا نعمتزاده
وزیر صنعــت ،معدن و تجارت
شــخصا بــه بازدیــد از این
نمایشــگاه بپــردازد .در این
بازدید حسین اسفهبدی معاون
وزیر صنعــت و مدیرعامل و
رییس هیات مدیره شــرکت
نمایشــگاههای
ســهامی
بینالمللــی ایران نیــز وی را
همراهی میکــرد .گزارش این
بازدید و ســخنان وزیر صنعت
در مورد صنعت آسانســور را
میخوانید.
خرسندی وزیر صنعت از
تولید داخل
محمدرضــا نعمــتزاده وزیــر
صنعــت ،معدن و تجــارت پس از
بازدید از نمایشــگاه به خبرنگاران
گفــت :ایران در صنعــت پله برقی
اکنون دو سوم نیاز خود را در داخل
تامین می کند؛ در واقع نیاز کشور
بیش از چهار هزار دستگاه پله برقی
در سال اســت و در این عرصه 70
درصد به خود کفایی رسیدهایم.
وی ابــراز امیــدواری کــرد که
پیمانــکاران بخش ســاختمان و
مســکن با رویکــرد بــه تولیدات
داخلی ،از تولیدکنندگان کشورمان
در ایــن بخش حمایــت الزم را به
عمل آورند.
به گفته نعمــتزاده ،امروز همه
قطعات تولیدی آسانسور در کشور
دارای استاندارد است و نظارت الزم
انجــام می شــود و تولیدکنندگان
اطمینان داده اند که در این بخش
جای نگرانی وجود ندارد.
وزیــر صنعت ،معــدن و تجارت
نسبت به کیفیت تولیدات ارایه شده
در این نمایشــگاه ابراز خشنودی
کــرد و افــزود :امروز ســازندگان
ایرانی قادرند اجــزا و قطعات مورد

استفاده در آسانسور از جمله موتور،
گیربکس و دربهــای اتوماتیک را
تولید کنند.
وی بــا تاکید بــر اینکــه تفکر
صادرات و تولید صادراتی محور به
عنوان یک اصل توســط سازندگان
ایرانی باید مــورد توجه قرار گیرد،
افزود :الزم است به فکر توسعه بازار
برای تولیدات خود باشیم.
نعمت زاده با بیان اینکه صنعت
آسانســور ایران از توانمندی الزم
برای حضور در بازارهای بینالمللی
برخوردار اســت و باید به ســمت
بازارهــای خارجــی رفــت ،ادامه
داد :صنعتگــران ایرانــی قادرند با
تولیدکنندگان خارجی در بازارها به
رقابت بپردازند.
وی ،تولید نزدیک به  80درصد
قطعات آسانسور در ایران را موجب
خرسندی دانســت و گفت :برنامه
ریــزی بــرای تولید مشــترک با
شــرکت های خارجی می تواند در
دستور کار قرار گیرد؛ در واقع این
برنامه ضامن راهیابــی به بازارهای
صادراتی است.
نعمــت زاده ،کنترل تــورم را
اولویت کشــور در ســالهای اخیر
دانســت و افزود :قرار بود دولت از
ســال  94خروج از رکود را جدی
بگیــرد ،که امکان ایــن موضوع با
توجه به کاهش قیمت نفت فراهم
نشد.
وزیر صنعت ،معــدن و تجارت با
بیان اینکه بخش خصوصی در این
چند ســال فرصت کافی برای رشد
پیدا نکرده اســت گفت :مــا باید
بخــش خصوصی توانمند داشــته
باشــیم و نباید به کسی که تولید،
اشــتغال و صادرات بیشتری ایجاد
میکند ،به عنــوان فرد ثروتاندوز
نگاه کنیــم چراکه بدون ســرمایه
نمیتوان سرمایهگذاری کرد.
وزیر صنعت ،معــدن و تجارت،
راهاندازی دوبار ه جوایــز صادراتی
را مــورد تاکید قــرار داد و افزود:
دراین راســتا اقدامی از سوی بانک
توسعه صادرات آغاز شده که قصد
داریم چنــد بانک دیگــر را به این
طرح اضافه کنیم.
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معاون اول رئیسجمهور در مراسم گشایش نهمین نمایشگاه بینالمللی بورس ،بانک و بیمه اعالم کرد

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

اصالحات مثبتی در نظام بانکی و بازار سرمایه روی داده است
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نهمین نمایشگاه بینالمللی بورس،
بانک و بیمه روز بیســتم تیرماه با
حضور معــاون اول رییس جمهور و
مقامات ارشــد پولی و بانکی کشور
آغاز به کار کرد تــا برگزاری چنین
نمایشگاهی در نظر فعاالن و مقامات
اقتصادی و سیاسی کشور برجسته
شود.
در مراسم گشایش این نمایشگاه
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس
جمهور ،علی طیبنیا وزیر اقتصاد و
دارایی ،ولیاهلل سیف رییس کل بانک
مرکزی ،محمد فطانت رییس سازمان
بورس ،عبدالناصر همتی رییس بیمه
مرکزی و حسین اســفهبدی معاون
وزیر صنعت و مدیرعامل شــرکت
سهامی نمایشــگاههای بینالمللی
ایران حضور داشتند .گزارشی از این
رویداد را میخوانید.
سیاستهای دولت برای اصالح
نظام بانکی
معــاون اول رئیس جمهــور به عنوان
باالتریــن مقام سیاســی حاضــر در این
مراســم گفت :مهمترین اولویت امسال
دولت این اســت که چرخ تولید و اقتصاد
کشــور به حرکــت دربیایــد .مهمترین
محدودیت ما هــم محدودیت منابع مالی
است و به همین دلیل درخواست جدی از
سمت دولت از مسئولین نظام مالی کشور
این است که منابع مالی را تأمین کنند.
وی خاطرنشــان کرد :تجهیــز منابع
مالی برای حرکت چرخ اقتصادی کشــور
یک ضرورت اســت تــا بتوانیم به رشــد
 8درصدی برســیم و مســأله بیکاری و
معیشــت مردم را پاســخ دهیم و اقتدار
ایــران در منطقه و جهــان افزایش یابد.
البته تجهیز منابع مالی باید متناســب با
اهداف باشد.
رئیــس ســتاد فرماندهــی اقتصــاد
مقاومتی ،اظهار کرد :اقتصاد ایران تاکنون
بانکمحور بوده و نظام بانکی با مشکالت
عدیــدهای مواجه بوده مــن صمیمانه از
کارکنــان و مدیران نظام بانکی متشــکر
بوده و هســتم ،چرا که در ســختترین
شــرایط کار کردهاند .البته در هر دورهای
خطاهایی هــم صورت میگیــرد ولی ما
نباید قدرنشناسی کنیم.
وی ادامه داد :طرح تحول نظام بانکی
که امروز با حضور رئیس جمهور رونمایی
شد کار یکسالهای اســت که باید اتفاق
بیفتد تا نظــام بانکی حرکــت کند و به
مطالبات پاسخ دهد.
جهانگیــری با اشــاره بــه تصمیماتی
که دولــت در یکــی دو ســال اول برای
نظام بانکــی گرفت ،یادآور شــد :یکی از
رســالتهای مهم نظام بانکی تامین مالی

کوتاهمدت و میانمدت اقتصادی بنگاهها
در فعالیتهای کوچک و متوســط است
و همچنیــن تأمین ســرمایه در گردش
اقتصادی باید به عهده نظام بانکی باشــد.
در سال جاری بنگاهها با سرعت روبهجلو
حرکت کنند و انتظار ما این است که در
این مسیر حرکت جدی صورت گیرد.
جهانگیری همچنین بیــان کرد :برای
اصالح نظام بانکی و بازار سرمایه تغییر و
تحوالت خوبی اتفاق افتاده و بازار سرمایه
باید قادر باشد تقاضاهای بلندمدت اقتصاد
کشور را برآورده کند .به طور مثال کاری
که اواخر اسفند پارسال شرکت نفت انجام
داد و در یک روز  5هــزار میلیارد تومان
اوراق عرضــه کرد و تقاضــای باالیی هم

دولت تالش کرد ایــن کار را دقیق انجام
دهد و فکر میکنم ظــرف یک ماه آینده
این الیحه تقدیم مجلس شود.
جهانگیری گفت :در ایــن الیحه ما به
دغدغه مســائل فقهی و شرعی متدینین،
مراجــع و علمــا توجــه میکنیم ضمن
اینکــه در ارتباط مســتمری که خدمت
مقام معظــم رهبری گــزارش میدهیم
نظرات فقهــی ایشــان را میگیریم و در
الیحه جدیــد اعمال میشــود تا دغدغه
ایشــان را هم برطرف کنیــم .به هر حال
تمــام سیاســتهای مــا در چارچــوب
اقتصــاد مقاومتــی خواهد بــود چرا که
این سیاســتها میتواند مــا را در مقابل
دشمنان مقاوم کند.

برای این اوراق وجود داشت که این نشان

علــی طیبنیــا وزیر
میدهد ظرفیت عرضه و ســرمایهگذاری
اقتصاد :بدون تأمین مالی رشد
وجود دارد.
معاون اول رئیس جمهور با اشــاره به اقتصادی باال ممکن نیست

طرح تحول نظام بانکــی ،گفت :رونمایی
از طرح تحول نظــام بانکی صورت گرفت
و اصالحاتی در ســال  95باید به صورت
دقیقتر انجام شــود .کار اصلی ما اصالح
قانون بخش بانکی کشــور است .در اواخر
مجلس نهم عدهای با عجله میخواستند
الیحهای در این زمینــه تصویب کنند اما

وزیر امــور اقتصادی و دارایــی نیز از
فرصت این نمایشــگاه اســتفاده کرد تا
به تشــریح آنچه تاکنــون وزارت اقتصاد
در زمینــ ه برخورد با موضــوع فیشهای
حقوقی انجــام داده بپــردازد .وی گفت:
من به عنوان عضــوی از دولت در زمینه
فیشهــای حقوقی که منجــر به رنجش

مردم شــده اســت عذرخواهی میکنم و
به حساســیت مردم ارج نهاده و ابایی از
عذرخواهی بابت قصــوری که در جریان
ارائه خدمت به مردم رخ داده است ندارم.
وی درباره موضــوع فیشهای حقوقی
گفــت :چالشهــای اخیــر مربــوط به
فیشهای حقوقی نشــاندهنده آن است
که کاســتیهایی در نظام دستمزد کشور
وجود داشته که نه سیستم پرداختی و نه
مدیریت کشور دیگر تداوم این کاستیها
را نمیپذیــرد و ایــن چالــش منجر به
اقداماتی از دولــت و وزارت اقتصاد برای
ساماندهی نظام پرداخت در ایران شد.
طیبنیــا از جملــه ایــن اقدامات به
تدوین پیشنویس آییننامه ســاماندهی
دســتمزد بانکها و بیمهها و شرکتهای
دولتی اشاره کرد و گفت :این پیشنویس
در مردادماه ســال گذشــته بــه هیات
وزیــران ارائه و تصویب شــده بــود و در
فروردینماه برای اجرا به سازمان مدیریت
و برنامهریزی کشور ارسال و از آن طریق
به دستگاهها ابالغ شــد .همچنین تدوین
ضوابــط اجرایی مــاده  ۴۱بودجه ۱۳۹۵
درباره پرداختها به شرکتهای بیمهای
و دولتی انجــام گرفت و اقــدام دیگر ما
تعیین سقف برای دریافتیهای مستمر و
غیرمستمریهای شرکتهای دولتی بود.
وزیر اقتصاد گفت :بورس بانک و بیمه
از ســه رکن اصلی بــازار مالــی در نظام
تامین مالی کشــور هــای مختلف جهان
ایفای نقش می کنند و بدون تامین مالی
کارآمد امکان دسترسی به رشد اقتصادی
باال ممکن نیست .آسیب شناسی عملکرد
اقتصادی کشور در سالهای گذشته نشان
میدهد ما در این سه رکن با مشکل رو به
رو بودهایم.
وی همچنیــن گفــت :به دنبــال این
هستیم که تامین مالی را از بانک محوری
به ســمت بازار ســرمایه ببریم و به این
ترتیب بانک تامین مالــی کوتاه مدت را
در نظر داشته باشد و بازار سرمایه تامین

خبر

مالی بلند مدت.

ولیاهلل یوسف رئیس کل
بانک مرکزی :آرامش مطلوبی
بر بازار ارز ایران حاکم شده
است

شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و عقب
افتادگیهای ناشــی از شــرایط سالیان
گذشته ،بی تردید دســتیابی به اهداف
سند چشم انداز ،اقتصاد مقاومتی و نرخ
رشــد اقتصادی  ۸درصدی هدفگذاری
شــده در برنامه ششم توســعه کشور،
مســتلزم ایجاد فضای رقابت در عرصه
فعالیتهــای اقتصادی اســت .هرچند،
یکــی از الزامــات تحقــق ایــن مهم،
فراهمسازی بستر مناســب برای تامین
مالی بخش واقعی اقتصاد است ،اما باید
توجه داشت که بدون توجه به الزامات و
اقتضائات آن از جمله بهبود فضای کسب
و کار حصول به اهداف ترســیم شده در
اسناد باالدستی بسیار دشوار خواهد بود.
ســیف در بخش دیگری از ســخنان
خود با اشــاره به دســتورالعمل حداقل
افشای صورت های مالی در نظام بانکی
گفت :بانک مرکزی در ســال گذشــته
دستورالعمل حداقل افشای صورت های
مالی را برای نظام بانکی ارسال کرد که
این اقدام می تواند در صحنه بین المللی
برای نظام بانکی کشــور اعتبار کســب
کند.

عبدالناصر همتی رئیس
کل بیمه مرکزی :خارجیها از
سرمایهگذاری در صنعت بیمه
ایران استقبال کردهاند

عبدالناصر همتی در ســخنرانی خود
وعده داد به جدا کردن بیمههای عمر از
غیرعمر میپردازد .وی همچنین استقرار
حاکمیت شرکتی و آموزش برای صنعت
بیمه را از دیگــر برنامههای جدی بیمه
مرکزی اعالم کرد.
رییــس کل بیمه مرکــزی همچنین
از اســتقبال شــرکتهای خارجی برای
ســرمایهگذاری در صنعــت بیمه ایران
در پســابرجام خبر داد و گفت :در این
مدت مراجعاتی از سوی سرمایهگذاران
خارجی به ویژه برای بخش خصوصی در
صنعت بیمه داشــتهایم که نشاندهنده
پتانسیل باال در این بخشهاست.
وی با اعالم اینکــه صنعت بیمه در
ســال گذشــته حدود  14هزار میلیارد
تومان (چهــار میلیارد دالر) خســارت

پرداخته اســت گفت که خســارت 60
میلیون یورویی پتروشیمی بوعلی نیز در
اولین فرصت پرداخت خواهد شد.
همتی در بخش دیگــری از اظهارات
خود از سهم اندک بیمه و بازار بورس در
تامین مالی اقتصادی کشــور گله کرد و
ادامه داد :در مجموع بازارهای مالی تاثیر
بیمه و بازار ســرمایه کمتر از  10درصد
اســت که شــش درصد به بیمه و کمتر
از  10درصد به بازار ســرمایه اختصاص
دارد ،بنابراین بالغ بر  90درصد از ارزش
افزوده مالی برای اقتصاد از سوی بانکها
تامین میشود که آنها را تحت فشار قرار
داده و عدم تعادل ایجاد کرده است.
وی تاکید کــرد که بایــد نقش بازار
سرمایه از طریق بازار بدهی و همچنین
بیمه از راه بیمههــای بازرگانی زندگی
بازآفرینی شود.

محمد فطانــت رئیس
سازمان بورس و اوراق بهادار:
 10میلیون ایرانی کد معامالتی
اوراق بهادار دارند

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار
تهران نیــز در این همایــش گفت :در
صورتــی که مصوبــه ســهام عدالت در
مجلس شورای اســامی تصویب شده و
مشکالت موجود رفع شود ،این سهام به
زودی در بورس عرضه خواهد شد.
محمــد فطانــت ادامــه داد :حجم
معامالت بــورس تهــران درحال حاضر
بــه  ۵۶۶هــزار میلیارد تومان رســیده
و در حــال حاضر بیــش از  ۱۰میلیون
نفــر بــرای معاملــه اوراق بهــادار کد
معامالتی دریافــت کردهانــد .درحالی
که در ســال ابتدای دولت تدبیر و امید
این رقــم  ۶میلیــون و ۵۰۰هــزار نفر
بود.
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار
افزود :حجم و ارزش معامالت در  ۳سال
اخیر  ۲برابر  ۸ســال گذشته خود شده
اســت .عالوه بر این عدد تامین مالی به
 ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسیده که این
رقم قابــل قیاس با دوره قبــل از دولت
تدبیر و امید نیست.
وی ادامــه داد :روز هــای گذشــته

مصادف بود با نامهای که رئیس جمهور
خطاب به معاون اول در خصوص توسعه
بازار اولیه در بازار ســرمایه نوشت و در
حال حاضر پــس از پیگیریهای انجام
شــده مفتخریم بگوییم کــه حجم بازار
صکوک بــه  ۲۱هــزار و  ۵۰۰میلیارد
تومــان ارتقا پیدا کرده اســت .عالوه بر
این اوراق خزانه اســامی پذیرفته شده
و بیش از  ۱۰۰۰میلیــارد تومان اوراق
رهنی پذیرفته شــده کــه امیدواریم در
کوتاه مدت بازار صکوک و بدهی رشــد
کند و به بازار سهام برســد .او در مورد
نمایشگاه بورس نیز گفت :بیش از ۳۴۱
شــرکت در نمایشــگاه حضور دارند .در
نمایشگاه بنگاهها میتوانند فرصتهای
سرمایهگذاری بسیار خوب را در اختیار
ســرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار
دهند.
فطانت اضافه کرد:رقابت شــرکتها
برای رســیدن به قدرت باالتر معطوف
شــده به اینکه مکانیــزم بازارهای مالی
ارتقا پیدا کند .سیســتم بانکی از طریق
سپردهها و سیســتم بیمه از طریق بیمه
های عمر تامین مالی می کنند.
بــه دلیــل پیچیدگیهــای داد و
ســتدهای بورس ما این امکان را فراهم
کردیم که آشــنایی کاملــی درباره بازار
سرمایه شــکل گیرد و این بازار توسعه
یابــد .رئیس ســازمان بــورس و اوراق
بهادار تهران افــزود :همانطورکه رهبری
فرمودند صنعت دانش بنیان باید به ۲۰
درصد درآمد ملی برسد.
در نتیجه ما به دنبال افراد خالق در
دانشگاه ها گشتیم و بیش از  ۲هزار نفر
از این افراد برای همکاری اعالم آمادگی
کردند و اخیرا نهمیــن نهاد مالی تحت
عنوان صنــدوق های ســرمایه گذاری
جســورانه تدوین کردیم و این موضوع
ابزار خوبی بود تا جوانــان بتوانند خود
را مطرح کننــد .او با بیــان اینکه در ۳
روز نمایشــگاه ،همایشهــای مختلفی
برگــزار خواهد شــد گفت :نهــاد ناظر
شــرکتهای مختلف در این نمایشگاه
حضــور دارند و مقام ناظــر کره جنوبی
در یکی از همایشها ســخنرانی خواهد
کرد.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی
در مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه بین
المللی بورس ،بانک و بیمه با بیان اینکه
با اســتقرار دولت یازدهم ،رویکرد مهار
تورم و کاهش آن به ســطوح تک رقمی
پایــدار ،انضباط پولی ،ثبــات نرخ ارز و
تامین مالی سالم اقتصاد مورد توجه ویژه
بانک مرکزی قرار داشــته اســت گفت:
در نتیجه اتخاذ رویکردهای مناســب با
محوریت ارتقای انضبــاط پولی و حفظ
ثبات بــازار ارز ،نرخ تــورم از نقطه اوج
خود یعنی  ۴۰٫۴درصد در مهرماه سال
 ۱۳۹۲به  ۹٫۷درصد در خردادماه سال
 ۱۳۹۵کاهــش یافت ،که بــه زعم اکثر
کارشناسان داخلی و خارجی ،موفقیتی
بینظیر در ســابقه اقتصاد ایران قلمداد
میشود.
رییــس کل بانک مرکــزی افزود :در
حوزه بازار ارز آرامــش مطلوبی بر بازار
حاکم شده اســت به طوری که در سه
ماهــه منتهی بــه خرداد ســال ۱۳۹۵
متوسط نرخ دالر در بازار آزاد نسبت به
دوره مشابه سال قبل تنها در حدود ۴٫۴
درصد افزایش و شــکاف نسبی نرخ دالر
رســمی و بازار آزاد در حدود  ۲٫۴واحد
درصد کاهش یافته است.
وی بــا تاکید بــر اینکــه همزمان با
کاهش نرخ تورم به آســتانه تک رقمی،
رویکرد سیاســتگذار پولی بــر کاهش
منطقی ،متناســب و غیر دستوری نرخ
ســود بانکی متمرکز بوده است ،تصریح
کرد :اقدام اخیر شــورای پــول و اعتبار
در کاهش سقف نرخ ســود سپردهها و
تســهیالت بانکی به ترتیب به  ۱۵و ۱۸
درصد ،در کنار توســعه بازار بین بانکی
و کاهش قابــل مالحظه نرخ ســود در
این بــازار به حدود  ۱۷درصــد از دیگر
رویکردهای سیاســتی بانــک مرکزی
بــه منظور حفــظ ثبات اقتصــاد کالن
و تحریــک مصــرف و ســرمایه گذاری
در راســتای کمک به رشــد اقتصادی
است.
رییس شــورای پول و اعتبار در ادامه
گفت :در زمینه هدایت صحیح نقدینگی
بــه ســمت فعالیتهای مولــد اقتصاد،
جهتگیــری سیاســتهای اعتبــاری
بانک مرکزی بر اولویتبنــدی و بهبود
تخصیص منابــع بانکی ،هدایت منابع به
سمت فعالیتهای تولیدی ،تنوعبخشی
به منابــع تامین مالی اقتصــاد و تقویت
توان تســهیالتدهی بانکهــا متمرکز
شده است.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص
الزامات دســتیابی به نرخ های رشد باال
و پایــداری اقتصادی گفــت :با توجه به
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ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

زمینهساز رشد تولید داخلی است

12

خبرگزاری «اخبار نمایشــگاهها» با
هدف تشــریح و تبیین جایگاه و نقش
صنعت نمایشــگاهی ایــران در پیش
برد اهداف توســعهای اقتصاد ملی ،با
همکاری صاحبنظــران و فعاالن این
صنعت سلسله گزارشهایی را منتشر
کرد.
در فصل نخســت این گزارشها این
م این
موضوع حساســیت برانگیز و مه 
روزهای صنعت نمایشگاهی کشور را در
قالب یک پرسش با اهل فن در معرض
بررسی و اظهار نظر گذاشتهایم:
باتوجه به انتقادهای مطرح شــده
در خصوص افزایش میزان مشــارکت
شرکتهای خارجی در نمایشگاهها ،با
این استدالل که افزایش سهم خارجیها
در نمایشگاههای داخلی موجب ایجاد
محدودیت برای شــرکتهای ایرانی
شده است؛ شــما چه تحلیلی در این
زمینه دارید و اصوالً به نظر شما حضور
شــرکتهای خارجی در نمایشگاههای
بینالمللی داخلی تــا چه حد ضرورت
دارد و در چه سطحی باید باشد؟
خانم الدن ملکی مدیرعامل صاحب
نظر و مجرب شــرکت پاالرســامانه
و برگــزار کننــده نمایشــگاههای
موفــق اگروفود و صنایــع مخابرات و
اطالعرســانی ،به این پرسش حرفهای
و روز صنعت نمایشــگاهی کشــور با
اســتناد به آمار و دســت آوردهای
آگروفود بیســت و ســوم پاسخ داده
اســت که میخوانید؛ با این توضیح که
این مطلب در واقع میتواند پاســخی
ضمنــی به هجمــه برخی اشــخاص
حقیقی و حقوقی باشد که عیبجویی
از چگونگی برگزاری اگروفود بیســت
و سوم را دســتآویز و بهانهای برای
حمله به دستاوردهای بزرگ کل صنعت
نمایشگاهی کشور قرار دادهاند.

حضور تولیدکنندگان مطرح
تکنولوژی جهان در نمایشگاهها

بــرای ارزیابــی نتایــج و آثــار حضور
مشــارکتکنندگان خارجی در رویدادهای
نمایشگاهی ایران ذکر  ۱۰نکته در خصوص
نمایشــگاه ایران آگروفود میتواند روشنگر
ابعاد متنوع موضوع باشد:
نمایشــگاه ایران آگروفود یک نمایشگاه
بین المللی اســت پس باید دارای تعاریف و
مشخصات آن هم باشــد .در یک نمایشگاه
بیــــــــن المللی حضور شرکت کنندگان
خارجی و داخلی الزم و ملزوم یکدیگر است.
از نــكات قابل ذكــر اين اســت كه در
مقايسه با اولين نمايشــگاههاي آگروفود در
كشورمان پيشــرفتهاي بنيادي در زمينه
ماشــين آالت ،بســته بندي ،فرآوری بهینه
محصوالت کشــاورزی و ارتقاء سطح کیفی
محصوالت غذائی و …… .به دســت آمده
اســت كه بخش عمدهای از اين پيشــرفت
مرهون برگزاري و حضور شركتها در چنين
نمايشــگاههاي تخصصي و تبادل اطالعات
و انتقــال تكنولوژي از کشــورهای خارجی
مشارکت کننده مي باشد.
نمایشــگاه ایــران اگروفود از  ۱۰ســال
قبل به همت برگزار کننــدگان آن موفق به
اخذ تائیدیه اتحادیه جهانی نمایشــگاههای
بینالمللی ( )UFIشــده اســت کــه این
گواهی بین المللی فقط بر اســاس بررســی
دقیق پارامترها و مشــخصات کمی و کیفی
ویژه و رسیدن به استاندارد جهانی برای هر
نمایشگاه صادر می گردد.
نمایشــگاه آگروفود در ســال  ۱۳۷۲که
برگــزاری نمایشــگاههای بیــن المللی –
تخصصی در ایران هنوز معمول نبود؛ با هم
فکری کارشناسان و دست اندرکاران صنعت
کشــاورزی و غذائی کشور توسط تیم برگزار
کننده آن ایدهپردازی شــد و برگزاری آن از
ســال  ۱۳۷۳آغاز گردید .بنابراین از اولین
دوره تا به امروز تیم برگزاری نمایشگاه همان
تیم ایده پرداز می باشــند و این نمایشــگاه
متعلق به گروه ،تشکل یا ارگان دیگری نبوده
که بعدا” به این تیم محول شــود .نمایشگاه
ایــران آگروفود امروز پس از  ۲۳ســال یک
برند شــناخته شده کشــورمان است و این
مهم به مدد تالش ،همــت ،ثابت قدم بودن
(در شــرائط دشــوار یا همــوار) و تجربیات
برگزار کنندگان آن حاصل شــده اســت و
بدون تردید یکی از عمده دالئل موفقیت آن
همین تجربه و حضور بیســت و اندی ساله
برگزارکنندگان آن بوده است.
نمایشــگاه ایــران اگروفود در شــرائط
حســاس تحریم های بینالمللی ســالهای
قبل هم بــا موفقیــت برگزارگردیــده و به
اصطــاح برگزار کنندگان حتی در ســخت

ترین شرائط سنگر خود را خالی نکردهاند.
استقبال بیشتر شــرکتهای خارجی از
نمایشگاهها در دوران پسابرجام امری نیست
که فقط مختص به نمایشگاه ایران آگروفود
بوده باشــد و از اواخر ســال گذشــته کلیه
نمایشگاهها با این استقبال وحضور گسترده
روبرو بودهاند.
تقریبا” کلیه شرکتهای داخلی که تمایل
به مشــارکت در نمایشــگاه ایران آگروفود
داشته اند از این امکان برخودار شدند و آمار
نشان می دهد که علی رغم حضور گسترده
شرکتهای خارجی ،حضور تولید کنندگان
داخلی نــه تنها کاهش نیافتــه بلکه فضای
اضافهای که به مشــارکتکنندگان خارجی
اختصاص یافــت با احداث ســازه موقت در

هدف از برگــزاری نمایشــگاههای بین
المللی ایجــاد بازار بــرای واردات بیشــتر
نیســت لیکن به اعتقاد برخی کارشناســان
بــا لغــو تحریمها نمیتــوان جلــوی ورود
شــرکتهای خارجی را گرفــت و یا نگاهی
متخاصمانه به آنها داشــت ،بلکه باید از این
حضور نهایت بهره بــرداری را نمود .چرا که
با رفع محدودیت ها و موانع در واردات مواد
اولیه ،ماشــین آالت و تکنولوژی که زمینه
ســاز حمایت از تولید ملی در بســیاری از
بخش هاست و می تواند با تسریع و تسهیل
دستیابی تولیدکنندگان به ملزومات اولیه در
کنار رقابتی تر شــدن قیمت های تمام شده
محصوالت ایرانی (دربازار داخلی و خارجی)
موجب رفــع دغدغه هــای تولیدکنندگان

بخش های بال اســتفاده نمایشگاه و از محل
پرداخت خود شــرکتهای خارجی صورت
گرفته اســت؛ که این امر به خــودی خود
ســبب ارز آوری افزونتر به کشــور گردیده
است.
نمایشــگاههای بینالمللــی ابزار مهمی
در جهت رشد و توســعه صنعت مربوطه در
هر کشــور می باشــند .صنعت نمایشگاهی
هــم خود یــک تخصــص اســت و وظیفه
برگزارکنندگان این است که با تخصص خود
در امر برگزاری فضای مناسبی جهت امکان
استفاده دســت اندرکاران ،صاحبنظران و
تولیدکنندگان صنعــت مربوطه جهت بهره
برداری و اســتفاده از فرصت هــا و مزایای
برگــزاری نمایشــگاه ایجاد کننــد؛ لیکن
مسئولیت استفاده و عدم استفاده صحیح از
بستر ایجاد شده به عهده دست اندرکاران آن
صنعت است و عدم استفاده بهینه عامدانه یا
سهوی از فضای ایجاد شــده توجیه عقالئی
برای موفق نبودن یک نمایشگاه نیست.
مهم تریــن نکته در خصوص نمایشــگاه
آگروفود آمار تعداد شرکت کنندگان داخلی
و خارجی در هر ســر گروه کاالئی است که
متاســفانه بنا به دالئل نا مشخصی از سوی
منتقدان کال” مورد بی توجهی واقع شــده
است.
آمار جدول صراحتا” نشــان میدهد که
عمده شــرکت کنندگان خارجی در زمینه
تکنولوژی و ماشــین آالت صنایــع غذائی
و کشــاورزی کــه ابــزار اولیه رشــد تولید
محصوالت در کشــور هســتند حضور پیدا
کرده اند.

باشد.
از طرفی حضور شــرکتهای خارجی در
ایران در شرایط پسابرجام و با لغو تحریمها
از طرف مجامع بینالمللی می تواند فرصتی
برای بهبود ارتقای صنعتهای مختلف کشور
در فضای رقابتی و همچنین جذب ســرمایه
گذاران خارجی در راســتای تولید بیشــتر
داخلی باشد .حضور در نمایشگاههای داخلی
به تنهائی نمی تواند پازل صادراتی کشــور و
دست یابی به بازارهای بینالمللی را تکمیل
نماید و بدون قطــع در این راســتا حضور
تولیدکننــدگان مطرح در نمایشــگاههای
خارجی عامــل تعیین کننــدهای می تواند
باشد.
لیکــن متاســفانه معموال” تشــکلها و
نهادهای مرتبط بیشــتر دل مشغولی این را
دارند که چه کســی نمایشــگاههای داخلی
را برگــزار میکنــد و از تقبل مســئولیت
در خصــوص حضــور اعضــای خــود در
نمایشــگاههای خارجی که بخش مهمی از
چرخه توسعه صادرات غیر نفتی است ،سرباز
میزنند.
در خاتمه فراموش نکنیم که نمایشــگاه
و برگــزاری آن در عصــر حاضــر خود یک
صنعت اســت که موجب ارزآوری به کشور
و اشــتغال زائی مســتقیم و غیر مســتقیم
صنوف وابســته به خود می گردد .لذا ضربه
زدن به برگزاری نمایشــگاههای بین المللی
بویژه نمایشــگاههایی که قدمت دارند عالوه
بر تضعیف جایگاه نمایشگاهها در کشورمان
تبعات و لطمات اقتصادی گسترده تری رادر
بر خواهد داشت.

مصاحبه

فرهاد امینیان مدیرعامل شرکت بینالمللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران:

نمایشگاه ،کیفیت تولید و تجارت
را ارتقا بخشیده است

شــرکت بینالمللی بازرگانی و
نمایشــگاهی تهران برگزارکننده
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی
صنایع و تجهیزات آشپزخانه ،حمام،
سونا و استخر است .تجاربی که این
شــرکت از برگزاری نمایشگاه در
دوره های پیشــین به دست آورده
موجب جلب مشــارکت بیش از 100
درصدی شــرکت کنندگان خارجی
نسبت به دوره قبل در سال  ۹۴شده

ولی اهلل افخمی معاون وزیر صنعت و رئیس مرکز توسعه صادرات ایران:

نمایشگاههای فرش دستباف ایران را باید در کشورهای خارجی بگسترانیم
معاون وزیــر صنعت و رئیس
مرکز توســعه صادرات ایران
در بازدید از بیســت و پنجمین
نمایشگاه فرش دستباف ضمن
اعــام حمایت همــه جانبه از
برنامه جامــع صادراتی مرکز
ملی فرش ایران اظهار امیدواری
کرد که مرکــز ملی فرش ایران
در آینده ،نمایشگاههای فرش
دســتباف را در کشــورهای
مقصد صــادرات ایــن کاال از
جمله آمریکا و آلمــان برگزار
کند.
ولــی اهلل افخمی کــه در معیت
دکتر حمیــد کارگر رئیــس مرکز
ملــی فــرش ایــران از نمایشــگاه
بیســت و پنجــم فرش دســتباف
بازدید میکرد به خبرنگار «اقتصاد
و نمایشــگاه» گفــت :مرکــز ملی
فــرش ایــران بــا مدیریــت دکتر
کارگر ،متولی اصلــی برنامه ریزی
و سیاســتگذاری بــرای حمایت از

تولید و صــادرات فرش دســتباف
ایران اســت و مرکز توسعه صادرات
هم براساس رســالت و وظیفه ذاتی
خــود از برنامههــا و طرحهای این
مرکز به طور همه جانبه پشــتیبانی
میکند.
رئیس کل مرکز توسعه صادرات،
نمایشــگاه در حــال برگــزاری را
نمایشگاهی باشکوه و کارآمد خواند

و گفت :در آینده باید نمایشگاههای
فــرش دســتباف ایــران را در
کشورهای هدف و خریدار این هنر
 صنعت اصیل ایرانی مثل آلمان وآمریکا برپا کنیم تا مشتاقان خارجی
فرش ایرانی بیش از پیش با ارزشها
و قابلیتهای ایــن کاالی فرهنگی
ایرانی آشنا شوند.
وی ضمــن دیــدار از بخشهای

مختلف نمایشگاه ،حضور و مشارکت
تولیــد کننــدگان و صادرکنندگان
بنام در این رویداد مهم نمایشگاهی
را نویــد بخش توســعه صــادرات
خوانــد و اظهار امیــدواری کرد که
با همدلی و مشــارکت همه فعاالن
فرش دستباف در بخش خصوصی،
صــادرات فرش به رونق ســالهای
گذشته بازگردد.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

است .
فرهاد امینیان رئیس هیات مدیره انجمن صنفی برگزار کنندگان نمایشگاه
های بین المللی و مدیر عامل شــرکت بین المللی بازرگانی و نمایشــگاهی
تهران درباره این نمایشگاه توضیحاتی به «اقتصاد و نمایشگاه» داده است که
میخوانید.
چند دوره از نمایشگاه را شرکت شما برگزار کرده است؟
طرح اولیه این نمایشــگاه از ابتدا توسط این شــرکت تهیه و پیشنهاد شد که مورد
تأیید ســازمان توسعه تجارت ایران و شرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی ایران
قرار گرفت  .تمامی ادوار این نمایشــگاه به جز دوره سوم آن توسط این شرکت برگزار
شده است.
آیا بــرای برگزاری هر چه بهتر نمایشــگاه ،انجمن هــا ،اتحادیه ها و
سندیکاهای مرتبط را به همکاری دعوت کرده اید؟
بلــه طبیتعاً همواره از انجمن ها و تشــکل های مرتبط با موضوع نمایشــگاه جهت
حضور در نمایشــگاه و نیز ارائه نقطه نظرات تخصصی دعوت میشود و از ظرفیت های

ایشان در شناسایی و تبیین معیارها و استانداردهای الزم در خصوص مشارکت شرکت
های تولیدی ،بازرگانی و خدماتی اســتفاده میگردد  .البته شایان ذکر است که گروه
های چهارگانه نمایشــگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشــپزخانه  ،حمام  ،ســونا و
استخر هیچ یک دارای یک تشکل منسجم و واحد نیستند .
آیا از همکاری مدیران شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی راضی
هستید؟
بله کام ً
ال  .مدیران شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران در حد مقدور همه
گونه همکاری را با ما داشتهاند که جای تشکر بسیار از ایشان دارد .ضمناً تقاضایی که از
ایشان داریم این است که در جهت تقویت بیشتر نمایشگاه های تخصصی مختلفی که
در حوزه صنعت ساختمان برگزار میشــوند ،بار دیگر لغو برگزاری نمایشگاه ساختمان
را در دستور کار خود قرار دهند  .تردیدی نیست که حذف نمایشگاه عمومی ساختمان
یک ضرورت انکار ناپذیر اســت و باالخره در زمانی این اتفــاق خواهد افتاد ولی تحقق
هرچه زودتر آن موجب ارتقاء سطح کیفی نمایشگاه های تخصص ساختمانی در عرصه
بین المللی و تبدیل آن به برند نمایشگاهی منطقه در حوزه تخصصی مربوط به هریک
از آنها خواهد شد .این موضوع یک نیاز اســت که هم خواسته شرکت کنندگان داخلی
است و هم مورد توجه شرکت ها و سازمان های خارجی است .
برگزاری  ۱۳دوره نمایشــگاه چه آثاری بر تولید وتجارت و کســب و
کاراین صنایع گذاشته است؟
برپایی نمایشــگاه های تخصصی بالطبع موجب ایجاد رقابت در میان تولیدکنندگان
و بازرگانان در موضوع مرتبط میشــود که نتیجه این امر تــاش برای افزایش کیفیت
محصول میباشــد  .به ویژه حضور شــرکت های خارجی در نمایشــگاه و نیز ارتباط
مستقیم و رودر روی مخاطب و مصرف کننده با شرکت های مختلف تولیدی  ،ضرورت
ارتقاء ســطح کیفی محصوالت را به دنبال دارد  .طبیعتاً بهبود کیفیت کاالی تولیدی و
مقبولیت آن در بازار مصرف  ،افزایش تقاضا و رونــق تولید را در پی دارد  .در خصوص
این نمایشــگاه نیز طی دوره های برپایی آن به وضوح شــاهد این ارتقاء سطح کیفی ،
افزایش رقابت و استقبال هرچه بیشــتر مخاطبین اعم از مخاطبین عام و شرکت های
ساختمانی و انبوه ساز از محصوالت ارائه شده در نمایشگاه بوده ایم  .ضمن اینکه شرکت
هایی که در این نمایشگاه حضور دارند نســبت به آن تعدادی که در نمایشگاه عمومی
صنعت ساختمان مشارکت مینمایند عموماً ســطح باالتری از کیفیت محصول را ارائه
میدهند.
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مصاحبه

محسن ضیایی دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران:

طرح  ۵ساله توسعه صادرات مبلمان ایران
رونمایی می شود

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

بر اساس طرح  5ساله توسعه ،ایران ساالنه حداقل  200میلیون دالر مبلمان صادر خواهد کرد
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بیست و پنجمین نمایشگاه
بیــن المللی مبلمــان منزل
H o m e
(
SectionHOFEX2016
) در حالــی  ۱۳مــرداد ماه
ســال جاری با حضــور دکتر
حســین اســفهبدی معاون
وزیــر صنعت و مدیــر عامل
شرکت سهامی نمایشگاه های
بین المللی ،مسئوالن دولتی،
فعــاالن بخــش خصوصی و
مشــارکت  404فعال تولید و
تجارت صنعت مبلمان در محل
دایمی نمایشــگاه های بین
المللی تهران گشــایش یافت
که رویکرد جدیدی نسبت به
سال گذشته اتخاذ کرده است
و آن هم تالش برای توســعه
و تقویت صادرات می باشــد.
برگزار کنندگان این نمایشگاه
برای حاکم کردن این نگاه فقط
به نصب چند بنر و انجام چند
مصاحبه اکتفــا نکردند و در
عمل با فراهم کردن حضور تجار
خارجی و انجام چندین برنامه
تشویقی و آموزشی در این راه
گام برداشتند.
در همیــن رابطه با محســن
ضیایی دبیر اتحادیه تولیدکنندگان
و صادرکننــدگان مبلمــان ایران
و مدیرعامــل شــرکت فیپکو که
برگزاری این نمایشگاه را عهده دار
است روز گذشته گفت و گو کردیم
تا هم از کم و کیف نمایشگاه در دو
روز نخست برپایی آگاهی یابیم و
هم او مــا را در جریان برنامه های
دو روز آینده نمایشگاه بگذارد .این
گفت و گو را می خوانید.
نمایشگاه امسال نسبت
بــه دوره های گذشــته چه
تفاوتهایی دارد؟
تفاوت دوره امســال نســبت
بــه دوره گذشــته در رویکــرد و
برنامه های ما کامال نمایان اســت
و ما تالش کردیم به مســیر یازده
دوره نمایشــگاهی که تا سال ۹۲
به صــورت پیاپی برگــزار کردیم
بازگردیم .ایــن رویکرد هم همان
توجه به تقویت صادرات و ارتقای

کیفیــت محصول اســت و تالش
کردیــم این نــگاه را به شــدت
در تمــام ارکان و برنامــه هــای
نمایشــگاه تقویت کنیــم .از نظر
مدیران اتحادیه تولید کنندگان و
صادرکنندگان مبلمان ایران نباید
نمایشــگاه صرفا تبدیل بــه بازار
فروش شــود  ،بلکه باید به محلی
برای توسعه صادرات بدل گردد .با
همین رویکرد برنامه ریزی زیادی
روی بحث تجارت خارجی صورت
گرفت .برای مثال یکی از کارهای
انجام گرفته میزبانی کامال رایگان
این نمایشگاه از  ۱۳تاجر خارجی
مبلمان از کشورهای هلند ،مالزی،
عمــان ،قزاقســتان ،ارمنســتان،
افغانستان است .تمام هزینه های
این هیات حدودا  ۲۵نفره شــامل
بلیت هواپیما و اســکان و ســایر
موارد کامال برعهده ماست تا آنها
به بازدید از نمایشــگاه پرداخته و
زمینه همکاری آنها با شرکت های
ایرانی فراهم شــود .برنامه دیگری
که اســتارت آن از این نمایشگاه
خورد مســابقه مبلمان صادراتی
ایران است.
در این مسابقه تولید کنندگان
با آماده کردن داکیومنت های الزم
برای صادرات یک محصول  ،بسته
بندی مناسب و در نهایت ارایه یک
محصول صادراتی با هم به رقابت
پرداخته و در نهایت از جوایز نقدی
و تندیس این مسابقه بهره مند می
شوند.
یک موضوع بســیار مهم دیگر
که پیــش از نمایشــگاه وعده آن
را داده بودیــم رونمایی از طرح ۵
ساله توســعه صادرات است .این
طرح روز شــنبه صبح (شانزدهم
مرداد) با حضور مسووالن سازمان
توســعه تجارت و اتــاق بازرگانی
و همچنین تشــکل های صنعت
مبلمان کشور رسما رونمایی شده
و برای اجرا تقدیــم وزیر صنعت
،معدن و تجــارت خواهد شــد .
هدف اصلی این طرح رســیدن به
کف صادرات  200میلیون دالری
مبلمان در سال است .همچنین در
راستای اهداف نمایشگاه چند روز
پیش نیز با اتحادیه تولیدکنندگان

مبلمان ایتالیا برای سرمایه گذاری
مشترک شــرکت های ایتالیایی
و ایرانــی در صنعــت مبلمان به
توافق رســیدیم .معتقدم صنعت
مبلمان ایــران اکنون به بلوغ الزم
برای حضور در بازارهای صادراتی
رسیده و اکنون ما باید تالش کنیم
راه را برای حضــور این صنعت در
بازارهــای جهانی همــوار کنیم و
تفاوت این نمایشــگاه هم نسبت
به سال گذشته در همین موضوع
نهفته اســت.در کنار این موضوع
فضای نمایشگاه امسال نسبت به
سال گذشته  ۲هزار متر مربع رشد
داشــته و به حــدود  ۴۳هزار متر
مربع رسیده است.
این موضــوع به ایــن معنی
است که کل ســالن های موجود
در نمایشــگاه بین المللی زیر بار
نمایشــگاه مبلمان رفته است .در
فضای باز نیز حــدود  ۳۲۰۰متر
مربــع غرفه داریم .ایــن در حالی
اســت کــه در این قســمت هم
محدودیت هایی از ســوی شرکت
نمایشــگاه ها برای ارایه غرفه در
بخش باغ ژاپنی و در کنار استخر
وجود داشــت و هم مــا در ضلع
غربی فقط به غرفه های خودساز
اجازه حضور دادیم.
اســتقبال مــردم

چطــور

از نمایشــگاه
است؟
به طور طبیعی روز اول خیلی
شلوغ نبود .اما برای روز دوم نسبت
به ســال گذشــته کمی استقبال
کمتــر بود کــه آن هم ناشــی از
همان حس رکودی اســت که در
بازار مبلمان یافت آباد و دالوران و
نقاط دیگر وجود دارد .اما با اطالع
رسانی های انجام شده پیش بینی
می کنیم جمعه و شنبه استقبال
مردم و متخصصان بیشــتر باشد.
نکته دیگر ایــن که بــا توجه به
گرمای هوا از شــرکت ســهامی
نمایشگاه خواســتیم ساعت پایان
نمایشگاه را افزایش دهد که با این
خواسته موافقت شده و در روزهای
جمعه و شنبه نمایشگاه مبلمان تا
ساعت  ۲۰ادامه خواهد داشت.
آیا مســابقه ارزیابی
محصوالت برتر نمایشگاه هم
امسال برگزار می شود؟
بله این مســابقه به طور سنتی
هر ســال برگزار می شود .امسال
هم  ۴۵متخصص در رشــته های
تخصصــی در قالب یــک برنامه
مدون ما را در ایــن امر یاری می
کنند .عالوه بر این که نرم افزاری
برای آنالیز امتیازات طراحی شده

اســت و نتایج در مراسم اختتامیه
اعالم خواهد شد.
در مورد شرکت فیپکو
هم توضیح دهید.
این شــرکت در راستای برنامه
های توســعه صادرات غیر نفتی
دولت از چند سال گذشته تاسیس
شده است .ســهامدار اصلی آن با
 ۵۱درصد ســهم اتحادیــه تولید
کنندگان و صادرکنندگان مبلمان
ایران است و  ۴۹درصد سهام دیگر
آن هــم متعلق به  ۱۰۰شــرکت
تولیدکننده مبلمان کشــور است.
این شرکت به عنوان بازوی اجرایی
اتحادیــه در دو بخــش برگــزای
نمایشگاه های تخصصی در داخل
و خارج و همچنین بحث توســعه
صــادرات صنعت مبلمــان فعال
است.
برای مثال بحث اجرای برنامه
 ۵ساله توســعه صادرات صنعت
مبلمــان در این شــرکت دنبال
می شــود .در این برنامه ماموریت
های مختلفی برعهده این شرکت
خواهد بود که از جمله آن تاسیس
فروشگاه در  ۱۰کشــور هدف و
حضور در نمایشگاه های خارجی
و بازاریابی برای محصوالت ایرانی
است.

نمایشگاه داخلی

همکاری «نمایشگاه بینالمللی تهران» و «سالن اجالسسران» در برگزاری نمایشگاه و کنگره دندانپزشکی

حضور یکصد شرکت از یازده کشور بزرگ
در نخستین نمایشگاه تجهیزات و مواد دندانپزشکی

ایتالیا ،برزیــل ،ژاپن ،چیــن ،فرانســه ،مالزی و
کرهجنوبــی آخريــن محصــوالت و نوآوریهای
مرتبــط با تولید انــواع محصوالت دندانپزشــکی،
رادیولــوژی و البراتــواری را به معــرض نمايش
گذاشتهاند.
قابل ذکر اســت :این نمایشــگاه تــا پایان روز
پنجشــنبه  30اردیبهشــت ماه برپا خواهد بود و
عالقمندان و متخصصین میتوانند از ســاعت 10
صبح تا  6بعدازظهر از آن بازدید کنند.
همزمــان با برگــزاری ایــن نمایشــگاه و طی
روزهای آتــی پنجاه و ششــمین کنگــره انجمن

دندانپزشکان ایران نیز در سالنهای سران اجالس
برگزار میشــود و در ســاعات برگــزاری کنگره
و نمایشــگاه ،خودروهــای ون ،شــرکتکنندگان
پرتعداد در نمایشــگاه و کنگــره را بین دو محل
جابجا میکنند.
اولین نمایشــگاه مواد و تجهیزات دندانپزشکی
ایران را انجمن دندانپزشکی ایران به ریاست دکتر
غزنوی با همکاری شــرکت هدیــش کیش برگزار
میکند .دکتــر تاجرنیا ریاســت کنگــره و دکتر
میران هم مسئولیت برگزاری نمایشگاه را برعهده
دارند.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

نخســتین نمایشــگاه مواد و تجهیزات
دندانپزشکی روز دوشــنبه  27اردیبهشت
ماه جاری با حضــور مقامات و مســئولین
دولتی ،فعاالن بخش خصوصی و متخصصان
این حــوزه در محل دائمی نمایشــگاههای
بینالمللی تهران گشایش یافت.
به گــزارش روابط عمومی و امــور بینالملل
شــرکت ســهامی نمایشــگا ههای بینالمللــی
ج.ا.ایــران اولین نمایشــگاه مــواد و تجهیزات
دندانپزشــکی بــا حضــور یزدانــی عضــو
شــورای ســامت دهان و دنــدان و نماینده
دندانپزشــکان در ســازمان نظا مپزشــکی
تهــران و مســئولین بلنــد پایــه انجمنهای
دندانپزشــکی کشــور در محــل دائمــی
نمایشــگا ههای بیــن المللی تهــران آغاز بکار
نمو د .
دکتر حســین اســفهبدی معاون وزیر ،رئیس
هیــات مدیــره و مدیر عامل شــرکت ســهامی
نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران و هیات همراه
ایشان نیز در مراسم گشایش این نمایشگاه حضور
داشتند.
این گزارش حاکی اســت در اولین نمایشــگاه
مــواد و تجهیــزات دندانپزشــکی  138شــرکت
داخلــي و  101شــرکت خارجــی از  11کشــور
جهان شــامل :آلمان ،آمریکا ،اســپانیا ،انگلستان،
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نمایشگاههای داخلی

محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت ،معدن و تجارت در نمایشگاه صنعت ساختمان اعالم کرد:

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

نمایشگاه صنعت ساختمان سال دیگر
در دو بخش برگزار میشود
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وزیر صنعت ،معدن و تجارت روز گذشته در مراسم گشایش شانزدهمین
نمایشگاه بینالمللی صنعت ســاختمان اعالم کرد که به دلیل گستردگی
گروههای کاالیی مربوط به صنعت ســاختمان و باتوجــه به اهمیت حوزه
مسکن ،قصد داریم نمایشگاه صنعت ساختمان را از سال آینده در دو بخش
مستقل برگزار نماییم و میکوشیم این نمایشگاه و دیگر نمایشگاههای بزرگ
را در سالهای آتی به سایت جدید نمایشگاهی تهران که قصد احداث آن را
در جوار فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) داریم منتقل کنیم.
به گزارش خبرنگار «اقتصاد و نمایشگاه» ،شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت
ساختمان ایران روز  -شنبه  23مرداد  -درحضور محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت،
معدن و تجارت ،دکتر حســین اســفهبدی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت سهامی
نمایشــگاههای بینالمللی ج.ا.ا ،بهمــن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران ،ماشــااهلل
عظیمی دبیر کل اتاق تعاون ایران ،ســید محمد کریمی سرپرست امور نمایشگاهی
اتاق تعاون و مســئول برگزاری نمایشگاه ،ســیدکاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون
اقتصادی و رئیس فراکسیون تعاون مجلس ،الهوتی نماینده مجلس شورای اسالمی و
برخی از فعاالن بخش خصوصی صنعت ساختمان بهطور رسمی گشایش یافت.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در این مراســم با اشــاره به این مطلب که نمایشگاه
بینالمللی تهران گنجایش و ظرفیت کافی برای برگزاری نمایشگاههای بزرگ را ندارد
و کمبود ظرفیت در برخی نمایشــگاههای بینالمللی باعــث گالیه فعاالن صنعت و
تجارت کشور میشــود ،اعالم کرد سایت جدید نمایشــگاهی تهران در  150هکتار

زمین در نزدیکی فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) احداث خواهد شد که درحال
حاضر طراحی فضای نمایشــگاهی در این زمینه آغاز شــده و تالش خواهد شد در
سالهای آینده نمایشگاههای بینالمللی بزرگ در آن سایت برگزار شود.
وزیر صنعت همچنین با یادآوری گســتردگی صنعت ســاختمان شامل  24گروه
کاالیی و بیش از یکصد رشــته و صنف اعالم کرد که در گام نخســت برای برگزاری
هرچه با کیفیتتر نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان ،این نمایشگاه سال آینده با
تقسیم و تمرکز این  24گروه در دو گروه بزرگ همگون ،در قالب دو نمایشگاه بزرگ
و البته با حضور مشارکتکنندگان بیشتر برگزار خواهد شد.
نعمتزاده با بیان اینکه علیرغم تحریمها ،نوآوری و توســعه در صنعت ساختمان
بسیار چشمگیر بوده است گفت :ایران در ســال  93بزرگترین صادرکننده سیمان،
پنجمین تولیدکننده کاشی و سرامیک و نیز یکی از پیشتازان صنعت شیشه در جهان
بوده است.
وی افزود :در سالهای اخیر موفق شدهایم در زمینه تجهیزات و فناوریهای نوین
صنعت ساختمان به دســت آوردهای قابل توجهی دست یابیم بهطوری که اکنون به
طراحیهای نوین و کاربردی کردن نوآوریها در صنعت ساختمان میاندیشیم.
نعمتزاده با اشاره به رکود بخش مسکن گفت :اخیرا ً دو جلسه با معاون اول رئیس
جمهور و دیگــر وزرای مرتبط و مدیران بانکها با هدف برطرف شــدن رکود بخش
مسکن تشکیل شده و دولت اعتقاد دارد که حتی در مقطع کوتاه نیز صنعت ساخت و
ساز نباید دچار رکود شود.
نعمتزاده با انتقاد از به رهگیری از ســازههای آهنی در صنعت ســاختمان ،گفت:
متأســفانه امروزه در کشور به غلط از سازههای آهنی اســتفاده میشود این درحالی
است که در بسیاری از کشــورهای آمریکایی و اروپایی سازههای بتنی بهکار میرود.
ایران قصد دارد بیشتر به بحث صادرات آهن بپردازد بنابراین بهتر است سازههای بتن
آرمه جایگزین سازههای آهنی شود.
وی بیــان کــرد :از دیگــر اقدامات مهــم در بخش ســاخت و ســاز بهرهگیری
از محصــوالت ســبک در ســاخت و ســاز اســت کــه باید متــداول شــود .باید
کاری کنیــم کــه قیمت ســاخت و ســاز ارزانتــر و کیفیــت بهتر شــود .یعنی
صادرکننــدگان باید به ســمتی بروند تــا محصوالت خــود را صادر کننــد .یعنی
بازارهــای صنعتگــران باید جهانی شــود البته تأمیــن کاالی داخل نیــز ضرورت
دارد.

سید کاظم دلخوش رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسالمی:

دولت ساختوساز کشور را به تعاونیها و بخش خصوصی بسپارد
سیدکاظم دلخوش ،رئیس فراکســیون تعاون مجلس شورای اسالمی روز
 22مرداد در آیین گشایش شــانزدهمین دوره از نمایشگاه بینالمللی صنعت
ساختمان با تقدیر از اتاق تعاون ایران و دولت در برگزاری این نمایشگاه مهم،
به سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت :بخش تعاون کشور
طی سالهای گذشته اقدامات بسیار خوبی در جهت اجرای سیاستهای اقتصاد
مقاومتی انجام داد ه و برگزاری این قبیل نمایشگاهها نیز در رونق کسب و کار
بخش خصوصی اثرگذار است.
وی با اشاره به اینکه افزایش  20درصدی حضور شرکتهای خارجی در این نمایشگاه
نشان دهنده توجه دنیا به بخش صنعت ساختمان ایران است ،گفت :اقداماتی که تاکنون
توسط بخش تعاون انجام شــده قابل تقدیر اســت اما باید دولتیها با توجه به اصل 44
قانون اساسی کمتر در امور بخش خصوصی و تعاونیها دخالت کنند.
دلخوش خاطرنشــان کرد :سیاســتهای ابالغیه اقتصاد مقاومتی بــر منع مداخله
دولتیهــا در امــور اجرایــی و فعالیتهــای بخش خصوصــی حکایــت دارد بنابراین
دولت ســعی کند تا با کاهش تصدیگری مانــع از ایجاد خلــل در فعالیتهای بخش
واقعی اقتصاد شــود .این نماینــده مجلس با بیان اینکه ســهم بخش تعــاون تا پایان
برنامه پنجم و ششــم توســعه کشــور باید به  25درصــد از اقتصاد برســد ،گفت :این
ظرفیت و پتانســیل در بخش تعاون کشــور وجود دارد تا تعاونیها به این میزان دست
یابند .رئیس فراکســیون تعاون مجلس شورای اســامی با بیان اینکه در همه شوراهای

تصمیمگیری عالوه بر حضور اتــاق بازرگانی ایران نام اتاق تعاون ایران نیز آمده اســت،
خاطرنشان کرد :اتاقهای تعاون و بازرگانی باید یکسری وظایف اجرایی را انجام دهند تا
شاهد یک اقتصاد پویا در کشور باشیم.
دلخــوش از فعــاالن بخــش خصوصــی و تعاونــی کشــور خواســت تــا نظرات
خــود را بــرای تدوین هــر چه بهتــر برنامه ششــم توســعه کشــور پیشــنهاد ارائه
دهند.
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بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران:

رونق صنعت ساختمان سالی یک میلیون و  200هزار شغل میآفریند

ابوالقاسم ساالر رضایی مدیرعامل شرکت نمایشگاهی میالد مبتکر شرق:

نگاه خصمانه به شرکتها و سرمایهگذاران خارجی زیانبار است

ابوالقاسم ساالر رضایی مدیرعامل شرکت
نمایشــگاهی میالد مبتکر شــرق و عضو
انجمن صنفی برگزارکنندگان نمایشگاههای
بینالمللــی ایــران اعتقــاد دارد که ورود
سرمایهگذاران خارجی به حوزههای مختلف
اقتصاد و تولیــد و صنعت کشــور ،نه تنها
موجبات رونق اقتصــادی را فراهم میآورد،
بلکه باعث ارتقای ســطح دانش فنی و باال

رفتن وجوه کیفی در حوزه مورد نظر میشود.
ســاالر رضایی در مورد مشــارکت شرکتهای
خارجی در نمایشــگاههای ایــران و چگونگی این
مشارکت میگوید:
در اقتصاد متکي بــر بازار ،بنگاههــا همواره به
منظور جذب مشــتري بيشــتر با يکديگر رقابت
ميکنند و از اين رو دائماً رفتارهاي يکديگر را زير
نظر گرفته و اســتراتژيهاي متنوعي براي کسب
موفقيت اتخاذ مينماينــد .بنابراين رقابت موجب
ميشــود تا بنگاهها به بهترين شکل عمل نمايند،
کاالهايي را با بهترين کيفيت توليدکنند و خدماتي
را با پايينترين هزينه ارائه دهند.
وی میافزاید :متأسفانه در سالهاي گذشته به
واسطه تحريم ،شــرکتهاي داخلي در بازار بدون
رقيب با يکه تازي در ميدان ،تنها با نگاه بر کميت
توليد ،کيفيت را بهعنوان اصلــي فرعي مورد نظر
داشتند.
خوشــبختانه هماکنــون حضور شــرکتها و
توليدکنندگان خارجــي به يقين به نفــع توليد،
اشتغال و اقتصاد کشور خواهد بود زيرا شرکتهاي
خارجي با توليد کاالهاي با کيفيت ميتوانند سهم
مهمي در ارتقاي توليد داخلي داشته باشند چرا که
آنها اجناس آماده و مهيا را وارد کشور نميکنند

بلکه صفر تا صد آن را در کشور توليد ميکنند که
اين مهم موجبات ارتقاي کيفي بدنه توليد کشور را
فراهم ميآورد که اين اتفاق نيز پيشتر در کشــور
رخ داده است و آن را تجربه کردهايم.
ساالر رضایی یادآور میشود که بايد توجه داشت که
در اين ميان شرکتهاي داخلي نيز بايد به جاي بهانه
تراشي و تهمت به شرکتهاي غربي ،عربي و… به فکر
ارتقاي کيفي کاالي توليدي خود باشند و سعي نکنند
عرصه توليد را براي آنها تنگ کنند .به هرحال روزهاي
سخت اقتصاد ايران اگرچه با لغو تحريمها پايان مييابد
اما روزهاي سختتري هم پيش روي توليدکنندگاني
قرار دارد که در ســالهاي گذشــته ،از کيفيت غافل
شــده و راه بيتوجهي به خواست مشتري را در پيش
گرفتهاند .يکي از بحثهاي مطروحه در اقتصاد امروز
ايــران ،نگاه خصمانــه از جانب بعضي شــرکتهاي
داخلــي بــه شــرکتها و ســرمايهگذاران خارجي
است.
بــه نظــر وی بديهــي اســت کــه ورود
ســرمايهگذاران بــه حوزههاي اقتصادي کشــور
نــه تنهــا موجبــات رونــق اقتصــادي را فراهم
مــيآورد ،کــه باعث ارتقــاي ســطح دانش فني
و بــاال رفتن وجــوه کيفــي در حوزه مــورد نظر
ميشود.
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رییس اتاق تعاون ایران گفت :ارزانترین بخشــی که میتواند اشتغالزایی
ایجاد کند همین صنعت ساختمان است که در شرایط کنونی  12درصد اشتغال
کشور در این بخش وجود دارد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاق تعاون ایران بهمن عبدالهی در گفتوگویی افزود:
اشتغالزایی یکی از مســائل مهم و دغدغه مسووالن است و یکی از صنایعی که میتواند
در رفع بیکاری و ایجاد اشتغال مؤثر باشد حوزه ساخت و ساز است.
وی اضافه کرد :زمانی که با ساخت  65تا  70متر مربع ساختمان میتوان یک شغل
ایجاد کرد در ســطح انبوه این رقم افزایش خواهد یعنی یافت اگر ســاالنه و با رعایت
الگوی مصرف یک میلیون و  200هزار واحد مســکونی ساخته شــود معادل این رقم
اشتغال در کشور ایجاد خواهد شد.

وی سهم هزینه مسکن در ســبد خانوادهها را موضوع مهمی عنوان کرد و گفت :در
شرایط کنونی سهم مسکن در سبد هزینههای خانوار حدود  40درصد است که این رقم
در شهرهای بزرگ به بیش از  70درصد میرسد که ارزان سازی در قالب الگوی مصرف
کمک بزرگی به کاهش هزینههای مسکن خانوار خواهد کرد.
عبداللهی با تاکید بر اینکه میانگین رشد در بخش مسکن در طول  23سال گذشته
بیش از  24درصد بوده است افزود :در هیچ فعالیتی بازار سرمایه ،ارز و طال شاهد چنین
رشدی نبوده اســت ،با توجه به تورم  20درصدی در کشــور در  20سال گذشته تنها
شاهد رونق بخش مسکن بودهایم.
رییس اتاق تعاون ایران ،صنعت ســاختمان را از محوریترین بخشهای اقتصادی
دانست و گفت :سهم این بخش در اقتصاد کشور بیش از  30درصد است.
عبداللهی افزود :ســرمایه گذاری در بخش ســاختمان موتور رشــد و فعالیت سایر
بخشها است.
رییس اتاق تعاون ایران ،رونق بخش ساختمان را در جذب سرمایه ،اثر گذار دانست و
گفت :بیش از  60درصد سرمایهگذاری در این بخش توسط بخش خصوصی بوده است.
وی نیاز کشور در سالهای آینده را حدود  900هزار واحد برای متقاضیان خانه اولی
عنوان کرد و گفت :اگر موضوع بافتهای فرســوده و نیاز انباشت بازار را در نظر بگیریم
حدود یک میلیون و  200هزار واحد مسکونی در سال باید ساخته شود.
به گفته عبداللهی ،این آمارها نشانه اهمیت این بخش و لزوم نگاه ویژه به این بخش
در سیاستگذاری ها و تصمیمات اجرایی کشور دارد.
وی گفــت :اتــاق تعاون بــا توجه بــه اهمیــت موضــوع با نــگاه ویژه بــه این
حــوزه ورود کــرده اســت و تــاش دارد فعالیــت خوبــی در ایــن حــوزه انجــام
دهد.
رییس اتاق تعاون گفت :هم اکنون  25درصد تعاونیهای کشــور در بخش مسکن
فعالیت دارند و با توجه به حجــم کار ،اتاق تعاون خود را مکلف به حمایت از این بخش
میداند تا با برگزاری نمایشگاههای مختلف سبب توسعه این صنعت در کشور شود و با
آوردن فناوری روز به کشور کیفیت ساخت و ساز را افزایش دهد.

17

نمایشگاههای داخلی

دکتر حبیب اهلل انصاری دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی

مشارکت خارجیها در نمایشگاههای ایران ضروری و مفید است؛
البته با نظارت سختگیرانه
پرسش حرفهای و روز صنعت نمایشگاهی کشور پاسخ
داده است که میخوانید.
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ضوابط سختگیرانه
برای مشارکت خارجیها

18

خبرگزاری «اخبار نمایشگاهها» با هدف تشریح
و تبیین جایگاه و نقش صنعت نمایشگاهی ایران
در پیش برد اهداف توســعهای اقتصــاد ملی ،با
همکاری صاحب نظــران و فعــاالن این صنعت
سلسله گزارشهایی را منتشر کرد.
در فصل نخســت این گزارشهــا دو موضوع
حساســیت برانگیز و مهم ایــن روزهای صنعت
نمایشگاهی کشور را در قالب دو پرسش با اهل فن
در معرض بررسی و اظهار نظر گذاشتهایم:

-۱باتوجه بــه انتقادهای مطرح شــده درخصوص
افزایش میــزان مشــارکت شــرکتهای خارجی در
نمایشگاهها ،با این استدالل که افزایش سهم خارجیها
در نمایشگاههای داخلی موجب ایجاد محدودیت برای
شرکتهای ایرانی شده است؛ شما چه تحلیلی در این
زمینه دارید و اصوالً به نظر شــما حضور شــرکتهای
خارجی در نمایشگاههای بینالمللی داخلی تا چه حد
ضرورت دارد و در چه سطحی باید
باشد؟
-۲اخیرا ً انتقادهایی درباره نحــوه واگذاری غرفه به
شرکتهای داخلی مطرح شده و برخی برگزارکنندگان
نمایشــگاهها متهم بــه مطالبه و دریافــت مبالغ غیر
متعارف در قبــال واگذاری غرفههــای دارای موقعیت
ممتاز در نمایشــگاهها شــدهاند .از نظر شــما چنین
اتهامــی تا چه حــد میتوانــد مبنای واقعی داشــته
باشد؟
دکتر حبیــب اهلل انصاری دبیــرکل مجرب انجمن
صنایع لوازم خانگی ایــران برگزار کننده همه ســاله
نمایشــگاه موفق و بین المللی لوازم خانگی ،به این دو

 -1دربــاره نفس حضور و مشــارکت شــرکتهای
خارجی درنمایشــگاه های بین المللــی ایران تردیدی
نیســت که عبارت «نمایشــگاه بین المللــی» خود به
خود حضور شــرکتهای خارجی در این نمایشگاهها را
ضروری و اجتناب ناپذیر مینماید و پر واضح اســت که
هر چه این مشــارکت قویتر ،پررنگتــر و با کیفیتتر
باشــد بر اعتبار و کارآمدی نمایشــگاهها نیــز افزوده
میگردد .اما باز هم ناگفته پیداســت که این مشارکت
– حتی سختگیرانه تر از مشارکت داخلیها  -باید تابع
مقررات ،نظم و ضوابط معین و تثبیت شــدهای باشد و
این همان امری است که انجمن لوازم خانگی ایران در
برگزاری نمایشــگاه لوازم خانگی ایران با جدیت برآن
تعهد و اهتمام دارد.
به بیــان ســاده انجمن لــوازم خانگی بــا نظارت
ســختگیرانه ،از مشــارکت شــرکتهای تولید کننده
محصوالت بیکیفیت ،غیر قابل انطباق با شرایط مصرف
ایران ،بدون نمایندگــی ،بدون گارانتی و ضمانت معتبر
و بدون خدمات پــس از فروش مطلوب و قابل قبول در
نمایشگاه پیشگیری کرده است.
حتی در مورد تولید کننــدگان کاالها و محصوالت
چینی مصرانه کوشــیدهایم ،اجازه مشــارکت صرفاً به
تولیدکننــدگان درجه اول و با کیفیــت چینی بدهیم
و به هیچ عنــوان بــه تولیدکننــدگان محصوالت بی
کیفیت و بنجل چینــی اجازه حضور در نمایشــگاه را
ندادهایم.
یک ضابطه مهم و اصلی دیگــر انجمن لوازم خانگی
در صدور مجوز مشــارکت در نمایشــگاه ،امکان انتقال
دانش و تکنولــوژی و نیز امکان ســرمایه گذاری آنها
در ایران برای تولید و صادرات مشــترک اســت و این
موضوع یک پیش شرط مهم برای مشارکت شرکتهای
خارجی در نمایشــگاه لوازم خانگی تهران است .یعنی
آنها حتمــاً باید بــرای انتقال ســرمایه و دانش فنی
و تولید مشــترک در ایــران آمادگی مذاکره داشــته
باشند.
بدین ترتیــب و با این ســخت گیریهــا و ضوابط
اســت که انجمن لــوازم خانگی ایران نمایشــگاه بین
المللی لوازم خانگــی را در شــانزدهمین دوره برپایی
آن به یــک برند قابــل اعتنــا و معتبر بدل ســاخته
که هر دوره نیــز بر کیفیــت و کارآمــدی آن افزوده
میشود.

اعتماد؛ نتیجه شفافیت مالی

 -2درباره مســائل مالی ،هزینههای ثبت نام ،نحوه
جانمایی و دخل و خرج نمایشگاهها ،انجمن صنایع لوازم

خانگی ایران به عنوان متولی و برگزار کننده نمایشگاه
بیــن المللی لوازم خانگی ،پیوســته عملکــردی کام ً
ال
شفاف و براساس آئین نامهها و دستورالعملهای شرکت
سهامی نمایشــگاههای بین المللی داشــته و به همین
دلیل در پانزده دوره برگزاری نمایشگاه حتی یک مورد
اعتراض و حتی نارضایتی به نحوه جانمایی ،هزینههای
ثبت نــام و مشــارکت و نحــوه برگزاری نمایشــگاه
نداشتهایم.
در تمــام دورههــای برگــزاری ،نــه تنهــا از هیچ
مشــارکت کنندهای حتــی یک ریال بابــت اختصاص
غرفه و مکان و ســالن به اصطــاح مرغوبتر دریافت
نشــده ،حتی بــه اصطــاح خودمان تــاش کردهایم
از ســالنها و غرفههــا «تقدس زدایــی» و «ارجحیت
زدایــی» کنیــم و بــه مشــارکت کننــدگان اصرار
کردهایم کــه هــر ســالن و غرفــهای ارزش و اعتبار
خــود را دارد و رجحــان وامتیــاز ویــژهای در کار
نیست.
البته در جانمایی و تقســیم ســالنها و غرفهها بین
مشارکت کنندگان و انتخاب حامی و اسپانسر -البته نه
به مفهوم رایج در دیگر نمایشگاهها -ضوابط و مالحظات
خاصی داریــم که طبق آن عمل میکنیــم و اص ً
ال این
گونه نیســت که شــرکتی وجه افزونتــری  -به هر
عنوان و اسم  -بپردازد و سالن و غرفه خاصی نصیبش
گردد.
ضوابط جانمایی و تقســیم غرفهها نیز ،گذشــته از
تقسیم آنها براســاس گروه کاالیی شــامل معیارهای
دیگری از جمله ســابقه و قدمت برند ،میزان و کیفیت
تولیدات و خدمات ،میزان فــروش داخلی و صادرات و
زیبایی و وجاهت طرح غرفــه ،اقدام به موقع برای ثبت
نام و ســابقه عضویــت در انجمن  -که نشــان دهنده
فرهنگ تشکل گرایی است -میشود.
این را هم بیفزایم که به هیچ عنــوان به واحدهای
بدون مجوز تولیــد (از وزارت صنایع یا نهادهای صنفی
خودشــان)-حتی با وســاطت و ســفارش مقامات -
اجازه مشارکت و حضور در نمایشــگاه لوازم خانگی را
نمیدهیم.
براســاس همه این مالحظات اســت کــه انجمن از
برگزاری نمایشــگاهها بــا عاملیت تشــکلها به جای
برگزار کنندگان حرفهای دفاع میکند و اعتقاد دارد که
تشکلها دلسوز و پاســدار منافع و مصالح اعضای خود
هســتند و در برگزاری نمایشــگاهها به کسب درآمد و
سود و منافع نمیاندیشند.
برای نمونه بارز همین نمایشــگاه بین المللی لوازم
خانگــی را میتوانم مثال بزنم که بدون تأســیس هیچ
شــرکت جانبی ،مستقیماً و بی واســطه توسط انجمن
صنایع لــوازم خانگی ایــران برگزار میشــود و ضمن
رعایت نهایت صرفه و صالح مالی و معنوی مشــارکت
کنندگان که عمدتاً اعضای انجمن هستند ،سود حاصل
از برگزاری نمایشگاه هم از طریق بودجه انجمن دوباره
صرف رشد همین اعضا و شرکتها میشود.
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مجتبی حسینی پناهنده مدیر پنجمین نمایشگاه بین المللی آسانسور ،صنایع و تجهیزات وابسته:

ترجیح می دهیم برگزاری نمایشگاه ها را به بخش خصوصی بسپاریم

– مدیر حوزه مدیر عامل شــرکت
ســهامی نمایشــگاه ها – واگذار
گردد که بیش از دو دهه در صنعت
نمایشگاهی کشور سابقه و تجربه
دارد که از جمله  5سال آن مربوط

و تجهیزات وابســته هم که بر اســاس
شرایط و مصالحی شرکت سهامی راساً
برگزاری آن را عهده دار شــد  ،قسمت
مهمی از فعالیت های اجرایی به فعاالن
بخش خصوصی واگذار شده است.

مدیر حوزه مدیر عامل شرکت سهامی
نمایشــگاه ها این توضیــح را هم اضافه
می کند که در تقویم نمایشگاهی سال
جاری اگر قرار باشــد نمایشگاه دیگری
را هم شرکت سهامی نمایشگاه ها راساً
برگزار نماید ؛ باز هم ترجیح این اســت
که از حداکثــر تــوان و ظرفیت بخش
خصوصی در این زمینه استفاده شود.
نمایشگاهی پر اعتبار در
فرصتی محدود
پنجمیــن نمایشــگاه بیــن المللی
آسانســور  ،صنایع و تجهیزات وابسته
بــه گفته مجتبــی حســینی پناهنده
مدیر آن در  20هــزار مترمربع فضای
نمایشــگاهی ناخالص شــامل  10هزار
و  756مترمربــع فضای سرپوشــیده و
 531مترمربع فضای باز برای مشارکت
کنندگان داخلی و  833مترمربع فضای
سرپوشــیده و  86مترمربــع فضای باز
برای مشارکت کنندگان خارجی برگزار
می شود و سالن های  8-7-6و 10 -9
و  B25 – A25 - 11و  27تحــت
پوشش آن هستند.
تعداد شرکت های داخلی مشارکت
کننده در نمایشــگاه یاد شــده 139
شرکت و تعداد شــرکت های خارجی

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

در میان  83رویداد نمایشگاهی
که در تقویم امسال شرکت سهامی
نمایشــگاه های بین المللی ج.ا.ا
پیش بینی و ثبت شده  ،پنجمین
نمایشگاه بین المللی آسانسور و
صنایع و تجهیزات وابسته – که از
روز نوزدهم تیر ماه جاری به مدت
 4روز در نمایشــگاه بین المللی
تهران بر پا شد – تنها نمایشگاهی
است که شرکت سهامی نمایشگاه
ها  ،خود آن را برگــزار می کند.
البتــه اهمیــت این نمایشــگاه
باعث شده اســت که مدیریت و
مســئولیت برگزاری آن به یکی
از مجرب ترین و پر ســابقه ترین
مدیران شرکت سهامی نمایشگاه
ها یعنی مجتبی حسینی پناهنده

به مدیریت نمایشگاه های داخلی
و  4سال مربوط به مدیریت فنی –
مهندسی بوده است.
در آســتانه گشــایش پنجمیــن
نمایشگاه بین المللی آسانسور مجتبی
حســینی پناهنــده بــه «اقتصــاد و
نمایشــگاه» توضیح می دهد که گرچه
در اساسنامه شرکت سهامی نمایشگاه
های بین المللی به طور صریح و شفاف
برگزاری نمایشــگاه ها نیز پیش بینی
شده و امکانات و توان و تجربه کافی و
وافی نیز در این زمینه وجود دارد  ،اما
مدیریت ارشد شرکت ترجیح می دهد
امور برگزاری نمایشگاه ها را به فعاالن
بخش خصوصی واگذار نماید.
پناهنده می افزاید :در مورد پنجمین
نمایشگاه بین المللی آسانسور و صنایع

حاضر در آن  43کشــور هستند که از
چهار کشــور آلمان  ،تایوان  ،ترکیه و
چین محصوالت و خدمات خود را برای
عرضه به نمایشگاه آورده اند.
مدیر نمایشــگاه در مقام مقایســه
کمی با نمایشگاه ســال گذشته یادآور
می شــود که فضای اختصاص یافته به
نمایشــگاه پنجم نســبت به نمایشگاه
چهارم  10درصد افزایش یافته و تعداد
مشــارکت کنندگان خارجــی نیز 20
شرکت بیشتر شده است.
به گفته پناهنــده به دلیــل تغییر
مجری نمایشــگاه  ،برخی از شــرکت
ها به دلیــل عدم تخصیــص بودجه و
نداشــتن برنامه ســالیانه  ،در فرصت
محدود  3ماهه موفق به مشــارکت در
نمایشگاه نشده اند.
پناهنده همچنین با اعالم تسهیالت
و تخفیفاتی که شــرکت سهامی برای
اعضای تشــکل های صنعت آسانسور
جهت مشارکت در نمایشگاه پنجم قائل
شده  ،از ســندیکای صنایع آسانسور و
پله برقی ایران  ،انجمن تولیدکنندگان
آسانســور  ،پله برقی و باالبر و اتحادیه
صنــف آسانســور و تولیدکننــدگان و
تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی بابت
همکاری در برگزاری نمایشگاه قدردانی
می نماید.
به گفته مدیر نمایشــگاه در حاشیه
برگــزاری آن چنــد برنامــه جانبی از
جمله کارگاه های آموزشــی از ســوی
اتحادیه آسانســور و ســمینار صنعت
آسانسور از سوی ســندیکای آسانسور
برگزار می شــود و مدیران و مسئوالن
ســندیکا و انجمن در دو غرفه مستقل
جوابگوی اعضای خود درباره مســائل
و مشــکالت ایــن صنعــت خواهنــد
بود.
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مدیر امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران:

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

رونق صنعت ساختمان اقتصاد کشور را
از رکود خارج میکند
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عضو هیأت رئیسه و مدیر امور
نمایشگاهی اتاق تعاون ایران با
بیان اینکه در حال حاضر کشور
در وضعیت رکود قرار دارد گفت:
برای خــروج از این رکود یکی از
الزامات تحریک بخش صنعت و
ساختمان است.
دکتــر محمد کریمــی مدیر امور
نمایشــگاهی اتاق تعاون ایــران روز
سهشنبه گذشته با حضور در نشست
خبری شــانزدهمین نمایشگاه بین
المللی صنعت ساختمان که از  22تا
 25مرداد ماه برگزار شــده با اشاره به
اینکه هر کشوری سلسله برنامههای
بلند مدت و اســتراتژیک دارد گفت:
برنامه پنج ســاله ششــم با فعالیت
مجلس جدید به نمایندگان ارائه شد تا
آنها پس از بررسی آن را تصویب کنند.
وی ادامــه داد :در کشــور مــا
سیاستهای راهبردی تبیین و ابالغ
میشــود که دولت ،مجلــس و قوه
قضاییه به منظــور خدمت به مردم
ملزم به اجرای آن هســتند .اقتصاد
مقاومتی از جمله برنامههایی بود که
از سوی مقام معظم رهبری تبیین و
ابالغ شد و اکنون تمام نهادها ملزم
به اجرای آن هســتند .اتــاق تعاون
نیز به عنوان یک تشــکل غیردولتی
درراســتای اقــدام و عمــل اقتصاد
مقاومتی اقدام به برگزاری نمایشگاه
صنعت ساختمان میکند.

دکتــر کریمی با بیــان اینکه در
حال حاضر کشور در وضعیت رکود
قرار دارد گفت :بــرای خروج از این
رکود یکی از الزامات تحریک بخش
صنعت و ساختمان است .قصد داریم
با برگزاری نمایشــگاه گامهایی در
جهت خروج از رکود برداریم.
عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون با
اشــاره به اینکه از بین  74نمایشگاه
پیش بینی شــده درتقویم شــرکت
سهامی نمایشگاهها ،نمایشگاه صنعت
ساختمان بزرگترین نمایشگاه است،
گفت :این نمایشــگاه بــا همکاری
ســازمان توســعه تجارت ،شرکت
سهامی نمایشــگاههای بینالمللی،
وزارت صنعــت ،معــدن و تجارت و
وزارت تعاون کار و رفــاه اجتماعی
از روز جمعــه  22مردادماه تا پایان
روز دوشنبه  25مرداد جاری برگزار
میشود.
وی با اشــاره بــه اینکــه بیش
از  300شــرکت خارجــی در ایــن
نمایشــگاه حضور دارنــد ،گفت :از
 51هزار مترمربع فضای نمایشــگاه
بیش از  6هــزار و  500متر مربع در
اختیار کشــورهای خارجی و مابقی
شرکتهای داخلی است.
کریمی در بیان تفاوت نمایشگاه
امسال با سال گذشته گفت :استفاده
از نــوآوری و تکنولوژیهای جدید
و محصوالت تولیدی بــا تکنولوژی

روز از جملــه تفاوتهاســت .ایران
از نظر مواد ســاختمانی بسیار غنی
اســت و اکنون ایــن نمایشــگاه با
حضــور  1100شــرکت و کارخانه
تولید مصالح ساختمانی شامل 786
شرکت ایرانی 328 ،شرکت خارجی
و  42نمایندگی خارجی شروع به کار
میکند.
مدیر امور نمایشگاهی اتاق تعاون
با بیان اینکــه نوآوریهای جدید در
بخش صنعت و ســاختمان در این
نمایشــگاه وجــود دارد گفت :عایق
نوین با تکیه بــر فناوری نانو ،مصالح
پایه برای ایجاد ســاختمان سبز در

صرفه جویی انرژی و روش نوین برای
مقابله با زلزله از جمله نوآوریهایی
است که دانشــمندان ایران در این
نمایشگاه ارائه خواهند کرد.
وی گفت :در حاشــیه نمایشگاه
صنعت ســاختمان ســه همایش با
عنوانهای اقتصاد مقاومتی و اهداف
در صنعت ساختمان ،توسعه و انبوه
ســازی با رویکرد مقاوم ســازی و
سبک ســازی و معرفی کار آفرینان
نمونه در این صنعــت برگزار خواهد
شد.
کریمی افزود :باتوجــه به اینکه
 24گــروه کاالیی و  100رشــته و
صنف در نمایشگاه فعالیت میکنند
یکــی از اقدامــات این نمایشــگاه
طراحی اپلیکیشــن موبایل اســت
کــه شــرکتکنندگان میتواننــد
بــا دانلــود این نــرم افــزار از روی
ســایت صنعت ســاختمان آن را بر
موبایل خود نصــب و محصوالت را
مشــاهده و به راحتی مــکان یابی
کنند.
به گفته دکتر کریمی امسال 23
کشور شامل بلژیک ،چین ،فرانسه،
آلمان ،یونان ،مجارستان ،ایتالیا ،کره
جنوبی ،اســپانیا ،آفریقای جنوبی،
تایــوان ،روســیه ،ترکیــه ،کانادا،
سوئیس ،ســوئد ،انگلیس ،اتریش،
دانمارک ،ژاپن ،هلند ،فنالند ،نروژ و
یک شرکت آمریکایی در این نمایشگاه
شرکت دارند.
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گفت و گو با علی چگینی مدیر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهر سازی

پیش بینی رونق نسبی بازار مسکن
از نیمه دوم سال ۹۵

انجایی که در حال حاضر با انباشت واحدهای تولیدی
فروش نرفته مواجه هستیم ،بخشی از این کاهش تولید
جبران می شود.
وی تاکید کــرد در حال حاضر تقاضاها به ســمت
واحدهای مســکونی کم متراژ و قیمت هــای پایین
تر اســت و در دو ســال اخیــر بیــش از  ۵۰درصد
تقاضا و معامالت انجام شــده در شــهر تهران مربوط
بــه واحدهــای  ۳۰۰میلیون تومــان و کمتــر بوده
که مســاحت ایــن واحدهــا  ۷۵متر مربــع و کمتر
است.
البته در شــهر تهران واحدهای بزرگ تر هم تولید
شــده اند کــه مخاطب ایــن واحدها ،گــروه هایی با
درآمد باالتر هســتند اما بــه تدریج ایــن تطبیق در
بازار مســکن ایجاد می شود و ســازندگان هم مطابق
با قــدرت خرید مردم و نیــاز واقعی بازار ،ســاخت و
ســاز را انجام خواهنــد داد .تعادل بین نیــاز بازار به
لحاظ مســاحتی و قیمتی با عرضه ایجاد خواهد شد.
البته این توصیه به ســازندگان می شود که واحدهای

کسب و کار در این حوزه را فراهم نماید.
به هر حال وقوع نوســانات جزیی در ایــن بازار در
ماه های آتی طبیعی اســت .البته در ماه رمضان انجام
معامالت کندتر خواهد شد .با این حال پیش بینی می
شود که به تدریج وضعیت کسب و کار در حوزه مسکن
و گردش مالی در این صنعت رو به بهبود باشد.
انتظار می رود که از نیمه دوم ســالجاری شــاهد
رونق تدریجی در بخش مسکن باشیم .در حال حاضر
سرمایه ســازندگان به دلیل رکود قفل شده است اما با
افزایش معامالت و افزایش گردش مالی ،سرمایه ها آزاد
می شود و سازندگان می توانند تولید بیشتری داشته
باشند.
با افزایش خرید و فروش مســکن و رونق ساخت و
ساز ،در صنایع وابسته نیز تقاضا ایجاد میشود .بنابراین
زنجیره کسب و کار و فعالیت اقتصادی در این صنعت
فعال می شود و این به بهبود معیشت و شرایط زندگی
مردم کمک می کند و در نهایت  GDPکشــور رشد
پیدا می کند.
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علی چگینی ،مدیر برنامه ریــزی و اقتصاد
مسکن وزارت راه و شهرسازی با تشریح وضعیت
مسکن تا پایان سال جاری و تهدید کاهش عرضه
برای این بازار ،گفت :از نیمه دوم سال جاری به
تدریج شاهد رونقی نسبی بازار مسکن خواهیم
بود و رونق در بازار از واحدهای کم متراژ شروع
می شود.
به گفته وی در ماه گذشته در شهر تهران  ۱۵هزار
و  ۴۰۰معامله مسکن ثبت شــده است که عدد نسبتا
خوبی است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود
 ۸درصد رشد داشته است.
چگینی افزود :در زمانی که بازار مسکن در اوج رکود
قرار داشت ،تعداد معامالت مسکن شهر تهران در طول
یک ماه بــه  ۷هزار فقره قرارداد رســید ،این در حالی
اســت که تعداد معامالت مســکن در بازار تهران ،در
برخی ماهها به  ۲۰هزار فقره معامله نیز رسیده است.
به هر روی افزایش تعداد معامالت انجام شده میتواند
نشانهای از بهبود شرایط بازار مســکن باشد .بایستی
توجه کرد که اقتصاد یک مجموعه به هم پیوسته است
و اجزای آن نمی توانند جدا از هم عمل کنند .بنابراین
چنانچه رونق در بخشی از اقتصاد اتفاق بیفتد به تدریج
به بخشهای دیگر نیز سرایت خواهد کرد.
وی توضیح داد که مسکن می تواند در حوزه خروج
از رکود موتور پیش ران باشد .معتقد هستم که در این
بازار گام هایی در حال برداشته شدن است و انشاءاهلل
صنعت ســاختمان فعال خواهد شد .از چند روز آینده
هم وام های صندوق پس انداز یکم به دســت مصرف
کنندگان می رســد و وارد بازار می شــود .با ورود این
تســهیالت گردش مالــی در این حوزه بهتر شــده و
وضعیت کسب و کار در این بخش بهبود خواهد یافت،
این موارد به افزایش تقاضای ســاخت و ســاز کمک
خواهــد کــرد و ورود تقاضاهای جدید ســازندگان را
ترغیب به اخذ پروانه ساخت خواهد کرد.
این مقام مسئول یاداور شــد که در سال  ۹۳تقریبا
برای  ۴۰۰هزار واحد مسکونی پروانه ساخت در سطح
کشور صادر شد .در سال گذشته هم بدون احتساب آمار
اسفند ماه ،تعداد پروانههای صادره به حدود  ۲۹۰هزار
واحد رسید .تعداد پروانههای صادره در سال  ،۱۳۹۳در
شهر تهران و کل کشور به ترتیب از رشد منفی حدود
 ۵۲و  ۴۰درصد برخوردار بوده است و این روند نزولی

صدور پروانه ساخت در ســال  ۱۳۹۴نیز ادامه داشته
است .به طوریکه تعداد پروانههای صادره شهر تهران و
نیز کل کشور بیش از  ۲۰درصد کاهش را تجربه کرده
است.
چگینی افزود :البته آثار افزایش یا کاهش در صدور
پروانه ساختمانی را سه ســال دیگر می توان در بازار
مشاهده و ارزیابی کرد .در سال  ۹۳و  ۹۴شاهد کاهش
صدور پروانه های ســاخت بودیم کــه آثار این کاهش
تولید در ســال های  ۹۶و  ۹۷نمایان خواهد شد .اما از

تولیدی را براســاس تــوان مالی متقاضیــان طراحی
نمایند.
چگینی گفت :واحدهای با متراژ بســیار بزرگ هم
معموال دیرتر به فروش میرســند و متقاضیان خاص
خود را دارند .البته ســازندگان هم ایــن عالمت را از
بازار دریافت می کنند که توجه متقاضیان معطوف به
واحدهای با متراژ کم است .در مجموع می توان گفت
که امسال باید شرایط بهبود بازار مسکن فراهم شود و
دولت در تالش است تا زیرســاختهای بهبود شرایط
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جمع بندی نمایشگاه شانزدهم ساختمان به روایت دکتر کریمی مدیر امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران:
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نمایشگاه تالش کرد بخش مهمی از نقدینگی در اختیار
مردم را به صنعت ساختمان هدایت نماید
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رونق صنعت ســاختمان و شتاب
گرفتن ساخت و ساز در کشور ،دست
کم هفتاد صنعت مهم وکارآفرین را
به تکاپو و رونق میکشاند و خمودگی
و کسادی آن هزاران فرصت شغلی
را از هموطنان میگیــرد .با چنین
بینش و با برنامه ریزی و امید بسیار
به اینکه شانزدهمین نمایشگاه بین
المللی صنعت ســاختمان که از روز
جمعه  22مرداد  1395در نمایشگاه
بین المللی بر پا شــده است بیش از
دورههای گذشــته در خدمت رونق
این صنعت گســترده و بسیار تأثیر
گذار در کل اقتصــاد و کارآفرینی
جامعه باشد؛ برگزاری آن به مدیری
توانمند محول شده است که در 55
سالگی 33،سال سابقه مدیریت در
بخشهای مختلف کشــور را دارد و
از فرمانداری تا معاونت اســتانداری
و از مدیریت شــرکتهای بزرگ تا
معاونت وزیر ،در مسئولیت استاندار
مازندران و در کســوت ریاست کل
بیمه مرکزی تجربه اندوخته است.
با دکتر ســید محمد کریمی که با
داشــتن دکترای تخصصی ()PhD
مدیریت با گرایش تولید و عملیات،
به کارمعلمی خود با تدریس دروس
مدیریتی و کار آفرینــی در مقطع
ارشد دانشــگاهها ادامه میدهد و
خود را ســرباز وطن میداند که در
هر سنگری الزم باشد ،باید خدمت
کند این بار به عنــوان عضو هیات
رئیسه و سرپرست امور نمایشگاهی
اتاق تعاون ایــران و برگزار کننده
شانزدهمین نمایشــگاه بین المللی
صنعت ساختمان همکالم شدیم که
این گفت و گو را میخوانید.
چند دوره از نمایشگاه بزرگ
صنعت ساختمان را اتاق تعاون برگزار
کرده است؟
امسال که شانزدهمین نمایشگاه بین

المللی صنعت ساختمان برگزار میشود،
یازدهمین دوره متوالی است که برگزاری
آن بر عهده امور نمایشــگاهی اتاق تعاون
ایران است.
نمایشــگاه شــانزدهم در
هدفگذاری و اجرا چه تفاوتهایی با
دورههای پیشین دارد؟
کشور در شــرایط حســاس و تعیین
کننده اقتصادی به سر میبرد و در شرایط
رفع تدریجی تحریمهای اقتصادی ،برنامه
ریزان و سیاســت گذاران کشــور ،تالش
گســتردهای را برای تحریــک و تحرک
چرخهــای اقتصاد و تولید آغــاز کردهاند
که این تالشها بــا همکاری مردم و همه
نهادها باید آثار مثبت خود را بروز دهد.
یکی از مهمترین بخشهــای اقتصاد
کــه تحریک و تحــرک آن باعــث رونق
دهها صنعت کار آفرین میشــود ،صنعت
ساختمان اســت که دولت و نظام بانکی
کشــور بــا درک تأثیر و اهمیــت آن در
اقتصــاد و خــروج صنعت ســاختمان و
بخش مسکن از رکود تمهیدات متنوعی
در قالب برنامه ششــم توسعه اندیشیده و
سیاستهای راهبردی به این منظور ابالغ
شده است که دولت ،مجلس و قوه قضائیه
باید در جهت خدمت به مردم آنها را به
مرحله اجرا در آورند.
یکی از این سیاستها اقتصاد مقاومتی
است که از سوی مقام معظم رهبری ابالغ
شــده و اتاق تعاون به عنوان یک تشکل
غیر دولتی به یاری دولتمردان شــتافته
و در جهت تحقق شــعار «اقدام و عمل»
این نمایشگاه را به عنوان مجری با هدف
خروج صنعت ســاختمان از رکود برگزار
کرده است.
ایــن نمایشــگاه از بیــن فهرســت
نمایشــگاهی که در تقویم امسال شرکت
سهامی نمایشــگاههای بین المللی پیش
بینی شــده ،بزرگترین نمایشــگاه است
که از مرحله ثبت نــام تا جانمایی و باقی
امــور آن با همکاری ســازمان توســعه

تجارت ،وزارت خانههای تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی وصنعت ،معدن و تجارت به اجرا
در آمده است.
این نمایشگاه در واقع یکی از حلقههای
عمــده زنجیره ارزش و چرخــه تولید در
صنعت ساختمان است که تولید کننده و
مصرف کننده در آن رو در رو وارد تعامل
شدند که از این تعامل صنعت ساختمان
و ساخت و ساز مســکن رونق میگیرد و
از این رونق هزاران فرصت شــغلی برای
هموطنان آفریده میشود.
ما بر این اساس برنامه ریزی کردهایم
که پس از برگزاری این نمایشــگاه بخش
مهمی از نقدینگــی در اختیار مردم عزیز
کشــورمان در چرخه صنعت ساختمان و
تولید مسکن سرمایه گذاری شود و به کار
بیفتد.
بــرای ثبــت در تاریخچه
نمایشــگاه بینالمللــی صنعــت
ســاختمان اطالعاتی درباره فضای
نمایشگاهی و تعداد شرکتکنندگان
این رویداد به خوانندگان ما بدهید.
این نمایشــگاه قطعاً بزرگترین رویداد
نمایشگاهی کشــور در سال جاری که در
کل فضای نمایشــگاه بین المللی تهران
به استثنای ســالنهای یک ،یک  Aو دو
در  51هزار متر مربع برگزار میشــود که
بیش از  6500متر مربع آن شامل 6260
متر مربع ســالن و  380متر مربع فضای
باز به شــرکتهای خارجــی اختصاص
یافته که این میزان در نمایشــگاه ســال
گذشته  4300متر مربع بود .به مشارکت
کنندگان ایرانی هم جمعــاً  44360متر
مربع فضا اختصاص یافته است که شامل
 35560متــر مربع ســالن و  8800متر
مربع فضای باز است.
چند شــرکت در نمایشگاه
حضور دارند؟
تعداد مشارکت کنندگان در نمایشگاه
بیش از  1100شرکت شامل  786شرکت
ایرانی 328 ،شرکت خارجی و  42شرکت
داخلی به نمایندگی از سوی کمپانیهای
خارجی است.
مشارکت کنندگان خارجی از
کدام کشورها به نمایشگاه آمدهاند؟
مشــارکت کنندگان خارجــی از 23
کشور بلژیک ،چین ،فرانسه ،آلمان ،یونان،
مجارستان ،ایتالیا ،اســپانیا ،کره جنوبی،
آفریقای جنوبی ،تایوان ،روســیه ،ترکیه،
کانادا ،سوئیس ،ســوئد ،انگلیس ،اتریش،
دانمارک ،ژاپن ،هلند ،نــروژ و فنالند در
نمایشگاه شرکت دارند.
برای پیشــبرد اهدافتان چه

برنامههایی در نمایشگاه پیشبینی
کرده بودید؟
چندین برنامه جانبی در  4روز برپایی
نمایشگاه پیش بینی شده بود که از جمله
شــامل برگزاری  3همایش «معرفی کار
آفرینــان برتر»« ،تحقق اهــداف اقتصاد
مقاومتی در صنعت ســاختمان»« ،مقاوم
سازی و سبک سازی صنعت ساختمان»
میشد.
عالوه بر آن برگــزاری چندین کارگاه
آموزشی در رشــتههای گوناگون صنعت
ســاختمان هم پیش بینی شــده بود که
تمام این برنامهها در سه روز تخت برپایی
نمایشگاه به مرحله اجرا رسید.
همچنین با توجه بــه اینکه  24گروه
کاالیی و بیش از  100رشــته و صنف در
نمایشــگاه فعالیت دارند ،برای ســهولت
ارتباط و دسترســی بازدید کنندگان به
فعاالن رشــتههای مورد نظرشان ،امکان
جدیدی در نمایشــگاه شــانزدهم برای
نخســتین بــار پیشبینی شــده بود که
شامل طراحی اپلیکیشــن ویژهای است
که بازدید کنندگان میتوانســتند آن را
از ســایت نمایشــگاه دانلود و روی تلفن
همراه خود نصب نمایند و در اسرع وقت
از نشانی و مشــخصات هدف ،محصول و
خدمت مورد نظرشان در نمایشگاه آگاهی
یابند.
برگزاری نمایشــگاه صنعت
ساختمان به صورت یکجا و کلی به
طوری که به قــول خودتان  24گروه
کاالیی و بیش از یکصد رشته و صنف
را در بر میگیرد ،مخالفانی دارد که
طرفدار برگزاری نمایشگاههای کام ً
ال
اختصاصــی در صنعت ســاختمان
هستند؛ موضع شــما در این مورد
چیست؟
بــه نظر اتاق تعــاون ایــران برگزاری
نمایشــگاه صنعت ســاختمان بــه طور
یکجا و کلی این حســن بزرگ را دارد که
فعاالن صنعت ساختمان و مسکن سازان
فرصت مییابنــد در چهار روز محصوالت
و خدمات تمام رشــتههای ساختمانی را
یکجا مشاهده و مقایسه نمایند و نیازهای
خود را برطرف ســازند .تجربه نشان داده
است که تمام نمایشگاههای تخصصی هم
خیلی موفق نبودهاند و برخی از آنها پس
از چند دوره برگزاری رونــق نیافتهاند .با
این حال اتاق تعاون ایران تصمیم گرفته
اســت  24گروه کاالیی مربوط به صنعت
ســاختمان را در دو گروه بزرگ همگون
متمرکز ساخته و ســال آینده (،)1396
نمایشــگاه بین المللی صنعت ساختمان
را در قالب دو نمایشــگاه بزرگ و البته با
حضور مشارکت کنندگان پر تعداد برگزار
نماید.

نمایشگاههای داخلی

عبدالکریم جاللی مدیرعامل شرکت نمانگر:

حضور خارجیها در نمایشگاههای ایران

اعتبار و توسعه میآورد؛ با کمترین هزینه

سيد علي اعتدالي نماينده

انجمن تبلیغات آسيا در ايران شد

یک شــرکت ایرانی از میان ۳۰
کشــور آســیایی به عنوان معاون
دبیــرکل انجمن تبلیغات آســیا
انتخاب و معرفی شد.
دکتر ســید علی اعتدالــی مدیرعامل
هلدینــگ بینالمللی آوین با اشــاره به
جزئیــات انتخــاب نماینــده ایرانی به
عنوان معاون دبیــرکل انجمن تبلیغات
آســیا به «اقتصاد و نمایشــگاه» گفت:
از میان  ۴۹کشــور آسیایی تنها  ۳۰کشــور توانســته اند عضو رسمی انجمن
تبلیغات آســیا شــوند و از هر کشــور تنها یک نماینده پس از کسب امتیازات
الزم مــی تواند به عنــوان نماینده در ایــن انجمن بین المللی حضور داشــته
باشــد .وی تصریح کرد :گروه بین المللــی آوین باتوجه به حضور رســمی در

کشــورهای ترکیه ،عمان ،امارات ،قطر ،گرجســتان و برخی کشورهای اروپایی
و فعالیت رســمی در حوزه های تخصصی تبلیغات ،بازاریابــی ،تحقیقات بازار،
رویدادهــا و کنفرانس های بیــن المللی و ســرمایه گذاری در ایــن حوزه به
همراه ارایه مســتندات پژوهشــی ،علمی و آموزشــی در انجمن تبلیغات آسیا
حضور یافته اســت .مدیرعامل هلدینگ بین المللی آوین با اشــاره به فعالیت
های انجمن تبلیغات آســیا افزود :این هلدینگ بین المللــی تنها نماینده ای
از کشــور ایران در انجمن تبلیغات آســیا بوده که توانسته اســت از میان ۳۰
کشــور جهان به عنوان معاون دبیرکل انتخاب و معرفی شــود .اعتدالی گفت:
انجمــن تبلیغات آســیا در زمینه های متعــدد علمی ،تحقیقاتی ،آموزشــی،
پژوهشــی ،برگزاری نمایشــگاهها و همایشهای مشــترک با مشارکت تمامی
اعضا در کشــورهای منتخب ،شناسایی فرصت های توســعه تجارت و تبلیغات
بازرگانی و زمینه های فعالیت با ســایر قاره های جهــان را برنامه ریزی نموده
است .به گفته وی :نخستین اجالس انجمن تبلیغات آسیا با حضور تمامی اعضا
و نمایندگان کشورهای آسیایی از در کشور چین و با حضور جمهوری اسالمی
ایران برگزار شــد که مهمترین دســتورکار این اجالس برنامه ریزی ،مدیریت
و ســازماندهی رویدادها و نشســت های تخصصی و کارگاه های آموزشی بین
المللی در حوزه های تبلیغات و کنگره های ساالنه علمی در سالهای  ۲۰۱۶تا
۲۰۱۸میالدی قاره آسیا بود.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

عبدالکریم جاللــی مدیرعامل شــرکت
نمانگر و عضو انجمــن صنفی برگزار کنندگان
نمایشــگاههای بینالمللــی ایــران اعتقاد
دارد که مشــارکت شــرکتهای خارجی در
نمایشــگاههای ایران نه تنها تهدید نیســت
بلکه میتواند فرصت تجربهاندوزی و کســب
اعتبار برای صنعت نمایشگاهی کشور و توسعه
بازار برای کاالهای ایرانی بــا کمترین هزینه
باشد.
پاســخ عبدالکریم جاللی به دو پرســش
«اقتصاد و نمایشــگاه» را درباره مسائل روز
صنعت نمایشگاهی ایران میخوانید.
باتوجه به انتقادهای مطرح شده درخصوص
افزایش میزان مشارکت شرکتهای خارجی در
نمایشگاههای ایران با این استدالل که افزایش
سهم خارجیها موجب ایجاد محدودیت برای
شرکتهای ایرانی میشود؛ شما چه تحلیلی در
این زمینه دارید؟
هر نمايشــگاهي داراي ويژگي هــا و کارکردهاي
متفاوتي اســت ،ليکن آنچه که در بين آنها مشترک

مي باشد شامل توســعه فرصت هاي تجاري ،انتقال
تکنولوژي ،تثبيت بازارهاي گذشته و ايجاد وفاداري،
ارتباط نزديک با مصرف کننده نهايي و کسب نظرات
آنهــا ،کمک به ايجاد بورس کااليــي و مرکز تجاري
در محل برگزاري نمايشــگاه و ايجاد فرصت عادالنه
بــراي مصرف کننــده نهايي جهت مقايســه کاالها
مي شــود .با چنين ديدگاهي حضور شــرکتهاي
خارجي در نمایشگاههای ایران نه تنها تهديد نيست
بلکه فرصت اســت .صنعت نمايشگاهي ابزاري بسيار
مؤثر ولي با کمترين نقش در روابــط بازرگاني بين
کشــورها اســت درحالي که ابزاري نظير تعرفههاي
گمرکــي و سياســتهاي پولــي و مالــي و حتي
توافقنامههاي اقتصادي و تجاري بين کشورها بسيار
تعيين کنندهتر هستند.
حضور شــرکتهاي خارجي در نمايشــگاههاي
ايران فرصتي براي نگاه بــه بيرون با کمترين هزينه
است .يقينا ما براي ورود به بازارهاي جهاني نيازمند
شــناخت کافي از رقبا هســتيم .حضور شرکتهاي
خارجي در نمايشــگاهها بــراي ما نه تنهــا هزينه
ندارد بلکــه به عنوان گردشــگر ايجــاد درآمد هم
ميکند .توليد کننــده ايراني محصــول خود را در
نمايشــگاه در کنار محصــول خارجــي در معرض
نمايش ميگذارد .آيا تجربهاي که از اين منظر کسب
ميکند کم ارزشي دارد؟
ما بايد تــاش کنيم نمايشــگاههايمان با حضور
هرچه بيشتر شــرکتهاي خارجي برگزار شود .اين
امر موجب افزايش اعتبار نمايشــگاهي ما و افزايش
حضور بازديدکنندگان حرفهاي خارجي خواهد شد
که در اين صورت قطعا حضور بازديد کننده بيشــتر
خارجي موجب توســعه بازار بــراي کاالهاي ايراني
خواهد گرديد و اين همان حمايــت از توليد کننده
داخلي است.

اخیرا ً انتقادهایی درباره نحوه واگذاری غرفه
به شــرکتهای داخلی مطرح شــده و برخی
برگزارکنندگان نمایشــگاهها متهم به مطالبه
و دریافت مبالغ غیرمتعارف در قبال واگذاری
غرفههای ممتاز شدهاند .نظر شما در این مورد
چیست؟
نمايشــگاههاي معتبــر جهانــي در اين خصوص
براســاس عرضه و تقاضا و باتوجه به انصاف و عدالت
در موقعيــت غرفههــا ،تعرفههاي رســمي جداگانه
اعالم ميکنند .متأســفانه نظــام دو تعرفهاي (ارزي
و ريالــي) و قيمتگــذاري دولتــي ميتواند عاملي
بــراي فرصت طلبهــا باشــد .گرچه براي ســال
جاري شرکت ســهامي نمايشــگاهها مجوز فروش
 ۱۰درصد از غرفههــاي ريالي را تــا دو برابر تعرفه
به برگزارکنندگان داده اســت ليکن به نظر در همه
نمايشــگاهها نميتوان اين امر را اجــرا کرد .قاعدتا
بهتر اســت اين امر در اختيار برگزار کننده باشد تا
در چانهزني با مشــارکتکنندگان آنها را ترغيب به
حضور در غرفههاي با موقعيت برتر با هزينه بيشتر يا
معمولي با هزينه کمتر بنمايند.
در نمايشــگاهها غرفههاي یک بــر ۲ ،بر ۳ ،بر و
جزيــره ،تعرفههــاي متفاوتي دارند و يا هرکســي
که زودتر ثبــت نام کند ارزانتــر خريداري ميکند
و يا آنکــه برگزار کننده صرفاً با يــک تعرفه ثبتنام
ميکنــد و توليد کننــده داخلي بخشــي از هزينه
مشــارکت را با ارائه اســناد از دولت پــس خواهد
گرفت.
اينهــا روشهاي رايج و جاري در دنياســت که
موجب رشد نمايشگاهها از يک سو و ايجاد شفافيت
از سوي ديگر شده است و ما نیز باید این روشها را
براساس مصلحتهای کلی صنعت نمایشگاهی کشور
بپذیریم و به کار بندیم.
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گشایش بیست و پنجمین نمایشگاه فرش دستباف با حضور مهندس نعمت زاده
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رایزنی وزیر صنعت با تولیدکنندگان و صادرکنندگان
برای احیای جایگاه جهانی فرش ایران
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بیست و پنجمین نمایشگاه فرش دستباف ایران
روز (یکم شــهریور  )95با حضورمهندس محمد
رضا نعمــت زاده وزیر صنعت ،معــدن و تجارت،
دکتر حسین اسفهبدی معاون وزیر و مدیر عامل
شرکت سهامی نمایشــگاههای بین المللی ،دکتر
حمید کارگر رئیس مرکز ملی فرش ایران ،داریوش
اســماعیلی نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و
معادن مجلس و فعاالن فرش دســتباف در بخش
خصوصی در نمایشــگاه بین المللی تهران افتتاح
شد.
وزیر صنعت پس از گشــایش رسمی نمایشگاه گفت:
خوشبختانه فرش دســتباف ایرانی در یک نگاه اصالت
خود را نشــان میدهــد و مجموعهای از هنرهاســت.
مجموعهای از هنــر طراحی ،رنگرزی ،بافت و زمینههای
مختلفی که تاریخ  3هزار ســاله فرش دستباف ما را در
دنیا نمایان کرده و علی رغم تقلید بســیاری از کشورها
کســانی که فرش ایرانی را میشناســند تفاوت و مزیت
فرش ایرانی را به خوبی متوجه میشــوند و فرش ایرانی
با وجود تالش کشــورهای دیگر برای تقلید با استقبال
جهانیان مواجه است.
نعمت زاده افزود :برخــی از محدودیتهای صادرات
مانند مبادالت بانکــی و تحریم صدور فرش به آمریکای
شــمالی برطرف شــده و برای اولین بار بعد از ســالها
صادرات فــرش ایرانی به آمریکا آغاز شــده اســت که
خوشبختانه آمار بســیار خوبی در شروع داشتهایم یعنی
صادرات در  4ماهه امسال نســبت به  4ماهه اول سال
گذســته  40درصد رشــد نشــان میدهد .البته میزان
صادرات هنوز چشــمگیر نیســت و از  80میلیون دالر
تجاوز نمیکند که امیدواریم بــا رونق بازارهای خارجی
و رفع تحریمها رونق به وجود آید.
وزیر صنعت ،معــدن و تجارت در ادامه با اشــاره به
امضای تفاهم نامــه مرکز ملی فرش ایــران با صندوق
کارآفرینی امید در زمینه اعطای تســهیالت ده میلیون
تومانی برای خرید فرش دســتباف گفت :این تسهیالت
با کارمزد  4درصد و بازپرداخت  3ســاله در نظر گرفته
شده که امیدواریم همزمان با این نمایشگاه روند اعطای
آن آغاز شود.
نعمتزاده دربــاره هدفگذاری افزایــش ده میلیارد
دالری صادرات غیر نفتی و تأثیر آن بر هنر صنعت فرش
دستباف گفت :متاســفانه حجم صادرات فرش دستباف
نسبت به کاالهای صنعتی چشــمگیر نیست اما بر این

باوریم که امسال حدود  400تا  500میلیون دالر فرش
دستباف و صنایع دســتی صادرات داشته باشیم که در
صورت تحقق  40درصد بیش از ســال گذشــته خواهد
بود.
وزیر صنعت حین بازدید از ســالنهای نمایشــگاه با
حضور در غرفه اتحادیه صادر کنندگان فرش دســتباف
در یک جلسه بیســت دقیقهای با صادرکنندگان فرش
ایرانی به گفت گو نشســت :در این گفت و گو مســائلی
از قبیل مشــکالت گمرکی فرشهای مرجوعی ،کشف
بازارهای جدید که نیاز به تبلیغات کارشناســی شــده
دارد ،تاکید بر ایجاد اشتغال و درآمد با رونق یافتن بازار
فرش دستباف مورد توجه قرار گرفت.
گفتنی اســت که این نمایشــگاه به همت مرکز ملی
فرش ایران ،در  20ســالن و بیش از  30هزار متر مربع
فضای نمایشگاهی به مدت هفت روز برپا است و شرکت
بازرگانی بینالمللی ایدرو مجری آن میباشد.
در بیســت و پنجمیــن نمایشــگاه فرش دســتباف
ایران که به لحاظ کمی و کیفی رشــد قابل مالحظهای
نســبت به دورههای قبــل دارد ،بیش از  700شــرکت
تولیدی و صادراتی هنر -صنعت فرش دســتباف کشور
حضور و مشــارکت دارنــد و گنجینــهای از قالیهای
دســتباف ،مهمتریــن کاالی فاخــر ایرانــی و آثار کم
نظیــر بافنــدگان و هنرمنــدان ایرانی را بــه نمایش
گذاشتهاند.
در پنجمین نمایشــگاه فرش دســتباف ایران؛ انواع
فرشهای دســتباف مناطق مختلف ایران در اندازهها و
رنگهای مختلف ،قالی و قالیچه ،گلیم و تابلو فرشهای
متنوع عرضه شده است.
قرار اســت همزمان بــا برگزاری بیســت و پنجمین
نمایشــگاه فــرش دســتباف ایــران؛ چندیــن هیئت
بازرگانی و تجاری شــامل  60نفر از کشورهای مختلف
جهان بــا حضور در محل نمایشــگاه ،ضمــن بازدید از
تولیدات فرش دســتباف کشــورمان ،با تولیدکنندگان
و فروشــندگان ایرانــی وارد مذاکــرات تجــاری
شوند.
در بیست و پنجمین نمایشــگاه فرش دستباف ایران
عالوه بر تمرکز بر موضوعهای تخصصــی و صادراتی و
همچنین فروش داخلی ،ششــمین جشنواره فرش برتر
نیز با هدف الگوسازی و معرفی دستبافته های با کیفیت
به منظور حفظ اصالتها و حضور در بازارهای صادراتی،
برگزار میشود.

رونمایی از نســخه انگلیســی ویکی فرش ،رونمایی
از دانشــنامه جامــع  4جلدی مکتــوب در حوزه فرش
دســتباف ،رونمایــی از گواهیهای ثبــت  14منطقه
تولیدکننده فرش دستباف شامل ایالم ،سنقر و کلیایی،
کردی خراسان شــمالی ،لرســتان ،تابلوفرش سردرود،
ترکمــن ســرگالن ،سیســتان و بلوچســتان ،ورامین،
چهارمحال و بختیاری ،قشــقایی و گبه ،فارس ،قهستان
و بیرجنــد و همچنین برگــزاری کارگاههــای مختلف
آموزشی بخشی از برنامههای جانبی این نمایشگاه است.
در بخشی دیگر از بیســت و پنجمین نمایشگاه فرش
دستباف ایران ،بهترین فرشهای عتیقه و معاصر حاضر
در این نمایشگاه در معرض دید عالقمندان قرار خواهد
گرفت.
همچنین در سالن شــماره 27؛ ایستگاه نقاشی ویژه
کودکان برای آشــنایی کــودکان و نوجوانــان با فرش
دســتباف ایرانی ،نمایش فرایند تولید فرش دســتباف،
نمایش هم نشینی فرش با دکوراسیون مدرن یا کالسیک
و برگزاری کارگاههای آموزشــی متعدد پیش بینی شده
است.
افزایش صــادرات در کنــار فروش داخلــی ،معرفی
ظرفیتهای این بخــش اقتصادی ،برنامــه ریزی برای
حل مشــکالت تولید و صادرات ،بررســی موانع و نقاط
ضعف موجــود این صنعت ،ایجاد بســترهای مناســب
برای ســرمایه گذاریهــای داخلی و خارجــی ،ایجاد
زمینه اشــتغال و کارآفرینی ،آشــنایی دست اندرکاران
با محصــوالت ،نوآوریها و ظرفیتهــای موجود ،ایجاد
فضای رقابتی ســالم میان تولیدکننــدگان داخلی برای
ارتقــای کیفیت تولید و ایجاد ارتباط مســتقیم و رو در
رو میان تولیدکنندگان و مصــرف کنندگان ،مهمترین
اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
الزم به یادآوری اســت کــه پس از اجــرای برجام
و در چهارماهــه نخســت امســال نســبت بــه مدت
مشــابه ســال گذشــته؛ صادرات فرش ایران ،براساس
اعالم رســمی گمــرک از نظــر ارزشــی  39/5درصد
و از نظــر وزنــی  38/1درصــد نســبت رشــد یافته
است.
بیســت و پنجمیــن نمایشــگاه بیــن المللی فرش
دســتباف تا پایان روز یکشــنبه  7شــهریور ماه جاری
برقرار بوده و از ساعت  10لغایت  19پذیرای عالقمندان
و اهــل فــن در محــل دائمــی نمایشــگاههای تهران
میباشد.

نمایشگاههای داخلی

علی محمد منصوری رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان قطعات آسانسور و پله برقی اعالم کرد :

خودکفایی در تولید قطعات آسانسور
به مرز 80درصد رسید
شد و به ثبت رسید.

از تاریخچــه انجمــن
تولیدکنندگان قطعات آسانسور و
پله برقی برای خوانندگان بگویید.
در ســال  1385تولید آسانسور در
کشور رشد چشمگیری یافت و همین
امر سبب شد نیاز به تشکلی تخصصی
در ایــن زمینه احســاس شــود .در
همین راستا در ســال  1385انجمن
تولیدکننــدگان قطعات آسانســور و
پله برقی بر اســاس مصوبه سندیکای
آسانســور  ،زیر نظر وزارت کار و امور
اجتماعی به صورت رســمی تاسیس

در زمان تاسیس این انجمن
چه اهدافی مد نظر داشتید ؟
ایجاد فضای کســب و کار مطلوب
بــرای تعالــی و تکامل ایــن صنعت،
بوجود آوردن شــرایط مناســب برای
ســرمایهگذاری و توســعه واحدهای
صنعتــی ،اســتفاده از تکنولــوژی
پیشرفته و جذب فنآوری و همچنین

چه محصوالتی زیر نظر این
انجمن تولید می شوند ؟
فعالیت انجمن حــول محور تولید
قطعات کابین آسانســور ،درب ،تابلو
فرمــان ،تــراول کابل (کابــل ارتباط
دهنده بیــن تابلو فرمان آسانســور و
کابیــن )  ،ریل و موتــور گیربکس با
چند رنج متفــاوت متمرکز اســت و
دســت یابی به  80درصد خود کفایی
در تولید قطعات آسانســور در داخل
کشــور ارمغان این انجمن طی ســال
های فعالیتش است.
آیا میتوان گفــت صنعت
آسانسور ما در جهان جایگاه خود
را بدست آورده؟
متاســفانه صنعــت آسانســورما
مغفول واقع شــده زیرا مــا هنوز دید
صرفا تجاری نســبت به این محصول
داریــم .اگــر دولت حمایــت ویژهای
از ایــن بخش داشــته باشــد ما می
توانیم یکی از قطب های صادر کننده
آسانســور و پکیج آن به سایر کشورها
باشیم اما متاســفانه بیشتر به واردات
تجهیــزات آسانســور روی آورده ایم
زیرا منافــع مالی حاصــل از واردات
برای بازرگانان بیشــتر بوده و تولید
کنندگان بــه لحاظ نیاز به ســرمایه
باال نمــی تواننــد بــدون حمایت و
تسهیالت دولتی در این زمینه فعالیت
نمایند.
انتظارتان از دولت در زمینه
حمایتی چیست؟
حمایت دولتی تنها شــامل تزریق
منابع مالی در این زمینه نیســت بلکه
این حمایت می تواند شــامل سوبسید
ها ،پیدا کردن بازارهای خارجی یا به
اصطالح بازار های هدف باشــد .زیرا
تولید کننده تنها می تواند محصوالت
خود را بر اساس استانداردهای تدوین
شــده تولید نماید اما سیاست گذاری

برگــزاری نمایشــگاه چه
تاثیری بــر صنعت آسانســور
دارد؟
نمایشــگاه در تمــام دنیــا تنهــا
چشــم امید تولید کنندگان اســت
زیرا تولیــد کننــدگان و فعالین آن
حــوزه با حضــور در نمایشــگاه می
تواننــد دســتاوردهای جدید خود ،
اختراعــات و کاالها ی تولید شــده
براساس اســتانداردهای روز دنیا را
در معــرض نمایش بگذارنــد و مهم
ترین مســئله در برگزاری نمایشگاه
هــا رویکرد صــادرات محور اســت
یعنی ما در نمایشــگاه باید نسبت به
شناســایی بازارهای خارجی  ،دعوت
از انجمــن ها واتاق هــای بازرگانی
کشــورهای دیگر  ،جذب ســرمایه
گــذار از این کشــورها اقــدام کنیم
.همچنیــن برگــزاری برنامــه های
ادواری و دعــوت از این شــرکت ها
جهت بازدید از کارخانه های داخلی
از دیگر اقداماتی اســت که در کنار
برگزاری نمایشگاه  ،برای شکوفایی
صنعت آسانسور الزم است.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

علــی محمــد منصــوری
رئیــس هیــات مدیــره انجمن
تولیدکنندگان قطعات آسانســور
و پله برقی با اشــاره به فعالیت
ده ســاله انجمن تولید کنندگان
قطعــات آسانســور و تــاش
پیگیر فعالین این حــوزه اعالم
کرد:صنعت آسانســور هم اکنون
به  80درصد خود کفایی در تولید
قطعات دســت یافته و با توجه به
ارتقا چشــمگیر کیفیت تولیدات
این حــوزه صنعتی کشــورمان
،آمادگی کامل جهــت صادرات
این تجهیزات به سایر کشور ها را
داریم .
برای آشــنایی بیشــتر با این
انجمــن گفتگــوی «اقتصــاد و
نمایشــگاه » را با علــی محمد
منصــوری رئیس هیــات مدیره
انجمن تولیدکننــدگان قطعات
آسانسور و پله برقی می خوانید:

فلســفه وجود تشکل های
متعــدد در صنعت آسانســور
چیست؟
صنعــت آسانســور صنعتــی تک
قطبی نیســت و مراحل ســاخت این
محصــول شــامل تولیــد  ،طراحی
،نصب و خدمات پس از فروش اســت
که هــر یک از این مراحــل به خودی
خود دارای اهمیت بســزایی می باشد
 .مرحله نخســت که زیــر نظر انجمن
اداره می شــود بحــث تولید قطعات
اســت .در این مرحله باید با علم روز
و براســاس اصول اســتاندارد جهانی
گام برداشــت .پــس از مقولــه تولید
بحث مونتاژ محصــوالت به میان می
آید و با توجه به این که بســیاری از
تولید کنندگان در زمینه مونتاژ دارای
مهارت نیســتند  ،مونتــاژکاران وارد
عمل می شــوند و با تامین قطعات از
تولید کننــدگان و مونتــاژ و طراحی
آن را بــه دســت مصــرف کنندگان
می رســانند که این مرحلــه زیر نظر
ســندیکای آسانســور قرار دارد  .گام
بعدی ســرویس و نگهداری تجهیزات
اســت و بر طبق قانون نظــام صنفی
تمامــی فعالین این حوزه به واســطه
ارتباط مستقیم با مصرف کننده باید
پروانه کسب از اصناف داشته باشند و
همین امر لزوم وجــود اصناف در این
بخش را ایجاب مــی کند بنابراین می
توان گفــت با توجه بــه اینکه تمامی
مراحــل تولید تجهیزات آسانســور تا
رساندن آن به دســت مصرف کننده
نیاز به دانش خــاص دارد لزوم وجود
تشکل ها در تمامی این مراحل حس
می شود.

تولید محصوالت رقابتی قابل رقابت با
محصوالت خارجی و توسعه صادرات ،
محور و مرکز ثقــل برنامههای انجمن
صنایع آسانسور بشمار میآیند.

در زمینه صــادرات از بحث های فنی
دیگری اســت که نیازمند یاری دولت
و دیگر مســئوالن مربوطه می باشد
و اتاق بازرگانــی و وزارت بازرگانی و
دولت به عنوان متولیــان این بخش
می توانند بــا اعمال سیاســت هایی
نسبت به شناســایی بازار های هدف
اقــدام نماینــد .از دیگــر موضوعات
مطرح در این زمینه بحث سوبسیدها
،مالیات و بیمه اســت .در مقوله بیمه
بحــث پرداخــت  30درصــد از حق
بیمه کارگر توســط کارفرمــا مطرح
اســت که در قبال این پرداخت هیچ
امتیازی متوجــه تولیــد کننده نمی
شود .همچنین یکی از مشکالت قابل
بحث دیگر اخذ گواهی استاندارد برای
محصوالت است که تولید کنندگان با
گذراندن مراحل ســخت اخذ گواهی
اســتاندارد حمایــت و امتیــازی از
دولت دریافت نمی کنند و سیاســت
تشــویقی برای تولید کنندگان در این
زمینه وجود ندارد .
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محمد علی ترحمی امیری مدیر عامل شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو:

نمایشگاه ،هر سال روح تازهای بر کالبد فرش دستباف ایران میدمد

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

و به دلیل همین اســتمرار اســت که
با برنامه ریزی مناســب و با استفاده
از تجربههــای هــر دوره ،دوره بعدی
قویتــر و کارآمدتر برگزار میشــود.
اما نکته مهم اینجاســت که نمایشگاه
فــرش دســتباف در میــان بیش از
هفتاد نمایشگاه تقویم شرکت سهامی
نمایشگاههای بین المللی ،یک رویداد
کام ً
ال خاص و اســتثنایی اســت و هر
برگزار کنندهای از عهده اجرای آن بر
نمیآید.
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نمایشــگاه فرش دســتباف
که بیســت و پنجمین دوره آن
از یکم شــهریور مــاه جاری در
نمایشــگاه بین المللی تهران بر
پا شد ،در میان حدود  70رویداد
نمایشگاهی که هر سال در تقویم
شرکت سهامی نمایشگاههای بین
المللی گنجانده میشود؛ از چند
منظر نمایشگاهی کام ً
ال استثنایی
و به قولی تافته جدا بافته است.
این نمایشگاه به جای  4روز مرسوم
نمایشــگاههای دیگر در  7روز برگزار
میشود و برخالف تمام نمایشگاههایی
که شرکت ســهامی نمایشــگاههای
بین المللــی آنها را برنامــه ریزی و
هدایت میکند ،مشــارکت کنندگان
در آن حق فروش دارنــد و به همین
دلیل از سوی شــهروندان عادی و نیز
صادرکنندگان فرش ایرانــی با اقبال
بسیار روبرو میشود .اما شاخصترین
وجه تمایز نمایشــگاه فرش دستباف،
تســهیالت و تخفیفهای اســتثنایی
شرکت ســهامی نمایشــگاهها ،مرکز
ملی فرش ایــران در کســوت برگزار
کننده و شــرکت بازرگانی بین المللی
ایدرو به عنوان مجری نمایشگاه برای
مشارکت و حضور گسترده و با کیفیت
تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش
دســتباف در این رخداد بــا اهمیت
تولیدی  -تجاری با هدف بازگرداندن
رونق پیشین و تثبیت و توسعه جایگاه
جهانی فرش دستباف است ،تا آنجا که
هزینه مشارکت در این نمایشگاه فقط
یک سوم تعرفه رســمی نمایشگاهی

است.
از همین روســت کــه محمد علی
ترحمی امیــری مدیر عامل توســعه
گرا و خــاق شــرکت بازرگانی بین
المللی ایدرو برگزار کننده نمایشــگاه
فــرش دســتباف در گفــت و گو با
«اقتصــاد و نمایشــگاه» بــا اغتنــام
فرصت ،از نمایشــگاه فرش دستباف
با عنــوان دمیدن روح تــازه و جاری
ســاختن خون تازه بــر پیکر صنعت
و تجارت فرش دســتباف ایــران یاد
کرده و از ســوی خود و هیات مدیره
شــرکت بازرگانی بین المللی ایدرو از
مهندس محمد رضــا نعمت زاده وزیر
صنعت ،معدن ،تجارت ،دکتر حسین
اســفهبدی معاون وزیر و مدیر عامل
شرکت ســهامی نمایشــگاههای بین
المللــی و دکتر حمیــد کارگر رئیس
مرکز ملــی فرش ایــران بــه خاطر
همراهــی و همــکاری حداکثــری با
برگزار کننده و ایجاد تســهیالت الزم
برای مشارکت کنندگان سپاسگزاری
میکند.
این گفت و گو را میخوانید.
با گذشــت ربع قــرن از
برگزاری نمایشگاه فرش دستباف
ایران ،شرکت بازرگانی بین المللی
ایدرو چند دوره از این نمایشگاه
را برگزار کرده است؟
امسال که بیســت و پنجمین دوره
نمایشــگاه بر پا میشود ،دهمین سال
متوالی است که شرکت بازرگانی بین
المللی ایــدرو آن را برگــزار میکند

از چه منظر نمایشگاه فرش
دستباف خاص و استثنایی است؟
در یک عبــارت میتوانــم بگویم
این نمایشــگاه از ایــن لحاظ خاص و
اســتثنایی اســت چون با دید کام ً
ال
حمایتی از هنــر  -صنعت  -تجارت
فرش دســتباف برگزار میشود و اص ً
ال
برای شرکت ســهامی نمایشگاهها به
عنوان مســئول صنعت نمایشگاههای
کشــور و بــرای مرکــز ملــی فرش
ایــران متولی آن و شــرکت بازرگانی
بین المللــی ایدرو مجــری آن جنبه
انتفاعی ندارد .یعنی شــرکت سهامی
نمایشگاهها با چشــم پوشی از درآمد
نمایشگاه ،دو ســوم هزینه مشارکت
را تخفیف میدهــد .مرکز ملی فرش
برای برگــزاری مطلــوب آن بودجه
قابــل توجهی مثــ ً
ا بــرای دعوت از
تعداد چشــمگیری از فعاالن خارجی
بابت هزینههای ســفر و اقامت و دیگر
برنامهها اختصــاص میدهد و مجری
نمایشــگاه یعنی شرکت بازرگانی بین
المللی ایدرو هم بــا همین تعرفههای
بســیار پائیــن تخفیــف داده شــده
میسازد و با استفاده از تجربه و دانش
همکاران خود میکوشد با برگزاری هر
چه کار آمدتر و با کیفیتتر آن ،به نوبه
خود سهمی در شکوفایی و رونق فرش
دستباف به مثابه عنصر مهم و تعیین
کننده اقتصاد و فرهنــگ ایران زمین
داشته باشد.
یعنی شرکت بازرگانی بین
المللی ایدرو بــه عنوان مجری،
سودی از برگزاری نمایشگاه فرش
دستباف عایدش نمیشود؟
واقعیت این است که ما در جایگاه

مجری ،به عنوان یک وظیفه و رسالت
ملی ،بدون توجه به ســود شرکت ،هر
آنچه در توان داریــم به کار میبندیم
و هر آنچــه باید هزینــه میکنیم تا
نمایشــگاهی که باید موجب اعتبار و
اعتالی فرش دســتباف کشور گردد،
به بهترین شکل ممکن برگزار شود و
منافع خودمان را در اعتبار و نیکنامی
و افتخاری کــه از ایــن بابت نصیب
مجموعه میشود جستجو میکنیم.
با این بینش اســت که پس از کسر
هزینههای تعیین شــده برای برگزار
کنندگان ،از جمله هزینههای سنگین
تبلیغات محیطی و رســانه ای و رادیو
تلویزیونی ،هزینههای دعوت و اقامت
و پذیرایــی بخشــی از میهمانــان و
دیگر هزینهها ،ســود و منفعتی عاید
برگــزار کننــده نمیشــود و اگر در
هزینه و درآمد ســر به ســر شویم و
مثل بعضی دورههای گذشــته چیزی
از جیــب نگذاریم ،راضی و خشــنود
هستیم.
درباره ویژگیهای نمایشگاه
بیســت و پنجم هم اطالعات و
آماری به خوانندگان ما بدهید.
نمایشــگاه امســال فرش دستباف
در فضایی بالغ بــر  55350متر مربع
شــامل  30هــزار متر مربــع فضای
مفیــد نمایشــگاهی در  18ســالن
برگزار میشــود و  704شرکت شامل
تولیــد کننــدگان و صادرگننــدگان
و فعــاالن بخشهــای مختلف فرش
دســتباف در این رویداد مشــارکت
دارند.
این نکته را هــم بیفزایم که با ورود
به ربع قرن تجربه نمایشــگاهی برای
حمایــت از صنعت فرش دســتباف
ایران ،در نمایشــگاه امسال با مشورت
و هدایــت مرکــز ملی فــرش ایران،
عمدتــاً ارتقای کیفی نمایشــگاه را از
لحاظ شکل و شمایل ظاهری غرفهها،
نوع چیدمانهــا ،دانــش و آگاهی و
برخورد مســئوالن غرفهها و تولیدات
عرضه شــده مد نظــر قــرار داده و
کوشیدهایم نمایشــگاهی در خورشان
و شــخصیت فعاالن فرش دســتباف
و فرهنــگ باشــکوه ایرانــی برگزار
شود.

نمایشگاههای داخلی

هشتمین نشست هم اندیشی اکسپو  2017آستانه قزاقستان برگزار شد

عزم جزم شرکت سهامی نمایشگاهها برای مشارکت
مؤثر ایران در اکسپو قزاقستان
و نمایندگان حاضر در جلســه خواست تا با
توجه به شــعار مطرح شــده اکسپو 2017
قزاقســتان ( انرژی بــرای آینــده ) با در
نظر گرفتن وظیفه و رســالت خود و لزوم
شــکل گیری کمیته های مختلف به ارائه
پیشــنهادات و نظرات در جهت بهبود نحوه
مشارکت در این نمایشگاه بپردازند.
میرظفرجویان معاون فنی و مهندســی
شرکت ســهامی نمایشــگاهها نیز در این
جلســه با ارایه گــزارش تصویــری جامع
و کاملی از ســفر خود به شــهر آستانه به
همراه محبعلی مســئول کمیتــه طراحی،
فنی و معماری ســتاد ملی اکســپو 2017

آستانه به تشــریح چگونگی انتخاب محل
مورد نظر جهت احــداث پاویون جمهوری
اســامی ایران در ســایت درنظــر گرفته
شــده برای اکسپو  2017در شــهر آستانه
در کشــور قزاقســتان و همچنین معرفی

خواهد شد که شــرکت سهامی نمایشگاهها
نیز به نمایندگی از جمهوری اسالمی ایران
با  506متر مربع فضای نمایشگاهی حضور
فعال و گسترده ای را با توجه به شعار و ایده
این نمایشگاه خواهد داشت.

رضا رحمانی قائم مقام وزیر صنعت:

تولید و تجارت فرش دستباف مصداق بارز
اقتصاد مقاومتی است
با تحریک بازار داخلی و توسعه صادرات فرش دستباف می توان برای گروه
بزرگی از هموطنان کار و درآمد پایدار فراهم کرد.
رضا رحمانی قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت در بازدید از بیســت و پنجمین
نمایشگاه فرش با بیان این مطلب ،تولید فرش دستباف را مصداق بارز اقتصاد مقاومتی عنوان
کرد.
رحمانی تاکید کرد :کارگاه های فرش دســتباف را می توان با سرمایه گذاری اندک
در خانه های شهری و روســتایی و محله ها ایجاد کرد تا مردم بدون نیاز به رفت و آمد
صاحب حرفه و درآمد شوند.
وی افزود :براساس برنامه دولت ،امســال باید  10میلیارد دالر بر ارزش صادرات غیر
نفتی کشور افزوده شود که بخشی از این  10میلیارد دالر باید از صادرات فرش دستباف
تامین شود و در این راستا وزارت صنعت ،معدن و تجارت با تمام توان از تولید کنندگان و
صادرکنندگان فرش دستباف حمایت می کند.
رضا رحمانی که در دوره پیشین مجلس شورای اسالمی نماینده مردم تبریز و رئیس

کمیســیون صنایع و معادن بود اظهار امیدواری کرد که بیمه قالیبافان با تامین اعتبار
الزم از ســوی ســازمان تامین اجتماعی ،به طور کامل و فراگیر به مرحله عمل و اجرا
برسد.
وی همچنین ضمن بازدید از برخی ســالن ها و غرفه های نمایشــگاه با مشارکت
کنندگان ،تولید و صادرات کنندگان فرش گفتگو کرد.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

هشــتمین نشســت اکســپو
 2017آســتانه قزاقســتان با حضور
نماینده های ارگانهای ذیربط در محل
دائمی نمایشگاه ها برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری «اخبار نمایشگاه
ها » بــه نقل از روابط عمومــی و امور بین
الملل شرکت ســهامی نمایشگاه های بین
المللی ج.ا.ایران  ،هشــتمین نشست تبیین
موضوعــی مشــارکت جمهوری اســامی
ایران در اکســپو  2017قزاقســتان که در
شهر آســتانه برگزار خواهد شــد ،با هدف
تدوین چارچوب موضوعی و مفهومی جهت
مشارکت کنندگان آن نمایشگاه و پرداختن
به موضوع اصلی اکســپو  2017قزاقستان :
انرژی آینــده (راه حلهایی برای مواجهه با
بزرگترین چالش نوع بشر ) در محل دائمی
نمایشــگاههای بین المللی ج.ا.ایران برگزار
شد.

بنا بر این گزارش :این نشست با توجه به
شعار این نمایشگاه ( انرژی برای آینده ) به
میزبانی دکتر حسین اسفهبدی معاون وزیر
صنعت ورئیس هیات مدیــره و مدیر عامل
شرکت سهامی نمایشــگاههای بین المللی
در تاالر اصفهــان محل دائمی نمایشــگاه
هاوبا دعوت از دست اندرکاران و نمایندگان
مرتبط با انــرژی از معاونت علمی و فناوری
ریاســت جمهوری وزارتخانه های نفت نیرو
راه و برخی از شــرکتهای دانش بنیان که
در امور انرژی فعالیت مــی نمایند با هدف
چگونگی نحوه مشارکت در نمایشگاه اکسپو
قزاقستان برگزار گردید.
دکتر اســفهبدی مدیر عامل شــرکت
ســهامی نمایشــگاهها به عنوان میزبان و
مجری این نمایشگاه از سوی دولت ج.ا.ایران
با ایراد سخنانی به بیان راهکارهای مشارکت
ایران در این نمایشــگاه پرداخت و از حضار

نماینــدگان مســئول جهــت بررســی و
نظارت بر چگونگی حســن انجــام هریک
از فازهای اجرایی ســاخت پاویــون ایران
پرداخت.
در ادامه جلســه تنی چند از مدعوین از
جمله نماینده سازمان انرژی اتمی  ،ریاست
جمهوری و دیگر نهادها و ارگانهای ذیربط
به ارائــه نظرات خود برای مشــارکت مؤثر
در این نمایشــگاه پرداختنــد و هر یک از
حاضرین نظرات و پیشنهادهای خود را بیان
کردند .شایان ذکر اســت نمایشگاه اکسپو
 2017قزاقستان با شعار انرژی برای آینده از
خرداد تا شهریور  96در شهر آستانه برگزار
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جمشید مغازهای دبیر انجمن شیرینی و شکالت و رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه:

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

برگزاری هدفمند نمایشگاه حضور شیرینی و شکالت ایران
در بازارهای جهانی را رونق داده است
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 361شرکت ایرانی و  85شرکت از  22کشــور جهان از روز  23 -شهریور -
توانمندیها و دستآوردهای خود در عرصه ماشینآالت ،مواد اولیه و محصوالت
صنعت بیسکویت ،شیرینی و شکالت را در نمایشگاه بینالمللی تهران در معرض
قضاوت متخصصان ،اهل فن و انبوه مصرفکنندگان این کاالها گذاشتهاند.
پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی شــیرینی و شکالت را شــرکت نمایشگاهی ماندگار
تجارت شــیرین برگزار میکند و  37هزار متر مربع فضای نمایشــگاهی شامل سالنهای
 41 ،40 ،38 B ،38 A ،38 ،35 ،31و  44نمایشــگاه بینالمللــی تهران به آن اختصاص
یافته است.
 85مشــارکت کننده خارجی در این نمایشــگاه از  22کشــور اتریش ،آلمان ،اسپانیا،
انگلســتان ،آمریکا ،امارات ،اوکراین ،ایتالیا ،بلژیک ،ترکیه ،چین ،فرانسه ،سوئیس ،سوئد،
دانمارک ،لهستان ،لبنان ،مالزی ،کانادا ،کلمبیا ،کره جنوبی و هندوستان به ایران آمدهاند.
سه هیات از آلمان ،ایتالیا و قزاقستان نیز به این نمایشگاه دعوت شدهاند.
یکی از سه نمایشگاه بزرگ جهان
به گفته جمشــید مغازهای دبیر انجمن شــیرینی و شــکالت و رئیس ستاد برگزاری
نمایشگاه ،نمایشگاه بینالمللی شیرینی و شــکالت تهران بزرگترین نمایشگاه تخصصی
این صنعت در خاورمیانه و یکی از  3نمایشگاه تخصصی شیرینی و شکالت در دنیاست که
برگزاری هدفمند ،موفق و منظم آن در دورههای گذشته یکی از دالیل سهم یک چهارمی
شیرینی و شکالت در سبد صادرات صنایع غذایی کشور است.
مغازهای با اشــاره به ارزش افزوده و اشــتغالزایی افزونتر صنعت شیرینی و شکالت
در ایران نســبت به صنایع دیگر درباره میزان تولید محصــوالت متنوع این صنعت گفت:
میزان تولید شیرینی و شــکالت در ســال  ،94یک میلیون و چهارصد و هشتاد هزار تن
و مصرف ســرانه آن حدود  2کیلوگرم در ســال بوده اســت که از این میزان  200هزار
تن صادر و بقیــه آن همــراه بــا واردات در بازار داخلی عرضه شــده اســت .همچنین
گردش مالی این صنعــت در ایران  16تــا  17هزار میلیارد تومان در ســال میباشــد.
دبیر انجمن شــیرینی و شــکالت توضیح داد که ســاالنه حــدود  2میلیارد تــن انواع
صنایع غذایــی ایران به بازارهای جهان صادر میشــود که یک چهارم آن به شــیرینی و
شکالت اختصاص دارد که به  66کشــور جهان از جمله کشــورهای اروپایی ،منطقهای،
حاشــیه خلیج فارس ،آسیای جنوب شرقی و کشورهای همســایه عراق ،افغانستان صادر
میشــود و در این میان بازارهای اروپای شــرقی بزرگتریــن وارد کننده این محصوالت
هستند.
وی با بیان اینکه صنعت شــیرینی و شــکالت در زمینه نوآوری ،کیفیت و بستهبندی
در  ۱۰ســاله اخیر رشد چشمگیری داشــته اســت ،افزود :فضای برگزاری این نمایشگاه
از ســههزار مترمربع در ســال  ۸۱خورشــیدی به بیش از  37هزار متر مربع در ســال
جــاری و درآمــد ارزی این صنعــت از  ۴۰میلیون دالر بــه  ۵۰۰میلیون دالر رســیده
است.
ظرفیتهای خالی مانده صنعت
مغازهای با اعالم اینکه در حــال حاضر یک میلیون و  ۶۰۰هــزار تن انواع محصوالت
شیرینی و شــکالت از ظرفیت  2/4میلیون تنی این صنعت تولید میشود ،در مورد میزان
قاچاق شیرینی و شکالت به کشور خاطرنشــان کرد :میزان قاچاق این محصول به نسبت
تولید ناچیز است ،اما به هر حال امر ناپسندی است که سالمت مصرفکنندگان را بهدلیل
این که عمده آنها محصوالت با تاریخ مصرف رو به انقضاست ،تهدید میکند.وی با اشاره به
اینکه بر اســاس مطالعات منطقهای صورت گرفته میتوان بازار یک تا  1/5میلیارد دالری
از صنعت شیرینی و شــکالت برای ایران داشــت ،درباره تأثیرات برجام بر حجم تجارت
صنعت شیرینی و شکالت ادامه داد :البته تأثیر برجام بر خالف تصورات قبلی خیلی مثبت
نبوده است ،اما به هر حال در امر حوالجات پول و گشــایش اعتبارات اسنادی تسهیالتی
را برای واحدهای صنعتی صادرکننده در بر داشته اســت .اگرچه نمیتوان افزایش تعداد
شرکتکنندگان خارجی در پانزدهمین دوره به نســبت دوره گذشته را در دو برابر شدن
تعداد شرکتهای خارجی از  ۴۲شرکت به  80شرکت نادیده گرفت.
تلخ کامی مصرفکنندگان شکر
دبیر انجمن شیرینی ،شکالت درباره تحوالت قیمت شکر طی ماههای اخیر گفت :این
اتفاق در کاهش نقدینگی واحدهای صنایع شیرینی و شکالت بسیار اثرگذار بوده است و با
وجود برخی ادعاها در مورد کاهش مشــکالت شکر جز در مورد امکان آسانتر تهیه آن از
بازار ،در امر قیمت ،تغییر محسوسی رخ نداده است .مغازهای با ابراز شگفتی از تداوم فروش
شکر با نرخ باالتر از نرخ مصوب یادآور شد :از آنجا که تداوم این قبیل مشکالت مانع حضور
قوی صنایــع داخلی در بازار جهانــی و ارزش افزوده الزم برای رقابــت در بازار منطقهای
میشود ،ارگانهای مسئول باید هرچه سریعتر فکر سازندهای برای حل این مشکل بنمایند.

وی میزان مصرف ساالنه شکر در واحدهای صنایع شیرینی و شکالت را  ۵۰۰هزار تن برای
تولید 1/6میلیون تن محصول نهایی تولید شــده برشمرد .دبیر انجمن شیرینی و شکالت
با بیان اینکه مصرف سرانه شــکالت در ایران در قیاس با اروپا بســیار کمتر است ،تأکید
کرد :مصرف ســرانه این محصول در ایران دو کیلوگرم و در اروپا  ۱۰تا  ۱۱کیلوگرم است.
مغازهای با بیان اینکه به دلیل همزمانی نمایشگاه شیرینی و شکالت ایران با نمایشگاهی در
مسکو برخی برندها جهت استفاده از فرصت بازاریابی در روسیه به آن کشور رفتهاند ،اظهار
داشــت :در عین حال هیأتهای تجاری از قزاقســتان ،ایتالیا و آلمان به نمایشگاه تهران
میآیند.
تبریز ،قطب شکالت ایران
وی گفت :قطب اصلی ایــن صنعت در ایران اســتان آذربایجان شــرقی با حدود ۴۰
درصد واحدهای شیرینی و شکالت است و اســتانهای اصفهان ،خراسان رضوی ،گیالن
و مازندران در ردههای بعــدی تعداد واحدهــای صنعتی این صنف قــرار دارند .الزم به
ذکر است ،بر اســاس اظهار نظر مغازهای پس از نمایشــگاه  ISMآلمان که در بهمنماه
هر ســال برگزار میشــود و امســال چهلودومیــن دوره آن برگزار میگــردد ،دومین
نمایشگاه معتبر شــیرینی و شکالت جهان نمایشــگاه  ICFایران اســت که هنگام آغاز
پیک کاری این صنعت که نیمه دوم ســال است ،برگزار میشــود .دبیر انجمن شیرینی
و شکالت غرفهسازی در نمایشــگاه شیرینی و شــکالت ایران را بینظیر خواند و توضیح
داد :این حجم از ســاخت و ســاز را در هیچ یک از نمایشــگاههای خارجی مشابه شاهد
نیستیم.
بستهبندی مطلوب ایرانی
وی ماندگاری باال و زیبایی ظاهری را دو شــاخصه اصلی بســتهبندی ایرانی دانست و
گفت :در صنعت بستهبندی در ســالهای نه چندان دور محتاج کشورهای اروپایی بودیم
اما اکنون در این صنعت خود کفا شده و بستهبندی ایران هم سطح بستهبندی کشورهای
اروپایی اســت که میتوان آن را یک صنعت پیشــرو نامید.مغازهای بــا بیان این نکته که
نمایشگاه توسط انجمن شــیرینی و شکالت سیاستگذاری میشود گفت :همه برنامهها در
راســتای کمک به این صنعت تدارک دیده شده و تالش میشــود که باالترین موفقیت و
دســت آورد از برگزاری مطلوب نمایشگاه نصیب مشــارکت کنندگان و تمام فعاالن این
صنعت بشود.
پیمان خواهر خواندگی
مغازهای به همکاری نمایشگاه بزرگ  ISMآلمان با نمایشگاه شیرینی و شکالت تهران
اشــاره کرد و گفت :باتوجه به این موضوع که نمایشگاه  ISMآلمان کام ً
ال تخصصی است
و قدمت آن در خصوص شــیرینی و شکالت از نمایشگاه ما بســیار بیشتر است و صرفا ً به
موضوع شیرنی و شکالت میپردازد برای ما از اهمیت باالیی برخوردار است .طبیعتاً آلمان
به عنوان یک کشور پرتجربه در برگزاری صنعت نمایشگاهی گام برمیدارد .ما هم به نوعی
عالقمندیم تا با نمایشگاه  ISMهمکاری متقابلی را داشته باشیم که در این راستا این دو
نمایشــگاه به توافقاتی مبنی بر خواهرخواندگی رسیدهاند و در نظر داریم که در نمایشگاه
 ICFایران همکاری خوبی با این مجموعه بین المللی داشته باشیم و متقاب ً
ال در نمایشگاه
 ISMآلمان جایگاهی در اختیار ما قرار دهند و امیدواریم هر دو گروه با شرایط و تسهیالت
مناسب در نمایشگاههای همدیگر حضور یابند.

نمایشگاههای داخلی

محمد جواد قنبری معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی:

ما هم با برپایی نمایشگاههای پرازدحام
در داخل شهر موافق نیستیم

محمد علی یوسفی نماینده انجمن
تولیدکنندگان در ستاد برگزاری
نمایشگاه آسانسور اعالم کرد:

نمایشگاه آسانسور سال
به سال اوج میگیرد و
مفیدتر برگزار میشود

هیئت مدیره انجمن آسانسور در برگزاری
مطلوب پنجمین دوره نمایشــگاه بینالمللی
آسانســور و پله برقی سهم عمدهای داشته تا
اهداف انجمن یعنی حمایت از تولید داخلی و
احقاق حقوق اعضا و تولیدکنندگان نیز محقق
شــود .محمد علی یوســفی نماینده انجمن
تولیدکنندگان در ســتاد برگزاری نمایشگاه
آسانســور و نائب رئیس و خزانه دار انجمن
تولیدکنندگان قطعات آسانســور و پله برقی
در گفتگو با خبرنگار «اقتصاد و نمایشــگاه»
به بیــان توضیحاتی درخصوص نمایشــگاه
آسانســور پرداخت و گفت :خوشــبختانه با
مجموع اقدامات انجام شده توانستیم رضایت
مشــارکت کنندگان را به لحــاظ جانمایی و
اختصاص غرفهها جلب کنیــم و اعضا انجمن
نیز به عنوان نماینده تولیدکنندگان از شرایط
برگزاری این نمایشگاه رضایت کامل دارند.
وی با اشــاره به اهمیت مقوله صــادرات برای این
انجمن اظهار داشــت :یکی از انگیزههــای اصلی از
برپایی نمایشــگاه گشــودن دروازههای صــادرات و

همکاری مشترک با سایر کشورهاست و خوشبختانه
برگزاری این دوره نمایشگاه ما را به تحقق این هدف
نزدیک کرده که شــاهد این مدعا حضــور هیاتی از
کشور چین و ابراز تمایل آنان جهت همکاری مشترک
است .نائب رئیس و خزانه دار انجمن تولیدکنندگان
قطعات آسانســور نمایشــگاهها تریبون هر صنعتی
جهــت معرفی محصوالت خود هســتند و مهمترین
ابزار هر صنعت برای یافتن بازارهای مناسب و جذب
ســرمایهگذار خارجی محسوب میشــوند .به گفته
وی نکته حائز اهمیت در صنعت آسانســور این است
که با توجه به وسعت و گســتردگی آن توانسته یک
نمایشــگاه تخصصی را به خود اختصــاص دهد و با
برگزاری پنجمین دوره نمایشــگاه آسانسور میتوان
گفت این نمایشگاه یکی از نمایشگاههای جوان است
که بایستی هر ساله پیشرفت داشته باشد تا در آینده

نزدیک شاهد یک نمایشــگاه با قدمت خوب و دست
آوردهای مناســب باشــیم .وی یادآوری کرد که با
همکاری ســازمان توســعه تجارت و وزارت صنعت
معدن و تجارت و شرکت سهامی نمایشگاهها تاکنون
داشتهاند و تالش پیگیر یک ســاله انجمن آسانسور،
موفق شــدیم تقویم این نمایشــگاه را بــرای بعد از
تعطیالت مشخص کرده و در زمینه حفظ این تقویم
برای ســالهای بعد نیز از شرکت ســهامی و وزارت
صنعت معدن و تجارت قول مســاعد گرفتهایم کما
اینکه حضور شــخص وزیر صنعت در این نمایشگاه
و اعالم رضایــت از برگزاری نمایشــگاه این دوره در
حفظ این تقویم بســیار تاثیرگذار خواهد بود .وی در
خصوص تاثیر رفع تحریمها بر صنعت آسانسور خاطر
نشــان کرد:با توجه اینکه در دوران پسا تحریم به سر
میبریم و دروازههای تجارت و همکاری با شرکتهای
خارجی به تازگی با کشور گشوده شده است این امر
میتواند نقش مهمی در زمینه تولید آسانسور براساس
اســتانداردها و تجهیزات روز داشــته و به صادرات
مناسبی در کشورهای منطقه دست یابیم.
اخذ گواهی استاندارد اجباری برای قطعات
آسانســور به همت تالشهای پیگیر اعضای
انجمن
وی در ادامه به بیان توضیحاتی در خصوص شرایط
کیفی کابینهای تولیــدی داخل پرداخــت و افزود:
خوشــبختانه بســیاری از بازدید کنندگان از کیفیت
محصوالت ارائه شده در نمایشگاه رضایت کامل دارند
به گفته یوســفی ایران در تولید تجهیزات آسانسور،
باالخص کابین به مرحله خود کفایی دست یافته ایم
و غالب محصوالت تولیدی ما دارای کیفیت الزم بوده
و میتوانند با نمونههای وارداتی رقابت داشته باشند.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشــگاههای بینالمللی ج.ا.ا
ضمن رد برخی اظهارات رییس شورای شهر تهران ،اظهار کرد :طبق مصوبات
سالهای گذشته شرکت سهامی نمایشــگاهها بر عدم برپایی نمایشگاههای
بزرگ و ســنگین از جملــه خودرو در محــل دائمی نمایشــگاهها تاکید
دارد.
محمدجواد قنبری در گفتوگو با ایسنا ،در مورد اظهارات رئیس شورای شهر تهران
مبنی بر اینکه قرار است نمایشــگاه بینالمللی خودرو در محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللی تهران برگزار شود ،در حالی که شهر آفتاب به همین منظور و برای برپایی
نمایشگاهها در خارج از سطح شهر ایجاد شــده است ،تصریح کرد :طبق عرف سالیان
گذشته تاکید داریم که نمایشــگاههای بزرگ و سنگین در محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللی تهران برگزار نشود ،چرا که با ازدحام جمعیت در منطقه روبهرو میشویم.
وی با اشاره به تأسیس نمایشگاه شــهر آفتاب گفت :شهر آفتاب با هزینه سنگینی
احداث شده اســت اما فضای مفید نمایشــگاهی ســایت آفتاب محدود است .یعنی
درحالی که فضای نمایشــگاهی مفید محل دائمی نمایشــگاههای تهــران در حدود
 ۵۰هزار مترمربع اســت که قابلیت غرفهســازی و جانمایی غرفه را دارد ،این فضای
مفید در سایت شهر آفتاب بسیار محدود اســت که اگر بخواهیم نمایشگاههای بزرگ
را در ســایت شــهر آفتاب برگزار کنیم ،باید فضــای مفید نمایشــگاهی آن افزایش
یابد.
قنبری با اشــاره به اینکه اخیرا ً مســئوالن سایت شــهر آفتاب مجوز کلی برپایی

نمایشگاهها را از ســازمان توســعه تجارت ایران دریافت کردهاند ،گفت :عالوه بر این
مجوز کلی تقویم نمایشگاهی نمایشگاه شــهر آفتاب نیز توسط آنها به سازمان توسعه
تجارت ایران ارائه شــده است و باید برای برپایی هر نمایشــگاه نیز مجوزهای الزم را
بگیرند و در مورد برپایی نمایشگاهها با شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی تهران
نیز هماهنگیهای الزم را انجام دهند تا با تالقی نمایشگاهها روبهرو نشویم.
وی در پاســخ به این مطلب که مهدی چمران  -رییس شورای شهر تهران  -گفته
است مدیرعامل شرکت سهامی نمایشــگاههای بینالمللی در نامهای به صنوف اعالم
کرده که اگر واحدی اقدام به برگزاری نمایشگاه در شهر آفتاب نماید از صنف مربوطه
اخراج میشــود ،تصریح کرد :چنین چیزی صحت نــدارد و از طرف ما چنین مطلبی
اعالم نشــده اســت ،تنها طی ابالغیهای توسط سازمان توســعه تجارت ایران بر عدم
برپایی نمایشگاههای بدون مجوز تاکید شده است تا از برخی سودجوییها جلوگیری
شود.
طبق اعالم رییس شورای شهر تهران با توجه به تفاهمنامههای قبلی میان شرکت
سهامی نمایشــگاههای بینالمللی ،ناجا و شهرداری تهران نمایشــگاههای پر ازدحام
مانند نمایشگاه خودرو باید در سایت در شهر آفتاب برگزار شود.
رییس شــورای شــهر تهران گفته بود به رغم تاکیدات موجود قرار است نمایشگاه
بینالمللی خودرو در محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی تهران برگزار شــود که
معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشــگاههای بینالمللی این ادعا را نادرست
خوانده و رد کرده است.
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مجتبی خسرو تاج رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران شد

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

نعمتزاده :برای تحقق اقتصاد مقاومتی راهی جز
اقدام و عمل تا نتیجه نهایی نداریم

30

ولیاهلل افخمیراد روز چهارشــنبه ســوم شهریور
ماه جاری در مراســمی که بــرای خداحافظی از وی و
خیر مقدم به مجتبی خســروتاج بهعنوان معاون وزیر
صنعت ،معــدن و تجارت و رئیس کل جدید ســازمان
توســعه تجارت ایران برپا شــده بود تلویحــ ًا از نگاه
صرف ًا «نتیجهگرا»ی آقای وزیر بــه عملکرد همکاران،
بدون توجه بــه امکانــات و تنگناهــای موجود گله
کرد و از مشــکالت و موانع کاری در ســازمان توسعه
تجارت که عمدت ًا از قلت بودجه نشــأت میگیرد سخن
گفت.
به گزارش خبرنگار «اقتصاد و نمایشــگاه» افخمیراد که از
مهر  92هدایت سازمان توســعه تجارت ایران را برعهده داشت
و از اواخر سال  94از این مسئولیت استعفا داده بود ،با تشکر از
مهندس محمدرضا نعمتزاده برای پذیرش سومین استعفایش
در جمع همکارانش که برای خداحافظی با وی و بزرگداشــت
هفته دولت در سالن کنفرانس شــرکت سهامی نمایشگاههای
بینالمللی گرد آمده بودند مشکالت خدمت در سازمان توسعه
تجارت را به  3بخش تقسیم کرد که نخســتین آن به ساختار
نامتجانس و ناهمگون ســازمان برمیگردد که ترکیبی از مرکز
توســعه تجارت ســابق ،مراکز تهیه و توزیع ســابق و معاونت
بینالملل وزارت صنعت است که ساختاری معیوب و ناهمآهنگ
بوده و شتاب کار را میگیرد.
وی از کمبود بودجه و اعتبار بهعنوان مشــکل دوم سازمان
توسعه تجارت نام برد که باعث شده میانگین دریافتی و حقوق
 600پرسنل شــرکت از یک میلیون و  700هزار تومان در ماه
تجاوز نکند که در برابر آنچه از این پرســنل انتظار میرود رقم
اندکی است .به گفته افخمیراد پرداخت اضافه کار به این گروه
زحمتکش هم بــا اعتراض و ممانعت نهادهای بازرســی مواجه
میگردد و حتی رئیس کل ســازمان به دلیل پرداخت اضافهکار
مؤاخذه و نکوهش میشود.
کمبود بودجه همچنین باعث شــده اســت که رفت و آمد
کارشناسان ســازمان به خارج از کشور برای مأموریت اداری که
بهویژه پــس از موفقیت مذاکرات با  5 +1ضروریتر شــده و از
وظایف ذاتی کارشناسان سازمان است ،در عمل ممکن نگردد.
افخمیراد افزود :آقای وزیر؛ کارشناســان ســازمان توسعه

تجارت حتی اتاق و فضای مناســب برای کار کــردن ندارند و
 600همکار سازمان در شش ساختمان مختلف در گوشه و کنار
نمایشگاه بینالمللی تهران پراکندهاند .افزون بر آن با بهبود روابط
ایران با کشــورهای دیگر ،حجم کار در سازمان افزایش یافته و
دست کم باید یکصد کارشناس باسواد به جمع همکاران فعلی
افزوده شود که به دلیل قلت بودجه فع ً
ال استخدام این افراد مقدور
نیست.
افخمیراد افزود :با همه این کمبودها من و همکارانم با تمام
توان تالش کردهایم و خدا شــاهد است که در انجام وظایفمان
کم فروشی نکردهایم .مث ً
ال روند پیوستن ایران به سازمان جهانی
تجارت را اگرچه هنوز به نتیجه نهایی نرسیده ،اما به خوبی پیش
بردهایم .با همه اینها آقای وزیر فقط نگاه نتیجهگرا دارند و فقط
از کاری راضی میشوند که به ثمر نشسته و نتیجه داده باشد.
وزیر صنعت :چارهای جز نتیجهگرایی نیست
محمدرضــا نعمــتزاده وزیــر صنعــت در ایــن آئین از
کارکنان سازمان توسعه تجارت و شــخص افخمیراد به خاطر
زحماتشــان تشکر کرد و ضمن تشــریح تنگدستی و مشکالت
دولت وعده داد که به وضعیت معشــیتی این کارکنان بیشــتر
توجه خواهــد شــد .وی دربــاره «نتیجهگرا» خوانده شــدن
خود از ســوی افخمیراد با اشــاره به دیدار همــان روز هیات
دولت با رهبر معظم انقالب و دســتورات و توصیههای ایشــان
درباره به ثمر نشــاندن اقتصاد مقاومتی گفت :در ســال اقدام و

عمل و در برابــر انتظارات رهبــر معظم ،باید هــم عملگرا و
نتیجهگرا باشــیم و امور را تــا حصول نتیجــ ه نهایی پیگیری
نمائیم.
وزیر صنعت به فرازهایی از بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار
همان روز با هیات دولت اشاره کرده و گفت :آقا فرمودند تعیین
مشوقهای صادراتی یک ضرورت است و صادرکننده باید امتیاز
بگیرد و تشویق شود .همچنین فرمودند سیاستهای صادراتی
باید دراز مدت و مستمر باشــد و دچار روزمرگی نشود .مقررات
صادرات و واردات هم باید فعاالن اقتصادی را به سرمایهگذاری
و تولید برای صادرات تشویق نماید .به فرموده ایشان تسهیالت
بانکی هم باید به ســوی تولید سوق داده شود درحالی که امروز
 43درصد تسهیالت بانکی نصیب بخش خدمات میشود .مبارزه
جدی با قاچاق کاال و انهدام کاالیی کــه به تولید داخلی لطمه
میزند از دیگر فرازهای اقتصاد مقاومتی اســت و سرانجام بعد
دیگر اقتصــاد مقاومتی که رهبر معظم بــر آن تأکید ورزیدهاند
اقتصاد دانش بنیان ،ارتباط صنعت و دانشــگاهها و اســتفاده از
دیپلماسی سیاسی به نفع توسعه اقتصاد کشور است.
صادرات چشمگیر ،نتیجه سختکوشی
مجتبی خسرو تاج رئیس کل جدید سازمان توسعه تجارت
هم که پیــش از این قائم مقام تجارت مهنــدس نعمتزاده بود
در این آئین با اشــاره به حضور  8ساله خود در همین سمت در
 8سال  76تا  84گفت :بسیار خشــنودم که تقدیر و سرنوشت
بنده را بار دیگر به جمع همکاران قدیمی کشــانده اســت .وی
افزود :براساس برنامه توسعه ،ایران باید در سال  1399به 130
میلیارد دالر و در سال  1404به  180میلیارد دالر صادرات کاال
و خدمات برسد که نیل به این هدف یک عزم عمومی میطلبد.
سازمان توســعه تجارت هم باید مزیتهای صادراتی را تعریف
کند و مشــخص نماید که چه کاالیی را باید به کجا ،توسط چه
کسی و چگونه صادر کنیم.
خسروتاج ســپس با ذکر خاطرهای از ســفرش به اسلواکی
پرداخت و گفت :اسلواکی با  4میلیون نفر جمعیت 160 ،میلیارد
دالر صادرات دارد که نتیجه پشتکار و احترام گذاشتن به کار و
سخت کوشی است؛ پس وقتی آنها توانستهاند با سختکوشی به
چنین توفیقاتی دست یابند ما با قریب  80میلیون نفر جمعیت
که  20برابر آنها هستیم و با این همه نعمت و مخازن خدادادی
چرا نتوانیم به اهداف بزرگتری دست بیابیم؟
این گزارش حاکی است که با استعفای افخمیراد و انتصاب
خسروتاج ،یداهلل صادقی که سابقه ریاست سازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان تهران را داشته ،به عنوان سرپرست معاونت وزیر
در امور تجارت منصوب شد.
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رئیس مرکز ملی فرش ایران در آئین تقدیر از برگزیدگان جشنواره فرش برتر:

فرش دستباف سفیر افتخار آفرین ایران در فراسوی مرزهاست
نمایش گذاشــته شــد و تاریخچه فرش ایرانی به خوبی نشــان می دهد که فرش
هند ،افغانســتان  ،نپال و دیگر ســرزمین ها هیچ گاه توان رقابت با فرش ایران را
ندارند .

نخستین کنسرسیوم صنعت شیرینی و شکالت در ایران تشکیل شد

مشارکت کنسرسیوم سوهان قم در نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکالت
برندهای مطرح ســوهان اســتان
قــم در قالــب اولین کنسرســیوم
صنعت شــیرینی و شــکالت کشور
در پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی
شیرینی و شــکالت ایران مشارکت
گستردهای دارند.
امیــر طیبینــژاد مدیرعامل شــرکت
شــهرکهای صنعتی قم با اعالم این خبر
افزود :سال گذشــته برای نخستین بار تور
بازدید فعاالن خوشه کســب و کار صنعت
ســوهان قم از چهاردهمین نمایشگاه بین
المللی شــیرینی و شــکالت تهران برگزار
شــد.وی با بیان اینکه تــور بازدید گروهی

توانســت انگیزه هــای الزم بــرای ایجاد
مقدمات حضــوری فعــال در پانزدهمین
نمایشگاه بین المللی شــیرینی و شکالت
تهران را فراهم کند گفت :در ســال جاری
با همکاری عامل توســعه خوشــه صنعت
ســوهان ســوغات قم ،فعاالن خوشــه و
مســووالن اتحادیه کنسرسیوم سوهان قم
تشکیل شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی
قم؛ برگــزاری نخســتین همایش صنعت
سوهان ســوغات قم را نیز از دستاوردهای
همکاری نزدیک فعاالن این خوشه دانست
و بیان داشــت :یکی از برنامــه ها و اهداف

خوشــه و فعــاالن آن رصد فرصــت ها و
استفاده از آن برای پیشبرد منافع مشترک
است.
وی افــزود :فعاالن خوشــه کســب و
کار صنعت ســوهان ســوغات قم با درک
صحیح از شرایط و شــناخت بازار اقدام در
قالب اولین کنسرســیوم صنعت شیرینی
و شکالت کشــور ،در پانزدهمین نمایشگاه
بین المللی شیرینی و شکالت تهران حضور
یافتهاند.
طیبی نژاد با ارزشــمند توصیف کردن
این اقــدام فعاالن خوشــه کســب و کار
ســوهان قم ،این حرکت را مقدمه ای موثر

برای حضور گروهی و منسجم در بازارهای
منطقه ای و بین المللی ارزیابی کرد.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

آئین تقدیر از برگزیدگان ششمین جشنواره فرش برتر در سومین روز
برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه فرش دستباف با حضور دکتر حمید
کارگر رئیس مرکز ملی فرش ایران ،دکتر فیاض معاون توســعه مدیریت
منابع و امور استان های وزارت صنعت،معدن و تجارت ،دکتر محمد حسین
فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی ،علی اکبری رئیس
مجمع نمایندگان خراسان شمالی ،مهندس عباسعلی پوربافرامی نماینده
مردم نائین و غالمحســین آرام معاون فرماندار تهران برگزار شد و با اهدا
جوایزی به رســم یادبود از دارندگان و پدیدآورندگان فرش های برگزیده
جشنواره ششم تقدیر به عمل آمد.
در این مراسم دکتر حمید کارگر رئیس مرکز ملی فرش ایران به ارائه توضیحاتی
در خصوص این هنــر قدیمی ایرانی پرداخت و افزود :نمایشــگاه فرش دســتباف
قدمتی بالغ بر ربع قرن دارد و محل گردهم آمدن ساالنه دلسوزان زحمتکش فرش
دستباف می باشد .این هنر  -صنعت بومی ارز آور و ســفیر افتخار آفرین ایران در
فراسوی مرزهاست و در موزه های خارجی نمونه های فاخری از فرش های ما جلوه
فروشی می کند .
وی افزود :فرش ایرانی علــی رغم تمام افت و خیز هــای اقتصادی و اجتماعی
همچنان زنده و با نشــاط اســت و اخیرا نیز با توجه به برداشــته شدن تحریم ها
شاهد اتفاقات خوشی همچون از سرگرفته شــدن صادرات به آمریکا و ابراز عالقه
کشورهای اروپایی به گسترش مراودات تجاری در این حوزه بوده ایم .
دکتر کارگــر یادآور شــد :در این جشــنواره نمونه های فاخر فــرش ایرانی به

برگزیدگان جشنواره ملی فرش برتر
ششمین جشنواره فرش برتر در حاشیه بیست و پنجمین نمایشگاه فرش دستباف
ایران برگزار شد و برگزیدگان این جشنواره معرفی شدند.
* در گروه فرش های عشایری کالسیک ضمن تقدیر از آقای چنگیز محمدی جایزه
فرش برتر لوح سپاس تندیس جشنواره و سکه طال به خانم خانجانی اعطاء شد.
* در گروه فرش های روستایی جایزه فرش برتر لوح سپاس تندیس جشنواره و سکه
طال به آقای چنگیز محمدی اعطاء شد.
* در گروه فرش های کالسیک شهری باف کمتر از  54گره در ده سانتی متر جایزه
فرش برتر لوح سپاس تندیس جشنواره و سکه طال به آقای رضا عرب اعطاء شد.
* در فرش های کالسیک شــهری باف بین  54تا  77گره در ده سانتی متر ضمن
تقدیر از آقای امین سلیمانی جایزه فرش برتر لوح سپاس تدیس جشنواره و سکه طال به
آقای صفدرزاده حقیقی اعطاء شد.
* در فرش های کالسیک شهری باف باالی  77گره در ده سانتی متر ضمن تقدیر از
آقای اکبر مهدی ئی جایزه فرش برتر لوح سپاس تندیس جشنواره و سکه طال به آقای
سهیل بیگدلی اعطاء شد.
* در فرش های تمام ابریشــم ضمن تقدیر از آقایان احــد عظیم زاده و محمد رضا
مشیری جایزه فرش برتر لوح سپاس تندیس جشنواره و سکه طال به آقای جواد الیاسی
اعطاء شد.
* در گروه فرش های ســایر(مدرن ،زرباف و تصویری) جایزه فرش برتر لوح سپاس
تدیس جشنواره و سکه طال به آقای امیر نوری اعطاء شد.
* در گروه فرش های عشایری کالسیک (فرش های قدیمی) جایزه فرش برتر لوح
سپاس تدیس جشنواره و سکه طال به آقای مهدی راد اعطاء شد.
* در گروه فرش های کالســیک (فرش های قدیمی) ضمن تقدیر از آقای مهدی
مسگر زاده جایزه فرش برتر لوح سپاس تدیس جشنواره و سکه طال به آقای حسین شان
زن اعطاء شد.
هیات داوران ششمین جشنواره فرش برتر در گروه های :
 -1فرش گبه عشایری از گروه فرش های معاصر
 -2فرش روستایی از گروه فرش های قدیمی
 -3فــرش گبــه عشــایری از گــروه فــرش هــای
قدیمی
هیچیک از فرش های ارسالی را شایسته حضور در مرحله نهایی جشنواره ندانست.
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فرهاد امینیان رئیس هیات مدیره انجمن صنفی برگزار کنندگان نمایشگاه های بین المللی:

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

نقطه عطفی در توسعه صنایع و تجهیزات آشپزخانه
با مشارکت بخش خصوصی
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شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران
برگزارکننده چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنایع
و تجهیزات آشپزخانه  ،حمام  ،سونا و استخر است .
باالرفتن سطح تقاضا و انتظار مصرف كنندگان چه از
نظر كيفيت و چه از لحاظ كميت مصرف ،زمينه ساز
افزايش روند توليد و ارتقــاء كيفی توليدات داخلی
شــده ؛ این موضوع به همراه تجاربی که این شرکت
از برگزاری نمایشگاه در دوره های پیشین به دست
آورده موجب افزایش مشارکت بیش از  100درصدی
شرکت کنندگان خارجی نسبت به دوره قبل در سال
 94شده است .
برای آشنایی بیشتر با کیفیت برگزاری نمایشگاه
این دوره مصاحبه ما را با فرهاد امینیان رئیس هیات
مدیره انجمن صنفی برگزار کنندگان نمایشگاه های
بین المللی و مدیر عامل شرکت بین المللی بازرگانی
و نمایشگاهی تهران می خوانید .
چند دوره از نمایشــگاه را شرکت شما برگزار
کرده است؟
طرح اولیه این نمایشــگاه از ابتدا توسط این شرکت تهیه
و پیشنهاد شد که مورد تأیید ســازمان توسعه تجارت ایران و
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران نیز قرار گرفت .
تمامی ادوار این نمایشگاه به جز دوره سوم آن توسط این شرکت
برگزار شد و دوره سوم هم به دلیل فعالیت هایی که ما در عرصه
بازرگانی داشــتیم و امکان و فرصت برگزاری نمایشگاه را از ما
سلب می نمود بر عهده شرکت برگزارکننده دیگری قرار گرفت .
در دوره چهاردهــم چند مشــارکت کننده
حضورخواهنــد داشــت و دوره چهاردهم در چند
مترمربع فضای نمایشگاهی شــامل چه سالن هایی
برگزار می شود؟
در این دوره حدود  170شــرکت ایرانــی و حدود 70
شرکت خارجی حضور خواهند داشت  .فضای تحت پوشش
نمایشگاه با احتســاب فضای باز در حدود  17500مترمربع
است و سالن های تحت اختیار نیز شامل سالن های ،A31
 A44 ، 40 ،B31و  B44می باشد .
تعداد مشــارکت کنندگان و میــزان فضای
نمایشگاهی تحت پوشش دوره چهاردهم ،نسبت به
دوره سیزدهم و دوره اول چه تغییراتی دارد؟
متأسفانه به دلیل همزمانی این نمایشگاه با دو نمایشگاه
دیگر ،طی ســه دوره اخیر امکان افزایش سالن های تحت
اختیار برای نمایشگاه میسر نشــد و به همین دلیل فضای
کلی نمایشگاه در این سه دوره ثابت مانده است  .با توجه به
سنخیت موضوعی این سه نمایشگاه با یکدیگر ،این همزمانی
قطعاً مفید است لیکن در صورتی که امکان افزایش سالن در
سال های آتی فراهم نشود شاید ناگزیر باشیم همزمانی آن
را با این دو نمایشگاه نادیده بگیریم و آن را با زمان دیگری
جابجا کنیم تا بتوانیم سالن های بیشتری در اختیار داشته
باشیم .
در حاشیه نمایشــگاه چه برنامه ها و مراسم
جانبی تدارک دیده اید ؟
برنامه های جانبی نمایشگاه شامل کارگاه های آموزشی و
همایش های تخصصی می باشد .
برگزاری  13دوره نمایشگاه چه آثاری بر تولید
وتجارت و کسب و کاراین صنایع گذاشته است؟
برپایی نمایشگاه های تخصصی قطعاً موجب ایجاد رقابت
در میان تولیدکنندگان و بازرگانــان در موضوع مرتبط می

شود که نتیجه این امر تالش برای افزایش کیفیت محصول
می باشد  .به ویژه حضور شرکت های خارجی در نمایشگاه
و نیز ارتباط مستقیم و رودر روی مخاطب و مصرف کننده
با شرکت های مختلف تولیدی  ،ضرورت ارتقاء سطح کیفی
محصوالت را به دنبال دارد  .طبیعتــاً بهبود کیفیت کاالی
تولیدی و مقبولیــت آن در بازار مصــرف  ،افزایش تقاضا و
رونق تولیــد را در پی دارد  .در خصوص این نمایشــگاه نیز
طی دوره های برپایی آن به وضوح شــاهد این ارتقاء سطح
کیفی  ،افزایش رقابت و اســتقبال هرچه بیشتر مخاطبین
اعم از مخاطبین عام و شــرکت های ساختمانی و انبوه ساز
از محصوالت ارائه شــده در نمایشگاه بوده ایم  .ضمن اینکه
شرکت هایی که در این نمایشگاه حضور دارند نسبت به آن
تعدادی که در نمایشگاه عمومی صنعت ساختمان مشارکت
می نمایند عموماً ســطح باالتری از کیفیت محصول را ارائه
می دهند .
برداشــته شــدن تحریم ها و تلطیف فضای
اقتصاد کشور چه آثاری بر برگزاری نمایشگاه گذاشته
است؟
طبیعتاً پس از برداشــته شدن تحریم ها  ،تمایل شرکت
های خارجی و به ویــژه برندهای معتبرتر بیــن المللی به
حضور در بازار ایران افزایش زیادی داشــته است که به تبع
آن تمایل به مشارکت در نمایشگاه ها نیز که اولین مرز ورود
و عرضه و نمایش کاال محسوب می شوند بیشتر شده است
و انتظار مــی رود در صورت اتخاذ سیاســت های صحیح و
اصولی این تمایل بیشتر نیز بشود  .درحال حاضر در همین
نمایشــگاه ما شــاهد افزایش بیش از  100درصدی سطح
مشارکت شــرکت کنندگان بخش خارجی نسبت به دوره
قبل در سال  94هستیم .
برای دوره بعدی نمایشگاه چه طرح ها و برنامه
هایی در دست اقدام دارید؟
اولین برنامه ای که برای دوره بعدی نمایشگاه در سال 96
خواهیم داشت توسعه فضای نمایشگاه است و در این جهت
سرگرم گفتگو و مذاکره با مدیریت های مربوطه در شرکت
سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران هستیم  .درضمن از
هم اکنون سرگرم مذاکرات بسیار مثبتی با شرکای خارجی
خود و ســازمان های مرتبط بین المللی جهت همکاری و
توســعه دوره آتی نمایشگاه هســتیم که نتیجه آن حضور
بیشتر شــرکت های معتبر خارجی خواهد بود  .همچنین
تقویت بنیه علمی نمایشگاه از طریق برگزاری تعداد بیشتری
همایش تخصصی و کارگاه های آموزشــی در سطوح باالتر
جزو برنامه های توسعه نمایشگاه برای دوره آینده است .
آیا برای برگزاری هر چه بهتر نمایشگاه ،انجمن
ها ،اتحادیه ها و ســندیکاهای مرتبط را به همکاری
دعوت کرده اید؟
بله؛ همواره از انجمن ها و تشــکل های مرتبط با موضوع
نمایشگاه جهت حضور در نمایشگاه و نیز ارائه نظرات تخصصی
دعوت می شود و از ظرفیت های ایشان در شناسایی و تبیین
معیارها و اســتانداردهای الزم در خصوص مشارکت شرکت
های تولیدی  ،بازرگانی و خدماتی اســتفاده می گردد  .البته
شایان ذکر است که گروه های چهارگانه نمایشگاه بین المللی
صنایع و تجهیزات آشپزخانه  ،حمام  ،سونا و استخر هیچ یک
دارای یک تشکل منسجم و واحد نیستند .
آیــا از همکاری مدیران شــرکت ســهامی
نمایشگاه های بین المللی راضی هستید؟
بله کام ً
ال  .مدیران شرکت ســهامی نمایشگاه های بین

المللی ایران در حد مقدور همه گونه همکاری را با ما داشته
اند که جای تشکر بسیار از ایشان دارد  .ضمناً تقاضایی که از
ایشان داریم این است که در جهت تقویت بیشتر نمایشگاه
های تخصصی مختلفی که در حوزه صنعت ساختمان برگزار
می شــوند  ،بار دیگر لغو برگزاری نمایشــگاه ساختمان را
در دســتور کار خود قرار دهند  .تردیدی نیست که حذف
نمایشگاه عمومی ســاختمان یک ضرورت انکار ناپذیر است
و باالخــره در زمانی این اتفــاق خواهد افتــاد ولی تحقق
هرچه زودتر آن موجب ارتقاء ســطح کیفی نمایشگاه های
تخصصی ســاختمانی در عرصه بین المللی و تبدیل آن به
برند نمایشگاهی منطقه در حوزه تخصصی مربوط به هریک
از آنها خواهد شد  .این موضوع یک نیاز است که هم خواسته
شــرکت کنندگان داخلــی و هم مورد توجه شــرکت ها و
سازمان های خارجی است .
در پایان اگر نکته ای باقیمانده بفرمایید؟
هدف تمامی دســت انــدرکاران صنعت نمایشــگاهی
کشورمان اعم از برگزارکنندگان و مسئولین و سیاستگذاران
 ،ارتقــاء کیفیت نمایشــگاه ها و رســاندن آنها به ســطح
استانداردهای نمایشگاهی بین المللی است  .این امر چه در
بخش ســخت افزار و چه در حوزه نرم افزار پیش نیازهایی
دارد که باید ابتدا تأمین شوند در غیراین صورت رسیدن به
این استانداردها یک فرض محال است  .اولین پیش نیاز هم
این است که واقعاً اراده الزم برای تحقق این امر وجود داشته
باشد  .یک بررسی اجمالی از قوانین و مقررات و فرآیندهای
اجرایی نمایشگاه ها در کشورهای پیشرو صنعت نمایشگاهی
نشــان می دهد که ما نیاز به بازنگری در بسیاری از اصول
و قواعد خود داریم  .اکنون حدود دو دهه اســت که مبحث
خصوصی سازی نمایشــگاه ها مطرح شده است و طی این
مدت تمامی ضوابط و شــرایط برگزاری نمایشگاه ها توسط
دولت و نهاد حاکمیتی تدوین شده است  .شروع این حرکت
از جناح دولت طبیعی اســت ولی ادامه آن بعد از دو دهه ،
نشانی از خصوصی شدن این صنعت را در خود ندارد  .ادامه
تصدی گــری دولتی و عدم مشــارکت بخش خصوصی در
اصول و مبانی صنعت نمایشــگاهی کشور ،به طور قطع دور
شدن از استانداردهای این صنعت را به دنبال خواهد داشت
 .متأسفانه این ضرورت انکارناپذیر چندان مورد نظر مدیران
دولتی ما نیســت و حقیقتاً باید این ظرفیت و آمادگی را در
خود ایجاد کنیم که مسیر حقیقی استانداردسازی نمایشگاه
ها را با مشــارکت واقعی تشکل های خصوصی پیدا و هموار
کنیم .
شــایان ذکر اســت چهاردهمین نمایشــگاه بین المللی
صنایع و تجهیزات آشــپزخانه  ،حمام ،ســونا و اســتخر -31
 28تیر در محل دائمی نمایشــگاه های بیــن المللی برگزار
شد.

نمایشگاههای داخلی

بازدید مهندس محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت ،معدن و تجارت
از غرفه های پنجمین منایشگاه آسانسور ،صنایع و تجهیزات وابسته

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها
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