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هدایت کارمندان در جهت اهداف سازمان ،همســو کردن هدفهای فردی آنان با هدفهای ســازمان ،تفهیم و تفهم متقابل ،ایجاد انگیزه بغیر از طریق رهبری امکانپذیر نیست .به
عبارت دیگر ،در یک جمله میتوان گفت که شرایط و مالحظات سبک رهبری ،نوع مدیریت را به سازمان می شناساند.
از این رو ،ســبک رهبری منحصر به اسلوبهای اداره جامعه نمیشود .اداره کنندگان سازمانها ،مؤسسات و دستگاهها باید مدیران خود را عالوه بر دانش مدیریت ،به ویژگی و مهارت
رهبری مجهز کنند  .بنابراین از آنجا که محتوای حرکت عاشورای حسینی (ع) ،تبلور عینی یک الگوی رهبری موفق و مؤثر است ،بررسی آن به عنوان یک مسئله مهم و زنده ضرورت
دارد.کربال صحنه زیبای نمایش ارزشهایی است که آدمی در پرتو آن به مفهوم ایثار و فداکاری آگاه می شود و ظهور تابناک پیامی را از کالم شگرف حسین(ع) در گستره گیتی تابان
میســازد که به حرمت خونهای ریخته شهیدان کربال به مختصری آموزههای سترگ مدیریتی قیام حسینی(ع) رجوع می کنیم :حسین علیه السالم با دشمنان به شیوه پدرش علی
علیه السالم رفتار می کرد .سیراب کردن آنان به هنگام تشنگی (و پرهیز از غافلگیری) ،نمونههای روشــنی از مروت است .حسین علیه السالم با اینکه از خیانت پیشگی شمربن ذی
الجوشــن آگاه است پیشنهاد حمله ناگهانی سپاه خود به لشکر کفر را رد می کند و میگوید« :ما هرگز شــروع به جنگ نمی کنیم ولو به نفع ما باشد ».ایثار عطف درونیای اخالقی،
انسانی و اسالمی است که در حادثه کربال به اوج خود رسید .از خودگذشتگی ابوالفضل العباس علیه السالم در ننوشیدن آب تجسمی از ایثار بود .اصحاب حسین علیه السالم ترکیبی
از تهیدستان مبارز آن روزگار از جمله آزادشدگان (بردگان آزادشده) و بزرگان بود اما شیوه رفتار امام هم نسبت به نقش آفرینان و ایثارگران یکسان بود .رنگ ،قومیت ،موقعیت و نژاد
آنان در نظر و قضاوت وی تاثیری نداشت و مساوات جریان حاکم در سپاه حسینی به شمار میرفت.
امروزه کارشناسان علم مدیریت ،وظایف مدیریتی را مشتمل بر برنامهریزی ،سازماندهی ،هماهنگی ،کنترل و رهبری میدانند.
 )۱برنامهریزی
اولين نکته مهم و حیاتی در فرایند برنامهریزی تعیین هدف یا اهداف اســت .هدف ،عنصر اصلی برنامهریزی بوده و برنامه ها برای دستیابی به آن طراحی و سپس اجرا می شوند .تمام
کارها و وظایف مدیران سازمان ،اعم از برنامهریزی ،تصمیمگیری ،سازماندهی و کنترل ،به منظور دستیابی به هدف یا اهداف است.
 )۲پیش بینی ،مرحله بندی و سازماندهی
منظور از پیشبینی استفاده از فنونی است که نحوه تداوم به انجام رســیدن اقدامات بعدی را روشن میسازد ،از این رو یکی از وظایف مدیریت مجموعه انسانی ،تخمین و پیش بینی
وقایع و رویدادها اســت .به همین سبب امام حسین(ع) به دنبال امتناع از بیعت با یزید ،به خوبی پیش بینی از اوضاع به عمل آورده بود که جلوههای آن را میتوان در انتخاب زمان و
مکان مبارزه ،حتی شیوه مبارزه و عبور از موانع ایجاد شده از سوی دشمن مالحظه کرد .بنابراین ،انتخاب بهترین شیوه مبارزه ،بهترین زمان و مکان ،و برنامهریزی در بهترین شرایط
و زمینه ها برای تحقق یک امر ،گواه مدیریت توانا و مدبر رهبر این نهضت بود.
 -۳هماهنگی و تصمیمگیری آگاهانه
امام(ع) برای تصمیم گیری برخالف یزید در یک فضای مهآلود قرار نگرفته بود ،او به خوبی شــرایط را رصد کرده و دریافته بود که شــرایط به گونهای اســت که جز با شهادت او این
کژیهای چندین ساله (ناشــی از مدیریت و حکومت بنیامیه) اصالح نمیشود .مجموعه جریان قیام امام حسین(ع) سرشــار از لحظههای مهم و خطر خیز بود؛ دعوت شدن به کاخ
استانداری مدینه ،حرکت از مکه ،برخورد با سپاه حر ،بی آبی و بی تابی کودکان ،انبوه سپاه دشمن ،غربت و تنهایی ،شهادت یاران ،همه و همه ،لحظهها و صحنههایی هستند که پای
اراده را میلرزانند و انسان را در تصمیمگیری دچار بحران و دشواری و تنگنا میسازد ،لکن امام(ع) در تمام این شرایط بهترین تصمیم و دقیقترین برنامه را طراحی میکرد.
 )۴کنترل و مدیریت منابع انسانی
نهضت عاشورا و قیام امام حســین (ع) از سرآغاز تا ســرانجام ،مجموعهای عملی از الگوهای ارزشــمند اخالقی ،عبادی ،عقیدتی ،اجتماعی ،مدیریتی است که میتواند طالب هرنوع
فضیلتی را ســیرآب و خواهان هراســوه و الگویی را کامیاب کند؛ چرا که مجموعه نیروی انسانی عاشورا از تمامی اقشــار مختلف جامعه و از همه مراحل سنی از کودک و خردسال و
نوجوان گرفته تا جوان و میان ســال و از عمر متوسط گرفته تا پیر کهن ســال ،از نوعروس و تازه داماد گرفته تا پدر و مادر داغ دیده ،از سفید و سیاه گرفته تا آزاد و برده ،از فرزند و
بستگان گرفته تا نیروی از دشمن گریخته و به دوست پیوســته؛ همه و همه را در این مجموعه با ارزش هم جهت کرده است .مجموعهای که امام(ع) درباره آنها فرمودَ « :فاِن ّی ال اعلم
ابر و ال اوصل من اهل بیتی فجزاکم اهلل خیر الجزاء».
خیر من اصحابی و ال اهل بیت ّ
اصحاباً اوفی و ال ٌ
 )۵رهبری
یکی از مهمترین وظایف مدیر توانا ،هدایت و سرپرســتی نیروهای انســانی اســت؛ یعنی تالش او برای اینکه زیردســتان به طور موفقیت آمیزی کار خود را انجام دهند .همیشــه
ســازمانهایی موفق هســتند که شــخصی کارآمدی در صدر آن ســازمان قرار دارد .برخی از صاحبنظران در باب تعریف رهبری چنین آوردهاند« :فرایند هدایــت و اعمال نفوذ بر
فعالیتهای گروه یا اعضای سازمان ».از آنجا که محتوای حرکت عاشورای حسینی(ع) ،تبلور عینی یک الگوی رهبری موفق و مؤثر است ،بررسی آن به عنوان یک مسئله مهم و زنده
ضرورت دارد .کارکردهای مدیریت و رهبری در حرکت حسینی(ع) در متعالیترین وجه خود تجلی یافته بود .امام حسین(ع) صحنهها را طوری ترتیب داده بود که گویی این نمایش،
الگوی مدیریت و رهبری موفق و مؤثر باید تا ابد باقی بماند.
جامعنگری ،عاقبتاندیشــی ،مهربانی و مدارا و عطوفت ،شــجاعت و قاطعیت در مدیریــت و عدم خلط آن با اســتبداد و خودکامگی ،صبر و متانت ،نظم و اعتقــاد به برنامهریزی و
ســازماندهی ،اهتمام به روشــنگری و هدایت و تبلیغ ،توجه به معتویات و اهتمام به عبادت و دعا و پیوند قلبی با خدا و تالش و برنامهریزی برای استفاده بهینه از فرصتها ،از جمله
نکتهها و محورهای درسآموزی است که در مجموع ،الگوی «رهبری حسینی» را عیان میسازد و کربال را به دانشگاه یادگیری روش مدیریت دینی و شیوه رهبری اسالمی مبدل می
کند .در نهایت ،حماسه جاودانه عاشورا ،حماسه ایست در پهنه ی زمین و گستره زمان و جریانی اســت فرا تاریخی و اقیانوس عظیمی از معارف و حقایق تابناکی است که رهنمودها
و پیام های این حماســه عظیم ،مخصوص مکتب و گروه خاصی نیست؛ بلکه در تمامی ابعاد و شئون زندگی جوامع بشری روشــنایی داده و حیات بخش است؛ لذا نباید فقط به نقل
تاریخ عاشورا و عزاداری بر مصائب بسنده کرد ،بلکه باید با سرمشق گرفتن از پیام های نهضت عاشورا ،آرمان های حسینی را زنده کرده و فرهنگ عاشورایی را در جامعه تحقق عینی
ببخشیم.

بهنام عزیززاده  ،رئیس ستاد اجرایی بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی کاشی ،سرامیک و چینی بهداشتی:

موفقیت در برگزاری نمایشگاه کاشی و سرامیک به رغم رکود و محدودیت زمان

چند دوره از نمایشگاه بینالمللی کاشی ،سرامیک
و چینی بهداشتی را شرکت پویا نگار سرام برگزار کرده
است؟
شرکت پویا نگار سرام مســئول برگزاری  12دوره نمایشگاه
بینالمللی کاشی ،ســرامیک و چینی بهداشتی تا کنون بوده
است.
در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کاشی،
ســرامیک و چینی بهداشتی چند مشــارکت کننده
حضور دارند و این نمایشــگاه در چند مترمربع فضای
نمایشگاهی شامل چه سالنهایی برگزار میشود؟
در بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی کاشی ،سرامیک
و چینی بهداشتی تهران  175شــرکت داخلی و خارجی از 9
کشــور جهان ،جدیدترین تولیدات ،خدمات و دســتاوردهای
صنعتی و فناورانه خود را عرضه کرده و به نمایش گذاشتهاند
که از این میان  147شــرکت داخلی و  28شــرکت خارجی
هستند که از کشورهای کره جنوبی ،اسپانیا ،ایتالیا ،جمهوری
چــک ،اکراین  ،بلغارســتان ،چین  ،آمریکا و آلمــان به ایران
آمدهاند.
این نمایشــگاه در فضایی بالغ بر  30000متر مربع شــامل

ظرفیت های بالقوه و بالفعل این بخش صنعتی کشور ،برنامه
ریزی برای حل مشــکالت ،موانع و نقاط ضعــف موجود این
صنعت ،ایجاد بســتر های مناسب برای ســرمایه گذاریهای
داخلــی و خارجی ،انتقــال تکنولوژیهای پیشــرفته تولید،
ایجاد زمینه اشــتغال و کارآفرینی ،آشــنایی دست اندرکاران
با محصــوالت ،نــوآوری ها و ظرفیــت های موجــود ،ایجاد
فضای رقابتی ســالم میان تولیدکنندگان داخلی برای ارتقاء
کیفیت تولید و ایجاد ارتباط مســتقیم میان تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
برگزاری این نمایشگاه میتواند با فراهم آوردن زمینه حضور
گسترده بسیاری از کشورها و شرکتهای فعال خارجی ،سبب
انتقال آخرین فناوریهای روز جهان به کشورمان شود .از طرف
دیگر کشورمان میتواند با ارائه توانمندیهای صنعتی خود در
چنین رویدادی ،مزیتها و فرصتهای خود را در معرض دید و
انتخاب سرمایه گذاران خارجی و داخلی قرار دهد.
جایگاه ایران در صنعت کاشی و سرامیک در عرصه
بین المللی کجاست؟
ایران در سال  1392خورشیدی از نظر صنعت کاشی و سرامیک
در جهان در جایگاه چهارم قرار داشــت هر چند صنعت کاشی و
سرامیک کشورمان طی ســالهای اخیر دچار مسائل و مشکالت
شدیدی شد اما ایران همچنان جزء چند کشور اصلی تولید کننده
و صادرکننده بزرگ کاشی و سرامیک جهان است و هم اکنون با
وجود تمامی شرایط رکودی حاکم بر صنعت ساختمان و کاهش
ظرفیت تولید کارخانه ها کــه گاهی تا  50درصد کاهش ظرفیت
تولید را به همراه داشته سال گذشته  300میلیون متر مربع کاشی
شــد و هم اکنون نیز از لحاظ تولید در
تولید 
و سرامیک در کشور 
جایگاه نهم دنیا قرار داریم .چین ،برزیل و هند ،کشورهایی هستند
که در تولید و صــادرات این صنعت رتبههای اول تا ســوم را در
اختیار دارند .البته کاهش ظرفیــت تولید باز هم تاثیرات چندانی
بر صادرات ما از نظر کمیت نداشــته چنانچه سال گذشته ایران
 120میلیون متر مربع صادرات به کشورهای دیگر داشته که بیش
تولید بودو موضوعی که هم اکنون برای این
از یکســوم میزان 
صنعت دارای اهمیت ویژهای است شناسایی بازارهای هدف جهت
گسترش امر صادرات میباشد .در نمایشگاه این دوره نیز با استقبال
خوب کشورهای بزرگ و شرکتهای معتبر خارجی مواجه هستیم
و  1100متر مربع از فضای نمایشــگاه این دروه را غرفههای ارزی
به خود اختصاص دادهاند .به طور کلی در بیست وچهارمین دوره
نمایشگاه کوشیدهایم با برنامهریزی مناسب و واقعبینانه راه را برای
توســعه این صنعت و بازگرداندن صنعت کاشی و سرامیک ایران
به جایگاه جهانی شایسته آن در ســالهای نه چندان دور ،هموار
سازیم.
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بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی کاشی ،سرامیک و چینی
بهداشتی ،علیرغم رکود نســبی حاکم بر صنعت ساختمان کشور و
تاثیر منفی آن بر تولید و تجارت کاشی ،سرامیک و چینی بهداشتی و
با وجود تقارن ساخت و ساز و غرفهآرایی نمایشگاه با تعطیالت عیدفطر
و گشایش نمایشگاه در یک روز تعطیل بعد از ماه مبارک رمضان و اوج
سفرها ،با برنامهریزی مناسب و همت و تالش بهنام عزیززاده مدیرعامل
توانای شرکت پویانگار سرام و رئیس ستاد اجرایی نمایشگاه بیست
و چهارم و همکاران صمیمی و با نشــاطش ،و نیز با حمایت شرکت
سهامی نمایشگاه های بین المللی به موفقیت نسبی در جلب و جذب
مشارکتکننده دســت یافت ،به طوریکه این نمایشگاه از امروز نهم
تیرماه  ،1396در  30هزار مترمربع (ناخالص) فضای نمایشگاه بینالمللی
تهران شامل 15589مترمربع فضای مفید متشکل از  14388مترمربع
سرپوشیده داخلی 580 ،مترمربع سرپوشیده خارجی 591 ،مترمربع
فضای باز داخلی و  30مترمربع فضای باز خارجی با مشــارکت 147
شرکت ایرانی و  28شرکت خارجی از  9کشور جهان در حال برگزاری
است.
بهنــام عزیززاده مدیــر انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشــی و
سرامیک کشــور و رئیس ســتاد اجرایی نمایشــگاه در گفتگو با
«اقتصاد و نمایشــگاه» اطالعات مفیدی درباره مختصات نمایشگاه
حاضر در اختیار مخاطبان «اقتصاد و نمایشــگاه» قــرار داده ،وی
همچنین اعالم کرده اســت که نمایشــگاه دائر بــرای بازگرداندن
صنعت کاشــی و ســرامیک ایران بــه جایگاه جهانی شایســته
آن در ســالهای نــه چنــدان دور برنامهریزی کرده اســت .این
گفتگو را بخوانید.

 14388متــر مربع فضای سرپوشــیده داخلــی و  580متر
مربع فضای سرپوشــیده خارجی و در  7گروه کاالیی؛ کاشی
و سرامیک ،ماشــینآالت و تجهیزات ،چینی بهداشتی ،رنگ
و لعاب ،مواد اولیه ،پخت ســوم و شــیرآالت ،ســرویسهای
بهداشــتی ،پخش کاشــی و نشــریات مرتبط و در  9سالن
نمایشگاهی محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار
در حال برگزاری است.
مجموع سالنهای برگزاری نمایشگاه عبارتند از سالنهای
غربــی شــامل ۷،8، ،۶و9،10و12 ،11و 13،14و،A25 ،15
27 ،B25و همچنین فضای باز محل دائمی نمایشگاههای بین
المللی تهران
چه عاملی را موجب موفقیت شــرکت پویا نگار
سرام در زمینه جذب مشارکتکنندگان علیرغم زمان
نامناسب برگزاری و رکود حاکم بر این صنعت میدانید؟
نمایشگاه بینالمللی کاشی و ســرامیک تهران بزرگترین
نمایشگاه کاشی و سرامیک کشور و یکی از سه نمایشگاه بزرگ
این صنعت در منطقه خاورمیانه محســوب می شود .بیست
و چهارمین نمایشــگاه بینالمللی کاشــی ،سرامیک و چینی
بهداشــتی تهران فرصت مغتنمی اســت تا تجار ،انبوهسازان،
طراحان ،مهندسان ،معماران وکاربران و همچنین دانشجویان
رشته ســرامیک بتوانند با آخرین دستآوردهای تولید کاشی و
سرامیک و با طرح های جدید آشنا شوند و همین امر موجب
اســتقبال فعالین این صنعت از نمایشــگاه بوده است .به این
ترتیب ستاد اجرایی علیرغم گنجانده شدن نمایشگاه در زمان
نامناسبی از تقویم نمایشــگاه ،با انتقال اهمیت آن به فعاالن
صنعت ،زمینه مشارکت مناسب آنان را در این رویداد مهیا کرد.
در حاشیه نمایشگاه چه برنامهها و مراسم جانبی
تدارک دیدهاید؟
برگزاری دو همایــش تخصصی و کارگاه علمــی با حضور
استادان ،کارشناســان و صنعتگران حوزه کاشی و سرامیک و
حضور چند هیئت اقتصادی و بازرگانی از کشــورهای منطقه
خاورمیانه در محل نمایشــگاه ،برخــی از برنامههای جانبی
بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی کاشی و سرامیک تهران
خواهد بود که این کارگاههای آموزشی با عناوینی چون انتخاب
کاشی و ســرامیک با کیفیت و نصب صحیح کاشی به وسیله
چسبهای استاندارد برگزار میشود.
بیست و چهارمین نمایشــگاه بینالمللی کاشی،
سرامیک و چینی بهداشتی چه اهدافی را دنبال میکند؟
شناسایی بازارهای جدید صادراتی ،افزایش صادرات ،معرفی
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فرها د امینیان رئیس ستا د برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی آشپزخانه ،حمام ،سونا و استخر:

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

د مشترک در ایران
اشتیاق خارجیها برای سرمایهگذاری و تولی 
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فعاالن حوزه صنایع و تجهیزات آشپزخانه ،حمام ،سونا و استخر
از استانهای ایران و دیگر کشــورهای جهان از  9تیرماه جاری
در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران گردهم آمدهاند
تا جدیدترین تولیدات و خدمات خو د را ارائه دهن د و در معرض
دید و قضاوت اهل فن و کسب و کار و مصرفکنندگان بگذارند.
شرکت بینالمللی بازرگانی و نمایشــگاهی تهران برگزارکننده
پانزدهمین نمایشــگاه بینالمللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه،
حمام ،ســونا و استخر اســت .باال رفتن ســطح تقاضا و انتظار
مصرفكنندگان بهویــژه از لحاظ کیفیت تولیدات ،زمينهســاز
افزایش مشارکت  15درصدی شرکتکنندگان خارجی در دوره
پانزدهم نسبت به دوره قبل در سال  95شده است.
برای آشــنایی بیشــتر با کیفیت و مختصات برگزاری نمایشگاه
ایــن دوره ،مصاحبه «اقتصا د و نمایشــگاه» با فرهــاد امینیان
رئیس ستا د برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و
تجهیزات آشپزخانه ،حمام ،سونا و استخر و مدیر عامل شرکت
بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران پیش روی شماست.
چند دوره از نمایشگاه را شرکت شما برگزار کرده است؟
طرح اولیه این نمایشــگاه از ابتدا توســط شــرکت بینالمللی
بازرگانی و نمایشــگاهی تهران تهیه و پیشــنها د شد که مورد
تأیید و توجه ســازمان توســعه تجارت ایران و شرکت سهامی
نمایشــگاههای بینالمللی ایران نیز قرار گرفت .تمامی ادوار این
نمایشگاه به جز دوره سوم آن توســط این شرکت برگزار شد و
دوره ســوم هم به دلیل فعالیتهایی که مــا در عرصه بازرگانی
داشــتیم و امکان و فرصت برگزاری نمایشــگاه را از ما ســلب
مینمود بر عهده شرکت برگزارکننده دیگری قرار گرفت.
دو
د مشــارکتکننده حضور دارن 
در دوره چهاردهم چن 
د مترمربع فضای نمایشگاهی شامل چه
این دوره در چن 
سالنهایی برگزار میشود؟

برگزاری نمایشگاههای تخصصی یکی از مهمترین ارکان معرفی
توانمنــدی واحدهای تولیــدی ،بازرگانی و خدماتی محســوب
میشود تا بتوانن د در دوران رکود ،جایگاه رقابتی خود را در بازار
حفظ کرده و در عین حال مخاطبین جدید و بیشــتری را برای
عرضه محصوالت خو د پیدا کنند .این انگیزه و تالش شــرکتها
به خوبی در میزان مشــارکت آنها در پانزدهمین دوره نمایشگاه
بینالمللی صنایع و تجهیزات آشــپزخانه ،حمام ،سونا و استخر
تجلی یافته اســت ،بهطوریکه حتی در شــرایط فعلی نیز آمار
مشارکت شرکتها و مؤسســات در نمایشگاه حاکی از رش د این
رویداد بینالمللی نسبت به دوره قبلی آن است.
در این راستا در دوره پانزدهم  ۱۷۰شرکت ایرانی و  81شرکت
خارجی از یازده کشور آلمان ،آمریکا ،اسپانیا ،انگلستان ،تایوان،
ترکیه ،سوئیس ،چک ،چین ،فنالند و کره جنوبی حضور دارند.
کل فضای نمایشگاه  14952مترمربع اســت که شامل 7268
متر مربع فضــای داخلــی 766 ،متر مربع فضای سرپوشــیده
خارجی میشود و ســالنهای تحت اختیار نیز شامل سالنهای
 38 ،31و  44Aمیباشد.
تعداد مشــارکتکنندگان و میزان فضای نمایشــگاهی
تحت پوشش دوره پانزدهم ،نسبت به دوره چهاردهم چه
تغییراتی دارد؟
تعدا د شــرکتهای خارجی امسال به  81شــرکت افزایشیافته
اســت که نشاندهنده رشــد  15درصدی مشــارکتکنندگان
خارجی اســت .همچنین این افزایش نشــان دهنده عالقمندی
شــرکتهای خارجی برای حضور در بازار ایــران جهت اعطای
نمایندگی و یا ســرمایهگذاری مشــترک و انتقــال تکنولوژی
در کشــورمان اســت ،ضمن اینکه به علت محدودیت ظرفیت
نمایشــگاه ،امکان حضور تعدادی از شــرکتها و سازمانهای
خارجی در آن فراهم نشد.

در حاشیه نمایشگاه چه برنامهها و مراسم جانبی تدارک
دیدهاید ؟
یکی از ویژگیهای نمایشــگاههای تخصصی برگزاری نشستها
و جلســات تخصصی و نیز برپایی کارگاههای آموزشــی است و
شرکتهای حاضر در پانزدهمین نمایشــگاه بینالمللی صنایع
و تجهیزات آشــپزخانه حمام ،سونا و اســتخر میتوانند بهطور
رایگان از فضا و امکانات تعبیه شــده برای معرفی فعالیت خود
و نحوه اســتفاده از محصوالت و خدمات خود بــه مخاطبین و
عالقمندان استفاده کنند.
مشارکتکنندگان این نمایشگاه در چه گروههای کاالیی
به ارائه خدمات میپردازند ؟
گروههای کاالیی این نمایشــگاه در بخش آشپزخانه شامل انواع
کابینت

مهندس نعمتزاده ،وزیر صنعت و معدن در آیین گشایش نمایشگاه بینالمللی کاشی و سرامیک اعالم کرد:

حمایتدولتازتولیدوصادراتکاشیوسرامیکایرانی
وزیر صنعت ،معدن و تجــارت در آئین
گشــایش بیســت و چهارمین نمایشگاه
بینالمللی کاشــی ،ســرامیک و چینی
بهداشتی در نمایشگاه بینالمللی تهران با
اشــاره به جهش فوقالعاده ظرفیت تولید
کاشی و ســرامیک در ایران از  10میلیون
متر مربع به  700میلیــون متر مربع در 28
ســال گذشــته گفت :در صنعت کاشی و
ســرامیک باید در زمینه کیفیت ،تنوع و
بازاریابی خارجــی اقدامات مؤثری صورت
گیــرد و وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز
برای تحقق این موضوع از تولیدکنندگان،
ســرمایهگذاران و کارشناسان این بخش
حمایتمیکند.

زمینه های تولید کاشــی و ســرامیک که
آمیزه ای از هنر ،صنعت ،انرژی و تکنولوژی
است ،در کشور مهیاست.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به
رکود و ناامنی کشــورهای منطقه در سال
گذشته گفت :پارسال حدود  350میلیون
دالر صادرات کاشی و ســرامیک داشتیم
ولی به راحتی می تــوان این میزان را به ٢
برابر افزایش داد و با مذاکرات انجام شــده
باید یک هدف گــذاری یک میلیارددالری
در این زمینه داشته باشیم.
وی تاکید کرد :به دلیل کیفیت ،ظرافت
و زیبایی کاشــی های تولیــد داخل ،این
محصوالت قابلیت صادرات به کشــورهای
اروپای غربــی و دیگر کشــورها را دارند و
بیش از  ٢٠کشــور به عنوان بــازار هدف
صادرات در نظر گرفته شــده است .نعمت
زاده اظهارداشــت :در این نمایشگاه شاهد
حضور نشان های تجاری جدیدی هستیم
که با ابتــکار و خالقیــت ،خــود را برای
صادرات آماده می کننــد و وزارت صنعت
نیز از این شــرکت ها برای رقابت ســالم
حمایت می کند.
مشکالت تولید و صادرات کاشی و
سرامیک
وی درباره رفع مشکالت تولید و صادرات
کاشــی و ســرامیک گفت :به دلیل وزن
باالی محصوالت صنعت کاشی و سرامیک
کشورهای عمده هدف ما کشورهای نزدیک
و همسایه است و در برخی از این کشورها
همچون عراق و ســوریه و حتی کشورهای
عربی و افغانســتان به دلیــل ناامنی های
حاکم با مشکالت بسیاری مواجه هستیم.
وزیر صنعت ،معــدن و تجــارت اظهار
امیدواری کــرد که با اجــرای برنامه های
ساخت و ساز کشورهای همسایه که درگیر
جنگ هســتند ،ما جزء بهتریــن ها برای
تامین کننده مواد این کشورها باشیم.

وی با اشاره به رکود بازار مسکن و تاثیر
آن بر تولید صنعت کاشی و سرامیک گفت:
در  2ســال گذشــته به دلیل رکود نسبی
ساختمان ،ساخت و ســاز داخلی کاهش
داشته اســت اما واحدهای تولید کاشی و
سرامیک کماکان تولیدات خود را گسترش
می دهند.
نعمــت زاده گفت :حــدود  25طرح در
حوزه کاشی ،ســرامیک و چینی در دست
اجرا داریم که بــه تدریج باعــث افزایش
ظرفیت تولید کشور میشود.
وی توضیح داد :وزارت راه و شهرســازی
درصدد رونق بخشی به بازار مسکن است و
طبق آمار اعالم شده در  6ماه گذشته روند
رشد منفی در این بخش رو به کاهش بوده
و از طریق سیستم بانکی میزان تسهیالت
ساخت و خرید نیز افزایش یافته است.
وزیر صنعت بیان کرد :در گذشــته تنها
برای ساخت و ساز تســهیالت بانکی داده
می شد اما یک سالی است که برای خرید
هم تســهیالت داده می شــود و به یقین
بانک مرکزی و نظام بانکی در این راســتا
حرکت می کنند.
نعمــت زاده درباره اقدامات انجام شــده
دربــاره صنعــت کاشــی و ســرامیک در
چهار ســال گذشته گفت :براســاس آمار
و اطالعات به کشــورهای آلمان و اروپای
شــرقی و حتی اســترالیا صادرات داشتیم
و این کشورهای پیشرفته صنعتی یکی از
بازارهای هدف در کاشی و سرامیک است.
وی اظهــار داشــت :رقابت با کشــورهای
اروپای غربــی از لحاظ کیفیــت و قیمت
کاشــی و ســرامیک زمان بر اســت زیرا
باید با کشــورهای تولیدکننــده عمده ای
همچــون ایتالیا و اســپانیا رقابــت کنیم.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :پیشنهاد
ما به تولیدکنندگان داخلی این است که به
صورت مشترک با کشورهای معتبر غربی

اقدام به تولید کنند و در شبکه فروش آن
کشــورها محصوالت خود را به دنیا عرضه
نمایند چرا که شــبکه های فــروش این
کشورها قدمت صد ساله دارد و این کمک
خوبی برای محصوالت ما است.
وی تصریح کرد :شیوه مشارکت با شرکت
های معتبر غربی منافــع برد  -برد برای ما
دارد و ما میتوانیم هم کاشی مورد نیاز آنها
را تامین کنیم و هم از شــبکه فروش آنها
استفاده کنیم و آنها هم در این زمینه سود
خواهند داشت.
مشارکت  191شرکت از  11کشور در
نمایشگاه بیست و چهارم
بهنــام عزیــززاده مدیرانجمــن صنفی
تولیدکنندگان کاشی و ســرامیک کشور
و رئیس ســتاد اجرائی بیست و چهارمین
نمایشــگاه بینالمللی کاشــی ،سرامیک و
چینی بهداشــتی اعالم کرد کــه در این
نمایشــگاه جمعاً  191شرکت به این شرح
حضور و مشــارکت دارند 179 :شــرکت
در فضای سرپوشــیده شــامل  27شرکت
تولیدکننده کاشی و ســرامیک 10 ،برند
کاشی و سرامیک 9 ،شــرکت پخت ارزی،
 33شــرکت ارزی 7 ،شــرکت چینــی
بهداشتی 93 ،شرکت سایر.
 12شرکت در فضای باز شامل  2شرکت
ارزی و  10شرکت ریالی.
به گفته عزیززاده کل فضای سرپوشیده
در اختیار نمایشگاه  18هزار متر مربع است
و مشــارکتکنندگان خارجی از  10کشور
ایتالیا ،اســپانیا ،چین ،ســوئیس ،بلژیک،
آلمان ،چک ،بلغارستان ،آمریکا و انگلستان
خــود را به نمایشــگاه بینالمللــی تهران
رساندهاند .بیســت و چهارمین نمایشگاه
بینالمللی کاشــی و ســرامیک را انجمن
صنفی تولیدکنندگان کاشــی و سرامیک
کشور و شــرکت پویا نگارســرام پارسیان
برگزار میکنند.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

به گزارش خبرنگار «اقتصاد و نمایشگاه»،
بیست و چهارمین نمایشــگاه بینالمللی
کاشــی ،ســرامیک و چینی بهداشتی روز
جمعه نهم تیــر ماه  1396در نمایشــگاه
بینالمللــی تهران آغــاز به کار کــرد .در
این مراســم عالوه بر مهندس محمدرضا
نعمتزاده وزیــر صنعت و معــدن ،دکتر
حســین اســفهبدی معاون وزیر ،رئیس
هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت سهامی
نمایشــگاههای بینالمللی ج.ا.ا ،مسئوالن
دولتی و فعــاالن تولید و تجارت کاشــی
و ســرامیک در بخش خصوصــی حضور
داشتند.
نکته قابل اعتنا در این نمایشگاه ،استقبال
مشارکتکنندگان ایرانی و خارجی از آن در
شرایط رکود نسبی صنعت ساختمان است
به طوری که  191شــرکت از ایران و 10
کشور دیگر در  18هزار متر مربع از فضای
نمایشــگاه بینالمللی تهران برای برگزاری
این رویداد گردهم آمدهاند.
وزیر صنعت ،معدن و تجــارت در آئین
گشایش نمایشــگاه میزان تولید کاشی و
ســرامیک در ایران را حدود  400میلیون
متر مربع در سال اعالم کرد و در عین حال
گفت :ظرفیت تولید کاشــی و سرامیک در
کشور به  700میلیون متر مربع رسیده که
نشانگر رشد این صنعت است.
وی افزود :در ســال  1368که وزیر بودم
( 28ســال پیش) تولید کشــور در حوزه
صنعت کاشــی و ســرامیک  10میلیون
مترمربع بود.
وی تاکیــد کــرد :در صنعت کاشــی و
سرامیک باید در زمینه کیفیت و بازاریابی
خارجــی اقدامات موثری صــورت گیرد و
وزارت صنعت ،معدن و تجــارت نیز برای
تحقق ایــن موضــوع از تولیدکنندگان و
کارشناسان حمایت می کند.
نعمت زاده اظهار داشــت :صنعت کاشی
از اولویت های صنعتی کشــور است و مواد
اولیه آن در داخل کشــور وجــود دارد و از
لحاظ هنر و صنعت قدمت چند صد ساله
داریم و کاشی های موجود در ابنیه تاریخی
بیانگر این موضوع است.
وی با بیــان اینکــه صنعت کاشــی و
سرامیک انرژی بر است ،افزود :خوشبختانه
در کشــور انرژی کافی برای تولید کاشی و
ســرامیک وجود دارد و عالوه بر آن مردم
هم هنــر و ذوق الزم را دارنــد ،در نتیجه
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علیرضا کبیری ،مدیر اجرایی ششمين نمايشگاه بين المللي آسانسور:

افزایش 70درصدیشرکتهایخارجیدرششمیننمایشگاهآسانسور

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران،
با هدف توسعه و رونق صنعت آسانسور ،آشنایی
فعالین این صنعت با فناوری و نوآوریهای روز دنیا و
توسعه صادرات غیر نفتی اقدام به برپایی و برگزاری
ششمین دوره نمایشگاه آسانسورنموده است .در
واقع نمایشگاه بین المللی آسانسور و صنایع و
تجهیزات وابسته برای دومین بار پیاپی توسط این
شرکت برگزار میشود و تجربیات موفق شرکت
سهامی در برگزاری نمایشگاه ها موجب افزایش
 ۷۰درصدی مشارکتکنندگان ارزی و  ۱۰درصدی
مشارکتکنندگان ریالی نسبت به دوره پیشین
شده است .

علیرضا کبیری مدیراجرایی ششمین نمایشگاه
بین المللی آسانسور و صنایع و تجهیزات وابسته
در گفت و گو با اقتصاد و نمایشــگاه ،اعالم کرد
که تعداد مشارکت کنندگان در نمایشگاه امسال
با افزایش چشمگیری نســبت به دوره پنجم به
 280شرکت شــامل  190شــرکت ایرانی و 90
شرکت خارجی رسیده است که این تعداد حاکی
از افزایش  ۷۰درصدی مشارکتکنندگان ارزی و
 ۱۰درصدی ریالی در نمایشگاه سال جاری است.
به گفته کبیری  90شرکت خارجی از آلمان،
ایتالیا ،ژاپن ،کره جنوبــی ،تایوان ،چین ،ترکیه و
کرواسی به نمایشگاه بین المللی تهران آمدهاند.
کبیــری همچنین توضیــح داد که ششــمین
نمایشــگاه بین المللــی آسانســور در ۱۳۵۰۰

متر مربع فضای نمایشگاهی ســالنهای ،A31
 38،۴۰، B31،35و ســالن خلیج فارس برگزار
میشود.
وی در خصوص تاثیــرات برپایــی پنج دوره
از نمایشــگاه یاد شــده بر صنعت و کسب و کار
آسانســور افزود :برپایی نمایشگاه های تخصصی
بالطبع موجب ایجاد رقابت در میان تولیدکنندگان
و بازرگانان در موضوع مرتبط میشود که نتیجه
این امر تالش بــرای افزایش کیفیت محصول به
نفع مصرفکننده نهایی میباشد .بهویژه حضور
شرکتهای خارجی در نمایشــگاه و نیز ارتباط
مستقیم و رودر روی مخاطب و مصرف کننده با
شرکتهای مختلف تولیدی ،ارتقاء سطح کیفی
محصوالت را به دنبال دارد .طبیعتاً بهبود کیفیت
کاالی تولیدی و مقبولیــت آن در بازار مصرف ،
افزایش تقاضا و رونق تولید داخلی را در پی خواهد
داشــت .در خصوص این نمایشگاه 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 سازان از محصوالت ارائه شده
در نمایشگاه بوده ایم  .ضمن اینکه شرکت هایی
که در این نمایشــگاه حضور دارند نسبت به آن
تعدادی که در نمایشگاه عمومی صنعت ساختمان

مشارکت مینمایند عموماً سطح باالتری از کیفیت
محصول را ارائه میدهند.
مدیراجرایی ششمین نمایشــگاه بین المللی
آسانســور و صنایع و تجهیزات وابســته خاطر
نشــان کرد  :امــروزه تحوالت و پيشــرفتهاي
صنعتي رشــد شــتابندهاي را در چرخه توليد و
تكنولوژيهاي ساخت ايجاد نموده است به نحوی
که اســتفاده از تكنيكها ،ابزارها و ماشينآالت و
همچنين بهرهگيري از وســايل حمل و انتقال،
بهرهوري نيروي كار و اســتفاده موثرتر از زمان را
در پروســه توليد در پي داشته است.از جمله اين
ابزارها ،ماشــينآالت نقاله و باالبرها ميباشد که
اين تجهيزات در صنعــت روز دنیا حجم بااليي
از جابجايي مواد اوليــه،كاال ،تجهيزات ،قطعات
يدكي ،ضايعات و پســماند را انجام ميدهند كه
در كاهش هزينههــاي توليد بســيار موثر بوده
اســت.از طرفي روند روز افزون ســاخت و ســاز
واحدهای مســكوني ،تجاري و صنعتــي و نياز
جمعيت كشــور به مســكن و خدمات مرتبط با
آن موجب گردیده تا توليدات خدماتی و رفاهی
مرتبط با صنعت ســاختمان طي سالهاي اخير
حضور فعالتري در عرصه اقتصاد داشــته باشند.
صنعت آسانســور و باالبرها به دليل نياز جامعه،
سياســتهاي دولت در انبوهســازي و همچنين

افزايش سطح خدمات در كاربريهاي مسكوني و
تجاري به يكي از صنايع پر مخاطب تبديل شده و
طي سالهاي اخير رشــد قابل توجهي در عرصه
توليد انواع آسانسور و باالبرها و همچنين انتقال
تكنولوژي و پويايي اين صنايع در كشــور ايجاد
گرديده است.ششــمين نمايشــگاه بين المللي
آسانسور و صنايع و تجهيزات وابسته از  19لغایت
 22تیر ماه جاری در محل دائمی نمایشگاه بین
المللی تهران درحال برگزاری است.

کاوه فاضل ،مدیر برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئینی و معدن:

تالشبرایارتقایجایگاهجهانیایران،درنهمیننمایشگاهبینالمللیسنگ
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شرکت روشان روز به عنوان مرکز بین المللی اطالعات سنگ ایران از سال
 1375خورشیدی وارد فعالیت فرهنگی ،تبلیغاتی ،انتشاراتی و نمایشگاهی
برای رشد و توسعه صنعت سنگ ساختمانی کشورشده و با برپایی و برگزاری
نمایشگاه ،جشنواره و همایشهای تخصصی داخلی و بین المللی برای تحقق
اهداف خود تالش کرده است .نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ تهران نیز
توسط این شرکت برگزار می شود و تجربیات موفق این شرکت در برگزاری
نمایشگاه ها موجب جذب حداکثری مشارکت کنندگان در دوره نهم
نمایشگاه سنگ شده است .

کاوه فاضل مدیر عامل برنامهریز و باتجربه شــرکت روشان روز و مدیر
برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ تهران در گفتگو با «اقتصاد و
نمایشگاه» با اشاره به مشارکت  8کشور آسیایی و اروپایی در نهمین دوره
این نمایشگاه ،گفت :نمایشگاه سنگ تهران  1396با برنامه ریزی متفاوت از
نمایشگاه های سنگ قبلی در کشور و حتی متفاوت با کلیه نمایشگاه های
تخصصی برگزار شده در ایران اجرا میشود.
مدیر برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ تهران خاطر نشان
کرد :دو گروه برای شناســاندن و معرفی نمایشــگاه در داخل و خارج از
کشور متشکل از حدود  ۶۰نفر از فعالین صنفی تشکیل شد که الحق در
جهت معرفی نمایشگاه در خارج از کشور و معرفی نمایشگاه به معماران و
شرکت های ساختمانی ،بسیار مثمر ثمر بوده اند تا این امیدواری را داشته
باشیم که بازدیدکنندگان زیاد و متفاوتی را امسال شاهد باشیم.
فاضل اظهار داشت  ۳۲ :نفر از فعاالن صنفی به عنوان اعضای افتخاری
ستاد برگزاری نمایشگاه ،مســئولیت قبول کرده اند تا در زمان برگزاری
نمایشگاه کمک ستاد باشند و تعداد زیادی از اعضای صنف مشغول تبلیغ

و اطالع رسانی در پیرامون خود از جمله در سایتهای تخصصی هستند
و تعدادی زیادی از اعضای صنف ،با پخش بروشــور در خارج از کشور به
معرفی و جذب مشارکتکننده برای نمایشگاه همت گماشتهاند.
وی گفت  :امتیاز این نمایشگاه به نام انجمن سنگ ایران و برگزاری آن
برعهده شرکت روشان روز (مرکز اطالعات سنگ ایران) است و انجمن
سنگ ایتالیا به عنوان یکی از معتبرترین تشکل های سنگی دنیا به عنوان
شریک خارجی در کنار صاحب امتیاز و مجری در برگزاری این نمایشگاه
حضور فعال دارد.
فاضل خاطر نشان کرد :برنامه ریزی گسترده ای برای اجرای متفاوت و
مفید و کارآمد این نمایشگاه انجام شده است تا با حضور حداکثری ومعرفی
واحدهای برتر صنعت سنگ ایران وبرگزاری دوره های آموزشی مختلف
جایگاه منحصر به فرد ســنگ در معماری معرفی گردد .همچنین ایجاد
ارتباط موثر بین صنعت سنگ و هنرمندان معمار از طیف دانشگاه و بازار از
اهداف اصلی این نمایشگاه است.
کاوه فاضل افزود :تمام سعی و تالش این بود که نمایشگاه سنگ تبدیل
به یک رخداد و واقعه سالیانه صنفی شود و در طی آن ،اتفاقات و نوآوری
ها و روش های جدیدی که طی یکســال در صنف اتفــاق می افتد به
نمایش درآید.
وی در خصوص آمار مشــارکت کنندگان این دوره نمایشــگاه اظهار
داشت  :در دوره نهم  221شرکت از  9کشور شامل  170شرکت از ایران
و  51کمپاني از  8کشــور دیگر در اين رويداد تأثيرگذار حضور دارند که
در  9352متر مربع فضاي مفيد نمايشگاهي ،توليدات ،کاالها و خدمات
متنوع خود را در معرض بازديد ،قضاوت و انتخاب کارشناسان و کاربران
و مصرف کنندگان قرار خواهند داد.کل فضای ناخالص نمایشگاه 18195
متر مربع است که از فضاي مفیدنمايشگاهي ذکر شده  8561متر مربع
به شــرکت هاي ايراني و  791متر مربع به مشارکت کنندگان خارجي
اختصاص يافته است .گفتنی است که مساحت غرفههای ایرانی نمایشگاه
سنگ در سالهای  95 ،14و  96به ترتیب  9126 ،5980و  10110متر
مربع بوده است.فاضل افزود :شرکت هاي خارجي از  8کشور ترکيه ،چين،
هندوستان ،افغانستان آلمان ،اسپانیا ،کره جنوبی و ايتاليا در این نمایشگاه
حضور دارند.
این فعال اقتصادی با تاکید بر گروههای کاالیی این نمایشگاه در بخش

بینالملل و بازار داخل اظهار داشــت :گروههای کاالیی نمایشگاه شامل
سنگ ،معدن ،ماشین آالت ،سنگ های تجسمی و حکاکی می شود .
وی یادآور شد :با توجه به ذهنیت اعضای صنعت سنگ کشور نسبت
به نمایشــگاه های قبلی ،باید کاری می کردیم تا شــکل نمایشگاه و به
استانداردهای بین المللی نزدیک شود .بنابراین ستادی متشکل از  ۴نفر
اعضای هیأت مدیره انجمن سنگ ایران و  ۴نفر از جانب شرکت روشان روز
تشکیل شد و تمامی امور مربوط به نمایشگاه نهم در این ستاد بررسی و
تصمیم گیری و اجرایی شد.
مدیرعالم شرکت روشان روز در ادامه به ارائه آمار مقایسهای نمایشگاه
نهم نسبت به دورههای گذشته پرداخت و افزود :غرفههای ایرانی حاضر در
نمایشگاههای هفتم ،هشتم و نهم به ترتیب  178 ،170 ،116غرفه بود.
غرفههای خارجی نمایشگاه در دورههای هفتم ،هشتم و نهم 62 ،67 ،8
شرکت خارجی بوده است .که مشارکتکنندگان در سال  94از  3کشور،
سال گذشته از  9کشور و امسال از  8کشور در نمایشگاه حضور یافتهاند.
وی درباره آمار بازدیدکنندگان نمایشگاه یادآور شد :سال گذشته از 36
کشور دنیا بازدیدکننده داشتهایم که برآورد میکنیم این میزان در سال
جاری افزایش یابد و در مجموع آمــار بازدیدکنندگان داخلی و خارجی
سال گذشته نمایشگاه  12هزار نفر بوده است.
مدیر برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ تهران اهداف برگزاری
نهمین نمایشگاه بین المللی ســنگ را به ترتیب ذیل برشمرد  :افزایش
حجم مبادالت بازرگانی خارجی ،توســع ه همکاریهای اقتصادی درونی
و بیرونی صنف و صنعت ســنگ ،ایجاد رقابت سالم داخلی و بینالمللی،
تبادل اطالعات و دانش فنی در هم ه زمینههای صنعت ســنگ ،انتقال
تکنولوژی ،توسعه و گســترش ارتباطات بینالمللی ،توسعه و گسترش
خدمات نرمافزاری ،فنی و مهندسی سنگ در داخل و تالش برای صادرات
آن  ،توسع ه اطالعات و آموزش عمومی بازدیدکنندگان.
گفتنی است که براساس آمار ،صنعت سنگ ایران گستره وسیعی شامل
 1200معدن با تنوع کم نظیر و بیش از  6هزار کارخانه در سراسر کشور
را شامل میشود.
نهمین نمایشگاه بین المللی ســنگ تهران از  19تا پایان  22تيرماه
جاری از ساعت  10تا  18در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
درحال برگزاری است.

در میزگرد هیأت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان قطعات آسانسور و پله برقی مطرح شد:

صنعت آسانسور ایران تا صادرات به کشورهای صاحب نام خود را باال کشیده است

برای بیشتر باز شدن این موضوع باید عنوان
کنم در نظام مالیاتی فعلی تولیدکننده یک
بار برای قطعات تشکیل دهنده آسانسور به
تفکیک مالیات و عوارض پرداخت میکند
و یک بار نیز برای کل آسانســور مجبور به
پرداخت مالیــات بر ارزش افزوده اســت.
در واقع ادامه و اصــرار بر این روند مالیاتی
نتیجهای جز محدود شــدن تولید داخل و
تصاحب بــازار داخلی توســط محصوالت
خارجی نخواهد داشت.
منصــوری میافزایــد :در دو دوره اخیر
رشــد باالیی در تعــداد اعضــای انجمن
بــه وجود آمده اســت .طبیعتــاً صنعتگر
تولیدکننده پس از عضویت در این تشکل
انتظاراتی دارد و ما نیز سعی کردیم طوری
ی کنیم که تولیدکنندگان و
سیاست گذار 
فعاالن صنعت آسانســور را به بدنه انجمن
جــذب کنیم .عضویــت در انجمــن باید
انگیزشی باشــد ،به همین جهت ما سعی
نکردیــم ضوابط خــاص یا الزامــی برای
عضویت ایجاد کنیم .بهتر اســت بگوییم
انجمن به دنبال چنین مسائلی نبوده و در
اساسنامه نیز اشارهای به این موضوع نشده
است .در عین حال برای برخورد با تخلفات
برخی فعاالن ضوابطی بــه وجود آوردیم،
هرچند که ابزار قانونی مناسب برای مقابله
اصولی با این مســئله را در اختیار نداریم.
در واقع عضویت در ایــن مجموعه امکان
دسترسی آسان تر به استانداردهای تولید
و ضوابط تولید با کیفیت را ایجاد میکند
یعنی اداره استاندارد نیز به این جمع بندی
رسیده و از طریق توافقی که با این سازمان
صورت گرفــت افراد یــا گروههایی که به
عضویت انجمن در میآیند شماره رهگیری
و کد دریافت میکننــد تا محصوالت آنها
مورد بررســی دقیق قرارگیرد و در مواقع
به وجود آمدن مشکالت قانونی یا تخلف از
این طریق پیگیری و اقدام مناسب صورت
پذیرد.
یوســفی :مزیتهای عضویت در

انجمن
محمد علی یوسفی نائب رئیس انجمن
صنفی تولیدکنندگان قطعات آسانسور به
صورت مختصر دربــاره امتیازات عضویت
در انجمن توضیح میدهد :با رایزنیهایی
که صورت گرفت اختیار و امکان برگزاری
نمایشگاه بینالمللی آسانســور و قطعات
وابسته با دســتور وزیر محترم به انجمن
تولیدکنندگان قطعات آسانســور سپرده
شــد و انجمن توانســت با تعاملــی که با
وزارت صنعت ،معــدن و تجارت انجام داد
غرفههای مناســب برای اعضا با تخفیفات
ویژه بگیرد .به این ترتیب اگر حق عضویتی
پرداخت میشــود بــا تخفیفاتــی که در
دوران نمایشــگاه دریافت میکنند جبران
میگــردد .همچنین هنــگام بازدید وزیر،
معاونیــن یا مســئولین دولتــی و ملی از
نمایشگاه به واسط ه نگاهی که به تولید ملی
و عالقهای که به تولیدکننده داخلی وجود
دارد از غرفهها بازدیــد به عمل میآید .در
این مواقــع افراد عضو انجمــن در اولویت
هســتند و به صورت ویژه از دســتاوردها،
غرفه و محصــوالت آنها بازدیــد به عمل
میآید .یک نکته دیگر اینکه بســیاری از
تولیدکننــدگان نیاز دارنــد تا محصوالت
خود را در آزمایشگاههای موسسه استاندارد
مورد بررســی قرار دهند .این امر صرفاً با
ارائه معرفی نامه انجمن امکان پذیر است
و بوروکراســیهای معمــول در صــورت
معرفی از سوی انجمن و زمان زیاد انتظار
از بیــن میرونــد .ما در کمیســیونهای
مختلف اقتصــادی درباره تعرفــه واردات
و ضربه نخــوردن بــه تولیدکننده داخلی
بحثهایی مداوم داریــم و در نحوه تعیین
قیمت قطعــات وارداتی توجــه الزم را به
منافع اعضا داریــم و بــر واردات قطعات
مشابه خارجی که در داخل تولید میشود
نظارت میکنیم و در پــی به وجود آوردن
الزاماتی هستیم که کمترین ضرر ،متوجه
تولیدکننده داخلی شود .بدیهی است که

این اقدامات و حمایتهــا از طریق کانال
یــک  NGOیا تشــکل بهتر و آســانتر
صورت میگیرد.
شفائی :کارآفرینی باالی صنعت و
خدمات آسانسور
صمد شفائی دبیر انجمن و دبیر کمیته
رفاهی از ثبت شــدن این تشکل زیر نظر
اداره کار و امــور اجتماعــی خبــر داد و
اعالم کرد به واســطه ایــن ارتباط قادریم
حمایتهای بیمــهای و خدمــات تأمین
اجتماعی به اعضــا ارائه دهیم که این مهم
میتواند بر نحوه کارکرد گروههای تولیدی
و حمایت آنها از کارگــران و نیروهای زیر
نظر خود تأثیر مســتقیم گذارد .وی ادامه
میدهد :تولیدکنندگان صنعت آسانسور در
ایران سهم باالیی در اشتغالزایی مستقیم
ایفا میکنند و جایگاه آنها در اقتصاد کشور
از اهمیت ویژهای برخوردار است .ما باید به
بخش تولیدی همچون کشورهای صاحب
صنعت نگاه درستی داشــته باشیم .سال
گذشــته وزیر صنعت ،معدن و تجارت در
بازدید از پنجمین نمایشگاه آسانسور اظهار
کردند که این صنعت رشــد چشمگیری
داشته اســت و جایگاه آن قابل مقایسه با
سالهای گذشته نیست .این رشد در سال
جاری نیز تداوم داشــته است و هماکنون
به دنبال صادرات تولیــدات خود حتی به
کشــورهای صاحب این صنعت هســتیم.
همانطور که امسال محصوالتی را به کشور
چین که بزرگترین تولیدکننده آسانسور و
قطعات آن است ،داشتیم.
شفائی در پایان به لزوم به وجود آوردن
الزامات قانونی در جهت حمایت بیشتر از
تولیدکننده ایرانی اشــاره داشــت و اعالم
کرد :تــوان تولیدی ما به حدی اســت که
میتوانیم افق دید وسیعتری داشته باشیم
و امروز میبینیم که تولیدکنندگان داخلی
آسانسور و قطعات وابسته درخشیدهاند و
بسیاری از اعضای ما بخش صادراتی فعال
دارند.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

پایگاه خبری اخبار نمایشگاهها در
آســتانه برگزاری ششمین نمایشگاه
بینالمللــی آسانســور و صنایع و
تجهیزات وابســته در نمایشــگاه
بینالمللی تهران ( ۱۹تــا  ۲۲تیرماه
 )۱۳۹۶برای دریافت اطالعات بیشتر
و همچنین آشــنایی با انجمن صنفی
کارفرمایی تولید کننــدگان قطعات
آسانســور و پله برقی استان تهران
میزگردی با حضور علی محمد منصوری
رئیس هیئت مدیره انجمن ،محمد علی
یوسفی نائب رئیس و صمد شفائی دبیر
انجمن و دبیر کمیته رفاهی برگزار کرد.
در این جلســه که در دفتر انجمن
برگزار شد اعضای هیأت مدیره انجمن
به موانع متعدد موجود و مشــکالت
تولید و کسب و کار در این صنعت اشاره
کرده و پیشــرفتهای سالهای اخیر
صنعت آسانســور ایران را نشانهای از
ت و توان باالی تولیدی دانستند
ظرفی 
و مطالباتی جهت بهبود وضعیت صنف
خود مطرح کردند که رئوس مسائل به
افزایش سهم مشــارکت این گروه در
تصمیمگیری های صنعت آسانســور
و اصالح ســاختار نظام مالیات بخش
تولید و مسئله مالیات بر ارزش افزوده
اختصاص داشت.
منصوری :مالیــات مضاعف آفت
تولید و کارآفرینی
علی محمــد منصوری رئیــس هیئت
مدیــره انجمــن صنفــی تولیدکنندگان
قطعات آسانسور میگوید :مسئله دریافت
مالیات بــر ارزش افزوده موضوعی اســت
که در ســالهای اخیر فشــار بسیاری بر
صنعتگــران ما وارد کــرده اســت .البته
معضل در ساختارها نهفته شده و تا زمانی
که اصالحی در ایــن زمینه به وجود نیاید
نمیتوان انتظار داشــت صنعــت ،جایگاه
و سهم شایســته خود را در اقتصاد کشور
به دست آورد .البته تولیدکنندگان ایرانی
بــه خوبی فعالیــت میکنند تــا آنجا که
توانستهایم با اتکا به توان صنعتگرانمان به
برخی کشورهای صاحب صنعت صادرات
آسانســور داشــته باشــیم .اما مشکالت
ساختاری ،آهنگ توسعه را کند میکند.
وی میافزاید :از سال  ۱۳۸۵که انجمن
تولیدکنندگان با هدف حفظ حقوق و منافع
مشــروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی
کارفرمایان این بخش تأســیس شد ،برای
اعتالی صنعت آسانسور فعالیتها و تالش
زیادی کردیم .باید اشــاره کنم در دو دوره
اخیر رشد زیادی در مجموعه ایجاد شده و
اعضای بسیاری به جمع ما پیوستند .اساساً
انجمنها سیاســتهای انگیزشی دارند و
رویکردشــان ایجاد عالقه بــه جذب اعضا
در مجموعه است .اما هم اکنون گروههای
مــوازی وجود دارنــد که امــکان فعالیت
مستقل یک تشکل را محدود کرده است.
همانطور که قب ً
ال نیز در جلســاتی اشــاره
داشــتم انتظار مــا پس از این ســالهای
فعالیت مستمر ،جدی گرفته شدن و نقش
آفرینــی موثر در تصمیمگیری ها اســت.
پیشتر به مسئله نظام مالیاتی اشاره کردم و
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فعاالن صنعت و تجارت آسانسور در ایران از روز
دوشنبه  19تیر ماه در نمایشگاه بینالمللی تهران
دورهم جمع شدهاند تا دست آوردهای فنی و
خدماتی خود را در معرض مشاهده و قضاوت اهل فن
و کاربران بگذارند ،توانمندیهای خود در این عرصه را
با پیشرفتهای روز دنیا مقایسه نمایند،
اعتماد ساختمان سازان ایرانی را به انتخاب و مصرف
آسانسورهای ایرانی جلب کنند و به بازدیدکنندگان
خارجی بقبوالنند که آسانسورهای تولید ایران در
زیبایی و ظرافت و هم در کیفیت و قدرت ،هیچ کم
از محصوالت مشابه تولید شده در کشورهای صاحب
نام این صنعت ندارد.
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به تعبیر دیگر تولیدکنندگان و ارائه دهندگان
خدمات آسانســور و پلهبرقی با این امید که یخ
رکود صنعت ساختمان و مســکن به زودی در
ایران خواهد شکست ،خود را برای جوابگویی به
نیاز و تقاضای این بازار در آینده نه چندان دور
مهیا میسازند.
به گــزارش خبرنگار «اقتصاد و نمایشــگاه»
ششمین نمایشگاه بینالمللی آسانسور و صنایع
و تجهیزات وابسته روز  19تیر ماه توسط دکتر
حسین اســفهبدی معاون وزیر صنعت ،معدن
و تجارت و رئیــس هیات مدیــره و مدیرعامل
شرکت سهامی نمایشــگاههای بینالمللی ج.ا.ا
و عباس قبادی معاون امور نمایشگاهی شرکت
نمایشــگاه های بین المللی آغاز به کار کرد .در
این مراســم فعاالن بخش خصوصی ،مسئوالن

دولتی و مدیران تشــکلهای صنفی و صنعتی
آسانسور حضور داشتند.
در این نمایشگاه بیش از  ۲۸۰شرکت داخلی
و خارجی انواع آسانسور ساختمان های اداری،
مجتمع های تجاری و مســکونی ،آسانسورهای
نمای شیشــه ای ،انواع پله های برقی شهری و
مراکز تجــاری ،پله های برقــی ریلی ،تابلوهای
فرمان ،نصب و راه اندازی ،تجهیزات آسانســور
هیدرولیک ،کابین و درب طبقات ،درب لوالئی،
پانل احضار ،کفشــک های فلــزی ،انواع طناب
های فوالدی ،ســیم بکسل ،تســمه پروانههای
صنعتی ،ســنگ های مصنوعی کف آسانسورها،
ورقهــای اســتیل کابیــن ،انــواع جکهای
هیدرولیــک ،موتور گیربکــس و دیگرصنایع و
تجهیزات وابسته را به نمایش گذاشتهاند.
از  280شــرکت حاضر در نمایشــگاه ۱۹۰
شرکت داخلی و  ۹۰شرکت خارجی هستند که
از کشــورهای آلمان،ایتالیا ،تایوان،ترکیه ،ژاپن،
چین ،سوئیس،کرواســی و کره جنوبی به ایران
آمدهاند.
درحاشــیه برپائی ششمین نمایشــگاه بین
المللی آسانسور و صنایع و تجهیزات وابسته که
در فضائی بالغ بر ۲۵هزار مترمربع برگزار شــده
اســت ،چند کنفرانس و کارگاه آموزشــی نیز
برگزار میشود.
ششــمین نمایشــگاه بین المللی آسانســور
و صنایــع و تجهیزات وابســته در ســالن های

ضلع غربی محــل دائمی نمایشــگاههای بین
المللی تهران برپا شده اســت و نسبت به دوره
گذشته بیش از  50درصد رشد نشان می دهد.
نمایشــگاه صنعت آسانســور با هــدف معرفی
پتانســیل ها و توانمنــدی های ایــن صنعت
باالخص با رویکرد صادراتــی و همچنین ایجاد
تعامل هرچه بیشــتر بین صنعتگران آسانسور
با فعالین بخش ســاختمان و کمــک به ارتقاء
و افزایش ســطح خدمــات و رفــاه در صنعت
ســاختمان و صنایــع دیگر برپا شــده اســت.
بهکارگیری و اســتفاده از آسانســورهای نسل

جدید دارای استانداردهای بین المللی ،آشنائی
تولیدکنندگاه داخلی با نویــن ترین تکنولوژی
های روز این صنعت ،درگیرکردن دانشگاهها و
مراکز تحقیقاتی با صنعت تولید آسانسور و پله
برقی ،توجه به تولید و اســتفاده از آسانسورها و
پله برقی های با مصرف حداقل انرژی و توجه به
تولید داخلی ،برخی از اهداف برگزاری ششمین
نمایشــگاه بین المللــی آسانســور و صنایع و
تجهیزات وابسته است .این نمایشگاه را شرکت
ســهامی نمایشــگاههای بینالمللی ج.ا.ا برگزار
کرده است.

محمدعلی منصوری ،رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان قطعات آسانسور و پله برقی:
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علی محمد منصوری رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی
تولیدکنندگان قطعات آسانسور و پله برقی از برگزاری جلسهای
با یک هیات چینی شامل دبیر اتحادیه آن کشور خبر داد و
گفت :بر اساس گفتگوهای صورت گرفته در این جلسه تصمیم
به امضای تفاهم نامه ای میان دو کشور در جهت همکاری و
شراکت شرکتهای ایرانی دارای توان رقابتی با شرکت های چینی
گرفته شد.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان قطعات
آسانسور و پله برقی در گفتگو با اقتصاد و نمایشگاه ضمن
ابراز خرسندی از توافق صورت گرفته میان دو کشور اظهار
داشت :براساس این تفاهم نامه شرکت های ما با توان تولید
و صــادرات می توانند با شــرکت های چینــی عالقمند به
ســرمایه گذاری در بازار ایران همکاری نمایند و این اتفاق
بسیار خوشایندی اســت که ایران می تواند از تکنولوژی و
بازار پیشرفته کشورهای دیگر اســتفاده نماید و زمینه این
حرکت در نمایشگاه این دوره فراهم شده است .
وی اظهار داشــت  :بســیاری از شــرکت های فعال در
صنعت آسانســور دانش بنیان هســتند واز نظر کیفی توان
تولید کاالی با کیفیت جهت صادرات را دارند ولی به لحاظ
بروکراســی های اداری و عدم آشــنایی با فنــون صادرات
نمیتوانند در صادرات کاال موفــق عمل نمایند و در همین
راســتا انجمن صنفی تولیدکنندگان قطعات آسانسور و پله
برقی بــا ایجاد کمیتــه صادراتی ،شــرکتها را در نیل به
اهداف شان یاری می رساند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان قطعات
آسانسور و پله برقی یادآور شــد  :انجمن با این رویکرد که
شــرکت های فعال در این صنعت در زیر چتر واحدی قرار
گیرند از موسسه اســتاندارد در اســتاندارد سازی قطعات
کمک می گیرد و انتظار می رود مسئولین با افزایش تعرفه
کاالهای وارداتی که مشــابه آن در بــازار داخل وجود دارد
توان رقابتی شرکت ها را افزایش دهند.

منصوری در خصوص فعالیت واحد های فاقد پروانه اظهار
داشت  :متاسفانه در این زمینه قانونی وجود ندارد و موسسه
اســتاندارد و وزارت صنعت به عنوان متولیــان این امر باید
با وضع قوانینی در صدد ســاماندهی این واحد ها باشــند
و مــا نیز به عنوان نهــاد مرتبط نهایت همــکاری را جهت
ساماندهی و شناسایی این واحد ها می نماییم و این واحدها
باید ساماندهی شوند.
وی خاطر نشــان کرد  :در این زمینه یکی از شکاف هایی
که به ایــن واحد ها اجــازه فعالیت می دهــد تایید نهایی
کاالی آسانسور اســت که متاسفانه در مرحله بازدید توسط
بازرسین تنها چهار قطعه اســتاندارد اجباری مورد بازبینی
قرار می گیــرد و همین امر موجب ایجــاد حفره هایی می
گردد و درنهایت مصرف کننده نهایــی ضرر آن را متحمل
می شــود و بعد از مــدت کوتاهی به دلیل عــدم کیفیت،
آسانسور فاقد کارایی می شود.
این فعال صنعت آسانســور در خصــوص قیمت گذاری
های متفاوت و بعضا بســیار پایین از ســوی برخی تولید
کنندگان اظهار داشت :تولید کنندگان کاالهایی با قیمت
های متفاوت تولید می نمایند و ما نمی توانیم بر روی کاال
قیمت های ثابت وضع نماییم و تشکلها در این خصوص
می تواننــد با قیمت گذاری و انتشــار نــرخ نامه مصرف
کننده نهایی را در خرید آسانســور بــا کیفیت راهنمایی
نماید و مــی تواند مصرف کننده را مجاب به اســتفاده از
قطعات اســتاندارد نماید  .منصوری در خصوص نمایشگاه
و کیفیــت برگزاری آن گفت :ســعی و تــاش مجموعه
انجمن بر اجرای هر چه بهتر نمایشــگاه در هر دوره بوده
اســت و در ســال  90که برای اولین بار این نمایشگاه از
نمایشگاه صنعت ســاختمان جدا و به صورت مجزا برگزار
شــد بنده به عنوان رئیس ســندیکا تالش نمودم تا برای
ایــن صنعت نمایشــگاهی مجزا از ســایر صنایع در نظر
گرفته شــود و در دوره پنجم که این نمایشــگاه توســط

انجمن برگزار شــد نیــز تمامی تالش خــود را در جهت
جلب رضایت مشــارکت کنندگان به کار بستیم به گونه
ای که هیچگونه شکایتی دریافت نشــد و واگذاری غرفه
ها نیز به صورت حضوری بود تا مشــارکت کنندگان بعد
از بازدید از وضعیت غرفــه های خود آن را انتخاب نمایند
و از وزارت صنعت ،معدن تجــارت تقاضای تخفیف برای
واگذاری غرفه به اعضای انجمن داشــتیم و متری ده هزار
تومان تخفیف برای شــرکت ها دریافت کردیم .وی خاطر
نشان کرد :از مجموعه شرکت سهامی نمایشگاهها و دکتر
اسفهبدی نهایت تشــکر را دارم که در برگزار ی این دوره
نهایت همکاری را با انجمن و مشارکت کنندگان داشتند
و آرزو دارم روزی صنعت آسانســور به جایگاه واقعی خود
دســت یابد ،زیرا این صنعت بالغ بر  50سال سابقه دارد و
امروزه بسیاری از شرکت های ما توان صادراتی دارند و به
جدیت به دنبال تولیدات با کیفیت بوده و هستیم.

ناصرعلی سعادت ،رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور
در نشست خبری نمایشگاه الکامپ گفت:

باقر بحری ،عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای و
مدیر اجرایی الکامپ  23گفت:

فضاینمایشگاهامسالبیشاز فضایمفیدنمایشگاهامسال
هفتاد درصد رشد داشته است در تاریخ الکامپ بیسابقه است

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

ناصرعلــی ســعادت ،رییس ســازمان نظــام صنفی
رایانهای کشــور در نشست خبری نمایشــگاه الکامپ
گفت :مهمترین تفاوت نمایشگاه امسال با سال گذشته
این اســت که الکامپ به جای پاییز در تابستان برگزار
میشــود .همچنین همزمان با الکامپ هیچ نمایشــگاه
دیگری برگزار نمیشــود و این موضوع دست ما را برای
برآوردهکردن بسیاری از خواستههای صنف باز گذاشته
اســت .وی افزود :البته تغییر تاریخ الکامپ ســبب شد
فاصله بین دوره الکامپ  22و  23کوتاه شــود و فرصت
کافی برای برنامهریزی و اجرا نداشــته باشــیم .به ویژه
برخی شــرکتهای خارجی کــه ســاالنه برنامهریزی
میکنند ،عمال امکان حضــور در این دوره را نیافتند .با
این حال نتیجه کار نشــان میدهد مزایای تغییر تاریخ
بیشتر از زیان آن بوده است.
ســعادت با بیان این که فضای نمایشگاه امسال بیش
از هفتاد درصد رشــد داشته اســت گفت :سال گذشته
الکامپ در هجده هــزار متر مربع فضای نمایشــگاهی
برگزار شد .این در حالی است که فضای مفید امسال به
 34هزار متر مربع رسیده است.
حل کامل مشکل ارزی ریالی
رییس ســازمان نظام صنفــی رایانهای در پاســخ به
ســوالی درباره مشــکل ارزی و ریالی گفــت :به جرات
میگویم این مشــکل به طور کامل حل شــده اســت.
اکنــون بخــش ارزی و ریالی به صورت خــود اظهاری
انجام شــده و در سال گذشــته حتی یک مورد جریمه
در جریان بازرسی شرکت سهامی نمایشگاهها نداشتیم.
وی دربــاره این که چرا الکامپ به شــهر آفتاب منتقل
نمیشــود گفت :کل فضای سرپوشــیده شــهر آفتاب
دوازده هزا رمتر مربع اســت و اکنون متراژ نمایشــگاه
الکامــپ چند برابر آن است.ســعادت دربــاره وضعیت
اینترنت نمایشــگاه هم گفت :تامین اینترنت از ســوی
شرکت سهامی نمایشــگاهها و برای رویدادهای یکه در
این فضا برگزار میشود ،به یک شــرکت واگذار شده و
قاعدتا ما نیز مصرفکننده محسوب میشویم .البته در
حال مذاکره با تامینکننده هستیم تا خدمات باکیفیتی
ارایه کند.
همزمانی الکامپ و تلکام از سال 97
رییس سازمان نظام صنفی رایانهای با اشاره به ادغام
نمایشگاه الکامپ و تلکام در سال آینده گفت :براساس

تفاهمی که در جلســه مشترک با مســئوالن ذیربط
صورت گرفت ،مقرر شــد نمایشــگاه الکامپ و تلکام از
ســال  97همزمان و با مدیریت یکپارچه برگزار شود.
البته جزییات این که دو نمایشــگاه ادغام شــده یا به
صورت دیگری برگزار شــود بعدا مشخص خواهد شد،
اما به هر حال ســازمان نظام صنفی رایانهای ،شــرکت
ســهامی نمایشــگاهها و مجری نمایشــگاه تلکام روی
همزمانی این دو رویداد به توافق رسیدند.سعادت درباره
سالن الکاماستارز نیز گفت :با همکاری وزارت ارتباطات
تمهیداتی برای اســکان حدود  50نفر از استارتاپهای
شهرستانی حاضر در سالن الکاماســتارز در نظر گرفته
شده است.
آمار و ارقام الکامپ
باقر بحری ،عضو هیات مدیره ســازمان نظام صنفی
رایانــهای و مدیر اجرایــی الکامپ  23گفت :امســال
فضای مفید نمایشــگاه الکامپ  34هزار متر مربع و کل
فضای تحت پوشــش داده شده شــصت هزار متر مربع
اســت که در تاریخ الکامپ بیسابقه اســت .وی با بیان
این که شــرکتهای خارجی از بیست کشــور در هزار
متر مربع در نمایشــگاه الکامپ حضور دارند ادامه داد:
از کشورهای کرهجنوبی ،چین و تایوان شرکتهایی به
طور مستقیم در نمایشگاه حضور خواهند داشت .با این
حال شــرکتهایی از هلند ،آلمان ،ایتالیا و ژاپن هم به
الکامپ امسال میآیند.
بزرگتریــن ســالن الکامــپ در اختیار
استارتاپها
مدیر اجرایی نمایشــگاه الکامپ اعالم کرد که سالن
 8و  9به عنوان بزرگترین ســالن نمایشگاه در اختیار
اســتارتاپها قرار گرفته است :صد اســتارتاپ متقاضی
غرفه دوازده متری بودند که خواسته آنها برآورده شد
و عالوه بر آن  250اســتارتاپ در قالب یک اســتند در
نمایشگاه حضور دارند.
بحری افزود :در الکام استارز سه بخش در نظر گرفته
شده است .بخش اول افراد با ســابقه در حوزه کسب و
کارهای نوین به عنوان مربی ( )Mentorحضور دارند
و اســتارتاپها میتوانند از تجربیات این افراد استفاده
کننــد .در بخش دوم مســابقهای مانند پارســال میان
اســتارتاپها برگزار شــده و به بهترین طرحها جایزه
داده میشــود .یک بخش  VIPهم در نظر گرفته شده

است که افراد موثر از سوی ســرمایهگذاران خطرپذیر
در این بخش حضور داشــته و برای ســرمایهگذاری در
استارتاپها مذاکره میکنند.
مدیر اجرایی نمایشــگاه الکامپ گفــت :با مدیرعامل
سازمان تامین اجتماعی مذاکره شــده و قرار است این
سازمان با همراهی رایتل ،روی بیست تا سی استارتاپ
حاضــر در نمایشــگاه ســرمایهگذاری کنند .امســال
استارتاپها دست به دست هم دادهاند تا هم سالن الکام
استارز و هم نمایشــگاه الکامپ به بهترین شکل برگزار
شود و بسیاری از آنها به بازدیدکنندگان و غرفهداران
خدمــات ارایه میکنند که فهرســت این شــرکتها و
خدماتشان به زودی منتشر میشود.
وی درباره سالن دولت الکترونیکی نیز گفت :در سالن
 41Aدســتاوردهای دولت الکترونیکی و شــبکه ملی
اطالعات به نمایش گذاشته میشود.
افتتاح فاز ســوم شــبکه ملی اطالعات در
الکامپ
سعادت رییس سازمان نظام صنفی رایانهای در بخش
دیگری از این نشست با بیان اینکه قرار است فاز نهایی
شبکه ملی اطالعات در نمایشگاه الکامپ رونمایی شود
گفت :یکــی از مهمترین دســتاوردهای دولت یازدهم
شــبکه ملی اطالعات اســت و مهمترین فاز این شبکه
روز سوم الکامپ (یکشــنبه هفته آینده) با حضور وزیر
ارتباطات در سالن دولت الکترونیکی رونمایی میشود.
یکی دیگر از برنامههای امســال هــم برگزاری همایش
«آینده اقتصاد فناوری اطالعات» اســت و عالوه بر آن
کمیســیون آموزش نظــام صنفی چنــد کارگاه و پنل
برگزار میکند.
ســعادت با بیــان این که امســال الکامپ مراســم
افتتاحیه نخواهد داشــت گفــت :با توجه بــه این که
شــرکتها معموال در روز اول درگیر ساماندهی غرفه
خود هســتند ،تصمیم گرفتیم مراسم افتتاحیه تنها در
حد بریدن روبان باشد ،اما در روز آخر مراسم اختتامیه
برگزار خواهد شد.رییس ســازمان نظام صنفی رایانهای
با بیان اینکه قول داده بودیم هر ســال الکامپ یک پله
باالتر برود گفت :امســال با وجود زمان کمی که با دوره
پیشین نمایشــگاه فاصله بود ،اما ســالنهای جدیدی
ماننــد  5و  6و  7به نمایشــگاه اضافه شــده و فضای
نمایشگاه هم هفتاد درصد بزرگتر شده است.
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الکامپ بیست و دوم به روایت تصویر
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با حضور  800شرکت داخلی و خارجی از  20کشور جهان در فضایی بالغ بر  60هزار متر مربع

عظیمترینالکامپدرمحلنمایشگاههایبینالمللیافتتاحشد

در ایــن رویــداد بیش از  800شــرکت
داخلــی و خارجی از  20کشــور جهان در
فضایی بالغ بر  60هزار متر مربع ( 32هزار
متر مربع فضای مفید نمایشگاهی) آخرین
خدمات ،محصوالت و دستاوردهای خود را
در حوزه ارتباطــات و فناوری اطالعات ارائه
میدهند.
در این نمایشــگاه همچنین برای سومین
سال متوالی ،استارتاپها با حمایت سازمان
نظــام صنفــی رایانهای فرصــت حضور در
الکامپ را یافتهاند 340 .استارتاپ از سراسر
کشور در بخش الکاماستارز امسال ،در سالن
 8و  9در فضایی بالغ بــر  7هزار متر مربع،
حضور یافته و عالوه بــر معرفی محصوالت
و توانمندیهای خود به بازدیدکنندگان ،با
منتورها (مربیان و افراد باتجربه حوزه کسب
و کار) و سرمایهگذاران نیز مالقات میکنند.
دســتگاههای دولتی نیز در سالن 41A
حضور دارند و بنا بر اعــام محمود واعظی
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،قرار است
فاز ســوم و نهایی شــبکه ملی اطالعات در
الکامپ رونمایی شود.
تســهیالت مالــی بــرای
شرکتکنندگان
ناصرعلیســعادت ،رییــس ســازمان
نظام صنفــی رایانهای کشــور در خصوص
برنامههای حمایتی در نظر گرفته شده برای
شرکتکنندگان گفت« :در اقدامی بیسابقه

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

توسوم دوره نمایشــگاه بینالمللی
بیس 
الکامپ با بریدن روبان به دســت ابوالحسن
فیروزآبادی ،دبیر شورای عالی فضای مجازی
از روز جمعه ســی تیر  1396آغاز به کار کرد.
نمایشگاه بیست وسوم که تاکنون بزرگترین
الکامپ برگزار شــده در ایران است ،در روز
نخست با استقبال چشمگیر بازدیدکنندگان
مواجه شد.
نخســتین برنامه الکامپ  ،23نشســت
مطبوعاتــی برگزارکنندگان نمایشــگاه با
خبرنگاران بود .در این نشست دکتر محمود
واعظی ،وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات،
اعالم کرد از زمــان ورودش به دولت ظرفیت
پهنای باند از  ۶۲۴گیگابیت بــه چهار هزار
گیگابیت رسیده و همچنین قول داد تا پایان
امســال این ظرفیت به ده هــزار گیگابیت
افزایش پیدا کند .واعظی با بیان اینکه از سال
 ۹۲تاکنون همه چیز در حــوزه  ICTدو برابر
شده افزود :با سرمایهگذاریهای صورتگرفته
تا شهریور سال آینده همه روستاهای باالی
بیســت خانوار جمعیت بــه اینترنت متصل
خواهند بود .وزیر ارتباطات وفناوری اطالعات
در پایان اظهار امیــدواری کرد که میتوانیم
 ICTرا در کشور جایگزین صنعت نفت کنیم
و باید حتما این مهم را انجام دهیم.

این امکان فراهم شــد که شرکتهایی که
هزینه نمایشگاه برایشان زیاد بود توانستند
بخشــی از هزینه حضور خــود را از منابع
ارزان مالی تامین کننــد .طی توافقی که با
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع
الکترونیک و سازمان نصر انجام شد صندوق
متعهد شد به شــرکتهایی که به تایید این
ســازمان میرسند تســهیالت نمایشگاهی
اعطــا کند».در ایــن نمایشــگاه همچنین
حمایت گستردهای از کســبوکارهای نوپا
صــورت گرفت .بــه گفته رییس ســازمان
نظام صنفی رایانهای کشــور برای حمایت
از استارتاپها و شــرکتهای نوپا ،فضاهای
رایگانی در نمایشگاه در اختیار این گروه از
شرکتها قرار گرفته اســت .تاکنون هفده
استارتاپ برای حضور در این فضاها ثبت نام
کردهاند .به گفته سعادت اپلیکیشن موبایل
نمایشــگاه الکامپ هم در اختیار عموم قرار
خواهد گرفت تا از طریــق آن مردم بتوانند
مشــخصات شــرکتهای مورد نظر خود را
بیابند.
در غرفههــای الکامــپ چــه
میگذرد؟
الکامپ بیستوسوم افتتاحیه باشکوهی
نداشت ،اما شــرکتکنندگان در نمایشگاه
با در نظــر گرفتن پیشــنهادهای جالب و
هدیه برای بازدیدکنندگان ،فضای پر شور
و شوقی را رقم زدند .شــلوغترین غرفهها
مربوط به شرکتهایی بود که سیمکارت یا
اینترنت رایــگان هدیه میدادند و در وهله
بعد ،شــرکتهایی که بازیهای رایانهای و
اســتندهای واقعیت مجازی در نظر گرفته
بودند بازدیدکنندگان بیشتری را به خود
جذب کردند .بهترین قســمت نمایشــگاه
امسال ســالنهای اســتارتاپ هاست و از
آنجا کــه ســال گذشــته پربازدیدترین
و بهتریــن قســمت نمایشــگاه مربوط به
اســتارتاپها بود ،امســال فضایی مناسب
برای کســب و کارهای نوپا در نظر گرفته
شــده اســت .مهندس باقر بحری ،مجری
نمایشــگاه الکامپ ،از در نظر گرفتن ســه
فرصــت ارائه ایده بــرای اســتارتاپها و
ایجــاد تغییراتی در بخش «الکام اســتارز
 »۹۶خبر داد که برمبنــای آن مدلهای
ارائه ایــده ،ســخنرانی و داوری هم به آن
اضافه شده است .ســه مدل و فرصت ارائه
ایده برای امســال در نظر گرفته شده که
هر استارتاپ با توجه به نیاز خود بتواند از
آن بهرهمند شــود؛ در مدل اول که تاکید
آن بر روش آموزشی اســت استارتاپها با
پرداخــت پنجاه هزار تومــان فرصت ارائه

طرح و کســبوکار خود را بــرای داوران
و مربیهــا خواهند داشــت .دومین مدل
فرصت ارائه ایده ،مشابه تجربهای است که
در سال گذشــته اجرا شد و استارتاپها با
پرداخت هزینه صــد هزار تومان میتوانند
در این بخش  -که به صورت رقابتی برگزار
میشــود  -شــرکت کننــد و در پایان به
برندگان جوایزی اهدا خواهد شد .سومین
فرصــت ارائه ایدهها طبق اســتانداردهای
حرفهای و بینالمللی تدوین شده و داوران
این بخش از میان سرمایهگذاران خطرپذیر
 VCخواهند بود .استارتاپها میتوانند با
پرداخــت پانصد هزار تومــان فرصت ارائه
ایده و طرح خود را به سرمایهگذاران پیدا
میکنند؛ ســرمایهگذارانی که در جایگاه
داور قــرار میگیرند و متعهد میشــوند
تعدادی از تیمهای برتــر را تحت حمایت
قرار دهند .این گروه ابتدا باید مدارک خود
را ارائه کنند تا توســط تیــم داوری الکام
استارز مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت
تأیید با پرداخت مبلــغ میتوانند در این
بخش شرکت کنند.
در ســالنهای قدیمیهــا چه
میگذرد؟
بهجز استارتاپها که بخش عمده و مهمی
از نمایشــگاه را به خود اختصــاص دادهاند،
شــرکتهای قدیمیتر و باســابقهتر هم در
الکامپ بیستوســوم حضور فعالی دارند .از
میان این شــرکتها میتوان به «آریانیک»
اشــاره کرد که یکی از بزرگترین طراحان
پرتالهــای بزرگ ســازمانی در ایــران به
شــمار میرود .این شــرکت کــه تاکنون
پرتالهایــی همچون ســازمان بازرســی،
وزارت بهداشــت ،ســایت پلیس راهور ناجا
و بســیاری از بانکها و ســازمانهای دیگر
را طراحــی کــرده ،امســال هم با نســخه
جدیــدی از  HighCMSدر الکامــپ
حضور دارد .این نرمافزار نخســتین سیستم
تولیــد و مدیریــت وب ســایت ()CMS
کامال فارســی اســت که نگارش  12.4آن
در نمایشگاه امســال رونمایی شده است .به
گفته ســلیمانی ،مدیر فروش شرکت ،این
نرمافزار تنها پرتالی اســت که محتوای آن
را میتــوان از طریق موبایــل هم مدیریت
کرد.
شرکت «تجارت الکترونیک اول» نیز یکی
دیگر از شــرکتکنندگان الکامپ  23است
که بــرای معرفینرمافزار «پیام گســتر» در
نمایشگاه شرکت کرده است؛ نرمافزاری که
با ارائه راهکارهای یکپارچه مدیریت ارتباط
با مشتری ،به ســازمان در افزایش فروش و

حفظ مشــتریان و جذب مشــتری جدید
کمک میکند .این نرمافزار برمبنای ماژول
قابلیت این را دارد که بــا ارائه گزارشهای
مختصر و مفید و متناســب با نیاز مدیران و
کارشناسان به آنها کمک کند.
شــرکت «مبین نت» در الکامپ امســال
برای بازدیدکنندگان نمایشــگاه امکانی در
نظر گرفته کــه میتوانند مودمهای قدیمی
خــود را با مبلغ پنجــاه هزار تومــان ارتقا
دهند و از نصب رایگان ،اینترنت یک ســاله
و چهــل گیگابایت دانلود برخوردار شــوند.
در این طــرح ،مودمهای وایمکس به TD-
 LTEارتقا پیــدا کرده و ســرعت آنها تا
چهلمگابایت بر ثانیــه افزایش پیدا میکند.
همچنین شــرکت رایتــل بــرای دریافت
سیمکارت رایگان از بازدیدکنندگان ثبتنام
میکند که همین باعث ایجاد صف طوالنی
جلوی کیوســک این شرکت در روز نخست
شد.
شــرکت سامســونگ در این نمایشــگاه
غرفــهای دارد کــه در آن از تلویزیونهای
لمســی خود رونمایــی کرده اســت .این
تلویزیونهای بزرگ کــه روی آنها صفحه
لمسی نصب شــده ،برای استفاده در مراکز
آموزشــی طراحی شــده و بــه کمک آن
میتوان پروژکتور و تخته ســیاه را به طور
همزمان داشــت .این محصول در نمایشگاه
امســال با تخفیف ویژه برای مراکز آموزشی
ارائه میشود .شــرکت رایتل با برپایی چند
اســتند واقعیت مجازی در الکامپ  ۹۶شور
و حال خاصی به ســالن  40داده است .این
استندها که به شکل حلقه طراحی شده ،با
کمک عینکهای واقعیت افزوده ارائه شده و
شرکتکنندگان میتوانند با ایستادن داخل
این اســتندها و به کمک عینک مخصوص،
دقایق هیجانانگیزی را تجربه کنند.
شرکت اسنپ امســال برای مشتریانی که
در نمایشــگاه الکامپ برای نخستین بار اَپ
این شرکت را روی گوشی تلفن همراه خود
نصبکنند یک سفر مجانی در نظر گرفته و
مشتریان قدیمی این شرکت هم میتوانند
با کــد تخفیف الکامپ  ۲۳از تخفیف ســی
درصدی حملونقل از نمایشــگاه اســتفاده
کنند.
نمایشــگاه الکامپ بیستوسوم که نسبت
به دوره قبلــی از لحاظ محــل برگزاری و
شــرکتکنندگان رشــدی هفتاد درصدی
داشــته ،تا روز دوم مرداد از ساعت ده صبح
تا هجده در محــل دائمی نمایشــگاههای
بینالمللی تهران پذیــرای بازدیدکنندگان
است.
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نمایشــگاه بینالمللی تهران بار دیگر میزبان الکامپ یکی
از جذابترین نمایشگاههای کشــور است .بزرگترین رویداد
تجاری در عرصه تولیــد و عرضه محصوالت و خدمات صنایع
الکترونیک و کامپیوتر کشور هر ســال با حضور گسترده و
چشمگیر دستاندرکاران این حوزه و مخاطبان آنها در محل
دائمی نمایشــگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود .در
الکامپ آخرین دســتاوردهای این صنعت شامل سختافزار و
نرمافزار به عالقمندان عرضه میشود و فرصت مناسبی برای
تبادل نظر و مذاکره در اختیار شرکتکنندگان قرار میگیرد.
مهندس باقر بحری ،مدیر اجرایی بیستوســومین نمایشگاه
بینالمللی الکامپ در گفتوگو با نشریه «اقتصاد و نمایشگاه»
از افزایش هفتاد درصدی فضای نمایشگاهی امسال خبر داد و
گفت :برای هر چه جذابتر شدن این دوره برنامههای جانبی
خوبی در نظر گرفته شده است.
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مهندس باقر بحری در خصوص مشارکتکنندگان این
دوره اظهار داشــت :در بیستوسومین نمایشگاه الکامپ
حدود چهارصد شرکت داخلی و خارجی از بیست کشور
جهان جدیدترین تولیــدات ،خدمات و دســتاوردهای
تکنولوژیکی خود را به نمایش گذاشــتهاند .از این میان
 ۳۶۳شــرکت داخلی و  ۳۷شرکت خارجی از کشورهای
آلمان ،آمریکا ،اسپانیا ،انگلســتان ،ایرلند ،ایتالیا ،تایوان،
ترکیه ،رومانی ،روسیه ،ژاپن ،دانمارک ،سوئد ،سوئیس،
چین ،فرانســه ،هلند ،مکزیک ،ویتنــام و کره جنوبی به
ایران آمدهاند که در میان کشورهای کرهجنوبی ،چین و
تایوان به طور مستقیم در نمایشگاه غرفه خواهند داشت.
وی افزود :امسال فضای مفید نمایشــگاه الکامپ ۳۴
هزار متر مربع اســت ،درحالیکه فضای اختصاصیافته
به الکامپ گذشته هجده هزار متر مربع بود.
عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای گفت:
الکامپ امســال در مجموعه ســالنهای غربی شــامل
ســالنهای  ۶و ۸ ،۷و ،۴۰ ،B۳۸ ،A۳۸ ،۳۸ ،۳۵ ،۹
 ۴۱A ،۴۱ ،A۴۰وخلیــج فارس و میــاد و همچنین
فضای باز محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی تهران
برگزار میشود.
مهندس بحری با اشاره به استقبال چشمگیر شرکتها
از نمایشگاه این دوره یادآور شــد :در دوره گذشته این
نمایشگاه  ۴۲۴شــرکت داخلی و خارجی و  ۲۵۰شرکت

هم در قالب استارت آپ در فضایی به مساحت ۳۶۵۰۰
متر مربع از هجده کشور حضور داشتند .در زمینه حضور
شــرکتهای خارجی مطابق با سیاســتهای دولت از
شــرکتها و کشــورهای تکنولوژیمحور جهت حضور
در این نمایشــگاه دعوت کردهایم و در این راستا هیاتی
از کشــور آلمان در نمایشــگاه این دوره حضور خواهند
داشت.
مدیر اجرایی نمایشــگاه الکامپ با بیان اینکه ســالن
 ۸و  ۹به عنوان بزرگترین ســالن نمایشــگاه در اختیار
اســتارتاپها قرار گرفته گفت :صد اســتارتاپ متقاضی
غرفه دوازده متری بودند که خواســته آنها برآورده شد
و عالوه بر آن  ۲۵۰اســتارتاپ در قالب یک اســتند در
نمایشگاه حضور دارند و در این ســالن به ارائه ایدهها و
افکار نوین خود در عرصه فنــاوری خواهند پرداخت که
قطعاً جذابیــت فراوانی برای مخاطبان خواهد داشــت.
امسال اســتارتاپها دست به دســت هم دادهاند تا هم
سالن الکام اســتارز و هم نمایشــگاه الکامپ به بهترین
شکل برگزار شود و بســیاری از آنها به بازدیدکنندگان
و غرفهداران خدمات ارائه میکنند .عالوه بر این ،برنامه
جانبی برگزاری همایش و سخنرانی هم خواهیم داشت.
بحــری افزود :در الکام اســتارز ســه بخــش در نظر
گرفته شده اســت؛ در بخش اول افراد با سابقه در حوزه
کسبوکارهای نوین به عنوان مربی ( )Mentorحضور
دارنــد و اســتارتاپها میتوانند از تجربیــات این افراد
اســتفاده کنند .در بخش دوم مســابقهای مانند پارسال
میان استارتاپها برگزار خواهد شد و به بهترین طرحها
جایزه داده میشود .یک بخش  VIPهم در نظر گرفته
شده که افراد موثر در سرمایهگذاریهای خطرپذیر برای
سرمایهگذاری در استارتاپها با هم مذاکره میکنند.
عضو هیات مدیره ســازمان نظام صنفی رایانهای ادامه
داد :کل فضای تحت پوشش نسبت به سال گذشته بیش
از هفتاد درصد رشد داشته و تاکید اصلی نمایشگاه این
دوره بر ارائه ســرویسهای جدید و اپلیکیشنها و بحث
شهرهای هوشمند قرار دارد.
بحری درباره برگزارکننده این دوره چنین توضیح داد:

سازمان نظام صنفی رایانهای کشــور برگزارکننده دوره
بیستوسوم الکامپ است که با حمایت ارزشمند سازمان
توسعه تجارت و شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی
ایــران و مشــارکت و حمایت موثر نهادهــا ،انجمنها و
تشــکلهانهایت تالش خود را بهکار گرفت تا این دوره
از الکامپ با کیفیت و نظم بهتری برگزار شود .امیدواریم
بازخورد مشــارکتکنندگان پس از برگــزاری هم این
موضوع را تایید کند.
به گفته بحری دســتاوردهای این تعامالت نقطه آغاز
بســیاری از همکاریهای تجــاری و تکنولوژیکی میان
دســتاندرکاران حوزه الکترونیک و رایانه است و نقش
معناداری در تحرکبخشــیدن به این حــوزه صنعت و
تولیدکننــدگان و بازرگانان شــاغل در آن ایفا میکند.
گشــایشهای اخیر در حوزه بینالملــل و اراده ملموس
دولت که با پیگیری اســتقرار دولت الکترونیک در زمره
بزرگترین مشــتریان بالقــوه این حوزه اســت ،زمینه
شــکوفایی این صنعت را بیــش از پیــش فراهم کرده
است .انتظار میرود حضور در این دوره الکامپ فرصتی
تکرارنشــدنی در اختیار فعاالن این حــوزه در داخل و
خارج کشــور قرار دهد تا بــا یافتن مخاطبــان بالقوه،
سطح تعامل بینالمللی خود را بهطور چشمگیری ارتقاء
دهند .بیستوســومین نمایشــگاه بینالمللی الکامپ از
تاریخ ســی تیر تا دو مرداد از ســاعت ده الی هجده در
محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی تهــران پذیرای
عالقمندان خواهد بود.

دکتر حسین اسفهبدی ،رییس کل یوفی در منطقه خاورمیانه و آفریقا:

منتظر قدرت نمایی ایران در منطقه خاورمیانه باشید
نشست ویژه صنعت نمایشگاهی با حضور جمعی از فعاالن این عرصه در
سالن مروارید واقع در ساختمان خلیجفارس در محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللی جمهوری اسالمی ایران برگزار شد.
در این نشســت چهرههای شناخته شــده بخش دولتی و خصوصی
از جمله دکتر حسین اســفهبدی معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و
مدیرعامل شرکت ســهامی نمایشــگاههای بینالمللی ،حبیب ماهوتی
مدیرعامل نمایشگاه تبریز ،رسول محققیان مدیرعامل نمایشگاه اصفهان،
علی ابراهیمزاده رئیس هیات مدیره انجمن برگزارکنندگان کشور ،امیر
عبدالهیان ،رئیس هیات مدیره انجمن غرفه سازان و جمعی دیگر از فعاالن
این حوزه حضور دارند.
دکتر حسین اسفهبدی معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و مدیرعامل
شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی در جلسه نشست ویژه صنعت
نمایشگاهی ضمن تشکر ویژهای از تمامی افرادی که برای انتخابات رای
خود را به نام جمهوری اسالمی ایران اعالم کردند گفت :بخش بزرگی از
اعضای دفتر خاورمیانه و افریقای یوفی را سایتهای نمایشگاهی ایرانی
تشــکیل میدهند و رای آنها کمک بســیاری به ما کرد تا بتوانیم این
کرسی را بهدست آوریم.
وی در ادامه افزود :بهدست آوردن این عنوان تنها گام اول بود اما از هم
اکنون باید همه سایتهای نمایشگاهی در کنار یکدیگر قرار داشته باشیم
تا بتوانیم این مسیر پر مخاطره را طی کنیم .از زمان کسب این عنوان تا
امروز با مدیران مختلفی در سراسر ایران صحبت کردهام که شامل اخبار
خوبی بودهاند و میتوانیم به آینده این صنعت در کشور امیدوار باشیم .باید
بتوانیم با کمک یکدیگر جایگاه واقعی ایران را همانطور که در چند سال

گذشته ارتقا دادهایم ،در وسعت جهانی نیز با تغییرات مثبتی همراه کنیم.
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای ایران گفت :در داخل کیفیت
ما به حد اعال رسیده است و هنوز قابلیت پیشرفت وجود دارد اما از نظر
مشارکت در نمایشگاههای خارجی با ضعفهایی نیز همراه هستیم .درحال
حاضر هر فردی که از بیرون به صنعت نمایشگاهی ایران نگاه کند حتما
متوجه رشد و پیشرفت آن میشود اما باید همچنان در مسیر پیشرفت
قدم برداریم.
وی در ادامه گفت :برگزاری جلســات هم اندیشــی بــه همه اعضای
نمایشــگاه کمک میکند تا فعالیتهای خود را به بهترین شکل ممکن
انجام دهند .باید بتوانیم هر ماه چنین جلساتی را برگزار کنیم .با توجه به
مسئولیت جدید که نصیب کشور ما شده است باید رابطه تنگاتنگی میان
شرکت سهامی نمایشگاهها و همچنین انجمنهای مختلف از جمله سایت
داران ،برگزارکنندگان و غرفه سازان داشته باشیم .اسفهبدی با تاکید بر
اینکه برنامههای مختلفی برای دوران ریاست بر دفتر خاورمیانه و افریقا
در نظر گرفته شده است بیان کرد :نخستین برنامه ما بعد از شروع دوران

فعالیتمان به عنوان رئیس دفتر منطقه خاورمیانه و افریقا افزایش حضور
در منطقه افریقاســت .درحالحاضر نســبت حضور ایران در کشورهای
افریقایی نسبت به اروپا و آســیا  ۸درصد است که عدد بسیار ناچیزی به
شمار میآید .بازار کشورهای افریقایی از اهمیت باالیی برخوردار است و
ایران به عنوان کشــوری که صادرکننده است میتواند در منطقه افریقا
بازارهای خوبی بهدست بیاورد.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :ما از مجریها تقاضا داریم با
توجه به شرایط حال حاضر ،حضورشان در کشورهای خارجی را افزایش
بدهند .مجریها میتوانند به صورت خصوصی نمایشگاهی برگزار کنند
یا اگر تمایل داشته باشند ،شرکت سهامی نمایشگاه از مشارکت استقبال
میکند و حتی یارانهای نیز در اختیار آنها قــرار خواهد داد .االن توقع
از ایران نیز بســیار باالتر رفته و به همین دلیل باید با قدرت بیشتری در
نمایشگاههای خارجی حضور داشته باشــیم .اسفهبدی آموزش را یکی
از ارکان اصلی در پیشرفت نمایشگاه دانســت و ادامه داد :باید آموزشها
در زمینه نمایشگاه را افزایش بدهیم و تمامی دوستانی که در این حوزه
فعالیت میکنند باید نیروهای خود را آموزش بدهند .شــرکت سهامی
نمایشــگاهها نیز به دنبال آن رفته تا نیروهای خــود را آموزش دهد تا
نمایشگاهها از نظر علمی نیز با کیفیت بهتری برگزار شوند0 .وی در پایان
گفت :از جمله دستاوردهای شرکت سهامی نمایشگاهها در نمایشگاههای
خارجی میتوان به «سیال» فرانسه اشاره کرد .در گذشته یبش از ۱۵۰
متر به ایران غرفه داده نمیشــد اما هم اکنون با تدابیری که انجام شده
است این میزان به  ۷۰۰متر رســیده اما بازهم شرکتهای صادرکننده
نمونه پشت دربهای این رویداد باقی میمانند و نمیتواند در آن حضور
پیدا کنند.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

13

حسین نوروزی ،مدیر بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی مبلمان منزل و مدیرعامل «شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا» (فیپکو):

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

سهم بخش صنعت مبلمان از اشتغال کشور هشت درصد است

14

«شرکت پیشــگامان صنعت مبلمان پرشیا»
(فیپکــو) مجری برگــزاری بیستوششــمین
نمایشــگاه بینالمللــی مبلمــان منزل اســت.
موفقیتها و تجاربی که این شرکت از برگزاری
نمایشگاهها در دورههای پیشین به دست آورده
موجب جلب مشارکت صدها شرکت و کارخانه
صنعتی داخلی و خارجی در نمایشگاههای سال
جاری شده اســت .فیپکو شــرکتی تخصصی،
اقتصادی و کارا در زمینه صنعت مبلمان اســت
که به عنوان یک پیشگام درصدد کسب جایگاه
شایســته جهانی اســت تا در ثروتآفرینی ملی
سهیم شــود .این شــرکت در زمینههایی چون
مشاوره ،طراحی ،ســاخت ،نظارت فنی و اجرای
پروژههــا و طرحهــا چیدمــان و دکوراســیون

اداره ،نمایشــگاهی و فروشــگاهی و خانگــی و
برنامهریــزی ،طراحی ،تولید ،ســاخت ،برپایی
و اجرای نمایشــگاههای عمومــی ،اختصاصی،
نالمللــی در داخل و خارج از کشــور
ملی و بی 
و صــادرات و واردات کلیه کاالهــای مجاز اعم
از داخلــی و خارجی ،طراحی ،تولید ،ســاخت،
تامیــن ،توزیع و فــروش کاالهــا و محصوالت
مجاز و تفویــض و اخــذ نمایندگیهای فروش
در داخــل از کشــور از شــرکتهای تولیدی،
صنعتی ،تجاری و بازرگانی همــواره فعال بوده
است.
حســین نوروزی ،مدیــر بیستوششــمین
نمایشگاه بینالمللی مبلمان منزل و مدیرعامل
«شــرکت پیشــگامان صنعت مبلمان پرشیا»
(فیپکو) با اشــاره به این که نمایشــگاه مبلمان
منــزل تهــران ( )HOFEXبزرگتریــن و
مهمترین نمایشگاه صنعت مبلمان ایران به شمار
مــیرود ،گفت :با توجه به رکود شــدید واردات
مبلمان به کشور ،این نمایشگاه فرصت مناسبی
برای شناســایی توانمندی تولیدکنندگان داخل
در ارائه محصوالت با کیفیت به شمار میآید.
وی ضمن اشاره به دســتیابی ایران به جایگاه
مناســب در بازارهای خارجی اعالم کرد :رشــد
و توســعه زیرســاختهای تکنولوژیک صنعت
مبلمان کشور که با سرمایهگذاریهای گسترده
اصحاب این صنعت طی دو دهه گذشته صورت
گرفته ،شرایطی را فراهم کرد تا مبلمان مرغوب

ایرانی بتواند به پشــتوانه کیفیــت باال و قیمت
رقابتی که اکنون از آن بهرهمند شــده ،جایگاه
مناسبی در بازارهای جهانی پیدا کند .برگزاری
نمایشگاه با حضور بالغ ســیصد مشارکتکننده
در فضای ناخالصی به مساحت  ۷۳۰۰۰مترمربع
و فضای خالص به مســاحتی حــدود چهلهزار
مترمربع و به عنوان بزرگترین نمایشگاه تاریخ
کشــور و خاورمیانه ،نشــان از پایبنــدی گروه
برگزارکننده به همگرایی نخبگان و بهکارگیری
آرای متنوع جهت نیل به اهداف متعالی صنفی
و صنعتی دارد.
مدیر نمایشــگاه بینالمللی مبلمــان منزل،
هماندیشــی با متخصصان جهانی را وجه تمایز
نمایشــگاه مبلمان منــزل میدانــد :ترغیب و
تشویق مشارکتکنندگان به نوآوری و خالقیت
از طریق اجرای برنامــه ارزیابی محصوالت برتر
و اعطــای تندیس بــه این محصــوالت ،اجرای
برنامه آشناســازی تولیدکنندگان مبلمان منزل
با اصول اســتاندارد محصول  -کــه از مقدمات
صادرات محصول به خارج از کشــور محســوب
میشــود  -و تســهیل پیگیری این فرایند در
موسسه استاندارد و باالخره امکانسنجی ایجاد
برند واحد ملی بــرای مبلمان منــزل ایرانی با
هدف گســترش برنامههــای بازاریابی صادراتی
از جمله برنامههــای نمایشــگاه مبلمان منزل
امسال است که با هدایت اتحادیه تولیدکنندگان
و صادرکننــدگان مبلمــان ایــران و حمایــت

همهجانبه ســایر تشــکلهای صنعــت مبلمان
کشور اجرایی میشود.
این فعال صنعت نمایشــگاهی کشــور یادآور
شــد :این نمایشــگاه که با حضور اکثر برندهای
مطــرح و صادراتی حوزه مبلمــان منزل برگزار
میشــود .جهــت تســهیل دسترســی و زمان
مفید بــرای بازدیدکننــدگان ،غرفهها در چهار
گــروه کاالیی مبلمان مــدرن و راحتی ،مبلمان
کالســیک ،مبلمان کودک و نوجوان و مبلمان
اتاق خواب و تشــک در چهــار منطقه مجزای
نمایشگاه حضور دارند .مدیر عامل شرکت فیپکو
با بیان این مطلب که صنعــت مبلمان در ایران
حدود هشت درصد از اشتغال بخش تولید کشور
را به خود اختصاص داده ،افزود :اهداف برگزاری
این نمایشــگاه از جمله برگزاری نمایشــگاهی
حرفهای متناسب با اســتانداردهای بینالمللی،
رعایت اســتانداردها و سطح مورد انتظار ریاست
شورا از منظر کیفیت ،ارائه خدمات ،اطالعرسانی
و تکریم و رضایتمندی مشتری ،باال بردن سطح
کیفیــت و اســتانداردهای برگزاری نمایشــگاه
از دیــدگاه مــردم ،صنــف و صنعت ،ســازمان
توســعه تجارت و شرکت ســهامی نمایشگاهها
(فرهنگســازی) ،به جا گذاشــتن رکوردهای
جدید و برگزاری بزرگترین نمایشگاه در کشور
و منطقه خاورمیانــه ،توســعه و ارتقای فضای
رضایت و تکریم مشــتری (مشارکتکنندگان و
بازدیدکنندگان) است.

کتایون اسکندری کیا ،مدیر اجرایی ستاد نمایشگاه مبلمان منزل:

فقط به تولیدکنندگان «شناسنامهدار» مجوز شرکت در نمایشگاه دادیم
بیستوششــمین نمایشــگاه مبلمان منزل از
دهم تا ســیزدهم مرداد در محل نمایشگاههای
بینالمللی تهران برگزار میشود .این نمایشگاه
که محلی برای عرضه محصــوالت جدید و ارائه
نوآوری صنعت اســت ،مهمترین رویداد صنعت
مبلمان کشور به شمار میرود .به همین خاطر با
خانم کتایون اســکندری کیا ،مدیر اجرایی ستاد
نمایشگاه به گفتوگو نشستیم.

در نمایشگاه امسال چند شــرکت ایرانی و
خارجی شــرکت دارند و این نمایشگاه در چه
فضایی برگزار میشود؟
حــدود ســیصد شــرکت امســال در نمایشــگاه
حضور دارند که ده شــرکت خارجی از کشــورهای
چین ،ســوییس ،ایتالیا ،اســپانیا و ترکیه و بقیه از
تولیدکنندگان و شــرکتهای داخلی هستند .فضای
نمایشگاه امسال به چهل هزار متر مربع رسیده است.
چرا فضای نمایشــگاه نسبت به سال گذشته
کاهش پیدا کرد؟
نمایشــگاه امســال در بحــث ثبتنــام بــا تمام
نمایشــگاههای مبلمان پیــش از این تفــاوت دارد.
احراز هویت صنفی یا صنعتی مشارکتکنندگان در
ســالهای قبل هم در دستور کار بوده ،ولی امسال با
قطعیت و صددرصد در برنامــه اجرایی اتحادیه قرار
گرفت .امســال با همکاری اتحادیهها و سازمانهای
مرتبط هویت شــرکتکنندگان را از لحاظ صنفی و
صنعتی بررسی و تولیدکنندگان را شناسایی کردیم
و فقــط به تولیدکننــدگان «شناســنامهدار» مجوز
شرکت در نمایشگاه دادیم.
شرکتهای «شناسنامهدار» کدامها هستند؟
در نمایشگاههای گذشــته هر متقاضی میتوانست

در نمایشــگاه حضور یابد ،اما امســال توجه داشتیم
تنهــا تولیدکنندگانــی را وارد نمایشــگاه کنیم که
شناســنامه و جواز تولید و مجموعه در حال فعالیت
تولیدی دارند .در نمایشــگاه بیستوششم ،کیفیت
فدای کمیت نشــده اســت .با وجود اینکــه متراژ
نمایشگاه کمتر شــده ،اما بیشک کیفیت باالتری را
شاهد خواهیم بود.
چرا برگزاری نمایشگاه برای صنعت مبلمان را
حیاتی میدانید؟
در کل نمایشگاهها به دو قسمت تقسیم میشوند:
نمایشــگاههایی با هــدف برندینگ در نمایشــگاه
بینالمللــی تهران و نمایشــگاههایی با هدف فروش
محصوالت و تعامل با بازدیدکنندگان در مکانهایی
مانند مصلــی تهران برگــزار میشــوند .مهمترین
دلیــل برگــزاری نمایشــگاههای برندینــگ مانند
نمایشــگاه مبلمان ،ایجاد فضا و فرصتی برای تعامل
تولیدکنندگان با یکدیگر اســت .تولیدکنندگان در
این نمایشگاه میتوانند با آخرین تولیدات همصنفان
خود آشــنا شــده و محصوالت یکدیگــر را از لحاظ
کیفی ،طراحی و تقسیمبندی صنعتی مطالعه کنند.
مهمتــر اینکه چون شــرکتهای خارجــی هم در
نمایشــگاه حضور دارند و فنآوریهــای روز خود را
در صنعت تولید مبلمان به نمایش خواهند گذاشت،
تولیدکنندگان ایرانی فرصت مناسبی برای شناخت
بهترین گزینهها با هــدف تولید و نــوآوری در این
صنعت خواهند داشت.
در نمایشگاه بیستوششــم تمرکز را روی
کدام بخش تولید قرار دادهاید؟
شعار نمایشگاه امسال «بسترسازی تولید مشترک

و ارتقای طراحــی مبل ایرانی» اســت؛ یعنی جذب
شــرکتهای خارجی صاحب فــنآوری و دانش روز
تولید مبلمان و سوقدادن به تولید مشترک محصول
تمامشده در داخل کشور .به همین خاطر هیاتهایی
از کشــورهای ترکیه و ایتالیا را با نگاه تولید مشترک
به نمایشــگاه دعوت کردهایم .در واقع از آنجایی که
در ســالهای اخیر واردات مبلمان بهصرفه اســت و
تمرکز ما روی قویتر کردن محصوالت تولید داخل
است ،تالش داریم شــرکتهای خارجی دانش فنی
خود را برای همکاری و تولید مشترک با شرکتهای
ایرانی به این نمایشگاه بیاورند.
مهمترین ویژگی نمایشگاه مبلمان امسال را
چه میدانید؟
مهمترین رکن صنعت مبلمــان ،عرضه محصوالت
جدید است و نمایشــگاه فرصت بسیار مناسبی برای
تولیدکنندگان مهیا میکند که دســتاوردهای یک
ســال گذشتهشــان را در مبحث طراحی و تولید به
نمایش بگذارند.

حسن احمدیان ،رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران:

تکنولوژی و ُمد دو فاکتور مهم صادرات مبلمان است

در نمایشــگاه امســال چند
شــرکت ایرانی و خارجی و در چه
فضایی حضور دارند؟
بیستوششــمین نمایشگاه بینالمللی
مبلمان منــزل با حضور بیــش از ۳۵۰
مشــارکتکننده با بیــش از چهلهزار
متر غرفه برپا شــده و در این نمایشگاه
ده شرکت از کشورهای چین ،سوییس،
ایتالیا ،اسپانیا و ترکیه حضور دارند.
تاثیر این نمایشــگاه در رونق
صنعت مبلمان را چهقدر میدانید؟
اساســا صنعت مبلمان و دکوراسیون
همواره تحت تاثیــر دو متغیر تکنولوژی
و َفشِ ن یا ُمد قرار دارد .بر همین اساس،
تغییــر و نوآوری چــه در عرصه تولید و
چه در عرصه مد به عنوان پیشرانههای
این صنعت عمــل میکنند .با این وصف
قطعا برگــزاری نمایشــگاهها در صنعت
مبلمان همــواره فرصتی بــرای عرضه
محصوالت جدید بر پایه ُمد و بهرهگیری
از آخرین دستاوردهای تکنولوژی خواهد
بود .در عین حال درک ذائقه مشــتری،
روندهای جدید بــازار و ارزیابی رقبا هم
از دیگر موضوعهایی اســت که اهمیت
برگزاری نمایشگاه سالیانه این صنعت را
دو چندان میکند .بدین ترتیب برگزاری
نمایشگاههای ملی و بینالمللی مبلمان
که بــا حضــور تولیدکننــدگان  -و نه
واسطهها و فروشندگان مبلمان  -برگزار
میشــود و عرصه رقابت سازنده و سالم
میان تولیدکنندگان مبلمــان را فراهم
میکند ،بــه عنوان نقطــه عطفی برای
انجام برنامهریزیهای ســالیانه اصحاب
این صنعت برای تولیــد اهمیت فراوانی

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

یکی از مهمترین مباحــث امروز در
تولید مبلمان ،فراهمکردن بازار خارجی
برای تولیدات داخلی اســت و برای این
کار نیاز به دو فاکتور اساسی تکنولوژی
روز و آگاهی از ســلیقه و ُمد روز داریم.
به همیــن دلیل شــاید دلیــل اصلی
برگزاری نمایشــگاه مبلمان ،آشــنایی
تولیدکنندگان با این دو فاکتور کلیدی
در این صنعت باشــد .حسن احمدیان،
رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و
صادرکنندگان مبلمان ایران و متولی این
نمایشگاه برای رشد این صنعت و توسعه
و حضور در بازارهای جهانی دغدغههای
جدی دارد و کمک نهادهای دولتی را در
این موضوع بسیار مهم و حیاتی میداند.
به مناسبت برپایی بیستوششمین دوره
نمایشگاه بینالمللی مبلمان منزل با به
گفتوگو نشستیم.

دارد.
برگزاری نمایشگاه در مجموع
چه سودی برای متولی این صنعت و
شرکت کنندگان آن دارد و فعاالن
این صنعت چرا باید در نمایشــگاه
حضور داشته باشند؟
اصــوال اتحادیــه تولیدکننــدگان و
صادرکنندگان مبلمان ایــران به عنوان
یک نهــاد غیرانتفاعی موظف اســت بر
مبنای اساســنامه خود ســود حاصل از
فعالیتهایــش را در مســیر صیانت از
حقــوق اصحاب صنعت مبلمان کشــور
بهویــژه اعضای ایــن اتحادیــه ،کمک
بــه ارتقــای دانــش و مهــارت و توان
تولیــد صنعــت مبلمان کشــور و البته
زمینهســازی برای ورود صنعت مبلمان
به بازارهای خارجی و پیشبرد برنامههای
این حــوزه هزینه کند .بــا این توضیح
طبعا ســود حاصل از برگزاری نمایشگاه
به عنوان منبع تامین بودجه برای انجام
این گونه فعالیتهــای اتحادیه اهمیت
زیادی دارد .فارغ از این موضوع ،فرصت
برگزاری هر نمایشــگاه فینفسه امکانی
برای معرفــی توانمندیهــای صنعت
مبلمان به مسئوالن کشــور است تا در
برنامهریزیها و تصمیمهایشان از توان
باالی ایــن صنعت برای ایجاد اشــتغال
و ارزش افزوده غافل نشــوند و ما را در
مســیر کمک بــه ورود ایــن صنعت به
بازارهای خارجی یاری کنند .از ســویی
دیگر میزبانی از تاجران مبل کشورهای
منطقه در اینگونه نمایشــگاهها فرصت
معرفی این صنعــت به بازارهای خارجی
را فراهم میکنــد که با توجه به امکانات
محدود مــا بــرای اجــرای برنامههای
بازاریابی صادراتی بســیار حائز اهمیت
است.
چــه تمهیدی بــرای افزایش
صــادرات و حضــور در بازارهای
جهانی اندیشیده شده است؟
شــکلگیری رونــد پایدار صــادرات
مبلمان ایران را نمیتوان این قدر موضوع
ســادهای دید کــه صرفا بــا تمهیدات
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان
مبلمــان ایــران موانع آن رفع و بســتر
اجرایی آن مهیا شود .اساسا در تمام دنیا
ورود صنایــع کوچک و متوســط ،مانند
صنعت مبلمان ،به بازارهای خارجی یک
پروژ ه ملی تلقی میشود که اجراییشدن
آن منوط و مشــروط به وجود اراده در
دولتها و اتخاذ تصمیمهای زیر بنایی از
سوی دولت است .شرط الزم برای شکل
گیری روند پایدار صادرات مبلمان ایران
این اســت که دولت محترم مانند دولت
کشــورهای ترکیه و مالزی و ...صادرات
مبلمان ایــران را به عنــوان یک پروژه
ملی در دستور کار وزارت صنعت ،معدن
و تجارت و صد البته ســازمان توســعه
تجارت قرار دهــد و این ســازمانها با
سیاستهای اجرایی ضروری و متناسب
گامی اساســی در این جهت بردارند .از
سیاســتگذاریهای کالن مانند تعیین
نرخ ارز تا اتخاذ سیاســتهای حمایتی
در چارچــوب هماندیشــی و تعامــل با

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان
مبلمان ایران و البتــه اعطای یارانههای
حمایتــی بــرای اجــرای برنامههــای
بازاریابی صادراتی مانند آنچه از ســوی
دولت کشــورهایی نظیر ترکیه درحال
اجراســت .بدون اراده جدی دولت برای
انجام این کارها نمیتوان به شکلگیری
روند پایــدار صادرات مبلمــان ایران در
کوتاهمدت امید داشت.
پــس معتقدیــد اتحادیه در
صورتی میتواند موثر باشســد که
حمایت دولت را کنار خودش داشته
باشد؟
اگــر دولــت نقش خــود را درســت
ایفــا کنــد ،میتــوان نقــش اتحادیه
تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان
مبلمان ایران و ســایر تشــکلهای این
صنعت را  -به عنوان شــرط کافی برای
اجراییشدن پروژه ملی صادرات مبلمان
ایران  -اثرگذار دانســت .قطعــا و یقینا
این اتحادیه فعالیتها و اقدامات خود را
معطل شکلگیری اراده در دولت نکرده
و هر چه در زمینه کمک به شکلگیری
صادرات مبلمان در توان داشــته انجام
داده است .تدارک و ارائه فرصت رایگان
حضور جمعی از تولیدکنندگان مبلمان
در نمایشــگاههای اختصاصــی ایران در
کشــورهای روســیه ،عمان ،آذربایجان،
عراق ،قطر و چند کشــور دیگر ،اجرای
برنامههــای مطالعه میدانــی بازارهای
خارجی مبلمان برای شناسایی بازارهای
هدف صادراتی ،عقد تفاهمنامه همکاری
با فدراســیون اتحادیههای صنعت چوب
و مبلمــان ایتالیــا ،میزبانــی رایگان از
هیاتهای تجــاری خارجی برای فروش
مبلمان در نمایشگاههای مختلف ،تدوین
و ارائه برنامه پنجســاله توسعه صادرات
مبلمان ایران ،برگزاری مســابقه مبلمان
صادراتی ایران و خالصــه بهرهگیری از
تمامی فرصتهای ممکن بــرای ایفای
نقش و سهم خود در شکلدادن به روند
صادرات مبلمان ایران از جمله اقداماتی
بوده که این اتحادیه با هدف جلب اراده
جدی دولت برای ایفای نقشــی برابر با
نهــاد دولت در کشــورهای رقیب انجام
داده که البته تا این لحظه به سبب عدم
ورود دولت به این پروژه ،نتایج ملموسی
در برنداشته است.
در حال حاضر صنعــت مبلمان
کشور درگیر چه چالشهای مهمی
است؟
بزرگتریــن چالش صنعــت مبلمان
کشــور کاهــش تقاضا و کوچکشــدن
بــازار مصــرف در کشــور اســت.
ســرمایهگذاریهای صنعت مبلمان در
طول دو دهه گذشــته ،براساس تقاضای
فزاینده بازار به مصــرف مبلمان بود که
در ســالهای پایانی دهه  1380به اوج
رسیده بود .امروز اما حجم تقاضا کاهش
چشــم گیری یافته و صنعــت مبلمان
کشــور با کمتر از سی درصد ظرفیت در
حال کار اســت .بر همین اســاس امروز
ورود صنعت مبلمان به بازارهای خارجی
را میتــوان مهمتریــن چالــش صنعت

مبلمان دانست که توجه و حمایت جدی
و اصولی نهاد دولت را میطلبد.
فکر میکنیــد این صنعت چه
فرصتهایی برای رشد و رونق آتی
پیش رو دارد؟
طبــق پیشبینیهــای دقیــق مرکز
مطالعات صنعتی میالن  CSILروسیه
و کشــورهای  CISو کشورهای منطقه
خاورمیانه در پانزده سال آینده باالترین
میزان رشــد مصرف مبلمان را خواهند
داشــت .کشــور ما دقیقــا در قلب این
منطقه قــرار گرفتــه و مزیتهای ملی
و رقابتــی مطلوبی برای شــکلدادن به
صادرات مبلمان ایــران از طریق حضور
در بازار این کشــورها دارد .ورود به بازار
مبلمان این کشورها بزرگترین فرصت
پیش روی صنعت مبلمان ایران اســت.
جلب سرمایهگذاری خارجی برای تولید
مشــترک مبلمان در ایران و قرار گرفتن
حلقــه تولید مبلمان کشــور در زنجیره
تامین بازیگران بــزرگ بازارهای جهانی
مبلمان به عنوان یــک تامینکننده هم
در همین راســتا از فرصتهای مناسب
پیش رو محسوب میشود .تمام دغدغه
و نگرانی ما این اســت کــه این فرصت
بزرگ با بیتوجهی دولت ،بهویژه سازمان
توســعه تجارت از دســت برود و هیچ
بهرهای از آن نبریم.
آیا در نمایشــگاه امسال هم
مانند دوره های قبل مسابقه مبلمان
صادراتی برگزار میشود؟
در نمایشــگاه مبلمان منزل امســال
با توجه نتایــج و آثار مثبــت حاصل از
برگــزاری اولین دوره مســابقه مبلمان
صادراتی ایران در ســال گذشته ،شاهد
برگزاری دومین دوره مســابقه مبلمان
صادراتــی ایــران ( )IFECدر دو فــاز
مبلمان منزل و مبلمــان اداری خواهیم
بــود .دومیــن دوره مســابقه مبلمــان
صادراتی ایــران ( )IFECبــا همکاری
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان
مبلمــان ایران و پژوهشگاه اســتاندارد
ایــران و بــا رفــع نواقــص دوره اول و
بهینهســازی روندها ،در فــاز اول برای
صنعــت مبلمان منــزل و در فــاز دوم
برای صنعــت مبلمــان اداری کشــور
برگزار خواهد شــد .مطابق برنامهریزی
صورتگرفتــه فــاز اول این مســابقه،
همزمان بــا برگزاری بیستوششــمین
نمایشــگاه بینالمللی مبلمان منزل آغاز
خواهد شــد .پس از تکمیل فرآیندهای
مســابقه و تشــخیص برنــدگان ،جوایز
برترینهــای مبلمــان صادراتــی در
بخش مبلمان منزل همزمان با مراســم
اختتامیه هفتمین نمایشگاه بین المللی
مبلمــان اداری به برنده اهدا میشــود.
ثبتنــام از مشــارکتکنندگان فاز دوم
مســابقه  -یعنی تولیدکنندگان مبلمان
اداری  -همزمــان بــا آغــاز برگــزاری
هفتمین نمایشــگاه بینالمللی مبلمان
اداری در دی آغــاز و جوایــز برندگان
این بخش همزمان با مراســم اختتامیه
بیســتوهفتمین نمایشــگاه بینالمللی
مبلمان منزل اهدا خواهد شد.
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نخستین نمایشگاه مواد غذایی و محصوالت کشاورزی ایران در قطر
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شرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی جمهوری
اســامی ایران نمایشــگاه اختصاصی در زمینه مواد
غذایی و محصوالت کشاورزی در دوحه قطر برگزار می
کند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن
الملــل شــرکت ســهامی نمایشــگاه هــای
بین المللی ج.ا.ایران جابر المنصوری مدیر عامل شرکت
نمایشگاهی ماریا دوحه قطر روز یکشنبه هشتم مرداد
با عباس قبادی عضو هیات مدیره و معاون نمایشگاهی
شرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی ج.ا.ا.ایران
مالقات کرد.
در این نشست دو مقام ایرانی و قطری توافق کردند
که نمایشــگاه اختصاصی ایران در دوحه قطر از تاریخ
 96/6/21لغایت  96/6/23در سایت مرکزی نمایشگاه
مرکزی دوحه قطر با همکاری سازمان توسعه و تجارت
ایران برگزار و محصوالت کشاورزی و غذایی کشورمان
در معرض نمایش گذارده شــود .همچنین پیش بینی
شده که برگزاری نشســت های تجاری دو جانبه بین
تجار ایرانی و قطــری هم از رویدادهــای جانبی این
نمایشگاه باشد .
شــرکت های برتر در زمینه صادرات محصوالت فوق
می توانند در بخش مدیریت نمایشگاه خارجی شرکت
سهامی نمایشــگاه های بین المللی برای حضور در این
رویداد مهم اقتصادی ثبت نام کنند.

گزارشتصویری

بیست و پنجمین منایشگاه مبلامن منزل از نگاه دوربین

با حضور  ۲۷۹شرکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران

نمایش توانمندیهای صادارتی تولیدکنندگان مبلمان ایران آغاز شد

ل قبولی دارنــد ،اما به قــول معروف
کیفیت قابــ 
اسمش بد در رفته و برای اعاده حیثیت و مقبولیت،
نیاز به فرهنگســازی و تبلیغ و تشریح مزیتهای
آن برای جامعه ایران است.
اسم کاالی ایرانی بد در رفته!
در فاصلــه کمــی از غرفه چوب و هنــر با احمد
قاریاب مدیــر فروش شــرکت مبلمــان طراحان
گفتوگو کردیم .وی با اشــاره به حضور مقتدرانه
این شــرکت در نمایشــگاه این دوره با حضور سه
محصول جدید اظهار داشــت :ما با ســه محصول
جدید طرح کویین ،لوییز و برلیان راهی نمایشــگاه
شــدیم که تمامی محصوالتمان دارای ســه سال
گارانتی و خدمات پس از فروش مادامالعمر اســت.
مدیر فروش مبلمان طراحان با اشــاره به جنس با
کیفیت تولیدات این شــرکت یادآور شد :تولیدات
ما از جنس چوب اوکراین است و با فومهای قالبی
آلمانی تولید میشــود که دارای مقاومت باالیی در
مقابل نشســت اســت و با فنآوری بهروز و جدید
تولید میشــود .یک خصلت ناپسند ما ایرانیها آن
است که مرغ همســایه را غاز میپنداریم و نه تنها
مصنوعات آمریــکا و اروپا را برتــر میدانیم ،بلکه
تولیدات ترکیه را هــم بیشتر از محصوالت وطنی
قبول داریم که این نقیصه فرهنگی با اعتمادسازی
باید به تدریج اصالح شود.
ضرورت طراحی هوشــمندانه و ظرافت
مبلمان
در سالن  ۷نمایشــگاه در غرفه مبلیران با حسن
محمدی مدیر عامــل این مجموعــه گفتوگویی
داشــتیم .وی که مدیریت این برند شناختهشده را
بر عهده دارد با اشاره به ضمانت دو ساله و خدمات
پس از فــروش پنج ســاله برای محصــوالت خود
گفت :برای نمایشگاه این دوره ده درصد الی پانزده
درصد تخفیف نمایشــگاهی در نظر گرفتهایم .این
مدیر موفق یادآور شــد :مبلمانهای تولیدی ایران
از لحاظ کیفی و کالف و اســتخوانبندی ،قابلیت
رقابت با کاالهای خارجــی را دارد و به مراتب بهتر
از کاالی سایر کشورهاســت ،ولی از نظر ظرافت به
جهت نیاز به دستگاههای بهروز راه برای رسیدن به

کیفیت محصوالت این کشورها باقی مانده است.
حق مقایسه و انتخاب در نمایشگاه
در این میان گفتوگو با بازدیدکنندگان نمایشگاه
هم خالی از لطف نبود .خانم مرضیه کشــوری که
همراه همســر و دختــر دم بختش بــرای تکمیل
جهیزیه به نمایشــگاه آمدهاند میگویــد :از اقالم
اصلی جهیزیه هنــوز مبلمــان را نخریدهایم و در
انتخاب تولیــدات ایرانی یا خارجــی دچار تردید
بودیم .خوشــبختانه در نمایشــگاه ظرف دو ســه
ساعت توانستیم مارکها و مدلهای متنوع ایرانی
و خارجی را بررسی و مقایســه کنیم و با توجه به
بودجهمان به ایــن تصمیم رســیدیم که محصول
ایرانی بخریم که در عین طراحی زیبا ،قیمت بسیار
مناسبتری نسبت به مشــابه خارجی دارد .ضمن
اینکه متصدی غرفــه ما را قانع کرد که محصوالت
ایرانی ،دست کمی از مشابه خارجیاش ندارد .خانم
کشوری نمایشــگاه مبلمان را بهترین فرصت برای
انتخاب توصیف و از برگزارکنندگان نمایشــگاه به
خاطر ایجاد چنین امکانی تشکر کرد.
مسابقه ای در حاشیه نمایشگاه
دومین مســابقات مبلمان صادراتی ایران مبلمان
منزل در حاشــیه این نمایشــگاه برگزار میشود.
هدف این مسابقه تشویق و ترویج رویکرد صادراتی
در میــان تولیدکننــدگان ،ترغیب شــرکتها به
ایجــاد مهارتهــای صادراتی در دو بخش ســتاد
و تولید و ترویــج فرهنگ رقابتپذیــری و ارتقای
توان رقابتی میــان تولیدکنندگان مبلمان اســت.
دومین مســابقات مبلمان صادراتی ایران از تاریخ
سیزده مرداد لغایت پنج شهریور برپاست و مجری
تخصصی مسابقه شــرکت «نیکان کیفیت اندیش»
است که با همکاری پژوهشگاه استاندارد ،اتحادیه
تولیدکننــدگان و صادرکنندگان این مســابقه را
برگزار میکند.
نمایشــگاه مبلمان منزل تــا روز جمعه چهارده
مرداد  ۱۳۹۶ادامــه خواهد یافــت و عالقهمندان
و متخصصان میتوانند در روزهای اول تا ســوم از
ساعت ده تا نوزده و روز جمعه از ساعت ده صبح تا
شانزده از این نمایشگاه بازدید کنند.
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بیستوششــمین نمایشــگاه بینالمللی
مبلمان منزل سهشــنبه ده مــرداد ۱۳۹۶
با حضــور مقامات و مســئوالن و همچنین
عالقهمندان و مشتاقان در هر بخش در محل
دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران افتتاح
شد .این نمایشگاه با حضور احمدیان رئیس
اتحادیــه تولیدکنندگان ،دکتر اســفهبدی
مدیرعامل شــرکت ســهامی نمایشگاههای
بینالمللی ج .ا .ایران و صادرکنندگان مبلمان
ایران و مدعویــن و بازدیدکننــدگان آغاز
به کار کرد.
در بیستوششــمین نمایشگاه بینالمللی مبلمان
منزل تعداد  ۲۹۰شــرکت ایرانی و هفت شــرکت
خارجی از کشورهای اســپانیا ،ایتالیا ،ترکیه ،چین،
سوئیس در فضای نمایشــگاهی به وسعت بیش از
چهلهزار متر مربع مشــارکت دارنــد که آخرین
محصــوالت و دســتاوردهای خــود را در معرض
دید عموم قــرار میدهند و بــه بازدیدکنندگان و
مصرفکنندگان پر شــمار ایرانی و خارجی امکان
دادهاند کــه محصوالت ایرانــی و تولیدات خارجی
را در کنار هم مقایســه کنند و کاالی مناســب را
مطابق ســلیقه و نیاز و بودجهشــان انتخاب کنند.
این نمایشــگاه با شــعار «صادرات مبلمان ،پروژه
ملی» مهمترین هدف برپایی خود را «جلب حمایت
دولــت از صنعت مبلمــان در پروژ ملــی صادرات
مبلمان ایران» قرار داده و فرهنگســازی و تشویق
فعالیتهای صادراتی و فراهمکردن بســتری برای
ارتقای ســطح کمی و کیفی طراحی ،تولید ،فروش
و صادرات مبلمان را به عنوان محور اصلی نمایشگاه
در نظر گرفته است .همچنین از هیاتهای تجاری
چندین کشور دنیا برای بازدید از نمایشگاه امسال
دعوت شده و امید اســت به امضای تفاهمنامههای
همکاری و البته اجرایی منجر شود .گشتوگذاری
در سالنهای نمایشــگاه مبلمان نشان میدهد که
عده کمتری از بازدیدکننــدگان برای وقتگذرانی
و تفریــح در آن پرســه میزنند و عــده زیادی از
آنــان را خریــداران واقعی ،متقاضیــان نمایندگی
شرکتها و متخصصان جویای کار و حرف ه تشکیل
میدهند .با چند نفــر از بازدیدکنندگان غرفهها و
مشارکتکنندگان همکالم شدیم.
استقبال دور از انتظار بازدیدکنندگان از
نمایشگاه
ســالن  ۸و  ۹محل اجتمــاع برندهــای مطرح
نمایشگاه اولین سالنی بود که جهت گشتوگذار در
نظر گرفتیم .در غرفه زیبای شــرکت چوب و هنر
با خانم شفیعزاده کارشــناس منابع انسانی و امور
قراردادها گفتگوی دوستانهای در خصوص فعالیت
این شرکت موفق داشتیم .وی با اشاره به استقبال
خــوب و دور از انتظار بازدیدکنندگان در ســاعات
آغازین شروع نمایشگاه گفت :مهمترین اهداف ما از
ابتدای شروع فعالیت ،ایجاد اشتغال و کارآفرینی و
قرار گرفتن در سطح برترینهای صنایع چوب ایران
و در پی آن تبدیلشــدن به یک برند جهانی بوده
و خوشــبختانه دســتاوردهای ما بیانگر این است
که در مسیر دســتیابی به اهداف اولیه خود موفق
بودهایــم و گامهای خود را برای رســیدن به هدف
جهانیشدن با اقتدار برداشتهایم.
شــفیعزاده اعتقاد دارد که مبلمانهــای ایرانی
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بهمن عبداللهی ،رئیس اتاق تعاون ایران به مناسبت برگزاری هفدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان گفت:

نمایشگاههایتخصصیبینالمللیمیتوانددرخدمتصادراتکشورقرارگیرد
بهمــن عبداللهــی ،رئیس
اتاق تعاون ایــران در پیامی به
مناســبت برگزاری هفدهمین
نمایشــگاه بینالمللی صنعت
ساختمان گفت :یکی از رسالتهای
مهم برگــزاری نمایشــگاههای تخصصی در
ســطوح بینالمللی آشنایی ســرمایهگذاران
داخلــی و خارجی با ظرفیتهــا موجود برای
حضــور در عرصههای اقتصادی کشــورهای
هــدف اســت .نمایشــگاههای بینالمللی و
تخصصی یکــی از ابزارهای بازاریابی اســت
که میتوانــد در خدمــت صادرات کشــور
قرار گیرد.

الگــوی رشــد درونزا و بروننگــر و متوازن
و وجود ارتباطات پســین و پیشــین قوی با
ســایر بخشهای اقتصادی باعث شــده این
بخش نقش ممتازی در تحقق اهداف اقتصاد
مقاومتی ایفــا کند و حتی در شــرایط فعلی
زمینه تولید و اشتغال تعداد زیادی از افراد را
فراهم خواهد کرد.
یکــی از رســالتهای مهــم برگــزاری
نمایشگاههای تخصصی در سطوح بینالمللی
آشــنایی ســرمایهگذاران داخلــی و خارجی
از ظرفیتهــا موجــود بــرای حضــور در
عرصههای اقتصادی کشــورهای هدف است.
نمایشــگاههای بینالمللــی و تخصصی یکی

از ابزارهای بازاریابی اســت کــه میتواند در
خدمت صادرات کشــور قرار گیرد .هفدهمین
نمایشــگاه بینالمللــی ســاختمان تهران به
عنوان بزرگترین رویداد نمایشــگاهی کشور
میتوانــد مکمــل و راه حل مناســب جهت
توسعه صادرات غیر نفتی باشد.
مشــارکت باالی فعاالن بخش مسکن باعث
میشود این نمایشــگاه بهترین فرصت برای
عرضه و نمایش آخرین دســتاوردهای صنعت
ســاختمان باشــد ،تا کارایی کاال و تولیدات
خود را به نمایش بگذارند و از این طریق قادر
خواهند بــود تا بازارهای جدید را شناســایی
کنند .همچنیــن تأثیر بهســزایی در فروش،

سید محمد کریمی ،معاون رئیس اتاق تعاون ایران و سرپرست امور نمایشگاهی:

نمایشگاه هفدهم ساختمان ،نوید بخش افزایش مبادالت تجاری
معاون رئیس اتاق تعاون ایــران از افزایش حضور
شــرکتهای دانشبنیان و فنآوریهــای نوین در
نمایشگاه صنعت ساختمان امسال خبر داد :با توجه
به حضور گســترده هیأتهای تجاری و شرکتهای
بزرگ داخلی ،افزایش مبادالت تجاری نســبت به سال
گذشته پیشبینی میشود.در نشست خبری که سهشنبه  17مرداد در
محل اتاق تعاون با حضور سید محمد کریمی (معاون رئیس اتاق تعاون
ایران) ،علی مطیع جهانی (مدیر امور مالــی اتاق تعاون) و جمعی از
خبرنگاران برگزار شد ،برنامه های جانبی و جزئیات مربوط به برگزاری
هفدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان بررسی و تشریح شد.

سیدمحمد کریمی ،عضو هیأت رئیســه اتاق تعاون ایران و
سرپرست امور نمایشــگاهی در ابتدای نشست ضمن تبریک
روز خبرنــگار گفت :انتقــال اخبار مربوط بــه تکنولوژیهای
جدیــد در عرصه صنعت ســاختمان و رویدادهایی که موجب
تعالی اقتصادی کشور میشود ،بسیار مهم است و انتظار داریم
دســتاوردها و اقدامات اجرایی اتاق تعاون ایــران در برگزاری
هر چه پُر بارتر نمایشــگاه هفدهم صنعت ساختمان بهخوبی
منعکس شود.
معاون رئیــس اتاق تعــاون ایــران اعالم کــرد در جریان
برگزاری نمایشگاه  -که از روز  21مرداد آغاز به کار میکند-
کارگاههای تخصصی در حوزه ساختمان برگزار و در پایان این
کارگاههای آموزشی گواهینامههای معتبر صادر میشود که در
رتبهبندی شرکتها اثرگذار است .وی ادامه داد :انجام مذکرات
 B TO Bبــرای رایزنیهــای دوطرفه هیاتهــای خارجی
با ایرانی یــا بالعکس در کنار برگــزاری همایش ،از مزیتهای
نمایشگاه امسال است.
عضو هیات رئیســه اتاق تعاون ایران اعالم کرد که امســال
بیــش از  50هزارمترمربــع فضای نمایشــگاهی برای صنعت
ساختمان در نظر گرفته شده که از این فضا 35 ،هزار مترمربع
مربوط به فضای سر پوشــیده و  9هزار مترمربع هم در فضای

باز بــرای نمایــش تجهیــزات و ادوات و ابزارآالت ســنگین
اختصاص داده شده اســت .همچنین بیش از  6هزار مترمربع
از فضای نمایشگاه به شرکتهای خارجی اختصاص پیدا کرده
و  31کشــور فعال خارجی در این نمایشگاه به رایزنی و عرضه
محصوالت ارائهشده میپردازند.
سرپرســت امور نمایشــگاهی اتاق تعاون ایــران از حضور
چشــمگیر و جدی شــرکتهای دانشبنیان و فنآوریهای
نوین در نمایشگاه امسال خبر داد :یکی از دغدغههای مجریان
نمایشگاه صنعت ساختمان این است که فنآوریهای جدید و
شرکتهای دانشبنیان حضور مؤثری داشته باشند و با توجه
سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،شیوههای نوین ساختوساز را با
کمترین هزینه و بیشترین کارایی به نمایش بگذارند.
این مقام مسئول در این نشســت خبر داد که سازمان ملی
اســتاندارد هم در این نمایشــگاه حضور دارد :بــرای تطبیق
محصوالت داخلــی و خارجی با اســتانداردهای الزم و معتبر
نیاز بود که سازمان ملی اســتاندارد در نمایشگاه حضور جدی
داشته باشد و در ارتقای کیفیت محصوالت مؤثر واقع شود.
کریمی گفت :در نمایشگاه امسال از بسیج مهندسان قرارگاه
محمد رســولاهلل ،معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری،

ســتاد فنآوری نانو ،اتحادیهها و تعاونیها دعوت شده است.
همچنین از نهادهایی نظیر شــهرداریها و سایر سازمانهایی
که مستقیم یا غیرمستقیم با صنعت ساختمان مرتبط هستند،
در نمایشگاه امسال حضور خواهند داشت.
وی اعــام کردکه اپلیکیشــن نمایشــگاه برای ســهولت
دسترسی شــرکتکنندگان راهاندازی شــده و این موضوع به
استفاده بهینه از غرفهها و شــرکتکنندگان نمایشگاه کمک
زیادی میکند.
عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران در پاسخ به این سؤال که
با توجه به ظرفیتهای موجود چه تعداد قرارداد در نمایشگاه
صنعت ســاختمان منعقد شــده و پیشبینیتان از نمایشگاه
امســال چه خواهد بود ،اظهار داشــت :بنابــر پیگیریهای
انجامشده ،هیأتهای تجاری در مذاکرات دوطرفه با طرفهای
ایرانــی خواهند پرداخت تا در نهایت منجر بــه عقد قرارداد و
همکاری شــود .تجربه ســالهای گذشته نشــان میدهد که
بیش از  32قرارداد مهم در نمایشــگاه ســال گذشته منعقد
شده و پیشبینی میشود امسال با توجه به حضور گستردهتر
نماینــدگان هیأتهای تجاری خارجــی و داخلی ،روند صدور
قراردادها توسعه یابد.سرپرســت امور نمایشگاهی اتاق تعاون
ایران درباره اســتفاده حداکثری ظرفیت نمایشگاه بینالمللی
تهران گفت :با همکاری شــرکت نمایشگاه بینالمللی تهران و
سازمان توسعه تجارت ،روند اســتفاده از فضاهای دانشگاهی
توســعه پیدا کرده اســت .وی از اعالم آمادگــی معاون اول
رئیسجمهور و سایر مسئوالن اقتصادی برای افتتاح نمایشگاه
هفدهم صنعت ساختمان خبر داد.
این نمایشــگاه از روز  21تا  24مرداد از ســاعت  8الی 18
عصر در محل نمایشــگاه بینالمللی تهران بــا حضور بیش از
 1300شــامل  391شــرکت خارجی و بیش از  900شرکت
داخلی برگزار میشود.
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رئیس اتاق تعاون ایــران در متن این پیام
آورده اســت :مســکن به عنوان یــک کاالی
مصرفی بادوام فــارغ از اینکه در کدام مرحله
از نیازهای بشری قرار گیرد ،از اهمیت واالیی
برخوردار اســت .وجــود قوانین باالدســتی
در نظــام مقدس جمهــوری اســامیایران
به ویژه قانون اساســی پیرامون امر مســکن،
همچنین تاکیــدات مقام معظــم رهبری به
این امر ایجــاب میکند تا مســکن بهعنوان
یک مولفه اثرگــذار در ابعــاد مختلف دارای
کارکردهای متنــوع اقتصــادی ،اجتماعی و
فرهنگی مــورد توجه سیاســتگذاران کالن
کشــور در برنامهریزیهــای توســعهای قرار
گیرد .گســتردگی تقاضای مسکن و وابستگی
این بخــش بــه نهادههای داخلی و تشــویق

جذب مشــتری ،ایجاد نام و شــهرت تجاری،
تبلیغات برای محصوالت شــرکت و همچنین
افزایش حجم مبادالت خواهد داشت.
در حال حاضــر با توجه به وجــود تنگناها
و فرصتهــای بالقوه و بالفعلــی که در عرصه
صنعت ســاختمان کشــورمان وجــود دارد،
ایــن نمایشــگاه میتواند بــا تحریــک بازار
عرضه و تقاضا و باز شــدن ایــن مجموعه در
هم تنیده و روان شــدن فعالیتها به وســیله
آشــنایی و ارتباط نزدیــک تولیدکنندگان و
مصرفکننــدگان و کاهش چرخــه تولید تا
مصرف و ایجاد بسترهای مناسب برای ارتباط
بین ســرمایه گذار ،کارفرمــا ،ارائه دهندگان
تجهیزات ،مشــاوران ،پیمانکاران و مهندسان
باشد .در این راســتا اتاق تعاون ایران نیز بنا
بر وظیفه ذاتی و قانونــی خویش برای تحقق
اهــداف اقتصــاد مقاومتی و کمک به رشــد
شاخصهای اقتصادی ،افزایش تولید و ایجاد
اشتغال پایدار مبادرت به برگزاری هفدهمین
نمایشــگاه بینالمللی صنعت ساختمان کرده
اســت .در پایان اینجانب ضمــن خیر مقدم
به کلیه تالشگران ،ســازندگان و متخصصان
شرکتکننده و بازدیدکنندگان از این رویداد
بزرگ صنعتی ،توفیقات شــما سروران گرامی
را در مســیر اعتالی کشــور عزیزمان ایران از
خداوند متعال خواهانم.
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عباس آخوندی ،وزیر راه و شهرسازی خبر داد:
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وزیر راه و شهرسازی با اشاره به هشتبرابر
شدن تســهیالت مســکن در دولت یازدهم
اعالم کرد :در نظــر داریم به منظور افزایش
قدرت خریــد خانوارها مــدت بازپرداخت
تسهیالت مسکن را افزایش دهیم.
وزارت راه و شهرســازی دولــت یازدهم در شــرایطی
بخش مســکن را تحویل گرفت که چند مــاه از رکود آن
میگذشــت .رکودی که نتیجه سیاســتهای مسکن مهر
و ســاخت و ســاز در مناطق فاقد متقاضی کالنشــهرها
عنوان شــد .نتیجه ایــن سیاســت ایجــاد  ۲.۵میلیون
مســکن خالی بود که طبق سرشــماری نفوس و مسکن
اعالم شد.
برهمین اســاس تالشهای دولت یازدهم برای افزایش
مبلغ تسهیالت و کاهش نرخ ســود تاثیری در ایجاد رونق
در بازار مســکن نداشــت ،چرا که قیمت مسکن به قدری
حبــاب گرفته بــود که متقاضیــان واقعی قــدرت خرید
نداشتند و در طی ســالهای اخیر بنا بر بعضی گزارشها
 ۱.۸میلیون نفر به تعداد مستاجران کشور افزوده شد.
در این شــرایط وزارت راه و شهرسازی مهمترین نسخه
برای درمان رکود مسکن را تقویت طرف تقاضا میداند.
عباس آخوندی ،وزیر راه و شهرسازی ضمن اعالم نقش
موثر پرداخت تسهیالت مسکن و افزایش آن از  ۲۰میلیون
تومــان در دولت دهم بــه  ۱۶۰میلیون تومــان در دولت

یازدهم ،چنین گفت :در صــورت موافقت بانک مرکزی از
طریق طوالنیتر شــدن دورههای اقســاط و نیز کمشدن
مدت ســپردهگذاری میزان دسترسی خانوارها به پرداخت
تسهیالت بلندمدت افزایش مییابد.
آخوندی در خصــوص برنامه جدید بخش مســکن در
دولت دوازدهم گفت :یکی از اقدامات اصلی در این بخش
طوالنیتر شــدن دوره بازپرداخت تسهیالت مسکن است
که با این اقدام میزان اقساط کاهش مییابد.
وزیر راه وشهرســازی توضیح داد :در صــورت موافقت
بانک مرکزی از طریق طوالنیتر شــدن دورههای اقساط
و نیز کمشــدن مــدت ســپردهگذاری میزان دسترســی
خانوارهــا بــه پرداخــت تســهیالت بلندمــدت افزایش
مییابد.
وی یادآور شد :اکثر کشورهای توسعهیافته با همین مدل
در جهت تعهد قدرت خرید مســکن اقدام میکنند .طبق
گزارشهایی که بانک مرکزی به طور مرتب ارائه میدهد،
در بیشتر ماهها نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان
خرید و فروش در بخش مسکن رشد داشته است.
وزیر راه و شهرســازی همچنین درباره مسکن اجتماعی
که قرار اســت در ســال جاری با تامین  ۱۰۰هزار واحد
مســکونی برای دهکهــای پایین عملیاتی شــود ،اعالم
کــرد :کلیه آییننامههــای مربوط به منابــع بودجه طرح
مســکن اجتماعی بــه تصویب رســیده و بنیاد مســکن

مجری ساخت این طرح شده اســت .این بنیاد برنامههای
طرح را در ســال  ۱۳۹۶طراحی کــرده و در حال رایزنی
با ســازمان برنامه و بودجه اســت و به نظر میرســد که
طرح مســکن اجتماعی مســیر خــود را بــه خوبی طی
کرده است.
وی همچنین با بیان این که تا پایان سال جاری مسکن
مهر به پایان میرســد ،گفت :از بیش از دو میلیون مسکن
مهر تاکنون یــک میلیون و  ۹۰۰هزار واحــد آن به پایان
رســیده و تعدادی از واحدهــا متقاضی نــدارد و بیش از
 ۴۸هزار پرونده مســکن مهر در مراجع قضایی در دســت
رسیدگی است .تالش میکنیم که از  ۱۳۰هزار واحد باقی
مانده در دســت اجرا  -که بین  ۸۰تا  ۹۰درصد پیشرفت
فیزیکی دارد  -تا پایان سال جاری به پایان برسد.

حامد مظاهریان ،معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد:

کاهش نرخ سود بانکی سرمایهگذاری را در حوزه مسکن افزایش میدهد
حامد مظاهریــان ،معاون
مســکن و ســاختمان وزیر
راه و شهرســازی اعــام
کرد :بــا کاهش نرخ ســود
سپردههای بانکی ،سرمایهگذاری در حوزه
اقتصادی و بخش مسکن افزایش مییابد.
مظاهریان درباره تاثیر کاهش نرخ ســود
بانکی بــر افزایش اجاره بهــای واحدهای
مســکونی گفت :با افزایش سرمایهگذاری،
تولید مســکن در کشور بیشــتر میشود
و بــا افزایش عرضــه آن در بــازار و ایجاد
رقابت ،مســتاجران میتوانند در بلندمدت
و میانمدت واحدهای مناســبی را انتخاب
کنند .معاون وزیر راه و شهرسازی افزود :هر
چند کاهش نرخ سود سپردههای بانکی در
کوتاهمدت ممکن است سبب افزایش نرخ
اجارهبها شود و موجران تقاضای اجارهبهای
بیشتری داشته باشند ،اما در نهایت به نفع
مستاجران خواهد بود.
مظاهریان بــا بیان اینکــه وزارت راه و
شهرســازی همواره از کاهش نرخ ســود
ســپردههای بانکی حمایت میکند ،گفت:
نرخ بهــره پاییــن بانکی کمــک میکند
تــا هزینههای ســاخت و ســاز واحدهای
مسکونی در کشور کاهش یابد.
معــاون مســکن و ســاختمان وزیر راه
و شهرســازی تاکید کــرد :در صورتی که
سرمایههای سپردهشــده در بانکها وارد
حوزه مسکن شود ،ســرمایهگذاری در این
بخش افزایش و عرضه و تقاضای مســکن
وضعیت متعادلی پیدا خواهد کرد.

مظاهریان درباره وضعیت بازار مســکن
یادآور شد :همانطور که در  ۴سال گذشته
قیمت مســکن رشــد چندانی نداشته و
وضعیت بــازار نشــان میدهد که ســال
آینــده هم قیمت واحدهای مســکونی در
کشور افزایش چشمگیری نخواهد داشت.
سیاســت وزارت راه و شهرسازی حمایت
از مصرفکننــدگان اســت و مــا مخالف
هرگونه ســفتهبازی و ســوداگری در بازار
مسکن کشور هســتیم .این مقام مسئول
در وزارت راه و شهرســازی اظهار داشــت:
پیشبینی ما این اســت که قیمت مسکن
در آینده متناســب با نرخ تورم خواهد بود
و بازار کشش افزایش قیمت شدید مسکن
را ندارد .تازهترین آمارهای منتشــره بانک
مرکزی از تحوالت بازار مســکن در شــهر
تهران نشــان میدهــد  ۱۴هــزار و ۵۰۰

واحد آپارتمان مسکونی در ماه تیر معامله
شده که نســبت به خردادماه  ۵ .۲درصد
کاهش داشته اســت .براســاس این آمار
میانگین قیمت خرید و فروش یک مترمربع
زیربنای واحد مسکونی معاملهشده از طریق
بنگاههای معامالت ملکی شــهر تهران در
تیرماه امسال  ۴۶میلیون و  ۲۰۰هزار ریال
بود که نسبت به ماه مشــابه پارسال ۲ .۶
درصد افزایش داشت .بررسی توزیع تعداد
واحدهای مسکونی معاملهشده به تفکیک
عمر بنا نشان میدهد واحدهای تا پنج سال
ســاخت با ســهم  ۲ .۴۶درصد بیشترین
سهم از واحدهای مسکونی معاملهشده را به
خود اختصاص دادند .این تغییر در مقایسه
با تیرماه پارسال  ۸ .۵درصد کاهش یافت
و در مقابل به ســهم واحدهای با قدمت ۶
تا  ۱۰سال و بیش از  ۱۵سال افزوده شد.

در مناطق  ۲۲گانه تهــران منطقه پنج
با  ۵ .۱۶درصد از کل معامالت بیشــترین
تعــداد قراردادهای مبایعهنامه را داشــت.
همچنین منطقه چهار بــا  ۹ .۱۰و منطقه
دو با  ۴ .۹درصــد در رتبههای بعدی قرار
گرفتند .در مجمــوع  ۱ .۷۳درصد از کل
شمار معامالت انجامشده در تهران مربوط
به  ۱۰منطقه شــهری بود و  ۹ .۲۶درصد
باقیمانده به  ۱۲منطقــه دیگر اختصاص
داشت .این آمار درباره تغییرات قیمت هم
بیانگر آن اســت که متوسط قیمت خرید
و فــروش یک متــر مربع زیربنــای واحد
مســکونی از طریق بنگاههــای معامالت
ملکی تهران حدود  ۴۶میلیون ریال بود که
نسبت به تیرماه پارسال  ۲ .۶درصد افزایش
یافت .بیشترین رشــد متوسط قیمت در
تیر نســبت به ماه مشابه پارسال مربوط به
منطقه  ۱۲با حدود  ۱۳درصد و بیشترین
کاهش قیمت مربوط به منطقه یک با ۳ .۱
درصد بود .در میان مناطق  ۲۲گانه تهران،
بیشــترین متوســط قیمت یک مترمربع
زیربنای مســکونی معامله شده حدود ۹۷
میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با
 ۲۲میلیون و  ۷۰۰هزار ریال به منطقه ۱۸
اختصاص داشت.
آمارهای بانک مرکــزی درباره تحوالت
اجارهبهای مســکن در تیرماه حاکی از آن
است که شــاخص کرایه مسکن اجاری در
تهران  ۱۱درصد و در کل مناطق شــهری
تا  ۳ .۹درصد نسبت به ماه مشابه پارسال
رشد کرد.
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علی ربیعی ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از چشمانداز رونق مسکن در سال  1396خبر داد
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22

هفدهمین دوره نمایشــگاه بینالمللی صنعت
ساختمان که توســط اتاق تعاون ایران برگزار
میشــود ،روز شــنبه  ۲۱مرداد ،با حضور علی
ربیعی و سایر مســئوالن دولتی افتتاح شد .این
نمایشگاه از  ۲۱تا روز  ۲۴مردادماه ادامه خواهد
داشــت ،در حالیکه بیش از  1200شرکتکننده
در داخل و خارج از کشــور در آن حضور دارند.
در هفدهمین نمایشــگاه بیــن المللی صنعت
ســاختمان تعداد  ۸۸۷شــرکت داخلی و ۳۹۱
شــرکت خارجی از  ۳۱کشــور جهان شــامل
اتریش ،اسپانیا ،اســترالیا ،آلمان ،افغانستان،
اندونزی ،انگلســتان ،اوکراین ،ایتالیا ،برزیل،
بلژیــک ،پرتغال ،تایوان ،ترکیــه ،چک ،چین،
دانمارک ،روســیه ،ژاپن ،ســوئیس ،فرانسه،
فنالند ،کره جنوبی ،لهســتان ،مالزی ،مکزیک،
نیوزلند ،ویتنام ،هلند ،هندوســتان و یونان در
فضای نمایشــگاهی به وسعت  60هزار متر مربع
حضور دارند .در این رویداد شرکتهای تعاونی
و اتحادیههای سراسری تعاونی در حوزه صنعت
ساختمان حضور دارند.
پس از مراســم افتتاح نمایشــگاه ،علی ربیعی وزیر
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی به بازدیــد از غرفهها و
شــرکتکنندگان حاضــر در نمایشــگاه پرداخت .در
این بازدید بهمن عبداللهی ،رئیــس اتاق تعاون ایران،
ماشــاءاهلل عظیمی دبیــرکل اتاق تعاون ایــران ،ایرج
ندیمی مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه ،موسوی
الرگانی رئیــس فراکســیون تعاون مجلس شــورای
اســامی و معاون امور تعاون مجلس علــی ربیعی را
همراهیکردند.
علی ربیعی در حاشیه بازدید از هفدهمین نمایشگاه
بین المللی صنعت ساختمان سهم فعلی بخش تعاون
در اقتصاد را بین چهار تا شــش درصد اعالم کرد و در
پاسخ به کســانی که از عدم تحقق سهم  ۲۵درصدی
تعاون در برنامه پنجم انتقاد دارند ،گفت :در اقتصادی
که کوچک شده نمیتوان ســهم یک بخش را افزایش
داد .وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد :بخش
تعاون در صنعت ســاختمان به ویژه ساختمان سازی
حضور فعال و پررنگی دارد .بخش اعظمی از ساخت و
ساز مسکن مهر توسط تعاونیها صورت گرفته و بیش
از یک میلیون واحد تحویل شده است.
وی اضافه کرد :تالش ما این اســت که مسکن را از
طریق گروههای صنفی به شکلی که خودشان بسازند و
مالک شوند مورد حمایت قرار بدهیم .وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی بیان کرد :در حال حاضر ســهم بخش
تعاون بین چهار تا شش درصد اســت که باید روز به
روز افزایش یابد .ربیعی دربارهی انتقاداتی که نســبت
به محقق نشدن سهم  ۲۵درصدی بخش تعاون صورت
میگیــرد ،ادامــه داد :نباید انتظار داشــت که دریک
اقتصاد کوچک شده سهم یک بخش را افزایش دهیم،
اما تالش ما این اســت که بخش تعــاون را به دوران
رونق و جایگاه واقعی برســانیم .وی با اشاره به وجود
 ۱۲۰هزار تعاونی در کشــور ،اظهار کرد :در سه سال
گذشته کار کلینیکی روی تعاونیها را شروع کردهایم
و آنهایی که قابلیت احیاء داشتند فعال کردیم و امروز
دو میلیون فرصت شــغلی را در بخش تعاون به وجود

آوردهایم.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی درباره برنامه دولت
دوازدهم برای توسعه بخش تعاون نیز گفت :برنامههای
دور دوم دکتــر روحانی رفتن به ســمت تعاونیها در
زمینههایی است که قدرت گسترش دارند مثل تعاون
روســتاها و در این راستا ایجاد هزار روســتا تعاون را
مدنظر داریم که منطبق با مزیتهای تعاونی و جامعه
روستایی است.
ربیعی ادامه داد :از دیگر برنامههای ما کیفیســازی
تعاونیهــا و رفتن به ســمتی اســت که تعــاون را از
حالت متکی به یارانــه به حالت خــود اتکایی همراه
بــا حمایتهای جانبــی تبدیل کنیم .وی گســترش
تشــکلهای تعاونی و بهبود زندگی مردم در الیههای
پایین با انجــام فعالیتهای تعاونــی در حوزه اجتماع
محوری و اشــتغال فراگیر را از دیگر برنامههای پیش
بینی شده اعالم کرد.
وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی اظهــار امیدواری
کرد :با تصویــب  ۱.۵میلیــارد دالر منابــع صندوق
توسعه ملی ،اشتغال خرد و کوچک در قالب تعاونیها
گســترش یابد و تعاونیها دو برابر از این تســهیالت
اســتفاده کنند .ربیعی با اشــاره بــه اهمیت صنعت
ساختمان در رشد توســعه اقتصاد به ویژه اشتغالزایی،
بیان کرد :صنعت ســاختمان از جمله صنایع پرکشش
برای ایجاد اشــتغال و تولید اســت .اگرچه سهم این
بخش هنوز مناســب نیســت ولی با برنامه ریزیهای
پیش بینی شــده در صددیم به سمت تقاضای مسکن

حرکت کنیم .رویکرد شورای پول و اعتبار نیز به سمت
تقاضای مسکن اســت .وی اضافه کرد :انتظار داریم با
ساخت و سازهایی که از طریق ســرمایه گذاریها در
کشور انجام میشود چشــمانداز رونق مسکن در سال
 ۱۳۹۶را شاهد باشیم.وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
اظهار کرد :خوشــبختانه محصوالت و تولیدات عرضه
شــده در نمایشــگاه قابل رقابت با کشورهای خارجی
اســت به نحوی که معادن سنگ ما کامال با سنگهای
ایتالیایی و اروپایی قابل رقابت اســت ،لذا در صددیم
با نظــام تعرفهای ظرفیتهای خالــی در این بخش را
افزایش دهیم و به ســمت بهبود فضای کسب و کار و
رونق اشتغال و تولید حرکت کنیم.
***
در نمایشــگاه صنعت ســاختمان امســال عالوه بر
نمایندگان  ۳۱کشــور خارجی ،نمایندگانی از اتاقها
تعاون اســتانی ،تعاونیهــای تامیــن و توزیع مصالح
ســاختمانی و تعاونیهــای عمرانی و مســکن حاضر
هستند .همچنین امسال شاهد حضور فعال کمیسیون
بانوان اتاق تعاون ایران به منظور عرضه توانمندیهای
زنان و نیز دعوت از صاحبنظران ،استادان دانشگاهی،
دانشــجویان،پیمانکاران و انبوهســازان در نمایشگاه
هستیم.
نمایشــگاه صنعت ســاختمان بزرگتریــن رویداد
نمایشــگاهی کشــور به شــمار میرود .فضــای کلی
نمایشگاه پنجاه هزار متر مربع اســت که بیش از ۳۵
هزار متــر مربع آن سرپوشــیده و  ۹هــزار متر مربع
فضای باز اســت؛ این فضای باز در اختیار شرکتهای
ماشینآالت راهسازی قرار داده شده که امکان استفاده
از فضای بسته برایشان وجود نداشت .همچنین بیش
از شــشهزار متر مربع متر مربع از فضای نمایشگاه به
شرکتهای خارجی اختصاص داده شده است.
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان از
ســاعت  ۹تا  ۱۸روزهای  ۲۱تا  ۲۴مرداد ماه پذیرای
عالقمندان و بازدیدکنندگان خواهد بود.

عباس قبادی ،معاون امور نمایشگاهی و عضو هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی:

نیازمندیکنظامهماهنگکشوریبرایجلوگیریازبرپایینمایشگاههایموازیهستیم

عباس قبادی ،معاون امور نمایشگاهی
شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی
در گفتوگو با «اقتصاد و نمایشــگاه» با
اشاره به بازگشــت مجدد پس از سیزده
ســال به حــوزه نمایشــگاهی و اظهار
عالقه نســبت به کار در این حوزه گفت:
خوشــبختانه امور برگزاری نمایشگاهها
ضابطهمندتر و فضای نمایشگاهی نسبت
به گذشــته بهروزتــر و مدرنتر شــده،
کما اینکه ســالن پنج بهعنــوان یکی از
ســالنهای شــاخص به مجموعه قبلی
اضافه شده و تمام این تحوالت در شرایط
تحریمها اتفاق افتاده که کشــور از نظر
اقتصادی تحت فشار قرار داشته است.
عضــو هیاتمدیره شــرکت ســهامی
نمایشــگاههای بینالمللی با اشــاره به
تالشهای دلســوزانه دکتر اســفهبدی
بــرای مجموعــه شــرکت ســهامی
نمایشــگاههای بینالمللی یادآور شــد:
انتخاب دکتر حسین اسفهبدی به سمت
رئیس دفتر آفریقــا و خاورمیانه انجمن
صنعــت نمایشــگاهی جهــان ()UFI
اهمیت بســیاری دارد ،چون نخســتین
تجربه حضــور نمایندهای از کشــورمان
در میان مدیران ارشــد چنین ســازمان
بینالمللی مهمی است؛ حضور تاثیرگذار
نماینــده کشــورمان در این ســازمان
میتواند راه را برای تصدی ســمتهای
باالتر مدیریتی در چنین مجامعی هموار
کند .کســب این عنوان به دلیل سوابق
ارزند ه دکتــر اســفهبدی در حوزههای
اقتصــادی و تجربه مدیریتــی کمنظیر
ایشــان به عنــوان یکــی از چهرههای
شناختهشــده صنعت نمایشــگاهی در
سطح بینالمللی بوده است.
قبــادی عضویــت در انجمــن صنعت
نمایشــگاهی جهــان ( )UFIرا نشــانه
جهــش صنعــت نمایشــگاهی کشــور
برشــمرد و افزود :در اکسپو ایتالیا موفق
به کســب عنوان دوم شــدیم و اکسپو

قزافســتان هم مورد اســتقبال واقع شد
که تمامی این اتفاقها از موفقیت صنعت
نمایشگاهی کشورمان و حرکت در مسیر
صحیــح خبر میدهــد .البتــه فراموش
نکنیم کــه تالشهای دکتــر نعمتزاده
هــم در موفقیتهای حــوزه اقتصادی و
نمایشگاهی کشور شــایان توجه و تقدیر
است.
این مقام مســئول درخصــوص تعدد
ســایتهای نمایشــگاهی و تبعات این
تنوع چنین توضیح داد :وجود سایتهای
نمایشــگاهی متعدد در کشورهای دیگر
هم مرســوم اســت ،ولی افراط و تفریط
در هر کاری صحیح نیســت .در خصوص
کالنشــهر تهــران وجــود دو ســایت
نمایشگاهی با رقابت سالم میتواند اثرات
مثبتی داشته باشد ،البته به شرط نظارت
توسط سازمان توســعه تجارت و وحدت
مدیریت این ســایتهای نمایشــگاهی.
برای این منظور میتوان نظام هماهنگی
تدویــن و پیاده کرد ،چــون بیثباتی در
مجوز دادن باعث آســیب به بدنه صنعت
نمایشــگاهی میشود .ســازمان توسعه
تجــارت میتوانــد در این خصــوص با
بســیج دســتگاههای نظارتی و تدوین
قانون هماهنــگ کشــوری از برگزاری
نمایشــگاههای موازی با عناوین یکسان
جلوگیری کند .در تمــام نقاط دنیا یک
سایت نمایشــگاهی مرجع وجود دارد و
در ایران شرکت ســهامی نمایشگاههای
بینالمللــی بــه عنــوان ســایت اصلی
نمایشگاهی ایران شــناخته شده و سایر
کشورها این ســایت را به لحاظ موقعیت
و شرایط مورد تایید میدانند.
قبادی درباره روند گسترش و ارتقای
کیفیت نمایشــگاه چنین توضیح داد :در

بحثهــای نمایشــگاهی در قالب برنامه
چند ســاله میتوان حرکتهــای رو به
رشــدی را شــاهد بود ،ولی بــه لحاظ
بیثباتــی در تصمیمگیریهــا تاکنون
وحدت رویــهای به وجود نیامده اســت.
ما در این راســتا برنامه چهار ســالهای
تدوین کردهایم که پس از بررسی توسط
دکتر اســفهبدی اقدامــات الزم جهت
اجراییشدن این برنامه انجام میشود.
معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی
نمایشــگاههای بینالمللی ساخت و ساز
اطراف نمایشــگاههای بینالمللی را ظلم
در حق نمایشــگاه میداند :بــا توجه به
زحماتی که طی ســالیان متمادی برای
این سایت نمایشــگاهی شده ،مسئوالن
باید در جهت هر چه بهتر شــدن آن گام
بردارند و سازمان توسعه تجارت به عنوان
متولی با تقســیمبندی مجوزها میتواند
آشفتگی کنونی در برگزاری نمایشگاهها
را برطــرف کند و برگــزاری رویدادها را
بهصورت نظام یکپارچه درآورد.
وی با اشــاره بــه تخصصیتر شــدن
بازدیدکننــدگان نمایشــگاهها نســبت
گذشــته اظهار داشــت :این اتفاق بسیار
خوبی است که در صنعت نمایشگاهی ما
رخ داده ،زیرا بازدیدکنندگان تخصصیتر
برای گسترش امکانات تولیدی و خدماتی
خود و دیدن دستاوردهای جدید صنعتی
و ارتباط با صاحبان صنعت ایران و جهان
به نمایشــگاه مراجعه میکنند .البته در
برخی نمایشگاهها مانند نمایشگاه لوستر
و مبلمان اغلــب مراجعهکنندگان دنبال
خرید کاال هستند ،ولی در اصل نمایشگاه
محلی برای عرضه آخرین دســتاوردهای
هر صنعت و تعامل با مجموعههای دیگر
اســت .در مجموع ترجیح ما بر این است

که نمایشــگاه بینالمللــی محلی برای
تبادل تکنولوژی بین شرکتها و برقراری
ارتباطات موثر و مذاکرات تجاری باشــد.
معاون امور نمایشــگاهی شرکت سهامی
نمایشــگاههای بینالمللی گفت :در حال
حاضــر برگزاری نمایشــگاه در کشــور
حدود  520شــغل ایجاد کرده ،در حالی
که برخی کشــورهای دیگر از نمایشگاه
چندیــن برابــر درآمد نفت مــا عایدی
دارند .تولیدکننده داخلــی با حضور در
کنار رقبای خارجی میتواند به مقایســه
کاالهــای تولیدی خود و تعامــل با این
شرکتها بپردازد.
قبــادی درخصــوص برگزارکنندگان
نمایشــگاه گفت :مــا بر ایــن باوریم که
نمایشــگاهها را بایــد مجریــان بخش
خصوصــی و غیر دولتی برگــزار کنند و
ما فقط سیاســتگذار و ناظــر برگزاری
هر چــه بهتر نمایشــگاه باشــیم .اغلب
نمایشــگاههای خــارج از کشــور هم به
همین ترتیــب اجرا میشــود و تنها در
مواردی که توافق حاصل نشود ،برگزاری
نمایشــگاه را برعهده میگیریم .شرکت
سهامی نمایشگاهها به عنوان مجموعهای
دولتی همواره در تــاش جهت اعتالی
اقتصاد کشور است و در این مسیر از هیچ
تالشی فروگذار نمیکند .وی در پایان از
برگزاری نمایشگاه محصوالت کشاورزی
و غذایــی در قطر و در ســایت مرکزی
نمایشگاه مرکزی دوحه خبر داد :با توجه
به شرایطی که در قطر پیش آمده ،قصد
داریم نمایشــگاه را در تاریــخ  ۱۹تا 21
شــهریور برگزار کنیم و در حاشــیه این
نمایشــگاه هم نشســتهای تجاری دو
جانبه بین تجار ایرانــی و قطری برگزار
خواهد شد.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

عباس قبادی که اخیرا به سمت معاون امور
نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه های بین
المللی منصوب شده است ،کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی دارد و حدود  ۲۴سال است
که در بخشهای مختلف وزارت صنعت ،معدن
و تجارت فعالیت میکند .از جمله سمتها و
عناوین ایشان میتوان به مدیر کل بازرگانی
و قند و شکر استان لرستان و مدیرعامل شهر
و روستای لرستان ،مدیرعامل شهر و روستای
تهران،مدیر عامل شــرکت بازرگانی دولتی
ایران ،قائممقام کشــتیرانی ایران و مصر،
مدیر نمایشگاه های داخلی و خارجی شرکت
سهامی نمایشگاه های بین المللی و سرپرست
معاونت این نمایشگاه ،رئیس سازمان بازرگانی
تهران ،معاون وزیــر صنعت معدن و تجارت،
مدیر عامل شــرکت بازرگانی دولتی ایران و
مدیرعامل شــرکت حملونقل بین المللی و
خدمات دریایی آبادان اشــاره کرد .قبادی
معتقد اســت که برای جلوگیری از برگزاری
نمایشگاههای مختلف با موضوع واحد به شکل
موازی و همزمان ،نیازمند یک نظام هماهنگ
کشوریهستیم.
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علی مطیع جهانی ،مدیر اجرایی هفدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان گفت:

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

نمايشگاه ساختمان عامل تحرك صنعت ساختو
ساز در وضعيت ركود است
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علی مطیع جهانی ،مدیر اجرایی هفدهمین
نمایشــگاه بینالمللی صنعت ساختمان در
حاشیه برگزاری این نمایشــگاه اعالم کرد
مبنای نمایشگاه امسال براساس شعار سال
که «تولید و اشــتغال» بوده طراحی شــد.
وی ضمــن اعالم این موضوع که اســتقبال
بینظیری از تولیدات ایرانی شده و جلسات
و هیاتهای تجاری نیز در حاشیه نمایشگاه
حضور دارند گفت در ابتدای ثبتنام بالغ بر
 ۱۲۰هزار متر مربع پیش ثبتنام داشتیم که
با توجه به محدودیت فضای سایت نمایشگاه
بینالمللی ناچار شدیم شرکتها را در قالب
 52هزار متر را جانمایــی کنیم و تخصیص
سالنها و غرفهها به شکلی بود که بتوانیم با
کمترین متراژ امکان حضور تمام شرکتها را
در نمایشگاه فراهم کنیم .در روزهای برپایی
نمایشگاه صنعت ساختمان پای صحبتهای
علی مطیع جهانی ،مدیر اجرایی هفدهمین
نمایشــگاه بینالمللی صنعت ســاختمان
نشستیم.

اســتقبال بازدید کنندگان و حضور
مشارکتکنندگانازنمایشگاهامسالچهطور
بود؟
امســال  ۱۲۰۰شــرکت داخلی و خارجی
در این نمایشــگاه شــرکت کردهاند که ۳۹۱
شرکت خارجی و  ۸۴۰شرکت داخلی هستند.
عالوه بر این ،در این نمایشــگاه شاهد حضور
شــرکتهای دانشبنیان ،ســازمان استاندارد
و نظام مهندسی ساختمان هســتیم .امسال
استقبال از نمایشــگاه از طرف تولیدکنندگان
و شرکتکنندگان حدود پانزده درصد نسبت
به سال گذشته افزایش داشته است ۳۱ .کشور
در بخش نمایشگاه مشــارکت داشتند که به
صورت مستقیم یا با حضور نمایندگانشان در

نمایشگاه حضور داشتند .امسال براساس شعار
سال که «تولید و اشتغال» بوده است میتوان
گفت استقبال بینظیری از تولیدات ایرانی شده
و جلسات و هیات های تجاری نیز در حاشیه
نمایشــگاه داشــتیم که قراردادهایی به شکل
تفاهمنامههای بین طرفین عقد شــده است.
هیاتهــای تجاری از کردســتان و ترکیه هم
حضور داشتند.
تاکید نمایشــگاه این دوره بر چه
اصلی است و هدف نمایشگاه چیست؟
اتاق تعاون به عنوان برگزارکننده نمایشگاه
امســال و ســالهای قبل هدف نمایشگاه را
حضور صــد در صدی تولیدکننــدگان داخل
و مشــارکت بخش خارجی بــه منظور انتقال
تکنولوژی و دانش فنی آنهاســت .به همین
منظــور گروههای کاالیــی نمایشــگاه را در
ســالنهای نمایشگاه تقســیمبندی کردیم و
این تقسیمبندی باعث شــد مخاطبان خاص

گروههای کاالیی مرتبط بتوانند خیلی راحتتر
و سریعتر دسترسی داشته باشند.
شرکتکنندگان نمایشگاه از شرایط
راضی بودند ،اما اکثرا از کمبود جا شکایت
داشتند .آیا برای دوره بعد برنامهای برای
باال بردن متراژ نمایشگاه دارید؟
ایــن نمایشــگاه مهمتریــن و بزرگترین
نمایشــگاه در زمینه صنعت ساختمان است و
قاعدتا درخواست شرکت در آن بسیار باالست.
ما در ابتدای ثبتنام بالغ بر  ۱۲۰هزار متر مربع
پیش ثبتنام داشتیم که با توجه به محدودیت
فضای سایت نمایشگاه بینالمللی ناچار شدیم
در قالــب  52هزار متر شــرکتها را جانمایی
کنیم و تخصیص ســالنها و غرفهها به شکلی
بود که بتوانیم بــا کمترین متراژ امکان حضور
تمام شرکتها در نمایشگاه را فراهم کنیم.
درباره شرکتهای دانشبنیان حاضر
در نمایشگاه توضیح بدهید .چه امکاناتی

بازدید مشاور معاون دومای روسیه از هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

برای مشارکت این شرکتها در نمایشگاه
انجام دادید؟
با حضور شــرکتهای دانشبنیــان در این
نمایشــگاه ،تولیدکنندگان داخلی توانستهاند
از آخرین دســتاوردهای جدید آنها در بهروز
شدن صنعت ساختمان کشور استفاده کنند.
این شرکتها و مخترعان حضور بسیار فعالی
در نمایشگاه داشــتند و اتاق تعاون تمهیداتی
برای این شــرکتها در نظر گرفته که بتوانند
دســتآوردهای خودشــان را عرضــه کنند.
به همین لحاظ از ســازمان ملی اســتاندارد
و ســازمان نظام مهندسی ســاختمان دعوت
به عمل آمــد که حضور جدیتــری در بحث
نمایشگاه داشته باشند.
فکــر میکنید نمایشــگاه صنعت
ساختمان میتواند به رفع رکود حاکم بر
این صنعت کمک کند؟
حضــور شــرکتها و تولیدکننــدگان در
نمایشــگاه و ارتبــاط بیــن تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان به صورت مســتقیم میتواند
راهکاری برای خروج از رکود باشــد .با توجه
به رکــود موجود در بخش مســکن ،برگزاری
چنین نمایشگاههایی میتواند جایگزینی برای
رکود بخش مســکن در کشور شــود .حضور
ســرمایهگذاران خارجی در نمایشگاه میتواند
باعث افزایش کیفیت صنعت ســاختمان و به
روز شدن سرمایه در این بخش شود .ما سعی
کردهایم از دانش ســرمایهگذاران خارجی در
این حوزه استفاده مؤثری کنیم .امیدواریم در
حاشیه این نمایشگاه و با استقبال کمنظیری
کــه از آن به عمــل آمــده ،بتوانیم شــاهد
خارجشدن صنایع ســاختمانی کشور از رکود
باشیم.

فضای مناسبی برای سرمایهگذاری بیشتر ایران ایجاد شده است
سید محمد کریمی با فرجاهلل رجبی (نماینده مجلس شورای اسالمی از شیراز) با سفر اف (مشاور معاون دومای
روســیه) دیدار و گفتوگو کرد .مشاور معاون دومای روسیه از هفدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان
بازدید کرد .در حاشیه این بازدید ،ســید محمد کریمی (عضو هیات رئیســه اتاق تعاون ایران و سرپرست امور
نمایشگاهی) با مشــاور معاون دومای روســیه و فرجاهلل رجبی دیدار و گفتوگو کرد .در این نشست ،سفر اف به
پتانسیل بازارهای روســیه برای سرمایهگذاری ایران اشاره کرد و گفت :در شــرایط کنونی و با توجه به موقعیت
سیاسی ایجاد شده ،بستر و فضای مناسبی برای ســرمایهگذاری بیشتر ایران مهیاست و این پتانسیل و ظرفیت
وجود دارد .برای نمایشگاه ســال آینده از هماکنون باید اطالعرسانی صورت گیرد تا فعاالن صنعت کشور روسیه
نیز بتوانند ازاین موقعیت استفاده کنند .ســید محمد کریمی ،سرپرست امور نمایشگاهی هم در این نشست به
ایجاد بانک اطالعاتی از تمام شرکتکنندگان  12دورهای که اتاق تعاون برگزارکننده این نمایشگاه بوده ،خبر داد
و معرفی سرمایهگذاران روسی برای ارتباط بیشتر را خواستار شد .در این نشست نماینده مردم شیراز در مجلس
شورای اسالمی برگزاری یک نمایشگاه اختصاصی ویژه روسیه در ایران را پیشنهاد داد و گفت :ایجاد یک نمایشگاه
اختصاصی برای سرمایه گذاران کشور روسیه فضای ارتباط و آشنایی بیشتر سرمایه گذاران داخلی را فراهم می
آورد.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها
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محمد شریعتمداری ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت در افتتاحیه نمایشگاه فرش دستباف وعده داد:

فرش دستباف ایرانی به روزهای اوج خود بازمیگردد

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

تهران در دهه ابتدایی شهریورماه میزبان نمایشگاه فرش دستباف است .بیست و پنجمین نمایشگاه
فرش دستباف ،از امروز یک شهریور تا هفتم شهریور به مدت یک هفته در فضایی به وسعت سی هزار
متر و با شــرکت  ۵۸۰تولیدکننده فرش برقرار خواهد بود .این نمایشگاه که برگزار کننده آن شرکت
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در بیستوششــمین نمایشگاه
فرش دســتباف ایران کــه از نظر
کمیت ،کیفیت و تولید ،بزرگترین
نمایشگاه فرش دســتباف جهان
محسوب میشود و به لحاظ کمی و کیفی رشد قابل
مالحظهای نســبت به دورههای قبل دارد ،بیش از
 ۷۳۰شرکت تولیدی و صادراتی هنر -صنعت فرش
دستباف کشور حضور و مشارکت دارند و گنجینهای
از قالیهای دستباف ،مهمترین کاالی فاخر ایرانی و
آثار کم نظیر بافندگان و هنرمندان ایرانی را به نمایش
گذاشتند.
در این نمایشگاه انواع فرشهای دستباف مناطق
مختلف ایران در اندازهها و رنگهای مختلف ،قالی و
قالیچه ،گلیم ،جاجیم و تابلو فرشهای مختلف عرضه
شده و فضایی بسیار متنوع و رنگارنگی را در معرض
دید مخاطبان قرار داده که چشــم هــر بینندهای را
خیرهمیکند.
قرار اســت همزمان با برگزاری بیستوششمین
نمایشــگاه فرش دســتباف ایــران ،چندین هیئت
بازرگانی و تجــاری از کشــورهای مختلف جهان با
حضور در محل نمایشــگاه ،ضمن بازدید از تولیدات
فرش دســتباف کشــورمان ،با تولیدکننــدگان و
فروشندگان ایرانی وارد مذاکرات تجاری شوند.
همزمان با نمایشگاه فرش دستباف ایران که در آن
عالوه بر تمرکز بر موضوعهای تخصصی و صادراتی
و همچنین فروش داخلی ،هفتمین جشنواره فرش
برتر هم با هدف الگوسازی و معرفی دستبافتههای با
کیفیت به منظور حفظ اصالتها و حضور در بازارهای
صادراتی برگزار میشود.
بهترین فرشهــای عتیقــه و معاصر
کشورمان در معرض دید عالقهمندان
توششمین نمایشگاه فرش
در بخشی دیگر از بیس 
دســتباف ایران ،بهترین فرشهای عتیقه و معاصر
کشــورمان در معرض دید عالقهمنــدان قرار گرفته
است .همچنین در طول روزهای برگزار نمایشگاه و
در سالن شماره  ۵ایستگاه نقاشی ویژه کودکان برای
اشنایی کودکان و نوجوانان با فرش دستباف ایرانی و
همچنین بصورت زنده فرایند تولید فرش دستباف و
نیز نمایش چیدمان فرش ایرانی برگزار میشود.
افزایش صادرات در کنار فــروش داخلی ،معرفی
ظرفیتهای این بخش اقتصــادی ،برنامهریزی برای

حل مشکالت ،موانع و نقاط ضعف موجود این صنعت،
ایجاد بســترهای مناسب برای ســرمایهگذاریهای
داخلی و خارجی ،ایجاد زمینه اشتغال و کارآفرینی،
آشنایی دســتاندرکاران با محصوالت ،نوآوریها و
ظرفیتهای موجود ،ایجاد فضای رقابتی سالم میان
تولیدکنندگان داخلی بــرای ارتقای کیفیت تولید و
ایجاد ارتباط مستقیم و رو در رو میان تولیدکنندگان
و مصرفکنندگان ،مهمترین اهــداف برگزاری این
نمایشگاهاست.
براساس آمار گمرک در  ۴ماهه ابتدایی سال جاری
 ۸۹میلیون دالر فرش به بازارهای هدف صادر شده
که در مقایسه با مدت مشابه ســال گذشته رشد ۷
درصدی داشته است .آمریکا بزرگترین وارد کننده
فرش ایران اســت و ســال گذشته بخشــی از این
محصول به آمریکا صادر شده است .جمعیت قالیبافان
کشــورمان حدود یک میلیون نفر هستند که ۷۰۰
هزار نفر به صورت تماموقت و بقیه پارهوقت فعالیت
دارند.
بازگشت فرش دستباف ایرانی به روزهای اوج
محمد شــریعتمداری پــس از آیین گشــایش
بیستوششمین نمایشــگاه فرش دستباف ایران در
محل دائمی نمایشگاههای بینالملی تهران در جمع
خبرنگاران با ســپاس از حضور نایب رییس ،رییس
فراکسیون و نمایندگان مجلس شورای اسالمی در این
نمایشگاه گفت :این نمایشگاه یکی از بزرگترین وقایع
فرش در جهان است و هیچ نمایشگاهی در دنیا با این
ابعاد در زمینه فرش دستباف ایرانی برگزار نمیشود.

بازرگانی بین المللی ایدرو است از  ۱۰صبح تا  ۶بعد از ظهر پذیرای بازدیدکنندگان است .نمایشگاه فرش
دستباف با بریدن روبان به دست مسئوالن در ساعت  ۱۲ظهر یکم شهریور در سالن خلیج فارس رسما
آغاز به کار کرد.

وی با اشــاره بــه افزایش یک درصــدی فضای
نمایشگاهی در نمایشگاه امسال ،گفت :بیش از ۷۳۲
غرفه به شــرکتهای مختلف واگذار شده است و با
تالش مرکز ملی فرش ایــران نزدیک به یکصد تاجر
و بازرگان بزرگ فرش ایران از  ۲۴کشور دنیا به این
نمایشــگاه دعوت شــده اند تا به صورت مستقیم با
تولیدکنندگان فرش دســتباف ایران ارتباط برقرار
کنند.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت نیمــی از
شرکتکنندگان نمایشگاه امســال را ایرانی دانست
و افزود :نیمی دیگر از شــرکت کنندگان نمایشگاه،
خارجیهای هســتند که فرش ایرانی را در بازارهای
جهانیتبلیغمیکنند.
شــریعتمداری با تأکید بر اجرای سیاســتگذاری
جدید توسط دولت برای توقف روند نزولی فرش ایرانی
در سالهای گذشته ،گفت :با همت و همکاری دولت
و مجلس شورای اسالمی فرش ایرانی به روزهای اوج
خود باز میگردد و شرایطی که به مجموعه فرش و
فرشبافان در سالهای گذشته شــده است ،جبران
خواهد شــد .وی نقش هنر صنعت فرش دستباف را
در گسترش فرهنگ ایرانی قابل توجه توصیف کرد
و افزود :اشتغال گسترده ،هزینههای محدود سرمایه
گذاری در مقایسه با دیگر زمینهها و میزان ارزآوری
خوب از پتانسیلهای مهم این هنر صنعت است.
شــریعتمداری با تأکید بر توجه انسانی به مقوله
فرش ایرانی ،عنوان کرد :بیمه فرشبافان به گونه ای
که زندگی آنها را تأمین کند ،تأمین مسایل مربوط به

حوزه بهداشت و درمان و همچنین جلوگیری از فرش
بافی به سبکی که عارضههای پزشکی به وجود نیاید
از اولویتهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت در حوزه
فرش خواهد بود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشــاره به ضرورت
بههمرسانی بازارها برای حضور در بازارهای جهانی،
افزود :مرکــز ملی فرش ایران به عنــوان نهاد اصلی
بههمرســانی بازارهای این حوزه باید در این زمینه
فعالیت های خود را گسترش دهد.
حضور حدود صد بازرگان خارجی خریدار
عمده فرش دستباف ایرانی در نمایشگاه
رییس مرکــز ملی فرش ایــران دربــاره حضور
شرکتکنندگان خارجی نمایشــگاه فرش دستباف
ایران گفت :این نمایشگاه در  ۱۴سالن در فضایی بالغ
بر  ۳۰هزار متر مربع با حضور  ۷۳۰شرکت تولیدی از
سراسر کشور برپا شده و سالن ویژهای هم برای دانش
آموختگان کارآفرین اختصــاص یافته که بهصورت
رایگان در اختیار آنها قرار داده شده است.
دکتر حمیــد کارگر اعالم کرد :تجــار و بازرگانان
خارجی به ویژه از بازارهای صادراتی ایران ،شناسایی
و به نمایشگاه دعوت شدهاند که  ۹۱بازرگان خارجی
خریدار عمده فرش دستباف ایرانی شامل  ۳۸بازرگان
ایرانی مقیم خارج از کشــور و همچنین  ۱۴بازرگان
امریکایی در این نمایشگاه حاضر خواهند بود .هفتمین
نمایشگاه و جشنواره فرش برتر هم با هدف الگوسازی
و بهبود فرآیند تولید فرش دستباف و با شعار نوگرایی
و حفظ بازار با تمرکز بر اصالت فرش ایرانی همزمان
با این نمایشگاه برگزار میشــود .کارگر بیان اینکه
جشنواره شــامل فرشهای شهری عشایری ،عتیقه
یا آنتیک و نو اســت که به داوری گذاشــته شده و
آثار برتر در یک ســالن به نمایش درآمده ،افزود :در
این نمایشگاه فرشی با شــعار صلح جهانی براساس
سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل ،رونمایی و
ســپس به یکی از نهادهای بینالمللی هدیه خواهد
شد.
رییس مرکز ملی فرش ایران افزود :در این نمایشگاه
همچنین نحوه چینش و دکوراسیون فرش دستباف
ایرانــی و همچنین فرآیند تولید فرش دســتباف از
طراحی ،ریسندگی ،چله کشی ،مرمت و شستشوی
فرش و انــواع گرهها در معرض نمایــش عموم قرار
میگیرد.

دکتر حمید کارگر ،رئیس مرکز ملی فرش ایران :

رشد فرش دستباف ایران نیازمند آگاهی و شناخت است
نمايشگاه فرش دســتباف تهران بهعنوان نمايشگاه تخصصي
عرضه فرش دستباف از مهمترین و بزرگترین رويداد هنر -صنعت
فرش دستباف دنيا محسوب میشود .مرکز ملي فرش ايران (Iran
 )National Carpet Centerبهعنوان متولي و برگزارکننده
اين رويــداد مهم ،امکانات و تســهيالت ویــژهای براي حضور
بازرگانان فعال در زمينه خریدوفروش فرش دستباف در خارج از
کشور فراهم کرده است .در سال گذشته بازرگاناني از کشورهاي
آفریقاي جنوبی ،ژاپن ،کرواسی ،جمهوري چک ،یونان ،برزیل ،هند،
آلمان ،دانمارك ،صربستان ،رومانی ،اروگوئه ،روسیه ،آذربایجان،
ازبکستان ،امارات ،چین ،کویت ،سوئد از اين نمايشگاه بازديد و
خريد کردند.
به مناسبت بیستوششمين نمایشگاه فرش دستباف با دکتر
حمید کارگر ،رئیس مرکز ملی فــرش ایران که نقش ارزندهای در
برگزاری موفق دوره پیشین این نمایشگاه داشته گفتوگو کردیم.

دوره است.
آیا برای حضــور دانشآموختگان ایــن حوزه در
نمایشگاه امسال تمهیداتی اندیشیده شده است؟
در ایــن زمینــه بایــد بــه واگــذاری غرفههای رایــگان به
دانشآموختگان کارآفرین فرش و دانشگاههای ارائهدهنده رشته
فرش طبق روال چند سال اخیر خبر داد که باهدف پیوند صنعت
و دانشــگاه و ایجاد فرصت برای دانشآموختــگان فرش انجام
میشــود .همچنین با توجه به نقش و كاركرد فــرش ايران در
حوزه ديپلماسى هنرى ،در نمایشگاه امسال به رونمايى و گرهزنی
فرش «صلح جهانى» بهعنوان یکــی از مصادیق آن اقدام خواهد
شــد .با تأکید بر پيام رياســت جمهورى مبنى بر آرى گفتن به
صلح جهانى ،فرشــى با اين مضمون طراحیشده كه مهمانان و
بازديدكنندگان داخلى و خارجى نمايشگاه هم بر آن گره خواهند
زد و پس از تكميل بافــت ،راهی يكى از نهادهــاى بینالمللی
خواهد شد.
در حوزه نشــر هم در این نمایشــگاه از کتابهــای «مبانی
روش تحقیق در فرش دســتباف»« ،فرش و مان» و برخى ديگر
از تازههای نشر در حوزه فرش دســتباف در كنار فنآوریهایی
همچــون اســتفاده از واقعيت مجــازی در چيدمــان فرش در
دکوراسیون رونمایی خواهد شد.
برگزاری نمایشگاه از گذشته تاکنون چه تأثیراتی بر
رشد و شکوفایی این صنعت گذاشته است؟
نمایشگاه یکی از ابزارهای شاخص در فرایند بازاریابی است و
کارکردهای متفاوتی را میتوان از آن انتظار داشت .فرصتی برای
نمایش و معرفی توانمندیها و بافتههای جدید ،زمانی مناسب
برای دیدار و رایزنی با مخاطبان و مصرفکنندگان ،فضایی برای
هماندیشی و همفکری با همصنفیها ،مجالی برای شناخت نیاز
و ســلیقه مخاطبان ،فرصتی برای اطالعرســانی ،فروش و اخذ
سفارش و توسعه بازار .در همین مسیر نمیتوان منکر نقش این
نمایشگاه در رونق بازار داخلی و خارجی فرش دستباف شد .اگر
این اثرگذاری نبود ،دلیلی بر اشتیاق فعاالن فرش برای حضور در
این رویداد ساالنه یافت نمیشد.
مهمترین دستاوردهای مرکز ملی فرش طی سالهای
فعالیت را تشریح کنید؟
صادقانه باید اذعان داشت که دستاوردهای این مرکز در برابر
ارزشها و عظمتهای هنر -صنعت فرش دستباف این سرزمین
اندک است و همه ما دین فراوانی نسبت به فرش بر گردن داریم.
اگر جوانبودن مرکز ملی فرش و بضاعت ساختاری و تشکیالتی و

بودجهای آن را در نظر بگیریم ،میتوان گفت قدمهای شایستهای
در مســیر خدمت به هنر -صنعت فرش دستباف برداشته شده
است؛ از پیگیری تصویب تا اجرای قوانین حمایتی همچون بیمه
قالیبافان تا رایزنی برای ارائه تســهیالت مناســب برای فعاالن
فرش دســتباف ،از استفاده از ابزارهای توســعه بازار مانند اعزام
و پذیرش حیاتهای تجاری تا برگزاری نمایشــگاههای داخلی
و خارجی و از انجام پژوهشهــا و مطالعات کاربردی تا برگزاری
دورههای آموزشی عمومی و تخصصی برای ارکان زنجیره تأمین
فرش دستباف .شرح عملکرد این مرکز مجالی گسترده و جداگانه
میطلبد.
یکــی از برنامههای جانبی مهم نمایشــگاه فرش
دســتباف ،برگزاری جشــنواره فرش برتر است .این
جشنواره نسبت به سال گذشته چه تفاوتهایی دارد؟
این جشنواره بهمنظور معرفی اصالت ،مرغوبیت و کیفیت فرش
دستباف ایرانی و ترغیب تولیدکنندگان و فروشندگان به تولید و
عرضه فرشهای باکیفیت ،همزمان با بیستوششمین نمایشگاه
فرش دستباف برگزار میشود و دارای دو بخش اصلی است؛ یکی
بخش فرشهای معاصر در  8گــروه و دیگری فرشهای قدیمی
در  4گروه .پس از انجام داوری بین آثار رســیده به جشــنواره،
فرشهای راهیافته به بخش نمایشــگاهی در سالن  5به نمایش
در می آیند .برگزیدگان نهایــی در آیین جداگانه تقدیر خواهند
شد و آثار راهیافته به جشنواره هم در کتاب آثار منتخب منتشر
خواهند شد.
مهمترین چالشهــای پیــش روی صنعت فرش
دستباف را چه میدانید؟
هنر -صنعت فرش دســتباف ایران با تنگناها ،دشــواریها و
چالشهای متعددی در عرصه داخلی و خارجی رو به روست ،ولی
اجازه بدهید از این فرصت برای طرح یک پیام استفاده کنم و آن
اینکه فرش نیازمند آگاهی و شناخت است .ما میپنداریم با این
مقوله آشنا هستیم و قرابت دیرینه داریم ،حال آنکه هر کسی از
ظن خود یار فرش شده و با توجه به ابعاد و ویژگیهای گوناگون
فرش ایران به آن ا ِشراف و آگاهی کافی نداریم.
فــرش را میتوان از منظر اشــتغالزایی نگریســت ،میتوان
وجــه ارزآوری آن را در میان صادرات غیر نفتی کشــور در نظر
گرفت ،میتوان جنبههای تاریخی و تمدنی فرش را مطرح کرد یا
بهعنوان یک اثر هنری به آن توجه کرد .همه ما نیازمند شناخت
و همراهی هســتیم که اگر این مهم به فرجام برسد ،حال و روز
فرش دستباف ایرانی به از این خواهد بود.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

شرکت شما چند دوره از نمایشگاه فرش دستباف را
برگزار کرده است؟
نمایشــگاه فرش دســتباف ایران به گام بیستوششــم خود
رسیده است .در نخســتین دورهها مرکز توسعه صادرات پایهریز
و برگزارکننــده این رویداد بود و پــس از ایجاد مرکز ملی فرش
ایران در وزارت بازرگانی از سال  1383به بعد ،برگزاری نمایشگاه
به این مرکز سپرده شد .در واقع بیش از یک دهه است که مرکز
ملی فرش ایران برنامهریز و برگزارکننده نمایشگاه ساالنه فرش
دستباف تهران است که البته برای اجرای این رویداد از مجریان
متفاوتی بهره برده است.
تعداد مشــارکتکنندگان و فضای نمایشگاهی این
دوره چه تغییراتی نسبت به دورههای قبل دارد؟
این رویداد بهیقین بزرگترین رویداد فرش دستباف در سراسر
جهان است ،چون در هیچ زمانی در هیچ جای دنیا تولیدکنندگان
و عرضهکننــدگان ،تجار و صادرکنندگان فرش دســتباف ایران
با این کمیت و کیفیت گرد هم نمیآیند .در این نمایشــگاه در
مساحتی بیش از  ۳۰هزار مترمربع و در  14سالن نمایشگاهی،
افزون بر  ۷۰۰تولیدکننده و صادرکننده فرش دســتباف حضور
دارند و به عرضه دستبافتههای پرتنوع ایرانی میپردازند.
این نکته هم قابلذکر است که در چهار سال اخیر کوشش شده
تعرفه واگذاری غرفهها به مشارکتکنندگان در راستای حمایت از
هنر -صنعت فرش دستباف افزایش نیابد و همچنان با بهای ثابت
 4سال قبل عرضه میشوند.
این مشــارکتکنندگان همگی ایرانــی و از مناطق مختلف
کشور هســتند و در این نمایشگاه مشــارکتکنندگانی از دیگر
کشورها راه پیدا نمیکنند و مخاطبان برونمرزی صرفاً بهعنوان
بازدیدکننده و خریدار به نمایشــگاه دعوت میشوند .در همین
راستا با هماهنگیهای انجامشــده بیش از  ٩٠بازرگان خارجی
مهمان نمایشگاه بیستوششم میشوند .آمريكا و ژاپن هر يك با
 ١٤بازرگان پرتعدادترین مشتريانى هستند كه برای پیوند بیشتر
با فرش ایرانی در نمايشگاه حضور خواهند یافت.
چه برنامهها و مراســم جانبی در حاشــیه برپایی
نمایشگاه تدارک دیدهاید؟
برنامههای جانبی متعــدد و متنوعی در ایــن دوره از برپایی
نمایشگاه تدارک دیدهشد ه که از آن جمله میتوان به برگزاری
کارگاههای آموزشی در حاشیه نمایشــگاه فرش اشاره کرد .در
مدت برگزارى نمايشــگاه همــهروزه صبح و عصــر کارگاههای
آموزشى براى بازديدكنندگان و عالقهمندان برگزار میشود كه
در آنها مباحثى همچون شناخت فرش مناطق مختلف كشور و
چگونگى خريد و نگهدارى فرش دستباف ارائه میشود.
برگزارى هفتمین جشــنواره فرش برتر هم به همراه نمایش
برترین فرشهای از دیگر برنامههای همزمان با برگزاری نمایشگاه
اســت .همچنین در ســالن مرکز ملی فرش ایران (ســالن )5
غرفه نقاشــی کودکان با موضوع فرش دستباف با هدف آشنايى
كودكان با اين هنر -صنعت برپا میشــود .نمایش فرایند تولید
فرش دستباف ،نمایش همنشینی فرش و مبلمان و دکوراسیون
و نمایش فرایند تولید فرش دستباف هم از دیگر برنامههای این
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ایران توانایی تبدیلشدن به قطب اصلی صنعت کفپوش و الیاف مصنوعی را دارد
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دکتر حسین اســفهبدی ،رییس هیات
مدیــره و مدیرعامــل شــرکت ســهامی
نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسالمی
ایران طی پیامی برگزاری نهمین نمایشگاه
بینالمللی انــواع کفپوش ،موکت و فرش
ماشینی و صنایع وابسته را تبریک گفت.
در این پیام آمده اســت« :صنعت فرش
ماشینی به عنوان یکی از شاخههای اصلی
صنعت نساجی کشور در سالهای اخیر از
لحاظ کمی و کیفی پیشرفت چشمگیری
داشــته و در صورت توجــه و برنامهریزی
گستردهتر عالوه بر اشــتغالزایی ،ظرفیت
باالیی بــرای افزیاش صــادرات غیرنفتی
کشــور دارد و میتواند نقــش موثری در
ارزآوری نیــز ایفا کند .ایران با پتانســیل
هایی از قبیــل وجود مواد اولیــه فراوان،
واحدهــای عظیم تبدیلی و پتروشــیمی،
شرکتهای معتبر در زمینه نرم افزارهای
طراحی و اتوماســیون صنعتی و واحدهای
تولیدی قدرتمند توانایی تبدیلشــدن به
قطب اصلی و پیشرو در صنعت کفپوش و
الیاف مصنوعی را دارد».
دکتــر اســفهبدی در بخــش دیگری
از ایــن پیــام تصریــح کــرد« :یکــی از
راهکارهــای گســترش صنایــع موکت و
فــرش ماشــینی ،فراهمکــردن شــرایط
ســرمایهگذاری در جهت توسعه و افزایش
بهرهوری فعالیتهــای موجود و همچنین
اطالعرســانی علمی و کاربــردی و ترویج
شــیوههای نوین مدیریت است که برپایی
نمایشــگاه تخصصی و بینالمللی در این
حوزه ،میتواند نقش بسیار موثری داشته
باشد .درواقع نمایشگاه پیشرفت فنآوری،
رشــد و توســعه اقتصــادی ،فعالیتهای
اصولــی و زیربنایــی را در صنعت مرتبط
نمایش میدهد».
وی در پایان این پیــام افزود« :برگزاری
نهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی انــواع
کفپوش ،موکت و فرش ماشینی ،فرصت
مغتنمی ایجــاد کرده تــا تولیدکنندگان
و صنعتگران ،تحوالت و پیشــرفتهایی
را که در رشــتههای متنوع تولیدی خود
حاصــل کردهانــد در معرض دیــد عالقه
مندان قرار دهند .در این راســتا شــرکت
سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری
اســامی ایران ،از تالشهایــی که برای
برپایی این نمایشــگاه و بهبود کیفیت آن
صورت گرفته صمیمانه قدردانی کرده و از
همه صاحبان صنایع ،واحدها و مؤسسات
بینالمللی که کاال و خدمات خود را عرضه
کردهاند سپاســگزاری میکنــد و توفیق
ایشــان را از درگاه خداوند متعال مسئلت
دارد».
بازاریابی جــزو الینفک ارتقای
صنعت نساجی است
دکتر اســفهبدی همچنین طی پیامی
دیگر برگزاری بیست و سومین نمایشگاه
بینالمللــی ماشــینآالت ،مــواد اولیه،
منســوجات خانگی ،ماشینهای گلدوزی

و محصوالت نساجی را تبریک گفت .وی
این پیام را اینطور آغــاز کرد« :در فالت
ایــران صنعت نســاجی قدمتــی دیرینه
دارد .مادهــا اولین قومی بودنــد که در
ایران اقدام به تهیه لباس قومی و ســنتی
کردند و درواقع متولی صنعت نساجی در
ایران شــدند .آنها با ابزار سنتی اقدام به
تهیه پارچههای علفی ،پوســتی و پشمی
که ازنظــر جنس و مــواد اولیه بســیار
مقاوم بود کردند .پیشــرفت این صنعت با
گوناگونی رنگها وارد مرحلهای تازه شد.
پارچههایی گوناگون با رنگهای مختلف
و از جنسهای خشــن و نرم ساخته شد.
با به وجود آمــدن بازار و گســترش آن
در کشــورهای همســایه ،جاده ابریشم
و تجــارت ملتها ،صنعت ریســندگی و
بافندگی ایران قانونمند و شکل سازمانی
تازهای بــه خود گرفــت و ســلیقهها و
فرهنگهــای دیگــر ملل نیــز وارد این
صنعت شد .این سیر پیشرفت در صنعت
بافندگی و پارچهبافی نشانگر آن است که
ایرانیان دانش و آگاهیهای خویش را در
بافندگــی رفتهرفته بــه فرزندان خویش
میآموختند و آن اندازه پیشــرفت کرده
بودند که پارچههایشــان به خاطر لطافت
و زیبایی در کشورهای همسایه خریداران
زیادی پیداکرده بود .صنعت نســاجی در
ایران از دیرباز به ســبب ضرورت مصرف
و کاربــرد وســیع آن موردتوجــه خاص
بــوده و در طول تاریخ کشــورمان فراز و
نشیبهای فراوانی را طی کرده است .در
زمان اشکانیان ایرانیان به تحول جدیدی
دســت یافتند و در پرورش کرم ابریشم و
تولید پارچههای ابریشمی همت گماردند
و پارچههایی با طرحها و نقوش زیبا تولید
و به دنیا عرضه کردند».
در ادامــه این پیــام آمده اســت« :در
سالهای اخیر صنایع نســاجی و پوشاک
شــاهد تغییراتی اساســی در محصوالت،
فرآیندهــا و فــنآوری ،تجــارت ،تعریف
بازارها ،فرم و تنوع بوده اســت .در نتیجه
امروزه شــرکتها نگاه متفــاوت به نقاط
قوت در زمینه ســرمایهگذاری و تکنیک و
تواناییهای آنها در تجارت و چشــمانداز
و ســاختار و روابط تجاری آنها داشته و
در حــال ســازماندهی جایــگاه خود در
ایــن صنعت هســتند .آنچه در رشــد و
شــکوفایی در هر صنعتی حائــز اهمیت
اســت عرضه کاالهای تولیدی به بهترین
نحو و بازاریابی آن است ،یکی از روشهای
مناسب بازاریابی شرکت در نمایشگاههای
تخصصی صنعت مربوطه و صنایع وابسته
به آن اســت .صنعت نســاجی نیز از دیگر
صنایع مســتثنا نبوده و بازاریابی برای آن
جزو الینفک ارتقای آن است».
دکتــر اســفهبدی در پایان ایــن پیام
افزود« :شــرکت ســهامی نمایشگاههای
بینالمللی جمهوری اسالمی ایران از کلیه
مجریان ،ســازمانها ،اتحادیهها ،تعاونیها

مشــارکتکنندگان داخلی و خارجی که
در برگزاری بیســت و دومین نمایشــگاه
بینالمللــی ماشــینآالت ،مــواد اولیه،
منسوجات خانگی ،ماشینهای گلدوزی و
محصوالت نســاجی تالش کردند قدردانی
کرده و توفیق روزافزونشــان را از خداوند
متعال مسئلت میکند».
پوشــاک از زندهترین نمودهای
حیات فرهنگی یک جامعه است
همزمان با این دو نمایشــگاه ،پنجمین
نمایشــگاه تخصصی پوشــاک نیز برگزار
میشود و دکتر اسفهبدی در پیام تبریک
آغاز به کار این نمایشگاه اعالم کرد« :یکی
از امتیازات انسان ،در مقایسه با موجودات
دیگر تهیه پوشــش مناســب برای اندام
خویش است .بر این اساس لباس پوشیدن
یکی از شــئون و ویژگیهای انسان است.
پوشــش زن و مرد ایرانی از جمله مسائلی
است که از دوران باســتان دارای اهمیت
بــوده و از ابتــدای تاریــخ باســتانی این
کشور دســتخوش تحوالت عمیق نشده و
مفهوم آن در فرهنگ ایرانی حفظ شــده
اســت .یکی از دیداریترین و درعینحال
زندهترین نمودهای حیــات فرهنگی یک
جامعــه ،پوشــاک و نوع لبــاس مردم آن
جامعه اســت .ایرانیان با دســتاوردهای و
نوآوریهای خود در زمینه لباس و پوشاک
نیز مانند بســیاری از دانشهــا ،حرفهها،
هنرها و صنایع پیشــتاز و پیشرو جهانیان
بودهاند».
وی در ادامه این پیام افزود« :سیر تحول
صنایع مختلف در ابعــاد کنونی آن تا حد
بســیاری معلول نیازها و انگیز رفاهطلبی
بشر است .اختراع و به کار گرفتن وسایل و
ابزارهای ساده و اولیه ،سرآغاز فعالیتهای
صنعتی گســتردهای شــده که درگذر از
تحوالت زمان ،شــکل پیچیــده و صنعتی
امــروزی را در تأمین نیازهــای ضروری و
رفاهی زندگی به خود گرفته است .در بین
انبوه ضروریات زندگی ،پوشــاک مناسب
ازنظر گســتردگی و ضرورت اســتفاده از
آنهــا اهمیت و حساســیت خاصی دارد.
صنعت پوشــاک یکی از صنایــع فعال در
عرصه اقتصــاد جهان به شــمار میرود و

عمدتا رکــود و رونق آن بــه رکود و رونق
اقتصاد کشــورها وابسته است .این صنعت
به دلیل اهمیتی که دارد با صنایع بسیاری
در ارتبــاط اســت .حیات ایــن صنعت و
گســترش آن ،بــا توجــه بــه جنبههای
اقتصادی گســترده آن از قبیل اشــتغال
و ایجــاد ارزش افزوده میتوانــد برای هر
کشوری از جمله اهداف مهم باشد«.
دکتر اســفهبدی در فرازی دیگر از این
پیام گفت« :رســیدن به بازارهای گسترده
جهانی ،مستلزم حرکت بهسوی اقتصاد باز،
بهکارگیری استراتژیهای صادراتی و نگاه
مدبرانه به نیازها و خواستههای مشتریان
گوناگون در بازارهای مختلف است .توفیق
در دســتیابی به این هدف نیازمند حضور
پررنگ بخش خصوصــی و نیز بخشهای
وابســته دولتی در بازارهای مختلف است.
یکی از سکوهای بســیار مهم در معرفی و
شناســایی توانمندیها و قابلیتهای فنی
واحدهای تولیدی و خدماتی نمایشــگاهها
اســت .نمایشــگاه مرکزی بــرای تبادل
اطالعات و دســت یافتن بــه پدیدههای
نوین علم و صنعت و انتقال فناوری است.
مشــارکت در نمایشــگاه باعث میشــود
توانمنــدی واحدها و بنگاههــای مختلف
تولیدی به معرض نمایش گذاشته شود و
زمینه برای دست یافتن به بازارهای جدید
فراهم شــود .در همین راســتا پنجمین
نمایشگاه تخصصی پوشاک ایران با اهداف
نشان دادن پیشرفتهای تولیدی و نمایش
توانمندیهای صنعت پوشاک ایران به رقبا
و بازدیدکنندگان ،ایجاد ارتباط مســتقیم
بین خریدار بالقوه و فروشــنده و توســعه
روابــط و مناســبتهای تجــاری در این
صنعت برگزار میشود».
آقای اسفهبدی در پایان این پیام اضافه
کرد« :شــرکت ســهامی نمایشــگاههای
جمهــوری اســامی ایــران ضمــن ابراز
خرســندی از تداوم برپایی این نمایشگاه،
مراتب سپاســگزاری خود را از شــرکتها
و نهادها که با مشــارکت و حضور در این
نمایشــگاه و عرضه تولیــدات خود امکان
برپایی این رویداد را فراهم کردهاند ،اعالم
میدارد».

شرکت توسعه اوراسیا نوید ،مجری نهمین نمایشگاه بینالمللی انواع کفپوش ،موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته است:

محور اصلی نمایشگاه امسال تقویت صادرات است

تولیــدات ،خدمــات و دســتاوردهای
صنعتــی و تکنولوژیکی خــود ثبتنام
کردهاند که از این میان صد شــرکت
داخلــی و پنــج شــرکت خارجی از
کشــورهای ترکیــه ،هندوســتان و
چین بــه ایران خواهند آمد .کاشــفی
توضیح میدهــد که در ایــن دوره به
علت برگزاری نمایشــگاه مشــابهی با
همین عنوان در ســایت نمایشــگاهی
شــهر آفتاب با افت فضای نمایشگاهی
مواجه شــدهاند و مجموع فضای مفید
نمایشــگاهی در دوره نهم فقط پانزده
هزار متر مربع اســت که در مجموعه
ســالنهای غربی شــامل ســالنهای
۱۳،27 ،۱۲ ،۱۱ ،۱۰ ،۹ ،۸ ،،۷ ،۶
و ســالنهای ســری  ۲۵و همچنین
فضای باز محل دائمی نمایشــگاههای
بینالمللی تهران برگزار میشود.
مجری نهمین نمایشــگاه بینالمللی
انواع کفپوش ،موکت و فرش ماشینی
و صنایع وابسته درخصوص محور اصلی
برگزاری این دوره از نمایشــگاه گفت:
در حــال حاضر فرش ماشــینی ایران
در بخــش تولید با کیفیــت و متنوع،
طراحی ،دانــش و تجربه و البته تجهیز
به تکنولوژیهــای روز دنیا در اوج قرار
دارد و این صنعــت نزدیک به نیمی از
ارزش صادرات ســالیانه نساجی را به
خود اختصاص داده اســت .در همین
راســتا محور اصلی نمایشگاه امسال بر
تقویت صادرات و ایجاد فضای صادراتی
برای شرکتها متمرکز شده ،چون در
شــرایط کنونی بازار مصرف داخلی با
افت مصرف و تقاضا مواجه است.
وی در خصوص مولفههای موفقیت
در بازارهای صادراتی اظهار داشــت:
عموماً هر بــازاری مقتضیات خودش
را دارد .در حــوزه فــرش ماشــینی
هم باید با شــناخت ســلیقه و نیاز
بازار هر کشــور از نظر طــرح ،رنگ
و جنــس محصول اقدامــات الزم را
برای ورود به آن بازار پیریزی کنیم
و مانند کشــور ترکیه محــور تولید
را بر صــادرات قرار دهیــم .با توجه

به اهمیــت صنعت فرش کشــور به
عنوان دومیــن کاالی صادراتی غیر
نفتی تمام تالش خود را برای جذب
بازارهای صادراتی کردیم و صادرات
موفقی هم به کشورهای چین ،کره،
ژاپن ،هندوستان ترکیه و کشورهای
 CISداشتهایم .در حال حاضر حدود
نود درصد بازار فرش ماشــینی عراق
و افغانستان را از آن خود کردهایم و
برآنیم تا در ایــن زمینه جلوتر برویم
و بازارهای بیشتری را جذب کنیم.
وی درخصــوص علــت کمشــدن
شــرکتهای خارجــی حاضــر در
نمایشــگاه این دوره گفت :بخشــی از
مخاطبــان خارجی به دلیــل اختالف
قیمت غرفههای نمایشــگاه بینالمللی
و ســایت شــهر آفتــاب جــذب این
نمایشگاه شــدهاند ،چون هر متر مربع
فضای نمایشگاهی در شهر آفتاب صد
هزار تومان و در نمایشــگاه بینالمللی
 ۲۴یورو معــادل یک میلیــون و صد
هزار تومان است .رســالت ما به عنوان
مجریان نمایشــگاهی بایــد برگزاری
پربارتــر نمایشــگاهها و کمــک بــه
مشارکتکنندگان و فعاالن حوزههای
مختلف صنعت کشــور باشــد .در این
راســتا جذب مشــارکت خارجی حائز
اهمیت بســیاری اســت ،چــون این
شــرکتها عالوه بر انتقــال تکنولوژی
میتوانند دروازه ورودی سرمایهگذاران
برای به دست آوردن بازارهای صادراتی
کشــور باشــند .متاســفانه در صورت
تداوم این فضا بدون راهبرد اساســی و
بیبرنامگی ،آسیبهای فراونی متوجه
صنعت نمایشگاهی کشور خواهد شد و
رونق و پویایی بسیاری از نمایشگاهها از
جمله نمایشــگاه فرش ماشینی از بین
خواهد رفت .در برهه کنونی به عنوان
فعاالن حوزههــای اقتصــادی باید از
تقابل با یکدیگر و برگزاری رویدادهایی
عمومــا همزمــان و با عنوان مشــابه
پرهیز کنیم .تداوم ایــن امر مخاطبان
خارجی را که بــا زحمت فراوان پس از
سالها جذب نمایشگاهی شدهاند از ما
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نهمیــن نمایشــگاه بینالمللی انواع
کفپــوش ،موکت و فرش ماشــینی و
صنایع وابســته با وجــود افت فضای
نمایشــگاهی بار دیگر مورد اســتقبال
اهالــی صنعــت فــرش ماشــینی و
بخشهــای وابســته بــه آن از جمله
تجــار ،بازرگانــان و وارد کننــدگان،
تولیدکنندگان و شرکتهای خدماتی
قرار گرفته است .رویدادی که بهخوبی
جای خود را یافته و عالوه بر مخاطبان
خاص ،توانســته مخاطبــان عام را هم
بــرای خریــد ملزومات مــورد نیاز به
فضای نمایشــگاه بیاورد .داود کاشفی،
مجــری نهمین نمایشــگاه بینالمللی
انواع کفپوش ،موکت و فرش ماشینی
و صنایع وابسته متولی اصلی برگزاری
دورههای پیشــین این نمایشگاه بوده
و همــواره نمایشــگاه را بــا مدیریت
اصولی به ســوی رشد و پویایی هدایت
کرده اســت .وی در گفتوگو با نشریه
«اقتصــاد و نمایشــگاه» از تکمیل ۹۵
درصد از ظرفیت فضای نمایشــگاهی
تاکنون خبــر داد و گفت :این در حالی
است که در نمایشگاه این دوره با افت
فضای نمایشــگاهی مواجــه بودیم و
برگزاری نمایشــگاهی با عنوان مشابه
در شــهر آفتاب هم بخشی از همراهان
همیشــگی را از مــا گرفت .بــه دلیل
بیبرنامگیهایی در برگزاری نمایشگاه
با فاصله زمانی بســیار کم در ســایت
نمایشــگاهی شــهر آفتــاب ،برخی از
مشــارکتکنندگان خارجی خود را که
در دورههای گذشــته نمایشگاه حضور
مســتمر و دائمی داشــتند از دســت
دادیم.
مجری نهمین نمایشــگاه بینالمللی
انواع کف پوش ،موکت و فرش ماشینی
و صنایع وابسته درباره شکلگیری این
نمایشــگاه گفت :ایده اولیــه برگزاری
نمایشــگاه تخصصی فرش ماشــینی
متعلق به شــرکت اوراســیا نوید بوده
و شــرکت ما مجری برگزاری هشــت
دوره پیشــین آن از ســال  ۱۳۸۸تــا
امروز بوده اســت لذا الزم است سایت
داران نمایشــگاهی به بحث حق تالیف
و حقوق مولف در ایــن خصوص دقت
کنند.
وی در خصوص رونــد ثبتنام برای
حضــور در دوره نهم نمایشــگاه اظهار
داشت :این نمایشــگاه در واقع محلی
برای توســعه بازار شــرکتهای فرش
ماشــینی و صنعت کفپوش کشــور
اســت .در همین راســتا از اسفند ۹۵
ثبتنــام و اقدامات اجرایی نمایشــگاه
آغاز شده و تاکنون حدود  ۹۵درصد از
فضای اختصاص داده شده به نمایشگاه
در این دوره تکمیل شده است .حدود
 ۱۰۵شــرکت داخلی و خارجی از سه
کشور جهان جهت نمایش جدیدترین

خواهد گرفت .سیاســتگذاریها باید
به گونهای باشــد که شرکتهای مایل
به ســرمایهگذاری دچار تردید نشوند
و همگی در مسیر رســیدن به هدفی
واحد که همانا اعتالی اقتصاد کشــور
است گام برداریم .در شــرایط کنونی
اقتصــادی هزینهتراشــیهای مــازاد
نمایشگاهی برای شــرکتها به از بین
بردن منابع آنها میانجامد.
وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت نقش
نشــریات در اطالعرســانی صحیح به
مخاطبان نمایشــگاهی عنــوان کرد:
بنده بر این باورم که نشریات تخصصی
نمایشــگاهی با طــرح صحیح موضوع
همواره ما را در رسیدن به مقصود یاری
میرسانند و میتوانند در جهت تعامل
سایتهای نمایشــگاهی نقش مهمی
ایفا کنند .حتــی در مواردی میتوانند
راهنماییهــای آنها در رســیدن به
نقشه راه صحیح باشند.
وی در خصــوص برنامههای جانبی
نمایشــگاه یادآور شــد :در طول یک
ســال فعالیت از دوره هشتم تاکنون با
مشارکت تشــکلها صنفی و بازرگانی
همایشهای یــک روزه و دو روزه را در
پایتخت فرش کشور یعنی شهر کاشان
برگزار کردهایم.
شــرکت « توسعه اوراســیا نوید» با
تکیه بر ســالیان دراز تجربه و خدمات
موفق و موثری که در این سالها انجام
داده ،فنــون برگزاری نمایشــگاههای
بینالمللــی و روشهــای بازاریابــی
و فــروش بینالمللــی را بهخوبــی
میشناســد و با آشــنایی به بازارهای
مالی و ســرمایهگذاری خارجی توانائی
ارائه خدمــات در این زمینههــا را به
شرکتهای ایرانی دارد و میتواند خالء
و شکاف های اطالعاتی و عملیاتی آن
ها را در این زمینه ها پر کند.
هــدف و سیاســت این شــرکت،
منحصرا ً کســب ســود نبوده بلکه با
احســاس همیت و عرق ملی درصدد
اســت که مددکار و یاور شرکتهای
دیگر باشــد ،زیــرا به قــدرت ملی و
توسعه اقتصادی کشور و کسب جایگاه
شایسته برای آن در نظام بینالمللی با
تکیه بر پیشینه تاریخی ،استعدادهای
ملی و مزیتهای نسبی کشور ایمان و
اعتقاد دارد.
 نهمین نمایشــگاه بینالمللی انواع
کفپــوش ،موکت و فرش ماشــینی و
صنایع وابســته از تاریــخ ۱۳الی ۱۶
شهریور در محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللــی تهران در حــال برگزاری
اســت .عالقمنــدان به بازدیــد از این
رویــداد میتوانند از ســاعت  10الی
 18در محــل دائمی نمایشــگاههای
بینالمللــی از این نمایشــگاه بازدید
کنند.
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محمد شریعتمداری ،وزیر صنعت و معدن و تجارت در افتتاح بیستوسومین نمایشگاه نساجی گفت:
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صنعت نساجی باید به روزهای اوج خود بازگردد
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وزیر صنعت ،معدن و تجارت تأکید کرد ،صنعت
نساجی به عنوان پرافتخارترین صنعت ایرانی ،باید
به روزهای اوج خود بازگردد.
محمد شریعتمداری دوشنبه در مراسم افتتاح
بیستوســومین نمایشــگاه بینالمللی صنعت
نساجی در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی تهران
افزود :در گذشته دور محصوالت صنعت نساجی
ایران به دلیل مرغوبیت ،در کشــورهای خارجی
عرضه میشــد و حتی در برخــی از مارکهای
تجاری در خارج از کشــور به عنوان برند مرغوب
مورد سوءاستفاده قرار میگرفت.
وی با تأکید بــر اینکه باید به رونق گذشــته
بازگردیم ،گفت :ســالهای ســال مــردم ما به
خوشپوشــی و تهیه منســوجات باکیفیت باال
معروف بودند که باید راه بازگشت به دوران رونق
که اکنون با نوسازی صنعت نســاجی ایران آغاز
شده است ،با سرعت و شتاب بیشتری ادامه یابد.
شریعتمداری مهمترین اقدام خود را حمایت از

تولید داخلی و کنترل واردات عنوان کرد و افزود:
سیاســت تجاری وزارت صنعت ،معدن و تجارت
حمایت از تولیدکننده صنعت نساجی و پوشاک
است ،اما ورود کاالی قاچاق به بازار داخلی ایران
یکی از مشکالت این حوزه است.
وی سیاست عمومی دولت را ،کمک به نیروهای
مسلح ،نیروهای کنترلکننده و بازدارنده در کشور
برای جلوگیری از ورود محصوالت قاچاق نساجی
و پوشاک به داخل کشور دانست و ابراز امیدواری
کرد که در این زمینه گامهای مثبتی برداشــته
شود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :همچنین
منافذ عمومی ورود کاال به داخل باید ساماندهی
شوند تا میزان ورود محصوالت نساجی به کشور
مشکلی برای تولیدکننده خارجی نداشته باشد.
شریعتمداری حجم فروش محصوالت نساجی
را در دنیا  1250میلیارد دالر عنوان کرد و گفت:
سهم ما از این رقم  15میلیارد دالر است که باید

برای افزایش این سهم تالش کنیم تا شاهد رشد
اشتغال در کشور هم باشیم.وی با اشاره به امضای
سند همکاری در زمینه حمایت از صنعت نساجی
با محوریت سازمان صنایع کوچک گفت :بر این
اساس ،تأمین تسهیالت با نرخ ترجیحی از طریق
پرداخت یارانه سود تســهیالت از محل بودجه
عمومی انجام میشــود.وی افزود :در حال حاضر
این طرح در چهار اســتان بهصورت آزمایشــی
انجام میشود و صنعت نســاجی را در نواحی و
شــهرکهای صنعتی واقع در روستاها گسترش
خواهد داد.به گفته وزیر صنعت ،معدن و تجارت،
با اجرای این طرح  20هــزار واحد تولیدی مورد
حمایت دولت قرار میگیرند که حدود  18هزار
و  500واحــد از ایــن تعداد بــه صنایع کوچک
اختصاص دارد .شــریعتمداری تصریــح کرد :از
این طریق  100هزار فرصت شــغلی مســتقیم
ایجاد میشــود که در آینده استانهای دیگر نیز
در اجرای این طــرح مدنظر قرار میگیرند .امروز

تفاهمنامه توســعه اشتغال روســتایی در قالب
طرح تولید پوشاک در مناطق روستایی با حضور
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و
محمد شریعتمداری وزیر صنعت ،معدن و تجارت
امضا شد .بیست و سومین نمایشگاه بینالمللی
ماشــینآالت ،مواد اولیه ،منســوجات خانگی،
ماشــینهای گلدوزی و محصوالت نســاجی با
حضور «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت ،معدن
و تجــارت از امروز (دوشــنبه) و در محل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی کار خود را شروع کرد و
تا شانزدهم شهریورماه هر روز از ساعت  10صبح
تا  18آماده بازدید عالقهمندان است.
در این نمایشــگاه که بیش از  210شــرکت
داخلی و خارجــی از ایران و کشــورهای آلمان،
ترکیه ،چین ،تایوان ،ایتالیا ،اســپانیا ،سوئیس،
هندوستان ،و کره جنوبی جدیدترین تولیدات و
خدمات خود را در معرض دید عالقهمندان قرار
خواهند داد.

علی یزدانی ،معاون وزير صنعت و معدن و تجارت در افتتاحیه نهمین نمایشگاه کفپوش ،موکت و فرش ماشینی:
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نهمين نمايشگاه بين المللي فرش ماشيني ،کف
پوش ،موکت و صنايع وابســته دوشنبه با حضور
علي يزداني معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت و
مدير عامل سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي
صنعتي ايران و دکتر حسین اسفهبدی مدیرعامل
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران
در محل دائمي نمايشــگاه هاي بين المللي کار
خود را شــروع کرد و تا شــانزدهم شــهريورماه
هر روز از ســاعت  10صبح تــا  18آماده بازديد
عالقه مندان است .يزداني روز دوشنبه در حاشيه
افتتاح نمايشــگاه گفت :کيفيت فرش ماشيني
توليد داخل باالتر از استانداردهاي جهاني است.
نهمین نمایشــگاه بینالمللی انواع کفپوش،
موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته با وجود
افت فضای نمایشــگاهی بار دیگر مورد استقبال
اهالی صنعت فرش ماشینی و بخشهای وابسته
به آن از جمله تجار ،بازرگانــان و وارد کنندگان،
تولیدکنندگان و شرکتهای خدماتی قرار گرفته
اســت .رویدادی که بهخوبی جای خود را یافته و
عالوه بر مخاطبان خاص ،توانسته مخاطبان عام

را هم برای خرید ملزومات مــورد نیاز به فضای
نمایشگاه بیاورد .داود کاشــفی ،مجری نهمین
نمایشگاه بینالمللی انواع کفپوش ،موکت و فرش
ماشینی و صنایع وابســته متولی اصلی برگزاری
دورههای پیشین این نمایشــگاه بوده و همواره
نمایشــگاه را با مدیریت اصولی به سوی رشد و
پویایی هدایت کرده است .در این نمایشگاه ۱۲۰
شرکت داخلی و  ۴شرکت خارجی از سه کشور
جهان شرکت میکنند .این شرکتها از کشورهای
تایوان ،ترکیه و چین در نمایشــگاه حضور دارند.
نمایشــگاه در فضایی معــادل  ۳۰هزار مترمربع
(سرپوشــیده ،ناخالــص) و  ۱۴هزارمتر فضای
غرفهها برقرار است .انواع کف پوش ،موکت و فرش
ماشــینی ،پارکت ،قطعات و ماشینآالت وابسته
در این نمایشگاه در معرض دید بازدیدکنندگان
قرار میگیرند.
علی یزدانی ،معــاون وزير صنعــت ،معدن و
تجارت با بيان اينکه صنعت فرش ماشيني قابليت
بااليي در اشــتغال زايــي و ارزآوري دارد ،گفت:
پارســال  80ميليون مترمربع فرش ماشيني در

کشور توليد و  30ميليون مترمربع آن صادر شد.
مديرعامل ســازمان صنايع کوچک و شهرک
هاي صنعتي ايران با بيان اينکه بيش از يک هزار
واحد توليدي در حوزه فرش ماشــيني فعاليت
مي کنند ،افــزود 35 :هزار نفــر در اين واحدها
مشغولبکارند.
وي افزود :در حــوزه کف پوش نيز پارســال
نزديک به  400ميليون دالر ( 387ميليون دالر)
صادرات داشتيم که نشــان از ارزآوري باالي اين
حوزه ها است .يزداني با بيان اينکه فرش دستباف
نماينده تمدن و فرهنگ ايراني اســت و يکي از
مزيت هاي آن گســتردگي بــازارش در خارج از
کشور اســت ،اظهار داشت :ســال گذشته 470
ميليون دالر صادرات فرش دستباف داشتيم که
نشان مي دهد دنيا اين هنر ايراني را با کيفيت باال
و طراحي منحصر به فرد آن پذيرفته است.
وي افزود :دولــت و وزارت صنعــت ،معدن و
تجارت رسالت دارند از هر نوع توليد به خصوص
در حوزه فرش که اشــتغال بااليي دارد ،حمايت
کند و در حوزه آمــوزش  ،ترويــج ،طراحي ،به

کاربردن مواد با کيفيت و تنوع در طراحي و توليد
اقدام هاي مناسبي را انجام دهد.
يزدانــي با اشــاره بــه برپايي شــهرک هاي
تخصصي گفت :ايجاد شــهرک هاي تخصصي
يکي از سياست هايي است که در سازمان صنايع
کوچک و شهرک هاي صنعتي تعقيب مي شود و
اميدواريم در دولت دوازدهم نسبت به گذشته با
شدت بيشتري دنبال شود.
وي با اشــاره بــه مزيت هاي شــهرک هاي
تخصصي گفت :اين شهرک ها به منظور استقرار
ســرمايه گذاران و بازاريابي آنها ،کاهش هزينه،
ايجاد نمايشگاه ها و آزماشگاه هاي مشترک شکل
گرفته اند.
در حاشــیه این نمایشــگاه همچنین کارگاه
آموزش طراحــی فــرش ماشــینی و بازیافت
فرش ماشــینی و موکــت نیز برگزار میشــود.
رونمایــی از بزرگتریــن تابلو فــرش جهان و
معرفی فرش آنتــی باکتریــال  ٪100اکرلیک
نیز از برنامه های جانبی دیگر این نمایشــگاه به
شمار میرود.

31

دکتر حسین اسفهبدی ،رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی به مناسبت
برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی شیرینی و شکالت:

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

صنایع غذایی از مهمترین بخشهای تولید در اقتصاد ملی هر کشور است
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دکتــر حســین اســفهبدی درباره
اهمیت صنعت شــیرینی و شــکالت
گفــت :صنعت شــیرینی و شــکالت
در ســالهای اخیر از فعالیت و رشــد
چشــمگیری برخوردار بوده که نه تنها
پاســخگوی بازار داخلی ایران بلکه از
نظر تنــوع و کیفیت با انــواع خارجی
خود قابل رقابت شــده اســت .رئیس
هیــأت مدیــره و مدیرعامل شــرکت
ســهامی نمایشــگاههای بینالمللــی
جمهوری اسالمی ایران در متن پیامی
بــه مناســبت برگزاری شــانزدهمین
نمایشــگاه بینالمللــی شــیرینی و
شــکالت درباره لزوم توجه به صادرات
این صنعت چنین گفــت :صادرات به
عنوان موتــور محرکه اقتصــاد و رمز
بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش
مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا میکند
و امکان استفاده از بازارهای جهانی را
برای رشــد تولید داخلی مهیا کرده و
بنگاههای تولیدی را قادر میســازد از
محدودیتهای بازار داخلی رها شــوند
و با توســعه صادرات بازارهای جهانی
را هدف قــرار دهنــد و از صرفههای
اقتصــادی حاصل از مقیــاس بیشتر
بهرهبرداری کنند.
در ادامه این پیام چنین آمده اســت:
صنایع غذایــی از مهمترین بخشهای
تولیــد در اقتصــاد ملــی هر کشــور
محســوب میشــود و در این راســتا
صنعت شکالت و شیرینی ایران با توجه
به پتانسیلهای باالی تولید و صادرات
و همچنیــن تامین نیازهــای داخلی
کشور از جایگاه ویژهای برخوردار است.
بدین منظور برگزاری نمایشــگاههای
بینالمللی و تخصصــی به عنوان امری
زیر بنایی برای رونق بخشیدن به فضای
کسب و کار و یکی از کانالهای معرفی
کاالهای تولیــدی دخیــل در فرآیند
توســعه صادرات غیر نفتی است .باید
اذعان داشت نقش نمایشگاه در فروش
محصوالت داخلــی ،انعقاد قراردادهای
تجــاری بــرای گســترش مبــادالت
اقتصــادی و در نهایت کمک به رشــد
اقتصادی صنعتگران نقشــی بیبدیل
است و در همین راستا برگزاری منظم
نمایشگاه بینالمللی شیرینی و شکالت
که شــانزدهمین دوره خود را ســپری
میکند رویداد صنعتی مهمی در عرصه
صنایع مواد غذایی است که با پیشرفت
قابلتوجهی مواجه شده است.
در ایــن راســتا شــرکت ســهامی
نمایشــگاههای بینالمللــی جمهوری
اســامی ایران از تالشهایی که جهت

برپایی این نمایشــگاه و بهبود کیفیت
آن صورت گرفتــه صمیمانه قدردانی
نمــوده و از همــه صاحبــان صنایع،
شرکتها و مؤسســات بینالمللی که
کاال و خدمات خود را عرضه نمودهاند
سپاسگزاری و توفیق ایشان را از درگاه
خداوند متعال مسئلت مینماید.
بازی یکی از مهمترین عوامل
در تربیت اخالقی کودک است
هشتمین نمایشــگاه بینالمللی مادر،
کودک و نوزاد از روز  22شهریور در محل
نمایشــگاههای بینالمللی افتتاح شــده
و میزبان بازدیدکنندگان عزیز اســت .به
مناســبت آغاز این نمایشگاه جناب آقای
دکتر حســین اســفهبدی رئیس هیأت
مدیــره و مدیرعامل شــرکت ســهامی
نمایشــگاههای بینالمللــی جمهــوری
اســامی ایران طی پیامی درباره اهمیت
کودکان نوشت« :موضوع سالمت کودک
در سراســر جهان جزو اولویتهای مهم
کشورها محسوب میشــود و از دیدگاه
مدیریتــی در جوامــع امــروزی ،نیروی
انســانی باارزشتریــن و گرانبهاتریــن
ســرمایه هر جامعهای است ،لذا توجه به
رشــد و تکامل کودکان که آیندهسازان
جوامــع هســتند ،بهنوعــی حفاظت از
سرمایههای ملی محسوب میشود .یکی
از مؤثرتریــن دوران زندگی آدمی که در
آن شخصیت فرد پایهریزی شده ،دوران
کودکی اســت ،کودکان در سنین پایین
فقط بــه مراقبت و توجه جســمانی نیاز
ندارند ،بلکه این توجه و تربیت باید همه
ابعاد وجودی آنها شامل رشد اجتماعی،
عاطفی ،شخصیتی و هوشی را دربر گیرد.
در این میــان ،نقش پدر و مادر بســیار
حیاتی بــوده و کودک روابــط اجتماعی
خود را از پدر و مادر میآموزد .در همین
راســتا بازی یکی از مهمترین عوامل در
تربیــت اخالقی کودک اســت .از طریق
جهت دادن بــه تمایــات و انگیزههای
کودک میتــوان او را در مســیر صحیح
هدایت کرد  .بازي در رشد هوشي کودک
نقش حياتــي دارد و آثــار آن در رفتار
آدمي نيز مشهود است».
وی در ادامه درباره نمایشــگاه مادر
و کودک افــزود« :به همیــن منظور
هشــتمین نمایشــگاه تخصصی مادر،
نوزاد و کودک بــا اهداف ارتقای عرضه
و تقاضــای محصــوالت و خدمــات
در حوزه کــودک ،ایجــاد رقابت بین
تولیدات داخــل و کاالهــای وارداتی
بهمنظور ارتقای کیفیــت محصوالت،
مشخصشدن نیازهای جدید در حوزه
مادر ،نوزاد وکودک ،اطالعرســانی از

آخریــن دســتاوردهای و تکنولــوژی
در حــوزه آموزش ،ایمنی ،بهداشــت،
خالقیت ،هوش ،شناســایی حلقههای
مختلــف از تولیــد ،توزیع تــا مصرف
و خدمــات پــس از فــروش برگــزار
میشود .شرکت سهامی نمایشگاههای
بینالمللــی جمهوری اســامی ایران،
از تالشهایــی که جهــت برپایی این
نمایشــگاه و بهبود کیفیت آن صورت
گرفتــه صمیمانه قدردانی کــرده و از
تمامــی مشــارکتکنندگان که کاال
و خدمــات خــود را عرضــه کردهاند
سپاسگزاری و توفیق ایشان را از درگاه
خداوند متعال مسئلت مینماید».
لزوم فرهنگسازی در استفاده
صحیح از مواد غذایی استاندارد
آقای اسفهبدی به مناسبت برگزاری
هشتمین نمایشگاه بینالمللی لبنیات،
نوشــیدنیها ،چــای ،قهــوه و صنایع
وابســته نیز پیامــی ارســال کرد که
اینطور آغاز شــد«:امروزه با توجه به
نیاز روزافزون جوامع بشــری و تغییر
روش در مصــرف مواد غذایــی ،تولید
انواع نوشابهها ،نوشــیدنیها و لبنیات
در اقســام مختلف به یکی از مهمترین
بخشهای صنایع غذایی در جهان مبدل
شده و این امر بهنوبه خود باعث تقویت
و رشــد بخشهای متنــوع در صنایع
کشــاورزی و بستهبندیشــده است
.فرهنگسازی در اســتفاده صحیح از
مــواد غذایی اســتاندارد ،بــروز آوری
صنایع و درنهایــت تجمیع مزیتهای
کیفی و کمــی تولیدی و بهداشــتی،
عامل مؤثری در توســعه و رشــد این
صنعت در برابر مصرفکننده داخلی و
گسترش صادرات در بازار خارجی بوده
و حضور برندهــای بزرگ دنیا در ایران
عالوه بر بهبــود ذائقــه ایرانی موجب
ورود تکنولوژی و دانش خواهد شد».
وی در ادامــه افــزود« :بهطورکلی

توسعه اقتصادی در هر کشوری عالوه
بر رشــد کمــی تولید بــا بهکارگیری
ظرفیتهــای فیزیکــی ،انســانی و
اجتماعــی ظرفیتهــای تولیــدی را
متحول میکنــد و منجر بــه افزایش
ظرفیتهــای تولیــد میشــود .در
ســالهای اخیر در جمهوری اسالمی
ایران برای رهایی از وابستگی به نفت،
سیاست جایگزینی صادرات غیرنفتی و
مقوله تشویق صنایع داخلی به تولید و
صدورکاالها به دیگر کشــورها  ،بیش
از هرزمــان دیگری مــورد توجه قرار
گرفته اســت .برگزاری نمایشگاههای
بینالمللی داخلی و خارجی را بهعنوان
امــری زیر بنایــی بــرای رونقبخش
اقتصــادی مطــرح کردنــد و اکنون
نمایشگاههای بینالمللی بهعنوان یکی
از کانالهای معرفی کاالهای تولیدشده
و انتقال فــنآوری در دنیــا میتواند
نقش بسیار مؤثری را در فرایند توسعه
صادرات غیرنفتی ایفا کند».
دکتــر اســفهبدی در پایــان ایــن
پیــام گفــت« :در همیــن زمینــه
هشــتمین نمایشــگاه بینالمللــی
لبنیات ،نوشــیدنیها ،چــای ،قهوه و
صنایع وابســته با تأکید بــر همگرایی
پتانســیلهای موجود بهعنــوان یک
فرصت مناســب و حلقــۀ اتصال بین
بخشــهای مختلــف تولیــد و تجارت
مشتمل بر صنایع تولیدی ،ماشینآالت
و ســایر عوامل مؤثــر در نقطه عطف
تولید داخلی اســت .شــرکت سهامی
نمایشــگاههای بینالمللــی جمهوری
اســامی ایــران از کلیــه مجریــان،
ســازمانها ،اتحادیههــا ،تعاونیهــا،
مشــارکتکنندگان داخلی و خارجی
که در برگزاری این نمایشــگاه تالش
کردهانــد قدردانــی کــرده و توفیق
روزافــزون ایشــان را از درگاه خداوند
متعال مسئلت مینماید».

جمشید مغازهای ،دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت ،شیرینی و شکالت ایران اعالم کرد:

شانزدهمین نمایشگاه شیرینی و شکالت با رشد بیست درصدی برگزار میشود

مربع فضای نمایشــگاهی نسبت به دوره
گذشــته یادآور شــد :فضایی کــه این
دوره به نمایشــگاه اختصاص داده شده،
حــدود  37هــزار متر مربع اســت و در
مجموعه ســالنهای غربــی و همچنین
فضای باز محــل دائمی نمایشــگاههای
بینالمللی تهران برگزار میشــود که از
این میان  18191متر مربع فضای مفید
سرپوشــیده داخلــی و  1508مترمربع
فضای مفید سرپوشیده خارجی است.
وی با اشــاره به حضور پنج کشــور در
نمایشگاه این دوره گفت :متاسفانه بحث
واگذاری غرفهها با تعرفه ارزی و نوســان
نــرخ ارز و یورو کــه گاهی تا ششــصد
تومان هم دچار نوســان بوده ،بر حضور
مشــارکتکنندگان خارجی در نمایشگاه
تاثیر گذاشته است.
این فعال صنعت کشــور یادآور شد :در
مجموع  406شــرکت داخلی و خارجی
در این نمایشــگاه حضور خواهند داشت
که از این میان 338شرکت داخلی و 68
شرکت خارجی از  5کشور آلمان ،اسپانیا،
امارات ،اتریــش و ترکیه در نمایشــگاه
حاضر هستند.
مغازهای دربــاره موانع پیشــرفت این
صنعت گفت :صنعت شیرینی و شکالت
کشــور هم مانند بســیاری صنایع دیگر

دســتخوش مشــکالت عمدهای است و
حتی میتوان گفت باتوجــه به اولویت و
حساســیت صنایع غذایــی ،لوکسبودن
شیرینی و شــکالت و شــرایط رکودی
بازار نســبت به ســایر صنایع بــا موانع
و معضــات بیشتــری مواجه اســت.
امیدواریم مشــکالت اصلــی این صنعت
ماننــد نقدینگی و گردش مالی ســاالنه
رفع شــود .وی درباره کارهــای انجمن
صنفی چنین توضیح داد :در زمینههایی
که میتوانیــم تالش خــود را میکنیم،
چون طبق اساســنامه انجمن مهمترین
اهــداف ما حفــظ منافع مشــروع اعضا
اســت .یکی از دالیل رشد کمی و کیفی
نمایشگاه شــیرینی و شــکالت در ادوار
مختلف ایــن بوده که انجمــن به عنوان
برگزارکننده نمایشــگاه هیــچگاه دنبال
ســود نبوده و عقیده داشــته که باید به
مشــارکتکنندگان کــه اعضــای صنف
هستند ،بهترین خدمات ارائه شود.
دبیر انجمن صنفی صنایع بیســکویت،
شیرینی و شکالت با اشاره به روند رو به
رشد این نمایشگاه و رســیدن به توسعه
فضــا از دوهزار متــر در دوره اول به 37
هزارمتر مربع در دوره شــانزدهم یادآور
شــد :پس از برجام و آغاز رفع تحریمها،
استقبال شــرکتها و هیاتهای خارجی

نوشیدنیها به نمایشگاه بینالمللی آمدند
هشتمین نمایشگاه بینالمللی نوشیدنیها ،چای ،قهوه و صنایع
وابسته از تاریخ  24الی  27شــهریور در فضای تحت پوشش ده
هزار مترمربــع در محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی تهران
برگزار میشود.
در هشتمین دوره این نمایشگاه 103 ،شرکت داخلی و خارجی
از چهار کشــور جهان ،جدیدترین و آخرین تولیــدات ،خدمات
و دســتاوردهای صنعتــی و تکنولوژیک را عرضــه و به نمایش
گذاشتهاند .کشورهای ایتالیا ،ارمنســتان ،اندونزی و آلمان برای
حضور در نمایشگاه امسال به ایران آمدهاند.
این نمایشــگاه در فضایی بالغبر هفتهزار مترمربع ناخالص و
 3579مترمربع فضای سرپوشیده (مفید) و  162مترمربع فضای
سرپوشیده خارجی (مفید) و در مجموعه سالنهای غربی شامل
سالنهای  5و  6و همچنین فضای باز محل دائمی نمایشگاههای

بینالمللی تهران برگزار میشود.
هشتمین نمایشگاه بینالمللی نوشیدنیها ،چای ،قهوه و صنایع
وابســته ( )IBIE2017با هدف فرهنگســازی استفاده صحیح
از انواع نوشــیدنیهای استاندارد ،بهروزرســانی صنایع وابسته و
درنهایت تجمیع مزیتهای کیفی و کمی تولیدی و بهداشــتی،
توســعه و رشــد صنعت نوشــیدنیها بــرای مصرفکنندگان و
بهبود ذائقه  ،گســترش روابط بینالملل و افزایش صادرات ،ورود
تکنولوژی و دانش روز در صنعت نوشیدنی کشور ،افزایش سطح
فعالیتهای تجاری و سرمایهگذاری ،اشتغالزایی و توسعه صنعت
برگزار شده است.
گروههای کاالیی این نمایشگاه عبارت است از :گروه محصوالت
(آب ،آبمیوه ،چای ،دمنوش ،قهوه ،ماءالشعیر ،عرقیجات سنتی،
انواع نوشــابههای گازدار و انرژی زا و دسرنوشــیدنی)؛ گروه مواد

اولیــه تولیدی (کنســتانتره ،انــواع افزودنیها ،رنــگ خوراکی،
اسیدســیتریک ،مواد اولیه مرتبط با صنعت)؛ گــروه مواد اولیه
و بســتهبندی (مواد چــاپ ،لفافهای بســتهبندی ،کاغذ ،مقوا،
فویلهای آلومینیومی ،قوطی و شیشــه)؛ ماشــینآالت (تولید،
پاستوریزه ،اســترلیزه ،پرکن ،قهوهساب ،شــیرینگ ،بستهبندی،
ماشــین حمل و کدگــذاری)؛ حملونقل ،تأسیســات حرارتی و
برودتی و کمپرســورهای هوای فشرده؛ مشــاوران و شرکتهای
دانشبنیان و رسانهها و مطبوعات .عالقهمندان میتوانند از ساعت
 9صبح الی  16از هشــتمین نمایشــگاه بینالمللی نوشیدنیها،
چای ،قهوه و صنایع وابسته ( )IBIE2017در محل نمایشگاههای
بینالمللی تهران بازدید کنند .همچنین بازدیدکنندگان میتوانند
در روزهای برگزاری نمایشــگاه از محل نمایشگاههای بینالمللی
تهران اقدام به تهیه بلیت کنند.
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شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی
ماشینآالت و مواد اولیه بیسکویت،
شیرینی و شکالت ایران با موفقیت و
دستآوردهای قابل اعتنای دورهای
گذشــته از امروز تا  ۲۷شهریور در
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی
تهران در حــال برگزاری اســت.
انجمن شیرینی و شکالت با هدایت
و برنامهریزی کارشناســانه جمشید
مغازهای ،دبیر انجمن  -که در چهار
دوره گذشته بیشــترین سهم را در
برنامهریــزی و برگزاری مطلوب این
نمایشگاه داشــته  -در سال جاری
هم شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی
ماشینآالت و مواد اولیه بیسکویت،
شیرینی و شــکالت را در نمایشگاه
بینالمللی تهران برگزار میکند.
دبیــر انجمــن صنفــی صنایع
بیسکویت ،شــیرینی و شکالت و
مدیرعامل شرکت «ماندگار تجارت
شیرین» اعالم کرد شانزدهمین دوره
نمایشــگاه با رشد بیست درصدی و
استقبال مشــارکتکنندگان برگزار
میشــود .به بهانه نمایشگاه پیش
رو با این مدیر موفــق به گفتوگو
نشستیم.
دبیر انجمن صنفی صنایع بیســکویت،
شــیرینی و شــکالت درخصــوص روند
ثبتنام این دوره نمایشگاه گفت :ثبتنام
از تاریخ شــانزده تیر بهصــورت تناوبی
آغاز شــد و با توجه به تقســیم سالنها
به ســه بخش ماشــینآالت ،مواد اولیه
و محصوالت (ســنتی و صنعتــی) روند
ثبتنام بهصــورت جداگانه و با اختصاص
روزهای مشــخص بــه هر بخــش انجام
گرفت .سالنهای ،۳۸ ،۳۵ ،B۳۱ ،A۳۱
 B۴۴ ،A۴۴جهت محصوالت ســنتی و
صنعتی ،ســالنهای  ۴۰و  ۴۱جهت مواد
اولیه تولیدی و بســتهبندی و سالنهای
 B۳۸ ،A۳۸جهت ماشــینآالت در نظر
گرفته شده است.
مدیرعامل شــرکت «مانــدگار تجارت
شــیرین» با اشــاره به افزایش هزار متر

برای حضــور در این نمایشــگاه بهقدری
زیاد بود کهبا کمبود فضا و مشکل جدی
برای جوابگویی به متقاضیان مشارکت
مواجه شدیم .اغلب شرکتهای خارجی
به انگیزه بازار فــروش یا جلب نمایندگی
در نمایشــگاه حضــور یافتــه بودند ،در
حالی کــه سیاســت اصلی مــا در این
صنعت بر تولید داخلــی و حمایت از آن
استوار اســت.مغازهای در خصوص برخی
از سیاســتهای اتخاذ شــده در راستای
حمایــت از تولید داخلی اعــام کرد :در
این راستا با هماهنگیهای به عمل آمده
و طی نشســتهایی که با گمرک کشور
داشتیم ،سیاســتهایی جهت ایجاد مانع
برای کماظهاری وارد کنندگان کاال اتخاذ
و با همکاری ســتاد مبارزه با قاچاق کاال
و ارز جلوی ورود بیرویه کاال تا حدودی
گرفته شــد .هدف ما بر این اصل استوار
اســت کــه کاالی تولیــدی در صورت
همکاری سایر شــرکتهای خارجی در
نهایــت در ایران و تحت لیســانس آنها
تولید شــود و محور اصلی گفتوگوها بر
این است که صاحبان برندهای بینالمللی
به ســرمایهگذاری و تولید مشــترک در
ایران و صادرات تولیدات از ایران به بازار
گسترده منطقه مجاب شوند.
وی ادامــه داد :انجمــن و شــرکت
نمایشــگاهی «ماندگار تجارت شیرین»
از شــرکتهای زیرمجموعه این انجمن
بهعنوان برگزارکننده دورهای نمایشــگاه
شیرینی و شــکالت همواره تمام تالش
خــود را بــرای برپایــی هرچــه پربارتر
نمایشــگاه و جذب مشــارکتکنندگان
داخلی و خارجی بــه کار گرفته و جهت
حل مشکالت این صنعت از هیچ تالشی
مضایقه نمیکنــد .عالقهمندان و فعاالن
صنعت و تجارت ،شــانزدهمین نمایشگاه
بینالمللــی ماشــینآالت و مــواد اولیه
بیســکویت ،شــیرینی و شــکالت ایران
میتوانند از ســاعت  10تا  18در محل
عمومــی نمایشــگاههای بینالمللــی از
آخریــن دســتاوردها و نوآوریهای این
صنعت مطلع شوند.

33

وزیر صنعت ،معدن و تجارت در حاشیه افتتاح نمایشگاه شیرینی و شکالت مطرح کرد:

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

صنعت شیرینی و شکالت تقویتکننده سیاستهای جایگزینی صادرات است
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شــانزدهمین نمایشگاه شــیرینی و
شکالت جمعه  ۲۴شــهریور در محل
دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران
شــروع به کار کرد .این نمایشــگاه با
حضــور محمــد شــریعتمداری وزیر
صنعت ،معدن و تجارت افتتاح شد و در
آن آخرین دستاوردهای این صنعت در
معرض دید عموم قرار گرفت .مســعود
خوانســاری (رییــس اتــاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشــاورزی تهران) و
جمشید مغازهای (دبیر انجمن شیرینی
و شــکالت ایــران) در کنار تفرشــی
(رئیس انجمــن صنایع غذایی ایران) و
زرگران (رییس کمیســیون کشاورزی،
آب و صنایع غذایی اتاق تهران) در این
مراســم وزیر صنعت ،معدن و تجارت
را همراهــی کردند .شــریعتمداری در
حاشــیه افتتاح نمایشــگاه شیرینی و
شــکالت با اشــاره به توانمندی ایران
برای بهرهبــرداری از این صنعت افزود:
تاکنــون چهار هــزار میلیــارد تومان
ســرمایهگذاری در این حــوزه صورت
گرفته اســت .وی صنعت شــیرینی و
شــکالت را یکی از مهمتریــن صنایع
کشور اعالم کرد و گفت :در این صنعت
بخشی از نیاز به صورت مواد اولیه وارد
و ســپس تبدیل به کاالی تمامشده به
دیگر کشورها صادر میشود.
توســعه صنایع غذایی باعث
رونق کشاورزی میشود
وزیر صنعت ،معــدن و تجارت درباره
طرح عــدم درج قیمــت کاال بر روی
محصول گفت :ایــن تصمیم در دولت
قبل و یک هفته قبل از شــروع دولت
جدید گرفته شــده بــود بنابراین در
ابتــدای کار نمیتوانســتیم آن را لغو
کنیم .محمد شریعتمداری ظهر جمعه
در افتتــاح و بازدیــد از شــانزدهمین
نمایشگاه بینالمللی شیرینی ،شکالت
اظهار کرد :توســعه صنایــع غذایی و
تبدیلی بخش کشــاروزی کشور باعث
میشود که محصوالت کشــاورزان به
قیمــت بهتری خریــداری و در نهایت
به توسعه اشــتغال در کشــور کمک
میشــود .وی افزود :توســعه صنایع
تبدیلــی  -تکمیلی بخش کشــاورزی
و غذایــی کشــور بــه قیمــت خرید
محصوالت کشــاورزان کمک شــایانی
میکند و از مشــکالت آنها میکند و
در مجموع این صنعــت جزو صنایعی
اســت که از سیاســتهای جایگزینی
صادرات است.
وزیر صنعت ،معــدن و تجارت دولت
دوازدهم ادامه داد :صنعت شــیرینی و
شــکالت با وجود اینکه بخشی از نیاز
موارد اولیه خود را از خارج از کشــور
وارد میکنــد ،اما با فرآوری مناســب

توانســته شــرایط صادرات دوبــاره را
فراهم کند .امیدواریــم در این دوره بر
میزان صادارت ایــن محصوالت افزوده
شود و سیاستهای جایگزینی صادرات
را تقویــت کند .شــریعتمداری درباره
طرح این وزارتخانــه درباره حذف الزام
درج قیمــت محصــوالت گفــت :این
تصمیم در دولت گذشــته اتخاذ شده
که الزام درج قیمت بر روی محصول از
کارخانه برداشته شود.
نظام قیمتگــذاری کاال در
کشور مخدوش بود
شــریعتمداری گفت :ایــن تصمیم
بر ایــن پایه گرفته شــده اســت که
قیمت برخی محصوالت بــا  50یا در
مــواردی حتی تا  70درصــد تخفیف
در فروشــگاهها بویژه در فروشگاههای
زنجیــرهای به فــروش میرســید که
این امر نشــان دهنــده آن بــود که
نظــام قیمتگــذاری کاال در کشــور
مخدوش اســت .وزیر صنعــت ،معدن
و تجــارت دولت دوازدهــم ادامه داد:
در چنین شــرایطی بــرای حمایت از
مصرفکنندگان نهایــی و برای از بین
بردن رقابت ناســالم میان شرکتهای
پخش این تصمیــم در وزارت صنعت،
معدن و تجارت دولت سابق گرفته شد.
آســیبدیدن
بابــت
مصرفکنندگان از عدم درج قیمت
کاال نگرانی نداریم
شــریعتمداری با اشــاره بــه اینکه
حــذف درج قیمتگذاری بــر کاال به

صورت تدریجی شــروع شده گفت :از
تولیدکنندگان خواســته شده از درج
قیمت برای مصرفکنندگان خودداری
شود ،اما این شرایط جدید به آن معنا
نیست که میتوانند محصوالت خود را
به هر قیمتی عرضه کنند .در شــرایط
فعلی رقابت به شــکلی نیست که عم ً
ال
امکان عرضــه محصوالت به هر قیمتی
وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد :صنایع غذایی کشور
اکنون در رقابت کامل به ســر میبرند
که شــرایط مطلوبی را بــرای مصرف
کنندگان ایجاد کرد ه و این نگرانی که
مصرفکنندگان آســیب ببینند وجود
ندارد.
حرف مرد دو تا است!
وزیر صنعت ،معــدن و تجارت گفت:
در ابتدای کار نمیتوانستیم تصمیمی
را که دولــت قبل یک هفتــه پیش از
شــروع کار دولت جدید گرفته بود لغو
کنیم یا مورد تجدیدنظر قرار دهیم .به
همین منظور به این ســمت رفتیم که
کارگروهی در این زمینه تشکیل دهیم
و مشکالت آن را به حداقل برسانیم.
شــریعتمداری گفت :با اطالعرسانی
درباره ایــن طرح مــردم را در جریان
گذاشــتیم و قرار شــد این طرح را به
صورت پایلوت شــروع کنیم اگر خوب
بــود ادامه میدهیم و اگــر خوب نبود
در ایــن خصــوص تجدیدنظر صورت
میگیرد.
وی در پایــان گفت :حــرف مرد دو

تا است؛ از ســخن وی اینگونه تعبیر
میشــود کــه چنانچه طــرح مزبور
نتیجه مورد نظر را به دست ندهد ،کنار
گذاشته خواهد شد.
***
هشــتمین نمایشــگاه بینالمللــی
نوشــیدنیها  ،چای  ،قهــوه و صنایع
وابســته از تاریخ  ۲۴الی  ۲۷شهریور
در فضــای تحــت پوشــش ده هزار
مترمربع در محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللــی تهران در حــال برگزاری
است .در هشتمین دوره این نمایشگاه،
 ۱۰۳شرکت داخلی و خارجی از چهار
کشــور جهان جدیدتریــن و آخرین
تولیــدات ،خدمــات و دســتاوردهای
صنعتی و تکنولوژیــک را عرضه کرده
و دستاوردهایشــان را بــه نمایــش
گذاشتهاند .امسال کشــورهای ایتالیا،
ارمنســتان ،اندونــزی و آلمــان برای
حضور در نمایشــگاه امســال به ایران
آمدهاند .هشــتمین دوره این نمایشگاه
در فضایی بالغبــر هفتهزار مترمربع
ناخالــص و  ۳۵۷۹مترمربــع فضــای
سرپوشــیده (مفیــد) و  ۱۶۲مترمربع
فضای سرپوشــیده خارجی (مفید) و
در مجموعه ســالنهای غربی شــامل
سالنهای  ۵و  ۶و همچنین فضای باز
محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی
تهران برگزار میشود.
این نمایشگاه از امروز تا  ۲۷شهریور
در محل نمایشــگاه بین المللی تهران
برقرار است.

اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی صنایع بیسکویت ،شیرینی و شکالت از مشکالت و انتظارات دستاندرکاران این صنعت میگویند:

اگرقیمتبراساسعرضهوتقاضاتعیینشود،درجقیمترویمحصولاهمیتینخواهدداشت

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

چندی پیش خبــری مبنی بر حــذف قیمت
مصرفکننده بر روی مواد غذایی منتشــر شــد
و انجمن صنفی بیسکویت ،شــیرینی و شکالت
نخستین انجمن صنایعغذایی کشور بود که از این
طرح اســتقبال و از اجرای آن در مهرماه  96خبر
داد .پیرو همین خبــر و همچنین به بهانه برگزاری
شــانزدهمین نمایشــگاه بینالمللی شیرینی و
شکالت،ســایت فودپرس پای صحبــت متولیان
مور صنفی و تولیدکنندگان شــاخص این صنعت
نشسته تا پیرامون آخرین وضعیت صنعت شیرینی
و شکالت و انتظارات دســتاندکاران این صنعت
از دولت دوازدهم آگاه شــویم .چکیدهای از نظرات
کارشناسانه جمشید مغازهای (دبیر انجمن) ،یونس
ژائله (عضو هیأت مدیره انجمن ،بنیانگذار و رییس
هیأت مدیره «شیرینعســل») ،فریدون درودی
(عضو هیأت مدیره انجمــن و رییس هیأت مدیره
«شکالت ما») ،داود بایرامی آذر (رییس هیأت مدیره
«رضوان شکالت»  -باراکا) ،پرویز بیوک (عضو هیأت
مدیره انجمن و مدیرعامل شرکت صنعتی داداش
برادر «شــونیز») ،علی نجاتی (عضو هیأت مدیره
انجمن و مدیرعامل «آناتا») ،رحیم بناموالیی (رییس
اتاق البرز ،عضو هیــأت مدیره انجمن و مدیرعامل
شرکت «غنچه پرور») و حسین مخبری (عضو هیأت
مدیره انجمن و مدیرعامل شــرکت «شکوفه آذر
تبریز») را در این گزارش میخوانید.
جمشید مغازهای (دبیر انجمن صنفی صنایع
بیسکویت ،شیرینی و شکالت)
صنعت شیرینی و شکالت بسیار پویا و قدرتمند است؛
زیــرا ارزش افزوده باالیی دارد و نســبت به صنایع غذایی
ی ســاالنه صنعت
دیگــر ارزآوری خوبی دارد .گردش مال 
شیرینی و شــکالت به دههزار میلیارد دالر میرسد و در
سال گذشته کل تولید ما  1میلیون و  580هزار تن بوده
اســت .این صنعت با تراز مثبت ساالنه و اشتغالزایی باال،
در ده ه اخیر رشد چشمگیری داشته است .براساس آمار
ارائهشده ،کل صادرات این صنعت درگذشته  40میلیون
دالر بوده که در حال حاضر به  600میلیون دالر رســیده
و البته برای ما تولیدکنندگان میزان قابل قبولی نیســت.
طبق انتظاراتمان این رقم باید به  1.5میلیارد دالر در سال
میرسید .برای رسیدن به این میزان از صادرات الزم است
ســاختار نظام بانکی و امور مالیاتی از سوی دولت اصالح
شــود و به حمایت از صنعت و تولید بپردازد که هیچیک
از این اقدامات تحقــق نیافته اســت . .از  16میلیون تن
گندم موردنیاز ساالنه کشــور نیز نزدیک به  2.5میلیون
تن مربوط به صنعت شیرینی و شــکالت است و در این
راســتا دو قیمتی بودن گندم مشکالتی را برای صنعت ما
بههمراه داشته است .در زمینه تهیه شکر که از  2میلیون
و  200هــزار تن حداقل  300تا  400هــزار تن موردنیاز
صنعت شیرینی و شــکالت است که مشکالتی را برایمان
بههمــراه دارد و اخیرا ً نیز در زمــان اوج تولید و صادرات
بحران حاصل از این کمبودها گریبانگیر تولیدکنندگان
این حوزه شــد .در زمینه تأمین روغن هم مباحثی که در
رابطه با پالم مطرح شد مشــکالتی برای تولیدکنندگان
بهوجود آورده است .تا زمانیکه مشکالت و موانع برطرف
نشــود انتظــارات از تولیدکنندگان نیــز محقق نخواهد
شد.
اخیرا ً بخشنامهای از سوی مهندس نعمتزاده در رابطه
با حذف درج قیمت روی محصوالت شــیرینی و شکالت

و سلولوزی بهعنوان نمونه صادر شــده است که از ابتدای
مهرماه اجرایی خواهد شــد .در این زمینه اعضای انجمن
نزدیک به یکســال پیگیری و ممارســت کردهاند و این
بخشنامه پس از بخشنامه ابالغ شد .بر این اساس که چون
محصوالت این صنعت جزو کاالهای اساسی نیست قیمت
کاال براســاس عرضه و تقاضا توســط تولیدکننده تعیین
میشــود و درصورتی که قیمت براســاس عرضه و تقاضا
تعیین شــود درج قیمت بر سر محصول اهمیتی نخواهد
داشت .معتقدیم در این رابطه منافع مصرفکننده نیز در
نظر گرفته شــده ،چرا که از نظر اعضای انجمن عدم درج
قیمت بر روی محصول اقدام ارزشمند و مثبتی است که
از ســوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ارائه شده است.
با اجرای این طرح مشــکالت مربوط به کاهش قیمت در
فروشــگاههای زنجیرهای هم برطرف خواهد شد .کاالی
قاچاق بهطور کلی از دو منبع غیررســمی به شکل انبوه و
کماظهاری وارد کشور میشود .مهندس کرباسیان پیش از
این تأکید داشتند که برای مقابله با کماظهاری باید اظهارات
روشن و شفاف ارائه شود .این مشکل از طریق دفتر تعیین
ارزش گمرک در حال حل و فصل است و قدمهای مثبتی
در این رابطه برداشته شده و بر این اساس برنامهریزی برای
از بینبردن قاچاق انجام خواهد شد که از این معضل بزرگ
جلوگیری شود.
یونس ژائلــه (عضو هیأت مدیــره انجمن،
بنیانگذار و رییس هیأت مدیره «شیرینعسل»)
شیرینی و شــکالت صنعت قدرتمندی است و طبق
ارزیابیهای انجام شــده وزارت صنعت ،معدن و تجارت
میتواند یکی از منابــع با ارزش افزوده بــاال برای بخش
صادرات کشور قلمداد شود .موضوع مهم در حوزه شیرینی
و شکالت ناهمخوانی میان قیمت تمامشده در کشور ما با
قیمت تمامشده در کشورهای دیگر است که ناشی از اجرای
قانون انتزاع و اختیاراتی است که به وزارت جهادکشاورزی
داده شده اســت .بهطور مثال ،در سال گذشته نزدیک به
 600هزار تن صادرات در صنعت شــیرینی و شــکالت
داشتهایم که قیمت مواد اولیه این تولیدات با قیمت جهانی
تفاوت فاحشــی دارد و از نظر ارزش بیش از  200میلیون
دالر به صنعت فشار آورده اســت .این میزان از هزینه اگر
در صنعت ذخیره شود در مسیر توسعه مورد استفاده قرار
خواهد گرفت ،ولی در حال حاضر این هزینه بابت تفاوت
قیمت شکر پرداخت شده اســت .بر این اساس اگر 600
هزار تن محصول صادر شده است 300 ،هزار تن آن شکر
بوده که با نرخ باالتری به تولیدکننده تحویل داده شده و
قدرت رقابت را کاهش خواهد داد .از اینرو دولت دوازدهم
باید توجه ویژهای بر قیمت مواد اولیه محصوالت صادراتی
با توجه به نرخهای بینالمللی داشــته باشد .بهطور مثال
صادرات سال گذشته را مالک قرار داده و معادل آن میزان
شــکر یا روغن را تأمین کنند و یا اجازه ورود موقت بدون
عوارض را صادر کنند .در شرایط کنونی و با توجه به فرمان
رهبر معظم انقالب مبنی بر اقتصــاد مقاومتی و تولید و
اشتغال باید دولت توجه ویژهای به مسأله تولید داشته باشد
که در حال حاضر هیچگونه رغبت و تمایلی از سوی دولت
در امر افزایش تولید مشاهده نشــده است .بر این اساس
جزیرهای بودن دولت بزرگترین ضربه را به اقتصاد در کشور
وارد کرده است و هیچکس مسؤولیت کار را نمیپذیرد.
پرویز بیوک (عضو هیــأت مدیره انجمن و
مدیرعامل شرکت صنعتی داداش برادر «شونیز»)
مهمترین درخواســت ما از دولت دوازدهم این است
که صنعت بتواند با دولت گفتوگو کند تا تصمیمهایی

که برایــش در زیرمجموعههای دولت گرفته میشــود
با مشورت تشــکلهایش باشــد ،چرا که تاکنون اکثر
تصمیمهایی کــه برای تولیــد گرفته میشــود بدون
توجه به عواقب آن برای صنعت بــوده و عموماً لطمات
جبرانناپذیری به تولید کشور زده است .مهمترین مانع
توســعه صادرات شیرینی و شــکالت ،قیمت تمامشده
باال اســت که بخشی از آن ناشــی از دخالتهای دولت
اســت و اگر دولت اقتصاد این بخش را تابعی از عرضه و
ی تولید کیفیترین شیرینی و
تقاضا کند بیشک فناور 
شکالت و رقابت در بازارجهانی برای این صنعت مهیا شده
است .نکته دیگری که بسیار حایز اهمیت است موانع و
بوروکراســیهای اداری برای صدور مجوز واردات موقت
مواد اولیه برای صادرات است که به عبارتی باید حقوق
گمرکی و مباحثی در این خصوص نیز اصالح شــود و
سرعت انجام امور در گمرک نیز بیشتر شود که اگر این
نقیصه مرتفع شــود یکی از موانع مهم تولید در صنعت
شیرینی و شکالت برداشته خواهد شد.
فریدون درودی (عضو هیأت مدیره انجمن و
رییس هیأت مدیره «شکالت ما»)
بزرگترین مشــکل ما ناهماهنگی سازمانهای دولتی
و ارگانهای در ارتباط با دولت اســت .بهطور مثال مسأله
تسهیالت اعطایی به صنایع کوچک و متوسط که در دولت
مراحلی را طی میکند و مصوبه به بانک ابالغ میشود و در
نهایت تأسف ،مبلغی که وزارت صنایع در کارگروه تخصصی
خود مشخص کرده از سوی بانکها پرداخت نمیشود .این
در حالی است که بانکها موظفند خارج از ضوابط معمول
یعنی بدون توجه به چک برگشتی و معوق بودن ،تسهیالت
را بپردازند؛ در واقع این تسهیالت برای افرادی نیست که با
هیچ مشــکل مالی مواجه بودهاند .در این میان نزدیک به
یک پنجم رقم تعیین شده در اختیار متقاضی قرار میگیرد
و در گزارشــی که به بانک داده میشود مبلغ سه برابری
درج میشــود .چندی پیش پالم از سوی وزارت بهداشت
بهعنوان سم اعالم شد و ســپس این مسأله تکذیب شد،
تبعات آن هنوز هم وجود دارد و رســانهها نیز استفاده از
روغن جایگزین را تقلب قلمداد کردند که اثرات سوئی برای
تولیدکنندهها بههمراه داشت .در واقع استفاده از محصول
جایگزین در همهجای دنیــا رواج دارد و بهطور مثال تمام
شرکتهایی که از  CBSاستفاده میکنند محصول خود
را بهعنــوان فرآورده کاکائویی معرفــی میکنند و در این
زمینه هیچ تقلبی صورت نگرفته است .تقلبی که از سوی
عده مشخصی از تولیدکنندهها انجام شده نباید برای کلیه
تولیدکنندهها مشکلساز شود و تعمیم این تقلب به ضرر
فعاالن این بخش است .مشکل دیگری که با پیگیریهای
دبیر انجمن تا حدودی رفع شد درخصوص تمدید پروانه
ساخت است .وزارت بهداشت اعالم کرده که واحدها باید
مجوز حالل دریافت کنند که برای تولیدکنندگان داخلی
با توجه به اینکه مواد غیرحاللــی وجود ندارد قابل قبول
نیست و البته هیچ سازمانی تا بهحال تعریفی برای کارهای
حالل نداشته اســت اما ارگانهای مختلف مدعی صدور
مجوز حالل هستند؛ البته خوشبختانه انجمن دستور گرفته
که فع ً
ال این قضیه منتفی اســت؛ اما کماکان یک سازمان
برای مرکز تحقیقات حالل کشور در نظر گرفته شده است.
داود بایرامی آذر (رییس هیأت مدیره «رضوان
شکالت»  -باراکا)
جلوگیری از واردات بیرویه شــیرینی و شکالت برای
رشــد این صنعت باید در اولویت قرار گیرد ،زیرا کشور ما
دارای پتانسیل و ظرفیتهای مناسبی برای صادرات این

نوع محصوالت است .متأســفانه اخیرا ً در یکی از جلسات
اتاق بازرگانی با بیســکویتهای خارجی از حضار پذیرایی
ت و توانایی
شــد .صنعت شــیرینی و شــکالت از ظرفی 
بالقوهای برخوردار اســت و نباید قاچاق ایــن کاال آزادانه
صورت گیرد .مشکل دیگری که بر سر راه تولیدکنندگان
وجود دارد باال بودن بهره بانکی اســت که در حال حاضر
 18درصد عنوان شده است و این درصورتی است که تولید
سودآوری آنچنانی ندارد .یکی از عوامل کاهش سودآوری،
فروشگاههایزنجیرهایهستند.
در این فروشگاهها نزدیک به  40تا  45درصد از قیمت
اجناس کاسته میشود که با توجه به پیگیریهای انجام
شده به نتیجه مطلوبی نرسیدهایم و همچنین واسطهگری
در کسب پول حاصل از صادرات نیز از مشکالت این حوزه
میباشد .از ســوی نبود جوایز صادراتی نیز باعث کاهش
انگیزه در فعاالن این حوزه شده است.
رحیم بناموالیی (رییس اتاق البرز ،عضو هیأت
مدیره انجمن و مدیرعامل شرکت «غنچه پرور»)
ثبات مدیریت که نقش مهمی در تصمیمگیریها ایفا
میکند یکی از مهمترین درخواســتهای تولیدکنندگان
از دولت دوازدهم اســت .تعدد مراجع تصمیمگیر در بدنه
دولت و بهتبــع آن بخش خصوصی در طول ســالهای
گذشته افزایش و در دولت الیههای فساد گسترش یافته
که بایستی دولتمردان تالش کنند این مراکز را به حداقل
رسانده و بهدنبال افزایش مراکز تصمیمسازی و کارشناسی
باشــند .در بخش خصوصی هم با تعدد تشــکلها شاهد
افزایش رانتخواهی و افتراق در این بخش هستیم .امروز
شاهد تشــکلهای صنفی ،اتحادیهها ،اتاق بازرگانی ،اتاق
تعاون ،خانههای صنعت و ...هســتیم و شرایط بهگونهای
رقم خورده کــه بخش خصوصی همســویی و همگرایی
خود را از دســت داده اســت .از اینرو در مــاده  5قانون
بهبود فضای کســب و کار به اتاقهــای بازرگانی تکلیف
شده که تشکلها را ســاماندهی کنند و حتی در راستای
ادغام یا انحالل آنها اقدام کنند .مســأله مهم دیگر این
است که شاهدیم در جلســات اقتصاد مقاومتی اقدام به
ارائه گزارش از مراکز دولتی میشــود .سازمانهای دولتی
حقوق میگیرند و باالخره بایــد کاری انجام بدهند ،این
در حالی اســت که انتظار ما این است که دوستان در این
جلســهها در فرآیندهای کاری اقدام به تجدیدنظر کنند.
بهعنوان نمونه اگر من مجوزی میگیرم که طعم جدیدی
را در پودر ژلــه تولید کنم نباید ســازمانهای نظارتی از
تولیدکننده تقاضای دوبارهکاری و صدور کلیه مجوزها را
داشته باشند .از ســوی دیگر امروز تولیدکنندگان صنایع
غذایی برای هر نوع بستهبندی جدید باید وجهی را بپردازند
و مجوزهای الزم را بگیرند که این امر هم زمانبر است و از
اینرو از دولت دوازدهم میخواهیم بهگونهای عمل کنند تا
تولیدکنندگان وقتشان را بهجای آنکه در راستای کاهش
قیمت تمامشده صرف کنند ،باید بهدنبال اخذ مجوز برای
بسته  10گرمی 100 ،گرمی و ...باشند .درخواست بعدی
ما این است که دولت دوازدهم مانع جزیرهای عمل کردن
ســازمانهای نظارتی شود .امروز اســتاندارد ،بهداشت و
محیطزیست هرکدام فقط آزمایشگاههای خودشان را قبول
دارند و لذا تولیدکننده برای هر حرکتی باید چند ماهی را
صرف اخذ تائیدیههای این مراکز نماید و از همه ناگواراتر
اینکه وقتی بررســی میکنیم متوجه میشویم که یک
تولیدکننده گاهی ساالنه حدود  100میلیون تومان فقط
صرف اخذ تائیدیه از آزمایشگاههای دستگاههای نظارتی
میکند.
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