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فهرست مطالب این شماره

دکتر روحانی رئیس جمهور در نمایشگاه و  همایش بین المللی صنعت خودرو  
6 خودرو خوب داخلی زینتی برای ملت خواهد بود  
دولــت  بلندپایــه  مقامــات  گســترده   حضــور 
و بخش خصوصی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران در سال 
8  1394

رییس جمهور روحانی برای اولین بار به نمایشگاه بین المللی تهران آمد 
8  
دکتر حسین اسفهبدی معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت 

سهامی نمایشگاه های بین المللی:                                                    
ایــران   مشــوق های الزم بــرای توســعه صنعــت نمایشــگاهی 
11 در بودجه 95 و برنامه ششم توسعه منظور شود  

سیاوش امیر مکری قائم مقام شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی   
ایران:

فعالیت های نمایشگاهی سال آینده 25 درصد رشد می کند  
ولی اهلل افخمی راد رئیس سازمان توسعه تجارت اعالم کرد  

10 تقویم نمایشگاه های داخلی سال 95  با 800 رویداد بسته شد  
محمدجواد قنبری معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه ها   

اعالم کرد:   
تعرفه های جدید نمایشگاهی به زودی در مجمع عمومی تصویب می شود             9
 گفت وگو با عباس برهانی مدیر برنامه ریزی و اطالع رسانی شرکت سهامی 

نمایشگاه های بین المللی   
اطالعــات فنــاوری  و  استانداردســازی   آمــوزش، 
9 نیازهای توسعه صنعت نمایشگاهی  
گفت وگو با سیدحسین میرظفرجویان معاون فنی و مهندسی شرکت سهامی 
10 نمایشگاه ها  
توســعه   پیش شــرط های 
10 صنعت نمایشگاهی کشور  

محمدسعادتی پور مشاور مدیرعامل، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 
شرکت سهامی نمایشگاه ها تاکید کرد:  

پژوهشــی  هــای  فعالیــت  توســعه   ضــرورت 
11 در صنعت نمایشگاهی ایران  

گفت وگو با حامد خوش الحان مدیر ساختمان و تاسیسات شرکت سهامی 
نمایشگاه ها 

 اهمیــت ســرپا نگــه داشــتن بناهــا و تاسیســات کهنســال 
 12 نمایشگاه بین المللی تهران 

عزیز عزیزی مقدم مدیر بازاریابی شرکت سهامی نمایشگاه ها: 
نمایشــگاهی  بازارســازی  و  بازاریابــی  بــرای  برنامــه   چهــار 
13 در سال 95   
گفت وگو با عباس احسانی مدیر امور نمایشگاه های داخلی شرکت سهامی 

نمایشگاه های بین المللی   
ترســیم نقشــه راه جامع و تصویب قانون؛ نیازهای اساسی توسعه صنعت 
14 نمایشگاهی ایران 
محمد  ســعادتی پور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی 

نمایشگاه ها تالیف و منتشر کرد  

میــالن   2015 تــا  لنــدن   1851 اکســپو   از 
در »پدیدارشناسی نمایشگاه های جهانی«                             15 
گفت وگو با امیر عبداهلل پور رئیس هیات مدیره انجمن غرفه سازان ایران   

18 انجمن به صنعت غرفه سازی ایران اعتبار جهانی می بخشد  
 

سیدحسن حسینی مسئول بخش تبلیغات شرکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللی: 

تبلیغات نمایشگاهی پیچیده تر و تخصصی تر از تبلیغات رسانه های دیگر 
19 است 
اجابت دعوت دکتر اسفهبدی از بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه 

صنعت نمایشگاهی   
20 موزه صنعت نمایشگاهی ایران به روی مردم گشوده شد  
21 این 20 مدیر که آمدند و رفتند  

هیات مدیره انجمن صنفی برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی همه 
20 را غافلگیر کرد 

زودی  بــه  ایــران  نمایشــگاهی  صنعــت    فدراســیون 
22 در اتاق ایران به ثبت می رسد  

توصیه دکتر اسفهبدی به روسای مراکز نمایشگاهی کشور:  
حمایــت  بــه  را  اســتانی   مدیــران 
24 از تقویم نمایشگاهی تان مجاب کنید  
دکتر حسین اسفهبدی در دومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی 

ایران در بغداد اظهار کرد:  
 توافــق هســته ای اعتمــاد دنیــا بــه شــرکت هــای ایرانــی 
25 را افزایش داده است  
26 مهرماه 95 در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود  
 نمایشــگاه محصوالت پروتئینی حالل بازارهــای CIS و خلیج فارس 
26 را نشانه رفته است  
26 تیم فوتسال نمایشگاه  به مرحله کشوری رسید  
بازدید دکتر اسفهبدی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه 
ها از چهاردهمین نمایشگاه یراق آالت و ماشین آالت مبلمان و هفتمین 
26 نمایشگاه صنایع چوب 

دکتر حسین اسفهبدی در مراسم روز درختکاری:  
فضای سبز نمایشــگاه بین المللی  را برای استفاده شهروندان مهیا می 
27 کنیم  
محمدرضا مودودی معاون کل ســازمان توسعه تجارت ایران در پنجمین 

نمایشگاه بین المللی شهربازی:  
27 شرکت های داخلی باید به سمت بازارهای صادراتی هدایت شون 

آلمــان    GMBH شــرکت  نماینــده  هرســت   رادولــف 
در دیدار با دکتر اسفهبدی ابراز کرد:  

28 تمایل آلمانی ها به حضور گسترده در صنعت مبلمان ایران  
مدیر نمایشگاهی شرکت بین المللی نمایشگاه های میالن:  

28 نمایندگان خود را برای همکاری گسترده در ایران مستقر کرده ایم  
 بــازار گســترده ایران بــرای کشــورهای اروپــا از جملــه ایتالیا 
28 قابل چشم پوشی نیست  

دکتر اسفهبدی در دیدار با دکتر علی معلم دامغانی رئیس فرهنگستان 
هنر: 

 از ظرفیت نمایشــگاه های تجاری برای توســعه فرهنــگ و هنر ایران 
29 باید سود ببریم  
ایرانــی  هنــر  و  فرهنــگ  شــکوفایی  اســفهبدی  دکتــر 

خبر                                                 صفحات 4 الی 36
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نمایشــگاهی  و  تجــاری  روابــط  گســترش  کنــار   در 
29 را تضمین کننده توسعه پایدار اقتصاد کشور می  داند  
29 نمایشگاه اختصاصی ایران در بغداد برپا شد   

تســهیالت  نمایشــگاه  ایــن  در  مشــارکت کنندگان 
نقــل، و  حمــل  و  غرفــه  هزینه هــای  زمینــه  در   ویــژه ای 
29  امور گمرکی و ترخیص کاال دریافت داشته اند  

دکتر اسفهبدی در دیدار با مدیرعامل شــرکت نمایشگاه ها و خدمات 
تجاری عراق اعالم کرد:  

30 آمادگی ایران برای احداث سایت نمایشگاهی اختصاصی در بغداد 
سیدعلی اعتدالی مدیرعامل شرکت آوین افراز:  

ایــران  اختصاصــی  نمایشــگاه  ایرانــی   صادرکننــدگان 
31 در عمان را مغتنم می شمارند  
31 با برگزاری انتخابات   
کارفرمایــی  صنفــی  انجمــن  مدیــره  هیــات   اعضــای 
31 غرفه سازان تهران ابقا شدند  

تالش ایران برای انتقال فناوری های نو به کشور   
اقتصــادی  روابــط  اختصاصــی،  نمایشــگاه  بــا   روســیه 
32 با ایران را گسترش می دهد  
در مراسمی با حضور دکتر اسفهبدی ،دبوراسراچیانی ، ماورا کنچیاتوری؛ 
34 ایتالیا با 60 شرکت در نمایشگاه تهران خیمه زد  

علی محتشم امیری مدیرعامل شرکت میالد نور: 
نمایشــگاه ها خارجــی  برگزارکننــدگان  بــا   رقابــت 
36 شاید 5 سال دیگر  

مصاحبه                                          صفحات 37 الی 52

دکتر حبیب اهلل انصاري  دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایرانتشکل ها 
را  نمایشــگاه ها  صنعــت،  و  اقتصــاد  شــناخت   بــا 
37 مفید و کارآمد برگزار می کنند  

کارنامه و برنامه های انجمن صنفی برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی 
38 ایران به روایت مهدی عباسی راد دبیر انجمن  

انجمن، از حقوق و مالکیت معنوی اعضا 
38 تمام قد دفاع می کند  

در مالقات دکتر اسفهبدی با معاون وزیر اقتصاد بلغارستان تاکید شد 
39  

تجــاری  همکاری هــای  گســترش   ضــرورت 
39 و نمایشگاهی ایران و بلغارستان  
40 چراغی که هنوز در دست دولت است  

با علی مرادی مدیرعامل شــرکت ســامع پاد نوین و عضو هیات مدیره 
انجمن برگزارکنندگان:  

ایــران  نمایشــگاه های  در  خارجی هــا   حضــور 
41 تا 40 درصد رشد می کند  

بهنام عزیززاده مدیرعامل شرکت پویانگار سرام پارسیان  
برگــزاری  بایــد  صنفــی  تشــکل  و  برگزارکننــده   دغدغــه 
42 شایسته نمایشگاه باشد  

ادریس مازندرانی رئیس هیات مدیره گروه آوای موفق:  
دارنــد گرفتــاری  کافــی  انــدازه  بــه  صنفــی   تشــکل های 
43  به برگزاری نمایشگاه ها دیگر ورود نکنند  

وحید طیبی نژاد مدیرعمل شرکت نمایشگاهی چیستا:  
زودتــر  را  برگزارکننــدگان  خارجی هــا  بــا   مشــارکت 

44 به موفقیت می رساند  
جمشید مغازه ای  برگزار کننده نمایشگاه شیرینی و شکالت:  

45 نمایشگاه، شیرینی و شکالت ایران را تا قلب اروپا می برد   
45 سرمایه گذاری مشترک با اروپایی ها در راه است  

محسن ضیایی دبیر اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان اداری 
مطرح کرد  

کمک دولت به حضور تولیدکنندگان در نمایشگاه های بین المللی به رشد 
46 صادرات خواهد انجامید  

دکتر عبدالکریم جاللی مدیرعامل شرکت نمانگر مطرح کرد:   
47 ضرورت ترسیم نقشه راه  صنعت نمایشگاهی کشور  
ابوالقاسم ساالر رضایی مدیرعامل شرکت میالد مبتکر شرق و عضو هیات 

مدیره انجمن برگزارکنندگان:  
زمان رقابت برگزارکنندگان ایرانی با همتایان خارجی هنوز فرا نرسیده 

47  
در آیین گشایش بیست و دومین نمایشــگاه چاپ و بسته بندی مطرح 

شد 
 صنعــت چاپ و بســته بندی بــا باور بخــش خصوصــی و مدیریت 
48 خالق رونق می گیرد  
جلیل غفاری رهبر، رییس هیات مدیره شــرکت صنوف تولیدی تهران، 

مجری برگزاری نمایشگاه چاپ، بسته  بندی و تجهیزات وابسته:  
مشــارکت کنندگان  هــم  میــالدی  نــو  ســال   تعطیــالت 
50 خارجی را منصرف نکرد  

دکتر ســیدعلی اعتدالی، برگزارکننده دوازدهمین نمایشگاه بین المللی 
تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته مطرح کرد  

را  اقتصــادی  بنگاه هــای  بازاریابــی  و  تبلیغــات   نمایشــگاه 
51 برای دوران پساتحریم مهیا می کند  

با میزبانی دکتر اسفهبدی برگزار شد   
52 هم اندیشی فعاالن صنعت نمایشگاهی کشور برای توسعه و بالندگی 

نمایشگاه های داخلی                   صفحات 53 الی 80
در پنجمین  نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری اعالم شد  

هافکــس«   »ایــران  در  اداری   مبلمــان 
53 بازارهای صادرات را شناسایی می کند  
نمایشگاه های  اســفهبدی، مدیرعامل شرکت ســهامی  دکتر حسین 

بین المللی در حاشیه گشایش سه نمایشگاه :  
 برگــزاري نمایشــگاه های بیــن المللــي راه بازارهــای جهانــی 
54 را برای ما هموار می کند  
علیرضا آموخته، برگزار کننده ســومین نمایشگاه بین المللی خشکبار، 

آجیل، میوه های خشک و صنایع وابسته 
را  آجیــل  و  خشــکبار  کار  و  کســب  ســنتی   ســاختار 
56 در نمایشگاه باید متحول کرد  
فروشــگاهی  تجهیــزات  تمــام   نمایــش 
57 در یک نمایشگاه   
عبدالکریم جاللی، برگزارکننده ششمین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، 

معماری و دکوراسیون داخلی:  
58 میدکس در دوره های برگزاری اش  600 درصد رشد کرده است  

دوره یازدهم ایران پالست مهر 1396 برگزار می شود   
بین المللــی  شــرکت های  حضــور   رکــورد 
59 در ایران پالست دهم شکسته شد  
خارجــی  و  داخلــی  شــرکت   574  حضــور 
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60 در نمایشگاه های لوستر، معماری و سیمان و بتن  
داوود کاشفی، برگزار کننده نمایشگاه لوستر و چراغ های تزیینی مطرح 

کرد  
نقش مثبت نمایشگاه لوستر در برندسازی و بازاریابی بین المللی 

61  
رییس کمیسیون عمران مجلس در آیین گشایش سه نمایشگاه در محل 

دائمی نمایشگاه های بین المللی تاکید کرد                               
مبادا تولیدکنندگان ایرانی را پس از رفع تحریم ها به حال خود رها کنیم   
62  
محمدعلی ترحمی امیری بــا ماموریت توســعه فعالیت های بازرگانی 

مدیرعامل ایدرو شد   
تحــول  بــرای  جدیــد  مدیرعامــل   برنامه هــای 
64 و توسعه شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو  

علی محتشم امیری مدیرعامل شرکت میالد نور ، برگزار کننده هفتمین 
نمایشگاه بین المللی صنایع چوب:  

انتظــار  در  روشــنی   روزهــای 
65 صنعت چوب کشور است  
گشــایش دو نمایشــگاه بین المللی با حضور دکتر حسین اسفهبدی 

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه ها 
خارجــی  و  داخلــی  شــرکت   550  مشــارکت 
66 در نمایشگاه های صنعت چوب و یراق آالت مبلمان  
وحید طیبی نژاد، مدیرعامل شــرکت نمایشگاهی چیستا، برگزارکننده 

نمایشگاه های چوب و یراق آالت مبلمان: 
67 می توانیم جزو 5 نمایشگاه برتر جهان باشیم  
قاسم ســاالر رضایی مدیرعامل شرکت میالد مبتکر شرق، برگزارکننده 

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی یراق آالت و ماشین آالت مبلمان:  
68 برگزاری نمایشگاه یراق آالت باعث توسعه صنعت شده است  
حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
69 و وزیر کشور در مراسم گشایش دو نمایشگاه  

جواهــر  و  طــال  و  گردشــگری  صنعــت  دو   بــا 
69 می توان کار و ثروت بسیار آفرید  
 فرهاد امینیان  مدیرعامل  شــرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی 

تهران: 
رویــداد  مهم تریــن  بــه  را  تهــران  گردشــگری   نمایشــگاه 
70 گردشگری منطقه تبدیل می کنیم  
دکتر علی محمد گودرزی رئیس شــورای راهبردی همایش و نمایشگاه 

توانمندی های صنعت خودرو ایران: 
جهــان  خــودرو  صنعــت  برنــد  صاحبــان  و   بــزرگان 
71 با هم به تهران آمده اند  
دکتر اســفهبدی در مراسم افتتاح فاز نخست منطقه آزاد تجاری و ویژه 

اقتصادی شهر فرودگاهی:  
73 صنعت  نمایشگاهی حرف اول را برای بازاریابی در جهان می زند 
در آیین گشایش هشتمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر، 

صرفه جویی و بهره وری انرژی اعالم شد  
74 حمایت وزارت نیرو از انرژی های پاک و تجدید پذیر  
مهندس نعمت زاده وزیر صنعت در آیین گشایش نمایشگاه توانمندی های 

صنعت خودروی ایران:  

ایــران  خودروســازی  چهــره  جهانــی،  شــراکت   بــا 
75 را نزد هموطنان موجه می کنیم  

با دعوت دکتر حسین اسفهبدی   
خانواده بزرگ شرکت سهامی نمایشگاه ها سالروز پیروزی انقالب را جشن 
76 گرفت  

دکتر ابتکار در پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی محیط زیســت تاکید 
کرد: 

77 ایران در مسیر جذب فناوری های سبز قرار دارد  
صندوق ملی محیط زیست وام هایی با سود بسیار کم به صنایع اعطا می 
77 کند  

در سومین همایش بین المللی صنعت خودرو و نشست تخصصی بررسی 
خدمات پس از فروش بیان شد:  

ارائه خدمات متنوع مشتری را نسبت به محصول وفادار می کند 
78  
دکتر علی اعتدالی مدیرعامل هلدینگ بین المللی آوین خبرداد:  

دستاورد 250 میلیون دالری نمایشگاه اختصاصی ایران در عمان 
79  

وزیر صنعت در نخستین نمایشــگاه صنعت پتوی ایران خطاب به تولید 
کنندگان  

دولت جلو واردات قاچاق را می گیرد؛ شــما هــم پتوی با کیفیت تولید 
80 کنید  

 

 

التین                                            صفحات 95 الی 103

گزارش تصویری                          صفحات 86 الی 94

گزارش تصویری از بازدید         صفحات 81 الی 85



ها
اه 

شگ
مای

ت ن
نع

ص
ی  

ص
ص

تخ
ه 

نام
اه

م

5

پیام نوروزی

محمد سعادتی پور مشــاور مدیر عامل مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه 
های بین المللی جمهوری اســامی ایران در پیامی به مناســبت نوروز 95، حسن شهرت بین المللی 
شرکت را عامل مهمی دانسته است که با اتکا به آن و همراهی تمام فعاالن صنعت نمایشگاهی کشور، 

سال 95 می تواند سال موفقیت های روز افزون باشد. متن پیام سعادتی پور را بخوانید.
نـوروز، جشن شکوهمـند ایران باستان، گــویای پیـشینه  تابناک میهن ما و جلوه ای مهم از فرهنگ 
غنی قـــوم ایران است. نوروز که قرن های دراز است بر همه جشن های جهان فخر می فروشد، از آن 
روســـت که یک قــرارداد مصنـوعی اجتماعـــی و یا یک جشن سیاسی نیست بلکه جشن جهانی و 
روز شادمانـی زمین، آسمان، آفتاب، رویش شکوفه ها و سـرشـار از هیجان است. نوروز گذشت زمان 
و دگرگونی های دوران را شــاهد بوده و پیوســته با آمد و رفت الهام بخش خود پایان فصلی دیگر را 
به ساکنـــان این سرزمین کهنسال اعام کرده است. نوروز، تجدید خاطــــره خویشاوندی انسان با 
طبیعت است، گذشت سال هــای نه تنها از شکوهمندی سّنت های نوروزی نکاسته بلکه روشنگر این 
واقعیت بوده که بزرگداشــت نوروز و گرامی داشتن سنت های آن با احســاس و اندیشه ایرانی، پیوند 
ناگسستنی یافته است و اندیشــه نوروزی بدون تردید یک هدیه الهی است. سالی که گذشت سرشار 
از فراز و نشیب ها و تحوالت شگرف در عرصه های جهانی برای ملت عزیز ایران بود. ملت شریف ایران 
با امید و نشاط، ســخت ترین گردنه ها را فتح کرد. در عرصه های علمی و فناوری ،سازندگی، عمرانی، 
اقتصادی و سیاســت خارجی کارهای بزرگ و دستاوردهای عظیم در اختیار ملت ایران قرار گرفت. به 
فضل الهی و   بر اثر یکدلی ، ایمان ناب، تاش مجدانه ،امید و نشاط و پیوستگی با والیت و شکوفایی 
اعتدال سیاسی، ملت ایران سرزنده و عزتمند است و ســال جدید نیز سال پیشرفت و حرکت شتابان 

ملت ایران خواهد بود. 
در همین راستا شرکت سهامی نمایشــگاههای بین المللی ج.ا.ایران به سبب حسن شهرت در عرصه 
بین المللی و گســتردگی دامنه فعالیت ها از اعتبار خاصی در مجامع بین المللی برخوردار شده است. 
تجربیات ارزنده ای که طی پنجاه ســال فعالیت خود کسب کرده اســت توانسته تحول کمی و کیفی 

مهمی در صنعت نمایشگاهی و توسعه تجارت بین المللی ایجاد نماید.
جای خوشوقتی و سعادت است که با طلوع دولت مهرورز و اعتدال و همراهی کلیه مجریان، مشارکت کنندگان 

و اصحاب رسانه در عرصه روابط عمومی این شر کت، شاهد موفقیت های روز افزون در سال جدید باشیم. 
در خاتمه فرارســیدن بهــار طبیعت و نــوروز 1395 را خدمــت هموطنان عزیز تبریــک و تهنیت                         

عرض می نمایم.

حسن شهرت شرکت، عامل موفقیت های سال نو

محمد سعادتی پور
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دکتر روحانی رئیس جمهور در نمایشگاه و  همایش بین المللی صنعت خودرو:

خودرو خوب داخلی زینتی برای ملت خواهد بود

رییس جمهوری در همایــش بین المللی 
صنعت خــودرو، کاهش قیمــت خودرو و 
افزایش کیفیت محصــوالت تولیدی را تنها 
امکان پذیر  بازارهای جهانــی  با حضور در 
دانست و تاکید کرد: سیاست دولت یازدهم 
خصوصی و رقابتی کــردن صنعت خودرو با 

واگذاری آن به مردم است.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی 
دکتر  المســلمین  و  االسالم  دولت، حجت 
حسن روحانی روز سه شنبه )11 اسفند( در 
این همایش بین المللی با بیان اینکه »مسیر 
برای حرکت و رشد صنعت خودرو در کشور 
باز شده اســت«، گفت: رضایت مردم برای 
دولت یازدهم اهمیــت ویژه ای دارد . اینکه 
دروازه ها را ببندیــم، خودرویی تولید و به 
ملتی تحمیل کنیم و به مــردم نیز بگوییم 
قدرت انتخاب شــما همین اســت، چنین 

منطقی را این دولت ابدا نمی پذیرد.
رییس جمهوری با اشــاره به اینکه »همه باید 
رضایت مردم را جلب کنیم و باید در این مســیر 
قدم های جدی در بخش خودرو برداریم«، تاکید 
کرد: صنعت خودروســازی در ایران باید به طور 

کامل خصوصی سازی و رقابتی شود.
دکتر روحانی اظهارداشــت: دولت در این سال 
ها، بــا ممنوعیت واردات خــودرو و اعمال تعرفه 
های ســنگین بر واردات خــودرو از این صنعت 
حمایت کرده اما حمایــت دولت نمی تواند دائمی 
باشد. حمایت دولت از یک صنعت در برابر صنایع 
بیرونــی، دوره ای دارد و ایــن دوره نمــی تواند 

نامحدود باشد.
 خودرو، صنعت پیشران

رییس  جمهوری در بخش دیگری از ســخنان 
خود با اشاره به اینکه در سال 91 و 92 در کشور 

شاهد رشد منفی بودیم، اما در سال 93 توانستیم 
رشــد منفی 8 فصل مداوم را پشت سر گذاشته و 
به رشد 3 درصدی برســیم، گفت: صنعت کشور 
در این رشد، نقشی اساســی داشت و در این بین 
صنعت خــودرو جزو صنایع پیشــران بود، اما در 
ســال 94 به خاطر کاهش قیمت نفــت و رکود 
جهانی بــرای تقاضا در بازار با مشــکاتی مواجه 
شــدیم که دولت ناچار شــد به برخی از صنایع 
از جمله خودروســازی، کمک کرده و از بانک ها 
بخواهد با ارائه تســهیاتی به مردم، مسیر تقاضا 

را بگشاید.
دکتر روحانی با اشــاره به اینکــه با پیروزی و 
موفقیت در مذاکرات هسته ای و پایان تحریم های 
ظالمانه شرایط مناسب تری برای اقتصاد کشور و 
صنعت خودرو ایجاد شــده است، گفت: در اولین 
سفر اروپایی دولت یازدهم یکی از صنایعی که در 
مذاکرات مطرح شد، صنعت حمل و نقل و خودرو 
بــود و در این زمینه به تفاهمــات و قراردادهایی 
دســت یافتیم که این بدان معناســت که مسیر 
برای حرکت و رشــد صنعت خودرو در کشور باز 

شده است.
رییس  جمهــوری با بیان اینکــه دولت خود را 
در نهایت ملزم به رضایت مردم می داند و ما باید 
در این راســتا گام های بعدی خــود را در صنعت 
خودرو برداریم، اظهار داشــت: دولــت همواره با 
اقدامــات گوناگون از قبیــل ممنوعیت واردات و 
اعمال تعرفه های ســنگین از صنعــت خودرو در 
کشــور حمایت کرده اما این حمایــت نمی تواند 
دایمی باشد. آنچه برای ما اهمیت دارد این است 
که صنعت ما بایــد از کیفیت الزم و قدرت رقابت 
برخوردار باشد. حمایت به معنای خروج از رقابت 
جهانی و پایین آمدن کیفیــت در صنعت خودرو 

خواهد بود.

دکتر روحانــی همچنین بــا تاکید بــر اینکه 
رعایت محیط زیســت باید اولویت صنعت خودرو 
باشــد، گفت: برای تحقیــق، تولیــد و صادرات 
از خودروســازان خارجی استقبال می  مشترک، 

کنیم.
رییــس جمهــوری محیط زیســت و ضرورت 
زدودن آالینده ها از هوای کشــور را از نکات مورد 
توجه دولت یازدهم خواند و خاطر نشان کرد: این 
مسأله ضرورتی اســت که موجب تأمین سامت 
مردم می شــود و ما نمی توانیم هر خودرویی را با 
هر کیفیتی در مصــرف انرژی قبول کنیم چرا که 
محیط زیســت باید به عنوان اولویت در صنعت و 

بخش های مختلف بنگاه های اقتصادی باشد.
دکتر روحانی با بیان اینکه باید کاهش مصرف 
انرژی یکــی از اصول مــورد نظر مــا در صنایع 
گوناگــون از جمله صنعت خودروســازی مدنظر 
باشــد، اظهار داشــت: ما باید انرژی را به صورت 
معقــول مصرف و صــادر کنیم. صــادرات انرژی 
ایران یکــی از پایه هــای جایگاه و قــدرت ایران 
در روابط بین الملل اســت و مــا نمی توانیم آن را 
فراموش کنیم و از ســوی دیگر بــه خاطر رعایت 
مسایل زیســت محیطی نیز نمی توانیم از صنعت 
داخلی خودرو بگذریم و این به معنای آن اســت 
که باید صنعتــی با کیفیت بــاال و آلودگی کمتر 
داشته باشــیم که مصرف انرژی را نیز به حداقل 

قابل قبول برساند.
 خصوصی سازی

 رقابت، صادرات
دکتر روحانــی با بیان اینکه برای رســیدن به 
صنعتــی قابل قبــول و با کیفیت یــا باید منتظر 
بمانیم که در داخل کشــور، تحقیقــات به جایی 
برســد که بتوانیم در تولید خودرو استانداردهای 
جهانی را داشته باشــیم و یا اینکه با شرکت های 
خارجی مشــارکت کرده و با اســتفاده از فناوری 
و ابتکار جوانان خود و مشــارکت با شــرکت های 
مطرح خودروســازی ســریع تر به نقطه مطلوب 
دســت پیدا کنیم، تأکیــد کرد: امنیــت جان و 
ســامت مردم و سامت محیط زیســت، میزان 
مصرف انــرژی و حضــور ایــران در صحنه های 
جهانــی از مواردی اســت کــه بایــد در صنعت 

خودروسازی مدنظر قرار گیرد.
رییس  جمهوری اظهار داشت: خودروی خوب 
داخلی و قابل رقابت وســیله افتخار و زینت ملت 

خواهد بود.
دکتر روحانــی با بیــان اینکه امــروز صنعت 
خودرو در جهــان حجم زیــادی از گردش های 
مالی  را به خود اختصاص داده و توانسته اشتغال 
فراوانی ایجــاد کند، افزود: خــودروی ایرانی این 
توانمندی را دارد که با حرکتی صحیح ساالنه2 تا 
3 میلیون دســتگاه را تولید کند که بتوان بخشی 
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از آن را به خارج از کشور صادر کرد.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  رییــس  جمهــوری 
اصول  صادرات  و  رقابتی کردن  خصوصی ســازی، 
دولت در بخش خودرو است و تا این اصول محقق 
نشــود به اهداف خــود در این بخــش نخواهیم 
رســید، گفت: دولت به اهمیت این صنعت توجه 
دارد و برای اینکه این صنعت در جایگاه خود قرار 
گیرد، قطعه سازان نیز باید در ســطح بین المللی 

بوده و کیفیت قطعات جهانی باشد.
دکتــر روحانــی بــا بیــان اینکــه از حضور 
شرکت های خودروساز در ایران برای مشارکت با 
خودروسازان داخل کشور به منظور کسب بخشی 
از بــازار داخلی و خارجــی اســتقبال می کنیم، 
گفت: شــرکت های خارجی توجه داشــته باشند 
که ایران کشوری دارای امنیت و ثبات مثال زدنی 
در منطقه و جهان اســت و برگزاری انتخاباتی با 
این وسعت بدون هیچ حادثه ای اثبات کننده این 

مطلب است.
رییس  جمهــوری همچنین با اشــاره به وجود 
راه هــای مواصاتی گســترده در کشــور و بنادر 
گوناگون افزود: ایران دارای پتانسیل فوق العاده ای 
در نیروی انســانی با اســتعداد و متخصص است 
و زمینه های بســیار فراوانی برای مشــارکت در 
ســاخت و صادرات خودرو در منطقه و جهان در 
کشور ایران وجود دارد که امیدوارم این کنفرانس 
زمینه ای برای همکاری و انعقاد قرارداد و رسیدن 

به نقطه ای مشترک باشد.
دکتــر روحانی خاطــر نشــان کــرد: باید از 
استعدادها و توانمندی های هم استفاده کنیم چرا 
که مشــارکت عادالنه به نفع همگان است و این 
کنفرانــس باید نقطه ای برای همکاری و توســعه 

مناسبات باشد.
 مردم، صاحب کشورند

رییس جمهوری در بخش دیگری از ســخنان 
خود با اشــاره به اینکه در جریان انتخابات 92 به 
مردم ایران قول دادیم که دیپلمات های کشور در 
مذاکره با قدرت های بــزرگ منطق ملت ایران را 
به کرسی بنشــانند و راه را برای همکاری جهانی 
باز کنند، گفت: خوشبختانه با حمایت ملت ایران 
توانستیم به این هدف دســت پیدا کنیم و امروز 
دوران تقابل بسر آمده و اگر کسانی فکر می کنند، 
کشــور باید هنوز در تقابل با دیگران باشد، نشان 
می دهد که حتی با تأخیر هم پیام انتخابات سال 

92 را در نیافته اند.
دکتر روحانی با بیان اینکه مردم ایران در برابر 
فشار و تحمیل هرگز سر فرود نیاورده و از حقوق 
خود دفــاع می کنند اما خواهــان تعامل و گفتگو 
با ملت های جهان هســتند، خاطر نشان کرد: ما 
برای اشتغال جوانان و حرکت اقتصادی به سمت 
پیشــرفت نیاز به رشــد اقتصادی داریم و آنچه 
امروز کشــور به آن نیاز دارد رســیدن به رشد 8 

درصدی است.
رییس جمهوری همچنین در ابتدای ســخنان 
خود نیز بــا قدردانی از ملت ایــران برای حضور 
هوشــمندانه در انتخابات دهمیــن دوره مجلس 
شورای اسامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان 
رهبری ، گفــت: انتخابات همــواره دمیدن روح 
جدیــد در کالبــد جامعه برای حضــور و حرکت 
پرشــتاب تر در مسیر توســعه و رفاه جامعه بوده 

و هست.
دکتــر روحانی با اشــاره به اینکه » کشــوری 
که انتخابات و صندوق رای نــدارد و آرای مردم 
بر سرنوشــت آن کشور حاکم نیســت، قطعا آن 
کشور، جامعه ای پرنشاط و زنده نخواهد داشت«، 
اظهارداشــت:دولت خود را موظف بــه احترام به 
آرای مردم فهیــم ایران و متعهد بــه همکاری با 

مجلس شورای اسامی می داند.
رییس جمهــوری تصریح کــرد: در عین حال 
انتخابــات معنا داری در ایران انجام شــد و آرای 
مردم صدها جلــد کتاب حــرف و رهنمود برای 
همــگان دارد و امیــدوارم همه مــا درس آموز 
از مکتب ملت ایران باشــیم و بدانیــم این ملت 
ســربلند در هر مقطعی آرا و حرکتش تاثیر گذار 

در سرنوشت این کشور بوده و خواهد بود.
دکتر روحانــی افزود: همه باید بــه خوبی باور 
داشــته باشــیم صاحب ایران، مردم این کشــور 
هستند و راه و مسیر این کشــور را مردم تعیین 
می کنند و نظرات مردم برای همه مسووالن باید 

محترم باشد و محترم هست.
رییــس جمهوری تاکید کرد: مســیر توســعه 
و شــیوه حکمرانی را مردم مشــخص می کنند و 
در مواردی که در سیاســت داخلــی و یا خارجی 
نظرات متفاوتی وجود دارد، این آراء مردم اســت 
که راه صحیح و درســت را برای کشور تعیین می 

کند.
دکتر روحانــی با بیان اینکه »مــردم ایران در 
این انتخابات ، مسیر توســعه رامشخص کردند و 
گفتند در میان ســلیقه های مختلف کدام سلیقه 
به نظر آنان نزدیکتر است«، گفت: البته نظر همه 
جناح ها و ســلیقه ها برای مردم ، دولت و نظام 
محترم اســت و درعین حال، با پایــان انتخابات، 
دوران رقابت سیاســی و اجتماعی نیز پایان یافته 
و باید همکاری ها بیش از گذشته مد نظر همگان 

باشد.
 گفتنی است پیش از سخنان رییس  جمهوری 
مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گزارشــی از رونــد برگــزاری ســومین همایش 
بین المللی صنعــت خودروی ایران و نخســتین 
نمایشــگاه توانمندی های صنعت خودروی ایران 
و برنامه ریزی های این وزارتخانه برای توســعه و 

تحول در صنعت خودروی کشور ارایه کرد.
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 حضور گسترده مقامات بلندپایه دولت 
و بخش خصوصی در محل دائمی نمایشگاه های 

بین المللی تهران در سال 1394

رییس جمهور روحانی 
برای اولین بار به 

نمایشگاه بین المللی 
تهران آمد
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دکتر حسین اسفهبدی معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی:

 مشوق های الزم برای توسعه صنعت نمایشگاهی ایران 
در بودجه 95 و برنامه ششم توسعه منظور شود

دکتر حســین اســفهبدی معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، رئیس هیــات مدیره و مدیرعامل 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران 
با پشت سر گذاشتن یک سال پر تالش برای ایجاد 
با  نمایشــگاهی کشور  و توسعه در صنعت  تحول 
هدف رساندن این صنعت به جایگاه و نقش واقعی 
خود در دوران تازه اقتصاد کشــور، در گفت و گو با 
شماره نوروزی »اقتصاد و نمایشگاه« برای خانواده 
صنعت نمایشگاهی در سال جدید آرزوی سرافرازی 

و اعتال کرد.
دکتر اســفهبدی در این گفت و گو همچنین با 
برنامه های شرکت سهامی  تشریح دست آوردها و 
نمایشگاه ها در ســال های 94 و 95 از برنامه ریزان 
و سیاست گذاران کشور خواســت هنگام بررسی 
و تصویب بودجه ســال 95 و برنامه ششم توسعه 
اقتصادی کشور، مشوق های الزم برای توسعه کمی 
و کیفی صنعت نمایشگاهی را به تصویب برسانند. با 
آرزوی توفیق بیشتر در خدمتگزاری به ملت و کشور 
در سال نو برای دکتر اسفهبدی و همکاران پر تالش 
ایشان در شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی، 

شما را به مطالعه این گفت و گو دعوت می کنیم.
 بی گمان مهم ترین دستاورد شرکت سهامی 
المللی ج.ا.ایران در سال1394  بین  نمایشگاه های 
کســب مدال نقره در مهم ترین رویداد بین المللی  
اکســپومیالن  یعنی  نمایشــگاهی جهان  صنعت 
2015بوده است. لطفا بفرمایید مهم ترین عوامل در 
کسب این موفقیت از نگاه جنابعالی چه بوده و این 
موفقیت چه تاثیری بر آینده صنعت نمایشــگاهی 

ایران خواهد داشت؟
عوامل متعددی در موفقیت غرفه جمهوری اســامی 
ایران در اکسپوی میان و جذب بیش از چهارمیلیون نفر 
بازدیدکننده و کسب مدال نقره و تقدیرنامه های متعدد به 
خاطر زیبایی و طراحی تحســین برانگیز و غرفه آرایی کم 

نظیر آن دخالت داشته اند که عبارتند از:
الف( عــزم جدی بــا حمایــت مســتمر، پیگیری و 
بهره برداری از تجارب ارزشمند و رهنمودهای مقام عالی 

وزارت جناب آقای مهندس نعمت زاده.
ب( انتخاب طرح مفهومی مناسب، تأثیرگذار و منطبق 

با تم اصلی اکسپو 2015 میان.
پ( طراحــی و اجرای ســناریو زنــده و پویا در جهت 

معرفی فرهنگ غذایی ایران. 
ت( انتخاب زبان و تکنیک مدرن در قالب ســنتی و قابل 
درک برای کلیه مخاطبان اعم از هر ملیت، گروه سنی و علمی.

ث( هماهنگی کامل در ارائه موضوع و ارتباط متقابل و 
منطقی با دو روش مجازی و حقیقی.

ج( شــفافیت و ترانسپانســی فضای پاویون و ارتباط 
بصری صحیح و متبایــن بین فضای داخلــی و خارجی 

پاویون.
چ( ایجــاد حداکثــر راحتــی و آســانی در مواجهه با 
موضوعــات بــرای مخاطبیــن و آزادی در انتخاب نحوه 
حرکت و توقــف برای بازدیدکننــدگان در عین پویایی و 

دینامیک بودن پاویون.
ح( برگزاری مصاحبه های متعدد و موثر با رسانه های 

کشــور میزبان و داخلی در جهت تبیین اهداف جمهوری 
اسامی ایران از شرکت در اکسپوی 2015 میان.

 یکی از مهم ترین نیازهــای فعاالن صنعت 
وزیرساخت  امکانات  توســعه  ایران،  نمایشگاهی 
های نمایشگاهی در سراسر کشور و به ویژه توسعه 
به   تهران  نمایشگاهی در سایت  وتجهیزسالن های 
افزون مشارکت  به تقاضای روز  منظور پاسخگویی 
در نمایشــگاه ها به ویژه از ســوی شرکت های 
خارجی پیرو گشایش ایجاد شده در مناسبات بین 
المللی اســت.لطفا بفرمایید چه طرح هایی در این 
زمینه در سال گذشــته تدوین و یا اجرا شده است 
و در سال آینده شاهد چه اتفاق هایی در این زمینه 

خواهیم بود؟
اهمیت صنعت نمایشگاهی در توسعه صادرات، انتقال 
فناوری های پیشرفته به کشور، گسترش صنعت توریسم، 
ایجاد فرصت های شــغلی جدید و به طور کلی کمک به 
تحقق اهداف عالیه اقتصاد مقاومتی بــر دولتمردان آگاه 
و آشنا با مســائل اقتصادی پوشیده نیست. انتظار می رود 
که هنگام تصویب برنامه ششم توسعه اقتصادی و بودجه 
سال 1395 و در کمیسیون های تخصصی مجلس و هیات 
دولت کمک ها و مشــوق های الزم برای توســعه کمی و 
کیفی صنعت نمایشــگاهی منظور گردد و با به رسمیت 
شناختن نمایشگاه به عنوان یک صنعت از اخذ تعرفه های 
گزاف بــرای ارائه خدمات به شــاغان ایــن صنعت )در 
خصوص تأســیس برق، آب، گاز، تخصیــص اراضی و....( 

خودداری شود.
 در ســال 1394 متعاقــب اجرایی شــدن 
برجــام، اخبار متعــدی مبنی بر اعــالم آمادگی 
شــرکت های بین المللی برای فعالیت در صنعت 
نمایشگاهی ایران منتشر شد. یکی از نگرانی های 
برگزارکننــدگان داخلی این اســت که در صورت 
برخوردار نشــدن از حمایت هــای الزم، از عهده 
رقابت با آنهــا نتوانند برآیند و بخــش  مهمی از 
بازارشان را از دست بدهند.شما چه پاسخی به این 

ابراز نگرانی دارید؟
تعامــل فعال جمهوری اســامی ایران با کشــورهای 
جهان به ویژه کشــورهایی که به حاکمیــت ملی، احترام              
می گذارند و شــرکای تجاری ارزنده ای محسوب می شوند 

در گسترش صنعت نمایشگاهی ایران تحول جدی ایجاد 
خواهد کرد. به موازات افزایش درآمدهای ارزی کشور نیاز 
به تأمین ماشــین آالت جدید و بهره گیری از فناوری های 
پیشــرفته افزایش خواهــد یافت، بنابراین شــرکت های 
داخلی که در نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران مشارکت 
خواهنــد کرد و توانایی پاســخ گویی به ایــن نیازها را با 
شــرایط مناســب دارند دغدغه ای در خصوص از دست 

رفتن بازارهای خود نخواهند داشت.
برای  مدیریــت جنابعالی،ایــران  دوره  در   
اولین بار در کادر مدیریتــی انجمن جهانی صنعت 
نمایشــگاهی )UFI( صاحب کرسی شد و جنابعالی 
مدتی اســت که به عنوان معــاون منطقه آفریقا 
و خاورمیانه یوفی مشــغول فعالیت هســتید. در 
این مقام چه اقداماتی برای توســعه روابط صنعت 
نمایشــگاهی ایران با جهان انجام داده یا در دست 

انجام دارید؟
شرکت ســهامی نمایشــگاه های بین المللی ج.ا.ایران 
یادداشت های تفاهم و قراردادهای مناسبی با کشورهایی 
که عاقه مند بــه برگزاری نمایشــگاه های اختصاصی در 
ایران هستند یا حاضرند تســهیات مناسبی برای برپایی 
نمایشــگاه های بازرگانی اختصاصی ج.ا.ایران در قلمروی 
خود ارائه دهند، منعقد کرده است و موقعیت ممتاز ایران 
در UFI و تشکیات منطقه ای آن در بسط همکاری های 

نمایشگاهی در آینده تأثیرگذار خواهد بود.
 برای فعاالن صنعت نمایشــگاهی کشور در 

آستانه آغازسال نو چه توصیه ها و پیامی دارید؟
فعاالن صنعت نمایشــگاهی اعم از مجریــان، دارندگان 
سایت های نمایشگاهی، ارائه دهندگان خدمات، غرفه سازان، 
طراحــان و رســانه های اقتصــادی و بازرگانی کــه اخبار 
نمایشــگاه ها و تحوالت آن را به درســتی پوشش می دهند 
همواره نهایت همکاری را با شــرکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللی ج.ا.ایران داشــته اند و در آینده نیز این همکاری 
متقابل با صمیمیت بیشتری ادامه خواهد یافت. برای همه 
این همکاران و شخصیت های گرانقدر حقیقی و حقوقی که 
ایثارگرانه برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور و سربلندی و 
سرافرازی میهن اسامی مان در عرصه های مختلف از جمله 
در بخش نمایشــگاه ها همکاری می کنند در سال نو آرزوی 

موفقیت دارم.
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قائــم مقــام شــرکت ســهامی 
در  ج.ا.ایران  بین المللی  نمایشگاه های 
»اقتصاد  نوروزی  شــماره  با  گفت وگو 
و نمایشــگاه« به تشــریح مهم ترین 
اقدامات این شــرکت در ســال 94 و 

برنامه های آن در سال 95 پرداخت.
ســیاوش امیرمکری قائم مقام شــرکت 
گفت:  بین المللی  نمایشــگاه های  ســهامی 
مهم ترین اتفاق صنعت نمایشــگاهی کشور 
در ســال 94، حضــور موفق در نمایشــگاه 
اکســپو میان و همچنین برگــزاری بیش 
از 80 عنــوان نمایشــگاهی در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران بوده است.
وی افــزود: با وجــود آن کــه توافقات 
هسته ای و گشایش در بحث های بین المللی 
آثار ملموس خــود را چندان در ســال 94 
نشــان نداد، اما متراژ نمایشــگاه ها در این 
سال نسبت به سال پیشتر 30 درصد افزایش 
یافت. بنابراین می توان نتیجــه گرفت تنها 
افزایش  بین المللی ســبب  توافقــات  بحث 
تقاضاهای زیاد برای حضور در نمایشگاه های 

ایران به ویژه برای شرکت های اروپایی شد.
گزارش های  براســاس  گفت:  امیرمکری 
دریافت شــده حضور خارجی ها و اروپایی ها 

در نمایشگاه تاثیر بسیار خوبی، هم در زمینه 
گسترش سرمایه گذاری خارجی و هم انتقال 
فناوری داشته و تفاهم  نامه های خوبی منعقد 

شده است. 
قائم مقام شرکت ســهامی نمایشگاه های 
بین المللــی ایــران ادامــه داد: همچنیــن 
مذاکراتی برای ســرمایه گذاری در نمایشگاه 
بین المللی ایران صورت گرفت و ما امیدواریم 
بتوانیم با بهره گیری از سرمایه های خارجی 
و داخلی، در سال آینده تغییرات اساسی در 

فضاها، ســالن ها و امکانات نمایشگاه ایجاد 
کنیم.

وی با بیان این که بخشــی از طرح های 
نمایشــگاه های  ســهامی  شــرکت  توسعه 
بین المللی ایران ســال 95 بــه بهره برداری 
می رسد گفت: با توجه به افزایش تقاضاهای 
خارجــی و همچنیــن پیش بینــی رونــق 
اقتصادی در سال جدید و در نتیجه افزایش 
تقاضای داخلی برای حضور در نمایشگاه ها، 
برنامه ریــزی زیادی بــرای افزایش ظرفیت 

فضای نمایشگاهی صورت گرفته است.
امیرمکری تاکید کــرد: امیدواریم ظرف 
شش تا هشت ماه آینده طرح های توسعه ای 
شامل سالن های جدید به بهره برداری برسد.

قائم مقام شرکت ســهامی نمایشگاه های 
بین المللــی ایران گفت: تــاش و برآورد ما 
این اســت که در ســال جدید، فعالیت های 
نمایشــگاهی در ســایت شــرکت سهامی 
نمایشــگاه ها، 20 تا 25 درصد رشد داشته 
باشــد. وی افزود: یکی از نــکات قابل توجه 
برای سال 95، تقاضای بسیاری از کشورهای 
اختصاصی  نمایشگاه  برگزاری  برای  خارجی 
در ایران اســت که مــا نیز از ایــن موضوع 

استقبال می کنیم.
امیرمکری یکی دیگر از اهداف شــرکت 
ســهامی نمایشــگاه های بین المللــی ایران 
در ســال 95 را حضــور در نمایشــگاه های 
خارجی برشــمرد و گفت: بــردن تولیدات 
ایرانی به نمایشــگاه های خارج از کشــور و 
معرفی توانمندی هــای تولیدی و صادراتی، 
بیش از پیش در برنامه های شرکت سهامی 
نمایشــگاه ها جایگاه دارد و امیدواریم با این 
اقدامات، نقش موثری در گسترش صادرات 

غیر نفتی کشورمان ایفا کنیم. 

سیاوش امیر مکری قائم مقام شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران:

فعالیت های نمایشگاهی سال آینده 25 درصد رشد می کند

تجارت  توسعه  سازمان  رییس 
از تدوین و نهایی شــدن تقویم 
خبر  کشور  داخل  نمایشگاه های 
داد و گفت: در سال آینده بیش از 
800 نمایشگاه در قالب 77 عنوان 
استان ها  و  تهران  در  نمایشگاهی 

برگزار خواهد شد.
به گــزارش اقتصاد و نمایشــگاه، 
ولــی اهلل افخمــی راد معــاون وزیــر 
صنعت، معدن و تجــارت اظهار کرد: 
در سال آینده عاوه بر برگزاری 800 
گروه های  زمینه  در  داخلی  نمایشگاه  
کاالیــی و خدماتی، برگــزاری بیش 
از 60 عنــوان نمایشــگاه اختصاصی، 
تخصصــی و بین المللــی خارجی نیز 
در کشــورهای هــدف و بازارهــای 
اولویت دار تدوین و به تصویب رسیده 

است.
وی بــه رعایــت همپوشــانی های 
زمانی، مکانی و موضوعی نمایشگاه ها 
اشاره کرد و افزود: تقویم نمایشگاهی 
کشــور بــا هــدف اســتفاده هرچه 
بهینه از فرصت های تجــاری، فراهم 
کردن شــرایط حضور هر چه بیشتر 
داخلی  صادراتی  تولیــدی  واحدهای 

و خارجی در نمایشگاه ها و همچنین 
اســتفاده حداکثری از شــرایط پسا 
برجام، تدوین و تصویب شــده است. 
در  کــرد:  خاطرنشــان  افخمــی راد 
تدویــن تقویم نمایشــگاهی کشــور 
تاش شده اســت نسبت به شناسایی 
همچنیــن  و  تجــاری  فرصت هــای 
توانمندی های بالقوه و بالفعل کشــور 
و نیازمندی های بازارهای هدف اقدام 
الزم صورت گیرد و با در نظر گرفتن 
بــه طراحی  تمامی جوانب، نســبت 
نمایشگاه تخصصی در داخل و خارج 
اقدام شود. معاون وزیر صنعت، معدن 

و تجارت با تاکید بر اهمیت برگزاری 
نمایشــگاه های  در  مشــارکت  یــا 
بین المللی تجــاری در داخل و خارج 
از کشــور به عنوان یکی از ابزارهای 
تاثیرگــذار در بازاریابــی و توســعه 
تجارت، افزود: شــرایطی فراهم شده 
اســت تا بنگاه های اقتصادی کشور از 
فرصت برگزاری نمایشــگاه ها به نحو 
احســن اســتفاده نمایند و با بررسی 
تمامی نمایشــگاه ها، مقدمات حضور 
و مشــارکت خود در آن هــا را فراهم 

کنند.
افخمــی راد از واحدهــای تولیدی 

صادراتی خواســت بــا بهره گیری از 
توانمندی هــای خــود و همچنیــن 
هــدف  بازارهــای  نیازمندی هــای 
نســبت به برنامه ریزی منسجم برای 
حضــور در نمایشــگاه های تجــاری 
بین المللــی داخلــی و خارجی اقدام 
کننــد. وی با اعــام ایــن نکته که 
تقویم نمایشــگاه های 31 اســتان از 
طریق پورتال سازمان و سایر مجاری 
به اطاع عموم خواهد رسید،  خبری 
خواستار توجه جدی و همه جانبه به 
مقوله نمایشگاه های تجاری به عنوان 
صادرات  توســعه  ابزارهای  از  یکــی 
بــه خصــوص در دوران  غیرنفتــی 
پساتحریم شــد. معاون وزیر صنعت، 
پایــان تصریح  معدن و تجــارت در 
استانی  نمایشگاهی  شرکت های  کرد: 
سازمان های صنعت،  همکاری  با  باید 
معدن و تجارت استان ها ضمن فراهم 
کردن فضــای ملی برای مشــارکت 
شــرکت های تولیــدی و صادراتــی، 
موضوعــات نمایشــگاهی را با توجه 
به توانمندی هــای اقتصادی، تجاری، 
کشــاورزی و صنعتــی و خدماتــی 

استان های کشور مشخص کنند.

ولی اهلل افخمی راد رئیس سازمان توسعه تجارت اعالم کرد

تقویم نمایشگاه های داخلی سال 95  با 800 رویداد بسته شد
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وظیفه و رســالت اصلــی مدیریــت برنامه ریزی و 
بین المللی  نمایشــگاه های  سهامی  شرکت  اطالع رسانی 
اســتانداردهای  و  توســعه کیفی سیستم ها  ج.ا.ایران، 

نمایشگاهی است. 
به اعتقاد عباس برهانی مدیر خوشــفکر و خاق برنامه ریزی 
شرکت سهامی نمایشگاه ها، آموزش، استانداردسازی و رتبه بندی 
و بهره گیری موثرتر از فناوری اطاعات، ســه ضلع مثلث توسعه 
صنعت نمایشگاهی ایران را تشــکیل می دهد و با همین باور است 
که برنامه ای جامع شامل 9 مورد را برای توسعه صنعت نمایشگاهی 

کشور در سال 95، طراحی کرده است. 
کارنامه عباس برهانی و همکارانش را در سال 94 مرور می کنیم و از 

برنامه های این مدیریت در سال 95 آگاه می شویم.
 فهرســت وار بفرمایید که مدیریــت برنامه ریزی 
شرکت سهامی نمایشگاه ها با هدایت شما درسال 1394، 

چه برنامه ها و هدف هایی را دنبال کرده  است؟
این مدیریت در راستای ماموریت ذاتی خود و با هدف توسعه 
کیفی سیســتم ها و اســتانداردهای نمایشــگاهی اقدامات قابل 
توجهی را در سال 94 در دســتور کار خود قرار داده بود که اهم 

این موارد به شرح ذیل می باشد:  
الــف( تــاش در جهــت تدویــن ، تصویب و اجــرای طرح 

استانداردسازی و رتبه بندی مراکز نمایشگاهی کشور
ب( تاش در جهت تدوین و تصویب پیش نویس قانون توسعه 

صنعت نمایشگاهی کشور
ج( تاش در جهت اخذ بودجــه به ویژه در حوزه عمرانی به 
میزان 5 برابر دوره های گذشته جهت بهسازی زیرساخت های 
نمایشــگاهی و نیز اصاح ســاختار بودجه بنــدی و تفکیک و 
شفاف سازی بودجه نمایشــگاه های خارجی از بودجه اداری و 

تولید

د(تاش جهت تکمیل و اجرای طرح FTTX)شبکه فیبر نوری( 
نمایشگاه و برقراری ارتباط کلیه سالن های نمایشگاهی از طریق 

فیبر نوری
هـ( تاش جهت اســتقرار نظام HSEE در شــرکت و اعمال 

آموزش های کاربردی برای فعاالن صنعت نمایشگاهی 
و( طراحی و اجرای سامانه الکترونیکی کارتابل مجریان

ز( کسب رتبه نخست ســازمان ها و شرکت های ستادی تابعه 
وزارت در حوزه شــاخص های تحول اداری در شش ماهه نخست 

سال 1394
ح( تدویــن و اجرای نظام آموزشــی جهــت ارتقا صاحیت 

حرفه ای فعاالن نمایشگاهی با همکاری جهاد دانشگاهی تهران
ط( عقد تفاهم نامه همکاری با پردیس فارابی دانشگاه تهران و 
پیگیری جهت توســعه علمی فعاالن صنعت نمایشگاهی کشور و 

ایجاد مقطع کارشناسی ارشد رشته امورنمایشگاهی
ی( تدوین شــاخصه های ارزیابی وب ســایت های مجریان و 

ارزیابی و انعــکاس نتایج حاصله در پرتال شــرکت و انعکاس به 
انجمن برگزارکنندگان نمایشگاهی 

ک( تدوین برنامه عملیاتی سال 1394 و پایش مستمر و ماهانه 
با مشــارکت کلیه مدیریت های شــرکت و ارائه گزارش در شورای 

مدیران
ل( بازنگری فرآیندها با رویکرد بهبود و روان سازی امور اجرائی 

شرکت 
 مهم ترین چالش هایی که در سال 94 با آنها روبرو 

بودید کدام بوده و چگونه این چالش ها را مدیریت کردید؟
فقدان نقشــه راه در توسعه IT شــرکت ازجمله چالش هایی 
است که با آن مواجه بودیم که با توجه به طرح موضوع در کمیته 
هوشمندسازی و توسعه دولت الکترونیک مقرر شد در اسرع وقت 
طرح معماری اطاعات شــرکت تهیه و مبنای توســعه خدمات 

الکترونیک قرار گیرد. 
همچنین فقدان یــک نظام ارزیابــی عملکــرد کارآمد نیز 
از جمله مسائلی اســت که امید است با اســتعام انجام شده و 
همفکری مدیران محترم شــرکت، این چالش اوایل ســال 95 

مرتفع گردد. 
برای  ایران  نمایشگاهی  نیازهای صنعت   مهم ترین 
توســعه را چه می دانید و به عنوان یک کارشــناس، چه 

راه حل هایی برای تامین این نیازها توصیه می کنید؟
به طور مهم ترین نیازهای صنعت نمایشــگاهی کشور درمسیر 
رشــد و توســعه را می توان در ســه بخش اصلی به این شــرح 

دسته بندی کرد:
الف( آموزش فعاالن و ارزیابی و تعیین صاحیت حرفه ای آنان

ب( استانداردســازی و رتبه بنــدی نمایشــگاه ها و مراکــز 
نمایشگاهی

ج( بهره گیری موثرتر از فن آوری اطاعات

گفت وگو با عباس برهانی مدیر برنامه ریزی و اطالع رسانی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 

 آموزش، استانداردسازی و فناوری اطالعات
نیازهای توسعه صنعت نمایشگاهی

محمدجــواد قنبــری معاون مســلط و کاردان 
امور نمایشــگاهی شرکت ســهامی نمایشگاه های 
دربرگزاری  بی بدیلی  نقش  که  ج.ا.ایران  بین المللی 
نمایشــگاهی  رویداد   80 از  بیــش  موفق  و  منظم 
ســاالنه در ســایت نمایشــگاه بین المللی تهران 
دارد، در گفت وگو با شــماره نــوروزی »اقتصاد و 
برای  را  بخش  نوید  و  این خبر خوش  نمایشــگاه« 
منتشر  کشــور  نمایشــگاه  صنعت  فعاالن  آگاهی 
پایان  به  نمایشگاهی  تعرفه های  اصالح  کار  که  کرد 
رســیده و تعرفه های جدید برای تصویب به مجمع 
به  می رود  انتظار  که  ارسال شــده  عمومی شرکت 

زودی در مجمع عمومی تصویب و ابالغ شود.
برای آقای قنبــری و همکاران برنامه ریــز و پرتاش 
ایشان در معاونت امور نمایشــگاهی شرکت سالی سرشار 
از عزت و موفقیت در پیشــبرد برنامه های ملی و سازمانی 

آرزو داریم.
 حوزه تحت مدیریت جنابعالی در ســال 94، 

به اختصار چه عملکردی داشته است؟
در ســال 1394 در بخش داخلی نزدیک به هشــتاد 

اختصاصــی  نمایشــگاه  برگــزار و چندیــن  نمایشــگاه 
کشــورهای اروپایی در حوزه محصوالت و تکنولوژی های 
برتــر برپا شــد. بــه اجمــال باید گفــت که اســتقبال 
شــرکت های داخلی و کشــورهای خارجی بــرای حضور 
در نمایشگاه ها بســیار چشمگیر و گســترده تر است که 
برنامه ریزی هــای خاص در این زمینه صــورت پذیرفته و 
بزودی برنامه نمایشــگاهی چند ســال آینده هم از سوی 

نمایشگاهی اعام خواهد شد. امور  معاونت 

با آن روبرو   94  مهم ترین چالش که در سال 
بودید چه بــود و چگونه این چالــش را مدیریت 

می کنید؟
برگــزاری  در  کاری  انضبــاط  چالــش،  مهم تریــن 
نمایشــگاه ها اســت که برنامه ریزی ها و تصمیمات خوبی 
از سوی شرکت نمایشــگاه ها در این زمینه اتخاذ گردیده 
که می تواند شــرایط مناســب و مطلوبــی را برای حضور 

نماید. فراهم  ها  نمایشگاه  در  مشارکت کنندگان 
ایران  نمایشــگاهی  نیــاز صنعت   مهم ترین 

برای توسعه را چه می دانید؟
ارتقــاء ســطح اســتانداردهای نمایشــگاهی ایران و 
توســعه متــوازن و منطقــی آن در کشــور از نیازهای 
اساســی این صنعت می باشــد تا بتواند در افق 1404 و 
ســند چشــم انداز به عنوان قطب اول صنعت نمایشگاهی 
منطقــه مطرح گــردد و در پیشــبرد اهــداف تجاری و 
اقتصادی کشــور تاثیرگذار باشد. در این خصوص شرکت 
سهامی نمایشگاه ها اقدامات ســنجیده و اساسی را برای 
ســاماندهی فعالیت های نمایشگاهی کشور آغاز نموده که 

نتایج آن به مرور اعام خواهد شد.

محمدجواد قنبری معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه ها اعالم کرد: 

تعرفه های جدید نمایشگاهی به زودی در مجمع عمومی تصویب می شود 
معاونت نمایشگاهی به زودی تقویم نمایشگاهی چند سال آینده را منتشر می کند
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گفت وگو با سیدحسین میرظفرجویان معاون فنی و مهندسی شرکت سهامی نمایشگاه ها 

 پیش شرط های توسعه 
صنعت نمایشگاهی کشور

میرظفرجویــان  سیدحســین 
مهندســی شــرکت  و  فنی  معاون 
بین المللی  نمایشــگاه های  سهامی 
با تکیه بــر تجارب و  ج.ا.ایــران، 
ســوابق گرانقدر خــود در صئعت 
نمایشگاهی کشور، در دوران جدید 
شرکت های  انگیزه  که  ایران  اقتصاد 
خارجــی بــه ســرمایه گذاری در 
افزایش  آن  تبــع  به  و  ما  کشــور 
در  مشــارکت کنندگان  تعــداد 
به  رو  بین المللــی  نمایشــگاه های 
فزونــی گذاشــته؛ برنامه هایی در 
نمایشگاه  فعالیت های  توسعه  جهت 
کرده  طراحــی   ،1395 ســال  در 
تقویم ساالنه  است که ســاماندهی 
فضاهای  افزایــش  نمایشــگاهی، 
و  تهران  در ســایت  نمایشــگاهی 
خدمات  و  مراکز  استانداردســازی 
نمایشــگاهی کشــور از جمله این 

برنامه هاست.
»اقتصاد  نــوروزی  گفت وگــوی 
مدیــر  ایــن  بــا  ونمایشــگاه« 
اســتاد  و  مجــرب  نمایشــگاهی 

بخوانید.  را  دانشگاه 
صنعــت  توســعه  افــق   
 1395 نمایشگاهی ایران را در سال 

می بینید؟ چگونه 
بســیاری از تحلیــل گران ،  چشــم 
انــداز و الزامات کســب و کار موفق در 
بررســی کرده و عنوان داشته  را  ایران 
اند که مهــم ترین جنبه های فرصت در 

از:  ایران عبارتند  بازار 
کشــور  جــوان  جمعیــت   
که   ) ســال   25 زیر  )حدود40درصــد 
زیر بنــای مهمی برای رشــد اقتصادی 

بود. خواهد 
داشــتن زیر ســاخت صنعتی مناسب 
عاوه برداشــتن منابع و ذخایر طبیعی 
قابــل اعتنــا، همانند صنایــع دارویی، 

و..... پتروشیمی  خودرو، 
دارای  و  فکری  ســرمایه های  داشتن 
تحصیــات عالیه کــه قابل مقایســه با 

می باشد.  پیشرفته  کشورهای 
می توان  موجــود  زیربناهای  ایــن  از 

نتیجه گرفت که ایــران فرصتی بی نظیر 
برای شــرکت های بین المللی اســت که 
نمی تواننــد به راحتی از کنار آن بگذرند 
با توجــه به شــرایط پســا تحریم و  و 
ارتباطات مناســب بین المللی که توسط 
دولت مــردان و دیگر دســت اندرکاران 
کار  و  فضــای کســب  آمده،  به وجــود 
نزدیک شــاهد تحوالتی در  آینــده  در 
بود که می بایست  سطح وســیع خواهد 
برای  را  اقتصادی، خــود  فعــاالن  همه 
این تحوالت گســترده آمــاده نمایند و 
این  از  نیــز  نمایشــگاهی  حوزه صنعت 
شــرکت ها،  برای  نیســت.  جــدا  منظر 
ابزار  نمایشــگاه ها مهم تریــن و بهترین 
و مجــال بازاریابــی رو در رو هســتند 
کــه می توانند بــرای آنهــا فرصت های 
بازاریابی،  فــروش،  در جهت  بی نظیری 
برای  نمایند.  ....فراهــم  و  برند ســازی 
تصمیم گیرنــدگان اجرایــی شــرکت ها 
هم، حضور در نمایشگاه ها گزینه اول از 
انتخاب های بازاریابــی همانند تبلیغات، 
و....  مســتقیم  پســت  تلفنی،  بازاریابی 
بــرای دســتیابی بــه اطاعــات خرید 
می باشــد. البته برای برگــزاری بهتر و 
بسترسازی  نیازمند  نمایشــگاه ها،  موثر 
مناسب در حوزه زیرســاخت ها، صنایع، 
.... و قوانین خواهیم بود که انشاا.... در 

می پذیرد. انجام  آتی  سال های 
صنعــت  توســعه  بــرای   
95 چــه  نمایشــگاهی در ســال 

تدویــن  مشــخصی  برنامه هــای 
کرده اید؟

از  خارجــی  شــرکت های  تمایــل 
به  اروپا  سراســر دنیــا علی الخصــوص 
رشــد  به  که  ایران  در  ســرمایه گذاری 
صنایــع کشــور می انجامــد و بــه تبع 
در  مشــارکت کنندگان  افزایــش  آن 
نمایشــگاه های داخلی و خارجی که هم 
بوده ایم،  آن  اثرگذاری  نیز شاهد  اکنون 
بر  مــی دارد که عــاوه  بــرآن  را  مــا 
موجود،  از ظرفیت های  بهینه  اســتفاده 
برنامه هــای ذیل را نیز در ســال آینده 

قرار دهیم. نظر  مد 
ســاماندهی تقویم نمایشگاهی ساالنه 
سایت های کشــور به جهت عدم تداخل 

تخصصی نمایشگاه های  زمانی  هم  و 
نمایشــگاهی  فضاهــای  افزایــش 
افزایش  جهــت  بــه  تهران  ســایت  در 

کنندگان مشارکت 
نمایشگاهی  مراکز  ســازی  استاندارد 
کشور بر اساس اســتانداردهای یوفی و 

کشور فنی  استانداردهای 
نمایشگاهی  خدمات  سازی  استاندارد 
و افزایش کیفیت برگزاری نمایشــگاه ها

ســاماندهی ســایت های نمایشگاهی 
و  ایجاد ســرمایه گذاری جدید  و  کشور 
منطقه ای نمودن برگزاری نمایشــگاهی 

) نمایشگاهی  )قطب های 
البتــه در ســال 94 حــوزه معاونت 
داشــته  تــاش  مهندســی  و  فنــی 
ســایت  در  نمایشــگاه ها  کــه  اســت 
کیفیــت  بــا  نمایشــگاه ها  دایمــی 
رضایــت  مــورد  خدمــات  و  مناســب 
بازدیدکننــدگان  و  مشــارکت کنندگان 
یــاری خداوند و  بــا  برگزار شــود که 
کوشــش همه همکاران، این امر محقق 
گردیــد و در راســتای بهینــه نمودن 
گسترده ای  تاش  نمایشــگاهی،  فضای 
انجام  مدیریــت مجموعــه  با حمایــت 
پذیرفــت کــه می تــوان بــه تکمیل و 
توسعه ســالن های نمایشگاهی، سرویس 
بهداشــتی، نورپــردازی کامل مســجد 
بزرگ  آبنمــای  )ع(،  ابراهیــم  حضرت 

.... اشاره نمود.  مجموعه و 
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محمدسعادتی پور مشاور مدیرعامل، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه ها تاکید کرد:

 ضرورت توسعه فعالیت های پژوهشی 
در صنعت نمایشگاهی ایران

مدیرعامل  مشــاور  محمدسعادتی پور 
بین الملل  امــور  و  روابط عمومی  و مدیر 
بین المللی  نمایشگاه های  سهامی  شرکت 
ج.ا.ایــران در عیــن احاطه و تســلط 
صنعت  نرم افــزار  و  ســخت افزار  بــر 
نمایشگاهی، از جنس آن گروه از مدیران 
فرهنگی کشور اســت که همواره دغدغه 
را  پژوهشی  و  آموزشی  فرهنگی،  مسائل 
داردو هیچ توســعه ای را بدون توجه به 
فرهنگی، مستمر  و عمق  دقایق  و  ظرایف 

و ماندگار نمی داند. 
با همین دغدغه و بینش اســت که در سال 
94 شــاهد تاش های فرهنگــی وی با وجود 
مســئولیت های ســنگین و وقت گیر مشاورت 
مدیرعامل و مدیریــت روابط عمومــی و امور 
بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه ها بودیم که 
تاش برای گشــایش موزه صنعت نمایشگاهی 
ایران در طبقه زیرین مســجد حضرت ابراهیم 
»پدیدارشناســی  کتاب هــای  انتشــار  و  )ع( 
صنعت  در  »تبلیغات  جهانی«،  نمایشــگاه های 
نمایشــگاهی«، »نقش نمایشــگاه ها در توسعه 
صادرات« و »ایران در تصاویر«، تنها گوشــه و 

بخشی از این کوشش و همت است.
محمد ســعادتی پور در گفت وگو با شــماره 
نوروزی »اقتصاد و نمایشگاه« درباره عملکرد، 
برنامه های آتــی، نیازهــا و چالش های حوزه 
تحت مدیریت خود ســخن گفته اســت که با 
آرزوی ســالی سرشــار از موفقیت و کامیابی 
بــرای وی و همــکاران پرتــاش و همدلش 
در روابط عمومــی و امور بین الملل شــرکت 
سهامی نمایشــگاه ها، خوانندگان را به مطالعه 

این گفت وگو دعوت می کنیم.
 لطفا به اختصار عملکرد حوزه تحت 
مدیریت خودتان را در ســال 94 توضیح 

دهید. 
گــزارش عملکــرد مدیریت هــای داخلــی  
بین المللی  نمایشــگاه های  ســهامی  شــرکت 
جنبه داخلی داشــته و به صــورت ماهانه برای 
مقامات ذیربط شــرکت ارســال مــی گردد و 
نیازی به انتشــار آنها در رســانه ها احســاس 
نمی شــود. روابط عمومی و امــور بین الملل 
شرکت ســهامی نمایشــگاه ها عمدتاً یک نهاد 
اجرایی است و عاوه بر ســاماندهی تشریفات 
برگــزاری مراســم گشــایش و اختتامیه های 
شــرکت کنندگان  از  دعــوت  و  نمایشــگاه ها 
شــاخص و فراهم کــردن تســهیات ورود و 
خــروج هیات هــای اقتصــادی و بازرگانی که 

هنــگام برپایــی نمایشــگاه ها بــه جمهوری 
اسامی ایران سفر می کنند، کلیه امور مرتبط 
با تبلیغات و اطاع رسانی نمایشگاه ها و انتشار 
اخبار و گزارش های آنها را در سامانه اینترنتی 
نمایشــگاه و نشــریه الکترونیکی »نما« انجام 
می دهــد و در تهیه کتب مرتبط با نمایشــگاه 
و چاپ بروشــورها و کاتالوگ ها و ســایر مواد 

تبلیغی مشارکت دارد.
اختصاصی  ســایت«  »وب  مدیریــت  ضمناً 
و  اطاعــات  کــردن  روزآمــد  و  نمایشــگاه 
مندرجــات آن و برقــراری ارتباط مســتمر با 
رسانه ها و همکاری در تدوین تقویم نمایشگاه 
و برگــزاری جلســات توجیهــی مربــوط به 
نمایشــگاه های برون مــرزی و ... بر عهده این 

مدیریت است.
 مهم ترین چالش هایی که در ســال 
94 با آنها روبرو بودیــد کدام ها بودند و 

چگونه آنها را مدیریت کردید؟
مهم ترین دغدغه هایی که در ســال 1394 
مدیریت روابط عمومــی و امور بین الملل و در 
یک نگرش کلی کلیه مدیریت های نمایشــگاه 
با آن مواجه بودند برگزاری هرچه با شــکوه تر 
اکســپوی میان 2015 در راس موعد مقرر و 
افزایش اعتبار و پرستیژ میهن اسامی مان در 
بین بیش از 140 کشــور دنیــا در این رویداد 
بزرگ جهانی بود که خوشــبختانه اکســپوی 
مزبور و غرفه جمهوری اســامی ایران در این 
نمایشگاه بین المللی موفق شد به اهداف مورد 
نظر خود دست یابد و موفقیت ممتازی کسب 
بین الملل  امور  و  روابط عمومی  نماید.مدیریت 
به ســبب بهره گیری از تجربیــات همکاران با 
سابقه و سختکوش خود و رعایت اصول اخاق 
حرفه ای و آداب مشــتری مــداری با چالش 

جدی در انجام وظایف خود روبرو نیست.

صنعــت  نیازهــای  مهم تریــن   
نمایشــگاهی ایران برای توسعه و تحول 

چیست؟
ایران  نمایشگاهی  نیازهای صنعت  مهم ترین 

در حال حاضر به شرح زیر است:
نمایشــگاه های  کیفیــت  ارتقــای  الــف( 

بین المللی در سراسر کشور تا سر حد ممکن
ب( تامین اعتبــار کافی توســط دولت برای 
نوسازی و بازسازی سالن های نمایشگاهی و فراهم 

کردن تجهیزات مدرن و پیشرفته برای آنها
ج( ارتقای ســطح مهارت کادر شــاغل در 

نمایشگاه ها
د( بــه رســمیت شــناختن فعالیت هــای 
نمایشــگاهی به عنوان فعالیت های صنعتی، به 
استناد تعاریف جدید از صنعت که مورد تائید 

جامعه اقتصادی بین المللی است.
 مهم ترین برنامه هایتان برای ســال 

جدید چیست؟
حرکتی که در این مدیریت از سال گذشته 
شتاب بیشــتری گرفته اســت بخش پژوهش 
می باشــد، باتوجــه بــه گســتره فعالیت های 
اجرایی و ذاتی روابط عمومی و امور بین الملل 
این شــرکت، موضوع پژوهش درکنــار دیگر 
وظایف، امــری الزم و پراهمیت می باشــد. از 

جمله کتاب های چاپ شده در این مدیریت:
 کتاب تبلیغات در صنعت نمایشگاهی

 کتــاب نقــش نمایشــگاه ها در توســعه 
صادرات و تحــوالت صنعت نمایشــگاهی در 

جهان 
 کتاب پدیدار شناسی نمایشگاه های جهانی 
که به صورت مصور با رویکرد بررســی تاریخی 
از ســال 1851 الی 2015 چاپ شــده اســت.  
همچنین اینجانب با توجــه به عاقه فراوانی که 
به ایران و گردشگری داشــته ام کتابی با عنوان 
»ایران در تصاویر« تهیه و چاپ نموده ام. شایان 
ذکر اســت هم اکنون نیز کتابی با عنوان »نیم 
قرن صنعت نمایشــگاهی« در دست گردآوری و 

تألیف است که به زودی چاپ خواهد شد.
ضمــن  فرصــت،  اغتنــام  بــا  پایــان  در 
سپاســگزاری از تاش های ارزنده مدیرمسئول 
محتــرم و همــکاران ســختکوش »اقتصــاد 
صنعــت  تخصصــی  نشــریه  نمایشــگاه«،  و 
نمایشــگاهی کشــور در انعــکاس و انتشــار 
گســترده و به موقع رویدادهای نمایشــگاهی 
کشــور، از خداوند متعال در سال جدید برای 
همه عزیزان آرزوی توفیــق و خدمت افزون تر 

دارم.
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زیرســاخت های  و  امکانــات  داشــتن 
نمایشــگاهی  ســالن های  مانند  مناســب 
آبــاد و اســتاندارد و تاسیســات الزم و 
برگــزاری  پیش نیــاز  کافــی، نخســتین 
اســت.  باکیفیت  نمایشــگاهی  رویدادهای 
به  ســایت نمایشــگاه بین المللــی تهران 
ســایت  اعتبارترین  با  و  بزرگ ترین  عنوان 
دارد  ساله   47 قدمتی  ایران،  نمایشــگاهی 
و از این رو ســرپا نــگاه داشــتن ابنیه و 
و  فعالیت  برای  آن  کهنســال  تاسیســات 
توســعه صنعت نمایشگاهی کشور از اهمیت 
مدیریت  کــه  اســت  برخوردار  دوچندانی 
سهامی  شــرکت  تاسیسات  و  ســاختمان 
نمایشــگاه های بین المللــی ج.ا.ایــران با 
هدایــت حامد خوش الحان مدیــر با تجربه 
امر  این  در  را  اول  نقش درجــه  واحد،  این 

مهم و حیاتی به عهده دارد. 
»اقتصاد  با  درگفت وگو  خوش الحان  حامد 
و نمایشــگاه«، برنامه هایی را که در ســال 
تاسیســات سایت  و  بناها  آبادانی  برای   94
نمایشــگاهی تهــران انجام گرفتــه و نیز 
طرح های عمرانی ســال 95 را توضیح داده 

می خوانید.  که  است 
 مدیریت ســاختمان و تاسیسات قطعا 
نقش اول را درســر پانگاه داشــتن بناها و 
تاسیســات قدیمی و پیر ســایت نمایشگاه 
بین المللی تهران دارد. در ســال 94 در این 
اجرا کرده اید؟ زمینه مشخصا چه طرح هایی 

یکــی از پارامتــری مهم در برگــزاری هر چه 
امکانات  نمایشــگاهی، داشــتن  رویدادهای  بهتر 
ســالن های  ماننــد  مناســب  زیرســاخت های  و 
نمایشــگاهی اســتاندارد به همراه امکانات جانبی 
ضروری می باشــد که در این راســتا و با عنایت 
تهران  بین المللــی  نمایشــگاه  قدمت ســایت  به 
لــزوم بازســازی و نوســازی بعضی از ســالن ها 
اجتناب ناپذیــر می باشــد. که در ایــن جهت در 
سال 94 نســبت به برنامه ریزی و انجام امور زیر 

اقدام شده است:
 ایجاد مکان جدید و مناســب جهت استقرار 

احمر  هال 
 احداث دو باب ســرویس بهداشتی جدید و 

سب منا
6500 متر مربع    لکه گیری آسفالت حدود 

 برطرف کردن نواقص ســالن کنسرت میاد 
به منظــور افزایش ایمنی خصوصــاً در حوزه های 
اعام و اطفاء حریق و عائم هشــدار و راهنمایی

از سالن های نمایشگاهی   اصاح کف بعضی 
والکتریکال( )ابنیه 

 ســامان دهــی و محوطه ســازی پارکینگ 
استفاده  و  زیباسازی  به منظور  نمایشــگاه  شمالی 

فضا از  بهینه 

محیطی مبلمان  از  بخشی  اصاح   
مســاحت  به  جدیــد  ســاختمان  احــداث   
125 متر مربع جهت اســتقرار نیــروی انتظامی 

ه یشگا نما
37  احداث سرویس بهداشتی در سالن 

تابلوی شماره سالن ها احداث   
اپراتــور اتوماتیک   تهیه و نصــب سیســتم 

برات مخا
 احــداث دو عدد ورودی و ســردرب جدید 

برای سالن های 6 و 40 
 چه طرح هــا و برنامه هــای دیگر در 
تدارک  نمایشگاه  بازسازی  و  نوسازی  جهت 

دیده اید؟
برخی از برنامه های عمرانی نمایشــگاه به این 

شرح است:
ســالن های  شــماره  تابلــوی  احــداث   

ساختمان ها و  نمایشگاهی 
 احداث سرویس بهداشــتی جنب سالن های 

11 و 10
از سالن های نمایشگاهی   اصاح کف بعضی 

الکتریکال( و  )ابنیه 
 بازســازی و رنگ آمیزی نمای داخلی سالن 
به طور  11و10-13و12-15و14-38و35  هــای 

مل کا
احــداث  و  بــرق  کابل هــای  ســاماندهی   
تابلوهای برق جدید در داخل ســالن ها و محوطه

کانال هــای  کامــل  تعویــض  و  نوســازی   
 – 11و10  ســالن های  هوای  توزیع  تاسیســاتی 

15و14
 اصاح کــف، نصب کــف خــواب و اصاح 

سیســتم الکتریکال بعضی از سالن ها
 در بحــث مدیریــت انــرژی نیــز به منظور 
کــم  المپ هــای  از  مصرف،اســتفاده  کاهــش 
مصرف، نوســازی تابلوهای برق محوطه، تعویض 
... انجام شده  کابل های قدیمی داخل سالن ها و 

است.
 تهیه و نصــب پکیج های برودتی برای برخی 
از ســالن هــای نمایشــگاهی به منظــور تکمیل 

سالن ها داخل  برودتی  سیستم 
محیطی مبلمان  بازسازی  و  رنگ آمیزی   

 ترمیــم و لکه گیــری آســفالت خیابان های 
طه محو

کنفرانس  همایش  ســالن  داخل  بازســازی   
شماره 2 اداری

 بازســازی و رنگ آمیزی داخل البی ســالن 
سوم( )طبقه  خلیج فارس  همایش 

نمایشگاه بزرگ  نمای  نورپردازی آب   
حضــرت  مســجد  حــوض  نورپــردازی   

براهیم)ع( ا
به  ورودی  ابنیــه گیت هــای  آماده ســازی   
پارکینگ ها جهت ریجســتری خودروهای ورودی 

و خروجی
ابراهیم)ع( مناره مسجد حضرت  نورپردازی   

نمایشگاه خیابان های  نورپردازی   
الزم به توضیح اســت احداث سالن های جدید 
نمایشــگاهی به روش های جذب سرمایه گذار نیز 
در دســتور کار قرارگرفته است که امیدواریم در 

گردد. عملیاتی  جدید  سال 
بازســازی و  95 در جهت   در ســال 
نوســازی نمایشــگاه بین المللی تهران چه 

برداشت؟ خواهید  گام هایی 
بــا توجه بــه اینکــه مدیریــت ســاختمان و 
تاسیســات یکی از مهم ترین و اســتراتژیک ترین 
تهــران  بین المللــی  نمایشــگاه  مدیریت هــای 
می باشــد و از طرفــی کلیه خدمات رســانی های 
... توســط  تلفــن، تاسیســات، گاز و  برق، آب، 
ایــن مدیریت جهــت برگــزاری نمایشــگاه ها و 
افزایش  به منظــور  انجــام می شــود،  مراســم ها 
مشــتریان  مندی  رضایت  افزایش  ایمنی،  ضریب 
و مشــارکت کنندگان و بازدید کنندگان، برخی از 
طرح های ســال  در بخش های مختلف به شــرح 

است: برنامه ریزی شده  ذیل 
و  خیابان هــا  از  بخشــی  آســفالت   

محوطه پارکینگ های 
 احــداث ســردرب ورودی بــرای برخی از 

لن ها سا
 نوسازی و بازسازی ســرویس های بهداشتی 

طه محو
ســالن های  از  برخــی  بــام  آب بنــدی   

هی یشگا نما
 احداث آبخوری در محوطه

 بازسازی آب نمای بزرگ مرکزی
هــای  موتورخانــه  از  بخشــی  نوســازی   

تی سیسا تا
 نوســازی کانال هــای توزیع هــوای داخل 

برخی از سالن ها
 نوسازی بخشــی از کابل های روغنی پست 

 20 Kv های
 گسترش پوشش تلفن های بی سیم محوطه

به  نمایشــگاهی   ساخت ســالن های جدید 
روش جذب سرمایه گذاری

گفت وگو با حامد خوش الحان مدیر ساختمان و تاسیسات شرکت سهامی نمایشگاه ها

 اهمیت سرپا نگه داشتن بناها و تاسیسات کهنسال 
نمایشگاه بین المللی تهران
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عزیز عزیزی مقدم مدیر بازاریابی شرکت سهامی نمایشگاه ها:

 چهار برنامه برای بازاریابی و بازارسازی نمایشگاهی 
در سال 95

عزیز عزیــزی مقدم مدیر بازاریابی شــرکت 
ج.ا.ایران  بین المللی  نمایشــگاه های  ســهامی 
گزارش عملکرد خود و همکارانش در ســال 94 
و برنامه های تدوین شده برای بازاریابی در سال 
95 را برای شماره نوروزی »اقتصاد و نمایشگاه« 
ارسال کرده اســت که این گزارش برای آگاهی 
منتشــر  کشــور  نمایشــگاهی  صنعت  فعاالن 
می شــود. برای عزیزی مقــدم و همکارانش در 
مدیریت بازاریابی شــرکت، سال 95 را همراه با 
رونق بازارهای قدیم و ســاختن بازارهای جدید 

می کنیم. آرزو 
 مهم تریــن اقداماتی که در ســال 94 در 
بازاریابی  مدیریت  از ســوی  بازار  توسعه  جهت 
صورت  بین المللی  نمایشگاه های  سهامی  شرکت 

بودند؟ گرفته، چه 
با اغتنام فرصتی که نشــریه تخصصــی »اقتصاد و 
نمایشــگاه« در اختیــار مدیریــت بازرگانی شــرکت 
ســهامی نمایشــگاه های بین المللی گذاشــته، گزارش 
خاصه عملکــرد بازاریابی در ســال 1394 به آگاهی 

می رسد:  کشور  نمایشگاهی  فعاالن صنعت 
پیگیری عملکــرد قراردادهای بازرگانی و بررســی 
نمایشــگاهی منعقده و  فعالیت هــای  بــه  بند مربوط 
ارســال متون پیشــنهادی همکاری ها در اجاس های 
کمیسیون مشــترک همکاری های اقتصادی و بازرگانی 

30 کشور در خارج از کشور
از طریق  گســترش همکاری های ملی و بین المللی 
انعقــاد تفاهم نامه هــای نمایشــگاهی کــه دربرنامــه 
راهبردی شرکت، ســه تفاهم نامه ملی و سه تفاهم نامه 
بین المللــی پیش بینی شــده بــود که ایــن مدیریت 
موفق شــد 5 تفاهم نامــه بین المللــی و 4 تفاهم نامه 
همکاری های نمایشــگاهی به شرح ذیل منعقد نماید. 

بین المللی الف( 
تفاهم نامه نمایشــگاهی بــا انجمن نمایشــگاه ها و 

ایتالیا بازرگانی  نمایشگاه های 
تفاهم نامه نمایشگاهی با شــرکت نمایشگاهی بلونیا 

لیا یتا ا
ایتالیایــی  شــرکت  بــا  نمایشــگاهی  قــرارداد 

 Pordenone Fiere CEO
با کشور روسیه  نمایشگاهی  قرارداد 

 Fiero Milano با شرکت  نمایشگاهی  تفاهم نامه 
ب( ملی

شــرکت نوژن راد 1- ســی و ســومین نمایشــگاه 
بین المللی بازرگانی خارطوم – ســودان 2- نمایشگاه 
بین المللــی بازرگانی ســاختمان، معمــاری داخلی و 
تخصصی  بین المللی  نمایشــگاه   -3 عمان  دکوراسیون 
 Infra Stracture روســیه  و کشــاورزی  غذایــی 

 2015
شــرکت راهــکار تجــارت: )نمایشــگاه بین المللی 

بازرگانی عراق – بغداد به متراژ 700 مترمربع(
3- مطالعه و حمایت از عناوین جدید نمایشــگاهی 
متناســب بــا سیاســت های اباغــی که ایــن هدف 
راهبــردی منجر بــه اصــاح عناوین نمایشــگاه های 
داخلی شرکت به صورت اســتانداردهای نمایشگاه های 

دنیا و پیشــنهاد برای ارائــه نمایشــگاه های جدید و 
تفکیک بعضی از نمایشــگاه ها شــده است. لذا در این 
زمینــه برای دســتیابی به این هدف بــه طور خاصه 
مراحل به شــرح ذیل به صورت تحلیلی مورد بررسی 

قرار گرفته است. 
بررسی نمایشــگاه های داخلی و تقسیم بندی آنها به 
براساس ســایت های معتبر  نمایشگاهی  نوع صنعت   7

دنیا نمایشگاهی 
به زبــان التین  نمایشــگاه ها  اســتخراج عناویــن 

داخلی شرکت نمایشگاهی  برنامه  بر  منطبق 
تعییــن گــروه کاالیی هر یــک از نمایشــگاه های 

پیشنهادی  و  موجود 
تطبیــق عناوین مذکور باعناویــن موجود در تقویم 

دارند.  هم پوشانی  که  نمایشگاهی 
بررســی و پیشــنهاد عناویــن مذکــور براســاس 
ظرفیت ها و سیاســت های کان حــوزه صنعت، معدن 

و تجارت
تهیه فهرست عناوین نمایشــگاهی فعلی )بالفعل( و 

نمایشگاهی  عناوین 
پیشــنهاد )بالقــوه( و عناویــن فعلی کــه قابلیت 

تفکیک در آنها وجود دارد 
و  موجــود  نمایشــگاه های  بررســی  و  تحلیــل 

پیشنهادی بالقوه  نمایشگاه های 
ارائــه پیشــنهادات درخصــوص عناویــن جدیــد 

تخصصی جلسات  برگزاری  و  نمایشگاهی 
اصاح عناوین نمایشگاهی شرکت و ارائه پیشنهاد جدید 
4- بررســی بیش از 150 نمایشگاه معتبر در خارج 
برنامه پیشــنهادی نمایشگاهی  از کشور جهت تدوین 

خارجی در سال 1395 
5- اســتخراج اطاعات بیش از 50 نمایشگاه معتبر 

نی  جها
بین المللــی تخصصی و  نمایشــگاه   34 انتخاب   -6
خارج  نمایشــگاهی  برنامه  برای  اولویت دار  اختصاصی 

از کشور در سال 1395 
7- تهیــه گزارش توجیهــی اقتصــادی و بازرگانی 
خارج  نمایشگاهی  دربرنامه  اولویت دار  نمایشــگاه های 

از کشور
8- تهیــه گزارش  هــای تحلیلی، تشــکیل جلســه 
و انجام مکاتبــات الزم جهت حضور این شــرکت در 

 2017 قزاقستان  اکسپوی 
آفریقایی  نمایشــگاه های کشــورهای  بررســی   -9

و تهیه فهرســت نمایشــگاه های معتبر از کشــورهای 
آفریقایی جهت اســتفاده در همایش ملی فرصت های 
همکاری اقتصــادی و تجاری ج.ا.ایران با کشــورهای 
آفریقایــی و مشــارکت در همایــش نامبــرده و تهیه 

مربوطه گزارش 
بین المللی  نمایشــگاه های  تهیــه شناســنامه   -10

داخلی برگزار شده در سال 1393 
 UFI، BIE 11- تهیه مجموعه گزارش ها و اخبار 

و اکسپو میان و ترجمه آنها
 UFI 12- تهیه گزارش سمینارهای 

13- ترجمــه تفاهم نامه هــای نمایشــگاهی منعقد 
شده درسال 94 

14- جمــع  آوری آمــار مبــادالت تجــاری کلیــه 
نمایشــگاه های داخلی در تقویم نمایشگاه های داخلی 
این شــرکت جهت ارائه گزارش آمــاری؛ نموداری و 
تحلیلــی کلیه نمایشــگاه های برگزار شــده در تقویم 

داخلی نمایشگاه های  ساالنه 
 مهم تریــن چالش هایی که در ســال 94 
با آنهــا روبرو بودید چه بــود و این چالش ها را 

کردید؟ مدیریت  چگونه 
از مهم تریــن چالش هایی که این مدیریت درســال 
94 با آن مواجه بوده تهیه فهرســتی از نمایشــگاه ها 
در خارج از کشــور بود که بتواند در شــرایط ســخت 
تحریم، نوسانات ارز و نقل و انتقاالت پولی با کم ترین 
موانــع جهت برگــزاری مواجه شــوند. دراین راســتا 
این مدیریت تــاش نمود کــه 4 تفاهم نامه همکاری 
نمایشــگاهی با شرکت های نمایشــگاهی معتبر داخلی 
منعقد نماید که در برگزاری نمایشــگاه های ذیل موثر 

واقع شد. 
بازرگانــی  بین المللــی  نمایشــگاه  سی وســومین 

خارطوم- سودان 
نمایشــگاه  بین المللی بازرگانی زیر ســاختمان های 

عمان و داخلی و دکوراسیون 
و کشاورزی  غذایی  تخصصی  بین المللی  نمایشــگاه  

 2015 Infra Stracture روسیه
نمایشــگاه بین المللــی بازرگانی عــراق – بغداد به 

700 مترمربع متراژ 
این مدیریت موفق شــد بــا 5 مرکز نمایشــگاهی 
معتبــر در ایتالیــا و روســیه تفاهم نامــه همــکاری 
نمایشــگاهی منعقد نماید که به مدت دو سال دارای 
اعتبار اســت و درتدوین برنامه نمایشگاهی سال آتی 

در خارج از کشور می تواند حائز اهمیت باشد. 
به منظور اصــاح عناوین  این مدیریت همچنیــن 
نمایشــگاه ها و پیشــنهاد برای عناوین جدید مطالعه 
و حمایــت از عناوین جدید نمایشــگاهی متناســب با 
سیاســت های اباغی را دربرنامه عملیاتی این مدیریت 
لحاظ نمــود. در برنامه نمایشــگاهی داخلی شــرکت 
عناویــن نمایشــگاهی منطبق با عناوین نمایشــگاهی 
دنیــا منطبق نبود. لــذا این مدیریت تــاش نموده با 
بررســی و تحلیل عناوین نمایشــگاهی دنیــا، عناوین 
نمایشــگاهی داخلــی را اصــاح و استاندارد ســازی 
نماید تــا گام های اولیــه جهت برند نمــودن عناوین 

شود.  برداشته  شرکت  نمایشگاهی 
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و  مجرب  مدیر  احســانی  عباس  اعتقاد  به 
برنامه ریز امور نمایشــگاه های داخلی شرکت 
و  تدوین  بین المللی،  نمایشــگاه های  سهامی 
نمایشگاهی  صنعت  جامع  راه  نقشــه  ترسیم 
کشور  نمایشــگاهی  صنعت  قانون  تصویب  و 
صنعت  این  ضــروری  نیاز  دو  حاضر  حال  در 
شماره  است.گفت وگوی  توسعه  و  تحول  برای 
نــوروزی »اقتصاد و نمایشــگاه« را با عباس 

بخوانید. احسانی 
 94  حوزه نمایشگاه های داخلی در سال 

است؟ داشته  برجسته ای  عملکردهای  چه 
با روی کارآمــدن دولت تدبیــر و امید و ایجاد 
امید در فضــای فعالیت های  اقتصــادی – تجاری 
– سرمایه گذاری داخلی و خارجی و گشایش های 
صورت گرفتــه همگام با  موفقیت هــای بین المللی 
قبــل و پســابرجام، تاثیــر مســتقیم آن بر روی 
صنعت نمایشــگاهی کشور کامًا مشــهود می باشد 
به نحوی که که تقاضاهای روز افزون شــرکت های 
داخلی و خارجی و نیــز برگزارکنندگان بین المللی 
نمایشــگاه ها جهــت حضور و یا تقویــت حضور در 
بــازار و  نمایشــگاه های ایران و  بــازار منطقه ای، 
ایران  تاثیر مثبــت بر صنعت نمایشــگاهی  موجب 
شــده اســت. ثبت رکورد بی ســابقه حضور حدود  
22000 شــرکت داخلی و خارجی در نمایشــگاه 
بین المللی تهــران در فضای مفید نمایشــگاهی به 
وسعت حدود  915000 متر مربع  و نیز برگزاری 
کشــورهای  اختصاصــی  نمایشــگاه های  برخــی 
خارجــی از جمله نخســتین نمایشــگاه اختصاصی 
اختصاصــی  نمایشــگاه  نیــز   و  روســیه  کشــور 
کشــور ایتالیــا و اســتمرار مذاکــرات و تفاهمات 
نمایشــگاهی و  مراکز  بــا  نمایشــگاهی  بین المللی 
برگزارکننــدگان معتبر جهان از اهــم فعالیت های 
نمایشــگاه های  ســهامی  شــرکت  نمایشــگاهی 
از  94 می باشــد.  بین المللــی ج.ا.ایران در ســال 
دیگر اقدامات می توان به  تنظیم و انتشــار به موقع 
تقویم نمایشــگاهی با  تامیــن انتظارات حداکثری 
برگزارکننــدگان و تشــکل های صنفی ذیربط با در 
نظر گرفتن رویدادهــای بین المللی،  بازنگری آئین 
ارزی - ریالی شــرکت، گریدبندی سالن های  نامه 
نمایشــگاهی، بازنگــری دســتورالعمل و ضوابــط 
برنامه ریزی  توســط مجریان،  نمایشگاه ها  برگزاری 
عناویــن  همزمــان  برگــزاری  بسترســازی   و  
نمایشــگاه های  جملــه  از  مرتبــط  نمایشــگاهی 
منسوجات، فرش ماشــینی، پوشاک و سایر عناوین 
نمایشــگاهی بــا جلســات متعدد بــا ذینفعان  در 
راســتای هم افزایــی و برنــد ســازی رویدادهای 
نمایشــگاهی در منطقه و اســتمرار آن در تنظیم 
تقویــم ســال های آتــی، پیاده ســازی و اجــرای 
آزمایشــی ســامانه ارتباط الکترونیــک مجریان و 
حذف شــیوه ســنتی و دســتی مراجعه حضوری، 

برگزاری جلســات مســتمر با مجریــان و ذینفعان 
و اصــاح تعرفه بــا تمرکز به افزایش دامنه ســود 
مجریان  کــه تعرفه های جدید پــس از تصویبات 
نهایی به زودی اعام خواهد شــد،  به عنوان  برخی 
از اقدامات مهم مدیریت نمایشــگاه داخلی در سال 

می باشد.  94
 94 سال  حرفه ای  چالش های  مهم ترین   

را مدیریت کردید؟ آنها  بودو چگونه  چه 
فضــای  محدودیــت  چالش هــا  مهم تریــن  از 
نمایشــگاهی بــا توجــه بــه تقاضــای روزافزون 
مشارکت در کلیه نمایشــگاه های مندرج در تقویم 
فضای  تخصیص  امکان  که  می باشــد  نمایشــگاهی 
نمایشــگاهی بیشــتر به عناوین نمایشگاهی مندرج 
در تقویــم نمایشــگاهی و یا ایجــاد عناوین جدید 
نمایشــگاهی را با مشــکل مواجه می  سازد. در این 
راســتا  تاش شــد تا در ســال 94 با همکاری و 
همراهــی مجریــان و ذینفعــان  رویــه پیشــین 
واگــذاری متراژ بــه رویه ثبــت نام و مشــارکت 
حداکثــری اصــاح گردد تــا بدین طریــق ضمن 
تامیــن رضایــت حداکثــری مشــارکت کنندگان، 
امــکان بهره برداری بهینه از فضــای موجود فراهم 
گــردد. اســتمرار این سیاســت در ســال 95 نیز 
با ســاخت سالن های نمایشــگاهی جدید  همزمان 
افزون  روز  تقاضاهــای  بــه  پاســخگویی  به منظور 
به طــور ویــژه در دســتور کار می باشــد. در این 
خصوص اصاح تعرفه نیــز گامی دیگر در مدیریت 

. می باشد  تقاضا 
 مهم تریــن نیاز صنعت نمایشــگاهی کشــور 

چیست؟ توسعه  برای 
بــه نظــر اینجانب تدوین و ترســیم نقشــه راه 
نمایشــگاهی کشــور مهم تریــن  جامــع صنعــت 
نیــاز صنعت نمایشــگاهی کشــور اســت. صنعت 
نمایشــگاهی ایران بــا توجه به تجربــه حدود نیم 
قرن، هنــوز صنعتی جوان و نوپاســت که ضروری 

است ضمن حمایت از دســت اندرکاران این صنعت 
تاثیرگــذار، نقشــه راه جامع صنعت نمایشــگاهی 
کشــور جهت فعالیت در داخل و خارج از کشور با 
توجه به ظرفیت هــا و ظرفیت های برگزارکنندگان، 
ارکان  و ســایر  تشــکل های صنفی  ســایت داران، 
این صنعت در راســتای چشــم انداز تدوین گردد 
تا کارآمــدی این صنعــت بیش از پیــش افزایش 
قانــون صنعت  اولویت هــا تصویب  از دیگــر  یابد. 
نمایشــگاهی کشــور به منظور انســجام و مدیریت 
بهینه این صنعت در کشــور می باشــد تا انســجام 
و پذیرش ملی توسط کلیه دســتگاه های اجرایی و 
ارکان نمایشــگاه و برگزاری نمایشــگاه ها مطابق با 
اســتانداردهای جهانی صرفاً در مراکز نمایشگاهی 
و بر اســاس نقشــه جامــع صنعت نمایشــگاهی و 

پذیرد.     صورت  هدفمند 
 بــرای ســال 95 چــه برنامه هایی در 
تدارک  داخلــی  نمایشــگاه های  مدیریــت 

دیده اید؟
از جمله برنامه های در دســت اقدام ســال 95 

می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1-  پشتیبانی از توســعه و ارتقاء نمایشگاه های 
مندرج در تقویم نمایشــگاهی شــرکت با محوریت 
برگزارکننــدگان و تقویــت حضــور شــرکت های 
داخلی و نیز شــرکت های خارجــی به خصوص در 

بحث انتقال تکنولوژی مورد نیاز صنایع کشــور.
ارزیابی عملکرد  تدوین شــاخص  و  بازنگری   -2
نمونه  مجریــان  انتخاب  و  نمایشــگاهی  مجریــان 

هی  یشگا نما
بــا  نمایشــگاهی  همکاری هــای  توســعه   -3

استانی  سایت های 
بــا  نمایشــگاهی  همکاری هــای  توســعه   -4

سایت های نمایشــگاهی منطقه ای و بین المللی 
بــه  خدمــات  ارائــه  بهبــود  و  توســعه   -5
مشــارکت کنندگان و بازدیدکننــدگان داخلــی و 

خارجی 
6- ایجــاد عناوین جدید در تقویم نمایشــگاهی 

شرکت
اســتاندارد  برگــزاری  در  ویــژه  توجــه   -7

رویدادهای نمایشــگاهی توسط مجریان برگزاری
در پایان به ســهم خود  از کلیه دست اندرکاران 
برگزاری نمایشــگاه ها به خصوص رســانه و تریبون  
وزیــن اقتصــاد و نمایشــگاه که رســالت خطیر و 
را در طول سالیان  نمایشــگاه ها  اطاع رسانی  مهم 
متمادی بــا حوصله و عاقــه و پشــتکار پیگیری 
می نمایند تشــکر می نمایم. امید است با همکاری، 
نمایشــگاهی شاهد  ارکان  همدلی و همراهی کلیه 
رشــد و توســعه روز افزون این صنعت در منطقه 
و ایفــای نقــش تاثیرگذار در دســتیابی به رشــد 
اقتصــادی مورد نظــر دولت محترم در ســال های 

باشیم. کشورمان  روی  پیش 

گفت وگو با عباس احسانی مدیر امور نمایشگاه های داخلی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 

ترسیم نقشه راه جامع و تصویب قانون؛ نیازهای اساسی توسعه 
صنعت نمایشگاهی ایران
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محمد  سعادتی پور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه ها تالیف و منتشر کرد

 از اکسپو 1851 لندن تا 2015 میالن 
در »پدیدارشناسی نمایشگاه های جهانی«

جهانی«  نمایشگاه های  »پدیدارشناسی  کتاب 
با کوشــش و تحقیق محمدســعادتی پور مدیر 
روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت سهامی 
نمایشــگاه های بین المللی برای نخستین بار در 
جهان باچاپ و قاب نفیس، در قطع رحلی و 340 

صفحه منتشر شد.
کتاب های  نویســنده  پور،  محمد ســعادتی 
وکتاب  نمایشــگاهی  صنعت  در  تبلیغات  نقش 
مصورایــران در تصاویــر، در ســال 1348 در 
شهرستان رشــت به دنیا آمد. وی طی سال های 
1370 تا 1394 در ســمت مدیــر روابط عمومی 
داخلی  نمایشــگاه های  مدیر  بین الملل،  امور  و 
شــرکت ســهامی نمایشــگاه های بین المللی 
جمهوری اســالمی ایران، عضو کمیته تبلیغات 
2015میالن  اکسپوی  و  شانگهای   2010 اکسپوی 
و نیزعضو کمیته اجرایی شــورای اطالع رسانی 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت بــه صنعت 
نمایشــگاهی کشــور خدمــت کرده اســت. 
ســعادتی پور همچنین مدیر پاویون ایران در دو 
اکســپوی 2005 ژاپن و 2010 چین  بوده است. از 
روزنامه های همشــهری، آسیا،  در  مقاالتی  وی 
اقتصاد و نمایشگاه و دنیای اقتصاد منتشر شده 
است. ســعادتی پور در عرصه هنری ) عکاسی ( 
نیز مشــغول فعالیت بوده و دارای مدرک درجه 
3 عکاسی می باشد و به دلیل عالقه زیاد به هنر 
WWW.Axban.comجهت  سایت  عکاسی، 

نمایش عکس های وی راه اندازی شده است .
با مولف و عــکاس کتاب »پدیدارشناســی 
نمایشگاه های جهانی« درباره انگیزه تالیف آن و 
اهمیت صنعت نمایشگاهی گفت وگو کرده ایم که 

حاصلش را می خوانید.
در کتاب حاضــر تاریخچه نمایشــگاه های جهانی 
اکسپو – از اکســپوی 1851 لندن تا اکسپوی 2015 
میان را با حوصله و موشــکافانه بررسی کرده اید. در 
ابتدای گفت وگو خوانندگان »اقتصاد و نمایشگاه« را با 

اهمیت اکسپوها آشنا کنید.
نمایشــگاه هاي جهاني یا اکســپوها داراي سابقه  اي 
164 ســاله هســتند که در آنها آخرین دستاوردها و 
آفرینش هــاي علمي و فرهنگي و صنعتي کشــورهای 
جهان در معرض نمایش قرار می گیرد. این نمایشگاه ها 
درطول دوره برگزاری و با توجه به عمومی یا تخصصی 
بودن آنها )90 تــا 180 روز برگزاری (، تاثیر مثبتی بر 
شهر، منطقه و کشوری که این رویداد در آن اتفاق می 
افتد دارند. شــهرهای میزبان به لطف این نمایشگاه ها 
به یک نام تجاری تبدیل شــده و ساختمان های به یاد 
ماندنی نیز به دست می آورند. کشور ما برای نخستین 
بار در زمان امیر کبیر در اکســپوی لندن که در سال 
1851 میادی برگزار شــد شــرکت کرد و از آنجا که 
امیر کبیر به توسعه صادرات ایران و رشد صنایع عاقه 
فراوانی داشــت بر طبق اعانی کــه در روزنامه وقایع 
اتفاقیه منتشــر شــد از صاحبان صنایع دعوت کرد تا 

کاالهای خود را در اکسپو لندن به نمایش بگذارند. بعد 
از آن هم کشور ما در اکسپوی 1867 پاریس، اکسپوی 
1873 وین، اکســپوی 1900 پاریس،اکسپوی 1967 
مونترال، اکســپوی 1993 تائجون، اکســپوی 1998 
لیسبون، اکســپوی 2000 هانوفر، اکســپوی 2005 
آیچی، اکســپوی 2010 شــانگهای و اکسپوی 2015 
میان ، حضور فعاالنه داشــته اســت که در بین همه 
اکســپوهایی که در چند دهه اخیر جمهوری اسامی 
ایران در آنها مشــارکت داشته اســت، غرفه ایران در 
اکسپوی میان )2015( از شــکوه و عظمت بیشتری 
برخوردار بــوده و به ســبب طراحی زیبــا و معماری 
منحصر به فرد و معرفــی ویژگی های هنری، فرهنگی، 
اقتصــادی  و بــه طورکلــی نمایــش توانمندی های 
جمهوری اســامی ایــران برای تبدیل شــدن به یک 
قطب اقتصــادی نیرومند در منطقــه و ایجاد تفاهم با 
جامعه بین المللی انعکاس بیشــتری داشــته و توجه 
بازدیدکنندگان بیشتری را به خود جلب کرده که ثمره 
تاش های بی شائبه مسئوالن و دســت اندرکاران در 
این پروژه ملی، کسب " نشان نقره" برای نخستین بار 
در عمر164 ساله اکسپوها برای معماری پاویون ایران 

بود.
 از نــگارش این کتاب چــه اهدافی را پی 

گرفته اید؟

جای خالــی کتابی در مورد تاریخچه شــکل گیری 
نمایشگاه های جهانی یا همان اکسپوها، همواره مطمح 
نظر بنده بود و با توجه به اهمیــت و جایگاه ویژه این 
نمایشــگاه ها بــرای اینجانب که 24 ســال در صنعت 
نمایشگاهی خدمت کرده ام و برای آگاهی عامه مردم از 
نقش این نمایشگاه ها در شناخت پتانسیل های طبیعی 
و صنعتی کشــور عزیزمان به دنیا و جذب گردشگر با 
توجه بــه تاریخ و فرهنگ و تمــدن ایرانی و در نهایت 
اســتفاده از ظرفیت اکســپو به منظور ارزآوری برای 
کشــور، نگارش کتاب را آغاز کردم که این امر بیش از 
2 سال به طول انجامیدو با توجه به اینکه چنین کتابی 
با این محتوا برای اولین بار در جهان به چاپ می رسید 
کمبود منابع فارســی و کمبود عکس هــای مربوط به 
اکسپوهایی که در ســال های دورتر برگزار شده بودند 
از عمده مشــکات فراروی نگارش ایــن کتاب بود. به 
این نکته باید اشــاره کنم که اینجانب در اکســپوهای 
2000 هانوفر، 2005 آیچی، 2010 شانگهای و 2015 
میان حضور داشته و اندوخته های بسیار با ارزش من 
در این اکســپوها تا حدود زیادی چراغ راه نگارش این 
کتاب بود. همچنین تمامــی عکس های مربوط به این 
اکسپوها برای اطاعات بیشتر مخاطب توسط اینجانب 
گرفته شده و در این کتاب از آن ها استفاده شده است. 
همچنین بعــد از چاپ این کتاب، نســخه هایی از آن 
 – )BIE( برای دبیر کل دفتر بین المللی نمایشــگاه ها
آقای ویسنت گنزالس لوسرتالس – و همچنین برخی 
از کمیســر ژنرال های حاضر در اکسپو جهت آگاهی از 
انتشار چنین کتابی در ایران، برای اولین بار، فرستاده 
شد و از آنها خواسته شــد تا نظرات و پیشنهادات خود 
را جهت درج در چاپ دوم این کتاب برای ما ارســال 
کنند. نسخه هایی هم برای استانداران و مدیران عامل 

نمایشگاه های سراسر کشور ارسال گردید. 
با اســتفاده از فرصت بر خــود الزم می دانــم تا از 
زحمات خانم ها تهرانپور بــه عنوان مترجم و تدوین گر 
این کتاب و عنصری به عنوان طــراح وهمچنین آقای 
شــریعتی به عنوان مشــاور امور چاپ تقدیر و تشکر 

نمایم.
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غرفه ســازی یکی از رکن های برگزاری هدفمند 
و تاثیرگذار نمایشــگاه های صنعتی و تجاری است 
و غرفه ســازان نقش تعیین کننده ای در موفقیت یا 
شکست اهداف مشــارکت کنندگان در نمایشگاه ها 

دارند. 
پیش کسوتان غرفه سازی ایران با درک این موقعیت 
و برای قدرتمند و هدفمندســازی فعالیت های این 
صنف صنعتگر و هنرمند و نیز بــرای دفاع از حقوق 
صنفی آنان و مهیا نمودن بســتر الزم برای رشد و 
توسعه این صنعت در سال 1392، انجمن غرفه سازان 

ایران را بنیان نهاده اند. 
امیر عبداهلل پور یکی از هفت عضو هیات موسس 
این انجمن و رئیس هیات مدیره انجمن غرفه سازان 
که همه توانمندی ، تجربه و اعتبار خود را برای اعتالی 
صنعت غرفه سازی در ایران هزینه کرده و می کند در 
گفت وگو با شماره نوروزی »اقتصاد و نمایشگاه« درباره 
تاریخچه تاسیس، هدف ها، دست آوردها و برنامه های 
آینده این انجمن توضیحات مفیدی داده اســت که 

می خوانید. 
 لطفا تاریخچه مختصری از روند شــکل گیری 
صنعت غرفه ســازی در ایران و چگونگی تاسیس و 
فعالیت انجمن صنفی غرفه سازان و هدف های آن را 

بیان کنید. 
سال 1348 شــروع کار نمایشــگاه تهران بود که در آن 
زمان نمایشگاه آسیایی نام داشت و بعد از سه، چهار سال به 
نمایشگاه بین المللی تبدیل شد. تا سال 66 ساالنه یک یا دو 
بار از سالن های نمایشگاه بهره برداری می شد و کار غرفه سازی 
به صورت پراکنده انجــام می گرفت و تعداد غرفه ســازان از 
شمارش دست تجاوز نمی کرد. ولی از ســال 66 به بعد که 
نمایشــگاه های تخصصی به وجود آمد کم کم همان طور که 
تعداد نمایشــگاه ها اضافه می شــد به تعداد غرفه سازان هم 
افزوده می شد. تعداد نمایشــگاه ها در سال 68 به حدود 40 
نمایشگاه و در سال 72 به 70 نمایشگاه افزایش پیدا کرد که 
برپایی این تعداد کم و بیش تا کنون ادامه دارد ولی همچنان 
به تعداد غرفه سازان اضافه می شود. امروز یعنی در پایان سال 
94 235 شرکت گواهی نامه غرفه سازی دریافت نموده اند و 

هر روز هم به تعداد آنها اضافه می شود. 
با توجه به برگزاری نمایشگاه های مختلف در سراسر کشور 
و جذب افراد بسیاری اعم از حقیقی و حقوقی  به سمت این 
صنعت، ایجاد یک تشکل جهت ســازماندهی و یک پارچه 
شــدن در ابعاد مختلف این حرفه الزم تشخیص داده شد و 
در سال 90 هفت نفر از مدیران شرکت های دست اندر کار این 
صنعت )امیر عبداهلل پور – علی معین –  علیرضا جهان پناه 
– رضا حاتمیان –  افشــین غفاری – محمدرضا یوسفی –  
شــهرزاد زکی زاده( به عنوان هیئت موسس این تشکل برای 
رسیدن  به  این آرمان دست به کار شــدند. برای ایجاد این 
تشکل به سازمان ها و ادارات مختلف از جمله اتاق بازرگانی، 
مجمع امور صنفی، وزارت کشور و وزارت کار مراجعه و از بین 
ان سازمان ها وزارت کار با شــرایط اکثر دست اندرکاران این 

صنف سازگارتر تشخیص داده شد.
هیئت موسس نشســت هایی هم در مورد این تشکل با 
غرفه سازان که ارکان اصلی این صنف می باشند برقرار کردند 

و در نتیجه اهداف اولیه این تشکل به دست آمد.
 لطفا مهم ترین اقدامات انجمــن را از ابتدای 

تاسیس تاکنون برشمارید.
انجمن یعنی پیدا شدن هویت غرفه سازان به عنوان یک 

تشکل صنفی در صنعت نمایشگاهی )شناسنامه( که به نظر 
بنده  این مهم ترین دســتاورد انجمن است که باید توسط 

اعضای آن از این هویت پشتیبانی و حمایت شود.
من چند تا از کارهایی که انجمــن انجام داده و می توانم 
برای شــما عنوان می کنــم )برخی از امور ســامان یافته و 
اقدماتی که  به صورت طرح پیشنهادی به نمایشگاه ارائه شده 

و در صورت تصویب اجرا خواهد شد به این شرح است:
دعوت از انجمن در جلســات مشــترک با معاونت فنی 
مهندســی و مدیریت غرفه آرایی در زمینه های تخصصی و 

مشورتی و  فنی غرفه سازی .
 2 - ایجاد جلســات بــا مدیریت های نمایشــگاه برای 
پیشنهادهایی به نمایندگی از غرفه سازان برای کسب آوردن 

حقوق قانونی آنها.
 3- به رســمیت شمردن انجمن غرفه ســازان به عنوان 
مرجع و کانون اصلی غرفه ســازان توســط شرکت سهامی 

نمایشگاه.
4 – توافق هــای رســمی با اکثــر ســتادهای برگزاری 
نمایشگاه ها برای عدم دریافت سپرده های حسن انجام کار از 

اعضای انجمن غرفه سازان.
5 - دعــوت از نماینــدگان انجمن در جلســات مرتبط 

نمایشگاهی .
6 - پذیرفتن پیشــنهاد های قانونی و بر حق غرفه سازان 
در جلسات مشترک اعم شــفاهی یا درخواست های کتبی 
از جمله »راســتی آزمایی مدارک رتبه بندی« که مشــغله 

غرفه سازان واقعی بود.
7 - ایجاد دفتر مستقل برای  انجمن و برقراری جلسات 

کارگروه ها.
همچنین در انتخابــات دومین دوره هیئــت مدیره که 
در تاریخ 94/9/30 در سالن شــماره دو نمایشگاه با حضور 
نماینده وزارت کار و 80درصد از اعضای انجمن برگزار شد، 
هیئت مدیره در ســمت خود ابقا شدند و در انتخاب داخلی 
امیر عبداهلل پور به عنوان رئیس هیئت مدیره، علیرضا جهان 
پناه به عنوان نایب رئیس، آقای علــی معین به عنوان دبیر 
انجمن، رضا حاتمیان به عنوان خزانه دار و افشــین غفاری 

به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.
 غرفه ســازان از چه مقررات و استانداردهایی 

برای ارتقای کیفیت کارشان پیروی می کنند؟
در چند سال اخیر با اضافه شــدن تعداد غرفه سازان و 
انجام غرفه ســازی های غیر اســتاندارد و بدون کنترل در 
نمایشــگاه معاونت فنی مهندســی و مدیریت طراحی و 
غرفه آرایی نمایشــگاه بین المللی تهران برای سازماندهی 
و ساماندهی غرفه ســازی به دلیل مشکات عدیده حقوقی 
و فنی پیش آمــده، قوانینی را مطرح و آمــاده اجرا کردند 

که برحســب اتفاق طراحی و اجرایی شدن این مقررات با 
تاسیس انجمن مصادف شد. ما این اتفاق را مثبت ارزیابی 
می کنیم، هر چند که صرف وقت و هزینه برای ما داشته و 

خواهد داشت.
ما از روز اول هم اعام کردیم که قوانین نوشــته شــده 
دارای نواقصی می باشــد که به مرور زمان در پی اصاح آن 
هستیم و تجربه قوانین غرفه سازی به صورت مدون و به این 
شــکل برای اولین بار بوده و طبیعی است که بدون اشکال 
نمی باشــد. مهندس میرظفرجویان معاونت فنی مهندسی 
نمایشگاه هم این مسئله را در یکی از جلسات عمومی اعام 
کردند. باید توجه داشت  حدود سی سال غرفه سازی بدون 
شــرایط و مجوز قانونی انجام گرفته و به یکباره نمی شود 
تمام مشــکات را حل کرد. باید صبر کرد تا به مرور زمان 
به رفع اشــکاالت گواهینامه ها و همچنین استانداردسازی 

پرداخته شود.
 صنعت غرفه ســازی ایران در چه سطحی به 
مقیاس جهانی قرار دارند و موانع توسعه غرفه سازان 

ایرانی چیست؟
امروزه بــا آمدن نیروهای جــوان و تحصیلکرده و خوش 
ذوق در صنعت غرفه ســازی  از نظر طراحی و زیباشناسی و 
گرافیک دارای کیفیت خوبی حتی در سطح جهانی هستیم 
و اگر بتوانیم قوانین استانداردسازی و ایمنی را رعایت کنیم 
مطمئنا در دنیا حرفی برای گفتــن داریم. کما اینکه برخی 
از غرفه سازان ما در کشــورهای دیگر به غرفه سازی مشغول 
می باشند. ولی اینکارها مستلزم پرداخت هزینه هایی است که 
با تعرفه های کنونی و رایج غرفه ســازی در داخل کشور  این 

امکان را مشکل می نماید. 
 آیا غرفه ســازان از تعرفه قیمتی واحدی در 

خدمات خود باید پیروی کنند؟
خیر، به دلیل اینکه قیمت غرفه به عوامل زیادی بستگی 
دارد و ما کاالی خاصی را ارائه نمی دهیم که قیمت مصوبی 
داشته باشیم . عواملی مثل متراژ ، موقعیت و لوکیشن غرفه ، 

کاال یا خدمات غرفه ، متریال و............
 تعامل انجمــن با برگزارکننــدگان و مدیران 

نمایشگاهی در چه سطحی است؟
خوشــبختانه با عملکــرد فعلی انجمــن، روابط خوب و 
دوســتانه ای با برگزا کنندگان و همچنین مدیران نمایشگاه 
بین المللی تهران داشــته ایم و ســعی خواهیم کرد با تداوم 

جلسات و هم اندیشی متقابل به دستاوردهای خوبی برسیم.
 یکی از مشکالت غرفه سازان کوتاه بودن زمان 
برای غرفه سازی اســت. با چه تدابیری این چالش را 

مدیریت می کنید؟
به نظر من  این چالش برای غرفه ســازانی اتفاق می افتد 
که بیش از ظرفیت و توانایی سفارش قبول می کنند. البته با 
توجه به هزینه های جاری و بازار امروز، غرفه ساز نمی داند که 
آیا در نمایشگاه بعدی کار دارد یا خیر، از همین رو معموال به 
کارهای ارجاع شده جواب منفی نمی دهد. حال اگر خللی در 
برنامه تقویم نمایشگاه ها ایجاد شود، غرفه ساز باید مدیریت 

بحران بلد باشد تا از این مسله عبور کند. 
 آیا در زمینه مقررات و آئین نامه های غرفه سازی 

کمبودی احساس می شود؟
قوانینی که ســاعت ها وقت مدیران و متخصصین صرف 
تصویب آن شده و به استانداردسازی و ساماندهی غرفه سازی 
کمک بسیاری خواهد نمود، در حال حاضر وجود دارد ولی 
متاسفانه به دلیل تعداد اندک ناظرین بر اجرای آن به صورت 

کامل و مطلوب اجرا نمی شود.

گفت وگو با امیر عبداهلل پور رئیس هیات مدیره انجمن غرفه سازان ایران 

انجمن به صنعت غرفه سازی ایران اعتبار جهانی می بخشد
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سیدحسن حسینی مسئول بخش تبلیغات شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی:

تبلیغات نمایشگاهی پیچیده تر و تخصصی تر از تبلیغات رسانه های دیگر است
دنیا،  جــای  همه  در  رســانه ای  تبلیغات 
ابزاری موثر و بی جانشین برای معرفی کاالها 
و خدمات به مخاطبان بالقوه و مشــتریان و 
مصرف کننــدگان آتی به شــمار می آید. از 
مکتوب  و  شــنیداری  و  دیداری  رسانه های 
که بگذریم، نمایشــگاه های صنعتی و تجاری 
هم برای بنگاه های اقتصادی نقش یک رسانه 
پرظرفیت و موثر را دارنــد که از طریق این 
به مخاطبین  را  پیام خود  رســانه می توانند 
برســانند. اما ویژگی و امتیاز نمایشگاه ها به 
است  آن  دوسویه  ارتباط  دیگر  رســانه های 
یعنی در همان حال کــه تولیدکننده کاال یا 
خدمات از طریق رســانه نمایشگاه می تواند 
پیام خــود را ب ه مخاطبان برســاند و کاال 
یا خدمت خود را در معــرض دید و قضاوت 
جامعه قــرار دهد، در عین حــال می تواند 
از واکنش و نظر مشــتری و مخاطب درباره 

محصول خود هم آگاهی یابد. 
بخش  مســئول  حســینی  سیدحســن 
نمایشگاه های  ســهامی  شــرکت  تبلیغات 
با  گفت وگویی  در  ج.ا.ایــران  بین المللــی 
کارکردهای  درباره  نمایشــگاه«  و  »اقتصاد 
یک  مثابه  بــه  نمایشــگاه ها،  در  تبلیغات 
رســانه دوســویه، توضیحات مفیدی داده 

است که این گفت وگو را می خوانید. 
و  رابطه  چــه  نمایشــگاهی  تبلیغات   

تمایزی با تبلیغات به مفهوم عام آن دارد؟
به رشــته های مختلفی  اعم  به طــور  تبلیغات 
مربــوط می شــود و نمی توان به طــور اخص آن 
را به روان شناســی یا فقط جامعه شناســی و یا 
ارتباطــات مربوط دانســت. تبلیغــات از تمامی 
رشــته ها، از همــه امکانات، ابزارهــا و تکنیک ها 
اســتفاده می کند. کســی که با تبلیغات سرو کار 
دارد باید رسانه شناس باشد. باید مخاطب شناس 
باشــد، باید ارتباطــات بداند. باید روانشناســی 
فــردی و اجتماعی بداند چرا که اصــوالً تبلیغات 
نمایشگاهی  تبلیغات  بین رشته ای است که  امری 
از آن هــم خاص تر و تخصصی تر اســت به طوری 
که هر نوع تبلیغی را نمی توان در کار نمایشــگاه 
دخیــل داد. نمایشــگاه رســانه ای بــرای عرضه 
توانمندی هــا، تولیــدات و خدمــات بنگاه هــای 
اقتصادی اســت بنابراین باید توجه داشت که این 
رســانه با چه محتوا و تکنیکی طراحی می شــود، 
به طورکلی تبلیغات نمایشــگاهی به دنبال جلب 
و جــذب مخاطــب حرفه ای اســت و ایــن گونه 
تبلیغات باید توسط کســانی طراحی و اجرا شود 

که به علوم مرتبط احاطه داشته باشند. 
رقابتی  بازارهای  ایجــاد  در  تبلیغات   

نمایشگاهی تا چه حد تاثیر دارد؟
قطعــاً و به صــورت خود به خود جمع شــدن 
مجموعــه ای از خدمــات و کاالهــا در زیر یک 
ســقف و ارائه آن دارای یک بُرد تبلیغاتی است. 
در نمایشــگاه های تخصصــی هــدف از تبلیغات 

جــذب مخاطبان خــاص و مصرف کننــدگان آن 
کاالهاســت، چه در ســطح ُخرد و چه در سطح 
کان. بدون شــک تبلیغات در ایجــاد بازارهای 
رقابتی تاثیــر دارد چرا که اگر بتوانیــم تبلیغات 
صحیحی را بــا تکنیک هــای علمی ســاماندهی 
کنیم دو قشــر را تشــویق به حضور در نمایشگاه 
کرده ایــم؛ اول شــرکت های هدف که بــا کاال و 
خدمات خود به نمایشگاه بیایند و دوم مخاطبان 
و نیازمندان آن کاال و خدمات که برای ســفارش 

به نمایشگاه می آیند. و خرید 
باید توجه داشــت که نمایشــگاه اولین جایی 
اســت که کاال و خدمات تازه تولید شــده در آن 
به نمایــش در می آید و این امــر را تنها می توان 
خاص نمایشــگاه دانســت که به معرفی و نمایش 

نوآوری ها و کاالهای جدید می پردازد.  
نمایشگاهی  تبلیغات  در  پردازی  ایده   
و  مخاطب  و جلب  مردم  در حضور  چه مقدار 

است؟ تأثیرگذار  مشتریان 
دقیقاً به خاطر ندارم بعد از انقاب در چندمین 
دوره برپایــی نمایشــگاه بین المللی بود که کفش 
ملی در تبلیغاتش از ایده بســیار زیبایی استفاده 
کرده بــود به طــوری که بــا آن ایــده تبلیغاتی 
بســیاری از مــردم و به خصوص کــودکان را در 
نمایشــگاه به غرفه اش کشــانده بود. این بســیار 
مهم اســت که ایده تبلیغاتی  طــوری طراحی و 
اجرا شــود که تولیدکننده را به مقصودش برساند 
و مخاطب را به ســوی محصول یا خدمت عرضه 

بکشاند. شده 
به طور کلی باید پیش از شــروع هر نمایشــگاه، 
تبلیغاتی در رســانه های مختلف داشــت که زمینه 
ساز جذب مشــتری به نمایشگاه باشــد. تبلیغات 
نمایشــگاهی آنقدر تخصصی اســت کــه حتی در 
ایده پــردازی برای جذب و جلــب مخاطب، امری 
پیچیده تر از آنچه در تصور ماست، نمایان می شود.      
در  کــه  جملــه ای  یــا  شــعار   
ایده پردازی هــای خالقانــه تبلیغات از آن 

مشتری  در جذب  می شــود چقدر  استفاده 
جدید تاثیر دارد؟  

شــعار و جمات تبلیغاتی بویــژه در تبلیغات 
یادآوری، بســیار موثر عمل می کنــد چرا که در 
ذهن مخاطب می نشــیند. باید   توجه داشت که 
گاهی اصًا نیازی به تبلیغات وســیع نیست، چرا 
که آنقدر مشــتری داریم که تنها با یــک تبلیغ 
یــادآوری کننــده در ضمــن معرفــی محصول 
جدید یا ارتقاء ســطح کیفی تولیــد می توانیم به 
تازه ای  نمایشــگاهی جــان  حضورمان در رقابت 
بخشــیم و چه بســا شــرکت های بزرگی که به 
خاطر عدم اســتفاده از این تکنیک از دور رقابت 

خارج شده اند. 
 برندهای قدیمــی حتی اگر مطمئن هســتند 
که افزایــش فروشــی نخواهند داشــت باید در 
نمایشــگاه ها حضــور یابند و محصوالت شــان را 
همراه بــا نوآوری به بــازار عرضه کننــد. به طور 
مثــال در جشــنواره ماکارونی کــه چندی پیش 
برگزار شد شــاهد حضور برندهای جدیدی مانند 
»مــک«، »جهــان« و .... بودیــم امــا برندی به 
نام آوری »تک« با ارائه و تولید محصوالت جدید 
غنی شــده حضور خود را در نمایشگاه اعام کرد 
تــا دور تــازه ای  از رقابت با برندهــای جدید را 
برای ادامه حیات خود آغاز کنــد. گاهی تبلیغات 
تازه ای می شــوند.  تبلیغات  قدیمــی، دســتمایه 
کاری که »صحت« در این زمینه انجام داد مثال 
قابل توجهی است؛ نشــان دادن سدر در جعبه ها 
و بســته بندی های قدیمی در یک فضای گذشته 
و بعد نشــان دادن تولید شــامپوی سدر به شکل 
امــروزی برای مصــرف در جامعه امروز، بســیار 

بود.  برانگیزاننده  و  تاثیرگذار 
تقاطع  را  نمایشــگاه    چگونه می توان 
نیاز  منافع تجــاری، خالقیت، تبلیغــات و 

دانست؟ کننده  مصرف 
باید توجه داشــت که کــدام یــک از آنها بر 
دیگــری و چه میــزان ارجحیت دارند. شــرکت 
کننــده در نمایشــگاه بــه دنبال منافــع تجاری 
خود اســت و شــما به عنوان خریدار بــه دنبال 
رفــع نیازتان آمده ایــد، از طرف دیگــر خاقیت 
و تبلیغات برای جذب مشــتری و فروش بیشــتر 
و جلب نظر شــما صورت می گیــرد و این همان 
مهندســی تبلیغات یا به نوعــی مدیریت تبلیغات 
اســت که در نمایشــگاه اتفاق می افتد. تبلیغات 
نمایشــگاهی را باید به صــورت مجموعه ای برای 
قبل، بعــد و درون نمایشــگاه ببینیــد، به طوری 
که هیچ گاه قادر به رها کــردن آن نخواهید بود. 
چرا که نباید مشــتری را رها کنید، باید به جذب 
و جلب مشــتریان بیشــتری که در نمایشگاه به 
دســت آورده اید بپردازید و این ها همه از اصول 
اولیه بازاریابی است. فرآیندی در هم آمیخته که 

ادامه خواهد داشت. همچنان 
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اجابت دعوت دکتر اسفهبدی از بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه صنعت نمایشگاهی 

موزه صنعت نمایشگاهی ایران به روی مردم گشوده شد
غــروب روز جمعه چهــارم دی ماه 94 
شــاهد طلــوع و افتتاح مــوزه صنعت 
نمایشگاهی کشور بود که پس از 24 سال 
انتظار، ســرانجام با همت و پیگیری دکتر 
حسین اســفهبدی و یارانش، طرح آن از 

حرف به عمل درآمد. 
زمانی که در ســال 1370 مسجد زیبای 
حضــرت ابراهیم )ع( بــا تلفیقی از هنر 
 1200 در مساحت  مدرن  و  معماری سنتی 
مترمربع و مناری به ارتفاع 70 متر توسط 
مرکز توســعه صادرات در مرکز ســایت 
نمایشــگاه بین المللی تهران ساخته شد، 
طراح مســجد از همان اول، طبقه زیرین 
مســجد را جهت احداث مــوزه ای برای 
صنعت نمایشــگاهی پیش بینی کرده بود 
اما هیچ یــک از 10 مدیرعاملی که از آن 
زمان تا به امروز بر نمایشــگاه بین المللی 
رانده اند، هرگز مجال تکمیل  تهران حکم 
و تاســیس این نمایشــگاه را نیافتند تا 
 – هم  مانده  مغفول  طرح  این  ســرانجام 
دیگر  مانده  برجای  برخی طرح های  بسان 
– با تدبیر دکتر حســین اسفهبدی و تیم 

همکارش جمع وجور شد.
 ضرورت تاسیس موزه صنعت 

نمایشگاهی 
مدیرعامل شــرکت ســهامی نمایشگاه های 
بین المللی بســیار می کوشــد کــه در دومین 
فعالیت های  نمایشــگاه،  دوره مدیریتــش در 
نمایشــگاهی را به عنوان یک صنعت در کشور 
جا بینــدازد تا این صنعت نقــش واقعی خود 
را در تولیــد و تجارت و صادرات کشــور ایفا 
البته گام های بلندی  نماید. دکتر اســفهبدی 
در این زمینه برداشــته و موفقیت های نسبی 
هم برای تثبیت »صنعت نمایشــگاهی کشور« 
کســب کرده که صــدور حکــم معاونت وزیر 
صنعــت، معدن و تجــارت بــرای مدیرعامل 
شرکت سهامی نمایشــگاه ها، در همین جهت 

بوده است. 
وی اما با این اعتقاد کــه هیچ صنعتی بدون 
ســابقه و گذشــته و تاریخچه، ریشه نمی گیرد 
و اصالــت نمی پذیــرد، به تکمیل و تاســیس 
موزه صنعت نمایشــگاهی کشــور اقدام کرده 
تا همزمان با رشــد تنه و شــاخ و برگ صنعت 
نمایشگاهی در کشور، ریشــه آن هم محکم و 
گسترده شود تا به مدد آن ریشه و سابقه و این 
شــاخ و برگ تحول یافته، صنعت نمایشگاهی 

کشور به شکوفایی برسد و ببالد. 

 میهمانان ویژه
در مراسم گشایش موزه صنعت نمایشگاهی 
ایران، غیر از فعاالن و مدیران نمایشــگاهی و 
برخی برگزارکنندگان نمایشــگاه ها، حضور دو 
چهره در صــف مقدم قیچی به دســتان جلب 
توجه می کرد. علی انصاری رئیس شورای ملی 
مبلمان و دکوراسیون و مظفر علیخانی دبیرکل 
این شــورا کــه بعد معلوم شــد شــأن حضور 
این دو نفر در مراســم گشــایش موزه صنعت 
نمایشگاهی پرداخت هزینه نیم میلیارد تومانی 

تکمیل سالن موزه توسط آنان بوده است. 
جلب مشــارکت بخش خصوصی کشــور در 
فعالیت های اجتماعی، یکی از راه های اساســی 
توســعه ایران اســت که دکتر اســفهبدی با 
نیکنامــی، اعتبار و قدرت اقناعــی که دارد، به 
خوبــی از عهده ایــن کار برمی آیــد که جلب 
مشــارکت علی انصاری ســلطان مبلمان ایران 
در تکمیل و تاســیس موزه صنعت نمایشگاهی 

ایران، نمونه خوبــی از این همکاری و همراهی 
است. 

 تکمیل موزه 
با همراهی مردم 

دکتر حسین اسفهبدی پس از قیچی کردن 
روبان گشایش نمایشگاه، از همراهی و مشارکت 
علی انصاری در این امر فرهنگی تشــکر کرد و 
از موزه ها به عنــوان آئینه عبرت وکاس درس 
یاد کرد. مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه ها 
البته به ایــن موضوع هم اشــاره کرد که موزه 
نمایشــگاه در ابتدای تاســیس خود است و تا 
تبدیل شــدن به یک مجموعه تمام و کمال راه 
بســیار در پیش دارد که تمــام فعاالن صنعت 
نمایشــگاهی از گذشــته های دور تاکنون باید 
در این راه، شرکت سهامی نمایشگاه ها را یاری 
دهند و هرگونه ســند و مدرک و اثری از روند 
رشد نمایشــگاه در ایران دارند به این مجموعه 
اضافه کنند تا این مکان به تدریج به یک موزه 
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این 20 مدیر که 
آمدند و رفتند

نمایشــگاه های  ســهامی  شرکت 
نمایشگاه  )ســایت  ایران  بین المللی 
بین المللی تهران( از ابتدای تاســیس 
در سال 1347 خورشــیدی تا اکنون، 
شــاهد آمد و رفت 20 مدیرعامل بوده 
که در دوره های زمانی مختلف و شرایط 
با  متفاوت اقتصادی و اجتماعی کشور 
همکاران خود، نمایشگاه را تا به امروز 
چراغ  نگذاشــته اند  و  کرده  مدیریت 
این بزرگ ترین و معتبرترین ســایت 

نمایشگاهی ایران از سو بیفتد.
دکتر حســین اســفهبدی معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل کنونی 

شرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی 
بزرگداشــت خدمات  برای  ج.ا.ایران،  

و زحمــات این مدیــران و ثبت و 
ضبط نام آنــان در تاریخ صنعت 
نمایشگاهی کشور دســتور داده 

اســت تصویر همه آنان جمع آوری 
گردد و در قاب هایی شــکیل و زیبا 
در موزه صنعت نمایشگاهی ایران به 

معرض تماشا گذاشته شود.
نمایشگاهی  مدیران  این  با 

و زمان مدیریت آنان آشــنا می شویم، با 
ایــن توضیح که دکتر اســفهبدی در این 
جمع تنها مدیری اســت که در دو دوره 
)ســال های 79 تــا 84 و 92 تــا اکنون( 
مدیریــت و رهبری نمایشــگاه را برعهده 

داشته است.
انوشیروان رئیس )47-48(

محسن شیدفر )48-53(
هاشم معادی )53-56(

نظرعلی طالقانی )56-57(

احمید یزدان پناه )57-59(
سیدفضل اهلل فال اسیری )59-61(

سیدابوالفضل حاج حیدری )61-62(
سیدمحمدجواد حسینی )62-63(

ماشاءاهلل اکبری راد )63-64(
حسین خبازان )64-68(

سیدمصطفی هاشمی طبا )68-72(
علی سعیدلو )72-76(

مجتبی خسروتاج )76-78(
حسین قاسمی )78-79(

حسین اسفهبدی )79-84(
سیدحمید قوام شهیدی )84-86(

محمدجواد ساالری )86(
سیدجال حسینی )87-88(

عباس قلی زاده )88(
کاظم اکبرپور )88-92(
حسین اسفهبدی )92 تا ...(

تمام عیار تبدیل شــود. وی در ایــن مورد از 
محمد ســعادتی پور مدیر روابط عمومی و امور 
بین الملل شرکت ســهامی نمایشگاه ها خواست 
که مشــوق های الزم را برای جمع آوری اسناد 
و مدارک موجود در صنعت نمایشگاهی کشور 
و حفظ و نگهداری آنها در موزه برای صاحبان 

این اسناد ایجاد نماید. 
 موزه در حکم تاریخ خاموش

علی انصاری رئیس شــورای ملــی مبلمان 
و دکوراســیون نیز در این مراســم از شرکت 
سهامی نمایشگاه ها و شــخص دکتر اسفهبدی 
برای ارج نهادن به صنعت نمایشــگاهی کشور 
و اهتمام برای توسعه آن تشــکر کرد و گفت: 
موزه ها به مثابــه تاریخ خاموشــند که تمدن، 
فرهنــگ و اصالت کشــورها و ملت هــا را به 

نمایش می گذارند. 
وی موزه صنعــت نمایشــگاهی را به ظرفی 
تشــبیه کرد که محتــوای آن باید بــه تدریج 
افزایــش پیــدا کندو بــه عنوان یــک کانون 
پژوهش و تحقیق و یــک رصدخانه در اختیار 
پژوهشــگران، دانشــجویان و فعــاالن تولید و 

تجارت قرار گیرد.
 همتی برای تکمیل 

تدریجی موزه 

مظفر علیخانی دبیرکل شورای ملی مبلمان 
هم در این مراسم گفت: این موزه نشان دهنده 
بخشــی از تاریخ تجارت و صنعت نمایشگاهی 
کشور اســت که در حال حاضر 500 اثر شامل 
کتاب، فیلم، عکس، لوگو، تندیس، جواهرآالت 
و برخی اشیا و مدارک و اسناد تاریخی را شامل 
می شود. این موزه البته با همت مردم و فعاالن 

صنعت و تجــارت و مدیران نمایشــگاهی باید 
به تدریج تکمیل شــود تا معرف تاریخ تولید و 

تجارت و نمایشگاه داری در کشور باشد. 
گفتنی اســت که عموم مــردم می توانند از 
موزه صنعت نمایشگاهی ایران در طبقه زیرین 
مســجد حضرت ابراهیم )ع( واقع در نمایشگاه 

بین المللی تهران، به طور رایگان دیدن کنند.
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هیات مدیره انجمن صنفی برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی همه را غافلگیر کرد

 فدراسیون صنعت  نمایشگاهی ایران به زودی 
در اتاق ایران به ثبت می رسد

برگزارکنندگان  صنفی  انجمن  مدیره  هیات 
نمایشگاه های بین المللی ایران  یکشنبه شب 
انجمن را به یک نشست  27 دی ماه، اعضای 
و میهمانی  شــام در تاالر اصفهان نمایشگاه 
تا ضمن تجدید  تهران دعوت کرد  بین المللی 
دیدارها، یک خبر مهــم و تاثیرگذار حرفه ای 
را به اعضا اطالع دهند و از آنان درباره ظرایف 
و جوانب آن نظرخواهــی کنند. خبر مهم این 
فدراسیون  تثبیت  و  تشــکیل  مقدمات  بود: 
صنعت نمایشگاهی در اتاق بازرگانی و صنایع 
و معادن ایران فراهم آمده و این تشکل جدید 
صنعت نمایشــگاهی ایران در شرف تاسیس 

است.
در ابتدای این جلسه فرهاد امینیان رئیس هیات 
مدیره انجمن صنفی برگزارکنندگان نمایشــگاه های 
ایــران درباره ضرورت تاســیس نهادی  بین المللی 
فراگیــر و پرتــوان با عنــوان »فدراســیون صنعت 
نمایشــگاهی« برای دفاع از حقــوق فعاالن صنعت 
نمایشگاهی و ارتقای شأن و جایگاه آنان توضیحات 
مبســوطی داد و از جملــه گفت: فعــاالن صنعت 
نمایشــگاهی از جمله برگزارکنندگان نمایشگاه های 
بین المللی مشــکات حل ناشــده ای با سازمان ها و 
مراکز تصمیم گیری دارند که یک تشــکل قانونی و 
فراگیر و قوی در قالب فدراسیون در حل و فصل این 
معضات و دفاع از حقوق فعاالن صنعت نمایشگاهی 

می تواند نقش موثرتری ایفا نماید. 
پس از توضیحــات رئیس هیات مدیــره انجمن، 
علی مرادی عضو هیات مدیــره انجمن درباره تفکر، 
فلسفه تشــکیل و اقدامات انجام شده برای تاسیس 
فدراســیون نمایشگاهی از ســال 1390 تاکنون به 

اعضای انجمن گــزارش داد و گفت: بــا پیش بینی 
توســعه فعالیت های اقتصادی در کشــور و پس از 
آن با محاسبه رونق فعالیت های نمایشگاهی به ویژه 
در دوران پــس از تحریم ها، ضرورت تاســیس این 
فدراســیون به عنوان یک تشــکل واحد و پرقدرت 
قانونی از چهار ســال پیش احساس شد و کوشش و 
اهتمام مجدانه ای برای تاسیس این تشکل در قالب 
همفکری و مشــورت با اتاق  ایران انجام پذیرفت که 
اوج این تاش ها در 18 ماه گذشــته بود و ماحصل 
آن کوشــش ها امروز به اینجا رســیده که قرار است 
به زودی فدراســیون صنعت نمایشــگاهی ایران در 
قالبی فراتــر از انجمن و اتحادیه یعنی فدراســیون 
صنعت نمایشگاهی ایران شامل تمام حوزه های فعال 
در صنعت نمایشگاهی کشــور در اتاق ایران به ثبت 

برسد و فعالیت خود را آغاز نماید. 
مرادی تاکید کرد که با ســاعت ها کار پژوهشی و 
کارشناسی پیش نویس اساسنامه فدراسیون براساس 
پاســداری از منافع حداکثری اعضای انجمن صنفی 
برگزارکننــدگان نمایشــگاه های بین المللــی ایران 
تدویــن و در چند مرحلــه حک و اصاح شــده و 
سرانجام روز 22 دی ماه گذشته موافقت اصولی برای 
تاسیس فدراسیون از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و 
معادن ایران صادر شــده و پیش نویس اساسنامه به 
زودی برای اظهار اعضای انجمن در اختیار آنها قرار 
خواهد گرفت تا پیشــنهادها و نظرات خود را برای 

بررسی در اختیار هیات مدیره انجمن قرار دهند. 
وی به اعضــای انجمــن توضیح داد کــه اصوال 
تاســیس فدراســیون و ثبت آن مراحل پیچیده  و 
ســختی دارد و به همین جهت در تاریخ اتاق ایران 
فقط دو یا ســه تشــکل با عنوان فدراسیون در این 

مرجع به ثبت رسیده است.
به گفته مرادی ثبت تشکلی در حد فدراسیون در 
اتاق ایران، نسبت به انجمن ها و اتحادیه ها از مزایا و 
حمایت های قانونی افزون تری برخوردار است و یکی 
از مزیت های تاسیس و ثبت فدراسیون نمایشگاهی 
در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران این اســت 
که براســاس مذاکــره و توافق با اتــاق ایران، محل 
مناســبی در اتاق ایران به دفتر فدراسیون اختصاص 
خواهد یافت و اعضای انجمن صنفی برگزارکنندگان 
با در نظر گرفتن تسهیاتی به عضویت اتاق و گرفتن 

کارت بازرگانی نایل خواهند شد. 
مرادی همچنین توضیح داد که این فدراســیون 
تمــام فعاالن صنعت بــزرگ نمایشــگاهی را تحت 
پوشــش قرار خواهد داد و نمایندگان تشــکل های 
مختلف ایــن صنعت شــامل انجمن هــای صنفی، 
ســایت داران و برگزارکنندگان نمایشگاه ها درهیات 
موســس و هیات مدیره فدراســیون عضویت و حق 
رای خواهند داشــت. ضمن آن که سایر تشکل های 
صنفی عضو اتاق نیــز در هیات مدیره فدراســیون 

عضویت دارند. 
 دعوت دبیر انجمن 

به همفکری
مهدی عباســی دبیــر انجمــن صنفــی برگزار 
کنندگان نمایشگاه های بین المللی ایران هم در این 
نشست از فدراســیون صنعت نمایشگاهی به عنوان 
متولی صنعت نمایشگاهی کشور در آینده نام برد و 
اظهار امیدواری کــرد که با همفکری اعضای انجمن 
و بررســی و اظهار نظــر در خصــوص پیش نویس 
اساسنامه، فدراسیون از صابت و قدرت قانونی الزم 
برای حمایــت و دفاع از حقوق اعضــای خود بویژه 
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اعضای انجمن برگزارکننــدگان برخوردار گردد. وی 
همچنین به نمایندگی از ســوی اعضــای انجمن از 
مساعی هیات مدیره برای تشکیل فدراسیون صنعت 
نمایشگاهی کشور و ثبت آن در اتاق ایران قدردانی 

کرد.
 تایید نماینده اتاق ایران 

در ادامه این نشست شــیرمحمدی رئیس امور 
نمایشــگاهی اتــاق بازرگانی و صنایــع و معادن 
ایران بــه پرســش های پرتعداد اعضــای انجمن 
درباره جایــگاه قانونــی و اختیارات فدراســیون 

نمایشــگاهی پاســخ داد و تاکید کرد که انتظار و 
دورنمای اتاق ایران از این فدراســیون آن اســت 
کــه فدراســیون در صنعت نمایشــگاهی ایران به 
صورت قانونــی و قدرتمند حداکثــر تاثیرگذاری 
را در تصمیم گیری هــا و امــور مربــوط به صنعت 
نمایشگاهی داشــته باشــد. به گفته شیرمحمدی 
اتاق ایران همچنین امیدوار اســت از سال 1395 
با نهایی شــدن تاســیس و ثبت این فدراســیون، 
ایــن  تصمیم گیری هــای  و  درسیاســت گذاری ها 

بخش نقش موثرتری ایفا کند. 

شــیرمحمدی به عنوان رئیس امور نمایشــگاهی 
اتــاق ایران بــه اعضای انجمــن اطمینــان داد که 
فدراســیون نمایشــگاهی نهــادی کامــا قانونی و 
قدرتمند اســت که هر چه زودتــر باید مراحل ثبت 

خود را طی کند.
در این نشســت همچنین قرار شــد که اعضای 
انجمــن پــس از بررســی و مطالعــه ویرایش آخر 
و  فدراســیون، نظرات  اساســنامه  پیش نویــس 
پیشــنهادهای خود درباره آن را به صورت کتبی در 

اختیار هیات مدیره انجمن قرار دهند.
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نمایشــگاهی  از روســای مراکز  جمعی 
استان های کشــور در تاالر اصفهان محل 
جمهوری  المللی  بین  های  نمایشگاه  دائمی 
اســالمی ایران دور هم نشســتند تا برای 
مشکالت و تنگناهای مشترک شان راه حل 

های مناسب بیابند.
به گــزارش روابط عمومی و امــور بین الملل 
شــرکت ســهامی نمایشــگاههای بیــن المللی 
ج.ا.ایــران در ایــن جلســه که با حضــور دکتر 
اســفهبدی معاون وزیر، رئیس هیــات مدیره و 
مدیر عامل شرکت ســهامی نمایشگاه های بین 
المللی ج.ا.ایــران و همچنین افخمی معاون وزیر 
و رئیس ســازمان توســعه تجارت ایران برگزار 
شــد بعد از ســخنرانی کوتاهی توســط این دو 
مســئول اقتصادی کشــور ، هریک از مسئولین 
نمایشگاهی استانی دعوت شده به صورت کوتاه 
به بیــان پیشــنهادات و نظرات خــود در حوزه 
مســئولیت کاریشــان در منطقه تحت پوشــش 
خود پرداختند که اکثراً حــول محورهایی نظیر 
عــدم رضایت از تعدد برگزاری نمایشــگاه ها در 
شهرهای مختلف اســتان ها با امکانات ناکافی و 
تضعیف محل های اصلی نمایشــگاهی در مراکز 
اســتان ها، عدم همــکاری ارگان هــای ذیربط 
در مورد تامیــن منابع بودجه ای، لزوم آســان 
ســازی اعطای وام و دیگر تســهیات به مراکز 
نمایشــگاهی جهت بهبود امکانات ســایت های 
مختلف نمایشــگاهی سراسر کشور، جلوگیری از 
شیوع واسطه گری در عرصه برگزاری نمایشگاه 
هــا و همچنین ضــرورت اعطــای تخفیف های 

مالیاتی به این واحدها بود.
در همین راســتا پیشــنهاد تقویــت اتحادیه 
نمایشــگاهی کل کشــور و ایجــاد وحــدت و 
یکپارچگی بیشــتر ســایت های نمایشــگاهی با 
حمایت دولت و شرکت ســهامی نمایشگاه های 
بین المللی ج.ا.ایران و ســازمان توســعه تجارت 
نیز مطرح شد که بســیار مورد توجه و استقبال 

حاضرین قرار گرفت.
در ادامه نشست افخمی رئیس سازمان توسعه 
تجارت و ســپس دکتــر اســفهبدی مدیر عامل 
شرکت سهامی نمایشگاه ها به بیان راهکارهایی 
از قبیل تدوین و حمایت از تقویم نمایشــگاهی 
تدوین شده توسط خود سایت های نمایشگاهی 
در اســتان ها، لــزوم برقــراری هماهنگی های 
بیشــتر بین مســئولین و ارگان های مربوطه در 
امر برگزاری نمایشگاه ها در استان های مختلف 
و ... پرداختــه و بر حمایت همــه جانبه این دو 
ارگان از کلیه ســایت های نمایشــگاهی کشور 

تاکید ورزیدند.

توصیه دکتر اسفهبدی به روسای مراکز نمایشگاهی کشور:

 مدیران استانی را به حمایت 
از تقویم نمایشگاهی تان مجاب کنید
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شرط ایران برای همکاری های اقتصادی در 
دوران جدید سرمایه گذاری مشترک و انتقال 

تکنولوژی های مدرن است.
دومین نمایشــگاه اختصاصی ایران در بغداد که 
با حضور وزیر صنعت و مدیرعامل شــرکت سهامی 
نمایشــگاه های بین المللی جمهوری اسامی افتتاح 
شده بود، با استقبال قابل توجهی از سوی شهروندان 

عراقی روبرو شد. 
در آییــن گشــایش این نمایشــگاه کــه در روز 
27 بهمن مــاه 94 در محــل نمایشــگاه های بیــن 
المللــی بغداد روی داد، مهنــدس محمدرضا نعمت 
زاده وزیر صنعــت، معدن و تجارت دکتر حســین 
اســفهبدی معاون وزیر صنعت و رئیس هیات مدیره 
و مدیر عامل شــرکت سهامی نمایشــگاه های بین 
المللی ج.ا.ایران، حســن دانایی فر ســفیر جمهوری 
اســامی ایران در بغداد، ولید الحــو قائم مقام وزیر 
تجارت عراق و جاســم العامری مدیــر عامل مرکز 

نمایشگاه های بغداد حضور داشتند.
دکتر حســین اســفهبدی در حاشــیه بازدید از 
دومیــن نمایشــگاه اختصاصــی ایــران در بغداد و 
سرکشــی به غرفه هــای مختلف، اســتقبال از این 
نمایشــگاه را قابل توجه خواند. معاون وزیر صنعت 
با اشاره به اینکه بسیاری از شــرکت های ایرانی در 
همان اولین روز این نمایشگاه موفق به عقد قرارداد 
با طرف های عراقی شــده اند که در نوع خود قابل 
توجه اســت و نشــان دهنده باال رفتــن اعتماد به 
شرکت های ایرانی در حوزه تجاری و سرمایه گذاری 
اســت، تاکید کرد: بعد از حصول توافق هســته ای 

موفقیت های شرکت های ایرانی ادامه دارد.
وی ادامــه داد: بــدون شــک کیفیــت، رعایت 
اســتاندارد های جهانی، قیمت و ســرعت زمان در 
تحویل کاال از عوامل مهم افزایش اعتماد به کاالهای 
ایرانی اســت، اما پس از برجام ایــن اعتماد افزایش 
قابل ماحظــه ای یافته که امروز نتیجــه آن را در 
دومین نمایشــگاه اختصاصی ایران در بغداد شاهد 

هستیم. 

نمایشــگاه های  ســهامی  شــرکت  مدیرعامــل 
بین المللی جمهوری اســامی اظهــار کرد که اغلب 
شــرکت های حاضر در دومین نمایشگاه اختصاصی 
ایران در بغداد برای اولین بار است در این نمایشگاه 

و بازار عراق حضور پیدا می کنند.
دکتر اســفهبدی با اشاره به احســاس امنیت و 
آرامشی که بعد از برجام نســبت به ایران در سطح 
جهانی حاصل شده است، گفت که موجی از تقاضای 
شهروندان آمریکایی برای سفر به جمهوری اسامی 
ایران با هدف گردشــگری و توریسم راه افتاده و این 
درحالی اســت که دولت این کشور توصیه کرده که 

آنان به ایران سفر نکنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، ســفر 
قریــب الوقوع یک هیــات بزرگ اقتصــادی از کره 
جنوبی به ایران را یــادآوری کرد و گفت، این هیات 
در بخش هــای مختلف با جمهوری اســامی ایران 

وارد مذاکره خواهد شد.
وی درعین حــال گفت که ما به طــرف کره ای 
یادآوری کرده ایم که همــکاری های جدید باید در 
چارچوب ســرمایه گذاری های مشــترک و انتقال 

تکنولوژی باشد ، نه صدور محصوالت تولیدی. 

دکتر اســفهبدی ، به اقدامات دولت تدبیر و امید 
برای تشــویق افزایــش صادرات و ســرمایه گذاری 
مشترک در عراق نیز اشاره کرد و افزود که به منظور 
تشویق افزایش صادرات، دولت مشوق های صادراتی 

را برگردانده است.
معاون وزیــر صنعت، معدن و تجــارت از حضور 
نمایندگــی صنــدوق ضمانــت صادرات ایــران در 
نمایشــگاه بغداد خبــر داد و گفت که کافی اســت 
شــرکت های ایرانی، طرف های عراقی خود را برای 
همکاری اقتصادی شناســایی کننــد و این صندوق 
برحســب ضوابطی که دارد، طرف عراقی را تضمین 

می کند.
اسفهبدی همه این اقدامات را در راستای تشویق 
صادرات و ســرمایه گذاری مشــترک ذکــر کرد و 
از شــرکت های ایرانی خواســت در عراق به سمت 
مشــارکت با شــرکای عراقی در طرح های سرمایه 

گذاری مشترک حرکت کنند.
وی از دیگر برنامه های جدیــد وزارت صنعت را 
طرح افزایش صادرات فرش دســت بافت به آمریکا 
عنوان کرد وگفت کــه اتحادیه صادرکنندگان فرش 
دست بافت در حال برنامه ریزی برای این مهم است. 
اســفهبدی در خصــوص رغبــت شــرکت های 
آمریکایی برای ســرمایه گذاری در ایران نیز تاکید 
کرد که جمهوری اسامی ایران از حیث قانونی هیچ 
منعی در ســرمایه گذاری و فعالیت تجاری شرکت 
های آمریکایی کــه در چارچوب ضوابــط و قوانین 
جمهوری اســامی ایران بخواهنــد کار کنند، نمی 

بیند.
گفتنی اســت، این نمایشــگاه عظیم اقتصادی با 
حضور 115 شــرکت در بخش های مختلف تولیدی 
و صنعتــی در بیــش از 3 هــزار متر مربــع فضای 
نمایشــگاهی در محل دائمی نمایشــگاه های بین 
المللی بغداد از تاریخ 27 لغایت 30 بهمن ماه جاری 

برگزار شد.

دکتر حسین اسفهبدی در دومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در بغداد اظهار کرد:

 توافق هسته ای اعتماد دنیا به شرکت های ایرانی 
را افزایش داده است
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مهرماه 95 در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود

نمایشگاه محصوالت پروتئینی حالل 
 بازارهای CIS و خلیج فارس 

را نشانه رفته است
اهداف و برنامه های نمایشــگاه بین المللی محصــوالت پروتئینی حالل 
وصنایع وابسته که قرار است مهرماه ســال آینده در نمایشگاه بین المللی 

تهران برگزار شود، از سوی برگزارکننده آن تشریح شد. 
به گزارش خبرنگار »اقتصاد و نمایشــگاه« هرمز مهبد مدیرعامل شــرکت دروازه 
تجارت فراسو که نمایشگاه بین المللی و تخصصی محصوالت پروتئینی حال و صنایع 
وابسته را 25 تا 28 مهر 1395 )17 تا 20 اکتبر 2016( در نمایشگاه بین المللی تهران 
برگزار خواهد کرد، روز گذشته در نشستی با نمایندگان رسانه ها که در هتل پارسیان 
آزادی برگزار شد، جذب تولیدکنندگان معتبر ایرانی و بین المللی برای به روز رساندن 

این صنعت در کشور را از اهداف این نمایشگاه بین المللی ذکر کرد. 
وی جمعیت 80 میلیون نفری ایران، ســابقه و میزان تولید محصوالت پروتئینی، 
تعدد تشــکل های صنفی و کارخانجات تولیدی مرتبط نســبت به کشورهای همسایه 
و بیشترین میزان صادرات این محصوالت نســبت به دیگر کشورهای خاورمیانه را از 
مزیت های صنعت محصوالت پروتئینی در ایران دانست و گفت: ارتباط تجاری با اکثر 

کشورهای مسلمان از دیگر دالیل برگزاری این نمایشگاه در ایران است. 
به گفته هرمز مهبد اولین نمایشــگاه محصوالت پروتئینی حال از نظر رتبه بندی 
نمایشــگاهی در گروه »منطقه ای« قرار دارد که تاش می شود در دوره های بعدی به 

سطح بین المللی ارتقا یابد. 
وی یادآور شد که نمایشگاه MEAT EX تنها نمایشگاه تخصصی حال در جهان 

است که هر دو بخش صنعت و محصوالت پروتئینی را دربرمی گیرد. 
مهبد تاکیــد کرد که ایــران مســلما نمی تواند تمام نیــاز بازارهای کشــورهای 
مسلمان نشــین به پروتئین را تامین نماید اما صادرات به بازار کشــورهای حاشــیه 

خلیج فارس و cis در برنامه قرار دارند.

 تیم فوتسال نمایشگاه  
به مرحله کشوری رسید

تیم فوتسال شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران در مسابقات 
انتخابی وزارت صنعت - معدن و تجارت به مقام قهرمانی رسید. 

به گزارش روابــط عمومی و امور بین الملل شــرکت ســهامی نمایشــگاه های بین 
المللی ج.ا.ایران، در مســابقات انتخابی فوتسال که در سطح اســتانی و با شرکت 7 تیم 
از ســازمان ها و نهادهای زیر مجموعه وزارت صنعت - معدن و تجارت برگزار شــد، تیم 
فوتسال شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران به مقام قهرمانی این مسابقات 

دست یافت و راهی مرحله کشوری این مسابقات شد.
گفتنی است مرحله کشوری این مسابقات با حضور تیم های برتر از ادارات کل وزارت 

صنعت - معدن و تجارت در سطح کشور برگزار خواهد شد.
مجموعه شرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی ج.ا.ایران کسب این موفقیت را به 
کادر فنی و اعضای این تیم تبریک گفته و برای آنان در مراحل بعدی مســابقات آرزوی 

موفقیت می کند.

بازدید دکتر اسفهبدی معاون وزیر و مدیرعامل 
شرکت سهامی نمایشگاه ها از چهاردهمین 

نمایشگاه یراق آالت و ماشین آالت مبلمان و 
هفتمین نمایشگاه صنایع چوب
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»درختکاری«  روز  اسفند  پانزدهم  با  همزمان 
با حضور دکتر حسین اسفهبدی  در مراســمی 
مدیرعامل شــرکت ســهامی نمایشــگاه های 
بین المللــی ج.ا.ایران چند قطعه نهال توســط 
وی و همکارانش در محوطه فضای باز مســجد 

حضرت ابراهیم )ع( غرس شد.
به گزارش اقتصاد و نمایشگاه، در این مراسم که با 
حضور معاونان، مدیران بخش هــای مختلف و جمعی 
از کارمندان و پرسنل شرکت ســهامی نمایشگاه ها و 
جمعی از خبرنگاران صورت گرفت، دکتر اســفهبدی 
با اشــاره به اهمیت روز درختکاری بــر لزوم حفظ و 
گســترش فضای ســبز نمایشــگاه بین المللی تاکید 
کرد و گفت: فضای ســبز چندین هکتاری نمایشگاه 
بین المللی تهران، گنجی ارزشــمند برای مردم شهر 
تهران است و در شرکت ســهامی نمایشگاه ها تاش 
داریم تــا این فضا را برای اســتفاده از عموم مردم به 

شکل مطلوبی حفظ کنیم.
نمایشــگاه های  ســهامی  شــرکت  مدیرعامــل 
بین المللی با اشاره به تاش نیروهای مختلف شرکت 
ســهامی و به خصوص کارگران بخش خدمات فضای 
سبز، در حفظ این فضای ســبز گفت: گنجینه گیاهی 
با ارزشی در محل نمایشــگاه بین المللی تهران وجود 

دارد و باغ ژاپنی مجموعه یکی از بهترین ها در شــهر 
تهران اســت و طی مذاکره با شــهرداری تهران قرار 
شد این نهاد به کمک شرکت سهامی بیاید تا بتوانیم 
برای اســتفاده عموم از این فضای ســبز به شــکل 

مطلوب تری حفاظت شود و گسترش یابد.
دکتر حسین اسفهبدی ادامه داد: رسیدگی مرتب 
و همه جانبه ای که اکنون توســط بخش فضای سبز 
صورت می گیــرد، از عوامل موثــر در بهبود برگزاری 

نمایشــگاه های مختلــف اســت و یکــی از عوامــل 
موثــر در جهت تشــویق تولیدکنندگان و مشــارکت 
کنندگان برای حضور در مجموعه شــرکت ســهامی 
نمایشگاه هاســت کــه در نهایــت به رشــد صنعت و 

تجارت در کشور کمک خواهد کرد.
در پایان این مراسم دکتر اســفهبدی و  هریک از 
معاونین و مدیران با کاشــت نهالی این روز را گرامی 

داشتند.

دکتر حسین اسفهبدی در مراسم روز درختکاری:

فضای سبز نمایشگاه بین المللی  را برای استفاده شهروندان مهیا می کنیم

شهربازی،  بین المللی  نمایشــگاه  پنجمین 
اوقات فراغت  و فنــاوری  پارک ها، تجهیزات 
روز 27 بهمن 94 با حضور محمدرضا مودودی 
معاون کل ســازمان توســعه تجارت ایران و 
ســیاوش امیرمکری قائم مقام شرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران، محمدجواد 
و  در محل  نمایشــگاهی  امور  معاون  قنبری 
دائمی نمایشگاه های بین المللی گشایش یافت.

در این نمایشگاه 90 شــرکت داخلی و 2 شرکت 
خارجی از کشــورهای فرانســه و لبنــان در فضاي 
نمایشــگاهي به وســعت بیش از 8300 متر مربع 
آخرین محصوالت و دســتاوردهاي خــود در زمینه 
ایجاد شــهربازی و پارک ها، تفریحات آبی و هوایی، 
بازی هــا و ســرگرمی ها، بازی هــای الکترونیکی و 
ساخت پارک های شهری را در معرض دید و قضاوت 

عموم قرار دادند.
محمدرضا مودودی در حاشــیه افتتاح پنجمین 
نمایشــگاه بین المللی شــهربازی، پارک ها و صنعت 
تفریحــات ضمــن تأکید بــر تقویــت ظرفیت های 
تفریحی کشور برای جذب گردشگر خارجی، گفت: 
متاسفانه در کشور با وجود 1600 مجموعه تفریحی 
که توسط 250 شرکت داخلی احداث شده است ما 
هنوز کمبودهایی را احساس می کنیم که باعث شده 

از صادرات در این بخش غافل شویم.
وی ادامه داد: سابقه فعالیت این صنعت فقط متکی 
بر تکنولوژی های داخلی نیســت بلکه در کنار آن ما 

انتقال تکنولوژی از کشــورهای دیگــر را نیز تجربه 
کرده ایم، اما باید شرکت های داخلی پس از تأمین نیاز 

داخل به سمت بازارهای صادراتی هدایت شوند.
معاون کل سازمان توســعه تجارت با بیان اینکه 
صنعت تفریحات نسبت به گذشته در زمینه کیفیت 
و مشــتری مداری از وضعیــت بهتــری برخــوردار 
اســت، خاطرنشــان کرد: در حال حاضر محصوالت 
شــرکت های داخلی در صنعت تفریحــات مطابق با 
اســتانداردهای جهانی اســت. وی با بیان اینکه که 
در صنعت تفریحات حرف برای گفتن داریم، اضافه 

کــرد: نباید در ایــن صنعت به ســمت کپی برداری 
برویم بلکه بخش طراحی و ســاخت و بومی سازی را 
باید مورد توجه قرار دهیم؛ با توجه به جمعیت باالی 
قشر جوان در ایران صنعت تفریحات بسیار می تواند 
ایجاد اشتغال کند و درآمدزا باشد. مودودی با اشاره 
به برخــی اقتضائات فرهنگــی ایــران، تأکید کرد: 
ما نمی توانیم درهای کشــور را به ســمت گردشگر 
خارجی ببندیم اما می توانیم گردشگران را به سمت 
تفریحاتی سوق دهیم که با الگوی فرهنگی کشور ما 

مطابقت دارد.

محمدرضا مودودی معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران در پنجمین نمایشگاه بین المللی شهربازی:

شرکت های داخلی باید به سمت بازارهای صادراتی هدایت شوند
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 ، ZOWصاحــب برند  GMBH نماینده شــرکت
برای همکاری و حضور در صنعت نمایشــگاهی کشور 

ابراز تمایل کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی 
نمایشــگاه های بین المللی ج.ا.ایران، رادولف هرست نماینده 
شــرکت GMBH  صاحب برندZOW  از کشــور آلمان با 
حضور در دفتــر دکتر اس فهبــدی معاون وزیــر - رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت ســهامی نمایشــگاه های 
بین المللی ج.ا.ایران با ایشــان ماقات و ابــراز عاقه  کرد تا 
در شــرایط پســا تحریم و هموار شدن شــرایط بازرگانی و 
تجاری بین المللی برگزاری نمایشــگاه های مشــترک بخش 
مبلمان و یراق آالت رونــق یافته و از لحــاظ کیفی و کمی 

یابد. ارتقاء 
این گزارش حاکی اســت: در این ماقات دکتر اسفهبدی 
با اشــاره به تراکم موجود در برنامه های نمایشگاهی داخلی 
کشــور گفت : امیدواریم باتوجه به شــرایط پســا تحریم و 
استقبال گســترده شرکت های نمایشــگاهی اروپایی بتوانیم 
در جهــت بســط و گســترش همکاری های نمایشــگاهی 
خصوصــاً در زمینــه یــراق آالت و مبلمــان همکاری های 

دوجانبه ای داشته باشیم.
گفتنــی اســت نماینــدگان اتحادیــه تولیدکننــدگان و 
صادرکنندگان مبلمان ایران نیز در پایان این جلســه نسبت 
بــه همکاری های دوجانبه جهــت برگزاری نمایشــگاه های 
تخصصــی و انتقــال تکنولوژی و مواد اولیه و ماشــین آالت 
مدرن و به روز از کشــورهای صاحــب تکنولوژی و فعال در 

این عرصه ابراز تمایل و امیدواری کردند.

 رادولف هرست نماینده شرکت GMBH  آلمان 
در دیدار با دکتر اسفهبدی ابراز کرد:

 تمایل آلمانی ها 
 به حضور گسترده 

در صنعت مبلمان ایران

مدیر نمایشگاهی شرکت بین المللی نمایشگاه های 
میالن:

نمایندگان خود را برای همکاری 
گسترده در ایران مستقر کرده ایم 

 بازار گسترده ایران برای کشورهای اروپا از جمله ایتالیا 
قابل چشم پوشی نیست

مدیر نمایشگاهی شــرکت بین المللی نمایشگاه های میالن 
برگزارکننده  بزرگ ترین شــرکت   )FIERA MILANO(
نمایشــگاه ها در میالن اعالم کرد که شــرکت او مصمم به 
گسترش و تقویت روابط تجاری دو کشور ایران و ایتالیا است 
و به همین منظور نمایندگان خود را برای ارتباط مســتمر و 

پیشبرد این هدف در تهران تعیین و مستقر کرده است. 
»گیس تینالی گوبــی« توضیح داد کــه امروز ایران بــازار در حال 
توسعه ای اســت که برای جهان اهمیت بســیاری پیدا کرده و ایتالیا 
نیز می خواهد روابط تجاری و اقتصادی خود را با ایران بیش از پیش 

گسترش دهد. 
مدیر نمایشگاهی شرکت »فیرامیانو« افزود: بازار ایران چشمگیر 
و غیرقابل چشم پوشی است و هدف مشخص ما هم کمک به توسعه 
تجارت میــان ایــران و ایتالیا از طریــق نشــان دادن محصوالت و 
توانمندی های اقتصادی دو کشور و برقراری ارتباط میان شرکت های 

دو کشور است.
وی گفت: ما تاکنون با مســئوالن ایرانی درباره پروژه های متنوعی 
مذاکره کرده ایم و می کوشیم تا حد امکان به توسعه روابط تجاری دو 
کشــور کمک کنیم، به همین منظور تاش ما به سفرا خیر به تهران 
محدود نمی شــود بلکه نمایندگانی در ایران داریم که به پیشبرد این 

هدف کمک خواهند کرد. 
»لی گوبــی« ضمن تمجیــد از حضورپرقدرت و با طــراوات ایران 
در اکســپو میان افزود: ما با هدف شناســاندن سبک زندگی ایرانی 
نمایشــگاه دیگری هم در میان برگزار کرده ایم که از پربازدیدترین 

نمایشگاه های ما بوده و مورد توجه ایتالیایی ها قرار گرفت.
وی تاکید کرد که ســرزمین و مردم ایران برای ایتالیایی ها بسیار 
جذاب اســت و ما می توانیم نمایشــگاه های متفاوتی درباره سبک و 
ســیاق و توانمند های اقتصادی و تجاری ایرانی هــا برگزار کنیم و به 

این ترتیب می توانیم به تقویت روابط تجاری دو کشور یاری رسانیم.
مدیــر نمایشــگاهی »فیرامیانو« توضیــح داد که برای شــروع 
همکاری ها، کاربر روی صنعت بسته بندی، صنایع غذایی، دکوراسیون 

و ماشین آالت را آغاز خواهیم کرد.
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معاون وزیر صنعت و رئیــس هیات مدیره 
نمایشگاه های  ســهامی  شرکت  مدیرعامل  و 
همگام  که  ایران  اسالمی  جمهوری  بین المللی 
اقتصاد کشور، دغدغه  برای توسعه  با کوشش 
شــکوفایی فرهنگ و هنر ایرانی را به عنوان 
تضمین کننده توسعه پایدار کشور درسر دارد، 
با دکتر علی معلــم دامغانی رئیس  در دیدار 
ایران و  فرهنگســتان هنر جمهوری اسالمی 
شاعر و ادیب برجســته معاصر، به تبادل نظر 
میان  راهکارهای توســعه همــکاری  درباره 
نهادها  و  کشــور  نمایشگاهی  صنعت  فعاالن 
و هنری کشــور  و شــخصیت های فرهنگی 

پرداخت.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
ســهامی نمایشــگاه های بین المللی ج.ا.ایران، دکتر 
اسفهبدی در این دیدار، با اشاره به ظرفیت مناسب 
نمایشــگاه های داخلی و خارجی برای توسعه روابط 
فرهنگی و هنری ایران و ســایر کشــورها، آمادگی 
شــرکت ســهامی نمایشــگاه های بین  المللی برای 
تعامات گسترده با فرهنگیان و هنرمندان در جهت 
ترویج و توســعه فرهنگ و هنر ایران با اســتفاده از 

تجربه و دانش استادان برجســته عضو فرهنگستان 
هنر را اعام کرد.

بر اســاس این گزارش، دکتر علی معلم دامغانی 
رئیس فرهنگســتان هنر ج.ا.ایران نیز در این دیدار 
با اشــاره به ضــرورت معرفــی هرچه گســترده تر 
دســتاوردها و آثار فرهنگی و هنری ایران، برگزاری 
نمایشــگاه های فرهنگی و هنری در داخل و خارج 

کشــور را ابزار موثری در این راســتا ارزیابی کرد و 
خواستار توجه بیشتر به موضوعات فرهنگی و هنری 

در تقویم های نمایشگاهی سراسر کشور شد.
در پایان این نشســت، دکتر حسین اسفهبدی و 
دکتر علــی معلم دامغانی بر ضرورت توســعه روابط 
فعاالن صنعت نمایشــگاهی و اعضای فرهنگســتان 

هنر تاکید کردند. 

دکتر اسفهبدی در دیدار با دکتر علی معلم دامغانی رئیس فرهنگستان هنر:

 از ظرفیت نمایشگاه های تجاری برای توسعه فرهنگ و هنر ایران 
باید سود ببریم

 دکتر اسفهبدی شکوفایی فرهنگ و هنر ایرانی در کنار گسترش روابط تجاری و نمایشگاهی 
را تضمین کننده توسعه پایدار اقتصاد کشور می  داند

جمهوری  اختصاصــی  نمایشــگاه  دومین 
اســالمی ایران در بغداد پایتخت عراق روز 27 

بهمن گشایش یافت.
آریــا مجیدی مدیر امور اداری شــرکت ســهامی 
نمایشــگاه های بین المللی جمهوری اســامی ایران 
و مدیر دومین نمایشــگاه اختصاصی ایران در بغداد 
در گفت وگویی ضمن اشــاره به اســتقبال مطلوب از 
نخستین دوره این نمایشــگاه درسال گذشته گفت: 
از سوی شــرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی 
و هم آهنگی ســازمان توســعه تجارت و دستور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت برای مشــارکت کنندگان در 
این نمایشــگاه تســهیات ویژه ای از جمله در زمینه 
هزینه های حمل و انتقال کاالهای نمایشگاهی، امور 
گمرکی و ترخیص کاال، تخفیف برای اجاره غرفه های 

نمایشگاهی تا 50 درصد، در نظر گرفته شده است. 
به گفته آریا مجیدی نمایشــگاه  امســال با بودجه 
70 هــزار دالری و نصــب 20 بیلبــورد تبلیغاتی در 
خیابان های مهم شهر بغداد دایر شده و برپایی آن از 

طریق آگهی های رادیو بغداد و زیرنویس های تلویزیون 
عراق اطاع رسانی می شود. 

دومین نمایشگاه اختصاصی ایران در بغداد تا پایان 
روز 30 بهمن برپا خواهد بود. 

شــرکت راهکار تجــارت برگــزاری نمایشــگاه 
اختصاصی ایران در بغداد را به نمایندگی از شــرکت 
سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران برعهده داشت. 

نمایشگاه اختصاصی ایران در بغداد برپا شد 
 مشارکت کنندگان در این نمایشگاه تسهیالت ویژه ای در زمینه هزینه های غرفه و حمل و نقل،

 امور گمرکی و ترخیص کاال دریافت داشته اند
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معاون وزیر صنعت، معــدن و  تجارت در 
و  نمایشگاه ها  شــرکت  مدیرعامل  با  دیدار 
خدمات تجاری جمهوری عــراق با تاکید بر 
و عراق،  ایران  روابط تجاری  ضرورت توسعه 
نمایشگاه های  ســهامی  شــرکت  آمادگی 
بین المللــی ج.ا.ایران را بــرای احداث یک 
سایت نمایشگاهی اختصاصی در بغداد اعالم 

کرد. 
به گــزارش خبرنــگار »اقتصاد و نمایشــگاه« 
مهندس جاســم محمــدآل عامــری مدیرعامل 
شــرکت نمایشــگاه ها و خدمات تجاری جمهوری 
عراق و معاونش خانم »امال جعفر ســالم« پس از 
شرکت در مراسم گشایش نمایشگاه لوازم خانگی 
مشهد، در دفتر دکتر حسین اسفهبدی در تهران با 
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 

دیدار و مذاکره کردند. 
در این دیــدار علیرضــا صــدرزاده مدیرعامل 
شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی و برخی از 
همکاران دکتر اســفهبدی که مسئولیت برگزاری 
نمایشــگاه های اختصاصــی خارجــی در ایران و 
نمایشگاه های اختصاصی ایران در کشورهای دیگر 

را برعهده دارند نیز حضور داشتند.
علیرضا صــدرزاده و شــرکت وی قرار اســت 
نمایشــگاه اختصاصی ایران در بصره را در روزهای 
21 تــا 24 اردیبهشــت 95 برگــزار کننــد. این 
نمایشــگاه عمومی با محوریت مصالح ساختمانی، 
لــوازم خانگــی، موادغذایی و تجهیزات پزشــکی 

برگزار خواهد شد. 
ایــن شــرکت پیــش از ایــن نمایشــگاه های 
اختصاصی جمهوری اسامی ایران را در افغانستان، 
قزاقستان  تاجیکستان، قرقیزستان و  ترکمنستان، 

با موفقیت برگزار کرده است. 
دکتر اسفهبدی در این دیدار با اشاره به تولیدو 

بالیدن خود در مشــهد مقــدس، از زوار عراقی به 
عنوان میهمانان ثابت و دائمی ایران ومشــهد یاد 
کرد که همین آمد و رفت ها روابط تجاری مردم دو 
کشور را تا حد دوســتان و شرکای بازرگانی بزرگ 
گســترش داده است. مدیرعامل شــرکت سهامی 
نمایشــگاه ها اراده دولت ایران، ســازمان توســعه 
تجارت و شرکت ســهامی نمایشگاه ها برای توسعه 
مبادالت اقتصادی بــا عراق را کاما جدی توصیف 
کرد و برگزاری نمایشــگاه بزرگ اختصاصی ایران 
در عراق را در سال گذشــته و تصمیم به برگزاری 
دومین نمایشــگاه اختصاصی ایــران در بغداد در 
تاریــخ 27 تا 30 بهمن ماه ســال جاری )16-19 
فوریه 2016( را در جهت تحقق توسعه مناسبات 

تجاری دو کشور دانست.
رئیس هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاه ها 
در این دیــدار همچنین برای احداث و تاســیس 
ســایت نمایشــگاهی اختصاصی ایران در پایتخت 
عراق از ســوی دولت ایران اعام آمادگی کرد و از 
طرف عراقی خواست که این اراده دولت ایران را به 
اطاع مقامات و تصمیم گیران ارشــد تجاری عراق 

برســاند. در ادامه همین مذاکره علیرضا صدرزاده 
مدیرعامل شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی 
هم به طرف عراقی اطاع داد که کنسرســیومی از 
بخش خصوصی ایران هم تمایل دارد یک ســایت 
نمایشــگاهی دائمی اختصاصی در بصره تاســیس 

نماید.
»مهندس جاســم محمد آل عامری« مدیرعامل 
شــرکت دولتی نمایشــگاه ها و خدمــات تجاری 
جمهوری عراق هم به نوبه خــود از اهتمام دولت 
جمهوری اســامی ایران و شــخص وزیر صنعت، 
معدن و تجارت ایران برای توســعه روابط صنعتی 
و تجاری با جمهوری عراق تشکر و اظهار امیدواری 
کرد که برگــزاری دومین نمایشــگاه اختصاصی 
ج.ا.ایران در مرکز نمایشــگاهی بغداد، برای هر دو 

ملت پربرکت و سازنده باشد. 
عاقه مندان بــه بازدید و مشــارکت در دومین 
نمایشــگاه اختصاصی ایران در بغــداد می توانند 
www. اطاعات تکمیلــی را از پایــگاه اینترنتی
-21912692 تلفن هــای  و   iranfair.com

21912309-21913053 جویا شوند.

دکتر اسفهبدی در دیدار با مدیرعامل شرکت نمایشگاه ها و خدمات تجاری عراق اعالم کرد:

آمادگی ایران برای احداث سایت نمایشگاهی اختصاصی در بغداد
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نمایشــگاه اختصاصی جمهوری اسامی ایران در 
مسقط پایتخت کشــور عمان از ششم تا دهم بهمن 
ماه امســال با مجوز سازمان توســعه تجارت ایران 

برگزار شد. 
در برگــزاری این نمایشــگاه ســفارت جمهوری 
اســامی ایران در عمان، وزارت صنعــت و تجارت 
عمان و مرکز تجاری ایران در عمان، با برگزارکننده 
آن شــرکت آوین افراز با مدیریت سیدعلی اعتدالی 

همکاری نزدیک داشتند. 
علی اعتدالی، برگزارکننده نمایشــگاه بین المللی 
تجاری عمــان در گفت وگویی با اشــاره بــه تاثیر 
برگزاری این نمایشــگاه در توسعه تجارت بین الملل 
ایران تصریح کــرد: باید بتوانیم بســترهای خروج 
فعاالن اقتصادی از مراودات ســنتی را فراهم کنیم 
و برنامه ریــزی تخصصــی در حوزه هــای تجاری و 
بین المللی داشــته باشــیم که برگزاری نمایشــگاه 
تجاری و بین المللی عمان با محوریت صادرکنندگان 
برتر جمهوری اســامی ایران گامــی جدی در این 

مسیر است.
وی با بیان اینکه جمهوری اسامی ایران ظرفیت 

مطلوبی برای صادرات به کشــور عمان دارد تصریح 
کرد: در سال گذشــته میادی 34میلیارد دالر کاال 
از سراســرجهان وارد عمان شده که ســهم ایران از 
ایــن واردات تنها 370 میلیون دالر بوده اســت. به 
عبارتی هم اکنون هر فرد عمانی یک سوم درآمدش 

به واردات اختصاص دارد، بنابراین فرصت استثنایی 
وجــود دارد تا با شناســایی نیازها، زمینــه را برای 
افزایش حجم صادرات و روابط تجاری با این کشــور 

فراهم کنیم.
نماینده رسمی )UFI( در ایران با اشاره به اینکه 
تا سال 2020 میادی تنها 9درصد از اقتصاد عمان 
به بازار نفت وابسته خواهد بود افزود: عمان نخستین 
کشــور در میــان کشــورهای خاورمیانــه و حوزه 
خلیج فارس خواهد بود که از ریسک کاهش ناگهانی 
قیمت نفت در بازار جهانی آزاد می شود و این مسئله 
 به ثبات بیشتر اقتصاد عمان در جهان کمک می کند.

وی با اشــاره به ویژگی ها و برنامه های تجاری عمان 
در عرصه های بین المللی اظهار کرد: راه های بازرگانی 
خلیج فارس و دریای عمان به دریای سرخ، زمینه ساز 
ارتباط میان جنوب آسیا، بین النهرین و هندوستان 
با افریقا بود و این ارتباط ســبب اثرپذیری فرهنگی 
و در نتیجه گســترش بازرگانی، دادوستد مستقیم و 
مهاجرت های انسانی شده است و ما هم باید بتوانیم 
از فرصت های ایــن منطقه با مشــارکت حداکثری 

ایران و عمان بهره مند شویم.

سیدعلی اعتدالی مدیرعامل شرکت آوین افراز:

 صادرکنندگان ایرانی نمایشگاه اختصاصی ایران 
در عمان را مغتنم می شمارند

با برگزاری انتخابات 

 اعضای هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی 
غرفه سازان تهران ابقا شدند

با برگزاری انتخابات در مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان تهران، اعضای هیات مدیره و بازرس این انجمن معرفی شدند.
به گزارش »اقتصاد و نمایشگاه«، روز دوشنبه )30 آذر ماه( جلسه مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان تهران با موضوع انتخابات هیات مدیره با 
حضور حداکثری اعضا در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد و با رای اعضای انجمن از میان 8 کاندیدا برای هیات مدیره، پنج عضو هیات مدیره سابق ابقاء و از 

میان دو نفر کاندیدا برای سمت بازرس، یک نفر انتخاب شدند.
به این ترتیب هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی غرفه ســازان تهران در دو ســال آینده شــامل آقایان امیر عبداهلل پور، علیرضا جهان پناه، علی معین، رضا 

حاتمیان و افشین غفاری خواهد بود. همچنین یحیی آشنا به  مدت یک سال، سمت بازرس انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان را بر عهده خواهد داشت.
همچنین با شــمارش آرا، آقایان حامد همایوني و غامرضا فیلسوف به ترتیب به عنوان علي البدل اول و دوم هیات مدیره و آقای متین جهرمي به عنوان بازرس 

علي البدل انتخاب شدند.
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به گــزارش »اقتصاد و نمایشــگاه«، در آیین 
محمدرضا  مهندس  نمایشــگاه  این  گشــایش 
نعمت زاده وزیر صنعت با اشاره به اینکه شرایط 
امروز کشــور ما در زمینه های علمی، پژوهشی 
و صنعتی با شــرایط دهه اخیر متفاوت اســت، 
تاکید کرد: متخصصان و فعاالن اقتصادی ایران 
به دلیــل اجباری که وجود داشــت تاش های 
خود را بیشتر کردند تا افزون بر تامین نیازهای 
توانایی های صادراتی دســت پیدا  بــه  داخلی 

کنند. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ما از 

رتبه 51 دنیا در حوزه نانو بــه رتبه هفتم ارتقا 
یافته ایــم و در زمینه های علمی نیــز به مقام 
نعمت زاده  مهندس  رسیده ایم.  شانزدهم جهان 
درباره تسهیل روابط تجاری ایران با کشورهای 
اوراسیا و به خصوص روســیه گفت: امیدواریم 
تعرفه های وارداتی این کشورها تا دو ماه آینده 
کاهش پیدا کند تا مسیر صادرات به این منطقه 
هموار شــود. وی دربــاره ظرفیت هــای ایران 
در زمینــه تولید مواد غذایی گفــت: امیدواریم 
بخشی از نیاز روسیه به موادغذایی و محصوالت 
کشاورزی در آینده توســط ایران تامین شود و 

معتقدیم ســرمایه گذاری مشــترک، زمینه ساز 
همکاری بلندمدت خواهد بود.

 تالش برای رفع موانع گسترش روابط 
ایران و روسیه

در این مراســم وزیر تجارت و صنایع روسیه 
نیز اعام کرد: روســیه همواره به دنبال توسعه 
روابط بر اســاس منافع متقابل بــا ایران بوده 
اســت. دنیس مانتوروف افزود: از مدت ها پیش 

پیگیر برگزاری این نمایشگاه در ایران بوده ایم.
وی افــزود: ایران و روســیه از روابط قدیمی 
گســترده ای برخوردارند و خوشــحالیم که در 
شــرایط تازه منطقــه ای و جهانــی می توانیم 
همکاری های اقتصادی و تجاری خود را با ایران 

گسترش دهیم.
وزیر تجــارت و صنایع روســیه افزود: هدف 
ما این اســت که روابط خود را بــه گونه ای با 
جمهوری اســامی ایــران توســعه دهیم که 
شرکت های روســی و ایرانی بدون هیچ مانعی 
بتوانند با هم همکاری کنند. وی در پایان تاکید 
کرد: در این نمایشــگاه بیش از یکصد شرکت 
فعال بزرگ و متوسط روسیه مشارکت کرده اند 
تا عاقه مندی خود را به حضــور در بازار ایران 

نشان دهند.
 اشتیاق خارجی ها به برگزاری 
نمایشگاه های اختصاصی در ایران

در حاشــیه ایــن نمایشــگاه معــاون امور 

تالش ایران برای انتقال فناوری های نو به کشور 

 روسیه با نمایشگاه اختصاصی، روابط اقتصادی 
با ایران را گسترش می دهد

نخستین نمایشگاه 
اختصاصی صنایع 

روسیه روز دوشنبه 
)30 آذرماه( با حضور 
وزیر صنعت، معدن و 

تجارت کشورمان، وزیر 
تجارت و صنایع روسیه 

و مدیرعامل شرکت 
سهامی نمایشگاه های 

بین المللی در سالن 
27 نمایشگاه های 
بین المللی تهران 

افتتاح شد. 
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نمایشــگاهی شرکت ســهامی نمایشــگاه های 
بین المللی تهران از عاقه مندی و درخواســت 
کشــورهای مختلف جهــان  بــرای برگزاری 
نمایشگاه های اختصاصی در کشورمان خبر داد.

محمدجواد قنبری در گفت وگــو با خبرنگار 
»اقتصاد و نمایشــگاه« با اشــاره بــه اهمیت 
برگزاری نمایشگاه اختصاصی روسیه در تهران 
گفت: طی یک ســال گذشــته درخواست های 
متعــددی از ســوی کشــورهای خارجی برای 
نمایشگاه های  نمایشــگاه در ســایت  برگزاری 
بین المللــی تهران صورت گرفته اســت. با این 
وجود رویکرد ما در شرکت سهامی نمایشگاه ها 
تامل و گزینش از میان درخواست هاســت. چرا 
که معتقدیم نباید نمایشــگاهی برگزار شود که 
در آن صرفا کاالهای مصرفی عرضه می شــود و 

مشابه تولید داخل دارد.
وی ادامــه داد: در واقــع مــا اولویــت را به 
اختصاص  کشــورهایی  نمایشگاه های  برگزاری 
داده ایم که با کاالهای استراتژیک و دانش بنیان 
خود در نمایشــگاه حاضر  شــوند. یعنی بتوانند 
دانش و تکنولوژی را به کشــور ما منتقل کنند. 
در چنیــن فضایی وقتی روســیه درخواســت 
برگزاری نمایشــگاه را داد، ما در همین قالب با 
آنها مذاکره کردیم و نتیجه این روند، برگزاری 
نمایشگاه ملی روســیه در تهران است که این 
کشور با حضور شــرکت های بزرگ و قدرتمند 
خود در حوزه تجهیزات فرودگاهی، تجهیزات و 
تولید هواپیما و بالگرد، شرکت های کشتی ساز، 
خــاص  ادوات  آب شــیرین کن،  دســتگاه های 
کشاورزی و شــرکت هایی که می توانند با شرکا 
و طرف های تجــاری ایرانــی، فعالیت تجاری و 
اقتصادی داشته باشــند، در این نمایشگاه حاضر 

شده اند.
قنبری در ادامه گفت: با توجه به نشست های 
تخصصــی که در طــول این نمایشــگاه برگزار 
می شود، امیدواریم بتوانیم زمینه را برای افزایش 
همکاری ها و به خصــوص انتقال تکنولوژی های 

روز روسیه به کشورمان فراهم کنیم.
به گفتــه معاون امور نمایشــگاهی شــرکت 
ســهامی نمایشــگاه های بین المللی، هیات های 
تجاری دو کشــور در این نمایشگاه فعالند و در 
جهت تامین منافع مشــترک بــا همکاری  های 
تولیدی و تجاری تاش می کنند. قنبری اظهار 
امیدواری کرد که نمایشــگاه اختصاصی روسیه 
در ایران ســرآغاز دوره جدیدی از همکاری های 

اقتصادی دو کشور باشد.
وی با اشــاره بــه کشــورهای دیگــری که 
درخواســت برگزاری نمایشــگاه اختصاصی در 
کشــورمان را دارند، گفت: تاکنون از کشورهای 
بزرگی نظیر آلمان و انگلستان درخواست داریم 
کــه نمایشــگاه های اختصاصی برگــزار کنند. 
از کشــورهای منطقه نظیر امــارات و ترکیه و 

از کشورهای شــرق آســیا نیز درخواست های 
متعددی برای برگزاری نمایشــگاه داریم. البته 
ما در حال بررســی این پیشــنهادها هســتیم. 
البتــه به طــور قطع بیســتم دی ماه امســال 
نمایشــگاه اختصاصی کشور ایتالیا نیز در سایت 

نمایشگاه های بین المللی برگزار خواهد شد.
 جزییات نمایشگاه 

اختصاصی روسیه
گفتنی اســت، در این نمایشــگاه تخصصی، 
طرح هــای تولیدی و فنی 40 شــرکت مطرح 
و فعال روســیه در زمینه  متالورژی، ماشــین 
سازی، موتور ســازی، فناوری های هوانوردی، 
خودروســازی، حمل و نقل، نفت، پتروشیمی، 
بانــک و بیمــه، کشــتی ســازی و پارک های 
صنعتی و فناوری اطاعات به نمایش گذاشــته 
شــده اســت.همچنین مدل هــا و ماکت های 
هواپیماهای مشهور ســوخو، سوپر جت 100 
و مدل تجــاری آن نمایش داده شــده؛ عاوه 
برآن آخرین فنــاوری کامپوزیــت، واگن های 
راه آهــن، رادارهــای غیرنظامی، ماشــین های 

برداشت محصول )کمباین(، لودرهای صنعتی، 
تجهیزات الکتریکی و روشــنایی به نمایش در 
آمده است. این نمایشــگاه روز چهارشنبه دوم 

دی به پایان می رسد.
 امضا تفاهنامه های اقتصادی 

نمایشــگاه اختصاصی  برگزاری  در حاشــیه 
روســیه در نمایشــگاه بین المللی تهران، ایران 

وروسیه دو تفاهم نامه اقتصادی امضا کردند. 
یکی از این تفاهم نامه ها در زمینه گســترش 
همکاری های اقتصادی دو کشــور است که به 
امضاء دنیس مانتــوروف و محمدرضا نعمت زاده 
وزرای صنعت و تجارت دو کشــور رســید که 
براســاس آن قرار اســت حجم روباط تجاری 
دو کشــور از دو میلیــارد دالر کنونــی به 10 
میلیارد دالر و در افق وســیع تر به 40 میلیارد 
دالر در سال برسد. تفاهم نامه دیگری که میان 
بخش های خصوصــی ایران و روســیه مبادله 
شــد در زمینه تولید کمباین در ایران است که 
براساس آن طرف روسی در انتقال فناوری های 

نوین با طرف ایرانی همکاری خواهد کرد.



شگاه ها
ت نمای

صنع
صی  

ص
ماهنامه تخ

34

در مراسمی با حضور دکتر اسفهبدی ،دبوراسراچیانی ، ماورا کنچیاتوری؛

ایتالیا با 60 شرکت در نمایشگاه تهران خیمه زد
دومین نمایشگاه بین المللی اختصاصی 
ایتالیــا در ایران با حضور 60 شــرکت 
بیستم  روز  ایتالیایی  خدماتی  و  تولیدی 
نمایشگاه های  دی ماه 94در محل دائمی 

بین المللی تهران آغاز به کار کرد.
به گزارش »اقتصاد و نمایشگاه«، نمایشگاه 
یاد شده توسط دکتر حسین اسفهبدی معاون 
وزیــر صنعت و مدیرعامل شــرکت ســهامی 
نمایشگاه های بین المللی، »ماورا کنچیاتوری« 
ســفیر ایتالیا در ایران و »دبورا ســراچیانی« 
نماینده دولت ایتالیا و استاندار استان شمالی 
»فریولی ونتزیا جولیا« این کشــور گشــایش 
یافت. 60 شــرکت تولیدی و خدماتی در این 
نمایشــگاه به همراه هیات معماری و اتاق های 
بازرگانــی منطقــه ای ایتالیــا در فضایــی به 

مساحت 2900 مترمربع حضور دارند. 
دکتر حسین اسفهبدی در آیین افتتاح این 
نمایشــگاه، ایتالیا را بزرگترین شریک تجاری 
ایران در بین کشــورهای اروپایی اعام کرد و 
افزود: امسال 146 هیات تجاری از کشورهای 
مختلف به ایران سفر کرده اند که از نظر تعداد 
همزمــان اعضا، ایتالیــا با 380 نفــر در رتبه 

نخست قرار دارد.
وی با یادآوری تجربه هایی از مشارکت ایران 
در اکسپوی میان کسب رتبه دوم میان 145 
کشور در این رقابت را باعث افتخار و دوستی 
بیشــتر میان دو ملت ایــران و ایتالیا خواند و 
گفت: ایتالیا بزرگترین شــریک تجاری ما در 
اروپاست که امید داریم بعد از پایان تحریم ها 

سطح مبادالت هر چه بیشتر افزایش یابد.
اســتاندار »ونتزیا« ایتالیا نیــز که به عنوان 
ایتالیا در دومین نمایشــگاه  نماینده دولــت 
بین المللی اختصاصی ایتالیا حضور یافته است، 
گفت: با توافق اخیر ایران و کشــورهای 5+1، 
راه برای گســترش روابط ایــران و ایتالیا باز 

خواهد شد.
دبورا ســراچیانی افزود: در این دوره زمانی 
که بحران اقتصادی، اروپا را در بر گرفته است، 
ما به لطف هدایــت اقتصادمان توانســته ایم 
به صادرات چند میلیارد یورویی دســت پیدا 

کنیم.
در ادامه مراســم گشــایش این نمایشگاه، 
ســفیر ایتالیا در ایران نیز گفت: برگزاری این 
نمایشــگاه، نمادی از همکاری های دو کشور 
است؛ در نخستین نمایشگاه اختصاصی ایتالیا 
در تهــران، ارتباطاتی میــان دو طرف صورت 
گرفت که امیدواریم بــه همکاری های خوبی 

منتج شود.
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»ماورا کنچیاتــوری« روابط دو کشــور را 
عملیاتی توصیــف کرد و گفــت: قصد داریم 
همکاری های سیاســی و اقتصادی خود را با 
ایران گسترش دهیم. وی اضافه کرد: با اجرایی 
شــدن موثر توافق هســته ای ایران، تهران و 
رم می تواننــد به همکاری هــای راهبردی و 

استراتژیک دست پیدا کنند.
ســفیر ایتالیا در ایران به سفر آینده رئیس 
جمهوری ایران به ایتالیا اشــاره کرد و گفت: 
همکاری های دو کشــور به دنبال سفر رئیس 
جمهوری ایران مستحکم تر خواهد شد؛ رئیس 
جمهور روحانی مقصد نخســتین سفر اروپایی 
خود را ایتالیا انتخاب کرده که این سفر بسیار 

برای ما باارزش است.
وی اضافه کرد: سفر روحانی به ایتالیا برای 
نوامبر 2015 برنامه ریزی شده بود که به دلیل 

ناامنی های فرانسه این سفر به تاخیر افتاد.
کنچیاتوری با بیان اینکه در این سفر، هیاتی 
سیاســی و اقتصادی دکتر روحانی را همراهی 
خواهند کرد، گفت: دو هفته پس از سفر دکتر 
روحانی به ایتالیا، هیاتی متشکل از سه وزیر و 
بازرگانان ایتالیایی به ایران ســفر می کنند که 
به دنبال آن می توانیم همکاری های اقتصادی 

گسترده ای را کلید بزنیم.
در این نمایشــگاه، شــرکت های مختلف 
توانمندی های خود در  ایتالیایی جدیدترین 
حوزه های مختلف معماری داخلی، معماری 
شهرسازی،  ساختمانی،  نماهای  شهرسازی، 
طراحی، مشــاوره و دکوراســیون داخلی را 
تولیدات  انــواع  و همچنین  ارائه کرده انــد 
و طرح هــای مرتبــط به معماری شــهری، 
مجتمع های  و  ساختمان ها  داخلی،  معماری 
دکوراســیون  مســکونی،  و  تجاری  اداری، 
داخلــی، تجهیــزات دکوراســیون ها، انواع 
پوشــش های تزیینــی، دیوار پــوش، لوازم 
ویژه دکوراســیون و تزیین ساختمان، انواع 
کاالها و تجهیزات داخلــی همچون مبلمان 
خانگــی، اداری، ورزشــی و تفریحی، انواع 
صندلی هــا و تجهیــزات تزیینــی داخلی و 

دیگر محصوالت و طرح ها ارائه و به معرض 
نمایشگاه  این  اســت.  نمایش گذاشته شده 
تا روز چهارشــنبه 23 دی ماه به کار خود 

ادامه داد.
این نمایشــگاه در حالی از روز گذشته آغاز 
بــه کار کرد کــه ایتالیا از جمله کشــورهایی 
محسوب می شود که در دوران اعمال تحریم ها، 
روابط تجاری خود را با ایران حفظ کرده بود و 
این کشــور یکی از بزرگترین شرکای تجاری 
کشــورمان در اروپاســت که حجم مبادالت 
تجاری دو کشــور، تا هفت میلیــارد دالر نیز 

گزارش شده است.
گفتنــی اســت در نخســتین نمایشــگاه 
اختصاصی ایتالیا در ایران، که سال 93 از 15 
تا 18 دی ماه در محل دائمی نمایشــگاه های 
بین المللــی تهران برگزار شــد بیــش از 50 
ایتالیایی، آخرین دستاوردها، طرح ها،  شرکت 
توانمندی هــا، محصــوالت و تولیــدات خود 
را در فضایــی بالغ بــر 1200 متــر مربع در 
نمایشــگاه های بین المللی تهران عرضه کرده  

بودند.



شگاه ها
ت نمای

صنع
صی  

ص
ماهنامه تخ

36

علی محتشــم امیری مدیرعامل شرکت 
دارد  اعتقاد  اســتدالل   7 بــا  نور  میالد 
که آشــنا شــدن برگزارکنندگان ایرانی 
بین المللی  اســتانداردهای  با  نمایشگاه ها 
فعاالن  بــا  رقابت  جهــت  صنعــت  این 
خارجی این صنعت، دســت کم 5 ســال 
9 برهان  وقت می بــرد. وی همچنین بــا 
اجرای  بــه  صنفی  تشــکل های  ورود  با 
دارد  تاکید  و  اســت  مخالف  نمایشگاه ها 
با  رابطه  در  انجمن هــا  و  اتحادیه هــا  که 
صنف  با  مرتبط  نمایشــگاه های  برگزاری 
محتوایی  مشاور  عنوان  به  باید  صرفا  خود 

نمایند. عمل 
گفت وگــوی علــی محتشــم امیری با 
شــماره نوروزی »اقتصاد و نمایشــگاه« 
را درباره این دو موضــوع بخوانید با این 
توضیح که وی و همکاران پرتالشــش در 
1394، سه  شــرکت میالد نور در ســال 
»صنایع  نوزاد«،  کودک،  »مادر،  نمایشگاه 
ریلی« و »صنایع چوب« را در نمایشــگاه 
»محصوالت  نمایشگاه  و  تهران  بین المللی 
با  تهران  گفتگوی  بوستان  در  را  ورزشی« 

کرده اند.  برگزار  شادابی  و  موفقیت 
کــه  موجــود  شــرایط  در   
بین المللی  نمایشــگاهی  برگزارکنندگان 
به حضــور در صنعت نمایشــگاهی ایران 
اظهــار اشــتیاق می کنند، شــما دراین 
ایرانی  برگزارکنندگان  »رقابت«  به  عرصه 
با آنان اعتقاد دارید یا به »مشــارکت« با 

آنان؟
ابعاد و منظرهای گوناگون  از  را  این موضوع 
می توان بررسی کرد که من به آنها می پردازم. 
با  ایرانی  برگزارکنندگان  نمایشــگاهی  فرهنگ 
برگزارکننــدگان خارجی کامًا متفاوت اســت 
که این موضوع از تربیــت کارکنان دو گروه از 

می گیرد. نشأت  کودکی 
در بیــن کارکنان شــرکت های نمایشــگاهی 
ایران کمتر دیده می شود که همگی به یک زبان 
خارجی مسلط باشــند، بنابراین ارتباط کاری در 
فعالیت های نمایشگاهی بین این دو گروه بسیار 

سخت و حتی گاهی غیر ممکن می باشد.
کارکنــان شــرکت های نمایشــگاهی ایرانی 
10 ســال  تحریم ها که حدوداً  برقــراری  طی 
طول کشــید اصــًا به بیــرون از مرزهــا فکر 
نکردنــد و در جــذب مجریان خارجــی موفق 
عمل نکــرده و در نتیجه با اصــول و جزئیات 
این مهم نا آشــنایند و در نتیجه نمی توانند با 
مشــارکت  و  همکاری  خارجی  برگزارکنندگان 

نمایند. مفید 
آموزش  با  ایران  نمایشــگاهی  شــرکت های 
سیســتماتیک و مدرن قرن بیست و یکمی در 
زمینه نمایشــگاه های بین المللــی بیگانه اند و 
بــه هیچ وجه مایل نیســتند در هیچ کاســی 
در این ارتبــاط شــرکت کننــد در حالی که 
را  برگزارکننــدگان خارجــی همــکاران خود 
موظف می کننــد این دوره هــای ویژه را طی 

. کنند
برگزارکننــدگان ایرانــی در زمینه بازاریابی 
یعنی  فکــر می کنند  یا صد  نمایشــگاهی صفر 
از قانــون همــه چیــز یا هیــچ چیــز پیروی 
می کنند در حالی که کارشناســان خارجی بین 
صفــر و صد، 99 عــدد دیگر را نیــز می بینند 
از  مویرگــی  بازاریابی هــای  چارچــوب  در  و 
روش های مختلف برای قانع کردن مؤسســات 
و بنگاه هــای اقتصــادی بــرای مشــارکت در 

می برند. بهره  نمایشگاه ها 
برگزارکننــدگان ایرانــی با اســتانداردهای 
و  دارند  آشنایی  کمتر  نمایشــگاهی  بین المللی 
5 ســال زمان می برد، طی  این آشنایی حدود 
این 5 ســال، شــرکت های نمایشــگاهی ایران 
بهتر اســت به برگزاری نمایشگاه ها در خارج 
از کشــور بپردازنــد و با معیارهای آن ســوی 

شوند. آشنا  مرزها 
بین المللی  تفکــر  به کارگیــری  صــورت  در 
برگزاری نمایشــگاه ها توســط برگزارکنندگان 
ایرانی پــس از طی مــدت 5 ســال، مجریان 
و شــرکت های نمایشــگاهی ایــران خواهنــد 
توانســت با برگزارکنندگان نمایشگاه در خارج 
از کشــور که عاقه مند به برگزاری نمایشگاه ها 
در جمهوری اسامی ایران باشــند همکاری و 

مشــارکت های تنگاتنگی داشته باشند.
 شــما موافق برگزاری نمایشگاه های 
بین المللی توســط تشکل های  تخصصی و 
صنفی هســتید یــا نقش آنهــا در امور 

و  سیاســتگذاری  بــه  را  نمایشــگاهی 
حرفه ای  برگزارکننــدگان  بــا  همراهی 

می دانید؟ محدود 
درباره این پرســش من می تــوان به 9 نکته 

نمایم: اشاره  تاثیرگذار  و  مهم 
نمایشــگاهی در  اتحادیه هــای  و  تشــکل ها 
با  نمایشــگاه های مرتبط  برگــزاری  بــا  رابطه 
صنف خــود تنها بــه عنوان مشــاور محتوایی 

نمایند. عمل 
عنوان  به  را  نماینــده مطلعی  آنها می توانند 
یکــی از اعضاء تیــم مجری نمایشــگاه معرفی 

. کنند
راهنمایی  صرفــاً  مذکــور  نماینده  وظیفــه 
ارائه  شــرکت کنندگان،  کاالهــا،  با  ارتباط  در 
کاالهــای جدید و ابتکاری، اظهــار نظر درباره 
عــدم نمایــش بعضــی از کاالهــا و چگونگی 

بود. خواهد  بازاریابی 
تشــکل ها  از  بعضــی  مســتقیم  دخالــت    
نمایشــگاه ها، موجب  برگــزاری  بــا  رابطه  در 
برپایــی نمایشــگاه های تکــراری و موازی می 
کمتر  آنها  بازدیدکنندگان  هرســال  که  شــود 
شــده و رفته رفتــه تعطیل می گردند. شــاید 
ســال ها طول بکشــد تا بــه جامعــه تخصصی 
کشــور تفهیم بکنیم که نمایشــگاه و برگزاری 
نمایشــگاه خود یک نوع تخصــص و حتی فوق 
تخصص اســت و تا زمانی که این اصل پذیرفته 
نشــود هرنوع تشــکلی به خود حــق برگزاری 

می دهد. را  نمایشگاه 
نمایشگاه  در  حضور  تشــکل ها  اصلی  وظیفه 
هــای مرتبــط بــه صنــف خــود و راهنمایی 
غرفه گذارهاســت، ایــن وظیفــه در رابطــه با 
برگــزاری نمایشــگاه هــا در خارج از کشــور 

. می شود  بیشتر 
تهیه فنــون قراردادها به زبان های فارســی 
و انگلیســی به عهده تشــکل ها می باشــد، این 
نوع قراردادهــای تیپ به غرفه گــذاران ایرانی 
در نمایشــگاه های خارجــی کمــک می کنــد 
باز  از نمایشــگاه ها به کشور  با دســت های پر 
گردند. اســاتید بــزرگ دانشــگاه ها می توانند 
و  تشــکل ها  بــرای  را  مذکــور  قراردادهــای 

کنند. تهیه  ها  اتحادیه 
ناآشــنایی اعضــاء و گردانندگان تشــکل ها 
به یــک زبان زنده دنیا نیز از جمله مشــکاتی 

است که هر چه زودتر باید آن را رفع کرد.
را  خود  ارتباطــات  باید  ایرانی  تشــکل های 
با تشــکل های خارجی هم صنف خود بیشــتر 
کنند و از این طریق با آخرین دســت آوردهای 

علمی جهان و قرن بیســت و یکم آشنا شوند.

علی محتشم امیری مدیرعامل شرکت میالد نور:

 رقابت با برگزارکنندگان خارجی نمایشگاه ها
شاید 5 سال دیگر
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دکتر حبیب اهلل انصاري  دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران:

 تشکل ها با شناخت اقتصاد و صنعت، نمایشگاه ها را 
مفید و کارآمد برگزار می کنند

انجمن  دبیرکل  انصــاری  حبیب اهلل  دکتر 
صنایع لــوازم خانگی ایران کــه در آذرماه 
بین المللی  نمایشگاه  دوره  پانزدهمین   1394
کرد،  برگزار  موفقیــت  با  را  لوازم خانگــی 
پیشــرو آن گروه مدیران و فعاالن اقتصادی 
اســت که اعتقاد دارند برگزاری نمایشگاه ها 

باشد.  تشکل های صنفی  برعهده  باید 
نمایشــگاه  موفق  برگزاری  انصاری  دکتر 
لوازم خانگی توســط انجمــن صنایع لوازم 
خانگــی ایــران را مثال بــارز محق بودن 
تشــکل های صنفی در برگزاری نمایشگاه ها 
می دانــد و در گفت وگو با شــماره نوروزی 
خود  استدالل های  نمایشــگاه«،  و  »اقتصاد 
نمایشگاه ها  برگزاری  واگذاری  از  دفاع  برای 
این  می کند.  تشریح  را  صنفی  تشکل های  به 

بخوانید.  را  گفت وگو 
دوران  در  ایران  نمایشــگاهی  صنعت   
ایفای  و  توسعه  برای  کشــور  اقتصاد  جدید 
چه  کشــور  اقتصاد  در  پررنگ تــر  نقــش 

دارد؟ الزاماتی 
اولین تصویري که از شرایط پسابرجام به ذهن 
متبادر مي شود، گشایش در ارتباطات و در نتیجه 
ایجــاد زمینه هــاي مبادالتــي ارزي و پولي بین 
کشورمان با ســایر کشورهاســت. در این شرایط 
البته خارجي هــا نگاه مثبتي به ایــران و حتي به 
شــرایط سیاســي کشــور دارند و به طریق اولي، 
تصمیم به گســترش روابط و مبادالت خصوصاً در 
بعــد اقتصادي و ســرمایه گذاري در ایران، اکنون 
بنابراین ضرورت  مي رســد؛  به نظــر  عزمي جدي 
دارد زمینه هاي الزم براي برقــراري این پیوندها 

و سرمایه گذاري مشترک و صادرات ایجاد شود.
نمایشــگاه ها یکــي از مهم تریــن ابزارها براي 
شناســایي پتانســیل هاي صنعتــي و اقتصــادي 
کشــورها هســتند؛ بنابراین صنعت نمایشــگاهي 
ما در شــرایط پســابرجام باید به صورت فعال، از 
زمینه هــاي موجــود به نفــع اقتصاد کشــورمان 
بهره برداري کنــد؛ پس الزم اســت جذابیت هاي 
نمایشــگاه به لحاظ ســاختاري تقویت شــوند و 
انتخاب و حضور کشــورها و شــرکت هاي  زمینه 
توانمنــد و محصــوالت داراي کیفیــت در ایــن 
نمایشــگاه ها فراهــم شــود و نیــز فرصت هــاي 
الزم بــراي تبــادل اطاعات و مذاکــرات تجاري 
مشــارکت  زمینه هاي  و همچنیــن  شــود  فراهم 
شــرکت هاي ایراني برتــر و داراي محصول کیفي 
و رقابت پذیر نیز در این نمایشــگاه ها فراهم شود 
تا زمینه شــناخت بــراي طرفین فراهــم آید؛ با 
این مقدمه مي توانــم بگویم در دوره پســابرجام 
به مدیریت  نمایشــگاه به صورت جدي  در صنعت 
مدیریتي  یعنــي  داریــم؛  نیــاز  »پســابرجامي« 
که ضمــن شــناخت موقعیت، بــه اهمیت آن در 

سرنوشــت کشــور واقف باشــد و بنابراین جدیت 
الزم را در بهره برداري هرچــه مؤثرتر از این فضا 

باشد.  داشته 
پانزدهمین نمایشــگاه بین المللي لوازم  خانگي 
از نخســتین نقاط ورود به این فضا بود و امســال 
شــاهد گرایش به وضــوح فراگیــر خارجي ها به 
حضور در نمایشگاه بودیم و البته در ادامه مسیر، 
تاش ها باید بر زمینه ســازي وسیع تر براي حضور 
شــرکت هاي ایراني در بازارهــاي خارجي تمرکز 
یابد؛ چراکه در کنار حضــور خارجي ها در ایران، 
روي دیگر سکه »پســابرجام«، حضور ایراني ها در 

است. بین المللي  بازارهاي 
انجمن  دبیرکل  عنــوان  به   حضرتعالی 
صنایــع لــوازم خانگــی و برگزارکننــده 
نمایشــگاه بین المللــی لــوازم خانگی که 
با موفقیت پشت سر  را  پانزدهمین دوره خود 
گذاشــته، طرفدار برگزاری نمایشــگاه های 
تخصصی توسط تشــکل های صنفی هستید. 

چه استداللی پشت این نظریه نهفته است؟
برگزاري نمایشــگاه ها بدون شــک باید برعهده 
تشکل ها باشد. تشکل ها ســازمان هایي در ارتباط 
مــداوم بــا تولیدکنندگان و شــرکت ها هســتند 
و بنابرایــن شــناخت دقیق و جامــع از کمیت و 
کیفیــت تولیــدات و محصوالت دارنــد. ضروري 
اســت که تأکید کنم کار تشــکل ها در برگزاري 
نمایشــگاه، فعالیتي صرفاً اقتصادي نیســت؛  بلکه 
این ســازمان ها با آگاهي کلي و عمیق نســبت به 
الیه هــاي مختلف اقتصاد کشــور، قصــد معرفي 
توانمندي هــاي صنایــع زیرمجموعــه را دارند و 
بنابرایــن همواره در نمایشــگاه هایي که توســط 
تشــکل ها برگزار مي شود، شاهد دادن بها و ارزش 

نوآوري ها هستیم. به خاقیت ها و 
تشــکل ها همواره به کمیــت و کیفیت صنایع 
زیرمجموعــه خود نگاهــي جامــع و دقیق دارند 

و از ســوي دیگر نگاهــي توأمان به توســعه بازار 
داخلي و خارجي شرکت ها دارند و تأثیر این نگاه 
بر اقتصاد کشــور، کامًا ملحوظ و روشــن است. 
مجموع شــناخت تشــکل ها از صنایع زیرمجموعه 
و نیز الیه هاي مختلــف اقتصاد، آنها را در انتخاب 
اصلــح محصــوالت قابل معرفــي در نمایشــگاه، 
خدمات، گروه هــاي کاالیي و... یــاري مي کند و 
نکته مهمتر آن اســت کــه مدیریت تشــکل ها با 
برگزاري نمایشــگاه، ضمن معرفــي محصوالت و 
شــرکت هاي توانمند و ترویــج مصرف محصوالت 
داخلي، اهــداف دیگري از جملــه ترویج فرهنگ 
صنعتــي را دنبــال مي کنند و همین طــور، ابعاد 
مختلــف صنعت کشــور از تاریخچه شــکل گیري 
صنایع تا تحــول و تکامل آنهــا را درنظر دارند و 
پس از نمایشــگاه نیز، آثار آن را در ابعاد مختلف 
از جملــه نگاه مشــتري، توقعــات مصرف کننده، 
مذاکــرات تجــاري، نتایــج مذاکــرات، اهــداف 
بازدیدکنندگان، اهداف مشــارکت کنندگان و... را 
بررســي و نتایج این گزارشات را در برنامه ریزي ها 
لحاظ مي کنند و اگر الزم باشــد براي بهره برداري 
در اختیــار شــرکت هاي عضــو قــرار مي دهند و 
براي تشــکل ها  اقتصــادي،  از آنجا کــه مباحث 
در برگــزاري نمایشــگاه امري فرعي اســت، این 
مبالغ  نمایشــگاه،  بهینه  اجراي  براي  ســازمان ها 

نیز هزینه مي کنند. را  قابل توجهي 
به طور مثال انجمن صنایــع لوازم خانگي ایران 
عاوه بر تبلیغات وسیع پیش از نمایشگاه از جمله 
برگزاري کنفرانس خبري، ســاخت و پخش تیزر 
از رسانه هاي دیداري و شــنیداري، نصب بیلبورد 
و بنر و... در ســطح وســیع، با ســاخت مستند، 
تصویربرداري و عکاســي حرفه اي، تعامل وسیع با 
رسانه ها و ارســال مســتندات به مسئوالن، سعي 
چشــمگیري در معرفــي توانمند ي هــاي صنعت 

لوازم خانگي به مسئوالن داشته است.
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ســال ها تجربه مدیریت نمایشــگاهی در 
کنار سابقه رســانه ای و مطبوعاتی از مهدی 
عباسی راد شخصیتی ساخته است که به نیکی 
در قالب دبیری انجمن صنفی برگزارکنندگان 
نمایشــگاه های بین المللی ایــران می گنجد: 
صبور و بردبار در برابر نامالیمات، پاســخگو 
و مســئول در مقابل درخواست ها و انتقادها، 
محکم و راســخ در دفاع از حقــوق اعضای 
انجمــن، و منصف و حقیقت بیــن در داوری 
و قضــاوت، آنچنان که در اختــالف نظرها و 
تضارب هــا، اعضای انجمــن او را َحَکم قرار 

می دهند و رایش را می پذیرند.
مهدی عباسی راد که برای پرهیز از حاشیه 
کمتر تن به مصاحبــه می دهد، در گفت وگو با 
شماره نوروزی »اقتصاد و نمایشگاه« به عنوان 
دبیر، عملکــرد انجمن صنفی برگزارکنندگان 
نمایشــگاه های بین المللی ایــران را توضیح 

داده است که می خوانید.
تاریخچه  دربــاره  شــروع  برای  لطفا   
شــکل گیری و فعالیت و اهــداف انجمن به 

اختصار توضیح دهید. 
انجمن صنفــی برگزارکنندگان نمایشــگاه های 
بین المللی ایران از حدود ده ســال پیش و با هدف 
حمایت صنفی و معنوی از فعاالن این صنعت مهم 
و نیز کمک بــه مجریان برگزاری نمایشــگاه ها در 
جهت حضور قوی تر در فعالیت ها و رشــد توانایی 

های تخصصی و صنفی اعضا شکل گرفت.
در زمان شــکل گیری انجمن، هدف های مهمی 
تدوین شــد و ســرلوحه کار قرار گرفت که فراهم 
کردن زمینه های بهبود کیفیــت و باالبردن میزان 
بهره وری، دفــاع از حقوق اعضــا در کلیه مراجع، 
اقدام جــدی برای جلوگیری از رقابت های ناســالم 
در جهــت برگــزاری بهینه نمایشــگاه های داخلی 
و خارجی، برگزاری و مشــارکت در نمایشــگاه ها 
و کنفرانس هــای بین المللی در داخــل و خارج از 
کشــور، مشــارکت در تصمیم گیری های مربوط به 
برنامه های نمایشــگاهی ایران، مشارکت در تدوین 
اســتانداردهای مورد نیاز نمایشــگاهی، مشاوره و 
مشــارکت در خصوص صدور مجوزهــای برگزاری 
نمایشــگاه و کوشــش در جهت رفع اختاف های 
احتمالی بیــن اعضا و در صورت لزوم اســتفاده از 
حکمیت انجمن از مهم ترین اهداف تشکیل انجمن 

به شمار می رود.
 انجمن تا چه حد در ســال 94 در جهت 
موفق  کردید  اشــاره  که  اهدافی  به  رسیدن 

بوده است؟
معموال رســیدن به تمامی اهداف، تابع عوامل و 
ســازوکارهایی اســت که هم در درون و هم خارج 
از انجمن وجــود دارد. در واقع اگر بــه بعد داخلی 

توجه شــود، انجمن در ســال 94 و سال های قبل 
از آن با توجه به امکانــات و محدودیت ها، عملکرد 
موفقی داشته است اما از بعد عوامل بیرونی، تحلیل 
عملکرد انجمن مســتلزم ارزیابی دقیق تری است 
زیرا به طــور طبیعی میزان و درصــد تاثیرگذاری 
انجمن در تصمیم سازی ها در نهادها و دستگاه های 

خارج از انجمن شیب مورب و مایم تری دارد.
 منظور شما از شیب مالیم تر چیست؟ 

منظورم این اســت که در بخش بیرونی، عوامل 
و عناصر بیشــتری در دامنه تصمیم ها و فعالیت ها 
قــرار دارد و زمانی که در یک حــوزه کاری تعداد 
بازیگران و تصمیم ســازان و تاثیرگــذاران افزایش 
یابد، بــه خودی خــود میــزان نفوذ هــر یک از 
آن عوامــل کمتر می شــود. برای مثــال انجمن و 
نمایندگان آن )هیات مدیره( طی سال 94 جلسات 
متعددی را با مســئوالن و مدیران نهادهای مرتبط 
صنعت نمایشــگاهی در ارتباط با حقوق و نیازها و 
حل مشــکات اعضا و صنعت نمایشــگاهی داشته 
اند اما نمی توان انتظار داشت که همه این جلسات 
و کوشــش ها به طورکامل به نتایج دلخواه رسیده 
باشــد و در واقع درصدی از ایــن تاش ها منتج به 

نتایج مورد نظر شده است.
روی  پیــش  چالــش  تریــن  مهــم   
چه   94 سال  در  نمایشــگاه  برگزارکنندگان 
بوده است و انجمن در جهت کمک به رفع این 

چالش چه اقداماتی صورت داده است؟
در ســال 94 چالش های متعــددی پیش روی 
مجریان نمایشــگاهی و اعضا انجمن وجود داشــت 
که شــاید بتوان بحث قیمت خدمات نمایشگاهی و 
نیز موضــوع حفظ حقوق مالکیــت معنوی اعضا را 
از جمله مهمترین آن ها دانســت. در هر دو موضوع 
هیات مدیره انجمن تاش های زیادی را صورت داد 
تا مشــکل اعضا به نحو مناسب ســامان یابد. برای 
مثال در بخش قیمت ها با مساعدت شرکت سهامی 

نمایشگاه ها و با جلســات متعددی که با مسئوالن 
این شرکت برگزار شد خوشبختانه در بخش تفاوت 
قیمت غرفه با تجهیــزات و بدون تجهیزات، تعدیل 
نســبتا مناســبی صورت گرفت و در موضوع حفظ 
حقوق اعضا نیز تاش شد مالکیت معنوی اعضا در 
مورد نمایشگاه هایی که برگزار می کنند حفظ شود. 
البته در این بخش هنوز باید اقداماتی صورت گیرد 
که امیدواریم در سال جدید نتایج بهتری به دست 

آید.
 انجمن در حال حاضر چه تعداد عضو و 
چه تعداد تقاضای عضویت دارد و در سال 94 

چه تعداد بر اعضا افزوده شده است؟
انجمن صنفــی برگزارکنندگان نمایشــگاه های 
بین المللی ایــران در حال حاضر حــدود 50 عضو 
رسمی دارد که حدود 10 شــرکت در سال 94 به 
عضویت انجمن در آمده اند. خوشــبختانه تقاضای 
شرکت های مجری نمایشــگاهی برای عضویت در 
انجمن بســیار بیشتر شــده و انجمن از این جهت 
با اقبال زیادی روبروســت. هیات مدیره انجمن نیز 
طی چند سال گذشــته رویکرد بسیار بهتری برای 
بهره مندی از حضور شــرکت ها در انجمن داشــته 
اســت و به همین دلیل تقریبا در تمامی جلســات 
هیات مدیــره همــواره تقاضاهــای عضویت مورد 
بررسی قرار می گیرد. در حال حاضر نیز حدود 40 
تقاضای عضویت در انجمن داریم که در ســال 95 
به مرور بررسی و در مورد آن تصمیم گیری خواهد 

شد.
انجمن چگونه است   شرایط عضویت در 
و چرا انجمن همه تقاضاها را اجابت نمی کند؟ 
اینکه همه تقاضاها به تصویب نمی رســد یک امر 
طبیعی اســت و دلیل اصلی آن هم تطابق نداشتن 
مدارک و شــرایط متقاضیان با شــرایط مندرج در 
اساســنامه برای عضویت اســت. برای عضویت در 
انجمن مهم ترین مساله سابقه فعالیت ها و حرفه ای 
بودن متقاضیان در امر برگزاری نمایشــگاه هاست. 
در واقع اولویت با آن دســته از شــرکت هایی است 
که سابقه برگزاری نمایشگاه دارند و مجوز برگزاری 
از ســازمان توســعه تجارت در تهران و یا سازمان 
صنعت، معــدن و تجــارت در اســتان ها دریافت 
کرده اند. در کنار آن، حسن ســابقه و اینکه محور 
اصلی فعالیت شــرکت متقاضی در بخش برگزاری 
نمایشگاه باشد و استانداردهای مصوب فعالیت های 
نمایشــگاهی را رعایت کرده باشــند، مــورد توجه 

جدی است. 
 ارزیابی انجمن از وضعیت نمایشگاه های 
بین المللی در ســال 95 در تهران و ســایر 
شهرهای کشور و نیز نمایشگاه های خارج از 
کشور چیست و ســطح مشارکت شرکت های 
سال  نمایشــگاه های  برای  خارجی  و  داخلی 

کارنامه و برنامه های انجمن صنفی برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی ایران به روایت مهدی عباسی راد دبیر انجمن

انجمن، از حقوق و مالکیت معنوی اعضا 
تمام قد دفاع می کند
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در مالقات دکتر اسفهبدی با معاون وزیر اقتصاد بلغارستان تاکید شد

 ضرورت گسترش همکاری های تجاری 
و نمایشگاهی ایران و بلغارستان

دکتر اســفهبدی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شــرکت ســهامی نمایشگاه های 
بین المللی ج.ا.ایران در دیدار با »لیوبن پتروف« معاون وزیر اقتصاد بلغارستان بر گسترش همکاری های 

دو کشور در حوزه بازرگانی و نمایشگاهی تاکید کرد.
به گزارش اقتصاد و نمایشگاه روز دوشنبه 17 اسفند در ابتدای این دیدار دکتر اسفهبدی ضمن خوش آمدگویی به 
مهمان بلغار خود ابراز امیدواری کرد تا روابط  میان دو کشور توسعه یافته و برپایی نمایشگاه های دوجانبه در ایران و 

بلغارستان گسترش یابد.
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی با اشــاره به حضور موفق و کسب مقام دوم در اکسپوی 2015 
میان توسط شرکت سهامی نمایشــگاه ها به نمایندگی از جمهوری اسامی ایران و وجود بیش از 37 سایت توانمند 
نمایشگاهی در سراســر ایران به قابلیت ها و توانمندی های فراوان کشورمان در جهت صدور انواع مواد غذایی از جمله 
انواع میوه، خشکبار و پسته، خرما، زعفران،  صنایع دستی و ماشــین آالت مختلف اشاره و ابراز امیدواری کرد سطح 

روابط تجاری دو کشور افزایش یابد.
دکتر اسفهبدی همچنین با اشاره به وجود اقلیم مناسب و شــرایط آب و هوایی مطلوب و چهار فصل ایران خواستار 
گسترش روابط فرهنگی و تجاری در قالب برگزاری نمایشگاه های مختلف در فصول مختلف سال توسط هر دو کشور شد.

در این دیدار لیوبن پتروف معاون وزیر اقتصاد بلغارستان نیز با اشاره به قدمت 120 ساله روابط  ایران و بلغارستان 
خواستار اســتفاده از این فرصت برای بسط و گسترش روابط بین دو کشور شد. وی با توجه به تمایل کشور متبوعش به گسترش روابط با دولت جمهوری اسامی ایران در 

شرایط پساتحریم، از پیشنهاد دکتر اسفهبدی برای امضا تفاهم نامه ای مبنی بر گسترش روابط تجاری و نمایشگاهی استقبال کرد.
در پایان این نشست هر دو طرف بر لزوم افزایش دیدارهای بیشــتر در راستای تقویت تفاهم های دوجانبه تاکید کرده و بسط همکاری ها در سطوح باالی دولتی و نیز از 

طریق اتاق بازرگانی مشترک را ضروری ارزیابی کردند.

آینده را چگونه ارزیابی می کنید؟
پس از امضای توافق ایــران با قدرت های جهانی 
و رفع تحریم های ظالمانه علیه کشــورمان، تقاضا 
برای همکاری با کشــورمان در بخش های مختلف 
صنعت و بازرگانی به شــدت باال رفتــه و موجی از 
امید برای رونق در فعالیت های اقتصادی بروز کرده 
است. متاثر از این افزایش تقاضای همکاری، انتظار 
این است که در بخش نمایشگاهی نیز شاهد رشد و 
رونق بیشتری باشــیم. در بخش برگزاری نمایشگاه 
در خارج از کشــور نیز متاثر از فضای همکاری های 

بین المللی همین انتظار وجود دارد.
اما یــک نکتــه را نبایــد فراموش کــرد که در 
ســال های رکود و تحریم که شــرکت های داخلی 
با مشــکات بی شــمار اقتصــادی روبــرو بودند و 
شــرکت های خارجی نیز یــا تمایل به مشــارکت 
نداشــتند و یــا تحریم ها مانــع حضــور آنان در 
نمایشــگاه های بین المللی داخل کشــور می شد، 
شــرکت های مجــری نمایشــگاهی به رغــم همه 
مشکات و محدودیت های اقتصادی عملکرد خوبی 

در رشد مشارکت ها داشتند. 
به  رو  تقاضــای  به  پاســخ گویی  برای   
افزایــش مشــارکت خارجــی و داخلی در 
نمایشگاه های سال آینده، چه پیش نیازهایی 

الزم است که محقق شود؟
پیش نیازهــا در دو بخش ســخت افزاری و نرم 
افزاری قابل تقسیم هستند. در بخش سخت افزاری 
به جز ســایت نمایشــگاه بین المللی تهران )که با 
وجود همه امکانــات و ویژگی های منحصربفردش، 
خود نیــز با مشــکات کمبــود فضا روبروســت( 
متاســفانه در تهران فضای نمایشــگاهی استاندارد 
و مناســب دیگری در حــال حاضر وجــود ندارد. 
یادمان نــرود همین االن هم در برخی نمایشــگاه 

های بزرگ و با متــراژ باال مانند نمایشــگاه نفت ، 
ســاختمان، اگروفود، صنعت، لوازم خانگی و مانند 
آن، تنگناهایی از حیث فضای نمایشــگاهی داریم. 
در بیرون از نمایشــگاه نیز نیازهــای جانبی مانند 
هتل، حمــل و نقل، گمرک و خدمــات پذیرایی و 
غیره به طور کامل و استاندارد به اندازه کافی وجود 
ندارد. بنابراین با افزایش مشــارکت که آرزوی همه 
مجریان و متولیان صنعت نمایشــگاهی است، این 
کمبودها بیــش از گذشــته کار برگزارکنندگان را 

سخت می کند.
 در بخش نرم افزاری چه؟

بخش نرم افزاری در واقع بــه توانایی برنامه ای و 
کاری مجریان برمی گــردد. در این بخش تصور من 
این اســت که مجریان توانمنــد و حرفه ای انجمن 
مشــکل چندانی ندارند و در واقع بــه راحتی می 
توانند با تجهیز بیشــتر خود از نظر نیروی انسانی 
و امکانات فنی و ســرمایه ای، پا به پای گســترش 
مشــارکت داخلی و خارجی در نمایشــگاه هایشان 

حرکت کنند.
 چه انتظاری از ســازمان های مســئول 
در صنعت نمایشگاهی کشــور برای پیشبرد 
اهداف نمایشگاه ها در ســال جدید دارید؟ 
اساســا رابطه کاری انجمن با مدیران شرکت 
سهامی نمایشــگاه های بین المللی و سازمان 
توســعه تجارت چگونه است و خواست های 

تان را به آنان از چه طریق بیان می کنید؟
مــا در داخل انجمن شــعاری داریم و همیشــه 
می گوییم که بازوی اجرایی سازمان توسعه تجارت 
و شرکت سهامی نمایشگاه ها هســتیم. این مطلب 
در واقع برخاســته از یک باور اســت و آن اینکه با 
کار جمعــی و همگرایی و همدلــی می توان اهداف 
دولت و حاکمیت از برگزاری نمایشگاه ها را محقق 

ســاخت. می دانید که برگــزاری هر نمایشــگاه بر 
چهار ضلع اســتوار که شــامل نهادهای مسئول و 
نمایشگاهی،  ســایت های  صاحبان  سیاســت گذار، 
خدمــات  ارائه دهنــدگان  و  برگزارکننــدگان 
نمایشگاهی می شود. اگر ارتباط بین این چهار ضلع 
به خوبی برقرار شــود و همکاری بین آنها روان تر و 
تعریف شده تر باشــد، یقینا نمایشگاه در کار خود و 

رسیدن به اهداف موفق خواهد بود. 
خوشــبختانه ارتبــاط کاری انجمن با ســازمان 
توســعه تجارت و شــرکت سهامی نمایشــگاه ها، 
ارتباط دوســتانه و مناسبی اســت. این ارتباط در 
دوره جاری با مســئوالن و مدیران این دو دستگاه 
بسیار خوب و صمیمانه اســت. گرچه ممکن است 
تمامــی درخواســت های انجمن و اعضــا در حوزه 
صنعت نمایشــگاه اجابــت نگردد اما بــرای هیات 
مدیره و اعضا انجمن پذیرفته شده است که ممکن 
است محدودیت ها و مقررات اجازه گشایش بیشتر 

در کارها را ندهد. 
 برای اعضا انجمن و نیز اعضای خانواده 
صنعــت نمایشــگاهی از یک ســو و برای 
به  بازدیدکنندگان  و  کننــدگان  مشــارکت 
در  بزرگ  این خانواده  اصلی  مخاطبان  عنوان 

آستانه سال نو چه پیامی دارید؟
بــرای همه فعاالن و زحمتکشــان ایــن صنعت، 
تصمیم ســازان، مســئوالن، مدیران و کارشناســان 
دستگاه های مسئول و همچنین مدیران شرکت های 
مجری و همه پرسنل و نیروهای فعال در این صنعت 
آرزوی توفیق دارم و امیدوارم ســال آینده همراه با 

تندرستی، شادکامی و رونق فعالیت ها باشد.
برای شما و نشریه اقتصاد و نمایشگاه که به باور 
ما عضو فعال این خانواده بزرگ اســت نیز آرزوی 

پیروزی و رشد و توسعه فعالیت هایتان را داریم.
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اعتدالی * دکتر سیدعلی 

یادداشتی  در  اعتدالی  دکتر ســیدعلی 
نــوروزی »اقتصاد و  بــرای شــماره  که 
مقایسه  ضمن  کرده،  ارســال  نمایشگاه« 
با کشــورهای  ایــران  تجاری  سیســتم 
پیشــرفته، بــه اهمیت مضاعــف صنعت 
نمایشــگاهی در توســعه این سیســتم 
پرداخته  و آنچه را که »نقش دســتوری و 
حاکمیتــی دولت در صنعت نمایشــگاهی 
کشــور« نامیده، مانع جدی رشــد بخش 
در  منطقی  رویــه ای  ایجــاد  و  خصوصی 

است. دانسته  نمایشگاه ها  برگزاری 
به دولت توصیه  یادداشــت  این  وی در 
کرده اســت که نقش حاکمیتی و دستوری 
را  کشــور  نمایشــگاهی  صنعت  در  خود 
خدمات  و  کیفیت  افزایــش  در  نظارت  به 
تغییر دهد و مســیر بخش  نمایشــگاهی 
نمایشگاه ها  کیفی  رشــد  در  را  خصوصی 

هموار سازد. این یادداشت را بخوانید. 
صنعــت نمایشــگاهی یکی از صنایــع پایه و 
دارای درجــه تاثیرگــذاری باال بر رشــد تولید 
ناخالــص ملــی اســت. ایــن صنعــت یکی از 
است  تجارت  توســعه بخش  شــیوه های مدرن 
که توجه جدی به آن می تواند راهکار مناســبی 
برای نوسازی سیســتم فروش و توزیع فرآورده 
)کاال یا خدمات( در ایران بشــمار آید. اهمیت 
این مســأله زمانی بهتر درک می  شــود که به 
مقایســه سیســتم تجاری ایران با کشــورهای 
پیشــرفته بپردازیم. سهم توزیع از قیمت فروش 
در ایران باالتر از متوسط جهانی است. سیستم 
توزیع ایران فاقــد مکانیزم های الزم برای بهبود 
در  غیرضروری  واسطه های  وجود  است.  کیفیت 
بخش توزیع، ضــرورت حضور فیزیکی خریدار و 
کاال در محل کار فروشــنده، هزینه های زمانی 
بــرای یافتن کاالی بــا کیفیــت و . . . از جمله 
مشــکات شــیوه های توزیــع ایرانی هســتند 
کــه گســترش صنعــت نمایشــگاهی می تواند 
به رفع آن کمــک کند، اما ایــن صنعت نیز در 

عمل نتوانســته از مدارهای ســنتی و تکراری، 
خارج شده و نقشــی جدی در نوسازی سازمان 
فروش ایجاد کند. همین امــر یعنی هزینه های 
برگزاری یک نمایشــگاه کیفی و موفق از قیمت 
فــروش برگزارکننــده باالتر اســت کــه باعث 
بســیاری از مشــکات برای برگزارکننده موفق 
ایرانی خواهد شــد و برگزارکننده نمایشگاه در 
ایران از برگزارکننده هــای بین المللی و خارجی 
جا خواهد ماند و باعث عدم رقابت در سال های 

آینده و پسا تحریم خواهد شد. 
امروز نقش دســتوری و حاکمیتی دولت، در 
صنعــت نمایشــگاهی مانعی جدی در توســعه 
بخــش خصوصــی و ایجــاد رویــه ای منطقی 
در برگــزاری نمایشــگاه ها و ارزیابــی کیفــی 
رویدادهای ملی و حتی بین المللی و مشــترک 
شــده اســت که این رویــه در صــورت ادامه 
موجب حاشیه ســازی در بدنــه اجرایی از اجرا 
تا نتیجــه گیری نهایی خواهد بــود، درصورتی 
که دولــت نقش حاکمیتی و دســتوری خود را 
تنها به نظــارت در افزایــش کیفیت و خدمات 
ایجــاد فضای هم افزایی  با  تغییر دهد، می توان 
در چارچوبــی منطقی و مشــارکت فعال بخش 
خصوصــی و عــدم انحصارگرایــی و همچنین 
وابســته  توســعه هدفمند، بخش های  و  رقابت 

بخشید. توسعه  را  نمایشگاهی  صنعت 
صنعت نمایشــگاهی ایران بــا عمر چند دهه 
نباید  در منطقه استراتژیک آســیا و خاورمیانه 
در این بخش ها دچار چالش باشــد و همه نگاه 
ها به تصمیم گیری های فردی و یا ســازمانی در 
بدنه دولت ختم شــود، درصورتی کــه دنیا در 
حال توســعه عملکرد صنعت نمایشــگاهی خود 
در بخش های زیرســاختی از حوزه نرم افزاری 
تــا ســخت افزاری اســت، در ایــران همچنان 
عناوین  افزایش  در حوزه هــای  بحث ها  موضوع 
و یا تعداد برگزاری ها اســت، با این حال تعدد 
برگزاری هــای مشــابه و بدون در نظــر گرفتن 
نیازهای واقعی بخش های تولید تا صادرات، در 
حال رشــد افقی اســت تا عمودی و این بدان 
معنی بوده که نمایشــگاه ها به ســمت استفاده 
از فرصت های اقتصــادی بخش هایی رفته اند که 
بازار کشــور حجم ســرمایه خود را در شرایط 
فعلی به آن ســمت بــرده اســت، درحالی که 
برگزاری رویدادهای نمایشــگاهی می توانســته 
نقشــی عمده در جهــش بخش هــای تولید تا 
صادرات ایفا کنــد و نظام بازاریابی تجاری را به 
  B2C B2B  پیش ببرد نه به صورت  صورت  
و عمــا در گزینــه دوم بیش از پیــش پررنگ 

بوده و نقش ایفا می کند.
با این حــال حفظ بازارهای ســنتی و تاش 
برای یافتن بازارهــای تازه برای صدور کاالهای 
غیر نفتی، بــه فعالیت هدفمند و گســترده در 
امــور تبلیغــات و بازاریابی نیــاز دارد. دولت و 

بخش خصوصی برای رســیدن به هدف توسعه 
صادرات باید با هماهنگی و یکدلی مشــکات را 
از پیش راه بردارند و بسترمناســب برای توسعه 
صادرات را فراهم سازند و شــیوه های استفاده 
برابر را برای بخش خصوصی ایجــاد کنند تا با 
مورد  رویدادهای  در  اجرایــی  انحصارهای  رفع 
نظر، امید به تدبیری براســاس مشارکت افزایی 
و همســو با توســعه صادراتی غیرنفتی داشت. 
اگر در بازاریابی نمایشــگاه ها و شرکت در آنها، 
سیاست درســت و اصولی تدوین و برنامه ریزی 
دقیــق انجام شــود و نقــاط ضعــف و قوت به 
خوبی اعــام و اطاع رســانی در دســتور کار 
قراربگیرد، می توان به دســتیابی اهداف توسعه 
صادرات خــوش بین بــود، با این حــال همه 
ساله نمایشــگاه های بســیاری اعم از نمایشگاه 
تخصصی  نمایشــگاه های  و  بازرگانی  بین المللی 
مختلــف و همچنین نمایشــگاه های اختصاصی 
کاالهــای ایرانــی در خــارج از کشــور برگزار 
می شود اما حضور شرکت های تولیدی ایران در 
این نمایشــگاه ها عمدتا بدون بازاریابی منطقی 
ایــن رویدادها  و شــناخت فرهنگ تجارت در 
شــکل می گیرد و بخش عمده فعــاالن به این 
نمایشــگاه نگاهی صرفا برپایه فــروش دارند تا 
تــداوم و پایــداری کاالها و خدمــات در مدت 
زمان طوالنــی که درصورت عــدم توجه به آن 
انتظــار موفقیت های بزرگی به واســطه  نباید 
این صنعــت در بخش های متعــدد و مرتبط با 

آن داشت.
در چند سال گذشته که ارزش واردات ایران 
ســاالنه به بیش از 20 میلیارد دالر رسیده بود 
شــرکت های خارجی برای عرضه کاالهایشان به 
بازار ایران، اشــتیاق بیشــتری برای حضور در 
تخصصی(  و  )بین المللی  های کشــور  نمایشگاه 
نشــان می دادند، اما در دو ســال گذشــته که 
واردات ایــران تاحــدودی تحت نظــارت قرار 
گرفته، انگیزه حضور تداوم یافته اما روش برای 
بهره منــدی و اعتبار مشــارکت های مشــترک 
تدوین نشده اســت. حال پس از رفع تحریم ها 
و تعامــل ایران و جامعه جهانی، توســعه روابط 
براســاس  باید  نمایشــگاهی  تجاری در بســتر 
ظرفیت هــا و هم افزایی با مشــارکت فراگیر در 

دستور کار باشد.
رتبه بنــدی کیفیــت صنعت  در عین حــال 
حواشــی  بــه  دقیــق  توجــه  و  نمایشــگاهی 
باشــد  اغماض  بــدون  که  خــاص  رویدادهای 
می توانــد توانمنــدی و ظرفیت هــای برگزاری 
افزایش دهــد. از طرفی ایجاد  نمایشــگاه ها را 
صنعــت  در  صحیــح  انتخــاب  ســامانه های 
نمایشــگاهی می تواند رقابتی توامان با رشــد و 

ایجاد کند.  برافزایش خدمات  اتکا 
امــروز نمایشــگاه، مرکــزی بــرای تبــادل 
اطاعات و دســت یافتن به پدیــده های نوین 

چراغی که هنوز در دست دولت است
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علــم و صنعــت و انتقال فن آوری اســت، به 
ناچار پژوهشــگران ، صنعتگران و . . . ناگزیر 
هســتند که برای آشــنایی با فــن آوری های 
جدیــد از نمایشــگاه ها دیدن کننــد که این 
امر نیز مســتلزم صرف هزینه سنگینی است، 
لذا ایجــاد انگیزه هــای الزم برای مشــارکت 
تولیدکننــدگان خارجــی در نمایشــگاه های 
ایران به ویژه نمایشــگاه های تخصصی، خود 
اقدامی صرفه جویانه اســت، بــرای ایجاد این 
انگیزه ها، تبلیغات مناســب و به موقع درباره 
ایران،  نمایشــگاه هــای تخصصــی  برگزاری 
در خارج ازکشــور بــه ویژه دربــاره صاحبان 
فن آوری هــای نو در هر رشــته خاص موضوع 
نمایشــگاهی، ارائه تســهیات مناســب برای 
ســفر به ایران ) مانند صدور روادید و . . . (، 
احتمالی  از صاحبان فن و خریــداران  دعوت 
کاالهــا و خدمــات ایرانــی، تنظیــم برنامه 
مناســب برای ارائــه خدمات نمایشــگاهی و 
بازاریابی،  و  تبلیغــات  هزینه هــای  اختصاص 
تدوین برنامه مناسب برای زمان های از دست 
رفته مشــارکت کننــدگان و بازدیدکنندگان 
خارجی از نمایشــگاه های کشــور و بسیاری 
از راهکارهــای توســعه صنعت نمایشــگاهی 
و خدمات آن در کشــور راهکاری اســت که 
دولت می بایســت به آن تن دهــد و با پرهیز 
از دخالت های اجرایی در بخش زمینه سازی 
و ممانعــت از ایجــاد نظارت هــای غیرموجه 
و شــفاف ســازی در عملکرد بخش دولتی و 
غیردولتــی، فرصت هــای برابر بــرای تمامی 
دســت اندرکاران این صنعت ایجــاد کند. در 
صورتی که این ســازمان دهــی تغییر یابد و 
بخــش خصوصــی روشــنگری راه را برعهده 
بگیــرد، بزنگاه دولــت و جایــگاه نظارتی آن 
بیشــتر و بهتــر نهادینه خواهد شــد تا اینکه 
همچنان چراغی خاموش در دســت گرفته و 

در حال حرکت باشد.
اکنــون در حوزه صنعت نمایشــگاهی بدون 
شک مســیری که سده های گذشــته همچون 
جاده ابریشــم بــرای تجار و بازرگانــان ایجاد 
نمود و تا بــه امروز که این مفهــوم در جامعه 
بین المللی به شــیوه های گوناگــون در حال 
مطرح شدن اســت، باید نگاهی با تامل بیشتر 
داشت و بیشــتر و تخصصی تر از گذشته به آن 
پرداخت، مسیری که شــاید با پیچیدگی ها و 
توجه بیشــتر باید به آن پرداخت که می توان 
آن را شــامل، نگاهی نو به تولیــد صادراتی با 
محوریت حضور در نمایشگاه های بین المللی، 
ایجــاد ارزش افــزوده گروهی، حضــور هیات 
های تجــاری داخلی و خارجــی و متخصص، 
تعریف برنامه های آموزشی و پژوهشی و ارایه 
تجربیات مشتریان به مخاطبان جدید  دانست 

که می تواند موثر باشد تا متاثر.
– عضو  *مدیرعامل هلدینگ آوین 
برگزارکنندگان  انجمن  مدیره  هیات 
نایب رئیس   – ایران  نمایشگاهی  صنعت 
آسیا  تبلیغات  انجمن 

برگزارکنندگان  از  نوین  پاد  سامع  شرکت 
ایران  در  بین المللی  نمایشــگاه های  معتبر 
اســت. با علی مرادی مدیرعامل خوشــنام 
و مجرب شــرکت ســامع پاد نوین و عضو 
هیات مدیره انجمــن صنفی برگزارکنندگان 
ایران در مورد  المللی  بین  نمایشــگاه های 
این شــرکت در ســال 94 و  فعالیت های 
برنامه هایش در سال 95 گفت و گو کرده ایم 

که می خوانید.
 شرکت سامع پاد نوین در سال 94 چه 

نمایشگاه هایی برگزار کرد؟
در سالی که گذشت عاوه بر نمایشگاه تخصصی 
پتو که در اواخر سال و به صورت دستوری برگزار 
شد، سه نمایشگاه بسیار خوب ایران بیوتی، ایران 
تکــس و ایران مــد را برگزار کردیم. خوشــحالم 
بگویم که در هر سه این نمایشگاه ها چه در بخش 
داخلــی و چه در بخــش خارجی با رشــد مواجه 
بودیم و در مقابل هم ما تاش کردیم نمایشگاهی 
برگــزار کنیم کــه از نظر کمــی و کیفی خدمات 
بهتری به مشــارکت کننــدگان و بازدیدکنندگان 
ارایه کند. برای این کار نیز در سال گذشته تعداد 

پرسنل شرکت سامع پاد نوین افزایش پیدا کرد.
 برای سال آینده چه برنامه هایی دارید؟
برای ســال آینده نیز به دنبال توسعه و بهبود 
کیفیت نمایشــگاه های مان هســتیم. نمایشــگاه 
ایران مد ســال آینده به صورت بین المللی برگزار 
می شود و بنابراین قطعا شاهد حضور شرکت های 
خارجــی در حوزه مد و پوشــاک خواهیم بود. در 
دو نمایشــگاه ایران بیوتی و ایران تکس هم روند 
ثبت نام ها نشــان می دهد در بخش خارجی شاهد 
رشــدی بین 30 تا 40 درصد خواهیم بود. به هر 
حال پس از رفع تحریم ها اســتقبال شــرکت های 
خارجی از نمایشگاه ها افزایش قابل توجهی داشته 
اســت و این موضوع را ما در این ســه نمایشگاه 

کاما حس می کنیم.
 عملکرد شرکت سهامی نمایشگاه ها در 

سال 94 را چطور ارزیابی می کنید؟
همکاران ما در این شرکت تا آنجا که توانستند 
همکاری بسیار خوبی با برگزارکنندگان نمایشگاه 
ها کردند. به ویژه در نمایشگاه تخصصی پتو و در 
نمایشــگاه ایران مد شاهد ارایه خدمات مناسب از 

سوی شرکت سهامی نمایشگاه ها بودیم.
برگزارکنندگان  صنفی  انجمن  فعالیت   
نمایشــگاه های بین المللی ایران در سال 94 

چطور بود؟
در انجمــن به هر حال کارهــای زیادی صورت 
گرفته اما معتقدم در دو سال گذشته باید کارهای 
بسیار بیشــتری صورت می گرفت. در سال جدید 
امیدواریم بینش جدیدی در انجمن حاکم شده و 
تغییراتی را در سیســتم ها و ارایه خدمات به اعضا 

بدهیم تــا آنها نیز از عضویــت در انجمن رضایت 
بیشتری داشته باشند.

 وضعیت کلی صنعت نمایشــگاهی در 
ســال آینده را با توجه به وضعیت اقتصادی 

کشور چگونه می بینید؟
همان طور کــه می دانید زمانی که شــرکت ها 
بازار خوبی نداشــته باشــند، چشــم امیدشان به 
نمایشگاه ها اســت و در آن ها مشــارکت فعالی 
می کنند. زمانی هم که شــاهد رونق بازار باشیم، 
باز هم شــرکت ها برای حفظ سهمشان در بازار و 
حتی افزایش آن و پیدا کردن مشــتریان جدید به 

نمایشگاه می آیند. 
اما اکنون رکود در کشــور حاکم اســت. البته 
دورنمای اقتصادی خبر از رشــد کشور می دهد . 
قطعا هم این رشــد اتفاق خواهد افتــاد اما تا آن 
زمان باید بــه این موضوع توجه شــود که اوضاع 
مالی شرکت ها اصا خوب نیست. همین نمایشگاه 
پتو گویای این موضوع اســت. در نمایشگاه ایران 
بیوتی هم ثبت نام ها نشــان می دهــد صنعتگران 
اوضاع خوبــی ندارند و موقع پرداخــت هزینه، از 
حضور در نمایشــگاه منصرف می شــوند. بنابراین 
دولت الزم است در مقابل شرکت های خارجی که 
اســتقبال خوبی از نمایشگاه های داخلی می کنند، 
به پشتوانه مالی شــرکت های ایرانی کمک کند تا 
آنها نیز بتوانند در نمایشگاه ها شرکت کنند وگرنه 
حداقل در 6 ماه نخســت ســال این رکــود ادامه 

خواهد داشت. 
 در پایان اگر نکتــه دیگری باقی مانده 

است بفرمایید.
توســعه  ســازمان  در  همکاران مــان  بــرای 
تجارت، شــرکت ســهامی نمایشــگاه ها، انجمن 
برگزارکنندگان و نشــریه تخصصــی و حرفه ای 
اقتصاد و نمایشــگاه آرزوی سامتی و سالی خوب 

دارم.

با علی مرادی مدیرعامل شرکت سامع پاد نوین و عضو هیات مدیره انجمن برگزارکنندگان:

 حضور خارجی ها در نمایشگاه های ایران 
تا 40 درصد رشد می کند
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اجرایی  مدیــر  عزیززاده  بهنــام 
انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشــی 
مدیرعامل  و  کشــور  ســرامیک  و 
شــرکت پویانگار سرام پارسیان که 
بیســت و ســومین دوره نمایشگاه 
بین المللــی کاشــی، ســرامیک و 
تخصصی  طور  به  را  بهداشتی  چینی 
های  دوره  همچــون   94 تیرماه  در 
گذشــته با موفقیت برگزار کرده؛ از 
آن گروه فعاالن نمایشــگاهی کشور 
نمایشگاه های  برگزاری  با  اســت که 
صنفی  تشــکل های  توسط  تخصصی 
موافق اســت و اعتقاد دارد که این 
که  نفــوذی  و  قدرت  با  تشــکل ها 
ترغیب  دارنــد در  در صنف خــود 
برای  و زیرمجموعه خود  شــرکت ها 
نمایشــگاهی  رویدادهای  در  حضور 

هستند. توانمند تر 
و  امید  از  پــر  ســالی  آروزی  با 
شــکوفایی برای همکاران شــرکت 
پویانگار ســرام پارسیان و فعاالن و 
کاشی،  صنعت  و  صنف  تشــکل های 
بهداشــتی،  چینــی  و  ســرامیک 
نمایشــگاه«  و  »اقتصاد  خوانندگان 
بهنام  گفت وگــوی  خوانــدن  به  را 
»اقتصاد  نوروزی  شماره  با  عزیززاده 

می کنیم. جلب  نمایشگاه«  و 
 در ســال 94 پــس از اجرایی 
آمادگی  اعالم  شــاهد  برجام  شدن 
برای  بین المللــی  برگزارکننــدگان 
نظر  به  بودیــم.  ایران  در  فعالیــت 
و  »رقابت«  گزینه  دو  میان  از  شــما 

»مشــارکت« با شرکت های خارجی، 
مهیاتر  گزینــه  کدام  برای  بســتر 

است؟
به نظر من در بحــث واگذاری اجرای 
نمایشــگاه ها به شــرکت های ایرانی و یا 
خارجــی، این نکتــه باید حائــز اهمیت 
خوب  کیفیت  بــا  نمایشــگاه  که  باشــد 
برگزار شــود. در حال حاضر تعدادی از 
دارای  داخلی  نمایشــگاه های  مجریــان 
توانمندی هــای مطلوب بوده و با مهارت 
و کاردانــی هر ســال کیفیــت و کمیت 
از سوی  را توســعه داده اند.  نمایشگا ه ها 
دیگــر ایجــاد رقابت بین شــرکت ها در 
راســتای برگزاری هر چه با شــکوه تر و 
مفیدتر هر نمایشــگاه بــه عنوان ابزاری 
است که در دســت متولیان و مسئولین 
نمایشــگاهی می توانــد منجر بــه ارتقاء 

شود.  نمایشگاه ها  کیفیت 
داخلی  مجریــان  به  باید  مــن  نظر  به 
بتوانند  تا در شــرایط جدید  داد  فرصت 
با شــرکت های خارجی رقابــت نمایند و 
ارتقاء  را  بتوانند ســطح خــود  همچنین 
دهنــد. نکتــه دیگــر این اســت که در 
بخش های زیادی از صنعت نمایشــگاهی 
نمایشــگاهی  در داخل کشــور مجــری 
اساســاً  یا  و  نداشــته  توانمنــد وجــود 
باید  که  است  نشــده  برگزار  نمایشگاهی 
آنها را شناســائی کــرده و فضا را برای 
حضــور شــرکت های خارجــی در قالب 
ایجاد  ایرانی  شــرکت های  با  مشــارکت 
نمود تــا بتواننــد تجربیات خــود را به 
داخل کشــور انتقال دهند، موضوع دیگر 

اینکــه حضــور مجریان نمایشــگاهی از 
ایران جهت برپایی  کشــورهای دیگر در 
المللی،  بیــن  نمایشــگاه های تخصصــی 
ســازمان  خط مشــی  و  سیاســتها  بــه 
توســعه تجارت ایران و شــرکت سهامی 
نمایشــگاه های جمهوری اســامی ایران 
در شــرایط جدید چه  کــه  برمیگــردد 
هدف هایــی را دنبــال خواهنــد کرد و 
دستشــان تا چه انــدازه بــرای تغییر و 

است.    باز  نمایشگاهی  تحوالت 
تشــکل های  نقــش  دربــاره   
نمایشــگاه ها  دربرگــزاری  صنفی 
دارد.  وجــود  متفاوت  نگــرش  دو 
کــه  معتقدنــد  برگزارکننــدگان 
در حوزه  بایــد  تشــکل ها صرفــا 
حضور  نظــارت  و  سیاســتگذاری 
تشکل های  مدیران  باشــند.  داشته 
باید  اعتقاد دارنــد که  صنفی هــم 
بگیرند.  قرار  برگزارکننــده  درنقش 
شما چه نگرشــی باچه استداللی به 

دارید؟ موضوع  این 
توســط  نمایشــگاه  برگزاری  مورد  در 
تشــکل های صنفی این نکته وجود دارد 
که آنها با قــدرت و نفوذی که در مورد 
صنف خــود دارند در ترغیب شــرکت ها 
در  زیر مجموعــه خود جهــت حضور  و 
نمایشــگاهی  برنامه هــای  و  نمایشــگاه 
می تواننــد ســطح  و  بــوده  توانمندتــر 
نمایشــگاه را ارتقــاء بخشــند، لیکن از 
نمایشــگاه هاي  نظــر شــرکت ســهامی 
ایران  اســامی  جمهــوری  بین المللــی 
آنچــه کــه باید مهم باشــد این اســت 
که چه اصنــاف و چه شــرکت های غیر 
صنفی بتوانند نمایشــگاه مربوط به خود 
را با هدف گذاری و تعریفی که ســازمان 
توســعه تجارت و شــرکت نمایشــگاهی 
اعام کرده اســت بــه نحو شایســته ای 
برگــزار نمایند. لذا به نظر می رســد اگر 
اصناف  توســط  نمایشــگاه های تخصصی 
مربوطه به صــورت حرفه ای برگزار گردد 
و مدیریــت الزم در آنها صورت پذیرد و 
مجریــان مربوطه از دانــش و توانمندی 
مطلوبیت  می توانــد  باشــند  برخــوردار 

باشد. داشته  خوبی 

بهنام عزیززاده مدیرعامل شرکت پویانگار سرام پارسیان

 دغدغه برگزارکننده و تشکل صنفی باید برگزاری 
شایسته نمایشگاه باشد
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ادریــس مازندرانــی رئیــس هیــات مدیــره 
گــروه آوای موفــق ورود تشــکل ها، اتحادیه ها و 
انجمن های صنفی به بحث برگزاری نمایشگاه های 
تخصصی را به صاح و صرفه صنعت نمایشــگاهی 
کشــور نمی داند و اعتقــاد دارد که تشــکل های 
صنفــی در درون خــود به حــد کافــی معضل و 
ناهم آهنگی دارند و ضرورت ندارد این مشــکات 
و چند دســتگی ها را به صنعت نمایشگاهی کشور 

نمایند.  منتقل 
گفت وگــوی ادریــس مازندرانی را با شــماره 
نــوروزی »اقتصاد و نمایشــگاه« بخوانیــد با این 
توضیح کــه گروه آوای موفق در ســال 1394 دو 
نمایشگاه »مدیریت شهری« و »توسعه روستایی« 
را بــا موفقیت در نمایشــگاه تهــران برگزار کرده 

است. 
در دوران جدید اقتصاد ایــران که کمپانی های 
خارجــی  برگزارکننــدگان  جملــه  از  خارجــی 
نمایشــگاه ها به حضور در اقتصاد ایران اشــتیاق 
نشان می دهند، شما از میان دو گزینه »رقابت« و 
»مشارکت« با کدام یک در برخورد فعاالن ایرانی 

با آنان اعتقاد دارید؟
رشــد توانایی های جمهوری اســامی ایران در 
طول ســال هایی که از جامعه جهانی کنار گذاشته 
شــده بود، شــرکت های غربی را برای بازگشت به 
ایران پــس از تحریم به چالشــی جــدی فرا می 
خواند.شــرکت های خارجی پس از توافق هســته 
ای ایران  خود را به کشــور ما می رســانند که نه 
تنها از فرصت های کشــور ما اســتفاده کنند بلکه 
از همــکاری با شــرکت های قدرتمنــد ایرانی نیز 

بهره مند شوند و همکاری هایی را آغاز کنند. 
در صنعت نمایشــگاهی کشــور هم بــا چنین 
شــرایطی مواجه هســتیم. یکی از نتایــج جانبی 
تحریم ها رشــد ســریع ظرفیت های داخلی ایران 
بوده به طوری که شرکت های ایرانی برگزارکننده 
با مطالعــه و آگاهی  بین المللــی  نمایشــگاه های 
نســبت به شــرایط صنعــت و تجارت ایــران با 
طراحــی و برگــزاری نمایشــگاه هــای متعدد و 
مفید نقش بسزایی در توســعه صنعت و بروز نگه 
داشــتن صنایع کشــور از طریق تبادل تجربیات 
در نمایشــگاه های بین المللی و توســعه صادرات 

تولیدات ایرانی در زمان تحریم داشتند.
لغــو تحریم هــا و بــاز شــدن فضــای فعالیت 
شــرکت های خارجی علیرغم تمامــی چالش ها و 
ریسک ها، فرصتی برای شــرکت های برگزارکننده 
نمایشــگاه های بین المللی ایجــاد می کند؛ چرا که 
را  مناسبی  حضور شــرکت های خارجی شــرایط 
برای رقابت فراهم می  آورد، رقابتی که هم رشــد 
شــرکت های برگزارکننده داخلی را باعث می شود 
و هم به افزایش راندمان نمایشگاه های بین المللی 

کمــک شــایان می کند. بــه نظر مــن مهمترین 
ماموریــت شــرکت های برگزارکننــده در فضای 
پسا تحریم اینســت که به ســرعت نقاط قوتمان 
را تقویت و ضعفمــان را برطــرف نماییم. یکی از 
برای مجریان  مدل های جدی فعالیت پســابرجام 
ایرانی،  بین المللی  نمایشگاه های  برگزارکنندگان  و 
شــراکت و فعالیت مشترک با شــرکت های مطرح 
در دنیا اســت. اما به طور کلی به نظر می رسد در 
حوزه ارائــه خدمات، نحوه تعامــل، عقد قرارداد و 
مطابق  بین المللی  نمایشــگاه های  برگزاری  سپس 
با اســتانداردهای جهانی باید به صورت جدی در 
این شــرایط کار کرد و تجربه به دست آورد مزیت 
رقابتــی شــرکت های برگزارکننده نمایشــگاه در 
ایران در عرصه صنعت نمایشگاه، داشتن تفاوت با 
شــرکت های خارجی در ارائه خدمات نیست، بلکه 

در خلق موقعیت های جدید است. 
امروز صنعت نمایشــگاهی کشور در یک بزنگاه 
تاریخی قرار دارد که ممکن است تاخیر در برخی 
اقدامــات عاجل ضــرری هنگفــت را متوجه این 
صنعــت  مهم کشــور کند. بدیــن جهت ضرورت 
فعلی ایــن صنعت اقدامی فوری بــرای تجدیدنظر 
در قوانین غیرشــفاف و ناکارایی اســت که دست 
برگزارکننــدگان داخلــی را بــرای مشــارکت با 

شرکت های خارجی و یا رقابت با آنان  می بندد. 
مسئله بعدی توسعه زیرساخت های نمایشگاهی 
کشور اســت که یکی از ضروریات اصلی رقابت در 
با توجه  نمایشــگاهی محسوب می شــود.  صنعت 
به کمبود ســالن های اســتاندارد جهت برگزاری 
و  تمرکززدایــی  بین المللــی،  نمایشــگاه های 
بی کیفیت در  نمایشگاه های  برگزاری  از  جلوگیری 
سایت های غیراســتاندارد از ضروریات این صنعت 
محسوب می شود امید است با برنامه ریزی مناسب 
نهادهــای حاکمیتــی و نظارتی و هم اندیشــی با 
بتوانیم  بین المللی  نمایشــگاه های  برگزارکنندگان 

مسیر این رقابت مشارکتی را تسهیل نماییم.
بیــن دو نظریــه ورود تشــکل های صنفــی به 

یــا محدود  برگــزاری نمایشــگاه های بین المللی 
کردن نقش آنان به سیاســتگذاری نمایشــگاه ها، 

شما طرفدار کدام نظر هستید؟
یافته  عینیت  تجســم  غیردولتي  ســازمان های 
اجتماعي می باشند  زندگي  در  مفهوم »مشارکت« 
و با ایفاي نقــش  هاي نظارتي، جــذب، هدایت و 
بســیج منابع انســاني در راســتاي تحقق اهداف 
و ارزش هــاي اجتماعــي فعالیــت مي کنند، این 
تشــکل ها ضمن انســجام بخشــي به فعالیت هاي 
مردمــي، دســتیابي به اهــداف پیشــرفت را نیز 
تســهیل کرده و به سبب فارغ بودن از بوروکراسي 
پیچیده بخــش دولتــي و منفعــت طلبي بخش 
خصوصــي، موفق تــر از بخش هــاي خصوصي و 
دولتي عمل نموده و در تعمیــم عدالت اجتماعي 

نقش تعیین کننده اي را دارند.
اما نکته مهم اینجاســت که صنعت نمایشگاهی، 
برگزارکننــدگان  و  اســت  تخصصــی  صنعتــی 
نمایشگاه از قابلیت هایی فرای یک صنف یا تشکل 
برخوردارنــد. در حقیقــت یکــی از کارکردهای 
نمایشــگاه های تخصصی نقد آن صنعت یا تجارت 
می باشد و برگزاری نمایشگاه توسط خود صنف یا 
انجمن به هیچ عنوان کار عاقانه ای نیســت ضمن 
اینکه انجمن هــا و یا اصناف مختلف در درون خود 
نمایشگاه تخصصی  برگزاری  دارند که  مشــکاتی 
توسط یک انجمن یا صنف خاص مانع حضور همه 
اعضاء و در نتیجه عــدم نمایش جامع توانمندی و 

قابلیت های یک صنف می گردد.
دلیــل دیگر مخالف مــن با ورود تشــکل ها به 
امور اجرایی، پاســداری از امنیت شــغلی مجریان 
و برگزارکنندگان نمایشــگاه ها می باشد. همکاران 
زحمتکش مــن با صــرف هزینه هــای هنگفت و 
آماده ســازی نیروی انســانی متخصص و با تجربه 
و اخــذ گواهینامه های معتبــر در زمینه برگزاری 
برگزاری  در  ســعی  بین المللــی،  نمایشــگاه های 
نمایشــگاه های تخصصی برابر با اســتانداردهای 
بین المللــی دارنــد و تجربــه برگــزاری چندین 
نمایشــگاه در یک ســال ضامــن موفقیت صنعت 
نمایشگاهی اســت. با عنایت به مسائل و مشکاتی 
کــه انجمن ها و اصناف مختلــف در حل معضات 
صنفی و داخلی خــود دارند و سال هاســت که با 
وجود تجربه صنفی نتوانســته اند بر این مشکات 
فائق آیند و عدم همراهی همه افراد شاغل در یک 
صنعت از یک صنف یا تشــکل، برگزاری نمایشگاه 
توســط آنان کاری بس نســنجیده بــوده و باعث 

سقوط صنعت نمایشگاهی کشور خواهد شد.
امیدوارم ســال آینده ســالی پربــار و همراه با 
شکوفایی صنعت نمایشــگاهی کشور باشد و برای 
همــه همکارنم در ایــن صنعــت آرزوی توفیق و 

سعادت دارم.

ادریس مازندرانی رئیس هیات مدیره گروه آوای موفق:

 تشکل های صنفی به اندازه کافی گرفتاری دارند
 به برگزاری نمایشگاه ها دیگر ورود نکنند
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وحید طیبی نژاد مدیرعمل شرکت نمایشگاهی چیستا:

 مشارکت با خارجی ها برگزارکنندگان را زودتر 
به موفقیت می رساند

برداشته  ها  تحریم  که  وضعیتی  در 
شــده و مشــکالت مربوط به نقل و 
انتقــال پول و ســرمایه هم در حال 
رفع شــدن اســت، شــرکت های 
برگزارکننده نمایشــگاه برســر یک 
باید جرات  یا  گرفته اند.  قرار  دوراهی 
کننــد و در رقابت بــا دیگران وارد 
شریکی  یا  شوند  بین المللی  بازارهای 
و  کنند  انتخاب  خود  برای  بین المللی 
از این طریــق توانمندی های خود را 
منطقه  نمایشــگاهی  رویدادهای  در 
بگیرند.  کار  به  کشــورها  ســایر  و 
جوان  مدیرعامل  نــژاد  طیبی  وحید 
نمایشــگاهی  شــرکت  کاردان  اما 
در وضعیت  که  اســت  معتقد  چیستا 
از طریق  حاضر احتمال موفقیــت ما 
بیش  خارجی  شرکت های  با  مشارکت 
از آن اســت که در بازارهای رقابتی 

باشد. مقدورمان 
او  معتقــد اســت کــه در ســال 95 
به  نمایشگاه ها  برگزارکننده  شــرکت های 
دالیل متعدد در عرصــه رقابت بین المللی 
بــه گریبان  با مشــکات زیادی دســت 
خواهنــد شــد. اغلــب آن ها ســابقه کار 
در بیــرون از مرزهای کشــور را ندارند. 
نیروی انســانی در اختیارشــان با تجارت 
بین المللــی و فضای آن آشــنایی ندارد. 
زیرساخت های الزم برای حضورشان مهیا 
نیســت و ظرفیت های مالی متناسبی هم 
در اختیار ندارند. به ایــن ترتیب متمرکز 
شدن روی فرصت های رقابتی تنها ممکن 
است نیروی شرکت ها را به تحلیل ببرد و 
به مرور زمــان مجموعه هایی را به کلی از 

بگذارد. کنار  فعالیت  جریان 
چندان  هم  دیگران  با  مشارکت   

نیست آسان 
وقتی نمی توانیم  به طور مستقیم وارد 
بشــویم  بین المللی  عرصه های  در  فعالیت 
باید به سمت همکاری های مشترک  طبعا 
با شــرکت هایی برویم که ســابقه ای در 
بازار دارند. طیبی نژاد که تجاربی طوالنی 
های  نمایشگاه  برگزاری  و  مدیریت  درکار 
بین المللی دارد معتقد است که در زمینه 
با دیگران هم بســتر مناسبی  مشــارکت 
نــدارد چرا کــه  یکســان نبودن   وجود 
موقعیت  شــرکت های داخلــی و خارجی 

اوضاع را نامســاعد کرده که رســیدن به 
توافق را محدودتر می کند. البته می توان 
با کمــی حمایت و ارتقــاء توانمندی های 
و مجریان داخلی، شرایط  برگزارکنندگان 
را برای مشــارکت با شرکت های خارجی 

و بین المللی فراهم کرد. 
تاکید می  مدیرعامل شــرکت چیســتا 
کند کــه نکته مهم در ایــن رهگذر توجه 
بــه مجموعه هــای داخلی اســت که در 
شــرایط تحریــم و ســخت توانســتند با 
توانمندی های  و  پتانســیل ها  بــر  تکیــه 
داخلی ســربلند از آزمون دشــوار اوضاع 
بیرون  صنعتــی  و  اقتصــادی  نابســامان 
تاریخ  بــه یاد داشــته باشــیم،  بیایند و 
همواره در حال تکرار اســت. متأسفانه در 
منطقــه جغرافیایی که مــا در آن زندگی 
مــی کنیم، یعنــی در خاورمیانــه، تاریخ 
نســبت به ســایر نقاط جهان بیشــتر در 
حال تغییرات پرســرعت و بنیادی اســت 
و به نوعــی تکرار تاریخ بــا توالی و تعدد 
شــرط  پس  می پذیرد،  بیشــتری صورت 
عقل ایــن اســت از مجموعه هایی که در 
اجتماعی  و  اقتصــادی  ســخت  شــرایط 
ایســتادند تا پرچم ایران را در عرصه های 
بین المللــی در اهتزاز نگه دارند، بیشــتر 
حمایــت کنیم و بــا ورود شــرکت های 
از  رقابتــی داخلی  بازارهای  بــه  خارجی 
ایرانی  توانمندی و ظرفیت شــرکت های 

نکنیم. به سادگی عبور 
اگر شــرکت ها نمی توانند به طورمستقل 
وارد بازارهای رقابتی بشوند آیا این امکان 
هم وجود ندارد که توانمندی خودشان را 
روی هم بگذارند و از طریــق انجمن های 
مدنی خودشــان فرصت هایــی درمناطق 

دیگر برای خود جستجو کنند؟ طیبی نژاد 
می گویــد کــه اگر  بــه عرف و شــرایط 
بین المللی  معتبر  نمایشــگاه های  برگزاری 
در ســایر کشــورهای جهان اعم از کشور 
های پیشــرو در صنعت نمایشــگاهی و یا 
در حال توسعه نگاه کنیم متوجه خواهیم 
شــد که در هیچ جای دنیا نمایشگاه ها را 
توســط اتحادیه ها و تشــکل های صنفی 
برگزار نمی کنند. البتــه در مواردی اتفاق 
می افتــد کــه اتحادیه ها و تشــکل ها  به 
عنوان حامی و سیاســت گذار به تقویت و 
حمایت نمایشــگاه ها بپردازنــد. به همین  
جهت مــن ترجیح می دهــم در وضعیتی 
که چشــم انداز توســعه کشــور به سمت 
بازارهــای بین المللــی و جهانــی شــدن 
که  نمایشــگاهی هم  گشوده شده صنعت 
به نوعی پنجره یا چشــم اقتصاد کشور به 
شــمار می آید به ســمت تفکر بین المللی 

گام بردارد.
وی در ادامه گفتگو  برخی از مشکات 
و معضات برگزاری نمایشــگاه ها توسط 
تشکل های صنفی را به شــرح زیر تصویر 

می کند: 
و خدمــات،  بیشــتر صنــوف  در  اول: 
چندین تشــکل و اتحادیه وجود دارد که 
باعث  آنها  نمایشگاه توسط  برگزاری  بحث 
جزیره ای عمل کردن تشــکل ها و کوچک 
شــدن عناوین نمایشــگاه ها و به تبع آن 
کم تأثیر شــدن نتایج برگزاری رویدادها 

می شود.
دوم: تشــکل ها به عنوان ســاختارهای 
مــردم نهــاد و غیــر انتفاعی، مجــاز به 
فعالیت های اقتصادی و درآمدزا نیستند، 
در حالی که اصل برگزاری نمایشــگاه به 
عنوان یــک رویداد اقتصادی می بایســت 
دارای توجیه اقتصادی و کســب درآمد و 

باشد. سود 
برگزاری  از تشــکل ها  سوم:  در برخی 
نمایشــگاه باعث رانت و فشــار برخی از 

اعضاء به سایر اعضاء گردیده است.
چهارم: برگزاری نمایشــگاه در برخی از 
تشکل ها باعث دور شــدن این مجموعه ها 
از ماهیت و اهداف ســازمانی خود شــده 
است، به نحوی که صرفاً برگزاری سالیانه 
یک یا چند نمایشــگاه، هدف نهایی برخی 

از تشکل ها گردیده است. 
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جمشید مغازه ای  برگزار کننده نمایشگاه شیرینی و شکالت:

نمایشگاه، شیرینی و شکالت ایران را تا قلب اروپا می برد 
سرمایه گذاری مشترک با اروپایی ها در راه است

جمشــید مغازه ای دبیر انجمن صنفی صنایع 
بیسکویت، شــیرینی و شــکالت و مدیرعامل 
شرکت ماندگار تجارت شــیرین ، برگزارکننده 
عالوه  اســت.  شکالت  و  شــیرینی  نمایشگاه 
بر دانشــی که مغازه ای طی ســال ها در صنعت 
شیرینی و شکالت به دست آورده است، یکی از 
کارشناسان مجرب در صنعت نمایشگاهی کشور 
نیز محسوب می شود. به مناسبت مرور آنچه در 
سال 94 گذشت و آنچه در سال پیش روی صنعت 
نمایشگاهی کشور و همچنین نمایشگاه شیرینی 

و شکالت قراردارد، با وی به گفت وگو نشستیم.
 نمایشگاه شــیرینی و شــکالت یکی از 
و  اجرا  نظر  از  نمایشــگاه های کشــور  بهترین  

برگزاری است؛ این توفیق چگونه به دست آمد؟
نمایشگاه شــیرینی و شکات ســال به سال رشد 
داشــته و از این نظر جزو نمایشــگاه های پر مخاطب 
در کشور محســوب می شــود. ما از یک فضای 3هزار 
مترمربعــی در دوره اول در دوره چهاردهم به 30 هزار 
متر مربع رسیدیم؛ این در حالی است که در چند سال 
گذشــته با بحران های مختلفی از جمله تحریم و رکود 
در صنایع مختلف از جمله صنعت شــیرینی و شکات 
روبرو بودیم. با این همه نمایشــگاه را به شکلی برگزار 
کردیم که از نظر متراژ، زیبایی و کیفیت حضور رشــد 
داشته است. یکی از دالیل رشد کمی و کیفی نمایشگاه 
شــیرینی و شــکات در ادوار مختلف آن است که به 
دنبال ســود نبودیم. ما در انجمن شــیرینی و شکات 
به عنوان برگزار کننده نمایشــگاه هیچــگاه به دنبال 
ســود نبودیم و عقیده داشــتیم که باید به مشتریان و 
مشــارکت کنندگان که اعضای صنف خودمان هستند 
بهترین خدمات را ارایه کنیــم. در واقع تاش کردیم 

باالترین سرویس رابه مشارکت کنندگان بدهیم.
 یکــی از تفاوت هــای عمده نمایشــگاه 
اهمیت  نمایشگاه ها،  دیگر  با  و شکالت  شیرینی 
غرفه ســازی و توجه به این موضوع اســت که 
به گفته کارشناســان این نمایشــگاه را در رده 
نمایشگاه های مشابه جهانی قرار داده است. نظر 

شما چیست؟
اینجا باید از مشــارکت کنندگان تقدیر و تشکر کرد. 
آنها هستند که به نمایشگاه اهمیت می دهند و به شکل 
گسترده در نمایشگاه  شــیرینی و شکات ساخت و ساز 
انجام می دهند. این مســاله باعث رونق این نمایشــگاه 
به شــکل خاص و باالتر بردن اســتانداردهای صنعت 
نمایشگاهی ایران به شکل عام می شــود. نکته مهم در 
خصوص غرفه سازی در نمایشگاه شیرینی و شکات این 
است که این موضوع هر ساله اهمیت بیشتری پیدا کرده 
است و در آخرین نمایشگاه که در شهریورماه برگزار شد 
85 درصد غرفه ها ساخته شــدند که در نمایشگاه های 
داخلــی رقم قابــل توجهی اســت. یعنــی از 27هزار 
مترمربع فضای مفید نمایشگاه در ســال 94، در کمتر 
از 3 هزار مترمربع آن ساخت و ساز غرفه صورت نگرفته 
بود. در مورد غرفه ســازی همان گونه که گفتید ما کم 
و کسری نسبت به نمایشــگا های مشابه خارجی نداریم 

و شــرکت های ایرانی در نمایشگاه شــیرینی و شکات 
خاقیت و زیبایــی را در هم می آمیزند و غرفه های قابل 
توجهی را طراحی کرده و می ســازند. به شکلی که هیچ 
کمبودی نسبت به نمایشگاه های شیرینی و شکات در 

جهان احساس نمی کنیم.
 با آغاز برجــام، تهران به یکــی از نقاط 
مختلف  فعاالن صنایع  و  محبوب سرمایه گذاران 
در جهان بدل شــده اســت؛ تقاضا برای حضور 
شــرکت های خارجی در نمایشگاه سال آینده را 

چطور ارزیابی می کنید؟
نکته مهم در مورد نمایشــگاه شــیرینی و شکات 
این است که ما نمایشگاه را برای نمایش دستاوردهای 
اعضای خود برگــزار می کنیم و از این نظــر اعضا نیز 
کمال همــکاری را با ما دارند و حمایــت خود را دریغ 
نمی کنند. اما در پاســخ به سوال شــما باید بگویم که 
پس از برجام و رفع تحریم ها اســتقبال شــرکت ها و 
هیات های خارجی برای حضور در کشــور بسیار قابل 
توجه بــود. باید خبر بدهم که با یــک هیات ایتالیایی 
که به تهران آمده بودند برای همکاری های نمایشگاهی 
در سال 95 به توافق هایی دســت یافتیم. در خصوص 
تقاضای حضور در نمایشگاه نیز باید بگویم آنقدر تقاضا 
زیاد اســت که احتمال دارد اگر ســالن 6 و 7 را به ما 
اختصاص ندهند، با کمبود فضا و مشکل جدی مواجه 
شویم. با توجه به تقاضایی که برای حضور در نمایشگاه 
وجود دارد برای دوره شــانزدهم نمایشگاه شیرینی و 
شــکات امیدواریم که تمام فضای نمایشگاه را زیر بار 
ببریم. البته تنها مدنظرم متقاضیان خارجی نیســت، 
اکنون مشــارکت کنندگان داخلی نیــز خواهان فضای 
بیشتری در نمایشگاه هستند. ما اکنون در حال رایزنی 
با شرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی هستیم تا 
ســالن های 6 و 7 را به نمایشگاه شــیرینی و شکات 
اختصاص دهند و سالن 8 و 9 به نمایشگاه نوشیدنی ها 

اختصاص داده شود.
 اگر این اتفاق رخ دهد چه تفاوتی نسبت به 

دوره پیشین رخ خواهد داد؟
امیدواریم این خواســته ما اجابت شود تا پاسخگوی 
مشارکت کنندگان خود باشیم. چرا که با این تغییر وسعت 
نمایشگاه شیرینی و شکات به 35 هزار متر مربع افزایش 
خواهد یافت. البته ما محدودیت های شــرکت ســهامی 
نمایشگاه های بین المللی را درک می کنیم و معتقدم اگر 

دکتر اســفهبدی و همکارانش در دو سال گذشته حضور 
نداشتند، نمایشگاه ها با مشکات مختلفی روبرو می شدند. 
چرا که تاسیسات و ساختمان ها قدیمی است و کمبودهای 
آشــکاری وجود دارد که دکتر اســفهبدی و همکارانش 
چون نسبت به صنعت نمایشــگاه علم کافی دارند و جزو 
خبره ترین کارشناســان و مدیران این حوزه محســوب 
می شوند، توانسته اند از پس این مشکات بر آید و نمونه 
و مثال علم و آگاهی ایشان را باید در مقامی که ایران در 

اکسپوی میان کسب کرد، دید.
 تا چه اندازه موفقیت نمایشگاه شیرینی و 
شکالت به رشد این صنعت در سال های گذشته 

باز می گردد؟
صنعت شیرینی و شــکات جزو صنایع موفق در دو 
دهه گذشته محسوب می شود و طی سال های گذشته 
فرصت های شغلی زیادی هم ایجاد کرده است. در این 
صنعت افــراد تحصیل کرده ای فعال هســتند و یکی از 
پربارترین مشــاغل اســت و گردش مالی خیلی خوبی 
دارد و صادراتــی کــه داریم نیز قابل توجه اســت. در 
واقع صنایع غذایی کشــور در ســال های گذشته رشد 
خوبی داشــته اســت که صنعت شــیرینی و شکات 
جزو پیشــروهای آن بوه است. در نظر داشته باشید که 
صنعت شیرینی و شکات در کشــور ما توانسته مجوز 
FDA و صادرات به ایاالت متحــده آمریکا را دریافت 
کند که موفقیت بزرگی اســت و نشــانه کیفیت باالی 
محصوالت تولید ایران اســت. البته نگاهــی در میان 
فعاالن این صنعت وجود دارد که بتوانند موفقیت خود 
را دامنه دارتر کنند و عاوه بر استفاده از تکنولوژی های 

جدیدتر در این صنعت از برندسازی نیز غافل نشوند.
 نقش نمایشــگاه شــیرینی و شکالت در 
افزایش صادرات این صنعــت را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
در نظر داشــته باشــید که اگر نمایشــگاه شیرینی 
و شــکات نبود بازرگانــان منطقه نمی توانســتند از 
توانمندی های ایران در حوزه تولید شیرینی و شکات 
و دستگاه های مجهز و بروزی که ما استفاده می کنیم، 
خبر دار شــوند. در حال حاضر و به کمک نمایشــگاه 
توانســتیم در بازارهای منطقه ای حضور موفقی داشته 
باشــیم، اما منطقه خاورمیانه معموال دارای مشکات 
مختلفی از جمله جنگ و غیره اســت کــه این پدیده 
پایدار بــودن و دراز مدت بودن بازار را تحت الشــعاع 
قرار می دهد. بــه همین دلیل نگاه مــان را معطوف به 
اروپا کردیم و امیدواریم با همه سختی هایی که ممکن 
است در این راه وجود داشــته باشد، محصوالت ایرانی 
را به قلب اروپا صادر کنیم. البته رفع مشکل تحریم ها 
برای ما مزیت های گوناگونی را به وجود آورده اســت. 
به عنوان مثال ما به دنبال ســرمایه گذاری مشــترک 
با کشــورهای آلمــان و ایتالیــا هســتیم و اکنون که 
تحریم ها رفع شــده می توانیم مواد اولیه درجه یک را 
به جای آسیای جنوب شرقی از این کشورها وارد کنیم. 
همچنین می توانیم ماشین های بسته بندی درجه یک 
را از اروپــا وارد کنیم که همین باعث خواهد شــد تا 

کیفیت محصوالت ما باالتر برود.
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اداری  بین المللی مبلمان  نمایشــگاه  پنجمین 
در حالی از امروز در محل دائمی نمایشــگاه های 
بین المللی تهران برگزار می شــود که این صنعت 
با وجود همه مشــکالت راه خــود را پیدا کرده 
و توانســته اســت بدون هیچ حمایت خارج از 
صنف،  به صنعتــی پویا و در حال رشــد تبدیل 
شود. برگزاری چهار دوره نمایشگاه بین المللی در 
سال های گذشته توسط اتحادیه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان مبلمان اداری باعث شده تا میزان 
تقاضا برای مشارکت در نمایشگاه امسال نسبت به 
دوره چهارم 30 درصد افزایش پیدا کند که به دلیل 
فضای محدود نمایشگاه  بین المللی اجابت همه این 
درخواست ها میسر نشد. در خصوص برگزاری این 
نمایشگاه و مســائل مبتالبه صنعت مبلمان اداری 
با محســن ضیایی، دبیر اتحادیه تولید کنندگان و 
صادرکنندگان مبلمــان اداری گفت و گویی انجام 

داده ایم که حاصلش را می خوانید.
 نمایشگاه امسال از نظر وسعت چه تفاوتی با 

سال گذشته دارد؟
پنجمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری با وسعت 
مفید 11 هزار متر مربع با حضور 90 شــرکت داخلی و 
4 شــرکت خارجی برگزار می شــود. البته درخواســت 
ما از شــرکت ســهامی نمایشــگاه ها 15هزار متر مربع 
فضای نمایشــگاهی بود و درخواســت  برای مشــارکت 
در نمایشگاه نســبت به سال گذشــته 30 درصد رشد 
داشــت که البته به علت کمبود فضا نتوانســتیم به نیاز 
تمام درخواست کنندگان پاســخ مثبت دهیم و با آن که 
در نمایشــگاه های مبلمان و به خصــوص مبلمان اداری 
غرفه ســازی اهمیت ویژه ای دارد؛ با این وجود برای آنکه 
بتوانیم تعداد بیشتری از متقاضیان در نمایشگاه شرکت 

کنند، 10 تا 15 درصد از متراژ غرفه ها کم کردیم. 
 دلیل حضور تعداد اندک شرکت های خارجی 

در نمایشگاه چیست؟
در نمایشگاه مبلمان اداری نباید این موضوع را منفی 
تلقی کرد. در واقع حضور کمرنگ خارجی ها در نمایشگاه 
این پیام را دارد که در ساخت مبلمان اداری با کیفیت و 
قیمت مناسب شرکت ها و کشورهای خارجی توان رقابت 
با ما را ندارند. حضور اندک شــرکت های خارجی به این 
دلیل است که آنها مزیتی برای خود در این صنعت و بازار 
آن در ایران نمی بینند و این به خاطر رشــدی است که 
صنعت مبلمان اداری ما در چند ســال اخیر تجربه کرده 
اســت. البته بخش بین المللی نمایشــگاه کاما با قدرت 
عمل کرده و چند هیات خارجی برای بازدید و مذاکرات 

تجاری به نمایشگاه می آیند.
 منظورتان این اســت که نمایشگاه مبلمان 
اداری از نظر بین المللی نیز جایگاه مناسبش را پیدا 

کرده است؟
بله، کاما همین طور اســت. در جهان نمایشگاه های 
متعــددی در حوزه مبلمان و دکوراســیون منزل برگزار 
می شــود؛ اما تنها 3 نمایشــگاه مبلمــان اداری در دنیا 
برگزار می شــود و »iran medex« جزو این 3 رویداد 
بین المللی در این حوزه محسوب می گردد که در منطقه 
خاورمیانه بی رقیب اســت. اینجا الزم است به یک نکته 
اشــاره کنم و آن اهمیت برگزاری این نمایشگاه توسط 

اتحادیه تولید کنندگان و صادرکننــدگان مبلمان اداری 
است. در واقع ما به عنوان اعضای اتحادیه مبلمان اداری 
و برگزارکننده نمایشگاه تاش کرده ایم که نمایشگاه به 
حداکثر کارایی خود در مســیر بازاریابــی و معرفی توان 
کشورمان در این حوزه برسد که در این چند دوره، سال 
به سال در تحقق این هدف موفق  بوده ایم. در همین دوره 
پنجم هیات ها و مهمان هایی از کشــورهای افغانســتان 
و عمان را دعوت کرده ایم که در نمایشــگاه حاضر شوند 
که وجه تجاری این هیات ها کاما قوی است و این باعث 
می شود که زمینه مناسبی برای شرکت های داخلی حاضر 
در نمایشگاه فراهم آید. از سوی دیگر آقای »پیتر مایر« 
که رییس انجمن تولیدکنندگان پانل های چوبی اتحادیه 
اروپا است نیز برای بررســی همکاری میان شرکت های 
ایرانی با اعضــای این انجمن که در 18 کشــور اروپایی 
گسترده هستند، در نمایشگاه پنجم مبلمان اداری حاضر 

می شود. 
 با وجــود اینکه می فرمایید شــرکت های 
خارجی در حوزه مبلمــان اداری توان رقابت با ما 
را ندارند، چرا در عرصه  صــادرات چندان موفق 

نیستیم؟
الزم است در مورد مشکات این صنعت به چند نکته 
اشاره کنم: ما در سال های گذشــته مشکل تعرفه باالی 
واردات مواد اولیه را داشتیم که با اقدامات صورت گرفته 
توســط اتحادیه مبلمان اداری توانستیم بخشی از آن را 
حل کنیم. امــا در خصوص ضعف در صــادرات مبلمان 
اداری باید توجه کرد که این موضوع ارتباطی به کیفیت 
پایین و یا حتی قیمت باالی ســاخته های کشورمان در 
این حوزه ندارد. در واقع ضعف مــا در بخش صادرات به 
حضور نداشــتن تولیدکنندگان مبلمان شــرکت ها در 
نمایشگاه های جهان و ضعف بازاریابی برمی گردد. تقریبا 
تمامی تولیدکنندگان مبلمان اداری در صنایع کوچک و 
متوسط دسته بندی می شوند و از توان باالی شرکت های 
بزرگ برخوردار نیســتند که بتوانند هزینــه تبلیغات و 
بازاریابــی بین المللی را تامین کننــد. اتفاقا این نقطه ای 
است که دولت ها باید به کمک بیایند. در 3 دهه گذشته 
در تمام دولت ها این بخش مغفول مانده و هیچ دولتی به 
کمک واحدهای کوچک و متوسط این بخش نیامده است 
تا زمینه ای فراهم شــود که تولیدکنندگان مبلمان و به 
خصوص مبلمان اداری بتوانند در نمایشگاه ها و بازارهای 

جهانی حضور یابند. 
 یعنــی دولت هــای کشــورهای دیگر به 

واحدهای تولیدی خود برای بازاریابی بین المللی و 
تبلیغات کمک می کنند؟

بله کمک می کنند. در همین چند دوره از نمایشــگاه 
مبلمان اداری کــه برگزار کردیم شــرکت های خارجی 
همچون چینی، ترک، مالزیایی و ... صورت حســاب های 
هزینــه حضورشــان در نمایشــگاه تهران را بــه تایید 
ما و ســفارت خود می رســاندند تا پس از بازگشــت به 
کشورشان این هزینه ها را از دولت شــان دریافت کنند. 
چرا که دولت های آنها به درســتی دریافته اند با تقویت 
این بنگاه های کوچک و متوســط و کمک به بازاریابی و 
تبلیغات آنها می توانند زمینه  را بــرای افزایش صادرات 
کشورشــان فراهم کنند. اما ما از ایــن کمک ها بی بهره 
هستیم؛ آن هم در حالی که صنعت مبلمان اداری ایران 
در دو دهه گذشته به شدت رشد کرده و از نظر تکنولوژی 
و دستگاه های ساخت، نیروی انســانی ماهر و مواد اولیه 

هیچ کم و کسری از کشورهای مشابه خود نداریم.
 پس شــما معتقدید در صورتی که دولت در 
به کمک  بین المللی  تبلیغــات  و  بازاریابی  بخش 
بخش مبلمان اداری بیاید، توان صادراتی مناسبی 

را دارا هستید؟
تولیدات مبل ایرانــی در بخش منزل و اداری کیفیت 
باالیی دارند و ما حتی در آســتانه انعقاد توافقنامه ای با 
کنفدراســیون تولیدکنندگان مبل در ایتالیا هستیم که 
برایشــان قطعه ت ولید کنیم. ایتالیا در جهان قطب این 
صنعت شناخته می شود و اگر تولیدات کشورمان کیفیت 
نداشت، دلیلی هم برای این همکاری وجود نداشت. برای 
همین معتقدم اگر دولت به حمایــت از تولیدکنندگان 

بپردازد می توانیم در بازارهای صادراتی هم موفق شویم.
 به نظر شــما اگر تولیدکنندگان مبلمان به 
کنند،  فعالیت  واحدهای کوچــک  در  آنکه  جای 
بتوانند با ادغام و یا تشــکیل تعاونی ها به تولید 

صنعتی بپردازند، موفق تر نخواهند بود؟
ماهیت ساختار صنعت مبلمان در تمام دنیا همین طور 
اســت یعنی اکثریت با تولیدکنندگان کارگاهی اســت. 
البته در کشوری مانند آلمان واحدهای صنعتی بیشتر از 
کارگاه هاست، اما در کشور ایتالیا و برخی کشورهای دنیا 
این قضیه برعکس اســت و حدود 80 درصد از تولیدات 
مبلمان در جهان در کارگاه های کوچک و متوسط صورت 
می گیرد. از ســوی دیگر اگر روزی میزان صادرات ما به  
اندازه ای افزایش یابد که سطح تولید فعلی پاسخگوی آن 
نباشد می توانیم در شــهرهایی مانند مایر، مشهد، قم و 
... خوشه های تولید مبلمان تشــکیل دهیم و از این نظر 
نگرانی نداریم؛ اما این کار مستلزم آن است که دولت به 
کمک بیاید و در بخش بازاریابــی بین المللی ما را یاری 
دهد تا بتوانیم حجم صــادرات را افزایش دهیم. با اینکه 
خیلی از صنایع در برندسازی مشــکل دارند، اما مبلمان 
اداری در سه دهه گذشــته برندهای مختلف ملی ایجاد 
کرده اســت که حتی می توانند در منطقــه و جهان هم 

موفق باشند.
 به عنوان برگزار کننده نمایشــگاه مبلمان 
اداری و دبیر انجمن صنفی این صنعت، چه اهدافی 

از برگزاری نمایشگاه پنجم مدنظر دارید؟
در یک جمله بایــد بگویم به دنبال توســعه صنعت 
مبلمــان اداری هســتیم. حضور مهمانــان و هیات های 

محسن ضیایی دبیر اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان اداری مطرح کرد

کمک دولت به حضور تولیدکنندگان در نمایشگاه های بین المللی 
به رشد صادرات خواهد انجامید
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دکتر عبدالکریم جاللی مدیرعامل شرکت نمانگر مطرح کرد: 

ضرورت ترسیم نقشه راه  صنعت نمایشگاهی کشور
شــرکت  مدیرعامل  جاللی  عبدالکریم  دکتر 
نمانگر که از تجربه و اعتبــار باالیی در برگزاری 
اســت، در  برخوردار  نمایشــگاه های تخصصی 
یادداشــتی برای شــماره نــوروزی »اقتصاد و 
نمایشگاه«، از مدیران دولتی صنعت نمایشگاهی 
کشور خواسته اســت برای تحول و توسعه این 
صنعت در دوران پس از رفع تحریم ها، به سرعت 
نقشه راهی تدوین کنند و طرحی نو دراندازند. وی 
همچنین به این مدیران توصیه کرده است فضا را 
نمایشگاهی  برگزارکنندگان  عادالنه  رقابت  برای 
داخلی و خارجی در دوران جدید مساعد نمایند و 
از دادن رانت به برگزارکنندگان خارجی بپرهیزند.

این یادداشــت را می خوانیم با این توضیح که دکتر 
جالی و همکارانش در شــرکت نمانگر، در ســال 94 
سه نمایشگاه بزرگ تاسیسات و سیستم های گرمایشی 
و سرمایشــی، فوالد، معدن و ریخته گــری و معماری و 

دکوراسیون داخلی را با موفقیت برگزار کرده اند. 
ســال پر از بیم و امید 94 هــم به پایان رســید. با 
امید شــروع کردیم اما در میانه راه بیمناک شــدیم و 
خوشبختانه سال با شادی از توافق برجام و انتخاباتی پر 
شور به پایان رســید.برای ما فعالین صنعت نمایشگاهی 
نیز سالی سرشــار از بیم و امید بود، سال های بسیاری 

را با ســخت ترین شــرایط فعالیت کرده بودیم؛ به امید 
آنکه هر چه زودتر از تحریم هــای غیر منصفانه خاص 
شویم. سال هایی که برای جذب مشارکت کننده خارجی 
چقدر تاش می کردیم و هزینه های بسیاری برای صرفا 

جابجایی غرفه متقبل می شدیم.
اما از اواسط ســال1393 شرایط ویژه ای ایجاد شد.از 
یک ســو درخواســت های متعدد جهت اخذ نمایندگی 
نمایشگاه ها رسید و از سوی دیگر تقاضا برای حضور باال 
رفت. متاسفانه آنچه که رخ می نماید عدم سیاست گذاری 

در نحوه بهره برداری از فضای پــس از برجام در صنعت 
نمایشگاهی است. از یک طرف شرکت های برگزارکننده 
خارجی با بهره برداری از رانتی عجیب اقدام به برگزاری 
نمایشگاه های اختصاصی با حدود 50درصد تخفیف می 
نمایند و متأســفانه آن ها را به حضور در نمایشگاه های 
تخصصی ناچار نمی کنیم و از طرفی دیگر چشــم طمع 
به موضوعات نمایشــگاهی در حال برگــزاری دارند. در 
حالی که به نظر می رسد دولت محترم و دست اندرکاران 
سیاســت گذاری صنعت نمایشگاهی کشــور که خود از 
پیشکســوتان و صاحبان اندیشــه در این حوزه هستند 
می بایست یاور بخش خصوصی صنعت نمایشگاهی ایران 

باشند.
از ســوی دیگر به نظر می رســد برای آمــاده کردن 
صنعت نمایشگاهی کشور به جهت رشد جهشی و کسب 
موقعیت ممتاز از دســت رفته در منطقه خاور میانه، به 
سرعت بایســتی نقشــه راه این صنعت تدوین شود تا 
این فرصت طایی از دســت نرفتــه و بتوانیم موقعیت 

نمایشگاه های ایران و به ویژه تهران را باز پس گیریم.
امیدوارم در سال 95، رونق نمایشگاه ها بیشتر، قوانین 
سهل تر و حمایت ها افزون تر شود و اعضای خانواده بزرگ 
صنعت نمایشگاهی کشور در ســامتی و شادابی  و دل 

شادی به سر برند.

ابوالقاسم ســاالر رضایی مدیرعامل شرکت میالد 
مبتکرشــرق و عضو هیــات مدیــره انجمن صنفی 
برگزارکنندگان نمایشــگاه های بیــن المللی ایران 
از برگزارکننــدگان بــا تجربه، خوشــنام و کاردان 
بین المللی است که در سال 1394، دو  نمایشگاه های 
نمایشگاه دام و طیور و یراق آالت را با موفقیت برگزار 

کرده است.
وی با تکیه بر تجربه های ارزشــمندش در برگزاری 
نمایشــگاه ها اعتقــاد دارد که هنوز زمــان رقابت 
توانمند و صاحب  با شــرکت های  ایرانی  شرکت های 
امکانات خارجی برای برگزاری نمایشگاه ها فرا نرسیده 
و برگزارکننــدگان ایرانی نمایشــگاه ها برای رقابت 
بین المللی در این عرصه باید با مشــارکت خارجی ها، 
دانش روز این صنعت را بیاموزنــد و به فناوری های 

جدید آن مجهز شوند. 
ســاالر رضایی همچنین با ورود تشکل های صنفی 
به مقوله برگزاری نمایشــگاه ها مخالف است و به این 
تشــکل های توصیه می کند که در این مســیر یاور 
برگزارکنندگان حرفه ای باشــندو از آلوده شــده در 

کارهای اجرایی بپرهیزند.
گفت وگوی مدیرعامل مبتکرشــرق را با شــماره 

نوروزی »اقتصاد و نمایشگاه« بخوانید. 
 پس از اجرایی شــدن برجام و گشــایش در 
روابط تجاری کشور، شاهد اشــتیاق برگزارکنندگان 
بین المللی برای فعالیت در ایران هستیم. به نظر شما 
از میان دو گزینه »رقابت« و »مشارکت« با شرکت های 

خارجی، بستر برای کدام گرینه مهیاتر است؟
با برداشته شــدن تحریم ها و باز شــدن دروازه بازارهای 
بین المللــی به ســوی ایــران راه بــرای عرضــه و معرفی 

ظرفیت های بالقــوه و بالفعل کشــور در زمینه های مختلف 
فراهم شــده اســت. در این بین در بعضی از صنایع با وجود 
تحریم ها به نقاط قوتی رســیده ایم که هــم اکنون به عنوان 
برگزارکننده نمایشگاه ها می توان حرف های زیادی در مقابله 
با شــرکت های دیگر داشــت، البته منظور بنده در ســطح 
جهان اســت وگرنه در ســطح منطقه ایــران دارای صنایع 
رقابتی با بسیاری از کشــورهای منطقه است. مثًا در عرصه 
نمایشــگاهی، نمایشــگاه »ایران پیلکس« یکی از مهم ترین 
نمایشــگاه های دام و طیور در ســطح خاورمیانه می باشد و 
می توان گفت ظرفیت های قابل اعتنایــی در این صنعت در 
جهان قابل ارائه می باشد. از ســوی دیگر در بعضی از صنایع 
ما به مشــارکت با شــرکت های خارجی جهت دستیابی به 
فن آوری های جدیــد و ورود تکنولوژی های پیشــرفته تر به 
کشورمان نیاز داریم که صنایع نفت، پتروشیمی و آب و برق 

از این صنایع می باشند.

ولــی در حالت کلی هنوز زمان برای رقابت شــرکت های 
ایرانی با شــرکت های معتبر جهانی زود اســت و ما باید در 

بحث های مربوط به تکنولوژی به روزتر و پیشرفته تر باشیم.
 درباره نقش و جایگاه تشــکل های صنفی در 
برگزاری نمایشگاه ها شما به نقش صرفا سیاستگذاری 
و نظارتی تشــکل ها و اجتناب آنــان از امور اجرایی 
نمایشــگاه ها اعتقاد دارید یا تشکل ها را دربرگزاری 

نمایشگاه ها صاحب حق می دانید؟
صنعت نمایشــگاه داری و برگزاری نمایشگاه های بزرگ 
تجــاری و صنعتی طی چنــد دهه اخیر به کســب و کاری 
حرفه ای در دنیا مبدل شــده که ضمن آشنا ساختن فعاالن 
بخش هــای مختلف عرصه صنعــت و تجــارت و فناوری با 
دســتاوردها و توانمندی های یکدیگر، زمینه را برای رونق و 
رشــد اقتصادی و صنعتی کشــور میزبان فراهم می آورد. در 
این میان  نقش مهم و غیر قابل انــکار اتحادیه ها و اصناف 
تجاری در موفقیت نمایشگاه ها بدیهی است. ولی اتحادیه ها 
و انجمن ها ضمن هدایت و ســامان دهی شــرکت های تابع 
جهــت حضــور در نمایشــگاه های مختلف، بایــد از منافع 
برگزارکنندگان نمایشــگاه ها حمایت کننــد و برای تامین 
منافع این صنف از تعامل دائمی و سازنده ای با دولت، مجلس 
و نیز کمیسیون اقتصادی مجلس کوتاهی نکنند. اتحادیه ها 
و انجمن ها باید اطاعات مربــوط به زمان برگزاری، موضوع، 
تعداد شــرکت کنندگان و بازدیدکنندگان از نمایشــگاه های 
مختلف را به زبان های اصلی منتشــر نماینــد تا باعث رونق 
هرچه بیشتر نمایشگاه های کشورمان گردد. وظایف و رسالت 
انجمن ها و تشکل های صنفی غیرانتفاعی و بیشتر در جهت 
توسعه منافع کلی نظام و کشور است که باید در جهت تامین 
آنها اقدام نمایند و از آلوده شــدن در بحث های برگزاری که 

آنها را از اهداف اصلی شان دور می کند خودداری نمایند. 

ابوالقاسم ساالر رضایی مدیرعامل شرکت میالد مبتکر شرق و عضو هیات مدیره انجمن برگزارکنندگان:

زمان رقابت برگزارکنندگان ایرانی با همتایان خارجی هنوز فرا نرسیده



شگاه ها
ت نمای

صنع
صی  

ص
ماهنامه تخ

48

در مراسم گشایش بیست و دومین نمایشگاه 
بین  المللی چاپ، بســته بندی و ماشین آالت که 
در محل نمایشگاه  بین المللی تهران برگزار شد، 
سخنرانان با اشاره به مشکالت صنعت بسته بندی، 
خواستار توجه جدی به ظرفیت  های این صنعت در 
رشد اقتصادی و لزوم به کارگیری مدیریت توسعه 
محور، دانش روز و ایده هــای خالقانه در رقابت 
با رقبای منطقه ای شــدند. معاون فرهنگی وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز در این مراسم اعالم کرد 
سند توسعه چاپ در ماه های آتی تدوین و منتشر 

می شود.
 به گزارش »اقتصاد و نمایشــگاه«، ســالن کنفرانس 
نمایشگاه بین المللی تهران میزبان ده ها تن از مدیران و 
دست اندرکاران صنعت چاپ و بســته بندی بود. در این 
مراسم سیدعباس صالحی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسامی با اشاره به اینکه چاپ و بسته بندی به عنوان نماد 
هویت کاالها و شناسنامه  کاالهای اقتصادی، فرهنگی و 
خدماتی جایگاه روشنی دارد، افزود: مشکاتی که صنعت 
چاپ دارد بر همگان واضح است و بارها در جلسات مختلف 
به آنها اشاره شده. اینکه در حوزه واردات محصوالت چاپی 
شــرایط خوبی نداریم و در ســال 1393 یکصد هزار تن 

محصوالت چاپی به ایران وارد شده، بسیار تاسف بار است.
 وی با بیان اینکه صادرات صنعت چاپ و زیرساخت های 
این صنعت شرایط مطلوبی در کشور ندارند، تاکید کرد: 
دانش مــا در حوزه چاپ و مهارت هــای ما چه به عنوان 
شرکت های دانش بنیان و چه مهارت های عملیاتی کافی 
نیست. شــرایط صنعت چاپ در کشور شرایط مطلوبی 

نیست؛ اما این شرایط جدا از شرایط سایر صنایع نیست. 
صالحی افزود: به بیان دیگر تنها صنعت چاپ در رکود 
نیست و سایر صنایع نیز اوضاع مناسبی ندارند. اما باید برای 
برون رفت از این شرایط از دو اتفاق مهم حداکثر بهره برداری 

صورت بگیرد.
 این مقام مســئول ادامه داد: یکی از این اتفاقاتی که 
اکنون در کشور شاهد آن هستیم تاکید موکد و مستمر بر 
اقتصاد مقاومتی و اعتنای جدی دولت به این موضوع است. 
بنابراین عزم دولت برای اقتصاد مقاومتی فرصتی برای ارتقا 

صنعت چاپ محسوب می شود. 
به اعتقاد معاون وزیر ارشــاد، شــرایط پســاتحریم و 
پسابرجام نیز فرصت قابل توجه دیگری برای ارتقای این 
صنعت است؛ این دو نکته فرصت های جاری صنعت چاپ 
محسوب می شوند که باید بخش دولتی به عنوان مجموعه 
حاکمیتی و بخش خصوصی به عنوان اینکه این حرکت را 
به فرجام برساند دست به دست هم دهند. هر چند صنعت 
چاپ و بسته بندی باید با استفاده از طرح های نو و خاق و 
استفاده از تکنولوژی روز دنیا، مشکات خود را مرتفع کند.

 صالحی با اشــاره به اینکه قدم نخست در این مسیر، 
تدوین نقشه راه اســت، اضافه کرد: در این راستا دوستان 
در اتحادیه های چاپی پیشنهادهایی مبنی بر تدوین سند 
توسعه چاپ ارایه داده اند که مورد تایید وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسامی نیز قرار گرفته است. امیدواریم در چند ماه 
آینده شاهد انتشار این سند باشیم.

 معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی عنوان 
کرد: دومین قدم برای تحقق همکاری و همیاری بخش 
دولتی و خصوصی در صنعت چاپ این است که بتوانیم 
از طریق گفتمان این دو بخش، شــرایط راهبری توسعه 
صنعت چاپ را فراهم کنیم. اگر به آینده صنعت چاپ فکر 
می کنیم باید بخش خصوصی با یکدیگر متحد و مقتدر 
شوند و اختافات آنها از بین برود. چرا که بخش خصوصی 
متحد و مقتدر می تواند دولت را به پویایی بیشتر مجبور 

کند.
 اهمیت واحدهای 

 کوچک و متوسط 
در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی

در بخش دیگر این مراســم، علی فاضلی، رییس اتاق 
اصناف ایران در ابتدای ســخنان خود با تقدیر از شرکت 
سهامی نمایشگاه های بین المللی و شخص دکتر اسفهبدی 
در فراهم آوردن فضای مناسب نمایشگاه چاپ و بسته بندی 
گفت: یکی از مهم ترین ویژگی های نمایشگاه امسال حضور 
کشورهایی است که تا سال گذشته در نمایشگاه صنعت 
چاپ شــرکت نمی کردند و همین جا باید اعام کنم ما 
شــرکت های خارجی را که با هدف ســرمایه گذاری به 
نمایشگاه آمده اند و یا قصد حضور در این صنعت را دارند، 

با جان و دل می پذیریم.
رییس اتاق اصناف کشور نیز با اشاره به اوضاع نابسامان 
اهالی صنعت چاپ و بسته بندی در چند سال گذشته و 
مشــکاتی که بخش دولتی نتواسته کمکی به رفع آنها 
کند، اعام کرد:  از سال 2007 تاکنون نه تنها شاهد رشد 
صنعت چاپ نبوده ایم بلکه شاهد افت آن بودیم. همین 
موضوع سبب شده تا رقبای منطقه ای از ما پیش بیفتند 
و کشور عربستان ســهم 40 درصدی از بازار منطقه را در 
اختیار خود بگیرد، در حالی که ما تنهــا 4 درصد از بازار 

منطقه را به خود اختصاص داده ایم.
فاضلی ضمــن تاکید بر نقش بنگاه هــای کوچک و 
متوسط در ایجاد شغل و سرمایه گذاری معقول ایجاد شغل 

در این بنگاه ها در مقایسه با بنگاه های بزرگ، اضافه کرد: 
با نگاهی به آمار موجود در این حوزه، شــاهد هستیم که 
بنگاه های کوچک و متوسط نقش 97 درصدی در اقتصاد 
کشور دارند و واحدهای صنعت چاپ و بسته بندی در کشور 
ما نیز از همین بنگاه ها تشکیل شــده که از سوی دولت 

حمایت نمی شوند.
به گفته وی، امروز در صنعت چاپ با افت مواجهیم؛ در 
حالی که این صنعت در حوزه صنایع غیرنفتی می تواند 
نقش و سهم بیشتری در تولید داشته باشد، هر چند باید 
بگویم که ناباوری به بخش خصوصی در نهادها و ارگان های 
مختلف و به خصوص دولت، این صنعت را ناکارا کرده است.

رییس اتاق اصناف ایــران با بیان اینکه آمــار واردات 
کاالهای چاپی در کشور تاسف برانگیز است، یادآور شد: با 
این وضعیت نمی توان در پسابرجام نقش موثر و تاثیرگذاری 
ایفا کرد، زیرا در یک واحد تولیدی که تحت تاثیر واردات 
است، بخش خصوصی و تولید جایگاهی ندارد، در این میان 
کمپین اتحادیه های چاپ برای رونق این صنعت ضروری 

است.
 پیشنهاد تشکیل فدراسیون صنعت چاپ و 

بسته بندی 
دکتر پدرام ســلطانی، نایب رییس اتاق های بازرگانی 
تهران و ایران نیز در آیین گشایش این نمایشگاه با تاکید 
بر لزوم توجه جدی به توسعه صنعت چاپ در کشور برای 
تحقق اهداف اسناد باالدســتی مانند »افق سال1404 
کشــور«، گفت: اکنون کشــورهای ترکیه و عربستان از 
صادرکنندگان بزرگ این صنعت در منطقه هستند و ما 
همچنان واردکننده هســتیم و دچار مشکاتی شده ایم 
که این صنعت دیگر نوآوری و نوسازی نداشته باشد؛ در 
حالی که اگر تکنولوژی و فناوری مثل روح تپنده در این 
صنعت وجود نداشته باشد در کوتاه مدت رو به افول خواهد 

گذاشت.
به گفته وی، حل همه مشکات این صنعت در توان 
دولت نیست و بخش خصوصی نیز باید با همکاری بخش 
دولتی مشکات این حوزه را رفع کند، در غیر این صورت 
در دوره پساتحریم ما شــاهد حضور کشورهای خارجی 

در آیین گشایش بیست و دومین نمایشگاه چاپ و بسته بندی مطرح شد

 صنعت چاپ و بسته بندی با باور بخش خصوصی و مدیریت 
خالق رونق می گیرد
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خواهیم بود و صنعت داخلی از بین می رود.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و تهران افزود: باید تاش 
کنیم اقتصاد خاق را در این صنعت رواج دهیم، همچنین 
به سراغ شرکت های دانش بنیان برویم و با سرمایه گذاری 
بر روی متخصصان و برنامه ریزی در این حوزه، زمینه رشد 
و ارتقای صنعت چاپ را فراهم کنیم؛ چرا که با مدیریت به 

شکل سنتی نمی توانیم عقب ماندگی خود را جبران کنیم.
به اعتقاد دکتر سلطانی، این صنعت عاوه بر مشکاتی 
که دارد با محدودیت نیز روبرو است، به طوری که برای هر 
حرکت و کاری با مانع و مشکات قانونی روبرو است و در 
این میان وزارت ارشاد و تشکل ها با همکاری هم می توانند 
این موانــع را برطرف کنند، در این میــان اتاق بازرگانی 
آمادگی تشکیل فدراسیون صنعت چاپ و بسته بندی را با 

همکاری تشکل ها و اصناف این حوزه دارد.
 لزوم تغییر زمان نمایشگاه 

در سال های آتی
احمد ابوالحسنی، نماینده تشکل های صنفی سخنران 
دیگر این مراسم بود که گزارشــی از برگزاری نمایشگاه 
بیست و دوم ارایه کرد. رییس اتحادیه صنفی لیتوگرافان 
گفت: امســال با توجه به پیش بینی رشــد متقاضیان و 
اینکه در سال های گذشته، تعدادی از متقاضیان حضور 
در نمایشــگاه به علت کمبود فضا فرصت حضــور را از 
دســت می دادند ضمن رایزنی با مدیران شرکت سهامی 
نمایشگاه ها و مساعدت ایشان، فضای نمایشگاه به 14 سالن 

افزایش یافت.
وی که به عنوان نماینده از تشــکل های صنفی این 
صنعت ســخن می گفت، اضافه کرد: در این میان مساله 
همزمانی برپایی نمایشگاه و تعطیات سال نوی مسیحی 
دغدغه ای است که ما را بر آن داشت، مذاکرات متعددی 
با مسئوالن شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی برای 
تغییر زمان نمایشگاه در سال های آتی داشته باشیم که با 
مساعدت مسئوالن، تاریخ برگزاری به آذر ماه تغییر خواهد 

کرد تا این مشکل نیز مرتفع شود.
ابوالحســنی در بخش دیگر سخنان خود به مقوله  
تصمیم گیری هــای غیــر کارشناســی که مســبب 
عقب ماندگی صنعت چاپ شده، اشــاره کرد و گفت: 
این سیاســت گذاری ها در یک دهه گذشته، صنعت 
چاپ کشور را که در سال های نه چندان دور، رتبه اول 
منطقه را هم در کیفیت و ارائه مطلوب کارهای چاپی 
و هم دارا بودن متخصصان مجرب و توانمند داشــت، 

تبدیل به صنعتی درجه چندم در منطقه کرده است.
رییس اتحادیه لیتوگرافان یادآور شد: اکنون ما تبدیل 
به بزرگترین واردکننده ماشین آالت فرسوده صنعت چاپ 
شــده ایم که جدا از هدر رفتن منابع ارزی کشور، عواقب 
نابهنجار و خارج از وصفی چــون واردات فراوان قطعات 

یدکی و افزایش هزینه های تولید را در پی داشته است. 

به گفته وی، واردات کاالهای چاپی نیز مشکل دیگری 
است که باید به آن توجه شود، اگر واردات کاالهای چاپی 
به ارزش واقعی قیمت گذاری و مطابق هزینه تمام شــده 
عوارض گمرکی دریافت شــود، می توان واردات کاالهای 
چاپی به کشــور را به میزان قابل توجهی کاهش داد تا 
تولیدکنندگان داخلی در شرایط عادالنه تری قرار گیرند در 
صورتی که پنج درصد عوارض گمرکی کارهای چاپی به 
عنوان یارانه و با توافق و مشارکت بانک ها در قالب تسهیات 
کم بهره در اختیار صنعت چاپ که نیازی مبرم به نوسازی 
ماشین آالت خود دارد تعلق می گرفت، صنعت چاپ مبدل 
به صنعتی به روز می شد و توان رقابتی آن نیز در منطقه باال 

می رفت.
 رتبه دوم 

ارزش افزوده ناخالص
در بخش دیگر این مراســم، محمدشاپور اسفرجانی 
مدیرعامل شرکت »ایران روتاتیو« در سخنانی گفت: طبق 
آمارهای رسمی، چاپ و بسته بندی حدود نیمی از گردش 
مالی بازار جهانی صنعت چاپ را تشکیل می دهد و بنابر 
پیش بینی موسسات پژوهشی بین المللی در سال 2016 
میادی با بیش از 20 درصد رشد، ارزش تولیدات این بازار 

به 364 میلیارد دالر خواهد رسید.
این پیشکســوت صنعت چاپ ادامه داد: نکته دیگری 
که از جنبه اقتصادی قابل تامل است، میزان ارزش افزوده 
ناخالصی است که در حوزه چاپ و بسته بندی وجود دارد 
که بنا بر پژوهش موسسه بریتانیایی  ONS صنعت چاپ 
و بسته بندی در میان صنایع مختلف از نظر ایجاد ارزش 

افروده ناخالص، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.
به گفته اسفرجانی، بدون شک، توسعه راهبردی و پایدار 
صنعت چاپ از جمله مهمترین عوامل توسعه اقتصادی 
در اقتصادهای نوظهوری مانند برزیل، هند و چین است. 
همچنین نقش صنعت چاپ در توسعه اقتصادی و صنعتی 
کشورهایی مانند ژاپن، چین، هند، تایلند، اندونزی، کره 
جنوبی، مالزی، ترکیه، امارات، عربســتان و حتی ویتنام 

غیرقابل انکار است و یکی از مهمترین دالیل این تاثیر به 
جذب سرمایه های خارجی برای تولید محصوالت مختلف 
در حوزه صنایع غذایی، آرایشی، دارویی، بهداشتی و صنایع 

دیگر بر می گردد.
وی یادآور شــد: بی تردید زمانی شرکت های تولیدی 
صاحب نام جهانی یا برندها اقدام به سرمایه گذاری و تولید 
در هر کشوری می کنند که دارای امکانات چاپی مناسب 
برای بسته بندی محصوالت خود باشــند و برای جذب 
ســرمایه خارجی که تاثیر مستقیم بر توسعه صنعتی و 
اقتصادی هر کشــور دارد، گام اول ایجاد زیرساخت های 
مناسب چاپ و بسته بندی است؛ به همین علت وضعیت 
تولیدات چاپی در منطقه خاورمیانه و با وجود بروز تنش 
و بحران های سیاســی طی ســال های اخیر در برحی از 

کشورها، روند صعودی داشته است.
به گفته اسفرجانی، ترکیه، امارات و عربستان پا به پای 
گسترش سرمایه گذاری های خارجی و داخلی در صنایع 
مختلف توانسته اند صنعت چاپ خود را به ویژه در بخش 
چاپ بسته بندی مدرن و به روز کنند تا جایی که نه تنها 
نیازهای خود را برطرف می کنند بلکه بیشتر تولیدات خود 
را به سایر کشورهای خاورمیانه، آفریقا و حتی اروپا صادر 

می کنند.
این فعال صنعت چاپ و بسته بندی اضافه کرد: متاسفانه 
در ایران وضعیت متفاوت است و سایه سنگین تحریم های 
بین المللی، به خصوص در 10 سال اخیر روند توسعه این 
صنعت را مختل ساخته اســت. همچنین نوسان شدید 
نرخ ارز بسیاری از سرمایه گذاران را برای توسعه کسب و 
کار خود و خرید فناوری های تازه، با مشکات مواجه کرده 

است.
 تقدیر از بزرگان صنعت چاپ و بسته بندی 

در پایان این مراسم از بزرگان و پیشکسوتان صنعت 
چاپ و بســته بندی کشور شــامل آقایان حاج محمد 
کاری، میریونس جعفری و محمدشــاپور اسفرجانی 

تجلیل شد.
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جلیل غفاری رهبر، رییس هیات مدیره شرکت صنوف تولیدی تهران، مجری برگزاری نمایشگاه چاپ، بسته  بندی و تجهیزات وابسته:

 تعطیالت سال نو میالدی هم مشارکت کنندگان 
خارجی را منصرف نکرد

بیست و دومین نمایشــگاه بین المللی چاپ، 
بسته  بندی و تجهیزات وابسته به عنوان مهم ترین 
رویداد این صنعت از دوم یا پنجم برپا شد.افزایش 
قابل توجه وسعت و تعداد شرکت کنندگان در این 
خارجی  پررنگ شرکت های  و حضور  نمایشگاه 
صاحب تکنولوژی در نمایشگاه امسال باعث شده 
تا اهالی این صنعت به آینده ای روشن امیدوار 
شوند و فضای نمایشگاه پرشــور و نشاط تر از 

دوره های گذشته به نظر برسد. 
جلیل غفاری رهبــر، رییس هیات مدیره شــرکت 
صنوف تولیدی تهران و مجری برگزاری نمایشگاه چاپ و 
بسته بندی در گفت وگو با »اقتصاد و نمایشگاه« با اشاره به 
رشد بیش از 20 درصدی تعداد شرکت کنندگان در بخش 
داخلی و بین المللی اعام کرد: با توجه به درخواست باالی 
شرکت های مختلف برای حضور در نمایشگاه و پیش ثبت 
نام 32 هزار مترمربعی متقاضیان مشارکت، توانستیم با 
مساعدت شرکت سهامی نمایشــگاه ها نسبت به سال 
گذشته 3 سالن به نمایشگاه اضافه کنیم تا متراژ نمایشگاه 
به 22 هزار متر مربع برسد. با این حال به علت نبود فضای 
کافی نتوانستیم همه متقاضیان را پوشش دهیم و برخی 
عاقه مندان به علت کمبود فضا از حضور در نمایشــگاه 
بازماندند و اســتقبال شــرکت های داخلی و خارجی از 

نمایشگاه بیش از تصور بود.
وی با اشــاره به اهمیت صنعت چاپ و بسته بندی در 
اقتصاد کشور تاکید می کند: اهمیت این صنعت در اقتصاد و 
به خصوص نقشی که در صادرات دارد برای کسی پوشیده 
نیست. در واقع بسته بندی مناسب می تواند به انواع کاالهای 
تولیدی هویت ببخشد. با اینکه نسبت به گذشته اهمیت 
بسته بندی و چاپ بیشتر درک می شود، اما تولیدکنندگان 
باید توجه کنند که اگــر کاالهای تولیدی شــان دارای 
بسته بندی مناسب باشــد، می توانند در بخش فروش و 

بازاریابی موفقیت بیشتری کسب کنند. 
 استفاده از ماشین آالت

 20 سال پیش
غفاری رهبر در خصوص انتقــادات به صنعت چاپ و 
بسته بندی و مشــکات موجود در این صنعت می گوید: 
دلیل اصلی عقب ماندگی صنعت چاپ و بســته بندی، 
استفاده از ماشین آالت و تکنولوژی است که 20 سال از 
صنعت روز دنیا عقب تر است؛ چرا که قیمت ماشین آالت 
روز دنیا بسیار باالست و ما چون از نظر سرمایه در گردش 
دچار مشــکل هستیم و بســیاری از فعاالن این صنعت 
نقدینگــی الزم را برای تهیه ماشــین آالت و تکنولوژی 
روز ندارند، ماشین آالت دســت دوم چاپ و بسته بندی 
را خریداری کرده و به کشور وارد می کنیم که نتیجه آن 
مشکاتی است که امروز دســت به گریبان این صنعت 
شده است. مجری برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی 
در خصوص راه حل عبور از این مشــکات می گوید: به 
نظر می رسد برای رفع این عقب ماندگی و حل مشکات 
صنعت چاپ و بسته بندی باید سیستم بانکی و دولت به 
حمایت از این صنعت بیایند و سرمایه الزم را برای نوسازی 

سخت افزاری در اختیار اهالی صنعت چاپ و بسته بندی 
قرار دهند. هر چند فعاالن عرصه چاپ و بسته بندی باید به 

فکر ایده های نو و خاقانه نیز در این حوزه باشند.
 نیاز صنعت چاپ به تسهیالت برای نوسازی 

رییس هیات مدیره شــرکت صنوف تولیدی تهران 
با اشاره به نقش نمایشــگاه در آشنایی با تکنولوژی های 
روز دنیا و هزینه مالی سنگین انتقال تکنولوژی می گوید: 
امسال شرکت »هایدلبرگ« از کشور آلمان، جدیدترین 
ماشین آالت چاپ خود را که مطابق اســتاندارد روز اروپا 
است به نمایشگاه آورده که در صورت همراهی بانک ها و 
اختصاص تسهیات با سود مناسب، می توان از این فرصت 

برای بازسازی صنعت چاپ کشور استفاده کرد.
وی اضافه می کند: پس از سال ها نمایندگانی مختلفی از 
بخش های گوناگون شرکت هایدلبرگ آلمان برای عرضه 
ماشین آالت به روز این شرکت در بیست و دومین نمایشگاه 
بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آالت وابسته مشارکت 
کرده اند که می تواند قدمی در راه انتقال تکنولوژی مناسب 

به کشور باشد.
غفاری رهبر  با اشاره به استقبال مناسب شرکت های 
خارجی از نمایشگاه می گوید: امسال شاهد حضور پررنگ 
شرکت های خارجی در نمایشگاه هستیم و کشورهای چین 
و ترکیه به شــکل پاویون در نمایشگاه شرکت کرده اند و 
شرکت ها و نمایندگان خارجی دیگری از آلمان، دانمارک، 
ژاپن، کره، ایتالیا، سوئد، اتریش، فناند، فرانسه، اسپانیا، 
تایوان، تایلند، هند، عراق، پاکســتان، سوییس، برزیل و 

تاجیکستان نیز در این نمایشگاه حضوردارند.
به گفته وی، هیات های خارجی و تجاری از کشورهای 
همســایه و منطقه نیز برای بررســی امکانات همکاری 

مشترک به نمایشگاه آمده اند.
مجری برگزاری نمایشــگاه ادامــه می دهد: نزدیکی 
نمایشگاه به تعطیات ســال نوی میادی باعث شد تا 
بسیاری از شــرکت های اروپایی و به خصوص آلمانی و 
ایتالیایی نتوانند در نمایشگاه حاضر شوند که اگر این مساله 
اتفاق نمی افتاد می توانستیم شاهد حضور بسیار پررنگ تر 

این کشورها باشیم.
 وی اضافه کرد: درخواســتی که از مسئوالن شرکت 

ســهامی نمایشــگاه های بین المللی داریم آن است که 
نمایشگاه سال آینده را با فاصله چند هفته ای با سال نوی 

میادی برگزار کنیم تا این مشکل نیز حل شود.
این فعال صنعت چاپ و بسته بندی، تحریم های چند 
سال گذشته را مانعی بر ســر راه رشد این صنعت عنوان 
کرده و می گوید: سرمایه گذاری مشترک خارجی و ارایه 
تکنولوژی روز دو وجه اصلی حضور شرکت های خارجی 
در نمایشگاه امسال است؛ هر چند برای آنکه بتوانیم موفق 
شویم باید اقتصاد کشور از رکود خارج شود تا صنایع به 
تولید کاال بپردازند، در آن صورت است که می توانیم امیدوار 
باشیم صنعت بسته  بندی از وضع فعلی خارج شود. چرا 
که این صنعت وابسته به تولید کاالهای مختلف است و تا 
زمانی که کاالیی تولید نشود، بسته بندی و چاپ نیز نخواهد 

بود.
 رشد مناسب ماشین سازی

 در صنعت چاپ 
وی با تاکید بر اینکه با وجود همه مشکات رشد صنعت 
بسته بندی در یک دهه گذشته مناسب بوده است، اضافه 
می کند: رشد ما در بخش ماشین سازی صنعت چاپ بسیار 
مناسب بوده و می طلبد که دولت با حمایت بیشتر از بخش 
ماشین سازان حوزه چاپ و بسته بندی ارتقای کیفی را در 
این بخش سرعت بخشد. سرمایه گذاری در این شاخه از 
صنعت چاپ می تواند برای کشور کاما سودمند باشد و 
ما را از واردات ماشین های چاپ و بسته بندی در سال های 
آینده بی نیاز کند؛ هر چند تا رســیدن به این نقطه راه 

طوالنی در پیش است.
جلیل غفاری رهبر به شــرکت کنندگان در نمایشگاه 
توصیه می کند از این فرصت حداکثر بهره را ببرند و تاکید 
می کند: هر شرکتی در نمایشگاه به دنبال جلب مشتری 
است؛ به خصوص که صنعت چاپ و بسته بندی متاثر از 
وضعیت کلی صنعت در کشور درگیر رکودی عمیق است 
و در این شــرایط ارایه کیفیت و قیمت مناسب می تواند 
شرکت کنندگان در نمایشگاه را در رسیدن به اهداف شان 

یاری کند.
وی می افزایــد: از مجمــوع 750 شــرکت حاضر در 
نمایشگاه امسال چاپ و بسته بندی، بالغ بر130 شرکت 
خارجی حضور دارند که برخی از آنها به واســطه داشتن 
نمایندگانی در کشــورمان به صورت غیرمستقیم - در 

نمایشگاه حاضر شده اند.
گفتنی اســت در حاشــیه نمایشــگاه امسال یک 
همایش علمی و چهار کارگاه تخصصی در زمینه های 
مختلف صنعت چاپ و بســته بندی و نقش و جایگاه 
مهم آن در توســعه صنعتی و صادراتی کشور برگزار 
شد که نخستین کارگاه آموزشی با موضوع »اهمیت 
جوهرافشــان در آینده صنعت چــاپ« روز  با حضور 
دکتر آتشــه ســلیمانی  برپا شــد. همچنین کارگاه 
دیگری با عنوان »چاپ دیجیتال« توســط مهندس 
شاهین روحانی از سوی مرکز علمیـ  کاربردی شماره 

پنج تهران برگزار شد. 
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دکتر سیدعلی اعتدالی، برگزارکننده دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته مطرح کرد

 نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی بنگاه های اقتصادی را 
برای دوران پساتحریم مهیا می کند

دکتر ســیدعلی اعتدالی یکی از کارشناســان و 
برگزارکنندگان مجرب نمایشــگاه در کشــور است 
که در طول ســال های فعالیت خود توانسته با علم 
و تخصص مورد نیاز نمایشــگاه هایی در خور برگزار 
کند. یکــی از نمایشــگاه هایی که برگــزاری آن بر 
عهده دکتر اعتدالی و شــرکت »آوین افراز« است،  
نمایشــگاه بین المللی تبلیغــات، بازاریابی و صنایع 
وابسته است که دوازدهمین دوره آن در محل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللی تهران گشایش یافت. در 
مراســم آغاز به کار این نمایشگاه با وی گفت وگویی 
انجام دادیم و از کم و کیف این نمایشــگاه پرسیدیم 

که حاصلش در پی آمده است.
 تصور بر این اســت که نمایشــگاه های 
بازاریابی و تبلیغات چندان  غیر صنعتی چون 
نمی تواند وجهه بین المللی داشته باشد، اما به 
نظر می رسد حضور شرکت های خارجی در این 

نمایشگاه قابل توجه است.
بلــه؛ در دوازدهمین دوره نمایشــگاه بین المللی 
تبلیغــات و بازاریابی در کنار 300 شــرکت ایرانی، 
33 شرکت خارجی از 11 کشور جهان شامل آلمان، 
اسپانیا، امارات متحده عربی، ایتالیا، بلژیک، تایوان، 
ترکیه، ســریانکا، چین، هنگ کنگ و کره جنوبی 
نیز حضــور دارند کــه وزن بین المللی نمایشــگاه 
را بــاال برده اند. در واقــع امروزه نمایشــگاه ها ابزار 
گفت وگوهای چنــد منظوره ای هســتند که امکان 
حصول و نیل به اهداف ارتباطی به منظور توســعه 
فعالیت ها را فراهم می آورند.استفاده از تکنیک های 
نویــن بازاریابی به ویژه در ســطح بین المللی روش 
اصلی موسســات اقتصادی و شرکت هایی شده است 
که قصد دارند به بقاء و رشــد خــود در این دنیای 
پویای اقتصادی تداوم بخشند. در خصوص نمایشگاه 
امســال باید بگویم که در فضایي به متراژ 21 هزار 
متــر مربع برگزار می شــود که در آن شــرکت های 
مختلــف در زمینــه تبلیغات )محیطــي، محاطي، 
دیجیتالي و رایانه اي(، تبلیغــات و بازاریابي کاالها و 
خدمات عمومي و تخصصي، خدمــات تکنیک هاي 
بازاریابي و پیشــبرد فروش، نرم افزارهاي آموزشــي 
و نشــریات، تجهیزات و خدمات صوتــي و... آخرین 
نوآوری های خود را در این عرصه به بازدیدکنندگان 

ارایه کرده اند.
 پس معتقدید که نمایشــگاه بین المللی 
توســعه  در  می تواند  بازاریابی  و  تبلیغــات 
موثری  نقش  اقتصــادی  بنگاه های  اقتصادی 

داشته باشد؟
باید دقت کرد که نمایشــگاه هــای تجاری بین 
المللی نقش موثــری در عرصه سیاســت، اقتصاد، 
مســائل اجتماعــی، فرهنگــی و هنری ملــل ایفا 
می نمایند و همه کشــورهای جهان رسالتی مهم و 
چند جانبه برای نمایشــگاه ها قائل اند. نمایشگاه ها 

نه تنها در زمینــه ارتقاء علمی و دانــش فنی و نیز 
ویژگی هــای گوناگون نمایشــگاهی موثرنــد، بلکه 
فضایی مناســب برای انتقــال و تبــادل اطاعات 
می باشند که در یک محدوده خاص زمانی و مکانی، 
موجبات افزایش اثر بخشــی امور بازرگانی و افزایش 
همکاری های ملی و بین المللی و متعاقب آن نیرومند 
ســاختن بنیه اقصادی و فرهنگی کشــور را فراهم 
می آورند. در این راستا شــرکت آوین موفق شده با 
تبلیغات،  بین المللی  نمایشــگاه  تاش های مستمر، 
بازاریابی و صنایع وابسته را در انجمن جهانی صنایع 
نمایشــگاهی )UFI( به ثبت رساند که این موفقیت 
مرهــون عملکرد مثبت و پیگیری هــای بین المللی 

شرکت آوین در این نمایشگاه است.
 تبلیغات و بازاریابی می تواند چه تاثیری 

در صادرات داشته باشد؟
تبلیغات به عنوان یک ابزار اطاع رســانی باید به 
نحوی صحیح در جهت رونق کســب و کار و تقویت 
چرخه تولید و توسعه اقتصادی و همچنین به عنوان 
ابزاری در توســعه صادرات غیر نفتی مورد استفاده 
قرار گیرد. ما نیز در برگزاری نمایشــگاه به این امر 
توجه کرده ایم. سازندگی، توسعه صادرات غیر نفتی 
و مبارزه با تهاجم فرهنگی سه هدف مهم جمهوری 
اســامی ایران اســت که هرسه وابســته به صنعت 
توانمند تبلیغاتی اســت. لذا اهمیت دادن به شرکت 
های تبلیغاتی، اطاع رســانی و بازاریابی در ســطح 
کشــور و حمایت آنها برای ارائه توانمندی هایشــان 
زمینــه مناســبی را فراهم مــی آورد تــا این گونه 
شــرکت ها، نه تنها در تبلیغات برای توسعه صادرات 

بلکه در صادرات خدمات تبلیغاتی نیز موفق باشند.
 به این ترتیب و با آغاز دوران پساتحریم 
در روزهــا و هفته های آینــده، نقش حوزه 
تبلیغات و بازاریابی و برگزاری نمایشــگاه در 

این مسیر را چگونه ارزیابی می کنید؟
یکی از نکاتی که در برگزاری نمایشــگاه امســال 
به آن توجه کرده ایم، پایــان تحریم های غیرقانونی 
علیه کشورمان و آغاز دوران پساتحریم است و اینکه 
برای موفقیت در دوران پساتحریم احتیاج به بخش 

بازاریابــی و تبلیغاتی قوی داریم. بــه همین منظور 
و با دعوت از شــرکت های تبلیغاتــی و بازاریابی و 
متخصصین این حوزه در قالب بیش از 300 شرکت 
داخلی و خارجی شــامل پاویون چین و کشورهای 
ترکیه، بلژیــک، آلمان،امارات متحــده عربی، کره 
جنوبی، تایوان، هنگ کنگ ، سریانکا  و هیات های 
تجاری از ترکیه و چین زیر یک ســقف سعی کردیم 

اهداف زیر را دنبال کنیم.
حمایت از صنعت تبلیغات و ارتقاء ســطح کمی 
و کیفی و تبیین اهمیت و جایــگاه تبیلغات در بین 
افراد جامعه و دســت اندرکاران تجــارت ، صنایع و 

خدمات .
کاهش هرچه بیشــتر عــوارض منفــی تبلیغات 

بازرگانی و افزایش کارکردهای مثبت و توسعه آن.
آشنایی با تکنیک های بازاریابی و پیشبرد فروش، 

تجهیزات و ماشین آالت مربوطه.
ترویج آموزش فرهنــگ بازاریابی جهت موفقیت 
بیشــتر در بازارهای رقابتی و تشــویق بازار داخلی 

جهت استفاده از ابزارهای نوین بازاریابی .
برقــراری ارتباطی نزدیک بیــن ارائه دهندگان و 
متقاضیان خدمات ، تجهیزات و ماشین آالت صنعت 

تبلیغات و بازاریابی
با ماشــین آالت جدید چاپ دیجیتال  آشــنایی 
و چاپ ســه بعدی، نرم افزار و ســخت افزار، عائم 
تبلیغاتــی، لیبلینــگ، ماشــین آالت ، ملزومات و 
تجهیزات وابســته، آژانس هــا و مجریــان صنعت 

تبلیغات.
 به نظر شما بازاریابی و تبلیغاتی می تواند 
پساتحریم  در  کشــور  اقتصاد  ارکان  از  یکی 

قلمداد شود؟
بله، همین طور است. در چارچوب اجرای اقتصاد 
مقاومتی و بــا عنایت بــه نیاز مبرم کشــورمان به 
دســتیابی به تکنولوژی مدرن و ارتقا سطح آگاهی و 
مهارت های عمومی و تخصصی شــاغان این بخش 
در زمینه صنعــت تبلیغــات و بازاریابــی ضرورت 
برگزاری این نمایشــگاه چند برابر شــده و این در 
حالی است که  شــرکت ها و موسسات جهت توسعه 
صادرات کاالهای غیر نفتی می بایســت به خوبی از 
فضای طراحی و بســته بندی در تولیدات و تبلیغات 
کاالهای صادراتــی از راه های جدیــد و بین المللی 
وارد بازارهای صادراتی شوند و همواره به راه های نو 
برای توفیق در بازار بیاندیشــند تا بتوانند در تجارت 

بین الملل موفقیت های بهتر و بیشتری کسب کنند.
در پایان با اغتنام فرصت، با توجه به رشــد کمی 
و کیفی نمایشــگاه، برای تمام مشــارکت کنندگان 
داخلی و خارجی آرزوی موفقیت می کنم و امیدوارم 
با بهره گیری از دســتاوردهای دوازدهمین نمایشگاه 
بتوانیم نمایشگاه ســال آتی را پربارتر و موثرتر برپا 

کنیم.
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با میزبانی دکتر اسفهبدی برگزار شد 

هم اندیشی فعاالن صنعت نمایشگاهی کشور برای توسعه و بالندگی
دکتر حسین اســفهبدی معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و مدیرعامل شــرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی در نخستین روز زمستان 
94، فعاالن صنعت نمایشگاهی کشور در تهران و 
استان ها را به یک نشست هماهنگی و هم اندیشی 
دعوت کــرد تا بــا همــکاری و همراهی تمام 
دست اندرکاران صنعت نمایشگاهی ایران به ویژه 
برگزارکنندگان نمایشگاه ها و مدیران سایت های 
نمایشــگاهی در دوران پیش روی اقتصاد ایران 
پس از رفع تحریم ها، صنعت نمایشگاهی نقش 
حیاتی و موثر خود در رشد اقتصادی و رونق تولید، 
تجارت، صادرات و کسب و کار جامعه را پررنگ تر 

از گذشته ایفا نماید. 
به گزارش خبرنــگار »اقتصاد و نمایشــگاه« در این 
نشست هم اندیشی مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه ها 
به برگزارکنندگان رویدادهای نمایشگاهی توصیه کرد 
پس از دستیابی به ســقف مورد نظر خود در برگزاری 
نمایشگاه های داخل کشــور، از برگزاری نمایشگاه های 
خارجی هم غافل نشــوند و از توان صنعت نمایشگاهی 
ایران برای نمایش توانمندی های کشــور در خارج بهره 

ببرند.
وی همچنین مدیران سایت های استانی را به جذب 
سرمایه گذار برای توسعه و تجهیز سایت های خود دعوت 
کرد و گفت: ســایت های برگزاری نمایشــگاه ها باید از 
حداقل اســتانداردها برخوردار باشند تا تولیدکنندگان 
و فعاالن تجارت را به مشارکت و حضور در نمایشگاه ها 
ترغیب کنند و بدیهی اســت که ســایت فرســوده و 
غیرمجهز، انگیزه ای برای مشــارکت ایجــاد نمی کند. 
دکتر اســفهبدی همچنین فعاالن نمایشگاهی شامل 
سایت داران و برگزارکنندگان حاضر در جلسه هم اندیشی 
را به ارتقای دانش و بینش نمایشــگاهی تشویق کرد و 
از آنان خواست که از متخصصان و کارشناسان تولید و 
تجارت و صنعت نمایشگاهی در حرفه خود بیش از پیش 
اســتفاده کنند. وی به عنوان شاهد مثالی برای اهمیت 
استفاده از بدنه کارشناسی در صنعت نمایشگاهی گفت: 
اخیرا در جلسه ای با حضور وزیر و معاونان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، پیشنهاد شد که مسئولیت صدور مجوز 
برای برگزاری نمایشگاه ها به شرکت سهامی نمایشگاه ها 
واگذار شود اما بنده با این پیشنهاد مخالفت کردم چرا که 

بدنه کارشناسی شرکت سهامی نمایشگاه ها آمادگی انجام 
این مسئولیت را در حال حاضر ندارد. 

دکتر اســفهبدی در این مورد افــزود: اکنون مجوز 
برگزاری نمایشــگاه  در ســایت های تبریــز و ارومیه را 
شرکت های نمایشگاه های این استان ها صادر می کنند 
که من امیدوارم این روال در آینده در استان های دیگر 
هم باب شود. مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه ها در 
این جلسه همچنین اعام کرد که مذاکره و تصمیم گیری 
برای احداث ایستگاه مترو در نمایشگاه بین المللی تهران 

مراحل نهایی خود را سپری می کند. 
 ضرورت ارزیابی سایت ها

محمدجواد قنبری معاون امور نمایشــگاهی شرکت 
سهامی نمایشگاه ها هم در این نشست با اعام این خبر 
که سایت های نمایشــگاهی فعال در تمام استان ها باید 
ارزیابی و رتبه بندی شوند گفت: سایت های شهرستان ها 
باید صاحب شناسنامه شــوند و امکانات و ظرفیت ها و 
کاستی ها و نقاط قوت و ضعف آنها براساس شاخص های 
بین المللی به درستی شناخته شود.وی افزود: در پایان 
این ارزیابی و تدوین شناسنامه برای هر سایت، باید برای 
توسعه آنها و ارتقای رتبه هر کدام به جایگاه برتر، از طریق 

جذب سرمایه گذار کوشش شود. 
 جذب اعضای جدید به انجمن

فرهاد امینیان رئیس هیات مدیــره انجمن صنفی 
برگزارکنندگان نمایشــگاه های بین المللی هم در این 
جلسه با توضیح اقدامات و فعالیت های انجمن برای زنده 
نگاه  داشتن صنعت نمایشگاهی ایران در دوره تحریم و 
برنامه های آن برای دوران تازه از دکتر اسفهبدی خواست 

در برخی امور و تشریفات مربوط به برگزاری نمایشگاه ها 
تسهیل شود و امکانات و تجهیزات سایت های نمایشگاهی 
حتی االمکان بهبود یابد. وی با یادآوری توفیق شــرکت 
سهامی نمایشگاه ها و پایون جمهوری اسامی ایران در 
نمایشگاه اکسپو میان گفت: حضور شکوهمند و موثر 
ایران در اکســپو 2015، عاوه بر مباهات و سرافرازی، 
استانداردهای برگزاری نمایشگاه در ایران را هم باال برده و 
توانمندی کشور در صنعت نمایشگاهی را به اثبات رسانده 
است. امینیان یادآور شد که در دوران پس از لغو تحریم ها 
قوانین، مقررات و فلسفه برگزاری نمایشگاه ها در کشور 
نیازمند یک بازنگری کلی است تا راه جذب خارجی ها 
برای سرمایه گذاری و مشارکت در نمایشگاه های ایران 
هموار شود. وی همچنین با اعام این موضوع که در آینده 
نزدیک تعداد اعضای انجمن صنفی برگزارکنندگان از 52 
عضو فعلی به حدود 80 عضو خواهد رسید گفت: اعضای 
انجمن ما حدود 500 ســال تجربه برگزاری نمایشگاه 
دارند و شرکت سهامی نمایشگاه ها باید این تجربه ها را 
بازوی توانمندی برای اعتای صنعت نمایشگاهی کشور 

تلقی نماید.
امینیان به حاضران در جلسه هم اندیشی توصیه کرد 
که این جلسات را جدی بگیرند و با برگزاری منظم آن 
به اعتای صنعت نمایشگاهی کمک کنند. گفتنی است 
ماهوتی مدیرعامل نمایشگاه تبریز، مسعودی نایب رئیس 
انجمن سایت های استانی، دکتر انصاری دبیرکل انجمن 
لوازم خانگی ایران و کفایی پور مدیرعامل نمایشگاه گرگان 
هم در این جلسه، نظرات خود را درباره شیوه های توسعه 

صنعت نمایشگاهی ایران ابراز کردند.
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نمایشــگاه بین المللی مبلمان اداری در 
حالی وارد پنجمین دوره برگزاری خود شد 
تولیدکنندگان  اتحادیه  رییس  گفته  به  که 
از  هدف  ایران  مبلمــان  صادرکنندگان  و 
برگزاری این نمایشــگاه که با حضور 93 
شرکت داخلی و خارجی از روز چهار شنبه 
یافت،  شناسایی  ماه 94 گشایش  دوم دی 
در  این صنعت  تولیــدات  بازارهای هدف 

جهان است.
به گــزارش اقتصــاد و نمایشــگاه، در آیین 
گشایش این نمایشــگاه دکتر حسین اسفهبدی 
مدیرعامــل شــرکت ســهامی نمایشــگاه های 
بین المللــی ج.ا.ا، علی انصاری رییس شــورای 
ملی مبلمان و دکوراســیون و صنایع وابســته، 
حسن احمدیان رییس اتحادیه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان مبلمان ایــران و جمعی دیگر از 

فعاالن این صنعت حاضر بودند.
در حاشیه مراسم افتتاح این نمایشگاه حسن 
احمدیان گفت: در این نمایشــگاه شرکت های 
داخلی و خارجی آخرین دســت آوردهای خودرا 
در صنعت مبلمان اداری به نمایش گذاشته اند. 

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در 10 ماهه اول 
امســال معادل 17 میلیون دالر مبلمان اداری 
به کشورهای خارجی صادر شــده است افزود: 
کشــور عراق همــواره یکــی از بازارهای هدف 
جمهوری اسامی ایران محسوب می شود که به 
دالیل بحران هایی که در این منطقه وجود دارد 
صادرات تا حدودی کاهــش یافته که در تاش 
هستیم کشــورهای خلیج فارس، آسیای میانه، 
عمان، ســوریه و افغانســتان را جایگزین کشور 

عراق کنیم که صــادرات تا پایان ســال به 40 
میلیون دالر برسد. 

حسن احمدیان با اشاره به حضور هیات های 
خارجی از کشورهای سوریه، آلمان و افغانستان 
برای بازدید از نمایشگاه و گفت وگوهای تجاری 
اظهار داشــت: در حاشیه نمایشــگاه همچنین 
توافق نامــه ای بیــن فدراســیون صنعت چوب 
و مبلمان ایتالیــا و ایران به امضا می رســد که 
سرمایه گذاری مشــترک کنتراتی قطعات برای 
ایتالیا در ایران و تحت نظارت و اســتاندارد، از 

محورهای این توافق نامه به شمار می رود.
در  اداری  مبلمــان  نمایشــگاه  پنجمیــن 
فضــای نمایشــگاهی به وســعت در حدود 18 
هــزار مترمربع در حال برگزاری اســت که 93 
شــرکت داخلی و خارجی حاضر در آن آخرین 

نوآوری های خــود را در عرصــه تولید صندلی 
اداری و آمفــی تئاتر، میــز، کتابخانــه، فایل، 
تجهیــزات و لــوازم تکمیلــی اداری، مبلمان و 
دکوراســیون اداری، اتوماســیون اداری و نرم 
افزارهــای مرتبــط بــه بازدیدکننــدگان ارایه 

کرده اند.
در ایــن نمایشــگاه عــاوه بر حضــور ده ها 
شرکت داخلی، نمایندگانی از کشورهای ایتالیا، 
چین، تایــوان نیز حضــور دارنــد و همچنین 
هماهنگی های الزم برای پذیرش و بازدید تجار 
و بازرگانان خریدار کاالهای ایرانی در کشورهای 
مختلف به ویژه کشــورهای همســایه و آسیای 

میانه انجام شده است. 
نــوآوری و بهره مندی از تکنولــوژی نوین در 
عرصه تولید یا خدمات، گریدبندی محصوالت، 
برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی و برگــزاری 
مســابقه ارزیابی محصوالت برتر و نظرسنجی از 
بازدید کنندگان تخصصی از اهداف برگزاری این 
نمایشگاه است. گفتنی اســت این نمایشگاه تا 

پنجم دی میزبان عاقمندان بود.
بر اساس آمارهای رسمی در حال حاضر 226 
واحد صنعتــی تولید مبلمان با اشــتغال بیش 
از 10 هزار نفر در ایران فعالنــد؛ عاوه بر این، 
بیش از 117 هزار نفر در بیش از 46 هزار واحد 
کوچک و متوســط تولید مبلمــان و مصنوعات 
چوبی و غیرچوبی کار می کنند. صنعت مبلمان 
در ایران بیش از هشت درصد از اشتغال کشور را 
به خود اختصاص داده است و استان های تهران، 
البرز، خراســان رضوی، آذربایجان شرقی، قم، 
همدان، مازندران، گلستان و گیان از قطب های 

تولید مبلمان در ایران محسوب می شوند.

در پنجمین  نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری اعالم شد

 مبلمان اداری در »ایران هافکس« 
بازارهای صادرات را شناسایی می کند
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مدیرعامل  اســفهبدي،  حســین  دکتر 
بین المللی  نمایشــگاه های  سهامی  شرکت 
ج.ا.ا در مراســم آغاز به کار سه نمایشگاه 
با اشــاره به اینکه  بین المللــي در تهران 
بین  نمایشــگاه های  برگــزاري  رویکــرد 
المللي کمک به توســعه صادرات غیرنفتي 
و سرمایه گذاري مشــترک است، گفت: از 
ابتدای امســال تاکنون 145 هیات خارجي 
ایران آمده اســت و هفتــه آینده هم  به 
تهران  در  ایتالیــا  اختصاصي  نمایشــگاه 

می شود. برگزار 
به گزارش »اقتصاد و نمایشــگاه« دوازدهمین 
نمایشــگاه بین المللــی تبلیغــات، بازاریابــی و 
صنایع وابســته، ســومین نمایشــگاه بین المللی 
خشــکبار، آجیــل، میوه های خشــک و صنایع 
وابســته و همچنین نهمین نمایشگاه بین المللی 
تجهیزات فروشــگاهی، کاال و خدمات، در محل 
دائمی نمایشــگاه هــای بین المللــی تهران آغاز 

کردند. به کار 
وزیــر صنعت که  معــاون  اســفهبدی،  دکتر 
سومین نمایشگاه آجیل و خشکبار با حضور وي 
گشــایش یافت با اشاره به اینکه تاکنون در سال 
جــاری60 نمایشــگاه در نمایشــگاه بین المللی 
تهران برگزار شده و انتظار می رود تا پایان سال 
این تعداد به 100 نمایشــگاه برســد، افزود: در 
براي  خوبي  فرصــت  بین المللي  نمایشــگاه های 
تبادل نظــر فعــاالن داخلي و خارجــي فراهم 
مي شــود، براي نمونه در نمایشــگاه خشــکبار 
مشــاهده مي شــود که هم توانمنــدي صادرات 

محصول و هم ماشین آالت را داریم.
ســهامی  شــرکت  مدیــره  هیــات  رییــس 
نمایشــگاه های بین المللی ادامه داد: ایران بیش 
از دو میلیــارد دالر صادرات خشــکبار دارد که 
با عبــور از تحریم هــا این رقــم افزایش خواهد 
داشــت. ایران ظرفیت خوبی برای صادرات این 
محصــوالت دارد برای مثال یــک واحد تولیدي 
در نمایشگاه حضور دارد که به 50 کشور جهان 

صادرات دارد.
دکتر اســفهبدي تاکیــد کــرد: امیدواریم با 
حمایت دولــت تدبیــر و امید و گشــایش هاي 
پســاتحریم بتوانیم بــه جایــگاه واقعي خود در 

. برسیم  بازارهاي جهاني 
در این نمایشــگاه که با مشــارکت ســازمان 
ســهامي  شــرکت  ایــران،  تجــارت  توســعه 
و  انجمن ها  و  ایــران  بین المللي  نمایشــگاه هاي 
اتحادیه هاي خشــکبار و صنایع وابسته برپا شده 
اســت، تولیدکننــدگان و توزیع کنندگان آجیل 
و خشکبار، شــرکت ها، کارخانه ها و کارگاه هاي 

بســته بندي خشــکبار، واحدهــا و کارگاه هاي 
پاستوریزه  هاي  بودادن، شــرکت  پوســتگیري، 
کردن خشــکبار، واحدهاي درجه بندي، خال و 
پودر کردن خشــکبار ، شــرکت ها، کارخانه ها و 
کارگاه هاي فرآوري میوه و ســبزیجات خشــک، 
زرشــک و عناب، زعفران، چــاي و قهوه، ادویه 
و چاشــني و واحدهــاي تولیــدي و صادراتــي 
حبوبــات، غــات، برنــج، ذرت و گنــدم نیــز 
تولیــدات و خدمات خود را  جدیدترین صنایع، 

ارائه کرده اند 
در ســومین نمایشــگاه آجیــل و خشــکبار 
95 شــرکت داخلــی در فضاي نمایشــگاهي به 

وســعت 6 هزار متر مربع آخریــن محصوالت و 
دســتاوردهاي خود در زمینه تولید انواع آجیل 
انواع خرما، کشمش،  و خشــکبار، ســبزیجات، 
انواع چاشنی ها، ماشین آالت  میوه هاي خشک، 
و خدمات و تجهیزات وابســته را در معرض دید 

عموم قرار داده اند.
ارزانــي رئیــس اتحادیــه آجیل و  علیرضــا 
خشــکبار در این مراســم با بیان اینکه حدود 3 
میلیارد دالر در این حوزه صادرات داریم گفت:  
ایران در تولید پســته بعد از 5 ســال موفق شد 
آمریکا را از رتبه یک عقــب براند و به مقام اول 

برسد و در صادرات هم همین رده را داریم .
وي به »اقتصاد و نمایشــگاه« گفت: در تولید 
خرما رتبه دوم و در تولید  کشمش رتبه چهارم 
و در تولید فنــدق رتبه پنجــم را داریم و رتبه 
دوم صادرات کشــمش و خرما نیــز از آن ایران 

است.
افــزود:  محصوالت آجیل و خشــکبار  ارزاني 
که در داخل توزیع مي شــود از نــوع باکیفیت 

و لوکس اســت و کاالهــاي متوســط را صادر 
مي کنیــم و به همیــن خاطر قیمــت صادراتي 
کمتر از قیمت داخلي اســت و ســاالنه بیش از 
2 میلیارد دالر خشــکبار از ایران به کشورهاي 

مي شود.  صادر  مختلف 
رئیس اتحادیــه آجیل و خشــکبار گفت:  این 
قیمت ها مي  تواند توان رقابتي ما را در صادرات 
افزایــش دهد و از دولــت انتظار داریــم از این 
حوزه کــه در صدر جــدول صــادرات غیرنفتي 
قرار دارد و به اشــتغال هم کمک زیادي مي کند 
حمایت کند . وي همچنین خواســتار ثبات نرخ 
ارز شــد تا صادرکننــدگان بتوانند بــا اطمینان 

بیشــتري، فعالیت و برنامه ریــزي نمایند و کاال 
کنند.  صادر 

الزم به ذکر اســت صنعــت خشــکبار ایران 
بــودن محصوالتی مانند پســته  به دلیــل دارا 
)رتبه اول یــا دوم تولید جهــان( خرما )رتبه 2 
تولیــد جهان(، بــادام ) چهارمیــن تولیدکننده 
جهــان(، گردو )ســومین تولیدکننــده جهان(، 
کشــمش )چهارمین تولیدکننده جهان( و فندق 
)پنجمیــن تولیدکننــده جهــان(؛ در بازار هاي 
جهاني شناخته شده اســت اما با وجود پیشینه 
این صنعــت و مبــادالت گســترده جهاني آن، 
متاسفانه طي ســال هاي گذشته نمایشگاهي در 

خور آن برگزار نشده بود.
  حجت  االســالم ناصری پور: نمایشگاه 

هر ساله رشد می کند تبلیغات 
روز 12 دی دوازدهمین نمایشــگاه بین المللی 
با حضور  بازاریابــی و صنایع وابســته  تبلیغات، 
حجت االســام حســن ناصری پــور سرپرســت 
معاونــت فرهنگــی ســازمان فرهنگــی هنری 

دکتر حسین اسفهبدی، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی در حاشیه گشایش سه نمایشگاه :

 برگزاري نمایشگاه های بین المللي راه بازارهای جهانی 
را برای ما هموار می کند
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اعتدالی  و دکتــر ســیدعلی  تهران  شــهرداری 
یافت. گشایش  نمایشگاه  این  برگزارکننده 

در این نمایشــگاه 300 شــرکت ایرانی و 33 
شــرکت خارجی در فضایي به وســعت 21 هزار 
متر مربع حضــور دارند که در زمینــه تبلیغات 
)محیطــي ، محاطــي، دیجیتالــي و رایانه اي(،  
تبلیغــات و بازاریابي کاالهــا و خدمات عمومي 
و تخصصــي، خدمــات تکنیک هــاي بازاریابي 
و پیشــبرد فــروش، نــرم افزارهاي آموزشــي 
صوتــي  خدمــات  و  تجهیــزات  نشــریات،   و 
و...  آخریــن نوآوری هــای خود را بــه نمایش 

گذاشته اند. 
نمایشــگاه  ایــن  گشــایش  حاشــیه  در 
بــا  گفت وگــو  در  ناصری پــور  حجت االســام 
»اقتصــاد و نمایشــگاه«، با توجه بــه برگزاری 
تبلیغات  و  بازاریابی  نمایشگاه  دوازدهمین  موفق 
فعالیت یک مجموعه  تبلیغات معرف  تاکید کرد: 
اســت و از این نظر می تواند در پیشبرد اهداف 
سازمانی بســیار مثمر ثمر باشد. بارها دیده شده 

که با تبلیغات مناســب و دامنــه دار مجموعه ای 
که در عمل چندان موفق نبوده، توانســته خود 
را موفق نشــان دهد و عکس آن هم صادق است 
و مجموعه هایی وجود دارند کــه به دلیل ضعف 
در تبلیغات نتوانستند دســتاوردهای خود را به 

نشان دهند. درستی 
سرپرست معاونت فرهنگی ســازمان فرهنگی 
هنری شــهرداری تهران با اشــاره بــه اینکه ما 
نســبت به کشــورهای دیگر در حــوزه تبلیغات 
ضعیف هســتیم، افزود: برگزاری منظم نمایشگاه 
از این  بازاریابی می تواند  بین المللی تبلیغــات و 
فاصله بکاهد، اما این صنعت باید حمایت شــود 
تا پتانســیلی که برای رشــد حوزه تبلیغات در 
اختیار دارد، کاما بالفعل شــود و بــه حداکثر 

کارایی خود برسد.
به گفته وی، هر چند برگزاری این نمایشــگاه 
امر مبارکی است و هر ساله رشد دارد، اما حوزه 
تبلیغات در کشــور ما دارای مشکات متعددی 
اســت که باید به صورت علمــی و تخصصی در 

مورد آن برنامه ریزی شود.
بازارهای صادراتی تبلیغات   معرفی 

بین المللــي  نمایشــگاه  دوازدهمیــن  در 
بر  وابســته عاوه  بازاریابــي و صنایع  تبلیغات، 
جمهوري اســامي ایــران، کشــورهاي آلمان، 
عربي،کــره  متحــده  ،بلژیک،امــارات  ترکیــه 
ســریانکا،  هنگ کنــگ،  جنوبي،تایوان،هنــد، 
چیــن، ایتالیــا و اســپانیا نیز حضــور دارند و 
تکنولوژي ها و خدمــات مرتبط با حوزه تبلیغات 

و بازاریابي را به نمایش گذاشته اند.
معرفــي بازارهــاي جدیــد صادراتــي، ارائه 
بازارهاي صادراتي،  راهکارهاي چگونگي حفــظ 
حمایت از صنعت تبلیغات ، ارتقاي ســطح کمي 
و کیفــي و تبیین اهمیــت و جایــگاه تبلیغات 
بین افراد جامعه و بنگاه هاي اقتصادي،آشــنایي 
بــا تکنیک هــاي بازاریابــي و پیشــبرد فروش، 
و ترویــج و آمــوزش فرهنــگ بازاریابي جهت 
موفقیت بیشــتر در بازارهــاي رقابتي؛ مهمترین 
اهــداف برگــزاري دوازدهمین نمایشــگاه بین 

المللــي تبلیغات،بازاریابــي و صنایــع وابســته 
اســت. نمایشگاه امسال نســبت به سال گذشته 
از لحاظ کیفي و تنوع محصول داراي رشد قابل 
توجه بوده و حضور شرکت کنندگان داخلي 20 
درصد و شــرکت کنندگان خارجي 100 درصد 

یافته است.  رشد 
نمایــش اولین دســتگاه چــاپ روي پارچه، 
رونمائي از اولیــن برنامه بازاریابي اینترنتي روي 
کانــال تلگرام ، رونمایي از جدیدترین دســتگاه 
چــاپ تبلیغاتي روي خودرو، ارایــه جدیدترین 
برنامه نرم افزاري ارسال پیامک و نمایش اولین 
دســتگاه چاپ پارچــه با عرض یــک متر و 70 
ســانتیمتر و به طول نامحــدود، برخي از برنامه 
تبلیغات  بین المللي  نمایشــگاه  دوازدهمین  هاي 
، بازاریابــي و صنایع وابســته اســت. برگزاري 
همایش مباني تحقیقات بازاریابي، برگزاري ســه 
کارگاه آموزش تکنیک هاي تبلیغات و پیشــبرد 
فروش و حضور چنــد هیات خارجي برخي دیگر 

نمایشگاه است. این  برنامه هاي جانبي  از 

بین المللــي  نمایشــگاه  گشــایش   
کاال و خدمات تجهیزات فروشگاهي، 

تجهیــزات  بین المللــي  نمایشــگاه  نهمیــن 
فروشــگاهي، کاال و خدمات، با عرضه تجهیزات 
فروشــگاهي و فروشــگاه هاي زنجیــره اي، کاال 
و خدمــات مربوطه بــا حضور مهنــدس کاظم 
بازرگانی وزارت  امور خدمات  ســلیمی مدیرکل 
صنعــت، معــدن و تجــارت در محــل دائمی 
نمایشــگاه های بیــن المللی تهران آغــاز به کار 

کرد.
و  خدمــات  کاال،  بین المللــي  نمایشــگاه  در 
فروشــگاه هاي زنجیره اي عاوه بر شــرکت هاي 
داخلــي، شــرکت ها و نمایندگي هــای برخي از 
کشــورهاي خارجــي از جملــه ترکیــه، چین، 
کره جنوبــي، تایــوان، اتریش، ایتالیــا، انگلیس 
و روســیه نیــز جدیدترین کاال هــا، خدمات و 
صنایع مرتبــط به این حــوزه را در معرض دید 

داده اند. قرار  عاقه مندان 
فروشــگاهي، رســـتوران  هاي  مجتمع هــاي 
زنجیـــره اي، تولیدکننــدگان تجهیزات و لوازم 
فروشــگاهي شــامل: قفســه هاي فروشــگاهي، 
ســبدهاي حمــل کاال، یخچال هــاي ویتریني 
و ســردخانه، صنـــدوق و ریل کنـــار صندوق، 
دستگـــاه پول شــمار، ســـازندگان آسانسور و 
پله برقي، دســتگاه هــاي مـــخصوص ورودي 
پـــارکینگ، درب هاي الکترونیکي، دستگاه هاي 
ایمني و حـفاظـــتي و دستگاه هاي بسته بندي 
فروشــگاه هاي زنجیــره اي و خدمــات جانبي 
مخابـــراتي،  بیمه، خدمـــات  بانــک،  از جمله 
و  فروشگاهي  نرم افزارهاي  اعتبـــاري،  کـــارت 
سرویس هاي آتـــش نشـــاني در دید و قضاوت 

است.  گرفته  قرار  عاقه مندان 
بین المللــي کاال، خدمات،  نمایشــگاه  نهمین 
فروشــگاه هاي  و  فروشــگاهي  تجهیــزات 
زنجیــره اي در فضایي بالغ بر 9 هــزار متر مربع 
و در ســالن هاي A38 -38 و 35 محل دائمي 
نمایشــگاه هاي بیــن المللي تهران برپا شــد و 
نســبت به دوره قبل از نظر متــراژ بیش از 50 
درصــد و از نظر تعداد شــرکت هــا، 30 درصد 

است. یافته  افزایش 
محصــوالت  و  کاالهــا  از  حمایــت   
بــا کاالها و  داخلي،آشــنایي مصرف کننــدگان 
اســتانداردهاي  با  با کیفیــت و مطابق  خدمات 
داخلــي، معرفي محصوالت ایراني قابل رقـــابت 
بازارهــاي جهانــي جهت صــادرات، خرید  در 
ایجـــاد رقـــابت در  آســان، مطمئن و سریع، 
تـولیـد بـــراي دستـرسي به نیـــازهاي واقعي 
مـــصرف کنندگان، ترویــج فرهنــگ خریــد از 
فروشــگاه هاي زنجیــره اي بــه منظــور کاهش 
آلودگي هــوا، کاهش مصرف ســوخت، انرژي و 
جلوگیــري از اتاف وقت، نرخ گــذاري و نظارت 
در قیمت ها وآشــنایي با آخرین تکنولوژي ها در 
زمینــه تجهیزات فروشــگاهي، مهمترین اهداف 

است.  نمایشگاه  این 
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علیرضا آموخته، برگزار کننده سومین نمایشگاه بین المللی خشکبار، آجیل، میوه های خشک و صنایع وابسته:

 ساختار سنتی کسب و کار خشکبار و آجیل را 
در نمایشگاه باید متحول کرد

خشــکبار و آجیل از دیرباز یکی از ارکان 
صادرات غیرنفتی کشــورمان بوده است. با 
ارزآوری  این صنعت در  اهمیت  و  این وجود 
و بازاریابی بین المللی، تنها ســه سال است 
که برگزاری نمایشــگاهی تخصصی در این 
حوزه به همت شرکت »سایا نمای پارسیان« 
در دســتور کار قرار گرفته است به طوری 
که روز شنبه 12 دی 94 ســومین نمایشگاه 
بین المللی خشکبار، آجیل، میوه های خشک 
و صنایع وابسته آغاز به کار کرد. به مناسبت 
برگزاری این نمایشگاه با »علیرضا آموخته« 
مدیرعامل شــرکت ســایا نمای پارسیان، 
برگزارکننده نمایشگاه آجیل و خشکبار که 
سابقه ای 17 ساله در برگزاری نمایشگاه های 
که  داده ایم  انجام  گفت وگویی  دارد،  مختلف 

در پی آمده است.
 با وجود اینکه نمایشــگاه بزرگی چون 
و  می شود  برگزار  سال هاســت  »آگروفود« 
تولیدکنندگان آجیل و خشــکبار هم در آن 
برگزاری  به  لزومی  می کردند، چه  شــرکت 
نمایشــگاهی تخصصی در این حوزه وجود 

داشت؟
خشــکبار یکــی از مزیت های اثبات شــده در 
حوزه صنایع غذایی ما و صادرات غیرنفتی کشــور 
است. از دهه ها پیش بخشــی از آجیل و خشکبار 
ما صادر می شود و ارزآوری قابل توجهی هم دارد. 
با وجــود اینکه نمایشــگاه آگروفود یــک رویداد 
مهم در حــوزه صنایع غذایی اســت، اما در تمام 
دنیا نمایشــگاه ها به سوی تخصصی تر شدن پیش 
می روند و به همین علت و با توجه به نقش آجیل 
و خشــکبار در صادرات غیرنفتی ایــران تصمیم 
گرفتیــم نمایشــگاهی را به شــکل تخصصی در 
حوزه خشــکبار، آجیل، میوه های خشک و صنایع 
وابســته آن برگزار کنیم. هر چند سال هاست که 
نمایشگاه های فروش آجیل و خشکبار، به خصوص 
در آستانه سال نو در سراسر کشور برگزار می شود، 
اما جای نمایشگاهی تخصصی که به جای فروش 
به مباحث کان تری چون بازاریابی و محک زدن 
تولیدات یک ســاله این بخش بپردازد، خالی بود. 
این را هم باید در نظر گرفــت که طعم و کیفیت 
خشــکبار ایرانی در جهان بی نظیر اســت و هنوز 
جای کار بســیار داریم که برای آجیل و خشکبار 

ایران بازارهای مناسب دیگری را به دست آوریم.
 با توجه بــه اینکه نمایشــگاه آجیل 
و خشــکبار تنها ســه دوره قدمت دارد تا 
بازاریابی  توانستید در راســتای  اندازه  چه 

بین المللی گام بردارید؟

ســوال خوبی اســت؛ همان طــور که اشــاره 
کردید، این نمایشــگاه یک نمایشــگاه نوپا است، 
اما در همین سه دوره توانســته ایم میزبان تجار و 
هیات های بازرگانی از کشــورهای مختلف باشیم. 
در اولیــن دوره نمایشــگاه یک هیــات 25 نفره 
از کشــور ترکیه به سرپرســتی رییس اتحادیه و 
خشــکبار آن کشــور از نمایشــگاه بازدید کردند 
و در کنار ایــن بازدید یک نشســت تخصصی با 
تجار، تولیدکننــدگان و صادرکنندگان ایرانی هم 
برگزار شــد. سال گذشته هم ســفرای کشورهای 
اندونزی و تاجیکســتان از نمایشگاه بازدید کردند 
که آثــار خوبی هم برای برخی شــرکت کنندگان 
در نمایشگاه داشــت. همچنین تجار و هیات های 
بازرگانی از کشــورهای عربی از نمایشگاه بازدید 
کردند. امســال هم میزبان ســه هیات بازرگانی 
از کشورهای عراق، ســوریه و یونان هستیم و به 
احتمال زیاد پیش از پایان نمایشــگاه یک هیات 
بازرگانی از کشــور هندوســتان هم از نمایشگاه 
بازدید خواهد کرد. در واقع با وجود مشکاتی که 
وجود دارد و اینکه هنوز نمایشگاه به شکل رسمی 
بین المللی نیســت، اما بازتاب مناســبی در میان 

بازرگانان منطقه در حوزه خشکبار داشته است.
 منظورتان چه مشکالتی است؟

مهم ترین مشــکلی که باعث شــده نتوانیم آن 
طور که توان مان اســت و نیتش را داریم، میزبان 
هیات های خارجی باشیم، زمان برگزاری نمایشگاه 
در تعطیات ســال نوی میادی است. البته ما به 
خوبی اطاع داریم که تقویم نمایشــگاهی کشور 
تا چه اندازه متراکم اســت و شــرکت ســهامی 
نمایشگاه ها با چه مشــکاتی برای مدیریت همه 
جانبه نمایشــگاه ها مواجه اســت، امــا برگزاری 

نمایشگاه در تعطیات ســال نوی میادی باعث 
شــده تا برخی از تجار و بازرگانان به خصوص از 
کشــورهای غربی و اروپایی نتوانند در نمایشــگاه 
حاضر شوند که درخواست داریم در سال های آتی 
فکری به حال این مشکل بشــود. به خصوص که 
مصوبه اخیر کنگره آمریکا در خصوص محدودیت 
برای سفر کســانی که به ایران می آیند باعث شده 
نگرانی هایی در برخــی تجار به وجــود بیاید که 
امیدواریم این مشکل نیز حل شــود. باید در نظر 
داشته باشیم که آجیل و خشــکبار ایرانی یکی از 
ارکان صادرات غیرنفتی ما را تشکیل می دهد که 
در پســابرجام می تواند با توجه به کاهش قیمت 
نفت ارزآوری مناســبی برای کشور داشته باشد و 
طبیعی است که انتظار داشته باشیم در برگزاری 

این نمایشگاه به این نکات توجه شود.
 نمایشگاه دوره ســوم نسبت به سال 

گذشته تا چه اندازه رشد داشته است؟
تعداد شــرکت کنندگان از 83 شرکت در سال 
گذشته به 107 شرکت در این دوره رسیده است. 
از نظر وسعت هم نمایشــگاه 25 درصد رشد دارد 
و به 3 هزار مترمربع فضای مفید رســیده که در 
ســالن 44 )خلیج فارس( میزبــان عاقمندان و 
اهالی این حوزه است. در کنار شرکت های تولیدی 
و بزرگ کشــور در حوزه آجیل و خشکبار که در 
نمایشگاه حاضر هســتند یک شرکت از ترکیه هم 

در نمایشگاه حضور دارد.
 فکر می کنید برگزاری این نمایشگاه تا 
چه اندازه می تواند در رشد کسب و کار این 

حوزه نقش داشته باشد؟
یکی از اهــداف برگزاری نمایشــگاه ها از جمله 
نمایشگاه آجیل و خشــکبار فراهم کردن فضایی 
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بــرای هم افزایی و حضور فعــاالن صنف و 
صنعت برای بررسی و رفع مشکات مبتابه 
آن حوزه است. به عنوان مثال از مشکات 
مهمی کــه صنعت آجیل و خشــکبار ما با 
آن روبرو است، خام فروشی، عمده فروشی 
و ضعف در بسته بندی و بازاریابی است که 
برگزاری این نمایشگاه می تواند راهی باشد 
تا این مشــکات بررسی و برطرف شود. در 
واقع انتظارات از بخش آجیل و خشکبار ما 
باالســت و تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
با فشــار زیادی روبرو هستند که بتوانند به 
اندازه ظرفیتی که کشورمان در این بخش 
دارد، ارزآوری و صادرات داشــته باشند. به 
همین دلیل باید همگام با مدیریت جهانی و 
نوین کسب و کار پیش رفت و برگزاری این 
نمایشگاه می تواند قدم مهمی در این راستا 
باشــد. به هر صورت تا حدی ساختارهای 
بخش آجیل و خشــکبار به شکل بازرگانی 
سنتی بوده اســت و با اینکه در چند سال 
گذشــته قدم های مثبتی برای نوین سازی 
بازرگانی در این بخش صورت گرفته است، 
اما هنوز راه طوالنــی در پیش روی فعاالن 
این صنعت قرار دارد. البته این نکته را هم 
نباید از یاد ببریم که اهالی آجیل و خشکبار 
در کشورمان نیازمند کمک های مختلفی از 
ســوی دولت و اتاق های بازرگانی هستند 
و برای هم افزایی در ایــن بخش احتیاج به 
برگزاری نمایشگاه آجیل و خشکبار هست 
و در این فضا اســت که مســئوالن وزارت 
جهادکشــاورزی، صنعت معــدن و تجارت 
و اعضــای اتاق های بازرگانــی می توانند از 
نزدیک با توانمندی ها و مشکات این بخش 

بیشتر آشنا شوند.
 منظورتان چه کمک هایی است؟

در هــر صورت ما در خشــکبار و آجیل 
دارای مزیــت واقعــی هســتیم. در تولید 
و صــادرات انواع خشــکبار و آجیل مانند 
گردو، پســته، بــادام، کشــمش و ... جزو 

پنــج کشــور اول دنیا هســتیم و طبیعی 
است با توجه بیشتر مســئوالن می توانیم 
بخــش بیشــتری از بــازار جهانــی را به 
دســت بیاوریم. البته در تاش هســتیم 
از ســال های آینــده بتوانیم در حاشــیه 
نمایشــگاه ســمینار و نشســت تخصصی 
هم در این حوزه برگــزار کنیم که در آن 
مشــکات و معضات آجیل و خشــکبار 
کشــور را به شکل سیســتماتیک و علمی 
بررســی کنیم. اما در هر صــورت اکنون 
این نمایشــگاه ویترین این صنعت بخش 
است و گســتره تولید آجیل و خشکبار در 
کشور از آذربایجان تا کرمان و هرمزگان و 
از خوزســتان تا خراسان را در بر می گیرد. 
بنده به اتاق های بازرگانی پیشــنهاد دادم 
هر اتاق اســتانی یک غرفه 30 مترمربعی 
در نمایشگاه داشته باشد و در آن مزیت ها 
و محصوالت آجیــل و خشــکبار خود را 
معرفی کنــد که می توانســت باعث رونق 
هر چه بیشــتر نمایشگاه شود و مهمانان و 
شرکت های خارجی با اشتیاق بیشتری در 
این رویداد حاضر می شدند. هزینه چندانی 
هم برای اتاق های بازرگانی نداشــت. اگر 
می خواهیم اقتصاد مقاومتی و غیرنفتی را 
در کشــور اجرایی کنیم، باید همه دست 
در دســت هم در این مسیر گام برداریم و 

بیشتر تاش کنیم.
در پایــان با اســتفاده از موقعیت باید از 
همه کســانی که در برگــزاری این رویداد 
نقش دارند، تشــکر کنم و بــه خصوص از 
نشریه تخصصی و وزین صنعت نمایشگاهی 
نمایشــگاه«  و  »اقتصاد  یعنی  کشــورمان 
و شــخص آقای بهزاد زرین پــور که توان 
و تجربــه مطبوعاتی خود را بــه این حوزه 
آورده انــد تقدیر ویژه ای داشــته باشــم و 
امیدوار باشم در ســال های آتی نمایشگاه 
آجیل و خشکبار همچنان در مسیر رشد و 

پیشرفت باقی بماند. 

نمایش تمام تجهیزات 
 فروشگاهی 

در یک نمایشگاه 
نهمیــن نمایشــگاه بین المللــی کاال، خدمات و 
تجهیــزات فروشــگاهی و فروشــگاه های زنجیره ای 
با همت شــرکت نمایش و همایش پرشــین از 12 
تا پایان روز 15 دی ماه ســال جاری در نمایشــگاه 
بین المللی تهران برگزار  شــد. برای این نمایشگاه 9 
هزار مترمربع فضای نمایشگاهی پیش بینی شده بود 
که نسبت به دوره هشــتم نمایشگاه 50درصد بیشتر 
است. عاوه بر مشــارکت کنندگان داخلی قرار است 
شــرکت هایی از ترکیه، چین، کره جنوبــی، تایوان، 
اتریش، ایتالیــا و انگلیس توانمندی های خود در این 

رشته را به ایرانیان عرضه کنند. 
و  تعاونــی  دولتــی،   زنجیــره ای  فروشــگاه های 
خصوصی، مجتمع های فروشــگاهی،  صنعت پخش، 
رســتوران های زنجیره ای و عرضه کننــدگان کاال در 
زمینه های مختلف از جمله مخاطبان این نمایشــگاه 
هســتند.  محصوالت قابل ارائه در نمایشــگاه شامل 
تجهیزات فروشــگاهی و فروشــگاه های زنجیره ای از 
قبیل قفســه های فروشگاهی، ســبدهای حمل کاال، 
یخچال های ویترینی و ســردخانه، صنــدوق و ریل 
کنار صنــدوق، بارکــدزن، بارکدگیــر، نرم افزارهای 
فروشــگاهی، دســتگاه پــول شــمار، آسانســور و 
پله برقی،  دســتگاه های ورودی پارکینــگ، تابلوهای 
تبلیغاتی و اطاعاتی بیرون و درون ســالن،  درهای 
و  حفاظتــی  و  ایمنــی  الکترونیکی، دســتگاه های 

دستگاه های بسته بندی می شود.  
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عبدالکریم جاللی، برگزارکننده ششمین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری و دکوراسیون داخلی:

میدکس در دوره های برگزاری اش  600 درصد رشد کرده است
 نمایشــگاه بین المللی میدکس )معماری، 
که  مــدرن(  خانه  و  داخلی  دکوراســیون 
امسال ششــمین دوره آن از روز 20 تا 24 
مناسبی  فضای  گ  توانست  شد،  برگزار  دی 
شــرکت های  توانمندی های  معرفی  برای  را 
مشــاوره و تولید کنندگان ایرانی و ایده ها 
و فناوری هــای نوین شــرکت های خارجی 
در این عرصــه فراهم کنــد. نکته مهم در 
خصوص این نمایشــگاه رشد قابل توجه آن 
در دوره های گذشــته است. در حالی برخی 
معماری  حوزه  در  نیز  دیگر  نمایشــگاه های 
بار  اولین  برای  که  می شــود  برگزار  داخلی 
و  »نمانگر«  شــرکت  توســط  آن  برگزاری 
مدیرعامل آن عبدالکریم جاللی پیشــنهاد 
و اجرا شــد. به مناســبت برگــزاری این 
صورت  گفت وگویی  جاللــی  با  نمایشــگاه 
داده ایم کــه در ادامه آمده اســت. وی در 
این  نمودار رشــد صعودی  به  این گفت وگو 
طول  »در  می گوید:  و  کرده  اشاره  نمایشگاه 
6 دوره برگزاری میدکس، رشد 600 درصدی 

را تجربه کرده ایم.« نمایشگاه  این 
چه  میدکس  نمایشــگاه  برگزاری  در   

اهدافی را دنبال می کنید؟
کشــورمان از دیرباز به عنوان یکــی از مراکز 
تمدن ساز، نقش اساسی در تعریف سکونت گاه ها 
و ابنیه داشــته اســت. در سراســر این سرزمین 
بناهای متعــدد با قدمت طوالنی یافت می شــود 
که از منظر معمــاری و همینطور طراحی داخلی 
با بهره بــرداری از اجزا و تجهیزات دکوراســیون، 
چشــمگیر و قابــل توجه اســت. از ســوی دیگر 
ایرانیان همــواره در هر عصری تــاش کرده اند 
بــرای بناهای خــود ایده های جدیــد و در واقع 
فناوری هــای نوین را بــه کار گیرنــد و از خانه 
مــدرن آن عصر بهــره ببرند. ابداعــات در حوزه 

طراحی و معماری، ســاخت، تأسیســات و تهویه 
مطبوع و تزئینــات نما و طراحی فضای ســبز و 
امثالهم از جمله مواردی اســت که دارای اهمیت 
اســت. ما هم تــاش کرده آیم با برگــزاری این 
نمایشــگاه به این موارد توجه کنیــم و زمینه ای 
را فراهم آوریم تا توانایی هــای داخلی و علم روز 

خارجی را به یکدیگر معرفی کنیم.
نمایشگاه  ارقام  و  اعداد   کمی در مورد 
ســال  به  2016  نســبت  میدکس  بگویید؛ 

گذشته چقدر رشد داشته است؟
ششــمین نمایشــگاه بین المللــی خانه مدرن، 
معمــاری و دکوراســیون داخلــی که بــا عنوان 
اختصاری میدکس MIDEX که توسط اتحادیه 
جهانی نمایشگاه ها )UFI( هم تایید شده توسط 
شــرکت نمانگر برگزار می شــود. امسال مساحت 
نمایشــگاه به 18 هــزار مترمربع رســیده و در 
آن 220 شــرکت داخلی و 65 شــرکت خارجی 
حاضر هســتند. در مورد افزایش فضای نمایشگاه 
هم مســاحت بخش خارجی حــدود 20 درصد و 
تعــداد شــرکت های خارجی 50درصــد افزایش 

داشته است. در واقع امسال استقبال شرکت های 
خارجی با وجود زمان برگزاری نمایشــگاه که به 
تعطیات ســال نوی مســیحی نزدیک بود قابل 
توجه است و شــرکت هایی از 16 کشور جهان در 

آن حاضر هستند. 
 چگونه شد که شــرکت نمانگر به فکر 

افتاد؟ نمایشگاه  این  برگزاری 
زمانی که ما پیشــنهاد برگزاری این نمایشگاه 
را تدویــن کردیم، هیــچ نمایشــگاهی در حوزه 
معمــاری داخلــی در کشــور وجود نداشــت و 
خانه مــدرن اولین بار توســط ما پی ریزی شــد. 
شــاید دلیل اصلــی که بــه فکر برگــزاری این 
نمایشــگاه افتادیــم، خایــی بود که احســاس 
می شــد. به همین دلیل اســت که این نمایشگاه 
در طول ســال های گذشــته همواره رشد داشته 
است و نســبت به دوره اول اکنون شاهد رشدی 
600 درصدی آن هســتیم. یعنی به طور متوسط 
ســاالنه نمایشــگاه دو برابر رشــد کــرده و این 
نشــانه خا و کمبودی اســت که در ایــن زمینه 
وجود داشــته است. این نمایشــگاه ظرفیت قابل 
توجهی برای رشــد دارد و اگر توجه کافی به این 
نمایشــگاه صورت گیــرد می تواند بــه مهم ترین 
نمایشــگاه در حوزه خود در منطقه غرب آسیا و 

شمال آفریقا بدل شود.
 منظورتان چه نوع حمایتی است؟

ســهامی  شــرکت  کــه  حمایتــی  همــه  بــا 
نمایشــگاه های بین المللی از نمایشگاه های داخلی 
می کند، گاهــی برخــی ناهماهنگی هــا به وجود 
می آید که باعث می شــود نمایشــگاه های داخلی 
حداکثر کارایی را نداشته باشــند. به عنوان مثال 
دو ســال پیاپی اســت که همزمان با نمایشــگاه 
ایتالیا  میدکــس نمایشــگاه اختصاصــی کشــور 
برگزار می شود که هر دو تمرکزشــان بر معماری 
داخلی و دکوراســیون است. سوال اینجاست وقتی 
نمایشــگاهی داخلی در بعــد بین المللــی برگزار 
می  شود،  چه ضرورتی دارد که نمایشگاه یک کشور 
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دیگر در این حوزه با مشــابهت فــراوان برگزار 
شــود. همزمانی برگزاری نمایشگاه دکوراسیون 
و مبلمان داخلی ایتالیا با میدکس باعث شده تا 
بسیاری از شرکت های داخلی ترجیح بدهند در 
این نمایشگاه حاضر نشــوند و همین طور برخی 
شــرکت های خارجی نیز دلیل عدم شرکت شان 

را همین مساله عنوان کرده اند. 
 نگرانی خود را به مســئوالن منتقل 

کرده اید؟
داخلی  پوشــاک  نمایشــگاه  گذشــته  سال 
و نمایشــگاه اختصاصی کشــور ترکیــه که به 
ایتالیا  پوشــاک اختصاص داشت و نمایشــگاه 
و میدکس 2015 به شــکل همزمــان برگزار 
نمایشــگاه  اعتراض دســت اندرکاران  با  شــد. 
ترکیه  اختصاصی  نمایشــگاه  قرار شد،  پوشاک 
به صــورت غیرهمزمان با نمایشــگاه پوشــاک 
برگزار شــود و امســال هم چنیــن اتفاقی رخ 
داد؛ اما برای نمایشــگاه میدکس این اتفاق رخ 
نداد و امســال برای دومین بار نمایشگاه ها به 
شــکل همزمان برگزار شده اند. حال با توجه به 
با مدیران محترم شرکت سهامی  مذاکراتی که 
نمایشــگاه های بین المللی صورت داده ایم قرار 
شــده اســت ســال آینده این دو نمایشگاه به 

نشوند. برگزار  شکل همزمان 
 برگردیم به بحث نمایشگاه میدکس؛ 
شبکه های  بر  مبتنی  و  هوشمند  خانه های 
اطالعاتی یکی از مباحث روز در دنیاست، 
این  نمایشــگاه خانه مدرن و معماری در 

حوزه چقدر موفق بوده است؟
به نکته جالبی اشــاره کردید؛ بــرای اولین 
عرضه کننــده  شــرکت های  کشــور  در  بــار 
نمایشــگاه  ایــن  در  خانــه  هوشمندســازی 
را عرضــه کرده اند.  محصول و خدمــات خود 
در چند دوره گذشــته و از جمله دوره ششــم 
شــرکت های عرضه کننده نرم افزارهای داخلی 
و خارجــی هوشمندســازی خانه ها به شــکل 
گســترده در نمایشــگاه شــرکت داشــتند و 
همین باعث شده تا کشــورمان از این نظر در 
منطقه پیشــرو باشــد. همچنین بعد از نمایش 
این خدمات در نمایشــگاه های میدکس تعداد 
کشورمان  در  خانه ها  هوشمندسازی  پروژه های 
از تعدادی که به راحتی در ذهــن بماند فراتر 
رفته و به اعداد قابل قبولی رســیده اســت که 
دلیل این رشــد را باید در نمایشــگاه میدکس 

دید.
 اگــر نکتــه ای باقی مانده اســت، 

بفرمایید.
اینجا باید از مجموعه »اقتصاد و نمایشــگاه« 
بــه عنــوان نشــریه تخصصــی این حــوزه و 
منتقل کننده مســائل و نظریــات اهالی صنعت 
نمایشــگاهی تشــکر کنــم و همچنیــن برای 
شــرکت های حاضــر در نمایشــگاه میدکــس 
2016 آرزوی موفقیــت کنم و امیدوار باشــم 
که به اهداف از پیش تعیین شده شــان در این 

یابند. دست  نمایشگاه 

با  پالست  ایران  نمایشــگاه  دهمین  مدیر 
بیان اینکــه دوره یازدهم نمایشــگاه ایران 
خواهد شد،  برگزار   1396 ماه  مهر  پالســت 
گفت: در آســتانه لغــو تحریم هــا، رکورد 
حضور شــرکت های بین المللــی در دهمین 
شکسته  حالی  در  پالســت  ایران  نمایشگاه 
شده که همزمان با تکمیل فضای نمایشگاهی 
برای  خارجی  بازرگانان  و  تجار  درخواســت 
بازدید از این نمایشــگاه روز به روز در حال 

افزایش است. 
مهندس محمد مقاره در گفتگو با ســتاد خبری 
دهمین نمایشــگاه بین المللی ایران پاست درباره 
آخریــن تغییر و تحوالت برگزاری هــر چه مفیدتر 
دهمیــن نمایشــگاه بین المللی ایران پاســت در 
فروردین ماه ســال آینــده، گفــت: تمامی فضای 
نمایشگاه دهم ایران پاست به شرکت های متقاضی 

داخلی و خارجی واگذار شده است.
مدیر دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پاست 
با اعــام اینکه کل فضای نمایشــگاه دهــم ایران 
پاست حدود 23 هزار مترمربع است، تصریح کرد: 
از این متراژ نمایشگاهی تاکنون بیش از 7 هزارمتر 
مربع به شــرکت های خارجی واگذار شده است به 
طوری که در آســتانه لغو تحریم ها، رکورد حضور 
شرکت های معتبر خارجی در دهمین نمایشگاه بین 

المللی ایران پاست شکسته شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون حضور شــرکت هایی از 
اتریش، آلمان، ایتالیا، تایــوان، ترکیه، هند، چین، 
کره جنوبی، پاکســتان و چندین کشــور آسیایی و 
اروپایی دیگر در دهمین نمایشگاه بین المللی ایران 
پاست قطعی شــده اســت، اظهار داشت: حضور 
این تعداد شــرکت خارجی در نمایشگاه دهم ایران 
پاست قابل مقایســه با هیچ یک از نمایشگاه های 
عمرانی، تجاری و اقتصادی کشور نیست و نمایشگاه 
ایران پاســت تنها نمایشگاه در کشــور است که 
توانسته است به اســتانداردهای بین المللی نزدیک 
شود و سطح مشــارکت جهانی خود را تا 30 درصد 

افزایش دهد. 
مهندس مقــاره همچنین با اشــاره بــه اعمال 
برگــزاری  بنــدی  زمــان  در  تغییــرات جدیــد 
نمایشگاه های ایران پاســت، بیان کرد: مدیر عامل 
شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی اخیرا با ارســال 
نامه ای به مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللی پیشــنهاد برگزاری نمایشــگاه یازدهم 

ایران پاست در تاریخ مهرماه 1396 را ارائه کرد.
مدیر دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پاست با 
اعام اینکه شرکت ســهامی نمایشگاه ها با برگزاری 
نمایشــگاه یازدهم ایران پاســت در تاریــخ مهرماه 
1396 موافقت کرده است، تصریح کرد: بر این اساس 

دوره یازدهم ایران پاست به صورت آزمایشی و با یک 
فاصله یک ساله مهرماه سال 96 برگزار خواهد شد.

عضو شورای سیاســت گذاری دهمین نمایشگاه 
بین المللی ایران پاست با تاکید بر اینکه پیش بینی 
می شــود با توجه به لغو تحریم هــا صنایع تکمیلی 
پتروشیمی از ظرفیت و پتانسیل برگزاری نمایشگاه 
یک ساله ایران پاست برخوردار باشند، اظهار داشت: 
تاکنون 3 ســناریو بــرای برگزاری نمایشــگاه های 
ایران پاست تدوین شــده است که سناریوی نهایی 
پس از ارزیابی برگزاری نمایشگاه یازدهم در مهرماه 

1396 اتخاذ خواهد شد.
وی با اشاره به ســه سناریوی برگزاری دوساالنه، 
ساالنه و برگزاری نمایشگاه به صورت دو سال پشت 
سرهم و سپس یک ســال توقف، تاکید کرد: پس از 
برگزاری نمایشگاه یازدهم تصمیم نهایی به منظور 

اجرای یکی از این سه سناریو انجام می گیرد.
عضو شورای سیاســت گذاری دهمین نمایشگاه 
بین المللی ایران پاست در ادامه با اشاره به بازاریابی 
گسترده انجام شــده به منظور حضور شرکت های 
تراز اول و معتبر پتروشــیمی، ماشین ساز و صنایع 
تکمیلی پتروشــیمی جهان در دهمین نمایشــگاه 
بین المللی ایران پاســت، افزود: تاکنون واگذاری 
بخش اعظم سالن 38 به شرکت های معتبر اروپایی 
و سالن های A40 و 41  به شرکت  های آسیایی و 

به ویژه چینی قطعی شده است.
مهندس مقاره با یادآوری اینکــه برای برگزاری 
نمایشــگاه ایران پاســت تاکنــون قراردادهایی با 
نمایشگاه K دوســلدورف آلمان برای بازاریابی در 
اروپا، آفریقا و روســیه، قراردادی با بیوتی اســکای 
بــرای بازاریابــی در هند، پاکســتان، کشــورهای 
حاشــیه خلیج فارس و چین، با شــرکت پاگ در 
ترکیه و شرکت سیزر کامز تایوان امضا شده است، 
خاطرنشــان کرد: بر این اســاس با انجام بازاریابی 
منطقه ای و استفاده از مشاوران بین المللی شاهد 
افزایش بیــش از 2/5 برابری حضور شــرکت های 
معتبر خارجی در نمایشــگاه دهم ایران پاســت 

هستیم.

دوره یازدهم ایران پالست مهر 1396 برگزار می شود 

 رکورد حضور شرکت های بین المللی 
در ایران پالست دهم شکسته شد
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ســه نمایشــگاه بین المللی خانه مدرن و 
دکوراسیون داخلی، سیمان و بتن و در نهایت 
لوســتر و چراغ های تزیینی روز گذشــته با 
مدیرعامل  اســفهبدی،  حسین  دکتر  حضور 
شرکت ســهامی نمایشــگاه های بین المللی، 
محمدجواد قنبری معاون امور نمایشگاهی این 
شرکت و فعاالن تولید و تجارت این صنایع در 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی گشایش 

یافت.
به گــزارش »اقتصاد و نمایشــگاه«، روز بیســتم 
دی 94،  در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی 
تهران ســه رویداد نمایشــگاهی کشــور گشایش 
یافت که در این ســه رویداد 574 شرکت داخلی و 
خارجی مشــارکت دارند. مراســم افتتاح ششمین 
نمایشــگاه بین المللي خانه مــدرن، معماري داخلي 
و دکوراســیون با حضور دکتر حســین اســفهبدی 
بین المللی  نمایشگاه های  مدیرعامل شرکت سهامی 
و معاون وزیر صنعت، معدن و تجــارت و جمعی از 
مســئوالن و مدیران این بخش از صنعت معماری و 
دکوراسیون کشور برگزار شد. در این نمایشگاه 220 
شــرکت داخلي و 65 شــرکت خارجي از 16 کشور 
جهان شــامل آلمان، آمریکا، اســپانیا، انگلســتان، 
امارات متحده عربي، ایتالیــا، برزیل، بلژیک، تایوان، 
ســوئیس، ژاپن، عمان، چین، فناند، هنگ کنگ و 
کره جنوبي در فضاي نمایشگاهي به وسعت بیش از 
18 هزار متر مربع آخرین محصوالت و دستاوردهاي 
خود در زمینه تولید انواع دکوراســیون نمایشگاهي 
، هوشمند سازي منازل، کاغذ دیواري، دیوار پوش، 
کفپوش، پرده، ســنگ، رنگ هاي دکوراتیو، طراحي 
سازه و طراحي دکوراســیون داخلي، نما، محوطه و 
ساختمان پیش ساخته را در معرض دید عموم قرار 

داده اند.
در نمایشــگاه امســال خانــه مدرن 
برنامه هــای جانبی نیز برپاســت که از 
جمله آنها می توان بــه برگزاری همایش 
فن بازار و کارگاه های آموزشی با عناوین 
مختلــف از جمله رنگ در دکوراســیون 
داخلی، چیدمان و دکوراســیون داخلی، 
فنــگ شــویی، طراحــی غرفــه های 

نمایشگاهی اشاره کرد.
 آغاز به کار نمایشگاه لوستر و 

چراغ های تزیینی 
روز گذشته همچنین بیست و سومین 
نمایشــگاه بین المللی لوستر و چراغ های 
با حضــور محمدجــواد قنبری  تزیینی 

معاون نمایشــگاهی شرکت ســهامی نمایشگاه های 
بین المللــی ج.ا.ایران و صنعتگــران و بازرگانان این 
رشــته آغاز به کار کرد. در بیست و سومین دوره این 
نمایشگاه بین المللي 153 شرکت ایراني و خارجي از 
کشــورهای ایتالیا، تایوان، ترکیه و چین در فضایي 
به متراژ بیــش از  18هزار متر مربع حضور دارند که 
در زمینه تولید انواع تجهیزات روشــنایي، لوســتر، 

چراغ هــاي تزییني، آبــاژور و دکوراســیون فعالیت 
دارند و آخرین نوآوري هاي خود را در این عرصه به 

بازدیدکنندگان ارایه کرده اند.
 گشایش هشتمین نمایشگاه سیمان و 

بتن
صبح دیروز )یکشنبه 20 دی( هشتمین نمایشگاه 
تکنولوژی های ســاخت  بتن،  بین المللی ســیمان، 
و ماشــین آالت وابســته نیــز با حضــور مقامات و 

مسئولین ذی ربط و همچنین عاقمندان 
و مشــتاقان این بخــش در محل دائمی 
افتتاح  تهران  بین المللی  نمایشــگاه های 
شــد. آیین گشــایش نمایشــگاه هشتم 
ســیمان و بتن نیز توســط محمدجواد 
قنبــری، معاون نمایشــگاهی شــرکت 
سهامی نمایشــگاه های بین المللی برگزار 
شد. در هشتمین نمایشــگاه بین المللی 
و  تکنولوژی های ساخت  بتن،  ســیمان، 
ماشین آالت وابســته 125 شرکت ایرانی 
و 11 شــرکت خارجی از 6 کشور فعال 
در ایــن صنعت شــامل آلمــان، ایتالیا، 
ترکیه، فرانسه، چین و ژاپن در فضایي به 
مساحت 7هزار و پانصد متر مربع حضور 
دارند که مشارکت کنندگان در این بخش جدیدترین 
محصوالت و کاالهــاي خود در زمینــه تولید انواع 
ســیمان و بتن، فرآورده های نســوز و  ماشین آالت 
وابسته را به معرض نمایش گذاشته اند. الزم به ذکر 
است هر سه این نمایشگاه ها تا پایان روز چهارشنبه 

23 دی ماه 1394 بر پا بودند.

 حضور 574 شرکت داخلی و خارجی 
در نمایشگاه های لوستر، معماری و سیمان و بتن
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بیست و ســومین نمایشگاه بین المللي 
از روز بیستم  لوستر و چراغ هاي تزییني 
دی 94 در میان شــوق و اشتیاق فعاالن 
تجارت  و  این صنعت  با ســابقه  اهالی  و 
است  اهمیت  دارای  آنچه  یافت.  گشایش 
داخلی  شــرکت های  چشــمگیر  حضور 
نســبت به دوره گذشــته و چشم انداز 
به  نمایشگاه  در  حاضر  شرکت های  مثبت 
آینده این صنعت در دوران پســاتحریم 
و خروج بخش مســکن از رکود در سال 
این  برگزاری  مناســبت  به  است.  آینده 
مدیرعامل  کاشــفی،  داوود  با  نمایشگاه 
برگزارکننده  و  آدونیس  نماگستر  شرکت 
تزیینی  چراغ های  و  لوســتر  نمایشگاه 
ادامه  در  که  داده ایم  صورت  گفت وگویی 

آمده است.
 امسال چند شــرکت در نمایشگاه 

کرده اند؟ شرکت 
در مجموع 153 شــرکت داخلی و خارجی 
در نمایشــگاه حاضر هســتند که شرکت های 
خارجی از کشــورهای ترکیــه، چین، عراق، 
تایوان و ایتالیا آمده اند. وســعت نمایشگاه نیز 
بیش از 18 هــزار متر مربع اســت. با وجود 
مشــکاتی کــه وجود داشــت، اســتقبال از 

است. بوده  مناسب  نمایشگاه 
و  لوستر  نمایشگاه  برگزاری  اهمیت   

تزیینی در چیست؟ چراغ های 
اســت که در خود  اهمیتی  نکته  مهم ترین 
این صنعــت وجــود دارد. ایــن صنعت جزو 
هنر - صنعت ها محســوب می شــود. در واقع 
لوسترســازی به هنرهای دستی نزدیک است 
و بــه علت زیبایــی که دارد، جــزو کاالهای 
لوکس محســوب می گردد و بــه عنوان یک 
المان زیباســاز وارد خانه های مردم می شود. 
نکتــه دیگر این اســت که لوســتر محصولی 
کاما صادراتی اســت و از ایــن نظر برگزاری 
محمل  گذشته  ســال های  در طول  نمایشگاه 
و زمینه مناســبی برای این منظور بوده است. 
در برگزاری نمایشــگاه بیســت و ســوم هم 
افزایش صادرات جــزو مهم ترین اهداف بوده 

و هست. 
 چــه بازارهای صادراتــی را برای 

لوستر می توان در نظر گرفت؟
یک نکتــه مهم در مــورد صنعت لوســتر 
این اســت که برخــاف صنایع دیگــر بازار 
صادراتی آن محدود به کشــورهای همســایه 
چون عــراق و افغانســتان نیســت. لوســتر 
لوکس محســوب می شــود که  یک محصول 
مشــتری آن کشــورهایی با مردمــان مغتنم 

و برخوردار اســت. بــه عنوان مثــال بخش 
عمده ای از محصوالت لوســتر ایــران به اروپا 
صادر می شود و بخش دیگر آن به کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس و حوزه آســیای میانه و 
قفقاز کــه اوضاع اقتصادی بهتری نســبت به 
عراق و افغانســتان دارند. در واقــع از قدیم 
لوســتر ایرانی جزو کاالهایی بوده اســت که 
داشته  مناســبی  ارزآوری  و  صادرات مطلوب 
اســت و همچنان هم ظرفیت قابــل اعتنایی 
دارد و در ســال های اخیر ساالنه بین 400 تا 
500 میلیون دالر درآمد نصیب کشــور کرده 
است که رقم قابل توجهی محسوب می شود. 

لوستر  از مشکالتی که صنعت  یکی   
کشــور با آن روبرو است، نبود بازاریابی 
علمی و یافتن بازار هدف است. برگزاری 
به  کمکی  چه  مختلف  ادوار  در  نمایشگاه 

این مساله کرده؟
در طول ســال های گذشــته یک مشــکل 
بزرگ نبــود برندینــگ و بازاریابی مناســب 
بوده اســت. این باعث شــده تا کشــورهای 
دیگر محصوالت لوســتر ایرانــی را به قیمت 
داللــی بخرند و به نام خودشــان بفروشــند. 
در واقــع تولیدکننــدگان ما در ایــن زمینه 
ضعیــف عمل کرده انــد. اگــر تولیدکنندگان 
باشند  بازاریابی داشته  برای  توان الزم  ایرانی 
می تواننــد محصــوالت خود را بــه خوبی در 
بازارهــای جهانی بفروشــند. یــک نکته مهم 
دیگر این اســت کــه باتوجه به رکــود فعلی 
باید بــه بازارهــای جدید بین المللــی بروند. 
وقتی شــما ســابقه برندهای بزرگ جهان را 
بررســی می کنیــد، می بینید کــه از ابتدا به 
دنبال بازارهــای جهانی نبودند و قصدشــان 
با  اندک  انــدک  امــا  نبوده اســت.  صادرات 
بازارشــان در داخل چشم شــان را به  بهبود 

توانســتند صادرات  و  بازار جهانــی دوختند 
داشــته باشــند. همچنین اینکه اگــر برندی 
باشد  نداشته  بازار کافی  در داخل کشــورش 
هم باید برود در بــازار صادراتی فعالیت کند؛ 
این همان وضعیتی است که در شرایط رکود 
داخل در کشورهای دیگر صورت می گیرد. به 
همین دلیل برگزاری نمایشــگاه در 22 دوره 
گذشــته توانســته در این میان نقش مثبتی 
داشته باشد و سبب شــود تا بازاریابی بهتری 
برای لوســتر و چراغ های تزیینی ایرانی انجام 
گیرد؛ هــر چند تا رســیدن بــه مقصود راه 

طوالنی باقی مانده است.
 به نظر شــما نمایشــگاه نمی تواند 
با دعوت از هیات های خارجی بیشــتر و 
حضور  برای  مناسب  زمینه  کردن  فراهم 
نظر  این  از  پررنگ تر شرکت های خارجی 
به کمک شــرکت های داخلــی و بهبود 

بیاید؟ صادرات 
 قطعا نمایشــگاه جای چنیــن مراوده هایی 
اســت و هدف ما هم از برگزاری نمایشــگاه 
همین موضوع بوده است. اما نکته ای که باید 
به آن توجه شود، این اســت که در دو دوره 
اخیر یعنی امسال و سال گذشته ما به عنوان 
از برگزاری  20 روز پیش  برگزارکننده تنهــا 
نمایشــگاه مجوز اجرا گرفتیم و همین مساله 
باعث شــد تا نتوانیم آن طور کــه مدنظرمان 
بوده اســت از هیات  های خارجی و کشورهای 
دیگر دعوت به عمــل بیاوریم. البته در بخش 
داخلــی تمام شــرکت های بزرگی که ســال 
گذشته در نمایشــگاه حاضر بودند، امسال نیز 

نمایشگاه شرکت کرده اند.  در 
 آینــده ایــن صنعــت را چگونه 

می بینید؟
ایــن صنعت در طول  همان طور که گفتم 
رشد  توانســته  نمایشــگاه  مختلف  دوره های 
داشته باشــد و جزو صنایعی به شمار می رود 
که بازار صادراتــی مناســبی دارد. البته در 
چند سال گذشــته تحریم ها و رکودی که در 
از جمله ســاختمان و مســکن  صنایع دیگر 
وجــود داشــته، تولیدکننــدگان لوســتر و 
چراغ هــای تزیینی را هم متاثر کرده اســت. 
البته بــا توجه بــه پایان تحریم هــا و توافق 
هســته ای و اقدامات مناســبی کــه در این 
صنف صــورت گرفته اســت، انتظــار داریم 
انتظار  بــازار بهتــری در  در ســال آینــده 
شــرکت های این حوزه باشــد و بــه همین 
ترتیــب نمایشــگاه بیســت و چهــارم هــم 
نمایشگاه  از  موفق تر  و  بزرگ تر  نمایشــگاهی 

بود. خواهد  امسال 

داوود کاشفی، برگزار کننده نمایشگاه لوستر و چراغ های تزیینی مطرح کرد

نقش مثبت نمایشگاه لوستر در برندسازی و بازاریابی بین المللی
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روزدوم بهمن 94، هفتمین نمایشــگاه 
و  عایق ها  آســفالت،  »قیــر،  بین المللی 
نمایشگاه  و هفتمین  وابسته«  ماشین آالت 
بین المللــی تخصصــی »در و پنجــره و 
صنایع وابســته« در کنار اولین نمایشگاه 
و  تجهیزات  »بیمارستان سازی،  بین المللی 
تاسیسات بیمارستانی« از روز دوم تا پنجم 
بهمن 94 در محل دائمی نمایشــگاه های 

بین المللی برگزار شد.
در آیین گشایش این ســه نمایشگاه که روز 
جمعه برگزار شــد، دکتر ســیدمهدی هاشمی 
رییــس کمیســیون عمــران مجلس شــورای 
اســامی، دکتر حسین اســفهبدی مدیرعامل 
بین المللی،  نمایشــگاه های  شــرکت ســهامی 
سیدحسین میرشفیع معاون ساخت و نگهداري 
راه روســتایي وزارت راه و شهرســازي، علیرضا 
جاوید معاون فنی و عمرانی شــهرداری تهران 
و برخی دیگــر از مدیران، عاقمنــدان و اهالی 

صنعت حضور داشتند.
به گزارش اقتصاد و نمایشــگاه، در مراســم 
گشــایش هفتمین نمایشــگاه بین المللی در و 
پنجره و صنایع وابسته دکتر سیدمهدی هاشمی 
رییــس کمیسســیون عمران مجلــس و دکتر 
حسین اســفهبدی معاون وزیر صنعت و رییس 
نمایشگاه های  ســهامی  مدیره شــرکت  هیات 
بین المللی حاضر بودند. در این مراســم رییس 

کمیســیون عمران مجلــس با ابــراز امیدواری 
به خروج صنعت ســاختمان و صنایع وابسته از 
رکود، گفت: ما نباید به دنبال باز شــدن دروازه 
واردات پس از اجرای برجــام، افرادی را که در 
حوزه های مختلف تولید سرمایه گذاری کرده اند 
به حال خــود رها کنیم؛ حتی بــه صرف اینکه 
قیمت محصــوالت وارداتی پایین تــر از قیمت 

محصوالت تولید داخل باشد.
دکتر هاشــمی، وظیفه دولت، مجلس و همه 
دســتگاه ها را حمایت از تولیدکنندگان داخلی 
دانســت و گفت: ما وظیفه داریم از آن دســته 
از تولیدکنندگان داخلی که محصوالت شــان با 
کیفیت و استانداردهای جهانی برابری می کند، 

حمایت کنیم.
 در ایــن نمایشــگاه امکان مشــارکت 446 
شــرکت داخلــی و خارجــی فراهم شــده که 
جدیدترین تولیدات، تجهیزات و خدمات مربوط 
به صنعت در و پنجره، سیستم های کنترل رفت 
وآمد و دیگر صنایع مرتبط را به معرض نمایش 
گذاشــته اند. به عبارتی 386 شرکت داخلی در 
کنار 60 شرکت خارجی از کشــورهای ترکیه، 
چین، اســپانیا، بلغارســتان، ایتالیــا و امارات 
متحده عربی در این نمایشــگاه گــرد آمده اند. 
در نمایشــگاه هفتم در و پنجره پنج گروه اصلی 
شــامل »پروفیــل یوپی وی ســی، در و پنجره 
یوپی وی ســی، ماشــین آالت و تجهیزات، در و 

پنجره آلومینیومی و یراق آالت، شیشه پنجره و 
نشریات تخصصی« به صورت تفکیکی، تولیدات 

خود را به نمایش گذاشته اند.
انــواع در و پنجره های ســاختمانی، اداری، 
صنعتی، بیمارستانی، ماشین آالت و ابزار تولید، 
مونتــاژ و خط تولید در و پنجره، سیســتم های 
تولید رباتیک، سیستم های اتوماسیون صنعتی، 
درهای گردان، درهای اتوماتیک، انواع تجهیزات 
و سیستم های دربازکن اتوماتیک، سیستم های 
کنترل از راه دور، سیســتم های هوشمند ورود 
و خروج، سیســتم های کنتــرل ورود و خروج، 
انواع دربازکن های ساده و تصویری، کرکره های 
فروشگاهی و صنعتی، دستی و اتوماتیک، انواع 
یراق آالت و دســتگیره در و پنجــره، قفل های 
الکتریکی و ســاده، انواع شیشه های مخصوص 
در و پنجره، سیســتم های آب بنــدی و گیرنده 
آلودگی هــای صوتی و دیگر صنایع وابســته در 

محل نمایشگاه عرضه شده است.
نمایشگاه بین المللی در و پنجره ایران به علت 
توسعه کیفی مطلوب ســال گذشته به عضویت 
اتحادیه جهانی نمایشــگاهی درآمده است. این 
نمایشــگاه با هدف ایجاد ارتباط مستقیم میان 
اشتغال زایی،  و مصرف کنندگان،  تولیدکنندگان 
یافتن بازارهــای صادراتــی و افزایش صادرات 
داخلی برگزار می شــود. برگزاری یک همایش و 
8 کارگاه تخصصی در زمینه تولید در و پنجره از 

رییس کمیسیون عمران مجلس در آیین گشایش سه نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تاکید کرد

مبادا تولیدکنندگان ایرانی را پس از رفع تحریم ها به 
حال خود رها کنیم
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برنامه های جانبی هفتمین نمایشگاه بین المللی 
در و پنجره و صنایع وابسته است.

شــرکت بین المللی بازرگانی و نمایشــگاهی 
تهران با مدیرعاملی فرهاد امینیان برگزارکننده 

این نمایشگاه است. 
 گشایش نمایشگاه قیر و آسفالت 

با حضور معاونان وزیر راه و شهرسازی و 
شهرداری تهران

و  آســفالت  قیــر،  بین المللــی  نمایشــگاه 
تجهیــزات و ماشــین آالت وابســته نیــز در 
حالیوارد هفتمین دوره خود شــده است که در 
آن 108 شرکت داخلی و خارجی، جدیدترین 
تولیدات، صنایــع، تجهیزات و خدمات مختلف 
 بخش قیر، آســفالت و عایق هــا را به نمایش 
گذاشــته اند. در این نمایشــگاه کــه با حضور 
سیدحســین میرشــفیع معــاون ســاخت و 
نگهداري راه روستایي وزارت راه و شهرسازي و 
علیرضا جاوید معاون فنی و عمرانی شهرداری 
تهــران گشــایش یافــت نزدیک بــه 8 هزار 
مترمربع فضای نمایشــگاهی برای عرضه انواع 
قیرهای پلیمری، رنگی، طبیعی، اصاح شــده، 
صنعتــی، جــاده ای و صادراتی، عایق ســفید، 
انواع آسفالت های گرم، سرد، رنگی و پلیمری، 
نوین  جایگزین هــای  دانه بنــدی،  تجهیــزات 
آســفالت، تکنولوژی های نانو، مظروف ســازی 
و انواع ماشــین آالت سنگ شــکن، اختصاص 
یافته است. براســاس برنامه ریزی، شرکت ها و 
آلمان،  فرانسه،  کشــورهای  از  نمایندگی هایی 
روســیه، ترکیــه، چیــن و ســنگاپور در این 
نمایشــگاه در کنار واحد هــای تولیدی ایرانی 
حاضر شده اند. همچنین به همت برگزارکننده 
ایــن نمایشــگاه مهنــدس مریــم توکلیــان 
مدیرعامل شــرکت آسیا پاســارگاد خاورمیانه 

کارگاه های آموزشی مختلفی برگزار می شود.
 ایران پنجمین کشور جهان در 
برگزاری نمایشگاه بیمارستان سازی 

نخســتین نمایشــگاه بین المللی بیمارستان 
ســازی، تجهیزات و تاسیســات بیمارســتانی 
نیز روز جمعه با مشــارکت 74 شرکت داخلی 
و خارجــی در محل دائمــی نمایشــگاه های 
بین المللــی تهران با حضور رییس کمیســیون 
عمران مجلس و مدیرعامل شــرکت ســهامی 

نمایشگاه های بین المللی گشایش یافت.
در این نمایشگاه عاوه بر شرکت های داخلی، 
شــرکت های خارجی از کشــورهای فرانســه، 
عمان، ســوئد، ترکیه، فناند، تایوان، انگلستان 
و چین تازه تریــن تولیدات و تجهیزات خود را 
به معرض نمایش گذاشــته اند. در آیین آغاز به 
کار این نمایشــگاه دکتر سیدمهدی هاشمی با 
بیان اینکه کمتــر از 10 درصد بودجه عمرانی 

پیدا  اختصــاص  درمانی  فعالیت هــای  بــرای 
می کند خاطرنشــان کرد: این رقم برای بخش 
درمانی کشــور بســیار ناچیز و ناکافی اســت. 
رئیس کمیســیون عمران مجلس با اشــاره به 
اینکــه  نقدینگی در جامعه بالــغ بر 920 هزار 
میلیارد تومان اســت که بایــد از این ظرفیت 
برای اجرای پروژه های عمرانی اســتفاده کرد، 
اعام کرد: ایران پنجمین کشــوری اســت که 
می کند  برگزار  را  بیمارستان ســازی  نمایشگاه 
و ایــن فرصــت مغتنمی اســت تا بــا نمایش 
توانمندی های ایران زمینه و بســتر صادرات به 
کشورهای همســایه در این بخش فراهم شود. 
تولیدکنندگان  اســتفاده  بر  همچنین  هاشمی 
داخلی از آخرین تکنولوژی هــا و تولیدات روز 
دنیا در حوزه تجهیزات بیمارستانی تاکید کرد 
و افزود: با برگزاری نمایشــگاه های بین المللی 
می توانیــم بــا تکنولوژی های روز دنیا آشــنا 
شــویم ما هنوز فاصله زیادی با استانداردهای 
جهانی در زمینه ساخت و تجهیز بیمارستان ها 
داریم؛ در بیمارســتان های تخصصی این ضعف 
بیشتر است و در بخش بیمارستان های سوانح 

سوختگی کمبودهای زیادی وجود دارد.
رئیس کمیســیون عمران مجلس بر ضرورت 
اماکن  این  ایمنی  و  بیمارســتان ها  بازســازی 
تاکید کرد و افــزود: باید توانمندی های داخلی 

با استانداردهای جهانی منطبق شود.
هاشــمی در ادامــه بــه برخی آثــار مثبت 
تحریم ها بر تقویت توان داخلــی تاکید کرد و 
افزود: ما در زمان تحریم ها از حداقل ها محروم 
شــده بودیم و امــکان واردات در بســیاری از 
بخش ها به ویــژه خرید تجهیــزات درمانی و 
بیمارستانی را نداشتیم اما در همین دوره باور 
»ما می توانیم« را در خــود تقویت کردیم و به 

تولید ادامه دادیم.
هاشــمی به اعتبارات ســاخت بیمارســتان 
اشــاره کرد و افزود: کمتر از 10 درصد بودجه 
عمرانی بــرای فعالیت هــای درمانی اختصاص 
پیدا می کنــد که بســیار ناچیز اســت. برای 
تکمیل پروژه های نیمه تمام 500 هزار میلیارد 
تومان اعتبار نیاز اســت که ایــن رقم 10 برابر 

بودجه عمرانی کشور است.
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محمدعلی ترحمی امیری با ماموریت توسعه فعالیت های بازرگانی مدیرعامل ایدرو شد 

 برنامه های مدیرعامل جدید برای تحول 
و توسعه شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

بین المللی  بازرگانی  شــرکت  مدیره  هیات 
ایدرو با هدف اجرای بخشــی از اساســنامه 
شرکت مبنی بر توســعه فعالیت های بازرگانی 
عالوه بر فعالیت های نمایشــگاهی، یک مدیر 
ارشد مالی از گروه سایپا را با کارنامه ای موفق 
تا  برگزیدند  ایدرو  به مدیرعاملی  در آن گروه 
روحی تازه در کالبد این مجموعه 26 ســاله 

بدمد.
اکنون محمدعلی ترحمی امیری 45 ساله که 
عملکرد مطلوبی در دپارتمان مالی گروه سایپا 
از جمله معاونت مالی و اقتصادی سایپا یدک، 
مدیریت فروش سایپا، عضویت در هیات مدیره 
شرکت توســعه بازرگانی برنا )بازرگانی ایدرو 
سابق( داشــته و 54 ماه در ترکیب مدیریتی 
در  بوده،  ایدرو  بین المللی  بازرگانی  شــرکت 
کســوت مدیرعاملی این شرکت می خواهد با 
همراهی همه همکارانش و با اســتفاده از تمام 
ظرفیت های شرکت، راه توسعه ایدرو را هموار 

سازد. 
بازرگانی  شــرکت  نفس  تــازه  مدیرعامل 
بین المللــی ایدرو در گفت وگو بــا »اقتصاد و 
نمایشگاه« برنامه های خود برای ایجاد تحول و 
توسعه در این مجموعه را توضیح داده است که 

حاصل این گفت وگو را می خوانید.
 برنامه های مشخص 

برای توسعه 
ترحمی امیری می گوید: ســهامدار اصلی شرکت 
ایدرو که ســال 1368 تاســیس شده شــرکت برنا 
و گــروه صنعتی رنا اســت که ســهامدار عمده این 
شرکت ها گروه صنعتی ســایپا است و بنده از سوی 
گروه سایپا براساس اساســنامه، مامور توسعه ایدرو 
به ویــژه در بخش بازرگانی شــرکت شــده ام. البته 
ایدرو همواره جزء پنج شــرکت نمایشــگاهی برتر 
کشــور و شــرکتی تجربه محور و کار محور بوده تا 
ســرمایه  محور، و عمدتا با تجربه های ارزنده مدیران 
و کارکنان خود فعالیت ها را پیش می برده نه با مدد 

سرمایه و تجهیزات. 
وی می افزاید: اینک در فصــل جدیدی از حیات 
ایدرو، بنده از ســوی هیات مدیره ماموریت یافته ام 
که راه توسعه شــرکت را با گســترش فعالیت های 
بازرگانی آن منطبق با اساسنامه شرکت هموار نمایم 
و در حال حاضر دو برنامه مشخص برای رسیدن به 
این اهداف ترســیم کرده ام که شامل توسعه کسب 
و کار از طریق تمرکز روی نمایشــگاه های خارج از 
 IT کشور و تجهیز شــرکت به فناوری های پیشرفته
می شــود. در کنار این هدف ها البته شــرکت ایدرو 
یک رســالت حرفه ای هم برای خــود تعریف کرده 
است که براســاس آن خواهد کوشید بیش از پیش 
به بلوغ شرکت ها و مشارکت کنندگان در نمایشگاه ها 

کمک کند و از این طریق سهمی در خور در توسعه 
و شکوفایی اقتصاد کشــور با تقویت بنیه بنگاه های 

اقتصادی ایران داشته باشد. 
 توسعه بازارهای خارجی 

مدیرعامل جدید شــرکت بازرگانــی بین المللی 
ایدرو درباره توسعه بازارهای هدف در خارج از کشور 
می گویــد: قاعدتــا در دوران پس از رفــع تحریم ها 
مراودات اقتصادی وتجاری و صنعتی ایران با دنیای 
خارج، در ســایه فضای پر اعتمادی که بین ایران و 
کشــورهای دیگر به وجود آمده، سهل تر می شود و 
گسترش می یابد که بخشــی از این رونق هم سهم 
صنعت نمایشگاهی کشور است. در همین هفته های 
اخیر، با فعاالن اقتصادی و نمایشــگاهی کشورهای 
مختلف که عاقه مند به برگزاری نمایشگاه در ایران 
و نمایشــگاه های اختصاصی جمهوری اسامی ایران 
در کشــورهای دیگرند،  مذاکرات متعددی داشتیم 
که در مواردی حتی بــه امضای تفاهم نامه های اولیه 
انجامیده است. همچنین با اتاق های بازرگانی تهران 
و شهرســتان ها برای همکاری های نمایشــگاهی به 
تفاهم  هایی دســت یافته ایم. ترحمــی امیری با این 
توضیح که مطالعــه، ســرمایه گذاری و بهره برداری 
جهت توسعه بازارهای هدف در خارج از کشور کاری 
زمانبر اســت توضیح می دهد که بررســی بازارهای 
هدف ایدرو در کشــورهای آفریقایی، اروپایی، برزیل 
و حتی در چین در ســطح گســترده ای آغاز شده، 
ضمن اینکه شرکت ایدرو هر سال نمایشگاه اتوپارت 
را در اربیل و یک نمایشــگاه جنرال را در سلیمانیه 
عراق با استقبال مخاطبان برگزار می کند. وی یادآور 
می شــود که در ســال جاری نمایشگاه ســلیمانیه 
آبان ماه گذشــته با موفقیت برگزار شده و نمایشگاه 

اربیل اسفندماه برگزار خواهد شد. 
 دوران حساس 

پس از تحریم ها
مدیرعامل شرکت ایدرو یادآور می شود که بسیار 
بیشتر از ما ایرانی ها، کشورهای دنیا به سهیم شدن 

در اقتصــاد ایــران در دوران پس از رفــع تحریم ها 
اشــتیاق دارند و به قــول معروف در صــف انتظار 
ایســتاده و زنبیل گذاشــته اند و در چنین شرایطی 
ما ایرانی ها از میان خیل عاقه مندان به شــراکت  با 
ایرانی ها حق انتخاب داریم که ســراغ شرکت  هایی 
برویم که فقــط قصد فروش محصوالت شــان را در 
ایران ندارند و می توانیم ضمن شــراکت، ســرمایه و 
تکنولوژی آنــان را جذب کنیم و بــر غنای صنعتی 

خود بیفزائیم.
ترحمــی همچنیــن دوران پــس از تحریم ها را، 
دوران حساسی در اقتصاد ایران می داند که می تواند 
با تدبیر و برنامه ریزی مناســب، پلی برای توسعه و 
شــکوفایی باشــد. وی تاکید می کند که این دوران 
نباید با سیاســت های نابخردانــه و مدیریت غلط به 
دوران واردات کاال از طریق منابع آزاد شــده تبدیل 
شــود و این منابع باید با دقت و دوراندیشــی صرف 

سرمایه گذاری برای تولید و کارآفرینی گردد.
 پایان دوران 

عملیات دستی و مکانیزه 
مدیرعامل شــرکت ایــدرو همچنین بــه برنامه  
کوتاه مدت خود برای آی تی بیس کردن سیستم های 
شرکت تحت مدیریت خود اشــاره می کند و با این 
توضیح که در حــال حاضر 80 درصــد عملیات در 
شرکت مکانیزه و دستی است می گوید: براساس این 
طرح که تا شــش ماه دیگر به ثمر خواهد نشســت، 
تمام امور اداری از جمله پیــش ثبت نام و جانمایی 
در نمایشــگاه هایی که ایدرو برگزار می کند از طریق 
اینترنــت و به طــور آناین انجام خواهــد گرفت و 
این تحول چهــره ای پویا و نو از شــرکت بازرگانی 

بین المللی ایدرو به نمایش خواهد گذاشت.
 رسالت بزرگ فعاالن نمایشگاهی 

مدیرعامــل ایدرو بحــث مهم دیگــری را پیش 
می کشــد و یادآور می شــود کــه برگزارکنندگان 
نمایشــگاه ها به عنوان مســئولیت حرفه ای وظیفه 
دارند که به نوبه خود به ارتقا هویت و شــخصیت و 
بلوغ مشارکت کنندگان در نمایشگاه ها کمک کنند و 
این شرکت ها را با اقتصاد جدید و شیوه های رقابتی 
در این اقتصاد آشــنا ســازند. وی به عنوان شاهدی 
برای این رســالت می گوید: انگلیســی ها می گویند 
مابه عنــوان یک بنــگاه اقتصادی اگــر 100 واحد 
بودجه داشته باشیم، 99 واحدش را صرف بازاریابی 
و تبلیــغ می کنیم. فعاالن نمایشــگاهی همین ایده 
را باید بین مشــارکت کنندگان در نمایشــگاه ها جا 
بیندازنــد و آنان را بــا ابزار و امکانــات متنوع برای 
نمایش توانمندی های خود و تبلیــغ و معرفی کاال 
یا خدماتشــان آشــنا ســازند. به عبارتی فعاالن و 
برگزارکنندگان رویدادهای نمایشگاهی باید به بلوغ 
و رشد شــرکت های ایرانی و ارتقا بینش و عملکرد 

اقتصادی آنان کمک کنند. 
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علی محتشم امیری مدیرعامل شرکت میالد نور ، برگزار کننده هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب: 

 روزهای روشنی در انتظار 
صنعت چوب کشور است

صنایع  بین المللی  نمایشــگاه  هفتمین 
چوب، و تجهیزات وابســته روز در حالی 
شرکت   10 دوره  این  در  که  یافت  گشایش 
ایتالیا،  مالــزی،  کشــور  پنج  از  خارجی 
ترکیه، چیــن و آلمان در آن مشــارکت 
کنندگان  مشــارکت  تعــداد  داشــتند. 
است.  رسیده  شــرکت   60 به  نیز  داخلی 
ایــن نمایشــگاه در فضایی به وســعت 
14 هــزار متر مربــع و بــا مدیریت دو 
چیستا  و  نور  میالد  نمایشــگاهی  شرکت 
برگزاری  مناســبت  به  می شــود.  برگزار 
امیری  محتشــم  علی  با  نمایشــگاه  این 
مدیرعامل شــرکت نمایشگاهی میالد نور 
نمایشــگاه  کننده  برگزار  دو  از  یکــی  و 
صنایع چــوب گفت وگویی انجام داده ایم 

که در ادامه آمده است.
در  گذشته  دوره  به  نسبت  نمایشگاه   

می شود؟ برگزار  وضعیتی  چه 
نمایشــگاه صنایع چوب  ما در دوره هفتــم 
40 درصدی از نظر مســاحت  30 تا  با رشــد 
و تعداد شــرکت های داخلــی و خارجی روبرو 
هستیم؛ رشــدی که بســیار قابل توجه است. 
به خصــوص در حــوزه شــرکت های خارجی 
که تعــداد آنهــا به 10 شــرکت رســیده که 
خارجی  شــرکت های  قــوی  از حضور  نشــان 
در ایــن نمایشــگاه و عــزم جزم آنهــا برای 
رقابــت با شــرکت های داخلی در پســاتحریم 
دارد. البتــه تــاش این بــوده آن دســته از 
شــرکت های خارجی حضور یابند کــه از نظر 
بتوانند  تکنولــوژی  و  ماشــین آالت  تجهیزات، 
بــه صنعــت داخلی مــا کمــک کننــد. البته 
حضور شــرکت های داخلی نیز نســبت به سال 
گذشته رشــد مناسبی داشته اســت و تمامی 
بــزرگ صنعت چوب  شــرکت های  و  برندهــا 
کشــور در این نمایشــگاه حضــور دارند. یکی 
از دالیــل این مســاله هم حضــور و همکاری 
انجمــن کارفرمایی صنایع چــوب ایران با این 

است. نمایشگاه 
داخلی  شــرکت  های  کیفی  ســطح   
این  از  اســت؛  چگونــه  نمایشــگاه  در 
با  رقابت  تــوان  آیا  که  جهت می پرســم 

دارا هستند؟ را  شرکت های خارجی 
بلــه؛ کامــا ایــن توانایی در شــرکت های 
داخلی وجــود دارد که بتوانند با شــرکت های 
کــه  بخشــی  آن  کننــد.  رقابــت  خارجــی 
شــرکت های ما نیاز به تقویــت دارند و قدرت 
رقابت شان زیاد نیســت، در حوزه ماشین آالت 
و تجهیزات اســت. اتفاقا در این نمایشــگاه به 

دنبــال آن بودیم تا زمینه حضور شــرکت های 
خارجــی فراهم شــود کــه بتوانند ایــن نیاز 
شــرکت های داخلی را پوشــش دهنــد. یعنی 
تولیدکننده  با شــرکت های خارجی  ما  اولویت 
ماشــین آالت و ابزارهــای جدیــد و بــه روز 
بود. تلقــی و تحلیــل بنده آن اســت که اگر 
شــرکت های داخلی بتوانند خا خود در زمینه 
تکنولوژی روز را برطرف کنند، نه تنها کشــور 
ما نیازی به واردات نــدارد، بلکه می تواند جزو 

باشد. نیز  صادرکنندگان 
تحریم هــای  پایــان  بحــث  بــه   
این  کردید؛  اشاره  کشــورمان  بین المللی 

دارد؟ این صنعت  بر  تاثیری  مساله چه 
در هــر صــورت چــه بپذیریــم و چــه نه؛ 
تحریم ها بر روی اقتصاد کشــور مــا و به تبع 
تاثیر داشــت. بــا پایان  آن صنعت چــوب ما 
تحریم هــا امیدواریــم شــرکت های داخلی از 
نظر مــراودات بین المللی راحت تــر عمل کنند 
و به ســهولت بتوانند نیازهای خود را بر طرف 
ســازند. این نمایشــگاه می تواند از جهت فوق 

بیاید. داخلی  صنعت  کمک  به 
و  نمایشــگاه چه محصوالت  این   در 

است؟ گذاشته شده  نمایش  به  خدماتی 
70 شــرکت داخلی  به طور کلــی در میان 
وخارجی هر آنچه که مــورد نیاز صنعت چوب 
است، در نمایشــگاه یافت می شود، که می توان 
به خطوط و ماشــین آالت تولیــد و برش انواع 
چوب، نئوپان روکشــدار و MDF و تخته های 
صنعتی، ماشــین آالت صنایع چوب )فرز، پرس 
 ،CNC ،و ...( شــیار زن، رنــده، ســوراخ زن
جــوش چوب، بــرش و پروفیل، ماشــین آالت 
تولید انواع ســوزن و منگنه، میخ، تیغه تیزکن 

انواع اره نواری  انواع دستگاههای اشباع ساز،  و 
و تیغه هــای اره الماســه، انــواع صنایع چوب 
شــامل چوب، MDF، HDF، HPL، لترون، 
مامینــه، نئوپان خام، روکشــدار ، انواع مواد 
اولیه شــامل چوب، چــوب آالت جنگلی، انواع 
روکشــها و ورقهای چوبی و... ، انواع ابزارآالت 
صنایــع چوب شــامل ابزارآالت بــرش، پرس، 
انواع پروفیل، کف پوشــهای   ، و...  گیره، رنده 
چوبی، انواع چســب های ســرد و گــرم، انواع 
ماشــین آالت حمل و جابجایــی صنایع چوب، 
بســته بندی  تجهیزات  و  ماشــین آالت  انــواع 
ســایت های  و  نشــریات  انواع  چــوب،  صنایع 

کرد. اشاره  تخصصی 
 اشاره کردید که شــاهد رشد 30 تا 
دوره  هفتمین  در  نمایشــگاه  40 درصدی 
نسبی  رکود  شرایط  در  رشد  این  هستیم؛ 
چوب  صنعت  جملــه  از  مختلــف  صنایع 

به دست آمده است؟ چگونه 
مــا در مراحــل مختلــف برگــزاری و ثبت 
نام تــاش کردیــم تا زمینــه هر چه بیشــتر 
مشــارکت شــرکت های داخلی در نمایشگاه را 
نمایشــگاه  این  آوریم. چرا که معتقدیم  فراهم 
محملــی برای رشــد صنعت اســت و اگر این 
حوزه در یک دوره دچار مشــکل شــود، باید 
به آن کمک کرد. از ســوی دیگــر ما از همان 
ســال گذشــته و پس از پایان نمایشگاه دوره 
این  برای  را  اطاع رســانی گســترده ای  ششم 
دوره آغاز و تــاش کردیم بــا تبلیغات دالیل 
لــزوم حضــور شــرکت های صنایــع چوب در 
ایــن نمایشــگاه را تبیین کنیــم. البته در این 
مســیر انجمن کارفرمایی صنایــع چوب ایران 
هم کمک بســیاری به ما کرد تا شــرکت های 

مختلف بتوانند در نمایشــگاه حاضر شوند.
نمایشگاه  هشــتم  دوره  چشم انداز   
را  مربوطه  صنعــت  و  چــوب  بین المللی 

می کنید؟ ارزیابی  چگونه 
مــن فکــر می کنم رشــد اصلــی در بخش 
خارجی نمایشــگاه که متاثر از رفــع تحریم ها 
اســت را باید ســال آینده دید؛ چرا که زمان 
برای جذب شرکت های خارجی وجود  چندانی 
نداشــت و زمانی که توافق هســته ای به شکل 
کامل اعام شــد، پرونده ثبت نام و حضور در 
دوره هفتم بســته شــده بــود. در همین چند 
روز گذشته چند شــرکت خارجی برای حضور 
در نمایشــگاه و صنعت چوب ایران به شــکل 
ســرمایه گذاری اعــام آمادگی کــرده اند که 
همیــن نشــانه هاروزهای روشــنی در صنعت 

چوب کشور را نوید می دهد.
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صنایع  بین المللی  نمایشگاه  دو 
چــوب و تجهیــزات وابســته و 
ماشین آالت  یراق آالت،  نمایشگاه 
بهمن 94  یازدهــم  و مبلمان روز 
با حضور دکتر حســین اسفهبدی 
مدیرعامــل شــرکت ســهامی 
گشایش  بین المللی  نمایشگاه های 
یافــت. در این دو نمایشــگاه در 
مجمــوع 550 شــرکت داخلی و 
و خدمات خود  خارجی محصوالت 
را در معــرض نمایــش و قضاوت 

گذاشتند. 
به گزارش اقتصاد و نمایشــگاه، در 
بین المللی  نمایشــگاه  چهاردهمیــن 

وابسته  مبلمان و صنایع  ماشــین آالت  یراق آالت، 
300 شــرکت ایرانی و  180 شــرکت خارجی به 
نمایندگــی از  21 کشــور فعال در ایــن صنعت 
حضــور دارنــد. مشــارکت کنندگان در این بخش 
جدیدترین محصــوالت و کاالهای خــود در زمینه 
تولید انواع خطوط و ماشــین آالت فــرآوری چوب، 
مواد اولیــه و تجهیزات صنایع مبلمــان، مواد اولیه 
و تجهیزات صنایع مبلمان، انــواع یراق آالت و مواد 
جانبی صنایع مبلمان، انواع قطعــات منفصل، انواع 
ابزارآالت ســاخت صنایع مبلمان، انواع پوشــش ها، 
انواع کفپوش، دیوارپوش، رنگ های دکوراتیو و کاغذ 
دیواری، انواع مواد بســته بندی صنایع مبلمان، انواع 
ماشــین آالت جابجایی مــواد و کاالی حمل و نقل، 
اتوماسیون اداری و صنعتی در حوزه مربوط، نشریات 

و مجات تخصصی، دانشگاه ها، آموزشگاه ها، خدمات 
آموزشی تخصصی به نمایش گذاشته اند. کارشناسان 
در خصوص اهمیت صنعت مبلمان و چوب در کشور 
معتقدند صنعت مبلمان به عنــوان صنعتی زودبازده 
و با سودآوری مناسب، پتانســیل خوبی برای ایجاد 
اشتغال در کشــور دارد. گفتنی است 180 شرکت 
خارجی حاضــر در نمایشــگاه از میــان واحدهای 
تولیــدی، خدماتــی و بازرگانی کشــورهای آلمان، 
اتریش، اسپانیا، ایتالیا، امریکا، بلژیک، روسیه،امارات، 
انگلستان، اوکراین، چین، هنگ کنگ، کره جنوبی، 
ژاپن، فرانســه، هند، امارات متحــده عربی، مالزی، 
ترکیه، تایــوان، تایلند در چهاردهمین نمایشــگاه 
بین المللی یراق آالت و ماشــین آالت مبلمان حاضر 

شده اند.

نکته قابل توجه رشــد شــرکت های 
خارجی در نمایشــگاه امسال نسبت به 
دوره های گذشته است. با اینکه صنعت 
چوب و مبلمان کشــور آسیب کمتری 
نسبت به سایر صنایع در دوران تحریم ها 
متحمل شده اما به دلیل ممنوعیت ورود 
از کشورهای مطرح  برخی ماشین آالت 
دنیا، تولیدکنندگان این صنعت به سمت 
کشورهای شرق آســیا و به ویژه چین 
متمایل شــده بودند که دست اندرکاران 
امیدوارند با بهبود روابط ایران با ســایر 
بین المللی  ارتباطات  دنیا،  کشــورهای 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت 

چوب و مبلمان توسعه یابد. 
در هفتمین نمایشــگاه بین المللــی صنایع چوب 
و تجهیزات وابســته هم 60 شــرکت داخلی و 10 
شــرکت خارجی از  5 کشور جهان شــامل آلمان، 
ایتالیا، ترکیه، چین و مالزی در فضای نمایشــگاهی 
به وســعت  14 هزار متر مربع آخرین محصوالت و 
دســتاوردهای خود در زمینه تولیــد انواع خطوط 
و ماشــین آالت تولیــد و برش انواع چــوب، نئوپان 
روکــش دار و  MDF و تخته های صنعتــی، انواع 
ماشین آالت صنایع چوب، انواع ماشین های حمل و 
نقل چوب، انواع ماشین آالت و تجهیزات بسته بندی 
صنایع چوب، کف پوش های چوبــی، انواع پروفیل، 
انواع نشریات و... را در معرض دید عموم قرار دادند. 
این دو نمایشــگاه تــا روز چهارشــنبه )14 بهمن( 

پذیرای عاقه مندان و متخصصان بود.

گشایش دو نمایشگاه بین المللی با حضور دکتر حسین اسفهبدی مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه ها

 مشارکت 550 شرکت داخلی و خارجی 
در نمایشگاه های صنعت چوب و یراق آالت مبلمان
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»پیشــرو  نمایشــگاهی  شــرکت 
دو شرکت  با  مبتکران چیســتا« همراه 
»شــرکت  و  شــرق«  مبتکر  »میــالد 
برگزارکننده  نور«  میالد  نمایشــگاهی 
دو نمایشــگاهی بود که از روز یازدهم 
دائمی  محــل  در  بهمن  چهاردهــم  تا 
برگزار  تهران  بین المللی  نمایشگاه های 
دو  این  برگزاری  خصوص  در  شــدند.. 
نمایشــگاه و وضعیت صنعت یراق آالت 
چوب  صنعت  و  مبلمان  ماشــین آالت  و 
طیبی نژاد،  وحید  با  وابســته  صنایع  و 
شــرکت  پرتجربه  اما  جوان  مدیرعامل 
دو  ایــن  برگزارکننــده  و  چیســتا 
داده ایم  انجام  گفت وگویی  نمایشــگاه 

که در پی می آید.
بهتر  هرچــه  برگــزاری  بــرای   
چه  یــراق آالت  چهاردهم  نمایشــگاه 
اقداماتی در طول یک ســال گذشــته 

است؟  شده  انجام 
هر  برگزاری  بــرای  مختلفی  اقدامــات  ما 
چه بهتر و کارآمدتر نمایشــگاه انجام دادیم. 
نمایندگان  تقویــت  اقدامــات  ایــن  از  یکی 
فروش خارجی در کشــورهای ترکیه و چین 
برای حضور پــر قدرت مشــارکت کنندگان 
خارجی بــوده اســت. همچنین به واســطه 
  wood show نمایشــگاه های  در  حضــور 
دبــی و Sicam  ایتالیا تاش کردیم معرفی 
مناســبی از این دو نمایشگاه در ایران داشته 
  Ligna باشــیم. همچنین از نمایشــگاه های
  Intermob و  کلن    Interzum هانوفــر، 
از  الگوبــرداری  راســتای   در  اســتانبول 
به  بازدید کردیم.  دنیا  بزرگ  نمایشــگاه های 
رایزنی هایی  و  اینکه جلســات مختلف  اضافه 
با شــرکت های معتبــر و برتر ایــن حوزه از 
برگزاری  مرزی ســتاد  بــرون  مهم  اقدامات 

است. بوده  نمایشگاه 
 در حــوزه داخلی چــه اقداماتی 

دادید؟ صورت 
در بخــش داخلــی نیــز جلســات هــم 
با انجمن ها و تشــکل های صنفی،  اندیشــی 
فعــال  دســت اندرکاران  و  پیش کســوتان 
برگــزار  نمایشــگاه  مختلــف  بخش هــای 
شــده و رویکرد جــذب واحد هــای دارای 
اقدامات و  از مهمتریــن  ظرفیت صادراتــی 
برنامه ریزی های ســتاد برگــزاری در جهت 
برگــزاری هر چه با شــکوه تر ایــن دوره از 

است. بوده  نمایشگاه 
 نمایشــگاه چهاردهم یراق آالت و 
چه  کمی  نظر  از  مبلمان  ماشــین آالت 

دارد؟ گذشته  دوره  با  تفاوتی 
25 درصدی  از نظر مســاحت بــا رشــد 
از  و  و خارجی  داخلــی  مشــارکت کنندگان 
نظر تعــداد مشــارکت کننــدگان داخلی و 
خارجی با رشــد 15درصدی مواجه بوده ایم 
کــه با توجه به مشــکاتی که در یک ســال 
گذشــته وجود داشــته اســت، رشــد قابل 

است. قبولی 
 بخش بین المللی نمایشــگاه با چه 
اســتقبال  و  می شــود  برگزار  کیفیتی 
هیأت هــای  و  خارجــی  شــرکت های 
تجاری از نمایشــگاه را چگونه ارزیابی 

؟ می کنید
21 کشور جهان  از  180 شــرکت  حضور 
که اکثریــت آن هــا از واحدهــای معتبر و 
رنگ  هســتند،  اروپایی  کشــورهای  فعــال 
و بویی خــاص به ایــن دوره از نمایشــگاه 
بخشــیده اســت و امیدواریــم بــا حضــور 
و  همسایه  کشــورهای  از  تجاری  هیات های 
به خصوص کشــور های عراق، افغانســتان، 
ترکمنســتان و ترکیــه بتوانیــم در بخــش 
شــرکت های  توانمندی هــای  صــادرات 
تولیــدی و خدماتــی ایرانــی نیــز پویــا و 

باشیم. تأثیرگذار 
مبلمان  صنعت  رشــد  به  توجه  با   
طــی ســال های اخیــر، چهاردهمین 
یــراق آالت،  بین المللــی  نمایشــگاه 
ماشــین آالت مبلمــان، تجهیــزات و 
می تواند  اندازه  چه  تا  وابســته  صنایع 
فرسوده  ماشــین آالت  نوسازی  زمینه 

آورد؟ فراهم  را  مبلمان  صنعت 
خوشــبختانه طی ادوار گذشته نیز حضور 
خارجی  و  داخلی  مشــارکت کنندگان  خوب 
در بخش ماشــین آالت مبلمان باعث شده تا 
زمینه نوســازی و تجهیــز واحدهای صنعت 
ممکــن صورت  بهترین شــکل  بــه  مبلمان 
ایــن همــه امیدواریم بــا آغاز  با  پذیــرد، 
دوران پســاتحریم و از میــان رفتــن موانع 
تجــارت خارجی و حضــور  هر چه بیشــتر 

ماشــین آالت مدرن و روز دنیا از کشورهای 
صاحب صنعــت باالخص اروپایی و امریکایی 
در نمایشــگاه ها و متعاقــب آن در صنایــع 
مرتبط، شــاهد ارتقــاء کیفی ماشــین آالت 
ســاخت مبلمــان و در نهایــت رشــد این 

باشیم. چوب  صنایع  و  صنعت 
ای  حاشیه  و  جنبی  های  برنامه  از   

بگویید. نمایشگاه  در 
تبلیغات گســترده داخلــی و خارجی این 
باعث شــده  بین المللی  رویداد مهم ملــی و 
از لحاظ متراژ و حضور مؤثر  این نمایشــگاه 
به خصوص  و  مشــارکت کنندگان خارجــی 
سرمایه ای  و  تکنولوژی  صاحب  شــرکت های 
در میــان پنج نمایشــگاه برتــر داخلی قرار 
گیــرد؛ لــذا امیدواریــم بتوانیم بــا انتخاب 
بهتریــن برندهــای ملــی و بین المللــی در 
با کمک  نمایشــگاه  این  بخش های مختلــف 
تشکل ها و ســازمان های مرتبط، تأثیرگذاری 
بیشــتری در تمایل حضور تولیــد کنندگان 
در  مشــارکت  جهــت  خارجــی  و  داخلــی 
این راســتا  ایجــاد کنیم. در  دوره های آتی 
انتخاب غرفه هــای برتر در بخش های مختلف 
و اهداء لــوح و تندیس به واحدهــای نخبه 
برنامه های  مهمتریــن  از  و خارجــی  داخلی 

است. نمایشگاه  برگزاری  ستاد 
 نمایشــگاه بین المللی یراق آالت و 
در  جایگاهی  چه  مبلمان  ماشــین آالت 
منطقه دارد و چگونــه می توان جایگاه 
طی  بین المللی  بعد  در  را  نمایشگاه  این 

داد؟  افزایش  آتی  سال های 
برتریــن  و  بزرگتریــن  نمایشــگاه  ایــن 
نمایشــگاه صنایــع چــوب و ماشــین آالت 
از  مبلمــان در منطقــه خاورمیانــه و یکی 
بهتریــن نمایشــگاه ها در ســطح بین المللی 
اســت و امیدواریم با تاش و همت بیشــتر 
تمامــی دســت انــدرکاران و صاحبان این 
صنعــت و مســئولین محتــرم بتوانیــم در 
نمایشــگاه  از پنج  به یکــی  نزدیــک  آینده 
در سطح  ماشــین آالت  و  برتر حوزه صنعت 

شویم. بدل  جهان 
در پایــان ضمن تشــکر فــراوان از همه 
و  داخلــی  عزیــز  کننــدگان  مشــارکت 
خارجــی که دعــوت ما را بــرای حضور در 
از  پذیرفتند،  بین المللــی  مهــم  رویداد  این 
تمامی مدیران و پرســنل شــرکت ســهامی 
ســازمان  و  ا.ا  ج. بین المللی  نمایشــگاه های 
توسعه و تجارت ایران که ما را در برگزاری 
این رویــداد یاری رســاندند، قدردانی ویژه 

. یم می نما

وحید طیبی نژاد، مدیرعامل شرکت نمایشگاهی چیستا، برگزارکننده نمایشگاه های چوب و یراق آالت مبلمان:

می توانیم جزو 5 نمایشگاه برتر جهان باشیم
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قاسم ساالر رضایی مدیرعامل شرکت میالد مبتکر شرق، برگزارکننده چهاردهمین نمایشگاه بین المللی یراق آالت و ماشین آالت مبلمان: 

برگزاری نمایشگاه یراق آالت باعث توسعه صنعت شده است
نمایشگاه  موفق  دوره  ســیزده  برگزاری 
بین المللی یراق آالت، ماشــین  آالت  مبلمان 
و  صنایع وابسته باعث شــده که تجریبات 
آن  برگزارکنندگان  دانــش  بر  پرارزشــی 
افزوده شــود تــا نمایشــگاه چهاردهم را 
پربارتــر از تمام دوره های پیشــین برگزار 
نمایشگاه  اول  آنچه در روز  بر  کنند. مروری 
از  نمایشگاه حاضر  اثبات می کند که  گذشت 
هر نظر بر دوره های پیشــین برتری داشت. 
این نمایشگاه توسط دو شرکت میالد مبتکر 
شرق و  چیســتا برگزار می شود که تجربه و 
توانمندی قاســم ســاالر رضایی به عنوان 
مدیرعامل شــرکت »میالد مبتکر شــرق« 
یراق آالت  نمایشگاه چهاردهم  تا  باعث شده 
480 شرکت  با حضور  مبلمان  ماشین آالت  و 
داخلی و خارجی نســبت به سال های پیش، 
از رشــد قابل توجهی برخوردار باشــد. به 
ساالر  با  نمایشــگاه  این  برگزاری  مناسبت 
در  که  داده ایم  انجــام  گفت وگویی  رضایی 

ادامه آمده است.
 برای برگزاری موفق این نمایشــگاه از 
انجام  اقداماتی  چه  تاکنون  گذشــته  دوره 

شده است؟
این ســنت در شــرکت میــاد مبتکر شــرق 
کاما جا افتاده اســت که پــس از اختتامیه یک 
نمایشــگاه  موفق  برگزاری  برای  کار  نمایشــگاه، 
ســال بعد بافاصله آغاز شود. ســال گذشته نیز 
پس از برگزاری نمایشــگاه ســیزدهم، کار خود 
را آغاز کردیم و با بررســی نقــاط ضعف و قوت، 
بر مبنای  تــا  انجام دادیم  برنامه ریزی مناســبی 
آن بتوانیم نمایشــگاه چهاردهم را بهتر و پربارتر 
برگــزار کنیم. نکته ای که ســال گذشــته به آن 
توجــه کردیم تغییر نگاه کشــور و شــرکت های 
خارجــی برای حضــور در نمایشــگاه بــود و به 
همیــن دلیل تــاش کردیم تــا زمینــه را برای 
حضور هر چه بیشتر شــرکت های خارجی فراهم 
کنیم. بر همین اســاس چند دفتــر بازاریابی در 
نقاط مختلف دنیــا از جمله اروپــا، ترکیه، چین 
و.... برای جذب هر چه بیشــتر مشــارکت کننده 
هیات هــای  و  بازدیدکننــدگان  همچنیــن  و 
خارجی تــدارک دیدیم که امــروز می توانیم اثر 
این کوشــش ها را در نمایشگاه مشــاهده کنیم. 
یک اقــدام دیگر کــه آن هم در شــرکت میاد 
مبتکر تبدیل به یک ســنت شده است، بازدید از 
نمایشــگاه های معتبر جهان در این حوزه است به 
طوری که در یک سال گذشــته با بازدید از این 
برگزاری  جهــت  مفیدی  ایده های  نمایشــگاه ها، 
هر چه بهتر نمایشــگاه یراق آالت و ماشــین آالت 

مبلمان به ما داد.
تعداد شرکت  چه  امسال  نمایشگاه  در   

داخلی و خارجی شــرکت کرده اند و از نظر 
با  تفاوتی  و استقبال شــرکت ها چه  وسعت 

سال گذشته وجود دارد؟
تعــداد 480 شــرکت داخلــی و خارجــی در 
نمایشــگاه امســال مشــارکت دارنــد که 180  
شــرکت خارجی هســتند. همان طــور که گفتم 
برای جذب هر چه بیشــتر شــرکت های خارجی 
اقدامات مختلفــی صورت گرفت  نمایشــگاه،  در 
و همین باعث شــد در مجموع نمایشــگاه حدود 
30 درصد رشد مثبت نســبت به دوره گذشته را 

کند. تجربه 
 برگزاری موفق نمایشگاه یراق آالت در 
اختیار  در  را  تجربه ای  دوره های گذشته چه 
شما گذاشــته تا بتوانید این دوره را هر چه 

کنید؟ برگزار  بهتر 
گذشــته  دوره های  موفــق  برگــزاری  طبعــا 
نمایشــگاه یــراق آالت باعث شــده تــا تجربیات 
مفیــدی در اختیار تیم برگزارکننــده قرار گیرد. 
البته باید در نظر داشــته باشــید که نمایشــگاه 
اســت  نمایشــگاه هایی  بهترین  یراق آالت جــزو 
که در کشــور برگزار می شــود و ایــن امر باعث 
شــده تا این نمایشــگاه به یکــی از معتبرترین 
منطقــه  ســطح  در  یــراق آالت  نمایشــگاه های 
خاورمیانه و جهان تبدیل شــود. البته باید تاکید 
کنــم که این برای مــا کافی نیســت و اگر زمان 
کافــی برای بازاریابــی در اختیار ما قــرار گیرد، 
رفته رفتــه می توان ایــن نمایشــگاه را به عنوان 
نمایشــگاه مرجــع در منطقه مطرح کــرد و جا 

انداخت.
 رشــد حضور شــرکت های خارجی تا 
چه اندازه به پایان تحریم ها مربوط اســت و 
حضور  از  چشم اندازی  چه  آینده  دوره  برای 

می بینید؟ خارجی  شرکت های 
مــا تاش های مختلفی را بــرای حضور هر چه 
بیشتر شــرکت های خارجی انجام دادیم. البته ما 
نیز از موفقیت کشــور عزیزمان در عرصه سیاست 

بین المللــی مانند هــر ایرانی دیگری خوشــحال 
هســتیم، اما اینکه مشــخصا پایــان تحریم ها بر 
این نمایشــگاه موثر بــوده باشــد را رد می کنم. 
چرا که تقریباً بعــد از پایان ثبت نام شــرکت ها 
در نمایشــگاه، توافق برجام حاصل شــد. با این 
حال امیدواریم در ســال آینده با یک برنامه ریزی 
درســت و حساب شده میزان مشــارکت خارجی 
بازدیــد کننــدگان بین المللــی را  و همچنیــن 

کنیم. حداکثری 
نمایشــگاه های  موفــق  برگــزاری   
بین المللی از جمله نمایشــگاه یراق آالت تا 
تاثیر  اندازه در توســعه صنایع مربوطه  چه 

داشته است؟
در تمام دنیا پذیرفته شــده است که برگزاری 
منظــم و با کیفیــت نمایشــگاه های تخصصی در 
رشــد صنعت مرتبط با آن موثر اســت. بر همین 
مبنا و به گفته اهالی این صنعت در کشــورمان، 
برگــزاری نمایشــگاه های موفــق یــراق آالت و 
ماشــین آالت مبلمان باعث شــده تا شرکت های 
داخلی هر ســاله در کنار یکدیگر به ارزیابی توان 
خود و شرکت های رقیب دســت بزنند. همچنین 
حضور شــرکت های بزرگ و برندهای مشهور این 
صنعت با باالترین ســطح و تمام توان باعث شده 
تا سطح رقابت کیفی هر سال باالتر برود و اهالی 
صنعت تاش کنند در دوره بعــد با محصوالت و 

نمایشگاه حاضر شوند. خدمات بهتری در 
از  و  منطقه  در  یراق آالت  نمایشــگاه   

دارد؟ بین المللی چه جایگاهی  نظر 
این نمایشــگاه در منطقه خاورمیانــه بی نظیر 
اســت و در باالترین ســطح قــرار دارد. از نظر 
جهانی هم جزو چند نمایشــگاهی اســت که در 
برگزار می شــود.  بین المللی  اســتانداردهای  حد 
البتــه جا برای بهتر شــدن وجــود دارد و تاش 
داریم با کمک نهادهای مســئول رتبه بین المللی 

این نمایشگاه را افزایش دهیم.
 در پایان اگر نکته ای باقی مانده است، 

بفرمایید.
امید است برپایی این نمایشــگاه بتواند صنعت 
و اقتصاد ملی کشــورمان را در راه توسعه پایدار 
و پویا کمک کنــد. از طرفی با وجود اینکه صنایع 
مختلف در کشــور دچار رکود بودنــد، اما تاش 
شــد تا در این نمایشــگاه رکود احتمالی برخی 
شــرکت های حــوزه یــراق آالت و ماشــین آالت 
مبلمان به چشــم نیایــد. در پایان ضمن تشــکر 
ویژه از مدیران و پرســنل ســختکوش شــرکت 
سهامی نمایشــگاه های بین المللی ایران و سازمان 
توســعه تجارت از تمامــی مجموعه هــا، افراد و 
مشــارکت کنندگان داخلی و خارجی که ما را در 
برگزاری هر چــه مطلوب تر این نمایشــگاه یاری 

کردند تشکر و قدردانی می  نمایم.
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هشتمین نمایشگاه بین المللی طال، نقره، جواهر، 
ساعت و صنایع وابسته، نهمین نمایشگاه بین المللی 
گردشگری و صنایع وابســته و پنجمین نمایشگاه 
با  بین المللی شهربازی و پارک ها روز 27بهمن 94 
حضور وزیر کشور، رییس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری و قائم مقام مدیرعامل 
بین المللی جمهوری  نمایشگاه های  شرکت سهامی 

اسالمی و فعاالن این حوزه ها گشایش یافت.
به گزارش »اقتصاد و نمایشــگاه« هشتمین نمایشگاه 
بین المللی طا، نقره، جواهر، ســاعت و صنایع وابسته با 
حضور مسعود ســلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس 
ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری، 
ســیاوش امیــر مکــری قائــم مقام شــرکت ســهامی 
نمایشــگاه های بین المللی ج.ا.ایران و فعاالن صنف طا و 
جواهــر در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران 

گشایش یافت.
در حاشیه مراســم گشایش این نمایشــگاه ها مسعود 
ســلطانی فر در جمع خبرنگاران، به لغو تحریم ها و اثرات 
آن در صنعت طا و جواهر اشــاره کرد و گفت: با برطرف 
شدن تحریم ها شــرایطی جدید در صنعت طا و جواهر 
پیش رو داریم و بدون شک با داشتن هنرمندان زبردست 
در کشــور می توانیم تولیدات مشتری پســندی در این 
صنعت داشــته باشــیم و در صنعت طا و جواهر جایگاه 

خوبی را در دنیا کسب کنیم.
معاون رئیس جمهوری اضافه کرد: قصد داریم تعامات 
خود را در این بخش بــا جهان قوی تر کنیــم تا بتوانیم 
مسائل و مشــکات موجود در این صنعت را برای توسعه 

برطرف کنیم.
به گفته ســلطانی فر، صنعت طا و جواهر از صنایعی 
اســت که می تواند در فضاهای کوچک و حتی در داخل 
خانه ها برای هموطنان ایجاد اشتغال و کارآفرینی کند. با 
توجه به ظرفیت هایی کــه در صنعت طا و جواهر وجود 
دارد، جایگاه کشــور می تواند در ایــن صنعت پررنگ تر و 
تولیدات داخلی قابــل رقابت با تولیدات طا و جواهر دنیا 
شــد. این صنعت می تواند ارزآوری و اشتغال زایی قابل 

توجهی برای کشور و مردم ایران داشته باشد.
در هشتمین نمایشــگاه بین المللی طا و جواهر 117 
شــرکت ایرانی و 3 شرکت خارجی از کشــورهای ایتالیا، 
ترکیه و چین در فضایي به مساحت 8 هزار متر مربع حضور 
دارند که تولیدکنندگان، صادرکننــدگان و ارائه کنندگان 

مصنوعات و محصوالت این صنف با حضور در این نمایشگاه 
جدیدتریــن محصــوالت و کاالهاي خــود در زمینه انواع 
خدمات مرتبط بــا صنایع طا، جواهر، نقره، ســنگ های 
قیمتی، ســاعت، صندوق ایمنی، حفــظ و نگهداری طا 
و جواهر و نقره را با مشــارکت اتحادیــه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان طا و جواهر، نقره و ســنگ های قیمتی به 

معرض نمایش و قضاوت عمومی گذاشته اند.
نهمیــن نمایشــگاه بین المللی گردشــگری و صنایع 
وابســته هم دیروز با حضور رحمانی فضلی وزیر کشــور، 
مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری، وزیر 
گردشــگری یونان، نماینده یونســکو در ایــران و رئیس 

آژانس فدرال گردشگری روسیه افتتاح شد.
برای پررنگ کردن نقش مهم  وزیر کشور: تالش 

گردشگری در فرهنگ، اقتصاد و اجتماع 
مراسم گشایش نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری 
و صنایع وابســته دیروز با نوای موســیقی محلی استان 
اردبیل آغاز شد، در این مراسم که در سالن ویژه نمایشگاه 
با طراحی خانه ایرانی برگزار شــد، موسیقی محلی خطه 
اردبیل را »ودود موذن زاده«، پسر موذن زاده اردبیلی اجرا 
کرد و پس از آن معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان 
میراث فرهنگی و گردشگری با همراهی مهمانان خارجی 

بازدید از بخش های مختلف این نمایشگاه را آغاز کردند.
وزیر کشور که در مراسم آغاز به کار نهمین نمایشگاه 
گردشــگری و صنایع وابســته حضور یافته بود در جمع 
خبرنگاران گفت: کارگروه های گردشــگری در اســتان ها 
فعالیت متمرکز، پیگیر و منسجمی در بخش گردشگری 
دارند و تاش ما این اســت که نقش مهم گردشگری در 
فرهنگ، اقتصــاد و اجتماع را پررنگ تــر کنیم. رحمانی 
فضلی ادامه داد: ما برای پررنگ کردن نقش گردشــگری 
در جامعــه و اقتصاد تاش می کنیــم. وی تاکید کرد: ما 
در اســتان ها در خدمــت گردشــگری هســتیم و تمام 
تاش مان این اســت که ظرفیت، جاذبه های گردشگری، 
فرهنگ های متفاوت و شرایط جغرافیایی ایران را به همه 

دنیا بشناسانیم.
در این نمایشــگاه 336 شــرکت ایرانی و 72 شرکت 
خارجی از 16 کشــور جهان شــامل: آمریکا ،آذربایجان، 
اســپانیا، ایتالیا، بنگادش، تایلند، ترکیه، تونس، سوریه، 
عراق، روسیه، قبرس، کره جنوبي، مالزي، ویتنام، و یونان 
در فضایي به متــراژ بیش از 31 هزار متــر مربع حضور 

دارند که در زمینه ارائه خدمات گردشــگری الکترونیکی، 
صنایع دســتی و هنری، انواع تجهیزات سفر نظیر وسایل 
کمپینگ، چمدان، باربند، چادر ، توریسم ورزشی، زیارتی، 
سامت و اکو توریسم فعالیت داشته و آخرین نوآوری های 

خود را در این عرصه به بازدیدکنندگان ارایه کرده اند.
نمایشگاه مذکور مهم ترین رویداد رسمی نمایشگاهی 
گردشگری در جمهوری اسامی ایران است که در تقویم 
رویدادهای سازمان جهانی گردشگری نیز ثبت شده است 
و بهترین موقعیت برای شــرکت های مرتبــط با صنعت 
گردشگری و سفر و همچنین تأمین تجهیزات و خدمات 
مورد نیــاز هتل هــا و تولیدکننــدگان و عرضه کنندگان 
صنایع دســتی و هنر های سنتی محســوب می شود تا 

بتوانند توانمندی های خود را در این عرصه عرضه کنند.
نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران 
مورد حمایت و نظارت ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشگری ایران، سازمان توســعه تجارت ایران 
و شرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی ایران است و 
انجمن ها و تشــکل های صنعت گردشگری ایران نیز از آن 
حمایت می کنند. نمایشگاه سال جاری با شعار »میهمان 
ما باشید« پذیرای مخاطبان خود اســت. پس از اینکه در 
دوره قبل فعاالن و عاقه مندان صنعت گردشگری با شعار 
»شما را فرا می خوانیم« به ایران دعوت شدند، امسال نیز 
نمایشــگاه گردشــگری افتخار میزبانی  عاقه مندان این 

صنعت را دارد.
این میزبانی با موضوع »خانه ایرانی« که موضوع امسال 
نمایشگاه اســت، تکمیل می شود. خانه های زیبا و اصیل 
ایرانی جزئی از تاریخ ملت ایران هســتند که یادآور هنر، 
قدمت و فرهنگ پربار کشور ایران هستند. تم خانه ایرانی 
در پوستر ویژه نمایشــگاه نیز تجلی یافته و طرح پوستر 
نمایشــگاه گردشگری و صنایع وابسته امســال با الهام از 
نمای خانه کهن بروجردی ها در کاشــان زیبایی و جلوه 

خاصی پیدا کرده است.
با عنایــت به اهمیــت مقولــه گردشــگری حال و 
گردشگری سامت و همچنین لزوم جذب سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی در حوزه زیرســاخت های گردشــگری، 
قرار است در حاشیه نمایشــگاه بین المللی گردشگری و 
صنایع وابسته تهران همایش های تخصصی و کارگاه های 
آموزشــی با عناوین همایش گردشگری سامت، همایش 
گردشــگری حال و همایــش بین المللــی فرصت های 

سرمایه گذاری برگزار شود.

حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و وزیر کشور در مراسم گشایش دو نمایشگاه

 با دو صنعت گردشگری و طال و جواهر 
می توان کار و ثروت بسیار آفرید
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شــرکت  مدیرعامــل  امینیــان،  فرهــاد 
بین المللــی بازرگانی و نمایشــگاهی تهران یکی 
و پیشــرو در صنعت  برگزارکننــدگان موفق  از 
نمایشــگاهی کشورمان است. شــرکت متبوع او 
گردشگری  بین المللی  نمایشگاه  نهمین   برگزاری 
امینیان  بر عهده داشــت.  را  وابســته  و صنایع 
می گوید:  »هدف کلی و اصلی ما تبدیل نمایشگاه 
گردشگری  رویداد  مهم ترین  به  تهران  گردشگری 
منطقه است که حقیقتًا در این راه  گام های اساسی 
برداشته شده اســت« با او در خصوص کم و کیف 
برگزاری این نمایشــگاه گفت و گویی انجام شده 

است که در ادامه می خوانید. 
 برای برگزاری موفق این نمایشــگاه از دوره 

گذشته تاکنون چه اقداماتی انجام شده است؟
با توجه به برگزاری موفق نمایشــگاه گردشــگری و 
صنایع وابســته در دوره گذشــته، با حمایت و همکاری 
ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
کشــور اقدامات مؤثری در جهت برپایــی هر چه بهتر و 
مفیدتر نمایشگاه در ســال جاری به عمل آمد . شورای 
سیاســت گذاری نمایشــگاه بافاصلــه پــس از خاتمه 
نمایشگاه هشــتم و در اســفند ماه 93 آغاز به کار کرد 
و کلیه امور با خــرد جمعی متخصصین و کارشناســان 
گردشــگری پیش رفت . هدف کلــی و اصلی نیز تبدیل 
بــه مهم تریــن رویداد  نمایشــگاه گردشــگری تهران 
گردشگری منطقه اســت که حقیقتا در این راه  گام های 
اساســی برداشته شده اســت. خوشــبختانه با درایت و 
نگرش حرفه ای و مســئوالنه معاونت گردشگری سازمان 
میراث فرهنگی، جناب آقای رحمانی موحد نمایشــگاه 
دچار تحول اساسی شده و امسال شاهد ارتقاء سطح آن 

در تمام جهات هستیم.
 در نمایشــگاه امســال چه تعداد شرکت 
از نظر وسعت  داخلی و خارجی شرکت کرده اند و 
و استقبال شــرکت ها چه تفاوتی با سال گذشته 

وجود دارد؟
امسال 414 شــرکت در نمایشگاه مشــارکت حضور 
دارند که از این تعداد 370 شــرکت ایرانی و 44 شرکت 
خارجی هســتند . این در حالی اســت که  سال گذشته 
280 شرکت ایرانی و 24 شــرکت خارجی در نمایشگاه 
حضور داشــتند . از نظر وسعت هم امســال فضای کلی 
تحت پوشش نمایشــگاه حدود 32000 متر مربع  است 
که نسبت به سال قبل 24  درصد رشد دارد. البته بخش 
خارجی نمایشــگاه از 403 متر مربع سال قبل به حدود 
900 مترمربع رســیده که از افزایش بیــش از یکصد و 
بیست درصدی برخوردار بوده است . ضمن اینکه باید به 
این نکته نیز اشاره شــود که به دلیل کمبود فضا امکان 
ثبت نام از تعداد بیشتری از متقاضیان مشارکت به ویژه 

در حوزه سفر و گردشگری میسر نشد. 
 برگزاری موفــق نمایشــگاه در دوره های 
تا  گذشته چه تجربه ای را در اختیار شما گذاشته 

بتوانید این دوره را هر چه بهتر برگزار کنید؟
تاش کرده ایم  قبل از هر چیز نیازهای گردشــگری 
کشور و مجموعه هایی را که در این صنعت فعال هستند 
، اعم از شرکت ها، ســازمان ها و تشکل ها همه را مد نظر 
قرار دهیــم. در واقع تجربه برپایــی دوره های قبل به ما 

نشان داد که کدام بخش ها نیاز به تقویت دارند. در ادامه 
این روند ما تجربه حضور تمامی اســتان ها در نمایشگاه 
را داریم که در واقع نشــان دهنده ظرفیت گردشــگری 
کشورمان است، امسال همچنین شــاهد دومین حضور 
بخش گردشــگری ســامت به صــورت منســجم در 
نمایشــگاه هســتیم. حضور گروه های موســیقی محلی 
و آیینی در نمایشــگاه و یا حضــور و نمایش خانه های 
ایرانی در یک سالن اختصاصی از دیگر مواردی است که 
طی این دو ســال در نمایشــگاه نمود پیدا کرده و اتفاقاً 
بســیار مورد توجه و اســتقبال هم قرار گرفته و موجب 
رونق بیشتر نمایشگاه شده است . عاوه بر آن همایش ها 
و کارگاه های آموزشی مختلفی در کنار نمایشگاه برگزار 
می شود که به اعتای علمی نمایشگاه کمک می کند. در 
واقع تمامــی این نوآوری ها نتیجه بررســی نقاط قوت و 

ضعف ادوار مختلف این نمایشگاه بوده است . 
 رشد حضور شرکت های خارجی تا چه اندازه 
به پایان تحریم ها مربوط است و برای دوره آینده 
خارجی  شــرکت های  حضور  از  چشم اندازی  چه 

می بینید؟
به نظر بنده هنــوز آثار پایان تحریم هــا در این دوره 
نمایشــگاه نمودار نشده اســت و عمدتاً از سال 95 آثار 
لغو تحریم ها در نمایشــگاه ها عیان می شود. ولی در هر 
صورت این موضوع در رشــد بخش خارجی نمایشــگاه 
گردشــگری چندان هم بی تأثیر نبوده اســت. ولی این 

استقبال در دوره آینده نمایشگاه بیشتر خواهد بود . 
به  جداگانه  ســالن های  اختصــاص  دلیل   
آژانس های مســافرتی در دوره نهم نمایشــگاه 

چیست؟
دو سالن و بخشی از یک سالن دیگر به آژانس ها تعلق 
پیدا کرده و دلیل این موضوع هم  این اســت که به طور 
کلی گروه های مختلف حاضر در نمایشــگاه بر اســاس 
فعالیت خود در سالن های جداگانه اســتقرار یافته اند و 
این موضوع صرفاً مختص آژانس ها نیست و سایر گروه ها 
هم در سالن های جداگانه جانمایی شــده اند. البته باید 
به این نکته اشــاره کنم که در ابتدا برای آژانس ها یک 
ســالن در نظر گرفته شــده بود ولی به دلیل اســتقبال 
بسیار گســترده دفاتر خدمات مسافرتی جهت مشارکت 

در نمایشگاه ، ناگزیر شدیم دو ســالن دیگر را هم برای 
این گروه در نظر بگیریم. 

با وجود ظرفیت متنوع کشورمان در حوزه   
جذب گردشــگر، چرا تاکنون نتوانسته ایم در این 

حوزه موفق باشیم؟
البته این موضوع یک بحث کارشناسی تخصصی است 
که باید توسط کارشناســان حوزه گردشگری پاسخ داده 
شود. ولی بنده شــخصاً فکر می کنم که اصول و ضوابط 
حاکم بر صنعت گردشــگری در کشــور مــا متفاوت از 
سایر کشورهاســت و این امر طبیعتاً محدودیت هایی را 
برای دســت اندرکاران و کل صنعت گردشگری ما ایجاد 
می کنــد. ضمن اینکه اعمال تحریم هــا و تبلیغات منفی 
علیه کشــورمان هم در این قضیه تأثیر به سزایی داشته 

است. 
در  گردشگری  نمایشــگاه   موفق  برگزاری   
ابعاد بین المللی تا چه انــدازه می تواند در جذب 

گردشگر موثر باشد؟
به هر حال نمایشــگاه ها ابزار توسعه صنعت مربوط به 
موضوع خود هســتند و مانند ویترین صنعتی که معرفی 
می کنند عمل می نمایند. نمایشــگاه گردشگری هم بیان 
کننده بخشی از ظرفیت گردشــگری کشورمان است و 
طبیعتاً می تواند اطاعات سودمندی از توانمندی کشور 

در اختیار مخاطبین داخلی و خارجی خود قرار دهد . 
 نمایشــگاه گردشــگری ایران در منطقه و 
از نظــر بین المللی چه جایگاهــی دارد و چگونه 

می توان این جایگاه را ارتقا داد؟
این نمایشــگاه هنوز مراحل بلوغ خــود را می گذراند 
ولــی در همیــن مرحلــه هم جــزو 5 نمایشــگاه مهم 
گردشگری منطقه اســت اما در ســطح بین الملل هنوز 
راه طوالنی در پیــش داریم . این نمایشــگاه هم اکنون 
بزرگ تریــن نمایشــگاه و رویداد گردشــگری کشــور 
محسوب می شود و اگر برابر آنچه که هم اینک برای این 
نمایشگاه هدف گذاری شــده است بتوانیم در چند سال 
آینده آن را به یک نمایشگاه شــاخص در منطقه تبدیل 
کنیم مســلماً در آینده ای نه چندان دور جزو مهم ترین 
نمایشــگاه های گردشــگری دنیا خواهد بود . البته برای 
رســیدن به آن جایگاه هنوز باید قــدری حوصله و کلی 

تاش به خرج دهیم . 
 در پایان اگــر نکته ناگفتــه ای باقی مانده 

است، بیان کنید.
نکته ای کــه در خصوص آن کمتر صحبت شــده در 
خصوص بخش صنایع وابســته اســت که عمدتاً مربوط 
به خدمات و تجهیزات هتلداری اســت . این بخش طور 
طبیعی مورد توجه و اســتقبال هتل هــا و مراکز اقامتی 
است . لذا بنده از این مراکز و هتل ها جهت بازدید از این 
بخش نمایشــگاه دعوت می کنم . عاوه بر آن نمایشگاه 
گردشــگری و صنایع وابســته از جمله نمایشــگاه هایی 
اســت که هم مخاطب تخصصی خود را دارد و هم بسیار 
مورد توجه عموم مردم است . بنده از تمامی فعاالن این 
صنعت اعم از تشکل ها ، سازمان ها و شرکت های مرتبط 
و همه افرادی که به نوعی در حوزه صنعت گردشــگری 
تاش می کنند و همچنین مردم کشــورمان که عاقمند 
به مقوله گردشگری هســتند دعوت می کنم حتماً از این 

نمایشگاه بازدید به عمل آورند.

 فرهاد امینیان  مدیرعامل  شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران:

 نمایشگاه گردشگری تهران را به مهم ترین رویداد 
گردشگری منطقه تبدیل می کنیم
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رییــس شــورای راهبردی ســومین 
خودروی  صنعــت  المللی  بیــن  همایش 
حضور  از  خبری  نشســت  یک  در  ایران 
شــرکت   359 و  خارجی  شــرکت   121
های  توانمندی  نمایشــگاه  در  داخلــی 

داد. خبر  ایران  خودرو  صنعت 
بــه گــزارش اقتصــاد و نمایشــگاه، دکتر 
علی محمــد گودرزی توضیــح داد: همچنین 
کننده  شــرکت   311 حضــور  با  کنفرانســی 
1285 شــرکت کننده داخلی طی  خارجی و 
11 اسفند ماه جاری در سالن  10 و  روزهای 

برگزار می شود. اجاس سران 
مدیــرکل روابط عمومی و امــور بین الملل 
اشــاره  با  و تجارت  وزارت صنعــت، معــدن 
توانمندی  تخصصــی  نمایشــگاه  اولیــن  بــه 
هــای صنعت خــودروی ایران گفــت: فضای 
هزار   18 نمایشــگاه  این  بــه  یافته  اختصاص 
متــر مربع فضای سرپوشــیده و 10 هزار متر 
مربع فضای رو باز است و این در حالی است 
که 11 شــرکت در زمینه مــواد اولیه، 183 
 ، 12 شرکت خودروساز  سازی،  قطعه  شرکت 
35 شرکت ماشــین آالت، 23 واحد مهندسی 
و تحقیقاتــی و دانش بنیان، 11 مرکز تســت 
5 شــرکت  8 واحــد آموزشــی،  و آزمــون، 
7 شــرکت  نشــریه،   12 فروش،  و  لیزینــگ 
6 شــرکت فرهنگی  از فروش،  خدمات پــس 
NGO  تخصصــی داخلی، 2  و هنــری، 10 
24 ســرمایه  NGO  تخصصــی خارجــی و 

J(  در نمایشگاه حضور دارند. .V گذار و ) 
دکتــر گودرزی بــا تشــریح برنامــه های 
جانبی این نمایشــگاه اضافه کرد: نمایشــگاه 
آزمون  درایو،  تســت  کاســیک،  خودروهای 
جــاده ای، کارتینگ، برنامه های آموزشــی، 
برنامه های جــذاب فرهنگی و برگزاری رالی 
از تهران به مقصد انزلــی و برعکس از برنامه 

های جنبی این نمایشــگاه خواهد بود.
بــه گفته وی اکثر بــزرگان  صنعت خودرو 
و صاحــب برنــد جهانــی در ایــن کنفرانس 
ســخنرانی دارنــد و ویژه نامــه هایــی به دو 
زبان انگلیســی و فارســی منتشــر می شود. 
وی افــزود: همایــش در 4 جلســه عمومی و 
13 پانل تخصصی و ســخنرانی 75 ســخنران 
از  برگزار می شــود و شــرکت های خارجی 
بلژیــک، چیــن، چک  اتریــش،  کشــورهای 
اســلواکی، دانمارک، فرانســه، آلمــان، هند، 
ایتالیا، ژاپن، کویت، هلند، عمان،  پاکســتان، 
کره جنوبی، اسپانیا، ســوئد، سوییس، ترکیه، 
امــارات متحــده عربــی و انگلســتان حضور 

داشت. خواهند 
و  ســفرا  کرد:  تصریــح  گــودرزی  دکتــر 
بسیاری  های  ســفارت  بازرگانی  های  وابسته 
کنفرانس  این  در  شــرکت  برای  کشــورها  از 
اعام آمادگــی کرده اند و تاکنــون حضور و 
ســخنرانی یک وزیر خارجه قطعی شده است.
در این نشســت خبــری همچنیــن رییس 
شــورای علمــی کنفرانس، محــور اصلی این 

همایــش را همــکاری هــای بیــن المللی و 
این   : افــزود  و  پذیــری عنوان کــرد  رقابت 
موضوع هم چالــش برانگیز و هم برای داخل 

و خارج جذاب است.
امیــر حســین قناتــی افــزود : در قالــب 
ایــن محــور 15 پنــل تخصصی پیــش بینی 
شــده اســت که تحقیق و توســعه و خدمات 
مهندســی ، مدیریــت زنجیــره تامین ، مدل 
ایمنی در   ، های همکاری و ســرمایه گذاری 
در  هــای همکاری  فرصت  و  صنعت خــودرو 
خصوص تامین مواد جدید از جمله آنهاســت 

 .
بــه گفتــه وی خدمــات پــس از فروش ، 
تجاری  خودروهــای  پیشــرفته  های  فناوری 
، محیط زیســت و مســوولیت های اجتماعی 
خودروســازان ، اقتصاد صنعت خودرو ، روش 
های تامیــن مالــی ، قیمت گــذاری از دید 
بنــگاه ، آمــوزش و تربیت نیروی انســانی از 

دیگر پنل های ایــن کنفرانس خواهد بود.
زمنیه  در  ســوالی  بــه  پاســخ  در  قناتــی 
محدودیــت های ســرمایه گــذاری در ایران  
تصریح کــرد : هیچ گونه محدودیت ســرمایه 
گذاری در کشــور نیست ولی برای هر شرکت 
پتانسیل ها  از  این اســت که  اولویت  خارجی 
و زیرســاخت های موجود استفاده کند و این 
در حالی اســت که ســرمایه گذاری مشترک 
ریســک کمتری دارد و عمدتا شــرکت های 
خارجــی تمایل دارند که به ســمت شــرکت 

دکتر علی محمد گودرزی رئیس شورای راهبردی همایش و نمایشگاه توانمندی های صنعت خودرو ایران:

 بزرگان و صاحبان برند صنعت خودرو جهان 
با هم به تهران آمده اند
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هــای چابک برونــد .وی از شــرکت فولکس 
 5 با  نام برد کــه  واگن به عنــوان شــرکتی 
شــرکت داخلــی مذاکراتی را بدیــن منظور 
ولوو،  بنــز،  انجــام داده اســت. شــرکتهای 
ایسوزو و مزدا از دیگر شــرکت هایی هستند 
کــه قناتی از آنها بــه عنوان مذاکــره کننده 
تاکید کرد:  بــرد.وی  نام  ایرانی  با طرف های 
دراین پنل هــا نحوه همــکاری در چارچوب 
است  از سوی دولت مشــخص شده  خطوطی 
و بایــد هــر مذاکــره و صحبتی و ســرمایه 
گــذاری در آن قالب باشــد ، به روز باشــد، 
جنبــه صادراتی داشــته باشــد و از حداکثر 
توان داخلی و زنجیره تامین داخلی اســتفاده 

. کند
در ادامــه نشســت دبیــر کل همایــش از 
اهدای جایــزه طراحان برگزیــده خبر داد و 
گفــت : جایزه طراحی صنعتی از ســوی ایران 
خــودرو و ســایپا طراحــی شــده و در این 
کنفرانــس جایزه برگزیدگان اهدا می شــود. 
ساســان قربانی تصریح کرد: تعــداد مهمانان 
500 نفر خواهد بود و در  خارجی بیشــتر از 
طول برگــزاری این دو رویــداد موافقت نامه 

امضا می شود. قراردادهایی  و  ها 
انجــام توافقات قطعی بیــن انجمن  از  وی 
هــای ایرانــی و 4 انجمــن معتبــر دنیا خبر 
داد و گفت :  این همکاری بین شــرکت های 
قطعه ســازی بــا هدف صــادرات صورت می 

. گیرد 
قربانــی اضافــه کــرد : توافق نامــه های 
همــکاری مشــارکت بیــن نهادهــای صنفی 
فرانســه،   ترکیه،  از  هایــی  با شــرکت  ایران 
هندوســتان، انجمن قطعه ســازان انگلیس و 
هیات های دیگری مبادله شــده و طرفین در 
نمایشــگاه و کنفرانس مذاکره  برگزاری  طول 

داشت. خواهند 
برگــزاری  زمــان  در   : کــرد  اضافــه  وی 
نمایشــگاه شــرکت رنو با قطعه سازان ایرانی 

جلســاتی را بــرای برنامــه ریــزی توســعه 
داشت. خواهد  محصوالتش 

بــه گفته قربانــی برگزاری ایــن کنفرانس 
و نمایشــگاه بــه دلیــل گســتردگی و تعدد 
ســخنرانان و افــراد حاضــر به مشــارکت و 
شرکت ها و شــرکای بین المللی آنها منحصر 
به فرد اســت و اکثر برندهــای معتبر جهانی 
در زمینــه قطعــه ســازی و خودرو ســازی 
داشته  رویداد  این  از  اســتقبال چشــمگیری 

اند .
ادامه دارد ** مذاکره رنو و سایپا 

علمی  کمیتــه  دبیــر  قناتــی  امیرحســین 
خودروی  صنعت  بین المللی  همایش  ســومین 
ایران و عضو هیات مدیره گروه خودروســازی 
نشســت   15 ایــن همایش  در  ســایپا گفت: 
تخصصــی برگــزار خواهــد شــد. مدیریــت 
و ســرمایه  تامین، مدل های همکاری  زنجیره 
همــکاری،  فرصت هــای  ایمنــی،  گــذاری، 
فناوری هــای  فــروش،  از  پــس  خدمــات 
زیست  محیط  تجاری،  خودروهای  پیشــرفته، 
صنعــت  اقتصــاد  اجتماعــی،  مســئولیت  و 
خــودرو و روش هــای تامین منابــع مالی از 

است. نشست ها  این  موضوع های 
مســتقل  ســرمایه گذاری  مــورد  در  وی 
تاکنون  گفت:  ایران  در  خارجی  شــرکت های 
با  مذاکراتی برای ســرمایه گذاری مشــترک 
شــرکت هایی مانند فولکس واگن، بنز، فیات، 
مان، ولــوو، ایســوزو و مزدا انجام شــده اما 
پیشــنهاد ســرمایه گذاری مســتقل تاکنــون 

است. نشده  مطرح 
برای ســرمایه گذاری مستقل  قناتی گفت: 
محدودیتی  خــودرو  در صنعت  مشــارکتی  و 
شــرکت های  اولویــت  امــا  نــدارد  وجــود 
استفاده  و  خارجی ســرمایه گذاری مشــترک 
در  زیــرا  اســت؛  موجــود  ظرفیت هــای  از 
مشــترک  گذاری های  ســرمایه  و  همکاری ها 

می کند. پیدا  کاهش  ریسک  میزان 

وی در پاســخ به پرسشــی در مورد مونتاژ 
خودروهای خارجــی لوکس و گران قیمت در 
تمام خودروســازان در صورت  ایران گفــت: 
رعایــت خطــوط قرمــز مــا اجــازه فعالیت 
دارنــد؛ خودروهــای تولید یا مونتــاژ داخل 
40 درصد از قطعــه های خود  باید حداقــل 
را از شــرکت های داخلی تامیــن کنند. عضو 
ســایپا  خودروســازی  گــروه  مدیره  هیــات 
همچنین گفــت، مذاکره در خصوص همکاری 
و سایپا در حال  رنو  شرکت های خودروسازی 
اســت. گفتنی است، ســومین همایش  انجام 
بیــن المللی صنعت خودروی ایران از فردا در 
آغاز  بین المللی  نمایشــگاه های  دائمــی  محل 
خواهد شــد. در ایــن همایش شــرکت هایی 
از کشــورهای اتریــش، بلژیــک، چین، چک 
اســلواکی، دانمارک، فرانســه، آلمــان، هند، 
ایتالیا، ژاپن، کویت، هلند، عمان، پاکســتان، 
کره جنوبی، اسپانیا، ســوئد، سوئیس، ترکیه، 
امــارات متحــده عربــی و انگلســتان حضور 

داشت. خواهند 
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بین  نمایشگاهی  ســایت  احداث  برای 
المللی در شــهر فرودگاهی امام خمینی 

شد. مبادله  ای  نامه  تفاهم  )ره( 
نمایشگاه های  ســهامی  شــرکت  مدیرعامل 
بین المللی در مراســم گشــایش فاز نخســت 
اقتصــادی  ویــژه  و  تجــاری  آزاد  منطقــه 
شــهر فرودگاهــی گفــت: باوجود پیشــرفت 
هــای ســریع در جهــان، همچنــان صنعت 
نمایشــگاهی برای بازاریابی حرف اول را می 
ایــن منطقه  اندازی  راه  بــا  امیدواریم  زند و 
آزاد، شــاهد برگزاری نمایشــگاه های بزرگ 

بین المللی و اکســپو در کشورمان باشیم. 
بــه گــزارش اقتصــاد و نمایشــگاه، دکتر 
باوجود  افزود: خوشــبختانه  حسین اسفهبدی 
ســرمایه گذاری هــای زیادی کــه برخی از 
کشــورهای همســایه در نمایشــگاه اکســپو 
میان کــرده بودند جمهوری اســامی ایران 
توانســت با ســرمایه گــذاری انــدک خود، 
مقام دوم جهان را از آن خــود کند.  معاون 

وزیــر صنعـــت، معــدن و تجــارت و رییس 
نمایشگاه های  هیات مدیره شــرکت ســهامی 
کشــورهای  از  برخــی  افــزود:  بین المللــی 
همســایه بیــش از 100 میلیــون یــورو در 
بودند  کرده  هزینه  میان  اکســپو  نمایشــگاه 

اما ایران با پنج تا شــش میلیون یورو هزینه 
موفق شــد مقام دوم جهانی را کسب نماید. 

در ادامــه این مراســم مدیرعامل شــرکت 
شــهر فرودگاهی امــام خمینــی )ره( با بیان 
اینکــه همه فعاالن اقتصــادی در منطقه آزاد 
تجــاری و ویژه اقتصــادی شــهر فرودگاهی 
امام )ره( 20 ســال از پرداخت مالیات معاف 
هستند، از ســرمایه گذاران داخلی و خارجی 

کرد. دعوت  منطقه  این  در  برای حضور 
متقاضیان  همــه  افــزود:  نویــدی  محمود 
ســرمایه گذاری در این شــهر فرودگاهی می 
توانند به طور مســتقیم به سامانه جامع شهر 
فرودگاهی مراجعه و براســاس اولویت تعیین 
شــده در بخش های مختلف اقتصادی در این 

کنند. کار  و  کسب  آزاد  منطقه 
 40 وی گفت: هــم اکنون در فاز نخســت 
هــزار مترمربع انبار مســقف در ایــن منطقه 
آزاد آماده شده است و ســرمایه گذاران می 
توانند در زمینه هــای مختلف صنعت هوایی، 
تولید  انبارداری، پســتی،  ترانزیت،  صادراتی، 
بورس  پزشکی،  تجهیزات  ای،  ســرمایه  اقام 
ایــن منطقه  اداری در  و ســایر فعالیت های 
فعالیت کنند. وی اظهارداشــت: ایــن منطقه 
آزاد در دو محدوده 1500 و دو هزار و 500 
هکتاری برای اســتفاده سرمایه گذاران آماده 
شده است؛ از همه ســرمایه گذاران داخلی و 
اولویت  به  بــا توجه  خارجی دعوت می کنیم 

ها در این منطقه ســرمایه گذاری کنند. 
گفتنی اســت در ایــن مراســم تفاهم نامه 
احــداث نمایشــگاه بیــن المللــی در شــهر 
رســید  امضا  به  )ره(  امام خمینی  فرودگاهی 
و وزیــر راه و شهرســازی نیز از امــر تعیین 
محدوده هــای منطقه آزاد و ویــژه اقتصادی 

کرد. رونمایی  )ره(  امام  فرودگاهی  شهر 

دکتر اسفهبدی در مراسم افتتاح فاز نخست منطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی:

صنعت  نمایشگاهی حرف اول را برای بازاریابی در جهان می زند



شگاه ها
ت نمای

صنع
صی  

ص
ماهنامه تخ

74

انرژی  المللی  بین  نمایشــگاه  هشتمین 
وری  بهره   ، جویی  تجدیدپذیر،صرفه  های 
انرژی و مولدهــای مقیاس کوچک از روز 
با همت و تالش شرکت   94 دهم اســفند 
محل  در  کوشــا  مدیریت  تجارت  راهکار 
المللی تهران  بین  نمایشــگاه های  دائمی 

یافت. گشایش 
به گــزارش اقتصــاد و نمایشــگاه در آیین 
این نمایشــگاه محمدجــواد قنبری  گشــایش 
ســهامی  شــرکت  نمایشــگاهی  امور  معــاون 
حســین  ســید  بین المللــی،  نمایشــگاه های 
انرژی  بهره وری  ســازمان  مدیرعامل  سجادی، 
ایران و ناصر شــفق، مشــاور امور اجتماعی و 
فرهنــگ عمومــی وزیر نیــرو، انــرژی حاضر 

بودند.
70  شــرکت  نمایشــگاه  از  دوره  ایــن  در 
داخلــی و 10 شــرکت خارجی از کشــورهای 
چیــن، آلمــان، اســپانیا، ایتالیا، ژاپــن، کره 
یونــان حضور  و  آمریکا  انگلســتان،  جنوبــی، 
داشــتند و همزمان با نمایشــگاه، نشست ها و 
کارگاه های مرتبــط با این حــوزه نیز برگزار 

می شود.
ایــن دوره تجهیزاتی در عرصــه درباره  در 
انرژی زمین  بادی،  انرژی  انرژی خورشــیدی، 
بادی، بهره وری انرژی، بهینه ســازی مصرف، 
صرفــه جویی در مصــرف برق،صرفه جویی در 
مصــرف حامل های انرژی، تجهیــزات کاهنده 
مصــرف و شــرکت هــای مدیریــت مصرف و 
شــرکت های تولیدکننده لوازم روشــنایی کم 

مصرف عرضه شده است.
گفتنی اســت در هشــتمین نمایشــگاه بین 
المللی انــرژی های تجدیدپذیــر، بهره وری و 
صرفــه جویی انرژی جدیدترین دســتاوردها و 
فناوری هــای این حوزه نظیر انــواع آبگرمکن 
گرمایشــی  های  سیســتم  خورشــیدی،  های 
خورشــیدی، نرم افــزار مانیتورینگ مولدهای 
خورشــیدی، نیروگاه های خورشیدی، سیستم 
هــای خورشــیدی، پنل هــای خورشــیدی، 
بادی و سیســتم های هیبریدی،  توربین های 

تجهیزات انرژی خورشــیدی و بــادی، ممیزی 
هــای هیبریدی، شــبکه  و سیســتم  انــرژی 
هــای توزیع بــرق، المپ کــم مصــرف، دیتا 
انرژی،  مصــرف  مدیریت  های  الگر، سیســتم 
دیجیتال،  کنتورهــای  ال.ای.دی،  چراغ هــای 
تولید و بهینه سازی ادوات و انواع باتری های 

ارائه شده است. یو.اس.پی 
از  حمایــت  نیــرو  وزارت  رویکــرد 

نو است. انرژی های 
مشاور  نمایشــگاه  این  گشــایش  حاشیه  در 
وزیــر نیــرو در امــور اجتماعــی و فرهنــگ 
عمومی سیاســت آینده وزارت نیرو را حمایت 
از انرژی هــای پاک دانســت و گفت: توســعه 
انرژی هــای تجدیدپذیــر در راســتای اقتصاد 

است. مقاومتی 
ناصر شــفق با بیــان اینکــه رویکرد وزارت 
انرژی هــای  از  حداکثــری  اســتفاده  نیــرو 
ادامه داد: ترغیب،  تجدیدپذیر در کشور است، 
تشویق و تقویت شــرکت هایی که در خصوص 
اولویت های  از  دارنــد  فعالیت  پاک  انرژی های 
خــاص وزارت نیرو اســت و به همیــن منظور 
مشــوق هایی را نیز برای این شرکت ها در نظر 
وزارت  آینده  سیاســت های  اســت.وی  گرفته 
نیرو را در حمایت از انرژی های پاک دانســت 
و افزود: این نــگاه در راســتای تحقق اهداف 

اقتصــاد مقاومتی اســت و با توجه به شــرایط 
منطقه،  هــاب  عنــوان  به  اســامی  جمهوری 
طبیعتــاً بایــد تــاش بیشــتری نیــز در این 

باشیم. داشته  خصوص 
شــفق با ارزیابی مثبت از برگزاری هشتمین 
نمایشــگاه بین المللی انرژی هــای تجدیدپذیر، 
بهره وری و صرفه جویــی انرژی، گفت:  وزارت 
نیــرو، ســازمان انرژی هــای نو ایران )ســانا(  
انــرژی ایران )ســابا(  و ســازمان بهــره وری 
انرژی هــای تجدیــد پذیــر مانند  در زمینــه 
انرژی های خورشــیدی، بادی و زمین گرمایی 
انجام  را  مفیــدی  بســیار  کارهــای  تاکنــون 
داده انــد و وجــود طرح های متفــاوت در این 
از حضور قــوی بخش خصوصی  بخش حکایت 

دارد. نمایشگاه  این  در 
از  را  هشــتم  نمایشــگاه  ویژگــی  وی 
خــوب  اســتقبال  در  قبلــی  نمایشــگاه های 
شــرکت های داخلی و خارجی دانست و افزود: 
با لغــو تحریم ها فضای فعالیت هــای اقتصادی 
برای کشور باز شده و بســیاری از شرکت های 
توانمنــد خارجــی اظهــار تمایــل دارنــد تا 
مراودات اقتصادی خود را با جمهوری اسامی 
گســترش دهنــد و از فضای ایجاد شــده در 
بازار کار ایران به شدت اســتقبال کرده و وارد 

شده اند. میدان 

در آیین گشایش هشتمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر، صرفه جویی و بهره وری انرژی اعالم شد

حمایت وزارت نیرو از انرژی های پاک و تجدید پذیر
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مهندس نعمت زاده وزیر صنعت در آیین گشایش نمایشگاه توانمندی های صنعت خودروی ایران:

 با شراکت جهانی، چهره خودروسازی ایران 
را نزد هموطنان موجه می کنیم

نخستین نمایشــگاه توانمندی های صنعت 
خــودروی ایــران بعدازظهر یکشــنبه )9 
با حضور دکتــر محمدرضا نعمت  اســفند( 
زاده، وزیــر صنعت، معــدن و تجارت، رضا 
معادن  و  کمیســیون صنایع  رییس  رحمانی 
مجلس، دکتر حســین اسفهبدی مدیرعامل 
شرکت ســهامی نمایشــگاه های بین المللی 
ج.ا.ایــران و معاون وزیر صنعت و محســن 
وزارت صنعت،  امور صنایع  معاون  صالحی نیا 

معدن و تجارت گشایش یافت. 
در ایــن نمایشــگاه 212 شــرکت داخلی در 
فضای نمایشــگاهی با وســعت 35 هزار مترمربع 
محصوالت و قطعات مرتبط با خودرو که در داخل 
کشــور تولید شده اســت و همچنین خودروهای 
تولیــد داخل را به معــرض نمایش گذاشــته اند. 
311 میهمان خارجی نیز در این نمایشگاه حاضر 
هستند. در حاشیه مراســم گشایش این نمایشگاه 
وزیر صنعت در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه 
در طول سال های گذشته صنعت خودروی کشور 
کم کاری هایی را انجام داده اما با تبلیغات دیگران 
مظلوم واقع شــده است، اظهار داشت: می خواهیم 
با ارتقای صنعت خودروســازی کشــور توانمندی 

این صنعت را نشان دهیم.
مهندس نعمــت زاده با بیان اینکــه باید هرچه 
زودتر چهره خودروسازی کشور در نزد هموطنان 
اصــاح شــود، افــزود: با اصــاح ایــن موضوع 
مشــارکت در تولید و عرضه خودرو در سطح بازار 
رونق پیدا کرده و صنعت، مســیر پیشرفت را طی 
می کند. وی با اشــاره به اینکه در مســیر تحقق 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی بایــد از توانمندی 
داخلــی بهره گیری کافی داشــته باشــیم، گفت: 
وزارت صنعــت همکاری  قالب سیاســت های  در 
شرکت های داخلی با خارجی ها در حال گسترش 

است.

وزیر صنعت معــدن و تجارت در رابطه با تعرفه 
واردات خودرو در سال آینده افزود: هنوز تصمیم 
خاصی در این رابطــه اتخاذ نشــده و از یکی دو 
هفتــه دیگر این موضوع در دولــت مطرح خواهد 
شــد. وزیر صنعت با بیان اینکه در دوران تحریم 
مراودات ایران با کشــورهای غربی قطع شده بود، 
اضافه کرد: کشــور چین در ایــن دوره همراهی 
با شــرکت های خودروســاز داخلی  را  مناســبی 
داشــت، طبیعی بود که در آن دوران ســازندگان 
نیز نیاز خــود را به ناچــار از این کشــور تامین 
کنند البته باید بگویم کشــور چیــن هم اکنون با 
اســتانداردهای اروپایی فعالیت کرده و در صنعت 
پیشــرفته اســت به نحوی که حتــی قطعاتی را 
برای بوئینگ صــادر می کند. این موضوع نشــان 
می دهــد محصوالت چینی آن چنــان که صحبت 
می شــود بی کیفیت نیستند. وزیر صنعت، معدن و 
تجارت افزود: صرف چینــی بودن کاالها به معنی 
نامرغوب بودن نیســت و ما باید کاالها و فناوری 
های برتر آنهــا را خریداری کنیــم؛ هرچند با باز 
شــدن فضای مراودات تجاری فعاالن اقتصادی به 
ســوی شــرکت هایی می روند که کاالهای ارزان 
تر و باکیفیت تــری ارائه کنند و شــرایط بهتری 
داشــته باشــند.  نعمت زاده به حضور شرکت های 
خودروساز خارجی در ایران اشــاره کرد و اظهار 
داشت: اکنون فضا به ســمت رقابتی شدن حرکت 
می کند. در مورد قراردادها نیــز عاوه بر پژو که 
با ایران خودرو قــرارداد همکاری خــود را منعقد 
کرده با 3 - 4 گــروه دیگر نیز در حــال مذاکره 
هستیم. به عنوان نمونه با شــرکت دایملر بنز در 
خودروهای تجاری توافق کرده ایم. وی در پاســخ 
به این پرســش که گویا بنز شروط ایران خودرو را 
قبول نکرده است، گفت: خیر این موضوع درست 
نیســت و توافق با بنــز در خودروهــای تجاری 

منعقد شده است.

 مذاکره خودروسازان با رنو، فولکس 
واگن، کیا و هیوندای

نمایشــگاه  گشــایش  آییــن  حاشــیه  در 
توانمندی های خــودرو، معاون وزیــر صنعت در 
امور صنایــع و اقتصــادی نیز گفت: بــا توجه به 
تعرفه های تعیین شــده، چینی ها باید به ســرعت 
در زمینه توسعه داخلی سازی محصوالت شان در 
ایران عمل کنند، وگرنه احتمال دارد ســال آینده 

از بازار خودروی ایران حذف  شوند.
محســن صالحی نیا در جمع خبرنگاران با اشاره 
به ادامه مذاکرات شــرکت ســایپا و رنو فرانســه 
گفت: قرار اســت در این مذاکــرات، یک قرارداد 
شبیه مشارکت ایران خودرو و پژو نهایی شود، به 
طوری که ســایپا و رنو هرکدام سهم 50 درصدی 
در یک شرکت مشترک داشــته باشند. وی ادامه 
داد: در ایــن همــکاری، شــرکت ســایپا یکی از 
ســایت های تولیدی خود را به عنوان آورده ارائه 
خواهد کرد که هنوز مشــخص نیست کدام سایت 
خواهد بود. ممکن اســت پارس خودرو، ســایپای 

کاشان یا شرکت بُن رو باشد.
صالحی نیــا تاکیــد کــرد: مذاکــره بــا دیگر 
شــرکت های خودروســاز نیــز ادامــه دارد، بــه 
طــوری کــه فولکس واگن بــا کرمان خــودرو و 
برخــی شــرکت ها مذاکره داشــته و عــاوه بر 
ایــن شــرکت های کیــا و هیونــدای نیــز عاقه 
مند بــه حضور در ایــران هســتند و مذاکراتی با 

خودروسازان داخلی داشته اند.
گفتنی اســت که 19 کشور نخســت اقتصادی 
دنیا صنعت خودروســازی قدرتمندی دارند و سه 
 )GDP( تا هفت درصــد تولید ناخالــص داخلی

آنها به این صنعت اختصاص یافته است.
سال گذشــته 90 میلیون دســتگاه خودرو در 
جهان تولید شــده اســت؛ اکنون یــک میلیارد و 
200 میلیون دستگاه خودرو در جهان وجود دارد 
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)به ازای هــر 6 نفر یک خــودرو( و ارزش فروش 
سالیانه خودرو در دنیا دو میلیارد و 670 میلیون 
دالر برآورد شده است. این آمارها در حالی است 
که صنعت خــودرو در ایــران به طور مســتقیم 

400 هزار شــغل ایجاد کرده و 2/7 درصد تولید 
ناخالص داخلی کشــور را به خود اختصاص داده 

است.
هــای  توانمنــدی  نمایشــگاه  نخســتین 

صنعت خــودرو ایران تــا پایان روز چهارشــنبه 
12اســفندماه در محل دائمی نمایشگاه های بین 

بود. تهران  المللی 

با دعوت دکتر حسین اسفهبدی 

خانواده بزرگ شرکت سهامی نمایشگاه ها سالروز پیروزی انقالب را جشن گرفت

دکتر حســین اســفهبدی معاون وزیر صنعت و مدیرعامل شرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی شامگاه سه شنبه بیستم بهمن گذشته تمام همکاران 
خود در شرکت سهامی نمایشــگاه ها را به اتفاق خانواده هایشان به سالن بزرگ 
میالد نمایشــگاه تهران دعوت کرد تا سی و هفتمین ســالروز پیروزی انقالب 

اسالمی را با حضور این خانواده بزرگ و صمیمی نمایشگاهی جشن بگیرند. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی این 
مراسم با تاوت آیات کام اهلل مجید و پخش ویدئو کلیپی درباره لحظات پرشور انقاب و 
پیروزی قیام مردمی سال 57 آغاز شد و بعد از آن دکتر اسفهبدی با ایراد یک سخنرانی 
صمیمانه با ابراز خوشحالی از دیدار کارکنان و خانواده های آنان به ذکر خاطراتی درباره 
شهیدان روزهای انقاب 57 و چگونگی به ثمر رسیدن انقاب اسامی در ایران پرداخت. 
این جشن صمیمانه با برگزاری مسابقه ای برای ســرگرمی کودکان حاضر در سالن و 
اهدای جوایزی به آنان پی گیری شد و بعد از آن جشن با اجرای قطعات موسیقی توسط 

کامران رسول زاده ادامه یافت.
در پایان هم حمید ماهی صفت با اجرای برنامه طنز خود موجب شادی و نشاط حضار 

شد.  
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دکتر ابتکار در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست تاکید کرد:

ایران در مسیر جذب فناوری های سبز قرار دارد
صندوق ملی محیط زیست وام هایی با سود بسیار کم به صنایع اعطا می کند

پانزدهمین نمایشگاه بین المللي محیط زیست 
روز دهم اسفند 94 با حضور دکتر معصومه ابتکار 
معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان محیط 
زیســت، دکتر ولی اهلل ســیف رئیس کل بانک 
مرکزی، وزرای محیط زیســت فنالند و اتریش ، 
قائم مقام وزیر محیط زیســت ژاپن و همچنین 
محمد جواد قنبری معاون امور نمایشگاهی شرکت 
سهامی نمایشگاه ها در محل دائمی نمایشگاه های 

بین المللی تهران گشایش یافت.
به گزارش اقتصاد و نمایشگاه، در این نمایشگاه که با 
هدف معرفی آخرین دستاوردهای زیست محیطی آغاز 
شد، 304 شرکت شامل 33 شرکت خارجی از 20 کشور 
و 271 شــرکت داخلی فعال در عرصه های مربوط به 
حفاظت محیط زیست و سایر بخش های مرتبط  از جمله 
انرژی های پاک ، بازیافت ، تصفیه و بهینه سازی مصرف 

انرژی و پایش آلودگی هوا مشارکت داشتند.
معصومــه ابتکار در مراســم گشــایش پانزدهمین 
نمایشگاه بین المللی محیط زیست ضمن تشکر از برگزار 
کنندگان این نمایشگاه در بخش های مختلف دولتی،  
خصوصی و فعاالن محیط زیســت گفت: محور بحث 

نمایشگاه موضوع اقتصاد سبز است.
وی با بیان اینکه برنامه دکتر روحانی در دولت یازدهم 
توجه به مسائل اقتصادی با لحاظ کردن مسائل زیست 
محیطی اســت، اظهار کرد:  توجه به مسائل اقتصادی 
در کنار مسائل زیست محیطی مسئله ای است که در 
سیاست های اباغی مقام معظم رهبری نیز مورد توجه و 
تاکید قرار گرفته است و در حال حاضر در تمام دنیا این 

مسائل مورد توجه است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیســت با تاکید بر 
اینکه برنامه های یک سویه اقتصادی آثار جدی بر محیط 
زیست گذاشته است گفت:  تدوین اهداف توسعه پایدار در 
سال جاری و توافق پاریس، اقداماتی بود که درجهان برای 
جلوگیری از تخریب محیط زیست انجام شد و کشورهای 
متعدد متعهد شــدند که نســبت به کاهش گازهای 

گلخانه ای اقداماتی انجام دهند.
به گفته ابتکار ایران طــی توافق پاریس به کاهش 4 
درصدی گازهای گلخانه ای متعهد شد که در صورت رفع 
تحریم ها این میزان را به هشت درصد افزایش خواهد داد 
و در مجموع 12 درصد تا ســال 2020 کاهش گازهای 

گلخانه ای را متعهد شده است.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه اینها تحول مهمی 
است که ایران را در آستانه فرصت های جدید قرار داده 
است، گفت: ایران در مسیر همکاری های بین المللی برای 
ایجاد فناوری های سبز و جلب سرمایه گذاری های جدید 
و حفظ منابع قرار گرفته است. همچنین این همکاری ها 
می تواند در کاهش ناپایداری موثر باشد. این اقدامات با 
توجه به شرایط خطیر ایران می تواند بسیار با اهمیت و 

تعیین کننده باشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیســت اظهار کرد: 
ایران در موضوعات مختلفی چون بحــران گرد و غبار، 
آلودگی هوا، تاالب ها، منابع آب کشــور و تنوع زیستی 
دچار مشکات بسیاری است و در شرایطی است که تنها 
یک دوره فرصت دارد تا به طور جدی به این موضوعات 
بپردازد و روند تخریبی گذشــته را تغییر دهد. به گفته 
ابتکار اقتصاد در این زمینه نقش بسیار موثری دارد و این 
موضوع در برنامه ششم توسعه نیز مورد اشاره قرار گرفته 

است.
 اختصاص وام های 
زیست محیطی به صنایع

دکتر معصومه ابتکار پس از گشــایش این نمایشگاه 
و در حاشــیه بازدید از غرفه های پانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی محیط زیســت با اشــاره بــه اینکه جذب 
ســرمایه گذاری های اقتصادی لزوما نبایــد به تخریب 
محیط زیســت بینجامد، در جمع خبرنگاران گفت: در 
این نمایشگاه تولیدکنندگان مختلف در عرصه صنعت با 
فعالیت های مختلف زیست محیطی شامل تصفیه پساب 

و مدیریت پسماند حضور دارند.
وی با بیان اینکه این نمایشگاه نشان دهنده توانمندی 
کشور در حوزه فناوری زیست محیطی است، اظهار کرد: 
این نمایشــگاه فرصتی برای حضور وزیر محیط زیست 
فناند، وزیر کشــاورزی، جنگلداری، محیط زیســت و 
مدیریــت آب اتریش و قائم مقام وزیر محیط زیســت 
ژاپن فراهم کرده است. همچنین از شرکت های متعدد 

بین المللی در این نمایشگاه حضور دارند.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط 
زیست با تاکید بر اینکه پانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
محیط زیست فرصتی برای شکل گیری فن بازار سبز را 
فراهم آورده است، افزود: بسیاری از افرادی که در تولید 
و فناوری ســبز تخصص داشــته اند،  در این نمایشگاه 

نوآوری های خود را عرضه کرده اند.
ابتــکار بــا اشــاره بــه دوران پســاتحریم و امکان 
سرمایه گذاری اقتصادی در این دوران اظهار کرد: در تمام 
سفرها و اجاس های بین المللی و در دیدار با شرکت های 
تولیدکننده در عرصه های مختلف صنعتی، پیشنهادات 
خوبی داشتیم که اصاح فرآیند تصفیه آب، بهینه سازی 

مصرف انرژی از جمله زمینه های پیشنهادی همکاری با 
شرکت های خارجی است.

وی با بیان اینکه از کشــورهایی چون اتریش، ایتالیا، 
فناند و به ویژه ژاپن پیشنهادات همکاری داریم، افزود: 
کشــور ژاپن در نجات و احیای دریاچه ارومیه و احیای 
تاالب انزلی همکاری های جدی با کشور ما داشته است. 
با برخی از کشورها دوره های آموزشی و توان افزایی برگزار 

می کنیم که برای دانشگاه ها بسیار مفید خواهد بود.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط 
زیست در ادامه به اختصاص وام های زیست محیطی به 
فعاالن و صنایع اشاره کرد و گفت: بحث اختصاص اعتبار 
و وام های زیست محیطی مطرح است تا سازمان حفاظت 
محیط زیست از طریق صندوق ملی محیط زیست بتواند 
وام هایی را با سود بسیار کم برای ایجاد رقابت بین صنایع 
در اختیار آنها قرار دهد که جزییات ایــن وام در آینده 

نزدیک روشن خواهد شد.
ابتــکار با بیــان اینکــه بــرای دریافت ایــن وام ها 
درخواســت هایی نیز داشــته ایم، افزود: اختصاص این 
وام ها به منظور حمایت و ایجاد تسهیات برای فعالیت 
در حوزه های مختلف زیســت محیطی چون پســماند 
است و باید از جهاتی که برای بانک ها امکان پذیر است، 

تسهیاتی ارائه دهند.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط 
زیست با بیان اینکه شرکت های بیش از 20 کشور در این 
نمایشگاه حضور دارند، گفت: شرکت های متعدد خارجی 
در نمایشگاه محیط زیســت فعال هستند و غرفه های 
ویژه ای دارند. همچنین تفاهم نامه های امضاء شده بین 
ایران و کشــورهای دیگر به منظور همکاری بین دولت 
با دولت و همکاری بین دولت و بخش خصوصی است. 
همچنین در این نمایشگاه طرح هایی برای همکاری های 
فنی و پژوهشی با دولت ها و فرصتی برای سرمایه گذاری 

بخش خصوصی فراهم شده است.
گفتنی اســت کشــورهای انگلیس، آلمان، سوئد، 
فرانســه، آمریکا، ایرلند، کانادا، تایوان، بلژیک، ایتالیا، 
فناند، اســپانیا، چک، هلند، اتریش، برزیل، نیوزلند، 
دانمارک، ترکیه و ســوئیس در این نمایشگاه شرکت 
کرده اند و دســتاوردهای زیســت محیطی خود را در 
بخش های اندازه گیری و فنآوری آزمایشگاهی، خودرو 
سبز و استانداردسازی خودروها، حفظ منابع طبیعی، 
ساختمان ســازی ســبز و مدیریت آب و فاضاب به 

نمایش گذاشته اند. 
مدیریت بهره وری انرژی و انرژی های تجدید پذیر، 
مدیریت و بازیافت زباله و پسماند، پروژه های تحقیقاتی 
و خدمات حفاظت از محیط زیست، کنترل، حمل و نقل 
عمومی و بهینه ســازی مصرف سوخت، از دیگر بخش 

های دیدنی این نمایشگاه به شمار می آید. 
پانزدهین نمایشــگاه بین المللی محیط زیســت را 

شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا برگزار کرد.
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همزمان با ســومین همایش بین المللی صنعت 
خودرو نشســت های تخصصی در دستور کار قرار 
گرفت که در یکی از این نشســت ها که با موضوع 
خدمات پس از فروش برگزار شــد وحید زاده گفت 
: خدمات پس از فــروش باید بر مبنــای نیازهای 
مشتریان باشد و بهره گیری از روشهای نوین و ارائه 
خدمات متنوع مشتری را نسبت به محصول وفادار 

می کند.
به گزارش سایپا نیوز مدیر عامل سایپا یدک گفت: اگر 
در خدمات نوآوری نداشته باشیم پیشرفت نخواهیم کرد و 
خدمات پس از فروش باید متناسب با نوع محصول گسترده 

شود.
وی با بیان اینکه نیازمند درک صحیح از خدمات پس از 
فروش هستیم، افزود: خواسته و نیاز مشتری همواره برای 
ما یک اصل مهم و اساسی بوده و برنامه های خدمات پس 

از فروش باید بر مبنای نیاز مشتری تدوین شود.
مهندس وحیدزاده ادامه داد:  امروزه بنگاههای بزرگ و 
کوچک در دنیا برای جذب ســهم بیشتری از بازار، خود را 
به یک سیستم یکپارچه بنام خدمات پس از فروش مجهز 
می کنند، چرا که این امر می توانند به آنان در دستیابی به 

سطح وسیعی از بازار کمک نماید. 
 مدیرعامل سایپا یدک در ادامه افزود: این موضوع یعنی 
ایجاد یک شبکه گسترده خدمات پس از فروش در عرصه 
صنعت خودرو نمود بیشتری پیدا کرده و خریداران خودرو 
در هنگام خرید به این موضــوع اهمیت می دهند که پس 
از خرید چگونه و تا چه اندازه می توانند از شــرکت تولید 
کننده خــودرو، خدمات پس از فروش بــا کیفیت دریافت 

نمایند. 
وی افزود: خدمات پس از فروش یک نوع پشتوانه برای 
خودروساز به شــمار می رود، چرا که به مشتری اطمینان 
و اعتماد می بخشــد. توجه داشته باشیم که رونق، طراوت 
اقتصادی همراه با رضایتمندی مشتری در خدمات پس از 

فروش اتفاق می افتد. 
وحیــد زاده گفت: خدمــات پس از فروش پیشــخوان 
ارتباط با مشتری است. مشتری از طریق دریافت خدمات 
پس ازفروش با خودروساز رابطه ایجاد می کند، به آن دل 
می بند و به او وفادار می ماند. مشــتری مبلغی خوب برای 
معرفی خودروهای تولیدی یک خودروساز به شمار می رود. 
رییس انجمن خدمــات پس از فروش افــزود: رضایت 
مشــتری در هنگام دریافــت خدمات متجلی می شــود. 
رضایتمندی مشــتری شــرط اصلــی دوام و قــوام یک 
خودروساز است و به گمان من این احساس رضایت خودش 
را در حــوزه خدمات پس از فروش بیشــتر و بهتر نشــان 
می دهد. کار فروش اگر چه ظریف، پیچیده و در شــرایط 
رقابتی، هوشــمندی باالیی را می طلبد، امــا کار در حوزه 
خدمات پس از فروش، مســئولیت آور و پر استرس است، 
چراکه با ارائه خدمات با کیفیت می شــود مشتریان وفادار 
بیشتری جذب کرد و از این طریق بر رونق اقتصادی افزود 

و در نهایت از احساس رضایت مشتری لذت برد. 
مدیر عامل سایپا یدک با تاکید بر اینکه مبانی و مفاهیم 
خدمات پس از فروش گستردگی فراوانی دارد، عنوان کرد: 
ما باید سعی کنیم تا به درک درستی از این مفاهیم برسیم. 
تا زمانی که ما نتوانیــم درک صحیحی از مفاهیم خدمات 
پس از فروش داشته باشیم، هرگز نخواهیم توانست به ارائه 
یک خدمت با کیفیت فکر کنیم. مفاهیمی چون بازاریابی 
خدمات، بررسی رفتار مشتری، پرداختن به انواع خدمات، 

روانشناســی رضایت مشــتریان در حوزه خدمات پس از 
فروش، بهبود خدمــات، بکارگیری تکنیــک های جذب 
مشــتری، کنترل و نگهداری اطاعات، تربیت فروشــنده 
و نمایندگی حرفه ای، توســعه نرم افزارهای خدمات پس 
از فروش، مدیریت ارتباط با مشــتریان، دسترسی به کلیه 
ســوابق خدمات ارایه شــده به تفکیک جزییات در حوزه 
خدمت رســانی به مشــتری و خودرو، کنترل هزینه های 
خدمات، مدیریت کارکنان خدمات پس از فروش، سیستم 
های خدمات پس از فروش و کنترل کیفیت و بســیاری از 
مباحث دیگر یک ســری مفاهیم انتزاعی نیست. بلکه این 
مفاهیم صورتی کاما ملموس دارند و باید در حوزه خدمات 

پس از فروش به آن توجه ویژه شود. 
وی اظهار داشت: پرداختن به هریک از مفاهیم خدمات 
پس از فروش بســیار ضروری است. چراکه ارائه خدمات بر 
اساس آنچه گفته شد می تواند در نوع نگاه مشتری نسبت 
به ما بسیار تاثیر گذار باشد. مشــتری وقتی خود را با یک 
ساختار منســجم و مدرن روبرو می بیند؛ حس اطمینان 
و اعتماد مضاعفــی پیدا می کند و در هر شــرایطی برای 
دریافت خدمات ما را پیدا می نماید. آنچه بیش از هرچیزی 
در خدمات پس از فروش اهمیت دارد، شیوه ارائه خدمات 
است. شیوه ارائه خدمات بر سرنوشت و حیات یک خودرو 

ساز تاثیر مستقیم دارد. 
بنا بــه این گزارش مدیر عامل ســایپا یــدک در ادامه 
اســتفاده از روشــهای مدرن و امروزی را جز دغدغه های 
حوزه های خدمات پس از فروش دانســت و گفت: ما باید 
به سطحی دیگر از خدمات بیندیشیم و سعی خواهیم کرد 
با استفاده از شیوه های مدرن، نگرانی های معمول در این 
حوزه را به حداقل برســانیم. ما باید با بکار گیری سیستم 
های پیشــرفته و مدرن و ایجاد ارتباط بین آنها بتوانیم در 
کوتاه ترین و بهترین زمان ممکن به ارائه خدمات بپردازیم. 
باور داشته باشیم رسیدن به یک روش و منطق درست در 
این حوزه کار سختی نیست. هماهنگی و هارمونی در ارائه 
خدمات امروزه یک اصل انکار ناپذیر اســت و ماباید تاش 

کنیم تا به این سطح از خدمات برسیم. 
 در ادامــه افزود: نوع خدماتی که در کشــور عرضه می 
شود رابطه مستقیم با کاالیی دارد که مورد استفاده مشتری 
قرار می گیرد. کیفیت کاال بر میزان رضایت مشتری تاثیر 
فراوانی دارد. در یک سیســتم بروز و پیشرفته و با تجربه، 
کاالی بــا کیفیت، خدمات پس از فــروش باکیفیت را می 

طلبد. با این همه در کشــور، ما با یک سیستم پیچیده در 
حوزه خدمات پس از فروش روبرو هســتیم. تولید خودرو 
خصوصا در شــرایط تحریم، کار خدمات پس از فروش را 
ســخت تر کرده است، چرا که انتظار مشــتری در شرایط 
کنونی بواســطه ارتباط آناین او با دنیای پیرامون بســیار 
زیاد است و اقتضا می کند تا سازمان های خدمات دهنده 
متناســب با این انتظار مضاعف به ارائه خدمات بپردازند. 
وی همچنین اظهار داشــت: خودروســازان داخلی نیز با 
گســتردگی شــبکه خدمات پس از فروش خود سخت در 
تاش هستند تا به یک روش ایده آل در خدمت رسانی به 
مشتری برسند. آنها با چالش های متعددی روبرو هستند. 
شرایط تحریم کار را سخت کرده اســت؛ اما با این همه با 
تکیه بر تجربه و پتانســیلی که در اختیار دارند سعی می 

کنند تا درشیوه ارائه خدمات خود نوآوری نمایند. 
مدیرعامل ســایپا یدک بیان کرد: به باور بنده خدمات 
پس از فروش در ایران نســبت به بســیاری از کشورها از 
پیشرفت خوبی بر خوردار بوده اســت. رقابت در میان آنها 
برای ارائه خدمات بخوبی پیدا اســت و این می تواند اتفاق 
خوبی باشــد. چراکه رقابت باعث پویندگی و نو آوری می 

شود. 
مهنــدس وحیــدزاده در این نشســت کــه به همت 
انجمن خدمات پس از فروش خودرو برگزار شــد، اظهار 
داشــت: خدمات باید به یک خاطره خوب برای مشتری 
تبدیل شــود. خدمات باید برای مشــتری ارزش افزوده 
ایجاد کند. لذا رســیدن به یک ســطح متعالی از خدمت 
و ایجاد خاطره خــوب خدمات برای مشــتری می تواند 
یک هدف بزرگ برای شــرکت های خدمت دهنده باشد. 
بطور کلی گســتردگی شــبکه نمایندگیهای دو شرکت 
بزرگ خودروساز داخلی در ســطح قابل قبولی قرار دارد 
و اخیرا ما شــاهد آن هســتیم که این دو شرکت بزرگ 
دســت به نوآوریهای قابل تحســین زده اند. توجه داشته 
باشــیم که نوآوری در ذات هرکاری نهفته اســت و بدون 
آن نمی توان حرکت کرد. امیدوارم شرکت های خدمات 
دهنده خصوصا در عرصه صنعت خودرو به سطحی از ارائه 
خدمات برسند تا ما در آینده بتوانیم، دانش خدمات پس 
از فروش خود را به ســایر کشــور ها صادر کنیم. امروزه 
دانش خدمات یک کاالی قابل صدور اســت و این قابلیت 
را دارد تا شرکت های خدمات پس از فروش از این طریق 

باعث رونق اقتصادی خود شوند.

در سومین همایش بین المللی صنعت خودرو و نشست تخصصی بررسی خدمات پس از فروش بیان شد:

ارائه خدمات متنوع مشتری را نسبت به محصول وفادار می کند
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دکتر علی اعتدالی مدیرعامل هلدینگ بین المللی آوین خبرداد:

دستاورد 250 میلیون دالری نمایشگاه اختصاصی ایران در عمان
برگــزار کننده نمایشــگاه اختصاصی 
ایران در عمان با اشــاره به دســتاورد 
اختصاصی  نمایشگاه  دالری  میلیون   250
قراردادهای  انعقاد  گفت:  عمان  در  ایران 
نمایندگی  اعطای  و  مشــترک  همکاری 
و5  صادراتی  خدمــات  و  کاال  زمینه  در 
ســرمایه گذاری از دســتاوردهای این 

رویداد اختصاصی ایران در مسقط بود.
دکتــر علی اعتدالی با اشــاره بــه جزئیات 
اختصاصی  نمایشــگاه  جانبــی  رویدادهــای 
ایران در عمــان اظهار کرد: برای نخســتین 
 ،b2b بار این رویداد اختصاصــی، به صورت 
و بــا دعوت از تمام شــرکت هــای تخصصی 
و مشــاوره ای در عمــان و همچنین فعاالن 
و حاشیه خلیج  آفریقایی  تجاری کشــورهای 

فارس برگزار شد.
وی بــا اشــاره بــه حضــور موفــق بخش 
خصوصــی ایــران در عمــان تصریــح کرد: 
در جمهوری  ایــران  اختصاصــی  نمایشــگاه 
اســامی ایران در عمــان با حضــور بیش از 
50 شــرکت تخصصــی و مــادر تخصصی در 
حوزه های کشــتیرانی، فوالد، خدمات فنی و 
نیروگاهی،  گاز،  و  نفت  پتروشیمی،  مهندسی، 
فــرش، صنایع بهداشــتی، خودرو، اســتیل، 
بیمه، گاز و صنایع غذایی و ســرمایه گذاری 
در فضایی به مســاحت 2200 متر مربع تحت 

پوشش قرار گرفته بود.
اعتدالی با اشــاره به جزئیات دستاوردهای 
ایــن نمایشــگاه افــزود: در ایــن دوره برای 
نخســتین با انعقاد قــراداد تفاهــم همکاری 
200 میلیــون دالری توســط گــروه صنعتی 
ایران خودرو و راه اندازی خطوط کشــتیرانی 
تجاری و استقرار دفاتر نمایندگی و مذاکرات 
تجاری در بخش های فروش و صادرات گروه 
های کاالیی به ارزشــی بیــش از 50 میلیون 
دالر، گامــی محکم در توســعه صــادرات و 
ایران  اســامی  های جمهــوری  توانمنــدی 

شد.  برداشته 
وی با اشــاره به اینکه 18 شــرکت ایرانی 
موفق بــه صــادرات کاال و خدمــات فنی و 
مهندســی شــدند اظهار کــرد: در این دوره 
شــرکت هایی در زمینه پتروشــیمی، فوالد، 
ســیمان، بیمه، کشــتیرانی، صنایع فوالدی، 
خدمــات فنــی و مهندســی، شــرکت های 
ســرمایه گــذاری و مناطــق آزاد تجــاری و 
نیروگاهــی بــه ترتیب بیشــترین دســتاورد 
مشــترک را با شــرکا تجاری کشــور عمان 

داشتند.
برگــزار کننده نمایشــگاه اختصاصی ایران 

در عمــان با بیــان اینکه برای نخســتین بار 
مشــارکت کنندگان در این نمایشگاه همزمان 
بابرگزاری اقدام به تاســیس دفتــر و اعطای 
نمایندگــی رســمی کردند، اظهــار کرد: در 
این دوره که با حضور وزیــر صنعت و تجارت 
عمــان و قایم مقــام وزیر صنعــت، معدن و 
ســفیر جمهوری  شــد،  برگزار  ایران  تجارت 
رئیــس صندوق  ایران در عمــان،  اســامی 
اتاق  معاون  توســعه ســرمایه گذاری عمان، 
بازرگانی عمــان، مدیرعامل منطقه آزاد کیش 
و چابهــار، اســتاندار هرمــزگان، مدیرعامل 
مرکز نمایشــگاه های بین المللی عمان، وزیر 
ورزش عمــان، مدیران بانــک مرکزی عمان، 

مدیران شــرکت های مخابراتی و مناطق آزاد 
دقم و ســوهار و سفرای کشــورهای بلژیک، 
لبنان، قطر، عــراق، کره جنوبی و ژاپن از این 

کردند. بازدید  نمایشگاه 
با  المللــی آوین  مدیرعامــل هلدینگ بین 
اینکه ویژگــی منحصر بفــرد دیگر این  بیان 
نمایشــگاه در مقایســه باســایر نمایشگاه ها 
در تنوع و شــناخت بهتر بازار کشــور عمان 
و ایجــاد فضای تجــاری بود اظهار داشــت: 
گــروه  برخــی  گذشــته  نمایشــگاه هاي  در 
هــای کاالیــی و همچنین بازدیــد کنندگان 
از نمایشــگاه مرتبــط بــا یکدیگــر نبوده و 
تخصصــی نبودنــد، امــا در این نمایشــگاه 
شــرکت هاي ایرانــي بــا زمینــه فعالیت در 
حــوزه فناوري هاي نوین تجهیــزات صنعتي، 
قطعات یدکــي و صنایع تولیــدي و خدمات 
فنــی مهندســی، صنایع پتروشــیمی و مادر 
تخصصــی در حــوزه هــای فوالد و اســتیل 
و صنایــع غذایــی بــا ارزش افــزوده باال را 
 در معــرض دیــد عمــوم قــرار داده انــد و 
آخریــن  ایرانــي  معتبــر  هــای  شــرکت 
دســتاوردهاي علمي جمهوری اسامی ایران 
را در زمینــه تهیــه و تولید کاال بــه نمایش 

گذاشتند.
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وزیر صنعت در نخستین نمایشگاه صنعت پتوی ایران خطاب به تولید کنندگان:

دولت جلو واردات قاچاق را می گیرد؛ شما هم پتوی با کیفیت تولید کنید
پتوی  صنعت  نمایشــگاه  نخســتین 
ده ها  و  برتر  برندهای  مشارکت  با  کشور 
شــرکت تولید پتو روز 18 اسفند جاری 
با حضور مهنــدس محمدرضا نعمت زاده 
وزیر صنعت،  معــدن و تجارت و معاون 
وی دکتر حسین اســفهبدی مدیرعامل 
بین المللی  نمایشگاه های  سهامی  شرکت 
ایــران در محل دائمی نمایشــگاه های 

یافت. گشایش  تهران  بین المللی 
در  نمایشــگاه،  و  اقتصــاد  گــزارش  بــه 
نخستین نمایشــگاه صنعت پتوی کشور انواع 
این  تولید  تجهیزات و خطوط  ماشــین آالت، 
صنعت به معرض تماشــا گذاشته شده است. 
این نمایشــگاه که بــا همت انجمــن صنایع 
نســاجی ایران و توســط شرکت ســامع پاد 
نویــن به مدیریــت علی مــرادی، در فضایی 
بالغ بر 3 هــزار مترمربع بر پا شــده با هدف 
گســترش صادرات و یافتــن بازارهای جدید 
صادراتی، توجــه به رونق تولیــد،  حمایت از 
صنایع داخلی،  مبارزه با قاچاق پتو به کشــور 
و توسعه تولید و اشــتغال در این صنعت دایر 

شده است.
در ســال های اخیــر واردات بی رویــه پتو 
به ایران بــه ویژه از چیــن واحدهای داخلی 
را بــا بحران مواجــه کرده ، بــه گونه ای که 
بســیاری از کارخانه های تولید پتو در کشور 
بــا پایین تریــن ظرفیت فعالیت مــی کنند. 
وزارت صنعــت به منظور حمایــت از صنعت 
پتــو تعرفــه واردات این محصــول را به 90 
درصد افزایش داده اما قاچــاق پتو همچنان 
به صنعت داخلی ْآســیب می زند. وزیر صنعت 
در حاشیه نمایشــگاه تخصصی پتو، در دیدار 
با اعضای انجمن صنایع نســاجی ایران گفت: 
وقتــی قاچاق، حقــوق دولتــی و هزینه های 
واردات را پرداخت نمی کند مشــکاتی برای 

می شود.  ایجاد  تولید 
وی گفــت: رقابت باید در شــرایط عادالنه 
انجام شــود و اگر وارداتی به کشــور صورت 
می گیرد، قانونی باشــد و ما بــرای دفاع از 
تولیــد از روش های ســلبی و تشــویقی به 

می کنیم. استفاده  همزمان  صورت 
وزیر صنعت افزود: اگــر ما با قاچاق مبارزه 
می کنیم شــما به عنوان تولیدکننده باید در 
با قیمت مناســب  جهت تولید کاالهای بهتر 
تر تاش کنید تا حقی از مردم تضییع نشود. 
نعمت زاده اظهار داشت : یکی از مشکات 
ما در حوزه صــادرات ، رقابــت خودمان با 
خودمــان در بازارهــای خارجی اســت در 

کشــورها  دیگر  صادرکننــدگان  کــه  حالی 
بازارها را بین خود تقســیم کــرده اند و با 
این روش درهای جدیــدی را به روی خود 

کنند.  می  باز 
در این نشســت برخی از اعضــای انجمن 

صنایع نســاجی ایران گزارشــی از مسائل و 
مشــکات صنعت نســاجی ارائه و خواســتار 
اصاح نرخ ارز، ممنوعیــت واردات پتو برای 
بــا قاچاق محصوالت  مدت محدود و مبارزه 

نساجی به ویژه پتو به کشور شدند.
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 بازدید دکتر حسین اسفهبدی از ششمین نمایشگاه بین المللی 

خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون
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 بازدید دکرت حسین اسفهبدی رییس هیات مدیره و مدیرعامل رشکت سهامی 

منایشگاه های بین املللی ج.ا.ایران از سومین منایشگاه بین املللی امالک و مستغالت
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بازدید مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از پانزدهمین 
نمایشگاه بین المللی محیط زیست



ها
اه 

شگ
مای

ت ن
نع

ص
ی  

ص
ص

تخ
ه 

نام
اه

م

85

بازدید مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از پانزدهمین 
نمایشگاه بین المللی محیط زیست
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اترک - سالن 38

پردیس کاغذ پاژ 

جهان سلولز شرق- سالن 22تک نگار - سالن 38پویا هنر نوین

41a اسفندیار صنعت کرج- سالن

آسان پک

ایراندار- سالن 38

آزاده- سالن 7

با همکاری روابط عمومی

2 تا  5 دی1394

چاپ و بسته بندی
و ماشین آالت وابسته

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی

برگزارکننده:

شرکت صنوف 
تولیدی

 و خدمات فنی تهران

کارتن سازی میهن - سالن 35

38a 38نقش الماس - سالن 38نگین سار مهر - سالنa گلزار صفادشت - سالن

ایران روتاتیو
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اروند- سالن 9-8

هلگر- سالن 9-8

جلیس- سالن 8-9محیط آرا - سالن 8-9جلیس- سالن 9-8

پاد پوالد ایرانیان- سالن 12-13

باما- سالن 12-13 ٱفو- سالن 10-11

کامپی سیستم- سالن 10-11

ایده فرم پویا- سالن 9-8

محیط آرا - سالن 9-8

راما - سالن 9-8

با همکاری روابط عمومی

نشریه رسمی پنجمین نمایشگاه بین المللی

مبـلمـان اداری
برگزارکننده: 

2 تا  5 دی 1394 
شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا
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آزاده- سالن 7موسسه حالل- سالن 44

نیکدل- سالن 11-10گز شیرین شاد- سالن 44

 SUPER WIDE- سالن 6فرم سازه - سالن 44

گلها - سالن 44

مرکز تحقیق خشکبار ایران - سالن 44

با همکاری روابط عمومی

برگزار کننده :برگزار کننده :

سایا نمای پارسیانآوین افراز

سومین نمایشگاه بین المللی دوازدهمین نمایشگاه بین المللی

تبلیغات، بازاریابی
و صنایع وابسته

خشکبار ، آجیل
میوه های خشک و صنایع وابسته

     15-12دی ماه 1394
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لوستر مهدی- سالن 9-8تولیدی روشنایی- سالن 8-9 سیمان فارس و خوزستان - سالن 44

لوستیران پاسارگاد- سالن 9-8مجتمع صنعتی نور سازان- سالن 8-9 نور ایران نجفی - سالن 10-11

با همکاری روابط عمومی

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی

برگزار کننده :برگزار کننده :

مشکات تجارت یاسنمانگر

هفتمین نمایشگاه بین المللیششمین نمایشگاه بین المللینمایشگاه اختصاصی

 لوستر 
و چراغهای تزیینی

کشور
 ایتالیا

خانه مدرن ، 
معماری داخلی 

و دکوراسیون

سیمان 
 بتن،  تکنولوژیهای ساخت و 

ماشین آالت وابسته

برگزار کننده :

23-20 دی ماه 94نما گستر آدونیس
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هفتمین نمایشگاه بین المللی

برگزار کننده :
شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

نشریه رسمی هفتمین نمایشگاه بین المللی

قـیــر
 آسفالت، عایقها و 
ماشین آالت وابسته

در و پنجره 
و صنایع وابسته

برگزار کننده :

شرکت آسیا پاسارگاد خاورمیانه
5-2 بهمن ماه 94 

 شماره دو- روز سوم و چهارم

اولین نمایشگاه بین المللی

تجهیزات و تاسیسات

 بیمارستانی
برگزار کننده :

شرکت سپنتاس کیش

با همکاری روابط عمومی
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با همکاری روابط عمومی

14-11 بهمن ماه 94 
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با همکاری روابط عمومی

30-27 بهمن ماه 94 
برگزار کننده :

شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

نشریه رسمی نهمین نمایشگاه بین المللی

خدمات و تجهیزات صنعت 

گردشگری و هتلداری
برگزار کننده :

اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان طال، جواهر ، نقره و سنگهای قیمتی ایران
 و شرکت سپنتاس کیش

طال و جواهر 
نقره، ساعت و صنایع وابسته

نشریه رسمی هفتمین نمایشگاه بین المللی
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آذرین البرز - سالن 31

38a ایتراک - فضای باز

آذهایتکس- سالن 41

سایپا

عظیم خودرو  - فضای باز 44

آذر باتری  -سالن 41

38a ایتراک - سالن

ایران خودرو - سالن 38 

پوالدیر ، سالن 40

کرمان موتور، سالن  18

آذر اتصال - سالن 31

38a ایتراک - سالن

31a ایران لوازم قطعه - سالن  

بیهق ماشین - سالن 40

ماموت - سالن 35

با همکاری روابط عمومی

هشتمین نمایشگاه بین المللی

برگزار کننده :
شرکت همایش سازان امروز

نشریه رسمی نمایشگاه

انرژی های 
تجدیدپذیر 
بهره وری و صرفه 

جویی انرژی

توانمندیهای

 صنعت خودرو ایران
برگزار کننده :

راهکار تجارت مدیریت کوشا

پانزدهمین نمایشگاه بین المللي

محیط زیست

برگزار کننده :

راهکار تجارت مدیریت کوشا
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استقبال گسترده بازدیدکنندگان نمایشگاه های بین المللی از 54
 شماره نشریه اقتصاد و نمایشگاه در نمایشگاه های برگزار شده در سال 1394

با همکاری روابط عمومی
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 The 5th International Exhibition of Office
 Furniture passed had a successful third day
 during which thousands of visitors got a
 first-hand glimpse of the latest domestic and
international furniture products.
On the third day of the exhibition, high-
 ranking officials from the furniture and
 exhibition industry attended the exhibition,
 including Ali Ansari, head of the National
 Council of Furniture, Decoration and Related
 Industries, Hassan Ahmadian, the chairman of
 the union of furniture producers and exporters,
 and Hossein Esfahbodi, deputy minister of
 industries, mines and trade and chairman of
the Iran International Exhibitions Company.
 According to officials, Iran has exported close
 to $17 million worth of furniture over the past
 10 months, with Iraq pinpointed as one of the
 lucrative markets in the region for Iranian
producers.
 Iran Hofex, a major convention of Iranian
 and international companies in the furniture
 industry, is an excellent window of opportunity
 to explore new grounds for cooperation and
explore new overseas markets.
 The Persian Gulf country is planning to
 expand its market share in booming markets

 such as Middle East nations, Afghanistan and
 Syria, with exports expected to reach $40 by
March 2016.
 Ahmadian said foreign trade delegations from
 Syria, Afghanistan and Germany have visited
 the exhibition this, with a memorandum of
 understanding having been reached with a
 major Italian company to produce under its
license.
 The 5th International Exhibition of Office
 Furniture is being held in an area of 18,000
 square meters with the participation of 93
foreign and domestic companies.
 Esfahbodi, who serves as a deputy trade
 minister, said: “The huge participation of
 foreign players indicates the important

 role of exhibitions in enhancing industrial
 technologies. During the four years of
 this exhibition, foreign participants have
 always had a strong showing with their
 latest technologies and great instances
 of exchanging knowledge has happened
 among Iranian companies and their foreign
 counterparts.
 “The country sees a significant growth in
 terms of furniture machineries and one
 hall is allocated to the achievements in
 this sector alone. It’s not to mention that a
 number of cutting-edge technologies are
 owned exclusively by developed countries
 such as Italy and Germany who have strong
 participation in this year’s exhibition. The
 condition is ripe to extend technological
 collaborations with foreign players. Moreover
 we have seen some remarkable achievements
in the field of machineries inside the country.”
 Experts believe Iran in today is in a
 special social condition which is dubbed
 as “population explosion decade”. In this
 situation the basic issue is “creating generator
 employment” for the millions of young
 population, an issue that must be always
considered by the government officials.

Iran Hofex a Window to Expand Exports

 Saya Namaye Parsian Company (Sayaco)
 is one of the major exhibition organizers
 in Iran, having the experience of three
 successful exhibitions in the past several
 years in Tehran and Isfahan.
 Economy and Exhibition had an interview
 with Alireza Amoukhteh, the seasoned
 chief executive officer of Sayaco, on
 the occasion of the 3rd International
 Exhibition of Nuts, Dried Fruits and
 Related Industries (Iran Nutex)
 The exhibition went underway with the
 participation of various domestic and
 international producers and exporters in
Tehran Permanent Fairground.
 Developing and increasing the production
 of nuts, establishing new markets for
 exports, increasing the level of exports,
 getting to know the latest and most
 innovative industries and equipments in
 the industry, packaging nuts, creating new
 job opportunities and attracting officials
 to the nuts industry are highlighted
 as the prominent objectives of The 1st

 international exhibition of nuts, dried
fruits and related industries.
 The official said 200 thousand tons of
 pistachio, 160 thousand tons of raisin,

 150 thousand tons of walnut kernel, a
 1.2 million tons of date, 35 tons of fig,
 50 thousand tons of almond, 330 tons
 of bean, 90 thousand tons of lentil, 300
 thousand tons of chickpea and 270 tons of
 saffron are produced in the country every
year.
 More than 2 billion dollars worth
 of nuts and dried fruits are exported
 from Iran to more than 50 countries
 around the world annually. Iranian nuts
 products are exported to big markets
 such as Italy, France, Germany,
 England, Italy, Spain, Sweden,
 Norway, Portugal, United states and
 the Middle Eastern countries such as
 Qatar, United Arabic Emirates, Saudi
 Arabia, Kuwait as well as China, South
Korea, Japan, Australia and Russia.
 Iran’s nuts industry is a rich industry that
 produces key products such as pistachio
 (2nd place in the world), date (4th place),
 walnut (3rd place), raisin (4th place) and
hazelnut (5th place).
 Iran Nutex is host to producers and
 distributors of nuts and dried fruits
 companies, factories and packaging
 workshops, skinning workshops,

 procession units, pasteurization
 companies, evaluation institutions,
 nuts powdering workshops, dried fruit
 producers, barberry, jujube, saffron,
 additives and spices, tea and coffee
 manufactures and exporters of cereal and
grain, rice, corn and wheat.
 The 3rd international exhibition of nuts,
 dried fruits and related industries also
 hosts knowledge based companies,
 commercial institutions and companies
 and related unions and coalitions and
 service providers in the industries during
the 4 days of the exhibition.

Alireza Amoukhteh:

Traditional Models in Nuts Industry Should Be Overhauled



شگاه ها
ت نمای

صنع
صی  

ص
ماهنامه تخ

96

 The objection that has always been
 made to the exhibition industry and
 the subsidiaries of this industry is that
 unfortunately only a few written and
 reliable sources about its extent and
nature is published.
 In Iran, perhaps except some few books
 which are useful and include updated
 information, no other important book
 in the field of exhibition industry is
 written. Until recently that we learned
 of a new book published in the field
 of World Expo’s, which focuses on
 the aspects of content and the visual
 aspects as well. Beautiful book binding,
 new and original content and unseen
 photographs from previous Expo’s from
 all over the world are all among the
 features of this book that have attracted
our attention.
 Mohammad Saadatipour, director of
 public relations at the Iran International
 Exhibitions Company and the author
 of “The Phenomenology of World
 Expo’s,” says, “Apart from technical
 and physical role that I have played
 from 1991 till today in the exhibition
 industry and was active in this
 industry, I have experience in cultural
 and content. Two books called “The
 role of advertising in the exhibition
 industry” and the illustrative book

 “Iran in Pictures” are among the books
 I’ve written about this topic. In fact,
 the book “The Phenomenology of the
 World Expo’s,” is my third work in this
field.”
 He has been a member of the
 Advertising Committee of Expo 2010
 Shanghai and Expo 2015 Milan and the
 member of the executive committee of
 the information council of the Ministry
 of Industry, Mine & Trade of Iran. In
 addition, he was responsible for the
 management of Iran pavilion at Expo
2005 Japan and Expo 2010 China.
 The official stressed that everything in
 his book is based on his observations in
different countries.
 “As I said I was present in Expo 2000
 Hannover, Expo 2005 Aichi, Expo 2010
 Shanghai and Expo 2015 Milan and
 my savings in these Expo’s to a large
 extent, led to the writing of this book.
 All images related to the Expo are for

 further information of the audience and
 taken by me and I used them in this
book,” he said.
 Regarding the audience of the book,
 he said, “The target audience is very
 limited in any country. In Iran, due
 to the absence of a comprehensive
 focus for the introduction of people
 the nature of the Expo’s, perhaps
 there are fewer audiences compared to
 prominent countries of the world. But
 I think anyone who has been active in
 the exhibition industry and especially
 Expo’s can be an audience for this book
and can benefit from its content.”
 Saadatipour also reflected on the
 position of the World Expo among
exhibitions in Iran.
 “A review on the history of Expo’s
 shows us that this event has always
 been important for our country. World
 Exhibitions or Expo’s has a 164 years
 of history in which the latest scientific,
 cultural and industrial achievements
 and creations of the countries are
presented.
 These exhibitions due to the period of
 running (90 to 180 days) and according
 to their nature of being public or
 professional have a positive impact on
 the city, region and country in which the
event takes place.”

Saadatipour Reflects on 24 Years of Experience

 Seyyed Ali Etedali, a veteran executive
 in the exhibition industry, has been a
 pioneer of adopting the latest methods
 and strategies to enhance the quality of
 exhibitions.
 Etedali’s Avin Afraz Company is the
 organizer of the 12th Exhibition of
 Advertising, Marketing and Related
 Industries which will run until Jan.

 5. The official had an interview
 with Economy and Exhibition at the
opening ceremony of the exhibition.
 According to Avin Afraz CEO, 300
 domestic and 33 foreign companies
 from 11 countries have participated
 in the exhibition, including from
 Germany, Spain, the UAE, Italy,
 Belgium, Taiwan, Turkey, Sri Lanka,
China, Hong Kong and South Korea.
 The exhibition is seen as a platform
 to expand multilateral talks as part of
 efforts to boost ties with international
 sanctions on the verge of lifting the
 sanctions which is expected to take
place by mid-Jan.
 Etedali stressed that exhibitions are
 “effective means of communication
between different parties.”
 He added that using advanced
 marketing techniques, especially at

 international levels, has become the
 main strategy of economic companies
 and organizations who seek a
 sustainable business. The four-day
 event is being held in an estimated
21,000-square-meter area.
 “Trade exhibitions play a major role
 in politics and economy as well as
 social, cultural and artistic issues
 … exhibitions are looked upon as
 multi-purpose conventions across the
world,” he added.
 According to the Novin Afraz official,
 a lack of competitive mechanisms
 prevents the development of knowledge
and skills in the marketing space.
 “Undoubtedly, a successful transition
 into the world of advertising and
 marketing knowledge is required to be
 developed,” a statement at the official
website of the company reads.

Seyyed Ali Etedali:

Ad. Expo Prepares Economic Sector for Post-Sanctions Era
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 Iran and Italy are keen to augment bilateral
 trade from the current level $7 billion a year,
 deputy industry minister and managing
 director of the Iran International Exhibitions
Company.
 He made the remarks on the sidelines of
 inauguration of the Second International
Italy Exclusive Fair in Tehran.
 Esfahbodi said Italy is major trade partner
 of Iran in Europe. “Some 146 commercial
 delegations from four corners of the world
 visited Iran this year and Italy with 380
delegates tops the list.”
 President of Friuli-Venezia Giulia, Debora
 Serracchiani, who represents Italy in the
 Second International Exclusive Fair, said
 with accord signed between Iran and the
 G5+1 on July 14, the way will be paved for
expansion of Iran-Italy relations.
 Serracchiani said at a time when Europe
 is hit by an economic crisis, Italy has been
 able to export several billion euro goods
thanks to its strong economy.
 Meanwhile, Italian Ambassador to Tehran
 Mauro Conciatori said for his part that
 the exhibition is a symbol of mutual
cooperation. 
 There were contacts in the first Italy
 exhibition which is hoped to lead to
 favorable cooperation, commented the
Italian envoy.
 ‘We plan to expand our political and
 economic cooperation with Iran. With
 effective implementation of Iran nuclear
 accord, Tehran and Rome can develop
strategic cooperation.’
 On the upcoming visit of Iranian president
 to Italy, the Italian ambassador said that
 Iran-Italy cooperation will get further
 consolidated following visit of Iranian
president to Italy. 
 ‘Rouhani selected Italy as the first leg of his
 European visit, which is of high value for
 us. Rouhani’s visit to Italy was slated for
 November 2015 but it was postponed for
certain reasons.’
 Noting that a diplomatic and economic
 delegation will accompany president
Rouhani, the Italian ambassador said.
 Two weeks after Rouhani’s visit to Italy,
 a delegation comprising three Italian
 ministers and traders will travel to Iran and
 then the two countries can start wide-scale
economic cooperation.
 The First International Exclusive Fair was
 held at Tehran International Permanent

 Fair Ground in June 2014. Italy was among
 countries to maintain its relations with
 Iran during sanctions. Italy is one of Iran
 partners in Europe with annual trade stood
at seven billion dollars.
 In February a delegation, comprising Italian
 food and agricultural industries companies,
 led by Agricultural, Food and Forestry
 Policies Minister Maurizio Martina, will
visit Iran. 
 Italy was one of the first European countries
 to rekindle economic and trade talks with
the Persian Gulf country.
 Italian companies have indicated interest to
 return to Iran’s North Pars gas field once the
sanctions against the country are lifted.
 Managing-Director of Pars Special
 Economic Energy Zone (PSEEZ) Mehdi
 Yousefi had a meeting with executives of a
 number of Italian energy companies Tehran
 in December during which the Italian
 representatives expressed willingness
 to join Iran to construct the field’s
infrastructures.
 “Iran enjoys the world’s biggest oil and gas
 reserves and only the South Pars gas field
 contains 6.8% of the world’s proven gas
reserves,” he said during the meeting.
 He underlined the region’s proximity to
 high seas and ease of access to global
 markets as the field’s advantages which
make it an outstanding investment option.
 “The nuclear deal has provided for a
 bright future for the presence of leading
 international companies in PSEEZ,” he
added.
 In October, Italy’s oil giant Eni announced
 that it is ready to return to Iran’s oil industry
 once the sanctions against the country are
lifted.
 Eni’s Chief Upstream Officer Antonio Vella
 told an energy forum in Tehran that the
 company plans to use the latest technologies

 in Iran’s oil projects, stressing that this is
crucial in decreasing the project costs.
 Vella added that Eni was involved in the
 development of Iran’s South Pars gas
 field and was also involved in several
 petrochemical projects in the country
before sanctions forced it to leave. 
 He emphasized that Eni always used the
 modern technology in all the projects that
it carried out in Iran.
 Barely a month after the July 14 nuclear
 accord, Tehran and Rome signed a
 memorandum of understanding to expand
trade ties.
 According to the agreement, Italy’s largest
 container terminal operator Contship Italia
 and Iran’s Sina Port and Marine Company
 (SPMCO) will develop their bilateral ties
 in the fields of maritime trade and ports
 as a prelude to further expansion of trade
volume between the two countries.
 “This MoU represents a great opportunity
 and milestone for the involved countries
 in this historical period marked by a new
 level of economic cooperation and political
relationships,” Contship said in a statement.
 SPMCO is Iran’s biggest port operator and
 listed on the Tehran Stock Exchange and the
 MoU was also signed on behalf of Eurogate
by Contship.
 The promising prospect of trade with Iran
 has prompted major European countries to
 explore the market potential in the populous
Middle East nation.
 Earlier in July, a high-ranking German
 delegation led by Vice-Chancellor Sigmar
 Gabriel visited Iran as the first foreign
 delegation in Tehran after the nuclear
conclusion.
 Iran-Italy non-oil trade value hit $724
 million during the first 9 months of the
 Iranian calendar year (started on March
21).

In a Ceremony Attended by Hossein Esfahbodi, Debora Serracchiani and Mauro Conciatori:

60 Italian Firms Start Tehran Trade Show
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 Vahid Tayebinezhad, the CEO of Chista Fair
 Company is one of the youngest members of
 Iranian Exhibition Organizers Association
 who also benefits from ten years of valuable
 experience, success and business continuity
 for organizing various international events
 in Tehran as well as provinces around the
 country. His vast activities have won him
 fame and credit far beyond his age as he is
 trusted with the incumbents of exhibitions
 industry and managed to acquire the license
 of a highly credible and distinguished event
 such as the 14th exhibition of accessories
 and furniture’s machinery.
 His performance absolutely justifies the
 trust of officials. Under his supervision, the
 area of 14th Exhibition of Accessories and
 Furniture’s Machinery sees a remarkable
 growth compared to last year’s exhibition,
 while the participation of foreign companies
 has been staggering. Along with the 14th
 Exhibition of Accessories and Furniture’s
 Machinery, the annual International Wood
 Exhibition is also underway in Tehran
Permanent Fairground.
 The 14th edition of the exhibition is held
 with two priorities in mind; furniture’s
 machinery and decoration and production
 machinery with their complementary parts
 being wooden products. A total of 180
 foreign companies have participated in
 this year’s exhibition. Internationals have

 participated in the exhibition either directly
 or through their representatives. This year’s
 exhibition is being held in an area of 18
 thousand and 500 sq. meters, while last
 year’s exhibition was held in an area of 14
thousand sq. meters.
 The huge participation of foreign players
 indicates the important role of exhibitions in
 enhancing industrial technologies. During
 the 14 years of this exhibition, foreign
 participants have always had a strong
 showing with their latest technologies and
 great instances of exchanging knowledge
 has happened among Iranian companies and
 their foreign counterparts.
 The country sees a significant growth in
 terms of furniture’s machinery and one
 hall is allocated to the achievements in
 this sector alone. It’s not to mention that a
 number of cutting-edge technologies are
 owned exclusively by developed countries
 such as Italy and Germany who have strong
 participation in this year’s exhibition. The

 condition is ripe to extend technological
 collaborations with foreign players.
 Moreover, we’ve seen some remarkable
 advancements in the field of machinery
inside the country.
 Chista Fair Company is the only domestic
 exhibition company to have an office in
 Turkey. This enabled us to facilitate some
 of the issues regarding exchange payments
 of foreign companies. Furthermore, we
 managed to have a strong marketing for this
 event among European nations through our
 office in Turkey. It is not to mention that
 Chista Fair Company has the experience of
 organizing various exhibitions in Tehran,
 Tabriz, Shiraz and Isfahan. We’re well
 aware of the strength and weaknesses
 of the industry and our experience has
significantly helped us all the way.
 With our ten-year experience in organizing
 various events, we have managed to make
 a comprehensive data center of potential
 visitors, all of whom have been invited to
 the exhibition. Besides, the 14th Exhibition
 of Accessories and Furniture’s Machinery is
 one of the specialized events of the country
 with specific audience.
 We have managed to make a team of
 young and brilliant experts in the field
 of exhibitions industry. Our goal is to
 organize each and every event on par with
 international exhibitions. At

 The 14th International Exhibition of
 Accessories and Furniture’s Machinery,
 Equipment and Related Industries will
 run in Tehran Permanent Fairground
 until February 3.
 Qasem Salar Rezai, managing director
 of Milad Mobtaker Shargh Co. whose
 company is the organizer of the annual
 accessories and furniture exhibition said
 the great run of previous exhibitions has
 culminated in an overall better experience
in the 14th round of the exhibition.

 The official said this year’s exhibition
 is host to a total of 580 domestic and
international companies.
 “Works for this year’s exhibition started hot
 on the heels of the accessories and furniture
 exhibition last year. As part of efforts to
 reach out to major international companies,
 we set up marketing offices in several
 countries including China and Turkey. We
wanted to attract a greater number of high-
 profile global companies and delegations,”

he said.
 Rezai added a remarkable 180 companies
 have participated in this year’s exhibition
 which marks the first year of the expo
 after the lifting of sanctions. However,
 he stressed that the economic impacts of
 sanctions removal will not be felt in the
 short-term and hoped for a broader event in
2017.
 He believes that in the past, visitors attended
 exhibitions with no specific intention in

 mind, but their attendance has gained more
concentration in the past few years.
 He says participants of different exhibitions
 may target different demographic groups.
 Basically participants in an expo such as the
 furniture exhibition target the mainstream
 consumers, although specialized consumers
 such as traders or students of certain majors
 may be on their radar as well. But the
 mainstream audience is invaluable for any
exhibition.
 “I cannot say that for every event, but I have
 not witnessed such issue in our enterprise’s
 expos. In fact, a greater number of people
 attend international exhibitions in Iran with
clear purpose and intention, he said.
 “They have certain expectations of every
 exhibition, and for their own part, many
 visitors have a clear understanding of why
 they put time and energy to attend a certain
 event. There is no denying that some people
 visit exhibitions with no specific intention,
but the number is dwindling.”

Vahid Tayebinezhad:

Potential to Stand Among Top 5

Qasem Salar Rezai:

Furniture Expo Has Boosted the Industry
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 The 22nd International Exhibition of Print,
 Packaging and Related Machinery started
 in Tehran Permanent Fairground this week
 amid calls by some of the key speakers of
 the opening ceremony for an overhaul in this
sector.
 According to Economy and Exhibition,
 the conference hall of the Tehran
 Permanent Fairground hosted major
 figures from inside and outside the print
 industry, including deputy minister of
 culture and Islamic guidance Seyyed
Abbas Salehi.
 In his address on Wednesday, the official
 said: “Print and packaging represent
 the identity of commercial and cultural
 products and services. It is clear for
 everyone that the print industry is
 struggling, as 1,000 tons of imported print
products are evidence to this.”
 He attached special importance to the
 “knowhow and practice of printing” in

 an industry that was hit hard, like many
 industries in the country, by years of
 sanctions that disconnected Iran from the
global financial system and limited trade ties.
 “It is not just the print industry which is in
 recession. Other industries are not doing
 fine either. But two critical steps should
be taken to pull out of recession,” he said.
 The deputy minister called for
 implementing the resistance economy,
 a set of guidelines introduced by the
 Leader of the Islamic Republic Ayatollah

 Khamenei to counter the sanctions and
boost domestic growth.
 He added that the nuclear agreement with
 six world powers (the five permanent
 members of the United Nations Security
 Council plus Germany) in July and
 the increasing prospect of lifting the
 sanctions in January 2016 is an excellent
opportunity to walk out of recession.
“The transfer of technology in the post-
 sanctions period will play a key role for
incentivizing the print industry,” he said.
 Salehi also urged closer dialogue between
 the public and private sector companies
 in the print sector as part of efforts to
 join forces and remove the obstacles for
development more easily.
 Pedram Soltani, vice president of Tehran
 and Iran chambers of commerce, industries
 and mine was another prominent figure to
 address the opening day of the 22nd print
and packaging industry.

Building Blocks to Uplift the Print Industry Underlined

Private Sector Contribution, Creative Management

 The first Iran international
 exhibition on wood industry
 was held in Tehran seven years
 ago, but the exhibition has
 turned into a strong annual
 showing in this key sector
 within this short timeframe. A
 streak of successful exhibitions
 led to many pundits and experts
 predicting a brilliant year on the
exhibition’s seventh spell.
 Iran Woodex 2016 is seen
 as a massive opportunity for
 Iranian and foreign companies
 in the industry to showcase
 their latest plans, visions and
achievements.
 However, much of the
 applause goes to the Milad
 Noor Exhibition Company
 for putting a lot of effort into
 organizing a well-prepared
 exhibition. ‘Economy and
 Exhibition’ had an interview
 with Ali Mohtasham Amiri,
 chief organizer of the Iran Expo
 2015 and managing director of
the Milad Noor Co.
 Amiri underlined Iran Woodex
 as the biggest event of its kind
in the Middle East.

 “The exhibition will be
 organized and attended by
 high-ranking authorities such
 as the First Vice President of
 the Islamic Republic of Iran
 and the top managers from the
 exhibition world from Europe
 and the Middle East region –
 UIC is invited to participate,” he
said.
 Amiri also said the Milad Noor
 Co. has organized well over
 100 distinguished events and
 exhibition across the country in

various fields.
 According to the official,
 holding this exhibition as the
 biggest exhibition in the Middle
 East alongside the Congress
 on Investment Opportunities
 in Wood Industry will be a
 great opportunity to network
 with a high profile audience of
 decision-makers, entrepreneurs,
 and trade professionals to
encounter effective face-to-
 face marketing and direct
 communication that will

 enable participants to exchange
 information as well as meet the
 people involved in the wood
 industry including existing
 customers, operators, suppliers,
 advisers, investors, and key
 figures in the wood industry –
all in one place.
 Amiri said the three-day event
 will host companies from Italy,
 Germany, Austria, China,
 Turkey, Spain, Malaysia, India
 and Hong Kong until May
 19. “The number of domestic
 participants sees an 80-percent
 year-on-year growth from 70
 to 120. In addition, there has
 been a 200-percent jump in
 terms of foreign attendance
 compared to the previous
year,” he noted.
 He concluded that the exhibition
 aims to bring together engineers
 and researchers of the field
 to review and discuss the
 recent practical and theoretical
 methods and approaches and
 to address recent advances,
 technologies, and innovations
 in all disciplines of the Wood
industry.

Ali Mohtasham Amiri:

Bright Days Ahead of Wood Expo
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 An official at the parliament
 called for bolstering
 government support for
 domestic manufacturers
 as three major exhibitions
 are concurrently running
 in Tehran Permanent
Fairground.
 Seyyed Mehdi Hashemi,
 head of the construction
 commission at Majlis, made
 the call ahead of the third
 day of the 7th International
 Exhibition of Bitumen,
 Asphalt, Insulation and
 Related Machinery, the 7th

 International Exhibition of
 Doors and Windows and the
 1st International Exhibition of
 Hospital Building, Hospital
 Equipment and Installation in
the capital Tehran.
 Hossein Esfahbodi, deputy
 minister of industries, mines
 and trade and chairman of
 Iran International Exhibitions
 Company issued a message
 for the running exhibitions in
 which he called on all parties
 to make the best of national
 assets and budget to create
 wealth and welfare for all
citizens.
 Meanwhile, Hashemi said the
 government, the parliament
 and all state agencies
 should embrace domestic
 production. “We have a
 duty to back the producers
 who maintain international
standards and qualities.”
 The parliamentarian rated
 Iran as the fifth leading
 country in building hospitals
 and said the exhibition is
 an excellent opportunity
 to showcase headways and
 reach out to key players in
this key sector.
 He called for adopting the
 state-of-the-art technology
 in laying the foundation of
 hospitals and medical centers
 and stressed that setbacks
 are more tangible when it
 comes to special facilities
 such as those for treating burn
injuries.

 BAIEX 2016 is host to 386
 domestic and 60 international
 companies from Turkey,
 China, Spain, Italy, Bulgaria
and the UAE.
 The 1st International
 Exhibition of Hospital
 Building, Infrastructure,
 Installation, Equipment and
 Related Industries is also the
 first international hospital
 building exhibition to cover
 facilities, equipment and
 investment in the field of
hospitals.
 The event is being held in an
 area of 5,600 square meters
 with 64 domestic companies
 in the field of medical
 equipment; the exposition
 aims to attract more
 participation on the part of
 domestic and foreign private
sectors in the field.
 An expert conference
 and eight workshops are
 scheduled to be held during
the four-day event.
 Meanwhile, BAIEX 2016
 is host to 108 companies,
 including five foreign firms
 from China, Singapore,
 Germany, France and Turkey.
 It is being held in an area of
 around 8,000 square meters,
 a 25-percent compared to the
previous edition.
 Ten panel discussions and
 workshops are slated to be
 held during the exhibition
 in which participants will
 receive semi-academic
certificates.

 In addition, several
 international trade
 delegations and
 representatives of major
 foreign firms in bitumen and
 asphalt industry are planned
 to attend the exhibition
 and explore grounds for
cooperation and investment.
 Asia Middle East Pasargad,
 the organizer of the
 exhibition, held ongoing
 talks with public and private
 organizations and agencies
 and reached out to domestic
 and foreign associations
 before planning out this
year’s exhibition.
 The aims of the exhibitions
 are familiarizing participants
 and visitors with latest
 technologies an innovation in
 doors, windows and bitumen
 and asphalt industries,
 improving the conditions of
 construction, implementing
 nano technology research
 and development labs,
 alleviating the final prices,
 preparing the ground
 for better commercial
 interactions and the export
 of technical and engineering
knowledge and services.
 Organizers of Do-WinTech
 say the exhibition is not the
 biggest regional event in the
 doors and windows exhibition
 just yet, but the expansion
 of economic ties in the new
 era of collaboration with the
 world will help improve the
 status of the annual doors and

windows exhibition.
 One of the primary goals of
 the exhibition is promoting
 and institutionalizing the use
 of uPVC, or unplasticized
 polyvinyl chloride. UPVC
 is also commonly known as
 rigid PVC and it is called this
 because it is hard and does
 not flex. This material does
 not contain any phthalates
 or BPA, making it stable
 and safe for making dental
retainers and mouthguards.
 UPVC can also be a very
 aesthetically appealing
 material, especially when it
 is designed to be visible as
 it is in doors, windows, and
cladding.
 In other words, the general
 reason that uPVC is
 used today in 100,000 of
 applications including uPVC
 conservatory manufacture
 is because uPVC is a
 thermoplastic - a substance
 that loses its shape when
 heated and then becomes
 ridged again as it cools. Heat
 shapes uPVC into countless
 useful forms making it easy to
 produce uPVC conservatory
extrusions.
 Where additional strength
 is required the uPVC is
 reinforced with aluminum
 or other metals. The
 reinforcement takes place, for
 example, in the conservatory
 roof bars and uPVC
conservatory frames or doors.
 According to the organizers
 of the 1st international event
 for hospital construction,
 public exhibitions are
 going to be closed along
 with further specialization
 of exhibitions in advanced
 countries.
 Today, specialized shows are
 more of interest to experts,
 professionals and visitors,
 because public exhibitions for
 their vast issue and number
 of participants do not meet
 the needs of the audience and
 visitors.

Hashemi Underscores Support for Domestic Producers
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 The 9th International
 Tourism and Tourism
 Industry, the 8th
 International Gold, Silver,
 Jewelry and Decoration
 Industry, and the 5th
 International Theme Parks
 exhibitions opened in
 Tehran’s Permanent
Fairground on Tuesday.
Interior Minister Abdol-
 Reza Rahmani-Fazli and
 Vice President and Head
 of Cultural heritage,
 Handicrafts and Tourism
 Organization Masud
 Soltanifar attended the
 opening ceremony of the
 9th International Tourism
 and Tourism Industry
Exhibition.
 The exhibition is hosting
 336 Iranian and 72 foreign
 companies involved in
 tourism industry from The
 United States, Azerbaijan,
 Spain, Italy, Bangladesh,
 Thailand, Turkey, Tunisia,
 Syria, Iraq, Russia, Cyprus,
 South Korea, Malaysia,
Vietnam and Greece.
 This exhibition will close on
Friday, February 19.
 The opening ceremony
 of the 8th International
 Gold, Silver, Jewelry
 and Decoration Industry
 Exhibition, too, was attended
by Soltanifar.
 100 Iranian and 3 foreign
 companies from Italy, Turkey

 and China are presenting
 their works in and an area of
8,000 square meters.
 The opening ceremony of
 the 5th International Theme
 Parks Exhibition was
attended by Mohammad-
 Reza Mowdudi, an advisor
 to the industries, mines and
trade minister.
 Soltanifar referred to the
 lifting of international
 sanctions against Iran that
 took place on January 16,
 and said: “We have a new
 era of prosperity in the gold
 and jewelry sector now that
 sanctions are lifted.”
 He added that the Islamic
 Republic is planning to
 reinforce international to
 address the obstacles in this
important sector.
 Some 90 Iranian and two
 foreign companies from
 France and Lebanon

 are participating in this
 exhibition, which is open
 from 8 am to 6 pm to public
 enthusiasts and will also end
on Friday, February 19.
 Meanwhile, Esther Kuisch
 Laroche, Director and
 Representative was the
 notable attendee of the
 opening ceremony of 9th
 International Tourism and
 Tourism Industry along
 with a number of tourism
activists, on Tuesday.
 Delivery of speech by Iran’s
 minister of interior and
 performing the traditional
 music concert have been part
 of the event’s inauguration
ceremony.
 Last year, 11 countries
 and the secretary general
 of the World Tourism
 Organization participated
 in 8th International Tourism
Exhibition in Tehran.

 Iran’s interior minister said:
 “Tourism working groups
 are active in provinces and
 we are taking steps to boost
 the role of tourism in culture,
 economy and society. One
 of the central issues across
 the country is promoting
 the tourism industry by
 showcasing Iran’s local
 colors, different climate
 and cultures and the diverse
geography of the country.”
 The four-day exhibition is
 host to 336 domestic and 72
 foreign companies from 16
 countries, including from
 Spain, Italy, Azerbaijan,
 the US, Thailand, Turkey,
 Tunisia, Syria, Iraq, Russia,
 Cyprus, South Korea,
 Malaysia and Greece. This
 year’s event is held in an area
 of more than 31,000 square
meters.
 Attractions of Iran’s tourism
 industry are drawing a
 stronger attention now that
 the country has opened its
 doors in light of the removal
 of economic sanctions last
 month.
 Iran is making a fresh pitch
 for tourists with the recent
 lifting of economic sanctions
 providing an opportunity
 to cash in. Tourists, and the
 healthy revenues they could
 generate, are among the huge
 economic changes stemming
from the nuclear deal.
 Ski resorts, UNESCO-listed
 world heritage sites and
 deserts combine with cities
 steeped in Middle Eastern
 grandeur and tradition. A
 tourism push was launched
 after President Hassan
Rouhani took office in mid-
2013.
 Iranian officials have already
 said that about five million
 foreign travelers visited Iran
 in 2014, and that the country
 aims to attract 20 million
 tourists, spending $30
billion, by 2025.

Tourism, Gold Industries Can Create Jobs, Wealth
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 Mohammad Ali Goudarzi, head of
 the Strategic Council for the 3rd Iran
 Automotive Industry International
 Exhibition said 121 international and 359
 domestic companies have gathered in one
 of the biggest events in the Middle East’s
automotive industry.

 The official added that 133 foreign and a
 whopping 1285 Iranian firms will attend a
landmark conference in Tehran.

 The official added that 15 specialized panels
 will be held, including on research and
 development, engineering and procurement
 services, supply chain management,
 cooperation models and investment, safety
 in automotive industry and opportunities
 for cooperation and joint investment in
production of raw material.

 Goudarzi stressed that after-sale services,
 advanced incorporated technologies in
 cars, environmental standards, social
 responsibilities of automakers, economy of
 automotive industry, finance, pricing and
 workforce training will make up the rest of
the panels.

 “There is absolutely no limit for investment
 in Iran. The priority for foreign companies is
 to use domestic potential and infrastructure,
 because it reduces investment risks,”
Goudarzi added.

 He underlined Volkswagen as one of the
 leading European firms in negotiations for
 Iran’s post-sanctions auto industry and said
 the German carmaker has held talks with five
Iranian companies.
 Iran Automotive Industry’s Capabilities
 Exhibition will be held during February
 28-March 2, 2016 in Tehran International
 Permanent Fairground.
 The main objective of this Exhibition is
 introducing the capabilities of Iranian
 vehicle manufacturing companies, Auto
 components manufacturing companies and
 the other companies, institutions, scientific &
 research centers and service providers, active
in Iran.
 The 3rd Iran Automotive Industry International
 Conference will be held on February 29 -

 March 1, 2016 when Iran’s automotive industry
 is encountering special circumstances due to
 vast developments in international economic
 and industrial relations.
 Extensive customer demand for improving
 the quality of locally manufactured
 automobiles and unbelievable tendency of
 international companies for penetrating in
 Iran’s automobile market, have definitely
 enhance the importance of organizing this
significant event.

 The automobile industry in Iran has a
 50-year-old history and people say they’ve
 had enough of the ever-rising prices and the
lack improvement in quality.

 Iran is the 18th largest automaker in the
 world with major companies such as Iran
 Khodro, Siapa, and Pars Khodro which have
 been able to fabricate tens of new models
over the past couple of decades.

 Apart from the local market, the producers
 have always had international targets in mind
 to sell their vehicles. One company that’s
 been successful in that regard is the Iran
 Khodro Industrial Group also known as the
IKCO.

 The question now though is whether or not
 these companies have prepared themselves
 for the circumstances after the lifting of the
sanctions.

Automotive industry is the driving force 
behind 60 other industries and one of the 
pillars of the country’s remarkable 4 percent 
economic growth, secretary of Iran’s 
automakers association said.
Ahmad Nematbakhsh said the lifting of 
sanctions and new developments has put 
the country in an unprecedented position 
for growth and development in cooperation 
with international companies.
The 3rd Iran Automotive Industry International 
Conference will be held on February 29 - 
March 2016 ,1 when Iran’s automotive industry 
is encountering special circumstances due to 
vast developments in international economic 
and industrial relations. 
Extensive customer demand for improving 
the quality of locally manufactured 
automobiles and unbelievable tendency of 
international companies for penetrating in 
Iran’s automobile market, have definitely 
enhanced the importance of organizing this 
significant event.
Since attaining the satisfaction of the 
customers could be materialized merely 
through competitiveness in quality, 

price and services, the organizers of this 
conference have selected its main theme 
as “Competitiveness and International 
Collaboration”.
In the first conference on 2013, Iran’s 
automotive industry was comprehensively 
introduced and in the second conference 
on 2014 the fields for joint international 
collaboration were investigated. 
In continuation of two previous 
conferences, considering the vital need 
for making fundamental changes in Iran’s 
automotive industry after a long period, this 
conference intends to provide the necessary 
environment for meeting the needs of 
Iran’s market, local and regional customers 

through focusing on competitiveness 
and taking advantage of international 
collaboration.
Iran’s huge local and regional markets, 
with a population of more than 400 
million as the center for developing this 
industry in this part of Asia, will create 
unique circumstances for investment and 
development of Iran’s automotive industry.
The official said that “We do strongly 
believe that, active participation at this 
significant conference, would be considered 
as an exceptional opportunity for enthusiasts, 
interested in developing their collaboration 
with Iran’s automotive industry.”
 Also taking into consideration the removal 
of economic barriers on Iran’s international 
collaboration and full determination of Iran’s 
economical and industrial authorities as well 
as senior managers of automotive industry 
for establishing a fundamental development 
in this industry, would definitely assist us for 
achieving the targeted goals of this conference.  
It is noteworthy to state that for encouraging 
the International collaborators, they will take 
the benefit of Iranian authorities’ full support.

Mohammad Ali Goudarzi:

World’s Big Auto Players in Tehran

Ahmad Nematbakhsh:

Plan to Show Iran’s Massive Auto Potential
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 The 3rd Iran Automotive Industry
 International Conference starter in Tehran
 on Monday in a major event that has
 brought together 363 domestic and 138
 foreign companies from 32 countries in
the Iranian capital Tehran.
 Through three days of talks and panel
 discussions, least 75 representatives from
 Iran and foreign companies are expected
to address the conference.
 The conference opened hot on the heels of
 the 1st Auto-making Industry Capabilities
 Exhibition which was inaugurated on
 Sunday in a ceremony attended by
 Minister of Industry, Mine and Trade
 Mohammadreza Nematzadeh. According
 to reports, 212 Iranian auto domestic
 companies are putting their products on
 display in an area covering 35,000 square
meters.
 Nematzadeh said his ministry is
 committed to the government to have a
positive balance in automotive industry.
 Speaking in the opening ceremony
 of the 3rd Iran Automotive Industry
 International Conference, he said on
 Monday that automotive industry must
 generate currency and be effective in its
 own development and development of
national economy as well.
 Referring to the fact that automotive
 industries form the most important
 industrial section, he added that 10
 percent of industry’s value added is
related to this section.
 Nematzadeh also spoke on employment,
 automotive industry is in the third
 position and uses medium and high
technology.
 He noted that automotive industry aims
 at increasing design and engineering
 potential, producing 3 million cars

 annually and attracting foreign
companies’ participation.

 Agreements With Internationals
 Iranian companies inked three agreements
 with Sweden, Turkey and India in the
fields of auto industry here on Monday.
 The agreements were inked in the 3rd Iran
 Automotive Industry Conference which
 is currently underway in Tehran. Details
 of the agreements were not immediately
available.
 Nematzadeh also said negotiations are
 underway with East Asian and European
companies to boost ties in the auto sector.
 “We are negotiating with some European,
 Japanese and South Korean companies,”
 he said. “If Iran activates its export
 section, it would generate a huge amount
of foreign exchange.”
 Touching upon Iran-Turkey cooperation,
 he said the two countries are keen
 on fostering economic and industrial
relations, auto industry in particular.
 Extensive customer demand for
 improving the quality of locally
 manufactured automobiles and
 unbelievable tendency of international
 companies for penetrating in Iran’s
 automobile market, have definitely
  enhanced the importance of organizing
his significant event.
 Since attaining the satisfaction of the
 customers could be materialized merely
 through competitiveness in quality,
 price and services, the organizers of this
 conference have selected its main theme
 as “Competitiveness and International
 Collaboration”. In the first conference
 on 2013, Iran’s automotive industry was
 comprehensively introduced and in the
 second conference on 2014 the fields

 for joint international collaboration
 were investigated.  In continuation of
 two previous conferences, considering
 the vital need for making fundamental
 changes in Iran’s automotive industry
 after a long period, this conference intends
 to provide the necessary environment for
 meeting the needs of Iran’s market, local
 and regional customers through focusing
 on competitiveness and taking advantage
of international collaboration.
 Iran’s huge local and regional markets,
 with a population of more than 400
 million as the center for developing this
 industry in this part of Asia, will create
 unique circumstances for investment and
development of Iran’s automotive industry.
 The official said that “We do strongly
 believe that, active participation at
 this significant conference, would be
 considered as an exceptional opportunity
 for enthusiasts, interested in developing
 their collaboration with Iran’s automotive
industry.”
 Also taking into consideration the
 removal of economic barriers on Iran’s
 international collaboration and full
 determination of Iran’s economical and
 industrial authorities as well as senior
 managers of automotive industry for
 establishing a fundamental development
 in this industry, would definitely assist
 us for achieving the targeted goals of this
 conference.
 It is noteworthy to state that for
 encouraging the International
 collaborators, they will take the benefit of
Iranian authorities’ full support.

 Auto Industry
 Data show Iran’s automotive industry
 is the second most active industry of the
 country, after its oil and gas industry,
 accounting for 10 percent of Iran’s GDP
and 4 percent of the workforce.
 As of 2001, there were 13 public and
 privately owned automakers in Iran, of
which two—Iran Khodro and Saipa—
 accounted for 94 percent of the total
 domestic production. Iran Khodro, which
 produced the most prevalent car brand
 in the country—the Peykan, which has
 been replaced in 2005 by the Samand—,
 was still the larger with 61 percent of the
 market in 2001, while Saipa contributed
 33% of Iran’s total production in the same
 year. Iran Khodro is one of the largest car
 manufacturers in Asia. It has established
 joint-ventures with foreign partners on
four continents.

3rd Automotive Industry Confab Opens in Tehran
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 Iranian President Hassan Rouhani has urged
 for privatizing the country’s auto making
industry.
 “The auto making industry in Iran must
 be fully privatized,” ILNA news agency
 quoted Rouhani as saying at a conference
on the automotive industry in Tehran.
 He said that the policy for privatizing
 auto making industry is aimed at creating
 competition which will lead to lower prices
and enhancing quality, ILNA reported.
 “The way for the development of auto
 making industry has been opened in the
country,” he added.
 He criticized the country’s policy over
 the past decades on imposing restrictions
 against importing foreign cars and urged all
 officials involved in car making industry to
make efforts to satisfy people.
 “We cannot close the doors and make
 people buy home-made cars,” Rouhani
said.
 He further touched upon the environmental
 issues and urged for observing
environmental standards in the car industry.
 President Rouhani called on international
 companies to cooperate with Iran to develop
 the country’s auto making industry. He said
 Iran welcomes foreign carmakers to come,
do research and produce.
 “The government will never be a good
 manager in industry, including the car
 industry. The sector should be completely
 privatized and competitive,” he said. “The
partnership will drive us ahead.”
 But he also warned that plan would mean
 removing government protections of the
 domestic car market such as prohibitions or
 heavy tariffs on imported vehicles. Rouhani
 said the days of the state-sponsored auto
monopoly must end.
 “To close the doors and at the same time

 impose the products of one or two car
 factories on the people, while saying these
 are your only choices whether you like it or
not, is not an acceptable logic,” he said.
 Iran’s 50-year-old car industry produces
 about 900,000 cars annually. The country
 hopes to increase the number to 3 million by
2025.
 France’s Peugeot-Citroen last month
 announced a joint venture with automaker
 Iran Khodro to make 200,000 cars a year
 outside Tehran. The French carmaker was
 heavily involved in Iran’s auto industry
 before nuclear-related sanctions were
imposed.
 In Iran, a country of 80 million people, road
 accidents annually claim nearly 17,000
 lives, which many blame on lax safety
standards.
 The president also went on to thank
 people for showing high-turnout in the
 recent elections for parliament and the
 Assembly of Experts and expressed his
 administration’s readiness for cooperation
with the new parliament.
 Iranians voted on Friday in elections for
 the 290-seat parliament and the 88-seat
Assembly of Experts.

--- Foreign Cooperation
 Rouhani further emphasized that Iran
 welcomes the formation of joint ventures
 between Iranian and international
 automakers, stressing that such ventures
 should not only satisfy the domestic market
 but also answer the needs of the regional
markets. 
 He added that partnerships with
 international carmakers offer a quick way
 to improve the industry’s technology and
safety.
 “There is a shortcut ... We have to start

 partnerships with prominent world
 carmakers. We will reach to the optimum
 point in technology, protecting the
 environment, saving energy and safety,” AP
quoted Rouhani as saying.
 He further emphasized that partnerships
 with foreign carmakers will serve the best
 interests of all sides, and increasing the
 competitiveness of the local market can
only help strengthen the industry.
 “The government will never be a good
 manager in industry, including the car
 industry. The sector should be completely
 privatized and competitive,” he said. “The
partnership will drive us ahead.”
 During his landmark visit to France in
 January, Rouhani oversaw the signing
 of a key agreement between the French
 carmaker PSA Peugeot Citroën and Iran
Khodro to produce cars in Iran. 
 The deal whose value is estimated to be
 €400 million envisages the production of
200,000 cars a year in Iran.
 Discussions over similar projects have
 also been going on between Iran and other
 global automakers including Renault
 (France), Fiat (Italy), Suzuki (Japan) and
Daimler (Germany). 

--- Car Making Hub
 Iran is planning to turn into a hub for
 producing cars in the Middle East, an
Iranian carmaker said.
 The head of Iran’s SAIPA automaker,
 Mohammad Jamali, has said that given
 Iran’s geopolitical situation and its high
 security, the country is capable of turning
 into a car making hub in the region, ILNA
news agency reported.
 Jamali further called on the international car
makers to join efforts with Saipa.
 “The value of the assets of Saipa is about
 seven billion dollar and the value of its share
 in Tehran Stock Exchange has grown by
 145 percent which indicates the company’s
 readiness for cooperation with international
leading companies,” he added.
 Earlier Iranian officials announced that the
 country’s auto part manufacturing industry
 needs to absorb $8 billion worth of foreign
investment in a long-term period.
 The 2014 production statistics released by
 the International Organization of Motor
 Vehicle Manufacturers (OICA) show that
 Iran’s auto production increased by 46.7
 percent in the 12-month period. The figures
 indicated that Iranian automakers produced
 1,090,846 cars and commercial vehicles in
the mentioned period.

Rouhani Urges Privatization, Competition in Auto Industry


