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ارزشــهاي اجتماعي در هر جامعه عبارت از زنجيزه اي از بايدها و نبايدها در زمينه روابط اجتماعي انسانهاســت كه در طول
زمانها و بنا به مقتضيات اجتماعي هر منطقه ســازمان يافته اســت  .اين ارزشــها به ميزان بهره مندي از شــرايط مطلوب يا
نا مطلوب فرهنگي و اجتماعــي متفاوت بوده و در تعيين و تركيب آنها عواملي مانند اســتقالل سياســي و فرهنگي  ،روابط
اقتصادي و حتي شــرايط اقليمي و جغرافيايي حضور داشــته و بهره مندي از عامل مهم اعتقاد به اديان الهي در جهت گيري
شكل و ساختار هر يك از عوامل ياد شده تعيين كننده بوده است.
حضرت زهرا(س) درجامعه اي متولد مي شــود كه فاقد هر يك از عوامل مهم براي شكل گيري يك نظام ارزشمند در تعيين
ارزشهاي اجتماعي اســت به نحوي كه دوران قبل از ظهور اســام را جامعه اي بدوي و عاري از ارزشهاي انساني دانسته كه
نظام ارزشي آن مبني بر خرافه و خرافه پرستي اســت  ،زنده ماندن در پناه كشتن ديگران  ،فخر فروشي بر يكديگر و گورهاي
مردگان  ،دختران را در نخستين دم حيات زنده به گور سپردن و ديگر ضد ارزشهاي انساني را كه به صورت ارزشهاي اجتماعي
شكل يافته و در جان و روح مردم آن سرزمين خانه گزيده اســت  .مردم نيز متعصبانه در ادامه اين شيوه از حيات .با گذشت
زمان و به قدرت معجزه كالم خداوند و اســوه حسنه اي كه از سوي ذات اقدسش مامور و سفير نجات اين مردم است معماري
اولين اجتماع اسالمي به رهبري رسول اكرم (ص) بدست اينان ميسر مي شود .در اين اجتماع حضرت زهرا (س) الگوي سنت
شكني است سنت هاي غلطي كه تنها خاص جاهليت قديم نيست بلكه در جاهليت مدرن عصر حاضر نيز با رنگ و بويي ديگر
جلوه گر مي باشد.
زندگي حضرت زهرا (س) سراسر ايجاد تغيير و تحول است  .تغيير ســنت ها و ارزشهاي جاهلي به طور اعم و سرنوشت زنان
به طور اخص .آن حضرت الگوي ســنت شــكني پيامبر(ص) در بي حرمتي و بي توجهي به شخصيت دختران و زنان است در
عصري كه دختران زنده به گور مي شــوند حضرت زهرا (س) دستانش بوسه گاه رسول اهلل اســت .در حالي كه بي پسران با
داشتن فرزندان دختر ابتر شناخته مي شوند  ،فاطمه (س) كوثر است .بي توجهي و بي عالقگي آن حضرت به زرق و برق دنيا
و دلسپردگي به تجمالت و ساده زيستي آن حضرت (س) و اصرار پيامبر به آن از ديگر سنت شكني هايي است كه زنان عصر
حاضر از هر زمان ديگر به آن نيازمندترند .ازدواج حضرت زهرا (س) يكي ديگر از الگوهاي ســنت شــكني است حضرت زهرا
(س) نه تنها الگوي سنت شكني است بلکه بنيانگذار تغير دهنده محور ارزشهاي اجتماعي براي زنان نيز مي باشد .آنگونه كه
از آيات و روايات استفاده مي شــود حركت و موضع گيري معصومين و اهل بيت (ع) حركتي تكامل بخش و جاري در زمانها
و مكانهاســت و مختص به عصر و زمان خاصي نيست  .از آنجا كه الزمه تكامل انســان ارتقاء جهت گيري هماهنگ با شرايط
اجتماعي و تاريخي اســت لذا نقش حركت معصومين و اهل بيت (ع) در تغيير محور ارزشــهاي اجتماعي و تكامل آن تعيين
كننده جوامع مسلمان است.
بنابر اين حضرت زهرا (س) اوالً بعنوان زن مســلمان تربيت يافته در دامن اســام و مكتب وحي و همچنين حضور ايشان در
خانه اي كه جبرئيل اميــن در آن حضور مي يافت و پيام خداونــد را قرائت مي فرمود و ثانياً الگوي زنان مســلمان به جهت
درجات كماالت روحي آن حضرت و تقرب ايشان به ذات اقدس باريتعالي به ميزاني كه زني ديگر را ياراي رسيدن به آن درجه
نيست تعيين كننده محور ارزشهاي اجتماعي است كه زنان مسلمان مي توانند برحول اين محور حركت تاريخي باشند.
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تاریخفعالیتهای
نمایشگاهیکشورمان
تبدیلشود!
بایستی در کنار مزیت های اصلی صادرات کشور،
به خلق سرفصل های جدید صادراتی نیزاهمیت بدهیم.
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جدید صادراتی
نیزاهمیت بدهیم
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پــس از تمریــن یــک ســالهای در قلمرو
بدون تحریم اقتصاد بین المللی ،به ســرفصل
نمایشــگاهی جدیــدی گام نهاده ایم .ســال
 1396مــی توانــد بــرای تولیدکننــدگان و
صادرکنندگان ایرانی به منزله ســکوی پرتابی
به ســمت بازارهای بیــن المللی مــورد بهره
برداری قرار گیرد .با همه فرازو نشیب هایی که
از ســرگذرانده ایم و تصویر مکدری که دولت
جدید امریکا از معاهده بیــن المللی برجام در
برابر جامعه امریکا ترســیم می کند امیدواری
به کاسته شدن از مشــکالت و عادی تر شدن
روابط مالی و بانکی ایران با اغلب کشــورهای
جهان در نخســتین روزهای ســال از همیشه
بیشــتر اســت .به همیــن مناســبت نگاهی
انداخته ایم به همه سناریوهایی که در برابرمان
است و مســئولیت هایی که هر یک از فعاالن
اقتصاد کشــورمان در دولت یا بخش خصوصی
برای جهانی کردن اقتصاد ایران برعهده دارند.
به نظر می رســد گذشــته از این که یک
دوره محدودیت طوالنی را پشــت سرگذاشته
ایم ،مسایل زیادی از گذشــته نیز در برابرمان
رسوب کرده است .وابستگی بیش از اندازه به
درآمدهای نفتی ،برون ســپاری بیش از اندازه
کار تولیــد کاال و خدمات به فعــاالن بیگانه،
ضعف و سستی در جلوگیری از ورود کاالهای
قاچاق و هــم چنین بهره گیری نامناســب از
ظرفیت بازارچه های مــرزی و مناطق ویژه یا
جزایر ایرانی خلیج فــارس ،فاصله زیادی بین
ایران و رقیبان بازارهای جهانی انداخته اســت.
بنابراین پیــش از این که بتوانیــم کمبودها و
نارسایی های ناشــی از دوران طوالنی تحریم
را جبران کنیم بهتر اســت بــه ظرفیت های
خودمان نگاه مجددی بیندازیم و رخوتی که ما
را در خود فرو برده است از تن بزداییم.
نه در دوره تحریم بلکه سال ها بسیار پیشتر
از آن هم ما تجارت بین المللی را هیچ وقت به
نفع خودمان ارزیابی نکرده ایم .پیش از انقالب
گفته می شد که ما کشــور ثروتمندی هستیم

بگذارید دیگران کار کنند و محصوالتشــان را
به ما بدهند تا مرفه تــر زندگی کنیم .با چنین
نگرشی طبعا کسی دستش به کاری نمی رفت.
درآمدهای سرشار نفتی که در یک دوره کوتاه
چندین برابر شــده بود هر صاحب نظری را از
پرداختن جــدی به مقوله تجــارت خارجی و
ضرورت افزودن به صــادرات غیر نفتی باز می
داشت .اما در سال های بعداز انقالب گرچه آن
شوق وابســتگی به دیگران فروکش کرده بود،
اما کم کاری خودمان از یکســو و بی برنامگی
دولت های وقت از ســوی دیگر موجب شد که
در غالب اوقات واردات کشــور بر صادرات آن
فزونی گیرد و ما در پایان هر ســال با شــکاف
بزرگتری در تجارت خارجی کشــورمان رویارو
بشویم.
مسئولیت های دولت به عنوان متولی
اصلی
بیشــترین بار توســعه تجارت بین المللی
کشــور و تنظیم صــادرات و واردات کشــور
برحســب منافع ملی ،بردوش دولت است که
هم از طریق تدوین مقررات و قوانین مورد نیاز
و هم چنین تامیــن منابع مالی برای تولید می
تواند در خدمت بازرگانی خارجی کشــور قرار
گیــرد .اگر همانطور که گفته می شــود دولت
قصد دارد از سهم نفت در تامین بودجه کشور
بکاهد ،طبعا باید جایگزین های مناسب تری را
در اختیار داشته باشد که درآمدهای حاصل از
صدور کاال و خدمــات و یا فعالیت های مربوط
به توسعه بازارهای گردشــگری مهم ترین آن
هاست.
خوشــبختانه هم امضــای معاهــده برجام
(بخصوص به ایــن خاطر که عــاوه برامریکا
امضای کشــورهای مهم اروپایی و روسیه هم
برپای آن است و از پشــتیبانی شورای امنیت
ســازمان ملل هم برخــوردار شــده) برمیزان
اعتمــاد جهانی به کشــورمان افزوده اســت.
اکنون هواپیماهای ایرانی هــم با تعداد زیادی
از شــهروندان اروپایی در شــهرهای مختلف

کشــورمان فرود می آیند و نقاط دیدنی کشور
بیش از همیشه مملو از مسافران خارجی است
که در منطقه پربحران خاورمیانه ساحل امنی
در کشورمان یافته اند.
درآمد ناشــی از توسعه گردشگری می تواند
میلیاردها دالر ثروت به کشورمان هدایت کند
ضمن آن که موقعیت های بسیار بیشتری برای
ایجاد اشــتغال و ایجاد موسسات و بنگاه های
کوچــک خدماتی ایجاد کند .البتــه این ،همه
ماجرا نیست .ما بایســتی در کنار مزیت های
اصلی صادرات کشــورمان مانند قالی ،پســته،
زعفــران ،گل و انواع میوه جات و ســبزیجات،
به خلــق ســرفصل هــای جدیــد صادراتی
نیزاهمیت بدهیم .برای مثال در سال  96قطعا
صنعت خودروی کشــورمان می تواند با تکیه
برقراردادهای جدید همکاری با چندین شرکت
خودروسازی اروپایی ،کره ای و ژاپنی ،سهمی
از بازارهای بین المللی برای خودش اختصاص
بدهد .اگر صنعت خودرو بتواند به همین اندازه
نیازهای ارزی اش از بازارهای ثالث درآمد ارزی
کسب کند ،طبعا بارش را از دوش منابع ارزی
کشور برخواهد داشــت ،همانگونه که شرکت
ملی نفتکش و شــرکت کشــتیرانی جمهوری
اسالمی ایران در گذشته به میزان چشمگیری
از طریق کســب درآمدهــای ارزی از بازارهای
ثالث به چنین کاری همت گماشته اند.
توجه جدی تر به مقوله مزیت های صادراتی
کشور می تواند عامل دیگری درجهت گسترش
بازرگانی خارجی کشورمان به شمار آید .از این
همه مزیت ها ما به معدودی اهمیت بخشــیده
ایم گرچــه در آن ها نیز اکنون حال خوشــی
نداریم .برای مثال وضعیت بازار صادراتی فرش
ما که زمانی مهم ترین مزیــت ملی – تجاری
ما قلمداد می شــد اکنون به شدت راکد است.
عالوه بر رقیبانی که از کشــورهای منطقه در
کنار ما ظاهر شــده اند و قالی هایی هم شان
و هم شــکل خود ما تولید مــی کنند ،خود ما
هم انگار روحیه مــان را باخته ایم .قیمت تمام
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شده قالی ایران بسیار باالتر قرار گرفته است و
هیچ راهی هم برای کاستن از آن وجود ندارد.
همه دســت اندرکاران اقتصاد کشورمان روی
این نکته متمرکز شــده اند که مبادا چیزی از
رفاه طبقه کارگر کاسته شود و چندان اهمیتی
هم نمی دهندکه اصرار آن هــا برای باالبردن
هزینه ها در نهایت بــه تعطیلی هزاران کارگاه
کوچک و بزرگ منجر شــده اســت که خیل
عظیم بیکاران کشــورمان (نزدیک  14درصد)
می توانستند در آن محل اشتغال نسبتا خوبی
به دست آورند .دیگر مزیت صادراتی ما پسته،
دســتخوش هیجانات سیاســی داخلی و بین
المللی شــده اســت  .نتیجه این کــه دیگران
به ســرعت از ما پیش افتاده انــد .بزرگترین
خریدار پسته کشــورمان یعنی امریکا امروز به
بزرگترین تولیدکننــده جهان و رقیب اصلی ما
مبدل شده است .شرکت تعاونی تولیدکنندگان
پسته رفســنجان را با نزدیک یکصد هزار عضو
آن چنان محدود و منزوی کرده ایم که نتواند
از مراکز تولیــد و فرآوری خود در قــاره اروپا
(هامبورگ) هــم بهره برداری کنــد .در مورد
زعفران با همه تقالهایی که کــرده ایم اکنون
فقط توانســته ایم بازار داخلی را ســرگرم نگه
داریم و ناچار شویم بخش بیشتر تولید زعفران
را خودمان مصــرف کنیم .بقیه هــم چنان به
صورت فله به اسپانیا یا دیگر کشورها می رود و
در بسته بندی هایی قرار می گیرد که نامی از
ایران بر روی آن ها نیست.
دولت هــا هیچ وقت تاجر خوبــی نبوده اند
اما این بدان معنا نیســت که نتوانند از تاجران
خــوب حمایت و پشــتیبانی به عمــل آورند.
بنابراین مــی توانند راهکارهای مناســب تری
برای گسترش بازارهای صادراتی به این تاجران
پیشنهاد کنند .در کنار جوایز صادراتی کاستن
از هزینه مشــارکت در نمایشگاه های خارجی
راهکار مناســبی خواهد بود تا تاجران ایرانی را
از پوسته شان بیرون بیاورد و آن ها را قادرکند
که در رخدادهای نمایشــگاهی مناسب ،سفره
توانمنــدی های کشــورمان را در برابــر انبوه
بازدیدکنندگان غیر ایرانی پهن کنند .کاســتن
از هزینه حضور درنمایشگاه های داخلی و هم
چنین جدیتر کــردن فعالیت هــای بازرگانی
عوامل وزارت امور خارجه کشورمان در سراسر
جهان یک راه دیگر اســت .بــه هرحال دولت
بایستی از همه ظرفیت های پشتیبانی خود در
دوره پسا برجام اســتفاده کند تا بتوانیم مزیت
های صادراتــی خودمان را به صورت بالفعل در
اختیار بگیریم و از درآمدهای ارزی آن از سهم
نفت در تامین هزینه های کشور بکاهیم.
وظایف و رویکردهای بخش خصوصی
با متحول شــدن رفتارهــای دولت و جدی
شــدن کار ایجاد تراز در بازرگانی بین المللی
از سوی دولت کار اقتصادمان فیصله پیدا نمی
کند ،مگر آن که بخش خصوصی نیز به چنین
جمع بندی اعتقاد پیدا کند و خود ســهمی از
کار را برعهده بگیــرد .پارلمان بخش خصوصی
(اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشــاورزی
و ســایر اتاقهای بازرگانی در مراکز استان ها)
می توانند کار توسعه تجارت را جدی تر بگیرند

دولت ها هیچ وقت
تاجر خوبی نبوده
اند اما این بدان
معنا نیست که
نتوانند از تاجران
خوب حمایت و
پشتیبانی به عمل
آورند .بنابراین می
توانند راهکارهای
مناسب تری برای
گسترش بازارهای
صادراتی به این
تاجران پیشنهاد
کنند

و راهکارهای مناســب برای افزودن برمبادالت
کاال بیــن ایران و ســایر کشــورها را طراحی
کنند .موفقیت در این زمینه کســب اطالعات
و آگاهی های بیشــتر درباره رفتــار بازارهای
نزدیک و در دسترس جمهوری اسالمی در آن
سوی مرزهاســت .ما در کنار یکی از بزرگترین
بازارهــای جهانی یعنی منطقه آســیای میانه
قرار گرفته ایم که هیچ کدام از کشورهای این
منطقه ظرفیت و اســتعداد مشــابهی با ایران
در کار تولید یا فعالیت هــای خدماتی ندارند.
بنابراین در این بازارها تاجران ایرانی به دالیل
مختلف و از جمله نزدیکی فرهنگ ها و قدمت
روابط تاریخــی و نزدیکــی جغرافیایی قدرتی
فراتر از تاجران دیگر کشورهای جهان دارند و
با بسیاری از طرف های تجاری خود حتی می
توانند به زبان فارســی هم وارد گفتگو بشوند.
این در حالی اســت که در همه این ســالها،
منطقــه از تحریم های وضع شــده علیه ایران
به دور مانده و تاجــران ایرانی (البته به صورت
متفرقه) توانسته اند جای پایی در این کشورها
برای خود پیدا کنند که همیشــه به سود ایران
تمام نشده اســت.اتاق بازرگانی می تواند این
فعالیت ها را ســنجیده تر و گسترده تر کند
ضمــن آن که می توانــد به خلــق موقعیت
هایی کمک برســاند که ماندگاری بیشــتری
به حضور کشــورمان در این بازارها می دهد.
دخالت اتــاق بازرگانی موجب می شــود که
قراردادهــای مطمئن تــری با کشــورهای
منطقه بســته شــود و حتی همــان تاجران
متفرق هم بتوانند از مزیت های آن برخوردار
گردنــد .تقریبا مشــابه همــان قراردادهای
بده بستانی اســت که وزارت نیروی ما برای
خرید و فــروش نیروی الکتریکــی با بیش از
ده کشور منطقه بســته است.برای رسیدن به
چنین موقعیتی باید بتوانیم از طریق اتاق های
بازرگانی ســایر کشــورها پیام تولید و صنعت
کشــورمان را به موسسات بازرگانی و اقتصادی
این کشورها برسانیم .شرکت در نمایشگاه های
محلی کار مهمی اســت که در گذشــته جدی
نگرفته ایم .گرچــه برگزاری نمایشــگاه های
بین المللی در تهران و برخی مراکز اســتان ها
می تواند محل و امکان مناســبی برای معرفی
کاالی ایران باشــد ،اما ارتباطی گسترده میان
تاجران ایرانی با این کشــورها ایجاد نمی کند.
ما مشاهده کرده ایم که تعداد شریکان خارجی
برخی از نمایشگاه های بین المللی ما از تعداد
انگشــتان دســت فراتر نمی رود در حالی که
بازار منطقه مرکب از بیش از بیســت کشور با
بیــش از  300میلیون نفر جمعیت اســت که
بالفعل می توانند تقاضایی به بزرگی چهاربرابر
کشــورمان برای خرید کاال مطرح بکنند .اتاق
بازرگانی باید مترصد باشد و به بازرگانان ایرانی
آگاهی بدهــد که در کدام یــک از رخدادهای

نمایشگاهی این کشورها (آن هم با کدام دست
مایه ای) مشــارکت کنند و سعی داشته باشند
به صورت مســتقیم با تاجران بزرگ منطقه به
مراوده و گفتگو بپردازند.
نقش وزارت صنعت در توسعه صادرات
کشور
در دوران تحریــم ظرفیــت هــای صنعتی
کشورمان تحت دو فشار سنگین قرار گرفتند.
محدودتر شدن دسترســی آنان به تکنولوژی
ها و مواد اولیه مورد نیاز و هم چنین کاســته
شــدن تقاضای بــازار داخلی درپــی باالرفتن
سرعت رشد قیمت ها .برهمین اساس بسیاری
از واحدهای صنعتی نتوانستند با ظرفیت کامل
کار کنند و این بدان معناســت که بهای تمام
شــده محصوالت به اندازه ای باال رفت که کار
رقابت را برصادرکنندگان ایرانی بســیار سخت
تر و گاه ناممکن گردانید .طبعا در سال جدید
می توانیم به دستاوردهای برجام تکیه بیشتری
داشته باشیم.
باید فوت و فن تجارت بین المللی را یاد
بگیریم
برگزاری نمایشگاه ها راهی برای آشناکردن
مصرف کنندگان با مرغوبیت های کاالی ایرانی
اســت ،اما درکنار هدف داخلی ما باید اهداف
بزرگتری را در بازارهای جهانی هدف بگیریم .با
همه سوابقی که در کار برگزاری نمایشگاه های
بین المللی اندوخته ایم به نظر می رسد بخش
بزرگی از کارمان هنــوز در حد انتظار بازارهای
جهانی نیست .روشن است که زبان خوبی برای
گفتگو با دنیا اختیار نکرده ایــم .ما هنوز یک
نشریه انگلیســی زبان که بتواند پیام صنعت و
تولید ما را به گوش جهانیان برساند در اختیار
نداریم.
تصور کنید که اگر تاجری در بلغارســتان یا
مجارستان بخواهد چند صد هزار جفت جوراب
ایرانی بخــرد باید از چه راهی فروشــندگان یا
تولیدکنندگان این ســاده تریــن و ارزانترین
پوشاک تولیدی ما را بیابد و با آنان وارد گفتگو
شــود .تقریبا همه انتشارات اتاق های بازرگانی
ما به زبان فارسی است .حتی نشریات سازمان
توســعه تجارت ما هم به زبان فارسی به طبع
می رســد و در نتیجه مــا عمال هیــچ راهی
بــرای تعامل با کســانی که در گوشــه و کنار
دنیا در جســتجوی کاالهای مطلوب و قیمت
های مناسب هســتند نگشــوده ایم .تقالهای
کم و بیش قابــل مالحظه نشــریه «اقتصاد و
نمایشــگاه» برای گشودن بخش های انگلیسی
در برخی از انتشــارات این موسسه و توزیع آن
میان بازدیدکنندگان ایرانی و خارجی نمایشگاه
ها در نوع خود ستودنی است اما مشکل جدی
را از مسیر ارتباطات بین تولیدکنندگان ایرانی
و مصرف کنندگان خارجی کاالی ایران برنمی
دارد.

گفتگوبادکترحسیناسفهبدی
معاونوزیرصنعتومدیرعاملشرکتسهامی
نمایشگاههایبینالمللیج.ا.ا

تالشپدرانهبرایکارآمدی
وتوسعهفعالیتهای
نمایشگاهیایران
درداخلوخارج

دکرت اسفهبدی:
فرصت را غنیمت
شمرده فرارسیدن
سال نو را به همه
خوانندگان گرامی
نرشیه اقتصاد و
منایشگاه و هیات
تحریریه محرتم و
سایر دست اندر کاران
آن که در باالبردن
سطح فرهنگ
منایشگاهی جامعه و
انعکاس رویدادهای
این صنعت از بدو
انتشار تا کنون نقش
ارزنده ای ایفا
کرده اند شادباش
می گویم

سیاستگذاری های شــما و همکارانتان
در شرکت ســهامی نمایشگاه ها برای بهره
برداری از فرصت های ایجاد شــده پس از
برجام چیســت و چه تدابیری برای رونق
بخشیدن به فضای کســب و کار داخلی و
فراهم نمودن بستر الزم برای حضور پررنگ
شرکت های سرمایه گذار خارجی از طریق
برگزاری نمایشــگاه ها اندیشــیده اید و
دستاوردهای آنها چه بوده است؟
تردیدی نیســت کــه توافق نامه هســته ای
ایران و شــش قدرت بزرگ دنیا اثــرات پردامنه
و متعددی در همه بخش های اقتصادی کشــور
برجای خواهد گذاشت که برخی از این اثرات به
صورت بازگشت دارایی های بلوک شده جمهوری
اســامی ایران در خارج و تعامل فعال با جامعه
بین المللی و افزایش شدید هیأتهای اقتصادی و
بازرگانی که به ایــران -به ویژه همزمان با برپایی
نمایشــگاه ها  -ســفر می کنند و افزایش تعداد
شــرکتهای خارجی که در نمایشــگاه های بین
المللی ایران حضور بهم می رســانند؛ ظاهر شده
است.
مهم ترین خط مشی اتخاذ شده توسط شرکت
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دکتر حســین اســفهبدی معاون وزیر
صنعت ،معدن و تجارت ،رئیس هیات مدیره
و مدیر عامل شــرکت ســهامی نمایشگاه
های بین المللی ج.ا.ایران را در حال حاضر
به حق می توان متولــی ومديري خردمند
 ،دلســوز و توســعه گرا در فعالیت های
نمایشــگاهی کشــور نامید .مديری که با
ذکاوت و دانش می کوشد دست آوردهای
نیم قرن فعالیت های نمایشــگاهی را که
خود طی سال هاخدمت در خلق آنها نقش
اساسی داشته  ،از آسیب هیجانات زودگذر
و گاه بازدارنده حفظ نماید و با به رسمیت
شناساندن مجموعه این فعالیت ها به عنوان
یک صنعــت به سیاســتگذاران و تصمیم
گیران  ،فعاالن این بخش را از مزايا و مواهب
ثبات توأم با رشد و توسعه بهره مند گرداند.
در همین مــاه های اخیر که مناقشــه
غيــر الزم انتقال ســايت و يــا برخی از
عناوین نمایشگاهی از ســايت نمایشگاه
بین المللی تهــران به یک ســایت تازه
تاســیس در تهران باال گرفت ،دلسوزان
فعالیت های نمایشــگاهی شاهد بودند که
دکتر اســفهبدی باچه درایت ،شکیبایی و
احساس مســئولیتی که از شفقت پدرانه
ایشــان به مقوله نمایشــگاه ها نشــات
می گیرد،از به حاشــیه رفتن مســائل و
بحران سازی پیشــگیری نمود و معضالت
و مباحــث پیش آمــده را بــا دید ملی
وســعه صدر به نفع مجموعــه فعاالن و
فعالیت های نمایشگاهی و در نهایت به سود
تولید وتجارت و صنعت کالن کشور حل و
فصل نمود به طوری که هیچ یک از فعاالن
نمایشگاهی از این رهگذر آسیبی نبینند و
اقتصاد ایران هم از تمام امکانات و ظرفيت
هاي هر دو سايت نمايشگاهي برای توسعه
و شکوفایی بهره برگیرد.
تالش دکتر اســفهبدی برای کاستن از
فاصله فعالیت های نمایشــگاهی ایران با
پیشــرفته ترین نمایشگاه های بین المللی
هم (كه كسب مدال نقره براي پاويون ايران
در اكســپو ميالن از نتايج درخشان اين
تالش بود ) آن چنان گسترده و عمیق است

كه انجمن بین المللی صنعت نمایشگاهي
( )ufiهم نتوانست چشــم بر این تالش ها
ببندد و با انتخاب او به معاونت دفتر آفریقا
و خاورمیانه خود،براین عزم و اراده جهانی
شدن ارج نهاد و راه را برای توسعه فعالیت
های جهانی نمایشگاهی ایران هموار نمود.
در آستانه نوروز  1396و مقارن با پنجاهمین
سالگرد تاســیس و فعالیت شرکت سهامی
نمایشــگاه بین المللــی ج .ا .ایران مدیر
عامل و رئیس هیات مدیره شرکت سهامی
نمایشگاه ها دســت آوردهای سال  95و
برنامه هــای ســال  96مجموعه تحت
مدیریت خود را برای فعاالن نمایشگاهی
و مخاطبان ازجمند اقتصاد و نمایشــگاه
توضیــح داده انــد که ایــن توضیحات
را به عنــوان خــط مشــی و راهنمای
فعالیت های نمایشــگاهی ایران در سال
 96می خوانید.

سهامی نمایشــگاه ها برای بهره گیری از فرصت
های ایجاد شــده؛ افزایش تعداد نمایشگاه هایی
است که مشارکت کنندگان خارجی آنها فناوری
های پیشــرفته را در غرفه خود عرضه می کنند.
عالوه بر آن شــرایطی ایجاد کرده ایم که خدمات
مورد نیاز شرکت ها ،در اسرع وقت تأمین شود و
رضایت خاطر آنان از هر لحاظ به دست آید.
تفاهم نامه های متعددی ظرف دوســال اخیر
با برخی از کشــورها برای برگزاری نمایشگاه های
اختصاصی بصــورت متقابل منعقد کــرده ایم تا
واحدهای تولیدی تجاری ما از فرصت های ایجاد
شده برای توسعه صادرات کاال و خدمات و انتقال
فناوری پیشرفته به نحو احسن استفاده نمایند.
بدون شک بخشی از افزایش صادرات کشور و
رونق بخش صنعت به بازاریابی های انجام شــده
در خالل حدود دویست نمایشگاه برگزار شده در
دوسال اخیر توسط این شــرکت بستگی داشته
است.
رونق بخشــیدن به فضای کسب و کار داخلی
به عوامل متعددی بستگی دارد که عبارتند از :
 توســعه صادرات کشــور و برطــرف کردنمشکالت آن
 حــذف مجوزهای زائد و قوانیــن و مقرراتبازدارنده
 تقویــت اتاق هــای بازرگانی و تشــکلهایتجاری و صنفی
 اعطای تسهیالت با ســود معقول و شرایطمناسب به واحد هایی که مشکل نقدینگی دارند.
 جذب سرمایه گذاری های خارجی به سمتتولید
 اتخاذ سیاست های مالی و مالیاتی مناسب تدوین اســتراتژی رقابت پذیــری اقتصادکشور
 کاهش حجــم دولت در اقتصــاد از طریقواگذاری برخــی فعالیت های تصــدی گری به
بخش خصوصی و تعاونی
نمایشــگاه ها می توانند در بخشی از فعالیت
های یاد شــده مانند کمک به توســعه صادرات
از طریــق بازاریابــی بــرای تولیــدات داخلی،
تســهیل تامین نهاده های تولیــد ،مذاکره برای
جذب ســرمایه گذاری های خارجی یا برگزاری

5

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

6

نمایشگاه های اختصاصی و بین المللی ،به رونق
فضای کسب و کار کمک نمایند و در این زمینه
در حد توان خود کوشش کرده اند .
دیدگاه های جنابعالــی درباره چگونگی
برگزاری نمایشگاه ها چیست و آیا از کیفیت
برگزاری آنها در حال حاضر راضی هستید؟
برای رساندن کیفیت نمایشگاه ها به وضع
مطلوب چه اقداماتی انجام داده اید؟
کیفیت اغلب نمایشــگاه هایی کــه در مراکز
نمایشگاهی باسابقه در اســتان های مهم کشور
( تهران ،خراســان ،آذربایجان  ،اصفهان  ،فارس)
به ویژه در پنج ســال اخیر برپاشــده است مورد
رضایت است .اگر چه در برخی از مواقع کاستی یا
نارسایی مشاهده می شود؛ اما این کاستی ها در
سطحی نیست که در مجامع بین المللی انعکاس
داشــته باشد .شــرکت سهامی نمایشــگاه های
بین المللی ج.ا.ایران از طریق برگزاری جلســات
ادواری یا اختصاصــی تجربیات گرانبهای خود را
به کارشناسان و مســئوالن بلند پایه این مراکز
نمایشگاهی منتقل می کنند و از طریق برگزاری
دوره های آموزشــی متعدد و متنوع با همکاری
سازمان توسعه تجارت ایران ،سطح آگاهی کادر
این نمایشگاه ها را ارتقاء می بخشند.
درحال حاضر دســتورالعمل ها و شــیوه نامه
های متعــددی در خصوص نحوه صــدور مجوز
برای برپایی نمایشگاه ها ،انتخاب مجریان واجد
صالحیت ،نحوه ارزشــیابی نمایشگاه ها ،انتخاب
کاالهای باکیفیت  ،اعزام کادرماهر به نمایشــگاه
های برون مرزی و  ...وجــود دارد که رعایت آنها
در بهبود کیفی نمایشگاه ها تاثیر داشته است.
اما الزم است یادآور شــویم که برخی از مراکز
نمایشگاهی به ویژه در اســتان های دوردست با
مشــکالت خاصی ماننــد کمبود ســرمایه برای
افزایش تعداد ســالن ها ،خریــد تجهیزات مورد
نیاز  ،تامین نیروی متخصص و  ...روبرو هســتند
که در کیفیت فعالیت های آنها تاثیرگذار اســت.
ضمناً ما از ســال گذشــته ضوابطی بــرای رتبه
بندی نمایشــگاه ها تدوین کرده و این ضوابط را
در اختیار مراکز نمایشــگاهی و دارندگان سایت
ها قرارداده ایم .بدیهی اســت که اگر این ضوابط
و شــاخص های تدوین شــده رعایت نشوند در
آینده مجوز برپایی نمایشــگاه هــای بین المللی
به مراکز فاقد صالحیت یا دارندگان ســایت هایی
که حداقل معیارهــا را رعایت نکنند اعطا نخواهد
شــد .به منظور کاهش هزینه های نمایشــگاهی
نیز اقداماتی صورت گرفتــه و از مقامات ذیصالح
درخواست شده است که همانند اکثر کشورهای
دنیا نمایشگاه را به عنوان یک صنعت به رسمیت
بشناسند و فعاالن این بخش را از تسهیالت بخش
صنعت در تعرفه هزینه خدمات بهره مند سازند.
برخی از دســت اندرکاران معتقدند که
جذب اسپانسر ( حامی مالی) می تواند به
برگزارکنندگان نمایشگاه ها از لحاظ توان
مالی برای انجام تبلیغات گسترده تر یا ارائه
خدمات مطلوب تر کمک نماید نظر شما در
این مورد چیست؟
تردید نیست که اسپانسر های بخش دولتی
مانند بانک ها ،وزارتخانه هــا  ،نهادهای عمومی
و در برخــی از موارد ســازمان های مــردم نهاد

درحال حارض
دستورالعمل ها
و شیوه نامه های
متعددی در خصوص
نحوه صدور مجوز
برای برپایی
منایشگاه ها،
انتخاب مجریان
واجد صالحیت،
نحوه ارزشیابی
منایشگاه ها ،انتخاب
کاالهای باکیفیت ،
اعزام کادرماهر به
منایشگاه های برون
مرزی و  ...وجود
دارد که رعایت
آنها در بهبود کیفی
منایشگاه ها تاثیر
داشته است

دکرت اسفهبدی:
با فرارسیدن سال
 1396رشکت سهامی
منایشگاه های
بین املللی
پنجاهمین سالگرد
فعالیت خود را
جشن می گیرد و از
نقشی که در تقویت
اقتصاد کشور داشته
بر خود می بالد

می توانند از طریق کمک مالــی خیرخواهانه به
برگزاری همایش های ملی یا بهبود کیفیت تیم
های ورزشی یا تربیت نیروی کارآمد برای برخی
از فعالیتها به نحو شایسته ای کمک نمایند نقش
افراد خیر در ســاخت مدارس ،بیمارســتان ها،
مســاجد ،کمک به افراد نیازمند برکسی پوشیده
نیســت اما در مورد نمایشگاه ها به دالیل متعدد
شرکت کنندگان یا مجریان صرفاً باید به امکانات
و توانایی های خودشــان متکی باشــند و بهره
گیــری از کمک های مادی اسپانســرها نتایج
مورد انتظار را به بار نمی آورد و نمایشگاه ها را به
مسیری هدایت می کند که با مصالح ملی کشور
همخوانی چندانی ندارد.
نظر شــما در خصوص برپایی نمایشگاه
ها در مجتمع نمایشــگاهی شــهر آفتاب
چیست؟
ظرف ســال های اخیر  ،میــزان تقاضا برای
برپایی نمایشــگاه ها به نحو چشم گیری افزایش
یافته اســت به گونه ای که ســالن های موجود
جوابگــوی تقاضای دائــم مجریان و مشــارکت
کنندگان نیست .شــرکت سهامی نمایشگاه های
بین المللی از تالش هایی که شــهرداری محترم
تهران برای کمــک به رفــع کمبودهای فضای
نمایشگاهی انجام داده اســت ،تشکر و استقبال
می کنــد و امیدوارســت که مســئوالن محترم
مجتمع نمایشگاهی شهرآفتاب بتوانند با افزایش
کیفیت خدمات و توســعه امکانات خود و بهره
گیری از تجربیات شرکت سهامی نمایشگاه های
بین المللی ایران که نیم قــرن تخصص  ،تجربه
و خدمات بــه اقتصاد کشــور را در کارنامه خود
دارد اعتماد متقاضیان برگزاری نمایشــگاه ها را
به تدریج جلب نماید و با رفع نواقص و کاســتی
های موجود و گســترش فعالیت خــود به مراکز
تجاری پایتخت و مکان هــای ایمن به یک برند
بین المللی تبدیل شوند.
برگزاری نمایشــگاه های داخلی و بین المللی
پر مخاطب ماننــد کتاب و خــودرو و ، ...برپایی
جشنواره های موســمی و نمایشــگاه هایی که
معرف پیشرفت های علمی کشور هستند و نظایر
آنها در ســال های نخســتین فعالیت های این
مجتمع می تواند در اولویت باشد.
مهمترین برنامه های دردســت اجرا در
شرکت سهامی نمایشگاه ها برای سال 96
را تشریح فرمایید.
تشریح فعالیت های شرکت سهامی نمایشگاه
های بیــن المللی ج.ا.ایران به طــور جامع زمان
زیادی را می طلبد و از حوصله خوانندگان گرامی
نشریه وزین اقتصاد و نمایشگاه خارج است اما
به اختصار این دستاوردها عبارتند از:
 -1برگزاری حدود  60نمایشــگاه بین المللی
در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران
که فهرســت کامل آنها در تقویم نمایشگاهی در
دسترس عموم قرار دارد.
 -2برپایی  11نمایشگاه تخصصی  ،اختصاصی
و بین المللی در عمان  ،عراق  ،پاکستان  ،تانزانیا
 ،گرجستان  ،ارمنســتان  ،ترکیه  ،روسیه ،کنیا ،
آلمان  ،ایتالیا و سایر بازارهای هدف در چارچوب
توافق های انجام شده و دعوتنامه های دریافتی
 -3بازســازی و نوســازی تعدادی از فضاهای

نمایشــگاهی موجــود و مجهــز کــردن آنها به
ابزارهای پیشرفته و مدرن
 -4مشــارکت فعال در زمینه سازی اکسپوی
تخصصی آســتانه در کشور قزاقســتان و بهره
گیری از امکانــات این نمایشــگاه جهانی برای
معرفــی خدمــات صادراتــی و توســعه صنعت
گردشــگری کشــور و آگاهی از پیشــرفت های
کشــورهای صنعتی دنیــا در زمینــه انرژیهای
تجدیدپذیر و نــوآوری هایی کــه در این زمینه
انجام گرفته اســت و بســط روابــط فرهنگی ،
اجتماعی و اقتصادی با کشــورهای متعددی که
در این اکسپوی تخصصی حضور دارند.
 -5رتبه بنــدی مراکز نمایشــگاهی موجود
در کشــور بر پایــه معیارهــا و شــاخص های
تدوین شده با همکاری ســازمان توسعه تجارت
ایران که همــواره نهایت همکاری را با شــرکت
سهامی نمایشــگاه ها در تدوین خط مشی های
نمایشــگاهی و انتخاب مجریان واجد صالحیت
و ارائه کمــک های فنی و مشــورتی ذی قیمت
داشته است.
 -6انتشــار حداقل  5جلد کتاب تخصصی در
ارتباط با نمایشــگاه ها به منظور ارتقای ســطح
آگاهی فعاالن این صنعت توســط روابط عمومی
و امور بین الملل
 -7بســط همکاری با دانشــگاه تهــران در
زمینه برگزاری همایش هــای تخصصی و ایجاد
دوره کارشناسی ارشــد مدیریت نمایشگاهی در
چارچوب تفاهم نامه منعقده
 -8انجام سایر برنامه های تدوین شده در جهت
کمک به تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر
اساس رهنمودهای مقام عالی وزارت محترم صنعت ،
معدن و تجارت و ستاد اجرایی ذیربط
فرصت را غنیمت شــمرده فرارسیدن سال نو
را به همه خوانندگان گرامی نشــریه اقتصاد و
نمایشگاه و هیات تحریریه محترم و سایر دست
اندر کاران آن کــه در باالبردن ســطح فرهنگ
نمایشــگاهی جامعه و انعــکاس رویدادهای این
صنعت از بدو انتشــار تا کنون نقــش ارزنده ای
ایفا کرده اند شــادباش می گویم و امیدوارم که
گسترش کمی نمایشــگاه ها بتواند ارتقای کیفی
آنها را نیز در پی داشــته باشــد و فعاالن صنعت
نمایشگاهی اعم از مجریان  ،مشارکت کنندگان و
ارائه دهندگان خدمات به این صنعت و همچنین
تشــکل ها و اتحادیه هــای ذیربــط بتوانند در
شکوفایی اقتصاد کشــور و تقویت نیمه اقتصادی
آن نقش فعالتری ایفا نمایند.
در پایان یادآوری می شــود که با فرارسیدن
سال  1396شرکت ســهامی نمایشگاه های بین
المللی پنجاهمین ســالگرد فعالیــت خود در راه
کمک به اقتصاد و صنعت کشــور را جشــن می
گیرد و از این که توانسته اســت با فعالیت های
مســتمر و حمایت همه جانبــه بخش خصوصی
و نهادهای ذیربط در توســعه صادرات کشــور و
تقویت اقتصاد آن نقش آفرین باشــد احســاس
رضایت می کند و برخود می بالد.
آرزومندیم که تجربیــات  ،تخصص و مهارتی
که طی نیم قرن اخیر کســب کرده ایم ســالیان
متمادی بتواند مورد بهره برداری فعاالن صنعت
نمایشگاهی قرار گیرد.

روابطعمومی،راهتوسعه
صنعتنمایشگاهیایرانرا
درجهانهموارمیکند
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گفتگوبامحمدسعادتیپور
مشاورمدیرعاملومدیرروابطعمومی
واموربینالملل

محمد ســعادتیپور مشــاور مجرب مدیرعامل و مدیر روابط عمومی و امور
بینالملل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ج.ا.ا در گفتگو با شماره نوروزی
اقتصاد و نمایشگاه ،اقدامات و دست آوردهای سال  1395و طرحها و برنامههای
ســال  1396خود و همکارانش در مدیریت روابط عمومی برای توسعه و اعتالی
صنعت نمایشگاهی ایران در جهان را تشریح کرده است.
تالشهای مجدانه و گستردهای که صنعت نمایشگاهی کشور به عنوان ویترین
اقتصاد کشور را بیش از پیش در خدمت شکوفایی تولید و تجارت و صادارت ملی
قرار خواهد داد.
خالصهای از عملکرد حوزه تحت مدیریت خود در ســال  1395و مهمترین
دستاوردهای خود و همکارانتان را در مدیریت روابط عمومی تشریح فرمایید.
همان طور که خوانندگان گرامی نشریه اقتصاد و نمایشگاه آگاهی دارند در سازمانها و
مؤسسات اقتصادی بخش روابط عمومی و امور بین الملل یکی از بخشهای کلیدی و مهم
محسوب میشود .در شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران به دالیل گوناگون
مدیریت روابط عمومی و اموربین الملل از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا عملکرد آن
در موفقیت یا عدم موفقیت نمایشگاههای بین المللی در داخل و خارج کشور مستقیماً تأثیر
گذار است.
در سال  1395شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران بالغ بر  80نمایشگاه
بازرگانی بینالمللی در داخل کشور و  9نمایشگاه مهم در کشورهای یونان ،عمان ،فرانسه،
عــراق ،ایتالیا ،کنیا ،پاکســتان و  ...برگزار کرده اســت .در همه این نمایشــگاهها به ویژه
نمایشگاههای اختصاصی کاالهای جمهوری اســامی ایران در بغداد ،رم ،مسقط ،نایروبی
وکراچی مســئولیتهای اطالع رسانی ،تهیه گزارشهای نوشــتاری و تصویری ،برگزاری
جلسات هماهنگی ،تهیه کاتالوگ ،بروشــور ،کتاب ،پیش نویس سخنرانیهای افتتاحیه و
اختتامیه و انجام بسیاری از خدمات مرتبط با اعزام مدیران غرفهها و کادرهای اداره کننده
غرفهها و برگزاری مراســم روزهای ملی ایران در این نمایشــگاهها برعهده مدیریت روابط
عمومی و امور بینالملل بوده که حسب ضرورت سایر مدیریتهای تخصصی شرکت سهامی
نمایشگاهها به یاری روابط عمومی میشتابند.
در سالی که گذشــت این مدیریت بخشــی از فعالیتهای خود را صرف تکمیل موزه
نمایشگاهها کرد که در آینده با افزایش اسناد و مدارک تاریخی یا مجموعههایی که دست
اندر کاران در اختیار موزه اختصاصی نمایشگاه قرار خواهند داد به گنجینهای جهت تحقیق
پژوهشگران و دانشجویان رشته مدیریت نمایشگاهها تبدیل خواهد شد.
الزم است یادآور شوم که انجام تشریفات و تدارکات کلیه همایشهای جنبی نمایشگاهها
و کنفرانسهایی که در محدوده نمایشگاه بینالمللی تهران و بعضاً در خارج برگزار میشود
برعهده مدیریت روابط عمومی است.
از وظایف خطیر روابط عمومی در سال  1395مدیریت و تهیه مطالب خبری و تصاویر
نمایشگاههای برگزار شده بود و این سامانه در افزایش سطح آگاهی جامعه تجاری کشور به
ویژه فعاالن حوزه نمایشــگاهها نقش ارزندهای ایفا کرده است و بازرگانان ،صاحبان صنایع
و دســتاندرکاران نمایشــگاهها در کوتاهترین زمان ممکن قادرند که به اخبار رویدادهای
نمایشگاهی از طریق آن دسترسی پیدا کنند.
همکاری مستمر با رســانههای اقتصادی از وظایف جاری مدیریت روابط عمومی است
و گســترش تعداد نمایشــگاهها و افزایش روز افزون تقاضا ،برای حضور در آنها بدون شک
نتیجه همکاری صمیمانه این رسانهها با شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران
و انعکاس به هنگام اخبار و رویدادهای نمایشگاهی در این رسانههاست که مایه سپاسگزاری
است.
بر اساس تفاهم نامهای که در سال  1394بین شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی
ج.ا.ایران و یکی از دانشگاههای معتبر کشــور به امضاء رسیده است مقرر شده است که در
آینده نزدیک رشــتهای تحت عنوان مدیریت امور نمایشگاهها در سطح کارشناسی ارشد
ایجاد گردد .مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل به منظور کمک به تهیه منابع درسی به
انتشار چند جلد کتاب برای تدریس در رشته یاد شده در سال گذشته اقدام کرد که عبارتند
از:
 مبانی امور نمایشگاهی پدیدارشناسی نمایشگاههای جهانی اثرشناسی نیم قرن تسهیل گری صنعت نمایشگاهیدر کتاب اخیر که با اســتقبال زیادی مواجه شــده اســت ضمن ارائه اطالعات اساسی
درخصوص نمایشگاهها و انگیزه تشــکیل و مراحل اجرایی آنها فعالیت پنجاه ساله شرکت
سهامی نمایشــگاههای بینالمللی ایران در کمک به اقتصاد ،تجارت و صنعت کشور مورد
بررسی قرار گرفته است .انتشار حداقل پنج کتاب آموزشی در ارتباط با موضوعات مرتبط با
توسعه صادرات ،بازاریابی ،برندسازی و مسائل نوین نمایشگاهی در برنامه فعالیتهای سال
آینده روابط عمومی گنجانده شده است.
برنامه ریزی گسترده برای حضور در اکسپوی تخصصی قزاقستان که قرار است در سال
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واحدهای نمایشگاهی شــهرهای کوچک در یکدیگر ادغام شــوند و استانهای
 1396در شهر آســتانه برگزار شود از فعالیتهای مهم شــرکت سهامی نمایشگاههای
همجوار به ایجاد فضاهای نمایشگاهی مشترک که از همه لحاظ از استانداردهای الزم
بین المللی ج.ا.ایران در دو ســال اخیر بوده اســت و مدیریت روابط عمومی بخش قابل
بهرهمند هستند ،اقدام نمایند.
مالحظهای از فعالیتهای خود در ســال  1395را به تدارک برای حضور در نمایشــگاه
دولت صنعت نمایشــگاهی کشــور را با تدوین بســتههای حمایتی ویژه مورد
جهانی مزبور (از طریق برگزاری جلســات هماهنگی با سازمانها ،مؤسسات و نهادهای
پشتیبانی قراردهد و نمایشگاه را به عنوان یک صنعت به رسمیت بشناسد.
ذیربط و تقســیم کار برای تهیه مواد تبلیغی و نوع کاالهــای قابل عرضه با توجه به تم
مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل برای سال آینده چه برنامههایی
نمایشگاه) اختصاص داد.
برای اجرا دارد؟
با توجه به دیدگاه مطرح شــده درباره تأثیر برگزاری نمایشــگاههای بین
در جهان معاصر ،نمایشــگاههای بین المللی بازرگانی ،مهمترین ابزار بازاریابی و
المللی تهران بر روی ترافیک شهری ،لطف ًا به عنوان مدیر روابط عمومی در این
کمک به توسعه صادرات محسوب میشوند و موجب شدهاند که ارزش تجارت جهانی
خصوص ،دیدگاه خود را بیان کنید.
کاال و خدمات افزایش یابد .در برگزاری موفقیت آمیز یک نمایشگاه اعم از تخصصی،
ترافیک تهران و سایر کالن شهرهای کشور مساله جدیدی نیست و معضلی است که
اختصاصی و بین المللی نهاد روابط عمومی و امور بین الملل نقش به سزایی دارد.
سابقه آن حداقل به نیم قرن قبل برمی گردد و تا کنون به طور ریشهای و همه جانبه برای
مهمترین وظایف این حوزه قبل از برپایی یک نمایشــگاه و پس از آن به اختصار
رفع این مشکل بزرگ برنامه ریزی نشده است .تعداد وسایل نقلیهای که روزانه در کالن
عبارتند از:
شهرها به ویژه استان تهران و حومه آن تردد میکنند اعم از اتومبیلهای سواری ،موتور
تدوین برنامه تبلیغات نمایشگاه مشتمل بر:
سیکلت و  ....به مراتب بیشــتر از ظرفیت خیابانها و گذرگاههای اصلی است که هر روز
تهیه پوستر ،پالکارد ،تیزر تلویزیونی
میلیونها ساعت از وقت شهروندان تلف میشود.
تهیه کاتالوگ یا بروشور نمایشگاه
ترافیک تهران ارتباطی به برگزاری نمایشــگاهها ندارد و در همه ایام سال ،در ساعات
اطالع رســانی درباره نمایشــگاه و زمان برگزاری آن در رســانههای دیداری و
مختلف در اغلب خیابانها شاهد معضالت آن هستیم.
شنیداری
محل دایمی نمایشــگاههای بین المللی تهران که بیش از نیم قرن از تأســیس آن
مشارکت و همکاری در برگزاری جلسات توجیهی با مدیران غرفهها و شرکت کنندگان
میگذرد در بهترین موقعیت از لحاظ برپایی نمایشگاههایی که اهمیت بین المللی و جنبه
طراحی و چاپ گزارشهای مرتبط با نمایشگاه به منظور افزایش سطح آگاهی
پرستیژی دارند قرار گرفته است و نمایشــگاه بین المللی تهران را به استناد اظهارنظر
شرکت کنندگان از ویژگیهای بازاری که نمایشگاه در آن برگزار میشود.
کارشناســان امور نمایشــگاهی به یک برند بین المللی تبدیل کرده است .هیچ یک از
نظرسنجی از بازدیدکنندگان و مشارکت کنندگان
نمایشگاههای خاورمیانه ،شمال آفریقا ،آمریکای التین و کشورهای آسیایی (به استثنای
راهنماییبازدیدکنندگانومشارکتکنندگانداخلیوخارجی
ژاپن) از لحاظ سابقه تاریخی و حسن شهرت ،اهمیت نمایشگاه بین المللی تهران را ندارند
انجام امور مربوط به تشــریفات نمایشــگاه( .پذیرایی از هیأت های اقتصادی یا
لذا تغییر مکان سایت نمایشگاه بین المللی تهران یا تغییر کاربری آن به دالیل گوناگون
بازرگانی بلندپایه ،اســتقبال از آنها هنگام ورود ،رزرو هتل ،تســهیل ورود و خروج،
به هیچ وجه به صالح اقتصاد کشور نیســت .قرارگرفتن نهاد مهم و تأثیر گذاری مانند
چیدمان اتاق مذاکره و فراهم کردن ملزومات و تدارکات آن)
سازمان توسعه تجارت ایران در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی
برگزاری مراسم روز ملی کشور در نمایشگاههای مهم بین المللی
تسهیالت بسیار زیادی برای هیاتهای اقتصادی و بازرگانی فراهم کرده
است که همزمان با برپایی نمایشــگاههای بینالمللی در این مکان به محل دایمی نمایشگاههای (اکسپو قزاقستان)
-10انجام امور مربوط به مراسم افتتاح نمایشگاه و اختتامیه آن
کشور ما سفر میکنند.
بین المللی تهران که بیش
-11ســاماندهی امور مربــوط به برگــزاری همایشهای جنبی
نا گفته نماند که بخشهای بزرگی از اراضی متعلق به نمایشگاه ظرف
از نیم قرن از تأسیس
نمایشگاه
چهار دهه اخیر به تصرف برخی از ســازمانها یا مؤسسات دیگر درآمده
آن میگذرد در بهترین
-12برگزاری کنفرانسهای مطبوعاتی در خالل برپایی نمایشگاه
است که به محدود شدن درهای خروجی نمایشگاه در شمال ،جنوب و
موقعیت از لحاظ برپایی
و دعوت از خبرنگاران یا نمایندگان رسانهها به منظور پوشش خبری
جنوب شرقی آن منجر شده است.
راه حل کاهش مشکالت ترافیک کالن شهر تهران به اختصار عبارتند نمایشگاههاییکهاهمیت نمایشگاه
بین المللی و جنبه
-13تهیه مطالب و اخبار فارسی و انگلیســی و درج آن در وب
از:
پرستیژی دارند قرار گرفته ســایت نمایشــگاههای بین المللی ج .ا .ایران به نشانی WWW.
 ایجاد مونوریل محدود کردن شماره گزاری اتومبیلهایی که در پایتخت امکان تردد و نمایشگاه بین المللیIRANFAIR.COM
بین
تهران را به یک برند
یادآور میشود که اگرچه زمان برگزاری نمایشگاههای بین المللی
دارند.
ً
یا اختصاصی (به استثنای اکســپوها) معموال کوتاه است اما پوشش
 افزایش تعداد وسایل نقلیه عمومیالمللی تبدیل کرده است
رسانهای آنها سبب میشود که اثربخشــی این نمایشگاهها طوالنی
 گسترش خطوط متروباشــد زیرا گزارشهای نوشــتاری و تصویری مرتبط با نمایشگاهها
 ایجاد پلهای هوایی و زیر گذر در محدوده نمایشگاههنگامی که بر روی سایت رســانهها قرار میگیرد سالیان متمادی
 جلوگیری از افزایش غیر عادی جمعیت پایتختمیتواند مورد مراجعه عالقمندان باشد.
جایگاه صنعت نمایشگاهی کشور را چگونه ارزیابی میکنید و به نظر
درمورد حضور ایران در اکسپوی قزاقستان چه برنامهریزیهایی انجام
شما مهمترین چالشها و نیازهای این صنعت در حال حاضر برای توسعه چیست؟
گرفته است؟
اهمیت توســعه صادرات کشور و گسســتن از وابســتگی به درآمدهای نفتی که در
باتوجه به تجربیات گران بهای به دســت آمده از حضور جمهوری اسالمی ایران در
برنامههای توسعه اقتصادی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرارگرفته
اکسپوی  2015میالن شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران از دوسال قبل
است سبب شده است که جامعه تجاری و صنعتی کشــور به ویژه در چند سال اخیر
اقدامات مقدماتی را برای مشارکت فعال در اکسپوی آستانه از طریق امضای تفاهم نامه
برای بازاریابی کاالها و خدمات خود از ابزارهای گوناگون که مهمترین آنها مشارکت
با مقامات بلندپایه اکســپوی مزبور و انتخاب فضای مناسب آغاز کرده است و تاکنون
در نمایشگاههای بین المللی ،اختصاصی یا تخصصی است استفاده نمایند .افزایش تقاضا
جلسات هماهنگی متعددی با همه وزارتخانهها و سازمانها و تشکلهایی که مشارکت
برای حضور در نمایشــگاهها ،همه استانهای کشــور را ترغیب کرده است که به ایجاد
آنها در این اکسپوی تخصصی ضروری بوده است برگزار کرده است و رهنمودهای الزم
سایتهای نمایشــگاهی در حد توان خود اقدام نمایند که مایه خوشوقتی و امیدواری
به شرکتها ،مؤسسات و ســازمانها در خصوص نوع کاالهای قابل عرضه در اکسپو با
کمی فضاهای نمایشگاهی با توسعه کیفی آنها
است اما باید متذکر شــویم که افزایش ّ
توجه به موضوع تم اصلــی که همان انرژی آینده  Future Energyاســت ،ارائه
در اغلب موارد همراه نبوده است .برای برطرف کردن این چالش مهم ضروری است که:
شده است .درضمن پیمانکاران مربوط به هربخش نیز در کمیتهای تخصصی اکسپو
شــرکتهای نمایشــگاهی به ویژه در مراکز اســتانها اعتبارات کافی برای تجهیز
انتخاب شدهاند .در ماههای آینده اطالعات تفصیلی درخصوص کیفیت مشارکت در این
فضاهای نمایشگاهی تحصیل نمایند.
اکسپوی تخصصی به آگاهی عالقه مندان خواهد رسید.
امکانات و تســهیالت الزم را برای انطباق سالنها و تاسیسات خود با استانداردهای
فرصــت را بــرای تبریــک ســال نــو بــه تمامــی هــم میهنــان گرامــی
بین المللی فراهم نمایند.
و سپاســگزاری از همــکاری و فعالیتهــای آن نشــریه وزیــن
به تربیت کادر متخصص برای اداره امور نمایشگاههای خود اقدام کنند.
مغتنم میداند.
طرح رتبه بندی نمایشگاهها که به مرحله اجرا درآمده است ،تکمیل گردد.
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شــرکت ســهامی نمایشــگاه های بین المللی ج.ا.ا .تقویم
نمایشگاهی ســال  1395را با توفیق بســیار و کارنامه ای با
نمرات خوب به پایان رســاند و در بســیاری از شاخص های
نمایشگاهی ،رکوردهای تازه ای ثبت شد.
به گفته محمد جواد قنبری ،معاون امور نمایشگاهی شرکت
سهامی نمایشــگاه های بین المللی ج.ا.ا .که نقش ممتازی در
برنامه ریزی و هدایت و اجرای تقویم نمایشــگاهی شــرکت
دارد ،در ســال  1395در مجموع  77رویداد نمایشــگاهی در
نمایشــگاه بین المللی تهران به مرحله اجرا درآمده است که
این نمایشگاه ها در مجموع یک میلیون و  14هزار و  620متر
مربع فضای نمایشــگاهی به خود اختصاص داده که نسبت به
فضای نمایشــگاهی را اختصاص یافته به نمایشگاه های سال
پیشتر  11درصد بیشتر است .این فضا شامل  851هزار و 684
متر مربع متراژ ریالی و  162هزار و  936متر مربع متراژ ارزی
می شود که به ترتیب  4درصد و  66درصد نسبت به سال 94
افزایش نشان می دهد.
تعداد مشارکت کنندگان کل هم از  20هزار و  827شرکت
در سال  94به  24هزار و  540مشــارکت کننده در سال 95
رسیده که از  18درصد افزایش حکایت دارد.
هر چنــد کــه تعــداد مشــارکت کننــدگان داخلی در
نمایشگاههای ســالهای  94و  95تغییر محسوسی نیافته ،اما
تعداد بنگاههای اقتصادی خارجی حاضر در نمایشــگاههای از
 4هزار و  491شــرکت به  8هزار و  286شرکت افزایش یافته
که از رشد چشــمگیر و نحســین برانگیز  84درصدی روایت

میکند.
دفعات مشارکت کشــورها در نمایشــگاه های بین المللی
ایران هم از  672مــورد به  848مورد افزایــش یافته که 26
درصد رشد نشان می دهد.
آمار نمایشگاه های ایران در خارج
معاون امور نمایشــگاهی شــرکت ســهامی نمایشــگاه ها
در مورد نمایشــگاه های خارجی که توســط شرکت سهامی
نمایشگاه ها در ســال  95برگزار شده است توضیح داد که در
این سال در مجموع  9نمایشگاه شامل  4نمایشگاه اختصاصی
توسط شرکت سهامی نمایشــگاه ها در مرزهای خارج از ایران
برگزار شده است.
از این  9نمایشــگاه 4 ،مورد به نمایشــگاه های اختصاصی
جمهوری اسالمی ایران در رم-ایتالیا ،مسقط-عمان ،نایروبی-
کنیا و کراچی-پاکســتان تعلق داشت .پنج نمایشگاه دیگر هم
در جریان نمایشگاه بین المللی تســالونیکی-یونان ،نمایشگاه
بین المللی تخصصی ســاختمان و زیرســاخت های صنعتی
مسقط-عمان ،نمایشگاه های بین المللی مواد غذایی پاریس-
فرانسه ،نمایشــگاه بین المللی ساخت و ســاز بلونیا-ایتالیا و
چهل و سومین نمایشگاه بین المللی بازرگانی بغداد-عراق به
صورت پاویون جمهوری اسالمی ایران برپا شده اند.
به اعــام محمد جواد قنبــری ،این  9نمایشــگاه خارجی
مجموعا در  8هزار و  78متر مربع فضای نمایشــگاهی برگزار
شــده و در کل  384بنگاه اقتصادی ایرانی در آنها مشــارکت
داشته اند.
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هر روز هزاران نفر در کسوت مشارکت کننده
یا بازدیدکننده از نمایشگاههای بینالمللی برپا
شده در ســایت نمایشــگاه بینالمللی تهران
دیدن میکنند و در نهایــت آرامش و امنیت،
برنامههای تولید و تجارت و کســب و کار خود
را پــی میگیرند ،بــدون آنکــه دروازههایی
برای تفتیــش بدنی و نیروهــای ویژهای برای
پیشــگیری از جرم ببینند و همه این آسایش
و امنیت را خود مــردم تأمین میکنند ،مردمی
که البتــه پلیس ،نیــروی انتظامــی و دیگر
نیروهــای امنیتی و اطالعاتی کــه از خود این
مردم تشکیل شدهاند ،سربازان صف مقدم این
جماعت هستند.
برای پی بردن به راز و رمــز این امنیت در
شــماره نوروزی «اقتصاد و نمایشگاه» با علی
اکبر ترکاشــوند مشــاور معاون وزیر صنعت و
مدیر حراست حوزه تجارت خارجی به گفتوگو
نشســتیم که چگونگی تأمین امنیت و آرامش
در سایت نمایشگاه بینالمللی تهران ،به مثابه
پیشانی بلند و گشاده پایتخت را دریابیم و در
جریان اهم فعالیتهای انجام شــده سال  95و
برنامههای سال  96این حوزه قرار گیریم.
از ارزش و اهمیــت «امنیــت» بویژه امنیت
اقتصادی برای خوانندگان «اقتصاد ونمایشگاه»
بگویید.
درباره اهمیت و نقش امنیت و آرامش در توســعه
و رشــد جوامــع ســاعتها میتوان ســخت گفت و
صدها جلد کتــاب میتوان نمونــه آورد اما من فقط
بــه حدیثــی گهربــار از امیرمومنان حضــرت علی
(ع) در ایــن زمینــه اکتفــا میکنم کــه فرمودهاند:
الصحه واالمــان» .یعنی آن
ِعمتان مجهولَتــان؛ ّ
«الن َ
بزرگــوار از ســامتی و امنیت به عنــوان باالترین و
برترین نعمتها نــام بردهاند ،البتــه نعمتهایی که
مردم هنگام برخورداری از آنها ،از اهمیتشــان غافل
میشــوند .یعنی انسان سالم و ســامت و انسانی که
در امنیت و آرامش به ســر میبــرد ،از این نعمتها

گل
اقتصادکشور
درفضایامن
بهبار
مینشیند
غافل است و فقط زمانی به ارزش آنها پی میبرد که
عافیت او به بیماری و مــرض و امنیت او به ناامنی و
دلواپسی تبدیل شود.
تأمیــن امنیــت و آرامش در نمایشــگاه
بینالمللــی تهران به چه مناســبت از اهمیت
مضاعفی برخوردار است؟
بــدون بزرگنمایــی بایــد بدانیم که نمایشــگاه
بینالمللی تهــران ویترین و آئینه تمــام نمای تمام
پایتخت و تمام ایران اســت .در واقــع قلب اقتصاد،
تولید ،صنعت و تجارت ایران در ســایت نمایشــگاه
تهران میتپــد .هر ســال بیش از  80رویــداد مهم
و بینالمللــی نمایشــگاهی در ایــن ســایت اتفاق
میافتد کــه هــزاران مشــارکتکننده و غرفهدار و
میلیونهــا بازدیدکننده درآن ســهیم هســتند .در
طول ســال مقامات و چهرههای سیاســی ،اقتصادی
ایرانی و خارجی متعددی برای شــرکت یا بازدید از
نمایشگاهها و مذاکرات تجاری و صنعتی به نمایشگاه
آمــد و رفــت میکنند .شــما در ایران هیــچ مکان

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

گفتگوباعلیاکبرترکاشوندمشاور
معاونوزیرصنعتومدیرحراست
حوزهتجارتخارجی

دیگری نخواهید یافت که در طول ســال میزبان این
همه شخصیت و رجل سیاسی و اقتصادی باشد .هیچ
کجای کشور این تعداد وزیر و نماینده مجلس با این
تعدد رفــت و آمد نمیکنند و واضح اســت که وجود
آرامــش و امنیت در چنیــن فضایی ،نشــان دهنده
امنیت در تمام پایتخت و کل ایران است.
خالصهای از عملکرد حراســت حوزه تجارت
خارجی را طی سال  95بفرمایید.
در وهلــه اول بحــث افزایــش ضریــب امنیــت
نمایشــگاهی را ســرلوحه اقدامات خود قــرار دادیم
و با کنترلهای محســوس و نامحســوس ســعی در
برقــراری محیطی امــن بــرای تولید کننــدگان و
مشــارکت کنندگان نمایشــگاهی و بازدید کنندگان
کردیــم ،از دیگر اقدامات بحث ســاماندهی کارگران
فصلــی در مجموعه نمایشــگاه بــود .همچنین عدم
ورود خودروهــای متفرقه از دیگــر طرحهای اجرائی
بود که در این راســتا حتی از ورود خــودرو مدیران
نمایشــگاهی به داخل محوطه نیز جلوگیری به عمل
آمد.
البته ســاماندهی مدیریت سالنها ازدیگر اقدامات
انجام شــده اســت و با هماهنگی واحدها نسبت به
برگزاری کمیسیونهای مشترک اقدام شده است.
مهمترین سیاســتها و برنامههای حراست
حوزه تجارت خارجی برای سال  96را بفرمایید.
در ســال آینده نیز محور فعالیتهــا ارتقا ضریب
ایمنی فضای نمایشــگاهی خواهد بــود .همچنین در
نظر داریم نســبت به ســاماندهی افراد حاضر پشت
کانترها و مترجمین غرفهها اقدام نمائیم.
اگر نکته ناگفتهای باقی مانده بفرمایید.
آرزوی موفقیت و سربلندی برای تمامی هموطنان
و فعالین اقتصادی کشــور به ویژه تجــار و بازرگانان
دارم که محرک اصلی چرخهای اقتصادی کشور بوده
و هســتند و امیدوارم نقشــی هرچند کوچک جهت
تســهیل و امنیت بخشــیدن به فضای نمایشــگاهی
برای عرضه محصوالت و دســت آوردهایشان داشته
باشــیم .همچنین از تمامی اصحاب رسانه و نشریات
فعال کشور به ویژه نشــریه اقتصاد و نمایشگاه که به
صورت تخصصی نســبت به پوشش اخبار نمایشگاهها
اقدام میکند کمال تشــکر را دارم زیرا بســیاری از
عالقهمندان در ایام برگزاری نمایشــگاهها نمیتوانند
از آنها بازدید کنند و نشــریات تخصصی نمایشگاهی
بهترین رســانه جهت اطالع رســانی به شهرواندن و
دوست داران صنعت نمایشگاهی کشور میباشد.
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سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مراسم گشایش نمایشگاه بینالمللی چاپ و بستهبندی:
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وزرای صنعت و اقتصاد از صنعت چاپ و بستهبندی حمایت کنند
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ســید رضا صالحی امیــری وزیر
فرهنگ و ارشاد اســامی در مراسم
گشایش بیستوســومین نمایشگاه
بینالمللی چاپ و بســتهبندی از وزیر
صنعت ،معدن و تجارت برای به رسمیت
شناختن صنعت چاپ و بستهبندی و از
وزیر اقتصاد و دارایی برای تجدید نظر
در مالیاتهای فعاالن چاپ و بستهبندی
تقاضای همراهی و همکاری کرد.
به گزارش خبرنگار «اقتصاد و نمایشگاه»
بیست و سومین دوره نمایشگاه بین المللی
چاپ ،بســته بندی و ماشــین آالت وابسته
روز یکشــنبه پنجم دی ماه در محل دائمی
نمایشــگاه های بین المللی تهران گشایش
یافت.
مراسم افتتاح این نمایشگاه با حضور سید
رضــا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشــاد
اســامی ،دکتر حسین اســفهبدی معاون
وزیر صنعت و مدیرعامل شــرکت ســهامی
نمایشگاههای بینالمللی ،علی فاضلی رئیس
اتاق اصنــاف ،محمودرضا بــرازش مدیرکل
دفتر چاپ و نشــر وزارت ارشاد و گروهی از
فعاالن و روســای اتحادیه های صنفی حوزه
صنعت چاپ برگزار شد.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در مراسم
افتتاح بیست و ســومین نمایشگاه صنعت
چاپ ،از آینده پررونق این صنعت و تمهیدات
در نظر گرفته شده برای تعالی آن در سطح
منطقهای و جهانی سخن گفت.
وی گفــت« :ضمــن ادای احتــرام بــه
صنعتگرانی که با کمترین توقع بیشــترین
تالش را در ســطح ملی دارند ،خوشبختانه
تحول و تحرک خوبی در صنعت چاپ دیده
میشــود و حدود  10هزار کارگاه و کارخانه
و مجموعههای چاپ در سراسر کشور وجود
دارد که موفق شدهاند تا حدود زیادی کشور
را در این حوزه خود کفا نمایند».
وی ادامه داد« :در حوزه اقتصاد مقاومتی
این صنعت موفق شــد در تولید کارتهای
هویتــی و شناســایی ،بانکــی و لیبلها به
خودکفایی برســد و امروز میتوانیم بگوییم
صنعت چاپ ایران میتواند پاسخگوی تمام

نیازهای چاپی کشور باشد و در آستانه تحول
صادراتی قرار دارد؛ امروزه بخشی از تولیدات
این صنعت در حال صادرات به کشــورهای
منطقه و حتی کشورهای اروپایی است».
وزیر ارشاد اظهار داشــت« :این صنعت
به چند مســئله نیاز دارد .اولین موضوع این
اســت که باید آن را به عنــوان یک صنعت
به رسمیت بشناســیم و چاپ را در دل این
صنعت ببینیم .مثل کارخانههای داروسازی
که تولیدات آنها مورد نظارت است ،وزارت
صنایــع نیز باید با به رســمیت شــناختن
این صنعــت ،از فعــاالن آن حمایت کرده و
تسهیالت بانکی مورد نیاز را برای آنها قائل
شود».
وی افزود« :وزارت اقتصــاد و دارایی نیز
بایــد در بخش مالیات و نــرخ ارزش افزوده
مســاعدتهای الزم را با این صنعت داشته
باشد .وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی هم
عمده فعالیتــش باید در حــوزه نظارت بر
محتوا و کیفیت تولیدات چاپی باشد».
صالحیامیــری با تاکید بــر همکاری با
سایر وزارتخانهها ،گفت« :در آینده نزدیک
جلسه مشترک ســهگانهای را میان صنوف
سهگانه این صنعت با وزارت صنایع و وزارت
ارشاد برگزار میکنیم و مســائل اصلی این
صنعت را مورد بررســی قــرار میدهیم تا
تصمیمگیریهــای الزم در اینبــاره اتخاذ

شود».
وی افزود« :اتفاق مهمی که در این راستا
شــکل گرفته که جای تبریــک به صنوف
دارد ،این اســت که همه اختالفات را کنار
گذاشتهاند و به صورت یکپارچه و با وحدت
و یکدلی در نمایشگاه امسال شرکت کردند.
این قدم ،گام مهمی بــرای موفقیت صنایع
چاپ کشور به شمار میآید».
وزیر ارشاد خاطرنشــان کرد« :ما باید از
فعاالن این صنعت ،حمایت کنیم .اظهارات
فعاالن و شرکتکنندگان در این نمایشگاه،
امیدوارکننده بود چراکه فرصتهای شغلی
خوبی را ایجــاد کردهاند .انتظــار آنها این
است که از واردات بیرویه و تولیدات قاچاق
جلوگیری به عمل آید».
وی ادامــه داد« :ما در وزارت ارشــاد با
تشــکیل کمیته تخلفات ،به صورت جدی
با هرگونه فعالیت غیرقانونی در حوزه چاپ
مقابلــه خواهیم کرد و در این راســتا با قوه
قضائیه و نیــروی انتظامــی هماهنگیها و
همکاریهای الزم را خواهیم داشت».
صالحیامیری با اشــاره به افقهای پیش
روی صنعت چاپ کشــور گفت« :آغاز یک
جهش بــزرگ در صنعت چــاپ ایران دیده
میشود و امروز میشــود ادعا کرد صنعت
چــاپ از فضای رکــود خارج و بــه فضای
رونق وارد شده اســت .خوشبختانه در حال

حاضر ســاالنه حدود  800هزار تن کاغذ در
کشور تولید میشــود و این رقم به زودی به
یک میلیون تن خواهد رســید که جهشی
بزرگ در تأمین کاغذ خواهد بود .آن هم در
شرایطی که ما ساالنه یک و نیم میلیون تن
مصرف کاغذ در کشور داریم».
وی افزود« :ما باید فضای الزم برای ایجاد
رقابت ســالم در صنعت چاپ و ورود هرچه
بیشتر این صنعت به بازارهای جهانی را مهیا
کنیم .در ایــن رابطه من بــه زودی با وزیر
صنعت ،تجارت و معدن جلســه مشــترکی
خواهیم داشت که نتایج آن متعاقباً به اهالی
رسانه اعالم خواهد شد».
وزیر ارشاد درباره نمایشگاه صنعت چاپ
توضیح داد« :نمایشگاه امسال به لحاظ کمی
و کیفی نسبت به دوره قبل 20 ،درصد رشد
داشته و میزان حضور کشــورهای خارجی
در آن بســیار محسوس اســت؛ آنچنانکه از
مجموع  670غرفه 220 ،غرفه را خارجیها
دایر کردهاند .ایــن حضور برای تبادل تجربه
و آشنایی صنعتگران داخلی با تکنولوژیهای
خارجی بســیار مؤثر خواهد بود .به نظر من
نمایشگاه صنعت چاپ امسال نسبت به سال
گذشــته ،هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ
کیفی رشد محسوسی داشته است».
وی تاکید کرد« :در مجموع آینده خوبی
را به اهالی این صنعت در راســتای تصاحب
بازارهای منطقهای نوید میدهم».
صالحی امیــری همچنین در پاســخ به
خبرنگاران دربــاره وضعیت بیمــه و یارانه
مطبوعات و مطبوعاتیهــا گفت« :در آینده
نزدیــک یارانههای تمــام مطبوعات و بیمه
خبرنگاران ،به صورت کامل پرداخت خواهد
شــد .اکنون که با شــما صحبت میکنم،
بخشی از این یارانهها و بیمهها پرداخت شده
و الباقی در حال پرداخت اســت .ما حداکثر
ظرف یکماه آینده بخــش عمده مطالبات
مطبوعــات و روزنامهنــگاران را بــه تدریج
پرداخت میکنیم».
وی درباره شــیوه این پرداختها افزود:
«یارانهها بر اساس جدولی پرداخت میشود
که به تصویب خود صنف رسیده است».

ضرورت صیانت از برند و اعتبار جهانی
نمایشگاهبینالمللیتهران

* محمد سعادتی پور -مشاور مدیر عامل و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا

ندارند.
طوالنی بودن عمر هر سایت نمایشگاهی در
حقیقت نوعی سرقفلی گرانبها محسوب می شود
و برای کشور دایر کننده آن افتخار آفرین و مایه
مباهات است.
گســترش فعالیت های تجاری در کشــور
به ویژه در دو دهــه اخیر تعداد شــرکت های
نمایشگاهی ( دارندگان ســایت ها ) را افزایش
داده است به گونه ای که همه استان های کشور
حداقل دارای یک محل یا سایت برای برگزاری
نمایشگاه هستند.اگر چه هنوز اغلب آنها به سبب
نداشتن سرمایه و اعتبار کافی قادر نبوده اند که
همه سالن های خود را به تسهیالت و تجهیزات
مورد نیاز مجهز نمایند.
اســتان تهران نیز به فضاهای نمایشــگاهی
متعدد در نقــاط مختلف پایتخت نیــاز دارد و
مجموعه نمایشگاهی شــهرآفتاب نیز می تواند
بخشی از نیازهای جامعه تجاری کشور را برطرف
نماید.
موقعیت ممتــاز و منحصر به فــرد اراضی
نمایشــگاه بین المللی تهران ظرف چند ســال
اخیر توجه برخی از ســازمان هــا و نهادها را به
خود جلب کرده است تا آنجا که تالش هایی را
برای تصاحب آن آغاز کرده اند اما خوشــبختانه
مســئوالن تراز اول کشــور ،به ویژه نمایندگان
محترم مجلس شورای اسالمی و اعضای هیأت
دولــت که به خوبــی به نقش نمایشــگاه های
سازمان یافته در رونق اقتصادی و بازرگانی کشور
واقف هستند مانع از آن شــده اند که نمایشگاه
بین المللی تهران شهرت و اعتبار جهانی خود را
از دست بدهد و کاربری آن تغییر یابد.
نمایشــگاه بین المللی تهران که در ســال
 ۱۳۵۵یعنــی چهل ســال پیش بــه عضویت
اتحادیــه جهانی صنعت نمایشــگاهی پذیرفته
شــده و تاکنون ده ها مدال افتخار و تقدیرنامه
از مراجع بین المللی کسب کرده و در اکسپوی
جهانی میالن نیز به سبب برپایی یکی از جذاب
ترین غرفه ها از لحاظ طراحی و غرفه آرایی مقام
دوم را در بیــن بیش از  ۱۴۰کشــور اخذ کرده
شایســتگی آن را دارد که بیــش از پیش مورد
حمایت مجلس ،دولــت و بخش خصوصی قرار

گیرد.
برخی از منتقدان که با تاریخچه تأســیس
نمایشگاه بین المللی تهران  ،اعتبار بین المللی ،
حسن شهرت و تبدیل شدن آن به یک برند بین
المللی آشنایی ندارند وجود نمایشگاه بین المللی
تهران را عامل ایجاد ترافیک در محدوده خاصی
از شمال شــهر به ویژه هنگام برپایی نمایشگاه
های پرمخاطب تلقی می کنند .باید به این نکته
توجه کرد که مســأله ترافیک تهــران ،موضوع
جدیدی نبوده و به منطقه یا محدوده خاصی نیز
منحصر نیست .بلکه اغلب خیابان های پایتخت
به دالیل گوناگون در ساعات شــبانه روز یا ایام
خاصی با این معضل الینحل دست به گریبانند
و حتی یک برف ســنگین یا پیش بینی نشده
می تواند سیستم حمل و نقل شهری را به کلی
مختل کند.
برای حل مشکل ترافیک بسیاری از کشورها
تدابیر خاصی اندیشیده اند  .در سنگاپور به سبب
محدود بودن ظرفیت کشش خیابان ها ،هرکس
بخواهد اتومبیل نــو خریداری کنــد باید یک
اتومبیل فرســوده را از جریان خارج و پالک آن
را ارائه نماید .کشور ژاپن از سال  ۱۹۲۷دارای ”
مترو ” است و متروی توکیو که حدود  ۹۰سال از
راه اندازی آن می گذرد روزانه  ۸/۷میلیون نفر از
جمعیت این شهر  ۱۴میلیون نفری را جابجا می
کند .متروی مسکو با قدمتی بیش از  ۸۱سال هر
روز حدود  ۱۰میلیون نفر از جمعیت این شــهر
 ۱۲میلیون نفری را به مقصد می رساند.
در تهران ســالیان متمادی برای گســترش
سیستم حمل و نقل عمومی متناسب با نیازهای
پایتخت اقدام موثری انجام نگرفته است  .روزانه
حدود  ۳تا  ۳/۵میلیون دســتگاه وسیله نقلیه و
 ۲میلیون موتور ســیکلت در این شهر تردد می
کنند و ظرفیت خیابان ها برای تردد آنها کافی
نیســت .برای اصالح وضع ترافیک که مشکالت
بی شماری را ایجاد کرده است باید راه حل های
اساسی ارائه گردد.
نمایشــگاه بین المللی تهران مهم ترین ابزار
بازاریابی برای توســعه صادرات کشور و یکی از
موثرترین راه های دستیابی و شناسایی فناوری
های نوین و عقد قراردادهــای تجاری و تحقق

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

نمایشگاه بین المللی تهران تا سه ماه
دیگر پنجاهمین ســال تأســیس خود را
پشت ســر می گذارد  .این نهاد اقتصادی،
نیم قرن خدمت به تجارت و صنعت کشور
را در کارنامه درخشــان فعالیت های خود
به ثبت رسانده و به یک ” برند” بین المللی
تبدیل شده است که مورد تأیید اتحادیه
جهانی صنعت نمایشگاهی (  ) UFIو دفتر
بین المللی نمایشگاه ها (  ) BIEکه مهم
ترین ســازمان های ناظر بر فعالیت های
نمایشگاهی جهان هســتند ،قرارگرفته
است.
هنگام ارزشــیابی اهمیت یک نمایشگاه به
چندین مولفه توجه می کنند از جمله:
* موقعیت مکانی سایت نمایشگاه به لحاظ
نزدیکی به مراکز تجاری شهر
* قدمت نمایشگاه و حســن شهرت آن در
برپایی نمایشگاه های متعدد بین المللی منطبق
با استانداردهای پذیرفته شده
* جذاب بودن فضای نمایشــگاهی از لحاظ
طبیعت ،دلگشا بودن برای بازدیدکنندگان
* نحوه اداره نمایشــگاه و تجربیات اندوخته
شــده طی ده ها ســال برگزاری نمایشــگاه و
مناسب بودن موقعیت آن برای مذاکرات تجاری
و اقتصادی توســط هیأت هــای دیپلماتیک و
نمایندگان اعزامی کشورها
نمایشگاه بین المللی تهران از لحاظ موقعیت
مکانی ،در بهترین نقطه پایتخت قرارگرفته است
و مساحت گسترده ای دارد که بخش اعظم آن
فضای سبز است و بیش از  ۵۰سال برای کاشت
درختان و پرورش گل ها و دلپذیرکردن محیط
آن کوشش به عمل آمده است؛ زیرا جذاب بودن
و دلگشا بودن فضای نمایشــگاه و طراوت آن از
موثرترین عوامل جذب بازدیدکنندگان اســت
.عالوه بر آن قرارگرفتن ســازمان توسعه تجارت
ایران با نیم قرن سابقه فعالیت و تخصص در امر
تجارت در محوطه نمایشــگاه ،انجــام مذاکرات
تجاری با هیات های اقتصادی که به ایران سفر
می کنند و از نمایشــگاه های بیــن المللی نیز
بازدید به عمل می آورند را بسیار تسهیل کرده
است.
بر اساس آمارهای بین المللی نمایشگاه بین
المللی تهران از لحاظ برگزاری تعداد نمایشگاه
ها و تنوع آنها رتبه اول را در خاور میانه داراست.
اغلب نمایشگاه های مهم و معتبر دنیا مانند
فرانکفورت  ،هانوور  ،پاریس  ،میالن  ،الیپزیک
و… .بیش از یکصد ســال از تاسیس شان می
گذرد و در مواردی قدمت برخی از آنها به قرون
وسطی برمی گردد .عمر  ۵۰ساله نمایشگاه بین
المللی تهران که هر سال بیش از یکصد نمایشگاه
داخلی  ،بین المللی  ،اختصاصی و تخصصی برپا
می کند بر اعتبار و پرستیژ آن در جهان افزوده
است زیرا نمایشگاه های کشورهای خاورمیانه ،
آفریقا  ،آمریکای التین و تعدادی از کشورهای نو
استقالل در آسیای میانه سابقه فعالیت چندانی

سیاســت های اقتصاد مقاومتی است .تا زمانی
که صادرات غیرنفتی گســترش نیابد خروج از
جرگه کشــورهای تک محصولی مقدور نخواهد
بود و بدون کســب درآمد های ارزی متناسب با
نیازهای اقتصادی ،تقویــت بنیه های اقتصادی
کشور امکان پذیر نخواهد بود.
نمایشــگاه بین المللی تهران بــا قدمت ۵۰
ساله  ،حســن شــهرت و اعتبار در عرصه بین
المللی و عضویت در مهم ترین تشکیالت ذیربط
جهانی (  ) UFIو کمیتــه راهبردی و راهبری
سازمان های ذیربط از جایگاه ویژه ای در سطح
بین المللی برخوردار شــده است .نمی توان به
انگیزه و بهانه حل مشکل ترافیک که در ایجاد آن
عوامل متعدد نقش دارند ،از انتقال نمایشگاه بین
المللی تهران به نقاط دوردســت سخن به میان
آورد و وظایف یا فعالیت های آن را به “ســایت”
یا مجتمع نمایشــگاهی که کمتر از یک سال از
تأسیس آن می گذرد و از معروفیت بین المللی
برخوردار نیست واگذار کرد.
مصالح اقتصادی جمهوری اسالمی ایران به
ویژه در شــرایطی که تحقق سیاست های کلی
اقتصاد مقاومتی از نهایت اهمیت برخوردار است
ایجاب می کند که از شــرکت سهامی نمایشگاه
های بین المللی ج.ا.ایران و تأسیسات و تجهیزات
و حســن شــهرت بین المللی آن به نحو جدی
حمایت به عمل آید تا بتواند به وظایف و تعهدات
بین المللی خود  ،با آرامش و اقتدار کافی و بدون
دغدغه عمل نماید
برای حل معضل ترافیک در همه خیابان های
پایتخت باید به برنامه های اجرایی ســازنده از
قبیل ایجاد پل هوایی ،توسعه خطوط مترو ،معابر
زیرزمینی ،توسعه سیستم حمل و نقل عمومی،
از جمله افزایش تعداد اتوبوس ها ،ایجاد مونوریل،
قطار شــهری ،محدود کردن تعداد خودرو ها و
موتورســیکلت ها که روزانه به خیابان های کم
ظرفیت سرازیر می شوند و نظایر آن اقدام کرد .
در همین راستا رسانه های عمومی نیز می توانند
از طریق فرهنگ سازی در بهبود رفتار رانندگان
موثر واقع شوند .
چنانچــه انجمن هــای تخصصــی برگزار
کننده نمایشگاه ها و ســازمان های مردم نهاد
در ایجاد ســایت های نمایشــگاهی مناســب،
در مراکــز تجاری پایتخت پیشــگام شــوندو
ســالن ها و تجهیــزات آن ها نیز مــورد تایید
 UFIقرار گیرد ،شــرکت ســهامی نمایشگاه
های بیــن المللی مــی تواند پس از بررســی،
برگزاری برخی از نمایشــگاه ها را به آنان محول
نماید .
موقعیت ممتــاز و منحصر به فــرد اراضی
نمایشــگاه بینالمللی تهران توجه برخی نهادها
و ســازمانها را جلب کــرده و تالشهایی برای
تصاحب آن آغاز شده است
نمایشگاه بینالمللی تهران با نیم قرن سابقه
و تجربه ،حســن شــهرت و اعتبار بینالمللی و
عضویت در  UFIامروز بــه یک برند جهانی در
صنعت نمایشگاهی تبدیل شده است.
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 -1شــركت سهامی نمايشــگاههاي بين
المللي جمهوري اســامي ايــران با مصوبه
مجلس شــورای اســامی و براي سياست
گذاري و برگزاري نمايشگاهها و همايشهاي
داخلي و خارجي ،در سال  ۱۳۷۸شمسی از
مركز توســعه صادرات ايران منتزع گرديد و
تمامي فعاليت هاي آن بر اســاس قانون ،در
راستاي توسعه تجارت كشــور ،بستر سازي
براي توسعه كسب و كار و اشتغال و صادرات
غيرنفتي قرار گرفت ،که تاکنون هم با اقتدار
به وظایف خود عمل کرده که برگزاری موفق
صدها نمایشــگاه با هزاران مشارکتکننده
و اســتقبال روز افزون بنگاههــای اقتصادی
به حضور در این نمایشــگاهها ،گوشــهای از
موفقیتهای شرکت سهامی نمایشگاهها در
پیشــبرد اهداف و اجرای وظایف خود است.
اکنون که این مجموعه بــه توفیقات بزرگی
در رونق صــادرات و کســبوکار بنگاههای
اقتصادی دســت یافته و به دور از بازیهای
سیاسی و فقط براســاس مصالح عالیه نظام
و دولت ،به بازوی قدرتمنــد بخش تولید و
تجارت کشور بویژه در توسعه صادرات تبدیل
شده اســت ،نغمه شــوم تعطیلی نمایشگاه
بینالمللی تهران با دست آویزها و بهانههای
کودکانه و جاهالنه از گوشه و کنار به گوش
میرسد .درســت مثل آن است كه دانشگاه
شهيد بهشــتي را چون به وظايف خود عمل
ميكند و وارد مسايل سياسي و دسته بندي
نميشــود با انگهاي مختلف بــه تعطيلي
بكشانيم و از قدرت تریبونهای خود بهجاي
پرداختن به مســايل كالن و مصالح کشور و
ايجاد هم افزايي براي بهره گيري از انديشــه
نخبگان و حل مســائل مملکــت به صورت
تخصصي و در فضاي كارشناســي ،بهدنبال
اغراض سياســي و دلســرد نمودن مردم و
جامعه تجارت و توليد كشــور باشیم،كه اين
امر باعث كاهش انگيزه جامعه مولد كشــور
خواهد شــد و اين سوال مطرح است كه چرا

برخی محافل به جاي حل تنگناها به صورت
رو در رو و كارشناسي شــده به دنبال جار و
جنجال هستند.
 -2عنوان نمودن اينكه برگزاری نمايشگاه
های بیــن المللی در نمایشــگاه بین المللی
تهران باعــث ترافيك پایتخــت و يا منطقه
شده است به نوعي فرافكني و استفاده ابزاري
است ،متاسفانه شهر تهران در اغلب مناطق
خود دچار مشكالت عديده اي در حوزه هاي
آلودگي هوا و ترافيك و  -است که بايد این
مشکالت به طور ریشــه ای مورد بررسي و
حل و فصل قرارگيرد.
 -3برگزاری نمايشگاه و هر فعاليت دیگر
در شــهر تهــران در حوزه هــاي فرهنگي-
تجاري-ورزشي و  ...كه با دعوت از مدعوين
و حضور افراد شــكل ميگيــرد ،در مواقعي
داراي پيــك و بار اضافي اســت كه برخورد
كارشناســي ،علمی و فراجناحــي بی تردید
مشكل را مرتفع خواهد کرد ،همانگونه كه
در كشورهاي پيشرفته دنيا و حتي كشورهاي
رو به توســعه به حل این قبیل مشــکالت
پرداخته انــد و با تالش جمعي مســئولین
و مديريت شــهري عالوه بر ايجــاد فضايي

سعادتی پور مسئول هماهنگی سامانه تایید
اکسپو قزاقستان شد
محمد ســعادتی پور مشــاور
مدیرعامل و مدیــر روابط عمومی
و امور بین الملل شــرکت سهامی
نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران
به ســمت نماینده شرکت سهامی
نمایشگاهها جهت هماهنگی سامانه
تایید اکســپو  ۲۰۱۷قزاقســتان
منصوب شد.
به گزارش روابــط عمومی و امور بین
الملل شــرکت ســهامی نمایشگاههای
بین المللــی ج.ا.ایران؛ طــی حکمی از
ســوی دکتر حسین اســفهبدی معاون

وزیر صنعت  ،معــدن و تجارت و رئیس
هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی
نمایشــگاههای بین المللــی ج.ا.ایران،
محمد سعادتی پور مشــاور مدیرعامل
و مدیر روابط عمومــی و امور بین الملل
این شرکت به سمت مسئول هماهنگی
ســامانه تایید اکســپو  ۲۰۱۷قزاقستان
منصوب شد.
شایان ذکر اســت :سعادتی پور عهده
دار مســئولیت کمیتــه تشــریفات –
تبلیغات و رســانه اکسپو  ۲۰۱۷نیز می
باشد.

مناســب بــراي ذينفعــان (توليدكنندگان،
تجار ،مردم و  ،)...برای بهــره برداري بهینه
از وســايط نقليه و كمك بــه ايجاد خطوط
مترو ،اتوبوسهــاي برقي و تنــدرو و ايجاد
تسهيالت براي دسترســي مناسب تر مردم
فرهنگسازی کردهاند.
 -4نمايشــگاه بيــن المللي تهــران در
سالهاي گذشــته (بيش از نيم قرن فعاليت
و تجربه و ســابقه بين المللي) تعامل مثبت
و ســازنده اي با مديريت شــهري داشته و
بخشهاي زيادي از اراضي خود را در اختيار
شهرداري تهران قرار داده و نهايت همكاري
و تعامل را جهت برطرف كردن دغدغه هاي
مردم و فعاالن تولید و تجارت در اين خصوص
نموده است .همانند اختصاص اراضي در غرب
نمایشگاه جهت ادامه مسير بزرگراه سئول-
شهيد چمران ،اختصاص اراضي شمال غربي
نمایشــگاه جهت اتصال خيابان رشيدالدين
فضل ا ..به بزرگراه چمران كه انصافا و به تاييد
مردم ،مسئولین شهري ،شورای شهر تهران
و پليس راهور تهران ،گــره ترافيكي منطقه
ســه تهران را به میزان زیــادی حل نموده
اســت .همچنين همكاري با شهرداري هاي

مناطق يك و ســه جهت اجراي برنامه هاي
جديد ترافيكي به منظور روان ســازي تردد
در منطقه ،افزايش ظرفيــت پاركينگهای
درون مجموعه و كاهش تعداد نمايشــگاهها
و واگذاری تعدادی از نمايشگاههای بزرگ به
مجموعه شهر آفتاب و ...نشانه تعامل مثبت
مســئولین وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
شركت سهامی نمايشگاهها با مدیریت شهر
تهران بوده است.
 -5مركز نمايشگاهي هر كشور يك عنصر
و المان مهم شــهري در آن كشور است كه
به نوعي موزه فرهنگ و اقتصاد آن محسوب
ميشود و ســالها طول ميكشد كه به اين
هويت دســت یابد .کشورهای دنيا برای برند
شدن و پايداري و پويايي نمایشگاه های خود
سالها کوشش مينمايند و به دور از سياست
زدگي و خــداي ناكرده اغراض شــخصي و
سياسي و جناحي به تقويت سرمايه هاي ملي
ميپردازند كه این امر یکی از نيازهای كشور
و شــهر تهران برای توســعه تجارت و ايجاد
حس اعتمــاد در جامعه و ســرمايه گذاران
داخلي و خارجي است كه اين امر با همدلي
و ايجاد جو صميميت بين مســئولین امکان
پذیر خواهد شــد تا بتــوان در فضايي بدون
تنش و كارشناسي شده به ارزش افزوده اي
باالتر در خدمت به مردم و میهن اســامی
دست یافت .نمایشــگاه بینالمللی تهران در
سالیان گذشــته تعامل مثبت و سازندهای با
مدیریت شهری داشته و بخشهای زیادی از
اراضی خود را برای توسعه خیابانها و بزرگ
راهها در اختیار شــهرداری تهران گذاشــته
اســت .برای ایحاد حس اعتماد در جامعه،
ســرمایهگذاران ایرانی و خارجــی و فعاالن
تولیــد و تجارت ،مســئوالن بایــد با حس
مســئولیت و همدلــی و بــه دور از اغراض
سیاســی و شــخصی دور هم بنشــینند و
مشــکالت برگزاری نمایشــگاه را براساس
مصالح کشور حل و فصل نمایند

تغییر ساعت برپایی نمایشگاه ها در نمايشگاه
بين المللي تهران
ساعات برگزاری نمایشگاه
ها در نمایشگاه بین المللی
تهران تا آخر اســفند ماه از
 ۸:۳۰تا  ۱۶خواهد بود .
ایــن زمان پیــش از این
 ۹تا  ۱۷بــود .آریا مجیدی
مدیــر امــور نمایشــگاه
هــای داخلــی شــرکت
ســهامی اعــام کرد کــه ایــن تصمیــم در جهت همــکاری با
مدیریــت شــهری پایتخت بــرای نیمه دوم ســال اتخاذ شــده
است .
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بازارهای صادراتی را در اختیار میگیریم ،اگر حمایت شویم

حضور در نمایشــگاههای بینالمللی میتوانست
اتفاق بیفتد سبب شد در عمل هیچ اتفاق خاصی
نیفتاده باشد.
در این راســتا از ســازمان توســعه تجارت
درخواســت کردیم با توجــه به این کــه دولت
توان مالــی الزم برای حمایــت از صنایع را فعال
در اختیــار نــدارد ،مجــوز برگزاری نمایشــگاه
مدکس را مجددا در اختیــار اتحادیه بگذارد تا از
درآمدهای حاصله بتوانیم از اعضا حمایت کنیم.
ما با این درآمد میتوانســتیم هــم تجار خارجی
را بــه نمایشــگاه بیاوریــم و هم هزینه ارســال
اجناس شــرکتها به خارج از کشور و حضور در
نمایشــگاههای خارجی را تقبل کنیم تا صادرات
مبلمان بیــش از پیــش رنگ واقعیــت به خود
بگیرد.
ظرفیت باالی اشتغال زایی
صنعت مبلمان
احمدیــان در پاســخ این ســؤال که صنعت
مبلمان ظرفیت باالیی برای ایجاد اشتغال و ارزش
افزوده دارد ،به طور تقریبی چه تعداد از هموطنان
در این بخش به کار و تولید مشغولند گفت :طبق
آمار حدود  7تا  8درصد اشتغال صنعتی کشور به
حوزه مبلمان بر میگردد که البته این میزان تنها
مربوط به بخش اشتغال مستقیم است .با توجه به
این که در صنعت مبلمان از فلز ،شیشــه ،پارچه
مواد دیگر نیز استفاده میشود ،میزان اشتغال غیر
مستقیم این صنعت نیز رقم قابل توجهی است.

با این حــال در حال حاضر با وجــود آنکه با
ارتقــای تولید و کیفیت به خودکفایی رســیده و
نیاز کشور تقریبا برطرف شــده و از سوی دیگر
میزان واردات نیز بسیار اندک است ،اما  50درصد
ظرفیت صنعت مبلمان کشور خالی و بیاستفاده
مانده است .به همین دلیل باید تمرکزمان را روی
صــادرات بگذاریم که این موضــوع به دلیل عدم
حمایت وزارت صنعت و ســازمان توسعه تجارت
عملیاتی نشده است.
در همین راستا یکی از کارهایی که خود وزارت
صنعت و سازمان توسعه تجارت از ما خواسته بود،
ایجاد یک شرکت نمایشگاهی بود که این شرکت
را به نام فیبکو تاســیس کردیم تــا در بازارهای
هدف شــعبه زده و محصوالت داخلــی را به آنها
ارسال کنیم .طرح  5سالهای هم با نام خانه ایرانی
( )Persian Houseتدارک دیدهایم که قصد
داریم عالوه بر بحث مبلمان ،بحث فرش و صنایع
دستی و ..را در کشــورهای هدف با نگاه صادراتی
ترویج داده و اســتایل ایرانی را توسعه دهیم .در
ظاهر همه مســووالن این طرح را پسندیدهاند اما
در عمل هیچ حمایتی از ما نشده است.
مذاکرات متعدد با فدراسیون اتحادیههای
صنعت چوب و مبلمان
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان
مبلمان افزود :مذاکرات متعددی با شــرکتهای
ایتالیایی داشــتهایم که در نتیجــه آن تاکنون 5
سری از شرکتهای ایتالیایی و هر بار حداقل 20
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ششمین نمایشــگاه بینالمللی مبلمان
اداری ( )HOFEX 2017بــا حضــور 100
شرکت داخلی و خارجی روز یکشنبه پنجم
دی ماه در محل دائمی نمایشــگاههای بین
المللی تهران گشایش یافت.
مراسم گشایش این نمایشــگاه با حضور علی
انصاری رئیس شــورای عالی مبلمان ،ســیاوش
امیر مکری قائم مقام مدیر عامل شرکت سهامی
نمایشگاههای بین المللی ،دکتر حسن احمدیان
رئیس اتحادیه صــادر کنندگان و تولید کنندگان
مبلمان و جمعی از فعاالن صنعت مبلمان کشور
برگزار شد.
مهمترین هدف از برپایی این نمایشگاه فراهم
کردن بستر ارتقای کمی و کیفی طراحی ،تولید،
فروش و صــادرات تولیدات ومحصــوالت ایرانی
اعالم شده است.
این نمایشــگاه در فضایی به وسعت 18000
متر مربع توانمندیهای  90شــرکت ایرانی و 10
بنگاه خارجی از کشــورهای چین ،تایوان ،ایتالیا
و چند کشــور دیگر را در معرض قضاوت گذاشته
است.
در ایــن نمایشــگاه از هیــات هــای تجاری
کشورهای ترکیه -آذربایجان -ارمنستان -عراق-
قطر -عمان -پاکستان -امارات -افغانستان-روسیه
و ....جهت بازدید دعوت شده است و امید میرود
این بازدیدها و مذاکرات به امضاء تفاهم نامههای
همکاری والبته اجرائی منجر شود.
دکتــر حســن احمدیــان رییــس اتحادیه
تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران در
حاشیه مراسم گشایش در گفتگو با خبرنگار هفته
نامه «اقتصاد و نمایشــگاه» درباره این سؤال که
برنامه  5ساله توســعه صادرات مبلمان ایران چه
میزان اجرایی شده است و دولت به عنوان مسئول
حمایت از صنایع کوچک و متوسط چه تسهیالتی
برای فعاالن ایــن حوزه مهیا کرده اســت گفت:
متاسفانه سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت،
معدن و تجارت هیچ حمایتی از طرح ما در عمل
نکردند .در کشورهای هدف تعدادی از تجار تمایل
به مشارکت و ایجاد شعبه در کشورشان داشتند
اما عدم حمایت دولت که در مواردی مانند ارسال
محصوالت به کشــورهای خارجــی و همچنین

شرکت به ایران آمده و مذاکرات تجاری داشتهاند.
در خالل ایــن بازدیدهــا اتحادیــه برنامهریزی
کرد تــا شــرکتهای ایتالیایــی از کارخانههای
تولیدمحصــوالت داخلی بازدید داشــته و زمینه
تولید و همکاریهای مشترک فراهم بیاید.
به گفته وی ،براســاس آمار اولیه بیش از 12
شــرکت مبلمان تفاهمنامه اولیه را با طرفهای
خارجی انجام داده و حتی دو ســه شــرکت نیز
نمونههای اولیه تولیدات مشترک را به نمایشگاه
آوردهانــد .به نظرم شــاهد روند مثبتــی در این
حوزه هســتیم و در نتیجه آن کیفیــت تولید و
طراحیمان ارتقــا یافته ،تــوان رقابتپذیری ما
افزایش یافتــه و میتوانیم در صــادرات رویکرد
جدیدی داشــته باشــیم .البته این موضوع یک
شــبه اتفاق نمیافتد و نیاز به زمــان و حمایت
دارد.
برندگان مسابقه
مبلمان صادراتی ایران
احمدیان همچنین با اشــاره به اینکه مسابقه
صادراتی ایران با حضور  30شــرکت انجام شد و
نتیجه آن هم مشخص شــده است گفت :اسامی
برنــدگان به طور رســمی در مراســم اختتامیه
نمایشگاه حاضر اعالم خواهد شــد .خوشبختانه
اســتقبال خوبی از ســوی اعضای اتحادیه از این
مسابقه صورت گرفت و پژوهشکده استاندارد هم
حمایت خوبی از این رویداد انجام داد.
وی در پایــان تأکید کــرد :اتحادیــه تولید
کننــدگان و صادرکننــدگان ایــران تمام تالش
خود را برای بهبود وضعیــت صنعت مبلمان هم
با رویکرد بــر طرف کردن نیازهــای داخل و هم
رویکرد گسترش بازارهای صادراتی انجام میدهد.
با این حال متاســفانه سازمان توســعه تجارت و
وزارت صنعت همکاریهــا و همراهیهای الزم را
در این خصوص ندارند و بایــد این نکته را بگویم
که صنعــت مبلمان ایــران با  30هــزار میلیارد
تومان گردش مالی و بیش از  8درصد اشتغالزایی
مستقیم ،بسیار در کشور مظلوم است.
احمدیان تأکید کرد شــما مطمئن باشید اگر
به صنعت مبلمان مانند برخی صنایع دیگر توجه
شــود ،این صنعت چه در بحث صــادرات و چه
تامین نیاز داخلی بسیار موفقتر عمل میکند.
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سید علی اعتدالی مدیرعامل گروه بینالمللی آوین و رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه اعالم کرد

رسالت خطیر سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی تبلیغات و بازاریابی در چارچوب اقتصاد مقاومتی

بینالمللی میتوانست اتفاق بیفتد سبب شد در عمل
هیچ اتفاق خاصی نیفتاده باشد.
در این راستا از سازمان توسعه تجارت درخواست
کردیم با توجه به این که دولت توان مالی الزم برای
حمایــت از صنایع را فعــا در اختیار نــدارد ،مجوز
برگزاری نمایشــگاه مدکــس را مجــددا در اختیار
اتحادیه بگذارد تــا از درآمدهای حاصلــه بتوانیم از
اعضا حمایت کنیــم .ما با این درآمد میتوانســتیم
هم تجار خارجــی را بــه نمایشــگاه بیاوریم و هم
هزینه ارســال اجناس شــرکتها به خارج از کشور
و حضور در نمایشــگاههای خارجی را تقبل کنیم تا
صادرات مبلمان بیــش از پیش رنگ واقعیت به خود
بگیرد.
ظرفیت باالی اشتغال زایی
صنعت مبلمان
احمدیان در پاســخ این سؤال که صنعت مبلمان
ظرفیت باالیــی برای ایجاد اشــتغال و ارزش افزوده
دارد ،به طور تقریبی چه تعــداد از هموطنان در این
بخش به کار و تولید مشغولند گفت :طبق آمار حدود
 7تا  8درصد اشتغال صنعتی کشور به حوزه مبلمان
بر میگردد که البته این میزان تنها مربوط به بخش
اشتغال مستقیم است .با توجه به این که در صنعت
مبلمان از فلز ،شیشــه ،پارچه مواد دیگر نیز استفاده
میشود ،میزان اشتغال غیر مستقیم این صنعت نیز
رقم قابل توجهی است.

با این حال در حال حاضر با وجود آنکه با ارتقای
تولید و کیفیت به خودکفایی رســیده و نیاز کشــور
تقریبا برطرف شده و از ســوی دیگر میزان واردات
نیز بسیار اندک است ،اما  50درصد ظرفیت صنعت
مبلمان کشــور خالی و بیاســتفاده مانده است .به
همین دلیل باید تمرکزمان را روی صادرات بگذاریم
که این موضوع به دلیل عدم حمایت وزارت صنعت و
سازمان توسعه تجارت عملیاتی نشده است.
در همین راســتا یکی از کارهایی که خود وزارت
صنعت و سازمان توســعه تجارت از ما خواسته بود،
ایجاد یک شــرکت نمایشــگاهی بود که این شرکت
را به نام فیبکو تاســیس کردیم تا در بازارهای هدف
شعبه زده و محصوالت داخلی را به آنها ارسال کنیم.
طرح  5ســالهای هم با نام خانــه ایرانی (Persian
 )Houseتدارک دیدهایم کــه قصد داریم عالوه بر
بحث مبلمان ،بحث فرش و صنایع دســتی و ..را در
کشورهای هدف با نگاه صادراتی ترویج داده و استایل
ایرانی را توســعه دهیم .در ظاهر همه مسووالن این
طرح را پســندیدهاند اما در عمل هیچ حمایتی از ما
نشده است.
مذاکرات متعدد با فدراسیون اتحادیههای
صنعت چوب و مبلمان
رئیس اتحادیه صادرکننــدگان و تولیدکنندگان
مبلمــان افزود :مذاکــرات متعددی با شــرکتهای
ایتالیایی داشتهایم که در نتیجه آن تاکنون  5سری

نمایش تازههای صنعت تبلیغات با حضور  360شرکت ایرانی و خارجی

نمایشگاه بینالمللی تبلیغات و بازاریابی با  20درصد رشد به دوره سیزدهم رسید
سیزدهمین نمایشــگاه بین المللی تبلیغات ،بازاریابی و صنایع وابسته روز چهارشنبه  15دی با
حضور صدها شرکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران گشایش
یافت.
آئین گشایش این نمایشگاه با حضور محمد حیدری مدیرکل تبلیغات معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ
و ارشاد اســامی ،دکتر ســیدعلی اعتدالی مدیرعامل گروه آوین و برگزار کننده نمایشگاه و فعاالن این صنعت
برگزار شد.
بیش از  300شرکت داخلی و  60شرکت خارجی از کشورهای ترکیه ،ژاپن ،چین ،کره جنوبی ،ایتالیا ،آلمان،
سوئیس ،تایوان ،فرانسه ،امارات عربی متحده ،اســپانیا و بلژیک ،جدیدترین روشها ،فنون ،تکنولوژی و صنایع
مرتبط با بازریابی و تبلیغات را در این نمایشــگاه در معرض دید مخاطبان قرار دادهاند که این تعداد مشارکت
کننده نسبت به دوره قبل حاکی از رشد  20درصدی است.
رونمایی و ثبت اختراع اولین دســتگاه «ســی ان ســی» (برش فوم تولید داخلی  5محــوره) ،رونمایی از
جدیدترین دستگاه چاپ بر روی اجسام سخت و با کیفیت با ضخامت  10سانتیمتر و نمایش جدیدترین ماشین
عرض پنج متر «یو وی» سازگار با محیط زیست از جمله برنامه های این نمایشگاه است.
بــه گفته مدیر نمایشــگاه ،بر اســاس برنامه ریــزی صورت گرفتــه قرار اســت چند هیــات بازرگانی از
کشــور های عراق ،امارات متحده عربی ،افغانســتان ،کویت ،هندوســتان ،پاکســتان ،کره جنوبــی و تایوان

با حضــور در این نمایشــگاه ضمــن بازدیــد از غرفه ها و ســالن ها با شــرکت هــای ایرانــی وارد مذاکره
شــوند.مدیرکل تبلیغــات معاونت امــور مطبوعاتــی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی پــس از افتتاح این
نمایشــگاه ،از بخش هــای مختلــف آن بازدید کــرد و در جریان روند فعالیــت های برخی شــرکت ها قرار
گرفت.
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات ،بازاریابی و صنایع وابسته در فضایی بیش از  25هزار متر مربع در
 9ســالن و چند غرفه در فضای باز برپا شده که خدمات و صنایع تبلیغاتی محیطی ،محاطی ،دیجیتالی و رایانه
ای ،خدمات و محصوالت انواع چاپ ملزومات چاپ فن آوری ارتباطــات را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار
داده اند.
همچنین قرار اســت یک همایش به همــراه چند کارگاه علمــی تخحصصی با موضــوع مبانی تحقیقات
بــازار یابــی و آموزش تکنیــک های تبلیغــات به عنــوان برنامه هــای جانبی در طــول نمایشــگاه برگزار
شود .سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات ،بازاریابی و صنایع وابسته تا پایان روز  18دی ماه از ساعت  9تا
 17در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران میزبان مخاطبان است.
گفتنی اســت که روز چهارشــنبه دهمین نمایشــگاه بین المللی کاال ،خدمات و تجهیزات فروشــگاهی
نیز بــا مشــارکت  821شــرکت ایرانــی و  16شــرکت و نمایندگــی خارجی در نمایشــگاه بیــن المللی
تهران آغاز به کار کرد.
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ششمین نمایشگاه بینالمللی مبلمان اداری
( )HOFEX 2017با حضور  100شرکت داخلی
و خارجی روز یکشنبه پنجم دی ماه در محل
دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران گشایش
یافت.
مراسم گشــایش این نمایشــگاه با حضور علی
انصــاری رئیس شــورای عالــی مبلمان ،ســیاوش
امیر مکری قائم مقام مدیر عامل شــرکت ســهامی
نمایشــگاههای بین المللی ،دکتر حســن احمدیان
رئیس اتحادیه صــادر کننــدگان و تولید کنندگان
مبلمان و جمعــی از فعاالن صنعت مبلمان کشــور
برگزار شد.
مهمتریــن هدف از برپایی این نمایشــگاه فراهم
کردن بســتر ارتقای کمی و کیفــی طراحی ،تولید،
فروش و صادرات تولیــدات ومحصوالت ایرانی اعالم
شده است.
این نمایشــگاه در فضایی به وسعت  18000متر
مربع توانمندیهای  90شــرکت ایرانی و  10بنگاه
خارجی از کشــورهای چین ،تایــوان ،ایتالیا و چند
کشور دیگر را در معرض قضاوت گذاشته است.
در این نمایشگاه از هیات های تجاری کشورهای
ترکیه -آذربایجان -ارمنستان -عراق -قطر -عمان-
پاکســتان -امارات -افغانستان-روســیه و ....جهت
بازدید دعوت شده است و امید میرود این بازدیدها
و مذاکرات به امضــاء تفاهم نامههای همکاری والبته
اجرائی منجر شود.
دکتــر حســن احمدیــان رییــس اتحادیــه
تولیدکننــدگان و صادرکنندگان مبلمــان ایران در
حاشیه مراسم گشــایش در گفتگو با خبرنگار هفته
نامه «اقتصاد و نمایشگاه» درباره این سؤال که برنامه
 5ســاله توســعه صادرات مبلمان ایران چه میزان
اجرایی شده است و دولت به عنوان مسئول حمایت از
صنایع کوچک و متوسط چه تسهیالتی برای فعاالن
این حوزه مهیا کرده اســت گفت :متاسفانه سازمان
توسعه تجارت و وزارت صنعت ،معدن و تجارت هیچ
حمایتی از طرح ما در عمل نکردند .در کشــورهای
هدف تعــدادی از تجار تمایل به مشــارکت و ایجاد
شعبه در کشورشان داشــتند اما عدم حمایت دولت
که در مواردی مانند ارسال محصوالت به کشورهای
خارجــی و همچنیــن حضــور در نمایشــگاههای

از شــرکتهای ایتالیایی و هر بار حداقل  20شرکت
به ایران آمده و مذاکرات تجاری داشتهاند .در خالل
این بازدیدها اتحادیه برنامهریزی کرد تا شرکتهای
ایتالیایــی از کارخانههای تولیدمحصــوالت داخلی
بازدید داشته و زمینه تولید و همکاریهای مشترک
فراهم بیاید.
به گفتــه وی ،براســاس آمار اولیــه بیش از 12
شرکت مبلمان تفاهمنامه اولیه را با طرفهای خارجی
انجام داده و حتی دو سه شرکت نیز نمونههای اولیه
تولیدات مشترک را به نمایشــگاه آوردهاند .به نظرم
شــاهد روند مثبتی در این حوزه هستیم و در نتیجه
آن کیفیت تولیــد و طراحیمان ارتقــا یافته ،توان
رقابتپذیری ما افزایش یافته و میتوانیم در صادرات
رویکرد جدیدی داشــته باشــیم .البته این موضوع
یک شــبه اتفاق نمیافتد و نیاز بــه زمان و حمایت
دارد.
برندگان مسابقه
مبلمان صادراتی ایران
احمدیان همچنین با اشــاره به اینکه مســابقه
صادراتی ایران با حضور  30شرکت انجام شد و نتیجه
آن هم مشــخص شده است گفت :اســامی برندگان
به طور رسمی در مراســم اختتامیه نمایشگاه حاضر
اعالم خواهد شــد .خوشبختانه اســتقبال خوبی از
سوی اعضای اتحادیه از این مسابقه صورت گرفت و
پژوهشکده استاندارد هم حمایت خوبی از این رویداد
انجام داد.
وی در پایان تأکید کرد :اتحادیه تولید کنندگان
و صادرکننــدگان ایــران تمام تالش خــود را برای
بهبــود وضعیت صنعــت مبلمان هم بــا رویکرد بر
طرف کردن نیازهای داخل و هم رویکرد گســترش
بازارهای صادراتی انجام میدهد .با این حال متاسفانه
سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت همکاریها و
همراهیهای الزم را در این خصــوص ندارند و باید
این نکتــه را بگویم که صنعت مبلمــان ایران با 30
هزار میلیارد تومان گــردش مالی و بیش از  8درصد
اشتغالزایی مستقیم ،بسیار در کشور مظلوم است.
احمدیان تأکید کرد شــما مطمئن باشید اگر به
صنعت مبلمان مانند برخی صنایع دیگر توجه شود،
این صنعــت چه در بحث صــادرات و چه تامین نیاز
داخلی بسیار موفقتر عمل میکند.
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گزارش مهدی عباسی دبیر انجمن برگزارکنندگان به اعضا و فعاالن صنعت نمایشگاهی
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همدلی و تالش مشترک برگزارکنندگان ودولت از یک انحراف بزرگ در صنعت
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وزارت صنعت ،معــدن و تجارت
،سازمان توسعه تجارت ایران ،شرکت
سهامی نمایشــگاه های بین المللی
جمهوری اســامی ایــران و انجمن
صنفی برگزارکنندگان نمایشــگاه
های بین المللــی در توجیه و اقناع
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی
به دادن رای منفی بــه بند ب ماده
 ۶۲الیحه برنامه ششــم توســعه
ومخالفت بــا تغییــر مرجع صدور
مجوزهــای نمایشــگاهی همکاری
ونقش اساسی داشــتند که در این
میان کوشش هیات مدیره انجمن در
هم آهنگی این همکاری چشــمگیر
بود .
مهــدی عباســی دبیــر انجمــن
برگزارکننــدگان در گفتگــو با ســایت
اخبار نمایشــگاه ها ضمن اعــام مراتب
ســپاس و تقدیر هیــات مدیــره انجمن
برگزارکننــدگان نمایشــگاه هــا از تمام
دســتگاه هایی که در این امر مهم نقش
داشتند بویژه تشکر از مدیران و مسئوالن
سازمان توســعه تجارت و شرکت سهامی

نمایشگاهی پیشگیری کرد

نمایشــگاه ها توضیح داد کــه گنجاندن
بندب ماده ۶۲مبنی بر تغییر مرجع صدور
مجوزهای نمایشــگاهی در الیحه برنامه
ششــم توســعه موجی از نگرانی درمیان
فعــاالن حرفــه ای صنعت نمایشــگاهی
کشــور ایجاد کرده و دورنمــای فعالیت
برگزارکنندگان بخــش خصوصی در این
صنعت را با ابهام و تردید روبرو ســاخته
بــود .عباســی یادآورشــد کــه از زمان
اطــاع از وجود این بند دربرنامه ششــم
توســعه ،اعضای مجــرب انجمــن برای
رفع ایــن نگرانی ها به تکاپــو افتادند و با
تشــکیل جلســات فوق العاده و تحلیل
و ارزیابــی موضوع ،حرکت بــرای حذف
بند ذکر شــده را آغاز کردنــد که نتیجه
آن تشــکیل جلسات مشــترک با حضور
نمایندگان انجمن و مســئوالن و مدیران
ارشد ســازمان توســعه تجارت و شرکت
ســهامی نمایشــگاه هــا بود کــه دراین
جلســات نحوه اقدام مشــترک و استناد
بــه دالیل کارشناســی برای حــذف بند
مذکور از جمله بیکارشدن خیل عظیمی
از فعــاالن  ،تعارض بندیادشــده با قانون

اساسی و دیگر قوانین باالدستی و قوانین
و مقــررات موضوعــه ،حاکمیتــی بودن
موضــوع صــدور مجوزها و  ...مشــخص
شد.
دبیر انجمن افزود :ســازمان توســعه
تجــارت و وزارت صنعــت بــر اســاس
تصمیم این جلسات مشــترک به منظور
توجیــه و اقنــاع نماینــدگان محتــرم
مجلــس در جهــت حذف بند یاد شــده

تــاش گســترده ای انجــام دادنــد که
جــای سپاســگزاری و تقدیــر صمیمانه
دارد .همچنیــن تعــدادی از همــکاران
هیات مدیــره انجمــن  ،زمینــه ارتباط
و گفتگوی مســئوالن ســازمان توســعه
تجارت بــا مســئوالن فراکســیون های
مجلــس را فراهــم آوردنــد و جلســات
مشــترکی بــا اعضــای مرتبــط مجلس
برگزارکردند که نتیجه تمام این کوشــش
ها رای منفی نمایندگان محترم به تغییر
مرجع صــدور مجوزهای نمایشــگاهی و
پیشــگیری از یک انحراف واشتباه جبران
ناپذیــر در صنعت نمایشــگاهی کشــور
است.
مهدی عباســی با تقدیــر از همدلی و
پشتکار مدیران و مسئوالن سازمان توسعه
تجارت ،شــرکت ســهامی نمایشگاه ها و
اعضا وهیات مدیره انجمن برگزارکنندگان
در اقناع نمایندگان محترم مجلس اظهار
امیدواری کــرد که نتیجه ایــن همدلی
توسعه صنعت نمایشگاهی کشور و اعتالی
صنعت و تجارت و صادرات را درپی داشته
باشد.

معاون اول رئیس جمهور در نمایشگاه توانمندیهای روستائیان و عشایر:

اراده دولت برای فعال کردن اقتصاد روستایی جدی است
در صورت تصویب مجلس ،دولت  5هزار میلیارد تومان با بهره پائین
برای کارآفرینی در روستاها اختصاص میدهد

معاون اول رئیس جمهــوری با بیان
اینکه روســتائیان و عشــایر از ظرفیت
های فراوانــی برخوردارند که میتواند به
اشتغال و اقتصاد و رشد کشور کمک کند
گفت :دولت به طور جدی برای فعال کردن
اقتصاد روستایی در صحنه حضور دارد.
به گزارش خبرنگار «اقتصاد و نمایشــگاه»،
اسحاق جهانگیری شامگاه چهارشنبه  15دی
پس از بازدید از دومین نمایشــگاه توانمندی
های روستائیان و عشایر درخصوص برنامه های
دولت برای کمک به رونق گردشگری و صنایع
دســتی افزود :اقتصاد مقاومتی بنیانش بر این
است که همه ظرفیت های درون کشور را به کار
بگیرد.
وی افــزود :این ظرفیت هــا در بخش های
مختلف از جملــه دامداری ،صنایع دســتی و
گردشگری اســت که البته به طور خاص یکی
از صنایع مهم در صنایع دســتی ،صنعت فرش
اســت که این صنعت ،هم بار صنعتی و هم بار
فرهنگــی دارد و نماد فرهنــگ و تمدن ایران
زمین است.
جهانگیری به گردشــگری در کشور اشاره
کرد و گفت :گردشــگری اگــر در ایران آنطور
کــه باید و شــاید فعال شــود حتمــا با خود
توســعه صنایع دســتی را به دنبــال خواهد

داشت.
جهانگیــری یــادآور شــد :یک مــاه قبل
الیحــه ای بــه مجلس ارائه شــد کــه اجازه
بگیریــم  1/5میلیارد دالر از صندوق توســعه
ملی کــه معادل ریالــی آن حــدود پنج هزار
میلیارد تومان می شــود با بهره هــای پائین
برای ایجــاد اشــتغال در روســتاها خصوصا
روستاهای مرزی کشــور هزینه کنیم .معاون

اول رئیــس جمهوری ابــراز امیــدواری کرد
که این الیحه ســریع تــر در مجلس تصویب
شــود.گفتنی است صبح چهارشــنبه در آئین
گشایش این نمایشگاه ســیدابوالفضل رضوی،
معاون توســعه روســتایی و مناطــق محروم
ریاســت جمهوری ،ثریا شاروقی ،مدیرکل امور
بانوان استانداری تهران ،فاطمه اشرفی ،مشاور
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست

جمهوری و سیدشــهابالدین چاوشی معاون
سیاسی استانداری تهران حضور داشتند.
در این نمایشــگاه ،اســتان تهــران با ۱۶
شهرســتان در کنار ۳۰استان کشــور با ۴۲۸
شهرســتان به ارائــه ،نمایش ،فــروش صنایع
دســتی و بومی و معرفی محصوالت و تولیدات
خود پرداخته است.
سید ابوالفضل رضوی معاون رئیس جمهور
پس از افتتاح نمایشــگاه تبیین نقش و جایگاه
روســتاییان و عشــایر در اجرای سیاستهای
اقتصــاد مقاومتی و فرآیند توســعه کشــور،
شــناخت صحیــح تواناییها و ســرمایههای
انســانی و ظرفیتهای موجود در روســتاها و
مناطق عشایری ،تبیین جایگاه روستا و مناطق
عشایری به عنوان کانون تولید و ارزش آفرینی
در راستای تحقق سیاســتهای ابالغی رهبر
معظم انقالب در برنامه ششم توسعه ،مشارکت
و بهرهگیــری مناســب از ظرفیــت نهادهای
عمومی غیر دولتی در راســتای حمایت ،توان
افزایی و خوداتکایی جامعه روستایی و عشایری
و نقش و اهمیت تولیدات روســتاییان و عشایر
در امنیت و رفاه پایــدار جامعه را از اهداف این
نمایشگاه عنوان کرد.
برگزاری این نمایشگاه را شرکت آوای موفق
ایرانیان عهدهدار است.

مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در نمایشگاه خشکبار و آجیل:

مردم  50کشور دنیا هرسال مشتری  2میلیارد دالر خشکبار
ایران هستند

وزارت جهاد کشــاورزی نیز در آئین افتتاح
نمایشــگاه گفت :در کشور ســاالنه حدود
دویست هزار تن پســته ،صد و شصت هزار
تن کشــمش ،صــد و پنجاه هــزار تن مغز
گردو ،یــک میلیون و دویســت هــزار تن
خرما ،ســی و پنج هزار تن انجیــر ،پنجاه
هزار تن بادام درختی ،ســیصد و ســی تن

لوبیا ،نود هزار تن عدس ،ســیصد هزار تن
نخود و دویســت و هفتاد تن زعفران تولید
میشود.
چهارمین نمایشگاه بینالمللی خشکبار،
آجیل ،میوههای خشک و صنایع وابسته را
شرکت سایانمای پارســیان با مدیر عاملی
علیرضا آموخته برگزار میکند.

گام بلند صنعت نمایشگاهی در توسعه کشاورزی و مصرف بهینه آب

آغاز کار نخستین نمایشگاه بینالمللی ماشین آالت کشاورزی
و سیستمهای آبیاری

نخستین نمایشــگاه بین المللی ماشین آالت و
ادوات کشاورزی ،سیســتم های آبیاری و صنایع
وابسته در تهران گشایش یافت.
در این نمایشــگاه که روز جمعه هفدهم دی با حضور
علیمراد اکبری معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی در

نماشــگاه بینالمللی تهران آغاز بهکار کرد  ،بیش از 100
شرکت فعال داخلی و خارجی دارای برند معتبر از  6کشور
اسپانیا ،ترکیه ،یونان ،ایتالیا ،آلمان و چین حضور دارند .این
شــرکت ها آخرین توانائی و دانش خود در زمینه ماشین
و ادوات کشاورزی با الگو و تکنولوژی نوین مکانیزاسیون،

ماشین های کشت مستقیم (کشاورزی حفاظتی) ،ماشین
های برداشت (کمباین و تراکتور) کشنده ها و دنباله بندها
را به نمایش گذاشته اند.
همچنین تجهیزات تسطیح اراضی ،سیستم های آبیاری
لوله و اتصاالت ،نهاده ها شامل بذر ،کود ،سم و نهال ،انواع
کود پاش ها ،ســم پاش ها و علف کش هــای ارگانیک،
ماشــین آالت راهســازی ،لوازم و اتصــاالت و تجهیزات
آبیاری ،تولید لوله های  ،UPVCدستگاه بوجاری غالت،
حبوبات وانواع باالبر و تولید و عرضه انواع کودهای آلی ،در
معرض دید عالقه مندان و متخصصان صنعت کشاورزی
قرار گرفته است .از برنامه های جنبی نخستین نمایشگاه
بینالمللی ماشــینآالت و ادوات کشاورزی ،سیستمهای
آبیاری و صنایع وابسته میتوان به میز مذاکرات تجاری با
هدف تبادل تجربیات برای ورود تکنولوژی و فنآوری روز
دنیا در صنعت کشاورزی و بهره وری آب به ایران و مذاکره
رودررو برای توســعه همکاریهای تجاری و عقد قرار داد
شــرکتهای داخلی با هیاتهای تجاری میهمان ،اشاره
کرد.
نخســتین نمایشــگاه بین المللی ماشــین آالت و
ادوات کشاورزی ،سیســتم های آبیاری و صنایع وابسته
()2017 Agritechبــا همت شــرکت میالد مبتکر
شرق به مدیرعاملی قاسم ساالر رضایی در حال برگزاری
است.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

آمارهای رسمی حکایت از صادرات
دو میلیارد دالری خشکبار ایران به 50
کشور جهان دارد.
به گزارش خبرنگار «اقتصاد و نمایشگاه»
مجتبی خســروتاج معاون وزیــر صنعت،
معدن و تجارت و رئیس ســازمان توســعه
تجارت ایران روز گذشــته (جمعه  17دی)
در چهارمین نمایشگاه بینالمللی خشکبار،
آجیل ،میوههای خشــک و صنایع وابسته
( )IRAN NUTS2017یادآور شد که
مردم  50کشــور جهان در  5قاره از جمله
مردم آلمان ،آمریکا ،فرانســه ،انگلســتان،
ایتالیــا ،اســپانیا ،ســوئد ،نــروژ ،پرتغال،
کشــورهای حوزه خلیج فارس شامل قطر،
امارات ،عربســتان و کویت ،همچنین مردم
چین ،کره جنوبی ،ژاپن ،اســترالیا و روسیه
مصرفکننده و مشــتری خشــکبار ایران
هستند و ساالنه  2میلیارد دالر صرف خرید
این محصــوالت میکنند که بــا تبلیغات و
برندســازی میتوان این رقم را افزایش داد.
چهارمین نمایشــگاه بینالمللی خشکبار،
آجیل ،میوههای خشــک و صنایع وابسته
( )IRAN NUTS2017که در آن بیش
از یکصد شــرکت و واحد تولیدی و فرآوری
و همچنین شــرکتهای بــزرگ صادراتی
حضور دارند جمعه  17دی با حضور مدیران

و مقامات وزارت صنعــت ،معدن و تجارت،
وزارت جهاد کشــاورزی ،رئیس ســازمان
توســعه تجارت ایران و روســای انجمنها
و اتحادیههــای مرتبــط در محــل دائمی
نمایشــگاههای بینالمللی تهران گشایش
یافت .براســاس برنامهریزی صورت گرفته،
قرار اســت هیئتهای تجاری  16کشور از
این نمایشگاه که در سالن خلیج فارس ()44
برگزار میشود ،بازدید کنند.
این نمایشــگاه با  15درصد رشد نسبت
به دوره پیشین با مشارکت سازمان توسعه
تجارت ایران ،شرکت سهامی نمایشگاههای
بینالمللــی ،معاونت باغبانــی وزارت جهاد
کشاورزی ،دفتر توسعه تجارت وزارت جهاد
کشــاورزی ،انجمن پســته ایران ،اتاقهای
بازرگانی کشورهای اسالمی ،سازمان حالل
و انجمنها و اتحادیههای خشکبار و صنایع
وابســته درحال برگزاری است.نمایشــگاه
چهارم خشــکبار و آجیل با هدف توســعه
تولید خشــکبار کشــور ،یافتــن بازارهای
جدید صادراتی ،افزایش صادرات ،آشــنائی
با نوینتریــن صنایع و تجهیــزات تبدیلی،
فرآوری و بستهبندی خشکبار ،اشتغالزائی و
جلب توجه مسئوالن به این صنعت برپا شده
است.
شاهرخ شجری ،مدیر کل توسعه تجارت
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مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان در پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی تجهیزات ورزشی:

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

اقتصاد ورزش را با حمایت از تولیدات ایرانی و صادرات پر رونق میکنیم
وزیر ورزش و جوانــان با بیان اینکه گام
های مثبت و بلندی در دوران پسا برجام در
کشور برداشته شده است،ابراز امیدواری کرد
که با افزایش کیفیت محصوالت و کاالهای
ورزشــی تولیدی در داخل کشور،در فضای
مناسب ایجاد شــده ،زمینه حضور ایران در
بازارهای بین المللی ورزشی فراهم شود.
به گزارش اخبارنمایشــگاه ها به نقل از ایرنا،
«مســعود ســلطانی فر» روز شــنبه  25دی در
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات
ورزشی که با حضور دکتر حسین اسفهبدی معاون
وزیر صنعت ،معدن و تجارت و مدیران مســئوالن
دولتی و فعاالن بخــش خصوصی در محل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد در گفت
و گو با خبرنگاران درخصوص دستاوردهای دولت
در پســابرجام از جمله خریــد هواپیمای ایرباس
پس از  ۳۶ســال ،افزود :در این زمینه تنها بحث
ورود ایرباس مطرح نیست ،بلکه یک اتفاق بزرگی
در کشــور رخ داد اســت و عالوه بر آن در بخش
ارتباطات مالی و خارجی هم توانسته ایم گام های
سازندهای برداریم.
وزیــر ورزش و جوانان اظهار داشــت :زمینه
و امــکان اســتفاده از منابــع خارجی هــم رفته
رفته درحال فراهم شــدن اســت و در ورزش نیز
خوشبختانه شرایط برای کسب میزبانی مسابقات
بین المللی و جهانی فراهم شــده و امیدواریم که

بتوانیم کرســی های بیشتری در مجامع جهانی و
بین المللی بگیریم تا از حق ورزش ،جوانان و ملت
ایران دفاع کنیم.
ســلطانی فر درخصوص برگزاری پانزدهمین
نمایشــگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی
گفــت :ایــن نمایشــگاه از نظر تنــوع و کیفیت
محصوالت تولیدی ،بیش از آن چیزی که من تصور
می کردم ،پرکیفیت برپا شده است.
وزیر ورزش اظهار داشــت :با توجه به تنوع و
سطح کیفیت محصوالت ورزشی ،رسالت ما برای
حمایت از تولیــد کنندگان داخل ســنگین می
شود ،به ویژه آنکه وظیفه داریم برای تحقق مبانی
اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری بر
آن تاکید شده ،حمایت فراوانی از تولیدات داخلی
داشتهباشیم.
سلطانی فر ،افزود :حمایت از تولیدات داخلی در
افزایش کیفیت و گستردگی آن و همچنین ایجاد
اشتغال نقش مهمی دارد.
وی گفت :آنطور که به مــن گزارش داده اند،
کیفیت کاالهای ورزشی در ایران در حال افزایش
است و شماری از آنها قابل رقابت با کاالهای ورزشی
خارجی است و در بســیاری از اقالم ورزشی ،دیگر
نیاز به واردات کاالهای خارجی نداریم.وزیر ورزش
و جوانان بر افزایش کیفیــت تولیدات محصوالت
ورزشی در داخل تاکید کرد و گفت :عالوه بر حضور
در بازارهای بین المللی باید صادرات نیز داشــته

باشیم تا شــاهد اقتصاد فعال تری در این بخش
باشیم و برهمین اساس باید ساز و کار مناسبی برای
حمایت از تولیدات داخل فراهم شود تا آنها با انگیزه
بیشتری کاالهای با کیفیتی ارایه کنند.عضو دولت
تدبیر و امید توضیح داد :اکنون شرایط پسابرجام را
میگذرانیم و در آستانه یکسالگی برجام هستیم.
سلطانی فر ادامه داد :درحال حاضر شرایط خوبی
فراهم شــده تا بتوانیم از فنــاوری های خارجی
اســتفاده کنیم و با افزایــش کیفیت محصوالت
داخلی برای رقابــت در بازارهای خارجی فعال تر
حاضر شویم.
وزیر ورزش در پاســخ به پرسشــی مبنی بر
اینکه آیا بــرای کاهش واردات وســایل غیر مجاز
ورزشــی به ایران اقداماتی انجام شــده اســت؟

گفت :ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال در این زمینه
فعــال اســت و در یک ســال گذشــته عملکرد
خوبــی را در کاهــش کاالهــای قاچاق داشــته
است.
سلطانی فر اظهار امیدواری کرد که با افزایش
کیفیت محصوالت داخلی واردات کاالهای قاچاق
کاهش یابد و شــرایط به گونه ای رقم بخورد که
دیگر در بازار کاالهای قاچاق نداشته باشیم.
گفتنی است در این نمایشگاه که تا پایان روز
سهشنبه  28دی برپا خواهد بود  90شرکت ایرانی
و  20شرکت خارجی مشارکت دارند.
پانزدهمین نمایشــگاه بینالمللــی ورزش و
تجهیزات ورزشی را شرکت نمایشگاهی میالد نور با
مدیریت علی محتشم امیری برگزار میکند.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نمایشگاه بینالمللی سیمان و بتون:

صنعت سیمان کشور را رویکرد اقتصادی پایدار میکند
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وزیر راه و شهرســازی روز گذشته "
شــنبه  25دی " پس از گشایش رسمی
نهمین نمایشگاه بینالمللی سیمان ،بتون،
تکنولوژیهای ســاخت و ماشین آالت
وابسته ،در سمینار «توسعه ،طرح و اجرای
رویههای بتنی» خواهان نگاه بازرگانی و
اقتصادی به صنعت ســیمان کشور برای
تضمین توسعه و پایداری این صنعت شد.
به گزارش ایرنا در این سمینار دو روزه که با
همکاری مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی
و انجمن صنفی کار فرمایان صنعت سیمان در
سالن خلیج فارس نمایشگاه بینالمللی تهران
برگزار میشود ،با بیان اینکه تولید  120میلیون
تنی سیمان در افق  1404منطق بازرگانی ندارد،
گفت :متاســفانه در تنوع مصرف محصول های
ســیمانی در کشــور گام های اساسی برداشته
نشده است.

وی افزود :در زندگی مدرن ،کاربرد سیمان
بسیار گسترده شده در حالی که ایران در صنعت
سیمان به استفاده چند ماده محدود ،اکتفا کرده
است.
آخوندی گفت :منطــق بازرگانی ایجاب می
کند بازار مصرفی سیمان همگام با تولید آن در
داخل و خارج مد نظر قرار گیرد تا منابع بیش از
این هدر نرود .وزیر راه و شهرسازی افزود :برای
تولید یک تُن سیمان در کشور یکصد مترمکعب
گاز مصرف می شود که قیمت جهانی آن نزدیک
به  13دالر اســت؛ درحالی کــه کارخانه های
ســیمان  110هزار ریال بابت آن پرداخت می
کنند .آخوندی بیان کرد :وجود تنگناهای مالی و
شرایط اقتصادی کشور ایجاب می کند از منطق
بازرگانی و اقتصادی در صنعت سیمان پیروی
شــود و با ایجاد تنوع در محصوالت سیمان ،به
تقاضای آن در بازار بیشتر توجه کنیم.

وی درباره پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای خرید
اعتباری ســیمان با هدف اســتفاده در ساخت
طرح های عمرانی کشور ،گفت :با هدف افزایش
مصرف سیمان ،این پیشنهاد در سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشور در حال بررسی است.
وزیر راه و شهرســازی افزود :این وزارتخانه
خارج از منطق بازرگانــی و اقتصادی از مصرف
سیمان حمایت نمی کند ،زیرا اگر به غیر از این
باشد مصرف سیمان در کشور وضعیت پایداری
نخواهد داشت.
به گفته وی ،آنچه صنعت سیمان را در کشور
پایدار می کند رویکرد بازرگانی آن است.
وی گفت :تاکید شده اســت در طرح های
عمرانی مانند رویه های جاده ها ،باند فرودگاه ها
و تراورس ریل از بتن استفاده شود ،زیرا هزینه
نگهداری این طرح ها به شدت کاهش می یابد
اما اینکه در چشم انداز  1404باید سالیانه 120
میلیون تن سیمان تولید شود ،به نظر منطقی
نیست.
وزیــر راه و شهرســازی اعالم کــرد اکنون
در کشور  40درصد ســیمان مازاد داریم با این
شرایط افزایش  50درصدی تولید این محصول
در  1404جای سوال است.
وی گفــت :در دنیا اســتفاده از محصوالت
سیمانی با ترکیب پلیمر و پلی استر در صنعت
ساختمانی بسیار توسعه یافته و بیشتر مصالح
ساختمانی در برخی از کشورهای جهان ترکیب
های دوگانه سیمانی دارد .ما نیز باید تالش کنیم
در زمینه ساخت و ساز ،محصوالت زیادی را از
سیمان تولید و به بازار عرضه کنیم.

براساس این گزارش ســال  2015میالدی
( 1393خورشــیدی) تولید جهانی سیمان به
چهار میلیارد و  500میلیون تن رسید که نیمی
از آن در چین مصرف شد.
در ســند چشــم انداز  1404خورشیدی،
دســتیابی به ظرفیت  120میلیون تنی تولید
سیمان برای کشور پیش بینی شده که اکنون
 80میلیون تن این ظرفیت تحقق یافته است.
به گفتــه «مرتضــی داداش» عضو انجمن
کارفرمایان صنعت ســیمان ،برنامه ســیمان
در ســال  1395دســتیابی به رقم  57میلیون
تن تولید اســت که بیش از  20درصد آن برای
صادرات است و بقیه به مصرف داخلی می رسد.
سازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع
معدنی ایران (ایمیــدرو) ارزش صادرات زنجیره
سیمان را در هشت ماهه نخست امسال هشت
میلیون و  477هــزار و  57تن برآورد کرد که از
لحاظ وزنی در مقایسه با دوره مشابه پارسال 4/6
درصد افت داشت.
ارزش زنجیــره صادراتــی ســیمان در
ایــن مدت افــزون بــر  336میلیــون و 900
هــزار دالر بــود که نســبت به مدت مشــابه
پارســال کاهــش  21درصــدی را تجربــه
کرد.
گفتنی است که نهمین نمایشگاه بینالمللی
ســیمان ،بتن ،تکنولوژیهای ساخت و ماشین
آالت وابســته را شــرکت مشــکات تجــارت
یاس برگزار میکنــد .این نمایشــگاه تا پایان
روز سهشــنبه  28دی ماه جاری بــرای دیدار
کارشناســان ،مصرفکننــدگان و اهل فن برپا
خواهد بود.

علی محتشم امیری مدیرعامل شرکت نمایشگاهی میالد نور خبر داد:

رشد  100درصدی پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی ورزش و تجهیزات ورزشی

شایان ذکر است که برگزاری کارگاه
هــای تخصصی بــا حضــور مقامات و
کارشناســان و صاحب نظــران داخلی
و خارجــی ،از جملــه برنامــه هــای
جانبــی پانزدهمیــن نمایشــگاه بین
المللــی ورزش و تجهیــزات ورزشــی
است.
این نمایشــگاه در مــدت چهار روز
برگزاری ،هر روز از ســاعت  8:30تا ۱۶
در محل دائمــی نمایشــگاه های بین
المللی تهران  ،آماده بازدید عالقمندان

است.
به گفته محتشم امیری در نمایشگاه
امسال انواع پوشــاک و کفش ورزشی،
لوازم و تجهیزات اســتخری ،بدنسازی
و تناســب اندام ،رزمی ،آبــی و هوایی،
دوچرخهســواری ،ورزشهــای فکری،
وســایل شــنا ،تجهیزات پزشــکی -
ورزشــی ،مکملهای غذایــی ،دارویی
و پروتئینــی و موارد مشــابه در معرض
دید و قضاوت عالقهمنــدان قرار گرفته
است.

سید زین العابدین هاشمی برگزار کننده نهمین نمایشگاه بین المللی سیمان ،بتن ،تکنولوژی های ساخت و ماشین آالت:

نمایشگاه میکوشد رکود صنعت سیمان را به رونق تبدیل کند

شــرکت مشــکات تجارت یاس در سال 1389
خورشــیدی با هدف برگزاری نمایشگاه های داخلی
و خارجی تاسیس شــده و با اتکا به تجارب مدیریت
خوش فکر و آینده نگر خود ،موفق به برگزاری شش
دوره نمایشگاه سیمان،بتن تکنولوژی های ساخت و
ماشین آالت وابسته شده است .
دوره نهم این نمایشــگاه نیز توســط شــرکت مشکات
تجارت یــاس درحال برگزاری اســت که روز شــنبه 25
دی با حضور دکتر آخوندی وزیر راه و شهرســازی ،دکتر
ســرقینی معــاون وزیر صنعــت  ،مهندس اتابــک رییس
انجمــن صنفــی کارفرمایان صنعــت ســیمان  ،مهندس
شــیخان دبیر انجمــن صنفی ســیمان ،مهنــدس لطفی
نائب رئیس شرکت سرمایه گذاری شســتا ،مدیران عامل
هلدینگ های ســیمان و معاونین وزیر راه و شهرســازی و
شــرکت های مشــارکت کننده افتتاح شــد ،رشد کیفی
ســطح نمایشــگاه یکی از مهم ترین ره آوردهای به دست
آمده پس از هشــت دوره برگزاری اســت که به خوبی می
تواند به گســترش صــادرات کشــور در ایــن مقوله یاری
رساند .
سید زین العابدین هاشــمی مدیرعامل مجرب و خالق
شرکت مشکات تجارت یاس برگزار کننده نهمین نمایشگاه
ســیمان گفتگو با خبر نگار اقتصاد و نمایشگاه خبر از ارتقا
کیفی نمایشــگاه ایــن دوره داد و افزود :تعداد مشــارکت
کنندگان این دوره نسبت به دوره پیشین رشد چشمگیری
نداشــته که این امر متاثــر از رکود این صنعــت در عرصه
های بین المللی و رکود ســاخت و ســاز در کشور است اما

خوشــبختانه یکی از نکاتی که نمایشگاه این دوره را متمایز
می نماید ارتقا کیفی آن است .
وی افــزود :در راســتای پــر بار ســاختن نمایشــگاه
این دوره ،نســبت به برگزاری نشســت ســیمان و بتن با
حضور  550متخصص شــامل اســاتید  ،مدیران شــرکت
هــا و نخبــگان کشــوری و همچنین مســئولین مربوطه
از وزارت راه و شــهر ســازی و انجمــن ســیمان اقــدام
نمودهایــم کــه با اســتقبال چشــمگیری مواجه شــده و
یکی از مهــم تریــن برنامه هــای جانبی این نمایشــگاه
است.
مدیر عامل شــرکت مشــکات تجارت یــاس ادامه داد
 :در نهميــن نمايشــگاه ســيمان،بتن،تكنولوژي ســاخت
و ماشــين آالت  100شــركت داخلــی و  20شــركت
خارجــی از  7كشــور انگلســتان ،ترکیــه ،ژاپــن ،چین،
ســوئد ،فنالند و کره جنوبــی در  10421متر مربع فضای
نمایشــگاهی آخرین محصوالت و توانمندیهــای خود را
در گروههــای توليدكنندگان ســيمان و بتن ،فرآوردههای
نســوز ،تأمين كنندگان ســيمان ،تأمين كننــدگان بتن،
ماشــين آالت وابســته در ســالن های 40 -21-20،22
و  38 Bبــه معــرض دیــد عالقمنــدان قــرار
دادهاند.
وی گســترش صادرات ســیمان به بازار های هدف و
همســایه را یکی از محورهای مدنظر نمایشــگاه برشمرد
و اظهار داشــت :به جز مقوله صادرات یکــی از مهم ترین
هدف های نمایشــگاه این اســت تا محــل تجمعی جهت
فعالین صنعت ســیمان در منطقه باشــد که همه ســاله

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

شرکت نمایشگاهی میالد نور که
با مدیریت و رهبری علی محتشم
امیری کارنامه و تجربه ای درخشان
در صنعت نمایشــگاهی ایران دارد
،پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی
وزرش و تجهیزات ورزشی را از روز
شنبه  25دی ماه در محل نمایشگاه
بین المللی تهــران برگزار کرده و
بزرگ ترین و معتبرترین شرکت ها،
کارخانه ها ،برندها و تولیدکنندگان
داخلی و خارجی از  ۱۵کشور جهان
را در این نمایشگاه گرد هم آورده
است .
در این نمایشــگاه که بــا همکاری و
حمایت وزارت ورزش و جوانان ،اتحادیه
تولیدکننــدگان و فروشــندگان لوازم
ورزشــی و انجمن تولید کنندگان لوازم
ورزشی کشــور برگزار می شود ؛ عالوه
بر شرکت های تولیدی داخلی و خارجی
؛ فدراسیون های ورزشــی  ،ادارات کل
ورزش اســتانها  ،هیئت های ورزشی و
باشــگاههای ورزشی کشور نیز حضوری
فعال دارند.
علی محتشم امیری مدیرعامل خالق
و توسعهگرای شرکت نمایشگاهی میالد

نور در گفتگو با خبرنگار اخبار نمایشگاه
ها خبر از رشد قابل توجه این نمایشگاه
داد و گفــت در پانزدهمین نمایشــگاه
بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشــی
که نسبت به ســال گذشته  100در صد
رشد نشان می دهد ۱۱۰ ،شرکت حضور
دارند که از این تعداد  ۹۰شرکت داخلی
و  ۲۰شرکت خارجی هستند.
وی یــاد آور شــد  :این نمایشــگاه
در فضائی بالــغ بر ۱۲هــزار متر مربع
برپا شــده و نمایندگانی از کشــورهای
آلمان ،اسپانیا ،فرانسه،ســوئیس،ژاپن،
انگلســتان،
کویت،اندونــزی،
بلغارســتان،هلند ،کــره جنوبی ،چین،
ترکیه ،روســیه و ایتالیا در نمایشــگاه
حضور دارند.
مدیر عامل شرکت نمایشگاهی میالد
نور افــزود :پانزدهمین نمایشــگاه بین
المللــی ورزش و تجهیزات ورزشــی از
سوی شــرکت میالد نور،با مجوز رسمی
سازمان توســعه تجارت ایران و نظارت
شــرکت ســهامی نمایشــگاههای بین
المللی تهران؛در ســالن های ، ۲۱ ، ۲۰
 40 A ،38 B ،۲۲و  ۴۰محــل دائمی
نمایشگاه های تهران برگزار می شود.
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متخصیصــن را گرد هم آورده و سیاســت گــذاری ها در
این صنعــت در ایران اتخاذ شــود و خوشــبختانه انجمن
ســیمان تا کنــون در این زمینه شــروع خوبی داشــته و
توانســته تــا حد مطلوبــی اهداف مــورد نظــر را محقق
نماید .
برگزار کننده نهمین نمایشگاه سیمان با اشاره به حمایت
چشمگیر و کارساز انجمن سیمان و اظهار امیدواری نسبت
به تداوم این حمایت خاطر نشان ســاخت :صنعت سیمان
کشور دارای پتانسیل بســیار باالیی است و اگر همه دست
اندرکاران این صنعت اعم از دولت ،بخش خصوصی و رسانه
ها به صورت تشــکلی واحد در این زمینه همکاری نمایند
هیچ چالشی در این عرصه ماندگار نخواهد بود و راهکارهای
اساسی پیش بینی و اجرایی می شود.

عبدالکریمجاللیمدیرعاملشرکتنمانگربرگزارکنندههفتمیننمایشگاهبینالمللیخانهمدرن

«میدکس» ،صدور خدمات معماری و شهرسازی
را تسهیل میکند

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

نشریه «اقتصاد و نمایشگاه» به عنوان یک تریبون مؤثر نقش بزرگی در ارتقاء فرهنگ و صنعت نمایشگاهی کشورایفا میکند
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ایــده برگــزاری نمایشــگاه
معماری ،دکوراســیون داخلی و
خانه مدرن (میدکــس) با عنوان
اولیــه «تکنولوژیهــای نوین
ساختمان» توسط شرکت نمانگر
ابداع شده و این شرکت توانمند
نمایشگاهی از نخســتین سال
تاکنون که هفتمین دوره متوالی
آن برپا شــده ،برگــزار کننده
تمامی دورههای «میدکس» بوده
است.
عبدالکریــم جاللــی مدیرعامــل
خالق و توسعهگرای شــرکت نمانگر
در گفتوگو با «اقتصاد و نمایشــگاه»
ضمن توضیح ویژگیهای نمایشــگاه
هفتم ،تأکید کرده است که نمایشگاه
میدکس حرکت به سوی زمینهسازی
صدور خدمــات فنی و مهندســی در
حوزه معمــاری و شهرســازی را آغاز
کرده و تالش خواهد کرد که در دوره
هشتم این حرکت شتاب بگیرد.
این گفتگو را بخوانید.
نمایشگاه هفتم خانه مدرن،
معماری داخلی و دکوراسیون چند
مشــارکت کننده و چه وسعتی
دارد؟
در هفتمیــن دوره نمایشــگاه
بینالمللی میدکــس مجموعاً حدود
 190شــرکت ایرانی و  54شــرکت
خارجی به صورت مســتقیم شــرکت
کردهاند و بیش از  60شــرکت هم در
قالب برندهــای حاضر در نمایشــگاه
مشارکت دارند.
این نمایشــگاه مجموعاً حدود 18
هزار متر مربع فضای نمایشــگاهی را
تحت پوشش قرار داده است که شامل
سالنهای  38 -35 -31 B -31 Aو
 38 Aو همچنین فضای باز پیرامون
این سالنها میشود.
این ارقــام را میتوانید با
آمار میدکس سال گذشته مقایسه
کنید؟
از منظر تعداد مشــارکت کنندهها
در حــدود  15درصــد و از نظــر
فضــای نمایشــگاهی تحت پوشــش
حــدود  10درصــد افزایــش متراژ
داریم.
چه برنامههای جانبی برای
میدکس هفتم پیشبینی شــده
است؟
در حاشــیه نمایشــگاه کارگاههای
آموزشــی متعــددی برگــزار خواهد

شــد .ضمن اینکه امیدواریــم بتوانیم
مسابقهای در حوزه غرفهسازی برگزار
نماییم.
هفتمیــن نمایشــگاه
بینالمللی خانه مدرن چه اهدافی
را پیگیری میکند؟
قاعدتــاً برگزاری هر نمایشــگاهی
اهداف متعــددی را پیگیری میکند.
از جملــه معرفــی محصــوالت و
تکنولوژیهایــی کــه در آن حــوزه
میباشــد .مثــ ً
ا از ســوی شــرکت
کننــدگان معرفی ایدههــای جدید،
حفظ رابطه بــا مشــتریان قدیمی و
رشــد و توسعه و افزایش ســهم بازار،
مهمتریــن اهداف میباشــد و بازدید
کنندهها هم قاعدتاً به دنبال نو آوریها
و یا ارتقای کیفیت محصوالتی هستند
که به دنبال خرید آن میباشند .یکی
از کارکردهــای مهم هر نمایشــگاهی
توســعه بــازار و افزایش ســهم بازار
برای هر مشــارکتکننده میباشــد.
بــا ایــن وضعیــت یقینا نمایشــگاه
منجر به تأثیــرات مثبت بــر اقتصاد
هر شــرکتی خواهــد شــد و یکی از
شــاخصهای موفقیت نمایشگاه هم
حضور مکرر شــرکتها در نمایشگاه و
افزایش دائمی میزان رشــد نمایشگاه
از نظــر تعــداد شــرکت کنندهها و
متــراژ تحت پوشــش میباشــد که
خوشــبختانه نمایشــگاه میدکــس
همواره از چنین رشدی برخوردار بوده
است.
برای میدکس هشــتم در
سال آینده چه برنامهای طراحی
کردهاید؟
بــرای دوره بعــدی نمایشــگاه
امیدواریم کــه در حــوزه معماری و
شهرســازی فعالیت پررنــگ و حضور
چشمگیرتر شرکتهای این مجموعه
را داشــته باشــیم .از جملــه اینکه با
همکاری تشــکلهای مرتبط بتوانیم
برنامههای جدی داشــته باشــیم که
منجر به ایجــاد فرصتهای جدیدی
برای صدور خدمات فنی و مهندســی
در حوزه معماری و شهرسازی بشود.
تشــکلهای مرتبــط با
معماری و دکوراسیون هم با شما
همکاری میکنند؟
بلــه؛ خوشــبختانه تشــکلهای
متعــددی از نمایشــگاه حمایــت
کردهانــد و حضــور دارند .انشــااهلل
بتوانیم با همــکاری آنها آنچه که در

سیاستهای کالن برگزاری نمایشگا ه
و اهداف عمــده برگزاری نمایشــگاه
هست ،به عرصه ظهور برسانیم.
برگــزاری
بــرای
هرچــه مطلوبتــر و مفیدتــر
نمایشــگاهها پیشــنهاد خاصی
دارید؟
قاعدتاً مدیران شــرکت ســهامی
نمایشــگاهها همــواره از برگــزاری
نمایشــگاه حمایتهای قابل توجهی
داشــته و دارند .البته محدودیتهایی
در فضای نمایشــگاه به ویژه در حوزه
سخت افزاری و ســالنها وجود دارد
که موجب بروز مشــکالتی میشــود
و یا مســائلی کــه در ایــام اخیر در
خصوص محدودیتهــای ترافیکی و
امثالهم باعث ایجاد مشــکالتی برای
برگزاری نمایشــگاهها در محل دائمی
نمایشــگاههای بینالمللی تهران شده
که امیدواریم بــا همراهی و همکاری
همه دســت اندرکاران و فعالین حوزه
نمایشــگاهی شــاهد ارتقای صنعت
نمایشــگاهی ایران و بــاز پس گیری
موقعیــت ممتــاز کشــورمان در این
صنعت در خاورمیانه باشیم.
در نمایشــگاه امسال چه
گروههای کاالیی به رقابت و عرضه
نوآوریهای خود پرداختهاند؟
مشــارکتکنندگان حاضــر در
میدکــس بینالمللــی هفتم شــامل
فعاالن گروههای کاالیی ذیل میشوند:
 -1معماری:
* طراحی و مشاوره
* شهرسازی
* معماری منظر
* معماری ایرانی (خانه ایرانی)
* طراحی داخلی فضای بهداشتی
 -2دکوراسیون:

* پوششها (دیوار ،سقف ،کف)
* الف) دیوار پوش  ،PVCچوبی،
ســلولزی و  D3پنــل ،پــرده ،کاغذ
دیواری و رنگهای دکوراتیو
* ب) پوشش سقف
* ج) پوشــش کف ماننــد پارکت،
کف پــوش (خانگــی ،بیمارســتانی،
ورزشی ،پارکینگ ،دکوراتیو)
* چــوب و صنایــع مرتبــط در
دکوراسیون
* دکوراسیون خانه ایرانی (صنایع
دســتی ،منبت کاری ،کاشــی کاری،
تابلوهای ســفال ،انواع تابلــو و لوازم
تزئینی)
نور:
* الف) نورپردازی منظر
* ب) نورپردازی داخلی
* و سایر
-3خانه مدرن:
* خانههای پیش ساخته و صنایع
وابسته
* هوشمند سازی
* مصالح ،ســازه و تکنولوژیهای
نوین ساختمان
* خانه سبز
* سیستمهای سرمایش و گرمایش
در پایــان بــا اغتنــام فرصت الزم
میدانــم از نشــریه وزیــن «اقتصاد
و نمایشــگاه» ،مدیرمســئول و
مجموعــه تحریریــه و کلیــه فعالین
این نشــریه تشــکر ویژه داشته باشم
که بــه عنــوان یــک تریبــون مؤثر
در صنعــت نمایشــگاهی فعالیــت
میکنــد و امیدوارم نتیجــه تالشها
و فعالیتشــان منجر به ارتقاء بیشتر
صنعت نمایشگاهی و کیفیت و کمیت
برگزاری نمایشــگاهها در سطح کشور
بشود.

گزارش تصویری نهمین منایشگاه بین املللی سیامن و بتون
پانزدهمین منایشگاه بین املللی ورزش و تجهیزات ورزشی
هفتمین منایشگاه بین املللی خانه مدرن
( 25-28دی )1395

الین پارسه

امید اسپرت

لطیفی اسپرت

نمایشگاه سیمان و بتون

نمایشگاه سیمان و بتون

نمایشگاه خانه مدرن و دکوراسیون

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

ستارگان نیک

نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی
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در بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی لوستر و چراغهای تزئینی عنوان شد

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

توسعه صنعت لوستر مصداق بارز اقتصاد مقاومتی است

24

بیســت و چهارمین نمایشگاه بینالمللی
لوســتر و چراغهای تزئینی روز گذشــته "
 27دی ماه " با حضور محمــد جواد قنبری
معاون امور نمایشــگاهی شــرکت سهامی
نمایشگاههای بینالمللی ج.ا.ا ،احمد رحمانی
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان
بلور ،چینی و لوســتر ،محمدرضا قره یاضی
مدیرعامل شرکت تعاونی سازندگان لوستر،
چراغ ،آئینه و شمعدان ،مدیران و مسئوالن
دولتی صنعت لوستر فعاالن بخش خصوصی
این حوزه اقتصادی کشــور در نمایشــگاه
بینالمللی تهران گشایش یافت.
به گــزارش خبرنــگار «اقتصاد و نمایشــگاه»
احمد رحمانــی رئیس اتحادیــه تولیدکنندگان و
فروشــندگان بلور ،چینی و لوستر در این نمایشگاه
به خبرنگاران گفــت :در صورت حمایت دولت ،این
صنعت میتواند جایگاه مطلوبی در بازارهای جهانی
به دست آورد و در خدمت شکوفایی اقتصاد کشور
باشد.
وی همچنیــن از رقابت پایاپای لوســتر ایران
با لوسترهای ســاخت آلمان و فرانســه خبر داد و
گفت :انواع لوســتر و چراغهای روشنایی و تزئینی
به دلیل طراحی و کیفیت مطلوب آن به کشورهای
آســیای مرکزی و منطقه قفقاز و حتــی ایتالیا که
از مطرحترین کشــورهای جهان در هنر  -صنعت
لوستر است ،صادر میشود.
رحمانی گفت :تنوع تولید لوستر در ایران بسیار
زیاد است و به همین دلیل سلیقه و نیاز طیف وسیع

مصرفکنندگان ،به وســیله تولیدکنندگان داخلی
تأمین و برآورده میشود.
به گفته رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و
فروشندگان بلور ،چینی و لوستر درحال حاضر 400
کارخانه تولیدکننده لوستر و چراغهای روشنایی و
تزئینی با ایجاد اشتغال مستقیم برای  40هزار نفر
در کشور فعال است و دست کم یکصد هزار نفر هم
به شکل غیر مستقیم در این صنعت اشتغال دارند.
رحمانی یادآور شــد که  70درصد از مواد اولیه
تولید لوســتر از داخل تأمین میشود و محصوالت
ایرانی پاسخگوی بیش از  80درصد از بازار مصرف
ایران است.
نمونه بارز و عملی اقتصادی مقاومتی
محمدرضا قرهیاضی مدیرعامل شرکت تعاونی
سازندگان لوستر ،چراغ ،آئینه و شمعدان نیز دیروز
یادآور شــد که تولیدکنندگانی که مجوز حضور در
این نمایشگاه را به دست آوردهاند از نظر استاندارد و
کیفیت محصوالت کام ًال مورد تأیید اتحادیه هستند
و توانمندیهای ایــران را در این صنعت به نمایش
گذاشتهاند.
وی با اعــام اینکه در  9ماه گذشــته صادرات
لوستر بیش از  500میلیون دالر برای ایران ارزآوری
داشــته گفت :در صورت حمایت عملــی دولت از
تولیدکنندگان برای تســهیل صــادرات ،این رقم
میتواند جهش قابل مالحظهای داشــته باشد زیرا
ایران در این صنعت جزو  5برند دنیا در کنار ایتالیا،
چک ،فرانسه و چین قرار دارد.
قره یاضی بــا تاکید بر اینکه هــم آهنگی بین

نهادهای دولتی و خصوصی به رشــد این صنعت و
دستیابی آن به استانداردهای جهانی کمک میکند
گفت :اگر خط مشی دولت کمک به صادرات بیشتر
و اتکای کشــور به درآمدهای غیر نفتی است ،تنها
راه آن کمک به صنایعی مانند بلور ،چینی و لوستر
است که بتوانند با تثبیت جایگاه خود در بازارهای
جهانی به خوبی در فضــای اقتصاد مقاومتی همراه
دولت و کشور بوده و به عنوان مصداق بارز اقتصاد
مقاومتی بــا افزایش صــادرات ،در خدمت افزایش
اشتغالزایی و درآمدهای ارزی باشد.
وی با درخواست از وزیر صنعت و سایر مسئوالن
مرتبــط در این حــوزه برای حضور در نمایشــگاه
تأکید کرد :این نمایشــگاه یک نمایشگاه تخصصی
اســت که برندهای معروفی در آن مشارکت دارند
و حضور وزیر و مدیران ارشــد و حمایت آنها حتی

به صورت لفظی انگیزه تولیدکننــدگان را افزایش
میدهد.
گفتنــی اســت ایــن نمایشــگاه را اتحادیــه
تولیدکننــدگان و فروشــندگان بلــور ،چینــی و
لوســتر برگزار میکند و مجری آن شرکت تعاونی
سازندگان لوستر ،چراغ ،آئینه و شمعدان است.
نمایشگاه بیست و چهارم لوســتر و چراغهای
تزئینی در  21هزار متر مربع فضای نمایشــگاهی
شامل ســالنهای  8و  10 ،9و  12 ،11و 27 ،13
و سری  25با مشارکت  184شــرکت ایرانی و 55
شــرکت خارجی از  3کشــور ایتالیا ،چین و هنگ
کنگ تــا پایــان روز  30دی ماه جــاری درحال
برگزاری اســت و برای رفاه حال بازدید کنندگان
برای نخســتین بار ســاعات بازدید آن  12تا 20
تعبین شده است.

احمد رحمانی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان بلور ،چینی و لوستر:

دمیدن روح اقتصاد مقاومتی ،صنعت لوستر و بلور ایران را جهانی میکند
رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و
فروشــندگان بلور ،چینی و لوســتر معتقد
است که در صورت دمیده شدن روح اقتصاد
مقاومتــی در کالبد صنعت لوســتر و بلور و
چینی ،ایــن تولید و تجارت و کســب و کار
میتواند در بازارهای جهانــی جایگاه قابل
اعتنایی به دست آورد و باعث تحول اقتصاد
کشور شود.
احمد رحمانی در خصوص وضعیت صادرات در
این صنعت گفت :هرچند صادرات منسجمی وجود
ندارد اما برخی از شرکتها با توجه به توانمندیهای
خود ،مشــتریهای برون مــرزی را به خصوص در
کشــورهای همســایه دارند که این اتفــاق خوبی
محسوب میشــود .رئیس اتحادیه تهیه کنندگان
و فروشــندگان بلور ،چینی و لوستر این اتحادیه را
پل ارتباطی بین دولتمردان بــا تولیدکنندگان و
فروشــندگان برشــمرد که نقاط ضعف تولیدات و
صادرات را به مدیران منتقل میکند .وی در مورد
مشکالت این روزهای صنعت بلور ،چینی و لوستر
افزود :در وضعیت موجود ،نیاز است سوخت ارزانتر
در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد تا آنها بتوانند
با بهبود و افزایــش تولید و کاهــش هزینهها ،در
بازارهای جهانی و خصوصاً بازارهای منطقه جایگاه
مناسب را بهدســت آورند .وی اضافه کرد :درحال
حاضر کارخانههــای تولید کننده بلــور ،چینی و

لوستر عملکرد بســیار مطلوبی دارند و در رقابت با
کشــورهایی مانند ژاپن که در صنف بلور و چینی
صادرکننده اصلی در دنیا هستند ،جایگاه مناسبی
را برای خود بهدســت آوردهاند .البته اگر از ســوی
دولتمردان نگاه تخصصیتر به این صنعت صورت
گرفته و صنعتگران هم با عشــق ،عالقه و نوآوری
محصوالت خود را تولیــد کنند ،روزهای بهتری در
انتظار این هنر صنعــت زیبای ملی و ایرانی خواهد
بود.
رحمانی با درخواســت از وزیــر صنعت ،معدن
و تجارت و مدیران و متولیان ایــن وزارتخانه برای

مشارکت با اتحادیه در جهت بهبود تولیدات ،یادآور
شد :یکی از نکات مهمی که در صنعت بلور ،چینی
و لوســتر وجود دارد و به رشــد چشمگیر صادرات
کمک میکند ،توجه به سلیقه و نیازهای مشتریان
داخلی و خارجی اســت تــا تولیدکنندگان داخلی
براساس فرهنگ خاص هر منطقه و درخواستهای
جامعــه و بازار هــدف ،تولیــدات خــود را پیش
ببرند .رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان
بلور ،چینی و لوســتر اضافه کرد :اگر مدیران ارشد
کشــور و دولت معتقد به اقتصــاد مقاومتی بوده و
میخواهند با استقالل اقتصادی به استقالل سیاسی

بیشــتری در منطقه و جهان برســند ،میبایست
حمایت همــه جانبهای از تولیدات داخلی داشــته
باشــند که صنعت بلور ،چینی و لوستر یکی از این
صنعتهای مهم در بخش صادرات و ارزآوری برای
کشور به حساب میآید.
وی یادآورد شد که باید با ارزیابی مناسب بازار،
لمس مشکالت ،اعتماد به مردم و تولیدکنندگان و
کاهش هزینهها ،شرایط را برای رقابت با محصوالت
خارجــی ایجاد کنیم زیــرا برای بهدســت آوردن
جایگاه مناسبی در بازارهای جهانی ،نیاز به چنین
فضایی داریم.
رحمانی ،بیســت و چهارمین دوره نمایشــگاه
تخصصی و بینالمللی لوستر و چراغهای تزیینی را
تنها نمایشگاه مورد تائید این اتحادیه برشمرد و ابراز
امیدواری کرد این نمایشگاه به بهترین شکل ممکن
برگزار شــود و رضایت کامل مخاطبان را به همراه
داشته باشــد .وی همچنین مقدم بازدید کنندگان
از این نمایشــگاه را گرامی داشــت و با عالقمندی
از آمادگی این اتحادیه برای شنیدن پیشنهادات و
نظرات ســازنده بازدید کنندگان خبر داد .بیست و
چهارمین نمایشــگاه بینالمللی لوستر و چراغهای
تزئینی از  27تا  30دی مــاه در  21هزار متر مربع
فضای کل نمایشگاهی با مشــارکت  184شرکت
ایرانی و  55شرکت خارجی از  3کشور ایتالیا ،چین
و هنگ کنگ در حال برگزاری است.

فرهاد امینیان مدیرعامل شرکت بینالمللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران خبر داد:

تالش هشتمین نمایشگاه بینالمللی در و پنجره برای گسترش فرهنگ مصرف انرژی

بازرگانی و نمایشــگاهی تهران خوشبختانه ورود
تكنولوژي ســاخت و تجهيز در و پنجره به كشور
موجب شده كه روند بهبود كيفي توليدات داخلي
نيز شــتاب بيشــتري بگيرد واز قابليت رقابت با
محصوالت خارجي در سطح بسيار خوبي برخوردار
باشند و درواقع زمينه و شــرايط حضور اينگونه
توليدات در كنــار نمونه هاي خارجــي در يك
مكان و تحت عنوان يك نمايشگاه كام ًال تخصصي
فراهم شده است  .هم اينك با توجه به گستردگي
حوزه توليد در و پنجره در دنيا ،در بيشتر كشورها
شاهد برپايي نمايشــگاه هاي تخصصي براي اين
محصــوالت هســتيم .به عبارت بهتــر ،صنعت
توليد در وپنجره و تجهيزات وابســته آنقدر ارتقاء
و پيشرفت داشــته كه انگيزه كافي جهت برپايي
نمايشــگاه هاي تخصصي مستقل براي آن وجود
دارد.
برگزاري هشتمین نمايشــگاه تخصصي بين
المللي در و پنجره در تهران  ،با حضور شركتها
و مؤسسات داخلي و خارجي كه در زمينه توليد
 ،بازرگاني و خدمات مرتبط بــا اين گروه كااليي
فعاليــت دارند گامــي بلند و محکــم در جهت
ارائه نوآوريهــا و توليدات مدرن اين رشــته از
صنعت محسوب ميشود و مسلماً مورد استقبال

شركتهاي ساختمانی ،شــركت هاي انبوه ساز،
تعاونيهاي مســكن ،مجتمع هاي مســكوني و
تجاري ،هتلها و نيز عموم مردم به عنوان مصرف
كنندگان نهايي اين محصوالت واقع خواهد شد.
اهـدافبــرگـزارینمـایشگـاه
فرهاد امینیان اهداف عمومــی و اختصاصی
نمایشگاه هشتم را به این شرح برمیشمارد:
الف .اهـداف عمـومـی
 .١معرفي ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل دركشور
در زمينه توليــد ،بازرگاني وخدمــات مربوط به
صنايع در و پنجره مشــتمل بر تولید ،بازرگانی و
خدمات محصول ،ماشین آالت و تجهیزات وابسته،
مواد اولیه.
 .٢شناسایی و معرفي مشکالت  ،موانع و نقاط
ضعف موجود در این صنعــت و تالش در جهت
جلب حمايت سازمانهای دولتی ذيربط از دست
اندرکاران صنعت مذکور.
 .٣ایجاد بستر های مناسب به منظور ترغيب
افراد يا واحدهاي ســرمايه گذار جهت ســرمايه
گذاري و بهره گيري مناسب از ظرفیتهای موجود
و ایجاد زمينه هاي اشتغال زايي و كارآفريني در
صنایع موضوع نمایشگاه.
 .٤آشــنایی دســت اندرکاران با محصوالت ،

نوآوریها و ظرفیتهای موجود در ساير كشورها و
تالش برای رسیدن به استانداردهای جهانی.
 .٥ايجــاد فضــاي رقابتــي ســالم ميــان
توليدكنندگان داخلي در جهــت ارتقاء كيفيت
توليد.
 .٦ايجــاد ارتبــاط مســتقيم و رودر رو ميان
توليدكننــدگان و مصرف كننــدگان به منظور
آشنايي بهتر با نيازهاي بازار مصرف.
 .٧ايجاد و يا ارتقــاء رويكرد صادرات محصول
به ساير كشورها.
 .٨تبادل فكر  ،فناوري و محصول ميان شركت
كنندگان داخلــي و خارجي نمايشــگاه و ايجاد
ارتباط تجاري ميان آنها.
 .٩شناســايي واحدهاي برتر در زمينه توليد ،
بازرگاني و خدمات مرتبط با موضوع نمايشگاه.
ب .اهـداف اختصـاصی
 .١معرفی میزان تأثیــر و نقش محصوالت در
و پنجره ســاختمانی در حفــظ  ،صرفه جویی و
اســتفاده بهینه از منابع انرژی و تالش در جهت
حفظ ذخایر موجود انرژی در کشور.
 .٢آگاهی از میزان تأثیرگذاری این محصوالت
در بهینه ســازی مصرف انرژی واصــاح الگوی
مصرف.

از پنجم تا هشتم بهمن ماه برپا میشود

تدارک وسیع آسیا پاسارگاد برای برگزاری کارآمد نمایشگاه قیر و آسفالت
شرکت آســیا پاســارگاد خاورمیانه با
مدیریت و هدایــت خانم مهنــدس مریم
توکلیان ،مدیرعامل خالق و توســعهگرای
خود هشتمین نمایشــگاه بینالمللی قیر،
آسفالت ،عایقها و ماشین آالت وابسته را از
پنجم تا پایان روز هشتم بهمن ماه پیش رو
در نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار خواهد
کرد.
این شــرکت برای برگزاری هرچه با کیفیتتر
و کارآمدتر این نمایشــگاه مهم ،پس از پایان دوره
هفتم ،برنامهریزی منسجم و تالش وسیعی به عمل
آورده و میکوشد که نمایشــگاه هشتم را از لحاظ
کمی و کیفی مفیدتر و بهتر از دورههای پیشــین
برگزار نماید.
این نمایشــگاه با همیاری ســازمان توســعه
تجارت ایران ،شــرکت ســهامی نمایشــگاههای

بینالمللی ایران و شرکت آسیا پاسارگاد خاورمیانه
و با حمایــت انجمن صنفی تولیــد کنندگان قیر
و آســفالت ،معاونت فنــی و عمرانی شــهرداری
تهران و مرکز تحقیقات راه ،مســکن و شهرسازی
برگزار میشــود و شــرکتکنندگان آن را طیفی
وســیع از پاالیشگاهها و شــرکتهای تولید قیر تا
کارخانجات جانبــی و صنایع پائین دســتی آنها

همچون کارخانه های تولید بشــکه ،بســته بندی
قیر ،تولید ایزوگام ،آسفالت ،آسفالتهای پلیمری،
پوشــشهای عایقی و ماشــین آالت وابسته در بر
میگیرد.
در هشــتمین نمایشــگاه بینالمللــی قیــر،
آســفالت ،عایقها و ماشــینآالت وابســته ،بیش
از  100شــرکت داخلی و خارجی از کشــورهای

آلمــان ،چیــن و ترکیــه بــه ارائــه جدیدترین
توانمندیها و دســتاوردهای خــود در این حوزه
می پردازند.
برگــزاری جلســات علمــی و ترویجــی بــا
هدف آمــوزش روشهــای نوین تولیــد و اجرای
مخلوطهــای آســفالتی و همچنیــن معرفــی
جدیدترین کاالهــا و خدمات مرتبــط با صنعت
قیر و آســفالت از برنامه های جنبی این نمایشگاه
است.
گفتنی اســت این نمایشــگاه قرار اســت در
سالنهای  12 ،11 ،10و  13نمایشگاه بین المللی
و در مساحتی حدود 10هزار متر مربع برگزار شود.
فعاالن تولید و تجارت صنعت قیر و آســفالت
و عایق میتواننــد اطالعات تکمیلــی درباره این
نمایشــگاه را از تلفــن  22768596و وبســایت
 www.ampex.irجویا شوند.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

هشتمین نمایشــگاه بینالمللی در و
پنجره و صنایع وابســته با همت شرکت
بینالمللی بازرگانی و نمایشــگاهی تهران
با مدیریت فرهاد امینیــان ،صاحب نظر و
فعال برجسته صنعت نمایشگاهی ایران در
چهار روز پنجم تا هشتم بهمن ماه امسال
در نمایشگاه بینالمللی تهران برپا خواهد
شد.
به عقیده امینیان همگام با تخصصي شــدن
هرچه بيشتر نمايشگاه ها دركشورهای پيشرفته
و صاحب صنعت نمايشــگاهي ،نمايشــگاه های
عمومي به تدریــج به كار خود پايــان ميدهند.
امروزه نمايشگاه هاي تخصصي بسيار بيشتر مورد
توجه كارشناسان ،متخصصين و بازديدكنندگان
قراردارند ،چرا كه نمايشگاه هاي عمومي به دليل
وســعت موضوعي و تعدد شــركت كنندگان و
گروه هاي كااليي آنها ،پاسخگوي نياز مخاطبين
و بازديدكنندگان نيستند .بديهيست با توجه به
تغييرات شگرفي كه پيشرفت علم و تكنولوژي در
روند رشــد صنايع و توليدات ايجادنموده ،هرروز
شــاهد نوآوري در توليد و بهبــود كيفي كاالها
هســتيم .مســلماً حوزه هاي مرتبط با صنعت
ساختمان نيز از اين پيشــرفت و نوآوري بي بهره
نمانده اند بهطوريكه ديگر نميتوان تمامي اين
نوآوريها را در قالب يك نمايشگاه عمومي تحت
عنوان كلي ساختمان به مخاطبين عرضه نمود.
امینیان میگوید :به جــرأت ميتوان ادعا کرد
كه صنعت توليــد در و پنجره در ســاليان اخير
پيشرفتهاي چشــمگير و حيرت انگيزي داشته
است به گونه اي كه امروزه از محدوده يك صنعت
كارگاهي صرف خارج شــده و با بهــره گيري از
ماشين آالت و تجهيزات مدرن و سيستمهاي نرم
افزاري و اتوماسيون صنعتي ،به عنوان كااليي كه
محصول علم و فناوري اســت در اختيار مصرف
كنندگان قرار ميگيرد.
به عقیــده مدیرعامــل شــرکت بینالمللی
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نمایش بزرگ  520شرکت ایرانی و خارجی در  2نمایشگاه بینالمللی

نمایشگاه بینالمللی تهران روز گذشته (پنجم بهمن )95
شاهد گشایش و آغاز فعالیت دو نمایشگاه مهم بینالمللی با
مشارکت  520شرکت شــامل  452شرکت ایرانی و  68بنگاه
اقتصادی خارجی بود .در مراسم افتتاح این نمایشگاهها سیاوش
امیر مکری قائم مقام مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای
بینالمللی ،محمد جواد قنبری معاون امور نمایشگاهی شرکت،
برخی از مدیران و مسئوالن دولتی صنعت و تجارت و فعاالن
بخش خصوصی این دو حوزه حضور داشتند.
رقابت برای توسعه بازار در و پنجره
در هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته که
دیروز آغاز به کار کرد 352 ،شــرکت داخلی و  63شرکت خارجی از
کشورهای ترکیه ،چین ،آلمان  ،بلغارستان ،ایتالیا  ،بالروس ،اسپانیا ،
لهستان ،اســلوونی و بلژیک حضور دارند و آخرین پیشرفت های این
صنعت به نمایش گذاشته شده است.
فرهاد امینیان مدیر اجرایی نمایشگاه گفت :این نمایشگاه با حضور
تولیدکنندگان پروفیل یو پی وی ســی  ،در و پنجره یو پی وی سی
،ماشین آالت و تجهیزات  ،در و پنجره آلومینیومی و یراق آالت و شیشه
پنجره برگزار شده است.
وی بااشاره به روند رو به رشد و توسعه کیفی مطلوب در و پنجره

تولید داخل تصریح کرد  :این نمایشگاه از دو سال گذشته به عضویت
اتحادیه جهانی نمایشگاه های جهانی( )UFIدرآمده که این موضوع
افتخاری برای جمهوری اسالمی ایران در حوزه نمایشگاهی محسوب
می شود.
امینیان با اشاره به سهم  60درصدی بازار ایران از تولیدات داخلی
افزود :متأسفانه واردات این محصوالت به کشور زیاد است که اثر مثبتی
بر تولیدات داخل ندارد.
به گفته وی معرفی ظرفیتهای بالقوه و بالفعل صنایع و خدمات
مربوط به صنعت در و پنجره  ،شناســایی و معرفی مشکالت ،موانع و
نقاط ضعف موجود ،ایجاد زمینه های سرمایه گذاری ،آشنایی با نوآوری
ها و پیشــرفت های این صنعت ،ایجاد فضای رقابتــی  ،ایجاد ارتباط
مستقیم میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان  ،اشتغالزایی ،معرفی
الگوی مصرف بهینه انرژی و فرهنگسازی برای صرفهجویی با استفاده
از در و پنجرههای چند جداره و یافتن بازارهــای صادراتی و افزایش
صادرات مهمترین اهداف برگزاری هشتمین نمایشگاه بین المللی در
و پنجره و صنایع وابسته است.
در این نمایشگاه انواع در و پنجره های ساختمانی ،اداری ،صنعتی ،
بیمارستانی ،ماشین آالت و ابزار تولید ،مونتاژ و خط تولید در و پنجره
 ،سیستم های تولید رباتیک ،سیستم های اتوماسیون صنعتی ،درهای
گردان ،درهــای اتوماتیک  ،انواع تجهیزات و سیســتم های دربازکن

اتوماتیک  ،سیســتم های کنترل از راه دور ،سیســتم های هوشمند
ورود و خروج سیســتم های کنترل ورود و خروج  ،انواع در بازکن ها
و انواع شیشــه های مخصوص در و پنجره در معرض قضاوت گذاشته
شده است.
هشتمین نمایشــگاه بینالمللی در و پنجره در  39600متر مربع
فضای نمایشگاهی شامل  21280متر مربع فضای مفید در سالنهای
 8 -7 -6و  40 -38 -35 -31 -27 -9و  44درحال برگزاری است.
نمایش تازههای صنعت قیر و آسفالت و عایق
در هشتمین نمایشگاه بینالمللی قیر ،آسفالت ،عایقها و ماشین
آالت وابســته که دیروز آغاز بــه کار کرد یکصد شــرکت ایرانی و 5
شرکت خارجی از کشــورهای آلمان ،چین ،ترکیه ،فرانسه و نیوزیلند
مشارکت فعال دارند .به گفته خانم مریم توکلی مدیر اجرائی نمایشگاه
دستگاههای پخش قیر و آسفالت ،ماشینآالت سنگشکن ،راهسازی و
سایر خدمات مشاوره ،نظارت و مدیریت راهاندازی صنایع مرتبط با قیر،
آسفالت و عایقها از جمله گروههای کاالیی است که در این نمایشگاه به
نمایش گذاشته شده است.
در طول مــدت برگــزاری ایــن نمایشــگاه بازدیدکنندگان،
متخصصان و دســت اندرکاران صنعت قیر و آسفالت میتوانند از
برنامههای جانبی نمایشــگاه مانند کارگاههای آموزشی ،تخصصی
و نشســتهای  B2Bبرای رایزنیهای تجاری ،معرفی محصوالت
و نحــوه کاربرد آنهــا و همچنین آزمایشهــای تخصصی بر روی
محصوالت بهرهمند شوند.
افزایش تعامل میان فعاالن حوزه قیر ،آســفالت ،ایزوالســیون و
ماشینآالت راهسازی ،نمایش آخرین دستاوردها و فناوریهای نوین
در این صنعت ،ایجاد رقابت در تولید و ارتقای سطح کیفی محصوالت،
بهینهسازی مصرف انرژی در حوزه صنایع مربوطه از مهمترین اهداف
برگزاری این نمایشگاه است.
نمایشگاه هشتم قیر و آسفالت و عایقها در  8929متر مربع فضای
نمایشگاهی شــامل  4031متر مربع فضای مفید در سالنهای  10و
 13 – 12 – 11درحال برگزاری اســت .این دو نمایشگاه تا پایان روز
شنبه هشتم بهمن از ساعت  8و نیم تا  16آماده بازدید عالقهمندان و
اهالی صنعت و تجارت است.

فرهادامینیانمدیرعاملشرکتبینالمللینمایشگاهیتهران:

 26نمایشگاه بینالمللی در و پنجره برای اصالح الگوی مصرف انرژی میکوشد
فرهــاد امینیــان مدیرعامــل شــرکت بینالمللــی
بازرگانــی و نمایشــگاهی تهــران و رئیــس
هیــات مدیــره انجمــن صنفــی برگــزار کننــدگان
نمایشگاه های بین المللی که با سابقه و دانشی وافر در صنعت
نمایشگاهی کشور ،هشتمین نمایشگاه بینالمللی در و پنجره و
صنایع وابسته را در نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار میکند
معتقد است که از فرصت برگزاری این نمایشگاه باید برای اصالح
الگوی مصرف انرژی با اســتفاده از در و پنجرههای چند جداره
بهرهبرداری الزم به عمل آید.
وی تأکید میکند که مشارکتکنندگان در نمایشگاه با هدایت ستاد
اجرایی ،منافع اســتفاده از در و پنجرههای چند جــداره و  UPVCرا
در طول برگزاری نمایشگاه برای انبوه بازدیدکنندگان و فعاالن صنعت
ساختمان توضیح خواهند داد.امینیان میگوید :صنعت توليد در و پنجره
در ساليان اخير پيشرفتهاي چشمگير و حيرت انگيزي داشته است به
گونه اي كه امروزه از محدوده يك صنعت كارگاهي صرف خارج شده و با
بهره گيري از ماشين آالت و تجهيزات مدرن و سيستمهاي نرم افزاري و
اتوماسيون صنعتي ،به عنوان كااليي كه محصول علم و فناوري است در
اختيار مصرف كنندگان قرار ميگيرد.
به عقیده مدیرعامل شرکت بینالمللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران
خوشبختانه ورود تكنولوژي ساخت و تجهيز در و پنجره به كشور موجب
شــده كه روند بهبود كيفي توليدات داخلي نيز شتاب بيشتري بگيرد و
این محصوالت از قابليت رقابت با محصوالت خارجي در ســطح بسيار
خوبي برخوردار باشند و درواقع زمينه و شرايط حضور اينگونه توليدات
در كنار نمونه هاي خارجي در يك مكان و تحت عنوان يك نمايشــگاه
كام ًال تخصصي فراهم شده است  .هم اينك با توجه به گستردگي حوزه
توليد در و پنجره در دنيا ،در بيشتر كشورها شاهد برپايي نمايشگاه هاي

تخصصي براي اين محصوالت هستيم .به عبارت بهتر ،صنعت توليد در
وپنجره و تجهيزات وابسته آنقدر ارتقاء و پيشرفت داشته كه انگيزه كافي
جهت برپايي نمايشگاه هاي تخصصي مستقل براي آن وجود دارد.
وی میافزاید :برگزاري هشتمین نمايشگاه تخصصي بين المللي در
و پنجره در تهران  ،با حضور شركتها و مؤسسات داخلي و خارجي كه
در زمينه توليــد  ،بازرگاني و خدمات مرتبط با اين گروه كااليي فعاليت
دارند گامي بلند و محکم در جهت ارائه نوآوريها و توليدات مدرن اين
رشته از صنعت محسوب ميشود و مســلماً مورد استقبال شركتهاي
ساختمانی ،شركت هاي انبوه ســاز ،تعاونيهاي مسكن ،مجتمع هاي
مسكوني و تجاري ،هتلها و نيز عموم مردم به عنوان مصرف كنندگان
نهايي اين محصوالت واقع خواهد شد.
فرهاد امینیان اهداف عمومی و اختصاصی نمایشگاه هشتم را به این
شرح برمیشمارد:
الف .اهـداف عمـومـی
 .١معرفي ظرفيتهــاي بالقوه و بالفعل دركشــور در زمينه توليد،

بازرگانــي وخدمات مربوط به صنايــع در و پنجره مشــتمل بر تولید،
بازرگانی و خدمات محصول ،ماشین آالت و تجهیزات وابسته ،مواد اولیه.
 .٢شناسایی و معرفي مشکالت  ،موانع و نقاط ضعف موجود در این
صنعت و تــاش در جهت جلب حمايت ســازمانهای دولتی ذيربط از
دست اندرکاران صنعت مذکور.
 .٣ایجاد بســتر های مناســب به منظور ترغيب افراد يا واحدهاي
سرمايه گذار جهت سرمايه گذاري و بهره گيري مناسب از ظرفیتهای
موجود و ایجاد زمينه هاي اشتغال زايي و كارآفريني در صنایع موضوع
نمایشگاه.
 .٤آشنایی دست اندرکاران با محصوالت  ،نوآوریها و ظرفیتهای
موجود در ساير كشورها و تالش برای رسیدن به استانداردهای جهانی.
 .٥ايجاد فضاي رقابتي ســالم ميان توليدكنندگان داخلي در جهت
ارتقاء كيفيت توليد.
 .٦ايجاد ارتباط مســتقيم و رودر رو ميان توليدكنندگان و مصرف
كنندگان به منظور آشنايي بهتر با نيازهاي بازار مصرف.
 .٧ايجاد و يا ارتقاء رويكرد صادرات محصول به ساير كشورها.
 .٨تبادل فكر  ،فناوري و محصول ميان شــركت كنندگان داخلي و
خارجي نمايشگاه و ايجاد ارتباط تجاري ميان آنها.
 .٩شناســايي واحدهاي برتر در زمينه توليــد  ،بازرگاني و خدمات
مرتبط با موضوع نمايشگاه.
ب .اهـداف اختصـاصی
 .١معرفی میزان تأثیر و نقش محصوالت در و پنجره ساختمانی در
حفظ  ،صرفه جویی و اســتفاده بهینه از منابع انرژی و تالش در جهت
حفظ ذخایر موجود انرژی در کشور.
 .٢آگاهی از میــزان تأثیرگذاری این محصوالت در بهینه ســازی
مصرف انرژی واصالح الگوی مصرف.

گشایش سومین نمایشگاه اختصاصی ایران در عمان با حضور نعمتزاده و اسفهبدی

ایران از نمایشگاه عمان ،وارد بازارهای یمن و شرق آفریقا میشود

نعمتزاده :عمان دروازه ایران به شرق آفریقا
و یمن
محمدرضــا نعمــتزاده وزیر صنعــت ،معدن و
تجارت دربــاره اهمیت نمایشــگاه اختصاصی ایران
در مســقط گفت :کشــور عمان عالوه بــر ظرفیت
باالی خــود برای ارتقــاء روابط تجاری بــا ایران ،به
ســبب موقعیت جغرافیایی و ســایر عوامــل مؤثر،
بهترین مســیر برای تجارت ایران با شــرق آفریقا و
یمن اســت و این نمایشــگاه فرصتی مناسب برای
معرفی توانمنــدی تولیدکنندگان و تّجاری اســت
که با کشورهای شــرق آفریقا و یمن مراوده تجاری
دارند.وی افزود :سیاســتگذاران دو کشــور توســعه
مناســبات اقتصادی و تجــاری ایران و عمــان را به
نفع ملتهای هر دو کشــور میدانند و از این رو در
سالهای اخیر مبادالت بازرگانی دو جانبه روند روبه
افزایش داشــته ،بهطوری که این مبــادالت از 560
میلیون دالر در ســال  2015میالدی به یک میلیارد
دالر در سال گذشته رسیده است.
اسفهبدی :صادرات دو برابری حاصل برپایی
نمایشگاهها
حســین اســفهبدی معــاون وزیــر صنعــت و
مدیرعامــل شــرکت ســهامی نمایشــگاهها گفت:

از جملــه تاثیــرات اساســی برگــزاری رویدادهای
اختصاصــی در کشــورهای مختلف ،توســعه ابعاد
تجــاری در همه زمینههای اقتصادی اســت .اتفاقی
که چندی قبــل در رویــداد اختصاصی ایــران در
ایتالیا رخ داد و امروز نیز در مســقط عمان شاهد آن
هستیم.
وی افــزود :عمان یکــی از پایگاههــای قدرتمند
نمایشــگاهی کشــورمان اســت که طی ســه سال
اخیر ســه بار به عنوان محفلی اختصاصی ،میزبانی
صنعتگــران و بازرگانــان ایرانی را بر عهــده گرفته
اســت .این در حالی اســت که مقامات دولتی عمان
نیز چنــد بار بــرای برپایی رویدادهــای اختصاصی
به ایران آمــده بودند .واقعیت این اســت که برپایی
این نمایشــگاهها در توســعه صادارت نقش بســیار
پررنگی داشته اســت .نکتهای که وزیر اقتصاد عمان
هم به آن تأکید داشــته این است که طی یک سال
اخیر صادرات مســتقیم مــا به عمان دوبرابر شــده
است.
معــاون وزیــر صنعت گفــت :این اتفاق بســیار
خوشحال کنندهای اســت که به هر حال در جریان
برگزاری سلســله نمایشــگاههای اختصاصی موفق
شــدیم میزان مراودات تجاری دو کشــور را تا 100
درصد افزایــش بدهیم .یکــی از بازارهای هدفی که
ما میتوانیم از طریق ارتباط منســجم با عمان به آن
دست پیدا کنیم ،کشور یمن است .مرزهای گسترده
مسقط با کشور یمن باعث خواهد شد تا ما به زودی
شرایط را برای صادرات انواع محصوالت به آن کشور
نیز فراهم کنیم .عضو ارشــد سازمان یوفی همچنین
تصریح کرد :شرایط جنگی در یمن خیلی زود به پایان
خواهد رســید و ما میتوانیم تأمین کننده نیازهای
اساســی خصوصــاً در زمینه کاالهــای مصرفی آنها
باشیم.
حسینی شاهرودی :زمان جبران فرصتهای از
دست رفته
حسینی شاهرودی نماینده شــاهرود در مجلس

شورای اسالمی نیز اظهار داشت :طی سالهای اخیر
عمان روند رو به رشــدی را در توسعه تجارت پیش
گرفته اســت .این فرصت بســیار خوبی برای کشور
ما اســت که در جریان این توســعه به فکر رساندن
خودمان به دریاهای آزاد باشیم.
وی افزود :با توجه به اینکه ایــران دروازه ورود به
کشورهای  cisو دسترسی به  ۴۰۰میلیون جمعیت
این کشــورها محسوب میشــود عمان هم در صدد
اســت تا از فضای به وجود آمده در روابط دو کشور
نهایت استفاده را ببرد.
به گفته حســینی شــاهرودی :طی ســالهای
گذشــته ما همــواره بــا کشــور عمان مناســبات
فرهنگی بســیار خوبی داشــتیم امــا در زمینههای
اقتصادی و تجاری شــرایط چندان مطلــوب نبود.
اکنــون زمــان جبــران زمان هــدر رفته اســت و
باید برگــزاری چنیــن رویدادهایی را بــه فال نیک
بگیریم.
سهل آبادی :امارات و ترکیه رقبای جدی ایران
در عمان
ســهل آبادی رییس خانه صنعــت و معدن ایران
با اشــاره به حضور رقبای جدی در بازار عمان گفت:
بدون شــک کشــورهایی نظیر امارات متحده عربی
و ترکیه تمام ســعی خود را بــه کار میگیرند تا در
بازارهای کشــور عمان به دنبال ســود و جایگاهی
مطمئن برای خود باشــند .در این زمینه شاید ایران
کمی زودتر وارد عمل شده و بازار را در اختیار گرفته
اما باید همواره حضور خودمان را بیشتر و بهتر تقویت
کنیم تا به نتیجه مطلوب در توسعه تجارت برسیم.
سهل آبادی در ادامه با اشاره به حضور نمایندگانی
از استانهای مختلف کشور در نمایشگاه تصریح کرد:
خوشــبختانه از اســتانهای مختلف نمایندگانی در
این نمایشگاه داریم که نشــان میدهد ظرفیتهای
بســیاری برای توســعه صادرات وجود دارد که باید
در نمایشــگاههای اینچنینــی معرفــی و عرضــه
شوند.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

سومین نمایشگاه اختصاصی ایران در عمان
روز دوشنبه  4بهمن ماه در مرکز نمایشگاههای
بینالمللی مسقط گشــایش یافت .در مراسم
افتتاح این نمایشــگاه محمدرضا نعمتزاده
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،علی بن ســعود
السنیدی وزیر صنعت و تجارت عمان ،حسین
اســفهبدی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت
ســهامی نمایشــگاههای بینالمللــی ج.ا.ا،
غالمحسین شافعی نایب رئیس اتاق بازرگانی
ایران ،سید حسن حسینی شاهرودی نماینده و
عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای
اسالمی ،ســید عبدالوهاب سهل آبادی رئیس
خانه صنعت و معدن ایــران و فعاالن صنعتی
و تجاری دو کشــور در بخش خصوصی حضور
داشتند.
در این نمایشگاه که تا پایان روز هشتم بهمن برپا
خواهد بود 85 ،شرکت و تولیدکننده نمونه ایران در
گروههای کاالیی مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی،
فرش ماشینی و منسوجات ،نفت و گاز و پتروشیمی،
محصوالت چرمی کیف و کفش ،صنعت ســاختمان،
برق و ماشــین آالت ،چوب و مبلمان ،خدمات فنی
و مهندسی ،مواد شوینده ،آرایشی و بهداشتی ،لوازم
خانگی ،خودروسازی ،صنایع دســتی و گردشگری،
معادن و فلزات ،صنایع بستهبندی و تجهیزات پزشکی
در دو هزار متر مربع فضای نمایشگاهی ،محصوالت و
خدمات خود را به مردم عمان معرفی کردهاند.
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محسن ضیایی دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران اعالم کرد:

همکاری و حمایت رسمی اتحادیه از هشتمین نمایشگاه صنایع چوب

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

اتحادیــه تولیدکننــدگان و
صادرکننــدگان مبلمــان ایران
ضمن اعالم حمایــت و همکاری
رسمی خود با هشتمین نمایشگاه
بینالمللی صنایع چوب ،ماشــین
آالت و تجهیزات وابســته ،اعالم
کرد کــه معرفی هر نمایشــگاه
دیگری بــه عنوان نمایشــگاه
 MEDEXمورد تأیید این اتحادیه
نخواهد بود.
در نامه محسن ضیایی دبیر اتحادیه
تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان
ایران بــه اعضای اتحادیه آمده اســت:
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان
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مبلمان ایران به عنوان مالک رســمی
برند نمایشگاهی  ،MEDEXحمایت
و همکاری رســمی خود با نمایشــگاه
«صنایع چوب ،ماشین آالت و تجهیزات
وابســته» را که از تاریخ  18لغایت 21
بهمن ماه جاری در نمایشگاه بینالمللی
تهران برگزار خواهد شد اعالم نموده و
برند نمایشــگاهی 2017 MEDEX
را به نمایشــگاه مزبــور تخصیص داده
است.
لذا معرفی هر نمایشــگاه دیگری به
جز نمایشــگاه «صنایع چوب ،ماشین
آالت و تجهیــزات وابســته» به عنوان
نمایشــگاه  MEDEXبه هیچ عنوان

مورد تأیید این اتحادیه نبوده و نخواهد
بود.
هشتمین نمایشــگاه صنایع چوب،
ماشــین آالت و تجهیــزات وابســته
( )2017 MEDEXتحــت نظارت
این اتحادیه توسط شرکت نمایشگاهی
میالد نــور و مطابق با اســتانداردهای
کیفــی اتحادیــه تولیدکننــدگان و
صادرکننــدگان مبلمان ایــران برگزار
میشود.
عالقهمنــدان و فعــاالن تولیــد و
تجــارت اطالعــات تکمیلــی دربــاره
ایــن نمایشــگاه را میتواننــد از
تلفــن  88656169و وب ســایت

 www.miladfair.irدریافــت
نمایند.

نمایشگاه در و پنجره

نمایشگاه در و پنجره

نمایشگاه در و پنجره

گروهبینالمللی«بامیکااندیشه»برگزارمیکند

نمایشگاهی برای امکانات تفریح و سرگرمی

گروه بینالمللی «بامیکا اندیشــه
ماندگار» ششــمین دوره نمایشــگاه
بینالمللــی صنعــت تفریحــات،
ســرگرمی ،شــهربازی و پارکهــا
را از  18تــا  21بهمن مــاه جاری در
نمایشــگاه بینالمللی تهران برگزار

میکند.
برگزار کننده نمایشگاه اعالم کرده است
که دوره ششم نمایشــگاه خواهد کوشید با
معرفی شرکت ها و برندهای برتر این صنعت،
عرضه و نمایش تولیــدات و توانمندیهای
ایرانی و نمایش دست آوردها و فناوریهای

نو به فعاالن این حوزه و عموم شــهروندان،
زمینهســاز تعامل و ارتباط مســتقیم میان
ســرمایهگذاران ،بازرگانان ،تولیدکنندگان،
طراحــان و نخبــگان ایــن صنعــت
باشــد .نمایشــگاه ششــم صنعــت
تفریحــات و شــهربازی قــرار اســت

 3ســالن  7 ،6و  27نمایشــگاه
بینالمللــی تهــران را به خــود اختصاص
دهد .فعــاالن تولید و تجــارت این صنعت
میتوانند اطالعات تکمیلی درباره نمایشگاه
را از تلفــن  44873707و وب ســایت
 www.amtech.irجویا شوند.

علی محتشم امیری رییس ستاد برگزاری هشتمین نمایشگاه بینالمللی صنایع چوب:

به دنبال افزایش توان رقابت شرکتهای ایرانی در بازارهای جهانی هستیم

برای حضور و مشارکت در این نمایشگاه خبر داد
و گفت :برخی از کشــورهای حوزه  ،CISاروپای
شــرقی و مرکزی ،چین ،کشورهای جنوب شرقی
آسیا و روســیه نیز که از تکنولوژی باالیی در این
صنعت برخوردارند ،برای حضور در نمایشــگاه یا
بازدید از آن برنامهریزی کردهاند.مدیرعامل شرکت
نمایشگاهی میالد نور گفت :یکی از میهمانان ویژه
نمایشگاه امســال مدیرعامل اتحادیه کفپوش و
لمینیت کل اروپا است .این اتحادیه  50عضو دارد
و اعضای آن نیمی از تولیــد لمینیت و کفپوش
جهان را برعهده دارند .وی گفت :توســعه صنعت
چوب کشور و توجه به اقتصاد مقاومتی،گسترش

روابط تجاری و توسعه صادرات این حوزه ،تقویت
زیرساختهای تولیدی و صادراتی کشور و افزایش
توان رقابت شــرکتهای ایرانی بــرای حضور در
بازارهای جهانی از جمله مهمترین اهداف برگزاری
هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب ایران
است .رییس ســتاد برگزاری هشتمین نمایشگاه
بینالمللی صنایع چوب ادامه داد :در این نمایشگاه
 ۱۶گروه تخصصی صنعت چوب شــامل؛خطوط
و ماشــین آالت تولید و برش ،خطوط و ماشــین
آالت صنایع چــوب (فرز ،پرس ،شــیارزن ،رنده،
 ،CNCجــوش چوب و پروفیل) ،ماشــین آالت
تولید ،انواع سوزن و منگنه،انواع دستگاههای اشباع

فعاالن تولید و تجارت به رونق کسب و کارشان امیدواراند

استقبال مشارکتکنندگان از استقالل نمایشگاه بینالمللی صنایع چوب
در نخستین روز برپایی هشتمين نمایشگاه بین المللی
صنایع چوب ،ماشین آالت و تجهیزات وابسته که به صورت
مستقل از نمایشگاه یراق آالت در و پنجره از  18بهمن 95
برگزار شد ،شاهد اشــتیاق بازدید کنندگان و خرسندی
مشارکتکنندگان از استقالل نمایشگاه صنایع چوب بودیم.
حضور مشارکت کنندگان و غرفه داران در نمایشگاه بین المللی
صنایع چوب  ،نسبت به برخی نمایشگاههای همسطح ماههای اخیر
چشــمگیر و پر تعداد بود .برای شنیدن نظرات تولیدکنندگان این
عرصه بازدیدی از سر کنجکاوی از غرفههای نمایشگاه بین المللی
صنایع چوب ،ماشین آالت و تجهیزات وابسته داشتیم .غرفه داران
که به امید رونق کســب و کارشــان در آینده نزدیک به نمایشگاه
آمدهاند ،بر این باورند که بازار شــرایط مطلوبی برای جذب سرمایه
گذار دارد و آوای امید و رونق از صنعــت چوب ایران به گوش می
رسد.
فعالترینصنعتملی
مهناز قربان زاده مســئول غرفه آریاک دیزاین که در سالن27
پذیرای بازدید کنندگان بود نمایشــگاه امســال را به مراتب بهتر
از ســالهای پیش میداند و بر این باور است که شرکتها با امید
فراوانی در نمایشگاه امسال شــرکت کردهاند زیرا که تدبیر مدیران
نمایشگاهی در جهت جدا کردن نمایشگاه چوب از یراق آالت اقدام
بسیار موثری جهت مشــخص نمودن و هدفدار شدن پیوند میان
بازدید کنندگان و غرفه داران خواهد بود .
وی در خصوص تولیدات آریاک میگوید :تولیدات ما شامل انواع
درب های کابینتی ،کمدی ،پنل های مواج با روکش های پی وی
سی و های گالس و چرم ممبران است  .همچنین ساخت نوار پی
وی سی و برش روزانه بیش از  100ورق از جمله خدماتی است که
در جهت رضایت هر چه بیشتر مشتریان خود ارائه می کنیم .
قربان زاده اظهار داشت :صنعت چوب کشور یکی از فعالترین
صنایع حال حاضر کشور است و با توجه به اهمیتی که این صنعت
در رشد اقتصادی و اشــتغال زایی برای کشور دارد حمایت بیشتر

دولت را ایجاب میکند تا موجب افزایش صادرات غیر نفتی و رونق
تولید کشور گردد .مســئول غرفه آریاک دیزاین خاطر نشان کرد:
برخی عنوان میکنند که صنایع چوب ما راه طوالنی برای رسیدن
به حد کیفی بازار های جهانی باید بپیماید در حالی که هم اکنون در
این نمایشگاه شاهد آن هستیم که بسیاری از کشورها تولیدات ما را
تولیداتی برگزیده و خوب می دانند و صادرات ما به کشورهای دیگر
نیز رشد صعودی به خود گرفته است .
در همین راستا با آقای بختیاری صاحب امتیاز کارخانه و مدیر
فروش شرکت زیبا چوب گفت و گوئی داشتیم .وی با اشاره به تولید
روکش های اچ پی ال برای نخستین بار در کشور میگوید :در سال
 56با تاسیس یک کارگاه کوچک در شهرستان ورامین به نام زیـبـا
چــــوب کار خود را آغـــاز کردیم و شروع به ساخت درب و کمد
نمودیم و در سال  60شــروع به تولید زوارهای گلدار و شیشه ای
همزمان با تولید درب و کمد کردیم و در سال  1364با اضافه کردن
یک دستگاه پرس به تولید سه الیی مشغول شدیم که مواد اولیه آن
از قبیل روکش چوبی و الیه را از بازار تهیه می کردیم تا سال  68که
با خرید دستگاه روکش و الیه زن شروع به تولید روکش نمودیم و
سهم وسیعی از بازار روکش کشور را به خود اختصاص دادیم .مدیر
فروش زیبا چوب برکت افزود  :در سال  75با اضافه کردن دستگاه
اسالیسر خط تولید روکش روسی را افتتاح نمودیم .در سال  83با
رونق بازار مصنوعات چوبی با وارد کردن دستگاه های مدرن و به روز
این صنعت شروع به تولید درب و صفحه کابینت آشپز خانه(صفحه
کبینت پست فرمینگ) با استفاده از ام دی اف و اچ پی ال نمودیم

و در حال حاضر زیبا چوب موج بخش وسیعی از بازار ایران و عراق
و افغانستان را در اختیار دارد  .در مهر ماه سال  93نام شرکت را از
زیبا چوب به زیبا چوب برکت تغییر دادیــم و برند زیبا چوب را به
ثبت رساندیم .
خود کفایی در صنعت ملی
در گشــت و گذارمان در میان غرفههای ســالن  8و  9برخی
غرفه داران هم به ارائه دســتگاهها ،ماشــین آالت و ملزومات این
صنعت مشــغول بودند .یکی از این غرفهها متعلق به شــرکت پاد
ابزار الکترونیک بود .در این غرفه که با اســتقبال شــرکت داران،
تولید کنندگان و مدیران صنعت چوب مواجه بود به ســراغ آقای
پیکار جو مدیر منابع انسانی این شرکت رفتیم .وی صنعت چوب
را با شیب خوبی رو به پیشــرفت می داند و میگوید :شرکت ما
نماینده انحصاری فروش محصوالت فرود ایتالیا است و همواره سعی
داشــته مجموعه بی نظیری از ابزار آالت برش صنایع چوب شامل
تیغ اره الماسه  MDFبر ،پروفیل بر،چوب بر ،آلومینیوم بر  ،توپی
 ،اورفرز ،ســگمنت و ابزار آالت  CNCرا به مشتریان خود عرضه
نماید  .پیکار جو اظهار داشت  :شرکت ما در زمینه تولید و تامین
ابزار آالت مورد نیاز در صنعت چوب و مشاوره و تامین و توزیع این
صنعت فعال است و خوشــبختانه خود کفایی در این حوزه تا حد
زیادی محقق شــده اســت  .وی افزود :در حال حاضر برای دست
اندرکاران صنعت چوب جای هیچ تردید نیست که زیر ساخت ها
 ،ظرفیت ها و قابلیت های این بخش از صنعت کشــور به سطحی
فراتر از مقیاس های بازار ملی دست پیدا کرده و این موضوع جدا
از رکود نسبی حاکم بر بازار مصرفی کشور  ،فضای شدیدا رقابتی
میان تولید کنندگان به وجود آورده است که همین امر بستر بسیار
مناسبی برای خودکفایی ایجاد کرده است .پیکار جو بر این باور است
که صنعت چوب تا زمانی کــه جایگزینی برای چوب در دنیا وجود
ندارد همانطور که با ورود  MDFبه بازار دیدیم که چوب همچنان
طرفداران خود را دارد و بنابراین تا زمانی که طبیعت زنده است این
صنعت پا بر جا خواهد بود البته ما باید مسئولیت اجتماعی خود را
در این خصوص بدانیم و رعایت کنیم.
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هشتمین نمایشــگاه بینالمللی صنایع
چوب ،ماشــین آالت وتجهیزات وابســته
( )2017 WOODEXPOروز  18بهمن 95
با حضور چشمگیر فعاالن داخلی و بینالمللی
صنعت چوب ایران ،محمد جواد قنبری معاون
نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاههای
بینالمللی و مدیرعامــل اتحادیه کفپوش
و لمینیت کل اروپا در نمایشگاه بینالمللی
تهران آغاز به کار کرد.
علی محتشــم امیری ،مدیرعامــل مجرب و
توسعهگرای شرکت نمایشگاهی میالد نور و رییس
ستاد برگزاری این نمایشگاه در گفتوگو با نشریه
«اقتصاد و نمایشگاه» با بیان اینکه طی چند سال
اخیر جایگاه جهانی نمایشگاه چوب ایران تقویت
شده است ،گفت :این نمایشــگاه تخصصیترین
نمایشگاه بینالمللی صنایع چوب ایران محسوب
میشود و شاهد حضور کشــورهای آلمان ،ایتالیا،
اســپانیا ،فرانســه ،فنالند ،چین ،ترکیه،روسیه،
سوییس ،اوکراین ،هنگ کنگ ،قزاقستان و تایوان
و برخی دیگر از کشورهای حوزه آسیای میانه در
آن هســتیم.وی افزود :این نمایشــگاه در فضایی
بالغ بر 19هزار متر مربع و در ســالنهای شرقی و
همچنین فضای باز محل دایمی نمایشــگاههای
بینالمللی تهران برپا شده است.محتشم امیری از
عالقه مندی کشورهای پیشــرو در صنعت چوب

ساز،خطوط و ماشــین آالت فرآوری چوب نظیر
 ،CNCطراحی ،خراطی ،ماشین آالت چندکاره،
کورههای خشــک کن ،دیگهای اشــباع ،انواع
مواد اولیه ،انواع روکشهــا و ورقهای چوبی ،انواع
ابزارآالت صنایع چوب ،انواع کف پوشهای چوبی،
انواع ماشین آالت حمل و جابجایی صنایع چوب،
انواع ماشین آالت و تجهیزات بسته بندی صنایع
چوب و انواع نشریات و دانشگاهها و آموزشگاههای
مرتبــط با صنایع چــوب و مجــات تخصصی و
سایتهای تخصصی ارایه میشود.محتشم امیری
گفت :در این نمایشــگاه ودر بخــش داخلی نیز
استانهای واقع در شــمال ،جنوب و جنوب غرب
کشور با توجه با شــرایط و ویژگیهای اقلیمی و
پیشرفت بیشتر تکنولوژی تولیدات و ماشینآالت
مرتبط با صنعت چوب مشارکت بسیار باالیی دارند.
وی تاکید کرد :این نمایشــگاه بــا رویکرد تقویت
جایگاه جهانی این رویداد و توان افزایی فعاالن این
صنعت در داخل کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی و
توسعه بازارهای داخلی و خارجی درحال برگزاری
است .براساس این گزارش برگزاری چند همایش،
نشست تخصصی و کارگاه علمی و همچنین حضور
چند هیات بازرگانی و تجاری از کشورهای مختلف،
برخی از برنامههای جانبی هشــتمین نمایشگاه
بینالمللی صنایع چوب ،ماشینآالت و تجهیزات
وابسته است.
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سیدحسین میرظفر جویان خبر داد:
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نوسازی سالن  5هزار متر مربعی نمایشگاه تهران با سرمایه بخش خصوصی
با نوســازی و بازســازی سالن 5
نمایشــگاه بینالمللی تهــران که با
ســرمایهگذاری  15میلیــارد تومانی
بخش خصوصی انجام شــده اســت،
فضای مفید نمایشــگاهی این سایت
نمایشــگاهی  5هزار متر مربع وسعت
یافت.
ســید حســین میرظفر جویان معاون
امور فنی و مهندســی شــرکت ســهامی
نمایشــگاههای بینالمللی ج.ا.ا ایران درباره
این ســالن به اخبــار نمایشــگاهها گفت:
فعال شدن سالن  ،5دســت آورد سیاست
مدیریت ارشد شــرکت سهامی نمایشگاهها
مبنی بر بازســازی و توســعه نمایشگاه با
اســتفاده از ظرفیت و سرمایهگذاری بخش
خصوصی اســت که در حدود  15میلیارد
تومــان صرف نوســازی آن شــده و امروز
 18بهمن  95یک رویداد نمایشــگاهی -
دهمین نمایشــگاه بینالمللی گردشگری
و صنایــع وابســته در آن افتتــاح شــده
است.
معــاون فنــی و مهندســی نماشــگاه

توضیــح داد که بهرهبــرداری مجــدد از
این ســالن به طور موقت و به دلیل تراکم
تقویــم نمایشــگاهی شــرکت ســهامی
نمایشگاهها انجام گرفته و پس از تغییرات

و تکیمــل نمــای بیرونی ســالن به طور
رســمی و دائمــی از آن اســتفاده خواهد
شــد .ســالن شــماره  5روبروی ســالن
پرطرفــدار  6واقــع اســت و پــس از

بازســازی ،از فضــای شــک و مــدرن با
تأسیســات و تجهیزات کامل و پیشــرفته
و فضــای بــاز اختصاصی برخوردار شــده
است.

منصور نامدار زندی مدیر نمایشگاه بینالمللی طال ،نقره و جواهر:

نمایشگاه میکوشد ایران را در گردش جهانی  1200میلیارد دالری طال و جواهر سهیم کند
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محل دائمی نمایشگاه های بین
المللــی تهــران از روز  28بهمن
تا پایان یکم اســفند ماه امســال
میزبان نمایشــگاهی است که در
آن گرانبهاتریــن و در عین حال با
ارزشــمند ترین مصنوعات فلزی
به نمایش گذاشــته می شــود،
نهمین نمایشــگاه بیــن المللی
طال،نقره،جواهر،ســاعت و صنایع
وابســته با حضور و مشارکت ده ها
شــرکت تولیدی،خدماتی و عرضه
کننده طال ،نقره و جواهر داخلی و
خارجی برگزارخواهد شد.
تاکنون مشــارکت و حضــور بیش

از  150شــرکت داخلــی از اســتان
های مختلــف کشــورمان و همچنین
 10شــرکت خارجــی از کشــورهای
ترکیــه ،ایتالیــا ،آلمان ،ارمنســتان و
بلژیک در این نمایشــگاه قطعی شــده
کــه جدیدترین تولیــدات و نوین ترین
دســتگاهها و تجهیــزات و روش هــا
و طــرح هــای تولیــدی طــا ،نقره و
جواهرات را ارائه و بــه نمایش خواهند
گذاشت.
نهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی
طال،نقره،جواهر،ساعت و صنایع وابسته
در فضائــی بالغ بر هشــت هــزار متر
مربع از ســوی اتحادیه تولیدکنندگان

و صادرکننــدگان طــا ،نقــره ،جواهر
و ســنگ های قیمتی ایران و شــرکت
سپنتاس کیش و در سالن های -9-8
 25Aو  25Bبرگــزار خواهــد
شد.
منصور نامــدار زندی نایــب رئیس
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان
طال ،نقره ،جواهر و ســنگهای قیمتی
ایران و مدیر نمایشــگاه گفــت :در این
نمایشگاه انواع جواهر ،نقره ،سنگ های
قیمتی ،ساعت ،ماشین آالت  ،ابزارآالت
و تجهیزات مربوط بــه طراحی و تولید
طال ،جواهر ،نقره ،ســنگ های قیمتی،
دکوراسیون مختلف مراکز تولید و عرضه
طال و جواهــر و نقره ،صنــدوق ایمنی
حفظ و نگهداری طال ،جواهر به نمایش
گذاشته می شود و همچنین اتحادیه ها،
انجمن ها ،تشــکل های مربوطه ،مراکز
آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی مربوط
به موضوع نمایشگاه ،دست اندرکاران در
امر طراحی و دست اندرکاران در بخش
اکتشاف و اســتخراج معادن طال ،نقره،
جواهر و سنگ های قیمتی نیز حضور در
آن خواهند داشت.
مدیر برگزاری نهمین نمایشگاه بین
المللی طال،نقره،جواهر،ساعت و صنایع
وابسته خاطرنشــان کرد :قرار است در
طول چهار روز برگزاری این نمایشــگاه
چند هیئت خارجی و همچنین رؤسای
اتحادیههای طــا و جواهــرات برخی
کشــورها با حضــور در محــل دائمی

نمایشگاه های بین المللی تهران،ضمن
بازدیــد از نمایشــگاه،باتولیدکنندگان
ایرانی وارد مذاکرات تجاری و ســرمایه
گذاری شوند .نامدار زندی در ادامه گفت:
طال و جواهر مــی تواند جایگزین خوبی
برای نفت و فرآورده های آن به شــمار
آید و برپایی نمایشــگاه های تخصصی
در ایــن زمینــه از جمله راهــکار های
توســعه این صنعت در کشور محسوب
می شود.
بــه گفتــه مدیــر برگــزاری
نهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی
طال،نقره،جواهر،ســاعت و صنایــع
وابســته؛ایران از نظر فناوری و شــیوه
های جدیــد صنعت با مشــکلی روبرو
نیســت و تنها چالشــی کــه در حال
حاضــر در مقابــل این صنعــت وجود
دارد واردات بی حــد و اندازه مصنوعات
طال و جواهر قاچاق به کشــور است که
امــان تولیدکنندگان داخلــی را گرفته
اســت و واحدهای ما را وادار به تعدیل
نیرو کــرده ویا بــه تعطیلی کشــانده
است.
نامــدار زندی بــا یــادآوری گردش
 1200میلیــارد دالری صنعــت طــا
و جواهــر در جهــان گفت :نمایشــگاه
در نهمیــن دوره برگــزاری خود تالش
خواهد کرد برای فعاالن تولید و تجارت
این صنعت در ایران هــم از این گردش
 1200میلیــارد دالری ســهمی ایجاد
نماید.

وزیر صنعت و معدن گران ترین نمایشگاه بین المللی ایران را افتتاح کرد

سهم خواهی ایران از بازار  1200میلیارد دالری صنعت طال و جواهر جهان
در نمایشگاه

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

نهمین نمایشگاه بین المللی طال ،نقره ،جواهر،
ساعت و صنایع وابسته روز پنج شنبه  28بهمن با
حضور محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت ،معدن و
تجارت ،حسن غفوری فرد رئیس هیات بازرسی
و نظارت شورای عالی انقالب فرهنگی ،حسین
اســفهبدی معاون وزیر و مدیر عامل شــرکت
سهامی نمایشگاه های بین المللی ،محمد جواد
قنبری معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی
نمایشــگاه ها ،عباد محمد ولی رئیس اتحادیه
تولید کننــدگان و صادرکنندگان طال و جواهر،
منصور نامداری زندی نایب رئیس اتحادیه و مدیر
نمایشگاه و فعاالن بخش خصوصی این صنعت در
نمایشگاه بین المللی تهران گشایش یافت.
منصورنامــداری زنــدی در گفتگو بــا «اقتصاد و
نمایشگاه» توضیح داد که برای مشارکت در نمایشگاه
امسال  300شــرکت داخلی و خارجی پیش ثبت نام
کرده بودند اما به دلیل محدودیت و نامناسب بودن ابعاد
فضای نمایشگاهی برای نمایش تولیدات چنین صنعتی
فقط  150شرکت فرصت مشارکت در  9هزار متر مربع
فضای نمایشگاهی شامل سالن های 8و9و 25آ و 25ب
را به دست آوردند که از این تعداد  10شرکت از ترکیه،
ایتالیا ،آلمان و بلژیک تولیدات و خدمات نوین خود را به
تهران آورده اند.
مدیر نمایشــگاه نهم طــا و جواهــر تاکید کرد
که نمایشــگاه امســال به تولید صادرات محور ،جلب

منصور نامداری زندی نایب رئیس
اتحادیه تولید کنندگان
و صادرکنندگان طال و جواهر

هموطنان با خرید
مصنوعات طال
و جواهر ایرانی
حامی اقتصاد ملی باشند
تکنولوژی های برتر این صنعت از چهار گوشــه جهان
و جذب ســرمایه گذارهــای خارجی بــرای تولید و
صادرات به بــازار  400میلیون نفــری منطقه تاکید
دارد و برای دســتیابی بــه این هدف با مستشــاران
بازرگانی بسیاری از ســفارتخانه ها و همچنین رایزنان
بازرگانــی ایران در کشــورهای دیگــر ،از طریق اتاق
بازرگانــی ایــران مذاکره و مشــورت به عمــل آمده
است.
نامــداری زندی کــه در عیــن حــال در هیات
نماینــدگان اتاق ایــران و کمیســیون مالیــات این
اتاق عضویت دارد ،ســهم ایــران از گــردش جهانی
 1200میلیارد دالری صنعت طال و جواهر را بســیار
ناچیز توصیــف کرد و رونــق این کســب و کار را در
حل مجموعه ای از مشــکالت و هــم آهنگی بخش

های اســتاندارد ،گمرک ،نظام بانکــی و نظام مالیاتی
دانست.
وی یاد آوری شد که در سال های اخیر به دلیل رکود
کسب و کار در این صنعت  800واحد در تهران و 1800
واحد در سراســر ایران ناچار به تعطیلی شده و به این
ترتیب هزاران فعال تولید و فروش در این بخش بیکار
شــده اند.نایب رئیس اتحادیه رویکــرد هموطنان به
طال و جواهر ســاخت خارج به دلیل انزوای  37ساله
این صنعت را دلیل دیگری بر رکود این کســب و کار
دانســت و از مردم ایران درخواســت کرد که با خرید

تولیــدات با کیفیــت و دارای گارانتی معتبــر ایرانی،
صنعتگران و هنرمنــدان این رشــته را در خدمت به
اقتصاد کشــور یاری نماینــد .نامدار زنــدی به تولید
کننــدگان و تجار طــا و جواهر هم پیشــنهاد کرد
با ایجاد برند معتبــر ایرانی ،به اصــاح فرهنگ غلط
مصــرف کاالی خارجی کمک کنند .نمایشــگاه بین
المللی طــا ،نقره و جواهر تا پایان روز یکشــنبه یکم
اســفند با همت شرکت ســپنتاس کیش با مدیریت
محمود صدیقی از ســاعت  8:30تــا  16برپا خواهد
بود.
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محمد جواد قنبری اعالم کرد:

رشد  ۹۰درصدی مشارکت خارجی ها در نمایشگاه های بین المللی تهران

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

محمــد جــواد قنبــری معاون
نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه
های بین المللی ج.ا.ا در گفت و گو با
خبرنگار «اخبار نمایشگاه ها » اعالم
کرد که در  ۹مــاه منتهی به آخر آذر
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سال جاری نســبت به دوره مشابه
سال ، ۹۴تعداد مشــارکت کنندگان
خارجی و متراژ ارزی نمایشگاه های
برگزار شده در سایت نمایشگاه های
بین المللی تهران به ترتیب  ۹۰درصد
و  ۹۷درصد رشد یافته است .
متراژ کل نمایشــگاه های برگزار
شده و تعداد کل مشارکت کنندگان
هم در این دوره بــه ترتیب  ۲۸و ۱۶
درصد افزایش نشان می دهد .
معاون نمایشــگاهی شــرکت سهامی
نمایشــگاه ها برنامه ریزی منسجم و همه
جانبه مدیریت ارشــد شــرکت ســهامی
نمایشگاه ها در جهت اســتفاده از فضای
مثبت جهانی ایجاد شــده پــس از نهایی

شــدن مذاکرات برجام از اواخر پائیز  ۹۴را
زمینه ساز استقبال فعاالن خارجی تولید و
تجارت از نمایشگاه های سال جاری ذکر
کرد و گفت  :تالش شــرکت سهامی برای
توسعه نقش نمایشگاه ها در رونق اقتصادی
کشــور همچنان ادامه دارد که در ســال
 ۹۶شاهد رشــد هر چه بیشتر این بخش
خواهیم بود .آمار مقایسه ای نمایشگاه های
برگزار شده در نمایشگاه بین المللی تهران
در  ۹ماه امســال و تغییرات آن نسبت به
مدت مشابه سال  ۹۴به شرح ذیل است :
تعداد نمایشــگاه های برگزارشده ۵۳:
نمایشگاه
متــراژ کل  ۷۸۹۱۱۶ :متــر مربع (۲۸
درصد افزایش)

متراژ ریالــی  ۶۴۱۳۶۷:متر مربع (۱۹
درصد افزایش)
متــراژ ارزی  ۱۴۷۷۴۹ :متر مربع (۹۷
درصد افزایش )
تعداد کل مشــارک کنندگان ۱۹۲۹۳
بنگاه ( ۱۶درصد رشد )
تعــداد مشــارکت کننــدگان داخلی
 ۱۱۹۳۳بنگاه ( ۷درصد کاهش)
تعداد مشــارکت کننــدگان خارجی
 ۷۳۶۰بنگاه ( ۹۰درصد رشد )
دفعات مشارکت کشورها در نمایشگاه
 ۳۲( ۶۹۱درصد رشد)
همچنیــن در  ۹ماه ســال  ۹۵بیش از
 ۲۰هزار نفر اتباع خارجی از ۵۳نمایشگاه
برگزار شده در این مدت بازدید کرده اند .

در جشن  50سالگی شرکت سهامی نمایشگاه ها رونمایی شد

نیم قرن صنعت نمایشگاهی ایران به روایت محمد سعادتی پور

به مناسبت پنجاهمین ســالگرد تاسیس شرکت سهامی
نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران کتاب «اثر
شناسی نیم قرن تسهیل گری صنعت نمایشگاهی» اثر پر ارج
محمد سعادتی پور مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی و
امور بین الملل شــرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی
جمهوری اســامی ایران روانه بازار کتــاب گردید تا عالقه
مندان به صنعت نمایشگاهی و تالشگران این صنعت بتوانند
با خواندن این کتاب که حاصل تجربیات  ۲۵ساله نویسنده در
حوزه صنعت نمایشگاهی می باشد بهره الزم را ببرند.
به گزارش خبرگــزاری «اخبار نمایشــگاه ها » به نقــل از روابط
عمومی و امور بین الملل شرکت ســهامی نمایشگاه های بین المللی
ج.ا.ایران در ادامــه تالیفات اثر بخش محمد ســعادتی پور در زمینه
صنعت نمایشگاهی و به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس شرکت
سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران کتاب « اثر
شناسی نیم قرن تسهیل گری صنعت نمایشــگاهی » به نویسندگی
ایشان منتشــر و روانه بازار گردید .در این کتاب بعد از مقدمه ای که

به قلم دکتر حسین اســفهبدی معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت و
رییس هیئت مدیره و مدیر عامل شــرکت سهامی نمایشگاه های بین
المللی ج.ا.ایران به رشته تحریر در آمده کلیاتی درباره نویسنده کتاب
می خوانیم که شــرح حال مختصری از دوره خدمت رســانی محمد
سعادتی پور در شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران از
سال  ۱۳۷۰تا کنون می باشــد.در ادامه نویسنده به ذکر مشخصات و
موقعیت مکانی نمایشــگاه های بین المللی استان های ایران پرداخته
و به پدیدار شناسی نمایشــگاه،انواع نمایشــگاه ها،اهداف شرکت در
نمایشــگاه ها،ضرورت تاسیس نمایشــگاه بازرگانی،نگاهی به صنعت
نمایشگاهی در ایران،سازمان ها،نهادها و انجمن های مرتبط با صنعت
نمایشــگاهی در ایران پرداخته و بعد به تفصیل به تاریخچه تاسیس
شرکت شرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی ج.ا.ایران و جدایی
این شرکت از مرکز توسعه صادرات ایران و اسامی مدیران عاملی که از
بدو تاسیس تا کنون در این شرکت فعالیت داشته اند اشاره کرده است.
در بخش بعــدی زاید کتاب به اهداف  ،موضــوع فعالیت  ،ارکان ،
چشــم انداز  ،ماموریت و امکانات و خدمات شرکت سهامی نمایشگاه

های بین المللی پرداخته شده و در ادامه نیز با ذکر توضیحاتی در مورد
تاریخچه تاســیس دو نمونه از امکانات و افتخارات این شرکت شامل
مســجد حضرت ابراهیم (ع) و موزه صنعت نمایشــگاهی توضیحاتی
بیان شده است .نویسنده سپس اشــاره ای به نقش آموزش در ارتقای
کیفیت نمایشگاه ها و نقش نمایشگاه ها در توسعه صادرات داشته و در
مورد نقش برجسته نمایشگاه ها در تحقق اهداف کلی اقتصاد مقاومتی
سخن رانده است.شایان ذکر اســت در بخش پایانی این اثر ارزشمند
تصاویری از نشست های دکتر اسفهبدی با مقامات کشورهای خارجی
در دوران تحریم و پســا تحریم و تصاویر مربوط به گرامیداشــت روز
جهانی نمایشگاه ها چاپ شده و در نهایت کتاب با قدردانی و سپاس از
خانم ها پارسا ،سارا عنصری (طراح) و گیتی تهران پور(تدوین کننده)
و آقایان شریعتی  ،پارسا و استاد محمد علمی که در نگارش این کتاب
با ایشان همکاری داشته اند به پایان می رسد.
از محمد ســعادتی پور پیش از این آثار پر ارج دیگری در صنعت
نمایشگاهی چون «پدیدار شناســی نمایشگاه های جهانی» و «نقش
تبلیغات در صنعت نمایشگاهی» منتشر شده است.

مجتبی خسرو تاج رئیس سازمان توسعه تجارت ایران:

سایت های نمایشگاهی باید سود آور شوند دولت کمک مالی نمی کند
قائم مقام وزیر صنعت ،معــدن و تجارت در امور تجاری و
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد که همه سایت
های نمایشگاهی باید هرچه زودتر به مرحله سود آوری برسند
و خود ،هزینه های نگهداری و توسعه را تامین کنند.
مجتبی خســرو تاج پس از بازدید از نمایشــگاه خودرو «تهران
اتوشــو  »2017در ســایت نمایشــگاهی شــهر آفتاب گفت :دولت

برای برگزاری رویدادهای نمایشــگاهی باکیفیت از تمام سایت های
نمایشگاهی کشــور حمایت می کند و در این زمینه هر تعداد که نیاز
باشد مجوز برگزاری صادر می کنیم.
وی تاکید کرد که صنعت خودرو در مســیر رشد و ارتقای کیفی
قرار گرفته و شرکت های بزرگ بین المللی برای مشارکت و همکاری
با صنعت خودروی ایران ابراز تمایل کرده اند.

رئیس سازمان توســعه تجارت ایران درباره کمک مالی دولت به
سایت های نمایشــگاهی برای توســعه گفت :منظور از حمایت های
دولتی ،حمایت نقدی نیست .همه سایت های نمایشگاهی ایران باید
خیلی زود به مرحله ســود آوری برسند و خود ،هزینه های مورد نیاز
برای نگهداری و توسعه را تامین نمایند .این وظیفه دولت نیست که
در قالب کمک های مالی از سایت های نمایشگاهی حمایت نماید.

حضور کم نظیر مقامات تراز اول ایران ،اروپا و سازمان ملل در مراسم گشایش نمایشگاه محیط زیست

تفاهم بزرگ ایران و اروپا برای حفظ محیط زیست جهان

مسالهای نیست که در سطح محلی و منطقهای
باقی بماند ،گفت :محیط زیست مسالهای است
که نیاز بــه همکاری جهانــی دارد و امیدواریم
سازمان ملل نیز برای کمک به ما گامهای جدی
بردارد تا نســبت به حل معضالتی مثل پدیده
گردوغبار که ناشی از تغییر اقلیم و ناامنیهای
منطقه است ،اقدام شود.
همکاری محیط زیست ضرورت امنیتی
است
محمد جواد ظریف وزیــر امور خارجه ایران
در این مراســم با بیان اینکه جمهوری اسالمی
دست همکاری را به سمت همه همسایگان دراز
میکند تا در یک برنامه مشترک بتوانیم آینده
بهتری را بــرای فرزندان منطقــه فراهم کنیم،
گفت :یکــی از حوزههایی کــه میتواند زمینه
اعتماد ســازی منطقهای را فراهــم کند و همه
کشورهای منطقه بدون توجه به سیاستهایشان
به آن نیاز دارند همکاری در حوزه محیط زیست
است .هیچ موضوعی به اندازه محیط زیست در
این ادراک مشترک نقش محوری نداشته و در
هیچ موضوعی به اندازه محیط زیســت شــاهد
همکاری و هــم فکری جامعه بیــن المللی در
حوزه محیط زیست نیستیم.
وزیر امور خارجه ادامه داد :به جد امیدوارم
درکــی را که امروز در ســطح بیــن المللی در
محیط زیست داریم ،یعنی اینکه فهمیدهایم در
زمینه محیط زیست در یک کشتی نشستهایم
و در این کشــتی یا همگان به ساحل سالمت
میرســیم یا همگان در یک محیط آلوده و غیر
قابل حیات زندگــی را بــدرود خواهیم گفت:
امیدوارم کــه این چالش مشــترک را در همه
حوزهها از اقتصاد و فقرزدایی تا امنیت و تالش
جمعی برای مبــارزه با افراط و تروریســم هم
شاهد باشیم .ظریف در بخش دیگری از سخنان
خود با قدردانی از برگزاری نمایشگاه بین المللی

محیط زیســت تصریح کرد :اولین نمایشگاه را
خانم دکتر ابتکار در دولت آقای اصالحات برگزار
کردند و ششمین جشنواره بین المللی فیلم سبز
هــم در مردادماه  96به ابتکار رییس ســازمان
حفاظت محیط زیســت برگزار میشود و ما از
تالشهای ایشان سپاسگزاری میکنیم.
وی یادآور شد :نمایشــگاه امروز بیش از هر
چیز نشان دهنده همکاری بین همه بخشهای
ذی نفع است که برای رسیدن به محیط زیست
سالم نیازمند همکاری آنها هستیم.
سازمان ملل در کنار ایران است
اریک ســولهایم معاون دبیرکل ســازمان
ملل و رییس برنامه محیط زیست سازمان ملل
متحد در این مراســم گفت :مسائل آب ،توفان
شــن و گرد و خاک در ایران وجود دارد .باعث
خرسندی است که همه کشورها دست به دست
هم بدهنــد و بخش دولتــی و خصوصی با هم
همکاری کنند تا بر این مشکالت فائق آییم.
وی با بیان اینکه ما میتوانیم این مشکالت
را حــل و فصــل کنیم ،گفــت :در گذشــته
توانستهایم این مشکالت را حل کنیم .در سال
 1987موافقتنامههای خوبی تنظیم کردیم که
میزان گازهای گلخانــهای را یک درصد کاهش
دهیم.
ســولهایم با تاکیــد بر ضــرورت افزایش
همــکاری با ایــران اظهار کــرد :اینکــه ایران
توانســته با آمریکا به توافق برسد ،نشان دهنده
این است که میتوانیم در زمینه محیط زیست
همکاریهــای خوبی داشــته باشــیم .از ایران
و آمریکا تشــکر میکنم که توانســتند به این
موافقتنامه برســند .این موافقتنامه میتواند
باعث شود که کارهای خوبی به ظهور برسد.
سولهایم اضافه کرد :باید سیاستهای درست
کشاورزی تدوین شود که به مبارزه با توفانهای
شن و گرد و غبار کمک میکند .باید کشاورزی

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

شــانزدهمین نمایشــگاه بین المللی
محیط زیســت روز جمعه ششم اسفند
ماه  95در مراسمی با حضور محمد جواد
ظریف وزیر امــور خارجه ،معصومه ابتکار
معاون رییس جمهور رییس سازمان محیط
زیســت ،مجید انصاری معــاون حقوقی
رییس جمهور و امیری معــاون پارلمانی
رئیس جمهور در محل دائمی نمایشگاههای
بین المللی تهران افتتاح شد.
در این مراســم همچنین حسین اسفهبدی
معــاون وزیــر و مدیرعامل شــرکت ســهامی
نمایشــگاهها ،محمدرضــا تابــش و کیخــواه
نماینــدگان مجلس شــورای اســامی ،جری
لوییس نماینده ســازمان ملل در تهران ،اریک
ســولهایم رئیس برنامه محیط زیست سازمان
ملل متحد ،گالتی وزیر محیط زیســت ایتالیا،
یوخن فــاس بارت قائــم مقام وزیــر محیط
زیســت آلمان ،دنیل کالخا مدیــرکل محیط
زیســت اتحادیه اروپــا ،جمعــی از هنرمندان،
تعــدادی از مســئوالن دســتگاههای اجرایی،
مدیران و صاحبان صنایع ،شرکتها ،تعدادی از
تشکلهای محیط زیستی مردم نهاد (سمن) و
برخی سفرا و دیپلماتهای خارجی مقیم تهران
حضور داشتند.
این نمایشگاه با شعار «اقتصاد سبز ،اقتصاد
مقاومتــی» با حضــور  316شــرکت داخلی و
 19شرکت خارجی از کشــورهای آلمان ،کره
جنوبی ،انگلستان ،هلند ،ایتالیا ،دانمارک ،چین،
سوئد ،فنالند ،نیوزلند ،فرانســه ،ژاپن ،روسیه،
نــروژ و اتریش به مــدت  4روز در محل دائمی
نمایشگاههای بین المللی تهران برپا است.
برجام فرصتها را فراهم کرده است
معــاون رییس جمهــور و رییس ســازمان
حفاظت محیط زیست در شانزدهمین نمایشگاه
بینالمللی محیط زیســت ،تاکید کــرد :بعد از
توافق برجــام ،فرصت همکاریهــا و تبادالت
بینالمللی در حوزه محیط زیســت فراهم شده
است.
معصومــه ابتکار در مراســم گشــایش این
نمایشگاه با اشاره به این که نمایشگاه بینالمللی
محیــط زیســت فرصــت حضــور بخشهای
خصوصی فعــال در حــوزه محیط زیســت را
ایجاد کرده اســت ،گفت :از همه فعالین بخش
خصوصی و ســرمایهگذارانی که بــرای بهبود
محیط زیست ســرمایه و فکر و توانمندی خود
را به کار گرفته ،تشــکر میکنم .وی با اشــاره
به نقش مهم حضور بخــش خصوصی و مردم
در عرصه حفاظت محیط زیســت ،آن را کلید
و رمز پیروزی دانســت و افــزود :دولت موظف
است با وضع قوانین و سیاستها زمینه را برای
حضور مردم بــرای حل ابربحرانهای زیســت
محیطی مانند گردوغبار ،آلودگی آب و مدیریت
منابع آب ایجاد کند .ابتکار با اشــاره به اینکه
محمدجواد ظریف ،وزیر امــور خارجه میهمان
ویژه مراســم اســت ،تصریح کرد :از وزیر امور
خارجه و همکارانشان که زمینه همکاریهای
بیشــتر بینالمللی در حوزه محیط زیست را با
توافق برجام فراهم کردند ،تشــکر میکنم .در
نتیجه این ارتباطات بینالمللی ،سرمایهگذاری،
انتقال فناوری و تبادالت بینالمللی برای ایران
فراهم شده است.
وی بــا تاکیــد بــر اینکه محیط زیســت

را نیز مدیریت کنیم .بسیاری از مسائل محیط
زیستی در زمینه جنگلها و گونههای در خطر
انقراض در ایــران وجود دارد کــه باید در این
زمینــه صیانت و حفاظت کافــی صورت گیرد.
آمادهایم که از دولت ایران و ســازمان حفاظت
محیط زیســت ایران حمایت کنیم تا بتواند در
این زمینه حرکت کند.
ایران شریک خوب اتحادیه اروپا
دنیل کالخا مدیر کل محیط زیست اتحادیه
اروپا اظهار کرد :ایران شریک خوبی برای مسائل
زیســت محیطی اســت ،زیرا جایــگاه خوب و
کلیدی در منطقه دارد .مدیر کل محیط زیست
اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه صیانت از محیط
زیست جزو سیاســتهای اتحادیه اروپا است،
گفــت :باید با هــم در موضوع محیط زیســت
همکاری داشته باشــیم .موضوع محیط زیست
بایــد در اولویتهای ما باقی بمانــد .صیانت از
محیط زیســت در قانــون اساســی جمهوری
اسالمی ایران درج شده است.
کالخا با اشــاره به اینکه اتحادیــه اروپا در
حوزههای مدیریت پســماند ،بهبود کیفیت آب
و هوا ،مقابله با آلودگــی آبها و دریاها فعالیت
میکنــد ،افــزود :درســال  2016توافقنامــه
همکاریهــای فنی با ایران را داشــتیم که این
توافق نامهها اهمیت صیانت از محیط زیست را
به رسمیت میشناســد .محیط زیست میتواند
برای افزایش اشــتغال با محوریت توسعه پایدار
نقش آفرینی کند.
لزوم سازگاری و تعامل میان
توسعه و محیط زیست
حجت االسالم مجید انصاری معاون حقوقی
رییس جمهوری نیز با یــادآوری اینکه ما جزو
کشورهای در حال توسعه هستیم و توسعه همه
جانبه کشــور بویژه در حوزه اقتصادی را تجربه
میکنیم ،گفــت :اگر ســازگاری و تعامل میان
توسعه و سیاست محیط زیســتی برقرار نشود
سیاستها حتماً دور زده میشوند .نباید سرمایه
گذاران و فعاالن بخش خصوصی احساس کنند
محیط زیســت برای آنان مانع است .انصاری از
همه فعاالن حوزه محیط زیســت خواســت در
راســتای تحقق اقتصاد مقاومتی کــه برای آن
ستادی تشــکیل شــده و وظیفه وضع ،اصالح
و رفع قوانین مزاحم را برعهــده دارد ،خالها و
تعارضات قانونی را بررسی و نظرات خود را بازگو
کنند.
معاون رییس جمهــوری تصریح کرد :برای
ما باعت افتخار اســت که در دورانی که اساساً
محیط زیست دغدغه جهانی نبوده و پیش بینی
بحران هم برای محیط زیســت نمیشد 1400
ســال پیش در قرآن کریم دههــا آیه در حوزه
مسائل محیط زیست و تعامل انسان و طبیعت
آمده اســت .وی یادآور شــد :چندین سوره به
نام عوامل کلیدی و مؤثــر طبیعی یا اجزای آن
نامگذاری شده اســت و خداوند متعال به جان
اشــیا و مواهب طبیعی ســوگند خورده است.
در زمینه جــرم انگاری برهم زننــدگان تعادل
در محیط زیســت به عنوان افساد فی االرض و
سنگینترین مجازاتی اســت که برای تخریب
کنندگان زیســتگاه زمین معرفی کرده اســت.
فقه اسالم و شیعه مفتخر است که احکام بسیار
دقیق و منطبق با آخرین یافتههای حقوق بین
الملل محیط زیست را ارائه کرده است.
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انتخاباتهیاتمدیرهانجمنبرگزارکنندگاننمایشگاهبینالمللیبرگزارشد

هیاتمدیرهتازهنفسبرایتوسعهصنعتنمایشگاهیکشور
اعضــای انجمــن برگــزار کنندگان
نمایشــگاههای بینالمللی ایــران روز
اول اســفند ماه  1395در تاالر اصفهان
نمایشــگاه بینالمللی تهــران گرد هم
آمدند تــا در جریان برگزاری جلســه
مجمع عمومی خــود ،اعضــای هیات
مدیره و بــازرس انجمــن را هم انتخاب
نمایند.
به گزارش خبرنگار «اقتصاد و نمایشــگاه»
برای عضویت در هیات مدیــره انجمن  12نفر
ثبت نام کرده بودند که هرکــدام پیش از آغاز
رأی گیری برنامههای خود برای اعتالی انجمن
و توسعه صنعت نمایشگاهی کشور را به اعضای
انجمن توضیح دادند .پس از آن با حضور نماینده
قانونی وزارت کار ،رأی گیری انجام گرفت و پس
از شــمارش آرا افراد زیر بــه عضویت در هیات
مدیره انجمن مفتخر شدند:
 -1علی ابراهیمزاده (شــرکت راهکار
تجارت مدیریت کوشا) با  25رأی
 -2شهنام سپاســدار (شرکت بانیان
امید) با  24رأی
 -3مهدی عباسیراد (شرکت فرهنگ
مهر) با  21رأی
 -4علی اعتدالی (گروه آوین) با  20رأی
 -5عبدالکریم جاللی (شرکت نمانگر)
با  17رأی
همچنیــن علی مرادی (شــرکت ســامع
پادنوین) با  16رأی به عنوان عضو علیالبدل اول
و ابوالقاسم رضایی (شرکت میالد مبتکر شرق)

با  16رأی به عنوان علیالبدل دوم (براســاس
قرعه) انتخاب شــدند .برای مسئولیت بازرسی
انجمن هم  3نفر ثبت نــام کرده بودند که پس
از رأی گیری علی معین جهرمی (گروه تجارت
اطالعات کوشــا) با  29رأی به ســمت بازرس
انجمن برگزیده شد.
گفتنی اســت که انجمن برگــزار کنندگان
نمایشگاههای بینالمللی ایران  55عضو دارد که
انتخابات هیأت مدیره و بازرس با مشارکت 43

عضو برگزار شد.
در جریــان برگــزاری مجمــع عمومــی،
فرهاد امینیان (شــرکت بینالمللی بازرگانی و
نمایشگاهی تهران) به عنوان رئیس هیات مدیره
دوره آخر انجمن ،مهدی عباســی راد (شرکت
فرهنگ مهر) به عنوان دبیــر دوره آخر انجمن
و ابوالقاسم رضایی (شرکت میالد مبتکر شرق)
به عنوان خزانــهدار دوره آخر ،گزارش عملکرد
انجمن را در حوزههای خود به اعضا ارائه دادند.

اركانهیاتمديرهانجمنبرگزاركنندگانمشخصشدند

گفتوگوباسیدعلیاعتدالیمدیرعاملهلدینگبینالمللیآوین
وعضوهیاتمدیرهانجمنبرگزارکنندگان

افتخارآفرینیصنعت
نمایشگاهیایراندرآسیا

سید علی اعتدالی با تحصیالت دکترای مدیریت بازرگانی  27سال
سابقه فعالیت حرفهای دارد که  22سال آن در صنعت نمایشگاهی و 5
سال در بخش بازرگانی سپری شده است.
مدیر کلی حوزه ریاست شرکت سهامی نمایشگاهها ،دبیری هیات مدیره
و مشاورت مدیرعاملی شــرکت سهامی نمایشگاهها ،مدیر کلی مرکز خدمات
صادراتی در ســازمان توســعه تجارت ،مدیریت عامل و ریاست هیات مدیره
هلدینگ آویــن ،مدیریت عامل و ریاســت هیات مدیره گروه شــرکتهای
 Trade Expoو  Trade Gateدر عمــان ،امــارت متحــده عربی ،قطر،
گرجستان ،ترکیه و هلند ،نمایندگی رســمی انجمن تبلیغات آسیا در ایران،
عضویت در انجمن تحقیقات بازاریابی اروپا و ...و تنها عضو ثابت هیات مدیره
انجمن برگزار کنندگان نمایشــگاههای بینالمللی ایــران در تمام دورهها از
ابتدای تاســیس تاکنون بودن ،بخشــی از مســوولیتها و عناوینی بوده که
هرکدام به نوبه خــود بر تجربه و کارآمدی اعتدالی در صنعت نمایشــگاهی
ایران و جهان افزوده است.
اعتدالی تالیفات پرارجی هم در صنعت نمایشــگاهی دارد که کتابهای
نمایشگاه و مدیریت ،نمایشــگاههای جهانی اکسپو ،و برنامه ارتقا و ارتباطات
تبلیغات اکسپو از آن جمله است.
حضور قوی در آسیا
مدیرعامل هلدینــگ بینالمللی آوین گفت :یک شــرکت ایرانی از میان
 30کشــور آســیایی به عنوان معاون دبیر کل انجمن تبلیغات آسیا انتخاب
و معرفی شد.
ســید علی اعتدالی با اشــاره به جزئیات انتخاب نماینده ایرانی به عنوان
معاون دبیرکل انجمن تبلیغات آســیا اظهار کرد :از میان  49کشور آسیایی
تنها  30کشــور توانسته اند عضو رســمی انجمن تبلیغات آســیا شوند و از
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به گزارش خبرنگار اخبار نمايشگاه ها  ،به دنبال انتخاب اعضاي هيأت مديره جديد انجمن برگزار كنندگان نمايشگاه هاي بين المللي
در یکم اسفند  ،95اعضاي هيأت مديره در نخستين نشست رسمي  ،اركان هيأت مديره را مشخص كردند .
در اين جلسه كه آقايان علي ابراهيم زاده ،سيد علي اعتدالي ،عبدالكريم جاللي ،شهنام سپاسدار و مهدي عباسي راد حضور داشتند ،
آقايان علي ابراهيم زاده به عنوان رئيس  ،عبدالكريم جاللي به عنوان نايب رئيس  ،شهنام سپاسدار به عنوان دبير و مهدی عباسی راد به
عنوان خزانه دار انجمن انتخاب شدند .
بر اســاس اين گزارش همچنين در اين جلسه بعد از بحث و بررســي  ،رئوس برنامه هاي قابل اجرا و داراي اولويت براي پيگيري و
اجرا در اين دوره توســط هيأت مديره تعيين و مقرر شد كه مشــروح اين برنامه ها در اولين فرصت براي آگاهي اعضاي انجمن اطالع
رساني شود  .علی معین جهرمی بازرس انجمن نیز در این جلسه حضور داشت.
خبرگزاري اخبار نمايشگاه ها و نشريه اقتصاد و نمايشگاه براي هيأت مديره جديد آرزوي توفيق در پيشبرد اهداف تعيين شده را دارد .
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هر کشور تنها یک نماینده پس از کســب امتیازات الزم می تواند به عنوان
نماینده در این انجمن بین المللی حضور داشته باشد.
وی تصریح کــرد :گروه بین المللــی آوین باتوجه به حضور رســمی در
کشورهای ترکیه ،عمان ،امارات ،قطر ،گرجستان و برخی کشورهای اروپایی
و فعالیت رســمی در حوزه های تخصصی تبلیغات ،بازاریابی ،تحقیقات بازار،
رویدادها و کنفرانس های بین المللی و سرمایه گذاری در این حوزه به همراه
ارایه مستندات پژوهشی ،علمی و آموزشــی در انجمن تبلیغات آسیا حضور
یافته است.
مدیرعامــل هلدینگ بین المللی آوین با اشــاره بــه فعالیتهای انجمن
تبلیغات آســیا افزود :این هلدینگ بینالمللی تنها نمایندهای از کشور ایران
در انجمن تبلیغات آسیا بوده که توانسته اســت از میان  30کشور جهان به
عنوان معاون دبیرکل انتخاب و معرفی شود.
اعتدالی گفــت :انجمــن تبلیغات آســیا در زمینه های متعــدد علمی،
تحقیقاتی ،آموزشــی ،پژوهشــی ،برگزاری نمایشــگاه های و همایشهای
مشــترک با مشــارکت تمامی اعضــا در کشــورهای منتخب ،شناســایی
فرصتهای توســعه تجارت و تبلیغات بازرگانی و زمینههای فعالیت با سایر
قارههای جهان را برنامهریزی کرده است.
وی ادامه داد :نخســتین اجالس انجمن تبلیغات آســیا با حضور تمامی
اعضا و نمایندگان کشــورهای آســیایی از  19تا  22اسفند ماه سال گذشته
در کشور چین و با حضور جمهوری اســامی ایران برگزار شد که مهمترین
دســتورکار این اجالس برنامه ریــزی ،مدیریت و ســازماندهی رویدادها و
نشســتهای تخصصــی و کارگاههای آموزشــی بینالمللــی در حوزههای
تبلیغات و کنگرههای ســاالنه علمی در ســالهای  2016تا 2018میالدی
قاره آسیا بود.

علیابراهیمزاده

رییسهيأتمديرهانجمنبرگزاركنندگاننمايشگاههايبينالملليايران
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ضرورتتدوین
برنامهجامعصنعتنمایشگاهی
وتعیینجایگاه
عواملموثروکلیدی
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علي ابراهيم زاده كه بعد از كسب بيشترين آراء
در انتخابات هيأت مديره انجمــن برگزاركنندگان
نمايشگاه هاي بين المللي ايران ،در نخستين جلسه
هيأت مديره به عنــوان رئيس هيأت مديره انتخاب
شد  ،داراي مدرك مهندســي معماري از دانشگاه
علم وصنعت اســت و تاليف بيش از بيست كتاب
آموزشي در حوزه نوجوان را در كارنامه اش دارد .
از جمله سوابق مديريتي او مي توان به مديريت
روابط عمومي و بين الملل شركت صانير كه اولين
شركت در حوزه صادرات خدمات فني و مهندسي
در صنعت آب و برق می باشد اشاره كرد كه از سال
 ٧٣تا  ٨٥عهده دار اين سمت بوده است.
او تجربه برپايي بيش از دويســت نمايشگاه و
همايش در داخل و خارج از كشــور از سال ٧٢الي
 ٩٥را دارد كه از جمله مهم ترين اين نمايشگاه ها
در داخل مي توان به نمايشــگاه هاي بين المللي
نفت و گاز  ،صنعت بــرق  ،صنعت آب و فاضالب ،
الكامپ  ،بورس و بانك و بيمه و محيط زيســت در
دوره هاي متوالي اشــاره كرد  .در كارنامه حرفه
اي ابراهيــم زاده همچنين برگــزاري تعدادي از
موفق ترين نمايشــگاه هاي اختصاصي و تخصصي
كشورمان در كشورهاي منطقه به ويژه در عراق و
امارات و ...ثبت شده است .
ابراهيــم زاده كه براي دومين بــار به عضويت
هيأت مديره انجمــن برگزاركننــدگان انتخاب
شــده اســت  ،ديدگاه هــا و برنامــه هايش را
براي انتشــار در شماره نوروزي نشــريه اقتصاد
و نمايشــگاه در اختيار ما گذاشــته اســت كه

مي خوانيد :
اهمیت و تاثیر گــذاری صنعت نمایشــگاهی بر هیچ
کس پوشیده نیســت بطوری که در کشــورهای توسعه
یافته و در حال توســعه تعداد نمایشــگاه هــا  ،تنوع و
کیفیت آن متناســب با رشــد اقتصادی کشور می باشد.
نمایشــگاه ها از مهمترین و موثرترین ابزارهای بازاریابی
در دنیا محسوب می شوند  .برگزاری بیش از چهار هزار
نمایشگاه در ســال و حضور بیش از یک میلیون شرکت
به عنوان مشارکت کننده نشــانه اهمیت این صنعت در
دنیا می باشــد که این آمار نیز در حال افزایش می باشد
.
اثرات اقتصادی نمایشــگاه و افزایش حجم مبادالت
بازرگانی در حوزهــای مختلف صنعتــی و غیر صنعتی
به نحوی اســت که نمایشــگاه ها مراکز توسعه مبادالت
بازرگانی محســوب می گردد  .به صورتی که نمایشــگاه
هابه ویژه از دیدگاه صــادرات کاالهای غیر نفتی بهترین
فرصت را برای بنگاه های اقتصادی فراهم می نمایند.
باال رفتن ســطح تولیدات و افزایش درآمد عمومی و
همچنین ایجاد رقابتهای کیفی ســالم داخلی و خارجی
و کاهش هزینه های بــازار یابی و فروش از امتیازات این
صنعت کلیدی به شمار می رود.
گذشــته از اثــرات اقتصادی نمایشــگاه هــا اثرات
فرهنگــی و اجتماعی و توســعه روابط حــوزه خارجی
خود نیز بســیار حایز اهمیت می باشد  .به طوری که در
تعدادی از کشــورهای پیشــرفته دنیا بر پایی نمایشگاه
های متوالــی در بخش صنعت جهانگــردی درصد قابل
توجهی از درآمدهای ملی را به خود اختصاص داده است
و به همین ســبب دولتها تالش می کنند با اســتفاده از

ابزارهای متنوع جهانگردان را جذب نمایند
لــذا موضوع صنعــت نمایشــگاه به صورت مســتقل
قابــل توســعه نخواهــد بــود و ارتبــاط سیســتم این
صنعت با ســایر صنایع مهــم و کلیدی مــی تواند این
صنعت را توســعه دهد به طوری که موضوع توریســم،
شــبکه حمل ونقــل  ،گمرک  ،توســعه مناطــق آزاد ،
سیســتمهای ایمنی عمومی  ،صنعت بیمــه  ،تبلیغات،
مراکــز اقامتــی و حــوزه  ITاز موضوعــات مهــم و
تاثیر گزار بر روی این صنعت می باشد
توسعه ســایتهای مدرن نمایشگاهی به همراه خدمات
جانبی و سرویســهای مورد نیاز مشارکت کننده و ایجاد
رقابت سالم فی مابین سایت های نمایشگاهی خود یکی
از عوامل مهم در جهت توســعه این صنعت کلیدی می
باشــد که در حال حاضر این کمبود به شــدت احساس
می گردد.
تدویــن برنامه جامع صنعــت نمایشــگاهی و تعیین
جایــگاه عوامل موثــر و کلیدی در این صنعت شــاهراه
کلیدی جهت دستیابی به اهداف مورد نظر می باشد که
مسئولین و مدیران تصمیم گیر بخش دولتی و خصوصی
می بایســت هر چه سریع تر نســبت به تهیه این برنامه
اقدام نمایند تا امــکان برنامه ریزی بلنــد مدت در این
صنعت میسر گردد.
قطعا انجمن برگزارکنندگان مهمترین نقش را در رفع
چالش های مزبور خواهد داشت و می بایست در اقدام اول
نسبت به افزایش پتانســیل ها و ظرفیت های خود اقدام
نماید و با توجه به شــرایط و متناسب با قوانین و مقررات
حاکم  ،بهترین راه کارهای رســیدن به اهداف این صنعت
را دنبال نماید.
از طرفی تمام دولت ها به دنبال اســتفاده از ظرفیت
های موجود جهت توسعه و ارتقاء اقتصاد در کشور خود
می باشــند  .لذا با توجه به اینکه این ظرفیت و پتانسیل
در حال حاضر در کشور ما وجود دارد می بایست از این
ظرفیت به خوبی استفاده کنیم.
تعدادی از کشــورهای همســایه نظیر امارات متحده
عربــی  ،قطر و ترکیه نــه تنها از این ظرفیــت به خوبی
اســتفاده کرده اند  ،بلکه از ظرفیت های ســایر کشورها
به نفــع خویش بهره مند شــده اند و در حــوزه صنعت
نمایشــگاهی جایگاه قابل قبولی در منطقــه برای خود
کسب نموده اند.
جمع بنــدی  :صنعــت نمایشــگاهی مشــمول
فاکتــور هــای مختلــف و متنوعــی مــی باشــد و
رشــد ایــن صنعــت حمایــت تمــام ســازمان ها ،
نهــاد های دولتــی و بخــش خصوصی را مــی طلبد.
در صــورت وجــود یــک برنامــه جامــع و کامــل ،
راهبــردی و تخصصی  ،منابــع مالی کافــی و ایجاد
زیرســاخت هــای مناســب  ،دســتیابی بــه صنعت
نمایشگاهی قابل اتکا میسر خواهد بود .

گفتگوبامهدیعباس یراد
نالمللیایران
عضوهیأتمدیرهانجمنبرگزارکنندگاننمایشگا ههایبی 

انجمنبایدحمایتاز
حقمالکیتمعنویوبرندسازی
درصنعتنمایشگاهراجدیبگیرد
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مهدی عباســیراد با داشتن مدرک
کارشناسی از دانشگاه عالمه طباطبایی
بیش از  15سال از فعالیت حرفهای اش
را در صنعت نمایشــگاهی در کسوت
برگزار کننده و مدیریــت پروژههای
برگزاری ســپری کرده و در برگزاری
بیــش از  40عنوان نمایشــگاهی در
حوزههای گوناگون نقــش درجه اول
داشته است.
فعالیــت حرفهای عباســیراد در
صنعت نمایشــگاهی در ســال  81با
اجرای نمایشگاه در کیش آغاز شده و
در سالهای  84و  85در گروه صنعتی
ایران خودرو و از سال  86در مسئولیت
مدیرکل روابط عمومی وزارت صنایع و
معادن امتداد یافته اســت .وی از سال
 89نیز به عنوان مدیرعامل شــرکت
بازرگانی بینالمللی ایدرو در برگزاری
نمایشگاههای بینالمللی فرش ،صنعت
و قطعات و لوازم خودرو فعال بوده و از
ســال  94به عنوان مدیرعامل شرکت
فرهنگ مهرپاد به خدماتش در صنعت
نمایشگاهی کشور ادامه میدهد.
مهدی عباســیراد از ســال 89
بــه عضویت هیــات مدیــره انجمن
نمایشــگاههای
برگزارکننــدگان
بینالمللی ایران درآمده و تاکنون سه
دوره در ایــن مســئولیت ایفای نقش
کرده که به دلیل سوابق و مهارتهای
رســانهای و روابط عمومی ،در دو دوره
مســئولیت خطیر دبیــری انجمن به
ایشان واگذار شده است.
در شــماره نــوروزی «اقتصــاد و
نمایشــگاه» مهــدی عباســیراد از
وضعیت کنونی و افقهای آینده صنعت
نمایشگاهی ایران سخن گفته است که
میخوانید.
ارزیابــی شــما از موقعیت صنعت
نمایشــگاهی ایــران در مقایســه با
کشــورهای منطقه در حــال حاضر
چیست؟
صنعت نمایشگاهی ایران در حال حاضر
از نظر تعداد و متراژ فعالیت نمایشگاهی در
منطقه از جایگاه و رتبه خوبی برخوردار است
و شــاید بتوان گفت که مقام اول را دارد اما
از نظر کیفی و اســتاندارد نمایشگاهی مانند
ارائه خدمات مناسب به مشارکت کنندگان
و نیز دارا بودن ســالنهای نمایشــگاهی با

تجهیزات و امکانات پیشــرفته ممکن است
کاســتیهایی در مقایســه با وضعیت دیگر
کشــورهای منطقه نظیر ترکیه و یا امارات
وجود داشته باشد که به نظر میرسد با کمی
ســرمایه گذاری بتوان از این حیث نیز مقام
اول را در منطقه به دست آورد.
ولی بــدون تردید صنعت نمایشــگاهی
در ایران به دلیل قدمت فــراوان و نیز بازار
مناســب و نگاه تجاری فعــاالن صنعتی و
بازرگانی به این بخش ،جایگاه بسیار باالیی
در منطقه دارد.
مهمتریــن چالشهــای صنعــت
نمایشــگاهی را در حال حال چه می
دانیــد و چه راهکاری بــرای حل این
چالشها پیشنهاد میکنید؟
صنعت نمایشــگاهی در ایــران در حال
حاضر با چالشهای زیادی از نظر برگزاری و
نیز ساماندهی فعالیتها روبروست که شاید
بتوان بحث قیمت خدمات نمایشگاهی و نیز
موضوع حفظ حقوق مالکیت معنوی اعضا را
از جمله مهمترین آن دانست.
چالشهای دیگری چــون قوانین متعدد
و ســختگیرانه ،نبود معیارها و شاخصهای
مناســب در امر برگزاری نمایشگاه ،متعادل
نبودن قیمتهای نمایشــگاهی با خدماتی
که ارائه میشــود ،وجود مقرراتی که دست
مجریــان را در رعایت اســتانداردهای بین
المللی نمایشــگاهی در حوزه کسب درآمد
جهــت ارائــه خدمــات بیشــتر و بهتر به
مشــارکت کنندگان میبنــدد و در نهایت
تعیین قیمتهای ثابــت در خرید و فروش
فضاهای نمایشگاهی برای مجریان که باعث
از بین رفتن رقابت میشــود و با معیارهای
جهانی و بیــن المللی صنعت نمایشــگاهی
ماننــد آنچه یوفی (ســازمان بیــن المللی
نمایشــگاهی) تدوین و تاکید کرده اســت،
منافات دارد .ضمن اینکه همین قیمتهای
ثابت طی سالهای گذشــته تغییری نکرده
و حتی متناســب با نرخ تورم نیز رشد کافی
نداشته است.
به نظر شما انجمن برگزار کنندگان
چه نقشــی میتوانــد در جهت رفع
چالشها و توسعه صنعت نمایشگاهی
کشور ایفا کند؟
به طور قطع در حد توان و امکانات نقش
مناسبی میتواند داشته باشد .اما درصد این
تاثیرگذاری در سالهای گوناگون و متأثر از
شرایط متفاوت ،متغیر بوده است .به نظر من

انجمن در توســعه صنعت نمایشگاهی طی
سالهای گذشته نقش بسیار پررنگی داشته
است.
انجمــن صنفــی برگزارکننــدگان
نمایشــگاههای بین المللی ایران از حدود ده
سال پیش و با هدف حمایت صنفی و معنوی
از فعاالن ایــن صنعت مهم و نیــز کمک به
مجریان برگزاری نمایشگاهها در جهت حضور
قویتــر در فعالیتهــا و رشــد تواناییهای
تخصصی و صنفی اعضا شکل گرفت.
در زمان شــکل گیری انجمن ،هدفهای
مهمی تدوین شد و سرلوحه کار قرار گرفت
که فراهم کردن زمینههــای بهبود کیفیت
و باالبردن میزان بهــره وری ،دفاع از حقوق
اعضــا در کلیــه مراجع ،اقدام جــدی برای
جلوگیــری از رقابتهای ناســالم در جهت
برگــزاری بهینــه نمایشــگاههای داخلی و
خارجی ،برگزاری و مشارکت در نمایشگاهها
و کنفرانسهای بین المللی در داخل و خارج
از کشــور ،مشــارکت در تصمیم گیریهای
مربوط بــه برنامههای نمایشــگاهی ایران،
مشارکت در تدوین استانداردهای مورد نیاز
نمایشگاهی ،مشاوره و مشارکت در خصوص
صدور مجوزهــای برگزاری نمایشــگاهها و
کوشش در جهت رفع اختالفهای احتمالی
بین اعضــا و در صــورت لزوم اســتفاده از
حکمیت انجمن از مهمترین اهداف تشکیل
انجمن به شمار میرود.
معموالً رســیدن به تمامی اهــداف تابع
عوامل و ســازوکارهایی اســت کــه هم در
درون و هم خــارج از انجمن وجود دارد .در
واقع اگر به بعد داخلی توجه شــود ،انجمن
در سالهای گذشــته با توجه به امکانات و
محدودیتها ،عملکرد موفقی داشته است اما
از نگاه عوامل بیرونی ،تحلیل عملکرد انجمن
مستلزم ارزیابی دقیقتری است زیرا به طور
طبیعی میزان و درصــد تاثیرگذاری انجمن
در تصمیم سازی ها در نهادها و دستگاههای
خارج از انجمن شیب مالیمتری دارد.
منظورم این اســت که در بخش بیرونی،
عوامل و عناصر بیشتری در دامنه تصمیمها
و فعالیتهــا قرار دارد و زمانــی که در یک
حوزه کاری تعداد بازیگران و تصمیم سازان
و تاثیرگذاران افزایــش یابد ،به خودی خود
میزان نفــوذ هر یــک از آن عوامــل کمتر
میشــود .برای مثال انجمــن و نمایندگان
آن (هیات مدیره) طی دو ســال گذشــته
جلسات متعددی را با مســئوالن و مدیران

نهادهای مرتبط با صنعت نمایشــگاهی در
ارتباط بــا حقوق و نیازها و حل مشــکالت
اعضا و صنعت نمایشــگاهی داشــتهاند اما
نمیتوان انتظار داشت که همه این جلسات
و کوشــشها به طورکامل بــه نتایج دلخواه
رســیده باشــد و در واقع درصــدی از این
تالشها منتج به نتایج مورد نظر شده است.
برنامه مشخص شما به عنوان یکی از
اعضای هیات مدیره برای حل مشکالت
اعضای انجمن و پیشبرد اهداف صنفی
و ارتقــا جایــگاه انجمــن در صنعت
نمایشگاهی کشور چیست؟
کار در صنعــت نمایشــگاهی بــه دلیل
وابستگی شدید در مراحل مختلف به بخش
دولتی ،نیازمند اعضایی است که از قدرت و
توانایی رایزنی ،زمینــه پذیرش در نهادهای
متولی نمایشــگاه ،ارتباطات مناسب ،درک
شــرایط و نگاه عادالنه برخوردار باشند .در
تمامی چند دوره گذشــته مجمع هم اعضا
محترم بر اساس همین شناخت از همکاران
خود رأی دادهاند.
براین اســاس ،برنامه کاری پیشــنهادی
اینجانب برای هیات مدیره در دوره آینده بر
این مبنا استوار خواهد بود:
 ارتباط قــوی و پایدار با دســتگاههایمتولی در بخش دولتی (شــرکت ســهامی
نمایشگاهها و سازمان توسعه تجارت)
 حمایــت از حــق مالکیــت معنوی وگسترش برند سازی در صنعت نمایشگاهی
 دفاع مناســب و همه جانبــه از تمامیاعضا در جایگاههای مختلــف و تالش برای
حفظ حقوق آنان
 توســعه برنامههای اطالع رســانی درصنعت نمایشگاهی و تقویت سایت انجمن
 سیاست انبساطی در بخش عضوگیریبا هدف ارتقا جایگاه انجمن از حیث تعداد و
دامنه کار و نفوذ در سراسر کشور
 تقویت ساختار اداری انجمن به منظورپاســخ گویی بیشــتر به تقاضاها و نیازهای
اعضا
در پایان گفتگو با اغتنــام فرصت ،برای
همــه فعاالن و زحمتکشــان ایــن صنعت،
تصمیــم ســازان ،مســئوالن ،مدیــران و
کارشناسان دستگاههای مسئول و همچنین
مدیران شــرکتهای مجری و همه پرسنل
و نیروهــای فعــال در این صنعــت آرزوی
توفیق دارم .امیدوارم ســال آینده همراه با
تندرستی ،شادکامی و رونق فعالیتها باشد.
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برایتوسعه،نقشهراه
دوراندیشانهمیطلبد
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شهنام سپاســدار مدیرعامل
شــرکت بانیان امید که امروز در 57
ســالگی بیش از  3دهــه در صنعت
نمایشگاهی ســابقه و کارنامه دارد ،در
انتخابات اخیر انجمن برگزارکنندگان
نمایشــگاههای بینالمللــی ایران با
اختالف یک رأی نســبت به نفر اول به
عنوان نفر دوم به عضویت هیأت مدیره
انجمــن درآمــد و در انتخابات هیأت
مدیره مسئولیت سترگ و مهم دبیری
انجمن به مناسبت مجموعه توانمندی و
عالیق به ایشان واگذار شد.
وی که تحصیالت دانشگاهی خود را
در رشته مهندسی شیمی در دانشکده
فنی دانشگاه تهران آغاز کرده بود ،با
وجود پشت سر گذاشــتن  4ترم در
این رشــته ،با تغییر رشته از دانشکده
ادبیات دانشــگاه تهران سر درآورد و
تا مقطع فوقلیســانس به تحصیل در
ادبیات فارسی ادامه داد.
سپاســدار از اواســط دهه  60وارد
فعالیتهای صنعت نمایشــگاهی شد
و در بخشهــای متنــوع این صنعت
شامل اماکن نمایشــگاهی ،برگزاری،
غرفهسازی و تولید سیستمهای پیش
ساخته تجربه اندوخت.
در شــماره نــوروزی «اقتصــاد و
نمایشگاه» با نظریات این فعال مجرب
صنعت نمایشگاهی کشور بیشتر آشنا
میشویم.
خالصهای از فعالیتهــای خود در
صنعت نمایشــگاهی را به خوانندگان
توضیح دهید.
تعداد عناوین نمایشــگاهی که مستقیم
و غیر مســتقیم درگیر برگزاری آنها بودهام
بیش از  100مورد اســت .در کشــورهایی
مانند :روسیه ،قزاقستان ،عمان ،لبنان ،لیبی،
امارات متحده عربی ،سنگاپور ،مالزی درگیر
کار برگزاری بودهام .حدود  21نمایشگاه در
سالهای  1378تا  1380در مرکز مدیریت
و برنامهریزی نمایشــگاهی میــاد برگزار

کردهام و از ســال  80تاکنــون نیز
درگیر برگزاری بیش از  30نمایشگاه بودهام.
حتی اقدام به برگزاری نمایشگاههایی مانند
نمایشــگاه اختصاصی ایتالیا در کشورهایی
مانند روسیه و قزاقستان نمودهام.
از موسســین انجمن غرفهسازان که بعدا ً
به نام صنایع نمایشــگاهی تغییــر نام داد،
بودهام (کــه این انجمن متأســفانه درحال
حاضر فعال نیست).
عضــو انجمــن صنفــی کارفرمایــی
برگزارکنندگان نمایشــگاههای بینالمللی
هستم.
شــرکت بانیان امید عضو UFI (UFI
 )MEMBERاســت و نمایشــگاه
رنگ ،رزین ،پوشــشهای صنعتــی و مواد
کامپوزیــت نیز مورد تأییــد UFI (UFI
 )APROVEDمیباشد.
ضمنــا بــرای اولیــن بــار اســت که
افتخار عضویــت در هیأت مدیــره انجمن
برگزارکنندگان را دارم.
موقعیت فعلی صنعت نمایشــگاهی
ایــران را در منطقه چگونــه ارزیابی
میکنید؟
برعکــس آنچــه بــه نظــر میرســد
نمایشــگاههای بینالمللی ایران نســبت به
نمایشگاههای مشــابه از ماهیت بینالمللی
کمتر برخوردار نیســتند .لیکن نوع تعرفهها
طوری است که شــرکتکنندگان کمتری
مشمول تعرفه ارزی میشــوند و بنابر عرف
فقط این گروه را شــرکتکنندگان خارجی
مینامند .اگر با دقت بــه محصوالت (کاال،
خدمات ،اطالعات) ارائه شده در نمایشگاهها
نظــری بیفکنیم مشــاهده خواهیــم نمود
بخش عمده محصــوالت داخلی نیز ماهیت
مقررات
بینالمللــی داشــته ولی حســب
ّ
میتوانند با تعرفه ریال شرکت نمایند.
نمایشگاههای خارجی موجود در منطقه
چون مشــمول تعرفههای اجباری نستند،
امکان بیشــتری بــرای انجــام اقدامات و
برنامههــای جدیــد و ابتــکاری و خدمات
گوناگون و روزآمــد در جهت ارتقاء کیفیت
برگزاری در اختیار دارند .اگر موانع تعرفهای
وجود نداشته باشــد هیچ اقدامی در سطح

جهان وجود ندارد که برگزارکنندگان
ما نسبت به آن آگاه و برای انجم آن توامند
نباشــند .برعکس برگزار کننــدگان داخلی
از تخصص و هــوش باال برخــوردار بوده و
میتوانند اقدامات سازندهای در جهت ارتقاء
کیفی و کمــی فعالیتهای خــود به انجام
رسانند که نسبت به رقبای خارجی خود نیز
سرآمد باشند.
مهمتریــن تنگناهــای صنعــت
نمایشــگاهی ایران از نظر شــما چه
مواردی هستند؟
فقدان یک طرح جامع راهبردی یا نقشه
راه برای صنعت نمایشــگاهی کشــور( :این
طرح نیز باید به قدری فراگیر و دوراندیشانه
باشد که بســیاری از مشــکالت و ابهامات
فعلی را بر طرف نماید).
کمبود تعداد ســایتهای کارآمد و قابل
استفاد( :بســیاری از ســایتهای تهران و
سایر شهرستانها با هدف توسعه و گسترش
زمین و ایجاد ســالنهای متعدد ،ســاخته
شــده و بانیان آنها بدون انجام نیاز سنجی
برای هــر منطقه ،اقدام بــه تملیک زمینی
بزرگ و ایجاد سالنهای متعدد بدون لحاظ
کیفیتهــای الزم نمودهانــد .در بســیاری
از شــهرها ایجــاد یــک Convention
 Centerبا کیفیت مناسب پاسخگوی همه
نیاز خواهد بود.
تفکیک نشــدن دقیق حوزه برنامهریزی
و نظارت از یک طــرف و اجرا از طرف دیگر
در صنعت نمایشــگاهی :من معتقدم حوزه
برنامهریزی و نظارت ،مربوط به دولت بوده
و اجــرا صرفاً مربوط به بخــش خصوصی و
تعاونی است.
نقش تعریف نشده و ناصواب تشکلها در
صنعت نمایشــگاهی :حضور قوی تشکلها
از الزامات موفقیت نمایشــگاهها است اما به
روش درست و با تعریفی سازنده به گونهای
که تشکل جانشین بخش خصوصی نشود.

دکترحبیباهللانصاریدبیرکلانجمنصنایعلوازمخانگیایران:

دکتر حبیــباهلل انصاری دبیر کل
صاحبنام انجمن صنایع لوازم خانگی
ایران را در  75ســالگی میتوان به
حق باغبان سرسبز و پراعتبار صنایع
لوازم خانگی کشــور لقب داد که با
تکیه بــر دانش ،تجربــه و مدیریت
با صالبتش در مقــام دبیر کل ،تاثیر
بیبدیلی در هدایــت این صنایع به
سوی کمال و توسعه دارد.
از طومار بســیار طویل و عریض
مســوولیتهای دکتــر در دهههای
گذشته که عبور کنیم در زمان حاضر
ایشــان را عهدهدار مسوولیتهای
خطیری مییابیم که بخشــی از آنها
عبارتند از :دبیرکل و رییس ســتاد
برنامهریزی و اجرایی انجمن صنایع
لوازم خانگــی از ســال 65؛ مدیر
مســوول ماهنامه پیک شورا از سال
 66که تاکنون  333شــماره آن به
طور منظم منتشــر شده است ،نایب
رییــس اول هیات مدیره شــورای
همکاریهای اقتصادی ایران و آفریقا،
عضو هیات مدیره و خزانهدار انجمن
دارندگان نشــان اســتاندارد ،عضو
هیات نمایندگان اتــاق ایران ،عضو
شــورای مشورتی ســازمان توسعه
تجارت ،عضو کنفدراســیون صنعت
ایران ،انجمن مدیران صنایع ،کمیته
ایرانی اتــاق بازرگانــی بینالمللی،
اتاقهای بازرگانی ایــران و آلمان،
ایران و بلژیک ،شورای بازرگانی ایران
و هند و...
انجمــن لــوازم خانگــی ایران
شانزدهمین نمایشــگاه بینالمللی
لوازم خانگی را از چهــارم تا هفتم

آذرماه  ،95گستردهتر و کارآمدتر از
دورههای پیشین برگزار کرد و برگی
بر اوراق کتاب افتخارات خود افزود.
با حبیــباهلل انصــاری دبیر کل
مجــرب و توســعهگرای انجمن در
نشریه نوروزی «اقتصاد و نمایشگاه»
گفتوگو کردهایم که میخوانید.

و تبلیغــات و بازاریابی موثرترین شــیوه
برای معرفی محصــوالت جدید ،کیفیت
خدمات ،ارزیابی رقبــا ،آگاهی از ظرفیت
بازار ،دستیابی به بازارهای جدید ،تعمیق
و تحکیم روابط مشــتریان ،توسغه بازار و
شناسایی نیاز و سالیق مشتریان محسوب
میشوند.

نمایشــگاههای کاالی صنعتی چه
اهمیتی در اقتصاد امروز دنیا دارند؟
پدیده نمایشــگاهها تا آنجا در اقتصاد
جهــان تاثیرگــذار اســت کــه از آن با
عنوان صنعت نمایشــگاهی نــام میبرند.
نمایشــگاهها در میان وسایل اطالعرسانی

برگــزاری نمایشــگاه توســط
تشکلهای صنعتی چه مزیتی دارد؟
برگزاری نمایشــگاه توسط تشکلهای
صنعتی که واسطهای بین دولت و مجلس
با واحدهای صنعتی هسســتند ،وسیله یا
فرصتی برای طــرح موضوعات و گفتوگو

با مسووالن و مدیران صنعتی و اقتصادی
است که از نمایشگاه دیدن میکنند.
همچنین ارزیابی تشــکلهای صنعتی
از برگزاری نمایشــگاه با نگاه به نتایج به
دست آمده ،تشــکلها را در برنامهریزی و
تبدیل نقاط ضعف به قوت کمک میکند.
مهمترین چالشهــای پیش روی
صنعت نمایشگاهی ایران چیست؟
بــه طــور اجمــال :نبــود قوانیــن و
مقررات شــفاف ،به روز نبودن سالنهای
نمایشــگاهی ،کمبود فرصــت الزم برای
غرفهسازی و تعدد نمایشگاههای تخصصی
با یک عنوان در مکانهای مختلف شهر.
به عنــوان یک کارشــناس چه
پیشــنهادهایی برای رونق و توسعه
صنعت نمایشگاهی دارید؟
به طور اجمال:
 بــا توجه به تخصصی بــودن عناویننمایشــگاهی ،ضرورت انتخــاب مجریان
اصلح متناســب با عنوان نمایشــگاهی و
جلوگیری از تعدد مجریان بعضا مبتدی
بازنگــری عناویــن نمایشــگاهی وجلوگیری از تداخل عناوین
انتخــاب زمــان مناســب بــرای هرنمایشــگاه متناســب با فصــل ،کاربرد و
جامعه هدف نمایشگاه
و مطلب آخر
ضــرورت دارد بین ســازمان توســعه
تجارت و شرکت ســهامی نمایشگاهها از
مرحله صدور مجوز تا برگزاری همآهنگی
بیشتری صورت گیرد .همچنین الزم است
رایزنان بازرگانی ایران در خارج ،در جهت
ایفای مســوولیتهای ذاتی خود در حوزه
توسعه تجارت خارجی آموزشهای الزم را
ببینند و توجیه شوند.
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ساختاردولتی؛
آهنگتوسعه
صنعتنمایشگاهیرا
کندمیکند
مدیر عامل شرکت سامع پاد نوین اعالم کرد :در 15
سال اخیر تالشهای بسیاری در جهت رشد وتوسعه
صنعت نمایشگاهی کشور انجام شده که یکی از نتایج
این تالشها رشد حضور مشارکت کنندگان خارجی
در نمایشــگاههای بین المللی ایران ،آنهم در شرایط
بسیار سخت تحریم است.
علی مرادی از فعاالن مجــرب و برگزار کنندگان
موفق صنعت نمایشگاهی کشور که قسمت عمدهای از
زندگی حرفهای خود را در عرصه نمایشگاهی گذرانده
و دارای کارنامهای با نمرات خوب در این حوزه است
در گفتگو با شماره نوروزی «اقتصاد و نمایشگاه» در
خصوص تجارب و فعالیتهایــش در این عرصه برای
خوانندگان گفته است که حاصلش را میخوانید.
از ســوابق علمــی و اجرائــی خــود در عرصه
نمایشــگاهی کشــور برای خوانندگان «اقتصاد و
نمایشگاه» بگوئید.
بنده دارای لیســانس مدیریت بازرگانی هستم و از سال
 1374تــا کنــون در صنعت نمایشــگاهی کشــور فعالیت
دارم .در ابتدا فعالیت خود را با شــرکت بازرگانی ســازمان
صنایع ملی ایران آغاز کردم و به مدت هشــت ســال مدیر
امور نمایشگاهی آن شــرکت بودم و در گروه لوازم خانگی،
نمایشگاههای بین المللی بازرگانی تهران را برگزار میکردیم
و سالن  35نمایشــگاه نیز به همت گروه یاد شده و در دوره
فعالیت اینجانب در نمایشگاه بین المللی تهران ساخته شد.
از سال  80که شرکتهای وابسته به سازمان صنایع ملی
ایران بــه بخش خصوصی واگذار شــدند ،فعالیت خود را در
شرکت ســامع پاد نوین ادامه دادم و در سالهای  80و 81

نیز با مسئولیت مدیر اجرایی ،اولین و دومین نمایشگاه بین
المللی لوازم خانگی تهران را برگزار کردیم .از ســال  81به
برگزاری نمایشــگاههای مرتبط با صنایع نساجی ،آرایشی و
بهداشتی با همکاری تشــکلهای مرتبط و زیر مجموعه این
صنایع اقدام کردم .همچنین به عنوان مشاور نمایشگاهی با
انجمن صنایع شوینده ،بهداشــتی و آرایشی ایران و انجمن
سلولزی بهداشتی ایران همکاری داشتم.
ارزیابی شما از موقعیت کنونی صنعت نمایشگاهی
ایران در مقایسه با کشورهای منطقه چیست؟
طی  15ســال اخیر تالشهای بســیاری بــرای اعتالی
صنعت نمایشــگاهی ایران به ویژه در تهــران انجام گرفته و
نتایج قابل قبولی به دست آمده ،از جمله شاهد رشد حضور
شرکتهای خارجی در نمایشــگاه بین المللی ایران هستیم
که این امر مرهون تالشهای مدیران نمایشگاهی بوده؛ البته
این رشــد هر چند که قابل توجه بوده ولی در مقابل توسعه
صنعت نمایشــگاهی کشــورهای امارات (دبی و ابوظبی) و
ترکیه کافی نیست و متاسفانه ترکیه و امارات از کشورهایی
هستند که در این عرصه گوی رقابت را از ما ربودهاند و البته
تحریمها نیز در عقب ماندن ما از مســیر رشــد و پیشرفت
تأثیر بسیاری داشته است.
مهمترین چالشهای صنعت نمایشگاهی را در حال
حاضر چه می دانید و چــه راهکارهایی برای رفع این
چالشها پیشنهاد میکنید؟
هر چند کــه وزارت صنعت ،معدن و تجــارت به عنوان
متولی ،این صنعت را هدایــت میکند ولی بخش خصوصی
که خانواده بزرگی شــامل مجریان نمایشگاهی ،تشکلها و
انجمنهــای زیر مجموعه نمایشــگاهها را در بــر میگیرد،

تالشهای بســیاری در این زمینه داشــتهاند امــا جایگاه
مشخصی برای این فعاالن تعریف نشده و همین امر موجب
میشود صنعت نمایشگاهی کشور به جایگاه چشمگیری در
مقایسه با سایر کشورهای منطقه دست نیابد.
به نظر شــما انجمن برگزارکنندگان چه نقشــی
میتوانــد در جهت رفع چالشها و توســعه صنعت
نمایشگاهی کشور ایفا کند؟
بنــده از زمــان تأســیس انجمــن برگــزار کننــدگان
نمایشــگاههای بیــن المللی که حــدود هفت ســال از آن
میگذرد ،به عنوان عضــو هیات مدیره در این انجمن حضور
داشــتهام و تمامی تالشم در راســتای حل و رفع مشکالت
اعضاء بوده اســت که با وجود تمامی تالشها هنوز موفق به
رفع خیلی از موارد به صورت کامل نشدهایم.
با توجه به اینکه متولی نمایشگاههای تهران دولتی است،
تشکلها تا کنون نتوانســتهاند برنامه مدونی را انجام دهند
البته ما برنامهای را به عنوان سند راهبردی تعیین کردهایم
و بر اساس آن حرکت میکنیم اما بیش از  90درصد اهداف
تعیین شــده به جهت دولتی بودن ســاختار ،امکان تحقق
ندارد.
در پایان اگر نکتهای باقیمانده بفرمایید.
به نوبه خود از نشــریه «اقتصاد و نمایشگاه» که حامی
قدرتمند و دلســوزی برای صنعت نمایشگاهی کشور است
و از تمامی دســت اندرکاران صنعت نمایشــگاهی کشور،
سازمان توسعه تجارت ایران ،شرکت سهامی نمایشگاههای
بینالمللی و اعضای انجمن برگزار کنندگان نمایشگاهها به
خاطر مجموعه تالشهایشان تشــکر میکنم و سال خوبی
را برایشان آرزومندم.

محمدعلیترحمیامیری
مدیرعاملشرکتبازرگانیبینالمللیایدرو:

استانداردسازی،آموزش،
تجهیزسایتها:ضرورت
توسعهصنعتنمایشگاهی
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شرکت بازرگانی بینالمللی ایدرو با کیاســت محمدعلی ترحمی امیری
مدیرعامل خالق و توســعهگرای خود و تالش تمام همکاران شرکت ،سال
 1395را با انرژی بسیار و دســت آوردهای قابل توجه سپری کرد و اینک
برای ایفای نقشهای مؤثرتر در صنعت نمایشگاهی کشور در سال  96آماده
می شود.
برگزاری موفق نمایشــگاههای بینالمللی صنعت تهران ،قطعات و لوازم
خودرو ،فرش دســتباف ،صنایع دستی در نمایشــگاه بینالمللی تهران و
نمایشــگاههای صنعت و معدن و خودرو در اراک و نمایشگاه صنایع غذایی
در منطقه آزاد بندرانزلی گوشــهای از دست آوردهای موفق این شرکت در
سال  95است.
محمد علی ترحمی امیری در گفتگو با «اقتصاد و نمایشگاه» درباره دست
آوردها و برنامههای شرکت تحت مدیریت خود و نیز موانع و راههای توسعه
صنعت نمایشگاهی ایران سخن گفته است.
نمایشگاههای امسال شــما نسبت به نمایشــگاههای سال گذشته چه
جهشهایی نشان میدهد؟
نمايشگاه صنعت ســال  95در مقايسه با نمايشگاه ســال  94در بخش خارجي با
رشــد  100درصدي از نظر متراژ مفيد فضاي نمايشگاهي و رشد  65درصدي از نظر
تعداد شركت هاي مشاركت كننده خارجي برخوردار بود.
نمايشگاه قطعات خودرو سال  95نسبت به نمايشگاه سال  94از نظر تعداد شركت
هاي خارجي  10درصد رشد داشته ،از نظر فضاي مفيد نمايشگاهي معادل سال 94
بوده و در بخش داخلي فضاي مفيد نمايشگاهي  23درصد و تعداد شركتهاي داخلي
 17درصد رشد داشته است.
در خصوص نمايشــگاه فرش دســتباف ايران نيز كه با محوريت مركز ملي فرش
ايران برگزار مي شــود تعداد مشاركت كنندگان و فضاي تحت پوشش نسبت به سال
 94تغيير محسوسي نداشــته و علت آن نيز سياستهاي مركز ملي فرش ايران مبني
بر عدم افزايش فضاي نمايشگاه بوده است.
در تقویم نمایشگاهی سال  96چه مواردی را تدارک دیدهاید؟
با توجه به رويكرد دولت به منظور خروج از صادرات تك محصولي نفت و تشــويق
صنعتگران داخلي به توليد كيفي محصوالت با اســتفاده از آخرين تكنولوژي روز دنيا
به نحوي كه قابليت رقابت با محصوالت مشابه كشورهاي رقيب را داشته باشد ،از آنجا
كه نمايشــگاهها يك ويترين بزرگ بين المللي و عامل مؤثري در ارائه توانمنديهاي
صنعتي و خدمات فني ،مهندسي شــركت هاي داخلي مي باشند لذا در سال  96اين
شركت عالوه بر برگزاري نمايشگاه فرش دستباف (یکم لغايت  7شهريور) و نمايشگاه
بين المللي صنعت تهــران ( 14لغايت  17مهرماه) و نمايشــگاه بين المللي قطعات،
لوازم و مجموعه هاي خودرو ( 22لغايت  25آبان ماه) و نمايشگاه ملي صنايع دستي
(تيرماه  )96برگزاري نمايشــگاه هاي جديدي را در مراكز استانهاي مركزي ،گيالن،
هرمزگان و گلستان در برنامه خود پيش بيني کردهایم.
ضمناً برگزاري نمايشگاه اختصاصي جمهوري اســامي ايران در كشور تانزانيا (7
لغايت  11ارديبهشــت  )96و پاويون جمهوري اســامي ايران در نمايشگاه خودرو
قطعات اربيل اقليم كردستان عراق در برنامه هاي اين شركت پيش بيني شده است.
در سال  96چه خدمات بیشتری به مشارکتکنندگان خواهید داد؟
به منظور جذب حداكثري مشــاركت كنندگان اعم از داخلي و خارجي و با درنظر
گرفتن كيفيت متفاوت سالنهاي تحت پوشش نمايشــگاه ثبت نام بر اساس اولويت

زيرگروه كاالئي و به صورت آنالين انجام خواهد شد تا حقوق متقاضيان مشاركت در
نمايشگاهها تضييع نشــود و رضايت آنها جلب گردد .همچنين كليه امكاناتي كه قابل
اختصاص به مشاركت كنندگان مي باشد از قبيل غرفه ســازي مدوالر ،نورپردازي،
ميز و صندلي و موكت غرفه و ساير خدمات مورد نياز غرفه داران با استفاده از پرسنل
مجرب و همچنين كيفيت مطلوب و در حد اســتانداردهاي بين المللي خدمات مورد
اشاره انجام خواهد شد.
برای توسعه صنعت نمایشگاهی ایران چه توصیههای مشخصی دارید؟
توسعه صنعت نمايشگاهي در كشــور نياز به همراهي ،همكاري و همدلي تمامي
دســت اندركاران اين صنعت دارد و از آنجا كه صنعت نمايشگاهي در كشور نوپا مي
باشد در صورت برنامه ريزي منســجم و مدون و مطابق با استانداردهاي جهاني مي
تواند با رشد چشمگيري مواجه شــود .اين صنعت باوجود جوان بودن طي يك دهه
گذشته از رشد نسبتاً قابل قبولي برخوردار بوده و در همين ارتباط الزم است:
الف  -انجمــن هاي تخصصي صنعت نمايشــگاهي با اســتفاده از كارشناســان
متخصص و مجرب به طور مســتمر برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي و تخصصي را
مورد بررسي قرار داده و در جهت كاســتي هاي اين صنعت راهكارهاي مناسب ارائه
نمايند.
ب  -مســئولين محترم ذيربط صنعت نمايشــگاهي اعم از دولتي و خصوصي در
جهت اعتالي اين صنعت مســاعدت هاي الزم را با برگزاركنندگان و دست اندركاران
مبذول نمايند.
ج  -ســايت هاي اســتان ها به منظور برگزاري نمايشــگاه هاي معتبر تخصصي
داخلي و همچنين نمايشــگاه هاي بينالمللي ،تجهيز و با استانداردهاي نمايشگاهي
منطبق گردد تا امكان برگزاري تعدادي از عناوين نمايشگاهي معتبر در شهرستانها
فراهم شود.
د  -بــراي فعاالن ايــن صنعت كالس هاي آموزشــي دوره هــاي تخصصي بين
المللي  EMDدر نظر گرفته شــود و عضويت در ســازمان جهاني  UFIبراي همه
برگزاركنندگان مورد پيگيري قرار گيرد.
ه  -سايت اينترنتي جامعي براي صنعت نمايشگاهي كشور در نظر گرفته شود كه
تمامي اطالعات نمايشگاهي داخل كشــور و همچنين اطالعات نمايشگاه هاي ساير
كشــور ها و مقررات و اطالعيه هاي مورد نظر در آن سايت مورد بهره برداري فعاالن
قرار گيرد.
در پایان اگر مسئله ناگفتهای مانده ،گوش میدهیم.
ضمن تشــكر و قدرداني مجدد از مســئولين محترم شركت ســهامي نمايشگاه
هاي بين المللي كه همــواره حامي برگزاركنندگان و از جمله اين شــركت بوده اند
انتظار خاصي مورد نظر نيســت به غيــر از تجديد نظــر در متراژهاي مصوب فضاي
مفيد ســالنهاي نمايشــگاه كه بعضاً به دليل چيدمان غرفه هــاي  12متري و يا 9
متري پاويون ها و همچنين قوس داشتن بعضي سالن ها جانمائي با مشكالتي مواجه
میشــود كه متراژ از حد مصوب كمتر میگردد و برگزار كننده مي بايد هزينه فضاي
پرت شده را پرداخت نمايد و چنانچه قرار باشد به ميزان متراژ مصوب جانمايي شود
فضاي راهروها كمتر از استاندارد اعالم شده توســط واحد غرفه آرائي خواهد بود كه
مورد تأئيد قرار نمي گيرد .بديهي است اين اتفاق براي همه نمايشگاه ها يكسان نمي
باشــد علي الخصوص در بعضي نمايشــگاه ها با اختصاص غرفه هاي با متراژ يكصد
متر و باالتر هيچ گونه مشــكلي در مورد متراژ مصوب نخواهد بود و از اين بابت زياني
متوجه برگزار كننده نمي شود.
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گفتگوباعبدالکریمجاللینایبرئیسهیاتمدیره
انجمنبرگزارکنندگاننمایشگاههایبینالمللیایران

عبدالکریم جاللــی مدیرعامل
شــرکت نمانگر با ربع قرن تجربه و
کارنامه موفق در صنعت نمایشگاهی
کشــور در انتخابــات اخیر انجمن
برگزارکننــدگان نمایشــگاههای
بینالمللی ایــران برای عضویت در
هیــأت مدیره انجمــن رأی آورد و
در انتخابات داخلی به عنوان نایب
رئیس هیات مدیره برگزیده شد.
جاللی کــه فعالیــت در صنعت
نمایشگاهی را در بخش دولتی آغاز
کرده و در بخــش خصوصی امتداد
داده اســت ،تاکنون بیش از یکصد
عنوان نمایشــگاه برگــزار کرده و
درحال حاضر ســه نمایشگاه مهم
را در نمایشــگاه بینالمللی تهران
برگزار میکند.
مجموعــه تحــت مدیریت وی
همچنیــن در حــوزه خدمــات
نمایشــگاهی و تحقیقــات بازار و
خدمات بازاریابی فعالیت دارد.
نایــب رئیــس جدیــد هیات
مدیــره انجمــن برگزارکنندگان
نمایشــگاههای بینالمللــی ایران
تجربهها و نظریات صائب خود برای
توسعه صنعت نمایشگاهی کشور و
ارتقای جایگاه و موقعیت انجمن را با
شماره نوروزی «اقتصاد و نمایشگاه»
در میان گذاشته است که میخوانید.
جاللی می گوید :ما در ســالهای نه
چندان دور شــاید در حدود  15سال و
قبل از آن در منطقه نقش اول را داشتیم.
در منطقــه خاورمیانه نمایشــگاه تهران

صنعتنمایشگاهیوانجمن
سالپرکاریبرایتوسعه
پیشرودارند
نقش اول را داشــت ولی در ســال های
گذشته بخشی از جایگاه خود را ازدست
داده ایم .فکر میکنم با توجه به شرایط
و موقعیــت هایی که داریــم و با کاهش
محدودیت های سیاســی کــه در واقع
ناخواســته برما تحمیل شــده و قاعدتا
صنعت نمایشــگاهی هم متاثــر از این
موضوع بوده  ،امیدواریــم دوباره بتوانیم
جایگاه ممتاز و اول خود در منطقه را به
دست آوریم.
صنعت نمایشگاهی ایران درحال
حاضر با چه چالشهــای عمدهای
برای توسعه مواجه است؟
مهــم تریــن چالــش هــای صنعت
نمایشــگاهی با توجه به شرایط فعلی که
با آن مواجه هســتیم  ،نداشتن نقشه راه
و دورنمای این صنعت است .فکر میکنم
که صنعت نمایشــگاهی متاسفانه متاثر
از مســائل بیرونی خود می باشد و صرفا
موضوعات به خــود صنعت برنمی گردد.
بخش قابل توجهــی از آن؛ چالشهایی
اســت که بیرون از ایــن صنعت گریبان
گیر این صنعت شده است  .امیدواریم که
بتوانیم جایگاه مهــم و تاثیرگذار صنعت
نمایشگاهی در رشد و توسعهاقتصادی و

صنعتی کشور و هر آنچه که به ارتقاء این
بخش از کشور منجر می شود را به دست
آوریــم و تعریف کنیم تــا موجب ارتقاء
جایگاه صنعت نمایشگاهی و حل وفصل
چالش ها بشود.
انجمن برگزارکنندگان در صنعت
نمایشگاهی چه جایگاهی دارد؟
جایگاه انجمن برگزار کنندگان جایگاه
خاصی است و تنها تشکل و قدیمی ترین
تشکل در حوزه صنعت نمایشگاهی است
که در حال حاضر فعال است.این جایگاه
 ،جایگاهی اســت کــه تکلیف مــا را در
مقابل مســئولیت های اجتماعیمان در
واقع حساس تر میکند.ما مکلفیم جایگاه
انجمن و همچنین جایگاه برگزار کنندگان
نمایشگاه در صنعت نمایشگاهی را تبیین
کنیم و در جهت ارتباط تنگاتنگ با سایر
تشــکل ها در جهت ارتقای کلی صنعت
نمایشگاهی تالش کنیم.
جنابعالی به عنــوان نایب رئیس
انجمن چه طرح و نقشــه کلی برای
ارتقا جایگاه انجمن دارید؟
من به عنوان یکی از افرادی که مورد
اعتماد اعضای انجمن قرار گرفته ام مهم
ترین تکلیف خــود را حمایــت و ارتقاء

جایگاه انجمن  ،حمایت جدی از انجمن،
اعضاء انجمــن و در کنار آن حل و فصل
بخشی از چالش هایی که فراروی اعضای
انجمــن بوده میدانــم و امیــدوارم که
بتوانیم با یاری خداوند در آینده شرایط
ایده آل تری داشته باشیم.
ســال  1396را در حوزه صنعت
نمایشگاهی ایران چگونه پیشبینی
میکنید؟
در ســال  96بــه هر حــال حوادث
مهمی در کشــور اتفاق خواهــد افتاد.
از جملــه انتخابات ریاســت جمهوری
و شــورای شــهر که ایــن دو انتخابات
قاعدتا در صنعت نمایشــگاهی بســیار
تاثیر گذاراســت.ضمن اینکــه در آینده
روابط بینالمللی هم تاثیر گذار اســت
و تغییرات شــرایط بیــن المللی هم در
کیفیــت برگــزاری نمایشــگاهها موثر
خواهد بود.بــه نظر می رســد که ما از
هم اکنون باید خود را برای یک شرایط
پــرکار در ســال  96آماده کنیــم .نیز
امیدوارم نمایشگاه هایی که در سال 96
در ایران برگزار می شود همگی با اقبال
خوب مواجه بشود .همچنین بتوانیم در
آینده نزدیک مسائل حاشیه ای پیرامون
خود را حذف کنیــم .ایران دوباره قطب
نمایشــگاهی منطقه خاورمیانه بشود و
ما با یک برنامه ریزی بلند مدت بتوانیم
از صنعت نمایشــگاهی کشــور صیانت
نمائیم ،البته با حفــظ حرمت و احترام
تمامی آن هایی که در طول بیش از 50
سال فعالیت صنعت نمایشگاهی کشور ،
این صنعت را به این جایگاه رساندهاند.

مبلمانپرشیا:

بامشارکتفعاالنصاحبناماروپا،
صنعتنمایشگاهیایراناوجمیگیرد

حسین نوروزی:
ایجاد شرکت های
بین المللی با مشارکت
شرکای صاحب نام از جمله
اروپایی ها در برگزاری
نمایشگاه های بین المللی
منطقه ای برای توسعه
صنعت نمایشگاهی ایران
بسیار کارساز است

حسین نوروزی مدیر عامل شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا (فیپکو)
از مجرب ترین و خالق ترین برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی در ایران
است که با داشتن کارشناسی ارشد مدیریت امور بانکی بیش از  15سال به طور
حرفه ای در صنعت نمایشگاهی تجربه اندوخته است.
مدیریت نمایشگاه های مبلمان منزل و اداری ،مدیر عاملی شرکت های الوان ،محیط
سازان و ساویس در تولید مبلمان اداری و پارتیشن و مبلمان منزل و عضویت در اتحادیه
ها و انجمن های صنعت مبلمان ایران ،از جمله فعالیت های ایشــان در صنعت مبلمان
کشور است.
نوروزی در سال  1395در راس شــرکت پیشــگامان صنعت مبلمان پرشیا (فیپکو)
بیست و پنجمین نمایشگاه مبلمان منزل را از  13تا  16مرداد و ششمین نمایشگاه بین
المللی مبلمان اداری را از  5تا  8دی ماه برگزار کرد که نظرخواهی از مشارکت کنندگان
و برگزارکنندگان این نمایشگاه ها از موفقیت و کارآمد بودن آنها حکایت می کند.
وی در گفتگو با شماره نوروزی «اقتصاد و نمایشگاه» با ذکر این مطلب که در صنعت
نمایشــگاهی منطقه از موقعیت قابل قبولی برخوردار هستیم تاکید می کند که در عین
حال با گذشته پرارج خود در صنعت نمایشگاهی منطقه فاصله گرفته ایم.
مدیر عامل شــرکت فیپکو تعدد مراکز تصمیم گیری در امر برگزاری نمایشــگاه ها و
کثرت متقاضی برای برگزاری یک عنوان نمایشــگاهی را آفات صنعت نمایشگاهی ایران
می داند و معتقد اســت که برای حل این معضالت مانع توســعه ،بایــد جایگاه انجمن
برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی ایران در این صنعت احیا گردد و ارتقا یابد.
نوروزی همراهی و همکاری مدیران سازمان توسعه تجارت و شرکت سهامی نمایشگاه
های بین المللی با برگزارکنندگان نمایشــگاه های بین المللی را کامال مساعد و مثبت و
سازنده توصیف می کند و این همراهی و همدلی را مشکل گشای بسیاری از تنگناها می
داند.
مدیر عامل فیپکو براســاس تجربیات ارزنده خود ،ایجاد شــرکت های بین المللی با
مشارکت شرکای صاحب نام از جمله اروپایی ها را در برگزاری نمایشگاه های بین المللی
منطقه ای برای توسعه صنعت نمایشگاهی ایران بسیار کارساز می داند.
نوروزی در عین حال از سازمان توســعه تجارت و شرکت سهامی نمایشگاه های بین
المللی انتظار دارد که فضای بیشتری برای فعالیت شــرکت های بین المللی در صنعت
نمایشــگاهی ایران ایجاد کنند و نیز به حضور نمایندگان شــرکت های خارجی بسنده
نکنند و شــرایطی فراهم آورند که شرکت های اصلی بتوانند مســتقیما در نمایشگاه ها
حضور یابند.
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حسیننوروزی
مدیرعاملشرکت
پیشگامانصنعت
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گفتگوباجمشیدمغازهای
دبیرانجمنصنفیصنایع
بیسکویت،شیرینیوشکالتایران

اعتمادبلندمدت
بهبرگزارکنندگان،
توسعه
نمایشگاههارا
شتابمیبخشد

پانزدهمین نمایشــگاه بینالمللی ماشــین آالت
و مواد اولیه بیســکویت ،شــیرینی و شکالت ایران
با موفقیت و دســت آوردهای قابل اعتنا از  23تا 26
شهریور ماه  1395در نمایشــگاه بینالمللی تهران
برگزار شــد و رکوردهــای تــازهای در برپایی یک
نمایشگاه مطلوب و تمام عیار از خود به جا گذاشت.
یکی از مهمتریــن دالیل توســعه و توفیق این
نمایشگاه اعتماد سازمان توســعه تجارت و شرکت
سهامی نمایشگاههای بینالمللی و واگذاری برگزاری
نمایشــگاه به مدت  5دوره متوالی به انجمن صنفی
صنایع بیسکویت ،شیرینی و شکالت ایران است که
این اعتماد  5ســاله به هیأت مدیره انجمن و شرکت
نمایشــگاهی ماندگار تجارت شیرین (از شرکتهای
زیر مجموعه انجمن) امــکان برنامهریزی مطلوب و
درازمدت داده است.
جمشید مغازهای دبیر مجرب و توسعهگرای انجمن
صنفی صنایع بیسکویت ،شیرینی و شکالت ایران که
در سه دوره گذشته بیشترین سهم را در برنامهریزی
و برگزاری مطلوب و پر اثر و ثمر این نمایشگاه داشته،
دســت آوردها و برنامههای انجمن برای نمایشــگاه
شیرینی و شکالت آینده را به شماره نوروزی «اقتصاد
و نمایشگاه» توضیح داده است که میخوانید.
مهمترین و تأثیرگذارترین فعالیت انجمن شما در
سال  1395چه بود؟
در ســال  1395انجمن در نمایشگاه اختصاصی ایران در
رم ایتالیــا با مجموعهای از تولیدکنندگان شــاخص صنعت
حضور داشــت که به عنوان نمایشــگاه اختصاصی ایران در
ایتالیا از جایــگاه ویژهای برخوردار بــود ،ضمن اینکه طبق
روال هر ساله پانزدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی شیرینی
و شکالت در فضائی به وســعت  40/000متر مربع در محل
دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار گردید که یکی
از نمایشــگاههای برتر صنعت در تقویم نمایشگاهی ساالنه
محسوب میگردد ،شایان ذکر است این نمایشگاه از اهمیت
ویژهای برای این صنعت برخوردار بوده و هر ساله مشارکت
اعضاء و تولیدکنندگان و تجار و ماشینسازیهای داخلی و
خارجی بیشتر میشود.
چه برنامههای شــاخصی برای ســال  96طراحی
کردهاید؟

برگزاری شــانزدهمین نمایشــگاه بینالمللی شیرینی و
شکالت تهران البته در فضائی بزرگتر از دوره قبل در دستور
کار قرار دارد ،عالوه بر آن قطعاً در تعدادی از نمایشگاههای
خارجی و اختصاصــی نیز با مجموعــهای از تولیدکنندگان
حضور خواهیم داشت.
همچنین انجمن و شــرکت نمایشــگاهی ماندگار تجارت
شــیرین از شــرکتهای زیر مجموعه این انجمــن بهعنوان
برگزارکننده دورهای نمایشگاه شیرینی و شکالت تمام تالش
خود را در راســتای برگزاری هرچه پربارتر نمایشگاه و جذب
مشارکتکنندگان داخلی و خارجی در دستور کار دارد.
مدیریت ارشد شرکت ســهامی نمایشگاهها تا چه
حد با شــما به عنوان مجری نمایشــگاه بینالمللی
شیرینی و شکالت حمایت میکند؟
اعضا هیئت مدیره انجمن و شرکت نمایشگاهی ماندگار
تجارت شــیرین تشــکر و قدردانی ویژهای از مسئولین و
مقامات محترم ســازمان توســعه تجارت و شرکت سهامی
نمایشــگاههای بینالمللی دارند .شایان ذکر است که مجوز
برگزاری  5دوره نمایشــگاه شــیرینی و شــکالت از طرف
ســازمان توســعه تجارت به این مجموعه اعطــاء گردیده
که ســه دوره آن با موفقیت برگزار شــده و امیدواریم که
دورههای بعدی نیز پربارتر از دورههای قبل برگزار شود.
گذشته از این قدرشناســی که از مدیران شرکت
ســهامی نمایشــگاهها ابراز کردید ،چه پیشــنهاد
مشخصی برای توسعه نمایشگاه دارید؟
محدودیت فضای نمایشــگاهی بایســتی برطرف گردد.
قطعاً تالشهایی که به منظور برگزاری مطلوب نمایشــگاه
از طرف مجری صورت میپذیرد درخواســتهای مشارکت
را بــرای دورههای بعدی بیشــتر میکند کــه محدودیت
فضای نمایشــگاهی عاملی بازدارنده برای پاســخگویی به
درخواستها خواهد بود ،ضمن اینکه هزینههای مشارکت
خارجیها نیز نســبت به نمایشــگاههای بینالمللی سایر
کشورها به نظر گرانتر میرسد.
در خاتمه از پوشــش خبــری حرفهای و اطالعرســانی
مطلوب نشــریه «اقتصاد و نمیاشــگاه» کــه همکاریهای
مستمری با مسئولین محترم شرکت ســهامی نمایشگاهها
و مجریان نمایشــگاهی دارند و برای اعتال و توسعه صنعت
نمایشــگاهی ایران تــاش مینمایند ،صمیمانه تشــکر و
قدردانی میگردد.

نمایشگاههایموازیبیصالحیت
آفتصنعتنمایشگاهیاست

مریمتوکلیانمدیرعاملشرکتآسیاپاسارگادخاورمیانه
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خانم مریم توکلیان مدیرعامل شــرکت نمایشــگاهی
آسیا پاســارگاد خاورمیانه و عضو انجمن برگزارکنندگان
ت شمار بانوان
نمایشــگاههای بینالمللی ایران از انگشــ 
ایرانی اســت که در صنعت نمایشــگاهی کشور در سطح
مدیریت فعال است و کارنامهای با نمرات قبولی هم دارد.
ایشان در صنعت نمایشگاهی کشــور در سطح مدیریت
فعال است و کارنامهای با نمرات قبولی هم دارد .ایشان در
صنعت نمایشگاهی  15سال سابقه فعالیت دارد که نیمی از
آن در خارج از ایران و عمدت ًا در همکاری با برگزارکنندگان
بزرگ نمایشگاهی انگلستان نظیر  ITEو DMG World
 Mediaسپری شده است.
توکلیان پس از ســالها کســب تجربــه و مهارت در
نمایشــگاههای صنایع متنوع ،در سال  ،95نمایشگاه قیر،
آسفالت و عایقها را برای هشتمین دوره متوالی ،موفقتر
و پرثمرتر از دورههای پیشین آن برگزار کرد.
مدیرعامل خالق و برنامهریز شــرکت آســیا پاسارگاد
خاورمیانه در گفتگو با شماره نوروزی «اقتصاد و نمایشگاه»
تجربه و دانش خود در صنعت نمایشگاهی را با خوانندگان
نشریه به اشتراک گذاشته است که میخوانید.
ارزیابی شــما از موقعیت صنعت نمایشگاهی ایران در
مقایسه با کشورهای منطقه در حال حاضر چیست؟
نمایشــگاههای ايران عمدتاً در سطح بسيار مطلوبي برگزار مي
شوند و مي توانند با بسيار از نمايشــگاههاي بزرگ منطقه رقابت
كنند و من اميدوارم بســياري از عناوين تخصصي در ايران برگزار
ميشوند به عنوان نمايشگاههاي مرجع منطقه مطرح گردند.
مهم ترین چالش های صنعت نمایشــگاهی را در حال
حاضر چه می دانید و چه راهکارهایی برای رفع این چالش
ها پیشنهاد می کنید؟
مهمتريــن چالــش صنعــت نمايشــگاهي در حــال حاضر
نمايشــگاههاي موازي است كه عمدتا از ســوي برگزار كنندگان
فاقد صالحيت صورت مي گيرد و به بدنه اين صنعت آسيب جدي
ميزند که ساماندهي نمايشگاههاي كل ايران توسط يك سازمان
مانند ســازمان توسعه تجارت كمك شــاياني به اين صنعت و در
نتيجه تجارت داخلي و خارجي خواهد کرد.
همراهی و همکاری مدیران ســازمان توســعه تجارت
وشرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی با شما در جهت
تسهیل برگزاری نمایشگاه ها درچه حدی بود؟
مدیران ارشــد همواره ســعي در بهبود هر چه بيشتر عناوين
نمايشگاهي نموده اند ولي با قوانين فعلي همه مجريان دچار سر
درگمي هســتند كه اميدوارم هر چه زودتر برنامه مجوزها و محل
برگزاري نمايشگاههاي سال آتي مشخص گردد .
بــه عنــوان کارشــناس و صاحب نظرفعــال صنعت
نمایشگاهی  ،برای توســعه صنعت نمایشگاهی کشور چه
پیشنهاد و راه حلی دارید؟
من هنوزم معتقدم عناوين نمايشــگاهي چه در تهران و چه در
ســاير مراكز اســتانها بايد حتما پيش از صدور مجوز و برگزاري
كارشناســي گردند و حتما فواصل تعريف شــده اي بين عناوين
مشــابه در تهران و شهرســتانها در نظر گرفته شــود .همچنين
بعضي از عناوين نمايشــگاهي اصوال پتانسيل برگزاري چند بار در
يكســال را نداشــته و يا برخي صرفا منطقه اي مي باشند و اين
مسايل حتما بايد به دقت بررسي گردند .
به طور خاص از شــرکت سهامی نمایشــگاه های بین
المللی چه انتظاری در جهت تسهیل برگزاری نمایشگاه ها
دارید؟
انتظار دارم كه بخصوص در ســال آينده عناوين نمايشگاههای
تخصصــي را كــه بازديدكننده متخصــص و محــدودي دارند و
ترافيكي ايجاد نمي كنند در نمايشگاه تهران نگه داشته و به محل
ديگري منتقل ننمايند  ،و اين امر شــايد در برخي موارد منجر به
از بين رفتن عناويني شود كه بعد از چند سال اكنون به برندي در
ميان مخاطبين خاص خود تبديل شدهاند.
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محمودصدیقی
مدیرعاملشرکت
سپنتاسکیش:

محمود صدیقی مدیرعامل شــرکت ســپنتاس کیش
بازنشسته شرکت ســهامی نمایشــگاههای بینالمللی
است و با همین تجربه و ســابقه دولتی ،ظرایف و قوت و
ضعفهای آشکار و نهان صنعت نمایشگاهی ایران را نیک
میشناســد و برای رفع موانع توسعه ،راهحلهای عملی
دارد.
برگزاری  40نمایشگاه در خارج و بیش از  50نمایشگاه
با عناوین متنوع در ایران بخشــی از خدمات گسترده و
اثرگذار صدیقی به تولید و تجارت ایران است.
با ایشــان که عضــو اتحادیه جهانی نمایشــگاههای
بینالمللــی (یوفی) و عضــو انجمــن برگزارکنندگان
نمایشــگاههای بینالمللی ایران هســتند ،در شــماره
نوروزی «اقتصاد و نمایشگاه» همکالم شدهایم.
موقعیت فعلی صنعت نمایشگاهی ایران را در مقایسه
با کشورهای منطقه چگونه ارزیابی میکنید؟
بیتردید ایران را باید به عنوان پیشرو در صنعت نمایشگاهی
منطقه به شــمار آورد .البته صرف نظر از آنچه ایران را در تاریخ
تجارت با عنوان جاده ابریشم معرفی نموده است.
اولین نمایشــگاه بینالمللــی ایران در ســال  1347برگزار
گردیده ،اما به جــرات میتوان گفــت ،اوج و رونق فعالیتهای
نمایشــگاهی در کشــور از اواخــر دهــه  1360بــا انتخاب و

تلطیف
مقرراتو
قراردادها،
نمایشگاههارا
کارآمدترمیکند
برنامهریزی نمایشــگاههای تخصصی صادراتی بــه این صنعت
حیات تازهای بخشــیده اســت ،به گونهای که امروز معتبرترین
نمایشگاههای کشور در زمره نمایشگاههای بینالمللی تخصصی
طبقهبنــدی میشــوند ،لیکن بایــد اذعان نمود کــه علی رغم
پیشــگامی در این صنعت به دالیل مختلف کــه از حوصله این
متن خارج است ،ادامه روند روبه رشــد این صنعت با مشکالت
ساختاری مواجه بوده است.
بایــد بگویم که نمایشــگاههای منطقــه با الهــام از عناوین
نمایشــگاههای ایران امروز در بعضی از موارد از کشور ما سبقت
گرفته و از اعتبار جهانی برخوردار شدهاند.
مهمترین موانع توسعه صنعت نمایشگاهی در کشور ما
از منظر شما کدامند؟
به نظر میرســد عدم توجه و درک واقعــی از اهمیت و نقش
سازنده نمایشــگاهها به عنوان ابزاری در توســعه اقتصاد کشور،
بزرگتریــن چالــش را موجب گردیده اســت ،اگرچــه اعتقاد
کارشناسان بر این اســت که اکنون نمایشگاهها به عنوان ارکان
تجارت و اقتصاد ،معرفی میگردد .به نظر میرســد همانگونه که

در سایر بخشهای صنعتی و اقتصادی نقش تصدی گری دولت
کمرنگ و به بخش خصوصی بهای بیشــتری داده میشود ،این
بخش از اقتصاد کشور باید محقق شــود ،البته سیاستگذاری و
حمایت و نظارت بخش دولتی ضرورت دارد.
دیگر چه موانعی برای رشد نمایشگاهها میبینید؟
ارائه خدمــات نمایشــگاهی در بعضی از مــوارد وجه غالب
مشــارکت تلقی شــده و توانســته اســت نقش مهمــی را در
موفقیت برگزاری نماشــگاهها ایفا نماید .در شرایطی که عناوین
نمایشــگاهی به صورت کامــ ً
ا تخصصی در دنیا شــکل گرفته،
تجمیع عناوین نمایشگاهی در کشــور یکی دیگر از مشکالت را
موجب گردیده است.
برنامهریزی و تنظیم تقویم نمایشــگاهی بــرای بلند مدت و
سامان بخشــی به مقررات و آیین نامهها میتواند نمایشگاهها را
به حصول نتایج الزم منتهی کند .همچنین برگزاری نمایشگاهها
اکســپو نه تنها به اعتبار موجود فزونی میبخشد بلکه میتواند
توانمندی موجود را برای گســترش بازارهای اقتصاد بدون نفت
در دید عالقهمندان قرار دهد.
از دیگــر ســو ممانعــت از برگــزاری نمایشــگاههایی کــه
میتواند اثــر مخرب بر تولید داخلی را موجب شــود میباید در
تصمیمگیری و تصمیمســازی مد نظر قرار گیرد .بسنده کردن
مجریان نمایشــگاهها به وضع موجود اگر شرط الزم تلقی گردد
لیکن کافــی نمینماید زیــرا از دید قاطبه کارشناســان ،پایان
نمایشگاه آغازی بر اثرگذاری آن خواهد بود.
حضور یک جبهه واحد از تمام نهادها و ســازمانهای مرتبط
در امــر تجارت به ویژه صــادرات در کلیه نمایشــگاهها میباید
با اهتمام ســازمان توســعه تجارت ایران و شــرکت ســهامی
نمایشــگاههای بینالمللی برنامهریزی شــود ،کــه یکی دیگر از
فرصهتهای الزم خواهد بود .اختصاص فضای مناسب و ترجیحاً
رایگان برای ســازمانهای مــورد نظر از جملــه بانک مرکزی،
گمرک ،بیمه ،حمل و نقل و ...میتواند به غنای بیشــتر بینجامد
و شرکتها و حتی بازدیدکنندگان را راضیتر نماید.
در یک عبارت ارتقاء صنعت نمایشــگاهی لزوم تغییر دیدگاه
و نگرش برنامــه ریــزان را میطلبد تا به تعیین ســهم و نقش
نمایشگاهها در اقتصاد کشور بپردازند.
تلطیف مقررات و آییــن نامهها و قراردادهای نمایشــگاهی،
همــکاری و حمایت بیشــتر مدیران نمایشــگاه و ســازمان از
مجریــان ،تقبل بخشــی از هزینههایــی که به عهــده مجریان
است توسط شرکت ســهامی نمایشــگاههای بینالمللی ایران،
روانســازی مراحل تحول ســالنها ،عدم برگزاری نمایشگاهها
توسط تشکلها و نهادها ،نظارت کارشناسان خبره در برگزاری،
تشــکیل دفتر حمایت از مجریان ،انتخاب نمایشگاههای برتر ،از
جمله مواردی اســت که همواره مورد نظر مجریان بوده است و
امید که مد نظر مسئوالن هم قرار گیرد.
درباره انتقال برخی نمایشگاهها به سایت شهر آفتاب
چه نظری دارید؟
بحــث انتقال بعضی از نمایشــگاهها به شــهر آفتــاب اگر با
هوشــمندی و درایــت الزم صــورت نگیرد اختــال در حقوق
مجریانی که سالها به اجرای نمایشگاهها مبادرت نمودهاند را به
همراه خواهد داشت و این درحالی است که عمده نمایشگاههای
مورد نظر در زمان تصدی مدیران فعلی تولد یافته و بیمهری به
آنها بروز معضالتی را موجب خواهد شــد .لذا در صورت تصمیم
نهایی انتقال نمایشــگاههای کوچک به خارج از سایت ،حمایت
شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران و سازمان توسعه
تجارت ایران ،غیرقابل اجتناب مینماید.
در پایان برای خانواده محترم صنعت نمایشگاهی کشور و نیز
برای نشریه پیشروی اقتصاد و نمایشگاه در سال  1396موفقیت
بیشتر خواستارم.

