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نقش نمایشگاه توسعه صادرات غیر نفتی
برگزاری نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی را به عنوان امری زیربنایی برای رونق بخش اقتصادی مطرح می کنند و بر این
باورند که نمایشــگاه های بین المللی به عنوان یکی از کانال های معرفی کاالهای تولیدی و انتقال فنآوری در دنیا ،می تواند نقش
بسیار موثری در فرآیند توسعه صادرات غیرنفتی ایفا کند.
در سال های اخیر برای رهایی از وابستگی ایران به درآمدهای نفتی ،سیاست جایگزینی صادرات غیرنفتی برای تامین ارز مورد نیاز
کشور ،از طریق تشویق صنایع داخلی به تولید و صدور کاالها به دیگر کشورها ،بیش از هرزمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است.
بنابراین برگزاری نمایشگاهها در سطوح و با هدفهای مختلف از جمله شیوههای جدید در امر تولید و تجارت است.
نمایشــگاهها اکنون به ابزار بســیار مهمی برای نمایش تولیدات به مصرفکننده داخلی و خارجی و ارائه راهکارهای مناسب برای
تولیدات بیشتر و پیشنهاداتی به مصرفکنندگان و تجار تبدیل شده است.
در این میان یکی از ابزارهای مفید و مهم در رشــد و رونق اقتصادی ،تولید داخلی است که می تواند اقتصاد کشور را پویا کرده و به
سمت اقتصادی بدون نفت سوق دهد .صنعت ساختمان به شــرط هدایت و مدیریت صحیح و استفاده از امکانات و تجهیزات مدرن
همگام با دیگر کشورها می تواند نقش موثری در توسعه و رونق اقتصادی کشور ایفا کند.
با این تفاســیر ،برگزاری نمایشــگاه های مرتبط با تولید داخل نیزبه عنوان محلی که باعث ارائه و عرضه کاال و خدمات به مردم و
معرفی محصوالت جدید تولیدی و استاندارد مورد استفاده ســازندگان این صنعت می شود ،موجب توسعه صنعت ساخت و ساز و
درنهایت رونق اقتصادی در کشور خواهد شد.

در نشست روسای مراکز ،فعاالن و دستاندرکاران صنعت نمایشگاهی کشور اتفاق افتاد:

پیشنویس قانون جامع صنعت نمایشگاهی کشور ارائه شد
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در نشســت روســای مراکــز ،فعــاالن و
دستاندرکاران صنعت نمایشگاهی کشور که 19
دیدر سالن مروارید نمایشــگاههای بینالمللی با
حضور دکتر اسفهبدی رئیس هیات مدیره و مدیر
عامل شرکت ســهامی نمایشــگاههای جمهوری
اســامی ایران ،قنبری مشــاور عالــی مدیرعامل
شرکت سهامی نمایشگاههای ایران ،میرظفرجویان
معاون امور فنی و مهندســی  ،احمد مظفر معاون
توســعه مدیریت و منابع و برنامه ریزی،ســیاوش
امیرمکری عضو هیات مدیــره ،عباس قبادی عضو
هیات مدیره و معاون امور نمایشگاهی این شرکت،
سپاسدار دبیر انجمن مجریان نمایشگاهی ،نلسون
حضرتی رئیس انجمن نمایشــگاههای ایران برگزار
شــد پیشنویس قانون جامع صنعت نمایشگاهی
کشور ارائه شــد و از حاضران خواسته شد در رفع
ابهامــات و نقایص این قانون با مجموعه شــرکت
ســهامی همکاری و تبادل نظر داشــته باشــند.
همچنین حاضران در این نشست به بیان مشکالت
و چالشهــای پیــش روی صنعت نمایشــگاهی
پرداختند.
در ایــن نشســت همچنیــن روســای انجمن
برگزارکننــدگان نمایشــگاههای ایــران ،انجمن
سایتداران استانی و انجمن غرفهسازان به عنوان
ســه بازوی فعال در حوزه برگــزاری رویدادهای
نمایشگاهی کشــور و برگزارکنندگان نمایشگاهی
حضور داشتند.
در ابتدا دکتر اســفهبدی با اشــاره به دریافت
کرســی یوفی و ســمت رئیس دفتــر منطقهای
خاورمیانه و آفریقــا ( )UFI MEAگفت :ضمن
تشــکر از رای و لطفی که اهالی این صنعت به من
داشــتهاند موجبات افتخار نام ایــران را در عرصه
جهانی شــدند.وی در ادامه به سایتداران در سایر
مناطق توصیه کرد با ترســیم برنامه چشــمانداز
چهار ســاله ســعی در انســجام هر چــه بیشتر
برنامههای خود داشــته باشــند و گفت :مجموعه
شرکت سهامی هم در این راســتا اقدام به تدوین
این برنامه چهارســاله کرده که ســرفصلهای آن
در برگیرنده مســائلی چون توسعه عمرانی فضای
نمایشگاهی ،منابع انسانی و پشــتیبانی و  ...است
که البته در این برنامه و چشمانداز اقدام به ساخت
موزهای از آثار تقدیمی اهالــی این صنعت کردیم
که احداث آن در مراحل اولیه قرار دارد .
این فعال صنعت نمایشگاهی کشور ادامه داد :در
راستای موفقیت هر چه بیشترمان در اکسپو اقدام
به تشکیل کمیته اکسپوی بیست بیست کردیم تا
بتوانیم نسبت به اکسپوی پیشــین توفیق داشته
باشیم و در این زمینه از تمامی فعاالن این صنعت
دعوت میشود که ما را در این امر یاری رسانند.
دکتر اســفهبدی در ادامه با اشــاره به ضرورت
هماهنگبودن تقویم نمایشــگاههای کشور اظهار
داشت :متاسفانه در ترکمنســتان شاهد بودیم در
فاصله زمانی نســبتا کوتاهی دو نمایشــگاه برگزار
شد که این بینظمی چیزی جز لطمه و آسیب به
صنعت نمایشگاهی ما نخواهد داشت.
مدیرعامــل شــرکت ســهامی نمایشــگاههای

جمهوری اســامی ایران گفــت :رتبهبندی مراکز
نمایشگاهی از جمله وظایف سازمان توسعه تجارت
بود که مــا اجرای آن را برعهــده گرفتیم و اکنون
جمعبنــدی آن را آماده و جهــت اخذ تصمیمات
نهایی به سازمان توسعه تجارت ارجاع دادهایم.
توجه هر چــه بیشتر به بحث آمــوزش ،ثبت
آرم ملی اکســپو به عنوان برند ملی برای کشــور،
ســنجش میزان اثرگذاری نمایشــگاه بر اقتصاد،
توســعه اســتانداردهای زیســتمحیطی و لزوم
توجه ویژه به شــرکتهای دانشبنیــان به عنوان
سرمایههای کشــور و توصیه به سایتداران جهت
اعطای تخفیفات نمایشــگاهی به این شرکتها از
دیگر سر فصلهای مطرحشده توسط رئیس هیات
مدیره شرکت سهامی نمایشگاههای ایران بود .
صنعت نمایشــگاهی کشــور نیازمند
اتحاد و وفاق ملی است
در ادامه این نشســت حضرتــی رئیس انجمن
نمایشگاههای ایران به بیان توضیحاتی پرداخت.
این فعال صنعت نمایشــگاهی با بیــان اینکه
صنعت نمایشــگاهی ما قدمت کــم و چالشهای
فراوانی داشــته یــادآور شــد :برای جبــران این
عقبماندگیها همگی نیازمنــد اتحاد و وفاق ملی
از سوی فعاالن این صنعت هستیم.
وی افزود :نمایشــگاه قریب دو قرن است که در
جهان شکل گرفته و برای ایران افتخاری است که
جزو  25کشوری هستیم که در نمایشگاه انگلستان
حضور خواهیــم یافت و میتوانیــم خود را محک
بزنیم که آیا بعد از گذشت  20سال در این عرصه
حرفی برای گفتن داریم یا خیر.
حضرتــی در خصوص رئوس خواســتههای این
انجمن اظهار داشــت :حضور وزیر صنعت ،معدن
و تجارت در جلسه ی مشترک اهالی این صنعت،
لزوم تدوین دستورالعملی جامع و شفاف که متولی
نمایشگاهی را مشــخص کند ،تعیین سهم انجمن
نمایشگاههای کشور به عنوان یکی از ارکان اساسی
این صنعــت در ارائه تقویم نمایشــگاهی و تعیین
بودجهای برای این صنعت به عنوان متولی اشتغال
و رفع بیکاری کشور از جمله خواستههای ماست.
داشــتن تقویم میان مدت و بلند مدت
نمایشگاهی ضروری است
سپاســدار دبیر انجمن مجریان نمایشگاهی هم
در ادامه با تقدیر و تشــکر از اقدامات ،دستاوردها
و اصالحاتــی که در مــدت زمان فعالیــت دکتر
اســفهبدی در ســایت نمایشــگاههای بینالمللی
محقق شــده ،یادآور شــد :لزوم ظرفیتشناســی
در ســایتهای نمایشــگاهی کشــور ،لزوم ایجاد
تقویــم بلندمدت و میانمدت حداقــل برای دوره
زمانی ســه ســال ،تســهیل امور برای مجریان و
جلوگیری از اعمال دستورالعملها و قوانین دست
وپا گیــر و ایجاد حــس رقابت میــان فعاالن این
صنعت ،ممانعــت از صدور مجوز نمایشــگاهها به
نام ســازمانها که عموما پذیرای قوانین نیستند،
پیشبینی راهحلهای جدی جهــت جلوگیری از
کاهش متراژ نمایشگاه ،تشــکیل کمیته متشکل
از کارشناســان ،انجمنها و شرکت سهامی جهت

بررســی طرحها و گســترش همکاری و تعامالت
بین این حوزهها از جمله مواردی اســت که از نظر
بنده و مجموعه مجریان صنعت نمایشگاهی کشور
باید مورد توجه قرار گیرد.محمد مســعودی ،مدیر
عامل شــرکت نمایشــگاه بینالمللی چهار محال
و بختیاری هم در این نشســت به بیــان برخی از
مشــکالت از نــگاه برگزارکنندگان نمایشــگاهی
پرداخت و اظهار داشــت :صنعت نمایشگاهی ما به
واقع صنعت نیســت و فاصله زیادی داریم تا بتوان
به استانداردهای الزم در این زمینه دست یابیم و
با توجه به سنگاندازیهای بیموردی که بعضا از
سوی ادارات مربوطه در شهرستان شاهد هستیم،
خواســتار رهایی از این قوانین دست و پا گیر بوده
و نه تنها حمایتی از وزیر در این زمینه خواســتار
نیســتیم بلکه بالعکــس امیدواریم مــا را به حال
خود رها کنند و اجازه دهند خودمان به پیشرفت
نمایشگاهیمان بپردازیم.
لزوم حضور مســئولین در جلسات و
نشستهای صنعت نمایشگاهی کشور برای
شناخت بیشتر چالشهای این صنعت
دکتر کریمی نائب رئیس اتــاق تعاون ایران هم
یادآور شــد :برگزاری همایشهای از این دســت
به صورت مرتــب و با برنامه مشــخص ،دعوت از
مسئوالن ذیربط جهت شرکت در این جلسات و
اطالع از مشکالتی که ما با آن مواجه هستیم ،لزوم
همکاری هر چه بیشتر نهادها با سایتهای بزرگ
و موفق کشور همچون سایت نمایشگاه بین المللی
چمران و حل معظل ترافیکی این سایت با اقداماتی
از قبیل احــداث خط مترو و دعوت از مســئوالن
شــهری و برگزاری جلسات مشــترک با شهردار،
معاون حمل و نقل شهرداری و مدیر عامل متروی
تهران جهت ایجاد بســترهای الزم برای برگزاری
نمایشــگاه ،جلوگیری از برگزاری نمایشــگاههای
موازی از مسائلی است که به نظر بنده نیاز به توجه
دارد.دکتر امیر مسعود فاتحی مدیرعامل نمایشگاه
بینالمللی ارومیه در ادامه با انتقاد از پیش نویس
قانون جامع صنعت نمایشگاهی کشور تصریح کرد:
از نظر بنده پیشنویس تدوینشــده از جامعیت و
شمول کافی برخوردار نیست و در صورت تصویب
مشــکالت عدیده ای برایمان در بر خواهد داشت.
همچنیــن برخی مــواد مهم در ایــن پیشنویس
مشاهده میشــود که متاسفانه به صورت آئیننامه
اســت و شــکل قانونی ندارد و با توجه به اینکه
این قانون ســند معتبر برای فعالیت ما محســوب
میشــود ،از تمامی همــکاران میخواهم با نقطه
نظرات خود در رفع نواقص آن کوشا باشیم.
در ادامه نشســت ،ترکمان غالمــی مدیرعامل
سایت نمایشگاهی نیشــابور هم از برگزاری پی در
پی نمایشگاهها در شهرستانها گالیه کرد.
برگزاری نمایشگاههای موازی لطمه به
صنعت نمایشگاهی کشور است
احمد ابوالحسنی رییس اتحادیه لیتوگراف  -که
نمایشــگاه چاپ و تبلیغات را در دورههای متوالی
برگزار کرده  -از برگزاری نمایشــگاه موازی با این
نمایشــگاه توسط سایت نمایشــگاهی شهر آفتاب

انتقاد کــرد و گفت :نمایشــگاههایی کــه پس از
گذشت بیست دوره به انسجام و رشد خوبی دست
یافتهاند با برگــزاری نمایشــگاههای موازی دچار
ریزش می شــوند که این بیبرنامگیها باید اصالح
شــود.فرهاد امینیان مدیرعامل شرکت بینالمللی
بازرگانی و نمایشــگاهی تهران از برگزارکنندگان
موفق نمایشگاهی کشور هم با اشاره به آسیبپذیر
بودن صنعت نمایشگاهی اذعان داشت :این صنعت
در عرصههای مختلــف تحت تاثیر شــرایط قرار
دارد و به ویژه در کشــور ما از نوســانات مختلف
بینالمللی تاثیرپذیر بوده و بحث امنیت در حیطه
برگزاری نمایشــگاهها برای برگــزار کنندگان باید
تامین شــود تا نگــران اخذ مجوز و اســتارت کار
نباشیم و بتوانیم برای برگزاری نمایشگاه های خود
برنامهریزی طوالنیمدت داشته باشیم.
توانســتهایم بــه اســتانداردهای
نمایشگاهی دنیا نزدیک شویم
دکتر انصاری دبیر انجمــن لوازم خانگی در این
راســتا اظهار داشت :طی ســالیان متمادی شاهد
بودیم نمایشــگاهها بــه محلی برای فــروش مواد
کمیاب و نایاب تبدیل شــده بود کــه برخوردار از
فرهنگ نمایشــگاهی نبودیم و هیچ اســتانداری
در این عرصه مشــخص نشــده بود و حضور دکتر
اسفهبدی در این حرکت رو به رشــد بسیار تاثیر
گذار بود و با اهتمام وی توانستیم سهمی از بودجه
را بــه این فعالیــت اختصاص دهیم و با ســاخت
و توسعه فضای این ســایت و بازسازی سالنهای
این نمایشگاه ،آن را به استاندارهای جهانی نزدیک
کنیم.
دکتر اسفهبدی در پاســخ به سواالت و ابهامات
حاضریــن در این همایش گفت :بنــده هم بر این
باورم که از ابتدای شکلگیری این نشستها جای
وزیر در ایــن گردهماییها خالی بــوده و تمامی
تالش خــود را به کار میگیریم تا قبــل از برپایی
همایش بعدی دیداری با وزیر داشــته باشیم ،زیرا
وی به معنی واقعی ا ِشراف و آشنایی به امور دارند.
احداث دو خط مترو جهت کاهش حجم
ترافیک نمایشگاه بینالمللی
وی در بخش دیگری از قسمت پرسش و پاسخ
این نشست درباره تغییرات انجامشده در خصوص
کاهش حجــم ترافیک حیطه نمایشــگاهی گفت:
براســاس جلســات و رایزنیهای صورتگرفته با
مجموعه شــهرداری احداث دو خــط مترو برای
نمایشگاه بینالمللی و تالش در جهت روانسازی
ترافیک این بخش احداث پل و تسهیل دسترسی
خودروها انجام شــده اســت.مدیرعامل شــرکت
سهامی نمایشــگاههای جمهوری اسالمی ایران در
ادامه روند پاسخ به سواالت در جواب برگزارکننده
دیگری که درباره تغییر تقویم نمایشــگاهی و اخذ
مجوزها افزود :در خصوص تغییر تقویم نمایشگاهی
ما به ضررهای ناشی از این تغییر زمان وقوف کامل
داریم و در خصوص صــدور مجوزها حمایتهای
همه جانبــه از مجریان داشــتیم و بارهــا تکرار
کردهایــم که در صورت ایجاد مشــکل ،آن را با ما
مطرح کنند و همواره مشکالت را رفع کردهایم.
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محمود صدیقی ،مدیرعامل شرکت «سپنتاس کیش» اعالم کرد :

برگزاریسومیننمایشگاهبینالمللیبیمارستانسازیبارشد 20درصدی

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

نمايشگاه بين المللي تجهيزات بيمارستاني با حضور سياوش اميرمكري
قائم مقام مديرعامل شركت سهامي نمايشــگاه هاي بين المللي ج.ا،ايران در
محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران گشــايش يافت .در اين مراسم
همچنين محمد سعادتي پور مشــاور مديرعامل و مدير روابط عمومي و امور
بين الملل و حميدرضا آملي مدير امور نمايشگاه هاي داخلي شركت سهامي
نمايشگاه هاي بين المللي حضور داشتند برگزاری سومین نمایشگاه بینالمللی
بیمارستانسازی ،تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی و صنایع وابست ه با حضور
شركتها و مؤسسات داخلی و خارجی كه در زمینه تولی د ،بازرگانی و خدمات
مرتبط با این گروه كاالیی فعالیت دارند ،گامی بلنــد و محکم در جهت ارائه
نوآوریها و تولیدات مدرن این رشــته از صنعت محسوب میشود و مسلم ًا
مورد استقبال شركتهای ساختمانی ،شركتهای انبوهساز ،سرمایهگذاران و
دانشگاههای علوم پزشكی به عنوان مصرفكنندگان نهایی این محصوالت قرار
خواهد گرفت.شرکت سپنتاس کیش برگزارکننده دو دوره گذشته نمایشگاه
بینالمللی تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی بوده و مسئولیت برگزاری سومین
دوره این نمایشگاه را هم بر عهده دارد .محمود صدیقی،مدیر عامل مجرب و
خوشفکر شرکت سپنتاس کیش درباره این نمایشگاه توضیحاتی به «اقتصاد
و نمایشگاه» داد.
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شرکت شما چند دوره از نمایشگاه را برگزار کرده
است؟
طرح اوليه اين نمايشــگاه ابتدا توســط اين شــركت تهيه و
پيشــنهاد شــد كه مورد تائيد سازمان توســعه تجارت ايران و
شركت سهامي نمايشگاههاي بينالمللي جمهوري اسالمي ايران
قرار گرفت .اتحاديه جهاني نمايشگاههاي بينالمللي ( )UFIدر
بازرسیهایی كه داشت ،نمايشگاه بينالمللي بيمارستانسازي،
تجهيزات و تاسيسات بيمارستاني را الیق دریافت گواهینامه این
اتحاديه دانست و اکنون این نمایشگاه مورد تایید این مجموعه
است.
دوره ســوم در چند مترمربع فضای نمایشگاهی و
شامل چه سالنهایی برگزار شده است؟
امسال در فضايي به وسعت  11هزار مترمربع در قالب  ۳سالن
(( a5-5ملل 6،7 ،در خدمت مخاطبان هستيم.
تعداد مشارکتکنندگان داخلی و خارجی و میزان
فضای نمایشگاهی تحت پوشــش دوره سوم نسبت به
دوره دوم و دوره اول چه تغییراتی دارد؟
امسال  110شــرکت در نمایشگاه مشــارکت حضور دارند که
از این تعداد  106شــرکت ایرانی و  4شرکت نمايندگي خارجی
هســتند .سال گذشته  90شرکت ایرانی و  7شــرکت خارجی
و نمايندگي در نمایشگاه حضور داشــــتند  .از نظر وسعت هم
امســــال فضای کلی تحت پوشش نمایشــگاه حدود  11هزار
متر مربع اســت که نسبت به ســال قبل  20درصد رشد دارد.
ضمن اینکه باید به این نکته اشاره شــــود که به دلیل کمبود
فضا امکان ثبتنام تعداد بیشتری از متقاضیان مشارکت بهویژه
در حوزه تاسيات و تجهيزات میسر نشد.
برگزاری سه دوره نمایشــگاه چه آثاری بر تولید و
بوکار این صنایع گذاشته است؟
تجارت و کس 
برپایی نمایشــگاههای تخصصی موجب ایجــاد رقابت میان

تولیدکنندگان و بازرگانان در موضوع مرتبط میشود که نتیجه
این امر تالش برای افزایش کیفیت محصول خواهد بود .بهویژه
حضور شــرکتهای خارجی در نمایشــگاه و ارتباط مستقیم و
رودرروی مخاطب و مصرفکننده با شرکتهای مختلف تولیدی،
ضرورت ارتقای سطح کیفی محصوالت را به دنبال دارد .طبیعتاً
بهبود کیفیــت کاالی تولیدی و مقبولیــت آن در بازار مصرف،
افزایــش تقاضا و رونق تولیــد را در پــی دارد .در خصوص این
نمایشگاه هم طی دورههای برپایی آن بهوضوح شاهد این ارتقای
سطح کیفی ،افزایش رقابت و استقبال هرچه بیشتر مخاطبان
اعم از عام و خاص از محصوالت ارائهشده در نمایشگاه بودهایم.
دوره پســابرجام و تلطیف فضای اقتصاد کشور چه
اثری بر برگزاری نمایشگاه گذاشته است؟
طبیعتاً پس از برداشتهشــدن تحریمها تمایل شرکتهای
خارجی بهویژه برندهای معتب ر بینالمللی بــه حضور در بازار
ایران افزایش زیادی داشــته که به تبع آن تمایل به مشارکت
در نمایشــگاهها هم  -که اولین مــرز ورود و عرضه و نمایش
کاال محسوب میشوند – بیشتر شده است .انتظار میرود در
صورت اتخاذ سیاستهای صحیح و اصولی این تمایل بیشتر
هم بشود.
برای دوره بعدی نمایشگا ه چه طرحها و برنامههایی
در دست اقدام دارید؟
اولین برنامهای که برای دوره بعدی نمایشگاه در سال 1397
خواهیم داشت ،توسعه فضای نمایشــگاه است و در این جهت
ســرگرم گفتگو و مذاکره با مدیریتهای مربوطه در شــرکت
سهامی نمایشــگاههای بینالمللی ایران هســتیم .درضمن از
االن سرگرم مذاکرات بسیار مثبتی با شــرکای خارجی خود و
سازمانهای مرتبط بینالمللی جهت همکاری و توسعه دوره آتی

نمایشگاه هستیم که نتیجه آن حضور بیشتر شرکتهای معتبر
خارجی خواهد بود .همچنین تقویت بنیه علمی نمایشــگاه از
طریق برگزاری همایشهاي تخصصی و کارگاههای آموزشی در
سطوح باالتر جزو برنامههای توسعه نمایشگاه برای دوره آینده
است .
برای برگزاری هر چه بهتر نمایشــگاه ،انجمنها،
اتحادیهها و ســندیکاهای مرتبط را به همکاری دعوت
کرده اید؟
بله؛ طبعاً همواره از انجمنها و تشــکلهای مرتبط با موضوع
نمایشگاه جهت حضور در نمایشگاه و ارائه نقطه نظرات تخصصی
دعوت میشــود و از ظرفیتهای ایشــان در شناسایی و تبیین
معیارها و استانداردهای الزم در خصوص مشارکت شرکتهای
تولیدی ،بازرگانی و خدماتی استفاده میشود.
در سال جاری چه نمایشگاههایی برگزار کردهاید و
چند نمایشگاه دیگر تا پایان سال برگزار خواهید کرد ؟
به عنــوان مجري يازدهمين نمايشــگاه بينالمللــي «ايران
پالست» و تا پايان سال نمايشگاه بينالمللي «طال ،نقره ،جواهر،
ساعت و صنايع وابسته» و همچنين نمايشــگاه «نفت و انرژي
كيش» را در دستور كار برگزاري داريم.
آیا نکته دیگــری مانده که انتشــار آن را مفید و
ضروری بدانید؟
از تمام فعاالن این صنعت اعم از ســازمانها ،مراكز درماني،
تشکلها و شرکتهای مرتبط و همه افرادی که به نوعی در حوزه
صنعت بيمارستانسازي تالش میکنند دعوت میکنم حتما از
اين نمایشــگاه بازدید کنند .در پایان از همه مشاركتكنندگان
محترم كه با حضور خود موجب غناي اين نمايشگاه را شدهاند
كمال تشكر را دارم.

با حضور جمعی از مقامات و کارشناسان انرژی و سوخت اتفاق افتاد

آغاز به کار نخستین نمایشگاه بینالمللی جایگاههای سوخت و صنایع وابسته
نخســتین نمایشــگاه بینالمللــی جایگاههای ســوخت و صنایع
وابســته یکشــنبه با حضــور جمعــی از مقامــات و کارشناســان
انــرژی و ســوخت و صاحبنظران این حــوزه در تهران گشــایش
یافــت .در مراســم افتتاحیــه ایــن نمایشــگاه ،رییس ســازمان
فرهنگــی و هنری شــهرداری تهران ،رییس ســازمان زیباســازی
شــهرداری و رییــس انجمــن جایــگاهداران ســوخت کشــور
حضور داشتند.
این نمایشگاه با هدف تبادل دانش و فنآوری و همچنین برقراری
تعامل و هماندیشــی بین شــرکتهای مربوط از سوم تا ششم دی
جاری در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی تهران آماده بازدید عموم
عالقمندان است.

بر اساس اعالم مدیر عامل مرکز مطالعات و برنامهریزی جایگاههای
سوخت کشــور ،در این نمایشگاه ارگانهای وابســته با هدف تبادل
تجربه و تعامل گســتردهتر با یکدیگر و نیز به روز رســانی فنآوری
و دانــش در بخــش جایگاههای عرضه ســوخت و صنایع وابســته
حضور دارند .علی منشــی در مراســم افتتاحیه این نمایشگاه گفت:
در نخســتین نمایشــگاه بینالمللی جایگاههای ســوخت و صنایع
وابســته شــرکتهای داخلی معتبر نیز حضور دارند .وی با تاکید بر
اینکه بر اساس برنامه چشــمانداز  ، ۱۴۰۰تصدیگری دولت در این
حوزه کاهش می یابد ،افــزود :پیش بینی می کنیم که با بر پایی این
نمایشگاه پیوند گستردهای در بخش های دیربط ایجاد شود و بر پایی
این نمایشگاه نقش تاثیرگذاری در توسعه کسب و کار در این بخش

ایفا کند .منشی توسعه فضای کســب و کار ،انتقال دانش و تجربه و
بهروزرســانی تجهیزات مربوط را از اهداف مهمــی بیان کرد که این
نمایشگاه دنبال میکند.در حاشیه این نمایشگاه همایش فرصتهای
سرمایهگذاری در صنعت جایگاهداری نیز برگزار میشود.

پانزدهمین نمایشگاه حمل و نقل عمومی و خدمات شهری آغاز به کار کرد

حضور 160شرکت داخلی و خارجی در دو بخش حمل و نقل و خدمات شهری

خالقــی تأکید کــرد :ماشــینآالت و
تجهیزات آتشنشانی ،تجهیزات بازیافت
و تبدیل مواد ،مبلمان شــهری ،عمران،
معمــاری و شهرســازی ،مدیریت جامع
شــهری ،پارکینگ های طبقاتی ،شــهر
الکترونیک ،زیباســازی و محیط زیست
شــهری از دیگر خدماتی است که در این
نمایشگاه به نمایش گذاشته میشود.
به گفتــه وی برگــزاری  12همایش،
کارگاه آموزشــی و نشســت علمــی

و تخصصــی بــا حضــور کارشناســان،
متخصصــان و اســتادان دانشــگاه و نیز
حضور چند هیأت تجاری و سرمایهگذاری
از کشورهای خارجی از برنامههای جانبی
این نمایشگاه به شمار میرود.
پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی حمل
و نقل عمومی و خدمات شــهری از سوم
تا ششــم دی هر روز از ســاعت  9تا 17
در محل دائمی نمایشگاه های بینالمللی
تهران در حال برگزاری است.

روابط عمومی چهاردهمين نمایشگاه بینالمللی تبلیغات ،بازاریابی و صنایع وابسته اعالم کرد:

رشد  25درصدی مشارکت کنندگان در چهاردهمين نمایشگاه
بینالمللی تبلیغات و بازاریابی
چهاردهمین نمایشــگاه بیــن المللی
تبلیغــات ،بازاریابــی و صنایع وابســته
سهشنبه دوازدهم دیماه با حضور حجت
االســام ناصری پور معــاون فرهنگی
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
و عباس قبادي معاون امور نمايشگاهي
شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی
جمهوری اســامی ایــران و بــا هدف
توسعه صادرات و یافتن بازارهای جدید
صادراتی در محل دائمی نمایشــگاههای
بینالمللی تهران افتتاح شــد .در آیین
گشایش این رویداد حميدرضا آملي مدير
نمايشگاههاي داخلي هم حضور داشت.
بیتا خالقی مدیر اجرایی نمایشــگاه
درباره شــرایط این دوره اعالم کرد :در
این دوره بیش از  480شــرکت شامل
 430شــرکت داخلــی و  50شــرکت
خارجی از کشــورهای ایتالیا ،فرانســه
چیــن ،کره جنوبــی و تایــوان حضور
دارند .در این نمایشــگاه شاهد افزایش
 30درصدی متراژ و  25درصدی شمار
شــرکت ها هســتیم.صنعت تبلیغات
ایران نوپاســت و امروز شــرکت های
تبلیغاتی با به روز رســانی خود قادر به
ارائــه کاالها و خدمات قابــل رقابت با

نمونه های مشابه خارجی هستند.
خالقی افزود :بی شک در جهان امروز
گســترش صادرات و یافتن بازار های
جدیــد صادراتــی از برنامههای اصلی
هر کشــور محسوب میشــود و نقش
تبلیغات و بازاریابی در عرصه اقتصادی
غیرقابل انکار است .از این رو بنگاههای
اقتصادی میتواننــد در گردونه رقابت
باقی بمانند که از نوینترین برنامههای
تبلیغاتی بهره بگیرند.
رونمایی از دســتگاه برش دیجیتال
تخــت ،نمایــش نمایشگــر مجازی
(هولوگرافیک) ،نمایش دســتگاه تولید
و طراحی روی چــوب و حکاکی ،ارائه
پروژه واقعیت مجازی و هوشمندسازی
ی برخــی از برنامههای
اقالم تبلیغاتــ 
جانبــی چهاردهمیــن نمایشــگاه
بینالمللی تبلیغات ،بازاریابی و صنایع
وابسته است.
معرفی بازارهای جدید صادراتی ،ارائه
راهکارهای چگونگی حفــظ بازارهای
صادراتی ،حمایــت از صنعت تبلیغات،
آشنایی با تکنیکهای بازاریابی ،تشویق
بازار داخلی به استفاده از ابزارهای نوین
بازاریابی ،برقراری ارتباطی نزدیک بین

ارائهکننــدگان و متقاضیــان خدمات
بازاریابی و تبلیغات ،آشنایی با آخرین
تحوالت بازارهای بینالمللی و شــرایط
رقبا ،انتقــال دانش فنی نوین و کارآمد
برای رشــد کیفی و کمــی محصوالت
داخلی و توســعه صــادرات غیر نفتی
از جمله اهداف برگــزاری این دوره از
نمایشــگاه تبلیغات و بازاریابی اســت.
برگزاری همایــش مبانــی تحقیقات
بازاریابی ،برگزاری ســه کارگاه آموزش

تکنیک های تبلیغات و پیشبرد فروش
و حضور چند هیــات خارجی ،از دیگر
برنامه های جانبی این نمایشگاه است.
این نمایشــگاه ،از سه شــنبه تا جمعه
همــه روزه از ســاعت  9تــا  17دایر
است تا شــرکت های مختلف بتوانند
جدیدترین روشها ،فنون ،فناوریها و
صنایع مرتبط با بازاریابی و تبلیغات را
ارائه دهند.
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پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی حمل
و نقل عمومی و خدمات شهری با حضور
دکتــر صالحی رییس ســازمان فرهنگی
هنری شــهرداری تهران و دکتر علیزاده
رییس سازمان زیباسازی شهرداری تهران
و مقامات وزارت راه و شهرسازی ،وزارت
کشور ،وزارت صنعت ،شهرداری تهران و
روســای انجمنها و اتحادیههای مختلف
افتتاح شد.
خالقــی دبیــر اجرایی این نمایشــگاه
با بیــان اینکــه پانزدهمین نمایشــگاه
بینالمللی حمل و نقل عمومی و خدمات
شــهری با شــعار حمایت از تولید ملی و
تحقق اقتصاد مقاومتی برپا شــده ،اظهار
کرد :حدود  160شرکت داخلی و خارجی
از ایران و کشــورهای چین ،آلمان ،کره
جنوبی ،روســیه ،فرانســه ،ژاپن و ایتالیا
مشارکت کردند.
وی ادامه داد :این نمایشگاه در فضایی
بالــغ بــر  19هزار متــر برگزار شــده و
شرکتکنندهها در کنار نمایش تولیدات
خود پروژههای نیازمند جذب ســرمایه،
فرصتهــای ســرمایهگذاری ،قابلیتها
و امکانــات اجــرای پروژههــا را نیز ارائه
کردهاند.

خالقــی تصریــح کــرد :رقابتپذیری
تولیدات ملی ،تحقق اقتصــاد مقاومتی،
انتقال دانش فنی ،تکنولوژی روز و کارآمد
به کشــور ،ایجاد ظرفیت های جدید در
بخش تولید رقابتی ،آشــنایی با الگوهای
موفق جهانی در عرصه حمل و نقل کاال و
مسافر از جمله مهمترین اهداف برگزاری
این نمایشگاه به شمار می رود.
دبیــر اجرایــی نمایشــگاه حمــل و
نقــل عمومی بیــان کــرد :فراهمکردن
زمینههای مناســب برای سرمایهگذاری
شرکتهای داخلی و خارجی برای بهبود
وضعیت محیط زیســت در کالنشــهرها
و بهینهســازی مصرف ســوخت کشــور
از دیگــر اهداف برگزاری این نمایشــگاه
به شــمار میرود.وی با بیــان اینکه این
نمایشــگاه در دو بخش حمــل و نقل و
خدمات شــهری برگزار شده است ،افزود:
در این نمایشگاه انواع خودروها و وسایل
حمل و نقل عمومی ،خودروهای سنگین
و نیمهســنگین ،خودروهای پاک ،وسایل
نقلیه برقــی و هیبریدی ،ماشــینآالت
عمرانی و راهسازی ،تجهیزات زیربناهای
حمل و نقل کاال و مســافر ،حمل و نقل
ریلی به نمایش گذاشته میشود.

5
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ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

بینالمللیتجهیزاتفروشگاهیوفروشگاههایزنجیرهای
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یازدهمین نمایشگاه بینالمللی کاال ،خدمات،
تجهیزات فروشــگاهی و فروشگاههای زنجیرهای
دوازدهم دی با حضور دكتر حســین اسفهبدي
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت سهامی
نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسالمی ایران
آغاز به کار کــرد .در این مراســم عباس قبادي
معاون امور نمايشــگاهي و حميدرضا آملي مدير
نمايشگاههاي داخلي هم حضور داشتند و همراه
با تنی چند از مقامــات وزارت صنعت و معدن و
تجارت ،اتاق اصنــاف ایران ،برخــی نمایندگان
مجلس شــورای اسالمی و روســای انجمنها و
اتحادیههای مرتبط در محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللی این رویداد را افتتاح کردند .یازدهمین
نمایشــگاه بینالمللی کاال ،خدمــات ،تجهیزات
فروشگاهی و فروشگاههای زنجیرهای با موفقیت
و دســتآوردهای قابل اعتنای دورهای گذشته
از  12تا  15دی در محل دائمی نمایشــگاههای
بینالمللی تهران برگزار میشود .شرکت صنعت
نمایش و همایش پرشین که در  10دوره گذشته
توانست این نمایشگاه را با کیفیت باالیی برگزار

کند ،در ســال جاری هم یازدهمین نمایشــگاه
بینالمللی کاال ،خدمات و تجهیزات فروشگاهی
را در نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار میکند.
مشارکتکنندگان در قالب  85شرکت داخلی و
 20غرفه نمایندگی با ارائــه محصوالت خارجی
در نمایشگاه حاضر هستند .این دوره در فضایی
به مســاحت حدود 12هزار متر مربع و شــامل
ســالنهای  38 – 38آ –  35برپا شــده است.
تعداد مشــارکتکنندگان ایرانی نسبت به دوره
قبل حدود  20درصد و نسبت به نمایشگاه دوره
اول بیش از صــد درصد افزایش متراژ داشــته
است .عالوه بر شــرکتهای داخلی ،شرکتها و
نمایندگیهــای برخی از کشــورهای خارجی از
جمله ترکیه ،چین ،کره جنوبی ،تایوان ،اتریش،
ایتالیا و انگلیس نیز نوینترین کاالها ،خدمات و
صنایع مرتبط به این حــوزه را ارائه و در معرض
دید عالقهمندان قرار دادهانــد .حمایت از کاالها
و محصوالت داخلی ،آشــنایی مصرفکنندگان
با کاالهــا و خدمات با کیفیت ،توســعه صادرات
کاالهای داخلی ،معرفــی محصوالت ایرانی قابل

رقـابت در بازارهای جهانی ،خرید آسان ،مطمئن
و سریع  ،تامین سالیق مصرفکنندگان ،ایجـاد
رقـــابت در تـولیـــد ،ترویج فرهنــگ خرید از
فروشگاههای زنجیرهای به منظورکاهش آلودگی
هوا ،کاهش مصرف ســوخت ،انرژی و جلوگیری

از اتالف وقت ،کنترل و نظارت ســازمانیافته بر
بهداشت و سالمت کاالها ،نرخگذاری و نظارت بر
قیمتها و آشــنایی با آخرین فناوری های حوزه
تجهیزات فروشگاهی از مهمترین اهداف برپایی
این نمایشگاه است.

بازدید دكتر حسین اسفهبدي رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسالمی ایران
و هیات همراه از یازدهمین نمایشگاه بینالمللی کاال ،خدمات ،تجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیرهای

سيد حجت شفائی ،رییس و عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال ،جواهر ،نقره و سنگهای قیمتی ایران و داراي برند توليدي طال و جواهر هگمتانه:
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داشــته باشــند و از توليدات داخلي
بازديد کنند .همچنين از مســؤالن و
اســتادان ايراني هم دعــوت کردند از
نمايشگاه و مراكز آموزشي و طراحي
هنگكنگ بازديد به عمل آورند تا به
جمعبندي نهايي و تخصصي برســیم.
همچنين پيشــنهاد شــد اســتادان
هنگكنــگ جهت آموزش بــه ايران
سفر و دورههاي آموزشــي برپا كنند
و سپس هنرجويان و اســتادان برای
گذراندن دوره تكميلي به هنگكنگ
اعــزام شــوند.رئیس اتحادیــه توليد
وصادركننــدگان طــا و جواهر ادامه
داد :در راستای گسترش همکاریهای
دوجانبــه رایزنیهایی هم بــا اتحاديه
وهیاتهای تجاری ترکیه جهت حضور
در نمايشگاه شده است .
وی افــزود :یکــی از تمایزهــای
نمایشــگاه ایــن دوره بــا دورههای
پیشین ،افزودن ســاعت به گروههای
کاالیی نمایشگاه اســت .عنوان اصلی
ایــن رویــداد طــا ،جواهــر ،نقره و
ساعت اســت و با فعاالن این صنعت،
اتحادیه ســاعت و بــزرگان این صنف
هم رایزنیهایی جهــت حضور انجام
دادهایم .برندهــای معتبر و صاحبنا ِم
حوزه ساعت اعالم مشــاركت کرده و
حضور دارند.
رئیس اتحادیه طــا و جواهر اذعان
داشــت :در خصــوص رشــد فضای
نمایشــگاهی بــا توجه بــه اینکه در
دورههاي گذشته تنها سالن  8و  9به
این رویداد اختصاص داشــت و امسال
دو ســالن اصلی به این متــراژ اضافه
شــده ،با حضور روبه رشد چشمگيري
مواجه بوده ايم.
شــفائي اظهــار داشــت :برگزاري
نمايشــگاه طــا وجواهر بــه داليل
خاصبــودن ايــن صنعــت از لحاظ
امنيتي و حراست و مراقبت متفاوتتر
و هزينهبر تــر از هر نمايشــگاه ديگر
است .از همکاری مديريتهاي بخش
هاي مختلف سازمان امور نمايشگاهي،
جناب آقــاي اســفهبدي و بخصوص
مهندس خســروتاج رياســت محترم

ســازمان توســعه تجارت که ما را در
راســتاي برگزاري اين نمايشگاه ياري
کردند کمال تشکر را داريم.
شــفائی در پاســخ به این ســئوال
که چــه مخاطبانی برای نمایشــگاه
مدنظر اســت ،گفت :نمایشــگاه طال،
جواهر ،ساعت و ماشــینآالت وابسته
بزرگترین نمایشــگاه در نوع خود در
سطح ایران است .بخشی از مخاطبان
آن همــكاران و اعضــای صنــف و
صنعت ،عرضهكننــدگان و بنكدارن،
ويتريــنداران و فروشــندگان عزيــز
هســتند و دربخــش ماشــينآالت و
تجهيزات توليدكنندگان زحمتكش
و عزيز و بخش دیگر هــم مخاطبان
عام و مردم هســتند که در نمایشگاه
حضور دارند .در نهایت این محصوالت
به دســت مصرفکننده عــام و آحاد
مردم میرســد و رضایــت این بخش
برای صنعــت ما نقش کلیــدی دارد.
بزرگتريــن رســالت اين نمايشــگاه
حمايت از توليد داخلي و اشتغالزايي
اســت تــا عزيــزان توليدكننــده
توانمنديهاي خود را در نمايشــگاه
ارائه کنند.
رئیس اتحادیــه توليدكننــدگان و
صادركننــدگان طال و جواهــر یادآور
شــد :خوشــبختانه در بحث تولید و
طراحی طال پیشرفتهای بسیار خوبی
داشــتهایم و تنها حمایتهای دولتی
را میطلبد تا در ايــن صنعت بتوانیم
به جایــگاه واقعــی خــود و صادرات
دســت پیدا کنیم .برخــی از قوانین
مربوط به صــادرات محصول نهايي و
واردات شمش موجب شــده تا تولید
با مشکل مواجه شــود که تجدید نظر
در این قوانین میتواند راهگشــا باشد.
همچنين نبود منابع تأمين مواد اوليه
شــمش ما را بامشــكل مواجه کرده
است.
شــفائي عنــوان کــرد :يكــي از
راهكارهاي پيشرفت اين صنعت ايجاد
بانك طال است كه ما در اتحاديه بارها
اين مقوله را يادآور شــده و پيشنهاد
داديم.
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دهميــن نمایشــگاه بینالمللی طال
و جواهر روز ســیزدهم دیماه 1396
با حضور مســعود خوانســاري رئيس
اتاق بازرگانــي و صنايــع و معادن و
دكتر حسین اســفهبدي رئیس هیات
مدیره و مدیرعامل شــرکت ســهامی
نمایشــگاههای بینالمللــی جمهوری
اســامی ایران افتتاح شد .این رویداد
از  13الــی  16دی در محــل دائمی
نمایشــگاههای بینالمللــی تهــران
در حــال برگــزاری اســت .اتحادیه
تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان
طــا ،جواهــر ،نقــره و ســنگهای
قیمتی ایران با هدایــت و برنامهریزی
کارشناســانه رياســت و هيأت مديره
جدیــد ایــن اتحادیــه و مجريگري
شركت سپنتاس كيش موفق به جذب
مشارکتکنندگان بیشتر و رشد 30
درصدي این دوره از نمايشگاه طال و
جواهر شده است.
رییــس اتحادیــه تولیدکنندگان و
صادرکننــدگان طال ،جواهــر ،نقره و
ســنگهای قیمتی ایران در گفتوگو
با «اقتصاد و نمایشگاه» اظهار داشت:
در دوره سوم هیات مدیره اتحادیه که
مسئولیتش بر عهده بنده است ،سعی
داشتیم ساختار نمایشگاه طال و جواهر
را به ســاختار نمایشگاههای تخصصی
و بینالمللی نزدیک كنيــم و در اين
راســتا از توليدكنندگان دعوت شد و
اين عزيزان مثل هميشه و فراتر از هر
زمان با اعالم حضورخود آغاز حماسه
ديگری را رقم زدند .البته به این علت
که مجوز نمایشــگاه دیر حاضر شــد،
اطالعرسانی بهنحوی که مورد نظر بود
انجام نشد .
وی یــادآور شــد :تقویــم برگزاری
این نمایشــگاه هر ســال اواخر بهمن
بود که با توجه بــه لطمهای که از این
بابت به بازار شــب عید وارد میشــد،
برگزاری این رویداد یک ماه جلو افتاد
و خوشــبختانه این تغییــر در تقویم
برگــزاری از ســوی تولیدکنندگان و
عالقهمندان به مشارکت در نمایشگاه

با استقبال خوبی مواجه شد .
وی با اشــاره به اســتقبال خوب از
دهمین دوره نمایشــگاه طال و جواهر
اظهار داشــت :این امر در حالی است
که از لحاظ شــرایط اقتصــادی اين
صنف و صنعت در بحران به سر میبرد
و مشــکالت مالیــات و ارزش افزوده
از اصــل طال بر بازار طــا و جواهر ما
تاثیر قابل توجهی گذاشــته اســت .با
این حال براســاس پیشبینیها سالن
 8و  9سایت نمایشــگاه بینالمللی را
برای محصول نهایــی طال و جواهر در
نظر گرفتيم و پس از اســتقبال خوب
مشــارکتکنندگان و ثبتنام بسیاری
از عالقهمنــدان ،ســالن 11 – 10
را هــم بــرای ماشــینآالت و صنایع
وابســته اختصاص داديــم.وی افزود:
در ایــن دوره بيش از  ١٦٠شــركت
حضــور دارند و نمایشــگاه در فضایی
به مســاحت  13هزار متر مربع برگزار
شده است .البته تقارن زمانی نمایشگاه
بــا تعطیــات ژانویه موجب شــد در
زمینــه مشــارکتکنندگان خارجی
بهویــژه در بحــث طــا و جواهر با
ریزش مواجه شدیم ،ولی نمایندگانی
در زمینه ماشــینآالت از کشورهای
ایتالیــا ،آلمان و ترکیه در نمایشــگاه
حضور دارند.شــفائی با اشــاره انعقاد
تفاهمنامــهای دوجانبه میــان ایران و
هنگ کنک بــه عنــوان برگزارکننده
یکی از بزرگترین نمایشگاههای طال
و جواهر دنیا یادآور شــد :اتحادیه طال
و جواهر ایران تنها اتحادیهای اســت
که به طور مســتقل با اتحادیه طال و
جواهــر هنگکنــک تفاهمنامه امضا
کرده و مهمترين بخش این تفاهمنامه
در خصوص آموزش طراحي و ديزاين
نرمافزار منحصر به فــرد طراحي طال
وجواهر مربوط به هنگ كنگ اســت
که به واســطه این نرمافزار توانستهاند
موفقیتهای بســیاری در این عرصه
کسب کنند .در این راســتا مقرر شد
اســتادان و مســوالن هنگكنگ در
نمايشــگاه طال و جواهر تهران حضور
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پنجمین نمایشگاه بینالمللی خشکبار ،آجیل،
میوههای خشــک و صنایع وابســته بــا حضور
دكتر مجتبي خســروتاج معاون وزيــر و رئيس
سازمان توسعه تجارت و دكتر حسين اسفهبدي
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت سهامی
نمایشــگاههای بینالمللــی جمهوری اســامی
ایران در تاریخ ســیزده دیماه افتتاح شــد .این
رویداد از 13الــی  16دی  1396در محل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی تهران سالن  B۳۸برگزار
میشــود .برگزارکننده این دوره شرکت مشاوران
نمایشگاهی سایا نمای پارسیان است.
صنعت خشکبار ایران سالیانه بهصورت رسمی ۲
میلیارد دالر و بهصورت غیررسمی  3میلیارد دالر
صادرات دارد .چنین نمایشــگاهی زمینه معرفی
قابلیتها و پتانسیلهای صنعت خشکبار از جمله
اقالمی مانند پسته ،خرما ،کشمش ،فندق ،گردو
و زعفران با جایگاه جهانی را برای بازدیدکنندگان
داخلی و خارجی فراهم میکند .سوابق سالهای
قبلی موید حضور بازدیدکنندگانی از  16کشــور
جهان و چهار هیات اقتصــادی و تجاری در این
رویداد بوده است .خشکبار بهنوعی تعریف و نماد
واقعی اقتصاد مقاومتی است که در سراسر کشور
امکان تولید و رشد و توسعه آن وجود دارد.
در ایران ســاالنه حدود دویست هزار تُن پسته،
 160هزار تن کشــمش 150 ،هزار تن مغز گردو،
یک میلیون و دویســت هزار تن خرمــا 35 ،تن
انجیر 50 ،هزار تن بــادام درختی 330 ،تن لوبیا،
نود هزار تن عدس 300 ،هزار تــن نخود و 270

تن زعفران تولید میشود .انواع خشکبار ایران به
بیش از  ۵۰کشور جهان صادر میشود که برخی
از این کشــورها عبارتند از آلمان ،آمریکا ،فرانسه،
انگلســتان ،ایتالیا ،اسپانیا ،ســوئد ،نروژ ،پرتغال،
کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله قطر ،امارات
متحده عربی ،عربستان ،کویت ،کشورهای آسیائی
چین ،کره جنوبی ،ژاپن ،استرالیا ،روسیه و . ...
زیر گروههای کاالیی نمایشگاه خشکبار ،آجیل،
میوههای خشــک و صنایع وابســته به این شرح
است:تولیدکنندگان و صادرکنندگان انواع آجیل،
خشکبار  ،میوه و سبزیجات خشک
واحدهای ســورتینگ ،رســتینگ ،پادرینگ،
پاستوریزه و بستهبندی
زعفران ،چای ،قهوه
انواع ادویهجات ،حبوبات ،چاشنیها و داروهای
گیاهی
انواع غالت ،برنج ،ذرتهای فرآوری شده
واحدهای بستهبندی ،صنایع تبدیلی و جنبی
نهادههای کشاورزی انواع کود و بذر سم
شــرکتهای دانشبنیــان ،پارکهــای علم و
فناوری و شهرکهای علمی و تحقیقاتی
شرکتهای شهرکهای صنعتی
انجمنها ،اتحادیهها و شرکتهای بازرگانی
نشــریات و پایگاههای اطالعرسانی تخصصی و
مرتبط
شــرایط و تنوع اقلیمی ایران بهگونه ای است
که محصوالت متنوع کشاورزی با کیفیت مناسب
تولید و به لحاظ پیشینه سنتی ،برخی از این اقالم

مانند خرما ،کشمش ،انجیر ،پسته ،گردو ،بادام و
فندق بهصورت خشکبار مصرف گستردهای در بازار
داخل و خارج دارد .صنعت خشکبار ایران به دلیل
دارا بودن رتبههای بینالمللی در تولید محصوالتی
مانند پسته (رتبه یک تولید جهان ) خرما (رتبه دو
تولید جهان) بادام (چهارمین تولیدکننده جهان)،
گردو (ســومین تولیدکننده جهان) ،کشــمش
(چهارمین تولیدکننده جهان) و فندق (پنجمین
تولید کننده جهان) در بازارهای جهانی شناخته
شده است.
شرکت مشاوران نمایشگاهی سایا نمای
پارسیان (ســایا) برگزارکننده نمایشگاههای
بینالمللی ،همایشها ،کنفرانسها و سمینارهای

علمی و تخصصی با بیش از بیســت سال سابقه
فعالیــت در برگــزاری عناویــن تخصصــی در
شهرهای مختلف از جمله تهران ،اصفهان ،تبریز،
شــیراز ،بندر عباس ،کیش و  ...توانســته بیش از
صد عنوان نمایشــگاهی را برگزار کند .شــرکت
سایا نمای پارســیان از ســال  1392بنیانگذار
و مجری نمایشــگاه بینالمللی خشکبار ،آجیل،
میوههای خشک و صنایع وابســته با نام تجاری
 IRANNUTEXدر محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللی تهران است .چهار دوره این رویداد پیش
از این برگزار شده که هر ساله با استقبال کمنظیر
مشــارکتکنندگان و بازدیدکننــدگان و تجار و
بازرگانان خارجی روبهرو بوده است.

عبدالکریم جاللی ،مدیر برگزاری هشتمین نمايشگاه بینالمللي معماري ،دكوراسیون داخلي و خانه مدرن «میدكس»:

نمایشگاهخانهمدرندرخانههشتم 300،شرکترابهنمایشگاهبینالمللیآورد
هشــتمین نمايشــگاه بینالمللي معماري،
دكوراســیون داخلي و خانه مدرن «میدكس»
چهارشــنبه 21دی با حضور عباس قبادي معاون
امور نمايشــگاهي شركت ســهامي نمايشگاه
هاي بين المللي در محل دائمي نمايشــگاههای
بینالمللی در تهران گشــايش يافت .صاحبان
صنعت با حضور در این نمایشــگاه فرصتهای
ش و فناوری
سرمایهگذاری و تبادل اطالعات و دان 
را به نمایش میگذارند .این نمایشگاه که به مدت
چهار روز در محل دائمي نمايشگاههاي بینالمللي
تهران در حال برگزاری است ،آوردگاه بیش از 290
شركت است .
این رویداد این روزها با اســتقبال گســترده فعاالن
داخلی و بینالمللی و دریافــت تاییدیه اتحادیه جهانی
نمایشگاههای بینالمللی ( )UFIبرگزار می شود .در این
نمایشگاه شــرکتهای داخلی و بینالمللی محصوالت،
قابلیتهای فنی و نوآوریهای خود را به بازدیدکنندگان
عرضه میکنند و از تعامل با دســتاندرکاران صنعت و
فرصتهای موجود بهره میگیرند.
دکتــر عبدالکریم جاللی ،مدیر برگزاری هشــتمین
نمايشگاه بینالمللي معماري ،دكوراسیون داخلي و خانه
مدرن «میدكس» در این خصوص اظهار داشت :در اين
نمايشگاه حدود  80شركت از كشورهاي ايتالیا ،آلمان،
چین ،فرانسه ،تركیه ،ارمنســتان ،كره جنوبي ،بلژيک،
اسپانیا ،هلند ،فنالند و انگلســتان در كنار بیش از 210
شــركت ايراني جديدترين صنايع ،تجهیزات ،تولیدات
و خدمات خود را ارائه و در معرض ديد عالقمندان قرار
ميدهند.
دکتر جاللــی در خصوص مشــارکتکنندگان این

رویدا د گفت :در هشتمین نمايشگاه بینالمللي معماري،
دكوراسیون داخلي و خانه مدرن  -كه تلفیقي از دانش،
هنر و صنعت اســت  -عالوه بر شــركتهاي خصوصي
تولیدكننده ،شــركتهاي معماري برخي سازمانها و
دســتگاههاي دولتي و خصوصي هــم توانمنديهاي
خود در حوزههاي مختلف طراحي و مشــاوره معماري
و دكوراســیون داخلي و همچنین آخرين دستاوردها و
تولیدات حوزههاي با تکنولوژي از جمله هوشمندسازي
را ارائه كردهاند.
وی گروههای کاالیی این نمایشگاه را اینگونه برشمرد:
در اين نمايشــگاه انواع خانه پیشســاخته ،نورپردازي
و هوشمندســازي ،تکنولوژيهــاي نوين تاسیســات،
مبلمان باغي و تجهیزات مربوط به فضاي باز ،تجهیزات
دكوراسیون داخلي ،انواع پرده ،كاغذ ديواري ،پوششهاي
تزئیني ،ديوارپوشــي ،لوازم ويژه دكوراسیون و تزئیني،
مبلمان ورزشــي و تفريحــي ،انواع لــوازم الکترونیکي
شامل هوشمندسازي ،سیســتمهاي كنترل از راه دور،
سیستمهاي ايمني ســاختمان ،سیستمهاي پااليشي
هوا و آب و ديگر محصوالت و طرحها به معرض نمايش
گذاشته شده است.
ب رئیس انجمن برگزارکنندگان نمایشگاههای ایران
نای 
تصریح کرد :هشتمین نمايشــگاه بینالمللي معماري،
دكوراســیون داخلي و خانه مدرن در فضایي بالغ بر 20
هزار متر مربع و در پنج ســالن ،38 ،35 ،B31 ،A31
 38 Bو فضاي باز محل دائمي نمايشگاههاي بینالمللي
تهران برگزار میشود و نسبت به دوره گذشته  10درصد
افزايش مشاركتكننده داشــته كه اين موضوع نشان از
رشد و توسعه حوزه طراحي و معماري صنعت ساختماني
كشور دارد.
این فعــال صنعــت نمایشــگاهی کشــور معرفي

توانمنديهاي داخلــي در حوزه تولیــد محصوالت و
خدمات معماري و دكوراســیون را از مزایا و اهداف این
نمایشگاه برشمرد و گفت :آشــنایي شركتهاي ايراني
با آخريــن تکنولوژيهــاي روز دنیا ،معرفــي آخرين
توانمنديهــا و فناوريهاي نوين ايجــاد فرصتهاي
تجاري جديد ،اشتغالزایي ،فراهمكردن زمینه تعامل بین
دانشگاه و تولیدكنندگان و شناسايي پتانسیل خدمات
صادراتي حوزه دكوراسیون كشــور از مهمترين اهداف
برگزاري هشتمین نمايشــگاه بینالمللي خانه مدرن،
معماري داخلي و دكوراسیون است.
دکتر جاللی در رابطه با اهمیت تاییدیه جهانی یوفی
گفت :اتحادیه جهانی نمایشگاههای بینالمللی ()UFI
بهعنوان مهمترین انجمن برگزارکنندگان نمایشــگاه و
فضاهای نمایشــگاهی اســت UFI .برای ارتباطدادن
فعاالن صنعــت نمایشــگاهی در ســطح بینالمللی،
اشــتراکگذاری دانــش و تجربه آنهــا ،ایجاد فضای
مطالعه و تحقیق و ارتقای کیفیت نمایشگاههای تجاری
تأسیس شده اســت .این انجمن جهانی برای برخی از
نمایشگاههای بینالمللی با در نظر گرفتن استانداردها و
ضوابط خاصی تأییدیه صادر میکند.
برقراري ارتباط بین دانشــگاه و صنعــت معماري و
دكوراسیون داخلي و گسترش ارتباط بین اين دو يکي
از مهمترين محورهاي برپایي اين نمايشگاه است .براي
تحقق اين هدف هم چندين همايــش و كارگاه علمي
آموزشي در زمینه معماري داخلي و نورپردازي با حضور
استادان دانشگاه و فعاالن اين صنعت برگزار میشود.
گــروه نمانگر با ســابق ه برگــزاری دهها نمایشــگاه
ت برای صاحبان صنایع
بینالمللی ،در راستای خلق فرص 
فعالیت میکند .نمانگر به عنوان عضو موســس انجمن
برگزاركنندگان نمايشگاههاي بينالمللي ايران ()IEOA

با ارتقای ســطح کیفی خدمات خود موفق به کســب
عضویت در اتحادیه جهانی نمایشــگاههای بینالمللی
( )UFIشده و نمایشگاههای خود را به تأیید این اتحادیه
سابقه چندین
بینالمللی رسانده اســت .گروه نمانگر با 
دهه فعالیت در زمینه برگزاری و مدیریت نمایشگاههای
بینالمللی ،علم و تجربه را در برنامهریزیها و امور اجرایی
این شرکت بهکار گرفتهاند و نمایشگاههای نمانگر با سابقه
طوالنی و رشــد باالی خود گواهی بر کیفیت خدمات و
برنامهریزی موثر گروه هستند.
هشتمین نمايشگاه بین المللي خانه مدرن ،معماري
داخلي و دكوراســیون از  21تا  24دي هر روز از ساعت
 9تا  17در محل دائمي نمايشگاههاي بینالمللي تهران
آماده بازديد و حضور عالقهمندان است.

محمدرضا قرهیاضی ،مدیر عامل تعاونی تولیدکنندگان لوستر و چراغهای تزئینی و مجری بیستوپنجمین نمایشگاه بینالمللی لوستر ،چراغهای روشنایی و تزئینی:

ایران در هنر صنعت لوستر حرف اول را در سطح خاورمیانه میزند

بهانه نمایشگاه پیش رو با این مدیر موفق به گفتوگو نشستیم.
قرهیاضی در گفتوگو با «اقتصاد و نمایشــگاه» در خصوص
جزئیات این نمایشــگاه اظهار داشت :در این دوره  218شرکت
داخلی و خارجی از کشــورهای چین ،تایــوان و ترکیه حضور
دارند ،در مقایسه با دوره پیش با  5درصد رشد مشارکتکننده
داخلــی مواجه بودیم و بر ایــن باوریم که اگر زمــان برگزاری
نمایشگاه زودتر به ما اعالم شود میتوانیم از کشورهای فرانسه
و چک هم مشارکتکنندگانی داشته باشــیم.وی در خصوص
فضای اختصاص دادهشــده به این رویداد افزود :نمایشگاه این
دوره در  22هزار متر مربع فضای نمایشگاهی شامل سالنهای
جنوب شرقی 8و10 ،9و 25 ،27 ،12 ،11سری Aتا  Fبرگزار
شده است.مدیرعامل تعاونی تولیدکنندگان لوستر و چراغهای

بتوان برای این محصوالت فضا و شــرایط توسعه بازار به وجود
آورد و بــرای این موضوع نیاز به کمیتهای متشــکل از چندین
اقتصاددانان و بازرگانان ماهر داریــم .به عنوان مثال در صنایع
پتروشــیمی مزیتهای خوبی دارا هستیم ،ولی این محصوالت
را صــادر میکنیم و در آخــر محصول تمامشــده را با قیمت
باالتری خریداری میکنیم ،در حوزه فرش دستباف ما هم این
پرسش مطرح است که آیا فرش دســتباف ما هنوز این مزیت
را داراست؟
قرهیاضی تصریح کرد :در صنعت فرش ماشینی پس از شرکت
در نمایشــگاههای خارجی متوجه شدیم بازار فرش ماشینی ما
هیچ حرفی برای گفتن در عرصه بینالمللی ندارد و محصوالت
ایرانی نســبت به ســایر رقبا هیچ مزیت رقابتی نداشت و تنها
منجر به تحمیل هزینههای هنگفت برای کشور بود .مطمئنا با
تعمق روی سایر صنایع هم میتوان خالءهایی را مشاهده کرد.
سوال این است که آیا میتوانیم یک نمایشگاه بینالمللی قوی
برگزار کنیم تا از طریق این نمایشــگاه به فروش انبوه برسیم و
محصوالتمان را به چند کشــور دیگر صادر کنیم؟ آیا صنعت
لوستر ما این پتانسیل را داراست؟
مدیرعامل تعاونی تولیدکنندگان لوســتر و چراغهای تزئینی
اظهار داشت :ما در بســیاری از صنایع پتانســیل قوی داریم،
ولی د ِر ایــن بازار برای ما باز نیســت .نیاز ما گرفتــن یارانه و
کمکهــای مالی از دولت نیســت بلکــه نیاز بــه راهنمایی و
هدایــت برای صادرات و شناســایی بازارهای هــدف صادراتی
مناســب مانند کشــورهای حوزه  CISو خلیج فارس داریم و
بقیه اقدامات اجرایــی را خودمان انجام میدهیم .در شــرایط
کنونی دستبســتهایم و نیازمند یاری دولت هستیم .به عنوان
کالم آخر تا زمانی که بــازار صادراتی در کنار بازار داخلی نیاید
کشور به سوی رشــد و توســعه نمیرود و اتفاقات ناگوارتری
در پیش است.

بیست و پنجمین نمایشگاه بینالمللی لوستر ،چراغهای روشنایی و تزئینی افتتاح شد

بیش از ۹۵درصد مواد اولیه لوسترهای دست ساز داخلی است
بیست و پنجمین نمایشــگاه بینالمللی لوستر ،چراغهای
روشــنایی و تزئینی ایران با حضور رضیان نماینده مجلس
شورای اســامی و دکتر حسین اســفهبدی رییس هیات
مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی
ج.ا.ا و علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران روز یکشــنبه در
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران گشایش یافت.
احمد رحمانی رئیس اتحادیه چینی ،بلور و لوستر در مراسم
افتتاح نمایشگاه گفت :صنعت لوستر در ایران قدمت زیادی
دارد ضمن اینکه این صنعت اشــتعالزا و درآمد زا اســت.
وی با اشاره به صادرات لوســتر ایران به خارج با بیان اینکه
صادرات مســتلزم حمایت دولت است ،افزود :صنعت لوستر
بستر صادراتی دارد و درحال حاضر بسترهای صادراتی این
صنعت شخصی انجام می شــود و خود تولیدکننده باید به

دنبال بازاریابی باشــد و به همین دلیل صادرات ما کمرنگ
است و همه تولیدکنندگان توان یافتن بازارهای هدف را به
تنهایی ندارند.
رحمانی افزود :باید تشکیالت مستقلی از سوی دولت برای
صادارت شکل بگیرد تا بازتاب خوبی داشته باشد و موفقیت
کشــورهای دیگر مانند ترکیه که ضریب صــادرات باالیی
دارد به خاطر داشتن تیم های تخصصی صادرات است .وی
تاکید کرد :دولت باید سفارتخانه ها را موظف به بسترسازی
صادرات کند و ســفارتخانه ها باید به کمک تولید کنندگان
بیایند ،بازاریابی کنند و شرایط را برای صادرات فراهم کنند.
همچنین از تولیدکنندگان بخواهند تا در کشــورهای دیگر
نمایشگاه دایر کنند و زمانی که از سوی سفارتخانه قرارداد
منعقد کرد ،ضمانــت اجرایی پیدا می کند  .تولیدکننده ها

به تنهایی نمی توانند موفق شــوند و تولیدکنندگان زمانی
که به تنهایی می روند ،سرمایه هایشان را از دست داده اند.
رحمانی ادامه داد :بیش از  ۹۵درصد مواد اولیه لوسترهای
دست ســاز داخلی اســت و می توانند طرح هایی جدید را
مطابق سلیقه بازارها تولیدکنند اما برخی ها به علت توجیه
اقتصــادی از چیــن واردات دارند .قیمتهای مــا به دلیل
باال بودن هزینه های انــرژی باالتر اســت و اگر حمایت و
زیرساختها فراهم شود ،شرایط بهتر خواهد شد.

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

بیســتوپنجمین نمایشــگاه بینالمللی لوســتر ،چراغهای
روشــنایی و تزئینی با موفقیت و دســتآوردهای قابل اعتنای
دو رههای گذشــته از  3تا  6دی در محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللی تهران برگزار شــده اســت .تعاونــی تولیدکنندگان
لوســتر و چراغهای تزئینی با هدایت و برنامهریزی کارشناسانه
محمدرضا قرهیاضی ،مدیرعامل تعاونی تولیدکنندگان لوســتر
 که در دورههای گذشــته بیشترین ســهم را در برنامهریزیو برگزاری مطلوب این نمایشگاه داشــته  -در سال جاری هم
این نمایشــگاه را برگزار کرده اســت .وی با توجه به سابقه 40
ساله فعالیت در صنعت لوستر و حضور در اولین نمایشگاههای
تخصصــی صادراتی این صنعت به خوبی توانســته هر ســاله
این نمایشــگاه را هدایت کند و مخاطبان خارجی و هیاتهای
تجاری بســیاری را به این رویداد مهم صنعت لوســتر کشــور
بیــاورد .مدیرعامل تعاونی تولیدکنندگان لوســتر و چراغ های
تزئینی با اعالم اینکه ایران در صنعت لوســتر حرف اول را در
خاورمیانه میزند گفت :بیستوپنجمین دوره نمایشگاه با رشد
 5درصدی و استقبال مشارکتکنندگان برگزار شده است .به

تزئینی گفت :هیاتهای خارجی بازدیدکننده از نمایشگاه هم از
کشورهای حوزه خلیج فارس ،عراق ،سوریه و برخی کشورهای
تازه استقالل یافته هستند و عالوه بر این در برنامههای جانبی
نمایشگاه کارگاه بلورسازی جهت آموزش مشارکتکنندگان در
نظر گرفته شده است.این فعال صنعت لوستر کشور در خصوص
چالشها و بحرانهای پیش رو این صنعت یادآور شد :در حال
حاضر بحران در تمام مسائل اقتصادی کشور به چشم میخورد
و لوســتر با توجه به اینکه از ملزومات اصلی و اساسی زندگی
به شمار نمیرود بیشتر از ســایر صنایع تحت تاثیر این بحران
قرار دارد ،مهمتریــن چالش پیش رو بــرای تمامی بنگاههای
اقتصادی میتــوان تامیــن نقدینگی عنوان کــرد ،بخصوص
لوستر یا محصوالتی که مســتقیما باید به مردم فروخته شوند
با چالشهای بیشتر و عمیقتری مواجه هســتند ،زیرا در این
چالش حجم تقاضا بهشــدت کاهش یافته و تبدیل به رکودی
مفرط شــده و ســبب شــده حجم نقدینگی هم در بنگاههای
اقتصادی شدیدا ً کاهش یابد.
وی ادامه داد :در آخر به دلیل نبود نقدینگی شــاهد هستیم
که بنگاههــای اقتصادی بــا معضل جدی مواجه میشــوند و
بهتدریج بســیاری بنگاههای ما به ســمت فروپاشــی میروند
چون برای بنگاههای اقتصادی برخــی هزینههای جاری مانند
حقوق پرســنل ،هزینههای آب ،برق ،گاز و مواد اولیه همیشه
وجود دارد.مجری بیستوپنجمین نمایشگاه بینالمللی لوستر،
چراغهای روشــنایی و تزئینی در خصوص جایگاه جهانی ما در
این صنعت اظهار داشــت :ایران از لحاظ توان رقابتی در سطح
کشورهایی چون ایتالیا ،چک و فرانسه قرار دارد و در این عرصه
یکی از پنج برند بزرگ دنیا هســتیم .اگرچه صادرات لوستر در
کشــور چین باالســت ،ولی نمیتوانند از لحاظ کیفی و ذوق و
هنر با ما برابری و رقابت کننــد .به عبارتی میتوان گفت ایران
در سطح خاورمیانه در این هنر صنعت حرف اول را میزند.
وی خاطر نشــان ســاخت :برگزاری نمایشــگاههای موازی
یکی از مشــکالتی اســت که ما در عرصه نمایشــگاهی با آن
مواجه هســتیم ،زیرا در برگزاری نمایشــگاه حضــور برندهای
قوی را شــاهدیم که بــرای صــادرات موفقتر در نمایشــگاه
شــرکت میکنند ،ولی متاسفانه نمایشــگاههای موازی منجر
به فرصتســوزی ایــن فعــاالن میشــود.مدیرعامل تعاونی
تولیدکنندگان لوستر و چراغهای تزئینی اذعان داشت :ضروری
است از طریق نمایشگاهها محصوالتی که مزیت صادراتی دارند
شناسایی شــوند و روی این محصوالت تمرکز بیشتری شود تا
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زار داخلی،
خارجی نیز

ن و همدل
ن عرصه و
دکنندگان
د در بهبود
ی داشــته

تعدادی از تجار تمایل به مشارکت و ایجاد
شعبه در کشورشان داشتند اما عدم حمایت
دولت که در مواردی مانند ارسال محصوالت
به کشورهای خارجی و همچنین حضور در
نمایشگاههای بینالمللی میتوانست اتفاق

با توجه بــه این که در صنعــت مبلمان از
فلز ،شیشــه ،پارچه مواد دیگر نیز استفاده
میشود ،میزان اشــتغال غیر مستقیم این
صنعت نیز رقم قابل توجهی است.
با این حال در حال حاضر با وجود آنکه

رئیــس اتحادیــه صادرکننــدگان و
تولیدکننــدگان مبلمان افــزود :مذاکرات
متعددی با شرکتهای ایتالیایی داشتهایم
کــه در نتیجــه آن تاکنــون  5ســری از
شــرکتهای ایتالیایی و هر بار حداقل 20

احمدیان تأکید کرد شما مطمئن باشید
اگر به صنعت مبلمــان مانند برخی صنایع
دیگر توجه شــود ،این صنعت چه در بحث
صادرات و چــه تامین نیاز داخلی بســیار
موفقتر عمل میکند.
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دكتر
حضور
با
()HOFEX
اظهار
این آندوره
نمایشگاه
کنندگان در
شرکت پیشگامان صنعت
برایو تجربهای
زیادیعالی
:تقاضایلحظاتی
شود .هافکس
کننده داده می
سهامي
مديرعامل شركت
رئيس هيأت مديره
شرکت در
داشت
برگــزار
پرشــیا( وفیپکو)
ارمغان
کنندگان
نمایشگاه برای
المللی منحصر به فرد
اســامی
ششمینبینالمللی
نمایشــگاههای
اختیار
علتبهدر
بازدیداما به
داشتیم
جمهوری بین
نمایشــگاه
تجاری برای
جایگاهی
بازاری بزرگ
الملليعلت میآورد و
نمايشــگاه بي
مبلمان دائمــي
ایــران در محل
تعدادی
متناسب
ســالن وهای
نداشتن
کردن :به
اداری اعام
جانماییتهران
نمایشــگاه مبل
هاکند.
شرکتمی
علي های غرفهازداران مهیا
ابعادهمچنین
اين ومراسم
تهران افتتاح شد .در
نشدند
حاضر به
ســالن
محدودیــت
متاســفانهتجربه
که از دو دهــه
نمایشگاه با بیش
به مبلمان
توليدكنندگان
انجمــن
انصاري رئيس
نمایشــگاهعدم
قالبنشــانگر
ایــندر امر
داده شــده
اختصاص
صنعت
ترینجایگاه
کافی از
شــناخت
اینمنطقه
نمایشــگاه
عنوان مهم
صادركنندگانسالن مبلمان بــه
اینکهاتحاديه
علیرغم رئيس
تهران ،احمديان
ظرفیت تمام
نتوانستیم برایاست .
شــرکتهای بینالمللــی در نظر گرفته
است ،معاون امور
شدهو قبادي
مبلمــان
توليدكنندگان
تکمیل
و ها
نمایشــگاه
ششــمینبازار جهانی
کنندهبرای نفوذ به
برگزارمناسبی
بين های میشود و راه
نمايشگاههاي
شركت ازسهامي
شرکت
تقاضاهای
نمايشگاهيدرصد
20
پاســخ
مبلمان اداری
مدیرعاملدرشرکت
المللــی نوروزی،
بینبود .حسین
نمایشگاه را خواهد
مبلمان اداری
المللي حضور
داشتند.نمایشــگاهدر
عاقمند به حضور
غرفه ها
جانمایــی
ســؤال که
به این
(فیپکو) در
مبلمان پرشــیا
پیشــگامان صنعت
که از  21دی به مدت چهار
()HOFEX
دهیم.
تهران پاسخ
گرفته
انجــام
چهو معیــاری
براســاس
اشــاره به
نمایشــگاه» با
«اقتصاد
نمایشــگاه گفتوگو با
ســالنبینالمللی
نمایشــگاههای
وی دائمی
روز در محل
افــزود 7:
غرفه ها
:جانمایی
سکوی داد
،توضیح
اســت
صنایع به
برای صادرات
نمایشگاه
ســالن های اینکه
شــاملمشهورترین
اســت ،از
برگزاری
بینحال
تهران در
تهران
المللی
اعتبارسنجی
شــاخصتم وهای
براســاس
ســری
8،9،10،11،12،13
تاکید نمایشگاه
چنین گفت:
25بــه شمار میرود،
که هر
محسوبومیشود
 - 58واحد نمایشگاهها در منطقه
شــده از
نمایشگاه بین
دورهاز از
تدوینبر محور
خصوصپیشــین
ایــن دورههای
در ماننــد
گوناگون ازالمللی ایــنکهدوره
مبلمانهای
ششمینبزرگی
ســاله ترکیب
نبودن
بودن یــا
جملــه
اختصاصمیداده
مختلف اداری
مبلمــان
همچنین
صادرکننــدهاین دوره
استوار اســت و در
گذارد.شــده صادرات
منطقه به نمایش
کشورهای
اتحادیه،
عضویــترا در
داریم که
تولیدی ،صادراتــی
واحــد محصوالت
دومین دوره
است .4روزه نمایشــگاهی منحصر به فرد
این رویداد
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در بازار مبــل خاورمیانه به شــمار میآید که

شروع ثبت نام این مســابقه از مرداد بوده و در

برگزیدگان ارائه
جوایزدررا به
نمایشگاه قســمت
پیشین
دوره های
مشــارکت
میزان
میکنیم .
نمایشگاه ،داشتن تندیس محصول برتر
تولیــدی
ادامــه داد:
فرم
محصــوالتکه در
درخواســتی
نــوروزی متراژ
و میزان
صورت لحاظ
شده ،ادارای از
مبلمــان
داخلــی در
گرفته
صنعــتدرج
فراخوان
پیش
استهی .چ مشــکلی ندارد و تنها چالشــی که
کیفی
طراحی است
عامــلکرد ،بحث
آن اشــاره
میتوان به
صنعت
پیشــگامان
مدیــر
ایران)دربــا کپی از
طراحــی در
تــر کار
که بیش
خصوص
(فیپکــو
پرشــیا
مبلمان
:مهم
نمایشگاه
های جانبی
گفتموجب
همین امر
کشورهاست و
برنامهســایر
کارهای
برگزاری
این دوره
برنامهاینجانبــی
میترین
بحــث صادرات
صنعــت در
شــود در
صادراتی
محصــوالت در همین
مســابقهنداشــته باشــیم.
اولین چندانــی
توفیــق
نمایشــگاه
اســت که از
طراحــی ایرانی در
اداریصادرات با
مبلمان بحث
راســتا بر
شــده
تمرکزاین
منــزل
اینمبلمان
آغاز صنعت
برنامه فعال
کردیم.این
نمایشــگاه
برگزیدگان
نمایشــگاه نیــز
و در این
خصوص چالشهای
نمایشــگاهی کشــور در
معرفــی
نمایشــگاه
در
مشــکالتی که
اختتامیــهیادآور شــد:
دیگــر این صنعت
شوند.کشــور با آن مواجه هستند در این
میصنایع
سایر
مشــارکت
خصــوص
نــوروزی
عنــوان مثال بحث
وجــوددردارد؛ به
صنعت هم
:طبق
خارجی گفــت
مناســب برای
هــایو عدم بازار
شــرکت گردش
ســرمایه در
نامناســب
زمان
موضوعاتیانتخاب
روالازبه علت
همــواره مطرح
اســت که
عرضه
بوده اســت .برگزارکننده هفتمین نمایشــگاه
بینالمللی مبلمان اداری در خصوص هیاتهای
دعوتشده برای این رویداد اظهار داشت :طبق
روال ســالهای پیش هیاتهایی از کشورهای
آســیایی و اروپایی در نمایشگاه حضور خواهند
یافت که ایــن بازدیدها در دو قالــب بازدید و
خرید یا فروش مواد اولیه با توجه به پتانســیل
کشــور اســت .البته ترجیح ما بر این است که
تجار ســایر کشــورها در این نمایشگاه حضور
یابند.
این نمایشــگاه توســط شــركت پيشگامان
صنعت مبلمان پرشــيا (فیپکو) برگزار میشود.
موضوع فعالیت این شــركت عبارت از مشاوره،
طراحي ،ســاخت ،نظارت فنــي و اجراي پروژه
هــا و طرحها چيدمــان و دکوراســيون اداره،
نمايشــگاهي و فروشــگاهي و خانگــی ،برنامه

ها برای
نمایشــگاه
برگزاری
تقویم
در
اجراي
برپايي و
توليد ،ساخت،
طراحي،
ريزي،
اداری حضور
مبلمان
شرکتو
اختصاصــي ،ملي
عمومــي ،
نمایشگاهههاي
نمايشــگا
کشور،همزمانی
علــت
داخل ورا به
اروپایــی
هــای
صادرات
خارج از
لمللي در
بينا
کليهبا اواخر
نمایشــگاه
نزدیکو
دســامبر واز داخلي
کاالهای مجــاز اعم
و واردات
مسیحی از
توليد ،سال
تعطیالت
شــدن به
توزيع
ساخت،نو تامين،
طراحي،
خارجي،
دادیم.
ودست
فروش کاالها و محصــوالت مجاز و تفويض و
اخذ نمايندگيهای فروش در داخل از کشــور
از شــرکتهاي توليــدی ،صنعتــي ،تجاري و
بازرگانــي؛ راه انــدازی ،تاســيس و مديريت
پايانههاي صادراتي نمايشــگاهي و کارخانجات
صنعتي و توليدی؛ سرمايهگذاري در شرکتها
و موسســات و خريد سهام ســاير شرکتها و
مشــاوره و ارائه خدمات امور بازرگاني و انعقاد
قرارداد با اشــخاص حقيقــي و حقوقي و اخذ
تســهيالت از کليه بانکها و موسسات مالي و
اعتباري اســت.محصوالت و خدمات ارائهشده
توسط شرکت فیپکو به ســبب وجود پتانسیل
همافزایی و امکان استفاده از قدرت حرکتهای
هــا کنسســیومی در ســطح متمایــز و تاثیر
گذارتری بر روی الیــه مختلف صنعت مبلمان
نســب به فعالیتهای بنگاه هــای فعال در این
زمینه است.

کتایون اسکندریکیا ،مدیر ستاد اجرایی هفتمین نمایشگاه بینالمللی مبلمان اداری:

نمایشگاهمبلماناداریبااستقبالخوبمشارکتکنندگانبخشارزیبرگزارشد
مهمترین هــدف از برپایی هفتمین نمایشــگاه
بینالمللی مبلمان اداری فراهمکردن بستری جهت
ارتقای ســطح کمی وکیفی طراحی ،تولید ،فروش
و صــادرات تولیــدات و محصوالت ایرانی اســت.
شرکتکنندگان در این نمایشگاه محصوالت خود
را با هدف معرفی ارائه آخرین دستاوردها در صنایع
مبلمان اداری ،مبلمان ،لــوازم تزئینی و مصنوعات
چوبی ،شــناخت نیازها و سالیق مشتریان ،افزایش
کیفیت تولید ،رسیدن به شاخصهای استاندارد و
آشنایی و تبادل تجربیات شرکتها و تولیدکنندگان
با یکدیگر و شناساندن ظرفیت و توانمندیهای خود
در تولید و ارائه کاال و خدمات به نمایشگذاشتهاند.
در آســتانه برگزاری هفتمین نمایشگاه بینالمللی
مبلمان اداری با کتایون اســکندریکیا مدیر ستاد
اجرایی این نمایشگاه به گفتوگو نشستیم.
مدیر ســتاد اجرایی هفتمین نمایشگاه مبلمان
اداری در ایــن گفتوگــو بــا بیان اینکــه فضای
اختصاصیافته به این نمایشــگاه  9هزار مترمربع
است ،افزود :امســال در  6سالن اصلی حضور داریم
که شامل ســالنهای  9 ،8 ،7 ،6و سالنهای سری
 25میشود و در بحث ارزی خوشبختانه با استقبال

خوب مشارکتکنندگان این بخش مواجه بودیم و از
نظر تعداد مشارکتکنندگان و متراژ با رشد مواجه
بودیم.
وی با بیان اینکه دســتهبندی کاالیی براساس
تعداد تقاضاها در بخشهای مختلف همچون میز و
صندلی و سایر کاالها صورت گرفته ،اظهار داشت:
تعداد مشارکتکنندگان این دوره شامل  84شرکت
داخلی و  15شرکتخارجی است که از کشورهای
چین ،تایوان و ایتالیا در این رویداد حضور دارند.
اســکندریکیا یادآور شــد :گروههــای کاالیی
این نمایشگاه شــامل میز و فایل اداری ،صندلی و
مبلمان اداری ،گیشــه و کانتر ،صندلی آمفی تئاتر،
کتابخانه،تجهیزات و لوازم تکمیلی اداری مبلمان و
ی  -پارتیشن است.
دکوراسیون ادار 
وی اولویتهــای برگزاری نمایشــگاه را حمایت
از تولیــد مبلمان اداری در داخل کشــور با رویکرد
صادراتی برشــمرد و افزود :خوشــبخانه ایران در
صنعت مبلمان اداری دارای پتانسیل بسیار باالیی
است و میتواند در صادرات این کاال حضوری جدی
داشته باشد .مدیر ستاد اجرایی هفتمین نمایشگاه
بینالمللــی مبلمان اداری درخصــوص برنامههای

جانبی این نمایشگاهیادآور شــد :در این نمایشگاه
برنامههای جانبی آموزشــی و کالسهای آموزشی
برگزارنمیشود.
وی با اشاره به اینکه دومین دوره مسابقه صادراتی
ایران انجام شــده و نتیجه آن هم مشــخص شده،
خاطرنشان ساخت :اسامی برندگان به طور رسمی در

مراسم اختتامیه نمایشگاه حاضر اعالم خواهد شد.
هفتمین نمایشــگاه بینالمللی مبلمــان اداری
(هوفکس  )2018از تاریــخ  21دی به مدت  4روز
در محــل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی تهران
برگزار میشود و از ســاعت  9تا  17پذیرای حضور
عالقهمندانبود.

بوکار در نمایشگاه بینالمللی تهران برپا شد
اولین و بزرگترین رویداد توسعه کس 

فرصتیبرایمعرفیخدماتمدیریتیوفرانچایزواستارتآپها

بینالمللى تهران ثبتنام بازدیدکنندگان
انجــام شــد؛ بدیــن ترتیــب کــه
بازدیدکننــدگان بــا درج اطالعات خود
در قســمت ثبتنام غرفهداران در سایت
www.tehranbizshow.com
شــماره ســریالى دریافــت مىکنند که
به محــض ورود به درب ورودى ســالن
نمایشــگاه توسط اپلیکیشــن اختصاصى
غرفهداران اسکن شده و کارت شناسایى
دریافــت مىکننــد .تمامى غرفــهداران
اطالعات مربوط بــه بازدیدکنندگان را با
در دست داشتن این اپلیکیشن در اختیار
خواهند داشت.
 )2بــراى اولیــن بــار در ایــران در
نمایشگاه توسعه کســبوکار تهران بالغ
بر  200ویدئوی یــک دقیقهاى از برترین
اســتادان ایران در ســه حوزه تخصصى
رویداد (خدمــات مدیریتــى ،فرانچایز،
اســتارتآپهاى مدیریتى) تهیه شــده
است.
 )3براى اولین بار در ایران و خاورمیانه
در نمایشگاه توسعه کسبوکار تهران بالغ
بر  200رویــداد اعم از ســمینار ،کارگاه
آموزشــى ،مســتر کالس و فیچر برگزار
میشود.
 )4براى اولین بار در ایران و خاورمیانه،
غرفــهداران در ایــن رویــداد مىتوانند
در چهــار روز حضــور در نمایشــگاه با
اعالم قبلــى جزئیــات رویدادهاى خود
در غرفه اعم ا ز نــام ارائهدهنده ،موضوع
ارائه ،توضیحات اولیــه در رابطه با ارائه،
عکــس ارائهدهنــده و زمان ارائــه را به
بازدیدکننــدگان  -کــه عمدتــاً مدیران
و ســرمایهگذاران خواهند بــود  -امکان
برنامهریــزى دقیق از طریق اپلیکیشــن
اختصاصى بازدیدکنندگان بدهند.
نخستین نمایشگاه و کنفرانس

بینالمللى فرانچایز
همزمــان با اولین نمایشــگاه توســعه
کسبوکار تهران« ،نخســتین نمایشگاه
و کنفرانس بینالمللــی فرانچایز ایران»
توســط شــرکت ایده تجارت هرمس با
همــکارى شــرکت داناك و بــا حمایت
شــوراي جهانــی فرانچایــزWorld
 Franchise Councilو برخــی از
انجمنهــاي ملــی فرانچایز کشــورهاي
توســعهیافته در ایــن حــوزه برگــزار
مىشود .همچنین «کنفرانس بینالمللی
فرانچایــز ایران» هم با حضــور برندهاي
معتبــر داخلــی و بینالمللــی ،مدیران
ارشد سازمانها و شــرکتهاي دولتی و
خصوصــی و تمامی عالقهمنــدان به این
صنعت با ســخنرانی ویژه «رئیس شوراي
جهانــی فرانچایز« و تقدیــر از برندهاي
پیشــرو در صنعــت فرانچایــز کشــور،
همزمان بــا برپایی نمایشــگاه در تاریخ
 23دي ،در محــل ســالن همایشهاي
شماره یک نمایشــگاه بینالمللی تهران
برگزار میشود.مزیتهاى نمایشگاه براى
غرفهداران عبارت اســتاز شناختهشدن
غرفــهداران به عنــوان رهبر بــازار خود
به دلیــل شــرکت در اولین نمایشــگاه
توســعه کســبوکار ایــران ،فرصــت
نمایش کســبوکار بــه بازدیدکنندگان
به صــورت هدفمنــد ،بهتریــن روش
عرضه کســبوکارهاى خدمات مدیریتى
نســبت بــه شــیوههاى دیگــر اعــم از
تبلیغــات روزنامــهاى و تلویزیونى ،قرار
دادن کســبوکار غرفــهداران در مقابل
بزرگترین کســب و کارهاى متوســط/
بوکارها با
بزرگ و روبهرو شــدن کســ 
مدیران و صاحبان بالقــوه برندها.از دیگر
مزایای این رویداد برای بازدیدکنندگان از
این قرار اســت :مذاکره رو در رو مدیران

با حامیان کسبوکارها اعم از مشاوران و
مربىها و مونتورهاى حرفهاى ،یادگیرى
شــیوهها و ملزومات فرانچایــز در قالب
کارگاههاى آموزشــى و ســمینار ،امکان
اعطاى فرانچایز کســبوکارها به مدیران
و ســرمایهگذارى مــورد قبــول ،امکان
سرمایهگذارى و ســرمایهپذیرى در حوزه
استارتآپها شــرکت در اولین نمایشگاه
توســعه کســبوکار ایران ،دسترسى به
اطالعات و خدمات مدیــران برتر در یک
نمایشــگاه تخصصى و برقــرارى ارتباط
با مدیــران برندها به صــورت حضورى و
آشنایى با شتابدهنده هاى بینالمللى.
از مزایــای ایــن نمایشــگاه بــرای
اسپانســرهاى مالــى هــم میتــوان به
رویتشــدن برند اسپانســرى در سطح
داخلــى و بینالملل ،دعــوت اختصاصى
از مدیــران کســبوکارها بــه عنــوان
بازدیدکننــده و جامعه هــدف کوچکتر
در عیــن حــال دقیقتر و مؤثرتــر براى
دیدهشــدن اشــاره کرد .بىشــک این
نمایشگاه در توســعه علمى کسبوکارها
در کشور اهمیت ویژهاى دارد.
ســوابق مدیران و بنیانگذاران شرکت
ایده تجــارت هرمس به ســال  1383بر
میگردد و تاکنون نمایشگاههای موفقی را
در کارنامه عملکرد خود دارد .شرکت ایده
تجارت هرمس با هدف گسترش ارتباطات
تجاری در سطح ملی و بینالمللی شروع
به کار کرده اســت .این شــرکت با توجه
به تجربه مدیران خــود تالش میکند تا
خدمات گستردهای را در زمینه برگزاری
نمایشگاه ،برپایی همایشهای تخصصی
و بینالمللــی ،تحقیقات بازار ،مشــاوره
در زمینه بازاریابــی ،ارائه طرحهای نوین
بازاریابی به شــرکتها و سازمانها ارائه
دهد.
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نمایشگاه توسعه کســبوکار تهران در
محل دائمــی نمایشــگاههای بینالمللی
تهران با حضور عباس قبادي معاون امور
نمايشــگاهي شركت ســهامي نمايشگاه
هاي بين المللي گشايش يافت .در مراسم
افتتاحيه همچنين حميد رضا آملي مدير
نمايشگاههاي داخلي حضور داشت.
شرکت ایده تجارت هرمس در راستای
مهمترین اولویت دولــت دوازدهم مبنی
بر ایجاد زیســتبوم کارآفرینی و نوآوری
اولیــن و بزرگتریــن رویــداد توســعه
کســبوکار را با نــام اولین نمایشــگاه
توسعه کســبوکار تهران  1396برگزار
کرده اســت .در این رویداد  40شــرکت
داخلــی و چهــار شــرکت خارجــی در
فضای سرپوشــیده به مســاحت 5500
متر مربع ( 2665متر مربع فضای مفید)
شرکت دارند.این نمایشگاه تاکنون مورد
حمایت ضمنی معاونــت علمی و فناوری
رئیس جمهور ،وزارت معــدن کار و رفاه
اجتماعی ،وزارت صنعت معدن و تجارت
قــرار گرفته و فرصــت مغتنمــی برای
معرفی خدمــات مدیریتــی و فرانچایز و
اســتارتآپها خواهد بود .ایــن رویداد
شامل سمینارها و کارگاهها و کالسهایی
برای معرفی علمــی و کاربردی خدمات
مدیریتی و فرانچایز و استارتآپها است
که از مدتــی قبل از برگزاری نمایشــگاه
بــه اطــاع بازدیدکنندگان رســیده و
تمامــی بازدیدکنندگان این نمایشــگاه
با دقت فــراوان رصد انتخــاب و تک به
تک دعوت شدهاند.شــرکت ایده تجارت
هرمس با تخصص برگزارى نمایشــگاهها
و همایشهاى بینالمللى و تخصصى پس
از یک ســال تحقیق و پژوهش در زمینه
نمایشگاههاى توســعه کسبوکار در دنیا
از جمله نمایشــگاه بیزینس شو لندن که
داراى لقب سریعترین رشد نمایشگاههاى
کســبوکار در اروپاســت ،اولیــن و
بزرگترین رویداد توســعه کسبوکار را
بــا نــام Tehran Business Show
 2018اولین نمایشگاه توسعه کسبوکار
تهران  1396برگزار کرده است.
اهــداف برگزاری نمایشــگاه
توسعه کسبوکار تهران
 )1معرفى خدمات مدیریتى به مدیران
 )2آشــنایى با فرانچایز براى مدیران و
سرمایهگذاران
 )3توسعه استارتآپها
 )4توسعه کســب و کارها در راستاى
اقتصاد مقاومتى
 )5ارائه فرصتهاى فراوان ،مشــاوره و
اطالعات براى رشد و توسعه کسبوکار به
مدیران در یک اقتصاد چالشبرانگیز
مزیتهــاى منحصر بــه فرد
اولین نمایشــگاه بینالمللى توسعه
کسبوکار تهران
 )1بــراى اولیــن بــار در نمایشــگاه
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فرهاد امینیان ،مجری برگزاری یازدهمين نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایع وابسته:
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گردشگری در نمایشگاه یازدهم با رشد ده درصدی به میدان آمد
یازدهمين نمایشــگاه بینالمللی
گردشــگری و صنایــع وابســته با
حضور مونسان معاون رئیسجمهور
و رئیس ســازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری به همراه
دکتــر حســین اســفهبدی رئیس
هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت
سهامی نمایشــگاههای بینالمللی و
هیات همراه ایشان در محل دائمی
نمایشــگاههای بینالمللــی تهران
افتتاح شد.
شــرکت بینالمللــی بازرگانــی
و نمایشــگاهی تهــران يکــي
از شــرکتهای بــا ســابقه و از
برگزارکنندگان موفق نمايشگاههاي
بزرگی چون گردشگری ،در و پنجره

ایــران را برعهده دارد ،با اشــاره به
حضور بیش از  500شرکت در این
رویداد افزود :یازدهمين نمایشــگاه
بینالمللــی گردشــگری و صنایع
وابســته با رشــد  16درصــدی در
بخش فضای نمایشگاهی و رشد 10
درصدی تعداد مشــارکتکنندگان
برگزار میشود.
فرهاد امینیان ،مدیرعامل شرکت
بینالمللی بازرگانی و نمایشــگاهی
تهــران در گفتوگو بــا «اقتصاد و
نمایشــگاه» ضمن بیان این مطلب
یــادآور شــد :در مجمــوع 520
مشــارکتکننده در نمایشــگاه این
دوره حضور خواهند داشــت که از
این میان  450شرکت داخلی و 70

هیاتهای جهت بازدید در نمایشگاه
حضــور مییابنــد و در ایــن دوره
شــاهد حضور هیاتهایی از کشور
آذربایجان ،ترکیه ،ســوریه و مالزی
خواهیم بود.
شناساندن ظرفیتهای توریستی
کشــورهایی که در این زمینه موفق
عمل کردهاند موجب شده تا صنعت
گردشــگری به یکی از مهمترین و
حتی در بعضــی جاها به اصلیترین
منبع درآمدهای ارزی این کشورها
بدل شــود .مســلم اســت که این
کشــورهای موفق ،در شناســایی و
یافتن پتانســیلهای گردشــگری
ســرزمین خود صحیح عمل کرده
و در شناســاندن آنهــا به ســایر

بــه منظــور ترویج صنعت ســفر و
گردشــگری برگزار میشــود که به
عنــوان ابــزاری مناســب جهت به
رخکشــیدن داشــتههای فرهنگی،
تاریخــی ،طبیعــی یــا صنعتی آن
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و نمایشگاه تجهيـــزات آشپـزخانه،
حمـــام ،سونا و اســتخر در ايران
اســت کــه مســئولیت برگــزاری
یازدهميــن نمایشــگاه بینالمللی
گردشــگری ایران را هــم بر عهده
دارد .عمــده فعاليت ایــن مجموعه
در زمينــه برگزاری نمايشــگاههاي
تجــاری متنوع در ســطوح داخلي
و بينالمللــي اســت؛ موفقیتهــا
و تجاربــی که شــرکت بینالمللی
بازرگانــی و نمایشــگاهی تهران از
برگزاری نمایشــگاهها در دورههای
پیشین به دست آورده ،موجب جلب
مشــارکت صدها شرکت و مجموعه
داخلی و خارجی در نمایشگاه سال
جاری شده است.
فرهاد امینیان ،مدیرعامل شرکت
بینالمللی بازرگانی و نمایشــگاهی
تهــران کــه اجــرای یازدهميــن
نمایشــگاه بینالمللی گردشــگری

شرکت خارجی هستند.
وی افــزود :کل فضــای
اختصاصیافته به ایــن رویداد 41
هزار متر مربع اســت و برنامههای
جانبی بســیاری بــرای برپایی هر
چه بــا کیفیتتــر این رویــداد در
نظر گرفته شــده اســت .این فعال
صنعــت نمایشــگاهی در ادامه به
تشریح برنامههای جانبی یازدهمين
نمایشــگاه بینالمللی گردشــگری
ایران پرداخــت و گفت :کارگاههای
آموزشی و هنری به منظور آشنایی
با فرهنگ و سنتهای اقوام مخالف
کشور در ســالن ایران خلیج فارس
نمایشگاه بینالمللی برگزار میشود.
مدیرعامــل شــرکت بینالمللی
بازرگانــی و نمایشــگاهی تهران در
خصوص حضور هیاتهای خارجی
در نمایشــگاه یادآور شــد :امسال
هم طبق روال ســالهای گذشــته

کشورها هم از هیچ تالشی فروگذار
نکردهاند و در راســتای این حرکت
از نمایشــگاهها به عنــوان یک ابزار
بســیار مهم که در سطح بینالمللی
پذیرفته شده بهره میجویند.
امینیــان در خصــوص تاثیــرات
برگــزاری ایــن رویداد بــر صنعت
هتلداری و ارتقای سطح استاندارد
هتلهــا اظهــار داشــت :برگزاری
نمایشگاه طبعاً باعث شناخت نقاط
ضعف و قوت هر صنعتی خواهد شد.
اولین تاثیر نمایشگاه گردشگری هم
تاکنون شــناخت این نقاط ضعف و
آسیبشناســی این صنعت بوده و
عالوه بر شناخت نقاط ضعف و قوت،
راهکارهای رفع آن را هم به ما نشان
داده است.
گفتنــی اســت ،هــر ســاله در
ب صنعت
تمام کشــورهای صاحــ 
نمایشــگاهی دنیا ،نمایشــگاههایی

کشور به کار گرفته میشوند.
برخی از این کشورها این نمایشگاه
را برای معرفی سوابق تاریخی خود
برپــا میکنند و بعضــی دیگر برای
ارائه دســتاوردها و تالشهای چند
دهه اخیــر جامعه خــود در جهت
پیشرفت و توسعه تالش دارند ،ولی
همگی تا حد امــکان و تا جایی که
ظرفیت تاریخیشــان اجــازه دهد
(یا حتــی فراتر از ظرفیــت واقعی)
نقبی به گذشــته خــود میزنند و
آنچه را که از گذشــتگان به عنوان
میراث باقی مانده ،با تبلیغات بسیار
به ســایر جوامع معرفــی میکنند.
نمایشــگاه گردشــگری ایــران هم
هر ســاله با توجه بــه ظرفیتهای
مناســب کشــور در ایــن صنعت
درآمــدزا برگــزار میشــود تــا به
صنعت توریســم و گردشگری رونق
ببخشد.
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در فضایی بالغ بر  10هزار متر مربع و به همت شرکت کتاب دریایی ایران برپا شد
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اولیننمایشگاهبینالمللیجامعدریاییایرانآغازبهکارکرد
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اولین دوره نمایشــگاه بینالمللی جامع
دریایی با حضور ســردار امیر رســتگاری
رئیس ســازمان صنایع دریایــی ایران و
هیات همراه در محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللی تهران آغــاز به کار کرد .عباس
قبادی عضــو هیات مدیــره و معاون امور
نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاههای
بینالمللی ج.ا.ایران و هیات همراه ایشان
هم در افتتاح این نمایشــگاه با مسئوالن
همراهــی کردند .ایــن رویــداد در اولین
دوره مورد اســتقبال اهالــی این صنعت
و بخشهــای وابســته از جملــه تجــار،
بازرگانــان و واردکنندگان ،تولیدکنندگان
و شــرکتهای خدماتی قرار گرفته است.
به گزارش «اقتصــاد و نمایشــگاه» ،این
رویــداد در فضایی بالغ بــر  10هزار متر
مربع و ســالنهای تحت پوشــش 9 - 8
 25 27-25C-25B-Aتوسط شرکتکتاب دریایی ایران برگزار شده است.
در این نمایشــگاه  100شــرکت ایرانی
و  10شــرکت خارجی از  5کشــور جهان
شــامل  :سوئد ،فرانســه ،فنالند ،لهستان،
نروژ و هلند شرکت داشــته که در زمینه
تعمیر و ســاخت شناور ،اســکله سازی،
پــرورش ماهی ،شــیالت ،حمــل و نقل
دریایی و دفاعی آخرین دستاوردهای خود
را در معرض دید عالقمندان قرار داده اند.
گروههای کاالیی این نمایشــگاه عبارت
اســت از :بنادر (مديريت بنــادر ،عمليات
بنــدري ،خدمــات بنــدري ،جرثقيل و
ماشينآالت ،نقشهبرداري و هيدروگرافي،
اليروبي ،مهندســان و مشــاوران ساخت

بنــادر ،ترخيــصكاالوامــورگمركــي،
عمليات غواصــي ،تــداركات) حملونقل
دريايي (مالكان شناور ،خدمات نمايندگي
كشتيراني ،مديريت كشــتي – بروكرها،
بانكرينگ ،مشــاوره آموزش و تحقيقات،
خدمــات بيمه و حقــوق بینالملــل) فرا
ساحل (ساخت جكت و ســكوهاي نفتي،
حفــاري دريايــي ،لولهگــذاري در دريا،
عمليــات نفتــي ،تجهيزات اكتشــاف و

استخراج) ساخت و تجهيز شناور (طراحان
شناور ،سازندگان شناور ،تامین قطعاتو
لوازم یدکی ،سيستم رانش ،سيستمهاي
ناوبري و مخابراتي ،تجهيزات عرشه ،رنگ
رزين و پوششهاي دريايي ،ماشينآالت،
پمــپ هــا ،آب شــيرينكنه ،روانكارها،
بازرس فني ،موسســات ردهبندي ،جوش
و بــرش ،تجهيزات ايمني ،کمپرســورها،
سیســتم های تهویه و هواکش) شــيالت

(صيد صنعتي ،آبزي پــروري ،تجهيزات و
پرورش ماهي در قفــس ،غذاهاي دريايي،
گردشــگري و تفريحات دريايــي ،مارينا
(|ســاخت و بهرهبــرداري) ،قايقهــاي
تفريحي ،جت اســكي ،وسايل ورزشهاي
دريايي).
اولیــن نمایشــگاه بینالمللــی جامع
دریایی ایران از تاریخ  4تا  7بهمن 1396
پذیرای عالقهمندان این صنعت بود.

مالقات دکتر اسفهبدی با مسئوالن نمایشگاه استان اصفهان
اســتان اصفهان یکی از قطبهای صنعتی کشــور و دارای
پتانسیلهای گسترده در زمینه فعالیتهای نمایشگاهی است.
طی جلسهای دکتر اســفهبدی و مهندس علی یارمحمدیان
به همراه تنی چند از مســئوالن و دســت اندرکاران صنعت
نمایشــگاهی اســتان اصفهان با یکدیگر مالقات و گفتوگو
کردند.
در این نشست دوستانه دکتر اســفهبدی ضمن برشمردن
پتانســیلهای موجود اســتان اصفهان در زمینههای مختلف
از جمله فعالیتهای نمایشــگاهی ابراز امیــدواری کرد تا با
ایجاد فضای نمایشگاهی جدید در اصفهان بتوان فعالیتهای

نمایشگاهی گستردهتری را نسبت به گذشته ایجاد کرد.
دکتر اســفهبدی با اشــاره به لزوم فعالیتهای جنبی در
خصوص ایجاد نشاط برای بازدیدکنندگان ،مشارکتکنندگان
و کارکنان نمایشگاهی اجرای اینگونه طرحها را باعث ارتقای
کمی و کیفی نمایشگاهها خواند.
وی همچنین با اشاره به برگزاری جلسات دورهای در جهت
تنظیم برنامههای مدون نمایشگاهی بیان داشت که امیدواریم
تا در آینده نزدیک بتوانیم با تشکیل جلسه در استان خراسان
ضمن برگزاری گردهمایی نمایشــگاهی  ،در جهت هماهنگی
اجرای نمایشــگاههای مختلف داخلی و خارجی با کلیه مراکز

استانها به توافق و تفاهم دست یابیم.
در خاتمــه مهندس یارمحمدیــان ضمن تشــکر از دکتر
اسفهبدی ،از حمایتها و تالشهای بیدریغ و مستمر ایشان
در جهت اعتال و توســعه و بهبود امور صنعت نمایشــگاهی
کشــور قدردانی و ابــراز امیدواری کــرد تا با بــه کارگیری
رهنمودهای ایشــان برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی
کشور با کیفیت و صالبت بیشتری صورت پذیرد.
مرکز نمایشــگاهی اســتان اصفهان با پیشبینی برگزاری
بیش از  46نمایشــگاه در ســال آینده یکی از مراکز فعال در
عرصه نمایشگاهی کشور محسوب میشود.

ایران میزبانی روسیه را در اکسپو ۲۰۲۵پذیرفت

دکتراسفهبدیبامدیرتوسعهتجارینمایشگاههایعماندیدارکرد
نادر عبــاس مدیــر توســعه تجاری
بخش بازاریابــی و مارکتینــگ جهانی
نمایشــگاههای عمان ( عمان اکســپو )
با حضور در محل دائمی نمایشــگاههای
بینالمللی ج.ا.ایران با دکتر اســفهبدی
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت
سهامی نمایشگاههای بینالمللی دیدار و
با ایشان به بحث و تبادل نظر پرداخت.
در این جلســه نادر عباس با اشاره به
روابــط تجاری عمیق و گســترده دولت
عمان با دولت جمهوری اســامی ایران
در ســالهای اخیــر و افزایش ســطح
مبادالت تجاری بین دوکشــور خواهان
ادامــه ایــن روند و بســط وگســترش
روزافرون آن شد.
دکتــر اســفهبدی نیــز با اشــاره به

دوســتی دیرینه و تاریخی دو ملت ایران
و عمان در طــول تاریخ و پیشــینه آن
خواستار گســترش روابط نمایشگاهی با
دولت عمــان شد.نمایشــگاه اختصاصی
ایران در مســقط پایتخت کشــور عمان
و متقاب ً
ال نمایشــگاه اختصاصی کشــور
عمان در تهران همه ســاله با مشارکت
شــرکتهای مختلــف برگزار میشــود
که نقطه عطفــی در روابــط تجاری دو
کشور محسوب شــده و دکتر اسفهبدی
و نــادر عباس نیــز بر برگــزاری هرچه
بهتر آن تاکیــد کردند .در این جلســه
راهکارهــای الزم تــدارک و آمادگــی
بیشتر بــرای برگــزاری نمایشــگاهها
اندیشــیده شــد و هماهنگیهــای
الزم به عمل آمد.
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روســیه یکی از نامزدهای اصلی
برگزاری اکســپو  ۲۰۲۵اســت

و بــرای میزبانی از ایــن رویداد،
بــه رای کشــورهای مختلف در

نشســت  BIEنیــاز دارد .هیات
بلندپایه نمایشگاهی کشور روسیه
با حضور در نمایشگاه بینالمللی
تهران ،ســعی در جلب نظر ایران
برای رای مثبت بــرای برگزاری
اکســپو  2025را دارد کــه دکتر
اســفهبدی رئیس هیات مدیره و
مدیرعامل نمایشــگاه بینالمللی
جمهوری اســامی ایران نیز پس
از شنیدن شــرایط و امکانات زیر
بنایی در نظر گرفته شــدن برای
تحقق ایــن امر از ســوی دولت
روســیه درخواســت مقامات این
کشــور را مبنــی بــر حمایت از
برپایی اکســپو  ۲۰۲۵در شــهر
یکتارینبورگ روسیه پذیرفت.
ایشان با اشاره به روابط صمیمانه
ایــران و روســیه اظهار داشــت:
میزبانی روسیه از مهمترین رویداد
نمایشــگاهی جهان ،بیشــک به

متحولشــدن اقتصــاد منطقــه
کمک خواهد کرد .وی با اشاره به
توانمندیهای اقتصادی روســیه
نیز تصریح کرد :به نظر میرســد
در میان کشــورهای نامزد شده،
روســیه توانایی بیشتری در این
رابطــه دارد .ضمن اینکــه با در
نظــر گرفتن  ۵۵۵هکتــار فضای
برگــزاری در یکاترینبــورگ ،با
عظیمترین اکســپو تاریخ روبهرو
خواهیم بــود.وی همچنین اظهار
داشــت  :حمایــت مــا از برپایی
اکسپو در خاک همسایه بیشک
اتفاق خواهد افتــاد ،اما در مقابل
توقــع داریم تســهیالت مفیدی
از جملــه ایجاد مســیرهای ویژه
پــروازی و صدور بدون دردســر
روادید برای تجار دو کشور جهت
توســعه تجــارت میان ایــران و
روسیه جریان پیدا کند.
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نمایشگاههای دوجانبه در ایران و آلمان برگزار میشود
دکتــر اســفهبدی بــا تنــی چنــد از نماینــدگان نمایشــگاه اشــتوتگارت آلمان
مالقــات و گفتوگو کــرد .در ایــن مالقات دوســتانه دو طــرف با توجه به ســوابق
برگــزاری نمایشــگاهها در کشــور آلمــان و ایــران تمایــل خــود را بــرای برگزاری
نمایشــگاهها به شــکل مطلــوب و مطابــق بــا اســتانداردهای جهانــی ابــراز و به
بررســی چگونگی و تاریخ مشــارکت شــرکتهای آلمانــی و ایرانی در نمایشــگاهها
پرداختند.
کشــور آلمــان خصوصــاً شــهر اشــتوتگارت یکــی از محلهــای قابــل توجه در
برگــزاری نمایشــگاهها با برخــورداری از اســتانداردهای باالی نمایشــگاهی اســت.
همچنیــن در این مالقــات دکتر اســفهبدی ضمــن اســتقبال از تجــار و بازرگانان
آلمانــی خواســتار مشــارکت هرچــه بیشتــر شــرکتهای آلمانــی و اروپایــی در
تهران شد.

درنشست خبری اولین کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی صنعت نمایشگاهی مطرح شد:

بررسیظرفیتهاوچالشهایصنعتنمایشگاهیدرایران
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اولین دوره کنفرانس و نمایشــگاه
بینالمللی صنعت نمایشــگاهی ایران
در اســفندماه 1396توسط انجمنهای
نمایشگاههایبینالمللی،برگزارکنندگان
نمایشگاههای بینالمللی و غرفهسازان
برنامهریزی و برگزار میشود.نشســت
خبــری اولین کنفرانس و نمایشــگاه
بینالمللی صنعت نمایشگاهی درحالی
برگزار شــد که با ر دیگر متولیان این
صنعتبا بی مهری برخی دستاندرکاران
حوزه رسانه مواجه شــدند .البته عدم
حضور برخی فعاالن حوزه خبر و رسانه
تأثیری در کیفیت برگزاری نشســت
نداشــت و اعضای مجمعهای سهگانه
ش آن چه را که باید
برگزارکننده همای 
گفته میشد به اطالع حاضران در جلسه
رساندند.
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اعضای برگزارکننده در طول جلسه
با امیدی قابل وصف به آینده درخشان
ایــن صنعت ،بــه معرفی ایــن رویداد
خــاص پرداختنــد .مهنــدس ابراهیم
زاده (رئیــس مجمــع برگزارکنندگان
نمایشــگاههای بینالمللــی) به عنوان
اولین ســخنران نشســت گفت :یکی
از بهتریــن و کارآمدترین تصمیمهای
سه مجمع نمایشــگاههای بینالمللی،
برگزارکننــدگان نمایشــگاهها و
غرفهسازان ،اعالم مشــارکت در اولین
کنفرانــس و نمایشــگاه بینالمللــی
صنعت نمایشگاهی اســت .این اتفاق
مبارک میتواند در قالب یک کنفرانس
شــرایطی ایجاد کند که این سه مجمع
در کنار معرفی اســتانداردهای صنعت
ی ،چارچوبی مشخص برای
نمایشــگاه 
برگزاری نمایشــگاه در سراســر کشور
تدوین کنند.
میتوان اعالم کرد کــه هدف نهایی
از برگزاری این کنفرانس ،رســیدن به
دو سرفصل اساسی اســت؛ اول این که
ظرفیتهای موجود بررســی و تعیین
شــود و در کنار این مهــم ،چالشهای
پیش روی این صنعــت را برای افزایش
ظرفیتهای موجود شناســایی کنیم.
به این ترتیب میتــوان به هدفگذاری
برای پیشرفت و بلوغ هر چه بیشتر این
صنعت اندیشید.
مجموع موارد ذکر شده دلیلی بود که
فعاالن و دلسوزان این صنعت دست در
دســت یکدیگر تصمیم به برگزاری این
رویداد بگیرند .شایان ذکر است که هر
کاری در آغاز با کم و کسریهایی مواجه
خواهد بــود ،اما در همین شــرایط هم
امیدواریم در دورههای بعد ،کنفرانس و
نمایشگاهی با کیفیتتر ،شایان تقدیر و
وسیعتر از اولین دوره برگزار کنیم.
در ادامــه و در شــرایطی که برخی
از حاضــران دربــاره تکنولوژيهــای
نمایشــگاهی پرســشهایی داشتند،
مهنــدس جعفریزاد ه رئیــس انجمن
غرفهسازان به توضیح شرایط پرداخت.
وی به نمایندگی از انجمن غرفهسازان
عنوان کرد :من هم پس از خیر مقدم به

فعاالن محترم رسانه ،به همکاران خود
در مجمعهای نمایشگاههای بینالمللی
و برگزارکننــدگان نمایشــگاههای
بینالمللی بابت این اتفاق نیک تبریک
عرض میکنم.
صنعت غرفهسازی که به طور موازی
و شــانه به شــانه صنعت نمایشگاهی
فعالیت میکند ،دارای دامنهای وسیعتر
از آن اســت که تا به حال معرفی شده
است .متاسفانه تا امروز فرصتی مناسب
جهت معرفــی تمام عیــار این صنعت
فراهم نشده بود .خرسندم که اعالم کنم
این نمایشگاه و البته کنفرانس میتواند
گامی اثر بخش و تازه در این مسیر باشد.
در کنار این موضوع  ،الزم به اشاره است
که چنین کنفرانسی عالوه بر شناخت
چالشها و تعیین راهکارهای تازه برای
آینده پیش روی در این صنعت ،فرصتی
بسیار خوب برای آشنایی همکاران ما در
عرصهها و مجمعهــای مختلف صنایع
نمایشگاهی است.
ما امکان بهرهمنــدی از جدیدترین
سیســتمهای غرفهســازی در جهان را
داریم که البته به دلیل شرایط نامساعد
اقتصادی از این مهممحروم ماندهایم .به
نوبه خود امیدواریم کــه این کنفرانس
فرصتی برای برداشــتن گامهای بلند و
البته همگامشــدن صنعت نمایشگاهی
کشور با استانداردهای بین المللی باشد.
مهندس سپاســدار (دبیــر انجمن
نمایشــگاههای
برگزارکننــدگان
بینالمللــی) در تکمیــل صحبتهای
ریاست انجمن غرفهســازان افزود :برای
مثال در بخش غرف ه ســازی دو بخش
غرفههای پیشســاخته و دستســاز

وجود دارد و متاسفانه امرو ز شاهدیم که
فعالیت غرفهسازی پیشساخته که در
جایگاه خودصنعتی اشتغالزا و درآمدزا
محسوب میشــود  ،ر و به افول گذاشته
اســت .این مهم تا آن جایی پیش رفته
که به نسبت چهل سال گذشته ،درصد
اســتفاده از غرفههای پیشســاخته به
چیزی در حدود یک سوم رسیده است.
صنعت غرفهســازی میتواند چیزی در
حدود  200ردیف شغلی مستقل ایجاد
کند که در حال حاض ر شــرایطی بسیار
نامناسب را پشت سر میگذارد.
صنعت نمایشــگاهی میتواند تأثیر
بهســزایی بر روند صنعت کشور داشته
باشــد .پرســش این اســت که در چه
شــرایطی میتوان چنیــن انتظاری از
صنعت نمایشــگاهی داشت؟ مسلماً در
زمانی میتوان به اینگونه افقها چشم
کشور در جایگاه خود
داشت که صنعت 
حرفهایی برای گفتن داشــته باشــد.
میتوانم برای نمونــه از صنعت خودرو
بگویم .وقتی نمایشگاهی برگزار میشود،
ما تولیدات خود را در رقابت با تولیدات
دیگر شــرکتکنندگان غیــر ایرانیدر
معــرض رقابت میگذاریــم .در چنین
ی باید ارزیابی کنیــم که بازار
شــرایط 
هدف محصو ل کدام بازار اســت .وقتی
کمپانیهایی مانند بنــز  ،بی ام دبلیو یا
پورشــه  -که از بزرگان صنعت خودرو

در جهان هســتند  -در نمایشــگاهی
شرکت میکنند ،بیتردید آن نمایشگاه
از سراســر جهان بازدیدکننده خواهد
داشت .در شرایط فعلی و با این وضعیت
صنایــع کشــور نمیتــوان از صنعت
نمایشــگاهی انتظار اثربخشــی خیلی

زیادی بر اقتصاد صنعت کشور داشت.
در ادامه باید یادآور شد که مخاطب
نمایشــگاه و البتــه کنفرانس صنعت
نمایشگاهی که در پیش رو داری م شامل
مدیران ،دولتمردا ن و صاحبان صنایع
کشور هســتند .چرا که این اشخاص با
حضور و اطالع از توانمدی های صنعت
ی میتوانند در پیشبرد هر چه
نمایشگاه 
ت به یــاری فعاالن این
بهتــر این صنع 
عرصه بیایند.
نشســت خبری اولیــن کنفرانس و
نمایشــگاه صنعت نمایشگاهی کشوربا
صحبتهای مهنــدس حضرتی (رئیس
انجمن نمایشگاههای بینالمللی) ادامه
پیدا کرد .وی در معرفی برنامههای سه
مجمع پیش رو گفت :با امید به این که
این نشست بازگوکننده شرایط صنعت
مایشگاهی کشــور باشــد ،از اصحاب
رسانه برای حضور در جلسه سپاسگزار
هستم.
همانگونه که مهنــدس ابراهیمزاده
گفتند ،هر رویــدادی که برای اولین بار
صورت میپذیــرد ،نمیتواند به عنوان
رویــدادی تمامعیــار و بینقص مطرح
شود .اما به هر صورت این اتفاق مثبت
و خوبی اســت و زمان آن رســیده بود
که شاهد چنین کنفرانسی باشیم .این
اتفاق ،بیتردید میتواند راهگشای آینده
صنعت نمایشــگاهی باشــد و مسیری
را هموار کند که از آن به خاســتگاه و
جایگاه واقعی این صنعت دست یابیم.
صنعت نمایشــگاهی در تمــام دنیا
صنعتی جوان است و در بهترین حالت
پیشــینه ای  200ســاله دارد که این
پیشینه در کشور ما به چیزی حدود 50

سال میرسد .اولین بار در سال 1348
در تهران  ،اولین پروژه نمایشگاهی آغاز
به کار کرد .حال با علم بــه موارد ذکر
شــده ،صنعتی که در حــدود نیم قرن
عمر دارد ،بی شــک نیازمنــد بازنگری
در عملکرد ،تدوین برنامههــای تازه و
هماهنگی با اســتانداردهای بینالمللی
است .به عبارتی باید راهکارهایی بجوییم
و ایدههایی را پرورش دهیم که بتوانیم
خود را با اســتانداردهای جهانی همسو
کنیم.
باید از عمــده مشــکالت و اتفاقات
ناخوشــایندی که متأســفانه در طول
چند ســال گذشــتهبه کرات شــاهد
بودهای م دوری شود .به اعتقاد بندهاین
کنفرانــس میتواند بــه برطرفکردن
بخــش اعظمــی از مشــکالت موجود
کمک کنــد و تریبونی برای رســاندن
پیام فعاالن این عرصه به گوش مدیران
ارشد کشــور باشــد تا این عزیزان هم
مطلع شوند که این صنعت جوان و خود
ساختهبرای رسیدن به باالترین سطوح
اســتاندارد و البته سودآوری چشمگیر،
به چه نوع حمایتهایی نیازمند اســت.
قطعاً نمایشــگاه جانبی این کنفرانس
هم میتواند کمک شــایانی به معرفی
صنعت نمایشگاهی کشور باشد .به این
ترتیب ،فعــاالن این عرصــه میتوانند
توانمندیهــای خــود را بــه نمایش
گذاشته و با حضور خو د فضایی ایدهآل
برای صنعت نمایشــگاهی کشــور رقم
بزنند.ما هم امیدواریم در آینده شاهد
همکاری هر چه بیشت ر دســتگاههای
مربوطه با انجمنهای برگزار کننده این
کنفرانس باشیم.

در نشست هیات مدیره انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه مطرح شد:

برگزاركنندگانخارجيتهديدجديبراياشتغالدههزار
نفریصنعتنمایشگاهیکشور
اعضــاي هيأت مديــره انجمن
برگزاركننــدگان نمايشــگاههاي
بينالمللي ايران روز شنبه  ٢٤دي در
نشستي با خبرنگاران ،از پيامدهاي
ورود برگزاركننــدگان خارجي به
صحنه برگزاري نمايشگاهها در داخل
كشــور در غياب قوانين و مقررات
مبتني بر حمايت از برگزاركنندگان
ي ابراز نگرانــي كردند و آن
داخل 
را تهديدي جدي بــراي بيش از ده
هزار اشتغال ايجادشده در صنعت
نمايشگاهي ايران ارزيابي كردند.

اشــتغال و ارزآوري است ،گفت :صنعت
نمايشــگاهي به شــهادت آمار موجود
جزو معدود حوزههايي بوده كه حتي در
سالهاي دشوار تحريم توانسته در هر دو
زمينه موفق عمل كنــد و نقش اجرايي
برگزاركنندگان در كنار سياستگذاري
و مديريت شركت ســهامي نمايشگاهها
و سازمان توســعه تجارت غيرقابل انكار
است.
شهنام سپاسدار در ادامه این نشست
وجود شــرایط یکســان و عادالنه براي
ايجاد زمينه رقابت سالم را اصل اساسی
دانســت و یادآور شــد :امری که بیش
از هــر چیز اهمیت دارد ايجاد شــرایط
فعالیت و بســترهای الزم برای توسعه
فعاليت برگزارکنندگان داخلی اســت،
چــون قطعاً این شــرکتها پتانســیل
الزم را برای اجــراي فعالیتهايي كه از
برگزاركنندگان خارجي انتظار میرود،
دارا هستند.
وی تصریح کرد :متاســفانه اين باور
نادرست در ذهن برخي مسئوالن وجود
دارد کــه برگزارکنندگان نمایشــگاهی
سود کالنی عایدشان ميشود ،در حالی
که این شغل نسبت به کسب و کارهای
دیگربهرغم استرس و فشار و طول مدت
سرمایهگذاری ،ســود كمتري دارد و هر
كدام از برگزاركنندگان نمايشــگاههاي
باســابقه با تقبل چندين دوره هزينه و
حتي زيان در برخي سالها توانستهاند
نمايشگاه خود را به سوددهي برسانند.
افت مشارکتکنندگان بخش
ارزی در نمایشگاههای کشور نتیجه
پذیرش برگزارکننده خارجی است
علي مرادی عضــو ديگر هيأت مديره
برگزارکننــدگان هــم با انتقــاد از این
تصمیم گفت :شــنيدهها و شــواهدي
حاكي از آن اســت كه غرفهها با تعرفه
ارزي بســيار پايينتــري در اختيــار
برگزاركنندگان خارجي قرار ميگيرد كه

در گذشته شاهد تصمیماتی از این دست
در سایتهایی چون شهر آفتاب بودهایم،
ولی با بررســی کلــی ایــن تصمیمها
میبینیم عملکردها در این زمینه موفق
نبوده و اجرای دوبــاره آن نتيجهای جز
تکرار تجربههای تلخ گذشــته نخواهد
داشت.
این فعال صنعت نمایشــگاهی کشور
گفت :طبعاً مشارکتکنندگان خارجی
به دنبال کســب ســود و درآمد ارزی
هســتن د و اعطاي امتيازهاي خاص به
برگزارکننده خارجی موجب میشــود
برگزاركنندگان نمایشــگاههای خوب و
موفق داخلي که توانســتهاند با فعالیت
در ســالیان متمادی عنــوان خود را جا
بیندازند و مشارکتکنندگان خارجی را
جذب کنند ،در رقابتي نابرابر با همتايان
خارجي بــا افت مشــارکتکننده ارزی
مواجه شوند.
مــرادی گفــت :چــرا تعرفههایی را
که بــرای این برگزارکننــدگان در نظر
گرفتهایم و تخفیفهای شایان توجهی
که بــرای آنهــا در نظــر گرفتهایم به
فعاالن داخلی خودمــان نمیدهیم .در
این صورت یقیناً عملکرد بسیار بهتری را
شاهد خواهیم بود.
عضــو هیــات مدیــره انجمــن
برگزارکننــدگان نمایشــگاه افــزود:
اگــر ایــن پتانســیل جهــت فعالیت
شــرکتهای خارجــی فراهم شــود،
برگزارکنندگان داخلی از بین میروند و
مشارکتکنندگان خارجی نمایشگاههای
ما به سوی برگزاركنندگان خارجي سوق
پیدا میکنند .واقعيت این است که اصوال
خارجیها برای کشــور ما و صنعت ما
دلســوزی ندارند و تنها به دنبال کسب
سود و بازار خود هستند.
هویت صنعت نمایشــگاهی
کشــور با این تصمیم به باد خواهد
رفت

معین جهرمی بازرس انجمن در ادامه
نشست خواستار تســهیل شرایط برای
شــرکتهای فعال در عرصــه برگزاری
نمایشگاهها شد و گفت :اگر مجوزها برای
خودمان بهموقع صادر شود و سد راهمان
نشوند بهخوبی میتوانیم نمایشگاههای
بزرگتری برگزار کنیم .سوال این است
که چرا این شــرایط مناســب را برای
خودمان فراهم نمیکنیم.
وی یادآور شــد :جای سوال است که
چرا عملكــرد مثبــت برگزاركنندگان
داخلي در زمان تحریمها که ســالهای
پیاپی ارتباط ما با کشــورها محدود بود
ناديده گرفته میشود؟ در زمان تحریمها
نمایشگاههای بســیار پرباری چون نفت
با کمترین میزان افت مشارکتکننده و
متراژ برگزار شد.
این فعال صنعت نمایشگاهی کشور در
ادامه تصریح کرد :حضور این شرکتها
و فعالیت آنها به معنای خــروج ارز از
کشور خواهد بود ،در حالی که برگزاری
نمایشــگاه توسط شــرکتهای داخلی
برای کشــور ارزآوری خواهد داشت و با
سیاستهای کالن اقتصادی ما منطبق
است.
صنعت نمایشــگاهی کشور
دههزار شغل ایجاد کرده است
عبدالكريم جاللی نايب رئيس انجمن
برگزاركننــدگان گفت :خوشــبختانه
صنعــت نمایشــگاهی مــا در بخــش
خصوصی به بالندگی رســیده و دامنه
فعاليتش به خارج از مرزهای داخلی در
حال پیشرفت اســت و در برهه کنونی
بسياري از نمايشــگاههاي ايران دارای
اعتبار بينالمللي هستند .
وي افزود :برای کسب توفیق بیشتر
در جذب مشــارکتکنندگان خارجی
همیشــه دو بحث برای برگزارکنندگان
مطرح بــوده؛ يكي نداشــتن مجوزهاي
بلندمدت و به عبارتی صدور دیرهنگام

این مجوزها و دیگــری تقویم برگزاری
نامشخص و تغییرات این تقویم.
وی افــزود :در حــال حاضر صنعت
نمایشگاهی ما بالغ بر دههزار شغل ایجاد
کرده که بــا ورود ارگانایــزر خارجی به
کشور این بازار اشتغال و ارتزاق بهتدريج
از بین میرود.
وی درخصــوص فلســفه و علت این
تصمیم  -که انتقال تکنولوژی و فناوری
سایر کشورها ذكر شده – چنین گفت:
خوشــبختانه برگزارکننــدگان مــا در
این زمینه دانش کافــی دارند و از همه
مهمتر تجربه کار در این شــرایط را دارا
هستند .دلیل این مدعا وجهه و جایگاه
نمایشــگاههای ما در عرصه بینالمللی
اســت ،بهگونهای که در میان ۸۰عنوان
نمایشــگاه ما در حاضر ۳۰عنوان دارای
اعتبار بینالمللی و جایگاه اول منطقهای
است.وی تصریح کرد :در حال حاضر در
بحث نمایشگاهی چیزی کم نداریم ،کما
اینکه با ورود شرکتهای برگزارکننده
خارجی دیگــر ســرمایهگذاری هم در
کشور انجام نمیشــود که به اقتصاد ما
کمک کند .طی سالیان متمادی بهخوبی
عناوین نمایشگاهی و فضاها را گسترش
دادیــم و ورود برگزارکننــده خارجی
به حــوزه كاري ما قطعا بــه برندهاي
نمایشــگاهي كشــور که طی سالیان با
تالش شکل گرفته آسيب خواهد زد.
دکتر جاللــی یادآور شــد :در زمینه
حمایت از بخــش داخلی تخفیفی برای
مــا در تعرفهها در نظر گرفته نشــده تا
دســتمان در فعالیت باز باشد و اجرای
این تصمیم مانند تکرار تجربه تلخ ترکیه
است که در حال حاضر برگزارکنندگان
آلمانی تمامی صنعت نمایشــگاهی این
کشور را در دســت دارند .بيترديد این
تصمیم با سیاست کالن اقتصادی کشور
که حمایت از تولید داخلی است منافات
دارد.
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بــه گــزارش خبرنــگار «اقتصاد و
نمایشگاه» ،اين نشست در دفتر انجمن
برگزاركنندگان نمایشگاههای بینالمللی
و با حضــور ابراهیــمزاده (رئیس هیات
مدیره انجمن و مدیرعامل راهکار تجارت
کوشا) ،صالح سپاسدار (دبیر هیات مدیره
ل بانیان امید) ،مرادی (عضو
و مدیرعام 
هیات مدیــره و مدیرعامل ســامع پاد
نوین) ،دکتر جاللی (نایب رئیس هیات
مدیره و مدیرعامل نمانگر) ،علی معین
جهرمی (عضو انجمن و مدیرعاملگروه
تجارت و اطالعــات  )ITGو جمعی از
اصحاب رسانه برگزار شد .اعضاي هيأت
مديره انجمن برگزاركننــدگان در این
نشست به تشريح داليل نگراني خود از
حضور برگزارکنندگان خارجی در عرصه
نمایشگاهی کشور و تهديدهاي ناشي از
آن براي فعاالن صنعت نمايشــگاهي و
ديگر صنايع داخلي پرداختند.
ابراهیمزاده ابتدای نشست در بررسی
این موضوع گفت :به ايــن موضوع باید
از چند زاویه نگاه کنشــیم؛ یکی اینکه
حضــور برگزارکننــدگان خارجي تنها
در صورتي میتواند مفيد باشــد و مانند
يك فرصــت بــه آن نگاه کــرد كه در
چارچوب يك مدل و الگوی تعریفشده،
مشــروط به همكاري مشــترك آنها
بــا برگزارکننــدگان داخلی باشــد ،نه
اینکــه خارجیها بهصورت مســتقل
و بــا پروژههاي مــوازي بــا پروژههاي
شــركتهاي داخلــي وارد این صنعت
شوند.
رئیــس هیــات مدیــره انجمــن
برگزارکنندگان نمایشگاه حضور ناظر و
نماینده محلی ایرانــی را در فعالیت این
شرکتها الزم و ضروری برشمرد و افزود:
فعالیت این شــرکتها باید زیر پرچم و
لوای شــرکتهای برگزارکننده داخلی
صورت بگیرد و همچنیــن از برگزاری
عناوین مشابه نمایشگاههای برگزار شده
در کشور جلوگیری شود.
وی خاطــر نشــان کــرد :ورود این
شــرکتها بــا ضوابطی که برایشــان
تسهيالت و امتيازهاي ويژه ایجاد کند،
نتيجــهاي جز تضعيــف و از ميانرفتن
صنعت نمايشگاهي كشور و دستاوردهاي
چند دهه سرمايهگذاري ملي در توسعه
اين صنعت نخواهد داشت.
وي با اشاره به اينكه بزرگترين نياز
كشــور به گفته همه مســئوالن ايجاد
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فرهاد امینیان ،مدیرعامل شرکت بینالمللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران و مجری نهمین نمایشگاه در و پنجره:

نمایشگاه در و پنجره ایران میدان رقابت برترینهای این صنعت است

بودهایم به نحوی که عالوه ب ر رفع بسیاری
از سوءتفاهمها ،شاهد حضور موثر شرکتها
بودهایم ،در حــال حاضر رونــد تعامل با
انجمنها و تشکلهای صنفی مرتبط به چه
نحوی است؟
روند تعامل با تشــکلهای صنفی کام ً
ال مثبت
است و مشکلی با هیچیک از آنها نداریم .درحال
حاضر انتظار بیشتری از تشــکلها در خصوص
اطالعرســانی و گردش اطالعات نمایشگاه داریم.
ضمن اینکــه در خصوص برنامههــای جانبی و
کارگاههای آموزشی هم انتظار همکاری بیشتری
از تشکلها داریم .البته در این خصوص تشکلهای
مــورد نظر ما ،الزم نیســت حتمــاً در صنف در
و پنجره فعال باشــند بلکه از ســایر سازمانها و
تشکلهایی که به طور غیرمستقیم با این صنعت
در تعامل هستند ،مثل انجمن بهینهسازی مصرف
انرژی نیز دعوت به همکاری کردهایم.
یکی از اهداف اختصاصی نمایشــگاه
تخصصی صنعــت در و پنجــره که باعث
انتخاب اول فعاالن این صنعت نســبت به
نمایشگاههای عمومی ســاختمان شده،
رویکرد حرفهای و توجه ویژه به بهینهسازی
مصرف سوخت در ســاختمان است ،تا چه
میزان بــه این اهداف اختصاصی دســت
یافتهاید؟
مسلماً این هدف حاصل شــده است .دلیل آن
هم رسیدن نمایشگاه به این سطح از برگزاری آن
هم در مدتی کوتاه اســت که در وسعتی نزدیک
به  50هزار متر مربع ودر  12یا  13ســالن بزرگ
نمایشگاهی برپا میشود .ضمن اینکه نمایشگاه
صنعت ساختمان یک نمایشگاه جنرال است که
به هیچوجه با یک نمایشگاه تخصصی قابل مقایسه
نیست .در زمینه بهینهسازی مصرف انرژی هم که
مورد سؤال شما بود ،نقش در و پنجره ساختمانی
انکارناپذیر است و با بهکارگیری فناوری روز دنیا
در جهــت تولید محصوالت جدید و اســتفاده از
متریال مناســب ،این نقش هــرروز پررنگتر و
مهمتر میشود .نمایشــگاه هم که در ذات خود
مکان عرضه جدیدترین محصوالت و فناوریهایی
است که در مبحث بهینهسازی سوخت و انرژی
تأثیرگذار هســتند .ضمن اینکه کنفرانسها و
کارگاههای متعددی ،همچون گذشته در زمینه
نقش در و پنجره ،در جهت حفظ منابع و ذخایر
انرژی در این نمایشگاه برپا خواهد شد.
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نمایشــگاه بینالمللی
صنعــت در و پنجره همواره
یکی از نقاط برجسته و متمایز
حضور شرکتهای ایرانی در
رقابت با شرکتهای خارجی بوده و در این
فرازو نشــیب ،رعایت اصل بیطرفی و گام
نهادن در مســیر رعایت اصول رقابتی بین
شرکتها سخت به نظر میرسد .راز موفقیت
شرکت بینالمللی بازرگانی و نمایشگاهی
تهران در این ســالها چه بوده و چگونه
توانستهاید اعتماد شرکتها را حفظ کنید و
هر سال بر غنای محتوایی و تخصصیسازی
آنبیافزایید؟
به طور کلــی رعایت اصل بیطرفی از ســوی
برگزارکننده و سازماندهندگان هر نمایشگاهی
یــک ضــرورت انکارناپذیر اســت .کوچکترین
شــائبهای در خصوص وجود گرایشهای صنفی
در یــک نمایشــگاه بهخصوص یک نمایشــگاه
بزرگ که تعداد زیادی شــرکتهای تولیدکننده
و شــرکتهای بازرگانی و خدماتی در آن حضور
پیدا میکنند ،آنرا با چالشهای بســیار روبهرو
میکند و عم ً
ال نمایشــگاه در چنین وضعیتی در
تضاد با منافع شرکتکنندگان آن قرار میگیرد.
شرکت بینالمللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران
تمامی نمایشــگاههای خود را با حفظ این اصل
برگزار میکند و بر رعایت آن کام ً
ال مصر اســت و
شــرکتکنندگان هم این اعتماد را به شرکت ما
پیدا کردهاند که هیچگونه اولویت غیر متعارفی را
برای هیچیک از متقاضیان قائل نمیشویم .حتی
روش جانمایی متقاضیان را هم که قب ً
ال توســط
ســتاد برگزاری نمایشــگاه انجام میشد ،تغییر
دادیم و طی چنــد دوره اخیر به صورت اینترنتی
و توسط خود شرکتها انجام میشود .از ابتدا هم
تالش ما این بود که وارد مسائلی که میتواند برای
هر نمایشگاهی حاشیهساز باشد ،نشویم و فقط به
ارتقاء محتوا و کیفیت نمایشگاه بپردازیم.
با توجه به برگزاری موفق هشت دوره
نمایشگاه در هشت سال متوالی ،سوال اصلی
این اســت که در حدود یک دهه اخیر این
نمایشگاه چه دستاوردی به همراه داشته و
سطح کیفی و رتبه جهانی نمایشگاه تهران
چگونه ارزیابی میشود؟
یکی از مهمترین دســتاوردهای این نمایشگاه
آن اســت که اینک صنعت در و پنجره کشــور،
صاحب یــک گردهمایی بزرگ شــده و تمامی
فعاالن این صنعت که مستقیم و غیرمستقیم در
این حوزه فعالیتی دارنــد ،در آن حضور مییابند
و وجود این نمایشــگاه را بسیار مفید و تأثیرگذار
میدانند .نمایشگاه بینالمللی در و پنجره و صنایع
وابسته تهران از دوره ششــم به عضویت اتحادیه
جهانی نمایشگاهها درآمد .فرآیند عضویت در این
اتحادیه هم اینگونه است که کارشناسان و ارزیابان
بینالمللی اتحادیه طی چند دوره نمایشــگاه را
تحت نظر قرار میدهنــد و از جوانب مختلف آن
را رصد میکنند و حداقــل دو دوره متوالی آ ن را
مورد بازدید حضوری قرار میدهند تا مشــخص
شود که آیا نمایشگاه مورد نظر شرایط و کیفیت
الزم برای عضویت در این اتحادیه را دارا هست یا
نه؟ بنابراین عضویت نمایشگاه در و پنجره تهران
در این اتحادیه یک دستاورد بسیار مهم است که
تنها پس از برگزاری پنج دوره آن ،شــرایط الزم

را از نظر کیفــی و کمی جهت این عضویت احراز
کرد .عالوه بر آن اکنون این نمایشگاه بزرگترین
رویداد تخصصی صنعت در و پنجره کشور است
و در سطح خاورمیانه هم یکی از بزرگترینها در
این صنعت به شمار میآید و در واقع به یک برند
در این صنعت تبدیل شده اســت .در حوزههای
مختلف این صنعت هم نمایشگاه با ایجاد فضای
رقابتی ،ایجاد زمینه عرضــه کاالها و محصوالت
جدید ،ارائه فناوریهای نوین و نیز انجام مذاکرات
رودررو باعث ایجاد تحرک و پویایی صنعت شده
است.
نهمین دوره نمایشــگاه چه تفاوت و
تمایزی نسبت به دورههای قبلی دارد و چه
بخشها و رشتههای مرتبطی به آن افزوده
شده است؟
با توجه به این که نمایشــگاه در عرصه صنعت
در و پنجره شــرایط تثبیتشدهای به عنوان یک
رویداد تخصصی مهم و اجتنابناپذیــر دارد ،در
این دوره سعی شــده محتوا و موضوعات فنی و
علمی نمایشگاه بیش از گذشته ارتقا یابد .ضمن
اینکه همواره تالش کردهایم نقاط ضعف دورههای
قبلی را آسیبشناســی کرده و بــا مرتفعکردن
آنها کیفیت برگزاری را بهبود ببخشیم .یکی از
گروههایی که از سال قبل به نمایشگاه اضافه شده
و تالش داریم تا بخش بیشتری را به آن اختصاص
دهیم ،گروه شیشه است و سطح استقبال آنها از
این نمایشگاه باز هم افزایش یافته است .این اقدام
را سه سال پیش درخصوص گروه آلومینیوم هم
انجام دادیم و اکنون آلومینیوم از گروههای بزرگ
نمایشگاهاست.
برگزاری نمایشگاههای تخصصی نظیر
نمایشگاه صنعت در و پنجره و یا مشابه آن
چه کمکی به بهبود کسب و کار شرکتها
و بنگاههای اقتصادی میکنــد و مدیران
این شــرکتها از حضور در نمایشگاههای
تخصصی باید چه انتظارات و مطالباتی داشته
باشند؟
تأثیر نمایشــگاهها بر حــوزه صنعت و فعالیت
مربوط به موضوع آنها کام ً
ال بــارز و انکارناپذیر
است .حتی در جهان کنونی که فناوری اطالعات
و  ITهمه چیز را تحت تأثیر و ســلطه خود قرار
داده ،هنوز هم نمایشگاهها در زمینه مارکتینگ و
تعامالت اقتصادی و تجاری حرف اول را میزنند.
حتی در پیشرفتهترین کشورها از لحاظ تکنولوژی
 ITمثل آمریکا ،آلمان ،فرانســه ،ژاپن و کره ،باز
هم نمایشــگاهها هســتند که مهمترین نقش را
در زمینه معرفی تکنولــوژی و محصوالت جدید
و ایجــاد تعامل در بخشهــای متعدد و مختلف
صنعت یا تجارت بازی میکنند و هر ســال هم
اهمیت بیشتری نســبت به دورههای قبل پیدا
میکنند .اکنون در کشورهای توسعهیافته صنعتی،
برپایی نمایشــگاهها نقطه عطف صنعت مربوطه
محسوب میشــود .صاحبان صنعت و بازرگانان
این کشــورها همواره منتظر برگزاری نمایشگاه
مربوط به فعالیت خود هســتند و ســیر فعالیت
خود را براساس تحوالتی که در نمایشگاه مربوطه
اتفاق میافتد ،تنظیم میکنند .در زمان برگزاری
نمایشگاهها بیشتر از هر زمان دیگری شرکتهای
تولیدکننده نسبت به شناسایی و اعطای نمایندگی
به واحدهای مرتبــط و متقاضی نمایندگی اقدام
میکنند .خوشبختانه همین روند در کشور ما هم

در نمایشگاههای تخصصی بزرگ جا افتاده است.
فکر میکنید با توجه به عادیشــدن
نسبی روابط ایران با دیگر کشورها در نتیجه
اجرای برجام ،تا چه میزان شــاهد تنوع
شــرکتهای خارجی حاضر در نمایشگاه
تخصصی صنعت در و پنجره خواهیم بود؟
بدون تردید عادیشــدن روابط با کشــورهای
خارجی ،افزایش مشارکت کشورهای خارجی را
در نمایشــگاهها به دنبال دارد .نکته بسیار مهمی
که در خصوص فعالیت شــرکتهای خارجی در
کشورمان باید به آن توجه شود و مورد نظر و توجه
شرکتهای خارجی است ،موضوع ثبات قوانین و
مقررات تجاری و بانکی کشورمان است که الزمه
کاهش ریسک ســرمایهگذاری برای متقاضیان
خارجی است.
برخی از شــرکتها همواره خواستار
تغییر زمان برگزاری نمایشــگاه هستند و
برخی نزدیکی زمان برگزاری نمایشــگاه
تهران با نمایشگاه تویاپ ترکیه و نظایر آن را
دلیلی بر این نظر خود عنوان میکنند .اصوال
از نظر کارشناســی ،روند ساختاری تقویم
نمایشگاهی در ایران چهگونه تنظیم میشود
و به طور مشــخص چرا زمان نمایشگاه را
زمستان قرار دادهاید؟
تعیین زمان برگزاری نمایشــگاه بســتگی به
تقویم نمایشــگاهی محل برگــزاری آن دارد .ما
اکنون چند ســال اســت که پیگیر تغییر زمان
برگزاری نمایشــگاه در و پنجره هستیم ،ولی به
دلیل فشردگی تقویم و وســعت نمایشگاه در و
پنجره هنوز امکان این تغییر فراهم نشده ،چرا که
جابهجایی نمایشگاههای بزرگ بسیار دشوار است.
اگر نمایشگاه در و پنجره یک نمایشگاه کوچک یا
متوسط بود ،میشد آنرا در کنار یک نمایشگاه
دیگر که زمان برگزاری آن مناسبتر بود ،برپا کرد،
ولی این نمایشــگاه یک نمایشگاه بزرگ گرید A
اســت و اگر قرار به جابهجایی آن باشد ،باید یک
نمایشگاه بزرگ دیگر از زمان و مکان خود برداشته
شود و نمایشگاه در و پنجره به جای آن قرار گیرد.
با این وجود ما همچنان به شــدت پیگیر انتقال
زمان نمایشگاه به نیمه اول سال هستیم.
یکی از انتظاراتی که برخی شرکتها
از شــما دارند امکان برگــزاری دورههای
آموزشی در حاشیه نمایشگاه است و از قضا
در سالهای اخیر شاهد برگزاری دورههای
آموزشــی بودهایم .مســئولیت شرکت
برگزاری نمایشــگاه در فراهمکردن فضای
آموزشی ،محدود به چه مواردی میشود و
برای نمایشگاه آینده چه برنامههای جانبی
پیشبینی شده است؟
برگــزاری همایش و کارگاه آموزشــی یکی از
اقدامات و اهداف اصلی ما در کنار برپایی نمایشگاه
است .در این زمینه از تشــکلهای فعال در این
صنعت و از خود شــرکتکنندگان هم دعوت به
همکاری میکنیم .انتظارمان به ویژه از تشکلها
این اســت که در این زمینه ما را یاری کنند .ما
تمامی امکانــات الزم جهت برگــزاری کارگاهها
و دورههای آموزشــی را فراهــم خواهیم کرد و
درهرصورت ورکشاپها را برپا میکنیم.
در چندســال اخیر شــاهد تعامل
سازنده بین شرکت برگزارکننده نمایشگاه
و انجمنهای تخصصی صنعت در و پنجره
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نهمین نمایشــگاه بینالمللی در و پنجره
و صنایع وابسته روز جمعه سیزدهم بهمن
با حضور دکتر حســین اســفهبدی رئیس
هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت سهامی
نمایشــگاههای بینالمللی ج.ا.ایران ،هیات
همراه و تنی چنــد از صاحبنظران در این
بخش از صنایع کشــورمان در محل دائمی
نمایشگاهها گشــایش یافت .این رویداد در
نهمیــن دوره خود موفق بــه جذب 310
مشارکتکننده شــده که از این میان 256
شرکت داخلی و  54شــرکت خارجی از 5
کشور آلمان ،اسپانیا ،ایتالیا ،ترکیه و چین
در این عرصه حضور دارند.
کل فضــای اختصاص دادهشــده به این
نمایشگاه  34743متر مربع است که شامل
 17157متر مربع فضای سرپوشیده داخلی

و  1222فضای سرپوشیده خارجی است.
فرهــاد امینیــان ،مدیرعامل شــرکت
بینالمللی بازرگانی و نمایشــگاهی تهران
و مجری ایــن نمایشــگاه  -کــه یکی از
بزرگترین نمایشگاه تخصصی صنعت در و
پنجره و صنایع وابسته در سطح خاورمیانه
اســت  -برای کالبدشــکافی فراز و نشیب
هشــت دوره برگزاری نمایشگاه بینالمللی
صنعت در و پنجــره ایــران توضحاتی به
نشریه تخصصی این صنعت ارائه داده است.
او میگوید :برگــزاری همایش و کارگاه
آموزشی یکی از اقدامات و اهداف اصلی ما
در کنار برپایی نمایشگاه است و همواره از
تشــکلهای فعال در این صنعت و از خود
شــرکتکنندگان هم دعوت بــه همکاری
میکنیم .امینیــان با اعالم ایــن خبر که

تعــداد درخواســتها و پیشثبتنامهای
انجامشده نســبت به دوره قبل نزدیک به
 20درصد افزایــش داشــــته ،میگوید:
در زمینه مشــــارکت در نمایشگاهها ،این
شــرکت آمادگی کامل جهت ارائه نظرات
مشــورتی کامال بیطرفانه به شرکتها را
دارد.
مدیرعامل شــرکت بینالمللی بازرگانی
و نمایشــگاهی تهــران خاطرنشــان کرد:
نمایشگاه به خودی خود زمینه رقابــــت
را میــان شــــرکتها و برندهــا فراهــم
میسازد ،بنابراین شــرکتها عموماً سعی
دارند تا بهترین کیفیت و باالترین ظرفیت
و توانمنــدی خــود را در نمایشــــگاهها
عرضــــه کنند که این موضوع ســــبب
میشــود ســطح رقابت بیــن واحدهای

مشــــابه افزایش یابــد .امینیــان تاکید
میکند :ســــطح مطالبات شــرکتها از
حضــور در نمایشــــگاه ،در درجه اول به
کیفیت کار یا تولید شرکتها برمیگردد و
نمایشــگاه به طور کلی بسترســاز فعالیت
اقتصادی و عامــل موقتی برای ایجاد رونق
کاری است که به طور مســــاوی شرایط
را برای تمامــی شــرکتکنندگان فراهم
میســازد.
وی در خصــوص ایــن گردهمایی  -که
بــه بزرگتریــن گردهمایی فعــاالن این
صنعت تبدیل شده – توضیح داد و درباره
راز اســتقبال شــرکتها و اعتماد بزرگان
صنعت در و پنجره و فرصتها و برنامههای
نمایشــگاه نهم توضیحات جامع و مفصلی
ارائه داد.

مریم توکلیان ،برگزارکننده نهمين نمایشگاه بینالمللی قیر ،آسفالت ،عایقها و ماشینآالت وابسته:
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آشنایی تولیدکنندگان با سرمایهگذاران
ســایر کشــورها و با توجه بــه اهمیت
مارکت آفریقا برای صنعــت ما مهمانی
از اینمنطقــه برای سیاســتگذاری و
سرمایهگذاری دعوت شده است .از دیگر
برنامههای جانبی ما کارگاههای آموزشی
شــرکتهای دانشبنیان است که جهت
ارائه تکنولوژیهای نوینشان برپا میشود؛
این کارگاهها طبــق برنامه زمانبندی در
سالن  13نمایشگاه بهصورت متوالی از روز
اول تا روز آخر با تناوب زمانی یک ساعته
برگزار میشود.
به حضور شرکتهای دانشبنیان
در این رویداد اشاره داشتید .آیا برای
حضور این شــرکتها در نمایشگاه
تخفیفاتی در نظر گرفته شده است؟
بله؛ بــرای این شــرکتها  50درصد
تخفیــف در تعرفه نمایشــگاهی در نظر
گرفتیــم .همچنین کمــک هزینههای
تشــویقی برای فعــال این بخــش داده
میشود تا بتوانند برندســازی و بازاریابی
موثری داشته باشند.
ویژگی اصلی نمایشگاه و وجه
تمایز این دوره نســبت به ســایر
نمایشگاههایبرگزارشده،چیست؟
نمایشگاه امسال با طرح توسعه ویژهای
برگزار شده و در این راستا سعی کردهایم
زنجیره صنایع پاییندستی پاالیشگاههای
نفت را کامل کنیــم و زیر مجموعههایی
را که تا سال گذشــته در رویداد حضور
نداشتند ،به گروههای کاالیی خود اضافه
کردیم.
آیا برای برگــزاری هر چه بهتر
نمایشــگاه ،انجمنها ،اتحادیهها و
ســندیکاهای مرتبط را به همکاری
دعوت کردهاید؟
بلــه ،طبیتعــاً همــواره از انجمنها و
تشــکلهای مرتبط با موضوع نمایشگاه
جهت حضور در نمایشــگاه و نیــز ارائه
نقطهنظرات تخصصی دعوت میشــود.
نمایشگاه این دوره نیز با همکاری انجمن
صنفی تولیدکنندگان آسفالت استانهای
تهران و البرز ،انجمن مهندسی رو سازی
ایران ،ســازمان مهندســی عمران شهر
تهران ،انجمن تولیدکنندگان عایقهای
رطوبتــی دلیجــان ،انجمــن عایقهای
رطوبتی اســتان فارس و مرکز تحقیقات
راه و مســکن و شهرســازی برگــزار
شده است .
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نهميــن نمایشــگاه بینالمللــی قیر،
آسفالت ،عایقها و ماشــینآالت وابسته
روز  23بهمــن با حضور دکتر حســین
اسفهبدی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی
و هیات همــراه ایشــان در محل دائمی
نمایشــگاههای بینالمللی تهران آغاز به
کار کرد و تا پنجشــنبه  26بهمن برای
بازدید عالقهمندان برپــا خواهد بود .در
نهمين دوره این نمایشــگاه تعداد 125
شــرکت داخلی و  2شــرکت خارجی از
 3کشــور برزیل ،ترکیه و هندوستان در
فضای نمایشــگاهی به وســعت بیش از
 8،800مترمربع حضــور دارند که در آن
انواع قير ،قيرهاي امولسيوني و پليمري،
انواع آسفالت پليمير و رنگي ،ماشينآالت
پخش قير و آســفالت ،انواع دستگاههاي
سنگشكن و قطعات آنها ،ماشينآالت
خــط توليــد ايــزوگام ،انــواع عايقها،
ماشينآالت راهســازي و كليه تجهيزات
و ماشينآالت مربوطه در معرض بازدید
عالقهمندان این بخش قرار گرفته است.
شرکت «آسیا پاســارگاد خاورمیانه»
برگزارکننده نهمين نمایشگاه بینالمللی
قیر ،آسفالت ،عایقها و ماشینآالت وابسته
است .تجاربی که این شرکت از برگزاری
نمایشــگاه در دورههای پیشین به دست
آورده ،موجب جذب  100شرکتکننده
داخلی و خارجی شده است .مهندس مریم
توکلیان ،مدیرعامل خالق و توسعهگرای
شــرکت آســیا پاســارگاد خاورمیانه و
برگزارکننده نهمين نمایشگاه بینالمللی
قیر ،آسفالت ،عایقها و ماشینآالت وابسته
در گفتوگو با «اقتصاد و نمایشگاه» درباره
این نمایشگاه توضیح میدهد.
شرکت شما تا کنون چند دوره از
نمایشگاه را برگزار کرده است؟
طرح اولیه نمایشگاه از ابتدا توسط این
شرکت تهیه و پیشنهاد شد که مورد تأیید
سازمان توســعه تجارت ایران و شرکت
سهامی نمایشــگاههای بینالمللی ایران

قرار گرفت .تمامی ادوار نمایشــگاه قیر و
آسفالت توسط شرکت آســیا پاسارگاد
خاورمیانه برگزار شده است.
روند ثبتنام مشارکتکنندگان
به چه صورت بوده است؟
پــس از دریافت مجــوز نمایشــگاه،
ثبتنام مشــارکتکنندگان آغاز شــد و
اطالعرســانی جهت ثبتنــام از طریق
فکس ،تلفن و ارسال پیامک به مشتریان
و مشــارکتکنندگان انجام شــد .کانال
تلگرامی ایــن رویداد هم فعــال بوده تا
هرگونه اخبار و اطالعیه جدیدی بهراحتی
در اختیار مشــارکتکنندگان گذاشــته
شــود .دائماً در حال ارتبــاط با صاحبان
این صنعت هستیم تا شرکتها را در امر
بازاریابــی یاری کــرده و مذاکراتی هم با
انجمنهای مرتبط انجام میدهیم.
در دوره نهم نمایشــگاه چند
مشارکتکننده و در چند مترمربع
فضای نمایشــگاهی شــامل چه
سالنهایی حضور دارند؟
در این دوره حدود صد شرکت ایرانی و
خارجی حضور دارند .فضای تحت پوشش
نمایشگاه با احتساب فضای باز در حدود
 10هزار مترمربع اســت و ســالنهای
تحت اختیــار هم شــامل ســالنهای
 12 ،11 ،10و  13و فضــای باز اطراف
ســالنها مخصوص نمایش ماشینآالت
و دستگاههای سنگین اســت که امکان
انتقال آن به سالنها نیست.
تمرکز اصلی نمایشگاه این دوره
حول چه محوری است ؟
تم و تاکید و تمرکز نمایشگاه این دوره
با توجه به شیب منفی فعالیت کارخانجات
و شــرایط رکود حاکم بر اقتصاد کشور و
این که در بخش راهــداری بودجههای
عمرانی چندانی وجود نــدارد ،بر محور
صادرات اســت .در تالشــیم با کمک به
افراد متخصص این بخش که پتانســل
صادرات دارند ،بازارهــای جدیدی برای
تولیدکنندگان و صنعتگران آماده کنیم و

بازارهای هدف مناسب را شناسایی و آنها
را در جذب این بازارهای یاری رسانیم.
گزینش شــرکتهای متقاضی
مشارکت در نمایشگاه چهگونه بوده
است؟
در گزینش مشارکتکنندگان سعی در
انتخاب شــرکتهایی داشتیم که اصول
اســتاندارد را رعایت میکننــد ،زیرا در
این زمینه باید آزمایشها و تســتهایی
روی محصوالت انجام شــود تــا بتوانند
گواهینامههــای اســتاندرد محصول را
دریافت کنند تا در بازار داخلی و خارجی
حضور موفقی داشته باشــند .در همین
راســتا با توجه به اهمیت بحث صادرات
محصــول تولیدکنندگانی را کــه دارای
توان رقابتی باال بودنــد گزینش کردیم،
بهگونهای که نمایشــگاه این دوره عرصه
رقابت قویترین تولیدکنندگان بخش قیر
و آسفالت است.
گروههای کاالیی این نمایشگاه
شامل چه محصوالتی است؟
انــواع مختلف قیــر شــامل قيرهاي
امولســيوني رنگی و پليمري رنگی ،انواع
آســفالت پليمير و رنگي ،ماشــينآالت
پخش قير و آســفالت ،انواع دستگاههاي
سنگشكن و قطعات آنها ،ماشينآالت
خــط توليــد ايــزوگام ،انــواع عايقها،
ماشينآالت راهسازي و كليه تجهيزات و
ماشينآالت مربوطه در این رویداد حضور
دارند .ضمنــاً از فناوریهای جدید مانند
نانو با تاثیر عملکرد در قیر و آسفالت در
این نمایشگاه حضور یافتهاند .
چه برنامهها و مراسم جانبی در
حاشیه نمایشگاه تدارکدیدهاید؟
برنامههای جانبی نمایشــگاه شــامل
کارگاههای آموزشــی در زمینــه قیر و
آســفالت اســت که در این خصوص دو
کارگاه آموزشــی با حضور مهمانهایی
از کشــورهای آلمان و اســترالیا برگزار
میشــود .همچنیــن ســخنرانیهای
آموزشــی و ترویجــی و تجــاری جهت
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شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی یراقآالت،
ماشــینآالت ،چــوب ،تجهیــزات و صنایــع
وابســته از  23تــا  26بهمــن در محل دائمی
نمایشــگاههای بینالمللی در حــال برگزاری
است .آیین گشــایش شــانزدهمین دوره این
نمایشــگاه صبح روز  23بهمن با حضور دکتر
حســین اســفهبدی رئیــس هیــات مدیره و
مدیرعامل شــرکت ســهامی نمایشــگاههای
بینالمللــی و هیــات همراه ایشــان در محل
دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برپا شد.
برگزاری پانزده دوره موفق نمایشگاه بینالمللی
یراقآالت ،ماشــینآالت ،چــوب ،تجهیزات و
صنایع وابسته باعث شــده تا تجربیات زیادی
در اختیار برگزارکنندههای این نمایشــگاه قرار
بگیرد و بتوانند نمایشگاه شــانزدهم را بهتر از
دورههای پیش برگــزار کنند .مروری بر آنچه
در روز اول نمایشــگاه گذشت ثابت میکند که
نمایشگاه حاضر از هر نظر بر دورههای پیشین
برتری دارد.
این نمایشــگاه توســط کنسرســیوم

شــرکتهای نمایشــگاهی میــاد نور،
میــاد مبتکر شــرق و چیســتا برگزار
شده اســت .تجربیات مدیران موفق این
ســه برگزارکننــده و تواناییشــان باعث
شــده تا نمایشگاه شــانزدهم یراقآالت،
ماشــینآالت ،چوب ،تجهیزات و صنایع
وابســته با حضور  340شــرکت داخلی و
خارجی نســبت به ســالهای پیش رشد
قابل توجهی داشته باشد.
یکی از علل موفقیت در برگزاری این رویداد
این اســت که پس از اختتامیه هر نمایشــگاه،
کار برای برگزاری موفق نمایشــگاه ســال بعد
آغاز میشود و با بررســی نقاط ضعف و قوت،
برنامهریزی مناسبی انجام میشود تا بر مبنای
آن نمایشگاه دوره بعد بهتر برگزار شود.
در این دوره از نمایشگاه تعداد  220شرکت
داخلی و  120شــرکت خارجی از  16کشــور
جهان شــامل آلمان ،اتریش ،اســپانیا ،ایتالیا،
بلژیک ،تایوان ،ترکیه ،رومانی ،چین ،سوئیس،
ســنگاپور ،فرانســه ،لهســتان ،هند ،مالزی و

کره جنوبی در فضای نمایشــگاهی به وسعت
50هزار مترمربع حضور دارند که انواع خطوط
و ماشــينآالت چوب ،مواد اوليــه و تجهيزات
صنايع مبلمان ،مواد اوليــه و تجهيزات صنايع
مبلمــان ،انواع يراقآالت ،مــواد جانبي صنايع
مبلمان ،انواع قطعــات منفصل ،انواع ابزارآالت
ســاخت صنايــع مبلمــان ،انواع پوشــشها،
كفپوشهــا ،ديوارپوشها ،انواع بســتهبندي
صنايع مبلمان ،اتوماســيون اداري ،نشريات و
مجالت تخصصي را جهت بازدید ارائه کردهاند.
نمایشــگاه یــراقآالت یکــی از بهتریــن
نمایشــگاههایی اســت که در کشــور برگزار
میشــود و نامــش در فهرســت معتبرترین
نمایشــگاههای یــراقآالت خاورمیانه و جهان
هم قــرار دارد .با توجه به پتانســیل خوبی که
در این صنعت نهفته و برگزاری ادوار موفق این
رویداد ،میتوان آن را نمایشــگاه مرجع منطقه
بهحساب آورد.
برگــزاری منظم و با کیفیت نمایشــگاههای
تخصصی در رشد و شــکوفایی صنعت مرتبط

با آن موثر اســت .بــر همین مبنــا و به گفته
اهالی ایــن صنعــت در کشــورمان ،برگزاری
نمایشــگاههای یــراقاالت و ماشــینآالت
مبلمان باعث شــده تــا شــرکتهای داخلی
هر ســاله کنار یکدیگر به ارزیابــی توان خود
و شــرکتهای رقیب دســت بزنند .همچنین
حضور شــرکتهای بزرگ و برندهای مشهور
این صنعــت با باالترین ســطح و تمــام توان
باعث شده تا سطح رقابت کیفی هر سال باالتر
برود و اهالی صنعت تالش کنند ســال بعد با
محصــوالت و خدمــات بهتری در نمایشــگاه
حاضر شوند.
در شــرایطی که صنایع مختلف کشور دچار
رکود بودند ،تیم برگزارکننده تالش کرد تا در
این نمایشگاه رکود احتمالی برخی شرکتهای
حوزه یراقآالت و ماشــینآالت به چشم نیاید.
امید است برپایی این نمایشگاه بتواند صنعت و
اقتصاد ملی کشورمان را در راه توسعه پایدار و
پویا کمک کند.
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جایگاه خــودصنعتی اشــتغالزا و درآمدزا
محســوب میشــود  ،ر و به افول گذاشــته
اســت .این مهم تــا آن جایی پیــش رفته
که به نســبت چهل سال گذشــته ،درصد
اســتفاده از غرفههای پیشساخته به چیزی
در حدود یک ســوم رسیده اســت .صنعت
غرفهســازی میتواند چیزی در حدود 200
ردیف شغلی مستقل ایجاد کند که در حال
حاضر شرایطی بســیار نامناسب را پشت سر
میگذارد .صنعت نمایشگاهی میتواند تأثیر
بهسزایی بر روند صنعت کشور داشته باشد.
پرسش این است که در چه شرایطی میتوان
چنیــن انتظــاری از صنعت نمایشــگاهی
داشت؟ مسلماً در زمانی میتوان به اینگونه
افقها چشــم داشــت که صنعت کشور در
جایگاه خود حرفهایی برای گفتن داشــته
باشــد .میتوانم برای نمونه از صنعت خودرو
بگویم .وقتی نمایشگاهی برگزار میشود ،ما
تولیدات خود را در رقابــت با تولیدات دیگر
شرکتکنندگان غیر ایرانیدر معرض رقابت
میگذاریم .در چنین شــرایطی باید ارزیابی
کنیم که بازار هــدف محصول کــدام بازار
اســت .وقتی کمپانیهایی مانند بنز  ،بی ام
دبلیو یا پورشه  -که از بزرگان صنعت خودرو
در جهان هســتند  -در نمایشگاهی شرکت
میکنند ،بیتردید آن نمایشــگاه از سراسر
جهان بازدیدکننده خواهد داشت .در شرایط
فعلی و با این وضعیت صنایع کشور نمیتوان
از صنعت نمایشگاهی انتظار اثربخشی خیلی
زیادی بر اقتصاد صنعت کشــور داشــت.در
ادامه باید یادآور شــد که مخاطب نمایشگاه
و البته کنفرانس صنعت نمایشــگاهی که در
پیش رو داریم شامل مدیران ،دولتمردان و
صاحبان صنایع کشور هســتند .چرا که این
اشخاص با حضور و اطالع از توانمدی های
ی میتوانند در پیشــبرد
صنعت نمایشــگاه 
هر چه بهتر ایــن صنعت به یــاری فعاالن
این عرصــه بیایند.نشســت خبــری اولین
کنفرانس و نمایشــگاه صنعت نمایشــگاهی
کشوربا صحبتهای حضرتی (رئیس انجمن
نمایشــگاههای بینالمللی) ادامه پیدا کرد.
وی در معرفی برنامههای ســه مجمع پیش
رو گفــت :با امید بــه این که این نشســت
بازگوکننده شرایط صنعت مایشگاهی کشور
باشد ،از اصحاب رسانه برای حضور در جلسه

سپاسگزار هستم.
همانگونه کــه ابراهیــمزاده گفتند ،هر
رویدادی که برای اولین بار صورت میپذیرد،
نمیتواند به عنــوان رویــدادی تمامعیار و
بینقص مطرح شــود .اما به هر صورت این
اتفاق مثبت و خوبی است و زمان آن رسیده
بود که شــاهد چنین کنفرانسی باشیم .این
اتفــاق ،بیتردید میتواند راهگشــای آینده
صنعت نمایشگاهی باشد و مسیری را هموار
کند که از آن به خاســتگاه و جایگاه واقعی
این صنعت دســت یابیم.صنعت نمایشگاهی
در تمام دنیا صنعتی جوان است و در بهترین
حالت پیشــینه ای  200ســاله دارد که این
پیشینه در کشور ما به چیزی حدود  50سال
میرســد .اولین بار در سال  1348در تهران
 ،اولین پروژه نمایشــگاهی آغاز به کار کرد.
حال با علم به موارد ذکر شده ،صنعتی که در
حدود نیم قرن عمر دارد ،بی شــک نیازمند
بازنگری در عملکــرد ،تدوین برنامههای تازه
و هماهنگی بــا اســتانداردهای بینالمللی
اســت .به عبارتی باید راهکارهایی بجوییم و
ایدههایی را پرورش دهیم که بتوانیم خود را
با استانداردهای جهانی همسو کنیم.
بایــد از عمــده مشــکالت و اتفاقــات
ناخوشــایندی که متأســفانه در طول چند
سال گذشتهبه کرات شــاهد بودهایم دوری
شــود .به اعتقاد بندهاین کنفرانس میتواند
به برطرفکردن بخش اعظمی از مشــکالت
موجود کمک کند و تریبونی برای رســاندن
پیام فعاالن ایــن عرصه به گــوش مدیران
ارشد کشور باشــد تا این عزیزان هم مطلع
شــوند که این صنعت جوان و خود ساخته
برای رسیدن به باالترین ســطوح استاندارد
و البته ســودآوری چشــمگیر ،بــه چه نوع
حمایتهایی نیازمند اســت .قطعاً نمایشگاه
جانبی ایــن کنفرانس هــم میتواند کمک
شــایانی به معرفــی صنعت نمایشــگاهی
کشــور باشــد .به این ترتیب ،فعــاالن این
عرصه میتواننــد توانمندیهــای خود را
به نمایش گذاشــته و با حضور خو د فضایی
ایــدهآل برای صنعت نمایشــگاهی کشــور
رقــم بزنند.مــا هــم امیدواریــم در آینده
شــاهد همکاری هر چه بیشتر دستگاههای
مربوطه بــا انجمنهای برگــزار کننده این
کنفرانس باشیم.
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اولیــن رویــداد بینالمللی صنعت
نمایشــگاهی کشــور چهارشنبه 2
اسفندبا حضور دکتر حسین اسفهبدی
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت
سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا
وجمعی از فعاالن صنعت نمایشــگاهی
افتتاح شد .این نمایشگاه تا  ۵اسفند
سال  ۱۳۹۶در سالن  ٣٥نمایشگاههای
بینالمللــی تهران در فضــای تحت
پوشش شــش هزار متر مربع در حال
برگزاری خواهد بود.
در ایــن نمایشــگاه  52مشــارکتکننده
از ســایتهای نمایشــگاهی ،مجریــان
نمایشگاههای مختلف ،تبلیغات نمایشگاهی
و صنایــع وابســته ،تجهیــزات غرفهآرایی،
مشــاوران و طراحــان دکوراســیون،
تجهیــزات نورپردازی ،کترینــگ و خدمات
پذیرایی ،مراکــز اطالعرســانی و بازاریابی
نمایشــگاهی و تورهــای نمایشــگاهی در
ســالن  35نمایشــگاه حضــور دارند.اولین
کنفرانــس و نمایشــگاه بینالمللی صنعت
نمایشــگاهی  IECIE2018بــا اهدافــی
چون فرهنگسازی ،بهروزرســانی و اصالح
ســاختارها  -افزایــش ســطح فعالیتهای
تجــاری و ســرمایهگذاری در صنعــت
نمایشــگاهی  -استانداردســازی و ارتقــای
توانمندیها  -آموزش و انتقال دانش فنی -
شناسایی فرصتهای همکاری در عرصههای
بینالمللی  -تاثیرگذاری در توسعه اقتصادی
و اشــتغال  -توسعه روابط تجاری و سیاسی
 ایجاد بســتر تعامل و همکاریهای بیشتردر صنعت نمایشگاهی کشور برگزار میشود.
گروههــای کاالیی ایــن رویداد شــامل
ســایتها و شــرکتهای دارای فضــای
نمایشــگاهی  -برگزارکنندگان نمایشگاهها
و همایشهــای بینالمللی – سیســتمهای
پیشساخته سالنی  -سیستم های مدوالر -
غرفههای خاص بــا احجام خاص  -خدمات
تبلیغات نمایشــگاهی  -خدمات طراحی و
حجمســازی و ارتباط تصویــری  -خدمات
مســافرتی و تورهای نمایشــگاهی  -مواد
اولیه غرفهســازی  -تجهیزات غرفهآرایی -
مشاوران و طراحان دکوراسیون نمایشگاهی
 تجهیزات نورپردازی  -خدمات حمل و نقلنمایشگاهی  -مراکز اطالعرسانی و بازاریابی
نمایشــگاهی  -خدمات ســخت افزار و نرم
افزار کامپیوتری نمایشــگاهی  -کترینگ و
خدمات پذیرایی  -اتحادیهها و انجمنهای
مرتبط و مطبوعات و صنایع وابسته است.
نشست خبری اولین کنفرانس و
نمایشگاه بینالمللی صنعت نمایشگاهی
یک مــاه پیــش از برگزاری ایــن رویداد
نشســت خبری اولین کنفرانس و نمایشگاه
بینالمللی صنعت نمایشــگاهی برگزار شد و
اعضای مجمعهای ســهگانه برگزارکننده در
طول جلســه با امیدی قابل وصف به آینده
این صنعت ،بــه معرفی ایــن رویداد خاص
پرداختند.
ابراهیمزاده (رئیس مجمع برگزارکنندگان
نمایشــگاههای بینالمللی) به عنوان اولین
ســخنران نشســت گفت :یکــی از بهترین
و کارآمدتریــن تصمیمهــای ســه مجمع
نمایشــگاههای بینالمللی ،برگزارکنندگان

نمایشگاهها و غرفهســازان ،اعالم مشارکت
در اولین کنفرانس و نمایشــگاه بینالمللی
صنعت نمایشگاهی است .این اتفاق مبارک
کنفرانس شــرایطی

میتوانــد در قالب یک
ایجاد کند که این سه مجمع در کنار معرفی
استانداردهای صنعت نمایشگاهی ،چارچوبی
مشخص برای برگزاری نمایشگاه در سراسر
کشــور تدوین کننــد .میتوان اعــام کرد
که هدف نهایی از برگــزاری این کنفرانس،
رســیدن به دو سرفصل اساســی است؛ اول
این که ظرفیتهای موجود بررسی و تعیین
شــود و در کنار این مهم ،چالشهای پیش
روی این صنعت را برای افزایش ظرفیتهای
موجود شناســایی کنیــم .به ایــن ترتیب
میتوان به هدفگذاری برای پیشرفت و بلوغ
هر چه بیشــتر این صنعت اندیشید.مجموع
مــوارد ذکر شــده دلیلی بود کــه فعاالن و
دلسوزان این صنعت دست در دست یکدیگر
تصمیم بــه برگــزاری این رویــداد بگیرند.
شایان ذکر است که هر کاری در آغاز با کم و
کسریهایی مواجه خواهد بود ،اما در همین
شــرایط هــم امیدواریم در دورههــای بعد،
کنفرانس و نمایشــگاهی با کیفیتتر ،شایان
تقدیر و وسیعتر از اولین دوره برگزار کنیم.
در ادامــه و در شــرایطی کــه برخــی از
حاضران درباره تکنولوژيهای نمایشــگاهی
پرســشهایی داشــتند ،جعفریزاد ه رئیس
انجمن غرفهســازان  بــه توضیح شــرایط
پرداخــت .وی بــه نمایندگــی از انجمــن
غرفهســازانعنوان کرد :من هم پس از خیر
مقدم به فعاالن محترم رســانه ،به همکاران
خود در مجمعهای نمایشگاههای بینالمللی
و برگزارکنندگان نمایشــگاههای بینالمللی
بابت این اتفاق نیک تبریک عرض میکنم.
صنعت غرفهســازی که به طــور موازی و
شانه به شــانه صنعت نمایشــگاهی فعالیت
میکند ،دارای دامنهای وسیعتر از آن است
که تا به حال معرفی شده اســت .متاسفانه
تا امروز فرصتی مناســب جهت معرفی تمام
عیار این صنعت فراهم نشــده بود .خرسندم
که اعالم کنم این نمایشگاه و البته کنفرانس
میتواند گامی اثر بخش و تازه در این مسیر
باشــد .در کنار این موضوع  ،الزم به اشــاره
است که چنین کنفرانسی عالوه بر شناخت
چالشها و تعیین راهکارهای تازه برای آینده
پیــش روی در این صنعت ،فرصتی بســیار
خوب برای آشنایی همکاران ما در عرصهها و
مجمعهای مختلف صنایع نمایشگاهی است.
مــا امــکان بهرهمنــدی از جدیدتریــن
سیستمهای غرفهســازی در جهان را داریم
که البته به دلیل شــرایط نامساعد اقتصادی
از این مهــممحروم ماندهایم .بــه نوبه خود
امیدواریــم که این کنفرانــس فرصتی برای
برداشــتن گامهای بلند و البته همگامشدن
صنعت نمایشگاهی کشــور با استانداردهای
بین المللی باشد.
سپاســدار (دبیر انجمــن برگزارکنندگان
نمایشــگاههای بینالمللــی) در تکمیــل
صحبتهــای ریاســت انجمن غرفهســازان
افزود :برای مثال در بخش غرفه ســازی دو
بخش غرفههای پیشســاخته و دستســاز
وجود دارد و متاســفانه امرو ز شــاهدیم که
فعالیــت غرفهســازی پیشســاخته که در
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در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی اتفاق افتاد:

ماهنامه تخصصی صنعت نمایشگاه ها

تقدیرازصادرکنندگانبرترصنایعکوچکباحضوروزیرصنعتومعدنوتجارت
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در همایش تقدیر از صادرکننــدگان برتر صنایع
کوچک که با حضور وزیر صنعت و معدن و تجارت،
مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شــهرکهای
صنعتی ایران ،رئیس ســازمان توسعه تجارت ایران
و جمعــی از صادرکنندگان صنایع کوچک در محل
نمایشــگاه بینالمللی تهران برگزار شد ،از  ۳۱واحد
برتر صادرکننده در حــوزه صنایع کوچک تقدیر به
عمل آمد.
بــه گــزارش «اقتصــاد و نمایشــگاه» ،محمد
شــریعتمداری در همایش تقدیر از صادرکنندگان
صنایع کوچک که در محل نمایشــگاه بینالمللی
تهران برگزار شد ،بر این موضوع تاکید کرد که پس
از ادغام مفهوم صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی،
صنایع کوچــک به محاق رفته اســت .وی از تالش
حداکثــری دولت به منظور توجه ویــژه به موضوع
این صنایع خبر داد و افزود :تــاش دولت دوازدهم
بر این اســت که توجه به صنایع کوچک و متوسط
بیش از گذشــته در دســتور کار قرار گیرد؛ چرا که
حجم عمدهای از اشــتغال کشور توسط این واحدها
تامین میشود و از پراکندگی وسیعی در سطح کشور
برخوردار اســت.وی در ادامه با بیان این که توجه به
صادرات صنایع کوچک در بودجه سال  ۹۷مد نظر
قرار گرفته ،خاطر نشــان ســاخت ۱۵۰۰ :میلیارد
تومان منابع در بودجه ســال آینده جهت تخصیص

به عنوان مشوقها و جوایز صادراتی توسط نمایندگان
مجلس شــورای اســامی به تصویب رسیده است.
عالوه بــر این باید بدانیم که مخاطــرات بانکها در
پرداخت منابع به واحدهای کوچک و متوسط کمتر
از واحدهای بزرگ است.این مقام مسئول با اشاره به
این که عالوه بر تنوع تولید باید به تنوع جغرافیایی
هم در مقوله صــادرات توجه کرد ،گفــت :عالوه بر
این باید تکنولــوژی واحدهای صنعتی خود را بهروز
کنیم و یکی از مهمترین فعالیتهای سازمان صنایع

کوچک و شهرکهای صنعتی ایران توجه به نوسازی
واحدهای صنعتی در سطح کشور است.به گفته وی،
 ۷۰هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش اموال
و داراییهای ایدرو و ایمیدرو در دورههای پیشین بود
که سال آینده  ۹هزار میلیارد تومان از این منابع به
ســازمانهای توســعهای مذکور جهت مشارکت با
واحدهای دیگر داده میشــود و اولویت با واحدهای
تولیدی صادراتگرای دانشبنیان است.
وزیر صنعت و معدن و تجارت با اشاره به بسیاری

از صنایع کشور مربوط به دهه  1370و  80هستند،
خاطرنشان کرد :نوســازی صنعت در سال آینده در
دستور کار وزارت صنعت ،معدن و تجارت قرار دارد
و از کمکهای فنــی و اعتباری بــرای کاهش نرخ
سود تسهیالت اعطایی به واحدهایی که قصد دارند
نوســازی کنند ،استفاده میشــود .امیدواریم سال
آینده سال رونق تولید برای همه واحدهای صنعتی
و تولیدی باشد.غالمرضا ســلیمانی ،معاون صنایع
کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
ایران ،از پیگیری ایجــاد بانک صنایع کوچک خبر
داد :در حال حاضر  12۰۰واحد صنعتی تعطیل ،به
چرخه تولید بازگشــتهاند.صادق نجفی ،مدیرعامل
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران،
از تالش جهت استفاده از ظرفیت حداکثری  ۳۱هزار
واحد کوچک صنعتی طی چهار سال آتی خبر داد:
اگر بتوانیم  ۳۰درصد از تولیدات صنایع کوچک را در
کشور صادر کنیم ،به رقمی معادل  ۱۷میلیارد دالر
در این بخش میرسیم.همچنین مجتبی خسروتاج،
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ،با تاکید بر این
که خوشههای صنعتی باید فعالیت خود را با اهداف
صادراتی پیش ببرند ،عنوان کرد :در بخش صادرات
مقولههایــی نظیــر بازاریابی ،برندینــگ ،ترمینال
و پایانههــای حملونقلی از اهمیت بســیار باالیی
برخوردارند.

حضور بیش از  100شرکت در هفدهمین نمایشگاه محیط زیست Iran Enviro Fair

پیوندعمیقاقتصادسبزواقتصادمقاومتیراهگشایدستیابیبهافقهایروشنملی
نمایشــگاه محیط زیســت ایران (Iran Enviro
 )Fairاز  ۲تــا  ۵اســفند  ۱۳۹۶در محــل دائمــی
نمایشــگاههای بینالمللی در حال برگزاری است .این
نمایشــگاه بزرگترین رویداد در عرصه تولید و عرضه
محصــوالت و خدمات مرتبط با محیط زیســت ایران
است که همه ســاله با حضور گســترده و چشمگیر
دســتاندرکاران این حوزه و مخاطبان آنها در محل
دائمی نمایشــگاههای بینالمللی تهران برگزار شــده
اســت .در این نمایشــگاه آخرین دســتاوردهای این
صنعت به عالقهمندان عرضه میشود و فرصتی بیبدیل
برای تبادل نظر و مذاکره در اختیار شــرکتکنندگان
قرار میگیرد .دســتاوردهای این تعامالت ،نقطه آغاز
بسیاری از همکاریهای تجاری میان دستاندرکاران
حوزه محیط زیســت اســت که نقش معنیداری در
تحرکبخشیدن به این حوزه صنعت و تولیدکنندگان
و بازرگانــان شــاغل در آن ایفا میکند .ایــن رویداد
فرصتی تکرارنشــدنی در اختیار فعاالن این حوزه در
داخل و خارج کشور قرار میدهد تا با یافتن مخاطبان
بالقوه خود ،ســطح تعامل بینالمللی خویش را بهطور
چشمگیریارتقابخشند.
در نمایشــگاه محیط زیســت ایــران قابلیتها و
فعالیتهای خدماتــی ،فنی و مهندســی و فنآوری،
صنعتی و کشاورزی منطبق بر توسعه پایدار و سازگار
با محیط زیســت معرفی شده و شــرکتهای داخلی
و خارجــی در آن جدیدترین و آخرین پیشــرفتها و
دســتاوردها و تکنولوژی های خــود در زمینه محیط
زیســت و صنایع مرتبط در بخشهای مختلف را ارائه
میکنند .با توجه به حضور شــرکتهای خارجی که
محصوالت و تجهیــزات روز جهان را معرفی میکنند،
این نمایشگاه محل مناســبی برای تبادل تجربهها و
اطالعات است .
دســتاندرکاران برگزاری دوره هفدهم نمایشــگاه

محیط زیســت با حمایت سازمان توســعه تجارت و
شــرکت ســهامی نمایشــگاههای بینالمللی ایران و
مشارکت و حمایت موثر نهادها ،انجمنها ،تشکلها و
سازمانهای صنفی نهایت تالش خود را بهکار گرفتهاند
تا این دوره از نمایشگاه با کیفیت و نظم متفاوت برگزار
شود و امیدوارند بازخورد مشــارکتکنندگان پس از
برگزاری دوره هفدهم هم تاییدکننده همین امر باشد.
اهداف نمایشگاه محیط زیست ایران  ٩٦عبارت است
از :بسترسازی مناسب برای مشارکت مردم در حفاظت
از محیط زیست ،ارتقای مدیریت محیط زیست از طریق
خلق فرصتها و معرفی توانمندیهای زیست محیطی
در سطوح ملی و بینالمللی و ارائه راهکارهای اصولی و
عملی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست.
در این نمایشــگاه به موضوعهــای حفاظت محیط
زیســت ،تامین  ،تجهیــز و نصب تجهیزات زیســت
محیطــی ،انرژیهــای پــاک ،بازیافــت ،تصفیه و
بهینهســازی مصرف انرژی ،پایش آلودگی هوا ،آب و
پساب ،تجهیزات آزمایشــگاههای ،بهینهسازی انرژی

و استفاده از انرژیهای تجدید پذیر ،حفاظت از منابع
آبی ،تنوع زیســتی و کاهش آلودگی هــوا ،پروژههای
تحقیقاتــی و خدمات حفاظــت از محیط زیســت،
کنترل ،اندازه گیری و فنآوری آزمایشــگاهی ،حمل و
نقل عمومی و بهینه سازی مصرف سوخت ،خودروی
سبز و استانداردسازی خودروها ،حفظ منابع طبیعی،
ساختمانسازی ســبز ،مدیریت آب و فاضالب و دیگر
موارد مرتبط با این حوزه پرداخته میشود.
این نمایشــگاه با حضور  91شــرکت داخلی و 10
شرکت خارجی از کشــورهای آلمان ،نروژ و اتریش از
چهارشنبه تا شنبه به مدت  4روز (تا  5اسفند) برگزار
شده و شرکتهای خارجی حاضر آخرین دستاوردهای
خود در عرصه حفاظت محیط زیست ،تامین ،تجهیز
و نصب تجهیزات زیســت محیطی ،انرژیهای پاک،
بازیافت ،تصفیه و بهینهســازی مصرف انرژی ،پایش
آلودگی هوا ،آب و پســاب ،تجهیزات آزمایشــگاههای
معتمد را ارائه میدهند.
این نمایشگاه در فضایی بالغ بر  9100مترمربع شامل

 4255متر مربع فضای سرپوشیده داخلی و  206متر
مربع فضای سرپوشــیده خارجی و در سالنهای ،31
 a44در محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی تهران
برپاست .
حرکت به سمت «اقتصاد مقاومتی» یکی از تاکیدات
مقام معظم رهبری طی سالهای اخیر است .خواستهای
که بهســهولت میتــوان از طریق حرکت در مســیر
اقتصاد سبز به آن دســت یافت .به عبارت بهتر ،پیوند
عمیق اقتصاد سبز و اقتصاد مقاومتی راهگشای خروج
از تحریمهای ناعادالنه و حرکت در مسیر رهنمودهای
رهبری و دستیابی به افقهای روشن ملی است.
مدیریت بهرهوری انــرژی و انرژیهای تجدیدپذیر،
مدیریت و بازیافت زباله و پســماند ،مدیریت شهری،
نظارت و اجرای پروژههای زیســتمحیطی ،پروژههای
تحقیقاتــی و خدمات حفاظــت از محیط زیســت،
کنتــرل ،اندازهگیری و فنآوری آزمایشــگاهی ،حمل
و نقل عمومی و بهینهســازی مصرف سوخت ،خودرو
سبز و استانداردسازی خودروها ،حفظ منابع طبیعی،
ساختمانســازی ســبز و مدیریت آب و فاضالب را از
مهمترین زمینههای حضور در این نمایشگاه است.
قطعا با توجه به دوران پساتحریم برگزاری نمایشگاه
محیط زیست فرصت مناسبی برای ارائه دستاوردهای
شــرکتهای خارجی و داخلــی و تبــادل تجربیات
زیستمحیطی میان آنهاست ،کشــورهای خارجی
میتوانند با حضور در نمایشــگاه ،فنآوریهای خود را
معرفی و ارائه دهند و از آنجا که یکی از سیاستهای
سازمان محیط زیست توسعه همکاریهای بینالمللی
است ،میتوان به این موضوع امیدوار بود.ساعت بازدید
این نمایشگاه از ســاعت 9الی  17است و متخصصان،
دانشــگاهیان ،فعاالن ،دوســتداران و عالقهمندان به
محیط زیســت میتوانند با حضــور در محل دائمی
نمایشگاه بینالمللی از این رویداد بازدید کنند.

