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   رهنمود

دکتر غضنفري در مراسم همایش سراسري مصرف کاالهاي ایراني فرمودند:
درصورت جایگزیني تولید ملي به جاي مصرف کاالهاي وارداتي به میزان قابل توجهي 

صرفه جویي ارزي نصیب اقتصاد کشور مي شود .

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با تاکید براینکه مصرف کاالي داخلي یکي از مهمترین و تاثیر گذارترین موضوعات در حمایت 
از تولید داخلي محسوب مي شود ، تاکید کرده که درصورت جایگزیني تولید ملي به جاي مصرف کاالهاي وارداتي به میزان        

قابل توجهي صرفه جویي ارزي نصیب اقتصاد کشور مي شود . 
دکتر " مهدي غضنفري "درهمایش سراسري مصرف کاالهاي ایراني بیان کرده است: با مصرف کاالي داخلي عالوه برکمک به 
اقتصاد کشور، زمینه اشتغال پایداربراي جوانان فراهم مي شود . وي افزود: یکي از دستاوردهاي اصالح الگوي مصرفي ، ترویج 

فرهنگ مصرف کاالي داخلي است که امیدواریم در سال تولید ملي ، حمایت از کار و سرمایه ایراني به آن دست یابیم .
به گفته دکتر غضنفري ، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سالي که به نام سال تولید ملي، حمایت از کار و سرمایه ایراني مزین 
شده،1۰ محور عملیاتي را در اولویت کاري خود قرار داد که دو محور این فعالیت ها به بخش اصالح الگوي مصرف اختصاص یافت. 

* تولید داخلي توان جایگزیني با محصوالت خارجي وارداتي را دارد 
وزیر صنعت ، معدن و تجارت تصریح مي کند که تقویت فرهنگ عمومي جامعه در زمینه مصرف تولیدات داخلي و ارتقاي فرهنگ 
رعایت حقوق مصرف کنندگان از مواردي است که این وزارتخانه در سال جاري بر آن تاکید داشته و در راستاي فرهنگ سازي 
آن، در سال جاري ایامي همچون روزهاي صنعت و معدن، ملي استاندارد، ملي صادرات و حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
را گسترده تر و باشکوه تر از گذشته برگزار کرده و خواهد کرد تا بدین طریق نشان دهد تولیدات داخلي به لحاظ استاندارد و 
کیفیت، توان جایگزیني با محصوالت خارجي را دارد. وي افزود: از سوي دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت با فرهنگ  سازي 
در این بخش سعي دارد تولیدکنندگان را به سمت ارتقاي کیفیت محصوالت خود سوق دهد و آنها را به این موضوع آگاه کند 

که مي توانند با تکمیل ظرفیت هاي خود در رونق تولید ملي و در نهایت، رونق اقتصاد تاثیرگذار باشند. 

* مصرف کاالهاي داخلي یکي از شاخص هاي اقتصاد مقاومتي
در  علمي  و  فرهنگي  اجتماعي،  تولیدي،  سیاست گذاري،  حوزه  پنج  کم  دست  اینکه  است  مسلم  آنچه   : است  آمده  ادامه  در 
تحقق عنوان این همایش که همان مصرف کاالي ایراني است، نقشي اساسي دارد. نخست در حوزه سیاست گذاري، الزم است 
تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان کالن کشور همچون دولت و مجلس با تدوین قوانین مرتبط و حمایت مناسب از تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان، فضاي کشور را براي دستیابي به یکي از شاخص هاي اقتصاد مقاومتي که همان ترویج فرهنگ مصرف کاالي 
داخلي است رهنمون نمایند. در همین راستا همکاري دستگاه هایي که در مولفه هاي کالن اقتصادي همچون نرخ ارز و تورم 
موثرند نیز ضروري خواهد بود چرا که همکاري آنها، کاهش قیمت تمام شده و کنترل افزایش قیمت ها را به گونه اي موثر مدیریت 

مي کند. بنابراین فضاي کسب و کار باید فضایي مناسب براي تولید باشد. 

*ضرورت برند سازي و تشکیل خوشه هاي صنعتي و صادراتي توسط حوزه تولید 
دکتر غضنفري در ادامه این پیام انتظار خود از حوزه تولید را بیان مي کند و مي افزاید : در حوزه تولیدي نیز انتظار از تشکل ها 
و بنگاه هاي تولیدي کوچک و متوسط این است که نسبت به برندسازي و تشکیل خوشه هاي صنعتي و صادراتي با هدف افزایش 
قدرت رقابت پذیري و ارتقاي کیفیت محصوالت خود نسبت به کاهش هزینه هاي تولید، بازاریابي مناسب، ارتقاي سطح خدمات 
پس از فروش و از همه مهم تر توجه به خواسته مشتري اقدام کنند. وي افزوده است : از سوي دیگر توزیع کنندگان و فروشندگان 
نیز باید تبلیغ کننده کاالي تولید داخل باشد و با توزیع و پیشنهاد آن به مصرف کننده، نقش چشمگیري در رواج فرهنگ مصرف 

کاالي داخل داشته باشد. همچنین مي توانند نیاز بازار را کشف و به بدنه تولید منتقل نمایند. 
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* توانمندي داخلي براي تولید و صادرات اولویت هاي 9 و 10 وارداتي 
وزیر صنعت ، معدن و تجارت عنوان مي کند: در محور اجتماعي که مصرف کنندگان را شامل مي شود دو محور در ترویج استفاده 
از تولید داخل موثر واقع خواهد شد. نخست، رفتار مصرفي است که این رفتار مي تواند در میزان نیاز ما به خارج از کشور و استفاده 
بهینه از منابع موثر باشد. به عنوان مثال گروه هاي کاالیي 9 و 1۰ در واردات که اغلب کاالي ساخته شده نهایي پرمصرف و کاالي 
کم دوام یا غیرضروري هستند، ساالنه حدود 1۰ میلیارد دالر واردات کشور را به خود اختصاص مي دهند به گونه اي که در سال 
گذشته 16 درصد واردات کشور مربوط به این دو گروه کاالیي بود این در حالي است که توانمندي داخلي در تولید و حتي صادرات 
بخش عمده این محصوالت در کشور وجود دارد. دکتر غضنفري از نقدینگي به عنوان محور دوم یاد مي کند و ادامه   مي دهد: 
میزان نقدینگي که در اختیار مردم و همان مصرف کنندگان است ، مي تواند در چند مسیر به مصرف برسد، اول آنکه در تولید و 
تامین کاالها هزینه شود و یا مي تواند در تامین واردات خدمات مورد نیاز کشور مورد استفاده قرار گیرد. حالت سوم آن است که 
این نقدینگي به صور مختلف در خانه ها نگهداري گردد و مسیر چهارم اینکه وارد بازار آزاد شود و در غیر مسیر تولید به مصرف 
برسد. ازنظر وي ، ملت ایران مي تواند با اخذ تصمیمي تاریخي، نقدینگي در اختیار خود را از طریق ابزارهاي مختلف تامین مالي 
در راه اتمام پروژه هاي نیمه تمام صنعتي و معدني، تکمیل ظرفیت واحدهاي تولیدي و در یک کالم در مسیر تولید صرف کند تا 
در نهایت باعث افزایش اشتغالزایي کشور و رونق تولید شود. حوزه فرهنگي محور دیگري است که به اعتقاد دکتر غضنفري تاثیر 
مهمي در ترغیب مردم به مصرف کاالي ایراني ایفا مي کند ، وي گفت: محور حوزه فرهنگي ، رسانه هاي مکتوب و تصویري را شامل 
مي شود . رسانه ها با فرهنگ سازي در کشور ضمن ایجاد شرایط مناسب براي ترویج مصرف کاالي داخلي در میان مصرف کنندگان 
اطمینان بیشتري در اذهان مردم نسبت به کاالي ایراني ایجاد مي کنند. وظایفي چون آگاهي بخشي و هوشیار کردن ذهن مردم 
نسبت به ظرایف و دقایقي که درباره مصرف تولیدات داخلي وجود دارد بعد دیگر ماجرا است. باید ابعاد و جوانب این موضوع، 
آهسته ولي پیوسته، مورد توجه و مداقه قرار گرفته و در رسانه هاي مختلف به فراخور حال و زبان مخاطبان گوناگون و سطوح 

مختلف مورد بررسي قرار گیرد. 

*ارتباط دانشگاه وصنعت و تاثیر آن در ترویج فرهنگ مصرف کاالي داخل 
مي تواند  که  چه  آن   : است  آورده  ایراني  کاالهاي  مصرف  سراسري  همایش  به  خود  ازپیام  دیگري  بخش  در  غضنفري  دکتر 
تاثیرگذاري مهمي در توسعه تولید و ترویج فرهنگ مصرف تولید داخل داشته باشد، بخش علمي کشور و گسترده تر شدن 
ارتباط دانشگاه با صنعت است . دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و شرکت هاي مشاوره و زیرمجموعه هاي آنها مي توانند نقش پشتیبانان 
تولید را از طریق کمک به تحقق خواسته ها و نیازهاي شناسایي شده بازار و مصرف کنندگان توسط صنعتگران و آگاهي رساني به 
تولیدکنندگان از فناوري هاي روز ایفا کنند. یقیناً حل مسائل صنعت از طریق پشتیباني علمي و فناوري این بخش میسر خواهد 
بود. بنابراین الزم است توان بخش پژوهش از جمله دانشگاهیان کشور در خدمت تولید ملي قرار گرفته تا محصولي مطابق با 

خواسته مشتري تولید گردد و مردم به خرید تولیدات ملي ترغیب شده و فرهنگ مصرف کاالي ایراني توسعه یابد.

*رشد 40 درصدي صادرات غیرنفتي در شش ماه نخست امسال 
رشد صادرات غیرنفتي موضوع دیگري است که دراین پیام به آن اشاره شده و آمده است: رشد صادرات غیرنفتي کشور طي 
سالهاي اخیر بویژه در بخش صنعت، معدن و کشاورزي حاکي از ارتقاء کیفي و کمي محصوالت ایراني است به طوري که در6 
ماهه نخست امسال صادرات کاالهاي صنعتي بیش از 4۰ درصد رشد داشته است. هم  اکنون در 17۰ کشور دنیا از کاالهاي ایراني 
استفاده مي شود و با این روند طي سال هاي آینده کاالي کشورمان مي تواند به یک افتخار جهاني تبدیل شود. بنابراین تشویق 
به مصرف کاالي ایراني یک وظیفه است و شاید یک بسیج عمومي براي این امر باید صورت گیرد. به گفته وي ، ضروري است 
براي جلوه بیشتر این مسأله، جامعه را به آن حساس کرد. بسیاري از مردم همزمان درهر دو جایگاه تولیدکننده و مصرف کننده 
قرار دارند، پس باید تشویق به ایجاد موجي از مطالبه کیفیت در کاالهاي داخلي نمود تا به این ترتیب با ارتقاي کیفیت، مصرف 
تولیدات داخلي نیز افزایش یابد. درادامه آمده است : مصرف کننده داخلي باید نسبت به مصرف، فرهنگ صحیحي کسب کند 
و قادر به درك اهمیت مصرف کاالي تولید داخل باشد. ضمن آنکه با توجه به شرایط کنوني کشور نیازمند یک بازمهندسي 
درالگوها، رفتارها و به عبارتي فرهنگ مصرف هستیم. با مدیریت، هدایت و نظارت مناسب تولید و مصرف در کشور است که 
مي توان از این مقطع تاریخي، سرافرازانه عبور کرد و دشمن را که قصد تحمیل فشارهاي سنگین اقتصادي به ملت ایران دارد، 
ناکام گذاشت. وي در پایان پیام خود تاکید مي کند که امروزه نگرش تولید صادراتي و نیز اصالح الگوي مصرف باید در راس 

نگرش ها و تفکرات جامعه قرار گیرد.
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   دیدگاه

3

نقش صنعت نمایشگاهی دراقتصاد مقاومتی

وضعیت خاص اقتصادی کشور بخصوص باتوجه به تحریم های اعمال شده راهکاری را می طلبید که کشور بتواند از این پیچ 
تاریخی عبور نماید. در همین راستا رهبر معظم انقالب بهترین راهکار را در رجوع به اقتصاد مقاومتی دانسته و آنرا به مسئولین 

جهت عملیاتی شدن توصیه نمودند.
موضوع اقتصاد مقاومتی دارای دو وجه است که اگر مکمل واقع شوند کشور می تواند در کوتاه مدت این مسیر صعب العبور را 
با موفقیت بپیماید. یک وجه آن مسئولین هستند که باید با اتخاذ تدابیری خاص و تدوین و اجرای قوانینی ویژه و اطالع رسانی 
صحیح مردم را در این امر خطیر یاری نموده و به تولید داخلی کمک می نمایند، وجه مهمتر مردمند که الزم است با در نظر 
گرفتن وضعیت خاص کشور به راهکارهای ارائه شده از طرف مسئولین درخصوص صرفه جویی و مصرف بهینه عمل نمایند تا 
در آینده ای نزدیک کشور به اوج بالندگی اقتصادی دست یابد. اقتصاد مقاومتی که با ریاضت اقتصادی متفاوت است بهترین 
شکل برون رفت از تحریمهای بین المللی و مهمترین گام و نیز فرصتی ایده ال در جهت خودکفایی کشور در زمینه های مختلف 

اقتصادی می باشد که اصلی ترین استراتژیک آن در کشور ما کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.
بهینه  معرفی  مستلزم  غیرنفتی  صادرات  توسعه  خواهدبود.  غیرنفتی  صادرات  توسعه  نفت،  به  وابستگی  کاهش  راه  مهمترین 
و درعین حال تخصصی  المللی  بین  نمایشگاههای  برگزاری  این مسیر  در  باشد که  متقاضیان خارجی می  به  تولیدات داخل 
میتوانند سهمی بسزا داشته باشند.صنعت نمایشگاهی که همواره حلقه واسط بین تولید و صادرات بوده می تواند نقشی پررنگ 
تر در اقتصاد مقاومتی ایفا نماید. نمایشگاهها میتوانند با حضوری فعالتر نسبت به گذشته زمینه های بروز و ظهور مشتریانی را 

فراهم آورند که شاید تاکنون به کاالی ایران دسترسی نداشته یا کاالی ایرانی کمتر درمعرض دید آنها بوده است.
در این خصوص شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسالمی ایران به عنوان متولی اصلی صنعت نمایشگاهی در 
کشور با برگزاری  نمایشگاههای بین المللی و تخصصی با استانداردهای بین المللی و با میزبانی مناسب از شرکتهای خارجی 
از کشورهای مطرح توانسته است نقش خود را در کم اثر نشان دادن تحریم ها ایفا نماید. در حال حاضر نیز آمادگی آنرا دارد 
که فراتر از گذشته به ارائه خدمات و تسهیالت به شرکتهای ایرانی برای حضور در بازارهای بین المللی و اطالع رسانی جامع به 
شرکتهای خارجی جهت حضور و سرمایه گذاری در داخل کشور همت گمارد تا در زمینه اقتصاد مقاومتی بیشتر از گذشته به 

کمک تولید وتجارت بشتابد.



   اخبار اکسپو 2015 میالن

سیزده کشور، قرارداد حضور در اکسپو میالن 
2015 را امضا کردند

پس از سوئیس و آلمان؛ اولین کشورهایی که قرارداد اکسپو میالن را امضا کردند، اکنون 13 کشور دیگر، با حضور در دومین 
نشست مشارکت کنندگان بین المللی اکسپو 2۰15 میالن که در تاریخ 19 لغایت 21 مهرماه سالجاری در شهر میالن برگزار 

گردید، قرارداد را امضا کردند و بله  نهایی را به برگزارکننده  نمایشگاه جهانی میالن گفتند.
ن،  ا یر ا روسیه، گواتماال،  عربی،  متحده ی  امارات  بولیوی،  عربستان سعودی،  از:  بودند  عبارت  قرارداد  کننده   امضا  کشورهای 
قزاقستان، کویت، قرقیزستان، جمهوری مولداوی، سنگال، تونس و اوگاندا. مراسم امضای قرارداد با حضور کمیسر ژنرال اکسپو، 
آقای روبرتو فورمیگونی و مدیرعامل شرکت اکسپو Spa، آقای جوزفه ساال،  آقای کاظم اکبرپور، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسالمی ایران و کمیسر ژنرال ایران در اکسپو 2۰15 میالن و سایر کمیسر 

ژنرال های کشورهای مشارکت کننده برگزار شد.
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"Burak Gursel"، سفیر  بوراك گرسل  آقای  ترکیه،  ژنرال غرفه ی  نوامبر، کمیسر  هفت 
ترکیه در ایتالیا، قرارداد حضور در اکسپو میالن را امضا کرد. به گفته ی کمیسر ژنرال اکسپو 
2۰15: » ترکیه محل تالقی امور جهان است، پلی میان اروپا و آسیاست.« امضای قرارداد 
ترکیه، اهمیت نمادین بزرگی دارد. ترکیه نه تنها کشوری با اهمیت ژئواستراتژیک است،  بلکه 

اقتصاد رو به رشد آن، این کشور را به قدرتی منطقه ای تبدیل کرده است.

امضای قرارداد 
ترکیه

تور اکسپو   
در ایتالیا

به کمک توِر اکسپو، اکسپو میالن 2۰15 به شهرهای ایتالیا معرفی می شود و فرصتی برای 
دیدار، گفتگو و تقسیم احساسی ارزش ها و منابع اکسپوست. به مدت یک هفته،  میدان های 
اصلی ایتالیا، نقطه ی تماس اکسپو با مردم است. این میدان ها با نوآوری های »دانته فِِرتی«، 
خالِق مجسمه های عظیِم "Popolo del Cibo")ملت غذا(  آراسته خواهد شد، با الهام از 
نقاشی های » آرچیمبولدو«) نقاش ایتالیایی، 1527-1593( که اطراف خیابان ها و مکان های 

نمادین ایتالیا نصب خواهد شد.

نمایش فیلم 
مستندی در مورد 
تاریخ اکسپو در 

فستیوال فیلم ونیز

فیلم مستند »داد و ستد. اکسپو دنیا را دگرگون می کند.« در شصت و نهمین فستیوال فیلم 
ونیز به نمایش درآمد. این فیلم، تاریخ اکسپو را از 1851 تا 2۰1۰،  از لندن تا شانگهای، 
مرور کرد، با نگاهی به اکسپو میالن 2۰15. این فیلم سفری در زمان و سفری میان شهرهاِی 
میزباِن نمایشگاه های جهانی است. مونیکا مگیونی، سازنده ی این فیلم مستند در مورد اثر 
خود گفت: » می خواستم آثار به جا مانده از برگزاری نمایشگاه های جهانی در گذشته و تاریخ 
کشورهای میزبان را جستجو کنم. در این سفِر زمانی و مکانی پی می بریم که نمایشگاِه جهانی 
نقطه ی برخورد انسان هایی است که با هم در مورد مسائل و مشکالت بحث و گفتگو می کنند. 

این تبادِل ایده ها سازنده ی خرد است.«

گفته های 
مقامات ایتالیا در 
دومین جلسه ی 
شرکت کنندگان 
بین المللی در 

میالن

آقای ماریو مونتی، نخست وزیر ایتالیا، در آخرین روز جلسه ی شرکت کنندگان بین المللی اکسپو 
2۰15 گفت: » اکسپو 2۰15 فرصتی استثنایی برای بهبود اقتصاد است. به محض این که آثار 
این بهبود مشخص شود، دیگر نمی توان با بی اعتنایی منتظر این فرصت شد. امور مربوط به 
اکسپو 2۰15 خوب و به موقع انجام می شود و دولت این را تضمین می کند.« ماریو مونتی به 
دبیرکل BIE، آقای ویِسنت لوسرتالز، اطمینان داد که دولت کاِر تعییِن سیاست های مربوط 
به اکسپو و موضوع آن را آغاز کرده. به گفته ی مونتی: » آثار سودمند اکسپو واقعی است. 
اکسپو فرصتی بزرگ برای بازسازی کشور است و این نیاز به نقش هماهنگ کننده ی قدرتمند 
دولت دارد. نباید به اکسپو تنها به عنوان رویدادی بزرگ نگریست، بلکه فرصتی بزرگ برای 
کار کردن به صورت یک سیستم است. تمام موسسه های دولتی و دنیای تجارت باید با دولت 

همکاری کنند.«
اما سخنان دبیرکل BIE در این مراسم، تشویق به مسئولیت پذیری در قبال اکسپو بود. او تاکید 
 "BIE"کرد که مسئولیت پذیری نه تنها برای برگزارکنندگان و دفتر نمایشگاه های بین المللی
در  او  کنند.  ایفا  را  خود  فردی"  سهم   " باید  نیز  شرکت کننده  کشورهای  بلکه  است  الزم 
این باره گفت:  « جای تاخیر نیست. موفقیت اکسپو مسئولیتی مشترك میان برگزارکنندگان، 
شرکت کنندگان و BIE است.« دبیرکل از دولت ایتالیا تشکر کرد که » به اکسپو حد و اندازه ی 
ملی داده.« او همچنین از شرکت برگزارکننده ی اکسپو، پرزیدنت منطقه ی لومباردی،  استاندار 
او:  «  میالن و تمام کسانی که در این » روزهای مفید« کار کردند، تشکر کرد. به گفته ی 

رویدادهای انگشت شماری مانند اکسپو،  زندگی تازه ای در اقتصاد تزریق می کنند.«
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   مصاحبه مدیرعامل

المللی ج.ا.ا و به نقل ازخبرگزاري موج، برپایي  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاههای بین 
نمایشگاه در هر کشور اهدافي را پیش روي خود دارد و در کشور مان این اهداف عبارتند از معرفي محصوالت جدید، ایجاد 
فرصت جهت برقراري ارتباط و شناسایي شرکتهاي معتبر داخلي وخارجي، آشنایي با آخرین دستاوردها وفن آوریهاي تخصصي 
ارائه شده از سوي شرکت کنندگان،در اختیار گذاردن فرصت انعقاد قرارداد هاي کاري ، پیشرفت و توسعه فعالیتهاي اقتصادي 

شرکت کنندگان و...
نمایشگاه به مکاني گفته مي شود که کاالها، خدمات، فن آوري، تکنیک هاي جدید، نوآوري ها و هنر ها براي معرفي و آشنایي 

مردم به معرض تماشا قرار داده مي شود.
بنا بر این گزارش ، علل پیدایش نمایشگاه ها را مي توان تغییرات روزافزون فن آوري، ظهور کاالهاي جدید، تنوع آن ها و عدم 

آشنایي مصرف کننده توام با رقابت شدید و نامطلوب تولید کنندگان دانست.
قطع رابطه بین خریدار و فروشنده به طوري که رابطه میان مصرف کننده یا خریدار و تولیدکننده از بین رفته و این عامل موجب 

توسعه نمایشگاه ها شده است.
افزایش درآمد سرانه کشورها همراه با درآمد ملي آن ها موجب افزایش قدرت خرید شده و از طرفي افزایش قدرت خرید نیز 
سبب تغییر در تولید شده و تولیدات باید به مصرف کننده معرفي شوند که این امر با نمایش کاال در نمایشگاه ها انجام مي گیرد.

در این ارتباط با کاظم اکبرپور مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاي کشور، گفت و گویي انجام داده ایم که به شرح زیر است:
براي نمایشگاه هایي که با استقبال کمي مواجه هستند، چه برنامه اي دارید؟

من این اذعان را ندارم، آیا نمایشگاه صنعت از ابتدا با وسعت 7۰هزار متر برگزار شد، این نمایشگاه در ابتدا تنها در یک سالن 
فعالیت خود را شروع کرد و به تدریج به نمایشگاه برتر تبدیل شد؛ امروز از بطن نمایشگاه صنعت بیش از 4۰ نمایشگاه پدید 

آمده است.
رویکرد سازمان نمایشگاه ها این نیست که تنها جمعیت فراواني براي بازدید روانه هر نمایشگاهي شوند بلکه ما به دنبال این 
هستیم که نمایشگاه هایي که در کشور برگزار مي شود به سمت فوق تخصصي شدن پیش برود و مراجعان نیز مطابق با همین 

رویکرد گام به نمایشگاه بگذارند.
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بنابراین تاکنون تالش شده از نمایشگاه بزرگ به سمت نمایشگاه تخصصي گرایش پیدا کنیم تا بازدهي مناسب تري را داشته 
باشیم زیرا هدف نمایشگاه فروش نیست، هدف بازاریابي مستمر است.

فکر نمي کنید بعضي از نمایشگاه هاي که در کشور برگزار مي شود، به اهل فن سپرده نمي شود؟
براي برپایي نمایشگاه، کارگروه هایي از دستگاه هاي مختلف برگزاري کننده نمایشگاه را زیرنظر مي گیرند و پس از تحقیق 

نمایشگاه واگذار مي شود.

نمایشگاه پرند به کجا رسید؟
در حال حاضر ایجاد زیرساخت هاي مورد نیاز در نمایشگاه پرند دنبال مي شود و هدف گذاري هاي اولیه براي این طرح صورت 

گرفته است.
تالش ما این است که به موازات انجام فعالیت هاي عمراني، بخش هایي از این طرح را براي برگزاري نمایشگاه در سال جاري آماده 

کنیم که بر همین اساس از برخي فضاهاي ایجاد شده براي این امر استفاده خواهیم کرد.
از ابتداي سال 91 و با تکمیل شدن بخش هاي مختلف نمایشگاه پرند، نمایشگاه ها به تدریج به این مکان انتقال خواهند یافت و 

با بهره برداري کامل از نمایشگاه بین المللي پرند، تمامي نمایشگاه ها تا پایان سال 92 به این مکان منتقل خواهد شد.
مرحله اول تفاهم نامه که در آن به چارچوب هاي کلي مطالعات و احداث پرداخته شده، به زودي با محوریت بخش خصوصي تا 

پایان امسال منعقد مي شود.
تشکیل کنسرسیومي با محوریت بخش خصوصي در دستور کار قرار گرفته و بر همین اساس نیز جلسات متعددي با بخش  

خصوصي مشتمل از سرمایه گذاران داخلي و خارجي برگزار شده است.
البته کشورهاي مختلفي آمادگي خود را اعالم کرده اند که پیش بیني مي شود قراردادي با سرمایه گذار آلماني تا پیش از پایان 

سال منعقد شود.
نمایشگاه بین المللي پرند با مساحتي بالغ بر 212 هکتار در راستاي تامین نیازهاي اقتصادي و تجاري کشور و افزایش سرانه 

نمایشگاهي در منطقه پرند تهران در حال احداث است.

به  بزرگ  نمایشگاه  از  شده  تالش  تاکنون  بنابراین 

سمت نمایشگاه تخصصي گرایش پیدا کنیم تا بازدهي 

نمایشگاه  هدف  زیرا  باشیم  داشته  را  تري  مناسب 

فروش نیست، هدف بازاریابي مستمر است.



   اخبار وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزیر صنعت ، معدن و تجارت چهره ماندگار جشنواره ملي 
مدیران و تولید کنندگان جوان شد 

ششمین جشواره ملي مدیران و تولیدکنندگان جوان، امسال دکتر "مهدي غضنفري" 
را چهره ماندگار چهارمین دوره معرفي چهره هاي ماندگار حوزه صنعت ، معدن و 

تجارت معرفي کرد.
طي  مراسمي با حضور  "الکساندرو  آمادیو " نماینده آژانس یونیدو روساي خانه هاي صنعت ، معدن و تجارت جوانان و ایران و 
فعاالن بخش خصوصي ، نشان چهره ماندگار ششمین جشنواره ملي مدیران و تولید کنندگان جوان به دکتر غضنفري اهدا شد.

دراین مراسم با اهداي لوح تقدیر و تندیس چشنواره از تعداي از واحدهاي تولیدي فعال در حوزه تولید و صادرات تقدیر به عمل 
آمد. ابتکار ، خالقیت ، نوآوري ،  کاهش هزینه ها،  پزداش ایده هاي جدید ازمعیارهاي انتخاب برگزیدگان حوزه تولید و همچنین 

صادرات بیشر با ارزش افزوده باال از معیارهاي انتخاب صادرکنندگان دراین جشنواره بود. 

رکورد جدید در صادرات غیرنفتي:
 صادرات غیرنفتي از مرز 16.8 میلیارد یورو گذشت

به     ماهه سال جاري  در هفت  گازي  میعانات  احتساب  با  غیرنفتي کشور  صادرات 
16 میلیارد و 876 میلیون یورو )23.96 میلیارد دالر( رسید و رکوردي جدید براي 

نخستین بار در کشورمان به ثبت رسید.
وزن کاالهاي صادراتي در این مدت 43 میلیون و 778 هزار تن بود که نسبت به 

مدت مشابه سال قبل 1۰.4 درصد رشد داشته است.
ارزش دالري صادرات غیرنفتي کشورمان با احتساب میعانات گازي35.5 درصد و از نظر یورو 23.6 درصد افزایش نشان مي دهد.

در هفت ماهه امسال ارزش صادرات غیرنفتي بدون احتساب میعانات گازي نیز به 12 میلیارد و 961 میلیون یورو )18.39 
میلیارد دالر( افزایش یافت که این رقم در سال گذشته و در مدت یاد شده 11 میلیارد و 5۰2 میلیون یورو )14.87 میلیارد 

دالر( بوده است.
متوسط قیمت هر کیلو کاالي صادراتي ایران در هفت ماهه ابتداي امسال 1۰سنت نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 

یافت و به 5۰ سنت رسید که این رقم در سال گذشته 4۰ سنت بوده است.
همچنین ارزش دالري کاالهاي صادراتي ایران نیز بدون احتساب میعانات گازي 18 میلیارد و 397 میلیون دالر بوده است که 

در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 23.6 درصد رشد داشته است.
واردات کشورمان نیز در هفت ماهه ابتداي سالجاري به رقم 24 میلیارد و 319 میلیون یورو )34.52 میلیارد دالر( رسید که این 
رقم حاکي از کاهش12.56 درصدي واردات ایران طي این مدت بوده است. ایران در هفت ماهه ابتداي سال گذشته 27 میلیارد 

و 812 میلیون یورو )36 میلیارد دالر( انواع کاالي خارجي وارد کرده بود.
همچنین وزن کاالهاي وارداتي کشورمان نیز براي نخستین بار در مقایسه با مدت مشابه پارسال 24.16 درصد کاهش یافت و 
در مجموع 2۰ میلیون و 592 هزار تن انواع کاال در این مدت وارد کشورمان شد. در هفت ماهه اول سال گذشته 27 میلیون و 

152 هزار تن انواع کاال وارد کشورمان شده بود.
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   اخبار نمایشگاهی خارجی
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با  ترکیه،  استانبول-  طبیعی  های  سنگ  های  فرآورده  و  تولید  بخش  مرمر،  المللی  بین  نمایشگاه  نهمین 
حضور رئیس اتاق بازرگانی- رئیس انجمن صادرکنندگان معدن- رئیس مجمع صادرکنندگان سنگ و فرماندار 
و  بازرگانان  تجار،  همراه،  هیأت  و  استانبول  در  ایران  اقتصادی  وابسته  اخالق،  خوش  آقای  نیز  و  استانبول 

متخصصین این بخش از صنعت گشایش یافت.
به نقل از آقای آملی، مدیر این نمایشگاه، پاویون ج.ا.ا در فضایی غریب به 3۰۰ متر مربع با محوریت شرکت 
سهامی نمایشگاههای بین المللی ، تولید کنندگان ایرانی را گرد هم آورده است . این نمایشگاه امسال برای 
صنعت  توسعه  موجب  نمایشگاه  این  در  حضور  که  گرفته  قرار  خارجی  های  نمایشگاه  تقویم  در  بار  اولین 

نمایشگاهی و افزایش صادرات غیر نفتی می گردد.
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی عهده دار تسهیل 
و توسعه تجارت کشور است با برگزاری چنین نمایشگاه هایی در داخل و خارج کشور و با حمایت های مالی 
از مشارکت کنندگان ایرانی در این نمایشگاه ها حضور دارد ، به طوری که 5۰ درصد از هزینه ها بصورت 
تسهیالت مشارکت در اختیار شرکت های مشارکت کننده قرار گرفته است و این مهم در سال تولید ملی و 
حمایت از کار و سرمایه ایرانی می تواند بسیار موثر و موجب رونق و فروش کاالهای ایرانی را فراهم سازد؛ چرا 

که نمایشگاه ها به عنوان حلقه بین تولید و تجارت نقش بسیار حایز اهمیتی را ایفا می نماید. 
در روز اول این نمایشگاه عالوه بر بازدید عموم و متخصصین این بخش از پاویون کشور ج.ا.ایران، رئیس اتاق 
بازرگانی- رئیس انجمن صادرکنندگان معدن- رئیس مجمع صادرکنندگان سنگ و فرماندار استانبول از این 
نمایشگاه و باالخص پاویون کشورمان بازدید کردند. این نمایشگاه که از همکاری بخش بازرگانی کنسولی ایران 
در استانبول بهره مند بوده مورد بازدید آقای خوش اخالق، وابسته اقتصادی ایران در استانبول و هیأت همراه 

نیز قرار گرفت.
شرکت های ایرانی مشارکت کننده د ر این نمایشگاه ضمن ابراز خرسندی جهت حضور در این رویداد اقتصادی 
نمایشگاههای         سهامی  شرکت  محوریت  با  ماه  اسفند  در  ازمیر  سنگ  نمایشگاه  در  حضور  خواستار  ترکیه، 

بین المللی ج.ا.ایران شدند.

افتتاح نهمین نمایشگاه بین المللی مرمر، بخش تولید و فرآورده های سنگ های طبیعی در 
محل CNR اکسپو استانبول- ترکیه



نمایشگاه مواد غذایی سیال فرانسه 2۰12 با حضور وزیر کشاورزی کشور فرانسه، آقای آهنی سفیر جمهوری 
اسالمی ایران در پاریس و مقامات عالی رتبه کشورهای شرکت کننده در این نمایشگاه افتتاح گردید.

به نقل از آقای حق وردی، مدیر پاویون جمهوری اسالمی ایران، پس از افتتاح رسمی این نمایشگاه که یکی 
ایران  از رخدادهای عظیم صنعت غذایی در جهان به شمار می رود، آقای آهنی سفیر جمهوری اسالمی 
از محل پاویون شرکت کنندگان ایرانی که از زیباترین پاویون های این نمایشگاه می باشد، بازدید بعمل 
آورد که در این بازدید آقای آذر سا، کنسول اقتصادی و آقای کاظمی، وابسته اقتصادی کشورمان ایشان را 
همراهی نمودند. سفیر کشورمان از تمامی 2۰ غرفه که در 5۰۰ متر مربع فضای نمایشگاهی احداث گردیده، 

بازدید و در خصوص مسائل و مشکالت صادراتی غرفه داران به بحث و تبادل نظر پرداخت.
این  اکثر  دارد که  نمایشگاه حضور  این  برتر در  بیست مشارکت کننده  با  ایران  اسالمی  پاویون جمهوری 
جایزه  دریافت  به  مفتخر  ملی صادرات(،  )روز  جاری  مهر سال  نه  و  بیست  مراسم  در  کنندگان  مشارکت 
صادرکنندگان نمونه شده اند و عمده محصوالت عرضه شده در نمایشگاه سیال فرانسه انواع خشکبار که 
شامل پسته، بادام، کشمش، خرما و انجیر می باشد. همچنین محصوالتی نظیر زعفران، چای و برخی مواد 

غذایی دیگر از سراسر جهان در این نمایشگاه در معرض دید عالقمندان قرار گرفته است.
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)بزرگترین   2012 فرانسه  سیال  غذایی  مواد  نمایشگاه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  مشارکت 
رویداد در صنعت غذایی جهان(



حضور گسترده جمهوری اسالمی ایران در سی و نهمین نمایشگاه بین المللی بغداد 
سی  و نهمین نمایشگاه بین المللی بغداد روز پنج شنبه مورخ 11 آبان ماه 1391 برابر 1 نوامبر 2۰12 میالدی با حضور نوری 
مالکی نخست وزیر کشورعراق ، وزیر بازرگانی . وزیر کشور . وزیر امور خارجه ، وزیر نفت ، وزیر نقلیه و راه ، وزیر زراعت و 
مقامات لشگری و کشوری و سفرای کشورهای خارجی مقیم عراق در محل دائمی نمایشگاه بین المللی بغداد ) 11 صبح به وقت 

بغداد(  افتتاح گردید.
به نقل از آقای خادم، مدیر پاویون ج.ا.ا،  شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران به نمایندگی از جمهوری اسالمی 
ایران در مساحتی بالغ بر 78۰ متر مربع فضای نمایشگاهی و با حضور 25  شرکت در گروههای کاالیی لوازم خانگی ، مبلمان ، 
سیم و کابل مواد غذایی ، لوازم ، تجهیزات و تکنولوژی ساختمانی ، صنایع ماشین آالت سنگین ، منسوجات ، توریسم درمانی ، 

خودرو سازی ، صنایع نفت و گاز ، موکت ،  فرش و صنایع دستی ،  دام و طیور مشارکت نموده اند.
پس از برگزاری مراسم رسمی افتتاحیه . شبکه های محلی و بین المللی )الکوثر ، بغداد ، بالدی، الحره، Um ، پرس TV( و واحد 
مرکزی خبر جمهوری اسالمی ایران در بغداد از سالن ج.ا.ا بازدید و ضمن مصاحبه با مشارکت کنندگان در نمایشگاه گزارش های 

خبری و تصویری از برپایی پاویون جمهوری اسالمی ایران  تهیه نمودند.
 در سی و نهمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی بغداد 19 کشور شامل مصر با 2۰ شرکت، تونس با 29 شرکت، اردن با 23 شرکت، 
کویت با 2۰ شرکت، ایتالیا با 21 شرکت، ژاپن با 18 شرکت، ایران با 26 شرکت، آلمان با 33 شرکت، ترکیه با 28 شرکت، هند 
با 8 شرکت، آمریکا با 26 شرکت، صربستان با 2 شرکت، سریالنکا با 9 شرکت، قرقزستان با 13 شرکت، ارمنستان 1۰ شرکت 
و روسیه و فرانسه و فلسطین حضور داشته اند و 173 شرکت داخلی از عراق و تعدادی شرکتهای خارجی بصورت مستقل در 

نمایشگاه حضور یافته اند.
در خالل برگزاری این نمایشگاه،  نمایندگان شرکتهای ایرانی مشارکت کننده در سی و نهمین نمایشگاه بین المللی بغداد روز 
جاری مورخ 91/8/15 طی دیداری دو ساعته که در محل سفارت جمهوری اسالمی ایران با آقای دانایی فر سفیر جمهوری 
اسالمی ایران مسائل و مشکالت خود را در زمینه صادرات به کشور عراق مطرح نمودند. از جمله موارد مطرح شده: تقاضای 
معرفی وارد کنندگان، سرمایه گذاران و پیمانکاران شناخته شده عراقی به شرکت های ایرانی مستقر در نمایشگاه، ارائه اطالعات 
دقیق از فرصت های سرمایه گذاری، بازرگانی و پروژه های عمرانی عراق، چگونگی ثبت شرکت و برند در عراق، مشکالت سخت 
گیرانه مقررات استاندارد ورود کاال به عراق، ضرورت برقراری حمل مستقیم کاال از موارد ارائه شده توسط تجار و بازرگانان مستقر 

در نمایشگاه بوده اند.
در پایان این مالقات : آقای دانایی فر، سفیر جمهوری اسالمی ایران، ضمن تشکر از حضور شرکت های ایرانی در نمایشگاه ویژگی 
های عراق در زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را تشریح نمود و شرکت های ایرانی را تشویق به استفاده از بازار بزرگ 
عراق نمودند، آقای دانایی فر ضمن اشاره به صادرات 78۰ میلیون دالری به عراق در سال 1385 اعالم نمودند در سالجاری به 
حدود 11 میلیارد دالر بالغ خواهد شد.الزم به ذکر است : آقای خادم، معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاهها در 
ابتدای جلسه ضمن معرفی فعالیتهای شرکت سهامی نمایشگاههای جمهوری اسالمی ایران، آمادگی شرکت نمایشگاهها را جهت 

توسعه فعالیتهای نمایشگاهی با کشور عراق اعالم نمود .
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   گزارش تحلیلی

گزارش تحلیلی از آمار صنعت نمایشگاهی جهانی 
 )UFI( منتشر شده توسط انجمن جهانی یوفی

* در سال 2۰11 تعداد 1197 محل نمایشگاهی )با حداقل مساحت 5۰۰۰ متر مربع( فضایی درحدود 32.6 میلیون متر مربع 
فضای نمایشگاهی داخل سالن را به خود اختصاص دادند.

* همچنین از سال 2۰۰6 تاکنون 57 محل نمایشگاهی به محل های موجود افزوده شده و در مجموع فضای نمایشگاهی داخل 
سالن درحدود 3.4 میلیون متر مربع )12درصد( رشد داشته است که 54درصد آن برای محل های جدید و 46درصد دیگر برای 
محل های گسترش یافته محاسبه شده است. شایان ذکر است که این افزایش ساالنه بطور متوسط درحدود  2.3درصد تخمین 

زده شده و کمتر از میزان پیش بینی شده برای بازه زمانی 2۰1۰-2۰۰6  )3.1درصد( بوده است. 
* اروپا و آمریکای شمالی و به دنبال آن آسیا باالترین ظرفیت های محل های برگزاری نمایشگاهی را به ترتیب 48درصد ، 
24درصدو 2۰درصد از کل فضای نمایشگاهی داخل سالن را ارائه می کنند. در تمام مناطق به جز آفریقا که یکی از سالن های 

بزرگ آن بسته شده است، افزایش ظرفیت به چشم می خورد. 
* 15 کشور ایاالت متحده آمریکا )6.712.342 مترمربع(، چین )4.755.1۰2 مترمربع(، آلمان )3.377.821 مترمربع(، ایتالیا 
برزیل  مترمربع(،   96۰.53۰( هلند  مترمربع(،   1.548.۰57( اسپانیا  مترمربع(،   2.۰94.554( فرانسه  مترمربع(،   2.227.3۰4(
سوئیس   ،) مترمربع   566.777( روسیه   ،) مترمربع   684.175( کانادا   ،) مترمربع   7۰1.857( انگلیس  مترمربع(،   7۰1.882(
)5۰۰.57۰ مترمربع (، بلژیک )448.265 مترمربع (، ترکیه )433.9۰4 مترمربع( و مکزیک )431.761 مترمربع( در مجموع 
8۰درصد از فضای نمایشگاهی جهان را تشکیل می دهند. از این تعداد 5 کشور ) ایاالت متحده آمریکا، چین، آلمان، ایتالیا و 

فرانسه ( 59درصد از کل فضای نمایشگاهی داخل سالن جهان را به خود اختصاص داده اند.  
* ین سالهای 2۰11- 2۰۰6، 15 کشور فضای نمایشگاهی داخل سالن خود را افزایش داده اند و در این میان چین با افزایش 

درحدود 46درصد پیشتاز می باشد. ) 69درصد از این میزان را ایجاد محل های نمایشگاهی جدید تشکیل می دهد(
* مدیریت 211 مکان و محل نمایشگاهی بر عهده اعضاء انجمن جهانی UFI بوده که این تعداد افزایش 12 محل نمایشگاهی 

را نسبت به سال 2۰۰6 نشان می دهد. 
* محل های نمایشگاهی عضو انجمن جهانی UFI دردوره زمانی سالهای 2۰۰6- 2۰1۰ هر سال 2.3درصد افزایش یافته و در 
منطقه آسیا / پاسیفیک )منطقه اقیانوس آرام( از سال 2۰۰6 بیش از 4۰درصد افزایش یافته است. پیش بینی می شود که محل 

های نمایشگاهی مورد اشاره با افزایش ساالنه تا ۰.9درصد آهنگ کندتری در سالهای 2۰1۰-2۰12 طی نماید. 
خالص  فضای  کل  از  مترمربع  میلیون   1۰3 درحدود  فضایی  با  سال  هر  نمایشگاه   3۰.7۰۰ تقریبی  بطور   2۰1۰ سال  در   *

نمایشگاهی با مشارکت 2.8 میلیون شرکت کننده و 26۰ میلیون نفر بازدید کننده تشکیل شده است.  
* همچنین در فاصله سالهای 2۰۰8 تا 2۰1۰، کل فضای خالص نمایشگاهی اجاره شده توسط برگزار کنندگان از 1۰9 میلیون 
مترمربع به 1۰3 میلیون مترمربع ) 6- درصد( کاهش یافته است. بدین ترتیب بازار جهانی بر اساس کل فضای خالص نمایشگاهی 
اجاره داده شده توسط برگزارکنندگان در طی این سالها کاهش یافته است. تغییر 2درصد بازار جهانی از اروپا به آسیا / پاسیفیک 
)منطقه اقیانوس آرام( از جمله تغییرات عمده دیگری است ولی بازار اروپایی هنوز بیش از دو برابر اندازه بازار آسیا / پاسیفیک 

می باشد. 
* در فاصله سالهای 2۰۰6 و 2۰11، محل های با فضای نمایشگاهی داخل سالن در سه منطقه اصلی اروپا، آمریکای شمالی 
و آسیا/ پاسیفیک به ترتیب اروپا 1.3درصد ، آمریکای شمالی 1.1درصد و آسیا/ پاسیفیک 7.7درصد افزایش داشته است. این 
درحالی است که فضای خالص نمایشگاهی اجاره شده توسط برگزار کنندگان بین سالهای 2۰۰8 و 2۰1۰  در اروپا 5درصد 
و در آمریکای شمالی 3.5درصد کاهش و در آسیا/ پاسیفیک 2درصد افزایش داشته است. بدین ترتیب ظرفیت محل برگزاری 
نمایشگاه در اروپا و آمریکای شمالی کاهش یافته و در آسیا / پاسیفیک )منطقه اقیانوس آرام( با سرعت بیشتری افزایش داشته 

است.
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* تحلیل رویدادهای برگزار شده در سال 2۰1۰ بر مبنای آمار نمایشگاههای اروپا )Euro Fair Statistics( )درحدود 4۰ 
تا 45درصد بازار اروپا( و پایگاه داده ای گروه استراتژی تجاری )Business Strategic Group( ) در حدود 3/4 بازار آسیا( 

محاسبه شده است.

  ، و ساز  ،  ساخت  ، عمومی  و سرگرمی  تفریح   ، فراغت  اوقات  قبیل  از  برگزار شده در حوزه های مختلفی  نمایشگاههای   *
زیرساخت ها ، مهندسی، صنعتی، تولید ، ماشین آالت ، ابزار، سخت افزار ، مبلمان ، دکوراسیون داخلی ، منسوجات ، مد ، 
کشاورزی ، دامداری و آبزیان ، نوشیدنی و غذا ، توریسم ، حمل و نقل ، لجستیک ، حمل دریایی ، هدایا ، کاالهای خانگی ، 
اسباب بازی ، الکترونیک و اجزاء مربوطه ، اتومبیل و موتورسیکلت ها و سایر موضوعات برپا شده است و نمایشگاههای برگزار 

شده در آسیا نسبت به نوع مشابه در اروپا از اندازه کوچکتری برخوردار می باشد. 
* افزایش حجم فعالیت های نمایشگاهی درحدود 25 درصد در آسیا / پاسیفیک )منطقه اقیانوس آرام( و بیش از 1۰ درصد 
در خاورمیانه و آفریقا به چشم می خورد. حجم فعالیت های نمایشگاهی در اروپا ثابت باقی مانده است و در آمریکا تا بیش از      

1۰ درصد کاهش یافته است. 
* 82 شرکت برگزار کننده نمایشگاه در مجموع درحدود 5۰.۰۰۰ متر مربع فضای نمایشگاهی بطور سالیانه اجاره نموده و 14 

شرکت دیگر بیش از 5۰۰.۰۰۰ متر مربع فضا اجاره نموده اند.  
* در مورد تعداد نمایشگاههای برگزار شده باید اذعان داشت که 18درصد از اعضاء انجمن جهانی UFI )33 عضو ( فقط یک 
رویداد را هر سال یا سالی 2 بار سازماندهی کرده اند و 6درصد )1۰عضو( بیش از 5۰ رویداد را سازماندهی کرده اند. که از این 
تعداد فقط 15 کشور در 3 یا 4 منطقه فعالیت نموده و غالب برگزار کنندگان عضو انجمن جهانی UFI فقط درکشور خودشان 

فعالیت می نمایند. 
  " * بنابراین گزارش، شرکت های نمایشگاهی کشورهای قاره امریکا و اروپا فعالیت هایشان تحت تاثیر" بحران های اقتصادی 

قرار داشته است. 

                                                                                                                                مریم نجفی
کارشناس امور بین الملل

درحدود  فضایی  با  سال  هر  نمایشگاه   3۰.7۰۰ تقریبی  بطور  سال 2۰1۰  در 
1۰3 میلیون مترمربع از کل فضای خالص نمایشگاهی با مشارکت 2.8 میلیون 

شرکت کننده و 26۰ میلیون نفر بازدید کننده تشکیل شده است.  

13



   دوره آموزشی مدیریت نمایشگاهی

برپایی نخستین دوره آموزشی مدیریت برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین المللی از تاریخ 18 الی 21 مهرماه در محل 

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسالمی ایران با هماهنگی انجمن نمایشگاههای بین المللی ایران

این دوره روز هجدهم مهرماه سالجاری با حضور آقایان: اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیر عامل، معاونین و مدیران 
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ا  و جمعی از مسئولین و کارشناسان شرکت های نمایشگاهی استان های سراسر 

کشور افتتاح گردید.
این دوره آموزشی که در آن 45 نفر از شرکت های نمایشگاهی و مجریان نمایشگاهی از 2۰ استان کشور حضور یافته بودند، 
با ایراد سخنرانی بابک جوام دبیر انجمن نمایشگاههای بین المللی ایران آغاز و ایشان ضمن خوش آمدگویی به کلیه مدعوین 
و مشارکت کنندگان در دوره، از عضویت شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ا در انجمن نمایشگاه های بین المللی 
ایران خبر داد و ضمن تشکر از آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و سایر اعضاء این شرکت، ابراز امیدواری کرد با 
پیوستن شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ا بعنوان با سابقه ترین و قدرتمندترین سایت نمایشگاهی کشور به انجمن 

نمایشگاههای بین المللی ایران شاهد فصل نوین و کارکرد مؤثرتری در انجمن نمایشگاههای بین المللی ایران گردیم .
در ادامه شاهرخ مدرس استاد صنعت نمایشگاه و عضو جامعه بین المللی نمایشگاه ها و همایش ها به ارائه مطالب پرداخت. این 

دوره آموزشی با هدف رشد و ارتقای برگزار کنندگان و درنهایت بهبود سطح کیفی نمایشگاه ها برپا گردیده است.
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   اخبار نمایشگاهی داخلی

افتتاح سه نمایشگاه بین المللی و تخصصی با حضور فتحی پور و  اکبرپور
سه نمایشگاه بین المللی با عناوین یازدهمین نمایشگاه بین المللی تأسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی، 
هجدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، مواد اولیه منسوجات خانگی، ماشینهای گلدوزی و محصوالت نساجی و دومین 
نمایشگاه بین المللی لوله و اتصاالت پلیمری، ماشین آالت و تجهیزات با حضور فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی، اکبرپور، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران، تولیدکنندگان، 

بازرگانان، دانش آموخته گان این صنایع و اصحاب رسانه گشایش یافت.
در یازدهمین نمایشگاه بین المللی تأسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی تعداد 121 شرکت خارجی و 314 
شرکت ایرانی، آخرین فن آوری های نوین در زمینه تولید انواع سیستمهای سرمایشی و گرمایشی و آبگرمکن های خورشیدی، 
انواع رادیاتورها و مشعل ها، چیلرها، الکتروموتورها، دیگ های بخارو شیرآالت صنعتی و خانگی را در بیش از سی هزار متر مربع 

فضای نمایشگاهی به نمایش گذاشته اند.
کشورهای مشارکت کننده در این نمایشگاه فرانسه، انگلیس، ایتالیا، آلمان، کانادا، سوئد، دانمارك، اسلونی، چین ، مالزی، ترکیه، 

امارات و عربستان می باشند.
از نوآوری های این نمایشگاه می توان به عرضه محصوالت با فن آوری روز دنیا در زمینه سرمایش و گرمایش، استفاده از انرژیهای 

نو و نیز بهره برداری از نانو تکنولوژی اشاره نمود.
همچنین در هجدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، مواد اولیه منسوجات خانگی، ماشینهای گلدوزی و محصوالت نساجی 
تعداد42 شرکت خارجی و 8۰ شرکت ایرانی نسبت به معرفی آخرین دستاوردهای خود در زمینه تولید انواع ماشین های دوخت 

و برش، تولید انواع نخ و مواد نساجی، پوشاك و منسوجات خانگی، انواع ماشین آالت و ابزار آالت اقدام نمودند.
در دومین نمایشگاه بین المللی لوله و اتصاالت پلیمری، ماشین آالت و تجهیزات وابسته است نیز تعداد 6۰ شرکت داخلی و 
خارجی نسبت به معرفی آخرین تکنولوژیها های خود در زمینه تولید انواع لوله و اتصاالت پلیمری، انواع لوله های فلزی، پنج 

الیه، PVC ، UPVC، ماشین آالت و مشتقات وابسته اقدام نموده اند.
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افتتاح چهار نمایشگاه بین المللی همزمان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا

چهار نمایشگاه با عناوین دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران، چهارمین نمایشگاه بین المللی کف پوشها، موکت، فرش 
ماشینی و صنایع وابسته، اولین نمایشگاه تخصصی سازه ها، نماهای ساختمانی و صنایع وابسته و سومین جشنواره تخصصی مادر، 
نوزاد و کودك با حضور دکتر موحدی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور فضای کسب و کار، کاظم اکبرپور، رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران، مقامات، بازرگانان، تولیدکنندگان، دانش آموختگان 

و کارشناسان صنایع مختلف و اصحاب رسانه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران گشایش یافت.
از کشورهای جهان در  ایرانی و 118 شرکت خارجی  تعداد 4۰8 شرکت  تهران  المللی صنعت  بین  نمایشگاه  در دوازدهمین 
مساحتی بالغ بر 242۰۰ مترمربع فضای نمایشگاهی آخرین دستاوردها و آموخته های خود را در زمینه تولید انواع تجهیزات 

صنعتی، ارائه انواع خدمات فنی و مهندسی، انواع ماشین آالت، ابزار آالت و اتوماسیون صنفی به معرض نمایش قرار دادند.
المللی کف پوشها، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته تعداد 1۰۰ شرکت داخلی و  همچنین در چهارمین نمایشگاه بین 
خارجی از کشورهایی چون آلمان، بلژیک، اتریش، ترکیه و چین در مساحتی بالغ بر 18۰۰۰ متر مربع فضای نمایشگاهی نسبت 
به معرفی آخرین تکنولوژیها و فن آوری های نوین خود در زمینه تولید انواع کفپوش، موکت و فرش ماشینی، ماشین آالت و 
مشتقات اقدام نموده اند. از نوآوری های این نمایشگاه می توان به نمایش آخرین تولیدات منحصر به فرد و با عرض پنج متر فرش 

ماشینی، تدوین واحد طراحی ونیزبررسی آموزش طراحی فرش ماشینی به همراه چهار سمینار و کارگاه آموزشی اشاره نمود.
در نمایشگاه تخصصی سازه ها، نماهای ساختمانی و صنایع وابسته که امسال اولین دوره خود را تجربه می کند کرد، تعداد 38 
شرکت ایرانی با هدف ایجاد بستر مناسب و ترقیب سرمایه گذاران به منظور بهره برداری از ظرفیت های مـوجـود و اشتغال زایی 
و کارآفرینی در صنعت سازه ها و نماهای ساختمانی از طریق رقابت بین تولیدکنندگان، همفکری، تبادل فناوری محصوالت 
و اشتغال زایی شرکت کنندگان داخلی و خارجی، آشنایی تولیدکنندگان و صنعت گران با نوآوریها، پیشرفت های سازه ها و 
نماهای ساختمانی در سایر کشورهای پیشرفته و تالش در جهت رسیدن به استانداردهای جهانی صنعت سازه ها و نماهای 
ساختمانی در فضایی بالغ بر 3/1۰۰ متر مربع فضای نمایشگاهی به رقابت می پردازند.تولید انوع نماهای سرامیکی و آلومینیوم 
کامپوزیت، انواع تجهیزات نورپردازی مدرن و تجهیزات مدرن رنگ آمیزی نما از جمله نوآوری های این نمایشگاه تخصصی می 

باشد.
در سومین جشنواره تخصصی مادر، نوزاد و کودك تعداد 68 شرکت ایرانی در فضایی بالغ بر 4/5۰۰ متر مربع فضای نمایشگاهی 
نسبت به معرفی آخرین طرح ها، تولیدات و محصوالت خود در زمینه پوشاك، سرویس خواب، سیسمونی، لوازم بهداشت و ایمنی 

کودك اقدام نموده اند.
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   معماری در اکسپو
تغذیه و انرژی از جمله مهمترین مشکالت بشر در آینده می باشد به همین دلیل شعار اصلی اکسپو 2۰15 میالن بر همین مبنا 

قرار گرفته است. این موضوع منطبق بر اهداف تعین شده از جانب سازمان ملل در هزاره دوم می باشد.
با توجه به انتخاب شعار فرعی )فرهنگ و غذا( از جانب کشورها، می توان با تلفیق کالبدی انرژی )تولید و صرفه جویی در مصرف(

و محتوایی تغذیه )نمایش ، معرفی و بازاریابی محصوالت غذایی(به سمت صدای معماری سبز ، سالن ایران، حرکت نمود.
در ادامه به اختصار در مورد، اصول و مبانی معماری اکو تک توضیح ارائه می گردد.

اکسپو1851 لندن
نخستین نمایشگاه اکسپو در سال 1851 میالدی در 
نمایشگاه  این  تا کنون 24 شهر  برگزار شد و  لندن 
برای  اکسپو  نمایشگاه  میزبانی  اند.  کرده  برگزار  را 
توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور میزبان و تبادالت 
از  است.  مفید  بسیار  المللی  بین  های  همکاری  و 
های  نمایشگاه  دفتر  عضو  کشورهای  تمام  رو،  این 
این  میزبانی  مایلند   )BIE( ای  آی  بی  المللی  بین 

نمایشگاه را به عهده بگیرد.
اکسپو 1967  مونترال

اکسپوی جهانی سال 1967 با موضوع کلی » انسان و جهان پیرامونش » در مونترال کانادا شکل گرفت .پاویون ایران با عنوان  
» هزار و یک چهره از ایران« در این اکسپو شرکت کرد .

 طراحی پاویون ایران بر اساس فیلپا هایی نشات گرفته از معماری سنتی ایران که با تزییناتی به رنگ الجورد از کاشی معرق 
اصفهان پوشانده شده بود ، انجام شد. پاویون در دو طبقه با بازشو در میان آن طراحی شده است که بازشو سیالیت بصری 

بیشتری به فضا داده است. لبه های بازشو با طرح های مس و نقوش اسلیمی تزیین یافته است .
 طبقه همکف به ارایه آثاری از قاجار تا 3۰۰۰ سال قبل از میالد مسیح می پردازد و در بخش های دیگر به معرفی بخش نفت 
و گاز پرداخته میشود . در طبقه فوقانی بازدید کنندگان 
با خاتم شیراز ، گل و مرغ و اسلیمی شکل یافته بر ظروف 
اصفهان و قالی تبریز آشنا میشوند در گوشه ای از نمایشگاه 
بازدیدکنندگان با نحوه بافت قالی آشنا میشوند . بخش آخر 
تخت جمشید  از  شناسی  باستان  های  یافته  به  نمایشگاه 
شعر  کشور  از  سمبلی  عنوان  به  و  است  یافته  اختصاص 
خروجی  در  خیام  عمر  اشعار حکیم  از  مینیاتوری  ادب  و 

پاویون نقش یافته است .
در یک چشم انداز کلی می توان چنین بیان نمود که، طرح 
اهداف  با  مونترال  المللی  بین  نمایشگاه  در  ایران  پاویون 
طراحی شده ولی معمار کوشیده است تا در پس معماری 

مدرن، صورتی ایرانی به کارها بخشد.
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اکسپو 2010  شانگهای
برگزارکننده نمایشگاه با موضوع  "شهر بهتر؛ زندگي بهتر" به دنبال پاسخي براي سه سئوال زیر است: 

1- چه نوع شهري زندگي را بهتر مي سازد؟ 
2- چه نوع عملکردی زندگي را بهتر مي کند؟

3- چه نوع توسعه شهري، زمین را خانه اي بهتر براي انسان ها و 
تمام ساکنین آن مي کند؟ 

اکو تک و رابطه آن با طبیعت
فرایند خلق فرم های طبیعی در قرون متمادی برای رسیدن به 
راه حل های قابل قبول در برابر عوامل خارجی ) اقلیم، دسترسی 
به غذا، سرپناه و . . .( توسعه یافته اند. فرم ها و فضاهای طبیعت، 
ار آنجا که آفریده ها و نمادهای آفریدگارند. از هر آنچه که آدمی 
خلق می کند. ازلی تر و جامع ترند. نتیجه استفاده از فرم های 
طبیعی در طراحی معماری ، دستیابی به طرحی عالی است که 

کارایی سازه ای، نیازهای عملکردی و زیباشناسی در آن با یکدیگر ترکیب شده اند. سازه باید تابع قوانین طبیعت و تامین کننده 
الزامات آن باشد و به طبیعت احترام بگذارد. هر نوع تهویه، نوردهی و دیگر سیستمهای  مکانیکی، فن آوری های گسترده ای 
هستند که هم ساکنان و هم معماران از آن بهره مند می گردند. تهویه طبیعی با امکان جریان هوا از سقف، تهویه مطبوع از 
طریق پاالیش شبانه و دمیدن هوا از زیر کف، کنترل نور و نظایر اینها، دستاوردها و اشکال نوآورانه ای هستند که ضمن اعمال 
و رعایت آنها در برخی ساختمانها، توانسته اند انرژی و منابع طبیعی همچون گرما و نور خورشید،باد،انرژی گرمایی زمین و آب 
باران را مورد استفاده قرار دهند. در این میان روشهای مکانیکی گوناگونی نیز برای صرفه جویی در انرژی و سیستمهای جدید 

تولید آن، که حداقل تاثیرات ناسازگار با محیط زیست را داشته باشند. بکار گرفته شده است.
معماری اکوتک، همزیستی تکنولوژی، محیط و انسان

نحوه و چگونگی استفاده از تکنولوژی باال در هماهنگی با محیط طبیعی در همه انواع بناها یکسان نبوده و نخواهد بود. در برخی 
بناهای مهم و شاخص معماری و شهری، گاه از آخرین ابداعات فنی استفاده می شود به گونه ای که به نظر می رسد استفاده از 
آن روشها برای کشورهای در حال توسعه در دوره معاصر چندان مقدور نیست. اما تجربیات کشورهای اروپایی در برخی از زمینه 
ها به ویژه در مورد بعضی از بناهای کوچک مانند واحد های مسکونی می تواند بسیار سودمند باشد. برخی از معماران برای ایجاد 
پیوند و هماهنگی بین انسان و محیط طبیعی از طریق فضای معماری به فکر استفاده از مصالح و مواد طبیعی و در مواردی کاربرد 
روشهای بومی افتادند و خصوصیات مصالح سنتی را از نو شناختند. معماری بومی که نتیجه پذیرش معیارهای معماری مردمی، 

به عنوان روش طراحی توسط مهندسان معمار می باشد وسیله ای برای ادامه ارزشهای ریشه دار، در یک بافت نوین است.
اصول و مبانی معماری اکوتک

طراحی در این سبک بر این اصول استوار است که ساختمان، جزیی کوچک از طبیعت پیرامونی است و باید به عنوان بخشی از 
اکو سیستم عمل کند و در چرخه حیات قرار گیرد. معماری اکو تک، طراحی است مردمی و لذا کیفیت فضای داخلی ساختمان 

اهمیت ویژه ای می یابند. معماری اکو تک با هدف محیط زیست بر موارد زیر تاکید دارد:
* کاهش اتالف و بخش انرژی در محیط

* کاهش تولید تاثیر گذارنده ها بر سالمت انسان
* استفاده از مواد قابل بازگشت به چرخه طبیعت

* رفع سموم مواد
اصل طراحی در این سبک بر این اصل استوار است که ساختمان، جزیی کوچک از طبیعت پیرامونی است و باید به عنوان بخشی 
از اکو سیستم عمل کند و در چرخه حیات قرار گیرد بدون تردید کیفیت مطلوب بدون توجه به طبیعت، نورگیری مناسب فضاها 
و تهویه مطبوع فراهم نمی آید. در ضمن از آنجا که پایداری و ماندگاری خود ساختمان به عنوان یک پدیده مد نظر است. لذا 
ساختن با کیفیت باال و استفاده از مصالحی با قابلیت ماندگاری طوالنی نیز باید در نظر گرفته شود.رسیدن به چنین شرایطی با 
استفاده از مدیریت کارامد و به کارگیری آخرین تکنولوژی ها صورت می گیرد. دستیابی به استانداردهای باالی کیفیت، امنیت 

و آسایش که در واقع سالمت انسان ها را تامین می کند از مهمترین اهداف معماری اکو تک است.
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استفاده از تکنولوژی سبز در معماری پایدار
معماری و فن آوری می توانند از یکدیگر یاد بگیرند. در معماری"های تک" با منطق خشک تولید کالن و استفاده بی حد و اندازه 
از تکنولوژی و تلفیق با کارکردگرایی شدید، منجر به محیط های خنثی و بی مصرف شد. حساسیت در برابر چنین وضعیتی 
روابط گسترده تر از جمله ساخت مکان، مصرف انرژی، شهرسازی و آگاهی زیست محیطی را بوجود آورد بطوری که امروزه 
اکو تک تلفیق طبیعت را در مقابل "های تک" قرار داده است. با توجه به مصرف بی رویه انرژهای تجدید ناپذیر و آسیب های 
زیست محیطی ، وضعیت انرژی جهان در مرحله بحرانی قرار دارد که چاره اندیشی در این زمینه راهگشایی برای بقا و حفظ 
محیط برای نسل آینده خواهد بود. رابطه انسان با جهان طبیعی به دلیل رخ دادن طیف وسیعی از بحران های محیطی در رده 
مقوله های خاص و گاه آزار دهنده درآمده است. در این میان فکر استفاده از تکنولوژی های نو در ساختمان سازی برای بهبود 
وضع موجود امری ضروری می باشد. با توجه به فناوریهای نوین در ساختمان ها، کاربرد فناوری نانو در تحول سایر   فناوری 
ها، تاثیر بسزایی در صنعت ساختمان سازی دارد. امروزه کشورهای مختلف با بهره گیری از فناوری نانو و تلفیق آن با سایر 
تخصص ها به دستاوردهایی رسیده اند که از آن جمله می توان به هزینه های تولید و نگهداری کمتر، مصرف انرژی پایین و 
تولید انرژی و همچنین طول عمر بیشتر اشاره کرد. فناوری نانو معیارها و استانداردهایی را بوجود می آورد که کشورهایی که 
در تولید محصوالت آن تاخیر داشته باشند نمی توانند جایگاهی مناسب در علم و آینده داشته باشند. در سطح وسیع، موضوع 
توسعه پایدار و استفاده از فناوری نانو در رأس برنامه اکثر کشورها قرار گرفته است. در ساختمان های سبز همگرایی بین نانو 

تکنولوژی و حساسیت محیطی وجود دارد.
امروزه بحث ها به طرف موضوعات علمی می رود که در تغییر شکل دادن ارگانیسم ها و موجودات زنده نقش واالیی را ایفا می 
کنند. طبیعت یک مرکز تحقیقاتی چندین میلیون ساله است که بر از آزمون و خطاست . هر چقدر که ما بیشتر یاد می گیریم 
و از این مرکز اطالعاتی بزرگ استفاده می کنیم. کمتر به سوی راه حل هایی  پیش می رویم که پایانی جز مرگ ندارد . ما 
نمی توانیم طبیعت را توسعه دهیم.طبیعت خودش این توسعه را ایجاد کرد. حتی بعضی اوقات که بشر سعی در خراب کردن و 
نابودی آن بود. طبیعت خودش دوباره ساخته  می شد.NVS  سعی ندارد که طبیعت را دوباره بسازد و یا تغییرشکل دهد. بلکه 
فقط سعی می کند به عنوان یک ادغام کننده چیزهای مختلف به انرژی، جذب و انتقال دست پیدا کند. چیزی که هیچ وقت 
در طبیعت یافت نخواهد شد.  NVS امکاناتی را فراهم می کند تا از دانش گونه ها و منابع مختلف استفاده کند و آنها را به 
یک مفصل وصل کند جایی که 3 راه مختلف جذب و انتقال انرژی با هم همزیستی داشته باشند. با استفاده از کارخانجات نانو 
با سازمان های مهندسی محیطی به عنوان روش تولید  NVSانواع اگانیسم ها و سازمان های کوچک که برای جذب و انتقال 
انرژی خنثی از محیط می باشد را با هم ادغام می نماید. چیزی که از این ادغام ارگانیسم های زنده به دست می آیدپوستهایی 
است که 2 تا از بزرگترین منابع انرژی سبز زمین را به هم پیوند می دهد. نور و باد، همچنین مزیت دیگری نیز از استفاده از 
این ارگانیسم های زنده وجود دارد؛ جذب CO2  از هوا است. مهندسی نانو به پوسته خارجی یک ساختمان ماموریت می دهد 
تا نور خورشید را از طریق یک اندام قدرت زای نوری جذب کرده و آن را به فیبرهای داخلی سیستم های نانو انتقال بدهد که 
سپس  به واحد های ذخیره پانل تولید انرژی فرستاده شود. هر توربین در پانل از طریق فعالیت های شیمیایی روی هر پایانه 
جایی که با خود بنا ارتباط برقرار می کند، انرژی تولید می نماید. ارگانیسم های قطبی شده مسئول این فرایند در هر چرخش 

توربین می باشند.
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سطح داخلی هر توربین بعنوان فیتل کار می کند و CO2 را از محیط هنگامی که باد از میان آنها رد می شود جذب می نماید. 
حقیقت استفاده از مهندسی زیستی نانو و کارخانجات نانو برای تولید به دست آوردن موادی با امواج صفر کافی است که از 
میزان و نوع درست مواد در جایی که نیاز دارد استفاده می کند. این ارگانیسم های کوچک از لحاظ پیدایشی تغییر نمی کنند. 
جایی که هر کدام از اعضا کار ویژه ای را در این فرایند سنبلیک انجام می دهند. برای مثال در کلون یک مورچه یا زنبور، جایی 
که ملکه می داند که چه کاری باید انجام شود و کارها را میان اعضا تقسیم می کند.NVS  را به عنوان پوست بدن انسان تصور 
کنید.هنگامی که برشی در پوست بدن ما ایجاد می شود مغز ما سیگنال هایی را ارسال می کند و برای بهبود این مناطق منابعی 
به آنجا ارسال می شود.  NVSنیز به همین صورت کار می کند. هر پانل یا صفحه دارای سنسوری در هر گوشه می باشد که 
مخزن مواد و آب در آنجا مستقر می باشد. هنگامی که یکی از توربین ها دچار ضعف یا توقف می شود از طریق سیم های نانو 
سیگنالی به سیستم مرکزی فرستاده می شود و مواد ساختمان)میکرو ارگانیسم ها( از طریق لوله مرکزی جهت بازسازی این 

ناحیه طی یک فرایند تجمعی خود کار فرستاده می شود. 

نقش بام ها و دیوارهای سبز در رسیدن به طرحی پایدار
بام های سبز، پایدار و سالم و ایجاد کننده منظر بام هستند که یکی از عناصر طراحی پایدار در طراحی اکولوژیکی امروز می باشند. 
دیوار های سبز)باغهای عمودی(، نیز یک سیستم پوششی جاندار با فوایدی نظیر بامهای سبز می باشند که در آن گونه های 
گیاهی مختلف روی سطح نمای ساختمان رشد می کنند. این دیوارها از پخش شدن گرد و خاك در هوا، جلوگیری می نمایند و 
از ساختمان در برابر اشعه های فرابنفش، باران و فشار باد محافظت می نمایند. بنابر این با بهره گیری از راهکارهایی چون بامها و 
دیوارهای سبز، می توان با طراحی در کنار طبیعت، به جای مقابله با آن، به پایداری هر چه بیشتر معماری و شهرسازی معاصر و 
رشد و توسعه با اطمینان در حفاظت از محیط زیست و ادامه حیات به بشر کمک شایانی نمود. ساختمان سبز، نه تنها به محیط 
زیست آسیب نمی رساند، بلکه به گونه مثبتی در اکوسیستم مشارکت می نماید و حتی ممکن است به درمان اثرات ناشی از 
منظرهای آسیب رسان کمک نماید.احداث بام ها و دیوارهای سبز، اکنون در برنامه ریزی شهری بیشتر کشورهای جهان به صورت 

یک دستورالعمل اجرایی در ساختمان سازی درآمده است.

کاربرد سامانه های خورشیدی در ساختمان به منظور بهینه سازی انرژی در معماری پایدار
با توجه به پایان پذیر بودن منابع غیرطبیعی الزم است بسیار جدی تر و بیشتر از گذشته به استفاده علمی از انرژهای طبیعی 
تجدیدپذیر توجه کرده و به دنبال طرحهای نوینی بخصوص در ساختمان  سازی باشیم. هر چه بیشتر از مقدار انرژی های مصرفی 
در ساختمان بکاهیم و به این وسیله به سمت توسعه پایدار پیش می رویم که با نیازهای نسل امروز منطبق بوده و تامین نیازهای 
نسل فردا را به خطر نمی اندازد.با توجه به اینکه تامین نیازهای گرمایشی و سرمایشی توسط انرژهای تجدیدپذیر یکی از اهداف 
معماری پایدار است با حرکت به سمت طراحی ساختمان های خورشیدی گامی مهم در جهت توسعه پایدار بر می داریم و از 
وابستگی به سوختهای فسیلی فاصله می گیریم. استفاده از سامانه های ایستا از کارامدترین روشهایی است که در طراحی ساختمان 
های خورشیدی به کار گرفته می شود سامانه های ایستا وابسته به جریان های طبیعی انرژی های تجدیدپذیر می باشند که میان 
و اطراف بنا وجود دارند و بدون نیاز به انرژی فسیلی یا نیروی مکانیکی ایجاد آسایش می نمایند. این سامانه ها در جهت صرفه 
جویی در مصرف انرژی های تجدیدناپذیر موجود و تقلیل تاثیرات زیست محیطی آنها مورد استفاده بوده و دارای عملکردهای 

سرمایشی و گرمایشی هستند.
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چک لیست ضوابط انتخاب مصالح ساختمانی دوستدار محیط زیست
بر اساس معیارهای انتخاب مصالح ساختمانی دوستدار محیط زیست چک لیست فشرده ای تهیه شده است که به شرح ذیل ارائه 

می گردد:
الف- معیارها برای راندمان منابع

1-منابع طبیعی و مواد زائد جامد
•مواد تولیدی حائز شرایط ذیل می باشند:

-بازسازی شده از مواد بازیافتی
-قابل بازیابی یا مصرف مجدد

-ساخته شده از زباله یا پسماند
-بادوام

-کاهش دهنده دیگر مواد مصرفی )رنگ، پوشش و ...(
-بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

ب- معیارهای بهداشت و سالمت
1-ساکنین و دست اندرکاران در پروسه

•مواد تولیدی حائز شرایط ذیل می باشند:
-عدم یا پایین بودن نشر آالینده ها هنگام تولید )برای کاهش ترکیبات شیمیایی سمی از قبیل ترکیبات آلی فرار )VOCs( شامل 

فرمالدنید ) علی الخصوص فرمالدنید اوره(
-ضد رطوبت ، ضد قارچ

-تولید بی نیاز استفاده از سموم )ضد حشرات مثل موریانه و عدم استفاده از پاك کننده های شیمیایی(
-عدم نشر یا پخش آالینده ها به محیط زیست ) استفاده از فیلتر هوا و . . . ( طراحی شده برای پایش و اعالم خطر برای حفظ 

) CO2و CO سالمتی ساکنین یا نیاز کم استفاده از تهویه هوار در ساختمان )سنجنده
2-بهداشت محیط و حفظ کیفیت محیط زیست عمومی

-فرایند تولید با آلودگی کم )هم در ورودی مواد و هم محصوالت فرعی(
-استفاده از مواد دوستدار الیه ازن )HFCS و هالون ها(

-عدم استفاده از فلزات سنگین سمی )سرب، جیوه(
PVCعدم استفاده از-

-عدم استفاده از آرسنیک ) مخرب چوب( و دیگر مخربها
-دارای حداقل بسته بندی برای عرضه یا استفاده از مواد بازیافتی در بسته بندی

-محصول با کمترین زائدات در فرایند بدست آمده
-استحصال زیست محیطی مواد اولیه برای ساخت مصالح
ساخته شده از مواد سریع تجدیدپذیر )مانند درخت بامبو(

2-انرژی
-بهره وری انرژی هنگام مورد استفاده قرار گرفتن

-مصرف صحیح انرژی )خودکار بودن سنسورها و . . .(
-استخراج مواد ، پروسه تولید و محصول در همان محل یا منطقه کاربرد مصالح

-مصرف کم انرژی در هنگام تولید
3-آب

-بهره وری در مصرف آب )مانند کم بودن لوازم جابنی، شیرآالت و . . .(
-مصرف صحیح آب ) دستگاه حس گر، عدم واکنش به خشکی و . . .(

-مصرف بهینه آب در هنگام تولید

                                                                                                                        سیامک جهاندیده
                                                                                                        مسئول کمیته طراحی و فنی اکسپو میالن
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   اخالق در روابط عمومی

نوشته ی فیلیپ سیب و کتی فیتز پاتریک با ترجمه عباس قنبری
اخالق حرفه ای در روابط عمومی: اخالق از موضوعات بحث برانگیز است که متکی بر نظام ها ی ارزشی است و بر اساس آن فرد 
خوب و بد را تشخیص داده و به پرسش های مربوط به رفتارهای اخالقی در جامعه یا محیط کار پاسخ می گوید . شکل گیری 
معیارهای اخالقی در ذهن افراد متاًثر از عوامل گوناگونی نظیر مذهب ، خانواده ، شرایط محیطی، جایگاه اجتماعی ، سن و جنس ، 

نژاد و غیره می باشد و در یک تقسیم بندی ساده می توان افراد و ارزشهای فردی آنها را به سه دسته تقسیم کرد :
مطلق گرایان ، عقل گرایان و موقعیت گرایان. قضاوت های اخالقی بخشی از تصمیم گیری های روزمره شاغالن حرفه ای جامعه است 
. اخالق حرفه ای را می توان از طریق آموزش و در محیط کار فرا گرفت . مطالعه روی اخالق مذهبی و فلسفی از متون کالسیک 
یونان و با آثاری از افالطون و ارسطو آغاز می شود. ایمانوئل کانت ) 18۰4 ـ 1724 ( از فالسفه ای است که در اخالق به عنوان 
وظیفه ای که حتی اگر عمل  به آن ضرری در پی داشته باشد ، یاد می کند. جان استوارت میل نیز بر سود مندی آن تاکید می کند 

و هنجار شکنی روزنامه نگاران را هر زمان که در جهت احقاق حقوق مردم در مقابل  دولت باشد مجاز می شمرد.
روابط عمومی یکی از حرفه هایی است که به علت اهمیت و نقش آن در عرصه های ملی و بین المللی دارای ضوابط اخالقی با قدمت 
تاریخی چندین دهه می باشد و در آن پنج نوع رابطه یعنی وظیفه نسبت به خود، نسبت به مخاطب، نسبت به کار فرما ، نسبت به 
حرفه و نسبت به جامه مورد تاًکید فرار می گیرد. در عرصه ملی میتوان به کشور انگلستان اشاره کرد که در سال 1923 مقررات 
حاکم بر پابلیسیتی را به تصویب رساند و پس از آن در آمریکا آیین نامه حرفه ای روابط عمومی تدوین گردید. در عرصه بین المللی 
روابط عمومی نیز ر سال 1961 ، انجمن بین المللی روابط عمومی ) ایپرا ( با الهام از اعالمیه جهانی حقوق بشر پنج اصل پایه و 
عام را به عنوان اصول اخالق حرفه ای در روابط عمومی مورد تصویب قرار  داد  که ال تغیرات جزئی که سالهای بعد و از جمله در 

کنفرانس تهران صورت گرفت ، هنوز ناظر بر فعالیت های  شاغالن این حرفه در جهان می باشد.
 

 حرفه ی روابط عمومی
هر حرفه ای هدف اخالقی دارد . هدف اخالقی پزشکی ، تندرستی ، حقوق ؛ عدالت و روابط عمومی ؛ هماهنگی است . یک هماهنگی 
اجتماعی. حرفه های روابط عمومی همزمان با کار درك متقابل و همزیستی مسالمت آمیز را نیز میان افراد و نهاد ها ترویج میدهند. 
آن ها به عنوان حلقه ی ارتباطی مهمی در فرآیند ارتباطات تلقی می شوند که روابط دور را نزدیک و ابهام ها را برطرف می کنند. 
این اشخاص در سازمان ها در هر مقام و ماهیتی ظاهر می شوند . کار فرمایان ، مشتریان و موسسان این سازمان ها پیوسته در 

جریان اطالعات قرار می دهند.
در مرتبه باالتر ، حرفه ای های روابط عمومی درباره تاثیرات کلی تصمیم گیری با مشتریان خود مشورت می کنند و آنان اطمینان 
می دهند در عملکرد سازمان ها نه فقط مبتنی بر منافع سازمان ها ، بلکه مبتنی بر منافع همه ی نهاد هایی است که از این عملکردها 
متاًثر می شوند. همان طور که آیوی لی ، از پیشگامن این حرفه ، مدتها پیش در سال 1926 خاطر نشان ساخت این امر همیشه 
کار آسانی نیست. پیشنهاد های لی زمانی مطرح شد که بیش تر مردم آمریکا با بی اعتناعی به تجارت این کشور می نگریستند و 
بسیاری از شرکت ها با فلسفه )) نادیده انگاشتن مردم (( فعالیت می کردند لی و دیگر پیشگامان روابط عمومی در متقاعد ساختن 
سازمان های آمریکایی به اینکه اگر درصدد کسب  موفقیت هستند پیش از این نمی توانند مردم را نادیده بگیرند ، موثر عمل کردند.
به گفته پروفسور مارك.مک الریث )) لی این ایده را ترویج می داد که عامه آگاه بهترین پناهگاه جامعه در برابر بحران های اجتماعی 
است. لی شجاعانه به مدیران سازمان های گوناگون نشان می داد که چگونه با رساندن اطالعات صحیح به مردم می توانند از حمایت 
جامعه برخوردار شوند . او در جامعه آزاد ارزش بسیاری برای افراد آگاه قائل می شد"تالشهای لی  و دیگر پیشگامان این حرفه زمینه 
را برای توسعه نقش مدیریت روابط عمومی، که برخی از آن به عنوان )) وجدان اجتماعی (( سازمان ها یاد می کند ، فراهم نمود. 
کارمندان امروزی روابط عمومي به عنوان مشاوران ارشد مدیران عالی رتبه ، در بخش هایی که اجازه شرکت در فرآیند تصمیم 
گیری داده می شود  به نحو موثری عمل می کنند . تاًکید بر این امر که هر شرکت باید خود شایسته ی اعتبار باشد و آن را حفظ 
کند، کارمندان روابط عمومی باید به مشتریان توصیه کنند تا برای رسیدن به اهداف خود به جای اینکه تالش نمایند بر محیط غلبه 

کنند ، خود را با شرایط جدید وفق بدهند.
متاسفانه کارمندان امروزی روابط عمومی برای اصالح شرکت هایی که از نظر اجتماعی مسئولیت پذیر نیستند، تالش اندکی میکنند.
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بحران اخالقی : دریافت ها و واقعیت
فقدان ارتباطات عامل بحران هایی امروزی نیست بلکه بی اعتقادی آمریکائیان به سازمان های اجتماعی علت آن می باشد . پخش 
روزانه اخبار درباره اشتباهات مدیریتی ، اقدامات غیرقانونی و ... در بخش های مختلف سازمان ها امری عادی شده است. بسیاری 
معتقدند که این وضعیت پیش از آن که بهبود یابد ، بدتر می شود .میکائیل جوزوف سان ، مشاور اخالقی  یکی از بزرگترین شرکتهای 
آمریکایی پیش بینی می کرد که طی دهه 199۰ شایعات بی شماری درباره کار روابط عمومی ها مطرح خواهد شد. موسسه مدیریت 
1991، 45 درصد افزایش یافته که با تاًکید فزایند به  بحران گزارش داد که پوشش خبری بحرا هایی تجاری طی  سال های 1992ـ 
نقش تصمیمات مدیران در این بحران ها و اثرات آن به تجارت همراه بوده است.همانطور که مطالعه موسسه سنجش افکار عمومی 
نشان می دهد ، پیگیری دائمی رسانه هاو عموم مردم از سازمان های آمریکایی تاًثیری بر اخراج مدیران نداشته است. اما از آنجایی 
که حرفه ای های روابط عمومی اغلب در فرآیند تصمیم گیری های این سازمان ها شرکت می کنند ، اعمال غیر اخالقی کارمندان 
روابط عمومی نیز مورد انتقاد فرار می گیرد. به عالوه به علت نقش کارمندان روابط عمومی بعنوان مشاور و پیام رسان، حرفه ای های 
روابط عمومی ممکن است به خاطر روابط غیر اخالقی و غیر منطقی؛ بیش از سایرین مسئول شناخته شوند. خیلی ها بر این باورند 
که موفقیت سازمان ها در رفع ابهامات مربوط به فعالیت های تجاری مستقیمآ به توانایی حرفه های روابط عمومی بستگی دارد. جان 
باد ، یک مدیر روابط عمومی ، دریافته است  که مسئله اصلی اخالقی این نیست که چگونه مقررات و قید و بند ها را بشناسیم ، بلکه 
مهم این است که چگونه میتوانیم به آن عمل کنیم. میکائیل وینکل من ، سر دبیر سابق مجله روابط عمومی این عقیده را دارد که 
بحران های اخالقی برای کارمندان روابط عمومی از دو جنبه مهم می باشد : یکی از جنبه ماهیت خاص اخالق حرفه ای و دیگری 
چگونگی حفظ اعمال اخالقی است.کارمندان روابط عمومی دالیل دیگری برای عملکرد نامطلوبشان دارند. به نظر آن ها دیدگاه مردم 

نسبت به روابط عمومی اغلب تحت تاثیر عدم شناخت صحیح از حرفه ای های روابط عمومی قرار می گیرد.

مسئولیت های اجتماعی
از آن جا که بیشتر بی اعتمادی نسبت به حرفه ای های روابط عمومی ناشی از عدم اعتماد عمومی برای بهبود اعتبار خود با وظیفه ای 
سه گانه مواجهند . آن ها باید هم در بین عامه و هم در بین سازمان هایی که ایجاد کرده اند بهبود بخشند ونیز مسئولیت اجتماعی 
خود را در قبال مشتریان سازمان گسترش دهند.روابط میان سازمان ها و جامعه مفهوم مسئولیت پزیری اجتماعی را مشخص می 
کند و مدیران سازمان ها را متعهد می سازد تا به تصمیم گیری درباره روابطی که بر همه مردم تاثیرگذار است توجه کنند. آن چه 
که خوشایند است این است که توجه فرآیند به اهداف اجتماعی تصمیم گیری سازمانی برای حرفه ای های روابط عمومی این فرصت 
را فراهم آورده است تا به باالترین درجه قدرت و موقعیت در سلسله مراتب سازمان دست یابند. البته مشارکت حرفه ای های روابط 

عمومی در تصمیم گیری های سازمانی، در واقع از یک مًوسسه به مًوسسات دیگر به طور قابل توجهی تفاوت دارد.

 قدرت : نفوذ مسئولیت پذیری حرفه ای
در بسیاری از حرفه های روابط عمومی ، تنها مایه امیدواری در مقابل انبوهی از اعتراضات عمومی در مورد اخالق روابط عمومی ها 
، این واقعیت است که از گذشته های بسیار دور ، روابط عمومی هم به عنوان یک نقش مدیریتی مشروع و هم به عنوان یک کسی 
که از ابزار های قدرت و نفوذ کافی برای تاًمین دیدگاه های عمومی برخوردار است ، شناخته شده است.توسعه قدرت حرفه ای باید 
با مسئولیت پذیری اخالقی همراه باشد . کارمندان روابط عمومی همانند همه متخصصین مسئول اعمال خود تلقی می شوند. هرجه 
شخص یا حرفه با نفوذ تر باشد به اخالق حرفه ای نیاز دارد . به همان نسبتی که تکنیک های روابط عمومی پیشرفته تر شده و زمینه 
برای عملکرد تجاری ، دولتی و دیگر موسسات جویای نمایندگی نسبتآ کامل تر شده است ، جنبه های اخالقی نیز باید گسترش یابد.
کارمندان روابط عمومی به عنوان مدافعان حقوق مشتریان ، خود از تعهد اخالقی  ویژه ای برخوردارند . دفاعشان نباید جانبدارانه 
باشد و تالششان برای دستیابی به )) موقعیت (( ، پیش از آن که معیارهای رفتاری راه را برای پیروزی مشتری مسدود یا فراهم کند 

، باید به صورت همه جانبه و محدود اخالق حرفه ای صورت گیرد.
                                                                                                               گردآوری: امیر صفایی 

                                                                                                                   کارشناس روابط عمومی

                                                                                                                                          ادامه دارد....



   مصاحبه

مدیریت امور اجرایي شرکت سهامي نمایشگاههاي بین المللي ج.ا.ایران در یک نگاه 

مصاحبه با آقای حسنی نژاد مسئول امور اجرائی 
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ا 

در ابتدا از آقای حسنی نژاد خواستیم از اهم اقداماتی که در حوزه امور اجرایی در شرکت سهامی نمایشگاهها انجام می شود 
بگوید : 

ایشان  گفتند : امور اجرائی نمایشگاهها یکی از مدیریتهای معاونت نمایشگاهی شرکت است و با توجه به شرح وظایف تعریف 
شده از اهمیت خاصی در قبل از برگزاری ، در حین برگزاری و بعد از برگزاری هر نمایشگاه دارد که این امر با توجه به داخلی 

بودن و بین المللی بودن هر نمایشگاه تفاوتهایی در نحوه اجرای وظایف دارد .
وی مدیریت امور اجرایي شرکت سهامي نمایشگاههاي بین المللي ج.ا.ایران را به 4 بخش اساسی  به شرح ذیل تقسیم  نمود .

1-امور گمرکي
2-امور خدمات نمایشگاهي
3-امور بیمه و حمل و نقل

4-انبار نمایشگاههاي خارجي
وبه شرح هر یک از آنها پرداخت وامور گمرکي را اینچنین تعریف نمود : 

قطعي  ترخیص  جهت  الزم  مجوزهاي  تنظیم  و  نمایشگاهي  کاالهاي  نمونه  ترخیص  متقاضیان  به  مربوط  مستندات  -بررسي 
کاالهاي مذکور و اخذ سایر موافقت هاي مورد نیاز طبق ضوابط و مقررات مربوطه.

-بررسي مستندات مربوط به متقاضیان ورود موقت کاالهاي نمایشگاهي و ترانزیت کاالهاي شرکت کنندگان از سایر گمرکات به 
گمرك نمایشگاهها و صدور مجوزهاي فوق الذکر طبق ضوابط و مقررات مربوطه.

-دریافت فهرست مشخصات غرف ارزي در نمایشگاههاي بین المللي داخلي طبق ضوابط و مقررات مربوطه.
-انجام تشریفات گمرکي کاالهاي جمع آوري شده به منظور ارسال به نمایشگاههاي مختلف خارج از کشور و همچنین انجام 

تشریفات گمرکي کاالهاي برگشتي از نمایشگاههاي خارجي.
در ادامه ایشان به بخش امور خدمات نمایشگاهی پرداخت و گفت: 

بخش امور خدمات نمایشگاهي هم مثل بخشهای دیگر این مدیریت از اهمیت باالیی یرخوردار بوده و اهم فعالیتهای این بخش 
را چنین توصیف نمود : 

-اخذ و بررسي درخواستهاي متقاضیان کیوسکها و پیشخوانهاي مواد غذایي.
-ایجاد هماهنگي و همکاري با دستگاههاي ذیربط در امور خدمات واگذاري کیوسکها )تنقالت و پیشخوانهاي مواد غذایي(.

-نظارت بر حسن اجراي تعهدات مربوط به بهره برداران غرف موقت مواد غذایي از نظر بهداشتي، رعایت تعرفه ها و سایر موارد 
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-مطالعه، تحقیق و به روز نمودن اطالعات به منظور بهبود کار و ارائه پیشنهادات جهت بکارگیري روشهاي نوین در امر خدمات 
نمایشگاهي.

-ارائه خدمات حمل، جابجایي، بارگیري و تخلیه کاالهاي نمایشگاهي توسط جرثقیل و لیفتراك.
-نظارت بر فعالیت پیمانکار جرثقیل و لیفتراك.

-نظارت بر فعالیت پیمانکار رستوران ها )رستوران بزرگ و 1۰-11( 
-نظارت بر حسن انجام کار محوله به پیمانکار پارکینگ )درب شمال، جنوب، طبقاتي و جنوب غربي(.

 در ادامه این مصاحبه حسنی نژاد به بخش امور بیمه رسید و بیمه نمایشگاهها را جزئی الینفک از نمایشگاهها توصیف کرده و 
گفت : بیمه در هر بخش از زندگی انسانها نوید بخش آرامش و اطمینان خاطر برای ادامه بهینه زندگی روزمره است و شرکت 
بازدید کنندگان کلیله مجریان  و  برای مشارکت کنندگان  امن  و  نمودن بستری مناسب  فراهم  برای  نیز  نمایشگاهها  سهامی 
نمایشگاهها را موظف به تهیه انواع بیمه نامه می نماید و به صورت قاطع از اجرا و کم وکیف آن پاسداری نموده و سرفصلهای 

انواع بیمه را اینچنین بیان نمود : 
-بررسي و اخذ بیمه نامه هاي ارائه شده توسط مجریان نمایشگاهي.

-راهنمایي مجریان نمایشگاههاي داخلي و ارائه پیشنهاد در خصوص انتخاب بیمه گزار اصلح.
-نظارت و هماهنگی در امور مربوط به بیمه نامه هاي مجریان نمایشگاه هاي داخلي، پیمانکاران مقیم نمایشگاه و غرف موقت 

مواد غذایي.
-بررسي و نظارت کلي بر نحوه دریافت و اجراي بیمه نامه هاي پیمانکاران مستقر در نمایشگاه.

-دریافت غرامت افراد حادثه دیده در نمایشگاهها.
-دریافت خسارت هاي وارده به خودروهاي پارك شده در پارکینگها.

 وی اشاره کرد:  انبار نمایشگاههاي خارجي شرکت نمایشگاهها حکم پل ارتباطی با کشورهای برگزار کننده را دارد و ارتباط 
مستقیم با تولید کنندگان و مشارکت کنندگان در نمایشگاههای خارجی از یک سو و وظیفه حمل و نقل و ترخیص به موقع 
در مقصد از سوی دیگر برای  هر نمایشگاه خارجی از اولویتهای  آن به شمار می آید و سرفصلهای وظایف این حوزه را چنین 

برشمرد: 
-صدور قبض انبار با در نظر گرفتن نام نمایشگاه، نام شرکت، تعداد کاال، وزن کاال، حجم کاال، درج متراژ غرفه، اضافه بار احتمالي 

و نوع کاال.
-جمع آوری کاالهای مشارکت کنندگان در نمایشگاههاي خارج از کشور طبق زمانبندي تعیین شده و مقررات مربوطه.

-انطباق کاالهاي ارائه شده با مستندات مربوطه )لیست عدلبندي، فاکتور، گواهي هاي الزمه و بیمه کاالها(.
-نظارت و بررسي نوع بسته بندي از لحاظ کمیت، کیفیت، حجم و وزن متعارف.

-تعیین محل مناسب جهت نگهداري انواع کاال و مواد با توجه به نوع، وزن و حجم.
-محاسبه وزن، حجم و ابعاد کاالها طبق جدول میزان معافیت حمل کاالها بر مبناي متراژ غرفه و محاسبه و اعالم اضافه بار و 

هزینه اضافه بار طبق مستندات مثبته.
-هماهنگی الزم به جهت انجام عملیات ضدعفونی صندوقهای چوبی حاوی کاالهای مشارکت کنندگان در نمایشگاههاي خارج 

از کشور.
انبار  به کاالهاي جمع آوري شده در محل  از کشور مربوط  نمایشگاههاي خارج  نامه هاي مشارکت کنندگان در  بیمه  -اخذ 

نمایشگاههاي خارجي.
در پایان از شرکت ایشان در این مصاحبه تشکر می نماییم و آرزوی موفقیت در امور آن مدیریت را داریم.
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   نقشه ی جهانی 2011 از مراکز نمایشگاهی
                                                                     دسامبر 2011

در سال 2۰11، 1197 مرکز نمایشگاهی) با حداقل 5۰۰۰ متر مربع فضای سرپوشیده ی نمایشگاهی( شناسایی شده است و در 
مجموع، فضای سرپوشیده ی کل مراکز نمایشگاهی 32/6 میلیون متر مربع است(.

اروپا و آمریکای شمالی، و سپس آسیا، دارای بیشترین ظرفیت مرکز نمایشگاهی هستند. هرکدام به ترتیب در مجموع 48 درصد، 
24 درصد ، 2۰ درصد فضای سرپوشیده ی نمایشگاهی دارند.

اندازه ی مراکز نمایشگاهی در هر منطقه ای متفاوت است. از 55 مرکز نمایشگاهی، 36 مرکز در اروپا و 12 مرکز در آسیاست و 
هرکدام دارای ۰۰۰ 1۰۰ مترمربع و بیشتر، فضای سرپوشیده هستند.

5 کشور ایاالت متحده ی آمریکا، چین، آلمان، ایتالیا و فرانسه، در مجموع دارای 59 درصد فضای نمایشگاهی سرپوشیده هستند.
از سال 2۰۰6، فضای نمایشگاهی، ساالنه به طور متوسط 2/3 درصد رشد داشته است.

از سال 2۰۰6 تا 2۰11 مقدار فضای نمایشگاهی، 3/4 میلیون مترمربع افزایش داشته. 54 درصد این فضای اضافه مربوط به 
ساخت مراکز جدید و 46 درصد آن به گسترش مراکز نمایشگاهی موجود، مربوط است.

تمام مناطق، به جز آفریقا که یکی از مراکز نمایشگاهی بزرگ آن تعطیل شده، به طرز قابل مالحظه ای به ظرفیت خود افزوده اند. 
مخصوصا در آسیا/پاسیفیک)38+ درصد( و خاورمیانه)16+ درصد(. یکی از تغییرات مهم، جابجایی 2 درصد » سهم بازار«جهانی 

از اروپا و آمریکای شمالی به آسیا/پاسیفیک)4+ درصد( است.
از سال 2۰۰6 تا 2۰11، 15 کشور کل ظرفیت فضای سرپوشیده ی نمایشگاهی خود را حداقل ۰۰۰ 5۰ متر مربع افزوده اند. 
چین 46 درصد افزایش ظرفیت نمایشگاهی در جهان را دربرمی گیرد و 69 درصد افزایش ظرفیت نمایشگاهی چین، مربوط به 

ساخت مراکز نمایشگاهی جدید است. 
نتیجه

فضای نمایشگاهی همچنان رو به گسترش است و قدرت صنعت نمایشگاهی را ثابت می کند. هرچند آهنگ کلی توسعه فضای 
نمایشگاهی از 2۰۰6 تا 2۰11)هر سال به طور متوسط 2/3 درصد( پایین تر از مقدار پیش بینی شده در سال 2۰۰7 است)برابر 

با 3/1 درصد(
نتیجه ی رقابت فشرده  اغلب در  نمایشگاهی  افزایش فضای  نتیجه ی شرایط مختلف است:   نمایشگاهی در  توسعه ی فضاهای 

داخلی و بین المللی است.
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مراکز نمایشگاهی با حداقل 000 100 متر مربع فضای سرپوشیده ی نمایشگاهی در سال 2011
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مریم محمدی سرشت
کارشناس بازاریابی
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   تقویم نمایشگاههای خارجی

تاریخ برگزاریشرح نمایشگاهردیف

1 )2۰12 DOMOTEX(8 -  1۰ فروردین  1391نمایشگاه بین المللي دموتکس شانگهاي- چین

2 )2۰12 BATOMATEC(14 -    18 اردیبهشت 1391پانزدهمین نمایشگاه بین المللي صنعت ساختمان الجزیره - الجزایر

24  -    15 شهریور   1391پنجاه و نهمین نمایشگاه بین المللي بازرگاني دمشق – سوریه

27  -    3۰ شهریور 1391پنجمین نمایشگاه بین المللي ساختمان، تکنولوژي محیط زیست، مواد و تجهیزات وابسته اربیل – عراق 3

4 )WorldFood( 27  -   3۰ شهریور 1391بیست و یکمین نمایشگاه بین المللي مواد غذایي مسکو- روسیه

27  -   3۰ مهر 1391نهمین نمایشگاه بین المللي سنگ استانبول- ترکیه 5

6 )2۰12 SIAL( 3۰ مهر  -   4  آبان 1391نمایشگاه بین المللي مواد غذایي پاریس- فرانسه

11 -  2۰ آبان 1391سي و نهمین نمایشگاه بین المللي بازرگاني بغداد - عراق 7

8 )FIHIV(14 -  2۰ آبان 1391سي امین نمایشگاه بین المللي بازرگاني هاوانا-کوبا 

خاورمیانه( 9 )دموتکس  ها  پوش  وکف  فرش  بازرگاني  المللي  بین  نمایشگاه  هفتمین 
 )DOMOTEX Middle East( 18 -   21 آبان 1391استانبول- ترکیه

پنجمین نمایشگاه تخصصي بین المللي کشاورزي،مواد غذایي، فرآوري و بسته بندي مواد غذایي 1۰
6  -  9 آذر 1391اربیل - عراق)اگروفود عراق( 

11 PLAST( بیست و دومین نمایشگاه بین المللي صنعت پالستیک استانبول - ترکیه
 )EURASIA ISTANBUL1391 9 -  12 آذر

جانبي 12 خدمات  و  افزار  نرم  ارتباطات،  اطالعات،  تکنولوژي  المللي  بین  نمایشگاه 
 )2۰12 CeBIT Bilisim Eurasia(9 -   12 آذر 1391استانبول- ترکیه

25 دی  -   2 بهمن 1391سي امین نمایشگاه بین المللي بازرگاني خارطوم- سودان 13

14 )CIF(28 اسفند  -   11 فروردین 1391چهل و ششمین نمایشگاه بین المللي بازرگاني قاهره - مصر
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   تقویم نمایشگاههای داخلی
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امور بین الملل
مرکز نمایشگاهها و رویدادهای هنگ کنگ 
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قرار گرفتن مرکز نمایشگاهها و رویدادهای هنگ کنگ در کنار بندر ویکتوریا و مراحل توسعه این مرکز موجب شده است که 
آمادگی برگزاری هرنوع رویدادی را به بهترین شکل ممکن داشته باشد. سهولت دسترسی به دو هتل بین المللی از طریق پیاده 
روهای سرپوشیده، متروی مدرن هنگ کنگ، اتوبوس فرودگاه، اتوبوس شهری، اداره پست مرکزی و مراکز تجاری و تفریحی به 

همراه 7 رستوران با منو های مختلف که در درون این مرکز قرار گرفته اند، موقعیت بسیار ممتازی را فراهم آورده اند. 

متراژ و توضیحاتعنوان
66 هزار متربع6 سالن نمایشگاهی
5699 مترمربع2 سالن کنفرانس
4291 مترمربع3 سالن اجتماعات

8۰۰ مترمربع )گنجایش 1۰۰۰ نفر(2 سالن تئاتر
6۰۰4 مترمربع52 اتاق جلسات
12 هزار متر مربعفضای بارگذاری

گنجایش بیش از 1۰۰۰ نفر7 رستوران
گنجایش بیش از 1۰۰۰ خودرو2 پارکینگ زیرزمینی
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دو پارکینگ بسیار بزرگ زیر زمینی با گنجایش بیش از 1۰۰۰ خودرو در خیابان های اطراف این مرکز ) خیابان بندر ویکتوریا 
و جاده مرکزی اکسپو( قرار دارد. 

خدمات مرکز نمایشگاهها و رویدادهای هنگ کنگ به4 دسته 
و   ها  ضیافت  جلسات،  و  ها  کنفرانس  نمایشگاهها،  اصلی 

مهمانی ها و رویدادهای خاص دسته بندی می شوند. 
ای،  حرفه  پرسنل  کنار  در  عالی  محیط  و  تسهیالت  از  برخورداری 
قابلیت برگزاری هر رویدادی را به بهترین شکل ممکن می سازد. این 

تسهیالت شامل:
*تأمین امنیت محیط

*تدارکات خاص هر سالن
VIP اتاق*

*اتاق مطبوعات و رسانه ها
*بخش ثبت نام بازدید کنندگان

*کافه تریا
*واحد ارائه خدمات فنی و اطالعات

میزبانی هزاران کنگره، جلسات، سمینارها و کنفرانس جهانی و داخلی در رزومه کاری این شرکت به چشم می خورد. تسهیالت 
و خدمات قابل ارائه شامل: 

*ویدئو کنفرانس ها
*تجهیزات کنفرانس تلفنی

*سیستم ترجمه شفاهی همزمان به 8 زبان دنیا
*تجهیزات تخصصی سمعی و بصری

*کیوسک های ثبت نام 
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                  مریم نجفی
کارشناس امور بین الملل



 ده نکته مهم برای موفقیت در مدیریت 
همگام بودن با تکنولوژی :

تاثیر پیشرفت سریع تکنولوژی در همه ابعاد زندگی به نحوی قابل مشاهده است، ولی هیچ ترسی نداشته باشید. لزومی ندارد که 
شما در هر رشته و زمینه ، متخصص باشید. فقط باید پیگیر این مساله باشید که چه تکنولوژی جدیدی وارد بازار شده است و 
از آن برای افزایش تواناییهای شخصی خوداستفاده کنید. مثاًل نمونه ای از نرم افزارهای جدید جهت استفاده کاربران با روشهای 

فوق العاده آسان برای انجام کارهای بسیار سخت و پیچیده طراحی شده است.
مدیریت اطالعات : 

داشتن اطالعات ، منبع بسیار با ارزشی برای هر مدیر محسوب میشود. سعی کنید که اطالعات خود را در همه زمینه ها گسترش 
دهید. حافظه خود را تقویت نمایید تا اطالعات کسب شده را فراموش نکنید و از آنها بتوانید در همه جا استفاده کنید.

همچنین ضروری است اطالعات جمع آوری شده را در جایی ثبت نمایید تا در صورت فراموش کردن بتوانید دوباره به آنها دست 
پیدا کنید.

تعادل احساسات :
تقریباً استرس در طول روز همراه انسان است. بنابراین، برقراری تعادل میان کارهای شخصی و شغلی به کنترل استرس کمک 

میکند. داشتن تعادل در احساسات، نشانگر دستیابی شما به چشم انداز مورد نظرتان است.

مدیریت ارتباطات :
بر ارتباطات خود مدیریت کنید، نه بر کارمندانتان. نکته مهم این است که بتوانید بدون بیان مشکالت در یک محیط کاری      
پر تحرك از نحوه ارتباط کارمندان تمام وقت، پاره وقت، قراردادی و آموزش دیده به ضعفهای موجود در سیستم پی برده و از 

تواناییهای درونی آنها برای رسیدن به اهداف سازمان سود ببرید.

توانایی سازگار شدن با محیط :
در دنیای به شدت متحول کار باید یاد بگیرید که خود را با شرایط محیطی پرتحرك تطبیق دهید. یک مدیر موفق باید بتواند 

در ظرف یک دقیقه نقش خود را از سیاستگذار به حامی یا هدایت کننده گروه تغییر دهد.

مدیریت منابع :
همواره میزان بودجه تخصیص یافته کم است. بنابراین، استفاده بهینه از منابع تحت اختیار توسط مدیر ضروری است. تجربه 
و دانش کارمندان اهمیت فراوانی دارد و میتوان از آن به عنوان یک عامل پیشبرنده برای شرکت استفاده کرد. کار مهم مدیر، 

آموزش کارمندان، ایجاد انگیزه همراهی در آنها و همچنین ایجاد زمینه های پیشرفت چشمگیر در سازمان است.

اخالق خوب :
مهارتهای رفتاری، برای سازمان در حکم فیلتر است. اخالق خوب یک مدیر به تمام کارمندان منتقل میشود. با اخالق خوب 
میتوانید صداقت، وفاداری و همدلی را در کارمندان خود ایجاد نمایید. تقویت این عامل شخص را به سوی موفقیتهای اقتصادی 

هدایت میکند.

تنوع :
امروزه مدیران با قشرهای مختلفی از مردم کار میکنند. از این رو، آشنایی با رفتارها و دیدگاههای آنان امری ضروری است.

هدایت نه مدیریت :
مدیر باید همانند یک رهبر، خالق و به دنبال اهداف بلند مدت بوده و کارکنان خود را مورد توجه قرار دهد. ایجاد اعتماد و 

تحرك از ویژگیهای یک رهبر موفق است.

رویای شغلی :
رویای شغلی شما نباید یک هدف مقطعی یا شخصی باشد. امروزه، مدیرانی موفق هستند که بتوانند میزان پتانسیل کاری موجود 

در سازمان خود را پیش بینی کنند و تشخیص دهند که اهداف شغلی اشان تا چه میزان تحقق پیدا میکند.
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 راهنماي مشارکت کنندگان اکسپو میالن 2015 
مفهوم اکسپو میالن 2015

هدف اکسپو میالن 2۰15 ارائه ی نگاهی جدید به اکسپوهای جهانی است. نگاهی جدید با در نظر گرفتن سنت ها و حفظ آنها، 
مفهومی جدید از رویدادها، و میراثی که اکسپوها به جای می گذارند.

با توجه به اصول BIE و فلسفه ی آن و تصویب اکسپو توسط مجمع عمومی در سال 1994، بر این باوریم که اکسپو در دنیای 
امروز نباید محدود به تاسیسات زیربنایی و معماری های عظیم باشد. اکسپو باید در راس همه ی رویدادهایی باشد که در آن 
سهامداران جامعه ی بین المللی و میلیون ها شهروند با یکدیگر مواجه می شوند و در زمینه ی چالش های اساسی انسانی با یکدیگر 

همکاری می کنند.
بنابراین موضوع » تغذیه ی زمین، انرژی برای حیات« ماهیت اکسپو میالن 2۰15 را تشکیل می دهد. موضوعی که الهام بخش 
تجربیات بی نظیر و برانگیزاننده ی احساسات مختلف در طول اکسپوست و از طریق تجربه و آموزش برای نسل های آینده، دانش 

و سرمایه ی انسانی به بار می آورد. 
موضوع اکسپو میالن 2۰15،  با اکثریت » اهداف توسعه ی هزاره ی سازمان ملل« که آخرین مهلت دستیابی به آن سال 2۰15 
است، ارتباط آشکاری دارد. بر این باوریم که در قرن بیست و یکم، اکسپویی نوآورانه باید بر بازدیدکننده متمرکز باشد. در اروپای 
امروز برای جذب ده ها میلیون بازدیدکننده، باید بر» تجربه ی بازدیدکننده« که عنصر اصلی مفهوم اکسپومیالن  2۰15 است، 

متمرکز شویم.

تجربه ی بازدیدکننده
هدف برگزارکننده ی اکسپو میالن 2۰15، برگزاری اکسپویی منحصر به فرد است، جایی که بازدیدکننده قبل از ورود به اکسپو، 
با کشف و جستجو و انتخاب مفاهیم، اکسپوی خود را تجربه می کند و در سایت نمایشگاه تجربه ای بی نظیر و شخصی کسب کند. 
اکسپو میالن 2۰15 حقیقتا جهانی خواهد شد اگر بازدیدکنندگانی از هر طبقه، سن و انتظارات داشته باشد. بازدیدکنندگان 
فرصت خواهند داشت تجربیات شخصی کسب کنند، موضوعات مختلفی را فرا گیرند، کشف کنند یا فقط تفریح کنند. نمایشگاه 
زمانی فوق العاده خواهد بود که به طریقی سرگرم کننده دانش بازدیدکنندگان را ارتقا دهد و جایگاهی چندکاره باشد و مردم را 

به شرکت در برنامه ها، تجربه ها و بحث و گفتگو ترغیب کند. 
برگزارکننده بر این باور است که مفهوم » تجربه ی بازدیدکننده« فقط از طریق رابطه ی گروهی قدرتمند میان برگزارکننده و 

تمام شرکت کنندگان اجرایی می شود.
به منظور ایجاد طبقه ی » شرکت کنندگان رسمی« نمایشگاه های جهانی، ما در پی رابطه ای قوی میان کشورها وسازمان های 
انواع مختلف شرکت کنندگان غیر رسمی هستیم که نقش مهم و فزاینده ای در  با  بین المللی هستیم. همچنین در پی رابطه 
موفقیت اکسپوهای اخیر داشته اند. تنها با همکاری نزدیک با شرکت کنندگان، برگزارکننده ی اکسپو می تواند برخورد تازه ای با 

بازدیدکننده داشته باشد و اطالعات و تجربیات منسجم و وسیعی در اختیار بازدیدکننده قرار دهد. 
اکسپو میالن 2۰15 از شرکت کنندگان می خواهد در برگزاری اکسپو سهیم باشند، اکسپویی که سفری بی نظیر برای یکایک 
مختلف  سالیق  بازتاب دهنده ی  و  اکسپوست  چندین  بلکه  نیست،  همه  برای  اکسپو  یک  تنها  اکسپو  است.  بازدیدکنندگان 
بازدیدکنندگان است، از سرگرمی و تفریح گرفته تا آموزش، از بسیج اجتماعی تا گفتگو و مناظره ی علمی، از طراحی تا هنر، از 

غذاهای بین المللی تا شوهای سرگرم کننده و مردمی،  از ورزش تا رفاه.
شرکت کنندگان اکسپو میالن می بایست موضوع خود را بر اساس مفهوم » تجربه ی بازدیدکننده« انتخاب کنند، ارائه و نمایش 
دهند. بنابراین شرکت کنندگان می بایست موضوعاتی انتخاب کنند که برای بازدیدکننده جذاب، نوآورانه، بر ارتباطات تاثیرگذار 

باشد و به راحتی قابل اجرا باشد.
برای تمرکز بر » تجربه ی بازدیدکننده« شرکت کنندگان می بایست موضوعاتی را انتخاب کنند که بازدیدکنندگان مختلف از هر 

گروه و قشری را جذب کند و به اشکال نوآورانه و جدید قابل اجرا باشد.
همچنین برگزارکننده و شرکت کنندگان می بایست در ایجاد سایت اکسپو نیز با یکدیگر همکاری کنند. سایت نمایشگاه می بایست 
بر اساس موضوع اکسپو میالن 2۰15 طراحی و ایجاد شود: موضوع: » تغذیه ی زمین، انرژی برای حیات«. تمام مناطق سایت 
نمایشگاه، از جمله مکان های عمومی و فضاهای استراحت و همچنین غرفه های شرکت کنندگان باید تجسم موضوع اکسپو میالن 

باشد.
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اکسپو میالن 2۰15 با موضوع » تغذیه ی زمین، انرژی برای حیات « در پی پاسخ به این سوال اساسی است: » آیا می توان برای 
کل بشر، غذای کافی، خوب، سالم و همیشگی تامین کرد؟«

موضوع اکسپو میالن 2۰15، ارتباط نزدیکی با اهداف توسعه ی هزاره ی سازمان ملل دارد. از جمله ی این اهداف، هدف شماره ی 
1- به نیمه رساندن تعداد جمعیتی که از گرسنگی رنج می برند. شماره ی 4: به دو سوم رساندن نرخ مرگ و میر. شماره ی 5- به 
سه چهارم رساندن نرخ مرگ و میر مادران. شماره ی 7: ادغام اصول توسعه ی پایدار در سیاست ها و برنامه های کشورها و شماره ی 

8- یافتن شرکای بین المللی برای توسعه.
به منظور دخالت دادن شرکت کنندگان در موضوع اکسپو 2۰15، برگزارکننده ی نمایشگاه، موضوع خود را به 7 موضوع فرعی 
تقسیم کرده،  موضوعاتی با ماهیت علمی، همچنین موضوعاتی در مورد روابط اجتماعی و فرهنگی میان بشر و غذا، به خصوص 

موضوعات مربوط به همکاری و توسعه. 
هر شرکت کننده با انتخاب موضوعی فرعی، هویت فرهنگی، تاریخی و اجتماعی خود را به نمایش می گذارد و این عامل به خلق 

اکسپویی بی نظیر می انجامد.
موضوع اکسپو میالن 2015
موضوع و موضوعات فرعی

برای این که از منظرهای متنوع بر موضوع اکسپو میالن 2۰15 تاکید کرد، موضوع اصلی اکسپو به 7 موضوع فرعی تقسیم می 
شود:

1-علم و تکنولوژی برای سالمت، بهداشت و کیفیت غذا. این موضوع فرعی در مورد تولیدات تازه و معیارهای بازرگانی است که 
سالمت غذا) کمیت و کیفیت غذا( را برای همه و همچنین توسعه ی پایدار غذا را تضمین می کند.

2-علم و تکنولوژی برای کشاورزی و تنوع زیستی} تنوع موجودات زنده{، یافتن تعادلی میان کشاورزی و جنگل داری، دام داری، 
ماهیگیری، پرورش ماهی و منابع طبیعی، تحقیق و بررسی مسائل علمی، تکنولوژیکی و اخالقی توسعه ی پایدار.

3-نوآوری در زنجیره ی غذایی- کشاورزی
علم، تکنولوژی، دانش سنتی و نیازهای مصرف کننده ی جدید به فرآیند تولید و تولیدات غذایی آینده.

4-آموزش رژیم غذایی
خانواده ها، مدارس، شرکت ها، انجمن ها و جوامع علمی با همکاری یکدیگر تغذیه ی مناسب را تبلیغ می کنند

5-غذا برای شیوه ی زندگی بهتر
این موضوع به رابطه ی غذا و سالمت می پردازد.

6-غذا و فرهنگ
این موضوع به گفتگو و تبادل میان هویت های اجتماعی مختلف دنیا در مورد غذا می پردازد، همچنین گفتگو در مورد سنت های 

فرهنگی و هنری مربوطه.
7-همکاری و توسعه ی غذا

این موضوع در مورد توسعه ی ابزارها و تکنیک های همکاری، توسعه ی شیوه های یافتن شرکای بین المللی ضمن در نظر گرفتن 
و احترام به خصوصیات شرکا و توجه به نوآوری های شرکاء می باشد.
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چگونگی حضور در یک نمایشگاه )قسمت اول(
چگونه در یک نمایشگاه شرکت نمائیم ؟ وچگونه از شرکت در یک نمایشگاه نهایت بهره را در بازاریابی کاال و یا خدمات خود 
ببریم. از جمله مطالبی است که به همراه نکاتی در خصوص ویژگیهای یک نمایشگاه خوب در این مقاله به خوانندگان محترم 

ارائه خواهد شد.
تعدادی از شرکتهای تجاری وصنعتی،حضور در یک نمایشگاه را به منزله فعالیت بازاریابی یا حتی در مواردی تنها ابزار دستیابی 
به یک بازار تلقی می کنند.بدون شک موفقیت یک نمایشگاه به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد،در نظر برخی طراحی غرفه ها وفضای 

نمایشگاهی از عوامل مهم موفقیت یا شکست یک نمایشگاه در دستیابی به اهداف برپایی آن است. 
نمایشگاه چیست؟ 

امروزه نمایشگاه از شکل ابتدایی خود خارج شده وصرفا محلی برای خرید وفروش کاال نیست، بلکه برخی از افراد در خالل برپایی 
نمایشگاه بدنبال اهداف خاصی از جمله یافتن شغل مناسب،کسب اطالعات تخصصی مشاغل،آشنایی با صنعتگران وایجاد ارتباط 
با دیگر تولید کنندگان می باشند.بسیاری معتقدند که نمایشگاه محل تالقی بازدید کنندگان وعرضه کنندگان کاال وخدمات 
ونقطه برخورد عرضه وتقاضاست.در یک نمایشگاه قادر خواهند بود نوآوریها، خالقیت ها، ابتکارات و ماشین آالت خود را عرضه 
داشته وقیمتهای کاالهای اساسی خود را بیان داشته ودر یک بازار رقابتی سالم بفروش برسانند،ولی چیزی که در شرکت در یک 
نمایشگاه حایز اهمیت فراوان می باشد،نقش ارتباطی آن می باشد.در واقع نمایشگاه مناسبترین شرایط را برای انجام داد وستد یا 
برقراری ارتباط درآینده را مهیا نموده وهزینه جستجو بریا یافتن یک کاال و یا دسترسی به اطالعات را کاهش می دهد و رقابت 

مهمترین عاملی است که شرکت کنندگان را به ارائه بهتر ومطلوبتر کاالها وخدمات وادار می سازد. 
خصوصیات یک نمایشگاه چیست؟ 

مهمترین ویژگی یا خصیصه یک نمایشگاه متمرکز سازی فعالیت های اقتصادی را در یک محدوده خاص زمانی و مکانی به گونه 
ای که عرضه کنندگان ومصرف کنندگان کاالها وخدمات قادر خواهند بود حداکثر بهره را در این فرصت ببرند. 

عوامل موثر در موفقیت یا شکست در یک نمایشگاه 
بدون شک هر شرکتی که قصد حضور در یک نمایشگاه را دارد در وهله اول انتظار حضوری موفق در نمایشگاه وموفقیت نمایشگاه 
را در ذهن خود متصور می سازد، اما ممکن است بدالیلی این انتظار برآورده نشود ، علل شکست یا عدم موفقیت یک نمایشگاه 

بطور اجمال می تواند ناشی از عوامل زیر باشد. 
1( عدم مشخص بودن اهداف برپایی نمایشگاه 

2( شرکت در نمایشگاه بدون برنامه بازاریابی انجام شود 
3( استقبال بازدیدکنندگان از نمایشگاه به حد کافی نباشد 

4( کاالهای عرضه شده متناسب با بازار نباشد
5( اطالعات کافی از بازار در دسترس نباشد 

6( جانمایی غرفه ها مناسب نبوده واز طراحی مناسبی برخوردار نباشد 
7( اعتبار برگزاری نمایشگاه کافی نبوده وتبلیغات نیز بطور کافی انجام نپذیرفته باشد 

8( برنامه ریزی برای حضور و برگزاری پرشتاب باشد 
9( نتایج نمایشگاههای قبلی مورد توجه وپیگیری قرار نگیرد. 

چگونگی حضور در نمایشگاه



مسایلی که باید در برگزاری یک نمایشگاه مورد توجه قرار گیرد :
نتایج ضعیف برگزاری یک نمایشگاه اکثراً ناشی از تصمیمات نادرستی است که در بدو برنامه ریزی نمایشگاهی صورت پذیرفته 
است ویا اینکه افرادی که مسئولیت برگزاری یک نمایشگاه را عهده دار می شوند، غالباً در زمان تصمیم گیری هیچ گونه نقشی 
را ایفا ننموده اند. این افراد در صورتی که اطالعی از نقش یک نمایشگاه داخلی در توسعه صادرات در اختیار نداشته باشند     
فاجعه ای بزرگ رقم خواهند زد. لذا بدین منظور الزم است قبل از اتخاذ تصمیم به برگزاری نمایشگاه به مسایل زیر توجه نماییم. 
الف( آیا کاالهای انتخابی )برای عرضه در بازار محل برگزاری نمایشگاه( واجد اهمیت بوده و مطلوبیت بازدید یا خرید دارد یا خیر؟ 

ب( آیا کاالهای مورد عرضه دارای مطلوبیت صادراتی می باشند یا خیر؟ 
ج(آیا متناسب با تقاضا تولید نموده ایم یا خیر؟ 

د( مشکالت بازار و بازاریابی محیط نمایشگاه را بشناسیم 
ر( آیا شرکت در یک نمایشگاه خاص بهترین وسیله برای دستیابی به بازار هدف می باشد؟ 

ز( آیا نمایشگاهی که می خواهیم شرکت نماییم بهترین نمایشگاه نوع خود می باشد؟ 
س( هزینه شرکت در نمایشگاه چقدر است؟ 

ش( آیا شرکت در نمایشگاه از نظر اقتصادی و بازاریابی مقرون به صرفه خواهد بود؟ 
ك( تا چه حد آمادگی داریم بعد از اتمام نمایشگاه کاالها یا خدمات سفارش داده شده )خریداری شده( را تولید و عرضه نماییم.

ادامه دارد...      

                                                                                                                            حسنعلی موبدی
                                                                                                                          کارشناس نمایشگاهی

39



 Muslim World BIZ گزارش نمایشگاه

آشنایی با اندونزی:

 ) Republic of Indonesia(  نام رسمی کشور:جمهوری اندونزی
موقعیت جغرافیایی: اندونزی در جنوب شرق آسیا  و در امتداد خط استوا از غرب به شرق در بین دو اقیانوس آرام و هند کشیده 
شده است . این کشور با 175۰8 جزیره بزرگترین مجمع الجزایر جهان است . آب و هوای اندونزی بطور عمومی استوایی و پر باران 
است . دمای هوا در بین حداقل 27 درجه تا حداکثر  32 درجه در نوسان است و در مناطق کوهستانی از درجه گرما کاسته  می شود.

پرچم: )دو رنگ قرمز و سفید . قرمز در باال و سفید در پایین (
منطقه خشکی : 192257۰ کیلومتر مربع – منطقه آبی 3257483 کیلومتر  وسعت: 

همسایگان: مالزی ، پاپوا گینه نو ، تیمور لیست ، سنگاپور ، فیلیپین ، استرالیا 
جمعیت:24۰ میلیون نفر

دین:85/2 درصد مسلمان  ، 8/9 درصد کاتولیک ، 3 درصد پروتستان ، 1/8 هندو ،۰/8 درصد بودایی و ۰/3 درصد سایر 
124 نفر در هر کیلومتر؛ پرجمعیت ترین منطقه اندونزی جزیره جاوه است که 57 درصد  از جمعیت اندونزی را  تراکم جمعیت: 

در خود جای داده است .عمده واحدهای تولیدی اندونزی  نیز در جزیره جاوه متمرکز هستند . 
نرخ رشد جمعیت )2011 (: 1/49 درصد 

: 11963۰913 نفر مرد – 118۰1۰413 نفر زن ترکیب جنسی جمعیت  بر اساس سر شماری سال 2010 
مرکز اداری کشور، شهر جاکارتا )Jakarta (: سیستم حکومتی جمهوری – رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس و نمایندگان 

شوراهای منطقه ای با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. 
پول رایج: روپیه اندونزی ) به Rp و یا به  IDR نشان داده  می شود ( 

زبان رسمی: اندونزیایی– درکنار زبان اندونزیایی زبانهای دیگری در نواحی مختلف مورد استفاده قرار میگیرد مانند جاوه ای در جاوه
اندونزی دارای 33 استان است . هر استان داری یک مجلس استانی و یک استاندار)governor( است. اندونزی داری دولت  استانها: 

مرکزی و دولتهای محلی است که در امور داخلی خود از آزادی نسبی برخوردارند .
آب و هوا: استوایی )گرم ، بارانی و مرطوب (  در اغلب جزایر کشور و در مناطق مختلف از جزیره  سوالویسی آب و هوای موسمی 

همراه با رطوبت باال  وجود دارد .
  Tin ،  منابع معدنی: اندونزی از نظر منابع معدنی کشوری است غنی  و دارای منابع نفت ، گاز طبیعی ، مس ، طال ، آهن ، نیکل

و ذغال سنگ است . 
محصوالت کشاورزی عمده: برنج ، چای ، قهوه ، روغن نخل ، الستیک ، فلفل ، کاکائو 

تولید ناخالص داخلی GDP )2011( :84۰ میلیارد دالر
سهم فعالیتهای اقتصادی در ترکیب تولید ناخالص داخلی  GDP )2011 (: صنعت )26/4( – کشاورزی )15/3( - تجارت و 
هتل داری و رستوران )13/4 (- معدن )1۰/5(-خدمات )1۰/2(- ساختمان )9/9 ( –تامین مالی ،امالك و خدمات تجاری )7/2( – 

حمل و نقل و ارتباطات )6/3( 
ترکیب تولید ناخالص داخلی بر اساس هزینه مصرف خانوارها: 57 درصد - سرمایه گذاری 32درصد- مخارج دولتی 8 درصد

تولید ناخالص داخلی سرانه )2011 (: 35۰۰ دالر 
نرخ رشد اقتصادی )2011 (: 6/5 درصد

شرکای  عمده تجاری )2011 (: چین ، سنگاپور ، ژاپن ، امریکا ، مازی ، کره جنوبی ، تایوان ، استرالیا ، آلمان ، فرانسه ، انگلستان 
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مجموع صادرات )2011 (: 2۰3/6 میلیارد دالر
رشد صادرات )2011 نسبت به 2010 (: 29/۰ درصد
صادرات غیر نفت و گاز)2011(: 162/۰ میلیارد دالر

 ، ، کفش  ، کاکائو  ، روغن نخل  ، الستیک  الکترونیکی  و  الکتریکی  ، محصوالت  خودرو  محصوالت صادراتی عمده )2011 (: 
منسوجات ، ذغال سنگ ، گاز LNG ، مس ، کاغذ ، مبلمان 

مجموع واردات ) 2011 (:177/3 میلیارد دالر
رشد واردات )2011 نسبت به 2010 (: 31 درصد

اقالم وارداتی عمده )2011 (: نفت و گاز ، ابزارهای مکانیکی ، ابزارهای الکتریکی ، ماشین آالت ، آهن و فوالد ، خودرو و قطعات 
خودرو ، محصوالت شیمیایی ارگانیک 

مازاد تجاری ) 2011 (:26/3 میلیارد دالر 
تجارت متقابل ایران و اندونزی در سال 2011:تجارت دو جانبه : 1/86 میلیارد دالر

رشد تجارت دو جانبه : 51 درصد
تراز تجاری : 225 میلیون دالر مثبت 
صادرات به اندونزی: 1/1 میلیارد دالر
رشد صادرات به اندونزی: 81 درصد

 واردات از اندونزی: 785 میلیون دالر
رشد واردات از اندونزی: 23 درصد

 عمده محصوالت صادراتی ایران: محصوالت شیمیایی ، پتروشیمی و میعانات گازی 
عمده واردات از اندونزی : دستمال کاغذی ، روغن پالم و محصوالت شیمیایی 

تجارت دو جانبه ایران و اندونزی در شش ماهه اول 2012: مجموع تجارت دوجانبه : 886 میلیون دالر
صادرات به اندونزی : 635 میلیون دالر

واردات از اندونزی: 251 میلیون دالر
تراز تجاری : 384 میلیون دالر 

عضویت در سازمانهای تجاری بین المللی: WTO ، ASEAN ،WB. IMF و ... اندونزی یکی از کشورهای بسیار فعال در 
سطح منطقه ای و فعال در سطح بین المللی است.

ذخایر ارزی )فوریه 2012 (: 111 میلیارد دالر 
28 میلیارد دالر سرمایه گذاری )2011 (: 

نرخ رشد سرمایه گذاری )2011 در مقایسه با 2010 ( :2۰ درصد
سرمایه گذاری داخلی )2011 (: 8 میلیارد دالر 

نرخ رشد سرمایه گذاری داخلی ) 2011 در مقایسه با 2010 (:  24 درصد 
سرمایه گذاری خارجی در اندونزی )2011 (: 2۰ میلیارد دالر

نرخ رشد سرمایه گذاری خارجی )2011 در مقایسه با 2010 (: 19 درصد
بر اساس آمار دولتی : 12/36 درصد جمعیت )29/89 میلیون نفر (  جمعیت زیر خط فقر: 

بر اساس اطالعات بانک جهانی :  حدود 4۰ درصد از جمعیت اندونزی یعنی 1۰۰ میلیون نفر با درآمد کمتر از یک دالر در 
روز زندگی میکنند. در دهه های 196۰ و 197۰ رشد اقتصادی موجب کاهش فاصله فقیر و غنی میشد . اما در دهه گذشته رشد 

اقتصادی موجب افزایش فاصله فقرا از ثروتمندان شده است .
جمعیت با درآمد باال: حدود 3۰ میلیون نفر از جمعیت اندونزی در طبقه متوسط و متوسط به باال قرار میگیرند . انتظار می رود 
تا سال 2۰15 شمار میلیونرهای اندونزی به 99 هزار نفر برسد .یعنی در هر 16 روز یک میلیونر جدید به جمع میلیونرهای اندونزی 

اضافه میشود .
هدف دولت در کاهش جمعیت زیر خط فقر: تا سال 2۰14 – 8 تا 1۰ درصد 

ریسک اندونزی در طبقه بندی OECD: 3 )از 8 سطح OECD سطح 7 باالترین ریسک و سطح۰ کمترین ریسک را دارد(. 
در سال 2۰11 اندونزی پس از گذشت 14 سال از بحران مالی آسیا )1997-1998 ( مجدداً رده سرمایه گذاری رتبه بندی شد.
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تورم ) 2011 (: 3/79درصد
نرخ بیکاری )2011 (: 6/56 درصد

نرخ ارز مورد حمایت بانک مرکزی اندونزی: هر دالر برابر 88۰۰ تا 9۰۰۰ روپیه اندونزی ) در سند بودجه نرخ ارز 88۰۰ روپیه 
در مقابل هر دالر فرض شده است (

نرخ متوسط روپیه در برابر دالر در ماه آگوست2012 :95۰۰  روپیه برابر هر یک دالر. در تمام مدت  شش ماهه اول سال 
2۰12 بر خالف فرض بودجه که هر دالر برابر 88۰۰ روپیه در نظر گرفته شده است ، نرخ برابر دالر در مقابل روپیه بیش از 9۰۰۰ 

روپیه بوده است . 
نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی)2010(: 26/7 درصد 

بودجه دولت در سال 2012: درآمدهای پیش بینی شده :1311/4 تریلیون روپیه )حدود 146 میلیارد دالر (
درآمدهای مالیاتی : 1۰32/6 تریلیون روپیه - درآمدهای غیر مالیاتی : 278 تریلیون روپیه - مخارج پیش بینی شده : 1435/4 

تریلیون روپیه - مخارج دولت مرکزی : 965 تریلیون روپیه - مخارج دولتهای محلی :47۰/4 تریلیون روپیه  
تامین مالی کسری بودجه به میزان 124 تریلیون روپیه : قرض داخلی : 125/9 تریلیون روپیه - قرض خارجی : )1/9( تریلیون روپیه 

آمار مبادالت تجاري غیرنفتي: )ارزش: میلیون دالر(

تراز بازرگاني از سال 1384 لغایت 1390: )ارزش: میلیون دالر(

صادرات خدمات فنی و مهندسی
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اقالم مهم صادراتي : اقالم مهم صادراتی ایران به اندونزی عبارتند از گاز مایع شده بوتان )372/6 میلیون دالر (- گاز مایع شده 
پروپان )363/6 میلیون دالر ( – روغنهای سبک و نفتا )1۰3/3 میلیون دالر( – اتیلن )75/4 میلیون دالر (- کودهای شیمیایی)5۰/6 
میلیون دالر ( – آمونیاك )21/9 میلیون دالر (- الکیل بنزن و نفتالین)12/2 میلیون دالر (- سولفور )11/6 میلیون دالر (- قیر نفت 
)1۰/2 میلیون دالر ( – خرما )3/2 میلیون دالر (- پلی اتیلن)2/6 میلیون دالر (- چای )1/۰ میلیون  دالر (- میوه خشک )228 

هزار دالر (.
اقالم مهم وارداتي : اقالم عمده وارداتی ایران از اندونزی عبارتند از روغن پالم خام تصفیه شده )326/6 میلیون دالر ( – الستیک 
طبیعی )66/1 میلیون دالر (- لوازم صوتی و تصویری ) 65/1 میلیون دالر (- الیاف مصنوعی غیر یکسره مانند ویسکوز )43/4 میلیون 
دالر (- کاغذ و کارتون چاپ و نوشتار ) 48/8 میلیون دالر (- کاغذ رول و کاغذ برای مصارف خانگی ) 34/9 میلیون دالر (- فرآورده 
های خوراکی از چربیها و مارگارین)11/8 میلیون دالر(-آهن و فوالد )19/9 میلیون دالر (- اشیا ساخته شده از آهن و فوالد 11/5 
میلیون دالر (- یخچال و فریزر)11/5 میلیون دالر (- محصوالت شیمیایی گوناگون)1۰/7 میلیون دالر(- لیزن و استرهای آن)9/6 

میلیون دالر(- قطعات توربین های گاز )8/4 میلیون دالر(- چای )3/8 میلیون دالر(-   قهوه)3/7 میلیون دالر (

اجالس کمیسیونهای مشترک:
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نمایشگاه های اندونزی:
نمایشگاهی در جاکارتا وجود دارند که  بزرگ و معروف  برگزار میگردد. دو سایت  اندونزی در جاکارتا  نمایشگاه های  بیشترین 
 Jakarta International Expo اغلب نمایشگاه های بین المللی و داخلی در این دو سایت برگزار میگردد. سایت نمایشگاهی
Jiexpo(( معروف به کمایوران و یا PRJ که اغلب نمایشگاه های صنعتی  در این سایت برگزار میگردد. برای کسب اطالعات بیشتر 
در خصوص امکانات این سایت و همچنین نمایشگاههایی که در کمایوران برگزار میگردد http://www.jiexpo.com  در دسترس 

میباشد . ساالنه دهها نمایشگاه و کنفرانس و سایر برنامه های جانبی در کمایوران برگزار می شود. 
سایت دوم نمایشگاهی جاکارتا Jakarta Convention Centre )JCC( نام دارد . این سایت نمایشگاهی اغلب برای برگزاری 
نمایشگاههای کاالهای مصرفی ، صنایع دستی ، لباس و مد ، نمایشگاه بیمارستانی و بیشتر با هدف فروش مستقیم به بازدیدکنندگان 
برگزار میگردد. در طول سال قریب 1۰۰ نمایشگاه بزرگ و کوچک در JCC برپا میگردد. اطالعات برنامه ها و امکانات سایت 

نمایشگاهی JCC در http://www.jcc.co.id  قابل دسترسی است . 
تقویمهای نمایشگاهی موجود در پورتال دو سایت نمایشگاهی JCC و PRJ بیش از 99 درصد نمایشگاههای مهم جاکارتا و بیش 

از 95 درصد نمایشگاههای بزرگ و مهم اندونزی را پوشش میدهند . 
آژانس ملی توسعه صادرات اندونزی )Nafed ( که اکنون به  DGNED تغییر نام داده است در سال فقط یک نمایشگاه در جاکارتا 

با عنوان اکسپوی صادراتی اندونزی را برگزار میکند . در سالجاری نمایشگاه 27ام برگزار خواهد شد . 
یکی از تسهیالتی که دولت اندونزی برای شرکتهای کوچک و تعاونی ایجاد می نماید ، برگزاری نمایشگاه برای این گروه از شرکتها 
است . اغلب بانکها و شرکتهای بزرگ عهده دار پرداخت هزینه غرفه شرکتهای کوچک و متوسط می شوند. این اقدام در جهت کمک 

به شرکتهای کوچک و تعاونی برای معرفی محصوالتشان انجام میگیرد . 
مقررات ورود کاال برای عرضه در نمایشگاه های اندونزی :

ورود کاال برای عرضه در نمایشگاه های اندونزی به صورت ورود موقت خواهد بود . در صورت فروش کاال در نمایشگاه و یا عدم خروج 
کاال از مرز گمرکی اندونزی تا مدت زمان معین ، ورود قطعی تلقی شده و عوارش گمرکی مربوطه بایستی بطور کامل پرداخت گردد. 
ورود موقت  کاال پس از عقد قرارداد با مجری نمایشگاه و بر اساس نامه ای که از اتاق بازرگانی و صنایع اندونزی دریافت میگردد 

میسر خواهد بود .

:)2012MWBIZ( نمایشگاه کسب و کار و سرمایه گذاری منطقه جهان اسالم (  Muslim biz گزارش از وضعیت نمایشگاه
نمایشگاه کسب و کار و سرمایه گذاری منطقه جهان اسالم )MWBIZ(  قطعا یک رویداد در حال رشد در سطح کارآفرینان، تجار، 

صنایع کوچک و متوسط، دولت و بخش خصوصی است. 
MWBIZ با هدف تسهیل کسب و کار برای افرادی که به دنبال فرصت هایی برای تشکیل کسب و کار و سرمایه گذاری مشترك 
در جهان اسالم هستند، برپا شده است. و این از طریق نمایشگاه، کنفرانس و ارتباطات شبکه ای فراهم می شود. ما حرفه ای ها را از 

صنایع اصلی جهان گردهم آورده ایم تا MWBIZ یک مرکز کسب و کار جامع برای شما به شمار آید. 
پیش بینی می شود که  MWBIZ بزرگترین کنفرانس و نمایشگاه منطقه تا سال 2۰15 و بزرگترین در جهان تا سال 2۰2۰ باشد.
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اطالعات رویداد:
12-16 سپتامبر 2۰12 )چهارشنبه تا یکشنبه(تاریخ:   

مرکز همایش های جاکارتامکان:
6۰۰تعداد غرف:  

5۰۰ نفرتعداد نمایندگان:
اندونزی، مالزی، برونئی، تایلند، سنگاپور، خاور میانه، چین، هند، استرالیا، اروپا، آسیای مرکزی، کشورهای مشارکت کننده:  

هنگ کنگ ، آفریقا و آمریکا  و نمایندگي آي اس در مالزي
مرکز بین المللی کسب و کار OICو اتاق بازرگانی و صنایع جاکارتابرگزار کننده:

توسط وزارت صنعت جمهوری اندونزیتایید شده: 
وزارت تجارت جمهوری اندونزی

وزارت تعاون و شرکت های کوچک و متوسط جمهوری اندونزی
وزارت امور خارجه جمهوری اندونزی

مجله OIC امروزشرکای رسانه ای
1. شام و مراسم شب اهداء جوائز جواهرات جهان مسلمانرویدادها:

2. نمایشگاه
3. کنفرانس

4. رونمایي از دومین کتاب توریسم
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)Balai Sidang( مرکز همایش های جاکارتا - باالی سیدانگ
مرکز همایش های جاکارتا با فضایی در حدود 12۰.۰۰۰ متر مربع و شامل سالن گرد به سبک سالن تئاتر ، دو سالن نمایشگاهی، 
سالن اجتماعات، یک سالن پذیرایی، یک البی بزرگ و کوچک، سالن و اتاق های VIP، و ده اتاق مخصوص نشست ها و مالقاتها 

می باشد. 
مرکز همایش های جاکارتا همچنین دارای امکانات کیترینگ، مرکز کسب و کار، گروه هنر، و یک تیم باغبانی بوده و ارتباط ما 

با بخش انبار جهت تسهیل ترخیص سریع کاال به طور موقت انجام می شود. 
6۰۰۰ متر مربع فضای پارك خودرو در مقابل این مرکز قرار گرفته است، و انواع هتل ها در نزدیکی این مرکز وجود دارند. 

سالن های نمایشگاهی
در حال حاضر دو سالن نمایشگاهی هر کدام با البی در حدود 1،۰۰۰ متر مربع با ارتفاع سقف نه متر و مجهز به تجهیزات ارتباطی 
نظیر رسانه ای، تلفن و سایر تجهیزات و امکانات صوتی و تصویری، برق تک و 3 فاز ، خطوط تلفن، و آب، زهکشی و هوای فشرده 

در صورت درخواست می باشد. دسترسی مستقیم کامیون به هر دو سالن برای بارگذاری آسان است.
سالن A دارای  3۰6۰ متر مربع فضا بوده و با ظرفیت بار در کف سالن در حدود 1،2۰۰ کیلوگرم / متر مربع و توزیع 45۰ 
خطوط تلفن است. سالن B دارای فضایی به وسعت 6۰75 متر مربع و با ظرفیت بار در کف سالن در حدود 1،5۰۰ کیلوگرم / 

متر مربع و توزیع 5۰۰ خطوط تلفن است. 
این دو سالن را می توان از طریق اتصال 45۰ متر مربع راهرو به فضای نمایشگاه ترکیبی 9585 متر مربع به هم متصل نمود. 

اتاق مالقات
مرکز همایش های جاکارتا دارای 13 اتاق رویدادهاست که چهار اتاق آن دارای ابعاد و ظرفیت های قابل انعطاف می باشد.

)Plenary Hall( سالن مجمع با فضایی در حدود 3921 متر مربع و گنجایش25۰۰ مهمان بصورت نشسته و یا 45۰۰ مهمان 
بصورت بوفه بوده و تاالر عمومی دارای 5،۰۰۰ صندلی بوده و )Cendrawasih Room( با سبک سالن تئاتر دارای 21۰9 متر 

مربع فضا دارای پارتیشن های از سقف تا کف کشیده شده با قابلیت برپایی مراسم های کوچک تر می باشد. 
در محل البی طبقه پایین 9 اتاق نشست وجود دارد که دو اتاق آن را می توان برای اتاق های استراحت در نظر گرفت. البی 
طبقه پایین خود فضای نمایشگاهی کوچکی است که بواسطه اتصال اتاق های نشست مجاور می تواند بین 2۰ تا 1،۰۰۰ بازدید 

کننده را در خود جای دهد.

خدمات کیترینگ در محل 
مرکز همایش های جاکارتا دارای 15۰۰ متر مربع بزرگ آشپزخانه مدرن با ظرفیت تهیه غذا برای 1۰،۰۰۰ مهمان می باشد. 

سرآشپز و تیم اجرایی ما می توانند انواع غذاهای منطقه ای از سراسر مجمع الجزایر اندونزی و یا سراسر جهان را آماده کنند.



نمایشگاه  سومین  در  ایران  اسالمی  جمهوری  المللی  بین  نمایشگاههای  سهامی  شرکت  نماینده  حضور 
 :Muslim World BIZ

پیرو دعوت نامه سفارت جمهوری اسالمی ایران در اندونزی و سازمان توسعه تجارت ایران، در خصوص برگزاری سومین نمایشگاه  
» Muslim World BIZ « در مرکز همایشهای جاکارتا- اندونزی در روزهای 22 لغایت 26 شهریور ماه سال جاری و با توجه 
به میزبانی »نمایشگاه تجاری کشورهای اسالمی« در سال 2۰13 توسط ج.ا.ایران برای اولین بار، آقای علی اکبر ترکاشوند، مشاور 

مدیرعامل به نمایندگی از کشورمان در نمایشگاه جاکارتا حضور یافت.

:)2012MWBIZ( نمایشگاه کسب و کار و سرمایه گذاری منطقه جهان اسالم (  Muslim biz گزارش نمایشگاه
این رویداد نمایشگاهي در فضایی به وسعت تقریبي 7 هزار مترمربع با حضور بیش از 17۰ مشارکت کننده اندونزیایی اعم از 
اتاق بازرگانی اندونزی–جاکارتا و نمایندگی آی اس مالزی برگزار  شرکت ها، بانک ها، وزارتخانه ها و سازمان هایي از جمله 
گردید در این رخداد تعداد دیگري از شرکت های خارجی بویژه از کشورهایي نظیر مالزی، ترکیه – افغانستان – تایلند در کنار 
نمایندگان سفارتخانه های برخی از کشورها ی مقیم اندونزی شامل تونس– عراق– سودان– ترکیه– مغرب- هند– تایلند و 

افغانستان، اقدام به نمایش و عرضه محصوالت  کشورهاي متبوع خود نمودند. 
در این نمایشگاه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، جمهور ی اسالمی ایران با هماهنگی بعمل آمده با سفارت جمهوری اسالمی 
ایران با هدف معرفي پتانسیل اقتصادی ایران در غرفه مربوط به جمهوری اسالمی ایران که به متراژ 9 متر مربع بود حضور 
پیدا نمود. در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که با حضور معاون رئیس جمهور اندونزی و جمعی از مقامات و سفرای خارجی 
مقیم جاکارتا از جمله سفیر کشورمان در اندونزی جناب آقای فرازنده برگزار گردید، بر ضرورت و حفظ همگرایی و گسترش 
همکاریهاي اقتصادی بین کشورهاي اسالمی با حضور و تاکید سخنراناني از کشورهای عضو موضوع انتقال اتکا به منابع مالی 
به عنوان اساس توسعه و پیشرفت به اتکا دانش و اطالعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. الزم به ذکر است که این نمایشگاه 
توسط مرکز بازرگانی بین المللی سازمان کنفرانس اسالمی مستقر در مالزی، اتاق بازرگانی و صنایع جاکارتا و همچنین حمایت 
دولت های اندونزی و مالزی برگزار شد که منجر به استقبال چشمگیر بازدید کنندگان به میزان تقریبي 5۰ هزار نفر از این 

نمایشگاه گردید.
در خالل برگزاری این نمایشگاه دیدارهایي در معیت نماینده اتاق بازرگانی جناب آقای شیرمحمدی و رایزن بازرگانی جناب آقای 
سید آقازاده با آقاي ادی کنتادی رئیس بازرگانی جاکارتا - آقاي کادیمان دبیر اتاق بازرگانی اندونزی-  آقاي دافخری تایب نایب 
رئیس کمیته خاورمیانه و سازمان کنفرانس اسالمی اتاق بازرگانی و صنایع اندونزی و آقاي رودی رجب نایب رئیس این کمیته  
و آقاي رجا محمد عبداهلل مدیر اجرایي نمایشگاه انجام پذیرفت، و  نسبت به دعوت از شرکت های اندونزیایي جهت حضور در 
نمایشگاه کشور های اسالمی که مقرر است در سال آتی با حضور پررنگ شرکت های اندونزي در نمایشگاههای مختلف جمهوری 

اسالمی ایران برپاگردد، دعوت بعمل آمد.
درادامه این ماموریت از نمایشگاه برندکه هم زمان با نمایشگاه muslim biz برگزار شد، بازدید بعمل آمد، و حسب اطالعات 
بدست آمده نمایشگاه فوق به میزان هر مترمربع 15۰ دالر در اختیار غرفه داران داخلي و خارجي قرار گرفت و کشورهاي حاضر 

در آن  بصورت پاویون مشارکت نداشته بلکه صرفاً 3 شرکت خارجی ازکشورهاي چین، کره مشارکت نمودند.
یاد آور مي گردد در این سفر هماهنگی های الزم به همراه رایزن بازرگانی جهت امضای تفاهمنامه فی مابین شرکت سهامی 

نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسالمی ایران و کشور اندونزی بعمل آمد.
اتحادیه  دفتر  Jiexpoکه  ه  نمایشگاه  ازمجموعه  اندونزي،  نمایشگاهي  رخدادهاي  از  آمده  بعمل  بازدیدهاي  سلسله  پایان  در 
نمایشگاهی در آن مستقر بوده بازدید اجمالي بعمل آمد که گزارش بازدید مذکور شامل عملیات غرفه سازي جهت برگزاري 

نمایشگاه خودرو عیناً در گزارش پیوست مي باشد.
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در این ماموریت بروشورهای مربوط به نمایشگاه سال آتی کشورهای اسالمی توسط اینجانب با همکاری و مساعي جناب آقای 
سید آقازاده رایزن محترم جمهوری اسالمی ایران مستقر در محل سفارت تهیه و با کاور مناسب در بین مشارکت کنندگان 
در نمایشگاه مزبور توزیع گردید و مذاکرات گوناگوني با نمایندگان کشورهاي مشارکت کننده که غالباً بصورت نماینده سفارت 

شرکت نموده بودند صورت پذیرفت.
در ادامه، مالقاتي با سفیر محترم جمهوري اسالمي ایران جناب آقاي فرازنده در محل سفارت انجام گرفت که ایشان ضمن تاکید 
بر برگزاري نمایشگاهها که فضاي مناسبي را جهت ارتباط با شرکت هاي ایراني و اندونزیایي ایجاد مي نماید، درخواست نمود 
تمهیداتي از سوي شرکت نمایشگاههاي بین المللي یا دستگاهها و دوایر دولتي جهت ارسال بروشور و CD تبلیغاتي به سفارت 
جمهوري اسالمي ایران در اندونزي اتخاذ گردد تا در صورت عدم حضور ایشان، سفارت به نمایندگي از دستگاهها و دوایر دولتي 

نسبت به بازار یابي براي شرکتهاي ایراني اقدام نماید. 
از موضوعاتي که مي توان به آن اشاره کرد واگذاري غرفه به سفارتخانه ها توسط کشور اندونزي بود که مي توان از این تجربه 
در شرکت سهامي نمایشگاه با رعایت قوانین و مقررات و اخذ مجوز هاي قانوني اقدام نمود، و بعنوان یک ابزارتحریم شکني 
استفاده کرد. درضمن تصاویر مربوط به) نمایشگاه muslim biz ، دیدار با مقامات، کارت ویزیت مقامات، افتتاحیه، رونمایي 
ازدومین  چاپ کتاب توریسم اسالمي، دیدارسفیر، اختتامیه، غرفه سازي و نمایشگاه)Jiexpo ، دیدار بارئیس اتحادیه نمایشگاهي 

اندونزي،( 
تحلیل:

کشور اندونزی بزرگترین کشور اسالمی محسوب مي گردد، و از پتانسیل هاي اقتصادي قابل توجهي برخوردار بوده بنحوي که 
بر اساس اعالم بعضي از مراجع جهاني، هشتمین کشور صنعتی معرفي گردیده از این رو با توجه به مشترکات مذهبی و فرهنگي 
، حضور موثر شرکت های ایرانی بسیار ناچیز ارزیابي گردیده  بنابراین برگزاری موفق نمایشگاههای مرتبط از جمله، نمایشگاه 
بیانگر شرایط  نمایشگاهها منعکس مي گردد)پیوست3(  از  برخي  برگزاري  این کشور که گزارش  و مواد غذایی در  ساختمان 
مناسب براي حضور شرکت هاي ایراني در نمایشگاه مذکور بوده  و زمینه  ساز سرمایه گذاري هاي اقتصادي و به تبع آن توسعه 

روز افزون صادرات کاالهاي ایراني و ماندگاري در بازارهاي هدف صادراتي علي الخصوص کشور اندونزي مي باشد. 



تصاویر

رونمایي از دومین کتاب توریسم اسالمي در نمایشگاه 
با حضور رئیس بانک توسعه اسالمي

دیدار و مذاکره با نایب رئیس خاورمیانه اندونزي و 
رئیس اتاق بازرگاني جاکارتا

دیدار و مذاکره با رئیس نمایشگاه

غرفه جمهوري اسالمي ایران در اختیار اتاق
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بازدید سفیر آقاي فرازنده و آقاي سیدآقازاده از نمایشگاه



اخبار نمایشگاهی استانها

ششمین نمایشگاه مبلمان ، دکوراسیون داخلی و لوستر بوشهر از تاریخ 9 الی 13 آبان 1391 در محل دائمی نمایشگاه های  
بین المللی  بوشهر برگزار شد. 

مهرداد ابراهیمی مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی بوشهر از برگزاری باشکوه این نمایشگاه و استقبال بی سابقه مردم 
استان بوشهر خبر داد وی افزود در این نمایشگاه در حدود 12۰ شرکت تولید کننده برتر مبلمان ایران در فضائی به مساحت 

8۰۰۰ متر مربع به ارائه خدمات خود پرداختند و از نظر کیفیت و قیمت رضایت کامل بازدید کنندگان را فراهم نمودند. 
ایشان در ادامه افزود مصادف شدن مراسم اختتامیه با عید بزرگ غدیر خم شور و حال دیگری بر فضای نمایشگاه حاکم نموده 

بود که  با برگزاری مراسم ویژه و پذیرائی از مردم  به پایان رسید. 
با  پایان  در  بوشهر  المللی  بین  های  نمایشگاه  شرکت  عامل  مدیر 
نمایشگاه  این  بهتر  از تمامی کسانی که در برگزاری هر چه  تشکر 
در استان بوشهر زحمت کشیده بودند خاطر نشان کرد با به پایان 
رسیدن پروژه های عمرانی در حال ساخت این نمایشگاه در آینده 
شاهد برگزاری نمایشگاه های باشکوه تر خواهیم بود آنطور که در 

خور و شایسته مردم فهیم  پایتخت انرژی ایران باشد. 
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نمایشگاه مبلمان، دکوراسیون داخلی و لوستر  

از 22 تا 25 آذر ماه دومین نمایشگاه تخصصي چرم، کفش و کیف اصفهان برگزار مي شود 

اصفهان- دومین نمایشگاه تخصصي چرم، کفش و کیف اصفهان تاریخ 22 تا 25 آذرماه را در تقویم نمایشگاه هاي استان اصفهان 
به خود اختصاص داده است. 

شرکت         به  وابسته  کفش  صنعتي  هاي  خوشه  و  کفاشان  صنف  اتحادیه  نزدیک  همکاري  با  نیز  دوره  این  در  نمایشگاه  این   
شهرك هاي صنعتي استان برگزار مي شود.  

 همچنین به جهت ارتقاي کمي و کیفي این رخداد و بر اساس نظرسنجي ها و نیازسنجي هاي انجام شده بخش کیف و چرم 
نیز به بخش هاي این دوره از نمایشگاه افزوده شده است.

 نمایشگاه تخصصي کفش سال گذشته با حضور 42 شرکت از 4 استان کشور برگزار و علي رغم آن که در دور نخست خود به 
سر مي برد با استقبال قابل توجه تولیدکنندگان، فعاالن صنعت کفش و چرم و بازدید کنندگان روبرو شد.  

کارشناسان شرکت نمایشگاه امسال نیز درصدد اطالع رساني و جذب مخاطب تخصصي براي نمایشگاه هستند و در این راستا در 
دومین جشنواره صنعت کفش و پاپوش استان قم که با حضور جمعي از تولیدکنندگان انواع کفش از استان هاي قم، اصفهان، 
تهران، خراسان رضوي و آذربایجان شرقي و همچنین مسؤولین اتحادیه هاي صنفي این استان ها همراه بود، حضور یافتند و به 

مذاکره حضوري با تولیدکنندگان برتر این استان ها و عاملین خوشه هاي صنعتي کفش و چرم پرداختند.
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نمایشگاه سراسری کاالی ایرانی قزوین به کار خود پایان داد

نمایشگاه سراسری کاالهاي ایراني با همکاری شرکت شهرکهاي صنعتي استان قزوین و شرکت نمایشگاههای بین المللی استان 
قزوین در راستاي حمایت و ترویج فرهنگ استفاده از کاالي ایراني از تاریخ 3 لغایت 5 آبان ماه به مدت 3 روز با حضور از 134 

مشارکت کننده از سراسر کشور در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین برگزار گردید. 
در این نمایشگاه واحدهای صنعتی - تولیدی از سراسر کشور،واحدهای صنعتی-تولیدی برتر استان قزوین و خوشه های صنعتی 

موفق و منتخب استانهای سراسر کشور در فضایی به مساحت 36۰۰ متر مربع محصوالت خود را عرضه نمودند.
از اهداف برگزاری نمایشگاه مذکور می توان به توجه علمی و عملی به فرمایشات مقام معظم رهبری)مد( در تولید ملی و حمایت 

از کار و سرمایه ایرانی و همچنین استفاده از الگوهاي مناسب و ترغیب استفاده از کاالي ایراني در بین خانواده ها اشاره نمود.

فرش دستباف پاي خیلي از مسؤوالن را به نمایشگاه کشاند/ 
استقبال گسترده مسؤوالن از پانزدهمین نمایشگاه فرش دستباف

پانزدهمین نمایشگاه تخصصي- صادراتي فرش دستباف) ایران- اصفهان( که از 14 تا 19 آبان ماه دایر بود، استقبال گسترده 
مسؤوالن را به همراه داشت.  

استاندار اصفهان، اعضاي کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، تني چند از نمایندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي، 
رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان، رییس نمایندگي وزارت خارجه در اصفهان، رییس شوراي اسالمي شهرستان نایین، رؤساي 
اتحادیه هاي صنفي و مدیران شرکت هاي تعاوني فرش دستباف استان مازندران، مدیر امور نمایشگاه هاي شرکت نمایشگاه هاي 
استان قزوین و رؤساي اتحادیه هاي فرش دستباف استان قم از جمله مسؤوالني بودند که طي 6 روز برپایي از این نمایشگاه 

بازدید داشتند.
این نمایشگاه همچنین استقبال بسیار زیاد خانواده ها و عالقمندان به فرش دستباف، هنرمندان، دانشجویان این رشته و اساتید 

را به دنبال داشت.
همچنین در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، رییس مرکز ملي فرش ایران، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، سفیر 
تولید، فروش و صادرات  اتحادیه هاي  استان اصفهان و رؤساي  تعاوني فرش روستایي  اتحادیه شرکت هاي  هند، مدیر عامل 
فرش دستباف اصفهان حضور داشتند. در حاشیه این نمایشگاه از کتاب مرجع فرش دستباف اصفهان، طرح سلیقه سنجي فرش 
دستباف به همت واحد جهاد دانشگاهي اصفهان و طرح بافته شده زیارت عاشورا به صورت قابل تورق رونمایي شد.همچنین طي 

مراسمي از 15 نفر از پیشکسوتان فرش دستباف اصفهان تجلیل شد.



آموزِش صنعت نمایشگاهی

نظرات کارال جوگل، کارشناس نمایشگاهی، در مورد سرمایه گذاری در آموزش و پرورش در صنعت نمایشگاهی

منبع خبر: مجله ی Exhibition World، وابسته به یوفی

آموزش و پرورش، موضوعی مهم در همایش بین المللی صنعت نمایشگاه "5P Expo" و کنوانسیون IFES و AGM در مسکو 
بود که ماه ژوئن امسال برگزار شد. کارال جوگل، مشاور بین الملل و مربی، با بیش از 3۰ سال تجربه در صنعت نمایشگاهی، 
سخنرانی مهمی با موضوع: " رفاِه در دسترس- چگونه آموزش، صنعت نمایشگاهی را وسعت می دهد" ایراد کرد. این موضوع، 

اساس بسیاری از سخنان او را در سمینار آزاد یوفی در هامبورگ آلمان در ماه ژوئن تشکیل داد.
جوگل از جایگاه خود برای توضیح این موضوع استفاده کرد که کجا، چگونه و چه کسی باید از مفهوم آموزش و پرورش گسترده 
حمایت کند و نمایندگان اکسپوسنتر ِمسکو، اتحادیه ی روسی نمایشگاه ها و مدیران موسسه ی آموزشی محلی در مسکو را به 

این بحث کشاند.
جوگل از آموزش و پرورش به عنوان ابزاری الزم برای بازاریابی موثر حمایت کرد. به باور او: »آموزش نه تنها برای کسب دانش الزم 
 )CRM(است و کارشناسان جوان صنعت نمایشگاهی ما از آن بهره می برند، بلکه ابزار بازاریابی، ابزار مدیریت رابطه با مشتری

و ابزار مدیریت منابع انسانی است.«
به عقیده ی کارال جوگل، آموزش، سرمایه ای است که بدون آن سودمندی بلندمدت نمایشگاه های بازرگانی و عمومی برای هر 
سهام داری زیر سوال می رود. او در این باره توضیح می دهد: » منافع ِآموزش شامل ارتقای کیفیت خدمات صنعت نمایشگاهی 
نیازهای  تقویت کردن  با  که  است  دیگری  مهم  هدف  مشتری  وفاداری  و  هستند  ما  سرمایه ی  کارمندان  که  جایی  در  است، 

شرکت کننده)غرفه دار( و بازدیدکننده به دست می آید. اما اغلب این منافع ناچیز انگاشته می شوند.«
پیشنهاد اصلی جوگل تمرکز بر منافع آموزش درون سازمانی و کسب ِ حداکثر سود از سرمایه گذاری در زمان و پول است. به 

گفته ی او: » در این صورت، آموزش، رفاهی در دسترس خواهد شد.«
آموزش درون سازمانی را می توان با سمینارهای آزاد مقایسه کرد،  جایی که مربی، حاضران در کنفرانس یا رویدادی دیگر را 
خطاب قرار می دهد و در نتیجه میان او و کارمندان فاصله وجود دارد. در آموزش درون سازمانی، کارمندان و مربی شرکت مورد 
نظر همکاری می کنند و فرآیند آموزش را درك می کنند. در یک سمینار، مربی دیدگاه های تازه  و پیشنهاداتی را عنوان می کند 
که حاضران بنا بر ارتباط  شرکت خود با موضوع، از آن استفاده می کنند. گاهی شرکتی نیاز به دیدگاهی تازه دارد گرچه کارمندان 

همیشه آمادگی پذیرش پیشنهاداتی را ندارند که کاربرد مستقیمی با آن شرکت ندارد.
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آموزش شرکت کننده ی نمایشگاه
موضوع دیگری که به باور جوگل برای موفقیت نمایشگاه ضروری است، آموزش شرکت کنندگان نمایشگاه است. به عقیده ي او 
تمام برگزارکنندگان نمایشگاه باید شرکت کنندگان را آموزش دهند تا نمایشگاه ها ابزاری قدرتمند برای مشتری و بازار مورد 
نظرشان باشد. به طور ساده باید گفت به کمک آموزش، کیفیت تجربه ی شرکت کنندگان باال می رود. به کمک آموزش، برای 
بازگشت سرمایه ي زیادی خواهند داشت. و شرکت کنندگان  یافته می شود و همچنین  شرکت ها، مشتری محصول و خدمات 

هرچه بهتر در نمایشگاه ها ظاهر شوند، شانس این که دوباره در نمایشگاه ثبت نام کنند، بیشتر می شود.
به گفته ی جوگل: » آموزِش شرکت کننده باید به عنوان ابزار مدیریت رابطه با مشتری تلقی شود، نه این که فقط به عنوان ابزاری 
برای کسب درآمد در نظر گرفته شود. آموزش شرکت کننده،  شرایط بُرد بُرِد کامل برای نمایشگاه و شرکت کننده ایجاد می کند. 
با آموزش به شرکت کنندگان، آن ها رابط های بیش تری پیدا  می کنند، فروش بیشتر و بازگشت سرمایه ی بیشتری نیز خواهند 
داشت و تمام این ها سبب باکیفیت شدن  نمایشگاه های بازرگانی و عمومی خواهد شد. همچنین آموزش، به برگزارکننده نیز 

کمک می کند، به این صورت که شرکت کنندگان راضی تری خواهد داشت و رابطه ی او با مشتری محکم تر خواهد شد.«
اما منافع آموزش به این جا ختم نمی شود: آموزش موثر شرکت کننده فرصت های تجاری بزرگی برای خدمات رسانان ایجاد می کند.

جوگل می گوید: » تصمیم را به عهده ی مشتری نگذارید.« چون فایده ی ایجاد محیطی ایده ال برای شرکت کننده چیست، وقتی 
دست خالی؛ بدون یافتن مشتری، از نمایشگاه خارج شوند؟ اما با آموزش به شرکت کنندگان، چنین اتفاقی روی نمی دهد.

                                     مریم محمدی سرشت
                                       کارشناس بازاریابی
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سخن بزرگان

امام علی )ع(: 

سعی و کوشش نما که خداوند تو را در حال نافرمانی اش و ارتکاب گناه نبیند و بکوش که خداوند تو را در حال انجام طاعت 

خود مشاهده کند که اگر این گونه نباشی از زیانکاران خواهی بود. 

خواجه عبدا... انصاری )رحمة ا...علیه(:

علمی که از قلم آید، پیداست که از ان علم چه خیزد! علم آن است که اهللهّ بر دِل بنده ریزد.

ویلیام جییمز:

ایمان و باور ما در ابتدای هر مسئولیت دشواری تنها عاملی است که موفقیت نهایی مان را تضمین می کند.

وقتی انتظار بهترین پیشامد را دارید نیروی مغناطیسی از مغزتان خارج می شود که بهترین ها را جذب می کند .

اگر انتظار بدترینها را داشته باشید از مغز قدرت دافعه ا ی رها می کنید که سبب می شود بهترینها از شما بگریزد. حیرت انگیز است... 
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انتصابات

دکتر مهدي غضنفري با صدور حکمي "سیدعلیرضا شجاعي" را به سمت معاون برنامه ریزي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 
از پایگاه اطالع رسانی شاتا، شجاعي که هم اکنون مشاور وزیر و  ج.ا.ایران و به نقل 
در  غضنفري  مهدي  دکتر  حکم  با  است  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  سخنگوي 

جایگاه معاون برنامه ریزي وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.
در حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت بر استفاده از توان علمي دانشگاه ها و خبرگان 
توسعه  کالن  راهبردهاي  تدوین  همچنین  وزارتخانه،  موجود  ظرفیت هاي  و  کشور 
این حوزه  در  برنامه ریزي  یکپارچه  نظام  استقرار  و  تجاري کشور  و  معدني  صنعتي، 

تاکید شده است.
وي که داراي تحصیالت کارشناسي مهندسي صنایع با گرایش تکنولوژي صنعتي و 
کارشناسي ارشد مدیریت سیستم و بهره وري است، عالوه بر چندین سال فعالیت در 

بخش خصوصي، سوابقي در سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران و سازمان توسعه تجارت ایران دارد.شجاعي در دولت دهم به 
سمت مشاور وزیر، مدیرکل روابط عمومي و سخنگوي وزارت بازرگاني منصوب شد و پس از ادغام و ایجاد وزارت صنعت، معدن 
و تجارت نیز در مسئولیت مشاور وزیر و سخنگویي این وزارتخانه تازه تاسیس ادامه فعالیت داد.وي عالوه بر عضویت در هیات 
نمایندگان اتاق تهران و ایران، سابقه عضویت در هیات مدیره برخي تشکل هاي علمي از جمله انجمن مهندسي صنایع ایران و 
انجمن پژوهش هاي آموزشي ایران را دارد.پیش از این سیدرضا فاطمي امین، مسئولیت معاونت برنامه ریزي وزارت صنعت، معدن 

و تجارت را برعهده داشت.
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دکتر مهدي غضنفري با صدور حکمي " فاطمي امین " را به سمت مشاور وزیر در راهبردهاي صنعتي ، معدني 
و تجاري« و» مجري طراحي و تدوین برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 
ج.ا.ایران و به نقل از پایگاه اطالع رسانی شاتا، با صدور حکمي از سوي وزیر صنعت، 
راهبردهاي  در  وزیر  مشاور   « به سمت  امین«   فاطمي  رضا  » سید  تجارت  و  معدن 
صنعتي ، معدني و تجاري« و» مجري طراحي و تدوین برنامه راهبردي صنعت، معدن 

و تجارت « منصوب شد.
در بخشي از متن حکم صادر شده آورده است : با عنایت به تعهد ، تجارب و شایستگي علمي و عملي این انتصاب صورت گرفته 

است.
وي همچنین از خدمات ارزنده ایشان در طول تصدي معاونت برنامه ریزي تقدیر کرد.

این  ریزي  برنامه  معاون  به سمت  را  "سیدعلیرضا شجاعي"  گذشته  هفته  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت،  یادآوریست،  به  الزم 
وزارتخانه تعیین کرد.



بیانات مقام معظم رهبری

بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع نخبگان و مسئوالن استان خراسان شمالی  
مسئله ی تحقیقات؛ حقیقتاً یک اولویت است. بازده کار تحقیقاتی و پژوهشی به چشم نمی آید، اما بازده آن حقیقتاً از قبیل همان 
چیزی است که در قرآن کریم به آن اشاره شده است: »انبتت سبع سنابل فی کلهّ سنبلة مئة حبهّة«؛)1( یک دانه ای است که 
وقتی شما کاشتید، هفتصد برابر به شما عوض خواهد داد. کار تحقیقات، اینجور است. وقتی شما بذر سالم را، یا شیوه ی خوب 
کشاورزی را تحقیق میکنید، یا در زمینه ی یک ماده ی مؤثر در امر صنعت یا کشاورزی یا خدمات و غیره تحقیق میکنید، این 
موجب میشود که ناگهان یک سود بزرگ و همگانی برای کشور، بعد از مدتی صبر و تحمل، به دست آید. این هم یقیناً جزو 

اولویتهاست. بنابراین کار زیاد است، زمینه ی کار زیاد است، این مردم هم خوبند.
امروز کشور نیاز به کار و تالش دارد؛ عزیزان من! مسئوالن بخشهای مختلف! برگزیدگان قشرها! این را باید به مجموعه ی آحادی 
که از شما حرف شنوی دارند، یا تحت مدیریت شما دارند تالش میکنند، هم به زبان، هم به عمل، منتقل کنید: کشور احتیاج به 

کار دارد. باید کار کنیم، باید سخت کار کنیم؛ کار برنامه ریزی شده، کار منظم و مرتب، کار خوب.
هر وقت در کشور کار مهمی انجام میگیرد - مثاًل فرض کنید یک راهپیمائی بزرگ، یک انتخابات بزرگ، یک موفقیت بزرگ علمی 
و صنعتی، یک اقدام مهم و مؤثر در دولت - فوراً آنها سعی میکنند این کار را تحت الشعاع قرار دهند؛ یک جوری مسئله سازی 
کنند. همچنین اگر یک وقتی ما اظهار ضعف کنیم، اظهار خستگی کنیم، مالحظه میکنید فوراً عکس العملش در دنیا این است: 
مخالفین نظام اسالمی و مخالفین اسالم روحیه میگیرند، احساس شعف میکنند؛ کأنه تازه نفس میخواهند حمله کنند. باید به 
اینها توجه داشت. این به ما می آموزد که اوالً کار و تالش را هرگز از دست ندهیم؛ ثانیاً سعی کنیم روحیه ی کار، روحیه ی تالش، 
روحیه ی امید را در همه ی کسانی که از ما میشنوند، در حوزه ی کار ما هستند، تقویت کنیم، تزریق کنیم؛ این وظیفه است. 
هر سخنی که نشان دهنده ی یأس و خستگی و افسردگی و ماللت و اختالف باشد، بالشک به ضرر مصالح کشور است، به ضرر 

پیشرفت کشور است، به ضرر عزت ملی است.
در مقابله ی با دشمنان، دست ما پر است. توانائی های ما باالست؛ نه به عنوان یک ادعا - نمیخواهیم رجز بخوانیم - بلکه اینها 
واقعیت دارد. مهمترین شاهد واقعیت این است که سی و سه سال است که مرتب دارند تیشه میزنند، سنگ میزنند، ضربه میزنند؛ 

اگر ما ضعیف بودیم، خب این درخت باید تا حاال خشک شده بود، باید تا حاال ساقط شده بود؛ چرا ده برابر رشد کرده است؟
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ارزیابی عملکرد، نظریه سیستمی:

أَنهّی الأُضیُع َعَمَل عاِمٍل ِمْنُکْم ِمْن َذَکٍر أَْو  أُنْثی  بَْعُضُکْم ِمْن بَْعٍض…)آل عمران،195(
خداوند می فرماید: من تالش هیچ صاحب عملی را تباه نمی کنم، زن باشد یا مرد، همه از یکدیگرید.

* در سازمان ها باید روشی جهت شناسایی کسانی که وظیفة خود را به خوبی انجام می دهند، وجود داشته باشد تا ضمن تشویق 
آنها، انگیزش سازمانی را تقویت نمود.

* تالش و تالشگر هر دو مهم هستند، کارها هم باید حسن فعلی )شکل درست( داشته باشد و هم حسن فاعلی )نیت درست(.
* در سازمان های اسالمی، همة افراد سازمان مثل اعضای یک پیکرند در نتیجه تخریب یک فرد به مثابة تخریب سازمان است.

* در یک بدن همة اعضا باید با هم رشد کنند، لذا باید امکان رشد سازمانی برای همة افراد فراهم باشد و تالش مدیریت عالی 
سازمان بر ارتقای کیفی همة افراد معطوف گردد.
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