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پیشگفتار

آمد گهِ آمرزش و شهُر اهللِ ُعظـمي          
 توفيق، خدايا، تو ز ما سلب َمفرما

رمضان از راه مي رسد و با خود كوله باري از بخشايش و آمرزيدگي را به همراه مي آورد و با نداِي 
»ربّنا« جان هاي تشنه را به سوي خود فرا مي خواند تا به استقبالش آمده، و دسته دسته بخشودگي 
را از دستان كريِم آن باز ستانند. ميزباِن ابدِي رمضان ، دست شيطان ها را مي بندد و درهاي بهشت 
را به روي ميهمانان خود مي گشــايد تا با آســودگي و آرامش، از لحظه هاي سبز آن، براي حياِت 
ابدي توشه برگيرند و خس و خاشاِك يك سال زندگِي پرهياهو را، از دامان خود سترده و در سايه 

سارِ مهمان نواز آن، نفسي تازه كنند.
منادي، در آســمان ها بر ميهمانان ضيافت آسماني، خوش آمد مي گويد و آب و آيينه به دست، به 

استقبال سحرخيزان مي شتابد.
ســام خدا، بر ماهي كه ماه ضيافت خداســت؛ ضيافتي كه همگان به آن دعوت شــده اند و هيچ 
دريغي، از نعمت هاي آن نيســت. ســام خدا بر ماهي كه بهترين فرصت، براي جستن خود در 
بََرهوِت دنيازدگي است و بهترين فرصت براي پاشــيدِن بذرِ نيايش در مزرعه ي مستعدِّ روزها و 

شب هاي آن است.
 سام بر تو و بر شب قدرِ تو كه بهتر است از هزار ماه. اي ماه مهماني خدا ! اي ماه خدايي شدن! 
اي سحاب رحمت و بخشــايش! بر آسماِن دل هاي كويري و منتِظر كه چشم به راهت نشسته اند، 
ببار!  و اكنون در شــكوهمندترين فصِل پارسايي هستيم. فصِل بي كراِن نيايش، كه جاْن به مهمانِي 
رمضان رفته و لْب، تسبيح گوي ذكر و رازِ شبانه شده است. مهربان ترين بهار، مهمان ماست و ما 
ميهمان بخشنده ترين عيب پوش و خطاپذير هستيم. طايي ترين لحظه ها و ثانيه ها، از كنار سفره ي افطار 
و ســحِر ما مي گذرند. هر كدام از اين دقايق، تار و پودِ تن پوشي از آمرزش و بخشايش هستند. 
تن پوشــي از مغفرت، كه بر تِن همگِي روزه داران، جايگزين لباس هاِي ُمندرس و فرســوده ي 
دنيازدگي و غفلت مي شود. اين تن پوش آراسته، بر قامت همگي شما مؤمنان خداجو مبارك باد. 

                                                                              محمد سعادتی پور
                                                     مدير روابط عمومی وامور بين الملل
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رئیــس جمهوري که در جلســه 
توسعه و سرمایه گذاری استان لرستان  
حضور یافت با تاکیــد بر اینکه دولت 
تدبیر و امید از نظر سیاســی حامی 
ســرمایه گذاران و کارآفرینان است، 
گفت: »دولت مصمم اســت بر اساس 
قانون  اصل 44  کلی  های  سیاســت 
اساســی و تاکید رهبر معظم انقالب 
اســالمی، از بخش خصوصی حمایت 
کند تا سرمایه گذاری در کشور افزایش 
یابد.«روحاني در ادامه با تاکید بر این 
نکته که امروز گروه هــای بزرگی از 
سرمایه  برای  خارجی  سرمایه گذاران 
گذاری در ایران وارد کشور شده اند، 
گفت : »ما دلمان مــی خواهد که هر 
اقتصادی  کارآفرین کــه وارد عرصه 
کشور می شود از منافع آن بهره مند 
امنیت  عالی  شــورای  شود.«رییس 
را  فعال کشور  ملی، سیاست خارجی 
سرمایه بزرگی برای همه کار آفرینان 
دانست و با بیان اینکه امروز تعامالت 
ما با همســایگان بیش از گذشــته 
خوب  »ارتباط  کرد:  تصریح  اســت، 
ایران با کشــورهای منطقه می تواند 
به رشد ســرمایه گذاری و کارآفرینی 
و  و دست سرمایه گذاران  کمک کند 
کارآفرینان در واردات و صادرات را باز 
بگذارد.«رئیس شــورای عالی اقتصاد 
مســئوالن  همه  کردن  مکلف  ضمن 
استان لرستان به فراهم کردن شرایط 
برای سرمایه گذاری، وعده داد کسانی 
که از داخــل یا خــارج بخواهند در 
ایران ســرمایه گذاری کنند، شرایط 
دید.روحانی  خواهند  مســاعدتر  را 
را توجه  ایران  ویژگی های توسعه در 
به منابع و معادن بزرگ و قرار داشتن 
در چهارراه اقتصادی جهان برشمرد و 
ابراز امیدواری کرد که با اتصال راه آهن 

ایران به آسیای مرکزی و چین، توسعه 
بنادر جاسک و خارک و ارتقای جایگاه 
ایران در حوزه فضای مجازی و اینترنت 
،کشــورمان هرچه ســریعتر مدارج 

توسعه را بپیماید.

 دولت؛ 
مصمم به مهار تورم

رئیس جمهور که اولین برنامه از این 
سفر را به مردم استان اختصاص داده 
و در ورزشــگاه تختی خرم آباد براي 
را  یازدهم  دولت  کرد،  آنان سخنراني 
در زمینه کنتــرل و مهار تورم آن هم 
در شرایط فعلی دولت، مصمم توصیف 
کرد و گفت: دولت در این زمینه ها راه 
خود را ادامه مي دهد و بنابر وعده ای که 
از روز نخست در زمینه مهار تورم داده 
به قدم در مسیری حرکت  است قدم 
خواهد کرد که شرایط را برای زندگی 

مردم بهبود بخشد.«
 او با اشــاره به اینکــه در آغاز به 
کار این دولت، تــورم 43 درصد بود، 
گفت: »امــروز تورم نقطــه به نقطه 
16 درصد اســت؛ بنابراین دولت قدم 
بســیار مهمی در این زمینه برداشته 
نیز  این نکته  بر  البته  است.« روحاني 
تاکید کرد که »هنوز برای رسیدن به 
نقطه مطلوب و زندگــی راحت مردم 
راه فراوانی در پیش داریم و دولت در 
کنار مجلس شورای اسالمی، سایر قوا 
و رهنمودهای رهبر معظم انقالب این 
راه را تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه 
اشاره  با  رئیس جمهوري  داد.«  خواهد 
به اقدامات دولــت در زمینه تولید از 
برداشــتن اولین قدم در زمینه تولید 
ســخن گفت و تاکید کرد: »در همین 
استان لرستان در طول 10 ماه گذشته 

2 هــزار و 600 میلیاردتومان بودجه 
دولتی و بخــش خصوصی برای رونق 
بخش های  در  و  اســت  مصرف شده 
مختلف به سمت رونق حرکت خواهیم 
کرد.« رئیس جمهوری رونق کســب و 
کار و ایجاد اشتغال براي جوانان را تنها 
راه حل مســاله بیکاري خواند و اعالم 
کرد که دولت در این زمینه قدم به قدم 
در مسیر اشتغال جوانان و رونق بیشتر 

کسب و کار قدم برمي دارد.

 سربازان ديپلماسي 
در خط مقدم وين

از سوي دیگر حســن روحاني، از 
تیم مذاکره کننده ایران که هم اکنون 
در وین، پایتخــت اتریش به مذاکره 
به  را  آنــان  و  یاد کرد  مشــغولند، 
تشبیه  دیپلماسي«  عرصه  »سربازان 
کرد که در »خط مقدم وین« مشغول 
روحاني  هستند.  هسته اي  مذاکرات 
را مطرح  این ســخنان  در شرایطي 
هسته اي  مذاکرات  که  اســت  کرده 
ایران و 1+5 در داخل کشور با برخي 
مخالفت ها روبه رو شد چه آنکه برخي 
حامیــان تیــم مذاکره کننده دولت 
خود  همایشي،  برگزاري  با  ســابق، 
را دلواپســان حقوق هسته اي ایران 
خوانده و به نحوه مذاکرات تیم دولت 
یازدهم، انتقاد کردند. این موضوع اما 
در حالي رخ داد که مقام معظم رهبري 
مذاکره کننده  تیم  از  عالوه بر حمایت 
همین  »فرزندان  را  آنان  هســته اي 
انقالب« خوانده اند. رئیس جمهوری در 
جمع مردم لرستان با تاکید بر اینکه 
این دولت در مســیر تعامل صحیح، 
با دیگر کشورها  درست و ســازنده 
به ویژه همسایگان در چارچوب منافع 

ملی و حقوق ملت ایران قدم برداشته 
و قدم برخواهد داشــت، گفت: »اگر 
دنیا قدر این ملت را بداند به راحتی 
می توانیم در زمینه حقوق هسته ای و 
رفع تحریم ها قدم نهایی را برداریم.« 
اطالع رســاني  پایگاه  گــزارش  به 
ریاســت جمهوري، روحانی همچنین 
در میان مردم لرستان به ملت ایران 
قول داد: »همان طور که تا امروز برای 
رفع تحریم هــا و احقاق حقوق مردم 
را  اولیه  قدم های  هسته ای  زمینه  در 
برداشــته ایم، قدم های بعدی را هم 

برخواهیم داشت.«

براي  ايران   تالش 
حراست از عتبات

دیگری  بخش  در  رئیس جمهوری 
از سخنان خود با اشــاره به حمالت 
گروه هاي تکفیري در عراق، در حالي 
کــه از اماکن مقدس حــرم امامان 
شیعه در کربالی معلی، نجف اشرف، 
مي گفت،  ســخن  سامرا  و  کاظمین 
خطاب به همه ابر قدرت ها، مزدوران، 
کرد:  اعالم  تروریست ها  و  آدمکشان 
»ملت بــزرگ ایران برای حراســت 
از عظمــت عتبات مقدســه از هیچ 

کوششی دریغ نخواهد کرد.«
»تومارهای  کرد:  یادآوري  روحاني 
اینکه  مبنی بــر  نوشــته اند  فراوان 
آماده اند تا برای دفــاع از حرم های 
ائمه )ع( به کشــور عــراق بروند و 
تروریست ها را به جای خود بنشانند 
البته گروهک های تروریست در عراق 
و پشــتیبان آنها در منطقه و جهان 
در برابر ملت مســلمان عراق چیزی 
نیستند و ان شــاء اهلل آنها را سرجای 

خود خواهند نشاند.«

گروه های بزرگی از 
سرمايه گذاران به ايران آمده اند

رییس جمهور روحانی:

حســن روحانی رئیس جمهوری در چهارمین سفر استاني خود ، به استان لرستان 
رفت. او كه پیش و پس از انتخابات رياســت جمهوري ، همواره به لغو تحريم ها و 
در پي آن باز شدن درهاي ايران به روي سرمايه گذاران خارجي تاكید كرده است، 
اين بار نیز در چهارمین سفر استاني خود از حضور گروه هاي بزرگ سرمايه گذاران 

خارجي در ايران سخن مي گويد. 

خبر
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محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن 
و تجارت با انتقاد از بحث واگذاری شرکت 
نمايشــگاه  های بین المللی به وزارت علوم 
گفت: بازنگری قانون تجارت، کشور را ۱۰ 
سال عقب می اندازد و از مجلس خواسته ايم 
جلوی بازنگری قانون را بگیرند. نعمت زاده 
که در مراسم توديع و معارفه روسای قديم 
و جديد سازمان گسترش و نوسازی صنايع 
ايران ســخن می گفت، با انتقاد از مطرح 
شدن بحث واگذاری شرکت نمايشگاه های 
بین المللــی گفــت: در حــال حاضــر در 
کشورهای بزرگ دنیا و کشورهای پیشرفته 
مانند آلمان ۱۰۰ درصد ســهام نمايشگاه 
در اختیار دولت است و در چنین شرايطی 
بحث واگذاری شرکت نمايشگاه های تهران 
به وزارت آموزش عالی مطرح شده در حالی 
که اين وزارتخانــه گرفتاری های خودش را 

دارد و نمی تواند کار تخصصی انجام دهد.
وی با اشاره به تدوين اليحه حمايت از 
تولید از ســوی دولت افزود: قرار است اين 
اليحه را با وزير اقتصاد مــرور کنیم تا در 

دولت راحت تر به تصويب برسد.
نعمت زاده ادامــه داد: در اليحه حمايت 
از تولیــد مطرح شــده که ســازمان های 
توسعه ای بايد به اساســنامه خود برگردند 
زيرا اساسنامه اين سازمان ها را افراد عاقلی 
نوشته اند و ســازمان های توسعه ای يکی از 

الزامات کشور است.
وی افزود: در ســال ۱36۰ حدود 8۰۰ 
صفحــه برنامه برای صنعت خــودرو، 6۰۰ 
صفحه برنامه برای صنعت ســیمان و 7۰۰ 
صفحه برنامه برای صنعت نساجی نوشته شد 
که اگر اين برنامه ها اجرايی می شدند امروز 
بايد 9۰ میلیارد دالر صادرات صنعتی داشته 

باشیم ولی اين برنامه ها اجرايی نشدند.
به گفتــه نعمــت زاده طبــق برنامه و 
استراتژی های تعیین شده در کشور عمل 
نشده و به همین دلیل مشکالتی در بخش 

صنعت وجود دارد.
وی با اشــاره به مطرح شــدن موضوع 
بازنگری قانون تجارت گفت: قانون تجارت 
هیچ ايــرادی ندارد،من ايــن موضوع را به 
رئیس مجلس و شورای نگهبان گفته ام که 
جلوی بازنگری اين قانون را بگیرند چراکه 
اگر تصويب شود کشــور حداقل ۱۰ سال 

عقب می افتد.
وزير صنعت تاکید کــرد: مجلس ببیند 
چند درصد از قوانین بعد از انقالب اجرايی 
شــده، چقدر از وقت مســئوالن دولتی و 
مجلس صــرف قوانینی می شــوند که اجرا 

نمی شوند.

وی با اشاره به ممنوعیت تولید عطر در 
سال های گذشته با دستور يک وزير گفت: 
در آن زمان عطر و لوازم آرايشی و بهداشتی 
به عنوان ســوغاتی به کشــور وارد می شد 
در حالی که ايجاد چنیــن صنايعی ارزش 
افــزوده بااليی را برای کشــور دارد. در آن 
زمان بخشنامه شده بود که تولید عطر جزو 
صنايع ممنوعه اســت و عالوه بر اين طبق 
بخشنامه يک وزير بسته بندی کاال فقط به 
صورت سیاه و سفید امکان پذير بود که اين 
مســائل موانعی را برای توسعه صنعت در 

اين بخش ايجاد کرده بود.
وی با تاکید بر لــزوم بازنگری در برخی 
قوانین و بخشــنامه ها اظهار داشت: دولت 
و مجلس می توانند استفسار و مصوبه های 
خود را اصــالح کنند زيــرا قوانینی که به 

اشتباه وضع شده اند، وحی منزل نیستند.

انتقاد وزير صنعت 
از واگذاری شرکت سهامی 

نمايشگاه های بین المللی
 به وزارت  علوم

وزير صنعت، معــدن و تجارت گفت: 
امام خمیني  وارسته حضرت  شخصیت 
)قدس ره( براي تمامــي دورانها الگويي 
جاودانه اســت وبايد آرمانهاي ايشان را 

سرلوحه برنامه ها واقدامات خود کنیم.
به گزارش روابط عمومی و امور بین 
نمايشگاههای  ســهامی  شرکت  الملل 
ج.ا.ايران به نقل از شبکه اطالع رساني 
تولید و تجارت ايران )شاتا(: »مهندس 
همراه  بــه  نعمــت زاده«  محمدرضــا 
وزارت صنعت،معدن  ومديران  معاونین 
بیست  فرارسیدن  با  وتجارت وهمزمان 
و پنجمین ســالگرد ارتحــال ملکوتي 
ايران  اســالمي  بنیان گــذار جمهوري 
با حضــور در مرقــد مطهر ايشــان با 

آرمانهاي باالي ايشان بیعت کردند.
مهندس نعمت زاده در جمع مديران 

وکارکنان وزارت صنعت،معدن وتجارت 
امام خمیني )ره( همواره  گفت:حضرت 

درصدد جلب رضايت پروردگار متعال و 
پیگیرحرف دل مردم بــوده بطوريکه تا 

آخرين لحظات عمــر گرانقدر خود اين 
روحیه را حفظ کرد.

وي با بیان اينکه شــخصیت حضرت 
امام يک شــخصیت بین المللــي بود، 
افــزود: زندگي، رفتار، گفتــار و حضور 
قلب ايشان در محضر خدا و نهراسیدن 
از قدرتهاي بزرگ همواره زبانزد رهبران 
انقالبي کشورهاي اسالمي و حتي غربي 

بوده است.
اين گزارش حاکی اســت : در آيین 
تجديد میثــاق با معمــار کبیر انقالب 
وزير صنعت، معدن وتجــارت و هیات 
همــراه پــس از نواختن ســرود ملي 
جمهوري اســالمي با نثار دســته گل 
به مقام ايشــان اداي احتــرام کردند و 
زيارتنامه حضرت امــام خمیني )ره( را 

نیز قرائت نمودند.

حضور وزير صنعت،معدن و تجارت در مرقد مطهر امام راحل ) ره)  

قانون تجارت هیچ ايــرادی ندارد،من ايــن موضوع را به رئیس مجلس و شــورای 
نگهبان گفته ام كه جلوی بازنگری اين قانون را بگیرند چراكه اگر تصويب شود كشور 

حداقل 10 سال عقب می افتد.
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ســمیناری با عنوان نقــش و اهمیت 
اجرای نمایشگاه های بین المللی در توسعه 
اصول  برمبنای  و خدمــات  کاال  صادرات 
اقتصاد مقاومتی، با حضور دکتر حســین 
اسفهبدی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
بین المللی  نمایشگاه های  سهامی  شرکت 
طاهایی  منوچهر  ایران،  اسالمی  جمهوری 
مشــاور وزیر و عضو هیات مدیره شرکت 
معاونین  بین المللی،  نماشگاه های  سهامی 
و مدیران ارشد این شرکت و نیز مدیران 
و مسئولین بلندپایه تشکل ها و انجمن های 
تخصصی نمایشگاهی و تجاری و نمایندگان 
شــرکت های تولیدی و صادراتی در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی برگزار شد.

به گزارش خبرنــگار اقتصاد و نمايشــگاه، 
دکتر حسین اسفهبدی در اين سمینار به نقش 
اقتصاد مقاومتی در صنعت نمايشــگاهی اشاره 
کرد و گفت: بــا توجه به اعالم سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی در پايان سال گذشته از سوی 
مقام معظم رهبری، دستگاه های اجرايی و ساير 
دستگاه ها مکلفند از تمام ظرفیت ها و امکانات 
خود برای تحقق اين برنامه ها حداکثر استفاده و 

بهره وری را داشته باشند.
دکتر اسفهبدی با بیان اينکه هدف از تحريم، 
کاهش درآمدهای ارزی کشور بود گفت: هدف 
اصلی ناپايدار کردن موقعیت ايــران و محدود 
کردن دسترســی کشــور به ارز بــود. موضوع 
اين نشست اين اســت که با همفکری و تبادل 
نظر بتوانیم به اهداف تبیین شــده ذيل عنوان 
ســمینار)نقش و اهمیت اجرای نمايشگاه های 
بین المللی در توســعه صادرات کاال و خدمات 
در اقتصاد مقاومتی( دســت يابیم. ما معتقديم 
توســعه پايدار اين صنعت مســتلزم استاندارد 
ســازی و رتبه بندی و آمايش مناســب صنعت 
نمايشگاهی است. هزاران نمايشگاه در سال در 
سراسر دنیا برگزار می شــود که هدف اکثر آنها 
هم فروش است. به عبارتی به رغم امکاناتی که 
در دنیا وجود دارد اما همواره نمايشــگاه ها ابزار 
بســیار موثر و مهمی برای کشــورهای جهان 
هستند که بتوانند در آنجا توانمندی های خود 

را ارائه کنند.
وی افزود: من فکر نمی کنــم در هیچ حوزه 
ای چنین جمعی وجود داشته باشد که با چنین 
پتانســیلی بتوانند به تبادل نظر بپردازند. سال 

گذشــته برنامه دولت کنترل تورم بود و امروز 
می بینیم که شــاخص های اقتصادی اکثرا رو به 
بهبود هستند و رشد اقتصادی روند خوبی دارد. 
اســتقبالی هم که هیئت هــای مختلف تجاری 
برای حضــور در ايــران از بدو مذاکــرات 5+۱ 
می کنند کامال مشــهود اســت. به عنوان مثال 
چندی پیش ايتالیا درخواســت کــرد که يک 
نمايشــگاه اختصاصی در ايران برگزار کند. اين 

باعث امیدواری مردم و جامعه شده است.
اسفهبدی در ادامه به برگزاری نمايشگاه های 
اخیر اشــاره کرد و گفت: نمايشــگاه های اخیر 
واقعا بی نظیر بودند؛ مثال نمايشگاه نفت وحضور 
شرکت کننده ها بی سابقه بود؛ حتی به اندازه ای 
شرکت کننده داشتیم که در روزهای پايانی قبل 
از شروع نمايشــگاه مجبور شديم سالنی که در 
اختیار رياست جمهوری بود را درخواست کنیم 
که خالی شود تا برای پاســخگويی به تقاضای  
مشــارکت کنندگان  آن سالن هم تحت پوشش 
رود. در نمايشگاه اگروفود هم شاهد پوشش 65 

هزار مترمربعی فضا بوديم. 
دکتر اســفهبدی به موردی در نمايشــگاه 
اگروفود اشاره کرد و گفت: در بازديد از نمايشگاه 
به موردی برخورد کردم که برايم بســیار جالب 
بود. در غرفه ای فردی با ظاهری شبیه اروپايی ها 
ايســتاده بود که مــن ابتدا فکر کــردم فردی 
خارجی اســت که با زبان انگلیسی با او صحبت 
کردم اما متوجه شــدم که ايرانی وترک است و  
عذرخواهی کردم. در ادامــه صحبت هايمان او 
گفت که من  نماينده آلمانی هــا در ايران بودم 
که مواد اولیه  را از آلمان به ايران می آوردم و به 

بیش از 7۰ کارخانه می فروختم. به مرور فعالیت 
خود را گســترش داده و در حــال حاضر  اين 
7۰ کارخانه به ۱۰۰ واحد رســیده که من مواد 
اولیه شــان را در تبريز تولید می کنم و جالب تر 
اينکه همین مواد را به آلمان صادر می کنم. اين 
اتفاقی نادر است که به اعتقاد من  در واقع هدف 
از برگزاری نمايشــگاه بايد رســیدن به چنین 
جايی باشــد و ما به دنبال چنیــن اتفاق هايی 

هستیم.«
وی در ادامه افزود: يا اينکه در نمايشــگاهی 
در دوران گذشته من شاهد بودم فردی می گفت 
من اين دســتگاه ها را از خــارج وارد می کردم 
و حــال می بینم که فــالن کارخانــه با همان 
اليســنس  و همان کیفیت همان دستگاه را در 
ايران با قیمت خیلــی ارزان تر تولید می کند که 
بسیار برای من خوشحال کننده است و می توانم 
دســتگاه ها را از ايران تهیه کنم. به اعتقاد من 
اين موارد از کارکردهای بسیار بديهی و ابتدايی 
برگزاری نمايشــگاه است. همه شــما می دانید 
که اهمیت نمايشــگاه ها تا چه اندازه اســت و 
ما می توانیم در اقتصاد کشــور منهای نفت به 
بسیاری از اعداد بزرگ برســیم که اين اتفاق با 

توسعه صادرات به وقوع می پیوندد.
مديرعامل شرکت ســهامی نمايشگاه ها در 
ادامه به نمايشــگاه بورس، بانک و بیمه اشــاره 
کرده وگفت: ما در هیچ ســالی شــرکت کننده 
خارجی در اين نمايشگاه نداشــتیم اما امسال 
حدود ۱۰ کشــور در اين نمايشــگاه شــرکت 

داشتند که اين اتفاق خوبی  است. 
اســفهبدی همچنین  به جايگاه باالی ايران 

در جهان  اشــاره کرد و افزود: چند روز گذشته 
ســفری به پاريس داشتم و در اجالس بی آی ای 
شرکت کردم که نمايشگاهی فرهنگی است. در 
اين نمايشگاه سفیر ايران آقای آهنی که سفیر 
کهنه کاری است به ما گفت که شما بايد هم در 
راديو تلويزيون فرانســه صحبت کنید و هم ۱۱ 
روزنامه فرانسوی وقت گرفته اند با شما مصاحبه 
کنند. من ابتدا گمان کردم ايشان مزاح می کند 
اما با آمدن خبرنگاران موضوع را بســیار جدی 
ديدم. اين اتفاقی بســیار عالی است که نشان از 
باال رفتن جايگاه ايران در دنیاســت .در اجالس 
بی آی ای اکثر کشورها از جمله دانمارک، ترکیه 
و موناکو به دنبال اين بودند که چطور می توانند 
با ايران تعامل داشته باشــند. يا اينکه به عنوان 
مثــال آنتالیا برای ما محلی تفريحی اســت اما 
نماينده آنتالیا از من درخواست برگزاری اکسپو 
کرد که اين خیلی عجیب است. يا اينکه هیئتی 
از قزاقســتان آمده بود و اکســپوی 2۰۱7 را از 
آن خود کرد يا چینی هــا 2۰۱9 را گرفتند که 
ما واقعا بايد شــرم کنیم.اسفهبدی در خاتمه از 
شرکت کنندگان در سمینار درخواست کرد که 
نظرات مشورتی داده و تجربیاتشان را در میان 
بگذارند.در ادامه اين سمینار برخی از نمايندگان 
ارشد تشکل ها و صنوف و نیز چند تن از مديران 
مجموعه نمايشــگاه بین المللی تهــران به بیان 
ديدگاه ها و پیشــنهادات و نظرات خود در مورد 
راهکارهــای اجرای اقتصــاد مقاومتی از طريق 
ارتقاء ســطح نمايشــگاه های داخلی و خارجی 
پرداخته و در پايان به جمع بندی و نتیجه گیری 

از موضوعات مطرح شده پرداختند.

اشتیاق روزافزون شرکت های 
بین المللی برای حضور در 
بازارها و نمايشگاه های ايران

دکتر اسفهبدی در سمینار نقش و اهمیت اجرای نمایشگاه ها در توسعه صادرات بر 
مبنای اصول اقتصاد مقاومتی خبر داد:

خبر
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منوچهر طاهايی مشــاور وزير صنعت،  معدن 
و تجارت و عضو هیات مديره شــرکت سهامی 
نمايشــگاه های بین المللی ج.ا.ايران در سمینار 
نقش نمايشگاه ها در توسعه صادرات به بندهايی 
از اقتصاد مقاومتی که بــه حوزه صنعت، معدن 
وتجارت اختصاص دارد اشاره کرد وگفت: تامین 
شرايط و فعال سازی تمامی امکانات و منابع مالی 
و سرمايه های انســانی وعلمی کشور به منظور 
توسعه کار آفرينی و به حداکثر رساندن مشارکت 
آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و 
تشويق همکاری های جمعی و تاکید بر ارتقای 
درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط، بحث 
ابتدايی مقام معظم رهبری در اين حوزه اســت. 
بحث بعدی محور قرار دادن رشــد بهره وری در 
اقتصاد بــا تقويت عوامل تولید،  توانمندســازی 
نیروی کار،  رقابت پذيری اقتصاد،  ايجاد بســتر 

رقابت بیــن مناطق و اســتان ها و به کارگیری 
ظرفیت های متنوع مناطق کشــور اســت که 
بند مهمی اســت. ديگر بحث بسیار مهم ايشان 
استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند کردن يارانه ها 
جهت افزايش تولید ، اشتغال، بهره وری،  کاهش 
شــدت انرژی و ارتقــای شــاخص های عدالت 
اجتماعی است. بحث بعدی افزايش تولید داخلی 
کاالها و نهاده های اساسی است که همانطور که 
می دانیم  25 درصد واردات کشور در حوزه نهاده 
ها اســت. عضو هیئت مديره شرکت نمايشگاه 
های کشــور در ادامه افزود: در اقتصاد مقاومتی 
ترويج استفاده از تولید داخل مورد تاکید است 
که به اعتقاد من فعاالن صنعت نمايشگاهی بايد 

در اين زمینه يک کمپین اساسی تشکیل دهند.
وی در ادامه بــه برنامه های عملیاتی وزارت 
صنعت، معدن وتجارت اشــاره کــرد و گفت: 

رتبه ايران در جهان از نظر کسب وکار در حال 
حاضر ۱52 است که وزارت صنعت تصمیم دارد 
تا ســال 95 اين رتبه به ۱۰۰ برسد. يا نسبت 
ارزش افــزوده به جی دی پی کــه در حاضر 37 
درصد اســت بايد به 42 درصد برســد . ارزش 
افزوده بخش صنعت و معدن که ســال گذشته 
منفی بود بايد در سال 95 به ۱2 درصد برسد. 
وی در پايان بر تشــکیل کمپین تولید و رونق 
اقتصــادی و افزايش تولیــد و افزايش صادرات 
تاکید کرد و گفت:  بايــد در جامعه اين موارد را 
جا بیندازيم. نقش زنان در اين بخش بسیار موثر 
بوده و با تبلیغات بايد اين مقوله را فرهنگ سازی 
کرد. بايد هر ســال ۱۰ درصد مصرف کاالهای 
خارجی را کم کنیم و اين موارد را در برگزاری 

نمايشگاه ها بايد هدفگذاری کرد.

فعاالن صنعت نمايشگا هی برای رشد تولید داخلی کمپین تشکیل بدهند
منوچهر طاهایی مشاور وزیر و عضو هیات مدیره  شرکت سهامی نمایشگاه ها پیشنهاد کرد:

معاون  میرظفرجويان  سیدحســین 
ســهامی  شــرکت  مهندســی  فنــی 
نمايشــگاه های بین المللی در خصوص 
ضــرورت استانداردســازی برگــزاری 

نمايشگاه ها به بیان مواردی پرداخت.
میرظفرجويــان گفــت: موفقیت هر 
نمايشــگاه در ســطح کالن بــه چند 
عامل متکی اســت؛ توســعه مبادالت 

بین المللی،  کســب درآمدهــای ارزی، 
 ايجــاد فرصت های شــغلی کــه منجر 
به کاهش بیــکاری در ســطح جامعه 
می شود، گسترش فناوری های پیشرفته 
و بحث توسعه مناسبات کشورها که از 

برنامه های کالن نمايشگاه است. 
وی گفــت: اين مــوارد نیازمند پیدا 
کردن شــاخص های اقتصاديموثر    بر 

نمايشگاه اســت. شاخص های اقتصادی 
موثــر بر نمايشــگاه عبارتنــد از:  تاثیر 
برگــزاری نمايشــگاه بــر جمعیت،  بر 
 تولیــد ناخالــص داخلــی،  بر ســطح 
شــاخص های  مصرف کننده،  بر  قیمت 
شــاخص های  بین المللی،  بر  تجــارت 
بر شــاخص های کسب  و  رقابت مندی 

وکار.

ضرورت استانداردسازی برگزاری نمايشگاه ها

کیفیت نمايشگاه ها را جدی بگیريم 

میرظفر جویان معاون فنی مهندسی شرکت سهامی نمایشگاه ها تاکید کرد:

حبیب ماهوتی رئیس انجمن شرکت های نمایشگاه ها:

انجمــن  رئیــس  اعتدالــی  ســیدعلی 
برگزارکنندگان نمايشگاه های بین المللی ايران 
در اين ســمینار به بیــان راهکارهای تطبیق 
برنامه هــای نمايشــگاهی با اســتراتژی های 

توسعه تجارت کشور پرداخت.
وی گفــت: اگــر چه ســابقه برگــزاری و 
ايجــاد نمايشــگاه در دنیا بــه 25 قرن پیش 
باز می گردد اما نمايشــگاه ها هیچ گاه اهمیت 
و ارزش فعلی را در توســعه تجارت و اقتصاد 

دنیا نداشــته اســت. اگر امروزه می بینیم که 
حجم تجارت کاال و خدمــات جهانی به بیش 
از 4۱ تريلیون دالر در ســال 2۰۱3 رســیده 
اســت بخش عمده آن مرهون برپايی بیش از 
۱32 هزار نمايشگاه داخلی وخارجی است که 
هر سال در 5 هزار و 283 شــهر دنیا وظیفه 
بازاريابی هزاران نــوع کاال و خدمات را انجام 
می دهند. وی افزود: چنانچه سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی را مورد بررسی قررا دهیم در 

می يابیم که به نقش تجارت خارجی در تقويت 
بنیه ارزی کشــور و تداوم رشد اقتصادی توجه 
کافی معطوف شده اســت. ترديدی نیست که 
نمايشگاه های بین المللی به خوبی می توانند به 
تحقق هدف های ياد شده کمک کنند. اعتدالی 
با بیــان اينکه در اســتراتژی توســعه تجارت 
خارجی کشور به نکات مهمی اشاره شده است 
گفت: صنعت نمايشگاه ها به خوبی می تواند در 

تحقق اين موارد نقش اساسی را ايفا کند.

نمايشگاه ها در تداوم رشد اقتصادی کشور نقش مهمی دارند
سیدعلی اعتدالی رئیس انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه ها:

ريیس انجمن شــرکت های نمايشگاهی 
ايران نیز در ادامــه همايش به بیان نظراتی 
پرداخــت. حبیــب ماهوتــی در خصوص 
نقش نمايشــگاه های بین المللی در اقتصاد 
مقاومتی گفــت: اقتصــاد مقاومتی که اين 
روزها بحث برانگیز اســت بــه طور جدی 
دنبال نشــده اما می شــود گفت که اقتصاد 
مقاومتی از ســال های اولیه پیروزی انقالب 

در زندگی مردم جريان داشــته است مثال 
اصالح الگوی مصرف و بهینه ســازی الگوی 
مصرف همواره در زندگی مان اعمال شــده 
اســت. از روز اول جنــگ تحمیلــی طعم 
اقتصاد مقاومتی را در کشــور چشــیده ايم. 
وی افزود: در حال حاضر حدود 28 ســايت 
نمايشگاهی در سراسر کشور داريم که اسم 
بین المللی روی آنها می گذاريم اما متاسفانه 

به جز در نمايشگاه بین المللی تهران، در ساير 
نمايشگاه ها هیچ شــرکت کننده ای از خارج 

نداريم. 
ماهوتی با تاکید بر ضرورت اهمیت دادن 
به کیفیت برگزاری نمايشگاه ها گفت: کشور 
آلمــان فقط 8 ســايت دارد امــا درآمدش 
چندين برابر نفت ما اســت. بنابراين بايد به 

اين صنعت نگاه متفاوتی داشت.
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ســهامی  شــرکت  مدیرعامل 
نمایشــگاه ها با جانبــازان جنگ 

تحمیلی دیدار کرد.
به گــزارش روابط عمومــی و امور 
بین الملل شرکت سهامی نمايشگاه های 
ج.ا.ايران در آســتانه میالد با ســعادت 
حضرت ابوالفضل العباس)ع( و همزمان 
با روز جانباز، دکتر اســفهبدی رئیس 
هیــات مديــره و مدير عامل شــرکت 
ايثارگران و سعادتی پور سهامی نمايشگاه ها با همراهی پناهنده  امور  مدير روابــط عمومی و امــور بین الملل مســئول 

شرکت سهامی نمايشگاه های ج.ا.ايران با 
جمعی از جانبازان معزز مالقات نمود.

اين گــزارش حاکی اســت در اين 
ديــدار و گفتگــوی صمیمــی دکتــر 
اسفهبدی ضمن مالقات با اين عزيزان 
و شــنیدن نقطه نظرات آنان، با اهدای 
لوح تقدير نیــز از زحمات آنها در طول 
دوران انقالب اســالمی و هشــت سال 
دفاع مقــدس تقدير و تشــکر به عمل 

آورد.

ديدار دکتر اسفهبدی با جانبازان دفاع مقدس

سفیر ایتالیا در تهران گفت: ایران 
و  حضور  میالن   2015 اکســپوی  در 
نقش بســیار مهمی خواهد داشت و 
روند برگزاری این نمایشگاه به خوبی 

در حال انجام است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
شرکت سهامی نمايشــگاه های بین المللی 
ج.ا.ايران لوکا جانسانتی سفیر ايتالیا در ايران 
در ديدار با دکتر حســین اسفهبدی رئیس 
هیات مديره و مديرعامل شــرکت سهامی 
نمايشگاه های بین المللی ج.ا.ا اظهار داشت: 
روند اجرايی مشارکت ج.ا.ايران در نمايشگاه 

اکسپو میالن به خوبی در حال اجراست.
وی با تاکید بر اهمیت حضــور ايران در 
که در ۱2 خرداد برگزار خواهد شد فرصت اکسپوی میالن، گفت: روز ملی کشور ايتالیا 

مناسبی است تا روند اجرايی اين نمايشگاه 
در معرض ديد مدعوين قرار گیرد.

ســفیر ايتالیــا همچنیــن بــه رونــد 

صعودی مشــارکت طرف های ايتالیايی در 
نمايشگاه های ج.ا.ايران اشاره و ابراز امیدواری 

کرد اين مشارکت ها به حداکثر برسد.
براســاس اين گزارش دکتر اسفهبدی 
و هیــات همــراه متشــکل از محبعلــی 
مجری پروژه نمايشــگاه اکســپو میالن و 
سیدحســین میرظفرجويان معاون فنی و 
مهندسی نمايشگاه ها با خوش آمد گويی به 
سفیر ايتالیا و هیات همراه به روند اجرايی 
مشارکت جمهوری اسالمی ايران پرداخت 
و با اشــاره به تیم مجرب و با تجربه ای که 
در اين زمینه انتخاب شده است گفت: ما 
نگران اجرايی شدن اين نمايشگاه نیستیم 
چرا که در دوره های گذشته به خوبی اين 

مراحل را تجربه کرده ايم.

ايران در اکسپوی 2015  میالن نقش مهمی خواهد داشت
لوکا جانسانتی سفیر ایتالیا در دیدار با دکتر حسین اسفهبدی:

سال،  هر  الثانی  جمادی  بیستم 
روزی پــر از خاطــره و معنویت 
است؛ خاطراتی شیرین از مادران 
و  محبت  بــا  مهربان،فرزنــدان 
همسران با وفا ؛ این روز به یُمن ِ 
زاد روز بانوی نمونه اسالم، فاطمه 
زهرا ) سالم اهلل علیها( ، روز مادر 
نام گرفته اســت ؛ بانویی که گل 

سرسبد تمام بانوان عالم است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین 
الملل شرکت ســهامی نمايشگاههای 
بین المللــی ج.ا.ايران : به مناســبت 
والدت حضرت فاطمه زهرا ســالم اهلل 

علیهــا و روز زن و مــادر و بــه همت 
روابط عمومی وامور بین الملل به رسم 

تقدير از بانوان شــاغل در اين شرکت 
صبــح امروز مراســم ديدار و تشــکر 

از همکاران توســط دکتر اســفهبدی 
رئیــس هیأت مديــره و مدير عامل و 
مديران شــرکت  و  معاونین  همراهی 

نمايشگاهها برگزار گرديد .
اين گزارش حاکی اســت : در اين 
ديدار صمیمانه با اهدای گل و تشــکر 
از بانــوان و مادران شــاغل از زحمات 

ايشان تقدير و تشکر گرديد .
قابل ذکر است : اين ديدار صمیمانه 
که در ســالهای اخیر کم سابقه بوده 
اســت مورد اســتقبال کلیه کارکنان 

خصوصأ بانوان محترم قرار گرفت .

با حضور دکتر اسفهبدی،مراسم تقدير از بانوان شاغل برگزار شد
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 فعالیــت و کارنامــه صنعت 
نمایشــگاهی ایران در سال 1392 را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
ســال ۱392 به دلیل قرار گرفتن ماه 
های پايانی فعالیت دولت گذشــته و آغاز 
فعالیت دولت يازدهم ســال خاصی برای 
صنعت نمايشــگاهی ايران و مــا بود. با 
استقرار دولت يازدهم انتظار و امید برای 
رســیدن به موفقیت ها و دســتاوردهای 
جديد درحوزه نمايشــگاه، هــم در میان 
مديران نمايشگاه و هم در اذهان عمومی 

جامعه افزايش يافت.
به هر حال در ســال پايانــی فعالیت 
تحريم های  دلیــل  بــه  دهــم،  دولــت 
بین المللــی، جــو نامســاعدی در حوزه 
اقتصاد کشــور شــکل گرفته بود و البته 
همین موضوع مســئولیت ما را سنگین تر 
می کرد. چرا کــه ما خود را يکی از عوامل 
و ابزار شکســته شــدن فضــای رکود و 
بازگردانــدن رونق به اقتصــاد می دانیم. 
بنابراين در همــه برنامه ريزی ها تاکید بر 
اين بود که بتوانیم امکان حداکثر حضور 
برای شــرکت های داخلــی و خارجی در 
نمايشــگاه ها را میسر کرده و از نظر متراژ 
و درآمدهای نمايشــگاهی هم در ســطح 

مناسبی قرار بگیريم. 
به همین دلیل و براساس فضای خاص 
اقتصادی، بنا به تصمیم مســئوالن   وقت 
يکسری جشــنواره ها تعريف و به تقويم 
نمايشگاه بین المللی اضافه شد. همچنین 
شرايط ويژه ای را برای حضور شرکت های 
اقتصادی و صنعتی در نمايشــگاه فراهم 
کرديم و همین موضوع سبب شد با وجود 
فضای تحريم، سطح فعالیت ها ی معمول 
نمايشــگاهی را حفظ کــرده و حتی در 

برخی موارد ارتقا دهیم. 
خوشــبختانه با توافقات بیــن المللی 
نمايشگاه ها  از  اســتقبال  حاصل شــده، 

در ماه هــای پايانی ســال 92 اوج گرفت 
و براســاس گــزارش برگــزار کنندگان 
نمايشگاه ها، چه در نمايشگاه های انتهای 
ســال گذشــته و چه در نمايشــگاه های 
ابتــدای امســال، حضــور شــرکت های 
خارجی با رشد چشــمگیری مواجه بوده 
اســت. عالوه بر اين از ســوی کشورهای 
خارجی نیز درخواست های متعددی برای 
برگزاری نمايشگاه های اختصاصی دريافت 
کرده ايم کــه در حال بررســی و انعقاد 

قرارداد هستیم.
 آیا هیچ کدام از درخواست های 
کشورهای خارجی قطعی شده است؟

بله با ايتالیا، آلمــان و لبنان توافقاتي 
داشــته ايم و بــا ســايرين نیــز در حال 

مذاکره ايم.
 در ماه های پایانی ســال 92، 
هدایت  سکان  اسفهبدی  دکتر  آقای 
نمایشــگاه را برای دومیــن بار در 
دست گرفت و با آمدن ایشان برخی 
جا  جابه  نیز  نمایشــگاهی  مدیران 
ابقا  اما شما در ســمت خود  شدند. 
شــدید و این همکاری ادامه یافت. 
انتظارات رییس جدید نمایشــگاه از 

شما چه بوده است؟ 
تغییر مديريت در فعالیت سازمان های 
دولتی امري طبیعی است که در 24 سال 
خدمت و فعالیت در سازمان های مختلف 
دولتی بسیار شاهد آن بوده ام. اين موضوع 
می تواند فصل جديد و دوران شــکوفايی 
بهتــری را برای يک ســازمان ايجاد کند 
چرا که مديريت جديــد معموال با انرژی 
بیشتر و ايده هاي نو مسئولیت را به عهده 

مي گیرد. 
اســفهبدی خوشــبختانه  آقای دکتر 
ســابقه طوالني در امر مديريت در کشور 
خصوصاً شــرکت ســهامي نمايشگاه هاي 
بین المللي دارند، تا آنجــا که می توانم به 

صراحت بگويم شاکله مديران اين شرکت 
از بدو تصويب قانون تاســیس شــرکت 
نمايشگاه ها در مجلس شــوراي اسالمي 
و ابالغ اساســنامه آن توسط ايشان شکل 
گرفت و بســیاري از مديــران و کارکنان 
صنعت نمايشــگاهي و اينجانب در دوره 
مديريت ايشــان در ســال هاي قبل وارد 
حوزه نمايشگاهی شده و با الفبای اين کار 

آشنا شده ايم. 
بر اين اساس با دقت نظر و نگاه ايشان 
به فعالیت هاي نمايشگاهي آشنا هستیم. 
او معتقد است ما يک سايت  نمايشگاهی 
حرفه اي و پر سابقه ايم و به همین نسبت 
فعالیت هاي نمايشگاهي که در اين سايت 
صورت مي گیرد مي بايســت از کیفیت و 
استانداردهاي الزم برخوردار باشد و صرفاً 
نبايد به شــکل آماري با مسايل برخورد 
کنیم چرا کــه ارزيابي هــا را دچار خطا 

مي کند. 
با توجه به اين موضــوع براي انتخاب و 
تنظیم تقويم ســالیانه نمايشگاه هاي سال 
۱393 دقت نظر و کار کارشناسي مضاعفي 
صورت گرفت که بتوانیم هرچه بیشــتر از 
کیفیت برگــزاري نمايشــگاه هايي که در 
سايت نمايشگاه هاي بین المللي تهران برپا 

مي شود اطمینان حاصل کنیم. 
ما در تقويم سال ۱393 بیش از شصت 
و پنج عنــوان نمايشــگاهي گنجانده ايم 
که اين تعداد با توجه به درخواســت هاي 
متعددي که براي برگزاري نمايشــگاه ها 
با عناوين جديد به دســت ما مي رسد در 
صورت تايید نهايي قابلیت افزايش خواهد 

داشت.
رویدادهای  مهم ترین  از  یکی   
امسال،  ماه  اردیبهشت  نمایشگاهی 
نمایشــگاه بین المللی نفــت، گاز و 
مورد  این  در  اســت.  پتروشــیمی 

توضیح دهید.

نمايشگاه نفت، گاز و پتروشیمي ايران 
يکي از مهم ترين نمايشگاه هاي دنیا و جزء 
چند نمايشگاه مطرح در حوزه نفت، گاز و 
پتروشــیمي در جهان مي باشد. در سال 
93 نیز با توجه به شرايط جديد اقتصادي 
که فراهم شده است استقبال شرکت هاي 
داخلي و خارجي افزايــش مطلوبی پیدا 
کرده و انتظار مــي رود که يکي از بهترين 
نمايشگاه هايي باشد که طي دهه گذشته 
در حوزه نفت، گاز و پتروشــیمي برگزار 
شده اســت. همچنین بنابر اعالم مجري 
اين نمايشگاه شــرکت هايي از 6۰ کشور 
جهان در اين نمايشگاه حضور پیدا کرده 
اند که بیش از 3۰ کشور از آنها با پاويون 

کشوري مشارکت خواهند داشت. 
 اگر نکته دیگــری باقی مانده 

بفرمایید.
برگزاري نمايشــگاه ها و ارائه خدمات 
نمايشــگاهي مطلــوب بــدون همکاري 
همه عوامل و فعاالن صنعت نمايشگاهی 
امکان پذير نیســت با اغتنــام فرصت، در 
همین ابتــداي فعالیت نمايشــگاهي در 
ســال 93 صمیمانه از تالش هــاي موثر 
همــه همــکاران محتــرم در حوزه هاي 
مختلف  شــرکت اعم از معاونت اداری و 
مالــی، معاونت فنی مهندســی، مديريت 
روابــط عمومي، مديريت حراســت و نیز 
همکاران پر تالش مديريت نمايشگاه هاي 
داخلي تشــکر مي کنم و امیدوارم ســال 
نمايشــگاهي بســیار خوبي را با افزايش 
بهــره وري و همکاري مســتمر مجريان 

نمايشگاهي پیش رو داشته باشیم.
همچنین الزم اســت از نقــش موثر و 
بی بديل نشــريه "اقتصاد و نمايشگاه" در 
معرفي و انعــکاس فرهنگ و فعالیت هاي 
نمايشگاهي تشــکر کنم و امیدوارم براي 
سال 93 با برنامه ريزي بهتر و مناسب تر 

موفق تر و مفیدتر باشند.

فقط با نمايشگاه هايی موافقت 
کرده ايم که از کیفیت مطلوب 
برگزاری شان اطمینان يافته ايم

محمد جواد قنبری معاون امور نمايشگاهی شرکت سهامی نمايشگاه های بین المللی ايران:

برای آگاهی مشــاركت كنندگان و فعاالن صنعت نمايشــگاهی كشور 
از سیاســت ها و برنامه های معاونت امور نمايشــگاهی شــركت سهامی 
نمايشگاه ها گفت و گوی ويژه نخستین شماره "اقتصاد و نمايشگاه" در 
ســال 1393 را به محمد جواد قنبری اختصاص داده ايم كه شــما را به 

مطالعه آن دعوت می كنیم.
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 بــا در دســت گرفتن ســکان 
از  نمایشگاه ها  سهامی  شرکت  مدیریت 
به  اسفهبدی، شما هم  دکتر  آقای  سوی 
حوزه معاونت فنی مهندســی نمایشگاه 
بازگشتید. ایشــان چه انتظاراتی از شما 

داشتند؟
آقــای دکتر اســفهبدی از قديــم با بنده 
آشــنايی داشــتد و ســال  ها با هم همکاری 
داشته ايم. نظر ايشان اين بود که در اين دوره 
و در بخش فنی مهندسی کارها بايد با سرعت 
بیشتر و کیفیت باالتر انجام شود. همچنین ما 
بايد در حوزه فنی به ساختارهای جديدی که 
در سطح نمايشــگاهی در دنیا به وجود آمده 
وارد شده و براســاس آن تغییرات وسیعی در 
نمايشگاه ايجاد کنیم. تغییراتی مانند احداث 
ســالن های بهتــر، بهبود وضعیــت مبلمان 
محیطــی و ارايه خدمات مناســب. البته اين 
مســايل و برنامه ها بايد همراه با درنظرگرفتن 
توجیه اقتصادی و رعايــت صرفه جويی و مد 
نظر قرار دادن فرمايشات مقام معظم رهبری 

درخصوص اقتصاد مقاومتی باشد.  
به هر حال ايشــان می دانســتند در اين 
حوزه اشــراف کامل دارم و بیش از ۱5 سال 
است که در حوزه های فنی نمايشگاه مشغول 
به فعالیت بوده ام. از اين رو من هم در پاسخ به 
اعتماد ايشان می کوشم در دوره دولت تدبیر 
و امید تغییر مناسب و قابل قبولی در وضعیت 
نمايشگاه با همکاری ديگر واحدها و نیروهای 

زحمت کش حوزه فنی به وجود آورم.
و  فنی  بخــش  فعلی  وضعیــت   

مهندسی را چطور ارزیابی می کنید؟
با نگرش مثبتی که آقای دکتر اســفهبدی 
دارند، ما به دنبال بهتر کردن شرايط هستیم. 
اين به آن معنی نیســت که گذشــته را نفی 
کنیم و بگويیم در چند سال گذشته که بنده 
و همکارانم از فنــی دور بوده ايم، بخش فنی 

نمايشگاه افت کرده است.
بلکه به اين معنی اســت که ما بايد به فکر 
بازسازی تاسیســات و ابنیه سالن های قديمی 
نمايشگاه، اســتفاده از توان ســرمايه گذاران 
برای ايجاد زيرساخت های جديد باشیم. به هر 
حال نمايشگاه بین المللی پیشانی و به نوعی 
ويترين تجارت کشور می باشد و هرچقدر در 
اين حوزه کار کنیم، مسلما به توسعه تجارت 

کمک کرده  ايم.
و  فنی  معاونت  آتــی  برنامه های   

مهندسی چیست؟
مــا برنامه هــای متنوعــی در حوزه های 
مختلف داريم. يک بخش از برنامه ها به حوزه 
مبلمان محیطــی و بخش ديگر به ســاخت 
سالن های جديد مرتبط است. همچنین برای 
ارتقای خدمات نمايشــگاهی مثل تاســیس 
رستوران و فودکورت در حال بررسی هستیم. 
عالوه بر اين در حال به روز کردن حوزه برق، 
تاسیســات مکانیکی و تهويه مطبوع سالن  ها 

نیز هستیم.
در حوزه ساختمان عايق بندی بام بسیاری 
از سالن های نمايشــگاهی در برنامه قرار دارد. 
در کف سازی ســالن ها نیز فعالیم و در حال 
برطرف کردن نواقص در اين بخش هســتیم. 
احداث تابلوهای ورودی نمايشــگاه و محوطه 
جهت راهنمای بازديدکنندگان را نیز براساس 

طرح جامع مبلمان محیطی در برنامه داريم. 
بازسازی نمای بیرونی ســالن ها و احداث 
سردرب برای برخی از سالن های نمايشگاهی 
را نیز در ســال جاری انجام می دهیم و برای 
اين ســالن  ها ورودی مجزا خواهیم زد که هم 
زيبايی داشــته باشــد و هم عملکرد مناسبی 
انرژی  از هدررفتــن  درخصوص جلوگیــری 

داشته باشد.
بازســازی آبخوری های مجموعــه نیز در 
دستور کار است. همچنین بخشی از محوطه 

را نیز آسفالت خواهیم نمود. تاسیسات برقی 
و مکانیکی برخی ســالن ها نیز به طور کامل 
در حال بازســازی اســت و هم چنین برخی 
موتورخانه هــای مجموعــه را نیز بازســازی 

می نمايیم. 
امســال همچنین به دنبال آن هســتیم 
که گازرســانی به تمام مجموعه انجام شــود 
تا مشــکلی برای ســاختمان های مربوط به 
بخــش خدمات نمايشــگاهی در ايــن حوزه 
وجود نداشــته باشــد. در بخش مخابرات نیز 
واحد اوپراتور اتوماتیک را بازســازی می کنیم 
تا ارباب رجــوع به راحتی اطالعــات الزم را 
دراختیار داشته باشد. پست  های مخابراتی را 

هم تکمیل خواهیم نمود. 
يک کار خوب و مهم در حوزه غرفه آرايی 
در حال انجام اســت. ما با همکاری دوستان 
غرفه ســاز و برگزارکننــدگان، آيین نامه اولیه 
مربوط به غرفه ســازی را تدوين کرده ايم که 
براساس آن ســعی خواهیم نمود سطح کیفی 
غرفه ســازی را بــه اســتانداردهای مطلوب 
برسانیم و هم چنین غرفه ســازان رتبه بندی 
شــده و صرفا از پیمانکاران دارای صالحیت 
استفاده خواهد شد. ما امیدواريم با اجرای اين 
آيین نامه، در غرفه  ســازی به سطح کشورهای 

برتر جهان برسیم.
 یکی دیگر از تاسیســات مهم در 
نمایشگاه، ســالن های همایش است. در 

آن بخش چه برنامه ای دارید؟
در ســالن های همايش هم کار برای انجام 
زياد اســت. ســالن میــالد يکــی از بهترين 
ســالن های کشــور برای برگزاری ســمینار، 
همايش و کنسرت است که با کیفیت مناسب، 
خدمات دهــی را انجام می دهیــم  و در حال 
تکمیــل نمــودن و برطرف کــردن بعضی از 
نواقص موجود جهت خدمت دهی بیشــتر و 

مناسب تر به بهره برداران هستیم.

مهمی  های  مســئولیت  از  یکی   
برعهده  نمایشگاه ها  سهامی  شرکت  که 
در  ایــران  غرفــه  مســوولیت  دارد، 
اکسپومیالن است. در این مورد شما چه 

فعالیت هایی دارید؟
ايران در نمايشگاه اکسپو میالن به عنوان 
بزرگ ترين نمايشــگاه جهانی در دنیا با يک 
طرح مفهومی فوق العاده حضور خواهد داشت. 
اين طرح با همکاری مشــاوران داخلی برای 
ســاخت ســالن ايران در فضايی در حدود 2 
هزار متر مربع آماده شــده اســت و به دنبال 
اســتفاده از پیمانکاران ايتالیايی برای ساخت 
آن هســتیم که مقدمات اولیــه آن در حال 

انجام است.
بازســازی ســاختمان  همچنین در حال 
ستاد اکســپو در داخل محوطه نمايشگاه بین 
المللی تهران هســتیم و اعضای ستاد اکسپو 
به زودی در اين ســاختمان مستقر می شوند 
تا با آرامش و قدرت بیشــتر مسايل مربوط را 

پیگیری کنند.
در  سرمایه گذاران  حضور  به  شما   
نمایشگاه اشاره کردید. در این مورد لطفا 

بیشتر توضیح دهید.
ما به دنبــال ســرمايه گذار در حوزه های 
مختلف نمايشگاه هســتیم.  در ابتدای سال 
نیز اقدام به انتشار آگهی در روزنامه ها جهت 
جذب ســرمايه گــذار نموديم و تعــدادی از 
ســرمايه گذ اران هم آمدند. به عنوان مثال ما 
برای ساخت سالن های جديد در محل سالن 
های قديمی که چند ســالی اســت به عنوان 
فضای باز از آنها اســتفاده می شــود با بخش 
خصوصی به توافق رســیده ايــم و امیدواريم 
از ماه آينده عملیات اجرايی آن انجام شــود. 
همچنین به دنبال سرمايه گذار در بخش های 
ديگر مثل ســاخت فودکورت يا تولید انرژی 

نیز هستیم. 

برنامه های گسترده شرکت سهامی
 نمايشگاه ها برای توسعه و نوسازی 
زيرساخت ها و امکانات نمايشگاهی 

سید حسین میرظفرجویان معاون فنی و مهندسی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تشریح کرد:

سید حسین میرظفرجويان از مديران مدبر و قديمی صنعت نمايشگاهی كشور است. او عالوه 
بر بیست ســال فعالیت در بخش های مختلف صنعت نمايشگاهی كشور، فعالیت های پژوهشی 
ارزنده ای در اين حوزه داشــته است و با انتشار كتاب های مختلف و تدريس در دانشگاه، برای 

توسعه علوم نمايشگاهی نیز گام  های ارزشمندی برداشته است.
عمــده فعالیــت مهنــدس میرظفرجويــان، در بخــش فنــی مهندســی نمايشــگاه بوده اســت 
و بــا بازگشــت دكتــر اســفهبدی بــه مديريــت نمايشــگاه، میرظفرجويــان نیــز بــه جايی كه 
 تخصــص و عالقــه اش بــود بازگشــت تا امــروز به عنــوان معاونت فنی و مهندســی شــركت

ســهامی نمايشــگاه های بین المللی ايران، وظیفه بازسازی و توســعه نمايشگاه در اين بخش را 
برعهده گیرد. گفت وگوی ما را با وی می خوانید.

مصاحبه



ها
اه 

شگ
مای

ت ن
نع

ص
ی  

ص
ص

تخ
ه 

نام
اه

م

11

عروجی که دارای تحصیالت لیسانس 
بازرگانی  لیســانس  فوق  و  حســابداری 
با گرايــش مالی اســت، مصاحبه اش  را 
بــا تاکید بر نقــش مهم نیروی انســانی 
اهداف شــرکت ســهامی  پیشــبرد  در 
نمايشــگاه ها و جديــت و پیگیری مدير 
عامل شرکت بر برنامه ريزی گسترده برای 
ارتقای سطح علمی و توان اجرايی نیروی 
انســانی به عنوان مهم تريــن پیش نیاز 
اجرای تغییر و تحوالت مورد نظرخود در 

اين شرکت آغاز کرد.
معاون اداری و مالی شــرکت سهامی 
نمايشــگاه های بین المللــی از طراحی و 
اجرای دوره های آموزشی متنوع با هدف 
افزايــش توان کارکنان شــرکت در همه 
سطوح اعم از رســمی و قراردادی برای 
تشــخیص، تصمیم گیــری و برنامه ريزی 
و اجرا خبــر داد و گفت: بــا اجرای اين 
دوره های آموزشی که با همکاری گروهی 
از برجسته ترين اســتادان و با استفاده از 
به روزتريــن متدهای آموزشــی به اجرا 
گذاشــته شــده اســت و در طول سال 
جاری ادامه خواهــد يافت، انتظار می رود 
که پرسنل شرکت سهامی نمايشگاه های 
بین المللــی از آمادگی های کافی برای به 
فعــل در آوردن ظرفیت هــای بالقوه اين 
شرکت در چارچوب طرح ها و برنامه های 
توسعه ای مديريت محترم شرکت سهامی 

نمايشگاه ها برخوردار شوند. 
اتخاذ  بــه  عروجــی همچنین  مجید 
تصمیمــات جديــد در جهــت بهبــود 
شرايط معیشــتی پرسنل شرکت سهامی 
نمايشــگاه های بین المللی اشــاره کرد و 
گفت: در همین مــدت 5 ماهه ای که از 
آغاز کار مديريت جديد شرکت می گذرد 
اقدامات کارسازی در جهت ارائه خدمات 
و تســهیالت رفاهی به پرســنل شرکت 
و نیز اصالح احــکام پرســنلی و حقوق 
کارکنــان انجام گرفته اســت و عالوه بر 
آن بــا اســتفاده از راهکارهــای حقوقی 
در چارچــوب قوانین و مقــررات، حقوق 
و دســتمزد همــکاران اعم از رســمی و 

قراردادی افزايش يافته است.
معاون اداری و مالی شــرکت سهامی 
بین المللــی در بخــش  نمايشــگاه های 
ديگــری از اين مصاحبه ايجاد تســهیل 
توســط  ارزی  درآمد هــای  وصــول  در 
برگزارکننــدگان نمايشــگاه ها را از ديگر 
اقدامات اين معاونت برشــمرد و گفت: با 
توجه به موانع و مشــکالتی که در نقل و 
انتقال درآمدهــای ارزی برگزارکنندگان 
نمايشــگاه ها ايجاد شــده اســت، کمک 
به آن ها بــرای وصول درآمدهايشــان از 
اولويت های کاری اين معاونت بوده است 
راهکارهايی  ايجــاد  با  که خوشــبختانه 
توانسته ايم مشکالت آنها را در اين زمینه 

کاهش بدهیم.
مســئولیت های  معرفی  در  عروجــی 
معاونــت اداری و مالی گفت: اين معاونت 
به ســبب نقش تأثیرگذارش در تدوين، 
کنتــرل و نظــارت دقیق و مستـــمر بر 
اهداف و برنامه های شــرکت و نیز کلیه 
امور مالی و اداری، توســعه منابع انسانی 
و تدويــن و اجــرای ضوابــط مربوط به 
کارکنــان، تامین ملزومــات و تجهیزات 
مورد نیــاز برای فعالیت های شــرکت، از 

اهمیت ويژه ای بـرخوردار است.
وی با اشــاره به اينکه معاونت اداری  
و مالی از مديريت هــا و واحدهای متنوع 
شــامل: مديريــت امور مالــی، مديريت 
برنامه ريــزی و اطالع رســانی، مديريت 
امــور اداری، واحــد امــور قراردادها و 
واحد حقوقی تشــکیل شده است، افزود: 
اين معاونـــت با محور قــراردادن اصول 
صداقت، درست کاری و شفافیت در امور 
و تالش برای نهادينه سازی آن در جهت 
نظم بخشیدن به مســايل مالی و اداری 
وبرنامه ريزی با تکیه بر قوانین و آيیـــن 
نامه ها تالش نموده تا در راه پیشــبرد و 
پیشرفت مأموريت شرکت فعالیت نمايـد 
لذا ايجاد امکانات الزم و فضای مناســب 
و تجهیــز فضاهای آموزشــی، اختصاص 
بودجه و اعتبارات الزم به کارکنان،تامین 
و  ســخت افزاری  تجهیــزات  وتوزيــع 

نرم افــزاری، امــور عمومــی و رفـــاه را 
مديريت می نمايد. 

عروجی با تاکید بــر اينکه قطعا بدون 
مشــارکت و حمايت همه جانبه تک تک 
کارکنان شــرکت، حصــول نتايج مورد 
انتظار امکان پذير نیست و البته بی شک 
ثمره اين همدلی و همــکاری، آينده ای 
موفق و روشــن برای شرکت رقم خواهد 
زد، گفــت: درک جايگاه و اهمیت نیروی 
انســانی در مســیر حرکت رو به جلوی 
سازمان، رمز اصلی موفقیت، دستیابی به 
اهداف کالن و تحقق چشــم انداز ترسیم 

شده برای شرکت به شمار می رود.
عروجــی اظهار امیــدواری کــرد که 
کارکنان محترم شرکت با تالش و اهتمام 
بیشــتر در انجام امــور محولــه و محور 
قــراردادن اصول صداقت، شفاف ســازی، 
توجه و تمرکز ويــژه در انجام امور مرتبط 
با مخاطبین نمايشــگاهی و رفع نیازهای 
آنــان و انعــکاس راهنمايی هــا و نظرات 
صائب خود،  شــرکت را در تحقق اهداف 
آن که لزوماً توجه به نیازهای کارکنانش از 
اولويت های کلیدی آن است، ياری رسانند. 
معاون اداری و مالی شــرکت سهامی 
نمايشگاه ها در پايان اهم فعالیت های اين 

معاونت را به شرح ذيل برشمرد:
• تدوين برنامه اســتراتژيک شــرکت 
)بلند و میان مــدت( و تهیــه و تنظیم 
برنامه های اجرايی و شاخص های کلیدی 
مربوط به حــوزه کاری مختلــف آنها با 
توجــه به ماهیــت وجــودی و چگونگی 

فعالیت و عملکرد مديريت های تابعه
• حصــول اطمینان ازحســن اجرای 
وظايف واحدهای تابعــه، از طريق اعمال 

نظارت بر کار آنها
• توجــه خاص بــه انضبــاط کاری و 
اداری و اجرای سیاســت های تشويقی و 

تنبیهی به منظور نهادينه کردن اين امر
• تدوين برنامه هايــی برای »مديريت 
کارآمد مالی« در شــرکت بــا محوريت 
دو اصــل »تســهیل و تســريع در انجام 
هزينه هــای ضــروری« و »جلوگیری از 

انجامهزينه های غیر ضروری« 
• تهیه گزارش های تخصصی از روندها 

و شاخص های گزارش شده در مقايسه با 
روندها و شاخص های استاندارد و يا مورد 
انتظار و تشخیص نقاط و موضوعات قابل 
تمرکز بــه منظور بررســی ماهوی علت 

تغییر روند يا انحراف شاخص
• توجه ويژه به حرکت بر محور اصول 
علمی و دانــش بنیــان در فعالیت های 
ادارات حوزه معاونــت مالی و برنامه های 
کاری برای دســتیابی به هــم افزايی و 

توسعه بلند مدت و پويا 
• ايجاد تعامــل ســازنده و موثر بین 
معاونت ها به منظور پیشبرد سیاست های 
کالن و اهداف اســتراتژيک شــرکت در 

کمترين زمان و هزينه ممکن 
• توجــه ويژه به مکانیــزه کردن امور 
کاری و اجرايــی بــه منظور دسترســی 
ســريع، آســان و کم هزينه بــه منايع 
اطالعاتی مختلف و ايجاد امکان تجزيه و 

تحلیل و استخراج اطالعات مورد نیاز
• ايجاد ســاختارهای مناســب برای 
کنترل و نظــارت مســتمر در همه امور 
با محوريــت بهره گیــری از فناوری های 
اطالعاتی و ارتباطی و مطالعه، بررســی، 
تحلیــل و ارزيابی اثربخشــی برنامه ها و 

عملکرد واحدها 
• کنترل منابع و بهینه ســازی درآمد 
ها در ســازمان و تجهیــز منابع و وصول 
مطالبات و کنترل بر اساس بودجه ترسیم 
شــده و تنظیم هزينه ها بر اساس بودجه 

مصوب
مديريــت  نظــام  و  ســاماندهی   •
منابع انســانی وتوجه به بحــث حفظ و 
توانمندسازی نیروها ودر نهايت پشتیبانی 
از نیروهای توانمند، مواردی است که در 

بحث منابع انسانی مورد توجه می باشد.
• شناسايی عوامل درآمد زا وهمچنین 
بهره گیــری از توانمندی های شــرکت از 
طريق بازنگری در فرمت قراردادهای آتی 

جهت رفع مشکالت سودمند خواهد بود.

اجرای دوره های آموزشی متنوع 
برای ارتقای توان علمی و اجرايی 
کارکنان شرکت سهامی نمايشگاه ها

مجید عروجی معاون اداری و مالی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی خبرداد

معاونت اداری و مالی محور اصلی توســعه ســرمايه ها و منابع انســانی هر سازمان است. 
از همیــن رو انتخاب مديــری كه از دانــش و تجربه كافی بــرای فعالیت در ايــن حوزه مهم 
برخوردار باشــد، از مهــم ترين دغدغه هــای مديران ســازمان های بزرگی همچون شــركت 
ســهامی نمايشــگاه های بین المللی ج.ا.ايران اســت. مجید عروجی كه همزمان بــا آغاز كار 
دوباره دكتر اسفهبدی به عنوان مديرعامل شــركت سهامی نمايشگاه ها به تازگی مسئولیت 
معاونت مالی و اداری اين شــركت را عهده دار شــده اســت، از ســال 78 تا 87 عهده دار 
مســئولیت های مدير مالی و معاون ذی حساب در همین شــركت بوده و عالوه بر آن به مدت 

5 سال در سمت معاون مدير كل امور مالی  شركت فرودگاه های كشور خدمت كرده است.

مصاحبه
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 در مورد وظایف حراست حوزه 
تجارت خارجی توضیح دهید.

از  خارجی  تجــارت  حراســت حوزه 
يک سو سازمان توســعه تجارت را تحت 
پوشــش دارد، يعنــی غالبــا میزبانی از 
هیات های  اکثــر  و  خارجــی  میهمانان 
تجاری برعهده ماســت. همچنین تالش 
می کنیم بــرای اين میهمانــان محیطی 
امن و مناســب در حضور و بازديدی که 

از نمايشگاه دارند ايجاد شود.
از  خارجی  تجــارت  حراســت حوزه 
سوی ديگر شرکت ســهامی نمايشگاه ها 
را تحت پوشــش دارد و به حفظ امنیت 
برگزاری نمايشگاه هايی که در اين محیط 
برگزار می شــود می پردازد. ما معتقديم 
محیط نمايشــگاه بین المللی ويترين هر 
کشــوری اســت و فردی که از خارج از 
کشور وارد فضای نمايشــگاه می شود، با 
ديدن محیطی امن و مناســب، آن را به 
کل کشور تســری می دهد. برعکس هم 
اگر آسیب امنیتی به او وارد شود و مثال 
ناامنی و سرقتی اتفاق بیفتد، قطعا ديگر 
در کشورمان ســرمايه گذاری نمی کند. 
در اين راه همکاران ما بیشــتر به سمت 
امنیت ديجیتالی و غیر محسوس به جای 

کنترل های فیزيکی روی آورده اند. 
همچنیــن ما بــر امور نمايشــگاهی 
نظــارت می کنیــم تا اجحافــی در حق 
غرفه داران نشــود. به هر حــال وظیفه 
ذاتی شــرکت نمايشــگاه ها ايجاد بستر 
مناسب برای توسعه صادرات کشور است 
و طبیعتا اين محیط غیرانتفاعی است و 
سعی می کنیم سود معقولی برای برگزار 
کننده ديده شود و غرفه دار هم بتواند با 
قیمت و شرايط مناسب کاالهای خود را 

به نمايش بگذارد.
با ادغام حراســت ســازمان توســعه 
تجارت و شــرکت ســهامی نمايشگاه ها 

و تبديل آن به حراســت حــوزه تجارت 
اتفاق  يــک هم افزايی خوبــی  خارجی، 
افتاده و به نظرم کار با ســرعت و دقت و 

کیفیت باالتری پیش می رود.
ادغام   هم  کارشناسان  نظر  به   
توسعه  ســازمان  حراســت  حوزه 
نمایشگاه  سهامی  شرکت  و  تجارت 
بوده است. فواید  ارزشمندی  ها کار 

این ادغام از دید شما چیست؟
ما با دو حوزه کاری نســبتا مشترک 
روبرو بوديم و اين اشــتراک کاری سبب 
تداخل کارها در حوزه حراســت می شد. 
اکنــون هماهنگی به اوج خود رســیده 
و سرويس بسیار مناســب تری در حوزه 
حراســت ارايه می شــود. خوشــبختانه 
مديران اين دو دستگاه يعنی جناب آقای 
افخمی معــاون وزير و ريیس ســازمان 
توســعه تجارت و جناب آقای اسفهبدی 
ريیس هیات مديره و مديرعامل شرکت 
سهامی نمايشــگاه های بین المللی تهران 
هماهنگی و همراهــی تنگاتنگی دارند و 
به تبع اين همراهی، و البته با يکی شدن 
دو حراست، ما نیز تالش می کنیم اين دو 
سازمان به هم نزديک تر شــده و کار به 

خوبی انجام شود.
 شما به ایجاد امنیت و کنترل 
این  کردید.  اشــاره  نامحســوس 

نامحسوس بودن چه اهمیتی دارد؟
امــروزه دنیا بــه ســمت کنترل های 
نامحســوس می رود. کنترل فیزيکی بی 
احترامی بــه مخاطب اســت و به همین 
دلیل هم ما مرکز کنترل ديجیتالی مجهز 
به ابزار روز ديجیتالی دنیــا را در اختیار 
داريم تــا به صورت نامحســوس اقدام به 
تامین امنیــت کنیم. به هر حــال تعداد 
افرادی که هر روز به سايت نمايشگاه وارد 
می شوند بســیار باالست و قطعا توفیق ما 
در تامین امنیت شــان لطف خداست. ما 

کشور امنی داريم و آثار و جلوه اين امنیت 
را به طور ملموس می توان در نمايشــگاه 

ديد.
وقتی ما در اين ســايت نمايشگاه طال 
و جواهر برگزار می کنیــم، اين يک برند 
برای کشور است.  چرا که معنی اش اين 
اســت که آن قدر کشــورمان امن است 
که نمايشــگاه طال و جواهر در آن برگزار 
انتظامی هم همکاری  نیروی  می شــود. 
تنگاتنگی دارد که بايد از آنها تشکر کنم.

پلیس  بــا  هماهنگی  ایــن   
نهادها  دیگر  و  رانندگی  و  راهنمایی 

نیز وجود دارد؟
بله، راهنمايــی و رانندگــی، اماکن، 
دايره اجتماعی نیــروی انتظامی و ديگر 
مجموعه ها همکاری تنگاتنگی با حراست 
حوزه تجارت خارجــی دارند. برای مثال 
در همین نمايشگاه بزرگ نفت و گاز که 
براساس گفته کارشناسان در خاورمیانه 
بزرگ ترين و در دنیا دومین نمايشــگاه 
بــزرگ اســت و شــرکت کننــدگان و 
دنیا  از سراســر  فراوانی  بازديدکنندگان 
به آن می آيند، همراهی خوبی از ســوی 
باشگاه انقالب و سالن اجالس سران که 
خودشــان کنگره بزرگ دندانپزشکی را 
داشتند صورت گرفته است و تالش شده 
تا همســايه های خوبی برای هم باشیم و 
برای حل مشکالت امکانات خود را برای 
يکديگر  اختیار  در  ترافیک  روان ســازی 

بگذاريم.
همچنین در همراهی بــا راهنمايی و 
رانندگی تالش شــده چند نمايشگاه به 
صورت هم زمان برگزار نشود تا از تشديد 

ترافیک جلوگیری کنیم. 
که  رویدادهایی  از  دیگر  یکی   
در این مجموعه رخ می دهد برگزاری 
معموال شب ها  که  کنسرت هاســت 
در زمان تعطیلی مجموعه و یا زمان 

غرفه ســازی اتفاق می افتد. در این 
مورد توضیح دهید.

باالخره نظام به اين تصمیم رســیده 
است که در اين مجموعه کنسرت برگزار 
شــود. ما هم جزيی از اين نظام هستیم 
و تالش می کنیم امنیت کســانی که به 
کنســرت می آيند فراهم شــود. هرچند 
دغدغــه ايــن را داريم کــه ارزش های 
اســالمی نظام در اين کنسرت ها رعايت 
و  انتظامی  نیروی  شــود. خوشــبختانه 
اداره اماکن و مديريت سالن میالد انصافا 
همکاری خوبــی دارند و بــا کمک آنها 
حضور 2 هزار نفر در هر سانس کنسرت 
که اکثرا خودروهای شــخصی نیز دارند 

مديريت می شود.
 برای امسال برنامه جدیدی در 

دستور کار دارید؟
بله. با دســتور آقای دکتر اسفهبدی 
برنامه خوبی برای ســاماندهی کارگران 
فصلی داريــم. حضور بی نظــم کارگران 
و چرخ دســتی ها بــر چهــره محیــط 
بین المللی نمايشــگاه خدشه وارد کرده 
بود که امیدواريم در نیمه اول ســال اين 

ساماندهی را عملیاتی کنیم.
باقی  نکتــه ای  اگر  پایان  در   

مانده است بفرمایید.
آقــای الفــت ريیس مرکز حراســت 
وزارت صنعــت معــدن و تجــارت اين 
تفکر را دارند که حراســت مشاور امین 
و چشم دســتگاه اســت. ما نیز برهمین 
اســاس تالش کرده ايم بیشــتر حراست 
پیشگیر باشــیم تا حراست درمان. سعی 
کرده ايم اعتماد مديران و همکاران را آن 
قدر جلب کنیم که آنها حراست را يار و 
مددکار خود برای پیشــبرد امور بدانند. 
ما حراست مچ گیر نیســتیم و اگر مدير 
نیاز به کمک ما داشته باشد از جان و دل 

کمک می کنیم و به ياری او می رويم.

لمس امنیت در نمايشگاه ها
 پیش نیاز جلب اعتماد خارجی ها 
برای سرمايه گذاری در کشور است

علی اکبر ترکاشوند رییس مرکز حراست حوزه تجارت خارجی:

علی اكبر تركاشــوند از قديمی های حراســت وزارت صنعت، معدن و تجارت اســت. او 22 سال پیش 
وارد حیطه حراست شد تا امروز به عنوان يکی از باتجربه ترين مديران كشور در اين حوزه، مسئولیت 
تامین امنیت و حراست حوزه تجارت خارجی را برعهده بگیرد. مسئولیتی كه در آن عالوه بر لزوم تامین 
امنیت میهمانان خارجی سازمان توسعه تجارت، وظايف حراستی شركت سهامی نمايشگاه های بین المللی 

ايران را برعهده او و همکاران اش گذاشته است.
او ايــن روزها نظم و امنیت دومین نمايشــگاه بزرگ صنعت نفــت و گاز دنیا را به خوبی تامین كرده 
است و البته به استقبال ديگر نمايشگاه های بزرگ كشور می رود. با او به همین مناسبت به گفت وگو 

نشسته ايم كه می خوانید.
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که  دســتاوردی  مهم ترین   
مشارکت  برای  آگروفود  نمایشگاه 

کنندگان دارد چیست؟
دســت آوردهای  مهم ترين  جمله  از 
اين نمايشــگاه می توان بــه موارد ذيل 

اشاره کرد:
- ارتقــاء دانش فــن آوری و تبادل 
اطالعات روز در موضوعــات و تم های 

نمايشگاه
- معرفی توانمندی ها و پیشــرفت های 

کشورمان در زمینه های موضوعی نمايشگاه
- ارتقاء سطح مبادالت تجاری کشور 
در جهت توســعه صــادرات غیرنفتی 

جمهوری اسالمی ايران
و  شــرکت کنندگان  - آشــنايی 
بازديدکنندگان از نمايشــگاه با آخرين 
صنعتــی  و  علمــی  دســت آوردهای 
کشــورمان و جهــان در زمینه هــای 

موضوعی نمايشگاه
- تشــويق و ترغیــب تولیدکنندگان 
برای رقابت سالم و هدفمند در عرصه اين 

صنعت
- ايجاد فضا جهت ارتباط مســتقیم 

تولیدکنندگان با مصرف کنندگان
مشــارکت  ســطح   
در  خارجــی  شــرکت کنندگان 

نمایشگاه امسال چقدر است؟
از نکات قابل ذکر اين اســت که در 
مقايسه با اولین نمايشگاه های آگروفود 
در کشورمان پیشــرفت های بنیادی در 
زمینه ماشین آالت، بسته بندی، فرآوری 
ارتقاء  کشــاورزی،  محصــوالت  بهینه 
ســطح کیفی محصوالت غذايی و ... به 
دست آمده اســت. به طوری که57/65 
درصــد شــرکت کنندگان داخلــی در 
بخش فــود، 35/62 درصــد در بخش 

فود تــک و 6/72 درصد در بخش آگرو 
حضور دارند.

از ســوی  که  اقداماتی  اهم   
نمایشــگاه برای ارتقــای حضور 
گرفته  صورت  کنندگان  مشارکت 

چیست؟
همزمــان با برگــزاری نمايشــگاه، 
نشســت های تخصصی جانبــی متنوع 
نمايشــگاه  موضوعــی  مباحــث  در 
توســط متخصصــان، کارشناســان و 
دست اندرکاران صنعت غذا و کشاورزی 

کشور نیز برگزار خواهد شد.
 جایگاه نمایشــگاه آگروفود 
نمایشگاه های  با  مقایسه  در  ایران 

مشابه خارجی کجاست؟
با توجه به پتانسیل باالی کشورمان 
در زمینــه صنايع کشــاورزی و به تبع 
آن صنايــع مرتبط و ســابقه برگزاری 
بیســت و يک ســاله اين نمايشــگاه، 
شــرکت های خارجی يا نمايندگی های 
آنها از کشــورهای صنعتــی جهان در 
قالب پاويون های گروهی و يا به صورت 
شرکت های مســتقل در کنار صاحبان 
و شــرکت های  تولیدکنندگان  صنايع، 
مطرح داخلی، به نمايش دست آوردها، 
تبادل آخرين اطالعــات روز و معرفی 
تازه های بازار در زمینه اين صنعت مهم 

 پرداخته اند.
 با توجه به اهمیت استراتژیک 
اگروفود  نمایشــگاه  غذا،  صنعت 
باالبردن سطح  در  چگونه می تواند 
آگاهی افکار عمومی در راســتای 

سالمت و تغذیه گام بردارد؟
آگاهی  ســطح  ارتقــاء  از  بخشــی 
افــکار عمومــی در جامعــه، مرهون 
برگزاری و حضور شــرکت ها در چنین 
تبــادل  و  تخصصــی  نمايشــگاه های 

اطالعات و انتقال تکنولوژی می باشــد، 
از اين رو امســال در راســتای هرچه 
تخصصی تر شــدن فضــای برگزاری و 
بهره گیری و اســتفاده هرچه بیشــتر 
بازديدکنندگان،  و  مشــارکت کنندگان 
در ســه بخش تخصصی»ايــران فود« 
»ايران فود تک« و »ايران آگرو« برگزار 
می گــردد و تمامی شــرکت ها در اين 
سه بخش آخرين دســتاوردهای خود 
را در زمینــه فرآورده هــا و محصوالت 
غذايــی، صنايــع تبديلــی و صنايــع 
واحدهــای  و  ماشــین آالت  مرتبــط، 
تحقیقاتــی و پژوهشــی در معــرض 
و  دســت اندرکاران  قضــاوت  و  ديــد 

عالقمندان گذاشته اند.
چطور  را  امســال  آگروفود   

ارزیابی می کنید؟
حرف های  شــرکت کنندگان  امروزه 
زيــادی بــرای گفتــن دارنــد. رقابت 
تنگاتنــگ در بــازار عرضــه و تقاضا 
ماندن  تولیدکنندگانی که قصد  تمامی 
در عرصــه تولید را دارند، واداشــته تا 
تمامی عزم خــود را جــزم نمايند که 
گوی سبقت را از يکديگر بربايند. ارزش 
محصوالت غذايی هم اکنون با همت و 
تالش شــرکت کنندگان در اين صنعت 
به رشد قابل توجهی دست يافته است. 
روند جهشــی شــاخص های نمايشگاه 
آگروفــود 93 نشــان از اراده و اهتمام 
شــرکت کنندگان اين نمايشــگاه برای 
تدارک نمايشــگاهی در شان و منزلت 
صنايع غذايی کشاورزی کشور را داشته 
و امیدواريــم با مشــارکت و راهنمايی 
صنعتگران، بازرگانان و دست اندرکاران 

هر سال بر کیفیت آن افزوده شود.
بین  بازارهای  ایران در   سهم 

المللی غذا چقدر است؟

تولیدات  و  تکنولوژی ها  با  آشــنايی 
برپايــی  عرصــه  در  فقــط  جديــد 
امکان پذير  بین المللی  نمايشــگاه های 
است و اين نمايشگاه می تواند در عرصه 
بین الملل فرصت مناســبی برای تعامل 
بین صنعتگــران و متخصصان ايرانی با 
ديگر کشــورها برای  بروزرسانی دانش 
متخصصــان مهیــا نمايــد. همچنین 
زمینه شناســايی نقاط قــوت و ضعف 
شرکت های تولیدی داخلی را مشخص 
نمــوده و تجاربــی کــه در اين گونــه 
نمايشگاه ها از ســوی شرکت کنندگان 
داخلــی و خارجی بــه بازديدکنندگان 
ارائــه می شــود بازخورد مناســبی در 
اين صنعت و دستاوردهای  پیشــرفت 
خوبی برای فعاالن عرصه صنعت غذايی 
و در نهايــت صرفه جويی های اقتصادی 
در جامعــه و بازارهــای بین المللی به 

همراه خواهد داشت.
 نقش نمایشــگاه بین المللی 
در تبیین افکار عمومی و رشــد و 

توسعه کشور چیست؟
و  اقتصــادی  متفکــران  بیشــتر 
اجتماعی، بــر اين باورند کــه نوآوری 
تنها راه تضمین بقا در دنیای پرسرعت 
امروزی به شمار می رود. از اين روست 
که دانشــمندان معتقدنــد نوآوری ها، 
شــاهرگ حیاتــی جامعــه به شــمار 
می آيند. در حــال حاضر جامعه جهانی 
با ســرعت و شتابان به ســمت جامعه 
دانش محــور پیش مــی رود. بنابراين 
احترام به علــوم و دانش جديد در بین 
مردم جامعه و آماده ساختن آن ها برای 
قبول انديشه های نو در جهت گسترش 
مختلف  اقشار  در  اقتصادی  پیشــرفت 
جامعــه، نقش اساســی را در رشــد و 

توسعه کشور ايفا می نمايد.

شاخص های اگروفود 93 از وجود اراده 
برای برگزاری نمايشگاهی در شان صنايع 

غذايی و کشاورزی ايران نشان دارد

محمد سعادتی پور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی :

اگر چه بخش روابط عمومی در همه ســازمان ها پركارترين بخش ها به شــمار می آيد اما در ســازمان هايی 
همچون شــركت ســهامی نمايشگاه های بین المللی ج.ا.ايران كه هر ماه چند رويداد مهم و بزرگ در ابعاد 
ملــی و بین المللی در حوزه مسئولیت شــان اتفاق می افتد، اين پركاری مضاعف اســت، به ويژه از آن رو 
كه مســئولیت امور بین الملل هم برعهده مديريت اين بخش گذاشــته شده باشــد. برای مثال در حالی 
كــه مدير وكاركنان بخش روابط عمومی وامور بین الملل شــركت ســهامی به تازگــی از عهده رتق و فتق 
اَبَــر نمايشــگاه بین المللی نفــت، گاز، پااليش و پتروشــیمی و متعاقب آن نمايشــگاه های بزرگی همچون 
ايران هلث و ايران بیوتی برآمده اند، پیش از آن كه مجال چندانی برای اســتراحت و نفسگیری بیابند، 
ماموريت انجام امور سنگین نمايشگاهی به بزرگی آگروفود 2014 را روی میز خود می بینند كه امسال 
به جمع ابر نمايشگاه های كشور پیوسته است. نمايشگاهی كه برگزاری آن بهانه ای شده است برای انجام 
گفت و گو با محمد ســعادتی پور مديركار كشــته و باســابقه روابط عمومی و امور بین الملل شركت سهامی 
نمايشــگاه های بین المللی كه عالوه بر اشــراف بر حوزه كاری خود، با ابعاد و چالش های حوزه های مختلف 
اقتصادی از جمله حوزه صنايع غذايی و كشــاورزی هم به خوبی آشــنا است و به همین سبب سوال های 
نشــريه اقتصاد و نمايشگاه با او عالوه بر موضوع نمايشــگاه موضوعات صنايع غذايی و كشاورزی را هم 

دربر گرفته است.

مصاحبه
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 از چه زمانی با شرکت سهامی 
نمایشگاه ها همکاری دارید؟

فعالیت اصلی بنده در اين مجموعه از 
سال 79 يعنی از زمانی که شرکت سهامی 
نمايشــگاه های بین المللی از مرکز توسعه 
صادرات جدا و مستقل شد، آغاز گرديد. 
در بخش های مختلف نمايشــگاه فعالیت 
داشــتم و از جمله مدير نمايشــگاه های 
خارجی و مدير نمايشگاه های داخلی بودم 
و هم اکنون مدير امور بازاريابی هســتم. 
ما در بخش بازاريابــی اهداف مختلفی را 

دنبال می کنیم. 
 مهم ترین اهدافــی که واحد 
بازاریابی شرکت در دستور کار دارد 

چیست؟
بازاريابــی می تواند نقــش محوری در 
تعیین اهداف و پیشــرفت شرکت داشته 
باشد. در سال های اخیر اهمیت بیشتری 
به اهداف کیفی شــرکت داده شــده که 
عمدتــا به صــورت مطالعــه و تحقیق و 
به شــکل اهداف کالن در مديريت امور 
بازاريابی طرح شده اســت. سال گذشته 
برنامه های مختلفــی را پیگیری کرديم. 
برای مثال در زمینــه مطالعات بازارهای 
هدف فعــال بوديم. اين مطالعات نشــان 
می دهد بازرگانان ما در چه کشــورهايی 
می تواننــد حضور فعال و موثر داشــته و 
کاالهای مــا در چه کشــورهايی دارای 
مزيت نسبی است. يکی از اهداف مهمی 
که از سال گذشــته به درخواست مجمع 
عمومــی شــرکت در بخــش پژوهش و 
تحقیــق دنبــال کرديــم تحــت عنوان 
"اثربخشی برگزاری نمايشگاه ها در توسعه 

صادرات غیرنفتی" بود. 
 هدف این طرح چه بود؟

از آنجــا که برای پیشــبرد شــرکت 
خواسته هايی داشتیم مجمع که متشکل 
از وزرای صنعــت، معدن و تجارت و وزير 
امور اقتصاد و دارايی اســت از ما خواست 
را کیفی تر کنیم  نمايشــگاه ها  اثربخشی 

و اين اثربخشــی را از ديــد کمی هم به 
سنجش بگذاريم. به اين معنی که تحقیق 
تاثیری می توانند  نمايشگاه ها چه  نمايیم 
در اقتصادهــا داشــته باشــند و تاکنون 
چه تاثیــری در اقتصاد ايران داشــته اند. 
اجرای اين طرح بــا تحقیقاتی همراه بود 
که با مديريــت بنده انجام شــد. حاصل 
اين تحقیقات بــه صورت يک جزوه 2۰۰ 
صفحه ای به مجمع ارائه شد و خیلی مورد 
استقبال قرار گرفت. نتیجه تحقیق نشان 
می داد اگر کشــورها تعداد نمايشگاه های 
خــود را افزايش دهند اثــر قابل توجهی 
در رشــد صادرات غیرنفتی خود مشاهده 

می کنند. 
همچنیــن پژوهشــی در دنیا صورت 
گرفتــه بــود که مــا ايــن مــدل را با 
شــاخص های اقتصــادی ايــران تعريف 
کرديم و تعداد نمايشــگاه های داخلی و 
خارجــی را در متغیرها دخالــت داديم. 
حاصل اين کار نشــان داد در صورتی که 
تعداد نمايشــگاه ها را در داخل کشور به 
دو برابر برســانیم به میزان ۱8 درصد بر 
رشد صادرات ما تاثیرگذار است.در بخش 
مشــارکت  هم،  خارجی  نمايشــگاه های 
ديگر  نمايشگاه های کشورهای  در  بیشتر 
نشان می داد اثربخشــی در مدل مربوطه 
خیلی بیشتر اســت زيرا انگیزه بازرگانانی 
که در نمايشــگاه های خارجی شــرکت 
می کنند انگیزه صادراتی اســت. بنابراين 
مشــارکت در نمايشــگاه های خارجــی 
می توانــد تاثیــر بیشــتری در صادرات 
غیرنفتی داشــته باشد. يعنی ضمن اينکه 
اثربخشی خوبی  داخلی  نمايشگاه های  بر 
دارد اگر در يــک روند منطقی پیش برود 
و با رشد سالیانه همراه باشد می تواند بین 
۱۰ تا ۱8 درصد بر رشــد تجارت داخلی 
تاثیر داشته باشــد که رقم قابل توجهی 
است و فقط در ســايه برگزاری نمايشگاه 

اتفاق می افتد.
را  اهداف مهمی   امســال چه 

دنبال می کنید؟
تحقق 7 تا 8 هدف را امسال در دستور 
کار قرار داده ايم. از جمله استاندارد سازی 
عناوين نمايشگاهی و گروه کااليی، تهیه 
شناسنامه نمايشگاه های داخلی، گسترش 
همکاری های بین المللی نمايشــگاهی از 
طريق انعقاد قراردادهای متقابل و امضای 
تفاهم نامــه، تهیه راهنماهــای بازرگانی، 
توســعه ارتباطــات بین المللــی )ارتباط 
با ســازمان های جهانــی UFI - انجمن 
دفتر   B.I.E و  بین المللی-  نمايشگاه های 
بین المللــی نمايشــگاه ها. زيــرا ما عضو 
UFI هستیم و بســیاری از نمايشگاه های 
ما بايــد طبق اســتاندارد و تحت نظارت 
آن سازمان باشــد. B.I.E هم عمدتا روی 
اکســپوها نظارت دارد و با اکســپوهای 
جهانی در ارتباط است(، ارتقای اثربخشی 
نمايشــگاه های خارجی از طريق مطالعه 
بازارهای هــدف، توســعه علمی صنعت 
نمايشــگاهی که يک کار مطالعاتی است 
و از طريــق ترجمه مقاالت و گزارشــاتی 
که در دنیا در راســتای صنعت نمايشگاه 
و ارتقای کیفی نمايشگاه ها انجام شده در 
دست پیگیری است؛ از مهم ترين اهداف 
ما برای ســال جاری اســت. ما همچنین 
طرح اصالح نرخ تعرفه های نمايشــگاهی 
را پیشــنهاد داديم. در سال های گذشته 
نمی خواســتیم در راستای افزايش قیمت 
کاالهــا و خدمات پیش قدم شــويم زيرا 
يک شــرکت دولتی بوديم اما در دو سال 
اخیر، هم نــرخ تورم به شــدت افزايش 
يافته هم ثابت نگه داشــتن نرخ خدمات 
منجر به اين شد که روی میزان درآمد ما 
تاثیر منفی بگذارد. از سوی ديگر افزايش 
نرخ ارز هــم منجر به کاهــش تقاضای 
مشارکت کنندگان يا کاالهای خارجی شد 
و همه اين عوامل باعث شد نگران کسب 
درآمد بر اساس نیازهايی که داريم باشیم. 
بنابراين طرح اصالح نــرخ تعرفه ها را در 

دستور کار قرار داديم.

 این طرح آغاز شده است؟
مطالعــات را در دســتور کار  قــرار 
داديم تا هــر ســاله بتوانیم بر اســاس 
تغییر شــاخص های اقتصادی و هزينه ها 
و درآمدهايــی کــه تجزيــه و تحلیــل 
می شــود در پايان ســال طرحــی را به 
هیات مديره و مجمع پیشــنهاد دهیم. بر 
انتظار داشت  اســاس اين طرح می توان 
که با توجــه بــه تغییراتی کــه در نرخ 
تورم می بینیــم درصدی بــه تعرفه های 
ما افزوده شــود و متقابال درصدی هم به 
تعرفه مجريــان که به عنوان فروشــنده 
فضا به مشــارکت کنندگان نمايشگاهی يا 

غرفه داران فعال هستند اضافه شود.
 طرح شناســنامه دار شــدن 

نمایشگاه ها چه طرحی است؟
تهیه شناسنامه های داخلی نمايشگاه ها 
ديگر دســتاوردی است که در دستور کار 
ما قرار دارد. نمايشــگاه های زيادی اينجا 
برگزار می شــود. سال گذشــته بیش از 
۱۰۰ عنوان نمايشگاهی و همايشی برگزار 
شد. تاکنون کار ويژه ای که به عنوان يک 
آرشیو از برگزاری اين نمايشگاه ها و سطح 
کیفی آنها باشد صورت نگرفته و اطالعاتی 
که به صورت مستندات باشد وجود ندارد. 
شناســنامه ای  گرفتیم  تصمیم  امســال 
برای هــر نمايشــگاه تهیه کنیــم. اين 
شناسنامه می تواند در اختیار کارشناسان 
نمايشــگاهی  صنعــت  عالقمنــدان  و 
 قرار گیــرد. مــا جنبه هــا و موضوعات 
مختلــف هر نمايشــگاه را جمــع آوری 
کرديم و تمام ويژگی های نمايشگاه را به 
صورت يک کتابچه کوچک درآورديم که 
اگر تمام نمايشگاه ها جمع شود می تواند 
به صــورت يک کتــاب 4 تــا 5 جلدی 
 هر ســاله منتشــر شــود و روی پورتال 
اينترنتــی شــرکت هم قــرار گیــرد و 
مرجــع کاملی باشــد که تمام ســواالت 

مراجعه کنندگان را پاسخ می دهد. 

نمايشگاه های بین المللی تهران 
شناسنامه دار می  شوند

محمود حق وردی مدیر امور بازاریابی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی:

محمود حق وردی مدير امور بازاريابی شــركت سهامی نمايشگاه های بین المللی ج.ا.ايران ضمن 
اشــاره به اهــداف كیفی متعددی كه امســال در دســتور كار اين مديريت قــرار دارد از آغاز 
اجرای طرح شناســنامه دار شدن نمايشــگاه های بین المللی تهران و تهیه مستندات وسیعی در 
اين زمینه خبر می دهد. او دكترای خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه دهلی اخذ كرده و ضمن 
دارا بودن ســابقه تدريس در دانشگاه، 24 سال سابقه فعالیت در بخش های مختلف بازرگانی 
و 15 ســال پیشــینه مسئولیت در پســت های متعدد شركت سهامی نمايشــگاه های بین المللی 
ج.ا.ايــران را در كارنامــه حرفــه ای خود دارد. دكتــر حق وردی تالیفات و مقــاالت متعددی هم 
در بخــش بازرگانی دارد كه مهم ترين آنها اخیرا در قالب كتابی با عنوان »توســعه اقتصادی و 
برنامه ريزی« منتشــر شــده كه مجموعه ای از دست نوشته های او و همسر هم رشته اش دكتر 

مرضیه حاجی سروستانی است. بخشی از مصاحبه ما با ايشان را می خوانید.
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برنامه  ریزی و اطالع رسانی   واحد 
از چه زمانــی راه اندازی شــده و اهم 

فعالیت هایی که دنبال می کند چیست؟
اين واحد از بدو تشــکیل شرکت سهامی 
نمايشگاه ها، به عنوان شــرکتی مستقل در 
ســاختار مجموعه طراحی و راه اندازی شده 
اســت. تمام فعالیت های واحد، دانش بنیان 
است و خدماتش را در سطح بین المللی ارائه 
می دهد. از آنجا که مجموعــه به يک منبع 
علمی، برنامه ريزی و تحقیقاتی نیاز دارد که 
بتواند عمده کارها و امور را در اين مجموعه 
مديريت و برنامه ريزی کند، کوشیديم چهار 
سیستم مديريتی را در سال های گذشته در 
مجموعه مستقر کنیم. مديريت برنامه ريزی 
شــرکت، در کنار اســتقرار سیســتم های 
برنامه های ساالنه شرکت  تدوين  مديريتی، 
را هم به عهده دارد. در همین راســتا برنامه 
راهبــردی شــرکت در ســال 88 تدوين و 
تحقق و اجرای برنامه مذکور از آن سال آغاز 
شد که تا سال جاری ادامه دارد. در سال 93 
هم برنامه 5 ســاله دوم در دست تدوين و 

برنامه ريزی قرار گرفته است.
 مهم ترین واحد زیرمجموعه شما 

چه واحدی است؟
يکــی از واحدهــای زيرمجموعــه اين 
مديريت حــوزه آموزش اســت. اين واحد، 
آموزش کارکنــان را به عهــده دارد. ارائه 
آموزش های تخصصــی و عمومی و آموزش 
زبان انگلیســی به عهده اين واحد اســت. 
آموزش متولیان حوزه نمايشگاهی از نکات 
حائز اهمیتی است که در برنامه ريزی سال 
جاری در دســتور کار قرار گرفته است. در 
اين راستا برگزاری دوره های تخصصی را در 
دستور کار داريم و قرار است اين دوره ها از 
نیمه دوم سال در يک سطح بسیار مطلوب 
و عالی با حضور اســاتید مجرب و صاحب 

فن برگزار شود. 
 در زمینــه آی.تــی و خدمات 

آنالین در چه سطحی هستید؟
بخش ديگری که در ايــن واحد دنبال 

می شــود فعالیت های مربوط به حوزه IT و 
فناوری اطالعات اســت. ارتقای سیستم های 
نرم افــزاری و ســخت افزاری در کنــار ارائه 
 WiFi بهترين خدمات مربوط بــه اينترنت
و رايــگان از اهــم طرح هايی اســت که در 
ايــن بخــش دنبال می شــود. می کوشــیم 
بهترين ســرويس های اينترنت را در اختیار 
بازديدکننــدگان و مشــارکت کنندگان قرار 
دهیم. اينترنت پرســرعت را هم براســاس 
تقاضای متقاضیان در اختیار شــرکت هايی 
قرار می دهیم که نیاز بــه اينترنت پرحجم و 

پرسرعت دارند. 
 جــدای از ســرویس های برون 
سازمانی که به متقاضیان ارائه می دهید، 
امکانــات نرم افزاری و ســخت افزاری 

داخل واحد چگونه است؟
از  شــرکت،  داخلــی  سیســتم های  در 
نرم افزارهــای به روز و پويايی که در کشــور 
تولید شده استفاده می کنیم، همچنین برای 
سیستم های اداری و مالی امکاناتی به صورت 
جامع و يکپارچه تدارک ديده شــده اســت. 
يکی از موارد قابل توجه که در برنامه اجرايی 
ماســت و امســال به بهره برداری می رســد 
راه اندازی پورتال جديد شــرکت است که با 
يک رويکرد کامال متفــاوت و مخاطب محور 
طبقه بندی شــده و به راحتی برای کاربران 

قابل استفاده خواهد بود. 
 برنامه های اجرایی دیگر که دنبال 

می کنید چیست؟
ارائه خدمات الکترونیکی بــه مجريان از 
ديگر برنامه هايی اســت که در دســتور کار 
امســال قرار دارد. به دلیــل تعامالتی که با 
مجريان نمايشگاه داريم درصدد هستیم اين 
تعامل را به بستر وب منتقل کنیم تا نیاز به 
تــردد و حضور فیزيکی مجريان نباشــد. در 
حقیقت می خواهیم فعالیت مجريان و تعامل 

آنها با شرکت را تسهیل کنیم.
 آیا زیرساخت های الزم برای این 

تعامل تحت وب فراهم شده است؟
بلــه. امکانــات و زيرســاخت های مورد 

نیاز بــرای ارائه اين خدمات فراهم شــده و 
نرم افزار مورد نیــاز در حال تدوين اســت، 
زيرســاخت های ســخت افزاری را هم آماده 
کرديم. خوشــبختانه در اين چند ســال دو 
ســرور )Server( بســیار مجهز و به روز را 
با آخرين امکانات امنیتی و اســتانداردهای 
الزم فراهــم کرديم که از پــس اين خدمات 

برمی آيد. 
 تعامل تحت وب با مجریان در چه 

قالبی خواهد بود؟
شــکل ارائه اين خدمات بــه مجريان به 
صورت آنالين و شبانه روزی است. مجريان و 
شرکت های برگزارکننده نمايشگاه به راحتی 
می توانند اطالعــات مورد نیاز را در بســتر 
وب با ما مبادله کننــد و ما هم از طريق وب 
موارد مورد نظر را بــه مجريان منتقل کنیم. 
اين ارتباط دائمی آناليــن و تحت وب، اين 
امکان را فراهم می کند که مجريان و شرکت 
سهامی نمايشــگاه ها از يک ارتباط دائم و دو 

سويه و آنالين برخوردار باشند.
 چــه زمانــی ایــن طــرح به 

بهره برداری می رسد؟
برنامه ريزی کرده ايــم که بتوانیم در نیمه 
دوم ســال جاری طرح آناليــن را به مرحله 

بهره برداری برسانیم.
می تواند  فعلــی  باند  پهنای  آیا   

پاسخگوی این طرح باشد؟
از آنجا که تعــداد مجريــان خیلی زياد 
نیست و میزان تعامالت آنالين ما با مجريان 
حجم وســیعی از مبادله اطالعات را شــامل 
نمی شود نیاز به پهنای بسیار باالی اينترنت 
نیست. برای شفافیت بیشــتر بايد گفت اين 
تعامل آنالين با مســاله ثبت نــام غرفه داران 
متفاوت اســت. قرار نیست ما ثبت نام آنالين 
از غرفه داران را انجام دهیم. اين کار به عهده 
مجريان است. ما در بســتر وب می خواهیم 
تعامل مان با مجريان را از فضای سنتی خارج 
کنیم و ضمن تقويت اين تعامــل، آن را در 

بستر وب پیش ببريم.
 این طــرح با چه هدفــی دنبال 

می شود؟
تســهیل، شفاف ســازی و ســرعت در 
انجام امور و بــرآوردن تقاضای مجريان در 
اســرع وقت از مهمترين اهداف اجرای اين 
طرح اســت. اقدام قابل توجه ديگر در اين 
واحــد برنامه ريزی بــا رويکرد مشــارکت 
اقدام  ايــن  مديريت هاســت. حاصل  تمام 
بســیار مثبت بود. يکی اينکــه نگاه و تفکر 
برنامه ريــزی را در شــرکت جــاری کرد و 
حرکت بر اساس برنامه ريزی و برنامه محور 
بودن را در دســتور کار قرار داد. دوم اينکه 
در ســايه اين طرح تمام جلسات مديريت 
اســتراتژيک اعم از برنامه ريزی، اجرا، پايش 
و اصالح را در شــرکت جــاری کرديم. به 
عبارت ديگر فقط برنامه ريزی نکرديم بلکه 
برنامه را جاری و پايش کرديم که نتايج آن 
هم مشخص شــد. تصور ما اين است که با 
ارتقا و تبیین بحث های برنامه ريزی نه صرفا 
برای مجموعه بلکه برای صنعت نمايشگاهی 
کشــور، قادر خواهیم بود نیاز و خالء جدی 
که در اين زمینــه وجــود دارد را برطرف 

کنیم. 
 چه خالئی؟

دارای  مشــارکت کنندگان  از  بســیاری 
هدف مشــخص و مســتندی برای حضور 
در نمايشگاه نیســتند و تبعات نداشتن اين 
هــدف در فرم طراحــی و جانمايــی غرفه، 
انتخاب آدم ها و تمام فعالیت های غرفه نمود 
پیدا می کنــد. امیدواريم بتوانیم با توســعه 
مباحث آموزشی اين موضوع و اين نگاه را در 
ذهن مشارکت کنندگان که يکی از مهم ترين 
ارکان صنعت نمايشــگاهی هســتند ايجاد 
کنیم. با توجه به اينکه چالش آينده صنعت 
نمايشگاهی چالش بازديدکنندگان متخصص 
است -زيرا شرکت ها به اندازه کافی با پیامد 
و اهمیت نمايشــگاه آشنا هســتند- بايد به 
 فکر جــذب بازديدکننده متخصص باشــند. 
بنابراين در ســايه اين طرح می کوشــیم در 
جذب مخاطــب و بازديدکننــده متخصص 

نمايشگاه مثمرثمر باشیم. 

طرح ارتباط آنالين با مجريان نمايشگاه 
امسال به بهره برداری می رسد

در گفت وگو با مدیربرنامه ریزی و اطالع رسانی شرکت سهامی نمایشگاه ها مطرح شد:

»عبــاس برهانی« مدير مجرب برنامه ريزی و اطالع رســانی شــركت ســهامی نمايشــگاه های بین المللــی ج.ا.ايران از 
راه انــدازی بســتر مجهــز وب برای تعامل هر چه بیشــتر میــان مجريان و نمايشــگاه بین المللی خبــر می دهد. او كه 
دانش آموخته رشــته مديريت بازرگانی از دانشــگاه تهران در مقطع كارشناسی است، مدرک كارشناسی ارشد خود 
را هم در همین رشــته از دانشــگاه آزاد اخذ كرده و با نگاهی گســترده به آينده به دنبال تحقق اهداف و طرح هايی 
اســت كه در واحد برنامه ريزی و اطالع رسانی تدوين شده است. او از تالش واحد متبوعش برای برنامه محور كردن 
زيرواحدهــا می گويد. برهانی كه 6 ســال اســت در نمايشــگاه بین المللی خدمــت می كند، در چهار ســال اخیر اهم 
فعالیت هايــش را در حوزه برنامه ريزی و سیســتم های مديريت متمركز كرده اســت. ضمن اينکــه برای راه اندازی 

پورتال جديد شركت سهامی نمايشگاه ها هم برنامه های اجرايی متعددی را در اين واحد دنبال می كند.
گفت وگوی »اقتصاد و نمايشگاه« را با اين مدير برنامه ريز و خالق بخوانید.
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 واحد طراحی و غرفه آرایی چه 
خدماتی را ارائه می دهد؟

معاونــت امور فنــی و مهندســی دو 
مديريت دارد. يکی مديريت ســاختمان 
و امــور تاسیســات و ديگــری مديريت 
طراحی و غرفه آرايی. ما در اينجا دو اداره 
داريم: اداره طراحــی و اداره غرفه آرايی. 
اداره طراحــی تمــام طراحی هايی که در 
نمايشــگاه انجام می پذيرد اعم از طراحی 
کارت هــای خبرنــگاران، کارت ويزيــت 
همکاران و هر طراحی که اينجا اســتفاده 
می شود را به عهده دارد. اداره غرفه آرايی 
هم شرح وظايف شفافی دارد. اهم وظايف 
مديريت اين بخش شــامل: نظــارت بر 
اجرای مقررات و دستورالعمل های مرتبط 
با امــور طراحی و غرفه آرايــی، نظارت و 
انواع طرح های مرتبط و ارسال  بررســی 
به واحد متقاضی، بررســی نهايی گزارش 
متراژ نمايشگاه ها که يکی از وظايف مهم 

ماست، می باشد. 
بررســی ها در  این  اهمیــت   

چیست؟
در اين راســتا ابتدا ارســال نقشه های 
اولیه اعــم از غرف خودســاز و غرفه های 
پیش ساخته صورت می گیرد. چون رعايت 
اســتاندارد در غرفه های خودســاز خیلی 
ابتدا پیمانــکاران طرح های  اهمیت دارد 
اولیه را ارائه می دهند، ســپس همکاران 
و کارشناســان ما اين طرح ها را بررســی 
می کنند. اگر طرح ها اشــکاالتی داشــته 
باشد به مجری برگردانده می شود که رفع 
اشکال صورت گیرد و طرح نهايی دوباره 
به ما ارسال شــود. در واقع ما بايد بر اين 
امور نظارت عالیه داشــته باشیم. غرفه ها 
بايد از ايســتايی خوبی برخوردار باشــند 
و از نظــر تزيینــات و غرفه آرايی مطلوب 
باشند. از نظر ايســتايی از سه چهار سال 
پیش تاکنون يک مهنــدس ناظر را برای 

نظارت تعیین کرديم که بر غرف خودساز 
نظارت دارد. مهندس ناظر حتما بايد عضو 
ســازمان نظام مهندســی و دارای مهر و 
کارت نظام مهندســی باشد. هر مهندس 

ناظر می تواند سه طرح را تايید کند.
 در مورد پیمانکاران غرف خودساز 

چه برنامه ای در دستور کار هست؟
از زمــان حضور دکتر اســفهبدی قرار 
شــد با هدف شفاف ســازی و روان سازی 
ترتیبی اتخاذ کنیم کــه پیمانکاران غرف 
خودساز نظام مند شوند. زيرا شرکت هايی 
کم تجربــه بودنــد و غرفه ســازی آنان 
مشــکالتی را در تســريع امور و مسائل 
ديگر به وجود می آورد. جهت تسريع در 
روند کار، طبق تصمیم دکتر اســفهبدی، 
آيین نامــه ای را بــا همــکاری انجمــن 
کارفرمايان غرفه سازان  تدوين کرديم. در 
اين آيین نامه پیمانکاران غرف خودساز را 
 A, رتبه بندی کرديم. هر يک از گريدهای
B, C, D و E شامل استانداردها و ضوابط 
خاص خود است. اين گريدبندی با هدف 
ايجاد سهولت در کار و علمی کردن روند 
کار صورت می گیرد. می کوشــیم تا اواخر 
خرداد سال جاری اين آيین نامه را اجرايی 
کنیم. نظارت بر اجرای دستورالعمل تايید 
غرف خودســاز، نظارت بــر فعالیت تمام 
پرســنل اين بخش، انجام امور محوله در 
حیطه وظايــف ســازمانی و ارائه گزارش 
عملکــرد به مقــام مافــوق از مهمترين 
وظايــف ايــن مديريــت بعــد از اجرای 

آيین نامه است.
بر تحقق  این واحد   چشم انداز 

چه اهدافی تعریف شده است؟
ما به ســوی رونــد استانداردســازی 
در حرکــت هســتیم. چــون مــا عضو 
اتحاديه نمايشــگاه های بین المللی جهان 
را  )ufi( هســتیم می کوشــیم خودمان 
با قوانیــن و ضوابط آنهــا تطبیق دهیم. 

استانداردســازی مــا بايــد بــه گونه ای 
باشد که با اســتانداردهای ufi مغايرتی 
نداشته باشــد. می کوشــیم در آينده از 
اســتفاده  ويژه  مدوالر  غرفه ســازی های 
بــه صورت  که  غرفه ســازی هايی  کنیم. 

مدرن است. 
 مزیت این غرفه ها چیست؟

بــرای آمــاده شــدن وقــت کمتری 
می گیرند. مــا اکنون برای هر نمايشــگاه 
چهار روز برای غرفه سازی وقت اختصاص 
داده ايم. چون متريال )مواد( غرف خودساز 
از بیرون آورده شــده و در داخل نمايشگاه 
آماده می شــود زمان بر اســت. غرفه های 
مدوالر اين زمان را به حداقل می رســانند. 
هدف ما ازاجرای اين برنامه ها نزديک شدن 

به استانداردهای جهانی است. 
الزامات و ســازوکارهای شما   

برای تحقق این اهداف چیست؟
می کوشــیم قوانین و مقررات دســت 
و پاگیــر را کم کنیــم و در روند کارهای 
اجرايی سهولت ايجاد کرده و آسان سازی 
و روان سازی و شــفافیت را در دستور کار 
قرار دهیم. اکنون يــک تلرانس ده روزه 
میان هر دو نمايشــگاه داريــم. چهار روز 
قبل از نمايشگاه غرفه ســازی و جانمايی 
صورت می گیرد. چهار روز روند برگزاری 
و دو روز هــم جمــع آوری غرفه ها زمان 
می برد. اگر بتوانیم زمان ساخت و ساز را 
به سه روز کاهش دهیم به افزايش تعداد 
نمايشگاه ها کمک می شــود. می خواهیم 
به سوی غرفه ســازی مدوالر ويژه حرکت 
کنیم. در غرفه های مدوالر ويژه غرفه های 
اختیار غرفه سازان  پیش ساخته مدرن در 
قرار می گیرد. ايــن غرفه ها خیلی لوکس 
و شکیل است و زمان بســیار کمی برای 
آمــاده ســازی می گیــرد. ما بر اســاس 
مطالعــات و تجربیاتی که بنده و ســاير 
همــکاران در اين زمینه داريم به ســوی 

تحقق غرفه های مــدوالر ويژه درحرکت 
هستیم.

 مجری ارائه این غرفه ها شرکت 
سهامی نمایشگاه ها خواهد بود؟

خیر. مــا فقط نظارت عالیــه خواهیم 
داشــت. هیچ وقت غرفه سازی نمی کنیم. 
همکاران بخش ما در زمان ساخت و ساز 
غرفه ها در ســالن ها حاضر شده و بر روند 
کار نظارت دارند. اينکه غرف خودســاز از 
نظر ايستايی، اســتاندارد ايمنی و میزان 
دارا  را  الزم  اســتاندارهای  اســتحکام، 

هستند يا خیر.
مدوالر  غرف  سمت  به  حرکت   
از ســوی  به هزینه بیشــتر  منوط 

مشارکت کنندگان است؟
خیر. اتفاقا اين غرفه ها از غرف خودساز 
کم هزينه تــر هســتند. مــا اگــر بتوانیم 
غرفه هــا را بــا جذابیت بیشــتری ايجاد 
کنیم بازديدکننده بیشــتری به ســمت 
غرفه ها جذب می شــود. هــدف ما اين 
است که غرفه های بســیار زيبا، کم هزينه 
و شکیل تر را در مقايسه با غرف خودساز 
که گران تر هســتند ارائه دهیم. هر چند 
ترجیح  را  شرکت کنندگان غرف خودساز 
می دهند اما اگر مــا بتوانیم غرف مدوالر 
را جايگزين کنیم، هم مقرون  به صرفه تر 
اســت و هم زيبايی و جذابیت بیشــتری 

دارد. 
برای  شما  توسعه ای  طرح های   

واحد طراحی و غرفه آرایی چیست؟
پیشــنهاد کرده ام تمام پرســنلی که 
در ايــن واحد با بنــده همــکاری دارند 
در کالس های آموزشــی اتوکد و ســاير 
نرم افزارها شــرکت کننــد. موضوع مهم 
ديگر برای بنده، لزوم مشــارکت پرسنل 
در دوره های آموزشی دکوراسیون داخلی 
و تزيینات اســت. مساله سوم هم آشنايی 

پرسنل با زبان انگلیسی است. 

به استانداردهای جهانی غرفه سازی 
نزديک می شويم

عبدالرضا رنجبران مدیر واحد طراحی و غرفه آرایی نمایشگاه ها:

عبدالرضا رنجبران مدير واحد طراحی و غرفه آرايی شــركت سهامی نمايشگاه های بین المللی 
ج.ا.ايران از تالش همکارانش برای ســهولت و روان سازی امور و كوشش برای شفاف سازی 
دستورالعمل ها و آيین  نامه های اجرايی می گويد. او سابقه 25 سال حضور در مركز توسعه 
صادرات قديم و نمايشــگاه های بین المللی تهران را دارد و در پســت های متعدد نمايشــگاه 
انجــام وظیفه كرده اســت. دكتر رنجبران دانش آموخته دانشــگاه مانیــل فیلیپین در مقطع 
دكترای تخصصی مديريت بازرگانی اســت كه فعالیتش را از كارشناسی آغاز كرده و دوره ای 
معاونت فنی مهندســی و معاونت نمايشگاهی و مديريت بازاريابی را عهده دار بوده و اكنون 
مديــر طراحی و غرفه آرايی مجموعه اســت. دكتر رنجبران ايده هــای مديريتی خود را برای 
ارتقای واحد متبوعش دنبال می كند و برای ارتقای دانش و آگاهی و مهارت پرسنل اين واحد 
طرح های آموزشی مفیدی را پیشنهاد داده است. او عالوه بر مديريت طراحی و غرفه آرايی به 
تازگی حکم »مشاور« مديرعامل شركت سهامی نمايشگاه های بین المللی ج.ا.ايران را از دكتر 

اسفهبدی دريافت كرده است.
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چــه  اداری  واحــد   
زیرمجموعه هایی دارد و کار اصلی آن 

بر چه محوری می چرخد؟
مديريــت منابع اداری بــه عهده واحد 
ماســت. هر جــا از امــور اداری صحبت 
می شــود تصور بر اين اســت کــه بايد به 
امور کارکنان و پرســنل بپردازد. که البته 
اين امور هم بخشی از فعالیت های ماست 
مثل کارگزينی، رفاه پرســنل، رتق و فتق 
دبیرخانه ولی بــا توجه به نوع فعالیت های 
شرکت ســهامی نمايشــگاه ها، بخش های 
ديگــری هم در حــوزه کاری مــا تعريف 
شــده که عملیاتــی هســتند. بخش های 
عملیاتی از دو بخش خدمات و آتش نشانی 
تشکیل شده است. عالوه بر اين دو بخش 
در مجمــوع، واحد نقلیــه، واحد تدارکات 
کــه خريد تمــام ملزومات شــرکت را به 
عهــده دارد، دبیرخانــه، کارگزينی، امور 
قراردادهــا و واحد خدمات و آتش نشــانی 
را زير پوشــش داريم. واحــد خدمات نیز 
مسئولیت نگهداری فضای سبز، نگهداری 
و نظافت محوطه، نظافت ســالن ها و ارائه 
تمــام خدماتی کــه برای برگــزاری يک 
نمايشــگاه مورد نیاز مشــارکت کنندگان، 
بازديدکننــدگان و برگزارکنندگان اســت 
آتش نشــانی  واحــد  و  دارد  برعهــده  را 
خودروهــای مجهزی مشــابه خودروهای 
آتش نشــانی  ايســتگاه های تهــران را در 
اختیار دارد. تمام افرادی که در اين واحد 
هســتند دوره های کوتاه مــدت را آموزش 
ديده اند و بیش از 6۰ درصد آنان نیروهای 
متخصص آتش نشان هستند که دوره های 

بلندمدت آتش نشانی را گذرانده اند.
 بعد از تغییر مدیرعامل شرکت 
و حضــور دکتر اســفهبدی، آیا در 
سیاست های اجرایی شما هم تغییری 

حاصل شده است؟
طبیعی اســت که تمــام مديريت ها - از 
جملــه اداری - اصول و سیاســت ها و خط 
مشــی هايی که از قبل برای شرکت سهامی 
نمايشگاه ها تدوين شده را رعايت می کنند. 
با تغییر مديريت ممکن است سیاست های 
راهبردی جديدی از سوی مديرعامل جديد 
مطرح شــود. دکتر اســفهبدی در انجام و 
تنظیــم قراردادها  نظراتی داشــته و تاکید 
داشتند که در اين زمینه امور تسهیل شود. 
در روند انتخاب پیمانکار و شــرايط مناقصه 
هم نظراتی داشتند که در حال انجام است. 
در ساير مسائل از جمله امور رفاهی پرسنل 
هم حساسیت های خاصی دارند. بر اين باور 
هستند که چون پرســنل اين همه خدمات 
گســترده را بايد به صورت شبانه روزی ارائه 
دهند بنابرايــن بايد خود از رفــاه برخوردار 
باشــند. معتقدند که چنانچه پرســنل رفاه 
خوبی داشته باشــند قطعا راندمان بهتری 
خواهند داشت. در خصوص ايمنی و امنیت 
مجموعه هم از زمانی که دکتر اســفهبدی 
آمدند به شــخصه در خصوص آتش نشانی 
و اطفای حريق جلســات متعددی داشــته 
اند. فکر می کنم ســطح ايمنــی ما از منظر 
جلوگیری از آتش  سوزی نسبت به چند ماه 

گذشته ۱۰ تا 2۰ درصد تقويت شده است.
سال   5 برای  چشــم اندازتان   

آینده چیست؟

چشــم انداز ما متناســب با برنامه ريزی 
شرکت است. وظیفه اصلی شرکت سهامی 
نمايشگاه ها برگزاری نمايشگاه در داخل و 
خارج از کشور است. طبیعی است با توجه 
به نمايشگاه هايی که در دست برنامه ريزی 
داريم، شــرکت ســهامی از نظر وســعت 
نمايشــگاهی و عناوين جديد نمايشگاهی 
طرح های توســعه ای را تعريــف کرده که 
اجرای آنهــا در برنامه های آتی شــرکت 
گنجانده شــده اســت. بنابراين متناسب 
با ايــن هدف، بخش هــای اداری، خدمات 
و پشــتیبانی بايد بتواننــد خدماتی را که 
اين سطح نمايشــگاهی نیاز دارد پوشش 
دهند. منطقی اســت وقتی ايــام فعالیت 
نمايشگاه های ما در طول سال از 2۰۰ روز 
به 25۰ روز افزايش پیدا کند متناسب با آن 
بايد پتانسیل و اســتعداد نیروها و تخصص 
آنان را بــاال ببريم تا بتوانیــم برگزاری اين 

تعداد نمايشگاه را پشتیبانی کنیم.
 عمده تریــن چالش شــما در 

تحقق این اهداف چیست؟
خوشــبختانه نمی توان گفــت با چالش 
عمده ای روبه رو هستیم. شرکت نمايشگاه ها 
ســابقه ای طوالنی دارد و بیشتر همکاران 
قديمی هستند و نیروی جديدی نیست که 
آموزش او وقت گیر باشــد. اما اگر بخواهیم 
جزئی به اين مســاله اشاره کنیم بايد گفت 
محدوديت منابع مالی که در تمام کشــور 
وجود دارد طبیعتا چالش ما نیز می باشــد. 
با توجه به وضعیت و شرايط موجود، منابع 
مالی محدود را بايد به دقت مديريت کرده و 

بهینه از آن استفاده کنیم.

 بودجه شــرکت از چه طریقی 
تامین می شــود؟ از طریــق بودجه 
عمومی یا اینکه خودگردان هستید و 

از درآمد نمایشگاه ها تامین می کنید؟
در تعاريف بودجه ای، دســتگاه ها يا از 
منابع عمومــی دولت اســتفاده می کنند، 
يا زيرمجموعه جايی هســتند يا به عبارت 
ديگر، شرکت هايی هستند که بودجه شان 
درآمد-هزينه محســوب می شود. يعنی از 
محل درآمدها مجاز می شــوند با توجه به 
ضوابطــی که وجود دارد هزينــه کنند. ما 
از نوع ســوم هســتیم و از محل درآمدها، 
هزينه ها را پوشش می دهیم. البته منظورم 
اين نیســت که هر چقدر درآمد داشــته 
باشــیم مجاز هســتیم خرج کنیــم بلکه 
فقط در چارچوب بودجه ای که به تصويب 
سازمان مديريت و مجمع عمومی شرکت 

می رسد مجاز به هزينه هستیم.
طور  به  مدیریتی شــما  روش   

خالصه چیست؟
مــن بــه شــخصه اعتقــاد دارم بايد 
شــرايط پرسنلی مناســبی فراهم کنیم و 
زيرساخت های منابع انسانی خوبی داشته 
باشیم تا بتوانیم شــرکت را به نحو احسن 
اداره کنیم. آنچه در حوزه من متصور است 
اين اســت که با دقت بتوانیم آنچه دولت 
بر اســاس ضوابط، قوانین، بخش نامه ها و 
ضوابط بودجه مقــرر کرده رعايت کنیم. با 
توجه به اين شرايط وقتی پرسنل احساس 
رضايت داشــته باشــند انگیــزه و انرژی 
بیشــتری برای ارائه خدمات و پیش بردن 

اهداف سازمان خواهند داشت.

تامین رضايت مشارکت کنندگان و 
بازديدکنندگان در گرو تامین رفاه 
کارکنان نمايشگاه بین المللی است 

آریا مجیدی مدیر امور اداری شرکت سهامی نمایشگاه ها: 

تجربــه مفیــد »آريا مجیدی« مدير امور اداری شــركت ســهامی نمايشــگاه های بین المللــی ج.ا.ايران از 
تدريس دانش »مديريت نمايشــگاهی« در مراكز مختلف آموزشــی تا حضورش در پســت های مديريتی 
متعدد در حوزه نمايشــگاه، از او مديری توانمند و دانا ساخته است. مديری كه به گفته خودش، در كنار 
پیگیری اولويت های ســازمانی مجموعه كالنی همچون نمايشگاه بین المللی، طبق سیاست های كلی شركت 
و خط مشــی های ســاختاری كه توسط مديرعامل كهنه كار شركت سهامی نمايشــگاه ها طراحی شده، برای 
رفاه و پیشرفت هر چه بیشتر پرسنل می كوشد. مجیدی بالغ بر 15 سال در بخش های مختلف نمايشگاه 
حضور داشته و در كنار تالش برای شناخت چم و خم نمايشگاه، در صدد است عالوه بر اجرای سیاست ها 
و تســهیل امــور اجرايی مجموعه، فلســفه فردی خود را نیز در واحد متبوعش طــرح و اجرا كند. مجیدی 
كه افزون بر اين مديريت دفتر حوزه رياســت نمايشــگاه را نیز برعهده دارد، بر اين باور اســت كه اگر 
رضايت مندی پرسنل فراهم باشد، آنان با انگیزه و عشق بیشتری دل به كار داده و بازدهی باال می رود. 
به رغم مشغله كاری زيادی كه مجیدی دارد، در دومین روز نمايشگاه شلوغ و پرمخاطب نفت، گاز، پااليش 

و پتروشیمی در دفتر كارش میهمان او می شويم و پاسخ سواالتمان را می جويیم.

مصاحبه
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 نقش کلیدی بازار سرمایه در خروج از 
شرایط رکود

به گزارش خبرنگاران »اقتصاد و نمايشگاه« 
معــاون اول رئیــس جمهور در ايــن آئین، با 
تاکید براينکه بــرای خروج از شــرايط رکود 
و برای توسعه ســرمايه گذاری نیازمند منابع 
مالــی فراوانی هســتیم گفت: بازار ســرمايه 
می تواند نقشی کلیدی در اين زمینه ايفا کند 
و از دست اندرکاران بورس تهران انتظار داريم 
اين موضوع را به عنوان يک مســئولیت جديد 
برعهده بگیرند و برنامه ها و نیازهای خود را به 

دولت اعالم کنند.
 اســحاق جهانگیــری افزود: هــم اکنون 
طرح های نیمه تمــام و پروژه های متعددی در 
بخش های مختلف وجود دارد که برای اجرای 
اين طرح ها نیازمند تامین منابع مالی هستیم. 
مجموعه ای از طرح های توســعه ای در صنعت 
نفت، صنايع پتروشــیمی، راه ســازی، توسعه 
بنادر، صنعــت فوالد و صنايــع معدنی وجود 
دارند که اجرای آنها نیازمنــد میلیاردها دالر 

تأمین اعتبار است.
معاون اول رئیــس جمهور با بیــان اينکه 
تاکنون بار توســعه و تجهیز منابع کشــور بر 
دوش نظام بانکی بوده افزود: تامین منابع مالی 
طرح ها تا کنون بانک محــور بوده اما پیام اين 
نمايشگاه اين است که در مقطع فعلی انتظارات 
جديدی از بازار سرمايه وجود دارد که بايد حاال 
که نهادهای الزم در آن شــکل گرفته خود را 
تجهیز نموده و نســبت به تامین مالی طرح ها 

ايفای نقش کند.
تقویت بازار سرمایه با صندوق های 

بازارگردانی
دکتر علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس 
در مراسم افتتاح هشــتمین نمايشگاه بورس، 
بانک و بیمه ضمن اعالم برنامه های اين سازمان 
از فعال شدن صندوق های بازارگردانی در آينده 

نزديک خبر داد. 
ريیس ســازمان بــورس و اوراق بهاداردر 
پاسخ به خبرنگار »اقتصاد و نمايشگاه« گفت: 
برای تقويت بازار ســرمايه عرضه های اولیه در 
بورس تهران و فرابورس در برنامه بوده و قصد 

داريم تا ابهامات موجود در شرکت ها و صنايع 
بورســی را برطرف کنیم. بنابراين قصد داريم 
ابهاماتی را که در برخی صنايع همچون صنعت 
پااليشــگاهی وجود دارد، در جهت حمايت از 
شــرکت های حاضر در بازار ســرمايه برطرف 

کنیم.
توســعه  فعالیت صندوق  بــه  صالح آبادی 
بازار سرمايه اشاره کرد و گفت:  منابع صندوق 
توسعه بازار سرمايه تقويت شده و اين صندوق 
نقدشــوندگی خوبی در بازار ايجاد کرده است. 
اين درحالی اســت که با مصوبــه جديدی که 
در شورای عالی بورس و هیات مديره سازمان 
بورس تصويب شــد قرار اســت صندوق های 
بازارگردانی را در بازار ســرمايه شــکل دهیم. 
وی با بیــان اين که بســته ای از مزايای متنوع 
بــرای صندوق های بازارگردانــی تدارک ديده 
شده است افزود: يکی از مزايای اين صندوق ها 
اين اســت که 8۰ درصــد از کارمزدهايی که 
سازمان بورس، بورس تهران، فرابورس و سپرده 
گذاری مرکزی دريافــت می کند در خصوص 
صندوق های بازارگردانی کاهش يابد.  از سوی 
ديگــر اعتبــارات بانک ها می تواند به شــکل 
گسترده ای نسبت به ســاير مجموعه ها مورد 
اســتفاده قرار گیرد که دراين راستا مذاکراتی 

در بازار سرمايه انجام شــده و امیدواريم طی 
هفته های آينده تعــدادی از اين صندوق ها در 

بازار سرمايه فعال شوند.
برنامه های جدید دولت برای رفع 

مشکل بانک ها
 علی طیب نیا وزير اقتصاد در مراســم آغاز 
به کار هشتمین نمايشــگاه بین المللی بورس، 
بانــک و بیمه گفت: بورس، بانک و بیمه ســه 
رکن بازارهای کشور هستند که اگر هماهنگی 
و همکاری الزم را داشــته باشند می توانیم به 
جهش بزرگ اقتصادی دســت يابیم. ناظرين 
اقتصادی بین المللــی پیش بینی جهش بزرگ 
اقتصادی در ايران را داشــتند که امیدواريم با 
برنامه ريزی هايی که صورت گرفته و خروج از 
شــرايط رکود فعلی بتوانیم توان تولید کشور 
را از بالقــوه به بالفعل تبديل کــرده و موجب 

افزايش رشد اقتصادی باشیم.
وی افزود: با جهش اقتصــادی و قابلیت ها 
و توانمندی هايی که در عرصــه  اقتصاد داريم 
می توانیم رشد اقتصادی باالتر از هشت درصد 
را به ســادگی در ايران امیدوارم با برنامه ريزی 
منطقی در دولت و تــالش و همدلی مجموعه 
ارکان بازار مالی کشــور بتوانیــم به اين هدف 
برســیم و سیاســت های ابالغی مقام معظم 
رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی در کشور 

اجرايی شود.

وزير اقتصاد همچنین با اشــاره به برگزاری 
هشتمین نمايشگاه بانک و بیمه و بورس اظهار 
کرد: در شــرايطی اين گردهمايی فعاالنه بازار 
مالی تشکیل شــده که سیاست های دولت در 
عرصه اقتصــاد و همچنین سیاســت خارجی 
همــراه با سیاســت های ابالغی مقــام معظم 
رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی شــرايط 
مناســبی را برای حرکت به ســمت تغییر در 

عرصه اقتصادی کشور فراهم کرده است.
 وی افزود: زمانی که دولت حاضر زمام امور 
کشور را در دست گرفت شرايط کشور بحرانی 
بود و با تــورم 4۰ درصدی، رکود منفی 6,3 را 
داشتیم که اين شــرايط خطیر در طول تاريخ 
اقتصاد کشــور بی ســابقه بود. اما خوشبختانه 
در پرتو سیاســت های دولت شــرايط به نحو 

محسوسی رو به بهبود گذاشته است.
 گالیه سیف از ارائه  بیش از حد 

تسهیالت بانکی
رئیس کل بانــک مرکزی هم در مراســم 
گشايش هشــتمین نمايشــگاه بورس، بانک 
و بیمــه  گفت: زيــاده روی بانک هــا در ارائه 
تســهیالت، شــبکه بانکــی و تجهیــز منابع 
بین المللی را تحت تاثیر قرار داده است. ولی اهلل 
سیف با اشــاره به اين که ايجاد زيرساخت الزم 
برای گــردش چرخه اقتصــاد از ضرورت های 
امروز است، گفت: اين در حالی است که بدون 
استفاده از واسطه های مالی و حرکت به سمت 
تامین منابع از اين بخش غیرممکن اســت. از 
اين رو می بايد از طريق يــک نظام مالی کارا و 
تشويق به پس انداز و نیز تخصیص بهینه منابع 
از حوزه مالــی، برای گردش چرخــه اقتصاد 

استفاده بیشتری شود.
وی ادامه داد: ارزان بودن تامین مالی از شبکه 
بانکی و غلبه مالکیت دولتی موجب شــده که 
شرکت ها تمايل بیشتری به استفاده از بازار های 
مالی داشــته و کمبود مالی خــود را از طريق 

تسهیالت ارزان قیمت بازار پولی تامین کنند. 
وی ادامه داد: ارزان بودن تامین مالی از شبکه 
بانکی و غلبه مالکیت دولتی موجب شــده که 
شرکت ها تمايل بیشتری به استفاده از بازار های 
مالی داشــته و کمبود مالی خــود را از طريق 

تسهیالت ارزان قیمت بازار پولی تامین کنند. 

بازار سرمايه به جای بانک ها 
هزينه های توسعه کشور را تامین کند

نمایشگاه هشتم بانک، بیمه و بورس به روایت معاون اول رئیس جمهور

مراسم گشايش هشــتمین نمايشــگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه، مناسبتی 
شــده بود كه بســیاری از مقامــات بلند پايه اقتصادی كشــور زير يک ســقف جمع 
شــوند و همه از مشــکالت نظام مالی كشور ســخن بگويند. ســاعت 10 صبح روز 
يکشنبه 18 خرداد در ســالن كنفرانس شــماره يک نمايشــگاه بین المللی تهران، 
جای ســوزن انداختن نبود. معاون اول رئیس جمهوری، وزيــر اقتصاد، ريیس كل 
بانــک مركزی، ريیس كل بیمه مركزی، رئیس ســازمان بورس، مديرعامل شــركت 
سهامی نمايشــگاه های بین المللی و بســیاری ديگر از مقامات و مديرعامالن بیمه ها 
و بانک های كشور برای اين مراسم آمده بودند. در سخنرانی های مراسم گشايش 
هم يک موضوع برجســته تر از همه بــود: اينکه نظام اقتصادی كشــور زمانی روی 

ريل خواهد افتاد كه نظام پولی و مالی كشور سر حال باشد.

نمايشگاه های داخلی
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به گــزارش خبرنگار اقتصاد و نمايشــگاه، 
ارديبهشــت(   ۱6( ديــروز  صبــح  زنگنــه 
نوزدهمین نمايشــگاه بین المللــی نفت، گاز، 
پااليش و پتروشــیمی را افتتاح کرد. در آيین 
گشايش نمايشــگاه نوزدهم جمعی از فعاالن 
و مشــارکت کنندگان در نمايشــگاه صنعت 
نفت حضور داشــتند و ناصر بزرگمهر مشاور 
رسانه ای وزير صنعت، معدن و تجارت اجرای 
مراسم را به عهده داشت. بعد از ايراد سخنان 
وزير نفــت، زنگنه بــه مقابل ســالن خلیج 
فارس آمد و به صورت رســمی با قطع روبان، 
نمايشگاه نوزدهم را افتتاح کرد. اما با اشتیاق 
خبرنگاران به ســوال و جــواب از وزير نفت، 
گفت وگوی خبری وزيــر در جمع خبرنگاران 
با بی نظمی همراه شد. زنگنه بعد از بازديد از 
سالن خلیج فارس به سالن های 8 و 9 رفت تا 
با شرکت کنندگان اين سالن ها هم گپ وگفتی 

داشته باشد. 
اقتصاد مقاومتی یک ارمغان است

وزير نفت در مراســم گشــايش نمايشگاه 
نوزدهم با تاکید بــر اينکه وزارت نفت با تمام 
وجود از ســازندگان و صنعتگــران داخلی و 
ارتقا فناوری ملــی حمايــت می کند گفت: 
مفهوم کلی در حمايت از ســاخت داخل تنها 
بخش فیزيکــی آن نیســت و وزارت نفت از 

شرکت های دانش بنیان هم حمايت می کند.
وزير نفت اقتصاد، مقاومتی را يک ارمغان 
برای اقتصاد کشور دانســت و افزود: بسیاری 
فکــر می کنند اقتصــاد مقاومتی بــه معنای 
منزوی شــدن ايــران در عرصــه بین المللی 
اســت، در حالی که اين گونه نیست؛ اقتصاد 
مقاومتــی در واقع ايران را بــه قدرت بزرگی 
تبديل می کنــد و وزارت نفت خود را موظف 
به عملیاتی کردن اين سیاست با تمام وجود 
می داند. در اين مسیر بايد به ضرورت صادرات 
کاال و تعامل ســازنده با پیمانکاران خارجی با 

هدف ارتقا ساخت داخل توجه شود.
افزایش یک میلیون بشکه ای ظرفیت 

تولید نفت از میدان های مشترک
زنگنه گفت: فعالیــت خود را برای افزايش 
يک میلیون بشکه ای ظرفیت تولید نفت خام 
از میدان های مشترک کشور در 4 سال آينده 
آغاز کرده ايم و در صــورت تحقق اين هدف، 
دست آورد بزرگی در تاريخ صنعت نفت ايران 

به ثبت می رسد.
او يکــی از محورهــای مــورد توجه خود 
در وزارت نفــت را برنامه ريزی بــرای ايحاد 
فرصت های جديد ســرمايه گذاری عنوان کرد 
و گفت: فعالیت های خود را در پارس جنوبی 
با قدرت ادامه می دهیم و بر آن هســتیم ۱7 
فاز ناتمام پارس جنوبی ظرف 3 تا 3/5 سال 
آينده تکمیل شود، ضمن اينکه از اين میان 7 

فاز طی دو سال آينده تکمیل می شود. 
تالش برای کاهش دغدغه صنعتگران

زنگنه بــا بیــان اينکه نمی تــوان به طور 
طبیعی برای داخلی ســازی تمــام تجهیزات 
صنعت نفت انرژی گذاشت، ادامه داد: در حال 
حاضر بر ايجاد چند دسته از کاالهای اصلی از 
جمله لوله های تیوبینگ و بی سینگ، لوله های 
جريانــی، لــوازم ســرچاهی و درون چاهی، 
شــیرآالت، بعضی از پمپ ها، وسايل حفاری، 
مواد شــیمیايی و ماشــین های دوار متمرکز 
می شويم. صنعت نفت آمادگی دارد از طريق 
شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت، 
با سازندگان اين دســته از کاالها و تجهیزات 
قرارداد منعقد کند.البته شــرايط قرارداد بايد 
منطقی باشــد و طرف قرارداد بايد از طريق 

سرمايه گذاری مشارکت داشته باشد.
زنگنــه با تاکیــد بر کاهــش دغدغه های 
فعاالن حرفه ای در ارتباط با مجموعه وزارت 
نفت، عنوان کرد: در 8 ماه اخیر، جلســه های 
مختلفی بــا انجمن های حرفه ای فعال در اين 
حــوزه و صنعتگران نفت داشــته ام و در اين 
جلســه ها صنعتگران دغدغه هــای خود را به 
ما منتقل کردند که بــرای کاهش آنها تالش 

می کنیم.
وزير نفــت مهم ترين دغدغه ها را يکســان 
ســازی قراردادهای داخلــی و خارجی برای 
تامیــن قطعــات و شــفاف ســازی فراينــد 
مناقصات عنــوان و تصريح کرد: در راســتای 
شفاف سازی مناقصات در سال 79 ابالغ کردم 
که پیشــنهاددهندگان بايد در زمان بازکردن 
پاکت های مناقصه حضور داشــته باشند و در 
حال حاضر نیز بر اين امر تاکید دارم و با آنچه 
که بر خالف اين فرايند انجام شــود، برخورد 

خواهم کرد.
شورای عالی فنی بی طرف نیست

زنگنــه بــر لــزوم رســیدگی عادالنه به 

شکايت های مربوط به فرايند مناقصات تاکید 
کرد و گفت: متاسفانه نه تنها در نفت بلکه در 
سطح کشــور نیز نهاد داوری منصفانه در اين 
زمینه نداريم، البته شورای عالی فنی نیز که 
در اين حوزه فعالیت می کند، بی طرف نیست.

وزير نفت بــا تاکید بر اينکــه وجود نهاد 
داوری منصفانه در اجــرای قراردادها الزامی 
اســت، ادامه داد: نهاد داوری بايــد به تمام 
کســانی که طرف قرارداد هســتند به چشم 
يکســان نگاه کند. همچنین به منظور تعديل 
در قراردادهــا ايــن امــکان وجــود دارد در 
مناقصاتی کــه خارجی ها دعوت می شــوند، 
قیمــت را بر مبنای ارز محاســبه کــرد تا از 
تحمیل فشــارهای تورمــی بــه پیمانکاران 
جلوگیری شود. البته بايد کار به نحوی انجام 

شود که زمینه فساد به وجود نیايد.
بــه گفته زنگنــه هــرگاه در قــراردادی 
تصمیم گیری به يــک نفر برگردد و اختیارات 
آن فــرد نتیجه نهايی را تعییــن کند، زمینه 
فســاد فراهم می شــود. وی تاکید کــرد: از 
شرايطی که باعث شود انسان ها برای گرفتن 
حق خودشــان ذلیل شوند، زجر می کشم و با 

اين فرايند مقابله خواهم کرد.
او گفــت: در آينده نزديک ابــالغ خواهم 
کرد در مناقصاتی که با طرف خارجی اســت 
قیمت ها پس از گمرک ارزيابی شوند تا هزينه 
حمل و نقل، حقوق گمرکی و مواردی از اين 

دست، در آن ديده شود.
ایجاد لیست فروشــندگان واحد در 

صنعت نفت 
وزير نفت با تاکید بر ايجاد وندورلیســتی 
واحد )لیست فروشندگان واحد( برای صنعت 
نفت تصريح کرد: خوشــبختانه انجام اين کار 
در دست اقدام است و در صورت آماده شدن 
اين وندور لیست واحد، تمام شرکت ها موظف 
می شوند به دور از ســلیقه های شخصی برای 

خريد کاالها و خدمات خود اقدام کنند.
 ایران را از شــر تحریم ها نجات می 

دهیم
وزير نفت با بیان اينکه ما در ســخت ترين 
شــرايط هم نشــان داديم اهل کار هستیم، 
گفت: ايران را از شر تحريم ها نجات می دهیم 
زيرا معنی نــدارد ملت ايران ايــن همه آزار 
ببینــد. امیدواريم از شــر ايــن تحريم ها که 

دشــمنان آن را به ايــران تحمیــل کردند، 
نجات پیــدا کنیم. ما در جاده های ســنگالخ 
هم حرکــت می کنیم اما معنی نــدارد وقتی 
می توانیم از جــاده صافی که روبــه روی ما 
است حرکت کنیم، از ســنگالخ عبور کنیم. 
البته ما برای تحقق اهداف در شرايط سخت، 

برنامه ريزی کرده ايم.
شرکت چینی کنار گذاشته شد 

 زنگنه بــا بیان اينکه هم اکنــون کارهای 
بزرگی در بخش حفاری در حال انجام اســت، 
افزود:به تازگی يکی از شــرکت های چینی که 
به طور جدی کار نمی کرد و سه سال ما را برای 
حفر چند چاه و تامین دکل در میدان آزادگان 
جنوبی معطل کرده بود، کنار گذاشته شد. ما 
محتاج پول نیســتیم و در مــدت 6 ماه 25 تا 
3۰ دکل حفاری ر ا در میدان آزادگان جنوبی 
تامین خواهیم کرد تا بتوانیم با همت و تالش 

همگانی به اهداف خود برسیم.  
مدیریت پروژه در ایران ضعیف است

او با بیان اينکــه وزارت نفت از ســاخت 
تجهیزات داخلی باکیفیت که در مدت زمان 
تعیین شده آماده شود، حمايت می کند، افزود: 
ســه اصل کیفیت، قیمت و زمان در مديريت 
پروژه بسیار مهم است که متاسفانه در ايران 
زياد جدی گرفته نمی شود. برای اجرای يک 
پــروژه نبايد بیش از زمان تعیین شــده وقت 
صرف شــود. مديريت پروژه در ايران بســیار 
ضعیف اســت که بايد پیمانــکاران و مديران 

داخلی آن را تقويت کنند.
زنگنه گفت: متاســفانه برخی ســازندگان 
داخلی از برخی شرايط استفاده کردند و برخی 
مواد مانند لوله را با چند برابر قیمت به صنعت 
نفت فروختند که درســت نبود، ســازندگان و 
صنعتگران داخلی بايد در هر شرايطی وجدان 
کاری را حفظ کنند و تجهیزاتی را که در خارج 
از کشــور قیمت آن نصف داخل است به چند 

برابر قیمت نفروشند.
او همچنیــن انجــام ســه پــروژه را به 
ســازندگان داخلی پیشــنهاد کــرد و گفت: 
ســازندگان بهتر اســت در حوزه تولید مینی 
LNG انبار ذخیره ســازی LNG و حمل آن 
که از لحاظ اقتصادی بســیار خوب اســت و 
می تواند بازار اشــتغال خوبی ايجاد کند وارد 

شوند.

حمايت تمام قد دولت از 
صنعتگران ايرانی 

وزیر نفت در نمایشگاه نوزدهم صنعت نفت تاکید کرد:

بیژن نامدار زنگنــه، وزير نفت با حضــور در نوزدهمین نمايشــگاه بین المللی 
نفت، گاز، پااليش و پتروشــیمی بــا تاكید بر اينکــه با تمام وجود از ســازندگان 
و صنعتگران داخلــی حمايت می كنیم، گفت:  اســتفاده از رانت بــه عنوان اصل 
پذيرفته شده در سال های اخیر از سوی برخی از سازندگان به صنعتگران واقعی 
تحمیل شــده و متاســفانه در ســال های اخیر برخی عمال به كالهبرداری از دولت 
می پرداختند، به نحوی كه اين عــده كاالها را با چندبرابــر قیمت به صنعت نفت 
می فروختند. اين گروه صنعتگــران اصلی را نابود می كنند، آنها در واقع آدم های 

بی ريشه ای هستند كه در اين فضا رشد كرده اند.

نمايشگاه های داخلی
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بیست و يکمین نمايشگاه بین المللی صنايع 
و صنايع  ماشــین آالت  موادغذايی،  کشاورزی، 
وابســته )ايران آگروفود 2۰۱4( روز گذشته در 
نمايشــگاه های بین المللی تهران  محل دايمی 
برگزار شد. حسین اسفهبدی مديرعامل شرکت 
سهامی نمايشگاه های بین المللی ايران، که سال 
آينده وظیفه راهبری حضور ايران در نمايشگاه 
بزرگ اکســپو میالن با موضوع تغذيه را دارد، 
روبان نمايشگاه را قیچی کرد و سپس با اشتیاق 

از غرفه های نمايشگاه بازديد نمود.
گزارش »اقتصاد و نمايشــگاه« را از بیست و 
يکمین نمايشــگاه بین المللی صنايع کشاورزی 
مواد غذايی، ماشین آالت و صنايع وابسته )ايران 

آگروفود 2۰۱4( می  خوانید.
بیست و يکمین نمايشگاه بین المللی صنايع 
و صنايع  ماشــین آالت  موادغذايی،  کشاورزی، 
وابسته )ايران آگروفود 2۰۱4(، ديروز جمعه با 
حضور مقامــات وزارتخانه های صنعت، معدن و 
تجارت و جهاد کشاورزی، تعدادی از نمايندگان 
مجلس شــورای اســالمی و همچنین روسای 
اتحاديه ها و انجمن های مرتبط در محل دايمی 

نمايشگاه های بین المللی تهران گشايش يافت.
 در ايــن نمايشــگاه 7۰۰ شــرکت و واحد 
تولیــدی داخلــی و ۱65 شــرکت خارجی يا 
نمايندگی های آنان حضــور دارند و جديدترين 

کاالها، تولیدات و خدمات خود را ارايه کردند.
اســپانیا، اتريش، اوکراين، امــارات متحده 
عربی، ايتالیا، آفريقای جنوبــی، آلمان، بلژيک، 
ولز، پرتغــال، تايلنــد، تايوان، ترکیــه، چین، 

دانمارک، روسیه، ســريالنکا، سويیس، فرانسه، 
فنالنــد، کره جنوبی، هلند و هند کشــورهايی 
هســتند که در اين نمايشــگاه حضــور دارند. 
ايتالیا،  آلمان،  شــرکت کنندگان کشــورهای 
تايلند، ترکیه، چین، فرانسه و هند هم به صورت 

گروهی در نمايشگاه حضور يافتند.
اين نمايشگاه در فضايی به مساحت بیش از 

6۰ هزار مترمربع برپا شد. 
آگروفــود 2۰۱4 امســال در ســه بخــش 
تخصصی ايران فود، ايــران فودتک و ايران آگرو 
برگزار می شــود که ايران فود شامل فرآورده ها 
و محصوالت غذايی، صنايــع تبديلی و صنايع 
مرتبط در ســالن های 6، 7، 8 9، ۱۰ ۱۱، ۱3 
۱2، 27، میالد همکف، میــالد طبقه اول، 35، 

سری 25 و فضای باز مربوطه برگزار می شود. 
ايران فودتک شامل ماشین آالت، تجهیزات و 
تکنولوژی صنايع غذايی، بسته بندی و تجهیزات 
جانبی و ماشــین آالت و صنايع مرتبط نیز در 
ســالن های 38، 38آ، 4۰ طبقه اول و دوم، 4۱ 
طبقــه اول و دوم، خلیج فــارس 44 و فضای 
باز مربوطه و ايران آگرو شــامل ماشین آالت و 
تجهیزات کشاورزی و آبیاری، صنايع کشاورزی 
و صنايع مرتبط در ســالن خلیــج فارس 44 و 

فضای باز مربوطه برپا شده است.
معرفی توانمندی ها و پیشرفت های کشورمان 
در حوزه کشــاورزی و غذايی، ارتقای ســطح 
مبادالت تجاری کشــورمان در جهت توســعه 
صادرات غیرنفتی، آشــنايی شرکت کنندگان و 
بازديدکنندگان با آخرين دست آوردهای علمی 

و صنعتی حــوزه کشــاورزی و غذايی داخلی و 
خارجی، اشــتغال و کارآفرينــی، ارتقاء دانش 
و تبادل اطالعات بین شــرکت کننــدگان در 
نمايشگاه، تشويق و ترغیب تولیدکنندگان برای 
رقابت ســالم و هدفمند در عرصه اين صنعت و 
ايجاد فضا برای ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با 
مصرف کنندگان؛ مهم ترين اهداف برگزاری اين 

نمايشگاه است.
در بخش های مختلف اين نمايشــگاه انواع 
صنايع پروتئینی، فرآورده های گوشتی و لبنی، 
غذاهای آمــاده و نیمه آمــاده، صنايع تبديلی، 
انــواع کنســروهای غیرگوشــتی، خشــکبار؛ 
ســبزی های خشــک و معطر، عرقیات گیاهی، 
ادويه جات، چاشنی ها، صنايع آشامیدنی، انواع 
فرآورده هــای آردی، نان صنعتــی، صنايع قند 
و نیشــکر، فرآورده های روغنی، پخش و توزيع 
انــواع فرآورده های غذايی، صنايع کشــاورزی، 
صنايع وابسته و ماشین آالت و ادوات مربوطه، 
نهاده هــای کشــاورزی، ماشــین آالت و ادوات 
کشاورزی و باغبانی، سیستم های آبیاری، گلخانه، 
ماشین آالت بسته بندی، توزين و پرکن، ماشین 
آالت صنايع آردی، کنســرو و کمپــوت، روغن، 
شیر و لبنیات و پنیر، تبديلی، گوشت، سردخانه، 
غذايی سبک، غذايی مادر، تکمیلی صنايع غذايی و 
عمومی صنايع غذايی، تصفیه و پااليش آب و بسته 

بندی ارايه شده است. 
برگزاری همايش های تخصصی در آگروفود

همزمــان بــا برگــزاری ايــن نمايشــگاه، 
نشست های تخصصی جانبی متنوع در مباحث 

موضوعی نمايشــگاه با همــکاری متخصصان، 
کارشناســان و دســت اندرکاران صنعت غذا و 

کشاورزی کشور نیز برگزار  شد. 
نمایشگاهی موفق

بیست و يکمین نمايشــگاه بین المللی صنايع 
کشــاورزی، مواد غذايی، ماشــین آالت و صنايع 
وابسته )ايران آگروفود 2۰۱4( را می توان در مجموع 
نمايشگاهی موفق دانســت. گفت وگوی ديروز ما 
با غرفه داران شــاهدی بر اين مدعاســت چرا که 
مخاطبان ما به اتفاق، همان طور که در گفت وگوهای 
خبرنگاران ما با مديران شرکت های صنايع غذايی در 
ديگر صفحات خواهید خواند، آگروفود را عامل مهمی 

برای رونق تجارت و کسب و کار خود می دانند.
به نظر می رسد با تالش های شرکت پاالرسامانه 
به عنوان برگزارکننده آگروفود، همراه با مشــارکت 
انجمن های مختلف صنايع غذايی و تولیدکنندگان 
ماشین آالت اين صنعت، و همچنین حضور قابل توجه 
خارجی ها در نمايشگاه، امسال شاهد برگزاری يکی از 
موفق ترين اگروفودهای چند سال گذشته هستیم.از 
سوی ديگر بخشی از موفقیت اين نمايشگاه را می توان 
در نتیجه ثبات برگزارکننده آن جست وجو کرد. بدون 
شک ثبات برگزارکننده سبب شده آگروفود هم ثبات 
داشته باشد و بتواند راه خود را به عنوان بزرگ ترين 
نمايشگاه صنايع غذايی ايران و يکی از نمايشگاه های 

موثر صنعت غذا در جهان، به خوبی طی کند.    

آگروفود، کسب و کار صنعت 
غذا را رونق داده است

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ایران آگروفود 2014

 در اين نمايشــگاه 700 شــركت و واحد تولیدی داخلی و 165 شــركت خارجی يا 
نمايندگی های آنان حضور دارند و جديدترين كاالها، تولیدات و خدمات خود را ارايه 

كردند.
اســپانیا، اتريش، اوكراين، امارات متحــده عربی، ايتالیا، آفريقــای جنوبی، آلمان، 
بلژيک، ولــز، پرتغال، تايلنــد، تايوان، تركیــه، چین، دانمارک، روســیه، ســريالنکا، 
ســويیس، فرانســه، فنالند، كره جنوبی، هلند و هند كشورهايی هســتند كه در اين 
نمايشــگاه حضور دارند. شــركت كنندگان كشــورهای آلمان، ايتالیا، تايلند، تركیه، 

چین، فرانسه و هند هم به صورت گروهی در نمايشگاه حضور يافتند.

نمايشگاه های داخلی
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هفدهمین نمايشگاه بین المللی تجهیزات 
پزشکي، دندانپزشکي، آزمايشگاهي، دارويي 
و خدمات ســالمت )ايران هلث(روز گذشته 
با حضور دکتر رســول ديناروند معاون وزير 
بهداشت و رياست سازمان غذا و دارو، دکتر 
اســفهبدی مديرعامل و ريیس هیات مديره 
شرکت ســهامی نمايشــگاه های بین المللی 
ج.ا.ايــران، قاســم آب خضر ريیس ســتاد 
برگزاری ايران هلــث، دکتر صفوی مديرکل  
دفتر تجهیزات پزشــکی وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی، دکتر عباس مه 
ريیس هیات مديره انجمــن تولیدکنندگان 
تجهیزات پزشــکی و فعاالن اين بخش، در 
محل دائمی نمايشگاه های بین المللی تهران 

گشايش يافت.
دکتر دیناروند: نظام سالمت در چند 

سال اخیر دچار آشفتگی بود
به گزارش خبرنگار »اقتصاد و نمايشگاه«، 
دکتر رســول ديناروند، ريیس ســازمان غذا 
و داروی وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی در آيین گشايش هفدهمین نمايشگاه 
بین المللــی ايران هلث گفت: نظام ســالمت 
در چند ســال اخیر در آشفتگی قرار داشت و 
هزينه هايی که مردم در ايــن حوزه پرداخت 

می کردند، بیش از حد توان آنها بود.
او با اشــاره به اينکه در طرح تحول نظام 

سالمت، قاعده تامین دارو و تجهیزات پزشکی 
توسط بیمار برچیده می شود، گفت: براساس 
طرح تحول نظام ســالمت قرار اســت تمام 
تجهیزات پزشــکی و دارو توســط مسئوالن 
بیمارســتان تامین شــود تا نیازی نباشد که 
همراه بیمار بــه دنبال تجهیــزات درمانی و 

دارويی روانه بازار و داروخانه ها شود.
دينارونــد همچنین از تهیه بســته های 
حمايتی دولت در بخش تجهیزات پزشــکی 
خبر داد و گفت: از آنجا که قیمت تجهیزات 
پزشکی باالست و بیمه ها به طور کامل آنها را 
تحت پوشش قرار نمی دهند، دولت قصد دارد 
مابه التفاوت اين هزينه هــا را پرداخت کند.
اگر قرار است هزينه ها را کم کنیم بايد روی 
قیمت گذاری سخت گیری کنیم و با نظارت 

دقیق قیمت گذاری را انجام دهیم.
ريیس ســازمان غذا و دارو به سهم باالی 
بیماران از هزينه های درمانی اشــاره کرد و 
گفت: پوشــش بیمه کنونی به میزان کافی 
نیست و به طور قطع دولت به بیماران در اين 

زمینه کمک می کند.
معاون وزير بهداشت افزود: بر اثر تفاهمی 
که با تولیدکنندگان و واردکنندگان داشته ايم 
برخی تجهیزات پزشکی از 3۰ تا 7۰ درصد 

کاهش قیمت داشتند.
ديناروند همچنین از تشــکیل شــورای 

فناوری تجهیزات پزشــکی خبر داد و گفت: 
برای توسعه تجهیزات پزشــکی شورايی به 
رياست وزير بهداشت تشکیل شده و سازمان 
غذا و دارو نیز به وظیفــه خود در حمايت از 
توسعه صنعت تجهیزات پزشــکی و واردات 

تجهیزات به نحو احسن عمل می کند.
ريیس ســازمان غذا و دارو افزود: واردات 
تجهیزاتی را که مشــابه داخلی در کشــور 
دارند، محدود و برای تولید داخل کشور بازار 

را مهیا می کنیم.
وی کیفیت تولید محصوالت ســالمت در 
کشــور را مناســب ارزيابی کرد و گفت: برای 

خريد، ترجیح ما تولیدات داخلی است.
ديناروند همچنین از نظارت دانشگاه های 
علوم پزشکی در استان های مختلف کشور بر 
بازار تجهیزات پزشکی اســتان ها خبر داد و با 
بیان اينکه با اين روش نظارت دقیق تری پیدا 
خواهیم کرد، شفاف ســازی، رقابت، کنترل 
هزينه و حمايت از تولیدکنندگان داخلی را از 
سیاست های اصلی سازمان غذا و دارو برشمرد.
ایران هلث به مدت 4 روز پذیرای 

عالقمندان است
هفدهمین نمايشگاه بین المللی تجهیزات 
آزمايشــگاهي،  دندانپزشــکي،  پزشــکي، 
دارويي و خدمات ســالمت )ايــران هلث( با 
ارايه گزارش توسط قاســم آب خضر رئیس 

ستاد برگزاری نمايشــگاه و سخنرانی دکتر 
عباس مه رياســت هیــات مديــره انجمن 
صنفــی تولیدکنندگان تجهیزات پزشــکی، 
دندانپزشــکی و آزمايشگاهی و دکتر صفوی 
وزارت  پزشــکی  تجهیزات  دفتــر  مديرکل 
بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به صورت 
رســمی آغاز به کار کرد. اين نمايشــگاه به 
مدت 4 روز پذيرای عالقمندان و فعاالن اين 

حوزه خواهد بود.
به گفته قاسم آب خضر ريیس ستاد برگزار 
کنننده ايران هلث، مشارکت شرکت کنندگان 
و تولیدکنندگان داخلی در نمايشگاه هفدهم 
در مقايسه با ســال گذشته رشد چشمگیری 
داشته و ۱3 کشور اروپايی و آسیايی فناوری 
خود را در عرصه پزشکی و دندانپزشکی در آن 

به معرض ديد و قضاوت گذاشتند.
اين گــزارش حاکی اســت در هفدهمین 
دندانپزشکي،  پزشــکي،  تجهیزات  نمايشگاه 
آزمايشگاهي، دارويي و خدمات سالمت )ايران 
هلث (، 5۱8 شــرکت داخلی و 25 شــرکت 
خارجی از کشــورهای ايتالیا، اتريش، بلژيک، 
ترکیه، تايوان، چین، سوئد، کره جنوبي، هلند 
و ... در فضايی به مســاحت 35۰۰۰ مترمربع 
آخرين دستاوردهای خود را در زمینه تجهیزات 
پزشکي، دندانپزشکي، آزمايشگاهي، دارويي و 

خدمات سالمت به نمايش گذاشتند.

حمايت جدی دولت از 
تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی

 با تشکیل شورای فناوری

معاون وزیر بهداشت در نمایشگاه بین المللی ایران هلث اعالم کرد

در هفدهمین نمايشگاه تجهیزات پزشکي، دندانپزشکي، آزمايشگاهي، دارويي و 
خدمات سالمت )ايران هلث (، 518 شركت داخلی و 25 شركت خارجی از كشورهای 
ايتالیا، اتريش، بلژيک، تركیه، تايوان، چین، سوئد، كره جنوبي، هلند و ... در فضايی 
بــه مســاحت 35000 مترمربع آخرين دســتاوردهای خــود را در زمینــه تجهیزات 
پزشکي، دندانپزشکي، آزمايشگاهي، دارويي و خدمات سالمت به نمايش گذاشتند.
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بین المللــی  نمايشــگاه  ششــمین 
ماشین آالت  و  معدن  تزئینی،  سنگ های 
و تجهیزات وابســته )ايستک2۰۱4( که 
توســط انجمن ســنگ ايران با همکاری 
شــرکت راهکار تجارت مديريت کوشــا 
برگزار می شود با حضور مقامات صنعت، 
معــدن و تجــارت، جمعــی از صاحبان 
بنگاه هــای اقتصادی، ســرمايه گذاران و 
همچنین رؤســای اتحاديه و انجمن های 

مرتبط برگزار شد. 
در اين نمايشــگاه حدود۱8۰ شرکت 
داخلــی و خارجــی در 4 بخــش اصلی 
اکتشاف،  اســتخراج، فرآوری و صادرات 
جديدتريــن تولیــدات و خدمــات خود 
را ارائــه کــرده و در معــرض قضــاوت 
متخصصان و عموم گذاشــته اند. آلمان، 
ايتالیا، کره جنوبــی، چین، ترکیه، کويت 
روسیه، برزيل و هند کشورهايی هستند 
که شــرکت ها و نمايندگی هــای آنها در 
بین المللی سنگ های  نمايشگاه  ششمین 
تزئینی، معدن، ماشــین آالت و تجهیزات 
)ايســتک 2۰۱4( حضور داشته  وابسته 
و تولیــدات، صنايع و تجهیــزات مربوط 
به صنعت معدن و ســنگ را ارائه کردند. 
بر پايــی پاويون های اســتان ها در محل 
نمايشگاه، برگزاری 5 کنفرانس و نشست 
تخصصی، برگــزاری تورهــای بازديد از 
معــادن اســتان های مختلــف، و برنامه 
از نمايشگاه  تورهای استانی برای بازديد 
بخشــی از برنامه های جانبی ششــمین 
نمايشگاه بین المللی سنگ و معدن است. 
تعداد شــرکت های حاضر در ششــمین 
نمايشگاه بین المللی سنگ های تزئینی ، 
معدن و ماشین آالت و تجهیزات وابسته 
)ايستک 2۰۱4( نســبت به سال گذشته 

حدود 3۰ درصد رشد داشته است.
 مالــک رحمتی نايــب ريیس انجمن 
سنگ ايران در حاشــیه مراسم گشايش 
اين نمايشــگاه در گفت و گو بــا خبرنگار 
»اقتصــاد و نمايشــگاه« می گويــد: در 

نمايشگاه امسال چهار محور را که دوام و 
قوام صنعت معدنی کشور، در گرو بهبود 
آنهاست مورد توجه قرار داده ايم و سعی 
کرده ايم در اين نمايشــگاه بــا برگزاری 
همايش ها و نشست های تخصصی زمینه 
را برای همفکری فعاالن، کارشناســان و 

مديران اجرايی کشور فراهم کنیم. 
رحمتی می گويد: اولیــن محور مورد 
نظر بحث اکتشــاف اســت که همايش 
تخصصی در اين زمینه تدارک ديده شده 
است. اســتخراج هم دومین محور مورد 
نظر است. در اين زمینه کشور از ظرفیت 
بااليی از نظر ســخت افزار برخوردار است 
و نکته مهــم به حوزه نرم افــزار و به روز 
کردن دانش در اين زمینــه برمی گردد. 
در نمايشگاه اين هدف را دنبال می کنیم 
و به دنبال ايجاد زمینــه تبادل اطالعات 
بیشــتر بین تولیدکننــدکان خارجی و 

داخلی هستیم. 
او می گويد: محور ســوم هم فرآوری 
اســت. ما در حال حاضر 6 هــزار واحد 
فعــال در اين زمینه داريــم و 9۰ درصد 
تولید ســنگ خام تولیدی توســط اين 
واحدهــا فــرآوری می شــود. نکته مهم 
در اين حوزه اين اســت کــه بتوانیم به 
اســتانداردهای بین المللــی در زمینــه 

فرآوری برســیم و تولیدات مــان مطابق 
با اين اســتانداردها انجام شود. به گفته 
نايب ريیس انجمن ســنگ کشــور، اين 
زنجیره بايد در نهايت به افزايش صادرات 
سنگ فرآوری شده از کشور منجر شود. 
در نمايشــگاه هم نشست بررسی مسائل 
صادرات سنگ های فرآوری شده با حضور 
اجرايی  و مســئوالن  نمايندگان مجلس 

کشور برگزار می شود. 
 رتبه اول ذخایر سنگ دنیا را داریم

 رحمتی با بیان اينکــه ايران در حال 
حاضــر 4 میلیــارد تن ذخیره ســنگ 
ســاختمانی با تنوع 6۰  مــاده و رنگ را 
در اختیار دارد می گويــد: از اين نظر ما 
مقام اول را در دنیا در اختیار داريم اما از 
نظر صادرات نتوانسته ايم متناسب با اين 
حجم از تنوع و ذخاير عمل کنیم و دلیل 
مهم اين مشکل اين اســت که تولید ما 
هنوز به سطح اســتانداردهای بین المللی 

نرسیده است.  
او میزان تولید ســنگ خام کشــور را 
حــدود ۱4 میلیون تن در ســال برآورد 
می کند و می گويــد: از اين میزان حدود 
7۰۰ تــا 8۰۰ هــزار تن آن بــه صورت 
خام صادر می شــود بنابراين الزم اســت 
که ما روی صادرات ســنگ فرآوری شده 

با افزايش کیفیت تولیــد از يک طرف و 
افزايش تولید سنگ خام از طرف ديگر به 

صورت جدی کار کنیم.
 ترکیه تنها رقیب منطقه ای 

رحمتی می گويد: در منطقه به غیر از 
ترکیه هیچ کشوری ظرفیت رقابت با ما را 
ندارد. ما می توانیم در مقابل رقیبان موفق 
عمل کنیم اما موضوع مهــم مدل و نوع 
حمايت های دولتی است. تولید معدنی در 
کشور نیازمند حمايت همه جانبه دولت 
اســت. دولت بايد در مورد حقوق دولتی 
و مالیات بر ارزش افــزوده نظر صنف را 
بشــنود. در کنار آن  تسهیالت مالی را با 
نرخ متناسب تولید در اختیار اين بخش 
قرار دهد. انجمن ســنگ هم سعی کرده 
در ايــن میان حلقه واســط بین صنف و 

دولت و نهادهای قانونی باشد. 
 موانع جذب سرمایه های خارجی

رحمتی در مورد جذب ســرمايه گذار 
خارجــی در بخــش معــدن و ســنگ 
می گويــد: ســرمايه گذار خارجــی بايد 
امنیت کند. حضور سرمايه گذار  احساس 
خارجی در کشور نیازمند تضمین امنیت 
او  ســرمايه گذاری توســط دولت است. 
می گويد: در ايــن زمینه در نمايشــگاه 
ســنگ اتفاق مهمی که افتــاده حضور 
هیات هــای خارجی تجــاری مختلف از 
جمله از روســیه و ايتالیا و چین اســت. 
ما خصوصا در بخش اکتشــافات نیازمند 
جذب سرمايه  های خارجی هستیم و توان 

و پتانسیل اين کار را هم داريم. 
نايــب ريیــس انجمن ســنگ ايران 
می گويد: يکی از الزمــات تحقق اقتصاد 
مقاومتــی کــه از منويات رهبــر معظم 
انقالب است، شناسايی مزيت های نسبی 
کشور اســت که يکی از مزيت های ما در 
بخش معدن قرار دارد. ما در حال حاضر 
6۰ میلیــارد تن دخاير معدنــی داريم و 
بايد متناسب با اين ظرفیت به اين بخش 

توجه ويژه کنیم. 

صادرات سنگ خام را بايد 
کنار بگذاريم

ششمین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئینی، معدن و ماشین آالت

در اين نمايشگاه حدود180 شــركت داخلی و خارجی در 4 بخش اصلی اكتشاف، 
 اســتخراج، فرآوری و صادرات جديدترين تولیدات و خدمات خــود را ارائه كرده و 
در معرض قضاوت متخصصان و عموم گذاشــته اند. آلمان، ايتالیا، كره جنوبی، چین، 
تركیه، كويت روسیه، برزيل و هند كشورهايی هستند كه شركت ها و نمايندگی های 
آنها در ششــمین نمايشــگاه بین المللی ســنگ های تزئینــی، معدن، ماشــین آالت و 
تجهیزات وابســته )ايســتک 2014( حضور داشــته و تولیدات، صنايع و تجهیزات 

مربوط به صنعت معدن و سنگ را ارائه كردند. 

نمايشگاه های داخلی
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نهمیــن دوره مســابقات بیــن المللی 
روبوکاپ آزاد ايــران )2۰۱4( صبح امروز 
با حضور آيت اهلل هاشــمی رفســنجانی ، 
رئیس هیات امنا و هیات موسس دانشگاه 
آزاد اســالمی ودکتــر اســفهبدی رئیس 
هیات مديره و مدير عامل شرکت سهامی 
نمايشــگاههای بین المللی ج.ا.ا گشايش 

يافت.

به گــزارش روابط عمومــی وامور بین 
الملل شرکت ســهامی نمايشگاههای بین 
المللــی ج.ا.ا نهمین دوره مســابقات بین 
با  ايــران)2۰۱4(  آزاد  روبــوکاپ  المللی 
حضور آيت اهلل هاشمی رفسنجانی رئیس 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام و رئیس 
هیئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی، حمید 
میــرزاده رئیــس دانشــگاه آزاد، مرتضی 

موســی خانی رئیس کمیته ملی ربوکاپ ، 
هیات رئیسه دانشــگاه آزاد قزوين ، دکتر 
اســفهبدی رئیس هیات مديــره و مدير 
عامل شرکت ســهامی نمايشگاههای بین 
المللی ج.ا.ا و جمعی از مسئوالن لشکری 
و کشــوری صبح امروز در محــل دائمی 
نمايشگاه بین المللی تهران گشايش يافت.

اين گــزارش حاکی اســت : آيت اهلل 
هاشمی رفسنجانی پس ازبازديد اين دوره 
از مسابقات، از نمايشگاهی که در حاشیه 

اين رويدادعلمی برپا شــده اســت،بازديد 
کرد و در جريان فعالیت های علمی جديد 

در حوزه رباتیک کشور قرار گرفت.
بازديــد از خودروی خورشــیدی هاوين 
۱و2 ، خودروی الکتريکی پاراکس، خودروی 
هیبريــدی پاراکــس ، روبات نائــو، روبات 
الکتريکی  امدادگر، روبــات پرنده، موتــور 
پاراکــس، روبات های فوتبالیســت ســايز 
متوسط و کوچک و..... از جمله دستاوردهای 

عرضه شده در اين نمايشگاه است.

با حضور آيت اهلل هاشمی رفسنجانی گشايش يافت

 نهمین دوره مسابقات بین المللی 
روبوکاپ آزاد ايران 

نقش  توانمندیهــای  نمایشــگاه 
آفرینی زنان در توسعه پایدار با تاکید 
ایام والدت  اقتصاد مقاومتــی در  بر 
دائمی  محل  در  زهــرا)س(  حضرت 

نمایشگاهها گشایش یافت .
به گــزارش روابط عمومــی وامور بین 
الملل شــرکت ســهامی نمايشــگاههای 
بین المللی ج.ا.ا : نمايشــگاه توانمنديهای 
نقش آفرينی زنان در توسعه پايدار توسط 
دکترجهانگیری معاون اول رئیس جمهور، 
مهندس نعمــت زاده وزير صنعت ، معدن 
و تجارت ، دکتر اســفهبدی رئیس هیأت 
مديــره و مدير عامل شــرکت ســهامی 
نمايشــگاهها و هیات همراه طی مراســم 

با شکوهی در ســالن ايران خلیج همیشه 
فارس محــل دائمی نمايشــگاههای بین 

المللی ج.ا.ا گشايش يافت .
اين گزارش حاکی است : اين نمايشگاه 
با تاکید فرمايشــات رهبــر فرزانه انقالب 
اســالمی ايــران در اقتصــاد مقاومتی بر 

پايــه حضور زنــان ايــن مرز و بــوم در 
3سالن نمايشــگاهی با حضور نمايندگان 
ادارات ، کار افرينــان و ديگــر فعاالن اين 
عرصــه و خیــل عالقمنــدان و محوريت 
وهمکاری  وتجــارت  وزارت صنعت،معدن 
دستگاههای اجرايی برگزار می شود آخرين 

دســتاوردها وتوانمنديهای بانوان کشور در 
بخش های اقتصــادی، تولیدی، اجتماعی 

وفرهنگی به نمايش گذاشته خواهد شد.
نمايشگاه زنان کشــور در توسعه پايدار 
در 4 بخــش : خصوصــی و تعاونــی ها ، 
ســازمانهای مردم نهاد ، میز دولت برای 
رفع و حل مشــکالت زنان فعــال در امر 
توسعه و ظرفیتها و توانمنديهای و برنامه 
های دولت برای افزايش مشارکت زنان در 

توسعه، طی 4 روز برگزار می گردد.
 اين نمايشگاه اc 3۰ فروردين لغايت 2 
ارديبهشت در محل دائمی نمايشگاههای 

بین المللی ج.ا.ايران برگزار شد.

در ایام والدت حضرت زهرا)س(گشایش یافت

 نمايشگاه توانمنديهای نقش آفرينی زنان

هشــتمین نمایشــگاه تخصصي 
دام و طیور ، ابزیان و ماشــین آالت 
کشــاورزی و صنایع وابسته در محل 
دائمی نمایشــگاههای بیــن المللی 
گیــالن 20 لغایــت 23خردادمــاه 

سالجاري برگزار شد.
مدير عامل نمايشــگاه گیــالن با بیان 
اينکه وجود واحدهای پرورش دام و طیور 
و صنايع کشــاورزی کــه از ابعاد مختلف 
اقتصــادی دارای اهمیت زيادی  اســت ، 
با گسترش ســرعت صنعتی شدن از رشد 
مناســبی برخوردار گرديــده و انتظار می 
رود با حضور گسترده فعاالن در اين بخش 
، اين صنعت از رونق بیشــتری برخوردار 

گردد .
ســلماني زاده در مــورد جزئیات اين 

نمايشــگاه گفت: هشــتمین نمايشــگاه 
تخصصــي دام و طیور ، ابزيان و ماشــین 
آالت کشاورزی در فضايي سر پوشیده به 
باحضورتعدادبیش  مساحت55۰۰مترمربع 
ازاســتان هاي  صنعتي  6۰واحدفعــال  از 
،آذربايجان شــرقي  گیالن،تهران،اردبیــل 

،مرکزي ،خراسان رضوي،اصفهان،البرز، قم 
، مازندران ، گلستان،يزد ،قزوين وفارس به 
مدت 4 روزدرمحل دائمي نمايشــگاه هاي 

بین المللي استان گیالن برگزارشد.
مديــر عامل شــرکت نمايشــگاههای 
بین المللی گیالن با اشــاره به اســتقبال 

گسترده مردم و کشــاورزان از نمايشگاه 
کشــاورزی در ســال های گذشته گفت 
شرکت نمايشگاههای بین المللی گیالن با 
توجه به ظرفیت های باالی استان گیالن 
در بخش های کشــاورزی وشناخته شدن 
اين اســتان به عنوان يکــی از قطب های 
کشاورزی کشورمان برای حمايت و ترويج 
کشــاورزی نوين با بهره گیری از امکانات 
و تجهیــزات روز دنیا اقدام بــه برگزاری 
هشتمین نمايشگاه تخصصي دام و طیور ، 

ابزيان و ماشین آالت کشاورزی کرد.
ســلمانی زاده افزود در اين نمايشــگاه 
تالش شــده تا با بهــره گیــری از تمام 
ظرفیت ها و امکانات بســتر مناسبی برای 
کشاورزان و دامداران واستفاده از ظرفیت 

های موجود در نمايشگاه ايجاد شود

در استان گیالن برگزار شد

هشتمین نمايشگاه تخصصي دام و طیور 

نمايشگاه های داخلی
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بین  نمایشگاه  یکمین  و  بیستمین 
کننده،  پاک  شــوینده،  مواد  المللی 
و ماشین آالت  بهداشتی، ســلولزی 
پور ریئس  با حضور فتحی  وابســته 
کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اسفهبدی  حســین  دکتر   ، اسالمی 
رئیس هیــآت مدیــره و مدیر عامل 
و دومین  نمایشگاهها  شرکت سهامی 
نمایشــگاه بین المللی حمل و نقل و 
دائمی  محل  در  ایــران  ریلی  صنایع 
نمایشــگاه های بین المللی تهران با 
حضور آخوندی وزیر راه و شهرسازی، 
دکتر اسفهبدی رئیس هیآت مدیره و 
نمایندگان   ، نمایشگاهها  عامل  مدیر 
مجلس شورای اسالمی و هیآت همراه 
بین  نمایشــگاههای  دائمی  محل  در 

المللی ج.ا.ایران آغاز به کار نمود .
به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل 
المللی  بین  نمايشگاههای  شرکت سهامی 
ج.ا.ايران در بیستمین و يکمین نمايشگاه 
بین المللی مواد شــوينده، پــاک کننده، 

بهداشتی، سلولزی و ماشین آالت وابسته، 
تعداد ۱85 شــرکت ايرانی و 34 شــرکت 
خارجی از ۱3 کشور آلمان، اسپانیا، امارات 
متحده عربي، ترکیه، چین، فرانسه، کانادا، 
کره جنوبي، مالزي، مصر، هنگ کنگ، هند 
و يونان در فضاي نمايشــگاهي به وسعت 
بیــش از 2۱۰۰۰ متر مربع که نســبت به 
سال قبل رشدی بیش از 3۰ درصد را نشان 

میدهد ، آخرين محصوالت و دستاوردهاي 
خود را در زمینه انواع موادشــوينده و پاک 
کننده ، محصوالت ســلولزي و بهداشتي ، 
محصوالت محافظتي پوست ، مو و رنگ مو 
، عطر ، ادکلن و اســپري ، خوشبو کننده 
ها و محصوالت بهداشتي منزل ، مواد اولیه 
، خدمات بازرگاني و مشــاوره و نیز ماشین 
آالت و صنايع وابسته به نمايش می گذارند.

همچنیــن در دومین نمايشــگاه بین 
المللی حمل و نقل و صنايــع ريلی ايران 
تعداد 68 شرکت ايرانی و 3 شرکت خارجی 
از کشورهای آلمان ، اکراين و بلغارستان در 
فضايي به متراژ 8۰۰۰ متر مربع که نسبت 
به سال قبل رشدی حدودا 25 درصد دارد، 
حضور داشته و مشارکت کنندگان در اين 
بخش جديدترين محصــوالت و کاالهاي 
خودرا در زمینه واگــن ، بوژي واگن ، لنت 
قطار ، ريل ، الکترونیک قطار ، ماشین آالت 
ريل سازي و نرم افزارهاي تخصصي قطار به 

معرض نمايش خواهند گذاشت.
آمار میزان مشارکت در اين دو نمايشگاه 
نیز نسبت به سال قبل افزايشی بالغ بر 25 

و 3۰ درصدی را نشان میدهد.
دوشــنبه 29  از  نمايشــگاه  دو  ايــن 
ارديبهشــت ماه لغايت پنج شنبه ۱ خرداد 
ماه ۱393 از ساعت 9 صبح تا 4 بعدازظهر 
پذيرای عالقمنــدان و متخصصین گرامي 
اين بخــش از صنايع کشــورمان در محل 
دائمی نمايشگاه های بین المللی تهران بود.

نمايشگاه مواد شوينده، پاک کننده، بهداشتی 
و نمايشگاه حمل و نقل و صنايع ريلی 

به گزارش روابط عمومی وامور بین 
نمایشگاههای  سهامی  شرکت  الملل 
بین المللی ج.ا.ایران اولین نمایشگاه 
با  المللــي فناوري و نــوآوري  بین 
حضور ستاری معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور و قنبــری معاون امور 
و  نمایشگاهها  نمایشگاهی شــرکت 
هیآت همراه در محل دائمی نمایشگاه 
های بین المللی ج.ا.ایران آغاز به کار 

نمود.
 اين گــزارش حاکی اســت : دراولین 
کشور شــامل : آلمان، انگلستان، استرالیا، شــرکت ايرانی و 6۰ شرکت خارجی از 8 نمايشگاه بین المللي فناوري و نوآوري 74 

ترکیه، چین، روســیه، کره جنوبي و هند 
در فضايي بــه وســعت 6۰۰۰ متر مربع 
اقدام بــه عرضه جديدتريــن محصوالت 
خود در زمینه هاي انواع لوازم و تجهیزات 
پزشکي، نفت و گاز، آزمايشگاهي، دارويي، 
الکترونیک، نرم افــزار و فناوريهای نوين 
نموده اند. قابل ذکر اســت : اين نمايشگاه 
از دوم لغايــت چهارم خــرداد ماه ۱393 
از ســاعت 9 صبح لغايت 4 بعــد از ظهر 
پذيرای عالقمندان و بازديدکنندگان  در 

محل دائمی نمايشگاه های تهران بود.

اولین نمايشگاه بین المللي فناوري و نوآوري 

بین  وامور  روابط عمومــی  گزارش  به 
بین  نمایشگاههای  سهامی  شرکت  الملل 
المللی ج.ا.ایران ســومین نمایشگاه بین 
با حضورسلطانی  المللی صنایع دســتی 
معــاون رئیس جمهور ورئیس ســازمان 
و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی، 
امور  معــاون  قنبــری   ، گردشــگری 
نمایشگاهها  سهامی  شرکت  نمایشگاهی 
و هیأت همراه در محل دائمی نمایشــگاه 

های بین المللی تهران آغاز به کار نمود .
اين گزارش حاکی است : در اين نمايشگاه 
تعداد 43۰ شرکت ايرانی در فضايي به وسعت 
نوين خود در زمینه صنايع دستی نموده اند.عرضه جديدترين محصــوالت و فن آوريهای ۱۰۰۰۰ متر مربع فضای نمايشگاهی اقدام به 

همچنین همزمان با اين نمايشــگاه نشست 
هاي تخصصي جانبــي متنوعی نیز در مباحث 
موضوعــي نمايشــگاه توســط متخصصــان، 
کارشناسان و دســت اندر کاران صنايع دستی 
کشــور برگــزار خواهد شــد که آمــار میزان 
مشارکت در اين نمايشــگاه نیز نسبت به سال 
قبــل در بخش شــرکت کنندگان، افزايشــی 

حدوداً 2۰ درصدی را نشان میدهد .
قابل ذکر اســت : اين نمايشــگاه از بیستم 
لغايت بیســت و پنجم خرداد مــاه ۱393 از 
ســاعت ۱5 لغايــت 2۱ پذيــرای عالقمندان 
و بازديدکننــدگان گرامــي در محــل دائمی 

نمايشگاه های بین المللی تهران بود.

سومین نمايشگاه بین المللی صنايع دستی 

نمايشگاه های داخلی
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نمايشــگاه بین المللی »حالل اکسپو« با 
شعار »برتری در تجارت ژ هماهنگی روحی« 
5 ماه ژوئن کار خود را آغاز کرد .اين نمايشگاه 
به همــت شــورای مفتیات روســیه برای 

پنجمین بار است که برگزار می شود.
به گــزارش روابط عمومــی و امور بین 
المملل شرکت سهامی نمايشگاههای بین 
المللی مديراين نمايشــگاه بــا بیان اينکه 
برای ما، اين سالگردی اســت که با عالقه 
و رضايت زياد آن را برگزار می کنیم افزود: 
عالوه بر شــکل بالتغییر فستیوال »سبک 
اسالمی«، در برنامه پنجمین نمايشگاه به 

نوآوری های جديد دست زده ايم. 
وی که رئیــس دپارتمــان برنامه های 
اقتصادی شــورای مفتیــات و نامزد علم 
اقتصاد اســت گفــت: برای مــا موفقیت 
نمايشگاه با اين موضوع تعیین می شود که 
شرکت کنندگان و تجارت حالل بطور کلی 
از اين نمايشگاه فايده ببرند. در سال جاری 
توجه اصلی به جزء تجاری اين نمايشــگاه 
مبذول خواهد شد. ما میزگردهايی در اين 
رشــته برگزار می کنیم. همايش ويژه بازار 
پوشــاک با شرکت کارشناســان مسلمان 

و الئیک برگزار خواهد شــد. ايــن بازار در 
روســیه رشــد می کند و تقاضا زياد است. 
جهت رشد و توسعه ســريع اين بازار؛ اين 

رشته بايد طبقه بندی شود.
»مدينه کلیمولینا » که طی پنج ســال 
برگزاری نمايشگاه سازماندهی آن را عهده 

دار بوده است در ادامه گفت: 
میز گرد دوم به خدمات و گردشــگری 
اختصاص خواهد داشــت. مــا می خواهیم 
نشان بدهیم که توريسم برای مسلمانان به 
چه معناســت و در اين عرصه چه کارهايی 
بايد انجام شــود تا مســلمانان روســیه و 

مهمانان خارجی هنگام ســفر به روســیه 
احساس راحتی و آرامش کنند.

بــه گفته وی، بــرای نخســتین بار در 
چارچوب نمايشــگاه ســمینار »تجارت بر 
اساس قوانین شــرعی« برگزار خواهد شد. 
يعنی در سال جاری توجه اصلی نسبت به 
آموزش کســانی مبذول خواهد شد که در 

رشته »حالل« کار می کنند.
گفتنی است هر ســال نمايشگاه حالل 
حالل  محصوالت  تولیدکنندگان  اکســپو 
از مناطق مختلــف روســیه را در يکی از 
سراســری  نمايشــگاهی  مرکز  غرفه های 

روسیه گردهم می آورد.
شرکت تولیدی »ياســین حجاب« که 
به تولید لباس های اســالمی برای خانم ها 
مشغول اســت يکی از شرکت های مشهور 
در سراسر کشور روسیه اســت. انتشاراتی 
شورای مفتیات روســیه »کتاب اسالمی« 
يکی ديگر از شرکت کنندگان اين نمايشگاه 
اســت. مجتمع طیور »الینار بــروی لِر« و 
تعداد زياد ديگری از شرکت های مشهور در 

اين نمايشگاه شرکت خواهند داشت.
شــرکت هايی از جمهوری هــای قفقاز - 
کاباردينو  بالکاری، چچن و داغستان بطور سنتی 
در اين نمايشگاه حضور دارند. تعداد زيادی از آنها 
با حمايت دولت های جمهورهای مذکور در اين 

نمايشگاه شرکت می کنند.
نمايشــگاه حالل اکســپو يــک پروژه 
وسیع است که هم برای متخصصان و هم 
بازديدکنندگان در نظر گرفته شده است که 
در آن و احد خريدار و تماشــاچی هستند. 
به گزارش خبرگــزاری اهل بیت)ع(ـ  ابناـ  
نمايشــگاه بین المللی »حالل اکســپو« با 
شعار »برتری در تجارت  هماهنگی روحی« 

5 ماه ژوئن کار خود را آغاز به کار کرد.

نمايشگاه »حالل اکسپو« در مسکو

بزرگترین برگزارکننده  نمایشگاهها 
در جهان بــه تازگــی تفاهمنامهای 
نمایشگاههای  دفتر  با  اســتراتژیک 

شهرداری چانگدو امضا کرد.
به گزارش روابط عمومــی و امور بین 
الملل شــرکت ســهامی نمايشــگاههای 
برگزارکنندهی  بزرگتريــن  المللــی  بین 
نمايشــگاهها در جهان( بــه تازگی تفاهم 

نمايشگاههای  دفتر  با  استراتژيک  نامهای 
شــهرداری چانگدو امضا کــرده که اين 
تفاهمنامــه با هــدف تبــادل اطالعات، 
آمــوزش کارکنــان و حمايت بیشــتر از 
رويدادهايــی اســت کــه در چانگدو در 
حوزهــی تولیــد الکترونیک، پزشــکی و 
تجهیزات پزشــکی، هدايا و لــوازم خانه 

برگزار میشود.

شراکت میان Reed و شهر چانگدو چین

بین المللی  نمایشــگاه  یازدهمین 
ســنگ، مرمر، محصوالت و فرآوری 
سنگ طبیعی 14 خرداد ماه جاری در 
مترمربع  چهارهزار  وسعت  به  فضایی 
و با حضــور مشــارکت کنندگانی از 
چین،  ایــران،  اســالمی  جمهوری 
برزیل،  یونان،  هندوســتان،  ایتالیا، 
لهســتان، کره جنوبی و فرانســه در 
 CNR بین المللی  نمایشگاه های  مرکز 

استانبول - ترکیه آغاز به فعالیت کرد.
در مراســم گشــايش اين نمايشــگاه 
مقامات و مســئوالنی از رئیس کل انجمن 
صادرکنندگان کشور ترکیه، رئیس انجمن 
صادرکنندگان ســنگ ترکیــه، مديرکل 
ذی ربــط وزارت انرژی و معــادن طبیعی 
نمايشــگاه های  مرکز  مديرعامل  و  ترکیه 

بین المللی CNR حضور داشتند.

از  پــس  گــزارش  ايــن  براســاس 
مراســم افتتــاح، مقامــات و مدعوين از 
بخش های مختلــف نمايشــگاه از جمله 
پاويون جمهوری اســالمی ايــران بازديد 
کردنــد. جمهوری اســالمی ايــران تنها 

 کشــوری اســت کــه بــه صــورت ملی 
)پاويــون رســمی( در ايــن نمايشــگاه 

مشارکت کرده است.
گفتنــی اســت کــه در ايــن رويداد 
نمايشگاه های  سهامی  شرکت  بین المللی، 

به  ايران  اســالمی  بین المللی جمهــوری 
نمايندگــی از دولت ايران، با ســازماندهی 
شــش شــرکت فعال در زمینــه تولید و 
صادرات ســنگ ايران، در راستای توسعه 
صادرات غیرنفتی گام بلندی برداشته است.

براســاس برنامه ريزی صــورت گرفته 
از ســوی برگزارکنندگان اين نمايشــگاه 
قرار اســت هیات های تجــاری ويژه ای از 
آذربايجان،  افغانستان،  آمريکا،  کشورهای 
عربســتان، چین، فنالند، فرانســه، عراق، 
اســپانیا، ســوئد، کانادا، لیبی، سنگاپور، 
ترکمنستان و هندوســتان از اين رويداد 

بازديد به عمل آورند.
اين گزارش حاکی است که در روز دوم 
برپايی نمايشگاه، طوسی مسئول اقتصادی 
سرکنسولگری ايران در استانبول از پاويون 

جمهوری اسالمی ايران بازديد کرد.

گام بلند شرکت  سهامی نمايشگاه ها برای صادرات سنگ 
در نمايشگاه بین المللی استانبول

نمايشگاه های خارجی
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تقويم برگزاری نمايشگاه های بین المللی تهران تا 15 آذر 93

نام مجریتاریخعنوان

 ۱3-۱۰بیست و سومین نمايشگاه بین المللی مبلمان منزل )هافکس(
مرداد

 22-۱9چهاردهمین نمايشگاه بین المللی صنعت ساختمان 
اتاق تعاون مرکزیمرداد

 7-۱بیست و سومین نمايشگاه فرش دستباف
شهريور

شرکت بازرگاني بین المللي ايدرو
88889236

 ۱8-۱5ششمین نمايشگاه بین المللی انواع کف پوش، موکت و فرش ماشینی و صنايع وابسته
شهريور

شرکت توسعه اورآسیا نويد
889473۰7-8

MBC 2۰۱4 ۱8-۱5پنجمین نمايشگاه بین المللي مادر، نوزاد، کودک 
شهريور

شرکت نمايشگاهی میالد نور
2225425۰

 ۱8-۱5دومین نمايشگاه بین المللي فناوري اطالعات و رسانه هاي ديجیتال
شهريور

شرکت همايش گستران ايماز
8853۰75۱-3

سیزدهمین نمايشگاه بین المللی ماشین آالت و مواد اولیه بیسکويت، شیرينی و 
شکالت ايران

24-27 
شهريور

شرکت نمايشگاهي ماندگار تجارت شیرين
88753436-7 

 27-24هشتمین نمايشگاه بین المللی صنعت آرد و نان
شهريور

گروه تجارت و اطالعات کوشا
88۰7۰693-88۰7۰833

 27-24نمايشگاه دوساالنه ايران فارما
شهريور

 7-4نهمین نمايشگاه بین المللی ايران پالست
مهر

شرکت ملی صنايع پتروشیمی
88۰59834

 ۱7-۱4چهاردهمین نمايشگاه بین المللی صنعت تهران
مهر

شرکت بازرگاني بین المللي ايدرو
 88889236

 ۱7-۱4پانزدهمین نمايشگاه بین المللی صنايع مخابرات و اطالع رسانی )تلکام(
مهر

شرکت پاالرسامانه
88786689-882۰5735

 ۱7-۱4هفتمین نمايشگاه بین المللي فناوری نانو
مهر

معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
83532۱35-66563224

 28-25نهمین نمايشگاه بین المللي ماشین آالت، مصالح ساختماني، معدن و سنگ هاي تزئیني
مهر

 28-25سیزدهمین نمايشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستم های سرمايشی و گرمايشی
مهر

شرکت نمانگر
882۰3۰2۰

 7-4سیزدهمین نمايشگاه بین المللی دام، طیور، فرآورده های لبنی و صنايع وابسته
آبان

شرکت میالد مبتکر شرق
444482۱6

 7-4نمايشگاه خدمات پس از فروش
سازمان حمايت از مصرف کنندگانآبان

 7-4دوازدهمین نمايشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری
آبان

شرکت آوين افراز
22۰2۰248

 2۰-۱7دومین نمايشگاه تخصصي سازه ها و نماهاي ساختماني
آبان

شرکت تعاونی کارکنان نمايشگاه بین المللی 
2۱9۱27۰3

 2۰-۱7چهاردهمین نمايشگاه بین المللی صنعت برق
آبان

شرکت راهکار تجارت مديريت کوشا
429۱7۰۰۰

بیستمین نمايشگاه بین المللی ماشین آالت، مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشینهای 
گلدوزی و محصوالت نساجی

26-29 
آبان

شرکت سامع پاد نوين
264۰99۰2-5

 29-26اولین نمايشگاه بین المللي کیف، کفش، چرم  و صنايع وابسته
آبان

 29-26دهمین نمايشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضالب
آبان

شرکت راهکار تجارت مديريت کوشا
 429۱7۰۰۰

۱۰-7 آذرنهمین نمايشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو
شرکت بازرگاني بین المللي ايدرو

88889236

۱۰-7 آذراولین نمايشگاه بین المللي بهداشت، ايمني، محیط زيست و آتش نشاني و امداد و نجات
شرکت پتروايمن نعمت

4484۰۱53
يازدهمین نمايشگاه بین المللی متالورژی )فوالد، صنايع معدنی، آهنگری و ماشین 

۱۰-7 آذرکاری، قالب سازی و ريخته گری(
شرکت نمانگر
882۰3۰2۰

تقويم
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نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ایران آگروفود 2014

نمایشگاه هشتم بانک، بیمه و بورس

هفتــه نامــه اقتصاد و نمايشــگاه ناشــر نشــريه رســمی 
ــا همــکاری مديريــت  نمايشــگاههای بیــن المللــی ب
روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت ســهامی 
نمايشــگاههای بیــن المللــی ج.ا.ايــران در ســه ماهــه 
ــريه  ــماره نش ــا ۱2 ش ــال ۱393 مجموع ــت س نخس
ــزار  ــی برگ ــن الملل ــگاههای بی ــبت نمايش ــه مناس ب
شــده در محــل دائمــی نمايشــگاههای بیــن المللــی 
تهــران منتشــر و بــه طــور نظــام منــد و گســترده از 
ــالن  ــژه مســتقر در ورودی س ــق اســتندهای وي طري
هــای نمايشــگاه میــان بازديدکننــدگان توزيــع 
کــرده اســت. در نشــريات رســمی منتشــر شــده بــه 
مناســبت نوزدهمیــن نمايشــگاه بیــن المللــی نفــت، 
گاز، پااليــش و پتروشــیمی )4 شــماره(، بیســت 
ــود  ــران اگروف ــی اي ــن الملل ــگاه بی ــن نمايش ويکمی
)4 شــماره(، هشــتمین نمايشــگاه بیــن المللــی 

هفدهمیــن  شــماره(،   2( بیمــه  و  بورس،بانــک 
ــماره(  ــک ش ــران هلث)ي ــی اي ــن الملل ــگاه بی نمايش
ســنگهای  المللــی  بیــن  نمايشــگاه  ششــمین   ،
ــته  ــزات وابس ــین آالت و تجهی ــدن، ماش تزئینی،مع
)يــک شــماره( عــالوه بــر اخبــار مهــم تريــن 
ايــن نمايشــگاه هــا، دســتاوردهای  رويدادهــای 
ــز در  ــگاهها نی ــدگان نمايش ــارکت کنن ــد مش جدي
ــران وکار آفرينــان شــاخص  ــا مدي قالــب مصاحبــه ب
اخبــار  همچنیــن  و  گرديــده  منعکــس  کشــور 
برگــزاری نمايشــگاههای بیــن المللــی بــرای آگاهــی 

ــت. ــده اس ــر ش ــان منتش مخاطب
شــماره هــای منتشــر شــده نشــريه اقتصــاد و 
ــانی ــه نش ــريه ب ــی نش ــايت اينترنت ــگاه در س نمايش

دســترس  در   WWW.ECOBITION.IR   
عالقمنــدان اســت.
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 کیفیت خدمات
کیفیت خدماِت دســت يافتنی در مرکز 
نمايشگاهی، شــرط ضرورِی » عامِل حس 
خوب« در شرکت کننده ها، بازديدکننده ها 
و برگزارکننده های مهمان است. همچنین 
خدمات با کیفیت  زيربنای کارايی و راحتی 
تجارت در مرکز نمايشگاهی است. امکانات 
بالقوه ی قابــل ارائه و در دســترس بودن 
همیشــگی کیفیت خوب خدمات در يک 
مرکز نمايشــگاهی، منافع ارزان تری فراهم 
می کند. هــدف اصلی مرکز نمايشــگاهی، 
اطمینان بخشــیدن بــه برگزارکننده هــا، 
بازديدکننده هــا برای  شــرکت کننده ها و 
دريافت خدماتی بــا عالی ترين کیفیت، از 
طريق ارائه ی گســتره ی کاالهــا، خدمات 
در  حضورشــان  طــول  در  امکانــات،  و 
مرکز نمايشــگاهی چه قبل و چــه بعد از 

حضورشان در مرکز نمايشگاهی است. 
حتــی قبــل از تصمیم گیری های مهم 
در ارتبــاط بــا گزينه هــای » ســاخت يا 
خريــد« منطقی اســت کــه مدير/مالک 
مرکز نمايشــگاهی، محدوده و گســتره ی 
خدمات قابل ارائه، استانداردها، پروسه ها و 
تجهیزات فنی مورد نیــاز خود را به همراه 
سیســتم های مديريت کیفیت و قیمت ها 

مشخص کند.
خدمات، متنوع است، از خدمات هزينه بر 
گرفتــه مثل نصب هــای فنــی، تبلیغات و 
بازاريابی، ســاخت غرفه، خدمات گمرکی يا 
لجســتیکی تا خدمات آزاد مثل کمد، اتاق 

تشريفات VIP، نمازخانه و غیره.
برنامه ريــزی  ابتدايــی  مرحلــه ی  در 
انتظارات  بايــد  برای مرکز نمايشــگاهی، 
سهامداران را مشــخص کرد و آن ها را در 
معماری ســاختمان ها به عنــوان عواملی 
ضــروری در نظر گرفــت. به اين هــا بايد 
کارآمــدی و جذابیــت مناطــق ورودی، 
نمايشگاهی،  سالن های  متقاطع،  بلوارهای 
مراکز کنفرانس و دستشويی و رستوران را 
اضافه کرد. تمام اين بخش ها بايد در مکانی 
طبیعی قرار داشــته و دسترســی به آن ها 
بازديدکننده ها و شــرکت کننده ها  بــرای 

راحت باشد.
منطقــه ی ورودی يک نمايشــگاه بايد 
نمونه باشــد. ورودی نمايشــگاه عالوه بر 

اين که بايد سمبل زيبايی نمايشگاه باشد، 
کارکــرد آن نیــز بايد هماهنگ با مســیر 
عادی باشــد که بازديدکننــده از آن عبور 
می کند، بــه اين ترتیب که ابتــدا کمدها،  
ســپس محل ثبت نام،  ســپس صندوقدار، 
کافه، دستشــويی، امنیت و کنترل ورودی 

در مسیر ورودی قرار می گیرند.
نکته ی آخر در مورد کیفیت خدماِت » 
قابل دسترســی« در مرکز نمايشگاه است: 
مسافتی را در نظر بگیريد که بازديدکننده 
بايد با کیف و ســاير وســايل خــود پیاده 
طی کند، از محل پیاده شــدنش با وسايل 
نقلیه ی مختلف تا کمدها که وســايل خود 
را در آن می گذارد يا پرســنل نمايشگاه در 
گرفتن  وســايل به آن ها کمک می کنند. 
آيا مســافتی که مردم می پیمايند بايد در 
فضای باز و در معرض شرايط جوی باشد يا 
در محیط سرپوشیده يا در مکانی با امکان 

کنترل دما؟
نکته ی اصلی اينجاســت کــه: آيا اين 
موارد هنگام برنامه ريزی برای ساخت مرکز 
نمايشــگاهی يا هنــگام برنامه ريزی برای 

گسترش فضا در نظر گرفته شده يا خیر؟
کارایی

عــالوه بــر ارائــه ی کیفیــت خدمات 
بی نقص، هــدف صاحب مرکز نمايشــگاه 
بايــد بــه حداقــل رســاندن هزينه های 
ســرمايه گذاری و عملیاتــی بــرای مرکز 
نمايشگاهی باشــد، بدون هیچ کوتاهی در 

زمینه ی امنیت،  ايمنی و کیفیت خدمات.
کاهش عمده در هزينه های ســرمايه ای 
به کمــک برنامه ريزی به موقــع و صحیح 
برای مرکز نمايشــگاهی انجام می شود، با 
توجه به طراحی، نقشــه ی ســاختمان ها، 
اتاق های  ارتبــاط ســالن ها، چهارچــوب 
تکنیکی و خدمات و تاسیســات تکنیکی 
مربوطه. هزينه های عملیاتی تا حد زيادی 
تکنولوژی نصب شده، آموزش و  تحت تاثیر 
تربیت کارکنان، تعريــف واضح فرآيندها و 
سیســتم های مديريت کیفیت است. تمام 
ايــن جنبه ها نه تنها درآمد و ســود بالقوه 
به همــراه دارد و بــه مرکز نمايشــگاهی 
برتری می دهــد بلکه رضايت مشــتری را 
جلــب می کند. وجود عالئم يا نشــانه های 
راهنمــای طبیعی بــرای بازديدکننده در 

مرکز نمايشــگاهی به ســود برگزارکننده 
خواهد بود زيرا او را از پرداخت هزينه های 
سنگین برای سیســتم های هدايت موقتی 
و گران قیمت بــرای بازديدکننــده معاف 
می کنــد. بــه ســود ســرمايه گذار مرکز 
نمايشــگاهی خواهــد بود اگــر بودجه ی 
در نظر گرفته شــده، فضای نمايشــگاهی 
بیشتری را نســبت به مقدار تعیین شده ی 
اولیه فراهم کند و اين امر به کمک بررسی 
دقیق تر فضای خدمات مشــتری به منظور 
مناســب بودن آن يا بهینه  ساختن فضای 
مخصــوص تســهیالت تکنیکــی و بخش 
اجرايی ممکن خواهد بود. خیلی مواقع در 
طول کار، اين سودهای ناشی از کارايی در 
» سیستم های برآورد هزينه ی « مسئوالن 
برگزارکننــدگان  و  نمايشــگاهی  مرکــز 
مهمان ديده نمی شــود اما اشــتباه نکنید:  
اين هزينه ها واقعی هســتند و تاثیرگذار بر 
تمام کســانی که در مرکز نمايشگاهی کار 
تجاری می کنند. از سويی بر صورت حساب 
ســود و زيان اثرگذار است و از سوی ديگر 
در صورت بی توجهی بــه آنها ، رفته رفته، 
ســهام داران، مرکز نمايشــگاهی را مکانی 

بزرگ برای تجارت نخواهند دانست.
مرکز نمايشــگاهی خوب، مرکزی است 
که بتوان از تســهیالت آن اســتفاده های 
متنوعــی کرد. بايــد بتوان از ســالن های 
متفــاوت آن به صــورت همزمــان برای 
بايد  رويدادهای مختلف اســتفاده کــرد، 
بتوان از آن هــا به صــورت همزمان برای 
مراحــل مختلــف رويدادها ) بــه عنوان 
مثال، بــرای نمايشــگاه های در مرحله ی 
آماده ســازی يا برچیدن غرفه هــا يا حین 
برگزاری( اســتفاده کــرد، بی اينکه مزاحم 
بازديدکننده و غرفه دار شــد. اين همیشه 
چالشی برای برنامه ريزان مرکز نمايشگاهی 
و نیازمند مشکل ترين تصمیمات هزينه دار 
بوده ، اما برنامه ريزی صحیح بســیار مفید 
است؛ چرا که مستقیما به روش های فردی 

درآمدزا تبديل می شود.
دوم اين کــه،  بايد فرآيندها، سیاســت ها 
و طرح های اضطــراری در کنــار نقش ها و 
مســئولیت های کارکنان داخلــی و خارجی 
تعريف شوند اما در صنعت نمايشگاهی جهان 
ديده شده که اين موارد ناديده گرفته شده اند. 

برگزارکننده قبل از امضای قرارداد با هر مرکز 
نمايشــگاهی و  قبل از برگزاری رويداد، بايد 
امکانات و ســخت افزار آن را بررسی کند و از 
وجود فرآيندها و سیاست های اضطراری يقین 
يابد،  چرا که اجرای بعضی اقدامات اصالحی 

زمان می برد.
سوم اين که، استانداردهای ايمنی و اين که 
آيا خدمات رسان های خارجی آن ها را رعايت 

می کنند يا خیر بايد بررسی شود.
در ارزيابی هــای اخیر خــود از بعضی 
نمايشــگاهی دريافتیــم فرش های  مراکز 
لوله شده، راه های خروج سالن ها را بسته اند 
و پس ار تحقیق بیشــتر مشخص شد که 
اين فرش ها  شرکت خدمات رسان خارجی 
را مقابل درها گذاشته و ساير درهای خروج 
اضطراری نیز اصال مشــخص نشــده اند يا 
عالمتــی ندارنــد. بعــالوه برگزارکننده ی 
اضطراری  برنامه هــای  از  اطالعی  مهمان، 
مرکز  مديــر  نــدارد.  نمايشــگاهی  مرکز 
نمايشــگاهی و برگزارکننــده ی مهمــان، 
هیچ کــدام، برنامــه يا طرح اضطــراری با 

نقش ها و مسئولیت های مشخص ندارند.
در اين صورت، مسلما نه تنها مسئولیت 
قانونی ســوانح بــزرگ به عهــده ی مدير 
نمايشگاه و همین طور برگزارکننده خواهد 
بود، بلکه خســارت بزرگی به نمايشگاه و 

تمام طرف های درگیر وارد خواهد شد.
خالصه آن که، کیفیت مرکز نمايشگاهی 
اســت.  تعیین کننده ای  باصرفــه ی  عامل 
کیفیت مرکز نمايشــگاهی به سه حوزه ی 
اصلی کیفیت خدمات، کارايــی و ايمنی/

امنیت تقســیم می شــود و بايد درســت 
مديريت شود. به مديران مراکز نمايشگاهی 
و برگزارکننده ها توصیه می شود که ايمنی 
مرکز نمايشگاهی و اســتانداردهای ايمنی 
بررسی  کامال  خارجی  خدمات رســان های 
شــود و میان تمــام سیســتم های ايمنی 
ايمنی  برنامه هــای  و  پروســه ها  مربوطه، 

مربوطه هماهنگی الزم انجام شود.

منبع:
Gerd Weber و Jochen Witt
 Exhibition World مجله ی 
شماره ی 2، سال 2013
 ترجمه ی  مریم محمدی سرشت

ارزيابی مرکز نمايشگاهی و استانداردهای آن
در پی 20 ســال تاثیر اقتصاد اينترنت بر صنعت نمايشگاهی و پس از بحث های 
فراوان در مورد توســعه ی آينده ی نمايشــگاه های واقعی) در مقابــل مجازی( ثابت 
شده كه صنعت نمايشگاه های بازرگانی بسیار بهبودپذير است. اين موفقیت بیشتر 
مديون مفاهیم خوب، بازاريابی هوشــمندانه و كاركنان ماهر و ســازگار اســت. اما 
اين موفقیت همچنین به ســبب ايجاد مراكز نمايشــگاهی بیشــتر و ظرفیت موجود 
نمايشگاهی اســت كه به طور عملی گســترش يافته اســت. به عبارتی ديگر مراكز 

نمايشگاهی همچنان محور ضروری صنعت نمايشگاهی است.
از ديــدگاه جهانی، كیفیــت مراكز نمايشــگاهی از تمام جنبه هــای مربوطه متنوع 
اســت. در زمــان برنامه ريزی برای مركــز جديد نمايشــگاهی يا ارزيابــی يک مركز 
نمايشــگاهِی در حال كار، بايد به ايــن جنبه های اصلی توجه كــرد: كیفیت خدمات، 

كارايی، ايمنی/امنیت.
هريک از اين جنبه ها بايد نیازهای متفاوت تمام ســهام داران نمايشــگاهی را در 
نظر داشته باشد كه اصلی ترين آنها، سرمايه داران، شركت كننده ها، بازديدكننده ها 

و برگزاركننده های نمايشگاهی هستند.
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اکســپو میــالن 2۰۱5، رويــدادی جهانــی، فرهنگی، 
آموزشی و علمی است که کشــورها،  سازمان ها، شرکت ها،  
انجمن ها و شــهروندان جهان را در میالن گرد هم می آورد. 
محتويات پربار اکســپو به شــکل های مختلــف به نمايش 
درمی آيد:  بحــث و گفتگــو، کنفرانس، مراســم مختلف، 
نمايــش، هنر آشــپزی، نمايش هــای نوآورانــه، معماری، 
تاسیســات و غیره.شــرکت کنندگان و بازديدکنندگانی که 
بنا به ذوق و سلیقه ی خود در اين اکسپو شرکت می کنند، 
به مسیرهای هدايت شــده، خدمات و تســهیالت نوآورانه 
دسترســی می يابند و از لحظه ای که برای حضور در اکسپو 

برنامه ريزی می کنند، دست به تجربه ای تازه می زنند.
  سایت نمایشگاه و شهر

سايت نمايشــگاه در دو ســه کیلومتری جنوب میالن، 
در منطقه ای با زيربنای پیشرفته اســت و مستقیما به سه 
فــرودگاه میالن و سیســتم های ترانزيــت عمومی متصل 
می شــود. در ســطح داخلی، ملی و بین المللــی به راحتی 
می توان به سايت اکسپو میالن دسترسی يافت.ممتاز بودن 
محیط اکسپو میالن نشــان دهنده ی اين است که سايت به 
لحاظ محیط زيست و دوام پذيری انرژی عاملی استراتژيک 

است و به لحاظ دسترسی بی نقص است.
 هدف نمایشگاه

هدف اکســپو میــالن 2۰۱5 ارائه ی نگاهــی جديد به 
اکســپوهای جهانی اســت. نگاهی جديد با در نظر گرفتن 
ســنت ها و حفظ آنها، مفهومی جديد از رويدادها، و میراثی 

که اکسپوها به جای می گذارند.
با توجه به اصول BIE و فلســفه ی آن و تصويب اکسپو 
توســط مجمع عمومی در ســال ۱994، بر اين باوريم که 
اکســپو در دنیای امروز نبايد محدود به تاسیسات زيربنايی 
و معماری های عظیم باشــد. اکســپو بايد در راس همه ی 
رويدادهايی باشد که در آن سهامداران جامعه ی بین المللی 
و میلیون ها شهروند با يکديگر مواجه می شوند و در زمینه ی 

چالش های اساسی انسانی با يکديگر همکاری می کنند.
 موضوع نمایشگاه

بنابراين موضوع » تغذيه ی زمیــن، انرژی برای حیات« 
ماهیت اکســپو میالن 2۰۱5 را تشکیل می دهد. موضوعی 

که الهام بخش تجربیات بی نظیر و برانگیزاننده ی احساسات 
مختلف در طول اکسپوست و از طريق تجربه و آموزش برای 

نسل های آينده، دانش و سرمايه ی انسانی به بار می آورد.
موضوع اکســپو میــالن 2۰۱5،  با اکثريــت » اهداف 
توسعه ی هزاره ی سازمان ملل« که آخرين مهلت دستیابی 
به آن ســال 2۰۱5 اســت، ارتباط آشــکاری دارد. بر اين 
باوريم که در قرن بیســت و يکم، اکســپويی نوآورانه بايد بر 
بازديدکننده متمرکز باشد. در اروپای امروز برای جذب ده ها 
میلیــون بازديدکننده، بايد بر» تجربــه ی بازديدکننده« که 
عنصر اصلی مفهوم اکسپومیالن 2۰۱5 است، متمرکز شويم.

 راهنمای فضای نمایشگاه 
و  خارجــی  دولت هــای  رســمی،  شــرکت کنندگان 
ســازمان های بین المللی هســتند که دعوت رسمی دولت 
ايتالیــا را برای مشــارکت در نمايشــگاه اکســپو میالن 

پذيرفته اند.
فضاهای نمايشگاهی شرکت کننده ی رسمی حدود ۰۰۰ 
۱53 متر مربع را فرا می گیرد.کاتالوگ فضای نمايشــگاهی 
شــامل 2۰ قطعه زمین کوچک، 26 قطعه زمین متوسط، 
23 قطعــه زمین بزرگ و حدود ۱۰ زمیــن اختصاص يافته 
برای فضاهای نمايشــگاهی گروهی است.ســه نوع فضای 

نمايشگاهی براساس مدل مشارکت وجود دارد:
* نوع ا- »فضاهای نمايشگاهی خودساز«

”Self-built Exhibition”
* نوع 2- »فضاهای نمايشگاهی ايجاد شده با بسته های 

خدماتی اکسپو«
”Expo-Serviced Exhibition Spaces”

 *نوع 3- فضاهای گروهی
زمین های کشورها بر اساس ســه طرح A, B, C کنار 
هم چیده می شــوند، هر جفت زمین نیز براساس هر تکه 

زمین و شکل آن، کنار هم چیده می شود
بــرای اينکــه برگزارکننده بتوانــد تعداد کشــورهای 
شــرکت کننده را افزايش دهد، زمین هــای کوچک به دو 

بخش با نصف زمینی در مقابل هر تکه ، تقسیم می شوند.
ترتیب شبکه ی ستون ها به اين شــکل است که هر ۱۰ 
متر به ۱۰ متر، يک ســتون قرار می گیــرد، به اين ترتیب، 

هر غرفه ی ملی دارای 3 ستون اســت که اين ستون ها در 
مقابل فضای نمايشــگاهی رو به بلوار قرار می گیرند) يکی 
از ســتون ها میان دو زمین کشــور مجاور قرار می گیرد.(
زيرســازی کابل در هفت متری اول کنار بلــوار اصلی قرار 

می گیرد.
 مدارک اولیه برای طراحی فضای نمایشگاهی

الف- نقشه ای که محل فضای نمايشــگاهی را در رابطه 
با خیابان هــا، امکانات پارکینگ، فضاهای ســبز و خدمات 

عمومی نشان می دهد.
 نقشه توپوگرافیکی) نقشــه ای که جزئیات را با اندازه ی 
بزرگ نشان می دهد و دارای خط های تراز است.( و تصاوير 
فضای نمايشگاهی شــامل خصوصیات زمین اکسپو، محل 
امکانات رفاهی زيرزمین، خط هــای مرز، بلندی های زمین 

و گزارش نظارت بر سايت.
 در طی فرآيند طراحی معماری، هرگاه شرکت کننده ی 
رســمی نیاز به ســند و مدرکی داشته باشــد، می تواند با 

برگزارکننده تماس بگیرد.
 فضاهای نمايشگاهی خودساخته و فضاهای نمايشگاهی 
ايجاد شــده بــا بســته های خدماتــی اکســپو، فضاهای 

نمايشگاهی اختصاصی مشرف به خیابان جهانی هستند.
 برگزارکننده، به طور رايــگان، و در اندازه های مختلف، 
از حداقل 5۰۰ متر مربع تا حداکثر 45۰۰ مترمربع، قطعه 
زمین هايــی را برای غرفه هــای خود ســاخته و غرفه های 
ايجاد شــده با بســته های خدماتــی اکســپو، در اختیار 

مشارکت کننده قرار می دهد.
 معیارهای طراحی برای فضاهای نمایشگاهی

فضــای  از  ترکیبــی  نمايشــگاهی،  فضاهــای   
نمايشــگاهی سرپوشــیده و باز اســت تا از اين طريق 
باز  و  فضاهای سرپوشــیده  میــان  محکمــی  رابطه ی 
ايجاد شود. هدف  با توجه به موضوع نمايشــگاه،  سبز 
از اين کار، ايجاد چشــم اندازی نمايشــی و منسجم و 
تجربه برای بازديدکننده اســت که بــه رابطه ی میان 
بشــر و طبیعــت می انجامــد و و پلی میــان موضوع 
و  بــرای حیات(  انرژی  زمیــن،  تغذيه ی  نمايشــگاه) 

برقرار می کند. ماهیت فضاهای نمايشــگاهی 

راهنمای شرکت کنندگان بین المللی اکسپو میالن 2015 
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