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پیشگفتار

ا

 ارزشــهاي اجتماعي در هر جامعه عبارت از زنجيزه اي از بايدها و نبايدها در زمينه روابط اجتماعي انسانهاســت كه در طول 
 زمانها و بنا به مقتضيات اجتماعي هر منطقه ســازمان يافته اســت . اين ارزشــها به ميزان بهره مندي از شــرايط مطلوب يا 
نا مطلوب فرهنگي و اجتماعــي متفاوت بوده و در تعيين و تركيب آنها عواملي مانند اســتقالل سياســي و فرهنگي ، روابط 
اقتصادي و حتي شــرايط اقليمي و جغرافيايي حضور داشــته و بهره مندي از عامل مهم اعتقاد به اديان الهي در جهت گيري 

شكل و ساختار هر يك از عوامل ياد شده تعيين كننده بوده است.
حضرت زهرا)س( درجامعه اي متولد مي شــود كه فاقد هر يك از عوامل مهم براي شكل گيري يك نظام ارزشمند در تعيين 
ارزشهاي اجتماعي اســت به نحوي كه دوران قبل از ظهور اســالم را جامعه اي بدوي و عاري از ارزشهاي انساني دانسته كه 
نظام ارزشي آن مبني بر خرافه و خرافه پرستي اســت ، زنده ماندن در پناه كشتن ديگران ، فخر فروشي بر يكديگر و گورهاي 
مردگان ، دختران را در نخستين دم حيات زنده به گور سپردن و ديگر ضد ارزشهاي انساني را كه به صورت ارزشهاي اجتماعي 
شكل يافته و در جان و روح مردم آن سرزمين خانه گزيده اســت . مردم نيز متعصبانه در ادامه اين شيوه از حيات. با گذشت 
زمان و به قدرت معجزه كالم خداوند و اســوه حسنه اي كه از سوي ذات اقدسش مامور و سفير نجات اين مردم است معماري 
اولين اجتماع اسالمي به رهبري رسول اكرم )ص( بدست اينان ميسر مي شود. در اين اجتماع حضرت زهرا )س( الگوي سنت 
شكني است سنت هاي غلطي كه تنها خاص جاهليت قديم نيست بلكه در جاهليت مدرن عصر حاضر نيز با رنگ و بويي ديگر 

جلوه گر مي باشد. 
زندگي حضرت زهرا )س( سراسر ايجاد تغيير و تحول است . تغيير ســنت ها و ارزشهاي جاهلي به طور اعم و سرنوشت زنان 
به طور اخص. آن حضرت الگوي ســنت شــكني پيامبر)ص( در بي حرمتي و بي توجهي به شخصيت دختران و زنان است در 
عصري كه دختران زنده به گور مي شــوند حضرت زهرا )س( دستانش بوسه گاه رسول اهلل اســت. در حالي كه بي پسران با 
داشتن فرزندان دختر ابتر شناخته مي شوند ، فاطمه )س( كوثر است. بي توجهي و بي عالقگي آن حضرت به زرق و برق دنيا 
و دلسپردگي به تجمالت و ساده زيستي آن حضرت )س( و اصرار پيامبر به آن از ديگر سنت شكني هايي است كه زنان عصر 
حاضر از هر زمان ديگر به آن نيازمندترند. ازدواج حضرت زهرا )س( يكي ديگر از الگوهاي ســنت شــكني است حضرت زهرا 
)س( نه تنها الگوي سنت شكني است بلكه بنيانگذار تغير دهنده محور ارزشهاي اجتماعي براي زنان نيز مي باشد. آنگونه كه 
از آيات و روايات استفاده مي شــود حركت و موضع گيري معصومين و اهل بيت )ع( حركتي تكامل بخش و جاري در زمانها 
و مكانهاســت و مختص به عصر و زمان خاصي نيست . از آنجا كه الزمه تكامل انســان ارتقاء جهت گيري هماهنگ با شرايط 
اجتماعي و تاريخي اســت لذا نقش حركت معصومين و اهل بيت )ع( در تغيير محور ارزشــهاي اجتماعي و تكامل آن تعيين 

كننده جوامع مسلمان است. 
بنابر اين حضرت زهرا )س( اوالً بعنوان زن مســلمان تربيت يافته در دامن اســالم و مكتب وحي و همچنين حضور ايشان در 
خانه اي كه جبرئيل اميــن در آن حضور مي يافت و پيام خداونــد را قرائت مي فرمود و ثانياً الگوي زنان مســلمان به جهت 
درجات كماالت روحي آن حضرت و تقرب ايشان به ذات اقدس باريتعالي به ميزاني كه زني ديگر را ياراي رسيدن به آن درجه 

نيست تعيين كننده محور ارزشهاي اجتماعي است كه زنان مسلمان مي توانند برحول اين محور حركت تاريخي باشند. 

پیام جناب آقای سعادتی پور
مشــاور مديرعامل و مدير روابــط عمومی و امور 

بين الملل
نشريه نما زمستان 95
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پــس از تمريــن يــك ســاله ای در قلمرو 
بدون تحريم اقتصاد بين المللی، به ســرفصل 
نمايشــگاهی جديــدی گام نهاده ايم. ســال 
1396 مــی توانــد بــرای توليدكننــدگان و 
صادركنندگان ايرانی به منزله ســكوی پرتابی 
به ســمت بازارهای بيــن المللی مــورد بهره 
برداری قرار گيرد. با همه فرازو نشيب هايی كه 
از ســرگذرانده ايم و تصوير مكدری كه دولت 
جديد امريكا از معاهده بيــن المللی برجام در 
برابر جامعه امريكا ترســيم می كند اميدواری 
به كاسته شدن از مشــكالت و عادی تر شدن 
روابط مالی و بانكی ايران با اغلب كشــورهای 
جهان در نخســتين روزهای ســال از هميشه 
 بيشــتر اســت. به هميــن مناســبت نگاهی 
انداخته ايم به همه سناريوهايی كه در برابرمان 
است و مســئوليت هايی كه هر يك از فعاالن 
اقتصاد كشــورمان در دولت يا بخش خصوصی 

برای جهانی كردن اقتصاد ايران برعهده دارند.
به نظر می رســد گذشــته از  اين كه يك 
دوره محدوديت طوالنی را پشــت سرگذاشته 
ايم، مسايل زيادی از گذشــته نيز در برابرمان 
رسوب كرده  است. وابستگی بيش از اندازه به 
درآمدهای نفتی، برون ســپاری بيش از اندازه 
كار توليــد كاال و خدمات به فعــاالن بيگانه، 
ضعف و سستی در جلوگيری از ورود كاالهای 
قاچاق و هــم چنين بهره گيری نامناســب از 
ظرفيت بازارچه های مــرزی و مناطق ويژه يا 
جزاير ايرانی خليج فــارس، فاصله زيادی بين 
ايران و رقيبان بازارهای جهانی انداخته اســت. 
بنابراين پيــش از اين كه بتوانيــم كمبودها و 
نارسايی های ناشــی از دوران طوالنی تحريم 
را جبران كنيم بهتر اســت بــه ظرفيت های 
خودمان نگاه مجددی بيندازيم و رخوتی كه ما 

را در خود فرو برده  است از تن بزداييم.
نه در دوره تحريم بلكه سال ها بسيار پيشتر 
از آن هم ما تجارت بين المللی را هيچ وقت به 
نفع خودمان ارزيابی نكرده ايم. پيش از انقالب 
گفته می شد كه ما كشــور ثروتمندی هستيم 

بگذاريد ديگران كار كنند و محصوالتشــان را 
به ما بدهند تا مرفه تــر زندگی كنيم. با چنين 
نگرشی طبعا كسی دستش به كاری نمی رفت. 
درآمدهای سرشار نفتی كه در يك دوره كوتاه 
چندين برابر شــده بود هر صاحب نظری را از 
پرداختن جــدی به مقوله تجــارت خارجی و 
ضرورت افزودن به صــادرات غير نفتی باز می 
داشت. اما در سال های بعداز انقالب گرچه آن 
شوق وابســتگی  به ديگران فروكش كرده بود، 
اما كم كاری خودمان از يكســو و بی برنامگی 
دولت های وقت از ســوی ديگر موجب شد كه 
در غالب اوقات واردات كشــور بر صادرات آن 
فزونی گيرد و ما در پايان هر ســال با شــكاف 
بزرگتری در تجارت خارجی كشــورمان رويارو 

بشويم.
متولی  عنوان  به  دولت  های  مسئولیت 

اصلی
بيشــترين بار توســعه تجارت بين المللی 
كشــور و تنظيم صــادرات و واردات كشــور 
برحســب منافع ملی، بردوش دولت است كه 
هم از طريق تدوين مقررات و قوانين مورد نياز 
و هم چنين تاميــن منابع مالی برای توليد می  
تواند در خدمت  بازرگانی خارجی كشــور قرار 
گيــرد. اگر همانطور كه گفته می شــود دولت 
قصد دارد از سهم نفت در تامين بودجه كشور 
بكاهد، طبعا بايد جايگزين های مناسب تری را 
در اختيار داشته باشد كه درآمدهای حاصل از 
صدور كاال و خدمــات و يا فعاليت های مربوط 
به توسعه بازارهای گردشــگری مهم ترين آن 

هاست. 
خوشــبختانه هم امضــای معاهــده برجام 
)بخصوص به ايــن خاطر كه عــالوه برامريكا 
امضای كشــورهای مهم اروپايی و روسيه هم 
برپای آن است و از پشــتيبانی شورای امنيت 
ســازمان ملل هم برخــوردار شــده( برميزان 
اعتمــاد جهانی به كشــورمان افزوده اســت. 
اكنون هواپيماهای ايرانی هــم با تعداد زيادی 
از شــهروندان اروپايی در شــهرهای مختلف 

كشــورمان فرود می آيند و نقاط ديدنی كشور 
بيش از هميشه مملو از مسافران خارجی است 
كه در منطقه پربحران خاورميانه ساحل امنی 

در كشورمان يافته اند.
درآمد ناشــی از توسعه گردشگری می تواند 
ميلياردها دالر ثروت به كشورمان هدايت كند 
ضمن آن كه موقعيت های بسيار بيشتری برای 
ايجاد اشــتغال و ايجاد موسسات  و بنگاه های 
كوچــك خدماتی ايجاد كند. البتــه اين، همه 
ماجرا نيست. ما بايســتی در كنار مزيت های 
اصلی صادرات كشــورمان مانند قالی، پســته، 
زعفــران، گل و انواع ميوه جات و ســبزيجات، 
به خلــق ســرفصل هــای جديــد صادراتی 
نيزاهميت بدهيم. برای مثال در سال 96 قطعا 
صنعت خودروی كشــورمان می تواند با تكيه 
برقراردادهای جديد همكاری با چندين شركت 
خودروسازی اروپايی، كره ای و ژاپنی، سهمی 
از بازارهای بين المللی برای خودش اختصاص 
بدهد. اگر صنعت خودرو بتواند به همين اندازه 
نيازهای ارزی اش از بازارهای ثالث درآمد ارزی 
كسب كند، طبعا بارش را از دوش منابع ارزی 
كشور برخواهد داشــت، همانگونه كه شركت 
ملی نفتكش و شــركت كشــتيرانی جمهوری 
اسالمی ايران در گذشته به ميزان چشمگيری 
از طريق كســب درآمدهــای ارزی از بازارهای 

ثالث به چنين كاری همت گماشته اند.
توجه جدی تر به مقوله مزيت های صادراتی 
كشور می تواند عامل ديگری درجهت گسترش 
بازرگانی خارجی كشورمان به شمار آيد. از اين 
همه مزيت ها ما به معدودی اهميت بخشــيده 
ايم گرچــه در آن ها نيز اكنون حال خوشــی 
نداريم. برای مثال وضعيت بازار صادراتی فرش 
ما كه زمانی مهم ترين مزيــت ملی – تجاری 
ما قلمداد می شــد اكنون به شدت راكد است. 
عالوه بر رقيبانی كه از كشــورهای منطقه در 
كنار  ما ظاهر شــده اند و قالی هايی هم شان 
و هم شــكل خود ما توليد مــی كنند، خود ما 
هم انگار روحيه مــان را باخته ايم. قيمت تمام 

سال 1396 می تواند 
به نقطه عطفی   در 
تاریخ فعالیت های 

نمایشگاهی کشورمان 
تبدیل شود!

بایستی در کنار مزیت های اصلی صادرات کشور، 
به خلق سرفصل های جدید صادراتی نیزاهمیت بدهیم.

ما بایستی در کنار 
مزیت های اصلی 

صادرات کشورمان 
مانند قالی، پسته، 

زعفران، گل و 
انواع میوه جات 
و سبزیجات، به 

خلق سرفصل های 
جدید صادراتی 

نیزاهمیت بدهیم
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شده قالی ايران بسيار باالتر قرار گرفته است و 
هيچ راهی هم برای كاستن از آن وجود ندارد. 
همه دســت اندركاران اقتصاد كشورمان روی 
اين نكته متمركز شــده اند كه مبادا چيزی از 
رفاه طبقه كارگر كاسته شود و چندان اهميتی 
هم نمی دهندكه اصرار آن هــا برای باالبردن 
هزينه ها در نهايت بــه تعطيلی هزاران كارگاه 
كوچك و بزرگ منجر شــده اســت كه خيل 
عظيم بيكاران كشــورمان )نزديك  14 درصد( 
می توانستند در آن محل اشتغال نسبتا خوبی 
به دست آورند. ديگر مزيت صادراتی ما پسته، 
دســتخوش هيجانات سياســی داخلی و بين 
المللی شــده اســت . نتيجه اين كــه ديگران 
به  ســرعت از ما پيش افتاده انــد. بزرگترين 
خريدار پسته كشــورمان يعنی امريكا امروز به 
بزرگترين توليدكننــده جهان و رقيب اصلی ما 
مبدل شده است. شركت تعاونی توليدكنندگان 
پسته رفســنجان را با نزديك يكصد هزار عضو 
آن چنان محدود و منزوی كرده ايم كه نتواند 
از مراكز توليــد و فرآوری خود در قــاره اروپا 
)هامبورگ( هــم بهره برداری كنــد. در مورد 
زعفران با همه تقالهايی كه كــرده ايم اكنون 
فقط توانســته ايم بازار داخلی را ســرگرم نگه 
داريم و ناچار شويم بخش بيشتر توليد زعفران 
را خودمان مصــرف كنيم. بقيه هــم چنان به 
صورت فله به اسپانيا يا ديگر كشورها می رود و 
در بسته بندی هايی قرار می گيرد كه نامی از 

ايران بر روی آن ها نيست.
دولت هــا هيچ وقت تاجر خوبــی نبوده اند 
اما اين بدان معنا نيســت كه نتوانند از تاجران 
خــوب حمايت و پشــتيبانی به عمــل آورند. 
بنابراين مــی توانند راهكارهای مناســب تری 
برای گسترش بازارهای صادراتی به اين تاجران 
پيشنهاد كنند. در كنار جوايز صادراتی كاستن 
از هزينه مشــاركت در نمايشگاه های خارجی 
راهكار مناســبی خواهد بود تا تاجران ايرانی را 
از پوسته شان بيرون بياورد و آن ها را قادركند 
كه در رخدادهای نمايشــگاهی مناسب، سفره 
توانمنــدی های كشــورمان را در برابــر انبوه 
بازديدكنندگان غير ايرانی پهن كنند. كاســتن 
از هزينه حضور درنمايشگاه های داخلی و هم 
چنين جديتر كــردن فعاليت هــای بازرگانی 
عوامل وزارت امور خارجه كشورمان در سراسر 
جهان يك راه ديگر اســت. بــه هرحال دولت 
بايستی از همه ظرفيت های پشتيبانی خود در 
دوره پسا برجام اســتفاده كند تا بتوانيم مزيت 
های صادراتــی خودمان را به صورت بالفعل در 
اختيار بگيريم و از درآمدهای ارزی آن از سهم 

نفت در تامين هزينه های كشور بكاهيم.
وظایف و رویکردهای بخش خصوصی

با متحول شــدن رفتارهــای دولت و جدی 
شــدن كار ايجاد تراز در بازرگانی بين المللی 
از سوی دولت كار اقتصادمان فيصله پيدا نمی 
كند، مگر آن كه بخش خصوصی نيز به چنين 
جمع بندی اعتقاد پيدا كند و خود ســهمی از 
كار را برعهده بگيــرد. پارلمان بخش خصوصی 
)اتاق بازرگانی و صنايع و معادن و كشــاورزی 
و ســاير اتاق های بازرگانی در مراكز استان ها( 
می توانند كار توسعه تجارت را جدی تر بگيرند 

و راهكارهای مناســب برای افزودن برمبادالت 
كاال بيــن ايران و ســاير كشــورها را طراحی 
كنند. موفقيت در اين زمينه كســب اطالعات 
و آگاهی های بيشــتر درباره رفتــار بازارهای 
نزديك و در دسترس جمهوری اسالمی در آن 
سوی مرزهاســت. ما در كنار يكی از بزرگترين 
بازارهــای جهانی يعنی منطقه آســيای ميانه 
قرار گرفته ايم كه هيچ كدام از كشورهای اين 
منطقه ظرفيت و اســتعداد مشــابهی با ايران 
در كار توليد يا فعاليت هــای خدماتی ندارند. 
بنابراين در اين بازارها تاجران ايرانی به داليل 
مختلف و از جمله نزديكی فرهنگ ها و قدمت 
روابط تاريخــی و نزديكــی جغرافيايی قدرتی 
فراتر از تاجران ديگر كشورهای جهان دارند و 
با بسياری از طرف های تجاری خود حتی می 
توانند به زبان فارســی هم وارد گفتگو بشوند. 
اين در حالی اســت كه در همه اين ســال ها، 
منطقــه از تحريم های وضع شــده عليه ايران 
به دور مانده و تاجــران ايرانی )البته به صورت 
متفرقه( توانسته اند جای پايی در اين كشورها 
برای خود پيدا كنند كه هميشــه به سود ايران 
تمام نشده اســت.اتاق بازرگانی می تواند اين 
فعاليت ها را ســنجيده تر و گسترده تر كند 
ضمــن آن كه می توانــد به خلــق موقعيت 
هايی كمك برســاند كه ماندگاری بيشــتری 
به حضور كشــورمان در اين بازارها می دهد.  
دخالت اتــاق بازرگانی موجب می شــود كه 
كشــورهای  با  تــری  مطمئن  قراردادهــای 
منطقه بســته شــود و حتی همــان تاجران 
متفرق هم بتوانند از مزيت های آن برخوردار 
گردنــد. تقريبا مشــابه همــان قراردادهای 
بده بستانی اســت كه وزارت نيروی ما برای 
خريد و فــروش نيروی الكتريكــی با بيش از 
ده كشور منطقه بســته است.برای رسيدن به 
چنين موقعيتی بايد بتوانيم از طريق اتاق های 
بازرگانی ســاير كشــورها پيام توليد و صنعت 
كشــورمان را به موسسات بازرگانی و اقتصادی 
اين كشورها برسانيم. شركت در نمايشگاه های 
محلی كار مهمی اســت كه در گذشــته جدی 
نگرفته ايم. گرچــه برگزاری نمايشــگاه های 
بين المللی در تهران و برخی مراكز اســتان ها 
می تواند محل و امكان مناســبی برای معرفی 
كاالی ايران باشــد، اما ارتباطی گسترده ميان 
تاجران ايرانی با اين كشــورها ايجاد نمی كند. 
ما مشاهده كرده ايم كه تعداد شريكان خارجی 
برخی از نمايشگاه های بين المللی ما از تعداد 
انگشــتان دســت فراتر نمی رود در حالی كه 
بازار منطقه مركب از بيش از بيســت كشور با 
بيــش از 300 ميليون نفر جمعيت اســت كه 
بالفعل می توانند تقاضايی به بزرگی چهاربرابر 
كشــورمان برای خريد كاال مطرح بكنند. اتاق 
بازرگانی بايد مترصد باشد و به بازرگانان ايرانی 
آگاهی بدهــد كه در كدام يــك از رخدادهای 

نمايشگاهی اين كشورها )آن هم با كدام دست 
مايه ای( مشــاركت كنند و سعی داشته باشند 
به صورت مســتقيم با تاجران بزرگ منطقه به 

مراوده و گفتگو بپردازند.
نقش وزارت صنعت در توسعه صادرات 

کشور
در دوران تحريــم ظرفيــت هــای صنعتی 
كشورمان تحت دو فشار سنگين قرار گرفتند. 
محدودتر شدن دسترســی آنان به تكنولوژی 
ها و مواد اوليه مورد نياز و هم چنين كاســته 
شــدن تقاضای بــازار داخلی درپــی باالرفتن 
سرعت رشد قيمت ها. برهمين اساس بسياری 
از واحدهای صنعتی نتوانستند با ظرفيت كامل 
كار كنند و اين بدان معناســت كه بهای تمام 
شــده محصوالت به اندازه ای باال رفت كه كار 
رقابت را برصادركنندگان ايرانی بســيار سخت 
تر و گاه ناممكن گردانيد. طبعا در سال جديد 
می توانيم به دستاوردهای برجام تكيه بيشتری 

داشته باشيم. 
باید فوت و فن تجارت بین المللی را یاد 

بگیریم
برگزاری نمايشگاه ها راهی برای آشناكردن 
مصرف كنندگان با مرغوبيت های كاالی ايرانی 
اســت، اما دركنار هدف داخلی ما بايد اهداف 
بزرگتری را در بازارهای جهانی هدف بگيريم. با 
همه سوابقی كه در كار برگزاری نمايشگاه های 
بين المللی اندوخته ايم به نظر می رسد بخش 
بزرگی از كارمان هنــوز در حد انتظار بازارهای 
جهانی نيست. روشن است كه زبان خوبی برای 
گفتگو با دنيا اختيار نكرده ايــم. ما هنوز يك 
نشريه انگليســی زبان كه بتواند پيام صنعت و 
توليد ما را به گوش جهانيان برساند در اختيار 

نداريم. 
تصور كنيد كه اگر تاجری در بلغارســتان يا 
مجارستان بخواهد چند صد هزار جفت جوراب 
ايرانی بخــرد بايد از چه راهی فروشــندگان يا 
توليدكنندگان اين ســاده تريــن و ارزانترين 
پوشاک توليدی ما را بيابد و با آنان وارد گفتگو 
شــود. تقريبا همه انتشارات اتاق های بازرگانی 
ما به زبان فارسی است. حتی نشريات سازمان 
توســعه تجارت ما هم به زبان فارسی به طبع 
می رســد و در نتيجه مــا عمال هيــچ راهی 
بــرای تعامل با كســانی كه در گوشــه و كنار 
دنيا در جســتجوی كاالهای مطلوب و قيمت 
های مناسب هســتند نگشــوده ايم. تقالهای 
كم و بيش قابــل مالحظه نشــريه »اقتصاد و 
نمايشــگاه« برای گشودن بخش های انگليسی 
در برخی از انتشــارات اين موسسه و توزيع آن 
ميان بازديدكنندگان ايرانی و خارجی نمايشگاه 
ها در نوع خود ستودنی است اما مشكل جدی 
را از مسير ارتباطات بين توليدكنندگان ايرانی 
و مصرف كنندگان خارجی كاالی ايران برنمی 

دارد.

دولت ها هیچ وقت 
تاجر خوبی نبوده 

اند اما این بدان 
معنا نیست که 

نتوانند از تاجران 
خوب حمایت و 

پشتیبانی به عمل 
آورند. بنابراین می 
توانند راهکارهای 
مناسب تری برای 
گسترش بازارهای 

صادراتی به این 
تاجران پیشنهاد 

کنند
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 گفتگو با دکتر حسین اسفهبدی
 معاون وزیر صنعت و مدیر عامل شرکت سهامی 

نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا

تالش پدرانه برای کارآمدی 
و توسعه فعالیت های 

 نمایشگاهی ایران 
در داخل و خارج

دکتر حســین اســفهبدی معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت ،رئیس هیات مدیره 
و مدیر عامل شــرکت ســهامی نمایشگاه 
های بین المللی ج.ا.ایران را در حال حاضر 
به حق می توان متولــی ومدیري خردمند 
، دلســوز و توســعه گرا در فعالیت های 
نمایشــگاهی کشــور نامید. مدیری که با 
آوردهای  کوشد دست  می  دانش  و  ذکاوت 
که  را  نمایشــگاهی  فعالیت های  قرن  نیم 
خود طی سال هاخدمت در خلق آنها نقش 
اساسی داشته ، از آسیب هیجانات زودگذر 
و گاه بازدارنده  حفظ نماید و با به رسمیت 
شناساندن مجموعه این فعالیت ها به عنوان 
یک صنعــت به سیاســتگذاران و تصمیم 
گیران ، فعاالن این بخش را از مزایا و مواهب 
ثبات توأم با رشد و توسعه بهره مند گرداند.
در همین مــاه های اخیر که مناقشــه 
غیــر الزم انتقال ســایت و یــا برخی از 
نمایشگاه  ســایت  از  نمایشگاهی  عناوین 
بین المللی تهــران  به یک ســایت تازه 
باال گرفت،  دلسوزان  تهران  تاســیس  در 
فعالیت های نمایشــگاهی شاهد بودند که 
دکتر اســفهبدی باچه درایت ،شکیبایی و 
از شفقت پدرانه  احساس مســئولیتی که 
 ایشــان به مقوله نمایشــگاه ها نشــات 
می گیرد، از به حاشــیه رفتن مســائل و 
بحران سازی پیشــگیری نمود و معضالت 
و مباحــث پیش آمــده را بــا دید ملی 
و  فعاالن  نفع مجموعــه  به   وســعه صدر 
فعالیت های نمایشگاهی و در نهایت به سود 
تولید وتجارت و صنعت کالن کشور حل و 
فصل نمود به طوری که هیچ یک از فعاالن 
نمایشگاهی از این رهگذر آسیبی نبینند و 
اقتصاد ایران هم از تمام امکانات و ظرفیت 
هاي هر دو سایت نمایشگاهي  برای توسعه 

و شکوفایی بهره برگیرد.
تالش  دکتر اســفهبدی برای کاستن از 
با  ایران  نمایشــگاهی  های  فعالیت  فاصله 
پیشــرفته ترین نمایشگاه های بین المللی 
هم )که کسب مدال نقره براي پاویون ایران 
این  نتایج درخشان  از  در اکســپو میالن  
تالش بود ( آن چنان گسترده و عمیق است  

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

96 می خوانید.

سیاستگذاری های شــما و همکارانتان 
در شرکت ســهامی نمایشگاه ها برای بهره 
برداری از فرصت های ایجاد شــده پس از 
برجام چیســت و چه تدابیری برای رونق 
بخشیدن به فضای کســب و کار داخلی و 
فراهم نمودن بستر الزم برای حضور پررنگ 
شرکت های سرمایه گذار خارجی از طریق 
برگزاری نمایشــگاه ها اندیشــیده اید و 

دستاوردهای آنها چه بوده است؟
ترديدی نيســت كــه توافق نامه هســته ای 
ايران و شــش قدرت بزرگ دنيا اثــرات پردامنه 
و متعددی در همه بخش های اقتصادی كشــور 
برجای خواهد گذاشت كه برخی از اين اثرات به 
صورت بازگشت دارايی های بلوک شده جمهوری 
اســالمی ايران در خارج و تعامل فعال با جامعه 
بين المللی و افزايش شديد هيأتهای اقتصادی و 
بازرگانی كه به ايــران- به ويژه همزمان با برپايی 
نمايشــگاه ها - ســفر می كنند و افزايش تعداد 
شــركتهای خارجی كه در نمايشــگاه های بين 
المللی ايران حضور بهم می رســانند؛ ظاهر شده 

است.
مهم ترين خط مشی اتخاذ شده توسط شركت 

سهامی نمايشــگاه ها برای بهره گيری از فرصت 
های ايجاد شــده؛ افزايش تعداد نمايشگاه هايی 
است كه مشاركت كنندگان خارجی آنها فناوری 
های پيشــرفته را در غرفه خود عرضه می كنند.

عالوه بر آن شــرايطی ايجاد كرده ايم كه خدمات 
مورد نياز شركت ها، در اسرع وقت تأمين شود و 

رضايت خاطر آنان از هر لحاظ به دست آيد. 
تفاهم نامه های متعددی ظرف دوســال اخير 
با برخی از كشــورها برای برگزاری نمايشگاه های 
اختصاصی بصــورت متقابل منعقد كــرده ايم تا 
واحدهای توليدی تجاری ما از فرصت های ايجاد 
شده برای توسعه صادرات كاال و خدمات و انتقال 

فناوری پيشرفته به نحو احسن استفاده نمايند.
بدون شك بخشی از افزايش صادرات كشور و 
رونق بخش صنعت به بازاريابی های انجام شــده 
در خالل حدود دويست نمايشگاه برگزار شده در 
دوسال اخير توسط اين شــركت بستگی داشته 

است.
رونق بخشــيدن به فضای كسب و كار داخلی 

به عوامل متعددی بستگی دارد كه عبارتند از : 
- توســعه صادرات كشــور و برطــرف كردن 

مشكالت آن
- حــذف مجوزهای زائد و قوانيــن و مقررات 

بازدارنده
- تقويــت اتاق هــای بازرگانی و تشــكلهای 

تجاری و صنفی
- اعطای تسهيالت با ســود معقول و شرايط 
مناسب به واحد هايی كه مشكل نقدينگی دارند.

- جذب سرمايه گذاری های خارجی به سمت 
توليد

- اتخاذ سياست های مالی و مالياتی مناسب 
- تدوين اســتراتژی رقابت پذيــری اقتصاد 

كشور
- كاهش حجــم دولت در اقتصــاد از طريق 
واگذاری برخــی فعاليت های تصــدی گری به 

بخش خصوصی و تعاونی
نمايشــگاه ها می توانند در بخشی از فعاليت 
های ياد شــده مانند كمك به توســعه صادرات 
از طريــق بازاريابــی بــرای توليــدات داخلی، 
تســهيل تامين نهاده های توليــد، مذاكره برای 
جذب ســرمايه گذاری های خارجی يا برگزاری 

دکرت اسفهبدی:

فرصت را غنیمت 

شمرده فرارسیدن 

سال نو را به همه 

خوانندگان گرامی 

نرشیه   اقتصاد و 

منایشگاه   و هیات 

تحریریه محرتم و 

سایر دست اندر کاران 

آن که در باالبردن 

سطح فرهنگ 

منایشگاهی جامعه و 

انعکاس رویدادهای 

این صنعت از بدو 

انتشار تا کنون نقش 

 ارزنده ای ایفا 

کرده اند شادباش 

می گویم
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نمايشگاه های اختصاصی و بين المللی، به رونق 
فضای كسب و كار كمك نمايند و در اين زمينه 

در حد توان خود كوشش كرده اند .
دیدگاه های جنابعالــی درباره چگونگی 
برگزاری نمایشگاه ها چیست و آیا از کیفیت 
برگزاری آنها در حال حاضر راضی هستید؟ 
وضع  به  ها  نمایشگاه  کیفیت  رساندن  برای 

مطلوب چه اقداماتی انجام داده اید؟
كيفيت اغلب نمايشــگاه هايی كــه در مراكز 
نمايشگاهی باسابقه در اســتان های مهم كشور 
) تهران، خراســان، آذربايجان ، اصفهان ، فارس( 
به ويژه در پنج ســال اخير برپاشــده است مورد 
رضايت است. اگر چه در برخی از مواقع كاستی يا 
نارسايی مشاهده می شود؛ اما اين كاستی ها در 
سطحی نيست كه در مجامع بين المللی انعكاس 
داشــته باشد. شــركت سهامی نمايشــگاه های 
بين المللی ج.ا.ايران از طريق برگزاری جلســات 
ادواری يا اختصاصــی تجربيات گرانبهای خود را 
به كارشناسان و مســئوالن بلند پايه اين مراكز 
نمايشگاهی منتقل می كنند و از طريق برگزاری 
دوره های آموزشــی متعدد و متنوع با همكاری 
سازمان توسعه تجارت ايران، سطح آگاهی كادر 

اين نمايشگاه ها را ارتقاء می بخشند.
درحال حاضر دســتورالعمل ها و شــيوه نامه 
های متعــددی در خصوص نحوه صــدور مجوز 
برای برپايی نمايشگاه ها، انتخاب مجريان واجد 
صالحيت، نحوه ارزشــيابی نمايشگاه ها، انتخاب 
كاالهای باكيفيت ، اعزام كادرماهر به نمايشــگاه 
های برون مرزی و ... وجــود دارد كه رعايت آنها 

در بهبود كيفی نمايشگاه ها تاثير داشته است.
اما الزم است يادآور شــويم كه برخی از مراكز 
نمايشگاهی به ويژه در اســتان های دوردست با 
مشــكالت خاصی ماننــد كمبود ســرمايه برای 
افزايش تعداد ســالن ها، خريــد تجهيزات مورد 
نياز ، تامين نيروی متخصص و ... روبرو هســتند 
كه در كيفيت فعاليت های آنها تاثيرگذار اســت. 
ضمناً ما از ســال گذشــته ضوابطی بــرای رتبه 
بندی نمايشــگاه ها تدوين كرده و اين ضوابط را 
در اختيار مراكز نمايشــگاهی و دارندگان سايت 
ها قرارداده ايم. بديهی اســت كه اگر اين ضوابط 
و شــاخص های تدوين شــده رعايت نشوند در 
آينده مجوز برپايی نمايشــگاه هــای بين المللی 
به مراكز فاقد صالحيت يا دارندگان ســايت هايی 
كه حداقل معيارهــا را رعايت نكنند اعطا نخواهد 
شــد. به منظور كاهش هزينه های نمايشــگاهی 
نيز اقداماتی صورت گرفتــه و از مقامات ذيصالح 
درخواست شده است كه همانند اكثر كشورهای 
دنيا نمايشگاه را به عنوان يك صنعت  به رسميت 
بشناسند و فعاالن اين بخش را از تسهيالت بخش 

صنعت در تعرفه هزينه خدمات بهره مند سازند.
برخی از دســت اندرکاران معتقدند که 
جذب   اسپانسر  ) حامی مالی( می تواند به 
توان  لحاظ  از  ها  نمایشگاه  برگزارکنندگان 
مالی برای انجام تبلیغات گسترده تر یا ارائه 
خدمات مطلوب تر کمک نماید نظر شما در 

این مورد چیست؟
ترديد نيست كه   اسپانسر های   بخش دولتی 
مانند بانك ها، وزارتخانه هــا ، نهادهای عمومی 
و در برخــی از موارد ســازمان های مــردم نهاد 

می توانند از طريق كمك مالــی خيرخواهانه به 
برگزاری همايش های ملی يا بهبود كيفيت تيم 
های ورزشی يا تربيت نيروی كارآمد برای برخی 
از فعاليتها به نحو شايسته ای كمك نمايند نقش 
افراد خير در ســاخت مدارس، بيمارســتان ها، 
مســاجد، كمك به افراد نيازمند بركسی پوشيده 
نيســت اما در مورد نمايشگاه ها به داليل متعدد 
شركت كنندگان يا مجريان صرفاً بايد به امكانات 
و توانايی های خودشــان متكی باشــند و بهره 
گيــری از كمك های مادی   اسپانســرها  نتايج 
مورد انتظار را به بار نمی آورد و نمايشگاه ها را به 
مسيری هدايت می كند كه با مصالح ملی كشور 

همخوانی چندانی ندارد.
نظر شــما در خصوص برپایی نمایشگاه 
ها در مجتمع نمایشــگاهی شــهر آفتاب 

چیست؟
ظرف ســال های اخير ، ميــزان تقاضا برای 
برپايی نمايشــگاه ها به نحو چشم گيری افزايش 
يافته اســت به گونه ای كه ســالن های موجود 
جوابگــوی تقاضای دائــم مجريان و مشــاركت 
كنندگان نيست. شــركت سهامی نمايشگاه های 
بين المللی از تالش هايی كه شــهرداری محترم 
تهران برای كمــك به رفــع كمبودهای فضای 
نمايشگاهی انجام داده اســت، تشكر و استقبال 
می كنــد و اميدوارســت كه مســئوالن محترم 
مجتمع نمايشگاهی شهرآفتاب بتوانند با افزايش 
كيفيت خدمات و توســعه امكانات خود و  بهره 
گيری از تجربيات شركت سهامی نمايشگاه های 
بين المللی ايران كه نيم قــرن تخصص ، تجربه 
و خدمات بــه اقتصاد كشــور را در كارنامه خود 
دارد اعتماد متقاضيان برگزاری نمايشــگاه ها را 
به تدريج جلب نمايد و با رفع نواقص و كاســتی 
های موجود و گســترش فعاليت خــود به مراكز 
تجاری پايتخت و مكان هــای ايمن به يك برند 

بين المللی تبديل شوند.
برگزاری نمايشــگاه های داخلی و بين المللی 
پر مخاطب ماننــد كتاب و خــودرو و... ، برپايی 
جشنواره های موســمی و نمايشــگاه هايی كه 
معرف پيشرفت های علمی كشور هستند و نظاير 
آنها در ســال های نخســتين فعاليت های اين 

مجتمع می تواند در اولويت باشد.
مهمترین برنامه های دردســت اجرا در 
برای سال 96  ها  نمایشگاه  شرکت سهامی 

را تشریح فرمایید.
تشريح فعاليت های شركت سهامی نمايشگاه 
های بيــن المللی ج.ا.ايران به طــور جامع  زمان 
زيادی را می طلبد و از حوصله خوانندگان گرامی 
نشريه وزين   اقتصاد و نمايشگاه   خارج است اما 

به اختصار اين دستاوردها عبارتند از:
1- برگزاری حدود 60 نمايشــگاه بين المللی 
در محل دايمی نمايشگاه های بين المللی تهران 
كه فهرســت كامل آنها در تقويم نمايشگاهی در 

دسترس عموم قرار دارد.
2- برپايی 11 نمايشگاه تخصصی ، اختصاصی 
و بين المللی در عمان ، عراق ، پاكستان ، تانزانيا 
، گرجستان ، ارمنســتان ، تركيه ، روسيه ،كنيا ، 
آلمان ، ايتاليا و ساير بازارهای هدف در چارچوب 

توافق های انجام شده و دعوتنامه های دريافتی
3- بازســازی و نوســازی تعدادی از فضاهای 

نمايشــگاهی موجــود و مجهــز كــردن آنها به 
ابزارهای پيشرفته و مدرن

4- مشــاركت فعال در زمينه سازی اكسپوی 
تخصصی آســتانه   در كشور قزاقســتان و بهره 
گيری از امكانــات اين نمايشــگاه جهانی برای 
معرفــی خدمــات صادراتــی و توســعه صنعت 
گردشــگری كشــور و آگاهی از پيشــرفت های 
كشــورهای صنعتی دنيــا در زمينــه انرژيهای 
تجديدپذير و نــوآوری هايی كــه در اين زمينه 
انجام گرفته اســت و بســط روابــط فرهنگی ، 
اجتماعی و اقتصادی با كشــورهای متعددی كه 

در اين اكسپوی تخصصی حضور دارند.
5- رتبه بنــدی مراكز نمايشــگاهی موجود 
در كشــور بر پايــه معيارهــا و شــاخص های 
تدوين شده با همكاری ســازمان توسعه تجارت 
ايران كه همــواره نهايت همكاری را با شــركت 
سهامی نمايشــگاه ها در تدوين خط مشی های 
نمايشــگاهی و انتخاب مجريان واجد صالحيت 
و ارائه كمــك های فنی و مشــورتی ذی قيمت 

داشته است.
6- انتشــار حداقل 5 جلد كتاب تخصصی در 
ارتباط با نمايشــگاه ها به منظور ارتقای ســطح 
آگاهی فعاالن اين صنعت توســط روابط عمومی 

و امور بين الملل
7- بســط همكاری با دانشــگاه تهــران در 
زمينه برگزاری همايش هــای تخصصی و ايجاد 
دوره كارشناسی ارشــد مديريت نمايشگاهی در 

چارچوب تفاهم نامه منعقده
8- انجام ساير برنامه های تدوين شده در جهت 
كمك به تحقق سياست های كلی اقتصاد مقاومتی بر 
اساس رهنمودهای مقام عالی وزارت محترم صنعت ، 

معدن و تجارت و ستاد اجرايی ذيربط
فرصت را غنيمت شــمرده فرارسيدن سال نو 
را به همه خوانندگان گرامی نشــريه   اقتصاد و 
نمايشگاه   و هيات تحريريه محترم و ساير دست 
اندر كاران آن كــه در باالبردن ســطح فرهنگ 
نمايشــگاهی جامعه و انعــكاس رويدادهای اين 
صنعت از بدو انتشــار تا كنون نقــش ارزنده ای 
ايفا كرده اند شــادباش می گويم و اميدوارم كه 
گسترش كمی نمايشــگاه ها بتواند ارتقای كيفی 
آنها را نيز در پی داشــته باشــد و فعاالن صنعت 
نمايشگاهی اعم از مجريان ، مشاركت كنندگان و 
ارائه دهندگان خدمات به اين صنعت و همچنين 
تشــكل ها و اتحاديه هــای ذيربــط بتوانند در 
شكوفايی اقتصاد كشــور و تقويت نيمه اقتصادی 

آن نقش فعالتری ايفا نمايند.
در پايان يادآوری می شــود كه با فرارسيدن 
سال 1396 شركت ســهامی نمايشگاه های بين 
المللی پنجاهمين ســالگرد فعاليــت خود در راه 
كمك به اقتصاد و صنعت كشــور را جشــن می 
گيرد و از اين كه توانسته اســت با فعاليت های 
مســتمر و حمايت همه جانبــه بخش خصوصی 
و نهادهای ذيربط در توســعه صادرات كشــور و 
تقويت اقتصاد آن نقش آفرين باشــد احســاس 

رضايت می كند و برخود می بالد.
آرزومنديم كه تجربيــات ، تخصص و مهارتی 
كه طی نيم قرن اخير كســب كرده ايم ســاليان 
متمادی بتواند مورد بهره برداری فعاالن صنعت 

نمايشگاهی قرار گيرد.

دکرت اسفهبدی:

با فرارسیدن سال 

1396 رشکت سهامی 

 منایشگاه های 

بین املللی 

پنجاهمین سالگرد 

فعالیت خود را 

جشن می گیرد و از 

نقشی که در تقویت 

اقتصاد کشور داشته 

بر خود می بالد

درحال حارض 

دستورالعمل ها 

و شیوه نامه های 

متعددی در خصوص 

نحوه صدور مجوز 

 برای برپایی 

منایشگاه ها، 

انتخاب مجریان 

واجد صالحیت، 

نحوه ارزشیابی 

منایشگاه ها، انتخاب 

کاالهای باکیفیت ، 

اعزام کادرماهر به 

منایشگاه های برون 

مرزی و ... وجود 

دارد که رعایت 

آنها در بهبود کیفی 

منایشگاه ها تاثیر 

داشته است
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محمد ســعادتی پور مشــاور مجرب مدیرعامل و مدیر روابط عمومی و امور 
بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا در گفتگو با شماره نوروزی 
اقتصاد و نمایشگاه، اقدامات و دست آوردهای سال 1395 و طرح ها و برنامه های 
ســال 1396 خود و همکارانش در مدیریت روابط عمومی برای توسعه و اعتالی 

صنعت نمایشگاهی ایران در جهان را تشریح کرده است.
تالش های مجدانه و گسترده ای که صنعت نمایشگاهی کشور به عنوان ویترین 
اقتصاد کشور را بیش از پیش در خدمت شکوفایی تولید و تجارت و صادارت ملی 

قرار خواهد داد.
خالصه ای از عملکرد حوزه تحت مدیریت خود در ســال 1395 و مهم ترین 

دستاوردهای خود و همکارانتان را در مدیریت روابط عمومی تشریح فرمایید.
همان طور كه خوانندگان گرامی نشريه اقتصاد و نمايشگاه  آگاهی دارند در سازمان ها و 
مؤسسات اقتصادی بخش روابط عمومی و امور بين الملل يكی از بخش های كليدی و مهم 
محسوب می شود. در شركت سهامی نمايشگاه های بين المللی ج.ا.ايران به داليل گوناگون 
مديريت روابط عمومی و اموربين الملل از اهميت بيشتری برخوردار است زيرا عملكرد آن 
در موفقيت يا عدم موفقيت نمايشگاه های بين المللی در داخل و خارج كشور مستقيماً تأثير 

گذار است.
در سال 1395 شركت سهامی نمايشگاه های بين المللی ج.ا.ايران بالغ بر 80 نمايشگاه 
بازرگانی بين المللی در داخل كشور و 9 نمايشگاه مهم در كشورهای يونان، عمان، فرانسه، 
عــراق، ايتاليا، كنيا، پاكســتان و ... برگزار كرده اســت. در همه اين نمايشــگاه ها به ويژه 
نمايشگاه های اختصاصی كاالهای جمهوری اســالمی ايران در بغداد، رم، مسقط، نايروبی 
وكراچی مســئوليت های اطالع رسانی، تهيه گزارش های نوشــتاری و تصويری، برگزاری 
جلسات هماهنگی، تهيه كاتالوگ، بروشــور، كتاب، پيش نويس سخنرانی های افتتاحيه و 
اختتاميه و انجام بسياری از خدمات مرتبط با اعزام مديران غرفه ها و كادرهای اداره كننده 
غرفه ها و برگزاری مراســم روزهای ملی ايران در اين نمايشــگاه ها برعهده مديريت روابط 
عمومی و امور بين الملل بوده كه حسب ضرورت ساير مديريت های تخصصی شركت سهامی 

نمايشگاه ها به ياری روابط عمومی می شتابند.
در سالی كه گذشــت اين مديريت بخشــی از فعاليت های خود را صرف تكميل موزه 
نمايشگاه ها كرد كه در آينده با افزايش اسناد و مدارک تاريخی يا مجموعه هايی كه دست 
اندر كاران در اختيار موزه اختصاصی نمايشگاه قرار خواهند داد به گنجينه ای جهت تحقيق 

پژوهشگران و دانشجويان رشته مديريت نمايشگاه ها تبديل خواهد شد.
الزم است يادآور شوم كه انجام تشريفات و تداركات كليه همايش های جنبی نمايشگاه ها 
و كنفرانس هايی كه در محدوده نمايشگاه بين المللی تهران و بعضاً در خارج برگزار می شود 

برعهده مديريت روابط عمومی است.
از وظايف خطير روابط عمومی در سال 1395 مديريت و تهيه مطالب خبری و تصاوير 
نمايشگاه های برگزار شده بود و اين سامانه در افزايش سطح آگاهی جامعه تجاری كشور به 
ويژه فعاالن حوزه نمايشــگاه ها نقش ارزنده ای ايفا كرده است و بازرگانان، صاحبان صنايع 
و دســت اندركاران نمايشــگاه ها در كوتاه ترين زمان ممكن قادرند كه به اخبار رويدادهای 

نمايشگاهی از طريق آن دسترسی پيدا كنند.
همكاری مستمر با رســانه های اقتصادی از وظايف جاری مديريت روابط عمومی است 
و گســترش تعداد نمايشــگاه ها و افزايش روز افزون تقاضا، برای حضور در آنها بدون شك 
نتيجه همكاری صميمانه اين رسانه ها با شركت سهامی نمايشگاه های بين المللی ج.ا.ايران 
و انعكاس به هنگام اخبار و رويدادهای نمايشگاهی در اين رسانه هاست كه مايه سپاسگزاری 

است.
بر اساس تفاهم نامه ای كه در سال 1394 بين شركت سهامی نمايشگاه های بين المللی 
ج.ا.ايران و يكی از دانشگاه های معتبر كشــور به امضاء رسيده است مقرر شده است كه در 
آينده نزديك رشــته ای تحت عنوان  مديريت امور نمايشگاه ها  در سطح كارشناسی ارشد 
ايجاد گردد. مديريت روابط عمومی و امور بين الملل به منظور كمك به تهيه منابع درسی به 
انتشار چند جلد كتاب برای تدريس در رشته ياد شده در سال گذشته اقدام كرد كه عبارتند 

از:
- مبانی امور نمايشگاهی

- پديدارشناسی نمايشگاه های جهانی
- اثرشناسی نيم قرن تسهيل گری صنعت نمايشگاهی

در كتاب اخير كه با اســتقبال زيادی مواجه شــده اســت ضمن ارائه اطالعات اساسی 
درخصوص نمايشگاه ها و انگيزه تشــكيل و مراحل اجرايی آنها فعاليت پنجاه ساله شركت 
سهامی نمايشــگاه های بين المللی ايران در كمك به اقتصاد، تجارت و صنعت كشور مورد 
بررسی قرار گرفته است. انتشار حداقل پنج كتاب آموزشی در ارتباط با موضوعات مرتبط با 
توسعه صادرات، بازاريابی، برندسازی و مسائل نوين نمايشگاهی در برنامه فعاليت های سال 

آينده روابط عمومی گنجانده شده است.
برنامه ريزی گسترده برای حضور در اكسپوی تخصصی قزاقستان كه قرار است در سال 

 گفتگو با محمد سعادتی پور 
 مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی 

و امور بین الملل

 روابط عمومی  ،  راه توسعه 
 صنعت نمایشگاهی ایران را  

در جهان  هموار می کند
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1396 در شهر آســتانه برگزار شود از فعاليت های مهم شــركت سهامی نمايشگاه های 
بين المللی ج.ا.ايران در دو ســال اخير بوده اســت و مديريت روابط عمومی بخش قابل 
مالحظه ای از فعاليت های خود در ســال 1395 را به تدارک برای حضور در نمايشــگاه 
جهانی مزبور )از طريق برگزاری جلســات هماهنگی با سازمان ها، مؤسسات و نهادهای 
ذيربط و تقســيم كار برای تهيه مواد تبليغی و نوع كاالهــای قابل عرضه با توجه به  تم  

نمايشگاه( اختصاص داد.
با توجه به دیدگاه مطرح شــده درباره تأثیر برگزاری نمایشــگاه های بین 
المللی تهران بر روی ترافیک شهری، لطفاً به عنوان مدیر روابط عمومی در این 

خصوص، دیدگاه خود را بیان کنید.
ترافيك تهران و ساير كالن شهرهای كشور مساله جديدی نيست و معضلی است كه 
سابقه آن حداقل به نيم قرن قبل برمی گردد و تا كنون به طور ريشه ای و همه جانبه برای 
رفع اين مشكل بزرگ برنامه ريزی نشده است. تعداد وسايل نقليه ای كه روزانه در كالن 
شهرها  به ويژه استان تهران و حومه آن  تردد می كنند اعم از اتومبيل های سواری، موتور 
سيكلت و .... به مراتب بيشــتر از ظرفيت خيابان ها و گذرگاه های اصلی است كه هر روز 

ميليون ها ساعت از وقت شهروندان تلف می شود.
ترافيك تهران ارتباطی به برگزاری نمايشــگاه ها ندارد و در همه ايام سال، در ساعات 

مختلف در اغلب خيابان ها شاهد معضالت آن هستيم.
محل دايمی نمايشــگاه های بين المللی تهران كه بيش از نيم قرن از تأســيس آن 
می گذرد در بهترين موقعيت از لحاظ برپايی نمايشگاههايی كه اهميت بين المللی و جنبه 
پرستيژی دارند قرار گرفته است و نمايشــگاه بين المللی تهران را  به استناد اظهارنظر 
كارشناســان امور نمايشــگاهی  به يك برند بين المللی تبديل كرده است. هيچ يك از 
نمايشگاه های خاورميانه، شمال آفريقا، آمريكای التين و كشورهای آسيايی )به استثنای 
ژاپن( از لحاظ سابقه تاريخی و حسن شهرت، اهميت نمايشگاه بين المللی تهران را ندارند 
لذا تغيير مكان سايت نمايشگاه بين المللی تهران  يا تغيير كاربری آن به داليل گوناگون 
به هيچ وجه به صالح اقتصاد كشور نيســت. قرارگرفتن نهاد مهم و تأثير گذاری مانند 

سازمان توسعه تجارت ايران  در محل دائمی نمايشگاه های بين المللی 
تسهيالت بسيار زيادی برای هيات های اقتصادی و بازرگانی فراهم كرده 
است كه همزمان با برپايی نمايشــگاه های بين المللی در اين مكان  به 

كشور ما سفر می كنند.
نا گفته نماند كه بخشهای بزرگی از اراضی متعلق به نمايشگاه ظرف 
چهار دهه اخير به تصرف برخی از ســازمان ها يا مؤسسات ديگر درآمده 
است كه به محدود شدن درهای خروجی نمايشگاه در شمال، جنوب و 

جنوب شرقی آن منجر شده است.
راه حل كاهش مشكالت ترافيك كالن شهر تهران به اختصار عبارتند 

از:
- ايجاد مونوريل

- محدود كردن شماره گزاری اتومبيل هايی كه در پايتخت امكان تردد 
دارند.

- افزايش تعداد وسايل نقليه عمومی
- گسترش خطوط مترو

- ايجاد پل های هوايی و زير گذر در محدوده نمايشگاه
- جلوگيری از افزايش غير عادی جمعيت پايتخت

جايگاه صنعت نمايشگاهی كشور را چگونه ارزيابی می كنيد و به نظر 
شما مهم ترين چالش ها و نيازهای اين صنعت در حال حاضر برای توسعه چيست؟

اهميت توســعه صادرات كشور و گسســتن از وابســتگی به درآمدهای نفتی كه در 
برنامه های توسعه اقتصادی و سياست های كلی اقتصاد مقاومتی مورد تاكيد قرارگرفته 
است سبب شده است كه جامعه تجاری و صنعتی كشــور به ويژه در چند سال اخير 
برای بازاريابی كاالها و خدمات خود از ابزارهای گوناگون كه مهم ترين آن ها مشاركت 
در نمايشگاه های بين المللی، اختصاصی يا تخصصی است استفاده نمايند. افزايش تقاضا 
برای حضور در نمايشــگاه ها، همه استانهای كشــور را ترغيب كرده است كه به ايجاد 
سايت های نمايشــگاهی در حد توان خود اقدام نمايند كه مايه خوشوقتی و اميدواری 
است اما بايد متذكر شــويم كه افزايش كّمی فضاهای نمايشگاهی با توسعه كيفی آنها 
در اغلب موارد همراه نبوده است. برای برطرف كردن اين چالش مهم ضروری است كه:

شــركت های نمايشــگاهی به ويژه در مراكز اســتان ها اعتبارات كافی برای تجهيز 
فضاهای نمايشگاهی تحصيل نمايند.

امكانات و تســهيالت الزم را برای انطباق سالن ها و تاسيسات خود با استانداردهای 
بين المللی فراهم نمايند.

به تربيت كادر متخصص برای اداره امور نمايشگاه های خود اقدام كنند.
طرح رتبه بندی نمايشگاه ها كه به مرحله اجرا درآمده است، تكميل گردد.

واحدهای نمايشگاهی شــهرهای كوچك در يكديگر ادغام شــوند و استان های 
همجوار به ايجاد فضاهای نمايشگاهی مشترک كه از همه لحاظ از استانداردهای الزم 

بهره مند هستند، اقدام نمايند.
دولت صنعت نمايشــگاهی كشــور را با تدوين بســته های حمايتی ويژه مورد 

پشتيبانی قراردهد و نمايشگاه را به عنوان يك صنعت به رسميت بشناسد.
مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل برای سال آینده چه برنامه هایی 

برای اجرا دارد؟
 در جهان معاصر، نمايشــگاه های بين المللی بازرگانی، مهم ترين ابزار بازاريابی و 
كمك به توسعه صادرات محسوب می شوند و موجب شده اند كه ارزش تجارت جهانی 
كاال و خدمات افزايش يابد. در برگزاری موفقيت آميز يك نمايشگاه اعم از تخصصی، 

اختصاصی و بين المللی نهاد روابط عمومی و امور بين الملل نقش به سزايی دارد.
 مهم ترين وظايف اين حوزه قبل از برپايی يك نمايشــگاه و پس از آن به اختصار 

عبارتند از:
تدوين برنامه تبليغات نمايشگاه مشتمل بر:

تهيه پوستر، پالكارد، تيزر تلويزيونی
تهيه كاتالوگ يا بروشور نمايشگاه

اطالع رســانی درباره نمايشــگاه و زمان برگزاری آن در رســانه های ديداری و 
شنيداری

مشاركت و همكاری در برگزاری جلسات توجيهی با مديران غرفه ها و شركت كنندگان
طراحی و چاپ گزارش های مرتبط با نمايشگاه به منظور افزايش سطح آگاهی 

شركت كنندگان از ويژگی های بازاری كه نمايشگاه در آن برگزار می شود.
نظرسنجی از بازديدكنندگان و مشاركت كنندگان

راهنمايی بازديدكنندگان و مشاركت كنندگان داخلی و خارجی
انجام امور مربوط به تشــريفات نمايشــگاه. )پذيرايی از هيأت های اقتصادی يا 
بازرگانی بلندپايه، اســتقبال از آنها هنگام ورود، رزرو هتل، تســهيل ورود و خروج، 

چيدمان اتاق مذاكره و فراهم كردن ملزومات و تداركات آن(
برگزاری مراسم روز ملی كشور در نمايشگاه های مهم بين المللی 

)اكسپو قزاقستان(
10-انجام امور مربوط به مراسم افتتاح نمايشگاه و اختتاميه آن

11-ســاماندهی امور مربــوط به برگــزاری همايش های جنبی 
نمايشگاه

12-برگزاری كنفرانس های مطبوعاتی در خالل برپايی نمايشگاه 
و دعوت از خبرنگاران يا نمايندگان رسانه ها به منظور پوشش خبری 

نمايشگاه
13-تهيه مطالب و اخبار فارسی و انگليســی و درج آن در  وب 
WWW. ســايت نمايشــگاه های بين المللی ج. ا. ايران به نشانی
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يادآور می شود كه اگرچه زمان برگزاری نمايشگاه های بين المللی 
يا اختصاصی )به استثنای اكســپوها( معموالً كوتاه است اما پوشش 
رسانه ای آنها سبب می شود كه اثربخشــی اين نمايشگاه ها طوالنی 
باشــد زيرا گزارش های نوشــتاری و تصويری مرتبط با نمايشگاه ها 
هنگامی كه بر روی سايت رســانه ها قرار می گيرد ساليان متمادی 

می تواند مورد مراجعه عالقمندان باشد.
درمورد حضور ایران در اکسپوی قزاقستان چه برنامه ریزی هایی انجام 

گرفته است؟
باتوجه به تجربيات گران بهای به دســت آمده از حضور جمهوری اسالمی ايران در 
اكسپوی 2015 ميالن شركت سهامی نمايشگاه های بين المللی ج.ا.ايران از دوسال قبل 
اقدامات مقدماتی را برای مشاركت فعال در اكسپوی آستانه از طريق امضای تفاهم نامه 
با مقامات بلندپايه اكســپوی مزبور و انتخاب فضای مناسب آغاز كرده است و تاكنون 
جلسات هماهنگی متعددی با همه وزارتخانه ها و سازمان ها و تشكل هايی كه مشاركت 
آنها در اين اكسپوی تخصصی ضروری بوده است برگزار كرده است و رهنمودهای الزم 
به شركت ها، مؤسسات و ســازمان ها در خصوص نوع كاالهای قابل عرضه در اكسپو با 
توجه به موضوع  تم اصلــی  كه همان  انرژی آينده Future Energy اســت، ارائه 
شده است. درضمن پيمانكاران مربوط به هربخش نيز در كميت های تخصصی اكسپو 
انتخاب شده اند. در ماه های آينده اطالعات تفصيلی درخصوص كيفيت مشاركت در اين 

اكسپوی تخصصی به آگاهی عالقه مندان خواهد رسيد.
فرصــت را بــرای تبريــك ســال نــو بــه تمامــی هــم ميهنــان گرامــی 
وزيــن  نشــريه  آن  فعاليت هــای  و  همــكاری  از  سپاســگزاری   و 

مغتنم می داند.

محل دایمی نمایشگاه های 
بین المللی تهران که بیش 

از نیم قرن از تأسیس 
آن می گذرد در بهترین 
موقعیت از لحاظ برپایی 

نمایشگاههایی که اهمیت 
بین المللی و جنبه 

پرستیژی دارند قرار گرفته 
و نمایشگاه بین المللی 

تهران را  به یک برند بین 
المللی تبدیل کرده است
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شــركت ســهامی نمايشــگاه های بين المللی ج.ا.ا. تقويم 
نمايشگاهی ســال 1395 را با توفيق بســيار و كارنامه ای با 
نمرات خوب به پايان رســاند و در بســياری از شاخص های 

نمايشگاهی، ركوردهای تازه ای ثبت شد.
به گفته محمد جواد قنبری، معاون امور نمايشگاهی شركت 
سهامی نمايشــگاه های بين المللی ج.ا.ا. كه نقش ممتازی در 
برنامه ريزی و هدايت و اجرای تقويم نمايشــگاهی شــركت 
دارد، در ســال 1395 در مجموع 77 رويداد نمايشــگاهی در 
نمايشــگاه بين المللی تهران به مرحله اجرا درآمده است كه 
اين نمايشگاه ها در مجموع يك ميليون و 14 هزار و 620 متر 
مربع فضای نمايشــگاهی به خود اختصاص داده كه نسبت به 
فضای نمايشــگاهی را اختصاص يافته به نمايشگاه های سال 
پيشتر 11 درصد بيشتر است. اين فضا شامل 851 هزار و 684 
متر مربع متراژ ريالی و 162 هزار و 936 متر مربع متراژ ارزی 
می شود كه به ترتيب 4 درصد و 66 درصد نسبت به سال 94 

افزايش نشان می دهد.
تعداد مشاركت كنندگان كل هم از 20 هزار و 827 شركت 
در سال 94 به 24 هزار و 540 مشــاركت كننده در سال 95 

رسيده كه از 18 درصد افزايش حكايت دارد.
هر چنــد كــه تعــداد مشــاركت كننــدگان داخلی در 
نمايشگاه های ســال های 94 و 95 تغيير محسوسی نيافته، اما 
تعداد بنگاه های اقتصادی خارجی حاضر در نمايشــگاه های از 
4 هزار و 491 شــركت به 8 هزار و 286 شركت افزايش يافته 
كه از رشد چشــمگير و نحســين برانگيز 84 درصدی روايت 

می كند.
دفعات مشاركت كشــورها در نمايشــگاه های بين المللی 
ايران هم از 672 مــورد به 848 مورد افزايــش يافته كه 26 

درصد رشد نشان می دهد.
آمار نمایشگاه های ایران در خارج

معاون امور نمايشــگاهی شــركت ســهامی نمايشــگاه ها 
در مورد نمايشــگاه های خارجی كه توســط شركت سهامی 
نمايشگاه ها در ســال 95 برگزار شده است توضيح داد كه در 
اين سال در مجموع 9 نمايشگاه شامل 4 نمايشگاه اختصاصی 
توسط شركت سهامی نمايشــگاه ها در مرزهای خارج از ايران 

برگزار شده است.
از اين 9 نمايشــگاه، 4 مورد به نمايشــگاه های اختصاصی 
جمهوری اسالمی ايران در رم-ايتاليا، مسقط-عمان، نايروبی-

كنيا و كراچی-پاكســتان تعلق داشت. پنج نمايشگاه ديگر هم 
در جريان نمايشگاه بين المللی تســالونيكی-يونان، نمايشگاه 
بين المللی تخصصی ســاختمان و زيرســاخت های صنعتی 
مسقط-عمان، نمايشگاه های بين المللی مواد غذايی پاريس-

فرانسه، نمايشــگاه بين المللی ساخت و ســاز بلونيا-ايتاليا و 
چهل و سومين نمايشگاه بين المللی بازرگانی بغداد-عراق به 

صورت پاويون جمهوری اسالمی ايران برپا شده اند.
به اعــالم محمد جواد قنبــری، اين 9 نمايشــگاه خارجی 
مجموعا در 8 هزار و 78 متر مربع فضای نمايشــگاهی برگزار 
شــده و در كل 384 بنگاه اقتصادی ايرانی در آنها مشــاركت 

داشته اند.

آماربرگزاری مقایسه ای نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران 1395-1394

درصد
تغییر

 دفعات
 مشارکت
 کشورها
 در
نمایشگاه

درصد
تغییر

 تعداد
 مشارکت
 کنندگان
خارجی

درصد
تغییر

 تعداد
 مشارکت
 کنندگان
داخلی

درصد
تغییر

 تعداد
 مشارکت
 کنندگان
کل

درصد
تغییر متراژ ارزی

درصد
تغییر متراژ ریالی

درصد
تغییر

متراژ کل
سال برگزاری

-- 672 -- 4491 -- 16336 -- 20827 -- 97922 -- 817909 -- 915831 1394

+26 848 +84 8268 0 16272 +18 24540 +66 162936 +4 851684 +11 1014620 1395

محمد جواد قنبری، معاون نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه ها اعالم کرد:

 رشد 84 درصدی مشارکت خارجی ها 
در نمایشگاه های سال 95
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 گل 
 اقتصاد  کشور 
 در فضای امن 

 به بار
می نشیند

گفتگو با علی اکبر ترکاشوند مشاور 
معاون وزیر صنعت و مدیر حراست 

حوزه تجارت خارجی
هر روز هزاران نفر در کسوت مشارکت کننده 
یا بازدیدکننده از نمایشگاه های بین المللی برپا 
شده در ســایت نمایشــگاه بین المللی تهران 
دیدن می کنند و در نهایــت آرامش و امنیت، 
برنامه های تولید و تجارت و کســب و کار خود 
را پــی می گیرند، بــدون آنکــه دروازه هایی 
برای تفتیــش بدنی و نیروهــای ویژه ای برای 
پیشــگیری از جرم ببینند و همه این آسایش 
و امنیت را خود مــردم تأمین می کنند، مردمی 
که البتــه پلیس، نیــروی انتظامــی و دیگر 
نیروهــای امنیتی و اطالعاتی کــه از خود این 
مردم تشکیل شده اند، سربازان صف مقدم این 

جماعت هستند.
برای پی بردن به راز و رمــز این امنیت در 
با علی  شــماره نوروزی »اقتصاد و نمایشگاه« 
اکبر ترکاشــوند مشــاور معاون وزیر صنعت و 
مدیر حراست حوزه تجارت خارجی به گفت وگو 
نشســتیم که چگونگی تأمین امنیت و آرامش 
مثابه  به  تهران،  بین المللی  نمایشگاه  سایت  در 
را دریابیم و در  پایتخت  بلند و گشاده  پیشانی 
جریان اهم فعالیت های انجام شــده سال 95 و 

برنامه های سال 96 این حوزه قرار گیریم.
از ارزش و اهمیــت »امنیــت« بویژه امنیت 
اقتصادی برای خوانندگان »اقتصاد ونمایشگاه« 

بگویید.
درباره اهميت و نقش امنيت و آرامش در توســعه 
و رشــد جوامــع ســاعت ها می توان ســخت گفت و 
صدها جلد كتــاب می توان نمونــه آورد اما من فقط 
بــه حديثــی گهربــار از اميرمومنان حضــرت علی 
)ع( در ايــن زمينــه اكتفــا می كنم كــه فرموده اند: 
»الِنعَمتان مجهولَتــان؛ الّصحه واالمــان«. يعنی آن 
بزرگــوار از ســالمتی و امنيت به عنــوان باالترين و 
برترين نعمت ها نــام برده اند، البتــه نعمت هايی كه 
مردم هنگام برخورداری از آنها، از اهميت شــان غافل 
می شــوند. يعنی انسان سالم و ســالمت و انسانی كه 
در امنيت و آرامش به ســر می بــرد، از اين نعمت ها 

غافل است و فقط زمانی به ارزش آنها پی می برد كه 
عافيت او به بيماری و مــرض و امنيت او به ناامنی و 

دلواپسی تبديل شود.
نمایشــگاه  در  آرامش  و  امنیــت  تأمیــن 
بین المللــی تهران به چه مناســبت از اهمیت 

مضاعفی برخوردار است؟
بــدون بزرگ نمايــی بايــد بدانيم كه نمايشــگاه 
بين المللی تهــران ويترين و آئينه تمــام نمای تمام 
پايتخت و تمام ايران اســت. در واقــع قلب اقتصاد، 
توليد، صنعت و تجارت ايران در ســايت نمايشــگاه 
تهران می تپــد. هر ســال بيش از 80 رويــداد مهم 
و بين المللــی نمايشــگاهی در ايــن ســايت اتفاق 
می افتد كــه هــزاران مشــاركت كننده و غرفه دار و 
ميليون هــا بازديدكننده درآن ســهيم هســتند. در 
طول ســال مقامات و چهره های سياســی، اقتصادی 
ايرانی و خارجی متعددی برای شــركت يا بازديد از 
نمايشگاه ها و مذاكرات تجاری و صنعتی به نمايشگاه 
آمــد و رفــت می كنند. شــما در ايران هيــچ مكان 

ديگری نخواهيد يافت كه در طول ســال ميزبان اين 
همه شخصيت و رجل سياسی و اقتصادی باشد. هيچ 
كجای كشور اين تعداد وزير و نماينده مجلس با اين 
تعدد رفــت و آمد نمی كنند و واضح اســت كه وجود 
آرامــش و امنيت در چنيــن فضايی، نشــان دهنده 

امنيت در تمام پايتخت و كل ايران است.
خالصه ای از عملکرد حراســت حوزه تجارت 

خارجی را طی سال 95 بفرمایید.
 در وهلــه اول بحــث افزايــش ضريــب امنيــت 
نمايشــگاهی را ســرلوحه اقدامات خود قــرار داديم 
و با كنترل های محســوس و نامحســوس ســعی در 
برقــراری محيطی امــن بــرای توليد كننــدگان و 
مشــاركت كنندگان نمايشــگاهی و بازديد كنندگان 
كرديــم، از ديگر اقدامات بحث ســاماندهی كارگران 
فصلــی در مجموعه نمايشــگاه بــود. همچنين عدم 
ورود خودروهــای متفرقه از ديگــر طرح های اجرائی 
بود كه در اين راســتا حتی از ورود خــودرو مديران 
نمايشــگاهی به داخل محوطه نيز جلوگيری به عمل 

آمد.
البته ســاماندهی مديريت سالن ها ازديگر اقدامات 
انجام شــده اســت و با هماهنگی واحدها نسبت به 

برگزاری كميسيون های مشترک اقدام شده است.
برنامه های حراست  و  مهم ترین سیاســت ها 
حوزه تجارت خارجی برای سال 96 را بفرمایید.

در ســال آينده نيز محور فعاليت هــا ارتقا ضريب 
ايمنی فضای نمايشــگاهی خواهد بــود. همچنين در 
نظر داريم نســبت به ســاماندهی افراد حاضر پشت 

كانترها و مترجمين غرفه ها اقدام نمائيم.
اگر نکته ناگفته ای باقی مانده بفرمایید.

آرزوی موفقيت و سربلندی برای تمامی هموطنان 
و فعالين اقتصادی كشــور به ويژه تجــار و بازرگانان 
دارم كه محرک اصلی چرخ های اقتصادی كشور بوده 
و هســتند و اميدوارم نقشــی هرچند كوچك جهت 
تســهيل و امنيت بخشــيدن به فضای نمايشــگاهی 
برای عرضه محصوالت و دســت آوردهايشان داشته 
باشــيم. همچنين از تمامی اصحاب رسانه و نشريات 
فعال كشور به ويژه نشــريه اقتصاد و نمايشگاه كه به 
صورت تخصصی نســبت به پوشش اخبار نمايشگاه ها 
اقدام می كند كمال تشــكر را دارم زيرا بســياری از 
عالقه مندان در ايام برگزاری نمايشــگاه ها نمی توانند 
از آنها بازديد كنند و نشــريات تخصصی نمايشگاهی 
بهترين رســانه جهت اطالع رســانی به شهرواندن و 

دوست داران صنعت نمايشگاهی كشور می باشد.
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سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مراسم گشایش نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی:

وزرای صنعت و اقتصاد از صنعت چاپ و بسته بندی حمایت کنند
وزیر  امیــری  رضا صالحی  ســید 
مراسم  در  اســالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
نمایشگاه  بیست وســومین  گشایش 
بین المللی چاپ و بســته بندی از وزیر 
صنعت، معدن و تجارت برای به رسمیت 
شناختن صنعت چاپ و بسته بندی و از 
وزیر اقتصاد و دارایی برای تجدید نظر 
در مالیات های فعاالن چاپ و بسته بندی 

تقاضای همراهی و همکاری کرد.
به گزارش خبرنگار »اقتصاد و نمايشگاه« 
بيست و سومين دوره نمايشگاه بين المللی 
چاپ، بســته بندی و ماشــين آالت وابسته 
روز يكشــنبه پنجم دی ماه در محل دائمی 
نمايشــگاه های بين المللی تهران گشايش 

يافت.
مراسم افتتاح اين نمايشگاه با حضور سيد 
رضــا صالحی اميری وزير فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی، دكتر حسين اســفهبدی معاون 
وزير صنعت و مديرعامل شــركت ســهامی 
نمايشگاه های بين المللی، علی فاضلی رئيس 
اتاق اصنــاف، محمودرضا بــرازش مديركل 
دفتر چاپ و نشــر وزارت ارشاد و گروهی از 
فعاالن و روســای اتحاديه های صنفی حوزه 

صنعت چاپ برگزار شد.
وزير فرهنگ و ارشــاد اسالمی در مراسم 
افتتاح بيست و ســومين نمايشگاه صنعت 
چاپ، از آينده پررونق اين صنعت و تمهيدات 
در نظر گرفته شده برای تعالی آن در سطح 

منطقه ای و جهانی سخن گفت.
وی گفــت: »ضمــن ادای احتــرام بــه 
صنعتگرانی كه با كمترين توقع بيشــترين 
تالش را در ســطح ملی دارند، خوشبختانه 
تحول و تحرک خوبی در صنعت چاپ ديده 
می شــود و حدود 10 هزار كارگاه و كارخانه 
و مجموعه های چاپ در سراسر كشور وجود 
دارد كه موفق شده اند تا حدود زيادی كشور 

را در اين حوزه خود كفا نمايند«.
وی ادامه داد: »در حوزه اقتصاد مقاومتی 
اين صنعت موفق شــد در توليد كارت های 
هويتــی و شناســايی، بانكــی و ليبل ها به 
خودكفايی برســد و امروز می توانيم بگوييم 
صنعت چاپ ايران می تواند پاسخگوی تمام 

نيازهای چاپی كشور باشد و در آستانه تحول 
صادراتی قرار دارد؛ امروزه بخشی از توليدات 
اين صنعت در حال صادرات به كشــورهای 

منطقه و حتی كشورهای اروپايی است«.
وزير ارشاد اظهار داشــت: »اين صنعت 
به چند مســئله نياز دارد. اولين موضوع اين 
اســت كه بايد آن را به عنــوان يك صنعت 
به رسميت بشناســيم و چاپ را در دل اين 
صنعت ببينيم. مثل كارخانه های داروسازی 
كه توليدات آن ها مورد نظارت است، وزارت 
صنايــع نيز بايد با به رســميت شــناختن 
اين صنعــت، از فعــاالن آن حمايت كرده و 
تسهيالت بانكی مورد نياز را برای آن ها قائل 

شود«.
وی افزود: »وزارت اقتصــاد و دارايی نيز 
بايــد در بخش ماليات و نــرخ ارزش افزوده 
مســاعدت های الزم را با اين صنعت داشته 
باشد. وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی هم 
عمده فعاليتــش بايد در حــوزه نظارت بر 

محتوا و كيفيت توليدات چاپی باشد«.
صالحی اميــری با تاكيد بــر همكاری با 
ساير وزارت خانه ها، گفت: »در آينده نزديك 
جلسه مشترک ســه گانه ای را ميان صنوف 
سه گانه اين صنعت با وزارت صنايع و وزارت 
ارشاد برگزار می كنيم و مســائل اصلی اين 
صنعت را مورد بررســی قــرار می دهيم تا 
تصميم گيری هــای الزم در اين بــاره اتخاذ 

شود«.
وی افزود: »اتفاق مهمی كه در اين راستا 
شــكل گرفته كه جای تبريــك به صنوف 
دارد، اين اســت كه همه اختالفات را كنار 
گذاشته اند و به صورت يك پارچه و با وحدت 
و يك دلی در نمايشگاه امسال شركت كردند. 
اين قدم، گام مهمی بــرای موفقيت صنايع 

چاپ كشور به شمار می آيد«.
وزير ارشاد خاطرنشــان كرد: »ما بايد از 
فعاالن اين صنعت، حمايت كنيم. اظهارات 
فعاالن و شركت كنندگان در اين نمايشگاه، 
اميدواركننده بود چراكه فرصت های شغلی 
خوبی را ايجــاد كرده اند. انتظــار آن ها اين 
است كه از واردات بی رويه و توليدات قاچاق 

جلوگيری به عمل آيد«.
وی ادامــه داد: »ما در وزارت ارشــاد با 
تشــكيل كميته تخلفات، به صورت جدی 
با هرگونه فعاليت غيرقانونی در حوزه چاپ 
مقابلــه خواهيم كرد و در اين راســتا با قوه 
قضائيه و نيــروی انتظامــی هماهنگی ها و 

همكاری های الزم را خواهيم داشت«.
صالحی اميری با اشــاره به افق های پيش 
روی صنعت چاپ كشــور گفت: »آغاز يك 
جهش بــزرگ در صنعت چــاپ ايران ديده 
می شود و امروز می شــود ادعا كرد صنعت 
چــاپ از فضای ركــود خارج و بــه فضای 
رونق وارد شده اســت. خوشبختانه در حال 

حاضر ســاالنه حدود 800 هزار تن كاغذ در 
كشور توليد می شــود و اين رقم به زودی به 
يك ميليون تن خواهد رســيد كه جهشی 
بزرگ در تأمين كاغذ خواهد بود. آن هم در 
شرايطی كه ما ساالنه يك و نيم ميليون تن 

مصرف كاغذ در كشور داريم«.
وی افزود: »ما بايد فضای الزم برای ايجاد 
رقابت ســالم در صنعت چاپ و ورود هرچه 
بيشتر اين صنعت به بازارهای جهانی را مهيا 
كنيم. در ايــن رابطه من بــه زودی با وزير 
صنعت، تجارت و معدن جلســه مشــتركی 
خواهيم داشت كه نتايج آن متعاقباً به اهالی 

رسانه اعالم خواهد شد«.
وزير ارشاد درباره نمايشگاه صنعت چاپ 
توضيح داد: »نمايشگاه امسال به لحاظ كمی 
و كيفی نسبت به دوره قبل، 20 درصد رشد 
داشته و ميزان حضور كشــورهای خارجی 
در آن بســيار محسوس اســت؛ آنچنانكه از 
مجموع 670 غرفه، 220 غرفه را خارجی ها 
داير كرده اند. ايــن حضور برای تبادل تجربه 
و آشنايی صنعتگران داخلی با تكنولوژی های 
خارجی بســيار مؤثر خواهد بود. به نظر من 
نمايشگاه صنعت چاپ امسال نسبت به سال 
گذشــته، هم به لحاظ كمی و هم به لحاظ 

كيفی رشد محسوسی داشته است«.
وی تاكيد كرد: »در مجموع آينده خوبی 
را به اهالی اين صنعت در راســتای تصاحب 

بازارهای منطقه ای نويد می دهم«.
صالحی اميــری همچنين در پاســخ به 
خبرنگاران دربــاره وضعيت بيمــه و يارانه 
مطبوعات و مطبوعاتی هــا گفت: »در آينده 
نزديــك يارانه های تمــام مطبوعات و بيمه 
خبرنگاران، به صورت كامل پرداخت خواهد 
شــد. اكنون كه با شــما صحبت می كنم، 
بخشی از اين يارانه ها و بيمه ها پرداخت شده 
و الباقی در حال پرداخت اســت. ما حداكثر 
ظرف يك ماه آينده بخــش عمده مطالبات 
مطبوعــات و روزنامه نــگاران را بــه تدريج 

پرداخت می كنيم«.
وی درباره شــيوه اين پرداخت ها افزود: 
»يارانه ها بر اساس جدولی پرداخت می شود 

كه به تصويب خود صنف رسيده است«.
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 ضرورت صیانت از برند و اعتبار جهانی 
نمایشگاه بین المللی تهران

تا سه ماه  المللی تهران  بین  نمایشگاه 
دیگر پنجاهمین ســال تأســیس خود را 
پشت ســر می گذارد . این نهاد اقتصادی، 
نیم قرن خدمت به تجارت و صنعت کشور 
را در کارنامه درخشــان فعالیت های خود 
به ثبت رسانده و به یک ” برند” بین المللی 
اتحادیه  تأیید  مورد  که  تبدیل شده است 
جهانی صنعت نمایشگاهی ) UFI ( و دفتر 
بین المللی نمایشگاه ها ) BIE (  که مهم 
ترین ســازمان های ناظر بر فعالیت های 
قرارگرفته  هســتند،  جهان  نمایشگاهی 

است.
هنگام ارزشــيابی اهميت يك نمايشگاه به 

چندين مولفه توجه می كنند از جمله:
* موقعيت مكانی سايت نمايشگاه به لحاظ 

نزديكی به مراكز تجاری شهر
* قدمت نمايشگاه و حســن شهرت آن در 
برپايی نمايشگاه های متعدد بين المللی منطبق 

با استانداردهای پذيرفته شده
* جذاب بودن فضای نمايشــگاهی از لحاظ 

طبيعت، دلگشا بودن برای بازديدكنندگان
* نحوه اداره نمايشــگاه و تجربيات اندوخته 
شــده طی ده ها ســال برگزاری نمايشــگاه و 
مناسب بودن موقعيت آن برای مذاكرات تجاری 
و اقتصادی توســط هيأت هــای ديپلماتيك و 

نمايندگان اعزامی كشورها
نمايشگاه بين المللی تهران از لحاظ موقعيت 
مكانی، در بهترين نقطه پايتخت قرارگرفته است 
و مساحت گسترده ای دارد كه بخش اعظم آن 
فضای سبز است و بيش از 50 سال برای كاشت 
درختان و پرورش گل ها و دلپذيركردن محيط 
آن كوشش به عمل آمده است؛ زيرا جذاب بودن 
و دلگشا بودن فضای نمايشــگاه و طراوت آن از 
موثرترين عوامل جذب بازديدكنندگان اســت 
.عالوه بر آن قرارگرفتن ســازمان توسعه تجارت 
ايران با نيم قرن سابقه فعاليت و تخصص در امر 
تجارت در محوطه نمايشــگاه، انجــام مذاكرات 
تجاری با هيات های اقتصادی كه به ايران سفر 
می كنند و از نمايشــگاه های بيــن المللی نيز 
بازديد به عمل می آورند را بسيار تسهيل كرده 

است.
بر اساس آمارهای بين المللی نمايشگاه بين 
المللی تهران از لحاظ برگزاری تعداد نمايشگاه 
ها و تنوع آنها رتبه اول را در خاور ميانه داراست.

اغلب نمايشگاه های مهم و معتبر دنيا مانند 
فرانكفورت ، هانوور ، پاريس ، ميالن ، اليپزيك 
و…. بيش از يكصد ســال از تاسيس شان می 
گذرد و در مواردی قدمت برخی از آنها به قرون 
وسطی برمی گردد. عمر 50 ساله نمايشگاه بين 
المللی تهران كه هر سال بيش از يكصد نمايشگاه 
داخلی ، بين المللی ، اختصاصی و تخصصی برپا 
می كند بر اعتبار و پرستيژ آن در جهان افزوده 
است زيرا نمايشگاه های كشورهای خاورميانه ، 
آفريقا ، آمريكای التين و تعدادی از كشورهای نو 
استقالل در آسيای ميانه سابقه فعاليت چندانی 

ندارند.
طوالنی بودن عمر هر سايت نمايشگاهی در 
حقيقت نوعی سرقفلی گرانبها محسوب می شود 
و برای كشور داير كننده آن افتخار آفرين و مايه 

مباهات است.
گســترش فعاليت های تجاری در كشــور 
به ويژه در دو دهــه اخير تعداد شــركت های 
نمايشگاهی ) دارندگان ســايت ها ( را افزايش 
داده است به گونه ای كه همه استان های كشور 
حداقل دارای يك محل يا سايت برای برگزاری 
نمايشگاه هستند.اگر چه هنوز اغلب آنها به سبب 
نداشتن سرمايه و اعتبار كافی قادر نبوده اند كه 
همه سالن های خود را به تسهيالت و تجهيزات 

مورد نياز مجهز نمايند.
اســتان تهران نيز به فضاهای نمايشــگاهی 
متعدد در نقــاط مختلف پايتخت نيــاز دارد و 
مجموعه نمايشگاهی شــهرآفتاب نيز می تواند 
بخشی از نيازهای جامعه تجاری كشور را برطرف 

نمايد.
موقعيت ممتــاز و منحصر به فــرد اراضی 
نمايشــگاه بين المللی تهران ظرف چند ســال 
اخير توجه برخی از ســازمان هــا و نهادها را به 
خود جلب كرده است تا آنجا كه تالش هايی را 
برای تصاحب آن آغاز كرده اند اما خوشــبختانه 
مســئوالن تراز اول كشــور، به ويژه نمايندگان 
محترم مجلس شورای اسالمی و اعضای هيأت 
دولــت كه به خوبــی به نقش نمايشــگاه های 
سازمان يافته در رونق اقتصادی و بازرگانی كشور 
واقف هستند مانع از آن شــده اند كه نمايشگاه 
بين المللی تهران شهرت و اعتبار جهانی خود را 

از دست بدهد و كاربری آن تغيير يابد.
نمايشــگاه بين المللی تهران كه در ســال 
1355 يعنــی چهل ســال پيش بــه عضويت 
اتحاديــه جهانی صنعت نمايشــگاهی پذيرفته 
شــده و تاكنون ده ها مدال افتخار و تقديرنامه 
از مراجع بين المللی كسب كرده و در اكسپوی 
جهانی ميالن نيز به سبب برپايی يكی از جذاب 
ترين غرفه ها از لحاظ طراحی و غرفه آرايی مقام 
دوم را در بيــن بيش از 140 كشــور اخذ كرده 
شايســتگی آن را دارد كه بيــش از پيش مورد 
حمايت مجلس، دولــت و بخش خصوصی قرار 

گيرد.
برخی از منتقدان كه با تاريخچه تأســيس 
نمايشگاه بين المللی تهران ، اعتبار بين المللی ، 
حسن شهرت و تبديل شدن آن به يك برند بين 
المللی آشنايی ندارند وجود نمايشگاه بين المللی 
تهران را عامل ايجاد ترافيك در محدوده خاصی 
از شمال شــهر به ويژه هنگام برپايی نمايشگاه 
های پرمخاطب تلقی می كنند. بايد به اين نكته 
توجه كرد كه مســأله ترافيك تهــران، موضوع 
جديدی نبوده و به منطقه يا محدوده خاصی نيز 
منحصر نيست. بلكه اغلب خيابان های پايتخت 
به داليل گوناگون در ساعات شــبانه روز يا ايام 
خاصی با اين معضل الينحل دست به گريبانند 
و حتی يك برف ســنگين يا پيش بينی نشده 
می تواند سيستم حمل و نقل شهری را به كلی 

مختل كند.
برای حل مشكل ترافيك بسياری از كشورها 
تدابير خاصی انديشيده اند . در سنگاپور به سبب 
محدود بودن ظرفيت كشش خيابان ها، هركس 
بخواهد اتومبيل نــو خريداری كنــد بايد يك 
اتومبيل فرســوده را از جريان خارج و پالک آن 
را ارائه نمايد. كشور ژاپن از سال 1927 دارای ” 
مترو ” است و متروی توكيو كه حدود 90 سال از 
راه اندازی آن می گذرد روزانه 8/7 ميليون نفر از 
جمعيت اين شهر 14 ميليون نفری را جابجا می 
كند. متروی مسكو با قدمتی بيش از 81 سال هر 
روز حدود 10 ميليون نفر از جمعيت اين شــهر 

12 ميليون نفری را به مقصد می رساند.
در تهران ســاليان متمادی برای گســترش 
سيستم حمل و نقل عمومی متناسب با نيازهای 
پايتخت اقدام موثری انجام نگرفته است . روزانه 
حدود 3 تا 3/5 ميليون دســتگاه وسيله نقليه و 
2 ميليون موتور ســيكلت در اين شهر تردد می 
كنند و ظرفيت خيابان ها برای تردد آنها كافی 
نيســت. برای اصالح وضع ترافيك كه مشكالت 
بی شماری را ايجاد كرده است بايد راه حل های 

اساسی ارائه گردد.
نمايشــگاه بين المللی تهران مهم ترين ابزار 
بازاريابی برای توســعه صادرات كشور و يكی از 
موثرترين راه های دستيابی و شناسايی فناوری 
های نوين و عقد قراردادهــای تجاری و تحقق 

سياســت های اقتصاد مقاومتی است. تا زمانی 
كه صادرات غيرنفتی گســترش نيابد خروج از 
جرگه كشــورهای تك محصولی مقدور نخواهد 
بود و بدون كســب درآمد های ارزی متناسب با 
نيازهای اقتصادی، تقويــت بنيه های اقتصادی 

كشور امكان پذير نخواهد بود.
نمايشــگاه بين المللی تهران بــا قدمت 50 
ساله ، حســن شــهرت و اعتبار در عرصه بين 
المللی و عضويت در مهم ترين تشكيالت ذيربط 
جهانی ) UFI (  و كميتــه راهبردی و راهبری 
سازمان های ذيربط از جايگاه ويژه ای در سطح 
بين المللی برخوردار شــده است.  نمی توان به 
انگيزه و بهانه حل مشكل ترافيك كه در ايجاد آن 
عوامل متعدد نقش دارند، از انتقال نمايشگاه بين 
المللی تهران به نقاط دوردســت سخن به ميان 
آورد و وظايف يا فعاليت های آن را به “ســايت” 
يا مجتمع نمايشــگاهی كه كمتر از يك سال از 
تأسيس آن می گذرد و از معروفيت بين المللی 

برخوردار نيست واگذار كرد.
مصالح اقتصادی جمهوری اسالمی ايران  به 
ويژه در شــرايطی كه تحقق سياست های كلی 
اقتصاد مقاومتی از نهايت اهميت برخوردار است 
ايجاب می كند كه از شــركت سهامی نمايشگاه 
های بين المللی ج.ا.ايران و تأسيسات و تجهيزات 
و حســن شــهرت بين المللی آن به نحو جدی 
حمايت به عمل آيد تا بتواند به وظايف و تعهدات 
بين المللی خود ، با آرامش و اقتدار كافی و بدون 

دغدغه عمل نمايد 
برای حل معضل ترافيك در همه خيابان های 
پايتخت بايد به برنامه های اجرايی ســازنده از 
قبيل ايجاد پل هوايی، توسعه خطوط مترو، معابر 
زيرزمينی، توسعه سيستم حمل و نقل عمومی، 
از جمله افزايش تعداد اتوبوس ها، ايجاد مونوريل، 
قطار شــهری، محدود كردن تعداد خودرو ها و 
موتورســيكلت ها كه روزانه به خيابان های كم 
ظرفيت سرازير می شوند و نظاير آن اقدام كرد . 
در همين راستا رسانه های عمومی نيز می توانند 
از طريق فرهنگ سازی در بهبود رفتار رانندگان 

موثر واقع شوند .
چنانچــه انجمن هــای تخصصــی برگزار 
كننده نمايشگاه ها و ســازمان های مردم نهاد 
در ايجاد ســايت های نمايشــگاهی مناســب، 
در مراكــز تجاری پايتخت پيشــگام شــوندو 
ســالن ها و تجهيــزات آن ها نيز مــورد تاييد 
UFI  قرار گيرد، شــركت ســهامی نمايشگاه 
های بيــن المللی مــی تواند پس از بررســی، 
 برگزاری برخی از نمايشــگاه ها را به آنان محول 

نمايد .
موقعيت ممتــاز و منحصر به فــرد اراضی 
نمايشــگاه بين المللی تهران توجه برخی نهادها 
و ســازمان ها را جلب كــرده و تالش هايی برای 

تصاحب آن آغاز شده است
نمايشگاه بين المللی تهران با نيم قرن سابقه 
و تجربه، حســن شــهرت و اعتبار بين المللی و 
عضويت در UFI امروز بــه يك برند جهانی در 

صنعت نمايشگاهی تبديل شده است.

- مشاور مدير عامل و مدير روابط عمومی و امور بين الملل شركت سهامی نمايشگاه های بين المللی ج.ا.ا* محمد سعادتی پور 
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مشــاور  پور  ســعادتی  محمد 
مدیرعامل و مدیــر روابط عمومی 
و امور بین الملل شــرکت سهامی 
ج.ا.ایران  المللی  بین  نمایشگاه های 
به ســمت نماینده شرکت سهامی 
نمایشگاه ها جهت هماهنگی سامانه 
قزاقســتان   2017 اکســپو  تایید 

منصوب شد.
به گزارش روابــط عمومی و امور بين 
الملل شــركت ســهامی نمايشگاه های 
بين المللــی ج.ا.ايران؛ طــی حكمی از 
ســوی دكتر حسين اســفهبدی معاون 

وزير صنعت ، معــدن و تجارت و رئيس 
هيات مديره و مديرعامل شركت سهامی 
نمايشــگاههای بين المللــی ج.ا.ايران، 
پور مشــاور مديرعامل  محمد سعادتی 
و مدير روابط عمومــی و امور بين الملل 
اين شركت به سمت مسئول هماهنگی 
ســامانه تاييد اكســپو 2017 قزاقستان 

منصوب شد.
شايان ذكر اســت: سعادتی پور عهده 
دار مســئوليت كميتــه تشــريفات – 
تبليغات و رســانه اكسپو 2017 نيز می 

باشد.

نمایشگاه  برگزاری  ساعات 
المللی  بین  نمایشگاه  در  ها 
تهران تا آخر اســفند ماه از 

8:30 تا 16 خواهد بود . 
ایــن زمان پیــش از این 
مجیدی  .آریا  بــود   17 تا   9
نمایشــگاه  امــور  مدیــر 
شــرکت  داخلــی  هــای 

ســهامی اعــالم کرد کــه ایــن تصمیــم در جهت همــکاری با 
 مدیریــت شــهری پایتخت بــرای نیمه دوم ســال اتخاذ شــده 

است .

سعادتی پور مسئول هماهنگی سامانه تایید 
اکسپو قزاقستان شد

تغییر ساعت برپایی نمایشگاه ها در نمایشگاه 
بین المللي تهران 

تعامل شرکت سهامی نمایشگاه ها با مدیریت شهری پایتخت در 
چارچوب مصالح عالی کشور

1- شــركت سهامی نمايشــگاه هاي بين 
المللي جمهوري اســالمي ايــران با مصوبه 
مجلس شــورای اســالمی و براي سياست 
گذاري و برگزاري نمايشگاه ها و همايش هاي 
داخلي و خارجي، در سال 1378 شمسی از 
مركز توســعه صادرات ايران منتزع گرديد و 
تمامي فعاليت هاي آن بر اســاس قانون، در 
راستاي توسعه تجارت كشــور، بستر سازي 
براي توسعه كسب و كار و اشتغال و صادرات 
غيرنفتي قرار گرفت، كه تاكنون هم با اقتدار 
به وظايف خود عمل كرده كه برگزاری موفق 
با هزاران مشاركت كننده  نمايشــگاه  صدها 
و اســتقبال روز افزون بنگاه هــای اقتصادی 
به حضور در اين نمايشــگاه ها، گوشــه ای از 
موفقيت های شركت سهامی نمايشگاه ها در 
پيشــبرد اهداف و اجرای وظايف خود است. 
اكنون كه اين مجموعه بــه توفيقات بزرگی 
در رونق صــادرات و كســب وكار بنگاه های 
اقتصادی دســت يافته و به دور از بازی های 
سياسی و فقط براســاس مصالح عاليه نظام 
و دولت، به بازوی قدرتمنــد بخش توليد و 
تجارت كشور بويژه در توسعه صادرات تبديل 
شده اســت، نغمه شــوم تعطيلی نمايشگاه 
بين المللی تهران با دست آويزها و بهانه های 
كودكانه و جاهالنه از گوشه و كنار به گوش 
می رسد. درســت مثل آن است كه دانشگاه 
شهيد بهشــتي را چون به وظايف خود عمل 
مي كند و وارد مسايل سياسي و دسته بندي 
نمي شــود با انگ هاي مختلف بــه تعطيلي 
بكشانيم و از قدرت تريبون های خود به جاي 
پرداختن به مســايل كالن و مصالح كشور و 
ايجاد هم افزايي براي بهره گيري از انديشــه 
نخبگان و حل مســائل مملكــت به صورت 
تخصصي و در فضاي كارشناســي، به دنبال 
اغراض سياســي و دلســرد نمودن مردم و 
جامعه تجارت و توليد كشــور باشيم،كه اين 
امر باعث كاهش انگيزه جامعه مولد كشــور 
خواهد شــد و اين سوال مطرح است كه چرا 

برخی محافل به جاي حل تنگناها به صورت 
رو در رو و كارشناسي شــده به دنبال جار و 

جنجال هستند.
2- عنوان نمودن اينكه برگزاری نمايشگاه 
های بيــن المللی در نمايشــگاه بين المللی 
تهران باعــث ترافيك پايتخــت و يا منطقه 
شده است به نوعي فرافكني و استفاده ابزاري 
است، متاسفانه شهر تهران در اغلب مناطق 
خود دچار مشكالت عديده اي در حوزه هاي 
آلودگي هوا و ترافيك و - است كه بايد اين 
مشكالت به طور ريشــه ای مورد بررسي و 

حل و فصل قرارگيرد.
3- برگزاری نمايشگاه و هر فعاليت ديگر 
در شــهر تهــران در حوزه هــاي فرهنگي- 
تجاري-ورزشي و ... كه با دعوت از مدعوين 
و حضور افراد شــكل مي گيــرد، در مواقعي 
داراي پيــك و بار اضافي اســت كه برخورد 
كارشناســي، علمی و فراجناحــي بی ترديد 
مشكل را مرتفع خواهد كرد، همان گونه كه 
در كشورهاي پيشرفته دنيا و حتي كشورهاي 
رو به توســعه به حل اين قبيل مشــكالت 
پرداخته انــد و با تالش جمعي مســئولين 
و مديريت شــهري عالوه بر ايجــاد فضايي 

مناســب بــراي ذينفعــان )توليدكنندگان، 
تجار، مردم و ...(، برای بهــره برداري بهينه 
از وســايط نقليه و كمك بــه ايجاد خطوط 
مترو، اتوبوس هــاي برقي و تنــدرو و ايجاد 
تسهيالت براي دسترســي مناسب تر مردم 

فرهنگ سازی كرده اند.
4- نمايشــگاه بيــن المللي تهــران در 
سال هاي گذشــته )بيش از نيم قرن فعاليت 
و تجربه و ســابقه بين المللي( تعامل مثبت 
و ســازنده اي با مديريت شــهري داشته و 
بخش هاي زيادي از اراضي خود را در اختيار 
شهرداري تهران قرار داده و نهايت همكاري 
و تعامل را جهت برطرف كردن دغدغه هاي 
مردم و فعاالن توليد و تجارت در اين خصوص 
نموده است. همانند اختصاص اراضي در غرب 
نمايشگاه جهت ادامه مسير بزرگراه سئول-

شهيد چمران، اختصاص اراضي شمال غربي 
نمايشــگاه جهت اتصال خيابان رشيدالدين 
فضل ا.. به بزرگراه چمران كه انصافا و به تاييد 
مردم، مسئولين شهري، شورای شهر تهران 
و پليس راهور تهران، گــره ترافيكي منطقه 
ســه تهران را به ميزان زيــادی حل نموده 
اســت. همچنين همكاري با شهرداري هاي 

مناطق يك و ســه جهت اجراي برنامه هاي 
جديد ترافيكي به منظور روان ســازي تردد 
افزايش ظرفيــت پاركينگ های  در منطقه، 
درون مجموعه و كاهش تعداد نمايشــگاه ها 
و واگذاری تعدادی از نمايشگاه های بزرگ به 
مجموعه شهر آفتاب و... نشانه تعامل مثبت 
مســئولين وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
شركت سهامی نمايشگاه ها با مديريت شهر 

تهران بوده است.
5- مركز نمايشگاهي هر كشور يك عنصر 
و المان مهم شــهري در آن كشور است كه 
به نوعي موزه فرهنگ و اقتصاد آن محسوب 
مي شود و ســال ها طول مي كشد كه به اين 
هويت دســت يابد. كشورهای دنيا برای برند 
شدن و پايداري و پويايي نمايشگاه های خود 
سال ها كوشش مي نمايند و به دور از سياست 
زدگي و خــداي ناكرده اغراض شــخصي و 
سيا سي و جناحي به تقويت سرمايه هاي ملي 
مي پردازند كه اين امر يكی از نيازهای كشور 
و شــهر تهران برای توســعه تجارت و ايجاد 
حس اعتمــاد در جامعه و ســرمايه گذاران 
داخلي و خارجي است كه اين امر با همدلي 
و ايجاد جو صميميت بين مســئولين امكان 
پذير خواهد شــد تا بتــوان در فضايي بدون 
تنش و كارشناسي شده به ارزش افزوده اي 
باالتر در خدمت به مردم و ميهن اســالمی 
دست يافت. نمايشــگاه بين المللی تهران در 
ساليان گذشــته تعامل مثبت و سازنده ای با 
مديريت شهری داشته و بخش های زيادی از 
اراضی خود را برای توسعه خيابان ها و بزرگ  
 راه ها در اختيار شــهرداری تهران گذاشــته

 اســت. برای ايحاد حس اعتماد در جامعه، 
ســرمايه گذاران ايرانی و خارجــی و فعاالن 
توليــد و تجارت، مســئوالن بايــد با حس 
مســئوليت و همدلــی و بــه دور از اغراض 
سياســی و شــخصی دور هم بنشــينند و 
براساس  را  نمايشــگاه  برگزاری  مشــكالت 

مصالح كشور حل و فصل نمايند

- معاون فنی و مهندسی شركت سهامی نمايشگاه های بين المللی ج.ا.ا* سیدحسین میرظفر جویان 
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:HOFEX2017 دکتر حسن احمدیان رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان در مراسم افتتاح

بازارهای صادراتی را در اختیار می گیریم، اگر حمایت شویم
ششمین نمایشــگاه بین المللی مبلمان 
اداری )HOFEX 2017( بــا حضــور 100 
شرکت داخلی و خارجی روز یکشنبه پنجم 
دی ماه در محل دائمی نمایشــگاه های بین 

المللی تهران گشایش یافت.
مراسم گشايش اين نمايشــگاه با حضور علی 
انصاری رئيس شــورای عالی مبلمان، ســياوش 
امير مكری قائم مقام مدير عامل شركت سهامی 
نمايشگاه های بين المللی، دكتر حسن احمديان 
رئيس اتحاديه صــادر كنندگان و توليد كنندگان 
مبلمان و جمعی از فعاالن صنعت مبلمان كشور 

برگزار شد.
مهم ترين هدف از برپايی اين نمايشگاه فراهم 
كردن بستر ارتقای كمی و كيفی طراحی، توليد، 
فروش و صــادرات توليدات ومحصــوالت ايرانی 

اعالم شده است.
اين نمايشــگاه در فضايی به وسعت 18000 
متر مربع توانمندی های 90 شــركت ايرانی و 10 
بنگاه خارجی از كشــورهای چين، تايوان، ايتاليا 
و چند كشــور ديگر را در معرض قضاوت گذاشته 

است. 
در ايــن نمايشــگاه از هيــات هــای تجاری 
كشورهای تركيه- آذربايجان- ارمنستان- عراق- 
قطر- عمان- پاكستان -امارات- افغانستان-روسيه 
و.... جهت بازديد دعوت شده است و اميد می رود 
اين بازديدها و مذاكرات به امضاء تفاهم نامه های 

همكاری والبته اجرائی منجر شود.
دكتــر حســن احمديــان رييــس اتحاديه 
توليدكنندگان و صادركنندگان مبلمان ايران در 
حاشيه مراسم گشايش در گفتگو با خبرنگار هفته 
نامه »اقتصاد و نمايشــگاه« درباره اين سؤال كه 
برنامه 5 ساله توســعه صادرات مبلمان ايران چه 
ميزان اجرايی شده است و دولت به عنوان مسئول 
حمايت از صنايع كوچك و متوسط چه تسهيالتی 
برای فعاالن ايــن حوزه مهيا كرده اســت گفت: 
متاسفانه سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت هيچ حمايتی از طرح ما در عمل 
نكردند. در كشورهای هدف تعدادی از تجار تمايل 
به مشاركت و ايجاد شعبه در كشورشان داشتند 
اما عدم حمايت دولت كه در مواردی مانند ارسال 
محصوالت به كشــورهای خارجــی و همچنين 

حضور در نمايشــگاه های بين المللی می توانست 
اتفاق بيفتد سبب شد در عمل هيچ اتفاق خاصی 

نيفتاده باشد.
در اين راســتا از ســازمان  توســعه تجارت 
درخواســت كرديم با توجــه به اين كــه دولت 
توان مالــی الزم برای حمايــت از صنايع را فعال 
در اختيــار نــدارد، مجــوز برگزاری نمايشــگاه 
مدكس را مجددا در اختيــار اتحاديه بگذارد تا از 
درآمدهای حاصله بتوانيم از اعضا حمايت كنيم. 
ما با اين درآمد می توانســتيم هــم تجار خارجی 
را بــه نمايشــگاه بياوريــم و هم هزينه ارســال 
اجناس شــركت ها به خارج از كشور و حضور در 
نمايشــگاه های خارجی را تقبل كنيم تا صادرات 
 مبلمان بيــش از پيــش رنگ واقعيــت به خود 

بگيرد.
 ظرفیت باالی اشتغال زایی 

صنعت مبلمان
احمديــان در پاســخ اين ســؤال كه صنعت 
مبلمان ظرفيت بااليی برای ايجاد اشتغال و ارزش 
افزوده دارد، به طور تقريبی چه تعداد از هم وطنان 
در اين بخش به كار و توليد مشغولند گفت: طبق 
آمار حدود 7 تا 8 درصد اشتغال صنعتی كشور به 
حوزه مبلمان بر می گردد كه البته اين ميزان تنها 
مربوط به بخش اشتغال مستقيم است. با توجه به 
اين كه در صنعت مبلمان از فلز، شيشــه، پارچه 
مواد ديگر نيز استفاده می شود، ميزان اشتغال غير 

مستقيم اين صنعت نيز رقم قابل توجهی است. 

با اين حــال در حال حاضر با وجــود آنكه با 
ارتقــای توليد و كيفيت به خودكفايی رســيده و 
نياز كشور تقريبا برطرف شــده  و از سوی ديگر 
ميزان واردات نيز بسيار اندک است، اما 50 درصد 
ظرفيت صنعت مبلمان كشور خالی و بی استفاده 
مانده است. به همين دليل بايد تمركزمان را روی 
صــادرات بگذاريم كه اين موضــوع به دليل عدم 
حمايت وزارت صنعت و ســازمان توسعه تجارت 

عملياتی نشده است.
در همين راستا يكی از كارهايی كه خود وزارت 
صنعت و سازمان توسعه تجارت از ما خواسته بود، 
ايجاد يك شركت نمايشگاهی بود كه اين شركت 
را به نام فيبكو تاســيس كرديم تــا در بازارهای 
هدف شــعبه زده و محصوالت داخلــی را به آنها 
ارسال كنيم. طرح 5 ساله ای هم با نام خانه ايرانی 
)Persian House( تدارک ديده ايم كه قصد 
داريم عالوه بر بحث مبلمان، بحث فرش و صنايع 
دستی و.. را در كشــورهای هدف با نگاه صادراتی 
ترويج داده و اســتايل ايرانی را توسعه دهيم. در 
ظاهر همه مســووالن اين طرح را پسنديده اند اما 

در عمل هيچ حمايتی از ما نشده است.
مذاکرات متعدد با فدراسیون اتحادیه های 

صنعت چوب و مبلمان 
رئيس اتحاديه صادركنندگان و توليدكنندگان 
مبلمان افزود: مذاكرات متعددی با شــركت های 
ايتاليايی داشــته ايم كه در نتيجــه آن تاكنون 5 
سری از شركت های ايتاليايی و هر بار حداقل 20 

شركت به ايران آمده و مذاكرات تجاری داشته اند. 
در خالل ايــن بازديدهــا اتحاديــه برنامه ريزی 
كرد تــا شــركت های ايتاليايــی از كارخانه های 
توليدمحصــوالت داخلی بازديد داشــته و زمينه 

توليد و همكاری های مشترک فراهم بيايد. 
به گفته وی، براســاس آمار اوليه بيش از 12 
شــركت مبلمان تفاهم نامه اوليه را با طرف های 
خارجی انجام داده و حتی دو ســه شــركت نيز 
نمونه های اوليه توليدات مشترک را به نمايشگاه 
آورده انــد. به نظرم شــاهد روند مثبتــی در اين 
حوزه هســتيم و در نتيجه آن كيفيــت توليد و 
طراحی مان ارتقــا يافته، تــوان رقابت پذيری ما 
افزايش يافتــه و می توانيم در صــادرات رويكرد 
جديدی داشــته باشــيم. البته اين موضوع يك 
 شــبه اتفاق نمی افتد و نياز به زمــان و حمايت 

دارد.
 برندگان مسابقه 

مبلمان صادراتی ایران 
احمديان همچنين با اشــاره به اينكه مسابقه 
صادراتی ايران با حضور 30 شــركت انجام شد و 
نتيجه آن هم مشخص شــده است گفت: اسامی 
برنــدگان به طور رســمی در مراســم اختتاميه 
نمايشگاه حاضر اعالم خواهد شــد. خوشبختانه 
اســتقبال خوبی از ســوی اعضای اتحاديه از اين 
مسابقه صورت گرفت و پژوهشكده استاندارد هم 

حمايت خوبی از اين رويداد انجام داد.
وی در پايــان تأكيد كــرد: اتحاديــه توليد 
كننــدگان و صادركننــدگان ايــران تمام تالش 
خود را برای بهبود وضعيــت صنعت مبلمان هم 
با رويكرد بــر طرف كردن نيازهــای داخل و هم 
رويكرد گسترش بازارهای صادراتی انجام می دهد. 
با اين حال متاســفانه سازمان توســعه تجارت و 
وزارت صنعت همكاری هــا و همرا هی های الزم را 
در اين خصوص ندارند و بايــد اين نكته را بگويم 
كه صنعــت مبلمان ايــران با 30 هــزار ميليارد 
تومان گردش مالی و بيش از 8 درصد اشتغالزايی 

مستقيم، بسيار در كشور مظلوم است. 
احمديان تأكيد كرد شــما مطمئن باشيد اگر 
به صنعت مبلمان مانند برخی صنايع ديگر توجه 
شــود، اين صنعت چه در بحث صــادرات و چه 

تامين نياز داخلی بسيار موفق تر عمل می كند. 
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سیزدهمین نمایشــگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته روز چهارشنبه 15 دی با 
حضور صدها شرکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران گشایش 

یافت.
آئين گشايش اين نمايشگاه با حضور محمد حيدری مديركل تبليغات معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی، دكتر ســيدعلی اعتدالی مديرعامل گروه آوين و برگزار كننده نمايشگاه و فعاالن اين صنعت 

برگزار شد.
بيش از 300 شركت داخلی و 60 شركت خارجی از كشورهای تركيه، ژاپن، چين، كره جنوبی، ايتاليا، آلمان، 
سوئيس، تايوان، فرانسه، امارات عربی متحده، اســپانيا و بلژيك، جديدترين روش ها، فنون، تكنولوژی و صنايع 
مرتبط با بازريابی و تبليغات را در اين نمايشــگاه در معرض ديد مخاطبان قرار داده اند كه اين تعداد مشاركت 

كننده نسبت به دوره قبل حاكی از رشد 20 درصدی است.
رونمايی و ثبت اختراع اولين دســتگاه »ســی ان ســی« )برش فوم توليد داخلی 5 محــوره(، رونمايی از 
جديدترين دستگاه چاپ بر روی اجسام سخت و با كيفيت با ضخامت 10 سانتيمتر و نمايش جديدترين ماشين 

عرض پنج متر »يو وی« سازگار با محيط زيست از جمله برنامه های اين نمايشگاه است.
بــه گفته مدير نمايشــگاه، بر اســاس برنامه ريــزی صورت گرفتــه قرار اســت چند هيــات بازرگانی از 
كشــور های عراق، امارات متحده عربی، افغانســتان، كويت، هندوســتان، پاكســتان، كره جنوبــی و تايوان 

با حضــور در اين نمايشــگاه ضمــن بازديــد از غرفه ها و ســالن ها با شــركت هــای ايرانــی وارد مذاكره 
شــوند.مديركل تبليغــات معاونت امــور مطبوعاتــی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی پــس از افتتاح اين 
 نمايشــگاه، از بخش هــای مختلــف آن بازديد كــرد و در جريان روند فعاليــت های برخی شــركت ها قرار 

گرفت.
سيزدهمين نمايشگاه بين المللی تبليغات، بازاريابی و صنايع وابسته در فضايی بيش از 25 هزار متر مربع در 
9 ســالن و چند غرفه در فضای باز برپا شده كه خدمات و صنايع تبليغاتی محيطی، محاطی، ديجيتالی و رايانه 
ای، خدمات و محصوالت انواع چاپ ملزومات چاپ فن آوری ارتباطــات را در معرض ديد بازديدكنندگان قرار 

داده اند.
همچنين قرار اســت يك همايش به همــراه چند كارگاه علمــی تخحصصی با موضــوع مبانی تحقيقات 
 بــازار يابــی و آموزش تكنيــك های تبليغــات به عنــوان برنامه هــای جانبی در طــول نمايشــگاه برگزار 
شود. سيزدهمين نمايشگاه بين المللی تبليغات، بازاريابی و صنايع وابسته تا پايان روز 18 دی ماه از ساعت 9 تا 

17 در محل دائمی نمايشگاه بين المللی تهران ميزبان مخاطبان است.
گفتنی اســت كه روز چهارشــنبه دهمين نمايشــگاه بين المللی كاال، خدمات و تجهيزات فروشــگاهی 
 نيز بــا مشــاركت 821 شــركت ايرانــی و 16 شــركت و نمايندگــی خارجی در نمايشــگاه بيــن المللی 

تهران آغاز به كار كرد.

نمایش تازه های صنعت تبلیغات با حضور 360 شرکت ایرانی و خارجی

نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی با 20 درصد رشد به دوره سیزدهم رسید

سید علی اعتدالی مدیرعامل گروه بین المللی آوین و رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه اعالم کرد

رسالت خطیر سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی در چارچوب اقتصاد مقاومتی

ششمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری 
)HOFEX 2017( با حضور 100 شرکت داخلی 
و خارجی روز یکشنبه پنجم دی ماه در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران گشایش 

یافت.
مراسم گشــايش اين نمايشــگاه با حضور علی 
انصــاری رئيس شــورای عالــی مبلمان، ســياوش 
امير مكری قائم مقام مدير عامل شــركت ســهامی 
نمايشــگاه های بين المللی، دكتر حســن احمديان 
رئيس اتحاديه صــادر كننــدگان و توليد كنندگان 
مبلمان و جمعــی از فعاالن صنعت مبلمان كشــور 

برگزار شد.
مهم تريــن هدف از برپايی اين نمايشــگاه فراهم 
كردن بســتر ارتقای كمی و كيفــی طراحی، توليد، 
فروش و صادرات توليــدات ومحصوالت ايرانی اعالم 

شده است.
اين نمايشــگاه در فضايی به وسعت 18000 متر 
مربع توانمندی های 90 شــركت ايرانی و 10 بنگاه 
خارجی از كشــورهای چين، تايــوان، ايتاليا و چند 

كشور ديگر را در معرض قضاوت گذاشته است. 
در اين نمايشگاه از هيات های تجاری كشورهای 
تركيه- آذربايجان- ارمنستان- عراق- قطر- عمان- 
افغانستان-روســيه و.... جهت  پاكســتان -امارات- 
بازديد دعوت شده است و اميد می رود اين بازديدها 
و مذاكرات به امضــاء تفاهم نامه های همكاری والبته 

اجرائی منجر شود.
اتحاديــه  رييــس  احمديــان  دكتــر حســن 
توليدكننــدگان و صادركنندگان مبلمــان ايران در 
حاشيه مراسم گشــايش در گفتگو با خبرنگار هفته 
نامه »اقتصاد و نمايشگاه« درباره اين سؤال كه برنامه 
5 ســاله توســعه صادرات مبلمان ايران چه ميزان 
اجرايی شده است و دولت به عنوان مسئول حمايت از 
صنايع كوچك و متوسط چه تسهيالتی برای فعاالن 
اين حوزه مهيا كرده اســت گفت: متاسفانه سازمان 
توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت هيچ 
حمايتی از طرح ما در عمل نكردند. در كشــورهای 
هدف تعــدادی از تجار تمايل به مشــاركت و ايجاد 
شعبه در كشورشان داشــتند اما عدم حمايت دولت 
كه در مواردی مانند ارسال محصوالت به كشورهای 
خارجــی و همچنيــن حضــور در نمايشــگاه های 

بين المللی می توانست اتفاق بيفتد سبب شد در عمل 
هيچ اتفاق خاصی نيفتاده باشد.

در اين راستا از سازمان  توسعه تجارت درخواست 
كرديم با توجه به اين كه دولت توان مالی الزم برای 
حمايــت از صنايع را فعــال در اختيار نــدارد، مجوز 
برگزاری نمايشــگاه مدكــس را مجــددا در اختيار 
اتحاديه بگذارد تــا از درآمدهای حاصلــه بتوانيم از 
اعضا حمايت كنيــم. ما با اين درآمد می توانســتيم 
هم تجار خارجــی را بــه نمايشــگاه بياوريم و هم 
هزينه ارســال اجناس شــركت ها به خارج از كشور 
و حضور در نمايشــگاه های خارجی را تقبل كنيم تا 
 صادرات مبلمان بيــش از پيش رنگ واقعيت به خود 

بگيرد.
 ظرفیت باالی اشتغال زایی 

صنعت مبلمان
احمديان در پاســخ اين سؤال كه صنعت مبلمان 
ظرفيت بااليــی برای ايجاد اشــتغال و ارزش افزوده 
دارد، به طور تقريبی چه تعــداد از هم وطنان در اين 
بخش به كار و توليد مشغولند گفت: طبق آمار حدود 
7 تا 8 درصد اشتغال صنعتی كشور به حوزه مبلمان 
بر می گردد كه البته اين ميزان تنها مربوط به بخش 
اشتغال مستقيم است. با توجه به اين كه در صنعت 
مبلمان از فلز، شيشــه، پارچه مواد ديگر نيز استفاده 
می شود، ميزان اشتغال غير مستقيم اين صنعت نيز 

رقم قابل توجهی است. 

با اين حال در حال حاضر با وجود آنكه با ارتقای 
توليد و كيفيت به خودكفايی رســيده و نياز كشــور 
تقريبا برطرف شده  و از ســوی ديگر ميزان واردات 
نيز بسيار اندک است، اما 50 درصد ظرفيت صنعت 
مبلمان كشــور خالی و بی اســتفاده مانده است. به 
همين دليل بايد تمركزمان را روی صادرات بگذاريم 
كه اين موضوع به دليل عدم حمايت وزارت صنعت و 

سازمان توسعه تجارت عملياتی نشده است.
در همين راســتا يكی از كارهايی كه خود وزارت 
صنعت و سازمان توســعه تجارت از ما خواسته بود، 
ايجاد يك شــركت نمايشــگاهی بود كه اين شركت 
را به نام فيبكو تاســيس كرديم تا در بازارهای هدف 
شعبه زده و محصوالت داخلی را به آنها ارسال كنيم. 
 Persian( طرح 5 ســاله ای هم با نام خانــه ايرانی
House( تدارک ديده ايم كــه قصد داريم عالوه بر 
بحث مبلمان، بحث فرش و صنايع دســتی و.. را در 
كشورهای هدف با نگاه صادراتی ترويج داده و استايل 
ايرانی را توســعه دهيم. در ظاهر همه مسووالن اين 
طرح را پســنديده اند اما در عمل هيچ حمايتی از ما 

نشده است.
مذاکرات متعدد با فدراسیون اتحادیه های 

صنعت چوب و مبلمان 
رئيس اتحاديه صادركننــدگان و توليدكنندگان 
مبلمــان افزود: مذاكــرات متعددی با شــركت های 
ايتاليايی داشته ايم كه در نتيجه آن تاكنون 5 سری 

از شــركت های ايتاليايی و هر بار حداقل 20 شركت 
به ايران آمده و مذاكرات تجاری داشته اند. در خالل 
اين بازديدها اتحاديه برنامه ريزی كرد تا شركت های 
ايتاليايــی از كارخانه های توليدمحصــوالت داخلی 
بازديد داشته و زمينه توليد و همكاری های مشترک 

فراهم بيايد. 
به گفتــه وی، براســاس آمار اوليــه بيش از 12 
شركت مبلمان تفاهم نامه اوليه را با طرف های خارجی 
انجام داده و حتی دو سه شركت نيز نمونه های اوليه 
توليدات مشترک را به نمايشــگاه آورده اند. به نظرم 
شــاهد روند مثبتی در اين حوزه هستيم و در نتيجه 
آن كيفيت توليــد و طراحی مان ارتقــا يافته، توان 
رقابت پذيری ما افزايش يافته و می توانيم در صادرات 
رويكرد جديدی داشــته باشــيم. البته اين موضوع 
 يك شــبه اتفاق نمی افتد و نياز بــه زمان و حمايت 

دارد.
 برندگان مسابقه 

مبلمان صادراتی ایران 
احمديان همچنين با اشــاره به اينكه مســابقه 
صادراتی ايران با حضور 30 شركت انجام شد و نتيجه 
آن هم مشــخص شده است گفت: اســامی برندگان 
به طور رسمی در مراســم اختتاميه نمايشگاه حاضر 
اعالم خواهد شــد. خوشبختانه اســتقبال خوبی از 
سوی اعضای اتحاديه از اين مسابقه صورت گرفت و 
پژوهشكده استاندارد هم حمايت خوبی از اين رويداد 

انجام داد.
وی در پايان تأكيد كرد: اتحاديه توليد كنندگان 
و صادركننــدگان ايــران تمام تالش خــود را برای 
بهبــود وضعيت صنعــت مبلمان هم بــا رويكرد بر 
طرف كردن نيازهای داخل و هم رويكرد گســترش 
بازارهای صادراتی انجام می دهد. با اين حال متاسفانه 
سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت همكاری ها و 
همرا هی های الزم را در اين خصــوص ندارند و بايد 
اين نكتــه را بگويم كه صنعت مبلمــان ايران با 30 
هزار ميليارد تومان گــردش مالی و بيش از 8 درصد 

اشتغالزايی مستقيم، بسيار در كشور مظلوم است. 
احمديان تأكيد كرد شــما مطمئن باشيد اگر به 
صنعت مبلمان مانند برخی صنايع ديگر توجه شود، 
اين صنعــت چه در بحث صــادرات و چه تامين نياز 

داخلی بسيار موفق تر عمل می كند. 
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تجارت  و  معــدن  صنعت،  وزارت 
،سازمان توسعه تجارت ایران ،شرکت 
سهامی نمایشــگاه های بین المللی 
جمهوری اســالمی ایــران و انجمن 
نمایشــگاه  برگزارکنندگان  صنفی 
های بین المللــی در توجیه و اقناع 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
به دادن رای منفی بــه بند ب ماده 
توســعه  ششــم  برنامه  الیحه   62
تغییــر مرجع صدور  بــا  ومخالفت 
نمایشــگاهی همکاری  مجوزهــای 
این  در  که  داشــتند  اساسی  ونقش 
میان کوشش هیات مدیره انجمن در 
 هم آهنگی این همکاری چشــمگیر 

بود .
انجمــن  دبيــر  عباســی  مهــدی 
با ســايت  گفتگــو  در  برگزاركننــدگان 
اخبار نمايشــگاه ها ضمن اعــالم مراتب 
ســپاس و تقدير هيــات مديــره انجمن 
برگزاركننــدگان نمايشــگاه هــا از تمام 
دســتگاه هايی كه در اين امر مهم نقش 
داشتند بويژه تشكر از مديران و مسئوالن 
سازمان توســعه تجارت و شركت سهامی 

نمايشــگاه ها توضيح داد كــه گنجاندن 
بندب ماده 62مبنی بر تغيير مرجع صدور 
برنامه  در اليحه  نمايشــگاهی  مجوزهای 
ششــم توســعه موجی از نگرانی درميان 
فعــاالن حرفــه ای صنعت نمايشــگاهی 
كشــور ايجاد كرده و دورنمــای فعاليت 
برگزاركنندگان بخــش خصوصی در اين 
 صنعت را با ابهام و ترديد روبرو ســاخته 
بــود. عباســی يادآورشــد كــه از زمان 
اطــالع از وجود اين بند دربرنامه ششــم 
توســعه ،اعضای مجــرب انجمــن برای 
رفع ايــن نگرانی ها به تكاپــو افتادند و با 
العاده و تحليل  تشــكيل جلســات فوق 
و ارزيابــی موضوع، حركت بــرای حذف 
بند ذكر شــده را آغاز كردنــد كه نتيجه 
آن تشــكيل جلسات مشــترک با حضور 
نمايندگان انجمن و مســئوالن و مديران 
ارشد ســازمان توســعه تجارت و شركت 
ســهامی نمايشــگاه هــا بود كــه دراين 
جلســات نحوه اقدام مشــترک و استناد 
بــه داليل كارشناســی برای حــذف بند 
مذكور از جمله بيكارشدن خيل عظيمی 
از فعــاالن ، تعارض بنديادشــده با قانون 

اساسی و ديگر قوانين باالدستی و قوانين 
و مقــررات موضوعــه، حاكميتــی بودن 
 موضــوع صــدور مجوزها و ... مشــخص 

شد.
دبير انجمن افزود :ســازمان توســعه 
تجــارت و وزارت صنعــت بــر اســاس 
تصميم اين جلسات مشــترک به منظور 
توجيــه و اقنــاع نماينــدگان محتــرم 
مجلــس در جهــت حذف بند ياد شــده 

تــالش گســترده ای انجــام دادنــد كه 
 جــای سپاســگزاری و تقديــر صميمانه 
دارد. همچنيــن تعــدادی از همــكاران 
هيات مديــره انجمــن ، زمينــه ارتباط 
و گفتگوی مســئوالن ســازمان توســعه 
تجارت بــا مســئوالن فراكســيون های 
مجلــس را فراهــم آوردنــد و جلســات 
مشــتركی بــا اعضــای مرتبــط مجلس 
برگزاركردند كه نتيجه تمام اين كوشــش 
ها رای منفی نمايندگان محترم به تغيير 
مرجع صــدور مجوزهای نمايشــگاهی و 
پيشــگيری از يك انحراف واشتباه جبران 
 ناپذيــر در صنعت نمايشــگاهی كشــور 

است. 
مهدی عباســی با تقديــر از همدلی و 
پشتكار مديران و مسئوالن سازمان توسعه 
تجارت ،شــركت ســهامی نمايشگاه ها و 
اعضا وهيات مديره انجمن برگزاركنندگان 
در اقناع نمايندگان محترم مجلس اظهار 
اميدواری كــرد كه نتيجه ايــن همدلی 
توسعه صنعت نمايشگاهی كشور و اعتالی 
 صنعت و تجارت و صادرات را درپی داشته 

باشد.

بیان  با  جمهــوری  رئیس  اول  معاون 
اینکه روســتائیان و عشــایر از ظرفیت 
های فراوانــی برخوردارند که می تواند به 
اشتغال و اقتصاد و رشد کشور کمک کند 
گفت: دولت به طور جدی برای فعال کردن 

اقتصاد روستایی در صحنه حضور دارد.
به گزارش خبرنگار »اقتصاد و نمايشــگاه«، 
اسحاق جهانگيری شامگاه چهارشنبه 15 دی 
پس از بازديد از دومين نمايشــگاه توانمندی 
های روستائيان و عشاير درخصوص برنامه های 
دولت برای كمك به رونق گردشگری و صنايع 
دســتی افزود: اقتصاد مقاومتی بنيانش بر اين 
 است كه همه ظرفيت های درون كشور را به كار 

بگيرد.
وی افــزود: اين ظرفيت هــا در بخش های 
مختلف از جملــه دامداری، صنايع دســتی و 
گردشگری اســت كه البته به طور خاص يكی 
از صنايع مهم در صنايع دســتی، صنعت فرش 
اســت كه اين صنعت، هم بار صنعتی و هم بار 
فرهنگــی دارد و نماد فرهنــگ و تمدن ايران 

زمين است.
جهانگيری به گردشــگری در كشور اشاره 
كرد و گفت: گردشــگری اگــر در ايران آنطور 
كــه بايد و شــايد فعال شــود حتمــا با خود 
 توســعه صنايع دســتی را به دنبــال خواهد 

داشت.
جهانگيــری يــادآور شــد: يك مــاه قبل 
اليحــه ای بــه مجلس ارائه شــد كــه اجازه 
بگيريــم 1/5 ميليارد دالر از صندوق توســعه 
ملی كــه معادل ريالــی آن حــدود پنج هزار 
ميليارد تومان می شــود با بهره هــای پائين 
برای ايجــاد اشــتغال در روســتاها خصوصا 
روستاهای مرزی كشــور هزينه كنيم. معاون 

اول رئيــس جمهوری ابــراز اميــدواری كرد 
 كه اين اليحه ســريع تــر در مجلس تصويب 
شــود.گفتنی است صبح چهارشــنبه در آئين 
گشايش اين نمايشگاه ســيدابوالفضل رضوی، 
معاون توســعه روســتايی و مناطــق محروم 
رياســت جمهوری، ثريا شاروقی، مديركل امور 
بانوان استانداری تهران، فاطمه اشرفی، مشاور 
معاون توسعه روستايی و مناطق محروم رياست 

جمهوری و سيدشــهاب الدين چاوشی معاون 
سياسی استانداری تهران حضور داشتند.

در اين نمايشــگاه، اســتان تهــران با 16 
شهرســتان در كنار30 استان كشــور با 428 
شهرســتان به ارائــه، نمايش، فــروش صنايع 
دســتی و بومی و معرفی محصوالت و توليدات 

خود پرداخته است.
سيد ابوالفضل رضوی معاون رئيس جمهور 
پس از افتتاح نمايشــگاه تبيين نقش و جايگاه 
روســتاييان و عشــاير در اجرای سياست های 
اقتصــاد مقاومتی و فرآيند توســعه كشــور، 
شــناخت صحيــح توانايی ها و ســرمايه های 
انســانی و ظرفيت های موجود در روســتاها و 
مناطق عشايری، تبيين جايگاه روستا و مناطق 
عشايری به عنوان كانون توليد و ارزش آفرينی 
در راستای تحقق سياســت های ابالغی رهبر 
معظم انقالب در برنامه ششم توسعه، مشاركت 
و بهره گيــری مناســب از ظرفيــت نهادهای 
عمومی غير دولتی در راســتای حمايت، توان 
افزايی و خوداتكايی جامعه روستايی و عشايری 
و نقش و اهميت توليدات روســتاييان و عشاير 
در امنيت و رفاه پايــدار جامعه را از اهداف اين 

نمايشگاه عنوان كرد.
برگزاری اين نمايشگاه را شركت آوای موفق 

ايرانيان عهده دار است.

گزارش مهدی عباسی دبیر انجمن برگزارکنندگان به اعضا و فعاالن صنعت نمایشگاهی

 همدلی و تالش مشترک برگزارکنندگان ودولت از یک انحراف بزرگ در صنعت 
نمایشگاهی پیشگیری کرد

معاون اول رئیس جمهور در نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر:

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

برای کارآفرینی در روستاها اختصاص می دهد
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از صادرات  آمارهای رسمی حکایت 
دو میلیارد دالری خشکبار ایران به 50 

کشور جهان دارد.
به گزارش خبرنگار »اقتصاد و نمايشگاه« 
وزيــر صنعت،  معاون  مجتبی خســروتاج 
معدن و تجارت و رئيس ســازمان توســعه 
تجارت ايران روز گذشــته )جمعه 17 دی( 
در چهارمين نمايشگاه بين المللی خشكبار، 
آجيل، ميوه های خشــك و صنايع وابسته 
)IRAN NUTS2017( يادآور شد كه 
مردم 50 كشــور جهان در 5 قاره از جمله 
مردم آلمان، آمريكا، فرانســه، انگلســتان، 
ايتاليــا، اســپانيا، ســوئد، نــروژ، پرتغال، 
كشــورهای حوزه خليج فارس شامل قطر، 
امارات، عربســتان و كويت، همچنين مردم 
چين، كره جنوبی، ژاپن، اســتراليا و روسيه 
مصرف كننده و مشــتری خشــكبار ايران 
هستند و ساالنه 2 ميليارد دالر صرف خريد 
اين محصــوالت می كنند كه بــا تبليغات و 
برندســازی می توان اين رقم را افزايش داد.

خشكبار،  بين المللی  نمايشــگاه  چهارمين 
آجيل، ميوه های خشــك و صنايع وابسته 
)IRAN NUTS2017( كه در آن بيش 
از يكصد شــركت و واحد توليدی و فرآوری 
و همچنين شــركت های بــزرگ صادراتی 
حضور دارند جمعه 17 دی با حضور مديران 

و مقامات وزارت صنعــت، معدن و تجارت، 
وزارت جهاد كشــاورزی، رئيس ســازمان 
توســعه تجارت ايران و روســای انجمن ها 
و اتحاديه هــای مرتبــط در محــل دائمی 
گشايش  تهران  بين المللی  نمايشــگاه های 
يافت. براســاس برنامه ريزی صورت گرفته، 
قرار اســت هيئت های تجاری 16 كشور از 
اين نمايشگاه كه در سالن خليج فارس )44( 

برگزار می شود، بازديد كنند.
اين نمايشــگاه با 15 درصد رشد نسبت 
به دوره پيشين با مشاركت سازمان توسعه 
تجارت ايران، شركت سهامی نمايشگاه های 
بين المللــی، معاونت باغبانــی وزارت جهاد 
كشاورزی، دفتر توسعه تجارت وزارت جهاد 
كشــاورزی، انجمن پســته ايران، اتاق های 
بازرگانی كشورهای اسالمی، سازمان حالل 
و انجمن ها و اتحاديه های خشكبار و صنايع 
وابســته درحال برگزاری است.نمايشــگاه 
چهارم خشــكبار و آجيل با هدف توســعه 
توليد خشــكبار كشــور، يافتــن بازارهای 
جديد صادراتی، افزايش صادرات، آشــنائی 
با نوين تريــن صنايع و تجهيــزات تبديلی، 
فرآوری و بسته بندی خشكبار، اشتغالزائی و 
جلب توجه مسئوالن به اين صنعت برپا شده 

است.
شاهرخ شجری، مدير كل توسعه تجارت 

وزارت جهاد كشــاورزی نيز در آئين افتتاح 
نمايشــگاه گفت: در كشور ســاالنه حدود 
دويست هزار تن پســته، صد و شصت هزار 
تن كشــمش، صــد و پنجاه هــزار تن مغز 
گردو، يــك ميليون و دويســت هــزار تن 
خرما، ســی و پنج هزار تن انجيــر، پنجاه 
هزار تن بادام درختی، ســيصد و ســی تن 

لوبيا، نود هزار تن عدس، ســيصد هزار تن 
 نخود و دويســت و هفتاد تن زعفران توليد 

می شود.
چهارمين نمايشگاه بين المللی خشكبار، 
آجيل، ميوه های خشك و صنايع وابسته را 
شركت سايانمای پارســيان با مدير عاملی 

عليرضا آموخته برگزار می كند.

نخستین نمایشــگاه بین المللی ماشین آالت و 
ادوات کشاورزی، سیســتم های آبیاری و صنایع 

وابسته در تهران گشایش یافت.
در اين نمايشــگاه كه روز جمعه هفدهم دی با حضور 
عليمراد اكبری معاون آب و خاک وزير جهاد كشاورزی در 

نماشــگاه بين المللی تهران آغاز به كار كرد ، بيش از 100 
شركت فعال داخلی و خارجی دارای برند معتبر از 6 كشور 
اسپانيا، تركيه، يونان، ايتاليا، آلمان و چين حضور دارند. اين 
شــركت ها آخرين توانائی و دانش خود در زمينه ماشين 
و ادوات كشاورزی با الگو و تكنولوژی نوين مكانيزاسيون، 

ماشين های كشت مستقيم )كشاورزی حفاظتی(، ماشين 
های برداشت )كمباين و تراكتور( كشنده ها و دنباله بندها 

را به نمايش گذاشته اند. 
همچنين تجهيزات تسطيح اراضی، سيستم های آبياری 
لوله و اتصاالت، نهاده ها شامل بذر، كود، سم و نهال، انواع 
كود پاش ها، ســم پاش ها و علف كش هــای ارگانيك، 
ماشــين آالت راهســازی، لوازم و اتصــاالت و تجهيزات 
آبياری، توليد لوله های UPVC، دستگاه بوجاری غالت، 
حبوبات وانواع باالبر و توليد و عرضه انواع كودهای آلی، در 
معرض ديد عالقه مندان و متخصصان صنعت كشاورزی 
قرار گرفته است. از برنامه های جنبی نخستين نمايشگاه 
بين المللی ماشــين آالت و ادوات كشاورزی، سيستم های 
آبياری و صنايع وابسته می توان به ميز مذاكرات تجاری با 
هدف تبادل تجربيات برای ورود تكنولوژی و فن آوری روز 
دنيا در صنعت كشاورزی و بهره وری آب به ايران و مذاكره 
رودررو برای توســعه همكاری های تجاری و عقد قرار داد 
شــركت های داخلی با هيات های تجاری ميهمان، اشاره 

كرد.
 نخســتين نمايشــگاه بين المللی ماشــين آالت و 
ادوات كشاورزی، سيســتم های آبياری و صنايع وابسته  
)Agritech 2017(بــا همت شــركت ميالد مبتكر 
شرق به مديرعاملی قاسم ساالر رضايی در حال برگزاری 

است.

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

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

گام بلند صنعت نمایشگاهی در توسعه کشاورزی و مصرف بهینه آب

آغاز کار نخستین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت کشاورزی 
و سیستم های آبیاری
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وزیر ورزش و جوانــان با بیان اینکه گام 
های مثبت و بلندی در دوران پسا برجام در 
کشور برداشته شده است،ابراز امیدواری کرد 
افزایش کیفیت محصوالت و کاالهای  با  که 
ورزشــی تولیدی در داخل کشور،در فضای 
مناسب ایجاد شــده، زمینه حضور ایران در 

بازارهای بین المللی ورزشی فراهم شود.
به گزارش اخبارنمايشــگاه ها به نقل از ايرنا، 
»مســعود ســلطانی فر« روز شــنبه 25 دی در 
پانزدهمين نمايشگاه بين المللی ورزش و تجهيزات 
ورزشی كه با حضور دكتر حسين اسفهبدی معاون 
وزير صنعت، معدن و تجارت و مديران مســئوالن 
دولتی و فعاالن بخــش خصوصی در محل دائمی 
نمايشگاه های بين المللی تهران برگزار شد در گفت 
و گو با خبرنگاران درخصوص دستاوردهای دولت 
در پســابرجام از جمله خريــد هواپيمای ايرباس 
پس از 36 ســال، افزود: در اين زمينه تنها بحث 
ورود ايرباس مطرح نيست، بلكه يك اتفاق بزرگی 
در كشــور رخ داد اســت و عالوه بر آن در بخش 
ارتباطات مالی و خارجی هم توانسته ايم گام های 

سازنده ای برداريم.
وزيــر ورزش و جوانان اظهار داشــت: زمينه 
و امــكان اســتفاده از منابــع خارجی هــم رفته 
رفته درحال فراهم شــدن اســت و در ورزش نيز 
خوشبختانه شرايط برای كسب ميزبانی مسابقات 
بين المللی و جهانی فراهم شــده و اميدواريم كه 

بتوانيم كرســی های بيشتری در مجامع جهانی و 
بين المللی بگيريم تا از حق ورزش، جوانان و ملت 

ايران دفاع كنيم.
ســلطانی فر درخصوص برگزاری پانزدهمين 
نمايشــگاه بين المللی ورزش و تجهيزات ورزشی 
گفــت: ايــن نمايشــگاه از نظر تنــوع و كيفيت 
محصوالت توليدی، بيش از آن چيزی كه من تصور 

می كردم، پركيفيت برپا شده است.
وزير ورزش اظهار داشــت: با توجه به تنوع و 
سطح كيفيت محصوالت ورزشی، رسالت ما برای 
حمايت از توليــد كنندگان داخل ســنگين می 
شود، به ويژه آنكه وظيفه داريم برای تحقق مبانی 
اقتصاد مقاومتی كه از سوی مقام معظم رهبری بر 
آن تاكيد شده، حمايت فراوانی از توليدات داخلی 

داشته باشيم.
سلطانی فر، افزود: حمايت از توليدات داخلی در 
افزايش كيفيت و گستردگی آن و همچنين ايجاد 

اشتغال نقش مهمی دارد.
وی گفت: آن طور كه به مــن گزارش داده اند، 
كيفيت كاالهای ورزشی در ايران در حال افزايش 
است و شماری از آنها قابل رقابت با كاالهای ورزشی 
خارجی است و در بســياری از اقالم ورزشی، ديگر 
نياز به واردات كاالهای خارجی نداريم.وزير ورزش 
و جوانان بر افزايش كيفيــت توليدات محصوالت 
ورزشی در داخل تاكيد كرد و گفت: عالوه بر حضور 
در بازارهای بين المللی بايد صادرات نيز داشــته 

باشيم تا شــاهد اقتصاد فعال تری در اين بخش 
باشيم و برهمين اساس بايد ساز و كار مناسبی برای 
حمايت از توليدات داخل فراهم شود تا آنها با انگيزه 
بيشتری كاالهای با كيفيتی ارايه كنند.عضو دولت 
تدبير و اميد توضيح داد: اكنون شرايط پسابرجام را 
می گذرانيم و در آستانه يك سالگی برجام هستيم.

سلطانی فر ادامه داد: درحال حاضر شرايط خوبی 
فراهم شــده تا بتوانيم از فنــاوری های خارجی 
اســتفاده كنيم و با افزايــش كيفيت محصوالت 
داخلی برای رقابــت در بازارهای خارجی فعال تر 

حاضر شويم.
وزير ورزش در پاســخ به پرسشــی مبنی بر 
اينكه آيا بــرای كاهش واردات وســايل غير مجاز 
ورزشــی به ايران اقداماتی انجام شــده اســت؟ 

گفت: ســتاد مبارزه با قاچــاق كاال در اين زمينه 
فعــال اســت و در يك ســال گذشــته عملكرد 
 خوبــی را در كاهــش كاالهــای قاچاق داشــته 

است.
سلطانی فر اظهار اميدواری كرد كه با افزايش 
كيفيت محصوالت داخلی واردات كاالهای قاچاق 
كاهش يابد و شــرايط به گونه ای رقم بخورد كه 

ديگر در بازار كاالهای قاچاق نداشته باشيم.
گفتنی است در اين نمايشگاه كه تا پايان روز 
سه شنبه 28 دی برپا خواهد بود 90 شركت ايرانی 

و 20 شركت خارجی مشاركت دارند.
پانزدهمين نمايشــگاه بين المللــی ورزش و 
تجهيزات ورزشی را شركت نمايشگاهی ميالد نور با 

مديريت علی محتشم اميری برگزار می كند.

وزیر راه و شهرســازی روز گذشته " 
شــنبه 25 دی " پس از گشایش رسمی 
نهمین نمایشگاه بین المللی سیمان، بتون، 
آالت  ماشین  و  ســاخت  تکنولوژی های 
وابسته، در سمینار »توسعه، طرح و اجرای 
و  بازرگانی  نگاه  خواهان  بتنی«  رویه های 
اقتصادی به صنعت ســیمان کشور برای 

تضمین توسعه و پایداری این صنعت شد. 
به گزارش ايرنا در اين سمينار دو روزه كه با 
همكاری مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازی 
و انجمن صنفی كار فرمايان صنعت سيمان در 
سالن خليج فارس نمايشگاه بين المللی تهران 
برگزار می شود، با بيان اينكه توليد 120 ميليون 
تنی سيمان در افق 1404 منطق بازرگانی ندارد، 
گفت: متاســفانه در تنوع مصرف محصول های 
ســيمانی در كشــور گام های اساسی برداشته 

نشده است.

وی افزود: در زندگی مدرن، كاربرد سيمان 
بسيار گسترده شده در حالی كه ايران در صنعت 
سيمان به استفاده چند ماده محدود، اكتفا كرده 

است.
آخوندی گفت: منطــق بازرگانی ايجاب می 
كند بازار مصرفی سيمان همگام با توليد آن در 
داخل و خارج مد نظر قرار گيرد تا منابع بيش از 
اين هدر نرود. وزير راه و شهرسازی افزود: برای 
توليد يك تُن سيمان در كشور يكصد مترمكعب 
گاز مصرف می شود كه قيمت جهانی آن نزديك 
به 13 دالر اســت؛ درحالی كــه كارخانه های 
ســيمان 110 هزار ريال بابت آن پرداخت می 
كنند. آخوندی بيان كرد: وجود تنگناهای مالی و 
شرايط اقتصادی كشور ايجاب می كند از منطق 
بازرگانی و اقتصادی در صنعت سيمان پيروی 
شــود و با ايجاد تنوع در محصوالت سيمان، به 

تقاضای آن در بازار بيشتر توجه كنيم.

وی درباره پيشنهاد وزارت راه و شهرسازی به 
سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور برای خريد 
اعتباری ســيمان با هدف اســتفاده در ساخت 
طرح های عمرانی كشور، گفت: با هدف افزايش 
مصرف سيمان، اين پيشنهاد در سازمان مديريت 

و برنامه ريزی كشور در حال بررسی است.
وزير راه و شهرســازی افزود: اين وزارتخانه 
خارج از منطق بازرگانــی و اقتصادی از مصرف 
سيمان حمايت نمی كند، زيرا اگر به غير از اين 
باشد مصرف سيمان در كشور وضعيت پايداری 

نخواهد داشت.
به گفته وی، آنچه صنعت سيمان را در كشور 

پايدار می كند رويكرد بازرگانی آن است.
وی گفت: تاكيد شده اســت در طرح های 
عمرانی مانند رويه های جاده ها، باند فرودگاه ها 
و تراورس ريل از بتن استفاده شود، زيرا هزينه 
نگهداری اين طرح ها به شدت كاهش می يابد 
اما اينكه در چشم انداز 1404 بايد ساليانه 120 
ميليون تن سيمان توليد شود، به نظر منطقی 

نيست.
وزيــر راه و شهرســازی اعالم كــرد اكنون 
در كشور 40 درصد ســيمان مازاد داريم با اين 
شرايط افزايش 50 درصدی توليد اين محصول 

در 1404 جای سوال است.
وی گفــت: در دنيا اســتفاده از محصوالت 
سيمانی با تركيب پليمر و پلی استر در صنعت 
ساختمانی بسيار توسعه يافته و بيشتر مصالح 
ساختمانی در برخی از كشورهای جهان تركيب 
های دوگانه سيمانی دارد. ما نيز بايد تالش كنيم 
در زمينه ساخت و ساز، محصوالت زيادی را از 

سيمان توليد و به بازار عرضه كنيم.

براساس اين گزارش ســال 2015 ميالدی 
)1393 خورشــيدی( توليد جهانی سيمان به 
چهار ميليارد و 500 ميليون تن رسيد كه نيمی 

از آن در چين مصرف شد.
در ســند چشــم انداز 1404 خورشيدی، 
دســتيابی به ظرفيت 120 ميليون تنی توليد 
سيمان برای كشور پيش بينی شده كه اكنون 

80 ميليون تن اين ظرفيت تحقق يافته است.
به گفتــه »مرتضــی داداش« عضو انجمن 
كارفرمايان صنعت ســيمان، برنامه ســيمان 
در ســال 1395 دســتيابی به رقم 57 ميليون 
تن توليد اســت كه بيش از 20 درصد آن برای 

صادرات است و بقيه به مصرف داخلی می رسد.
سازمان توسعه و نوســازی معادن و صنايع 
معدنی ايران )ايميــدرو( ارزش صادرات زنجيره 
سيمان را در هشت ماهه نخست امسال هشت 
ميليون و 477 هــزار و 57 تن برآورد كرد كه از 
لحاظ وزنی در مقايسه با دوره مشابه پارسال 4/6 

درصد افت داشت.
در  ســيمان  صادراتــی  زنجيــره  ارزش 
ايــن مدت افــزون بــر 336 ميليــون و 900 
هــزار دالر بــود كه نســبت به مدت مشــابه 
 پارســال كاهــش 21 درصــدی را تجربــه 

كرد.
گفتنی است كه نهمين نمايشگاه بين المللی 
ســيمان، بتن، تكنولوژی های ساخت و ماشين 
آالت وابســته را شــركت مشــكات تجــارت 
ياس برگزار می كنــد. اين نمايشــگاه تا پايان 
روز سه شــنبه 28 دی ماه جاری بــرای ديدار 
كارشناســان، مصرف كننــدگان و اهل فن برپا 

خواهد بود.

مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات ورزشی:

اقتصاد ورزش را با حمایت از تولیدات ایرانی و صادرات پر رونق می کنیم

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نمایشگاه بین المللی سیمان و بتون:
صنعت سیمان کشور را رویکرد اقتصادی پایدار می کند
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شرکت نمایشگاهی میالد نور که 
محتشم  علی  رهبری  و  مدیریت  با 
امیری کارنامه و تجربه ای درخشان 
در صنعت نمایشــگاهی ایران دارد 
،پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی 
وزرش و تجهیزات ورزشی را از روز 
شنبه 25 دی ماه در محل نمایشگاه 
بین المللی تهــران برگزار کرده و 
بزرگ ترین و معتبرترین شرکت ها، 
کارخانه ها، برندها و تولیدکنندگان 
داخلی و خارجی از 15 کشور جهان 
آورده  هم  گرد  نمایشگاه  این  در   را 

است .
در اين نمايشــگاه كه بــا همكاری و 
حمايت وزارت ورزش و جوانان، اتحاديه 
لوازم  فروشــندگان  و  توليدكننــدگان 
ورزشــی و انجمن توليد كنندگان لوازم 
ورزشی كشــور برگزار می شود ؛ عالوه 
بر شركت های توليدی داخلی و خارجی 
؛ فدراسيون های ورزشــی ، ادارات كل 
ورزش اســتانها ، هيئت های ورزشی و 
باشــگاههای ورزشی كشور نيز حضوری 

فعال دارند.
علی محتشم اميری  مديرعامل خالق 
و توسعه گرای شركت نمايشگاهی ميالد 

نور در گفتگو با خبرنگار اخبار نمايشگاه 
ها خبر از رشد قابل توجه اين نمايشگاه 
داد و گفــت در پانزدهمين نمايشــگاه 
بين المللی ورزش و تجهيزات ورزشــی 
كه نسبت به ســال گذشته 100 در صد 
رشد نشان می دهد، 110 شركت حضور 
دارند كه از اين تعداد 90 شركت داخلی 

و 20 شركت خارجی هستند.
وی يــاد آور شــد : اين نمايشــگاه 
در فضائی بالــغ بر12 هــزار متر مربع 
برپا شــده و نمايندگانی از كشــورهای 
فرانسه،ســوئيس،ژاپن،  اسپانيا،  آلمان، 
انگلســتان،  كويت،اندونــزی، 
بلغارســتان،هلند، كــره جنوبی، چين، 
تركيه، روســيه و ايتاليا در نمايشــگاه 

حضور دارند.
مدير عامل شركت نمايشگاهی ميالد 
نور  افــزود :پانزدهمين نمايشــگاه بين 
المللــی ورزش و تجهيزات ورزشــی از 
سوی شــركت ميالد نور،با مجوز رسمی 
سازمان توســعه تجارت ايران و نظارت 
شــركت ســهامی نمايشــگاههای بين 
المللی تهران؛در ســالن های 20 ، 21 ، 
A ،38 B ،22 40 و 40 محــل دائمی 

نمايشگاه های تهران برگزار می شود.

شايان ذكر است كه برگزاری كارگاه 
هــای تخصصی بــا حضــور مقامات و 
كارشناســان و صاحب نظــران داخلی 
و خارجــی، از جملــه برنامــه هــای 
بين  نمايشــگاه  پانزدهميــن  جانبــی 
 المللــی ورزش و تجهيــزات ورزشــی 

است.
اين نمايشــگاه در مــدت چهار روز 
برگزاری، هر روز از ســاعت 8:30 تا 16 
در محل دائمــی نمايشــگاه های بين 
المللی تهران ، آماده بازديد عالقمندان 

است.
به گفته محتشم اميری در نمايشگاه 
امسال انواع پوشــاک و كفش ورزشی، 
لوازم و تجهيزات اســتخری، بدن سازی 
و تناســب اندام، رزمی، آبــی و هوايی، 
فكری،  ورزش هــای  دوچرخه ســواری، 
 - پزشــكی  تجهيزات  وســايل شــنا، 
دارويی  غذايــی،  مكمل های  ورزشــی، 
و پروتئينــی و موارد مشــابه در معرض 
 ديد و قضاوت عالقه منــدان قرار گرفته 

است.

شــرکت مشــکات تجارت یاس  در سال 1389 
خورشــیدی با هدف برگزاری نمایشگاه های داخلی 
و خارجی تاسیس شــده و با اتکا به تجارب مدیریت 
خوش فکر و آینده نگر خود، موفق به برگزاری شش 
دوره نمایشگاه  سیمان،بتن تکنولوژی های ساخت و 

ماشین آالت وابسته شده است .
دوره نهم اين نمايشــگاه نيز توســط شــركت مشكات 
تجارت يــاس  درحال برگزاری اســت كه روز شــنبه 25 
دی  با حضور  دكتر آخوندی وزير راه و شهرســازی، دكتر 
ســرقينی معــاون وزير صنعــت ، مهندس اتابــك رييس 
انجمــن صنفــی كارفرمايان صنعــت ســيمان ، مهندس 
شــيخان دبير انجمــن صنفی ســيمان، مهنــدس لطفی 
نائب رئيس  شركت سرمايه گذاری شســتا، مديران عامل 
هلدينگ های ســيمان و معاونين وزير راه و شهرســازی و 
شــركت های مشــاركت كننده افتتاح شــد، رشد كيفی 
ســطح نمايشــگاه يكی از مهم ترين ره آوردهای به دست 
آمده پس از هشــت دوره برگزاری اســت كه به خوبی می 
 تواند به گســترش صــادرات كشــور در ايــن مقوله ياری 

رساند .
سيد زين العابدين هاشــمی مديرعامل مجرب و خالق 
شركت مشكات تجارت ياس برگزار كننده نهمين نمايشگاه 
ســيمان گفتگو با خبر نگار اقتصاد و نمايشگاه خبر از ارتقا 
كيفی نمايشــگاه ايــن دوره داد و افزود :تعداد مشــاركت 
كنندگان اين دوره نسبت به دوره پيشين رشد چشمگيری 
نداشــته كه اين امر متاثــر از ركود اين صنعــت در عرصه 
های بين المللی و ركود ســاخت و ســاز در كشور است اما 

خوشــبختانه يكی از نكاتی كه نمايشگاه اين دوره را متمايز 
می نمايد ارتقا كيفی آن است .

وی افــزود :در راســتای پــر بار ســاختن نمايشــگاه 
اين دوره، نســبت به برگزاری نشســت ســيمان و بتن با 
حضور 550 متخصص شــامل اســاتيد ، مديران  شــركت 
هــا و نخبــگان  كشــوری و همچنين مســئولين مربوطه 
از وزارت راه و شــهر ســازی و انجمــن ســيمان اقــدام 
نموده ايــم كــه با اســتقبال چشــمگيری مواجه شــده و 
 يكی از مهــم تريــن برنامه هــای جانبی اين نمايشــگاه 

است.
 مدير عامل شــركت مشــكات تجارت يــاس ادامه داد 
: در نهميــن نمايشــگاه ســيمان،بتن،تكنولوژي ســاخت 
و ماشــين آالت 100 شــركت داخلــی و  20 شــركت 
خارجــی از 7 كشــور انگلســتان، تركيــه، ژاپــن، چين، 
ســوئد، فنالند و كره جنوبــی در 10421 متر مربع فضای 
نمايشــگاهی آخرين محصوالت و توانمندی هــای خود را 
در گروه هــای  توليدكنندگان ســيمان و بتن، فرآورده های 
نســوز، تأمين كنندگان ســيمان،  تأمين كننــدگان بتن، 
 ماشــين آالت وابســته در ســالن های 21-20،22- 40 
قــرار  عالقمنــدان  ديــد  معــرض  بــه   38  B  و 

داده اند.
وی گســترش  صادرات ســيمان به بازار های هدف و 
همســايه را يكی از محورهای مدنظر نمايشــگاه برشمرد 
و اظهار داشــت: به جز مقوله صادرات يكــی از مهم ترين 
هدف های نمايشــگاه اين اســت تا محــل تجمعی جهت 
فعالين صنعت ســيمان در منطقه باشــد كه همه ســاله 

متخصيصــن را گرد هم آورده و سياســت گــذاری ها در 
اين صنعــت در ايران اتخاذ شــود و خوشــبختانه انجمن 
ســيمان تا كنــون در اين زمينه شــروع خوبی داشــته و 
 توانســته تــا حد مطلوبــی اهداف مــورد نظــر را  محقق 

نمايد  .
برگزار كننده نهمين نمايشگاه سيمان با اشاره به حمايت 
چشمگير و كارساز انجمن سيمان و اظهار اميدواری نسبت 
به تداوم اين حمايت خاطر نشان ســاخت :صنعت سيمان 
كشور دارای پتانسيل بســيار بااليی است و اگر همه دست 
اندركاران اين صنعت اعم از دولت ،بخش خصوصی و رسانه 
ها به صورت تشــكلی واحد در اين زمينه همكاری نمايند 
هيچ چالشی در اين عرصه ماندگار نخواهد بود و راهكارهای 

اساسی پيش بينی و اجرايی می شود.

علی محتشم امیری مدیرعامل شرکت نمایشگاهی میالد نور خبر داد:

رشد 100 درصدی پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی

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

نمایشگاه می کوشد رکود صنعت سیمان را به رونق تبدیل کند
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نشریه »اقتصاد و نمایشگاه« به عنوان یک تریبون مؤثر نقش بزرگی در ارتقاء فرهنگ و صنعت نمایشگاهی کشورایفا می کند

ایــده برگــزاری نمایشــگاه 
و  داخلی  دکوراســیون  معماری، 
خانه مدرن )میدکــس( با عنوان 
نوین  »تکنولوژی هــای  اولیــه 
نمانگر  شرکت  توسط  ساختمان« 
توانمند  شرکت  این  و  شده  ابداع 
سال  نخســتین  از  نمایشگاهی 
متوالی  دوره  هفتمین  که  تاکنون 
کننده  برگــزار  شــده،  برپا  آن 
بوده  »میدکس«  دوره های   تمامی 

است.
مديرعامــل  عبدالكريــم جاللــی 
نمانگر  خالق و توسعه گرای شــركت 
در گفت وگو با »اقتصاد و نمايشــگاه« 
نمايشــگاه  ويژگی های  توضيح  ضمن 
هفتم، تأكيد كرده است كه نمايشگاه 
ميدكس حركت به سوی زمينه سازی 
صدور خدمــات فنی و مهندســی در 
حوزه معمــاری و شهرســازی را آغاز 
كرده و تالش خواهد كرد كه در دوره 

هشتم اين حركت شتاب بگيرد.
اين گفتگو را بخوانيد.

 نمایشگاه هفتم خانه مدرن، 
معماری داخلی و دکوراسیون چند 
وسعتی  چه  و  کننده  مشــارکت 

دارد؟
نمايشــگاه  دوره  هفتميــن  در 
بين المللی  ميدكــس مجموعاً حدود 
190 شــركت ايرانی و 54 شــركت 
خارجی به صورت مســتقيم شــركت 
كرده اند و بيش از 60 شــركت هم در 
قالب برندهــای حاضر در نمايشــگاه 

مشاركت دارند.
اين نمايشــگاه مجموعاً حدود 18 
هزار متر مربع فضای نمايشــگاهی را 
تحت پوشش قرار داده است كه شامل 
سالن های B -31 A 31- 35- 38 و 
A 38 و همچنين فضای باز پيرامون 

اين سالن ها می شود.
با  ارقــام را می توانید  این   
آمار میدکس سال گذشته مقایسه 

کنید؟
از منظر تعداد مشــاركت كننده ها 
نظــر  از  و  درصــد   15 حــدود  در 
فضــای نمايشــگاهی تحت پوشــش 
متراژ  افزايــش  درصــد   حــدود 10 

داريم.
برای  جانبی  برنامه های  چه   
شــده  پیش بینی  هفتم  میدکس 

است؟
در حاشــيه نمايشــگاه كارگاه های 
آموزشــی متعــددی برگــزار خواهد 

شــد. ضمن اينكه اميدواريــم بتوانيم 
مسابقه ای در حوزه غرفه سازی برگزار 

نماييم.
نمایشــگاه  هفتمیــن   
بین المللی خانه مدرن چه اهدافی 

را پیگیری می کند؟
قاعدتــاً برگزاری هر نمايشــگاهی 
اهداف متعــددی را پيگيری می كند. 
و  محصــوالت  معرفــی  جملــه  از 
تكنولوژی هايــی كــه در آن حــوزه 
می باشــد. مثــاًل از ســوی شــركت 
ايده هــای جديد،  معرفی   كننــدگان 
حفظ رابطه بــا مشــتريان قديمی و 
رشــد و توسعه و افزايش ســهم بازار، 
مهم تريــن اهداف می باشــد و بازديد 
كننده ها هم قاعدتاً به دنبال نو آوری ها 
و يا ارتقای كيفيت محصوالتی هستند 
كه به دنبال خريد آن می باشند. يكی 
از كاركردهــای مهم هر نمايشــگاهی 
توســعه بــازار و افزايش ســهم بازار 
برای هر مشــاركت كننده می باشــد. 
بــا ايــن وضعيــت يقينا نمايشــگاه 
منجر به تأثيــرات مثبت بــر اقتصاد 
هر شــركتی خواهــد شــد و يكی از 
هم  نمايشگاه  موفقيت  شــاخص های 
حضور مكرر شــركت ها در نمايشگاه و 
افزايش دائمی ميزان رشــد نمايشگاه 
از نظــر تعــداد شــركت كننده ها و 
متــراژ تحت پوشــش می باشــد كه 
ميدكــس  نمايشــگاه  خوشــبختانه 
 همواره از چنين رشدی برخوردار بوده 

است.
در  میدکس هشــتم  برای   
طراحی  برنامه ای  چه  آینده  سال 

کرده اید؟
نمايشــگاه  بعــدی  دوره  بــرای 
اميدواريم كــه در حــوزه معماری و 
شهرســازی فعاليت پررنــگ و حضور 
مجموعه  اين  شركت های  چشم گيرتر 
را داشــته باشــيم. از جملــه اينكه با 
بتوانيم  مرتبط  تشــكل های  همكاری 
برنامه های جدی داشــته باشــيم كه 
ايجــاد فرصت های جديدی  منجر به 
برای صدور خدمات فنی و مهندســی 

در حوزه معماری و شهرسازی بشود.
با  مرتبــط  تشــکل های   
با شما  هم  دکوراسیون  و  معماری 

همکاری می کنند؟
تشــكل های  خوشــبختانه  بلــه؛ 
حمايــت  نمايشــگاه  از  متعــددی 
انشــااهلل  دارند.  كرده انــد و حضــور 
بتوانيم با همــكاری آن ها آنچه كه در 

نمايشگاه   برگزاری  سياست های كالن 
و اهداف عمــده برگزاری نمايشــگاه 

هست، به عرصه ظهور برسانيم.
برگــزاری  بــرای   
هرچــه مطلوب تــر و مفیدتــر 
 نمایشــگاه ها پیشــنهاد خاصی 

دارید؟
ســهامی  شــركت  مديران  قاعدتاً 
برگــزاری  از  همــواره  نمايشــگاه ها 
توجهی  قابل  حمايت های  نمايشــگاه 
داشــته و دارند. البته محدوديت هايی 
در فضای نمايشــگاه به ويژه در حوزه 
سخت افزاری و ســالن ها وجود دارد 
كه موجب بروز مشــكالتی می شــود 
و يا مســائلی كــه در ايــام اخير در 
و  ترافيكی  محدوديت هــای  خصوص 
برای  ايجاد مشــكالتی  باعث  امثالهم 
برگزاری نمايشــگاه ها در محل دائمی 
نمايشــگاه های بين المللی تهران شده 
كه اميدواريم بــا همراهی و همكاری 
همه دســت اندركاران و فعالين حوزه 
صنعت  ارتقای  شــاهد  نمايشــگاهی 
نمايشــگاهی ايران و بــاز پس گيری 
موقعيــت ممتــاز كشــورمان در اين 

صنعت در خاورميانه باشيم.
امسال چه  نمایشــگاه  در   
گروه های کاالیی به رقابت و عرضه 

نوآوری های خود پرداخته اند؟
در  حاضــر  مشــاركت كنندگان 
ميدكــس بين المللــی هفتم شــامل 
فعاالن گروه های كااليی ذيل می شوند: 

1- معماری:
* طراحی و مشاوره

* شهرسازی
* معماری منظر

* معماری ايرانی )خانه ايرانی(
* طراحی داخلی فضای بهداشتی

2- دکوراسیون:

* پوشش ها )ديوار، سقف، كف(
* الف( ديوار پوش PVC، چوبی، 
ســلولزی و D3 پنــل، پــرده، كاغذ 

ديواری و رنگ های دكوراتيو
* ب( پوشش سقف

* ج( پوشــش كف ماننــد پاركت، 
كف پــوش )خانگــی، بيمارســتانی، 

ورزشی، پاركينگ، دكوراتيو(
* چــوب و صنايــع مرتبــط در 

دكوراسيون
ايرانی )صنايع  * دكوراسيون خانه 
دســتی، منبت كاری، كاشــی كاری، 
تابلوهای ســفال، انواع تابلــو و لوازم 

تزئينی(
نور:

* الف( نورپردازی منظر
* ب( نورپردازی داخلی

* و ساير
3-خانه مدرن:

* خانه های پيش ساخته و صنايع 
وابسته 

* هوشمند سازی
* مصالح، ســازه و تكنولوژی های 

نوين ساختمان
* خانه سبز

* سيستم های سرمايش و گرمايش
در پايــان بــا اغتنــام فرصت الزم 
می دانــم از نشــريه وزيــن »اقتصاد 
و  مديرمســئول  نمايشــگاه«،  و 
مجموعــه تحريريــه و كليــه فعالين 
اين نشــريه تشــكر ويژه داشته باشم 
كه بــه عنــوان يــك تريبــون مؤثر 
فعاليــت  نمايشــگاهی  صنعــت  در 
می كنــد و اميدوارم نتيجــه تالش ها 
و فعاليت شــان منجر به ارتقاء بيشتر 
صنعت نمايشگاهی و كيفيت و كميت 
 برگزاری نمايشــگاه ها در سطح كشور 

بشود.

عبدالکریم جاللی مدیرعامل شرکت نمانگر برگزارکننده هفتمین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن

»میدکس«، صدور خدمات معماری و شهرسازی 
را تسهیل می کند
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الین پارسه

نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشیستارگان نیک

نمایشگاه سیمان و بتون

نمایشگاه سیمان و بتون

نمایشگاه خانه مدرن و دکوراسیون

امید اسپرت

لطیفی اسپرت

گزارش تصویری نهمین منایشگاه بین املللی سیامن و بتون 
پانزدهمین منایشگاه بین املللی ورزش و تجهیزات ورزشی 

هفتمین منایشگاه بین املللی خانه مدرن 
)28-25 دی 1395(
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و 24 اتحادیــه  تولیدکننــدگان  رئیــس 
فروشــندگان بلور، چینی و لوســتر معتقد 
است که در صورت دمیده شدن روح اقتصاد 
مقاومتــی در کالبد صنعت لوســتر و بلور و 
چینی، ایــن تولید و تجارت و کســب و کار 
قابل  جایگاه  جهانــی  بازارهای  در  می تواند 
اعتنایی به دست آورد و باعث تحول اقتصاد 

کشور شود.
احمد رحمانی در خصوص وضعيت صادرات در 
اين صنعت گفت: هرچند صادرات منسجمی وجود 
ندارد اما برخی از شركت ها با توجه به توانمندی های 
خود، مشــتری های برون مــرزی را به خصوص در 
كشــورهای همســايه دارند كه اين اتفــاق خوبی 
محسوب می شــود. رئيس اتحاديه تهيه كنندگان 
و فروشــندگان بلور، چينی و لوستر اين اتحاديه را 
پل ارتباطی بين دولت مردان بــا توليدكنندگان و 
فروشــندگان برشــمرد كه نقاط ضعف توليدات و 
صادرات را به مديران منتقل می كند. وی در مورد 
مشكالت اين روزهای صنعت بلور، چينی و لوستر 
افزود: در وضعيت موجود، نياز است سوخت ارزان تر 
در اختيار توليدكنندگان قرار بگيرد تا آنها بتوانند 
با بهبود و افزايــش توليد و كاهــش هزينه ها، در 
بازارهای جهانی و خصوصاً بازارهای منطقه جايگاه 
مناسب را به دســت آورند. وی اضافه كرد: درحال 
حاضر كارخانه هــای توليد كننده بلــور، چينی و 

لوستر عملكرد بســيار مطلوبی دارند و در رقابت با 
كشــورهايی مانند ژاپن كه در صنف بلور و چينی 
صادركننده اصلی در دنيا هستند، جايگاه مناسبی 
را برای خود به دســت آورده اند. البته اگر از ســوی 
دولت مردان نگاه تخصصی تر به اين صنعت صورت 
گرفته و صنعتگران هم با عشــق، عالقه و نوآوری 
محصوالت خود را توليــد كنند، روزهای بهتری در 
انتظار اين هنر صنعــت زيبای ملی و ايرانی خواهد 

بود. 
رحمانی با درخواســت از وزيــر صنعت، معدن 
و تجارت و مديران و متوليان ايــن وزارتخانه برای 

مشاركت با اتحاديه در جهت بهبود توليدات، يادآور 
شد: يكی از نكات مهمی كه در صنعت بلور، چينی 
و لوســتر وجود دارد و به رشــد چشمگير صادرات 
كمك می كند، توجه به سليقه و نيازهای مشتريان 
داخلی و خارجی اســت تــا توليدكنندگان داخلی 
براساس فرهنگ خاص هر منطقه و درخواست های 
 جامعــه و بازار هــدف، توليــدات خــود را پيش 
ببرند. رئيس اتحاديه توليد كنندگان و فروشندگان 
بلور، چينی و لوســتر اضافه كرد: اگر مديران ارشد 
كشــور و دولت معتقد به اقتصــاد مقاومتی بوده و 
می خواهند با استقالل اقتصادی به استقالل سياسی 

بيشــتری در منطقه و جهان برســند، می بايست 
حمايت همــه جانبه ای از توليدات داخلی داشــته 
باشــند كه صنعت بلور، چينی و لوستر يكی از اين 
صنعت های مهم در بخش صادرات و ارزآوری برای 

كشور به حساب می آيد.
وی يادآورد شد كه بايد با ارزيابی مناسب بازار، 
لمس مشكالت، اعتماد به مردم و توليدكنندگان و 
كاهش هزينه ها، شرايط را برای رقابت با محصوالت 
خارجــی ايجاد كنيم زيــرا برای به دســت آوردن 
جايگاه مناسبی در بازارهای جهانی، نياز به چنين 

فضايی داريم.
 رحمانی، بيســت و چهارمين دوره نمايشــگاه 
تخصصی و بين المللی لوستر و چراغ های تزيينی را 
تنها نمايشگاه مورد تائيد اين اتحاديه برشمرد و ابراز 
اميدواری كرد اين نمايشگاه به بهترين شكل ممكن 
برگزار شــود و رضايت كامل مخاطبان را به همراه 
داشته باشــد. وی همچنين مقدم بازديد كنندگان 
از اين نمايشــگاه را گرامی داشــت و با عالقمندی 
از آمادگی اين اتحاديه برای شنيدن پيشنهادات و 
نظرات ســازنده بازديد كنندگان خبر داد. بيست و 
چهارمين نمايشــگاه بين المللی لوستر و چراغ های 
تزئينی از 27 تا 30 دی مــاه در 21 هزار متر مربع 
فضای كل نمايشگاهی با مشــاركت 184 شركت 
ايرانی و 55 شركت خارجی از 3 كشور ايتاليا، چين 

و هنگ كنگ در حال برگزاری است.

احمد رحمانی رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان بلور، چینی و لوستر:

دمیدن روح اقتصاد مقاومتی، صنعت لوستر و بلور ایران را جهانی می کند

بیســت و چهارمین نمایشگاه بین المللی 
لوســتر و چراغ های تزئینی روز گذشــته " 
27 دی ماه " با حضور محمــد جواد قنبری 
معاون امور نمایشــگاهی شــرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا، احمد رحمانی 
فروشندگان  و  تولیدکنندگان  اتحادیه  رئیس 
بلور، چینی و لوســتر، محمدرضا قره یاضی 
لوستر،  سازندگان  تعاونی  شرکت  مدیرعامل 
آئینه و شمعدان، مدیران و مسئوالن  چراغ، 
لوستر فعاالن بخش خصوصی  دولتی صنعت 
این حوزه اقتصادی کشــور در نمایشــگاه 

بین المللی تهران گشایش یافت.
به گــزارش خبرنــگار »اقتصاد و نمايشــگاه« 
احمد رحمانــی رئيس اتحاديــه توليدكنندگان و 
فروشــندگان بلور، چينی و لوستر در اين نمايشگاه 
به خبرنگاران گفــت: در صورت حمايت دولت، اين 
صنعت می تواند جايگاه مطلوبی در بازارهای جهانی 
به دست آورد و در خدمت شكوفايی اقتصاد كشور 

باشد.
وی همچنيــن از رقابت پاياپای لوســتر ايران 
با لوسترهای ســاخت آلمان و فرانســه خبر داد و 
گفت: انواع لوســتر و چراغ های روشنايی و تزئينی 
به دليل طراحی و كيفيت مطلوب آن به كشورهای 
آســيای مركزی و منطقه قفقاز و حتــی ايتاليا كه 
از مطرح ترين كشــورهای جهان در هنر - صنعت 

لوستر است، صادر می شود.
رحمانی گفت: تنوع توليد لوستر در ايران بسيار 
زياد است و به همين دليل سليقه و نياز طيف وسيع 

مصرف كنندگان، به وســيله توليدكنندگان داخلی 
تأمين و برآورده می شود.

به گفته رئيــس اتحاديــه توليدكننــدگان و 
فروشندگان بلور، چينی و لوستر درحال حاضر 400 
كارخانه توليدكننده لوستر و چراغ های روشنايی و 
تزئينی با ايجاد اشتغال مستقيم برای 40 هزار نفر 
در كشور فعال است و دست كم يكصد هزار نفر هم 

به شكل غير مستقيم در اين صنعت اشتغال دارند.
رحمانی يادآور شــد كه 70 درصد از مواد اوليه 
توليد لوســتر از داخل تأمين می شود و محصوالت 
ايرانی پاسخگوی بيش از 80 درصد از بازار مصرف 

ايران است.
نمونه بارز و عملی اقتصادی مقاومتی

تعاونی  مديرعامل شركت  قره ياضی  محمدرضا 
سازندگان لوستر، چراغ، آئينه و شمعدان نيز ديروز 
يادآور شــد كه توليدكنندگانی كه مجوز حضور در 
اين نمايشگاه را به دست آورده اند از نظر استاندارد و 
كيفيت محصوالت كاماًل مورد تأييد اتحاديه هستند 
و توانمندی های ايــران را در اين صنعت به نمايش 

گذاشته اند.
وی با اعــالم اينكه در 9 ماه گذشــته صادرات 
لوستر بيش از 500 ميليون دالر برای ايران ارزآوری 
داشــته گفت: در صورت حمايت عملــی دولت از 
توليدكنندگان برای تســهيل صــادرات، اين رقم 
می تواند جهش قابل مالحظه ای داشــته باشد زيرا 
ايران در اين صنعت جزو 5 برند دنيا در كنار ايتاليا، 

چك، فرانسه و چين قرار دارد.
قره ياضی بــا تاكيد بر اينكه هــم آهنگی بين  

نهادهای دولتی و خصوصی به رشــد اين صنعت و 
دستيابی آن به استانداردهای جهانی كمك می كند 
گفت: اگر خط مشی دولت كمك به صادرات بيشتر 
و اتكای كشــور به درآمدهای غير نفتی است، تنها 
راه آن كمك به صنايعی مانند بلور، چينی و لوستر 
است كه بتوانند با تثبيت جايگاه خود در بازارهای 
جهانی به خوبی در فضــای اقتصاد مقاومتی همراه 
دولت و كشور بوده و به عنوان مصداق بارز اقتصاد 
مقاومتی بــا افزايش صــادرات، در خدمت افزايش 

اشتغال زايی و درآمدهای ارزی باشد.
وی با درخواست از وزير صنعت و ساير مسئوالن 
مرتبــط در اين حــوزه برای حضور در نمايشــگاه 
تأكيد كرد: اين نمايشــگاه يك نمايشگاه تخصصی 
اســت كه برندهای معروفی در آن مشاركت دارند 
و حضور وزير و مديران ارشــد و حمايت آنها حتی 

 به صورت لفظی انگيزه توليدكننــدگان را افزايش 
می دهد.

گفتنــی اســت ايــن نمايشــگاه را اتحاديــه 
توليدكننــدگان و فروشــندگان بلــور، چينــی و 
لوســتر برگزار می كند و مجری آن شركت تعاونی 

سازندگان لوستر، چراغ، آئينه و شمعدان است.
نمايشگاه بيست و چهارم لوســتر و چراغ های 
تزئينی در 21 هزار متر مربع فضای نمايشــگاهی 
شامل ســالن های 8 و 9، 10 و 11، 12 و 13، 27 
و سری 25 با مشاركت 184 شــركت ايرانی و 55 
شــركت خارجی از 3 كشــور ايتاليا، چين و هنگ 
كنگ تــا پايــان روز 30 دی ماه جــاری درحال 
برگزاری اســت و برای رفاه حال بازديد كنندگان 
برای نخســتين بار ســاعات بازديد آن 12 تا 20 

تعبين شده است.

در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی لوستر و چرا غ های تزئینی عنوان شد

توسعه صنعت لوستر مصداق بارز اقتصاد مقاومتی است
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و  در  بین المللی  نمایشــگاه  هشتمین 
با همت شرکت  وابســته  پنجره و صنایع 
بین المللی بازرگانی و نمایشــگاهی تهران 
با مدیریت فرهاد امینیــان، صاحب نظر و 
فعال برجسته صنعت نمایشگاهی ایران در 
چهار روز پنجم تا هشتم بهمن ماه امسال 
برپا خواهد  تهران  بین المللی  نمایشگاه   در 

شد. 
به عقيده امينيان همگام با تخصصي شــدن 
هرچه بيشتر نمايشگاه ها دركشورهای پيشرفته 
و صاحب صنعت نمايشــگاهي، نمايشــگاه های 
عمومي به تدريــج به كار خود پايــان مي دهند. 
امروزه نمايشگاه هاي تخصصي بسيار بيشتر مورد 
توجه كارشناسان،  متخصصين و بازديدكنندگان 
قراردارند، چرا كه نمايشگاه هاي عمومي به دليل 
وســعت موضوعي و تعدد شــركت كنندگان و 
گروه هاي كااليي آنها، پاسخگوي نياز مخاطبين 
و بازديدكنندگان نيستند. بديهي ست با توجه به 
تغييرات شگرفي كه پيشرفت علم و تكنولوژي در 
روند رشــد صنايع و توليدات ايجادنموده، هرروز 
شــاهد نوآوري در توليد و بهبــود كيفي كاالها 
هســتيم. مســلماً حوزه هاي مرتبط با صنعت 
ساختمان نيز از اين پيشــرفت و نوآوري بي بهره 
نمانده اند به طوري كه ديگر نمي توان تمامي اين 
نوآوري ها را در قالب يك نمايشگاه عمومي تحت 

عنوان كلي ساختمان به مخاطبين عرضه نمود.
امينيان می گويد: به جــرأت ميتوان ادعا كرد 
كه صنعت توليــد در و پنجره در ســاليان اخير 
پيشرفت هاي چشــمگير و حيرت انگيزي داشته 
است به گونه اي كه امروزه از محدوده يك صنعت 
كارگاهي صرف خارج شــده و با بهــره گيري از 
ماشين آالت و تجهيزات مدرن و سيستم هاي نرم 
افزاري و اتوماسيون صنعتي،  به عنوان كااليي كه 
محصول علم و فناوري اســت در اختيار مصرف 

كنندگان قرار مي گيرد.
به عقيــده مديرعامــل شــركت بين المللی 

بازرگانی و نمايشــگاهی تهران خوشبختانه ورود 
تكنولوژي ســاخت و تجهيز در و پنجره به كشور 
موجب شده كه روند بهبود كيفي توليدات داخلي 
نيز شــتاب بيشــتري بگيرد واز قابليت رقابت با 
محصوالت خارجي در سطح بسيار خوبي برخوردار 
باشند و درواقع زمينه و شــرايط حضور اين گونه 
توليدات در كنــار نمونه هاي خارجــي در يك 
مكان و تحت عنوان يك نمايشگاه كامالً تخصصي 
فراهم شده است . هم اينك با توجه به گستردگي 
حوزه توليد در و پنجره در دنيا، در بيشتر كشورها 
شاهد برپايي نمايشــگاه هاي تخصصي براي اين 
محصــوالت هســتيم.  به عبارت بهتــر،  صنعت 
توليد در وپنجره و تجهيزات وابســته آنقدر ارتقاء 
و پيشرفت داشــته كه انگيزه كافي جهت برپايي 
 نمايشــگاه هاي تخصصي مستقل براي آن وجود 

دارد.
برگزاري هشتمين نمايشــگاه تخصصي بين 
المللي در و پنجره در تهران ، با حضور شركت ها 
و مؤسسات داخلي و خارجي كه در زمينه توليد 
،  بازرگاني و خدمات مرتبط بــا اين گروه كااليي 
فعاليــت دارند گامــي بلند و محكــم در جهت 
ارائه نوآوري هــا و توليدات مدرن اين رشــته از 
صنعت محسوب مي شود و مسلماً مورد استقبال 

شركت هاي ساختمانی، شــركت هاي انبوه ساز، 
تعاوني هاي مســكن، مجتمع هاي مســكوني و 
تجاري،  هتل ها و نيز عموم مردم به عنوان مصرف 

كنندگان نهايي اين محصوالت واقع خواهد شد.
اهـداف بــرگـزاری نمـایشگـاه

فرهاد امينيان اهداف عمومــی و اختصاصی 
نمايشگاه هشتم را به اين شرح برمی شمارد:

الف. اهـداف عمـومـی 
1. معرفي ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل دركشور 
در زمينه توليــد،  بازرگاني وخدمــات مربوط به 
صنايع در و پنجره مشــتمل بر توليد، بازرگانی و 
خدمات محصول، ماشين آالت و تجهيزات وابسته، 

مواد اوليه.
2. شناسايی و معرفي مشكالت ، موانع و نقاط 
ضعف موجود در اين صنعــت و تالش در جهت 
جلب حمايت سازمان های دولتی ذيربط از دست 

اندركاران صنعت مذكور.
3. ايجاد بستر های مناسب به منظور ترغيب 
افراد يا واحدهاي ســرمايه گذار جهت ســرمايه 
گذاري و بهره گيري مناسب از ظرفيت های موجود  
و ايجاد زمينه هاي اشتغال زايي و كارآفريني در  

صنايع موضوع نمايشگاه.
4. آشــنايی دســت اندركاران با محصوالت ، 

نوآوری ها و ظرفيت های موجود در ساير كشورها و 
تالش برای رسيدن به استانداردهای جهانی.

5. ايجــاد فضــاي رقابتــي ســالم ميــان 
توليدكنندگان داخلي در جهــت ارتقاء كيفيت 

توليد.
6. ايجــاد ارتبــاط مســتقيم و رودر رو ميان 
توليدكننــدگان و مصرف كننــدگان به منظور 

آشنايي بهتر با نيازهاي بازار مصرف.
7. ايجاد و يا ارتقــاء رويكرد صادرات محصول 

به ساير كشورها.
8. تبادل فكر ، فناوري و محصول ميان شركت 
كنندگان داخلــي و خارجي نمايشــگاه و ايجاد 

ارتباط تجاري ميان آنها.
9. شناســايي واحدهاي برتر در زمينه توليد ، 

بازرگاني و خدمات مرتبط با موضوع نمايشگاه.
ب. اهـداف اختصـاصی 

1. معرفی ميزان تأثيــر و نقش محصوالت در 
و پنجره ســاختمانی در حفــظ ، صرفه جويی و 
اســتفاده بهينه از منابع انرژی و تالش در جهت 

حفظ ذخاير موجود انرژی در كشور.
2. آگاهی از ميزان تأثيرگذاری اين محصوالت 
در بهينه ســازی مصرف انرژی واصــالح الگوی 

مصرف.

با  خاورمیانه  پاســارگاد  آســیا  شرکت 
مریم  مهنــدس  خانم  و هدایــت  مدیریت 
توســعه گرای  و  خالق  مدیرعامل  توکلیان، 
قیر،  بین المللی  نمایشــگاه  هشتمین  خود 
آسفالت، عایق ها و ماشین آالت وابسته را از 
پنجم تا پایان روز هشتم بهمن ماه پیش رو 
در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد 

کرد.
اين شــركت برای برگزاری هرچه با كيفيت تر 
و كارآمدتر اين نمايشــگاه مهم، پس از پايان دوره 
هفتم، برنامه ريزی منسجم و تالش وسيعی به عمل 
آورده و می كوشد كه نمايشــگاه هشتم را از لحاظ 
كمی و كيفی مفيدتر و بهتر از دوره های پيشــين 

برگزار نمايد.
اين نمايشــگاه با همياری ســازمان توســعه 
تجارت ايران، شــركت ســهامی نمايشــگاه های 

بين المللی ايران و شركت آسيا پاسارگاد خاورميانه 
و با حمايــت انجمن صنفی توليــد كنندگان قير 
و آســفالت، معاونت فنــی و عمرانی شــهرداری 
تهران و مركز تحقيقات راه، مســكن و شهرسازی 
برگزار می شــود و شــركت كنندگان آن را طيفی 
وســيع از پااليشگاه ها و شــركت های توليد قير تا 
كارخانجات جانبــی و صنايع پائين دســتی آنها 

همچون كارخانه های توليد بشــكه، بســته بندی 
قير، توليد ايزوگام ،آسفالت، آسفالت های پليمری، 
 پوشــش های عايقی و ماشــين آالت وابسته در بر 

می گيرد.
در هشــتمين نمايشــگاه بين المللــی قيــر، 
آســفالت، عايق ها و ماشــين آالت وابســته، بيش 
از 100 شــركت داخلی و خارجی از كشــورهای 

آلمــان، چيــن و تركيــه بــه ارائــه جديدترين 
 توانمندی ها و دســتاوردهای خــود در اين حوزه 

می پردازند.
 برگــزاری جلســات علمــی و ترويجــی بــا 
هدف آمــوزش روش هــای نوين توليــد و اجرای 
معرفــی  همچنيــن  و  آســفالتی  مخلوط هــای 
جديدترين كاالهــا و  خدمات مرتبــط با صنعت 
 قير و آســفالت از برنامه های جنبی اين نمايشگاه 

است.
گفتنی اســت اين نمايشــگاه قرار اســت در 
سالن های 10، 11، 12 و 13 نمايشگاه بين المللی 
و در مساحتی حدود 10هزار متر مربع برگزار شود.

فعاالن توليد و تجارت صنعت قير و آســفالت 
و عايق می تواننــد اطالعات تكميلــی درباره اين 
 نمايشــگاه را از تلفــن 22768596 و وبســايت

 www.ampex.ir جويا شوند.

فرهاد امینیان مدیرعامل شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران خبر داد:

تالش هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره برای گسترش فرهنگ مصرف انرژی 

از پنجم تا هشتم بهمن ماه برپا می شود

تدارک وسیع آسیا پاسارگاد برای برگزاری کارآمد نمایشگاه قیر و آسفالت
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نمایشگاه بین المللی تهران روز گذشته )پنجم بهمن 95( 
شاهد گشایش و آغاز فعالیت دو نمایشگاه مهم بین المللی با 
مشارکت 520 شرکت شــامل 452 شرکت ایرانی و 68 بنگاه 
اقتصادی خارجی بود. در مراسم افتتاح این نمایشگاه ها سیاوش 
امیر مکری قائم مقام مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللی، محمد جواد قنبری معاون امور نمایشگاهی شرکت، 
برخی از مدیران و مسئوالن دولتی صنعت و تجارت و فعاالن 

بخش خصوصی این دو حوزه حضور داشتند.

رقابت برای توسعه بازار در و پنجره
در هشتمين نمايشگاه بين المللی در و پنجره و صنايع وابسته كه 
ديروز آغاز به كار كرد، 352 شــركت داخلی و 63 شركت خارجی از 
كشورهای تركيه، چين، آلمان ، بلغارستان، ايتاليا ، بالروس ،اسپانيا ، 
لهستان، اســلوونی و بلژيك حضور دارند و آخرين پيشرفت های اين 

صنعت به نمايش گذاشته شده است.
فرهاد امينيان مدير اجرايی نمايشگاه گفت: اين نمايشگاه با حضور 
توليدكنندگان پروفيل يو پی وی ســی ، در و پنجره يو پی وی سی 
،ماشين آالت و تجهيزات ، در و پنجره آلومينيومی و يراق آالت و شيشه 

پنجره برگزار شده است.
وی بااشاره به روند رو به رشد و توسعه كيفی مطلوب در و پنجره 

توليد داخل تصريح كرد : اين نمايشگاه از دو سال گذشته به عضويت 
اتحاديه جهانی نمايشگاه های جهانی)UFI(  درآمده كه اين موضوع 
افتخاری برای جمهوری اسالمی ايران در حوزه نمايشگاهی محسوب 

می شود.
امينيان با اشاره به سهم 60 درصدی بازار ايران از توليدات داخلی 
افزود: متأسفانه واردات اين محصوالت به كشور زياد است كه اثر مثبتی 

بر توليدات داخل ندارد.
به گفته وی معرفی ظرفيت های بالقوه و بالفعل صنايع و خدمات 
مربوط به صنعت در و پنجره ، شناســايی و معرفی مشكالت، موانع و 
نقاط ضعف موجود، ايجاد زمينه های سرمايه گذاری، آشنايی با نوآوری 
ها و پيشــرفت های اين صنعت، ايجاد فضای رقابتــی ، ايجاد ارتباط 
مستقيم ميان توليدكنندگان و مصرف كنندگان ، اشتغال زايی، معرفی 
الگوی مصرف بهينه انرژی و فرهنگ سازی برای صرفه جويی با استفاده 
از در و پنجره های چند جداره و يافتن بازارهــای صادراتی و افزايش 
صادرات مهم ترين اهداف برگزاری هشتمين نمايشگاه بين المللی در 

و پنجره و صنايع وابسته است.
در اين نمايشگاه انواع در و پنجره های ساختمانی، اداری، صنعتی ، 
بيمارستانی، ماشين آالت و ابزار توليد، مونتاژ و خط توليد در و پنجره 
، سيستم های توليد رباتيك، سيستم های اتوماسيون صنعتی، درهای 
گردان، درهــای اتوماتيك ، انواع تجهيزات و سيســتم های دربازكن 

اتوماتيك ، سيســتم های كنترل از راه دور، سيســتم های هوشمند 
ورود و خروج سيســتم های كنترل ورود و خروج ، انواع در بازكن ها 
و انواع شيشــه های مخصوص در و پنجره در معرض قضاوت گذاشته 

شده است.
هشتمين نمايشــگاه بين المللی در و پنجره در 39600 متر مربع 
فضای نمايشگاهی شامل 21280 متر مربع فضای مفيد در سالن های 

6- 7- 8 و 9- 27- 31- 35- 38- 40 و 44 درحال برگزاری است.
نمایش تازه های صنعت قیر و آسفالت و عایق

در هشتمين نمايشگاه بين المللی قير، آسفالت، عايق ها و ماشين 
آالت وابســته كه ديروز آغاز بــه كار كرد يكصد شــركت ايرانی و 5 
شركت خارجی از كشــورهای آلمان، چين، تركيه، فرانسه و نيوزيلند 
مشاركت فعال دارند. به گفته خانم مريم توكلی مدير اجرائی نمايشگاه 
دستگاه های پخش قير و آسفالت، ماشين آالت سنگ شكن، راهسازی و 
ساير خدمات مشاوره، نظارت و مديريت راه اندازی صنايع مرتبط با قير، 
آسفالت و عايق ها از جمله گروه های كااليی است كه در اين نمايشگاه به 

نمايش گذاشته شده است.
در طول مــدت برگــزاری ايــن نمايشــگاه بازديدكنندگان، 
متخصصان و دســت اندركاران صنعت قير و آسفالت می توانند از 
برنامه های جانبی نمايشــگاه مانند كارگاه های آموزشی، تخصصی 
و نشســت های B2B برای رايزنی های تجاری، معرفی محصوالت 
و نحــوه كاربرد آنهــا و همچنين آزمايش هــای تخصصی بر روی 

محصوالت بهره مند شوند.
افزايش تعامل ميان فعاالن حوزه قير، آســفالت، ايزوالســيون و 
ماشين آالت راه سازی، نمايش آخرين دستاوردها  و فناوری های نوين 
در اين صنعت، ايجاد رقابت در توليد و ارتقای سطح كيفی محصوالت، 
بهينه سازی مصرف انرژی در حوزه صنايع مربوطه از مهمترين اهداف 

برگزاری اين نمايشگاه است.
نمايشگاه هشتم قير و آسفالت و عايق ها در 8929 متر مربع فضای 
نمايشگاهی شــامل 4031 متر مربع فضای مفيد در سالن های 10 و 
11 – 12 – 13 درحال برگزاری اســت. اين دو نمايشگاه تا پايان روز 
شنبه هشتم بهمن از ساعت 8 و نيم تا 16 آماده بازديد عالقه مندان و 

اهالی صنعت و تجارت است.

بین المللــی  شــرکت  مدیرعامــل  امینیــان  فرهــاد 
رئیــس  و  تهــران  نمایشــگاهی  و  بازرگانــی 
کننــدگان  برگــزار  صنفــی  انجمــن  مدیــره   هیــات 
نمایشگاه های بین المللی که با سابقه و دانشی وافر در صنعت 
نمایشگاهی کشور، هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و 
صنایع وابسته را در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می کند 
معتقد است که از فرصت برگزاری این نمایشگاه باید برای اصالح 
الگوی مصرف انرژی با اســتفاده از در و پنجره های چند جداره 

بهره برداری الزم به عمل آید.
وی تأكيد می كند كه مشاركت كنندگان در نمايشگاه با هدايت ستاد 
اجرايی، منافع اســتفاده از در و پنجره های چند جــداره و UPVC را 
در طول برگزاری نمايشگاه برای انبوه بازديدكنندگان و فعاالن صنعت 
ساختمان توضيح خواهند داد.امينيان می گويد: صنعت توليد در و پنجره 
در ساليان اخير پيشرفت هاي چشمگير و حيرت انگيزي داشته است به 
گونه اي كه امروزه از محدوده يك صنعت كارگاهي صرف خارج شده و با 
بهره گيري از ماشين آالت و تجهيزات مدرن و سيستم هاي نرم افزاري و 
اتوماسيون صنعتي،  به عنوان كااليي كه محصول علم و فناوري است در 

اختيار مصرف كنندگان قرار مي گيرد.
 به عقيده مديرعامل شركت بين المللی بازرگانی و نمايشگاهی تهران 
خوشبختانه ورود تكنولوژي ساخت و تجهيز در و پنجره به كشور موجب 
شــده كه روند بهبود كيفي توليدات داخلي نيز شتاب بيشتري بگيرد و 
اين محصوالت از قابليت رقابت با محصوالت خارجي در ســطح بسيار 
خوبي برخوردار باشند و درواقع زمينه و شرايط حضور اين گونه توليدات 
در كنار نمونه هاي خارجي در يك مكان و تحت عنوان يك نمايشــگاه 
كاماًل تخصصي فراهم شده است . هم اينك با توجه به گستردگي حوزه 
توليد در و پنجره در دنيا، در بيشتر كشورها شاهد برپايي نمايشگاه هاي 

تخصصي براي اين محصوالت هستيم.  به عبارت بهتر،  صنعت توليد در 
وپنجره و تجهيزات وابسته آنقدر ارتقاء و پيشرفت داشته كه انگيزه كافي 

جهت برپايي نمايشگاه هاي تخصصي مستقل براي آن وجود دارد.
وی می افزايد: برگزاري هشتمين نمايشگاه تخصصي بين المللي در 
و پنجره در تهران ، با حضور شركت ها و مؤسسات داخلي و خارجي كه 
در زمينه توليــد ،  بازرگاني و خدمات مرتبط با اين گروه كااليي فعاليت 
دارند گامي بلند و محكم در جهت ارائه نوآوري ها و توليدات مدرن اين 
رشته از صنعت محسوب مي شود و مســلماً مورد استقبال شركت هاي 
ساختمانی، شركت هاي انبوه ســاز، تعاوني هاي مسكن، مجتمع هاي 
مسكوني و تجاري،  هتل ها و نيز عموم مردم به عنوان مصرف كنندگان 

نهايي اين محصوالت واقع خواهد شد.
فرهاد امينيان اهداف عمومی و اختصاصی نمايشگاه هشتم را به اين 

شرح برمی شمارد:
الف. اهـداف عمـومـی 

1. معرفي ظرفيت هــاي بالقوه و بالفعل دركشــور در زمينه توليد،  

بازرگانــي وخدمات مربوط به صنايــع در و پنجره مشــتمل بر توليد، 
بازرگانی و خدمات محصول، ماشين آالت و تجهيزات وابسته، مواد اوليه.

2. شناسايی و معرفي مشكالت ، موانع و نقاط ضعف موجود در اين 
صنعت و تــالش در جهت جلب حمايت ســازمان های دولتی ذيربط از 

دست اندركاران صنعت مذكور.
3. ايجاد بســتر های مناســب به منظور ترغيب افراد يا واحدهاي 
سرمايه گذار جهت سرمايه گذاري و بهره گيري مناسب از ظرفيت های 
موجود  و ايجاد زمينه هاي اشتغال زايي و كارآفريني در  صنايع موضوع 

نمايشگاه.
4. آشنايی دست اندركاران با محصوالت ، نوآوری ها و ظرفيت های 

موجود در ساير كشورها و تالش برای رسيدن به استانداردهای جهانی.
5. ايجاد فضاي رقابتي ســالم ميان توليدكنندگان داخلي در جهت 

ارتقاء كيفيت توليد.
6. ايجاد ارتباط مســتقيم و رودر رو ميان توليدكنندگان و مصرف 

كنندگان به منظور آشنايي بهتر با نيازهاي بازار مصرف.
7. ايجاد و يا ارتقاء رويكرد صادرات محصول به ساير كشورها.

8. تبادل فكر ، فناوري و محصول ميان شــركت كنندگان داخلي و 
خارجي نمايشگاه و ايجاد ارتباط تجاري ميان آنها.

9. شناســايي واحدهاي برتر در زمينه توليــد ، بازرگاني و خدمات 
مرتبط با موضوع نمايشگاه.

ب. اهـداف اختصـاصی 
1. معرفی ميزان تأثير و نقش محصوالت در و پنجره ساختمانی در 
حفظ ، صرفه جويی و اســتفاده بهينه از منابع انرژی و تالش در جهت 

حفظ ذخاير موجود انرژی در كشور.
2. آگاهی از ميــزان تأثيرگذاری اين محصوالت در بهينه ســازی 

مصرف انرژی واصالح الگوی مصرف.

گردهم آیی بین المللی فعاالن صنایع در و پنجره و قیر و آسفالت در تهران

نمایش بزرگ 520 شرکت ایرانی و خارجی در 2 نمایشگاه بین المللی

فرهاد امینیان مدیرعامل شرکت بین المللی نمایشگاهی تهران:

نمایشگاه بین المللی در و پنجره برای اصالح الگوی مصرف انرژی می کوشد
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سومین نمایشگاه اختصاصی ایران در عمان 
روز دوشنبه 4 بهمن ماه در مرکز نمایشگاه های 
بین المللی مسقط گشــایش یافت. در مراسم 
نعمت زاده  محمدرضا  نمایشــگاه  این  افتتاح 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی بن ســعود 
السنیدی وزیر صنعت و تجارت عمان، حسین 
مدیرعامل شرکت  و  وزیر  معاون  اســفهبدی 
ســهامی نمایشــگاه های بین المللــی ج.ا.ا، 
بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب  غالمحسین شافعی 
ایران، سید حسن حسینی شاهرودی نماینده و 
عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای 
اسالمی، ســید عبدالوهاب سهل آبادی رئیس 
خانه صنعت و معدن ایــران و فعاالن صنعتی 
و تجاری دو کشــور در بخش خصوصی حضور 

داشتند.
در اين نمايشگاه كه تا پايان روز هشتم بهمن برپا 
خواهد بود، 85 شركت و توليدكننده نمونه ايران در 
گروه های كااليی مواد غذايی، محصوالت كشاورزی، 
فرش ماشينی و منسوجات، نفت و گاز و پتروشيمی، 
محصوالت چرمی كيف و كفش، صنعت ســاختمان، 
برق و ماشــين آالت، چوب و مبلمان، خدمات فنی 
و مهندسی، مواد شوينده، آرايشی و بهداشتی، لوازم 
خانگی، خودروسازی، صنايع دســتی و گردشگری، 
معادن و فلزات، صنايع بسته بندی و تجهيزات پزشكی 
در دو هزار متر مربع فضای نمايشگاهی، محصوالت و 

خدمات خود را به مردم عمان معرفی كرده اند.

نعمت زاده: عمان دروازه ایران به شرق  آفریقا 
و یمن

محمدرضــا نعمــت زاده وزير صنعــت، معدن و 
تجارت دربــاره اهميت نمايشــگاه اختصاصی ايران 
در مســقط گفت: كشــور عمان عالوه بــر ظرفيت 
باالی خــود برای ارتقــاء روابط تجاری بــا ايران، به 
ســبب موقعيت جغرافيايی و ســاير عوامــل مؤثر، 
بهترين مســير برای تجارت ايران با شــرق آفريقا و 
يمن اســت و اين نمايشــگاه فرصتی مناسب برای 
معرفی توانمنــدی توليدكنندگان و تّجاری اســت 
 كه با كشورهای شــرق آفريقا و يمن مراوده تجاری 
دارند.وی افزود: سياســتگذاران دو كشــور توســعه 
مناســبات اقتصادی و تجــاری ايران و عمــان را به 
نفع ملت های هر دو كشــور می دانند و از اين رو در 
سال های اخير مبادالت بازرگانی دو جانبه روند روبه 
افزايش داشــته، به طوری كه اين مبــادالت از 560 
ميليون دالر در ســال 2015 ميالدی به يك ميليارد 

دالر در سال گذشته رسيده است.

اسفهبدی: صادرات دو برابری حاصل برپایی 
نمایشگاه ها

حســين اســفهبدی معــاون وزيــر صنعــت و 
مديرعامــل شــركت ســهامی نمايشــگاه ها گفت: 

از جملــه تاثيــرات اساســی برگــزاری رويدادهای 
اختصاصــی در كشــورهای مختلف، توســعه ابعاد 
تجــاری در همه زمينه های اقتصادی اســت. اتفاقی 
كه چندی قبــل در رويــداد اختصاصی ايــران در 
 ايتاليا رخ داد و امروز نيز در مســقط عمان شاهد آن 

هستيم.
وی افــزود: عمان يكــی از پايگاه هــای قدرتمند 
نمايشــگاهی كشــورمان اســت كه طی ســه سال 
اخير ســه بار به عنوان محفلی اختصاصی، ميزبانی 
صنعتگــران و بازرگانــان ايرانی را بر عهــده گرفته 
اســت. اين در حالی اســت كه مقامات دولتی عمان 
نيز چنــد بار بــرای برپايی رويدادهــای اختصاصی 
به ايران آمــده بودند. واقعيت اين اســت كه برپايی 
اين نمايشــگاه ها در توســعه صادارت نقش بســيار 
پررنگی داشته اســت. نكته ای كه وزير اقتصاد عمان 
هم به آن تأكيد داشــته اين است كه طی يك سال 
 اخير صادرات مســتقيم مــا به عمان دوبرابر شــده 

است.
معــاون وزيــر صنعت گفــت: اين اتفاق بســيار 
خوشحال كننده ای اســت كه به هر حال در جريان 
برگزاری سلســله نمايشــگاه های اختصاصی موفق 
شــديم ميزان مراودات تجاری دو كشــور را تا 100 
درصد افزايــش بدهيم. يكــی از بازارهای هدفی كه 
ما می توانيم از طريق ارتباط منســجم با عمان به آن 
دست پيدا كنيم، كشور يمن است. مرزهای گسترده 
مسقط با كشور يمن باعث خواهد شد تا ما به زودی 
شرايط را برای صادرات انواع محصوالت به آن كشور 
نيز فراهم كنيم. عضو ارشــد سازمان يوفی همچنين 
تصريح كرد: شرايط جنگی در يمن خيلی زود به پايان 
خواهد رســيد و ما می توانيم تأمين كننده نيازهای 
 اساســی خصوصــاً در زمينه كاالهــای مصرفی آنها 

باشيم.

حسینی شاهرودی: زمان جبران فرصت های از 
دست رفته

حسينی شاهرودی نماينده شــاهرود در مجلس 

شورای اسالمی نيز اظهار داشت: طی سال های اخير 
عمان روند رو به رشــدی را در توسعه تجارت پيش 
گرفته اســت. اين فرصت بســيار خوبی برای كشور 
ما اســت كه در جريان اين توســعه به فكر رساندن 

خودمان به درياهای آزاد باشيم.
وی افزود: با توجه به اينكه ايــران دروازه ورود به 
كشورهای cis و دسترسی به 400 ميليون جمعيت 
اين كشــورها محسوب می شــود عمان هم در صدد 
اســت تا از فضای به وجود آمده در روابط دو كشور 

نهايت استفاده را ببرد.
به گفته حســينی شــاهرودی: طی ســال های 
گذشــته ما همــواره بــا كشــور عمان مناســبات 
فرهنگی بســيار خوبی داشــتيم امــا در زمينه های 
اقتصادی و تجاری شــرايط چندان مطلــوب نبود. 
اكنــون زمــان جبــران زمان هــدر رفته اســت و 
 بايد برگــزاری چنيــن رويدادهايی را بــه فال نيك 

بگيريم.

سهل آبادی: امارات و ترکیه رقبای جدی ایران 
در عمان

ســهل آبادی رييس خانه صنعــت و معدن ايران 
با اشــاره به حضور رقبای جدی در بازار عمان گفت: 
بدون شــك كشــورهايی نظير امارات متحده عربی 
و تركيه تمام ســعی خود را بــه كار می گيرند تا در 
بازارهای كشــور عمان به دنبال ســود و جايگاهی 
مطمئن برای خود باشــند. در اين زمينه شايد ايران 
كمی زودتر وارد عمل شده و بازار را در اختيار گرفته 
اما بايد همواره حضور خودمان را بيشتر و بهتر تقويت 

كنيم تا به نتيجه مطلوب در توسعه تجارت برسيم.
سهل آبادی در ادامه با اشاره به حضور نمايندگانی 
از استان های مختلف كشور در نمايشگاه تصريح كرد: 
خوشــبختانه از اســتان های مختلف نمايندگانی در 
اين نمايشگاه داريم كه نشــان می دهد ظرفيت های 
بســياری برای توســعه صادرات وجود دارد كه بايد 
 در نمايشــگاه های اين چنينــی معرفــی و عرضــه 

شوند.

گشایش سومین نمایشگاه اختصاصی ایران در عمان با حضور نعمت زاده و اسفهبدی

ایران از نمایشگاه عمان، وارد بازارهای یمن و شرق آفریقا می شود



شگاه ها
ت نمای

صنع
صی  

ص
ماهنامه تخ

28

و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه 
ایران  مبلمــان  صادرکننــدگان 
همکاری  و  حمایــت  اعالم  ضمن 
رسمی خود با هشتمین نمایشگاه 
بین المللی صنایع چوب، ماشــین 
آالت و تجهیزات وابســته، اعالم 
کرد کــه معرفی هر نمایشــگاه 
نمایشــگاه  عنوان  بــه  دیگری 
MEDEX مورد تأیید این اتحادیه 

نخواهد بود.
در نامه محسن ضيايی دبير اتحاديه 
توليدكنندگان و صادركنندگان مبلمان 
ايران بــه اعضای اتحاديه آمده اســت: 
اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان 

مبلمان ايران به عنوان مالك رســمی 
MEDEX، حمايت  نمايشگاهی  برند 
و همكاری رســمی خود با نمايشــگاه 
»صنايع چوب، ماشين آالت و تجهيزات 
وابســته« را كه از تاريخ 18 لغايت 21 
بهمن ماه جاری در نمايشگاه بين المللی 
تهران برگزار خواهد شد اعالم نموده و 
 2017 MEDEX برند نمايشــگاهی
 را به نمايشــگاه مزبــور تخصيص داده 

است.
لذا معرفی هر نمايشــگاه ديگری به 
جز نمايشــگاه »صنايع چوب، ماشين 
آالت و تجهيــزات وابســته« به عنوان 
نمايشــگاه MEDEX به هيچ عنوان 

مورد تأييد اين اتحاديه نبوده و نخواهد 
بود.

هشتمين نمايشــگاه صنايع چوب، 
ماشــين آالت و تجهيــزات وابســته 
)MEDEX 2017( تحــت نظارت 
اين اتحاديه توسط شركت نمايشگاهی 
ميالد نــور و مطابق با اســتانداردهای 
و  توليدكننــدگان  اتحاديــه  كيفــی 
 صادركننــدگان مبلمان ايــران برگزار 

می شود.
و  توليــد  فعــاالن  و  عالقه منــدان 
تجــارت اطالعــات تكميلــی دربــاره 
از  می تواننــد  را  نمايشــگاه  ايــن 
ســايت وب  و   88656169  تلفــن 

دريافــت   www.miladfair.ir  
نمايند.

اندیشــه  »بامیکا  بین المللی  گروه 
ماندگار« ششــمین دوره نمایشــگاه 
تفریحــات،  صنعــت  بین المللــی 
ســرگرمی، شــهربازی و پارک هــا 
را از 18 تــا 21 بهمن مــاه جاری در 
برگزار  تهران  بین المللی   نمایشــگاه 

می کند.
برگزار كننده نمايشگاه اعالم كرده است 
كه دوره ششم نمايشــگاه خواهد كوشيد با 
معرفی شركت ها و برندهای برتر اين صنعت، 
عرضه و نمايش توليــدات و توانمندی های 
ايرانی و نمايش دست آوردها و فناوری های 

نو به فعاالن اين حوزه و عموم شــهروندان، 
زمينه ســاز تعامل و ارتباط مســتقيم ميان 
توليدكنندگان،  بازرگانان،  ســرمايه گذاران، 
صنعــت  ايــن  نخبــگان  و   طراحــان 
صنعــت  ششــم  نمايشــگاه  باشــد. 
اســت  قــرار  شــهربازی  و  تفريحــات 

نمايشــگاه   27 و   7  ،6 ســالن   3
 بين المللــی تهــران را به خــود اختصاص 
دهد.  فعــاالن توليد و تجــارت اين صنعت 
می توانند اطالعات تكميلی درباره نمايشگاه 
ســايت وب  و   44873707 تلفــن  از   را 

 www.amtech.ir جويا شوند.

گروه بین المللی »بامیکا اندیشه« برگزار می کند

نمایشگاهی برای امکانات تفریح و سرگرمی

محسن ضیایی دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران اعالم کرد:

همکاری و حمایت رسمی اتحادیه از هشتمین نمایشگاه صنایع چوب

نمایشگاه در و پنجره

نمایشگاه در و پنجرهنمایشگاه در و پنجره
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هشتمین نمایشــگاه بین المللی صنایع 
چوب، ماشــین آالت وتجهیزات وابســته 
)WOODEXPO 2017( روز 18 بهمن 95 
با حضور چشم گیر فعاالن داخلی و بین المللی 
صنعت چوب ایران، محمد جواد قنبری معاون 
نمایشگاه های  سهامی  شرکت  نمایشگاهی 
بین المللی و مدیرعامــل اتحادیه کف پوش 
و لمینیت کل اروپا در نمایشگاه بین المللی 

تهران آغاز به کار کرد.
علی محتشــم اميری، مديرعامــل مجرب و 
توسعه گرای شركت نمايشگاهی ميالد نور و رييس 
ستاد برگزاری اين نمايشگاه در گفت وگو با نشريه 
»اقتصاد و نمايشگاه« با بيان اينكه طی چند سال 
اخير جايگاه جهانی نمايشگاه چوب ايران تقويت 
شده است، گفت: اين نمايشــگاه تخصصی ترين 
نمايشگاه بين المللی صنايع چوب ايران محسوب 
می شود و شاهد حضور كشــورهای آلمان، ايتاليا، 
اســپانيا، فرانســه، فنالند، چين، تركيه،روسيه، 
سوييس، اوكراين، هنگ كنگ، قزاقستان و تايوان 
و برخی ديگر از كشورهای حوزه آسيای ميانه در 
آن هســتيم.وی افزود: اين نمايشــگاه در فضايی 
بالغ بر 19هزار متر مربع و در ســالن های شرقی و 
همچنين فضای باز محل  دايمی نمايشــگاه های 
بين المللی تهران برپا شده است.محتشم اميری از 
عالقه مندی كشورهای پيشــرو در صنعت چوب 

برای حضور و مشاركت در اين نمايشگاه خبر داد 
و گفت: برخی از كشــورهای حوزه CIS، اروپای 
شــرقی و مركزی، چين، كشورهای جنوب شرقی 
آسيا و روســيه نيز كه از تكنولوژی بااليی در اين 
صنعت برخوردارند، برای حضور در نمايشــگاه يا 
بازديد از آن برنامه ريزی كرده اند.مديرعامل شركت 
نمايشگاهی ميالد نور گفت: يكی از ميهمانان ويژه 
نمايشگاه امســال مديرعامل اتحاديه كف پوش و 
لمينيت كل اروپا است. اين اتحاديه 50 عضو دارد 
و اعضای آن نيمی از توليــد لمينيت و كف پوش 
جهان را برعهده دارند. وی گفت: توســعه صنعت 
چوب كشور و توجه به اقتصاد مقاومتی،گسترش 

روابط تجاری و توسعه صادرات اين حوزه، تقويت 
زيرساخت های توليدی و صادراتی كشور و افزايش 
توان رقابت شــركت های ايرانی بــرای حضور در 
بازارهای جهانی از جمله مهم ترين اهداف برگزاری 
هشتمين نمايشگاه بين المللی صنايع چوب ايران 
است. رييس ســتاد برگزاری هشتمين نمايشگاه 
بين المللی صنايع چوب ادامه داد: در اين نمايشگاه 
16 گروه تخصصی صنعت چوب شــامل؛خطوط 
و ماشــين آالت توليد و برش، خطوط و ماشــين 
آالت صنايع چــوب )فرز، پرس، شــيارزن، رنده، 
CNC، جــوش چوب و پروفيل(، ماشــين آالت 
توليد، انواع سوزن و منگنه،انواع دستگاه های اشباع 

ساز،خطوط و ماشــين آالت فرآوری چوب نظير
CNC، طراحی، خراطی، ماشين آالت چندكاره، 
كوره های خشــك كن، ديگ های اشــباع، انواع 
مواد اوليه، انواع روكش هــا و ورق های چوبی، انواع 
ابزارآالت صنايع چوب، انواع كف پوش های چوبی، 
انواع ماشين آالت حمل و جابجايی صنايع چوب، 
انواع ماشين آالت و تجهيزات بسته بندی صنايع 
چوب و انواع نشريات و دانشگاه ها و آموزشگاه های 
مرتبــط با صنايع چــوب و مجــالت تخصصی و 
سايت های تخصصی ارايه می  شود.محتشم اميری 
گفت: در اين نمايشــگاه ودر بخــش داخلی نيز 
استان های واقع در شــمال، جنوب و جنوب غرب 
كشور با توجه با شــرايط و ويژگی های اقليمی و 
پيشرفت بيشتر تكنولوژی توليدات و ماشين آالت 
مرتبط با صنعت چوب مشاركت بسيار بااليی دارند.

وی تاكيد كرد: اين نمايشــگاه بــا رويكرد تقويت 
جايگاه جهانی اين رويداد و توان افزايی فعاالن اين 
صنعت در داخل كشور و تحقق اقتصاد مقاومتی و 
 توسعه بازارهای داخلی و خارجی درحال برگزاری 
است. براساس اين گزارش برگزاری چند همايش، 
نشست تخصصی و كارگاه علمی و همچنين حضور 
چند هيات بازرگانی و تجاری از كشورهای مختلف، 
برخی از برنامه های جانبی هشــتمين نمايشگاه 
بين المللی صنايع چوب، ماشين آالت و تجهيزات 

وابسته است.

در نخستین روز برپایی هشتمین نمایشگاه بین المللی 
صنایع چوب، ماشین آالت و تجهیزات وابسته  که به صورت 
مستقل از نمایشگاه یراق آالت در و پنجره از 18 بهمن 95 
برگزار شد، شاهد اشــتیاق بازدید کنندگان و خرسندی 

مشارکت کنندگان از استقالل نمایشگاه صنایع چوب بودیم.
حضور مشاركت كنندگان و غرفه داران در نمايشگاه بين المللی 
صنايع چوب ، نسبت به برخی نمايشگاه های همسطح ماه های اخير 
چشــمگير و پر تعداد بود. برای شنيدن نظرات توليدكنندگان اين 
عرصه بازديدی از سر كنجكاوی از غرفه های نمايشگاه بين المللی 
صنايع چوب، ماشين آالت و تجهيزات وابسته  داشتيم. غرفه داران 
كه به اميد رونق كســب و كارشــان در آينده نزديك به نمايشگاه 
آمده اند، بر اين باورند كه بازار شــرايط مطلوبی برای جذب سرمايه 
گذار دارد و آوای اميد و رونق از صنعــت چوب ايران به گوش می 

رسد. 
فعال ترین صنعت ملی 

مهناز قربان زاده  مســئول غرفه آرياک ديزاين  كه در سالن27 
پذيرای بازديد كنندگان بود نمايشــگاه امســال را به مراتب بهتر 
از ســال های پيش می داند و بر اين باور است كه شركت ها با اميد 
فراوانی در نمايشگاه امسال شــركت كرده اند زيرا كه تدبير مديران 
نمايشگاهی در جهت جدا كردن نمايشگاه چوب از يراق آالت  اقدام 
بسيار موثری جهت مشــخص نمودن و هدفدار شدن پيوند ميان 

بازديد كنندگان و غرفه داران خواهد بود . 
وی در خصوص توليدات آرياک می گويد: توليدات ما شامل انواع 
درب های كابينتی ،كمدی ،پنل های مواج با روكش های پی وی  
سی و های گالس و چرم ممبران است . همچنين ساخت نوار پی 
وی سی و برش روزانه بيش از 100 ورق از جمله خدماتی  است كه 

در جهت رضايت هر چه بيشتر مشتريان خود ارائه می كنيم .
قربان زاده  اظهار داشت: صنعت چوب كشور يكی از فعال ترين 
صنايع حال حاضر كشور است و با توجه به اهميتی كه اين صنعت 
در رشد اقتصادی و اشــتغال زايی برای كشور دارد حمايت بيشتر 

دولت را ايجاب می كند تا موجب افزايش صادرات غير نفتی و رونق 
توليد كشور گردد. مســئول غرفه آرياک ديزاين  خاطر نشان كرد: 
برخی عنوان می كنند كه صنايع چوب ما راه طوالنی برای رسيدن 
به حد كيفی بازار های جهانی بايد بپيمايد در حالی كه هم اكنون در 
اين نمايشگاه شاهد آن هستيم كه بسياری از كشورها توليدات ما را 
توليداتی برگزيده و خوب می دانند و صادرات ما به كشورهای ديگر 

نيز رشد صعودی به خود گرفته است . 
 در همين راستا با آقای بختياری   صاحب امتياز كارخانه و مدير 
فروش شركت زيبا چوب گفت و گوئی داشتيم. وی با اشاره به توليد 
روكش های اچ پی ال برای نخستين بار در كشور  می گويد: در سال 
56 با تاسيس يك كارگاه كوچك در شهرستان ورامين به نام زيـبـا 
چــــوب كار خود را آغـــاز كرديم و شروع به ساخت درب و كمد 
نموديم و در سال 60 شــروع به توليد زوارهای گلدار و شيشه ای 
همزمان با توليد درب و كمد كرديم و در سال 1364 با اضافه كردن 
يك دستگاه پرس به توليد سه اليی مشغول شديم كه مواد اوليه آن 
از قبيل روكش چوبی و اليه را از بازار تهيه می كرديم تا سال 68 كه 
با خريد دستگاه روكش و اليه زن شروع به توليد روكش نموديم و 
سهم وسيعی از بازار روكش كشور را به خود اختصاص داديم. مدير 
فروش زيبا چوب بركت افزود :  در سال 75 با اضافه كردن دستگاه 
اساليسر خط توليد روكش روسی را افتتاح نموديم. در سال 83 با 
رونق بازار مصنوعات چوبی با وارد كردن دستگاه های مدرن و به روز 
اين صنعت شروع به توليد درب و صفحه كابينت آشپز خانه)صفحه 
كبينت پست فرمينگ( با استفاده از ام دی اف و اچ پی ال نموديم 

و در حال حاضر زيبا چوب موج بخش وسيعی از بازار ايران و عراق 
و افغانستان را در اختيار دارد . در مهر ماه سال 93 نام شركت را از 
زيبا چوب به زيبا چوب بركت تغيير داديــم و برند زيبا چوب را به 

ثبت رسانديم .
خود کفایی در صنعت ملی

در گشــت و گذارمان در ميان غرفه های ســالن 8 و 9 برخی 
غرفه داران هم به ارائه دســتگاه ها، ماشــين آالت و ملزومات اين 
صنعت مشــغول بودند. يكی از اين غرفه ها متعلق به شــركت پاد 
ابزار الكترونيك بود. در اين غرفه كه با اســتقبال شــركت داران، 
توليد كنندگان و مديران صنعت چوب مواجه بود به ســراغ آقای 
پيكار جو مدير منابع انسانی  اين شركت رفتيم. وی صنعت چوب  
را با شيب خوبی رو به پيشــرفت می داند  و می گويد: شركت  ما 
نماينده انحصاری فروش محصوالت فرود ايتاليا است و همواره سعی 
داشــته مجموعه بی نظيری از ابزار آالت برش صنايع چوب شامل 
تيغ اره الماسه MDF بر ،پروفيل بر،چوب بر ،آلومينيوم بر ، توپی 
، اورفرز ،ســگمنت و ابزار آالت CNC را به مشتريان خود عرضه 
نمايد  . پيكار جو اظهار داشت : شركت ما در زمينه توليد و تامين 
ابزار آالت مورد نياز در صنعت چوب و مشاوره و تامين و توزيع اين 
صنعت فعال است و خوشــبختانه خود كفايی در اين حوزه تا حد 
زيادی محقق شــده اســت . وی افزود: در حال حاضر  برای دست 
اندركاران صنعت چوب جای هيچ ترديد نيست كه زير ساخت ها 
، ظرفيت ها و قابليت های اين بخش از صنعت كشــور به سطحی 
فراتر از مقياس های بازار ملی دست پيدا كرده  و اين  موضوع جدا 
از ركود نسبی حاكم بر بازار مصرفی كشور  ، فضای شديدا رقابتی 
ميان توليد كنندگان به وجود آورده است كه همين امر بستر بسيار 
مناسبی برای خودكفايی ايجاد كرده است. پيكار جو بر اين باور است 
كه صنعت چوب تا زمانی كــه جايگزينی برای چوب در دنيا وجود 
ندارد همانطور كه با ورود MDF به بازار ديديم كه چوب همچنان 
طرفداران خود را دارد و بنابراين تا زمانی كه طبيعت زنده است اين 
صنعت پا بر جا خواهد بود البته ما بايد مسئوليت اجتماعی خود را 

در اين خصوص بدانيم و رعايت كنيم.

علی محتشم امیری رییس ستاد برگزاری هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب:

به دنبال افزایش توان رقابت شرکت های ایرانی در بازارهای جهانی هستیم

فعاالن تولید و تجارت به رونق کسب و کارشان امیدواراند

استقبال مشارکت کنندگان از استقالل نمایشگاه بین المللی صنایع چوب
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با نوســازی و بازســازی سالن 5 
نمایشــگاه بین المللی تهــران که با 
ســرمایه گذاری 15 میلیــارد تومانی 
بخش خصوصی انجام شــده اســت، 
فضای مفید نمایشــگاهی این سایت 
 نمایشــگاهی 5 هزار متر مربع وسعت 

یافت.
ســيد حســين ميرظفر جويان معاون 
امور فنی و مهندســی شــركت ســهامی 
نمايشــگاه های بين المللی ج.ا.ا ايران درباره 
اين ســالن به اخبــار نمايشــگاه ها گفت: 
فعال شدن سالن 5، دســت آورد سياست 
مديريت ارشد شــركت سهامی نمايشگاه ها 
مبنی بر بازســازی و توســعه نمايشگاه با 
اســتفاده از ظرفيت و سرمايه گذاری بخش 
خصوصی اســت كه در حدود 15 ميليارد 
تومــان صرف نوســازی آن شــده و امروز 
18 بهمن 95 يك رويداد نمايشــگاهی - 
گردشگری  بين المللی  نمايشــگاه  دهمين 
 و صنايــع وابســته  در آن افتتــاح شــده 

است.
معــاون فنــی و مهندســی نماشــگاه 

توضيــح داد كه بهره بــرداری مجــدد از 
اين ســالن به طور موقت و به دليل تراكم 
نمايشــگاهی شــركت ســهامی  تقويــم 
نمايشگاه ها انجام گرفته و پس از تغييرات 

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

بازســازی، از فضــای شــك و مــدرن با 
تأسيســات و تجهيزات كامل و پيشــرفته 
 و فضــای بــاز اختصاصی برخوردار شــده 

است.

بین  های  نمایشگاه  دائمی  محل 
المللــی تهــران از روز 28 بهمن 
تا پایان یکم اســفند ماه امســال 
در  که  است  نمایشــگاهی  میزبان 
آن گرانبهاتریــن و در عین حال با 
فلزی  مصنوعات  ترین  ارزشــمند 
شــود،  می  گذاشــته  نمایش  به 
المللی  بیــن  نمایشــگاه  نهمین 
صنایع  و  طال،نقره،جواهر،ســاعت 
وابســته با حضور و مشارکت ده ها 
شــرکت تولیدی،خدماتی و عرضه 
نقره و جواهر داخلی و  کننده طال، 

خارجی برگزارخواهد شد.
بيش  تاكنون مشــاركت و حضــور 

از 150  شــركت داخلــی از اســتان 
های مختلــف كشــورمان و همچنين 
10 شــركت خارجــی از كشــورهای 
تركيــه، ايتاليــا، آلمان، ارمنســتان و 
بلژيك در اين نمايشــگاه قطعی شــده 
كــه جديدترين توليــدات و نوين ترين 
دســتگاه ها و تجهيــزات و روش هــا 
و طــرح هــای توليــدی طــال، نقره و 
 جواهرات را ارائه و بــه نمايش خواهند 

گذاشت.
نهميــن نمايشــگاه بيــن المللــی 
وابسته  و صنايع  طال،نقره،جواهر،ساعت 
در فضائــی بالغ بر هشــت هــزار متر 
توليدكنندگان  اتحاديه  از ســوی  مربع 

و صادركننــدگان طــال، نقــره، جواهر 
و ســنگ های قيمتی ايران و شــركت 
سپنتاس كيش و در سالن های 9-8- 
خواهــد  برگــزار   25B و   25A 

شد.
منصور نامــدار زندی نايــب رئيس 
اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان 
طال، نقره، جواهر و ســنگ های قيمتی 
ايران و مدير نمايشــگاه گفــت: در اين 
نمايشگاه انواع جواهر، نقره، سنگ های 
قيمتی، ساعت، ماشين آالت ، ابزارآالت 
و تجهيزات مربوط بــه طراحی و توليد 
طال، جواهر، نقره، ســنگ های قيمتی، 
دكوراسيون مختلف مراكز توليد و عرضه 
طال و جواهــر و نقره، صنــدوق ايمنی 
حفظ و نگهداری طال، جواهر به نمايش 
گذاشته می شود و همچنين اتحاديه ها، 
انجمن ها، تشــكل های مربوطه، مراكز 
آموزشی و پژوهشی و تحقيقاتی مربوط 
به موضوع نمايشگاه، دست اندركاران در 
امر طراحی و دست اندركاران در بخش 
اكتشاف و اســتخراج معادن طال، نقره، 
جواهر و سنگ های قيمتی نيز حضور در 

آن خواهند داشت.
مدير برگزاری نهمين نمايشگاه بين 
صنايع  و  طال،نقره،جواهر،ساعت  المللی 
وابسته خاطرنشــان كرد: قرار است در 
طول چهار روز برگزاری اين نمايشــگاه 
چند هيئت خارجی و همچنين رؤسای 
اتحاديه های طــال و جواهــرات برخی 
كشــورها با حضــور در محــل دائمی 

المللی تهران،ضمن  های بين  نمايشگاه 
نمايشــگاه،باتوليدكنندگان  از  بازديــد 
ايرانی وارد مذاكرات تجاری و ســرمايه 
گذاری شوند. نامدار زندی در ادامه گفت: 
طال و جواهر مــی تواند جايگزين خوبی 
برای نفت و فرآورده های آن به شــمار 
آيد و برپايی نمايشــگاه های تخصصی 
در ايــن زمينــه از جمله راهــكار های 
 توســعه اين صنعت در كشور محسوب 

می شود.
برگــزاری  مديــر  گفتــه  بــه 
المللــی  بيــن  نمايشــگاه  نهميــن 
صنايــع  و  طال،نقره،جواهر،ســاعت 
وابســته؛ايران از نظر فناوری و شــيوه 
های جديــد صنعت با مشــكلی روبرو 
نيســت و تنها چالشــی كــه در حال 
حاضــر در مقابــل اين صنعــت وجود 
دارد واردات بی حــد و اندازه مصنوعات 
طال و جواهر قاچاق به كشــور است كه 
امــان توليدكنندگان داخلــی را گرفته 
اســت و واحدهای ما را وادار به تعديل 
 نيرو كــرده ويا بــه تعطيلی كشــانده 

است.
نامــدار زندی بــا يــادآوری گردش 
1200 ميليــارد دالری صنعــت طــال 
و جواهــر در جهــان گفت: نمايشــگاه 
در نهميــن دوره برگــزاری خود تالش 
خواهد كرد برای فعاالن توليد و تجارت 
اين صنعت در ايران هــم از اين گردش 
 1200 ميليــارد دالری ســهمی ايجاد 

نمايد.

سیدحسین میرظفر جویان خبر داد:

نوسازی سالن 5 هزار متر مربعی نمایشگاه تهران با سرمایه بخش خصوصی

منصور نامدار زندی مدیر نمایشگاه بین المللی طال، نقره و جواهر:

نمایشگاه می کوشد ایران را در گردش جهانی 1200 میلیارد دالری طال و جواهر سهیم کند



ها
اه 

شگ
مای

ت ن
نع

ص
ی  

ص
ص

تخ
ه 

نام
اه

م

31

نهمین نمایشگاه بین المللی طال، نقره، جواهر، 
ساعت و صنایع وابسته روز پنج شنبه 28 بهمن با 
حضور محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و 
تجارت، حسن غفوری فرد رئیس هیات بازرسی 
و نظارت شورای عالی انقالب فرهنگی، حسین 
اســفهبدی معاون وزیر و مدیر عامل شــرکت 
سهامی نمایشگاه های بین المللی، محمد جواد 
امور نمایشگاهی شرکت سهامی  قنبری معاون 
نمایشــگاه ها، عباد محمد ولی رئیس اتحادیه 
تولید کننــدگان و صادرکنندگان طال و جواهر، 
منصور نامداری زندی نایب رئیس اتحادیه و مدیر 
نمایشگاه و فعاالن بخش خصوصی این صنعت در 

نمایشگاه بین المللی تهران گشایش یافت.
منصورنامــداری زنــدی در گفتگو بــا »اقتصاد و 
نمايشگاه« توضيح داد كه برای مشاركت در نمايشگاه 
امسال 300 شــركت داخلی و خارجی پيش ثبت نام 
كرده بودند اما به دليل محدوديت و نامناسب بودن ابعاد 
فضای نمايشگاهی برای نمايش توليدات چنين صنعتی 
فقط 150 شركت فرصت مشاركت در 9 هزار متر مربع 
فضای نمايشگاهی شامل سالن های 8و9و 25آ و 25ب 
را به دست آوردند كه از اين تعداد 10 شركت از تركيه، 
ايتاليا، آلمان و بلژيك توليدات و خدمات نوين خود را به 

تهران آورده اند.
مدير نمايشــگاه نهم طــال و جواهــر تاكيد كرد 
كه نمايشــگاه امســال به توليد صادرات محور، جلب 

تكنولوژی های برتر اين صنعت از چهار گوشــه جهان 
و جذب ســرمايه گذارهــای خارجی بــرای توليد و 
صادرات به بــازار 400 ميليون نفــری منطقه تاكيد 
دارد و برای دســتيابی بــه اين هدف با مستشــاران 
بازرگانی بسياری از ســفارتخانه ها و همچنين رايزنان 
بازرگانــی ايران در كشــورهای ديگــر، از طريق اتاق 
 بازرگانــی ايــران مذاكره و مشــورت به عمــل آمده 

است.
نامــداری زندی كــه در عيــن حــال در هيات 
نماينــدگان اتاق ايــران و كميســيون ماليــات اين 
اتاق عضويت دارد، ســهم ايــران از گــردش جهانی 
1200 ميليارد دالری صنعت طال و جواهر را بســيار 
ناچيز توصيــف كرد و رونــق اين كســب و كار را در 
حل مجموعه ای از مشــكالت و هــم آهنگی بخش 

 های اســتاندارد، گمرک، نظام بانكــی و نظام مالياتی 
دانست.

وی ياد آوری شد كه در سال های اخير به دليل ركود 
كسب و كار در اين صنعت 800 واحد در تهران و 1800 
واحد در سراســر ايران ناچار به تعطيلی شده و به اين 
 ترتيب هزاران فعال توليد و فروش در اين بخش بيكار 
شــده اند.نايب رئيس اتحاديه رويكــرد هموطنان به 
طال و جواهر ســاخت خارج به دليل انزوای 37 ساله 
اين صنعت را دليل ديگری بر ركود اين كســب و كار 
دانســت و از مردم ايران درخواســت كرد كه با خريد 

توليــدات با كيفيــت و دارای گارانتی معتبــر ايرانی، 
صنعتگران و هنرمنــدان اين رشــته را در خدمت به 
اقتصاد كشــور ياری نماينــد. نامدار زنــدی به توليد 
كننــدگان و تجار طــال و جواهر هم پيشــنهاد كرد 
با ايجاد برند معتبــر ايرانی، به اصــالح فرهنگ غلط 
مصــرف كاالی خارجی كمك كنند. نمايشــگاه بين 
المللی طــال، نقره و جواهر تا پايان روز يكشــنبه يكم 
اســفند با همت شركت ســپنتاس كيش با مديريت 
 محمود صديقی از ســاعت 8:30 تــا 16 برپا خواهد 

بود.

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

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

منصور نامداری زندی نایب رئیس 
 اتحادیه تولید کنندگان 

و صادرکنندگان طال و جواهر 

هموطنان با خرید 
 مصنوعات طال 

 و جواهر ایرانی 
حامی اقتصاد ملی باشند
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به مناسبت پنجاهمین ســالگرد تاسیس شرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران کتاب »اثر 
شناسی نیم قرن تسهیل گری صنعت نمایشگاهی« اثر پر ارج 
محمد سعادتی پور مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی و 
امور بین الملل شــرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی 
جمهوری اســالمی ایران روانه بازار کتــاب گردید تا عالقه 
مندان به صنعت نمایشگاهی و تالشگران این صنعت بتوانند 
با خواندن این کتاب که حاصل تجربیات 25 ساله نویسنده در 

حوزه صنعت نمایشگاهی می باشد بهره الزم را ببرند.
به گزارش خبرگــزاری »اخبار نمايشــگاه ها « به نقــل از روابط 
عمومی و امور بين الملل شركت ســهامی نمايشگاه های بين المللی 
ج.ا.ايران  در ادامــه تاليفات اثر بخش محمد ســعادتی پور در زمينه 
صنعت نمايشگاهی و به مناسبت پنجاهمين سالگرد تاسيس شركت 
سهامی نمايشگاه های بين المللی جمهوری اسالمی ايران كتاب » اثر 
شناسی نيم قرن تسهيل گری صنعت نمايشــگاهی « به نويسندگی 
ايشان منتشــر و روانه بازار گرديد. در اين كتاب بعد از مقدمه ای كه 

به قلم دكتر حسين اســفهبدی معاون وزير صنعت،معدن و تجارت و 
رييس هيئت مديره و مدير عامل شــركت سهامی نمايشگاه های بين 
المللی ج.ا.ايران به رشته تحرير در آمده كلياتی درباره نويسنده كتاب 
می خوانيم كه شــرح حال مختصری از دوره خدمت رســانی محمد 
سعادتی پور در شركت سهامی نمايشگاه های بين المللی ج.ا.ايران از 
سال 1370 تا كنون می باشــد.در ادامه نويسنده به ذكر مشخصات و 
موقعيت مكانی نمايشــگاه های بين المللی استان های ايران پرداخته 
و به پديدار شناسی نمايشــگاه،انواع نمايشــگاه ها،اهداف شركت در 
نمايشــگاه ها،ضرورت تاسيس نمايشــگاه بازرگانی،نگاهی به صنعت 
نمايشگاهی در ايران،سازمان ها،نهادها و انجمن های مرتبط با صنعت 
نمايشــگاهی در ايران پرداخته و بعد به تفصيل به تاريخچه تاسيس 
شركت شركت سهامی نمايشــگاه های بين المللی ج.ا.ايران و جدايی 
اين شركت از مركز توسعه صادرات ايران و اسامی مديران عاملی كه از 
بدو تاسيس تا كنون در اين شركت فعاليت داشته اند اشاره كرده است.

در بخش بعــدی زايد كتاب به اهداف ، موضــوع فعاليت ، اركان ، 
چشــم انداز ، ماموريت و امكانات و خدمات شركت سهامی نمايشگاه 

های بين المللی پرداخته شده و در ادامه نيز با ذكر توضيحاتی در مورد 
تاريخچه تاســيس دو نمونه از امكانات و افتخارات اين شركت شامل 
مســجد حضرت ابراهيم )ع( و موزه صنعت نمايشــگاهی توضيحاتی 
بيان شده است. نويسنده سپس اشــاره ای به نقش آموزش در ارتقای 
كيفيت نمايشگاه ها و نقش نمايشگاه ها در توسعه صادرات داشته و در 
مورد نقش برجسته نمايشگاه ها در تحقق اهداف كلی اقتصاد مقاومتی 
سخن رانده است.شايان ذكر اســت در بخش پايانی اين اثر ارزشمند 
تصاويری از نشست های دكتر اسفهبدی با مقامات كشورهای خارجی 
در دوران تحريم و پســا تحريم و تصاوير مربوط به گراميداشــت روز 
جهانی نمايشگاه ها چاپ شده و در نهايت كتاب با قدردانی و سپاس از 
خانم ها پارسا، سارا عنصری )طراح( و گيتی تهران پور)تدوين كننده( 
و آقايان شريعتی ، پارسا و استاد محمد علمی كه در نگارش اين كتاب 

با ايشان همكاری داشته اند به پايان می رسد.
از محمد ســعادتی پور پيش از اين آثار پر ارج ديگری در صنعت 
نمايشگاهی چون »پديدار شناســی نمايشگاه های جهانی«  و »نقش 

تبليغات در صنعت نمايشگاهی« منتشر شده است.

قائم مقام وزیر صنعت، معــدن و تجارت در امور تجاری و 
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد که همه سایت 
های نمایشگاهی باید هرچه زودتر به مرحله سود آوری برسند 

و خود، هزینه های نگهداری و توسعه را تامین کنند.
مجتبی خســرو تاج پس از بازديد از نمايشــگاه خودرو »تهران 
اتوشــو 2017« در ســايت نمايشــگاهی شــهر آفتاب گفت: دولت 

برای برگزاری رويدادهای نمايشــگاهی باكيفيت از تمام سايت های 
نمايشگاهی كشــور حمايت می كند و در اين زمينه هر تعداد كه نياز 

باشد مجوز برگزاری صادر می كنيم.
وی تاكيد كرد كه صنعت خودرو در مســير رشد و ارتقای كيفی 
قرار گرفته و شركت های بزرگ بين المللی برای مشاركت و همكاری 

با صنعت خودروی ايران ابراز تمايل كرده اند.

رئيس سازمان توســعه تجارت ايران درباره كمك مالی دولت به 
سايت های نمايشــگاهی برای توســعه گفت: منظور از حمايت های 
دولتی، حمايت نقدی نيست. همه سايت های نمايشگاهی ايران بايد 
خيلی زود به مرحله ســود آوری برسند و خود، هزينه های مورد نياز 
برای نگهداری و توسعه را تامين نمايند. اين وظيفه دولت نيست كه 

در قالب كمك های مالی از سايت های نمايشگاهی حمايت نمايد.

محمــد جــواد قنبــری معاون 
نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه 
های بین المللی ج.ا.ا در گفت و گو با 
خبرنگار »اخبار نمایشگاه ها « اعالم 
کرد که در 9 مــاه منتهی به آخر آذر 

مشابه  دوره  به  نســبت  جاری  سال 
سال 94 ،تعداد مشــارکت کنندگان 
های  نمایشگاه  ارزی  متراژ  و  خارجی 
برگزار شده در سایت نمایشگاه های 
بین المللی تهران به ترتیب 90 درصد 

و 97 درصد رشد یافته است .
 متراژ کل نمایشــگاه های برگزار 
کنندگان  مشارکت  کل  تعداد  و  شده 
هم در این دوره بــه ترتیب 28 و 16 

درصد افزایش نشان می دهد .
سهامی  شــركت  نمايشــگاهی  معاون 
نمايشــگاه ها برنامه ريزی منسجم و همه 
جانبه مديريت ارشــد شــركت ســهامی 
نمايشگاه ها در جهت اســتفاده از فضای 
مثبت جهانی ايجاد شــده پــس از نهايی 

شــدن مذاكرات برجام از اواخر پائيز 94 را 
زمينه ساز استقبال فعاالن خارجی توليد و 
تجارت از نمايشگاه  های سال جاری ذكر 
كرد و گفت : تالش شــركت سهامی برای 
توسعه نقش نمايشگاه ها در رونق اقتصادی 
كشــور همچنان ادامه دارد كه در ســال 
96 شاهد رشــد هر چه بيشتر اين بخش 
خواهيم بود .آمار مقايسه ای نمايشگاه های 
برگزار  شده در نمايشگاه بين المللی تهران 
در 9 ماه امســال و تغييرات آن نسبت به 

مدت مشابه سال 94 به شرح ذيل است :
تعداد نمايشــگاه های برگزارشده :53 

نمايشگاه
متــراژ كل : 789116 متــر مربع )28 

درصد افزايش(

متراژ ريالــی :641367  متر مربع )19 
درصد افزايش(

متــراژ ارزی : 147749 متر مربع )97 
درصد افزايش (

تعداد كل مشــارک كنندگان 19293 
بنگاه )16 درصد رشد (

تعــداد مشــاركت كننــدگان داخلی 
11933 بنگاه )7 درصد كاهش(

خارجی   كننــدگان  مشــاركت  تعداد 
7360 بنگاه )90 درصد رشد (

دفعات مشاركت كشورها در نمايشگاه 
691 )32 درصد رشد(

همچنيــن در 9 ماه ســال 95 بيش از 
20 هزار نفر اتباع  خارجی از 53نمايشگاه 

برگزار شده در اين مدت بازديد كرده اند .

محمد جواد قنبری اعالم کرد:

رشد ۹0 درصدی مشارکت خارجی ها در نمایشگاه های بین المللی تهران

در جشن 50 سالگی شرکت سهامی نمایشگاه ها رونمایی شد

نیم قرن صنعت نمایشگاهی ایران به روایت محمد سعادتی پور

مجتبی خسرو تاج رئیس سازمان توسعه تجارت ایران:

سایت های نمایشگاهی باید سود آور شوند دولت کمک مالی نمی کند
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شــانزدهمین نمایشــگاه بین المللی 
اسفند  روز جمعه ششم  زیســت  محیط 
با حضور محمد جواد  ماه 95 در مراسمی 
ظریف وزیر امــور خارجه، معصومه ابتکار 
معاون رییس جمهور رییس سازمان محیط 
زیســت، مجید انصاری معــاون حقوقی 
رییس جمهور و امیری معــاون پارلمانی 
رئیس جمهور در محل دائمی نمایشگاه های 

بین المللی تهران افتتاح شد.
در اين مراســم همچنين حسين اسفهبدی 
معــاون وزيــر و مديرعامل شــركت ســهامی 
نمايشــگاه ها، محمدرضــا تابــش و كيخــواه 
نماينــدگان مجلس شــورای اســالمی، جری 
لوييس نماينده ســازمان ملل در تهران، اريك 
ســول هايم رئيس برنامه محيط زيست سازمان 
ملل متحد، گالتی وزير محيط زيســت ايتاليا، 
يوخن فــالس بارت قائــم مقام وزيــر محيط 
زيســت آلمان، دنيل كالخا مديــركل محيط 
زيســت اتحاديه اروپــا، جمعــی از هنرمندان، 
تعــدادی از مســئوالن دســتگاه های اجرايی، 
مديران و صاحبان صنايع، شركت ها، تعدادی از 
تشكل های محيط زيستی مردم نهاد )سمن( و 
برخی سفرا و ديپلمات های خارجی مقيم تهران 

حضور داشتند.
اين نمايشگاه با شعار »اقتصاد سبز، اقتصاد 
مقاومتــی« با حضــور 316 شــركت داخلی و 
19 شركت خارجی از كشــورهای آلمان، كره 
جنوبی، انگلستان، هلند، ايتاليا، دانمارک، چين، 
سوئد، فنالند، نيوزلند، فرانســه، ژاپن، روسيه، 
نــروژ و اتريش به مــدت 4 روز در محل دائمی 

نمايشگاه های بين المللی تهران برپا است.
برجام فرصت ها را فراهم کرده است

معــاون رييس جمهــور و رييس ســازمان 
حفاظت محيط زيست در شانزدهمين نمايشگاه 
بين المللی محيط زيســت، تاكيد كــرد: بعد از 
توافق برجــام، فرصت همكاری هــا و تبادالت 
بين المللی در حوزه محيط زيســت فراهم شده 

است.
معصومــه ابتكار در مراســم گشــايش اين 
نمايشگاه با اشاره به اين كه نمايشگاه بين المللی 
محيــط زيســت فرصــت حضــور بخش های 
خصوصی فعــال در حــوزه محيط زيســت را 
ايجاد كرده اســت، گفت: از همه فعالين بخش 
خصوصی و ســرمايه گذارانی كه بــرای بهبود 
محيط زيست ســرمايه و فكر و توانمندی خود 
را به كار گرفته، تشــكر می كنم. وی با اشــاره 
به نقش مهم حضور بخــش خصوصی و مردم 
در عرصه حفاظت محيط زيســت، آن را كليد 
و رمز پيروزی دانســت و افــزود: دولت موظف 
است با وضع قوانين و سياست ها زمينه را برای 
حضور مردم بــرای حل ابربحران های زيســت 
محيطی مانند گردوغبار، آلودگی آب و مديريت 
منابع آب ايجاد كند. ابتكار با اشــاره به اين كه 
محمدجواد ظريف، وزير امــور خارجه ميهمان 
ويژه مراســم اســت، تصريح كرد: از وزير امور 
خارجه و همكاران شان كه زمينه همكاری های 
بيشــتر بين المللی در حوزه محيط زيست را با 
توافق برجام فراهم كردند، تشــكر می كنم. در 
نتيجه اين ارتباطات بين المللی، سرمايه گذاری، 
انتقال فناوری و تبادالت بين المللی برای ايران 

فراهم شده است.
وی بــا تاكيــد بــر اين كه محيط زيســت 

مساله ای نيست كه در سطح محلی و منطقه ای 
باقی بماند، گفت: محيط زيست مساله ای است 
كه نياز بــه همكاری جهانــی دارد و اميدواريم 
سازمان ملل نيز برای كمك به ما گام های جدی 
بردارد تا نســبت به حل معضالتی مثل پديده 
گردوغبار كه ناشی از تغيير اقليم و ناامنی های 

منطقه است، اقدام شود.
همکاری محیط زیست ضرورت امنیتی 

است
محمد جواد ظريف وزيــر امور خارجه ايران 
در اين مراســم با بيان اينكه جمهوری اسالمی 
دست همكاری را به سمت همه همسايگان دراز 
می كند تا در يك برنامه مشترک بتوانيم آينده 
بهتری را بــرای فرزندان منطقــه فراهم كنيم، 
گفت: يكــی از حوزه هايی كــه می تواند زمينه 
اعتماد ســازی منطقه ای را فراهــم كند و همه 
كشورهای منطقه بدون توجه به سياست هايشان 
به آن نياز دارند همكاری در حوزه محيط زيست 
است. هيچ موضوعی به اندازه محيط زيست در 
اين ادراک مشترک نقش محوری نداشته و در 
هيچ موضوعی به اندازه محيط زيســت شــاهد 
همكاری و هــم فكری جامعه بيــن المللی در 

حوزه محيط زيست نيستيم.
وزير امور خارجه ادامه داد: به جد اميدوارم 
دركــی را كه امروز در ســطح بيــن المللی در 
محيط زيست داريم، يعنی اينكه فهميده ايم در 
زمينه محيط زيست در يك كشتی نشسته ايم 
و در اين كشــتی يا همگان به ساحل سالمت 
می رســيم يا همگان در يك محيط آلوده و غير 
قابل حيات زندگــی را بــدرود خواهيم گفت: 
اميدوارم كــه اين چالش مشــترک را در همه 
حوزه ها از اقتصاد و فقرزدايی تا امنيت و تالش 
جمعی برای مبــارزه با افراط و تروريســم هم 
شاهد باشيم. ظريف در بخش ديگری از سخنان 
خود با قدردانی از برگزاری نمايشگاه بين المللی 

محيط زيســت تصريح كرد: اولين نمايشگاه را 
خانم دكتر ابتكار در دولت آقای اصالحات برگزار 
كردند و ششمين جشنواره بين المللی فيلم سبز 
هــم در مردادماه 96 به ابتكار رييس ســازمان 
حفاظت محيط زيســت برگزار می شود و ما از 

تالش های ايشان سپاسگزاری می كنيم.
وی يادآور شد: نمايشــگاه امروز بيش از هر 
چيز نشان دهنده همكاری بين همه بخش های 
ذی نفع است كه برای رسيدن به محيط زيست 

سالم نيازمند همكاری آنها هستيم.
سازمان ملل در کنار ایران است

اريك ســول هايم معاون دبيركل ســازمان 
ملل و رييس برنامه محيط زيست سازمان ملل 
متحد در اين مراســم گفت: مسائل آب، توفان 
شــن و گرد و خاک در ايران وجود دارد. باعث 
خرسندی است كه همه كشورها دست به دست 
هم بدهنــد و بخش دولتــی و خصوصی با هم 

همكاری كنند تا بر اين مشكالت فائق آييم.
وی با بيان اينكه ما می توانيم اين مشكالت 
را حــل و فصــل كنيم، گفــت: در گذشــته 
توانسته ايم اين مشكالت را حل كنيم. در سال 
1987 موافقت نامه های خوبی تنظيم كرديم كه 
ميزان گازهای گلخانــه ای را يك درصد كاهش 

دهيم.
ســول هايم با تاكيــد بر ضــرورت افزايش 
همــكاری با ايــران اظهار كــرد: اينكــه ايران 
توانســته با آمريكا به توافق برسد، نشان دهنده 
اين است كه می توانيم در زمينه محيط زيست 
همكاری هــای خوبی داشــته باشــيم. از ايران 
و آمريكا تشــكر می كنم كه توانســتند به اين 
موافقت نامه برســند. اين موافقت نامه می تواند 

باعث شود كه كارهای خوبی به ظهور برسد.
سوله ايم اضافه كرد: بايد سياست های درست 
كشاورزی تدوين شود كه به مبارزه با توفان های 
شن و گرد و غبار كمك می كند. بايد كشاورزی 

را نيز مديريت كنيم. بسياری از مسائل محيط 
زيستی در زمينه جنگل ها و گونه های در خطر 
انقراض در ايــران وجود دارد كــه بايد در اين 
زمينــه صيانت و حفاظت كافــی صورت گيرد. 
آماده ايم كه از دولت ايران و ســازمان حفاظت 
محيط زيســت ايران حمايت كنيم تا بتواند در 

اين زمينه حركت كند.
ایران شریک خوب اتحادیه اروپا

دنيل كالخا مدير كل محيط زيست اتحاديه 
اروپا اظهار كرد: ايران شريك خوبی برای مسائل 
زيســت محيطی اســت، زيرا جايــگاه خوب و 
كليدی در منطقه دارد. مدير كل محيط زيست 
اتحاديه اروپا با تاكيد بر اينكه صيانت از محيط 
زيست جزو سياســت های اتحاديه اروپا است، 
گفــت: بايد با هــم در موضوع محيط زيســت 
همكاری داشته باشــيم. موضوع محيط زيست 
بايــد در اولويت های ما باقی بمانــد. صيانت از 
محيط زيســت در قانــون اساســی جمهوری 

اسالمی ايران درج شده است.
كالخا با اشــاره به اينكه اتحاديــه اروپا در 
حوزه های مديريت پســماند، بهبود كيفيت آب 
و هوا، مقابله با آلودگــی آب ها و درياها فعاليت 
می كنــد، افــزود: درســال 2016 توافق نامــه 
همكاری هــای فنی با ايران را داشــتيم كه اين 
توافق نامه ها اهميت صيانت از محيط زيست را 
به رسميت می شناســد. محيط زيست می تواند 
برای افزايش اشــتغال با محوريت توسعه پايدار 

نقش آفرينی كند.
 لزوم سازگاری و تعامل میان 

توسعه و محیط زیست
حجت االسالم مجيد انصاری معاون حقوقی 
رييس جمهوری نيز با يــادآوری اينكه ما جزو 
كشورهای در حال توسعه هستيم و توسعه همه 
جانبه كشــور بويژه در حوزه اقتصادی را تجربه 
می كنيم، گفــت: اگر ســازگاری و تعامل ميان 
توسعه و سياست محيط زيســتی برقرار نشود 
سياست ها حتماً دور زده می شوند. نبايد سرمايه 
گذاران و فعاالن بخش خصوصی احساس كنند 
محيط زيســت برای آنان مانع است. انصاری از 
همه فعاالن حوزه محيط زيســت خواســت در 
راســتای تحقق اقتصاد مقاومتی كــه برای آن 
ستادی تشــكيل شــده و وظيفه وضع، اصالح 
و رفع قوانين مزاحم را برعهــده دارد، خالها و 
تعارضات قانونی را بررسی و نظرات خود را بازگو 

كنند.
معاون رييس جمهــوری تصريح كرد: برای 
ما باعت افتخار اســت كه در دورانی كه اساساً 
محيط زيست دغدغه جهانی نبوده و پيش بينی 
بحران هم برای محيط زيســت نمی شد 1400 
ســال پيش در قرآن كريم دههــا آيه در حوزه 
مسائل محيط زيست و تعامل انسان و طبيعت 
آمده اســت. وی يادآور شــد: چندين سوره به 
نام عوامل كليدی و مؤثــر طبيعی يا اجزای آن 
نامگذاری شده اســت و خداوند متعال به جان 
اشــيا و مواهب طبيعی ســوگند خورده است. 
در زمينه جــرم انگاری برهم زننــدگان تعادل 
در محيط زيســت به عنوان افساد فی االرض و 
سنگين ترين مجازاتی اســت كه برای تخريب 
كنندگان زيســتگاه زمين معرفی كرده اســت. 
فقه اسالم و شيعه مفتخر است كه احكام بسيار 
دقيق و منطبق با آخرين يافته های حقوق بين 

الملل محيط زيست را ارائه كرده است.

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

تفاهم بزرگ ایران و اروپا برای حفظ محیط زیست جهان
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اعضــای انجمــن برگــزار کنندگان 
روز  ایــران  بین المللی  نمایشــگاه های 
اول اســفند ماه 1395 در تاالر اصفهان 
نمایشــگاه بین المللی تهــران گرد هم 
برگزاری جلســه  آمدند تــا در جریان 
هیات  اعضــای  خــود،  عمومی  مجمع 
 مدیره و بــازرس انجمــن را هم انتخاب 

نمایند.
به گزارش خبرنگار »اقتصاد و نمايشــگاه« 
برای عضويت در هيات مديــره انجمن 12 نفر 
ثبت نام كرده بودند كه هركــدام پيش از آغاز 
رأی گيری برنامه های خود برای اعتالی انجمن 
و توسعه صنعت نمايشگاهی كشور را به اعضای 
انجمن توضيح دادند. پس از آن با حضور نماينده 
قانونی وزارت كار، رأی گيری انجام گرفت و پس 
از شــمارش آرا افراد زير بــه عضويت در هيات 

مديره انجمن مفتخر شدند:
1- علی ابراهیم زاده )شــرکت راهکار 

تجارت مدیریت کوشا( با 25 رأی 
2- شهنام سپاســدار )شرکت بانیان 

امید( با 24 رأی 
3- مهدی عباسی راد )شرکت فرهنگ 

مهر( با 21 رأی 
4- علی اعتدالی )گروه آوین( با 20 رأی

5- عبدالکریم جاللی )شرکت نمانگر( 
با 17 رأی

 همچنيــن علی مرادی )شــركت ســامع 
پادنوين( با 16 رأی به عنوان عضو علی البدل اول 
و ابوالقاسم رضايی )شركت ميالد مبتكر شرق( 

با 16 رأی به عنوان علی البدل دوم )براســاس 
قرعه( انتخاب شــدند. برای مسئوليت بازرسی 
انجمن هم 3 نفر ثبت نــام كرده بودند كه پس 
از رأی گيری علی معين جهرمی )گروه تجارت 
اطالعات كوشــا( با 29 رأی به ســمت بازرس 

انجمن برگزيده شد.
گفتنی اســت كه انجمن برگــزار كنندگان 
نمايشگاه های بين المللی ايران 55 عضو دارد كه 
انتخابات هيأت مديره و بازرس با مشاركت 43 

عضو برگزار شد.
در جريــان برگــزاری مجمــع عمومــی، 
فرهاد امينيان )شــركت بين المللی بازرگانی و 
نمايشگاهی تهران( به عنوان رئيس هيات مديره 
دوره آخر انجمن، مهدی عباســی راد )شركت 
فرهنگ مهر( به عنوان دبيــر دوره آخر انجمن 
و ابوالقاسم رضايی )شركت ميالد مبتكر شرق( 
به عنوان خزانــه دار دوره آخر، گزارش عملكرد 

انجمن را در حوزه های خود به اعضا ارائه دادند.

انتخابات هیات مدیره انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه بین المللی برگزار شد

هیات مدیره تازه نفس برای توسعه صنعت نمایشگاهی کشور
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سید علی اعتدالی با تحصیالت دکترای مدیریت بازرگانی 27 سال 
سابقه فعالیت حرفه ای دارد که 22 سال آن در صنعت نمایشگاهی و 5 

سال در بخش بازرگانی سپری شده است.
مدير كلی حوزه رياست شركت سهامی نمايشگاه ها، دبيری هيات مديره 
و مشاورت مديرعاملی شــركت سهامی نمايشگاه ها، مدير كلی مركز خدمات 
صادراتی در ســازمان توســعه تجارت، مديريت عامل و رياست هيات مديره 
هلدينگ آويــن، مديريت عامل و رياســت هيات مديره گروه شــركت های 
Trade Expo و Trade Gate در عمــان، امــارت متحــده عربی، قطر، 
گرجستان، تركيه و هلند، نمايندگی رســمی انجمن تبليغات آسيا در ايران، 
عضويت در انجمن تحقيقات بازاريابی اروپا و... و تنها عضو ثابت هيات مديره 
انجمن برگزار كنندگان نمايشــگاه های بين المللی ايــران در تمام دوره ها از 
ابتدای تاســيس تاكنون بودن، بخشــی از مســووليت ها و عناوينی بوده كه 
هركدام به نوبه خــود بر تجربه و كارآمدی اعتدالی در صنعت نمايشــگاهی 

ايران و جهان افزوده است.
اعتدالی تاليفات پرارجی هم در صنعت نمايشــگاهی دارد كه كتاب های 
نمايشگاه و مديريت، نمايشــگاه های جهانی اكسپو، و برنامه ارتقا و ارتباطات 

تبليغات اكسپو از آن جمله است.
حضور قوی در آسیا

مديرعامل هلدينــگ بين المللی آوين گفت: يك شــركت ايرانی از ميان 
30 كشــور آســيايی به عنوان معاون دبير كل انجمن تبليغات آسيا انتخاب 

و معرفی شد.
ســيد علی اعتدالی با اشــاره به جزئيات انتخاب نماينده ايرانی به عنوان 
معاون دبيركل انجمن تبليغات آســيا  اظهار كرد: از ميان 49 كشور آسيايی 
تنها 30 كشــور توانسته اند عضو رســمی انجمن تبليغات آســيا شوند و از 

هر كشور تنها يك نماينده پس از كســب امتيازات الزم می تواند به عنوان 
نماينده در اين انجمن بين المللی حضور داشته باشد.

وی تصريح كــرد: گروه بين المللــی آوين باتوجه به حضور رســمی در 
كشورهای تركيه، عمان، امارات، قطر، گرجستان و برخی كشورهای اروپايی 
و فعاليت رســمی در حوزه های تخصصی تبليغات، بازاريابی، تحقيقات بازار، 
رويدادها و كنفرانس های بين المللی و سرمايه گذاری در اين حوزه به همراه 
ارايه مستندات پژوهشی، علمی و آموزشــی در انجمن تبليغات آسيا حضور 

يافته است.
مديرعامــل هلدينگ بين المللی آوين با اشــاره بــه فعاليت های انجمن 
تبليغات آســيا افزود: اين هلدينگ بين المللی تنها نماينده ای از كشور ايران 
در انجمن تبليغات آسيا بوده كه توانسته اســت از ميان 30 كشور جهان به 

عنوان معاون دبيركل انتخاب و معرفی شود.
اعتدالی گفــت: انجمــن تبليغات آســيا در زمينه های متعــدد علمی، 
تحقيقاتی، آموزشــی، پژوهشــی، برگزاری نمايشــگاه های و همايش های 
مشــترک با مشــاركت تمامی اعضــا در كشــورهای منتخب، شناســايی 
فرصت های توســعه تجارت و تبليغات بازرگانی و زمينه های فعاليت با ساير 

قاره های جهان را برنامه ريزی كرده است.
وی ادامه داد: نخســتين اجالس انجمن تبليغات آســيا با حضور تمامی 
اعضا و نمايندگان كشــورهای آســيايی از 19 تا 22 اسفند ماه سال گذشته 
در كشور چين و با حضور جمهوری اســالمی ايران برگزار شد كه مهم ترين 
دســتوركار اين اجالس برنامه ريــزی، مديريت و ســازماندهی رويدادها و 
نشســت های تخصصــی و كارگاه های آموزشــی بين المللــی در حوزه های 
 تبليغات و كنگره های ســاالنه علمی در ســالهای 2016  تا 2018ميالدی

 قاره آسيا بود.

ارکان هیات مدیره  انجمن برگزار کنندگان مشخص شدند 

به گزارش خبرنگار اخبار نمايشگاه ها ، به دنبال انتخاب اعضاي هيأت مديره جديد انجمن برگزار كنندگان نمايشگاه هاي بين المللي 
در يكم اسفند 95، اعضاي هيأت مديره در نخستين نشست رسمي ، اركان هيأت مديره را مشخص كردند .

در اين جلسه كه آقايان علي ابراهيم زاده ،سيد علي اعتدالي ،عبدالكريم  جاللي ،شهنام سپاسدار و مهدي عباسي  راد حضور داشتند ، 
آقايان علي ابراهيم زاده  به عنوان رئيس ، عبدالكريم  جاللي به عنوان نايب رئيس ، شهنام سپاسدار به عنوان دبير و مهدی عباسی راد به 

عنوان خزانه دار انجمن انتخاب شدند .
بر اســاس اين گزارش همچنين در اين جلسه بعد از بحث و بررســي ، رئوس برنامه هاي قابل اجرا و داراي اولويت براي پيگيري و 
اجرا در اين دوره توســط هيأت مديره تعيين و مقرر شد كه مشــروح اين برنامه ها در اولين فرصت براي آگاهي اعضاي انجمن اطالع 

رساني شود . علی معين جهرمی بازرس انجمن نيز در اين جلسه حضور داشت.
خبرگزاري اخبار نمايشگاه ها و نشريه اقتصاد و نمايشگاه براي هيأت مديره جديد آرزوي توفيق در پيشبرد اهداف تعيين شده را دارد .

 گفت وگو با سید علی اعتدالی مدیرعامل هلدینگ بین المللی آوین 
و عضو هیات مدیره انجمن برگزار کنندگان 

افتخارآفرینی صنعت 
نمایشگاهی ایران در آسیا
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علي ابراهیم زاده که بعد از کسب بیشترین آراء 
در انتخابات هیأت مدیره انجمــن برگزارکنندگان 
نمایشگاه هاي بین المللي ایران، در نخستین جلسه 
هیأت مدیره به عنــوان رئیس هیأت مدیره انتخاب 
شد ، داراي مدرک مهندســي معماري از دانشگاه 
علم وصنعت اســت و تالیف بیش از بیست کتاب 

آموزشي در حوزه نوجوان را در کارنامه اش دارد .
از جمله سوابق مدیریتي او مي توان به مدیریت 
روابط عمومي و بین الملل شرکت صانیر که اولین 
شرکت در حوزه صادرات خدمات فني و مهندسي  
در صنعت آب و برق می باشد اشاره کرد که از سال 

73 تا 85 عهده دار این سمت بوده است.
او تجربه برپایي بیش از دویســت نمایشگاه و 
همایش در داخل و خارج از کشــور از سال 72الي 
95 را دارد که از جمله مهم ترین این نمایشگاه ها 
در داخل مي توان به نمایشــگاه هاي بین المللي 
نفت و گاز ، صنعت بــرق ، صنعت آب و فاضالب ، 
الکامپ ، بورس و بانک و بیمه و محیط زیســت در 
دوره هاي متوالي اشــاره کرد . در کارنامه حرفه 
اي ابراهیــم زاده همچنین برگــزاري تعدادي از 
موفق ترین نمایشــگاه هاي اختصاصي و تخصصي 
کشورمان در کشورهاي منطقه به ویژه در عراق و 

امارات و ...ثبت شده است .
ابراهیــم زاده که براي دومین بــار به عضویت 
انتخاب  برگزارکننــدگان  انجمــن  مدیره  هیأت 
شــده اســت ، دیدگاه هــا و برنامــه هایش را 
براي انتشــار در شماره نوروزي نشــریه اقتصاد 
 و نمایشــگاه در اختیار ما گذاشــته اســت که 

مي خوانید :
اهميت و تاثير گــذاری صنعت نمايشــگاهی بر هيچ 
كس پوشيده نيســت بطوری كه در كشــورهای توسعه 
يافته و در حال توســعه تعداد نمايشــگاه هــا ، تنوع و 
كيفيت آن متناســب با رشــد اقتصادی كشور می باشد. 
نمايشــگاه ها از مهمترين  و موثرترين ابزارهای بازاريابی 
در دنيا محسوب  می شوند . برگزاری بيش از چهار هزار 
نمايشگاه در ســال و حضور بيش از يك ميليون شركت 
به عنوان مشاركت كننده نشــانه اهميت اين صنعت در 
دنيا می باشــد كه اين آمار نيز در حال افزايش می باشد  

.
اثرات اقتصادی نمايشــگاه و افزايش  حجم مبادالت 
بازرگانی در حوزهــای مختلف صنعتــی و غير صنعتی 
به نحوی اســت كه نمايشــگاه ها مراكز توسعه مبادالت 
بازرگانی محســوب می گردد . به صورتی كه نمايشــگاه 
هابه ويژه از ديدگاه صــادرات كاالهای غير نفتی بهترين 

فرصت را برای بنگاه های اقتصادی فراهم می نمايند.
باال رفتن ســطح توليدات و افزايش درآمد عمومی و 
همچنين ايجاد رقابتهای كيفی ســالم داخلی و خارجی 
و كاهش هزينه های بــازار يابی و فروش از امتيازات اين 

صنعت كليدی به شمار می رود.
گذشــته از اثــرات اقتصادی نمايشــگاه هــا اثرات 
فرهنگــی و اجتماعی و توســعه روابط حــوزه خارجی 
خود نيز بســيار حايز اهميت می باشد . به طوری كه در 
تعدادی از كشــورهای  پيشــرفته دنيا بر پايی نمايشگاه 
های متوالــی در بخش صنعت جهانگــردی درصد قابل 
توجهی از درآمدهای ملی را به خود اختصاص داده است 
و به همين ســبب دولتها تالش می كنند با اســتفاده از 

ابزارهای متنوع جهانگردان را جذب نمايند
لــذا موضوع صنعــت نمايشــگاه به صورت مســتقل 
قابــل توســعه نخواهــد بــود و ارتبــاط سيســتم اين 
صنعت با ســاير صنايع مهــم و كليدی مــی تواند اين 
صنعت را توســعه دهد به طوری كه موضوع توريســم، 
شــبكه حمل ونقــل ، گمرک ، توســعه مناطــق آزاد ، 
سيســتمهای ايمنی عمومی ، صنعت بيمــه ، تبليغات، 
 مراكــز اقامتــی و حــوزه IT از موضوعــات مهــم و 

تاثير گزار بر روی اين صنعت می باشد
توسعه ســايتهای مدرن نمايشگاهی به همراه خدمات 
جانبی و سرويســهای مورد نياز مشاركت كننده و ايجاد 
رقابت سالم فی مابين سايت های نمايشگاهی خود يكی 
از عوامل مهم در جهت توســعه اين صنعت كليدی می 
باشــد كه در حال حاضر اين كمبود به شــدت احساس 

می گردد.
تدويــن برنامه جامع صنعــت نمايشــگاهی و تعيين 
جايــگاه عوامل موثــر و كليدی در اين صنعت شــاهراه 
كليدی جهت دستيابی به اهداف مورد نظر می باشد كه 
مسئولين و مديران تصميم گير بخش دولتی و خصوصی 
می بايســت هر چه سريع تر نســبت به تهيه اين برنامه 
اقدام نمايند تا امــكان برنامه ريزی بلنــد مدت در اين 

صنعت ميسر گردد.
قطعا انجمن برگزاركنندگان مهمترين نقش را در رفع 
چالش های مزبور خواهد داشت و می بايست در اقدام اول 
نسبت به افزايش پتانســيل ها و ظرفيت های خود اقدام 
نمايد و با توجه به شــرايط و متناسب با قوانين و مقررات 
حاكم ، بهترين راه كارهای رســيدن به اهداف اين صنعت 

را دنبال نمايد.
از طرفی تمام دولت ها به دنبال اســتفاده از ظرفيت 
های موجود جهت توسعه و ارتقاء اقتصاد در كشور خود 
می باشــند . لذا با توجه به اينكه اين ظرفيت و پتانسيل 
در حال حاضر در كشور ما وجود دارد می بايست از اين 

ظرفيت به خوبی استفاده كنيم.
تعدادی از كشــورهای همســايه نظير امارات متحده 
عربــی ، قطر و تركيه نــه تنها از اين ظرفيــت به خوبی 
اســتفاده كرده اند ، بلكه از ظرفيت های ســاير كشورها 
به نفــع خويش بهره مند شــده اند و در حــوزه صنعت 
نمايشــگاهی جايگاه قابل قبولی در منطقــه برای خود 

كسب نموده اند.
مشــمول  نمايشــگاهی  صنعــت   : بنــدی  جمع 
باشــد و  فاكتــور هــای مختلــف و متنوعــی مــی 
 رشــد ايــن صنعــت حمايــت تمــام ســازمان ها ، 
نهــاد های دولتــی و بخــش خصوصی را مــی طلبد. 
در صــورت وجــود يــك برنامــه جامــع و كامــل ، 
 راهبــردی و تخصصی ، منابــع مالی  كافــی و ايجاد 
زيرســاخت هــای مناســب ، دســتيابی بــه صنعت 

. اتكا ميسر خواهد بود  نمايشگاهی قابل 

علی ابراهیم زاده 
رییس هیأت مدیره انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه هاي بین المللي ایران

 ضرورت تدوین 
 برنامه جامع  صنعت نمایشگاهی 

و تعیین جایگاه 
عوامل موثر و کلیدی
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مهدی عباســی راد با داشتن مدرک 
کارشناسی از دانشگاه عالمه طباطبایی 
بیش از 15 سال از فعالیت حرفه ای اش 
را در صنعت نمایشــگاهی در کسوت 
پروژه های  مدیریــت  و  کننده  برگزار 
برگزاری  در  و  کرده  برگزاری ســپری 
بیــش از 40 عنوان نمایشــگاهی در 
اول  درجه  نقــش  گوناگون  حوزه های 

داشته است.
در  عباســی راد  فعالیــت حرفه ای 
صنعت نمایشــگاهی در ســال 81 با 
آغاز شده و  نمایشگاه در کیش  اجرای 
در سال های 84 و 85 در گروه صنعتی 
ایران خودرو و از سال 86 در مسئولیت 
مدیرکل روابط عمومی وزارت صنایع و 
معادن امتداد یافته اســت. وی از سال 
مدیرعامل شــرکت  عنوان  به  نیز   89
برگزاری  در  ایدرو  بین المللی  بازرگانی 
فرش، صنعت  بین المللی  نمایشگاه های 
و قطعات و لوازم خودرو فعال بوده و از 
ســال 94 به عنوان مدیرعامل شرکت 
فرهنگ مهرپاد به خدماتش در صنعت 

نمایشگاهی کشور ادامه می دهد.
 89 ســال  از  عباســی راد  مهدی 
بــه عضویت هیــات مدیــره انجمن 
نمایشــگاه های  برگزارکننــدگان 
تاکنون سه  و  درآمده  ایران  بین المللی 
دوره در ایــن مســئولیت ایفای نقش 
مهارت های  و  سوابق  دلیل  به  که  کرده 
رســانه ای و روابط عمومی، در دو دوره 
مســئولیت خطیر دبیــری انجمن به 

ایشان واگذار شده است.
در شــماره نــوروزی »اقتصــاد و 
نمایشــگاه« مهــدی عباســی راد از 
وضعیت کنونی و افق های آینده صنعت 
نمایشگاهی ایران سخن گفته است که 

می خوانید.
ارزیابــی شــما از موقعیت صنعت 
نمایشــگاهی ایــران در مقایســه با 
حاضر  حــال  در  منطقه  کشــورهای 

چیست؟
ايران در حال حاضر  صنعت نمايشگاهی 
از نظر تعداد و متراژ فعاليت نمايشگاهی در 
منطقه از جايگاه و رتبه خوبی برخوردار است 
و شــايد بتوان گفت كه مقام اول را دارد اما 
از نظر كيفی و اســتاندارد نمايشگاهی مانند 
ارائه خدمات مناسب به مشاركت كنندگان 
و نيز دارا بودن ســالن های نمايشــگاهی با 

تجهيزات و امكانات پيشــرفته ممكن است 
كاســتی هايی در مقايســه با وضعيت ديگر 
كشــورهای منطقه نظير تركيه و يا امارات 
وجود داشته باشد كه به نظر می رسد با كمی 
ســرمايه گذاری بتوان از اين حيث نيز مقام 

اول را در منطقه به دست آورد.
ولی بــدون ترديد صنعت نمايشــگاهی 
در ايران به دليل قدمت فــراوان و نيز بازار 
مناســب و نگاه تجاری فعــاالن صنعتی و 
بازرگانی به اين بخش، جايگاه بسيار بااليی 

در منطقه دارد.
مهم تریــن چالش هــای صنعــت 
را در حال حال چه می  نمایشــگاهی 
دانیــد و چه راهکاری بــرای حل این 

چالش ها پیشنهاد می کنید؟
صنعت نمايشــگاهی در ايــران در حال 
حاضر با چالش های زيادی از نظر برگزاری و 
نيز ساماندهی فعاليت ها روبروست كه شايد 
بتوان بحث قيمت خدمات نمايشگاهی و نيز 
موضوع حفظ حقوق مالكيت معنوی اعضا را 

از جمله مهمترين آن دانست.
چالش های ديگری چــون قوانين متعدد 
و ســختگيرانه، نبود معيارها و شاخص های 
مناســب در امر برگزاری نمايشگاه، متعادل 
با خدماتی  نمايشــگاهی  قيمت های  نبودن 
كه ارائه می شــود، وجود مقرراتی كه دست 
مجريــان را در رعايت اســتانداردهای بين 
المللی نمايشــگاهی در حوزه كسب درآمد 
جهــت ارائــه خدمــات بيشــتر و بهتر به 
مشــاركت كنندگان می بنــدد و در نهايت 
تعيين قيمت های ثابــت در خريد و فروش 
فضاهای نمايشگاهی برای مجريان كه باعث 
از بين رفتن رقابت می شــود و با معيارهای 
جهانی و بيــن المللی صنعت نمايشــگاهی 
ماننــد آنچه يوفی )ســازمان بيــن المللی 
نمايشــگاهی( تدوين و تاكيد كرده اســت، 
منافات دارد. ضمن اينكه همين قيمت های 
ثابت طی سال های گذشــته تغييری نكرده 
و حتی متناســب با نرخ تورم نيز رشد كافی 

نداشته است.
کنندگان  برگزار  انجمن  شما  نظر  به 
چه نقشــی می توانــد در جهت رفع 
نمایشگاهی  صنعت  توسعه  و  چالش ها 

کشور ایفا کند؟
به طور قطع در حد توان و امكانات نقش 
مناسبی می تواند داشته باشد. اما درصد اين 
تاثيرگذاری در سال های گوناگون و متأثر از 
شرايط متفاوت، متغير بوده است. به نظر من 

انجمن در توســعه صنعت نمايشگاهی طی 
سال های گذشته نقش بسيار پررنگی داشته 

است.
برگزاركننــدگان  صنفــی  انجمــن 
نمايشــگاه های بين المللی ايران از حدود ده 
سال پيش و با هدف حمايت صنفی و معنوی 
از فعاالن ايــن صنعت مهم و نيــز كمك به 
مجريان برگزاری نمايشگاه ها در جهت حضور 
قوی تــر در فعاليت هــا و رشــد توانايی های 

تخصصی و صنفی اعضا شكل گرفت.
در زمان شــكل گيری انجمن، هدف های 
مهمی تدوين شد و سرلوحه كار قرار گرفت 
كه فراهم كردن زمينه هــای بهبود كيفيت 
و باالبردن ميزان بهــره وری، دفاع از حقوق 
اعضــا در كليــه مراجع، اقدام جــدی برای 
جلوگيــری از رقابت های ناســالم در جهت 
برگــزاری بهينــه نمايشــگاه های داخلی و 
خارجی، برگزاری و مشاركت در نمايشگاه ها 
و كنفرانس های بين المللی در داخل و خارج 
از كشــور، مشــاركت در تصميم گيری های 
مربوط بــه برنامه های نمايشــگاهی ايران، 
مشاركت در تدوين استانداردهای مورد نياز 
نمايشگاهی، مشاوره و مشاركت در خصوص 
صدور مجوزهــای برگزاری نمايشــگاه ها و 
كوشش در جهت رفع اختالف های احتمالی 
بين اعضــا و در صــورت لزوم اســتفاده از 
حكميت انجمن از مهم ترين اهداف تشكيل 

انجمن به شمار می رود.
معموالً رســيدن به تمامی اهــداف تابع 
عوامل و ســازوكارهايی اســت كــه هم در 
درون و هم خــارج از انجمن وجود دارد. در 
واقع اگر به بعد داخلی توجه شــود، انجمن 
در سال های گذشــته با توجه به امكانات و 
محدوديت ها، عملكرد موفقی داشته است اما 
از نگاه عوامل بيرونی، تحليل عملكرد انجمن 
مستلزم ارزيابی دقيق تری است زيرا به طور 
طبيعی ميزان و درصــد تاثيرگذاری انجمن 
در تصميم سازی ها در نهادها و دستگاه های 

خارج از انجمن شيب ماليم تری دارد.
منظورم اين اســت كه در بخش بيرونی، 
عوامل و عناصر بيشتری در دامنه تصميم ها 
و فعاليت هــا قرار دارد و زمانــی كه در يك 
حوزه كاری تعداد بازيگران و تصميم سازان 
و تاثيرگذاران افزايــش يابد، به خودی خود 
ميزان نفــوذ هر يــك از آن عوامــل كمتر 
می شــود. برای مثال انجمــن و نمايندگان 
آن )هيات مديره( طی دو ســال گذشــته 
جلسات متعددی را با مســئوالن و مديران 

نهادهای مرتبط با صنعت نمايشــگاهی در 
ارتباط بــا حقوق و نيازها و حل مشــكالت 
اعضا و صنعت نمايشــگاهی داشــته اند اما 
نمی توان انتظار داشت كه همه اين جلسات 
و كوشــش ها به طوركامل بــه نتايج دلخواه 
رســيده باشــد و در واقع درصــدی از اين 
تالش ها منتج به نتايج مورد نظر شده است.

برنامه مشخص شما به عنوان یکی از 
اعضای هیات مدیره برای حل مشکالت 
اعضای انجمن و پیشبرد اهداف صنفی 
و ارتقــا جایــگاه انجمــن در صنعت 

نمایشگاهی کشور چیست؟
كار در صنعــت نمايشــگاهی بــه دليل 
وابستگی شديد در مراحل مختلف به بخش 
دولتی، نيازمند اعضايی است كه از قدرت و 
توانايی رايزنی، زمينــه پذيرش در نهادهای 
متولی نمايشــگاه، ارتباطات مناسب، درک 
شــرايط و نگاه عادالنه برخوردار باشند. در 
تمامی چند دوره گذشــته مجمع هم اعضا 
محترم بر اساس همين شناخت از همكاران 

خود رأی داده اند.
براين اســاس، برنامه كاری پيشــنهادی 
اينجانب برای هيات مديره در دوره آينده بر 

اين مبنا استوار خواهد بود:
- ارتباط قــوی و پايدار با دســتگاه های 
متولی در بخش دولتی )شــركت ســهامی 

نمايشگاه ها و سازمان توسعه تجارت(
- حمايــت از حــق مالكيــت معنوی و 

گسترش برند سازی در صنعت نمايشگاهی
- دفاع مناســب و همه جانبــه از تمامی 
اعضا در جايگاه های مختلــف و تالش برای 

حفظ حقوق آنان
- توســعه برنامه های اطالع رســانی در 

صنعت نمايشگاهی و تقويت سايت انجمن
- سياست انبساطی در بخش عضوگيری 
با هدف ارتقا جايگاه انجمن از حيث تعداد و 

دامنه كار و نفوذ در سراسر كشور
- تقويت ساختار اداری انجمن به منظور 
پاســخ گويی بيشــتر به تقاضاها و نيازهای 

اعضا
در پايان گفتگو با اغتنــام فرصت، برای 
همــه فعاالن و زحمتكشــان ايــن صنعت، 
تصميــم ســازان، مســئوالن، مديــران و 
كارشناسان دستگاه های مسئول و همچنين 
مديران شــركت های مجری و همه پرسنل 
و نيروهــای فعــال در اين صنعــت آرزوی 
توفيق دارم. اميدوارم ســال آينده همراه با 
تندرستی، شادكامی و رونق فعاليت ها باشد.

 گفتگو با مهدی عباسی راد
 عضو هیأت مدیره انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی ایران

 انجمن باید حمایت از 
 حق مالکیت معنوی و برندسازی 
در صنعت نمایشگاه را جدی بگیرد
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مدیرعامل  سپاســدار  شهنام 
بانیان امید که امروز در 57  شــرکت 
ســالگی بیش از 3 دهــه در صنعت 
نمایشگاهی ســابقه و کارنامه دارد، در 
برگزارکنندگان  انجمن  اخیر  انتخابات 
با  ایران  بین المللــی  نمایشــگاه های 
اختالف یک رأی نســبت به نفر اول به 
عنوان نفر دوم به عضویت هیأت مدیره 
انجمــن درآمــد و در انتخابات هیأت 
مدیره مسئولیت سترگ و مهم دبیری 
انجمن به مناسبت مجموعه توانمندی و 

عالیق به ایشان واگذار شد.
وی که تحصیالت دانشگاهی خود را 
در رشته مهندسی شیمی در دانشکده 
با  بود،  کرده  آغاز  تهران  دانشگاه  فنی 
در  ترم   4 گذاشــتن  پشت سر  وجود 
این رشــته، با تغییر رشته از دانشکده 
ادبیات دانشــگاه تهران سر درآورد و 
تا مقطع فوق لیســانس به تحصیل در 

ادبیات فارسی ادامه داد.
سپاســدار از اواســط دهه 60 وارد 
نمایشــگاهی شد  فعالیت های صنعت 
و در بخش هــای متنــوع این صنعت 
برگزاری،  نمایشــگاهی،  اماکن  شامل 
پیش  سیستم های  تولید  و  غرفه سازی 

ساخته تجربه اندوخت.
در شــماره نــوروزی »اقتصــاد و 
این فعال مجرب  با نظریات  نمایشگاه« 
بیشتر آشنا  نمایشگاهی کشور  صنعت 

می شویم.
در  خود  فعالیت هــای  از  خالصه ای 
صنعت نمایشــگاهی را به خوانندگان 

توضیح دهید.
تعداد عناوين نمايشــگاهی كه مستقيم 
و غير مســتقيم درگير برگزاری آنها بوده ام 
بيش از 100 مورد اســت. در كشــورهايی 
مانند: روسيه، قزاقستان، عمان، لبنان، ليبی، 
امارات متحده عربی، سنگاپور، مالزی درگير 
كار برگزاری بوده ام. حدود 21 نمايشگاه در 
سال های 1378 تا 1380 در مركز مديريت 
برگزار  نمايشــگاهی ميــالد  برنامه ريزی  و 

جهان وجود ندارد كه برگزاركنندگان 
ما نسبت به آن آگاه و برای انجم آن توامند 
نباشــند. برعكس برگزار كننــدگان داخلی 
از تخصص و هــوش باال برخــوردار بوده و 
می توانند اقدامات سازنده ای در جهت ارتقاء 
كيفی و كمــی فعاليت های خــود به انجام 
رسانند كه نسبت به رقبای خارجی خود نيز 

سرآمد باشند.
صنعــت  تنگناهــای  مهم تریــن 
نمایشــگاهی ایران از نظر شــما چه 

مواردی هستند؟
فقدان يك طرح جامع راهبردی يا نقشه 
راه برای صنعت نمايشــگاهی كشــور: )اين 
طرح نيز بايد به قدری فراگير و دورانديشانه 
باشد كه بســياری از مشــكالت و ابهامات 

فعلی را بر طرف نمايد.(
كمبود تعداد ســايت های كارآمد و قابل 
استفاد: )بســياری از ســايت های تهران و 
ساير شهرستان ها با هدف توسعه و گسترش 
زمين و ايجاد ســالن های متعدد، ســاخته 
شــده و بانيان آنها بدون انجام نياز سنجی 
برای هــر منطقه، اقدام بــه تمليك زمينی 
بزرگ و ايجاد سالن های متعدد بدون لحاظ 
كيفيت هــای الزم نموده انــد. در بســياری 
 Convention از شــهرها ايجــاد يــك
Center با كيفيت مناسب پاسخگوی همه 

نياز خواهد بود.
تفكيك نشــدن دقيق حوزه برنامه ريزی 
و نظارت از يك طــرف و اجرا از طرف ديگر 
در صنعت نمايشــگاهی: من معتقدم حوزه 
برنامه ريزی و نظارت، مربوط به دولت بوده 
و اجــرا صرفاً مربوط به بخــش خصوصی و 

تعاونی است.
نقش تعريف نشده و ناصواب تشكل ها در 
صنعت نمايشــگاهی: حضور قوی تشكل ها 
از الزامات موفقيت نمايشــگاه ها است اما به 
روش درست و با تعريفی سازنده به گونه ای 

كه تشكل جانشين بخش خصوصی نشود.

كرده ام و از ســال 80 تاكنــون نيز 
درگير برگزاری بيش از 30 نمايشگاه بوده ام. 
حتی اقدام به برگزاری نمايشگاه هايی مانند 
نمايشــگاه اختصاصی ايتاليا در كشورهايی 

مانند روسيه و قزاقستان نموده ام.
از موسســين انجمن غرفه سازان كه بعداً 
به نام صنايع نمايشــگاهی تغييــر نام داد، 
بوده ام )كــه اين انجمن متأســفانه درحال 

حاضر فعال نيست.(
كارفرمايــی  صنفــی  انجمــن  عضــو 
بين المللی  نمايشــگاه های  برگزاركنندگان 

هستم.
 UFI )UFI شــركت بانيان اميد عضو
نمايشــگاه  و  اســت   )MEMBER
رنگ، رزين، پوشــش های صنعتــی و مواد 
 UFI )UFI كامپوزيــت نيز مورد تأييــد

APROVED( می باشد.
اوليــن بــار اســت كه  ضمنــا بــرای 
افتخار عضويــت در هيأت مديــره انجمن 

برگزاركنندگان را دارم.
موقعیت فعلی صنعت نمایشــگاهی 
ایــران را در منطقه چگونــه ارزیابی 

می کنید؟
می رســد  نظــر  بــه  آنچــه  برعكــس 
نمايشــگاه های بين المللی ايران نســبت به 
نمايشگاه های مشــابه از ماهيت بين المللی 
كمتر برخوردار نيســتند. ليكن نوع تعرفه ها 
كه شــركت كنندگان كمتری  است  طوری 
مشمول تعرفه ارزی می شــوند و بنابر عرف 
فقط اين گروه را شــركت كنندگان خارجی 
می نامند. اگر با دقت بــه محصوالت )كاال، 
خدمات، اطالعات( ارائه شده در نمايشگاه ها 
نظــری بيفكنيم مشــاهده خواهيــم نمود 
بخش عمده محصــوالت داخلی نيز ماهيت 
بين المللــی داشــته ولی حســب مقرّرات 

می توانند با تعرفه ريال شركت نمايند.
نمايشگاه های خارجی موجود در منطقه 
نستند،  اجباری  تعرفه های  مشــمول  چون 
امكان بيشــتری بــرای انجــام اقدامات و 
برنامه هــای جديــد و ابتــكاری و خدمات 
گوناگون و روزآمــد در جهت ارتقاء كيفيت 
برگزاری در اختيار دارند. اگر موانع تعرفه ای 
وجود نداشته باشــد هيچ اقدامی در سطح 

 گفتگو با شهنام سپاسدار  دبیر انجمن 
و مدیرعامل شرکت بانیان امید

صنعت نمایشگاهی ایران 
 برای توسعه، نقشه راه 
دور اندیشانه می طلبد
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دکتر حبیب اهلل انصاری دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران:

رایزنان بازرگانی ایران برای توسعه تجارت باید آموزش ببینند
دکتر حبیــب اهلل انصاری دبیر کل 
صاحب نام انجمن صنایع لوازم خانگی 
ایران را در 75 ســالگی می توان به 
حق باغبان سرسبز و پراعتبار صنایع 
لوازم خانگی کشــور لقب داد که با 
تکیه بــر دانش، تجربــه و مدیریت 
با صالبتش در مقــام دبیر کل، تاثیر 
بی بدیلی در هدایــت این صنایع به 

سوی کمال و توسعه دارد.
عریض  و  طویل  بســیار  طومار  از 
مســوولیت های دکتــر در دهه های 
گذشته که عبور کنیم در زمان حاضر 
مسوولیت های  عهده دار  را  ایشــان 
خطیری می یابیم که بخشــی از آنها 
عبارتند از: دبیرکل و رییس ســتاد 
صنایع  انجمن  اجرایی  و  برنامه ریزی 
مدیر  از ســال 65؛  لوازم خانگــی 
مســوول ماهنامه پیک شورا از سال 
66 که تاکنون 333 شــماره آن به 
طور منظم منتشــر شده است، نایب 
رییــس اول هیات مدیره شــورای 
همکاری های اقتصادی ایران و آفریقا، 
انجمن  عضو هیات مدیره و خزانه دار 
دارندگان نشــان اســتاندارد، عضو 
ایران، عضو  اتــاق  نمایندگان  هیات 
شــورای مشورتی ســازمان توسعه 
تجارت، عضو کنفدراســیون صنعت 
کمیته  صنایع،  مدیران  انجمن  ایران، 
ایرانی اتــاق بازرگانــی بین المللی، 
آلمان،  و  ایــران  بازرگانی  اتاق های 
ایران و بلژیک، شورای بازرگانی ایران 

و هند و...
ایران  لــوازم خانگــی  انجمــن 
بین المللی  نمایشــگاه  شانزدهمین 
تا هفتم  از چهــارم  را  لوازم خانگی 

آذرماه 95، گسترده تر و کارآمدتر از 
برگی  برگزار کرد و  دوره های پیشین 

بر اوراق کتاب افتخارات خود افزود.
انصــاری دبیر کل  با حبیــب اهلل 
مجــرب و توســعه گرای انجمن در 
نشریه نوروزی »اقتصاد و نمایشگاه« 

گفت وگو کرده ایم که می خوانید.

نمایشــگاه های کاالی صنعتی چه 
اهمیتی در اقتصاد امروز دنیا دارند؟

پديده نمايشــگاه ها تا آنجا در اقتصاد 
جهــان تاثيرگــذار اســت كــه از آن با 
عنوان صنعت نمايشــگاهی نــام می برند. 
نمايشــگاه ها در ميان وسايل اطالع رسانی 

و تبليغــات و بازاريابی موثرترين شــيوه 
كيفيت  معرفی محصــوالت جديد،  برای 
خدمات، ارزيابی رقبــا، آگاهی از ظرفيت 
بازار، دستيابی به بازارهای جديد، تعميق 
و تحكيم روابط مشــتريان، توسغه بازار و 
شناسايی نياز و ساليق مشتريان محسوب 

می شوند.

توســط  نمایشــگاه  برگــزاری 
تشکل های صنعتی چه مزیتی دارد؟

برگزاری نمايشــگاه توسط تشكل های 
صنعتی كه واسطه ای بين دولت و مجلس 
با واحدهای صنعتی هسســتند، وسيله يا 
فرصتی برای طــرح موضوعات و گفت وگو 

با مسووالن و مديران صنعتی و اقتصادی 
است كه از نمايشگاه ديدن می كنند.

همچنين ارزيابی تشــكل های صنعتی 
از برگزاری نمايشــگاه با نگاه به نتايج به 
دست آمده، تشــكل ها را در برنامه ريزی و 

تبديل نقاط ضعف به قوت كمك می كند.
روی  پیش  مهم ترین چالش هــای 

صنعت نمایشگاهی ایران چیست؟
بــه طــور اجمــال: نبــود قوانيــن و 
مقررات شــفاف، به روز نبودن سالن های 
نمايشــگاهی، كمبود فرصــت الزم برای 
غرفه سازی و تعدد نمايشگاه های تخصصی 

با يك عنوان در مكان های مختلف شهر.
چه  کارشــناس  یک  عنــوان  به 
پیشــنهاد هایی برای رونق و توسعه 

صنعت نمایشگاهی دارید؟
به طور اجمال:

- بــا توجه به تخصصی بــودن عناوين 
نمايشــگاهی، ضرورت انتخــاب مجريان 
اصلح متناســب با عنوان نمايشــگاهی و 

جلوگيری از تعدد مجريان بعضا مبتدی
و  نمايشــگاهی  عناويــن  -بازنگــری 

جلوگيری از تداخل عناوين
-انتخــاب زمــان مناســب بــرای هر 
نمايشــگاه متناســب با فصــل، كاربرد و 

جامعه هدف نمايشگاه
و مطلب آخر

ضــرورت دارد بين ســازمان توســعه 
تجارت و شركت ســهامی نمايشگاه ها از 
مرحله صدور مجوز تا برگزاری هم آهنگی 
بيشتری صورت گيرد. همچنين الزم است 
رايزنان بازرگانی ايران در خارج، در جهت 
ايفای مســووليت های ذاتی خود در حوزه 
توسعه تجارت خارجی آموزش های الزم را 

ببينند و توجيه شوند.
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مدیر عامل شرکت سامع پاد نوین اعالم کرد: در 15 
سال اخیر تالش های بسیاری در جهت رشد وتوسعه 
صنعت نمایشگاهی کشور انجام شده که یکی از نتایج 
خارجی  کنندگان  مشارکت  رشد حضور  تالش ها  این 
در نمایشــگاه های بین المللی ایران، آنهم در شرایط 

بسیار سخت تحریم است.
علی مرادی از فعاالن مجــرب و برگزار کنندگان 
موفق صنعت نمایشگاهی کشور که قسمت عمده ای از 
زندگی حرفه ای خود را در عرصه نمایشگاهی گذرانده 
و دارای کارنامه ای با نمرات خوب در این حوزه است 
در گفتگو با شماره نوروزی »اقتصاد و نمایشگاه« در 
خصوص تجارب و فعالیت هایــش در این عرصه برای 

خوانندگان گفته است که حاصلش را می خوانید.
از ســوابق علمــی و اجرائــی خــود در عرصه 
و  »اقتصاد  خوانندگان  برای  کشــور  نمایشــگاهی 

نمایشگاه« بگوئید.
بنده دارای ليســانس مديريت بازرگانی هستم و از سال 
1374 تــا كنــون در صنعت نمايشــگاهی كشــور فعاليت 
دارم. در ابتدا فعاليت خود را با شــركت بازرگانی ســازمان 
صنايع ملی ايران آغاز كردم و به مدت هشــت ســال مدير 
امور نمايشگاهی آن شــركت بودم و در گروه لوازم خانگی، 
نمايشگاه های بين المللی بازرگانی تهران را برگزار می كرديم 
و سالن 35 نمايشــگاه نيز به همت گروه ياد شده و در دوره 

فعاليت اينجانب در نمايشگاه بين المللی تهران ساخته شد.
از سال 80 كه شركت های وابسته به سازمان صنايع ملی 
ايران بــه بخش خصوصی واگذار شــدند، فعاليت خود را در 
شركت ســامع پاد نوين ادامه دادم و در سال های 80 و 81 

نيز با مسئوليت مدير اجرايی، اولين و دومين نمايشگاه بين 
المللی لوازم خانگی تهران را برگزار كرديم. از ســال 81 به 
برگزاری نمايشــگاه های مرتبط با صنايع نساجی، آرايشی و 
بهداشتی با همكاری تشــكل های مرتبط و زير مجموعه اين 
صنايع اقدام كردم. همچنين به عنوان مشاور نمايشگاهی با 
انجمن صنايع شوينده، بهداشــتی و آرايشی ايران و انجمن 

سلولزی بهداشتی ايران همكاری داشتم.
 ارزیابی شما از موقعیت کنونی صنعت نمایشگاهی 

ایران در مقایسه با کشورهای منطقه چیست؟
طی 15 ســال اخير تالش های بســياری بــرای اعتالی 
صنعت نمايشــگاهی ايران به ويژه در تهــران انجام گرفته و 
نتايج قابل قبولی به دست آمده، از جمله شاهد رشد حضور 
شركت های خارجی در نمايشــگاه بين المللی ايران هستيم 
كه اين امر مرهون تالش های مديران نمايشگاهی بوده؛ البته 
اين رشــد هر چند كه قابل توجه بوده ولی در مقابل توسعه 
صنعت نمايشــگاهی كشــورهای امارات )دبی و ابوظبی( و 
تركيه كافی نيست و متاسفانه تركيه و امارات از كشورهايی 
هستند كه در اين عرصه گوی رقابت را از ما ربوده اند و البته 
تحريم ها نيز در عقب ماندن ما از مســير رشــد و پيشرفت 

تأثير بسياری داشته است.
مهم ترین چالش های صنعت نمایشگاهی را در حال 
حاضر چه می دانید و چــه راهکارهایی برای رفع این 

چالش ها پیشنهاد می کنید؟
هر چند كــه وزارت صنعت، معدن و تجــارت به عنوان 
متولی، اين صنعت را هدايــت می كند ولی بخش خصوصی 
كه خانواده بزرگی شــامل مجريان نمايشگاهی، تشكل ها و 
انجمن هــای زير مجموعه نمايشــگاه ها را در بــر می گيرد، 

تالش های بســياری در اين زمينه داشــته اند امــا جايگاه 
مشخصی برای اين فعاالن تعريف نشده و همين امر موجب 
می شود صنعت نمايشگاهی كشور به جايگاه چشمگيری در 

مقايسه با ساير كشورهای منطقه دست نيابد.
به نظر شــما انجمن برگزارکنندگان  چه نقشــی 
می توانــد در جهت رفع چالش ها و توســعه صنعت 

نمایشگاهی کشور ایفا کند؟
بنــده از زمــان تأســيس انجمــن برگــزار كننــدگان 
نمايشــگاه های بيــن المللی كه حــدود هفت ســال از آن 
می گذرد، به عنوان عضــو هيات مديره در اين انجمن حضور 
داشــته ام و تمامی تالشم در راســتای حل و رفع مشكالت 
اعضاء بوده اســت كه با وجود تمامی تالش ها هنوز موفق به 

رفع خيلی از موارد به صورت كامل نشده ايم.
با توجه به اينكه متولی نمايشگاه های تهران دولتی است، 
تشكل ها تا كنون نتوانســته اند برنامه مدونی را انجام دهند 
البته ما برنامه ای را به عنوان سند راهبردی تعيين كرده ايم 
و بر اساس آن حركت می كنيم اما بيش از 90 درصد اهداف 
تعيين شــده به جهت دولتی بودن ســاختار، امكان تحقق 

ندارد.
در پایان اگر نکته ای باقیمانده بفرمایید.

به نوبه خود از نشــريه »اقتصاد و نمايشگاه« كه حامی 
قدرتمند و دلســوزی برای صنعت نمايشگاهی كشور است 
و از تمامی دســت اندركاران صنعت نمايشــگاهی كشور، 
سازمان توسعه تجارت ايران، شركت سهامی نمايشگاه های 
بين المللی و اعضای انجمن برگزار كنندگان نمايشگاه ها به 
خاطر مجموعه تالش هايشان تشــكر می كنم و سال خوبی 

را برايشان آرزومندم.

علی مرادی عضو هیات مدیره انجمن برگزارکنندگان:

 ساختار دولتی؛ 
 آهنگ توسعه 

صنعت نمایشگاهی را 
کند          می کند
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شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو با کیاســت محمدعلی ترحمی امیری 
مدیرعامل خالق و توســعه گرای خود و تالش تمام همکاران شرکت، سال 
1395 را با انرژی بسیار و دســت آوردهای قابل توجه سپری کرد و اینک 
برای ایفای نقش های مؤثرتر در صنعت نمایشگاهی کشور در سال 96 آماده 

می شود.
برگزاری موفق نمایشــگاه های بین المللی صنعت تهران، قطعات و لوازم 
خودرو، فرش دســتباف، صنایع دستی در نمایشــگاه بین المللی تهران و 
نمایشــگاه های صنعت و معدن و خودرو در اراک و نمایشگاه صنایع غذایی 
در منطقه آزاد بندرانزلی گوشــه ای از دست آوردهای موفق این شرکت در 

سال 95 است.
محمد علی ترحمی امیری در گفتگو با »اقتصاد و نمایشگاه« درباره دست 
آوردها و برنامه های شرکت تحت مدیریت خود و نیز موانع و راه های توسعه 

صنعت نمایشگاهی ایران سخن گفته است.
نمایشگاه های امسال شــما نسبت به نمایشــگاه های سال گذشته چه 

جهش هایی نشان می دهد؟
نمايشگاه صنعت ســال 95 در مقايسه با نمايشگاه ســال 94 در بخش خارجي با 
رشــد 100  درصدي از نظر متراژ مفيد فضاي نمايشگاهي و رشد 65 درصدي از نظر 

تعداد شركت هاي مشاركت كننده خارجي برخوردار بود. 
نمايشگاه قطعات خودرو سال 95 نسبت به نمايشگاه سال 94 از نظر تعداد شركت 
هاي خارجي 10 درصد رشد داشته، از نظر فضاي مفيد نمايشگاهي معادل سال 94 
بوده و در بخش داخلي فضاي مفيد نمايشگاهي 23 درصد و تعداد شركت  هاي داخلي 

17 درصد رشد داشته است.
در خصوص نمايشــگاه فرش دســتباف ايران نيز كه با محوريت مركز ملي فرش 
ايران برگزار مي شــود تعداد مشاركت كنندگان و فضاي تحت پوشش نسبت به سال 
94 تغيير محسوسي نداشــته و علت آن نيز سياست هاي مركز ملي فرش ايران مبني 

بر عدم افزايش فضاي نمايشگاه بوده است. 
در تقویم نمایشگاهی سال 96 چه مواردی را تدارک دیده اید؟

با توجه به رويكرد دولت به منظور خروج از صادرات تك محصولي نفت و تشــويق 
صنعتگران داخلي به توليد كيفي محصوالت با اســتفاده از آخرين تكنولوژي روز دنيا 
به نحوي كه قابليت رقابت با محصوالت مشابه كشورهاي رقيب را داشته باشد، از آنجا 
كه نمايشــگاه ها يك ويترين بزرگ بين المللي و عامل مؤثري در ارائه توانمندي هاي 
صنعتي و خدمات فني، مهندسي شــركت هاي داخلي مي باشند لذا در سال 96 اين 
شركت عالوه بر برگزاري نمايشگاه فرش دستباف )يكم لغايت 7 شهريور( و نمايشگاه 
بين المللي صنعت تهــران )14 لغايت 17 مهرماه( و نمايشــگاه بين المللي قطعات، 
لوازم و مجموعه هاي خودرو )22 لغايت 25 آبان ماه( و نمايشگاه ملي صنايع دستي 
)تيرماه 96( برگزاري نمايشــگاه هاي جديدي را در مراكز استانهاي مركزي، گيالن، 

هرمزگان و گلستان در برنامه خود پيش بيني كرده ايم.
ضمناً برگزاري نمايشگاه اختصاصي جمهوري اســالمي ايران در كشور تانزانيا )7 
لغايت 11 ارديبهشــت 96( و پاويون جمهوري اســالمي ايران در نمايشگاه خودرو 
قطعات اربيل اقليم كردستان عراق در برنامه هاي اين شركت پيش بيني شده است. 

در سال 96 چه خدمات بیشتری به مشارکت کنندگان خواهید داد؟
به منظور جذب حداكثري مشــاركت كنندگان اعم از داخلي و خارجي و با درنظر 
گرفتن كيفيت متفاوت سالن هاي تحت پوشش نمايشــگاه ثبت نام بر اساس اولويت 

زيرگروه كاالئي و به صورت آنالين انجام خواهد شد تا حقوق متقاضيان مشاركت در 
نمايشگاه ها تضييع نشــود و رضايت آنها جلب گردد. همچنين كليه امكاناتي كه قابل 
اختصاص به مشاركت كنندگان مي باشد از قبيل غرفه ســازي مدوالر،  نورپردازي، 
ميز و صندلي و موكت غرفه و ساير خدمات مورد نياز غرفه داران با استفاده از پرسنل 
مجرب و همچنين كيفيت مطلوب و در حد اســتانداردهاي بين المللي خدمات مورد 

اشاره انجام خواهد شد. 
برای توسعه صنعت نمایشگاهی ایران چه توصیه های مشخصی دارید؟

توسعه صنعت نمايشگاهي در كشــور نياز به همراهي، همكاري و همدلي تمامي 
دســت اندركاران اين صنعت دارد و از آنجا كه صنعت نمايشگاهي در كشور نوپا مي 
باشد در صورت برنامه ريزي منســجم و مدون و مطابق با استانداردهاي جهاني مي 
تواند با رشد چشمگيري مواجه شــود. اين صنعت باوجود جوان بودن طي يك دهه 

گذشته از رشد نسبتاً قابل قبولي برخوردار بوده و در همين ارتباط الزم است:
الف - انجمــن هاي تخصصي صنعت نمايشــگاهي با اســتفاده از كارشناســان 
متخصص و مجرب به  طور مســتمر برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي و تخصصي را 
مورد بررسي قرار داده و در جهت كاســتي هاي اين صنعت راهكارهاي مناسب ارائه 

نمايند. 
ب - مســئولين محترم ذيربط صنعت نمايشــگاهي اعم از دولتي و خصوصي در 
جهت اعتالي اين صنعت مســاعدت هاي الزم را با برگزاركنندگان و دست اندركاران 

مبذول نمايند.
ج - ســايت هاي اســتان ها به منظور برگزاري نمايشــگاه هاي معتبر تخصصي 
داخلي و همچنين نمايشــگاه هاي  بين المللي، تجهيز و با استانداردهاي نمايشگاهي 
منطبق گردد تا امكان برگزاري تعدادي از عناوين نمايشگاهي معتبر در شهرستان ها 

فراهم شود. 
د - بــراي فعاالن ايــن صنعت كالس هاي آموزشــي دوره هــاي تخصصي بين 
المللي EMD در نظر گرفته شــود و عضويت در ســازمان جهاني UFI براي همه 

برگزاركنندگان مورد پيگيري قرار گيرد. 
ه - سايت اينترنتي جامعي براي صنعت نمايشگاهي كشور در نظر گرفته شود كه 
تمامي اطالعات نمايشگاهي داخل كشــور و همچنين اطالعات نمايشگاه هاي ساير 
كشــور ها و مقررات و اطالعيه هاي مورد نظر در آن سايت مورد بهره برداري فعاالن 

قرار گيرد. 
در پایان اگر مسئله ناگفته ای مانده، گوش می دهیم.

ضمن تشــكر و قدرداني مجدد از مســئولين محترم شركت ســهامي نمايشگاه 
هاي بين المللي كه همــواره حامي برگزاركنندگان و از جمله اين شــركت بوده اند 
انتظار خاصي مورد نظر نيســت به غيــر از تجديد نظــر در متراژهاي مصوب فضاي 
مفيد ســالن هاي نمايشــگاه كه بعضاً به دليل چيدمان غرفه هــاي 12 متري و يا 9 
متري پاويون ها و همچنين قوس داشتن بعضي سالن ها جانمائي با مشكالتي مواجه 
می شــود كه متراژ از حد مصوب كمتر می گردد و برگزار كننده مي بايد هزينه فضاي 
پرت شده را پرداخت نمايد و چنانچه قرار باشد به ميزان متراژ مصوب جانمايي شود 
فضاي راهروها كمتر از استاندارد اعالم شده توســط واحد غرفه آرائي خواهد بود كه 
مورد تأئيد قرار نمي گيرد. بديهي است اين اتفاق براي همه نمايشگاه ها يكسان نمي 
باشــد علي الخصوص در بعضي نمايشــگاه ها با اختصاص غرفه هاي با متراژ يكصد 
متر و باالتر هيچ گونه مشــكلي در مورد متراژ مصوب نخواهد بود و از اين بابت زياني 

متوجه برگزار كننده نمي شود. 

 محمدعلی ترحمی امیری 
مدیرعامل شرکت بازرگانی بین  المللی ایدرو:

استانداردسازی، آموزش، 
تجهیز سایت ها: ضرورت 
توسعه صنعت نمایشگاهی
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مدیرعامل  جاللــی  عبدالکریم 
شــرکت نمانگر با ربع قرن تجربه و 
کارنامه موفق در صنعت نمایشگاهی 
کشــور در انتخابــات اخیر انجمن 
نمایشــگاه های  برگزارکننــدگان 
بین المللی ایــران برای عضویت در 
هیــأت مدیره انجمــن رأی آورد و 
نایب  عنوان  به  داخلی  انتخابات  در 

رئیس هیات مدیره برگزیده شد.
جاللی کــه فعالیــت در صنعت 
نمایشگاهی را در بخش دولتی آغاز 
کرده و در بخــش خصوصی امتداد 
داده اســت، تاکنون بیش از یکصد 
عنوان نمایشــگاه برگــزار کرده و 
مهم  نمایشگاه  حاضر ســه  درحال 
بین المللی تهران  نمایشــگاه  را در 

برگزار می کند.
وی  مدیریت  تحــت  مجموعــه 
خدمــات  حــوزه  در  همچنیــن 
نمایشــگاهی و تحقیقــات بازار و 

خدمات بازاریابی فعالیت دارد.
هیات  جدیــد  رئیــس  نایــب 
برگزارکنندگان  انجمــن  مدیــره 
نمایشــگاه های بین المللــی ایران 
تجربه ها و نظریات صائب خود برای 
و  کشور  نمایشگاهی  صنعت  توسعه 
ارتقای جایگاه و موقعیت انجمن را با 
شماره نوروزی »اقتصاد و نمایشگاه« 
در میان گذاشته است که می خوانید.

جاللی می گويد: ما در ســال های نه 
چندان دور شــايد در حدود 15 سال و 
قبل از آن در منطقه نقش اول را داشتيم.

در منطقــه خاورميانه نمايشــگاه تهران 

نقش اول را داشــت ولی در ســال های 
گذشته بخشی از جايگاه خود را ازدست 
داده ايم. فكر می كنم با توجه به شرايط 
و موقعيــت هايی كه داريــم و با كاهش 
محدوديت های سياســی كــه در واقع 
ناخواســته برما تحميل شــده و قاعدتا 
صنعت نمايشــگاهی هم متاثــر از اين 
موضوع بوده ، اميدواريــم دوباره بتوانيم 
جايگاه ممتاز و اول خود در منطقه را به 

دست آوريم.
درحال  ایران  نمایشگاهی  صنعت 
عمده ای  چالش هــای  چه  با  حاضر 

برای توسعه مواجه است؟
مهــم تريــن چالــش هــای صنعت 
نمايشــگاهی با توجه به شرايط فعلی كه 
با آن مواجه هســتيم ، نداشتن نقشه راه 
و دورنمای اين صنعت است. فكر می كنم 
كه صنعت نمايشــگاهی متاسفانه متاثر 
از مســائل بيرونی خود می باشد و صرفا 
موضوعات به خــود صنعت برنمی گردد. 
بخش قابل توجهــی از آن؛ چالش هايی 
اســت كه بيرون از ايــن صنعت گريبان 
گير اين صنعت شده است . اميدواريم كه 
بتوانيم جايگاه مهــم و تاثيرگذار صنعت 
نمايشگاهی در رشد و توسعه اقتصادی و 

صنعتی كشور و هر آنچه كه به ارتقاء اين 
بخش از كشور منجر می شود را به دست 
آوريــم و تعريف كنيم تــا موجب ارتقاء 
جايگاه صنعت نمايشگاهی و حل وفصل 

چالش ها بشود.
صنعت  در  برگزارکنندگان  انجمن 

نمایشگاهی چه جایگاهی دارد؟
جايگاه انجمن برگزار كنندگان جايگاه 
خاصی است و تنها تشكل و قديمی ترين 
تشكل در حوزه صنعت نمايشگاهی است 
كه در حال حاضر فعال است.اين جايگاه 
، جايگاهی اســت كــه تكليف مــا را در 
مقابل مســئوليت های اجتماعی مان در 
واقع حساس تر ميكند.ما مكلفيم جايگاه 
انجمن و همچنين جايگاه برگزار كنندگان 
نمايشگاه در صنعت نمايشگاهی را تبيين 
كنيم  و در جهت ارتباط تنگاتنگ با ساير 
تشــكل ها در جهت ارتقای كلی صنعت 

نمايشگاهی تالش كنيم.
جنابعالی به عنــوان نایب رئیس 
انجمن چه طرح و نقشــه کلی برای 

ارتقا جایگاه انجمن دارید؟
من به عنوان يكی از افرادی كه مورد 
اعتماد اعضای انجمن قرار گرفته ام مهم 
ترين تكليف خــود را حمايــت و ارتقاء 

جايگاه انجمن ، حمايت جدی از انجمن، 
اعضاء انجمــن و در كنار آن حل و فصل 
بخشی از چالش هايی كه فراروی اعضای 
انجمــن بوده می دانــم و اميــدوارم كه 
بتوانيم با ياری خداوند در آينده شرايط 

ايده آل تری داشته باشيم.
ســال 1396 را در حوزه صنعت 
پیش بینی  ایران چگونه  نمایشگاهی 

می کنید؟
در ســال 96 بــه هر حــال حوادث 
مهمی در كشــور اتفاق خواهــد افتاد.

انتخابات رياســت جمهوری  از جملــه 
و شــورای شــهر كه ايــن دو انتخابات 
قاعدتا در صنعت نمايشــگاهی بســيار 
تاثير گذاراســت.ضمن اينكــه در آينده 
تاثير گذار اســت  روابط بين المللی هم 
و تغييرات شــرايط بيــن المللی هم در 
كيفيــت برگــزاری نمايشــگاه ها موثر 
خواهد بود.بــه نظر می رســد كه ما از 
هم اكنون بايد خود را برای يك شرايط 
پــركار در ســال 96 آماده كنيــم. نيز 
اميدوارم نمايشگاه هايی كه در سال 96 
در ايران برگزار می شود همگی با اقبال 
خوب مواجه بشود. همچنين بتوانيم در 
آينده نزديك مسائل حاشيه ای پيرامون 
خود را حذف كنيــم. ايران دوباره قطب 
نمايشــگاهی منطقه خاورميانه بشود و 
ما با يك برنامه ريزی بلند مدت بتوانيم 
از صنعت نمايشــگاهی كشــور صيانت 
نمائيم، البته با حفــظ حرمت و احترام 
تمامی آن هايی كه در طول بيش از 50 
سال فعاليت صنعت نمايشگاهی كشور ، 

اين صنعت را به اين جايگاه رسانده اند.

 گفتگو با عبدالکریم جاللی نایب رئیس هیات مدیره 
انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی ایران

صنعت نمایشگاهی و انجمن 
 سال پرکاری برای توسعه 

پیش رو    دارند
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حسین نوروزی مدیر عامل شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا )فیپکو( 
از مجرب ترین و خالق ترین برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی در ایران 
است که با داشتن کارشناسی ارشد مدیریت امور بانکی بیش از 15 سال به طور 

حرفه ای در صنعت نمایشگاهی تجربه اندوخته است.
مديريت نمايشگاه های مبلمان منزل و اداری، مدير عاملی شركت های الوان، محيط 
سازان و ساويس در توليد مبلمان اداری و پارتيشن و مبلمان منزل و عضويت در اتحاديه 
ها و انجمن های صنعت مبلمان ايران، از جمله فعاليت های ايشــان در صنعت مبلمان 

كشور است.
نوروزی در سال 1395 در راس شــركت پيشــگامان صنعت مبلمان پرشيا )فيپكو( 
بيست و پنجمين نمايشگاه مبلمان منزل را از 13 تا 16 مرداد و ششمين نمايشگاه بين 
المللی مبلمان اداری را از 5 تا 8 دی ماه برگزار كرد كه نظرخواهی از مشاركت كنندگان 

و برگزاركنندگان اين نمايشگاه ها از موفقيت و كارآمد بودن آنها حكايت می كند.
وی در گفتگو با شماره نوروزی »اقتصاد و نمايشگاه« با ذكر اين مطلب كه در صنعت 
نمايشــگاهی منطقه از موقعيت قابل قبولی برخوردار هستيم تاكيد می كند كه در عين 

حال با گذشته پرارج خود در صنعت نمايشگاهی منطقه فاصله گرفته ايم.
مدير عامل شــركت فيپكو تعدد مراكز تصميم گيری در امر برگزاری نمايشــگاه ها و 
كثرت متقاضی برای برگزاری يك عنوان نمايشــگاهی را آفات صنعت نمايشگاهی ايران 
می داند و معتقد اســت كه برای حل اين معضالت مانع توســعه، بايــد جايگاه انجمن 

برگزاركنندگان نمايشگاه های بين المللی ايران در اين صنعت احيا گردد و ارتقا يابد.
نوروزی همراهی و همكاری مديران سازمان توسعه تجارت و شركت سهامی نمايشگاه 
های بين المللی با برگزاركنندگان نمايشــگاه های بين المللی را كامال مساعد و مثبت و 
سازنده توصيف می كند و اين همراهی و همدلی را مشكل گشای بسياری از تنگناها می 

داند.
مدير عامل فيپكو براســاس تجربيات ارزنده خود، ايجاد شــركت های بين المللی با 
مشاركت شركای صاحب نام از جمله اروپايی ها را در برگزاری نمايشگاه های بين المللی 

منطقه ای برای توسعه صنعت نمايشگاهی ايران بسيار كارساز می داند.
نوروزی در عين حال از سازمان توســعه تجارت و شركت سهامی نمايشگاه های بين 
المللی انتظار دارد كه فضای بيشتری برای فعاليت شــركت های بين المللی در صنعت 
نمايشــگاهی ايران ايجاد كنند و نيز به حضور نمايندگان شــركت های خارجی بسنده 
نكنند و شــرايطی فراهم آورند كه شركت های اصلی بتوانند مســتقيما در نمايشگاه ها 

حضور يابند.

 با مشارکت فعاالن صاحب نام اروپا، 
صنعت نمایشگاهی ایران اوج می گیرد

حسین نوروزی 
مدیر عامل شرکت 
پیشگامان صنعت 

مبلمان پرشیا:

حسین نوروزی:
  ایجاد شرکت های 

بین المللی با مشارکت 
شرکای صاحب نام از جمله 

اروپایی ها در برگزاری 
نمایشگاه های بین المللی 

منطقه ای برای توسعه 
صنعت نمایشگاهی ایران 

بسیار کارساز است



شگاه ها
ت نمای

صنع
صی  

ص
ماهنامه تخ

44

پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی ماشــین آالت 
و مواد اولیه بیســکویت، شــیرینی و شکالت ایران 
با موفقیت و دســت آوردهای قابل اعتنا از 23 تا 26 
بین المللی تهران  نمایشــگاه  شهریور ماه 1395 در 
برگزار شــد و رکوردهــای تــازه ای در برپایی یک 

نمایشگاه مطلوب و تمام عیار از خود به جا گذاشت.
یکی از مهم تریــن دالیل توســعه و توفیق این 
نمایشگاه اعتماد سازمان توســعه تجارت و شرکت 
سهامی نمایشگاه های بین المللی و واگذاری برگزاری 
نمایشــگاه به مدت 5 دوره متوالی به انجمن صنفی 
صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران است که 
این اعتماد 5 ســاله به هیأت مدیره انجمن و شرکت 
نمایشــگاهی ماندگار تجارت شیرین )از شرکت های 
برنامه ریزی مطلوب و  انجمن( امــکان  زیر مجموعه 

درازمدت داده است.
جمشید مغازه ای دبیر مجرب و توسعه گرای انجمن 
صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران که 
در سه دوره گذشته بیشترین سهم را در برنامه ریزی 
و برگزاری مطلوب و پر اثر و ثمر این نمایشگاه داشته، 
دســت آوردها و برنامه های انجمن برای نمایشــگاه 
شیرینی و شکالت آینده را به شماره نوروزی »اقتصاد 

و نمایشگاه« توضیح داده است که می خوانید.
انجمن شما در  فعالیت  تأثیرگذارترین  و  مهم ترین 

سال 1395 چه بود؟
در ســال 1395 انجمن در نمايشگاه اختصاصی ايران در 
رم ايتاليــا با مجموعه ای از توليدكنندگان شــاخص صنعت 
حضور داشــت كه به عنوان نمايشــگاه اختصاصی ايران در 
ايتاليا از جايــگاه ويژه ای برخوردار بــود، ضمن اينكه طبق 
روال هر ساله پانزدهمين دوره نمايشگاه بين المللی شيرينی 
و شكالت در فضائی به وســعت 40/000 متر مربع در محل 
دائمی نمايشگاه های بين المللی تهران برگزار گرديد كه يكی 
از نمايشــگاه های برتر صنعت در تقويم نمايشگاهی ساالنه 
محسوب می گردد، شايان ذكر است اين نمايشگاه از اهميت 
ويژه ای برای اين صنعت برخوردار بوده و هر ساله مشاركت 
اعضاء و توليدكنندگان و تجار و ماشين سازی های داخلی و 

خارجی بيشتر می شود.
چه برنامه های شــاخصی برای ســال 96 طراحی 

کرده اید؟

برگزاری شــانزدهمين نمايشــگاه بين المللی شيرينی و 
شكالت تهران البته در فضائی بزرگتر از دوره قبل در دستور 
كار قرار دارد، عالوه بر آن قطعاً در تعدادی از نمايشگاه های 
خارجی و اختصاصــی نيز با مجموعــه ای از توليدكنندگان 

حضور خواهيم داشت.
همچنين انجمن و شــركت نمايشــگاهی ماندگار تجارت 
شــيرين از شــركت های زير مجموعه اين انجمــن به عنوان 
برگزاركننده دوره ای نمايشگاه شيرينی و شكالت تمام تالش 
خود را در راســتای برگزاری هرچه پربارتر نمايشگاه و جذب 

مشاركت كنندگان داخلی و خارجی در دستور كار دارد.
مدیریت ارشد شرکت ســهامی نمایشگاه ها تا چه 
حد با شــما به عنوان مجری نمایشــگاه بین المللی 

شیرینی و شکالت حمایت می کند؟
اعضا هيئت مديره انجمن و شركت نمايشگاهی ماندگار 
تجارت شــيرين تشــكر و قدردانی ويژه ای از مسئولين و 
مقامات محترم ســازمان توســعه تجارت و شركت سهامی 
نمايشــگاه های بين المللی دارند. شايان ذكر است كه مجوز 
برگزاری 5 دوره نمايشــگاه شــيرينی و شــكالت از طرف 
ســازمان توســعه تجارت به اين مجموعه اعطــاء گرديده 
كه ســه دوره آن با موفقيت برگزار شــده و اميدواريم كه 

دوره های بعدی نيز پربارتر از دوره های قبل برگزار شود.
گذشته از این قدرشناســی که از مدیران شرکت 
ســهامی نمایشــگاه ها ابراز کردید، چه پیشــنهاد 

مشخصی برای توسعه نمایشگاه دارید؟
محدوديت فضای نمايشــگاهی بايســتی برطرف گردد. 
قطعاً تالش هايی كه به منظور برگزاری مطلوب نمايشــگاه 
از طرف مجری صورت می پذيرد درخواســت های مشاركت 
را بــرای دوره های بعدی بيشــتر می كند كــه محدوديت 
فضای نمايشــگاهی عاملی بازدارنده برای پاســخ گويی به 
درخواست ها خواهد بود، ضمن اينكه هزينه های مشاركت 
خارجی ها نيز نســبت به نمايشــگاه های بين المللی ساير 

كشورها به نظر گران تر می رسد.
در خاتمه از پوشــش خبــری حرفه ای و اطالع رســانی 
مطلوب نشــريه »اقتصاد و نمياشــگاه« كــه همكاری های 
مستمری با مسئولين محترم شركت ســهامی نمايشگاه ها 
و مجريان نمايشــگاهی دارند و برای اعتال و توسعه صنعت 
نمايشــگاهی ايران تــالش می نمايند، صميمانه تشــكر و 

قدردانی می گردد.

 گفتگو با جمشید مغازه ای 
دبیر انجمن صنفی صنایع 
بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران

اعتماد بلند مدت 
به برگزارکنندگان، 
توسعه 
نمایشگاه ها را 
شتاب می بخشد
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خانم مریم توکلیان مدیرعامل شــرکت نمایشــگاهی 
آسیا پاســارگاد خاورمیانه و عضو انجمن برگزارکنندگان 
نمایشــگاه های بین المللی ایران از انگشــت  شمار بانوان 
ایرانی اســت که در صنعت نمایشــگاهی کشور در سطح 
مدیریت فعال است و کارنامه  ای با نمرات قبولی هم دارد. 
ایشان در صنعت نمایشگاهی کشــور در سطح مدیریت 
فعال است و کارنامه ای با نمرات قبولی هم دارد. ایشان در 
صنعت نمایشگاهی 15 سال سابقه فعالیت دارد که نیمی از 
آن در خارج از ایران و عمدتًا در همکاری با برگزارکنندگان 
 DMG World و ITE بزرگ نمایشگاهی انگلستان نظیر

Media سپری شده است.
توکلیان پس از ســال ها کســب تجربــه و مهارت در 
نمایشــگاه های صنایع متنوع، در سال 95، نمایشگاه قیر، 
آسفالت و عایق ها را برای هشتمین دوره متوالی، موفق تر 

و پرثمرتر از دوره های پیشین آن برگزار کرد.
مدیرعامل خالق و برنامه ریز شــرکت آســیا پاسارگاد 
خاورمیانه در گفتگو با شماره نوروزی »اقتصاد و نمایشگاه« 
تجربه و دانش خود در صنعت نمایشگاهی را با خوانندگان 

نشریه به اشتراک گذاشته است که می خوانید.
ارزیابی شــما از موقعیت صنعت نمایشگاهی ایران در 

مقایسه با کشورهای منطقه در حال حاضر چیست؟
نمايشــگاه های ايران عمدتاً در سطح بسيار مطلوبي برگزار مي 
شوند و مي توانند با بسيار از نمايشــگاه هاي بزرگ منطقه رقابت 
كنند و من اميدوارم بســياري از عناوين تخصصي در ايران برگزار 

مي شوند به عنوان نمايشگاه هاي مرجع منطقه مطرح گردند.
مهم ترین چالش های صنعت نمایشــگاهی را در حال 
حاضر چه می دانید و چه راهکارهایی برای رفع این چالش 

ها پیشنهاد می کنید؟
مهم تريــن چالــش صنعــت نمايشــگاهي در حــال حاضر 
نمايشــگاه هاي موازي است كه عمدتا از ســوي برگزار كنندگان 
فاقد صالحيت صورت مي گيرد و به بدنه اين صنعت آسيب جدي 
مي زند كه ساماندهي نمايشگاههاي كل ايران توسط يك سازمان 
مانند ســازمان توسعه تجارت كمك شــاياني به اين صنعت و در 

نتيجه تجارت داخلي و خارجي خواهد كرد.
همراهی  و همکاری مدیران ســازمان توســعه تجارت 
وشرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی با شما در جهت 

تسهیل برگزاری نمایشگاه ها درچه حدی بود؟
مديران ارشــد همواره ســعي در بهبود هر  چه بيشتر عناوين 
نمايشگاهي نموده اند ولي  با قوانين فعلي همه مجريان دچار سر 
درگمي هســتند كه اميدوارم هر چه زودتر برنامه مجوزها و محل 

برگزاري نمايشگاه هاي سال آتي مشخص گردد .
بــه عنــوان کارشــناس و صاحب نظرفعــال صنعت 
نمایشگاهی ، برای توســعه صنعت نمایشگاهی کشور چه 

پیشنهاد و راه حلی دارید؟ 
من هنوزم معتقدم عناوين نمايشــگاهي چه در تهران و چه در 
ســاير مراكز اســتان ها بايد حتما پيش از صدور مجوز و برگزاري 
كارشناســي گردند و حتما فواصل تعريف شــده اي بين عناوين 
مشــابه در تهران و شهرســتان ها در نظر گرفته شــود .همچنين 
بعضي از عناوين نمايشــگاهي اصوال پتانسيل برگزاري چند بار در 
يكســال را نداشــته و يا برخي صرفا منطقه اي مي باشند و اين 

مسايل حتما بايد به دقت بررسي گردند .
به طور خاص از شــرکت سهامی نمایشــگاه های بین 
المللی چه انتظاری در جهت تسهیل برگزاری نمایشگاه ها 

دارید؟
انتظار دارم كه بخصوص در ســال آينده عناوين نمايشگاه های 
تخصصــي را كــه بازديدكننده متخصــص و محــدودي دارند و 
ترافيكي ايجاد نمي كنند در نمايشگاه تهران نگه داشته و به محل 
ديگري منتقل ننمايند ، و اين امر شــايد در برخي موارد منجر به 
از بين رفتن عناويني شود كه بعد از چند سال اكنون به برندي در 

ميان مخاطبين خاص خود تبديل شده اند.
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محمود صدیقی مدیرعامل شــرکت ســپنتاس کیش 
بین المللی  نمایشــگاه های  بازنشسته شرکت ســهامی 
است و با همین تجربه و ســابقه دولتی، ظرایف و قوت و 
ضعف های آشکار و نهان صنعت نمایشگاهی ایران را نیک 
می شناســد و برای رفع موانع توسعه، راه حل های عملی 

دارد.
برگزاری 40 نمایشگاه در خارج و بیش از 50 نمایشگاه 
با عناوین متنوع در ایران بخشــی از خدمات گسترده و 

اثرگذار صدیقی به تولید و تجارت ایران است.
با ایشــان که عضــو اتحادیه جهانی نمایشــگاه های 
بین المللــی )یوفی( و عضــو انجمــن برگزارکنندگان 
نمایشــگاه های بین المللی ایران هســتند، در شــماره 

نوروزی »اقتصاد و نمایشگاه« همکالم شده ایم.
ایران را در مقایسه  موقعیت فعلی صنعت نمایشگاهی 

با کشورهای منطقه چگونه ارزیابی می کنید؟
بی ترديد ايران را بايد به عنوان پيشرو در صنعت نمايشگاهی 
منطقه به شــمار آورد. البته صرف نظر از آنچه ايران را در تاريخ 

تجارت با عنوان جاده ابريشم معرفی نموده است.
اولين نمايشــگاه بين المللــی ايران در ســال 1347 برگزار 
گرديده، اما به جــرات می توان گفــت، اوج و رونق فعاليت های 
نمايشــگاهی در كشــور از اواخــر دهــه 1360 بــا انتخاب و 

برنامه ريزی نمايشــگاه های تخصصی صادراتی بــه اين صنعت 
حيات تازه ای بخشــيده اســت، به گونه ای كه امروز معتبرترين 
نمايشگاه های كشور در زمره نمايشگاه های بين المللی تخصصی 
طبقه بنــدی می شــوند، ليكن بايــد اذعان نمود كــه علی رغم 
پيشــگامی در اين صنعت به داليل مختلف كــه از حوصله اين 
متن خارج است، ادامه روند روبه رشــد اين صنعت با مشكالت 

ساختاری مواجه بوده است.
بايــد بگويم كه نمايشــگاه های منطقــه با الهــام از عناوين 
نمايشــگاه های ايران امروز در بعضی از موارد از كشور ما سبقت 

گرفته و از اعتبار جهانی برخوردار شده اند.
مهم ترین موانع توسعه صنعت نمایشگاهی در کشور ما 

از منظر شما کدامند؟
به نظر می رســد عدم توجه و درک واقعــی از اهميت و نقش 
سازنده نمايشــگاه ها به عنوان ابزاری در توســعه اقتصاد كشور، 
بزرگ تريــن چالــش را موجب گرديده اســت، اگرچــه اعتقاد 
كارشناسان بر اين اســت كه اكنون نمايشگاه ها به عنوان اركان 
تجارت و اقتصاد، معرفی می گردد. به نظر ميرســد همانگونه كه 

در ساير بخش های صنعتی و اقتصادی نقش تصدی گری دولت 
كمرنگ و به بخش خصوصی بهای بيشــتری داده می شود، اين 
بخش از اقتصاد كشور بايد محقق شــود، البته سياست گذاری و 

حمايت و نظارت بخش دولتی ضرورت دارد.
دیگر چه موانعی برای رشد نمایشگاه ها می بینید؟

ارائه خدمــات نمايشــگاهی در بعضی از مــوارد وجه غالب 
مشــاركت تلقی شــده و توانســته اســت نقش مهمــی را در 
موفقيت برگزاری نماشــگاه ها ايفا نمايد. در شرايطی كه عناوين 
نمايشــگاهی به صورت كامــاًل تخصصی در دنيا شــكل گرفته، 
تجميع عناوين نمايشگاهی در كشــور يكی ديگر از مشكالت را 

موجب گرديده است.
برنامه ريزی و تنظيم تقويم نمايشــگاهی بــرای بلند مدت و 
سامان بخشــی به مقررات و آيين نامه ها می تواند نمايشگاه ها را 
به حصول نتايج الزم منتهی كند. همچنين برگزاری نمايشگاه ها 
اكســپو نه تنها به اعتبار موجود فزونی می بخشد بلكه می تواند 
توانمندی موجود را برای گســترش بازارهای اقتصاد بدون نفت 

در ديد عالقه مندان قرار دهد.
از ديگــر ســو ممانعــت از برگــزاری نمايشــگاه هايی كــه 
می تواند اثــر مخرب بر توليد داخلی را موجب شــود می بايد در 
تصميم گيری و تصميم ســازی مد نظر قرار گيرد. بسنده كردن 
مجريان نمايشــگاه ها به وضع موجود اگر شرط الزم تلقی گردد 
ليكن كافــی نمی نمايد زيــرا از ديد قاطبه كارشناســان، پايان 

نمايشگاه آغازی بر اثرگذاری آن خواهد بود.
حضور يك جبهه واحد از تمام نهادها و ســازمان های مرتبط 
در امــر تجارت به ويژه صــادرات در كليه نمايشــگاه ها می بايد 
با اهتمام ســازمان توســعه تجارت ايران و شــركت ســهامی 
نمايشــگاه های بين المللی برنامه ريزی شــود، كــه يكی ديگر از 
فرصهت های الزم خواهد بود. اختصاص فضای مناسب و ترجيحاً 
رايگان برای ســازمان های مــورد نظر از جملــه بانك مركزی، 
گمرک، بيمه، حمل و نقل و... می تواند به غنای بيشــتر بينجامد 

و شركت ها و حتی بازديدكنندگان را راضی تر نمايد.
در يك عبارت ارتقاء صنعت نمايشــگاهی لزوم تغيير ديدگاه 
و نگرش برنامــه ريــزان را می طلبد تا به تعيين ســهم و نقش 

نمايشگاه ها در اقتصاد كشور بپردازند.
تلطيف مقررات و آييــن نامه ها و قراردادهای نمايشــگاهی، 
همــكاری و حمايت بيشــتر مديران نمايشــگاه و ســازمان از 
مجريــان، تقبل بخشــی از هزينه هايــی كه به عهــده مجريان 
است توسط شركت ســهامی نمايشــگاه های بين المللی ايران، 
روان ســازی مراحل تحول ســالن ها، عدم برگزاری نمايشگاه ها 
توسط تشكل ها و نهادها، نظارت كارشناسان خبره در برگزاری، 
تشــكيل دفتر حمايت از مجريان، انتخاب نمايشگاه های برتر، از 
جمله مواردی اســت كه همواره مورد نظر مجريان بوده است و 

اميد كه مد نظر مسئوالن هم قرار گيرد.
نمایشگاه ها به سایت شهر آفتاب  انتقال برخی  درباره 

چه نظری دارید؟
بحــث انتقال بعضی از نمايشــگاه ها به شــهر آفتــاب اگر با 
هوشــمندی و درايــت الزم صــورت نگيرد اختــالل در حقوق 
مجريانی كه سال ها به اجرای نمايشگاه ها مبادرت نموده اند را به 
همراه خواهد داشت و اين درحالی است كه عمده نمايشگاه های 
مورد نظر در زمان تصدی مديران فعلی تولد يافته و بی مهری به 
آنها بروز معضالتی را موجب خواهد شــد. لذا در صورت تصميم 
نهايی انتقال نمايشــگاه های كوچك به خارج از سايت، حمايت 
شركت سهامی نمايشگاه های بين المللی ايران و سازمان توسعه 

تجارت ايران، غيرقابل اجتناب می نمايد.
در پايان برای خانواده محترم صنعت نمايشگاهی كشور و نيز 
برای نشريه پيشروی اقتصاد و نمايشگاه در سال 1396 موفقيت 

بيشتر خواستارم.
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