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پیشگفتار

ایران ظرفیت بسیار باالیی برای توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری مشترک با کشورهای دنیا دارد. 
سرزمین پهناور و غنی، جمعیت جوان و با استعداد، موقعیت استراتژیک و کشوری با ثبات؛ همه 
اینها عواملی است که انگیزه بســیار باالیی به طرف های تجاری ما برای فعالیت های اقتصادی با 

ایران می دهد. 
بی شک برای دستیابی به رشــد اقتصادی پایدار و توســعه همه جانبه نیاز به افزایش تعامالت 
بازرگانی، بیش از هــر زمان دیگری مورد توجه اســت. در این زمینه برگزاری نمایشــگاه های 
بین المللی و اختصاصی، بعنوان امری زیر بنایی برای رونق بخشــی اقتصادی و یکی از کانال های 
معرفی کاالها و انتقال فنآوری در دنیا، نقش بسیار موثری را در فرآیند تجارت و توسعه صادرات 

ایفا کند. 
حضور هر بیشتر برگزارکنندگان خارجی از کشــورهای مختلف و ابراز عالقه نسبت به برگزاری 
نمایشگاه های اختصاصی و مشترک از تاثیرات پســایر جام است. در خالل برگزاری نمایشگاه ها 
و فضای مناسب ایجاد شــده در محافل بین المللی، تقا هم نامه های گوناگونی در زمینه پروژه های 
عمرانی، تولیدی و صنعتی به ثمر می نشیند. در همین راستا برگزاری نمایشگاه های اختصاصی از 
سوی کشورهای خارجی و مشارکت شرکت های بین المللی در نمایشگاه های داخلی، نوید بخش 

روزهای زرین شکوفایی اقتصادی است.
 جای خوشوقتی و سعادت اســت که با طلوع دولت مهرورز و اعتدال و همراهی تمامی مجریان، 
مشارکت کنندگان و اصحاب رســانه در عرصه روابط عمومی این شرکت، شاهد موفقیت های روز 

افزون باشیم. 
محمد سعادتی پور     

مشاور مدیرعامل، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

پیام جناب آقای سعادتی پور
مشــاور مدیرعامل و مدیر روابــط عمومی و امور 

بین الملل
نشریه نما بهار ۱۳۹۶
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دکتر حسین اسفهبدی معاون وزیر صنعت ،مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاه ها در ضیافت افطار و شامی که 
یکشنبه شب 21 خرداد برای بزرگداشت روز جهانی نمایشگاه ها در هتل اسپیناس پاالس برگزار شد، دو خبر خوش برای فعاالن صنعت 
نمایشگاهی ایران داشت. دکتر اسفهبدی که صبح همان روز از مراسم گشایش اکسپوی قزاقستان به وطن بازگشته بود، در این مراسم 
اعالم کرد که الیحه صنعت تلقی شدن فعالیت های نمایشگاهی اینک در کمیسیون زیر بنایی دولت تحت بررسی است و با فضای موجود 
قطعا تصویب خواهد شد که در این صورت فعاالن صنعت نمایشگاهی از جمله سایت داران ، برگزار کنندگان  و غرفه سازان از بسیاری از 

تسهیالت و تخفیف ها و معافیت های کسب و کار برخوردار خواهند شد .
خبر خوش دیگر وی در این مراسم تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی بود که الیحه دو 

فوریتی آن در دستور کار مجلس است .
به گفته اسفهبدی فعالیت های نمایشگاهی در صورت استقالل وزارت بازرگانی زیر نظر این وزارتخانه خواهد بود و به لحاظ ساختاری 

توسعه صنعت نمایشگاهی را تسهیل خواهد کرد .

خبرهای خوش دکتر اسفهبدی در ضیافت روز جهانی صنعت نمایشگاهی
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دکتر حسین اسفهبدی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس 
بین المللی  نمایشگاه های  هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی 
ج.ا.ا در پیامی به مناســبت روز جهانی نمایشگاه ها اظهار امیدواری 
کرد که در ســال جاری دولت، فعالیت های نمایشگاهی را به عنوان 
یک صنعت تلقی کرده و با تأمین اعتبار کافی موجبات توســعه و 

شکوفایی آن در ایران فراهم آید.
متن پیام دکتر حسین اسفهبدی به شــرح ذیل است: روز جهانی 
نمایشــگاه ها را به همه فعاالن اقتصادی و جامعه تجاری – صنعتی 
کشور به ویژه دارندگان سایت های نمایشگاهی، شرکت کنندگان در 
نمایشگاه ها، تشکل های تخصصی صنعت نمایشگاهی،  اتحادیه های 

ذیربط و همکاران گرامی صمیمانه شادباش می گویم.
پیشــنهاد انتخاب یک روز خاص برای نمایشگاه ها در سطح جهانی 

برای نخستین بار توسط یکی از همکاران گرامی ما در چند سال قبل مطرح شد که خوشبختانه در سال 2016 مورد 
موافقت اتحادیه جهانی صنعت نمایشــگاهی ) UFI ( و دفتر بین المللی نمایشگاه ها ) BIE ( قرارگرفت و در اغلب 
مراکز نمایشگاهی مهم دنیا از جمله شرکت ســهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران مراسمی برای بزرگداشت 

این روز برپاشد که امسال نیز شاهد برگزاری آن باشکوه بیشتری هستیم.
برای نشان دادن اهمیت صنعت نمایشــگاه ها در دنیا کافی است به این نکته اشاره کنیم که هر سال بیش از 32000 
نمایشــگاه مهم بین المللی در فضایی بالغ بر 124 میلیون متر مربع در دنیا برپا می شود که بالغ بر 4 میلیون و 400 
هزار شرکت ، کاال ، خدمات و آخرین دستاوردهای تکنولوژیکی خود را در معرض دید و قضاوت بیش از 260 میلیون 

نفر بازدیدکننده قرا می دهند.
صنعت نمایشگاهی در کشور ما به مهم ترین ابزار بازاریابی برای توسعه صادرات و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در 
بخش تجارت خارجی تبدیل شده است و شرکت ســهامی نمایشگاه ها طی نیم قرن فعالیت پر ثمر و ارزشمند خود 
در جهت توسعه صنعت نمایشگاهی و گسترش صادرات غیر نفتی و معرفی پیشرفت های اقتصادی کشور گام های 
موثری برداشته است. مشارکت فعال این شــرکت در نمایشگاه های مهم بین المللی و اکسپوهای جهانی افتخارات 
متعددی نصیب کشور عزیزمان کرده است. امیدواریم که در سال جاری نیز با همکاری بخش خصوصی و وزارتخانه 
ها و سازمان های ذیربط بتوانیم در اکسپوی تخصصی آستانه با ابتکارات ، نوآوری ها و طراحی غرفه ای جذاب ، زیبا 

و منحصر بفرد برگ زرین دیگری بر افتخارات صنعت نمایشگاهی کشورمان بیفزاییم.
روز جهانی نمایشگاه ها ، فرصت مغتنمی برای قدرشناسی از فعاالن صنعت نمایشگاهی در سراسر کشور و تجلیل از 
افرادی است که در برپایی نمایشگاه ها و حمایت از این صنعت مهم همواره پشتیبان شرکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللی ج.ا.ایران بوده و هســتند.آرزومندیم که در ســال جاری دولت محترم همانند اکثر کشــورهای دنیا 
نمایشگاه را به عنوان یک صنعت تلقی کند و با تأمین اعتبارات کافی شرایطی فراهم نماید که ما بتوانیم با تکمیل 
زیرساخت ها و توسعه و تجهیز سالن های نمایشگاهی ، انتظارات فعاالن این صنعت را به طور کامل برآورده سازیم و 

به بزرگترین نهاد نمایشگاهی خاورمیانه تبدیل شویم.
همگام با همه مراکز نمایشگاهی سراسر کشــور، روز جهانی نمایشگاه ها را گرامی می داریم و قدرشناس همکاران 
عزیز و شایسته ای هستیم که در موفقیت های صنعت نمایشــگاهی جمهوری اسالمی ایران و کسب افتخارات آن 

سهیم بوده اند.

پیام دکتر حسین اسفهبدی به مناسب روز جهانی نمایشگاه ها 

فرصت مناسب برای قدردانی از فعاالن 
نمایشگاه ها در ایران
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در میان تمام عوامل و نهادها و افرادی که در طول سال دست به 
و  و شوکت  با عزت  بین المللی  رویداد  تا دهها  دست هم می دهند 
موفقیت در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شود و این سایت به 
مثابه قدیمی ترین، بزرگ ترین و مجهزترین سایت نمایشگاهی کشور، 
آئینه تمام نمای پیشرفت های اجتماعی، اقتصادي، صنعتی، تولیدی و 
تجارتی ایران باشد، بدون تردید معاونت امور فنی و مهندسی شرکت 
با هدایت و رهبری مهندس  سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا 
سیدحسین میرظفر جویان جایگاه کامالً ویژه و خاصی دارد. اهمیت 
نقش مهندس میرظفر جویان و همکارانش در برگزاری آبرومندانه و 
پر دست آورد نمایشگاه ها بخصوص آنجا نمود پیدا می کند که به یاد 
بیاوریم استانداردترین سایت نمایشگاهی ایران قریب نیم قرن قدمت 
دارد و سرپا نگه داشتن چنین مجموعه عظیم و پر ترافیکی قطعًا 
کاری سترگ و کارستان است که جز از تیمی کارشناس، دانش محور، 
متخصص و عاشق کار و خدمت با رهبری مدیری عمل گرا و برنامه ریز 
بر نمی آید. مهندس سیدحسین میرظفر جویان در گفتگو با »اقتصاد و 
نمایشگاه« به مناسبت روز جهانی صنعت نمایشگاهی با تکیه بر سوابق 
آکادمیک و تجربه های علمی کم نظیر خود در این صنعت، درباره نقاط 
قوت و ضعف و راه های اعتالی صنعت نمایشگاهی ایران اظهار نظر 

کرده است که ماحصل این گفتگو را می خوانید.

از آنجا که شــعار روز جهانی صنعت نمایشگاهی در این دوره » 
جهانی بیندیشیم و منطقه ای عمل کنیم«تعیین شده است، لطفًا 
بفرمایید از نظر شما این شعار در صنعت نمایشگاهی ایران تا چه 
حد محقق گردیده و برای تحقق کامل آن چه راهکارهایی پیشنهاد 

می کنید؟
با تبریک این روز به فعاالن صنعت نمایشــگاهی، باید عرض کنم که از 
شاخصه های رشد و توســعه هر صنعتی ، جهانی اندیشیدن و بهره گیری 
از تمامی دانش و اطالعات و فناوریهای جدید در عرصه جهان می باشــد 
که تلفیق آن با توان نیــروی داخلی تکمیل این چرخــه را در پی خواهد 
داشت و صنعت نمایشگاهی که خود تلفیقی ازبازرگانی و  صنایع مختلف 
تولیدی وخدماتی است، از این قاعده مستثنا نیست بلکه به دلیل ارتباطات 
گسترده بین المللی و دستیابی به بازارهای جدید و ایجاد بستر مناسب جهت 
مشارکت کنندگان نمایشگاه ها از اهمیت بســزایی برخوردار می باشد. به 
عبارتی نمایشگاه، مرکزی برای تبادل اطالعات و دست یافتن به پدیده های 

نوین علم و صنعت و انتقال فناوری است.
برگزاری نمایشگاه، باعث ایجاد رقابت های سالم داخلی و بین المللی  و 
همچنین ، توســعه دهنده گردشگری و اشــتغال ملی می باشد. برگزاری 
نمایشــگاه  بویژه در ســطوح بین المللی و منطقه ای از جنبه های مختلف 
اقتصاد بومی را متاثر نمــوده و موجب پویایی آن می گــردد  که از جمله 
آن کمک به توسعه و رونق صنعت گردشــگری و نیز حفظ و ارتقاء سطح 
اشتغال داخلی است. گســترش روزافزون اهمیت نمایشگاه ها در توسعه و 
رونق اقتصادی، لزوم توجه بیش از پیش به نمایشــگاه ها و رونق بخشیدن 
به صنعت نمایشگاهی در هر کشــوری را به خوبی آشکار می کندو حمایت 
ســازمان ها و مراجع دولتی و اجرایی و بخش خصوصــی بیش از پیش در 
اثرات آتی برگزاری نمایشــگاه ها نمود می یابد و از این رو ضرورت توجه به 
دیدگاه مجریان متخصص و با تجربه در صحنه های ملی و بین المللی نیز بر 
این مسئله تاکید داردکه خوشبختانه پس از برجام این نگاه در درون کشور 

تقویت شده و روند مناسب تری پیدا کرده است.
کارنامه عملکرد متولیان و سیاســتگذاران صنعت نمایشگاهی 
ایران را در زمینه ارتقای جایگاه صنعت نمایشگاهی ایران چگونه 
ارزیابی می کنید و چه پیشنهادهایی به ایشان برای توسعه و اعتالی 

هرچه بیشتر جایگاه این صنعت دارید؟
دستیابی و گسترش بازارهای صادراتی، بدست آوردن سهم بیشتر و واقعی 
در تجارت بین المللی و رشد صادرات غیر نفتی، به عنوان یک وظیفه و آرمان 
ملی از اهداف کالن و دغدغه های مسئولین بوده ومی باشدوبرای دستیابی به 
این هدف ناگزیر به توسعه صنعت نمایشگاهی هستیم . توسعه هرصنعتی در 
هر کشور به عوامل متعددی بستگی داردکه جایگاه آن صنعت در آن کشور 
یکی از عوامل مهم می باشــد، به عبارت دیگر ارتقاء و پایا بودن جایگاه هر 

صنعت منجر به توسعه آن صنعت می گردد.
جایگاه صنعت نمایشگاهی از دو منظر قابل بررسی است:

۱- جایگاه آن در بین مشارکت کنندگان و مشتریان نمایشگاه ها شامل 
اصحاب تولیدی و خدماتی و بازرگانی و .... که به درک نقش نمایشــگاه ها 

و برگزاری آنها در شناســایی بازارهای جدید، شناسایی نیازهای مشتریان، 
کسب سهم واقعی و بیشــتری از بازار  و همچنین درک اهمیت شرکت در 
نمایشگاه ها و دستیابی به اهداف مرتبط می باشد و اگر این جایگاه در بین 
شــرکت ها و همچنین در آگاهی و درک آنها از منافع حاصل از شرکت در 
نمایشگاه ها مناسب باشد، منجر به استقبال بیشتر شده و این امر سبب رونق 

صنعت نمایشگاهی و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی می گردد.
 2- جایــگاه آن در قــدرت و نفوذ ســازمان های متولی نمایشــگاه در 
ساختارحاکمیت که جایگاه صنعت نمایشــگاهی در ساختار حاکمیت، از 
اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. توســعه صنعت نمایشگاهی نیازمند 
حمایت های سیاسی و اقتصادی سیاســت گذاران و تصمیم گیران اصلی 
است. تصویب لوایح و قوانین حمایتی از دست اندر کاران این صنعت، ارایه 
تسهیالت مناسب جهت حضور مشارکت کنندگان داخلی در نمایشگاه های 
برون مرزی، تسهیل در اخذ روادید تولیدکنندگان و بازدیدکنندگان خارجی، 
ارائه تسهیالت ویژه گمرکی برای اتباع خارجی شرکت کننده در نمایشگاه ها، 
اعطای اعتبارات ارزی برای مشارکت و تأمین هزینه های تبلیغاتی نمایشگاه ها 
در رســانه های برون مرزی و امضاء تفاهم نامه های همکاری نمایشگاهی با 
کشورهای دیگر از جمله خدماتی است که برای توسعه صنعت نمایشگاهی 

الزم است و می بایست توسط سیاست گذاران و دولت ها برنامه ریزی گردد.
برگزار کننده به عنوان یکی از ارکان اصلی نمایشگاهی از نگاه شما 
چه تعریفی دارد؟ از نظر کارکرد، جایگاه برگزار کنندگان نمایشگاه 
در ایران چه تفاوت هایی با همتایان آنها در سایر کشورهای صاحب 
نام در صنعت نمایشگاهی جهان دارد؟ چه پیشنهادهایی در جهت 

ارتقای نقش برگزارکننده در صنعت نمایشگاهی ایران دارید؟
در جریان برگزاری یک رویداد نمایشــگاهی ، برگزار کننده و مجری از 
ارکان اصلی می باشد و وظیفه اصلی آنان برنامه ریزی وسازماندهی واجرای 
یک نمایشگاه اســت ودر نقش یک رابط تالش ویژه ای انجام می دهند تا 
بتواننــد ارایه کنندگان محصول  و مشــتریان را در یک محل جهت انجام 
توافق ومذاکره گرد هم آورند .در اکثر کشورهای دنیا ضوابط وشرایط قانونی 
خاصی برای شرکت هایی که تصمیم دارند به عنوان برگزارکننده نمایشگاه 
فعالیت نمایند وضع شده است که دارا بودن چنین شرایطی به عنوان شرط 
الزم برای دادن مجوز برگزاری می باشــد. تنظیم وتدوین اهداف از یک سو 
انتظارات وجهــت گیری مجری را تعیین می کند وراهنمایی اســت برای 
عملیات شــرکت  و نگرش او به مقوله برگزاری  و اخذ مجوز الزم از سوی 
مراکز ذیصالح و تطابق این اهداف با اهداف کالن اقتصادی کشوروازسویی 
دیگر مبنای ارزیابی است به این معنی که زمانی امکان ارزیابی وجود دارد که 
از قبل برنامه ها واهدافی ترسیم شده باشد وپس از پایان نمایشگاه وتطبیق 
پیش بینی ها و واقعیت ها بتوان میزان موفقیت در تحقق اهداف را به دست 
آورد. همان گونه که قبالً توضیح داده شــد هیچ اقدامی بدون هدف گذاری 
به مقصد نمی رسد وهر چقدر هدف گذاری با رعایت مبانی علمی و رعایت 
اســتانداردها وقوانین ومقررات  انجام پذیرد میزان موفقیت را بیشــتر می 
کند . اســتانداردها وقوانین ومقررات در چند سطح وجود دارد که مجریان 

نمایشگاه ها باید این موارد را  رعایت نمایند: 
مقرراتی که توسط دولت ها تهیه وابالغ می گردد. 

2- مقرراتی که توسط مراجع بین المللی ازقبیلUFIوBIE تهیه وابالغ 
می گردد و برای اعضای این اتحادیه قابل اجرا می باشد.

۳- اســتانداردها وضوابطی که توسط مراکز نمایشگاهی تهیه وابالغ می 
گردد. که مجریان و برگزار کنندگان در کشورهای صاحب نام سبک و سیاق 
متفاوتی در این زمینه دارند و عالوه بر رعایت تمامی مقررات و استانداردها، 
خدمات مناسب و رضایت بخشی به مشــارکت کنندگان ارایه می دهند. 
البته در کشــور ما  برگزارکنندگانی که در مراکز نمایشگاهی بین المللی و 
استاندارد همچون محل دایمی نمایشــگاههای بین المللی تهران اقدام به 
اجرای نمایشگاه می نمایند با توجه به نظارت مستمر دستگاهی ) شرکت 
نمایشگاه ها و سازمان توسعه تجارت ( در ســطح مناسب ، قابل قبول و با 
اســتاندارد باال اقدام می نمایند اما به صورت عام و با توجه به اینکه کسب 
منافع مادی وسود دردوره های کوتاه مدت و بلند مدت  مد نظر متصدیان 
هر کسب وکاری است، مجریان نیز تمایل پیدا می نمایند که همین روند را 
ادامه دهند واز اهداف بلند برگزاری نمایشگاه ها ، که ایجاد بستری مناسب 
برای توســعه تجارت و دستیابی و گســترش بازارهای صادراتی، به دست 
آوردن سهم بیشتر و واقعی در تجارت بین المللی و رشد صادرات غیر نفتی 
است مقداری فاصله می گیرند که می توان با توانمند سازی و حمایت های 
قانونی و نظارت و ارزیابی عملکرد آنان در دوره های برگزاری و ایجاد امنیت 
اقتصادی در دراز مدت و حمایت از ایده های خالقانه، انگیزه الزم را در آنان 

به وجود آورد که قدم های موثرتری برای ارتقائ این صنعت به سوی جهانی 
شدن بردارند.

از آنجا که عملکرد یک نمایشــگاه را در نهایت میزان موفقیت 
آن در جذب بازدیدکننده هدف تعیین می کند، به نظر شما صنعت 
نمایشگاهی ایران در زمینه جذب بازدید کننده در هر دو مفهوم 
خاص و عام آن، در جهت پیشبرد اهداف مشارکت کنندگان تا چه 

حد موفق بوده است؟
بازدیدکننده معادل واژه Visitor در زبان انگلیســی است وبه افرادی 
اطالق می شود که با بررسی ومقایســه محصوالت وخدمات ارایه شده در 
نمایشگاه درصدد دریافت اطالعات موردنیاز خود جهت تصمیم گیری های 
بعدی می باشند. کمیت وکیفیت بازدیدکنندگان از شاخصهای مهمی است 
که می توان براساس آن نســبت به کارایی و اثر بخشی نمایشگاه اعالم نظر 
نمود. در اکثر نمایشگاه های معتبر دنیا به منظور استخراج وتجزیه و تحلیل 
اطالعات مربوط به بازدیدکنندگان ، نسبت به انجام ثبت نام به صورت آن 
الین ویا در مبادی ورودی نمایشگاه اقدام می گردد و از جمله اطالعاتی که 
این طریق به دست می آید مربوط به اهداف حضور آنها می باشد که عمدتاً 

شامل موارد زیر است:
کسب اطالع راجع به محصوالت جدید

شناخت گرایش عمومی بازار
توسعه دانش وآموزش بیشتر

افزایش ارتباطات تجاری
ایجاد ارتباط تجاری جدید

بررسی رقابت در بازار
آماده سازی تصمیمات

اعمال نظر در توسعه محصول
عقد قرارداد یا خرید

بااین پیش فرض که بررســی های الزم دراتبــاط با اهمیت و مطلوبیت 
نمایشگاه مورد نظر برای انجام بازدید صورت پذیرفته است و باتوجه به مدت 
محدود نمایشگاه و مدت محدود بازدیدکنندگان تجاری، انجام برنامه ریزی از 
قبل از ضروریات است و باتوجه به اینکه یکی از ویژگی های نمایشگاه ها ایجاد 
بستر مناسب برای بازدیدکنندگان بوده تا در کمترین زمان ممکن بتوانند 
بهترین انتخاب را داشته باشند، ارایه هرگونه مزیت نسبی توسط مجریان 
و مشارکت کنندگان کامالً ضروری می باشد. همچنین روند روبه رشد تعداد 
نمایشگاه ها و افزایش کمی نمایشگاه های تخصصی و فوق تخصصی منجر 
به ایجاد چالش جذب مخاطب و بازدیدکننده مشتاق خواهد شد. واضح است 
که داشتن مهارت ارتباط انسانی  نقش مهمی در ایجاد ارتباط رودررو داشته 
و حضور افرادی با این مهــارت تأثیر قابل توجهی بر جذب بازدیدکنندگان 
دارد که مربوط به مشــارکت کنندگان است و بخشــی از آن جزو وظایف 
مجری نمایشگاه است که اطالع رسانی مناســب  و تسهیالت قابل قبول 
در جذب بازدیدکننده را می بایست انجام بدهد که در هر دو زمینه جذب 
مخاطب عام و مخاطب خاص در باره نمایشگاههایی که در زمان مناسب و 
مکان های استاندارد برگزار گردیده و مجریان تالش مناسب و استاندارد را 
 انجام داده اند درصد موفقیت و جذب باال و نتایج به دست آمده مورد رضایت 

بوده است.

سیدحسین میرظفر جویان معاون فنی و مهندسی شرکت سهامی نمایشگاه ها

تأمین امنیت اقتصادی برگزارکنندگان جهانی شدن صنعت 
نمایشگاهی ایران را شتاب می بخشد
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یکم اســفند ماه 1395 در نخستین 
نشست رسمی منتخبین هیأت مدیره 
نمایشگاه های  کنندگان  برگزار  انجمن 
بین المللی، اعضا انجمن، هیات مدیره 
جدید خود را شناختند. در آن جلسه 
رئیس،  عنــوان  به  زاده  ابراهیم  علی 
عبدالکریم جاللی به عنوان نائب رئیس، 
شهنام سپاسدار به عنوان دبیر و علی 
معین جهرمی بــازرس انجمن انتخاب 
شــدند. اعضای جدید در جلسه سال 
اجرا  قابل  برنامه های  گذشــته رئوس 
و مســائل دارای اولویت پیگیری را به 
عنوان اولین دســتور کار خود  تعیین 

کردند. 
صنعت  جهانــی  روز  آســتانه  در 
نمایشــگاهی نشــریه »اقتصــاد و 
نمایشــگاه« برای پیگیــری و اطالع 
بیشتر از اقدامات انجام شده، همچنین 
بررسی موانع موجود برای بهبود اوضاع 
با  میزگردی  ایران  نمایشگاهی  صنعت 
حضور آقایان علی ابراهیم زاده، شهنام 
علی  جاللی،  عبدالکریم  سپاســدار، 
معین جهرمی و امیر عبداهلل پور، بهزاد 
زرین پور صاحب امتیاز و سردبیر، ناصر 
شهال مدیر تحریریه و صابر افشارزاده 
برگزار  نمایشگاه«  و  »اقتصاد  خبرنگار 
کرد. اعضای هیئت مدیره انجمن برگزار 
کنندگان نمایشگاه های بین المللی ایران 
در این نشست اختصاص ایستگاه مترو 
به سایت پر خاطره و پر امکان نمایشگاه 
بین المللی تهران را به عنوان یک نیاز 
ضــروری برای حل مشــکل ترافیک 
خیابان های منتهی بــه این مجموعه 
مطرح کردند. همچنین از ظرفیت های 
باال شهر تهران در ســاخت و توسعه 
سایت های نمایشگاهی به صورت اصولی 
و با انجام کار مطالعاتی ســخن گفتند. 
در این جلســه »اقتصاد و نمایشگاه«، 
به بررســی موقعیت و عملکرد مراکز 
نمایشــگاهی دیگر پرداخت و اعضای 
هیئت مدیره انجمــن برگزار کنندگان 
نمایشــگاه های بین المللی به تشریح 
موضوعات موجــود پرداختند. با این 
توضیح که سید علی اعتدالی و مهدی 
عباسی راد از دیگر اعضای هیات مدیره 
انجمن در این نشســت امکان حضور 
نیافتند و امیر عبداهلل پور رئیس انجمن 
غرفه ســازان به عنوان میهمان ویژه 
حضور داشت،مشروح این جلسه را در 

ادامه می خوانید.

ســال  در  المللی  بین  نمایشــگاه 
جاری چند عنــوان برگزاری خود را به 
مجموعه های دیگر واگذار کرد، موضع 
شــما به عنوان اعضای هیئت مدیره 
انجمن در این باره چیســت؟ برای به 
امکان چه  این  دوباره  آوردن  دســت 
اقداماتی در سایت نمایشگاه بین المللی 

تهران باید صورت گیرد؟
ابراهیم زاده: مجموعه نمایشــگاه بین 
المللی تهران در سال جاری به واسطه توجه 
بیشــتر به برخی مســائل همچون معضل 

ترافیک، برگزار نشدن بیش از دو نمایشگاه 
همزمان، توسعه نیافتن سالن ها و همچنین 
ایجاد مجموعه شهر آفتاب که باید کاربری 
نمایشــگاهی پیدا کند، بیش از 40 عنوان 
برگزاری را واگذار کــرد. برای این منظور در 
بحث هایی که با برخی اعضای دیگر داشتیم 
بخشی از مشکالت را شناســایی و بررسی 
کردیم کــه راه حل های اصولــی برای حل 
آنها وجود دارد. مسئله ترافیک با اختصاص 
دادن یک ایستگاه مترو از خط 7 به نماشگاه 
بین المللی تهران به سادگی قابل حل است و 
کاهش ترافیک در ساعات پرباری و برگزاری 
نمایشگاه های پر مخاطب در صورت احداث 
مترو قطعی اســت. جلســاتی با مسئوالن 
داشته ایم اما مسئله توســعه شهری تهران 
به حدی متراکم شده که برای اتخاذ چنین 
تصمیماتــی زمــان و کار مطالعاتی زیادی 
می طلبد. در حال حاضر ططرحی در اطراف 
نمایشگاه بین المللی تهران در حال ساخت و 
ساز اســت که قصد دارد با یک پل هوایی از 
روی نمایشگاه بین المللی به منطقه ولنجک 
متصل شود. شــما ببینید طرح مطالعاتی و 
اجرایی آن با توجه بــه وضعیت خیابان ها و 
بزرگراه ها چه کار سختی است. در کنار بحث 
مترو توسعه پارکینگ های طبقاتی مجموعه 
و ایجاد پارکینگ های طبقاتی مکانیکی ایمن 
هم یک راهکار اســت. فکــر می کنم بحث 
ترافیک بیــش از معضل بودنــش در مورد 
نمایشگاه بین المللی یک بهانه جویی است. 
وقتی نه مترو داریم نه اتوبوس نه هیچ وسیله 
نقلیه عمومی واضح اســت که ماشین های 

شخصی ترافیک ایجاد می کنند.
جاللی: این پیشنهادی است که ما از این 
مجموعه به شــهرداری تهــران ارائه کردیم 
و آنها به عنــوان یک طرح ایــن موضوع را 
پذیرفتند. در واقع خواستیم تا از خط 7 مترو 
تهران یک ایســتگاه به مجموعه نمایشگاه 
بین المللی تهران، اختصاص داده شــود که 

اجرایی شــدن آن منوط به موافقت سازمان 
مترو و شــهرداری تهران اســت. آن طور که 
اطالع داریم با وجود گذشــت زمان زیاد از 
ارائه پیشــنهاد، هنوز وارد دستور کار نشده 
و اقدامی بــرای آن صورت نگرفته اســت. 
صنعت نمایشگاهی ایران با سایت نمایشگاه 
بین المللی تهران شناخته شده است و هیچ 
وقــت نباید اجازه دهیم ایــن محل تعطیل 
شود. اینجا شناســنامه نمایشگاه های ایران 
اســت. برای حل معضالت و مشکالتی که 
وجود دارد همه نهادها باید همکاری کنند. 
متأســفانه می دانیم که اراده همکاری برای 
حل این موانــع ندارند یــا نمی توانند. ما به 
عنوان برگزار کننده این محل را مادر صنعت 
نمایشــگاهی ایران می دانیــم و برای حفظ 
آن باید هر کاری بکنیم. بســته شدن درب 
سازمان صدا و ســیما و خیابان اختصاصی 
متصل به نمایشگاه بین المللی، باعث افزایش 
مشکل ترافیکی شده اســت. سال گذشته 
در نمایشگاه صنعت ســاختمان فرانکفورت 
حضور داشتم آنجا هم ترافیک وجود داشت 
اما کسی ابراز نارضایتی و اعتراض نمی کرد. 
به خاطر اینکه هتل ها پر شده بودند، مراکز 
خرید و رستوران ها بیشتر فعال بودند و مردم 
شهر از برگزاری نمایشــگاه در آنجا رضایت 
داشــتند. چرا که این موضوع را نشــانی از 
افزایش بهره وری اقتصادی شهر و کسب و کار 
خودشان و کشورشان می دانستند. باید بدانیم 
که صنعت نمایشگاهی یک صنعت تحریک 
کننده اســت. یعنی باعث رونق حوزه های 
بســیاری در کنار خود می شود. باید بررسی 
جدی کنیم که هنگام برگزاری نمایشگاه بین 
المللی در تهــران حوزه های اقتصادی دیگر 
تا چه حد فعال می شوند. یک نمونه به شما 
بگویم: سال گذشته هنگام برگزاری نمایشگاه 
متالــورژی ایران همــه هتل هــای اطراف 
مجموعه نمایشگاه و مناطق نزدیک به آن پر 
شده بودند و برخی شرکت کنندگان ما مجبور 

به رزرو هتــل در خیابان های مرکزی تهران 
شدند. یعنی حداقل چنین غرفه دار ایتالیایی 
در خیابان ســعدی هتل گرفتند. این اتفاق 
کمی نیســت. در دنیا به این مسئله اهمیت 
می دهند نه اینکه مشکل تراشی کنند. باید 

در این زمینه فرهنگ سازی کنیم.
معین جهرمی: یک ضرب المثل قدیمی 
وجــود دارد که می گوید: چرخ چــاه را قباًل 
اختراع کرده اندو نیازی به اختراع دوباره آن 
نیست. برای حل معضل ترافیکی نمایشگاه 
بین المللی تهران بســیاری از کشورها قباًل 
راهکارها را پیدا کرده اند. این مسئله ای نیست 
که فقط به ایران مختص باشد. مثالً در شهر 
هنگ کنگ با توجه به کمیاب و ارزشــمند 
بودن زمین در آن ســرزمین، در یک زمین 
۱0 هزار متر مربعی 80 هزار متر مربع سالن 
استاندارد نمایشگاهی در 8 طبقه ساخته اند 
که ایــن یعنی مدیریت صحیح و اســتفاده 
بهینه از امکانات موجود. آنجا هم ابتدا مشکل 
ترافیک به وجود آمد، امــا با همکاری تمام 
نهادهای مسئول آن کشــور اصالحاتی در 
سیستم حمل و نقل شهری خود ایجاد کردند 
و دیدیم که پس از دو سال مسئله ترافیک به 
طور کامل در آنجا برطرف شد. در حالی که 
بخشی از آن سایت نمایشگاهی به دریا متصل 
اســت. در تمام دنیا تعریف ترافیک یکسان 
اســت و نحوه برخورد با آن نیز راهکارهای 
مشخص دارد. کافی اســت برنامه دیگران را 
بررسی کنیم با سیستم ایران تطبیق دهیم 

و آن را اجرا کنیم.
جدید  سایت های  ایجاد  شما  نظر  به 
نمایشــگاهی و تعــدد مجموعه های 
تهدیدی  تهران  در  نمایشگاه  برگزاری 
مادر  مجموعه  حرفه ای  موقعیت  برای 

یعنی نمایشگاه بین المللی تهران است؟
سپاســدار: من معتقدم تهران ظرفیت 
برخورداری از چندین ســایت نمایشگاهی 
معتبــر را دارد. در مورد اینکه الزمه ســرپا 

میزگرد اقتصاد و نمایشگاه با اعضای هیئت مدیره انجمن برگزار کنندگان نمایشگاه بین المللی 

برگزاری نمایشگاه بین المللی یک حرفه کاماًل تخصصی است، غرفه فروشی نیست
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ماندن صنعت نمایشــگاهی ایران حفظ این 
مجموعه هســت شــک نداریم. در واقع این 
مجموعه در ایران مورد مشابه ندارد. چه از نظر 
برندسازی و شناخته بودن و چه از نظر موقعیت 
مکانی. منتها بایــد روی ظرفیت های آن کار 
کنیم و موانع موجود را با کار علمی و پروژه های 
تحقیقاتــی رفع کنیم. دربــاره بحث ترافیک 
یک نکته را اشــاره کنم، یک مرکز تجاری در 
نزدیکی سایت تهران ســاخته شده که سهم 
بیشتری در ایجاد ترافیک در مسیرهای مربوط 
به نمایشگاه بین المللی دارد اما در مقطع فعلی 
تمرکز صرف روی نمایشگاه بین المللی تهران 
است. ایجاد ســایت های نمایشگاهی متنوع و 
متعدد به نفع صنعت و اقتصاد ایران است اما 
برای بهره وری صنعت ایران نیازمند سایت های 
به روز با حداقل مشکالت و ضعف هستیم. شهر 
آفتاب تا به حال چند نمایشگاه برگزار کرده که 
کیفیت مناسبی نداشتند و مشارکت کنندگان 
در آن چنــدان رضایت نداشــتند. همچنین 
مسئله دسترسی به این محل نیز مشکلی است  
که مشــارکت را پایین می آورد. آیا این نقطه 
برای برگزاری نمایشــگاه مناسب بوده است؟ 
شــهر آفتاب ۱2 هزار متر مربع ظرفیت غرفه 
سازی دارد. در نمایشــگاه  بین المللی بیش از 
40 هزار متر مربع ظرفیت غرفه سازی سالنی 
داریم بدون احتساب فضای باز. در مقام مقایسه 
در مبادی ورودی شهر آفتاب ترافیک سنگینی 
وجود دارد و اصالً ورودی مناسب نمایشگاهی 
بــرای این محل طراحی نشــده اســت. حل 
مشکالت تمام سایت های نمایشگاهی تهران به 
نفع ایران است و قطعاً بهبود رشد و شکوفایی 
صنعت و تجارت و صادرات خواهد شــد. نفع 
ما به عنوان برگزار کننده افزایش ســایت های 

نمایشگاهی است. 
ابراهیــم زاده: ما فکر می کنیــم که هر 
نهادی از جمله شــورای شهر، شــهرداری یا 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت که قابلیت 
حل مشکالت ســایت های نمایشگاهی تهران 
را دارند، همکاری کنند و در راســتای بهبود 
شــرایط قدم بردارنــد. جالب اســت بدانید 
بســیاری از شــرکت های خارجی به خاطر 
مشــکالت رزرو هتل، بلیت هواپیما و حمل و 
نقل در رویدادهای ایران شــرکت نمی کنند. 
یعنی موضوع صنعت نمایشــگاه تحت تاثیر 
موارد بســیاری است و مثل یک زنجیره عمل 
می کند. بحث احداث و عملیاتی شــدن شهر 
آفتاب یا جای دیگری نیست. صحبت ما ورود 
بدون مطالعه به یک مســئله تخصصی است. 
وقتی یک سازمان یا نهاد که سرمایه در اختیار 
دارد و به عنوان پیمانکار عمل می کند، قبل از 
شروع کار موقعیت سایت، دسترسی ها، امکانات 
حمل و نقل، جا نمایی رســتوران ها و مراکز 
خرید را مورد مطالعه قــرار دهد قطعاً چنین 
مشکالتی به وجود نمی آید. وقتی از بیش از50 
هکتار زمین ۱2 هزار متر مربع ظرفیت مفید 
نمایشگاهی به دست می آورید یعنی به درستی 
عمل نشده اســت. یعنی مرکزی که به عنوان 
آلترناتیو نمایشگاه بین المللی تهران و با هدف 
افزایش بهره وری صنعت نمایشــگاهی ایجاد 
شده، قابلیت ایفای نقش خود را به خاطر موانع 

متعدد ندارد.  
جاللی: نکته ای که باید در زمان ایجاد یک 
محیط نمایشگاهی به آن توجه داشته باشیم 
این است که نباید به دو ســال یا چهار سال 
فکر کنیم. در زمان تعریف چنین پروژه هایی 
باید دورنمای 50 تا 70 ســاله داشته باشیم. 
در هر صورت سایت نمایشگاهی شهر آفتاب 

در گلوگاه جنوبی تهران ایجاد شــده است. در 
آن منطقه به طور همزمان چندین اتفاق دیگر 
در حال وقوع است یعنی فرودگاه بین المللی 
امام، مرقد امام، ســازمان میادیــن و تره بار 
تهران، بهشــت زهرا و طرح توسعه ای آن که 
باعث ایجاد تراکم شدید خواهد شد. همچنین 
نزدیکی مکان به اتوبان تهران- قم که شاهراه 
مواصالتی به جنوب کشور است. تصور کنید 
یک نمایشگاه صنعتی مثالً نمایشگاه نفت و گاز 
در صورت تأیید توانایی پذیرش سالن های شهر 
آفتاب در آنجا برگزار شود. طبیعتاً صنعتگر و 
شرکت کننده با خودرو شخصی به این محل 
مراجعه خواهند کــرد. می توانید تصور کنید 
چه اتفاقی در ورودی شــهر تهــران خواهد 
افتاد؟ همه مسیرها قفل خواهند شد و تراکم 
این محل باعث توقــف ورود و خروج به تهران 
خواهد شد. حداقل اتفاق، جا ماندن مسافران 
از پروازهای برنامه ریزی شده فرودگاه امام است. 
تاثیر منفی بر فعالیت ســازمان میوه و تره بار 
تهران خواهد گذاشت. طبیعی است که امکان 
مراجعه به مرقد امام و بهشت زهرا نیز از دست 
خواهد رفت. به یاد دارم ســال 8۳ که بحثی 
درباره احداث سایت نمایشگاهی آفتاب وجود 
داشت در آن جلســه بنده پیشنهاد تأسیس 
سایت نمایشگاهی در منطقه 22 را دادم چون 
از نظر منطقه ای قابلیت بهتــری دارد و چند 
اتوبان برای آن پیش بینی شــده است البته با 
آن موافقت نشــد که فکر می کنم با توجه به 
مشکالتی که اکنون شــهر آفتاب با آن مواجه 
است، می توانست مکان بهتری باشد. مشکل 
اصلی این است که کار پژوهشی ریشه دار برای 
هزینه ســرمایه مملکت در پروژه های عمرانی 
انجام نمی دهیم. امیدوارم اعضای جدید شورای 
شهر همانطور که وعده داده اند به مسائل شهر 
در بلند مدت نگاه کنند و به آن توجه نمایند و 
برای این گونه مسائل راهکارهای جدی داشته 
باشند. ابراهیم زاده: در حال حاضر در شهر 
تهران توانایی برگزاری بیــش از ۱00 عنوان 
نمایشگاهی را نداریم. دلیل آنهم نا هم آهنگی 
مسئوالن و نبود فضا و امکانات مناسب جهت 
اجرای نمایشــگاه اســت. در برخی نمایشگاه 
های بزرگ امکان بازدید نمایشگاه برای مردم 
بسیاری به خاطر مشکالتی مثل ترافیک وجود 
ندارد. امیدواریم اجمــاع نظری در میان همه 
نهادهای ذینفع در بحث نمایشگاهی به وجود 
آید تا بتوان نقشه راه مناسب برای آینده این 
صنعت تنظیم شود و امکانات برای ایجاد یک 

سایت استاندارد و مناسب به وجود آید. 
برخی فعــاالن و  متخصصین صنعت 
با  که  هایی  گفت وگو  در  نمایشــگاهی 
اقتصاد و نمایشــگاه داشــته اند، نظر 
مثبتی درباره شــعار امسال روز جهانی 
صنعت نمایشگاهی »جهانی بیندیشیم ، 
منطقه ای عمل کنیم«نداشته اند. نظر شما 

در این باره چیست؟
به عنوان نمونــه در حوزه  ابراهیم زاده: 
ساختمان اســتانداردهای جهانی وجود دارد 
که می تواند برج ۱50 طبقه ساخته شود. حاال 
کسی در شرق آســیا سازندگی می کند و باید 
با هنجارهای منطقه و معماری آن سازگاری 
داشته باشد. ما در خاورمیانه زندگی می کنیم 
و معماری با پشــتوانه فرهنگــی غنی داریم. 
ســاختمان ما باید با اســتانداردهای جهانی 
ساخته شود ولی بر اساس آموزه های معماری 
ایرانی-اسالمی طراحی شــود و هویت گیرد. 
یعنی در واقع ما باید مدرنیسم را بومی کنیم. 
اینکه جهانی فکر کنیم و منطقه ای عمل کنیم 

یعنی فرهنگ، ظرفیت و امکانــات خود را بر 
اســاس معیارهای جهانی تعریف کنیم. مثال 
بارز این موضوع و درســت فکر نکردن درباره 
کار اجرایی یکی از ســالن های مجموعه شهر 
آفتاب است که سوله ای با ارتفاع ۳0 متری در 
آن نصب شده است. در تابستان و زمستان در 
آن منطقه که دما معموالً نوسان های باالتری 
از تهران دارد چطور می خواهیم محیط را سرد 
و گرم کنیم. ایران پتانســیل باالیی در حوزه 
انرژی دارد و امکان تجارت در این حوزه بیشتر 
فراهم است منطقه ای عمل کردن یعنی اینکه 
در حوزه هایی که ظرفیت داریم توان را افزایش 
دهیم. مثالً برگزاری نمایشگاه قهوه وقتی که نه 
ظرفیت مناسب نه بازار با پتانسیل به نسبت 
دیگر حوزه ها داریم ضرورتی ندارد، هر چه قدر 

رویداد جهانی باشد.  
رعایــت  اصلــی  چارچــوب  جاللــی: 
استانداردهای جهانی و عمل براساس گزاره ها 
و هنجارهــای فرهنگی هر منطقه اســت. به 
نظرم این شعار بسیار هوشمندانه است. وقتی 
این شــعار برای یک کشــور پیشرفته مطرح 
می شود اصل مسئله آن به آسانی قابل درک 
اســت و فکر می کنم تأکید این شعار بیشتر 
برای کشــورهای در حال توسعه است که به 
دنبال تقویت بنیادهای فرهنگی خود باشــند 
و به صورت کامل از ظرفیت های دیگران الگو 
برداری نکنند. یعنی برنامه ای را تعریف نکنند 
که توانایی انجامش را نداشــته باشند. یکی از 
اشــکاالتی که در منطقه خاورمیانه مشــهود 
اســت و احتماالً  در بیست سال آینده مشکل 
ساز خواهد بود، ایجاد سایت های نمایشگاهی 
بدون برنامه و در نظر نگرفتن نیاز واقعی است. 
رقابت بر ســر تعداد سایت. مسئله خطرناکی 
است که بیم آن می رود امکان کارکرد فعاالن 
صنعت نمایشگاهی را دچار مخاطره کند. در 
ایران اکنون رقابت سایت های مراکز استان ها 
وجود دارد. ســایت های بســیاری ایجاد شده 
که امروز برخی با بحران روبه رو شده اند. یکی 
از نگرانی های ســایت های اســتانی پوشش 
نمایشگاه های تخصصی است که این از عواقب 
توجه نکردن به منطقه اســت. مــا از فرصت 
برگــزاری روز جهانی نمایشــگاه ها باید برای 
اشاعه این نظریه به عموم مردم، فعاالن تولید 
و تجارت و صنعت و بویژه مسئوالن و مدیران 
کشور استفاده کنیم که برازگری نمایشگاه در 
واقع کاری کامالً تخصصی و مبتنی بر دانش 
و تجربه و بنیش اســت و کار برگزارکنندگان 

نمایشگاه ها صرفاً فروش غرفه نیست. 
معین جهرمی: جنس نمایشــگاه در همه 
دنیا یکی است. کسانی که این شعار را طراحی 
کرده اند بیشــتر دیدگاه تجاری داشــته اند. 
یک اتفاق نمایشگاهی نیازمند ساز و کارها و 
امکانات مشخص اســت. برای رسیدن به یک 
تفکر جهانی به ساز و کارهای همکاری و تعامل 
نیازمند هستیم. ما برای جهانی اندیشیدن به 

یک تفکر واحد و مشخص نیاز داریم. 
جاللی: یکــی از نکات مثبــت روز جهانی 
صنعت نمایشگاهی شناساندن یا معرفی این 
صنعت به مخاطبان و مردم عادی است. یکی 
از ضعف های موجود ناتوانی در معرفی جایگاه 
صنعت نمایشگاهی به مردم و مسئوالن است. 
ما نتوانســتیم به خوبی اهمیت این موضوع را 
به جامعه منتقل کنیم. همه فعاالن اقتصادی 
و شهروندان یک شــهر باید به خوبی صنعت 
نمایشگاهی را بشناســند و این نقص متوجه 
همه ما از فعاالن تا سیاســت گذاران اســت. 
بایــد از چنین فرصت هایی اســتفاده کنیم و 

بحث هایی را مطرح نمائیم تا بتوانیم به راهکار 
درست و کارکرد مناسب از این صنعت دست 

پیدا کنیم. 
ابزار  مهم ترین  نمایشــگاه  زاده:  ابراهیم 
توسعه تجارت است. باید این را در نظر داشته 
باشــیم که امروز بســیاری از فعاالن تراز اول 
صنایع جهــان در حوزه های مختلف متمایل 
به حضور در ایران و اســتفاده از ظرفیت ها و 
پتانسیل های بازار کشــور ما هستند. این در 
حالی است که بســیاری از فعاالن اقتصادی 
و تجاری ایرانی شناخت درســتی از این بال 
حمایتی یعنی صنعت نمایشگاهی ندارند. باید 
کار کنیم و با مطالعات علمی و کار پژوهشی 
راهکارهای مناسب برای حل معضل ناشناس 

بودن این صنعت را پیدا کنیم. 
در صنعت نمایشگاهی ایران باید برند سازی 
کنیم که و باید کاری کنیم نمایشگاه ها قدرت 
رقابت داشته باشــند. بدون ایجاد رقابت هیچ 
پیشرفت و توســعه ای به وجود نخواهد آمد. 
بدون رقابت نمی توانیم نمایشــگاه هایمان را 
برند کنیم و نمی فهمم چرا همه نمایشگاه ها 
باید در یک سطح باشد. کشور عراق به مجریان 
نمایشــگاه ها هر ســال اختیار قیمت گذاری 
می دهد و از این طریق مجریان دیگر را تشویق 
به حضور جدی تر و اصولــی می کند. این در 
حالی است که ما اجازه نداریم نمایشگاه هایمان 
را رشــد دهیم. با این روش امــکان افزایش 
کیفیت را چگونه به وجــود آوریم؟ باید اجازه 
داشته باشیم کیفیت را ارتقا دهیم و تا زمانی 
که تعرفه ها را به روز نکنیم نمی توانیم انتظار به 
روز شدن صنعت نمایشگاهی را داشته باشیم. 
در دنیا با فعال صنعت نمایشگاهی اینطور رفتار 
نمی شود. تعریف مشــخصی از برگزار کننده 
نداریم و جایگاه او به درستی شناخته و رعایت 

نمی شود.  
سپاسدار: یک شــهر را در نظر بگیرید که 
سینما ندارد. مرکز خرید ندارد. مرکز تفریحی 
برای مردم ندارد. یک شهر می تواند با کمبود 
این زیرســاخت ها به حیات خود ادامه دهد. 
توجه کنید زمانی که یک مرکز نمایشــگاهی 
در شــهری کوچــک ســاخته و بهره برداری 
می شود آن زیرســاخت توانایی در برگرفتن 
همه این کمبودها و بهره مندی از همه آنها در 
یک محیط را دارد. نمایشگاه شهر را به حدی 
می رســاند که ظرفیت برگــزاری یک رویداد 
استاندارد را داشته باشد. متأسفانه در بسیاری 
از شهرهای ایران سایت نمایشگاهی ایجاد شده 
اما کارکردی ندارد. صرفاً اراده در اختیار گرفتن 
زمین بوده است. یعنی فقط یک سوله ساخته 

شده و زمین به تصرف درآمده است. 
در دنیــا پدیده ای بــه نام مرکــز تجاری 
)Commercial Center( داریم. یک مرکز 
اجتماعات، چند ســالن چند منظوره و چند 
سالن نمایشگاهی. تمام شهرهای ما به چنین 
مراکــزی احتیاج دارند. برخی از ســایت های 
نمایشگاهی ما به درد انجام کاری نمی خورد. 
بسیاری از سیاســت گذاران فکر می کنند اگر 
یک مجری حرفه ای به آنجا رود مســئله حل 
می شود. این در حالی است که وقتی محل به 
درد سایت نمایشگاهی نمی خورد مجری کار 
بلد هم توانایی انجام هیــچ کاری را ندارد. این 
مراکز باید به مرکز تجاری تغییر ماهیت دهند 
و آنگاه شــما خواهید دید که اقتصاد محیط 
شــهری خود را تا چه حد دستخوش تغییر و 
تحول می کنند. فکر می کنم مشکل در معرفی 
این صنعت نیست معضل در ناشناخته بودن 

کارکرد این صنعت است.
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اهمیت صنعت نمایشگاهی به عنوان صنعتی 
که طــی نیم قــرن اخیــر در رونــق مبادالت 
بازرگانی، توســعه صنعتی دنیا، ایجاد اشتغال، 
فناوری های  انتقــال  گردشــگری،  گســترش 
پیشــرفته و تقویــت بنیه اقتصادی کشــور ها 
نقش آفرین بوده اســت، اتحادیه جهانی صنعت 
نمایشــگاهی) UFI ( را برآن داشــت که روز 
هفتم ژوئن )۱7 خرداد( را به عنوان روز جهانی 
  Global Exhibition Day  نمایشــگاه ها

تعیین نماید.
پیشــنهاد تعییــن روز خاصی بــرای مطرح 
کردن جایگاه صنعت نمایشــگاهی در دنیا برای 
نخستین بار توسط یکی از همکاران ارجمند و با 
سابقه شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 
جمهوری اسالمی ایران به UFI  ارائه شده بود. 
آقای شاهرخ مدرس ) ارائه دهنده این پیشنهاد 
( دارای سوابق ارزشمندی در این صنعت بوده و 
در تألیف کتب تخصصی و علمی و شــرکت در 
کنفرانس های بین المللی مرتبط با نمایشــگاه ها 

در پیشــرفت این صنعت نقش ارزنــده ای ایفا 
کرده است.

روز جهانــی نمایشــگاه ها بر اســاس اعالم 
اتحادیــه جهانی صنعت نمایشــگاهی به خاطر 
تحقق اهــداف زیر با اســتقبال ســازمان های 

اقتصادی دنیا مواجه شده است:
قدردانی از فعاالن صنعت نمایشگاهی

اهمیــت  از  آگاه کــردن جامعــه جهانــی 
نمایشــگاه ها در توســعه اقتصادی و اجتماعی 

کشورها
فرهنگ ســازی برای توســعه نمایشــگاه ها 

توسط رسانه ها
آگاه کردن مقامات تصمیم گیرنده از اهمیت 
نمایشــگاه ها و ترغیب آنها بــه حمایت از این 

صنعت
نمایشگاهی کشور  مراکز  خوشــبختانه همه 
ما با درک اهمیت ایــن رویداد جهانی، از آن به 
خوبی اســتقبال کرده و با برگزاری مراسم ویژه 
ای در این رویداد از فعاالن این صنعت قدردانی 

نموده اند.
روابــط عمومــی و اموربین الملل شــرکت 
سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا همزمان 
با انعــکاس به موقع این رویداد مهم در رســانه 
ها طی سال گذشته فعاالن این صنعت را مورد 
تقدیر قرارداده و در سال جاری نیز مراسم ویژه 
ای برای بزرگداشــت روز جهانی نمایشگاه ها و 

تحقق اهداف آن برگزار خواهد کرد.
نمایشــگاه ها  روابــط عمومــی  نیــز  اینک 
ضمــن تبریــک روز جهانــی نمایشــگاه ها به 
فعاالن صنعت نمایشــگاهی در سراســر کشور 
و قدرشناســی از مدیریت هــای تخصصــی و 
کارشناسان فعال شرکت سهامی نمایشگاه های 
بیــن المللی ج.ا.ایران کــه صادقانه برای هرچه 
بهتر برگزار شــدن نمایشــگاه هــای داخلی و 
برون مرزی به طور مســتمر فعالیت می کنند؛ 
تالش خواهد کرد کــه همه امکانــات خود را 
برای انعکاس اخبار و رویدادهای نمایشــگاه ها 
و دســتاوردهای آنها به کار بنــدد و به ارتقای 

ســطح آگاهــی جامعــه تجــاری کشــور از 
 اهمیــت نمایشــگاه ها و رفــع چالش های آن 

کمک نماید.

محمد سعادتی پور مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

اهداف چهارگانه UFI در روز جهانی صنعت نمایشگاهی

فرهاد امینیان رئیس هیات مدیره دوره قبلی انجمن برگزارکنندگان 
بین المللی  مدیرعامل شرکت  و  ایران  بین المللی  نمایشگاه های 
بازرگانی و نمایشگاهی تهران، با تکیه بر کارنامه درخشان و تجربه 
فراوان در صنعت نمایشگاهی، معتقد است که برای توسعه این 
صنعت در ایران برگزارکنندگان باید در سیاست گذاری های خرد و 
کالن و تدوین قوانین نقش مؤثر و مستقیم داشته باشند. امینیان 
در گفتگو با »اقتصاد و نمایشگاه« به مناسبت روز جهانی صنعت 
نمایشگاهی، روش اجرایی این نظر و پیشنهاد را هم به سادگی 

روشن کرده است که می خوانید.
می دانید که شعار روز جهانی صنعت نمایشگاهی در 
این دوره »جهانی بیندیشــم و منطقه ای عمل کنیم« 
تعیین شده اســت. از نظر شــما به عنوان کارشناس 
برجسته صنعت نمایشگاهی، این شعار در ایران تا چه 

حد محقق شده و برای تحقق کامل آن چه باید کرد؟
درحال حاضر ما فقط منطقه ای می اندیشیم و منطقه ای هم 
عمل می کنیم . اتفاقاً به همین دلیل که اندیشه و دیدگاه ما در 
خصوص صنعت نمایشگاهی آن طور که باید بین المللی نیست ، 

عملکردمان هم با موازین بین المللی فاصله دارد . 
تحقق این شعار ابتدا مستلزم این است که این ضعف خود را 
بپذیریم و دیدگاه و عملکردمان را با آنچه که در سطح جهانی در 
این صنعت اتفاق می افتد مقایسه کنیم، با این هدف که فقط 
به دنبال نقاط ضعف نمایشگاه هایمان باشیم تا بتوانیم راه های 
برطرف کردن ضعف ها را پیدا کنیــم . از موضع غرور و صرفاً با 
تکیه بر رشــد کمیت ها نمی توانیم کیفیت را باال ببریم . بعد از 
اینکه پذیرفتیم در چه سطح کیفی قرار داریم باید با همفکری 
تمامی فعاالن صنعت ، به ویژه متولیان و برگزارکنندگان ، در پی 
یافتن راه های ارتقاء کیفی به شرط الگو قرار دادن معیارهای بین 

المللی باشیم.
کارنامه عملکرد متولیان و سیاســتگذاران صنعت 
نمایشــگاهی ایران را چگونه ارزیابــی می کنید و چه 

توصیه هایی برای اعتالی این صنعت دارید؟
نمایشــگاه ها و کالً صنعت نمایشــگاهی یک فرآیند پویا و 
دینامیک اســت که هر روز درحال توســعه و پیشرفت است . 
اگر بخواهیم هر کارنامه ای را مــورد ارزیابی قرار دهیم باید از 
این جنبه به آن بپردازیم که تا چه درجه ای با روند پیشــرفت 
این صنعت همــگام بوده ایم. به هرحــال متولیان این صنعت 
همواره تالش ســتودنی را بــرای ارتقاء کمــی و کیفی آن به 

کار بســته اند ولی نمی توانیم منکر این واقعیت هم بشویم که 
سیاست گذاری های نمایشگاهی در کشور ما کامالً بومی است 
و از معیارهای بین المللی فاصله زیاد و معناداری دارد . سیاست 
های نمایشگاهی در کشور ما بیش از اندازه تحت الشعاع قوانین 
نمایشگاهی قرار دارد . قوانین نمایشگاهی ما در بعضی از موارد و 
موضوعات نیازمند بازنگری اساسی است و اگر بخواهیم بر همین 
قوانین پافشاری کنیم بدین معناســت که به وضعیت موجود 
راضی هستیم و در این صورت می توانیم مطمئن باشیم که از 
لحاظ کیفی نمیتوانیم در مسیر پیشرفت قرار بگیریم و با سایر 

کشورها رقابت کنیم.
جایــگاه برگزارکنندگان نمایشــگاه ها در ایران چه 
تفاوت هایی با همتایان آنها در کشورهای صاحب نام در 

صنعت نمایشگاهی دارد؟
بدون شک برگزارکننده در بعد اجرا اصلی ترین رکن نمایشگاه 
اســت . تجربه ای که برگزارکننده در هر دوره از برگزاری یک 
نمایشــگاه ذخیره می کند برای دوره بعدی نمایشگاه ها کاماًل 
تعیین کننده و راهگشا است . این تجربه را هیچ یک از واحدها 
و گروه های دیگری که در این صنعت هســتند به دست نمی 
آورند . این برگزارکننده است که در جریان مسائل و مشکالت 
شرکت کنندگان ، بازدیدکنندگان ، غرفه سازان ، مسئولین و 
سیاستگذاران و ســایر دســت اندرکاران در هر نمایشگاه قرار 
می گیرد ولی در روند سیاســتگذاری ها که باید بــر پایه این 
تجربیات ارزشمند شکل بگیرند ، میان متولیان و برگزارکنندگان 
آن گونه که باید و شــاید همفکری و همگرایی وجود ندارد در 
حالی که بهترین و سریع ترین مســیر برای ارتقاء نمایشگاه ها، 
اهمیت دادن و اســتفاده از تجربیات برگزارکنندگان است ولی 
متأسفانه در کشور ما چنین نقش مهمی نادیده گرفته می شود 
و برگزارکنندگان ناچارند بدون چون و چرا  تابع و مطیع مراجع 
قانونگذار باشند . این یک نقیصه بزرگ و درواقع نادیده گرفتن 
یک منبع عظیم تجربه است . پیشنهاد بنده هم در این خصوص 
کامالً مشخص است ، برگزارکنندگان باید در سیاستگذاری های 
خرد و کالن و تدوین قوانین نقش مؤثر و مستقیم داشته باشند 
. روش اجرایی آن هم کامالً ســاده و معلوم اســت : تشــکیل 
کمیته یا کارگروهی که مرکب از متولیان صنعت نمایشگاهی 
و برگزارکنندگان باشــد به منظور بررسی سیاستها و وضعیت 

موجود و تالش در جهت بهبود آنها.

به نظر شــما صنعت نمایشــگاهی ایران در جذب 
بازدیدکننده خاص و عام تا چه حد توفیق دارد؟

درخصوص جذب بازدیدکننده داخلی و محلی به طور نسبی 
موفق بوده ایم ولی در زمینــه جذب مخاطب خارجی به هیچ 
وجه موفقیتی نداشــته ایم . برای جذب مخاطب تخصصی به 
ویژه مخاطب خارجی راهکارهای متعددی وجود دارد که همگی 
مستلزم تأمین منابع مالی مناسب می باشــد . این موضوع به 
ویژه درخصوص نمایشگاه های نوپا که هنوز مخاطبین خود را 
نیافته اند بیشتر صدق می کند. درحال حاضر برگزارکنندگان 
نمایشگاه ها با توجه به محدود بودن منابع مالی و به دلیل اینکه 
امکان تأمین هزینه های جذب مخاطبین بین المللی در بودجه 
بندی نمایشگاه ها پیش بینی نشده است، امکان جذب مخاطبین 
تأثیرگذار و هدفمنــد را ندارند و در حقیقت نمایشــگاه های 
ما از این فاکتور بســیار مهم و ضروری محروم هستند . اطالع 
رسانی و تبلیغات نمایشگاه ها در شــرایط فعلی به صورت عام 
 و فراگیر انجام می شــود که الزاماً تأمین کننده نتایج دلخواه و

 مطلوب نیست. 

فرهاد امینیان مدیرعامل شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

صنعت نمایشگاهی ایران بدون جدی گرفتن برگزارکنندگان  در سیاست گذاری ها شکوفا نمی شود
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دبیرکل  انصــاری  دکتر حبیب اهلل 
ایران  خانگی  لــوازم  انجمن صنایع 
اینک در 76 سالگی که دست کم 54 
سال آن به طور مداوم صرف خدمت به 
وطن و هموطنان گردیده پرنشاط تر، 
چابک تر و دســت بــه خدمت تر از 
همیشه به نظر می رسد و این شادابی 
و  تحول گرایی  روحیــه  رامدیــون 
البته ســهم  می داند.  نوجویی خود 
مــادر خردمند و فرزانه ایشــان در 
این پدیده بسیار پررنگ است؛ مادر 
وقتی حبیب اهلل در کالس  که  دانایی 
پنجم دبســتان در حساب و هندسه 
و در کالس هفتــم در عربی تجدید 
آورد، فرهنــگ رایج نمره گیری را به 
سخره گرفت و به فرزند آموخت که 
فقط بیاموزد و اعتنایی به نمره نداشته 
باشد. همین روشن بینی مادر موجب 
شد استعدادهای ذاتی پسر در ادبیات 
پارســی، گیاه شناســی و موسیقی 
بشــکفد و انصاری در 21 سالگی با 
فوق دیپلم طبیعی )تجربی( به عنوان 
جوانترین دبیر، تدریس در دبیرستان 
الهی نازی آباد تهران را تجربه نماید، 
در کنار دبیرانی که با لیسانس هرکدام 
حداقل 15 سال سابقه تدریس داشتند 
و در کوتاه مدتی به محبوبترین دبیر 
منطقه تبدیل شود. حبیب اهلل انصاری 
دیگر  ذیقیمت  تجربه هــای  از  پس 
از جمله در انســتیتو زبان سیمین و 
پست های مدیریتی وزارت کشاورزی، 
از سال 1360 به دعوت مهندس خلیلی 
کبیر وارد عرصه تشــکل های لوازم 
خانگی شد و در سمت دبیرکلی انجمن 
صنایع لوازم خانگی، وحدت و تحرکی 
بی سابقه در اعضای انجمن ایجاد کرد 
که برگزاری شــانزده دوره متوالی و 
مفید نمایشگاه لوازم خانگی تنها یکی 
از آثار ذیقیمت این حضور و خدمت 

است.
صنعت  جهانی  روز  مناســبت  به 
نمایشــگاهی با این مدیر خوشفکر 
تحول گرای خســتگی ناپذیر گفتگو 
نظرتان  از  اختصــار  به  که  کرده ایم 

می گذرد.

صنعــت  جهانــی  روز  شــعار 
نمایشگاهی در دوره حاضر »جهانی 
کنیم«  عمل  منطقه ای  و  بنیدیشیم 
انتخاب شده است. از منظر جنابعالی 
به عنوان یک کارشــناس برجسته 
در  شعار  این  نمایشــگاهی  صنعت 
ایران تا چه حد  صنعت نمایشگاهی 

محقق شده است؟
من از دوستان سؤال می کنم چرا جهانی 
بنیدیشیم اما منطقه ای عمل کنیم؟ اصال 
چرا جهانی عمل نکنیم؟ به نظرم اصل این 

شعار جای بحث و دقت دارد.
صنعت یک پدیده متحول اســت 

که در ذات آن تحول و تکامل وجود 
دارد. دانش در جهان هم همین مسیر 
را طی می کند. امروز دیگر بحث فرا 
کیفیت در صنعــت و تولید جهانی 
مطرح اســت. در چنین جهانی که 
مفهوم  دیگر  جغرافیایــی  مرزهای 
خود را از دست داده چرا باید جهانی 

بیندیشیم و منطقه ای عمل کنیم؟
باید در تولید همپای بازارهای جهانی و 
منطقه ای، در پی برند و اعتبار باشیم. برند 
بین کاال و خدمات و مصرف کننده تعلق 
خاطر ایجاد می کند. تعلــق خاطری که 

جهانی است نه منطقه ای.
جهانی بیندیشیم یعنی به منطقه اکتفا 
نکنیم بلکه در طراحی و تولید و بازاریابی 
تغییرات بازارهــای جهانــی را زیر نظر 

بگیریم.
باید به سرمایه گذاری، همکاری،  امروز 
تولید و صادرات بــه بازارهای بزرگ دنیا 
بیندیشــیم. اســتراتژی مان باید فراتر از 
منطقه زیســت مان باشــد. این است که 
بنده اصــرار دارم روی این شــعار حتماً 
تفکر و بحث شــود و چشم بســته آن را 
وارد فرهنــگ تولید و تجــارت و صنعت 

نمایشگاهی خود نکنیم.
چه اندازه با صنعت نمایشــگاهی 

توسعه یافته جهانی فاصله داریم؟
بیایید تعارف را کنار بگذاریم. حقیقت 
این است که فرهنگ صنعت نمایشگاهی 
و آثار و نتایج پرارزش آن هنوز در جامعه 
صنعتی و بازرگانی ما مغفول مانده است. 
هنوز تعریف و استراتژی واحد و معینی از 
این صنعت نداریــم. خیلی از رویدادهایی 
که به اســم نمایشــگاه برگزار می کنیم 
در حقیقــت بازار اســت نه نمایشــگاه. 
نمایشــگاه تعریف خاص خود را دارد. هر 
ســایت و هر مکانی را نمی شود نمایشگاه 
نامید. نمایشــگاه بین المللی تهران البته 
مناسب ترین ســایت ایران برای برگزاری 
نمایشگاه اســت. از لحاظ جغرافیایی در 
مکان کاماًل مناسبی در پایتخت در کنار 
هتل های لوکس و ورزشــگاه انقالب قرار 
گرفته، فضای ســبز کم نظیــری دارد و 
چندین نســل صنعتگــران، بازرگانان و 
شــهروندان از آن خاطرات ماندگار دارند؛ 
امــا ســالن های همین بهترین ســایت 
اســتانداردهای  با  نمایشــگاهی مان هم 
جهانی نمی خواند. به تعریــف روزی که 
نمایشگاه احداث می شد، اینها سالن بودند 
اما امروز فقط به عنوان سوله می توانیم از 

آنها یاد کنیم.
البته بی انصافی است از عزمی که در سه 
چهار سال اخیر برای نوسازی و بازسازی 
همین سالن ها ایجاد شده نادیده بگذریم. 
با رهبــری دکتر اســفهبدی مدیرعامل 
توسعه گرای شرکت سهامی نمایشگاه ها، 
کارهای ارزشمندی در جهت بهبود اوضاع 

انجام شده یا در حال انجام است.
مکان جغرافیایی و شــرایط محیطی و 

محلی نمایشگاه بین المللی تهران در دنیا 
کم نظیر است اما امکانات باید مهیا شود.

من جــداً با این نظر کــه به بهانه 
بایــد تعطیل  نمایشــگاه  ترافیک 
شــود مخالفم. ترافیک بهانه است. 
کجای تهران ترافیــک کور ندارد؟ 
چرا شــهرداری به شهر آفتاب مترو 
به  برای رســاندن مترو  اما  کشیده 
نمایشــگاه تهران که فاصله بسیار 
مقاومت  دارد،  مترو  با خط 7  اندکی 
می کند؟ شهر آفتاب در جوار بهشت 
زهرا و مرقد حضرت امام و فرودگاه 
بین المللی و در مســیر شلوغ قم و 
مرکز و جنوب کشور و با یک چهارم 
فضای مفید نمایشــگاهی نسبت به 
نمایشــگاه تهران چه مزیت ویژه ای 

دارد؟
بیائید به فکر کشور و مردم باشیم و به 
جای منافع شــخصی و گروهی به ایران 
بیندیشــیم. با چنین نگرشــی است که 
صنعت نمایشگاهی هم در ایران به جایگاه 
واقعی خود خواهد رسید و از فاصله اش با 

تعریف جهانی این صنعت خواهد کاست.
یک  عنوان  بــه  جنابعالی  تعریف 
کارشــناس مجرب از یک نمایشگاه 

مفید و کارآمد چیست؟
به طــور تیتــروار هــدف از برگزاری 
صنعتی  توانمندی های  معرفی  نمایشگاه 
کشــور، ارائــه نوآوری ها و ابتــکارات در 
چرخه تولید و خدمات، مقایســه صنایع 
و تولیدات همگن با همدیگر برای دیدن 
مزیت هــا و دادن حق انتخــاب، اطالع از 
سلیقه و نیازهای مصرف کنندگان، ایجاد 
فضای مناســب و عینی بــرای مذاکرات 
تجاری، توســعه بــازار داخلی، توســعه 
نهایی،  تولیدکننده  بین  ارتباط  صادرات، 
تولیدکنندگان مواد  و  سازندگان قطعات 
اولیه، توســعه، ترویــج و تعمیق خرید 
کاالی ملی و تشــویق به تولیــد ملی با 
کیفیــت، ایجاد فضــای مناســب برای 
تحقیق و پژوهش، ایجاد زمینه مشارکت 
برای سرمایه گذاران خارجی و تشویق به 
سرمایه گذاری مشترک، توسعه و تعمیق 
فرهنگ مشتری محوری، تسهیل حضور 

افزایش توان  شــرکت های دانش بنیان، 
رقابت بین تولیدکنندگان با مشاهده نکات 
مثبــت و منفی همدیگــر و ایجاد رقابت 

سالم می باشد.
نمایشــگاهی  برگزارکننده  یک 
داشته  باید  مشخصاتی  چه  توانمند 

باشد؟
خالصه و شــاید مفید این اســت که 
برگزارکننده نمایشگاه نباید صرفاً با دید 
تجــاری و تولید درآمد و ســود وارد این 
حرفه شــود. بنده در صنعت نمایشگاهی 
ایران به این صفت شهره شده ام که فالنی 
موافق شــرکت های برگزار کننده نیست. 
البته من همه برگزارکنندگان را یکجا نفی 
نمی کنم همانگونه که همه تشــکل های 
صنفی هم لزوماً عملکــرد مثبتی ندارند. 
مجری نمایشــگاه باید مشاور تخصصی و 
دلسوز مشــارکت کننده ای باشد که برای 
دســتیابی به اهداف تولید و تجارت خود 
هزینه می کند و انرژی می گذارد. مجری 
باید از زیر و بم موضوع و صنعت و صنف 
نمایشــگاهی که برگزار می کند، آگاهی 
کافی داشته باشــد، برای همین است که 
معتقدم تشکل ها برای اجرای نمایشگاه ها 
اولویت دارند، زیرا خود کننده کار هستند.

شرکت ســهامی نمایشــگاه ها باید در 
گزینش برگزارکنندگان ســختگیر باشد، 
دانش و پیشینه متقاضیان را بررسی نماید 
و به هرکسی مجوز برگزاری ندهد. مجری 
باید بین خود و مشارکت کننده، هم افزایی 

ایجاد نماید و هر کدام ساز خود را نزند.
و سخن آخر دکتر انصاری؟

ســخن پایانیم این اســت که برگزاری 
نمایشــگاه به خودی خود هدف نیست، 
بلکه نمایشــگاه وســیله ای اســت برای 
دســتیابی به هدف هــای از پیش تعیین 
شده تولیدی، صنعتی و تجاری... بنابراین 
هم مجری و هم مشارکت کنندگان باید، 
پایان هر نمایشــگاه را پایان فعالیت خود 
نپندارند و از فردای روز آخر هر نمایشگاه 
با جمع آوری و تجزیــه و تحلیل و تغییر 
دست آوردهای نمایشگاه ها برای برگزاری 
نمایشــگاهی مفیدتر در دوره بعدی مهیا 

گردند.

دکتر حبیب اهلل انصاری دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران:

چرا باید جهانی بیندیشیم اما منطقه ای عمل کنیم!
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شرکت  مدیره  هیات  رئیس  رهبر  غفاری  جلیل 
صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران با پشتوانه 
گسترده ای از دانش و تجربه در صنعت نمایشگاهی 
کشور معتقد است که اگر دست برگزارکنندگان 
نمایشگاه ها در تعرفه های مشارکت در نمایشگاه ها 
نمایشگاهی  صنعت  چرخ های  شود،  گذاشته  باز 

ایران روانتر خواهد چرخید.
گفتگوی جلیل غفاری رهبر رئیس هیات مدیره 
با  تهران  فنی  خدمات  و  تولیدی  صنوف  شرکت 
جهانی  روز  مناسبت  به  نمایشگاه«  و  »اقتصاد 

صنعت نمایشگاهی پیش روی شماست.

روز جهانی صنعت  امسال  درباره شعار 
نمایشــگاهی مبنی بر اینکــه »جهانی 
بیندیشیم و منطقه ای عمل کنیم« چگونه 

می اندیشید؟
شعار روز صنعت نمایشگاهی این دوره شعار 
بسیارخوبی است که تحقق آن هم بسیار مهم 
است. هدف اصلی این است که تعامل بین کاال 
و شــرکت ها ایجاد شــود و در راستای جهانی 
شدن و منطقه ای عمل کردن باید ظرفیت ها 
را شناســایی کنیم تا صنعت گران و مشارکت 
کنندگان بتوانند  اســتفاده مطلوب نمایند. ما 
باید از الگوهای شرکت های نمایشگاهی دنیا به 
خوبی بهره ببریم تا از تجارب مفید این کشورها 

بهره برده و مرتکب اشتباه نشویم.
برای توســعه و اعتالی  چه توصیه ای 

صنعت نمایشگاهی در ایران دارید؟
خواهشــی که از متولیان نمایشگاهی داریم این 
اســت که از تفکــر و توانمنــدی بخش خصوصی 
اســتفاده بهینه نمایند تا بتوانیم رویکرد بهتری در 
عرصه نمایشگاهی را شاهد باشــیم البته متولیان 
تاکنون تالش های بســیاری داشته اند و سیاست 

گذاری های انجام شده تا حدودی مثبت بوده است.

در  نمایشگاه ها  برگزارکنندگان  جایگاه 
ایران چــه تفاوت هایی با همتایان جهانی 

آنها دارد؟
متولیان در کشــورهای دیگر به خودی خود 
صاحب نمایشــگاه هســتند و بحث اجرایی و 
سیاست گذاری را به تنهایی هدایت می نمایند 
لکن در ایــران بخش های اجرایی و سیاســت 
گذاری نمایشــگاه از هم مجزا هستند و از نظر 
بنده اگر مجری بتواند با اجاره محل نمایشــگاه 
نسبت به سیاســت گذاری های الزم هم اقدام 
نماید بســیار بهتر خواهد بود زیرا در شــرایط 
کنونی دست مجریان تا حدودی بسته است و 

امکان تخفیف وجود ندارد.
 مهم ترین انتقاد شما از وضعیت موجود 
برگزاری نمایشگاه ها در سایت نمایشگاه 

بین المللی تهران چیست؟
عمده بحث دو نرخه بودن تعرفه ها اســت. 
البتــه هدف دولــت از این سیاســت گذاری و 
تعیین قیمت متفاوت مشارکت در نمایشگاه ها 
به صورت ارزی و ریالی، حمایت از تولید کننده 
بوده است ولی بنده بر این باورم که اگر دولت با 
حمایت های دیگری از قبیل اعطای تسهیالت 

بانکی، بخــش تولید کشــور را حمایت نماید 
مشکالت در بخش نمایشگاهی به مراتب کمتر 

خواهد شد.
راه حل فوری شــما برای رونق صنعت 
نمایشــگاهی و کســب و کار در ایران 

چیست؟
در این زمینه بنده بر این باورم که اگر کشور ما 
در بخش گردشگری موفق عمل نماید نمایشگاه 
های ما نیز بازدید کننده بیشتری خواهند داشت. 
همانطور که شاهد هستیم امروزه راه های مراودات 
باز شده و قوانین تسهیل شــده است. همین امر 
موجب گرایش بیشــتر بازدید کنندگان خارجی 
شده و بســته به اینکه دولت چه نوع رفتاری را با 
گردشــگران اتخاذ نماید این استقبال چشمگیر 
تر هم خواهد شــد و کامال واضح اســت که ایران 
پتانسیل بسیار باالی خوبی در این زمینه داراست 
و می تواند بازدید کننده های زیادی را به نمایشگاه 
بیاورد. البته کشــورهایی چون آلمــان و چین به 
جهت رویکردشــان در زمینه نمایشگاهی بسیار 
موفق بوده اند  و توانســته اند نمایشگاه های بسیار 
عالی را برگزار نمایند اما ایــران نیز در این زمینه 

بستر بسیار مناسبی را داراست.

جلیل غفاری رهبر رئیس هیات مدیره شرکت صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران

دست برگزارکنندگان نمایشگاه ها را در تعرفه های مشارکت باز بگذارید

شرکت نمایشــگاهی میالد نور به عنوان یکی از اعضای فعال 
انجمن صنفی برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران، 
فعالیت خود را از سال 1382 خورشیدی با هدف نوآوری و توسعه 
صادرات و واردات غیر نفتی آغاز کــرده و در این مدت اقدام به 
برپایی و برگزاری نمایشــگاه، جشــنواره و همایش های متعدد 

تخصصی داخلی و بین المللی نموده است.
 شرکت بین المللی نمایشگاهی میالد نور در 15 سال گذشته 
با برگزاری ده ها رویداد تخصصی توانســته است با انجمن های 
تخصصی بین المللی در کشورهای اسپانیا، هند، سوئیس، چین، 
مالزی، ایتالیا، ارمنستان، ترکیه، ژاپن، کره جنوبی، آفریقا، امارت 
متحده، فرانســه، آلمان، روسیه، لهســتان، آذربایجان، عراق، 
پاکستان، هلند با ارتقاء کیفیت برگزاری رویدادهای نمایشگاهی 

فعالیت موثری را در میان کشورهای منطقه داشته باشد.
علی محتشــم امیری مدیرعامل توســعه گرا و خالق گروه 
بین المللی میالد نور به مناسبت روز جهانی صنعت نمایشگاهی با 

»اقتصاد و نمایشگاه« گفتگو کرده است که حاصلش را می خوانید.
مختصری از کارنامــه پربار گروه بین المللی میــالد نور برای 

خوانندگان ما بگویید.
برگزاری نمایشگاه های بین المللی از جمله نمایشگاه بین المللی چوب 
و صنایع وابســته ایران؛ حمل و نقل ریلی؛ ورزش؛ مادر، کــودک، نوزاد؛ 
باغبانی در تهران و شــهرهای نمایشگاهی ایران به صورت عمده به عنوان 
برند تخصصی نمایشگاهی در کشور مطرح شده که موید سرمایه گذاری 
ملی و جلب اعتماد مشارکت کنندگان داخلی و خارجی در کنار مخاطبان 
این نمایشگاه ها است. شرکت میالد نور به صورت تخصصی در حوزه ارایه 
خدمات نمایشگاهی از جمله خدمات سفر، طراحی و غرفه سازی، تبلیغات 
و اطالع رسانی و تشــریفات نمایشگاهی، مشاوره و برگزاری همایش های 
تخصصی اقدام به تاسیس شرکت های مرتبط و آموزش گروه های حرفه ای 

در راستای افزایش کیفیت خدمات در رویدادهای بین المللی کرده است.
گروه بین المللی میالد نور با برگزاری رویدادهای بین المللی متعدد به 
صورت سالیانه، نمایشگاه های تخصصی را با مشارکت گسترده کشورهای 
هدف ایران و شرکت های داخلی در کشور برگزار می کند که براساس آمار 
و اطالعات ثبت شده ساالنه بیش از ۱00 هزار مترمربع فضای نمایشگاهی 
را با برگزاری رویدادهای داخلی و حضور شــرکت هــای ایرانی و خارجی 
تجهیز  نموده که این آمار در ســالیان گذشته رشد 20 درصدی را تجربه 

کرده است. 
گروه بین المللی میالد نور با فعالیت هایی که ذکر آن رفت برای 

چند هموطن کار و درآمد پایدار ایجاد کرده است؟
به صورت ثابت می توان گفت شرکت بین المللی میالد نور با گسترش 
فعالیت های تخصصی و نمایشگاهی خود توانسته است در یک دهه گذشته 
برای بیش از 50 نفر اشتغال زایی مســتقیم و برای ۳00 نفر اشتغال زایی 
غیرمستقیم اما پایدار در صنعت نمایشگاهی ایجاد کند و ساالنه به واسطه 
افزایش رویدادهای بین المللی خود سهم بیشــتری در اشتغال زایی این 

صنعت داشته باشد.
باتوجه به تجربه هــای ارزنده خود برای شــکوفایی صنعت 

نمایشگاهی ایران چه پیشنهادهای مشخصی دارید؟
مدیران شرکت میالد نور بر این باورهستند که فعالیت های تخصصی 
تنها از طریق افزایش توان علمی و کاربردی در حوزه فعالیت و ارتقا دانش 
علمی و تخصصی نیروی های فعال آن محقق خواهد شــد، در این راستا 
مدیران و کارشناسان حرفه ای شــرکت میالد نور در دوره های تخصصی 
 EMD و بین المللی مدیریت برگزاری نمایشــگاه های داخلی و خارجی
و دوره های تخصصی مدیریت بازرگانی مشارکت نموده و گواهینامه های 

مورد نظر را دریافت کرد اند.
از فرصت روز جهانی نمایشگاهی چگونه می توان در جهت رشد 

این صنعت در ایران بهره برد؟
جمهوری اسالمی ایران به واســطه پرورش استعدادهای بین المللی و 
توجه به جایگاه واقعی خود در عرصه بین المللی که توانسته است به عنوان 
طراح روز جهانی نمایشگاه ها در جهان حضوری پیوسته و تخصصی داشته 
باشد، امروز باید به خود ببالد و از این فرصت به دست آمده در جهت معرفی 
هر چه بهتر دستاوردها و توانمندی های صنعت نمایشگاهی کشور استفاده 

کند.
 صنعت نمایشگاهی جهان در ســال 20۱۶ با تمام توان توانست بیش 

از ۱0۹ میلیارد دالر در این صنعت سرمایه گذاری کند که به این ترتیب 
شاخص بازگشــت ســرمایه در این حوزه از یک یورو به 8 یورو برای هر 
رویداد در بازه ای ۱0 ماهه رسید، و براساس پیش بینی های فعاالن صنعت 
نمایشگاهی جهان، شاخص رشد جهانی نمایشگاه ها به ۱/2 درصد در سال 
20۱7 خواهد رســید. با این حال این آمار و دستاوردهای جهانی که می 
تواند موید رویکردی جدی برای تمامی فعاالن این عرصه باشــد، تماما به 
واسطه فعالیت گسترده جهانی در انتخاب روز جهانی نمایشگاه ها به وجود 

آمد.
در سال 20۱۶ بیش از ۶0 مرکز نمایشگاهی جهان به همراه بیش از یک 
هزار فعال نمایشگاهی از سراســر دنیا به عنوان »روز جهانی نمایشگاه ها« 
پاسخ مثبت دادند و به جمع حامیان آن پیوستند که نشان دهنده تقاضای 
جدی برای هم افزایی جهانی و معرفی فعاالن حقیقی رویدادهای جهانی 
بود و کشورمان نیز با برگزاری نشستی در شرکت سهامی نمایشگاه های بین 

المللی جمهوری اسالمی ایران به حامیان این روز جهانی پیوست.
از این رو اقدام عملی ســال 20۱7 به عنوان دومین سال برگزاری روز 
جهانی نمایشگاه ها در تمامی جهان بیش از گذشته فراگیر شده و در کنار 
آن هم افزایی و برنامه ریزی فعاالن صنعت نمایشگاهی ایران برای گرامی 
داشت این روز بزرگ که طراح آن نیز از فرهیختگان صنعت نمایشگاهی 
کشورمان )آقای شاهرخ مدرس( است، آغاز شده که مایه افتخار و سربلندی 
است. روز جهانی نمایشگاه ها در ایران می تواند مهم ترین رویداد برای فعاالن 
صنعت نمایشگاهی ایران باشد. فعاالن صنعت نمایشگاهی ایران در نیم قرن 
گذشته توانسته اند صنعت نمایشــگاهی را بیش از پیش با توان و حضور 
پیوسته بخش خصوصی و فعال نمایشگاهی ایران به مرحله ای برسانند که 
امروز می توان از آن به عنوان یکی از فرصت های بالقوه توســعه سرمایه 
گذاری و جذب مشــارکت های بین المللی در جهت ارتقا جایگاه جهانی 

نام برد.
از این رو توجه به برنامه ریزی برای چنین روزی در جمهوری اسالمی 
ایران، این مناسبت باید یک نقطه عطف برای آغاز جهانی شدن در عرصه 
صنعت نمایشــگاهی و رویدادهای جهانی باشــد تا با اتکا بــه آن نه تنها 
ظرفیت های آشــکار و پنهان صنعت نمایشگاهی ایران بیش از گذشته در 
جهان معرفی شــود، بلکه در رویدادهای بین المللی، فعاالن بین المللی 
صنعت نمایشگاهی ایران نیز بتوانند سهم عمده ای داشته باشند. امیدوارم 
با توجه به موفقیت های روزافزون صنعت نمایشــگاهی ایران در شرایط 
حاضر، طی سال های آینده، روز جهانی نمایشگاه ها به یکی از مهمترین 
رویدادهای جهانی نمایشــگاهی در کشور و به صدای صنعت نمایشگاهی 

ایران و آسیا تبدیل شود.

علی محتشم امیری مدیرعامل گروه بین المللی میالد نور:

از فرصت روز جهانی نمایشگاه ها  برای معرفی ظرفیت های آشکار و نهان اقتصاد ایران سود ببریم
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خانم مهندس مریم توکلیان مدیرعامل 
از  خاورمیانه  پاسارگاد  آسیا  شرکت 
که  است  ایرانی  زنان  شمار  انگشت 
جسارت ورود به عرصه دشوار و ظاهراً 
مردانه صنعت نمایشگاهی را پیدا کرده 
در  درخشان  نمرات  با  کارنامه ای  و 
جا  به  کرده  برگزار  که  نمایشگاه هایی 

نمایشگاهی  فعال  این  است.  گذاشته 
با  گفتگو  در  توسعه گرا  و  پرتالش 
»اقتصاد و نمایشگاه« به مناسبت روز 
اظهار  نمایشگاهی،  صنعت  جهانی 
»جهانی  شعار  که  است  کرده  نظر 
کنیم«  عمل  منطقه ای  و  بیندیشیم 
بسیار  ایران  نمایشگاهی  صنعت  برای 

توکلیان  مریم  مهندس  است.  آرمانی 
با تکیه  با امید فراوان و  در عین حال 
بر دانش و تجربه های ذیقیمت خود در 
این صنعت، راه های عملی برای کاستن 
جهانی  نمایشگاهی  صنعت  از  فاصله 

توصیه کرده است که می خوانیم.

از  آنجاکه شعار روز جهانی صنعت  
»جهانی  دوره  این  در  نمایشــگاهی 
بیندیشــیم و منطقه ای  عمل کنیم« 
تعیین شده است ، لطفا بفرمایید از نظر 
شما این شعار در صنعت نمایشگاهی 
ایران تــا چه حد محقــق گردیده و 
برای تحقق کامل آن چه راهکارهایی 

پیشنهاد می کنید ؟
به نظرم این شعار بســیار آرمانی است و 
تا تحقق کامل آن هنــوز راهی طوالنی در 
پیش داریم ولی دور از تصور نیســت و می 
توانیم امیدواریم باشیم که هر چه محدودیت 
های ارتباطی با کشورهای جهان در آینده 
ای نزدیک از میان برداشــته شود ،جهانی 
شدن نمایشگاه ها نیز دو بعدی واقعی تر به 

خود می گیــرد ، راهکار اصلی آن مذاکره و 
تعامالت دوجانبه هر چه بیشتر شرکت های 
برگزار کننده ایرانی با همتایان خود در سایر 
کشورها می باشد و با توجه به نیاز هر منطقه 
می توان برنامه ریزی هایی در جهت جهانی 

شدن نمایشگاه ها انجام داد . 
و  متولیــان  کارنامــه عملکــرد 
نمایشگاهی  سیاســتگذاران صنعت 
ایران را در زمینه ارتقای جایگاه صنعت 
نمایشگاهی ایران چگونه ارزیابی می 
کنید و چه پیشــنهادهایی به ایشان 
برای توســعه و اعتالی هر چه بیشتر 

جایگاه این صنعت دارید ؟ 
ما در این زمینه سیاســتگذاران بســیار 
با تجربــه و آگاهی داریم ، فقط همیشــه 
اگر نقش غیر تشــریفاتی بــرای نماینده 
برگزارکننگان در شــوراهای سیاستگذاری 
و تصمیم گیری در نظر گرفته شود که در 
برخی موارد نیز این چنین است ، مطمئناً می 
توان تصمیم های راهبردی و مناسب تری در 
جهت شکوفایی و ارتقای صنعت نمایشگاهی 

گرفت. 

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

تجربه اندوخته است.
مبلمان  های  نمایشگاه  مدیریت 
عاملی شرکت  مدیر  اداری،  و  منزل 
های الوان، محیط سازان و ساویس 
و  اداری  مبلمان  تولید  حوزه  در 
پارتیشن و مبلمان منزل و عضویت 
در اتحادیه ها و انجمن های صنعت 
ایران، از جمله فعالیت های  مبلمان 
کشور  مبلمان  صنعت  در  ایشان 

است.
راس  در   1395 سال  در  نوروزی 
مبلمان  صنعت  پیشگامان  شرکت 
پنجمین  و  بیست  )فیپکو(  پرشیا 
در  را  منزل  مبلمان  نمایشگاه 
نمایشگاه  ششمین  و  مرداد  ماه 
دی  را  اداری  مبلمان  المللی  بین 
از  نظرخواهی  که  کرد  برگزار  ماه 
مشارکت کنندگان و برگزارکنندگان 
و  موفقیت  از  ها  نمایشگاه  این 
کند.  می  آنها حکایت  بودن  کارآمد 
روز  آستانه  در  نمایشگاه  و  اقتصاد 
گفت و  نمایشگاهی  صنعت  جهانی 

انجام داده است که  ایشان  با  گویی 
در ادامه می خوانید.

از آنجــا که شــعار روز جهانی 
صنعت نمایشــگاهی در این دوره 
» جهانی بیندیشــیم و منطقه ای 
عمل کنیم«تعیین شده است، لطفًا 
بفرمایید از نظر شــما این شعار در 
صنعت نمایشگاهی ایران تا چه حد 
محقق شده و برای تحقق کامل آن 

چه راه کارهایی پیشنهاد می کنید؟
برای جهانی اندیشــیدن و منطقه ای 
عمل کردن نیاز به اســتراتژی داریم ، 
با شــعار که قطعا راه به جایی نخواهیم 
برد . تحقق این امر در گرو بازسازی زیر 
ساخت های فنی و تکنولوژی سایت های 
نمایشــگاهی بر اساس اســتانداردهای 
روز دنیاســت. برای مثال اولین گام در 
ارتباط بــا ثبت الزامــی اطالعات کلیه 
بازدیدکنندگان که در سایت های معتبر 
جهانی معموال در تاالر ورودی به فضای 
نمایشگاهی پیش بینی شــده فعال در 
ایران به صورت اختیاری و بعضا در حد 
یک دکه در ورودی هر ســالن در نظر 
گرفته شــده ، موضوع تهیه بلیت هم از 
این قاعده مستثنی نیست ، مي دانیم در 
خیلی از کشورها در اختیار داشتن بلیت 
ثبت شده اینترنتی از مدارک مهم برای 
دریافت ویزا برای بازدیدکنندگان سایر 
کشورهاســت در صورتي کــه در اینجا 

خرید بلیت شــباهت زیادی به ورود به 
یک شهر بازی دارد.  

و  متولیان  عملکــرد  کارنامــه 
نمایشگاهی  صنعت  سیاستگذاران 
ایران را در زمینــه ارتقای جایگاه 
صنعت نمایشــگاهی ایران چگونه 
ارزیابی می کنید و چه پیشنهادهایی 
به ایشان برای توســعه و اعتالی 
هرچه بیشــتر جایگاه این صنعت 

دارید؟
در حــد توان امــور جــاری را بنحو 
مطلوب راهبری می کننــد ، اما ارتقای 
صنعت نمایشگاهی نیازمند ارایه برنامه 
میان مدت اســت تا پس از بررســی و 
نقد تمامی دســت اندر کاران پاالیش و 

تصویب شود.
برگزار کننده بــه عنوان یکی از 
ارکان اصلی نمایشگاهی از نگاه شما 
چه تعریفــی دارد؟ از نظر کارکرد، 
نمایشگاه  کنندگان  برگزار  جایگاه 
در ایران چه تفاوت هایی با همتایان 
آنها در سایر کشــورهای صاحب 
نام در صنعت نمایشــگاهی جهان 
جهت  در  پیشنهادهایی  چه  دارد؟ 
ارتقای نقش برگزارکننده در صنعت 

نمایشگاهی ایران دارید؟
در ایران برگزار کننده نقش قابل قبولی 
در تصمیم گیري های خرد و کالن ندارد 
، بیشتر به نظر مي رســد برای برگزاری 
نمایشگاه طبق ضوابط و مقررات خاص 

صرفا چنــد روز فضای چند ســالن را 
اجاره می کند ، انجمن برگزارکنندگان 
نمایشــگاهی باید نقش موثرتری جهت 
 ارتقــای جایــگاه برگزارکننــدگان به 

دست آورد 
 از آنجا که عملکرد یک نمایشگاه 
نهایت میــزان موفقیت آن  را در 
هدف  بازدیدکننــده  جــذب  در 
تعیین می کند، به نظر شما صنعت 
زمینه جذب  در  ایران  نمایشگاهی 
بازدید کننده در هر دو مفهوم خاص 
و عام آن، در جهت پیشبرد اهداف 
مشارکت کنندگان تا چه حد موفق 

بوده است؟
ازدحام  بازدیدکنندگان  از  اگر منظور 
افراد با هر نگاه در ســالن ها باشــد که 
مشــارکت کنندگان  مطلوب  اهداف  به 
نخواهیم رســید ، قطعا موضوع اساسی 
حضور مخاطبان قابل قبول و رد گیری 
در غرفــه هاســت که این مهــم بدون 
تکمیل زیر ســاخت ها برای شناسایی و 

مذاکرات بعدی چندان اجرایی نیست.

مهندس مریم توکلیان مدیرعامل شرکت آسیا پاسارگاد خاورمیانه:

نقش غیر تشریفاتی برگزارکنندگان در شوراهای سیاستگذاری، صنعت نمایشگاهی را شکوفا می کند

گفت وگو با حسین نوروزی مدیرعامل شرکت فیپکو

ارتقا صنعت نمایشگاهی نیازمند برنامه میان مدت است
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انجمن شیرینی و شکالت با هدایت و برنامه ریزی 
کارشناسانه جمشید مغازه ای دبیر کاردان و مجرب 
انجمن، در سال جاری شانزدهمین دوره نمایشگاه 
بیسکویت،  اولیه  مواد  و  آالت  ماشین  بین المللی 
بین المللی  نمایشگاه  در  را  شکالت  و  شیرینی 
تهران برگزار خواهد کرد. نمایشگاهی که به واسطه 
گستردگی، استقبال، کارآیی، نظم و زیبایی یکی 
از نمایشگاه های بین المللی کم نظیر و الگوی ایران 

است.
جمشید مغازه ای دبیر انجمن در گفتگو با »اقتصاد 
صنعت  جهانی  روز  مناسبت  به  نمایشگاه«  و 
و  صنعت  این  در  خود  تجربه های  نمایشگاهی 
راه های کاستن صنعت نمایشگاهی ایران از فاصله 
با کشورهای صاحب اعتبار این حوزه را به اشتراک 

گذاشته است که می خوانید.

انجمن شــیرینی و شــکالت یکی از 
نمایشگاه  برگزاری  که  است  تشکل هایی 
ســاالنه اعضای خود را بــر عهده دارد. 
برگزاری  برتری  برای  استداللی  چه  شما 
نمایشــگاه ها توسط تشــکل ها به جای 

برگزارکنندگان بخش خصوصی دارید؟
کوتاه ســخن اینکه انجمن ها قاعدتاً در پی 
کسب سود و منافع در نمایشــگاه ها نیستند، 
بلکه عمدتــاً به افزایــش اعتبــار، حیثیت و 

کالس جهانی صنعــت و صنف و اعضای خود 
می اندیشــند و هرچه نمایشــگاهی مطلوب تر 
و کارآمــد برگــزار گــردد، بــه ایــن اهداف 
نزدیک تر می شــوند. بــا این تفکر بــوده که 
نمایشگاه شیرینی و شــکالت در شانزدهمین 
دوره برگــزاری اش از 2 هــزار متــر مربع در 
نختســین دوره به 45 هزار متر مربع رسیده 
اســت و هر دوره گام های بلندتری در جهت 
رســیدن به اهداف تولیدی، صنعتی و تجاری 
بر مــی دارد. اهدافی که  مشــارکت کنندگان 
ارتباط بــا تحوالت جهانی ایــن حوزه، جذب 
تکنولــوژی و جلب ســرمایه بــرای تولید و 

صادرات مشترک از اهم آن است.
تصدیق می فرمائیــد که چنیــن اموری از 
عهده تشــکل ها و انجمن ها که هم بر موضوع 
نمایشــگاه احاطه دارند و هم در منافع کسب 
و کار آن ســهیم هستند، بســیار مطلوبتر بر 
می آید تا برگزارکنندگانی که فقط در صنعت 

نمایشگاهی تخصص دارند.
در مورد شــعار این دوره روز جهانی 
نمایشــگاه ها مبنی بر اینکــه »جهانی 
بیندیشیم و منطقه عمل کنیم« چه نظری 

دارید؟
صنعت نمایشگاهی آئینه تمام قد و ویترین 
صنعــت و تولید هر کشــور اســت. در آلمان 
صنعــت نمایشــگاهی یکــی از ارکان اقتصاد 
استوار آن کشور را تشکیل می دهد که با رونق 
کسب و کار، تولید، تجارت، گردشگری، حمل 
و نقل، تفریحات و... ســالیانه بخش مهمی از 

بودجه کشور را تأمین می کند.
ایران در شــاهراه جاده ابریشم و در گلوگاه 
این شــاهراه قرار دارد و در برهــه ای از زمان 
حرف نخســت را در تجارت جهانــی می زد. 
درحال حاضر به دالیل فــراوان، این موقعیت 
ممتاز به ســوی دوبــی چرخیده کــه ما باید 
موقعیــت خود را پس بگیریــم و حرف اول را 

در منطقــه بزنیم بویژه آنکــه در این جاده پر 
اهمیت ارتباطــی و بازرگانی، ایــران در خط 
مســتقیم و دوبی در انحنا قرارداد که همین 
انحنــا هزینه های حمــل و نقــل کاال را باال 
می برد. بــرای پس گرفتــن موقعیت مطلوب 
تجاری که داشــتیم، برنامه ریزی دقیقی الزم 
اســت که اســتفاده از عنصر نمایشــگاه های 
بین المللی یکی از اولویت های این برنامه ریزی 

باید باشد.
در این مســیر دولت ها باید زیر ساخت های 
الزم را مهیا سازند و کار را به بخش خصوصی 

و تشکل ها بسپارند.
و  متولیــان  عملکــرد  کارنامــه 
ایران  نمایشگاهی  صنعت  سیاستگذاران 
این بخش چگونه  را در هدایت و توسعه 

می بینید؟
بدون تعارف در سال های اخیر شاهد حرکت 
و رشد محسوسی در صنعت نمایشگاهی ایران 
هســتیم که این حرکت توســعه گرا را عمدتاً 
دکتر حســین اســفهبدی معاون وزیر صنعت 
و مدیرعامل شــرکت ســهامی نمایشگاه ها و 
همکارانش رهبری و هدایــت می کنند که در 
این حــوزه انصافا، فرد خبره ای اســت. ما این 
تالش هــا را ارج می نهیم اما کافــی نمی دانیم. 
جایگاه ایران در صنعت نمایشــگاهی با توجه 
به تجربه دیرینه و ظرفیت اقتصادی و تجاری 
کشور باید بسیار باالتر از موقعیت کنونی باشد.

من اکثر ســایت های نمایشــگاهی معتبر و 
بزرگ جهان را دیده ام اما هیچکدام به زیبایی 

نمایشگاه بین المللی تهران نیست.
در ســایت تهران سرسبزی و طراوت و شور 
زندگی موج می زند اما امکانات و تأسیسات و 
تجهیزات کافی و مطلوب نیســت که باید به 

سرعت نوسازی و بهسازی و تجهیز گردد.
البته ســایت شــهر آفتاب هم به نوبه خود 
بین المللی  نمایشــگاه  می تواند کمک حــال 

تهران باشــد به این شــرط کــه نواقص آن 
بر طــرف گــردد و بر میــزان فضــای مفید 
جهانی  اســتانداردهای  طبق  نمایشگاهی اش 

افزوده گردد.
به عنــوان یــک کارشــناس خبره 
نمایشــگاهی چه پیشــنهادهای عملی 
مشــخص و زود بازدهی برای شکوفایی 

صنعت نمایشگاهی کشور دارید؟
بنده از مسئوالن سؤال می کنم چرا دو ماه از 
سال سایت تهران تعطیل است و نمایشگاهی 
در آن برگزار نمی شــود؟ چــرا در ماه مبارک 
رمضان از ســاعات غروب و افطار نمایشــگاه 
برگزار نمی شود؟ آیا مســئوالن محترم تعرفه 
نمایشــگاه های ما را با نمایشــگاه های مطرح 
جهان مقایســه کرده اند و متوجه بی تناسبی 

این قیمت ها شده اند؟
متولیــان تولیــد و تجــارت کشــور برای 
تشــویق تولیدکنندگان ایرانی به مشــارکت 
در نمایشــگاه های خارجی و افزایش صادرات 
تولیدات ملی باید به فعــاالن این بخش یارانه 
اختصاص دهند، همــان کاری که دولت های 
کشــورهای دیگر با رغبت انجــام می دهند و 
تولیدکنندگان خود را با اختصاص سوبسید به 

نمایشگاه های جهانی گسیل می دارند. 
در همین نمایشــگاه شــیرینی و شکالت 
پیش رو، دولت های ترکیه و ایتالیا پذیرفته اند 
که تولیدکننــدگان و فعــاالن اقتصادی خود 
را با اختصاص یارانه به نمایشــگاه شیرینی و 

شکالت ایران گسیل دارند.
نکته دیگــری کــه در برگــزاری مطلوب 
نمایشــگاه ها قطعــا تأثیــر مثبــت خواهــد 
داشــت، صــدور مجوزهای بلند مــدت برای 
برگزارکننــدگان امتحان پــس داده و معتبر 
اســت تا با خیــال آســوده بــرای برگزاری 
نمایشــگاه های خود در دراز مدت برنامه ریزی 

و سرمایه گذاری نمایند.

پرتجربه  مدیرعامل  محمود صدیقــی 
شرکت ســپنتاس کیش اعتقاد دارد که 
در  ایران  در  نمایشگاهی  صنعت  هرچند 
مقایســه با متقدمین جهانی این صنعت 
فاصله دارد، اما با نگرش مثبت مسئولین 
کشــور  اقتصاد  در  صنعت  این  نقش  به 
و رونــق تولید، تجارت و کســب و کار، 
جهانی شدن صنعت  رشــد  به  رو  روند 

نمایشگاهی در ایران آغاز شده است.

گفتگوی »اقتصاد و نمایشگاه« را با این 
کارشناس صاحب نظر صنعت نمایشگاهی 

می خوانید.

و  فعال  به عنــوان یک  نظر جنابعالی 
نمایشگاهی  صنعت  مجرب  کارشــناس 
صنعت  جهانی  روز  شــعار  درباره  ایران 
نمایشگاهی در این دوره مبنی بر »جهانی 
کنیم«  عمــل  منطقه ای  و  بیندیشــیم 

چیست؟
صنعت نمایشــگاهی  در ایران در مقایســه 
با متقدمین این صنعــت فاصله دارد، لیکن به 
دلیل نگرش مثبت مســئولین به این صنعت 
در اقتصاد کشــور، روند رو به رشــد ی را در 
جهــت جهانی شــدن این صنعت در کشــور 
شاهد هستیم   تاســیس و وجود تشکل های 
نمایشگاهی و برگزاری دوره ها و همایش های 
آموزشــی، عضویت در نهاد هــای بین المللی 
و سایر اقداماتی که در شــرف انجام می باشد، 
نشــان دهنده یک شــتاب موثر برای تحقق 
نقش و آثــار نمایشــگاه در اقتصــاد و رفتار 
برون مرزی می باشــد و به طــور قطع اجماع 

متولیان نمایشــگاه ها که خانــواده بزرگی را 
تشــکیل می دهد به مدد ارتباطات و امکانات 
عصر مدرن می تواند راهکاری مناسبی را برای 
جهانی شــدن این صنعت در کشــور فراهم 

نماید.
و  متولیان  عملکــرد  کارنامــه  بــه 
ایران  نمایشگاهی  صنعت  سیاستگذاران 

چه نمره ای می دهید؟
کارنامه مجریان در گرو سیاست هایی است 
که متولیان در کشور تعیین می نمایند اگر چه 
صنعت نمایشگاهی در کشــور جوان می باشد 
لیکن فعالیت مجریان توانســته است جایگاه 
این صنعت را در منطقه ارتقا دهد و به جرات 
می توان گفت الگوبرداری کشور های منطقه از 
فرصت و پتانسیل نمایشگاهی ایران، می تواند 
بخشــی از کارنامه و تالش مجریان در کشور 

تلقی گردد.
و  برگزارکننده دارید  از  تعریفــی  چه 
تفاوت عمل برگزارکننده ایرانی و خارجی 

چقدر است؟
برگــزار کنندگان بــه تعبیــری کارآفرین 
هستند و برگزاری نمایشــگاه در طبقه بندی 

شغلی می تواند در گروه مشاغل زود بازده قرار 
گیرد. در زمینه برگزاری نمایشــگاه ها توسط 
مجریان نیز در مقایسه با سطح بین المللی راه 
زیادی داریم اما تنوع برگزاری نمایشگاهی در 
کشور و استقبال از آنها می تواند نمایشگاه های 
ایران را با ســایر نمایشــگاه ها  قابــل رقابت 
نماید. ذکر ایــن نکته الزم اســت که خروج 
نمایشــگاه ها از انحصار دولت شــاید بتواند به 
رشد سریع استانداردهای صنعت نمایشگاهی 
 در ایران همگام با جهان پیشرفته این صنعت

 کمک کند.
حضور بازدید کننده در نمایشــگاه یکی از 
نمایشگاه محسوب  یک  موفقیت  شاخص های 
می شود لیکن شاخص های دیگری را هم باید 
مد نظر قــرارداد تا موفقیت نمایشــگاه کامل 
گردد. حضور بازدید کنندگان در نمایشگاه در 
کشور ما در کنار آشنایی بیشتر نیروی انسانی 
با صنایع و خدمات ارایه شده در نمایشگاه یکی 
از اهداف تعیین شده می باشد و حضور بازدید 
توانســته  ایران  نمایشــگاه های  در  کنندگان 
 اســت از جوانب عام و خاص  موفقیت الزم را

 کسب نماید.

جمشید مغازه ای دبیر انجمن شیرینی و شکالت ایران:

با ابزار نمایشگاه های جهانی موقعیت ممتاز خود را در جاده ابریشم پس بگیریم

محمود صدیقی مدیرعامل شرکت سپنتاس کیش
برگزارکنندگان نمایشگاه ها کار زود بازده خلق می کنند  باید حمایت شوند
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کیومرث جلیلیان مدیر کاردان و برنامه ریز نمایشگاه ها و همایش های وزارت 
نیرو پس از برنامه ریزی برای برگزاری هرچه مفیدتر نمایشگاه های حوزه آب 
و برق و فاضالب در سالیان متمادی، امروز به یک صاحب نظر و کارشناس 

تمام عیار صنعت نمایشگاهی بدل شده است.
وی به جد معتقد است که برای جهانی شدن در این صنعت باید جهانی 
اندیشید و از ارتباطات جهانی و سرمایه گذاری در منطقه استفاده کرد اما 
هنوز این تفکر در صنعت نمایشگاهی ایران به طور کامل وجود ندارد و تا 
جهانی شدن و استانداردسازی نمایشگاهی فاصله زیادی داریم.به مناسبت 
که  کرده ایم  گفتگو  کیومرث جلیلیان  با  نمایشگاهی  روز جهانی صنعت 

می خوانید.
از آنجا که شــعار روز جهانی صنعت نمایشــگاهی در این دوره 
"جهانی بیندیشیم و منطقه ای عمل کنیم "تعیین شده است لطفا 
بفرمایید از نظر شما این شــعار در صنعت نمایشگاهی ایران تا چه 
حد محقق شده و برای تحقق کامل آن چه راهکارهایی پیشنهاد می 

کنید ؟
امروزه نمایشــگاه ها نقش مهم و موثری در بخش های سیاســی ، مسائل 
اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و هنری ملل ایفــا می کنند پس باید جهانی 
بیندیشیم تا بتوانیم با تالش منظم و مســتمر از ارتباطات جهانی و سرمایه 
گــذاری در منطقه اســتفاده کنیم. به نظــر من هنوز این تفکــر در صنعت 
نمایشــگاهی ایران به طور کامل وجود ندارد و تا جهانی شــدن و استاندارد 

سازی نمایشگاهی فاصله زیادی داریم 
برای تحقق کامل این شعار می توان به موارد زیر اشاره کرد :

داشتن نقشه راه و برنامه ریزی دقیق برای حداقل چشم انداز 5 ساله 
ایجاد یک تفکر علمی و بــه عبارتی مدیریت علمی نمایشــگاهی در این 
صنعت که متاسفانه بیشتر نمایشــگاه های داخل ایران با هدف سود و درآمد 
برگزار می شــود و از این بســتر، کمتر به زمینه های بهره مندی از توســعه 

اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و هنری پرداخته می شود. 
ســاختن بنیه اقتصادی کشــور ، تقویت اقتصاد نمایشگاهی و توسعه آن ، 
دعوت از تولیدکنندگان و پیمانکاران موفق و توانمند و حمایت های مختلف 

از آنان در راستای شکوفایی و ارتقای تولید و توسعه صادرات.
کارنامه عملکرد متولیان و سیاســت گذاران صنعت نمایشگاهی 
ایــران را در زمینه ارتقای جایــگاه صنعت نمایشــگاهی چگونه 
ارزیابی می کنید و چه پیشــنهادهایی برای توسعه و اعتالی هرچه 

بیشترجایگاه این صنعت ارائه می دهید؟
نمایشــگاه به عنوان پدیده ای که امروزه نقش مهمی در توسعه مبادالت 

بین المللی ، کسب در آمدهای ارزی، بســتر سازی جهت ایجاد فرصت های 
شغلی و به عبارتی به عنوان یک صنعت موثر و فراگیر در جهان شناخته شده 
با توجه به متغیر بودن مدیریت در ســازمان توسعه تجارت و شرکت سهامی 
نمایشــگاه های بین المللی ایران و در بعضی دوره ها اجرای مدیریت سلیقه 
ای و بی توجهی به نظرات و پیشنهادات در حوزه دولتی و خصوصی متاسفانه 
جایگاه صنعت نمایشــگاهی ایران هنوز به جایگاه واقعی خودش دست نیافته 

است.
فعاالن و سیاست گذاران صنعت نمایشگاهی ایران برای عرض اندام در این 

صنعت باید موارد ذیل را مورد توجه جدی قرار دهند.
توسعه ، تقویت و استاندارد سازی سایت های نمایشگاهی

برنامه ریزی و اجرای نمایشگاه های بین المللی استاندارد جهت حمایت از 
ساخت داخل و توسعه صادرات

برگزاری همایش های بین المللی با حضور مراکز نمایشگاهی معتبر دنیا و 
انعقاد قراردادهای کاری 

تقویت و تربیت منابع انســانی متخصص در امور بین الملل جهت تعامل با 
مراکز تجارت جهانی در سطح جهان 

ایجاد امکانات کامل اســتاندارد رفاهی در کنار سالن های نمایشگاهی که 
متاسفانه اغلب سایت های ایران در این زمینه ضعیف هستند.

برگزار کننده به عنوان یکی از ارکان اصلی نمایشگاهی از نگاه شما 
چه تعریفی دارد ؟به نظر شما کارکرد جایگاه برگزارکنندگان نمایشگاه 
در ایران چه تفاوت هایی با همتایان آنها در سایر کشورهای صاحب نام 
در صنعت نمایشگاهی جهان دارد؟چه پیشنهادهایی در جهت ارتقای 

نقش برگزار کننده در صنعت نمایشگاهی ایران ارائه می دهید؟
برگزار کننده نمایشــگاه تعییــن کننده کیفیت و کمیت یک نمایشــگاه 
می باشــد. در ایران برگزار کنندگان نمایشــگاه به دو گروه تقسیم می شوند 
، برگزارکنندگانی که پروژه هایی را اجرا می کنند که دارای کارفرمای دولتی 
است و به نوعی طبق دیدگاه و استراتژی ســازمان باید نمایشگاه اجرا شود، 
به نظر من هر برگزار کننــده ای نمی تواند این گونه پــروژه ها را اجرا نماید 
. گروه دوم، پروژه هایی که کارفرمای دولتــی ندارند و خود برگزار کننده در 
اجرای آن آزاد می باشد و توسط شرکت ســهامی نمایشگاه های بین المللی 
ایران ارزیابی می شوند. در کشورهای صاحب نام در صنعت نمایشگاهی ابتدا 
برگزار کننده ها را ارزیابی و دسته بندی می کنند و سپس با توجه به توان و 
عملکردشــان از آنان دعوت به کار می شود و در نهایت با شروع پروژه از آنان 

حمایت کاملی می کنند .
خوشبختانه در ایران نیز در ســال های اخیر پروژه های نمایشگاهی مهم و 

کلیدی را برگزارکننده های باســابقه تر بر عهده گرفته اند و از این نظر نقطه 
امیدی را در جهت ارتقاء سطح کیفی نمایشگاه ها ایجاد کرده اند.  

از آنجا که عملکرد یک نمایشــگاه را میزان موفقیت آن در جذب 
بازدیدکنندگان و مشارکت بیشتر آنان تلقی می کنیم ، به نظر شما 
صنعت نمایشــگاهی ایران در زمینه جذب بازدیدکننده) در هر دو 

مفهوم خاص و عام(  تا چه حد موفق بوده است ؟
نوع نمایشگاه) شاخه های تخصصی( در جذب مخاطب خاص تاثیر دارد و 
بر این اساس دو دیدگاه سخت افزاری و نرم افزاری در این زمینه وجود دارد 
. در حوزه سخت افزاری مبحث غرفه آرایی، رعایت استانداردهای مرتبط در 
این زمینه با طراحی های زیبا و مناســب می تواند در جذب بازدیدکنندگان 
بسیار موثر باشــد و بازدید کنندگان را ترغیب به بازدید از غرفه ها بنماید و 
خوشبختانه در بسیاری از نمایشــگاه های ایران این نهضت شروع و نهادینه 
شــده اســت.در حوزه نرم افزاری مباحث حاشیه نمایشــگاه اعم از برگزاری 
نشســت های تخصصی در زمینه های تولید داخل ، توسعه صادرات، قوانین 
مقررات ،جلســات BTB، اســتفاده از نرم افرازهای خاص جهت اســتفاده 
در فضای مجازی می باشــد که متاسفانه هنوز فراگیر نشــده و در بعضی از 
نمایشــگاه هایی که در ایران برگزار می شــود اجرا نمی شــود که خود یک  
ضعف محسوب می شــود و امیدوارم مســئولین و برگزارکنندگان را ترغیب 
کند در این زمینه فعالیت جدی داشته باشند . با توجه به موارد باال می توان 
نتیجه گرفت که برگزاری یک نمایشگاه خوب که هم دیدگاه سخت افزاری و 
هم دیدگاه نرم افزاری را مد نظر قرار دهد وخوب تبلیغ نماید بازدیدکنندگان 
را به خود جذب می کند که در تعدادی از نمایشگاه ها این امر محقق شده و 

می توان گفت تقریبا موفق بوده است.

رامین ســمیع زاده عضو هیات مدیره و دبیر 
انجمن مبلمان و دکوراســیون کــه با دانش و 
بینش و تجربه های ذیقیمت در سیاســتگذاری 
و برگزاری نمایشــگاه های حوزه فعالیت خود، 
نمایشگاهی  صنعت  در  نظر  صاحب  کارشناسی 
و  »اقتصاد  با  گفتگو  در  می شــود  محســوب 
نمایشگاه« به مناسبت روز جهانی نمایشگاه ها، 
اگر بینش به شدت  هشــدار داده اســت که 
دولتی به صنعت نمایشــگاهی جــای خود را 
به حمایــت از بخش خصوصی و پاســخگویی 
در این عرصه ندهد، نمایشــگاه ها به ســمتی 
خواهند رفت کــه منافع هر دو گــروه برگزار 
 کننــدگان و مشــارکت کنندگان دیگر تأمین

 نخواهد شد.
این گفتگو پیش روی شماست.

از نظر شــما به عنوان یک کارشناس با تجربه 
شعار »جهانی بیندیشیم و منطقه ای عمل کنیم« تا 
چه حد در صنعت نمایشگاهی ایران تحقق یافته 

است؟
اصوال صنعت نمایشگاهی ما به نوعی آمیخته شده با 
بحث های فروشگاهی و به همین جهت ما تعریف دقیقی 
از صنعت نمایشگاهی در کشــور نداریم و با وجود اینکه 
ســایت های متنوعی در حال فعالیت هستند متاسفانه 
همگی بــا پارادایم قبلی حاکم بر صنعت نمایشــگاهی 
فعالیت می نمایند. یعنی ما وقتــی می گوییم جهانی 
بیندیشیم باید توجه داشته باشیم یکی از بحث هایی که 
دنیای امروزی با آن مواجه اســت قاره ششمی است که 
قاره دنیای مجازی و  فضای ســایبری و اینترنتی است 
که ارتباطات ما در این زمینه در بحث های نمایشگاهی 
به شکل کامل برقرار نیست. از بحث های آی تی بیس 
جسته و گریخته استفاده هایی می نماییم ولی واقعیت 
قضیه این است که استفاده ما چندان مناسب نیست و 
حتی در دنیای امروز که آی سی تی بسیار پر رنگ است 

صنعت نمایشــگاهی خیلی از آن بهره نمی گیرد و وزنه 
اصلی بر روی بحث ســخت افزاری  و فیزیکی است و به 

شکلی فضای مجازی چندان  پررنگ دیده نمی شود.
می دانید که در هــر زمانی در دنیا مــا یک کیبورد 
جهانی داریم. امــروز کیبورد جهانــی درهمه حوزه ها  
که برگ برنده خواهد بود  بحث ســرویس است. ما در 
عصری هســتیم که بحث تولید محصــول با کیفیت و 
کاالی کیفی  هنوز جزو مزیت های رقابتی است. ولی این 
شرط الزمی که شرط  کافی اش ارائه توتال سلوشن های 
سرویس بیس اســت هنوز محقق نشده است. متاسفانه 
این اشــتباه وجود دارد که تصور می شود سرویس تنها 
باید به مشتریان ارائه شــود در حالی که سرویس باید 
با شناســایی به تمامی ذی نفعان آن ســرویس ها ارائه 
گردد. به عنوان مثال در صنعت نمایشگاهی ذی نفعان 
شــامل بازدید کنندگان، دولت، غرفه داران و مشارکت 
کنندگان  و شــرکت ها ی برگزار کننده، سایت داران و 
تشکل ها و  انجمن هاســت و همگی باید بهره خاصی 
از نمایشگاه ببرند و زمانی که بحث اعطای سرویس می 
شود برای همه باید ســرویس تعریف شود. متاسفانه در 
اکثر نمایشگاه های ما به یک بخشی توجه و بخش های 
دیگر فراموش می شود، برگی برنده است که به هر یک 
از ذی نفعان بهره ای که نیاز دارند را بدهد، ضمن اینکه 
همگی باید در راستای یک سند باال دستی باشند. پس 
اینکه ما چقدر همگام با دنیا  پیش می رویم به نظرمن ما 
به نوعی داریم فاصله می گیریم واگر تجدید نظر نکنیم 

صنعت نمایشگاهی ما دچار مشکل خواهد شد.
از دیگــر نکات قابــل تامل اینکه متاســفانه صنعت 
نمایشگاهی ما به شــدت دولتی است. البته بخش های 
غیر خصوصی مختلفی مانند شهرداری هم در این عرصه 
فعالند. در تمام عرصه های صنعتــی در دنیا هر جایی 
که انحصار بوده آن بخش رشــد کافی نداشته، بنابراین 
مادامی که در برگزاری  نمایشــگاه ها  بخش خصوصی 
را ســاپورت نکنیم  و به این بخش امکانات ندهیم این 
وضعیت را شــاهد خواهیم بــود. متأســفانه پارادیم و 

الگوی حاکم بر برگزاری نمایشــگاه ها در تمامی سایت 
ها شامل نمایشگاه بین الملی تهران، مصال ،پارک گفتگو  
،شهرآفتاب و شهرستان ها یکی است و این زنگ خطری 
برای صنعت نمایشگاهی ماســت زیرا بخش خصوصی 
نقش پررنگی ندارد و فضای رقابتی به طور کامل حادث 
نشده، باید وضع به گونه ای باشد که در این صنعت هیچ 
کسی از رانت اســتفاده ننماید و این آفتی است که می 
تواند لطمه زننده باشد. دولت نیز در راستای حرکت به 
سمت کوچک سازی با شناسایی بخش های خصوصی 
قوی و هماهنگ با سیاست های دولت باید به این تعامل 

کمک کند. 
کارنامه متولیان و سیاستگذاران این صنعت را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
در خصوص کارنامه متولیان، کارنامه قابل قبولی دارند 
ولی نمره باالیی نگرفته انــد. البته منظورم تمامی ارکان 
شامل برگزار کننده ، شرکت هایی که مجری نمایشگاه 
هستند ،ســایت دار و غرفه دار هستند که همگی نمره 
قبولی می گیرند. ولی نمره باال نمی گیرند، یکی از علل 
این عدم توفیق این است که بخش های فعال این حوزه  
نه تنها با هم ،هم افزایی ندارند بلکه گاهی ناخواسته در 

جهت تضعیف هم عمل می کنند.
نقش برگزارکننــدگان را در مجموعه عوامل 

نمایشگاهی چگونه می بینید؟
در خصوص نقش برگزار کننــده مادامی که نگاه ما 
فرآیندی نیســت بحث پاســخگویی کمرنگ می شود. 
یکی از اشــکاالت در بخش اجرایی کشور که در صنعت 
نمایشــگاهی هم وجود دارد این اســت که متاسفانه ما 
عنصر  پاسخگویی در این بخش نداریم و به همین دلیل 
در طراحی سیستم ها ما ناخواسته در خیلی از بخش ها 
به نوعی با سیستم بســته ای مواجه هستیم چون نظام 

پاسخگویی و نظام های اصالح و بهبود وجود ندارد.
نمایشگاه های بین المللی برگزار شده در ایران 
را چه میزان در جذب مخاطب عام و خاص موفق 

می دانید؟

در خصوص جــذب بازدید کننده متاســفانه بازدید 
کننده خارجــی به معنای واقعی نداریــم و در خیلی از 
بخش هــا برخــی از کارهایمان را برای شــو و نمایش 
متمرکز می نماییم در حالی که منابع کشــور را باید به 
گونه ای صرف نماییم که ارزش افــزوده ایجاد نماید و 
باید از حرکت های نمایشــی ،هیجانی وطرح های  زود 
بازده خارج شویم و حرکت های ساختاری ،برنامه محور 
، اصولی و منجر به حرکت مولد ایجاد نماییم. در صنعت 
نمایشگاهی هنوز مقیاسی برای رای گیری نداریم و همه 
اغلب ابراز به برتر بودن دارند در حالی که هیچ مرجعی 

برای ارزیابی صحت این مدعا ها نیست .
نهایتا ما به یک تغییر پارادایم در صنعت نمایشگاهی 
کشــور نیازمندیم به دلیل اینکه اگر توجه جدی نشود 
معتقدم نمایشــگاه ها به ســمتی می رونــد که حتی 
منافع مالی برگــزار کننده یــا ذی نفعــان را برآورده 
نخواهند کرد. نمایشگاهی موفق است که تمامی ارکان 
نمایشگاهی متناســب  با  اهداف خود بهره های مادی 
،معنوی و اعتباری  از آن ببرند که با یک نگاه جامع نگر 
سیستماتیک همگام با سیاست های دولت و حکومت  و 
با نگاهی هم افزا به ســمت اشتغال ، ایجاد ارزش افزوده 
، تولید مولد و نــگاه صادراتی بــرود و در عمل نتایج با 

مکانیزم  قابل اندازه گیری سنجیده شود. 

کیومرث جلیلیان مدیر نمایشگاه ها و همایش های وزارت نیرو:

با بینش جهانی و مدیریت علمی، صنعت نمایشگاهی ایران اوج می گیرد

رامین سمیع زاده عضو هیات مدیره و دبیر انجمن مبلمان و دکوراسیون:

برای جهانی شدن صنعت نمایشگاهی تفکر دولتی را کنار بگذاریم
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مهندس روح اهلل گلشن امیرحسینی کارشناس 
ارشد مدیریت  کارشــناس  و  مهندسی صنایع 
صنعتی با گرایش تولید صنعتی با 22 سال سابقه 
و تجربه مفید و عملی در حوزه های صنعت خودرو، 
شرکت های وابسته به خودروسازی و شرکت های 
سرمایه گذاری )لیزینگ( به تازگی سکان مدیریت 
و رهبری شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو را در 

دست گرفته است.
به مناسبت روز جهانی صنعت نمایشگاهی با 
این مدیر عمل گرا درباره اهمیــت این رویداد و 
نمایشگاهی  صنعت  فاصله  از  کاستن  روش های 
کشور با دست آوردهای جهانی این صنعت گفتگو 

کرده ایم که حاصلش پیش روی شماست.

به نظر جنابعالی شــعار روز جهانی 
صنعــت نمایشــگاهی در این دوره 
بیندیشیم و  اینکه »جهانی  بر  مبنی 
منطقه ای عمل کنیم« تا چه میزان در 
صنعت نمایشگاهی ایران محقق شده 

است؟
در عصــر حاضــر جهاني اندیشــیدن، 
ضرورت غیر قابل چشــم پوشي فعالیت و 
توســعه در عرصه هــاي گوناگون زندگي 
است. اما معناي داشــتن اندیشه جهاني 
لزوماً حل شــدن در تمام قواعــد و بازي 
هاي آن نیســت. بلکه باید با حفظ هویت 
و فرهنگ و استقالل ملي در باورها و یافته 
هاي جهانیان تفحص و جســتجو نمائیم 
و آنچه را که عقالني و در مســیر رشــد و 
توســعه مي یابیم برگزینیم. براي تحقق 
کامل شعار »جهاني بیندیشیم و منطقه اي 
عمل کنیم« در صنعت نمایشگاهي ایران 
ابتدا باید یک مرکز ترجیحــاً غیر دولتي 
به مثابه اتــاق فکر با حضــور نمایندگان 
تمام فعاالن صنعت نمایشگاهي در بخش 
هاي خصوصي، دولتي و تعاوني، اهداف و 
برنامه هاي این صنعــت را در کوتاه، میان 
و بلند مدت تعیین کرده و بر اســاس این 
برنامه ها، راهکارهاي حضــور در فعالیت 
هاي جهاني را مشــخص نماید. پر واضح 
است که اولویت این راهکارها نفوذ و سهم 
خواهي هر چه بیشــتر از اقتصاد منطقه و 
همســایگان با بازار بــزرگ 400 میلیون 
نفري خواهد بود و روش هاي حضور در آن 
هم قطعاً با فرهنگ و آداب ملي و اسالمي 

ما همخواني باید داشته باشد. 
کارنامــه عملکــرد متولیــان و 
سیاســتگذاران صنعت نمایشگاهی 

ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
در یک ارزیابي منصفانه در مي یابیم که 

بویژه در سال هاي اخیر متولیان دولتي و 
فعاالن بخش خصوصي تالش گسترده اي 
را براي متحول کردن صنعت نمایشگاهي 
کشور و استفاده از تمام ظرفیت هاي آن با 
هدف توسعه صادرات و رونق کسب و کار 
آغاز کرده اند که آثار میمون و پربرکت این 
تالش ها از ابتداي ســال ۱۳۹5 به تدریج 
در اقتصاد کشور جلوه گري مي کند، ولي 
مسلماً این کوشش ها کافي نبوده و هنوز تا 
رسیدن به جایگاه واقعي کشور در صنعت 
نمایشگاهی راه زیادي در پیش داریم که 
انشااهلل با ارتباط و تعامل بیشتر با جهانیان 

نقش مؤثرتري ایفا خواهیم نمود. 
اما این کوشش ها آنگاه حداکثر باروري 
را خواهد داشــت و مفید فایده خواهد بود 
که تحت برنامه ریزي و سیاستگذاري واحد 
درآیــد و همه تالش هــا در یک جهت و 

سمت و سو باشد. 
آیا به نظر جنابعالی برگزارکنندگان 
نمایشــگاه ها در ایــران در جایگاه 

حرفه ای واقعی خود قرار دارند؟
برگزارکننــدگان  جایــگاه  دربــاره 
نمایشگاه ها در صنعت نمایشگاهي کشور 
شاهد هستیم که برگزارکنندگان با دانش، 
بــا تجربه، پرتحــرک و آشــنا به صنعت 
نمایشگاهي جهاني، با ارائه خدمات بهتر و 
مطلوب، نقش پررنگ تر، تعیین کننده تر 
و مؤثرتري در برگزاري نمایشگاه ها دارند 
و برعکس برگزارکنندگان کم تجربه، کم 
امکانات و ناآشنا با تحوالت جهاني، بیشتر 
مجري دستورات و آئین نامه ها و مقررات 

هستند و کارآمدي و راه بلدي الزم را براي 
پیشبرد امور ندارند. 

بنابراین ضمن اینکه مســئوالن دولتي 
باید جایگاه برگزارکننده را به عنوان رکن 
اصلي برپایي نمایشــگاه ها به رســمیت 
بشناســند و تســهیالت قانوني و اجرایي 
کافي را براي ایفاي نقش وي مهیا سازند، 
این خــود برگزارکنندگان هســتند که با 
ارتقای دانــش، بینش جهانی، تجهیزات و 
امکانات خود می توانند جایگاه مناسب تری 
برای خود در صنعت نمایشــگاهی بیابند 
و ارکان دیگر برگزاری نمایشــگاه ها را به 

رعایت شأن و جایگاه خود وادار سازند.
صنعت نمایشگاهی ایران در جلب و 
جذب بازدید کننده عام و خاص تا چه 

حد موفق بوده است؟
در مورد میزان موفقیت نمایشگاه هاي 
ایران در جــذب بازدیدکننده خاص و عام 
البته نیاز به آمار و نظرســنجي هاي غیر 
تشریفاتي و دانش محور است که متأسفانه 
جاي این گونــه پژوهش هــا در صنعت 
نمایشــگاهي ایران کاماًل خالي است. اما 
به نظر مي رســد که به دالیل مختلف از 
جمله کمبود مراکز تفریحي در پایتخت، 
نمایشــگاه هــا در جلــب بازدیدکننده 
عــادي و غیرتخصصي موفق تر هســتند 
و در جــذب بازدیدکننــده تخصصي به 
دلیل ضعــف در تبلیغ و اطالع رســاني و 
اســتفاده اندک یا نامناســب از امکانات 
 ارتباط جمعي، توفیق کمتري به دســت

 آمده است.

نمایشگاهی  مدیرعامل شــرکت  فاضل  کاوه 
روشــان روز و عضو هیات مدیره انجمن سنگ 
ایران که هشتمین نمایشگاه بین المللی سنگ های 
تزئینی، معدن و ماشین آالت را در سال 1395 با 
موفقیت برگزار کرده است، در گفتگو با »اقتصاد 
و نمایشــگاه« به مناســبت روز جهانی صنعت 
نمایشــگاهی، با تکیه بر دانش و تجارب گرانقدر 
خود در این صنعت اظهار عقیده کرده اســت که 
برای تحقق شعارهای زیبا، نباید تنها به سر دادن 
و تکرار این شعارها بسنده کرد بلکه شرط عملی 
شدن شعارها برنامه ریزی، پژوهش و اقدام صحیح 
است وگرنه بسیار امکان دارد که همین شعارهای 
به ظاهر دلفریب در عمل به ضد خود بدل شده و 

مخالف اهداف ما هم باشد.
گفتگوی ما با این کارشناس ظریف بین و دقیق 

را بخوانید.
به نظر شما شعار این دوره روز جهانی صنعت 
نمایشگاهی تا چه میزان در ایران محقق شده 

است؟
متاســفانه ما در ایجاد و ابراز شــعار بسیار پیشرو 
هستیم اما کمتر به فلسفه و مفاهیم آنها دقت و توجه 

می کنیم.
واقعــا آیا ما به این شــعار “ جهانی بیندیشــیم و 
منطقه ای عمل کنیم “اعتقاد داریم و یا چون بسیار 

زیباست ، آن را سرلوحه امور قرار می دهیم؟
آیا برای تحقق این شعار فعالیتی انجام شده 
اســت و یا فقط در حد همین شعار باقی مانده 

است ؟
آیا » جهانی اندیشــیدن » باعث شــده است که 

مسیر » منطقه ای عمل کردن » را پیدا کنیم .
و اصوال آیا » جهانی اندیشیده ایم » ؟

نمایشــگاه ها در ایران به اشــکال مختلف وجود 
دارند . شــاید اســتفاده از این کلمه به صورت عام ، 
اولین آســیب اصلی را به اصول برگزاری نمایشــگاه 
در شــکل بین المللی ، می زند. زیرا تعریف کلمه » 
نمایشگاه » ، آنچنان که در دنیا وجود دارد ، در ایران 

معنایی ندارد . 
برای » جهانی شــدن » بررســی های میدانی و 
تخصصی موضوع » نمایشــگاه » از اولویت هاســت . 
تا وقتی بــه ظاهر کار بیش از اصــول اولیه اجرایی ، 
اهمیت مــی دهیم ، راه موفقیــت همچنان تاریک و 

نامشخص خواهد ماند .
اصلی ترین و شاید تنها مرجع نمایشگاهی در ایران 
که می تواند جهانی باشــد ، نمایشــگاه بین المللی 
تهران و متولی آن ، شــرکت ســهامی نمایشگاه های 
بین المللی است. تنها این شرکت می تواند » جهانی 

بیندیشد و منطقه ای عمل کند » والغیر.
گمان می برم شرکت ســهامی نمایشگاه ها برای 
تحقق این شــعار باید  ابتدا باید به اصالح ســاختار 
اجرایی خــود ، همت گمــارد . برگزاری نمایشــگاه 
در مهمترین ســایت نمایشــگاهی ایران ، پروسه ای 
عظیمی از بوروکراسی اداری و قوانین دست و پاگیر 
دارد که در هیچ جای دنیا ، معمول نیست. بخشی از 
توان برگزارکننده هر نمایشگاه ، برای مطابقت خود با 
این قوانین ، حیف و میل می شود و جذب مشارکت 
کننــده و بازدیدکننده که اصلی تریــن ماموریت هر 
برگزارکننده اســت ، در اولویت های بعدی قرار می 

گیرد .
کارنامه عملکرد متولیان و سیاســتگذاران 
ارزایابی  ایران را چگونه  صنعت نمایشــگاهی 

می کنید؟
من از شما ســؤال می کنم آیا متولیان نمایشگاهی 
تحقیقاتی در مورد قوانین و قواعد مرسوم در دنیا ، در 

زمینه نمایشگاه داشته اند ؟ 
برگزارکنندگان در نمایشگاه های بین المللی دنیا 
، شرکت های  متخصصی هســتند که برای رسیدن 
به اهــداف خود ، برنامــه ریزی های کوتــاه مدت ، 

میان مدت  و بلند مــدت دارند و در جهت برندینگ 
نمایشــگاه خود ، حرکت می کنند . اما متاسفانه در 
ایران ، برگزارکننده و مجری ، پیمانکار موقتی است 
که می تواند سال بعد باشــد یا نباشد و بیشتر مانند 
یک کارمند موقت محسوب می شود تا یک کارفرمای 
مقتدر. کارمندی که تمامی مسئولیت ها را بر دوش ، 
و کمترین اختیارات رادر اجرا دارد. بنابراین معتقدم 
 ، برای جهانی شــدن ، ابتدا باید متولیــان ، جهانی

 بیندیشند .
در  ایران  در  نمایشگاه ها  برگزارکنندگان  آیا 

جایگاه حقیقی خود قرار دارند؟
دوستان حتما در نمایشگاه های مختلفی درجهان 
حضور داشته اند . حتما با شرکت های برگزارکننده 
زیادی در دنیا مرتبط بوده اند . برگزارکننده جهانی  ، 
یک مجموعه متخصص و به روز با امکانات و توانایی 
های بســیار و صاحب اختیــار در اجــرا و برگزاری 
نمایشــگاه ، در چارچوب های معقول ، است که این 
امــکان را دارد که بــرای برندینگ  نمایشــگاه خود 
، سیاســت های مختلفــی را با توجه بــه مخاطبین 
متقاضی غرفه و مخاطبین بازدید ، داشــته باشــد . 
درحالی که در ایــران ، برگزارکننده برای هر حرکت 
کوچک و بی اهمیتی ، تابع قوانینی خشــک و اداری 
اســت که مهمترین عامــل بازدارندگی برای رشــد 
نمایشگاه است وبرگزارکننده را دست و پا بسته نگاه 
می دارد . به نظرم برگزارکننده ایرانی ، نمی تواند به 

آینده فکر کند چون آینده مال او نیست.

روح اهلل گلشن امیرحسینی مدیرعامل شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو:

با سیاست و برنامه واحد، زودتر به عرصه های جهانی می رسیم 

کاوه فاضل مدیرعامل شرکت نمایشگاهی روشان روز

برای جهانی شدن صنعت نمایشگاهی بینش و ساختارها را باید اصالح کنیم
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اردالن اوالد زاده مدیــر عامل شــرکت 
زودیاک با پشتوانه گســترده ای از دانش و 
تجربه در صنعت غرفه سازی کشور معتقد 
اســت که اگر همــکاری برگزارکنندگان 
نمایشــگاه ها با غرفه سازان در نمایشگاه ها 
سرو ســامانی بگیرد، غرفه سازان داخلی 
بسیار توانمند تر از بسیاری همتایان خود در 

منطقه و جهان خواهند بود.
اوالد زاده مدیر عامل  اردالن  گفتگــوی 
خوشفکر و خالق شرکت زودیاک با »اقتصاد 

و نمایشگاه« به مناسبت روز جهانی صنعت 
نمایشگاهی پیش روی شماست.

با توجه به این که شــعار امســال روز 
»جهانی  نمایشــگاهی  صنعــت  جهانی 
بیندیشــیم، منطقه ای عمل کنیم« است، 
در صنعت غرفه سازی  این شعار  ترجمان 

ایران را چگونه تحلیل می کنید؟
در حال حاضر ما در دوره ای به ســر می بریم 
که جهان با تکنولوژی درهم آمیخته و مســائل 
منطقه ای، بیگانه با مسائل جهانی نمی باشد، ولی 
از آنجاکه هر منطقه دارای فرهنگ متفاوتی است 
باید با توجه به نیازها و توانمندی های هر منطقه 
رو به سمت جهانی شــدن پیش رفت زیرا در هر 
منطقه توانایی ها و دانش فنی و ماشین آالت در 
آن صنعت حرف اول را می زند و تنها در صورت 
داشتن امکانات مناسب می توان به سمت توسعه 

حرکت کرد و منطقه ای عمل نمود.
جایگاه صنعت غرفه سازی ایران از نظر 
طراحی و اجرا را در مقایســه با همتایان 
خود در منطقه و جهان چگونه ارزیابی می 

کنید؟
جایگاه صنعت غرفه سازی از لحاظ طراحی و 

ساختار کلی چیزی از همتایان خود در منطقه 
کم نــدارد بلکه در حال پیشــی گرفتن نیز می 
باشــد ،ولی با توجه به استانداردها و محدودیت 
هایی که پیش روی یک غرفه ســاز قرار دارد ، 
فعالین این حوزه محدود به ساخت  طرح های 
ســاده و در عین حال کاربردی می باشند  که 
اگر این استاندارد ها طبق شرایط جهانی اعمال 
شــود مطمئنا غرفه ســازهای ما توانمند تر از 

همتایان خود در منطقه و جهان خواهند بود.
مهم ترین چالش های صنعت غرفه سازی 
ایران را چه می دانید و چه درخواســت 
از سیاست گذاران در جهت توسعه  هایی 

صنعت غرفه سازی دارید؟
با توجه به تاکیدم درســوال پیش مهم ترین 
چالش ما در صنعت غرفه ســازی نزدیک شدن 
به اســتانداردهای جهانی است که الزمه اجرای 
این اســتانداردها در اختیار گذاشتن سالن های 
مجهز و نیروهای مســلط و تحصیــل کرده به 
این صنعت، چه در جایــگاه برگزار کننده و چه 
در جایگاه نظارت و ســاخت و ساز و همچنین 
زمان بندی مناســب برای برپایــی هر چه بهتر 

نمایشگاه ها می باشد.
با برگزارکنندگان  تعامل غرفه ســازان 

در حــال حاضــر چگونه اســت و چه 
همکاری  توســعه  برای  پیشــنهادهایی 

دارید؟
متاســفانه در صنعــت غرفه ســازی ایران 
تعامل مفیدی بین غرفه ســاز و برگزار کننده 
وجود ندارد زیرا برگزار کننــده در مرحله اول 
به فکر تقســیم بندی فضا و فروش زمین است 
و در مرحله بعــدی به روابط خود با شــرکت 
کنندگان و نمایشــگاه می پــردازد و در مرحله 
آخر با قرار دادن زمان محدود برای ســاخت و 
ســاز و غرفه ســازی به این امر مهم می پردازد  
که این موضوع موجب می شود غرفه ساز نتواند 
تمام توان و کارآمدی خــود را به طور کامل و 
به نحو احســن بــه نمایش بگــذارد. این روند 
همچنین موجب پایین آمدن کیفیت و ایمنی 
کار در زمــان برگزاری و جمع آوری می شــود. 
از نظــر بنده با برنامه ریزی مشــخص و مدون 
و با در نظــر گرفتن زمان بندی مناســب برای 
نمایشــگاه های هم زمان می تــوان بزرگترین 
مشــکل صنعت غرفه ســازی را حــل کرد. به 
امید تعامل هر چــه بهتر برگــزار کنندگان با 
غرفه سازها و برپایی و مشــارکت هر چه بهتر 

کارفرمایان در این صنعت.

وزیر صنعت،  معدن و تجارت در مراســم 
افتتاح پاویون ایران در اکســپوی قزاقستان 
گفت: توســعه انرژی های پــاک به عنوان 
یکی از راهکارهای کاهش آالیندگی جو، در 

دستور کار جمهوری اسالمی ایران است.
اکسپو 20۱7 آســتانه در حضور مهمانان 
عالی مقام خارجی جمعه شب به وسیله نور 
ســلطان نظر بایف رئیس جمهور قزاقستان 
کشایش یافت. از ایران مهندس محمد رضا 
نعمت زاده وزیــر صنعت، دکتر محمد جواد 
ظریف وزیــر امور خارجه و دکتر حســین 
اســفهبدی معاون وزیر صنعت و مدیرعامل 
شرکت سهامی نمایشگاه ها ی بین المللی 
جمهوری اسالمی ایران و مدیران این شرکت 

در این آئین حضور داشتند.
به گزارش ایرنا، »محمدرضا نعمت زاده« 
با اشاره به این که: ایران روابط بسیار خوبی 
با قزاقســتان دارد گفت: ما از حضور در این 
اکسپو خوشــحالیم زیرا توانسته ایم بخش 
کوچکی از توانمندی هایــی را که در زمینه 
انرژی های پاک در کشــور وجــود دارد، به 

نمایش بگذاریم.
به گفته وی، ایران کشــوری با منابع غنی 
انرژی پاک اســت و به خاطر فلسفه تاریخی 
و دیرینــه ملت ایران در زمینــه حفاظت از 
سالمت کره زمین، سیاست های آب، خاک و 
خورشید در کشور طراحی شده و برنامه های 
مختلفــی را بــرای اســتفاده از انرژی های 
 خدادادی در دســتور کار قرار داده اســت.

نعمت زاده خاطرنشان کرد: در زمینه انرژی 
بادی، توان طراحی و مهندســی و ســاخت 
توربین های بادی تا ظرفیت 2.5 مگاوات در 
کشــور وجود دارد و در این زمینه قراردادی 
برای ساخت نیروگاه بادی با کشور قزاقستان 

منعقد شده است.

وی با اشاره به تاریخ دو هزار ساله استفاده 
از آب در کشور که بخشی از آن در تاسیسات 
شوشتر در معرض بازدید گردشگران قرار داده 
شده اســت، تصریح کرد: جمهوری اسالمی 
ایران از نظر طراحی و ساخت سدهای بزرگ، 

جزو ۱0 کشور مطرح جهان است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در 
زمینه سلول های خورشــیدی ایران در پی 
اجرای پروژه هایی است تا به تولید این سلول 

ها از کریستال بپردازد.
وی با اشاره به وجود بزرگترین منابع گاز 
طبیعی جهان در ایران، ادامــه داد: توربین 
های سیکل ترکیبی و توربین های گازی در 
کشور مورد استفاده قرار می گیرند و اکنون 
توربین های گازی و آبی ۱00 درصد در ایران 

تولید و صادر می  شوند.
نعمت زاده یادآوری کرد: در ایران از زغال 
سنگ هیچ استفاده ای در تولید انرژی انجام 

نمی شود، بلکه فقط مصارف صنعتی دارد.
وی ابراز امیدواری کرد جمهوری اسالمی 
ایران بتوانــد با کمک همه کشــورها بویژه 
قزاقستان در توســعه این صنایع گام های 

جدی بردارد.
به گــزارش ایرنا، اقــالم صادراتی ایران به 
قزاقستان شامل ظروف شیشه ای، لوازم خانه 
داری و خوراک پزی، بخاری، کولرهای آبی، 
نشیمن های فلزی، کفپوش، کاشی، سیمان، 
ســنگ مرمر، تراورتن، رخام، پشم شیشه، 
چرم، کاغذ، قند و شــکر، شــکالت، پسته، 
چای، خرما، انگور، آلو، رب گوجه فرنگی و... 

می شود.
قزاقســتان نیز کاالهایی مانند ماشینک 
های اکسترودینگ، کانتینرها، ابزار فرز، اجزا 
و قطعات موتور، موتورهای پیستونی، دستگاه 
های تهویه، محصوالت آهنی یا فوالدی، لوله 
های حفاری، پیچ و مهره، اکسیدآلومینیم، 

جو، گندم، دانه کتان، عدس، تفاله نشاسته 
و... به ایران صادر می کند.

قزاقستان با روســیه، چین، قرقیزستان، 
ازبکســتان و ترکمنستان همســایه است. 
سواحل شمال شرقی دریای خزر نیز در خاک 
این کشور قرار دارد و از این نظر همسایه آبی 

ایران به شمار می رود.
اکسپو 20۱7 آســتانه با موضوع »انرژی 
آینــده« )Future Energy( از دهــم 
ژوئن تا دهم سپتامبر سال 20۱7 )20 خرداد 
تا ۱۹ شهریور سال ۱۳۹۶( در شهر آستانه، 

پایتخت قزاقستان درحال برگزاری است.
لوگوی اکسپو 20۱7 آســتانه برگرفته از 
نماد انرژی بادی، به عنوان شناخته شده ترین 
نماد انرژی جایگزین، تولید کننده انرژی از 
 طریق نیروی باد در نظر گرفته شده است . 

ایران در نمایشگاه اکسپو 20۱5 میالن ایتالیا 
مقام دومی آن نمایشگاه را کسب کرده بود . 

اردالن اوالد زاده مدیر عامل شرکت زودیاک :

با فرهنگ و ابزار منطقه ای به استقبال جهانی شدن برویم

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت در اکسپوی قزاقستان

حفاظت از سالمت کره زمین فلسفه تاریخی ایرانیان است
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19 در مراسم افتتاح دهمین نمایشگاه بین المللی 
بورس، بانک و بیمه محمد جواد ظریف وزیر امور 
خارجه که یکی از سخنرانان بود، برجام را یک 
موفقیت با دستاوردهای بسیار زیاد برای کشور 
خواند. به گزارش خبرنگار »اقتصاد و نمایشگاه« 
در این مراســم که روز شــنبه 26 فروردین در 
نمایشــگاه بین المللی تهران برگزار شد، وی با 
اشاره به اینکه برداشته شــدن تحریم ها باعث 
شــفافیت در اقتصاد خواهد شد، گم شدن دکل 
نفتی و حیف و میل بیت المال توسط دالالن نفتی 

را نمونه مدیریت تحت فشار تحریم ها دانست.
ظریف با برشمردن دســتاوردهای برجام در حوزه 
نفت و گاز گفت: با برجام و تالش بی نظیر مســئوالن 
و کارکنان پرافتخار صنعت نفت کشــور، تولید نفت به 
بیش از 4 و نیم میلیون بشکه در روز رسیده و صادرات 
آن که کمتر از یک میلیون بشــکه بود، به حدود 2/۶ 
میلیون بشــکه در روز ارتقا یافته اســت. امروز دیگر 
درآمدهــای نفتی جایی مســدود نمی شــود و عواید 
حاصل از فــروش نفت در اقتصاد کشــور گردش پیدا 
می کند. قریب به 80 میلیــارد دالر قراردادهای نفتی 
و گازی در حال مذاکره با شــرکت های بزرگ نفتی و 
فنی - مهندسی می باشد. در یک کالم صنعت نفت و 
گاز و پتروشیمی کشور دوباره به حرکت در آمده است.

وی افزود امروز شــرایط حوزه حمــل و نقل بویژه 
در حوزه کشتیرانی به شــرایط عادی بازگشته است و 
مشکالت بیمه ای، استفاده از پرچم مناسب، رتبه بندی 
بین المللی، دسترسی به بنادر و ... همگی حل شده اند.

آنگونه کــه وزیر امور خارجه ایــران دیروز گفت در 
بخــش هوایی، قراردادهــای خرید هواپیما با کســب 
تمامی مجوزها روال خــود را طی می کنند. اگر چه از 
ورود چند فروند هواپیمای پیشــرفته جدید به داخل 
کشور هیجان زاده نیستیم، اما این اتفاق، که نمایانگر 
همــکاری بزرگتریــن برندهای جهانی بــا جمهوری 
اسالمی اســت پیامدهای مهم و تاثیر گذاری در جلب 
اعتماد و اطمینان جهانی به سمت ایران برجای گذارده 
و این پیام را به جامعه جهانی داده است که راه تجارت 

و همکاری با ایران باز است.
رییس دســتگاه دیپلماسی یادآور شــد: نباید رفع 
محدودیت های سیستم بانکی، دسترسی بانک مرکزی 
به وجوه مسدود شــده در دوره تحریم ها، دسترسی و 
کنترل بانک مرکزی بر منابع مالی خــود در خارج از 
کشور، بازگشــایی و فعالیت مجدد حساب های بانک 
مرکزی نزد دیگر بانک های مرکزی به خصوص اروپا، 
اتصاد مجدد بانک های کشــور به سیستم پیام رسانی 
مالی موسوم به ســوئیفت، ایجاد و از سرگیری روابط 
کارگزاری توسط بانک های تجاری کشور با سایر بانک 

های خارجی طرف همکاری، خروج موقت از فهرست 
اقدام متقابل گــروه ویژه اقدام مالــی FATF و .... را 
به عنوان تحوالت بســیار مثبت طی یک سال پس از 

اجرایی شدن برجام از نظر دور داشت.
به گفته ظریف، جذب ســرمایه گذاری خارجی که 
در رونق اقتصادی حائز اهمیت است، به بیش از ۱۳00 
درصد افزایش یافته و به ۱2 هزار و 58۳ میلیارد ریال 
رســیده اســت، همچنین در کنار جذب سرمایه های 
خارجی، عضویت در نهادهای بین المللی بازار سرمایه 
مانند ســازمان بین المللی کمیســیون اوراق بهادار از 
ســوی ســازمان بورس و اوراق بهادار ایران و امضای 
تفاهم نامه های متعدد با سایر کشــورها نیز در سایه 

دستاوردهای برجام حاصل شده است.
ظریف گفــت: هیچ کس انتظار نداشــته با برجام و 
بدون هیج تالشی به رشد و توســعه اقتصادی برسیم 
ولی این انتظار وجود دارد که با فراهم آوردن محیطی 
قابل اطمینــان و پایــدار که مهمترین ضــرورت آن 
اطمینان سرمایه گذار داخلی و خارجی به امنیت کشور 
و امنیت سرمایه در کشور است، بتوانیم با ترمیم ضعف 
های ساختاری و رفع موانع باقیمانده که عموما خارج از 
حوزه برجام هستند، به مرحله جدیدی از تعامل جهانی 

و حضور در زنجیره ارزش جهانی وارد شویم.

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه در آئین گشایش دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه:

 با ایجاد امنیت برای سرمایه باید 
وارد زنجیره ارزش جهانی شویم
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علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارائی روز شنبه 26 فروردین در 
مراسم گشایش دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه درباره 
مجموع اقدامات دولت یازدهم در عرصه اقتصاد و بهبود آنچه او حاصل 
مدیریت ناکارآمد در کشور خواند، گفت: دولت یازدهم توانست با اتکا 
به سرمایه ارزشــمند اجتماعی و با حمایت و پشتیبانی و همکاری همه 
ارکان نظام، رشــد منفی 6.8 درصدی را به نرخ رشد مثبت تبدیل کند 
که برآورد می شود تا پایان سال 95 بیش از 8 درصد باشد. نرخ تورم 40 

درصدی نیز اکنون جای خود را به تورم تک رقمی داده است.
به گزارش خبرنگار اقتصاد و نمایشــگاه به گفته طیب نیا جهش های بیش از 
۹0 درصدی در متوسط ساالنه نرخ ارز، جای خود را به نوسانات اندک و حدود 5 
درصدی داده به نحوی که شــاخص فالکت که از حاصل جمع تورم و بیکاری به 

دست می آید، از 42.۶ درصد به 2۱.4 درصد رسیده است.
وزیر اقتصاد، بازگشــت ثبات و آرامش به اقتصاد کشور و خاتمه یافتن دوران 
بحران رکود تورمی و اتمام حرکت پرشــتاب به ســمت فالکت مردم را از دیگر 
دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم برشمرد. براساس گفته های وزیر اقتصاد اگر 
کاهش شدید قیمت های نفت در ســال ۹۳، روند بهبود را کند یا معکوس نمی 
کرد، بهبود اقتصادی گسترده تر از این رخ می داد و مردم بیش از این ثمرات آن 

را لمس می کردند.
طیب نیا تاکید کرد: ارتقای ۳2 پله ای رتبه ایران در شــاخص انجام کسب و 
کار، ۱8 پله ای در شــاخص آزادی اقتصادی و ۱4 رتبــه بهبود جایگاه ایران در 

شاخص شفافیت و کنترل فساد نمونه هایی از بهبود اوضاع اقتصاد است.
وی تاکید کرد: نباید اجازه داد که کشور به مسیر پرتنش گذشته بازگردد.

وزیر اقتصاد همچنین از جهش عملکرد دولت یازدهم در جذب سرمایه گذاری 
خارجی در بازار ســرمایه خبر داد و گفت که این میــزان از حدود 870 میلیارد 
ریال در سال ۱۳۹۱ به ۱2 هزار و 5۳0 میلیارد ریال در اسفند ماه ۱۳۹5 افزایش 

یافت.

علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی  در نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه:

اجازه ندهیم کشور به مسیر  پرتنش گذشته بازگردد

گزارش تصویری

گروه مبنا نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

مبنا کارت آریا

ایران خودرو صندوق بازنشستگی کشوری نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

بانک ملت شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

کارگزاری بانک آینده
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مشارکت گسترده 925 بنگاه اقتصادی از 30 کشور در 3 نمایشگاه ایران

خارجی ها در جستجوی کلید بازارهای منطقه در نمایشگاه 
بین المللی تهران

نمایشــگاه بین المللی تهران روز 
 ،۹۶ اردیبهشت  چهارم  دوشــنبه 
شــاهد افتتاح و آغاز به کار ســه 
نمایشــگاه مهم با مشارکت ۹25 
شــرکت و بنــگاه اقتصــادی بود 
که از ایران و ۳0 کشــور جهان از 
انگلســتان،  آلمان،  آمریکا،  جمله 
فرانسه،  ســوئیس،  ژاپن،  روسیه، 
کره جنوبی، هلنــد و... در تهران 
گردآمده انــد تــا علیرغــم تالش 
بازیگران  و  سیاســتمداران  بسیار 
دولتی برخــی از این ممالک برای 
»ایران ســتیزی« و تــالش برای 
»ایران هراســی«، بخــت و اقبال 
خود را برای حضور و شــراکت در 
اقتصاد پرظرفیت ایران و از دروازه 
ایران برای دستیابی به بازار 400 

میلیون نفری منطقه بیازمایند.
آثار علمی و پژوهشــی    

برجام
ســورنا  ســخنرانی  و  حضــور 
ســتاری معاون علمــی و فناوری 
رئیس جمهــور و محمد فرهادی 
وزیر علــوم، تحقیقــات و فناوری 
در مراســم گشــایش پنجمیــن 
مــواد  و  تجهیــزات  نمایشــگاه 
آزمایشگاهی ســاخت ایران که در 
اداری  سالن کنفرانس شماره یک 
برگزار  تهران  بین المللی  نمایشگاه 
شــد، وجهه علمی و پژوهشی این 

رویداد را کاماًل برجسته کرد.
محمــد فرهــادی وزیــر علوم، 
تحقیقــات و فناوری در مراســم 
نمایشــگاه  پنجمیــن  افتتــاح 
آزمایشــگاهی  تجهیــزات و مواد 
ســاخت ایران گفت: اکنون بیش 
از 500 آزمایشــگاه مرکــزی در 
دانشگاه ها و مراکز علمی کشور با 
اســتفاده از تجهیزات تولید داخل 

تکمیل و راه اندازی شده است.
وی بیــان کــرد: در ســال های 
یازدهم  دولــت  فعالیت  نخســت 
بدهــی  ظالمانــه،  تحریم هــای 
دانشگاه ها و ســایر محدودیت ها و 
نیز عدم خرید محصوالت خارجی، 
موجب شــد که تولیدات داخل از 

رشــد و کیفیت خوبــی برخوردار 
شوند و نیاز مراکز علمی کشور را 

رفع نمایند.
وزیر علوم، تحقیقــات و فناوری 
گفــت: ۱۳۱ آزمایشــگاه مرکزی 
در دانشــگاه ها و مراکــز علمی با 

محصوالت تولیــد داخل تجهیز و 
راه اندازی می شوند.

فرهادی اظهــار کرد: بــا توجه 
به ایجــاد فرهنگ اقتصــاد دانش 
بنیان در کشور و نیز فعالیت ۳۹۹ 
پارک علم و فناوری و هزار شرکت 

پارک ها  فعــال در  بنیــان  دانش 
خوشــبختانه ۳2 هزار شغل ایجاد 
شده که از این تعداد، ایجاد حدود 
۱0 هزار شغل به سه سال گذشته 

برمی گردد.
وی یادآور شــد: بعد از توافقات 
برجــام، ارتبــاط ایران بــا مراکز 
علمی دنیا بیشــتر شــد و حرکت 
رو به جلویی بــا مراکز علمی دنیا 
گذشــته  هفته  به طوری که  داریم 
یک تیم ۱2۱ نفره از کشور ایتالیا 
شامل اساتید و روسای شرکت های 
ایتالیایی در ایــران حضور یافتند 
و تفاهــم نامه هایــی در زمینــه 
تحقیقات و آموزش بین دو کشور 
منعقد شــد که در راســتای آن 
اقدامات گســترده ای انجام خواهد 

شد.
  اتفــاق بــزرگ در حوزه 

فناوری کشور
ســورنا ســتاری معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهــور در افتتاح 
پنجمیــن نمایشــگاه تجهیزات و 
با  ایران  آزمایشگاهی ساخت  مواد 
اشــاره به رونمایی از دستگاه پت 
اسکن حیوانی که در این نمایشگاه 
انجام شــد، گفت: دستگاه مذکور 
از محصوالت های_تــک اســت و 
بسیاری از کشــورها متقاضی این 

دستگاه هستند.
وی افزود: دســتگاه پت اســکن 
انسانی برای فعالیت بالینی انسانی 
مورد اســتفاده قرار می گیرد و تا 
ســال آینده تأییدیه های فنی آن 
اخذ می شــود و این دستگاه مورد 
استفاده بسیاری از مراکز بهداشتی 

کشور است.
ســتاری در بخــش دیگــری از 
ســخنان خود افزود: بــا توجه به 
اقتصــاد دانــش بنیــان و ایجاد 
فرهنــگ دانــش بنیــان، بــرای 
نخستین بار دســتگاه های های_

تک کشــور به روسیه، چین و کره 
جنوبی صادر می شــود، این اتفاق 
بزرگی اســت که در حوزه فناوری 

کشور ایجاد شده است.

مراسم سخنرانی پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

بیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده پاک کننده، بهداشتی و سلولزی

مراسم گشایش پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
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نمایشــگاه  شــد:  یــادآور  وی 
تجهیزات و مواد آزمایشــگاهی در 
راســتای رفع نیاز داخــل برگزار 
محصــوالت  چراکــه  می شــود، 
قیمت های  با  خارجی  شرکت های 
بازار عرضه می شوند  بسیار باال به 
تعمیــرات،  بــرای  مشــکالتی  و 
تجهیزات و آماده سازی با خود به 
همراه دارند اما محصوالت داخلی 
دراختیار  مشــکالت  ایــن  بدون 

خریداران قرار می گیرد.
وی گفت: محصوالت عرضه شده 
در این دوره از نمایشــگاه از نظر 
فناوری قابل مقایســه با سال های 
نخســت این نمایشــگاه نیست و 
این محصــوالت از کیفیت باالیی 

برخوردار هستند.
رئیس  فنــاوری  و  معاون علمی 
یــادآور شــد کــه در  جمهــور 
نمایشــگاه امســال بیــش از 50 
عرضه  جدیدهای_تک  دســتگاه 
شده است؛ در چهار دوره گذشته 
۳20 میلیارد تومــان خرید از این 
نمایشگاه انجام شــد و امسال نیز 
بالغ بــر ۱0 هزار مــدل محصول 

عرضه شده است.
ســتاری با بــی نظیر شــمردن 
حرکــت اقتصاد دانــش بنیان در 
دولــت یازدهم افــزود: در اقتصاد 
دانــش بنیان باید ابتــدا خودمان 
تابلوهای  وجــود  شــویم،  اصالح 
محصوالت خارجی در سطح شهر 
خود یک حمله است، باید فرهنگ 
مردم ما اصالح شــود و این تغییر 
در شش ماه تا یک ســال مقدور 

نیست.
براســاس این گــزارش در آیین 
آغاز بــه کار پنجمین نمایشــگاه 
تجهیزات و موادآزمایشــگاهی در 
بازار  و  تقاضــا  راســتای تحریک 
مصرف از ۳ دانشگاه علم و صنعت، 
تهران  دانشگاه  و  اصفهان  صنعتی 
به واســطه خرید از نمایشگاه در 
سال گذشــته با اهدای لوح تقدیر 
و جایــزه 500 میلیــون تومــان 
تسهیالت خرید از نمایشگاه تقدیر 

شد.
همچنیــن از ۳ شــرکت دانش 
بنیان خأل پوشــان فلــز، رادمان 
صنعت نصر و طراحی مهندســین 
تام به دلیــل عملکرد موفق تقدیر 
شــد و اولین گواهــی انطباق به 
شرکت دانش پژوهش فجر گرگان 

اعطا گردید.
پنجمین نمایشــگاه تجهیزات و 

ایران  ســاخت  آزمایشگاهی  مواد 
ایرانی  با مشارکت ۳50 شــرکت 
و   4۱  -40  -۳۱ ســالن های  در 
44 نمایشگاه بین المللی تهران به 
وسعت مفید ۹742 متر مربع برپا 
شده و برگزار کننده آن »مؤسسه 
خدمات فناوری تا بازار« است که 
تا پایان روز هفتم اردیبهشــت از 

ساعت ۹ تا ۱7 دایر خواهد بود.
  ایجاد تقاضا برای رشــد 

تولید و صادرات
رضا رحمانــی قائم مقــام وزیر 
صنعــت، معدن و تجارت بیســت 
و چهارمین نمایشــگاه بین المللی 
مواد شوینده پاک کننده، بهداشتی 
و ســلولزی گفت: صادرات یکی از 
راهبردهای اصلــی وزارت صنعت، 

معدن و تجارت است.
رحمانــی با اعالم اینکــه تولید و 
تقاضا با هم رابطه مستقیم دارند و 
تا هنگامی که تقاضا در بازار نباشد 
حتی محصوالت بــا کیفیت نیز در 
انبارهــا می مانند، گفــت: یکی از 
اقدامات مهم وزارت صنعت افزایش 
صادرات است تا به واسطه آن تولید 

رونق بیشتری داشته باشد.
برنامه هــای  دربــاره  رحمانــی 
تولیدکننــدگان،  تشــویقی 
اظهارداشت: بسته صادراتی توسط 
ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
ابالغ شد و این بسته به بانک ها و 
مراجع مربوطه ابالغ شده و طیف 
وســیعی همچون جایزه صادراتی، 
ســپرده گــذاری ارزی، ســپرده 
گذاری ریالی و تخفیف در یارانه ها 

برای صادرات را در برمی گیرد.
تولیدات  افزایــش  دربــاره  وی 
داخلی گفت: ســه عامل کیفیت، 
قیمت و زمان بر بحــث تولید اثر 
می گذارند بــه عبارتی باید کاالی 
مرغوب بــا قیمت مناســب و به 
به دســت مصــرف کننده  موقع 
برســد. رحمانی افزود: کشور ما از 
فرصت های خوبــی همچون مواد 
اولیــه، نیروی انســانی و مدیریت 
برخوردار اســت امــا در این بین 
حلقه هــای مفقــوده ای نیز وجود 
دارند کــه بــر تولید اثــر منفی 

می گذارند.
وی تاکید کرد: یکی از برنامه های 
امســال وزارت صنعــت معدن و 
تجارت تکمیل این زنجبره اســت 
که زنجیره می تواند در بخش های 
خودرو،  فــوالد،  همچون  مختلف 
آرایشی و بهداشــتی وجود داشته 

باشــد. این زنجیره هــای مفقوده 
طی امســال و پارســال در ذیل 
برنامه هــای اقتصــاد مقاومتی در 
نظرگرفته شــده اســت و نتیجه 
آن کاهش خام فروشــی، افزایش 
ارزش افزوده و ایجاد اشتغال برای 
جوانــان و افزایش درآمــد مردم 

است.
قائم مقــام وزیر صنعــت با بیان 
ابزارهای  از  نمایشگاه  برپایی  اینکه 
گفــت:  اســت،  تقاضــا  تقویــت 
برپایــی نمایشــگاه فرصــت برای 
آشــنایی  داخلی  تولیدکننــدگان 
خارجی  تولیدکننــدگان  بــا  آنها 
و تکنولوژی هــای مورد اســتفاده 
آنهاســت و حضــور شــرکت های 
خارجی بیانگر قابلیت بازار کشــور 
برای جذب ســرمایه گذاران است. 
وی تاکید کرد: یکی از مشــکالت 
ما این اســت که بیشتر متقاضیان 
صادرات مــا بازارهــای منطقه ای 
هستند که این کشــورها همچون 
ســوریه و عراق با جنگ و مسائل 
امنیتی روبه رو هســتند اما بازهم 
شــرکت های  که  هســتیم  شاهد 
داخلی با شرکت های معتبر اروپایی 

و خارجی همکاری می کنند.
و چهارمین  بیست  است  گفتنی 
مــواد  بین المللــی  نمایشــگاه 
بهداشتی  کننده،  پاک  شــوینده، 
و ســلولزی با همت شرکت سامع 
پادنویــن در ۳2۳۶۱ متــر مربع 
فضای نمایشگاهی شامل ۱2۶88 
متــر مربع فضای سرپوشــیده در 
سالن های 5- ۶- 7-8- و ۹- ۱0 
 B -25 A -۱4 -۱۳ و ۱۱- ۱2 و
C -25 25 درحال برگزاری است. 
در این نمایشــگاه 2۳7 شــرکت 
ایرانــی همــراه با ۱۹0 شــرکت 
خارجــی از 24 کشــور آلمــان، 
آمریکا، اسپانیا، اسلونی، انگلستان، 
امــارات متحــده عربــی، ایتالیا، 
ترکیه،  بلژیــک،  بالروس،  ایرلند، 
ســوئیس، چین،  ژاپن،  روســیه، 
فرانسه، چک، هلند، هند، لهستان، 
لیتوانــی، مالزی، کــره جنوبی و 

یونان مشارکت مؤثر دارند.
گروهــی  نمایشــگاه   

خارجی ها در ایران
ســومین نمایشــگاه بین المللی 
پــروژه ایران که اولین نمایشــگاه 
بیــن المللی گروهی کشــورهای 
محســوب  ایــران  در  خارجــی 
می شــود، صبح دیروز بــا حضور 
مقامات وزارت صنعــت، معدن و 

تجارت، وزارت اقتصــاد و دارائی، 
برخی از نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی و همچنیــن مدیران و 
روسای ســازمان ها و شرکت های 
بزرگ داخلی و نیز روسای برخی 
از انجمن هــا در محــل دائمــی 
نمایشــگاه های بین المللی تهران 

آغاز به کار کرد.
نخســتین  نمایشــگاه  ایــن 
نمایشگاهی است که در آن عمدتاً 
شرکت های خارجی حضور داشته 
و در آن فقــط 8 شــرکت داخلی 

مشارکت دارند.
در نمایشگاه بین المللی گروهی 
کشورهای خارجی در ایران، ۱40 
شرکت خارجی از 22 کشور شامل 
آلمــان، ایتالیا، فرانســه، رومانی، 
روسیه، اسپانیا، اســترالیا، بلژیک، 
امارات متحده عربــی، چین، کره 
جمهوری  اتریش،  ترکیه،  جنوبی، 
چــک، لوکزامبورگ، انگلســتان، 
پرتغال، دانمــارک، فالند، قبرس، 
جدیدترین  هنــد،  و  صربســتان 
ســازهای  و  ســاخت  محصوالت 
سدسازی،  ســازی،  تونل  شهری، 
)هســته ای،  نیروگاهی  تجهیزات 
بــاد(،  خورشــیدی،  بــرق،  آب، 
تجهیزات و ماشین آالت حفاظت 
تجهیــزات  زیســت،  محیــط  از 
و  گاز  و  نفــت  آالت  ماشــین  و 
مصالح، فناوری ســرمایش محیط 
تهویه مرکزی،  بســته، سیســتم 
مهندسی سرمایش و ماشین آالت 
ســاختمانی را با هدف ســرمایه 
گذاری و اجــرای پروژهای داخل 
ایــران، بــه نمایش گذاشــته اند. 
و  اقتصــادی  ظرفیــت  معرفــی 
صنعتی کشــورمان به شرکت های 
خارجی، تشویق ســرمایه گذاری 
در پروژه هــای بــزرگ جمهوری 
اســالمی ایران، اجرای پروژه های 
نوین ترین  ارائه  اقتصادی،  مختلف 
تجهیزات و صنایع اجرای پروژه ها 
انتقــال دانش فنی  و همچنیــن 
به بازار داخلی، برخــی از اهداف 
برگزاری نخســتین نمایشگاه بین 
المللی پروژه ایران است. قرار است 
در طول چهــار روز برگزاری این 
نمایشگاه، چندین هیات داخلی و 
خارجی نیز از آن بازدید کنند. این 
نمایشگاه های  را شرکت  نمایشگاه 
آرمان تجارت دیران در ۳452 متر 
مربع شامل سالن ۳8 تا پایان روز 
هفتم اردیبهشت از ساعت ۹ تا ۱7 

برگزار می کند.
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گزارش اقتصاد و نمایشگاه از تأثیر برگزاری نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی  »ساخت ایران« بر صنعت نمایشگاهی کشور

نمایشگاه در خدمت رونق کسب و کار
نمایشــگاه تجهیزات آزمایشگاهی ســاخت ایران، با 
برگــزاری چهارمین دوره خود در ســال ۹5 توانســت 
ضمن حمایت از چرخه تولید و تجاری سازی توانمندی 
آزمایشگاهی، در مسیر رشد این عرصه گام های بلندی 

بردارد.
نمایشــگاه تجهیزات و مواد آزمایشــگاهی ســاخت 
ایران که چهارمین دوره آن در اردیبهشــت ماه ســال 
۹5 به همــت معاونت نوآوری و تجاری ســازی فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و در راستای 
سیاست های کالن تقویت اقتصاد مقاومتی برگزار شد، با 
حمایت از صنعتگران، پژوهشگران و فناوران کشور برای 
بومیسازی فناوری ساخت تجهیزات وارداتی، توانست به 
عرضه و فروش قابل توجه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی 

پیشرفته و دانش بنیان در کشور کمک کند.
اهمیت این نمایشــگاه زمانی پررنگ تر می شــود که 
می توان آن را در ســایر حوزه های فناورانه به کار بست. 
این الگو از طریق یک ســامانه مجازی ملی و برگزاری 
نمایشگاه های ســاالنه ساخت داخل به ســایر حوزه ها 
تســری داده خواهد شــد. در این گزارش به بررســی 

اهمیت این رویداد و نتایج دوره پیش آن می پردازیم.
تحریک تقاضای خرید داخل

مــواد  و  تجهیــزات  نمایشــگاه  دوره  چهارمیــن 
آزمایشــگاهی ســاخت ایران، میزبــان تولیدکنندگان 
داخلی و مصرف کنندگان تجهیزات و مواد آزمایشگاهی 
بود و عالوه بــر آن، خریداران بخش دولتی توانســتند 
با حمایت معاونــت علمی و فنــاوری، تجهیزات مورد 
نیاز خود را از تولیدکنندگان داخلــی خریداری کنند. 
خریداران بخــش خصوصی نیز از تســهیالت لیزینگ 

بهره مند شدند.
اما اصلی ترین هدف این نمایشــگاه، تحریک تقاضای 
خرید داخل برای دانشــگاه هایی اســت که بازار بکری 
برای محصوالت و تجهیزات آزمایشــگاهی پیشرفته در 
کشور به شــمار می روند. نمایشــگاه در چهارمین دوره 
خود در اردیبهشــت ماه ســال ۱۳۹5، پــس از تجربه  
ســه دوره برگزاری موفق با اســتقبال بیش تری مواجه 
شد. این اســتقبال همچنین نشــان از بازار قابل توجه 

تجهیزات و مواد آزمایشگاهی در داخل کشور دارد.
حضور بیش از 8000 محصول

در چهارمین دوره نمایشــگاه، ۳۳5 شرکت با 878۹ 
محصــول حضــور داشــتند. در مــدت 4 روز برپایی 
نمایشگاه 25۳0 میلیارد تومان پیش فاکتور صادر شد. 
در این دوره، عالوه بر اعطــای یارانه خرید به خریداران 
دولتی، بر اساس نظام سطح بندی و تا سقف 50 درصد 
و اعطای تســهیالت لیزینگ ۹ درصــدی به خریداران 
بخش خصوصی تا سقف 500 میلیون تومان، دو تغییر 

نسبت به دوره سوم انجام شد.
در دوره چهارم، حذف حمایت محصوالت سطح چهار 
یعنــی محصوالتی که به بلوغ رســیده اند و نیز حمایت 
از محصوالت ســطح یک و دو به طوری که سه خریدار 
اول از محصوالت ســطح یک جدید، ده درصد حمایت 
تشویقی مازاد دریافت می کردند و برداشته شدن شرط 
داشــتن مرجع فروش برای این دســته از محصوالت، 

انجام شد.
نمونه ای موفق بــرای همکاری و تحریــک تقاضا در 

دیگر حوزه ها

در دوره چهــارم این نمایشــگاه، تعداد شــرکت ها با 
رشــد ۱4 درصد و تعداد محصوالت ارائهشــده با رشد 
22 درصد به ترتیب به ۳۳5 شــرکت و 878۹ محصول 

تأییدشده رسید
این نمایشگاه را می توان یکی از جلوه های همکاری و 
تعامل مناســب میان معاونت علمی و فناوری با وزارت 
علــوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی دانســت. نمایشگاه همچنین شرکت ها 
را بــرای حضور در بازارهــای بین المللــی و منطقه ای 
آماده تر ساخته است. به عنوان مثال، حدود ۱5 شرکت 
از شــرکت های نمایشــگاهی توانســتند در نمایشگاه 
»عرب لب« شــرکت کنند؛ نمایشــگاهی که در منطقه 
بزرگترین و یکی از 5 نمایشــگاه بــزرگ بین المللی در 
این حوزه اســت. شــرکت های ایرانی که سال گذشته 
در »عرب لب« شــرکت کردند، حدود 8 میلیارد تومان 

فروش داشتند.
تجربه نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت 
ایران نشــان داد که بازار بزرگ و پرکششی از تجهیزات 
آزمایشــگاهی در ایران وجود دارد و بر همین اســاس، 
می توان این نمایشگاه را الگو و یک ابزار سیاستی برای 
تحریک تقاضا دانســت که در حوزه های دیگر همچون 

نفت، دارو و تجهیزات پزشکی نیز کاربردی خواهد بود.
مصداق تالش برای تجاری ســازی محصوالت 

دانش بنیان
نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران، 
به عنوان یکی از معــدود مصادیق از راهبرد معطوف به 
سمت تقاضادر تجاری ســازی محصوالت دانش بنیان 
کشور اســت. این نمایشــگاه باعث خلق بازاری تازه در 
حوزه تجهیزات و مواد آزمایشــگاهی ساخت کشورمان 

شده و آن را رونق داده است.
این نمایشــگاه یکی از برنامه های اساسی و اولویت دار 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهــوری به منظور 
ایجاد و رونق بخشــیدن بازار محصــوالت دانش بنیان 
است. دوام و رونق کسب و کار شرکت های دانش بنیان 

در گروی وجــود بازار بــرای تولیــدات و خدمات این 
شرکت هاست و بر همین اساس، نمایشگاه ساخت ایران 
با مورد توجه قرار دادن بازارسازی عالوه بر تجاری سازی، 
جزو اقدامــات اثرگذار در برخورد بــا مهم ترین چالش 
شــرکت های دانش بنیان کشــور، یعنی بازار به شــمار 
مــی رود. براســاس اعالم مســووالن، این نمایشــگاه، 
ضمن ایجاد شــغل موجب تثبیت مشاغل متعددی در 
این حوزه شده اســت و با فروش ۳20 میلیاردی خود 
طی ۳ سال گذشــته، ضمن آن که اثبات کرد به عنوان 
محلی فراتر از نمایش صرف کاالها و خدمات این حوزه، 
محلی برای رونق خرید و فروش بوده اســت، زمینه ساز 
ایجاد ۶ هزار شغل جدید یا ۱5000 شغل موجود بوده 
است. از سوی دیگر با شفافیت در فرآیندهای برگزاری 
نمایشگاه، ضمن آن که ارتباطی اثرگذار میان بخش های 
گوناگون این بازار ایجاد می شــود، با تعریف مدلی فعال 
و شــفاف برای خریدهای دولتی میزان خطا و احتمال 

تخلف را به حداقل ممکن رسانده است.
افق روشن فراروی دوره پنجم

نمایشــگاه تجهیزات آزمایشــگاهی ســاخت ایران با 
برگزاری 4 دوره موفق و اســتقبال گسترده سازندگان، 
خریداران دولتی و فعاالن آزمایشــگاهی، افق روشــنی 

پیش روی خود دارد.
هم اکنــون اطالعــات 8۹78 مدل-محصول از ۳8۶ 
شــرکت در ســایت نمایشــگاه قابل مشــاهده است و 
خریــداران می تواننــد از این طریق با جســتجو میان 
محصــوالت، محصول مــورد نظــر خــود را در تعداد 
درخواســتی به عالقه مندی های خود اضافه کنند تا در 
نمایشــگاه از روی اطالعات این صفحه، از فروشندگان 
پیــش فاکتــور آنهــا را دریافــت نماینــد. همچنین 
کارگاه های آموزشــی نمایشــگاه با موضوعات متنوعی 
برگزار می شــود. 2 کارگاه عمومی با موضوع آشنایی با 
ابزارهای بورس کاال توسط شرکت بورس کاالی ایران و 
2 کارگاه عمومی دیگر با موضوع مالکیت فکری توسط 

کانون پتنت ایران نیز برگزار خواهد شد.
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مهندس بیژن نامدار زنکنه وزیر نفت در آیین بهربرداری از فاز نخست پالیشگاه خلیج فارس:

تحوالت صنعت نفت، مظهر اقتصاد مقاومتی است
وزیر نفت با اشاره به اینکه پس از سال ها 
تالش در دولت های گذشــته و بیش از سه 
سال تالش مســتمر در دولت کنونی، هم 
اکنون می توانیــم تولید بنزین با کیفیت و 
اکتان باال در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
را جشــن بگیریم، گفت: راه توسعه کشور 

روشن است. 
بیژن زنگنه وزیر نفــت،  در آیین بهره برداری 
رسمی از فاز نخست پاالیشــگاه میعانات گازی 
ســتاره خلیج فارس، با بیان این مطلب و تاکید 
بر اینکه ما نیازی به افتتاح و اقدام های نمایشی 
نداریم، گفت: در مرداد ۹2 کارهای ســاختمان، 
نصب تجهیزات و اقدامات فرایندی پاالیشگاه در 
مراحل ابتدایی ۱4، ۱۳ و ۱2 درصدی در فازهای 

اول، دوم و سوم قرار داشت.
زنگنــه افزود: ایــن میزان پیشــرفت اجرایی 
در فازهــای ســه گانــه ایــن پاالیشــگاه بــا 
احتســاب مهندســی و خرید کاال، پیشــرفت 
کلی طرح را حــدود 47 درصد قــرار داده بود؛ 
این در حالی اســت کــه پیشــرفت کلی طرح 
 شــامل ســه فاز هم اکنــون بــه ۹0/۳ درصد

 رسیده است.
وی با اشــاره به نقش تعیین کننده برجام در 
به ثمر رساندن این طرح گفت: درست است که 
تحریم ها بســیار آزار دهنده بود، اما مشــکالت 
مدیریتی هم در تاخیر بهره برداری از این پروژه 

نیز تاثیر داشته است.
وزیر نفت ادامه داد: زمانی که کارم را در دولت 
یازدهم شروع کردم، این طرح کالفی سردرگم با 

گره های کور بود که باز کردن آن به تالش همه 
نیاز داشت.

وی با بیان اینکه از کل هزینه انجام شــده در 
این طرح تنهــا ۱/4 میلیــارد دالر آن در دولت 
یازدهم هزینه شده، اظهار کرد: ما سعی کردیم به 
صورت قطره چکانی از منابع مالی استفاده کنیم، 
اما طرح نسبت به گذشته پیشرفت بسیار بهتری 
داشت.زنگنه افزود: همه می توانند شهادت بدهند 
که ما از همه ظرفیت هــا و تجارب مدیریتی مان 
برای این طرح اســتفاده کرده ایم؛ این در حالی 
است که دو سال و نیم از تحریم ها در این دولت 
بود، اما چاره ای نداشــتیم و باید دست به دست 
هم می دادیم و با برادری موفقیت ها را کســب 

می کردیم.

 تشکر از همه دســت در کاران این 
پروژه ملی

بیژن زنگنه در این مراســم همچنین از تمام 
دست اندرکاران پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس 
قدردانی کرد و گفــت: از آقای وزیری هامانه چه 
در زمانی که وزیر نفت بودند و چه زمانی که قائم 
مقام بنده بودنــد، از آقای نعمت زاده، مدیرعامل 
سابق شرکت ملی پاالیش و پخش، از آقایان ادیب 
و دادور، تمام ســازندگان و اجراکنندگان طرح از 
جمله، شــرکت تاپیکو، شــرکت پاالیش ستاره 
خلیج فارس، صندوق بازنشستگی نفت، شرکت 
ملی پاالیش و پخش، شــرکت اُیکــو و ... کمال 

تشکر را دارم.
وزیر نفت همچنین از سردار عبداللهی به عنوان 

"دوســت و برادر خوبم" در قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیا )ص( یاد و قدردانی کرد و گفت: این 
موضوع را اولین بار است که می گویم، وقتی در 
سال ۹2 به وزارت نفت برگشتم خیلی ها دوست 
داشــتند میان وزارت نفت و قرارگاه دعوا درست 
کنند، تحریک هم کردنــد، اما تاکید می کنم در 
تمام این مدت چیزی جز صفا و دوستی میان ما 
حاکم نبود چون خواسته هردو ما، سربلندی ایران 

عزیز است.
وی با اشــاره بــه روز ملی خلیج فــارس، روز 
پاسدار، والدت سیدالشــهدا )ع(، این دستاورد را 
به مقام معظم رهبری، شهدا و ایثارگران و خانواده 
های آنها، ملت و رئیس جمهوری کشــور تقدیم 

کرد.
 اقتصاد مقاومتی در نفت محقق شده 

است
وزیر نفت افزود: راه توسعه کشور روشن است و 
برای کسانی که کار کردند راه پیچیده ای نیست.

وی با اشاره به راه اندازی پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس، گفــت: با تکمیل طرح فراگیر پاالیشــی 
سیراف با ظرفیت نهایی پاالیش 480 هزار بشکه 
میعانــات گازی، در آینــده، کل میعانات گازی 
تولیدی کشــور به میزان یک میلیون بشکه در 
روز، در کشــور پاالیش خواهد شد و چیزی برای 
صادارت باقی نخواهد ماند.زنگنه افزود: این یعنی 
جلوگیری از خام فروشی، تکمیل زنجیره ارزش 
و این یعنی اقتصاد مقاومتی و خدا را شاکرم که 
آخرین تعهدات وزارت نفت نیز در دولت یازدهم 

انجام شد.

مهدی یوسفی،  مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس خبر داد:

صادرات ۱۴ میلیارد دالر کاال  و فرآورده های گازی از منطقه ویژه پارس  
مدیرعامل ســازمان منطقه ویژه اقتصادی 
کاالهای  پارسال، صادرات  گفت:  پارس  انرژی 
غیرنفتی از منطقه ویژه پــارس به بیش از 14 

میلیارد دالر رسید.
مهدی یوســفی اعالم کرد: پارســال در مجموع 
۳4 میلیــون و ۱۹5 هزار و ۹۶5 تــن کاال به ارزش 
۱4 میلیارد و ۹۱7 میلیون و 850 هزار و ۳4۹ دالر 
از گمرک منطقه ویژه پارس صادر شــده است که از 
نظر وزنی دارای افزایش 4۱ درصدی و از نظر ارزش 

دالری، دارای افزایش 22 درصدی است.
وی افزود: میزان صادرات غیرنفتی طی این مدت، 
۱۶ میلیون و ۶80 هــزار و 780 تن به ارزش هفت 
میلیارد و ۹0۶ میلیون و ۶0۳ هزار و 778 دالر بوده 
که  نســبت به مدت مشابه پارســال، از حیث وزن 
2۶ درصد و از لحاظ ارزش 8 درصد رشــد را نشان 
می دهد.مدیرعامل ســازمان منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پــارس تصریح کرد: در ۱2 ماه پارســال، ۱7 
میلیــون و 5۱5 هزار و ۱85 تــن میعانات گازی به 
ارزش هفــت میلیارد و 0۱۱ میلیــون و 24۶هزار و 
57۱ دالر به خارج از کشــور صادر شــده که از نظر 
وزنی 5۹ درصد و از نظر ارزشــی 4۳ درصد افزایش 
یافت است.مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس با اشــاره به صادرات منطقه ویژه پارس 
در اسفند ماه پارســال، عنوان کرد: در مجموع طی 
اسفندماه سال ۹5، ســه هزار و ۱8۱ تن محصوالت 
کاالهــای غیرنفتی و میعانــات گازی به ارزش یک 

میلیارد و ۳۳۱ میلیون و 0۶7 هــزار و 400 دالر از 
منطقه صادر شده است.

وی گفت: یک میلیون و 57۳ هــزار تن میعانات 
گازی به ارزش ۶۱7 میلیون و 08۱ هزار و ۹۳۶ دالر 
طی اسفندماه پارســال صادر شده که از نظر وزنی و 
ارزشــی به ترتیب 4۳ و ۳۹ درصد نسبت به مدت 

مشابه سال ۹4 افزایش یافته است.
یوســفی، میزان صــادرات غیرنفتــی منطقه در 
اسفندماه پارسال را یک میلیون و ۶08 هزار و ۳04 
تن به ارزش 7۱۳ میلیــون و ۹85 هزار و 4۶4 دالر 
عنوان کرد و افزود: صادرات غیرنفتی در اســفندماه 
پارسال از نظر وزنی ۳2 و از لحاظ ارزش ۱5 درصد 

رشد داشته است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی منطقه ویژه پارس، 
مدیرعامل این ســازمان تاکید کرد: در مجموع طی 
اسفندماه پارسال، سه میلیون و ۱8۱ هزار و ۳۶۹ تن 
کاال به ارزش یک میلیارد و ۳۳۱ میلیون و 0۶7 هزار 
دالر از منطقه ویژه پارس صادر شده است که دارای 
افزایش ۳7 درصدی به لحاظ وزنی و 25 درصدی به 

لحاظ ارزش ریالی است.
مهم ترین کاالها و محصــوالت غیرنفتی صادراتی 
که از منطقه ویژه پارس صادر می شود به ترتیب دی 
اتیلن گالیکول، کود اوره، بوتان، پروپان، پارازایلین، 
مونو و تری اتیلن گالیکول، هوی اند، پلی اتیلن سبک 
و سنگین، میعانات گازی، سیمان و متانول است که 

به 2۹ کشور مختلف صادر می شود.
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محمد ناصری، مدیر بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی اعالم کرد:

مشارکت ۴ هزار شرکت از 37 کشور
 در نمایشگاه ۱20 میلیارد تومانی نفت و گاز و پتروشیمی

محمد ناصری، مدیر بیست و دومین نمایشگاه بین المللی 
صنعت نفت، در یک نشســت خبری به تشــریح جزئیات 
برگزاری نمایشگاه پرداخت. این مسئول صنعت نفت با بیان 
اینکه حدود چهار هزار شرکت ایرانی و خارجی از ۳7 کشور 
در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت تهران 
حضور می یابند، از حضور یک شرکت آمریکایی و مشارکت 
گسترده شرکت های آلمانی و چینی در این نمایشگاه خبر 

داد. 
بیش از چهار هزار شــرکت داخلی و خارجی در بیست 
و دومین نمایشــگاه بین المللــی نفــت، گاز، پاالیش و 
پتروشــیمی در قالب ۱827 غرفه حضــور خواهند یافت. 
ناصری با بیان این مطلــب ادامه داد: بــا توجه به این که 
بسیاری از شرکت ها نماینده یک هلدینگ و یا مجموعه ای 
مشتمل بر چند شرکت هستند، در این نمایشگاه، یک هزار 
و ۱۶ غرفــه داخلی به نمایندگی از حــدود 2 هزار و 500 
شرکت و 8۱۱ غرفه خارجی به نمایندگی از حدود هزار و 

500 شرکت از ۳7 کشور دنیا حضور پیدا کرده اند.
 تهران میزبان بزرگترین نمایشگاه بین المللی 

نفت در خاورمیانه
رییس روابط عمومی شــرکت ملی نفت ایران: نمایشگاه 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی ایران را از لحاظ 
وسعت و تعداد شرکت کنندگان، نخســتین نمایشگاه در 

سطح خاورمیانه و پنجمین نمایشگاه در سطح دنیا خواند.
وی گفت: در بخش خارجی، شــرکت های آلمانی با در 
اختیار گرفتن سه هزار متر مربع، بیشترین فضا و چینی ها 
بیشــترین تعداد شــرکت های حاضر را به خود اختصاص 

داده اند.
به گفته ناصری، از لحاظ تعداد شرکت های خارجی حاضر 
در نمایشگاه بیست و دوم پس از چین، ایتالیا، هلند، فرانسه 
و انگلیس در رتبه هــای بعدی قرار دارند.مدیر بیســت و 
دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
با بیان این که کشــورهای چین، آلمان، فرانســه، ایتالیا، 
اسپانیا، ترکیه، روســیه، ژاپن، هلند، اتریش، کره جنوبی و 
استرالیا به صورت پاویون در نمایشگاه حضور دارند، افزود: 
شــرکت های معتبر فعال در صنعت نفت یا در قالب غرفه  
و یا با اعزام تیم کارشناســی خود، در این نمایشگاه حضور 

پیدا کرده اند.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا شرکت های آمریکایی 
نیز در نمایشگاه امسال حضور دارند، از حضور یک شرکت 
آمریکایی خبر داد و افزود: امسال یک شرکت آمریکایی در 
نمایشگاه حضور دارد، اما شماری از شرکت های کانادایی از 

منطقه آمریکای شمالی در این نمایشگاه شرکت کرده اند. 
ناصری اضافه کرد: شــرکت های بزرگــی مانند توتال و 
بریتیش پترولیوم نیز اعالم کرده اند که سیاســت حضور 
مســتقیم در نمایشــگاه های بین المللی را تغییر داده و 
نمایندگان خود را به این نمایشــگاه ها اعزام خواهند کرد، 
که بر این اساس، نمایندگان این شرکت ها به نمایشگاه بین 

المللی صنعت نفت تهران آمده اند.
وی یادآور شــد: مســایلی مانند تصمیم هــای رئیس 
جمهوری جدید آمریکا بر روند حضور شرکت های خارجی 

تاثیر داشته است به طوری که شرکت گازپروم روسیه نیز از 
شرکت در نمایشگاه صرف نظر کرد.

 تقاضای حضور در نمایشــگاه 4 برابر فضای 
موجود

ناصــری از همــکاری بــا ۱5 بازاریاب مشــتمل بر 2 
بازاریاب داخلی و ۱۳ بازاریــاب بین المللی برای برگزاری 
این نمایشگاه خبر داد و با اشــاره به ۱00 تا ۱20 میلیارد 
تومان گردش مالی برگزاری نمایشگاه بیست و دوم، رونق 
صنعت نمایشگاهی و افزایش بهره مندی از توان شرکت های 

خصوصی را از دستاوردهای جانبی نمایشگاه عنوان کرد.
وی با اشاره به حجم زیاد تقاضا برای حضور در نمایشگاه 
بیست و دوم، ادامه داد: حدود 80 هزار متر مربع فضای خام 
نمایشگاه، تنها پاســخگوی یک چهارم تقاضاهای موجود 
بوده و این در حالیست که فضای مفید که امکان جانمایی 

غرفه ها را دارد، بالغ بر 55 هزار متر مربع است.
ناصری اشــاره ای هم به افزایش قیمت پایه هر متر مربع 
فضای نمایشــگاه در مقایسه با سال گذشــته داشت و با 
یادآوری این که این قیمت گذاری در اختیار شــرکت ملی 
نفت ایران نیســت، ادامه داد: قیمت هــر مترمربع فضای 
نمایشــگاهی از حــدود ۳75 یورو به 470 یــورو افزایش 
یافت و با وجود نامه نگاری های ما مبنی بر کاهش قیمت، 
تصمیم گیرندگان بر این باور بودند که نمایشــگاه نفت از 
کشــش کافی در این زمینه برخوردار است.  به گفته وی، 
این قیمت گذاری، برخی شرکت های داخلی را از حضور در 

نمایشگاه منصرف کرد.
 جزئیات، جانمایی و نشست های خبری

مدیر نمایشگاه بیست و دوم با بیان این که نمایشگاه طبق 
روال تقریبا ثابت سال های گذشته، در بازه زمانی مشخص 
اردیبهشت ماه برگزار می شود، ساعت بازدید را هر روزه از 

۱0 صبح تا ۱8 اعالم کرد. 
ناصری در پاسخ به این سؤال که چرا نمایشگاه امسال در 

شهر آفتاب برگزار نشــد گفت: با وجود احداث چند سالن 
بزرگ در شــهر آفتاب، بازهم ظرفیت و گنجایش آن برای 

برگزاری نمایشگاه نفت کافی نبود.    
وی افزود: روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران به عنوان 
برگزارکننــده و اداره کل روابط عمومــی وزارت نفت در 
کسوت شورای سیاستگذاری بیست و دومین نمایشگاه بین 

المللی صنعت نفت ایفای نقش می کند.
 CRA ناصری احتمال داد که قرارداد ســاخت لوله های
به عنــوان یکی از بخش های طرح بومی ســازی ۱0 گروه 
خانواده کاالهای پرمصرف مورد نیــاز صنعت نفت در ایام 

نمایشگاه امضا شود.
وی با بیان این که نشســت های خبری مدیران صنعت 
نفت و همچنین نشست هایی تخصصی با راهبری انجمن ها 
و بخش خصوصی در ایام نمایشــگاه برگزار خواهد شــد، 
ادامه داد: همچنین سعی شده است جانمایی شرکت ها با 
توجه به حیطه وظایف مجزا و مشخص باشد تا دسترسی 
عالقمندان به شرکت های مدنظر تسهیل شود. شرکت های 
باالدستی با محوریت شرکت ملی نفت ایران در سالن های 
8 و ۹، شرکت های میان دستی با محوریت شرکت ملی گاز 
ایران در ســالن های ۱0 و ۱۱ و شرکت های پایین دست با 
محوریت شــرکت های پاالیش و پخش فراورده های نفتی 
ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در سالن های 
۱4 و ۱5 مستقر هستند. البته در سالن های ۱2 و ۱۳ نیز 
شرکت هایی از حوزه میان دست و پایین دست صنعت نفت 

مستقر هستند.
این مسئول صنعت نفت درباره امضای قراردادهای بین 
المللی در حاشیه این نمایشگاه گفت: مذاکرات نهایی برای 
تبدیل تفاهمنامه امضا شــده میان ایران و شــرکت او.ام.

وی اتریــش به قرارداد در حال انجام اســت که در صورت 
به نتیجه رسیدن، این قرارداد در ایام برگزاری نمایشگاه به 

امضا خواهد رسید.
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بیست و یکمین منایشگاه بین املللی نفت، گاز، پاالیش و پرتوشمی
 رکوردهای تازه ای در دوره های برگزاری این منایشگاه به ثبت رساند

استقبال بازدیدکنندگان بیست 

و یکمین منایشگاه بین املللی 

 نفت، گاز، پاالیش و پرتوشیمی 

از نرشیه اقتصاد و منایشگاه در 

ایستگاه های پر تعداد توزیع  

در روزهای برگزاری 

منایشگاه
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مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت در مراسم افتتاح بیست و دومین نمایشگاه گاز، پاالیش و پتروشیمی:

صنعت نفت در دو سال 80 میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب می کند
  بیســت و دومین نمایشــگاه بین المللی نفــت، گاز، پاالیش و 
پتروشــیمی، صبح روز شنبه )۱۶ اردیبهشــت ماه( در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرد.
در آیین گشایش رسمی بیست و دومین دوره نمایشگاه بین المللی 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی ایران دکتــر علی الریجانی، رئیس 
مجلس شــورای اســالمی، مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت، شماری 
از نمایندگان مجلس شورای اســالمی، سفیران کشورهای خارجی، 
مدیران صنعت نفت و نمایندگان شــرکت های بین المللی در سالن 

میالد نمایشگاه بین المللی تهران حضور داشتند.
به گــزارش »اقتصاد و نمایشــگاه« وزیر نفت در آئین گشــایش 
نمایشگاه بیست و دوم قبل از هر موضوع دیگر همگان را به مشارکت 
فعال در انتخابات پیــش رو به اقتضای یک وظیفه ملی دعوت کرد و 
گفت: هر رای در این انتخابات تاثیرگذار و آینده شما و فرزندانتان در 

گرو حضور و مشارکت فعال در این انتخابات است.
وی افزود: شما هستید که تصمیم می گیرید ایران آینده، چگونه و با 

چه سیاست و راهبردی اداره شود.
زنگنه گفت: بســیار مهمتر از افراد، مسیری است که شما انتخاب 
کنید، این که ایران در چه مســیری و به چه سمت و سویی حرکت 
کند، آینده ما، شــما و به ویژه فرزندانمان در گــرو تصمیم ما در 2۹ 

اردیبهشت ماه است.
  استفاده قطره چکانی از منابع محدود

وزیر نفت با یادآوری این که وقتی در میانه سال ۹2 وارد وزارت نفت 
شدم، نه فرد ناآشنایی به نفت بودم و نه در کار سطح وزارت فرد کم 
سابقه ای بودم، افزود: آنچه در که در نفت دیدم مرا شگفت زده کرد، 

وضع آن روز برای من قابل تصور نبود.
وی ادامه داد: به هرحال در آن موقع جریان نابســامانی در صنعت 
نفت وجود داشــت و ما وقت طوالنی را صرف کردیم تــا روابط را تا 

حدودی که امکانپذیر است، تنظیم کنیم.
زنگنه با اشــاره به این که در مقطع ســال 8۹ تا ۹۱، بیشــترین 
گشایش های مالی برای صنعت نفت ایجاد شده بود، اظهار کرد: بعید 
می دانم در هیچ دورانی از صنعت نفــت، این میزان منابع مالی وارد 

صنعت نفت شده و به نحوی ناکارآمد هم هزینه شده باشد.
وی تصریح کرد: وقتی ما وارد وزارت نفت شدیم چندان منابع مالی 
وجود نداشت، از عمر تحریم ها کمتر از یکسال گذشته بود و سقوط 
قیمت نفت هم بر مشکالت ما اضافه کرده بود، اما چاره ای جز ادامه 
کار وجود نداشت و با سرسختی و پیگیری و به اصطالح قطره چکانی 
منابع بســیار محدود و همت همه همکاران و مجموعه پیمانکاران و 
سازندگان توانســتیم به لطف خداوند متعال به موفقیت های بزرگی 

دست یابیم.
 ورود 11 فاز پارس جنوبی به تولید در دولت یازدهم

وزیر نفت با بیان این که  در سه سال و نیم گذشته، ۱۱ فاز جدید 
پارس جنوبی به بهره برداری رسید، تصریح کرد: خود من هم انتظار 
وارد مدار تولید شــدن این میزان فاز پارس جنوبی را نداشتم و این 

لطف خداوند بود.
وی با اشاره این که ظرفیت تولید پارس جنوبی در این دوره زمانی 
2 برابر شده است، گفت: در پایان سال ۹۱، ظرفیت تولید روزانه 285 
میلیون مترمکعب بود که این میزان در پایان سال ۹5 به 575 میلیون 

در روز رسید.
زنگنه افزود: با توجه به ظرفیتی که برای تولید گاز در پارس جنوبی 
اضافه شد، سهم سوخت مایع در ســبد مصرفی نیروگاه ها به شدت 
کاهش یافت و از 4۳ درصد در ســال ۹2 به کمی بیش از ۱0 درصد 
در سال ۹5 رسید.وزیر نفت به گاز تحویلی به نیروگاه ها اشاره کرد و 
گفت: گاز تحویلی به نیروگاه ها از ۳۶ میلیارد مترمکعب در سال ۹2 به 

بیش از ۶2 میلیارد مترمکعب در سال ۹5 افزایش پیدا کرد.
وی با بیان این که ایــران از واردکننده نفت گاز در ســال ۹2 به 
صادرکننده مهم این فرآورده نفتی در ســال ۹5 تبدیل شده است، 
 افزود: در سال ۹5، 50 میلیون لیتر توانستیم نفت کوره صادر کنیم.

 گازرسانی روزانه به 10 روستا
زنگنه به گازرسانی به روستاها و شهرهای کوچک نیز اشاره کرد و 
گفت: سرعت گازرسانی در این طول سه سال و نیم گذشته به سرعت 
افزایش یافت، همچنین گازرسانی به شهر زاهدان با هزینه بالغ بر 750 
میلیارد تومان به انجام رسید؛ گرچه این روزها برخی می گویند اتفاقی 

نیفتاده و گازی به زاهدان نرسیده است.
به گفته وزیرنفت، گازرســانی به شهر ابتدا باید صورت گیرد و بعد 
منطقه به منطقه شبکه ها گازدار شوند و سپس علمک نصب شود و 

گاز به خانه ها برسد.

وی افزود: میزان گازرسانی به روستاها از ۱4 هزار روستا در سال ۹2 
به بیش از 2۳ هزار روستا رسیده است، یعنی نزدیک ۹ هزار روستا؛ 
که تقریبا شامل روزانه ۱0 روستا می شود. وی تصریح کرد: این میزان 
گازرسانی بدون اتکا به منابع بودجه عمومی بوده است و فقط با تامین 
مالی از طریق بند »ق« بودجه ســال ۹۳ و ماده ۱2 قانون رفع موانع 
تولید بوده است که بسیار کار بزرگی بود که دولت آن را ارائه و مجلس 

آن را تکمیل و گسترش داد که جای قدردانی دارد.
 سرعت افزایش برداشت از میدان های مشترک

وزیرنفت در ادامه به توســعه میدان های مشترک به عنوان یکی از 
مهمترین دستاوردهای وزارت نفت در دولت تدبیر و امید اشاره کرد 
و گفت: در میدان های غرب کارون )آزادگان، یادآوران، یادآوران( تولید 
نفت از 70 هزار بشکه در روز در تیرماه سال ۹2 به نزدیک 280 هزار 

بشکه در روز در اسفندماه سال ۹5 رسیده است.
وی افــزود: از الیــه نفتی پارس جنوبی برداشــتی پیــش از این 
دولت برداشــتی وجود نداشــت که در فروردین ماه امسال 25 هزار 
بشکه از این الیه برداشــت صورت گرفته است. وزیرنفت همچنین 
میزان برداشــت از میدان آذر به عنوان یکی از میدان های مشــترک 
 ایران را در اســفندماه امســال ۱5 هزار بشــکه در روز عنوان کرد.
گرفتیــم پــس  نفــت  بــازار  از  را  ســهممان   

زنگنه دیگر دســتاورد موفق وزارت نفت را که در سایه گشایش های 
برجام ایجاد شد، بازگشت ایران به بازار جهانی نفت عنوان کرد، افزود: 
تولید و صادرات نفت ایران پس از اجرای برجام، بیش از یک میلیون 
بشکه در روز افزایش یافت و ما توانستیم سهمی را که از دست رفته 

بود و خطر آن می رفت که این سهم برنگردد، پس بگیریم.
وی به افزایش تولید محصــوالت پتروشــیمی در دولت یازدهم 
اشــاره کرد و گفت: حجم تولید محصوالت پتروشیمی دراین دولت 
تاکنون بیش از پنج میلیون تن افزایش یافته اســت و با طرح هایی 
که تا پایان این دولت افتتاح می شــود این رقم به ۹ میلیون تن می 
رسد و امیدواریم در تابستان امسال، واحد متانول مرجان با ظرفیت 
۱.۶ میلیون تن به بهره برداری برسانیم و بدین ترتیب نزدیک ۱0.5 
میلیون به ظرفیت نهایی تولید پتروشیمی  کشور در دوره چهار ساله 

افزوده می شود.
 به زودی یکی از قرادادهای ساخت داخل امضا می شود

وزیر نفت، آغاز تولید بنزین در پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس را از 
دیگر موفقیت های دولت دانست که با مشکالت فراوانی روبه رو بود اما 

با سرسختی وزارت نفت انجام شد.
زنگنه، ساخت داخل ۱0 قلم کاالی اصلی مورد نیاز بخش نفت را 
از دیگر برنامه های مهم وزارت نفت عنوان کرد و گفت: در این زمینه، 
در بیشتر موارد قراردادهای متعدد با سازندگان داخلی و در مواردی به 
صورت اشتراک سازندگان داخلی و خارجی امضا شده است و امیدوارم 
به زودی یکی از قراردادها در زمینه ساخت داخل برای لوله های مقاوم 
در برابر خوردگی امضا شــود تا ایران در تولید این نوع کاال بی نیاز از 

واردات شود و همچنین به بازارهای صادراتی ورود کند.
 صنعت نفت ایران آماده جهش به پیش است

وی ادامه داد: با قاطعیت اعالم می کنم که صنعت نفت ایران برای 
یک جهش به پیش، آماده اســت؛ چنانچه امروز مشاهده می شود، 
ســازندگان و پیمانکاران داخلی مرتبط با صنعت نفت توانایی باالیی 

دارند.
وزیر نفت با اشــاره به این که ظرفیت های امروز صنعت نفت ایران 
در زمینه سازندگان و تولیدکنندگان داخلی با گذشته قابل مقایسه 
نیست، اظهار کرد: این ظرفیت ها نه تنها می توانند در توسعه صنعت 
نفت ایران بلکه در صورت ایجاد فضای مناسب روابط بین المللی، در 

منطقه هم نقش سازنده و مناسبی را برعهده گیرند.
به گفته زنگنه، توسعه کسب و کار در حوزه وسیع و تعیین کننده 
نفت، شامل بخش های باالدستی و پایین دستی در زمینه های ساخت 

و ساز اعم از پیمانکاری، ساخت تجهیزات تا خدمات فنی مانند حفاری 
و زیرمجموعــه آن نیازمند تعریف و اجرایی کــردن پروژه های مهم 
است که فناوری پیشرفته و منابع مالی باال نیز الزمه اجرای این پروژه 

هاست.
 ضرورت بازسازی تاسیسات نفتی

وزیرنفت با بیان این که در بخش باالدســتی باید به چند کار مهم 
پرداخته شود، تصریح کرد: نخســت، افزایش ضریب بازیافت مخازن 
نفتی و برداشت نفت با تاکید بر توســعه میدان های مشترک، دوم، 
نوسازی تاسیســات نفتی که بخش مهمی از تاسیسان صنعت نفت 

فرسوده شده است و نیاز به نوسازی کامل دارند.
وی ادامه داد: در بخش پایین دستی نیز باید جهش دوم در صنعت 
پتروشیمی را که آغاز شده است به سرانجام رساند و در بخش پاالیشی 
نیز باید ظرفیت پاالیشی به ســه میلیون بشکه نفت خام و میعانات 
گازی در روز برسد. به گفته زنگنه، موضوع بهینه سازی مصرف انرژی 
نیز بسیار مهم است و اشتغالزاســت. که از جمله خواسته های مقام 

معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی است.
 قراردادهای جدید نفتی سکویی برای توسعه پیمانکاران 

داخلی
وزیر نفت با اشاره به الگوی جدید قراردادهای نفتی، این قراردادها 
را عامل اصلی برای ایجاد موج قوی برای فعال کردن همه پیمانکاران 
و سازندگان داخلی عنوان کرد و افزود: عده ای گمان می کنند زمانی 
که می گوییم قراردادهای نفتی یعنی اتــکای به خارج، در حالی که 
بیشــترین تاکید ما در این قراردادها بر روی سازندگان داخلی است، 
از جمله این که شــرکتهای ایرانی می توانند به صورت مستقیم در 
بخش هایی که توانمند هستند با صنعت نفت قرارداد امضا کنند و هم 
این که الزاما در همه موارد باید یک شرکت اکتشاف و استخراج ایرانی 
در کنار اگر شرکت های خارجی می آیند حضور داشته باشند؛ ضمن 

این که سهم عمده کارها از سوی سهم ایرانی اجرا خواهد شد.
زنگنه ادامه داد: تاکیدمان بر این است و ظرفیت های داخلی ما نیز 
اطمینان داشته باشند که ما درصدد هســتیم در اجرای قراردادهای 
نفتی ضمن رسیدن به اهداف خودمان در باره افزایش تولید همراه با 
برداشت مناسب از میدان ها، این قراردادها را به سکویی برای توسعه 
و تقویت صنایع داخلی و پیمانــکاران داخلی خودمان تبدیل کنیم.

وی ادامه داد: از منظر جذب ســرمایه های خارجــی و فناوری، بنده 
برآوردم این اســت که ما می توانیم ظرف 2 سال حدود 80 میلیارد 
دالر قرارداد امضا کنیم و این یعنی ارجاع دست کم 50 میلیارد دالر 
کار به ظرفیت های ایرانی؛ اشتغالزایی که این مجموعه ایجاد می کند، 

بسیار اثرگذار است.
وزیر نفت با بیان این که جلسه های متعددی با پیمانکاران داخلی و 
سازندگان داخلی داشتم، تصریح کرد: در این جلسه ها گفته شد ضمن 
این که پیمانکاران و سازندگان داخلی تالش کنند تا توانمندی خود را 
ارتقا دهند همکاری میان پیمانکاران و سازندگان داخلی را هم تقویت 

کنیم.
 نفت موتور محرکه اقتصاد ایران

زنگنه گفت: بسیاری بر این اعقتادند که تا صنعت نفت حرکت نکند 
بقیه بخش های اقتصادی هم نمی توانند حرکت کنند و این زنجیره 
نفت می توانند و باید موتور پیشران توسعه اقتصاد ایران باشد. ضن این 

که صنایع پتروشیمی و پاالیشگاهها  هم از این جنس هستند.
وزیرنفت در ادامه به بخش پتروشیمی نیز اشــاره کرد و ادامه داد: 
بخش نفت مسئولیت تامین خوراک پتروشیمی ها را بر عهده دارد و 
در برنامه ششم هم 40 میلیارد دالر جذب سرمایه  خارجی در صنعت 

پتروشیمی عملی است.
زنگنه با بیان این که امسال سال اقتصاد مقاومتی و اشتغال است، 

ادامه داد: باید تالش کنیم در این جهت کار خود را به پیش ببریم.
 دوشنبه با صنعتگران در نمایشگاه دیدار می کنم

وی تصریح کرد: من روز دوشــنبه )۱8 اردیبهشت ماه( از صبح تا 
ظهر زمانی را برای دیدار و گفت وگو با صنعتگران اختصاص داده ام که 

با آنها رو در  رو صحبت و گفتگو کنم.
وزیر نفت با تشکر از رئیس مجلس شورای اسالمی در این مراسم به 
دلیل نقش بی بدیل وی در فرآیند به نتیجه رساندن برجام و در فرایند 
تسهیل و اجماع سازی الگوی مدل جدید قراردادهای نفتی، ادامه داد: 
همچنین از کمیسیون های انرژی و صنایع مجلس و همه نمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی که چه در قراردادهای نفتی و حمایت از 

ساخت  داخل از صنعت نفت حمایت کردند، تشکر می کنم.
زنگنه همچنین از سازندگان و پیمانکاران برای حضور در نمایشگاه 

بین المللی نفت، گاز پاالیش و پتروشیمی تشکر کرد.
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مدیرکل روابــط عمومی وزارت نفت با اشــاره بــه این که در 
بیست و دومین نمایشگاه نفت ایران بیش از هزار و 800 متقاضی 
داخلی برای حضور در ایــن رویداد ثبت نام اولیــه کرده بودند، 
گفت: با وجود اســتفاده از همه ســالن ها و فضای های باز محل 
دائمی برگزاری نمایشــگاه های بین المللی تهران، جانمایی برای 

حدود 800 متقاضی مقدور نشد.
کسری نوری، رو شنبه ۱۶ اردیبهشت در آیین گشایش بیست 
و دومین نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
ایران اظهــار کرد: ایــن رویداد بیــن المللی به عنــوان یکی از 
بزرگترین نمایشگاه های صنعت نفت در جهان افتخار میزبانی از 
۱207 شــرکت ایرانی و 8۱۶ شرکت خارجی از ۳7 کشور جهان 

را دارد.
به گفته وی، شــرکت هایی از آلمان، چین، اوکراین، سوئیس، 
ایتالیا، امارات متحده عربی، اتریش، ارمنســتان، بلژیک، فرانسه، 
هنگ کنگ، هند، مالزی، موناکو، هلند، لهســتان، کانادا، ونزوئال، 
کره جنوبی، استرالیا، روسیه، اســپانیا، سنگاپور، ترکیه، انگلیس، 
آذربایجان، نروژ، سوئد، برزیل، بلغارستان، رومان، ژاپن، نیوزلند، 
تایوان، پرتغال، اندونزی و فنالند در بیســت و دومین نمایشــگاه 

نفت ایران شرکت کرده اند.
مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت، حضور ۳7 کشور در بیست 
و دومین نمایشــگاه نفت را نمایانگر توجه ویــژه فعاالن صنعت 
نفت جهان در ایران به ویژه در شرایط پسابرجام دانست و گفت: 
امیدوارم زمینه های الزم برای اســتفاده مناســب طرفین از این 

فرصت به سرعت و سهولت فراهم شود.
نوری با اشــاره به این که در بیســت و دومین نمایشگاه نفت 
بالغ بــر ۱800 متقاضی داخلــی برای حضور در این نمایشــگاه 
ثبت نام اولیه کرده اند، ادامــه داد: مجموع متراژ تقاضاها بالغ بر 
200 هزار مترمربع یعنی حدود چهار برابر فضای نمایشــگاه بین 
المللی تهران بــود. وی با بیان این که مدیریت نمایشــگاه ناچار 
به اولویت بندی اختصاص فضا به شــرکت کنندگان شد، افزود: با 
وجود استفاده از همه سالن ها و فضاهای باز نمایشگاه ، متاسفانه 

موفق به جانمایی برای حدود 800 متقاضی نشدیم.
مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت با اشــاره به این که امسال 
نیز به دلیل فراهم کردن امکان بهره مندی بیشتر بازدیدکنندگان 
جانمایی غرفه ها تا حد امکان براســاس زمینه فعالیت شرکت ها 
انجام پذیرفته اســت، تصریح کرد: شــرکت های عمده باالدست 

با محوریت شــرکت ملی نفت ایران، شــرکت های میان دست با 
محوریت شــرکت ملی گاز ایران و شــرکت های پایین دست با 
محوریت شــرکت های ملی صنایع پتروشیمی و پاالیش و پخش 

جانمایی شده اند.
بــه گفتــه نــوری، ســازندگان تجهیــزات و صادرکنندگان 
فرآورده های نفتی نیز با محوریت انجمن ها و اتحادیه های مربوط 

در نمایشگاه امسال حاضر هستند.
وی با اشــاره به ایــن که بیســت و دومین نمایشــگاه نفت با 
محوریت جذب سرمایه و انتقال فناوری برگزار شده است، افزود: 
این نمایشگاه فرصت مناســبی برای معرفی زمینه های سرمایه 
گذاری و عرضه توانمندی های شــرکت های فعال در این حوزه 
اعم از ســازندگان تجهیزات، صادرکنندگان، پیمانکاران، سرمایه 
گذاران و شرکت های طراحی مهندسی و دانش بنیان و همچنین 

مدیران بخش های دولتی و خصوصی است.
مدیرکل روابــط عمومی وزارت نفــت با بیان این نمایشــگاه 
نفــت جایگاه ویــژه ای در میان بازار اشــتغال و ســرمایه یافته 
است، اظهار کرد: امیدواریم در نمایشــگاه امسال افزون بر رونق 
 صنعت، فرصت بهره برداری حداکثــری از این گردهمایی ایجاد 
شود. نوری با تشــکر و قدردانی از همه شرکت کنندگان بیست و 
دومین نمایشگاه نفت،گاز، پاالیش و پتروشیمی،گفت: امیدواریم 
با استمرار سیاســت های مبتنی بر منطق، تدبیر و تعامل سازنده، 
رشــد و توســعه صنعت نفت در دیگر بخش های کشور شتاب 

بیشتری گیرد.

کسری نوری، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت در مراسم  افتتاح نمایشگاه نفت ایران اعالم کرد:

تالش نمایشگاه بیست و دوم برای جذب سرمایه و انتقال فناوری

دکتر علی الریجانی،  رئیس مجلس شورای اسالمی در مراسم افتتاح نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی:

دولت یازدهم منافع ملی را در صنعت نفت حفظ کرده است
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان این که در این دولت به 
حوزه مخازن مشترک توجه جدی شده است، گفت: این دولت 
توجه خوبی به بخش مخازن مشترک داشته که البته نتایج آن 
را مشاهده کرده اســت، این امر برای منافع ملی کشور بسیار 
مهم است. به گزارش شــانا، دکتر علی الریجانی روز شنبه ۱۶ 
اردیبهشت با حضور در آیین گشایش بیست و دومین نمایشگاه 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی، با اشاره به این که 
نمایشگاه بین المللی نفت فرصتی برای نمایش توسعه صنعت 
نفت و گاز کشور است، گفت: امروز مهندس زنگنه، وزیر نفت، 
گزارش خوب، منظم و امیدوار کننــده ای در حوزه نفت و گاز 
ارائه کرد، بنده نیز از نزدیک فعالیت های وزارت نفت را مشاهده 
کــرده ام، می دانم در این دولــت و در بخش نفت و گاز تالش 

های زیادی با وجود مشکالت موجود صورت گرفته است.
وی با بیان این که هم اکنــون ظرفیت های خوبی  در بخش 
نفت و گاز کشور وجود دارد، افزود: رویکرد وزارت نفت استفاده 
از ظرفیت های کشور و نزدیک شدن با شرکت های بزرگ در این 
حوزه است، صنعت نفت و گاز، صنعت مادر در ایران محسوب 
می شــود، هرگونه تحول در این بخش، تحول دیگر بخش ها را 

در پی خواهد داشت.
 ازدیاد برداشت از مخازن قدیمی نفت از اولویت های 

کشور است
الریجانی تاکید کرد: در حوزه نفــت و گاز به عنوان اولویت 
مهم کشور باید ســرمایه گذاری های بزرگی انجام دهیم، امروز 
موضوع ازدیاد برداشــت از مخازن موجود نفت و جلوگیری از 

هدر رفت منابع، اهمیت بسیاری دارد.
رئیــس مجلس شــورای اســالمی تصریــح کــرد: باید از 
فناوری هایی استفاده کنیم که سدی در برابر هدر رفت انرژی و 
منابع نفت و گاز باشد، البته این موضوع جزو اولویت های دولت 

است.
 بهره برداری از مخازن مشــترک جزو منافع ملی 

است

الریجانی با بیــان این کــه در این دولت به حــوزه مخازن 
مشترک توجه جدی شده اســت، عنوان کرد: این دولت توجه 
خوبی به بخش مخازن مشــترک داشــته که البتــه نتایج آن 
را مشاهده کرده اســت، این امر برای منافع ملی کشور بسیار 
مهم است، نباید در آن مناقشه صورت گیرد، این موضوع ابالغ و 
تدوین شده، بنابراین نباید آن را دست مایه مناقشاتی قرار داد 

که ذهن جامعه دگرگون شود.
وی با اشاره به این که در بخش پتروشیمی مزیت های خوبی 
در کشور وجود دارد، گفت: البته مناقشاتی در مورد قیمت آن 
وجود دارد که وزیر نفت با حضور در مجلس به مناقشــات آن 
پاســخ داد، اما هم کمیســیون صنایع و هم کمیسیون انرژی 
مجلس با مسئوالن وزارت نفت در صدد یافتن راه های سرمایه 

گذاری در پتروشیمی کشور هستند.
 مجلس از ســرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی 

حمایت می کند
الریجانی افزود: باید تالش کنیم تا بخش خصوصی با عالقه 
بیشتری وارد سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی کشور شود و 
از ظرفیت های درونی به نحو احسن استفاده کنیم، برخی پروژه 
هایی که در وزارت نفت تعریف شده با کمک بخش خصوصی 
قابل توسعه است، همچنین از منابع صندوق توسعه ملی و دیگر 
بخش ها نیز می توانیم به این شــرکت ها کمک کنیم. رئیس 

مجلس شورای اســالمی به بند )ق( بودجه ۹۳ اشاره و عنوان 
کرد: این بند گشایش جدی برای بخش های مختلف در حوزه 
انرژی ایجاد می کند، مصرف انرژی باید در کشــور بهینه شود، 
بهینه سازی در مصرف انرژی با مشکالتی مواجه است که باید با 

همکاری وزارت نفت برطرف شود.
وی افزود: در ســال های اخیر حرکت خوبی در حوزه نفت و 
گاز انجام شده که حرکتی معقوالنه اســت، مجلس نیز از این 
فعالیت ها حمایــت خواهد کرد، هم اکنون فضــا، فضای کار و 
تالش در صنعت نفت و گاز اســت، امیدواریم در این بخش در 

آینده ای نزدیک از رونق بیشتری برخوردار باشیم.
الریجانی در ادامه به وضع منطقه و گروه های تروریســتی 
اشــاره و تصریح کرد: منطقه ما دارای منابع عظیم نفت و گاز 
است، اما گروه های تروریستی نیز بر این بخش تاثیرگذار بوده 
است، نمی توانیم بگوییم شرایط تروریستی در منطقه دچار افت 
شده است، البته برخی کشــورهای منطقه نیز رفتارشان سوء 

تفاهم هایی را ایجاد کرده است.
 به توافق هسته ای پایبندیم

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان این که ایران هم اکنون 
امنیت قابل قبولــی دارد و این موضوع به هیــچ عنوان امری 
تصادفی نیســت، گفت: روی توافق هسته ای مناقشات زیادی 
وجود داشته اســت، آن چیزی که حاصل شــد، کف خواسته 
های ایران بود، دستکاری در این توافق مسائل جدیدی را خلق 
می کند، البته ما به این توافق پایبند هستیم. وی به اشاره به این 
که سیاســت های کلی در زمینه انرژی ابالغ شده و قابل تغییر 
نیست، افزود: این موضوع در برنامه ششم توسعه تدوین شده و 
وزن حوزه نفت و گاز در آن مشخص شده است، اگر به شرایط 
امروز کشــور نگاه کنیم به این نتیجه می رسیم که ایران برای 
سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز بسیار جدی است، من تاکید 
می کنم که موضوع نفت و گاز مورد توجه بخش های مختلف 
جمهوری اسالمی ایران است و این مهم، سیاستی پایدار برای 

ما محسوب می شود.
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1500 شرکت خارجی از 37 کشور در جستجوی فرصت

چراغ سبز نمایشگاه نفت به سرمایه های خارجی به شرط انتقال فناوری
نمایشــگاه  دومیــن  و  بیســت 
و  پاالیش  گاز،  نفــت،  بین المللــی 
 16 روز شــنبه  از  که  پتروشــیمی 
مشارکت  با  جاری  ماه  اردیبهشــت 
بیش از چهار هزار شــرکت داخلی و 
مربع فضای  متر  خارجی در 80 هزار 
نمایشگاه بین المللی تهران برپا شده 
اســت، در این دوره و در فضای پس 
از رفع تحریم هــا و مذاکرات برجام، 
ســرمایه  جذب  به  ویــژه ای  توجه 
خارجی برای توســعه صنعت نفت و 
فناوری های  انتقال  پتروشیمی،  و  گاز 
نو این صنایع به کشور و بهره برداری 
هرچه بیشتر از حوزه های نفت و گاز 

مشترک با همسایه هایمان دارد. 
کوشش شرکت ملی نفت ایران به عنوان 
مسئول برگزاری نمایشگاه برای جلب نظر 
و مشــارکت فعاالن خارجی این بخش در 
یک سال گذشته به ثمر نشست و علیرغم 
تهدیدهای برخی محافل آمریکایی نسبت 
به عواقب ناخوشــایند همکاری با ایران و 
مشارکت در نمایشــگاه نفت تهران، 8۱۱ 
غرفــه خارجی بــه نمایندگــی از ۱500 
شرکت از ۳7 کشور در کنار ۱0۱۶ غرفه 
داخلی به نمایندگی از 2500 شــرکت در 

نمایشگاه بیست و دوم برپا شده است.
کشورهای چین، آلمان، فرانسه، ایتالیا، 
اســپانیا، ترکیه، روســیه، ژاپــن، هلند، 
اتریش، کره جنوبی و اســترالیا به صورت 
پاویون در نمایشــگاه حضور دارند. برخی 
شــرکت های معتبر بین المللــی فعال در 
صنعت نفت هم در قالــب غرفه یا با اعزام 
تیم کارشناسی خود به نمایشگاه آمده اند. 
در بخش خارجــی شــرکت های آلمانی 
بــا در اختیــار گرفتن ۳ هــزار متر مربع 
بیشــترین فضا و چینی ها بیشترین تعداد 
شــرکت های حاضر را به خود اختصاص 
داده اند.گفته می شــود این نمایشــگاه از 
مشارکت کنندگان،  تعداد  و  لحاظ وسعت 
و  در خاورمیانــه  نمایشــگاه  نخســتین 
پنجمیــن نمایشــگاه در دنیا به شــمار 

می آید.
این گــزارش بخشــی از عالقه و تالش 
کشــورها و شــرکت های خارجــی برای 
سرمایه گذاری و مشــارکت در بازار نفت 
ایران و از طریق ایران سهیم شدن در بازار 
400 میلیون نفری منطقــه را به تصویر 
کشیده است؛ عالقه ای که ایران هم تمایل 
دارد، البته به شرط رعایت انصاف و انتقال 

تکنولوژی، به آنها پاسخ مثبت دهد.
  اســپانیا ضامــن قراردادهای 

پتروشیمی ایران

ســفیر اســپانیا در تهران گفت: بانک 
قراردادهای  برای ضمانت  اسپانیایی  های 
آمادگی  اعالم  ایران  پتروشــیمی  صنعت 
کــرده انــد و در آینــده نزدیــک امکان 
فاینانــس و تجارت از طریــق بانک های 
اســپانیا با شــرکت های اروپایــی فراهم 

خواهد شد.
»ادواردو بوسکت« در دیدار با »مرضیه 
شــاهدایی« معــاون وزیر نفــت در امور 
پتروشیمی در بیســت و دومین نمایشگاه 
بین المللی نفت،گاز،پاالیش و پتروشیمی 
گفــت: عالقمند به ایجاد یــک چارچوب 
برای ســرعت بخشــیدن به فرایند ایجاد 
ارتبــاط بین شــرکت های اســپانیایی و 
ایرانی هســتیم که در زمینــه فاینانس، 
ســرمایه گذاری و صادرات همکاری های 
گسترده ایجاد شود.وی با بیان اینکه مهم 
است مشــکالت برطرف شــود و ساختار 
همکاری ها شــکل  گیرد، تاکید کرد، ما به 
اصرار داریم. قراردادهای مختلــف  ایجاد 

مرضیه شــاهدایی نیز در این دیدار گفت: 
پروژه های مختلفی برای ســرمایه گذاری 
در ایران وجود دارد و اگر دولت اســپانیا 
اطالعات کاملی از شــرکت های متقاضی 
ســرمایه گذاری در ایران به ما ارائه دهد، 
مــی توانیم همکاری های گســترده میان 
شرکت های ایرانی و اســپانیایی را امکان 

پذیر کنیم.
  تأســیس دفتر »لوک اویل« در 

تهران
یکی از مدیران لوک اویل در بیســت و 
دومین نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، 
پاالیــش و پتروشــیمی اعالم کــرد: این 
شرکت روســی در حال مذاکره با وزارت 
نفت و شــرکت ملــی نفت ایــران درباره 
پروژه های آینده اســت.وی با اشــاره به 
دایر شدن دفتر لوک اویل در ایران گفت: 
امیدواریم که بتوانیــم در این بازار حضور 

داشته باشیم.نمایشــگاه بین المللی نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشــیمی ایران از لحاظ 
وسعت و تعداد شرکت کنندگان، نخستین 
نمایشگاه در ســطح خاورمیانه و پنجمین 
نمایشگاه در ســطح دنیا به شمار می آید؛ 
از لحــاظ تعــداد شــرکت های خارجی 
حاضر در نمایشگاه بیســت و دوم پس از 
چین، ایتالیا، هلند، فرانســه و انگلیس در 

رتبه های بعدی قرار دارند.
  به ثمر نشســتن تالش 9 ساله 

»سوکار«
مدیــر توســعه بازرگانی شــرکت ملی 
نفت آذربایجان )ســوکار( اعــالم کرد که 
این شرکت امیدوار اســت تا پایان امسال 
قراردادهای مهمــی در صنعت نفت ایران 
امضا کند.علی اصغر طاهــری اعالم کرد: 
این شــرکت افزون بر همکاری در زمینه 
بــرای ســرمایه گذاری در  گاز،  ســوآپ 
فعالیت های اکتشــاف و تولید در جنوب 
ایران در حــال مذاکره با گروه ســرمایه 
گذاری غدیر اســت.وی همچنین عنوان 
کرد: سوکار برای همکاری در زمینه چند 
پروژه پتروشیمی در جنوب ایران، در حال 
مذاکره با شــرکت نفت و گاز پارســیان 
است.مدیر توســعه بازرگانی سوکار گفت: 
شرکت ملی نفت آذربایجان ۹ سال است 
که در ایران دفتر دارد و در دو سال اخیر 
تالش کرده اســت کــه فعالیت های خود 
را در ایــن کشــور توســعه دهد.طاهری 
همچنین با ابراز رضایــت از فضای حاکم 
بر نمایشــگاه صنعت نفت، اعالم کرد که 
اســتقبال جدی تر فعاالن صنعت نفت از 
این رویداد می تواند به عنوان شــاخصی 
برای کارآمدی توافق هســته ای و پایان 
تحریم ها به شــمار آید.وی ضمن تمجید 
از فرآیند حرفه ای تدویــن الگوی جدید 
قراردادهــای نفتی ایران، اعــالم کرد در 
پی گفت و گوهای اخیــر رونق عبداهلل یف، 

مدیر عامل ســوکار و بیــژن زنگنه، وزیر 
نفت، امید مــی رود که تا پایان امســال 
توافق هایی میان صنعت نفت دو کشور به 
دســت آید.در همین حال نظیم ولی اف، 
رئیس بخش علوم و فنون ســوکار، گفت: 
هفتمین باری است که در نمایشگاه نفت 
ایران شــرکت می کنیم و با توجه به لغو 
تحریم ها، حضور شــرکت های خارجی در 

این نمایشگاه بی سابقه به نظر می رسد. 
به گفته وی، پس از لغو تحریم ها تمایل 
شــرکت های بین المللی بــرای همکاری 
با ایران افزایش یافته اســت و جمهوری 
آذربایجان نیز از این امر مســتثنی نیست 
و مایلیم همکاری های خود با ایران را در 
زمینه های اکتشاف و تولید نفت و فناوری 

نانو افزایش دهیم.
ولــی اف افــزود: نماینده دو موسســه 
علمی-تحقیقاتــی جمهــوری آذربایجان 
کــه در زمینــه پژوهش هــای مربوط به 
اکتشــاف های جدید نفــت و فن آوری 
در  اکنــون  می کنند،هم  فعالیــت  نانــو 
حال برقراری ارتبــاط و همکاری با ایران 
هســتند و قصــد دارند در ســال جاری 
میالدی یادداشــت تفاهم های جدیدی با 
زیرمجموعه های شــرکت ملی نفت ایران 
امضا کنند؛ همانطور که هم اکنون سوکار 
افزون بر قــرارداد حفاری در این ایران، به 
منظور اکتشــاف و افزایش تولید نفت از 
چهار میدان نفتی در این کشــور قرارداد 

همکاری )E&P( امضا کرده است.
  سفیر هلند در نمایشگاه

امیر حســین زمانــی نیا، معــاون امور 
بین الملل و بازرگانــی وزیر نفت در آیین 
گشایش پاویون هلند در بیست و دومین 
نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و 
پتروشیمی از استقبال شرکت های هلندی 

از این رویداد ابراز رضایت کرد.
وی همچنین با اشــاره بــه برخورداری 
ایران از بزرگترین ذخایــر گازی جهان و 
گازرســانی به بیش از ۹0 درصد از خانه 
های ایرانی، اعالم کــرد که ایران در دهه 
آینده میالدی توان صادرات گاز به اروپا و 

جنوبی شرقی آسیا را خواهد داشت.
در این رویداد همچنین سوزانا ترستل، 
ســفیر هلند در تهران، اعالم کرد که دو 
کشور می توانند همکاری های بیشتری در 

زمینه صنعت گاز داشته باشند.
وی گفت: در ماه مه پارسال شرکت های 
هلندی برای نخســتین بار پــس از پایان 
تحریم در نمایشــگاه نفت حاضر شدند و 
بسیار خوشــحالم که ببینم امسال شمار 

آنها افزایش یافته است.
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بررسی دست آوردهای بیست و دومین نمایشگاه صنعت نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

نمایشگاه بین المللی صنعت نفت آیینه  تمام نمای توسعه ایران است 

بین المللی  نمایشگاه  دومین  و  بیست 
پتروشیمی  و  پاالیش  گاز،  نفت،  صنعت 
درحالی آخرین روز برپایی خود را سپری 
می کند کــه این نمایشــگاه از دیدگاه 
کارشناسان و فعاالن خارجی این صنایع، 
ویترین تمام عیــار و آیینه  خوش نمای 
زمینه های  در  ایران  بزرگ  موفقیت های 
توصیف  اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی، 

شده است. 
نماینــدگان شــرکت های خارجــی کــه 
موفقیت های ایران در پارس جنوبی، پاالیشگاه 
ســتاره خلیج فارس و دیگر حوزه های مرتبط 
را در نمایشــگاه مشــاهده کرده اند بیش از 
پیش به توانمندی ها و ظرفیت های ایران در 
این عرصه پی برده و بیش از گذشته خواهان 
سرمایه گذاری و مشــارکت در صنعت و بازار 
نفت و پتروشیمی ایران هستند و این اشتیاق 
به حدی است که حتی حاضر به قبول شرایط 
ایران برای این مشــارکت از جملــه انتقال 
فناوری های نــو و تکنولوژی های پیشــرفته 
خود به ایران شده اند. این گزارش روند شکل 
گیری و برپایی نمایشگاه بیست و دوم و دست 

آوردهای آن را بررسی کرده است.
 استقبال گسترده از نمایشگاه نفت

از همان زمــان آغاز ثبت نام های بیســت 
و دومیــن دوره نمایشــگاه بین المللی نفت، 
مشخص بود که شاهد برگزاری چه نمایشگاه 
بزرگ و فعالــی خواهیم بود. اگــر زمانی در 
تحریم ها، این نمایشگاه نیز چندان پرصالبت 
برگزار نمی شــد، اما حاال از چشم بادامی های 
شرق آســیا گرفته تا موبورهای اروپایی برای 
حضور در نمایشــگاه نفت ایران سر و دست 

می شکنند.
بیش از ۱800 شرکت بزرگ و کوچک فعال 
در صنعت نفت از داخل کشور برای حضور در 
نمایشگاه درخواست دادند و نکته جالب این 
که مجموع متراژ مورد تقاضای شــرکت های 
داخلی و خارجــی چهار برابــر ظرفیت کل 

سالن های نمایشگاه بین المللی تهران بود.
به همین دلیــل هم امــکان حضور 800 
متقاضی داخلی در این نمایشــگاه به وجود 

نیامد تا بیست و دومین نمایشگاه بین المللی 
نفت، گاز و پتروشیمی با حضور ۱207 شرکت 
ایرانی و 8۱۶ شــرکت خارجی از ۳7 کشور 

جهان برگزار شود.
در این دوره از نمایشــگاه شــرکت هایی از 
آلمان، چین، اوکراین، سوئیس، ایتالیا، امارات 
متحده عربــی، اتریش، ارمنســتان، بلژیک، 
فرانســه، هنگ کنگ، هند، مالــزی، موناکو، 
هلند، لهســتان، کانادا، ونزوئال، کره جنوبی، 
اســترالیا، روسیه، اسپانیا، ســنگاپور، ترکیه، 
برزیل،  نروژ، ســوئد،  آذربایجــان،  انگلیس، 
بلغارســتان، رومانی، ژاپــن، نیوزلند، تایوان، 
پرتغــال، اندونزی و فنالند به ایــران آمده  اند 
به همین دلیل هرجای نمایشــگاه را که نگاه 
می کنی، شــاهد مذاکره طرف های خارجی و 

داخلی هستیم.
البتــه در بخــش خارجی، شــرکت های 
آلمانی با در اختیــار گرفتن ســه هزار متر 
مربع، بیشــترین فضا و چینی ها بیشــترین 
تعداد شرکت های حاضر را به خود اختصاص 
داده اند. نمایشــگاه بین المللــی نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشــیمی ایران از لحاظ وسعت 
و تعداد شرکت کنندگان، نخستین نمایشگاه 
در ســطح خاورمیانه و پنجمین نمایشگاه در 

سطح دنیا به شمار می آید.
نکته دیگــر این که برخی از شــرکت های 
بزرگ نفتــی بین المللــی ماننــد بریتیش 
پترولیوم هم که در نمایشــگاه حضور ندارند، 
تیم کارشناســی خود را به منظور شناسایی 
شرکت ها و فرصت های سرمایه گذاری اعزام 

کرده اند.
  خوش سلیقگی در جانمایی شرکت ها

یکی از اتفاقات خوب نمایشــگاه امســال، 
تالش وزارت نفت و برگزار کننده نمایشــگاه 
برای جانمایی غرفه ها براساس موضوع فعالیت 

بوده است. 
بر این اساس شرکت های عمده باالدست با 
محوریت شرکت ملی نفت ایران، شرکت های 
میان دست با محوریت شرکت ملی گاز ایران 
و شرکت های پایین دست با محوریت شرکت 
های ملی صنایــع پتروشــیمی و پاالیش و 

پخش جانمایی شده اند.
نکته جالب این که ســازندگان تجهیزات 
و صادرکننــدگان فرآورده هــای نفتی نیز با 
محوریت انجمن هــا و اتحادیه های مربوط در 

نمایشگاه امسال حاضر هستند.
محور نمایشگاه: جذب سرمایه و انتقال 

فناوری
موضع مناسب و ســنجیده وزارت نفت و 
قراردادهای جدید نفتی به خوبی به طرف های 
خارجی نشان داده است که تنها راه همکاری 
با ایران، سرمایه گذاری و البته انتقال فناوری 

است.
بیســت و دومین نمایشــگاه نفــت نیز با 
پیــروی از همین اســتراتژی بــا محوریت 
جذب ســرمایه و انتقال فناوری برگزار شده 
است تا این نمایشــگاه فرصت مناسبی برای 
معرفی زمینه های ســرمایه گذاری و عرضه 
توانمندی های شرکت های فعال در این حوزه 
اعم از ســازندگان تجهیزات، صادرکنندگان، 
پیمانکاران، ســرمایه گذاران و شــرکت های 
طراحی مهندسی و دانش بنیان و همچنین 

مدیران بخش های دولتی و خصوصی باشد.
بسته سرمایه گذاری شــرکت فالت قاره را 
می توان یکی از نمونه های موفق در راه جذب 
سرمایه گذاری در نمایشــگاه امسال دانست. 
این بسته سرمایه گذاری شــامل ۹ طرح به 
ارزش ۱.8 میلیارد دالر اســت. هرچند اسناد 
مناقصه این بســته ســرمایه گذاری در قالب 
پروژه های ۱00 تــا 500 میلیون دالری در 
روزهای آینده معرفی می شــود اما مذاکرات 
میان طرف های ایرانی و خارجی با شــرکت 
نفت فالت قاره جهت استفاده از این بسته های 
بدون ریسک و سودآور در همین نمایشگاه در 
حال انجام اســت. از طریق اجرایی شدن این 
بسته سرمایه گذاری، روزانه ۱07 هزار بشکه 
نفت و ۳00 میلیون فوت مکعب گاز به تولید 
گاز میدان های دریایی خلیــج فارس افزوده 

می شود.
  تاکید بر توان داخل

در سه روز نخست نمایشگاه، سخنرانی ها، 
همایش ها و مصاحبه هیا مطبوعاتی متعددی 

برگطار شــده است و حرف مشــترک تمام 
مســووالن خصوصی و دولتی، توجه به توان 

داخل است.
در صدر این افراد، بیــژن زنگنه وزیر نفت 
ایران قرار داشــت که نه تنها در ســخنرانی 
افتتاحیه خود بر استفاده از توان داخلی تاکید 
کرد که روز گذشته جلســه ای با ۳0 سازنده 
تجهیزات صنعت نفت برگزار کرد تا مشکالت 
آنها را بشــنود و در راه رفع چالش های شان 
کمک کند. پس از این جلسه هم زنگنه گفت:  
آنچه مسلم است این که، یک سطح عظیمی 
از ظرفیت ها برای ســاخت و اجرای پروژه ها 
در صنعت نفت ایجاد شــده است که بیشتر 
آنها توانمند و شــرکت های خوبی هستند و 
ارتباط خوبی با شــرکت های خارجی صاحب 
صالحیت دارنــد یا در حال گرفتــن ارتباط 
هســتند تا بتوانند کارشــان را توسعه دهند 
و محصوالتشــان را نه تنها بــرای ایران بلکه 
به جاهــای دیگر نیــز صادرکنند.مدیرعامل 
شــرکت ملی نفت و مدیرعامل شرکت ملی 
گاز نیز در مصاحبه هــای جداگانه ای بر لزوم 
اســتفاده از ظرفیت و توان داخلی سازندگان 
تجهیزات تاکید و البته اظهار امیدواری کردند 
با پیشــرفت این صنعت در کشور، تجهیزات 
هایتک نیز داخلی سازی شــود. انجمن های 
نظیر  انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت 
ایران )استصنا( و انجمن سازندگان تجهیزات 
صنعتی ایران )ســتصا( نیز با اعضای شــان 
در یک ســالن خــاص گرد هــم آمده اند تا 
تــوان ســازندگان تجهیــزات ایرانــی را به 
بازدیدکنندگان داخل یو خارجی نشان دهند.

  امید بزرگ صنعت نفت
نمایشگاه بیست و دوم به خوبی نشان داد 
هم تحلیل دولت مردان، هم بخش خصوصی 
داخلی و هم شرکت های خارجی بر آن است 
که صنعت نفت، گاز و پتروشــیمی ایران در 
حال پیشــرفت و گسترش اســت. بنابراین 
ادامه این روند نه تنها می تواند سرمایه گذاری 
خارجی را به همراه داشــته باشد که اسباب 
انتقال فنــاوری به داخل کشــور را نیز مهیا 

خواهد کرد.
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وزیر نفت بــر لزوم اســتفاده از ظرفیت های عظیــم صنعتگران 
داخلــی در صنعت نفت بــه دور از حرف و شــعار تاکیــد کرد و 
 گفت: برای ایجاد اشــتغال در صنعت نفت قراردادهــای نفتی باید

 اجرا شود.
به گزارش شــانا، بیــژن زنگنــه در بازدید از بیســت و دومین 
نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی در روز سوم 
نمایشــگاه با بیان این که به دلیل محدودیت زمــان تنها از بخش 
کوچکی از نمایشــگاه نفت بازدید کردم، گفت: از صبح امروز با بیش 
 از 30 شرکت صنعتی که مشکالتی داشــتند و به من رجوع کردند، 

مالقات کردم.
وی افزود: آنچه مســلم اســت این که، یک ســطح عظیمی از 
ظرفیت ها برای ســاخت و اجرای پروژه ها در صنعــت نفت ایجاد 
شده اســت که بیشتر آنها توانمند و شــرکت های خوبی هستند و 
ارتباط مطلوبی با شــرکت های خارجی صاحــب صالحیت دارند یا 
در حال گرفتن ارتباط هســتند تا بتوانند کارشان را توسعه دهند 
و محصوالتشــان را نه تنها برای ایران بلکه بــه جاهای دیگر نیز 
صادرکنند. وزیرنفت با بیان این که بــرای این ظرفیت ها باید بدور 
از حرف و شــعارکار ایجاد کرد، افزود: تعریف پــروژه یکی از این 
کارهاســت که پول زیادی نیاز دارد. زنگنه اجرای قراردادهای نفتی 
را یکی از راه های ایجاد اشتغال برای صنعتگران داخلی عنوان کرد 
و گفت: افزون بر قراردادهــای نفتی باید از طریق روش های مختلف 
برای توسعه صنعت نفت در بخش باالدستی، پتروشیمی، نوسازی و 
بهسازی پاالیشگاه و ایجاد پاالیشگاه های دیگر اقدام کرد. وزیرنفت 
در نخستین ســاعات سومین روز بیســت و دومین نمایشگاه بین 
المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی با حضور در نمایشــگاه، با 

صنعتگران داخلی دیدار و گفتگو کرد.

دیدار وزیر نفت با مدیران 30 شرکت در بیست و دومین نمایشگاه صنعت نفت

مهندس بیژن زنگنه: از تمام ظرفیت صنعتگران داخلی به دور از شعار استفاده می کنیم
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پنجمین  نمایشگاه  بین المللی حمل و نقل ریلی با حضور 
چشم گیر فعاالن داخلی و بین المللی صنعت و بازرگانی این 
بخش ،عباس آخوندی وزیر راه و شهرســازی ، مدیرعامل 
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ،دکتر حسین اسفهبدی 
معاون وزیر صنعت و مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه 
های بین المللی  ،محمد جواد قنبری معاون نمایشــگاهی 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی  و فعاالن بخش 

خصوصی آغاز به کار کرد.
علی محتشــم امیری، مدیرعامل مجرب و توسعه گرای شرکت 
نمایشــگاهی میالد نــور و دبیرپنجمین نمایشــگاه بین المللی 
حمل ونقل ریلی در گفت وگو با نشریه »اقتصاد و نمایشگاه« با بیان 
اینکه این نمایشگاه بزرگترین گردهمایی صنعت حمل و نقل ریلی 
خاورمیانه است، گفت: این نمایشگاه تخصصی ترین نمایشگاه صنعت 
حمل و نقل محسوب می شود و شــاهد حضور کشورهای آلمان، 
اسپانیا، اکراین، امارات متحده عربی، ایتالیا، بلژیک، ترکیه، جمهوری 

چک، لتونی، چین، روسیه، سوئد، سوئیس، فرانسه، نیوزلند، هند، 
صربستان در این نمایشگاه هستیم  که در کنار شرکت های داخلی 
جدید ترین تولیدات، تجهیزات و خدمات حوزه حمل ونقل ریلی را 

عرضه کرده اند.
دبیرپنجمین نمایشــگاه بین المللی حمل ونقل ریلــی افزود : 
این نمایشــگاه در فضایی بالغ بر 2۳هزار متر مربع و در سالن های 
8و۹،۱0و۱۱،۱2و۱۳،۱4و۱5-سری 25 و همچنین فضای باز محل 

دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپا شده است.
مدیرعامل شرکت نمایشگاهی میالد نور اضافه کرد: ۱۳۶ شرکت 
خارجی از ۱7 کشور و ۱45 شرکت داخلی در این مشارکت حضور 

دارند.
محتشم امیری از عالقه مندی گروه برگزاری از شرکت های فعال 
در  صنعت ریلی  برای حضور و مشارکت در این نمایشگاه خبر داد و 
گفت: در صورت اختصاص سالن های بیشتر به این نمایشگاه با رشد 
۳0 درصدی مشارکت کنندگان مواجه می شدیم هرچند که اکنون 
نیزاز نظر تعداد شرکت ها و کشورهای  خارجی  حاضر در این دوره 
با رشد مواجه هستیم.دبیر برگزاری پنجمین نمایشگاه بین المللی 
حمل ونقل ریلی گفت: در این نمایشگاه انواع صنایع و خدمات ریلی 
بخش مسافری درون شهری، برون شهری و بخش باری، انواع واگن 
ها، واگن های نیرومحرکه، واگن مولــد، واگن مانوری ، لوکوموتیو 
برقی و دیزلی، قطعات مصرفی واگن های اتوبوسی، واگن های باری، 
شــرکت های حمل و نقل ریلی، شرکت های ارائه دهنده خدمات 
پس از فروش ،خدمات تعمیر ونگهــداری و خدمات بیمه ای، ارائه 

شده است .
وی با بیان اینکه همزمان با این نمایشگاه پنجمین کنفرانس بین 
المللی پیشرفت های اخیر در مهندســی راه آهن با حضور برخی 
مدیران راه آهن های  دنیا برگزار می شــود،گفت:حضور و بازدید 
چند هیات تجــاری و صنعتی و تخصصــی خارجی و همچنین 
برگزاری ۱5 کارگاه در محل ســتاد نمایشگاه ،رونمایی از نرم افزار 

بازرگانی راه آهن ،جشن نود سالگی راه آهن همزمان با نمایشگاه 
،رو نمایی از چندین کتاب جامع ریلی راه آهن و نشست تخصصی 
و آموزشی نیز برخی از برنامه های جانبی این نمایشگاه است . وی با 
اشاره به اینکه نمایشگاه حمل و نقل ریلی یک نمایشگاه عمرانی و 
تخصصی است ،یادآور شد : در ایام برگزاری این نمایشگاه  یکی از 
بزرگترین قراردادها در راستای تولید و تامین واگن بین سه وزارت 
خانه نفت ،راه و شهرسازی و وزارت صنعت و معدن منعقد خواهد 

شد . 
محتشم امیری با تاکید بر اینکه  دولت کنونی ، دولت ریلی است 
اظهار داشت: این نمایشگاه با رویکرد ارتقای  سطح کیفی صنعت 
ریلی کشــور و تحول ســاختاری راه آهن درحال برگزاری است 
و   اطالع رسانی از آخرین دستاوردها و فناوری صنعت حمل ونقل 
ریلی، ارتقاء تولیدات داخلی، توسعه صادرات، ارائه توانمندی های 
شــرکت های ایرانی، افزایش تولید و صادرات، بومی سازی صنایع 
ریلی و آشــنایی تولیدکنندگان صنایع ریلی کشور با جدیدترین 
پیشــرفت های روز این صنعت در جهان، برخی از اهداف برگزاری 

پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل و صنایع ریلی ایران است.
دبیر برگزاری پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل ریلی با 
اشاره به اینکه شعار نمایشگاه این دوره راه آهن »در مسیر تحول « 
است ، گفت:بزرگترین کارخانه ها و کمپانی های تولیدکننده صنایع 
و تجهیزات حوزه حمل و نقل ریلی و همچنین شرکت های بزرگ 
خدماتی این حوزه از ایران و دیگر کشــورهای جهان از 25 تا 28 

اردیبهشت ماه در تهران گردهم آمده اند.  
گفتنی است : این نمایشگاه با مجوز رسمی سازمان توسعه تجارت 
ایران و با همکاری وزارت راه و شهرســازی، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، شــرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران، انجمن صنایع 
ریلی ایران، انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل و سایر انجمن ها و 
اتحادیه های مرتبط در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 

در حال برگزاری است.

علی محتشم امیری، دبیر پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی:

نمایشگاه به دنبال تحول ساختاری راه آهن ایران است 

عباس آخوندی،  وزیر راه و شهرسازی در افتتاحیه پنجمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی: 

نمایشگاه پنجم ، توجه جهان را به اهمیت صنعت و بازار ریلی ایران جلب کرده است 
وزیر راه و شهرسازی هنگام گشایش پنجمین 
نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی ، صنایع 
و تجهیزات وابسته با اشاره به مشارکت و حضور 
2۹0 شــرکت پراعتبار از ۱7 کشــور جهان در 
این رویــداد پراهمیت جهانی گفت : شــرکت 
های بزرگ داخلــی و خارجی با اهداف از پیش 
تعیین شــده و گرفتن سهم از صنعت و تجارت 
گســترده حمل و نقل ریلی ایران در نمایشگاه 
شــرکت کرده اند و نمایشــگاه حاضر توانسته 
اســت توجه فعــاالن جهانی این رشــته را به 
گستردگی و ظرفیت های تجاری و صنعتی راه 
آهن و متروی ایران جلب کرده اســت .وزیر راه 
و شهرســازی همچنین اعالم کرد: برای توسعه 
شبکه حمل و نقل ریلی کشــور در سال جاری 
بیــش از 8۳8 کیلومتر به طول شــبکه ریلی 
کشور اضافه می شود و ۹50 کیلومتر خط دوم 
راه آهن بــه بهره برداری می رســد. به گزارش 
خبرنگار ))اقتصاد و نمایشگاه((عباس آخوندی 
روز 25 اردیبهشت ماه جاری در مراسم گشایش 
پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل ریلی 
افزود: در گذشته ســالیانه حدود ۳00 کیلومتر 
خط آهن در کشور احداث می شد اما هم اکنون 
ظرفیت احداث شــبکه ریلی کشــور با تالش 
 متخصصان ایرانی بســیار افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه برای توســعه نــاوگان ریلی 

کشــور باید بیش از ۳0 هزار واگــن باری برای 
نیازهــای حمل بار تامین شــود، گفــت: برای 
تامین نیاز کشور در حوزه ریلی فراهم کردن ۳ 
هزار واگن مسافری در دستور کار ما قرار گرفته 
 اســت و این به برنامه ریزی دقیقــی نیاز دارد.

وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به حضور ۱۳0 
شــرکت خارجــی و ۱۶0 شــرکت داخلی در 
این نمایشگاه گفت: این نشــان می دهد تمام 
شــرکت های داخلی و خارجی با هدف بزرگی 
در این نمایشگاه شرکت کرده اند و باید کارهای 

 بزرگــی در حیطه ریلی کشــور انجام شــود.
آخوندی با بیان اینکه ایجاد شهر سالم نیازمند 
شهرهای ریل پایه اســت و همه شهروندان ما 
در کالنشــهرها باید به شــبکه ریلی دسترسی 
داشته باشــند، گفت: روزانه ۱00 هزار خودرو 
بین فقط تهــران و کــرج تردد مــی کنند و 
یک میلیــون و 500 هــزار نفر بیــن تهران و 
حومه ســفر می نماینــد. لذا ضروری اســت 
 بســیاری از این ســفر ها به ریل منتقل شود.

وی بیــان کــرد: اتصال شــبکه ریلــی ایران 

به کشــورهای همســایه یکی از مهــم ترین 
اهداف ما اســت که در گذشــته بــه آن توجه 
نشــده اســت، لذا درصددیم تمام شبکه ریلی 
کشــور را به کشــور هــای همســایه متصل 
کنیم تا شــاهد ســفر روزانه مردم بــا قطار به 
 کشــورهای یکدیگــر در این منطقه باشــیم.

وزیر راه و شهرســازی گفت: حجم مسافر بین 
ایران و عراق بســیار زیاد اســت ، در حالی که 
سهم ریل در این سفرها بســیار ناچیز است و 
باید تالش کنیم شــبکه ریلی در این جابجایی 
 ســهم بیشــتری را به خود اختصــاص دهد.

وی با تاکید بر اینکه نباید بــه عقب برگردیم، 
گفت: با یک نگاه استراتژیک باید در همه بخش 
های حمل و نقل کشور تغییرات اساسی به وجود 
آوریم تا بتوانیم با نظام بین المللی حمل و نقل 
 ملت های منطقه را به همدیگر مرتبط سازیم .

پنجمین نمایشــگاه بین المللــی حمل و نقل 
ریلی، صنایع ،تجهیزات و خدمات وابســته به 
عنوان دومین نمایشــگاه بــزرگ حمل ونقل 
ریلــی جهان تــا پایــان روز 28 اردیبشــهت 
مــاه در نمایشــگاه بیــن المللی تهــران برپا 
خواهد بــود و ۱۶0 شــرکت داخلــی و ۱۳0 
شــرکت خارجی از ۱۶ کشــور جهان در این 
 نمایشگاه آخرین دســتاوردهای خود را عرضه

 کرده اند.
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وزیرصنعت ،معدن و تجارت در دیدار از پنجمین نمایشــگاه بین المللی حمل و نقل ریلی ضمن اظهار 
رضایت و خرسندی از روند رو به رشد نمایشــگاه در دوره پنجم از تولید کنندگان و فعاالن تجهیزات و 
تاسیسات این بخش دعوت کرد که برای رونق کســب و کار خود از فاینانس خارجی و امکانات صندوق 
توسعه ملی استفاده کنند. به گزارش خبرنگار اقتصاد ونمایشگاه در این بازدید که با همراهی دکتر حسین 
اسفهبدی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت سهامی نمایشــگاه ها صورت گرفت محمد رضا نعمت زاده 
گفت: کیفیت برگزاری نمایشگاه نسبت به 2 سال پیش بســیار ارتقا یافته و حضور شرکت های معتبر 

ریلی ایران و جهان در نمایشگاه از جمله راه آهن و 40 شرکت آلمانی اهمیت نمایشگاه را نشان می دهد.
وی گفت: با توجه به تأکید دولت و مجلس نسبت به توسعه صنایع ریلی و آنچه در برنامه ششم پیش 
بینی شده شاهد تالش بیشتر تولیدکنندگان ایرانی در نمایشــگاه  هستیم.نعمت زاده  افزود :  از لحاظ 
کیفیت شرکت های داخلی و خارجی توانسته اند فعالیت شان را بسیار چشم گیر در نمایشگاه به معرض 
دید مخاطبان بگذارند. وی خاطر نشان کرد : برای تولید واگن های مسافری بین جاده ای و باری ظرفیت 
خوبی در کشور وجود دارد و ســازندگان می توانند از فاینانس خارجی و صندوق توسعه ملی برای رفع 
نیازهای داخلی استفاده نمایند.وی گفت: در موردتولید ریل امکاناتی در کشور  نداشتیم و از 3 سال پیش 

با شرکت ذوب آهن اصفهان طی جلســاتی در ارتباط با ادغام پروژه های سرمایه گذاری مذاکراتی انجام 
شد.نعمت زاده افزود: ریل تولیدی در ایران می تواند سرعت های 200 تا 250 کیلومتر در ساعت را برای 

قطار تحمل کند و امیدواریم صادرکننده این ریل در آینده باشیم.
وی گفت تمام فرایند های تولید ریل در ایران وجود دارد و قرار شــد راه آهن بتواند به صورت نقدی 
ریل مود نیاز خود را از ذوب آهن اصفهان خریداری کند، ضمن اینکه مشــکل پرداخت تسهیالت ارزی 
به شرکت های داخلی برطرف شده است.نعمت زاده گفت: خوشبختانه دولت و مجلس به اهمیت توسعه 
صنعت ریلی بسیار تاکید دارند و امروز شــاهد تولید تمام تجهیزات ریلی از جمله لوکوموتیو دیزلی در 
کشور هستیم و امیدوارم بزودی لکوموتیو برقی نیز در کشور تولید شود.وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
اشاره به تامین 6 هزار دستگاه واگن باری گفت: از این تعداد قرار شد تعداد چهار هزارو 900 دستگاه واگن 

در داخل ایران تولید شود.
نعمت زاده افزود: شــرکت های ایرانی قبال همکاری خود را با شرکت های معتبر آغار کرده بودند، اما 
به علت تحریم همکاری ها متوقف شد و با لغو تحریم ها بار دیگر همکاری ها با شرکت های معتبر بزرگ 

آغاز شده است.

رضایت وزیر صنعت از کیفیت برگزاری پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل ریلی

 مهندس نعمت زاده : صندوق توسعه ملی در خدمت فعاالن 
صنعت ریلی است 
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حسن هاشمی قاضی زاده، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در افتتاح کنگره بین المللی انجمن دندان پزشکی:

تا رسیدن به استانداردهای بین المللی 
زیرساخت ها به عهده دولت و مجلس، پژوهش به عهده دندانپزشکان

دکتر علی یزدانی، نماینده دندانپزشکان در سازمان نظام پزشکی از جزئیات نمایشگاه مواد و تجهیزات دندان پزشکی می گوید:

سطح باالی حضور شرکت ها نشان از اهمیت
 نمایشگاه بیستم ایران هلث دارد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
دندانپزشــکان ایران را بــه کار و تالش 
استانداردهای  به  دستیابی  برای  افزون تر 
جهانی ایــن بخش دعوت کــرد و گفت: 
بین المللی  استانداردهای  به  برای رسیدن 
ساخت های  زیر  ایجاد  به  دندانپزشــکی 
مناســب و نیز به تحقیق و پژوهش نیاز 
است که در این مسیر دولت و مجلس باید 
زیر ساخت ها را مهیا سازند و دندانپزشکان 
زحمت تحقیق و پژوهش را بر خود تحمیل 

نمایند.
به گزارش خبرنگار »اقتصاد و نمایشگاه« حسن 
هاشــمی قاضی زاده در مراســم افتتاح پنجاه و 
هفتمین کنگره بین المللی انجمن دندان پزشکی 
ایران افزود: اگر دولت های قبل به سالمت توجه 
می کردند حتما ما امروز نه تنها در جســم بلکه 
در روح و روان نگرانی کمتری داشــتیم.  وی با 
اشاره به اینکه دولت روحانی در شرایط سختی 
با رای مردم سرکار آمد، گفت: این دولت خدمات 
بی شماری در حوزه سالمت ارائه کرده و کارهای 
بسیار فراوانی برای کاهش آالم، رنج و درد مردم 
انجام داده است.هاشــمی افزود: یکی از اولویت 
های مهم دولت یازدهم کمک به بخش سالمت 
بوده اســت. وی به وضعیت دهــان و دندان در 
کشور اشاره کرد وگفت: متاسفانه در این حوزه با 
استانداردهای بین المللی فاصله داریم اما با کمک 
شما عزیزان قدم های اولیه برداشته شده است. 

وزیر بهداشــت به ارایه خدمات دندان پزشکی 
در مدارس اشــاره کرد و اظهارکرد: بیش از ۳5 
میلیون بار خدمت به این افراد برای پیشــگیری 

ارایه شده است.
وی اظهار امیدواری کرد که دولت ها و مجلس 
های آینده تالش شــان در کنار سایر خدمات، 

صرف سالمت مردم شود.
هاشــمی اظهار امیدواری کرد کــه آنچه در 

دولت یازدهم در حوزه ســالمت رخ داده و جزء 
سه اولویت مهم کشور قرار گرفت در دولت بعدی 
ادامه پیدا کند تا به نظام سالمت کارآمد دست 
پیدا کنیم.وزیر بهداشــت آرزو کرد که کشور در 
مدار خالقیت، تدبیر و اســتفاده از خرد و دانش 
بشری و تجارب اندوخته بشــر که ما هم در آن 

سهیم هستیم ، قرار داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه به جامعه دندان پزشکی 

افتخار می کنم، گفت: خوشحال هستم که این 
جامعه در تراز بین المللی در موقعیت خوبی قرار 
دارد.هاشــمی گفت: از این جامعه انتظار است 
که درحوزه پژوهش بتواند رقبای خود را پشــت 
سرگذاشــته و جایگاه خوبی را بدست آورد.وی 
گفت: در زمینه توسعه زیرســاخت ها نیازهای 
فراوانــی وجود دارد که ایــن کار برعهده دولت، 

مجلس و وزارت بهداشت است.

دکتر علی یزدانی نماینده دندانپزشکان 
در سازمان نظام پزشکی، جزییات برگزاری 
هم زمان دومین نمایشگاه بین المللی مواد و 
تجهیزات انجمن دندانپزشکی ایران و پنجاه 
و هفتمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران 

را اعالم کرد.
وی در گفتگو با »اقتصاد و نمایشــگاه« 
دندانپزشکی  نمایشگاه  بزرگ ترین  گفت: 
در کشــور از 25 تا 28 اردیبهشــت ماه 
در تهران برپا شــده و در آن شرکت های 
داخلی و خارجی جدیدترین محصوالت و 
فناوری های این حوزه را در معرض نمایش 

فعاالن حوزه دندانپزشکی قرار داده اند.
نماینده دندانپزشــکان در سازمان نظام 
پزشــکی گفت: نمایشگاه بســیار مفید 
و خوبی برپا شــده است. ســطح حضور 
شرکت ها و غرفه ســازی که انجام داده اند 
نشان دهنده اهمیت و نقش این نمایشگاه 

در حوزه دندانپزشکی است.

یزدانی درباره پنجــاه و هفتمین کنگره 
انجمن دندانپزشــکی ایران نیز گفت: این 
کنگره در محل اجالس ســران تشــکیل 
شده و بیش از ۶ هزار نفر از دندانپزشکان 
ایرانی و کشورهای کنگره سال بعد ترغیب 

همکاران بــه حضور فعال تــر در کنگره، 
تقویت همکاری انجمن مــادر در تهران و 
شعب استانی، گسترش و تبادل نظر میان 
اساتید و دانشجویان در قالب سخنرانی ها و 
کارگاه ها و نمایشگاه های جانبی هر ایستگاه 

و به طور کلی ارتقای کیفی محتوای علمی 
کنگره های بعدی و آماده سازی مقدمات 
کار برای حضور پر شــور همکاران سراسر 
کشور انجام می شود و هر ساله نتایج مثبتی 

را به همراه داشته است.
سال گذشــته اولین کنگره منطقه ای 
FDI همزمان با اکسیدا 5۶ برگزار شد و 
از امسال به مدت سه سال متوالی کنگره 
منطقه ای خاورمیانه همزمان با اکسیدا در 

تهران برگزار می شود.
ایــن کنگــره در ۱۱4 پنــل علمی با 
حضور بیــش از 200 ســخنران داخلی و 
۳5 ســخنران خارجی تا پنجشنبه هفته 
جاری برگزار می شــود. نمایشگاه جانبی 
کنگره امسال در مســاحتی حدود 8 هزار 
متر مربع آغاز به کار کرده و انجمن دندان 
پزشــکی ایران اعالم کرده اســت توانایی 
 برگــزاری کنگره هایی با ظرفیت بیشــتر 

را هم دارد. 
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در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی 
صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آالت 
و صنایع وابسته )ایران اگروفود 20۱7( که 
از امروز دوم خردادماه ۱۳۹۶ خورشیدی در 
نمایشــگاه بین المللی تهران برپا شده است، 
۱500 بنگاه اقتصادی شامل 75۳ شرکت و 
واحد تولیدی ایرانی و 747 شرکت خارجی 
یا نمایندگــی آنان در 75 هــزار متر مربع 
فضای نمایشــگاه بین المللی تهران دســت 
آوردهــا و محصــوالت خــود را در معرض 
دید و قضــاوت متخصصان، کارشناســان، 
اهالی صنعت و تجــارت و مصرف کنندگان 
گذاشــته اند. نمایندگان این 747 شــرکت 
خارجی از ۳7 کشور اسپانیا، اتریش، امارات 
ایتالیا،  اوکراین،  انگلســتان،  عربی،  متحده 
برزیل،  آلمــان،  جنوبی،  آفریقــای  ایرلند، 
بلژیک، بلغارســتان، پرتغال، تایلند، ترکیه، 
چچن، چیــن، دانمارک، روســیه، رومانی، 
فرانسه،  ژاپن، سنگاپور، سوریه، ســوئیس، 
فنالنــد، کانادا، کــره جنوبی، گرجســتان، 
لبنــان، لهســتان، لیتوانــی، مجارســتان، 
مولداوی، نروژ، هلند، هند و یونان خود را به 

نمایشگاه بین المللی تهران رسانده اند.
از ۳7 کشــور خارجــی ذکر شــده ۱5 
کشــور به صورت پاویون رسمی گروهی در 

نمایشگاه مشارکت دارند.
الدن ملکی مدیراجرایی خالق و خوشفکر 
شــرکت پاالرســامانه برگزارکننــده ایران 
اگروفود 20۱7 با اعالم این آمار به »اقتصاد 
و نمایشگاه«، نشــریه رسمی نمایشگاه های 
بین المللی، اطالعات مفیدی درباره اگروفود 
20۱7 در اختیار گذاشــته  اســت که برای 
ســهولت آگاهی و اســتفاده کاربران، این 
اطالعــات را تیتر وار در اختیــار مخاطبان 

نشریه گذاشته ایم.
 سالن هاي تحت پوشش: 

-۱4  ،۱۳-۱2 ،۱۱-۱0 ،۹-8 ، ۶،7 ،5 
 ،25C ،25B ،25A ، 22-20 ، ۱8  ، ۱5
 ،۳8A ،۳8 ،۳5 ، 27 ،25F ،25E ،25D
 ،44-۱  ،4۱B-4۱  ،  40A-40  ،  ۳8B

2-44  و فضاي باز سالن هاي یادشده
نمایشــگاه امســال نیــز در ســه بخش 
تخصصي ایــران فود، ایــران فودتک، ایران 

آگرو برگزار مي گردد. 
 نحوه تفکیک سالن ها: 

ایران فود:  ۶،  7، ۹-8، ۱۱-۱0، ۱۳-۱2، 
۱4-۱5، بخشــی از ســالن ۱8، بخشی از 
سالن 22-20،  27، سری 25، ۳8 و فضاي 

باز مربوطه  
شامل: فرآورده ها و محصوالت غذائي – 

صنایع تبدیلي – صنایع مرتبط 
ایــران فودتــک:  ۳8آ، ۳8ب، ۳5،  40 
طبقــه اول و دوم، 4۱ طبقــه اول و دوم،  
خلیج فارس 44 طبقه اول و دوم، بخشی از 
سالن 22-20،  بخشی از سالن ۱8 و فضاي 

باز مربوطه  

و  تجهیــزات   ، آالت  ماشــین  شــامل: 
تکنولوژي صنایــع غذائي، بســته بندي و 
تجهیزات جانبي – ماشــین آالت و صنایع 

مرتبط 
ایران آگرو: سالن 5  و فضاي باز مربوطه 

ماشــین آالت و تجهیرات کشــاورزي و 
آبیاري – صنایع کشاورزي – صنایع مرتبط

 اهداف برگزاری: 
ارتقاء دانش فــن آوری و تبادل اطالعات 

روز در موضوعات و تم های نمایشگاه 
معرفــی توانمندي هــا و پیشــرفت های 
کشورمان در زمینه های موضوعی نمایشگاه 
ارتقاء ســطح مبادالت تجاری کشــور در 

جهت توسعه صادرات غیر نفتی کشور
و  کننــدگان  شــرکت  آشــنائی 
بازدیدکننــدگان از نمایشــگاه بــا آخرین 
دســت آوردهای علمی و صنعتی کشورمان  

و جهان در زمینه های موضوعی نمایشگاه 
تشــویق و ترغیب تولید کننــدگان براي 
رقابت سالم و هدفمند در عرصه این صنعت

ایجاد فضا جهت ارتباط مســتقیم تولید 
کنندگان با مصرف کنندگان  

 سابقه نمایشگاه و برگزاری:
اولین دوره  از  برگزاری بخــش داخلــی 
توســط شــرکت پاالر ســامانه با همکاري 
شرکت سهامي نمایشــگاه هاي بین المللي 
ج.ا.ایران  و با اخذ مجوز از ســازمان توسعه 

تجارت ایران
 برگزاری به صورت سالیانه 

نمایشگاه 24  دوره از سال ۱۳7۳ بصورت 
تخصصی بین المللی برگزار شده است. 

موضوعات و گروه های کاالئی نمایشگاه: 
کلیه کاالها، فرآورده ها و محصوالت،  فن 

آوری و ماشین آالت مربوطه در 
ســه گروه کاالئی فود، فودتــک و آگرو 

شامل:  
 ایران فود :

صنایــع پروتئینی  )انواع فــرآورده های 
گوشــتی، کنســروهای گوشــتی، کنسرو 

ماهی- انواع فرآورده های لبنی(
انواع غذاهای آماده و نیمه آماده 

کنســروهای  تبدیلی-انــواع  صنایــع 
غیرگوشتی)سبزیجات منجمد،آبمیوه،رب،ت
رشی،مربا،عسل،زیتون و فرآورده های آن( 

انواع خشکبار،زعفران، خرما 
انواع سبزیجات خشــک و معطر، عرقیات 

گیاهی، ادویه جات، چاشنی ها 
انــواع نوشــابه گاز دار و بــدون گاز، آب 

معدنی 
صنایــع آشــامیدنی، انواع چــای، برنج، 

حبوبات و غالت 
صنایع آردی و نشاســته ای )نشاســته، 
آرد و انــواع فرآورده هــای آردی، انواع نان 

صنعتی( 
صنایع قند و نیشکر )قند، شکر، شکالت، 

بیسکویت، شیرینی جات (

فرآورده های روغنی )انواع روغن حیوانی 
، گیاهی( 

انواع اسنک، چیپس، پفک 
پخش و توزیع انواع فرآورده های غذائی 

مراکز تحقیقاتی مربوطه
صنایع وابسته

ایران آگرو :
صنایــع کشــاورزی، صنایع وابســته  و 

ماشین آالت و ادوات مربوطه
نهاده های کشاورزی )کود، سم، افزودنیها 

و ..... (
ماشین آالت و ادوات کشاورزی و باغبانی

سیستمهای آبیاری، گلخانه و ....
مراکز تحقیقاتی مربوطه

صنایع وابسته
 ایران فودتک :

ماشین آالت بسته بندی، توزین و پرکن 
ماشین آالت صنایع آردی 

ماشین آالت صنایع کنسرو و کمپوت 
ماشین آالت صنایع روغن 

ماشین آالت صنایع شیر و لبنیات و پنیر 
ماشین آالت صنایع تبدیلی 
ماشین آالت صنایع گوشت 

ماشین آالت صنایع سردخانه 
ماشین آالت صنایع غذائی سبک 
ماشین آالت صنایع غذائی مادر 

ماشین آالت تکمیلی صنایع غذائی 
ماشین آالت عمومی صنایع غذائی 

مراکز تحقیقاتی مربوطه
صنایع وابسته

بســته بندی )انواع ظروف یکبار مصرف، 
انواع بطری، درب شیشه،

جعبه، کارتن، لفاف، فیلم، لیبل، تســمه، 
چاپگر،کدزن و غیره

 آمار رشــد نمایشــگاه بیست و 
چهارم 

آمار رشد نمایشگاه نسبت به دوره قبل: 
میــزان افزایــش فضای تحت پوشــش 

نمایشگاه:   %7.۱4
میزان افزایش کلی فضای مفید نمایشگاه:  

%۱.8۶
میــزان افزایش تعداد شــرکت کنندگان 

داخلی:  %5.۹2

میزان افزایــش فضای مفیــد در بخش 
داخلی:  %2.۱۱ 

 %5۶.54   ،20۱7 آگروفــود  ایــران  در 
شــرکت کننــدگان داخلــي در بخش فود 
شــامل:  فرآورده ها و محصوالت غذائي – 
صنایع تبدیلــي – صنایع مرتبط  %۳۶.۹2 
در بخش فودتک شــامل: ماشــین آالت ، 
تجهیزات و تکنولوژي صنایع غذائي، بســته 
بندي و تجهیزات جانبي – ماشــین آالت 
و صنایع مرتبــط و ۶.54% در بخش آگرو 
شامل :  ماشین آالت و تجهیرات کشاورزي 
و آبیاري –  نهاده ها وصنایع کشــاورزي و 

صنایع مرتبط حضور دارند. 
همزمــان بــا نمایشــگاه نشســت هاي 
تخصصي جانبي متنوع در مباحث موضوعي 
نمایشگاه توسط متخصصان، کارشناسان  و 
دســت اندر کاران صنعت غذا و کشاورزی 

کشور نیز برگزار می شود. 
از نــکات قابــل ذکــر این اســت که در 
مقایســه با اولین نمایشگاههاي آگروفود در 
کشــورمان پیشــرفتهاي بنیادي در زمینه 
ماشین آالت، بســته بندي، فرآوری بهینه 
محصوالت کشــاورزی و ارتقاء سطح کیفی 
محصــوالت غذائــی و ....... بدســت آمده 
است که بخشــي از این پیشــرفت مرهون 
برگــزاري و حضــور شــرکت ها در چنین 
نمایشــگاه هاي  تخصصي و تبادل اطالعات 
و انتقال تکنولوژي مي باشد. از سوي دیگر 
با توجه به پتانســیل باالي کشــورمان در 
زمینه صنعت کشاورزي و به تبع آن صنایع 
مرتبط و ســابقه برگزاری بیســت و چهار 
ساله این نمایشگاه،  شــرکت های خارجی 
یا نمایندگی های آنها از کشورهای صنعتی 
جهان در قالب پاویــون های گروهی و یا به 
صورت شرکت های مستقل در کنار صاحبان 
صنایع ، تولید کنندگان و شرکتهای مطرح 
داخلی جهت نمایش دست آوردها،  تبادل 
آخرین اطالعات روز و فناوری های جدید و 
معرفی تازه های بازار در زمینه این صنعت 
مهــــــم در »نمایشگــــــاه بین المللی 
صنایع کشــاورزی، مواد غذائی،  ماشــین 
 آالت و صنایع وابســته« – ایــران آگروفود 

حضور یافته اند. 

الدن ملکی، مسئول ستاد اجرایی نمایشگاه اگروفود 2017 و مدیر اجرایی  شرکت پاالرسامانه اعالم کرد:

ضیافت باشکوه ۱500 شرکت از 38 کشور در اگروفود 20۱7
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رئیس  صنعــت،  وزیــر  معاون 
هیات مدیره و مدیرعامل شرکت 
نمایشگاه های جمهوری  سهامی 
نمایشگاه  افزایش  ایران،  اسالمی 
های بین المللــی ـ بازرگانی در 
سراسر کشــور را از نتایج برنامه 
جامع اقدام مشــترک بر صنعت 
کرد.»حسین  عنوان  نمایشگاهی 
اسفهبدی« روز گذشته در گفت 
وگو با ایرنا، درباره تاثیر برجام بر 
پایان  افزود:  نمایشگاهی،  صنعت 
موفقیت آمیز مذاکرات هسته ای 
و اجــرای برجــام در همه بخش 
های اقتصادی کشــور بــه ویژه 
بخش تجــارت خارجی به تدریج 
اثرات مثبت خود را آشکار خواهد 

کرد. 
وی با اشــاره بــه ظرفیت های 
ایران، گفت:  جمهوری اســالمی 
کشور ما به ســبب برخورداری از 
ذخایرعظیم نفــت و گاز، معادن 
خــاص  موقعیــت  و  گوناگــون 
با  بــودن  جغرافیایی )همســایه 
۱5 کشــور و گذرگاه مهم برای 
وســیعی  امکانات  کاال(  ترانزیت 
برای جذب ســرمایه گذاری های 
و  تجــارت  توســعه  خارجــی، 

گسترش توریسم دارد. 
رئیس هیــات مدیره شــرکت 
سهامی نمایشــگاه ها خاطرنشان 

بیــن  نمایشــگاه هــای  کــرد: 
المللی که در کشــور برگزار می 
شــود عــالوه برآنکه مــی تواند 
توانمندیهــای عظیــم اقتصادی 
کشور به ویژه در بخش صادرات 
معــرض  در  را  و خدمــات  کاال 
نمایش قراردهد مکان مناســبی 
آالت  ماشــین  معرفــی  بــرای 
پیشــرفته  فناوری های  صنعتی، 
و خدمات کشــورهایی  کاالها  و 
اســت که عالقه مندند مناسبات 
اقتصــادی و تجاری خــود را با 
جمهوری اسالمی ایران گسترش 

دهند. 
به گفتــه وی لغــو تحریم های 
ظالمانــه قدرت هــای بــزرگ و 
بلوک  ارزی  ذخایــر  آزادشــدن 
شــده ایران در بانک های خارج 
و برقراری مجدد ارتباط شــبکه 
بسیاری  با سوئیفت،  ایران  بانکی 
آسیایی،  اروپایی،  از کشــورهای 
آمریــکای التیــن و حتــی قاره 
آفریقــا را ترغیــب کرده اســت 
هیات های  اعــزام  ضمــن  کــه 
به  بازرگانــی خود  اقتصــادی و 
ایــران، تمایل نســبت به حضور 
خــود در نمایشــگاه های بیــن 
المللــی کشــورما و در مواردی 
برپایی نمایشگاه های اختصاصی 
محصــوالت و خدمــات خود در 

تهران و سایر  نمایشگاهی  سایت 
استان های کشور نشان دهند.

اســفهبدی تصریــح کــرد: با 
وجــود شــرایط مســاعدی که 
برای توســعه همه جانبه تجارت 
خارجــی کشــور در دوره پســا 
است شاهد  ایجاد شــده  تحریم 
بین  نمایشگاه های  تعداد  افزایش 
 المللــی - بازرگانی در سراســر 

کشور هستیم. 
مدیرعامــل شــرکت ســهامی 
نمایشــگاه ها بیان داشت: بخش 
قابل مالحظه ای از این نمایشگاه 
ها به ویژه در دو سه سال اخیر و 
سال های آینده با نمایشگاه های 

سنتی متفاوت خواهند بود.
وی اظهارداشــت: نیاز کشــور 
بــه دســتیابی به فنــاوری های 
پیشرفته و آگاهی متخصصان ما 
از تحوالتی کــه در این زمینه در 
دنیا اتفاق افتاده است سبب شده 
نظیر  هایی،  نمایشگاه  برپایی  که 
زیســت فناوری، صنایع مخابرات 
و اطالع رسانی ) تلکام (، فناوری 
نانو، فناوری و نــوآوری، ایمنی و 
های  تکنولوژی  زیســت،  محیط 
نو،  های  انرژی  ساختمانی،  نوین 
تجهیزات مهندســی، پتروشیمی 
و نظایــر آن در کانــون توجــه 
نمایشگاهی  سایت های  دارندگان 

در دوران پسا تحریم قرار گیرد.
اســفهبدی با تاکید بــر اینکه 
در  در کشور  نمایشگاهی  صنعت 
دوران پس از برجام متحول شده، 
گفت: بسیاری از محدودیت های 
مرتبط با تعامل فعال جامعه بین 
المللی و توســعه تجارت ایران از 
میان برداشته شده و روند جدید 
توســعه و تحول کیفــی در این 

حوزه آغاز شده است. 
صنعــت  اظهارداشــت:  وی 
نمایشــگاهی به عنوان مهمترین 
توســعه  برای  بازاریابــی  ابــزار 
صــادرات و یکی از اهــرم های 
عظیم موفقیــت اقتصاد مقاومتی 
افزایــش درآمدهای  بخــش  در 
ارزی کشــور و کاهش وابستگی 
به حمایت  نفتــی  به درآمدهای 
قاطــع نیازمند اســت. دارندگان 
ســایت های نمایشــگاهی کشور 
صرفــاً نمــی توانند بــا افزایش 
ســالن های  اجــاره  هزینــه 
نمایشــگاهی به عنوان تنها منبع 
تقویت  موجبــات  خــود  درآمد 
صنعت نمایشــگاهی در کشــور 
و رشــد کیفــی و روزآمد کردن 
نمایند.  فراهم  را  آن  تأسیســات 
بــه گفتــه مدیرعامل شــرکت 
ســهامی نمایشــگاه هــا، ایجاد 
بســته حمایتی ویژه برای تقویت 
صنعت نمایشگاهی و به رسمیت 
شناختن نمایشــگاه ها به عنوان 
یــک صنعت پیشــتاز در معرفی 
توانمندی های صنعتی و تجاری 
کشــور، در دوران پس از برجام 

اهمیت زیادی دارد. 
وی بیان کرد: شــرکت سهامی 
به  المللی  بیــن  نمایشــگاه های 
عنوان نهــادی که نیــم قرن در 
خدمت تجارت و صنعت کشــور 
بوده و گنجینه ای از تجربیات و 
مهارت را کســب کرده است در 
دوران پس از برجام این آمادگی 
را دارد که از همه توان خود برای 
کمک به تحقق اهداف کلی، خط 
در  مقاومتی  اقتصاد  مشــی های 

بخش تجارت استفاده کند.

دکتر حسین اسفهبدی، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی:

صنعت نمایشگاهی بازوی پرقدرت اقتصاد مقاومتی 
برای توسعه صادرات است
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ثبت رکوردهای تازه در نمایشگاه بین المللی تهران

تأثیر نشاط جامعه ایرانی بر برگزاری مطلوب ایران اگروفود 20۱7
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی 
صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آالت 
و صنایع وابســته که از روز دوم خرداد ماه 
جاری در نمایشــگاه بین المللی تهران برپا 
شــده اســت، امروز جمعه پنجم خرداد 
به پایان می رســد و برگزار کننده مجرب 
نمایشگاه از همین فردا ضمن ارزیابی نقاط 
قوت و ضعف نمایشــگاه بیست وچهارم و 
دســته بندی و تجزیه و تحلیــل نظرات 
بازدیدکننــدگان،  و  مشــارکت کنندگان 
برنامه ریــزی برای برگزاری نمایشــگاهی 
گســترده تر و کارآمدتــر در ســال ۹7 را 
آغــاز می کند، همــان کاری کــه ۱500 
مشارکت کننده ایرانی و خارجی حاضر در 
این نمایشگاه و دیگر عالقه مندان به حضور 
در اگروفود ســال آینده هم باید در برنامه 
خود داشته باشند و برای مشارکت هدفمند 
و پرمنفعت در نمایشــگاه ایــران اگروفود 
آینده، آنچنان که اهداف صنعتی و تجاری 
آنان را بر آورده سازد، از همین فردا دست 

به کار برنامه ریزی و تعیین هدف شوند. 
به نظر بسیاری از مشــارکت کنندگان، 
بازدیدکننــدگان، اهل فن و کارشناســان 
صنعت نمایشــگاهی با اندکی آسانگیری، 
ایــران اگروفــود 20۱7 می توانــد نقطه 
عطف و آغــازی برای شــکوفاتر شــدن 
صنعت نمایشــگاهی ایــران باشــد، زیرا 
آمار  رســمی  هنوزگزارش های  هرچنــد 
کمی و نیز نظرات مشــارکت کنندگان و 
بازدیدکنندگان منتشــر نشــده است، اما 
شــواهد و قرائن و آمارهای اولیه نشــان 
می دهد که این نمایشگاه می تواند بسیاری 
از رکوردهای قبلی از جملــه درباره تعداد 
مشــارکت کنندگان، حضــور خارجی ها، 
کیفیت غرفه آرایی ها، تعداد دیدارکنندگان 

و نظم حاکم بر نمایشگاه را جابه جا نماید.
 خارجی های پشیمان و در تکاپو

یکی از ویژگی های بارز نمایشگاه امسال 
حضور پرتعداد شرکت های خارجی در این 
رویداد اســت به طوری کــه در کنار 75۳ 
شــرکت و واحد تولیدی تجــاری ایراني، 
747 شرکت خارجی یا نمایندگان آنان از 
۳7 کشور جهان خود را به نمایشگاه تهران 
رسانده اند تا از بازار روبه رشد و پرآینده ایران 
سهمی برای خود دســت و پا کنند و نیز 
از دروازه ایران بــه بازارهای 400 میلیون 
نفری منطقه دست یابند. احساس مشترک 
بســیاری از این صنعتگــران و بازرگانان 
بین المللی اظهار تأسف از فرصت هایی است 
کــه در دوران تحریم، با خــروج از اقتصاد 

ایران از دست داده اند.
بســیاری از نماینــدگان شــرکت های 
خارجی در گفتگو بــا خبرنگاران »اقتصاد 
اقتصادی  از تصمیم گیران  و نمایشــگاه« 
و دولتمردان کشــورهای خــود به خاطر 
همداستانی با آمریکا در تحریم اقتصادی 
ایران، انتقاد کرده و آنان را متهم کردند که 

بر اثر گرفتار شــدن در بازی های سیاسی، 
دولت خود و مردم کشورشان را از بسیاری 
از منافع اقتصــادی و درآمدهای حاصل از 
مشارکت در اقتصاد ایران محروم ساخته اند.

مدیر فروش و بازرگانی یکی از شــرکت 
های صنایع غذایی حاضر در ایران اگروفود 
20۱7 به اقتصاد و نمایشگاه می گوید: پس 
از رفع تحریم هــای بین المللی و برقراری 
دوبــاره ارتباطــات تجاری با کشــورهای 
پیشرفته و صاحبان صنایع، به دنبال ایجاد 
همکاری مشــترک بودیم کــه امکان آن 
میسر نشده بود. یکی از دستاوردهای گروه 
ما در این نمایشگاه برقراری همین ارتباط 
بود. فرانسوی ها پاویون اختصاصی در این 
نمایشــگاه دارند و ما توانستیم با شرکت 
هدف خود در فرانســه قــرارداد همکاری 

مشترک امضا کنیم.
وی ادامــه داد: فکر می کنم بســیاری 
از گروه هــای ایرانی دیگر هم  توانســتند 
قراردادهــای مطلوب خــود را با صاحبان 
صنایع و تکنولوژی به دســت آورند. غربی 
ها با رویکــرد مثبتی به ایــران آمده اند و 
آماده همکاری با گــروه های ایرانی بودند. 
دلیل این موضوع بدون شک در پیشرفت 
های سال های اخیر گروه های فعال صنایع 
غذایی ایران اســت. یــک ایتالیایی که با 
یکی از بخش های شرکت ما همکار شده، 
آنچنان از پیشــرفت های ما متعجب شده 
بود که در جلسه مشــترکمان با همکاران 
خــود در ایتالیا تماس گرفــت و آنها را به 
همکاری با شــرکت های ایرانــی ترغیب 
کرد. فعــاالن و صنعتگــران باید به خاطر 
این تالش ها تقدیر شوند و موانع بر سر راه 
آنها برطرف شود تا بتوانند هر چه بیشتر به 

افزایش قدرت اقتصادی ایران کمک کنند.

 ضرورت تقویــت نقش نظارتی 
دولت

علی دلگیر مسئول پخش صنایع غذایی 
رضا که در دوره های بســیاری از اگروفود 
حضور داشته اســت درباره دســتاوردها 
و کیفیت برگــزاری ایــن دوره از اگروفود 
20۱7 به اقتصاد و نمایشــگاه گفت: بدون 
شــک کیفیت برگزاری این دوره بســیار 
باال است و سطح شرکت های حاضر ارتقا 
محسوسی دارد. در سال های گذشته و در 
دوره هایی که مشکالت اقتصادی بسیاری 
وجود داشت، شرکت های فعال رغبتی به 
حضور در ایران نداشتند و تمایلی به برقرار 
روابط تجاری نشان نمی دادند یعنی در واقع 

بستری برای این موضوع وجود نداشت. 
وی مــی افزاید: با باز شــدن دروازه های 
تجارت خارجی شــاهد این هســتیم که 
شرکت های ایرانی به سمت افزایش کیفیت 
محصول نهایی و بــه روز کردن تجهیزات 
خود رفته اند. میدانم که در حاشیه برگزاری 
این دوره از اگروفــود قراردادهای همکاری 
بسیاری منعقد شده است و این دستاورد 
مهمی است که نمیتوان به سادگی از کنار 
آن گذشت. دانش فنی افزوده یعنی سرمایه 
افــزوده و این مهم بــدون ایجاد همکاری 
مشترک ممکن نیست. نکته متفاوت این 
است که صنعتگران ایرانی تجربه سال های 
تحریم را دارند و اکثراً ارتباط را در بســتر 
همکاری مشترک و ایجاد یک شرکت ثالث 
ایجاد می کنند که در صورت بروز مشکالت 

مجدد متضرر نشوند. 
 توجه به استارتاپ ها بیشتر شده

یک مخاطب نمایشــگاه که صاحب یک 
ســوپر مارکت در تهران اســت، کیفیت 
برگــزاری این دوره نمایشــگاه را مطلوب 

خواند و افزایش توجه به اســتارتاپ های 
صنایع غذایی را نکته ای جذاب دانســت. 
وی گفت: در این نمایشگاه دیدم که چند 
شــرکت نرم افزاری نوپا وجود داشتند که 
فروشــگاه های آنالین و خدمات اینترنتی 
ارائه می دهنــد. در مراجعه به یکی از آنها 
فهمیدیم که در حال طراحی یک نرم افزار 
مخصوص پخش مواد غذایی هستند. این 
نرم افزار به دارندگان  سوپر مارکت هایی مثل 
من این امکان را می دهد تا از طریق سایت، 
ســفارش خود را انجام دهم و دیگر نیازی 
به برقراری ارتباط با بازاریابان یا واسطه ها 
نیست. در واقع ســفارش خود را از طریق 
اپلیکیشن یا ســایت ثبت می کنیم  و در 
زمانی مقرر کاالی مورد نظر را دریافت می 
کنیم. این امکان عالوه بر کاهش هزینه ها 
باعث سهولت در دریافت کاال و در نتیجه 
سازماندهی بیشتر کارها می شود. به طور 
کلی بیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی 
صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آالت 
و صنایع وابســته، هم از لحــاظ کیفیت 
برگزاری و هم از نظر آمار و ارقام می تواند، 
یکی از بهترین نمایشگاه های برگزار شده 
در سال های اخیر در نمایشگاه بین المللی 
تهران و نمونه و مدلی مناسب برای دیگر 
نمایشگاه ها باشد. بدون شک این موفقیت 
در ســایه فضای پــر نشــاط اجتماعی – 
سیاسی ایران که حاصل رقابت های پرشور 
انتخاباتی است به دست آمده و همه افراد 
و سازمان های مؤثر در برگزاری نمایشگاه از 
جمله مدیران شرکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللی، مدیران شــرکت پاالرســامانه 
برگزارکننده نمایشــگاه و مدیران ۱500 
شرکت مشارکت کننده در ایران اگروفود 

20۱7 در این موفقیت سهیم هستند.


