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

بین الملل
نشریه نما زمستان 1396

نقش نمایشگاه توسعه صادرات غیر نفتی
برگزاری نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی را به عنوان امری زیربنایی برای رونق بخش اقتصادی مطرح می کنند و بر این 
باورند که نمایشــگاه های بین المللی به عنوان یکی از کانال های معرفی کاالهای تولیدی و انتقال فنآوری در دنیا، می تواند نقش 

بسیار موثری در فرآیند توسعه صادرات غیرنفتی ایفا کند.
در سال های اخیر برای رهایی از وابستگی ایران به درآمدهای نفتی، سیاست جایگزینی صادرات غیرنفتی برای تامین ارز مورد نیاز 
کشور، از طریق تشویق صنایع داخلی به تولید و صدور کاالها به دیگر کشورها، بیش از هرزمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. 

بنابراین برگزاری نمایشگاه ها در سطوح و با هدف های مختلف از جمله شیوه های جدید در امر تولید و تجارت است.   
نمایشــگاه ها اکنون به ابزار بســیار مهمی برای نمایش تولیدات به مصرف کننده داخلی و خارجی و ارائه راهکارهای مناسب برای 

تولیدات بیشتر و پیشنهاداتی به مصرف کنندگان و تجار تبدیل شده است.  
در این میان یکی از ابزارهای مفید و مهم در رشــد و رونق اقتصادی، تولید داخلی است که می تواند اقتصاد کشور را پویا کرده و به 
سمت اقتصادی بدون نفت سوق دهد. صنعت ساختمان به شــرط هدایت و مدیریت صحیح و استفاده از امکانات و تجهیزات مدرن 

همگام با دیگر کشورها می تواند نقش موثری در توسعه و رونق اقتصادی کشور ایفا کند.  
با این تفاســیر، برگزاری نمایشــگاه های مرتبط با تولید داخل نیزبه عنوان محلی که  باعث ارائه و عرضه کاال و خدمات  به مردم و 
معرفی محصوالت جدید تولیدی و استاندارد مورد استفاده ســازندگان این صنعت می شود، موجب توسعه صنعت ساخت و ساز و 

درنهایت رونق اقتصادی در کشور خواهد شد.   
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و  فعــاالن  مراکــز،  روســای  نشســت  در 
دست اندرکاران صنعت نمایشگاهی کشور که   19 
دی   در سالن مروارید نمایشــگاه های بین المللی با 
حضور دکتر اسفهبدی رئیس هیات مدیره و مدیر 
عامل شرکت ســهامی نمایشــگاه های جمهوری 
اســامی ایران، قنبری مشــاور عالــی مدیرعامل 
شرکت سهامی نمایشگاه های ایران، میرظفرجویان 
معاون امور فنی و مهندســی ، احمد مظفر معاون 
توســعه مدیریت و منابع و برنامه ریزی، ســیاوش 
امیرمکری عضو هیات مدیــره، عباس قبادی عضو 
هیات مدیره و معاون امور نمایشگاهی این شرکت، 
سپاسدار دبیر انجمن مجریان نمایشگاهی، نلسون 
حضرتی رئیس انجمن نمایشــگاه  های ایران برگزار 
شــد پیش نویس قانون جامع صنعت نمایشگاهی 
کشور ارائه شــد و از حاضران خواسته شد در رفع 
ابهامــات و نقایص این قانون با مجموعه شــرکت 
ســهامی همکاری و تبادل نظر داشــته باشــند. 
همچنین حاضران در این نشست به بیان مشکات 
و چالش هــای پیــش روی صنعت نمایشــگاهی 

پرداختند.
در ایــن نشســت همچنیــن روســای انجمن 
انجمن  ایــران،  نمایشــگاه های  برگزارکننــدگان 
سایت داران استانی و انجمن غرفه سازان به عنوان 
ســه بازوی فعال در حوزه برگــزاری رویدادهای 
نمایشگاهی کشــور و برگزار کنندگان نمایشگاهی 

حضور داشتند.
در ابتدا دکتر اســفهبدی با اشــاره به دریافت 
کرســی یوفی و ســمت رئیس دفتــر منطقه ای 
خاورمیانه و آفریقــا )UFI MEA( گفت: ضمن 
تشــکر از رای و لطفی که اهالی این صنعت به من 
داشــته اند موجبات افتخار نام ایــران را در عرصه 
جهانی شــدند .وی در ادامه به سایت داران در سایر 
مناطق توصیه کرد با ترســیم برنامه چشــم انداز 
چهار ســاله ســعی در انســجام هر چــه بیش تر 
برنامه های خود داشــته باشــند و گفت: مجموعه 
شرکت سهامی هم در این راســتا اقدام به تدوین 
این برنامه چهارســاله کرده که ســرفصل های آن 
در برگیرنده مســائلی چون توسعه عمرانی فضای 
نمایشگاهی، منابع انسانی و پشــتیبانی و ... است 
که البته در این برنامه و چشم انداز اقدام به ساخت 
موزه ای از آثار تقدیمی اهالــی این صنعت کردیم 

که احداث آن در  مراحل اولیه قرار دارد .
این فعال صنعت نمایشگاهی کشور ادامه داد: در 
راستای موفقیت هر چه بیش ترمان در اکسپو اقدام 
به تشکیل کمیته   اکسپوی بیست بیست کردیم تا 
بتوانیم نسبت به اکسپوی پیشــین توفیق داشته 
باشیم و در این زمینه از تمامی فعاالن این صنعت 

دعوت می شود که ما را در این امر یاری رسانند.
دکتر اســفهبدی در ادامه با اشــاره به ضرورت 
هماهنگ بودن تقویم نمایشــگاه های کشور اظهار 
داشت: متاسفانه در ترکمنســتان شاهد بودیم در 
فاصله زمانی نســبتا کوتاهی دو نمایشــگاه برگزار 
شد که این بی نظمی چیزی جز لطمه و آسیب به 

صنعت نمایشگاهی ما نخواهد داشت.
مدیر عامــل شــرکت ســهامی نمایشــگاه های 

جمهوری اســامی ایران گفــت: رتبه بندی مراکز 
نمایشگاهی از جمله وظایف سازمان توسعه تجارت 
بود که مــا اجرای آن را برعهــده گرفتیم و اکنون 
جمع بنــدی آن را آماده و جهــت اخذ  تصمیمات 

نهایی به سازمان توسعه تجارت ارجاع داده ایم.
توجه هر چــه بیش تر به بحث آمــوزش، ثبت 
آرم ملی اکســپو به عنوان برند ملی برای کشــور، 
ســنجش میزان اثر گذاری نمایشــگاه بر اقتصاد، 
توســعه اســتانداردهای زیســت محیطی و لزوم 
توجه ویژه به شــرکت های دانش بنیــان به عنوان 
سرمایه های کشــور و توصیه به سایت داران جهت 
اعطای تخفیفات نمایشــگاهی به این شرکت ها از 
دیگر سر فصل های مطرح شده توسط رئیس هیات 

مدیره شرکت سهامی نمایشگاه های ایران بود .
 صنعت نمایشــگاهی کشــور نیازمند 

اتحاد و وفاق ملی است
در ادامه این نشســت حضرتــی رئیس انجمن 

نمایشگاه  های ایران به بیان توضیحاتی پرداخت.
این فعال صنعت نمایشــگاهی با بیــان این که 
صنعت نمایشــگاهی ما قدمت کــم و چالش های 
فراوانی داشــته یــادآور شــد: برای جبــران این 
عقب ماندگی ها همگی نیازمنــد اتحاد و وفاق ملی 

از سوی فعاالن این صنعت هستیم.
وی افزود: نمایشــگاه قریب دو قرن است که در 
جهان شکل گرفته و برای ایران افتخاری است که 
جزو 25 کشوری هستیم که در نمایشگاه انگلستان 
حضور خواهیــم یافت و می توانیــم خود را محک 
بزنیم که آیا بعد از گذشت 20 سال در این عرصه 

حرفی برای گفتن داریم یا خیر.
حضرتــی در خصوص رئوس خواســته های این 
انجمن اظهار داشــت: حضور وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در جلسه ی مشترک اهالی این صنعت، 
لزوم تدوین دستورالعملی جامع و شفاف که متولی 
نمایشگاهی را مشــخص کند، تعیین سهم انجمن 
نمایشگاه های کشور به عنوان یکی از ارکان اساسی 
این صنعــت در ارائه تقویم نمایشــگاهی و تعیین 
بودجه ای برای این صنعت به عنوان متولی اشتغال 
و رفع بی کاری کشور از جمله خواسته های ماست.

 داشــتن تقویم میان مدت و بلند مدت 
نمایشگاهی ضروری است

 سپاســدار دبیر انجمن مجریان نمایشگاهی هم 
در ادامه با تقدیر و تشــکر از اقدامات، دستاوردها 
و اصاحاتــی که در مــدت زمان فعالیــت دکتر 
اســفهبدی در ســایت نمایشــگاه های بین المللی 
محقق شــده، یادآور شــد: لزوم ظرفیت شناســی 
در ســایت های نمایشــگاهی کشــور، لزوم ایجاد 
تقویــم بلند مدت و میان مدت حداقــل برای دوره 
زمانی ســه ســال، تســهیل  امور برای مجریان و 
جلوگیری از اعمال دستورالعمل ها و قوانین دست 
وپا گیــر و ایجاد حــس رقابت میــان فعاالن این 
صنعت،  ممانعــت از صدور مجوز نمایشــگاه ها  به 
نام ســازمان ها که عموما پذیرای قوانین نیستند، 
پیش بینی راه حل های جدی جهــت جلوگیری از 
کاهش متراژ نمایشگاه، تشــکیل کمیته متشکل 
از کارشناســان، انجمن ها و شرکت سهامی جهت 

بررســی طرح ها و گســترش همکاری و تعامات 
بین این حوزه ها از جمله مواردی اســت که از نظر 
بنده و مجموعه مجریان صنعت نمایشگاهی کشور 
باید مورد توجه قرار گیرد.محمد مســعودی، مدیر 
عامل شــرکت نمایشــگاه بین المللی چهار محال 
و بختیاری هم در این نشســت به بیــان برخی از 
مشــکات از نــگاه برگزار کنندگان نمایشــگاهی 
پرداخت و اظهار داشــت: صنعت نمایشگاهی ما به 
واقع صنعت نیســت و فاصله زیادی داریم تا بتوان 
به استانداردهای الزم در این زمینه دست یابیم و 
با توجه به سنگ اندازی های بی موردی که بعضا از 
سوی ادارات مربوطه در شهرستان شاهد هستیم، 
خواســتار رهایی از این قوانین دست و پا گیر بوده 
و نه تنها حمایتی از وزیر در این زمینه خواســتار 
نیســتیم بلکه بالعکــس امیدواریم مــا را به حال 
خود رها کنند و اجازه دهند خودمان به پیشرفت 

نمایشگاهی مان بپردازیم.
 لزوم حضور مســئولین در جلسات و 
برای  کشور  نمایشگاهی  صنعت  نشست های 

شناخت بیشتر چالش های این صنعت
دکتر کریمی نائب رئیس اتــاق تعاون ایران هم 
یادآور شــد: برگزاری همایش های از این دســت 
به صورت مرتــب و با برنامه مشــخص، دعوت از 
مسئوالن ذی ربط جهت شرکت در این جلسات و 
اطاع از مشکاتی که ما با آن مواجه هستیم، لزوم 
همکاری هر چه بیش تر نهادها با سایت های بزرگ 
و موفق کشور همچون سایت نمایشگاه بین المللی 
چمران و حل معظل ترافیکی این سایت با اقداماتی 
از قبیل احــداث خط مترو و دعوت از مســئوالن 
شــهری و برگزاری جلسات مشــترک با شهردار، 
معاون حمل و نقل شهرداری و مدیر عامل متروی 
تهران جهت ایجاد بســترهای الزم برای برگزاری 
نمایشــگاه، جلوگیری از برگزاری نمایشــگاه های 
موازی از مسائلی است که به نظر بنده نیاز به توجه 
دارد.دکتر امیر مسعود فاتحی مدیرعامل نمایشگاه 
بین المللی  ارومیه در ادامه با انتقاد از پیش نویس 
قانون جامع صنعت نمایشگاهی کشور تصریح کرد: 
از نظر بنده پیش نویس تدوین شــده از جامعیت و 
شمول کافی برخوردار نیست و در صورت تصویب 
مشــکات عدیده ای برایمان در بر خواهد داشت. 
همچنیــن برخی مــواد مهم در ایــن پیش نویس 
مشاهده می شــود که متاسفانه به صورت آئین نامه 
اســت و شــکل قانونی ندارد و با توجه به این که 
این قانون ســند معتبر برای فعالیت ما محســوب 
می شــود، از تمامی همــکاران می خواهم با نقطه 

نظرات خود در رفع نواقص آن کوشا باشیم.
در ادامه نشســت، ترکمان غامــی مدیرعامل 
سایت نمایشگاهی نیشــابور هم از برگزاری پی در 

پی نمایشگاه ها در شهرستان ها گایه کرد.
به  نمایشگاه های موازی لطمه  برگزاری   

صنعت نمایشگاهی کشور است
احمد ابوالحسنی رییس اتحادیه لیتوگراف - که 
نمایشــگاه چاپ و تبلیغات را در دوره های متوالی 
برگزار کرده - از برگزاری نمایشــگاه موازی با این 
نمایشــگاه توسط سایت نمایشــگاهی شهر آفتاب 

انتقاد کــرد و گفت: نمایشــگاه هایی کــه پس از 
گذشت بیست دوره به انسجام و رشد خوبی دست 
یافته اند با برگــزاری نمایشــگاه های موازی دچار 
ریزش می شــوند که این بی برنامگی ها باید اصاح 
شــود.فرهاد امینیان مدیرعامل شرکت بین المللی 
بازرگانی و نمایشــگاهی تهران از برگزار کنندگان 
موفق نمایشگاهی کشور هم با اشاره به آسیب پذیر 
بودن صنعت نمایشگاهی اذعان داشت: این صنعت 
در عرصه های مختلــف تحت تاثیر شــرایط قرار 
دارد و به ویژه در کشــور ما از نوســانات مختلف 
بین المللی تاثیر پذیر بوده و بحث امنیت در حیطه 
برگزاری نمایشــگاه ها برای برگــزار کنندگان باید 
تامین شــود تا نگــران اخذ مجوز و اســتارت کار 
نباشیم و بتوانیم برای برگزاری نمایشگاه های خود 

برنامه ریزی طوالنی مدت داشته باشیم.
اســتانداردهای  بــه  توانســته ایم   

نمایشگاهی دنیا نزدیک شویم
دکتر انصاری دبیر انجمــن لوازم خانگی در این 
راســتا اظهار داشت: طی ســالیان متمادی شاهد 
بودیم نمایشــگاه ها بــه محلی برای فــروش مواد 
کمیاب و نایاب تبدیل شــده بود کــه برخوردار از 
فرهنگ نمایشــگاهی نبودیم و هیچ اســتانداری 
در این عرصه مشــخص نشــده بود و حضور دکتر 
اسفهبدی در این حرکت رو به رشــد بسیار تاثیر 
گذار بود و با اهتمام وی توانستیم سهمی از بودجه 
را بــه این فعالیــت اختصاص دهیم و با ســاخت 
و توسعه فضای این ســایت و بازسازی سالن های 
این نمایشگاه، آن را به استاندارهای جهانی نزدیک 

کنیم. 
دکتر اسفهبدی در پاســخ به سواالت و ابهامات 
حاضریــن در این همایش گفت: بنــده هم بر این 
باورم که از ابتدای شکل گیری این نشست ها جای 
وزیر در ایــن گردهمایی ها خالی بــوده و تمامی 
تاش خــود را به کار می گیریم تا قبــل از برپایی 
همایش بعدی دیداری با وزیر داشــته باشیم، زیرا 
وی به معنی واقعی اِشراف و آشنایی به امور دارند .

 احداث دو خط مترو جهت کاهش حجم 
ترافیک نمایشگاه بین المللی 

وی در بخش دیگری از قسمت پرسش و پاسخ 
این نشست درباره تغییرات انجام شده در خصوص 
کاهش حجــم ترافیک حیطه نمایشــگاهی گفت: 
براســاس جلســات و رایزنی های صورت گرفته با 
مجموعه شــهرداری احداث دو خــط مترو برای 
نمایشگاه بین المللی و تاش در جهت روان سازی 
ترافیک این بخش احداث پل و تسهیل دسترسی 
خودروها انجام شــده اســت.مدیرعامل شــرکت 
سهامی نمایشــگاه های جمهوری اسامی ایران در 
ادامه روند پاسخ به سواالت در جواب برگزار کننده 
دیگری که درباره تغییر تقویم نمایشــگاهی و اخذ 
مجوزها  افزود: در خصوص تغییر تقویم نمایشگاهی 
ما به ضرر های ناشی از این تغییر زمان وقوف کامل 
داریم و در خصوص صــدور مجوزها حمایت های 
همه جانبــه از مجریان داشــتیم و بارهــا تکرار 
کرده ایــم که در صورت ایجاد مشــکل، آن را با ما 

مطرح کنند و همواره مشکات را رفع کرده ایم .

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

پیش نویس قانون جامع صنعت نمایشگاهی کشور ارائه شد
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نمایشگاه بین المللي تجهیزات  بیمارستاني  با حضور سیاوش امیرمكري 
قائم مقام مدیرعامل شرکت سهامي نمایشــگاه هاي بین المللي ج.ا،ایران در 
محل دائمي نمایشگاه هاي بین المللي تهران گشــایش یافت .در این مراسم 
همچنین محمد سعادتي پور مشــاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومي و امور 
بین الملل و حمیدرضا آملي مدیر امور نمایشگاه هاي داخلي شرکت سهامي 
نمایشگاه هاي بین المللي حضور داشتند برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی 
بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی و صنایع وابسته  با حضور 
شرکت ها و مؤسسات داخلی و خارجی که در زمینه تولید ،  بازرگانی و خدمات 
مرتبط با این گروه کاالیی فعالیت دارند، گامی بلنــد و محكم در جهت ارائه 
نوآوری ها و تولیدات مدرن این رشــته از صنعت محسوب می شود و مسلمًا 
مورد استقبال شرکت های ساختمانی، شرکت های انبوه ساز، سرمایه گذاران و 
دانشگاه های علوم پزشكی به عنوان مصرف کنندگان نهایی این محصوالت قرار 
خواهد گرفت.شرکت سپنتاس کیش برگزارکننده دو دوره گذشته نمایشگاه 
بین المللی تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی بوده و مسئولیت برگزاری سومین 
دوره این نمایشگاه را هم بر عهده دارد . محمود صدیقی،  مدیر عامل مجرب و 
خوش فكر شرکت سپنتاس کیش درباره این نمایشگاه توضیحاتی به »اقتصاد 

و نمایشگاه« داد.

 شرکت شما چند دوره از نمایشگاه را برگزار کرده 
است؟

طرح اولیه این نمایشــگاه ابتدا توســط این شــرکت تهیه و 
پیشــنهاد شــد که مورد تائید سازمان توســعه تجارت ایران و 
شرکت سهامي نمایشگاه هاي بین المللي جمهوري اسامي ایران 
قرار گرفت. اتحادیه جهاني نمایشگاه هاي بین المللي )UFI( در 
بازرسی هایی که داشت، نمایشگاه بین المللي بیمارستان سازي، 
تجهیزات و تاسیسات بیمارستاني را الیق دریافت گواهینامه این 
اتحادیه دانست و اکنون این نمایشگاه مورد تایید این مجموعه 

است.
 دوره ســوم در چند مترمربع فضای نمایشگاهی و 

شامل چه سالن هایی برگزار شده است؟
امسال در فضایي به وسعت 11 هزار مترمربع در  قالب 3 سالن 

)a5-5 )ملل، 6،7 در خدمت مخاطبان هستیم.
 تعداد مشارکت کنندگان داخلی و خارجی و میزان 
فضای نمایشگاهی تحت پوشــش دوره سوم نسبت به 

دوره دوم و دوره اول چه تغییراتی دارد؟
امسال 110 شــرکت در نمایشگاه مشــارکت حضور دارند که 
از این تعداد 106 شــرکت ایرانی و 4 شرکت نمایندگي خارجی 
هســتند. سال گذشته 90 شرکت ایرانی و 7 شــرکت خارجی 
و نمایندگي در نمایشگاه حضور داشــــتند . از نظر وسعت هم 
امســــال فضای کلی تحت پوشش نمایشــگاه حدود 11 هزار  
متر مربع اســت که نسبت به ســال قبل 20 درصد رشد دارد. 
ضمن این که باید به این نکته اشاره شــــود که به دلیل کمبود 
فضا امکان ثبت نام تعداد بیش تری از متقاضیان مشارکت به ویژه 

در حوزه تاسیات و تجهیزات میسر نشد.
 برگزاری سه دوره نمایشــگاه چه آثاری بر تولید و 

تجارت و کسب و کار این صنایع گذاشته است؟
برپایی نمایشــگاه های تخصصی موجب ایجــاد رقابت میان 

تولیدکنندگان و بازرگانان در موضوع مرتبط می شود که نتیجه 
این امر تاش برای افزایش کیفیت محصول خواهد بود. به ویژه 
حضور شــرکت های خارجی در نمایشــگاه و ارتباط مستقیم و 
رودرروی مخاطب و مصرف کننده با شرکت های مختلف تولیدی ، 
ضرورت ارتقای سطح کیفی محصوالت را به دنبال دارد. طبیعتاً 
بهبود کیفیــت کاالی تولیدی و مقبولیــت آن در بازار مصرف، 
افزایــش تقاضا و رونق تولیــد را در پــی دارد. در خصوص این 
نمایشگاه هم طی دوره های برپایی آن به وضوح شاهد این ارتقای 
سطح کیفی، افزایش رقابت و استقبال هرچه بیش تر مخاطبان 

اعم از عام و خاص از محصوالت ارائه شده در نمایشگاه بوده ایم. 
 دوره پســابرجام و تلطیف فضای اقتصاد کشور چه 

اثری بر برگزاری نمایشگاه گذاشته است؟
طبیعتاً پس از برداشته شــدن تحریم ها تمایل شرکت های 
خارجی به ویژه برندهای معتبر  بین المللی بــه حضور در بازار 
ایران افزایش زیادی داشــته که به تبع آن تمایل به مشارکت 
در نمایشــگاه ها هم - که اولین مــرز ورود و عرضه و نمایش 
کاال محسوب می شوند – بیش تر شده است. انتظار می رود در 
صورت اتخاذ سیاست های صحیح و اصولی این تمایل بیش تر 

هم بشود.
 برای دوره بعدی نمایشگاه  چه طرح ها و برنامه هایی 

در دست اقدام دارید؟
اولین برنامه ای که برای دوره بعدی نمایشگاه در سال 1397 
خواهیم داشت، توسعه فضای نمایشــگاه است و در این جهت 
ســرگرم گفت گو و مذاکره با مدیریت های مربوطه در شــرکت 
سهامی نمایشــگاه های بین المللی ایران هســتیم . درضمن از 
االن سرگرم مذاکرات بسیار مثبتی با شــرکای خارجی خود و 
سازمان های مرتبط بین المللی جهت همکاری و توسعه دوره آتی 

نمایشگاه هستیم که نتیجه آن حضور بیش تر شرکت های معتبر 
خارجی خواهد بود . همچنین تقویت بنیه علمی نمایشــگاه از 
طریق برگزاری همایش هاي تخصصی و کارگاه های آموزشی در 
سطوح باالتر جزو برنامه های توسعه نمایشگاه برای دوره آینده 

است .
 برای برگزاری هر چه بهتر نمایشــگاه ، انجمن ها ، 
اتحادیه ها و ســندیكاهای مرتبط را به همكاری دعوت 

کرده اید؟
بله؛ طبعاً همواره از انجمن ها و تشــکل های مرتبط با موضوع 
نمایشگاه جهت حضور در نمایشگاه و ارائه نقطه نظرات تخصصی 
دعوت می شــود و از ظرفیت های ایشــان در شناسایی و تبیین 
معیارها و استانداردهای الزم در خصوص مشارکت شرکت های 

تولیدی ، بازرگانی و خدماتی استفاده می شود .
 در سال جاری چه نمایشگاه هایی برگزار کرده اید و 

چند  نمایشگاه دیگر تا پایان سال برگزار خواهید کرد ؟
به عنــوان مجري یازدهمین نمایشــگاه بین المللــي »ایران 
پاست« و تا پایان سال نمایشگاه بین المللي »طا، نقره، جواهر، 
ساعت و صنایع وابسته« و همچنین نمایشــگاه »نفت و انرژي 

کیش« را در دستور کار برگزاري داریم.
 آیا نكته دیگــری مانده که انتشــار آن را مفید و 

ضروری بدانید؟ 
از تمام فعاالن این صنعت اعم از ســازمان ها، مراکز درماني، 
تشکل ها و شرکت های مرتبط و همه افرادی که به نوعی در حوزه 
صنعت بیمارستان سازي تاش می کنند دعوت می کنم حتما از 
این نمایشــگاه بازدید کنند. در پایان از همه مشارکت کنندگان 
محترم که با حضور خود موجب غناي این نمایشگاه را شده اند 

کمال تشکر را دارم.

محمود صدیقی، مدیرعامل شرکت »سپنتاس کیش« اعالم کرد :

برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی با رشد  20 درصدی 

نخســتین نمایشــگاه بین المللــی جایگاه های ســوخت و صنایع 
وابســته یکشــنبه با حضــور جمعــی از مقامــات و کارشناســان 
انــرژی و ســوخت و صاحب نظران این حــوزه در تهران گشــایش 
یافــت. در مراســم افتتاحیــه ایــن نمایشــگاه، رییس ســازمان 
فرهنگــی و هنری شــهرداری تهران، رییس ســازمان زیباســازی 
کشــور  ســوخت  جایــگاه داران  انجمــن  رییــس  و   شــهرداری 

حضور داشتند. 
این نمایشگاه با هدف تبادل دانش و فن آوری و همچنین برقراری 
تعامل و هم  اندیشــی بین شــرکت های مربوط از سوم تا ششم دی 
جاری در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران آماده بازدید عموم 

عاقمندان است. 

بر اساس اعام مدیر عامل مرکز مطالعات و برنامه ریزی جایگاه های 
سوخت کشــور، در این نمایشگاه ارگان های وابســته با هدف تبادل 
تجربه و تعامل گســترده تر با یکدیگر و نیز به روز رســانی فن آوری 
و دانــش در بخــش جایگاه های عرضه ســوخت و صنایع وابســته 
حضور دارند.  علی منشــی در مراســم افتتاحیه این نمایشگاه گفت: 
در نخســتین نمایشــگاه بین المللی جایگاه های ســوخت و صنایع 
وابســته شــرکت های داخلی معتبر نیز حضور دارند. وی با تاکید بر 
اینکه  بر اساس برنامه چشــم انداز 1400 ، تصدی گری دولت در این 
حوزه کاهش می یابد، افــزود: پیش بینی می کنیم که با بر پایی این 
نمایشگاه پیوند گسترده ای در بخش های دیربط ایجاد شود و بر پایی 
این نمایشگاه نقش تاثیرگذاری در توسعه کسب و کار در این بخش 

ایفا کند. منشی توسعه فضای کســب و کار، انتقال دانش و تجربه و 
به روزرســانی تجهیزات مربوط را از اهداف مهمــی بیان کرد که این 
نمایشگاه دنبال می کند.در حاشیه این نمایشگاه همایش فرصت های 

سرمایه گذاری در صنعت جایگاه داری نیز برگزار می شود.

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

آغاز به کار  نخستین نمایشگاه بین المللی جایگاه های سوخت و صنایع وابسته 
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حمل  بین المللی  نمایشگاه  پانزدهمین 
و نقل عمومی و خدمات شهری با حضور 
دکتــر صاحی رییس ســازمان فرهنگی 
هنری شــهرداری تهران و دکتر علیزاده 
رییس سازمان زیباسازی شهرداری تهران 
و مقامات وزارت راه و شهرسازی، وزارت 
کشور، وزارت صنعت، شهرداری تهران و 
روســای انجمن ها و اتحادیه های مختلف 

افتتاح شد.
خالقــی دبیــر اجرایی این نمایشــگاه 
پانزدهمین نمایشــگاه  اینکــه  بیــان  با 
بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات 
شــهری با شــعار حمایت از تولید ملی و 
تحقق اقتصاد مقاومتی برپا شــده، اظهار 
کرد: حدود 160 شرکت داخلی و خارجی 
از ایران و کشــورهای چین، آلمان، کره 
جنوبی، روســیه، فرانســه، ژاپن و ایتالیا 

مشارکت کردند.
وی ادامه داد: این نمایشگاه در فضایی 
بالــغ بــر 19 هزار متــر برگزار شــده و 
تولیدات  نمایش  کنار  شرکت کننده ها در 
خود پروژه های نیازمند جذب ســرمایه، 
قابلیت ها  ســرمایه گذاری،  فرصت هــای 
و امکانــات اجــرای پروژه هــا را نیز ارائه 

کرده اند.

خالقــی تصریــح کــرد: رقابت پذیری 
مقاومتی،  اقتصــاد  تحقق  ملی،  تولیدات 
انتقال دانش فنی، تکنولوژی روز و کارآمد 
به کشــور، ایجاد ظرفیت های جدید در 
بخش تولید رقابتی، آشــنایی با الگوهای 
موفق جهانی در عرصه حمل و نقل کاال و 
مسافر از جمله مهم ترین اهداف برگزاری 

این نمایشگاه به شمار می رود.
دبیــر اجرایــی نمایشــگاه حمــل و 
نقــل عمومی بیــان کــرد: فراهم کردن 
برای سرمایه گذاری  مناســب  زمینه های 
شرکت های داخلی و خارجی برای بهبود 
وضعیت محیط زیســت در کانشــهرها 
و بهینه ســازی مصرف ســوخت کشــور 
از دیگــر اهداف برگزاری این نمایشــگاه 
به شــمار می رود.وی با بیــان اینکه این 
نمایشــگاه در دو بخش حمــل و نقل و 
خدمات شــهری برگزار شده است، افزود: 
در این نمایشگاه انواع خودروها و وسایل 
حمل و نقل عمومی، خودروهای سنگین 
و نیمه ســنگین، خودروهای پاک، وسایل 
برقــی و هیبریدی، ماشــین آالت  نقلیه 
زیربناهای  تجهیزات  راه سازی،  و  عمرانی 
حمل و نقل کاال و مســافر، حمل و نقل 

ریلی به نمایش گذاشته می شود.

خالقــی تأکید کــرد: ماشــین آالت و 
بازیافت  تجهیزات  آتش نشانی،  تجهیزات 
و تبدیل مواد، مبلمان شــهری، عمران، 
معمــاری و شهرســازی، مدیریت جامع 
شــهری، پارکینگ های طبقاتی، شــهر 
و محیط زیست  زیباســازی  الکترونیک، 
شــهری از دیگر خدماتی است که در این 

نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود.
به گفتــه وی برگــزاری 12 همایش، 
علمــی  نشســت  و  آموزشــی  کارگاه 

و تخصصــی بــا حضــور کارشناســان، 
متخصصــان و اســتادان دانشــگاه و نیز 
حضور چند هیأت تجاری و سرمایه گذاری 
از کشورهای خارجی از برنامه های جانبی 

این نمایشگاه به شمار می رود.
حمل  بین المللی  نمایشگاه  پانزدهمین 
و نقل عمومی و خدمات شــهری از سوم 
تا ششــم دی هر روز از ســاعت 9 تا 17 
در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 

تهران در حال برگزاری است.

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

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

روابط عمومی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته اعالم کرد:

رشد 25 درصدی مشارکت کنندگان در چهاردهمین نمایشگاه 
بین المللی تبلیغات و بازاریابی

چهاردهمین نمایشــگاه بیــن المللی 
تبلیغــات، بازاریابــی و صنایع وابســته 
سه شنبه دوازدهم دی ماه با حضور حجت 
االســام ناصری پور معــاون فرهنگی 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
و عباس قبادي معاون امور نمایشگاهي 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین  المللی 
جمهوری اســامی ایــران و بــا هدف 
توسعه صادرات و یافتن بازارهای جدید 
صادراتی در محل دائمی نمایشــگاه های 
بین المللی تهران افتتاح شــد. در آیین 
گشایش این رویداد حمیدرضا آملي مدیر 

نمایشگاه هاي داخلي هم حضور داشت. 
نمایشــگاه  بیتا خالقی مدیر اجرایی 
درباره شــرایط این دوره اعام کرد: در 
این دوره بیش از 480 شــرکت شامل 
430 شــرکت داخلــی و 50 شــرکت 
خارجی از کشــورهای ایتالیا، فرانســه 
چیــن، کره جنوبــی و تایــوان حضور 
دارند. در این نمایشــگاه شاهد افزایش 
30 درصدی متراژ و 25 درصدی شمار 
تبلیغات  شــرکت ها هســتیم.صنعت 
ایران نوپاســت و امروز شــرکت های 
تبلیغاتی با به روز رســانی خود قادر به 
ارائــه کاالها و خدمات قابــل رقابت با 

نمونه های مشابه خارجی هستند.
خالقی افزود: بی شک در جهان امروز 
گســترش صادرات و یافتن بازار های 
جدیــد صادراتــی از برنامه های اصلی 
هر کشــور محسوب می شــود و نقش 
تبلیغات و بازاریابی در عرصه اقتصادی 
غیرقابل انکار است. از این رو بنگاه های 
اقتصادی می تواننــد در گردونه رقابت 
باقی بمانند که از نوین ترین برنامه های 

تبلیغاتی بهره بگیرند.
از دســتگاه برش دیجیتال  رونمایی 
نمایش گــر مجازی  نمایــش  تخــت، 
)هولوگرافیک(، نمایش دســتگاه تولید 
و طراحی روی چــوب و حکاکی، ارائه 
پروژه واقعیت مجازی و هوشمندسازی 
اقام تبلیغاتــی  برخــی از برنامه های 
نمایشــگاه  چهاردهمیــن  جانبــی 
بازاریابی و صنایع  تبلیغات،  بین المللی 

وابسته است.
معرفی بازارهای جدید صادراتی، ارائه 
بازارهای  حفــظ  چگونگی  راهکارهای 
صادراتی، حمایــت از صنعت تبلیغات، 
آشنایی با تکنیک های بازاریابی، تشویق 
بازار داخلی به استفاده از ابزارهای نوین 
بازاریابی، برقراری ارتباطی نزدیک بین 

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

تکنیک های تبلیغات و پیشبرد فروش 
و حضور چند هیــات خارجی، از دیگر 
برنامه های جانبی این نمایشگاه است. 
این نمایشــگاه، از سه شــنبه تا جمعه 
همــه روزه از ســاعت 9 تــا 17 دایر 
است تا شــرکت های مختلف بتوانند 
جدیدترین روش ها، فنون، فناوری ها و 
صنایع مرتبط با بازاریابی و تبلیغات را 

ارائه دهند.
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یازدهمین نمایشگاه بین المللی کاال، خدمات، 
تجهیزات فروشــگاهی و فروشگاه های زنجیره ای 
دوازدهم دی با حضور دکتر حســین اسفهبدي 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت سهامی 
نمایشگاه های بین  المللی جمهوری اسامی ایران 
آغاز به کار کــرد . در این مراســم عباس قبادي 
معاون امور نمایشــگاهي و حمیدرضا آملي مدیر 
نمایشگاه هاي داخلي هم حضور داشتند و همراه 
با تنی چند از مقامــات وزارت صنعت و معدن و 
تجارت، اتاق اصنــاف ایران، برخــی نمایندگان 
مجلس شــورای اسامی و روســای انجمن ها و 
اتحادیه های مرتبط در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی این رویداد را افتتاح کردند. یازدهمین 
نمایشــگاه بین المللی کاال، خدمــات، تجهیزات 
فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای با موفقیت 
و دســت آوردهای قابل اعتنای دور های گذشته 
از 12 تا 15 دی در محل دائمی نمایشــگاه های 
بین المللی تهران برگزار می شود. شرکت صنعت 
نمایش و همایش پرشین که در 10 دوره گذشته 
توانست این نمایشگاه را با کیفیت باالیی برگزار 

کند، در ســال جاری هم یازدهمین نمایشــگاه 
بین المللی کاال، خدمات و تجهیزات فروشگاهی 
را در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می کند. 
مشارکت کنندگان در قالب 85 شرکت داخلی و 
20 غرفه نمایندگی با ارائــه محصوالت خارجی 
در نمایشگاه حاضر هستند. این دوره در فضایی 
به مســاحت حدود 12هزار متر مربع و شــامل 
ســالن های 38 – 38 آ – 35 برپا شــده است. 
تعداد مشــارکت کنندگان ایرانی نسبت به دوره 
قبل حدود 20 درصد و نسبت به نمایشگاه دوره 
اول بیش از صــد درصد افزایش متراژ داشــته  
است. عاوه بر شــرکت های داخلی، شرکت ها و 
نمایندگی هــای برخی از کشــورهای خارجی از 
جمله ترکیه، چین، کره جنوبی، تایوان، اتریش، 
ایتالیا و انگلیس نیز نوین ترین کاالها، خدمات و 
صنایع مرتبط به این حــوزه را ارائه و در معرض 
دید عاقه مندان قرار داده انــد. حمایت از کاالها 
مصرف کنندگان  آشــنایی  داخلی ،  و محصوالت 
با کاالهــا و خدمات با کیفیت، توســعه صادرات 
کاالهای داخلی، معرفــی محصوالت ایرانی قابل 

رقـابت در بازارهای جهانی، خرید آسان، مطمئن 
و سریع ، تامین سایق مصرف کنندگان، ایجـاد 
رقـــابت در تـولیـــد، ترویج فرهنــگ خرید از 
فروشگاه های زنجیره ای به منظورکاهش آلودگی 
هوا، کاهش مصرف ســوخت، انرژی و جلوگیری 

از اتاف وقت، کنترل و نظارت ســازمان یافته بر 
بهداشت و سامت کاالها، نرخ گذاری و نظارت بر 
قیمت ها و آشــنایی با آخرین فناوری های حوزه 
تجهیزات فروشگاهی  از مهم ترین اهداف برپایی 

این نمایشگاه است.

حضور 85 شرکت داخلی و 20 شرکت خارجی در یازدهمین نمایشگاه 
بین المللی تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای

بازدید دکتر حسین اسفهبدي رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین  المللی جمهوری اسالمی ایران
 و هیات همراه از یازدهمین نمایشگاه بین المللی کاال، خدمات، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای 
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دهمیــن نمایشــگاه بین المللی طا 
و جواهر روز ســیزدهم دی ماه 1396 
با حضور مســعود خوانســاري رئیس 
اتاق بازرگانــي و صنایــع و معادن و 
دکتر حسین اســفهبدي رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل شــرکت ســهامی 
نمایشــگاه های بین  المللــی جمهوری 
اســامی ایران افتتاح شد. این رویداد 
از 13 الــی 16 دی در محــل دائمی 
تهــران  بین المللــی  نمایشــگاه های 
در حــال برگــزاری اســت.  اتحادیه 
صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان 
طــا، جواهــر، نقــره و ســنگ های 
قیمتی ایران با هدایــت و برنامه ریزی 
کار شناســانه ریاســت و هیأت مدیره 
جدیــد ایــن اتحادیــه و مجري گري 
شرکت سپنتاس کیش موفق به جذب 
رشد 30  و  بیش تر  مشارکت کنندگان 
درصدي این دوره از  نمایشگاه طا و 

جواهر شده است .
رییــس اتحادیــه تولیدکنندگان و 
صادرکننــدگان طا، جواهــر، نقره و 
ســنگ های قیمتی ایران در گفت وگو 
با »اقتصاد و نمایشگاه« اظهار داشت: 
در دوره سوم هیات مدیره اتحادیه که 
مسئولیتش بر عهده بنده است، سعی 
داشتیم ساختار نمایشگاه طا و جواهر 
را به ســاختار نمایشگاه های تخصصی 
و بین المللی نزدیک کنیــم و در این 
راســتا از تولیدکنندگان دعوت شد و 
این عزیزان مثل همیشه و فراتر از هر 
زمان با اعام حضورخود آغاز حماسه 
دیگری را رقم زدند. البته به این علت 
که مجوز نمایشــگاه دیر حاضر شــد، 
اطاع رسانی به نحوی که مورد نظر بود 

انجام نشد .
وی یــادآور شــد: تقویــم برگزاری 
این نمایشــگاه هر ســال اواخر بهمن 
بود که با توجه بــه لطمه ای که از این 
بابت به بازار شــب عید وارد می   شــد، 
برگزاری این رویداد یک ماه جلو افتاد 
و خوشــبختانه این تغییــر در تقویم 
برگــزاری از ســوی تولید کنندگان و 
عاقه مندان به مشارکت در نمایشگاه 

با استقبال خوبی مواجه شد .
وی با اشــاره به اســتقبال خوب از 
دهمین دوره نمایشــگاه طا و جواهر 
اظهار داشــت: این امر در حالی است 
که از لحاظ شــرایط اقتصــادی این 
صنف و صنعت در بحران به سر می برد 
و مشــکات مالیــات و ارزش افزوده 
از اصــل طا بر بازار طــا و جواهر ما 
تاثیر قابل توجهی گذاشــته اســت. با 
این حال براســاس پیش بینی ها سالن 
8 و 9 سایت نمایشــگاه بین المللی را 
برای محصول نهایــی طا و جواهر در 
نظر گرفتیم و پس از اســتقبال خوب 
مشــارکت کنندگان و ثبت نام بسیاری 
 11  –  10 ســالن  عاقه منــدان،  از 
را هــم بــرای ماشــین آالت و صنایع 
وابســته  اختصاص دادیــم .وی افزود: 
در ایــن دوره بیش از 160  شــرکت 
حضــور دارند و نمایشــگاه در فضایی 
به مســاحت 13 هزار متر مربع برگزار 
شده است. البته تقارن زمانی نمایشگاه 
بــا تعطیــات ژانویه موجب شــد در 
خارجی  مشــارکت کنندگان  زمینــه 
به ویــژه در بحــث طــا و جواهر با 
نمایندگانی  ریزش مواجه شدیم، ولی 
از کشورهای  ماشــین آالت  زمینه  در 
ایتالیــا، آلمان و ترکیه در نمایشــگاه 
حضور دارند.شــفائی با اشــاره انعقاد 
تفاهم نامــه ای دو  جانبه میــان ایران و 
هنگ کنک بــه عنــوان برگزارکننده 
نمایشگاه های طا  بزرگ ترین  از  یکی 
و جواهر دنیا  یادآور شــد: اتحادیه طا 
و جواهر ایران تنها اتحادیه ای اســت 
که به طور مســتقل با اتحادیه طا و 
جواهــر هنگ کنــک تفاهم نامه امضا 
کرده و مهم ترین بخش این تفاهم نامه 
در خصوص آموزش طراحي و دیزاین 
نرم افزار منحصر به فــرد طراحي طا 
وجواهر مربوط به هنگ کنگ اســت 
که به واســطه این نرم افزار توانسته اند 
این عرصه  موفقیت های بســیاری در 
کسب کنند. در این راســتا مقرر شد 
اســتادان و مســوالن هنگ کنگ در 
نمایشــگاه طا و جواهر تهران حضور 

داشــته باشــند و از تولیدات داخلي 
بازدید کنند. همچنین از مســؤالن و 
اســتادان ایراني هم دعــوت کردند از 
نمایشگاه  و مراکز آموزشي و طراحي 
هنگ کنگ بازدید به عمل آورند تا به 
جمع بندي نهایي و تخصصي برســیم. 
اســتادان  پیشــنهاد شــد   همچنین 
هنگ کنــگ جهت آموزش بــه ایران 
سفر و دوره هاي آموزشــي برپا کنند 
و سپس هنرجویان و اســتادان برای 
هنگ کنگ  به  تکمیلي  دوره  گذراندن 
اعــزام شــوند.رئیس اتحادیــه تولید 
وصادرکننــدگان طــا و جواهر ادامه 
داد: در راستای گسترش همکاری های 
دوجانبــه رایزنی هایی هم بــا اتحادیه 
وهیات های تجاری ترکیه جهت حضور 

در نمایشگاه شده است .
تمایزهــای  از  یکــی  افــزود:  وی 
دوره های  بــا  دوره  ایــن  نمایشــگاه 
پیشین، افزودن ســاعت به گروه های 
کاالیی نمایشگاه اســت. عنوان اصلی 
ایــن رویــداد طــا، جواهــر، نقره و 
ساعت اســت و با فعاالن این صنعت، 
اتحادیه ســاعت و بــزرگان این صنف 
انجام  رایزنی هایی جهــت حضور  هم 
داده ایم. برندهــای معتبر و صاحب ناِم 
حوزه ساعت اعام مشــارکت کرده و 

حضور دارند.
رئیس اتحادیه طــا و جواهر اذعان 
داشــت: در خصــوص رشــد فضای 
نمایشــگاهی بــا توجه بــه این که در 
دوره هاي گذشته تنها سالن 8 و 9 به 
این رویداد اختصاص داشــت و امسال 
دو ســالن اصلی به این متــراژ اضافه 
شــده، با حضور روبه رشد چشمگیري 

مواجه بوده ایم. 
شــفائي اظهــار داشــت: برگزاري 
نمایشــگاه طــا وجواهر بــه دالیل 
خاص بــودن ایــن صنعــت از لحاظ 
امنیتي و حراست و مراقبت متفاوت تر 
و هزینه بر تــر از هر نمایشــگاه دیگر 
مدیریت هاي بخش  از همکاری  است. 
هاي مختلف سازمان امور نمایشگاهي، 
جناب آقــاي اســفهبدي و بخصوص 
مهندس خســروتاج ریاســت محترم 

ســازمان توســعه تجارت که ما را در 
راســتاي برگزاري این نمایشگاه یاري 

کردند کمال تشکر را داریم.
شــفائی در پاســخ به این ســئوال 
نمایشــگاه  برای  که چــه مخاطبانی 
مدنظر اســت، گفت: نمایشــگاه طا، 
جواهر، ساعت و ماشــین آالت وابسته 
بزرگ ترین نمایشــگاه در نوع خود در 
سطح ایران است. بخشی از مخاطبان 
و  صنــف  اعضــای  و  همــکاران  آن 
بنکدارن،  و  عرضه کننــدگان  صنعت، 
ویتریــن داران و فروشــندگان عزیــز 
هســتند و دربخــش ماشــین آالت و 
زحمت کش  تولیدکنندگان  تجهیزات 
و عزیز  و بخش دیگر هــم مخاطبان 
عام و مردم هســتند که در نمایشگاه 
حضور دارند. در نهایت این محصوالت 
به دســت مصرف کننده عــام و آحاد 
مردم می رســد و رضایــت این بخش 
برای صنعــت ما نقش کلیــدی دارد . 
بزرگ تریــن رســالت این نمایشــگاه 
حمایت از تولید داخلي و اشتغال زایي 
تولیدکننــده  عزیــزان  تــا  اســت 
توان مندي هاي خود را در نمایشــگاه 

ارائه کنند.
و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  رئیس 
صادرکننــدگان طا و جواهــر یادآور 
شــد:  خوشــبختانه در بحث تولید و 
طراحی طا پیشرفت های بسیار خوبی 
داشــته ایم و تنها حمایت های دولتی 
را می طلبد تا در ایــن صنعت بتوانیم 
به جایــگاه واقعــی خــود و صادرات 
دســت پیدا کنیم. برخــی از قوانین 
مربوط به صــادرات  محصول نهایي و 
واردات شمش موجب شــده تا تولید 
با مشکل مواجه شــود که تجدید نظر 
در این قوانین می تواند راهگشــا باشد. 
همچنین نبود منابع تأمین مواد اولیه 
شــمش ما را بامشــکل مواجه کرده 

است . 
از  یکــي  کــرد:  عنــوان  شــفائي 
راهکارهاي پیشرفت این صنعت ایجاد 
بانک طا است که ما در اتحادیه بارها 
این مقوله را یادآور شــده و پیشنهاد 

دادیم.

سید حجت شفائی، رییس و عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی ایران و داراي برند تولیدي طال و جواهر هگمتانه :

استقبال مشارکت کنندگان باعث افزایش 30 درصدی فضای نمایشگاه طال و جواهر شد
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پنجمین نمایشگاه بین المللی خشکبار، آجیل، 
میوه های خشــک و صنایع وابســته بــا حضور 
دکتر مجتبي خســروتاج معاون وزیــر و رئیس 
سازمان توسعه تجارت و دکتر حسین اسفهبدي 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت سهامی 
نمایشــگاه های بین  المللــی جمهوری اســامی 
ایران در تاریخ ســیزده دی ماه افتتاح شــد. این 
رویداد از  13 الــی 16 دی 1396 در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی تهران سالن B38 برگزار 
می شــود. برگزارکننده این دوره شرکت مشاوران 

نمایشگاهی سایا نمای پارسیان است.
صنعت خشکبار ایران سالیانه به صورت رسمی 2 
میلیارد دالر و به صورت غیر رسمی 3 میلیارد دالر 
صادرات دارد. چنین نمایشــگاهی زمینه معرفی 
قابلیت ها و پتانسیل های صنعت خشکبار از جمله 
اقامی مانند پسته، خرما، کشمش، فندق، گردو 
و زعفران با جایگاه جهانی را برای بازدیدکنندگان 
داخلی و خارجی فراهم می کند. سوابق سال های 
قبلی موید حضور بازدید کنندگانی از 16 کشــور 
جهان و چهار هیات اقتصــادی و تجاری در این 
رویداد بوده است. خشکبار به نوعی تعریف و نماد 
واقعی اقتصاد مقاومتی است که در سراسر کشور 

امکان تولید و رشد و توسعه آن وجود دارد.
در ایران ســاالنه حدود دویست هزار تُن پسته، 
160 هزار تن کشــمش، 150 هزار تن مغز گردو، 
یک میلیون و دویســت هزار تن خرمــا، 35 تن 
انجیر، 50 هزار تن بــادام درختی، 330 تن لوبیا، 
نود هزار تن عدس، 300 هزار تــن نخود و 270 

تن زعفران تولید می شود. انواع خشکبار ایران به 
بیش از 50 کشور جهان صادر می شود که برخی 
از این کشــورها عبارتند از آلمان، آمریکا، فرانسه، 
انگلســتان، ایتالیا، اسپانیا، ســوئد، نروژ، پرتغال، 
کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله قطر، امارات 
متحده عربی، عربستان، کویت، کشورهای آسیائی 

چین، کره جنوبی، ژاپن، استرالیا، روسیه و ... .
زیر گروه های کاالیی نمایشگاه خشکبار، آجیل، 
میوه های خشــک و صنایع وابســته به این شرح 
است:تولید کنندگان و صادر کنندگان انواع آجیل، 

خشکبار ، میوه و سبزیجات خشک
واحد های ســورتینگ، رســتینگ، پادرینگ، 

پاستوریزه و بسته بندی
زعفران، چای، قهوه

انواع ادویه جات، حبوبات، چاشنی ها و داروهای 
گیاهی 

انواع غات، برنج، ذرت های فرآوری شده
واحد های بسته بندی، صنایع تبدیلی و جنبی 

نهاده های کشاورزی انواع کود و بذر سم 
شــرکت های دانش بنیــان، پارک هــای علم و 

فناوری و شهرک های علمی و تحقیقاتی 
شرکت های شهرک های صنعتی

انجمن ها، اتحادیه ها و شرکت های بازرگانی
نشــریات و پایگاه های اطاع رسانی تخصصی و 

مرتبط
 شــرایط و تنوع اقلیمی ایران به گونه ای است 
که محصوالت متنوع کشاورزی با کیفیت مناسب 
تولید و به لحاظ پیشینه سنتی ، برخی از این اقام 

 مانند خرما، کشمش ، انجیر، پسته، گردو، بادام و 
فندق به صورت خشکبار مصرف گسترده ای در بازار 
داخل و خارج دارد. صنعت خشکبار ایران به دلیل 
دارا بودن رتبه های بین المللی در تولید محصوالتی 
مانند پسته )رتبه یک تولید جهان ( خرما )رتبه دو 
تولید جهان( بادام )چهارمین تولید کننده جهان(، 
گردو )ســومین تولید کننده جهان(، کشــمش 
)چهارمین تولیدکننده جهان( و فندق )پنجمین 
تولید کننده جهان( در بازارهای جهانی شناخته 

شده است.
نمای  سایا  نمایشگاهی  مشاوران  شرکت 
نمایشگاه های  برگزارکننده  )ســایا(  پارسیان 
بین المللی، همایش ها، کنفرانس ها و سمینارهای 

علمی و تخصصی با بیش از بیســت سال سابقه 
فعالیــت در برگــزاری عناویــن تخصصــی در 
شهر های مختلف از جمله تهران، اصفهان، تبریز، 
شــیراز، بندر عباس، کیش و ... توانســته بیش از 
صد عنوان نمایشــگاهی را برگزار کند. شــرکت 
سایا نمای پارســیان از ســال 1392 بنیان گذار 
و مجری نمایشــگاه بین المللی خشکبار، آجیل، 
میوه های خشک و صنایع وابســته با نام تجاری 
IRANNUTEX در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی تهران است. چهار دوره این رویداد پیش 
از این برگزار شده که هر ساله با استقبال کم نظیر 
مشــارکت کنندگان و بازدید کننــدگان و تجار و 

بازرگانان خارجی روبه رو بوده است.

معماري،  بین المللي  نمایشــگاه  هشــتمین 
»میدکس«  مدرن  خانه  و  داخلي  دکوراســیون 
چهارشــنبه21 دی با حضور عباس قبادي معاون 
امور نمایشــگاهي شرکت ســهامي نمایشگاه 
هاي بین المللي در محل دائمي نمایشــگاه های 
یافت. صاحبان  تهران گشــایش  بین المللی در 
صنعت با حضور در این نمایشــگاه فرصت های 
سرمایه گذاری و تبادل اطالعات و دانش  و فناوری 
را به نمایش می گذارند. این نمایشگاه که به مدت 
چهار روز در محل دائمي نمایشگاه هاي بین المللي 
تهران در حال برگزاری است، آوردگاه بیش از 290 

شرکت است .

این رویداد این روزها با اســتقبال گســترده  فعاالن 
داخلی و بین المللی و دریافــت تاییدیه اتحادیه جهانی 
نمایشگاه های بین المللی )UFI( برگزار می شود. در این 
نمایشگاه شــرکت های داخلی و بین المللی محصوالت، 
قابلیت های فنی و نوآوری های خود را به بازدیدکنندگان 
عرضه می کنند و از تعامل با دســت اندرکاران صنعت و 

فرصت های موجود بهره می گیرند.
دکتــر عبدالکریم جالی، مدیر برگزاری هشــتمین 
نمایشگاه بین المللي معماري، دکوراسیون داخلي و خانه 
مدرن »میدکس« در این خصوص اظهار داشت: در این 
نمایشگاه حدود 80 شرکت از کشورهاي ایتالیا، آلمان  ، 
چین، فرانسه ، ترکیه ، ارمنســتان، کره جنوبي، بلژیک، 
اسپانیا ، هلند، فناند و انگلســتان در کنار بیش از 210 
شــرکت ایراني جدیدترین صنایع، تجهیزات، تولیدات 
و خدمات خود را ارائه و در معرض دید عاقمندان قرار 

مي دهند.
دکتر جالــی در خصوص مشــارکت کنندگان این 

رویداد  گفت: در هشتمین نمایشگاه بین المللي معماري، 
دکوراسیون داخلي و خانه مدرن - که تلفیقي از دانش، 
هنر و صنعت اســت - عاوه بر شــرکت هاي خصوصي 
تولیدکننده، شــرکت هاي معماري برخي سازمان ها و 
دســتگاه هاي دولتي و خصوصي هــم توان مندي هاي 
خود در حوزه هاي مختلف طراحي و مشــاوره معماري 
و دکوراســیون داخلي و همچنین آخرین دستاوردها و 
تولیدات حوزه هاي با تکنولوژي از جمله هوشمند سازي 

را ارائه کرده اند.
وی گروه های کاالیی این نمایشگاه را این گونه برشمرد: 
در این نمایشــگاه انواع خانه پیش ســاخته، نورپردازي 
و هوشمند ســازي، تکنولوژي هــاي نوین تاسیســات، 
مبلمان باغي و تجهیزات مربوط به فضاي باز، تجهیزات 
دکوراسیون داخلي، انواع پرده، کاغذ دیواري، پوشش هاي 
تزئیني، دیوارپوشــي، لوازم ویژه دکوراسیون و تزئیني، 
مبلمان ورزشــي و تفریحــي، انواع لــوازم الکترونیکي 
شامل هوشمندسازي، سیســتم هاي کنترل از راه دور، 
سیستم هاي ایمني ســاختمان، سیستم هاي پاالیشي 
هوا و آب و دیگر محصوالت و طرح ها  به معرض نمایش 

گذاشته شده است.
نایب  رئیس انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های ایران 
تصریح کرد: هشتمین نمایشــگاه بین المللي معماري، 
دکوراســیون داخلي و خانه مدرن در فضایي بالغ بر 20 
 ،38 ،35 ،B31 ،A31 هزار متر مربع و در پنج ســالن
B 38 و فضاي باز محل دائمي نمایشگاه هاي بین  المللي 
تهران برگزار می شود و نسبت به دوره گذشته 10 درصد 
افزایش مشارکت کننده داشــته که این موضوع نشان از 
رشد و توسعه حوزه طراحي و معماري صنعت ساختماني 

کشور دارد.
این فعــال صنعــت نمایشــگاهی کشــور معرفي 

توان مندي هاي داخلــي در حوزه تولیــد محصوالت و 
خدمات معماري و دکوراســیون را از مزایا و اهداف این 
نمایشگاه برشمرد و گفت: آشــنایي شرکت هاي ایراني 
با آخریــن تکنولوژي هــاي روز دنیا، معرفــي آخرین 
توان مندي هــا و فناوري هاي نوین ایجــاد فرصت هاي 
تجاري جدید، اشتغال زایي، فراهم کردن زمینه تعامل بین 
دانشگاه و تولیدکنندگان و شناسایي پتانسیل خدمات 
صادراتي حوزه دکوراسیون کشــور از مهم ترین اهداف 
برگزاري هشتمین نمایشــگاه بین المللي خانه مدرن، 

معماري داخلي و دکوراسیون است.
دکتر جالی در رابطه با اهمیت تاییدیه جهانی یوفی 
 )UFI( گفت: اتحادیه جهانی نمایشگاه های بین المللی
به عنوان مهم ترین انجمن برگزارکنندگان نمایشــگاه و 
فضاهای نمایشــگاهی اســت. UFI برای ارتباط  دادن 
فعاالن صنعــت نمایشــگاهی در ســطح بین المللی، 
اشــتراک گذاری دانــش و تجربه آن هــا، ایجاد فضای 
مطالعه و تحقیق و ارتقای کیفیت نمایشگاه های تجاری 
تأسیس شده اســت. این انجمن جهانی برای برخی از 
نمایشگاه های بین المللی با در نظر گرفتن استانداردها و 

ضوابط خاصی تأییدیه صادر می کند.
برقراري ارتباط بین دانشــگاه و صنعــت معماري و 
دکوراسیون داخلي و گسترش ارتباط بین این دو یکي 
از مهم ترین محورهاي برپایي این نمایشگاه است. براي 
تحقق این هدف هم چندین همایــش و کارگاه علمي 
آموزشي در زمینه معماري داخلي و نورپردازي با حضور 

استادان دانشگاه و  فعاالن این صنعت برگزار می شود.
گــروه نمانگر با ســابقه  برگــزاری ده ها نمایشــگاه  
بین المللی، در راستای خلق فرصت  برای صاحبان صنایع 
فعالیت می کند. نمانگر به عنوان عضو موســس انجمن 
 )IEOA( برگزارکنندگان نمایشگاه هاي بین المللي ایران

با ارتقای ســطح کیفی خدمات خود موفق به کســب 
عضویت در اتحادیه جهانی نمایشــگاه های بین المللی 
)UFI( شده و نمایشگاه های خود را به تأیید این اتحادیه   
بین المللی رسانده اســت. گروه نمانگر با سابقه   چندین 
دهه فعالیت در زمینه برگزاری و مدیریت نمایشگاه های 
بین المللی، علم و تجربه را در برنامه ریزی ها و امور اجرایی 
این شرکت به کار گرفته اند و نمایشگاه های نمانگر با سابقه 
طوالنی و رشــد باالی خود گواهی بر کیفیت خدمات و 

برنامه ریزی موثر گروه هستند.
هشتمین نمایشگاه بین المللي خانه مدرن، معماري 
داخلي و دکوراســیون از 21 تا 24 دي هر روز از ساعت 
9 تا 17 در محل دائمي نمایشگاه هاي بین المللي تهران  

آماده بازدید و  حضور عاقه مندان است.

حضور 16 کشور جهان و چهار هیات اقتصادی و تجاری در نمایشگاه 
بین المللی خشکبار، آجیل، میوه های خشک و صنایع وابسته

عبدالکریم جاللی، مدیر برگزاری هشتمین نمایشگاه بین المللي معماري، دکوراسیون داخلي و خانه مدرن »میدکس«:

نمایشگاه خانه مدرن در خانه هشتم، 300 شرکت را به نمایشگاه بین المللی آورد
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بیســت و پنجمین نمایشــگاه بین المللی لوســتر، چراغ های 
روشــنایی و تزئینی با موفقیت و دســت آوردهای قابل اعتنای 
دور ه های گذشــته از 3 تا 6 دی در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی تهران برگزار شــده اســت. تعاونــی تولید کنندگان 
لوســتر و چراغ های تزئینی با هدایت و برنامه ریزی کار شناسانه 
محمد رضا قره یاضی ، مدیر عامل تعاونی تولید کنندگان لوســتر 
- که در دوره های گذشــته بیش ترین ســهم را در برنامه ریزی 
و برگزاری مطلوب این نمایشگاه داشــته - در سال جاری هم 
این نمایشــگاه را برگزار کرده اســت. وی با توجه به سابقه 40 
ساله فعالیت در صنعت لوستر و حضور در اولین نمایشگاه های 
تخصصــی صادراتی این صنعت   به خوبی توانســته هر ســاله 
این نمایشــگاه را هدایت کند و مخاطبان خارجی و هیات های 
تجاری بســیاری را به این رویداد مهم صنعت لوســتر کشــور 
بیــاورد. مدیرعامل تعاونی تولید کنندگان لوســتر و چراغ های 
تزئینی با اعام این که ایران در صنعت لوســتر حرف اول را در 
خاورمیانه می زند گفت:  بیست و پنجمین دوره نمایشگاه با رشد 
5 درصدی و استقبال مشارکت کنندگان برگزار شده است.  به 

بهانه نمایشگاه پیش رو با این مدیر موفق به گفت وگو نشستیم.
قره یاضی در گفت وگو با »اقتصاد و نمایشــگاه« در خصوص 
جزئیات این نمایشــگاه اظهار داشت: در این دوره 218 شرکت 
داخلی و خارجی از کشــورهای چین، تایــوان و ترکیه حضور 
دارند، در مقایسه با دوره پیش با 5 درصد رشد مشارکت کننده 
داخلــی مواجه بودیم و بر ایــن باوریم که اگر زمــان برگزاری 
نمایشگاه زودتر به ما اعام شود می توانیم از کشور   های فرانسه 
و چک هم مشارکت کنندگانی داشته باشــیم.وی در خصوص 
فضای اختصاص داده شــده به این رویداد افزود: نمایشگاه این 
دوره در 22 هزار متر مربع فضای نمایشگاهی شامل سالن های 
جنوب شرقی 8و9، 10و11، 12، 27، 25 سری A تا F برگزار 
شده است.مدیرعامل تعاونی تولید کنندگان لوستر و چراغ های 

تزئینی گفت:  هیات های خارجی بازدید کننده از نمایشگاه هم از 
کشورهای حوزه خلیج فارس، عراق، سوریه و برخی کشورهای 
تازه استقال یافته هستند و عاوه بر این در برنامه های جانبی 
نمایشگاه کارگاه بلور سازی جهت آموزش مشارکت کنندگان در 
نظر گرفته شده است.این فعال صنعت لوستر کشور در خصوص 
چالش ها و بحران های پیش رو این صنعت یادآور شد: در حال 
حاضر بحران در تمام مسائل اقتصادی کشور به چشم می خورد 
و لوســتر با توجه به این که از ملزومات اصلی و اساسی زندگی 
به شمار نمی  رود بیش تر از ســایر صنایع تحت تاثیر این بحران 
قرار دارد، مهم تریــن چالش پیش رو بــرای تمامی بنگاه های 
اقتصادی می تــوان تامیــن نقدینگی عنوان کــرد، بخصوص 
لوستر یا محصوالتی که مســتقیما باید به مردم فروخته شوند 
با چالش های بیش تر و عمیق تری مواجه هســتند، زیرا در این 
چالش حجم تقاضا به شــدت کاهش یافته و تبدیل به رکودی 
مفرط شــده و ســبب شــده حجم نقدینگی هم در بنگاه های 

اقتصادی شدیداً کاهش یابد. 
وی ادامه داد: در آخر به دلیل نبود نقدینگی شــاهد هستیم 
که بنگاه هــای اقتصادی بــا معضل جدی مواجه می شــوند و 
به تدریج بســیاری بنگاه های ما به ســمت فروپاشــی می روند 
چون برای بنگاه های اقتصادی برخــی هزینه های جاری مانند 
حقوق پرســنل، هزینه های آب، برق، گاز و مواد اولیه همیشه 
وجود دارد.مجری بیست وپنجمین نمایشگاه بین المللی لوستر، 
چراغ های روشــنایی و تزئینی در خصوص جایگاه جهانی ما در 
این صنعت اظهار داشــت: ایران از لحاظ توان رقابتی در سطح 
کشورهایی چون ایتالیا، چک و فرانسه قرار دارد و در این عرصه 
یکی از پنج برند بزرگ دنیا هســتیم. اگرچه صادرات لوستر در 
کشــور چین باالســت، ولی نمی توانند از لحاظ کیفی و ذوق و 
هنر با ما برابری و رقابت کننــد. به عبارتی می توان گفت ایران 

در سطح خاورمیانه در این هنر صنعت حرف اول را می زند.
وی خاطر نشــان ســاخت: برگزاری نمایشــگاه های موازی 
یکی از مشــکاتی اســت که ما در عرصه نمایشــگاهی با آن 
مواجه هســتیم، زیرا در برگزاری نمایشــگاه حضــور برندهای 
قوی را شــاهدیم که بــرای صــادرات موفق تر در نمایشــگاه 
شــرکت می کنند، ولی متاسفانه نمایشــگاه های موازی منجر 
به فرصت ســوزی ایــن فعــاالن می شــود.مدیرعامل تعاونی 
تولید کنندگان لوستر و چراغ های تزئینی اذعان داشت:  ضروری 
است از طریق نمایشگاه ها محصوالتی که مزیت صادراتی دارند 
شناسایی شــوند و روی این محصوالت تمرکز بیش تری شود تا 

بتوان برای این محصوالت فضا و شــرایط توسعه بازار به وجود 
آورد و بــرای این موضوع نیاز به کمیته ای متشــکل از چندین 
اقتصاددانان و بازرگانان ماهر داریــم. به عنوان مثال در صنایع 
پتروشــیمی مزیت های خوبی دارا هستیم، ولی این محصوالت 
را صــادر می کنیم و در آخــر محصول تمام شــده را با قیمت 
باالتری خریداری می کنیم، در حوزه فرش دستباف ما هم این 
پرسش مطرح است که آیا فرش دســتباف ما هنوز این مزیت 

را داراست؟
قره یاضی تصریح کرد: در صنعت فرش ماشینی پس از شرکت 
در نمایشــگاه های خارجی متوجه شدیم بازار فرش ماشینی ما 
هیچ حرفی برای گفتن در عرصه بین المللی ندارد و محصوالت 
ایرانی نســبت به ســایر رقبا هیچ مزیت رقابتی نداشت و تنها 
منجر به تحمیل هزینه های هنگفت برای کشور بود. مطمئنا با 
تعمق روی سایر صنایع هم می توان خاءهایی را مشاهده کرد. 
سوال این است که آیا می توانیم یک نمایشگاه بین المللی قوی 
برگزار کنیم تا از طریق این نمایشــگاه به فروش انبوه برسیم و 
محصوالت مان را به چند کشــور دیگر صادر کنیم؟ آیا صنعت 

لوستر ما این پتانسیل را داراست؟
مدیرعامل تعاونی تولید کنندگان لوســتر و چراغ های تزئینی 
اظهار داشت: ما در بســیاری از صنایع پتانســیل قوی داریم، 
ولی دِر ایــن بازار برای ما باز نیســت. نیاز ما گرفتــن یارانه و 
کمک هــای مالی از دولت نیســت بلکــه نیاز بــه راهنمایی و 
هدایــت برای صادرات و شناســایی بازارهای هــدف صادراتی 
مناســب مانند کشــورهای حوزه CIS و خلیج فارس داریم و 
بقیه اقدامات اجرایــی را خودمان انجام می دهیم. در شــرایط 
کنونی دست بســته ایم و نیازمند یاری دولت هستیم. به عنوان 
کام آخر تا زمانی که بــازار صادراتی در کنار بازار داخلی نیاید 
 کشور به سوی رشــد و توســعه نمی رود و اتفاقات ناگوارتری 

در پیش است .

محمد رضا قره یاضی، مدیر عامل تعاونی تولید کنندگان لوستر و چراغ های تزئینی و مجری بیست وپنجمین نمایشگاه بین المللی لوستر، چراغ های روشنایی و تزئینی:

ایران در هنر صنعت لوستر حرف اول را در سطح خاورمیانه می زند

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی لوستر، چراغ های روشنایی و تزئینی افتتاح شد

 بیش از ۹5 درصد مواد اولیه لوسترهای دست ساز داخلی است
بیست و پنجمین نمایشــگاه بین المللی لوستر، چراغ های 
روشــنایی و تزئینی  ایران با حضور رضیان نماینده مجلس 
شورای اســامی و دکتر حسین اســفهبدی رییس هیات 
مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 
ج.ا.ا و علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران روز یکشــنبه در 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران گشایش یافت. 
احمد رحمانی رئیس اتحادیه چینی ، بلور و لوستر در مراسم 
افتتاح نمایشگاه گفت: صنعت لوستر در ایران قدمت زیادی 
دارد ضمن اینکه این صنعت اشــتعال زا و درآمد زا اســت. 
وی با اشاره به صادرات لوســتر ایران به خارج با بیان اینکه 
صادرات مســتلزم حمایت دولت است، افزود: صنعت لوستر 
بستر صادراتی دارد و درحال حاضر بسترهای صادراتی این 
صنعت شخصی انجام می شــود و خود تولیدکننده باید به 

دنبال بازاریابی باشــد و به همین دلیل صادرات ما کمرنگ 
است و همه تولیدکنندگان توان یافتن بازارهای هدف را به 

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

به تنهایی نمی توانند موفق شــوند و تولیدکنندگان زمانی 
که به تنهایی می روند، سرمایه هایشان را از دست داده اند.

رحمانی ادامه داد: بیش از 95 درصد مواد اولیه لوسترهای 
دست ســاز داخلی اســت و می توانند طرح هایی جدید را 
مطابق سلیقه بازارها تولیدکنند اما برخی ها به علت توجیه 
اقتصــادی از چیــن واردات دارند. قیمت های مــا به دلیل 
باال بودن هزینه های انــرژی باالتر اســت و اگر حمایت و 

زیرساخت ها فراهم شود، شرایط بهتر خواهد شد.
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هشــتمین نمایشــگاه مبلمان اداری تهران 
)HOFEX( با حضور دکتر حسین اسفهبدي 
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامي 
نمایشــگاه های بین المللی جمهوری اســامی 
ایــران در محل دائمــي نمایشــگاه بین المللي 
تهران افتتاح شد. در این مراسم همچنین علي 
انصاري رئیس انجمــن تولیدکنندگان مبلمان 
اتحادیه صادرکنندگان  تهران ، احمدیان رئیس 
و تولیدکنندگان مبلمــان و قبادي معاون امور 
بین  نمایشگاه هاي  سهامي  نمایشگاهي شرکت 
المللي حضور داشتند.نمایشــگاه مبلمان اداری 
تهران )HOFEX( که از 21 دی به مدت چهار 
روز در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی 
تهران در حال برگزاری اســت، از مشهورترین 
نمایشگاه ها در منطقه محسوب می شود که هر 
ســاله ترکیب بزرگی از مبلمان های گوناگون از 
کشورهای مختلف منطقه به نمایش می گذارد. 
این رویداد 4 روزه نمایشــگاهی منحصر به فرد 
در بازار مبــل خاور میانه به شــمار می آید که 

دکوراســیون  اداری،  مبلمان  نظیر  محصوالتی 
اداری و ســایر محصوالت مرتبط در آن نمایش 
داده می شود. هافکس لحظاتی عالی و تجربه ای 
منحصر به فرد برای بازدید کنندگان به ارمغان 
می آورد و بازاری بزرگ و جایگاهی تجاری برای 
غرفه داران مهیا می کند. نمایشــگاه مبل تهران 
با بیش از دو دهــه تجربه در قالب نمایشــگاه 
مبلمان بــه عنوان مهم ترین نمایشــگاه منطقه 
برای شــرکت های بین المللــی در نظر گرفته 
می شود و راه مناسبی برای نفوذ به بازار جهانی 
خواهد بود. حسین نوروزی، مدیرعامل شرکت 
پیشــگامان صنعت مبلمان پرشــیا )فیپکو( در 
گفت وگو با »اقتصاد و نمایشــگاه« با اشــاره به 
این که نمایشگاه سکوی برای صادرات صنایع به 
شمار می رود، چنین گفت: تم و تاکید نمایشگاه 
ایــن دوره ماننــد دوره های پیشــین بر محور 
صادرات استوار اســت و در این دوره همچنین 
دومین دوره محصوالت صادراتــی را داریم که 
شروع ثبت نام این مســابقه از مرداد بوده و در 

نمایشگاه قســمت جوایز را به برگزیدگان ارائه 
می کنیم .

نــوروزی ادامــه داد: محصــوالت تولیــدی 
داخلــی در صنعــت مبلمــان ادارای از لحاظ 
کیفی هیچ  مشــکلی ندارد و تنها چالشــی که 
می توان به آن اشــاره کرد، بحث طراحی است 
که بیش تــر کار طراحــی در ایران بــا کپی از 
کارهای ســایر کشورهاست و همین امر موجب 
می شــود در این صنعــت در بحــث صادرات 
توفیــق چندانــی نداشــته باشــیم. در همین 
راســتا بر بحث صادرات با طراحــی ایرانی در 
این نمایشــگاه تمرکز کردیم.این فعال صنعت 
در خصوص چالش های  نمایشــگاهی کشــور 
دیگــر این صنعت یادآور شــد: مشــکاتی که 
سایر صنایع کشــور با آن مواجه هستند در این 
صنعت هم وجــود دارد؛ به عنــوان مثال بحث 
ســرمایه در گردش و عدم بازار مناســب برای 
 عرضه از موضوعاتی اســت که همــواره مطرح 
بوده اســت .برگزار کننده هفتمین نمایشــگاه 
بین المللی مبلمان اداری در خصوص هیات های 
دعوت شده برای این رویداد اظهار داشت:  طبق 
روال ســال های پیش هیات هایی از کشورهای 
آســیایی و اروپایی در نمایشگاه حضور خواهند 
یافت که ایــن بازدیدها در دو قالــب بازدید و 
خرید یا فروش مواد اولیه با توجه به پتانســیل 
کشــور اســت. البته ترجیح ما بر این است که 
تجار ســایر کشــورها در این نمایشگاه حضور 

یابند .
این نمایشــگاه توســط شــرکت پیشگامان 
صنعت مبلمان پرشــیا )فیپکو( برگزار می شود. 
موضوع فعالیت این شــرکت عبارت از  مشاوره، 
طراحي، ســاخت، نظارت فنــي و اجراي پروژه 
هــا و طرح ها چیدمــان و دکوراســیون اداره، 
نمایشــگاهي و فروشــگاهي و خانگــی، برنامه 

ریزي، طراحي، تولید، ساخت، برپایي و اجراي 
نمایشــگاه هاي عمومــي ، اختصاصــي، ملي و 
بین ا لمللي در داخل و خارج از کشور، صادرات 
و واردات کلیه کاالهای مجــاز اعم از داخلي و 
خارجي، طراحي، تولید، ساخت، تامین، توزیع 
و فروش کاالها و محصــوالت مجاز و تفویض و 
اخذ نمایندگي های فروش در داخل از کشــور 
از شــرکت هاي تولیــدی، صنعتــي، تجاري و 
انــدازی، تاســیس و مدیریت  بازرگانــي؛ راه 
پایانه هاي صادراتي نمایشــگاهي و کارخانجات 
صنعتي و تولیدی؛  سرمایه گذاري در شرکت ها 
و موسســات و خرید سهام ســایر شرکت ها و 
مشــاوره و ارائه خدمات امور بازرگاني و انعقاد 
قرارداد با اشــخاص حقیقــي و حقوقي و اخذ 
تســهیات از کلیه بانک ها و موسسات ما لي و 
ارائه شده  اعتباري اســت.محصوالت و خدمات 
توسط شرکت فیپکو به ســبب وجود پتانسیل 
هم افزایی و امکان استفاده از قدرت حرکت های 
هــا کنسســیومی در ســطح متمایــز و تاثیر 
گذارتری بر روی الیــه مختلف صنعت مبلمان 
نســب به فعالیت های بنگاه هــای فعال در این 

زمینه است. 

:HOFEX حسین نوروزی، مدیر عامل شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا )فیپکو( و برگزارکننده هشتمین نمایشگاه بین المللی
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و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های 

بین المللی ج.ا.ایران

هفته نامه بین المللی نمایشگاه های ایران
صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر: بهزاد زرین پور

توصیه دکتر اسفهبدی به فعاالن نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری: 

شرایط کشور برای جذب سرمایه خارجی و 
صادرات مهیاست؛ غفلت نکنید

معاون وزیر صنعــت، معدن و تجارت و مدیرعامل شــرکت 
ســهامی نمایشــگاه های بین المللــی در پیامی بــه فعاالن 
تولید و تجــارت صنعت مبلمــان اداری که ششــمین دوره 
نمایشــگاه بین المللی آن در نمایشــگاه بین المللی تهران در 
حال برگزاری اســت، به آنــان توصیه کرد از فضــای مثبتی 
که دولت تدبیر و امید بــا افزایش تعامــات بین المللی برای 
جذب ســرمایه خارجــی و افزایش صــادرات ایجــاد کرده 
 نهایت اســتفاده را در جهت رونق و توســعه کسب و کارشان 

ببرند.

ضرورت شراکت صنعت مبلمان با خارجی ها
در پیام دکتر حسین اسفهبدی به فعاالن ششمین نمایشگاه 
بین المللی مبلمان اداری آمده اســت: با توجه به رویکردهای 
مثبت دولت تدبیر و امید درجهت افزایش تعامات بین المللی، 
شرایط برای دسترسی صادرکنندگان ما به بازارهای کشورهای 
مبتنی  و همچنین جذب ســرمایه گذاری های خارجی  صنعتی 
برتکنولوژی نوین به صنعت مبل ســازی و تبادل دانش فنی با 
 تولیدکنندگان مبلمان در کشــورهای مطرح تســهیل خواهد 

شد.
یکی از راهکارهای گســترش صنایع در زمینه مبلمان اداری، 
فراهم نمودن شرایط امکان ســرمایه گذاری در جهت توسعه 
و افزایش بهــره وری فعالیت های موجــود و همچنین اطاع 
رســانی علمی و کاربردی و ترویج شــیوه های نوین مدیریت 
اســت که برپایی نمایشــگاه می تواند در تحقق این مهم مثمر 
ثمر واقع گردد، می تــوان گفت که نمایشــگاه، میدان تجلی 
خاقیت ها و ابزار کلیــدی و اهرم نیرومندی در پیشــرفت و 
توسعه محسوب می شود و در آینه نمایشگاه می توان پیشرفت 
فناوری، رشــد اقتصــادی، فعالیت های اصولــی و زیربنایی 
 انجام شــده و جایگاه منطقه ای و جهانی کشــورها را مشاهده

 کرد.
ششمین دوره نمایشــگاه بین المللی مبلمان اداری با کسب 
تجارب ارزنده و رشــد کیفی، به یکی از نمایشــگاه های نمونه 
کشور برای عرضه توانمندی های قابل توجه صنعتگران مبلمان 
بدل شده است. این روند نشــان از آن دارد که صنعت مبلمان 
اداری طی یک دهه اخیر، رشد کمی و کیفی قابل ماحظه ای را 
تجربه کرده و ضمن پاسخگویی به نیازهای متنوع بازار داخلی، 
به توان رقابتی مناســب برای حضــور در بازارهای خارجی نیز 

دست یافته است.
امید اســت این نمایشــگاه بــا گردهم آمــدن و همدل 
شــدن تمامی متخصصین و دســت اندرکاران ایــن عرصه و 
بهره گیری از هم اندیشــی صاحــب نظــران، تولیدکنندگان 
و صادرکننــدگان با عزمی راســخ و جمعی بتوانــد در بهبود 
 مســتمر تولیــد دانش و صــادرات نقــش موثری داشــته 

باشد.

ششــمین نمایشــگاه بین المللی 
مبلمــان اداری )HOFEX 2017( با 
حضور 100 شــرکت داخلی و خارجی 
روز یکشــنبه پنجم دی ماه در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 

گشایش یافت.
مراسم گشــایش این نمایشگاه با حضور 
علی انصاری رئیس شــورای عالی مبلمان، 
ســیاوش امیر مکری قائم مقام مدیر عامل 
شرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی، 
دکتر حسن احمدیان رئیس اتحادیه صادر 
کنندگان و تولید کنندگان مبلمان و جمعی 

از فعاالن صنعت مبلمان کشور برگزار شد.
مهم ترین هدف از برپایی این نمایشگاه 
فراهم کردن بســتر ارتقــای کمی و کیفی 
طراحی، تولید، فــروش و صادرات تولیدات 

ومحصوالت ایرانی اعالم شده است.
ایــن نمایشــگاه در فضایی به وســعت 

18000 متــر مربــع توانمندی هــای 90 
شــرکت ایرانــی و 10 بنــگاه خارجی از 
کشورهای چین، تایوان، ایتالیا و چند کشور 

دیگر را در معرض قضاوت گذاشته است. 
در این نمایشــگاه از هیات های تجاری 
کشــورهای ترکیه- آذربایجان- ارمنستان- 
عراق- قطــر- عمان- پاکســتان -امارات- 
بازدید دعوت  و.... جهت  افغانستان-روسیه 
شــده اســت و امید می رود این بازدیدها و 
مذاکرات به امضاء تفاهم نامه های همکاری 

والبته اجرائی منجر شود.
اتحادیه  احمدیان رییس  دکتر حســن 
تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان مبلمان 
ایران در حاشیه مراسم گشایش در گفتگو 
با خبرنگار هفته نامه »اقتصاد و نمایشگاه« 
درباره این ســؤال که برنامه 5 ساله توسعه 
صادرات مبلمان ایران چــه میزان اجرایی 
شده است و دولت به عنوان مسئول حمایت 
از صنایع کوچک و متوســط چه تسهیالتی 
برای فعاالن این حوزه مهیا کرده است گفت: 
متاسفانه سازمان توســعه تجارت و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت هیــچ حمایتی از 
طرح ما در عمل نکردند. در کشورهای هدف 
تعدادی از تجار تمایل به مشارکت و ایجاد 
شعبه در کشورشان داشتند اما عدم حمایت 
دولت که در مواردی مانند ارسال محصوالت 
به کشورهای خارجی و همچنین حضور در 
اتفاق  می توانست  بین المللی  نمایشگاه های 

بیفتد سبب شد در عمل هیچ اتفاق خاصی 
نیفتاده باشد.

در این راســتا از سازمان  توسعه تجارت 
درخواست کردیم با توجه به این که دولت 
توان مالی الزم برای حمایت از صنایع را فعال 
در اختیار ندارد، مجوز برگزاری نمایشــگاه 
مدکس را مجددا در اختیار اتحادیه بگذارد 
تا از درآمدهــای حاصله بتوانیــم از اعضا 
حمایت کنیم. ما با این درآمد می توانستیم 
هم تجــار خارجی را به نمایشــگاه بیاوریم 
و هم هزینه ارســال اجناس شــرکت ها به 
خارج از کشــور و حضور در نمایشگاه های 
خارجی را تقبل کنیم تــا صادرات مبلمان 
 بیــش از پیــش رنــگ واقعیت بــه خود 

بگیرد.
 ظرفیت باالی اشتغال زایی 

صنعت مبلمان
احمدیان در پاسخ این سؤال که صنعت 
مبلمان ظرفیت باالیی برای ایجاد اشــتغال 
و ارزش افــزوده دارد، به طــور تقریبی چه 
تعداد از هم وطنان در ایــن بخش به کار و 
تولید مشــغولند گفت: طبق آمار حدود 7 
تا 8 درصد اشتغال صنعتی کشور به حوزه 
مبلمان بر می گردد که البته این میزان تنها 
مربوط به بخش اشــتغال مســتقیم است. 
با توجه بــه این که در صنعــت مبلمان از 
فلز، شیشــه، پارچه مواد دیگر نیز استفاده 
می شود، میزان اشــتغال غیر مستقیم این 

صنعت نیز رقم قابل توجهی است. 
با این حال در حال حاضر با وجود آنکه 

با ارتقــای تولید و کیفیت بــه خودکفایی 
رســیده و نیاز کشــور تقریبا برطرف شده  

و از ســوی دیگر میزان واردات نیز بســیار 
اندک اســت، اما 50 درصد ظرفیت صنعت 
مبلمان کشــور خالی و بی اســتفاده مانده 
است. به همین دلیل باید تمرکزمان را روی 
صادرات بگذاریم که ایــن موضوع به دلیل 
عدم حمایت وزارت صنعت و سازمان توسعه 

تجارت عملیاتی نشده است.
در همین راستا یکی از کارهایی که خود 
وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت از ما 
خواسته بود، ایجاد یک شرکت نمایشگاهی 
بود که این شــرکت را به نام فیبکو تاسیس 
کردیم تــا در بازارهای هدف شــعبه زده و 
محصوالت داخلی را به آنها ارســال کنیم. 
طرح 5 ســاله ای هم بــا نام خانــه ایرانی 
)Persian House( تدارک دیده ایم که 
قصد داریم عالوه بر بحــث مبلمان، بحث 
فرش و صنایع دســتی و.. را در کشورهای 
هدف با نگاه صادراتی ترویج داده و استایل 
ایرانــی را توســعه دهیــم. در ظاهر همه 
مسووالن این طرح را پســندیده اند اما در 

عمل هیچ حمایتی از ما نشده است.
مذاکرات متعدد با فدراسیون 

اتحادیه های صنعت چوب و مبلمان 
و  صادرکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس 
تولیدکننــدگان مبلمان افــزود: مذاکرات 
ایتالیایی داشته ایم  با شرکت های  متعددی 
کــه در نتیجــه آن تاکنــون 5 ســری از 
شــرکت های ایتالیایی و هر بار حداقل 20 

شــرکت به ایران آمــده و مذاکرات تجاری 
داشــته اند. در خالل این بازدیدها اتحادیه 
برنامه ریــزی کرد تا شــرکت های ایتالیایی 
از کارخانه هــای تولیدمحصــوالت داخلی 
بازدید داشته و زمینه تولید و همکاری های 

مشترک فراهم بیاید. 
به گفته وی، براســاس آمار اولیه بیش 
از 12 شــرکت مبلمان تفاهم نامه اولیه را با 
طرف هــای خارجی انجــام داده و حتی دو 
ســه شــرکت نیز نمونه های اولیه تولیدات 
مشترک را به نمایشــگاه آورده اند. به نظرم 
شاهد روند مثبتی در این حوزه هستیم و در 
نتیجه آن کیفیت تولید و طراحی مان ارتقا 
یافته، توان رقابت پذیری مــا افزایش یافته 
و می توانیــم در صــادرات رویکرد جدیدی 
داشته باشــیم. البته این موضوع یک شبه 
 اتفاق نمی افتــد و نیاز به زمــان و حمایت 

دارد.

 برندگان مسابقه 
مبلمان صادراتی ایران 

احمدیــان همچنین با اشــاره به اینکه 
مسابقه صادراتی ایران با حضور 30 شرکت 
انجام شــد و نتیجه آن هم مشــخص شده 
است گفت: اسامی برندگان به طور رسمی 
در مراســم اختتامیه نمایشگاه حاضر اعالم 
خواهد شد. خوشــبختانه استقبال خوبی از 
سوی اعضای اتحادیه از این مسابقه صورت 
گرفت و پژوهشــکده استاندارد هم حمایت 

خوبی از این رویداد انجام داد.
وی در پایان تأکید کــرد: اتحادیه تولید 
کنندگان و صادرکنندگان ایران تمام تالش 
خود را برای بهبود وضعیت صنعت مبلمان 
هم با رویکرد بر طرف کردن نیازهای داخل 
و هم رویکرد گســترش بازارهای صادراتی 
انجام می دهد. با این حال متاسفانه سازمان 
توسعه تجارت و وزارت صنعت همکاری ها و 
همرا هی های الزم را در این خصوص ندارند 
و باید این نکته را بگویم که صنعت مبلمان 
ایران با 30 هزار میلیارد تومان گردش مالی 
و بیش از 8 درصد اشــتغالزایی مســتقیم، 

بسیار در کشور مظلوم است. 
احمدیان تأکید کرد شما مطمئن باشید 
اگر به صنعت مبلمــان مانند برخی صنایع 
دیگر توجه شــود، این صنعت چه در بحث 
صادرات و چــه تامین نیاز داخلی بســیار 

موفق تر عمل می کند. 

حســین نوروزی مدیــر عامل 
مبلمان  صنعت  پیشگامان  شرکت 
پرشــیا) فیپکو( برگــزار کننده 
المللی  بین  نمایشــگاه  ششمین 
مبلمان اداری اعام کرد : به علت 
محدودیــت و ابعاد ســالن های 
اختصاص داده شــده به نمایشگاه 
تمام سالن  اینکه ظرفیت  علیرغم 
نتوانستیم   ، است  تکمیل شده  ها 
20 درصد از تقاضاهای شرکت های 
عاقمند به حضور در نمایشگاه را 

پاسخ دهیم.
نمایشــگاه  ســالن   7: افــزود  وی 
بین المللی تهران شــامل ســالن های 
و ســری 25بــه   8،9،10،11،12،13
ششمین دوره از نمایشگاه بین المللی 
مبلمــان اداری اختصاص داده شــده 

است . 

نوروزی در خصوص تعداد مشارکت 
کنندگان در نمایشگاه این دوره اظهار 
داشت :تقاضای زیادی برای شرکت در 
نمایشگاه داشتیم اما به علت در اختیار 
نداشتن ســالن های متناسب تعدادی 
از  شرکت ها حاضر به جانمایی نشدند 
که متاســفانه ایــن امر نشــانگر عدم 
 شــناخت کافی از جایگاه این صنعت 

است .
برگزار کننده ششــمین نمایشــگاه 
بین المللــی مبلمان اداری در پاســخ 
به این ســؤال که جانمایــی غرفه ها 
براســاس چه معیــاری انجــام گرفته 
اســت ،توضیح داد :جانمایی غرفه ها 
براســاس شــاخص های اعتبارسنجی 
که در ایــن خصوص تدوین شــده از 
جملــه صادرکننــده بودن یــا نبودن 
واحــد تولیدی، عضویــت در اتحادیه، 

میزان مشــارکت در دوره های پیشین 
نمایشگاه ،داشتن تندیس محصول برتر 
و میزان متراژ درخواســتی که در فرم 
 پیش فراخوان درج شده، صورت گرفته 

است .
مدیــر عامــل پیشــگامان صنعت 
مبلمان پرشــیا )فیپکــو (در خصوص 
برنامه های جانبی نمایشگاه گفت :مهم 
ترین برنامه جانبــی این دوره برگزاری 
اولین مســابقه محصــوالت صادراتی 
مبلمان اداری اســت که از نمایشــگاه 
مبلمان منــزل این برنامه آغاز شــده 
و در این نمایشــگاه نیــز برگزیدگان 
معرفــی  نمایشــگاه  اختتامیــه   در 

می شوند.
 نــوروزی در خصــوص مشــارکت 
شــرکت هــای خارجی گفــت :طبق 
روال به علت انتخاب زمان  نامناســب 

در تقویم برگزاری نمایشــگاه ها برای 
نمایشگاه مبلمان اداری  حضور شرکت 
هــای اروپایــی را به علــت همزمانی 
نمایشــگاه با اواخر دســامبر و نزدیک 
شــدن به تعطیالت سال نو مسیحی از 

دست دادیم.

:HOFEX2017 دکتر حسن احمدیان رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان در مراسم افتتاح

بازارهای صادراتی را در اختیار می گیریم، اگر حمایت شویم

حسین نوروزی برگزار کننده ششمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری

 تاکید HOFEX2017 بر تولید صادرات محور مبلمان است

مهم ترین هــدف از برپایی هفتمین نمایشــگاه 
بین المللی مبلمان اداری فراهم کردن بستری جهت 
ارتقای ســطح کمی وکیفی طراحی، تولید، فروش 
و صــادرات تولیــدات و محصوالت ایرانی اســت. 
شرکت کنندگان در این نمایشگاه محصوالت خود 
را با هدف معرفی ارائه آخرین دستاوردها در صنایع 
مبلمان اداری، مبلمان، لــوازم تزئینی و مصنوعات 
چوبی، شــناخت نیازها و سایق مشتریان، افزایش 
کیفیت تولید، رسیدن به شاخص های استاندارد و 
آشنایی و تبادل تجربیات شرکت ها و تولیدکنندگان 
با یکدیگر و شناساندن ظرفیت و توان مندی های خود 
در تولید و ارائه کاال و خدمات به نمایش  گذاشته اند. 
در آســتانه برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی 
مبلمان اداری با کتایون اســکندری کیا مدیر ستاد 

اجرایی این نمایشگاه به گفت وگو نشستیم .
مدیر ســتاد اجرایی هفتمین نمایشگاه مبلمان 
اداری در ایــن گفت وگــو بــا بیان این کــه فضای 
اختصاص یافته به این نمایشــگاه 9  هزار مترمربع 
است، افزود: امســال در 6 سالن اصلی حضور داریم 
که شامل ســالن های 6، 7، 8، 9 و سالن های سری 
25 می شود و در بحث ارزی خوشبختانه با استقبال 

خوب مشارکت کنندگان این بخش مواجه بودیم و از 
نظر تعداد مشارکت کنندگان و متراژ با رشد مواجه 

بودیم .
وی با بیان این که دســته بندی کاالیی براساس 
تعداد تقاضاها در بخش های مختلف همچون میز و 
صندلی و سایر کاالها صورت گرفته، اظهار داشت: 
تعداد مشارکت کنندگان این دوره شامل 84 شرکت 
داخلی و 15 شرکت  خارجی است که از کشورهای 

چین، تایوان و ایتالیا در این رویداد حضور دارند.
اســکندری کیا یادآور شــد : گروه هــای کاالیی 
این نمایشگاه شــامل میز و فایل اداری ، صندلی و 
مبلمان اداری ، گیشــه و کانتر ، صندلی آمفی تئاتر،  
کتابخانه،  تجهیزات و لوازم تکمیلی اداری مبلمان و 

دکوراسیون اداری -  پارتیشن است.
وی اولویت هــای برگزاری نمایشــگاه را حمایت 
از تولیــد مبلمان اداری در داخل کشــور با رویکرد 
صادراتی برشــمرد و افزود : خوشــبخانه ایران در 
صنعت مبلمان اداری دارای پتانسیل بسیار باالیی 
است و می تواند در صادرات این کاال حضوری جدی 
داشته باشد. مدیر ستاد اجرایی هفتمین نمایشگاه 
بین المللــی مبلمان اداری درخصــوص برنامه های 

جانبی این نمایشگاه  یادآور شــد : در این نمایشگاه 
برنامه های جانبی آموزشــی و کاس های آموزشی 

برگزار نمی شود .
وی با اشاره به این که دومین دوره مسابقه صادراتی 
ایران انجام شــده و نتیجه آن هم مشــخص شده، 
خاطر نشان ساخت: اسامی برندگان به طور رسمی در 

مراسم اختتامیه نمایشگاه حاضر اعام خواهد شد. 
هفتمین نمایشــگاه بین المللی مبلمــان اداری 
)هوفکس 2018( از تاریــخ 21 دی به مدت 4 روز 
در محــل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران 
برگزار می شود و از ســاعت 9 تا 17 پذیرای حضور 

عاقه مندان بود.

کتایون اسکندری کیا، مدیر ستاد اجرایی هفتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری:

نمایشگاه مبلمان اداری با استقبال خوب مشارکت کنندگان بخش ارزی برگزار شد
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نمایشگاه توسعه کســب و کار تهران در 
محل دائمــی نمایشــگاه های بین المللی 
تهران با حضور عباس قبادي معاون امور 
نمایشــگاهي شرکت ســهامي نمایشگاه 
هاي بین المللي گشایش یافت. در مراسم 
افتتاحیه همچنین حمید رضا آملي مدیر 

نمایشگاه هاي داخلي حضور داشت. 
شرکت ایده تجارت هرمس در راستای 
مهم ترین اولویت دولــت دوازدهم مبنی 
بر ایجاد زیســت بوم کار آفرینی و نوآوری 
اولیــن و بزرگ تریــن رویــداد توســعه 
کســب و کار را با نــام اولین نمایشــگاه 
برگزار  تهران  1396  توسعه کســب و کار 
کرده اســت. در این رویداد 40 شــرکت 
داخلــی و چهــار شــرکت خارجــی در 
فضای سرپوشــیده به مســاحت 5500 
متر مربع )2665 متر مربع فضای مفید( 
مورد  تا کنون  نمایشگاه  دارند.این  شرکت 
حمایت ضمنی معاونــت علمی و فناوری 
رئیس جمهور ، وزارت معــدن کار و رفاه 
اجتماعی، وزارت صنعت معدن و تجارت 
قــرار گرفته و فرصــت مغتنمــی برای 
معرفی خدمــات مدیریتــی و فرانچایز و 
اســتارت آپ ها خواهد بود. ایــن رویداد 
شامل سمینار ها و کارگاه ها و کاس هایی 
برای معرفی علمــی و کاربردی خدمات 
مدیریتی و فرانچایز و استارت آپ ها است 
که از مدتــی قبل از برگزاری نمایشــگاه 
و  بازدید کنندگان رســیده  اطــاع  بــه 
این نمایشــگاه  بازدیدکنندگان  تمامــی 
با دقت فــراوان رصد انتخــاب و تک به 
تک دعوت شده اند .شــرکت ایده تجارت 
هرمس با تخصص برگزاری نمایشــگاه ها 
و همایش های بین المللی و تخصصی پس 
از یک ســال تحقیق و پژوهش در زمینه 
نمایشگاه های توســعه کسب و کار در دنیا 
از جمله نمایشــگاه بیزینس شو لندن که 
دارای لقب سریع ترین رشد نمایشگاه های 
و  اولیــن  اروپاســت،  در  کســب و کار 
بزرگ ترین رویداد توســعه کسب و کار را 
 Tehran Business Show  بــا نــام
2018  اولین نمایشگاه توسعه کسب و کار 

تهران 1396 برگزار کرده است.
نمایشــگاه  برگزاری  اهــداف   

توسعه کسب و کار تهران
1( معرفی خدمات مدیریتی به مدیران

2( آشــنایی با فرانچایز برای مدیران و 
سرمایه گذاران

3( توسعه استارت آپ ها
4( توسعه کســب و کارها در راستای 

اقتصاد مقاومتی
5( ارائه فرصت های فراوان، مشــاوره و 
اطاعات برای رشد و توسعه کسب و کار به 

مدیران در یک اقتصاد چالش برانگیز 
فرد  بــه  منحصر  مزیت هــای   
اولین نمایشــگاه بین المللی توسعه 

کسب و کار تهران
1( بــرای اولیــن بــار در نمایشــگاه 

بازدیدکنندگان  بین المللی تهران ثبت نام 
کــه  ترتیــب  بدیــن  شــد؛  انجــام 
بازدید کننــدگان بــا درج اطاعات خود 
در قســمت ثبت نام غرفه داران در سایت 
 www . tehranbizshow .com
شــماره ســریالی دریافــت می کنند که 
به محــض ورود به درب ورودی ســالن 
نمایشــگاه توسط اپلیکیشــن اختصاصی 
غرفه داران اسکن شده و کارت شناسایی 
دریافــت می کننــد. تمامی غرفــه داران 
اطاعات مربوط بــه بازدیدکنندگان را با 
در دست داشتن این اپلیکیشن در اختیار 

خواهند داشت.
2( بــرای اولیــن بــار در ایــران در 
بالغ  نمایشگاه توسعه کســب و کار تهران 
بر 200 ویدئوی یــک دقیقه ای از برترین 
اســتادان ایران در ســه حوزه تخصصی 
فرانچایز،  مدیریتــی،  )خدمــات  رویداد 
اســتارت آپ های مدیریتی( تهیه شــده 

است.
3( برای اولین بار در ایران و خاورمیانه 
در نمایشگاه توسعه کسب و کار تهران بالغ 
بر 200 رویــداد اعم از ســمینار، کارگاه 
آموزشــی، مســتر کاس و فیچر برگزار 

می شود.
4( برای اولین بار در ایران و خاورمیانه، 
غرفــه داران در ایــن رویــداد می توانند 
در چهــار روز حضــور در نمایشــگاه با 
اعام قبلــی جزئیــات رویداد های خود 
در غرفه اعم از  نــام ارائه دهنده، موضوع 
ارائه، توضیحات اولیــه در رابطه با ارائه، 
عکــس ارائه دهنــده و زمان ارائــه  را به 
بازدید کننــدگان - کــه عمدتــاً مدیران 
و ســرمایه گذاران خواهند بــود - امکان 
برنامه ریــزی دقیق از طریق اپلیکیشــن 

اختصاصی بازدیدکنندگان بدهند.
کنفرانس  و  نمایشگاه  نخستین   

بین المللی فرانچایز
همزمــان با اولین نمایشــگاه توســعه 
نمایشگاه  »نخســتین  تهران،  کسب و کار 
ایران«  فرانچایز  بین المللــی  کنفرانس  و 
توســط شــرکت ایده تجارت هرمس با 
همــکاری شــرکت داناک و بــا حمایت 
 Worldفرانچایــز جهانــی  شــوراي 
از  برخــی  و    Franchise Council
انجمن هــاي ملــی فرانچایز کشــورهاي 
برگــزار  ایــن حــوزه  در  توســعه یافته 
بین المللی  »کنفرانس  می شود. همچنین 
فرانچایــز ایران« هم با حضــور برندهاي 
معتبــر داخلــی و بین المللــی، مدیران 
ارشد سازمان ها و شــرکت هاي دولتی و 
خصوصــی و تمامی عاقه منــدان به این 
صنعت با ســخنرانی ویژه » رئیس شوراي 
جهانــی فرانچایز » و تقدیــر از برندهاي 
پیشــرو در صنعــت فرانچایــز کشــور، 
همزمان بــا برپایی نمایشــگاه در تاریخ 
23 دي، در محــل ســالن همایش هاي 
تهران  بین المللی  نمایشــگاه  شماره یک 
برای  نمایشگاه  برگزار می شود.مزیت های 
غرفه داران عبارت اســت از شناخته شدن 
غرفــه داران به عنــوان رهبر بــازار خود 
به دلیــل شــرکت در اولین نمایشــگاه 
فرصــت  ایــران،  کســب و کار  توســعه 
نمایش کســب و کار بــه بازدید کنندگان 
به صــورت هدف منــد، بهتریــن روش 
عرضه کســب و کارهای خدمات مدیریتی 
نســبت بــه شــیوه های دیگــر اعــم از 
تبلیغــات روزنامــه ای و تلویزیونی ، قرار 
دادن کســب و کار غرفــه داران در مقابل 
بزرگ ترین کســب و کارهای متوســط/ 
بزرگ و روبه رو شــدن کســب و کارها با 
مدیران و صاحبان بالقــوه برندها.از دیگر 
مزایای این رویداد برای بازدید کنندگان از 
این قرار اســت: مذاکره رو در رو مدیران 

با حامیان کسب و کارها اعم از مشاوران و 
یادگیری  مونتورهای حرفه ای،  و  مربی ها 
شــیوه ها و ملزومات فرانچایــز در قالب 
کارگاه های آموزشــی و ســمینار، امکان 
اعطای فرانچایز کســب و کارها به مدیران 
و ســرمایه گذاری مــورد قبــول، امکان 
سرمایه گذاری و ســرمایه پذیری در حوزه 
استارت آپ ها شــرکت در اولین نمایشگاه 
توســعه کســب و کار ایران، دسترسی به 
اطاعات و خدمات مدیــران برتر در یک 
نمایشــگاه تخصصی و برقــراری ارتباط 
با مدیــران برندها به صــورت حضوری و 

آشنایی با شتاب دهنده های بین المللی.
بــرای  نمایشــگاه  ایــن  مزایــای  از 
اسپانســرهای مالــی هــم می تــوان به 
رویت شــدن برند اسپانســری در سطح 
داخلــی و بین الملل، دعــوت اختصاصی 
از مدیــران کســب و کارها بــه عنــوان 
بازدیدکننــده و جامعه هــدف کوچک تر 
در عیــن حــال دقیق تر و مؤثرتــر برای 
این  بی شــک  کرد.  اشــاره  دیده شــدن 
نمایشگاه در توســعه علمی کسب و کارها 

در کشور اهمیت ویژه ای دارد.
ســوابق مدیران و بنیان گذاران شرکت 
ایده تجــارت هرمس به ســال 1383 بر 
می گردد و تا کنون نمایشگاه های موفقی را 
در کارنامه عملکرد خود دارد . شرکت ایده 
تجارت هرمس با هدف گسترش ارتباطات 
تجاری در سطح ملی و بین المللی شروع 
به کار کرده اســت. این شــرکت با توجه 
به تجربه مدیران خــود تاش می کند تا 
خدمات گسترده ای را در زمینه  برگزاری 
تخصصی  نمایشگاه،   برپایی همایش های 
و بین المللــی ، تحقیقات بازار،   مشــاوره 
در زمینه بازار یابــی، ارائه طرح های نوین 
بازار یابی   به شــرکت ها و سازمان ها ارائه 

دهد. 

اولین و بزرگ ترین رویداد توسعه کسب و کار در نمایشگاه بین المللی تهران برپا شد

فرصتی برای معرفی خدمات مدیریتی و فرانچایز و استارت آپ ها
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فرهاد امینیان، مجری برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته:

گردشگری در نمایشگاه یازدهم با رشد ده درصدی به میدان آمد
بین المللی  نمایشــگاه  یازدهمین 
گردشــگری و صنایــع وابســته با 
حضور مونسان معاون رئیس جمهور 
و رئیس ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری به همراه 
دکتــر حســین اســفهبدی رئیس 
و مدیرعامل شــرکت  هیات مدیره 
سهامی نمایشــگاه های بین المللی و 
هیات همراه ایشان در محل دائمی 
تهران  بین المللــی  نمایشــگاه های 

افتتاح شد. 
بازرگانــی  بین المللــی  شــرکت 
یکــي  تهــران  نمایشــگاهی  و 
از  و  ســابقه  بــا  شــرکت های  از 
برگزار کنندگان موفق نمایشگاه هاي 
بزرگی چون گردشگری، در و پنجره 

و نمایشگاه تجهیـــزات آشپـزخانه، 
حمـــام، سونا و اســتخر  در ایران 
اســت کــه مســئولیت برگــزاری 
بین المللی  نمایشــگاه  یازدهمیــن 
گردشــگری ایران را هــم بر عهده 
دارد. عمــده فعالیت ایــن مجموعه 
در زمینــه برگزاری نمایشــگاه هاي 
تجــاری متنوع در ســطوح داخلي 
و بین المللــي اســت؛ موفقیت هــا 
و تجاربــی که شــرکت بین المللی 
بازرگانــی و نمایشــگاهی تهران از 
برگزاری نمایشــگاه ها در دوره های 
پیشین به دست آورده، موجب جلب 
مشــارکت صدها شرکت و مجموعه 
داخلی و خارجی در نمایشگاه  سال 

جاری شده است.
مدیرعامل شرکت  امینیان،  فرهاد 
بین المللی بازرگانی و نمایشــگاهی 
تهــران کــه اجــرای یازدهمیــن 
نمایشــگاه بین المللی گردشــگری 

ایــران را برعهده دارد، با اشــاره به 
حضور بیش از 500 شرکت در این 
رویداد افزود: یازدهمین نمایشــگاه 
صنایع  و  گردشــگری  بین المللــی 
وابســته با رشــد 16 درصــدی در 
بخش فضای نمایشگاهی و رشد 10 
مشــارکت کنندگان  تعداد  درصدی 

برگزار می شود.
مدیرعامل شرکت  امینیان،  فرهاد 
بین المللی بازرگانی و نمایشــگاهی 
تهــران در گفت وگو بــا »اقتصاد و 
نمایشــگاه« ضمن بیان این مطلب 
 520 مجمــوع  در  شــد:  یــادآور 
مشــارکت کننده در نمایشــگاه این 
دوره حضور خواهند داشــت که از 
این میان 450 شرکت داخلی و 70 

شرکت خارجی هستند .
فضــای  کل  افــزود:  وی 
رویداد 41  ایــن  به  اختصاص یافته 
هزار متر مربع اســت و برنامه های 
جانبی بســیاری بــرای برپایی هر 
چه بــا کیفیت تــر این رویــداد در 
نظر گرفته شــده اســت. این فعال 
به  ادامه  نمایشــگاهی در  صنعــت 
تشریح برنامه های جانبی یازدهمین 
نمایشــگاه بین المللی گردشــگری 
ایران پرداخــت و گفت:  کارگاه های 
آموزشی و هنری به منظور آشنایی 
با فرهنگ و سنت های اقوام مخالف 
کشور در ســالن ایران خلیج فارس 
نمایشگاه بین المللی برگزار می شود.

بین المللی  شــرکت  مدیرعامــل 
بازرگانــی و نمایشــگاهی تهران در 
خارجی  هیات های  حضور  خصوص 
در نمایشــگاه یادآور شــد: امسال 
هم طبق روال ســال های گذشــته 

هیات های جهت بازدید در نمایشگاه 
حضــور می یابنــد و در ایــن دوره 
شــاهد حضور هیات هایی از کشور 
آذربایجان، ترکیه، ســوریه و مالزی 

خواهیم بود.
توریستی  ظرفیت های  شناساندن 
کشــورهایی که در این زمینه موفق 
عمل کرده اند موجب شده تا صنعت 
گردشــگری به یکی از مهم ترین و 
حتی در بعضــی جاها به اصلی ترین 
این کشورها  ارزی  منبع درآمدهای 
بدل شــود. مســلم اســت که این 
کشــورهای موفق، در شناســایی و 
گردشــگری  پتانســیل های  یافتن 
ســرزمین خود صحیح عمل کرده 
و در شناســاندن آن هــا به ســایر 

کشورها هم از هیچ تاشی فرو گذار 
نکرده اند و در راســتای این حرکت 
از نمایشــگاه ها به عنــوان یک ابزار 
بســیار مهم که در سطح بین المللی 

پذیرفته شده بهره می جویند.
امینیــان در خصــوص تاثیــرات 
برگــزاری ایــن رویداد بــر صنعت 
هتل داری و ارتقای سطح استاندارد 
هتل هــا اظهــار داشــت: برگزاری 
نقاط  باعث شناخت  نمایشگاه طبعاً 
ضعف و قوت هر صنعتی خواهد شد. 
اولین تاثیر نمایشگاه گردشگری هم 
تاکنون شــناخت این نقاط ضعف و 
و  بوده  آسیب شناســی  این صنعت 
عاوه بر شناخت نقاط ضعف و قوت، 
راهکارهای رفع آن را هم به ما نشان 

داده است.
گفتنــی اســت، هــر ســاله در 
صاحــب  صنعت  کشــورهای  تمام 
نمایشــگاهی دنیا، نمایشــگاه هایی 

بــه منظــور ترویج صنعت ســفر و 
گردشــگری برگزار می شــود که به 
عنــوان ابــزاری مناســب جهت به 
رخ کشــیدن داشــته های فرهنگی، 
تاریخــی، طبیعــی یــا صنعتی آن 

کشور به کار گرفته می شوند.
برخی از این کشورها این نمایشگاه 
را برای معرفی سوابق تاریخی خود 
برپــا می کنند و بعضــی دیگر برای 
ارائه دســتاوردها و تاش های چند 
دهه اخیــر جامعه خــود در جهت 
پیشرفت و توسعه تاش دارند، ولی 
همگی تا حد امــکان و تا جایی که 
ظرفیت تاریخی شــان اجــازه دهد 
)یا حتــی فراتر از ظرفیــت واقعی( 
نقبی به گذشــته خــود می زنند و 
آن چه را که از گذشــتگان به عنوان 
میراث باقی مانده، با تبلیغات بسیار 
به ســایر جوامع معرفــی می کنند. 
نمایشــگاه گردشــگری ایــران هم 
هر ســاله با توجه بــه ظرفیت های 
ایــن صنعت  مناســب کشــور در 
درآمــد زا برگــزار می شــود تــا به 
 صنعت توریســم و گردشگری رونق 

ببخشد.
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اولین دوره نمایشــگاه بین المللی جامع 
دریایی با حضور ســردار امیر رســتگاری 
ایران و  رئیس ســازمان صنایع دریایــی 
هیات همراه در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی تهران آغــاز به کار کرد. عباس 
قبادی عضــو هیات مدیــره و معاون امور 
نمایشگاه های  نمایشگاهی شرکت سهامی 
بین المللی ج.ا.ایران و هیات همراه ایشان 
هم در افتتاح این نمایشــگاه با مسئوالن 
همراهــی کردند. ایــن رویــداد در اولین 
دوره مورد اســتقبال اهالــی این صنعت 
و بخش هــای وابســته از جملــه تجــار، 
بازرگانــان و وارد کنندگان، تولید کنندگان 
و شــرکت های خدماتی قرار گرفته است. 
به گزارش »اقتصــاد و نمایشــگاه«، این 
رویــداد در فضایی بالغ بــر 10 هزار متر 
مربع و ســالن های تحت پوشــش 8 - 9 
شرکت  توسط   25  27-25C-25B-A-

کتاب دریایی ایران برگزار شده است.
در این نمایشــگاه 100 شــرکت ایرانی 
و 10 شــرکت خارجی از 5 کشــور جهان 
شــامل : سوئد، فرانســه، فناند، لهستان، 
نروژ و هلند شرکت داشــته که در زمینه 
تعمیر و ســاخت شناور، اســکله سازی، 
پــرورش ماهی، شــیات، حمــل و نقل 
دریایی و دفاعی آخرین دستاوردهای خود 

را در معرض دید عاقمندان قرار داده اند.
گروه های کاالیی این نمایشــگاه عبارت 
اســت از: بنادر )مدیریت بنــادر، عملیات 
بنــدري، جرثقیل  و   بنــدري، خدمــات 
هیدرو گرافي،  و  ماشین آالت،  نقشه برداري 
 الیروبي، مهندســان و مشــاوران ساخت 

بنــادر، ترخیــص  کاال  و امــور  گمرکــي،  
عملیات  غواصــي، تــدارکات( حمل و نقل 
دریایي ) مالکان شناور، خدمات نمایندگي 
کشتي راني، مدیریت کشــتي – بروکرها، 
تحقیقات،  و  آموزش  بانکرینگ، مشــاوره 
خدمــات بیمه و حقــوق بین الملــل( فرا 
ساحل )ساخت جکت و ســکوهاي نفتي، 
حفــاري دریایــي، لوله گــذاري در دریا، 
اکتشــاف و  نفتــي، تجهیزات  عملیــات 

استخراج( ساخت و تجهیز شناور ) طراحان  
شناور، سازندگان  شناور، تامین  قطعات  و 
 لوازم  یدکی، سیستم  رانش،  سیستم هاي 
ناوبري و  مخابراتي، تجهیزات عرشه، رنگ 
ماشین آالت،  دریایي،  پوشش هاي  و   رزین  
پمــپ هــا، آب شــیرین کن ه، روانکارها، 
بازرس فني، موسســات رده بندي، جوش 
و بــرش، تجهیزات ایمني، کمپرســورها، 
سیســتم های تهویه و هواکش( شــیات 

)صید صنعتي، آبزي پــروري، تجهیزات و 
پرورش ماهي در قفــس، غذاهاي دریایي،  
گردشــگري و تفریحات دریایــي، مارینا 
قایق هــاي  بهره بــرداري( ،  و  )| ســاخت 
تفریحي، جت اســکي، وسایل ورزش هاي 

دریایي(.
اولیــن  نمایشــگاه بین المللــی جامع 
دریایی ایران از تاریخ 4 تا 7 بهمن 1396 

پذیرای عاقه مندان این صنعت بود.

در فضایی بالغ بر 10 هزار متر مربع و به همت شرکت کتاب دریایی ایران برپا شد

اولین نمایشگاه بین المللی جامع دریایی ایران آغاز به کار کرد

مالقات دکتر اسفهبدی با مسئوالن نمایشگاه استان اصفهان
اســتان اصفهان یکی از قطب های صنعتی کشــور و دارای 
پتانسیل های گسترده در زمینه فعالیت های نمایشگاهی است. 
طی جلسه ای دکتر اســفهبدی و مهندس علی یارمحمدیان 
به همراه تنی چند از مســئوالن و دســت اندرکاران صنعت 
نمایشــگاهی اســتان اصفهان با یکدیگر ماقات و گفت وگو 

کردند.
در این نشست دوستانه دکتر اســفهبدی ضمن برشمردن 
پتانســیل های موجود اســتان اصفهان در زمینه های مختلف 
از جمله فعالیت های نمایشــگاهی ابراز امیــدواری کرد تا با 
ایجاد فضای نمایشگاهی جدید در اصفهان بتوان فعالیت های 

نمایشگاهی گسترده تری را نسبت به گذشته ایجاد کرد.
دکتر اســفهبدی با اشــاره به لزوم فعالیت های جنبی در 
خصوص ایجاد نشاط برای بازدیدکنندگان ، مشارکت کنندگان 
و کارکنان نمایشگاهی اجرای این گونه طرح ها را باعث ارتقای 

کمی و کیفی نمایشگاه ها خواند.
وی همچنین با اشاره به برگزاری جلسات دوره ای در جهت 
تنظیم برنامه های مدون نمایشگاهی بیان داشت که امیدواریم 
تا در آینده نزدیک بتوانیم با تشکیل جلسه در استان خراسان 
ضمن برگزاری گردهمایی نمایشــگاهی ، در جهت هماهنگی 
اجرای نمایشــگاه های مختلف داخلی و خارجی با کلیه مراکز 

استان ها به توافق و تفاهم دست یابیم.
در خاتمــه مهندس یارمحمدیــان ضمن تشــکر از دکتر 
اسفهبدی ، از حمایت ها و تاش های بی دریغ و مستمر ایشان 
در جهت اعتا و توســعه و بهبود امور صنعت نمایشــگاهی 
کشــور قدردانی و ابــراز امیدواری کــرد تا با بــه کارگیری 
رهنمودهای ایشــان برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی 

کشور با کیفیت و صابت بیش تری صورت پذیرد.
مرکز نمایشــگاهی اســتان اصفهان با پیش بینی برگزاری 
بیش از 46 نمایشــگاه در ســال آینده یکی از مراکز فعال در 

عرصه نمایشگاهی کشور محسوب می شود.
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روســیه یکی از نامزدهای اصلی 
اســت   2025 اکســپو  برگزاری 

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

نشســت BIE نیــاز دارد. هیات 
بلندپایه نمایشگاهی کشور روسیه 
بین المللی  نمایشگاه  در  با حضور 
تهران، ســعی در جلب نظر ایران 
برگزاری  بــرای  مثبت  رای  برای 
اکســپو 2025 را دارد کــه دکتر 
اســفهبدی رئیس هیات مدیره و 
بین المللی  نمایشــگاه  مدیرعامل 
جمهوری اســامی ایران نیز پس 
از شنیدن شــرایط و امکانات زیر 
بنایی در نظر گرفته شــدن برای 
تحقق ایــن امر از ســوی دولت 
روســیه درخواســت مقامات این 
کشــور را مبنــی بــر حمایت از 
برپایی اکســپو 2025 در شــهر 

یکتارینبورگ روسیه پذیرفت.
ایشان با اشاره به روابط صمیمانه 
ایــران و روســیه اظهار داشــت: 
میزبانی روسیه از مهم ترین رویداد 
نمایشــگاهی جهان، بی شــک به 

متحول شــدن اقتصــاد منطقــه 
کمک خواهد کرد. وی با اشاره به 
توان مندی های اقتصادی روســیه 
نیز تصریح کرد: به نظر می رســد 
در میان کشــورهای نامزد شده، 
روســیه توانایی بیش تری در این 
رابطــه دارد. ضمن این کــه با در 
نظــر گرفتن 555 هکتــار فضای 
با  یکاترینبــورگ،  در  برگــزاری 
عظیم ترین اکســپو تاریخ روبه رو 
خواهیم بــود.وی همچنین اظهار 
داشــت : حمایــت مــا از برپایی 
بی شک  همسایه  در خاک  اکسپو 
اتفاق خواهد افتــاد، اما در مقابل 
توقــع داریم تســهیات مفیدی 
از جملــه ایجاد مســیرهای ویژه 
پــروازی و صدور بدون دردســر 
روادید برای تجار دو کشور جهت 
توســعه تجــارت میان ایــران و 

روسیه جریان پیدا کند.

تجاری  توســعه  نادر عبــاس مدیــر 
بخش بازاریابــی و مارکتینــگ جهانی 
نمایشــگاه های عمان ) عمان اکســپو ( 
با حضور در محل دائمی نمایشــگاه های 
بین المللی ج.ا.ایران با دکتر اســفهبدی 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت 
سهامی نمایشگاه های بین المللی دیدار و 

با ایشان به بحث و تبادل نظر پرداخت.
در این جلســه نادر عباس با اشاره به 
روابــط تجاری عمیق و گســترده دولت 
عمان با دولت جمهوری اســامی ایران 
در ســال های اخیــر و افزایش ســطح 
مبادالت تجاری بین دوکشــور خواهان 
 ادامــه ایــن روند و بســط وگســترش

 روزافرون آن شد.
دکتــر اســفهبدی نیــز با اشــاره به 

دوســتی دیرینه و تاریخی دو ملت ایران 
و عمان در طــول تاریخ و پیشــینه آن 
خواستار گســترش روابط نمایشگاهی با 
دولت عمــان شد.نمایشــگاه اختصاصی 
ایران در مســقط پایتخت کشــور عمان 
و متقابًا نمایشــگاه اختصاصی کشــور 
عمان در تهران همه ســاله با مشارکت 
شــرکت های مختلــف برگزار می شــود 
که نقطه عطفــی در روابــط تجاری دو 
کشور محسوب شــده و دکتر اسفهبدی 
و نــادر عباس نیــز بر برگــزاری هرچه 
بهتر آن تاکیــد کردند. در این جلســه 
راهکارهــای الزم تــدارک و آمادگــی 
نمایشــگاه ها  برگــزاری  بــرای  بیش تر 
هماهنگی هــای و  شــد   اندیشــیده 

 الزم به عمل آمد.

ایران میزبانی روسیه را در اکسپو 2025 پذیرفت

دکتر اسفهبدی با مدیر توسعه تجاری نمایشگاه های عمان دیدار کرد

نمایشگاه های دوجانبه در ایران و آلمان برگزار می شود
دکتــر اســفهبدی بــا تنــی چنــد از نماینــدگان نمایشــگاه اشــتوتگارت آلمان 
ماقــات و گفت وگو کــرد. در ایــن ماقات دوســتانه دو طــرف با توجه به ســوابق 
برگــزاری نمایشــگاه ها در کشــور آلمــان و ایــران تمایــل خــود را بــرای برگزاری 
نمایشــگاه ها به شــکل مطلــوب و مطابــق بــا اســتانداردهای جهانــی ابــراز و به 
 بررســی چگونگی و تاریخ مشــارکت شــرکت های آلمانــی و ایرانی در نمایشــگاه ها

 پرداختند.
کشــور آلمــان خصوصــاً شــهر اشــتوتگارت یکــی از محل هــای قابــل توجه در 
برگــزاری نمایشــگاه ها با برخــورداری از اســتانداردهای باالی نمایشــگاهی اســت. 
همچنیــن در این ماقــات دکتر اســفهبدی ضمــن اســتقبال از تجــار و بازرگانان 
 آلمانــی خواســتار مشــارکت هرچــه بیش تــر شــرکت های آلمانــی و اروپایــی در

 تهران شد.



شگاه ها
ت نمای

صنع
صی  

ص
ماهنامه تخ

16

در  نشست خبری اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی مطرح شد:

بررسی ظرفیت ها و چالش های صنعت نمایشگاهی در ایران
نمایشــگاه  و  کنفرانس  دوره  اولین 
ایران  نمایشــگاهی  بین المللی صنعت 
در اســفندماه 1396  توسط انجمن های 
نمایشگاه های بین المللی ، برگزار کنندگان 
غرفه سازان  و  بین المللی  نمایشگاه های 
برنامه ریزی و برگزار می شود. نشســت 
خبــری اولین کنفرانس و نمایشــگاه 
درحالی  نمایشگاهی  صنعت  بین المللی 
این  بار  دیگر  متولیان  برگزار شــد که 
صنعت  با بی مهری برخی دست اندرکاران 
حوزه رسانه مواجه شــدند. البته عدم 
حضور برخی فعاالن حوزه خبر و رسانه 
نشســت  برگزاری  کیفیت  در  تأثیری 
نداشــت و اعضای مجمع های سه گانه 
باید  را که  برگزار کننده همایش  آن چه 
گفته می شد به اطالع حاضران در جلسه 

رساندند. 
برگزارکننده در طول جلسه  اعضای 
با امیدی قابل وصف به آینده درخشان 
ایــن صنعت، بــه معرفی ایــن رویداد 
خــاص پرداختنــد. مهنــدس ابراهیم 
زاده )رئیــس مجمــع برگزارکنندگان 
نمایشــگاه های بین المللــی( به عنوان 
اولین ســخنران نشســت گفت: یکی 
از بهتریــن و کارآمدترین تصمیم های 
سه مجمع نمایشــگاه های بین المللی ، 
و  نمایشــگاه ها  برگزارکننــدگان 
غرفه سازان ، اعام مشــارکت در اولین 
بین المللــی  نمایشــگاه  کنفرانــس و 
صنعت نمایشگاهی اســت.  این اتفاق 
مبارک می تواند در قالب یک کنفرانس   
شــرایطی ایجاد کند که این سه مجمع 
در کنار معرفی اســتانداردهای صنعت 
نمایشــگاهی ،  چ ارچوبی مشخص برای 
برگزاری نمایشــگاه در سراســر کشور 

تدوین کنند. 
می توان اعام کرد کــه هدف نهایی 
از برگزاری این کنفرانس ، رســیدن به 
دو سرفصل اساسی اســت؛ اول این که 
ظرفیت های موجود بررســی و تعیین 
شــود و در کنار این مهــم ، چالش های 
پیش روی این صنعــت را برای افزایش 
کنیم.  موجود شناســایی  ظرفیت های 
به این ترتیب می تــوان به هدف گذاری 
برای پیشرفت و بلوغ هر چه بی شتر این 

صنعت اندیشید.
مجموع موارد ذکر شده دلیلی بود که 
فعاالن و دلسوزان این صنعت دست در 
دســت یکدیگر تصمیم به برگزاری این 
رویداد بگیرند. شایان ذکر است که هر 
کاری در آغاز با کم و کسری هایی مواجه 
خواهد بــود، اما در همین شــرایط هم 
امیدواریم در دوره های بعد ، کنفرانس و 
نمایشگاهی با کیفیت تر، شایان تقدیر و 

وسیع تر از اولین دوره برگزار کنیم.    
در ادامــه و در شــرایطی که برخی 
از حاضــران دربــاره تکنولوژي هــای 
داشتند،  نمایشــگاهی  پرســش هایی 
مهنــدس جعفری زاده  رئیــس انجمن 
غرفه سازان   به توضیح شرایط پرداخت. 
وی به نمایندگی از انجمن غرفه سازان 
 عنوان کرد: من هم پس از خیر مقدم به 

فعاالن محترم رسانه ، به همکاران خود 
در مجمع های نمایشگاه های بین المللی 
نمایشــگاه های  برگزار کننــدگان  و 
بین المللی بابت این اتفاق نیک تبریک 

عرض می کنم.
صنعت غرفه سازی که به طور موازی 
و شــانه به شــانه صنعت نمایشگاهی 
فعالیت می کند ، دارای دامنه ای وسیع تر 
از آن اســت که تا به حال معرفی شده 
است. متاسفانه تا امروز فرصتی مناسب 
جهت معرفــی تمام عیــار این صنعت 
فراهم نشده بود. خرسندم که اعام کنم 
این نمایشگاه و البته کنفرانس می تواند 
گامی اثر بخش و تازه در این مسیر باشد. 
در کنار این موضوع ، الزم به اشاره است 
که چنین کنفرانسی  عاوه بر شناخت 
چالش ها و تعیین راهکارهای تازه برای 
آینده پیش روی در این صنعت ، فرصتی 
بسیار خوب برای آشنایی همکاران ما در 
عرصه ها و مجمع هــای مختلف صنایع 

نمایشگاهی است.
ما امکان بهره منــدی از جدیدترین 
سیســتم های غرفه ســازی در جهان را 
داریم که البته به دلیل شرایط نامساعد 
اقتصاد ی از این مهم  محروم مانده ایم. به 
نوبه خود امیدواریم کــه این کنفرانس 
فرصتی برای برداشــتن گام های بلند و 
البته همگام شــدن صنعت نمایشگاهی 
کشور با استاندارد های بین المللی باشد.

انجمن  )دبیــر  سپاســدار  مهندس 
نمایشــگاه های  برگزارکننــدگان 
بین المللــی( در تکمیــل صحبت های 
ریاست انجمن غرفه ســازان افزود: برای 
مثال در بخش غرفه  ســازی دو بخش 
غرفه های پیش ســاخته و دست ســاز 

وجود دارد و متاسفانه امروز  شاهدیم که 
فعالیت غرفه سازی پیش ساخته که در 
جایگاه خود  صنعتی اشتغال زا و درآمدزا 
محسوب می شــود ، رو  به افول گذاشته 
اســت. این مهم تا آن جایی پیش رفته 
که به نسبت چهل سال گذشته، درصد 
اســتفاده از غرفه های پیش ســاخته به 
چیزی در حدود یک سوم رسیده است. 
صنعت غرفه ســازی می تواند چیزی در 
حدود 200 ردیف شغلی مستقل ایجاد 
کند که در حال حاضر  شــرایطی بسیار 

نامناسب را پشت سر می گذارد.  
تأثیر  می تواند  نمایشــگاهی  صنعت 
به ســزایی بر روند صنعت کشور داشته 
باشــد. پرســش این اســت که در چه 
شــرایطی می توان چنیــن انتظاری از 
صنعت نمایشــگاهی داشت؟ مسلماً در 
زمانی می توان به این گونه افق ها چشم 
داشت که صنعت کشور   در جایگاه خود  
حرف هایی برای گفتن داشــته باشــد. 
می توانم برای نمونــه از صنعت خودرو 
بگویم. وقتی نمایشگاهی برگزار می شود ، 
ما تولیدات خود را در رقابت با تولیدات 
دیگر شــرکت کنندگان غیــر ایرانی  در 
معــرض رقابت می گذاریــم. در چنین 
شــرایطی  باید ارزیابی کنیــم که بازار 
هدف محصول  کدام بازار اســت. وقتی 
کمپانی هایی مانند بنــز ، بی ام دبلیو یا 
پورشــه   - که از بزرگان صنعت خودرو 
در جهان هســتند - در نمایشــگاهی 
شرکت می کنند، بی تردید آن نمایشگاه 
بازدیدکننده خواهد  از سراســر جهان 
داشت. در شرایط فعلی و با این وضعیت 
صنایــع کشــور نمی تــوان از صنعت 
نمایشــگاهی انتظار اثر بخشــی خیلی 

زیادی بر اقتصاد صنعت کشور داشت.
در ادامه باید یادآور شد که مخاطب 
نمایشــگاه و البتــه کنفرانس صنعت 
نمایشگاهی که در پیش رو داریم  شامل 
مدیران ، دولت مردان  و صاحبان صنایع 
کشور هســتند. چرا که این اشخاص با 
حضور و اطاع از توان مدی های صنعت 
نمایشگاهی  می توانند در پیشبرد هر چه 
بهتــر این صنعت  به یــاری فعاالن این 

عرصه بیایند. 
نشســت خبری اولیــن کنفرانس و 
نمایشــگاه صنعت نمایشگاهی کشور  با 
صحبت های مهنــدس حضرتی )رئیس 
انجمن نمایشگاه های بین المللی( ادامه 
پیدا کرد. وی در معرفی برنامه های سه 
مجمع پیش رو گفت: با امید به این که 
این نشست بازگوکننده شرایط صنعت 
مایشگاهی کشــور باشــد، از اصحاب 
رسانه برای حضور در جلسه سپاس گزار 

هستم.
همان گونه که مهنــدس ابراهیم زاده 
گفتند، هر رویــدادی که برای اولین بار 
صورت می پذیــرد، نمی تواند به عنوان 
رویــدادی تمام عیــار و بی نقص مطرح 
شود. اما به هر صورت این اتفاق مثبت 
و خوبی اســت و زمان آن رســیده بود 
که شاهد چنین کنفرانسی باشیم. این 
اتفاق، بی تردید می تواند راهگشای آینده 
صنعت نمایشــگاهی باشــد و مسیری 
را هموار کند که از آن به خاســتگاه و 

جایگاه واقعی این صنعت دست یابیم.
صنعت نمایشــگاهی در تمــام دنیا 
صنعتی جوان است و در بهترین حالت 
پیشــینه ای 200 ســاله دارد که این 
پیشینه در کشور ما به چیزی حدود 50 

سال می رسد. اولین بار در سال 1348 
در تهران ، اولین پروژه نمایشگاهی آغاز 
به کار کرد. حال با علم بــه موارد ذکر 
شــده، صنعتی که در حــدود نیم قرن 
عمر دارد، بی شــک نیازمنــد بازنگری 
در عملکرد، تدوین برنامه هــای تازه و 
هماهنگی با اســتاندارد های بین المللی 
است. به عبارتی باید راهکارهایی بجوییم 
و ایده هایی را پرورش دهیم که بتوانیم 
خود را با اســتاندارد های جهانی همسو 

کنیم.
باید از عمــده مشــکات و اتفاقات 
ناخوشــایندی که متأســفانه در طول 
چند ســال گذشــته  به کرات شــاهد 
بوده ایم  دوری شود. به اعتقاد بنده  این 
کنفرانــس می تواند بــه برطرف کردن 
بخــش اعظمــی از مشــکات موجود 
کمک کنــد و تریبونی برای رســاندن 
پیام فعاالن این عرصه به گوش مدیران 
ارشد کشــور باشــد تا این عزیزان هم 
مطلع شوند که این صنعت جوان و خود 
ساخته  برای رسیدن به باالترین سطوح 
اســتاندارد و البته سودآوری چشم گیر ، 
به چه نوع حمایت هایی نیازمند اســت. 
نمایشــگاه جانبی این کنفرانس  قطعاً 
هم می تواند کمک شــایانی به معرفی 
صنعت نمایشگاهی کشور باشد. به این 
ترتیب، فعــاالن این عرصــه می توانند 
 توان مندی هــای خــود را بــه نمایش 
گذاشته و با حضور خود  فضایی ایده آل 
برای صنعت نمایشــگاهی کشــور رقم 
بزنند.  ما هم امیدواریم در آینده شاهد 
همکاری هر چه بیش تر  دســتگاه های 
مربوطه با انجمن های برگزار کننده این 

کنفرانس باشیم. 
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در نشست هیات مدیره انجمن برگزار کنندگان نمایشگاه مطرح شد:

برگزارکنندگان خارجي تهدید جدي براي اشتغال ده هزار 
نفری صنعت نمایشگاهی کشور

اعضــاي هیأت مدیــره انجمن 
نمایشــگاه هاي  برگزار کننــدگان 
بین المللي ایران روز شنبه 2٤ دي در 
نشستي با خبرنگاران،  از پیامدهاي 
به  خارجي  برگزارکننــدگان  ورود 
صحنه برگزاري نمایشگاه ها در داخل 
کشــور در غیاب قوانین و مقررات 
مبتني بر حمایت از برگزارکنندگان 
آن  و  کردند  نگرانــي  ابراز  داخلي  
را تهدیدي جدي بــراي بیش از ده 
صنعت  در  ایجاد شده  اشتغال  هزار 

نمایشگاهي ایران ارزیابي کردند.

بــه گــزارش خبرنــگار »اقتصاد و 
نمایشگاه«، این نشست در دفتر انجمن 
برگزارکنندگان نمایشگا ه های بین المللی  
 و با حضــور ابراهیــم زاده )رئیس هیات 
مدیره انجمن و مدیر عامل راهکار تجارت 
کوشا(، صالح سپاسدار )دبیر هیات مدیره 
و مدیر عامل  بانیان امید (، مرادی )عضو 
هیات مدیــره و مدیرعامل ســامع پاد 
نوین(، دکتر جالی )نایب رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل  نمانگر(، علی معین 
جهرمی )عضو انجمن و مدیرعامل  گروه 
تجارت و اطاعــات ITG ( و جمعی از 
اصحاب رسانه برگزار شد . اعضاي هیأت 
مدیره انجمن برگزارکننــدگان در این 
نشست به تشریح دالیل نگراني خود از 
حضور برگزار کنندگان خارجی در عرصه 
نمایشگاهی کشور و تهدیدهاي ناشي از 
آن براي فعاالن صنعت نمایشــگاهي و 

دیگر صنایع داخلي پرداختند. 
ابراهیم زاده ابتدای نشست در بررسی 
این موضوع گفت: به ایــن موضوع باید 
از چند زاویه نگاه کنشــیم؛ یکی این که 
حضــور برگزار کننــدگان خارجي تنها 
در صورتي می تواند مفید باشــد و مانند 
یک فرصــت بــه آن نگاه کــرد که در 
چارچوب یک مدل و الگوی تعریف شده ، 
مشــروط به همکاري مشــترک آن ها 
بــا برگزار کننــدگان داخلی باشــد ، نه 
به صورت مســتقل  این کــه خارجی ها 
و بــا پروژه هاي مــوازي بــا پروژه هاي 
شــرکت هاي داخلــي وارد این صنعت 

شوند . 
انجمــن  مدیــره  هیــات  رئیــس 
برگزار کنندگان نمایشگاه حضور ناظر و 
نماینده محلی ایرانــی را در فعالیت این 
شرکت ها الزم و ضروری برشمرد و افزود: 
فعالیت این شــرکت ها باید زیر پرچم و 
لوای شــرکت های برگزار کننده داخلی 
صورت بگیرد و همچنیــن از برگزاری 
عناوین مشابه نمایشگاه های برگزار شده 

در کشور جلوگیری شود. 
وی خاطــر نشــان کــرد: ورود این 
شــرکت ها بــا ضوابطی که برای شــان 
تسهیات و امتیازهاي ویژه ایجاد کند، 
نتیجــه اي جز تضعیــف و از میان رفتن 
صنعت نمایشگاهي کشور و دستاوردهاي 
چند دهه سرمایه گذاري ملي در توسعه 

این صنعت نخواهد داشت.
وي با اشاره به این که بزرگ ترین نیاز 
کشــور به گفته همه مســئوالن ایجاد 

اشــتغال و ارزآوري است ، گفت : صنعت 
نمایشــگاهي به شــهادت آمار موجود 
جزو معدود حوزه هایي بوده که حتي در 
سال هاي دشوار تحریم توانسته در هر دو 
زمینه موفق عمل کنــد و نقش اجرایي 
برگزارکنندگان در کنار سیاست گذاري 
و مدیریت شرکت ســهامي نمایشگاه ها 
و سازمان توســعه تجارت غیرقابل انکار 

است.
شهنام سپاسدار در ادامه این نشست 
وجود شــرایط یکســان و عادالنه براي 
ایجاد زمینه رقابت سالم را اصل اساسی 
دانســت و یادآور شــد: امری که بیش 
از هــر چیز اهمیت دارد ایجاد شــرایط 
فعالیت و بســترهای الزم برای توسعه 
اســت،  برگزارکنندگان داخلی  فعالیت 
چــون قطعاً این شــرکت ها پتانســیل 
الزم را برای اجــراي  فعالیت هایي که از 
می رود،  انتظار  خارجي  برگزارکنندگان 

دارا هستند . 
وی تصریح کرد: متاســفانه این باور 
نادرست در ذهن برخي مسئوالن وجود 
دارد کــه برگزارکنندگان نمایشــگاهی 
سود کانی عایدشان مي شود، در حالی 
که این شغل نسبت به کسب و کارهای 
دیگر  به رغم استرس و فشار و طول مدت 
سرمایه گذاری، ســود کم تري دارد و هر 
کدام از برگزارکنندگان نمایشــگاه هاي 
باســابقه با تقبل چندین دوره هزینه و 
حتي زیان در برخي سال ها توانسته اند 

نمایشگاه خود را به سوددهي برسانند.
 افت مشارکت کنندگان بخش 
ارزی در نمایشگاه های کشور نتیجه 

پذیرش برگزار کننده خارجی است
علي مرادی عضــو دیگر هیأت مدیره 
برگزار کننــدگان هــم با انتقــاد از این 
تصمیم گفت: شــنیده ها و شــواهدي 
حاکي از آن اســت که غرفه ها با تعرفه 
اختیــار  پایین تــري در  ارزي بســیار 
برگزارکنندگان خارجي قرار مي گیرد که 

در گذشته شاهد تصمیماتی از این دست 
در سایت هایی چون شهر آفتاب بوده ایم، 
ولی با بررســی کلــی ایــن تصمیم ها 
می بینیم عملکردها در این زمینه موفق 
نبوده و اجرای دوبــاره آن نتیجه ای جز 
تکرار تجربه های تلخ گذشــته نخواهد 

داشت. 
این فعال صنعت نمایشــگاهی کشور 
خارجی  مشارکت کنندگان  طبعاً  گفت: 
به دنبال کســب ســود و درآمد ارزی 
هســتند  و اعطاي امتیازهاي خاص به 
برگزار کننده خارجی موجب می شــود 
برگزارکنندگان نمایشــگاه های خوب و 
موفق داخلي که توانســته اند با فعالیت 
در ســالیان متمادی عنــوان خود را جا 
بیندازند و مشارکت کنندگان خارجی را 
جذب کنند، در رقابتي نابرابر با همتایان 
خارجي بــا افت مشــارکت کننده ارزی 

مواجه شوند. 
مــرادی گفــت: چــرا تعرفه هایی را 
که بــرای این برگزار کننــدگان در نظر 
گرفته ایم و تخفیف های شایان توجهی 
که بــرای آن هــا در نظــر گرفته ایم به 
فعاالن داخلی خودمــان نمی دهیم. در 
این صورت یقیناً عملکرد بسیار بهتری را 

شاهد خواهیم بود. 
انجمــن  مدیــره  هیــات  عضــو 
افــزود:  نمایشــگاه  برگزار کننــدگان 
اگــر ایــن پتانســیل جهــت فعالیت 
شــود،  فراهم  خارجــی  شــرکت های 
برگزار کنندگان داخلی از بین می روند و 
مشارکت کنندگان خارجی نمایشگاه های 
ما به سوی برگزارکنندگان خارجي سوق 
پیدا می کنند. واقعیت این است که اصوال 
خارجی ها برای کشــور ما و صنعت ما 
دلســوزی ندارند و تنها به دنبال کسب 

سود و بازار خود هستند. 
نمایشــگاهی   هویت صنعت 
کشــور با این تصمیم به باد خواهد 

رفت

معین جهرمی بازرس انجمن در ادامه 
نشست خواستار تســهیل شرایط برای 
شــرکت های فعال در عرصــه برگزاری 
نمایشگاه ها شد و گفت: اگر مجوزها برای 
خودمان به موقع صادر شود و سد راه مان 
نشوند به خوبی می توانیم نمایشگاه های 
بزرگ تری برگزار کنیم. سوال این است 
که چرا این شــرایط مناســب را برای 

خودمان فراهم نمی کنیم . 
وی یادآور شــد: جای سوال است که 
چرا عملکــرد مثبــت برگزارکنندگان 
داخلي در زمان تحریم ها که ســال های 
پیاپی ارتباط ما  با کشــورها محدود بود 
نادیده گرفته می شود؟ در زمان تحریم ها 
نمایشگاه های بســیار پرباری چون نفت 
با کم ترین میزان افت مشارکت کننده و 

متراژ برگزار شد.
این فعال صنعت نمایشگاهی کشور در 
ادامه تصریح کرد:  حضور این شرکت ها 
و فعالیت آن ها به معنای خــروج ارز از 
کشور خواهد بود، در حالی که برگزاری 
نمایشــگاه توسط شــرکت های داخلی 
برای کشــور ارز آوری خواهد داشت و با 
سیاست های کان اقتصادی ما منطبق 

است.
کشور  نمایشــگاهی   صنعت 

ده هزار شغل ایجاد کرده است 
عبدالکریم جالی نایب رئیس انجمن 
خوشــبختانه  گفت:  برگزار کننــدگان 
صنعــت نمایشــگاهی مــا در بخــش 
خصوصی به بالندگی رســیده و دامنه 
فعالیتش به خارج از مرزهای داخلی در 
حال پیشرفت اســت و در برهه کنونی 
ایران دارای  از نمایشــگاه هاي  بسیاري 

اعتبار بین المللي هستند .
وي افزود: برای کسب توفیق بیش تر 
خارجی  مشــارکت کنندگان  جذب  در 
همیشــه دو بحث برای برگزارکنندگان 
مطرح بــوده؛ یکي نداشــتن مجوزهاي 
بلند مدت و به عبارتی صدور دیر هنگام 

این مجوزها و دیگــری تقویم برگزاری 
نامشخص و تغییرات این تقویم.

وی افــزود: در حــال حاضر صنعت 
نمایشگاهی ما بالغ بر ده هزار شغل ایجاد 
کرده که بــا ورود ارگانایــزر خارجی به 
کشور این بازار اشتغال و ارتزاق به تدریج 

از بین می رود.
وی درخصــوص فلســفه و علت این 
تصمیم - که انتقال تکنولوژی و فناوری 
سایر کشورها ذکر شده – چنین گفت: 
خوشــبختانه برگزار کننــدگان مــا در 
این زمینه دانش کافــی دارند و از همه 
مهم تر تجربه کار در این شــرایط را دارا 
هستند. دلیل این مدعا وجهه و جایگاه 
نمایشــگاه های ما در عرصه بین المللی 
اســت، به گونه ای که در میان 80 عنوان 
نمایشــگاه ما در حاضر 30 عنوان دارای 
اعتبار بین المللی و جایگاه اول منطقه ای 
است.وی تصریح کرد: در حال حاضر در 
بحث نمایشگاهی چیزی کم نداریم، کما 
این که با ورود شرکت های برگزار کننده 
خارجی دیگــر ســرمایه گذاری هم در 
کشور انجام نمی شــود که به اقتصاد ما 
کمک کند. طی سالیان متمادی به خوبی 
عناوین نمایشگاهی و فضاها را گسترش 
برگزارکننــده خارجی  ورود  و  دادیــم 
به حــوزه کاري ما قطعا بــه برندهاي 
نمایشــگاهي کشــور که طی سالیان با 

تاش شکل گرفته آسیب خواهد زد.
دکتر جالــی یادآور شــد: در زمینه 
حمایت از بخــش داخلی تخفیفی برای 
مــا در تعرفه ها در نظر گرفته نشــده تا 
دســت مان در فعالیت باز باشد و اجرای 
این تصمیم مانند تکرار تجربه تلخ ترکیه 
است که در حال حاضر برگزار کنندگان 
آلمانی تمامی صنعت نمایشــگاهی این 
کشور را در دســت دارند. بي تردید این 
تصمیم با سیاست کان اقتصادی کشور 
که حمایت از تولید داخلی است منافات 

دارد .
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بین المللی  نمایشــگاه   
صنعــت در و پنجره همواره 
یكی از نقاط برجسته و متمایز 
در  ایرانی  شرکت های  حضور 
رقابت با شرکت های خارجی بوده و در این 
فرازو نشــیب، رعایت اصل بی طرفی و گام 
نهادن در مســیر رعایت اصول رقابتی بین 
شرکت ها سخت به نظر می رسد. راز موفقیت 
نمایشگاهی  و  بازرگانی  بین المللی  شرکت 
تهران در این ســال ها چه بوده و چگونه 
توانسته اید اعتماد شرکت ها را حفظ کنید و 
هر سال بر غنای محتوایی و تخصصی سازی 

آن بیافزایید؟
به طور کلــی رعایت اصل بی طرفی از ســوی 
برگزارکننده و سازمان دهندگان هر نمایشگاهی 
یــک ضــرورت انکارناپذیر اســت. کوچک ترین 
شــائبه ای در خصوص وجود گرایش های صنفی 
در یــک نمایشــگاه به خصوص یک نمایشــگاه 
بزرگ که تعداد زیادی شــرکت های تولیدکننده 
و شــرکت های بازرگانی و خدماتی در آن حضور 
پیدا می کنند، آن  را با چالش های بســیار روبه رو 
می کند و عماً نمایشــگاه در چنین وضعیتی در 
تضاد با منافع شرکت کنندگان آن قرار می گیرد. 
شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران 
تمامی نمایشــگاه های خود را با حفظ این اصل 
برگزار می کند و بر رعایت آن کاماً مصر اســت و 
شــرکت کنندگان هم این اعتماد را به شرکت ما 
پیدا کرده اند که هیچ گونه اولویت غیر متعارفی را 
برای هیچ یک از متقاضیان قائل نمی شویم. حتی 
روش جانمایی متقاضیان را هم که قباً توســط 
ســتاد برگزاری نمایشــگاه انجام می شد، تغییر 
دادیم و طی چنــد دوره اخیر به صورت اینترنتی 
و توسط خود شرکت ها انجام می شود. از ابتدا هم 
تاش ما این بود که وارد مسائلی که می تواند برای 
هر نمایشگاهی حاشیه ساز باشد، نشویم و فقط به 

ارتقاء محتوا و کیفیت نمایشگاه بپردازیم.
 با توجه به برگزاری موفق هشت دوره 
نمایشگاه در هشت سال متوالی، سوال اصلی 
این اســت که در حدود یک دهه اخیر این 
نمایشگاه چه دستاوردی به همراه داشته و 
سطح کیفی و رتبه جهانی نمایشگاه تهران 

چگونه ارزیابی می شود؟
یکی از مهم ترین دســتاوردهای این نمایشگاه 
آن اســت که اینک صنعت در و پنجره کشــور، 
صاحب یــک گردهمایی بزرگ شــده و تمامی 
فعاالن این صنعت که مستقیم و غیرمستقیم در 
این حوزه فعالیتی دارنــد، در آن حضور می یابند 
و وجود این نمایشــگاه را بسیار مفید و تأثیرگذار 
می دانند. نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع 
وابسته تهران از دوره ششــم به عضویت اتحادیه 
جهانی نمایشگاه ها درآمد. فرآیند عضویت در این 
اتحادیه هم این گونه است که کارشناسان و ارزیابان 
بین المللی اتحادیه طی چند دوره نمایشــگاه را 
تحت نظر قرار می دهنــد و از جوانب مختلف آن 
را رصد می کنند و حداقــل دو دوره متوالی آن  را 
مورد بازدید حضوری قرار می دهند تا مشــخص 
شود که آیا نمایشگاه مورد نظر شرایط و کیفیت 
الزم برای عضویت در این اتحادیه را دارا هست یا 
نه ؟ بنابراین عضویت نمایشگاه در و پنجره تهران 
در این اتحادیه یک دستاورد بسیار مهم است که 
تنها پس از برگزاری پنج دوره آن، شــرایط الزم 

را از نظر کیفــی و کمی جهت این عضویت احراز 
کرد. عاوه بر آن اکنون این نمایشگاه بزرگ ترین 
رویداد تخصصی صنعت در و پنجره کشور است 
و در سطح خاورمیانه هم یکی از بزرگ ترین ها در 
این صنعت به شمار می آید و در واقع به یک برند 
در این صنعت تبدیل شده اســت. در حوزه های 
مختلف این صنعت هم نمایشگاه با ایجاد فضای 
رقابتی، ایجاد زمینه عرضــه کاالها و محصوالت 
جدید، ارائه فناوری های نوین و نیز انجام مذاکرات 
رودررو باعث ایجاد تحرک و پویایی صنعت شده 

است.
 نهمین دوره نمایشــگاه چه تفاوت و 
تمایزی نسبت به دوره های قبلی دارد و چه 
بخش ها و رشته های مرتبطی به آن افزوده 

شده است؟
با توجه به این که نمایشــگاه در عرصه صنعت 
در و پنجره شــرایط تثبیت شده ای به عنوان یک 
رویداد تخصصی مهم و اجتناب ناپذیــر دارد، در 
این دوره سعی شــده محتوا و موضوعات فنی و 
علمی نمایشگاه بیش از گذشته ارتقا یابد. ضمن 
این که همواره تاش کرده ایم نقاط ضعف دوره های 
قبلی را آسیب شناســی کرده و بــا مرتفع کردن 
آن ها کیفیت برگزاری را بهبود ببخشیم. یکی از 
گروه هایی که از سال قبل به نمایشگاه اضافه شده 
و تاش داریم تا بخش بیش تری را به آن اختصاص 
دهیم، گروه شیشه است و سطح استقبال آن ها از 
این نمایشگاه باز هم افزایش یافته است. این اقدام 
را سه سال پیش درخصوص گروه آلومینیوم هم 
انجام دادیم و اکنون آلومینیوم از گروه های بزرگ 

نمایشگاه است.
 برگزاری نمایشگاه های تخصصی نظیر 
نمایشگاه صنعت در و پنجره و یا مشابه آن 
چه کمكی به بهبود کسب و کار شرکت ها 
و مدیران  اقتصادی می  کنــد  بنگاه های  و 
این شــرکت ها از حضور در نمایشگاه های 
تخصصی باید چه انتظارات و مطالباتی داشته 

باشند؟
تأثیر نمایشــگاه ها بر حــوزه صنعت و فعالیت 
مربوط به موضوع آن ها کاماً بــارز و انکارناپذیر 
است. حتی در جهان کنونی که فناوری اطاعات 
و IT همه چیز را تحت تأثیر و ســلطه خود قرار 
داده، هنوز هم نمایشگاه ها در زمینه مارکتینگ و 
تعامات اقتصادی و تجاری حرف اول را می زنند. 
حتی در پیشرفته ترین کشورها از لحاظ تکنولوژی 
IT مثل آمریکا، آلمان، فرانســه، ژاپن و کره، باز 
هم نمایشــگاه ها هســتند که مهم ترین نقش را 
در زمینه معرفی تکنولــوژی و محصوالت جدید 
و ایجــاد تعامل در بخش هــای متعدد و مختلف 
صنعت یا تجارت بازی می کنند و هر ســال هم 
اهمیت بیش تری نســبت به دوره های قبل پیدا 
می کنند. اکنون در کشورهای توسعه یافته صنعتی، 
برپایی نمایشــگاه ها نقطه عطف صنعت مربوطه 
محسوب می شــود. صاحبان صنعت و بازرگانان 
این کشــورها همواره منتظر برگزاری نمایشگاه 
مربوط به فعالیت خود هســتند و ســیر فعالیت 
خود را براساس تحوالتی که در نمایشگاه مربوطه 
اتفاق می افتد، تنظیم می کنند. در زمان برگزاری 
نمایشگاه ها بیش تر از هر زمان دیگری شرکت های 
تولید کننده نسبت به شناسایی و اعطای نمایندگی 
به واحدهای مرتبــط و متقاضی نمایندگی اقدام 
می کنند. خوشبختانه همین روند در کشور ما هم 

در نمایشگاه های تخصصی بزرگ جا افتاده است.
 فكر می کنید با توجه به عادی شــدن 
نسبی روابط ایران با دیگر کشورها در نتیجه 
تنوع  تا چه میزان شــاهد  برجام،  اجرای 
شــرکت  های خارجی حاضر در نمایشگاه 

تخصصی صنعت در و پنجره خواهیم بود؟
بدون تردید عادی شــدن روابط با کشــورهای 
خارجی، افزایش مشارکت کشورهای خارجی را 
در نمایشــگاه ها به دنبال دارد. نکته بسیار مهمی 
که در خصوص فعالیت شــرکت های خارجی در 
کشورمان باید به آن توجه شود و مورد نظر و توجه 
شرکت های خارجی است، موضوع ثبات قوانین و 
مقررات تجاری و بانکی کشورمان است که الزمه 
کاهش ریسک ســرمایه گذاری برای متقاضیان 

خارجی است.
 برخی از شــرکت ها همواره خواستار 
تغییر زمان برگزاری نمایشــگاه هستند و 
نمایشــگاه  برگزاری  زمان  نزدیكی  برخی 
تهران با نمایشگاه تویاپ ترکیه و نظایر آن را 
دلیلی بر این نظر خود عنوان می کنند. اصوال 
از نظر کارشناســی، روند ساختاری تقویم 
نمایشگاهی در ایران چه گونه تنظیم می شود 
و به طور مشــخص چرا زمان نمایشگاه را 

زمستان قرار داده اید؟
تعیین زمان برگزاری نمایشــگاه بســتگی به 
تقویم نمایشــگاهی محل برگــزاری آن دارد. ما  
اکنون چند ســال اســت که پی گیر تغییر زمان 
برگزاری نمایشــگاه در و پنجره هستیم، ولی به 
دلیل فشردگی تقویم و وســعت نمایشگاه در و 
پنجره هنوز امکان این تغییر فراهم نشده، چرا که 
جابه جایی نمایشگاه های بزرگ بسیار دشوار است. 
اگر نمایشگاه در و پنجره یک نمایشگاه کوچک یا 
متوسط بود، می شد آن  را در کنار یک نمایشگاه 
دیگر که زمان برگزاری آن مناسب تر بود، برپا کرد، 
 A ولی این نمایشــگاه یک نمایشگاه بزرگ گرید
اســت و اگر قرار به جابه جایی آن باشد، باید یک 
نمایشگاه بزرگ دیگر از زمان و مکان خود برداشته 
شود و نمایشگاه در و پنجره به جای آن قرار گیرد. 
با این وجود ما همچنان به شــدت پی گیر انتقال 

زمان نمایشگاه به نیمه اول سال هستیم.
 یكی از انتظاراتی که برخی شرکت ها 
از شــما دارند امكان برگــزاری دوره های 
آموزشی در حاشیه نمایشگاه است و از قضا 
در سال های اخیر شاهد برگزاری دوره های 
شرکت  مســئولیت  بوده ایم.  آموزشــی 
برگزاری نمایشــگاه در فراهم کردن فضای 
آموزشی، محدود به چه مواردی می شود و 
برای نمایشگاه آینده چه برنامه های جانبی 

پیش بینی شده است؟
برگــزاری همایش و کارگاه آموزشــی یکی از 
اقدامات و اهداف اصلی ما  در کنار برپایی نمایشگاه 
است. در این زمینه از تشــکل های فعال در این 
صنعت و از خود شــرکت کنندگان هم دعوت به 
همکاری می کنیم. انتظارمان به ویژه از تشکل ها 
این اســت که در این زمینه ما را یاری کنند. ما 
تمامی امکانــات الزم جهت برگــزاری کارگاه ها 
و دوره های آموزشــی را فراهــم خواهیم کرد و 

درهرصورت ورک شاپ ها را برپا می کنیم.
تعامل   در چندســال اخیر شــاهد 
سازنده بین شرکت برگزارکننده نمایشگاه 
و انجمن های تخصصی صنعت در و پنجره 

بوده ایم به نحوی که عالوه بر  رفع بسیاری 
از سوءتفاهم ها، شاهد حضور موثر شرکت ها 
بوده ایم، در حــال حاضر رونــد تعامل با 
انجمن ها و تشكل های صنفی مرتبط به چه 

نحوی است؟
روند تعامل با تشــکل های صنفی کاماً مثبت 
است و مشکلی با هیچ یک از آن ها نداریم. درحال 
حاضر انتظار بیش تری از تشــکل ها در خصوص 
اطاع رســانی و گردش اطاعات نمایشگاه داریم. 
ضمن این کــه در خصوص برنامه هــای جانبی و 
کارگاه های آموزشی هم انتظار همکاری بیش تری 
از تشکل ها داریم. البته در این خصوص تشکل های 
مــورد نظر ما، الزم نیســت حتمــاً در صنف در 
و پنجره فعال باشــند بلکه از ســایر سازمان ها و 
تشکل هایی که به طور غیرمستقیم با این صنعت 
در تعامل هستند، مثل انجمن بهینه سازی مصرف 

انرژی نیز دعوت به همکاری کرده ایم.
 یكی از اهداف اختصاصی نمایشــگاه 
تخصصی صنعــت در و پنجــره که باعث 
انتخاب اول فعاالن این صنعت نســبت به 
شده،  ســاختمان  عمومی  نمایشگاه های 
رویكرد حرفه ای و توجه ویژه به بهینه سازی 
مصرف سوخت در ســاختمان است، تا چه 
میزان بــه این اهداف اختصاصی دســت 

یافته اید؟
مسلماً این هدف حاصل شــده است. دلیل آن 
هم رسیدن نمایشگاه به این سطح از برگزاری آن 
هم در مدتی کوتاه اســت که در وسعتی نزدیک 
به 50 هزار متر مربع ودر 12 یا 13 ســالن بزرگ 
نمایشگاهی برپا می شود. ضمن این که نمایشگاه 
صنعت ساختمان یک نمایشگاه جنرال است که 
به هیچ وجه با یک نمایشگاه تخصصی قابل مقایسه 
نیست. در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی هم که 
مورد سؤال شما بود، نقش در و پنجره ساختمانی 
انکارناپذیر است و با به کارگیری فناوری روز دنیا 
در جهــت تولید محصوالت جدید و اســتفاده از 
متریال مناســب، این نقش هــرروز پررنگ تر و 
مهم تر می شود. نمایشــگاه هم که در ذات خود 
مکان عرضه جدیدترین محصوالت و فناوری هایی 
است که در مبحث بهینه سازی سوخت و انرژی 
تأثیرگذار هســتند. ضمن این که کنفرانس ها و 
کارگاه های متعددی، همچون گذشته در زمینه 
نقش در و پنجره، در جهت حفظ منابع و ذخایر 

انرژی در این نمایشگاه برپا خواهد شد.

فرهاد امینیان، مدیرعامل شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران و مجری نهمین  نمایشگاه در و پنجره:

نمایشگاه در و پنجره ایران  میدان رقابت برترین های این صنعت است
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نهمین نمایشــگاه بین المللی در و پنجره 
و صنایع وابسته روز جمعه سیزدهم بهمن 
با حضور دکتر حســین اســفهبدی رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت سهامی 
نمایشــگاه های بین المللی ج.ا.ایران ، هیات 
همراه و تنی چنــد از صاحب نظران در این 
بخش از صنایع کشــورمان در محل دائمی 
نمایشگاه ها گشــایش یافت. این رویداد در 
نهمیــن دوره خود موفق بــه جذب 310 
مشارکت کننده شــده که از این میان 256 
شرکت داخلی و 54 شــرکت خارجی از 5 
کشور آلمان، اسپانیا، ایتالیا، ترکیه و چین 

در این عرصه حضور دارند.
کل فضــای اختصاص داده شــده به این 
نمایشگاه 34743 متر مربع است که شامل 
17157 متر مربع فضای سرپوشیده داخلی 

و 1222 فضای سرپوشیده خارجی است.
شــرکت  مدیرعامل  امینیــان،  فرهــاد 
بین المللی بازرگانی و نمایشــگاهی تهران 
و مجری ایــن نمایشــگاه - کــه یکی از 
بزرگ ترین نمایشگاه تخصصی صنعت در و 
پنجره و صنایع وابسته در سطح خاورمیانه 
اســت - برای کالبدشــکافی فراز و نشیب 
هشــت دوره برگزاری نمایشگاه بین المللی 
صنعت در و پنجــره ایــران توضحاتی به 
نشریه تخصصی این صنعت ارائه داده است . 
او می گوید: برگــزاری همایش و کارگاه 
آموزشی یکی از اقدامات و اهداف اصلی ما 
در کنار برپایی نمایشگاه است و همواره  از 
تشــکل های فعال در این صنعت و از خود 
شــرکت کنندگان هم دعوت بــه همکاری 
می کنیم. امینیــان با اعام ایــن خبر که 

تعــداد درخواســت ها و پیش ثبت نام های 
انجام شده نســبت به دوره قبل نزدیک به 
می گوید:  داشــــته،  افزایــش  درصد   20
در زمینه مشــــارکت در نمایشگاه ها، این 
شــرکت آمادگی کامل جهت ارائه نظرات 
مشــورتی کاما بی طرفانه به شرکت ها را 

دارد.
بازرگانی  بین المللی  مدیرعامل شــرکت 
و نمایشــگاهی تهــران خاطرنشــان کرد: 
نمایشگاه به خودی خود زمینه رقابــــت 
را میــان شــــرکت ها و برندهــا فراهــم 
می سازد، بنابراین شــرکت ها عموماً سعی 
دارند تا بهترین کیفیت و باالترین ظرفیت 
و توان منــدی خــود را در نمایشــــگاه ها 
عرضــــه کنند که این موضوع ســــبب 
واحدهای  بیــن  رقابت  می شــود ســطح 

مشــــابه افزایش یابــد. امینیــان تاکید 
می کند: ســــطح مطالبات شــرکت ها از 
حضــور در نمایشــــگاه، در درجه اول به 
کیفیت کار یا تولید شرکت ها برمی گردد و 
نمایشــگاه به طور کلی بسترســاز فعالیت 
اقتصادی و عامــل موقتی برای ایجاد رونق 
کاری است که به طور مســــاوی شرایط 
فراهم  تمامــی شــرکت کنندگان  برای  را 

می ســازد. 
وی در خصــوص ایــن گردهمایی - که 
بــه بزرگ تریــن گردهمایی فعــاالن این 
صنعت تبدیل شده – توضیح داد و درباره 
راز اســتقبال شــرکت ها و اعتماد بزرگان 
صنعت در و پنجره و فرصت ها و برنامه های 
نمایشــگاه نهم توضیحات جامع و مفصلی 

ارائه داد.

با حضور  310 مشارکت کننده شده داخلی و خارجی در محل نمایشگاه بین المللی تهران 

نهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته افتتاح شد 
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نهمیــن نمایشــگاه بین المللــی قیر، 
آسفالت، عایق ها و ماشــین آالت وابسته 
روز 23 بهمــن با حضور دکتر حســین 
اسفهبدی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 
و هیات همــراه ایشــان در محل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللی تهران آغاز به 
کار کرد و تا پنجشــنبه 26 بهمن برای 
بازدید عاقه مندان برپــا خواهد بود. در 
نهمین دوره این نمایشــگاه تعداد 125 
شــرکت داخلی و 2 شــرکت خارجی از 
3 کشــور برزیل، ترکیه و هندوستان در 
فضای نمایشــگاهی به وســعت بیش از 
8،800 مترمربع حضــور دارند که در آن 
انواع قیر ، قیر هاي امولسیوني و پلیمري، 
انواع آسفالت پلیمیر و رنگي، ماشین آالت 
پخش قیر و آســفالت، انواع دستگاه هاي 
سنگ شکن و قطعات آن ها، ماشین آالت 
خــط تولیــد ایــزوگام، انــواع عایق ها، 
ماشین آالت راه ســازي و کلیه تجهیزات 
و ماشین آالت مربوطه در معرض بازدید 

عاقه مندان این بخش قرار گرفته است. 
خاورمیانه«  پاســارگاد  »آسیا  شرکت 
برگزارکننده نهمین نمایشگاه بین المللی 
قیر، آسفالت، عایق ها و ماشین آالت وابسته 
است. تجاربی که این شرکت از برگزاری 
نمایشــگاه در دوره های پیشین به دست 
آورده، موجب جذب 100 شرکت کننده 
داخلی و خارجی شده است . مهندس مریم 
توکلیان، مدیرعامل خاق و توسعه گرای 
شــرکت آســیا پاســارگاد خاورمیانه و 
برگزارکننده نهمین نمایشگاه بین المللی 
قیر، آسفالت، عایق ها و ماشین آالت وابسته 
در گفت وگو با »اقتصاد و نمایشگاه« درباره 

این نمایشگاه توضیح می دهد.
 شرکت شما تا کنون چند دوره از 

نمایشگاه را برگزار کرده است؟
طرح اولیه نمایشگاه از ابتدا توسط این 
شرکت تهیه و پیشنهاد شد که مورد تأیید 
سازمان توســعه تجارت ایران و شرکت 
سهامی نمایشــگاه های بین المللی ایران 

قرار گرفت. تمامی ادوار نمایشــگاه قیر و 
آسفالت توسط شرکت آســیا پاسارگاد 

خاورمیانه برگزار شده است.
 روند ثبت نام مشارکت کنندگان 

به چه صورت بوده است؟
پــس از دریافت مجــوز نمایشــگاه، 
ثبت نام مشــارکت کنندگان آغاز شــد و 
اطاع رســانی جهت ثبت نــام از طریق 
فکس، تلفن و ارسال پیامک به مشتریان 
و مشــارکت کنندگان انجام شــد. کانال 
تلگرامی ایــن رویداد هم فعــال بوده تا 
هرگونه اخبار و اطاعیه جدیدی به راحتی 
در اختیار مشــارکت کنندگان گذاشــته 
شــود. دائماً در حال ارتبــاط با صاحبان 
این صنعت هستیم تا شرکت ها را در امر 
بازار یابــی یاری کــرده و مذاکراتی هم با 

انجمن های مرتبط انجام می دهیم.  
 در دوره نهم نمایشــگاه چند 
مترمربع  چند  در  و  مشارکت کننده 
چه  شــامل  نمایشــگاهی  فضای 

سالن هایی حضور دارند؟
در این دوره حدود صد شرکت ایرانی و 
خارجی حضور دارند. فضای تحت پوشش 
نمایشگاه با احتساب فضای باز در حدود 
10 هزار مترمربع اســت و ســالن های 
تحت اختیــار هم شــامل ســالن های 
10، 11، 12  و 13 و فضــای باز اطراف 
ســالن ها مخصوص نمایش ماشین آالت 
و دستگاه های سنگین اســت که امکان 

انتقال آن به سالن ها نیست.
 تمرکز اصلی نمایشگاه این دوره 

حول چه محوری است ؟
تم و تاکید و تمرکز نمایشگاه این دوره 
با توجه به شیب منفی فعالیت کارخانجات 
و شــرایط رکود حاکم بر اقتصاد کشور و 
این که در بخش راهــداری بودجه های 
عمرانی چندانی وجود نــدارد، بر محور 
صادرات اســت. در تاشــیم با کمک به 
افراد متخصص این بخش که پتانســل 
صادرات دارند، بازارهــای جدیدی برای 
تولید کنندگان و صنعت گران آماده کنیم و 

بازار های هدف مناسب را شناسایی و آن ها 
را در جذب این بازارهای یاری رسانیم.

 گزینش شــرکت های متقاضی 
مشارکت در نمایشگاه چه گونه بوده 

است؟
در گزینش مشارکت کنندگان سعی در 
انتخاب شــرکت هایی داشتیم که اصول 
اســتاندارد را رعایت می کننــد، زیرا در 
این زمینه باید آزمایش ها و تســت هایی 
روی محصوالت انجام شــود تــا بتوانند 
گواهینامه هــای اســتاندرد محصول را 
دریافت کنند تا در بازار داخلی و خارجی 
حضور موفقی داشته باشــند. در همین 
راســتا با توجه به اهمیت بحث صادرات 
محصــول تولیدکنندگانی را کــه دارای 
توان رقابتی باال بودنــد گزینش کردیم، 
به گونه ای که نمایشــگاه این دوره عرصه 
رقابت قوی ترین تولید کنندگان بخش قیر 

و آسفالت است.
 گروه های کاالیی این نمایشگاه 

شامل چه محصوالتی است؟ 
انــواع مختلف قیــر شــامل قیر هاي 
امولســیوني رنگی و پلیمري رنگی ، انواع 
آســفالت پلیمیر و رنگي، ماشــین آالت 
پخش قیر و آســفالت، انواع دستگاه هاي 
سنگ شکن و قطعات آن ها، ماشین آالت 
خــط تولیــد ایــزوگام، انــواع عایق ها، 
ماشین آالت راه سازي و کلیه تجهیزات و 
ماشین آالت مربوطه در این رویداد حضور 
دارند. ضمنــاً از فناوری های جدید مانند 
نانو با تاثیر عملکرد در قیر و آسفالت در 

این نمایشگاه حضور یافته اند .
 چه برنامه ها و مراسم جانبی در 

حاشیه نمایشگاه تدارک  دیده اید ؟
برنامه های جانبی نمایشــگاه شــامل 
کارگاه های آموزشــی در زمینــه قیر و 
آســفالت اســت که در این خصوص دو 
کارگاه آموزشــی با حضور مهمان هایی 
از کشــورهای آلمان و اســترالیا برگزار 
ســخنرانی های  همچنیــن  می شــود. 
آموزشــی و ترویجــی و تجــاری جهت 

با سرمایه گذاران  تولید کنندگان  آشنایی 
ســایر کشــورها و با توجه بــه اهمیت 
مارکت آفریقا برای صنعــت ما مهمانی 
از این  منطقــه برای سیاســت گذاری و 
سرمایه گذاری دعوت شده است. از دیگر 
برنامه های جانبی ما کارگاه های آموزشی 
شــرکت های دانش بنیان است که جهت 
ارائه تکنولوژی های نوین شان برپا می شود؛ 
این کارگاه ها طبــق برنامه زمان بندی در 
سالن 13 نمایشگاه به صورت متوالی از روز 
اول تا روز آخر با تناوب زمانی یک ساعته 

برگزار می شود. 
 به حضور شرکت های دانش بنیان 
در این رویداد اشاره داشتید. آیا برای 
حضور این شــرکت ها در نمایشگاه 

تخفیفاتی در نظر گرفته شده است؟
بله؛ بــرای این شــرکت ها 50 درصد 
تخفیــف در تعرفه نمایشــگاهی در نظر 
گرفتیــم. همچنین کمــک هزینه های 
تشــویقی برای فعــال این بخــش داده 
می شود تا بتوانند برند ســازی و بازار یابی 

موثری داشته باشند .
وجه  و  نمایشگاه  اصلی  ویژگی   
تمایز این دوره نســبت به ســایر 

نمایشگاه های برگزار شده ، چیست؟
نمایشگاه امسال با طرح توسعه ویژه ای 
برگزار شده و در این راستا سعی کرده ایم 
 زنجیره صنایع پایین دستی پاالیشگاه های 
نفت را کامل کنیــم و زیر مجموعه هایی 
را که تا سال گذشــته در رویداد حضور 
نداشتند، به گروه های کاالیی خود اضافه 

کردیم.
  آیا برای برگــزاری هر چه بهتر 
نمایشــگاه، انجمن ها، اتحادیه ها و 
ســندیكاهای مرتبط را به همكاری 

دعوت کرده اید؟
بلــه، طبیتعــاً همــواره از انجمن ها و 
تشــکل های مرتبط با موضوع نمایشگاه 
جهت حضور در نمایشــگاه و نیــز ارائه 
نقطه نظرات تخصصی دعوت می شــود. 
نمایشگاه این دوره نیز با همکاری انجمن 
صنفی تولید کنندگان آسفالت استان های 
تهران و البرز ، انجمن مهندسی رو سازی 
ایران ، ســازمان مهندســی عمران شهر 
عایق های  تولیدکنندگان  انجمن  تهران ، 
رطوبتــی دلیجــان، انجمــن عایق های 
رطوبتی اســتان فارس و مرکز تحقیقات 
برگــزار شهرســازی  و  مســکن  و   راه 

 شده است .

مریم توکلیان، برگزارکننده نهمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایق ها و ماشین آالت وابسته:
نهمین نمایشگاه بین المللی قیر و آسفالت عرصه رقابت قوی ترین تولید کنندگان است
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یراق آالت،  بین المللی  نمایشگاه  شانزدهمین 
ماشــین آالت، چــوب، تجهیــزات و صنایــع 
وابســته از 23 تــا 26 بهمــن در محل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللی در حــال برگزاری 
است. آیین گشــایش شــانزدهمین دوره این 
نمایشــگاه صبح روز 23 بهمن با حضور دکتر 
حســین اســفهبدی رئیــس هیــات مدیره و 
مدیرعامل شــرکت ســهامی نمایشــگاه های 
بین المللــی و هیــات همراه ایشــان در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپا شد. 
برگزاری پانزده دوره موفق نمایشگاه بین المللی 
یراق آالت، ماشــین آالت، چــوب، تجهیزات و 
صنایع وابسته باعث شــده تا تجربیات زیادی 
در اختیار برگزارکننده های این نمایشــگاه قرار 
بگیرد و بتوانند نمایشگاه شــانزدهم را بهتر از 
دوره های پیش برگــزار کنند. مروری بر آن چه 
در روز اول نمایشــگاه گذشت ثابت می کند که 
نمایشگاه حاضر از هر نظر بر دوره های پیشین 

برتری دارد. 
کنسرســیوم  توســط  نمایشــگاه  این 

نور،  میــاد  نمایشــگاهی  شــرکت های 
میــاد مبتکر شــرق و چیســتا  برگزار 
شده اســت. تجربیات مدیران موفق این 
ســه برگزار کننــده و توانایی شــان باعث 
شــده تا نمایشگاه شــانزدهم یراق آالت، 
و صنایع  تجهیزات  ماشــین آالت، چوب، 
وابســته با حضور 340 شــرکت داخلی و 
خارجی نســبت به ســال های پیش رشد 

قابل توجهی داشته باشد.  
یکی از علل موفقیت در برگزاری این رویداد 
این اســت که پس از اختتامیه هر نمایشــگاه، 
کار برای برگزاری موفق نمایشــگاه ســال بعد 
آغاز می شود و با بررســی نقاط ضعف و قوت، 
برنامه ریزی مناسبی انجام می شود تا بر مبنای 

آن نمایشگاه دوره بعد بهتر برگزار شود. 
در این دوره از نمایشگاه تعداد 220 شرکت 
داخلی و 120 شــرکت خارجی از 16 کشــور 
جهان شــامل آلمان، اتریش، اســپانیا، ایتالیا، 
بلژیک، تایوان، ترکیه، رومانی، چین، سوئیس، 
ســنگاپور، فرانســه، لهســتان، هند، مالزی و 

کره جنوبی در فضای نمایشــگاهی به وسعت 
50هزار مترمربع حضور دارند که انواع خطوط 
و ماشــین آالت چوب، مواد اولیــه و تجهیزات 
صنایع مبلمان، مواد اولیــه و تجهیزات صنایع 
مبلمــان، انواع یراق آالت، مــواد جانبي صنایع 
مبلمان، انواع قطعــات منفصل، انواع ابزارآالت 
ســاخت صنایــع مبلمــان، انواع پوشــش ها، 
کف پوش هــا، دیوارپوش ها، انواع بســته بندي 
صنایع مبلمان، اتوماســیون اداري، نشریات و 
مجات تخصصي را جهت بازدید ارائه کرده اند.

بهتریــن  از  یکــی  یــراق آالت  نمایشــگاه 
نمایشــگاه هایی اســت که در کشــور برگزار 
می شــود و نامــش در فهرســت معتبرترین 
نمایشــگاه های یــراق آالت خاورمیانه و جهان 
هم قــرار دارد. با توجه به پتانســیل خوبی که 
در این صنعت نهفته و برگزاری ادوار موفق این 
رویداد، می توان آن را نمایشــگاه مرجع منطقه 

به حساب آورد.
برگــزاری منظم و با کیفیت نمایشــگاه های 
تخصصی در رشد و شــکوفایی صنعت مرتبط 

با آن موثر اســت. بــر همین مبنــا و به گفته 
اهالی ایــن صنعــت در کشــورمان، برگزاری 
ماشــین آالت  و  یــراق االت  نمایشــگاه های 
مبلمان باعث شــده تــا شــرکت های داخلی 
هر ســاله کنار یکدیگر به ارزیابــی توان خود 
و شــرکت های رقیب دســت بزنند. همچنین 
حضور شــرکت های بزرگ و برندهای مشهور 
این صنعــت با باالترین ســطح و تمــام توان 
باعث شده تا سطح رقابت کیفی هر سال باالتر 
برود و اهالی صنعت تاش کنند ســال بعد با 
 محصــوالت و خدمــات بهتری در نمایشــگاه

 حاضر شوند.
در شــرایطی که صنایع مختلف کشور دچار 
رکود بودند، تیم برگزارکننده تاش کرد تا در 
این نمایشگاه رکود احتمالی برخی شرکت های 
حوزه یراق آالت و ماشــین آالت به چشم نیاید. 
امید است برپایی این نمایشگاه بتواند صنعت و 
اقتصاد ملی کشورمان را در راه توسعه پایدار و 

پویا کمک کند.

نمایشگاه  یراق آالت یکی از معتبرترین نمایشگاه ها 
در سطح منطقه خاورمیانه و جهان
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با حضور52مشارکت کننده صنعت نمایشگاهی در سالن 35
نمایشگاه بین المللی میزبان اولین رویداد بین المللی صنعت نمایشگاهی کشور

صنعت  بین المللی  رویــداد  اولیــن 
 2 چهارشنبه  کشــور  نمایشــگاهی 
اسفهبدی  اسفندبا حضور دکتر حسین 
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت 
سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا 
وجمعی از فعاالن صنعت نمایشــگاهی 
اسفند  تا 5  نمایشگاه  این  افتتاح شد.  
سال 1396 در سالن 35 نمایشگاه های 
تحت  فضــای  در  تهران  بین المللــی 
پوشش شــش هزار متر مربع  در حال 

برگزاری خواهد بود.
در ایــن نمایشــگاه 52 مشــارکت کننده 
مجریــان  نمایشــگاهی،  ســایت های  از 
نمایشگاهی  تبلیغات  مختلف،  نمایشگاه های 
و صنایــع وابســته، تجهیــزات غرفه آرایی، 
دکوراســیون،  طراحــان  و  مشــاوران 
تجهیــزات نورپردازی، کترینــگ و خدمات 
بازار یابی  و  اطاع رســانی  مراکــز  پذیرایی، 
نمایشــگاهی و تورهــای نمایشــگاهی در 
ســالن 35 نمایشــگاه حضــور دارند.اولین 
کنفرانــس و نمایشــگاه بین المللی صنعت 
نمایشــگاهی IECIE2018 بــا اهدافــی 
به روز رســانی و اصاح  چون فرهنگ سازی، 
ســاختارها - افزایــش ســطح فعالیت های 
صنعــت  در  ســرمایه گذاری  و  تجــاری 
نمایشــگاهی - استانداردســازی و ارتقــای 
توان مندی ها - آموزش و انتقال دانش فنی - 
شناسایی فرصت های همکاری در عرصه های 
بین المللی - تاثیرگذاری در توسعه اقتصادی 
و اشــتغال -  توسعه روابط تجاری و سیاسی 
- ایجاد بســتر تعامل و همکاری های بیش تر 
در صنعت نمایشگاهی کشور برگزار می شود.

رویداد شــامل  ایــن  کاالیی  گروه هــای 
فضــای  دارای  شــرکت های  و  ســایت ها 
نمایشگاه ها  برگزارکنندگان   - نمایشــگاهی 
و همایش هــای بین المللی – سیســتم های 
پیش ساخته سالنی - سیستم های مدوالر -  
غرفه های خاص بــا احجام خاص -  خدمات 
تبلیغات نمایشــگاهی -  خدمات طراحی و 
حجم ســازی و ارتباط تصویــری -  خدمات 
مســافرتی و تورهای نمایشــگاهی -  مواد 
اولیه غرفه ســازی -  تجهیزات غرفه آرایی - 
مشاوران و طراحان دکوراسیون نمایشگاهی 
- تجهیزات نورپردازی - خدمات حمل و نقل 
نمایشگاهی - مراکز اطاع رسانی و بازاریابی 
نمایشــگاهی - خدمات ســخت افزار و نرم 
افزار کامپیوتری نمایشــگاهی -  کترینگ و 
خدمات پذیرایی -  اتحادیه ها و انجمن ها ی 

مرتبط و مطبوعات و صنایع وابسته است.
و  کنفرانس  اولین  خبری     نشست 
نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی

یک مــاه پیــش از برگزاری ایــن رویداد 
 نشســت خبری اولین کنفرانس و نمایشگاه 
بین المللی صنعت نمایشــگاهی برگزار شد و 
اعضای مجمع های ســه گانه برگزار کننده در 
طول جلســه با امیدی قابل وصف به آینده 
این صنعت، بــه معرفی ایــن رویداد خاص 

پرداختند.
ابراهیم زاده )رئیس مجمع برگزارکنندگان 
اولین  عنوان  به  بین المللی(  نمایشــگاه های 
ســخنران نشســت گفت: یکــی از بهترین 
و کارآمدتریــن تصمیم هــای ســه مجمع 
برگزارکنندگان  بین المللی ،  نمایشــگاه های 

مشارکت  اعام  غرفه ســازان ،  و  نمایشگاه ها 
در اولین کنفرانس و نمایشــگاه بین المللی 
صنعت نمایشگاهی است.  این اتفاق مبارک 
می توانــد در قالب یک کنفرانس   شــرایطی 
ایجاد کند که این سه مجمع در کنار معرفی 
استانداردهای صنعت نمایشگاهی ،  چارچوبی 
مشخص برای برگزاری نمایشگاه در سراسر 
کشــور تدوین کننــد. می توان اعــام کرد 
که هدف نهایی از برگــزاری این کنفرانس ، 
رســیدن به دو سرفصل اساســی است؛ اول 
این که ظرفیت های موجود بررسی و تعیین 
شــود و در کنار این مهم ، چالش های پیش 
روی این صنعت را برای افزایش ظرفیت های 
موجود شناســایی کنیــم. به ایــن ترتیب 
می توان به هدف گذاری برای پیشرفت و بلوغ 
هر چه بی شــتر این صنعت اندیشید.مجموع 
مــوارد ذکر شــده دلیلی بود کــه فعاالن و 
دلسوزان این صنعت دست در دست یکدیگر 
تصمیم بــه برگــزاری این رویــداد بگیرند. 
شایان ذکر است که هر کاری در آغاز با کم و 
کسری هایی مواجه خواهد بود، اما در همین 
شــرایط هــم امیدواریم در دوره هــای بعد ، 
کنفرانس و نمایشــگاهی با کیفیت تر، شایان 
تقدیر و وسیع تر از اولین دوره برگزار کنیم.    
در ادامــه و در شــرایطی کــه برخــی از 
حاضران درباره تکنولوژي های نمایشــگاهی 
 پرســش هایی داشــتند، جعفری زاده  رئیس 
انجمن غرفه ســازان   بــه توضیح شــرایط 
پرداخــت. وی بــه نمایندگــی از انجمــن 
غرفه ســازان  عنوان کرد: من هم پس از خیر 
مقدم به فعاالن محترم رســانه ، به همکاران 
خود در مجمع های نمایشگاه های بین المللی 
و برگزار کنندگان نمایشــگاه های بین المللی 

بابت این اتفاق نیک تبریک عرض می کنم.
صنعت غرفه ســازی که به طــور موازی و 
شانه به شــانه صنعت نمایشــگاهی فعالیت 
می کند ، دارای دامنه ای وسیع تر از آن است 
که تا به حال معرفی شده اســت. متاسفانه 
تا امروز فرصتی مناســب جهت معرفی تمام 
عیار این صنعت فراهم نشــده بود. خرسندم 
که اعام کنم این نمایشگاه و البته کنفرانس 
می تواند گامی اثر بخش و تازه در این مسیر 
باشــد. در کنار این موضوع ، الزم به اشــاره 
است که چنین کنفرانسی  عاوه بر شناخت 
چالش ها و تعیین راهکارهای تازه برای آینده 
پیــش روی در این صنعت ، فرصتی بســیار 
خوب برای آشنایی همکاران ما در عرصه ها و 
مجمع های مختلف صنایع نمایشگاهی است.

مــا امــکان بهره منــدی از جدیدتریــن 
سیستم های غرفه ســازی در جهان را داریم 
که البته به دلیل شــرایط نامساعد اقتصاد ی 
از این مهــم  محروم مانده ایم. بــه نوبه خود 
امیدواریــم که این کنفرانــس فرصتی برای 
برداشــتن گام های بلند و البته همگام شدن 
صنعت نمایشگاهی کشــور با استاندارد های 

بین المللی باشد.
سپاســدار )دبیر انجمــن برگزارکنندگان 
تکمیــل  در  بین المللــی(  نمایشــگاه های 
صحبت هــای ریاســت انجمن غرفه ســازان 
افزود: برای مثال در بخش غرفه  ســازی دو 
بخش غرفه های پیش ســاخته و دست ســاز 
وجود دارد و متاســفانه امروز  شــاهدیم که 
فعالیــت غرفه ســازی پیش ســاخته که در 

جایگاه خــود  صنعتی اشــتغال زا و درآمدزا 
محســوب می شــود ، رو  به افول گذاشــته 
اســت. این مهم تــا آن جایی پیــش رفته 
که به نســبت چهل سال گذشــته، درصد 
اســتفاده از غرفه های پیش ساخته به چیزی 
در حدود یک ســوم رسیده اســت. صنعت 
غرفه ســازی می تواند چیزی در حدود 200 
ردیف شغلی مستقل ایجاد کند که در حال 
حاضر  شرایطی بســیار نامناسب را پشت سر 
می گذارد.  صنعت نمایشگاهی می تواند تأثیر 
به سزایی بر روند صنعت کشور داشته باشد. 
پرسش این است که در چه شرایطی می توان 
از صنعت نمایشــگاهی  انتظــاری  چنیــن 
داشت؟ مسلماً در زمانی می توان به این گونه 
افق ها چشــم داشــت که صنعت کشور   در 
جایگاه خود  حرف هایی برای گفتن داشــته 
باشــد. می توانم برای نمونه از صنعت خودرو 
بگویم. وقتی نمایشگاهی برگزار می شود ، ما 
تولیدات خود را در رقابــت با تولیدات دیگر 
شرکت کنندگان غیر ایرانی  در معرض رقابت 
می گذاریم. در چنین شــرایطی  باید ارزیابی 
کنیم که بازار هــدف محصول  کــدام بازار 
اســت. وقتی کمپانی هایی مانند بنز ، بی ام 
دبلیو یا پورشه   - که از بزرگان صنعت خودرو 
در جهان هســتند - در نمایشگاهی شرکت 
می کنند، بی تردید آن نمایشــگاه از سراسر 
جهان بازدیدکننده خواهد داشت. در شرایط 
فعلی و با این وضعیت صنایع کشور نمی توان 
از صنعت نمایشگاهی انتظار اثر بخشی خیلی 
زیادی بر اقتصاد صنعت کشــور داشــت.در 
ادامه باید یادآور شــد که مخاطب نمایشگاه 
و البته کنفرانس صنعت نمایشــگاهی که در 
پیش رو داریم  شامل مدیران ، دولت مردان  و 
صاحبان صنایع کشور هســتند. چرا که این 
اشخاص با حضور و اطاع از توان مدی های 
صنعت نمایشــگاهی  می توانند در پیشــبرد 
هر چه بهتر ایــن صنعت  به یــاری فعاالن 
این عرصــه بیایند. نشســت خبــری اولین 
کنفرانس و نمایشــگاه صنعت نمایشــگاهی 
کشور  با صحبت های حضرتی )رئیس انجمن 
کرد.  پیدا  ادامه  بین المللی(  نمایشــگاه های 
وی در معرفی برنامه های ســه مجمع پیش 
رو گفــت: با امید بــه این که این نشســت 
بازگوکننده شرایط صنعت مایشگاهی کشور 
باشد، از اصحاب رسانه برای حضور در جلسه 

سپاس گزار هستم.
هر  گفتند،  ابراهیــم زاده  کــه  همان گونه 
رویدادی که برای اولین بار صورت می پذیرد، 
نمی تواند به عنــوان رویــدادی تمام عیار و 
بی نقص مطرح شــود. اما به هر صورت این 
اتفاق مثبت و خوبی است و زمان آن رسیده 
بود که شــاهد چنین کنفرانسی باشیم. این 
اتفــاق، بی تردید می تواند راهگشــای آینده 
صنعت نمایشگاهی باشد و مسیری را هموار 
کند که از آن به خاســتگاه و جایگاه واقعی 
این صنعت دســت یابیم.صنعت نمایشگاهی 
در تمام دنیا صنعتی جوان است و در بهترین 
حالت پیشــینه ای 200 ســاله دارد که این 
پیشینه در کشور ما به چیزی حدود 50 سال 
می رســد. اولین بار در سال 1348 در تهران 
، اولین پروژه نمایشــگاهی آغاز به کار کرد. 
حال با علم به موارد ذکر شده، صنعتی که در 
حدود نیم قرن عمر دارد، بی شــک نیازمند 
بازنگری در عملکــرد، تدوین برنامه های تازه 
بــا اســتاندارد های بین المللی  و هماهنگی 
اســت. به عبارتی باید راهکارهایی بجوییم و 
ایده هایی را پرورش دهیم که بتوانیم خود را 

با استاندارد های جهانی همسو کنیم.
اتفاقــات  و  مشــکات  عمــده  از  بایــد 
ناخوشــایندی که متأســفانه در طول چند 
سال گذشته  به کرات شــاهد بوده ایم  دوری 
شــود. به اعتقاد بنده  این کنفرانس می تواند 
به برطرف کردن بخش اعظمی از مشــکات 
موجود کمک کند و تریبونی برای رســاندن 
پیام فعاالن ایــن عرصه به گــوش مدیران 
ارشد کشور باشــد تا این عزیزان هم مطلع 
شــوند که این صنعت جوان و خود ساخته 
 برای رسیدن به باالترین ســطوح استاندارد 
و البته ســودآوری چشــم گیر ، بــه چه نوع 
حمایت هایی نیازمند اســت. قطعاً نمایشگاه 
جانبی ایــن کنفرانس هــم می تواند کمک 
نمایشــگاهی  معرفــی صنعت  به  شــایانی 
کشــور باشــد. به این ترتیب، فعــاالن این 
را  عرصه می تواننــد  توان مندی هــای خود 
به نمایش گذاشــته و با حضور خود  فضایی 
ایــده آل برای صنعت نمایشــگاهی کشــور 
رقــم بزنند.  مــا هــم امیدواریــم در آینده 
شــاهد همکاری هر چه بیش تر  دستگاه های 
 مربوطه بــا انجمن های برگــزار کننده این 

کنفرانس باشیم. 
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در همایش تقدیر از صادرکننــدگان برتر صنایع 
کوچک که با حضور وزیر صنعت و معدن و تجارت، 
مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های 
صنعتی ایران، رئیس ســازمان توسعه تجارت ایران 
و جمعــی از صادرکنندگان صنایع کوچک در محل 
نمایشــگاه بین المللی تهران برگزار شد، از 31 واحد 
برتر صادرکننده در حــوزه صنایع کوچک تقدیر به 

عمل آمد.
بــه گــزارش »اقتصــاد و نمایشــگاه«، محمد 
شــریعتمداری در همایش تقدیر از صادرکنندگان 
صنایع کوچک که در محل نمایشــگاه بین المللی 
تهران برگزار شد، بر این موضوع تاکید کرد که پس 
از ادغام مفهوم صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، 
صنایع کوچــک به محاق رفته اســت. وی از تاش 
حداکثــری دولت به منظور توجه ویــژه به موضوع 
این صنایع خبر داد و افزود: تــاش دولت دوازدهم 
بر این اســت که توجه به صنایع کوچک و متوسط 
بیش از گذشــته در دســتور کار قرار گیرد؛ چرا که 
حجم عمده ای از اشــتغال کشور توسط این واحدها 
تامین می شود و از پراکندگی وسیعی در سطح کشور 
برخوردار اســت.وی در ادامه با بیان این که توجه به 
صادرات صنایع کوچک در بودجه سال 97 مد نظر 
قرار گرفته، خاطر نشــان ســاخت: 1500 میلیارد 
تومان منابع در بودجه ســال آینده جهت تخصیص 

به عنوان مشوق ها و جوایز صادراتی توسط نمایندگان 
مجلس شــورای اســامی به تصویب رسیده است. 
عاوه بــر این باید بدانیم که مخاطــرات بانک ها در 
پرداخت منابع به واحدهای کوچک و متوسط کم تر 
از واحدهای بزرگ است.این مقام مسئول با اشاره به 
این که عاوه بر تنوع تولید باید به تنوع جغرافیایی 
هم در مقوله صــادرات توجه کرد، گفــت: عاوه بر 
این باید تکنولــوژی واحدهای صنعتی خود را به روز 
کنیم و یکی از مهم ترین فعالیت های سازمان صنایع 

کوچک و شهرک های صنعتی ایران توجه به نوسازی 
واحدهای صنعتی در سطح کشور است.به گفته وی، 
70 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش اموال 
و دارایی های ایدرو و ایمیدرو در دوره های پیشین بود 
که سال آینده 9 هزار میلیارد تومان از این منابع به 
ســازمان های توســعه ای مذکور جهت مشارکت با 
واحدهای دیگر داده می شــود و اولویت با واحدهای 

تولیدی صادرات گرای دانش بنیان است.
وزیر صنعت و معدن و تجارت با اشاره به بسیاری 

از صنایع کشور مربوط به دهه 1370 و 80 هستند، 
خاطرنشان کرد: نوســازی صنعت در سال آینده در 
دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد 
و از کمک های فنــی و اعتباری بــرای کاهش نرخ 
سود تسهیات اعطایی به واحدهایی که قصد دارند 
نوســازی کنند، استفاده می شــود. امیدواریم سال 
آینده سال رونق تولید برای همه واحدهای صنعتی 
و تولیدی باشد.غامرضا ســلیمانی، معاون صنایع 
کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران، از پی گیری ایجــاد بانک صنایع کوچک خبر 
داد: در حال حاضر 1200 واحد صنعتی تعطیل، به 
چرخه تولید بازگشــته اند.صادق نجفی، مدیرعامل 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، 
از تاش جهت استفاده از ظرفیت حداکثری 31 هزار 
واحد کوچک صنعتی طی چهار سال آتی خبر داد: 
اگر بتوانیم 30 درصد از تولیدات صنایع کوچک را در 
کشور صادر کنیم، به رقمی معادل 17 میلیارد دالر 
در این بخش می رسیم.همچنین مجتبی خسروتاج، 
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با تاکید بر این 
که خوشه های صنعتی باید فعالیت خود را با اهداف 
صادراتی پیش ببرند، عنوان کرد: در بخش صادرات 
مقوله هایــی نظیــر بازاریابی، برندینــگ، ترمینال 
و پایانه هــای حمل ونقلی از اهمیت بســیار باالیی 

برخوردارند.

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اتفاق افتاد:
تقدیر از صادرکنندگان برتر صنایع کوچک با حضور وزیر صنعت و معدن و تجارت

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

پیوند عمیق اقتصاد سبز و اقتصاد مقاومتی راهگشای دستیابی به افق های روشن ملی
 Iran Enviro( نمایشــگاه محیط زیســت ایران
Fair( از 2 تــا 5 اســفند 1396 در محــل دائمــی 
نمایشــگاه های بین المللی در حال برگزاری است. این 
نمایشــگاه بزرگ ترین رویداد در عرصه تولید و عرضه 
محصــوالت و خدمات مرتبط با محیط زیســت ایران 
است که همه ســاله با حضور گســترده و چشم گیر 
دســت اندرکاران این حوزه و مخاطبان آن ها در محل 
دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران برگزار شــده 
اســت. در این نمایشــگاه آخرین دســتاوردهای این 
صنعت به عاقه مندان عرضه می شود و فرصتی بی بدیل 
برای تبادل نظر و مذاکره در اختیار شــرکت کنندگان 
قرار می گیرد. دســتاوردهای این تعامات، نقطه آغاز 
بسیاری از همکاری های تجاری میان دست اندرکاران 
حوزه محیط زیســت اســت که نقش معنی داری در 
تحرک بخشیدن به این حوزه صنعت و تولیدکنندگان 
و بازرگانــان شــاغل در آن ایفا  می کند. ایــن رویداد 
فرصتی تکرار نشــدنی در اختیار فعاالن این حوزه در 
داخل و خارج کشور قرار می دهد تا با یافتن مخاطبان 
بالقوه خود، ســطح تعامل بین المللی خویش را به طور 

چشم گیری ارتقا  بخشند. 
در نمایشــگاه محیط زیســت ایــران قابلیت ها و 
فعالیت های خدماتــی، فنی و مهندســی و فن آوری، 
صنعتی و کشاورزی منطبق بر توسعه پایدار و سازگار 
با محیط زیســت معرفی شده و شــرکت های داخلی 
و خارجــی در آن جدیدترین و آخرین پیشــرفت ها و 
دســتاوردها و تکنولوژی های خــود در زمینه محیط 
زیســت و صنایع مرتبط در بخش های مختلف را ارائه 
می کنند. با توجه به حضور شــرکت های خارجی که 
محصوالت و تجهیــزات روز جهان را معرفی می کنند، 
این نمایشگاه محل مناســبی برای تبادل تجربه ها و 

اطاعات است .
 دســت اندرکاران برگزاری دوره هفدهم نمایشــگاه 

محیط زیســت با حمایت سازمان توســعه تجارت و 
شــرکت ســهامی نمایشــگاه های بین المللی ایران و 
مشارکت و حمایت موثر نهادها، انجمن ها، تشکل ها و 
سازمان های صنفی نهایت تاش خود را به کار گرفته اند 
تا این دوره از نمایشگاه با کیفیت و نظم متفاوت برگزار 
شود و امیدوارند بازخورد مشــارکت کنندگان پس از 

برگزاری دوره هفدهم هم تاییدکننده همین امر باشد.
اهداف نمایشگاه محیط زیست ایران 96 عبارت است 
از: بستر سازی مناسب برای مشارکت مردم در حفاظت 
از محیط زیست، ارتقای مدیریت محیط زیست از طریق 
خلق فرصت ها و معرفی توان مندی های زیست محیطی 
در سطوح ملی و بین المللی و ارائه راهکارهای اصولی و 

عملی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست.
در این نمایشــگاه به موضوع هــای حفاظت محیط 
زیســت، تامین ، تجهیــز و نصب تجهیزات زیســت 
محیطــی،  انرژی  هــای پــاک،  بازیافــت، تصفیه و 
بهینه ســازی مصرف انرژی،  پایش آلودگی هوا، آب و 
پساب،  تجهیزات آزمایشــگاه های،  بهینه سازی انرژی 

و استفاده از انرژی های تجدید پذیر،  حفاظت از منابع 
آبی، تنوع زیســتی و کاهش آلودگی هــوا، پروژه های 
تحقیقاتــی و خدمات حفاظــت از محیط زیســت،  
کنترل، اندازه گیری و فنآوری آزمایشــگاهی،  حمل و 
نقل عمومی و بهینه سازی مصرف سوخت،  خودروی 
سبز و استانداردسازی خودروها، حفظ منابع طبیعی، 
 ساختمان سازی ســبز، مدیریت آب و فاضاب و دیگر 

موارد مرتبط با این حوزه پرداخته می شود .
 این نمایشــگاه با حضور 91 شــرکت داخلی و 10 
شرکت خارجی از کشــورهای آلمان، نروژ و اتریش از 
چهارشنبه تا شنبه به مدت 4 روز )تا 5   اسفند( برگزار 
شده و شرکت های خارجی حاضر آخرین دستاوردهای 
خود در عرصه حفاظت محیط زیست، تامین، تجهیز 
و نصب تجهیزات زیســت محیطی، انرژی  های پاک، 
بازیافت، تصفیه و بهینه ســازی مصرف انرژی، پایش 
آلودگی هوا، آب و پســاب، تجهیزات آزمایشــگاه های 

معتمد را ارائه می دهند.
این نمایشگاه در فضایی بالغ بر 9100 متر مربع شامل 

4255 متر مربع فضای سرپوشیده داخلی و 206 متر 
مربع فضای سرپوشــیده خارجی و در سالن های 31، 
a44 در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران 

برپاست .
حرکت به سمت »اقتصاد مقاومتی« یکی از تاکیدات 
مقام معظم رهبری طی سال های اخیر است. خواسته ای 
که به ســهولت می تــوان از طریق حرکت در مســیر 
اقتصاد سبز به آن دســت یافت. به عبارت بهتر، پیوند 
عمیق اقتصاد سبز و اقتصاد مقاومتی راهگشای خروج 
از تحریم های ناعادالنه و حرکت در مسیر رهنمودهای 

رهبری و دستیابی به افق های روشن ملی است. 
مدیریت بهره وری انــرژی و انرژی های تجدید پذیر، 
مدیریت و بازیافت زباله و پســماند، مدیریت شهری، 
نظارت و اجرای پروژه های زیســت محیطی، پروژه های 
تحقیقاتــی و خدمات حفاظــت از محیط زیســت، 
کنتــرل، اندازه گیری و فن آوری آزمایشــگاهی، حمل 
و نقل عمومی و بهینه ســازی مصرف سوخت، خودرو 
سبز و استانداردسازی خودروها، حفظ منابع طبیعی، 
ساختمان ســازی ســبز و مدیریت آب و فاضاب را از 

مهم ترین زمینه های حضور در این نمایشگاه است.
قطعا با توجه به دوران پساتحریم برگزاری نمایشگاه 
محیط زیست فرصت مناسبی برای ارائه دستاوردهای 
شــرکت های خارجی و داخلــی و تبــادل تجربیات 
زیست محیطی میان آن هاست، کشــورهای خارجی 
می توانند با حضور در نمایشــگاه، فن آوری های خود را 
معرفی و ارائه دهند و از آن جا که یکی از سیاست های 
سازمان محیط زیست توسعه همکاری های بین المللی 
است، می توان به این موضوع امیدوار بود.ساعت بازدید 
این نمایشگاه از ســاعت  9الی 17 است و متخصصان، 
دانشــگاهیان، فعاالن، دوســت داران و عاقه مندان به 
محیط زیســت می توانند با حضــور در محل دائمی 

نمایشگاه بین المللی از این رویداد بازدید کنند.


