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با همکاری: 
 روابط عمومی 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

با حضور بازدید کنندگان تخصصی و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی

نمایشگاه تهران، میزبان برندهای منتخب صنایع چوب، چرم، متالورژی و معماری

چهــار رویداد صنعتی و معدنی متالــورژی، چوب، 
کیف وکفش و چرم، و دکوراسیون روز )دوشنبه، 27 
بهمن ماه(  در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی 
تهران با حضور »مهــدی صادقی نیارکی« معاون امور 
صنایع وزارت صمت و دکتر »حســن زمانی« مشاور 
وزیر صمت، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت 
نمایشــگاه های بین المللــی ایران  افتتاح شــد. این 
نمایشــگاه ها با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 
ستاد کرونا، با حضور تعدادی از شرکت های شاخص 
صنعت و بازدیــد متخصصان  از روز دوشــنبه تا روز 

پنجشنبه )30 بهمن ماه( برگزار می شوند.
برپایه این گزارش، هفدهمین نمایشگاه بین المللی 
متافــو، متالورژی )فوالد، صنایــع معدنی، آهنگری و 
ماشــین کاری، قالب ســازی و ریخته گری( با حضور 
صنایع پیشران این بخش افتتاح شد.پیش از این نیز 
میدکس، یازدهمین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، 
معماری داخلی و دکوراســیون به عنــوان مهمترین 
رویداد حوزه معماری در ایران و میزبان شــرکت های 
فعــال در حوزه معمــاری و طراحی، دکوراســیون و 
تجهیــزات، دیوارپــوش و کف پوش، فــرش، پرده و 
لوازم تزئینــی، انواع مبلمان فضای بــاز، نورپردازی و 

فناوری های نوین ساختمان افتتاح شده بود.
و در آخر ســاعت 11 ، هفتمین نمایشگاه امپکس 
به عنوان تنها نمایشــگاه مرتبط تخصصی با صنایع 
چرم ، کیف و کفش بــا حضور آقایان صادقی نیارکی، 
زمانی و نوده فراهانی افتتاح شــد. در جریان برگزاری 
این نمایشگاه ها، مشارکت کنندگان و تولیدکنندگان 
و  تجهیــزات  محصــوالت،  دســتاوردها،  آخریــن 
ماشین آالت تولیدی و خدمات خود را در معرض دید 

بازدیدکنندگان تخصصی قرار دادند.
 ششمین نمایشگاه اینترنت اشیاء آغاز به 

کار کرد
ششمین نمایشگاه اینترنت اشیاء )Iotex۲۰۲۱( از 
روز )دوشنبه، 27 بهمن ماه( به مدت دو روز در محل 

دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرد.
ایــن نمایشــگاه در میانه رویــداد »هفتــه ایران 
دیجیتال« با حضور اپراتورهای تلفن همراه کشــور و 
فعاالن حوزه اینترنت اشیاء آغاز به کار کرده و در طول 
زمان برگزاری آن از محصــوالت و خدمات بومی در 
حوزه اینترنت اشیاء با حضور »سورنا ستاری« معاون 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و »محمدجواد آذری 
جهرمی« وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات رونمایی 

خواهد شد.
  صنعت فوالد از افتخارات کشور است

صادقی نیارکی معــاون امور صنایع وزارت صمت با 
حضور در نمایشگاه های تخصصی و صنعتی از نزدیک 
در جریان پیشرفت ،موانع و مشکالت تولیدکنندگان و 
شرکت های حاضر درنمایشگاه های جاری قرار گرفت.

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
سهامی نمایشگاه ها ، دکتر صادقی نیارکی در حاشیه 
بازدید از نمایشگاه صنایع چوب گفت: همزمان با تغییر 
الگوی زندگی مردم و اســتفاده بیشــتر از ابزار آالت 
چوبی ؛ صنایع چوب و ســلولزی هم در ده سال اخیر 

رشد چشمگیری کرده است.
وی افزود : در گذشــته در حوزه تامین مواد اولیه و 
واردات انواع فیبر و ام دی اف ارز زیادی از کشور خارج 

می شــد ولی امروز بیش از هفتاد درصد مواد اولیه و 
زنجیره تامین انواع مواد شــیمیایی و فرمالین ها در 

داخل کشور تولید می شود.
صادقی نیارکی با اشاره به رشد خوب حوزه طراحی 
و ماشین سازی گفت : اگر می خواهیم در حوزه تولید 
یک کاال به پیشرفت برسیم باید در تمام بخش های 
مونتاژ کاری ، نوآوری و ماشــین ســازی هم به رشد 
برسیم که خوشبختانه ما در این نمایشگاه تعدادی از 
ابزار آالت ، تجهیزات و ماشین آالت را  مشاهده کردیم 
که به خوبی مونتاژ شده اند و با مجموعه این اتفاقات 
وضعیت سلولوزی ما در وضعیت خیلی مناسبی قرار 
دارد. این مقام مسئول در بحث تامین مواد اولیه افزود 
: مهم ترین نکته در تامین مواد اولیه بحث چوب آالت 
خام است که با رشــد این صنعت باید تامین شود و 
همکاران ما در بخش های مختلــف از جمله وزارت 
کشاورزی  در تالش هســتند با طرح های رشد گونه 
های ســریع الرشــد و همچنیــن واردات چوب خام 

بصورت پایدار این مسئله را مرتفع کنند.
دکتر صادقی نیارکی در بخــش دیگر بازدید خود 
از نمایشــگاه متالورژی اظهار کــرد : صنعت فوالد از 
افتخارات کشور است و به عنوان ده کشور تولید کننده 

فوالد در رتبه خیلی خوب جهانی قرار دارد.
وی در خصــوص ایجاد ظرفیت های مناســب در 
زمینه فوالد خام و مقاطع گفت : در زمینه کنستانتره 
تا گندله و شــمش و ... اتفاقات خوبی افتاده اســت و 
ظرفیت ۵۵ میلیون تــن در این بخش ایجاد و تجهیز 
شده اســت.دکترصادقی افزود : در ده ماه  گذشته با 
رشد تولیدات مختلف صنعتی از جمله ، لوازم خانگی 
، صنعت خودرو ، کمباین  و تراکتور روبرو بودیم و باید 
برای  تامین نیاز داخل کشــور زنجیــره تولید ورق را 
تقویت کنیم و طرح هایی که در این زمینه وجود دارد 

را سرعت بیشتری بدهیم.
معاون امــور صنایع وزارت صمــت در مورد قیمت 
گذاری دســتوری در بورس گفت : ما قیمت گذاری 
دستوری نداریم و کلوزینگ و شــروع قیمت گذاری 
داریم و همه کاالها با یک قیمت پایه عرضه می شوند 
که بر اساس قیمت پایه و شرایط بازار و کشش تقاضا 
این قیمت کاهش و یا با وجود رقابت افزایش پیدا می 
کند.وی در پایان تاکید کرد صنعت فوالد جز افتخارات 
ماست و توقع داریم در کاالیی که مازاد عرضه نسبت 
به تقاضا داریم قیمت متعادل شــود و سیاست وزارت 
صمت در این باره ، عرضــه حداکثری در بورس برای 
کاهش حاشیه بازار و عرضه آن با قیمت مناسب برای 

مصرف کننده است.
 دکتر زمانی در حاشیه بازدید از هفدهمین 
نمایشگاه بین المللی متالورژی گفت :نمایشگاه 

متالورژی ویترین صنعت کشور است
 دکتر حسن زمانی مشاور وزیر صمت، رئیس هیأت 
مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین 
المللی  از بخش های مختلف هفدهمین نمایشگاه بین 
المللی متالورژی ) فوالد ،صنایع معدنی ،ماشین کاری 

و ریخته گری ( بازدید کرد.
 دکتر زمانی در این بازدید اظهار کرد : در سال های 
اخیر حوزه متالوژی در بخش های مختلف با رشــد 
چشمگیر به عنوان صادر کننده نمونه در عرصه جهانی 

به جایگاه مطلوبی دست یافته است.

وی افزود : وجود معادن زیاد سنگ آهن  و  نیروی 
کارمستعد ، جوان و متخصص ، ظرفیت بسیار مناسبی 
را فراهم آورده است که می توان با مدیریت صحیح و 
برنامه جامع راهبردی ، باعث رشد و توسعه این صنعت 

پیشران شد .
حســن زمانی در ادامه با بیان اینکه ایران به عنوان 
دهمین تولید کننده فوالد دنیا دارای جایگاه شایسته 
جهانی است گفت : با ظرفیت باالیی که در حوزه تولید 
فوالد وجود دارد می بایســت با جذب سرمایه گذار و 
حمایت از تولیدکنندگان داخلی جایگاه این بخش از 

صنعت را ارتقا داد.
دکتر زمانی اضافه کــرد : صنعت متالورژی یکی از 
بخش های مهم و تاثیر گذار در اقتصاد ایران است که 
اکثر صنایع و بخش های مختلف صنعت کشور به آن 
نیازمند هستند تا جایی که  میزان سرانه مصرف فوالد 
و  واردات و صــادرات  این حــوزه را به عنوان  یکی از 
معیارهای رشد اقتصادی و توسعه کشور به شمار می 

آورند.
وی در خصوص برگزاری شایســته نمایشگاه متافو 
گفت : امسال با وجود مشکالت اقتصادی و محدودیت 
های کرونایی شاهد حضور شرکت های توانمند ایرانی 
در این نمایشگاه هستیم که با بومی سازی تکنولوژی 
و صنایع وابســته حوزه متالورژی توانسته اند در اوج 
تحریم و فشار اقتصادی با ارائه و نمایش محصوالت و 

دستاوردهای خود باعث غرور و افتخار ملی شوند.
دکتر زمانی خاطر نشــان کرد : امــروز با برگزاری 
نمایشگاه های تخصصی با تدابیر ویژه و رعایت دقیق 
دستور العمل های اعالمی از سوی ستاد ملی کرونا ، 
شاهد توانمندی ها و پیشــرفت های چشمگیری در 
حوزه های مختلف صنعت هستیم و برگزاری نمایشگاه 
فرصت خوبی برای تولیدکنندگان و صاحبان صنایع 
و برندهای ایرانی اســت تا با ارائه محصوالت و آخرین 

دستاوردها ، فرصت تجاری جدیدی را ایجاد کنند.
مدیر عامل نمایشــگاه های بین المللــی در پایان 
تاکید کرد با بهبود و تقویت زیر ساخت های صنعت 
متالورژی و استفاده از الگوی های بومی و نوآورانه می 
توان ارزش افزوده و ســود مضاعف عاید اقتصاد ایران 

کرد.
 برگزارکننده نمایشگاهی: بهره مندی بخش 

معدن از ظرفیت های نمایشگاه ایران متافو
عبدالکریم جاللــی برگزارکننده نمایشــگاه ایران 
متافو و نیدکس گفت: برگــزاری رویدادها مخصوصاً 
نمایشــگاه های تخصصــی همــواره موجــب ورود 

فناوری های جدید به حوزه های مدنظر می شود.
برگزاری این رویداد به دلیل حضور صنایع باالدستی 
و پایین دستی از معدن تا صنایع معدنی و محصوالت )و 
به عبارتی زنجیره معدن و صنایع معدنی، متالورژی و 

ریخته گری( از اهمیت فراوانی برخوردار است.
جاللــی در ابتــدای گفتگو و در تشــریح جزئیات 
برگزاری هفدهمین رویداد بین المللــی متافو اظهار 
داشــت: »این رویداد با حضور بیش از 1۸0 شــرکت 
داخلی و خارجی در مساحتی حدود 1۸ هزار مترمربع 
و فضای مفیدی در حدود ۹۵00 متر برگزار می شود. 
شرکت های خارجی حاضر در این رویداد بین المللی از 

کشورهای ایتالیا، چین و ترکیه هستند«.
وی افــزود: »این رویداد بــزرگ از تاریخ 27 تا 30 

بهمن ماه در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی 
ایــران و در ســالن های 3۸، 3۸ ب، 31 آ و 31 ب از 
ساعت ۹ صبح تا 17 بعدازظهر پذیرای بازدیدکنندگان 

متخصص این حوزه است«.
رعایت پروتکل های بهداشتی

این برگزارکننده نمایشــگاهی همچنین به رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در مدت زمــان برگزاری این 
رویداد اشاره کرد و گفت: »تمام پروتکل های بهداشتی 
ابالغ شده توسط وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا 
در برگزاری این رویداد رعایت می شــود. از همین رو 
بازدیدکنندگان به صورت دعوتی در این نمایشــگاه 
حضور پیدا کرده اند. گفتنی اســت کــه بازدید از این 
نمایشگاه فقط برای متخصصین و با ارائه کارت دعوت 
ممکن است. در بدو ورود بازدیدکنندگان به سالن های 
نمایشگاهی، فرآیند تب ســنجی و ارائه ماسک انجام 
می شود. تهویه سالن ها نیز تقویت شده تا هوای داخل 

سالن های نمایشگاهی مرتباً تعویض شود«.
 تاثیر برگــزاری رویدادهای تخصصی در 

حوزه های مختلف
جاللــی در بخش دیگری از صحبت هــای خود به 
تاثیر برگزاری رویــداد متافو در بخش معدن و صنایع 
معدنی کشور اشــاره کرد و گفت: »برگزاری رویدادها 
مخصوصاً نمایشگاه های تخصصی، همواره موجب ورود 
فناوری های جدید به حوزه های مدنظر می شــود. از 
طرفی ضمن معرفی فناوری های جدید موجب افزایش 
تعامالت بین بخشــی و توســعه بازارها نیز می شود. 
برگــزاری رویدادهای تخصصی مخصوصــاً در حوزه 
معدن باعث ایجاد فرصت های جدید تجاری می شود. 
در خالل برگزاری این چنین رویدادهایی، زنجیره های 
تامین و خدمــات به یکدیگر معرفی می شــوند و در 
همین راستا می توانند در راستای کاهش هزینه ها به 

یکدیگر کمک کنند«.
این فعال نمایشگاهی همچنین گفت: »هفدهمین 
رویــداد بین المللی متافــو قطعاً در تبعیــت از دیگر 
نمایشگاه های تخصصی در راســتای موارد ذکر شده 
اقدام می کند. ازآنجاکه این رویداد یک زنجیره کامل 
از معدن تا محصول نهایی است و تمام زنجیره تولید 
فلزات را در برمی گیرد، قطعــاً بهره مندی خوبی برای 

بخش معدن کشور خواهد داشت«.
در  اهمیت حضور شــرکت های خارجی   

رویدادها
وی در بخش پایانی صحبت هــای خود به اهمیت 
حضور شــرکت های خارجی در رویدادهای تخصصی 
داخلی اشــاره کرد و گفت: »به طــور کلی در بحث 
تجــارت، حضــور شــرکت های خارجــی از اهمیت 
باالیی برخوردار اســت؛ چراکه ما نیازمند تعامالت و 
دادوستدهای بازرگانی با این شــرکت ها هستیم و از 
طرفی نیاز داریم که فناوری آنها را به دســت آوریم و 
در حوزه های مختلف مانند ســرمایه گذاری، تجارت و 
اقتصاد با این شرکت ها به تعامل برسیم. بسیاری از این 
شرکت های خارجی که در رویدادهای کشور ما شرکت 
می کنند در شناســایی بازارهای منطقه بســیار موثر 
هستند. فارغ از این موضوع برخی از این شرکت ها در 
کشور سرمایه گذاری می کنند یا همکاری های تجاری 
خود با کشــور را آغاز می کنند که تمــام این موارد از 

عواید حضور خارجی ها در رویدادهای داخلی است«.

امروزه در عرصه جهانی نوآوری به عنوان یک اصل بنیادین به منظور توسعه 
در تمامی زمینه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بدل شده است. 
در همین راستا جدایی از اقتصاد  منبع محور و حرکت به سوی اقتصاد مبتنی 

بر دانش با حمایت از تولیدکنندگان و متخصصان کشور می گردد.
در تمامی جوامع بشری، صنعت متالورژی که در واقع علم شناخت فلزات و 
استخراخ و فناوری های کار با فلزات و تهیه آلیاژها و ریخته گری و شکل دهی 

آن را در بر می گیرد به عنوان صنعت مادر می شناسند.
در ایران نیز  توجه ویژه به متالورژی و صنایع مرتبط با آن در برنامه های 
توسعه اقتصادی و صنعتی بسیار حائز اهمیت می باشد. ایران با منابع غنی 
معدنی، نیروهای متخصص و منابع انرژی فراوان از جمله کشورهایی است که 
در تولید و توسعه صنایع مرتبط از جمله فوالد، آلومینیوم، مس، روی، سرب 
و سایر فلزات دارای مزیت بوده و می تواند وضعیت خود را در بازارهای بین 

المللی ارتقاء دهد.
نمایشگاه ایران متافو با هدف ویژه نمایش توانمندی های این زنجیره مهم 
و موثر صنعتی کشور که از معدن تا تولید نهایی قطعات صنعتی را شامل می 
شــود، بزرگترین جایگاه را در شناسایی، تکمیل، توسعه و به روز رسانی این 
صنعت که دستیابی به این هدف با هم افزایی و مشارکت فعاالن این حوزه 
صنعتی، مشارکت کنندگان، برعهده دارد، متخصصان و مجریان محقق می 

گردد.
با توجه به شرایط تحریم های ظالمانه از جمله تحریم شرکت های تولیدی 
در زمینه فلزات، وضعیت سخت بیماری کرونا، استقبال شرکت های داخلی و 
خارجی به منظور برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی نشان از 
عزم ملی در شکست تحریمها و محدودیت های تجاری و جلوی رعایت کامل 

پروتکل های بهداشتی در عرصه تجاری می باشد.
در خاتمه اینجانب به نمایندگی از شرکت ســهامی نمایشگاه های بین 
المللی ج.ا.ا تالش و کوشش بی وقفه کلیه شرکت های تولیدی، اتحادیه ها، 
انجمن ها، دست اندرکاران و مشارکت کنندگان برگزاری این نمایشگاه که 
مظهر واقعی عزم ملی برای تحقق شعار جهش تولید می باشد، سپاسگزاری 

می نمایم.
پیام دکتر زمانی به مناسبت برگزاری هفتمین دوره نمایشگاه بین 

المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته
ایران به عنوان یکی از مستعدترین و باسابقه ترین کشورهای تولیدکننده 
فرآورده های دامی از جمله مرغوب ترین انواع پوست و چرم، همواره هوادران 
بسیاری در اقصی نقاط جهان داشــته است.  با توجه به نقش آسیا در آینده 
صنعت چرم و نقش عمده جمهوری اســالمی ایران و نیز مزیت های نسبی 
کشورمان از جمله آب و هوای کوهســتانی مناسب جهت پرورش انواع دام، 
فراهم بودن مواد اولیه مطلوب مورد نیاز این صنعت، نیروی انســانی وعالوه 
برآن نزدیکی به دیگر منابع تولید دام، نظیر کشورهای آسیای میانه، می توان 

این صنعت را یکی از صنایع مطرح به حساب آورد.
با عنایت به افزایش جمعیت جهان، گســترش تمدن و به تبع آن توسعه 
مصرف، پیشرفت تکنولوژي، ایجاد صنایع پتروشیمي و توسعه کاربرد مواد 
حاصله از آن، نیازهاي بشــر و درنتیجه تقاضاي بازار مصرف، فرآوري چرم 
را           تحت الشــعاع قرار داده و سبب شده اســت که همراه با این ماده 
طبیعي هزاران ماده مصنوعي دیگر از جمله منسوجات و مصنوعات گوناگون 
چرم، کیف، کفش و پوشاک تولید شود. در همین راستا نقش نمایشگاه ها به 
منظور انتقال تکنولوژی، بازاریابی و برندسازی بسیار حائز اهمیت می باشد 
که هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته نیز 
بعنوان فضایی برای تعامل چند وجهی میان تولیدکنندگان، صاحبان صنایع، 
شرکتهای دانش بنیان، متخصصان و مشتریان داخلی و خارجی برگزار می 

گردد.
این نمایشــگاه با هدف ارتقاء این صنعت در جهت آشنایی با تکنولوژی و 
فناوری های نوین این صنعت برگزار شده تا بتواند کیفیت تولیدات خود را به 
حد استانداردهای بین المللی برساند و ضمن حفظ بازارهای داخلی در رقابت 

با رقبای خارجی خود به بازرهای منطقه و صادرات دست یابد. 
اینجانب به نمایندگی از شرکت سهامی نمایشگاههای جمهوری اسالمی 
ایران ضمن ابراز خوشوقتی از تداوم برپایی این نمایشگاه، مراتب سپاسگزاری 
خود را از انجمن و شرکتها و نهادهای دولتی و خصوصی که با مشارکت در 
این نمایشگاه و عرضه محصوالت خود امکان برپایی این رویداد بین المللی را 

فراهم نموده اند، اعالم می نمایم.      
ادامه در صفحه 4

پیام دکتر زمانی مشاور وزیرصمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی به چهار نمایشگاه 

 حرکت به سوی اقتصاد مبتنی بر دانش
 با حمایت از تولیدکنندگان و متخصصان در نمایشگاه های تخصصی
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 ادامه از صفحه 2
برگزاری  مناســبت  بــه  زمانــی   دکتــر  پیام 
المللی معمــاری، خانه  یازدهمین نمایشــگاه بین 

مدرن،دکوراسیون داخلی )میدکس(
پیشــینه علم و هنر معماری در کشور ما به چندین قرن 
قبل بر می گردد و تولیدکننــدگان هنرمند، خوش ذوق و 
خالق کشور به تولید شاهکارهای کم نظیر، جذاب و زیبا در 

این زمینه با طرح های ابتکاری اقدام نموده اند.
ایران در منطقه ای قرار گرفته که اولین تمدن های بشری 
سکنا و در ادامه زیبا ســازی محل اسکان خود توجه نموده 
و با بکارگیری مصالح و تجهیزات دنیایی مســحورکننده از 

اشکال و رنگها رقم زده اند.
امروزه در ایــن حوزه تلفیقی از هنر، مهندســی، نوآوری 
و ابتکار به منظور برآوردن نیاز و ســلیقه مصرف کنندگان 

دخیل هستند. 
نقش نمایشــگاهها به منظور انتقال تکنولوژی، بازاریابی، 
برندســازی و نمایش عینی دســتاوردهای علمی و هنری 
بسیار حائز اهمیت می باشــد و در همین راستا یازدهمین 
نمایشــگاه بین المللی معماری و دکوراسیون داخلی  خانه 
مدرن )میدکس( نیز بعنوان فضایی برای تعامل چند وجهی 
میان تولیدکنندگان، شــرکت های دانش بنیان، معماران، 

متخصصان و مشتریان داخلی و خارجی برگزار می گردد.
نمایشــگاه میدکس به عنوان آوردگاه ســرآمدان حوزه 
معمــاری و دکوراســیون و همچنین فن آوریهــای نوین 
ســاختمان تحت قالب خانه مــدرن همواره با اســتقبال 
 دســت اندرکاران، اســاتید و بهــره برداران مواجه شــده 

است.
اینجانب به نمایندگی از شرکت ســهامی نمایشگاههای 
بین المللی ج.ا.ایــران از کلیه برگزارکنندگان، مشــارکت 
کنندگان و دســت اندرکاران محترم که با رعایت پروتکل 
های بهداشتی از فعالیت های اقتصادی بهره می برند تشکر 

نموده و برای همگی آرزوی سالمتی و موفقیت می نمایم.
 پیام دکتر زمانی به مناسبت برگزاری نوزدهمین 
نمایشــگاه بین المللی صنایع چوب، ماشین االت و 

تجهیزات وابسته
صنعت چوب در حقیقــت تلفیق هنر و علــم بکار بردن 
ماشــین آالت، جهت ســاخت محصولی ایرانی اســت که 
زینت بخــش فضاهای داخلــی ســاختمانها، محیط های 
کاری و منازل می گردد و تالش بــرای ارتقای این صنعت 
در کشــو و تولید کاالهــای مطلــوب جهانی مــی تواند 
اعتالی بیشــتر نام کشــورمان در بازارهای هدف، افزایش 
 ارزش افزوده، اشــتغالزایی و ارزآوری قابــل توجهی را به

 ارمغان آورد.
بدیهی اســت که ماشــین آالت و تجهیــزات مرتبط با 
چوب، مود اولیه و قطعات مورد مصــرف نیز به مرور زمان 
و متناســب با تحــوالت تکنولوژیکی از پیشــرفتهای قابل 
مالحظه ای برخوردار شــده اســت. برپایی نمایشگاههای 
تخصصی و حضور شــرکتهایی که از باالترین فن آوری در 
تولید ماشــین االت و تجهیزات مبلمان بهره مند هســتند 
می تواند موجب گردد شرکتها و واحدهای تولیدی داخلی، 
تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری تولید خود را از طریق 
انتقال فناوری به روز نماینــد و جایگاه خود را در بازارهای 

صادراتی منطقه و بین المللی مستحکم نماید.
یکی از راهکارهای گســترش صنایع مرتبط و تجهیزات 
وابســته، فراهم نمودن شرایط امکان ســرمایه گذاری در 
جهت توســعه و افزایــش بهره وری فعالیــت های موجود 
و همچنیــن اطالع رســانی علمــی و کاربــردی و ترویج 
شــیوه های نوین بوده کــه برپایی نمایشــگاه تخصصی و 
 بین المللی، می تواند نقش بســیار موثــری در این حوزه 

داشته باشد.
برگزاری نوزدهمین نمایشــگاه بین المللی صنایع چوب، 
ماشین آالت و تجهیزات وابســته، نماد بارزی از پتانسیل، 
نوآوری و خالقیت های صنعت داخلی کشــور می باشــد. 
تحریم کنندگان خارجی خود بــه ناکارآمدی خویش برای 
متوقف کردن روند رشد صنعتی و اقتصادی کشور جمهوری 
اســالمی ایران پی برده اند و برگزاری این نمایشگاه جلوه 
ای از توان صنعتی و علمی کشــور به منظور پشــت ســر 
گذاشتن تحریم ها و توسعه بخشی به دایره همکاری خود 
در ســطح بین المللی و همچنین تقویــت صنایع داخلی و 
تنوع بخشــیدن به تولید و ارائه محصوالت رقابتی است و 
سندی گویا از سرافزاری صنعتگران داخلی در شرایط وجود 
تحریم های غیرعادالنه و شکوفایی و پویایی صنایع داخلی 

ایران است.
اینجانب به نمایندگی از شرکت ســهامی نمایشگاه های 
بین المللــی جمهوری اســالمی از کلیه صاحــب نظران، 
متخصصــان، واحدهای تولیــدی، صادراتی و موسســات 
بین المللی کــه کاال و خدمات خود را عرضــه نموده اند، 

سپاسگزارم

پیام دکتر زمانی مشاور وزیرصمت رئیس هیات 
مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه های 

بین المللی به چهار نمایشگاه 

عبدالکریم جاللی مدیرعامل شرکت نمانگر و رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه ایران متافو و نمایشگاه میدکس مطرح کرد:

ایران  میزبان مهمترین رویداد متالورژی در خاورمیانه

پیام رسول شجری رئیس اتحادیه صنف کفاشان دست دوز تهران

صنعت کیف و کفش و چرم ایران همچنان در بازارهای جهان می درخشد

در آستانه فجر چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی صورت گرفت :

پیوند مجمع خیرین مدرسه ساز تهران با شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

عبدالکریم جاللی مدیرعامل شرکت نمانگر 
و رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه ایران متافو 
و نمایشــگاه میدکس در پیامــی اعالم کرد: 
رســوخ علم متالورژی در همه ابعاد گوناگون 
از علوم بــه ویژه در فناوری هــای جدید که 
مبتنی بر دانش شــناخت و کاربــرد فلزات 
در صنایع مختلف می باشــد، موجب جهش 
چشمگیر در توســعه اقتصادی کشورها می 
گردد و در حال حاضر نیز به منظور دستیابی 
به رشد اقتصادی پایدار و توسعه همه جانبه 
نیازمند پیروی از الگوهای مناســب توســعه 
اقتصادی است که بی شــک جایگاه صنعت 
فلزات در این زمینه بســیار حائز اهمیت می 

باشد.
نمایشــگاه متافو که زنجیره کامل صنعت 
فلزات از معــدن تا محصــول نهایی و قطعه 
مورد اســتفاده در دیگــر صنایــع از جمله 
خانگــی- خودروسازی-ســاختمان-لوازم 
پاالیشــگاه-نیروگاهی ســیمان-حمل و نقل 
و... را در بر می گیرد به عنوان یک نمایشگاه 
صنعتی و صنعت مادر محسوب می گردد که 
با تــالش وافر و یاری همه دســت اندرکاران 
اعــم از نهادهای دولتی، شــرکت ها و بنگاه 
های اقتصــادی و تولیــدی و فعالین موجب 
افتخــار اینجانــب و همکاران شایســته، در 
شــرکت نمانگر اســت که به عنوان میزبان 

مهمترین رویداد متالورژی در خاورمیانه می 
باشیم ما افتخار می کنیم که با شما این برند

متافــو را به عنوان یکی از نمایشــگاه های 
معتبر دنیا در حــوزه فلزات ارتقــا داده ایم 
امید اســت که تالش شــما و امید ما آینده 
خوبی برای صنعت ایران رقم بزند که جایگاه 
خاص با مزایای اقتصــادی متعدد و موقعیت 
جغرافیایــی ویژه آن چنین امــری را ممکن 
ســازد. آرزو داریم بــا از بین رفتن شــیوع 
بیماری کوید-1۹ و ســالمتی همه آحاد بشر 
به ویــژه مردم شــریف ایــران و صنعتگران 
محترم آن و لغو تحریمهای ظالمانه اقتصادی 

این گامها تسریع یابد.
امیدوارم همه مشارکت کنندگان با فرصت 
های جدید تجاری مواجه شده و از واحدهای 
متقاضی که بواســطه تراکم نمایشــگاهها و 
محدودیت در فضای در اختیار امکان میزبانی 

آنها فراهم نشد عذرخواهی می نمایم.
معماری و دکوراســیون در زندگی انســان 
ها بواســطه آنکه بخش زیادی از عمر ما در 
بناها ســپری می گردد، جایگاه ویژه ای پیدا 
می کند و امروزه نه تنها به عنوان یک سرپناه 
بلکه به عنوان مکانی برای کســب آرامش و 
لذت از زندگــی و محیطی برای کار اســت 
لذا اهمیت ســاختمان ها و معمــاری آن و 
همچنین معمــاری داخلی آن از دوره ای که 

انســان ها ســکنی گزیدند و تمدن ها شکل 
گرفت بر اهمیت آن افزوده شــد. مردم ایران 
نیز همــواره با توجــه ویژه بــه معماری در 
ساخت و ســاز و مدنظر قراردادن کاربری بنا 
و بهره وری بیشــتر در اقلیــت های متفاوت 
و جذابیت هــای بصری و زیبایی شناســی، 

تاریخی چندهزارساله دارند.
این میراث هــم اینک نیــز در فرهنگ ما 
جاری اســت و معماری داخلی و دکوراسیون 
که به بناهای کهن روح و جذابیت بخشــیده 
اند و موجب افتخار ایران هســتند امروز نیز 

مورد توجه و اقبال عمومی است.
نمایشگاه بین المللی میدکس که گروههای 
کاالیی معماری-دکوراســیون و خانه مدرن 
و در واقع تکنولوژی های نوین ســاختمان را 
در بر می گیرد. در مقطعی توســط شــرکت 
نمانگر ایده پردازی و برگزار گردید  که جای 
خالی این رویداد و صنعت کامال خالی بود و 
با افتخار توانسته ایم یک رویداد تاثیرگذار و 
خالقانه را که هرســال مورد توجه معماران-
زان-متخصصان-تولیدکنندگان  نبوهســا ا
فعالین و اســاتید و دانشــجویان قرار گرفته 

است.
گرچه تحت تاثیر شیوع بیماری کوید-1۹ 
و تغییرات مکرر در تاریــخ و فضاهای تحت 
پوشش و کاهش ســالنها چاره ای جز حضور 

تعداد محدودی از تقاضاهــای متعدد وجود 
نداشــت، به ویژه تولیدکنندگان نامداری که 
با تهیه غرفه های با ابعــاد بزرگ محصوالت 
خود را ارائه می نمودند، بواســطه محدودیت 
در زمــان برگزاری امــکان میزبانــی از این 
عزیزان فراهم نشدکه از این بابت عذرخواهی 

میکنیم.
اینجانب بــه همــراه همــکاران عزیز در 
شــرکت نمانگر ضمن آرزوی سالمتی و رفع 
بــال از آحاد بشــریت به ویژه مردم شــریف 
ایــران و باالخص فعالین محتــرم معماری و 
دکوراســیون و خانه مدرن برای مشــارکت 

کنندگان آرزوی موفقیت دارم.

با توکل و استعانت از خداوند متعال که 
فرصت دوباره شــرایط برگزاری هفتمین 
دوره نمایشــگاه بین المللی کفش ، کیف  
، چرم و صنایع وابســته )امپکس۹( را در 

ســالی که مقام معظم رهبری آنرا جهش 
تولید نامگزاری نموده اند میسر گردید.

هفتمین دوره نمایشــگاه بیــن المللی 
امپکس بــا هدف ایجاد بســتر ســازی 
مناسب جهت افزایش توان تولیدکنندگان 
و رقابــت پذیر کــردن آنهــا و همچنین 
آشنایی با آخرین فناوریهای نوین جهانی 
و افزایش ســطح کیفی تولیدات و بهینه 
ســازی توزیــع محصوالت و دسترســی 
تولیدکنندگان ایرانی بــه بازارهای هدف 
و توســعه صادرات محصــوالت چرمی با 
ایجاد رقابت پذیر شــدن بــا دیگر رقبای 
جهانی برآنیم تا هفتمین دوره نمایشــگاه 
امپکس را در شرایطی که کشور عزیزمان 
در جنگ اقتصادی نابرابــر و تمام عیار و 
همچنین شــرایط کرونایــی موجود که 
متاســفانه تمام بنگاههای اقتصادی برتر 
دنیا را با چالــش جدی مواجــه کرده و 

اقتصاد جهان را با رکودی بی سابقه روبرو 
نموده را برگزار نماییم.

راهبرد ما در نمایشــگاه هفتم افزایش 
تولیدات محصوالت  کیفی  ارتقاء ســطح 
چرمی جهت دست یابی به رونق تولید و 
باال بردن افزایش تــوان صنعتی و داخلی 
ســازی تولیدات خود و آموزش نیروهای 
متخصص با استفاده از خدمات نرم افزاری 
و فناوریهای مدرن بیــن المللی در مراکز 
علمی و آموزشی کشــور است در همین 
راســتا ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین صنعت 
و دانشگاه یکی از مهمترین اهداف تعریف 
شــده در دوره های گذشته نمایشگاه بود 
که به حول قــوه الهی انجــام پذیرفت و 
برآنیم تا در نمایشــگاه حاضــر با کیفیت 

مطلوب تر انجام پذیرد.
امید اســت بتوانیم با همــت مضاعف و 
یاری خداوند متعال در این ســال سخت 

گامی هر چند کوچک در جهت پیشــبرد 
اهــداف نظام مقدس جمهوری اســالمی 

برداریم.
ســتاد نمایشــگاه بین المللی امپکس 
که متشــکل از اتحادیه صنف کفاشــان 
صنــف  اتحادیــه  تهــران،  دســت دوز 
فروشــندگان چرم طبیعــی، مصنوعی و 
لوازم کفــش ، اتحادیه صنف ســراجان، 
جامعــه مدیــران و متخصصیــن صنعت 
کفش ایــران، اتحادیــه تولیدکنندگان و 
صادرکننــدگان چرم مصنوعــی ، انجمن 
صنایع چرم ایران اســت نهایت قدردانی 
خود را از شــرکت نمایشــگاه های بین 
المللی و سازمان توسعه تجارت و شرکت 
مجری و نهادهای دولتــی و خصوصی و 
شرکت کنندگان داخلی و خارجی که ما 
را در برگزاری نمایشگاه فوق یاری نموده 

اند اعالم می دارد.

در راســتای حمایت از تعلیم و تربیت 
و کمک بــه تامین زیرســاخت های الزم 
برای آمــوزش و پروش ، تفاهــم نامه ای 
بین شرکت سهامی نمایشــگاه های بین 
المللی ج.ا.ایران و مجمع خیرین مدرســه 
ســاز تهران در تاالر اصفهان محل دائمی 

نمایشگاه بین المللی امضا شد.
به گــزارش روابط عمومــی و امور بین 
الملل شرکت سهامی نمایشگاه ها ، دکتر 
حسن زمانی در این جلسه ضمن تبریک 
ایام اهلل دهه فجر و چهل و دومین سالگرد 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی گفت : 
هزینه کردن برای مدرســه سازی و نسل 
جــوان هزینه نیســت در واقع ســرمایه 
گذاری برای آینده اســت که فرزندانمان 
بتواننــد درکمال آرامش خاطــر به ادامه 
تحصیل بپردازند و در آینده موجب رشد 

و ترقی ایران اسالمی شوند.
وی در ادامه صحبت های خود با اشاره 
به تجربه نمایندگی خود در ادوار مختلف 
مجلس شورای اسالمی گفت: در مجلس 

نسبت به نوسازی و ساخت مدارس کشور 
مصوبات و اقدامات خوبــی انجام دادیم و 
الزم اســت دولت و مجلس بــا همکاری 
همدیگــر و حرکــت جهادی نســبت به 
تکمیل ســرانه هــای آمــوزش و پروش 
اقــدام کننــد و در آینده نزدیک شــاهد 
 جشــن پایانی تامین سرانه های آموزشی

 باشیم.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت 
ســهامی نمایشــگاه های بین المللی در 
پایان خاطر نشــان کرد :  نگاه ما در کنار 
فعالیــت اقتصادی توســعه همــه جانبه 
کشوراســت و توســعه به معنای حقیقی 
زمانی اتفاق خواهــد افتاد که بخش های 
مختلف جامعه از ســرانه های مناســب 
برخوردار باشــند و بزرگتریــن گام برای 
رشد و پیشــرفت جامعه ،  کمک به امور 
مهم و تاثیر گذار آموزش و پرورش است 
که نتایج مثبــت آن نصیب همه اقشــار 

جامعه خواهد شد.
در ادامه این جلســه از اقدامات ارزنده 

مجمع خیرین مدرســه ســاز تهــران و 
فعالیــت های عام المنفعــه این مجموعه 

تاثیر گذار تقدیر به عمل آمد.
شــایان ذکر اســت از صــد و ده هزار 
مدرسه فعال در کشــور 30 درصد آن را 
خیرین مدرســه ســاز احداث و تکمیل 

نموده اند.

همکاری و اســتفاده دقیق تعریف شده 
از ظرفیت های شرکت سهامی نمایشگاه 
های بین المللی جمهوری اســالمی ایران 
در راستای جذب شــرکت های اقتصادی 
و تجاری عالقمند به مشارکت در ساخت 
و تجهیز فضاهای آموزشــی موضوع این 

تفاهم نامه می باشد.

 آذری جهرمی برای حضور و مشارکت فعال زیر مجموعه های وزارت ارتباطات در بیست ویکمین 
نمایشگاه مخابرات و فناوری اطالعات »تلکام ۹۹ "  دستور دارد.

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت ســهامی نمایشــگاه ها، مهندس جهرمی با 
دعوت از زیر مجموعه های وزارت متبوع خود جهت استفاده از فضای تخصیصی برای برپایی پاویون 
وزارت ارتباطات و شرکت ها و ســازمان های تابعه از جمله : شــرکت ارتباطات زیرساخت،سازمان 
فناوری اطالعات،ســازمان تنظیم مقررات،پژوهشــگاه ارتباطات،پژوهشــگاه فضایــی، منطقه ویژه 
 اقتصادی پیام،پســت بانک،پارک فناوری، شــرکت پست  ، برای مشــارکت فعال  در این نمایشگاه 

تاکید نمودند.
گفتنی اســت ایــن نمایشــگاه از تاریخ ۵ الی ۸ اســفند ماه ســال جــاری با رعایــت پروتکل 
 های بهداشــتی در محل دائمی شــرکت ســهامی نمایشــگاه های بیــن المللی ج.ا.ایــران برگزار

 خواهد شد.
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جواد بازرگان مدیرعامل شرکت طراحی صنعتی ایران

»طراحي صنعتي ایران« تاکنون بیش از 90 طرح صنعتی را اجرا کرده است
آن  از  بــازرگان  جواد 
دسته از صنعتگران است 
که اعتقادي به مشکالت 
و ســختي ها ندارد. وي 
را صنعتگري باید دانســت که  صنعت 
طراحی  شــرکت  با  را  کشور  سیمان 
صنعتی ایران  به ســرعت توسعه داد 
و البته با موانع و مشــکالت بسیاري 
دســت و پنجه نرم کرد. اما آنها باعث 
نشد لحظه اي در کار خود غفلت کند. 
به گفته وي مشکالت را باید مدیریت 
در  در سال 1327  بازرگان  جواد  کرد. 
کرمان به دنیا آمــد. دوران ابتدایي را 
در دبستان ســعید و دبیرستان را در 
از دبیرستان هاي کرمان گذراند  یکي 
و سپس سال آخر دبیرستان به تهران 
رفت. پس از اخذ دیپلم در سال 1346 
وارد دانشگاه شــد و 4 سال بعد یعني 
از دانشگاه صنعتي شریف  سال 1350 
فارغ التحصیل شــد. پــس از فارغ 
به استخدام شرکت برق  او  التحصیلي 

منطقه اي تهران درآمد
مصاحبه  نمایشگاه  و  اقتصاد  نشریه 
ای خواندنی با جواد بازرگان مدیرعامل 
شــرکت طراحی صنعتی ایران داشته 

است که می خوانید:

 لطفا خودتــان را معرفی کرده و 
فعالیت های علمــی و اجرایی خود را 

شرح دهید؟ 
جواد بازرگان هســتم در ســال 1327 
در کرمان بــه دنیا آمــدم،  در محله اي در 
کرمان زندگي مي کردیم که به محله چراغ 
برق معروف بود. در آنجا کارخانه برق قرار 
داشت. یعني اولین کارخانه اي که در شهر 
کرمان در ســال 1312 تاســیس شد. این 
کارخانه تا منزل ما 200 متر فاصله داشت. 
پدرم نیز در آنجــا کار مي کرد، این بود که 
من نیز کشــش برقي پیدا کردم. آن موقع 
کالس 12 )چهــارم دبیرســتان( را دانش 
آموزان در تهران تحصیــل مي کردند، چرا 
که امکانات بهتري داشــت. من هم وقتي 
لیسانس را گرفتم در برق منطقه اي تهران 

مشغول به کار شدم.” 
چکونه وارد صنعت سیمان شده اید؟

ورود من به صنعت ســیمان بر حســب 
اتفاق بود. در برق تهــران که بودم، یکي از 
همکارانم با رئیــس اداره دعوا کرد و رئیس 
نیز او را اخراج کرد، درســت ســال 13۵2 
بود. ایشــان پس از شــروع کار در سیمان 
کرمان به من گفت آنجا به من هم احتیاج 
دارنــد و من نیز بــه همراه دوســتم وارد 
کارخانه ســیمان کرمان شدم و حدود 10 

تا 12 سال در سیمان کرمان کار کردم.” 
ورود بازرگان به صنعت ســیمان کشــور 
سرمنشاء بســیاري از فعالیت هاي نو و تازه 
در این صنعت به شــمار مي رفت. او به یک 
باره عالقه عجیبي به ســیمان پیدا کرد وی 
ادامه داد:« در ابتدا به عنوان مســئول برق 
کارخانه مشــغول به کار شــدم. در ســال 
13۵4 طرح توسعه سیمان کرمان آغاز شد 
و ظرف دو سال به انجام رسید. در این مدت 
مســئولیت نصب تاسیســات برقي کارخانه 
مشــترکاَ با من و دوستم بود. تا سال 1360 
در سیمان کرمان بودم و مسئولیت معاونت 

اجرایي مدیر عامل را بر عهده داشتم.” 
 ایده راه اندازی شــرکت طراحی 
صنعتی ایران از کجا آغاز شد اقدامات 

و فعالیت های شرکت را شرح دهید؟
در ســال 1360 به تهران آمدم و شرکت 
طراحي صنعتي ایران- را به اتفاق دوســت 
فوق و چند تن از فعاالن  صنعت ســیمان  
راه انــدازي نمودیم کــه در زمینه خدمات 
فنی و مهندسی  صنایع سیمان کوره های 
آهک صنعتی وآهک هیدراته و صنایع کانی 
غیر فلزی بصورت کلید در دست ، مدیریت 
پیمان ،طراحی و ساخت آسیاهای غلطکی 
با ظرفیت 2 الی ۵0 تن در ســاعت فعالیت 
مي  نمایــد. از زمان تاســیس تاکنون این 
شــرکت بیش از ۹0 طرح صنعتی را اجرا 
نموده اســت که 26 طرح آن جهت توسعه 
صنعت ســیمان کشــور بصورت کلید در 
دســت ، مدیریت پیمان و بصورت طراحی 
ومشــاوره بانجام رســید و بقیه در زمینه 
صنایــع کاني  غیــر فلزي از جملــه تولید 
اکسید منیزیم ، اکســید آلومینیوم و کوره 
های آهک صنعتی  و آهــک هیدراته بوده 
است. از زمان تاســیس تاکنون این شرکت 
بیش از ۹0 طرح صنعتی را اجرا نموده که 
26 طــرح آن در زمینه ســیمان و بقیه در 
زمینه صنایع کاني  میباشــد کــه در زمان 
تعهد شده خدمات و ماشین آالت مورد نیاز 

صاحبان صنایع را ارایه مینماید.
این شرکت تا به حال در طراحي بسیاري 
از کارخانجــات ســیمان کشــور از جمله 

سیمان خاش، ســیمان آباده، سیمان نکا، 
سیمان بوشهر، ســیمان فیروزکوه ،سیمان 
الر ســبزوار و همچنین در توسعه سیمان 
تهران، ســیمان اکباتان ســیمان شمال ، 
سیمان کیاســر و ســیمان مارگون نقش 
اساســي داشته اســت. از جمله طرح هاي 
در پیش رو نیز مي توان به احداث کارخانه 
سیمان سفید در استان بوشهر و پروژه هاي 
تولید اکسید منیزیم در سربیشه  بیرجند،  
کوره های آهک بهــرام در کرمان و آهک 

پاسارگاد در شیرازاشاره کرد. 
ویژگی خدمات ارایه شده شرکت طراحی 
صنعتی ایران دقت در فاز طراحي و کنترل 
کیفیت در مرحله ســاخت نصب و تحویل 
ماشین آالت صنعتی میباشــد. هم اکنون 
۸0 نفر اعــم از کارگر و مهنــدس در این 

شرکت مشغول به کار هستند.
 دلیل شــما برای تاســیس این 

شرکت چه بوده است؟
 چون زمینه فعالیتم صنعت سیمان بود، 
هدفم توســعه این صنعت بود. مي خواستم 
آنچه را کــه از آلماني ها و ژاپنــي ها یاد 
گرفته بودم به هموطنانــم ارائه دهم. این 
صنعت را توسعه داده و بومي کنم. آن زمان 
از طرح هــاي 1000 تني، تنها 20% تولید 
داخل داشتیم. االن آخرین طرحي که تمام 
کردیم توانســتیم تا ۸0% در صنایع برق و 
الکترونیک صنعت ســیمان بومي ســازي 
انجام دهیم. خدا را شــکر صنعت سیمان 
چون از صنایع مادر است توانسته باالترین 

بومي سازي را در کشور از آن خود کند.” 
ایــن نبود جز تــالش و جد بــازرگان و 
همکارانش در شــرکت طراحــي صنعتي 
ایران. جالب است بدانید که شرکت طراحي 
صنعتي ایــران نیز صاحب یــک کارخانه 
سیمان سفید و سیمان خاکستری است:« 
یکی در نزدیکي همدان و یکی در کاشــان 
واقع شــده . ایده هایي که مي خواهیم ارائه 
دهیم اول در این کارخانه انجام مي دهیم و 

بعد در سیمان کشور پیاده مي کنیم. 
 در ایــن راه با چه مشــکالت و 

موانعی روبرو شده اید؟

 مشکل را با پیگیري باید حل کرد. اصاًل 
آدمیزاد خلق شــده تا مشکالت را از سر راه 
بردارد. در بروز مشکل، انسان باید با فکرش 
با مدیریت و تدبیرش از پــس آن بر بیاید. 
هیچ مشــکلي غیر قابل حل نیســت. فقط 
چیزي که مي توانم بگویم این است که اگر 
مي خواهید کمتر مشکل به سراغ شما بیاید، 
در فاز طراحي ایده تان بیشــتر دقت کنید 
و وقت بگذارید. در نگاه کلي به مشــکالت 
صنعت ســیمان در کشــور باید بگویم اگر 
دولت اجازه دهد، خود مردم یا صنعتگران، 
سیمان کشــور را توســعه دهند بي شک 

شاهد توسعه پر شتاب آن خواهیم بود.” 
 رمز موفقیت شما چیست؟

 به نظر من رمز موفقیت پیگیري اســت، 
یعني هیچگاه نبا ید امید نشــد و همیشه 
بایســتی امیدوار بود این سرزمین، تاریخي 
حد اقل  2۵00 سال آثار مکتوب دارد. شما 
ببینید آن زمان چگونه  مردم این سرزمین 
کشــتي مي ســاختند و مثاًل لشکر کشي 
مي کردند. خود این موضوع به ما مي فهماند 
که ما نیز باید بتوانیم کارهاي بزرگ انجام 

دهیم و حتماً هم موفق خواهیم شد.” 
 چــه توصیه ای مــی کنید برای 
این حوزه  به  ورود  که قصد  کســانی 

دارند؟ 
به صنعت اگر کســي رو مــي آورد عالقه 

منــد بیاید یعنــي اگر کاري بــه او محول 
شد از روي عالقه و اشــتیاق انجام دهد نه 
از روي جبر و اجبار. بــه قولي رفع تکلیف 
نکند. ســاعت و زمان در کار مهم نیســت. 
مهم این اســت که امروز کار خود را انجام 
داده باشــي حال مي خواهد در هر ساعت 
شبانه روز که باشــد. با خیال راحت کارت 
را تمام کني. نقــش آموزش در صنعت غیر 
قابل انکار است، کســاني که مي خواهند به 
صنعت رو بیاورند به ســطح آموزشي خود 

و پرسنل خودشان توجه ویژه اي کنند.” 
 وضعیــت در زمینــه صنعت در 

آینده چگونه است؟ 
ســرزمین ایــران  بلحاظ کمبــود آب و 
کشــاورزی  تولیدات  بــرای  خشکســالی 
مشــکالت دارد  ولی  با معادن گسترده در 
کشــور امکانات خوب و قابــل قبولي برای 
بهره برداری از معادن وجــود دارد نیروی 
کار چه از نظر نیروي انســاني، دانشگاهي 
و مدیریــت  موجود بــوده و محیط کاري  
نیز مناسب و آماده میباشــد که میتوان با 
بکارگیری آنها  فرآوری  از معادن را شروع 
کرده و محصوالت مورد نیاز  داخلی و سایر 
کشور ها را تامین  نمود .بدین منظور الزم 
اســت  با تمهیداتی بستر ســرمایه گذاري 
در زمینه تولیدات معدنی در کشــور فراهم 

شود .
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گفت و گو با محمدحسین حاجی بابا موسس تجارت گرام
همگام سازی تجار و کسب و کارهای داخلی با روش های آزموده شده تجارت در دنیا 

تجارت گرام به عنوان اولین وبسایت تخصصی B2B در ایران 
است که متصل کننده خریداران و فروشندگان محصوالت صنعتی 
معدنی، مواد اولیه و ماشــین آالت و تجهیزات در بازار داخلی و 
همچنین بازار بین المللی می باشــد. ما به دنبال برطرف کردن 
مشــکالت فعالین اقتصادی و صنعتی و مدیریت زنجیره تامین 

صنایع ایران زمین هستیم.
در حاشیه نمایشــگاه ایران متافو با محمدحسین حاجی بابا 

موسس تجارت گرام گفت و گویی انجام داده ایم که می خوانید
تجارت گرام در چه زمینه ای فعالیت دارد؟

محمد حسین حاجی بابا هستم، موسس و مدیر عامل گروه تجارت گرام؛ 
تجارت گرام اولین پلت فرمی است که در روش نوین فروشنده و خریدار را 
در بازار داخلی و خارجی به هم متصل می کند. فروشنده ها در این پلت 
فرم این قابلیت را دارند که فروشگاه مجازی داشته باشند و خریداران نیز 

می توانند به عنوان خریدار به صورت مجازی ثبت نام کنند.
اما فعالیت ما در حد وب سایت خرید و فروش ختم نمی شود. تجارت 
گرام یک total slotion )راه حل کلی( است؛ به این معنی که می تواند 
راه حل هایی کلی را در یک پکیج به صنعت گران و تجار خارجی و داخلی 
ارئه دهد. اشخاص می توانند در تجارت گرام فروشگاهی مجازی ایجاد کنند 
و اجناس خود را عرضه کنند که این امر در حال حاضر به صورت رایگان 

انجام می شود.
 تجارت گرام در زمینه کارشناسی اصالت کاال چه اقداماتی 

انجام می دهد؟
ما عالوه بر خدماتی که گفته شــد، در زمینه کارشناسی هم وارد می 
شویم، به این صورت که اگر مشتری ما جنسی را در داخل یا خارج از کشور 
خریداری کند برای ما درخواســت می گذارد و کارشناسان ما بر اصالت 
جنس نظر تایید یا رد می دهند. دفاتر نمایندگی ما در اســتانبول، دبی، 
تورنتو کانادا و گوانجوی چین مستقر هستند و این مبحث کارشناسی در 
خارج از کشور را برای ما پیگیری می کنند و این دفاتر عالوه بر کارشناسی، 

بازاریابی را نیز به عهده دارند.
 تجارت گرام در زمینه حمل و نقل چه امکاناتی را در اختیار 

مشتریان قرار می دهد؟
حمل و نقل نیز یکی از ســرفصل های امکانات وب سایت تجارت گرام 
است. شرکت های حمل و نقل دریایی، کشــتی رانی و شرکت هایی که 
در زمینه حمل و نقل زمینی و هوایی فعالیت دارند در سایت ثبت نام می 
کنند و با توجه به حساسیت شرکت های تولیدی روی مسئله زمان بندی 
و کیفیت حمل و نقل، بعد از ارزیابی ما در بخش حمل و نقل وب سایت 
پذیرفته می شوند و پس از این مرحله، مراجعه کنندگان به وب سایت می 
توانند عالوه بر خرید و فروش اجناس از بخش حمل و نقل هم اســتفاده 

کنند.
عالوه بر این خدمــات، صرافی را نیز انجام می دهیم، یعنی شــرکتی 
در حوزه صرافی از زیر مجموعه های ماســت این خدمــات را به مراجعه 

کنندگان ارائه می دهد.
 تولید محتوا انجام می دهید؟

ما تیمی داریم که فقط کار تولید محتوا را انجام می دهد به عالوه اینکه 
در حال وارد کردن دیجیتال مارکتینگ به ایران هستیم. شعار ما همگام 
سازی تجار و کســب و کارهای داخلی با روش های آزموده شده تجارت 

در دنیا است.
 چه برنامه ای برای گسترش فعالیت تان دارید؟

تمام خدماتی که گفتم مربوط به فاز اول کارما است که باز خورد مثبتی 
از آن کسب کردیم. قصد داریم در فاز دوم بانک اطالعاتی بازارهای داخلی و 
خارجی که مربوط به قوانین حقوقی، مالیاتی و تمام قوانین مورد نیاز برای 
فعاالن در زمینه صادرات و واردات را ارائه دهیم. بیمه نیز از دیگر خدمات ما 

است که می خواهیم در فاز دوم ارائه کنیم.
 برای نمایشگاه امسال چه برنامه ای دارید؟

امسال اولین سالی است که شرکت تجارت گرام در نمایشگاه حضور دارد 
و هدف اصلی ما معرفی برند تجارت گرام اســت. می خواهیم روش های 
نوین تجــارت را ارائه دهیم. یکی از اهداف ما این اســت که می تجارت و 
واردات و صادرات را به شکل مدرن ارائه کنیم زیرا دنیا به این سمت در حال 
حرکت است. در واقع اگر کسی با ما همراه شود از این قائله عقب نخواهد 
ماند و سودش را در کمتر از سه تا پنج سال آینده خواهد دید.  به صورت 
کلی اگر تجار به روش های نوین تجارت متصل نشوند شرایط در سه تا پنج 
سال آینده آن ها را مجبور خواهد کرد که به این سمت سوق پیدا کنند. 
در واقع این موج مدرن کردن تجارت در انقالب صنعتی چهارم از ســال 

2014 شروع شد.
درست است که در حال حاضر کرونا باعث دیجتالی شدن کسب و کارها 

شده است اما این بیماری فقط به عنوان کاتالیزور عمل کرده است.
برای مطلب پایانی اضافه می کنم که ما در اهداف خود آمادگی کمک 
کردن به تمامی فعالین صنعتی و تجاری را داریم. ما از همین فضا به این 
نقطه رسیدیم و همه اصول و روش های را می شناسیم و می خواهیم این 
تجربه را در اختیار تمامی فعالین این حوزه قرار بدهیم. به امید روزی که 

تجارت ایران به این سمت حرکت کند و به موفقیت برسد.

یک کارشــناس و فعال در صنف مصنوعات چوبی اظهار داشــت: 
برای محصوالت ما بازارهای صادراتی خوبی وجــود دارد اما امروز به 
دلیل کمبود مواد اولیه و نبود منابع مالی، میزان تولیدات ما برای بهره 

برداری از این بازارها کم است.
صنعت مصنوعات چوبــی ایران از دیرباز با مشــکل واردات چوب 
به عنوان ماده اولیــه اصلی مواجه بوده و کماکان اهالی صنعت با این 

مشکل مواجه هستند.
یک کارشناس صنایع چوبی کشــور در این خصوص به خبرنگار 
»بازار« گفت: االن مســاله گرانی مواد اولیه بسیار محسوس است و 

تولیدکنندگان ما غالبا با این مشکل مواجه هستند.
عبداله حسنی اظهار داشت: در حقیقت االن محصوالت چوبی ما 
در بسیاری از کشورها خواهان دارد و به عبارتی بازار صادراتی خوبی 
داریم اما به دلیل کمبود مواد اولیه و نبود منابع مالی میزان تولیدات 

ما کم است.
وی تاکید کرد: این عدم بهره مندی از بازارهای صادراتی در حالی 
است که برخی از محصوالت چوبی از نظر کیفیت در سطح کشورهای 

پیشرفته دنیا است.
محصوالت چوبی ما در بسیاری از کشورها خواهان دارد اما به دلیل 

کمبود مواد اولیه و نبود منابع مالی میزان تولیدات ما کم است
افزایش قیمت 30 برابری چوب های وارداتی مورد نیاز صنایع چوبی
این فعال صنایع چوبی در پاسخ به این ســوال که عمدتا چه نوع 
چوب هایی در این صنعت کاربــرد دارد گفت: چوب های مصرفی ما 

اکثرا روسی است یعنی وارداتی است.
وی افزود: در حقیقت از حدود ۵0 سال پیش چوب های پهن برگ 
بلوط، راش و روســی وارد کشور می شود و در صنایع چوبی استفاده 

می شود.
حسنی خاطر نشــان کرد: خوشبختانه به قدری جنگلهای روسیه 

بزرگ است که در ۵0 سال گذشته چوب به قیمت دالر 2 برابر شده 
در حالی که همه چیز 10 برابر شده است!

وی افزود: در حقیقت چون عرضه این چوب ها در روسیه زیاد است 
افزایش قیمت آن بیش از 2 برابر نبوده  اما چون قیمت دالر در ایران 

باال است قیمت برای ما 20 تا 30 برابر شده است.
این فعال صنعت اظهار داشت: در حال حاضر مشکل واردات چوب 
نداریم اما مساله اینجا است که قیمت آن برای ما بسیار باال است.   این 
افزایش قیمت منحصر به چوب نیست و از ســال 13۹6 تا به امروز 
قیمت مصالح مورد نیاز ما  ۵00 الی 600 درصد افزایش قیمت داشته 

است.
 عوارض غیرقانونی که از ما گرفته می شود باعث کاهش نیروی کار 

در این صنعت شده است
حسنی در خصوص عمده مواد اولیه مصرفی در صنایع چوبی 
گفت: در این صنعت غالبا از موادی همچون MDF، چسب، رنگ، 
یراق آالت و چوب استفاده می شود و عمده تولیدات ما نیز شامل 
مبلمان، مصنوعات چوبی، پارکت، در، قفسه، کابینت تخت و غیره 

است.
کارخانجاتی همطراز با کشورهای پیشرفته دنیا در ایران فعالیت دارد

حســنی تصریح کرد: علی رغــم تمام قابلیت هایــی که صنعت 
مصنوعات چوب دارد اما فشارها و عوارض غیرقانونی که از ما گرفته 

می شود باعث کاهش نیروی کار در این صنعت شده است.
وی در پاسخ به این سوال که از نظر صنایع چوبی چه وضعیتی در 
دنیا داریم نیز گفت: از نظر تولید ما کارخانجاتی در بهترین سطح دنیا 
داریم که محصوالتی با باالترین کیفیت ها تولید می کنند اما به  دلیل 
مشکالتی که توسط بخش دولتی از جمله وزارت جهاد کشاورزی برای 
اهالی این صنعت ایجاد می شود نمی گذارند صنعتگران در این عرصه 

خوب فعالیت کنند.

افزایش تولید محصوالت چوب
 در انتظار تامین مواد اولیه و منابع مالی 
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دکتر وهاب الدین فالح مدیر عامل و مالک هلدینگ تهران برتر مطرح کرد:
رقیب امروز ما شرکت های اروپایی هستند؛نه شرکت های داخلی 

شــرکت طرح پرداز پایا راهکارهایی جامع و 
منحصر به فرد برای دکوراســیون داخلی ارائه 
می دهد. این راهکارها براساس سال ها تجربه و 
تخصص نیروهای مجرب پایا طراحی می شود و به 

طور شایسته ای به اجرا در می آید.
شرکت طرح پرداز پایا پس از گذشت 10 سال تجربه تخصصی 
موفق، چشم به آینده ای سازنده و درخشان در صنعت دکوراسیون 
داخلی دارد که با تجهیزات فنی به روز و با توان منابع انسانی خالق 

و حرفه ای قابل دستیابی است.
خانم گلرخ بحرالعلومی، مدیرعامل خالق و هوشــمند شرکت 
»طرح پرداز پایا« درگفت و گو با نشریه »اقتصاد و نمایشگاه« از 

فعالیت ها و دستاوردهایش برایمان گفته است که می خوانید.
 از فعالیت ها، موفقیت ها ودستاوردهایتان بگویید.

از مهرماه 137۸ وارد فضای حرفه ای صنعت دکوراسیون داخلی شدم 
و پس از ۸ سال تجربه اندوزی و کسب دانش حرفه ای، شرکت طرح پرداز 
پایا را در مرداد 13۸6 تاســیس کردم. هم اکنون طرح پرداز پایا، یکی از 
نام های شناخته شده، قابل اعتماد، پیشرو و خالق در صنعت دکوراسیون 
داخلی است. مجموعه ما صفر تا صد دکوراسیون داخلی را انجام می دهد. 
یعنی در مرحله نازک کاری ساختمان را تحویل می گیریم و از  طراحی، 
تولید و تجهیز کامل تا چیدمان گل و گیاه و نورپــردازی و ... را انجام داده 

و تحویل می دهیم.
کارنامه پایا با اجرای بیش از 1۵0 پروژه بزرگ داخلی و خارجی، نشانگر 
جایگاه ویژه این شرکت و مسیر صحیح پیموده شده آن است. پیوستن طرح 
پرداز پایا به جمع صادرکنندگان نمونه صنعت دکوراسیون داخلی در پنج 
سال اخیر، دروازه بازارهای بین المللی را پیش روی ما گشود و آوازه هنر و 

صنعتمان را به آن  سوی مرزها کشاند.
من و تمام همکاران سختکوش و دلسوز طرح پرداز پایا، کوله بارمان را با 
دانش، تخصص و خالقیت پر کرده ایم و در پی ترسیم طرحی نو برای فردا 
هستیم. در این راه اعتماد روزافزون مشتریان ارجمند انگیزه ای مضاعف به 
ما می بخشد و بیش از پیش بر میزان تعهدات ما می افزاید. باری پیوند میان 
ما و مشتریان مان، پیوندی ارزش آفرین است و طرح پرداز پایا خود را موظف 
می داند برای رضایت هرچه بیشتر مشتریان، در طی فرآیند همکاری، سایه 
به سایه آن ها و برای تحقق آنچه تصور کرده اند، گام بردارد و این همراهی 
تا پشــتیبانی مادام العمر محصوالت پایا ادامه دارد. این بخشی از فرهنگ 
سازمانی پایا است که آن را تسری بخشیده ایم و بر مبنای آن گام های بعدی 

خود را هماهنگ می کنیم.
 جایگاه شرکت طرح پرداز پایا کجاست؟

در صنعت ما هنوز گریدبندی انجام نشده اســت، ولی مجموعه ما در 
فهرســت 20 برند برگزیده قرار می گیرد و اگر بی نظیر نباشیم، قطعا کم 

نظیر هستیم.
 آیا خدمات خود را صادر هم می کنید؟

بیش از 7 سال متمادی است که در رتبه صادرکنندگان قرار گرفته ایم. 
تاکنون نیز به عراق و افغانستان خدمات خود را صادر کرده ایم.

 برنامه تان برای توسعه و گسترش فعالیت تان چیست؟
کارخانه مان را با به روزترین ماشین آالت ایتالیایی تجهیز کرده ایم 
و در بدترین شرایط تولید را توسعه داده ایم و برنامه تولید اختصاصی 
برای اشــخاص و برندها را در اقتصاد واحد تحقیق و توســعه مان 

پایه ریزی کرده ایم.
 در زمینه مشتری مداری چه اقداماتی انجام داده اید؟

ما از لحظه آشنایی تا روزی که مجموعه مان بر قرار است، ارتباطمان با 
مشتریان قطع نمی شود، حتی اگر مشتریان فقط ارباب رجوع بوده باشند 
و از ما خرید هم نکرده باشند، دستاوردمان در این سال ها مشتریان خوبی 

هستند که با هیچ سرمایه ای قابل مقایسه نیستند.
همچنین بازدید دوره ای از کارهای اجرا شده مان داریم و کنترل کیفیت 
محصوالت و گارانتی یک ســاله واقعی که هر موردی را غیر از حوادث غیر 

مترقبه شامل می شود، داریم.
 در مسیر فعالیت تان با چه موانع و مشکالتی رو به رو هستید؟

متاســفانه با تاکید تمام ســران و دولتمردان بر حمایت از تولید، هیچ 
امکانات و حمایتی از تولید انجام نشده و با توجه به تحریم ها و مشکالت 
واردات بسیار، دچار مشکالت تامین مواد اولیه هستیم و مشکالت اقتصادی 

روز و نوسانات قیمت نیز برای چرخه تولید تهدید محسوب می شود.
 نظرتان راجع به نحوه برگزاری نمایشگاه حاضر چیست؟

اینجانب به مدیرعامل فیپکو، جناب آقای نوروزی که از انسان های اثرگذار 
این صنعت هستند، ارادت ویژه دارم و از برگزاری نمایشگاهی اصولی با تدبیر 

و کیفی در این صنعت از ایشان قدردانی می کنم.
در ســرزمین پایا، مرزی برای خلق ایده ها وجود نــدارد و غیرممکن، 
غیرممکن اســت؛ به این خاطر که نیروی خالقیت از توان محدودیت ها 
بیشتر است. تنها تصور کنید، این نه  تنها شعار ما که حاصل تجربه زیسته  
ماست چرا که در کم ترین زمان ممکن، با سرعت، دقت و ظرافت، واقعیت را 
به تصور شما نزدیک کرده ایم. طرح پرداز پایا در کنار شماست؛ در ارتباطی 
فراتر از مشتری مداری و احترام و تعهد، در پیوندی دوستانه که ریشه در 
قلبمان دارد تا لحظه به لحظه برای حفظ ارزشــمند این رابطه، صادقانه 

تالش کنیم.

گفتگو با خانم گلرخ بحرالعلومی، مدیرعامل شرکت »طرح پرداز پایا«

شما تنها تصویر کنید، »طرح پرداز پایا« آن را عینیت می بخشد

هلدینگ تهران برتر نوین در سال 1393 با هدف تامین و تولید 
ماشین آالت صنعتی گام در عرصه صنعتی کشور نهاد و در آغاز 
فعالیت خود اقدام به ساخت انواع خطوط تولید زغال مانند کوره 
های صنعتی، خط تولید زغال فشرده، زغال حبه ای، زغال توپی، 
زغال کبابی و انواع کوره های خشك کن با مصارف و کاربرد های 

مختلف و متنوع کرده است.
گروه مهندسی و طراحی تهران برتر نوین، همگام با تکنولوژی 
روز دنیا و همسو با آرمان های حفاظت از محیط زیست کشورمان 
برآن شده است که از مواد بازیافتی، محصول بسیار مرغوب و کار 

آمد در عرصه منطقه ای را به نام زغال فشرده تولید کند.
با دکتر وهاب الدین فالح مدیر عامل و مالك هلدینگ تهران 
برتر درباره فعالیت ها، چشم انداز و برنامه های این شرکت گفت 

و گویی داشته ایم که در ادامه می خوانید:
 لطفا خودتان را معرفی کنید و سوابق علمی و اجرایی خود را 

شرح دهید؟
 وهاب الدین فالح مدیر عامل و مالک هلدینگ تهران برتر هستم. متولد 
شهر تهران هســتم و از خانواده ای فرهنگی و تحصیل کرده وارد جامعه 
شدم.مادرم معلم نمونه کشــور بود و تربیت ایشان نقش بسیاری در روند 

شکل گیری زندگی اینجانب و برادران و خواهر من ایفا کرد.
در ابتدا رشته مهندسی کشاورزی را انتخاب کردم و پس از مدتی ادامه 
و با توجه به شرایط کاری که داشتم،رشته مدیریت صنعتی)گرایش تولید( 
را دنبال کردم و با تالش های شبانه روزی و با توجه به حجم باالی کار و... 

موفق به کسب مدرک دکتری مدیریت صنعتی شدم.
بنده در سالهای ۹7 و۹۸ کارآفرین نمونه کشور شدم و در سال ۹۹ بدلیل 
بیماری کرونا همایش کارآفرینان کشور منحل شــد و اعتقاد راسخ دارم 
باتوجه به فعالیت های گسترده ای که در صنعت کشور دارم،بدون اغراق 
و بزرگنمایی در ســال ۹۹ هم کارآفرین نمونه کشور مي شدم. همچنین 

اسپانسر فوتبال لیگ برتر و بخصوص دربی استقالل و پرسپولیس بودم.
حضور در برنامه های صدا و ســیما همچون پایش رمز موفقیت ازکجا 

شروع کنیم_جهش تولید،  از افتخارات بنده و هلدینگ تهران برتر است.

بزرگترین دست آورد مجموعه ما،پخش تیزر تبلیغاتی از تلویزیون صدا و 
سیمای جمهوری اسالمی در سال 13۹۹ بود. با توجه به ممیزی های صدا 
و سیما نسبت به زغال ودسیگار و... ما موفق شدیم تا آخر سال ۹۹ تبلیغ 
دســتگاه های تولید انواع زغال را بر روی آنتــن ببریم که در حد خودش 
کاری بسیار بزرگ و مهمی اســت و در حال حاضر تبلیغات ما در تمامی 

شبکه های صدا و سیما در خال پخش است.
 تاریخچه فعالیت هلدینگ تهران برتر را توضیح دهید؟

هلدینگ تهران برتر نوین از سال 13۹3 با هدف تامین و تولید ماشین 
آالت صنعتی گام در عرصه صنعتی کشور نهاد و در آغاز فعالیت خود اقدام 
به ســاخت انواع خطوط تولید زغال مانند کوره های صنعتی، خط تولید 
زغال فشــرده، زغال حبه ای، زغال توپی، زغال کبابــی و انواع کوره های 

خشک کن با مصارف و کاربرد های مختلف و متنوع کرده است.
 محصوالت و تجهیزات گروه تهران برتــر نوین دارای چه 

ویژگی های منحصر به فردی است؟
گروه مهندسی و طراحی تهران برتر نوین، همگام با تکنولوژی روز دنیا 
و همسو با آرمان های حفاظت از محیط زیست کشورمان برآن شده است 
که از مواد بازیافتی، محصول بســیار مرغوب و کار آمد در عرصه منطقه 
ای ، به نام زغال فشرده تولید کند. در هلدینگ تهران برتر نوین دستگاه 
های زیادی اعم از دستگاه های تولید انواع زغال،کراشر،دستگاه های تولید 
شوینده،دوارهای صنعتی،کوره های صنعتی از یک تن تا 10 تن و... تولید 
می کند و به تازگی در حال ساخت توربین های بادی الماس شاهین مي 
باشــیم که تحول بزرگی در صنعت برق جهان خواهد شد روش کار ما به 
این شکل است که دستگاه تولید زغال را به مردم مي فروشیم،مواد اولیه 
که غالبا از پوست گردو و خاک اره است را برای تولیدکنندگان تامین مي 
کنیم. همچنین نصــب و راه اندازی و آموزش تولیــد را رایگان انجام مي 
دهیم و زغال تولید شــده را با قیمت 2000 هزار تومان سود تضمینی از 

تولیدکنندگان خریداری می کنیم.
 در عرصه تولید و صادرات چه دستاوردهایی داشته اید؟

در حال حاضر بزرگترین کارخانه تولید زغال در کشور را با برند  مستر 
زغال با ظرفیت روزانه 1۵ تن زغال فشــرده راه اندازی کردیم که تحول 

بزرگی در صنعت زغال کشور است. 
صادرات زغال به کشور های ترکیه،عراق، روسیه،افغانستان،گرجستان، 
عمان و... را داریم و به امید خداوند یکتا و برنامه ریزی های تخصصی بزودی 
بازارهای اروپایی را فتح خواهیم کرد. رقیب امروز ما شــرکت های داخلی 
نیستند و رقبای ما شرکت های اروپایی هســتند، شعار ما در تهران برتر 

نوین است.
 چه اهدافی را از حضور در نمایشگاه بدنبال می کنید؟

حضور ثابت ما در نمایشگاه های بین المللی رزومه خوبی برای هلدینگ 
ما داشته و برند ما کامال در بین مردم و بازار شناخته شده و معتبر است. 
همچنین امسال در نظر داریم محصوالت بیشتری ارائه کنیم و از دستگاه 

های جدیدمان رونمایی کنیم..
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گزارش تصویری از منایشگاه های تخصصی در حال برگزاری 

حامی فن آوران یکتا- سالن میالد صبانور- سالن 38 آرمیس- سالن 40

سرزیپ پارسه- سالن 40 31A طراحی صنعتی ایران- سالن تجارت گرام- سالن 38

 عکس: علی قاصدی

تهران برتر- سالن 6

رعایت  پروتکل  های بهداشتی در منایشگاه های تخصصی در حال برگزاری
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ابراز رضایت مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان از نحوه برگزاری نمایشگاه و رعایت پروتکل های بهداشتی 

نظرخواهی میدانی خبرنگاران نشریه اقتصاد و نمایشگاه از بازدیدکنندگان 
نمایشگاه های تخصصی و بین المللی در تهران،  حاکی از رضایت غرفه داران 
و بازدید کنندگان متخصص اســت غرفه داران نیز مــی گویند که برگزاری 
نمایشگاه ها به صورت تخصصی کمك بســیاری به رشد فضای کسب و کار 
در کشور می کنند و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی  نیز در حد رضایت 

غرفه داران بازدید کنندگان متخصص و مسووالن نمایشگاه بوده است. 
در حالی که به پایان ســال 1399 نزدیك می شویم شور و نشاط بار دیگر 
فضای صنعت نمایشگاهی را فرا گرفته اســت. در سالی که گذشت به دلیل 
شرایط ناشی از همه گیری کرونا بســیاری از نمایشگاه ها به تاخیر افتادند، 
نمایشگاه های تخصصی نیز از این قائده مســتثنی نبود. اما با بهبود نسبی 
شرایط و رعایت کامل و دقیق پروتکل های بهداشتی بار دیگر نمایشگاه ها 
در ســال جهش تولید ملی، تحت مدیریت دکتر زمانی رونق خود را بازیافته 

ایت.
فضای نمایشگاه نشان از نشــاط داد برگزاری نمایشگاه ها به گردش چرخ 
های صنعت کشور کمك می کند و  ســایه کرونا و تحریم ها نیز نمی تواند از 

هیجان برگزاری این نمایشگاه ها بکاهد.
یکی از بازدیدکنندگان این نمایشگاه گفت: برگزاری این نمایشگاه ها باید 
ادامه یابد زیرا آنچه من از نحوه برگزاری تخصصی این نمایشــگاه دریافتم و 
در همه ورودی ها و سالن های نمایشگاه شاهد بودم، پروتکل های بهداشتی 
به صورت دقیق رعایت می شد و لذا نگرانی از بابت کرونا نداشتم و در نتیجه 
مسووالن باید به اهمیت برگزاری نمایشگاه توجه داشته باشند و در شرایط 
کنونی اقتصاد ایران که فضای کسب وکار نیازمند حمایت و رشد تقاضا است، 
این نمایشگاه ها را ادامه دهند تا با آثار کرونا و تحریم های سال های اخیر بر 

اقتصاد کشور مقابله کند. 
 یکی از غرفه داران نیزبه خبرنگار ما گفت: نمایشــگاه امسال بسیار خوب 

برگزار شده است هم از لحاظ کیفی خوب بوده و هم پروتکل های بهداشتی 
خیلی دقیق رعایت شده است، برای ورود ســخت گیری زیادی انجام شد 
شــرکت کنندگان باید حتما کارت دعوت به همراه داشــته باشند تا اجازه 
داشته باشند در نمایشــگاه حضور پیدا کنند و در بدو ورود با دستگاه های 
تب سنج دمای بدن شرکت کنندگان را می گرفتند، در بحث رعایت پروتکل 
ها؛ پك های بهداشتی ارائه کردند. در غرفه ها نیز پروتکل ها بسیار رعایت 
می شد و در تمام زمان گفت وگوها شرکت کنندگان، خود را ملزم به رعایت 
پروتکل ها می دانستند. دســتگاه های ضدعفونی کننده دست، در سراسر 
نمایشگاه  قابل مشــاهده بود و به نظر بنده نمایشگاه بسیار باکیفیت برگزار 

شد.
غرفه دار دیگری در پاســخ به چرایی حضور در نمایشگاه های تخصصی 
گفت: برگزاری نمایشــگاه در چند نوبت به عقب افتاد و این عقب افتادنش 
به خاطر بروز بیماری کرونا منطقی بود. به نظر من نمایشگاه قدرت و توانایی 
این را دارد که ان شاءاهلل اگر تحریم ها از کشــور ما رفع بشود بتواند یکی از 
بزرگترین نمایشگاه های بین المللی منطقه باشد. به دلیل حضور شرکت های 
موفق بسیار زیاد در زمینه تولید مواد اولیه و مصنوعات و قالب و ماشین آالت 
تجهیزات. این شــرکت ها تجربه ی بسیار خوبی را در این زمینه دارند و برای 
کشور های خارجی و کشــورهای منطقه خودش یك بازار هدف برای فروش 
ماشــین آالت، مواد اولیه و دیگر اقالم تولید هســت. نمایشگاه های ایران 
در سال های آینده با توجه به اینکه ان شــاهلل این تحریم ها برداشته بشود 
می تواند یکی از بزرگترین، موثرترین و بهترین نمایشــگاه های در منطقه ما 

باشد.
در مجموع بازدیدکننــدگان تخصصی و غرفه داران از نمایشــگاه اعالم 
رضایت کرده و معتقدند که گفت وگوها و دیدارهای مثبت و موثری را در این 

نمایشگاه و در شرایط  کنونی اقتصاد ایران در سال 99 داشته اند.

بازدید کنندگان تخصصی این نمایشگاه در پاسخ به پرسش های خبرنگاران 
ما در این موضوع اجماع نظر داشتند که برگزاری این نمایشگاه ها به صورت 

تخصصی کمك بسیاری به رشد فضای کسب و کار در کشور می کند.
   نمایشگاه ها تا پایان سال با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار خواهد 

شد
معاونت نمایشــگاهی شرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی گفت: با 
هماهنگی های صورت گرفته با ســتاد ملی کرونا و موافقت وزارت بهداشت 

نمایشگاه های تخصصی در مناطق زرد و نارنجی برگزار می شود.
وی با قدردانی از زحمات همکاران نمایشــگاهی افزود: خرســندیم که با 
اهتمام و پیگیری های ویژه آقای دکتر زمانی مدیرعامل محترم شــرکت، به 
دغدغه و نگرانی فعاالن صنعت نمایشــگاهی کشور برای چگونگی برگزاری 
نمایشگاه ها در دوران تشــدید کرونا پاسخ داده شــد و ما بزودی شاهد 
بازگشایی نمایشگاه ها در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران و 

سایر مراکز خواهیم بود.
وی اظهار کرد:با هماهنگی هایی که با ستاد ملی کرونا و همچنین موافقت 
رسمی وزارت بهداشت صورت گرفته مراکز نمایشگاهی در ایام زرد و نارنجی 
می توانند نمایشــگاه های خود را بصورت تخصصی برای کاالهای صنعتی و 

صرفا برای حضور مدعوین و بازدیدکنندگان خاص و محدود برگزار کنند.
سرپرســت معاونت نمایشــگاهی افزود: با همکاری تشــکل ها و انجمن 
های بخش خصوصی برپایی نمایشــگاه ها طبق جدول زمان بندی برگزاری 

نمایشگاه ها تا پایان سالجاری تنظیم و ابالغ گردیده است.
قنبری در پایان خاطر نشــان کرد: پروتکل های بهداشتی چهارگانه که با 
کنترل و تأیید ستاد ملی کرونا به کلیه دست اندر کاران صنعت نمایشگاهی 
ابالغ گردیده با دقت در زمان برگزاری نمایشــگاه اعمال و از سوی عوامل 

زیربط ستاد ملی کرونا نیز غربالگری الزم صورت خواهد پذیرفت.
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شرکت فیدار فوالد رادمان
 تولید کننده لوله و آهن آالت صنعتی و ساختمانی با استانداردهای روز جهانی

شرکت آرمیس با دو 
برند آرمیس و پرفکت 
های  کفش  اســتبس 
متنوعی در حد کیفیت 
عالی را به بــازار عرضه می کند و در 
سال های اخیر ضمن تولید محصوالت 
به  داخلی،  بــازار  بــرای  کیفیت  با 
کشورهای همسایه نیز صادرات داشته 
نمایشگاه  برگزاری  حاشیه  در  است. 
با احســان نظری مدیرعامل شرکت 

آرمیس گفت وگویی انجام داده ایم. 
را معرفــی کنید  لطفا خودتــان 
و بفرمایید که شــرکت شــما با چه 
برندهایی محصول به بازار عرضه می 

کند؟
احسان نظری مدیرعامل شرکت آرمیس 
هستم. حدود 1۵ سال است که در زمینه 
تولید کفش های ورزشی و راحتی کار می 
کنم. برندهایی که تولید می کنیم برندهای 
پرفکت استبس و آرمیس هستند که به نام 

خودم به ثبت رسیده اند.
دوازده سال پیش برند پرفکت استبس را 
ثبت کردم که آن زمان تبلیغات تلوزیونی 
هم داشــت. به علت وجود کلمات خارجی 
در اسم پرفکت استپس که باعث باال رفتن 
هزینه تعرفه تبلیغات می شــد، حدود سه 

سال پیش، برند آرمیس را ثبت کردیم.
در حال حاضر تولیدات ما تحت هر دوی 
این برندها هستند. برند آرمیس قیمت های 
مناسب تری دارد به روش تزریق مستقیم 
تولید می شود و در بازار به صورت رقابتی 
است ولی پرفکت استبس از کارهای گران 
قیمت مان اســت که با کیفیتی مشــابه 
کیفیت نمونه های خارجی و برای صادرات 

تولید می شود.
مزیت هــای  محصوالت  شــما 

چیست؟
مزیت اصلی محصوالت ما در کیفیت آن 
ها است؛ در تولید هر دو برند از بهترین مواد 
اولیه موجود در بازار استفاده می کنیم. مواد 
اولیه ای مثل چسب و پرامرها را به این علت 

که نوع  و کیفیتشان در ایران موجود نیست 
را از ترکیه و ایتالیا وارد می کنیم.

تکنولوژی تولیدی مان با تکنولوژی روز 
دنیا برابری می کند. ماشــین آالتی که ما 
برای تولید کفش استفاده می کنیم دقیقا 
همان هایی هســتند که نایک و آدیداس 
برای تولیداتشان از آن ها بهره می برند و در 

حد بهترین های دنیا است.
قیمت کاالی ما قبال گران تر بود که این 
موضوع بعد از باال رفتن ظرفیت تولیدمان 
در کارخانه جدید عوض شــده است و در 
حال حاضر بــا قیمت های مناســب تر و 
رقابتی تری محصوالتمان را به بازار عرضه 

می کنیم.
هر دو برند زیــر مجموعه گروه صنعتی 
آرمیس می شــوند و هــر دو در مالکیت 

شرکت خودمان هستند.
زایی در شرکت  اشتغال  چه میزان 

دارید؟
در حــال حاضــر 60 نفــر کارگــر در 
کارخانه داریم که به صورت غیر مســتقیم 
نیز با جاهــای دیگر کار مــی کنیم. مثال 
برای دوخت رویه های کفــش که نیاز به 
تکنولوژی خاصی ندارند برون سپاری می 
کنیم. تقریبا ســی درصد کفش ها را که 
کیفیت باالتری دارند را خودمان می دوزیم 
و کارهای معمولی تر را برون ســپاری می 
کنیم. زیره های کفش را هم کامال خودمان 
تولید می کنیم و کارهای ســوار کردنشان 
روی کفش و بســته بندی کفش ها را هم 

خودمان انجام می دهیم.
ظرفیت تولید کفش در شرکت شما 

چقدر است؟
ظرفیت تولیدمان تقریبــا حدود 3هزار 
جفت در روز است. تالش کرده ایم در جهت 
مشــتری مداری کیفیت کاالهای تولیدی 
مــان از لحاظ مــواد اولیه و هــم از لحاظ 
بسته بندی در ســطح عالی باشند ضمن 
اینکه همه کاالهای مان شامل گارانتی می 
شوند و در صورت مراجعه مشتری به علت 
نارضایتی در همه نمایندگی هامان آن ها را 

پس می گیریم.
مشــکالت و چالش ها شرکت شما 

چیست؟
یکی از مشکالتی که این روزها خیلی با 
آن درگیر هستیم نوسان قیمت است. اینکه 
نمی توانیم به یک قیمت ثابت کاال را عرضه 
کنیم باعث سردرگمی مشتریان می شود 
که در این افزایش قیمت ها همیشه دچار 
ضرر شدیم عالوه بر این موضوع که گرانی 
ها باعث کم شدن نقدینگی در بازار می شود 
نه برای ما که همه دچار مشــکل شده اند. 
ارزش افزوده و مالیــات بر ارزش افزوده نیز 
از مشکالت دیگر ماست که در واقع از تولید 

کننده گرفته می شود نه از مصرف کننده.
 در زمینه صادرات در چه وضعیتی 

هستید و به کجا صادرات دارید؟
در حال تالش برای رساندن محصوالتمان 
به ســطح باالتری از لحــاظ تکنولوژیکی 
هســتیم تا بتوانیم بیشــتر بر صــادرات 
محصوالتمان تاکید کنیــم. هرچند که در 
حال حاضــر هم صادرات به کشــور عراق 
و افغانســتان داریم اما اگر از سمت دولت 
حمایت شویم می توانیم به بازار روسیه که 
بازار خوبی اســت هم ورود کنیم. در حال 
حاضر کشور روسیه حاضر نیست با ما کار 
کند چون ال سی باز می کنند و ما توانایی 
گشایش و دریافت کردن ال سی را نداریم و 

این نیاز به ورود دولت دارد.

احسان نظری مدیرعامل شرکت آرمیس 

دو  برند کفش آرمیس
 با بهترین ماشین آالت دنیا  تولید می شود

شرکت فیدار فوالد رادمان 
با پشتوانه علمی و تجربیات 
تجــاري و صنعتی و رعایت 
اســتانداردهاي روز جهانی 
درزمینه  را  خــود  فعالیت 
تامین لوله هاي مانیســمان 
، لوله هاي جوشــی و آهن 
نفت،  نیاز صنایع  آالت مورد 
پاالیشگاه   ، پتروشیمی  گاز، 
و صنایع ساختمانی و صنعتی 

آغاز نموده است.
وسیعی  و  گسترده  ارتباط 
اول  درجه  تولیدکنندگان  با 
چنین  هم   )M&R Steel(،
این شرکت با دارا بودن دفتر 

فعال در چین دنیا دارد.
شرکت فیدار فوالد رادمان 
تکریم  اصــل  رعایــت  به 
مشتریان پایبند بوده و قادر 
است نیاز هاي فنی مشتریان 
به  را  محترم  وکارفرمایــان 

خوبی پاسخگو باشد.
انبارهــاي وســیع وبهره 
انبارداري  ازسیستم  مندي 
واصولی  استاندارد   ، صحیح 
وتسریع درارسال درخواست 
از دیگر  هــاي مشــتریان 
مزایاي شــرکت فیدارفوالد 

رادمان است.
این شرکت در راســتاي ارائه خدمات مناسب 
اولویت داشتن دانش  با  تامین کاال  مهندســی 
بکارگیري پرسنل  به  اقدام  فنی ومهندسی کاال 

مجرب نمــوده تا بتواند خدماتی درحد شــان 
ومنزلت مشتریان عزیز ارائه نماید.

تجربه هاي شما گرانبهاســت، توصیه هاي ما 
مکمل تجربه هاي شماست.
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  کیوان زرین پور
   میزان مصرف کفش در ایران 227 میلیون جفت در سال 
برآورد شده است که ســهم ایران از مصرف جهانی 1.1 درصد 
بوده و اندکی باالتر از سهم ایران از جمعیت جهان است. سهم 
واردات از مصرف نیز 22.4 درصد است و ضریب مصرف کفش 
در اروپا و آمریکا هفت جفت در ســال بوده؛ اما این ضریب در 
ایران 2 اســت. یعنی مردم چنانچه به جای مصرف 2 جفت 
کفش، ســه جفت مصرف کنند، صنعت کفش کشــور رونق 

 می گیرد.
عضو هیات مدیره جامعــه صنعت کفش ایران تعداد کفش 
مصرفی در کشــور را 227 میلیون جفت در سال ذکر کرد و 

گفت: این رقم 1.1 درصد مصرف جهانی است.
علی لشگری در نهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن 
اتاق تهــران، وضعیت صنعت کفش و آینــده پیش روی این 
صنعت را با حضور نمایندگانی از جامعه مدیران و متخصصان 

صنعت و نیز متولیان دولتی این بخش مورد بحث قرار داد. 
عضو هیــات مدیره جامعه صنعــت کفش ایران، بــا ارائه 
گزارشی، وضعیت صنعت کفش کشــور را تبیین کرد. او در 
ابتدا بــه آمارهایی در مورد تجارت جهانــی کفش پرداخت و 
گفت: سال 201۸، میزان واردات کفش در کشورها معادل 11 
میلیارد جفت برآورد شده و میزان صادرات نیز 12.۸ میلیارد 

جفت ثبت شد.
ارزش دالری صادرات از 121 میلیون دالر در ســال 13۹2 
به 11۵ میلیون دالر در سال 13۹7 رسیده است. این در حالی 

است که ارزش صادرات در سال های گذشته تا ۹2 میلیون دالر 
نیز افت کرده است.

متوسط آمار واردات رسمی  در ســال های 13۹2 تا 13۹7 
برابر 13.۵ میلیون دالر و متوسط آمار واقعی در همین مدت 
30۸.6 میلیون دالر تخمین زده  می شــود. این تفاوت به آن 
معناســت که در این بازه زمانی 23 برابر آنچه گمرک به  طور 
رســمی اعالم کرده، قاچاق وارد کشور شــده است. بر اساس 
بررسی های میدانی، اشتغال زایی مســتقیم و غیرمستقیم و 
مرتبط با زنجیره ارزش تولید و توزیع چرم طبیعی و مصنوعی، 
انواع کیف، کفش و صنایع وابسته معادل ۵00 هزار نفر است. 
همچنین تحقیقات کارشناسی نشان  می دهد که صنعت کفش 
در میان 71 رسته کاری رتبه 4 را از لحاظ ظرفیت اشتغال زایی 

داراست.
لشگری سپس توضیح داد که ایران در زمینه تولید کفش، 
جایگاه دوازدهم را در جهان به خود اختصاص داده و ســاالنه 
177 میلیون جفت کفش در ایران تولید  می شود؛ به نحوی که 
سهم ایران از تولید جهانی 0.۸ درصد، سهم از صادرات جهانی 
0.0 درصد و گرایش صادراتی کشــور نیز 0.۵ درصد است. به 
گفته او، چین با تولید 13۵23 میلیون جفت کفش در ســال 
مقام نخست تولیدکنندگان را به خود اختصاص داده و سهم آن 
از تولید جهانی ۵7 درصد است. در عین حال این کشور 34.۹ 

درصد سهم صادرات جهانی را به خود اختصاص داده است.
عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایــران در ادامه به 
جایگاه جهانی ایران از حیث مصرف کفش اشاره کرد و گفت: 

میزان مصرف کفــش در ایران 227 میلیون جفت در ســال 
برآورد شده است که سهم ایران از مصرف جهانی 1.1 درصد 
بوده و ســهم واردات از مصرف نیز 22.4 درصد است. به بیان 
ساده تر، ضریب مصرف کفش در اروپا و آمریکا 7 زوج در سال 
بوده؛ اما این ضریب در ایران 2 اســت. یعنی اگر مردم به جای 
مصرف 2 جفت کفش، سه جفت مصرف کنند، صنعت کفش 

کشور رونق  می گیرد.
علی لشگری با بیان این که رتبه ایران در صادرات جهانی از 
حیث ارزش ۹3 و در واردات، 64 است، به معرفی ظرفیت های 
صنعت کفش ایران در زنجیره ارزش چرم و کفش پرداخت و 
افزود: صنعت کفش به عنوان یک صنعت پیشران  می تواند به 
توسعه صنایع چرم طبیعی، چرم مصنوعی، تولید زیره، صنایع 

نساجی، شیمیایی و یراق آالت کمک کند.
ارزش دالری صادرات از 121 میلیون دالر در ســال 13۹2 
به 11۵ میلیون دالر در سال 13۹7 رسیده است. این در حالی 
است که ارزش صادرات در ســال های گذشته تا ۹2 میلیون 
دالر نیز افت کرد. همچنین متوســط آمار واردات رسمی  طی 
ســال های 13۹2 تا 13۹7 برابر 13.۵ میلیون دالر و متوسط 
آمار واقعی طی همین مدت 30۸.6 میلیون دالر تخمین زده 
 می شود. این تفاوت بدان معناســت که در این بازه زمانی23 
برابر آنچه گمرک به طور رسمی اعالم کرده، قاچاق وارد کشور 
شده اســت.  چین، ویتنام، آلمان، بلژیک و ترکیه در بین پنج 
صادرکننده برتر کفش در جهان محسوب  می شوند، ایتالیا با 
4۸.1۵ دالر باالترین متوسط قیمت کفش صادراتی را داراست 
و کنیا با 0.۸6 دالر پایین ترین نــرخ را به خود اختصاص داده 
اســت و متوســط قیمت کفش صادراتی ایران نیز 6.06 دالر 
است. آمریکا، آلمان، بریتانیا، ژاپن و فرانسه نیز در صدر فهرست 

برترین واردکنندگان کفش در جهان قرار دارند.
ایران در زمینه تولید کفش، جایگاه دوازدهم را در جهان به 
خود اختصاص داده و ساالنه 177 میلیون جفت کفش در ایران 
تولید  می شود؛ به نحوی که ســهم ایران از تولید جهانی 0.۸ 
درصد، سهم از صادرات جهانی 0.0 درصد و گرایش صادراتی 
کشور نیز نیم درصد اســت. به گفته وی، چین 13 میلیارد و 
۵23 میلیون جفت کفش در سال مقام نخست تولیدکنندگان 
را به خود اختصاص داده و سهم آن از تولید جهانی ۵7 درصد 
اســت. در عین حال این کشــور 34.۹ درصد سهم صادرات 

جهانی را در اختیار دارد.
علی لشگری با بیان اینکه رتبه ایران در صادرات جهانی از 
حیث ارزش ۹3 و در واردات، 64 است، به معرفی ظرفیت های 

صنعت کفش ایران در زنجیره ارزش چرم و کفش پرداخت و 
افزود: صنعت کفش به عنوان یک صنعت پیشران  می تواند به 
توسعه صنایع چرم طبیعی، چرم مصنوعی، تولید زیره، صنایع 

نساجی، شیمیایی و یراق آالت کمک کند.
وی  در بررسی آمار صادرات و واردات صنعت کفش کشور 
به این نکته پرداخت که ارزش دالری صادرات از 121 میلیون 
دالر در سال 13۹2 به 11۵ میلیون دالر در سال 13۹7 رسید 
و این در حالی است که ارزش صادرات در سال های گذشته تا 
۹2 میلیون دالر نیز افت کرد. همچنین متوســط آمار واردات 
رسمی  طی ســال های ۹7- 13۹2 برابر 13.۵ میلیون دالر و 
متوســط آمار واقعی طی همین مــدت 30۸.6 میلیون دالر 
تخمین زده  می شود. این تفاوت بدان معناست که در این بازه 
زمانی23 برابر آنچه گمرک به طور رسمی اعالم کرده، قاچاق 

وارد کشور شده است.
به گفته لشگری،  بر اساس بررسی های میدانی، اشتغال زایی 
مستقیم و غیرمستقیم و مرتبط با زنجیره ارزش تولید و توزیع 
چرم طبیعی و مصنوعی، انواع کیف، کفش و صنایع وابســته 
معادل ۵00 هزار نفر اســت. همچنین تحقیقات کارشناسی 
نشان  می دهد که صنعت کفش در میان 71 رسته کاری رتبه 

چهار را به لحاظ ظرفیت اشتغالزایی داراست.
به اعتقاد او، برآوردها از سهم بنگاه های بزرگ و متوسط در 
تولید کفش 60 تا 6۵ درصد و سهم بنگاه های خرد و کوچک 
30 تا 3۵ درصد است. همچنین استان های تهران، آذربایجان 
شــرقی، خراســان، اصفهان، قم، زنجان، البــرز و قزوین جز 

استان های پیشتاز در تولید کفش محسوب  می شوند.
لشگری پیرامون اولویت های راهبردی صنعت کفش ایران 
توضیح داد: ســرمایه گذاری مشــترک خارجی برای  حفظ و 
توسعه ســهم بازار داخلی، مد و برندسازی و ایجاد شبکه های 
توزیع پیشرفته، تقویت خوشــه های صنعت، توسعه صادرات، 
اطالع رسانی و تبلیغات هوشمندانه در جهت تشویق مردم به 

استفاده از تولیدات داخلی تاثیرگذارند.
وی افزود: ایجاد زیرساخت انســانی، سازمانی، تحقیقاتی، 
فنــاوری توانمنــد در صنعت کفــش و بهــره وری و کاهش 
هزینه هــای تولید و مــدت بازپرداخــت فــروش را از دیگر 

اولویت های این صنعت به حساب می آید.
عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایــران اضافه کرد: 
چهار سناریوی این تشکل با مضامین »توسعه صادرات و ایجاد 
تقاضا در کشــورهای خارجی«، »به کارگیری توانمندی های 
ناشی از صرفه در مقیاس، ریســک پذیری و ایجاد شبکه های 
توزیع گســترده«، »بازیابی بازارهای از دست رفته ملی که به 
وســیله واردات تسخیر شده« و »توســعه بنگاه های بزرگ و 
خوشــه های صنعتی در صنعت کفش ایران و افزایش تعداد و 
تنوع آنها« مورد تاکید است و خواستار حمایت اتاق بازرگانی 

تهران از به روزرسانی این سناریوها شد.
لشگری یکی از اهداف صنعت کفش را افزایش ارزش افزوده 
این کاال برشمرد و در عین حال، فشارهای مالیاتی و بیمه ای را 
چالشی برای توسعه واحدهای کوچک و متوسط در این صنعت 

عنوان کرد.

ساالنه ۲۲۷ میلیون جفت کفش در ایران مصرف می شود

هر ایرانی سالی سه جفت کفش می خرد؛ به طور میانگین
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هومن حاجی پور، معاون کسب و کار 
اتاق تهران، نیز با اشاره به اینکه توسعه 
صادرات و افزایــش ضریب نفوذ کفش 
بازارها بخشــی از مشکالت  ایرانی در 
این صنعت را برطــرف  می کند، ادامه 
داد: توسعه صادرات بدون برندسازی و 
حضور در نمایشــگاه ها ممکن نیست و 
باید بپذیریم که بنگاه ها توان پرداخت 
هزینه هــای حضور در نمایشــگاه ها را 
ندارند و دولت باید در این زمینه آنها را 
مورد حمایت قرار دهد و در نمایشــگاه 
ها باید از صنعــت کیف و کفش وچرم 

حمایت کرد. 
او در بخــش دیگری از ســخنانش 
گفت: اتاق با در اختیار داشتن سیستم 
ارتباط بــا مشــتری )CRM( ارتباط 
مســتقیمی با فعاالن اقتصادی دارد و 
با اتکا به این امــکان،  می توان پروژه ای 
مشترک با تشکل مربوطه تعریف کرد 
تا نقشــه توپوگرافــی صنعت کفش به 

دست بیاید.
حاجی پــور با اشــاره به مشــکالت 
مالیاتــی فعاالن این بخــش ادامه داد: 
را  اتاق  می توانــد مذاکــرات جدیدی 
با ســازمان امور مالیاتــی برای کاهش 
فشار های مالیاتی بر واحد های کوچک 
آغاز کنــد. امــا کاهش این فشــار ها 
مســتلزم آن اســت که دولــت نظام 
جامع مالیاتی را رعایت کند و این گونه 
نباشــد که گروهی از کسب وکار ها زیر 
تیغ مالیاتی باشــند و گروهــی آزادانه 
فعالیت کننــد. ضمن آنکــه دولت در 
اعمــال ضریــب مالیاتی نبایــد میان 
صنف و صنعــت تبعیض قائل شــود. 
اعمــال تحریم ها منجر به دور شــدن 
اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی و توجه 
دولتمردان بــه صنعــت و درآمدهای 
مالیاتی شده است. اما چنانچه درآمدها 
شفاف نباشد با مشکل مواجه خواهیم 

شد.
در ادامه این جلســه، مهدی صادقی 
وزارت  امور صنایــع  معــاون  نیارکی، 
صنعت، معدن و تجارت، گفت: شایسته 

بود فعــاالن صنعــت کفــش در این 
نشست، هدفگذاری این صنعت تا سال 
1400 را تبیین  می کردند و اینکه برای 
دستیابی به این اهداف چه الزاماتی نیاز 

است.
او ســپس به ضرورت افزایش ارزش 
افــزوده کفش ایرانــی اشــاره کرد و 
گفــت: تولید و اشــتغال بــرای دولت 
حائز اهمیت اســت؛ چنانچه مشخص 
شود تشــکل و بنگاه های حوزه کفش، 
چه مســیری را برای ارزش آفرینی در 
تولید این کاال در پیش خواهند گرفت، 
اقداماتی که الزم اســت دولت بر عهده 

بگیرد نیز مشخص  می شود.
صنایع  مدیــرکل  محرابی،  افســانه 
نســاجی وزارت صمت، هم با اشاره به 
راهبــردی صنعت کفش  برنامه  اینکه 
در معاونــت طرح و برنامــه وزارتخانه 
در دســت تهیه اســت گفت: مشکلی 
که وجــود دارد، بحث آمار اســت. تا 
زمانــی که آماری در دســت نباشــد، 
هیچ برنامه ای برای توسعه این صنعت 
نمی توان ارائه کرد. تهیه آمار بر اساس 
اظهار بنگاه ها صــورت  می گیرد و الزم 
است، بخش خصوصی در این زمینه به 

دولت کمک کند.
 او همچنیــن از راه انــدازی کارگروه 
ملی کفــش در ســال گذشــته خبر 
داد و اینکــه در برخی اســتان ها نظیر 

آذربایجان شــرقی، قم و تهران ســه 
شــهرک صنعتی تخصصــی کفش در 

شرف راه اندازی است.
محمد عرب نیز که از جامعه مدیران 
و متخصصــان صنعت کفــش در این 
نشست حضور یافته بود، با بیان اینکه 
ایــران، صنعت ضعیفی  صنعت کفش 
نیســت، ادامه داد: این صنعت به دلیل 
برخــی تصمیمات اشــتباه دولتی و به 
دلیــل فرآیندهای طوالنــی در صدور 
مجوز نتوانسته است خود را به روز کند.

گذشــته  ســال  داد:  ادامــه  او 
صادرکننــدگان را مجبــور کردند که 
ارز حاصــل از صادرات را کــه در بازار 
آزاد 14 هــزار تومان بود بــه مبلغ ۸ 
هزار تومان به ســامانه بفروشــند که 
ایــن اجبار منجــر به توقــف صادرات 
کفش شــد. تصاحب بازار کشــورهای 
همجــوار، منجــر به جهــش صادرات 
کفش  می شــود. از این رو الزم اســت، 
 دولــت مســیر صــادرات را همــوار 

کند.
در نهایت پس از طرح این مســایل 
مقرر شد، جامعه مدیران و متخصصان 
صنعت کفش چالش های این صنعت را 
به صورت مکتوب به کمیسیون صنعت 
و معدن اتاق بازرگانی تهران ارائه دهد 
تا کمیســیون رفع این مسایل را مورد 

پیگیری قرار دهد.

بازگشت ارز به قیمت روز صادرات کفش را حمایت می کند

ضرورت حمایت از حضور در نمایشگاه ها برای توسعه  صنعت کیف و کفش و چرم

 کیانا زرین پور
تحول صنعت فوالد کشور در ســال های اخیر بر کسی پوشیده نیست. این 
صنعت در ســال های اخیر موفق شــده ظرفیت تولید خود را بــه فراتر از 2۵ 
میلیون تن در فــوالد خام و همچنین بیش از 1۸ میلیــون تن در محصوالت 
فوالدی برساند. این تغییرات مثبت صنعت فوالد کشور را به رتبه دهم دنیا در 
تولید رسانده و هلدینگ ایمیدرو را نیز به شانزدهمین غول فوالدسازی جهان 
تبدیل کرده اســت. با این اوصاف به نظر می رسد صنعت فوالد کشور همچنان 
از دو معضل خام فروشــی گســترده یا تولید کاالهای با ارزش افزوده پایین و 
همچنین فساد ناشی از قیمت گذاری ازســوی دولت مواجه است. بنابر آخرین 
آمار منتشرشــده ازســوی انجمن تولیدکنندگان فوالد، در هفت ماهه نخست 
ســال جاری، صنعت فوالد کشــور با تولید حدود 30 میلیون تن فوالد خام و 
محصوالت فوالدی در مقایســه با سال گذشــته 7 درصد و در مقایسه با دوره 
مذکور در ســال ۹3 حدود ۵0 درصد رشد داشته است. اما مساله نگران کننده 
کاهش 17 درصدی صــادرات و از آن طرف افزایش ۵0 درصــدی واردات در 
هفت ماهه نخست سال جاری است. به نظر می رسد آنچه روند روبه رشد صادرات 
کشور در صنعت فوالد را پس از 3 ســال قطع کرده، نه تحریم های خارجی یا 
حتی کرونا، بلکــه خودتحریمی داخلی بــوده که با قیمت گذاری دســتوری 
محصوالت فوالدی به جان آنها افتاده است. در این مورد سیدرضا شهرستانی، 
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد  می گوید قیمت گذاری دستوری 
محصوالت فوالدی و عرضه آن در بورس کاال منجربه توزیع رانت بسیاری شد، 
چراکه همان محصوالت را در بازار آزاد با چندین هزار تومان اختالف خریداری 
می کردند. این اختالف قیمتی که در بازار آزاد و بازار رسمی به وجود آمده، خود 
عاملی برای خلق تقاضا های کاذب، سرمایه ای یا حتی محتکرانه ای بود که توان 
صادراتی کشــور را تقلیل داده است. این کارشناس معتقد است دولت و وزارت 
صمت با تعیین ســقف قیمتی پایین تر از قیمت تعادلی بــازار برای کاال های 
فوالدی به ایجاد تقاضا های سرمایه ای و همچنین افزایش قیمت ها دامن زده اند.  

    فوالد ایران در رتبه 10 جهان
فوالد یکی از کاالهای اساسی و پرکاربرد در هر کشور است که می تواند به ویژه 
به توسعه کشورهای درحال توسعه کمک زیادی کند. این کاال بعد از نفت و گاز 
دومین کاالی پرحجم تجارت جهانی را تشکیل می دهد و تعداد زیادی از صنایع 
پایه از قبیل حمل ونقل، ساختمان، ساخت ماشین آالت، معدن و دیگر صنایع 
مرتبط با تولید و انتقال انرژی، به صنعت فوالد وابسته هستند. از این رو بهبود 
و توســعه این صنعت از اهمیت ویژه ای در توسعه اقتصادی کشورها برخوردار 
اســت. درحال حاضر ســاالنه بیش از دو میلیارد و 200 میلیون تن فوالد خام 
در جهان تولید می شود که ۹0 درصد از سطح تولید آن در سال 2000 بیشتر 
است. این رشد چشمگیر عمدتا به  رشد تولید فوالد خام در چین که بزرگ ترین 
تولیدکننده فوالد در جهان است، مربوط می شود. کشورهای ژاپن، آمریکا و هند 
در رتبه های بعدی بزرگ ترین تولیدکنندگان فوالد جهان قرار دارند و ایران با 
تولید ساالنه بیش از 20 میلیون تن فوالد خام و همچنین در حدود 20 میلیون 
تن محصوالت فوالدی در جایگاه دهم جهان قرار گرفته است. از طرف دیگر نام 
هلدینگ ایمیدرو )سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران( در 
میان ۵0 کمپانی برتر تولید فوالد در جهان به چشم می خورد. بر اساس آمار ها 
شرکت های؛ فوالد مبارکه اصفهان، فوالد خوزستان و ذوب آهن اصفهان که جزء 
شرکت های اصلی ایمیدرو محسوب شده در سال 201۹ با تولید 17 میلیون تن 

فوالد جایگاه شانزدهم را در بین ۵0 غول فوالد سازی جهان کسب کرده اند.
    رشد تولیدات فوالدی در شرایط کرونایی

بر اساس آمارهای اعالمی از سوی انجمن فوالد کشور، در هفت ماهه ابتدایی 
سال جاری در حدود 12 میلیون و 700 هزار تن محصوالت فوالدی که شامل؛ 
تیرآهن، میلگرد، ورق و... بوده در کشور تولید شده است که در مقایسه با مدت 
مشابه سال 13۹۸ رشــدی معادل ۹ درصد را به ثبت رســانده است. از میان 
محصوالت فوالدی، تیرآهن با رشد 20 درصدی، میلگرد با 1۵ درصد و ورق نیز 
با رشد 3 درصدی در تولید همراه بوده اند و تنها محصوالت فوالدی چون؛ نبشی، 
ناودون و سایر مقاطع بوده اند که در هفت ماهه سال جاری با کاهش 3 درصدی 
در تولید در مقایسه با ســال گذشــته مواجه بوده اند. عالوه بر این 16 میلیون 
تن فوالد خام نیز که شــامل؛ بیلت، بلوم و اســلب بوده در هفت ماهه ابتدایی 
سال گذشته تولید شده که با رشد 7 درصدی به 17 میلیون تن در بازه زمانی 
مذکور در سال جاری رسیده است. به طور کلی صنعت کشور در بررسی تاریخی 
هفت ساله خود روند رو به رشــد خوبی را جز در سال 13۹4 دنبال کرده است، 
به طوری که در ســال های ۹۵، ۹6، ۹7 تولیــدات 1۸، 21 و 24 میلیونی را در 
فوالد خام ثبت و در هر سال جهش مناسبی را رقم زده است. بدترین عملکرد 
کشور در این زمینه مربوط به سال ۹4 بوده که تولیدات فوالد خام در مقایسه با 
سال قبل خود در حدود 1۸ درصد کاهش داشته است. در هفت ماهه نخست 
سال جاری هم با وجود شرایط خاص کرونایی درحالی تولید  17 میلیون تنی در 
فوالد خام به ثبت رسیده که درمقایسه با مدت مشابه سال 13۹3 رشد مناسب 
72 درصدی را تجربه کرده است. در بخش دیگر نیز با احساب 13 میلیون تن 
محصوالت فوالدی تولید شده در هفت ماهه نخست سال در مقایسه با سال ۹3 
رشد 26 درصدی به ثبت رسیده است. بنابراین مشخص است که صنعت فوالد 
کشور طی سالیان اخیر از لحاظ وسعت کمی و تولیدات فوالد خام و محصوالت 
فوالدی تحول مثبتی را پشت ســر گذاشته است و در مجموع دو بخش صعود 

چشمگیر ۵0 درصدی داشته است.
 تولید فوالد ایران به بیش از 27 میلیون تن رسید

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، گزارش آماری صنعت فوالد ایران در سال 
۹۸ را منتشر کرد. تولید فوالد میانی کشور در ســال ۹۸ با رشد 10 درصدی 
نسبت به ســال ۹7، به 27 میلیون و 240 هزار تن رســید. تولید محصوالت 
فوالدی نیز با رشد 6 درصدی به 20 میلیون و 1۸2 هزار تن رسید. تولید آهن 
اسفنجی نیز در سال ۹۸، با رشــد 6 درصدی به حدود 2۸ میلیون تن رسید. 

صادرات فوالد ایران نیز در ســال ۹۸، رشــد قابل توجه 22 درصدی را تجربه 
کرده است.

از  27 میلیون و 240 هزار تن فوالد میانی تولیدشــده در ســال ۹۸، حدود 
16.۸ میلیون تن مربوط به بیلت و بلوم و حــدود 10.4 میلیون تن مربوط به 
اسلب بوده اســت. تولید بیلت و بلوم فوالدی در سال ۹۸، رشد قابل توجه 1۸ 

درصدی را تجربه کرده اما تولید اسلب نسبت به سال ۹7، رشدی نداشته است.
همچنین در ســال ۹۸، 1.1 میلیون تن تیرآهن، ۸.3 میلیون تن میلگرد و 
حدود ۸00 هزار تن نبشی و ناودانی در کشور تولید شده و جمع تولید مقاطع 

طویل فوالدی با رشد 6 درصدی به 10.2 میلیون تن رسیده است.
میزان تولید ورق گرم در ســال ۹۸، ۸.2 میلیون تن، میزان تولید ورق سرد 
2.6 میلیون تن و میزان تولید ورق پوشش دار 1.6 میلیون تن بوده است. مجموع 
تولید مقاطع تخت فوالدی در سال ۹۸ با رشد ۵ درصدی نسبت به سال ۹7، به 

۹ میلیون و ۹60 هزار تن رسید. 
تولید آهن اسفنجی در ســال ۹۸، 27.۹ میلیون تن بوده است. رشد تولید 
آهن اسفنجی در ســال ۹۸، تنها 6 درصد بوده که این رشد کمتر از رشد 10 
درصدی تولید فوالد میانی است و این امر باعث شده تا در مجموع، میزان تولید 
آهن اسفنجی در سال ۹۸، تنها 667 هزار تن بیش از تولید فوالد میانی باشد. به 
همین دلیل در زنجیره فوالد عدم توازن وجود داشته و این موضوع باعث کمبود 

آهن اسفنجی در سال ۹۸ شد.
 صادرات و واردات فوالد ایران در سال 98

مجموع صادرات فــوالد ایران )فوالد میانی و محصوالت فوالدی( در ســال 
۹۸، به 10 میلیون و 363 هزار تن رســید. صادرات فوالد ایران در سال ۹7، ۸ 
میلیون 4۸0 هزار تن بوده و در سال ۹۸، صادرات فوالد کشور رشد بیش از 22 
درصدی را تجربه کرده اســت که عدد قابل توجهی محسوب می شود. در سال 

۹۸، صادرات فوالد کشور، رکورد جدیدی را به ثبت رسانده است.
ســهم فوالد میانی از کل صادرات فوالد ایران در سال ۹۸، 6 میلیون و ۹0۸ 
هزار تن بوده که نسبت به سال ۹7، رشد 26 درصدی را نشان می دهد. در سال 
۹۸، صادرات بیلت و بلوم فوالدی، با رشد 24 درصدی به 4 میلیون و ۸36 هزار 
تن رسید و صادرات اســلب نیر 2 میلیون و 72 هزار تن بود که نسبت به سال 

۹7، رشد 31 درصدی را نشان می دهد.
صادرات محصوالت فوالدی ایران نیز در ســال ۹۸ با رشد 16 درصدی به 3 
میلیون و 4۵۵ هزار تن رســید. در میان محصوالت فوالدی، مجموع صادرات 
مقاطع طویل فوالدی ایران، در ســال ۹۸، 2 میلیــون و 6۵0 هزار تن بوده که 
نسبت به سال ۹7، رشد 26 درصدی را نشــان می دهد. از این میان، صادرات 

میلگرد ایران، رشد قابل توجه 3۵ درصدی را در سال ۹۸ تجربه کرده است.
مجموع صادرات مقاطع تخت فوالدی ایران نیز در ســال ۹۸، ۸0۵ هزار تن 
بوده که نسبت به ســال ۹7، کاهش ۸ درصدی را نشان می دهد. با این وجود، 
صادرات ورق سرد در سال ۹۸، رشد 17۹ درصدی را تجربه کرده و از 43 هزار 

تن در سال ۹7 به 120 هزار تن در سال ۹۸ رسیده است.
صادرات آهن اسفنجی ایران نیز در سال ۹۸ با رشد 77 درصدی به ۹42 هزار 

تن رسید. این رقم در سال ۹7، ۵33 هزار تن بوده است.
مجموع واردات فوالد ایران )فوالد میانی و محصوالت فوالدی( در سال ۹۸، 
کاهش قابل توجهی را تجربه کرده و از یک میلیون و ۵4 هزار تن در سال ۹7 
به 603 هزار تن رســیده اســت. واردات فوالد میانی ایران بسیار ناچیز بوده و 
واردات محصوالت فوالدی ایران نیز با کاهش 42 درصدی به ۵۹۸ هزار تن در 
سال ۹۸ رسیده است. مقاطع تخت فوالدی )با ۵0۸ هزار تن( بیشترین سهم را 
در واردات فوالد ایران داشته و از میان این مقاطع نیز ورق پوششدار، بیشترین 

سهم را داشته است.
 مصرف فوالد در سال 98

آمارهای منتشرشــده توســط انجمن تولیدکنندگان فوالد نشان می دهد 
که مصرف ظاهری محصوالت فوالدی در ســال ۹۸ نسبت به سال ۹7 رشدی 
نداشــته و رشــد مصرف ظاهری فوالد میانی در سال ۹۸، شــش درصد بوده 
است. حتی رشــد مصرف مقاطع طویل فوالدی در سال ۹۸، صفر بوده که این 
نشــان دهنده تداوم رکود در صنعت ساخت وساز در سال گذشته است. به نظر 
می رسد با توجه به رشد صفِر مصرف ظاهری محصوالت فوالدی، راهی نیست 

جز این که شرایط صادرات فوالد تسهیل شود.
مجموع مصرف ظاهری مقاطع طویل فوالدی در سال ۹۸، 7 میلیون و 662 
هزار تن بوده و مصرف ظاهری تیرآهن، رشــد 1۵ درصدی و مصرف میلگرد، 
رشــد منفی 2 درصدی را تجربه کرده اســت. مصرف ظاهری کل محصوالت 

فوالدی نیز در سال ۹۸، 1۵ میلیون و ۵۹7 هزار تن بوده است.
در مجموع رشد مصرف ظاهری مقاطع تخت فوالدی نیز در سال ۹۸، صفر 
بوده اســت. در میان مقاطع تخت، مصرف ظاهری ورق پوششــدار رشــد 11 
درصدی و مصرف ظاهری ورق سرد، رشد منفی 4 درصدی را تجربه کرده است.

در فوالد میانی، مصرف ظاهری بیلت و بلوم در کشور در سال ۹۸، رشد 16 
درصدی را تجربه کرده و از 10 میلیون و 2۸7 تن در ســال ۹7 به 11 میلیون 
و ۹۵6 تن در سال ۹۸ رسیده اســت. مصرف ظاهری اسلب نیز کاهش شش 
درصدی را تجربه کرده و به ۸ میلیون و 3۸1 هزار تن در ســال ۹۸ رســیده 
است. بدین ترتیب، مجموع مصرف ظاهری فوالد میانی کشور در سال ۹۸، 20 

میلیون و 337 هزار تن بوده است.
مصرف ظاهری آهن اسفنجی ایران نیز در سال ۹۸ با رشد 4 درصدی به 26 

میلیون و ۹6۵ هزار تن رسیده است.
 ترکیب تولید، صادرات و واردات فوالد کشور در سال 98

فوالد میانی با سهم 61.1 درصدی و میلگرد با سهم 1۹.۸ درصدی بیشترین 
سهم را در صادرات فوالد کشور در سال ۹۸ داشته است.

در تولید محصوالت فوالدی نیز میلگرد بــا 36.۵ درصد و ورق گرم با 36.2 
درصد بیشترین سهم را داشته است.
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