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شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

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

سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران دکتر زمانى مشاور وزیر صمت ، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت

سال1400 ؛ سال شکوفایی صنعت نمایشگاهی

حمیدرضا آملی مدیر روابط عمومی  و امور بین الملل » شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی« تشریح کرد:

اقدامات شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی برای رعایت پروتکل های بهداشتی در سال 1399

ضرورت و دستاوردهای مورد انتظار از مشارکت در اکسپو 2020 تشریح شد؛

پیام صلح و دوستی ایران برای همه جهانیان در اکسپو 2020 دوبی

40 نمایش��گاه تخصصی با رعایت پروتکل های بهداش��تی در سال جاری 
برگزار شده است و علیرغم اینکه در ابتدای سال 1399 به دلیل شرایط ناشی 
از همه گیری ویروس کرونا، تعداد زیادی از نمایشگاه ها برگزار نشد اما در پایان 
سال موفق به برگزاری نمایش��گاه های مهم با رعایت پروتکل های بهداشتی 
شده ایم و بازدیدکنندگان و ش��رکت کنندگان از روند برگزاری نمایشگاه ها 

ابراز رضایت کردند.
دکتر حسن زمانی مشاور وزیر صمت و مدیرعامل نمایِشگاه های بین المللی 
ج ا ایران با بیان این مطالب به خبرنگار نشریه اقتصاد و نمایشگاه به چشم انداز 
صنعت نمایشگاهی کشور و برنامه های شرکت سهامی نمایشگاه ها برای سال 
1400 اشاره کرد؛ و افزود:  شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان متولی برگزاری نمایشگاه های داخل و خارج از کشور 
برای س��ال 1400، برگزاری نزدیک به 700 نمایشگاه در سراسر کشور و 50 

نمایشگاه در خارج از کشور را برنامه ریزی کرده است.
وی ادامه داد: با برگزاری نمایشگاه ها در س��ال 1400 میزان اشتغال زایی 
باالیی در سراسر کشور خواهیم داشت و از سوی دیگر گردش مالی قابل توجه 

ای ایجاد خواهد شد و باعث رونق در عرصه صنعت و تولید خواهد شد.
دکتر حس��ن زمانی با بیان اینک��ه به راه افت��ادن دوب��ارۀ چرخۀ صنعت 
نمایشگاهی در کشور، باعث به حرکت درآمدن چرخ  های صنعتی و تولیدی 
می ش��ود افزود: چراغ واحدهای صنعتی که به  دلیل ش��رایط ناشی از کرونا 
خاموش شده بودند، با فعال شدن نمایشگاه ها، مجدداً روشن خواهند شد و 

می توانیم در سال 1400 شکوفایی صنعت نمایشگاهی را نظاره کنیم.
دکتر حس��ن زمانی با تاکید بر برگزاری نمایش��گاه ها در داخل و خارج از 
کشورگفت: هدف بزرگ، پنجاه  میلیارد دالر درآمد صادرات غیرنفتی در سال با 

برگزاری نمایشگاه ها قابل تحقق است و این امر شدنی است.
مش��اوره وزیر صمت با اش��اره به رویداد اکسپو خاطرنش��ان کرد: عالوه بر 
برگ��زاری رویدادهای مهم داخلی و خارجی، در مهرماه س��ال 1400، رویداد 
اکسپو در کشور امارات و ش��هر دوبی برگزار می شود که این رویداد می تواند 
فرصت خوبی را در اختیار کشور ما قرار دهد و باید تالش کنیم تا از آن بهرۀ 

الزم را ببریم.
دکتر زمانی در ادامه به تالش های  امارات متحده برای کسب مجوز رویداد 
اکسپو اشاره کرد و افزود: این کش��ور از برگزاری رویداد اکسپو اهدافی نظیر، 
توسعۀ صنعت گردشگری ، تبدیل ش��دن به بزرگترین پایگاه صادرات مجدد، 
گس��ترش ترانزیت حمل ونقل در خ��اور میانه را دنبال می کن��د  و تا کنون 
بالغ بر 34 میلیارد دالر برای برگزاری اکس��پو، سرمایه گذاری کرده است که 
بخش اعظم آن، جهت زیرس��اخت های اقتصادی، ش��بکۀ پیش��رفت حمل 
 و نقل، ایجاد و توس��عۀ فرودگاه ، ایجاد خطوط مترو و س��اخت ش��هرک های 

جدید است.

وی با بیان اینکه ما به دنبال دس��تیابی به اهداف مهمی در رویداد اکسپو 
هس��تیم؛ تصریح کرد: افزایش آگاهی در رابطۀ با چالش های بشر؛ بهره گیری 
از فرصت های مناسب برای توسعۀ روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بین 
کشور ها؛ امکان شناخت این فرصت ها و استفاده از آنها بین ملت های مختلف؛ 
برقراری رابطه بین کش��ور هایی که از تکنولوژی پیشرفته بهره مند هستند و 
کش��ورهایی که خواهان آن هس��تند؛ تحکیم روابط سیاسی و  اقتصادی بین 
کشورها؛ توس��عۀ صنعت گردش��گری، گردشگری س��المت، اکو توریسم و 
معرفی جاذبه های تاریخی و باستانی؛ معرفی پیشرفت هایی در بخش فناوری 
اطالعات و ارتباطات از جمله هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی و انرژی های نوین و 
 تجدیدپذیر از جمله مهمترین اهداف ما برای حضور در این رویداد مهم فرهنگی

 دنیا است.
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه ها، در ادامه با بیان اینکه در سال 2020 
به علت شیوع بیماری کرونا و برگزار نشدن بس��یاری از نمایشگاه ها، صنعت 
نمایش��گاهی بالغ بر 224 میلیارد دالر متضرر شده اس��ت؛ افزود:  آمریکای 
ش��مالی 90 میلیارد دالر، قارۀ اروپ��ا 73 میلیارد دالر، منطقۀ آس��یا و حوزۀ 

اقیانوس آرام 52 میلیارد دالر و سایر مناطق 9  میلیارد دالر خسارت دیده اند.

وی ادامه داد: به دلیل عدم حضور مشارکت کنندگان در نمایشگاه های بین 
المللی و عدم امکان مذاکره حضوری با مشتریان و بازدیدکنندگان، از انعقاد 

370 میلیارد دالر قرارداد جلوگیری شد.
دکتر زمانی در ادامه با اشاره به اینکه بالغ بر دومیلیون وچهارصدهزار فرصت 
ش��غلی در س��ال 2020 به دلیل عدم برگزاری نمایش��گاه ها از دست رفت؛ 
افزود: صنعت نمایش��گاهی در دنیا یکی از صنایعی است که بیشترین میزان 
اش��تغال زایی را دارد و هر مترمربع برگزاری نمایش��گاه، 7.5 روز اشتغال زایی 
ایجاد می کند و در کنار هر نمایشگاه، 150 رستۀ شغلی فعال می شود و همین 
موضوع این صنعت را به عنوان یک صنعت مهم و حیاتی در اقتصاد دنیا مطرح 

کرده است.
مدیرعامل ش��رکت س��هامی نمایش��گاه ه��ای بی��ن الملل��ی  در پایان 
ضم��ن تش��کر از وزارت خان��ه ها، دس��تگاه ه��ا و نهاده��ای دولت��ی برای 
هم��کاری ب��ا ش��رکت س��هامی نمایش��گاه ه��ای بی��ن الملل��ی اف��زود: 
امیدواری��م ای��ن هم��کاری در س��ال 1400، ادام��ه پی��دا ک��رده و فضا به 
 س��مت و س��ویی برود که کوچکتری��ن دغدغ��ه ای در این زمینه نداش��ته

 باشیم.

حمیدرضا آملی با اشاره به تعطیلی مراکز بزرگ نمایشگاهی جهان، گفت: 
تمام فعالیت های اقتصاد دنیا -ازجمله صنعت نمایش��گاهی-تحت تأثیر این 
ویروس قرار گرفت و ش��اهد تعطیلی مراکز بزرگ نمایشگاهی جهان بودیم. 
نمایشگاه هایی که قدمتی بیش از 50 س��ال داشته اند برای اولین بار تعطیل 

شدند. 
مدیر روابط عمومی  و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه ها  با اشاره به 
اینکه »اتحادیۀ جهانی نمایشگاه UFI« برای همۀ کشورها پروتکلی بهداشتی 
در زمینه »برگزاری نمایشگاه ها« ارسال کرد؛ افزود:  در ایران و به خصوص در 
»شرکت سهامی نمایشگاه جمهوری اسالمی ایران« به عنوان پرچم دار صنعت 
نمایشگاهی کشور، این پروتکل ها توسط کارشناسان مجرِب مجموعه بررسی و 
به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه شد. بعد از برگزاری جلساتی 
متعدد به  اتفاق وزارت بهداشت، بر روی آن اصالحاتی صورت گرفت و تقریباً 
می توان گفت پروسه ای س��ختگیرانه از طرف وزارت بهداشت اعمال شد که 
شرکت سهامی نمایشگاه ها در فرآیند عبور از این پروسه قرار گرفت و درنهایت 
با تعامل خوبی که با مجموعه وزارت بهداش��ت داشت، توانست این پروتکل 

را به تصویب رسانده و جزو معدود دستگاه های دولتی قرار گیرد که پروتکل 
بهداشتِی مصوب وزارت بهداشت را در دستور کار قرار داده بود.

آملی با بیان اینکه در زمان تأیید این پروتکل ها، از س��وی وزارت بهداشت 
بررسی هایی میدانی بر روی مجموعه نمایشگاه بین المللی صورت گرفت افزود: 
یکی از  مهم ترین ویژگی و امتیاز این سایت، گستردگی آن است و این امتیاز، 
امکان فاصله گ��ذاری اجتماعی را به صورت کامل، در اختی��ار ما قرار می داد و 
توانستیم قوانین  مجموعه را متناسب با شرایط کرونا اصالح کنیم. وی ادامه 
داد: از سوی دیگر فاصلۀ غرفه ها را بیشتر کرده و بخشی از سود مجموعه را در 
تخصیص غرفه حذف کردیم و غرفه های گسترده تری در اختیار شرکت ها قرار 

دادیم تا مجریان بتوانند طبق پروتکل ها، نمایشگاه را برگزار کنند.
مدیر روابط عمومی  و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه ها  با بیان 
اینکه پروتکل ها در چهار بخش از طرف وزارت بهداشت به ما ابالغ شد که به 
همین خاطر در صنعت نمایشگاهی کشور، این پروتکل ها را با نام »پروتکل های 
چهارگانه« می شناسند؛ افزود: این پروتکل ها الزاماتی را در چهار بخش اصلِی 
مش��ارکت کنندگان، بازدیدکنندگان، غرفه داران و برگزارکنندگان مشخص 

کرده است.
وی ادامه داد: الزامات پروتکل ها در زمینه غرفه س��ازی، مشخص می کرد 
که در یک محدودۀ مش��خص، چند نفر می توانند حضور داشته باشند و این 
افراد باید به چه فاصل��ه ای را با هم حفظ کنند. حتی شیش��ه ای که بین دو 
طرِف متصدی و مراجعه کننده قرار می گیرد هم جزو الزامات بود؛ ضمن اینکه 
داشتن ماسک در داخل سالن اجباری بود و به هیچ وجه شخصی بدون ماسک 

در داخل سالن دیده نمی شد.
آملی در ادامه تصریح کرد: به دلیل اینکه که ش��رکت کنن��دگان ما اکثراً 
شرکت های بزرگ و برتر کشور هستند و حتی مراجعه کنندگان نیز متخصص 
بخش های اقتصادی، مسئولین و کارشناسانی هستند که خودشان پروتکل ها 

رعایت می کردند از این لحاظ مشکل خاصی به وجود نیامد.
آملی در ادامه به س��ایر اقدامات شرکت سهامی نمایشگاه ها در این زمینه 
اش��اره کرد و افزود: جلس��ات جانبی نمایشگاه حذف ش��د و ملزم کردیم که 
جلسات نشست های تجاری و کالس های آموزش��ی باید در فضای مجازی و 
به صورت آنالین برگزار شوند به مجریان نمایشگاه  نیز توصیه کردیم ثبت نام و 
جانمایی در نمایشگاه ها   را به صورت مجازی انجام دهند و تا جای ممکن از 
مراجعات حضوری به ستادها خودداری شود. مدیر روابط عمومی  و امور بین 
الملل شرکت سهامی نمایشگاه ها  در ادامه تاکید کرد: در زمان برگزاری نیز 
شرکت سهامی نمایشگاه ها به عنوان سیاست گذار، اقدامات پیشگیرانه ای انجام 
داد که می توان به ضدعفونی  کردن سالن ها، اعالم پیام های بهداشتی از طریق 
رادیو نمایشگاه، پذیرش مراجعه کنندگان فقط از میان متخصصین دعوت شده 
و دعوت عموم به دیدار نمایشگاه از طریق »پورتال شرکت سهامی نمایشگاه« 
به صورت مجازی اشاره کرد. آملی با بیان اینکه هم زمان با برگزاری نمایشگاه ها، 
بازرسین و مسئولینی از وزارت بهداشت مراجعه می کردند تا اوضاع را کنترل و 
ارزیابی کنند افزود: شرکت سهامی نمایشگاه ها با ستاد کرونا و وزارت بهداشت 
در این زمینه  به صورت کامل همکاری ک��رد. وی ادامه داد:  در گزارش هایی 
که برای وزارت بهداشت ارسال کردند، تأیید رعایت پروتکل های بهداشتی در 
شرکت سهامی نمایشگاه ها مورد تاکید قرار گرفت و بعد از گرفتن این تاییده 
از سوی آن ها، مصوبۀ پروتکل های بهداشتی را به استان ها و سایت های دیگر 

نیز ابالغ کردیم.
آملی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت سهامی نمایشگاه ها ببا مدیریت و 
اهتمام دکتر زمانی موفق شد در نیمۀ دوم س��ال، نزدیک به 25 نمایشگاه را 
با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار کند که از این لحاظ جزو برترین 

دستگاه های رعایت کنندۀ پروتکل های بهداشتی قرار گرفت.

دکتر زمانی در حاشیه نشست پنجمین کمیته ملی ستاد اکسپو دوبی تاکید 
کرد این رویداد جهانی می تواند باعث نام آوری ، سرافرازی و گشایش در حوزه 

های اقتصادی و فرهنگی شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ش��رکت سهامی نمایشگاه ها ، 
دکتر حسن زمانی در تبیین ضرورت مشارکت در رخداد اکسپو 2020 دوبی  
با تأکید و صحه گذاری بر حضور مقتدرانه و پرثمر ایران اس��المی در عرصه 
های بین المللی، اذعان کرد که حضور اثرگذار در رویداد جهانی اکسپو رویای 
خام دشمنان انقالب را برای انزوای جمهوری اسالمی ایران آشفته تر خواهد 

کرد .
وی اضافه کرد: پاویون ای��ران در این رویداد بین المللی  به مثابه پایگاهی 
برای نشر آموزه های ایرانی-اس��المی و حاوی پیام صلح و دوستی و آرامش 
برای همه جهانیان خواهد بود و به منظور تحقق این هدف، تالش کرده ایم تا 

همه عناصر بصری موجود در خدمت ارائه و انتقال بهتر این پیام باشد.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران افزود: ایده 
برگزاری نمایش��گاه های بین المللی، برای ارتباط بهتر و بیش��تر فرهنگی، 
اقتصادی و اجتماعی ملل جهان اس��ت و این ای��ده، در ذات خود ضد تهدید 
و تحریم بوده و حقوق همه ملتهای دنیا را به رس��میت میشناسد. نمایشگاه 
بین المللی اکس��پو که پ��س از المپیک و جام جهانی فوتب��ال، مهمترین و 
پرمخاطبترین رویداد جهانی محسوب می شود، همانند ایده تشکیل سازمان 
ملل متحد، در اصل برای برقراری انس��جام و حاکمی��ت تعامل و مدارا میان 

کشورهای جهان تمهید شده است.
این مقام مسئول با اش��اره به تحریمهای ظالمانه دشمنان انقالب و فرمان 
مقام معظم رهبری مبنی بر ایستادگی خردمندانه و شجاعانه در برابر اقدامات 
سخیف دشمنان، خاطر نشان کرد : حضور در این نمایشگاه  و فرصت سازی 
برای عرضه محصوالت بومی و تالش در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی 
، منطبق بر اه��داف کالن نظام مقدس جمهوری اس��المی ب��وده و نمودار 

ناکارآمدی تالشهای دشمنان نظام و انقالب است.
دکترزمانی تصریح کرد : نش��ان دادن چهرهای ج��ذاب و متفاوت از ایران 
اسالمی ، یکی از اهداف و ضرورتهای مشارکت در اکسپو 2020 دوبی بوده و 
در صورت تحقق این مهم ، بی تردید شاهد حضور سرمایه گذاران خارجی در 
ایران و افزایش مراودات اقتصادی با تولیدکنندگان محصوالت بومی خواهیم 
بود. کمیسرژنرال ایران در اکسپو در ادامه خواستار همکاری و هم افزایی همه 
ارگان های مرتبط برای حضور موفق ایران در این رخداد شده و اکسپو 2020 
را یک »المپیک اقتصادی و فرهنگی « خواند که م��ی تواند باعث نام آوری، 

سرافرازی و گشایش در حوزه های اقتصادی و فرهنگی کشور باشد .
وی همچنین خاطر نشان کرد در خصوص برگزاری جلسات منظم ستاد 
ملی اکسپو ، دعوت از رئیس جمهور برای حضور در روز ملی ایران در اکسپو 
2020 دوبی و س��ایر موارد مطروحه از جمله ایران هراس��ی و ایران شناسی 

برنامه ریزی خوبی خواهیم کرد.

شرکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی 
جمهوری اس��المی ایران در سال 1399 با وجود 
شیوع کرونا، موفق ش��د با رعایت کامل پروتکل 
های بهداشتی، 40 نمایشگاه تخصصی را برگزار 

کرد.
در خرداد ماه ی��ک نمایش��گاه، در تیرماه دو 
نمایشگاه، در مرداد ماه یک نمایشگاه، در شهریور 
ماه سه نمایش��گاه ، در مهرماه سه نمایشگاه، در 
آبان یک نمایش��گاه، در دی ماه شش نمایشگاه، 
در بهمن ماه  17 نمایشگاه و در اسفندماه شش 
نمایش��گاه وروی هم 40 نمایش��گاه برگزار شده 

است.
اهداف و عملکرد سال 1399 شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری 

اسالمی ایران، شامل اهداف اولویت بندی شده و برنامه اجرایی زیر است. 
توانمند سازی شرکت های تجاری و برگزاری نمایشگاه ها و رقابت های ویژه فعاالن 

تجاری فرش دستباف
توس��عه فنآوری ونوآوری در س��طح بنگاه های اقتصادی و افزایش رقابت پذیری و 
پشتیبانی از توس��عه کس��ب وکارهای دانش بنیان حمایت و برگزاری نمایشگاه های 

تخصصی در حوزه دانش بنیان در طول دوره
  توسعه تجارت و انعقاد پیمان ها و قراردادهای دو یا چند جانبه برای دسترسی به 
بازارهای صادراتی و انعقاد 2 توافقنامه همکاری با سازمان ها  و اتحادیه های منطقه ای 

و بین المللی 
توانمند س��ازی بخش خصوصی و ارتقای فضای رقابتی و امنیت سرمایه گذاری در 
محیط کسب وکار  و برگزاری نمایشگاه های بورس، بانک و بیمه به منظور حمایت از 

سرمایه گذاران خارجی در بازار بورس کشور 
حمایت از تولید داخلی به صورت هدفمند و زماندار از طریق 41 نمایشگاه تخصصی 

و ایجاد فضای رقابتی و بازاریابی
حمایت از تولید داخلی با برگزاری نمایشگاه های تخصصی خارجی و بین المللی 

آموزش منشور حقوق شهروندان در شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت صنعت، 
معدن،  تجارت به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عموم��ی با برگزاری 140 دوره 
آموزش حقوق ش��هروندی برای کارکن��ان در س��ال 98 و 200 دوره آموزش حقوق 

شهروندی برای کارکنان در سال 99
به دلیل شیوع بیماری کرونا در جهان و تعطیلی فعالیت های نمایشگاهی در سطح 
بین المللی اهداف پیش بینی شده و شاخص های اختصاصی سال جاری محقق نشد و 
صنعت نمایشگاهی جمهوری اسالمی ایران نیز متاثر از شیوع ویروس کرونا و همچنین 
تحریم های ظالمانه اقتصادی و عدم تثبیت نرخ ارز و همچنین ممانعت از صدور ویزا 
از سوی کش��ورهای برگزاری کننده، متاسفانه علیرغم انجام کلیه فرآیندهای اجرایی 
نمایشگاه های پیش بینی شده در تقویم نمایشگاه های خارجی هیچ یک محقق نشده 

است. 
اهم گزارش اقدامات صورت گرفته صنعت نمایشگاهی در سطح کشور 

ابالغ دس��تور العمل پروتکل های بهداش��تی اجرای نمایش��گاه ها به شماره نامه 
5336/1/99 مورخ 11 تیر 99 

بازگشایی مجدد سایت های نمایشگاهی سراسر کشور پیرو نامه 99/1/13061 مورخ 
17 آذر 99 

برگزاری 40 عنوان نمایش��گاه تخصصی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی به 
منظور حمایت از صنعت و تولید داخلی در سال 99 

امضای تفاهم نامه های همکاری با دستگاه ها و سازمان های مختلف 
برگزاری جلسات هماهنگی ستاد اکس��پو 2020 دوبی و پیگیری مصوبات و موارد 

مطروحه در کمیته های تخصصی ستاد اکسپو
تعامل و هم افزایی با مدیران نمایش��گاه های سراسر کش��ور در جهت ارتقا جایگاه 

صنعت نمایشگاهی 
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی مصوب شورای فرهنگی شرکت 

برگزاری نمایش��گاه ها به صورت تخصصی و بازدید مس��ووالن ارشد کشور از روند 
برگزاری نمایشگاه ها 

در خرداد ماه یک نمایشگاه، در تیرماه دو نمایشگاه، در مرداد ماه یک نمایشگاه، در 
شهریور ماه سه نمایشگاه ، در مهرماه سه نمایشگاه، در آبان یک نمایشگاه، در دی ماه 
شش نمایشگاه، در بهمن ماه  17 نمایشگاه و در اسفندماه شش نمایشگاه و در کل سال 

1399 روی هم 40 نمایشگاه برگزار شده است. 
صنعت نمایشگاهی کشور سال 1399 را در شرایطی اغاز کرد که کشور درگیر همه 
گیری ویروس کرونا و تحریم های بی سابقه بین المللی بود. شرکت سهامی نمایشگاه 
های بین المللی ج.ا.ایران نیز به عنوان بزرگترین سایت نمایشگاهی کشور از این شرایط 
مستثنی نبود و بسیاری از رویدادهای مهم نمایشگاهی تحت تحت تاثیر این دو مشکل 

عمده قرار گرفت.
در 9 ماه ابتدایی س��ال 1399 تعداد زیادی از رویدادهای نمایش��گاهی کنس��ل یا 
به تعویق افتاد. با مدیریت بیماری کرونا در س��طح کش��ور و تغییر مدیریتی در راس 
نمایشگاه های بین المللی، شاهد رونق گرفتن نمایشگاه بین المللی و برگزاری نمایشگاه 

ها بودیم.
از سوی دیگر، برگزاری حدود 30 رویداد بزرگ نمایشگاهی در صنایع مختلف طی 
س��ه ماهه پایان سال، منجر به رونق بخش��ی به بخش های مختلف صنعت و اقتصاد 

کشور شد.
یکی از مهمترین فاکتورها برای جهش تولید و رونق اقتصادی برگزاری نمایشگاه ها 
است و از این رو برگزاری نمایشگاه ها برای توسعه اقتصادی در همه جوانب امر بسیار 
ضروری است و  تعطیل شدن نمایشگاه ها می تواند خسران قابل توجه ای را به صنعت 

و اقتصاد کشور وارد کند
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی با رعایت پروتکل های چهارگانه بهداشتی 
و برگزاری نمایشگاه های صنایع مختلف نقش مهمی در رونق بخشی به اقتصاد کشور 
در سال جهش تولید ملی ایفا کرده است و این مهم جز با تالش خستگی ناپذیر مدیران 

این شرکت قابل تحقق نبود.
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران با رعایت پروتکل های بهداشتی 
و برگزاری موفق نمایشگاههای تخصصی در ش��رایط کرونا نشان داد می تواند الگوی 

موفقی برای سایر سایت های نمایشگاهی باشد.

اهداف و عملکرد سال 1399 
شرکتسهامینمایشگاههایبینالمللی 

جمهوری اسالمی ایران

یادداشت 

 محسن شمشیری 



3شماره 373 - اسفند 1399

مرتضی دیالن دبیر ستاد اکسپو دبی: فرصتی برای شناساندن تمدن غنی ایران به جهان در اکسپو دبی 

ایران؛ تمدنی کهن و استوار، تنوع اقوام و میزبان ملت ها شعار ایرانیان در اکسپو 2020 
دبیر س��تاد اکسپو دبی گفت: ش��عار جمهوری 
اس��المی ایران در اکس��پو 2020 ایران؛ تمدنی 
کهن و اس��توار، تنوع اقوام و میزبان ملت ها شعار 
ایرانیان انتخاب ش��ده و فرصتی برای شناساندن 
تمدن غنی ایران به جهان در اکس��پو دبی ایجاد 

شده است. 
مرتضی دی��الن اف��زود: دو هدف اس��تراتژیک 
پاویون جمهوری اس��المی ایران، ایران شناس��ی 
و جذب س��رمایه گذاران بین الملل��ی برای بخش 

اقتصاد ایران است.
مرتضی دیالن در نشست بررس��ی فرصت ها و 
ظرفیت های صادراتی اس��تان اصفهان در اکسپو 
2020 اظهار کرد: اکس��پو رویدادی جهانی است 
که هر پنج س��ال یکبار برگزار می گردد و کاالها، 
فرهنگ و هنر کشورها در آن به نمایش گذاشته 

می شود.
وی افزود: ش��هر دبی ام��ارات ب��رای برگزاری 
رویداد اکسپو 2020 انتخاب شده بود که به دلیل 
شیوع کرونا یکسال به تعویق افتاد، اما همچنان با 
عنوان اکسپو 2020 امارات شناخته می شود؛ هر 
اکس��پو برای خود شعاری دارد که برای این دوره 

شعار »پیوند افکار و ساخت آینده” انتخاب شده 
است و بیش از 198 کشور در سه زون »منطقه« 
مختلف )فرصت ها، تح��رک و پایداری( در فضای 
438 هکت��ار کاال، خدمات، تمدن و فرهنگ خود 

را به نمایش خواهند گذاشت.
 دبیر س��تاد اکس��پو دبی با بیان اینکه پاویون 
ایران در زون تحرک و در کنار کشورهای فرانسه 
و پرو قرار دارد، گفت: ش��عار پاوی��ون جمهوری 
اس��المی ایران در اکس��پوی 2020 دب��ی، ایران 
تمدن کهن و اس��توار تنوع اقوام و میزبان ملت ها 
بوده و هدف استراتژیک آن جذب سرمایه گذاران 

بین المللی برای کشور است.
مرتضی دیالن با اش��اره به وجود ش��ش کمیته 
تخصص��ی اقتص��ادی، گردش��گری، طراح��ی و 
معماری، اجتماعی، فرهنگی و هنری، فن آوری و 
اطالع رسانی و تبلیغات ادامه داد: تسهیل روابط 
اقتص��ادی، اجتماع��ی و فرهنگی با کش��ورهای 
حاضر در اکسپو شناس��اندن تمدن غنی ایران و 
همچنین توس��عه فرصت های اقتصادی و تبادل 
تجربیات با سایر کش��ورها از جمله اهداف مهمی 
اس��ت که جمهوری اس��المی در اکس��پو 2020 

دنبال می کند.
وی خاطرنش��ان کرد: نمایشگاه بین المللی دبی 
که در مدت ش��ش ماه از مهر 1400 تا فروردین 
1401 برگزار می شود در مدت 6 ماه بیش از 25 
میلیون نفر بازدیدکننده و گردشگر خواهد داشت 
که فرصت مناسبی برای به نمایش گذاشتن همه 

توانمندی های اصفهان است .
دیالن با اش��اره به تقس��یم بن��دی محتوایی و 
نمای سالن های پاویون ایران، افزود: این سالن ها 
به گونه ای طراحی ش��ده که با فرهنگ و جامعه 
ایران��ی همخوان��ی دارد و به لح��اظ محتوایی به 
گون��ه ای برنامه ریزی ش��ده تا ایرانگ��ردی و بوم 
گردی در این اکس��پو به کاهش اثر ایران هراسی 

40 ساله کمک کند.
دبیر س��تاد اکسپو دوبی با اش��اره به وجود 10 
سالن در پاویون ایران، خاطرنشان کرد: سالن های 
یک و دو مختص ایران گردی و بوم گردی است و 
سالن های چهار و پنج و شش به حوزه توانمندی 
صنعت، فوالد و م��س ایران اختص��اص دارد که 
اصفهان در ه��ر دو بخش می توان��د حضور فعال 

داشته باشد.

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی« سید حسین میرظفرجویان معاون فنی و مهندسی»

افزایش کمی و کیفی فعالیت های معاونت فنی و مهندسی در سال 99
سید حس��ین میرظفرجویان با اش��اره به فعالیت های 
معاونت فنی و مهندسی ش��رکت سهامی نمایشگاه ها در 
سال 1399 گفت: امسال با توجه به شرایط ناشی از کرونا 
تعداد زیادی از نمایشگاه های برگزار نشد اما پس از حضور 
دکتر زمانی در سه ماهه ی آخر سال برگزاری نمایشگاه ها 
و به تبع آن فعالیت های معاونت  فنی و مهندسی افزایش 

پیدا کرد.
وی با اش��اره به خدمات فنی به مش��ارکت کنندگان و 
بازدیدکنندگان و فعالیت های زیرساختی در معاونت فنی و 
مهندسی افزود: در زمینه معماری سالن ها، تاسیسات برقی 
و مکانیکی، نگهداری سالن ها، ابنیه ها، لکه گیری آسفالت ، 
رنگ آمیزی بعضی از سالن ها و بخش های اداری از جمله 

اقدامات صورت گرفته در این معاونت است.
وی در ادام��ه به تش��ریح فعالیت ه��ای معاونت فنی و 
مهندسی در س��ال 1400 پرداخت و افزود: ما برای سال 
آینده برنامه ریزی کردیم که ع��الوه بر افزایش کیفی در 
حوزه ی نگهداری و خدمات رسانی به مشارکت کنندگان 
و بازدی��د کنندگان جهت بازس��ازی و دعوت از س��رمایه 
گذاران یا انجمن هایی که تمایل به ساخت و ساز در داخل 

نمایشگاه دارند بتوانیم از ظرفیت آن ها استفاده کنیم.
معاون فنی و مهندس��ی شرکت س��هامی نمایشگاه ها 
تاکید کرد: برای افزای��ش کیفی نظارت بر روی حوزه های 
ساخت غرفه های نمایشگاهی، دستورالعمل های جدیدی 
مصوب کردیم که از س��ال آین��ده قابلی��ت اجرایی پیدا 

می کند.
وی ادامه داد: آیین نامه ی به کارگیری غرفه س��ازان در 
داخل نمایشگاه بین المللی و موارد متعدد دیگری که در 
حوزه ی تعمی��ر و نگهداری برای بخش ه��ای مختلف در 
س��اختمان های اداری، خدماتی و سالن های نمایشگاهی 
اس��ت از دیگر فعالیت های معاونت فنی و مهندسی برای 

سال 1400 خواهد بود.
میرظفرجویان با اش��اره به  تفاهم نامه های امضا ش��ده 
شرکت سهامی نمایشگاه ها با س��ایر ارگان های دولتی و 
بخش خصوصی افزود: بخشی از اجرای مفاد این تفاهم نامه 
های بر عهده معاونت فنی و مهندسی است که از جمله می 
توان به تفاهم نامه ای که با اتاق تعاون و مرکز ملی فرش 

اشاره کرد.
این فعال صنعت نمایشگاهی در بخش دیگری از صحبت 

های خود با اشاره به جایگاه صنعت نمایشگاهی در دنیای 
امروز تصریح کرد: صنعت نمایشگاه در دنیا واژه ای جا افتاده 

ای است و در توسعه ی بسیاری از صنایع اثر گذار است.
وی با بیان اینکه در کشو های پیشرفته دنیا هر چه قدر 
برگزاری نمایشگاه های بین المللی وسعت بیش تری دارد در 
تولید ناخالصی داخلی آن ها اثر گذار است افزود: در نتیجه 
این صنعت ماندگار اس��ت و باید تالش کنیم که افزایش 
کمی و کیفی برگزاری نمایش��گاه ها را  را در دس��تور کار 

قرار دهیم .
 وی با ابراز امیدواری به توس��عه صنعت نمایش��گاهی 
در س��ال 1400 اف��زود:  امیدواری��م ب��رای س��ال آینده 
نمایشگاه های بزرگ و موثری برگزار کنیم تا به توان تولید 
داخلی و افزایش صادرات غیر نفتی کش��ور کمک شایان 

توجهی انجام شود.
وی در پایان با اش��اره به نقش رس��انه ه��ا در کمک به 
صنعت نمایش��گاهی کش��ور خاطرنش��ان کرد: رسانه ها 
بیش��ترین س��هم را در اطالع رس��انی به م��ردم دارند و 
امیدواریم این آگاهی و اطالع رسانی به عموم اثرات مثبت 

خودش را نشان دهد.

جهانگیر حبیبی عضو هیأت مدیره و سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی 

ایران شناسی و جذب سرمایه گذاران بین المللی هدف استراتژیک پاویون جمهوری اسالمی ایران در اکسپو 2020
سرپرس��ت معاونت توس��عه مدیریت، منابع 
و برنامه ریزی شرکت س��هامی نمایشگاه های 
بین الملل��ی جمهوری اس��المی ای��ران، اعالم 
کرد:  شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 
جمهوری اس��المی ای��ران، مس��ئولیت برپایی 
پاویون ایران را در اکسپوهای جهانی دارد و در 
اکسپوی 2020 امارات، بر اساس مصوبۀ هیئت 
محترم وزیران، این مسئولیت مجددا به شرکت 
سهامی نمایش��گاه های بین المللی محول شده 
و مدیرعامل ش��رکت به  عنوان کمیس��ر ژنرال 

اکسپو، معرفی شده است.
جهانگیر حبیبی با بیان اینکه اکسپوی 2020 

امارات از مهر 1400 به مدت ش��ش ماه، برگزار 
خواهد شد؛ افزود: شعار اکسپوی امارات »پیوند 
افکار، س��اخت آینده« اس��ت. به تبع آن، همۀ 
پاویون ها نیز ش��عاری دارند و ش��عار ما »ایران؛ 
تمدنی که��ن و اس��توار، تنوع اق��وام و میزبان 

ملت ها« است. 
وی اضافه کرد: دو هدف اس��تراتژیک پاویون 
جمهوری اسالمی ایران، ایران شناسی و جذب 
س��رمایه گذاران بین المللی برای بخش اقتصاد 

ایران است.
حبیبی اهداف، فرصت ها و چشم انداز کشور را 
در دو بخش اقتصادی تجاری و فرهنگی اجتماعی 

تفکیک ک��رد و  ادامه داد: بازتعریف و بس��ط و 
توسعۀ فرصت های اقتصادی  و تبادل تجربیات 
با کشورها و تسهیل روابط اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگ��ی با کش��ورهای حاضر در اکس��پو و 
شناساندن تمدن غنِی ایران از مهم ترین اهداف 

ما در اکسپو دبی است.
وی گف��ت: ب��رای اجرا ش��دن ای��ن اهداف، 
ش��ش کمیت��ۀ تخصص��ی طراح��ی کرده ایم. 
اقتصادی اجتماع��ی؛  فنی معم��اری؛  کمیت��ۀ 
فرهنگی هنری؛ فناوری و نوآوری، گردشگری، 
رواب��ط عمومی، اطالع رس��انی و تبلیغات. تمام 
دستگاه ها، وزارت خانه ها و بخش های خصوصی 

و تشکل های ما، عضو این کمیته ها هستند.
حبیبی با اش��اره به اهّم برنامه های کشور در 
اکس��پو افزود: جذب سرمایه گذار، گردشگر عام 
و خاص، برندس��ازِی تولیدات ایرانی، بازارسازی 
برندهای برتر کش��ور و برگزاری نمایشگاه های 
تخصصی جانب��ی از جمله کارهایی اس��ت که 

دنبال می کنیم.
وی کم اث��ر و بی اث��ر کردن ایران هراس��ی در 
دید جهانیان را از س��ایر اهداف کشور از حضور 
در اکسپو دانست و ادامه داد: قصد داریم تمدن 
و صلح دوستی  کش��ور ایران را در قالب میزبانی 
به نمای��ش بگذاریم تا بتوانیم س��رمایه گذاران 

بین المللی را برای بخش های اقتصادی جذب 
کنیم.

حبیبی در ادامه تصریح کرد:  سالنی را برای 
برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در نظر گرفته ایم همچنین س��النی برای طب 
ایرانی و سالنی هم برای نمایش توانمندی های 
تولیدی، صادراتی اس��تان ها در همۀ حوزه ها 
اعم از صنع��ت، اقتصاد، گردش��گری، در نظر 
گرفته ای��م، وی ادامه داد: س��النی ه��م برای 
جلس��ات VIP تدارک دیده ایم که هیئت های 
تجاری بتوانند جلس��ات خودش��ان را در آن 

برگزار کنند.

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی« محمد جواد قنبری معاون امور نمایشگاهی »

برگزاری 40 نمایشگاه در شرایط تحریم و کرونا دستاورد شرکت سهامی نمایشگاه ها
محمد جواد قنبری معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران با بیان اینکه اقتصاد کشور 
در سال 1399 با دو مش��کل عمده کرونا و تحریم ها مواجه 
بود افزود: این تحریم ها محدودیت ها و موانعی را برای اقتصاد 
کشور ایجاد کرد و همچنین ش��یوع ویروس کرونا باعث شد 
تولید کنندگان و تجار در فضا های اقتصادی در داخل و خارج 

از کشور با مشکالت متعددی مواجه شوند.
وی با اشاره به اینکه شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی 
به عنوان پرچم دار صنعت نمایش��گاهی کشور موفق شد این 
صنع��ت را از رکود خارج کند افزود: ب��ا مدیریت دکتر زمانی 
و حمایت و اعتماد ایش��ان به تیم مدیریتی و پرسنل شرکت 
س��هامی نمایش��گاه ها، تحرک جدیدی در زمینه برگزاری 
نمایشگاه ها ش��کل گرفت و پس از کس��ب مجوز از وزارت 
بهداشت و ستاد ملی کرونا در دوره ای فش��رده ای از دی تا 

اسفند ماه 1399 تعداد 27 نمایشگاه تخصصی برگزار شد.
قتبری با بیان اینکه شرکت سهامی نمایشگاه ها از برگزاری 
این نمایشگاه ها، دو هدف عمده، ایجاد درآمد و مهمتر از آن 
به حرکت درآوردن چرخ های صنعت نمایش��گاهی را دنبال 
می کرد؛ افزود: در واقع زمانی که س��ایت نمایشگاه های بین 

المللی تهران چراغ فعالیت های خود را روش��ن می کند به 
تبع آن سایر مراکز نمایش��گاهی کشور به حرکت درمی آیند 
 که این امر باع��ث ایجاد رونق و رش��د اقتصادی در کش��ور

 می شود.
وی با اش��اره به برگزاری این تعداد از نمایشگاه ها در یک 
دوره سه ماهه افزود: ضمن اینکه فرایند برگزاری خیلی سخت 
بود اما با هماهنگی با سازمان ها و وزارت خانه  ها و نهادهایی که 
به نوعی پشتیبان و حامی این نمایشگاه ها محسوب می شوند 
و به لطف خداوند و حمایت موثر مدیرعامل محترم، همکاری 
سایر حوزه های شرکت از جمله معاونت های اداری، مالی،فنی، 
روابط عموم��ی و حراس��ت و تالش��ی که از ط��رف مجریان 
نمایش��گاهی صورت گرفت موفق به برگزاری این نمایشگاه 
ها ش��دیم و نگذاشتیم این مش��کالت ما را به زانو درآورده و 

برگزاری نمایشگاه ها با وقفه کامل مواجه شود.
قنبری، صنعت نمایش��گاهی را یک��ی از ارکان مهم  در به 
حرکت درآوردن چرخه های اقتصادی کشور دانست و افزود:  با 
برگزاری نمایشگاه ها، گشایش اقتصادی برای تولید کنندگان، 
تجار و بازرگانان  ایجاد می شود، بنابراین تالش همه ی ما در 
حوزه ی نمایشگاهی و معاونت امور نمایشگاهی در سایر کنار 

همکاران بر اساس این مبنا است که بتوانیم نمایشگاه ها را با 
برگزاری پروتکل های بهداشتی برگزار کنیم.

وی ادامه داد: مهم ترین نکته ای که همه ی دست اندر کاران 
صنعت نمایشگاهی و فعاالن آن باید به آن توجه کنند. صنعت 
نمایشگاهی را باید متولیان آن برایش تصمیم بگیرند جامعه ی 
صنعت نمایش��گاهی که متش��کل از وزارت صمت، شرکت 
سهامی نمایشگاه بین المللی جمهوری اسالمی ایران، سازمان 
توسعه و تجارت، تش��کل های خصوصی صنعت نمایشگاهی 
و مجریانی که برگزار کننده باید برای برگزاری نمایشگاه ها 

تصمیم گیری کنند.
قنبری ب��ا بیان اینک��ه ما با تمام ق��درت و ت��وان پای کار 
ایس��تاده ایم و ذره ای ه��م از فعالی��ت نمایش��گاهی کوت��اه 
نمی آییم افزود: آق��ا ی دکتر زمانی مدریت محترم ش��رکت 
و بنده که مس��تقیما ً مسئولیت کار نمایش��گاهی را بر عهده 
نمایش��گاه های  کنن��ده ی  برگ��زار  تم��ام  با ق��درت  دارم؛ 
تخصصی هس��تیم و با جدی��ت از آن ها حمای��ت می کنیم 
و نمایش��گاه های را در تاری��خ مق��رر ب��ا مجوزهای��ی که از 
 وزارت بهداش��ت و س��تاد ملی مبارزه با کرون��ا داریم برگزار 

خواهیم کرد.



شماره 373 - اسفند 41399

یاسمن نعمتی کارآفرین جوان و کاردانی است که 
موفق شده با تالش و پشتکار فراوان برندهای مطرح 
نیل نوین خالق تهران و زندگی به سبک نیل را خلق 
کند. این برند عمدتا در زمینه صنعت نمایشگاهی، 
غرفه س��ازی و دکوراتی��و مطرح ش��ده و صفحات 
 اینس��تاگرامی این کار آفرین جوان ب��ا آیدی های
@nilnovinkhalaghtehranو @lifestylebynil 

به دلیل س��بک خاص خود دنبال کنندگان زیادی 
دارد. با یاسمن نعمتی درباره رموز موفقیت در حرفه 
خود و چگونگی طی کردن این مسیرگفت و گویی 

انجام داده ایم که می خوانید:
 لطفا خود را معرفی کرده و سوابق علمی 

خود را شرح دهید؟
م��ن یاس��من نعمت��ی متول��د 1367 هس��تم؛ 
مدرک لیسانس و فوق لیس��انس طراحی صنعتی 
از دانکش��ده هنر و  معماری تهران را دارم.از س��ال 
85 وارد دانش��کده ش��دم و همزمان با تحصیل در 
مقطع کارشناسی فعالیت های مختلفی نظیر گل 
آرایی، چیدمان میزهای مناس��بتی، فروشگاه ها و 

دکوراسیون را انجام می دادم.
در آن دوره  یک��ی از مش��اغلی که ب��ه آن عالقه 
داشتم تدریس به کودکان بود که به مدت دو سال 
در این زمینه فعالیت ک��ردم اما تدریس با روحیات 
من ناس��ازگار بود و به دنبال انجام کارهای چالشی 

تر بودم.
با سپری شدن ترم های تحصیلی و جدی شدن 
پروژه های دانش��گاهی موف��ق به یادگی��ری  نرم 
 D3 افزارهای گرافیکی و سه بعدی سازی از جمله

مکس، اتوکد و... شدم.
 چگونه وارد حوزه صنعت نمایش�گاهی 

شدید؟
پس از دریافت مدرک لیس��انس در یک شرکت 
بزرگ نمایش��گاهی مش��غول به کارآموزی شدم و 
بعد از سه ماه به استخدام رسمی درآمدم، در حدود 
یکسال در آن شرکت فعالیت کردم که تجربه بسیار 
ش��یرین و خوبی بود ولی با توجه ب��ه اینکه من به 
کارهای اجرایی عالقه مند هستم و عمده  فعالیت در 
این شرکت پشت میز نشینی بود تصمیم گرفتم کار 

در این شرکت را رها کنم.
پس از آن مجددا در یک شرکت بنام نمایشگاهی 
دیگر مشغول به کار شدم اما با توجه به اینکه تنها 
طراح شرکت بودم فرصت بیشتری برای رسیدگی 
به پروژه های ش��خصی و اجرایی داشتم و همزمان 
کاره پاره وقت دیگری نیز انجام دادم، اتفاق دیگری 
که در این مقطع از زندگی من افتاد قبولی در دوره 
کارشناسی ارشد بود که به تبع باعث افزایش حجم 
کار و فعالیت های علمی من شد. من از این دوران 
از زندگی خود به عنوان مقطعی طالیی یاد می کنم 
که علیرغم سختی ها و چالش های خود تجربه های 
گرانبهای��ی در اختیار من گذاش��ت. به دلیل اینکه 
همزمان کارمند و کارفرما بودم و از س��وی دیگر به 
صورت پیمانکاری کار اجرا و ساخت و ساز نیز انجام 
می دادم دوره ی بسیار پرکاری را سپری می کردم.  
در همین مقطع، با مشتریان داخلی و خارجی تعامل 
رسمی داشتم و به همین دلیل مجبور به یادیگیری 

کامل مکاتبات زبان انگلیسی شدم.
 چگونه برند ش�خصی خود را تاس�یس 

کردید و فعالیت خود را گسترش دادید؟
در س��ال 1393 یک پیج کاری اینس��تاگرام به 
اسم گروه طراحی آنیل س��اختم که از طریق پروژه 
های ش��خصی خود  را پرموت می کردم و در بین 
مخاطبان شناخته ش��دم.  در مرداد ماه سال 95 با 
فردی نمایشگاهی که تس��لط زیادی به کار اجرایی 
داشتند به طور شراکتی شرکتی به نام آنیل طرح آرا 
تاسیس کردیم و سه سال در کنار یکدیگر پروژه ها 
داخلی و خارجی اجرا کردیم که دوره بسیار پرباری 
در زندگی من قلمداد می شود. اواخر سال 98 با آغاز 
همه گیری ش��یوع کرونا تصمیم گرفتم به شراکت 
خود پایان دهم و برند ش��خصی با ن��ام زندگی به 
سبک نیل را ایجاد کنم تا فعالیت خود را به طراحی 

محصول و صنعتی معطوف کنم.
به این ترتیب برند شخصی خود را با نام نیل نوین 
خالق تهران در زمینه انجام پروژه های نمایشگاهی 

و زندگ��ی به س��بک نی��ل در ح��وزه پ��روژه های 
دکوراسیون و تولید محصوالت س��اده و کاربردی، 

تاسیس کردم.
 لطفا سوابق خود را در انجمن غرفه سازی 

توضیح دهید؟
از سال 95 عضو فعال انجمن غرفه سازان تهران 
بودم و از س��ال 98 به عنوان عض��و کمیته ارزیابی 

عملکرد غرفه سازان تهران فعالیت دارم.
همچنین افتخار داوری در نمایشگاه های زیادی 
در سال های اخیر را دارم، اوایل سال 99 پیشنهادی 
جهت برگزاری نمایشگاه ها با رعایت پروتکل های 
بهداشتی در دوران کرونا ارائه کردم که این به عنوان 

طرح برگزیده انتخاب شد.
 به عنوان کسی که در زمینه غرفه سازی 
فعالیت دارد با چه مش�کالت و دغدغه هایی 

روبرو هستید؟
ما در انجمن غرفه س��ازان یک خانواده محسوب 
می شویم و انجمن هیئت مدیره مجرب و کاردانی 
دارد از سوی دیگر همگی برای رفع مشکالت  بسیار 
پرتالش هستند همچنین جلسات همفکری زیادی 
داریم و سعی می کنیم مشکالت را در خانواده حل 

کنیم.
 چه توصیه ای برای کسانی که عالقه مند 

به ورود در این حوزه هستند دارید؟
ضرب المثل قدیمی می گوی��د »از اب گل آلود 
ماهی نگیر« که کنایه ای به افراد سودجو  و منفعت 
طلب اس��ت اما برای من این ضرب المثل مصداق 
دیگری دارد به این معنا، اگر زمان نامناس��ب است 
برای بهتر و متعادل کردن شرایط چه کاری می توان 
انجام داد، و حتی در شرایط کرونا و مشکالت ناشی 
از آن من سعی کردم ضمن مطالعه کتاب هایی در 
زمینه بازآفرینی کسب و کار خود به دنبال راه هایی 
برای رفع چالش ها و مشکالت پیش آمده در کسب 

و کار خود باشم.
 اگر مطلبی مد نظرتان است که در قالب 

سواالت طرح نشده بفرمایید؟
نکته ی دیگ��ری که م��ی خواهی��م در این جا 
مطرح کنم در مورد تالش پرس��نل است، عده ای 
از پرس��نل پس از مواجه ش��دن با ش��رایط سخت 
مجموع��ه را ترک کردند و اف��راد دیگری جایگزین 
آن ها شدند که حتی در س��خت ترین شرایط نیز 
در کنار من باقی ماندن��د و به کمک یکدیگر موفق 
ش��دیم به فعالیت برندینگ خود رونق بخشیم، جا 
 دارد اینج��ا از تالش صمیمانه “گروه نیل” تش��کر 

کنم.

یاسمن نعمتی کارآفرین جوان از برند نیل  در زمینه صنعت نمایشگاهی، غرفه سازی و دکوراتیو می گوید

موفقیت به روش زندگی به سبک نیل

سهالن نما پیشرو در ساخت سازه های صنعت نمایشگاهی 
شرکت سهالن نما از سال 1370 فعالیت خود را آغاز نمود و از سال 1374 با ابداع سازه اسپیس فریم وارد عرصه نمایشگاهی گردید که در طی دوران با اضافه نمودن سازه مدوالر رادو پانل، 
س�ازه نیم طبقه مدوالر با تحمل وزن 500کیلوگرم بر مترمربع و در طول نامحدود ادامه فعالیت نمودیم در چند س�ال اخیر با توجه به نابودی جنگل ها و گران شدن قیمت نئوپان با بازدید از 

چندین نمایشگاه مرتبط با صنف غرفه سازی در اروپا و با تغییراتی سه نوع سازه مدوالر خاصی تولید نمودیم.

سالن های آلومینیومی  با پوشش چادر مقاوم در مقابل آتش در عرضهای 5 ، 10، 15، 20 متر ساخت و ساز خاص        
بدون ستون درطول نامحدود

یکی از آنها بنام مس�تر می باشد که تشابه زیادی با سازه ماکس�یما آلمانی دارد ولی با این تولید پارتیشن دوجداره اداری
تفاوت که پانل های پرکننده آن از جنس  ام دی اف  8 میلیمتر مالمینه سفید و رنگی می باشد 

که حدود 4000 متر مربع از این سازه را تولید نمودیم.

س�ازه بعد ی س�ازه کلیپ می باش�د 
ک�ه پرکنن�ده آن ام دی اف 16 میلیمتر 
مالمین�ه اس�تفاده می گردد تا س�طحی 
صاف و یکدست برای کارهای چاپی باشد 
از س�ازه کلیپ هم حدود 1500 مترمربع 

تولید نمودیم.

سازه سوم س�ازه کلیک می باشد که با 
ام دی اف 16 میلیمت�ر مالمینه با اتصال 
خاص خ�ود  ب�ه یکدیگر متصل ش�ده و 
ام�کان ایجاد طبق�ه باکس و غی�ره را به 
راحتی فراهم میس�ازد این شرکت 1500 

متر از این سازه را تولید نموده است .

سالن های آلومینیومی دائمی بدون ستون

س�ازه مدوالر دیگری را هم درحال تولید داریم که در نمایشگاهای س�ال 1400 عرضه خواهد 
گردید. شایان ذکر است این شرکت با حدود 180 نفر پرسنل بیمه شده یکی از بزرگترین سازنده 
های غرفه های س�اخت و س�از خاص می باش�د که توان اجرای چند هزار مت�ر مربع غرفه های 
ساخت و ساز در یک نمایشگاه را دارا می باشد. ولی بخاطر حفظ محیط زیست و عدم استفاده از 
نئوپان این شرکت سعی میکند مشتری را با قیمت پایین تر راغب نماید که از غرفه های مدوالر 
خاص بجای استفاده از نئوپان برای ساخت غرفه ها استفاده نمایند یا به صورت ترکیبی از دو نوع 
سازه اس�تفاده گردد تا مصرف نئوپان به حداقل برسد.  ضمناً این شرکت سالنهای پیش ساخته 
آلومینیوم�ی در عرض 20 متر به صورت ثابت با پوش�ش س�اندویچ پانل را عرض�ه می نماید که 
سالنهای مس�تقر در هتل المپیک و برج میالد تهران که متعلق به این شرکت می باشد که برای 
برگزاری رویدادهای مختلف آماده ارائه میباشد. ضمناً این شرکت تولید و اجرای پارتیشن اداری 
دوجداره با پوشش ام دی اف و شیشه  را در ارتفاع های مختلف را دارا میباشد. ضمناٌ در دو سال 
اخیر با تولید پارتیشن فریم لس با استفاده از شیشه 10 میلیمتر س�وپر کلیر با لول دیاموند و با 
استفاده از چسب شفاف دو طرفه آلمانی که بین شیش�ه ها قرار میگیرد به صورت تک جداره و 
دو جداره تولید و اجرا می نماید شایان ذکر است که فایل، کمد، میزهای اداری، سایت کاری چند 

کاربره و کانتر و غیره از دیگر تولیدات این شرکت می باشد.
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رعایت  پروتکل  های بهداشتی در منایشگاه های تخصصی  
 عکس: علی قاصدیسال 1399



شماره 373 - اسفند 61399

با همت شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا. ایران صورت گرفت  

برگزاری 40 نمایشگاه تخصصی 
در سال جهش تولید ملی »با رعایت پروتکل های بهداشتی« 

صنعت نمایش��گاهی کشور س��ال 1399 علیرغم دو مشکل 
عمده و تحریم موفق به برگزاری 40 نمایش��گاه ش��د هرجند 
در 9 ماه ابتدای سال تعداد اندکی نمایشگاه برگزار شد اما در 
3 ماه پایانی فعالیت های نمایش��گاه بین المللی رونق گرفت و 
تعداد زیادی نمایش��گاه تخصصی برگزرا ش��د در این گزارش 
نگاهی به نمایش��گاه های مهم برگزار ش��ده در 3 ماهه پایانی 

سال انداختیم:
 درخشش تولید در کشاکش تحریم 

بیس��تمین نمایش��گاه بین المللی لوازم خانگ��ی در دی ماه 
1399 با حضوردکتر س��عید ش��یرکوند معاون هماهنگی امور 
اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس جمهوری، دکتر حس��ن 
زمانی مش��اور وزیر و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللی ایران و عبداهلل هندیانی معاون پیش��گیری س��تاد 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز افتتاح شد.
این نمایش��گاه با شعار درخش��ش تولید در کشاکش تحریم 
در فضای نمایشگاهی به وسعت  16 هزار مترمربع و با حضور 
175 واحد تولیدی داخلی، بدون حضور شرکت های خارجی 
و بازدیدکنندگان عمومی و تنها با حضور و بازدید کارشناسان 

و متخصصان برگزار شد.
همچنی��ن  ب��ا اس��تقرار تونل ه��ای ضدعفون��ی در ورودی 
سالن ها، حضور تیم های پزشکی و اورژانس، تهیه و تامین مواد 
ضدعفونی کننده، الزام به ماسک زدن افراد و همچنین رعایت 
کامل دستور العمل های بهداش��تی در زمان غرفه سازی، این 
نمایش��گاه با رعایت کامل دستور العمل های بهداشتی مدنظر 
س��تاد ملی مقابله با کرونا برگزار شده و ناظران برای مدیریت 

کنترل شده تعداد بازدیدکنندگان در هر لحظه حضور دارند.
همچنین در دومین دوره گشایش نمایشگاه ایران ریتل شو 
)مراکز خرید، مجتمع های تجاری، رویکردهای صنعت خرده 
فروش��ی و صنایع وابس��ته ( 40 شرکت پیش��رو در این حوزه 
خدمات خود را که ش��امل فروشگاه های زنجیره ای، فروشگاه 
های آنالی��ن و اس��تارت آپ ه��ا و تکنولوژی س��اخت مراکز 
تجاری و خرید می باشد در معرض بازدیدکنندگان تخصصی 

نمایشگاه قرار دادند.
 بیس�تمین نمایش�گاه بی�ن المللی صنع�ت برق  و 

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب 
بیس��تمین نمایش��گاه بین الملل��ی صنع��ت ب��رق ای��ران و  
شانزدهمین نمایش��گاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات اب 
و فاضالب ایران از 23 تا 26 دی ماه 1399 با حضور مسئولین 
وزارت نیرو و دکتر حس��ن زمانی مش��اور وزی��ر و مدیرعامل 
شرکت سهامی نمایش��گاه ها با رعایت کامل دستور العملهای 
بهداش��تی، تنها با حض��ور بازدیدکنن��دگان تخصصی و بدون 
حضور بازدیدکنندگان عمومی  در محل دائمی نمایشگاه های 

بین المللی تهران افتتاح شد .
در نمایش��گاه بیس��تم صنعت ب��رق 200 مش��ارکت کننده 
داخلی به همراه ش��رکت هایی از کش��ورهای ایتالیا، اسپانیا و 
ترکیه در فضای نمایشگاهی به وس��عت 27 هزار متر مربع در 
سالن های38B-40 -38-35-31- 44/1 آخرین دستاوردها 
و محصوالت خ��ود را در معرض دید بازدیدکنندگان تخصصی 

قرار دادند.
 از سوی دیگر در ش��انزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
آب و تاسیس��ات اب و فاضالب ایران نیز 72 مشارکت کننده 
داخلی در فض��ای نمایش��گاهی به مت��راژ 6 ه��زار متر مربع 

نمایشگاهی در سالن های 6 و 7 برگزار شد.

 نمایشگاه بین المللی صنعت نفت
بیست وپنجمین نمایش��گاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمي 
با ش��عار »نفت ملي، کاال و خدمات ایران��ي« در محل دائمي 
نمایش��گاه هاي بین المللي تهران با حضور 550 ش��رکت، 15  
دانشگاه ، 52 شرکت استارتاپي  و 27 شرکت صندوق نوآوري 
و شکوفایي گش��ایش یافت. این نمایشگاه از سوم بهمن لغایت 
ش��ش بهمن ماه س��ال جاري با رعایت تمام��ي پروتکل هاي 

بهداشتي میزبان بازدیدکنندگان متخصص بود.
در این نمایش��گاه، ش��رکت مل��ي نفت و صنایع باالدس��تي 
در س��الن 8 و 9، دانش��گاه ها و مراکز علمي، اس��تارت آپ ها، 
شتاب دهنده ها و پارک هاي علم و فناوري در سالن 10 و 11، 
پتروش��یمي و صنایع مرتبط در سالن 14 و 15،  گاز و صنایع 
مرتبط، لوله و پوشش لوله و شیرآالت در سالن 38، پاالیش و 
پخش و صنایع مرتبط در سالن 41، ماشین هاي دوار در سالن 
7، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشیمي 
ایران در سالن 5 و انجمن هاي تخصصي نفت و دیگر شرکت ها 

هر یک در سالن هاي جداگانه  حضور داشتند..
ش��ایان ذکر اس��ت که این دوره  از نمایش��گاه نفت و گاز و 
پتروشیمي، با حضور 550 شرکت، 15  دانشگاه ، 52 شرکت 

استارتآپي  و 27 شرکت صندوق نوآوري حضور داشتند.
 نمایش دستاوردهای قطعات خودرو، معدن و رنگ 

در دهه فجر 
  11 بهمن ماه 99 س��ه نمایش��گاه رنگ، مع��دن و قطعات 
خودرو با رعایت تدابیر ویژه و پروتکل های بهداشتی با حضور 
رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت، دکتر حسن زمانی 
زمانی مش��اور وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت 
سهامی نمایش��گاه ها، بهرامن رئیس خانه معدن، و تعدادی از 
مسووالن صنعتی، اتحادیه های صنفی مرتبط با این صنایع و 
کارشناسان و متخصصان صنعتی و معدنی و خودرویی کشور 
گشایش یافت.  این سه نمایشگاه که با مشارکت بیش از 360 
شرکت داخلی و تشکل های صنعتی برگزار شده، تا 14 بهمن 

ماه 99 برگزار شد.
در این دوره از نمایش��گاه رنگ و رزین 72 ش��رکت داخلی 
آخرین دستاوردها و پیش��رفت های این صنعت را در معرض 
بازدیدکنندگان متخصص رنگ، رزین، پوش��ش های صنعتی 
و کامپوزی��ت  قرار دادند. همچنین  در پانزدهمین نمایش��گاه 
قطعات خودرو، 190 شرکت داخلی فعال در این حوزه آخرین 
تجهیزات، تولی��دات و فن آوری این بخ��ش از صنعت را برای 
بازدی��د متخصصین به نمایش گذاش��تند. از س��وی دیگر، در 
حاشیه نمایشگاه قطعات خودرو پاویون مجازی برای مشارکت 
شرکت های خارجی در س��الن 38 مستقر شده  و هیأت های 
تجاری و گروه های ایرانی که خواس��تار ارتباط با شرکت های 
خارجی هس��تند می توانند از این پاویون اس��تفاده کنند. در 
شانزدهمین نمایش��گاه بین المللی معدن، و صنایع معدنی نیز  
104 ش��رکت از فعالین بخش معدن کشور میزبان مدعوین و 

عالقه مندان متخصص معدنی کشور بود.
چهاردهمین نمایش��گاه بین المللی ایران پالس��ت در چهار 
روز از 19 ت��ا 22 بهم��ن ماه با ش��عار کس��ب و کار جهانی و 
حضور بی��ژن زنگنه وزی��ر نف��ت، علیرضا رزم حس��ینی وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، دکتر حسن زمانی مشاور وزیر صمت 
و مدیرعامل شرکت سهامی نمایش��گاه ها، مدیرعامل شرکت 
ملی صنایع پتروش��یمی، اعضا و روسای کمس��یونهای صنایع 
و مع��ادن و انرژی مجلس، برخی از س��فرای خارجی مقیم در 

تهران و جمعی دیگر از مقامات کش��وری و لشگری، کار خود 
را آغاز کرد.

در چهاردهمی��ن نمایش��گاه بین المللی ایران پالس��ت، 200 
ش��رکت داخلی و 250 تاجر خارجی  به تفکیک در چهار گروه 
کاالیی مواد اولیه 67 ش��رکت ، گروه ماش��ین آالت و تجهیزات 
26 ش��رکت و همچنین گروه محصوالت نهایی ) ساخته شده( 
، نیم��ه نهای��ی ) پیش س��اخته ( 97 ش��رکت  و خدمات  فنی 
و مهندس��ی 10 ش��رکت  و  14 ش��رکت دانش بنی��ان حضور 
داشتند همچنین 20شرکت از ده کشور هند ، ترکیه ، بوسنی ، 
آذربایجان ، عراق ، س��وریه ، اردن، افغانستان ،پاکستان  و اقلیم 
کردستان ش��رکت کرده اند و همچنین برای 72 شرکت داخلی 
و خارجی به مدت دو هفته نمایشگاه مجازی برگزار خواهد شد.

 آهنگ تولی�د چرخ های ریس�ندگی و بافندگی در 
نمایشگاه بین المللی تهران طنین انداز شد

صب��ح روز 19 بهمن ماه  ب��ا حضور دکترصادق��ی  نیارکی  
مع��اون ام��ور صنای��ع وزارت صمت ، دکت��ر حمی��د زادبوم 
رئیس کل سازمان توس��عه تجارت ایران ، دکتراکبری رئیس 
کمیس��یون صنایع مجلس ش��ورای اس��المی  و ب��ا همراهی 
دکتر حسن زمانی مش��اور وزیر صمت، رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللي و اعضای 
هیأت مدیره  ش��رکت و س��ایر مقام��ات زیربط  ، نمایش��گاه 
ه��ای تخصصی و هم گروه حوزه صنعت نس��اجی و  ماش��ین 
آالت مواد اولیه، منس��وجات خانگي، ماش��ین هاي گلدوزي و 
محصوالت نساجي،  پوشاک و  فرش ماشیني  در محل دائمی 
نمایش��گاه های بین المللی تهران و با رعای��ت کامل پروتکل 

های بهداشتی، گشایش یافت .
بیست و شش��مین نمایشگاه بین المللی ماش��ین آالت، مواد 
اولیه، منس��وجات خانگی، ماش��ین های گلدوزی و محصوالت 
نس��اجی، هش��تمین نمایش��گاه بین المللی پوش��اک ایران و 
دوازدهمین نمایش��گاه بین المللی فرش ماش��ینی، کف پوش، 
موکت و صنایع وابس��ته، نمایش��گاه های برپاشده، از مشارکت 
بیش از 120 ش��رکت داخلی و برخی کشورها از جمله آلمان، 

ترکیه، هند و چین برخوردار بودند.
همزمان هش��تمین نمایش��گاه بین المللی پوش��اک ای��ران نیز 
از س��وی بنیاد ملی مد و لباس کش��ور، اتحادیه تولید و صادرات 
نس��اجی و پوش��اک ای��ران، اتحادی��ه صن��ف تولیدکنن��دگان و 
فروشندگان پوشاک تهران و انجمن صنایع پوشاک ایران برپا شد. 
همچنین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران به عنوان یکی 
از وسیع ترین و گسترده ترین رویدادهای صنعتی و بازرگانی 

ایران همزمان با این نمایشگاه ها برگزار شد.
 نمایش�گاه تهران، میزبان برندهای منتخب صنایع 

چوب، چرم، متالورژی و معماری
چه��ار روی��داد صنعت��ی و معدنی متال��ورژی، چ��وب، کیف 
وکفش و چرم، و دکوراس��یون روز )دوش��نبه، 27 بهمن ماه(  در 
محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران با حضور »مهدی 
صادقی نیارکی« معاون امور صنایع وزارت صمت و دکتر »حسن 
زمانی« مش��اور وزیر صم��ت، رئیس هیات مدی��ره و مدیرعامل 
ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی ای��ران  افتتاح ش��د. برپایه 
این گزارش، هفدهمین نمایش��گاه بین الملل��ی متافو، متالورژی 
)فوالد، صنایع معدنی، آهنگری و ماش��ین کاری، قالب س��ازی 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 دکوراس��یون به عنوان مهمترین رویداد حوزه 

معماری در ایران و میزبان ش��رکت های فعال در حوزه معماری 
و طراح��ی، دکوراس��یون و تجهی��زات، دیوارپ��وش و کف پوش، 
فرش، پرده و لوازم تزئینی، انواع مبلم��ان فضای باز، نورپردازی 

و فناوری های نوین ساختمان افتتاح شده بود.
هفتمین نمایش��گاه امپکس به عنوان تنها نمایشگاه مرتبط 
تخصصی با صنایع چرم ، کیف و کفش با حضور آقایان صادقی 
نیارکی، زمانی و نوده فراهانی افتتاح ش��د. در جریان برگزاری 
این نمایشگاه ها، مش��ارکت کنندگان و تولیدکنندگان آخرین 
دس��تاوردها، محصوالت، تجهیزات و ماش��ین آالت تولیدی و 
خدمات خود را در مع��رض دید بازدیدکنندگان تخصصی قرار 

دادند.
ششمین نمایش��گاه اینترنت اش��یاء )Iotex2021( از روز 
)دوش��نبه، 27 بهمن م��اه( به م��دت دو روز در مح��ل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد
 برگ�زاری نمایش�گاه تلکام با ش�عار توس�عه بازار 

فناوری بومی ، پیشران جهش تولید 
بیس��ت و یکمین نمایش��گاه بین المللی مخاب��رات، فناوری 
اطالعات و راه حل های نوآوران��ه )تله کام 99( ، چهاردهمین 
نمایشگاه بین المللی گردش��گری و صنایع وابسته و همچنین 
پنجمین نمایشگاه بین المللی ماش��ین آالت کشاورزی،نهاده 
ها و سیس��تم های نوین آبیاری با حض��ور  محمد جواد آذری 
جهرمی وزی��ر محترم ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات  ، علی 
اصغر مونسان وزیر محترم گردشگری و صنایع دستی ،  دکتر 
صادقی نیارکی مع��اون امور صنای��ع وزارت صمت ، مهندس 
پرس��تار رئیس س��تاد آب و خاک  وزارت جهاد کش��اورزی و 
با همراهی تعدادی از مقامات و مس��ئولین بلند پایه در محل 

دائمی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران گشایش یافت .
دکتر حسن زمانی مش��اور وزیر ، رئیس هیأت مدیره و مدیر 
عامل ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی و اعضای 
هیأت مدی��ره ، معاونی��ن و مدیران ش��رکت ای��ن مقامات و 

مسئولین را همراهی کردند.
بیست و یکمین نمایشگاه مخابرات ، فناوری اطالعات و راه 
حل های ن��و آورانه ) تل��کام (  باحضور  100 ش��رکت ایرانی 
با ارائ��ه و معرفی توانمندی های خود در ح��وزه های مختلف 
صنعت مخابرات ، سرویس های ارائه دهنده اینترنت و سازمان 
های زیر مجموعه وزارت ارتباط��ات و فناوری و با هدف ایجاد 
فرصت های تج��اری جدید ،  فراهم ک��ردن زمینه تعامل بین 

دانشگاه و شرکت های فعال  این حوزه برگزار شد.
نمایشگاه ماشین آالت  کش��اورزی نیز با حضور 26 شرکت 
داخلی برگزار شد. از س��وی دیگر چهاردهمین نمایشگاه بین 
المللی  صنعت گردشگری و صنایع وابس��ته امسال با  حضور 

146 شرکت  ایرانی ، برگزار شد.
 آخرین رویدادهای نمایشگاهی سال 1399 

هشتمین نمایش��گاه بین المللی حمل و نقل و صنایع ریلی 
،چهارمین نمایش��گاه بین المللی کار ایران،ششمین نمایشگاه 
بین الملل��ی ف��رودگاه، هواپیما، پ��رواز، صنای��ع و تجهیزات 
وابس��ته و اولین نمایش��گاه بی��ن الملل��ی آموزش،خدمات و 
تکنولوژی آموزش نوین و صنایع وابسته با حضور دکتر حسن 
زمانی مش��اور وزیر ، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت 
سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران  و سایر مسئولین 
و مقامات زیربط در محل دائمی نمایش��گاه ه��ای بین المللی 
ج.ا.ایران گشایش یافت. این نمایش��گاه ها از 13 تا 16 اسفند 

ماه 99 برگزار شد.
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سهالن نماد فعالیت خود را در سال 1371 با طراحی و 
ساخت تجهیزات فروشگاهی آغاز نمود. اولین محصول 
سهالن نماد سیس�تم طبقه بندی مشبک بود که برای 
نخستین بار در ایران توسط این شرکت طراحی، تولید 
و روانه بازار ش�د. سرعت رشد باالی سهالن نماد و نیاز 
بازار س�بب شد تا س�هالن نماد در س�ال 1375 واحد 
نمایش�گاهی خود را بطور مستقل راه اندازی نماید و تا 
به امروز به عنوان یکی از اصلی ترین شرکت های ارائه 

دهنده خدمات نمایشگاهی شناخته شود.
نگاه نوگرایانه س�هالن نماد از ابتدای فعالیتش سبب 
ش�د که این ش�رکت برای اولین بار در ای�ران اقدام به 

طراحی و تولید پارتیشن های دو جداره نماید.
پذیرش باالی این محصول از سوی بازار، سهالن نماد 
را به عنوان ش�رکت برتر در حوزه پارتیش�ن اداری در 
کش�ور مطرح نمود.  در ادامه این موفقیت ها، ش�رکت 
س�هالن نماد با تکمیل س�بد محصول خود، محصوالت 
جدیدی در ح�وزه مبلم�ان و پارتیش�ن اداری به بازار 
عرضه نمود. در تمامی این س�الها س�هالن نماد همواره 

با تولی�د محصوالت جدید و با کیفیت، در جهت رش�د 
و بهبود صنعت س�ازه های نمایش�گاهی، پارتیش�ن و 

مبلمان اداری قدم برداشته است.
معرفی T3  و دیواره های نمایشگاهی تتریس

T3 راه ح�ل حض�ور س�ریع باکیفی�ت و متمای�ز در 
نمایشگاه های مختلف اس�ت. نمایشگاه های تخصصی 
در صنای�ع گوناگ�ون محلی ب�رای دوباره س�ازی برند 
معرفی محصوالت جدید و پیشبرد اهداف تعیین شده 

در فروش و بازاریابی است.
گره س�هالن نماد برای حض�ور متمایز نمایش�گاهی 
سیس�تم T3 را پس از س�ال ها مطالعه به شما معرفی 
می کند. س�رعت ب�اال در نص�ب کیفی�ت فوقالعاده و 
تمای�ز در دیده ش�دن محص�ول و خدم�ات مهمترین 
 ،T3 ویژگی این سیس�تم است. اجزاء تش�کیل دهنده
تتریس)دی�واره های نمایش�گاهی( تایل )کف س�ازی 
یکپارچه( و تراس )س�ازه های نورپ�ردازی( در نهایت 
دقت بص�ورت یک سیس�تم واحد در دس�ترس ش�ما 

هستند.

سهالن نماد؛ شرکت برتر 
در حوزه مبلمان و پارتیشن اداری
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40رویداد نمایشگاهی در سال جهش تولید و با وجود شیوع کرونا با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد 

نگاهی به نمایشگاه های مهم برگزار شده در سال 1399
صنعت نمایشگاهی کش�ور سال 1399 را در شرایطی 
اغاز کرد که کش�ور درگی�ر همه گیری وی�روس کرونا 
و تحری�م ه�ای ب�ی س�ابقه بی�ن المللی بود. ش�رکت 
س�هامی نمایش�گاه های بین المللی ج.ا.ای�ران نیز به 
عن�وان بزرگترین س�ایت نمایش�گاهی کش�ور از این 
ش�رایط مس�تثنی نبود و بس�یاری از رویدادهای مهم 
نمایشگاهی تحت تحت تاثیر این دو مشکل عمده قرار 

گرفت.
از  ابتدای�ی س�ال 1399 تع�داد زی�ادی  در 9 م�اه 
رویدادهای نمایش�گاهی کنس�ل یا به تعوی�ق افتاد. با 
مدیریت بیماری کرونا در سطح کشور و تغییر مدیریتی 

در راس نمایشگاه های بین المللی، شاهد رونق گرفتن 
نمایشگاه بین المللی و برگزاری نمایشگاه ها بودیم.

از س�وی دیگر، برگ�زاری ح�دود 30 روی�داد بزرگ 
نمایش�گاهی در صنایع مختلف طی س�ه ماه�ه پایان 
س�ال، منجر به رونق بخش�ی ب�ه بخش ه�ای مختلف 

صنعت و اقتصاد کشور شد.
یک�ی از مهمتری�ن فاکتوره�ا ب�رای جه�ش تولید و 
رونق اقتص�ادی برگزاری نمایش�گاه ها اس�ت و از این 
رو برگ�زاری نمایش�گاه ها ب�رای توس�عه اقتصادی در 
همه جوانب امر بس�یار ضروری اس�ت و  تعطیل شدن 
نمایش�گاه ها م�ی تواند خس�ران قابل توج�ه ای را به 

صنعت و اقتصاد کشور وارد کند
الملل�ی  بی�ن  ه�ای  نمایش�گاه  س�هامی  ش�رکت 
و  بهداش�تی  چهارگان�ه  ه�ای  پروت�کل  رعای�ت  ب�ا 
نق�ش  مختل�ف  صنای�ع  ه�ای  نمایش�گاه  برگ�زاری 
مهم�ی در رونق بخش�ی ب�ه اقتصاد کش�ور در س�ال 
جهش تولی�د مل�ی ایفا ک�رده اس�ت و ای�ن مهم جز 
 با ت�الش خس�تگی ناپذیر مدی�ران این ش�رکت قابل

 تحقق نبود.
شرکت سهامی نمایش�گاه های بین المللی ج.ا.ایران 
ب�ا رعایت پروت�کل های بهداش�تی و برگ�زاری موفق 
نمایش�گاههای تخصصی در شرایط کرونا نشان داد می 

تواند الگوی موفقی برای سایر سایت های نمایشگاهی 
باشد.

در این نوش�تار قصد داریم تعدادی از نمایشگاه های 
مهمی که در سال 1399 در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی تهران برگزار ش�د را بررسی و تحلیل کنیم 

همراه ما باشید:  
 نمایشگاه جهش تولید و دس�ت آوردهای مقابله با 

کرونا 24 الی 26 خرداد ماه 99
 دوازدهمین نمایش�گاه بین الملل�ي در و پنجره و 

صنایع وابسته 12 تا 15 تیرماه 99
 نوزدهمی�ن نمایش�گاه بی�ن الملل�ی ش�یرینی و 
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نگاهی به نمایشگاه های مهم برگزار شده در سال 1399
شکالت 12 تا 15 15 شهریورماه 99

 بیس�تمین نمایش�گاه صنعت س�اختمان و نهمین 
نمایشگاه آسانسور و پله برقی 20 تا 23 شهریورماه 99

 بیس�ت و هفتمین نمایش�گاه اگروفود ایران 13 تا 
16 مهرماه 99

 بیس�تمین نمایش�گاه بین الملل�ی لوازم خانگ�ی و 
دومین نمایش�گاه بین المللی مراکز خرید،مجتمع های 
تجاری،رویکرده�ای صنعت خ�رده فروش�ی وصنایع 

وابسته 5 تا 8 دی ماه 99
 بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته 

بندی و ماشین آالت وابسته 13 تا 16 دی ماه 99

صنع�ت  الملل�ی  بی�ن  نمایش�گاه  بیس�تمین   
ب�رق، ش�انزدهمین نمایش�گاه بی�ن الملل�ی صنعت و 
چهاردهمی�ن نمایش�گاه بی�ن الملل�ی کاال، خدمات و 

تجهیزات فروشگاهی 23 تا 26 دی ماه 99
 بیست و پنجمین نمایش�گاه بین المللی نفت، گاز، 

پاالیش و پتروشیمی 3 تا 6 بهمن ماه 99
مع�دن،  الملل�ی  بی�ن  نمایش�گاه  ش�انزدهمین   
پانزدهمی�ن نمایش�گاه بی�ن المللی قطع�ات خودرو و 
بیس�تمین نمایش�گاه بین المللی رنگ و رزین 11 تا 14 

بهمن ماه 99
چهاردهمین نمایش�گاه بین المللی ایران پالس�ت، 

بیس�ت و شش�مین نمایش�گاه بین الملل�ی نس�اجی، 
ای�ران،  پوش�اک  بین الملل�ی  نمایش�گاه  هش�تمین 
دوازدهمی�ن نمایش�گاه بی�ن المللی فرش ماش�ینی، 
بیس�تمین نمایش�گاه بی�ن الملل�ی صنعت ته�ران و 

جشنواره حجاب وعفاف  19 تا 22 بهمن ماه 99 
 هفدهمی�ن نمایش�گاه بی�ن الملل�ی متال�ورژی، 
یازدهمین نمایش�گاه بی�ن المللی میدک�س، هفتمین 
نمایشگاه بین المللی چرم، نمایشگاه بین المللی چوب، 
اولین جش�نواره اینترنت اشیا و جش�نواره سفر 27 تا 

30 بهمن ماه 99
الملل�ی  بی�ن  نمایش�گاه  یکمی�ن  و  بیس�ت   

مخابرات، فن�اوری اطالع�ات و راه حل ه�ای نوآورانه 
)تل�ه کام 99(، چهاردهمی�ن نمایش�گاه بی�ن المللی 
الملل�ی  بی�ن  نمایش�گاه  پنجمی�ن  و  گردش�گری 
نوی�ن ه�ای  سیس�تم  و  کش�اورزی  آالت   ماش�ین 

 آبیاری 5 تا 8 اسفند ماه 99
 هش�تمین نمایش�گاه بی�ن المللی حم�ل و نقل و 
صنایع ریلی، ششمین نمایش�گاه بین المللی فرودگاه، 
هواپیما، پ�رواز، صنای�ع و تجهی�زات وابس�ته، اولین 
نمایش�گاه بی�ن الملل�ی آم�وزش و صنایع وابس�ته و 
چهارمی�ن نمایش�گاه بین الملل�ی کار ای�ران 13 تا 16 

اسفند ماه 99
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 تشکل های اقتصادی با قدمتی دیرینه وفلسفه وجودی تنظیم روابط بین فعاالن 
اقتصادی و دولت ها در کش��ور ها و بعنوان کانون های تخصص��ی تفکر و رایزنی،  

بازوی مشورتی و ابزار مذاکره با مسووالن ارشد دولتی نقش بسزایی دارند.
انجمن نمایش��گاههای ایران ، هم به عنوان یک تش��کل ، حامی حوزه تجاری ، 
درعرصه کار، اشتغال و خدمات و همچنین پشتیبان فعالیت های صادراتی و اقتصاد 
مقاومتی در کش��ور فعالیت می کند و منش��أ اثرات خیر برای تمامی ذی نفعان و 

اقتصاد ملی است ،
 هرچند تنوع افکار ، عقاید ومنافع فعالین نمایش��گاهی امری منطقی به شمار 
می آیدبا این حال الزم اس��ت دولت وس��ایر ارکان حاکمیت ، صدای واحدی را از 
بخش خصوصی بشنوندو هم اینکه این چند صدایی عامل بهانه یا عاملی برای نادیده 

گرفتن نظرات مدیران مراکز نمایشگاهی و بخش خصوصی نباشد.  
برخود می بالیم که باجمع مدیران وکارکنان توانمند ومتخصص نمایش��گاهی ، 
نهادی اثرگذار در مسیر توسعه ای کشورهستیم و به عنوان بازوی مشورتی در جهت 
معرفی کاالهای تولید ش��ده و انتقال فناوری وهمچنین بعنوان زیرساخت توسعه 

صادرات غیرنفتی از هیچ کوششی فروگذار نمی کنیم.
چه بسا مهم ترین اقدامات در این یکسال تالش مجدانه جهت استقرار حرکت 
برنامه محور در این صنعت می باش��د.در این دوره با به��ره گیری از خرد جمعی ، 
خوشبختانه این انجمن در طی یکسال جهش قابل مالحظه ای در مقایسه با دیگر 
تشکل ها داشته اس��ت و جایگاه خوبی در رتبه بندی ملی تشکل ها کسب نموده 

است .

حتی محدودیت منابع مالی و مش��کالت حاصل از بحران کرونا ، نتوانست عزم 
هیات مدیره رادرگام برداشتن برای اهداف عالیه این صنعت با خلل مواجه نسازد.

در طی سالی که گذشت علی الرغم شرایط ایجاد شده حاصل از کرونا که ضررهاو 
پیامدهای منفی ناش��ی از ش��یوع کرونا بیش از همه متوجه نمایشگاههای کشور 
گردیده است بطوری که س��ایت های نمایشگاهی در دوران ابتدایی شیوع ویروس 
کرونا در اواخر س��ال گذش��ته به صورت خودجوش پیش قدم ش��دند و برگزاری 
رویدادها را تا زمان اجرای پروتکل های بهداش��تی لغو کردند وحتی در راس��تای 
مس��وولیت اجتماعی ،اولین مکان هایی بودند که پیشنهاد دادند تا جهت استفاده 
بیماران برای قرنطینه ،در اختیار مراکز بهداش��تی قرار گیرد. پس از شروع مجدد 
فعالیت های نمایش��گاهی نیز تمام پروتکل ه��ا در برگ��زاری رویدادها به صورت 
کامل رعایت می شد. فعاالن نمایشگاهی تالش کردند که در طول این مدت فقط 
نمایشگاه های تخصصی برگزار شود و از حضور عموم افراد در نمایشگاه ها جلوگیری 

کردند.
و با اینکه ادامه این وضعیت ،ترغیب مش��ارکت کنندگان در نمایشگاه را چالش 
برانگیز می نمود ، ولی با عزم و اراده  برای توسعه و رشد  فعالیت های نمایشگاهی  

به تالش خود برای رشد اقتصادی کشور ادامه داده ایم .
عدم سیاست گذاری صحیح  و حتی عدم عمل به سیاست ها ، وجود تفکرسنتی 
، تغییرات زیاد مدیریتی ونداشتن استراتژی درست وبرنامه ریزی بلندمدت از چالش 
های امروز جامعه ماست .صنعت نمایشگاهی در شرایط کنونی می تواند به عنوان 
زیرساخت های تولید، صنعت و تجارت حامی و موتورمحرکه اقتصاد باشد وبا ایجاد 

یک زنجیره ارزش آفرین میان تولیدکننده ، مشارکت کننده و بازدید کننده مانع 
ایجاد تنش در بازار خرد شود.

اما به دلیل بی توجهی دولت و مداخالت غیرتخصصی دستگاههای غیرمرتبط از 
این فرصت بصورت کامل بهره برداری نمی شود واین صنعت با سرمایه گذاری های 

صورت گرفته توسط این بخش معطل مانده است .
بایدگفت جدی ترین چالش پیش روی فعالین این صنعت ، خودتحریمی هادر 

داخل است که مانع فعالیت و استفاده از توان و ظرفیت واقعی این حوزه می گردد.
صنعت نمایش��گاهی می تواند از ارزآورترین صنایع کشور باشد و نگاه حمایتی 
دولت به صنعت نمایشگاه می تواند به رونق اقتصادی کشور منجرگردد و جا دارد که 

در برنامه های توسعه به این موضوع پرداخته شود.
اولین و مهم ترین موضوعی که باید در این بخش در چشم انداز سال در 
پیش رو صورت گیرد سرعت گرفتن  فعالیت فراکسیون نمایشگاهی مجلس 
شورای اسالمی اس��ت که دبیرخانه آن تشکیل گردیده و مهمترین محور 
آن،  صنعت شناخته ش��دن فعالیت های نمایشگاهی که در اولین جلسه 
آن با حضور هیات رییسه این فراکسیون مطرح گردید و مورد حمایت این 

عزیزان قرار گرفت .
از دیگر دس��تاوردهای ما ، تفاهم نامه مش��ترک این انجمن با س��ازمان توسعه 
تجارت می باش��دو در این راستا تثبیت برنامه پنج س��اله تقویم های نمایشگاهی 
کش��ور گامی دیگر در جهت برنامه های سال 1400 می باش��د  که بدین ترتیب 
تدوین س��ند اس��تراتژی توس��عه این حوزه والبته موضوع گس��ترش مناس��بات 

اقتص��ادی و هم��کاری مش��ترک برگزاری نمایش��گاه ه��ای بین الملل با س��ایر 
 کش��ورها و اعزام وپذیرش هی��ات های بازاریابی ونمایش��گاهی نیز م��د نظر قرار 

گرفته است .

.اگرچه سابقه برگزاری وایجاد نمایشگاه ، قدمتی دیرینه دارد، نمایشگاهها هیچ 
گاه اهمیت وارزش فعلی را درتوسعه تجارت واقتصاد دنیا نداشته اند.افزایش حجم 
تجارت کاال وخدمات جهانی مرهون برپایی بیش ازهزاران نمایشگاه داخلی وخارجی 

است. به یقین خدمات مطلوب نمایشگاهی بدون همکاری همه عوامل وفعاالن این 
صنعت امکان پذیرنیست ودرهیچ حوزه ای ، جمعی با چنین پتانسیلی برای تبادل 

نظروجود ندارد.
انجمن نمایش��گاههای ایران با هدف همکاری وتعامل اعضا وایجاد وحدت رویه 
درراستای برگزاری هرچه بهترنمایشگاهها وایجاد پل ارتباطی مستحکم بین فعالین 
این بخش ، با نگاه متفاوت و ویژه تالش می کندتا نقش��ی ارزن��ده ایفا نماید. این 
تشکل در س��ال های اخیر با تدوین واجرای برنامه های راهبردی وگذر از مراحل 
ساماندهی وتثبیت ، گام در مرحله شکوفایی وتعالی نهاده وبا تاکید بر اصول بنیادین 
خود و ایجاد جمع وصدای واحد که مشخصه بارز هر تشکلی می باشد ، افق روشنی 
برای سال های در پیش رو ترسیم نموده است . اعتقاد وباور این انجمن به حمایت 
از فعالین این عرصه موجب شده اس��ت تا دوشادوش سایر بخش های کشور برای 
آبادانی ایران عزیز گام بردارد.به یقین خدمات مطلوب نمایشگاهی بدون همکاری 
همه عوامل و فعاالن این صنعت امکان پذیر نیس��ت وجمعی با این پتانسیل برای 
تبادل نظر قابل توجه می باش��د.واقعیت این است که این انجمن می تواند بعنوان 
نیروی محرکه در نهادهای تصمیم گیر و تصمیم س��از حضور داشته باشد ومیسر 
شدن آن با صدای واحد فعالین مراکز نمایشگاهی کشور  وحرکت از درون می باشد. 
تالش برای س��اماندهی امور مرتبط با تولی��د وصادرات وارائ��ه توانمندی های 
صنعتی کشور در نمایشگاههای داخلی وخارجی،تشویق وحمایت از سرمایه گذاری 
مشترک در صنعت ، تولید وصادرات ،ایجاد فرصت های همکاری وتوسعه فعالیت 
شرکت نمایشگاههای بین المللی کشور،مشارکت در تدوین واجرای استانداردهای 

موردنیازصنعت نمایش��گاهی ای��ران وانجام کنترل های کیف��ی ورتبه بندی های 
مورد نیاز،برگزاری وهماهنگی نمایش��گاههای داخلی وخارجی مرتبط با ماموریت 
انجمن،اعزام هیات های تجاری وبازاریابی به کشورهای خارجی ونیز پذیرش هیات 
های تجاری وبازاریابی از کشورهای خارجی، کوشش برای مقیدوملزم نمودن شرکت 
نمایش��گاههای کش��ور به اجرای صحیح مقررات اقتصادی ورعایت شئون تجاری 
واقتصادی کشور در برگزاری نمایش��گاههای داخلی وخارجی، هماهنگی وکمک 
در معرفی شرکت نمایشگاههای کش��ور جهت عضویت در سازمان های تخصصی 
،منطقه ای وبین المللی در ارتباط با فعالیت های انجمن،ارایه خدمات مشاوره ای 
برای انعقاد قراردادها، تفاهم نامه ها وپروتکل های فنی بین شرکت نمایشگاههای 
کشور با نهادهای داخلی وخارجی،تشویق وراهنمایی شرکت نمایشگاههای کشور 
به اجرای صحیح مقررات اقتصادی ورعایت شئون تجاری کشوروفعالیت در زمینه 
های هماهنگی واستانداردس��ازی در اجرای برنامه وتقویم نمایشگاه ازجمله برنامه 

های  این انجمن می باشد .
و بر این اساس در سالی که گذشت با وجود ابعاد وسیع تاثیر بیماری کرونا بر ایران 
وهمچنین  دراین صنعت ، راهکارهای مواجهه و جبران این خسارات ، شناسایی ودر 
غالب پیشنهادات و درخواست ها به متولین امر انعکاس داده شد و این گام بزرگ 
در صدور مجوز نمایشگاهها بعد از ماهها تعطیلی وهمچنین به رسمیت شناختن 

فعالیت نمایشگاهها در مشاغل گروه دو می باشد.
 بررسی و دس��ته بندی مشکالت صنعت نمایش��گاهی و انعکاس پی گیرانه به 
مقامات مرتبط جهت برطرف نمودن آنها، فراهم کردن امکانات برگزاری جلس��ات 

حضوری و مذاکرات تلفنی برای تسهیل روند فعالیت فعالین نمایشگاهی ، پیشنهاد 
و پیگیری اصالح دس��تورالعمل های نمایشگاهی و تش��کیل جلسات مشترک با 
متولیان امر و نمایندگان مجلس ، تالش برای صنعتی شدن سیستم نمایشگاهی 
از طریق مکاتبات ونشست های صورت گرفته، طرح تشکیل کمیته های تخصصی 
در جهت بهبود فضای کسب وکار نیز در کارنامه عملکرد مثبت این انجمن ، مثمر 
ثمر و راهگشا بوده است . در این میان مهم است که تالش پشینیان را قدر بدانیم 
و برای توجه ، اهتمام وتعهدی که در جهت بالندگی روزافزون این صنعت  معطوف 
داشته اند ،ارزش قایل شویم . امروز بر این باوریم که با استفاده از تجربیات وآینده 
نگری ، باید مستحکم تر از گذشته گام برداشته ، برنامه هایمان را روزآمد وبا تدبیر 

ونواندیشی ، رشد شاخص عملکردمان را بیش از پیش ارتقا دهیم . 
بااطمینان از ظرفیت باالیی که در این صنعت وجود داردو با س��ند چش��م انداز 
ونقش��ه راه وبرنامه های که ترس��یم شده اس��ت ، در آینده نیز خواهیم توانست با 
همراهی یکدیگر در پیش��برد اهداف کالن صنعت نمایش��گاهی کش��ور ، فعالین 

ومتخصصین این حوزه گام های بزرگی برداریم.
نوروز که موسم نزدیکی دلهاوپیوند آرزوهاست ، فرصت مناسبی است تا با یکدیگر 
عهد وپیمان ببندیم تا رسیدن به یک زندگی توام با معنویت ، آرامش وامید،لحظه 

ای دست از تالش وکوشش برنداریم .
در پایان در پناه الطاف الیزال الهی صمیمانه ترین تبریکات را به مناسبت سال 
1400 و ورود به قرن جدید به کلیه دس��ت اندرکاران و فعاالن نمایشگاهی کشور 

ابراز میدارم وبرای همگان سالی توام با تفاهم ، وفاق و پیشرفت مسالت می نمایم .

علی یارمحمدیان : رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت نمایشگاه های بین المللی ایران

مصصم هستیم به تالش خود برای رشد صنعت نمایشگاهی کشور ادامه دهیم

فروغ کیهانی  دبیر انجمن نمایشگاههای بین المللی ایران 

با استفاده از تجربیات وآینده نگری مستحکم تر از گذشته گام برداریم

گزارش تصویری

بازدید مسئوالن از منایشگاه های تخصصی سال 1399
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روایت مدیرعامل نمایشگاه اصفهان از یک سال پر تکاپو و پر فراز و نشیب

ساخت نمایشگاه جدید اصفهان مهمترین رخداد اقتصادی سال 99 بود
محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی اصفهان س��رانجام 
در 14 آبان م��اه 99 به مرحله بهره برداری رس��ید و ش��رایط 
الزم برای برگزاری رویدادهای نمایش��گاهی در آن فراهم شد. 
بس��یاری اعتقاد دارند که بهره برداری از این نمایشگاه، یکی از 
مهمترین رخدادهای اقتصادی سال 99 در اصفهان بود. ساخت 
و تکمیل این زیرس��اخت مهم اقتصادی که به عنوان یکی از 
استانداردترین مراکز نمایشگاهی کشور نیز شناخته می شود، 
مسیر پر پیچ و خم و پر نوسانی را طی کرده است. این مجموعه 
در حالی ساخته شد که کشور با تحریم های همه جانبه و رکود 
تورمی بی س��ابقه ای روبرو ب��ود. در ماه های اخیر هم، ش��یوع 
ویروس کرونا و تاثیر منفی آن بر حوزه اقتصاد و منابع انسانی 
سبب شد تا دشواری های ساخت نمایشگاه بین المللی اصفهان 
افزایش یابد. این، دقیقاً موضوعی است که علی یارمحمدیان، 
مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی اصفهان به آن 
اش��اره می کند و می گوید نمایش��گاه جدید این کالنشهر، با 
دو قدرت ایمان و امید ساخته ش��ده است. به گفته او، شرایط 
دشوار ساخت نمایشگاه، می توانست تاخیر جبران ناپذیری را در 
بهره برداری از این نمایشگاه ایجاد کند اما با همت و تالش همه 
افرادی که در این حوزه فعال بوده اند، از این حادثه جلوگیری 
ش��د. صحبت های مدیرعامل نمایش��گاه اصفهان را در ادامه 

بخوانید. 
**

  اجازه بدهید سوال آخر را اول بپرسم: سرانجام، زمان 
بهره برداری از نمایشگاه بین المللی اصفهان فرا رسید. از 

این رخداد چه حسی دارید؟
قطعاً همه ما زمانی که با پش��ت س��ر گذاشتن سختی ها و 
مشقت ها و مرارت های بس��یار، نتیجه ای که مورد انتظار بوده 
را به دست می آوریم، حسی جز خوش��حالی نداریم؛ برای من 
هم همینطور است. اکنون واقعاً از اینکه توانسته ام شرایطی را 
فراهم کنم که یک زیرس��اخت ماندگار اقتصادی در اصفهان 
ایجاد شود و سرمنشأ تغییرات مثبت در حوزه تجارت، اقتصاد 
و کسب و کار باشد، حس خوبی دارم. اما موضوع این است که 
برای دستیابی به این ش��رایط و به این حس، راه بسیار پر پیچ 
و خم و پر فراز و نشیبی را پشت س��ر گذاشته ایم. من و همه 
همکارانم که در اجرای این نمایشگاه سهیم بوده ایم، روزهای 
بسیار سختی را گذرانده ایم و فعالیت هایی را انجام داده ایم که به 

جز با امید و ایمان به نتیجه نمی رسید.
این س�ختی ها چه بودن�د؟ چه موضوعی باعث ش�د 

ساخت نمایشگاه بین المللی اصفهان کار سختی باشد؟
س��ال 96 که مدیریت ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی 

اس��تان اصفهان را بر عهده گرفتم، ب��ا دو جبهه کاری متفاوت 
روبرو ش��دم. یک جبهه، برگزاری رویدادهای نمایشگاهی بود 
که در نوع خود، یک فعالیت دشوار، سخت و پیچیده محسوب 
می شود. شما می دانید که برگزاری رویداد از نظر سختی شغل، 
یکی از 10 شغل سخت دنیا به ش��مار می رود. جبهه دوم هم، 
س��اخت و تکمیل نمایش��گاه بین المللی اصفهان بود که این 
موضوع هم در نوع خود، پیچیدگی های بس��یاری داشت. یکی 
از این پیچیدگی ها این بود که پروژه، فقط 15 درصد پیشرفت 
فیزیکی داش��ت و با 25 میلیارد تومان بدهی، متوقف شده بود 
که شرایط را دشوارتر از همیشه کرده بود. در درجه اول، تالش 
کردیم بدهی های پروژه به پیمانکاران را پرداخت کنیم تا فعالیت 
را از س��ر گیرند. با تالش هایی که در این مسیر صورت گرفت، 
س��رانجام بدهی های پیمانکاران پرداخت ش��د و آنها را مجاب 
کردیم که به کار خ��ود بازگردند. پ��س از آن، تالش کردیم با 
یک برنامه ریزی مجدد، پروژه را از حالت س��اکن به یک پروژه 
فعال تبدیل کنیم. فعال کردن پروژه نی��از به عقد قراردادهای 
اجرایی با پیمانکاران بخش های مختلف داشت. پس، اقدامات 
الزم برای عقد قراردادهای اجرایی را آغاز کردیم. تا پیش از این 
اقدامات، تعداد قراردادهای ثبت ش��ده برای اجرای نمایش��گاه 
جدید به تعداد انگشتان دو دس��ت هم نمی رسید؛ اما در مدت 
کوتاهی پس از برنامه ریزی ه��ای اولیه، تعداد قراردادها افزایش 
یافت و به عدد 70 قرارداد رسید. شرایط به گونه ای پیش رفت 
که تا پایان سال 97، بیش از 100 قرارداد فعالیت با پیمانکاران 
مختلف در پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان منعقد شده بود و 
شرکت های مختلف برای ساخت این نمایشگاه تالش می کردند. 
در نهایت، تعداد قراردادهای اجرای این نمایش��گاه، تا امروز که 
زمان بهره برداری فرارس��یده، به بیش از 210 قرارداد رس��یده 
که هیچ یک هم در مرحله پرداخت متوقف نش��ده اند. در واقع، 

ما توانس��ته ایم کار جدید تعریف کنیم، قرارداد جدید ببندیم، 
پیمانکاران را مش��غول به کار کنیم و در نهایت، نمایشگاه را به 
مرحله بهره برداری برسانیم که همه این مسیرها نیز با رعایت 

تمامی جنبه های قانونی، اجرایی و نظارتی طی شده است.
در اجرای نمایشگاه بین المللی اصفهان، ظرفیت های 
وی�ژه ای ایجاد کرده ای�د. کمی درباره ای�ن ظرفیت ها و 
توانمندی ها توضیح دهید. آیا این توانمندی ها می توانند 
شرایط اصفهان را در حوزه اقتصادی و کسب و کار تغییر 

دهند؟
به صورت خالصه بگویم که بله؛ پتانس��یل های نمایش��گاه 
جدید، بسیار بیشتر از پتانس��یل های نمایشگاه قدیمی است. 
بزرگترین مشکل محل قدیم برگزاری نمایشگاه ها این بود که 
این مکان برای برگزاری رویدادهای نمایشگاهی ساخته نشده 
بود، استانداردهای الزم را نداشت و از زمینه  الزم برای توسعه 
نیز برخوردار نبود. بنابراین، الزم بود که زمینه های پیشرفت در 
حوزه صنعت نمایشگاهی اصفهان را فراهم می کردیم. اکنون، 
محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
که در منطقه روشن دش��ت س��اخته ش��ده، با تکنولوژی ها و 
استانداردهای نمایش��گاه های مونیخ، دوبی و کیش طراحی و 
ساخته شده و از جمله مدرن ترین سایت ها و مراکز نمایشگاهی 
کشور به شمار می رود. این مجموعه شامل یک سالن پیوسته 
با قابلیت تفکیک به سه سالن پنج هزار متری است و فضاهایی 
مانند ساختمان رجیستری، پاویون مذاکرات بین المللی، سالن 
گردهمایی ها و نشست های خبری، سالن های مذاکره، رستوران  
و کافی شاپ، پارکینگ متمرکز، فضای باز برگزاری نمایشگاه و... 
را در خود جای داده است. این این سایت نمایشگاهی همچنین 
زیرس��اخت های مهمی همچون س��اختمان اداری، خدماتی 
و پش��تیبانی به مس��احت حدود 9000 متر مربع، ساختمان 

تاسیسات مکانیکی، فضای س��بز، تونل های تاسیساتی آدم رو، 
فضاهای س��واره رو و پیاده رو، سرویس های بهداشتی محوطه، 
س��اختمان الکتریکال، مخزن آب آش��امیدنی و آتش نشانی، 
مخزن آب خاکستری فضای سبز و پل های عابر پیاده طرفین 
سالن اصلی نیز پیش بینی و ساخته شده است. پوشش سقف و 
سازه این نمایش��گاه هم از تکنولوژی ziptech در نظر گرفته 
ش��ده که در نوع خود از زیبایی و پیوستگی خاصی برخوردار 
است و یکی از سازه های بی نظیر در اس��تان و کشور به شمار 
می رود. همین عوامل، س��بب می ش��ود که اصفهان بتواند به 
عنوان یک شهر نمایشگاهی، بس��یاری از رویدادهای معتبر و 
مهم صنعت نمایشگاهی را میزبانی کند و تاثیرگذاری خود در 

حوزه اقتصاد و کسب و کار را افزایش دهد.
سوال اساس�ی همین جاست؛ ش�ما همواره اعتقاد و 
تاکید دارید که نمایشگاه اصفهان می تواند موجب تحول 
اقتصاد این اس�تان و در نهایت بخشی از اقتصاد کشور 
شود؛ نمایشگاه اصفهان چگونه به این هدفگذاری دست 

پیدا خواهد کرد؟
در شرایط فعلی که فعالیت های اقتصادی کمی با رکود مواجه 
شده و ش��رایط نامطلوبی در کش��ور حاکم است، نمایشگاه ها 
می توانند به افزایش امید در بین فعاالن اقتصادی منجر شوند. 
اگر مجموعه فعالیت های نمایشگاهی را به عنوان یک صنعت 
در نظر بگیریم، این صنعت از باب اینکه می تواند صنایع دیگر را 
به مصرف کنندگان معرفی کند، اهمیت فراوانی دارد. همچنین 
نمایشگاه ها به دلیل ارتقای سطح کمی و کیفی تولیدات کشور 
و هموار ک��ردن راه ص��ادرات محصوالت صنای��ع مختلف به 
کشورهای دیگر، اهمیت خاص و ویژه ای دارند. اگرچه نسبت 
به سنوات گذشته، اکنون جایگاه نمایشگاه بین المللی و صنعت 
نمایش��گاهی برای تجار و صنعتگران آشکارتر شده، اما به نظر 

می رسد این صنعت هنوز در کشور ما جای کار فراوانی دارد.
آیا ب�رای ای�ن تغییر برنام�ه خاص�ی پیش بینی 

کرده اید؟
بله؛ طبیعی است که هر صنعتی، موضوعات خاص خودش 
را دارد. یکی از اصلی ترین برنامه هایی که در نمایشگاه اصفهان 
دنبال می شود، توسعه فعالیت های نمایش��گاهی به ویژه  در 
فضای بین المللی اس��ت. در این زمینه، تاکید داریم که پا را 
از کشورهای همسایه فراتر گذاشته و حضور فعاالن اقتصادی 
اصفهانی و ایرانی را در نمایش��گاه های بین الملل��ی خارج از 
کش��ور افزایش دهیم. نمونه آن هم مش��ارکت در برگزاری 
نمایشگاه های مختلف بین المللی در کشورهایی مانند ترکیه، 
عمان، کنیا، قطر، تاجیکس��تان، مالزی و کشورهای مختلف 
جهان اس��ت که بازارهای ارزش��مندی را پیش روی فعاالن 
اقتصادی کش��ورمان ق��رار می دهند. از طرف دیگ��ر، باید به 
این نکته توجه داش��ت که خوشبختانه در س��ال های اخیر، 
نمایشگاه ها نسبت به دوره های قبل، رشد بهتری هم از نظر 
وس��عت و هم از نظر منابع مالی و کیفیت برگزاری داشته و 
دارد. کاهش هزینه ها و سودآوری بیشتر، کمک خوبی برای 
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برای حرکت 
در مس��یر افزایش خدمات و فضای نمایش��گاهی در داخل 
و تالش برای حضور در نمایش��گاه های خارج از کشور است. 
برای تاثیر بیشتر نمایش��گاه ها بر مجموعه اقتصاد، صنعت، 
تجارت، صادرات و تولید ناخالص ملی کش��ور، باید ساز و کار 
و روش هایی عملی جهت بررس��ی و اندازه گیری میزان تاثیر 
هر نمایش��گاه بر پیکره تولید و اقتصاد مل��ی طراحی کنیم. 
باید زبانی بیابیم که بتوانیم با زبان ع��دد و رقم، میزان تاثیر 
هر نمایشگاه بر شاخص های اجتماعی و اقتصادی آن صنعت 
را محاس��به کنیم. شرکت نمایش��گاه های بین المللی استان 

اصفهان در این زمینه، اقدامات ویژه ای انجام داده است.
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نشس��ت هم اندیش��ی فعاالن صنعت نمایش��گاهی با هدف وحدت و 
انسجام دست اندرکاران صنعت نمایشگاهی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل  شرکت سهامی نمایشگاه ها 
، این نشس��ت به همت انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی 
ایران با رویکرد توس��عه صادرات غیرنفتی امروز یکش��نبه ، 24 اس��فند 
ماه درس��الن ایران محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی ج.ا.ایران با 
حضور دکتر حسن زمانی مش��اور وزیر ، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 

نمایشگاه های بین المللی و اهالی صنعت نمایشگاهی برگزار گردید.
در ابتدای ای��ن برنامه دکتر زمان��ی ضمن قدردان��ی از فعاالن بخش 
خصوصی در صنعت نمایش��گاهی گفت : اعتقاد وی��ژه ای به همکاری با 
بخش خصوصی و غیر دولتی داریم و کارهای بزرگ را با حمایت و کمک 

فعاالن صنعت نمایشگاهی به سرانجام خواهیم رساند.
وی افزود : در س��ال آینده برنامه بسیار زیادی رو پیش بینی کرده ایم 
و در تهران و سراس��ر کش��ور بین 650 تا 700 نمایشگاه برگزار خواهیم 

کرد.
مدیر عامل نمایش��گاه های بین المللی خاطر نشان کرد  : پیش بینی 
می کنیم که س��ال آینده 30 الی 50 نمایشگاه برون مرزی را با کمک و 

همکاری بخش خصوصی برگزار کنیم.
دکتر زمانی همچنین با اش��اره به رویداد جهانی اکس��پو 2020 دوبی 
که در سال آینده برگزار خواهد ش��د ، گفت : صنعت نمایشگاهی کشور 

به عنوان نماینده جمهوری اس��المی ایران  در مقابل 195 کشور جهان 
ثابت خواهد کرد ایران کش��ور بزرگی است و با نشان دادن زمینه فراوان  
توس��عه صنعت ، اقتصاد و همچنی��ن صمیمیت و بزرگ��واری ایرانیان  ، 

پروژه و نگاه ایران هراسی استکبار جهانی را خنثی خواهیم کرد.
همچنین در حاش��یه این برنامه از طرف فعاالن صنعت نمایشگاهی از 
زحمات و تالش های مدیران شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 

ج.ا.ایران با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل به عمل آمد.

گزارش تصویری

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در راستای تحقق 
مصوبات شورای فرهنگی

گرامیداشت هفته درختکاری گرامیداشت روز زن و مادر

جلسه شورای فرهنگی نمایشگاه بین المللی تجلیل از بانوان با حجاب برترآیین رونمایی از کتاب

گرامیداشت سالگرد شهادت سردار سلیمانی و روز جهانی مقاومت

یکی از مهمتری��ن اتفاقات مرب��وط به طرح ه��اي توس��عه اي در صنعت 
نمایشگاهی که اواخر سال 1399 شاهد آن بودیم، تشکیل کمیته راهبردي و 
هماهنگی رویدادهاي تجاري و صادراتی خارج از کشور بوده که به عنوان یک 
بخش مستقل و پویا در زیر مجموعه انجمن برگزارکنندگان نمایشگاههاي ایران 

شکل گرفته است.
علی ابراهیم زاده رییس انجمن برگزارکنندگان نمایش��گاه ها و مدیرعامل 
ش��رکت راهکار تجارت، مدیریت کوش��ا یکی از موفق تری��ن برگزارکنندگان 
رویدادهاي داخلی و خارجی اس��ت که هم��واره در انجمن برگزارکنندگان به 
عنوان یکی از اعضاي کلیدي در هیات مدیره فعالیت و تالش کرده است. وي 
در رابطه با اهیمت برگزاري رویدادها در خارج از کش��ور گفت: زمانی که یک 
شرکت تصمیم می گیرد وارد یک بازار شود، پیچیدگی ها و سواالت مربوط به 
این موضوع در ذهن مدیران تصمیم گیر آن شرکت مطرح می شود. همه چیز 
از تعیین بودجه و تعیین اهداف تا انتخاب ش��ریک تجاري می تواند ذهن تیم 

مدیریت را درگیر کند. 
رئیس انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه ها تصریح کرد: باید ببینیم نمایشگاه 
چطور می تواند به عنوان یکی از مهمترین و موثرترین ابزار ذهن تیم مدیریت را 
به خود معطوف نماید. همیشه نتایج ورود به نمایشگاه هاي خارجی تاثیر مثبت 
نخواهد داشت و بسیاري از شرکت ها با نگرانی در نمایشگاهها حاضر خواهند 

شد. براي رفع این نگرانی و ایجاد انگیزه بیشتر جهت جلب اعتماد تیم مدیریت 
یک شرکت و بخش بازاریابی و فروش می بایست اطالعات و نیازهاي مورد نظر 

تیم تصمیم گیر را با کمترین خطا تهیه و در اختیار شرکت متقاضی قرار داد. 
وي ادامه داد: بدیهی اس��ت در چنین شرایطی معنی و مفهوم شرکت هاي 
برگزارکننده نمایشگاه هاي خارجی آش��کار می گردد این شرکت ها در طی 
سالیان متمادي با تاثیر از بازارهاي هدف و ایجاد ساختارهاي متناسب با موضوع 
بازاریابی بین المللی و ش��ناخت کامل از دغدغه هاي مدیران ارشد بنگاه هاي 
اقتصادي ش��کل خواهند گرفت و در جهت ارائه خدم��ات تخصصی در حوزه 
بازاریابی تیم ه��اي مجرب و متخصص را به کار گرفته و س��از و کار مذاکرات 

تجاري در حوزه خود را فراهم می نمایند. 
ابراهیم زاده تاکید کرد: حس ذاتی این ش��رکت ها نسبت به بازارهاي هدف 
چنان تقویت می ش��ود که به نوعی مش��اور بازاریابی و قابل اعتماد شرکت ها 
محسوب میشوند و در بس��یاري از جلس��ات اس��تراتژیک در حوزه بازاریابی 
در ش��رکت ها داراي جایگاه ویژه اي خواهند بود. همکاري و مشارکت، درک 
دوجانبه منجر به فهم متقابل و تعامل بهتر و در نتیجه مش��ارکت مناسب تر 
ختم خواهد شد و این موضوع باعث می خواهد شد شرکت هاي برگزارکننده 
نمایشگاه هاي خارجی انرژي خود را به سمت پیش��رفت و یادگیري در همه 
زمینه ها و فعالیت ها هدایت نمایند. پس زمانی که از شرکت هاي برگزارکننده 

نمایشگاه هاي خارجی صحبت می کنیم منظور یک مجموعه از توانمندیهاي 
افراد متخصص و داراي تجربه در حوزه بازاریابی بین المللی می باش��ند که به 
نوعی ش��رکاي تجاري توانمند محسوب می گردند این ش��رکت ها با توان و 
تخصص خود نقش مهم و کلیدي بعنوان سفیران صادرات در کشور محسوب 
خواهند شد. بنابراین شناسایی چنین شرکت هایی و حمایت از این نوع شرکت 
ها رسالت ذاتی سازمان هاي متولی صادرات در کشور می باشد و چنین موضوع 
مهم و کلیدي نبایس��تی در حد تنها صدور یک مجوز در یک بازار ختم گردد 
براي توسعه صادرات و حضور در بازارهاي جهانی ضمن شناسایی این ظرفیت 
ها حمایتهاي خود را جهت حفظ و ثبات این شرکت ها بکار بگیریم و جایگاه و 
شان فعالیت تخصصی این شرکت ها را صیانت نماییم. قطعاً برنامه ریزي دقیق 
و بلند مدت و حضور دائم در بازار و توس��عه ارتباطات تجاري، دانش و ظرفیت 
هاي الزم در کشورهاي هدف شاخص هاي شرکت هاي برگزارکننده نمایشگاه 
هاي خارجی هستند تا نگاه و رویکرد جدیدي به این موضوع نداشته باشیم و 
با برنامه هاي مقطعی و زودگذر بخواهیم تنها آمار کمی از برگزاري نمایشگاه 
ها داشته باشیم امکان رش��د و توسعه صادرات مهیا نخواهد شد. سازمان هاي 
متولی باید نس��بت به شناسایی ش��رکت هاي داراي صالحیت و صدور پروانه 
فعالیت براي این ش��رکت ها برنامه ریزي فعالی داشته باشند و استانداردهاي 
الزم و ضروري را براي این شرکت ها تعریف نماید هدف از برگزاري نمایشگاه 

هاي خارجی کمک به توس��عه روابط اقتصادي کش��ورها خواهد بود و در این 
زمینه بایستی توجه کرد که شرکت هاي برگزارکننده مطالعات کافی در این 
خصوص داشته باشند در حقیقت نمایش��گاه باید به گونه اي برگزار گردد که 
نتایج مطلوب بعد از نمایشگاه براي کشور حاصل ش��ود و برگزاري هر رویداد 
خارجی منجر به ایجاد یک بازار صادراتی گسترده براي محصوالت و خدمات 

تجاري کشور شود.

علی ابراهیم زاده رییس انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه ها

شرکت هاي برگزارکننده نمایشگاه هاي خارجی با توان و تخصص خود سفیران صادرات در کشور محسوب خواهند شد 

منوچهر جعفری زاده با بیان اینکه انجمن با توج��ه به نیاز مبرم برای رعایت پروتکل 
های بهداش��تی با همکاری شرکت سهامی نمایش��گاه ها اقدام به تهیه پروتکلی در این 
زمینه کرده است؛ افزود: این پروتکل الزاماتی را برای فعالین و شاغلین صنعت نمایشگاهی 

مشخص کرده است.
وی با اش��اره به حمایت انجمن غرفه س��ازان از فعاالن صنعت نمایشگاهی به صورت 
کلی و فعالین حوزه غرفه سازی به صورت اختصاصی؛ تصریح کرد: با تالش های انجمن، 
غرفه سازان به مشاغل آسیب دیده از کرونا اضافه ش��دند. وی ادامه ادامه داد: برای حل 
نیازهای موجود غرفه سازان، هیئت مدیره انجمن در زمانی اپیدمی بیماری کرونا، اقدام 
به ایجاد بسترهای الکترونیک با هدف کاهش مراجعات حضوری اعضا و مخاطبان خود 
کرد. جعفری زاده تاکید کرد: در حال حاضر انجمن غرفه سازان با دارا بودن سامانه های 
ارزیابی عملکرد، انضباطی، پیمانکاران و سامانه جامع غرفه سازی در کنار سایت رسمی 
انجمن، به امور اعضا و مخاطبان خود رسیدگی می کند. وی در بخش دیگری از صحبت 
های خود به ایجاد ساختارهای الزم برای برگزاری کالس های آنالین اشاره کرد و افزود: 
پس از شیوع کرونا س��واالت فراوانی برای فعاالن صنعت نمایش��گاهی و غرفه سازان در 
خصوص انتخاب استراتژی  مناسب برای مدیریت دوران بحران پیش رو و با توجه به اوقات 
فراغت موجود برای قاطبه فعاالن صنعت نمایشگاهی، انجمن غرفه سازان اقدام به ایجاد 
ساختاری برای برگزاری کالس هاس استاندارد آنالین کرد. وی به صدور کارت تردد برای 
غرفه سازان اشاره و تصریح کرد: با توجه به بخشنامه صادره از سوی ستاد ملی مقابله با 
کرونا و دستور حراست نمایشگاه بین المللی تهران، برای تردد، غرفه سازان و کارمند آن 
اقدام به صدور کارت کرد. جعفری زاده با بیان اینکه  جلسات مشترکی میان مدیرعامل 

شرکت سهامی نمایش��گاه ها و هیات مدیره انجمن غرفه سازان برگزار ش��د؛ افزود: در 
این جلسات موضوع تعامل بیشتر و مستمر شرکت سهامی نمایشگاه ها و انجمن غرفه 
سازان مطرح شد.جعفری در پایان به جلسه مشترک هیات مدیره انجمن غرفه سازان و 
برگزارکنندگان اشاره کرد و گفت: در راستای هماهنگی و نصمیم گیری موضوعات مطرح 
شده در صنعت نمایش��گاهی و آینده این صنعت نشست مشترکی هیات مدیره انجمن 
غرفه سازان و برگزارکنندگان  برگزار شد که منجر به تفاهم نامه هایی در خصوص ایجاد 

کمیته هایی مشترک دو انجمن با عنوان کمیته های تخصصی صنعت نمایشگاهی شد.

منوچهر جعفری زاده رئیس انجمن غرفه سازان کشور

حضور دکتر زمانی درنشست صمیمی فعاالن صنعت نمایشگاهیاقدامات انجمن غرفه سازان در حمایت از مشاغل آسیب دیده کرونا
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دکترمحمد صادق مفتح قائم مقام وزارت صمت با حضور در پنجمین جلس��ه ستاد ملی اکسپو 
در جریان روند پیشرفت اقدامات صورت گرفته  در کمیته های تخصصی اکسپو 2020 قرار گرفت.

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ش��رکت سهامی نمایشگاه ها ، در ابتدای این جلسه 
دکتر مفتح قائم مقام وزارت صمت ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته گفت : اکسپو به عنوان 
المپیک فرهنگی جهان ، محل تقابل فرهنگ ها است و ما باید با تکیه بر ظرفیت های فرهنگی ، 

علمی و صنعتی با قدرت در این هماورد جهانی حضور پیدا کنیم.
وی تصریح کرد :  این رویداد بین المللی بهترین فرصت برای مقابله با تهاجم فرهنگی و شناساندن 

فرهنگ غنی و تنوع قومیت های ایرانی است
قائم مق��ام وزارت صمت افزود :  ما اگر بتوانیم در این رویداد در بحث ایران هراس��ی غلبه کنیم 

جذب سرمایگذاران بین المللی  ، ارتقا دانش  و تکنولوژی میسر خواهد شد
 وی در بخش دیگر صحبت های خود خاطر نش��ان کرد : پیش��رفت های ای��ران در حوزه نانو ، 
نظامی ، صنایع پائین دستی نفت و پتروش��یمی به عنوان خود باوری ملی  باید بخوبی در معرض 

بازدیدکنندگان قرار بگیرد
دکتر مفتح درادامه تاکید کرد  : در جهت پوش��ش زنده رویداد اکسپو 2020 دوبی از بسترهای 

فضای مجازی و شبکه های صدا و سیما اقدامات و پیگیری های الزم انجام شود.
وی درپایان تاکید کرد مباحث مربوط به بودجه ای اجرای اکسپو2020 دوبی را پیگیری خواهم 

کرد.

دکتر مفتح در حاشیه پنجمین جلسه ستاد ملی اکسپو :
 اکسپو المپیک فرهنگی جهان است

روزی که همه برای ایران- اکسپو ، آمدند

درخشش هنر صنعت فرش دستبافت ایران در اکسپو 2020 دوبی

پنجمین نشس��ت س��تاد ملی اکس��پو با حضور 
نمایندگان دس��تگاه ه��ای عضو  در س��الن مروارید 
شرکت سهامی نمایش��گاه های بین المللی ج.ا.ایران 

برگزار شد
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
سهامی نمایش��گاه ها ، بحث و بررس��ی در خصوص 
برنامه های محتوایی و نقش دستگاه ها و سازمان های 
مرتبط با اهداف و حضور پررنگ و موثر در این رویداد 
بین المللی و همچنین ارائه گزارش عملکرد و اقدامات 
انجام گرفته کمیته های تخصصی ستاد اکسپو و روند 
پیشرفت پاویون ج.ا.ایران از مسائل مطرح شده در این 

نشست بود.
 تبیین هدف اس��تراتژک ایران شناس��ی و جذب 
سرمایه گذاری های بین المللی از تصمیمات مهم این 

جلسه بود که مورد تصویب اعضا حاضر قرار گرفت.
این نشست با حضور دکتر مفتح قائم مقام محترم 
وزیر در امور بازرگانی- وزارت صمت ، دکتر حس��ن 
زمانی مش��اور وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل 

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران  ، 
خانم رافع رئیس مرکز ملی فرش ایران و نمایندگانی از 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ، سازمان سرمایه 
گذاری و کمک های اقتصادی و فن��ی ایران ، وزارت 
امور خارج��ه ، وزارت ورزش و جوان��ان  و نمایندگان 
سایر دستگاه ها و نهادهای عضو در ستاد ملی اکسپو 

برگزار گردید.
در این جلسه نمایندگان دستگاه ها و سازمان های 
عضو در کمیته های ستاد ملی اکسپو پیشنهادات  و 

نکته نظرات خود را ارائه نمودند.
ش��ایان ذکر است اکس��پو 2020 دوبی در فضایی 
با مس��احت 500 هکتار از مهرم��اه  1400 با حضور 
195 کش��ور و نهاد های بین المللی با ش��عار پیوند 
اف��کار و س��اخت آین��ده در کش��ور ام��ارات برگزار 
خواهد ش��د ک��ه پاویون جمه��وری اس��المی ایران 
ب��ا مس��احت 2014 متر مرب��ع در زون تح��رک در 
 همسایگی پاویون های کش��ورهای فرانسه و پرو قرار 

گرفته است.

تفاهم نامه هم��کاری مرکز ملی ف��رش ایران و 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران 
ب��رای شناس��اندن ظرفی��ت های صنع��ت فرش 

دستبافت ایرانی  در اکسپو 2020 دوبی امضا شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

سهامی نمایشگاه ها ، در ابتدای این جلسه مرتضی 
دیالن دبیر س��تاد اکس��پو 2020 دوبی با اشاره به 
اینکه اکس��پو بهترین فرصت ب��رای نمایش هنر و 
صنع��ت در عرصه بین المللی اس��ت ، گفت: فرش 
دستباف ایران یکی از مهم ترین صنایع دستی می 

باش��د که بیانگر  هنر ، باور و اعتق��ادات  و فرهنگ 
غنی ایرانی است و همیشه در اکسپو ها و مخصوصا 
در پاویون جمهوری اسالمی ایران همچون ستاره و 
مرواریدی درخش��یده و در اکسپو 2020 دوبی نیز 
از پتانسیل مرکز ملی فرش ایران به بهترین شکل 

استفاده خواهیم کرد.
وی اف��زود : این تفاهم نام��ه در خصوص اجرای 
پروژه فرش دس��تباف با ش��عار همدلی با یک گره  
توس��ط مرکز ملی فرش ایران  و ش��رکت سهامی 
نمایش��گاه های بین المللی ج.ا.ای��ران برای پاویون 

اکسپو 2020 دوبی  منعقد می شود.
در ادام��ه این جلس��ه دکتر زمان��ی مدیر عامل 
نمایش��گاه های بین المللی ج.ا.ایران نیز با تاکید بر 
لزوم بهره من��دی از ظرفیت باالی مرکز ملی فرش 
ایران در اکس��پو دوبی گفت : فرش دستباف ایرانی 
نتیجه هنردست هنرمندان این سرزمین است که 
مثل چهلچراغ در صنعت ایران می درخش��د و این 

هنر با گذشت زمان بیشتر درخشان تر می شود .
وی افزود : شرکت سهامی نمایشگاه ها آماده است 
فضای الزم در پاویون ایران برای به نمایش گذاشتن 
دستاوردها و ظرفیت های  صنعت فرش در اختیار 

مرکز ملی فرش ایران در اکسپو دوبی قرار دهد.
دکتر زمانی خاطر نش��ان کرد :هنر صنعت فرش 
دستبافت ایران از اهمیت باالیی برخوردار است و ما 
می توانیم با توسعه این بخش بیش از یک میلیارد 
دالر در آمد کسب کنیم و امیدوارم در اکسپو 2020 
دوبی بتوانیم جایگاه فرش ایرانی را درجهان بیش از 

قبل ارتقا دهیم.
همچنین در پایان این نشست سرکار خانم رافع  
رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت : حضور ایران در 
اکسپو دوبی اتفاق بسیار بزرگ و مبارکی  است که 

باعث رشد تجارت و اقتصاد ایران خواهد شد.
وی اف��زود : جلوه های فرهنگ ، تم��دن ، هنر و 
صنعت یکجا در فرش دستبافت ایرانی نهفته است 
و مرکز ملی فرش ایران افتخ��ار دارد در این رویداد 
بزرگ همکاری و مش��ارکت می کن��د و توانمندی 
های این صنع��ت را درمعرض دید جهانیان خواهد 

گذاشت.
رئیس ملی فرش ای��ران در پای��ان تاکید کرد با 
همکاری  و همدلی فعاالن بخش خصوصی ، اتحادیه 
ها و سازمان های صمت استان ها حضور پر رنگ و 

متفاوت تری  در این رویداد جهانی خواهیم داشت.

با حضور آرتا شس تومانیان سفیر ارمنستان در ایران و دکتر حسن زمانی مشاور وزیر ، رئیس 
هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران  افزایش  تعامالت 
نمایش��گاهی و اجرای توافقنامه همکاری در حوزه نمایش��گاهی در ت��االر اصفهان محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه ها ، در ابتدای این جلسه 
دکتر زمانی با یادآوری سابقه طوالنی دوستی و مراودات تجاری ، اقتصادی بین دو کشور گفت 
:  سالیان دراز اس��ت مردم خوب ارامنه در ایران در کمال آرامش ، آسایش و امنیت زندگی می 
کنند و از نماینده مس��تقل در مجلس شورای اسالمی برخوردار هس��تند که این نشان دهنده 
جای��گاه ویژه آنها  به عنوان بخش��ی از مردمان خوب این س��رزمین می باش��د و اوج این عزت 

شهدایی است که در هشت سال دفاع مقدس تقدیم کشور نمودند.
وی در ادامه ضمن تاکید بر گسترش و تقویت همکاری دو کشور افزود :  در طول سال حدود 
650 نمایشگاه در سراسر کشور برگزارمی شود و ش��رکت سهامی نمایشگاه های بین المللی به 
عنوان متولی صنعت نمایشگاهی ایران آمادگی دارد حضور ارمنستان در نمایشگاه های داخلی 

ایران را تسهیل دهد.
دکت��ر زمانی اظهار ک��رد :  موضوع مهم��ی که باید در همکاری دو کش��ور م��ورد توجه قرار 
بگیرد تراز تجاری اس��ت که باید با یک برنامه ریزی موثر و با استفاده از ظرفیت های تجاری و 

اقتصادی دو کشور باعث رشد مثبت و افزایش تراز تجاری از وضعیت فعلی شویم.
مدیر عامل نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران با اشاره به موقعیت خوب کشور ارمنستان در 
اتحادیه اوراسیا گفت : با همکاری دو کشور زمینه حضور تجار و بازرگانان برای تولید و صادرات 
محصوالت مشترک را در اوراسیا را فراهم خواهیم کرد و ایران آمادگی هر گونه همکاری دراین 

خصوص را دارد.
در ادامه این نشست سفیر ارمنس��تان ضمن قدردانی از تشکیل این جلسه و اقدامات صورت 
گرفت��ه گفت : در س��الهای اخیر همکاری های خوبی بین دو کش��ور ص��ورت گرفته و آمادگی 

هرگونه همکاری در حوزه برگزاری نمایشگاه و توسعه تجارت را اعالم می کنم.
وی با اشاره به امکانات و تجربه کش��ور ایران در برگزاری نمایشگاه ها افزود : نمایشگاهی که 
ارمنستان در محل شرکت سهامی نمایش��گاه های بین المللی ج.ا.ایران چند سال پیش برگزار 
کرد مورد اس��تقبال خوب قرار گرفت که الزم هست در جهت برگزاری نمایشگاه های تخصصی 
و عمومی برنامه ریزی انجام پذیرد و نمایش��گاه اختصاصی ایران در ارمنستان هم شروع خوبی 

است و باید ادامه و استمرار داشته باشد.
آرتا ش��س تومانیان در پایان با تاکید بر رابطه خوب ارمنس��تان با کش��ورهای اوراسیا خاطر 
نشان کرد : ارمنستان به عنوان ششمین سال است که عضو اتحادیه اوراسیا شده است و قطعا با 
همکاری ایران  و صادرات محصوالت مشترک می توانیم باعث گشایش های اقتصادی مناسبی 

شویم.
از مباحث مطرح ش��ده در این توافق نامه برنامه ریزی س��الیانه برگزاری نمایش��گاه ها در دو 
کش��ور  و همچنین بهره مندی از امکانات و ظرفیت های ایران و ارمنستان در خصوص افزایش 

تراز تجاری و حضور در بازارهای اوراسیا با محصوالت مشترک مورد توافق و تاکید قرار گرفت.
در این نشست مس��ئول میز ایران و ارمنس��تان در وزارت امور خارجه و رئیس اتاق بازرگانی 
ایران و ارمنس��تان و همچنین مدیران و معاونین و اعضای هیأت مدیره  ش��رکت نمایشگاه بین 

المللی ج.ا.ایران حضور داشتند .

روابط تجاری و نمایشگاهی ایران و ارمنستان 
گسترش می یابد

 رویکرده��ای جدی��دی ب��رای حض��ور فع��االن بخش 
خصوصی کش��ور و منطقه مرکزی کش��ور در رویدادهای 

نمایشگاهی ایجاد شده است.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ش��رکت نمایش��گاه های 
بین المللی اس��تان اصفهان، دهمین جلس��ه کمیس��یون 
تجارت، خدم��ات و ارتباطات اتاق بازرگان��ی در حالی به 
میزبانی نمایش��گاه اصفهان برگزار ش��د که اعضای حاضر 
در آن راهکاره��ای بهره برداری فعاالن اقتصادی اس��تان 
از ظرفی��ت مجموعه جدید نمایش��گاهی اصفهان را مورد 

بررسی قرار دادند.
مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی اس��تان 
اصفه��ان در این جلس��ه نق��ش رویدادهای نمایش��گاهی 
در توس��عه اقتصادی را بس��یار مهم و اساس��ی دانست و 
گفت: یکی از راهکارهای توس��عه صادرات برای کشورها، 
حض��ور در نمایش��گاه های تج��اری و تخصص��ی اس��ت 
چرا که نمایش��گاه یک��ی از بهتری��ن ابزاره��ای بازاریابی 
برای توس��عه محص��ول و همچنین بهتری��ن راهکار برای 
توس��عه س��رمایه گذاری در مناط��ق به ش��مار م��ی رود. 
عل��ی یارمحمدیان با بی��ان اینکه اصفهان در بس��یاری از 
بخش ه��ای اقتصادی رتبه ه��ای برتر کش��وری را به خود 
اختص��اص داده اس��ت، اف��زود: اصفه��ان در حوزه ه��ای 
س��نگ، فوالد، تولید تجهیزات و ماشین آالت، دام و طیور، 
کش��اورزی و گل و گیاه، فرش و ط��ال و جواهر حرف اول 
کشور را می زند؛ این پتانسیل های گسترده نشان می دهد 
که اصفهان می توان��د محرک افزایش و توس��عه صادرات 
کشور باشد و برای دس��تیابی به این موضوع، رویدادهای 

نمایشگاهی بهترین ابزار به شمار می روند.
وی با تاکید ب��ر اینکه ظرفیت صنعت نمایش��گاهی در 
اصفهان افزایش یافته اس��ت، ادامه داد: با ساخت و تجهیز 
محل جدی��د برگزاری نمایش��گاه های بین المللی اس��تان 
اصفه��ان، اقدامات الزم ب��رای حضور مطلوب ش��رکت ها 
و فعاالن اقتصادی در نمایش��گاه پیش بینی و انجام ش��ده 

است. مدیرعامل شرکت نمایش��گاه های بین المللی استان 
اصفهان تاکید کرد: اکنون که زیرس��اخت های اس��تاندارد 
صنعت نمایش��گاهی در اصفهان فراهم ش��ده، الزم است 
نمایشگاه هایی برگزار شود که در سطح منطقه و بین الملل 
موفق ظاهر ش��ود؛ به همی��ن منظور از پیش��نهاد فعاالن 
اقتصادی برای دستیابی به این موفقیت استقبال می کنیم. 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی اصفهان 
نیز که ب��ه صورت مجازی در این جلس��ه حضور داش��ت 
گفت: بهره برداری از محل جدید برگزاری نمایش��گاه های 
بین المللی اس��تان اصفهان یک اقدام بسیار مهم و اساسی 
در حوزه های تجارت، توجه به ش��تابدهنده ها و همچنین 
گردش��گری به شمار می رود. مسعود گلش��یرازی با تاکید 
بر اینکه الزم اس��ت همراهی ویژه ای توس��ط شرکت های 
فعال بخش خصوصی اصفهان با نمایش��گاه صورت گیرد، 
افزود: برای اینکه چراغ نمایش��گاه روش��ن باش��د، صنایع 
مهم اصفهان باید حضور جدی در رویدادهای نمایشگاهی 

داشته باشند و از برگزاری این رویدادها حمایت کنند.
وی اظه��ار داش��ت: دس��تیابی ب��ه ت��وان  صادرات��ی و 
همچنی��ن پیش ب��رد موفقیت های فراصنعتی با اس��تفاده 
از پتانسیل های نمایش��گاهی قابل انجام است و بر همین 
اس��اس، امیدواریم ش��رایط الزم ب��رای حض��ور مطلوب 
ش��رکت های بخ��ش خصوص��ی و فع��االن اقتص��ادی در 

نمایشگاه اصفهان ایجاد شود.

  با حضور دکتر حس��ن زمانی 
مشاور وزیر ، رئیس هیأت مدیره 
و مدیرعام��ل ش��رکت س��هامی 
نمایش��گاه ه��ای بی��ن الملل��ی 
ج.ا.ایران  نشست هم اندیشی به 
ص��ورت آنالین با مدی��ران عامل 
نمایش��گاه های سراسر کشور در 

اصفهان برگزار شد.
 به گ��زارش رواب��ط عمومی و 
امور بین الملل ش��رکت سهامی 
نمایش��گاه ها ، در ابتدای  جلسه 
دکتر زمانی با قدردانی از میزبانی 

نمایشگاه بین المللی اصفهان و تدارک این وبینار گفت :   شرکت سهامی نمایشگاه های بین 
المللی ج.ا.ایران به عنوان متولی نمایشگاه های سراسر کشور است و در جریان تمام مشکالت 
و مسائل مطرح شده در نشست امروز هستیم و در سال آینده با برنامه ریزی خوبی که تدوین 
شده است بسیاری از موانع صنعت نمایشگاهی را برطرف خواهیم کرد. وی در بخش دیگر 
صحبت های خود با یادآوری تجربه 25 س��ال حضورفعال خود در مجلس شورای اسالمی 
افزود : تشکیل فراکسیون نمایشگاهی حرکت ارزنده و مثبتی است که با استقاده از ارتباطاتی 
که در مجلس دارم از این فرصت با همکاری مدیران  عامل نمایشگاه های  سراسر کشوربهره 

مند خواهیم شد
دکتر زمانی در خصوص تقویم نمایشگاهی اظهار کرد: برای اینکه جلوی زیان گرفته شود 
بخش تهران آمادگی کامل دارد درتدوین و چیدمان تقویم نمایشگاه سال آتی هماهنگ با 

سراسر کشور برنامه ریزی کند.
مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی  با تاکید بر لزوم حمایت از نمایشگاه 
های استانی گفت: با  استناد به بند د ماده 4 اساسنامه شرکت سهامی نمایشگاه های بین 
المللی ج.ا.ایران  اجازه مش��ارکت با اش��خاص حقیقی و حقوقی در امور مربوط به وظایف 
شرکت اعم از وظایف جاری یا تاسیس نمایشگاه های دائمی یا موقتی داخلی و خارجی داده 
شده و ما به عنوان متولی ، چتر حمایتی خود را بر سر اهالی صنعت نمایشگاهی باز خواهیم 
کرد دکتر زمانی در پایان با دعوت مجدد از مدیران نمایشگاه های بین المللی سراسر کشور 
برای مشارکت و حضور فعال در اکسپو 2020 دوبی خاطر نشان کرد : در پاویون جمهوری 
اسالمی ایران برای استان ها سالن اختصاصی در نظر گرفته ایم که  درجهت ارائه توانمندی 

های حوزه های مختلف بخصوص بخش تجاری سراسراستان ها نقش خوبی داشته باشند.

رویکردهای جدید برای حضور فعاالن بخش خصوصی 
در نمایشگاه اصفهان 

با همکاری مدیران عامل نمایشگاه های کشور 
دیپلماسی صنعت نمایشگاهی کلید خورد

حضور مهندس موسوی مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس  در پنجمین نشست ستاد ملی اکسپو
این نشست روز سه شنبه مورخ 19 اسفند 1399 با حضور دکتر 
مفتح قائم مقام محترم وزیر در امور بازرگانی وزارت صمت ، دکتر 
حسن زمانی مشاور وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت 
سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران، سرکار 
خان��م رافع رئیس مرکز ملی ف��رش ای��ران و نمایندگانی از وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات ، س��ازمان س��رمایه گ��ذاری و کمک 
های اقتصادی و فنی ای��ران ، وزارت امور خارج��ه ، وزارت ورزش 
و جوانان  و نمایندگان سایر دس��تگاه ها و نهادهای عضو در ستاد 
ملی اکسپو ، در س��الن مروارید شرکت سهامی نمایشگاه های بین 

المللی ج.ا.ایران برگزار گردید.
بحث و بررسی در خصوص برنامه های محتوایی و نقش دستگاه 

ها و س��ازمان های مرتبط با اهداف و حضور پررنگ و موثر در این 
رویداد بی��ن المللی و همچنی��ن ارائه گزارش عملک��رد و اقدامات 
انجام گرفته کمیته های تخصصی س��تاد اکس��پو و روند پیشرفت 

پاویون ج.ا.ایران از مسائل مطرح شده در این نشست بود.
مهندس موسوی به همراه هیئت رئیس��ه انجمن نمایشگاه های 
ایران در نشس��ت اختصاصی در پاویون شرکت س��هامی نمایشگاه 
های بین المللی ج.ا.ایران با دکتر زمانی مش��اور وزیر، رئیس هیأت 
مدیره و مدیر عامل ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی 
جمهوری اس��المی ای��ران و همچنین جناب آق��ای معصومی دبیر 
کارگروه برنامه ریزی و نظارت بر رویدادهای تجاری سازمان توسعه 

تجارت دیدار کردند.
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