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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

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت ســهامی نمایشگاه های 
بین المللــی ج.ا.ایران در پیام مســتقلی به فعاالن تولیــد و تجارت 
تاسیسات ســاختمان و سیستم های سرمایشــی و گرمایشی که در 
نمایشــگاه  بین المللی تهران در حال برگزاری اســت؛ به آنان توصیه 
کرد در این نمایشگاه، روی بازاریابی، برندسازی و شبکه سازی تمرکز 
نمایند و فرصت برگزاری نمایشگاه را برای توسعه کسب و کارهای خود 

غنیمت بشمارند.
صنعت تاسیسات، زنجیره اتصال صنایع پرشمار

در پیام دکتر بهمن حسین زاده به هجدهمین نمایشگاه بین المللی 
تاسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی گفته شده 
است: بشر از دوران چادرنشینی تا به امروز همواره در تالش برای بهبود 
آسایش محیط زندگی خود بوده است و توجه به تلفات ناشی از سرما 
و گرما، انسان را به این فکر واداشته که توجه ویژه ای به تهویه مطبوع 

محیط زندگی و کاری خود داشته باشد. 
مردمان ســرزمین ایران نیز با توجه بــه اقلیم چهار فصل منحصر 
به فرد کشور, از دوران باســتان تاکنون توجه به این موضوع را یکی 
از مهم ترین دغدغه های خود دانسته اســت که نمونه هایی از آنها در 
شــهرهای کویری و کوهســتانی و همچنین در آثار باستانی و بافت 
قدیمی شهرها و روستاها نمود پیدا کرده است که این خود بر اهمیت 

موضوع در طول تاریخ داللت دارد. 
امروزه با توجه به پیشــرفت های علم و تکنولــوژی و انعکاس این 
موضوع بر صنعت ســاختمان و الگوهای نوین و مدرن ســاختمان و 
ساختمان سازی از تاثیر باالی صنعت تاسیسات و سیستم های تهویه 
مطبوع بر بخش های مختلف ساختمان نمی توان به راحتی عبور کرد. 

صنعت تاسیســات یکــی از گســترده ترین صنایعی اســت که 
مجموعه های گوناگونی از صنایع را به صورت زنجیره وار به هم متصل 
کرده که این امر تاثیر به ســزایی در اشتغال زایی و توسعه صادرات و 

ارزآوری داشته و خواهد داشت. 
کشــور عزیزمان ایران، طی ســالیان متمادی درگیر جنگل های 
تحمیلی و اقتصادی بوده ســت و از طرفی اقتصاد ایران در سال های 
گذشته وابستگی به نفت و مشتقات نفتی داشته است لذا محدود بودن 
منابع نفتی و آلودگی های ناشی از آن مسئوالن را به این فکر وا داشته 
است که توجه ویژه ای به تولید ملی و صادرات غیرنفتی داشته باشند 
که صنعت تاسیسات همواره در بازارهای بین المللی و فرا منطقه ای، با 
توجه به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه و جهان حضور پررونقی 

داشته است.
امــروزه توجه به نیاز مبــرم به بهینه ســازی انرژی کــه یکی از 
دغدغه های جامعه امروزی می باشــد، تولیدکنندگان و فعالین را به 
عرضه محصوالتی با تکنولوژی های نوین و برتر که پاسخگوی این نیاز 

و قابل رقابت با بازارهای جهانی باشد، واردار کرده است.
در ایــن راســتا هجدهمین نمایشــگاه بین المللی تاسیســات و 
سیســتم های سرمایشــی و گرمایشــی با هدف معرفــی آخرین 
دســتاوردهای فنی و مهندســی در این زمینه و محصوالت مرتبط 
با این صنعت در جهت ایجاد رقابتی ســالم و افزایش سطح کمی و 
کیفی محصوالت، میان تولیدکنندگان و دست اندرکاران محترم این 
عرصه برگزار گردیده اســت. امید اســت که این فضا سکوی پرتابی 
برای تولیدکنندگان و شــرکت های دانش بنیان و افراد عالقه مند به 
این صنعت فراهم آورد و همچنین محیطی برای ایجاد رقابت ســالم 
و افزایش سطح فنی و کیفی محصوالت و افزایش صادرات به ارمغان 

آورد.
شرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران 
همواره در تالش بوده است که با ایجاد فضا و امکانات مناسب در جهت 
برپایی این نمایشگاه حمایت خود را از برگزارکننده و همه صاحبان 
صنایع، واحدها و موسسات بین المللی که کاال و خدمات خود را عرضه 
نموده اند، اعالم نماید و کمال تشــکر و سپاســگزاری را از برگزاری 
شایسته نمایشگاه ابراز نموده و توفیق همگان را از درگاه خداوند متعال 

مسئلت می نماید. 

دکتر بهمن حسین زاده به فعاالن هجدهمین 
نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان توصیه کرد: 
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مشارکت گسترده دانش بنیان ها در هجدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی 

تالش نمایشگاه هجدهم تاسیسات ساختمان
 برای پیوند صنعت و دانش و سرمایه 

عبدالکریم جاللی مدیر برگزاری هجدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی:

برنامه های نمایشگاه تاسیسات ساختمان برای حفظ محیط زیست و آموزش حرفه ای

نمایشــگاه  هجدهمین 
صنعــت  بین المللــی 
تاسیســات ســاختمان و 
گرمایشی  سیســتم های 
و سرمایشــی با حضور صادق نیارکی، 
معاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت، 
ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع 
و معــادن مجلس شــورای اســالمی، 
دکتر بهمن حســین زاده رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل شــرکت ســهامی 
و  ج.ا.ایران  بین المللی  نمایشــگاه های 
فعاالن بخش خصوصی آغاز به کار کرد. 
نیارکی معــاون وزیر صنعت،  صادق 
معدن و تجارت با بیــان اینکه صنعت 
ساختمان سهمی 4 درصدی در تولید 
به  دارد،گفت:  داخلی کشــور  ناخالص 
طور قطع این نمایشگاه در اندازه خود 
در خاورمیانه دســتاوردی برای تکمیل 
زنجیره تولید در این صنعت خواهد بود 
تا عالوه بر تامین نیازهــای داخلی در 
صادرات و افزایش آورده های ملی موثر 

واقع شود.
و  »اقتصاد  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
نمایشگاه« همچنین بهمن حسین زاده 
با بیــان اینکه حدود 500 شــرکت از 
جمله 150 شــرکت فعــال صنعتی و 
دانش بنیان در 3500 مترمربع فضای 
نمایشــگاهی بــا رونمایــی از آخرین 
تولیدات خود، میزبــان فعاالن صنعتی 
و مصرف کننــدگان هســتند، افــزود: 
اهداف عرصه محصوالت ســاختمانی، 
اســتفاده از فرصت هــا و بســط رونق 
تولیــدات داخلــی و صــادرات کاالی 
ایرانی است، در واقع تقویت و گسترش 
تبــادالت تجاری و زمینه ســازی برای 
ســرمایه گذاری  با به نمایش گذاشتن 
آخریــن قابلیت های فنی، مهندســی 
و نوآوری های جدید  ممکن می شــود 
که به نوعــی پیونده دهنــده صنعت، 

فناوری ها و دانشگاه است.
وی افزود: دانشــگاهیان بــا ظرفیت 

علمی و تحقیقاتی باال، حضور ســازنده 
و گســترده ای در این نمایشگاه دارند و 
نمایشگاه فرصتی کم نظیر برای فعاالن 
دانشگاهیان  و  تولیدکنندگان  صنعتی، 
است، به طوری که 150 شرکت دانش 
بنیــان در این نمایشــگاه حضور دارند 
که این حضور از پتانســیل های بالقوه 
نمایشــگاه صنعت محسوب  دوره  این 

می شود. 
کمیســیون  ســخنگوی  ملکی  ولی 
صنایــع و معــادن مجلــس شــورای 
اســالمی هم در این نمایشگاه با اشاره 
به اینکه در 70 تا 80 درصد در صنعت 
ســاختمان به خودکفایی رســیده ایم، 
گفت: در حال حاضر حفظ اشــتغال و 
حمایت از تولید در دستور کار مجلس 
قــرار دارد، از این رو فرآیند تســهیل 
قوانین برای رفع موانع کسب و کار در 

کشور انجام خواهد شد.
ســتاد  رئیس  عبدالکریــم جاللــی 
برگزاری نمایشگاه و مدیرعامل شرکت 
نمانگر هــم با بیــان اینکه اســتقبال 

بی نظیر صاحبــان صنایع مرتبط باعث 
شــده قابلیت های فنــی و نوآوری های 
جدید در صنعت تاسیسات عرضه شود، 
افزود: کشــور ما در حوزه تاسیســات 
و تولیــد کاالی صنعتــی در منطقــه 
خاورمیانه پیشــرو بــوده و ایرانیان با 
هــوش و ذکاوت باال از گذشــته های 
دور به دنبال ابزارهــای برتر در حیطه 

معماری بوده اند.
که بادگیرهای یزد در مرکز ایران که 
پیچیده ترین شیوه های تاسیسات کهن 
را بــه نمایش می گــذارد از نمونه های 
مثال زدنی در این حوزه است که نشان 
می دهد ســاخت و ســازها از گذشته 
مورد توجه ایرانی ها بوده و از ابزارهای 
مختلفی برای حصول بــه نتیجه بهتر 
استفاده شــده و در روند صنعتی شدن 
به تدریج تکامل یافته و داخلی ســازی 
شده است و به دلیل مزیت دانش فنی 
صنعت تاسیســات در ایــران و وجود 
چهارفصل در کشور ارتقای این صنعت 

از اهمیت باالیی برخوردار شده است.

 جاللی ضمن اشــاره به برنامه ریزی 
دقیق برای تدارک نمایشگاهی پررونق، 
تجاری  فرصت های جدید  ایجاد  افزود: 
برای فعاالن صنعتــی و تولیدکنندگان 
که بــه اســتانداردهای جهانی نزدیک 
اســت مدنظر بــوده، چــرا کــه ما با  
تکنولوژی بــه روز تــر و قابلیت ها در 
رقابت با آخرین فنــاوری و تکنولوژی 

های روز دنیا هستیم
رییس ســتاد برگــزاری هجدهمین 
تاسیســات  بین المللــی  نمایشــگاه 
ساختمان در ادامه به برنامه های متنوع 
طراحی شــده برای نمایشگاه هجدهم 
اشــاره کرد و گفت: برای نخستین بار 
همایش سراسری مهندسین تاسیسات 
در ایران در نمایشــگاه هجدهم برگزار 
می شــود و یک پاویون اختصاصی هم 
برای مهندسین کشور پیش بینی شده 

است.
این نمایشــگاه تا پایان روز دوم آبان 
ماه از ســاعت 9 تا 17 آمــاده بازدید 

است. 

نمایشــگاه بین المللــی تاسیســات ســاختمان و 
سیستم های سرمایشــی و گرمایشــی از 29 مهر تا 
پایان روز 2 آبان 98، با مشارکت 500 شرکت شامل 
415 بنگاه اقتصــادی ایرانی و 85 شــرکت خارجی 

هجدهمین دوره خود را برپا کرده است.
دکتــر عبدالکریم جاللی مدیر برگزاری نمایشــگاه 
و مدیرعامــل شــرکت نمانگر در گفتگو بــا »اقتصاد 
و نمایشــگاه« گفــت: ما امســال بــرای هجدهمین 
نمایشــگاه بین المللی برنامه های متعدد و نوآورانه ای 
تدارک دیده ایم کــه از جمله آنها برگــزاری پاویون 
ویژه مهندســین در جهــت تکریــم بازدیدکنندگان 
نمایشــگاه می باشــد. برنامه دوم برگزاری سمپوزیوم 
علمــی و کاربــردی در خصوص گازهــای جدید در 
صنعت تهویه و تبرید است که در جهت حفظ محیط 
زیســت و همچنین کاهش آثار گازهــای گلخانه ای 
می تواند موثر باشــد. این ســمپوزیم با همکاری یک 
هیات آلمانی متشــکل از چند شــرکت و موسســه 
آموزشــی فعال در حوزه محیط زیســت و این حوزه 
هستند برگزار می شــود. از جمله موارد دیگر، حضور 
پررنگ شــرکت های دانش بنیان در نمایشــگاه است 

که با افزایش 40 درصدی مشارکت دانش بنیان ها در 
نمایشــگاه امیدواریم برگزاری نمایشگاه آثار پرخیز و 

برکتی برای صنعت و تجارت این بخش داشته باشد.
به گفته دکتر جاللی این دور از نمایشگاه در مجموع 
در فضای 35 هزار متر مربع در حال برگزاری است و 
در کل نسبت به سال گذشــته بخش داخلی افزایش 
قابل توجه 30 درصدی داشــته اســت. همچنین از 
نظر تعداد شــرکت کننده هم افزایش قابل توجهی در 
حد 20-25 درصد در تعداد شــرکت کنندگان بخش 
داخلی داشــته ایم. البته در بخــش خارجی با کاهش 
محــدودی مواجه بودیــم. ولی خوشــبختانه به نظر 
می رسد شــرکت های تولید کننده پرسابقه و توانمند 
ایرانی از فرصت طالیی شــرایط موجود بهره برداری 
خوب و کاملی داشته اند تا بتوانند سهم بازار بیشتری 

را نصیب خود کنند. 
مدیرعامل شــرکت نمانگر افــزود: ما امســال در 
نمایشــگاه، ســمپوزیومی را برگزار خواهیم کرد. این 
همایش بزرگ با حضور مهندسین تاسیسات که عضو 
نظام مهندســی هســتند در روز اول آبان ماه برگزار 
خواهد شــد. این همایش هم گردهمایی مهندسین 
تاسیسات و مکانیک اســت و هم یک دوره آموزشی 
مدیریت مصرف آب در تاسیسات مکانیکی که توسط 
ســازمان نظام مهندســی برگزار خواهد شــد و جزو 
موضوعات مهم و تاثیر گذار خواهــد بود. در کنار آن 
کارگاه های متعددی در زمینه تکنولوژی های جدید 
و آخرین محصوالت و تولیــدات و نوآوری ها در حوزه 
تولید کاالهای مرتبط با این نمایشــگاه برگزار خواهد 

شد
به گفتــه دکتــر جاللــی تســهیالتی کــه برای 
بازدیدکننــدگان درنظــر گرفته شــده گســترده و 
ابتکاری اســت. از جمله بــرای اولین بــار در تاریخ 
نمایشگاهی کشور پاویون ویژه ای داریم که در جهت 

تکریم بازدیدکنندگان محترم می باشــد. مهندســان 
تاسیســات را در پاویــون ویژه پذیرایــی می کنیم و 
میزبانشان هســتیم و امیدواریم این کار خوب و مهم 
را در نمایشــگاه های دیگــری که خودمــان برگزار 
می کنیم نهادینه کنیم و خواهیم کوشــید دســتاورد 
خوبی باشد که در ســایر نمایشــگاه ها هم اگر موثر 
باشد به کار گرفته شــود. در کنار آن، برای مشارکت 
کننــدگان محترم هــم فرصت هایی برای تشــکیل 
جلسات b2b و اســتفاده از نظرات اســاتید فن در 
 حوزه هــای مختلف در قالــب کارگاه هــا پیش بینی

 شده است.
وی یادآور شــد: در ســالی کــه به عنــوان رونق 
تولیــد نامگذاری شــده، تالشــی که در ایــن حوزه 
می توانســتیم بکنیم موضوع تعمیق ســاخت داخل 
بوده کــه خوشــبختانه خیلــی از محصوالتی که در 
حــوزه کاالی صنعت تاسیســات و تهویــه مطبوع و 
سرمایشــی و گرمایشــی در کشــور تولید می شود، 
بخش قابل توجهــی تولید داخل هســتند و به نظر 
می رســد که می شــود گفت در حــدود 75 درصد 
 محصوالت ما عمق ساخت داخل دارند و داخلی سازی

 شده اند. 
دکتر جاللی افزود: محدودیت هایی که در شــرایط 
فعلی اقتصاد کشــور با آن مواجه هستیم، تحریم ها و 
مباحث قیمت ارز و بخشــی هم رکــود برخی صنایع 
از جمله ساخت و ساز و همچنین موضوعات عمرانی 
است که در توسعه این نمایشگاه تاثیرگذار است ولی 
خوشبختانه شــرایط نسبت به گذشــته بهتر شده و 
امسال شــرایط ایده آل تری داریم. امیدواریم با تثبیت 
قوانین و مقررات و برنامه هــای بلندمدت به ویژه در 
حوزه صدور مجوزهای نمایشــگاهی، نمایشگاه ها هر 
دوره قوی تــر و پرثمرتر از دوره پیشــین خود برگزار 

شوند. 
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We Know Plastic

لوله و اتصاالت ساختمانی

لوله و اتصاالت
وینوسایلنت

انواع بست هاي سایلنت
EPDM با روکش 

لوله و اتصاالت سابداکت
جهت عبور کابل هاى برق و مخابرات

لوله و اتصاالت
جارو مرکزى

لوله و اتصاالت درین
مخصوص دستگاه هاى برودتى

لوله و اتصاالت برقى
خم سرد

لوله و اتصاالت
وینو هیدروپول

تولید کننده لوله و اتصاالت U-PVC از سایز 20-1200 میلى متر
به دو روش اتصال Push-fit و چسبى

www.vinoplastic.com
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اکبر سیفی، مدیرعامل شرکت »پویش تهویه«:

»پویش تهویه« نیاز استراتژیک مشتریان را تامین می کند

شــرکت  این   
بــه تولیــد چــه 
محصوالتــی مــی 

پردازد؟ 
عمدتا انــواع چیلــر، هواســاز دو 
جــداره و یک جداره، پکیــج یونیت، 
برج خنک کننده، انواع دســتگاه هاي 
تبخیرکننده، انواع کندانســور هوائي، 
ایرواشــر دو جداره و یک جداره و ... 

تولید می کنیم.
 مزیت محصوالت شما نسبت 

به رقبا چیست؟
طول عمر و قابلیت اطمینان باالتر 
نســبت به ســایر محصوالتی که در 
تولیدات  دسترس است، مزیت عمده 
ماســت. به همین دلیل موفق شــده 

شرکت »پویش تهویه« با تکیه بر دانش و فن آوري روز جهان، تولید کننده 
طیف وسیعي از دستگاه هاي تهویه مطبوع و دستگاه های برودت صنعتي 
مي باشــد که محصوالت خود را بر اساس آخرین اطالعات و دست آوردهاي 
این صنعت همواره به روز نموده و طراحــي و تولید مي کند. تولید و تامین 
این طیف از محصوالت، ســازندگان کارخانجات را در امر انتخاب دستگاه ها 
و برقراري تطبیق و هماهنگي بین قســمت هاي مختلف کارخانه و حذف 
تداخل و ناهماهنگي ها یاري نموده تــا با برخورداري از طراحي رایگان کلیه 

نیازمندي هاي تاسیساتي خود را یك جا تهیه و نصب و راه اندازي کنند.
این شــرکت با حضور فعال خود در هجدهمین نمایشــگاه بین المللی 
تاسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی، آخرین تولیدات 
و به روزترین محصوالت خود را در معرض نمایش و قضاوت گذاشته است. به 
همین مناسبت خبرنگار نشریه »اقتصاد و نمایشگاه« پای صحبت های اکبر 
سیفی، مدیرعامل توانمند و خالق شــرکت پویش تهویه نشسته است، که 

می خوانید. 

یکی از مهم ترین 
مسائل برای توسعه 

شرکت ها تامین 
منابع مالی است که از 
سرعت جهانی عقب 

نمانند، ولی تامین این 
منابع مالی در ایران یا 
امکان پذیر نیست یا 
اگر وثیقه ای داشته 
باشید که این کار را 
بتوانید انجام دهید، 

بسیار گران و پر دست 
انداز است

ایم به بســیاری از مصرف کننده هایی 
که نیاز اســتراتژیک دارند، دســتگاه 
بفروشیم. اتاق های عمل بیمارستان ها 
و یــا مقاصــد نظامــی و تولیدی که 
خیلــی اهمیت دارد، دســتگاه هایی 
که اســتفاده می کنند بایــد قابلیت 
اطمینان باالتری داشــته باشد، چون 
مســئله جان افــراد، از بیــن رفتن 
مــواد اولیه، انفجار و مســائلی از این 
دســت پیش رو است. به همین دلیل 
مشتریان، سعی می کنند دستگاهی 
انتخاب کننــد که کمتریــن خرابی 
را داشته باشــد و با طراحی دقیق و 
مواد اولیه مناســب تولید شده باشد 
و این مواد اولیه مناســب پس از یک 
طراحی مناســب و علمــی، کنار هم 

مونتاژ شده و تبدیل به محصول قابل 
اعتماد شده باشد. شــاید اسم بردن 
نباشــد  برخی مشــتریان صحیح  از 
اما مشتریانی هســتند که مصرفشان 
اســتراتژیک اســت. فیلترهای بسیار 
تنگی که برخــی از مصرف کنندگان 
دولتی برای انتخاب اینکه چه سیستم 
کولینگی انتخاب کنند، ما توانســته 
ایم همه آن فیلترهــا را پاس کنیم و 
به آنها دســتگاه بفروشیم. نتیجه هم 
برایشان راضی کننده بوده است، چرا 

که خریدشان تکرار شده است.
 محصوالت خود را صادر هم 

می کنید؟
 بله؛ به کشورهای همسایه صادرات 
داریــم. عمدتــا کشــورهای عراق و 

افغانستان و کشورهای شمال ایران و 
تاجیکستان و ارمنستان و آذربایجان.

در  مشکالتی  و  موانع  چه  با   
فعالیت شرکت مواجه هستید؟

جاری  قوانین  به  مشــکالت  عمده 
کشــور و بانک ها برمی گردد. قوانین 
کشور خیلی متناسب با فضای تولید 
نیست. شــما هر روز می شــنوید که 
هیئت دولت و وزارت صنعت و معدن 
کارگروه هایی تشکیل می دهند برای 
اینکه موانع تولید را شناســایی و رفع 
کنند. گاهی چند صد مانع روی کاغذ 
نوشته می شود و سعی می کنند این 
موانع را رفع کنند امــا، ذات قوانین 
کشور ما بر اســاس صادرات و تولید 
نبوده و باید اصالح شــود. از  قوانین 
که بگذریم، یکی دیگــر از مهم ترین 
مشــکالتی کــه وجــود دارد، بحث 
اعتبارات مالی اســت که بانک ها باید 
دنبال کننــد. قوانیــن بانک ها تولید 
محــور نیســت و بانک ها بــه عنوان 
موسساتی که متولی پول و اعتبار در 
کشور هستند، خودشــان بنگاه دار و 
شرکت دار شده اند و تمایلی به اینکه 

پــول را با عنوان وام به شــرکت های 
بدهنــد و ســودی دریافت  تولیدی 
کنند، ندارند و خودشــان این پول را 
در سرمایه گذاری های کالنی که انجام 
می دهند، می برند تا ســود بیشتری 
پیدا کننــد. در نتیجه بانک ها با اکراه 
و به کندی با قوانین دست و پا گیر به 
شرکت های تولیدی وام می دهند. در 
واقع بانک ها به کسی پولی نخواهند 

داد، مگــر اینکه از آنهــا هزینه آن را 
گرفته باشند. یکی از مهم ترین مسائل 
تامین منابع  برای توسعه شــرکت ها 
مالی است که از سرعت جهانی عقب 
نماننــد، ولی تامین ایــن منابع مالی 
در ایران یا امکان پذیر نیســت یا اگر 
وثیقه ای داشته باشید که این کار را 
بتوانید انجام دهید، بســیار گران و پر 

دست انداز است.
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تولید کننده لوله و اتصاالت U-PVC از سایز 20-1200 میلى متر
به دو روش اتصال Push-fit و چسبى
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شرکت »پارس مشعل« فعالیت خود را در سال1361 به عنوان تنها 
شرکت مشعل ساز در ایران تحت لیســانس»اورتلی سوئیس« آغاز 
کرد. این شرکت در سال های آغازین فعالیت خود، ضمن پاسخگویی 
به نیاز روز افزون صنایع داخلی، با انتقال تکنولوژی طراحی و ساخت 
مشعل از یکی از معتبرترین سازندگان اروپایی، دانش طراحی مشعل 

را بومی ساخت.
این شرکت هم اکنون مشــعل های خانگی و صنعتی تك سوخت، 
دو گانه سوز و سه گانه ســوز پارس مشــعل را با توان حرارتی 5/12 
کیلووات تا 20 مگاوات و با تمام سوخت های رایج مانند گاز، گاز مایع، 
گازوئیل و مازوت درقالب بیش از 120 مــدل مختلف به بازار عرضه 

می کند.
منوچهر سپهری، مدیر عامل شــرکت پارس مشعل با بیش از 45 
ســال تجربه و دانش در این صنعت، اکنون سکان هدایت شرکت را 
به عهده دارد. وی مهندس مکانیك است و عضو هیات مدیره اغلب 
انجمن های مربوط به صنعت تاسیسات بوده است. سپهری در سال 86 
از سوی انجمن مدیران صنایع ایران به عنوان مهندس برجسته سال 
انتخاب شد. در هجدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و 
سیستم های سرمایشی و گرمایشی با ایشان در خصوص روند فعالیت 

ها و موفقیت هایش گفت و گو کرده ایم که می خوانید.

 از فعالیت و تولیدات شرکت تحت مدیریت خودتان بگویید.
شــرکت "پارس مشــعل" در زمینه تحقیق، طراحی و ســاخت مشعل و 
همچنین ارتباط مستمر با تولیدکنندگان معتبر خارجی، بسیار پویاست. واحد 
تحقیق و توسعه شرکت پارس مشــعل با توجه به نیاز داخلی کشور توانایی 
طراحی و تولید مشــعل های منحصر به فرد صنعتی با ظرفیت های باال برای 
صنایع نفت و پتروشیمی، گاز، سیمان و نیروگاه ها را دارد. همچنین آزمایشگاه 
مجهز شرکت پارس مشعل با دارا بودن تجهیزات اندازه گیری دقیق جهت تست 
مشعل، عالوه بر تحقیقات داخلی شــرکت، این امکان را برای تعداد زیادی از 
دانشجویان رشته احتراق و تبدیل انرژی در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا 
فراهم کرده تا پروژه ها و پایان نامه های خود را با کمک داده های به دست آمده 

در این آزمایشگاه تحریر کنند.
 شرکت شما چه جایگاهی در این صنعت دارد؟

مهندســین با تجربه و کار آزموده کشــور که به اصول فنی و مشخصات 
دستگاه ها شــناخت کافی دارند، عالقه مندند از تولیدات این شرکت استفاده 
کنند، چرا که می دانند این شــرکت از روز نخست فعالیت، اعتقاد به اصول و 

حفظ استانداردهای بین المللی داشته و دارد.
 دستاورد شرکت شما تا کنون چه بوده است؟

بزرگ ترین دستاورد این شرکت در سال 1370 به عنوان اولین صادر کننده 
مشعل از آسیا به اروپا بوده و بعد از آن نیز به 40 کشور جهان در چهار قاره و 
حتی استرالیا هزاران دستگاه مشعل صادر کرده است و هر سال سعی نموده 

مدل های جدیدی را طراحی و عرضه کند.
 وضعیت صادرات محصوالت شرکت چگونه است؟

متاسفانه بعد از شــروع تحریم ها و توقف LC توســط بانک ها مشکالت 
صادرات همانند موارد دیگر شروع شد و در حال حاضر اغلب خریداران خارجی 
با خرید ریالی و صدور آن توســط نمایندگان خود اقدام می نمایند. در شرایط 

فعلی فروش ارزی مشکالت زیادی را از نظر جابه جایی پول ایجاد می کند.
 آیا از روش های نوین و جدید در تولید محصوالت خود استفاده 

می کنید؟
ما بــه وزارت صمت اعالم کرده ایم که با توجه به همــکاری و توافقی که با 
دانشــگاه شــریف داریم، هر گونه مشــعل مورد نیاز هر رشــته را می توانیم 
تولید کنیــم و نیازی به ورود آن در این شــرایط ارزی و اقتصادی احســاس 
نمی کنیم، حتی در سال جاری مشــعل های premix را در شرکت طراحی 
 کرده ایم کــه در صنعت مورد نیاز می باشــد و بر روی دیگ های چگالشــی

 قابل نصب است.
 با چه موانع و مشکالتی در مسیر تولید و توسعه شرکت رو به 

رو هستید؟
مشکل اصلی که همه گرفتار آن شده ایم، تخریب ساختار فرهنگی- اقتصادی 
کشوراست. این مسئله در مرحله اول، مستقیم به حرکت شرکت ها بر می گردد، 
البته بازار محدود و مشــکالت دیگر هم در این خصوص تاثیر بسیار داشته و 
فرهنگی را در میان تولیدکنندگان و فروشندگان دامن زده که در جهت فروش 
خود، تولیدات مشابه را تخریب کنند. مورد دوم مسئله تخصص داشتن افراد و 
مدیران است. مدیران اشتباهی یا اتفاقی که به عللی به این مرحله رسیده اند 
)البته به غیر از آنهایی که حقیقتا مدیر هستند( فکر می کنند که همه چیز را 
می دانند و در کار فنی دخالت و اظهار نظر می کنند و این مسئله در شرکت ها 
و کارخانه ها تاثیرات سویی دارد و تنها راه آن، تخصصی کردن و سامان دهی 
حقیقی رشته های فنی - تخصصی، توسط دولت یا روشی است که امکان دخل 
و تصرف در مدارک مربوطه امکان پذیر نباشــد، تــا ارزش علمی و تخصصی 
دارندگان مدارک عالی مانند دکترا و مهندسی و سایر رشته های تخصصی در 

جامعه بی حرمت نگردد.

منوچهر سپهری، مدیر عامل شرکت پارس مشعل:

مدیران اشتباهی، تولید و تجارت را بی حرمت می کنند
"دمنده" نیم قرنی می شــود که   شــرکت 
چشم به دنیای صنعت گشــوده و هم اکنون با 
تولید بیش از 150 مــدل فن )خانگی، صنعتی و 
تاسیساتی( پیشــتاز در صنعت هواکش ایران 
است. به گفته مدیران "دمنده" این شــرکت با همت و تالش 
حدود 800 نفر پرسنل خود توانسته شــرکت پیشگام در نوع 
تولیدات خود در ایران و خاورمیانه باشد. شرکت دمنده با حضور 
فعال در هجدهمین نمایشــگاه بین المللی تاسیسات ساختمان 
و سیستم های سرمایشی و گرمایشی، جدیدترین محصوالت و 
تولیدات خود را به نمایش و قضاوت گذاشته است. به همین منظور 
با مهدی بستانچی، نایب رئیس هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل 
شرکت دمنده، عضو هیات مدیره و خزانه دار انجمن تولیدکنندگان 
سیستم های تهویه مطبوع ایران و همچنین عضو انجمن تهویه 

مطبوع آمریکا، گفت و گویی انجام داده ایم که می خوانید.

 خوانندگان »اقتصاد و نمایشگاه« را با تولیدات شرکت دمنده 
بیشتر آشنا کنید.

این شرکت تولیدکننده انواع فن های خانگی، صنعتی، تاسیساتی، تونلی 
و پارکینگی اســت و در حوزه تولیدات تهویه از فن های کوچک سرویس 
بهداشــتی گرفته تا فن های دو و نیم متری متــرو و میان تونلی و جت 

فن های سایز بزرگ و نیز فن های چند متری تولید می کنیم.
 جایگاه شما در بازار این صنعت کجاست؟ 

ما حدود60- 65 درصد کل بازار ایران را تامین می کنیم و همه رقبای 
ما در داخل کشور بین 30-40 درصد کل بازار را در اختیار دارند. البته در 

حوزه های مختلف این درصدها متفاوت است. 
 آیا محصوالت خود را صادر هم می کنید؟ به کدام کشورها؟

30 درصد محصــوالت و تولیدات مان را به کشــورهای مختلف صادر 
می کنیم. به کشورهای cis و روســیه صادرات داریم. به تمام کشورهای 

همسایه هم صادرات داریم. 
 در زمینه مشتری مداری چه روش هایی برای حفظ مشتری 

دارید؟ 
در داخل کشور شبکه گسترده خدمات و حدود 500 نماینده در سراسر 
کشور داریم. یک شبکه خدمات فروش متنوع در داخل کشور داریم که 
باعث شــده در چند سال اخیر به طور پیوســته منتخب رعایت حقوق 
مصرف کننده شویم وگواهی ملی رعایت مصرف کننده، چند سالی است 

که به عنوان شرکت منتخب به ما تعلق می گیرد. 
 از طرح های توسعه شــرکت بگویید؛ قرار است محصول 

جدیدی ارائه دهید؟ 
در حوزه فن های مورد مصرف خانگی مجموعه ای از این فن ها را تولید 
و عرضه کرده و به سبد محصوالت خود افزوده ایم، چون نیاز کشور بوده 
و تاکنون تولید نمی شده اســت. حوزه دیگری که روی آن کار کرده ایم، 

فن های میان تونلی و تونلی متروی تهران اســت که ما تامین کننده این 
محصوالت هســتیم. یکی از کارهای دیگری که امســال جزو افتخارات 
شرکت دمنده بود، این است که فن های پارکینگی، جت فن های پارکینگی 
و سیســتم های تهویه پارکینگی را برای اولین بار در کشــور تولید و در 
آزمایشگاه های بین المللی ارایه کرده ایم که تمام تست هایش برای عرضه 
در بازار داخلی و بین المللی با توفیق انجام شده است. در این زمینه تنها 
شرکت تولید کننده داخلی هستیم که این فن ها را تولید می کنیم و عضو 
وندور لیست سازمان آتش نشانی تهران )فهرست شرکت  هاي فعال تعیین 
صالحیت شده ارائه دهنده خدمات ســازمان آتش نشانی( هم هستیم و 
هیچ شرکت تولیدی داخلی فعال موفق نشده این محصوالت را در حوزه 
تهویه و جت فن های پارکینگی و سیستم های تهویه پارکینگی تولید کند.

 مهم  ترین برنامه شما تا پایان سال 98 چیست؟
مجموعه دمنــده با همــکاری مرکز تحقیقــات مســکن، در حال 
ســاخت بزرگ ترین آزمایشــگاه تســت فــن در خاورمیانه اســت که 
امیدواریــم فاز اول این آزمایشــگاه تا یک مــاه آینده راه اندازی شــود. 
ایــن آزمایشــگاه در شــهرک صنعتی عباس آبــاد در محــل کارخانه 
 دمنده راه اندازی می شــود کــه امکان تســت همه انواع فن هــا در آن

وجود دارد.
 در زمینه فعالیت تان با چه موانع و مشکالتی مواجه هستید؟ 
واقعیت این است که موانع و مشکالت در زمینه کاری ما بسیار متنوع 
است. ولی در سال های اخیر می توان گفت موانع و مشکالت قدری کمتر 
شده است. ما در سال گذشته از واردات بی رویه محصوالت مشابه رنج برده 
ایم که به لطف کم شدن ذخایر ارزی شــاید در سال های اخیر، مقداری 
حجم واردات بی رویه کاهش پیدا کرده اســت. در بحث های اســتاندارد 
سازی و مرتبط با این موضوع همیشــه مشکالتی بوده است و از آنجا که 
تولیدکنندگان متفرقه تولیدات بی کیفیتــی تولید می کنند و به راحتی 
محصول بی کیفیت و بدون استاندارد را در بازار عرضه می کنند، مشکل 

جدی داریم.

مهدی بستانچی، نایب رئیس هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت دمنده:

60 درصد بازار صنعت فن در اختیار شرکت دمنده است
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مهندس آیین دخت جرنگ، قائم مقام مدیریت گروه صنعتی »میتسویی«

»میتسویی« با تکیه بر دانش فنی و بومی ایرانی فرصت های شغلی می آفریند

از تجربه  باری  با کوله  گروه صنعتی »میتسویی« 
که در طول 23 ســال فعالیت و کوشــش بی وقفه 
کارشناسان متعهد خود به دست آورده، هم اکنون 
با ارائه تولید ناب ایرانی، با افتخــار، قطع نیاز به 
واردات محصول مشابه خارجی را اعالم کرده است.

به گفته مدیران این شــرکت، بهبــود و ارتقای 
کیفیت مواد اولیــه و مهم تر از آن حفظ صداقت با 
مصرف کننده ایرانی کــه لیاقت بهترین ها را دارد، 

سبب پدید آمدن این مهم گردیده است. 
نمایشگاه  گروه صنعتی میتسویی در هجدهمین 
سیستم های  و  ســاختمان  تاسیسات  بین المللی 
سرمایشی و گرمایشــی حضور فعال و چشمگیری 

دارد.
به همین منظــور با خانم مهنــدس آیین دخت 
جرنگ، قائم مقام توانمنــد و خالق مدیریت گروه 
صنعتی میتســویی، در خصوص روند فعالیت ها و 
به گفت  وگو نشسته ایم که  موفقیت های شــرکت 

می خوانید. 

  از تاریخچه شــرکت و تولیــدات آن برای 
خوانندگان »اقتصاد و نمایشگاه« بگویید.

پدر اینجانب آقای ایمان جرنگ در طی 23 سال گذشته 
به طور تخصصی در خصوص صنعت پرده هوا در ایران از 
پیشگامان طراحی، ساخت و اجرای دستگاه های پرده هوا 
بوده اســت. گروه صنعتی میتسویی در حال حاضر طیف 
وســیعی از خدمات مشاوره ای، ارائه پیشــنهادات فنی و 
اجرای مدل های متنوع پرده هوا را برای مشــتریان خود 
دارد. خدمات ارائه شــده متناسب با شرایط مشتریان مان 
منتج به تولید دستگاه های مختلف و متنوعی گردیده که 
هریک به فراخور نیاز هر مشتری می تواند سه منظور زیر 

را تامین نماید: 
1- جلوگیری از تبادل حرارت و در نتیجه صرفه جویی 

در مصرف برق و انرژی
2- جلوگیری از ورود گرد و خاک و هوای آلوده

3- کنترل ورود حشرات
موارد ذکر شــده در طی سالیان گذشــته کوله باری از 
تجربه را با نصب و راه اندازی هزاران دســتگاه پرده هوای 
تولیدی با کاربردهــای اداری- تجاری و صنعتی در ایران 

به وجود آورده است.
 چه برنامه هایی برای توســعه و رشد شرکت 

داشته و دارید؟ 
مجموعه میتســویی با اتکا به دانــش فنی متخصصان 
خود و با بررسی کارشناسی و بازارسنجی به تعریف پروژه 
تولید محصوالت صنعت تهویه مطبوع اقدام کرده است و 
به طور مشــخص در اولین قدم دستگاه های فن کویل با 
توجه به کاربردهای فراوان در کشور پهناورمان ایران در 

اولویت قرار گرفت.
همچنین واحد تحقیق و توسعه گروه صنعتی میتسویی، 
در طول یک سال گذشته با توجه به معتبرترین فن کویل 
های خارجی موجود در ایران، نسبت به تولید این دستگاه 
با استفاده از بهترین مواد اولیه قابل تهیه در کشور اقدام 
کرده است و در این راَستا، با انجام آزمون های متعدد در 
خصوص حجم هوادهی، نویز دســتگاه، لرزش و... به رفع 
ایرادات نمونه های خارجی و تولیــد محصولی باکیفیت 
عالی و درخور مشــتریان با لیاقت ایرانی گام برداشــته 

است.
 جایگاه شرکت میتسویی در بازار کجاست؟

با توجه به سابقه دیرینه در ارائه خدمات فنی مربوطه، 
میتســویی به جایگاهی در این صنعت رسیده است که با 
اتکا به توانمندی شبکه سراسری فروش و خدمات پس از 
فروش در تمامی نقاط کشور آماده ارائه خدمات حرفه ای 

می باشد. 
 برنامه شما برای اشتغال زایی بیشتر چیست؟

در شرایط حاضرکشــور، با توجه به تحریم های موجود 
و در جهت کمک به افزایش رونق کسب وکار در صنعت 
ســاختمان، هیچ راهی جز تکیه بر دانــش فنی و بومی 
ایرانی وجود ندارد. در این راستا گروه صنعتی میتسویی 
تمــام برنامه ریزی های خــود را در جهت اشــتغال زایی 
نیــروی کار ایرانی به کار گرفته اســت. از حیث کیفیت، 

میتســویی به چنان جایگاه شایسته ای دست یافته است 
که برای ســاخت محصول ایرانی و تولید ملی، هیچ بذل 
و بخششی را به ســفره نیروی کار چینی جایز نمی داند. 
چنانچه در نمایشــگاه های تخصصی بارها و بارها شاهد 
حضور بازاریاب های چینی بوده ایم که در باورشــان این 

کیفیت از کار نبوده است.
 آیا صادرات دارید؟

بلــه، محصوالت میتســویی با اطمینــان، در بازارهای 
فرامنطقه ای و به خصوص اروپایــی با عنایت به کیفیت 

عالی این محصوالت در دسترس می باشد.
 در زمینه مشــتری مــداری و خدمات پس از 

فروش چه اقداماتی انجام داده اید؟
مجموعه ما از ابتدا با اســتفاده از بهترین نرم افزارهای 
جامع مدیریت ارتباط با مشتری )CRM( نسبت به ثبت 
اطالعات مشتریان و شناســایی نیازمندی های بازارهای 
هدف خود به طراحی و توسعه محصوالت با کیفیت اقدام 
کرده اســت. همچنین با گرفتن بازخورد از نمایندگان و 
مشــتریان خود به رفع، اصالح فنی محصوالت و ارائه هر 

چه بهتر خدمات پس از فروش همت گماشته ایم.
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سیاوش معصومی الری مدیرعامل شرکت پلی ران
شرکت پلی ران با تکیه بر خرد جمعی مشتریان خود و تشکیل تیمی جوان،  حرفه ای و همدل به سمت محصوالتی برتر

 خدماتی بهتر و آینده ای موفق تر در حرکت است.  آینده ای که به آن »پلی ران فردا« می گوید

 ما شــنیده ایم پلی ران یکی از 
قدیمی ترین شرکت های تولید کننده 
لطفا در  تاسیسات است،  در صنعت 
خصوص تاریخچه شرکت توضیحاتی 

برای خوانندگان ما بدهید. 
شــرکت پلی ران با حدود 50 ســال 
قدمت، فعالیت خــود را با تولید لوله پلی 
اتیلن شروع کرد. در آن زمان  جزء اولین 
تولیدکننده های لوله های پلی اتیلن بوده 
اســت. پس از انقالب اســالمی با خروج 
شــرکت های مختلف از ایــران، پلی ران 
شــروع به تولید اتصــاالت رزوه ای برای 
انتقــال آب و آبیاری کــرد و هم اکنون 
پلی ران با تولید صدها قطعه اتصال پیچی 
در ســایزهای مختلف دارای بزرگ ترین 
رنج محصول  در دنیاست. برخی از نمونه 
های اتصــاالت پیچی و آبیــاری پلی ران 
دردنیا انحصاری اســت و شــرکت های 

اروپایی مشابه آن را ندارند. 
پــس از مدتی پلی ران اقــدام به تولید 
انبوه اتصــاالت جوشــی پلی اتیلن نمود 
که منجر به ســاخت صدها اتصال از این 
جنس شــد. برای این مهم، نیاز به صدها 
قالب داشتیم به همین دلیل به فکر تولید 
قالب های مورد نیاز توســط خود شرکت 
افتادیم و هم اکنون مجموعه کارخانجات 
پلی ران دارای واحد قالب سازی با قدمتی 
بیش از 40 سال اســت، امروزه این واحد 
قالب ســازی در هر ماه بین 1 تا 4 قالب 
محصول جدید در حوزه هــای آبیاری و 

ساختمانی تولید می کند.
ما از سال 1382 تکنولوژی پوش فیت 
را برای اولین بار به ایران واردکردیم که در 
واقع ورود این تکنولوژی توسط ما رقیبی 
برای محصول پلی اتیلن جوشی خودمان 

بود.
درحــوزه پوش فیت به علــت پیچیده 
بودن قالب هــا، اقدام بــه واردات قالب از 
معتبرتریــن قالب ســازی های آلمانی و 

اتریشی کردیم.
الزم به ذکر است تعمیرات این قالب ها 
به دلیــل دقت باال می بایســت در آلمان 
انجام می شد و در مسیر حذف این فرآیند 
مجبور بــه خرید و به کارگیــری یکی از 
پیشــرفته ترین CNC های زمان خود 

شدیم.
همان طور که می دانید عرضه محصول 
جدید در ایران کار ســاده ای نیست؛ ولی 
ما توانستیم پس از 17 سال پوش فیت را 
در ایران جا بیندازیم. این راه ادامه داشت 
و سری محصول های پوش فیت سایلنت 
فاضالبی را با صدهــا قطعه عرضه کردیم 
و هم اکنــون نیز صدها قطعــه دیگر از 

محصول های آبی رنگ جنرال سایلنت... .
برای توسعه   شــما چه قدمی 
محصول هــا  ایــن  تکنولــوژی 

برداشته اید؟
ما نسل های مختلف تکنولوژی تولید 
لوله های فاضالبــی و از طرف دیگر انواع 
تکنولوژی های تولید لولــه های آبیاری 
پالک دار را برای اولیــن بار در ایران وارد 
و ارائه کردیم. شــما در کارخانه پلی ران 
می توانیــد تاریخچــه ای از محصول ها  و 
دســتگاه های تولیدی را مشاهده کنید. 
این مهم با دور اندیشــی و برنامه ریزی و 
همت مرد بزرگی که بنیان گذار شرکت 
پلی ران بود میســر شــد. "زنده یاد سید 
حبیب اله معصومــی الری" اعتقاد ویژه 
ای داشــتند که نه تنها باید محصولی با 
باالترین کیفیت ممکن تولید کنیم، بلکه 
کمک به دیگر تولیدکننده ها نیز وظیفه 
ماســت. تنها با این طرز تفکر اســت که 
پلی ران در مسیر پیشرفت قرار می گیرد. 
سایر تولیدکننده های قدیمی این عرصه 
نیز همگی به این موضوع اذعان دارند که 
ایشــان همواره حامی توسعه،کارآفرینی 
و پیشــرفت  در این حوزه بوده اند. همین 
باعث شــد که در بازه های زمانی متناوب 
با دســته محصول های جدیــدی مواجه 
شــوید. برای مثال امروز، درحوزه لوله و 
اتصاالت فاضالب ســاختمانی، پلی ران 4 
دسته محصول دارد که شامل پلی اتیلن 

جوشی، ســایلنت10، پروتکت و جنرال 
سایلنت است.

هرکــدام از ایــن دســته محصول ها، 
مجموعــه ای از صدهــا قطعــه لوله و 
اتصــاالت هســتند کــه در کنــار رِنج 
گســترده ای از بســت ها، پکیج کامل و 
متنوعــی از سیســتم های فاضالبی را با 
توجه به نیازهای متفاوت مشــتریان به 

عنوان راه حل  ارائه می دهند.
"در حقیقــت شــرکت پلی ران 
فاضالبی  های  سیســتم  متخصص 
ساختمانی است." چون هم قدمت الزم 
و هم تجربه کافی در تولید آنها را داراست. 
الزم به ذکر اســت بســیاری از قطعات 
بومی سازی شده این حوزه همچون انواع 
ســیفون ها برای اولین بار توسط شرکت 

پلی ران تولید شده است 
بد نیست اشاره کنم، لوله سایلنت10، 
ده برابر سایلنت تر از سخت گیرانه ترین 
 4100 VDI استاندارد ســایلنت یعنی
اســت. این محصول شامل لوله، اتصاالت 
و بست است که طبق مستندات موجود 
  fraunhofer  از آزمایشــگاه فرانهوفر

آلمان، کم صدا ترین سایلنت دنیاست.
محصول پروتکت پلــی ران، هم زمان 
دارای دو ویژگی است؛ یعنی هم سایلنت 
و هم خود اطفاء است. شاید تنها سایلنت 

خوداطفایی اســت که در بازار به صورت 
عمومی عرضه شده است.

جدیدتریــن محصول پلــی ران یعنی 
پوش فیت جنرال سایلنت که با رنگ آبی 
عرضه شده است، یک سایلنت مهندسی 
شــده و بهینه شده اســت که تا قبل از 
پایان ســال 1398 به صــورت انبوه به 
بازار عرضه خواهد شد. الزم به ذکر است 
هرسه محصول پوش فیت پلی ران سایلنت 
هستند. "تخصص شــرکت پلی ران 
انواع پوش فیت های سایلنت  تولید 

برای نیازهای متفاوت است." 
از  مســتحضرید  کــه  همان گونــه 
محصوالت پوش فیت پلی ران در هزاران 
پــروژه بویــژه پروژه های مرجع کشــور 
 ،ASP همچون برج میالد، ســاختمان
ایران مال، ســیتی ســنتر اصفهان، برج 
تجارت جهانی تبریز و ... اســتفاده شده 
است و کمتر پروژه مرجعی وجود دارد که 

محصول پلی ران را استفاده نکرده باشد.
 آیا محصول های شــما ویژگی 

منحصر به فردی دارند؟
به جــرات می تــوان گفت تعهد 
و عــرق خاص پلی ران به ســاخت 
مطابق  و  کیفیت  باالترین  با  قطعات 
نیاز مشتری، ما را بر آن داشت که به 
نوآوری، طراحی و تولید محصوالتی 

اقدام نماییم که به گواه کارشناسان و 
متخصصان امر، در بسیاری از موارد 
آلمانی و در مواردی  از مشابه  فراتر 

منحصر به فرد است.
 همان طور که عرض کردم سایلنت 10 
پلی ران کم صدا ترین سایلنت دنیاست؛ 
پوش فیــت پروتکت پلــی ران دارای دو 
ویژگی همزمــان ســایلنت و خوداطفاء 
اســت و پوش فیت جنرال پلی ران یک 
محصول بهینه شده ســایلنت است. ما 
وقتی به ویژگی خاصی اشــاره می کنیم 
باید به مزیت هــای رقابتی آن محصول 
نیز اشاره ای داشته باشــیم. فهرستی از 
مزیت هــای رقابتــی محصول هایمان را 
می توانید در کاتالیست های ما )کاتالوگ 
لیســت قیمت دار( مشــاهده کنید که 
هم اکنون در فضای مجازی شــرکت در 

دسترس عموم قرار دارد.
از مزیت های رقابتی شــرکت پلی ران 
می توان به موارد متعددی اشاره کرد. به 
عنوان نمونه، برای اولین بار لوله دوســر 
ســوکت توســط پلی ران ارائه شد ولی 
امروزه خوشحالیم که همه شرکت ها آن 
را تولیــد و ارائه می کنند چــرا که باعث 
کاهش دور ریز لوله ها شــده و ما از این 
مسئله برای حفظ  محیط زیست استقبال 

می کنیم.

حتی جالــب اســت بدانیــد یکی از 
شــرکت های آلمانی نیز پس از مشاهده 
محصول های ما در نمایشگاه های خارجی 
اقدام به تولید و عرضه لوله های دو ســر 

سوکت کرده است.
به عنــوان مثالی دیگر پلــی ران اولین 
ســیفون پوش فیت با دریچــه بازدید را 
عرضه کرد که این مــورد ثبت اختراع و 
مالکیت معنوی شــده است. این سیفون 
ها کمک می کنند که هرزمانی در ناحیه 
سیفون با گرفتگی مواجه شدیم به راحتی 
و با باز کردن دریچه زیرین تعبیه شــده 
در آن، گرفتگی تخلیه شــده و نیازی به 

تخریب سرویس نباشد.
سیفون دریچه دار ســایلنت 10، تنها 
سیفون سایلنت و سیفون پروتکت، تنها 
سیفون ســایلنت و خود اطفاء موجود در 
ایران است. البته به جز این نوع سیفون ها، 
ما تنوع کاملی از انواع ســیفون های پلی 
اتیلنی قابل اتصــال به انواع پوش فیت را 
نیز دارا هســتیم که هریک به نوبه خود 

یک نوآوری محسوب می شود.
به عنوان مثالی دیگــر، زانوهای بلند و 
ســوکت بلند پلی ران کــه در زوایه های 
45 و 87 درجه و تنوع ســایز 40 تا 160 
میلیمتــر در 3 مدل جنرال ســایلنت، 
پروتکت و ســایلنت10، تولید می شوند، 

انحصاری پلــی ران بوده و بــدون اغراق 
در دنیــا بی نظیرند. این نــوع از زانوها از 
کاربردی ترین محصول های پوش فیت به 

شمار می آیند. 
همان گونه کــه مســتحضرید هنگام 
اســتفاده از زانوهای معمولــی 45 و 87 
درجه در خیلی از موارد مجبور به استفاده 
از بست روی سوکت می شدیم که کاری 
غیراصولی و غیراستاندارد بود و باعث عدم 
آب بندی صحیح می شــد. در جهت رفع 
این مشکل، برای اولین بار در دنیا اقدام به 

طراحی و ساخت این زانوها کردیم.
به  منحصر  قطعاتی  پلی ران  در  ما 
فرد برای پروژه هــای بزرگ و خاص 
تولید می کنیم که این کار در توان هر 
بلند  موفه های  مثال  نیست.  شرکتی 
سایز باال مثل ســایز 315 که اولین 
بار برای شــفت اصلی برج میالد، یا 
راه هایی  یا سه  و  زانوهای سایز 200 
که خاص پروژه ایران مال ســاخته 
شدند و بسیاری دیگر از این دست، 

همگی گواه این موضوع هستند.
به عنــوان مثالی دیگر پلــی ران تنوع 
زیــادی از ابزار بــرش، کونیــک کن و 
اســتاپرها را تولید کرده است که اگر به 
لیست قیمت ما مراجعه کنید در خصوص 
مزیت هــای رقابتی ایــن محصول ها به 

تفصیل توضیح داده شده است.
 پلــی ران چه رویکــردی در 

بازاریابی دارد؟
همان طورکه مطلع اید به صورت کلی، 
تولید  از،  بازاریابی عبارتند  فلســفه های 
محور، محصــول محور، فــروش محور، 
بازاریابی محور و بازاریابی اجتماعی محور. 
در بازاریابی اجتماعی شــرکت ها باید 
توجه خاصــی به مســئولیت اجتماعی 
داشته باشــند. آنها باید مثلث سودآوری 
ســازمان، رفاه مشــتری و مســئولیت 
اجتماعــی را همزمــان پوشــش دهند. 
در خصــوص مســئولیت اجتماعــی و 
خــارج از بحث تئــوری، مــا در عمل و 
در جهــت کاهش میــزان کاغذ مصرفی 
برای کاتالوگ ها که در ده ها مدل از ســه 
لت، دفترچه ای تــا کتاب و کتابچه تولید 
می شد. سعی کردیم تا آنجایی که ممکن 

است کاتالوگ  و کاغذها را حذف کنیم.
در مجموعــه مــا هر ســاله چند صد 
میلیــون تومان هزینه کاتالوگ می شــد 
که امســال بخش اعظمی از آن را حذف 
کرده و از مردم فهیم خواستیم که آنها را 
از کانال ما دانلود کنند، خوشبختانه این 
موضوع با استقبال جامعه مهندسین نیز 
مواجه شد. ما همچنین توانستیم با این 
صرفه جویــی عظیم یکــی از واحدهای 
شرکت را توسعه داده و بیش از 12نفر از 
افراد تحصیل کرده را در مقطع کارشناسی 

و کاشناسی ارشد جذب نماییم.
البته می دانیم هنوز عده ای از مشتریان 
ما ترجیح می دهنــد از کاتالوگ کاغذی 
استفاده کنند. از این رو برای این عزیزان 
مقدار محدودی کاتالوگ تولید می کنیم. 

ما همیشــه به خود می گوییــم تا جایی 
که ممکن اســت در جهت حفظ محیط 
زیســت قدم برداریم حتی اگر شده فقط 
یک قدم. همانطور که می دانید تولید یک 
بند کاغذ منجر به نابــودی یک درخت 

می شود.
به عنوان هدیه تبلیغاتــی دیگر بلیت 
مترو و اتوبوس را عرضه کرده ایم که روی 
آن نوشته شــده است" ترجیحا از وسیله 
نقلیه عمومی استفاده کنیم." این موضوع 
سبب شد خود ما نیز بیشــتر از وسایل 

نقلیه عمومی استفاده کنیم.
البتــه در حوزه مســئولیت اجتماعی، 
شرکت قدم های بسیاری برداشته که ذکر  
یک به یک آنها از حوصله این بحث خارج 

است.
به طور خالصه، ما در واحــد بازاریابی 
پلی ران به بازاریابی اجتماعی اعتقاد داریم 
و سعی می کنیم در تجارت مان، انسانیت 
و غیرت ملی جریان داشــته باشد. البته 
میزان موفقیت مان در این موضوع را شما 

باید داوری کنید.
 وضعیت شــما در بازار چگونه 

است و چه تدابیری می اندیشید ؟
پلی ران با توجــه به حجم تولید و تنوع 
گســترده محصول ها بی شــک به عنوان 
رهبــر بــازار و بزرگ تریــن تولیدکننده 
محصول هــای فاضالبی اســت، از این رو 
مجبور است انبارش زیادی داشته باشد تا 
بتواند نوسانات قیمت بازار را کنترل نماید.

بزرگ بودن خوب است ولی مسئولیت 
بسیاری دارد؛ مثال در پاره ای از مواقع ما 
مجبور می شویم برای اینکه به کلیات برند 
پوش فیت صدمه ای وارد نشــود اقدام به 
تصحیح محصول های دیگران کنیم تا به 
محصول پوش فیتی که ما سازنده برندش 
بودیم، خدشه ای وارد نشــود. به همین 
دلیل یک سری از قطعات ما مثل موفه ها 
در محصول پلی اتیلن یا سیفون پوش فیت 
حجم فروش بیشــتری نســبت به بقیه 
محصول ها دارند و علت این امر تقاضای 

گسترده بازار برای آنهاست.
 شــما چه خدماتــی در کنار 
ارائه  مشــتری  به  خود  محصوالت 

می دهید؟
در خصوص مشتری مداری و خدمات 
پس از فروش اجازه بدهید پاســخ شما 
را این طــور بدهم، اگر مــا محصول های 
فیزیکــی را به عنــوان یک هســته در 
نظر بگیریــم، برای ارائه آنهــا به محیط 
بزرگ تری از خدمات تکمیلی نیاز داریم 
و شــامل خدمات پیش، حین و پس از 
فروش اســت و باید فرآیند محور طبق 
استانداردهای ISO باشد، انسان محور و 
رو به توسعه، توام با بهبود مستمر در آن 
لحاظ شــود. رویکرد پلی ران از یک سال 
پیش رویکرد پلی ران فرداســت. پلی ران 
فردا، پلی رانی اســت که خــرد جمعی 
مشــتریان، مجریان و جامعه مهندسی 
تأسیسات مســیر آن را در ارائه محصول 
جدیــد و خدمــات موردنیاز مشــخص 

می کند. 
بــرای خدمات پــس از فروش ما 
باید یك مشــاور فنی صادق باشیم 
و بتوانیــم ویژگی هــا و منافعی که 
را  مــی آورد  همراه  به  محصول  هر 
به درستی و روشــنی به مشتریان 
ارائه دهیم. همچنین محاســبات و 
خدمات  و  نمونــه  واحد  برآوردها، 
تکمیلــی مورد نیاز را متناســب با 

درخواست مشتری ارائه نماییم. 
در خصوص خدمات درحین خرید، 
تأمین به موقع محصــول از اهمیت 
باالیی برخوردار اســت که این مهم 
نیز با سرمایه گذاری پلی ران و دپوی 
بزرگ محصوالت کمك شایانی به این 
امر می  کند. در خصوص خدمات پس 
از فروش، ما معتقدیم تعهد فروشنده 
با خرید مشــتری آغاز می شــود و 
مسئولیت فروشــنده پس از اعتماد 

مشتری چند برابر خواهد شد. 
از این رو نظارت ادواری طبق نیاز 
آموزش  فنی،  مشاوره های  مشتری، 
مجریان محترم پــروژه، تأمین ابزار 
کار و سنجش نظارت و از همه مهم تر 
دریافت پیشنهادات خوب آنها برای 
بهبود محصــوالت و خدمات طبق 
آنچه واقعا درخواست دارند از وظایف 
پلی ران  بازاریابی  و  مهندسی  واحد 

است.
محصول های  صادرات  وضعیت   

شرکت چگونه است؟
مــا به صــورت معمول به بســیاری از 
کشــورهای منطقه همچون عمان، قطر و 
... صادرات داریــم. ولی افتخار ما صادرات 
محصول هــای بــا کیفیت بــه برخی از 
کشــورهای اروپایی همچون آلمان است. 
علت این موضوع آن است که محصول های 
مــا در باالترین ســطح اســتانداردهای 
بین المللــی به صــورت ســخت گیرانه 
قرار دارد و برای همین بســیار قوی تر از 
محصول های مشــابه خارجــی در عرصه 
جهانی و نمایشگاه های بین المللی حضور 

پیدا کرده و مورد انتقال قرار می گیرد.
 و اما کالم آخر... 

همانطور که مستحضرید افرادی که 
در ایران به حوزه تولید وارد شده اند 
می داننــد تولید در کشــور ما کار 
راحتی نیست و حفظ، تداوم، توسعه 
و گســترش آن بسی ســخت تر از 
تأسیس و راه اندازی است؛ مخصوصا 
اگر در شرایط اقتصادی کنونی به آن 

نگاه کنیم.
 خدا را شــکر می کنیم که امروز 
با  پلی ران  کارخانه هــای  مجموعه 
حدود یك هزار پرســنل نه تنها به 
کار خود ادامه می دهد بلکه در جهت 
نیازهای خرد جمعی  و  فردا  پلی ران 
صنعت  متخصصان  و  مهندســین 
تأسیسات در جهت فردایی بهتر گام 
برمی دارد، تا گوشه ای از چرخ صنعت 

تأسیسات ایران را به گردش درآورد.

شرکت پلی ران با تکیه بر خرد جمعی مشــتریان خود و تشکیل تیمی 
جوان، حرفه ای و همدل به ســمت محصوالتی برتر، خدماتی بهتر و آینده 

ای موفق تر در حرکت است. آینده ای که به آن " پلی ران فردا" می گوید.
شــرکتی که نیم قــرن پیش از ایــن به عنــوان یکی از نخســتین 
تولیدکننده های لوله های پلی اتیلن در ایــران با آینده نگری،   برنامه ریزی،  
همت و تالش زنده یاد سید حبیب اله معصومی  الری از بزرگ مردان صنعت 
و تولید ایران بنیان نهاده شــد؛ امروزه با کوشش و خالقیت گروه کارکنان 

پرتالش، متعهد و متخصص شــرکت و با هدایت و رهبری سه برادر سخت 
کوش )سهراب، ســیاوش و بیژن معصومی الری(،  تبدیل به مجموعه بزرگ 
و کم نظیری شــده اســت که با حجم تولید و کیفیت بــاال در کنار تنوع 
محصول هایش، امروز عهــده دار رهبری بازار لولــه و اتصاالت پلی مری 
فاضالبی اســت. پلی ران با "رویکرد پلی ران فردا"، مبتنی بر خرد جمعی 
مشــتریان،  مجریان و جامعه مهندسی تأسیســات، تولیدی انسان محور 
و روبه توسعه دارد و می کوشد مثلث ســودآوری سازمان، رفاه مشتری و 

مسئولیت اجتماعی را هم زمان پوشش دهد.
ســیاوش معصومی الری، مدیرعامل توســعه گرای شــرکت پلی ران 
به مناســبت برگــزاری هجدهمین نمایشــگاه بین المللی تأسیســات 
ســاختمان و سیســتم های سرمایشــی و گرمایشــی، در گفتگــو با 
"اقتصــاد و نمایشــگاه"، دســت آوردها و برنامه های آتــی مجموعه 
 خــود را بــا نزدیك بــه یك هزار پرســنل تشــریح کرده اســت که

 می خوانید.

پلی ران با توجه 
به حجم تولید و 
تنوع گسترده 

محصول ها 
بی شك به 

عنوان رهبر بازار 
و بزرگ ترین 
تولیدکننده 
محصول های 

فاضالبی مطرح 
است، از این رو 
مجبور است 

انبارش زیادی 
داشته باشد تا 
بتواند نوسانات 
قیمت بازار را 
کنترل نماید.

جدیدترین 
محصول پلی ران 
یعنی پوش فیت 
جنرال سایلنت 

که با رنگ 
آبی عرضه 
شده است، 

یك سایلنت 
مهندسی شده و 
بهینه شده است 

که تا قبل از 
پایان سال 1398 
به صورت انبوه 
به بازار عرضه 

خواهد شد
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در مراسم گشایش چهارمین نمایشگاه بین المللی شیالت و آبزیان اعالم شد:

افزایش 50 درصدی سرانه مصرف آبزیان در ایران 

بین المللی  نمایشــگاه  چهارمیــن 
شــیالت، آبزیان، ماهیگیری، غذاهای 
دریایی و صنایع وابســته روز دوشنبه 
29 مهرماه 98، همزمــان با روز ملی 
صادرات با حضور مدیرعامل و رئیــس هیات مدیره 
شرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی ج.ا.ایران، 
معاونین وزارت جهادکشــاورزی، ســفیران چین و 
روســیه در تهران و فعــاالن این صنایــع در بخش 
خصوصی در نمایشــگاه بین المللی تهران گشــایش 

یافت.
رئیس ســازمان شــیالت ایران در آئین گشایش 
چهارمین نمایشــگاه بین المللی شــیالت و آبزیان با 
اشــاره به اینکه در پرورش ماهی در قفس با کمبود 
تجهیزات مواجه هســتیم گفت: پــرورش میگو در 

کشور در کنار بیماری لکه سفید انجام می شود.
نبی اهلل خون میرزایی اظهار داشــت: این نمایشگاه 
بــه منظــور معرفــی توانمندی های داخلــی برای 
پاسخ گویی به نیازهای داخلی و خارجی برگزار شده 

است.
وی با اشاره به حضور شــرکت هایی از کشورهای 
اسپانیا، چین و کانادا در این نمایشگاه گفت: علیرغم 
شرایط تحریم، امســال نسبت به سال گذشته و سال 
های قبل از آن میزان اســتقبال بیشــتر بوده و سال 

گذشته تعداد شــرکت های حاضر در این نمایشگاه 
77 شــرکت بود که امســال این رقم به 93 رسیده 

است.
خون میرزایــی فضای نمایشــگاه را فرصت خوبی 
برای معرفی توانمندی های داخلی و برقراری ارتباط 

بین گروه های ذینفع عنوان کرد.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره به 
دستاوردهای شــیالت اظهار داشت: ســال گذشته 
موفق شــدیم فراتر از تکالیفی که بر عهــده ما قرار 
داده شــده بود عمل کنیم و این اتفاق هم در زمینه 
میزان تولید، هم صادرات و ارز آوری و هم بهبود تراز 

تجاری اتفاق افتاد.
خون میرزایی اظهار امیدواری کرد روند شــتابان 
تولید و صادرات محصوالت شیالتی که در شش سال 

گذشته شروع شده تداوم یابد.
وی اضافه کرد: مطمئن هستیم در سال 98 نیز در 
بسیاری از زمینه ها جلوتر از تکالیفی خواهیم بود که 

برای ما در نظر گرفته شده است.
رئیس ســازمان شــیالت ایران با بیــان اینکه در 
بحث پرورش ماهی در قفس با کمبودهایی در حوزه 
تسهیالت مواجه هستیم، گفت: اگر نظام بانکی کمک 
موثری به ما در این زمینــه بنماید، می توانیم میزان 

تولیدات را افزایش دهیم.

وی با اشــاره به اینکه سال گذشته تکلیف سازمان 
شــیالت در حــوزه کل تولیدات آبزی پــروری یک 
میلیون و 130 تن بوده اســت، گفت: با این حال ما 
موفق به تولید یک میلیون و 262 هزار تن انواع آبزی 

شدیم.
خون میرزایی با اشــاره به اینکه ایــران در حوزه 
پرورش ماهی قــزل آال رتبه یک جهــان و در تولید 
خاویار و گوشت خاویاری به ترتیب رتبه های سوم و 
چهارم دنیا را دارد، گفت: ســال گذشته 42 هزار تن 
تولید میگو برای ما تکلیف شده بود و ما موفق شدیم 

حدود 47 تا 48 تن از این آبزی را تولید کنیم.
 افزایش 50 درصدی سرانه مصرف آبزیان

وی با اشاره به بهبود سرانه مصرف آبزیان در کشور 
گفت: در ابتدای دولت سرانه مصرف 8.5 کیلو بوده و 
سال گذشته این رقم به 12.1 کیلوگرم رسیده است.

خــون میرزایی در پاســخ به پرســش خبرنگاران 
دربــاره وضعیــت پرورش میگــو در ســال جاری و 
همچنین آخرین وضعیت شــیوع بیماری لکه سفید 
در مزارع میگوی کشور گفت: بیماری لکه سفید یک 
بیماری ویروســی جهانی است و همه کشورها تقریبا 
با آن درگیر هســتند، این بیماری در کشــور ما نیز 
بومی شده و به همین جهت ما پرورش میگو در کنار 

بیماری را دنبال می کنیم و چاره ای جز این نداریم.

وی با اشــاره به اینکه باید نظارت های بهداشتی را 
در این زمینــه افزایش دهیم، گفت: برداشــت میگو 
هنوز تمام نشده به همین جهت ما نمی توانیم عددی 
در این باره اعالم کنیم اما ارزیابی ها نشــان می دهد 
تولید بیش از تکلیفی که بر عهده ما گذاشــته شده، 

خواهد بود.
 صید ساحلی بیش از ظرفیت منابع

خون میرزایی با بیان اینکه برداشت و صید ساحلی 
بیش از ظرفیت منابع دریایی اســت، گفت: متاسفانه 
عمده ایــن صیدها به صورت غیرمجــاز و غیرقانونی 
انجام می شــود و ما با اینکه یگان حفاظت داریم اما 

بضاعت کامل برای مقابله با این امر را نداریم.
وی ادامه داد: بخشــی از این مســاله نیز به حوزه 
های قضایی و نمایندگان عالی دولت در اســتان ها 

مربوط است که امیدواریم پیگیری شود.
خون میرزایی با اشــاره به اینکــه دلیل اصلی این 
مساله بیکاری و عدم اشــتغال است، اظهار امیدواری 
کرد: جمعیت بیکار را به ســوی اشتغال های مناسب 

از جمله آبزی پروری هدایت کنند.
وی همچنین بــا بیان اینکه برنامــه ای برای صید 
تجاری ماهیان دریای خزر نداریم، گفت: بر اســاس 
تحقیقاتی که هر ســال انجام می شــود فعال چشم 
اندازی برای اینکــه این کار را از ســر بگیریم وجود 

ندارد.
خون میرزایی درباره دســتگیری صیــادان ایرانی 
توضیح داد: این مســاله مربوط به وزارت امور خارجه 
است و هر گاه ما مطلع شویم صیاد یا ملوانی دستگیر 
شــده حتی اگر مجوز نداشته باشــد این مساله را به 
وزارت امور خارجه اطالع مــی دهیم و از این طریق 

پیگیری می کنیم.
وی ادامه داد: آمــاری از اینکه تاکنــون چند نفر 

ملوان و صیاد ایرانی دستگیر شده اند نداریم.
رئیس سازمان شــیالت ایران در بخش دیگری از 
سخنان خود در پاســخ به پرسشــی مبنی بر اینکه 
تجهیزات مورد اســتفاده در پرورش ماهی در قفس 
داخلی اســت یــا وارد می شــود، گفت: بخشــی از 
این تجهیزات داخلی اســت و کســانی که خواهان 
تکنولــوژی های داخلی هســتند، مــی توانند از آن 
اســتفاده کنند، بخشی هم خارجی اســت و آنهایی 
که تمایل به اســتفاده از تجهیزات خارجی دارند می 

توانند از این بخش استفاده کنند.
الزم بــه یادآوری اســت که چهارمین نمایشــگاه 
بین المللــی شــیالت، آبزیان، ماهیگیــری، غذاهای 
دریایی و صنایع وابســته را گروه تجارت و اطالعات 
کوشــا با مدیریت علی معین جهرمی و متین معین 

جهرمی برگزار کرده است. 

هجدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی 
سیســتم  و  ســاختمان  تاسیســات 
هــای سرمایشــی و گرمایشــی فرصت 
ارزشمندی را برای صاحبان این صنعت 
فراهم آورده تا توانمندی ها، محصوالت و 
دستاوردهای خود را در سطح وسیعی به 

اشتراک بگذارند. 
شــرکت "آرمان تهویه الوند" از جمله 
شــرکت هایی اســت که با درک حضور 
مســتمر و پر توان خود درســایت های 
نمایشگاهی، از این مهم دریغ نکرده و هر 
سال پرتوان تر از ســال پیش محصوالت 
تولیدی اش را در معرض دید و قضاوت 
و  فعــاالن صنعــت، مصرف کننــدگان 
عالقه مندان قرار می دهد و حرف تازه ای 
برای گفتــن دارد. مدیــران پرتالش و 
برنامه ریز ســاعی این شــرکت با نگاهی 
تولیدی،  به کیفیــت محصــوالت  ویژه 
اســتفاده از کاالی ایرانی بــا کیفیت را 
حق هر ایرانی می دانند و با به کارگیری 
مدیران و پرسنل مجرب و متعهد مصرف 
بهینــه انــرژی، کیفیت بــاال و قیمت 
مناسب را سرلوحه فعالیت خود قرار داده 
و توانسته اند به سرعت جایگاه خود را در 

بازارهای داخلی و خارجی پیدا کنند.
بــه مناســبت برگــزاری هجدهمین 

نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان 
و سیســتم های سرمایشــی و گرمایشی 
با میثــم کلونــد، مدیرعامــل توانمند 
شرکت آرمان تهویه الوند، به گفت و گو 

نشسته ایم که می خوانید.
میثــم کلونــد بــا اشــاره بــه اینکه 
این شــرکت با تولیــد گســترده انواع 
سیســتم های تهویــه مطبوع توانســته 
درخواســت های  اغلــب  پاســخگوی 
مشتریان باشد،گفت: پرسنل این شرکت 
با دادن مشــاوره رایــگان و همراهی با 
دســتگاه های  تولید  امکان  کارفرمایان، 
خاص را نیــز فراهم کرده انــد که این 

ویژگی، ما را از رقبا متمایز می کند.
مدیرعامل شــرکت آرمان تهویه الوند، 
در خصوص فعالیت های شــرکت، گفت: 
حدود 5 ســال است که مشــغول تولید 
انواع سیســتم های تهویه مطبوع و انواع 
فن کوئل  هــا و چیلر و هواســاز و ســایر 
محصوالتی که برای تهویه مطبوع برای 
بازار داخلی کاربــرد دارند، با برند آرمان 
تهویــه الوند هســتیم. در این مدت هم 
اولویــت اصلی مان کیفیت بــاال، قیمت 
مناسب و تحویل به موقع دستگاه ها به 

مشتریان، بوده است. 
وی با بیــان اینکه رعایت مــوارد باال، 
راه صــادرات به کشــورهای همســایه 
را نیز برای ما گشــوده اســت،افزود: بر 
همین اســاس با تعدادی از شرکت ها در 
کشــورهای همســایه مانند ترکیه وارد 
مذاکره شدیم و مذاکرات خوبی داشتیم 
و نمونه هایی برای آنها ارســال کردیم و 
تســت و آزمایش کردند و اذعان کردند 
که از دســتگاه های چینی که استفاده 
می کننــد خیلــی بهتر اســت و در حد 
رقابت با دســتگاه های اروپایی اســت. 
هم اکنون در حال توافق برســر قیمت 
و بســتن قرارداد با شرکت های ترکیه ای 

هستیم.
میثم کلوند، با اشــاره بــه اینکه کلیه 

محصوالت شرکت 18 ماه گارانتی بدون 
قید و شرط دارد، خاطرنشان کرد: برای 
محصوالت مان ده سال هم خدمات پس 
از فروش داریــم و هرگونه ایرادی هم در 
محصول پیش بیاید خودمان را مسئول 
می دانیم و همیشه خودمان را با مشتری 
یا کســی که از مــا خرید کــرده همراه 
می دانیــم و هیچ وقت مشــتری را تنها 
نمی گذاریــم. چون دســتگاه های تهویه 
بــه خصوص  مطبوع خیلی حساســند 
در فصل های گرما اگــر از کار بیفتند یا 
خرابی برایشان پیش بیاید خیلی سریع 
باید وارد عمل شــد. خوشــبختانه این 
هدف را برای خودمــان تعریف کرده ایم 

که خدمات رسانی سریع داشته باشیم. 
مدیرعامل شــرکت آرمان تهویه الوند، 
دربــاره برنامه های آینده شــرکت تحت 
مدیریــت خود گفــت: یکــی از اهداف 
اصلی که برای خودمان تعریف کرده ایم 
صادرات به کشــورهای همسایه از جمله 
ترکیه و ترکمنستان و افغانستان است . 
برنامه بعدی ما این است که در راستای 
کاهــش مصرف انــرژی روی سیســتم 
کنترلــی دســتگاه های مان کار کنیم و 

کیفیت محصوالتمان را ارتقا دهیم.  
وی با اشــاره بــه موانع و مشــکالت 
پیش روی تولیــد و تجارت، گفت: اصلی 
ترین موانع و مشکالت متاسفانه قوانین 
موجود در کشور است که از همان ابتدا 
برای گرفتن جواز تاسیس و پروانه بهره 
برداری با موانع زیادی روبرو هستیم که 
وقت و انرژی تولیدکننــده و صنعتگر را 
می گیرد و بسیار طاقت فرساست. بحث 
قوانین مالیاتی و بیمه از دیگر مشکالت 
کارآفرینان است. واردات بی رویه، معضل 
دیگر ما است. از جمله واردات دستگاه ها 
مخصوصا از کشــور چین  کــه البته در 
حال حاضر میزان آن کم شــده است و 
ما نیز ایــن فرصت را پیــدا کرده ایم که 

خودمان را بیشتر عرضه کنیم. 

میثم کلوند، مدیرعامل شرکت "آرمان تهویه الوند":
با کیفیت باال، قیمت مناسب  و تحویل به موقع دستگاه ها

 بازار را از آن خود کرده ایم
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مشارکت 164 شرکت ایرانی و خارجی در ششمین نمایشگاه بین المللی کیف، کفش و چرم

حسین زاده: نمایشگاه سهم صنعت چرم را در صادرات غیرنفتی باال خواهد برد

نمایشــگاه  ششــمین 
بین المللی کیف، کفش، چرم 
و صنایع وابسته روز دوشنبه 
29 مهــر 98، همزمان بــا روز ملی صادرات 
با حضــور صادق نیارکی سرپرســت معاونت 
صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهمن 
حسین زاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
بین المللی  نمایشــگاه های  شرکت ســهامی 
کمیسیون  ملکی ســخنگوی  ولی  ج.ا.ایران، 
صنایع مجلس شورای اسالمی و فعاالن تولید 
و تجارت صنعت چرم در بخش خصوصی، در 
نمایشــگاه بین المللی تهران فعالیت خود را 

آغاز کرد. 
به گزارش خبرنگار »اقتصاد و نمایشگاه«، 
دکتــر حســین زاده از حضور 164 شــرکت 
داخلی و خارجی، شــرکت های دانش بنیان 
نمایشــگاه  ششــمین  در  اســتارت آپ ها  و 
بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته 

خبر داد.
مدیرعامل شرکت ســهامی نمایشگاه های 
بین المللــی ایران در مراســم گشــایش این 
نمایشگاه گفت: در این دور از نمایشگاه 164 

شرکت داخلی و خارجی حضور دارند.
وی با اعــالم اینکه این نمایشــگاه در 14 
هــزار مترمربع فضــای نمایشــگاهی برگزار 

می شــود، افزود: مجموعا 4 ســالن 40، 41، 
43 و 44 میزبان غرفه های مرتبط با ششمین 
نمایشــگاه بین المللی کیــف، کفش، چرم و 

صنایع وابسته هستند.
معاون وزیــر صنعت، معــدن و تجارت به 
برگزاری این نمایشــگاه همزمان با روز ملی 
صادرات اشاره کرد و گفت: فضای مناسبی در 
این رویداد در اختیــار تولیدکنندگان داخلی 
کیف، کفش و چــرم قرار گرفته تــا بتوانند 
میزان صادرات کاالهای خود به کشــورهای 
خارجــی را افزایــش دهنــد و بتوانند نقش 
صنعت چرم در صادرات غیرنفتی را پررنگتر 

کنند.
وی همچنین با یادآوری درخشش فعاالن 
این حوزه در نمایشــگاه مسکو، اظهار داشت: 
فرصت  نمایشــگاه های خارجی  در  حضــور 
ویــژه ای برای فعــاالن صنعت چرم کشــور 
فراهم می کند تا حجم صــادرات این صنعت 

را افزایش دهند.
مدیرعامل شرکت ســهامی نمایشگاه های 
بین المللی ایران همچنین در پیام مســتقلی 
خطاب به فعــاالن تولید و  تجــارت صنعت 
چرم و کیف و کفش، حمایت گسترده شرکت 
سهامی نمایشگاه ها را از تمام فعاالن تولیدی، 
خدماتی و تجاری در کشــور اعالم کرد و از 

استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان برای 
مشــارکت هر چه فعال تر در نمایشــگاه های 

بین المللی اعالم کرد.
متن پیام دکتر حســین زاده به ششــمین 
نمایشــگاه بین المللی چرم، کیف و کفش به 
این شرح اســت: چرم، یکی از جذاب ترین و 
پرســودترین صنایع و تجارت جهان به شمار 
می رود. در ایران کهــن تولید لوازم چرمی به 
دلیل زیســت بوم مســاعد  و قرار گرفتن در 
مســیر جاده ابریشــم، در توســعه صنعت و 
تجارت کشــورهای مختلف منطقه و جهان، 

تاثیرگذار بوده است.
صنعت چــرم در ایران با توجــه به منابع 
طبیعی و زیست بوم مناسب یکی از بازارهای 
بالقوه است که فعاالن و کارآفرینان می توانند 
در زمینه هــای گوناگــون طراحــی، تولید، 
بازاریابــی، فروش و خدمات پــس از فروش 
نســبت به بالفعل شــدن این بازار، فعالیت 
کنند. در همین راســتا نقش نمایشــگاه ها 
برای ایجــاد فرصت های بازاریابــی، فروش، 
برندســازی و شبکه سازی حائز اهمیت بسیار 
است و ششمین نمایشــگاه بین المللی چرم، 
کیف، کفــش و صنایع وابســته بــه عنوان 
پلتفرم بزرگی برای ایجــاد تعامل و همکاری 
میان تولیدکننــدگان و صاحبــان صنایع با 

شــرکت های دانــش بنیــان، متخصصان و 
متشــریان در فضایی حرفه ای منجر به خلق 
ارزش در اکوسیستم کارآفرینی کشور خواهد 

شد. 
دکتر حســین زاده در این پیام تاکید کرده 
است: سیاست شرکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللی ج.ا.ایران در ســال جاری، حمایت 
هر چه گســترده تر از کلیه فعاالن به منویات 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، برگزاری 
نمایشــگاه های تقاصا محــور و ارائه نیازهای 
فناوری دستگاه های بزرگ صنعتی و اجرایی 
کشــور به جامعه بزرگ دانشــگاهی و دانش 

بنیان داخلی در دســتور کار این شرکت قرار 
گرفته اســت. سیاســت دیگر شرکت، کمک 
به حضور فعال و گســترده کسب و کارهای 
نوپا و همچنین شــرکت های استارت آپ در 
نمایشــگاه های داخلی و خارجی اســت که 
این نمایشــگاه با برنامه های متنوع خود، این 

سیاست ها را به خوبی پیگیری می کند.
معتقدم راه برون رفت کشــور از شــرایط 
فعلی، تکیه به توان داخــل و علی الخصوص 
به ظرفیــت عظیم نیــروی انســانی داخلی 
در صنایــع، شــرکت های دانــش بنیــان و 
استارت تاپ ها است و گذر از اقتصاد سنتی و 

منابع محور، به اقتصادی که ستون های آن را 
فناوری و نوآوری تشکیل می دهد، می بایست 
ســرلوحه اقدامات در بخش هــای دولتی و 

خصوصی قرار گیرد.
درهــای ششــمین نمایشــگاه بین المللی 
کیــف، کفــش، چــرم و صنایــع وابســته 
از  آبــان   2 پنجشــنبه  روز  پایــان  تــا 
 ســاعت 9 تــا 17 بــه روی بازیدکنندگان

 گشوده است.
این نمایشگاه را شــرکت نمایشگاهی آوای 
موفق ایرانیان با مدیریــت فرداد مأقنتی برپا 

کرده است.
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ایران و نیوزیلند همکاری  های نمایشگاهی و تجاری مرتبط با نمایشگاه ها را افزایش می دهند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی ج.ا.ایران، 
بهمن حسین زاده مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران در دیدار همیش مک 
مستر سفیر نیوزیلند در ایران گفت: روابط ایران با نیوزیلند علی رغم فاصله بسیار زیاد آن ها دارای 

سوابق کهن و تاریخی است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر تمایل دو کشــور در همکاری های نمایشــگاهی، 
افــزود: ایران و نیوزیلند به جهت حضور موفق در اکســپو 2020 دبی می تواننــد در این رویداد و 

اکسپوهای دیگر همکاری های مثبتی با هم داشته باشند.
حســین زاده با اشاره به گستردگی فعالیت های کشــاورزی در نیوزیلند، یادآور شد: همکاری دو 
کشور در زمینه نمایشــگاه هایی مانند آگرو فود می تواند توسعه یابد. عالوه بر این ما آمادگی الزم 
برای برگزاری نمایشــگاه های تخصصی نیوزیلند در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ایران را 
دارا هستیم. وی به رتبه اول نمایشــگاهی ایران در خاورمیانه نیز اشــاره کرد و گفت: بسیاری از 

کشورهای دنیا در نمایشگاه های بین المللی ایران دارای پاویون هستند.
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی ایران همچنین تمایل خود را برای دیدار و 
همکاری با همتای نیوزیلندی و همچنین کمیسر ژنرال این کشور در اکسپو 2020 دبی ابراز کرد.

همیش مک مستر نیز با اشاره به اینکه برای ســومین بار است که به عنوان سفیر این کشور در 
ایران انتخاب شده، عنوان کرد: در طول ماموریت های خود در ایران چندین بار به منظور بازدید از 

نمایشگاه های مختلف در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ایران حضور یافته ام.
وی ادامه داد: همچنین شرکت های نیوزیلندی را در برخی از نمایشگاه های بین المللی ایران به 

منظور عقد قراردادهای تجاری همراهی کرده ام.
ســفیر نیوزیلند خاطرنشــان کرد: روابط تجاری ایــران و نیوزیلند همواره رو بــه بهبود بوده 
و اخیرا محصوالت نیوزیلندی مانند قهوه این کشــور در بازارهای ایران حضــور یافته اند که مایه 
خرســندی اســت. وی تاکید کرد: برگزاری 90 نمایشــگاه بین المللی به صورت ساالنه در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی ایران فرصت مناسبی برای شرکت های نیوزیلندی است که از این 

نمایشگاه ها به منظور افزایش بازارهای خود بهره  مند شوند.
این مقام مسئول نیوزیلندی با اشاره به مشکالت به وجود آمده در همکاری بانک های این کشور 
با ایران تحت تاثیر تحریم ها، تصریح کرد: اکسپو 2020 دبی فرصت مناسبی است که بدون تاثیر 

تحریم ها بر بانک ها دو کشور همکاری خود را به راحتی ادامه دهند.

در دیدار حسین زاده و سفیر نیوزیلند تفاهم شد:

توسعه همکاری های نمایشگاهی 
ایران و نیوزیلند

ســهامی  شــرکت  مدیرعامــل 
نمایشــگاه های بین المللــی از طرح 10 
میلیارد دالری وزارت صنعت برای رونق 
تولیــد داخلی کاالهایی خبــر داد که تا 
پیش از این بــرای تامین آنهــا واردات 

صورت می گرفت.
به گــزارش روابــط عمومــی و امور 
نمایشگاه های  سهامی  شرکت  بین الملل 
بین المللی ج.ا.ایران، بهمن حســین زاده 
در جمع خبرنگاران، بــا تاکید بر تمرکز 
بر برنامه ریزی صحیح برای گره گشــایی 
از موانع توســعه ای صنعت و نیز توجه 
جدی به شکل گیری و حمایت از صنایع 
نوپا گفت: رشد صنعتی در مناطق کمتر 
توسعه یافته از اولویت های کشور است، 
ضمن اینکــه صنعت در ایجاد اشــتغال 
و رفع نیازهای کشــور اهمیــت ویژه ای 
دارد، از ایــن رو باید تــالش کرد تا هم 
85 هــزار واحد صنعتی فعال کشــور با 
حداکثر ظرفیت تولید کنند و از آنجایی 

که بخش عمــده ای از ایــن واحدها به 
برگزاری  دارنــد؛  تعلق  بخش خصوصی 
رویدادهای صنعتی از جمله نمایشــگاه 
می تواند بســتری برای عرضه طرح های 

نوین صنعتی آنها باشد.
وی با بیــان اینکه حمایــت از تولید 
قابل  بســتر همگرایی  در  صادرات گــرا 
تحقق است، تصریح کرد: در حال حاضر 
حرکت واحدهــای تولیدی برای نفوذ در 
بازارهای صادراتــی جدید مورد حمایت 
دولت قرار دارد زیرا به اشــتغال کشــور 
کمک می کنند، پیش تر در فرمایشــات 
رهبری و رییــس جمهور نیــز بر ایجاد 
و حفــظ اشــتغال بــه عنــوان یکی از 

اولویت های اصلی کشور تاکید شده بود.
حسین زاده با اعالم این خبر که وزارت 
صمت طــرح 10 میلیــارد دالری تولید 
کاال در کشــور برای رونــق تولید دارد، 
سیاســتگذاری  براســاس  کرد:  تصریح 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در 

دو ســال آینده باید 10 میلیارد دالر از 
کاالهای وارداتی در داخل کشــور تولید 
شــود که نیاز به دانش فنی و تکنولوژی 

دارد.
معاون وزیر صنعت در ادامه با مقایسه 
پیشــرفت های صنعتی و تجاری ایران از 

ابتدای انقالب اسالمی تاکنون گفت: در 
سال 57 حدود 1500 واحد صنعتی در 
داخل کشور وجود داشــت و اکنون 85 
هزار واحد در کشور وجود دارد که بخش 
 عمده ای از نیاز داخلی کشــور را تامین

 می کنند.

طرح 10 میلیارد دالری وزارت صنعت برای رونق تولید

نقش نمایشگاه ها در رونق تولید و کسب و کار 

ســهامی  شــرکت  مدیرعامــل 
گفــت:  بین المللــی  نمایشــگاه های 
عده ای تمایل دارند بــه بهانه ترافیک 
به زمین های نمایشــگاه، دست اندازی 
کنند که ما حافظ بیت المال هستیم و 

اجازه نخواهیم داد.
و  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
امــور بین الملــل شــرکت ســهامی 
نمایشــگاه های بین المللــی ج.ا.ایران، 
بهمن حسین زاده در نشست تخصصی 

بررســی و تدوین لوایح کاربردی برای 
حل گره های ترافیــک تهران حضور 

یافت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در این نشست با اشاره به همکاری های 
نمایشــگاه های  ســهامی  شــرکت 
بین المللی ایران با شهرداری تهران در 
کاهششــظ حجم ترافیک در پیرامون 
بین المللی  نمایشگاه های  دائمی  محل 
ایران گفت اخیرا 6 هزار مترمربع زمین 
از طرف شرکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللی ایران در اختیار شــهرداری 
تهران قرار گرفت کــه با راه اندازی پل 
ارتباطی میان بزرگراه چمران و محله 
ولنجک از حجم ترافیک قسمت شمال 

نمایشگاه کاسته شود.
وی ادامه داد: همچنین تفاهم نامه ای 
با شــرکت مترو منعقد شــده که یک 
یا دو ایســتگاه قطار شهری در اطراف 
نمایشگاه راه اندازی شود. عالوه بر این 

ما در برگزاری هرکدام از نمایشــگاه ها 
مشاوره ترافیکی دریافت می کنیم تا از 
حجم ترافیک اطراف شــرکت سهامی 
کاسته  ایران  بین المللی  نمایشگاه های 

شود.
حســین زاده عالوه بر ایــن از ارائه 
نمایشگاهی  برگزاری  برای  پیشــنهاد 
در مورد فعالیت های مربوط به کاهش 
ترافیک در حاشــیه کنفرانس ترافیک 
در اسفندماه خبر داد و گفت: شرکت 
سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران 
آمادگــی ارائه یک ســالن اختصاصی 
برای حضور استارت آپ های این زمینه 

را نیز دارد.
وی در پایــان خاطــر نشــان کرد: 
عده ای تمایل دارند بــه بهانه ترافیک 
بــه زمین هــای نمایشــگاه، دســت 
اندازی کنند که مــا حافظ بیت المال 
را   هســتیم و اجــازه چنیــن کاری 

نمی دهیم.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران:

اجازه دست اندازی به زمین های نمایشگاه به بهانه ترافیك را نمی دهیم

رئیس اتحادیه کفاشــان دســت دوز تهــران، آخرین 
وضعیت صنعت کفش کشور را تشریح کرد و گفت: اگر 
مواد اولیه و ســرمایه در گردش واحدهای فعال در این 
حوزه تامین شــود ما می توانیم نیاز 400 میلیون نفر به 
کفش بــا کیفیت را تامین کنیم. یعنــی عالوه بر تامین 
نیاز داخل از پتانســیل باالیی برای صــادرات برخوردار 

هستیم.
رسول شجری، رییس اتحادیه کفاشان دست دوز تهران 
با بیان اینکه واحدهای فعال در این صنعت توانایی تولید 
دو برابر نیاز کشور را دارند، گفت: سال جاری توانستیم به 
کشورهای عراق، افغانستان، آذربایجان و روسیه صادرات 
کفش داشته باشیم و دنبال بازارهای جدید نیز هستیم. 
طبق آمار رســمی اعالم شده از ســوی گمرک، واردات 
کفش در سال های گذشته نزدیک به 500 میلیون دالر 
بوده که این عدد فقط واردات از طریق مبادی رســمی 
اســت درحالی که بنا بر آمار کشورهای صادر کننده این 

عدد 700 تا 800 میلیون دالر بوده است.
شــجری افزود: ســال گذشــته با وجود کاهش 600 
میلیــون دالری واردات کفش هیچ کمبــودی در بازار 
حس نشــد و این یعنی واردات این سال ها مازاد بوده و 

فقط به تولید داخل ضربه زده است.
وی درباره صادرات کفش تولید داخل گفت: سال 96 
صادرات مــا 88 میلیون دالر به صورت رســمی و 109 

میلیون دالر به صورت غیر رســمی بوده اســت که رقم 
غیررسمی آن در ســال 97 به 170 میلیون دالر رسیده 

است.
شجری با اشــاره به برگزاری نمایشــگاه های امپکس، 
گفت: در طول برگزاری این نمایشــگاه ها موفقیت های 
بســیاری حاصل شــده و شــرایط این صنعت را تغییر 
داده است. سال های گذشــته فاصله زیادی بین صنعت 
کیف و کفش ایــران با موارد مشــابه خارجی آن ایجاد 
شد اما با برگزاری این نمایشگاه ها توانسته ایم همگام با 
تکنولوژی روز دنیا، صنعت کیف و کفش ایران را به دنیا 
معرفی کنیم. در این چند دوره نمایشــگاه ها کشورهای 
چین، ترکیه، تایلند، آلمان، هند و پاکســتان نیز حضور 

داشته اند.
وی تصریح کرد: یکی از ویژگی های این نمایشــگاه ها 
این اســت که فقط تولید کننــدگان در آن حضور پیدا 
خواهند کرد. هدف ما تنها صرف تولید اســت و مصوبه 
ستاد نمایشگاه این است که تنها از شرکت های خارجی 
تکنولوژی، ماشــین آالت، مــواد اولیــه و طراحی ها را 

خریداری کنیم.
رئیس اتحادیه کفاشــان دســت دوز تهران اعالم کرد: 
ششــمین نمایشــگاه بین المللی چرم، کیــف، کفش و 
صنایع وابســته از 29 مهرماه لغایت 2 آبان ماه در محل 

نمایشگاه های بین اللملی در حال برگزاری است.

رسول شجری رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز تهران:

سالی 400 میلیون جفت کفش با کیفیت می توانیم بدوزیم
مدیر آموزش متخصصان تاسیســات آلمان گفت:صرفه 
جویی در انــرژی و حفاظــت از محیط زیســت از جمله 
گام های نخســتی اســت که برای ارتقای ســطح علمی 
مهندسان ایرانی برداشته می شــود و تاکنون نزدیک 150 
مهندس از نهادهــای مختلف ایران از خدمات آموزشــی 
آلمان در راســتای پروتــکل حفاظت از محیط زیســت 

بهره مند شده اند.
نشسســت ارتقای فناوری هــای صنعت ســاختمان در 
حاشــیه هجدهمین نمایشــگاه تاسیســات گرمایشی و 
سرمایشــی با حضور یک هیات آلمانی و نمایندگان بخش 

خصوصی ایران، برگزار شد.
کارسن برمن مدیر آموزش متخصصان صنعت ساختمان 
آلمان در این نشســت گفت: در کشــور آلمان روی مقوله 

آموزش تاکید ویژه ای می شود.

او با بیان اینکــه طول عمر تجهیــزات و بهبود خدمات 
نگهداری در بهره وری انرژی و حفاظت از محیط زیســت 
اهمیت ویــژه ای دارد، تصریح کرد: ایجــاد فرصت برای 
صنعت در زمینه صدور خدمات فنی و مهندســی به سایر 
کشورهای منطقه یکی از دســتاوردهای همکاری ایران و 

آلمان در  بخش تاسیسات ساختمان است. 

در نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان اعالم شد:
همکاری ایران و آلمان  در زمینه حفظ محیط زیست توسعه می یابد

دکتر حسین زاده به مناســبت هفته نیروی 
انتظامی با پرســنل نیروی انتظامی مستقر در 

نمایشگاه بین المللی ایران دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومــی و امور بین الملل 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران، 

بهمن حســین زاده مدیر عامل شرکت سهامی 
نمایشــگاه های بین المللی ایــران در دیدار با 
پرسنل نیروی انتظامی مســتقر در نمایشگاه 
بین المللــی ایران به مناســبت هفتــه نیروی 
انتظامی گفت: نیــروی انتظامی در حوزه های 

امنیت و راهوری ما را یاری کرده اند.
وی بــا بیان اینکه تامیــن امنیت داخلی در 
ایران چنان زبانزد است که کشورهای همسایه 
ایران را در این زمینــه الگو قرار داده اند، افزود: 
در بخــش هــای ســازمانی مانند نمایشــگاه 
بین المللــی ایران نیز نیــروی انتظامی امنیت 

تمام حوزه ها را به خوبی برقرار کرده است.
معاون وزیر صنعت معــدن و تجارت اظهار 
داشت: در نمایشــگاه بین المللی ایران، نیروی 
انتظامی با همکاری سازمان بسیج مستضعفین 
در زمینه عفاف و حجاب نیز خوش درخشیده 
به گونه ای که اقدامات صــورت گرفته در این 
مرکــز به عنــوان الگو برای بخش هــای دیگر 

توصیه می شود.
حســین زاده در پایــان از خدمــات نیروی 
انتظامی کشــور در تمام بخش هــا و به ویژه 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران 

تقدیر و تشکر کرد.

تقدیر شرکت سهامی نمایشگاه ها از نیروی انتظامی نمایشگاه  بین المللی 
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18th International Exhibition of 
Building and Heating and Cooling 
Systems Industry went underway 
with Sadegh Niaraki, Deputy 
Minister of Industry, Mining and 
Commerce, Vali Maleki, Spokesman 
of the Parliamentary Committee 
on Industries and Mines, Bahman 
Hosseinzadeh, Chairman and CEO 
of Iran International Exhibitions Joint 
Stock Company. and private sector 
players.
Deputy Minister of Industry, Mining 
and Commerce Niraki said that the 
construction industry had a 4% share 
in the country’s GDP, saying that the 
exhibition would be an achievement in 
its size in the Middle East to complete 
the production chain in addition to 
supply. Domestic needs become 
effective in exporting and boosting 
national imports.
Hosseinzadeh also said that about 500 
companies, including 150 industrial 
and knowledge-based companies 
in 3500 square meters of exhibition 
space, are unveiling their latest 

products, hosting industry activists 
and consumers. Construction is the 
opportunity to expand and expand 
the domestic production and export of 
Iranian commodities, in fact boosting 
and expanding trade and investment 
opportunities by demonstrating the 
latest technological, engineering and 
new innovations that will make it an 
industry, technology link. And the 
university.
He added: Academics with high 
scientific and research capacity have 
a wide and productive presence in 
the exhibition and the exhibition is 
a unique opportunity for industrial 
activists, producers and academics, so 
that 8 knowledge-based companies are 
present at this exhibition, The potential 
of this period is an industry exhibition.
But the spokesman for the Majlis 
Commission on Industries and Mines 
said in the exhibition, noting that 70% 
to 80% of the building industry has 
achieved self-sufficiency, “preserving 
employment and protecting 
production is now on the parliament’s 

agenda,” There will be a process of 
facilitating laws to remove barriers to 
doing business in the country.
Abdolkarim Jalali, chief executive 
officer of the exhibition and managing 
director of Namanegar Company, said 
that the unprecedented welcoming 
of relevant industry owners has led 
to new technical capabilities and 
innovations in the facility industry, 
adding: “Our country is a leader in the 
field of manufacturing and production 
of industrial goods in the Middle East 
region and Iranians. They have been 
looking for superior tools in the field 
of architecture from a long time ago.
That the Yazd windmills in central 
Iran, which showcase the most 
sophisticated old installations, are 
exemplary examples in this area 
showing that construction has been 
of interest to Iranians in the past and 
that various tools have been used to 
achieve better results in the industrial 
process. It has been gradually evolved 
and internalized, and due to the 
technical knowledge of the facility 
industry in Iran and the existence 
of four seasons in the country, the 
promotion of this industry is of great 
importance.
 Referring to rigorous planning for 
a booming exhibition, Jalali added: 
“Creating new business opportunities 
for industrialists and manufacturers 
that are close to world standards is a 
consideration, because we have the 
latest technology and capabilities to 
compete with the latest technology 
and technology.”

Hosseinzadeh Welcomes Iran 
HVAC&R

The chairman of the board of directors and 
managing director of the Iran International 
Exhibitions Company (IIEC), Bahman 
Hosseinzadeh, issued a message for production 
and trade activists of the building and cooling and 
heating systems show held at Tehran International 
Exhibitions Fairground, advising them on 
marketing, focus on branding and networking, and 
seize the opportunity to exhibit for the development 
of their businesses:
Human beings have always been striving to 
improve their living environment since the 
nomadic times, and paying attention to the 
casualties caused by cold and heat. It is thought 
to pay special attention to air conditioning in their 
living and working environments.
Due to the unique climate of the country for four 
seasons, the people of Iran have considered this 
issue one of their most important concerns since 
ancient times, examples of which are in desert 
and mountain towns, as well as in the ancient and 
ancient artifacts of cities and towns. Villages have 
shown that this implies the importance of the issue 
throughout history.
Today, given the advances in science and 
technology and the reflection of this on the building 
industry and the modern and modern patterns of 
building and construction, the high impact of the 
air conditioning industry on various parts of the 
building cannot be easily overcome.
The utilities industry is one of the most extensive 
industries that have linked a variety of industries 
together in a chain that has and will have a 
significant impact on employment creation and 
export development and exchange.
Our beloved country has been involved in imposed 
and economic forests for many years and on the 
other hand, Iran’s economy has been dependent on 
oil and oil derivatives for many years. Therefore, 
the limited resources of the oil and its pollution 
caused the authorities to think that With a special 

focus on national production and non-oil exports, 
the facility industry has always been booming in 
international and trans-regional markets, given 
Iran’s strategic position in the region and the world.
Nowadays, the urgent need for energy optimization, 
which is one of the concerns of today’s society, 
has forced manufacturers and activists to supply 
products with new and superior technologies that 
meet this need and compete with global markets.
In this regard, the 18th International Exhibition of 
Cooling and Heating Systems and Systems aimed 
at presenting the latest technical and engineering 
achievements in this field and related products in 
order to create a healthy competition and increase 
the quality and quantity of products among the 
respected manufacturers and stakeholders in 
this field. Effortless. It is hoped that this space 
will provide a launching pad for producers and 
companies of knowledge-based companies and 
individuals interested in the industry, as well as 
providing an environment for healthy competition, 
increased technical and qualitative levels of 
products and increased exports.
Iran International Exhibitions Co. has always 
strived to provide support and support to the 
organizer and all owners of international industries, 
units and institutions that have offered their 
products and services by providing the appropriate 
space and facilities. Perfection expresses gratitude 
and appreciation for the fair and wishes success to 
the Almighty God.

 Knowledge-Based Firms Dominate Iran
HVAC&R 2019
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