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رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ســهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری 
اســامی ایران در پیام های مســتقلی به نمایشــگاه های در حال برگزاری در نمایشگاه 
بین المللی تهران گفت: »راه برون رفت کشور از شرایط فعلی، تکیه به توان داخل و به ویژه 
ظرفیت عظیم نیروی انسانی در دانشگاه ها، صنایع، شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها 
و گذر از اقتصاد سنتی به اقتصادی است که ســتون های آن را فناوری و نوآوری تشکیل 

می دهد.«
 ضرورت برندسازی در نمایشگاه آسانسور و پله برقی

در پیام دکتر بهمن حسین زاده به هشتمین نمایشگاه بین المللی آسانسور، پله برقی، 
باالبرها، نقاله ها و قطعات و تجهیزات جانبی آمده اســت: روند رو به رشــد ساخت و ساز 
واحدهاي مسکوني، تجاري و صنعتي و نیاز جمعیت کشور به مسکن و خدمات مرتبط با آن 
موجب گردیده تا محصوالت مرتبط با صنعت ساختمان طي سال هاي اخیر سهم بیشتری 
در عرصه اقتصاد داشته باشند. صنعت آسانسور، پله برقی و صنایع وابسته نیز بدلیل نیاز 
جامعه، سیاست هاي دولت در انبوه سازي و همچنین افزایش سطح خدمات در کاربردهاي 
مختلف مسکوني و تجاري به یکي از صنایع پر مخاطب تبدیل گشته و طي سال هاي اخیر 
رشد قابل توجهي در عرصه تولید آنان و همچنین انتقال تکنولوژي و پویایي این صنایع 
در کشور ایجاد شده است. با توجه به  پیشرفت تکنولوژی و گسترش این صنعت ضرورت 

برگزاری نمایشگاه های اختصاصی و بین المللی در این حوزه ایجاد گردیده است.
نقش نمایشــگاه ها برای ایجاد فرصتهای بازاریابی، فروش، برندســازی و شبکه سازی 
بسیار حائز اهمیت است و هشتمین نمایشگاه بین المللي آسانســور، پله برقی، باالبرها، 
نقاله ها، قطعات و تجهیزات جانبی به عنوان پلتفرم بزرگی برای ایجاد تعامل و همکاری 
میان تولیدکنندگان و صاحبان صنایع با شرکتهای دانش بنیان، متخصصان و مشتریان در 

فضایی حرفه ای منجر به خلق ارزش در اکوسیستم کارآفرینی کشور خواهد شد.
سیاست شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران در سال جاری، حمایت هر چه 
گسترده تر از کلیه فعاالن تولیدی، خدماتی و تجاری در کشور است که در نهایت به رونق 
اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. همچنین با توجه به منویات مقام معظم رهبری)مدظله 
العالی(، برگزاری نمایشــگاه های تقاضا محور و ارائه نیازهای فناوری دستگاه های بزرگ 
صنعتی و اجرایی کشور به جامعه بزرگ دانشگاهی و دانشبنیان داخلی در دستور کار این 
شرکت قرار گرفته است. سیاست دیگر شرکت، کمک به حضور فعال و گسترده کسب و 
کارهای نوپا و همچنین شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های داخلی و خارجی است که 

این نمایشگاه با برنامه های متنوع خود، این سیاست ها را به خوبی پیگیری می کند.
معتقدم راه برون رفت کشور از شــرایط فعلی، تکیه به توان داخل و علی الخصوص به 
ظرفیت عظیم نیروی انســانی داخلی در دانشگاه ها، صنایع، شــرکت های دانش بنیان و 
استارتاپ ها اســت و گذر از اقتصاد ســنتی و  منبع محور، به اقتصادی که ستون های آن 
را فناوری و نوآوری تشکیل می دهد، می بایست ســرلوحه اقدامات در بخشهای دولتی و 

خصوصی قرار گیرد.
در پایان ضمن ابراز خرســندی از تداوم برپایی این نمایشگاه، امیدوارم همکاری همه 
مجموعه های خدماتی، تولیدی، بازرگانی و دانشــگاهی کشــور منجر به رشد روزافزون 
اقتصادی مبتنی بر خاقیت، نوآوری و کارآفرینی در کشور شده و شاهد رشد و بالندگی 

ایران اسامی عزیز باشیم.
 صنایع قیر و آسفالت و سیمان زیربناهای توسعه 

دکتر حسین زاده همچنین به فعاالن صنعت قیر و آسفالت و سیمان به مناسبت برگزاری 
»یازدهمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، سیمان، بتن ، عایق ها و ماشین آالت وابسته« 
پیام داده اســت: به طور کلی جاده ها و راه های ارتباطی هر کشــوری ، شریانهای حیاتی 
اقتصادی آن کشــور را تشکیل می دهند که به طور مســتمر نیازمند تعمیر، بازسازی و 
بهسازی هستند.  کشــور پهناور ایران نیز دارای راه های شوسه و مرزهای زمینی طوالنی 
است بر این اساس برای ایجاد یک شبکه کارآمد راهسازی نیازمند برنامه ریزی های دقیق 
جهت حفظ و نگهداری آن است و با توجه به محدودیت سرمایه و بودجه در کشور و نیز 
لزوم حفاظت از سرمایه های موجود ملی ، با بهبود کیفیت و باالبردن عمر رویه های آسفالت 
و  به کارگیری فناوری های نوین می توان به این مهم دست یافت که به طور حتم نیاز مند 

ارتقاء سطح دانش فنی و اجرای صحیح و اصولی پروژه های عمرانی می باشد .
در همین راستا نقش نمایشــگاه ها برای ایجاد فرصتهای بازاریابی، فروش، برندسازی 
و شبکه سازی بسیار حائز اهمیت اســت و یازدهمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، 
عایق ها و ماشین آالت وابسته به عنوان پلتفرم بزرگی برای ایجاد تعامل و همکاری میان 
تولیدکنندگان و صاحبان صنایع با شــرکتهای دانش بنیان، متخصصان و مشتریان در 

فضایی حرفه ای منجر به خلق ارزش در اکوسیستم کارآفرینی کشور خواهد شد.
سیاست شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران در سال جاری، حمایت 
هر چه گسترده تر از کلیه فعاالن تولیدی، خدماتی و تجاری در کشور است که در 
نهایت به رونق اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. همچنین با توجه به منویات مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی(، برگزاری نمایشگاههای تقاضا محور و ارائه نیازهای 
فناوری دســتگاه های بزرگ صنعتی و اجرایی کشور به جامعه بزرگ دانشگاهی و 
دانشبنیان داخلی در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. سیاست دیگر شرکت، 
کمک به حضور فعال و گسترده کسب و کارهای نوپا و همچنین شرکت های دانش 
بنیان در نمایشگاه های داخلی و خارجی است که این نمایشگاه با برنامه های متنوع 

خود، این سیاست ها را به خوبی پیگیری می کند.
شرکت سهامی نمایشگاه های جمهوری اســامی ایران ضمن ابراز خوشوقتی از تداوم 
برپایی این نمایشگاه،  مراتب سپاسگزاری خود را از انجمن ها، شرکت ها و نهادهای دولتی 
و خصوصی که با مشارکت و حضور در این نمایشگاه و عرضه محصوالت خود امکان برپایی 

این رویداد بین المللی را فراهم نموده اند، اعام می دارد.     

پیام دکتر بهمن حسین زاده به فعاالن نمایشگاه های
 در حال برگزاری 

برای توسعه کشور از اقتصاد سنتی به اقتصاد 
فناورانه باید گذر کنیم

گشایش همزمان 3 نمایشگاه توسعه ای در نمایشگاه تهران 
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روز  تهران  بین المللی  نمایشــگاه 
پنج شــنبه ســوم بهمن ماه جاری 
شاهد گشایش و آغاز به کار همزمان 
3 نمایشــگاه مهم و تاثیرگــذار در 
زیرســاخت ها و توســعه کشــور بود تا فعاالن تولید و 
تجارت این صنایع هم مانند همــکاران خود در صنایع 
دیگر، عزم راســخ خود برای رشد و توسعه ایران را حتی 
در دشوارترین و بسته ترین شرایط سیاسی – اقتصادی 
کشور به رخ جهانیان بکشند و هموطنان نیز با امید بیشتر 
به گذر عافیت مندانه از شرایط تحمیل شده بر ایران در 
این سال ها، انگیزه افزون تری برای تحمل شداید و نشاط 
بیشــتری برای کار و تاش جهت عبور از این شــرایط 
داشته باشند. صبر و نشاطی که همراه با عزم ملی برای 
کار بیشتر و بهره ورانه تر و نیز تصمیم جمعی برای مصرف 
کاالهای ساخت وطن، راه گذر از شداید را کوتاه و هموار 

خواهد ساخت.
هشتمین نمایشگاه بین المللی آسانســور، پله برقی، 
باالبرها، نقاله ها، قطعات و تجهیــزات جانبی، صنایع و 
تجهیزات وابســته که با برنامه ریزی و همت اتاق تعاون 
ایران و مدیریــت مهندس علی مطیــع جهانی معاون 
پشتیبانی، برنامه ریزی و تحقیقات اتاق تعاون ایران برپا 
شــده؛ یازدهمین نمایشــگاه بین المللی قیر، آسفالت، 
عایق ها و ماشــین آالت وابســته کــه برگزارکننده آن 
شرکت نمایشگاهی آسیا پاسارگاد خاورمیانه با مدیریت 
خانم مهندس مریم توکلیان اســت و سومین نمایشگاه 
بین المللی شیشــه و تجهیزات وابسته با اجرای شرکت 
نمایشــگاهی آوای موفق ایرانیان به مدیرعاملی ادریس 
مازندرانی، 3 نمایشگاه مهمی هستند که از روز پنجشنبه 
ســوم بهمن ماه جاری فعالیت خود را به مدت 4 روز از 
ساعت 9 تا 17 در نمایشگاه بین المللی تهران آغاز کردند. 
الزم به یادآوری اســت که در این 3 نمایشگاه بیش از 
300 بنگاه اقتصادی تولیدی، تجاری و خدماتی حضور 
و مشارکت دارند که شامل 90 شرکت ایرانی و فعاالنی 
از ترکیه، اسپانیا، ایتالیا و آلمان در نمایشگاه آسانسور و 
پله برقی، 130 مشارکت کننده در نمایشگاه قیر و آسفالت 
و 80 مشارکت کننده در نمایشــگاه شیشه و تجهیزات 

وابسته می شوند. 
 تاکید دکتر حسین زاده بر استفاده از ظرفیت 

اتاق تعاون در برگزاری نمایشگاه ها 
در مراسم گشایش هشتمین نمایشــگاه بین المللی 
آسانسور، پله برقی، باالبرها، نقاله ها، قطعات و تجهیزات 
جانبی دکتر بهمن حسین زاده مدیرعامل شرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی ماشــاءاهلل عظیمی دبیر اتاق 
تعاون ایران، افشین حبیب زاده رئیس کمیسون عمران و 
شهرسازی شورای اسامی شهر تهران، علی مطیع جهانی 
معاون پشتیبانی، برنامه ریزی و تحقیقات اتاق تعاون ایران 
و مدیر اجرایی نمایشگاه هشتم آسانسور، مسئوالن حوزه 
مســکن و شهرســازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی ایران، هیات رئیسه 
و مســئوالن اتاق تعاون ایران و فعــاالن تولید و تجارت 

صنعت آسانسور در بخش خصوصی حضور داشتند.
دکتــر بهمن حســین زاده رئیــس هیــات مدیره و 
مدیرعامل شــرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی 
ایران در این مراسم بر اســتفاده مطلوب از ظرفیت ها و 
توانمندی های اتاق تعاون ایران در برگزاری نمایشگاه ها 

تاکید کرد. 
حبیب زاده رئیس کمیســیون عمران و شهرســازی 
شــورای اســامی شــهر تهران هم به هنگام گشایش 
هشتمین نمایشــگاه بین المللی آسانســور، پله برقی و 
باالبرها از نیاز مبرم شهرداری تهران به صنعت آسانسور 

کشور خبر داد. 
این نمایشگاه در مساحتی بالغ بر 10هزار متر مربع با 
حضور بیش از 90 شرکت داخلی و نمایندگان خارجی از 
کشورهای ترکیه، اسپانیا، ایتالیا، آلمان از 3تا۶ بهمن ماه 
جاری از ساعت 9 تا 17 آخرین دستاوردهای این صنعت 

را ارائه می کند.
 ارزآوری 450 میلیون دالری قیر برای ایران

مدیرعامل شرکت ســهامی نمایشگاه های بین المللی 
گفت: قیر و آسفالت ایرانی در ســال 98 ارزآوری 4۵0 

میلیون دالری برای کشور داشته است.
دکتر بهمن حســین زاده در مراسم افتتاح یازدهمین 
نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایق ها و ماشین آالت 
وابسته، گفت: ایران به عنوان یکی از 10 کشور برتر جهان 
در زمینه تولید قیر، این محصول را به 19 کشور جهان 

صادر می کند.
وی با بیان اینکه در سال 98، صادرات قیر برای ایران 
4۵0 میلیون دالر ارزآوری داشته است، افزود: برگزاری 
یازدهمین نمایشگاه قیر،آسفالت،عایق ها و ماشین آالت 

وابسته می تواند بر افزایش این میزان درآمد کمک کند.
حســین زاده با اعام اینکه این نمایشــگاه در فضایی 
بالغ بر 1۲ هزار مترمربع در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی ایران آغاز به کار کرده است، یادآور شد: 130 
شرکت ایرانی تا ۶ بهمن ماه آخرین دستاوردها و فناوری 
ها در حوزه راه و شهرســازی را تحت عنوان یازدهمین 
نمایشگاه بین المللی قیر، آســفالت، عایق ها و ماشین 
آالت وابســته در معرض دید مســئوالن، عاقمندان و 

متخصصین این حوزه قرار داده اند.
مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 
ایران با اعام رشــد ۲0 درصدی یازدهمین نمایشــگاه 
بین المللی قیر، آســفالت، عایق ها و ماشین آالت وابسته 
نســبت به دوره قبــل، گفــت: تمــام تولیدکنندگان، 
صادرکنندگان بزرگ در حوزه قیــر، قیرهای پلیمری، 
قیرهای اصاح شده، تولیدکنندگان پلنت، کارخانجات 
قیر، آســفالت،عایق ها، خطوط بسته بندی و تجهیزات 

مربوطه در این نمایشگاه حضور دارند.
وی افزود: ماشین آالت راهســازی مدرن نمایش داده 
شده در نمایشگاه با بومی سازی دانش فنی با قیمت های 
بسیار پایین تر از نمونه خارجی این ماشین آالت در داخل 

کشور ساخته شده اند.
حسین زاده همچنین به حضور شــرکت های دانش 
بنیان در یازدهمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، 
عایق ها و ماشــین آالت وابسته اشــاره کرد و گفت: این 
شرکت ها موجب شده اند که فرایندهای برش، تخریب، 
نخاله برداری در آسفالت با کاهش مصرف قیر و آسفالت تا 
میزان ۶0 درصد کاهش هزینه های ترمیم را تجربه کنند.

وی در مــورد شــرکت اســتارت آپ هایی در زمینه 
نفوذپذیری قیــر، اندازه گیری نقطه نرمــی قیر و نقطه 
اشتعال در این نمایشــگاه اعام کرد: این استارت آپ ها 
پروژه هــای زیادی با مشــارکت دانشــگاه های صنعتی 
شــریف و امیرکبیر آماده کرده اند کــه می تواند به روند 
اجرای پروژه های راهسازی و عمرانی بسیار کمک کند.  
اســتارت آپ های دیگری نیز در این رویداد حصور دارند 
که با تکیه بر فن آوری نانو در اجرای آســفالت و چسب 
آسفالت جهت جلوگیری از بازسازی کامل جاده ها بر پایه 

کاهش هزینه ها و سهولت در اجرا اقدام کرده اند.
 ماشین آالت نمایشگاه قیر تحریم نیستند

رییس کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گفت: ماشــین آالت نمایش داده شده در 

نمایشگاه قیر هیچکدام تحریم نیستند.
به گــزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت 

ســهامی نمایشــگاه های بین المللی ج.ا.ایران، مصطفی 
میرسلیم رییس کمیســیون زیربنایی و تولیدی مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در حاشــیه افتتاح یازدهمین 
نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایق ها و ماشین آالت 
وابسته گفت: خوشــبختانه صنعت نفت و صنایع پایین 
دستی آن از مزیت های اصلی کشور است و ما توانسته ایم 

نیاز داخل را در این زمینه تامین کنیم.
وی با بیان اینکه تحریم ها موجب شــده که در برخی 
از موارد دچار مشکل شویم، افزود: از سال 9۲ و با اجرای 
سیاست های مرتبط با اقتصاد مقاومتی ما توانسته ایم بر 
تحریم ها غلبه کنیم و شاهد ساخت ماشین آالت در حوزه 
صنایع پایین دستی نفت هستیم که از نمونه های خارجی 
پیشــرفته تر بوده و تعدادی از آن ها را در این نمایشگاه 

شاهد هستیم.
ناظر عالیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با اشاره 
به افزایش میزان صادرات در این زمینه، تصریح کرد: الزم 
است که با تجدید نظر در مقررات مرتبط با صادرات در 
دوره تحریم ها بتوانیم بر میزان صــادرات در این حوزه 

بیافزائیم.
وی یادآور شد: این محصوالت هیچ کدام دچار تحریم 
نیستند اما در جابجایی پول مشکاتی وجود دارد که در 
سطوح کان و جزئی تاش می شــود تا این مشکات 
حل شــوند و برخی از این شرکت ها هم توانسته اند این 

مشکات را حل کنند.
 ارزش افزوده باالی صنعت شیشه کشور

دکتر جم عزتی راد معاون امور نمایشــگاهی شرکت 
سهامی نمایشــگاه های بین المللی ایران گفت: ایران در 
تولید شیشــه در جایگاه ســوم دنیا قرار دارد و ظرفیت 
خوبی در صنعت شیشه در کشــور وجود دارد که ما از 

لحاظ رتبه بندی در جایگاه سوم در دنیا قرار داریم.
به گــزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت 
ســهامی نمایشــگاه های بین المللی ج.ا.ایــران، دکتر 
جم عزتی راد معاون امورنمایشــگاهی شــرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی ایران در حاشیه افتتاح سومین 
نمایشگاه بین المللی شیشــه و تجهیزات وابسته، گفت: 
حدود ۶30000 نفر به طور مستقیم در صنعت شیشه 
اشــتغال دارند و ارزش افزوده  خیلی مناسبی در بحث 
تجارت شیشه در دنیا وجود دارد که با پرداختن به این 
مباحث می توان به نتایج مطلوبی در اشتغال زایی و رشد 

اقتصادی رسید.
عزتی افزود :بیشتر تولیدات شیشه در کشور صرف نیاز 
داخلی می شود که با رقابتی کردن این صنعت می توان 

ارزش افزوده مناسبی کسب کرد.
معاون امور نمایشــگاهی شرکت سهامی نمایشگاه ها 
با اعام اینکه این نمایشگاه در فضایی بالغ بر7000 متر 
مربع در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران 
میزبان عاقمندان و متخصصان این صنعت در کشــور 
اســت. از عاقمندان و اهل فن دعوت کرد از ســومین 
نمایشگاه بین المللی شیشــه و تجهیزات وابسته دیدن 

کنند.
»ادریس مازندرانی« رئیس ســتاد برگزاری سومین 
نمایشگاه بین المللی شیشه و تجهیزات وابسته در حاشیه 
مراسم افتتاحیه، از حضور شرکت های چینی و ترکیه ای 

در این نمایشگاه خبر داد.
وی با بیان این که بیش از 80 شرکت ایرانی در سومین 
نمایشگاه شیشه و تجهیزات وابسته به معرفی محصوالت 
خود پرداخته اند، افزود: این نمایشگاه در مساحتی حدود 

7 هزار مترمربع برپا شده است. 
مازندرانی با اشــاره به سهم 4 درصدی صنایع شیشه 
در توسعه اقتصادی کشور، اظهارداشت: سومین نمایشگاه 

بین المللی شیشــه و تجهیزات وابسته فرصت مناسبی 
اســت که فعاالن این صنعت بتوانند به رشد این میزان 

کمک کنند.
وی با یادآوری صادرات شیشه ایران به 3۵ کشور دنیا، 
خاطرنشان کرد: افزایش میزان صادرات این صنعت می 
تواند با تکیه بر چنین نمایشگاهی رقم بخورد و فرصت 
برای غرفه داران فراهم می شــود تا با برگزاری جلسات 

B2B قراردادهای خارجی خود را افزایش دهند.
رئیس ستاد برگزاری ســومین نمایشگاه بین المللی 
شیشــه و صنایع وابسته حضور شــرکت های چینی و 
ترکیــه ای در این نمایشــگاه را فرصت مناســبی برای 
همکاری بیشــتر تولیدکنندگان ایرانی با این کشورها 
دانســت و تصریح کرد: در ایران به دلیل داشتن معادن 
سیلیس، سوخت ارزان و ماشــین آالت مدرن، نرخ تمام 
شده شیشه وصنایع مرتبط آن کمتر از کشور های دیگر 
اســت و این مساله موجب می شــود تا ترکیه و چین با 
حضور در این نمایشگاه نسبت به خرید محصوالت ایرانی 

ترغیب شوند.
 ایران، تولیدکننده بزرگ شیشه در جهان

دبیر انجمن صنفی شیشه گفت: ایران با تولید ساالنه 
۲۲00 هزار تن انواع شیشه، از کانون های اصلی تولید این 

فرآورده صنعتی در جهان است.
حسین زجاجی در حاشیه برگزاری سومین نمایشگاه 
صنعت شیشــه و صنایع وابسته گفت: عراق، ارمنستان، 
تاجیکستان، آذربایجان، کشورهای حاشیه خلیج فارس و 
برخی کشورهای اروپایی بازارهای صادراتی این صنعت 
است که ســاالنه ۲00 میلیون دالر برای کشور ارزآوری 

ایجاد می کند.
وی اضافه کرد: در کارخانه های بزرگ شیشه ســازی 
کشــور روزانه، ۵۵0 هزار متر مربع شیشــه جام برای 
مصارف ساختمانی تولید می شود که از این میزان حدود 
40 درصد صادر می شــود و ۶0 درصــد مابقی نیاز بازار 

داخل را تامین می کند.
زجاجی گفت: در 7 کارخانه شیشه سازی کشور هم 
اکنون شیشه فلوت تولید می شــود که این نوع شیشه، 
آخرین روش تولید صنعت شیشــه است که جایگزین 
شیشه های سنتی شده و موارد اســتفاده آن بیشتر در 
تولید شیشــه های اتومبیل و شیشــه های ضد گلوله و 

سکوریت است.
دبیر انجمن صنفی صنعت شیشه ایران افزود: وجود 
100 درصدی مواد اولیه در داخل کشور و همچنین رونق 
تولید و صادرات موجب شد شــرکت ها و کارخانه های 

داخلی تولید بسیار مناسبی داشته باشند.
وی با بیان اینکه شیشه یکی از صنایع مهم و با اهمیت 
کشورمان است که تولید صنعتی آن 7۵ سال پیش آغاز 
شده، گفت: سیلیس، سدیم کربنات، آهک، اکسیدمنیزیم 
و دولومیت مواد اولیه شیشه هستند که معادن این مواد 
در ایران وجود دارد و همه این مواد با ســهولت و قیمت 
پایین در دسترس اســت و شاید این مسئله نخستین و 

مهم ترین مزیت این صنعت به حساب می آید.
وی با اشــاره به اینکه خوشــبختانه وضعیت صنعت 
شیشه در ایران بسیار مطلوب اســت و ما در این زمینه 
مشکل خاصی نداریم، ادامه داد: با راه اندازی چند کارخانه 
شیشــه ســازی در دهه های 70 و 80 در این زمینه به 

خودکفایی رسیده ایم.
دبیر انجمن صنفی صنعت شیشــه ایران افزود: یکی 
از سکوهای بسیار مهم در معرفی و شناسایی توانایی ها 
و قابلیت های فنی واحدهای تولیدی و خدماتی، حضور 
در نمایشگاه هاست که به عنوان یک شاخه مهم بازرگانی 

بین الملل مطرح است.

به گفته مدیر اجرایی نمایشگاه هشتم آسانسور، برگزاری 
کارگاه های آموزشی، حضور استارت آپ  ها با هدف رسیدن 
به رونق تولید داخلی و نزدیک شــدن به اســتانداردهای 
جهانی همچنین دعوت از هیأت های تجاری از مهم ترین 
برنامه های هشتمین نمایشــگاه بین المللی آسانسور، پله 

برقی، باالبرها، نقاله ها، قطعات و تجهیزات جانبی است.
در این نمایشگاه همچنین برگزاری جلسات تخصصی 
B2B با حضــور هیات های تجاری از کشــورهای عراق، 
افغانستان، تونس، اقلیم کردستان عراق و سوریه پیش بینی 

شده است.
به گفته دکتر علی مطیع جهانی، مدیر اجرایی هشتمین 
نمایشگاه بین المللی آسانسور، پله برقی، باالبرها، نقاله ها، 
قطعــات و تجهیزات جانبی، گردهم آیــی فعاالن صنعت 
آسانسور و بیان خواسته ها و مشکات صنعت آسانسور با 
مســئوالن اجرایی و ارائه راه کارها برای برون رفت از رکود 
و جلب حمایت سازمان های دولتی و خصوصی، همچنین 
ایجاد اعتماد میان صنعتگران آسانسور، پله برقی، باالبرها، 

نقاله ها و….. به منظور توســعه همکاری های مشــترک، 
استفاده از نقاط قوت یکدیگر و تبادل دانش از دیگر اهداف 

برگزار این نمایشگاه است.
به گفته وی در راستای ایمنی و آسایش شهروندان با توجه 
به نیاز استفاده از آسانسورهای با کیفیت در ساختمان ها، این 
نمایشگاه می تواند به عنوان یک رویداد تخصصی تولیدی 
در صنعت ملی کشور نقش مهمی ایفا کرده و وابستگی آن 
به صنعت ساختمان به عنوان یک بازوی محرک در صنعت 

تلقی می شود.
مطیع جهانی خاطر نشــان کــرد که کوشــیده ایم در 
این رویداد نمایشــگاهی بهتریــن تولیدات ملــی همراه 
بــا اســتانداردهای الزم رونمایی و در معــرض دید عموم 

بازدیدکنندگان قرار گیرد.
دبیر اجرایی نمایشگاه آسانسور و پله برقی گفت: صنعت 
ساختمان و صنایع مربوطه از بخش های مهم اقتصاد کشور 
اســت که به منظور تقویت صنایع وابسته هشتمین دوره 
نمایشگاه آسانســور و پله برقی از زیر مجموعه های صنایع 

مرتبط با ساختمان برگزار می شــود و بازرگانان، مشاوران، 
دانشــگاهیان، شــرکت های دانش بنیان و اســتارت آپ ها  
 و کســب و کارهــای نوین در این نمایشــگاه مشــارکت 

کرده اند.
معاون پشتیبانی، برنامه ریزی و تحقیقات و مسئول امور 
نمایشگاه های اتاق تعاون ایران  با اشاره به اینکه در شرایط 
تحریم و باتوجه مشــکاتی که در رکود صنعت ساختمان 
داریم، برای رسیدن به رشد پایدار در این صنعت در تاش 
هستیم که بیشتر رویدادهای تخصصی نمایشگاه ها شکل 
صادراتی بــه خود بگیرد گفت: این نمایشــگاه هم در واقع 
باتوجه به نیاز صنعت آسانســور در کشور و همچنین برای 
انتقال تجارب ما به کشــورهای هدف بــا تمرکز بر تقویت 

صادرات برگزار می شود.
وی یادآور شــد که اتاق تعاون ایران بــرای چندمین بار 
نمایشگاه صنعت ساختمان را                               برگزار می کند و این نمایشگاه 
بســتر مناســبی جهت ارتقا و تبادل دانش داخلی فعاالن 
صنعت ساختمان و نیز بازاریابی و صادرات محصوالت مرتبط 

با این صنعت و نیز ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشــگاه و 
تامین نیاز صنعت از محل شرکت های دانش بنیان محسوب 

می شود.
این مقام مسئول در مورد اســتاندارد و ایمنی آسانسور 
و پله برقی گفت:  در این نمایشــگاه با برگزاری کارگاه های 
آموزشی، بحث استاندارد و ایمنی به صورت جدی پیگیری 
می شود و پیمانکاران و مشاوران ناظر در این زمینه در این 

کارگاه ها شرکت می کنند.

دفتر نشریه: خیابان سردار جنگل، باالتر از میرزا بابایی، قبل از بهار
  بن بست فروردین، پاک ۲۲  تلفن: 4۶011773   

www.ecobition.ir  - چاپ: سام

با همکاری: 
 روابط عمومی و امور بین الملل 

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

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

دکتر علی مطیع جهانی معاون پشتیبانی و  نمایشگاهی  اتاق تعاون ایران اعالم کرد:

نمایشگاه آسانسور رشد پایدار، تولید صادراتی و ایمنی را نشانه گرفته است 
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شرکت آسانسور »اوج رسان تبریز« از 
سال 1382 فعالیت خود را در زمینه های 
فروش، نصب، بازسازی و نگهداری انواع 

آسانسور و پله برقی آغاز کرده است.
این شرکت در سال 86 موفق به اخذ 
مجوز طراحی و مونتاژ آسانسور از وزارت 
صنعت معدن و تجارت شد و به عضویت 
رسمی سندیکای صنایع آسانسور و پله 
برقی ایران در آمد. شــرکت اوج رسان 
نمایندگــی فروش پله  تبریز همچنین 
برقی های شرکت Fuji HD و نمایندگی 
سیستم های هیدرولیک موریس ایتالیا را 

اخذ کرده است.
شرکت آسانســور اوج رسان تبریز با 
هدف افزایش و توسعۀ فعالیت های خود، 
اقدام به واگذاری نمایندگی در برخی از 
استان ها و شهرستان ها نموده؛ همچنین 
دامنۀ فعالیت این شــرکت در خارج از 
مرزهای ایران  گســترش یافته و امروز 
هایی  پروژه  عراق  ســلیمانیۀ  شهر  در 
را در دســت اجرا دارد. این شرکت در 
ادامه فعالیت های خود، با احســاس نیاز 
جامعه در بازار قطعات، با اخذ نمایندگی 
از شــرکت های تولیدی معتبر خارجی و 
داخلی، به واردات و فروش انواع قطعات 
آسانسور و پله برقی از جمله شستی های 

لمسی و تابلوهای فرمان اقدام کرده است.
هشتمین نمایشگاه بین المللی آسانسور، 
پله برقــی، باالبرها، نقاله هــا، قطعات و 
تجهیزات  و  صنایــع  جانبی،  تجهیزات 
وابسته فرصتی فراهم آورد تا در گفت و گو 
با محمــد ندائی، مدیرعامــل برنامه ریز 
و خالق شــرکت آسانســور و پله برقی 
اوج رســان تبریز، بیشتر از موفقیت ها و 

دستاوردهای این شرکت بدانیم.
 شــرکت اوج رســان تبریــز چه 
تولید و عرضه  محصوالت و خدماتــی 

می کند؟
محصوالتی همچون کفشــک، فلکه، وزنه، 
سربکســل، درب تمام اتوماتیک، پایه موتور، 
انواع شستی های لمســی و پوش باتن، در این 
مجموعه تولید می شــود. اخیراً نیز طراحی و 
ساخت انواع تابلوفرمان و موتورگیربکس را آغاز 
کرده ایم. عاوه بر ایــن ارایه خدماتی همچون 
ســرویس، نگهداری انواع آسانسور و پله برقی 
را نیز در خدماتمان داریم و پشــتیبانی کلیه 

محصوالت تولیدیمان را نیز بر عهده داریم.
 شرکت شــما چه جایگاهی در این 

صنعت دارد؟
تا کنون ســعی کرده ایم که شــرکت ما در 
جایگاه مطلوبی قرار بگیرد، اما باید بگویم که 
جایگاه اصلی شرکت را مشتریان که ولی نعمت 
هر شرکتی هستند، تعیین می کنند. به هر حال 
سعی ما در این راستا بر این بوده است که یکی 
از بهترین و مطرح ترین شرکت های این صنعت 

باشیم.
 مهم ترین دســتاورد شرکت شما 

تاکنون چه بوده است؟
مهم ترین دستاورد شرکت ما رضایتمندی 
مشتریان و در نهایت تحویل به موقع کارهای 
بسیار لوکس و استاندارد به مشتری است که 

باعث افتخار شرکت می باشد.
 آیا صادرات هم دارید؟ 

متاســفانه تاکنون صادرات نداشته ایم، ولی 
تولیدات این شرکت توسط شرکت های همکار 
دیگر به کشورهای همجوار صادر می شود. در 

این زمینه برای آینده برنامه ریزی هایی خواهد 
شد، چرا که بر این باور هســتیم که صادرات 

تضمین کننده بقای هر شرکتی است.
 برای گسترش فعالیت های خود چه 
برنامه  و طرح های توسعه ای را در دست 

اقدام دارید؟
این شــرکت برنامه های وسیعی برای تولید 
قطعات اصلــی آسانســور و پله برقــی دارد 
که محصوالت مــان مطابق با اســتانداردهای 
بین المللی در حد صادرات باشــد تا بتوانیم به 
نوبه خود نقشی در بی نیاز کردن کشورمان از 

قطعات وارداتی داشته باشیم.
 در خصوص مشــتری مــداری و 
خدمات پس از فروش شــرکت توضیح 

دهید.
این شرکت از بدو تاسیس تا کنون در بخش 
خدمات سرویس، نگهداری و تأمین کاال متعهد 
و منظم می باشــد و تا این لحظه در راستای 

نیازهای مشتری گام بر داشته است.
 با چه موانع و مشــکالتی در مسیر 

تولید و توسعه شرکت رو به رو هستید؟
در رابطــه با تولید مشــکات زیادی وجود 
دارد. ازجمله ثابت نبودن قیمت های مواد اولیه 
که یکی از دالیل نابودی مراکز تولیدی کشور 
می باشــد و اینکه ارگان هــای دولتی ذیربط 
حمایتــی از تولیدکننــدگان نمی کنند ولی 
اساسی ترین مشــکل همان عدم ثبات قیمت 

موادهای اولیه تولید می باشد.
 نظرتــان راجع به نحــوه برگزاری 
بین المللی  نمایشگاه  و سایت  نمایشگاه 

ایران چیست؟
شرکت ما نزدیک به 10ســال است که در 
نمایشگاه های گوناگون داخلی شرکت می کند 
و توقع داریم که ارگان هــای ذیربط دولتی به 
تولیدکنندگان کمک کنند تا در نمایشگاه های 
بین المللی در دنیا شرکت نمایند. در رابطه با 
برگزاری نمایشــگاه بین المللی نظر مساعدی 
داریم؛ چون نمایشگاه فضایی به وجود می آورد 
که بتوانیــم محصوالت جدید خــود را از این 

طریق اطاع رسانی کنیم.

محمد ندائی، مدیرعامل شرکت آسانسور و پله برقی »اوج رسان تبریز«:

رضایت مشتریان، تالش و دست آورد مهم »اوج رسان تبریز« است

حسین غیاثی، مدیر بازرگانی شرکت سهامی »شیشه قزوین«

مدیران و متخصصان صنعت شیشه  ایران، تربیت شدگان شیشه قزوین هستند

در سال 1375  بهفن«  »هیدرولیک  شرکت 
فعالیت خود را آغازکرده و به صورت حرفه ای 
برای مدارهای هیدرولیکی،  در زمینه طراحی 
طراحی و ساخت پاورپک و جک هیدرولیک، 
طراحی وساخت بلوک زیرشــیری برای ماشین آالت صنعتی 
و راهســازی در صنایع مختلف مانند : خودروسازی، فوالد، 
ماشین آالت صنایع فلزی، ریخته گری و غیره  تجارب مفیدی به 
دست آورده استش. تجربه، تخصص، صداقت، احترام به حقوق 
مشتری، مشاوره قبل از فروش و خدمات فنی بعد از فروش و 
پرسنل مجرب و کارآزموده این شــرکت را به مجموعه ای نام 

آشنا و معتبر در صنعت هیدرولیک کشور تبدیل کرده است.
در هشــتمین نمایشگاه بین المللی آسانســور، پله برقی، 
باالبرها، نقاله ها، قطعات و تجهیزات جانبی، صنایع و تجهیزات 
وابسته، سراغ ابوالفضل معاشری، مدیرعامل توانمند و ساعی 
»هیدرولیک بهفن« رفتیــم. وی دارای مدرک مهندســی 
مکانیک ساخت و تولید است. با ایشان در خصوص چند و چون 

فعالیت های شرکت به گفت و گو نشستیم که می خوانید.

 تولیدات شرکت هیدرولیک بهفن چیست؟
محصوالت ما جک های هیدرولیکی برای باالبر و آسانسور، پاورپک 
برای باالبرهای فروشگاهی و آسانسورهای هیدرولیکی و ساخت بلوک و 

سیستم های هیدرولیکی برای کاربری آسانسور هیدرولیک است.
 جایگاه شما در بازار ایران کجاست؟

باتوجه به اینکه در سیســتم های هیدرولیک آسانســوری فناوری 
جدیدی را انجام داده ایم و سیستم های هیدرولیک آسانسور و صنعتی 
را تلفیق کرده ایم، نســبتا در این زمینه پیشرو هســتیم و جزو اولین 
شرکت هایی هســتیم که پاورپک های تلفیقی با استفاده از شیرهای 

صنعتی حرفه ای و کارهای جدیدی را انجام داده ایم.
 از مهم ترین دستاوردهای شرکت خودتان به چند مورد 

اشاره کنید.
مهم ترین دســتاورد ما بر می گردد به پاورپک هــای جدیدی که در 
سیستم آسانسور طراحی کرده ایم که تلفیقی از شیرهای صنعتی، پمپ 
و الکتروموتورهای صنعتی و آسانسوری بوده که از لحاظ کارکرد و قیمت 

تمام شده مناسب، خیلی خوب جواب داده است.
 آیا تا کنون صادرات داشته اید؟

تا به حال صادرات نداشته ایم.
 چه برنامه هایی برای گسترش فعالیت های خودتان دارید؟

برای گســترش فعالیت، به دنبال فناوری سیستم های جدید برای 
جک ها و پاورپک ها جهت آسانسورهای هیدرولیک و همچنین شیرهای 

جدید و سیستم های جدید برای آنها هستیم.
 به لحاظ خدمات پس از فروش و مشتری مداری چه کرده 

اید؟
چون یک شــرکت فنی هســتیم، هم خدمات قبل از فروش و هم 

خدمات بعد از فروش داریم. قبل از فــروش به این معنی که نیازهای 
مشتری را کاما بررســی می کنیم و چیزی که مورد نیاز وی است را 
پیشــنهاد می دهیم. در مورد خدمات بعد از فروش اگر در سیســتم 
اشکالی وجود داشته باشــد، بعد از فروش در خدمت مشتری خواهیم 
بود و می توانیم آنها را راهنمایی کنیم و برای خدمات در محل متخصص 

بفرستیم. 
 چه موانع و مشکالتی در مسیر تولید دارید؟

مشکاتی در واردات برخی قطعات هیدرولیک وجود دارد که کم کم 
مرتفع می شود و مشــکل خاصی درباره تولید نداریم. درباره تهیه مواد 

اولیه معضاتی داریم که روز به روز بهتر می شود. 
 نظرتان راجع به برگزاری نمایشگاه چیست؟

از نحوه برگزاری نمایشگاه امســال راضی هستیم، چون مسئوالن و 
دست اندرکاران نمایشگاه خیلی از نزدیک و مرتب با ما در تماس بودند 
و تبادل اطاعات مان خوب بوده و جایگاه خوبی به ما داده اند و سایتشان 

هم مفید است.

شرکت هیدرولیفت از سال 1391 تا 
کنون تنها نماینده رسمی و انحصاری 
 GMV محصوالت هیدرولیک کمپانی
ایتالیا بــا بیش از 60 ســال قدمت 
)بزرگ تریــن کارخانه تولید جــک و پاوریونیت 
مهندس  مجموعه  می باشد.  اروپا(  در  هیدرولیک 
هیدرولیفت با بیش از 42 ســال سابقه؛ تاکنون 
به  نقاط کشور  اقصی  را در  پروژه های بســیاری 
بهره برداری رسانده و این افتخار را دارد که بیش 
از 4000 پروژه آسانســور و باالبر توسط مدیران 

ارشد شرکت طراحی و اجرا گردیده است. 
این شــرکت در زمینه فــروش قطعات اصلی 
آسانســور و باالبرهای هیدرولیک و خدمات پس 
از فروش، همراه با مشــاوره و طراحی و آموزش 

رایگان فعالیت می کند.
برتری های محصوالت GMV در ایران

 فوق العاده بی صدا 
 تنوع در تولید پاور یونیت های کم حجم

 تکنولوژی  ســاخت جک و پــاور یونیت با 
 CNG ماشین آالت تمام اتوماتیک

 امکانات نصب و تعمیر آسان
 مجهز به تکنولوژی ایمنی مضاعف در حرکت 

رو به پایین

و  مکانیکــی  کنتــرل  بلوک هــای   
 الکترونیکــی بــرای ایجاد تنــوع در حرکت و 

سرعت 

خدمات پس از فروش ویژه شرکت هیدرولیفت
توســط شرکت  گارانتی محصوالت  ماه   27 

هیدرولیفت
 خدمات پس از فروش با صرفه و ارزان

 مشاوره، طراحی و نظارت بر نصب به صورت 
رایگان

 دارای سرویس و خدمات قوی و گسترده در 
سرتاسر ایران

 دارای موجودی انبار گسترده قطعات اصلی و 
 GMV یدکی محصوالت

ابوالفضل معاشری، مدیرعامل »هیدرولیک بهفن«

»هیدرولیک بهفن«  قبل و بعد از فروش در خدمت مشتری است 

محمد رضا زاهدی مدیرعامل گروه مهندسی بازرگانی هیدرولیفت

امنیت، تنوع، کیفیت خصیصه محصوالت و خدمات هیدرولیفت

زمینه های فعالیت در »هیدرولیک بهفن«
خدمات فنی و مهندسی هیدرولیک شامل:

مشاوره، طراحی، اجرا و تعمیرات انواع پروژهای هیدرولیک 
مربوط به ماشــین آالت صنعتی با مدارهای شامل :شیرهای 
اسپول دار، بلوکی لوله ای و مدارهای جدید روز از اروپا شامل 
 Valve Proportional شیرهای پروپرشنال کارتریجی
Cartridge و غیره که در نــوع خود از امتیازهای ویژه ای 

برخوردار می باشند .
طراحی و ســاخت انواع جک هیدرولیک با اســتفاده از 
تجهیزات خارجی با برنــد Simrit  در تناژها و کورس های 

مختلف مطابق با استاندارد.
 Subplate طراحی و ساخت انواع بلوک زیر شــیری

مربوط به مدارهای هیدرولیک.
Power Pack طراحی و ساخت انواع یونیت هیدرولیک

تعمیرات و تغییرات ماشین های هیدرولیکی.
مکانیکی  سیســتم های  هیدرولیکی  کردن  اتوماسیون 

ماشین آالت.

درسال1344  قزوین  شیشــه  کارخانه 
شمسی با سرمایه اولیه یک میلیارد ریال 
مترمربع  مســاحت260,000  به  زمیني  در 
با تخصیص زیربنــاي 100,000 مترمربع به 
مجموعه اي از سالن هاي تولید، انبارها، واحد 
هاي اداري، خدماتي و تعمیراتي در کیلومتر 

3 جاده قزوین- رشت راه اندازي شد.
بدین صورت بزرگ ترین کارخانه شیشه 
تخت کشور با نام »کارخانه شیشه قزوین« 
و با استفاده از فناوري روز دنیا وارد عرصه 
تولید شد. در آن زمان شیشه تولید شده 
در این کارخانه در نوع خود از مرغوب ترین 
آمد.  به حســاب مي  تولیدات خاورمیانه 
چشمگیر  افزایش  آتي  سال هاي  خالل  در 
شیشــه  انواع  براي  داخلي  بازار  تقاضاي 
تخت، شرکت را بر آن داشت تا با استفاده 
از فناوري هاي جدید، ارتقاي دانش و تکیه 
بر پشتکار افزون پرسنل مجرب، عالوه بر 
احداث کارخانه شیشــه مشجر نسبت به 
تاسیس کارخانجات شیشه فلوت و صنایع 
جانبي )شیشه فرآوري شده( اقدام نماید تا 
عالوه بر تامین مصارف داخلي از توان رقابتي 
بهره مند  نیز  بازارهاي خارجي  در  مضاعف 
گردد. فعالیت هــاي این واحد صنعتي تا به 
امروز ادامه یافته و در حال حاضر مساحت 
کل کارخانجات شرکت شیشه قزوین بالغ بر 

3,000,000 مترمربع  است.
سومین نمایشــگاه بین المللی شیشه و 
تجهیزات وابسته فرصتی فراهم آورد تا پای 

صحبت های حسین غیاثی،
مدیر بازرگانی خبره و باتجربه شــرکت 

سهامی شیشه قزوین بنشینیم. 
 تولیدات شیشه قزوین به طور مشخص 

در چه زمینه هایی می باشد؟ 
این شرکت با بیش از ۵0 سال سابقه در حال 
حاضر با باالترین کیفیت در ایران به تولید شیشه 
در زمینه های مختلف می پردازد. شیشــه های 
خودروهای ایرانی را که یک میلیون و پانصد هزار 
دستگاه اتومبیل در ایران تولید می شود، همه را 
ما تامین می کنیم. به عاوه شیشــه های یدکی 
ماشین های وارداتی را ما تامین می کنیم. در ضمن 
شیشــه های طرح داری که قبــا از بلژیک وارد 
می شد، اکنون در ایران توسط شیشه قزوین تولید 
می شود. شیشه هایی که روی آن لعاب می خورد و  
در رنگ های مختلف در کارهای دکوراتیو استفاده 
می شود. این شیشه ها همه قبا از بلژیک وارد می 
شــد ولی در حال حاضر در ایران تولید و صادر 
می کنیم. شیشه قزوین در حال حاضر شیشه های 

ساختمانی و اتومبیل و دکوراتیو تولید می کند.
 صادرات شیشه قزوین  فقط در حوزه 

شیشه های رنگی است؟ 
خیر، در شیشــه های دیگر هم صادرات داریم. 
بحث صادرات شیشــه را به کشــورهای عمدتا 
همسایه از جمله کشــورهای عراق و افغانستان 
و ترکیه صادرات داریم. ترکیه متاســفانه یکی از 
کارخانه های تولیدی اش، کوتا )سهمیه( گذاشته 
که به معنی این است که رقم اضافه تری در مرز 
برای واردات شیشه از ایران دریافت می کند. این 
باعث شده قدرت رقابت پذیری ما در ترکیه کاهش 
پیدا کند، ولی بازارهای دیگر بازارهای خوبی برای 

صادرات ما هستند. 
 سهم شیشــه قزوین در بازار ایران 

چقدر است؟ 
حدود 17 درصد ســهم بازار داخلی را داریم. 
البته در شیشــه های اتومبیل 100 درصد سهم 
بازار را داریم ولی در بحث شیشه های ساختمانی 

17 درصد داریم.
 در ایران فقط شــما شیشه اتومبیل 

تولید می کنید؟ 
بله؛ چون شیشه قزوین تنها کارخانه ای است 
که تحت لیســانس پیل کینگتون انگلستان در 
خاورمیانه تولید می کند و این شرکت انگلیسی 

 first in glass شعارش همیشه این است که
و با این شــعار باالترین کیفیت شیشه را تولید 
می کند که برای شیشــه خودرو، این شرکت ۲۵ 
درصد بازار جهانی دنیا را دارد و از هر 4 اتومبیلی 
که در دنیا تولید می شــود، حداقل یک اتومبیل 

شیشه های پیل کینگتون را دارند. 
 در زمینه خدمات پس از فروش به چه 

صورت عمل می کنید؟ 
قســمت کنترل کیفیت و R&D ما در این 
زمینه بســیار فعال هســتند و اگــر در مواردی 
مشتری ناراضی باشد، سعی می کنند نارضایتی 

ایشان را برطرف کنند.
 شیشه قروین چند نفر پرسنل دارد؟

حدود 1000 پرسنل به طور مستقیم داریم و 
به طور غیر مســتقیم خیلی ها هستند که با این 

شرکت کار می کنند.
توســعه شرکت  برای  برنامه هایتان   

چیست؟ 
برنامه مان ایجاد خط دوم کارخانه فلوت است 
که با کشور انگلستان قرارداد داریم ولی به خاطر 
تحریم ها فعا این طرح متوقف شــده است. در 
بحث مهندسی، مهندسان قوی داریم و توانسته اند 
خودشــان این خط را طراحی کننــد و کارهای 
ســاختمانی اش به اتمام رســیده، ولی در بخش 
ماشین آالت منتظر هســتیم تا تحریم ها کاهش 
پیدا کند کــه بتوانیم از اروپا ماشــین آالت الزم 
را تامین کنیم. کشــورهای چینی به دنبال این 
هستند که این ماشین آالت را تامین کنند ولی ما 

به دنبال کاالی چینی نیستیم.
 بزرگ ترین دســتاورد این شرکت تا 

کنون چه بوده است ؟ 
شیشه قزوین یک R&D قوی دارد و در بخش 
تحقیق و توسعه توانسته مدیران و افرادی را تربیت 
کند که در صنعت شیشه هر کجا که بروید، حتما 
از دوستان قدیمی و پرسنل شیشه قزوین هستند 

که آنجا را اداره می کنند.
 در مسیر توسعه و تولید شرکت با چه 

موانعی رو به رو بوده اید؟ 
بیشتر، مشــکل نقدینگی اســت. شرکت در 
کارهای تحقیــق و توســعه و تولید محصوالت 
جدید هزینه هایی دارد که این هزینه ها از طریق 
سیســتم های بانکی تامین نمی شود و مشکات 

زیادی به وجود می آید. 
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تجارت  بازرگانی  تولیدی  شــرکت 
مجموعه  یــک  قراچورلو  مانــدگار 
از  سرمایه گذاری پراعتبار می باشد که 
ســال 1370 با عنوان بازرگانی محمود 
قراچورلو در زمینه تولید انواع قطعات 
و لوازم جابجایی مواد، تولید ســاخت 
اســتراکچرهای فلزی و جرثقیل های 
سقفی، اجرا و تامین کاال برای پروژه های 
عمرانی و صنعتی فعالیت خود را آغاز 
کرد و در سال 1397 در جهت توسعه 
فعالیت ها و تمرکز بر تولید محصوالت با 
کیفیت ایرانی شرکت تولیدی بازرگانی 
تجارت ماندگار قراچورلــو را به ثبت 

رسانید.
تجارت  بازرگانی  تولیدی  شــرکت 
مانــدگار قراچورلو با حضــور قوی و 
تاثیرگذار خود در هشتمین نمایشگاه 
بین المللی آسانسور، پله برقی، باالبرها، 
نقاله ها، قطعــات و تجهیزات جانبی، 
صنایع و تجهیزات وابســته، ما را بر 
آن داشــت تا در گفت و گو با محمود 
قراچورلو، صاحب امتیاز مجرب و خالق 
شــرکت از چند و چــون فعالیت ها و 

موفقیت هایش بیشتر بدانیم.
 فعالیت شرکت قراچورلو چیست 
و به طور دقیــق چه خدماتی را عرضه 

می کند؟
ایــن شــرکت در قالــب هلدینگ عمل 
می کند. قســمت قابل توجه سرمایه گذاری 
این شــرکت هم در بخش لوازم جانبی مواد 
از جمله آسانسور است. در این رابطه نماینده 
رسمی و اصلی سیم بکســل گوستاو ولف 
آلمان هستیم. دوســتان آلمانی هم جهت 
ساپورت در این چند روز نمایشگاه میزبانی ما 
را پذیرفته اند. این شرکت آلمانی بزرگ ترین 
شرکت تولید کننده سیم بکسل مخصوص 
آسانسور در ایران است. سعی کرده ایم کاالی 
اصلی را به دســت مصرف کننده برســانیم 
چون قبا برندی به نام گوســتاوولف بود و 
برخی سودجویان کاالهایی را شبیه سازی 
می کردند و پول محصول گوســتاوولف را از 
مصــرف کننده می گرفتنــد و جنس فیک 
با کیفیت پاییــن ارائه می دادنــد که باعث 
خدشه دار شــدن این برند جهانی شده بود. 
در مدیریت این امر ما خیلی موفق بوده ایم 
و توانســته ایم جلــوی آن را بگیریم. البته 

هنور قطعیت پیدا نکرده ولی فیک فروشی 
را تقریبــا از 100درصد به زیــر ۵0 درصد 

رسانده ایم. 
 تا چه اندازه توانسته اید این برند را 

در بازار ایران جا بیندازید؟
کا سیاســت های شــرکت ما بر مبنای 
عملگرایی اســت نه شــعار گرایی. ســعی 
می کنیم، عمــل کنیم. االن برنــد ما برای 
شرکت گوستاو ولف آلمان یک صعود 700 
درصدی داشته ولی برای خود ما 1۵ درصد 
از راهی کــه مدنظرمان هســت را رفته ایم. 
برای آنها چون تقریبا مارکتشان را از دست 
داده بودند، این سود را داشتند، ولی ما تازه 
1۵ درصد از مارکتی که مد نظرمان بوده را 

توانسته ایم به دست بیاوریم.
 فقط در بازار ایران فعالیت می کنید 
یا به صادرات ایــن محصول هم فکر 

کرده اید؟
خود گوســتاو ولــف به 84 کشــور دنیا 
صادرات دارد، ولی به جز ایران، در آذربایجان 
و عراق و افغانستان هم نماینده اشان شرکت 

تجارت ماندگار قراچورلو است.
 به لحاظ خدمات پس از فروش چه 

اقداماتی انجام داده اید؟ 
ســیم بکســل یک کاالی مصرفی است. 
ولی گوســتاوولف یک آزمایشــگاه بیش از 
۲ هــزار مترمربعی دارد کــه محصول را در 
شرایط مختلف آزمایش می کنند که بهترین 
خروجی را بتوانند داشته باشند. سیم بکسل 
در شرایط سخت 7 سال عمر مفید دارد. یک 
بار ما سیم بکسلی را که متعلق به برندهای 
تهران بوده، بعد از 40 سال باز کردیم چون 
امنیت را رعایت کنیم، ولی سیم بکسل آن 

آسیبی ندیده بود. این یعنی گوستاوولف. 
 در مســیر فعالیت تان و توسعه 
شرکت با چه موانع و مشکالتی روبرو 

بوده اید؟ 
اینجا ایران اســت و ما به ایرانی بودنمان 

افتخار می کنیم. ما عــادت کرده ایم از هم 
انتقاد کنیم و هیچ کس اهل فعالیت نیست. 
باید نیمه پر لیوان را دید و هرکسی اول باید 
غلط خود را بگیرد. امروزه تاش و کوشش 
برای رســیدن به هدف در کشــور معنی 
ندارد. یک دختر یا پســر جوان توقع دارد 
یک موبایل آیفون دســتش باشد و حداقل 
یک پژو ۲0۶ زیرپایش باشــد و توقع آن را 
از خانواده دارد. به تاش معتقد نیست. هیچ 
جای دنیا چنین تفکری را نداریم. من 43-
44 کشور دنیا را رفته ام. این تفکر اشتباهی 
بوده کــه از عملکرد غلط مدیــران ما چه 
سیاست گذار و چه آموزشی در خانواده ها و 
جوانان ما پایه گذاری شده است. قشر مصرف 
کننده و قشر طلبکار. مانند فرزندی که به 
پدرش می گوید تو برای مــا چه کرده ای؟ 
بهره وری در قشــر جوانان تقریبا نزدیک به 
صفر است. یعنی وقتی می خواهید کسی 
را اســتخدام کنیــد اول می گوید میز من 
کجاست و چه حقوقی می گیرم؟ در صورتی 
که باید دید چه تبحر و تخصص و ســابقه 
کاری دارد؟ کســی که می خواهد فوتبال 
بازی کند در زمین خاکــی بازی می کند. 
کســی که ســطح یک بازی می کند 100 
درصد مراحل را گذرانده و با سابقه می آید. 
شما بدون سابقه نمی توانید مطالبه کنید. 
کار در ایران سخت است. اگر بگویم لیاقتمان 
و پاداشمان و یا مجازاتمان است هیچ کدام 
حق مطلب را ادا نمی کند. اما این سرنوشت 
ما است و خیلی شرایط مان باید سخت تر 
از  این ها بشود. شرایط کشورمان باید خیلی 
سخت تر شود. کشور باید به سمت سازندگی 
برود و بهایش را بپردازیم. سرمایه گذاران ما 
فرار کرده اند. سرمایه باید برگردد و بعد بستر 
آماده شود. این سرمایه باید برگردد. با مرگ 
بر آمریکا و انگلیس کشور درست نمی شود. 
متاسفانه دغدغه ها بسیار است. اما فقط به 
عنوان یک جزء از این کشــور 80 میلیون 

نفری پیامم به آن دوســتانی که هم رده ما 
هستند این است که از جانب خودم دغدغه 
فرهنگی دارم. خواهش می کنم شــما هم 
دغدغه فرهنگی داشــته باشید. از جایی به 
بعد بحث ریال مهم نیســت. هرچقدر توان 
داشته باشید بیشتر از یک فرد 1۲0-100 
کیلویی نمی توانید ارتزاق کنید. نمی توانید 
۵0 پرس غــذا بخورید یا 1۵0 دســتگاه 
ماشین سوار شوید. تعهدی وجود ندارد برای 
هیچ کس. من خودم را یکی از مســئوالن 
می دانم و اصاح را از خودم شروع کرده ام. به 
این صورت که اگر تجارت یا داللی می کردم، 
برای من منافع بیشتری داشت، ولی تصمیم 
گرفتم حجم عظیم ســرمایه ام را در تولید 
به کار ببرم. درست اســت که شاید منافع 
نداشته باشــد، ولی یک کار انجام می شود 
که حداقل به کارنامه ام که نگاه کنم، نفس 

راحت می کشم. 
 راجع به برگزاری نمایشگاه و نحوه 

آن نظرتان را بفرمایید.
قصد انتقاد ندارم. آفتاب دلیل آفتاب است. 

اســتراتژی برگزاری نمایشگاه ضعیف است. 
اولین ضعف آن تاریخ برگزاری نمایشــگاه 
اســت. دومین ضعف آن این بود که پکیج 
وسوسه برانگیز و شــیرینی برای مخاطب 
نداشــت. پکیج این کاال باید برای من قابل 
توجه و شیرین باشد. من تشویق نشده ام. باید 
اتفاقی در این نمایشگاه می افتاد که غرفه های 
ده متری باهم رقابــت می کردند. یعنی باید 
شــیرینی و جذابیت ایجاد می کردند. مثال 
ســاده می زنم.  یک پاساژ ساخته بودیم که 
هیچ کسی نمی آمد از آن ملکی بخرد. طبقه 
همکف و زیر زمین آن پاساژ را به ماهی 30 
هزار تومان اجاره دادیم. تا دو سال پول شارژ 
هم نگرفتیم. تمام قشــر ضعیف آنجا شروع 
به کار کردند. مغازه هــای ما از مترمربعی 8 
میلیون به مترمربعی 30 میلیون رســید و 
بعد از دو ســال مغازه ماهی 8 میلیون اجاره 
نمی دادیم و می گفتیم فقط فروش داریم. این 
نمایشگاه از نگاه یک اهل تجارت جزء یا کل 
فقط هزینه است. فقط به این خاطر حضور 

داشته ام که شان برندم را حفظ کنم.

محمود قراچورلو، صاحب امتیاز شرکت تولیدی بازرگانی تجارت ماندگار »قراچورلو«:

»تجارت ماندگار قراچورلو« اهل عمل است؛ شعار نمی دهد
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سومین نمایشــگاه بین المللی شیشه و 
تجهیزات وابســته با برنامه ریزی و همت 
شرکت نمایشــگاهی آوای موفق ایرانیان 
از ســوم تا ششــم بهمن ماه جــاری در 
نمایشــگاه بین المللــی تهــران در حال 

برگزاری است.
مدیرعامل خاق  مازندرانــی  ادریــس 
و توانمنــد شــرکت نمایشــگاهی آوای 
موفــق ایرانیان، در گفتگو بــا »اقتصاد و 
سوم  نمایشگاه  ویژگی های  نمایشــگاه«، 
شیشه را توضیح داده است که می خوانید.

 مزیت های نمایشگاه سوم 
تفاوتی که نمایشگاه امسال با سال های 
گذشــته دارد، این اســت که با توجه به 
شرایط تحریم کشور از یکسو و سال رونق 
تولید از سوی دیگر سعی کرده ایم فضای 
نمایشــگاه را به این ســمت پیش ببریم 
که شــرکت های مادر تولید شیشه که به 
صورت شیشه های فلوت و مظروف تولید 
می کنند همه در نمایشگاه حضور داشته 

تامین کننده ها و صنایع  باشند. همچنین 
جانبی در نمایشــگاه مشــارکت دارند و 
نمایشــگاه کاما B2B برگزار می شود تا 
بتوانیم راندمان بهتری از آن داشته باشیم 
و زنجیره تولید شیشه را در نمایشگاه در 

معرض دید و قضاوت قرار دهیم.
بالغ بر 80 شــرکت در نمایشگاه امسال 
حضور دارند. از کشــورهای ترکیه، ایتالیا 
و چین هــم نمایندگانی به ایران آمده اند. 
ما قطعا از حضور کشــورهای خارجی در 
نمایشگاه برای انتقال تکنولوژی و نوسازی 
ماشــین آالت شیشــه بهره خواهیم برد. 
تاش می کنیم امســال نمایشگاه مفید و 
پرانرژی را تجربه کنیم و انتقال تجربیات 
سودمندی بین مشــارکت کنندگان انجام 
شود. فضای نمایشگاه امســال بالغ بر 7 
هزارمترمربع است در قالب دو سالن ۵ و 

۶ است.
هر روز دو کارگاه آموزشــی داریم که با 
انجمــن تولیدکنندگان صنعت  همکاری 

شیشــه و شــرکت های دانش بنیانی که 
در نمایشــگاه حضور دارند و پژوهشکده 
ســابا این کاس ها در زمینه های فنی و 
تکنیکال و روندهای صادراتی و تسهیات 
صادراتــی برنامه ریزی شــده اســت که 
بتوانیم در نمایشــگاه این مسائل را برای 
فعــاالن تولید و تجارت شیشــه تبیین و 

تشریح کنیم. 
 تنگناهای صنعت شیشه

تولیدکنندگان صنعت   مشــکاتی که 
شیشــه با آن روبرو هســتند تعرفه های 
خــروج کاال از گمرک اســت. همان طور 
که مســتحضر هســتید در ایــران ۲.4 
میلیون تن تولید شیشــه در سال داریم 
که از این مقدار 1.۶ میلیون تن شیشــه 
تخــت و 800 هــزار تن هم انــواع گروه 
های شیشه ای از جمله مظروف است که 
از این میزان تولیــد نزدیک به 40 درصد 
صــادرات به کشــورهای دنیــا داریم که 
گذشته از کشورهای همســایه ایران، به 

ســرزمین های دورتر حتی به کشورهای 
کانادا و اروپــا صادرات داریــم. به دلیل 
شیشه های خاصی که توسط شرکت های 
تولیدکننده ما در ایران تولید می شــود و 
همچنین به دلیل مــواد اولیه ای از قبیل 
کربنات ســدیم و ســیلیس که در ایران 
داریــم، ظرفیت هــای تولید شیشــه در 
ایران باالست. اشــتغال زایی ما در صنعت 
شیشــه ۶0 هزار نفر اســت که اگر آن را 
بــا سیســتم های حمل و نقــل و صنایع 
وابســته حســاب کنیم به طور مستقیم 
صنعت شیشــه برای بالغ بــر 130 هزار 
نفر اشــتغال زایی دارد. شیشــه صنعتی 
اســت که اگر بتوانیم مشــکاتش را حل 
کنیم و ظرفیت رشــدش را فراهم آوریم 
می تواند بخشی از مشــکات اشتغال و 
اقتصاد مملکت را حل کند. این نمایشگاه 
برای سومین بار است که در کشور برگزار 
می شــود. شــرکت ها هم خیلــی از این 
مسئله خوشحال هســتند و امیدواریم با 

نمایشگاه  این  داریم  که  برنامه ریزی هایی 
بتواند تاثیــر گذارترین نمایشــگاه حوزه 
خاور میانه باشــد و بتوانند بازار شیشــه 

منطقه را در نمایشگاه متمرکز نماید.

گفتگو با ادریس مازندرانی مجری سومین نمایشگاه بین المللی شیشه

نمایشگاه سوم توانمندی زنجیره تولید شیشه را به رخ کشیده است

بررســی  ها نشــان می  دهد که در اوایل انقاب حدود 70 درصــد نیاز داخل 
از طریق واردات تامین می شــد ، اما در یک دهه گذشــته صنعت شیشه سازی 
ایران به ایستگاه خودکفایی رســیده و جزو صادرکننده های بزرگ به کشورهای 
همســایه و حتی جهان به شمار می رود. صنعت شیشــه توانسته با 10 کارخانه 
شیشــه و آئینه در کشــور که روزانه هر کارخانه 40 تا ۵0 هزار متر مربع  انواع 
شیشه تولید می کند در ســال جمعا به حدود ۵۵0 هزار متر مربع تولید دست 
یابد. بررسی آمارها نشان می دهد که در سال گذشته حدود 700 هزار تن انواع 

محصوالت مرتبط با صنعت شیشه به کشورهای دیگر صادر شده است.
در حال حاضر کشور های عربســتان، عراق، افغانســتان، حوزه خلیج فارس، 
آسیای میانه، ترکیه، هند و اروپا از خریداران شیشه ایران هستند و تولید روزانه 
شیشــه و آئینه در کشور ۵00 هزار متر مربع اســت که 40درصد تولیدات این 

صنعت صادر می شود که مهم ترین بخش آن شیشه اتومییل است.
یکی از صنایعی که در ســال های اخیر رشــد قابل توجهی در آن را شــاهد 
هستیم صنعت شیشه کشورمان اســت. این صنعت توانسته با اتکا به توانمندی 
داخلی، تقاضای داخل را پوشــش دهد و در کنار آن درآمــد صادراتی نیز برای 
کشــور به ارمغان آورد. آخرین آمارها حاکی است که در سال 97 صنعت شیشه 
جزو معدود صنایعی بود که با تمام ظرفیت مشغول به تولید بود؛ تاجایی که در 
این سال میزان تولید شیشه به ۲.۵ میلیون تن رسید که از این میزان حدود 30 

تا 3۵درصد به صادرات اختصاص یافت.
 تاریخچه

شیشه و بلور سازی به عنوان یک صنعت در کشورمان نخستین بار در سال های 
1310 خورشیدی آغاز شد. داستان نخستین کارخانه شیشه سازی در کشورمان  
جالب و عبرت آمیز است. در ســال های 1310 از قفقاز نوعی آب معدنی به ایران 
صادر می شد که بســیار مورد توجه مردم بود و اهالی تهران، شمال و آذربایجان 
از آن اســتقبال زیادی می کردند. این آب معدنی که به »تارزان« معروف بود، در 
شیشــه های دربسته به کشورمان وارد می شد و مردم کشــورمان غافل از وجود 
آب هــای معدنی داخلی، آن را مصــرف می کردند. بعضی ها هم از چشــمه های 
آب معدنی کشورمان اطاعات داشتند اما دسترسی به این مناطق بسیار مشکل 
بود. همچنین، سازمانی وجود نداشــت که این آب های گوارا را در شیشه کرده 
و به فروش برســاند. به همین دلیل در همین زمان یعنی بین ســال 1310 تا 
1318 یک کارخانه بطری سازی به وجود آمد. بدین ترتیب، آب چشمه ها را در 
داخل بطری های این کارخانه کرده و برای مصرف داخلی و بی نیاز کردن کشور 
از آب معدنی و همچنین، برای صــادر کردن به بازار خارج عرضه شــد. پس از 
چندی نخستین کارخانه شیشه سازی ایران در شرق تهران تامین شد. بعدها در 
بررسی ها به این نتیجه رســیدند که کارخانه ای تاسیس شود که هم محصوالت 
بطری و هم محصوالت شیشــه ای دیگر نیز تولید کند. بــه این ترتیب، فعالیت 

برای خرید کارخانه ای که قادر به ســاخت بطری، حباب، چراغ، استکان، لیوان، 
شیشه و دیگر کاال های شکستنی باشد، آغاز شد. چنین کارخانه ای به سرپرستی 
عبدالحسین نیکپور سرمایه گذاری شــد و مذاکره برای خرید کارخانه از کشور 
آلمان آغاز شــد. بدین ترتیب، نخستین کارخانه شیشــه و بلور سازی ایران در 
سال 1318 گشایش یافت. اما با آغاز جنگ جهانی دوم و حضور متفقین کشور، 
۵ ســال بعد از آغاز جنگ در ســال 13۲3 کارخانه تعطیل شــد. بعد از جنگ 
جهانی دوم کشــورهای دیگری طرف معامله قرار گرفتند و به این ترتیب، یک 
کمپانی امریکایی طرف معامله برای خرید دستگاه های جدید قرار گرفت. از این 
کمپانی یک کوره با 3 ماشین خریداری شــد و کارخانه دوباره آغاز به کار کرد. 
کارگرانی که در زمان جنگ هر کدام به ســویی رفته بودند بار دیگر به سر کار 
خود بازگشتند، اما با وجود فعالیت این کارخانه در سال های مختلف کارخانه از 
نظر اقتصادی وضع خوبی نداشت. با این حال، کارخانه تا سال 1334 به فعالیت 
خود ادامه داد و به دنبــال آن کارخانه های جدید شیشه ســازی مانند کارخانه 
شیشه ســازی قزوین، آبگینه، قوطی سازی و شرکت شیشــه و گاز یکی پس از 

دیگری فعال شدند.
 پیش  بینی تولید صنعت شیشه تا سال 1404

 حجم تولید صنعت شیشــه ایران در آینده نزدیک به مرز سه میلیون تن در 
سال می رسد. سرانه مصرف شیشه در کشور ۲۵ کیلوگرم است. با احتساب این 
سرانه بخش عمده محصول تولیدی مازاد بر نیاز است و پیش بینی شده است تا 
ســال 1404 میزان تولید صنعت شیشه کشور به ۲.۵ میلیون تن در سال برسد 

که حداقل یک میلیون تن آن صادر خواهد شد.
ایران سومین کشور تولید کننده شیشه در غرب آسیا

جمهوری اسامی ایران ســومین تولیدکننده شیشــه در منطقه غرب آسیا 
است. همچنین ایران بعد از کشور های چین و آمریکا سومین کشور تولید کننده 
شیشــه نوزده میلیمتری در جهان اســت. درحال حاضر 4درصد شیشه دنیا در 

ایران تولید می شود که آمار چشمگیری برای صنعت کشور است. 
همچنین در ســال 1397 جدیدترین و پیشــرفته ترین واحد تولیدی فلوت 
منطقه با نام فلوت کاویان پاســخ گوی نیاز دیروز تا به امروز مشــتریان داخلی 

و خارجی است.
 کالم آخر 

کــــارشناسان اقتصادی معتقدند؛ ســرمایه گذاری باید در حوزه هایی باشد 
که توجیه اقتصادی باالتــری دارد و ســرمایه گذار در حوزه خــود بتواند مواد 
اولیه اش را در داخل کشــور و با ســهولت تهیه کند تا تولیــد توجیه اقتصادی 
داشته باشــد. در این میان صنعت شیشــه به عنوان یکی از صنایع ساختمانی با 
توجه به اینکــه حدود 100درصد مواد اولیه را در داخل کشــور فراهم می کند، 
توجیه اقتصادی باالیی را به همراه دارد. به ظن کارشناسان و تولیدکنندگان این 
حوزه، این صنعت می تواند صنعت درآمدزایی برای کشــور باشد و موجب سود 
برای سرمایه گذار و کشور شــود. چراکه با توجه به حجم باالي مواد اولیه مورد 
نیاز تولید شیشــه در ایران و همچنین خطوط تولید نصب شده در کشور، این 
صنعت امتیازهاي قابل توجه صنعتي ایران براي دستیابي به بازارهاي صادراتي 
را داراســت. در واقع صنعت شیشــه با تحقق سیاســت های اقتصاد مقاومتی و 
ســال رونق تولید توانســته رونق را به فعالیت اقتصادی خــود بازگرداند و تنور 
کســب و کار خود را داغ کند. هرچند که کارشناسان امید دارند تا سال 1404 
میزان تولید صنعت شیشه کشــور به ۲.۵ میلیون تن در سال برسد و دست کم 
یک میلیون تن آن صادر شــود؛ اما باید گفت که تقویت زیرساخت های صادرات 
این صنایع به میزان بهره مندی از این صنعت خواهــد افزود و تحقق این هدف 
تاش و همت متخصصان این حوزه و همچنین حمایت دولتمردان و مســئوالن 

کشور را برای این صنعت طلب می کند.

شیشه ایران، صنعتی که تحریم ها و فشارها را می شکند



شماره 351 - بهمن 81398

هشتمین منایشگاه بین املللی آسانسور، صنایع و تجهیزات وابسته و یازدهمین منایشگاه بین املللی قیر، آسفالت، 

عایقها و ماشین آالت وابسته و سومین منایشگاه بین املللی شیشه و تجهیزات وابسته به روایت تصویر

گروه صنعتی آسانسور رخ- سالن 38

گروه مهندسی، بازرگانی هیدرولیفت- سالن38شرکت سهامی شیشه قزوین )عام(- سالن5

آسانسور ایلیا- سالن38

آسانسور و پله برقی اوج رسان تبریز- سالن 38

تجارت ماندگار قراچورلو- سالن 38

هیدرولیک بهفن- سالن 35
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فضل اهلل فالح پور، رییس هیات مدیره شرکت رازی:

مشتری مداری و به  کارگیری نیروی فنی کار آزموده و قطعات باکیفیت رمز ماندگاری شرکت رازی

چــه  از   
فعالیت  مقطعی 
آغاز  را  خــود 
مختصــری  و   کرده ایــد 
مجموعه تان  فعالیت  درباره 

توضیح دهید.
شرکت آسانســور و پله برقی 

در بدو ورود به هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع آسانسور و پله برقی 
با فضل اله فالح پور از مدیران فنی و اجرایی و پیشکســوت در عرصه صنعت 
آسانسور که ریاست هیات مدیره شــرکت رازی را بر عهده دارند و از فعاالن 

صنعت آسانسور هستند به گفتگو نشستیم تا از کالم گرم و سخنان آموزنده 
و دل سوزانه ایشان در روند موضوعات، مشکالت و عرصه فعالیت ایشان آگاه 

شویم.

»شرکت رازی« 
با به کار گیری 

روش های نوین در 
صنعت مونتاژ و 

نصب و راه اندازی 
آسانسورها و 
بهره مندی از 

ده ها کارشناس 
فنی و کادر فنی 
آموزش دیده در 

انجام امور مربوط 
به آسانسور به 

فعالیت خود 
تداوم بخشیده 

است

رازی فعالیت خود را قریب به 
پنج دهه قبل آغاز کرد که در 
با نام تجاری  ســال های اولیه 
کابین لیفــت و ایران کورکتور 
در امر تهیــه، نصب، راه اندازی 
و سرویس نگهداری و خدمات 
آسانســور فعال بــود. پس از 

و کار آسانســور مواجــه 
هستید؟

در حــال حاضــر یکــی از 
و  تولیــد  بخــش  مشــکات 
مجموعــه خدمــات فنــی و 
اجرایــی صنعــت آسانســور، 
قارچ گونــه  رشــد  موضــوع 
با  آسانســوری  شــرکت های 
رقابت ناســالم اســت که این 
بخش را به شــدت آسیب پذیر 
کرده و همواره از جمیع جهات 
برای بهره برداران و کارفرمایان 
طرف هــای تجاری آسانســور 
داشــته  همراه  را  مشــکاتی 
اســت. الزم اســت در فعالیت 
شــرکت های آسانسوری تحت 
کنترل و از نظــر توانایی فنی 
و تخصصــی مورد ارزشــیابی 
مجدد قرار بگیرنــد و این امر 
با ارائه رتبه بنــدی، روند و نوع 
فعالیت در عرصه آسانســور از 
ذی ربط  ســازمان های  طریق 
اعــم از وزارت صنعت و معدن 
و تجارت، موسسه استاندارد و 
سازمان برنامه و بودجه تحقق 
یابد. از طرفی مسئوالن محترم 
کشور  بر اســاس رهنمودهای 
مقام معظم رهبــری مبنی بر 
حمایــت و مصــرف تولیدات 
راســتای  در  و  داخلــی 
اقتصادی  سیاســت های کان 

چند ســال فعالیــت و تاش 
مســتمر و موفق، به »شرکت 
رازی« تغییــر نام داد و در این 
ســالیان متمادی بی وقفه و با 
نوین  روش هــای  به کار گیری 
در صنعــت مونتــاژ و نصــب 
و  آسانســورها  راه انــدازی  و 
بهره مندی از ده ها کارشــناس 
فنــی و کادر فنی آموزش دیده 
- که از ســرمایه هــای اصلی 
شرکت هستند - در انجام امور 
مربوط به آسانســور به فعالیت 

خود تداوم بخشیده است.
 شــعار مجموعه رازی 
در ســال حمایت از تولید 
و مصــرف کاالی ایرانــی 

چیست؟ 
به کارگیری  با  مشتری مداری 
نیــروی فنــی کار آزمــوده و 
اســتفاده از قطعات باکیفیت، 
شــعار و عمل ماندگار شرکت 

رازی است.
و  کیفیــت  حفــظ 
بهره بــرداران  رضایت منــدی 
ماندگار  مشــتریان  آسانسور، 
 و وفــاداری را در پــی خواهد 

داشت.
 شــرکت رازی تاکنون 

برای هموارشدن  تا  است  الزم 
راه صادرات آسانسور مساعدت 

و همراهی کنند.
این مهــم در صورتی تحقق 
خواهد یافت که از بروکراســی 
و عوارض ســنگین و دریافت 
و  بیمــه  حــق  و  عــوارض 
بانکی  کارمزدهــای ســنگین 
کاسته  به شــدت  )سودبانکی( 
آید، تا امکان رقابت در صنعت 
آسانســور در میان کشورهای 
منطقه برای کشــور ما فراهم 
شود، نه اینکه صرفا وارد کننده 

انواع قطعات باشیم.
ناگفته   نکتــه ای  اگر   

مانده بفرمایید.
تقاضایــی که  از مســئوالن 
اتحادیه دارم  به ویژه سندیکا و 
این اســت که تا قبل از وقوع 
حوادث غیر قابل جبران از اجرا 
و نصب آسانسورهای بی کیفیت 
جلوگیری شــود و بــا فعاالن 
بدون پروانــه برخورد جدی به 
عمل آید. زیرا شاهد هستیم که 
اقدام  لوازم فروش ها  از  بسیاری 
به فروش و نصب آسانسورهای 
غیر ایمن می کنند و با توجه به 
به سوی  پایتخت  حرکت سریع 
نوع  هر  وقوع  بلند مرتبه سازی، 
تلفــات و قربانیان  حادثــه ای 

زیادی در پی خواهد داشت.

و  کیفی  گواهینامه های  چه 
کرده  کسب  افتخاراتی  چه 

است؟
- پروانــه طراحــی مونتــاژ 
آسانســور از وزارت صنایــع و 

معادن
- عضویت در گروه اسایل ۲0

 ISO2088.ISO9001.
I N T E R N AT I O N -
AL2000.2009 .CER-

TIFIVATION
-اخذ گواهینامه های 

 آمریکا،BRSاز شرکت 
 کــره در ایــران و دارا بودن 
آسانســورهای  نمایندگــی 
نمایندگــی   SONGSAN

آسانسورهای 
 MP،اسپانیا 

SANSEI فرانسه 
 در شرایط کنونی با چه 
کسب  عرصه  در  مشکالتی 
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شــرکت »آرمان فــراز پیمان« 
AFP  فعالیــت خود را در ســال 
1377 بــا طراحی تابلــوی فرمان 
منطبق  آسانسور  میکروکنترولری 
بر اســتاندارد EN81 اروپا و لوازم 
جانبی آسانســور آغــاز نموده و 
هم اکنــون با دســت یابی به بازار 
کشورهای آسیا، آفریقا و اروپا، سهم 
به سزایی در رشد صنعت آسانسور 

ایران دارد.
از دیگــر افتخــارات شــرکت 
در  موفق  حضور  پیمان  فراز  آرمان 
از  خارج  بین المللی  نمایشگاه های 
 INELEX Izmir, کشور از جمله
TUYAP استانبول، سلیمانیه عراق 
و مســقط عمان از مارچ 2007 تا به 
امروز بوده است. شرکت آرمان فراز 
اغلب  در  با حضور  پیمان همچنین 
نمایشگاه هاي برگزار شده در صنعت 
آسانسور، یکي از فعال ترین شرکت 
کنندگان در عرصه ملی و بین المللی 

این صنعت است.
نمایشگاه«  و  »اقتصاد  نشــریه 
بین المللی  نمایشگاه  هشتمین  در 
نقاله  باالبرها،  برقی،  پله  آسانسور، 
پای  تجهیزات جانبی  و  ها، قطعات 
عسگریان فر،  احسان  صحبت های 
و ســختکوش  توانمند  مدیرعامل 
مجموعه تولیــدی تابلوی کنترل و 
تجهیزات الکترونیکی جانبی با برند 
آرمان فراز پیمان نشسته است که 

می خوانید.

چه  پیمان  فراز  آرمان  شرکت   
جایگاهی در این صنعت دارد؟

با توجه بــه برخــورداری از امکانات 
طراحــی مهندســی و فنــاوری تولید 
روباتیــک و همچنیــن صدهــا متــر 
مربــع زیربنای ســالن های تولید برق و 
الکترونیک، بدون شــک از پیشــگامان 
این صنعت به شمار می آییم. ضمناً این 
شرکت به عنوان  اولین مؤلف کتاب های 
تدریس صنعت آسانســور و پله برقی تا 
جلد هشــتم از دوره جامع آسانســور را 
منتشر کرده است. همچنین با تشکیل 
واحــد آمــوزش و برگــزاری دوره های 
حرفه ای آموزشــی، با مــدرک معتبر از 
ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، 
گام های موثــری در جهت ارائه خدمات 
هر چه بهتر به مشــتریان خود برداشته 

است.
الزم به ذکر اســت کــه این مجموعه 
بیش از ۲0 ســال اســت که در خدمت 
هموطنــان عزیز مــی باشــد و همواره 
حمایت و پشتیبانی مشتریان گرامی را 

همراه خود داشته است . 
 مهم ترین دســتاورد مجموعه 

شما تاکنون چه بوده است؟
 ، AFP شــرکت آرمان فراز پیمــان
با نگرش به آینده و نیــاز روزافزون بازار 
داخلی و خارجی، ضمن دریافت گواهی 
نامه ISO9001-۲008  و اســتاندارد 
CE، اقدام به طراحی و تولید تابلوهای 
کنترل خاص مانند تابلوهای مناســب 
 )IP5X( برای محیط هــای صنعتــی 
نموده اســت. همچنین در این راســتا 
در ســال 1389 اقــدام بــه راه اندازی 
خــط   SMT بــا در اختیار داشــتن 
پیشــرفته ترین دســتگاه هــای مونتاژ 
اتوماتیک کرده ایم. واحد تحقیق و توسعه 
این شرکت نیز همواره سعی در نوآوری و 
ارزش آفرینی و ارتقای محصوالت خود 
همگام با فناوری های روز دنیا داشته و از 
این رو در سال 1384 به عضویت انجمن 
تخصصی مرکز تحقیق وتوســعه صنایع 
و معادن درآمده و همــواره با حضور در 

نمایشــگاه های داخلی و خارجی در این 
عرصه موفق بوده است.

به چه  آیا صادرات هم دارید؟   
کشورهایی؟

بله، به کشورهای حوزه خلیج فارس و 
برخی کشورهای آفریقایی و آسیای میانه 

صادرات داریم.
 در زمینــه جذب مشــتری و 
خدمات پس از فروش چه اقداماتی 

انجام داده اید؟
این شــرکت همــواره بــرای افزایش 
رضایتمندی مشــتریان در زمینه های 
 کیفیــت و نــوآوری و قیمــت تاش 
می کند و در این راه موفق بوده اســت. 
شرکت آرمان فراز پیمان AFP  با ایجاد 
واحد توانمند خدمات پــس از فروش و 
نمایندگی های فعال در مراکز اســتان ها 
و خارج از کشــور دارای گسترده ترین 
خدمات پــس از فروش شــبانه روزی 
درکشور می باشد. شــرکت ما با داشتن 
۲۵ نمایندگــی فعال و پویا در سراســر 
کشــور که هر کــدام دارای پرســنل و 
امکانات سخت افزاری و نرم افزاری کامل 
هستند، به صورت ۲4 ساعته نسبت به 
ارائه خدمات و پاسخگویی به مشتریان 

خود آماده است. 
 در مسیر تولید و توسعه با چه 

موانع و مشکالتی رو به رو هستید؟
بدیهی اســت مجموعه هــای تولیدی 
مانند ما که قصد دارند فراتر از فرهنگ و 
نیاز کشور خدمات ارائه دهند، همواره با 
مسائل و مشکات زیادی مواجه می شوند 
که با توجه به سیاست گذاری کان کشور 
در خصوص افزایش تولیدات ملی انتظار 
می رود دولت از طریق حمایت های مالی 

این مهم را سرعت بخشد.
 نظرتان راجع به نحوه برگزاری 

نمایشگاه چیست؟
تاریخ برگزاری نمایشــگاه آسانســور 
تهران  مناســب نمی باشد، چون فعاالن 
چینی، طرف های قرارداد و مشــتریان 
ما به دلیل تقارن این تاریخ با اعیادشان 
نمی توانند در نمایشــگاه حضور داشته 

باشند. 

احسان عسگریان فر، مدیرعامل مجموعه تولیدی تابلوی کنترل و تجهیزات الکترونیکی جانبی با برند »آرمان فراز پیمان«

»آرمان فراز پیمان« فراتر از نیاز ایران تولید می کند
موتور  تولیدکننــدگان  انجمن   عضو 

گیربکس ایران
 عضو اتحادیه فروشــندگان کشوری 

آسانسور
 عضو اتحادیه الکترو مکانیال

 دارنده نشان ایزو 9001  و 9002 
  دارنده برند ثبت شده به شماره ثبت 342383 

گروه صنعتی تولیدی آسانســور ایلیا با مدیریت آقای 
دیکتاتور،  موتورگیربکس،  تولیدکننده  صباغی،  ابراهیم 
تابلو 3 فــاز، حفاظ فلکه موتور و هرزگرد، در ســال 88 
فعالیت خود را با تولید و پخش قطعات آسانسور آغاز کرد و 
با به کارگیری تجهیزات مدرن و به روز، محصوالت با کیفیت 

تولید و به بازار عرضه نموده است.
مجموعه ایلیاکــو همواره با اســتفاده از ایده طراحان 
هنرمند کشور در ســاخت و تولید مدل های نو و ایده آل 

موجب رضایتمندی مشتریان گردیده است.
اکنون با گذشت یک دهه از آغاز این فعالیت اقتصادی 
مهم، موفق به تولید و عرضه محصوالت به سراسر کشور 
به صورت کلی و جزیی بوده است. همچنین این مجموعه 
عاملیت فروش محصوالت شرکت های معتبر تولید قطعات 

آسانسور می باشد.
 نماینده انحصاری سماتیک  کاران آریا غرب تهران 
 نماینده رسمی فروش محصوالت ایستا صنعت ایلیا

 نماینده رسمی فروش درب های اتوبوسی طرح توتال
 نماینده رسمی فروش شاسی پنل های الماس سیاه 

پارسیان 
 نماینده رسمی فروش درب های اتوماتیک یاران 

 نماینده رسمی فروش محصوالت آسان شایان
 ADL نماینده رسمی فروش تابلو فرمان 

گروه صنعتی تولیدی آسانســور ایلیاکو، مفتخر است 

که در 14 شــهر از قبیل: کرمان، اصفهان، شیراز، گنبد، 
بندرگناوه، ابهر و... دارای نمایندگی فروش فعال می باشد و 
همچنین آمادگی فروش فعال به سایر متقاضیان در سراسر 

نقاط کشور را دارد. 
آرام بند درب آسانسور ایلیاکو در کشور ایران طراحی و 
به تولید رسیده است. این آرام بند دارای کیفیت و کارایی 
باال در نصب می باشد. دیکتاتور ایلیاکو مخصوص درب های 
لوالیی با تنظیم شدن ســریع و عمر مفید نسبتا زیادی 

می باشد. 
برای تمامی محصوالت گارانتی ویژه  ایلیا  آسانســور 

تعویض ارائه می نماید
 آسانسور ایلیا )ایلیاکو(

تولیدکننده موتورگیربکس آسانســور، آرام بند درب 
)دیکتاتور( و تابلو 3 فاز

در راســتای تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال 
تولید ملی و حمایــت از کاالی ایرانی )اقتصاد مقاومتی( 
بر ایــن باوریم کــه می توانیم حداکثر تــوان خود را به 
کارگیریم و با همت مدیریت، پرسنل و مهندسان مجرب 
 گروه صنعتی ایلیاکو محصــوالت جدیدی به بازار عرضه

 نماییم.

چرا باید آسانسور ایلیا را انتخاب کنید!
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مهندس مریم توکلیان برگزارکننده یازدهمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایق ها:

نمایشگاه و مشارکت کنندگان با هم رشد می کنند

 نمایشــگاه یازدهم قیر و 
با  تمایز مشخصی  آسفالت چه 

دوره های گذشته خود دارد؟
کار متفاوتــي که امســال انجام 
دادیم با فعالیت بیشتر در شبکه هاي اجتماعي و 
ارتباط با شرکت ها و افرادي که در زمینه تجارت 
قیــر و عایق در ســطح دنیا فعالیــت مي کنند، 

حلقه اي بزرگتر از ایران را مدیریت کردیم.
در نمایشگاه امسال 130 شــرکت در فضایي 
بیشــتر از 1۲000 متــر مربع حضــور دارند و 
نمایشگاه امســال با رشــد ۲0 درصدي مواجه 

است.
در زمینه کارگاه های آموزشــی، کارگاه هایی 
در زمینه عایق هــای رطوبتی و اســتانداردها و 
نمونه برداری از آنها و اســتفاده از االســتومرها 
در عایق های رطوبتی سردســیر و خودچســب 
برای اصاح انعطاف پذیری شــان داریم که آقای 
مهنــدس کاظمینی و خانم دکتــر جالی آن را 
اســتاندارد عایق های  برگزار می کننــد. کارگاه 
رطوبتــی را آقــای مهندس اخوان بــا مهندس 
کاظمینی و خانم دکتــر جالی برگزار می کنند. 
کارگاه دیگــری داریم که آقــای مهندس صباغ 
برگــزار می کند کــه مروری بــر تکنولوژی های 
نوین آسفالت اســت. دو کارگاه ویژه در خصوص 
قیرهــای PG و قیرهــای پلیمری و اســتفاده 
از آنهــا در تکنولوژی های جدید راهســازی هم 
پیش بینی شده که آقایان دکتر مقدس نژاد و نظر 

بیگی آن ها را برگزار می کنند.
 برای مشارکت کنندگان چه تسهیالتی 

قائل شده اید؟

شــرکت های دانش بنیان و اســتارت آپ ها با 
نرخ های ویژه شرکت کرده اند. برای انجمن های 
مختلــف و اتحادیه هــا و انجمن هایــی کــه در 
اســتان ها فعالیت می کنند فضای رایگان در نظر 
گرفته ایم. برای شــرکت ها پکیج هــای تبلیغاتی 
متنــوع در فضای مجازی در نظــر گرفته ایم که 
در شــبکه های مجازی تبلیغات آنهــا را از قبل 
از نمایشــگاه به طور گســترده انجــام داده ایم. 
کنفرانس ها و رویدادهــای مرتبطی در خارج از 
کشور به اجرا گذاشــتیم. به عنوان نمونه  هفته 
گذشــته در دوبی در رویدادی شــرکت کردم تا 
بتوانم یک ســری هیئت های تجاری را به ایران 
دعوت کنم و قرار شد تعداد زیادی از مخاطبین 
از بخــش خارجی هم در نمایشــگاه حضور پیدا 
کنند تا بتواننــد قراردادهای تجــاری خوبی با 
شــرکت ها ببندنــد. در زمینــه بازدیدکننده ها 
هم اطاعاتی را کــه نیاز دارند در اختیارشــان 
قرار می دهیم و کارگاه های آموزشــی به صورت 
تخصصی هم برای شــرکت کننده ها و هم برای 
بازدیدکننده هــا برگزار می کنیــم. این کارگاه ها 
ترویجی آموزشــی اســت و این یعنی استفاده 
از ابزارهــای جدیــد و دســتگاه های جدیــد و 

تکنولوژی های جدید دستگاه های جدید. 
همچنین جلسات پرسش و پاسخ متنوعی در 
نظر گرفته ایم و مسئولین مختلفی را به نمایشگاه 
دعــوت کرده ایم که مدیــران و فعاالن صنعت و 
تجارت می توانند با مســئولین به طور مستقیم 
صحبت نماینــد و چالش ها و موانــع موجود در 

صنعت و تجارت را مطرح کنند. 
 برای نمایشــگاه امســال چه شعاری 

برگزیده اید؟
یک شــعار برای نمایشــگاه تعریف کرده ایم. 
چون 11 سال اســت که این نمایشگاه رابرگزار 
می کنیم و بنــده افتخار این را داشــته ام که از 
اولین سال مســئولیت اجرای این نمایشگاه را بر 
عهده داشته باشم. به تدریج که سال ها می گذرد 
رشد شــرکت ها را می بینم. شرکت هایی بوده اند 
که در کار ترید قیر بوده اند و بعد از گذشــت 10 
دوره که به صورت مداوم در نمایشــگاه شرکت 
کرده اند می بینم آن شــرکت صاحــب کارخانه 
شــده و کارخانه اش توســعه پیدا کرده. ماه به 
مرور رشد این صنعت را دیده ایم. تولیدکننده ای 
بوده کــه در داخل ایران فعالیت داشــته و االن 
به صورت صادرکننده بزرگ دســتگاه در منطقه 
مثا در ازبکســتان شناخته شــده است. یعنی 
طی این 11 ساله، هم رشد نمایشگاه و هم رشد 
مشــارکت کنندگان را دیده ایم. مــن فکر کردم 
هیچ شــعاری بهتر از این نیســت که »ما باهم 
رشــد می کنیم« و درختی را طراحی کرده ایم 
که عاقه دارم این طرح چاپ شود. این طراحی 
خیلی هوشمندانه است که هم شعار نمایشگاه و 

هم المان نمایشگاه امسال است. 
 چه موانعی در کارتان دارید؟

موانعی که پیــش روی ما هســت دو موضوع 
می باشد. یکی تحریم هاســت که در این صنعت 
هم تاثیر خــود را گذاشــته و تولیدکنندگان ما 
با کمبود مــواد اولیه روبرو هســتند و در تامین 
برخی مواد اولیه مشــکاتی داشــته اند که روی 
تولیداتشــان تاثیر می گــذارد. صادرکنندگان ما 
 LC به دلیل مســائلی که در زمینه انتقال ارز و

دارند، محدودیت هایی دارند و هیئت های تجاری 
که به ایران دعوت می کنیم با وجود اینکه خیلی 
فعالیت کــرده ام و هیئت های زیــادی را دعوت 
کرده ام، متاســفانه مسائل حاشــیه ای و سقوط 
هواپیمــای اوکراین و لغو پروازها، نمایشــگاه ما 
را تحت تاثیر قرار داده اســت. برخی هیئت های 
تجاری تاییــد 100 درصدی به مــن داده بودند 
و االن نمی دانــم چــه تعدادی می آینــد. برخی 
جرئت نمی کنند بیایند. اینها مســائلی است که 
دست ما نیســت و مسائل حاشــیه ای است که 
روی بازدیدکنندگان نمایشــگاه تاثیر می گذارد. 
همیشه در بخش خارجی مشــارکت کننده هایی 
از کشورهای خارجی داشــته ایم ولی باز به دلیل 
تحریم ها نتوانسته ایم امسال شرکت های خارجی 
را جذب کنیــم. یکی از موضوعــات دیگری که 
می خواســتم بگویم نمایشــگاهی که به صورت 
موازی تعریف می شــود اثــر بســیار نامطلوبی 
روی نحوه برگزاری نمایشــگاه می گــذارد. ما به 
هیچ عنــوان اعمال زور به شــرکت ها نمی کنیم. 
شــرکت در نمایشــگاه مــا اختیاری اســت و 
شرکت ها به خاطر توســعه تجارت در نمایشگاه 
ما شــرکت می کنند و آنهایی که مشتری دائمی 
ما هستند حتما رضایتشان حاصل می شود. ولی 
نمایشــگاهی اخیرا به نام نمایشگاه پایین دستی 
صنعــت نفت تعریف شــده که مــن قصدم این 
است که بعد از برگزاری این نمایشگاه به صورت 
جدی در باره آن نمایشــگاه صحبت کنم. بخش 
قیر این نمایشگاه پایین دســتی نفت را اتحادیه 
صادرکننــدگان نفتی برگــزار می کند و به نوعی 
موضوع جبر هم روی آن وجود دارد. عاقه ندارم 

وقتی ســال ها این درخت را پرورش داده ایم و به 
اینجا رســانده ایم شــرکت ها پراکنده و سردرگم 
شــوند و بگوینــد اتحادیــه گفته آنجا شــرکت 
کنیم. در ســال اول مطمئنا آن نمایشگاه رقیب 
ما نشده ولی در ســال های بعدی از برخی موضع 
قدرت و حاکمیــت که اســتفاده می کنند تاثیر 
نامطلوب می گذارد، چون بخش عایق و قیر که در 
پاالیشگاه ها به آنها صنایع پایین دستی نفت گفته 
می شود، به کارخانجات دیگری داده می شود و در 
تولید محصوالت دیگری از آنها استفاده می شود 
که در اصطاح به آنها صنایع پایین دستی نفتی 
گفته می  شــود. نمی دانم وقتی چنین موضوعی 
وجود دارد چرا نمایشــگاه پایین دستی دیگری 
تعریف می شــود. اگر قرار باشد یک نمایشگاه در 
زمینه تجهیزات تعریف شــود، مختص تجهیزات 
نفتی باشد ولی اگر قرار باشد روی بخش قیر هم 
تمرکز کند چون در صنایع دیگری حالشان خوب 
است و نمی دانم تا چه زمانی این وضعیت مطلوب 
می ماند، اگر به تدریج روند فعالیت مان را به این 
ســمت بیاوریم با موضوعات نامطلوب هم که در 
جامعه وجود دارد به نمایشــگاهی که سال های 
ســال آن را پرورش داده ایم لطمه می زند. اما در 
آخر بگویم بــا وجود همه موانعی که بر ســر راه 
این نمایشگاه بوده یک رشــد ۲0 درصدی را در 

نمایشگاه امسال داشته ایم. 

نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایق ها و ماشــین آالت وابسته، از سوم تا ششم بهمن ماه جاری 
در حالی یازدهمین دوره خود را برگزار کرده اســت که شرکت نمایشگاهی آسیا پاسارگاد خاورمیانه از 
نخستین دوره تاکنون مسئولیت برگزاری آن را برعهده داشته فعاالن این صنعت بنیادی با برنامه ریزی و 
همت خانم مهندس مریم توکلیان مدیرعامل خوشفکر و خالق شرکت سال به سال شاهد رشد همزمان 

نمایشگاه و توسعه کسب و کار مشارکت کنندگان بوده است. 
خانم مهندس مریم توکلیان در گفتگو با »اقتصاد و نمایشــگاه« توضیح داده اســت که چگونه این 
نمایشگاه در ادوار گذشته هم خودش رشد داشته و هم باعث توسعه فعاالن تولید و تجارت این بخش 

شده است. این گفتگو را بخوانید. 
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معرفی مدل نوآوری باز در برگزاری نمایشگاه های داخلی
امروزه ظهور کارآفرینی و نــوآوری به عنوان عامل 
چهارم در کنار نیروی کار، ســرمایه و دانش، در کانون 
نظریه های رشــد اقتصادی به عنوان پیش نیاز اصلی 
جهت گذر از اقتصاد بــازار به اقتصاد دانش بنیان، یک 
اصل پذیرفته شده اســت. بنابراین مداخله دولت ها در ارتقاء عملکرد 
اقتصادی از مباحث مهم اقتصاددانان اســت و نوع نگرش دولت ها به 
سیاست ها پیش بینی کننده فعالیت های مولد، غیرمولد یا مخرب در 

هر جامعه ای است.
به این ترتیب نهادها و سیاست های دولت، تعیین کننده رفتارهای 

اقتصادی مردم هر کشور می باشد. 
سیاستگذاری در صنعت نمایشــگاهی هم از موارد مهمی است که 
امروزه دولتمردان به عنوان یک استراتژی مهم در راستای توسعه مؤلفه 
های سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و باالخص اقتصــادی به آن توجه 
می کنند و تحقیقات مراجع تخصصی نظیر »یوفی1 « و »آکســفورد 
اکونومیکس۲ « نشان می دهد که بین برگزاری نمایشگاه ها و میزان 
رشد شاخص های توســعه کشورها رابطه مســتقیم برقرار است. در 
حقیقت نمایشگاه ها مهمترین مکان و فرصت برای تبادل ایده ها، افکار 
و انواع برخوردهای صنعتی هســتند و بهترین فرصت های بازاریابی، 
برندینگ، تحقیقات و فروش را برای کسب و کارهای مشارکت کننده 

به ارمغان می آورند.
امروزه نمایشگاه ها در کشورهای پیشرفته به عنوان پلتفرم نوآوری 
مطرح می باشــند و نقش مهمی در انتقال دانــش و فناوری ایفا می 
کنند و با جمع کردن عوامل اکوسیستم کارآفرینی در حین برگزاری 
نمایشگاه ها باعث ایجاد ارتباط و سینرژی بین این عوامل می گردند 
و با اســتفاده همزمان از ظرفیت های داخلی و بیرونــی در برگزاری 
نمایشــگاه ها که به عنوان رویکرد نوآورِی باز مطرح است می توان در 

بهبود اکوسیستم کارآفرینی موثر بود.
اکوسیســتم کارآفرینی به طور اساسی پیوســتگی عامان را بیان 
می کند و این عوامل برای موفقیت و ماندگاری به یکدیگر وابســته اند 
و هرکدام از عناصر نقش های متفاوتی در اکوسیســتم دارند. بنابراین 
تغییرات کوچــک در هر یک از این عوامل به هم پیوســته، می تواند بر 
پویایی و یا بی ثباتی سیستم اثرگذار باشد. به نظر آیزنبرگ )تئوریسین 
اکوسیستم کارآفرینی( اکوسیستم ها قابل تقلید نیستند و در توسعه 
کارآفرینی باید مزیت های منطقه ای و کشوری موردتوجه قرار بگیرد و 
از تقلید اکوسیستم های موفق اجتناب شود؛ لذا الزمه توسعه کارآفرینی 
در کشــور، نگاه نظام مند مســئوالن به کارآفرینی و نوآوری اســت. 
بدینوسیله سعی می شود ضمن معرفی مدل بومی برگزاری نمایشگاه با 
رویکرد نوآوری باز به عنوان یک استراتژی مهم از ظرفیت های داخلی 
و خارجی در برگزاری نمایشگاه ها استفاده نماییم به نحوی که عوامل 
موثر اکوسیســتم کارآفرینی در صنعت مربوطه شناسایی گردیده و با 
داشــتن برنامه و نرم افزارهای مناسب بتوان بین عوامل مربوطه ایجاد 
هم افزایی کرد.امیدواریم این مدل در ارتقاء کیفیت برگزاری نمایشگاه 
ها توســط مجریان و سایت داران نمایشــگاهی موثر واقع شود. البته 
قابل ذکر است که این مدل در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 
شرکت سهامی نمایشــگاه بین المللی تهران با موفقت اجرا گردید که 
منجر به عقد قراردادها و تفاهم نامه های مشترک و ایجاد سینرژی بین 

عوامل اکوسیستم کارآفرینی گردید.
این مدل با مطالعه مقاالت، بررســی روش های برگزاری نمایشگاه 
ها در کشــورهای پیشــرفته و مصاحبه با خبــرگان برگزارکنندگان 
نمایشگاهی که حداقل ۵ سال سابقه برگزاری و یا 10 سال فعالیت در 

حوزه نمایشگاهی داشته اند، تهیه و تدوین شده است.
هدف اصلی  برگزاری نمایشگاه ها با رویکرد نوآوری باز در کشورمان 
اســتفاده از ظرفیت هــای بیرونی و درونــی در راســتای بهبود در 
اکوسیستم کارآفرینی است و اهداف فرعی آن شامل: توسعه صادرات 
غیر نفتی، انتقال دانش و تکنولوژی، ارتباط صنعت با دانشگاه، استفاده 

از ظرفیت های موجود جهت ساخت داخل می باشد.

 )شکل1(
ارتباط صنعت با دانشگاه:

     در حال حاضر دانشگاه ها به عنوان مهم ترین بخش تولید و عرضه 

دانش با چالش پاســخگویی بهتر به نیازها و انتظــارات جامعه روبرو 
هستند. درکشورهای پیشرفته، سیاستگذاران فعالیت های اقتصادی 
را به عنوان یکی از مهمترین وظایف دانشــگاه ها برشمرده اند و تاثیر 
دانشگاه های کارآفرین در کشورهای پیشــرفته به اندازه ای است که 
حتی در سیاست گذاری کشورها سهم به سزایی را ایفا می کنند. مثا 
در کانادا 30 درصد از کســب و کارها از محل تجاری سازی مالکیت 
های فکری دانشگاه ها ایجاد شده و 10۶ بنگاه اقتصادی که بیشترین 
تاثیر را در رشد اقتصادی آن کشور در سال ۲01۶ داشته اند از کسب و 

کارهای ایجاد شده توسط دانشگاه های کانادا بوده است. 
برای مثال دانشــگاه ام آی تی ســاالنه  900 کســب و کار را روانه 
اقتصاد می کند و میلیون ها شغل یدینوسیله ایجاد می شود و دانشگاه 
واخنینگن در هلند باعث شده که این کشــور به عنوان دومین تولید 
کننده میوه و ســبزیجات دنیا از طریق کشــت گلخانه ای - فقط در 
100 کیلومتر مربع - بعد از آمریکا مطرح شود. امروزه توسعه کشورها 
بدون دخالت دانشــگاه ها به عنوان رکن مهم اقتصادی میسر نیست. 
لذا در کشور ما نیز ارتباط دانشــگاه با صنعت و دخالت دانشگاه ها به 
عنوان دانشگاه های کارآفرین در رشد اقتصای کشور و حرکت به سوی 
اقتصاد دانش بنیان موثر است. بر همین اساس، برنامه ریزی هدفمند 
حضور دانشــگاه ها در نمایشــگاه ها به دلیل اینکه بهترین برندهای 
کشور و کســب و کارها که به عنوان سرمایه گذار نیز مطرح باشند در 
نمایشــگاه ها حضور دارند می تواند در ارتباط بین این دو عامل مهم 
اکوسیستم کارآفرینی موثر واقع شود. بدیهی است که معرفی اختراعات 
و دستاوردهای دانشگاه ها و متقابا وجود برنامه های معرفی مشکات 
صنعت مربوط به برگزاری نمایشگاه در قالب کارگاه ها، تاالرهای گفتگو 
و ... می تواند منجر به ارتباط این دو عنصر مهم اکوسیستم کارآفرینی 
در قالب همکاری ها و ســرمایه گذاری های مشترک و اعطای مجوز 
گردد و به این ترتیب، دانشــگاها می توانند تحقیقات و فعالیت های 
پژوهشی و تجاری سازی خود را بر اساس شناخت واقعی از مشکات 

صنعت و اکوسیستم کارآفرینی هدایت کنند.
1- ساخت داخل

    با توجــه به تاکید مقام معظــم رهبری در اســتفاده از ظرفیت 
های نمایشــگاه ها در راستای کمک به ســاخت داخل به نحوی که 
نیازمندیهای صنعتی و وارداتی جهت ســاخت داخل معرفی شود، در 
زمان برگزاری نمایشــگاه ها وجود استارت آپ ها، شرکت های دانش 
بنیان و فناوران،  صندوق های مخاطره پذیر، صندوق توسعه نوآوری 
و شــکوفایی، صندوق توسعه ضمانت و دانشــگاه ها و ایجاد تعامل و 
ســینرژی بین این عوامل با هدف وصل نمودن ایــن نیازمندی ها به 
فناوران داخلی و فراهم آوردن شرایط ســاخت تولید داخل و تجاری 
سازی هدف مهم دیگر برگزاری نمایشگاه ها با رویکرد نوآوری باز است. 
قطعا اختصاص فضای خاص در نمایشگاه ها جهت معرفی محصوالتی 
که ازکشورهای خارجی وارد می شود و دارای توجیه فنی و اقتصادی 
جهت ســاخت و تولید در داخل کشــور بوده و احصا نیازمندی های 
صنعت مربوطه که نمایشگاه آن برگزار می شود از موارد مهمی است 
که بایستی زیرســاخت هایش فراهم گردد. بنابراین وجود برنامه ها و 
فرمت خاص که روند معرفی نیارمندی هــا را در کنار توانمندی های 
صنعت دنبال مــی کند از دیگر اهداف مهم برگزاری نمایشــگاه ها با 

رویکرد نوآوری باز می باشد.
2-توسعه صادرات غیر نفتی

     یکی از اهداف برگزاری نمایشگاه ها توسعه صادرات غیر نفتی در 
کشور می باشــد و یکی از مولفه های مهم موفقیت کشورهای پیشرو 
در عرصه های اقتصادی حاصل تاش و توجه آن کشــورها به توسعه 

صادرات و افزایش سهم آنان در تجارت جهانی است.
امروزه سیاستگذاری های نمایشگاهی یکی از مهمترین ابزارها جهت 
دستیابی به توسعه تجارت منطقه ای و بین المللی در کشورها به شمار 
می رود که موجب می گردد عاوه بر برندینگ کردن شــهرهایی که 
سایت نمایشــگاهی در آنها وجود دارد )به عنوان یک شهر توریستی( 
باعث گردیده که 30 درصد از سهم صادرات جهانی از محل برگزاری 
نمایشــگاه ها حاصل شــود. از همین رو در جهان معاصر بیشــترین 
فضاهای نمایشگاهی به کشورهای ایاالت متحده، آلمان و چین تعلق 
دارد که مهم ترین قطب های تجاری دنیا به شــمار می روند. بر همین 
اساس نمایشگاه ها عاوه بر کاهش هزینه های زمانی و مالی تجاری، 
از طریق کمک به بازاریابی و پیدا کردن شــبکه های توزیع درکشور 
برگزارکننده نمایشگاه، شناســایی رقبا و مشتریان جدید و آشنایی با 
سلیقه ها و استراتژی های جدید، کمک شایانی به توانمندی صادراتی 
شرکت ها می کند. از طرفی در نمایشگاه های بین المللی، دستیابی به 
مشتریان و تجار غیر از کشور برگزارکننده نمایشگاه نیز از سایر مزایای 
دستیابی به صادرات برای مشــارکت کنندگان می باشد. بنابراین در 
برگزاری نمایشــگاه ها با رویکرد نوآوری باز در داخل کشور، دعوت از 
هیات های تجاری و اتاق های مشــترک، حضور مشارکت کنندگان و 
بازدید کنندگان خارجی، وجود سیستم های نوین و تسهیات گمرگی، 
تسهیات حمل و نقل و بیمه ای، صندوق های ضمانت و تامین های 
مالی در حین برگزاری نمایشگاه ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. 
قطعا فراهم آوردن شرایط بازدید از کارخانه های تولیدی داخلی برای 
تجار خارجی و برگزاری جلسات B2B در دستیابی به این هدف مهم 

موثر می باشد.
3- انتقال دانش و تکنولوژی:

     اقتصادهای دانش بنیان مبتنی بر ایجاد، انتقال و استفاده عملی 
از دانش و تکنولوژی هســتند و صنایع و کسب و کارهای هر کشوری 
نیازمند دستیابی به دانش و راه حل های تکنولوژیکی از منابع مختلف 
می باشد. این حقیقت امروز پذیرفته شــده است که دانش در تعامل 
با طرف های دیگر از لحاظ زمانی و مکانی، تولید و توســعه پیدا می 
کند. لذا با توجه به اینکه در نمایشگاه های تجاری هیچ فاصله فیزیکی 
بین عوامل بازیگر و شبکه های دانش وجود ندارد و عوامل بازیگر می 
توانند همدیگر را ماقات کنند، شرایط منحصر به فردی را برای تبادل 
دانش و اطاعات به وجود می آورند. با این وجود نقش نمایشــگاه ها 
در فرایند انتقال دانش و تکنولوژی هنوز به بررســی بیشتر نیاز دارد 
و ارزیابی نمایشــگاه حول مفاهیم بازدیدکنندگان، بازاریابی و اهداف 
تجاری صورت می گیرد. این در حالی اســت که تحقیقات نشان می 
دهد بســیاری از بازدیدکنندگان، اهداف غیرتجــاری را در بازدید از 
نمایشــگاه ها دنبال می کنند. بنابراین برنامه ریزی برای ارائه نوآوری 
ها و تبادل دانش در زمان برگزاری نمایشگاه ها می تواند فرصت های 
بی بدیلی را به منظور دستیابی سریع، کم هزینه و سهل تر به اطاعات 
مورد نیاز بخش های تجاری، صنعتی و تکنولوژیکی فراهم آورد. از این 
رو نمایشگاه ها یکی از ارکان مهم تبادل اطاعات و آگاهی های علمی و 

فنی کشورهای جهان به شمار می روند. 

)شکل2(
نتیجه گیری:

    در عصر جدید، پیشــرفت دانش، نــوآوری و تکنولوژی با چنان 
شتابی در حال حرکت اســت که اکثر سازمان ها جهت عقب نماندن 
از نوآوری ها و فناوری ها برای استفاده همزمان از ظرفیت های درون 
سازمانی و برون سازمانی برنامه ریزی می کنند. از این رو حتی بعضی 
از شرکت های معتبر قسمتی از  برنامه های تحقیق و توسعه خویش 
را از طریق انعقاد قرارداد با دانشــگاه ها و موسسات نوآوری پیش می 
برند. در مدل برگزاری نمایشــگاه ها با رویکرد نوآوری باز، نمایشــگاه 
مکانی اســت که می تواند عوامل تاثیرگذار در اکوسیستم کارآفرینی 
را در یک مکان فیزیکی دور هم جمع کــرده و با برنامه های از پیش 
تعیین شده بین این عوامل سینرژی ایجاد کند. لذا برنامه ریزی جهت 
حضور شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها، شرکت های های-
تک از کشورهای پیشرفته، دانشــگاه های مرتبط، نخبگان، فناوران و 
تولیدکنندگان، بانک ها و صندوق های ضمانت و مالی، سرمایه گذاران، 
افراد برجسته صنعت و دانشــگاه، تجار و هیات های تجاری در بحث 
ورودی این مدل از اهمیت ویژه ای برخوردار است که مجریان برگزار 
کننده نمایشگاه ها باید مورد توجه قرار بدهند تا در راستای دستیابی 
به اهداف ارتباط صنعت با دانشگاه، ساخت داخل، توسعه صادرات غیر 

نفتی و انتقال دانش و تکنولوژی گام های موثری برداشته شود.
در حقیقت نباید به نمایشــگاه ها به عنوان یک ظرف فیزیکی که صرفا 
اهداف تجاری را دنبال می کنند نگریسته شود بلکه نمایشگاه ها سیستمی 
پویا هستند که مدل برگزاری و نرم افزار آن از اهمیت بیشتری برخوردار 
است. بنابراین خروجی برگزاری نمایشگاه )تصویر ۲( باید منجر به انعقاد 
تفاهم نامه های همکاری، توسعه نوآوری کســب و کارها، انتقال دانش و 

نوآوری، صادرات غیر نفتی و رفع نیارمندیهای اقتصادی کشور گردد.
بدیهی اســت که برنامه ها و اقدامات ذیل مــی تواند در این زمینه 

موثر باشد:
الف. برنامه ریزی برای حضور دانشگاه ها و موسسات علمی مرتبط 
با موضوع نمایشگاه ها جهت معرفی آخرین دستاوردها و  محصوالت 
جدیــد و اختراعات دانشــگاه ها بــه صنایع و مشــارکت کنندگان 
نمایشگاهی جزو برنامه های برگزاری نمایشــگاه ها در این مدل می 
باشد. تخصیص فضای برای نمایش توانمندیهای دانشگاه ها و برگزاری 
کارگاه های آموزشــی جهت معرفی این قابلیت ها به صاحبان صنایع 
از برنامه هــای مهم در برگزاری نمایشــگاه هاســت. در این صورت 
تعامات صنعت با دانشــگاه در قالــب تفاهم نامه هــا و قراردادهای 
همکاری مشــترک و یا اعطای مجوز )license( و ... تسهیل خواهد 
شد و دانشگاه ها می توانند تحقیقات کاربردی را جهت حل مشکات 
صنعتی برنامه ریزی کرده و اختراعات و دستاوردهای خود را با نیازهای 

واقعی اقتصادی کشور تطبیق دهند.
ب. حضــور هیات های تجاری و اتاق های مشــترک، صندوق های 

ضمانت توســعه صادرات و گمرک داخلی نمایشگاه در زمان برگزاری 
این رویدادها از موارد دیگری است که می تواند در دستیابی به هدف 
توسعه صادرات غیر نفتی کمک شایانی بنماید. در این خصوص برنامه 
های بازدید از توانمندیهای صنعتی برای هیات های تجاری، برگزاری 
نشست های مشــترک بین تجار خارجی و مشــارکت کنندگان در 
تاالرهای گفتگو از موارد مهمی اســت که در سیاستگذاری برگزاری 
نمایشگاه های داخلی باید لحاظ گردد. بدیهی است نقش اتحادیه ها 
و انجمن ها در دســتیابی به هدف توسعه صادرات غیر نفتی از طریق 
تدوین و اجرای اســتراتژی های برندســازی و قیمت گذاری نیز قابل 

توجه است.
ج. در مدل برگزاری نمایشگاه با رویکرد نوآوری باز با توجه به تاکید 
مقام معظم رهبری اســتفاده از ظرفیت های نمایشگاه ها در راستای 
کمک به ساخت داخل ازاهداف بســیار مهم است. لذا به دلیل اعمال 
تحریم های ظالمانه اقتصادی، اهتمام جدی در سیاست گذاری کان 
وزیر محترم صمت، اســتفاده از ظرفیت های داخلی به خوبی مشهود 
اســت که یکی از برنامه های مهم در این خصوص، منع ورود کاالهای 
خارجی است که توانایی ساخت آن در داخل کشــور وجود دارد می 

باشد.
از این رو ایجاد نمایشــگاه های تقاضا محور در راســتای استفاده از 
ظرفیت های داخلی تولیدکنندگان و فناوران می تواند نقش به سزایی 
در کمک به رونق تولیدات داخلی داشــته باشــد. از این رو در زمان 
برگزاری نمایشــگاه ها اختصاص فضایی برای نمایش کاالهایی که از 
کشورهای دیگر وارد می کنیم و توجیه فنی و اقتصادی تجاری سازی 
دارند و تهیه کاتالوگ شــو در این خصوص و نیازمندیهای تحقیقی و 
تکنولوژیکی در مورد صنعتی که نمایشگاه در آن خصوص برگزار می 
شود از موارد مهم دیگری اســت که در برگزاری نمایشگاه ها بایستی 

مورد توجه قرار گیرد. 
بدیهی اســت ارتباط این نیازمندیها با شــرکت های دانش بنیان و 
فناوران داخلی و نیز دانشگاه می تواند در کمک به رونق تولید داخلی 

موثر باشد.
د. برنامه ریزی در راستای رسیدن به اهداف انتقال دانش و تکنولوژی 
هدف مهم دیگر برگزاری نمایشگاه ها با مدل نوآوری باز است. از این 
رو حضور افراد برجســته علمی و صنعتی، شرکت های خارجی های-
تک، دانشگاه ها و سازمان های جهانی که رسالت و ماموریتشان انتقال 
 STTE 3و APCTT تکنولوژی و رفع مشکات صنعتی است نظیر
از اهمیت بســیاری برخوردار است. بدیهی است که سیاست گذاران و 
برگزارکنندگان نمایشگاهی باید برنامه های برگزاری همایش، کارگاه 
های آموزش و تاالرهای گفتگو را جهت انتقال آخرین دســتاوردهای 
علمی و روندهای فعلی و آتی که می تواند صنعت موجود را به چالش 
بکشد تببین و برنامه ریزی کنند. قطعا تسهیل مشارکت شرکت های 
های-تک و سازمان های مرتبط با حوزه رفع نیازهای تکنولوژی نیز در 
ایجاد سینرژی بین عوامل اکوسیستم کارآفرینی در برگزاری نمایشگاه 

ها کمک شایانی خواهد کرد.
امروزه نقش نهادها و سیاســت گذاری ها در رشــد اقتصادی، نوع 
رفتارهای مولد و غیــر مولد هر جامعه ای را تعییــن می کند. از این 
رو  توجه به سیاســت گذاری های صنعت نمایشگاهی از اهمیت فوق 
العاده ای باالخص در شرایط تحریم اقتصادی برخوردار است. لذا وجود 
برنامه های انگیزشی و تشویقی در خصوص ارتقاء برگزاری نمایشگاه 
ها از طریق ارائه تسهیاتی که منجر به حضور هیات های تجاری، اتاق 
های بازرگانی مشترک، شرکت های های-تک کشورهای پیشرفته و 
یا شرکت های دانش بنیان و اســتارت آپها و سایر عوامل اکوسیستم 
کارآفرینی می گردد از مواردی اســت که دولتمردان باید در تدوین و 

اجرای استراتژی های توسعه مورد توجه قرار دهند. 
  UFI – اتحادیه جهانی صنعت نمایشگاهی
  Oxford Economics – یک بنگاه بین المللی پیشرو 
در تحلیل و پیش بینی کمیت های اقتصادی
  مرکز آسیایی و پاسیفیک برای انتقال فناوری

جم عزتی راد
دکترای تخصصی کارآفرینی کسب و کار

دســتورالعمل ارائه تســهیات به شــرکت های دانش بنیان تولیدی و نوپا جهت 
مشارکت در نمایشگاه های داخلی شــرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران 

از سوی آن شرکت منتشر شد. 
»اقتصاد و نمایشگاه« متن کامل این دستورالعمل را به درخواست مدیران گروهی از 

شرکت های دانش بنیان باز نشر می کند.
متن این دستورالعمل به شرح ذیل است: دستورالعمل ارائه تسهیات به شرکت های 
دانش بنیان تولیدی و نوپا جهت مشــارکت در نمایشگاه های داخلی شرکت سهامی 

نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران 
1- هر یک از شــرکت های دانش بنیان تولیــدی و نوپا نوع یک ایرانــی، با تایید 
واحد ذیربط در معاونت علمی و فن آوری ریاســت جمهوری تا ســقف ۲4 مترمربع، 

در نمایشــگاه های داخلی مشــمول ۵0 درصد تخفیف در اجاره فضای غرفه براساس 
تعرفه های واگذاری به  مجریان برگزار می گردند.

۲- هر یک از شــرکت های دانــش بنیان تولیــدی و نوپا نوع دو ایرانــی، با تایید 
واحد ذیربط در معاونت علمی و فن آوری ریاســت جمهوری تا ســقف 1۲ مترمربع، 
در نمایشــگاه های داخلی مشــمول ۵0 درصد تخفیف در اجاره فضای غرفه براساس 

تعرفه های واگذاری به مجریان برگزاری می گردند.
3- مجریان نمایشــگاه های داخلی موظف می گردند تــا ضمن اختصاص فضاهای 
نمایشــگاهی مطلوب به شــرکت های دانش بنیان و نوپا نســبت به اعمال تخفیف 
تخصیصی در زمان ثبت نام اقدام کنند و مدارک مربوطه را جهت تایید و اعمال حساب 

به شرکت سهامی نمایشگاه ها تحویل نمایند. 

شرکت سهامی نمایشگاه ها حامی کسب و کارهای دانش بنیان

دستورالعمل ارائه تسهیالت  به شرکت های دانش بنیان تولیدی و نوپا
شرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی جمهوری اسامی ایران، 
فعاالن تولید و تجارت صنعت فرش و کفپوش را به مشارکت و حضور 
فعال در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت فرش و 

کفپوش )دوموتکس ۲0۲0( دعوت کرد. 
این نمایشگاه معتبر و تاثیرگذار جهانی قرار است از ۵ تا 7 فروردین 

ماه 1399 )۲4 تا ۲۶ مارچ ۲0۲0( در شانگهای چین برگزار شود. 
عاقه مندان به مشــارکت در ایــن نمایشــگاه می توانند اطاعات 
تکمیلی را از شماره تلفن های ۲191۲938 و ۲۲۶۶۲۶90 و فرم های 
ضروری را از سایت شــرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی ج.ا.ا 

)iranfair.com( دریافت نمایند.

هفته اول فروردین 99 برگزار می شود

فعاالن فرش و کفپوش »دوموتکس شانگهای« را از دست ندهند
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برمبنای گزارش صندوق بین المللــی پول، تولید ناخالص 
ملی ایران در ســال ۲018 حدود منفــی 1.۵ درصد بوده و 
در ســال ۲019 این مقدار به منفی 3.۶ درصد کاهش پیدا 
می کند. در چنین شــرایطی قطعا صادرات مشــتقات نفتی 
اهمیت بســیار باالیی خواهد داشــت. قیر، سیصد و چهل و 
یکمین کاالی پرتجارت و پرمعامله در جهان اســت. گردش 
مالی حاصل از تجارت قیر در جهان در ســال ۲018 حدود 

8.1 میلیارد دالر بوده است. 
ایران که تا سال ۲01۵ جایگاه ششم تولید و صادرات قیر 
جهان با میزان تولید و صــادرات 4.8۶1.000 میلیون تن و 
۵.4 درصد حجم تجارت جهانی قیر را داشته است، در انتهای 
سال ۲018 این حجم به ۶.۵ درصد تجارت جهانی افزایش 
یافته اســت؛ اما با این تفاوت که 3.۲ درصد ســهم صادرات 
ایران و 3.3 درصد سهم صادرات از مخازن قیر فله در امارات 
که به صورت هفتگــی قیر ایران را به آنجــا می برند و به نام 
امارات متحده عربی صادر می کنند، تبدیل شــده است. این 
در حالی اســت که تازه واردی به نام عراق به سرعت در حال 
افزایش ســهم صادرات خود است. این کشور که بیش از 90 
درصد صادرات قیر خــود را از طریق ایران ترانزیت می کند، 
تا دو ســال قبل در آمار جهانی دیده نمی شــد؛ اما در سال 
۲018 با صادرات 0.۶۲ درصد، وارد گردونه کشورهای بزرگ 

تولیدکننده و صادرکننده قیر شــده است که البته اگر سهم 
بعضی ســوداگران را که قیر عراقی را به نام قیر ایران صادر 
می کنند، در نظر بگیریم، شاید عراق توانسته باشد یک درصد 

از سهم کل بازار را به دست بیاورد.
در کنار آمار پیش گفته باید به نقل قول ســخنگوی سابق 
اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشــیمی 
ایران اشاره کرد. به گفته سیدحمید حسینی، تعداد بازارهای 
هدف صــادرات قیر ایــران از ۶3 بازار به ۲1 بــازار کاهش 
پیدا کرده اســت و عمده این بازارها را رقبــای ایران تأمین 
می کنند. بنابراین سال 1398 ســال مهم و سرنوشت سازی 
برای صادرات قیر ایران چه از لحاظ تأمین کســری بودجه 
و چه از لحاظ خط راه آینده این صنعت است، درصورتی که 
مانند ســال 97 با تعدد دســتور العمل، قوانین و رویکردها 
با بخش خصوصی در این حوزه برخورد شــود، قطعا ســبد 
صادراتی ایران کوچک تر می شــود و رقبا حجم بیشتری به 
خود اختصــاص خواهند داد و باید منتظر بــود تا قیر عراق 
جایگزیــن ایران در منطقه شــود و رقبــای بین المللی نیز 
بازارهای جهانی ایران را به دســت بگیرنــد؛ اما کماکان این 
امید وجود دارد که مســئوالن با تغییــر رویکرد و پذیرفتن 
 بخش خصوصی، تاش کنند شــرایط را به نفع کشور تغییر

 دهند.

اهمیت قیر در سبد صادراتی کشور

1398، سال سرنوشت ساز قیر ایران

نفت  پاالیش  مدیرعامل شــرکت 
جی با اشــاره به صادرات قیر ایران 
به 19 کشور گفت: ارزآوری صادرات 
قیر امسال به 4۵0 میلیون دالر می 

رسد.
مجید اعظمی، مدیرعامل پاالیش 
نفت جی در نشســتی خبری اظهار 
داشــت: ایــن شــرکت بزرگترین 
صادرکننده قیر ایــران و خاورمیانه 
است و جزو 10 برند اول قیر جهان 

به شمار می رود.
مدیرعامــل پاالیش نفــت جی با 
اشاره به اینکه در خرید وکیوم باتوم 
با پاالیشگاه اصفهان قرارداد طوالنی 
پاالیشــگاه  این  مدت داریم،  گفت: 
سوخت رسانی به 1۶ استان را انجام 
می دهــد و اگر خللی در برداشــت 
وکیوم باتوم صورت بگیرد در سوخت 

رسانی مشکل ایجاد می شود.
اعظمی با بیان اینکه »بر اســاس 
قانــون وکیوم باتــوم در بورس کاال 
عرضــه می شــود«، گفــت: عرضه 
طوالنی مدت اول هر سال انجام شده 

و هر خریداری می توانســت در این 
رقابت وارد شود.

وی افزود: به دلیــل امنیت عرضه 
سوخت، پاالیشــگاه اصفهان مجبور 
به عرضه مســتمر وکیوم باتوم است 
بنابراین رانت در عرضه وکیوم باتوم 

به نفت جی درست نیست. 
اعظمی بــا بیان اینکه »شــرکت 
پاالیــش نفت جــی در بندرعباس، 
تولید نــدارد بلکه وکیــوم باتوم را 
خریــده و در بــورس کاال به همیار 
جی واگذار می کند و همیار جی قیر 
تحویل می دهد«، گفت: صادرات قیر 
تنها با مجوز صادراتی و پس از عرضه 
در رینگ صادراتی بورس کاال انجام 
می شود و ســاز و کار بورس امکان 

تقلب ندارد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، برای 
صادرات باید سازمان ملی استاندارد، 
گمرک، بازرس بین المللی و منطقه 
ویژه اقتصادی صادرات را تایید کنند 

و امکان قاچاق به صفر می رسد.
مدیرعامل پاالیــش نفت جی در 

مورد درخواست مجوز تولید قیر در 
بندرعباس گفت: بــا وجود موافقت 
اصولی وزارت نفت مبنــی بر ایجاد 
واحد تولید قیر در هرمزگان، اما اداره 
صمت استان همچنان اعطای مجوز 
را انجام نداده؛ در حالی که در صورت 
اعطای این مجوز، اشتغال زایی 300 

نفری در استان ایجاد خواهد شد.
اعظمی با اشاره به اینکه از ابتدای 
ســال 98 مشــکل کمبود خوراک 
مطرح شده اســت، گفت: از ابتدای 
ســال یک میلیــون و 19۵ هزارتن 
وکیوم باتوم عرضه شــده و تنها 7۵ 
درصد آن برداشــت شده است و ۲۵ 
درصد ظرفیت عرضه خوراک خالی 

است.
وی کل صادرات از ابتدای سال تا 
کنون را ۵7۲ هزار تــن عنوان کرد 
و گفت: 178 هزارتن به صورت فله 
از بندر عباس صادر شــده که از این 
مقــدار 97 هزار تن مربــوط به قیر 
تولید شــده در بندرعبــاس بوده و 
بقیه از پاالیشگاه اصفهان تامین شده 

است.
مدیرعامــل پاالیش نفــت جی با 
بیان اینکه »ایــن محصوالت به 19 
کشور جهان صادرشــده که بیشتر 
بوده اند«، گفت:  کشورهای همسایه 
میزان ارزآوری این شــرکت در سال 
گذشــته 400 میلیــون دالر بوده و 
امسال نیز تاکنون ۲۵0 میلیون دالر 
ارزآوری ایجاد شده که تمام این ارز 
در ســامانه نیما عرضه شــده است. 
وی خاطرنشان کرد: پیش بینی می 
کنیم میزان صادرات سال جاری به 

مرز 4۵0 میلیون دالر برسد.

گفتگو با مجید اعظمی مدیرعامل شرکت پاالیش نفت جی

ارزآوری صادرات قیر امسال به 450 میلیون دالر می رسد
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