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رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران در 
پیام های مســتقلی به فعاالن تولید وتجارت صنایعی که نمایشگاه های آنها در نمایشگاه  
بین المللی تهران در حال برگزاری است؛ با تاکید بر این نکته که رشد اقتصادی همه جانبه 
و پایدار با تولید محصوالت با کیفیت و صادرات آنها ممکن می شود، به آنان توصیه کرد که 
از فرصت برپایی این نمایشگاه ها برای برندسازی، بازاریابی و یافتن مقاصد صادراتی نهایت 

استفاده را ببرند. 
 نگاه نمایشگاه یراق آالت به فناوری های نوین 

دکتر بهمن حســین زاده در پیام خود به مناســبت برگزاری هجدهمین نمایشــگاه 
بین المللی یراق آالت، ماشین آالت مبلمان و صنایع وابسته گفته است: امروزه استفاده از 
فرآورده ها و مصنوعات چوبی در  بخش های مختلف زندگی بشر نقشی پررنگ و غیرقابل 
انکار دارد. هر روز هزاران مترمربع چوب در سراســر دنیا پس از تبدیل و فرآوری به دست 

صنعتگران مختلف جهت تولید کاال  و لوازم مورد نیاز انسان ها به مصرف می رسد.
اکنون صنعتگران ایرانی در زمینه مبلمان کالســیک که نیازمند انجام کارهای هنری 
است، از جایگاه مناسبی در بین کشورهای منطقه و جهان برخوردار بوده و با وجود برخی 
نامالیمات هنوز هم دســتان توانمند صنعتگران ایرانی، تحسین جهانیان را برمی انگیزد، 
اما در زمینه تولید مبلمان مدرن که نیازمند دســتگاه ها و ماشــین آالت پیشرفته است، 
کشورهایی که از فناوری پیشرفته تری در این عرصه برخوردار هستند، جایگاه بهتری را 
به خود اختصاص داده اند. این در حالی اســت که اکنون صنعت مبلمان با اقبال عمومی 
بیشتری مواجه شده و این امر ضرورت بهره گیری از فناوری روز در تولید مبلمان مدرن در 

کشورمان را نمایان می کند.
بی شک برای دستیابی به رشــد اقتصادی پایدار و توسعه همه جانبه؛ سیاست افزایش 
صادرات، بیش از هر زمان دیگری مورد توجه می باشد. در این زمینه برگزاری نمایشگاه های 
بین المللی به عنوان امری زیربنایی برای رونق بخش اقتصادی و یکی از کانال های معرفی 
کاالها و انتقال فن آوری در دنیا نقش بسیار موثری را در فرآیند توسعه صادرات ایفا می کند. 
نمایشــگاه ها موجب افزایش فروش محصوالت داخلی، انعقــاد قراردادهای تجاری برای 
گسترش مبادالت اقتصادی و در نهایت شناسایی صنعتگران و تولیدکنندگان در رشته های 
مختلف صنعتی در سراسر کشــور و اطالع از توان تولیدی و کیفیت عرضه کاال و توسعه 

صادرات کاالهای تولیدی کشور می گردد.
در این راستا هجدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آالت، ماشین آالت مبلمان و صنایع 
وابسته با اهداف حمایت از تولیدکنندگان داخلی، آشنایی با آخرین تکنولوژی و فناوری های 
نوین جهانی درزمینه ماشین آالت ساخت مبلمان، بستری مناسب جهت توسعه صادرات 
کاال و خدمات ایرانی، آشنایی ســرمایه گذاران داخلی و خارجی با فرصت های موجود در 
صنعت یراق آالت و ماشین آالت صنایع چوب، آشنایی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
صنعت مبلمان با آخرین پیشرفت های داخلی و خارجی در حوزه یراق  آالت و ماشین آالت 

ساخت مبلمان برگزار می گردد.
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران از کلیه دست اندرکاران، 
مجریان، تولیدکنندگان، بازرگانان و تمامی کسانی که با حضور در این نمایشگاه رونق آن را 

افزایش داده و بر ارتقاء کمی و کیفی آن افزوده اند قدردانی می نماید. 
 فرصت مناسب برای رشد در نمایشگاه صنایع پایین دستی نفت

در پیام رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت ســهامی نمایشگاه های بین المللی 
ج.ا.ایران به مناســبت برگزاری اولین دوره نمایشگاه صنایع پایین دستی نفت گفته شده 
است: صنعت پتروشیمی یکی از ارکان اصلی صنعت نفت در زنجیره تولید و موتور محرک 
توسعه اقتصادی، سیاســی و اجتماعی کشور به شــمار می آید و نقش بسزایی در تولید 
ناخالص ملی دارد. موج تحوالت در صنعت پتروشیمی افزون بر کاهش خام فروشی به ایجاد 

ارزش افزوده مضاعف اقتصادی، ثروت آفرینی و اشتغال زایی منجر شده است.
باتوجه به نقش صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی در تولید ناخالــص داخلی ایران، تاثیر 
پذیری سایر بخش های تولیدی و خدماتی کشــور از بخش صنایع پایین دستی تولید و 
پاالیش فرآورده های نفتی مشهود می باشد.  در نتیجه سرمایه گذاری دربخش صنایع پایین 
دستی نفت منجر به افزایش تولید در بخش های اقتصادی به ویژه بخش های حمل و نقل، 

ساختمان و محصوالت شیمیایی می گردد. 
کشورهای پیشرو در عرصه تولیدات مواد پتروشیمی و شیمیایی با ارزش، علیرغم دوری 
از مواد اولیه ارزان توانســته اند با توسعه نظام مند صنایع پایین دستی در قالب پارک های 
صنعتی پتروشیمی و شیمیایی و ایجاد بنگاه های کوچک و متوسط دانش بنیان موجبات 
تولید محصوالت با ارزش، نوآوری و تولید محصوالت جدید، کارآفرینی و ایجاد شغل های 
پایدار، مدیریت و کاهش هزینه تولید و در نهایت کسب حداکثر ارزش افزوده از مواد خام 
پتروشیمی را فراهم آورده و از این رهگذر به یکی از اصلی ترین تولیدکنندگان مواد پلیمری 

و پتروشیمی جهان تبدیل شوند.
نمایشگاه صنایع پایین دســتی نفت ایران به عنوان بزرگ ترین رویداد ایران در زمینه 
صنایع پایین دســتی نفت، گاز و پتروشیمی، فرصت بسیار مغتنمي است تا شرکت هاي 
فعال داخلی و بین المللی، دستاوردها و خدمات خود را در معرض بازدید دست اندرکاران و 
متخصصان این عرصه قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضاي بازارها و سمت و سوي 
رشد این عرصه، فعالیت ها و نوآوري هاي آتي خودرامعرفي نمایند .با این امید که برگزاري 
این رویداد بزرگ بـا مشارکت کلیه دست انـدرکـاران، گـامي رو به جلو در راسـتای اعتالء 
و انعکاس هر چه بیشتر توانمندي هاي شــرکت هاي حاضر در داخل و حوزه بین الملل 

باشند.
در خاتمه شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران ضمن ایجاد 
فضای مناســب جهت تعامل گروه های مختلف، تولیدی و بازرگانی از دست اندرکاران و 

مجریان و متخصصان این عرصه جهت برگزاری این نمایشگاه سپاسگزاری می نماید.

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

رشد اقتصادی پایدار
 با صادرات پایدار ممکن می شود

با 40 درصد رشد نسبت به دوره پیشین افتتاح شد 

نمایش مقاومت و ظرفیت اقتصاد ایران در هجدهمین نمایشگاه »یراق آالت«

گفتگو با ابوالقاسم ساالر رضایی رئیس ستاد برگزاری هجدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آالت

رشد 40 درصدی نمایشگاه یراق آالت در شرایط شدت تحریم ها

نمایشــگاه  هجدهمیــن 
یــراق آالت،  بین المللــی 
و  مبلمــان  ماشــین آالت 
 – روز گذشته  وابسته  صنایع 
ســیزدهم بهمن ماه 98- با مشــارکت 240 
فعال تولید و تجــارت ایرانــی و نمایندگان 
شــرکت هایی از ترکیه، کره جنوبــی، ایتالیا، 
هند، بلژیک و آلمان با 40 درصد رشد نسبت 
به دوره پیشــین خــود، در 35 هزارمترمربع 
فضای نمایشــگاه بین المللی تهران گشایش 
یافت تا در اوج فشارها و تحریم های اقتصادی 
و سیاســی ظرفیت، تنوع و مقاومت اقتصاد، 
تولید و تجارت جمهوری اســالمی ایران را به 

رخ جهانیان بکشد.
 به گزارش روابــط عمومی و امور بین الملل 

بین المللی  نمایشــگاه های  ســهامی  شرکت 
ج.ا.ایــران، روز یکشــنبه ۱3 بهمن با حضور 
مصطفــی کواکبیان عضو کمیســیون امنیت 
ملــی مجلــس، ســیدفرید موســوی عضو 
کمیســیون اقتصادی مجلس و بــا همراهی 
بهمــن حســین زاده رئیس هیــات مدیره و 
نمایشگاه های  ســهامی  شــرکت  مدیرعامل 
بین المللــی ج.ا.ایران هجدهمین نمایشــگاه 
بین المللی یراق آالت، ماشــین آالت مبلمان و 

صنایع وابسته افتتاح شد.
بهمن حسین زاده در حاشیه مراسم افتتاح 
نمایشــگاه یراق آالت گفــت: صنعت چوب و 
مبلمان به تنهایی اشــتغال زایی بسیاری دارد 
مخصوصاً در حوزه قطعــات مبل، یراق آالت 
و صنایع وابســته که امروز شــاهد تشــکیل 

زنجیره های تولید در مشاغل خانگی در حوزه 
یراق آالت هســتیم که موجــب کار آفرینی 

بسیار شده است.
وی گفت: ارزش افــزوده ای که در صنعت 
مبلمان  وجود دارد سالیانه میلیاردها تومان 
گــردش مالی ایجــاد کرده  کــه در گردش 

اقتصاد کشور تاثیر مثبتی گذاشته است.
معاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجارت 
افــزود: امســال بیــش از 240 شــرکت در 
این نمایشــگاه حضــور دارند که نســبت به 
 ســال های قبــل پیشــرفت خوبی داشــته

 است.
بهمن حســین زاده گفت: در طول ســال، 
نمایشــگاه های مختلفــی مربوط بــه حوزه 
صنعت چوب در نمایشــگاه بین المللی تهران 

برگزار می شــود که در جهت رونق بخشی به 
اقتصاد و اشــتغال زایی کشور، شرکت سهامی 
نمایشــگاه های بین المللی ج.ا.ایــران با نگاه 

حمایتی این رویداد ها را برگزار  می کند.
هجدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آالت، 
ماشــین آالت مبلمــان و صنایع وابســته با 
شرکت هایی  کنسرسیوم  مطلوب  برنامه ریزی 
نمایشــگاهی میالد نور، میالد مبتکر شرق و 
چیســتا برپا شده و ابوالقاســم ساالر رضایی 
مدیرعامل مجرب و توسعه گرای شرکت میالد 
مبتکر شرق، ریاست ستاد برگزاری نمایشگاه 

را برعهده دارد. 
این نمایشــگاه تــا پایان روز چهارشــنبه 
 ۱6 بهمن ماه از ســاعت 9 تا ۱7 برپا خواهد 

بود. 

نمایشــگاه  هجدهمین 
یــراق آالت،  بین المللی 
و  مبلمان  ماشــین آالت 
همت  با  وابســته  صنایع 
و برنامه ریزی کنسرســیوم شرکت های 
نمایشگاهی میالد نور، میالد مبتکرشرق 
و چیســتا، در حالی از روز یکشنبه 13 
بهمن ماه جاری در نمایشگاه بین المللی 
تهران برپا شده است که با وجود افزایش 
فشــارهای خارجی بر ایران و شــدت 
سیاسی،  و  اقتصادی  تحریم های  گرفتن 
نمایشــگاه هجدهم یراق آالت نسبت به 
دوره گذشــته خود با 40 درصد رشد در 

حال برگزاری است.
ابوالقاسم ســاالر رضایی رئیس ستاد 
برگزاری نمایشگاه هجدهم و مدیرعامل 
شــرکت میالد مبتکر شــرق، یکی از 
ســه عضو کنسرســیوم برگزارکننده 
این نمایشــگاه، در گفتگو با »اقتصاد و 
نمایشــگاه«، توضیحات مفیدی درباره 
برگزاری  حال  در  نمایشگاه  خصوصیات 

داده است که می خوانید.

چه  برگزاری  ســتاد  در   امســال 
نمایشگاه  بهتر  برگزاری  برای  اقداماتی  
انجام داده اید و نمایشــگاه هجدهم چه 

تفاوتی با دوره های قبلی خود دارد؟
بــه طــور خالصــه در هجدهمیــن دوره 
نمایشــگاه چهار موضوع به شــرح ذیل مورد 

توجه ویژه قرار گرفته است:
نــام  ثبــت  ســامانه  راه انــدازی   -۱
شــرکت کنندگان و انجام آنالین کلیه مراحل 

ثبت نام، جانمایی و پرداخت هزینه ها
2- تعامــل با انجمــن هــا و اتحادیه های 
تخصصی صنعت چوب و یراق آالت به منظور 

تعیین اهداف و خط مشی نمایشگاه
3- بررسی و تحقیق بازار صنعت مبلمان در 
جهت شناسائی کلیه عوامل و دست اندرکاران 
مرتبط بــا صنعــت مبلمان، ماشــین آالت، 
یراق آالت و تجهیزات وابسته با هدف ثبت نام 
متناســب و رعایت میزان حضور کلیه عوامل 
مرتبط در نمایشگاه با در نظر گرفتن گروهای 

کاالیی مرتبط
کننــدگان  شــرکت  دســته بندی   -4
نمایشــگاهی در حوزه های کاری تخصصی و 
توزیع مناسب شرکت کنندگان در سالن های 
تخصصی جهت جلب مناسب بازدیدکنندگان 
و تمرکز کافی شــرکت ها بر روی مشــتریان 

تخصصی.
 در نمایشــگاه امســال چه تعداد 
شــرکت کننده داخلی و خارجی در چه 
مساحتی حضور دارند و این آمار نسبت 
یا  افزایش  به سال گذشــته چه میزان 

کاهش داشته است؟ 
این نمایشگاه رویدادی 4 روزه است که در 
آن تولیدکنندگان، واردکنندگان، متخصصان 
و فعاالن این حوزه دور هم جمع شده و ضمن 
معرفی و همچنین آشــنایی بــا جدیدترین 

محصوالت این حــوزه، ارتباطات تجاری موثر 
و مناسبی را برقرار می نمایند.

نمایشــگاه هجدهم در مکانی به مســاحت 
بیــش از 35000 مترمربع و بــا حضور 240 
تولید کننده داخلی و شــرکت های خارجی 
از کشــورهای ترکیــه، کره جنوبــی، ایتالیا، 
هند، بلژیک و آلمان در حال برگزاری اســت 
که نســبت به سال گذشته شــاهد رشد 40 

درصدی نمایشگاه هستیم.
 چه کارگاه هــا و همایش هایی را در 

نمایشگاه امسال برگزار می کنید؟
در نمایشگاه هجدهم، دو همایش تخصصی 
بــا محوریت صنعــت چوب و ماشــین آالت 
در روزهــای ۱4 و ۱5 بهمن ماه در حاشــیه 

نمایشگاه برگزار خواهد شد.
 چه تسهیالتی برای شرکت کنندگان 
در نمایشــگاه و بازدیدکنندگان در نظر 

گرفته شده است؟
به منظور حمایــت از کارآفرینان و جوانان 
خالق در به نمایش درآوردن دســتاوردها و 
تولیدات، شــرکت های دانش بنیان، فناور و 
اســتارتاپ جهت مشــارکت در نمایشگاه از 

تسهیالت ویژه ای برخوردار شده اند.
یراق آالت،  بین المللی  نمایشــگاه   
وابسته  و صنایع  مبلمان  ماشــین آالت 

عمدتا چه هدف هایی را دنبال می کند؟ 
هدف از برگــزاری این نمایشــگاه ایجاد و 
نمایش شبکه ای گســترده از فعالین و تولید 
کنندگان صنایع چوب و یراق آالت، برقراری 

ارتباط و پیوند مناسب بین عرضه کنندگان و 
متقاضیان خدمات این صنعت، ایجاد بستری 
مناســب در زمینه های مرتبط با شبکه های 

کسب و کار، تعامل و همکاری پویا است.
تکنولوژی  ارائــه جدیدتریــن  همچنیــن 
روز دنیا و حضور شــرکت های بزرگ جهت 
ســرمایه گذاری در مناطق مختلف کشــور 
از مهم ترین اهــداف برپایی این نمایشــگاه 

می باشد.
بی گمان برگزاری چنین نمایشــگاهی در 
راستای تجمیع شرکت های داخلی فعال این 
صنعت و هم اندیشی صاحبان نظر در راستای 
ایجاد فرصت هــای جدید ســرمایه گذاری 
می تواند نقشی موثر و سازنده در توسعه این 

صنعت ایفا نماید.

دفتر نشریه: خیابان سردار جنگل، باالتر از میرزا بابایی، قبل از بهار
  بن بست فروردین، پالک 22  تلفن: 460۱۱773   

www.ecobition.ir  - چاپ: سالم

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

هیات دولت پیشنهاد شرکت ســهامی نمایشگاه های 
بین المللی ایران مبنی بر صفر شــدن نرخ سود بازرگانی 

ماشین آالت وارداتی برای نمایشگاه ها را به تصویب رساند.
بهمــن حســین زاده، مدیرعامل شــرکت ســهامی 
نمایشــگاه های بین المللی ایران از تصویب پیشنهاد این 
شرکت در جلســه هیات وزیران خبر داد و گفت: شرکت 
سهامی نمایشــگاه های بین المللی ایران به منظور انتقال 
تکنولوژی به صورت رایگان از خارج کشور به تولیدکنندگان 
داخلی طرحی را به وزارت صنعت، معــدن و تجارت ارائه 
داد که براساس آن نرخ سود بازرگانی ترخیص ماشین آالت 
و تجهیزات روز دنیا برای نمایش در نمایشــگاه های بین 

المللی و تخصصی کشور صفر شود.
وی افزود: این پیشنهاد با اســتقبال وزیر صمت روبرو 
شــد و با پیگیری های وی ابتدا در کمیســیون اقتصادی 
هیات دولت و سپس در جلســه هیات وزیران به تصویب 
رسید و قرار اســت طبق این مصوبه از این پس آن دسته 

از ماشین آالت و سایر کاالها که به صورت موقت در داخل 
کشور برای نمایش در نمایشگاه های بین المللی و تخصصی 
قرار داده می شوند، مشروط به عدم امکان ساخت داخل و با 
تائید وزارت صمت از سود بازرگانی هنگام ترخیص قطعی 

معاف شوند.
حســین زاده همچنین به راه اندازی گمرک در شرکت 
سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران اشاره کرد و گفت: 
این دو اقدام صورت گرفته به منظور تســهیل دسترسی 
تولید کنندگان داخلی به تکنولوژی خارجی صورت گرفته 
تا تحریم های اعمال شده در اقتصاد ایران بیش از این نتواند 

برای تولید کنندگان ما محدودیت ایجاد کند.
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی 
ایران با اشــاره به ســال رونق تولید و تاکید مقام معظم 
رهبری به حمایت از کاالی ایرانی، یادآور شد: این شرکت 
تمام تالش خود را در این زمینه انجام داده است تا بتواند 

به عنوان یکی از حامیان اصلی تولید کاالهای ایرانی باشد.

تصویب پیشنهاد دکتر حسین زاده در هیات دولت

نرخ سود بازرگانی ماشین آالت برای نمایشگاه ها صفر شد 

پاویون ایران در اکسپو 2020 دبی کلنگ زنی شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران، روز 
یکشــنبه 6 بهمن 98 مراســم تحویل زمین و کلنگ زنی پاویون ایران در اکسپو 2020 دبی با 
حضور بهمن حسین زاده مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران و کمیسر ژنرال 
کشورمان در این رویداد و مسئولین ارشد اکسپو از کشور امارات انجام شد. پیش از این مراسم نیز 
قرارداد این پیمانکاری بین دو طرف به امضا رسید. بنابراین گزارش، ساخت پاویون ایران در اکسپو 
2020 دبی طی مناقصه ای به شرکت Zenith Smart    Contracting LLC یک شرکت 

باتجربه در حوزه ساخت و ساز به عنوان پیمانکار واگذار شده است.

با حضور مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه ها 

 ساخت و ساز پاویون ایران در اکسپو 2020 دبی آغاز شد
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در شرایط کنونی کشــور و باتوجه به 
ایجاد  تولید،  بــه  افزون جامعه  نیاز روز 
جوانان  بویژه  هموطنان  اشــتغال جهت 
عزیزمــان و بی نیــاز کردن کشــور از 
از کشورهای خارجی،  واردات محصوالت 
تالش در عرصه تولید هر روز پر رنگ تر 
از این رو  از گذشته احساس می شــود، 
شرکت »دکوپنل« با این نگرش و با توجه 
به تحقیقات میدانی انجام شــده، اقدام 
آخرین  با  مــدرن  کارخانه ای  احداث  به 
به منظــور تولید  تکنولــوژی روز دنیا 
ورق های ام دی اف بــا روکش  های گالس 
برند  با   )mdf high gloss panel(
دکوپنل)deco panel( کرده اســت. 
مدیران ارشد این شــرکت امیدوارند تا 
قدم های تاثیرگذاری را در صنعت چوب 
کشــور با کمک نیروهای جوان و خوش 
فکر ایرانی بردارنــد و ایران را از واردات 
با صادرات  این محصوالت بی نیاز کرده و 
به کشــورهای هــدف بتواننــد در امر 
شکوفایی صنعت کشور تاثیر گذار باشند.

برند دکوپنل، در هجدهمین نمایشگاه 
ماشــین آالت  یراق آالت،  بین المللــی 
مبلمــان و صنایــع وابســته حضوری 
گســترده و چشــمگیر دارد. نشــریه 
»اقتصاد و نمایشــگاه« در این نمایشگاه 

به ســراغ حمید فراهانــی، مدیرعامل 
خوش فکر و خالق شــرکت رفته است 
تا در گفت و گو با ایشــان در چند و چون 

فعالیت ها و موفقیت هایشان قرار بگیرد.

 شــرکت دکوپنل چه محصوالت یا 
خدماتی را تولید و عرضه می کند؟

تولید ما ورق های هایگالس دکوپنل است. 
تقریبا چهار ســال اســت که این محصول را 
تولید می کنیم  و به باالترین کیفیت در تولید 
آن رســیده ایم. حتی از محصوالت شــرکت 
ترکیه ای که برند معروفی در ایران اســت و 
وارداتی بوده و در ایران تولید می شــود، می 

توانم بگویم کیفیت ما باالتر است.
 جایگاه شما در بازار ایران کجاست 

و چند درصد سهم بازار را دارید؟ 
جایگاه مناسبی داریم. در اکثر شهرستان ها 
محصــوالت مــا مشــتری دارد و در کل بازار 
تهران نیز توزیع می شود. خبرهای خوبی که از 
مشتریان و مصرف کنندگان می شنویم همه از 

کیفیت و مرغوبیت محصوالت ما حکایت دارد.
 تا کنون صادرات داشته اید؟

بله؛ به افغانستان و عراق.
و خدمات  مداری  لحاظ مشتری  به   
پــس از فروش چــه اقداماتــی انجام 

داده اید؟
تــا جایی کــه می دانم عموم مشــتریان از 
محصوالت ما راضی هســتند. همه محصوالت 
ما با ضمانت عرضه می شــوند و هر اشــکالی 
که محصول داشته باشــد تعویض می کنیم و 
کاالی نو تحویل می دهیم. تا به حال نارضایتی 

نداشته ایم، اگر هم بوده، به ندرت بوده است.
 میزان اشتغال زایی شما چقدراست؟ 
نزدیک بــه 40 نفر نیرو به طور مســتقیم 

داریم.
 در مسیر تولید و توسعه فعالیت های 

شرکت با چه موانعی روبرو بوده اید؟
معضــل   PVC و  خــام   MDF واردات 
بزرگی اســت. PVC از کره وارد می شــود 
و کره مســتقیما به ایران نمی فروشد و حتما 
باید از شرکت های ترکیه ای و یا دوبی بخریم 
که هزینه بیشــتری دارد و زمان حمل و نقل 

طوالنی می شود و درد سرهای خود را دارد. 
پیشتاز  این صنعت کدام کشور   در 

است؟ 
ترکیه 

 از نحوه برگزاری نمایشــگاه راضی 
هستید؟

بله خیلی راضی هســتم. همــه چیز عالی 
است.

حمید فراهانی، مدیرعامل شرکت »دکوپنل«:

شرکت آذران چوب کیمیا با بهره گیری ورق  هایگالس »دکوپنل« از مشابه معروف تُرک با کیفیت تر است
از تکنولوژی خط پــرس مالمین، یکی از 
ام دی اف  تولید  خطوط  پیشــرفته ترین 
 1830X3660 و نئوپــان در اندازه هــای
میلی متر با ضخامت 8 الــی 25 میلی متر را راه اندازی 
کرده و با تنوع بیش از 50 رنگ آماده پاسخگویی به نیاز 

تولیدکنندگان صنایع چوبی کشور می باشد.
یراق آالت،  بین المللــی  نمایشــگاه  هجدهمین  در 
ماشین آالت مبلمان و صنایع وابسته به سراغ ابوالفضل 
آقاپور، رییس هیات مدیره با تجربه و کاردان شــرکت 
»آذران چــوب کیمیا« رفتیم تــا در گفت و گو با وی از 

فعالیت ها و نظراتش بیشتر آگاه شویم.

 فعالیت شــرکت آذران چوب کیمیا دقیقا در چه 
زمینه ای است؟

این شــرکت به تولیــد ام دی اف و نئوپــان در اندازه های 
۱830X3660 میلی متر با ضخامت 8 الــی 25 میلی متر با 

تنوع بیش از 50 رنگ می پردازد.
 جایگاه شما در بازار ایران کجاست؟

جایگاه خوبــی داریم و یکی از برندهای مشــهور در صنایع 
چوب هستیم.

 مهم ترین دستاورد شما تا کنون چه بوده است؟
دستاوردهای مهم ما تولید mdf، نئوپان مالمینه و آغشته 
سازی کاغذ مالمینه می باشــد. همچنین در حال حاضر خط 
کامل نئوپان به ســایز 2/44 در ۱/22 راه اندازی شده و خط 

آغشته سازی و چسب در حال فعالیت می باشد.
 آیا تولیدات خود را صادر هم می کنید؟

به علت کمبود مواد اولیه در ایران میزان صادرات مان خیلی 
کم اســت. صادرات از طریق واســطه ها صــورت می گیرد به 

کشورهایی همچون عراق و افغانستان.

 نظرتان راجع به مشتری مداری چیست؟
همیشه حق را به مشتری می دهیم و انتقادات و پیشنهادات 

مشتریان را با جان و دل قبول و در حد امکان عمل می کنیم.
 از موانع و مشکالت خود در مسیر تولید بگویید.

از جمله مشــکالت عدیده ما می توان به مشــکالت و موانع 
بانکی، گمرکی و گرفتن ارز اشاره کرد.

بانک ها وام نمی دهند و اگر قرار باشد تسهیالت بدهند، باید 
هفت خوان رســتم را رد کنیم. مثال برای گرفتــن دو میلیار 
تومان وام باید دو برابر ســند 6 دانگ وثیقــه بگذاریم، فاکتور 
ببریم و ســند را به اســم بانک کنیم، که این کار هزینه های 
ســنگینی دارد. فقط شــعار می دهند که باید از تولید کننده 

حمایت کنند، اما در عمل هیچ چیز مثبتی نمی بینیم.
 نحوه برگزاری نمایشگاه چطور است؟

روند برگزاری نمایشگاه در کل خوب است، ولی هزینه هایش 
بسیار باالســت. همچنین زمان برگزاری نمایشگاه وسط هفته 
است که مناسب نیست، چرا که بازدیدکنندگان و عالقه مندان 
نمی توانند حضور پیدا کنند. مورد سوم هم این است که اصال 
هیچ گونه تبلیغی در رســانه ملی برای حضور و مشارکت در 

نمایشگاه ها نمی شود.

گفتگو با ابوالفضل آقاپور، رییس هیات مدیره شرکت »آذران چوب کیمیا«

نئوپان و ام دی اف با کیفیت و متنوع را از »آذران چوب کیمیا« بخواهید
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گروه بازرگانــی عباس زاده طی 10 ســال فعالیت رو 
به رشد خود در مســیر تامین و تولید ملزومات، ابزار 
و یراق آالت تخصصــی مبلمان با ســرمایه گذاری در 
بخش های مختلف این صنعت بــا هدف انتقال دانش و 
تکنولوژی، تکنیک، روش ها و متریال های جدید برای 
تولید کنندگان صنعت مبلمان گام های موفقی برداشته 

است.
این گروه با نام تجاری EHD TICARET از ســال 
1389 فعالیت خود را آغاز نمــوده و فعالیت عمده آن 
شــناخت نیازهای تخصصی صنعت مبلمــان و توجه 
به روش های نوین در تولید و ارائــه خدمات در جهت 

پاسخگویی به این نیازها می باشد.
هدف مهم بازرگانی عباس زاده »کیفیت در رویه کوبی، 
و کل  اقتصادی« می باشــد،  راه حل های  ارئه  و  نوآوری 
مجموعه بازرگانی عبــاس زاده بر محور این هدف ایجاد 

شده و تداوم یافته است.
هجدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی یــراق آالت، 
ماشین آالت مبلمان و صنایع وابسته فرصتی فراهم آورد 
تا با علیرضا ناهیدی، مدیر فروش خالق گروه بازرگانی 
این  موفقیت های  و  فعالیت هــا  در خصوص  عباس زاده 

مجموعه به گفت و گو بنشینیم.
علیرضــا ناهیدی، دارای مدرک مهندســی صنایع با 
گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها است. در کارنامه 
وی 17 ســال فعالیت تخصصی در صنعــت مبلمان در 
زمینه فرآیندهای فروش، تولید و واردات مواد اولیه به 

چشم می خورد. 

 درگروه بازرگانی عباس زاده دقیقا چه محصوالت و 
خدماتی تولید و عرضه می شود؟

 محصوالت گروه بازرگانی عباس زاده شــامل دو بخش اصلی 
کاالهــای تولیدی و محصــوالت وارداتی می باشــد. در بخش 
تولید، در حال حاضر کارخانه تولید محصوالت  فلزی در زمینه 
طراحی و ساخت انواع اسکلت های فلزی مبلمان با قابلیت های 
تخت خواب شــو،انواع مکانیزم های مبلمان و پایه فلزی مورد 

استفاده در مبلمان راحتی، فعالیت می نماید. 
محصول دیگــر تولید داخلی گــروه بازرگانی عبــاس زاده، 

نوارهــای االســتیک ) نوار کشــی های مورد مصــرف در کف 
مبلمان ( می باشد که در کارخانه ریسندگی و بافندگی شرکت 
در فضایی بالغ بر ۱200 متر مربع  با اســتفاده از ۱5 دستگاه 
بافندگی و اســتفاده از مــواد اولیه درجه یــک تولید و عرضه 
می شــود.  از آنجا که امکان تولید و عرضــه تمامی قطعات و 
ملزومات مبلمان در داخل کشــور به دلیــل محدودیت های 
متعدد مانند عدم توجیه اقتصادی یا نداشــتن تکنولوژی ها 
و مواد اولیه وجود ندارد، گروه بازرگانی عباس زاده به منظور 
تکمیل ســبد کاالیی  خــود و مهم تــر از آن در اختیار قرار 
دادن دانش و تکنولوژی و متریال های جدید صنعت مبلمان 
اقدام به واردات از برندهای معتبر کشــورهای آلمان، ترکیه، 

دانمارک و چین نموده است.
  مهم ترین دســتاورد گروه شــما تاکنون چه بوده 

است؟
همکاری با شــرکت های معتبــری در زمینه هــای مختلف 
 OKE ،آلمان Durkopp Adler مبلمان ماننــد شــرکت
آلمان و برندهای معتبر ترکیه ای از دستاوردهای گروه بازرگانی 

عباس زاده است. 
افتخار همکاری مســتقیم و بدون واســطه با برترین تولید 
کنندگان مبلمان ایران و تحقق خط مشــی همیشگی شرکت 
با عنــوان کیفیت در رویــه کوبی، نوآوری و ارائــه راه حل های 
اقتصادی از بزرگ ترین دســتاوردهای این شــرکت در مسیر 
فعالیت شرکت بوده اســت. تجهیز و راه اندازی خطوط مبل با 
استفاده از محصوالت شرکت در سال های گذشته و رابطه مدام 
و مستمر با مشتریان که صاحبان اصلی صنعت مبلمان هستند 
و تقســیم اطالعات و دانش های به دســت آمده در این مسیر 

نقطه عطف و قله افتخار گروه بازرگانی عباس زاده می باشد.
 برنامه های شما برای ادامه فعالیت تان چیست؟

فراتــر از تامین محصوالت مورد نیاز ایــن صنعت، جدی ترین 
برنامــه و فعالیت گــروه بازرگانی عباس زاده بحــث آموزش در 
اســتفاده از متریال هــا و فرایندهــای تولید مبل اســت. بدین 
ترتیب که متخصصان و تکنسین های فروش و بازاریابی شرکت 
با حضــور در محــل کارخانجات تولیــد مبل اقــدام به معرفی 
محصوالت شرکت همراه با تســت و آموزش کاالها و متریال ها 

می  کنند.
گروه بازرگانی عباس زاده به منظور حمایت از تولیدکنندگانی 

که کیفیت را اولویت اول تولیــدات خود قرار می دهند، همواره 
گردآوری بهترین برندها و تولیــد بهترین محصوالت داخلی را 
در دستور کار خود دارد تا مسیر تولید کاالی با کیفیت را برای 
فعاالن این عرصه باز نگه دارد. بــه جرئت ادعا می کنیم که در 
انتقال دانش و معرفی محصوالت از اولین ها و نیز کارآمدترین ها 
در حوزه تامین ملزومات مبلمان هســتیم و این امر به واسطه 
ارتبــاط مســتمر مدیــران مجموعــه در بزرگ ترین های گرد 
هم آیی های صنعت مبل در نمایشــگاه های معتبر دنیا به وجود 

آمده است.
واحد طراحی و R&D گــروه بازرگانی عباس زاده همواره 
امکان ســنجی تولیــد داخلی ملزومــات مبــل را در راس 
فعالیت های خود دنبــال می کند. تولیــد نمونه های داخلی 
ملزومات و یــراق آالت مبل از مهم ترین اهداف توســعه این 
مجموعه اســت. تولید اشــتغال و جلوگیری از خــروج ارز 
و در دســترس بودن سریع و آســان، دالیل اصلی این هدف 
می باشند. امیدواریم در ســال های پیش رو سبد کاالیی خود 
را از محصــوالت داخلی تکمیل تر کنیــم و کیفیت تولیدات 
داخلی را همچون گذشته مطابق با اســتانداردهای روز دنیا 

پایدار نماییم.
 روند صادرات در صنعت مبلمان چگونه است؟

صنعــت مبلمان در ایران با داشــتن بالغ بــر 40 هزار واحد 
تولیدی رســمی و غیــر رســمی و در اختیار داشــتن درصد 
بزرگی از  اشــتغال کل کشور و موقعیت مناســب جغرافیایی 
ایران و بازارهای بالقوه کشــورهای همسایه به خصوص عراق، 
قطر،آذربایجــان، عمان، کویــت و ... ظرفیت های باالیی جهت 
تولیــد و صــادرات دارد. ظرفیت های بازار داخلــی مبلمان به 
واسطه تعدد تولیدکنندگان و نیز تقاضای مشخص بازار داخلی 
رو به اشباع می باشــد. تولید کنندگان مبل باید با آماده سازی 
بسترهای مناسب برای تولیدات خود و استفاده از متریال های 
با کیفیت و تکنولوژی های جدید بــه صادرات محصوالت خود 

فکر و برنامه ریزی کنند.
انجام  اقداماتی   در زمینه مشــتری مداری چــه 

داده اید؟
ما رضایت مشتریان خود را فقط با ارائه محصوالت با کیفیت 
تامین می کنیم. بدیهی است از آنجایی که زنجیره ارائه خدمات 
این گروه بازرگانی در قسمت های مختلف واردات و تولید نهایتا 

به کارخانجات تولیدی متصل می شــود انتخــاب بهترین و با 
کیفیت ترین برندها تنها راه جلب اعتماد مشــتریان می باشــد. 
واحد تعمیرات و خدمات پس از فروش مجموعه همواره آماده 
خدمت رسانی به مشــتریان در خصوص ماشین آالت دوخت، 
ابزارهای رویه کوبی نجاری و دستگاه های پنوماتیک و نیز ارائه 
مشــاوره در خصوص نحوه اســتفاده و رویه کوبی مکانیزم ها و 

اسکلت های فلزی می باشد.
 نظرتان راجع به نحوه برگزاری نمایشگاه چیست؟

نمایشگاه های بین المللی تخصصی همواره نقش بسیار مهمی 
در توسعه صنایع ایفا کرده است. کم رنگ بودن حضور برندهای 
خارجی و حضور بسیار گستره تولید کننده های داخلی چه در 
زمینه ماشــین آالت و یا قطعات مورد نیاز صنعت مبل از نکات 
برجسته نمایشــگاه های اخیر بوده که بر نیاز به انجام صادرات 
در این حوزه مهر تایید می زند. برگزارکنندگان نمایشــگاه ها با 
شناســایی و دعوت از بازرگانان و تجــار مرتبط با صنعت مبل 
می توانند گام هــای بلند در جهت شــکوفایی پتانســیل های 

شرکت کنندگان نمایشگاه بردارند.

علیرضا ناهیدی، مدیر فروش گروه بازرگانی عباس زاده:

»گروه بازرگانی عباس زاده« مسیر تولید کاالی با کیفیت را هموار می کند
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حضور برند های برتر در هجدهمین منایشگاه بین املللی
یراق آالت، ماشین آالت ، چوب، تجهیزات و صنایع وابسته به روایت تصویر

41B تهران برتر- سالن

باران تجارت- سالن38

آتیه گستران بارشین- سالن38

تولید و پخش یراق آالت ارزان یراق- سالن35

دکوپنل- سالن 38

گروه صنعتی آذران چوب کیمیا- سالن 38

38B طاها روکش-سالن

فرامید تجارت- سالن 38

38 Bماه چوب- سالن

صنایع شیمیایی شیراز- سالن خلیج فارس- طبقه اول 
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هجدهمین منایشگاه بین املللی یراق آالت، ماشین آالت مبلامن و صنایع وابسته 

 اولین منایشگاه بین املللی صنایع پایین دستی نفت و اولین منایشگاه بین املللی ساخت و ساز  به روایت تصویر
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اولین نمایشــگاه بین المللــی صنایع پایین 
دســتی نفت روز یکشــنبه ۱3 بهمــن ماه با 
مشارکت فعال بخش خصوصی در محل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللی آغاز به کار کرد. در 
مراسم گشایش این نمایشگاه بهمن حسین زاده 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی 
نمایشــگاه ها، صــالح ورزی نایب رئیــس اتاق 
بازرگانی ایــران و فعاالن تولیــد و تجارت این 

صنایع در بخش خصوصی حضور داشتند.
در مراســم گشــایش این نمایشــگاه محمد 
ناصری، رئیس شــورای سیاســتگذاری اولین 
نمایشــگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت  
گفت: 75 شرکت داخلی و یک شرکت خارجی 
در اولین دوره نمایشــگاه صنایع پایین دستی 
نفت حضــور دارند، که همگی از شــرکت های 
معتبر این حوزه هســتند. البته ۱00 شــرکت 
خارجی خواهان کســب اطالعات در مورد این 
نمایشــگاه بودند که بتوانند شرکت کنند اما به 
دلیل شــرایط خاص بین المللی امکان حضور 

این متقاضیان میسر نشد.
 رئیس شورای سیاستگذاری اولین نمایشگاه 
بین المللــی صنایع پایین دســتی نفت،  درباره 
اهمیت و ضــرورت برگزاری نمایشــگاه صنایع 
پایین دســتی نفت گفت:  ستون فقرات اقتصاد 

کشــور نفت اســت و صنایع پایین دستی نیز  
همیشــه در کنار نفــت حضور داشــت، اما در 
این میان فرصت طرح مســائل مربوط به خود 
را به دســت نیاورده اند. در نتیجه برگزاری این 
نمایشگاه می تواند بســتری را فراهم کند تا به 

طرح مسائل و چالش های خود بپردازند.
به گفته ناصری بخش های مختلفی از جمله 
صنایع پلیمــری، انجمن پاالیشــگاه ها، اپک، 
ستصا و استصنا و همچنین اتاق بازرگانی ایران 
دست به دســت یکدیگر دادند تا برگزاری این 

نمایشگاه میسر شود.
رئیس شورای سیاســتگذاری اولین نمایشگاه 
بین المللی صنایع پایین دســتی نفت، در تقدیر 
از شرکت کنندگان در اولین دوره این نمایشگاه 
گفت: از آنجایی که راه اندازی هر کاری سخت 
اســت و کمبودها و ســختی های خود را دارد 
کــه ارزش حضــور صنایع شــرکت کننده در 
اولین دوره برگزاری این نمایشگاه را دوچندان 

می کند.
وی افزود: در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز 
و پتروشیمی امسال که بیست و چهارمین دوره 
آن طبق روال هر ســال در اردیبهشت برگزار 
شــد از 200 هزار مترمربع مــورد تقاضا، تنها 
44 هزار مترمربع یعنــی نزدیک به یک چهارم 

پوشش داده شــد، بر همین اســاس برگزاری 
نمایشگاه جانبی در کنار نمایشگاه بین المللی 
نفت، گاز و پتروشــیمی ضروری بــود که این 
کمبود، با برپایی نمایشگاه صنایع پایین دستی 

مرتفع می شود.
رئیس شورای سیاســتگذاری اولین نمایشگاه 
بین المللی صنایع پایین دســتی نفت هدف از 
برگزاری این نمایشــگاه را فراهم سازی بستری 
جهت همــکاری بین بخش هــای خصوصی و 
همچنین بخش خصوصی با دولت عنوان نمود 
وابراز امیدواری کرد که در دوره های بعدی این 

نمایشگاه شاهد ارتقای کیفی و کمی آن باشیم
در ادامه مراســم افتتاح نمایشگاه سیدحمید 
حســینی با بیان اینکه بــه زودی ذخایر نفتی 
کشــورها به پایان می رســد و دوران افول نفت 
را خواهیم داشــت، گفت: با انقالب انرژی امروز 
شــاهد مازاد نفت و ســبقت گرفتن عرضه بر 
تقاضا هســتیم. بر همین اساس حتی درصورت 
برداشته شــدن تحریم ها، بعید است بتوانیم به 
راحتی به بازار برگردیــم، بنابراین مجبوریم به 

صنایع پایین دست تکیه کنیم.
اقتصاد ایران در حال گذار به سمت بهره وری 

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفت، گاز و بــا بیان اینکه اقتصاد کشــورها در 
دنیا مبتنی بــر منابع، بهــره  وری و یا دانش و 
تکنولوژی اســت، گفت: خوشــبختانه اقتصاد 
ایران در حال گذار از منابع به بهره وری اســت 
در حالی که اقتصاد کشــورهای همسایه بیشتر 

بر نفت، کشاورزی و معدن استوار است.
به گفته حســینی، اقداماتی کــه طی 4 دهه 
گذشــته صورت گرفتــه، موجب شــده تا در 
صنایع پتروشــیمی، برق، فوالد، لوازم خانگی و 
مصالح ساختمانی به مرز توسعه یافتگی دست 
یابیم و از مرحله منابع محوری عبور کرده و به 

بهره وری برسیم.
وی در همیــن حــال تاکید کرد کــه برای 
دســتیابی بــه بهــره وری باید ســهم بخش 

خصوصی افزایش یابد.
حسینی با اشــاره به اینکه ســال ها به دنبال 
راه اندازی نمایشــگاه صنایع پایین دست نفت با 

محوریت بخش خصوصی بودیــم، عنوان کرد: 
خوشبختانه این اتفاق در ســال جاری رخ داد 
و می توان پیش بینی کرد که در آینده یکی از 

بزرگترین نمایشگا ه  ها باشد.
وی همچنین با بیان اینکه ایران ظرفیت دارد 
که کارخانه تولید خاورمیانه باشــد گفت: ایران 
در صنایع سنگین این توان را دارد؛ به طوری که 
تنها رقیب ما در منطقه کشور ترکیه است، که 
آن هم با توجه به گرانی انرژی و نیروی انسانی 

قدرت رقابت با ما را ندارد.
حسینی، مهم ترین چالش برای اینکه بتوانیم 
به کارخانه صنایع ســنگین در سطح خاورمیانه 
تبدیل شویم، را دستیابی به بازارها عنوان کرد 
وگفت: برهمین اساس یکی از گام های اساسی 
که باید برداشته شــود این است که دروازه های 

بازارهای صادراتی برروی کشور باز شود.
حسینی یادآور شــد: تا چند سال پیش گفته 
می شــد که به زودی ذخایر نفتی کشــورها به 
پایان می رســد و دوران افول نفــت را خواهیم 
داشــت، اما با انقالب انرژی اکنون شــاهد این 
هســتیم که مازاد نفت در دنیا وجــود دارد و 

عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است.
او با بیان اینکه امــروزه دیگر نفت یک کاالی 
استراتژیک نیست، گفت: به طوری که حتی اگر 

تحریم های ایران برداشته شــود بعید است که 
ما بتوانیم به راحتی به بــازار برگردیم بنابراین 

مجبوریم به صنایع پایین دست تکیه کنیم.
براســاس آمار اعالمی از ســوی ســخنگوی 
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و 
پتروشــیمی،  در حال حاضر 23 میلیون بشکه 
نفت تبدیل به بنزین، ۱0 میلیون بشکه تبدیل 
به گازوئیــل، 5 میلیون بشــکه بنزین هواپیما، 
9 میلیون بشــکه جهت گرمایش، ۱6 میلیون 
بشکه برای پتروشیمی مصرف می شود، برهمین 
اســاس،  اگر در چنین شــرایطی نفت اهمیت 
خود را از دســت داده، این صنایع پایین دست 

است که باید در اولویت قرار گیرد.  
به گفته حســینی هیچ کشــوری در منطقه 
توان فنی و مهندســی ایران را ندارد؛ بنابراین 
باید تالش کنیم با برنامه ریزی در حوزه صنایع 
پایین دستی ســال ها حرف برای گفتن داشته 

باشیم.
گفتنی است که اولین نمایشــگاه بین المللی 
صنایع پایین دســتی نفــت بــا برنامه ریزی و 
همت شــرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا با 
مدیریت علی ابراهیم زاده و علی طلوعی از ۱3 تا 
پایان ۱6 بهمن ماه جاری از ساعت 9 تا ۱7 در 

حال برگزاری است.

اولین دوره نمایشــگاه بین المللی »ساخت و 
ساز« از روز ۱3 تا پایان روز ۱6 بهمن ماه جاری 
در نمایشگاه بین المللی تهران در حال برگزاری 
است. در مراسم گشــایش این نمایشگاه بهمن 
حســین زاده رئیس هیات مدیــره و مدیرعامل 
شــرکت ســهامی نمایشــگاه های بین المللی، 
محمود محمودزاده معاون مســکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرســازی، مانی فــرد دبیــرکل 
مقررات ملی و کنترل ســاختمان وزارت راه و 
شهرسازی، مصطفی کواکبیان عضو کمیسیون 
امنیت ملی مجلس شــورای اســالمی و فعاالن 
صنایع ساخت و ساز در بخش خصوصی حضور 

داشتند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بین 
الملل نمایشــگاه بین المللــی ج.ا.ایران، بهمن 
حسین زاده در حاشــیه افتتاح اولین نمایشگاه 
ساخت و ســاز گفت: نمایشگاه ســاخت و ساز 
برای نخســتین بار در ایران برگزار می شــود 

که منشعب شــده از نمایشــگاه بزرگ صنعت 
ساختمان است.

وی بــا بیان ایــن که وزارت صنعــت، معدن 
و تجــارت ارتبــاط تنگاتنگی بــا وزارت راه و 
نمایشــگاه صنعت  افــزود:  دارد،  شهرســازی 
ســاختمان یکی از بزرگ ترین نمایشــگاه های 
صنعت ساختمان در خاورمیانه است که تالش 
می کنیم در حوزه های تخصصی آن نمایشگاه 

های جداگانه برگزار کنیم.
حسین زاده نمایشــگاه ساخت و ساز را محل 
تبلور یافته های اســتارت آپ هــای این حوزه 
دانســت و اظهارداشــت: در همین رابطه 38 
شــرکت برای اولین بار در این نمایشگاه حضور 
دارند  و قطعا تعداد این شــرکت کنندگان در 

سال های بعد با افزایش روبرو خواهد شد.
وی با اشاره به این نکته که در برگزاری اولین 
نمایشگاه ساخت و ســاز از مدل های خارجی 
الگو برداری شده است، گفت: برای نخستین بار 

است که کوشش شــده در صنعت ساختمان به 
برگزاری نمایشــگاه های مربوط با صنایع پائین 
دستی مانند نمایشگاه ســاخت و ساز بپردازیم 
و ایــن نمایشــگاه موجــب می شــود که بین 
مشاورین، مهندسین و پیمانکاران ذی صالح و 

سازمان نظام مهندسی ارتباط ایجاد گردد.
وی به نقش این نمایشــگاه در رشــد صنعت 
ســاختمان در حوزه هــای مختلــف آموزش، 
مشــاوره  و طراحــی اشــاره کرد و افــزود: ما 
ســاالنه 500 میلیون دالر صــادرات در حوزه 
خدمــات فنی و مهندســی داریم که شــرکت 
ســهامی نمایشــگاه های بین المللی ایران می 
کوشد تا با برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان 
در کشــورهای همســایه و ارایه تســهیالت به 
ایــن حــوزه در برگزاری  صادرکننــدگان در 

نمایشگاه ها نقش مهمی ایفا کند.
حســین زاده توضیح داد که بــه زودی تفاهم 
نامه ای را با ســازمان نظام مهندسی ساختمان 
در بحــث خدمات فنــی و مهندســی منعقد 

خواهیم کرد.
وی گفت: بســیار عالقمندیم به کشــورهایی 
مثل سوریه و عراق که خواهان دریافت خدمات 
فنی و مهندســی ایرانی ها هســتند، صادرات 
داشته باشــیم و به همین منظور در نمایشگاه 

های این کشورها مشارکت خواهیم کرد.
 حسین زاده به جمعیت بسیار فارغ التحصیالن 
رشته های برق، ســاختمان، معماری و غیره در 
کشور اشاره کرد و افزود: باید بتوانیم برای همه 
این فارغ التحصیالن کســب و کاری دســت و 
پا کنیــم و به طور قطع صــدور خدمات فنی و 

مهندسی یکی از راهکارها خواهد بود.
وی افزود: شــرکت ســهامی نمایشگاه های 
بین المللی ایــران با برگزاری نمایشــگاه های 
صنعت ســاختمان در خارج از کشور، مشارکت 

در برپایی آنهــا، همچنین یارانــه هایی که به 
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندســی ارائه 
می دهــد، می تواند نقش مهمــی در این حوزه 

ایفا کند.
از جمله اهــداف برگــزاری این نمایشــگاه 
انبوه ســازان، شــرکت های  توانمندی  معرفی 
بزرگ فعال در صنعت ســاخت و ســاز و ارائه 
دهندگان تجهیزات، تأسیسات و تکنولوژی های 
روزآمد و پروژه های برتــر در این حوزه؛  کمک 
به شفاف سازی گردش کار و عملکردهای مورد 
استفاده در صنعت ســاخت و ساز؛  ایجاد توازن 
و پایداری قیمت تمام شده پروژه های مسکن و 

عمرانی کشور است.
از جمله خدماتی که در این نمایشــگاه ارائه 
می شود می توان به  معرفی روش های صنعتی 
سازی و توانمندی آن در ارتقاء کیفیت، افزایش 
سرعت و کاهش هزینه تمام شــده؛ ایجاد فضا 
و بستر مناسب جهت حضور شرکت های دانش 

بنیان و فراگیر به منظور بهره گیری بیشــتر از 
علوم و فنون روز و ارتقاء روش های علمی مورد 
استفاده در صنعت ســاخت و ساز ؛ معرفی ابزار 
و روش های نوین در صنعت ساخت و ساز است.

افزایش ســرعت و کاهش هزینه تمام شــده، 
ایجــاد فضا و بســتر مناســب جهــت حضور 
شــرکت های دانــش بنیــان و معرفــی ابزار و 
روش هــای نویــن در صنعت ســاخت و ســاز 

مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
برگــزاری نشســت های علمــی و تخصصی 
در زمینه های ســبک ســازی و مقاوم ســازی 
ســاختمان ها، اســتفاده از مصالح ســبک و با 
کیفیت، بازســازی بافت های فرســوده و مقاوم 
سازی ســاختمان های روســتایی از برنامه های 

جانبی این نمایشگاه چهار روزه است.
نخستین نمایشــگاه بین المللی ساخت و ساز 
با همت شــرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان 

امید برپا شده است.

محمد ناصری رئیس شورای سیاست گذاری اولین نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت اعالم کرد: 

تالش نمایشگاه صنایع پایین دستی نفت برای توسعه همکاری بخش خصوصی با دولت 

حسین زاده در اولین نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز اعالم کرد:

نقش نمایشگاه در رشد صادرات 500 میلیون دالری خدمات فنی و مهندسی
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برگزارکننده:
کنسرسیوم شرکت های نمایشگاهی 

میالد نور، میالد شرقو چیستا

نشریه رسمی هجدهمین نمایشگاه بین المللی

یراق آالت
 ماشین آالت ، چوب، تجهیزات و صنایع وابسته

اولین نمایشگاه بین المللی

اولین نمایشگاه بین المللی

صنایع پایین دستی نفت

ساخت و ساز

qApýy þüBýíýy ÐüBñ¾ QÞpy 

( ÁBg þìBùu)

مجموعــه فرامید فعالیت خــود را در 
زمینه صنعت چوب و مبلمان از سال 1332 
توسط زنده یاد سیدمحمد فروز آغاز کرد و 
از سال 1384  فرزندان ایشان امید و فرید 
 فروز شــرکت فرامید تجارت را تاسیس 

نمودند.
محور اصلی فعالیت این شرکت همیشه 
بر پایــه »احترام به مشــتریان و رضایت 
مندی ایشــان« از طریق »ارائه محصول با 
کیفیت« با »زمان تحویل مناسب« استوار 
بوده اســت. داشــتن کارنامه ای روشن 
طی این سال ها که نشــان از حسن نظر 
 مشتریان گرامی بوده، خود گواه این مطلب

 است.
مجموعه فرامید تجارت با حضور پررنگ 
و تاثیرگذار خود در هجدهمین نمایشگاه 
بین المللی یراق آالت، ماشین آالت مبلمان 
و صنایع وابســته حرف های مهمی برای 
گفتن دارد. نشــریه »اقتصاد و نمایشگاه« 
در گفت و گــو با امید فــروز، رئیس خالق 
فرامید  مدیره شــرکت  هیئت  کوشای  و 
تجارت، از فــراز و فرودها و موفقیت های 
 این شــرکت گزارشــی تــدارک دیده 

است.

 از فعالیت ها و تولیدات شرکت فرامید 
تجارت بگویید.

در ســال ۱392 مجموعه فرامید تصمیم به 
راه اندازی خط تولید اوراق روکش شده مالمینه با 
ماشین آالت مدرن و به روز در کارخانه شدند. الزم 
به ذکر است که مقدمات این کار در سال ۱39۱ 
با تحقیق در بازارهای جهانی و سفرهای متعدد 
به اروپا و آسیا پایه گذاری گردید و با رایزنی های 
الزم و استفاده از تجربیات متخصصان این خطوط 
نصب و راه اندازی شد. مجموعه فرامید همیشه به 
دنبال نوآوری بوده و هست. بازار ورق های مالمینه 
در ایران طی سال های پیشین متاسفانه با روندی 
تکراری و رویکردی بســیار کند مواجه شده بود. 
اکثر ورق های وارداتی، مشابه و یکنواخت بوده و 
حتی تولیدکنندگان داخلی نیز مبادرت به تولید 
طرح هایی مشابه داشته و دارند. این در حالی بود 
که مصرف کنندگان و مخاطبان نیز از این تکرار 
خسته شده بودند. همین امر انگیزه خوبی را برای 
فرامید ایجاد کرد که به تولید محصولی با تعریف و 

نگاهی جدید بپردازد.
رایزنی با مشــاوران و کارشناسان خبره و فنی 
داخلی و خارجی، منجر به ســفارش پرس  های 
مالمینه خاصی شد که توان تولید چنین اوراقی 

را داشتند.

 مهم ترین دستاوردهای شرکت شما تا 
کنون چه بوده است؟

مهم ترین دستاوردی که شــرکت ما تا کنون 
داشــته این اســت که توانســته خــال جایگاه 
mdf های وارداتی از اروپا  را پر کند و موفق شده 
ایم در این زمینه سلیقه بازار را عوض کنیم و این 
دســتاورد مهمی برای ما است که توانسته ایم با 
حرکت درستی که داریم بتوانیم بازار را به سمت 

کاالی خودمان هدایت کنیم.
 بعد از تولید محصوالت مــا که به بازار عرضه 
کرده ایــم اکثر شــرکت های تولیــدی راه ما را 
پیگیری کرده اند و مشــابه mdfهایــی را که ما 
تولید کرده ایم شــروع به تولیــد کرده اند و این 
دستاورد بزرگی برای ما است. احتماال راه و مسیر 
ما درست بوده که بقیه شرکت ها خواسته اند در 

همین مسیر حرکت کنند.
از سوی دیگر، بحث انتخاب رنگ در این صنف، 
همان بحثی بود که سالیان سال واردکنندگان و 
تولیدکنندگان داخلی بــه آن عادت کرده بودند 
که متاسفانه هیچ حرف تازه ای در پی نداشت. هر 
سال شاهد رنگ های گردویی، آلدر، راش، بلوط و 
غیره از شرکت های مختلف کاغذ ساز بودیم که با 
کمی تغییر در تونالیته رنگی همان کاغذ را تولید 
می کردند. در این میان، تمرکز اصلی فرامید بر 
اســتفاده از بافت های جدید بود، چرا که رنگ ها 
همیشه ثابت بوده و هستند. اما بافت های جدید 
می توانستند جلوه ای تازه به یک رنگ ببخشند و 
پاسخگوی نیاز مشتریان و بازار امروز که نیازمند 

تحول و تنوع بوده باشند. 
به همین منظور، شــرکت فرامید کوشــید با 
شرکت های تولیدی مطرح در دنیا در زمینه تولید 
صفحات پرس ارتباط برقــرار نماید و بافت های 
مورد نظر فرامید را به مرحله کارشناسی و تولید 
برســاند. جهت ایجاد بافتی خاص، می بایست 
طراحی های الزم صورت می پذیرفت. ایده فرامید، 
خلق اوراقی با روکش کاغذ مالمینه و کامالً مشابه 
با روکش طبیعی چوب و در عین حال ایجاد عمق 

در سطوح اوراق فشرده نیز بود.
جهت ایجاد طرحی مطابق با روکش طبیعی 
چوب، از تکنولوژی »تطابــق طرح کاغذ با طرح 

 Synchronization صفحه پرس« یا همان
یا Register Embossing استفاده گردید. 
شایان ذکر است که در این فرآیند، کاغذ مالمینه 
رکن اصلی را داشته و نوع و گراماژ کاغذ دکوراتیو 
و نیز عملیات آغشته سازی و فرموالسیون رزین و 
نیز برش کاغذ مالمینه کامالً از روند تولید کاغذ 

مالمینه عادی متفاوت است.
جهت ایجاد عمق در ســطوح اوراق فشــرده 
می بایســت با تکنولوژی جدید و با دستگاه های 
پرس مخصوص به این مهم دســت یافت. الزم 
به ذکر اســت که ایجاد عمق در اوراق فشــرده 

فرآیندی کامالً مهندسی می باشد.
پس با ایده ای بکر و جهشی سریع، فرامید برای 
اولین بار در ایران مبادرت به تولید اوراقی کرد که 
در عین دارابودن بافتی جدید و خاص و مطابق با 
بافت طبیعی چوب، دارای عمقی خاص نیز بودند. 
شاید بتوان به جرات گفت که این نوع تولید برای 

اولین بار در خاورمیانه صورت گرفت.
 تولیدات فرامید دارای چه مزیت ها و 

ویژگی هایی است؟
محصوالت فرامید، دارای ویژگی های خاص با 
بافت طبیعی و عمیق بوده که تحول جدیدی را 
در نگرش مشتریان نسبت به اوراق مالمینه ایجاد 
کرده است. بافت ها و طرح های جدید معرفی شده 
در شرکت  فرامید بســیار مورد توجه مشتریان 
داخلی بوده و واکنش فوق العــاده زیادی نیز در 
منظر بازدیدکنندگان خارجی در نمایشگاه های 
برگزار شــده نســبت به تولیدات فرامید از نظر 

زیبایی و نیز از نظر تکنیکی در بر داشته است.
از  اکثــراً  فرامیــد،  انتخابــی  کاغذهــای 
تولیدکننــدگان مطــرح اروپایی و آســیایی و 
همچنین ورق هــای MDF نیز از دو کشــور 
ایتالیا و تایلند می باشــند. الزم به ذکر است که 
حجم مورد نیاز MDF در سال حدود 2 میلیون 
مترمکعب در کشــور اســت که تولیدکنندگان 
داخلی در حال حاضر 45 تا 50 درصد این میزان 

را تولید می نمایند.
 آیا محصــوالت خود را صــادر هم 

می کنید؟
از اهداف مهم مجموعه فرامید، صادرات است. 

محصول جدید فرامید برای اولین بار در خاورمیانه 
تولید شــده و به طور قطع می تواند در برگیرنده 
بازار آسیا و سپس بازار اروپا بوده و گامی موثر در 
معرفی محصول ساخت ایران به دنیا باشد. در این 
راستا فرامید قطعاً نیازمند پشتیبانی و همراهی 

مصرف کنندگان و دولت می باشد.
تاکنون نیز به کشــورهای عراق و افغانستان 
صادرات داشــته ایم و در حال حاضر نیز در حال 
بازاریابی در کشــورهای امــارات، قطر و بحرین 
هستیم که بتوانیم در آینده به این کشورها هم 

صادرات داشته باشیم.
 از طرح ها و برنامه های شــرکت برای 

تولید و توسعه بگویید.
طرح هایی که برای توسعه و گسترش فعالیت 
داریم این است که سعی می کنیم هر چند وقت 
یکبار کاالی جدید و مــدل جدید از محصوالت 
خود را به بازار عرضه کنیم تا بتوانیم حرکت رو 
به جلویی در جهت تامین مواد اولیه برای صنعت 
سلولزی داشته باشــیم. تالش می کنیم همیشه 
به روز باشــیم و با تکنولوژی روز دنیا جلو برویم 
و همین باعث می شــود بتوانیم فعالیت مان را 
گسترش دهیم و طرح های توســعه ای داشته 

باشیم.

 با چه موانع و مشکالتی در مسیر تولید 
رو به رو هستید؟

متاســفانه باید بگویم در مســیر تولید موانع 
و مشــکالت زیادی وجــود دارد. به خصوص در 
چند سال اخیر مشــکالت واضح است. مشکل 
مسائل ارزی چون مواد اولیه ما وارداتی است، در 
مقطعی سخت شده بود که بحث ارزهای نیمایی 
مقداری کار را تسهیل کرد. بحث تحریم مشکل 
دیگر است و برخی کشورهای اروپایی به سختی 
با کشــور ما مراودات بانکی و انتقال پول دارند و 
این اتفاق ناخوشایند باعث می شود به سختی و 
با راه های خیلی طوالنی بتوانیم مواد اولیه را وارد 

کشور کنیم.
 همین طور به علت افزایش قیمت دالر، مقداری 
مشکالت نقدینگی گریبان گیر تولیدکننده ها شده 
و بانک ها و بخش های متولی باید این موضوع را 
حل کنند که شــرکت ها بتوانند مسیر پیشرفت 
خود را طی کنند تا افزایش اشتغال زایی رخ دهد. 
یک سری قوانین دســت و پا گیر وجود دارد که 
امیدواریم مســوالن بتوانند در آینده اثرات آن را 
در تولید کاهش دهند تا شــرکت هایی مانند ما 
که بحث تولید دارند با خیال راحت به تولید فکر 

کنند؛ نه به مسائل جانبی و حواشی آن.

امید فروز، رئیس هیات مدیره شرکت »فراُمید تجارت«:

محصوالت »فرُامید تجارت« سلیقه بازار MDF را در ایران عوض کرده است
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شرکت باران تجارت پاسارگاد مقدم شما را به 
هجدهمین نمایشگاه بین المللی چوب و صنایع وابسته گرامی می دارد. 

سالن 38 غرفه 15

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

کاربردهای مختلف و متنوع کرده است.
گروه مهندســی و طراحی هلدینگ تهران 
برتر، همگام با تکنولوژی روز دنیا و همســو با 
آرمان های حفاظت از محیط زیست کشورمان، 
برآن شده است تا از مواد بازیافتی، محصولی 
بسیار مرغوب و کارآمد در عرصه منطقه ای را 
با نام زغال فشرده تولید کند، در این راستا از 
تمام دانش، تجربه و توان خود استفاده کرده و 
دستگاه های تمام اتوماتیک تولید زغال فشرده 
را با ابتکار و اســتفاده از قطعات کامال ایرانی 

طراحی و تولید کرده است.
در هجدهمین نمایشــگاه بین المللی یراق 
آالت، ماشین آالت مبلمان و صنایع وابسته پای 
صحبت های وهاب الدین فالح، مدیرعامل خالق 
و ساعی هلدینگ تهران برتر نشسته ایم تا در 

جریان فعالیت ها و موفقیت هایش قرار بگیریم.

 فعالیــت هلدینگ تهــران برتر دقیقا 
چیست؟

ما در این هلدینگ به تولید انواع زغال )ســنتی- 
فشرده - حبه ای - فالفلی( می پردازیم. درکنار تولید 

ماشین آالت تولید زغال، خشــک کن های صنعتی 
اعم از خشــک کن دوار به متراژهــای 6 الی ۱8 متر 
نیز تولید مي کنیم که استفاده های زیادی در صنایع 
کشاورزی و بهداشــتی دارد. انواع دمنده و مکنده نیز 
تولید مي کنیــم. در کنار تولید این دســتگاه ها  به 
تازگی در حال تولید انواع دســتگاه های شوینده نیز 
مي باشیم. دستگاه های شوینده با توان تولید مختلف 
و کارایی های متنوع مثل)شوینده سرویس بهداشتی/

ظرف شویی/ماشــین لباس شویی/شیشه شور/انواع 
شوینده های کارواش و غیره.(

طراحی و ساخت ماشین آالت خشــک کن انواع 
میوه نیز در دســتور کار مجموعه مي باشد و طراحان 
و مهندســان مجرب در حال طراحی این دستگاه ها 

مي باشند.
 چه جایگاهی در بازار ایران دارید؟

با توجــه به مــواد و متریال اســتفاده شــده در 
تولید دســتگاه هاي مان در حال حاضــر بهترین و با 
کیفیت ترین دستگاه ها را تولید مي کنیم و این امر با 
توجه به رضایت مشــتریان مان از ما کامال محسوس 
مي باشــد. به جرات می توانم بگویم کــه با توجه به 
سوابق و میزان تولید دستگاه و راه اندازی بیش از 500 
کارگاه تولیدی در سرتاسر کشور، در این صنف همتا 
نداریم و روز به روز با باال بردن کیفیت و به روز رسانی 
دستگاه هاي مان از رقبا و شــرکت های مشابه فاصله 

بیشتری مي گیریم.
 به مهم ترین دستاورد های شرکت اشاره 

می کنید؟
مهم ترین دستاورد شرکت تهران برتر، میزان باالی 
کار آفرینی و اشتغال زایی بوده است که توانسته ایم 
خدمت کوچکی به مردمان و جوانان عزیز کشورمان 
در این چند سال کرده باشیم. باتوجه با احداث 500 
کارگاه در نقاط مختلف کشور برای حدود 2 هزار نفر 
شغل به صورت مستقیم و برای بیش از 3هزار نفر به 
صورت غیرمســتقیم به وجود آوردیم که این بزرگ 

ترین دستاورد برای مجموعه تهران برتر مي باشد. 
با توجه به تحریم های ناجوانمردانه و یک طرفه بد 
خواهان نظام مقدس جمهوری اســالمی و براساس 
بیانات مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی، 
خرسند هستیم که با تولید داخلی توانسته ایم جواب 
دندان شکنی به حسودان و بدخواهان کشور عزیزمان 
بدهیم و بــا اقتدار چــرخ های تولید کشــورمان را 

بچرخانیم.
 آیا صادرات هم دارید؟

بله، بــا توجه بــه اینکه مــواد اولیــه تولیدی از 
دســتگاه های ما از مواد دور ریز بازیافتی مي باشد به 
راحتی مي توان این دستگاه ها )دستگاه تولید زغال 
فشــرده( را به خارج از کشــور صادر کرد. با توجه به 
نوسانات دالر و بی ارزش بودن ریال کشور ما نیز خرید 
این مدل دستگاه برای کشــورهای خارجی بسیار به 
صرفه مي باشــد و اگر گران ترین دستگاه ما را با دالر 
امروز که حدود مبلغ 500/۱3تومان مي باشد تبدیل 
کنیم حدود 8 هزار دالر مي شود که این مبلغ بسیار 

ناچیزی است. 
صادرات دســتگاه های ما به کشــور هایی نظیر 
عراق- افغانستان- ترکیه - عمان - ارمنستان - روسیه 
- گرجستان و کشورهای اروپایی همچون آلمان انجام 

مي شود.
در ضمن زغال تولید شــده از این دستگاه ها نیز 
چون از مواد بازیافتی و دور ریز مي باشد هم به راحتی 
صادر مي شــود و هیچ محدودیت و ممنوعیتی برای 

صادرات این مدل زغال ها نداریم. 
در حال حاضر کشــورهایی نظیر عراق- امارات-
ارمنستان-گرجستان-روسیه-ترکیه-افغانســتان-
عمان- بالروس-اوکراین مشــتری و خریدار زغال از 
کشورمان هستند و در حال صادرات به این کشور ها 

هستیم.
 برنامه های شما برای گسترش فعالیت های 

شرکت چیست؟
برای گسترش فعالیت های جدید شرکت مان روزانه 
در حال تحقیق در ســایت های خارجی و حضور در 
نمایشگاه های بین المللی مي باشیم و تیم متخصص و 
مجرب هلدینگ تهران برتر دارای بهترین طراحان و 

متخصصین در حوزه  های صنعتی مي باشد.
 در تولید و توسعه با چه موانع و مشکالتی 

رو به رو هستید؟
بیشترین مشکلی که در بخش تولید داریم بحث 
نابســامان بودن قیمت ها است. متاســفانه با توجه 
به نوســانات قیمت دالر هر روز شــاهد قیمت های 
جدید  اشــیم که این امر باالترین ضربه را به تولید و 

تولیدکننده مي زند.
خوشــبختانه در چند ســال اخیر دولت حمایت 
خوبی از تولید دارد و متاســفانه دالل های مواد اولیه 
قصد بر هم زدن تعادل بــازار را دارند که با توجه به 
شرایط و تحریم ها بر علیه کشورمان عده ای سود جو 
برای منافع خود دست به تداخل در قیمت های مواد 

اولیه مي زنند.

وهاب الدین فالح، مدیرعامل هلدینگ تهران برتر:

»هلدینگ تهران برتر« در کیفیت، هر روز از رقبا بیشتر فاصله می گیرد
در شرکت آتیه گستران بارشین، مشتری اصل و 
مهم ترین عنصر کسب وکار است و به همین دلیل 
مدیران و پرسنل این شرکت، انجام خواسته های 
به حق و جلب رضایت مشتری را واجب می دانند و 
گوش فرا دادن به سخن و خواست مشتریان را به عنوان مهم ترین 
اصل برقراری ارتباط در این شــرکت مبنا قرار داده اند. به طوری که 
وقت شناســی، تعهد ودقت در ارایه خدمات مطلوب به مشتریان و 
رعایت حقوق ایشــان از مهم ترین وظایف کارکنان شرکت است.
سیدمحسن یزدانی، مدیرعامل ساعی و خالق شرکت آتیه گستران 
بارشین، در هجدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آالت، ماشین آالت 
مبلمان و صنایع وابســته در گفت و گو با خبرنگار نشریه »اقتصاد و 
نمایشگاه« از چند و چون فعالیت های شرکت متبوعش سخن گفته 

است.

 در شرکت تحت مدیریت جنابعالی چه محصوالت و خدماتی 
تولید و عرضه می شود؟

شرکت آتیه گستران بارشــین از ابتدا وارد کننده ام دی اف بوده است، اما 
بعد از کسب تجربیات و پیش آمدن تحریم ها بر آن شد تا با همکاری یکی از 

بزرگ ترین شرکت های آلمان در این صنعت، شروع به تولید کند.
این شرکت با قدمت بیش از یک دهه پرتالش در صنعت ام دی اف، همواره 
در صدد کشف تجربیات کشورهای پیشرو در این صنعت و انتقال این تجربیات 
به کشور عزیزمان جهت تولید در داخل بوده و درنهایت توانسته ایم با همت 
و تالش به این مهم دســت یابیم. در حــال حاضر هم یکــی از بزرگ ترین 
تولیدکننده های ام دی اف مالمینه با روکش های بســیار باکیفیت در داخل و 
به دست متخصصان ایرانی می باشــیم. این نکته را نیز بگویم که ما از ابتدای 
فعالیت مان که وارد کننــده بودیم، همواره تالش می کردیــم که بهترین و 
تاپ ترین محصوالت را از بهترین و شناخته ترین برندهای جهانی وارد کشور 
کنیم و در حال حاضر نیزکه به کار تولید روی آورده ایم، همان خط مشی را در 

تولیدات مان به کار گرفته ایم.
 شرکت شما چه جایگاهی در این صنعت دارد؟ 

در حال حاضر و با توجه به کیفیت و تولید روز افزون به نظر بنده در جایگاه 
بسیار مناسبی در این صنعت هســتیم. محصوالت ما هم اکنون در باالترین 
سطح استاندارد در حال تولید اســت و مدعی هستیم که هیچ ورق ام دی اف 

دیگری درکشور به سطح کیفیت تولیدات ما نمی رسد.
 مهم ترین دستاورد شرکت شما تا کنون چه بوده است؟

 دســتاوردهای زیادی داشــته ایم که از مهم ترین آنها می توان به جذب و 
رضایت مشتریان پایدار در سراسر کشور اشاره کرد که در این صنعت کار بسیار 

سختی است، اما با همت و تالش بی وقفه به این مهم دست پیدا کرده ایم.
 آیا صادرات دارید؟ به چه کشورهایی؟ 

سیاست گذاری شرکت ما از ابتدا تولید و صادرات به کشورهای همسایه در 
گام اول و به کشورهای دیگر در گام دوم بوده است که در این زمینه در جذب 
مشتریان اقدامات خوبی انجام شده است. اما با توجه به کثرت تقاضا در داخل 
کشور از یک سو و همچنین ریســک باالی نقل و انتقال ارز به داخل کشور و 

تحریم ها از سوی دیگر، در این مسیر یک وقفه کوتاه پیش آمده که در حال 
بررسی راهکارهای مختلف جهت حل این موانع هستیم تا شروعی پرقدرت در 

این زمینه داشته باشیم.
 برای گسترش فعالیت های خود چه برنامه و طرح های توسعه ای 

را در دست اقدام دارید؟
برنامه های وسیعی ترسیم شده که از جمله آن می توان به افزایش تولید با 
کیفیت های مختلف و همچنین تقویت روابط با نمایندگی های خود در سراسر 

کشور و حضور فعال در تمام نمایشگاه های داخلی و خارجی اشاره کرد.
 در خصوص مشــتری مداری و خدمات پس از فروش شرکت 

توضیح دهید.
 به گواه مشــتریان و نمایندگان عزیزمان در سراسر کشــور، شرکت ما با 
داشــتن بخش تخصصی مربوط به کنترل کیفیت و خدمات پس از فروش، 
در باالترین رتبه از این حیث در کشــور قرار دارد و تقویت آن را وظیفه خود 
وحق مشتریان می دانیم و بسیار خوشحالیم که اعتماد، امانت داری، صداقت، 
تواضع و مسئولیت پذیری پشتوانه پیشه و حرفه کارکنان این شرکت در قبال 
مشتریان است. فراهم آوردن امکانات و ارائه محصوالت با کیفیت، آرامش خاطر 
مشــتریان،انجام به موقع امور و جلوگیری از اتالف وقت با ارزش مشتریان از 
اصلی ترین وظایف کارکنان این شرکت می باشد، به طوری که می توان گفت 
که مبنای ارزیابی عملکرد کارکنان این شرکت، میزان رضایت مشتریان عزیز 

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

رو هستید؟
 مشکالت بسیار زیاد است که هر کدام نیاز به یک مصاحبه جداگانه دارد 
و من ضروری می دانم در اینجا از تمام سیاست گذاران و مسئوالن مربوطه در 
زمینه تولید درخواست داشته باشم که برای شکوفایی کشور در این صنعت 
و بخش های دیگر تولید، حمایت های بسیاری در زمینه های مختلف )تامین 
آسان مواد اولیه، اخذ مجوزها، حمایت های مالی و...( داشته باشند و این مهم در 

حد یک شعار باقی نماند. 
 نظرتان راجع به نحوه برگزاری نمایشگاه چیست؟

 درکل نحوه برگزاری نمایشــگاه، هرســال بهتر از ســال گذشته است و 
پیشــرفت های قابل توجهی در این زمینه صورت گرفته است، اما می شود با 
کسب تجربه و آگاهی از نمایشگاه های خارجی، بهتر از این نیز نمایشگاه های 

داخل را برگزار کرد.

سید محسن یزدانی، مدیرعامل شرکت »آتیه گستران بارشین«

مدعی هستیم که برترین »ام دی اف« را در ایران تولید می کنیم
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حسین زاده گفت: در سال گذشته  3 
میلیون و 240 هزار نفر فرصت شغلی 
توسط صنعت نمایشگاهی جهان ایجاد 

شده است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین 
الملل شرکت ســهامی نمایشگاه های 
بین المللــی ج.ا.ایران، اجالس مدیران 
عامل نمایشــگاه های کشور در مشهد 

برگزار شد.
 بهمن حسین زاده مدیرعامل شرکت 
ســهامی نمایشــگاه های بین المللــی 
ایران در سخنرانی مبســوط خود در 
این اجالس گفت: صنعت نمایشگاهی 
2500 ســال قدمت دارد که هرگز از 
اهمیت و اعتبار آن کاسته نشده است 
زیرا به موازات تکامل جامعه بشــری و 
پیشــرفت های تکنولوژیکــی، صنعت 
نمایشگاهی خود را با این تحوالت وفق 

داده است.
وی بــا بیــان ایــن کــه صنعــت 
نمایشگاهی همچنین وظایف جدیدی 
را عهده دار شده اســت، افزود: تبدیل 
شــدن به مهم تریــن ابــزار بازاریابی، 
های  پیشــرفت  جدیدترین  معرفــی 
تکنولوژیکــی،  ایجــاد فرصــت های 
شــغلی متعدد به صورت مســتقیم و 
غیر مستقیم،  کمک به توسعه صنعت 
گردشگری در همه انواع آن و گسترش 
روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاســی 
کشــورها و ایجاد تفاهم بیــن ملل از 

جمله این وظایف است.
ســهامی  شــرکت  مدیرعامــل 
ایــران  بین المللــی  نمایشــگاه های 
خاطرنشــان کرد: برای نشــان دادن 
اهمیت این صنعت کافی است به این 
موضوع اشاره کنیم که در سال 20۱8 
بالغ بر 32000 نمایشــگاه بین المللی 
مهم – که متراژ هــر یک از آنها بیش 
از پنج هزار متر مربع بوده است – در 
۱80 کشــور دنیا برگزار شده است که 
حــدود 4/500/000 شــرکت کننده 
و بالغ بر 303 میلیــون بازدید کننده 

داشته اند.
وی ادامــه داد: در ســال گذشــته 

مســقف  هــای  ســالن  مســاحت 
نمایشــگاهی کشــورهای دنیا حدود 
35 میلیــون مترمربــع و متــراژ کل 
نمایشــگاه هایی که برگزار شده است 
حــدود ۱38 میلیــون مترمربع بوده 
است. )به طور میانگین از هر متر مربع  
فضا 4 بار در سال استفاده شده است(. 
در ســال 20۱8  هزینه های مستقیم 
برپایــی نمایشــگاه ها در دنیــا ۱37 
میلیارد دالر بوده و نمایشگاه های بین 
المللی سال گذشته 325 میلیارد دالر 

به اقتصاد جهانی کمک کرده اند.
حســین زاده با اظهار ایــن مطلب 
که تعــداد فرصت های شــغلی ایجاد 
شده توســط این صنعت سال گذشته 
3/240/000 نفــر بوده اســت، عنوان 
کرد: ۱/3۱4/000 نفــر آن به صورت 
مســتقیم و بقیه غیر مســتقیم بوده 
ســایت   ۱2۱7 همچنیــن  اســت. 
نمایشــگاهی حــدود 500 هــزار نفر  
پرسنل دارند به عبارتی میانگین تعداد 
از مراکز نمایشگاهی  کارکنان هر یک 

حدود 4۱۱ نفر است.
وی یادآور شــد: علی رغــم تحریم 
های شدید و کم سابقه ای که استکبار 
جهانی به اقتصاد ایــران تحمیل کرده 
اســت صنعت نمایشگاهی به گسترش 
خود در کشــور مــا ادامه داده اســت 
امــا باید اذعــان کرد که رشــد کمی 
نمایشــگاه ها در تعــدادی از مراکــز 

نمایشــگاهی با رشــد کیفی آنها توأم 
نبوده است.

حســین زاده اعــالم کرد: شــرکت 
المللی  بین  نمایشــگاه های  ســهامی 
در ســال جاری برپایی حــدود ۱00 
نمایشگاه بین المللی از جمله برگزاری 
۱3 نمایشــگاه در خارج از کشور را در 
تقویم نمایشــگاهی خود گنجانده که 
بخش اعظــم آنها با موفقیــت برگزار 

شده است.
فعالیــت  مهم تریــن  گفــت:  وی 
نمایشگاهی برون مرزی ما که با اعتبار 
پرســتیژ بین المللی کشــورمان رابطه 
مســتقیم دارد حضور فعال در اکسپو 
2020 دوبی است که ستاد ویژه برای 
برنامه ریزی و اجرای آن با مشــارکت 
بخش خصوصی و همه ســازمان ها و 
داده ایم  تشکیل  ذیربط  وزارتخانه های 
و تاکنون  جلسات  توجیهی متعددی  
با حضور مســئوالن و مدیران ذیربط 
برگزار شــده و بــر رونــد فعالیت ها 

نظارت داریم.
نمایشگاه  مدیرعامل شرکت سهامی 
های بین المللی ایران تصریح کرد: به 
منظور ترغیب شــرکت های خارجی 
به حضــور فعال تر در نمایشــگاه های 
ایــران  بــه هیــأت محتــرم دولت 
پیشــنهاد داده ایم نرخ سود بازرگانی 
کاالهای نمایشــگاهی را حذف  نماید. 
خوشــبختانه  این پیشنهاد به تصویب 

رسیده و برای اجرا ابالغ شده است.
در  اســتارت آپ ها  نقــش  بــه  وی 
نمایشــگاه هــا نیــز اشــاره کــرد و 
اظهارداشت: با توجه به نقش استارت 
آپ ها، شــرکت های دانــش بنیان و 
پارک های علوم و فنــاوری امتیازات 
ویژه ای برای آنها در نظــر گرفته ایم. 
در تقویم نمایشــگاه هــای خود برای 
معرفی کاالها و خدماتــی که از توان 
صادراتی باالیی برخوردارند و موجبات 
انتقال فنــاوری های پیشــرفته را به 
کشــور فراهم می کننــد، اولویت قائل 
شــده ایم و از تعداد عناوین نمایشگاه 
هایــی که بــازده اقتصــادی چندانی 
ندارند یا اهمیت صادراتی آنها ضعیف 
است کاســته ایم. حســین زاده عنوان 
کــرد: اگر چــه درآمــد ریالــی ما از 
برگزاری نمایشــگاه ها در 9 ماهه سال 
به  نســبت  حــدود 35درصد   ۱398
ســال گذشــته افزایش یافته است اما 
در  ارزی شــرکت  هزینه های  افزایش 
نمایشگاه های خارجی مانع از آن است 
که بتوانیم مشارکت گســترده ای در 
برخی از نمایشگاه های مهم بین المللی 
به ویژه در کشورهایی که هزینه های 

آنها باالست داشته باشیم.
وی افزود: ظرف دو سال اخیر برپایی 
نشســت های تخصصی بــا همکاران 
نمایشــگاهی  مراکز  در  گرانقدرمــان 
اســتان ها نتایــج ثمر بخشــی در پی 

داشــته و از نظرات مشورتی سازنده و 
مفید آنها در تدویــن برنامه های خود 

بهره مند شده ایم.
رئیس هیات مدیره شــرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی ایران با بیان 
این مطلب که به منظــور موفقیت در 
برپایی نمایشــگاه ها و برطرف کردن 
برخی از نارســایی ها انتظار داریم که 
نمایشــگاه ها  محترم  عامــل  مدیران 
نکاتی را مــورد عنایــت و امکان نظر 
قرار دهند، گفــت: ایجاد هماهنگی در 
تقویم نمایشگاه های خود به گونه ای 
که شــرکت کنندگان در یک نمایشگاه 
فرصت کافی برای حضور در نمایشگاه 
مشابه را در اســتان مورد نظر داشته 
باشند. متأسفانه برخی از سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت اســتان ها در 
نمایشگاه ها  برپایی  برای  اعطای مجوز 
دقت الزم را به عمــل نمی آورند و در 
مــواردی شایســتگی مجــری مالک 

اعطای مجوز قرار نمی گیرد.
وی ادامــه داد: افزایــش کیفیــت 
نمایشگاه ها به مراتب مهم تر از افزایش 
کمی آنهاست، ضرورت ایجاب می کند 
که همــکاران عزیزما همه نمایشــگاه 
هایی را کــه برگزار مــی کنند مورد 
ارزشــیابی قرار دهند. مهــارت افزایی 
کادر شاغل در نمایشــگاه ها از نهایت 
اهمیت برخوردار اســت، برپایی دوره 
های آموزشی تخصصی برای این افراد 

بدون شــک در بهبود کیفی نمایشگاه 
هایی که برگزار می شود مؤثر است.

حســین زاده گفــت: روز آمد کردن 
مطالــب وب ســایت ها در تعــدادی 
از مراکــز نمایشــگاهی کشــور مورد 
عنایــت قرار نگرفته اســت به گونه ای 
که کاربــران یا متقاضیــان حضور در 
نمایشــگاه ها نمی توانند به اطالعات 
تفصیلی یــا عملکرد نمایشــگاه هایی 
که در سنوات گذشته برپا شده و سال 
به سال تجدید شــده است دسترسی 

داشته باشند.
ســهامی  شــرکت  مدیرعامــل 
ایران  المللــی  بیــن  نمایشــگاه های 
اظهارداشــت: وب ســایت های مراکز 
نمایشــگاهی بایســتی توســط افراد 
مطلع مدیریــت شــوند. تبدیل »وب 
سایت » به  »بولتن اداری« اقدام قابل 
توجیهی نیســت. تبلیغ به منظور آگاه 
کردن بازدیدکننــدگان از ویژگی های 
نمایشــگاه هایی که در شرف برگزاری 
است در موفقیت نمایشگاهها و افزایش 
بازدیدکننــدگان آنها نقش مؤثری ایفا 
می کند. در مواردی مشــاهده شــده 
است که تبلیغ ناکافی یا عدم استفاده 
از رســانه های پــر مخاطــب مانع از 
بازدیدکنندگان  آن شــده اســت که 
عالقه مند از نمایشــگاه مورد نظر خود 
دیدن کنند. وی تاکیــد کرد: توجه به 
مسائل زیست محیطی در نمایشگاه ها 
از نهایــت اهمیــت برخوردار اســت. 
کاهش تولید زباله، استفاده از تابلوهای 
الکترونیکی برای راهنمایی مراجعان به 
جای توزیع نقشه راهنما،  بهره گیری 
از مواد و مصالحی کــه به دفعات قابل 
اســتفاده هســتند، عدم توزیع کیسه 
های پالســتیکی غیر قابل بازیافت که 
بر روی آنها آگهی های تبلیغاتی چاپ 
شده است و دهها اقدام دیگری که در 
نمایشگاهی  مهم  مراکز  بروشــورهای 
به آنها اشاره شده اســت می تواند به 
حفاظت از محیط زیســت کمک کند 
و نمایشــگاه ها در این زمینه می توانند 

الگو باشند.

توصیه های دکتر حسین زاده به مدیران عامل نمایشگاه های کشور در اجالس مشهد:

به کارآمدی و کیفیت نمایشگاه ها بیشتر از تعداد آنها اهمیت بدهید

دکتر جم عزتی معاون شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران:

شفاف سازی و خرد جمعی
 کارآمدی نمایشگاه بین المللی را افزایش داده است

دکتر عزتی موفقیت های مهم شــرکت ســهامی نمایشگاه های 
بین المللی در یک ســال اخیر را مرهون شفاف سازی عملکرد این 

شرکت دانست.
به گزارش روابــط عمومی و امور بین الملل شــرکت ســهامی 
نمایشــگاه های بین المللی ج.ا.ایران، دکتر جم عزتی معاون امور 
نمایشــگاهی شــرکت در توضیح شفاف ســازی عملکرد شرکت 
ســهامی نمایشــگاه های بین المللی ایران، گفت: باتوجه به اینکه 
امسال ســال رونق تولید نام گذاری شده و مقام معظم رهبری نیز 
بر استفاده از ظرفیت های نمایشــگاهی در بحث ساخت داخل و 
رونق اقتصادی تاکیــد دارند، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم بر 
استفاده از تمام ظرفیت های این وزارتخانه در بحث رونق اقتصادی 

برنامه ریزی کرده است.
وی با بیان این که نمایشگاه بین المللی ایران هم در همین راستا 
با تفکر استراتژیک مدیران ارشدش گام های بلندی را در مباحث 
مرتبط با رونق تولید و کسب و کارها برداشته، افزود: یکی از عوامل 
موفقیت نمایشگاه بین المللی ایران، شفاف سازی در عملکرد این 

شرکت بوده است.
عزتی خاطرنشان کرد: شفاف سازی ارتباط مستقیمی با مباحث 
ناکارآمدی و فســاد در ســازمان ها دارد و هرچه ما در سازمان ها 
شــفاف عمل کنیم همانقدر کارآمدی ها افزایش می یابد و هرچه 
غیرشفاف عمل کنیم مباحث مربوط به فساد، رانت ها و نارضایتی 

مردم بیشتر می شود.
دبیر هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران 
تاکید کرد: شفافیت به این معنی اســت که عملکرد یک سازمان 
برای مردم و مشتریان خود قابل مشاهده باشد و اگر انتقادی هم به 
مباحث عملکردی یک سازمان باشد، آن سازمان باید بتواند شفاف 

سازی و دفاع داشته باشد.
عزتی یادآور شد:  وقتی ما می گوییم از 74 عنوان نمایشگاهی به 
۱03 عنوان رسیده ایم به این معنی است که یک تفکر جمعی در 
مباحث مربوط به تقویم نمایشگاهی داشته ایم و از خرد کمیته ای 
برای تدوین تقویم نمایشگاهی استفاده کردیم و بخش خصوصی را 

هم در این تصمیم گیری مشارکت دادیم.  یعنی فضا برای استفاده 
از خرد جمعی باز شــد و همین امر باعث شده که تعداد نمایشگاه 

ها افزایش بیابد.
معاون امور نمایشــگاهی شــرکت سهامی نمایشــگاه های بین 
المللی ایران افــزود: همچنین علیرغم تحریم های ســنگین علیه 
کشــورمان و مشــکالت اقتصادی موجود، ما 35 درصد در درآمد 
نمایشــگاهی رشــد داشــته ایم که این پیشــرفت ها را مدیون 

شفاف سازی در عملکرد نمایشگاه بین المللی ایران هستیم.
وی خاطرنشــان کرد: موفقیت های شرکت ســهامی نمایشگاه 
های بین المللی در یک سال گذشــته را مرهون شفاف سازی در 
فرآیندهای نمایشگاهی می دانیم و معتقدیم که این امر به از بین 

رفتن رانت ها و مفاسد احتمالی کمک کرده است.
عزتی اظهار داشــت: یکی از موارد دیگر که در مبحث شــفاف 
ســازی اتفاق افتاده الکترونیکی کردن فرایند شــرکت ســهامی 
نمایشگاه های بین المللی ایران است که موجب شفافیت و نظارت 

نمایشگاه بین المللی ایران بر عملکرد مجریان خواهد شد.

برگزارکنندگان نمایشــگاه های بین المللی در ایــران برای برگزاری 
هر چه مفیدتر نمایشگاه صنعت نمایشــگاهی در اسفندماه مشورت و 
تبادل نظر کردند. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت 
سهامی نمایشــگاه های بین المللی ج.ا.ایران، روز یکشنبه ۱3 بهمن 
98 جلسه شورای سیاستگذاری نمایشگاه صنعت نمایشگاهی در تاالر 
اصفهان محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی ایران برگزار شد. در 
این جلســه دکتر جم عزتی معاون امور نمایشــگاهی شرکت سهامی 
نمایشــگاه های بین المللی ایران و مهدی دیانــی عضو هیات مدیره 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران پس از استماع نظرات 
نمایندگان سایت های نمایشگاهی سراسر کشور و مجریان این رویداد 

به سخنرانی پرداختند.
براساس این گزارش حاضرین در پایان در خصوص رشد و پیشرفت 

این نمایشگاه و برگزاری قوی تر آن نســبت به دوره قبل تصمیماتی 
اتخاذ کردند. گفتنی است، نمایشــگاه صنعت نمایشگاهی ۱4 اسفند 
با حضور ســایت های نمایشــگاهی سراســر کشــور در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی ایران برپا می شود.

جلسه هم آهنگی در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد

تالش فعاالن صنعت نمایشگاهی برای برگزاری مطلوب نمایشگاه خانوادگی

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه ها اعالم کرد: 

پیش بینی برگزاری 40 نمایشگاه برای توسعه صادرات

مدیرعامل شرکت ســهامی نمایشگاه های 
بین المللــی ایران اعالم کــرد: برگزاری 40 
نمایشگاه برای صادرات به ۱5 کشور همسایه 
به عنوان اولویت های صادراتی کشورمان، در 
دستور کار قرار دارد و ایده های جدیدی نیز 

مطرح است. 

به گزارش شــبکه اطالع رســانی وزارت 
صنعت، معدن وتجارت، بهمن حســین زاده 
افزود: سال گذشته در مجموع 75 نمایشگاه 
برگزار شــده، در حالی که تا پایان امســال، 
برگزاری ۱07 نمایشگاه در تقویم پیش بینی 

شده است.
حسین زاده اضافه کرد: رونق تولید برنامه 
محــوری وزارت صنعت اســت و حمایت از 
شــرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها 
و حضور پررنگ آنها در حاشیه هر نمایشگاه 
در حال برگزاری، از ســوی شرکت سهامی 
نمایشــگاه های بین المللی ایران در اولویت 

قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت ســهامی نمایشگاه های 
بین المللــی ایران گفــت: اختصاص فضای 

مناسبی برای برگزاری نمایشگاه تقاضامحور 
به منظور ساخت داخل قطعات ارزبر در کنار 
هر نمایشگاه مورد نظر قرار گرفته و در واقع 
در حاشیه هر نمایشگاهی، مجموعه نیاز آن 

نیز برپا خواهد شد.
برگــزاری  شــد:  یــادآور  وی 
نخستین نمایشگاه برای معرفی فرصت های 
صادراتی در چارچوب موافقتنامه اوراسیا در 
دســتور کار شرکت ســهامی نمایشگاه های 
بین المللی ایران است و یک پنل اختصاصی 
در نمایشگاه اکســپو به هر یک از استان ها 

تخصیص خواهد یافت.
به گفته حسین زاده، نمایشگاه های استانی 
باید در ســایت های اختصاصی و اســتاندارد 

نمایشگاهی در آن استان برگزار شود.
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Hosseinzadeh Welcomes First 
Upstream Oil Industries Show

Bahman Hosseinzadeh, head of Iran International 
Exhibitions Company, sent a message for Iran’s 1st 
Upstream Oil Industries Exhibition.
Petrochemical industry is one of the main pillars of the 
petroleum industry in the production chain and the engine 
of economic, political and social development of the 
country and plays an important role in the GDP. The tide 
of developments in the petrochemical industry, in addition 
to reducing crude sales, has led to higher economic added 
value, wealth creation and employment.
Considering the role of oil, gas and petrochemical 
industries in Iran’s gross domestic product, the sensitivity 
of other productive and service sectors of the country 
to the downstream industries of petroleum production 
and refining is evident. As a result, investment in the 
downstream oil industry will lead to increased production 
in the economic sectors, particularly in the transportation, 
construction and chemical sectors.
Leading countries in the production of valuable 
chemicals and petrochemicals, in spite of deprivation 
from cheap raw materials, have succeeded, through 
systematic development of downstream industries in 
the form of petrochemical and chemical industrial parks 
and establishing small and medium-sized knowledge-
based enterprises, pave the way for production of 
valuable products, innovation  and manufacturing  of  
new products, New, entrepreneurial and sustainable job 
creation, managing and reducing production costs and 
ultimately maximizing the added value of petrochemical 
raw materials, and thus becoming one of the world’s 
leading polymer and petrochemical producers.
Iran’s Upstream Oil Industries Exhibition as Iran’s largest 
event in the field of petroleum, gas and petrochemical 
industries, is a great opportunity for local and international 
active companies to present their achievements and 
services to activists and experts in the field and introduce 
their future innovation plans with due consideration of 
market demand trends and the direction of growth in this 
area. Hoping that this great event, with the participation 

of all stakeholders, will be a step forwards in enhancing 
and reflecting as much as possible the capabilities of the 
present companies locally and internationally.
At the end, the International Exhibition Company of the 
Islamic Republic of Iran, while creating an appropriate 
atmosphere for interaction between different groups, 
production and trade, thanks the practitioners, executives 
and experts of this field for holding this exhibition.
The show goes underway in Tehran International 
Permanent Fairground as the country installed the last 
offshore platform of Phase 14 of the massive South Pars 
gas field last week.
According to the Pars Oil and Gas Company (POGC), 
Platform 14D was installed on Saturday.
The structure was loaded on a FLB 124 barge last week 
and was delivered to its designated offshore spot after a 
week.
Phase 14 project is being developed for production of 50 
million cubic meters of sweet gas/day, 75,000 barrels/day 
of gas condensate, 400 tons/day of sulfur and 1 million 
tons/year of Liquefied Petroleum Gas (LPG) and 1mt/y of 
ethane.
The installation marks a new milestone in the development 
of Iranian upstream oil and gas sector amid heightened 
tensions with the United States and severe sanctions aimed 
at crippling the country’s key petroleum industry.

The 18th International Exhibition of 
Accessories and Furniture, Machinery 
and Related Industries opened in 
Tehran International Permanent 
Fairground with the participation 
of 240 Iranian production and trade 
activists and representatives of 
companies from Turkey, South Korea, 
Italy, India, Belgium and Germany 
with 40% growth over their previous 
period. 
Held in an area of 35,000 square 
meters, the exhibition brings to light 
the potential of the Islamic Republic of 
Iran’s capacity, diversity and resistance 
in the face of economic and political 
pressures and sanctions in various 
sectors.
The exhibition’s inauguration 
ceremony saw notable guests from 
government and parliamentary ranks, 
including Mostafa Kavakebian, 
member of the parliament’s national 
security commission, Seyyed Farid 
Mousavi, member of the economic 
parliament of Majlis and the chairman 
of the board and the chief executive of 
Iran International Exhibitions Co.
The head of Iran International 
Exhibitions Company, Bahman 
Hosseinzadeh, said: The wood 

and furniture industry alone has a 
lot of jobs, especially in the areas 
of furniture, furniture and related 
industries, which today are witnessing 
the formation of manufacturing chains 
in the home-based business.
He added that the added value in 
the furniture industry has generated 
billions of dollars in turnover annually, 
which has had a positive impact on the 
country’s economy.
Deputy Minister of Industry, Mining 
and Trade added: This year there 
are more than 240 companies in 
the exhibition that have made good 
progress compared to previous years.
Hosseinzadeh said: Throughout the 
year, various exhibitions related to 
the field of wood industry are held 
at Tehran International Exhibition. 
Holds.
The 18th International Exhibition of 
Accessories and Furniture, Machinery 
and Related Industries is planned by a 
consortium of Milad Nour, Milad East 
and Chista Exhibition Companies, 
and Abolghasem Salar Rezai, a 
experienced and development director 
at Milad Milad Akhtar, is a developer.
The exhibition will be open from 9 am 
to 5 pm through Wednesday.

 Accessories Exhibition Opens in
Tehran International Fairground
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