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شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

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

بیست و یکمین نمایشگاه صنعت ساختمان با حضور متخصصان و فعاالن ساخت و ساز آغاز به کار کرد 

آمادگی فعاالن صنعت ساختمان برای ساخت و ساز میلیونی در کشور

یکمیــن  و  بیســت 
ساختمان  صنعت  نمایشــگاه 
و  شــرکت  حضــور600  بــا 
فعاالن  گســترده  مشــارکت 
صنعت ســاختمان در فضای نمایشگاهی به 
مســاحت 80 هزار متر مربع کار خود از روز 
دوشــنبه 22 آغاز کرده و تا  25 شهریورماه  
میزبان مســووالن صنعتی و اقتصادی کشور، 
متخصصان و مدیران صنعت ساختمان است. 

این نمایشــگاه با هدف همفکری و تقویت 
سیاســت های اقتصادی در صنعت ساخت و 
ساز، معرفی دستاوردها و توانایی ها و ظرفیت 
های شــرکت های ایرانی در تامین نیازمندی 
های مخاطبان و مشتریان، تامین درخواست 
های شــرکت کنندگان، تالش بــرای رونق 
بخشی به صنعت ساختمان و خارج کردن آن 

از رکود فعلی برگزارش شده است. 
در این نمایشــگاه،   آخرین دســتاوردها و 
فناوری هــای روز جهان و ایــران در صنعت 
ســاختمان و صنایع وابسته به آن معرفی می 
شــود.  همچنین گفت وگوی متخصصان در 
جهت انجام طرح های عمرانی و ساختمانی، 
و  ایجاد فرصت های شــغلی مناســب برای 
عالقه مندان و فعاالن در این زمینه نیز مورد 
توجه خواهد بود و فعاالن صنعت ســاختمان 
در جهت ایجاد فرصت هــای تعاملی داخلی 
و خارجــی و همچنین بوجــود آوردن فضای 
رقابتی مطلوب، اســتفاده از تبلیغات هدفمند 
به جهت جذب فرصت های شــغلی مناسب 
و برنامه ریــزی برای اســتفاده حداکثری از 

نمایشگاه تبادل نظر خواهند  داشت.  
مدیران شرکت سهامی نمایشگاه های بین 
المللی و اتاق تعاون ایــران در یک هماهنگی 
و همــکاری ســازمان یافته در قالب ســتاد 
برگزاری نمایشــگاه ســاختمان،  این پروژه 
بزرگ نمایشــگاهی را با رعایت دقیق پروتکل 
های بهداشتی که همه ســالن ها و فضای باز 
سایت عظیم نمایشــگاه بین المللی تهران را 

تحت پوشــش قرار داده،  اجرا و مدیریت می 
کنند و مانند سایر نمایشگاه های برگزار شده 
در این دو سال اخیر که کشور با موضوع کرونا 
مواجه بوده است، در جهت اجرای مالحظات 
و پروتکل های بهداشتی، ضمن اعالم بازدید 
تخصصی بــرای مدیــران و متخصصان این 
رشــته، تمام موارد و پروتکل هــا در زمینه 
بازدید از سالن ها و غرفه ها، ورودی سالن ها، 
فضای باز نمایشگاهی مورد توجه قرار گرفته 
است.  استقرار تیم های غربالگری در ورودی 
نمایشگاه و سالن ها، استفاده از مواد بهداشتی 
شامل الکل و ماســک و سایر لوازم بهداشتی، 
وجود تیم پزشــکی و پرســتاری، برای تمام 
نمایشگاه ها از سوی شرکت سهامی نمایشگاه 
های بین المللی و برگزار کنندگان و مجریان 
نمایشــگاه همواره مورد توجه اســت. از آنجا 
که بازدیدها به صــورت تخصصی صورت می 
گیرد، بازدید کنندگان و مسووالن غرفه ها و 
شرکت ها در رعایت پروتکل ها دقت و توجه 

خاصی دارند. 
امسال صنعت ســاختمان،  نمایشــگاه  در 
شــرکت های تولید کننــده و صاحب نام در 
زمینــه تولید ابزارآالت، تجهیزات و ماشــین 
آالت راه و ســاختمان، لــوازم و تجهیــزات 
الکتریکــی و الکترونیکی، تجهیــزات و لوازم 
کار و ایمنــی )کفش، لباس، ماســک و …(، 
درب و پنجره، شیشه و ماشین آالت وابسته، 
درب اتوماتیــک، موتورهــای برقــی و پرده 
کرکره، صنعتی سازی و فن آوری های نوین، 
آسانسور و باالبرها، رنگ، چسب، رزین، عایق 

های صوتی و حرارتی، حضور فعال دارند. 
همچنیــن در رشــته هــای معمــاری و 
دکوراســیون داخلــی شــرکت هــای فعال 
و شــناخته شــده در رشــته های معماری، 
ســازی،  محوطه  نماســازی،  دکوراســیون، 
آهن آالت، مفتول و صنایع وابســته، ســنگ 
های ســاختمانی، تجهیزات، لــوازم و چینی 
آالت بهداشتی، شــیرآالت بهداشــتی، لوله 

و اتصاالت، سیســتم های تصفیــه فاضالب، 
صنایــع ســاختمانی، آب، فاضــالب و گاز، 
پوشــش های ســقف و دیوار و قطعات پیش 
پانل و…(، پوشش های  ساخته)ســاندویچ، 
کف)کاشی، ســرامیک، پارکت و…(، مصالح 
پایه ساختمانی)ســیمان، گــچ، آجر و ….(، 
حمام، سونا و آشپزخانه، تأسیسات سرمایشی 
و گرمایشــی، خانه های پیش ســاخته، یراق 
آالت ساختمانی)قفل،دستگیره و …( و سایر 

گروه های کاالیی حضور یافته اند. 
متخصصان و فعــاالن صنعت ســاختمان 
که جهــت بازدیــد هماهنگی هــای الزم را 
انجام داده اند و دعوت نامــه و معرفی نامه و 
هماهنگی الزم برای شــرکت در نمایشگاه را 
کسب کرده اند، در ساعات بازدید از غرفه ها 
و سالن های نمایشگاه بازدید خواهند داشت. 

فعاالن صنعت ساختمان با اشاره به ضرورت 
برگزاری نمایشگاه صنعت ســاختمان و آثار 
آن بر رونق صنعت ســاختمان، تولید مسکن، 
و کمک به رشــد اقتصادی کشور می گویند: 
از آنجا که دولــت جدید در برنامــه خود به 
موضوع ساخت و ســاز میلیونی مسکن و راه 
اندازی طرح های عمرانی و ساختمانی جهت 
کمک به خانوارها و مردم اشاره کرده و آن را 
محرک تولید و صنعت و اقتصاد ارزیابی کرده 
است، فعاالن صنعت ساختمان نیز از این ایده 
و برنامه دولت استقبال می کنند و امیدواریم 
که دولت و بانک ها با تامین منابع مناســب و 
در اختیار قرار دادن امکانات و زمین و ســایر 
مواد مورد نیاز، شــرایط را برای رشد و تولید 
محصــوالت صنعت ســاختمان فراهم کند تا 
شاهد رشــد صنعت و اقتصاد، اشتغال زایی و 
رونق بخش های مختلف کشــور باشیم. زیرا 
این صنعت با بیش از 300 رشته شغلی قادر 
اســت تحول بزرگی را در اقتصاد و اشــتغال 
و ســرمایه گذاری هــا ایجاد نمایــد و ضمن 
بازسازی بافت های فرســوده، زمینه افزایش 
عرضه و کمک بــه قدرت خریــد خانوارها و 

اجاره نشــین ها و بخش های مختلف جامعه 
را فراهم سازد. 

 با توجه بــه آغاز بــه کار دولــت جدید، 
انتظارات  کارشناســان و فعاالن اقتصــادی، 
مختلفی را از دولت و تیم اقتصادی آن مطرح 
کرده اند و راهکارهایــی را نیز در جهت حل 
مشکالت پیشنهاد کرده اند. از جمله در جهت 
ایجاد اشــتغال، کنترل تورم و حل مشکالت 
مسکن خانوارهای کشــور، موضوع ساخت و 
ساز مسکن و طرح های عمرانی و ساختمانی 
مطرح شــده اســت. زیرا تحول در ساخت و 
ساز و ســاخت و ساز مســکن ارزان قیمت و 
اجاره ای و اجاره به شــرط تملیک می تواند 
به احیای نهضت ســاخت داخل و راه اندازی 
بســیاری از صنایع و تولیدات داخل کشــور 
کمک کند و آنها را با رونق نسبی مواجه سازد 
و ضمــن کاهش مخــارج ارزی، گردش مالی 
داخلی را افزایش داده و به اشــتغال و تولید 
و ارزش افزوده و رونق اقتصادی منجر شــده 
و درخواست مســووالن و کارشناسان کشور 
در جهت حل مشــکالت اقتصــادی از طریق 
تولید داخلی را تحقق بخشــد.   این موضوع 
می تواند ضمن ایجاد رشــد سرمایه گذاری، 
رشد اقتصاد، افزایش تولید و اشتغال و گردش 
مالی، ارزش افزوده صنایع مختلف را به همراه 
داشته باشد و موتور محرکه اقتصاد در شرایط 
تحریم، رکود و بحران کرونا محسوب شود. از 
سوی دیگر افزایش عرضه مسکن و ساختمان، 
می تواند به حل یکی از مهمترین مشــکالت 
مردم یعنی مســکن و اجاره خانه کمک کند. 
زیرا در ســال های اخیر مسکن و اجاره خانه  
سهم 30 تا 50 درصدی در هزینه های ماهانه 
زندگی و ســبد خانــوار داشــته و در صورت 
افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمت مسکن 
و اجاره، می تواند در کاهش هزینه های مردم 
نیز موثر باشــد و کمک قابل توجهی به حل 
مشــکالت مردم در ایجاد ســرپناه و کاهش 

هزینه مسکن و اجاره باشد.

امروزه در کشور پهناور ایران با توجه به نیاز و تقاضای 
مسکن و ساختمان، امر ساخت و ساز به صنعت ساختمان 
تبدیل گردیده اســت. ایــن صنعت به فراخــور تنوع، 
گستردگی و امکان مباشــرت در پروژه های زیربنایی و 
عمرانی و توسعه ای در ترسیم چشم اندازآینده و پیشبرد 
اهداف کالن اقتصادی کشور عزیزمان، از جایگاه ویژه ای 
برخوردار است و با تکیه بر ابتکار متخصصان، پیمانکاران، 
مشاوران و تولیدکنندگان صنایع داخلی در آستانه تحول 
اساسی تا دستیابی به توسعه پایدار قراردارد. حرکت به 
سمت صنعتي سازي ســاختمان موجب  پاسخگویی به 
افزایش سرعت ساخت، کیفیت ساخت   ، تقاضاي جامعه 
و قیمت تمام شــده ســاختمان و نیز باعث ارتقاء سطح 
تولید و برقرارکننده تعــادل میان عرضه و تقاضا در بازار 

مي  گردد. 
انتقال  ایجاد فرصتهــای  بــرای  نمایشــگاه ها  نقش 
تکنولوژی و اطالعات، بازاریابی، برندســازی و شــبکه 
سازی بسیار  حائز اهمیت است و در همین راستا بیست 
یکمین نمایشگاه صنعت ســاختمان بعنوان فضایی برای 
تعامل چند وجهی میان تولیدکنندگان، صاحبان صنایع، 
و  بنیان، متخصصان و مشتریان داخلی  شرکتهای دانش 

خارجی برگزار می گردد.
سیاست شــرکت سهامی نمایشــگاههای بین المللی 
ج.ا.ایران در ســال جاری، حمایت هر چه گسترده تر از 
کلیه فعاالن تولیدی و خدماتی و تجاری در کشــور است 
که در نهایت به رونق اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. 
همچنین با توجه به منویات مقــام معظم رهبری مدظله 
العالــی، برگزاری نمایشــگاههای تقاضا محــور و ارائه 
نیازهای فناوری دســتگاههای بزرگ صنعتی و اجرایی 
کشور به جامعه بزرگ دانشگاهی و دانشبنیان داخلی در 
دستور کار این شــرکت قرار گرفته است. سیاست دیگر 
شرکت، کمک به حضور فعال و گسترده کسب و کارهای 
نوپای نوآورانــه و همچنین شــرکتهای دانش بنیان در 
نمایشگاههای داخلی و خارجی است که این نمایشگاه با 
برنامه های متنوع خود، این سیاســت ها را بخوبی دنبال 

می کند.
معتقدم راه برون رفت کشور از شــرایط فعلی، تکیه 
به توان داخل و علی الخصــوص به ظرفیت عظیم نیروی 
انسانی داخلی در دانشــگاهها، صنایع، شرکتهای دانش 
بنیان اســت  و گذر از اقتصاد ســنتی و منبع محور به 
اقتصادی که ستونهای آن را فناوری و نوآوری تشکیل می 

دهند.
بدین منظور بیســت و یکمین نمایشــگاه بین المللی 
صنعت ساختمان با اهداف: آشنایی با آخرین دستاوردها 
و فناوریهای نوین ســاختمانی، حمایت از تولید و تامین 
مســکن؛ ارائه تحقیقات علمی و تجربی در کلیه زمینه 
های صنعت تولید ساختمان؛ سبک سازی و کاهش هزینه 
های تمام شده؛ ایجاد بســتر مناسب جهت تبادل نظر و 
تعامــالت بازرگانی و تجاری به منظــور عقد قراردادها، 
برگزار می گردد. درخاتمه اینجانب ضمن ابراز خرسندی 
نمایشگاه، مراتب سپاسگزاری خود  این  برپایی  از تداوم 
انجمن ها، مشــارکت کنند گان و نهادهای  از مجریان،  را 
دولتی و خصوصی که با حضور در این نمایشگاه و عرضه 
محصوالت خویش امکان برگــزاری این رویداد را فراهم 

نموده اند، اعالم می دارد.  

پیام دکتر حسن زمانی،مشاور وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسالمی ایران به مناسبت 

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
نمایشگاه صنعت ساختمان 

 فرصتی برای رشد تولید و رفع موانع است

پیام مهندس بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران به مناسبت برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

صنعت  ساختمان پیشران اقتصاد با 300 رشته شغلی است 
صنعت پویای ســاختمان به عنوان یکی از پیشــران 
های اصلــی اقتصاد کــه ظرفیت فعال ســازی حدود 
300 رشته شغلی را داراســت، همواره نقشی بی بدیل 
در  ایجاد اشتغال و توسعه پایدار اقتصاد داشته و مورد 
توجه و اســتقبال فّعالین اقتصادی، صنعتی و خدماتی 

بوده است.
تنوع تولیــدات و فعالیت ها در این صنعت و رشــد 
شــتابنده نو آوری های کمی و کیفیــی محصوالت در 
این حوزه،  ضرورت آگاهی بخشــی پیوســته به دست 
اندر کاران ایــن صنعت را صد چنــدان و ورود صنایع 
نانو و شتابدهنده ها )اســتارت آپ ها( به حوزه صنعت 

ساختمان، اهمیت آن را مضاعف نموده است.
برگزاری همه ســاله نمایشــگاه بین المللی صنعت 
ساختمان توسط امور نمایشــگاهی اتاق تعاون ایران؛ با 
بهره مندی از تجربهی برگزاری این نمایشگاه در بیش 
از دو دههی اخیر در تــراز بین المللی، اســتقبال روز 
افزون متقاضیان داخلی و خارجی علیرغم محدودیتهای 
ناشی از تحریمها و همه گیری بیماری،گواه محکمی بر 
کارآمدی و پاسخگویی به انتظارات فعاالن در حوزه این 

صنعت است.
شــاید بتــوان گفــت از بزرگترین محاســن برپایی 
نمایشــگاه های تخصصی موقعیت ممتازی اســت که 
در آن امــکان گردهمآیی ارکان مهم ایــن صنعت اََعم 
از تولیدکننده، عرضــه کننده و مصــرف کننده را در 
مطلوبترین زمــان فراهم می آورد و به شــرط حضور 
مدیران ارشــد و مجرب شــرکت کنندگان که توانایی 
معرفی مطلوب خدمات و محصوالت خود را دارا هستند 

هماره توانسته نتایج قابل قبولی در فروش کاالها، عقد 
قراردادهای تجاری، گســترش فعالیت صنعتی و نظایر 
آن را به ثمر بنشــاند.بازدید هیــآت تجاری-بازرگانِی 
داخلی وخارجی، اعضا محترم ســازمان نظام مهندسی 
کشــور و دانشــجویانی که در بدو ورد به بازار کار – پر 
شــور و با ایدههای نوین - هســتند و حضور اســاتید 
دانشگاه در کارگاههای آموزشی، پیوندهای پایداری را 
بین صنعت و بــازار مصرف و صنعت و دانشــگاه ایجاد 
خواهد نمود.بیســت و یکمین نمایشــگاه بین المللی 
صنعــت ســاختمان در مردادماه 1400 با مشــارکت 
حدود 600 شــرکت داخلی و خارجــی در فضایی بالغ 
بر 80 هزار متربع شامل تمام سالنها و فضاهای باز قابل 
بهره برداری محل دائمی نمایشــگاه بین المللی تهران، 
امکان عرضه جدیدترین تولیدات و خدمات را در حوزه 
های ساخت و ســاز، مصالح پایه، لوله و اتصاالت، شیر 

آالت، آسانسور و باالبرها، کامپوزیتها و سنگهای معدنی 
و تزئینی، کاشــی و ســرامیک، آجرنما، حمام و سونا و 
آشــپزخانه، انواع عایقها، صنایع گرمایشی و سرمایشی، 
معماری و دکوراســیون داخلی، فوالد و صنایع وابسته، 
برق و الکترونیک، یراق آالت، درب و پنجره، شیشــه، 
ماشین آالت راهســازی و ســاختمانی، خدمات نقشه 
برداری، طراحی و نماسازی با استفاده از مصالح سبک 

که به ساخت ارزان و سریع و مقاوم را فراهم می آورد. 
نشســت هــای B2B با هیــآت تجــاری خارجی، 
برگزاری سومین فســتیوال ملی معماران و کارفرمایان، 
چندیــن همایش تخصصــی،کارگاه های آموزشــی و 
تورهای بازدید نُخِبگان و مســئولین ارشــد از دولت و 
مجلس و... از فعالیتهای جانبی این نمایشــگاه است که 
امیدواریم بتواند موجبات رضایت مندی کُلیه ذینفعان 
و بازدیدکنندگان را فراهم و به سهم خود نقش موثًری 
در تولید مسکن و ارتقاء این صنعِت پویا، توسعه محور و 

اشتغال آفرین داشته باشد.
برخود فرض میدانــم در این فرصــت مغتنم مراتب 
تقدیر خود و همکارانم را از تشــریک مســاعی کارآمد 
مدیران و کارشناســان و عوامل اجرایی شرکت محترم 
نمایشــگاههای بین المللی ج.ا.ایران، ســازمان توسعه 
تجارت محترم، شــرکت کنندگان و همــکاران اجرایی 
امور نمایشــگاهی اتاق تعاون ایران کــه بهترین نقش 
را در باال بردن ســطح کیفی و کّمی این نمایشگاه ایفا 
نمودند اعالم نمایم و پیشاپیش از کمبودهای احتمالِی 
ناخواســته و خارج از اراده برگزارکننــده عذرخواهی 

نمایم.
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بامشاد اسکندری مدیر فروش گروه صنعتی بهریزان:

حضور برتر بهریزان در بازارهای صادراتی با استانداردهای باال در یراق آالت ساختمان

 لطفا خالصه ای از تاریخچه 
را  بهریزان  شــرکت  فعالیت  
از چه ســالی  شــرح دهید؟ 

فعالیت خود را آغاز کرده اید؟
شرکت بهریزان از ســال 1356 در زمینه یراق 
آالت درب های چوبی فعالیــت خود را آغاز کرد 
و تا به امروز به رشــد و توســعه خود ادامه داده 
است، بهریزان با به کارگیری تکنولوژی روز دنیا،  
کارگران ماهر،  مهندســان کارآزمــوده،  رعایت 
کامل قوانین و مقررات محیط زیســتی، ایمنی و 
بهداشــت حرفه ای و الزامات قانونی موفق شده 
اســت تا محصوالت مورد نیاز بازار را در باالترین 

کیفیت ممکن ارائه نماید.
و   محصوالت شرکت شــما چه مزیت 
ویژگی منحصر به فردی دارد و در نمایشگاه 
امســال از چه محصوالتی رونمایی خواهید 

کرد؟
مهمترین مزیت محصوالت ما اســتفاده از مواد 
اولیــه با کیفیت  اســت، دقت و نیــروی ماهر و 
کارآزموده باعث کیفیت باالی محصوالت تولیدی 
در بهریــزان شــود. همچنین انجام آزمایشــات 
مســتمر تخصصی یــراق آالت در آزمایشــگاه 
بهریزان و چندین اســتاندارد ملی و بین المللی

 ISO IEC17025و  ISO 9001-10002
و…در شرکت و آزمایشگاه های ما کیفیت نهایی 

محصوالت بهریزان تضمین شود.
از ســوی دیگر دارا بودن ســابقه کاری روشن، 
تجربه بــاال در زمینــه کیفیت محصــول و ارائه 
خدمات پس از فــروش، گارانتی، تنــوع و رنگ 

بندی، باعث برتری بهریزان شده است.
همچنیــن مــا هرســال در نمایشــگاه ها از 

محصوالت جدیدی که طراحی و تولید شده است 
رونمایی می کنیم.

 برای گســترش فعالیت خود چه برنامه 
ای دارید؟

بخاطــر محدودیت هایــی که وجــود دارد و 
مشــکل تحریم، امــکان واردات خیلی از قطعات 
و ســاختارهای تولیدی وجود ندارد، البته سعی 
داریم  با بومی سازی در شرکت های دانش بنیان 

و یا واردات این قطعات را بروز رسانی کنیم.
 شــرکت بهریزان در زمینه مشــتری 

مداری چه گام هایی برداشته است ؟
اولین مبحثی که در خدمــات پس از فروش و 
مشتری مداری باید مورد توجه قراگیرد پرهیز از 
شعارزدگی است به این معنا که ساختار خدمات 
پس از فروش شعار نباشد و وقتی اعالم می کنیم 
محصولی گارانتــی  و خدمات پس از فروش دارد 
واقعا همان را به مشــتریان ارائه می کنیم ما در 
بهریزان ســعی کرده ایم محصوالت ارائه شــده 
به مشــتریان به قــدری با کیفیت باشــد که آن 
ها نیازی بــه آن خدمات پس از فروش نداشــته 
باشند . در بحث مشــتری مداری با پشتیبانی و 
بروزرسانی خدمات خود سعی بر فرهنگی سازی 
بیشتر به جای شــعار دادن داشته ایم. در همین 
راستا در طی چند سال گذشته اسپانسر رو نمایی 
از کتاب دکتر دیبا )مختص معماران( شــدیم در 
زمینه کاتالوگ، تولید محتوا در ســایت این روند 

را ادامه داده ایم.
 چه تعداد نیرو با شما همکاری دارد و در 
زمینه اشتغال زایی چه قدم هایی برداشته 

اید؟
به نظر من موضــوع مطــرح در زمینه نیروی 

انســانی بحث آموزش اســت . به دلیــل اینکه 
ســاختارها تخصصی شــده اند  لزوماً تحصیالت 
آکادمیــک نمیتوانــد در زمینــه فعالیــت های 
شــرکت کمک کند در نتیجه ســعی کــرده ایم 
با راه انــدازی کارگاه های مختلــف و ارائه دوره 
های آموزشــی متنوع به نیروهای شرکت، سطح 
فنی نیروهای خود را افزایــش دهیم. با توجه به 
قدمت شــرکت بهریزان تعداد زیادی از پرســنل 
قدیمی و باتجربه بازنشسته شده اند و سعی کرده 
ایم از نیروی متخصص جوان استفاده نماییم. در 
بحث توســعه اشــتغالزایی باید بحث همه گیری 
ویروس کوویــد-19 را در نظر گرفت، بســیاری 
از تولیدکننــدگان در نتیجه رکود ناشــی از این 
ویروس در دو ســال اخیر ناچار بــه تعدیل نیرو 
شــده اند اما ما در بهریزان اعالم می کنیم که در 
دوسال گذشــته حداقل 20 الی 25 درصد رشد 
پرسنل داشــته ایم که این موضوع نشان دهنده 

روند رو به رشد شرکت بهریزان است.
 در عرصه صادرات شرکت بهریزان  چه 

دستاوردی داشته است ؟
یکی از اهــداف اصلی گروه صنعتــی بهریزان 
حضــور موثر در بــازار های صادراتــی همگام با 
صنعت جهانی اســت. از لوازم پیشرفت این مهم، 
تولید متناســب با نیازها وســلیقه هــای متنوع 
مصرف کنندگان خارجی می باشد؛ گروه صنعتی 
بهریزان با شناســایی بازارهــای صادراتی تالش 
نموده محصوالتی از قبیل: دســتگیره ی درب، و 
یراق آالت را مطابق با نیاز و ســلیقه ی مشتریان 
خارجی تولیــد و عرضه کنــد. از جمله بازارهای 
صادراتی شرکت بهریزان می توان به کشورهایی 
مثل: کانادا، اســترالیا، ترکیه، گرجستان، عراق، 

روسیه، ونزوئال، نیوزلند، ســریالنکا، کشور های 
حوزه خلیج فارس و … اشاره نمود. امید است در 
آینده ای نه چندان دور شــاهد گسترش فعالیت 

های خود در دیگر نقاط دنیا باشیم.
 چه ارزیابی از صنعت یــراق آالت در 
ایران دارید و برای بهبــود این صنعت چه 

راهکارهایی را پیشنهاد می کنید؟
خوشــبختانه در چندســال اخیــر این صنعت 
تا حدی رقابتی و بومی ســازی شده است یعنی 
محدودیت های زیادی بر روی واردات اعمال می 
شود، قبال کشور های همســایه تمام کاالهای ما 
را کپی میکردند و افراد با نرخ های بســیار پایین 
این محصــوالت کپی شــده را وارد کشــور می 
کردند متاســفانه قانون کپی رایت نیز در کشور 
ما به صورت جدی اجرا نمی شــود.  صنعت یراق 
آالت زمانی رقابتی خواهد شــد کــه موارد فنی، 
ساختاری، مواد اولیه و قطعات دستگاه ها توسط 
شــرکت های دانش بنیان  بومی و یا واردات آن 

تثبیت شود.
 چه ارزیابی از نمایشــگاه ســاختمان 
امســال دارید و چه برنامه و اهدافی را از 

حضور  در این نمایشگاه دنبال میکنید .
سال گذشــته نمایشگاه صنعت ســاختمان به 
دلیل محدودیت هــای کرونایی اثرگذاری الزم را 
نداشت نبود ولی نسبت به سایر نمایشگاه ها بهتر 
 B2B بود . این نمایشــگاه جزو نمایشــگاه های
و تخصصی محور اســت و نباید به دنبال فروش 
بود از ســوی دیگر حضور در نمایشــگاه صنعت 
ساختمان می تواند کمک شــایانی به شرکت ها 
برای توسعه کسب و کارهایشــان کند امیدوارم 
امســال با حضور بازدیدکنندگان متخصص این 

نمایشگاه اثرگذاری الزم را داشته باشد.
 بزرگ ترین چالــش و موانعی که پیش 
بهریزان قــرار دارد چیســت و چه  روی 

راهکاری برای حل آنها پیشنهاد می کنید؟
مهم ترین چالشی که بیشتر تولید کنندگان با 
آن روبه رو هســتند عدم بومی ســازی قطعات و 
مواد اولیه اســت در نتیجه تولیدکنندگان داخلی 
با محدودیت بســیار شــدیدی در زمینه تامین 
قطعات و مواد اولیــه باکیفیت روبرو هســتند . 
قطعات و مواد اولیه با کیفیت نســبت به واردات 
محدودیت زیادی دارد و متاســفانه بانک مرکزی 
نیز کمک خاصی به تولیدکنندگان نکرده اســت، 
البته الزم به ذکر است که وزارت صمت در چند 
سال گذشــته پشــتیبان تولیدکنندگان داخلی 
بوده اســت. چالش دوم تورم است متأسفانه نرخ 
ارز با کوچکترین اتفاقی دچار نوســان می شــود 
و بســیاری از مواد اولیه ای که وارد می شــود با 
تغییر قیمت مواجه می شــوند. وقتی برندی برتر 
داشته باشــید با توجه به این نوسانات ارزی نمی 
توانید اقدام به خرید و فروش کنید، الزمه فروش 
خوب ثبات در قیمت ها اســت ایــن موضوع به 
تولیدکنندگان نظیر ما صدمــه فراوانی وارد می 

کند.

گروه صنعتی بهریزان در نیمه دهه پنجاه فعالیت خود را در زمینه ی طراحی و تولید دستگیره،  قفل و یراق 
آالت ساختمان با تأسیس کارخانه ای در اصفهان، مهد هنر و صنعت ایران آغاز کرد. 

گروه صنعتی بهریزان با شناســایی بازارهای صادراتی نیز عملکرد موفقی داشته است و در بازار کشورهای 
کانادا، استرالیا، ترکیه، گرجســتان، عراق، روسیه، سریالنکا، نیوزلند، کشــور های حوزه خلیج فارس و … 
حضور ویژه دارد. خط تولید این شرکت شــامل ماشین آالت دایکاست تحت فشار، ماشین آالت فورج، ماشین 

آالت پولیش، تکنولوژی های پوشــش دهی الکتروپلیتینگ و الکتروفورتیک، ایــن امکان را به وجود می آورد 
که تنوع باالیی از محصوالت از لحاظ پوشش و ســاختار حاصل گردد. اخیرا بازنگری در مهندسی تولید، این 
 امکان را داده که جدیدترین تکنولوزی های روز دنیا را به خدمت بگیرد و به میزان بسیار باالیی از حجم تولید

 دست یابد. 
بامشاد اسکندری مدیر فروش گروه صنعتی بهریزان  در گفت وگو با اقتصاد و نمایشگاه به دستاوردهای این 

شرکت در زمینه تولید و صادرات اشاره کرده است:

تیم اقتصادی دولت برای مسکن و ساختمان به عنوان برنامه محوری دولت جدید چه برنامه ای دارد؟
 احیای نهضت ساخت داخل، احیای تولید وساخت و ساز در کشور

 محسن شمشیری
هر چند که اقتصاد دانان 
سال هاست مسکن و ساخت 
و ســاز و طرح های عمرانی 
و جاده ســازی را مهمترین 

راهکار برای کاهش اشــتغال و افزایش رشد 
اقتصــادی و گــردش مالی و رشــد و رونق 
اقتصاد معرفی کرده اند و همچنان می توان 
به این بخش به عنوان یکــی از بخش های 
موثر در اقتصاد کشــور امیدوار بود، اما الزم 
است که روش های سنتی ساخت و ساز که 
با رشد هزینه همراه اســت و فروش تراکم و 
انتقال خطوط برق و آب و گاز و تلفن و جاده 
ســازی و... با روش های بهتری انجام شود و 
هزینه های شهرک ســازی را کاهش دهد و 
فضای زندگی بهتری برای مردم در روستاها و 

شهرهای جدید کشور ایجاد نماید. 
از این رو، از آنجا که رئیس جمهور نیز در 
تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و برنامه 
دولت خود به بخش مســکن و ساخت یک 
میلیون مسکن اشــاره کرده است، می توان 
با هماهنگی و کمک ســایر نهادها از جمله 
نهادهای خیریه مانند اوقاف، زمین های وقف 
شده به امامزاده ها و ســایر امکانات و زمین 
های ارزان در نقاط مختلف کشور، ساخت و 
ساز مسکن ارزان برای خانوارهای کم درآمد و 

فقیر جامعه را در دستور کار قرار داد. 
دور کاری دوره کرونا نیز تجربه خوبی برای 
مردم و دولت بود تا همــه مردم مدت ها در 
شــهری مانند تهران هزینه سنگین اجاره و 
زندگی را تحمل نکنند و بتوانند به شهرهای 
دیگر مهاجــرت کــرده و از راه دور با ادارات 
و ســازمان ها همکاری کنند.  از این رو، در 
شرایطی که مردم بسیاری از شهرهای بزرگ 
مانند تهران به حاشیه شهرها مانند ورامین، 
شهریار و روستاهای اطراف منتقل شده اند تا 
قادر به پرداخت هزینه سنگین اجاره باشند، 
دولت می تواند زمینه های ســاخت و ســاز 
خانه های ارزان و اجــاره ای را فراهم کند و 
مردم را تشــویق به شــهرک ها و شهرهای 
کوچک و روســتاهای دیگــر کنند تا ضمن 
کاهش جمعیت شهرها و کاهش هزینه ها، 
امکان پرداخت اجاره و خریــد خانه و خانه 

دار شــدن را داشته باشند.  طرح های بزرگ 
اجاره به شرط تملیک نیز می تواند مانند سایر 
کشورهای جهان در دستور کار قرار گیرد و 
اجاره نشــین ها و جوانان از ابتدا با پرداخت 
اقساط به جای اجاره، به تدریج صاحب خانه 
شــوند.  با توجه به تکرار رونــد تحریم های 
اقتصادی، که به شکل های مختلف از ابتدای 
انقــالب و در دهه های مختلــف به صورت 
محاصره اقتصادی، تحریــم ارزی و دالری، 
تحریم صنعتی، تحریم نفتی، خروج امریکا از 
برجام و...مطرح بوده، مسووالن و کارشناسان 
در هــر دوره ای موضوعاتــی را برای کاهش 
اثرات تحریــم و محاصره اقتصــادی مطرح 
کرده اند که عمده آنها موضوع افزایش ساخت 
داخل و رشــد تولید ملی و تامیــن نیازها از 
داخل بوده است.   نهضت ساخت داخل که 
در دولت قبلی از ســوی رضا رحمانی آغاز و 
در مدت زمان کوتاهی توانست صرفه جویی 
ارزی خوبی را برای کشــور به دنبال داشته 
باشد، اگر ادامه پیدا کند قطعا در روند تولید 
و ایجاد اشتغال تاثیر بســزایی دارد. نهضت 
ســاخت داخل در واقع یک استراتژی برای 
تمام ادوار صنعت کشور چه در دوران تحریم 
و چه در دوران غیر تحریم است که می تواند 
تمام تولید کنندگان کشور در صنایع کوچک 
و بزرگ را درگیر کرده و به ایجاد اشــتغال و 
تولید که دو حلقه مفقوده امروز اقتصاد کشور 
اســت، کمک شــایانی کند . استراتژی های 
توسعه اقتصادی از جمله جایگزینی واردات و 
توسعه صادرات نیز در هر مقطعی، به اهمیت 

تولید داخلی توجه داشته اند.
 در برخــی ســال ها موضــوع بــا عنوان 
خودکفایی و استقالل اقتصادی مطرح شده 
و در برخی دهه ها نیز نهضت ساخت داخل 
مطرح بوده اســت.  در همه این موارد تاکید 
بر این بوده که اشــتغال داخلی رشد کند و 
از طریق امکانات داخلی نیازها برطرف شود 
و وابستگی به مواد و ماشین آالت و فناوری 
خارجی کمتر شود و در نتیجه نیازهای ارزی 
و مخــارج ارزی دولت و بخــش خصوصی 
کاهش یابد.  با این روش، در ســال هایی که 
قیمت ارز باالتر رفته و تولید داخلی با صرفه 
بوده، قدرت رقابتی تولید داخلی بیشتر شده 

و افزایش ساخت داخل و عمق ساخت داخل 
افزایش یافته و در نتیجــه ضمن میلیاردها 
دالر صرفه جویی ارزی، گردش مالی داخلی 
بیشتر شــده و اشتغال بیشــتری نیز ایجاد 
شده است.  در صنایع مختلف خودروسازی، 
پتروشیمی، مخابرات، عمران و ساخت و ساز 
و جاده سازی، شــاهد افزایش ساخت داخل 
بوده ایم و مثال درصد ســاخت داخل قطعات 
خــودرو از 40 درصد در دهه هــای قبل به 
باالی 98 درصد در برخی محصوالت رسید. 
تنوع محصــول افزایش یافت و ضمن کمک 
به ارزش افــزوده صنعت و اقتصاد کشــور، 
گردش مالی و اشتغال بیشتر شد و بسیاری 
از قطعه ســازی ها در سراسر کشــور ایجاد 
شد و اشتغال موثر و با ثبات آن و میلیون ها 
شــغل خدماتی، تعمیرگاه ها، فروشــگاه ها، 

پیمانکاری ها و  را به همراه داشت. 
به عبارت دیگــر افزایش ســاخت داخل 
و نهضت ســاخت داخــل در صنعتی مانند 
خودروســازی، تحــول بزرگــی در تولید و 
اشــتغال و رشــد اقتصــادی و فرصت های 
شغلی مختلف به همراه داشته و شرکت ها و 
پیمانکاری های بسیاری را ایجاد کرده است. به 
تدریج شرکت ها به رده های باالی کیفی ارتقا 
یافتند و کیفیت قطعات بهتر شد و تعدادی 
از شــرکت های ایرانی در رده شــرکت های 
بین المللی قرار گرفتند و طرف قرارداد تولید 
مشترک با شــرکت های مطرح جهان مانند 
رنو نیسان و پژو هستند. هرچند که هنوز در 
مورد کیفیت، مصرف سوخت و آلودگی هوا، 
قیمت باال، کیفیت پایین برخی مواد و قطعات 
مشکالت زیاد است اما نمی توان موفقیت ها و 
دستاوردهای شرکت های ایرانی و متخصصان 
داخلی را نادیده گرفت و سهم نهضت ساخت 
داخل در تامیــن نیازهای کشــور را پنهان 
کرد.  در صنعت نفت وپتروشــیمی، برق و 
آب و عمران و ســاخت و ساز نیز پیمانکاران 
مختلف با گریدهــا و کیفیــت محصول و 
خدمات مختلف شــکل گرفتند و به تدریج 
موجب رشــد و ارتقای آنها شــد. در برخی 
زمینه ها رشد کیفی و کمی را شاهد بوده ایم 
و در برخی زمینه ها هنوز تا نقطه مورد انتظار 

فاصله داریم.

 )۵ The Big( نمایشــگاه بیگ فایو
بیش از 40 ســال اســت که در حوزه 
ساختمان برگزار می شود و فرصت های 
جدید ایــن صنعت را به فعــاالن این 
صنعــت در خاورمیانه، شــمال آفریقا 
و جنوب آســیا معرفــی می کند. دوره 
جدید این نمایشگاه، ماه آینده در شهر 

بندری دبی برگزار می شود.
بنابــر اعالم  ایســنا،  بــه گــزارش 
همگــردی، نمایشــگاه بیــگ فایو از 
21 تا 24 شــهریور 1400) 12 تا 15 
ســپتامبر 2021 ( در سالن ها و فضای 
باز مرکز تجــارت جهانی دبی با حضور 
شرکت هایی از 55 کشور جهان برگزار 
ساختمان  صنعت  متخصصان  می شود. 
و فعــاالن صنعــت نمایشــگاهی این 
نمایشگاه را بزرگترین و تأثیرگذارترین 
منطقه  در  ساختمان  نمایشگاه صنعت 
بزرگ آفریقــا، خاورمیانه و جنوب هند 
می دانند. یکــی از مزیت های بیگ فایو 
این اســت کــه چرخه کامــل صنعت 
ســاختمان را پوشــش می دهد و همه 
خدمــات و محصوالتــی کــه در این 
صنعت مورد اســتفاده قــرار می گیرند 
در این نمایشــگاه حضور دارند. اجزای 
پیش ســاخته، خدمــات ســاختمانی 
از پیش مهندسی شــده، سیســتم های 
مدوالر، لــوازم حمــام و آشــپزخانه، 
محصوالت فــوالدی، چوبــی و بتنی، 
ســاختمان های  حفاظتی،  تجهیــزات 
هوشــمند، ســنگ و نما، دکوراسیون 
داخلی، تهویــه مطبــوع و انرژی های 
تجدیدپذیــر از جملــه محصــوالت و 
خدماتی هســتند که در ایــن رویداد 

نمایش داده می شوند.
امســال چهل و یکمیــن دوره بیگ 
فایــو همانند ســال های گذشــته در 
دبــی در فضایــی بالغ بــر 100 هزار 
پیش بینی  برگزار می شــود.  مربع  متر 
می شــود بیش از 67 هــزار متخصص 
صنعت ســاختمان از حــدود 2 هزار 

و پانصد غرفــه این نمایشــگاه دیدن 
کننــد. بیگ فایو به حدی مهم اســت 
که در سال های گذشته قدرتمندترین 
رهبران کشورهای صنعتی جهان مانند 
ایتالیا  رومانو پرودی، نخست وزیر وقت 
و دیویــد کامرون، نخســت وزیر وقت 

بریتانیا نیز از آن بازدید کرده اند.
برگزارکنندگان این نمایشگاه اهمیت 
می دهند.  آمــوزش  به  زیادی  بســیار 
به همین دلیــل هر ســال همایش ها 
و دوره های آموزشــی رایگانی توســط 
شــرکت های معتبر اروپایی در حاشیه 
بیگ فایو برگزار می شود و در پایان هر 
شــرکت کنندگان  برای  آموزشی  دوره 
گواهینامه های رســمی صادر می شود. 
امسال  نمایشگاه  طبق پیش بینی ها در 
نیز بیش از 200 برنامه آموزشی برگزار 

می شود.
بــه  خودنمایــی  فرصــت 

استارتاپ های صنعت ساختمان
یکی از ویژگی هــای منحصر به فرد 
نمایشگاه امســال، فضایی است که به 
اســتارتاپ ها اختصاص داده می شود تا 
بیگ  بپردازند.  داشته های شان  ارایه  به 
فایو 2021 به اســتارتاپ ها، موقعیتی 
مقرون بــه صرفه و مجهــز می دهد تا 
محصــوالت و نوآوری های خــود را در 

از ده ها  مقابل چشمان سرمایه گذارانی 
کشــور اروپایی، آمریکایی و آســیایی 
عرضــه کننــد. اســتارتاپ ها در بیگ 
فایو امســال می توانند قبل از شــروع 
نمایشگاه به صورت آنالین جلسه هایی 
خریــداران،  شــتاب دهنده ها،  بــا 
احتمالی  شــرکای  و  ســرمایه گذاران 

داشته باشند.
از 55  هزار شــرکت   2 از  بیش 

کشور جهان
بر اســاس اطالعات موجود در سایت 
نمایشــگاه شــرکت هایی از حدود 55 
کشــور جهان در این رویداد چهارروزه 
گرد هم جمع می شــوند. کشــورهای 
اسپانیا،  فرانسه،  ترکیه،  آمریکا،  آلمان، 
پرتغــال، عربســتان، امــارات متحده 
ایتالیا، هند، مجارستان و یونان  عربی، 
دارای بیشــترین تعداد نماینده در این 
دوره از بیگ فایو هســتند. عالوه بر این 
کشــورها، شــرکت هایی از انگلستان، 
ازبکستان،  استرالیا،  سوئد،  کره جنوبی، 
ســوئیس،  جنوبی،  آفریقــای  بلژیک، 
برزیل، کانــادا، چین، قبرس، دانمارک، 
مصــر، ژاپــن، اندونــزی، هنگ کنگ، 
مالــزی، هلند، عمــان، قطــر، تایوان 
 و ... نیــز نمایشــگاه امســال حضــور 

دارند.

برپایی نمایشگاه ساختمان بیگ فایو در دبی
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افشین کریم زاده مدیرعامل »گروه تولیدی صنعتی ایران جهش« :
تولید انواع پمپ های آبرسانی طبقاتی همطراز با برترین نمونه های خارجی در »ایران جهش”

شرکت افرا درب سلماس 
در ســال 1383 فعالیــت 
خود را در زمینه تولید انواع 
درب های ضد سرقت درب 
های اتاقی آغاز کرد این شرکت با برخورداری 
از توان نیروی انســانی مجرب و متخصص و 
خطوط تولید مجهز به ماشــین آالت مدرن 
و تکنولــوژی روز آلمان و ترکیــه در زمینه 
سفارشات مشــتریان و نیاز مصرف کنندگان 
به انواع تولید درب های ضد سرقت و اتاقی از 
منابع داخلی و واردات مواد اولیه از خارج کشور 

فعالیت می نماید.
در حاشیه نمایشگاه بین المللی ساختمان 
با غالمرضا خدادوســت مدیرعامل شــرکت 
افرا درب گفت و گویی انجام داده ایم که می 

خوانید:
  لطفا تاریخچه ای از فعالیت های 

شرکت افرا درب را تشریح کنید؟
شرکت افرا درب در سال 1384 در کارخانه 
ای به مســاحت 2هزار متر فعالیت خود را در 
زمینه تولید انواع درب های ضد ســرقت درب 
های اتاقی آغــاز کرد و با توســعه کارخانه به 
25 هزار متر مربع شامل ســالن های مجزای 
تولید- رنــگ کاری- مونتاژ و بســته بندی و 
انبار محصول آماده به صورت کامال اســتاندارد 
و مطابق با گواهینامه مدیریت کیفیت 2015: 
ISO 9001 و گواهینامه CE اتحادیه اروپا با 
تنوع تولید بیش از 200 مدل متنوع طرح ضد 
Pvc- Laminet- ســرقت و اتاقی از جنس

HDF-MDF  بــا داشــتن بیــش از 100 
نمایندگی فروش در کل کشور و 220 پرسنل 
در کارخانه  در مسیر توسعه فعالیت های خود 

گام بر می دارد.
 شرکت افرا درب چه اهدافی برای 

فعالیت های خود ترسیم کرده است؟
شرکت افرا درب به عنوان یکی از معتبرترین 
شــرکت های تولید کننــده درب های ضد 
سرقت در کشــور با هدف ارائه محصوالت با 
ســطح کیفیت برتر در جهت پاسخگویی به 
نیازها و انتظارات مشــتریان خود فعالیت می 

نماید.

اهداف کلی شرکت براساس بهبود مستمر 
کیفیت کار و خدمات پس از فروش مناســب 
جلب رضایت مشــتری با جوابگویی به تمام 

سلیقه ها و توسعه روزافزون بازار می باشد.
 شرکت شما تاکنون موفق به کسب 
چه افتخارات و دســتاوردهایی شــده 

است؟
شرکت ما به عنوان یکی از برندهای برتر در 
این حوزه تاکنون موفق به کسب دستاوردها 
و افتخارات زیادی شــده اســت که می توان 
به چند مورد آن از جملــه واحد نمونه تولید 
اســتان آذربایجان غربی در ســال های 89 و 
90 ، انتخاب مدیر عامل شــرکت جزو چهره 
های برتر تولیدی اســتان و کارآفرین نمونه 
در ســال 92  ، انتخاب شــرکت افرا درب به 
عنوان واحد نمونه استان برای سومین بار در 
سال 1393 از سوی سازمان صنعت و معدن، 
دریافت گواهینامه نشان استقامت ملی در سال 
1392-1393-1394 در تولیــد و خدمــات 
برگزیده چهاردهمین اجالس سران و مدیران 

در سال 1394 و... اشاره کنم.
 لطفا خالصه ای از سوابق و اقدامات 
شرکت افرا درب را در صنعت ساختمان 

توضیح دهید؟
شــرکت ما پروژه های اجرایی زیادی را در 
 wtc طی سالیان گذشته انجام داده است. برج
تبریز، شرکت ساختمانی و راه سازی هیوا لرد 
سنندج )35 واحدی(، شرکت عمران مرجان 
غرب ســنندج )80 واحدی(، شرکت تعاونی 
مســکن مجمع متخصصین همــدان )120 
واحد(، شرکت سرمایه گذاری توسعه مسکن 
آذربایجان )500 واحدی(، پروژه بســیجیان 
تبریز )190 واحد(، شرکت کوثر تهران و دهها 
مورد دیگر از جمله پروژه های اجرایی توسط 

افرا درب بوده است.
در زمینه تحقیق و توســعه چه   

اقداماتی انجام می دهید؟
در این واحد مهندسین ما با در نظر گرفتن 
تمام ســلیقه ها و نیازهای روز بــا تحقیق از 
محصوالت سراسر دنیا با نرم افزارهای خاص 
محصوالت را طراحی و با همکاری استاد کاران 

مجرب و حرفه ای شرکت به تولید می رسانند.
 فرآیند تولید محصــوالت در افرا 
درب را برای عالقــه مندان و مخاطبان 

نشریه تشریح کنید؟ 
 اولین مرحله واحد نجاری و CNC است    
در این قســمت  ابتدا نــوع جنس MDF یا 
روکش طبق سفارش مشــتری انتخاب شده 
و بعدا با توجه به مدل سفارشــی مشــتری 
طرح توســط دســتگاه های تمام اتوماتیک 
CNC روی MDF  اجرا شــده و در صورت 
برجسته بودن طرح قسمت های برجسته آن 
توسط ابزار آالت خاص انجام می شود.مرحله 
بعدی واحد نقاشی است و پس از آن در واحد 
مونتاژ تمامی اجزای درب که شامل رویه های 
درب- چارچوب- لنگه- یراق آالت می باشد 
توسط پرســنل مونتاژ کار با توجه به برگه ی 
سفارش مشتری  به صورت کدبندی اقدام به 
مونتاژ محصول می کنند که در اتمام مسئول 
کنترل کیفی تمامی موارد را کنترل کرده  در 
صورت تایید بودن نســبت به استانداردهای 
تعیین شده به قسمت بســته بندی تحویل 
داده می شود و در واحد جوشکاری با دریافت 
رول ها و شــیت های آهنی بــرش خورده با 
دستگاه های تمام اتوماتیک خم کاری شده و 
با جوشــکاری چارچوب و لنگه ی درب ها به 
قسمت ســنگ زنی و جوش دادن لوال انتقال 
داده می شود بعداز اتمام این مراحل اسکلت 
درب توســط کوره حرارتی با رنگ درجه یک 

پودری الکتراستاتیک رنگاری می شود.

غالمرضا خدادوست مدیرعامل شرکت افرا درب:

»شرکت افرا درب« پیشرو در تولید درب های ضد سرقت 

گروه تولیدی صنعتی ایران جهش به عنوان نخستین سازنده پمپ های طرح 
GRUNDFOS طبقاتی در ایران در سال 1359  فعالیت خود را آغاز کرد 
. این واحد صنعتی با بهره گیری از توان باالی فنی کارشناســان و مهندسان 
داخلی با پیشرفته ترین دستگاه های صنعتی و همچنین سابقه طـوالنی در 
ارایــه خدمات و نگهــــــداری الکتروپمپ هــای GRUNDFOS موفق 
شده اســت محصوالت خود را مطابق با استانداردهای جهانی و قابل رقابت با 
محصوالت مشابه خارجی، با قیمت بســیار مناسب در داخل کشور طراحی و 
تولید کند . گفتنی است ایران جهش اولین و تنها برند قانونی تولید کننده پمپ 

های طبقاتی اصلی طرح گراند فورس دانمارک در کشور است. 
در حاشیه نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مهمان غرفه گروه تولیدی 
صنعتی ایران جهش بودیم و با افشــین کریم زاده مدیرعامل این مجموعه به 

گفت و گو نشستیم که در ادامه می خوانید: 
 ضمن معرفی خود،  سوابق اجرایی تان را شرح دهید؟

افشین کریم زاده هستم، دیپلم ماشین افزار و حدود 30 سال سابقه تولید و 
تعمیر پمپ های آبرسانی و دیگ های بخار را دارم.

 فعالیت های گروه تولیدی صنعتی ایران جهش را برای مخاطبان 
ما تشریح کنید؟

گروه تولیدی صنعتی ایران جهش به عنوان نخستین سازنده پمپ های طرح 
GRUNDFOS طبقاتی در ایران در ســال 1359 هجری فعالیت خود را 
شروع کرد و فعالیت های آن شــامل تولید و تعمیر انواع پمپ های آبرسانی 
طبقاتی و بوستر پمپ های آبرسانی دور ثابت و دور متغیر می شود، برخی از 
کار های انجام شــده توسط این مجموعه تولیدی می توان به اسکله تفریحی 
کیش، پروژه صدا و ســیمای کیش، پروژه دیپلمات کیش، پروژه مسکن مهر 

بندرعباس اشاره کرد. 
 محصوالت گروه تولیدی صنعتی ایران جهش دارای چه مزیت ها 

و ویژگی های منحصر به فردی دارد؟ 
قطعات یدکی در دســترس و تولید داخل با همان کیفیت محصول مشابه 
خارجی می باشد، چون بصورت عمودی طراحی شده فضای کمتری نسبت به 
سایر پمپ ها اشغال می کند، تبدیل به بوستر شدن آن موجب صرف جویی در 
مصرف آب و برق می گردد و سبب فشار یکسان آب در کلیه طبقات یکسان 

می شود، از سوی دیگر تامین و نگهداری آسانی دارد.
 برای گســترش فعالیت های خود چه برنامه هایی را در دست 

اقدام دارید؟ 
تبلیغات مهمترین ابزار برای توسعه کسب و کارها محسوب می شود، ما در 
شــرکت ایران جهش از این ابزار در فضای مجازی مانند اینستاگرام بهره می 
بریم. تبلیغات استانی و حضور در تبلیغات کشورهای همسایه از دیگر فعالیت 
های ما در این زمینه اســت. از ســوی دیگر طراحی سایت جدید اینترنتی و 
فعالیت بر روی کد ussd از دیگر اقداماتی اســت که در راســتای توســعه و 

گسترش فعالیت های شرکت انجام داده ایم.
 شرکت شما موفق به کسب چه افتخاراتی شده است؟ 

شــرکت ما موفق به  دریافت لوح تقدیر به عنوان تولیــد کننده های برتر 
در همایش ســال 92، دریافت گواهی از دانشگاه شریف و طراحی پمپ های 

طبقاتی طرح گراندفوس دانمارک برای اولین بار در ایران شده است.
 در زمینه مشتری مداری چه گام هایی برداشته اید؟

 اصل مشتری مداری یکی از مهم ترین اصول ایران جهش است و در همین 
راستا سفارش و خدمات پس از فروش در سریعترین زمان، گارانتی 10 ساله 
محصوالت و تامین فوری قطعات به علت تولید ایــن محصوالت در داخل از 

جمله اقدامات ما در زمینه مشتری مداری است.
 فعالیت شما چه نقشی در افزایش اشــتغال زایی داشته و چه 

برنامه ای برای افزایش آن دارید؟
 با وجود اینکه این مجموعه اولین بنیانگزار این طرح از پمپ های آبرسانی 
بوده در گذشته مجموعه بزرگی با کارگران زیادی بوده است اما به دلیل واردات 
بی رویه همین مدل از پمپ ها و بی اعتمادی به تولید داخل از میزان اشتغال 
زایی در این زمینه کاسته شده است و در حال حاضر این مجموعه با کسری از 
نیرو همچنان فعالیت خود را با همان کیفیت و خدمات گذشته بدون حمایت 

خاصی  ادامه می دهد. 
 مهمترین چالش ها و موانع پیش روی شرکت شما چیست و چه 

برنامه ای برای حل آن ها پیشنهاد می کنید؟
 واردات پمپ های مشــابه و افزایش بی رویه و بی ثباتی بازار الکتروپمپ و 
بسته شــدن واحد های فروش مربوط به علت نوسانات ارزی از جمله چالش 
هایی است که راه شــرکت های فعال در این حوزه را سد کرده است، بهترین 
پیشنهاد این مجموعه جلوگیری از واردات محصوالتی می باشد که می توان در 

داخل با پشتیبانی دولت با کیفیت مشابه خارجی تولید کرد.
 در زمینه صادرات چه اقداماتی انجام داده اید؟

ایران جهش در بازار کشورهای منطقه حضور دارد و  تعدادی از پمپ های 
خود را به کشور های همسایه ) اربیل عراق و باکو جمهوری آذربایجان ( صادر 

کرده است. 
 چه ارزیابی از وضعیت این صنعت دارید؟ و برای بهبود آن چه 

راهکارهایی را پیشنهاد می کنید؟
پیمانکاران و انبوه ســازان محترم اگر بجای استفاده از محصوالت خارجی 
مشابه از تولیدات داخلی با همان کیفیت اســتفاده کنند، عالوه بر گارانتی و 
تامین قطعات محصول خود می توانند با اعتماد به تولید داخل آسودگی خاطر 
داشته باشند، از سوی دیگر در مصرف آب و برق صرفه جویی خواهند داشت و 
می توانند از بوستر پمپ های این مجموعه جهت ثابت نگهداشتن آب در تمام 

طبقات استفاده کنند.
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رضا چینی مدیرعامل واحد آجر نماچین: مشتریان ما اقتدار واحد ما هستند

تولید محصول با  70 رنگ مختلف در شرکت آجرنماچین 

 ضمــن معرفــی خــود 
شرکت  فعالیت  از  ای  تاریخچه 

آجرنماچین را شرح دهید؟
آجر  واحد  مدیرعامل  رضا چینی 
نماچین  هســتم 62 ســاله و جزو نســل سومی 
هســتم که در تولید آجر فعالیت می کنم . بیش 
از 5 دهه اســت که با آجر اشنا شــده ام و بالغ بر 
42 ســال فعالیت اجرایی در این حــوزه را دارم  
از آجرهای دســتی گرفته تا آجرهای سفال و در 
نهایت به سمت تولید تخصصی آجر های نما رفتم 
.کارخانــه آجر نماچین به عنوان یکی از ســرآمد 
ترین شرکت ها، در عرصه تولید انواع محصوالت 
و مصالح ساختمانی، ازسال 1370 فعالیت خود را 

آغاز نموده است. 
امــروزه بالغ بــر هفتاد رنــگ آجــر در ابعاد و 
اندازه هــای مختلف تولیــد می کنیــم و ارتباط 
بسیاری خوبی با مراکز علمی و دانشگاهی،  جامعه 
مهندســی،  ســازمان های فنی حرفه ای کشور 
برقرار کرده ایم تا بتوانیم به بخش آموزشــی این 
حوزه کمک کنیــم و در بخــش نیازمندی های 
واحد بتوانید از تحقیق و توسعه این مراکز آموزش 

استفاده نماییم.
 در زمینه تحقیق و توســعه چه برنامه 

هایی دارید؟
واحد آجرنما چین به عنوان یک واحد نوآور به 
جامعه مخاطبان خودم عرفی شــده و با ارتباط با 
جامع مهندســین ایده های نــو را خلق می کند. 
برای تولید آجر هــای متنوع و برآورده کردن نیاز 

مشتریان الزم اســت ســاختارهای آجر را تغییر 
دهیم و الزمه آن داشته R&D قوی است، ما نیاز 
داریم برای بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا 
با مراکز علمی خارج از کشور ارتباط داشته باشیم 
داشــتن تکنولوژی روز دنیا،  استفاده از جامعه 
مهندســین و مخاطبان،  R&D قوی،  پشتوانه 
نیروی انســانی با تجربه و خلق ایده پردازی های  
نو در نما چین دســت ما را برای این نوع تنوع ها 
باز گذاشته اســت و امروزه نه فقط در سطح ایران 
بلکه در سرتاسر جهان شــناخته شده هستیم ما 
دائما به دنبال راه های جدیدی برای به کارگیری 
منابع انسانی، مالی و تکنولوژی مناسب، با تأکید 
بر اســتاندارد های ملی و بین المللــی به منظور 
ایجاد محصوالت بهتر و کارآمدتر، و خدمت رسانی 

خداپسندانه و صادقانه برای مشتریان هستیم.
مداری  زمینه مشتری  در  اقداماتی   چه 

انجام داده اید؟
داشــتن ســایت های مختلف بــرای ارتباط با 
مشــتریان و دریافت انتقادات و پیشــنهادات از 
نقاط قوت فعالیت ما است،  خوشبختانه با جامعه 
مهندســین ارتباط نزدیکــی داریــم، حضور در 
سمینارهای مختلف، نمایشگاه بین المللی تهران 
ارتبــاط ما  را بــا جامعه مهندســین و مخاطبان 
بیشــتر می کند و  این ارتباط عمیق باعث رشد 
مجموعه شده است، مشــتریان ما اقتدار واحد ما 

هستند .
 دستاوردهای صادراتی شرکت چه بوده 

است؟

خوشبختانه مواد اولیه بســیار مرغوب در ایران 
داریــم و این نقطه قــوت تولیدات ما نســبت به 
تولیدات اروپایی اســت. به ایــن جهت که معادن 
مختلفــی در ایــران داریم که می توانیــم آجر را 
با رنگ های مــاده معدنی متفاوتــی تولید کنیم. 
این رنگ ثابــت خواهد بود در نتیجه نســبت به 
اروپایی ها قیمت تمام شــده آجر بســیار کمتری 
خواهیم داشــت چون آن هــا بــرای تغییر رنگ 
آجرشان باید از رنگ دانه ها اســتفاده کنند. ولی 
ما از مواد معدنی مختلف استفاده می کنیم. ثبات 
رنگ ما بهتر خواهد بود. به همین جهت می توانیم 
ارزش افزوده بسیار مطلوبی در این صنعت داشته 
باشیم. ولی بخش صادرات، الفبایی غیر از مسائل 
تولید الزم دارد تا چیزی که در داخل کشور داریم 
استاندارد صادراتی را داشته باشد. بخش مهندسی 
تولید، تــداوم تولید یکنواخــت، باکیفیت و آنچه 
مربوط به صادرات و ارتباط خارجی است،  حمل 
و نقل و بازاریابی در بازارهــای متفاوت و اجرای 
صحیح تعهدات باید مورد توجه باشد تا صادرات با 
موفقیت همراه شــود. باید به تعهد خود در مقابل 
مشــتری خارجی به خوبی عمل کنیم تا صادرات 

موفق باشد.
 نمایشگاه امسال ســاختمان را چطور 
میبینید و چه محصــول جدیدی  ارائه می 

کنید؟
نمایشگاه پل ارتباطی تولیدکنندگان با جامعه 
مخاطبان خود اســت و من این سعادت را داشته 
ام از تعــدادی از بزرگترین نمایشــگاه های بین 

المللی در ســطح دنیا بازدید داشته ام و به نظرم 
نمایشگاه بین المللی ساختمان ایران از بسیاری  
از نمایشگاه های اروپایی و آسیایی سطح باالتری 
دارد. از نظر تنــوع جنس و جامعــه ی هدف با 
توجه به اینکه سال گذشــته هم بحث کرونا بود 
و کنترل بهداشــتی که در سطح نمایشگاه برقرار 
شــد باعث حضور متخصصین در این رویداد شد 
که اقدام قابل توجه ای بود.من ســال گذشته با 
مجریان نمایشــگاهی تماس گرفتم و درخواست 
کردم که نمایشــگاه حتما برگزار شود چون که 
رگ حیاتــی و تغذیــه روحی ما و ارتبــاط ما با 
جامعه مهندسین  از طریق برگزاری نمایشگاه ها 
است برگزاری نمایشگاه کمک بسیاری خوبی به 
توســعه ی فعالیت های ما می کند به خصوص 
نمایشــگااه بین المللــی تهران کــه بزرگترین 
نمایشگاه صنعت ســاختمان است.و اما محصولی 
که از سال های گذشــته بر روی آن کار کردیم 
نمای خشک است یعنی آجر نما را با یک فاصله 
از ســاختمان ایجاد کنیم تا یــک تونل هوا بین 
دیوار و نمای ســاختمان ایجاد بشــود این تونل 
هوا ســبب جلوگیری از هدر فتــن انرژی هوای 
محیط بیرونی و داخلی خواهد شد..طبق بررسی 
هایی که انجام داده ایم متاســفانه میزان مصرف 
انرژی در ساختمان های کشــور باللغ بر دو نیم 
تا ســه برابر میانگین جهانی است و از میزان 35 
درصد آن از دیوارهــای پیرامونی به هدر می رود 
ما تصمیم گرفته ایم این مشکل را برطرف کنیم 
که هم بــه بحث محیط زیســت و هزینه خانوار 

کمک فراوانی خواهد کرد. هدف ما این است که 
در نمای خشک عالوه بر جلوگیری از هدر رفتن 
انرژی در زمینه زیباسازی نما و سرعت ساختمان 
ســازی قدم های مثبتی را برداریم در نمایشگاه 
امســال نیز از چند نوع نمای خشــک رونمایی 

خواهیم کرد.
  وضعیت کلی این صنعت را به طور کلی 

چگونه ارزیابی می کنید؟
ما مشــکالتی را در ســطح برنامه ریزی کشور 
داریم مثال دولت جدیدی مستقر می شود و اعالم 
می کند قصد ساخت یک میلیون واحد مسکونی 
بســازد و تولید کنندگان مجبور می شــوند که 
تولیداتشــان را اضافه کنند تــا بتوانند این تعداد 
واحد مســکونی را جواب دهنــد،  رئیس جمهور 
بعدی میاید صد هزار مسکن در سال ساخته می 
شــود به عبارتی یک دهم و این موضوع مشکالت 
عدیده ای را بــرای تولیدکنندگان ایجاد می کند.  
با توجه به اینکه در دولت قبلی صنعت ساختمان 
با رکود مواجه شــد اما حوزه ما با مشکل خاصی 
روبرو نشــد با توجه به اینکــه مصوباتی داریم که 
بین 60 تــا 75 درصد از نماهای شــهری باید از 
آجر استفاده کنند خوشــبختانه بازار ما با مشکل 

خاصی مواجه نشده است.

کارخانه آجر نماچین به عنوان یکی از ســرآمد ترین شرکت ها، در عرصه تولید انواع محصوالت و 
مصالح ساختمانی، ازسال 1370 فعالیت خود را آغاز نموده اســت. حضور قدرتمندانه آجر نماچین، 
با به کارگیری بهترین و با کیفیت ترین دســتگاه ها و تجهیزات به روز، و با بهره مندی از کادر فنی 
متخصص و پشــتوانه 50 سال تجربه در تولید آجر، با استقبال چشــمگیر مشتریان روبه رو گردید؛ 
و همین امر سبب موفقیت آجر نماچین در برآورده ســاختن نیازهای مشتریان در صنعت ساختمان 
سازی گردیده است.شرکت آجر نماچین، با موافقت اداره کل صنایع، در زمینی به وسعت 100000 متر 
مربع در اصفهان )واقع در کیلو متر 6 جاده حبیب آباد(، با زیر بنای بیش از 17000 متر مربع، موفق به 
اخذ پروانه بهره برداری گردید. بخش های تولیدی، انبارداری، اداری، مالی و رفاهی واقع در کارخانه 
آجر نماچین، به صورت مستمر و نظام مند، در جهت ارائه بهترین خدمات، و توسعه زیر ساخت های 

عمرانی کشور، نقش خود را ایفا می کنند. شــرکت آجر نماچین با بیش از 25 سال تجربه در زمینه 
تولید انواع محصوالت آجری، موفق به راه اندازی خط تولید اتوماتیک آجر با کوره های پخت تونلی، 
کوره های پخت ســریع و افزایش ظرفیت تولید اسمی تولید محصوالت ساختمانی، تا 3،000،000 متر 
مربع در ســال، که افزون بر 500 نوع آجر نما، تایل و کف فرش می باشــد، گردیده است. توسعه و 
ارتقا هر یک از شــاخه های مدیریتی آجر نماچین، شامل مدیریت های تولید، بازرگانی، حسابداری، 
خدمات مهندســی، کنترل کیفیت و تحقیقات و توسعه )R&D(، هر روز بر توانمندی ها و افتخارات 

این مجموعه می افزاید.
اقتصاد و نمایشگاه در حاشیه نمایشگاه ساختمان با رضا چینی مدیرعامل واحد آجر نماچین گفت 

و گویی انجام داده است:

رونمایی از نمای خشک شرکت نماچین در نمایشگاه ساختمان
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بررسی چالش های صنعت نمایشگاهی در دوران کرونا عنوان میزگردی بود که با حضور سه نفر از فعاالن 
برجسته این صنعت و در اصفهان برگزار شد و نکته تاکیدی این میزگرد آن بود که اگر رویدادهای نمایشگاهی 

نادیده گرفته شوند، توسعه کسب وکارها با مشکل اساسی روبرو خواهد شد.
این میزگرد با حضور علی یارمحمدیان رئیس انجمن نمایشــگاه های بین المللی ایران، حامد ایرانی عضو 
انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی و مجتبی حر عضو انجمن غرفه سازان اصفهان برگزار شد و همه 
حاضران بر لزوم از سر گیری رویدادهای نمایشگاهی به منظور کمک به رشد و توسعه کسب وکارها در شرایط 

رکود تاکید کردند.
 نمایشگاه ها نباید نادیده گرفته شوند

رئیس انجمن نمایشگاه های بین المللی ایران و مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در 
این میزگرد با اشاره به تاثیر مثبت صنعت نمایشگاهی بر اقتصاد کشور گفت: نقش نمایشگاه در توسعه اقتصادی 
اثبات شده است و قسمت مهمی از پازل توسعه اقتصادی به شمار می رود؛ علت توسعه اقتصادی کشورهای 
پیشرفته را می توان در توجه به رویدادهای تجاری پیدا کرد؛ اگر کاالی یک کشور در دنیا شناخته شده کانال 
شناخت آن محصول یا خدمات، برگزاری رویدادهای تجاری و اقتصادی چه در کشور مبدأ )تولیدکننده( و چه 

در کشوری که محصوالت به آن صادر می شود، بوده است.
علی یارمحمدیان افزود: یکی از دالیل رشد و توسعه ســریع اقتصاد چین، توجه ویژه دولت این کشور به 
برگزاری رویدادهای تجاری و نمایشــگاهی و حضور در رویدادهای بین المللی است. اگر آلمان در حال حاضر 
چهارمین اقتصاد دنیا را دارد به این علت اســت که بزرگ ترین مرکز نمایشگاهی دنیا را فعال کرده است؛ در 
اقتصاد، برگزاری رویداد تجاری بهترین ابزار بازاریابی و نمایش کاالها و خدمات اســت و در کشور خود ما هم 
صنایع موفق، حضور چشمگیری در نمایشگاه ها دارند. بســیاری از واحدهای صنعتی و تجاری که ما با آن ها 

ارتباط داریم بعد از برگزاری هر نمایشگاه اعالم می کنند که فروش دو سال را در نمایشگاه انجام داده اند.
هیچ گزارشی از تخلف بهداشتی در نمایشگاه ها وجود ندارد

وی با بیان اینکه پاندمی کرونا باعث رکود اقتصادی در دنیا و در ایران شد، گفت: نمایشگاه ها با شیوع  کرونا 
از اولین بخش های اقتصادی بودند که تعطیل شدند و اینکار را به دلیل کمک به کنترل بیماری و در راستای 
رسالت اجتماعی خود به صورت داوطلبانه انجام دادند و حتی برای قراردادن سالن ها در اختیار بخش درمانی 
اعالم آمادگی کردند که نیاز نشد. پس از آغاز واکسیناسیون، نمایشگاه ها اولین مراکزی بودند که برای کمک به 
تسریع روند واکسیناسیون اعالم آمادگی کردند و در همین راستا 4 سالن نمایشگاه پل شهرستان برای انجام 

واکسیناسیون در اختیار قرارگرفت و حاال روزانه 7 هزار واکسن در این مرکز تزریق می شود.
یارمحمدیان درباره آســیب هایی که پاندمی کرونا به صنعت نمایشــگاهی وارد کرد، ادامه داد: یکی از این 
آسیب ها تعطیلی این صنعت بود؛ با وجود اینکه پروتکل ها به صورت حداکثری رعایت می شدند و هیچ گزارشی 
مبنی بر تخلف بهداشتی در نمایشگاه ها ارائه نشد. در ابتدا مصوبه ستاد کرونا این بود که نمایشگاه ها تنها در 
شرایط عادی امکان برگزاری دارند که با پیگیری فعاالن این حوزه این مصوبه به »امکان برگزاری در شرایط 

نارنجی« تغییر کرد.
وی تاکید کرد: درحال حاضر معضل ما عدم برگزاری رویدادها در شــرایط قرمز کرونایی اســت که باعث 
ایجاد بدهی برای سایت داران و بیکاری نیروهای نمایشگاه می شود چرا که 280 هزار نفر به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم در صنعت نمایشگاهی اشتغال دارند؛ همچنین خود نمایشگاه هم باعث رونق اشتغال در واحدهای 
تولیدی می شود. همچنین توقف کســب وکارها به صورت مستقیم و غیرمســتقیم یکی دیگر از مشکالتی 
است که تعطیلی نمایشگاه ها ایجاد کرده است؛ نکته قابل توجه این است که به ازای هر پنج مترمربع فضای 
نمایشگاهی یک فرصت شغلی ایجاد می شود و با توقف برگزاری نمایشگاه ها کسب وکار سایت داران، غرفه سازان 

و استارتاپ هایی که در نمایشگاه ها دیده می شدند دچار مشکل می شوند.
 تراکم جمعیت نمایشگاه برای هر نفر 20 متر است

مدیرعامل نمایشــگاه اصفهان در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه یکی از مشکالت ما 
مقایسه و در یک دسته قرار دادن نمایشگاه با پاساژها و فروشگاه ها است، تأکید کرد: نمایشگاه اصالً جای فروش 

کاال نیست بلکه محل مذاکره و بخش مهمی از زنجیره  تولید و صادرات است.

وی افزود: در حال حاضر بازارها و پاســاژها بــا حداقلی ترین میزان رعایت پروتکل های بهداشــتی فعال 
هستند و نمایشگاه های تخصصی با تراکم جمعیتی 20 متر برای هر نفر و سقف 12 تا 18 متر و رعایت باالی 
دستورالعمل ها تعطیل هستند و این برای ما جای سوال و تعجب است که چرا نمایشگاه ها به عنوان محرک 

صنایع تعطیل شده اند؟
یارمحمدیان از ستادکرونا درخواست کرد با وجود رعایت پروتکل های بهداشتی امکان برگزاری نمایشگاه ها را 

در شرایط قرمز فراهم کنند تا جامعه و صنعت از منافع آن بهره مند شود.
 نمایشگاه بهترین ابزار برای ذهنیت سازی در سطح جهانی

عضو انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی کشور نیز درباره صنعت نمایشگاهی گفت: نمایشگاه 
ابزاری برای ذهنیت سازی در سطح جهانی است؛ ابزاری که می تواند مالکیت کاالیی را از شما بگیرد و به دیگری 
بســپارد.حامد ایرانی با تاکید بر اینکه نمایشگاه صرفاً جایی برای خرید و فروش نیست بلکه فضایی است که 
برای صنعت سیاستگذاری می کند و پیشران صنعت می شود، افزود: نمایشگاه مهم و مشهوری در حوزه چاپ 
و بسته  بندی هر ساله در آلمان برگزار می شود که تمام فعاالن مهم این حوزه در آن شرکت می کنند؛ شرکت 
مهمی مثل »اچ.پی« تکنولوژی چاپ جدیدی را با هزینه زیاد اختراع می کند و آن را جایی اعالم نمی کند، بعضاً 
چندماه فرصت بازاریابی و فروش را از دست می دهد و ریسک ایجاد تکنولوژی مشابه را می پذیرد تا محصول را 
فقط در نمایشگاه رونمایی کند. بنابراین، نمایشگاه صرفاً مکان فیزیکی نیست بلکه اتفاقی بزرگ در صنعت یک 
کشور است؛ اگر قرار بر برگزاری نمایشگاهی در حوزه فوالد در اصفهان باشد قطعا همه اعضا و بازیگران صنعت 

فوالد از این رویداد مطلع و منتظر آن هستند.
وی تأکید کرد: ما شرکت های محدودی در سطح استان اصفهان داریم که بتوانند هزینه های سنگین تحقیق 
و توســعه و مدیریت بازار و صادرات را تأمین کنند، عمده شــرکت های ما در زمره صنایع کوچک و متوسط 
دسته بندی می شوند و این توان را ندارند که برنامه بازاریابی بزرگ تدارک ببینند و وابسته به رویدادهای تجاری 
مثل نمایشگاه ها هستند. حال اگر ما چنین موتور پیشرانی را از اقتصاد حذف کنیم، چه اتفاقی می افتد؟ حتی 
اگر مشکالت برگزارکنندگان و پرسنل آنها را کنار بگذاریم، برای صنعت چه اتفاقی می افتد؟ آیا فقط مشکل 
تولید است یا زنجیره تولید، فروش دارای ایراد است؟ نمایشگاه این زنجیره تامین و تولید و فروش را در یک 
مکان جمع می کند آن هم با رعایت حداکثری پروتکل ها. اگر این رویداد را تعطیل کردیم چه جایگزینی برای 
آن داریم؟ دو سال از همه گیری کرونا و ایجاد محدودیت برای نمایشگاه ها گذشته و هیچ جایگزینی برای آن 
نداشته ایم؛ چرا که نمایشگاه در آن واحد چند حس مخاطب را درگیر می کند و هیچ کدام از رسانه های بازاریابی 

امکان درگیری همه حواس را ندارند و در حال حاضر صنایع ما از این رسانه عظیم بی بهره اند.
ایرانی در خصوص اینکه در کشورهای دیگر وضعیت نمایشگاه ها به چه صورت است، گفت: در آلمان به علت 

زیرساخت های پیشرفته و کامل نمایشگاه ها در حال برگزاری است و در مقاطعی هم که تعطیل بود همه تکلیف 
خود را می دانستند و جایگزین صنعت نمایشگاهی مشخص بود اما کشور ما به لحاظ پیشرفت زیرساخت مثل 
آلمان نیست و باید با کشورهای هم طراز مقایسه شود. در کشورهایی مثل اوکراین، ترکیه و… نمایشگاه ها در 
حال برگزاری است و ششم مهر امسال هم بزرگ ترین رویداد نمایشگاهی در امارات متحده عربی به مدت شش 

ماه و با 25 میلیون بازدیدکننده برگزار می شود.
این برگزارکننده رویدادهای نمایشگاهی تاکید کرد: ما نمی خواهیم اقدامی علیه سالمت مردم انجام شود؛ اما 
گاهی قوانین منصافه نیست؛ ممکن است ما کسب وکاری را اجازه بازگشایی بدهیم که بر زندگی فقط چند نفر 
تأثیر دارد اما یک سری مشاغل را تعطیل می کنیم که ریسک پایین تری از مشاغل فعال دارند اما بر صنعتی 

بزرگ و تعداد افراد زیادی مؤثر است. اینجا عدالت در نظر گرفته شده؟
 19 ماه تعطیلی نمایشگاه را چگونه جبران کنیم؟

ایرانی با بیان اینکه برگزار کردن نمایشگاه از یک الگوی ثابت پیروی نمی کند بلکه برای هر نمایشگاه برنامه و 
پلن خاصی طراحی و اجرا می شود، گفت: این طراحی و اجرا نیازمند نظم است و باید حداقل از شش ماه قبل 
برنامه ریزی ها آغاز شود. در صورتی که تاریخ نمایشگاه که نقطه آغاز کار و اولین عنصر نظم دهنده است دچار 
تغییر شود برگزاری نمایشگاه دچار چالش جدی خواهد شد. برگزاری نمایشگاه تخصصی برای صنعت ما حیاتی 

است؛ با مشکالت معیشتی، تحریم و مشکالت مالی صنایع نباید این ابزار تنفس از صنایع گرفته شود.
عضو انجمن برگزارکنندگان رویدادهای نمایشگاهی ایران تأکید کرد: متولی نمایشگاه ها در کشور سازمان 
توســعه تجارت به عنوان یکی از معاونت های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که همین موضوع 
اهمیت و جایگاه این بخش را نشــان می دهد و ایکاش، کمی متناسب با شأن این صنعت به آن نگاه می شد. 
باید بررسی شود که با تعطیلی نمایشگاه چه طیف عظیمی از صنعت دچار وقفه می شود و از سوی دیگر چقدر 
احتمال ابتال وجود دارد؟ آیا بیشتر از مترو، اتوبوس و مکان های عمومی احتمال ابتال دارد؟ 19 ماه تعطیلی این 
صنعت چگونه جبران می شود؟ در شناسایی مشاغل آسیب دیده از کرونا برخی از مشاغل که 50 سال پیش 
وجود داشتند و امروز بسیار کمرنگ هستند شناســایی شدند و تسهیالت گرفتند اما نمایشگاه ها در لیست 
نبودند.وی افزود: نمایشگاه مثل یک کارخانه نیســت که هرموقع اراده کردیم فعال شود و هر وقت که صالح 

دیدیم متوقف شود بلکه هر بار فعال کردن نمایشگاه به یک بازه زمانی شش ماهه نیاز دارد.
 تحریم خارجی و داخلی، مشکل بزرگ غرفه سازان

مجتبی حر، عضو انجمن غرفه ســازان اســتان اصفهان هم در این میزگرد با اشــاره به اینکه شرکت های 
غرفه سازی وظیفه طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی را بر عهده دارند، گفت: نیروهای غرفه ساز متخصص 
و توانمند هستند که طی سال ها آموزش دیده شده و هر شرکت بین 15 تا 100 نفر نیرو را به صورت صورت 

مستقیم و غیرمستقیم پوشش می دهد.
وی افزود: طی این سال ها سه مشکل داشتیم؛ اول تحریم که صنعت را تحت تأثیر قرار داد بعد تحریم های 
داخلی و در حال حاضر مشکل پاندمی کرونا که تیرخالص را به این صنعت و فعالیت غرفه سازان زده است و 

بیکاری، بدهی و عدم وجود درآمد شرکت ها را دچار مشکل و مجبور به تعدیل نیرو کرده است.
حر با بیان اینکه غرفه ســازی در قالب یک صنعت در حال از بین رفتن اســت و ایــن موضوع، به صنعت 
نمایشگاهی و به تبع به اقتصاد کشور هم زیان وارد می کند، افزود: در ابتدای پاندمی پروتکل های حداکثری به 
همه اعضای صنعت نمایشگاهی ابالغ شد و غرفه سازان هم موظف شدند این پروتکل ها را در طراحی و ساخت 

غرفه ها پیاده کنند.
این عضو انجمن غرفه سازان با اشاره به اینکه نمایشگاه توان برنامه ریزی برای بازگشایی با کمترین مشکل را 
دارد، گفت: یکی از مسیرهای ما برگزاری نمایشگاه های تخصصی است که با بازدید عموم همراه نیست و تنها 

متخصصان یک حوزه با دعوتنامه در آن شرکت می کنند.
حر ادامه داد: نمایشگاه ها و پاساژها مشــترکاً در دسته دوم مشاغل قرار دارند؛ در حال حاضر پاساژها فعال 
هستند و نمایشگاه ها تعطیل شده اند؛ با وجود اینکه دستورالعمل های بهداشتی در نمایشگاه ها بسیار بیشتر و 
قوی تر از پاساژها اجرا می شود و حتی می توان نمایشگاه را در شرایط قرمز هم فعال کرد چرا که در حال حاضر 

کرونا به مدت نامعلوم در زندگی ما هست و باید برای آن برنامه ریزی کرد.

در میزگردی با حضور فعاالن صنعت نمایشگاهی مطرح شد

نمایشگاه ها نادیده گرفته شوند، توسعه کسب وکارها متوقف می شود
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علی اسماعیلی مدیر اجرایی شرکت یزد پلیمر
یزد پلیمر بزرگترین صادرکننده لوله و اتصاالت پلیمری در کشور 

اولیــن   1370 ســال  در 
کارخانه تولید آجر نســوز نما 
در شرکت دیرگداز به ظرفیت 
تولید 18000 تن انواع فرآورده 
هاي نســوز شامل آجر نســوز صنعتي، آجر نسوز 
شاموتي، آجر نســوز دکوراتیو و تزئیني، آجر نسوز 
رستیک، آجر نســوز کرافیستون، آجر نسوز پالک 
جهت اجرای نماهاي ماندگار ، آجر نســوز لعابدار 
جهت اجرا و بازســازی بناهای باستانی و نماهای 
سنتی و آجر نســوز کف و با هدف تأمین نیازهاي 
روز افزون کشور به این محصول ارزشمند راه اندازي 
و مورد بهره برداري قرار گرفت.این شــرکت پس 
از گذشت بیش از 25 ســال، گام های موثری در 
جهت پیشبرد کیفیت در صنعت ساختمان برداشته 
اســت به نحوی که در سالهاي اخیر توانسته است 
با اتكاء  بر توان فني و تكنولوژیكي خود و نیز با در 
اختیار داشــتن کادری مجرب در زمینه تحقیقات 
محصوالت نسوز صنعتي و تزئیني، گامهاي وسیعي 
در راســتاي افزایش تنوع تولیدات نسوز و تأمین 
نیازهاي صنایع کشــور بویژه صنعت ســاختمان 
برداشته و محصوالت خود را به بازارهای داخلی و 
خارجی عرضه نمایــد. ضمن اینكه بخش خدمات 
مهندسي فروش این کارخانه انجام خدمات فني در 
زمینه هاي نسوز کاري کوره ها و تجهیزات حرارتي 
و اجراي نماهاي ماندگار ســاختماني را سرلوحه 
فعالیت هاي خود قرار داده است.در حاشیه بیست 
و یكمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 
مهمان غرفه این شــرکت بودیم و بــا علی حیدر 
گودرزی مدیرعامل شرکت دیر گداز اراک گفت و 

گویی انجام داده ایم که می خوانید:
 لطفا تاریخچه ای از فعالیت های شرکت 

دیرگداز اراک را تشریح کنید: 
 شرکت دیرگداز اراک در سال 1369 با ظرفیت 
تولید 18000 تن انواع فرآورده هاي نسوز شامل 
آجر نسوز صنعتي، آجر نسوز شاموتي، آجر نسوز 
دکوراتیو و تزئیني، آجر نسوز رستیک، آجر نسوز 
کرافیستون، آجر نسوز پالک جهت اجرای نماهاي 
ماندگار ، آجر نســوز لعابدار جهت اجرا و بازسازی 
بناهای باستانی و نماهای سنتی و آجر نسوز کف 
و با هدف تأمین نیازهاي روز افزون کشور فعالیت 
خود را آغاز کرد و در حال حاضر به عنوان یكی از 
برندهای برتر در این حوزه  به کشور های منطقه 

خلیج فارس ، عراق ، کره جنوبی و... صادرات دارد.
شرکت در نمایشــگاه بین المللی ایران، اربیل 
عراق، تامین کننده آجر نســوز نما مصلی بزرگ 
تهران و شــاه چراغ شــیراز، توســعه حرم مطهر 

حضرت معصومه)ص(، طرح توسعه شهید حكیم 
عراق، فعالیت در حوزه سالمت و ساخت بیمارستان 
ها و اورژانس هــای خیریه و مدارس بخشــی از 

فعالیت های این شرکت است.
 محصوالت شما چه مزیت ها و ویژگی 

های منحصر به فردی دارد؟
از مزیت های محصــوالت تولیدی ما می توان 
به نســوز بودن آجر و اینكه آجر ها شوره نمیزند 
اشــاره کرد. از ســوی دیگر تنوع بالغ بر 160نوع 
طیف رنگی، کیفیــت باال، پخت آجــر در دمای 
1300درجه، عدم تغییر رنگ در برابر نور، مقاومت 
در مقابل سرما و گرما جزو مهمترین ویژگی های 

محصوالت شرکت دیرگداز اراک است.
 برای گســترش فعالیت های خود چه 
برنامه و طرح های توسعه ای در دست اقدام 

دارید؟
شــرکت آجر نســوز نما دیرگداز اراک با انجام 
بهبود مستمر برای تحقق چشم انداز خود، ضمن 
ارتقاء کیفی مســتمر محصوالت ارائه شده حال 
حاضر، با افزایــش خالقیت و نــوآوری، با رعایت 
باالترین استاندارد های کیفی و بین المللی، بهبود 
دانش فنی کارکنان همگام با آخرین دستاوردهای 
تكنولوژیكی، با تمرکز بر مشتری مداری به دنبال 
دســتیابی به برترین جایگاه در صنعت آجر نسوز 
نما می باشــد. تبلیغات گســترده در زمینه های 
مختلف ، مشتری مداری، افزایش خدمات پس از 
فروش، تولید محصوالتی متناسب با تقاضا بازار از 
جمله اقدامات ما برای توسعه فعالیت های شرکت 

دیرگداز اراک است.
 شرکت شما تاکنون موفق به کسب چه 

افتخارات و دستاوردهایی شده است؟
گروه بین المللــی کارخانجات دیرگداز تاکنون 
موفق به کســب لوح برند برتر در ســال 3ســال 
متمادی، کسب عنوان رعایت حقوق مصرف کننده 
سال 96و97 شده اســت و جزو برندهای برتر این 

صنعت محسوب می شود.
 در زمینه مشتری مداری چه گام هایی 

برداشته اید؟
یكی از مهمترین اصول ما مشــتری مداری و 
توجه به نیازهای آن ها اســت در همین راستا با 
گسترش سازمان) سی ار ام( ، تولید محصوالت با 
کیفیت در کشور ، خدمات پس از فروش گسترده 

سعی در رفع نیازهای مشتریان محترم داشته ایم.
 چه تعداد پرســنل در دیر گداز اراک 

فعالیت می کنند؟
شــرکت ما با  با گســترش خطوط تولید خود 

توانســته تاکنون بالغ بر 100خانوار مســتقیم و 
300 خانوار غیر مســتقیم  را تحت پوشش خود  
قرار دهد. استفاده از نیروهای متخصص و مجرب 
و اشتغالزایی برای جوانان کشور یكی از مهمترین 

اقدامات ما در بحث نیروی انسانی بوده است.
 مهمترین چالش ها و موانع پیش روی 
شرکت شما چیست و چه برنامه ای برای حل 

آن ها پیشنهاد می کنید؟
مشــكالت فراوانی ســد راه تولید می شوند از 
جمله می توان به گران شــدن  مواد اولیه، گرانی 
حمل ونقل، قطع رابطه با کشورهای خارجی حوزه 
خلیج فارس و اروپایی  برای صادرات، گران شدن 
ارز و نوسانات ارزی اشاره کرد. راهكار من برای حل 
این دست از مشكالت، رایزنی با کشورهای خارجی 
جهت صادرات، ثبات قیمت مواد اولیه، ثبات قیمت 

برای حمل ونقل و پایین آمدن نرخ ارز است.
 چه ارزیابی از وضعیت صنعت ساختمان 
دارید؟ و برای بهبود صنعت ســاختمان در 

ایران چه راهکارهایی را پیشنهاد می کنید؟
به علت گران شدن مصالح و باال رفتن هزینه ها 
متاسفانه این حوزه در وضعیت مطلوبی به سر نمی 
برد و باید تغییرات اساسی در این روند ایجاد شود، 
استفاده از مصالح  ساختمانی با کیفیت و مرغوب  
،  حمایت دولت از سازندگان جزو راهكارهای مهم 

برای بهبود فضای کلی این صنعت است.
 چه برنامه ها و اهدافی را برای حضور در 

نمایشگاه امسال دنبال می کنید؟
نمایشــگاه ســاختمان به عنوان نمایشگاهی 
تخصصی نقش مهمی در ایجاد ارتباط با مشتریان 
جدید دارد و ما از این فرصت برای ارایه محصوالت 
جدید و باالبردن ســطح فروش استفاده خواهیم 

کرد.

علی حیدر گودرزی مدیرعامل شرکت دیر گداز اراک:

برنامه دیر گداز اراک دستیابی به برترین جایگاه  در صنعت آجر نسوز نما

شــرکت یزد پلیمر فعالیت خود را از ســال 1382 با تولید لوله و اتصاالت 
پلی پروپیلن آغاز کرد. این شرکت با بهره گیری از مدیران مجرب و مدیریت 
علمی به سرعت مسیر رشد و توســعه را طی نمود بطوریكه تنها پس از یک 
دهه فعالیت در این صنعت توانست سبد محصوالت خود را کامل نموده و لوله 
و اتصاالت یو.پی.وی.سی، لوله های پنج الیه و لوله های پلی اتیلن را به تولیدات 
خود اضافه نماید این شرکت عالوه بر بازار های داخلی از سال 1393 به طور 
جدی به امر صادرات محصوالت به کشورهای مختلف اهتمام ورزید به طوریكه 
در هفت ســال اخیر به طور مداوم به عنوان صادر کننده برگزیده استان یزد 
معرفی گردید و در ســال های اخیر میزان صادرات این شرکت چه از لحاظ 
حجم و چه از لحاظ ارزش باالترین میزان در بین صادرکنندگان لوله و اتصاالت 

پلیمری در کل کشور بوده است
این شــرکت با اعتقاد به توســعه پایدار، انجام وظایف زیســت محیطی و 
مسئولیت های اجتماعی خود در سال های 1396، 1397 و 1399 موفق به 
کسب تندیس سیمین صنعت سبز کشور گردید. همچنین دریافت تندیس 
و لوح رعایت حقوق مصرف کنندگان اســتان یزد برای سه سال پیاپی نشان 

دیگری از اعتقاد این شرکت به کیفیت و مشتری مداری می باشد.
اقتصاد و نمایشگاه با علی اسماعیلی مدیر اجرایی شرکت یزد پلیمر گفت و 

گویی انجام داده که می خوانید:
 لطفا تاریخچه ای از فعالیت های شــرکت یزد پلیمر را تشریح 

کنید؟
 شرکت یزد پلیمر از سال 1382 فعالیت خود را با تولید لوله و اتصاالت پلی 
پروپیلن و لوله های آب های سرد و گرم و داغ  با ظرفیت صد تن در سال آغاز 
کرد. و طی فعالیت خود چندین فاز توســعه را پشت سر گذاشت و با دانش و 
تجربه مدیر مجموعه  و پرسنل ما خوشبختانه به ظرفیت 22هزار تن در سال 
رسیده ایم.  این شرکت موفق شده اســت یكی از پیشروان تولید محصوالت 
جدید و خالقانه در کشور لقب بگیرد که از جمله می توان به تولید لوله های 
پنج الیه شاخه ای )PPR / Al / PPR(، تولید لوله های یو.پی.وی.سی سوپر 
ســایلنت )UPVC / FOAM / UPVC(و تولید لوله سه الیه کامپوزیت 
)PPR / PPR-GF / PPR( جدیدترین لوله هایی ساخته شده در دنیا اشاره 
کرد، تقریبا تمام لوله هایی که در ساختمان کاربرد دارند و عالوه بر آن لوله های 

آبیاری،  آب رسانی را نیز تولید می کنیم .

 در زمینه تولید و صادرات چه دستاوردهایی داشته اید؟
شرکت یزد پلیمر از سال 1393 در کنار تولیدات داخلی،  بحث صادرات را 
نیز مد نظر قــرار داد و به صورت جدی بر روی این موضوع مطالعات مختلفی 
انجام داده اســت و در حال حاضر به 1۴ کشــور دنیا صادرات داریم از سوی 
دیگر در 7 سال گذشته صادر کننده نمونه استان یزد شدیم و در حال حاضر 

بزرگترین صادر کننده لوله و اتصاالت پلیمری کشور هستیم .
با توجه به مشكالتی که داخل کشور وجود دارد و همچنین توجه به بحث 
ارز آوری، تمرکز شــرکت ما بر روی صادرات است تا گسترش و آینده روشن 

تری داشته باشد.
 در زمینه اشتغالزایی چه گام هایی برداشته اید؟

در حال حاضر 175 نیروی شاغل به صورت مستقیم  در شرکت مشغول به 
کار هستند و با توجه به این موضوع که فاز توسعه ای سه خط جدید لوله های 
سه الیه یو.پی.وی.ســی و کامپوزیت را در 2 ماه آینده در دست اقدام داریم، 
حتما باالی 200 نیرو خواهیم داشت و چشم انداز شرکت با توجه به برنامه های 

توسعه ای ایجاد اشتغال برای باالی 300 نفر تا پایان سال است.
 چه ارزیابی از بیست و یکمین نمایشگاه صنعت ساختمان دارید؟ 

چه محصولی جدیدی در نمایشگاه رونمایی خواهید کرد؟
نمایشگاه در سال گذشته با توجه به شیوع کرونا با استقبال کمتری رو به رو 
شد ولی این انتظار را داریم امسال  با توجه به این قضیه و این که در چند ماه 
گذشته نمایشگاهی برگزار نشده است  استقبال بازدیدکنندگان تخصصی از این 

نمایشگاه بیشتر باشد .
در نمایشگاه امسال از لوله های سه الیه کامپوزیت که از سال گذشته در روند 
تولیدات شرکت قرار گرفته و یكی از لوله هایی است که با توجه به خصوصیت 
ویژه ای که دارند برای بســیاری از مصارف ساختمانی وصنعتی و انتقال مواد 

شیمیایی قابل استفاده هستند رونمایی می کنیم.
 با چه مشکالت و دغدغه هایی روبرو هستید؟

یكی از اصلی ترین چالش های پیش روی شــرکت ما کمبود مواد اولیه ای 
است که از بورس خریداری می کنیم  متاسفانه علیرغم داشتن سهمیه مواد 
اولیه در بورس امكان خریداری آن وجود ندارد و با توجه به اینكه یزد پلیمر در 
زمینه صادرات فعال است نمی توانیم مشتریان خود را معطل کنیم در نتیجه 
مجبوریم این مواد اولیه را از بازار آزاد تهیه کنیم این قطعاً با شعار رهبر معظم 
انقالب که راجب مانع زدایی بود کامال مغایرت دارد و مانع بزرگی پیش روی 
شرکت ما اســت و با توجه به بحث صادرات و رقابت با برندهای خارجی این 
موضوع باعث رقابت پذیری کمتر ما شده و بعضی بازارهای خارجی را از دست 

داده ایم.
این مشــكل باید با برنامه ریزی های الزم توســط دست ســازمان بورس 
و وزارت صمت حل شــود  این که شــرکت ها بتوانند موادشــان را از بورس 
تهیه کنند یا حداقل مجوز و تســهیالتی برای واردات مواد اولیه داشته باشند 
موضوع حیاتی برای ادامه فعالیت شرکت ها است مشكل بعدی ما بحث ارزش 
افزوده ای است که توسط وزارت اقتصاد باید  به صورت اختصاصی به شرکت 
برگشت داده شــود که متأسفانه فرایند آن زمان بر اســت و شرکت ها دچار 
 کاهش نقدینگی شــده و در نتیجه با چالش های جدی در روند فعالیت خود 

مواجه می شوند.
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دفتر جدید انجمن نمایشــگاه هــا امروز با 
حضور حسن زمانی مدیر عامل شرکت سهامی 
نمایشــگاه های بین المللی جمهوری اسالمی 
ایران، هاجر چنارانی رییس فراکسیون توسعه 
زیر ساخت های فرهنگی، سیاحتی و نمایشگاه  
های مجلس، علــی یارمحمدیان رئیس هیئت 
مدیره انجمن سایت داران و جمعی از مدیران 

و فعاالن نمایشگاهی افتتاح شد.
علی یــار محمدیــان رئیس هیــات مدیره 
انجمن ســایت داران در این جلسه بیان کرد: 
ما وقتــی از صنعت نمایشــگاهی صحبت می 
کنیم فقــط دغدغه خودمان نیســت. دغدغه 
اقتصاد کشــور را داریم، دغدغه توسعه کشوررا 
داریم، صنعت نمایشــگاهی برای 280هزار نفر 
اشــتغال ایجاد میکند. به ازای هر 5 متر مربع 
غرفه یک اشــتغال ایجاد می شــود در و باعث 
رونق بخش های دیگر اقتصادی اســت. دغدغه 
صنعت نمایشــگاهی رونق بخشــیدن اقتصاد 
اســت. اگر صنعت نمایشــگاهی در آلمان در 
چین در آمریکا در اروپا حمایت می شــود نه 
به این دلیل است که فقط همین صنعت درآمد 
داشته باشــد بلکه علت اصلی توسعه اقتصادی 
آن کشــور در نتیجه برگزاری نمایشگاه است. 
بنابراین کــم توجهی به صنعت نمایشــگاهی 
یعنی کم توجهی به اشتغال و یعنی کم توجهی 
به مشــکالت اقتصادی و اجتماعی کشور. اگر 
نماینــدگان مجلــس و اعضای ســتاد کرونا و 
کســانی که تصمیم می گیرند چه صنعتی باز 
باشد و چه صنعتی بسته شــود بی توجهی به 
صنعت نمایشــگاهی کنند،در واقع بی توجهی 

به کشور کرده اند.
یارمحمدیان افــزود: در انتها مجدد از دکتر 
زمانــی از اختصــاص ایــن مکان بــه انجمن 
نمایشگاه های ایران تشــکر میکنم این کاری 
است که سالیان سال از ایشان به یادگار خواهد 

ماند و به نیکی یاد خواهد شد.
هاجر چنارانی رییس فراکسیون توسعه زیر 
ســاخت های فرهنگی، ســیاحتی و نمایشگاه  
های مجلس نیز در این نشست عنوان کرد: در 
اولین فرصت انشــااهلل جلسه ای با وزیر محترم 
خواهیم داشت. قبل از اینکه ایشان رای اعتماد 
بگیرد من در این موارد با ایشان صحبت کردم. 
با تــوکل به خدا مــا را برنامه ریــزی می کنیم 
ببینیم چه کارهایی باید بکنیم، چه کارهایی ما 
می توانیم بکنیم و چه جاهایی ما می توانیم در 

زمینه قانون گذاری ورود کنیم.
چنارانی افــزود: باید تصمیم گیران ســتاد 
کرونا هم بیایند و نمایشــگاه ها را ببینند. باید 
قبــول کنیم که ســتاد کرونا هنوز نتوانســته 
درجه بندی خوبی انجام دهد. من به پتانســیل 
شما در صنعت نمایشگاهی ایمان دارم می دانم 
انشــاهلل می توانیــم در آینده بــه بهترین نحو 
ممکن از سایت های نمایشگاهی استفاده کنید 

وما هم در مجلس تمام تالشمان را می کنیم.
محمود بندرچی از برگزارکنندگان اســتانی 
در ادامه جلســه عنــوان کرد: ســرانه هر نفر 
در صنعــت نمایشــگاهی چه بازدیــد کننده 
وچه مشــارکت کنند حداقل 50 متر اســت و 
ماکزیمم 100 متراســت. شما محیطی را پیدا 
کنید که این ســرانه را رعایــت بکند. در هیچ 
کجا رعایت نمی شود. نمایشــگاه های ما فوق 
تخصصی و تخصصی اســت و بازدیدکننده عام 
نداریم. مــردم ورود نخواهند کــرد و ورود با 
کارت دعوت است. من احساس می کنم که در 
حق صنعت نمایشگاهی ظلم بزرگی شده است 
در حالی که بنگاههای کوچک و متوســط به 
واسطه صنعت نمایشگاهی رشد می کنند. 25 
درصد فروش کل یک مجموعه در نمایشــگاه 
اتفاق می افتد و اینها متاســفانه نادیده گرفته 
شــده است.مســعودی مدیرعامل نمایشــگاه 

چهارمحــال بختیــاری نیز گفت: پیشــنهاد 
مشخصی دارم اینکه نمایشــگاه تخصصی که 
برگزار شد، مســئولین ستاد بحران که تصمیم 
گیرنده هستند برای بازدید دعوت کنید. چون 
مسئولین کشور ما متاســفانه نگاه شان نسبت 
به نمایشــگاه نگاه بازار شــب عید و بازار آخر 
شهریور است. مثاًل رئیس یکی از دانشگاه های 
علوم پزشکی) البته من قصد توهین به ایشان 
ندارم همان طور که من از پزشــکی چیزی سر 
در نمی آورم(، ایشــان به من می گوید در سالن 
چرخ ندارید؟ معلوم است در ذهنشان فروشگاه 
اســت. به همین دلیل تصمیم غلط می گیرید 
چون شــما فرق نمایشگاه و فروشــگاه را نمی 
دانید. این اســت که اگر نیایند نمایشــگاه را 
ببینــد که ازدحــام جمعیت نیســت پروتکل 
ها رعایت شده اســت باز هم تصمیم درستی 

نخواهند گرفت.
محمد جواد قنبری معاون امور نمایشگاهی 
نمایشــگاه بین المللی نیز گفت: هم اکنون با 
وزارت بهداشــت همکاری های جدیدی شروع 
شــده ولی تنها کافی نیســت. الیه های زیرین 
که معاونت هــای بهداشــت دانشــگاه علوم 
پزشکی هستند در سطح اســتان ها متاسفانه 
توجیه نیستند. نیاز اســت از طریق مجلس با 
این دید به نمایشــگاه ها که به هرحال زنجیره 

تولید و تجارت کشور را به حرکت در می آورد 
همکاری صورت گیرد.

ســید حســین میرظفرجویان معاون فنی 
مهندســی نمایشــگاه بین المللی نیز در ادامه 
جلسه گفت: با توجه به شرایطی که در جامعه 
ما وجود دارد و مواردی را که دوســتان گفتند 
پیشنهادات خوبی بود. در جامعه آگاهی دادن 
هم به این راحتی نیست. آموزش سال ها زمان 
می برد. چه مسئول باشد چه غیر مسئول تغییر 
نوع نگاه بسیار مهم اســت. ما باید کاری کنیم 
فرق نمایشگاه های تخصصی و میکرو تخصصی 
را همه تصمیــم گیران درک کننــد و افرادی 
بــرای صنعتی که اصال ظرفیــت و قابلیتش را 

ندارند تصمیم نگیرند.
حمیــد رضــا آملی مدیــر روابــط عمومی 
نمایشگاه تهران نیز در این جلسه بیان داشت: 
در ایــن روزها نمایشــگاه های کشــور های 
همسایه فعال هستند و متاســفانه بنگاه های 
اقتصادی و تولید کنندگان ما محصوالتشان و 
خدماتشان را مجبورند در کشورهای همسایه 
به نمایش بگذارند. یعنی هــم خروج ارز برای 
کشور ما و هم یک آسیب بلندمدتی را می تواند 
ایجاد کند که رشــد نمایشگاه های کشورهای 
همسایه نسبت به نمایشگاه های داخلی بیشتر 

خواهد شد.

دفتر جدید انجمن نمایشگاه ها افتتاح شد
تفاهم نامه همکاري هاي مشــترک میان شــرکت 
سهامي نمایشــگاه هاي بین المللي ج.ا.ایران و بنیاد 
فرهنگي و هنري رودکي از زیر مجموعه هاي وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمي امضاء شد.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل شــرکت 
ســهامي نمایشــگاه هاي بین المللي ج.ا.ایران، طي 
دیداري دکتر زماني مشــاور وزیر صنعت – معدن و 
تجــارت، رئیس هیــات مدیره و مدیرعامل شــرکت 
سهامي نمایشــگاه هاي بین المللي ج.ا.ایران و مهدي 

افضلي مدیر عامل بنیاد رودکي تفاهم نامه اي را در راستاي بسط و گسترش همکاري هاي في مابین 
امضاء نمودند.

در ایــن تفاهم نامه موارد مدنظر و ضــروري براي اجراي برنامه هاي فرهنگــي و هنري در پاویون 
ج.ا.ایران در طول 6 ماه برگزاري اکسپوي 2020 دوبي مورد تائید طرفین قرارگرفت.

 شــایان ذکر است، نمایشــگاه هاي اکســپو به عنوان المپیک فرهنگي – هنري کشورها محسوب 
شــده و همواره مورد توجه وی ژه اغلب بازدیدکنندگان بوده اســت، به همیــن جهت اجراي صحیح و 
متنوع این قبیل برنامه ها مي تواند نقش بسزایي در جذب مخاطب و شناساندن فرهنگ هر کشور به 

بازدیدکنندگان ایفا نماید.
امضاء این تفاهم نامه نیز در راستاي شناســاندن هرچه بهتر فرهنگ غني ایران به جهانیان توسط 
برنامه هاي متنوع و مختلفي کــه بنیاد رودکي بعنوان متصدي این امور در وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمي براي اکســپوي 2020 در نطر گرفته اســت، مي تواند نقش موثري را در شناساندن فرهنگ 

ایراني– اسالمي کشورمان به دیگر مردم دنیا در این رویداد جهاني داشته باشد.

امضاء تفاهم نامه میان شرکت سهامي نمایشگاه هاي 
بین المللي ج.ا.ایران و بنیاد رودکي

نگاهی به اولین نمایشگاه اپلیکیشن در ایران
اپلیکیشــن  تخصصــی  نمایشــگاه  اولیــن 
APPEX2022 در بهمــن ماه ســال جاری در 
محل دائمی نمایشــگاه های بیــن المللی  تهران 

برگزار می شود.
به گزارش اخبار نمایشــگاه ها، اولین نمایشگاه 
اپلیکیشــن با حضور شــرکت و فعــاالن صنعت 
تکنولوژی و اپلیکیشــن از از تاریخ 9 تا 12 بهمن 
ماه سال 1400 در محل دائمی نمایشگاه های بین 

المللی تهران برگزار خواهد شد.
به عقیده کارشناســان حوزه تکنولوژی و برنامه 
نویسی با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی و 
گوشی های هوشمند همراه با افزایش نیاز کاربران 
در کشــور، برگزاری نخستین رویداد اپلیکیشن در 
ایران فرصت ویژه ای برای رشــد و توسعه کسب و 

کارهای این صنعت قلمداد می شود.
 APPEX( اولین نمایشگاه تخصصی اپلیکیشن

2022 با اهدافی چون فرهنگ ســازی و ایجاد تبادل افکار بدیع و ایجاد الگوی بهینه، افزایش سطح 
فعالیت های تجاری،ســرمایه گذاری و درآمد زایــی،  پیوند تکنولوژی و اپلیکیشــن های کاربردی،  
بسترســازی الزم به جهت ارائه حداکثری ظرفیت ها و توانمندی های شرکت های داخلی،  اشتغال 

زایی و رشد همکاری های ملی و بین المللی برگزار می شود.
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دکتر حســن زمانی مشــاور وزیر صمت، رئیــس هیأت مدیره و مدیرعامل شــرکت ســهامی 
نمایشگاههای بین المللی جمهوری اســالمی ایران  گفت: یک دار قالی در نمایشگاه اکسپو 2020 
به نام گره همدلی برای صلح توسط ایران نصب خواهد شــد؛ هر شرکت کننده ای که وارد پاویون 
ما شود زیر نظر اســتاد کار یک گره می زند و این فرش در طول 6 ماه با این گر ه ها کامل و به موزه 

اکسپو تقدیم می شود.
دکتر  زمانــی، با بیان اینکه رویداد اکســپو فرصت اســتثنایی برای نشــان دادن ظرفیت ها و 
توانمندی های کشور است، اظهار کرد: باید از این رویداد حداکثر بهره الزم را ببریم. در حال حاضر 
ایران  بین 198 کشور دنیا  جز 8 کشور برتر از نظر ســاخت پاویون قرار گرفته است یعنی فضای 

نمایشگاهی ایران بسیار برتر از نظر اکسپو شناخته شده است.
مدیر عامل نمایشــگاه های بین المللی تصریح کرد: اگر ما همین مســیر برتری از نظر ساخت 
پاویون را ادامه دهیم می توانیم در محتوا مقاله هم مقام های خوبی را بدست بیاوریم، تلفیق بسیار 
عالی سنتی و اسالمی در معماری مدرن  اروپایی ایجاد شده که کشور ما جز 8 کشور برتر دنیا در 
اکسپو شناخته شده است. یکی از افتخارات ما در نمایشگاه های برتر این است که این پاویون در 8 
ماه ساخته شده است علی رغم تمام مشکالتی که ما بر سر راه داریم، که یکی از آن ها تحریم نیز 
بود توانستیم آن پیشرفت کنیم.رویداد اکسپو طی شــش ماه برگزاری حداقل 25 میلیون بازدید 
کننده خواهد داشت که در حدود 70 تا 75 درصد از این میزان بازدیدکنندگان از خارج از منطقه 

وارد می شوند.
مشــاور وزیر صمت اضافه کرد: در صنعت فرش حرف اول را در دنیــا می زنیم علی رغم برخی 
از مشــکالتی که برای صنعت فرش ما ایجاد شــده، ولی ما در اکســپو 2020 کاری خواهیم کرد 
که جایگاه فرش به رتبه قبلــی خود بازگردد.در صنعت نفت، گاز، پتروشــیمی، آب و برق ما جزو 
کشور هایی هستیم که حرف برای گفتن داریم، در نمایشــگاه 2020 دبی یکی از سالن های ما به 

این موضوع اختصاص پیدا کرده است.
زمانی با اشــاره به بحث اقتصادی اکسپو افزود : بسته خوبی در راســتای جذب سرمایه گذاران 
خارجی برای حداقل 3 تا 6 هزار پروژه آماده ســرمایه گذاری تهیه کرده ایم.رویداد اکســپو هر 5 

سال یکبار انجام می شود امسال در دبی و در 5 سال آینده در ژاپن این نمایشگاه برگزار می شود.

مشاور وزیر صمت گفت: در بحث فرهنگی و اجتماعی نیز جلسات مختلفی گذاشته ایم که عالوه 
بر مکان پاویون کشــورمان 50 نقطه دیگر را نیز در مکان های مشــترک در اختیــار گرفته ایم تا 
بتوانیم در این مکان ها برنامه های فرهنگی و هنری اجرا کنیم.یکی از اهداف ما در این نمایشگاه ها 
به رخ کشیدن فرهنگ اصیل ایرانی در خارج از کشور است ما در ایران از یک فرهنگ غنی اسالمی 
و ایرانی برخوردار هستیم و این را در این 6 ماه به جهانیان و بازدید کنندگان نشان دهیم.در اکسپو 
باید بهترین ها را ارائه دهیم این نمایشــگاه جایی نیست که بخواهیم تجربه بدست بیاوریم و از این 
تجربه در جایی دیگر استفاده کنیم، در این نمایشگاه از بهترین متخصصان در صنعت های مختلف 

شرکت می کنند.
مشاور وزیر صمت گفت: نمایش دســتاوردهای علمی، معرفی پتانسیل های اقتصادی، تولیدی و 
گردشــگری،  برگزاری نشســت های B2B و بازاریابی برای محصوالت از مهمترین اهداف حضور 

ایران در اکسپو است.
واکسینه کردن شرکت کنندگان اکسپو در امارات

زمانی بیان کــرد: همچنین در بخش هایتک و نظایر دیگر غرفه داریــم، ما یک دار قالی در این 
نمایشــگاه داریم که به نام گره همدلی برای صلح نامگذاری شــده اســت؛ هر شــرکت کننده ای 
که وارد پاویون ایران شــود زیر نظر اســتاد کار یک گره می زند. این فرش در طــول 6 ماه با این 
گر ه ها کامل و به موزه اکســپو تقدیم می شود.خوشــبختانه کشــور امارات طبق آخرین نامه ای 
که به ما اعالم کرده این اســت که تمام کسانی که وارد این کشور می شــوند اگر واکسن دریافت 
نکرده باشــند، در همان جا واکســینه می شــوند در حال حاضر مــا 600 میلیون نفــر ایرانی در 
امارات داریم که آن ها در این نمایشــگاه نقش بســیار خوبی را دارند، اتاق ایــران و امارات متولی 
 ارتباط بخش خصوصی با اکســپو اســت ما در  طول 6 ماه هیئت های مختلفی در این نمایشــگاه 

خواهیم داشت.

دکتر زمانی مشاور وزیر صمت، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی 

نصب دار قالی همدلی برای صلح در نمایشگاه اکسپو

جهانگیر حبیبی عضو هیت مدیره شــرکت 
ســهامی نمایشــگاه های بین المللی و عضو 
ســتاد اکســپو 2020 دوبی گفــت: با وجود 
مشکالت بسیار اعم از؛ عدم امکان انتقال ارز، 
تخصیص ناکافی منابع مالی برای مشارکت در 
اکســپو، محدودیت در صدور ویزا و... که طی 
این چند ماه بر مجموعه فعاالن دست اندرکار 
رویداد اکسپو فشــار آورد.اعالم می کنیم به 
لطف خدای مهربــان و تالش های خالصانه و 
دلسوزانه آقای دکتر حســن زمانی و اعضای 
ستاد اکسپو، ساخت پاویون جمهوری اسالمی 
ایران در دوبی روزهای پایانی خود را ســپری 

می کند.
وی در گفت و گــو با خبرنــگار اقتصاد و 
نمایشــگاه تصریح کرد: پاویــون ج.ا.ایران با 
منابع محــدود و امکانات در ســطح بضاعت 
شــرکت ســهامی نمایشگاه ها ســاخته شد 
در مقابل زرق و برق هــای رنگیِن مصنوعی 
و هزینه هــای چنــد صدمیلیــون درهمی 

برخی کشــورها، پاویون جمهوری اســالمی 
ایــران بســیار زیبا و بــا اصالــت طراحی و 
ساخته شده اســت و نماد شــهرزاد ایرانی و 
حکایت از مهربانی، نوعدوســتی، اســتقامت 
و صبوری مــردم ایران زمین اســت. متانت 
پاویون ایران چشــمان هر بازدید کننده ای 
 را مهربانانه اما اســتوار و بــا صالبت، نوازش 

می دهد.
وی با بیان اینکه در این چنــد روز همراه 
با مهندس میرظفرجویان عضو دیگر ســتاد 
اکسپو پابه پای کارگران شریف در هوای گرم 
با دمای 44 درجه مشــغول بــه کار بوده ایم 
افزود: برای اعتالی نام ایران و مردم شــریف 
ایران زمیــن انجام وظیفه کردیــم و خداوند 
بزرگ را شــاکریم و به ایران و ایرانی افتخار 
می کنیم.از همه افراد، دستگاه ها و نهادهایی 
که جوانمردانه پشــتیبان اینــکار عظیم ملی 
بوده اند کمال ســپاس و امتنان را داشته و از 
خدای مهربان تقاضا دارم که نام ایران زمین 

در سرتاسر گیتی مستدام بدرخشد و همواره 
به عنوان یک الگو در جهان باشد.“جهان یک 

نمایشگاه است، جهانی باشیم.”

 سید حســین میرظفرجویان معاون فنی و 
و مسئول  بین المللی  نمایشگاههای  مهندسی 
کمیته فنــی و معماری اکســپو 2020 دوبی 
گفت: پاویون ایران برای نمایش فرهنگ و هنر 
و تمــدن و توانمندی های بخشــهای مختلف 
اقتصــادی ،صنعتی و های تــک و محصوالت 

قابل رقابتی کشورمان آماده می شود
وی در گفت و گــو با اخبار نمایشــگاه ها 
گفت: خوشبختانه ســاخت پاویون جمهوری 
اســالمی ایران ظرف روزهــای آینده تکمیل 
خواهد شــد.این پاویــون با کمتریــن هزینه 
ممکن به بهترین شــکل با زحمــات فراوان 
اعضای کمیته اکسپو ســاخته شده است و به 
لحاظ معماری و محتوا جــزو یکی از برترین 
پاویون های کشورهای دنیا محسوب می شود.

میرظفرجویــان تصریح کرد: ایــن دوره از 
اکســپو به مدت شــش ماه از مهرماه ســال 
جاری با شــعار “پیوند افکار و ساخت آینده” 
برگزار می شــود و بیش از 198 کشور در سه 

زون “منطقه” مختلــف )فرصت ها، تحرک و 
پایداری( در فضای 438 هکتار کاال، خدمات، 
تمــدن و فرهنگ خود را بــه نمایش خواهند 

گذاشت.
مسئول کمیته فنی و معماری اکسپو 2020 
دوبی خاطرنشــان کرد: پاویون ج.ا.ایران ایران 
در زون تحرک و در کنار پاویون کشــورهای 

فرانسه و پرو قرار دارد .
وی افزود: شــعار پاویون جمهوری اسالمی 
ایران در اکســپوی 2020 دوبی، ایران تمدن 
کهن و اســتوار تنوع اقــوام و میزبان ملت ها 
بــوده و ایــن رویــداد عظیم فرصت بســیار 
مناسبی برای ارائه توانمندی ها و دستاورهای 
کشــورمان و جذب ســرمایه گذاران خارجی 

خواهد بود.
میرظفرجویان در پایان با تشکر از زحمات 
همه دســت اندرکاران ســاخت پاویون ایران 
در اکسپو تصریح کرد: این پاویون به گونه ای 
طراحی شده است تا جاذبه های ایران گردی و 

بوم گردی، فرهنگ نــاب ایرانی و تمدن کهن 
مردم ایران زمین به بهترین شــکل ممکن در 

معرض دید جهانیان قرار داده شود.

جهانگیر حبیبی عضو هیت مدیره شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی و عضو ستاد اکسپو ۲0۲0 دوبی اعالم کرد
 پاویون ج.ا.ایران در اکسپو؛ نمایش تمدن کهن و استوار ایران زمین به جهانیان

سید حسین میرظفرجویان معاون فنی و مهندسی نمایشگاههای بین المللی و مسئول کمیته فنی و معماری اکسپو ۲0۲0 دوبی اعالم کرد

 پاویون جمهوری اسالمی ایران در اکسپو دوبی نمایش فرهنگ ناب ایرانی به جهانیان 

آماده سازی منایشگاه اکسپو
 در دوبی
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