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یوسف فالح نژاد مدیر فروش آریاک گلدیس پاسارگاد:

درخشش برند تجاری پاور دکور 
با رونمایی از استایل کهکشانی 

و تولید آن برای اولین بار در کشور 
5

امیرعلی عشوری مدیر شرکت سی تک پارسیان

کیفیت ام دی اف در ایران
 قابل رقابت با تمام

 نمونه های خارجی است

افشین پاکدل مدیر عامل شرکت تیسان چوب ایرانیان:

تولید محصول سنگ کورین
 در شرکت تیسان چوب ایرانیان

بهزاد کیان نژاد مدیر فروش صنعت مالمین سازه آسا اعالم کرد:

250 طرح و رنگ در شرکت 
صنعت مالمین سازه آسا 

6

36

مهران عزیز آبادی مدیر کارخانه شرکت فرامید تجارت

رونمایی از محصوالت جدید
  شرکت فرامید در نمایشگاه 

بین المللی صنایع چوب و یراق آالت
3

تنها هفته نامه تخصصی صنعت نمایشگاهی ایران 

تیتر خبر

با همکاری روابط عمومی

9 الی 12 بمهن ماه 1401

بیستمین نمایشگاه بین المللیتیتر خبر

چوب ، مواد اولیه ، ماشین آالت ، یراق 
 تجهیزات مبلمان و صنایع وابسته

صفحه2

حامد بی آزار معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه ها  خبر داد:برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی
 با حضور 715  شرکت داخلی و خارجی

مشارکت 200 شرکت ایرانی و خارجی 
در بیستمین نمایشگاه بین المللی 
صنایع چوب و یراق آالت مبلمان 

حامد بی آزار معاون امور نمایشــگاهی شــرکت ســهامی نمایشــگاه های 
بین المللی ج.ا.ایران در گفت و گو با اخبار نمایشــگاه هــا پیرامون برگزاری 
بیســتمین نمایشــگاه بین المللی چوب، مواد اولیه، یراق، تجهیزات مبلمان و 
صنایع وابسته گفت: بیستمین نمایشــگاه بین المللی چوب، مواد اولیه، یراق، 
تجهیزات مبلمان و صنایع وابسته از 9 تا 12 بهمن ماه 1401 با حضور 200 
شرکت داخلی و 10 شــرکت خارجی از کشــورهای ایتالیا، روسیه، ترکیه و 

چین در فضایی به وسعت 19 هزار و 500 متر برگزار می شود.
معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه ها با اشاره به افزایش نرخ 
مشارکت شرکت کنندکان در نمایشــگاه بین المللی صنایع چوب و مبلمان 
خاطرنشان کرد: این نمایشــگاه در اوج همه گیری کرونا در بهمن ماه 1399، 
توسط یک کنسرسیوم متشــکل از شرکت های چیســتا، میالد نور و میالد 
مبتکر شــرق با حضور 33 شــرکت در فضایی بالغ بر 1700 متر مربع متراژ 

مفید برگزار شد. 
در ســال 1400 با توجه بــه اختالفاتی که بین مجریان رخ داد، ســازمان 
توســعه تجارت ایران تصمیم گرفت که مجوز برگزاری ایــن رویداد را برای 
 شــرکتی بی طرف که شــرکت ســهامی نمایشــگاه بین المللی است؛ صادر

 نماید.

برگزارکننده:

شرکت سهامی 
نمایشگاههای بین المللی 

ج.ا.ایران

نمایشگاه بین المللی تهران در این روزها و تا 12 بهمن 1401 میزبان سه رویداد نمایشگاهی شامل بیستمین نمایشگاه 
چوب، مواد اولیه، ماشین آالت، یراق، تجهیزات مبلمان و صنایع وابسته است که روز ۹ بهمن ماه 1401 با حضور 

محمد مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد. همچنین دومین نمایشگاه بین 
المللی ایران ژئو نیز از روز ۹ بهمن تا 12 بهمن برگزار می شود.  از سوی دیگر، چهارمین نمایشگاه مدیریت پسماند 
و بازیافت نیز تا روز 12 بهمن ماه از ساعت ۸ صبح الی 1۵ عصر و در سالن ۸ – ۹ نمایشگاه بین المللی تهران میزبان 

بازدیدکنندگان است.

پیام دکتر رازدار مدیرعامل شرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی

نمایشگاه بین المللی
 بستری مناسب برای ایجاد 

تعامل و همکاری

نمایشــگاه بین المللی تهران در این روزها و تا 12 بهمن 1401 میزبان سه رویداد 
نمایشگاهی شــامل بیســتمین نمایشــگاه چوب، مواد اولیه، ماشــین آالت، یراق، 
تجهیزات مبلمان و صنایع وابسته اســت که روز 9 بهمن ماه 1401 با حضور محمد 
مهدی برادران معاون صنایع عمومــی وزارت صنعت، معدن و تجارت افتتاح شــد. 
همچنین دومین نمایشــگاه بین المللــی ایران ژئو نیــز از روز 9 بهمن تا 12 بهمن 
برگزار می شود.  از سوی دیگر، چهارمین نمایشــگاه مدیریت پسماند و بازیافت نیز 
تا روز 12 بهمن ماه از ســاعت ۸ صبح الی 15 عصر و در سالن ۸ – 9 نمایشگاه بین 

المللی تهران میزبان بازدیدکنندگان است.
نمایشــگاه بین المللی چوب، مواد اولیه، یراق، تجهیزات مبلمان و صنایع وابسته به 
همت شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود و 200 شرکت 
شامل، 11 شرکت خارجی از کشــورهای چین، ایتالیا، ترکیه و روسیه در فضایی به 
وسعت 20 هزار متر مربع نمایشــگاهی از آخرین محصوالت و دستاوردهای خود در 

حوزه چوب و صنایع وابسته رونمایی می کنند.
در آیین افتتاحیه این نمایشــگاه، محمــد مهدی برادران معــاون صنایع عمومی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: تمرکز ما در سال جاری بیشتر بر حوزه 
سلولزی بود و از همین رو توفیقات چشمگیری در این حوزه حاصل شد، به طوری که 

کیفیت تولیدات و تعامل صاحبان صنایع افزایش یافته است.
برادران بیان داشت: امروز شــاهدیم بســیاری از فعاالنی که تا چهار سال گذشته 

واردکننده بودند به صادرکننده تبدیل شده اند.
وی تصریح کرد:  حجم صادرات این صنعت نســبت به سال گذشته 11 درصد رشد 

داشته و فعاالن این صنعت به بازارهای جدیدی ورود کرده اند.
معاون وزیر صمت، تقویت مواد اولیه را مقدمه به ســازی کیفیــت نهایی تولیدات 
برشــمرد و افزود: ایران در تولید، تنوع و کیفیت صنعت چــوب و مواد اولیه جهش 

چشمگیری داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا نقاط ضعف  را بررســی و برطرف کردیم و رشد 
کمی و کیفی خوبی حاصل شد.

بیستمین نمایشگاه بین المللی چوب، مواد اولیه، یراق و تجهیزات مبلمان در سالن 
های 31B-31َA-6-5-44-41-40-3۸-35  به مدت 4 روز تا 12 بهمن ماه  و در 

ساعات ۸ تا 15 میزبان بازدیدکنندگان و عالقه مندان است.
آغاز به کار دومین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو در تهران

مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو روز 9 بهمن در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.
در این رویداد 30 شرکت داخلی آخرین دســتاوردها و توانمندی های خود را در 

فضایی بالغ بر 3 هزار متر مربع رونمایی می کنند.
معرفی توانمندی ها و محصوالت در سطح گســترده و بین المللی، برقراری ارتباط 
مستقیم با مشتریان و شــناخت نیازها و برنامه های آنان، فرصت جذب سرمایه گذار 
و توســعه فعالیت واحد صنعتی، ارتباط با تامین کنندگان مــواد خام و ارائه دهنگان 
خدمات صنعتی، شناخت شــرایط کلی بازار و امکان برنامه ریزی بر اساس آن تعامل 
با شرکت های همکار جهت برون سپاری، شرکت در نشست های تجاری بین المللی با 
هیات های خارجی مدعو، انجام مذاکرات تجاری و انعقاد قراردادهای متعدد داخلی و 

خارجی از اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
 چهارمین نمایشگاه مدیریت پسماند و بازیافت آغاز بکار کرد

 این رویداد نمایشگاهی تا روز 12 بهمن ماه از ســاعت ۸ صبح الی 15 عصر و در 
سالن ۸ – 9 نمایشگاه بین المللی تهران میزبان بازدیدکنندگان است.

مراسم افتتاحیه چهارمین نمایشــگاه بین المللی مدیریت پسماند بازیافت، ماشین 
آالت و تجهیزات امروز 9 بهمن ماه با حضور جمعی از فعاالن و متخصصان این حوزه 

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.
6۸ شرکت داخلی آخرین دســتاوردها و توانمندی های خود در گروه های کاالیی 
خدمات شــهری، تجهیزات و ماشــین آالت بازیافت، بازیافت خودروهای فرســوده، 
بازیافــت پســماندهای نفت، گاز و پتروشــیمی، بازیافــت پســماندهای ارگانیک، 
بازیافت پســماندهای فلزی، بازیافت پســماندهای پلیمری، بازیافت پســماندهای 
سلولزی، بازیافت پسماندهای شیشــه ای، بازیافت باطری های فرســوده و.... را در 
مساحتی بالغ بر 7315 متر فضای سرپوشــیده و 4020 مترمربع فضای سرپوشیده 
 داخلــی در معرض بازدیــد متخصصان، فعــاالن و عالقــه مندان این حــوزه قرار

 داده اند.

با حضور محمد مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت  انجام شد

آغاز به کار بیستمین نمایشگاه چوب، مواد اولیه، ماشین آالت، یراق، تجهیزات مبلمان و صنایع وابسته

با حضور محمد مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت  انجام شد

نمایشگاه بین المللی میزبان 3 رویداد نمایشگاهی در نیمه اول بهمن ماه  

برگزاری چهارمین نمایشگاه مدیریت پسماند و بازیافت و دومین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو در تهران

بیستمین نمایشگاه بین المللی چوب  
مواد اولیه ، ماشین آالت ، یراق   
تجهیزات مبلمان و صنایع وابسته 
به روایت تصویر
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بیستمین نمایشگاه بین المللی چوب، مواد اولیه، یراق، تجهیزات مبلمان و صنایع وابسته از ۹ تا 12 بهمن ماه 1401 با حضور 200 شرکت 2
داخلی و 10 شرکت خارجی از کشورهای ایتالیا، روسیه، ترکیه و چین در فضایی به وسعت 1۹ هزار و ۵00 متر برگزار می شود.

حامد بی آزار معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه ها  خبر داد:

مشارکت 200 شرکت ایرانی و خارجی در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب و یراق آالت مبلمان

حامد بی آزار معــاون امور 
نمایشگاهی شــرکت سهامی 
نمایشــگاه های بیــن المللی 
ج.ا.ایران در گفت و گــو با اخبار 
نمایشــگاه ها پیرامون برگزاری بیســتمین 
نمایشگاه بین المللی چوب، مواد اولیه، یراق، 
تجهیــزات مبلمان و صنایع وابســته گفت: 
بیستمین نمایشــگاه بین المللی چوب، مواد 
اولیه، یراق، تجهیزات مبلمان و صنایع وابسته 
از 9 تا 12 بهمن مــاه 1401 با حضور 200 
شــرکت داخلــی و 10 شــرکت خارجی از 
کشورهای ایتالیا، روســیه، ترکیه و چین در 
فضایی به وسعت 19 هزار و 500 متر برگزار 

می شود.
معاون امور نمایشــگاهی شرکت سهامی 
نمایشگاه ها با اشاره به افزایش نرخ مشارکت 
شــرکت کنندکان در نمایشگاه بین المللی 
صنایع چوب و مبلمان خاطرنشان کرد: این 
نمایشگاه در اوج همه گیری کرونا در بهمن 
ماه 1399، توسط یک کنسرسیوم متشکل از 
شرکت های چیستا، میالد نور و میالد مبتکر 
شرق با حضور 33 شرکت در فضایی بالغ بر 

1700 متر مربع متراژ مفید برگزار شد. 
در ســال 1400 با توجه به اختالفاتی که 
بین مجریان رخ داد، سازمان توسعه تجارت 
ایران تصمیم گرفت کــه مجوز برگزاری این 
رویداد را برای شرکتی بی طرف که شرکت 
ســهامی نمایشــگاه بین المللی است؛ صادر 

نماید.
 این رویداد در سال 1400 با حضور 134 
شرکت و هفت نمایندگی خارجی در فضایی 
بالغ بر 12 هزار متر مربع نمایشــگاه برگزار 
شد. در سال 1401 نیز به درخواست شرکت 
سهامی نمایشگاه بین المللی، مجوز برگزاری 
این رویداد توســط ســازمان توسعه تجارت 
برای شــرکت سهامی صادر شــد و با ایجاد 
یک شورای سیاســتگذاری منسجم و قوی 

و تمهیدات الزم اقدام بــه برنامه ریزی برای 
برگزاری این رویداد کردیم.

وی با اشــاره به اعضای این شــورا اظهار 
داشــت: در شورای سیاســتگذاری، اعضای  
صنف و بزرگان این صنعت حضور داشــتند؛ 
اقــای مهنــدس مقانلــو ریاســت  انجمن 
کارفرمایی صنایع چوب ایران، بازاری مدیرکل 
دفتر توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت 
ایران، مهندس پیله وری معاون  دفتر ترویج، 
مهندس یاوری رییــس  انجمن کارفرمایی 
صنایــع روکــش مصنوعی، آقای عباســی 
رئیس اتحادیــه دورود گران و مبل ســازان 
تهران و اقای مهندس نوروزی به عنوان دبیر 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران 
و همچنین بخشــی از مدیران و کارشناسان 
شرکت سهامی در این شورای سیاستگذاری 
حضور داشــتند و با برگــزاری بیش از پنج 
جلســه، مباحث مختلفی اعم از گروه بندی 
کاالیی مشــارکت کننــدگان جهت حضور 
و تخصیص ســالن ها، حضــور هیئت های 
تجاری خارجی، کارگاه های آموزشی، طرح 
پوســتر، تبلیغات شــهری و... مورد تصویب 
اعضا قــرار گرفت. معاون امور نمایشــگاهی 
شرکت سهامی نمایشــگاه ها با بیان اینکه 
نمایشــگاه امســال صنعت چوب نسبت به 
دوره گذشته از رشد کمی و کیفی برخوردار 
است؛ خاطرنشان کرد: در بیستمین نمایشگاه 
بین المللی چوب، مواد اولیه، یراق، تجهیزات 
مبلمان و صنایع وابسته، 200 شرکت داخلی 
و 10 شرکت خارجی از کشــورهای ایتالیا، 
روســیه، ترکیه و چین در فضایی به وسعت 
19 هزار و 500 متر مربع و 290 متر فضای 
ارزی حضور دارند و در این رویداد از آخرین 
دستاوردها و توانمندی های خود رونمایی می 

کنند.
 گروه های کاالیی 

 وی در ادامه با اشاره به گروه های کاالیی 

مشارکت کننده در نمایشــگاه بین المللی 
صنایع چوب و مبلمان اظهار داشــت: گروه 
های کاالیی مشارکت کنندگان در این رویداد 
شــامل، مواد اولیه صنایع چوب و مبلمان، 
ماشــین آالت تولید انواع مــواد اولیه، یراق 
آالت مصرفی و ابزار آالت مصرفی، چســب 
و رنگ های دکوراتیو مربوطه، اوراق فشــرده 
چوبی، کاغذ، ماشــین آالت تولید مبلمان و 
دکوراســیون، قطعات و ملزومات مورد نیاز 
صنایع چــوب و مبلمان، انــواع دیوار پوش، 
کف پوش، قرنیز، پروفیل هــای ام دی اف، 
انواع مواد بسته بندی، نرم افزار، مهندسی و 
مشاوره ... است. بی آزار در ادامه عنوان کرد: با 
همکاری سازمان توسعه تجارت ایران، هیئت 
های تجاری از کشورهای بالروس، ارمنستان، 
عراق و افغانستان در نمایشگاه حضور خواهند 
داشــت و معاون وزیر جنگلــداری بالروس 
نیز در صدر یک هیئت تجاری از نمایشــگاه 
بازدید می کند، هــدف از حضور این هیات 
ها در نمایشــگاه، مذاکره و مالقات تجاری با 

شرکت های حاضر در نمایشگاه است.
وی با بیان اینکه تفاوت نمایشگاه امسال با 
سال گذشــته برگزاری کارگاه های آموزشی 
است؛ تصریح کرد: از جمله برنامه های جانبی 
ما در این نمایشگاه، برگزاری بیش از 9 کارگاه 
آموزشی و سمینار تخصصی است که چهار 
کارگاه آموزشــی آن در روز های گذشــته و 
قبل از شروع نمایشــگاه برگزار شده است. 
کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی 
در سه ســر فصل طراحی و با تایید شورای 
سیاستگذاری برگزار می شــود. یکی از سر 
فصل ها، آموزش به مشارکت کنندگان مبنی 
بر حضور حداکثری و اخذ بیشترین بهره وری 
از حضور در نمایشگاه است. سر فصل دیگر در 
حوزه مسایل صنفی شامل مباحث مالیاتی و 
کاری است که با حضور اساتید مجرب برگزار 
شد. همچنین با همکاری ســازمان توسعه 

تجارت ایران، کارگاه آموزشی و نشست های 
تخصصی با موضوع آشــنایی با بــازار های 
صادراتی کشور های هدف همزمان با روزهای 
برگزاری نمایشگاه در ســاعات پایانی برگزار 

خواهد شد. 
معاون امور نمایشــگاهی افزود: شــرکت 
ســهامی به عنوان نهاد حاکمیتــی و یک 
شرکت با سابقه بیش از 50 ساله، نمایشگاه 
را با باالترین اســتاندارد و بیشــترین میزان 
رضایتمنــدی برگزار می کند تا مشــارکت 
کنندگان و شرکت ها بیشترین بهره مندی 
و دســتاورد را از حضور خود کسب نمایند. 
ما امسال دو نمایشــگاه را برگزار کردیم که 
یکی از آن ها، نمایشگاه لوستر بود و از جمله 
نمایشــگاه هایی بود که طی دوسال گذشته 
برگزار نمی شــد. بنا به ضرورت و مصلحت 
سازمان توســعه تجارت، مجوز آن نمایشگاه 
رابرای شرکت سهامی صادر کرد و ما از همه 
دست اندرکاران صنعت لوستر دعوت کردیم و 
نمایشگاه موفقی بود و خروجی قابل توجهی 
داشــت. در آن نمایشگاه از سه کشور هئیت 
تجاری داشتیم و بیش از هفت جلسه نشست 
تخصصی و کارگاه آموزشــی برگزار کردیم. 
براســاس گزارش ریاســت  اتحادیه لوستر 
تهران، بیش از ۸00 تفاهم نامه و عقد قرارداد 
و ۸0 تفاهم نامه خارجی امضا شد. همچنین 
طبق آمار اتحادیه بیش از ۸0 درصد مشارکت 
کنندگان رضایت کامل از برگزاری نمایشگاه 

داشتند.
در پایان الزم می دانم از ســازمان توسعه 
ایران، مدیرعامل شــرکت سهامی،  تجارت 
اعضای هیئــت مدیره نمایشــگاه ها و همه 
پرســنل زحمتکش خانواده بزرگ شرکت 
سهامی برای حمایت جهت برگزاری این دو 
نمایشگاه و تالش های آنان برای برگزاری ۸0 
رویداد ساالنه در محل دائمی نمایشگاه بین 

المللی تهران تشکر می نمایم.
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شرکت سهامی 
به عنوان نهاد 

حاکمیتی و یک 
شرکت با سابقه 

بیش از ۵0 ساله، 
نمایشگاه را با 

باالترین استاندارد 
و بیشترین میزان 

رضایتمندی برگزار 
می کند تا مشارکت 
کنندگان و شرکت 
ها بیشترین بهره 
مندی و دستاورد 
را از حضور خود 

کسب نمایند.
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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

حضور هیات های تجاری خارجی از 4 کشور در نمایشگاه

 در حاشیه نشست خبری بیستمین نمایشگاه بین المللی چوب، مواد اولیه، ماشین آالت، یراق، تجهیزات مبلمان و صنایع وابسته اعالم شد:

صادرات بیش از ۶2۳ هزار مترمکعب نئوپان به ارزش ۱۷/8 میلیون دالر
از ابتدای امســال تا پایان آذر ماه 
بیش از 100 میلیون دالر محصوالت 
و کاالهای صنعت مبلمان صادر شد 
که به  انــدازه جمع صادرات ســال 
1400 بوده است. این میزان صادرات شامل بیش از 
623 هزار مترمکعب نئوپان به ارزش 17.۸ میلیون 
دالر، صادرات تختــه ام دی ای و اچ دی اف به میزان 
156 هزار مترمکعــب و ارزش بیش از 50 میلیون 
دالر و صادرات انواع مبل به میزان 11 هزار و 659 

تن به ارزش 32.9 میلیون دالر بوده است.

روز سه شــنبه 4 بهمن 1401، طی یک نشست 
خبری حامد بی آزار معاون امور نمایشگاهی شرکت 
سهامی نمایشــگاه های بین المللی ایران گفت: این 
نمایشگاه در سال جاری در مساحت 35 هزار و 500 
مترمربع برگزار خواهد شد که در مقایسه با نمایشگاه 

سال گذشته 70 درصد رشد دارد.
وی از حضور 199 شــرکت داخلی و خارجی در 
این نمایشگاه خبر داد و گفت: شرکت های خارجی و 
نمایندگی های داخلی آنها در فضایی به وسعت 315 

مترمربع حضور خواهند یافت.
بی آزار، ارزش صادرات این صنعت در سال 1400 
را 101 میلیون دالر عنوان کرد، درحالی که در سال 

99 این رقم تنها 53 میلیون دالر بوده است.
وی ادامه داد: بیشــترین میزان صادرات مربوط 
اســت به کشــورهای ترکیه، عراق، افغانســتان، 
قزاقستان، ترکمنستان، قطر، روسیه، بلغارستان و 

آفریقای جنوبی.
معــاون امور نمایشــگاهی شــرکت ســهامی 
نمایشگاه های بین المللی ایران گفت: در نمایشگاه 

امســال برای حضور 15 نفر هیئت های تجاری از 
کشــورهای بالروس، عراق، افغانستان و ازبکستان 
برنامه ریزی شــده. همچنین نشست های تخصصی 
و کارگاه های آموزشی در زمینه آشنایی با بازارهای 
صادراتی کشــورهای هــدف در جریــان برگزاری 

نمایشگاه پیش بینی شده است.
بی آزار گفت: هدف از برگزاری نمایشــگاه، سه 

سرفصل دارد:
- اینکه غرفه داران چگونه در نمایشــگاه حضور 

مؤثرتری داشته باشند؟
- آموزش هایی که مربوط به صنف می شود داده 

شود )یعنی همه اطالعاتشان را به روزرسانی کنند(
- میزبان ها را با بازارهای صادراتی )کشورهایی که 

بیشترین صادرات را با آنها داریم( آشنا کنیم.
بازاری مدیر کل سازمان توســعه تجارت ایران، 
آشــنا شــدن با فضای بازارهای جهان و اتصال به 
بازارهای جهانی و معرفی کســب و کارها در سطح 
بین المللی را از اهداف برپایی این نمایشگاه عنوان 
کرد و افزود:، ما یک شعاری داریم که هر نمایشگاهی 
یک رویداد اســت. رویداد باید طوری باشد که هم 
قبل از نمایشگاه باشــد و هم بعد از نمایشگاه ادامه 
داشته باشد. رویداد باید طوری باشد که هم قبل از 
نمایشگاه باشــد و هم بعد از نمایشگاه ادامه داشته 

باشد.
علی مغانلو دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنایع 
چوب ایران در نشســت خبری امروز اظهار کرد: از 
ابتدای امسال تا پایان آذر ماه بیش از 100 میلیون 
دالر محصوالت و کاالهای صنعــت مبلمان صادر 
شد که به  اندازه جمع صادرات ســال 1400 بوده 
است. این میزان صادرات شامل بیش از 623 هزار 

مترمکعب نئوپــان بــه ارزش 17.۸ میلیون دالر، 
صادرات تختــه ام دی ای و اچ دی اف به میزان 156 
هزار مترمکعب و ارزش بیش از 50 میلیون دالر و 
صادرات انواع مبل بــه میزان 11 هزار و 659 تن به 

ارزش 32.9 میلیون دالر بوده است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب ایران 
افزود: در زمینه ام دی اف رشد بیش از ۸0 درصدی 
صــادرات داریم، زیرا تا اســفند پارســال صادرات 
آن ممنوع بود و پس از آن آزاد شــد. وی گفت: در 
زمینه نئوپان کاهش صادرات داریم، زیرا روسیه پس 
از اعمال تحریم های بین المللی با دامپینگ قیمتی 
محصوالت خــود را ارزان تر از بــه بازارهای هدف 
ایران صادر کــرد. علی مغانلو گفت: تولیدکنندگان 

خوبی در کشور داریم که طرح های توسعه ای خوبی 
تعریف کرده اند و با توسعه کیفی محصوالت می توان 
فرصت های صادراتی بیشــتری بــرای این صنعت 
پیدا کرد. در ادامه علیرضا عباســی رئیس اتحادیه 
درودگران و مبل ســازان تهران نیز اظهار کرد: 60 
هزار واحد صنفی و 2 هزار واحد صنعتی در هنر - 

صنعت مبلمان کشور فعالیت دارند.
وی افزود: صادرات 100 میلیون دالری درشــان 
این صنعت نیست و باید تالش کنیم صادرات را به 

500 میلیون دالر برسانیم.
علیرضا عباسی گفت: صنعت نمایشگاهی نباید 
فقط مختص به فــروش داخلی باشــد بلکه باید 

خروجی داشته باشد و صادرات هم داشته باشیم.

هومن رازدار مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی 
جمهوری اسالمی ایران

نمایشگاه بین المللی صنایع چوب
 و یراق آالت بستری مناسب برای ایجاد تعامل 
و همکاری میان تولیدکنندگان و شرکتهای دانش 

بنیان و متخصصان کشور است

نقش نمایشگاهها برای ایجاد فرصتهای انتقال تکنولوژی 
و اطالعات،بازاریابی، برندسازی و شبکه سازی بسیار 

حائز اهمیت است و بیستمین نمایشگاه بین المللی،چوب 
مواد اولیه، ماشین آالت، یراق، تجهیزات مبلمان و صنایع 
وابسته بعنوان فضایی برای ایجاد تعامل و همکاری میان 
تولیدکنندگان و صاحبان صنایع با شرکتهای دانش بنیان 

و متخصصان کشور خواهد شد

توسعه شهر نشــینی، متحول شدن سبک زندگی، 
تغییر در معماری خانه های مســکونی و گســترش 
فن آوری ارتباطات و تعامــل فرهنگ ما با یکدیگر، 
مبلمان  چوبی  مصنوعات  از  اســتفاده  در چگونگی 
ادارات و تزئینات داخلــی آنها جهت جلب  منازل، 
 رضایت مشــتریان و مصرف کنندگان اثر گذاشــته

 است.
بدیهی است که مواد اولیه براق ،آالت ماشین آالت 
و تجهیزات مرتبط بــا مبلمان و قطعات مورد مصرف 
نیز به مرور زمان و متناسب با تحوالت تکنولوژی از 
پیشــرفتهای قابل مالحظه ای برخوردار شده است. 
شرکتهایی  حضور  و  تخصصی  نمایشگاههای  برپایی 
کــه از باالترین فن آوری در تولید ماشــین آالت و 
تجهیزات مبلمان بهره مند هســتند مــی تواند به 
تا  تولیدی داخلی کمک کند  شــرکتها و واحدهای 
ابزارهــای تولید خود را از طریــق انتقال فن آوری 
پیشرفته به کشــور روز آمد کند و موقعیت خود را 
در بازارهای صادراتی منطقه و بین المللي مستحکم 

نماید.
توســعه اقتصادی در هر کشــوری عالوه بر رشد 
کمی تولیــد با بکارگیــری ظرفیتهــای فیزیکی، 
انســانی و اجتماعی ظرفیتهــای تولیدی را متحول 
 می کنــد و منجر بــه افزایش ظرفیتهــای تولید 

می شود.
در همین راســتا نقش نمایشــگاهها برای ایجاد 
اطالعات،بازاریابی،  و  تکنولــوژی  انتقال  فرصتهای 
برندسازی و شبکه سازی بســیار حائز اهمیت است 
و بیستمین نمایشــگاه بین المللی،چوب مواد اولیه، 
ماشــین آالت، یراق، تجهیزات مبلمــان و صنایع 
وابســته بعنوان فضایی برای ایجاد تعامل و همکاری 
میان تولیدکنندگان و صاحبان صنایع با شــرکتهای 

دانش بنیان و متخصصان کشور خواهد شد.
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری 
اســالمی ایران ضمن تقدیر از کلیه شرکت کنندگان 
داخلی و خارجی و تمامی کسانی که در بر پایی این 
نمایشگاه سهیم بوده اند امیدوار است این نمایشگاه 
این  ایــران عزیز در  بتواند در معرفی توانمندیهای 

صنعت، موفق باشد.
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هدف شرکت برای حضور در نمایشگاه، معرفی محصوالت و پیدا کردن بازارهای جدید است. پلیت های جدید وارد کرده ایم که تنوع مدل و 
رنگ به ما میدهد. پلیت میالن، لدر و اوپال را در این نمایشگاه عرضه کرده ایم.  ان
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مهران عزیز آبادی مدیر کارخانه شرکت فرامید تجارت

مهران عزیز آبادی مدیر کارخانه شرکت فرامید تجارت در بیستمین نمایشگاه بین المللی چوب، مواد اولیه، یراق، تجهیزات مبلمان و صنایع وابسته گفت در گفت 
وگو با نشریه اقتصاد و نمایشگاه افزود: شرکت فرامید تجارت دارای تنوع باالی محصوالت یاد است و حدود 2۸ نوع پلیت دارد و اخیرا خط “های گلس” را راه اندازی 

کرده است که از تنوع باالی رنگ و انواع مختلف برخوردار است. 

عزیز آبــادی بــا بیان اینکــه برای 
گســترش فعالیت ها طرح توسعه در 
شــهرک صنعتی شــنزار را پیش رو 
داریــم؛ گفت: احتماال تا ســال آینده 
آماده می شــود و خــط تولید جدید 
اضافه می نماییم و از نظر ابعاد و تنوع 
خواهیم  بسیاری  محصول، گستردگی 

داشت.
وی در ادامــه گفت: از نظر مســایل 
زیست محیطی و مســایل مربوط به 
شــهرکهای صنعتی نیز تمهیداتی در 

نظر گرفته ایم. 
مدیر کارخانه شرکت فرامید تجارت 
به وضعیت اشــتغال و نیروی انسانی 
اشــاره کرد و گفت: در حال حاضر به 
نفــر فعالیت  صورت مســتقیم 120 
دارند که این تعــداد در صورت انتقال 
به شــهرک صنعتی شــنزار تا دوبرابر 

افزایش خواهد داشت. 
عزیزآبادی دربــاره وضعیت صادرات 
گفــت: در حال حاضر به کشــورهای 
عراق، امــارات و ارمنســتان صادرات 
داریم و هدفمان این است که بتوانیم 

به بازارهای بیشتری نفوذ پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه مشــکالت شرکت 
بیشتر در زمینه تامین برق است گفت: 
قطعی بــرق و اخیرا قطعــی گاز خط 
تولید را با مشــکل مواجه کرده است 
این مســاله خط تولید را متوقف می 
کند و توقفی که بخاطر این مســایل 
به وجود می آیــد توقف طوالنی مدت 
است بخاطر اینکه ما از بویلر استفاده 
می کنیم و زمان زیادی را الزم داریم 
که دوباره بویلر را داغ کنیم و به دمای 

اصلی برسانیم. 
مدیر کارخانه شرکت فرامید تجارت 
در ادامه تصریح کــرد: این صنعت از 
ظرفیت رشــد باالیی برخوردار است و 
در آینده می تواند با برترین کشورهای 
دنیا رقابت کند به علت اینکه ما نیروی 
متخصص و جوان ماهر و مستعد زیاد 
داریــم و قطعا در آینــده حرفی برای 

گفتن خواهیم داشت.
وی هدف از حضور در نمایشــگاه را 
این چنین عنوان کــرد و گفت: هدف 
معرفــی محصــوالت و پیــدا کردن 
بازارهای جدید است پلیت های جدید 
وارد کرده ایم که تنــوع مدل و رنگ 
دارد. پلیت میالن، لــدر و اوپال را در 

این نمایشگاه عرضه کرده ایم.

رونمایی از محصوالت جدید شرکت فرامید در نمایشگاه بین المللی صنایع چوب و یراق آالت

افشین پاکدل مدیر عامل شرکت تیسان چوب ایرانیان:

تولید محصول سنگ کورین در شرکت تیسان چوب ایرانیان

مدیر عامل مجموعه 
تیسان چوب ایرانیان با 
اشــاره به فعالیت های 
داشت: مجموعه  اظهار  این شرکت 
ما بــا فعالیت مســتمر اکنون جزو 
شرکت های برتر در حوزه صنعت ام 
دی اف محسوب می شود. مدیران 
داشته  این شرکت همیشه ســعی 
اند که بــا خالقیت و تــالش زیاد 
در گســترش و تعالی زیر ساختها 
جهت پیشــبرد اهداف کشور کوشا 
باشــند و همیشــه پیش به سوی 
تکنولوژی های جدید قدم بر دارند. 
این شرکت با نشان استاندارد ایران 
هر ســاله خطوط جدیدی در این 
عرصه وارد بازار کار نموده اســت تا 
محصوالتی با کیفیت و به روز دنیا 
را براساس سلیقه و نیاز بازار تولید 

نماید . 

وی افزود: تولید محصول جدیدی 
بنــام ســنگ کورین که تیســان 
ســومین تولید کننده آن در ایران 
اســت یکی از دســتاوردهای مهم 
مجموعه درسال های گذشته بوده 
، از دســتاورد های مهم در ســال 
افتتاح خط جدید آغشــته   1401
سازی کاغذ دکوراتیو بوده، از چشم 
انــداز های آینــده مجموعه، تولید 
رزین مالمینه و اوره که خط تولید 
آن در ســال 1402 افتتاح میگردد 
میباشد                                                          

افشــین پاکــدل بــا اشــاره به 
این شــرکت  برنامه های صادراتی 
تصریح کــرد: در خصوص صادرات 
محصــوالت ، شــرکت تاکنون به 
چندین کشور از جمله ترکمنستان 
.... و  عمــان   – ارمنســتان   –
صادرات داشــته و از اهــداف مهم 

شــرکت ، صادرات بخــش اعظمی 
از محصوالت تا 3 ســال آینده می 
باشد .                                                                       
وی همچنیــن گفت: بــا افتتاح 
خطوط جدید در مجموعه تیســان 
چــوب ایرانیــان به غیــر از جذب 
نیرو و پیشــبرد اهداف شــرکت ، 
کشــور را به ســمت بومی سازی 
میدهیــم.                                                                                                                                           ســوق  پیشــرفت  و 
  مدیر عامل شــرکت تیسان چوب 
ایرانیــان در پایــان با برشــمردن 
اهــداف حضــور این شــرکت در 
المللی چوب و یراق  نمایشگاه بین 
آالت عنوان کرد: از اهداف شــرکت 
در نمایشــگاه عرضــه و معرفــی 
محصــوالت جدید تولید شــده و 
در حال تولیــد ام دی اف و نئوپان 
مالمینه – ســنگ کورین - کاغذ 
 های دکوراتیو به همکاران و عزیزان

 است.

شرکت تیسان چوب ایرانیان در سال 13۸۸ بصورت سهامی خاص فعالیت خود را در زمینه مالمینه کردن ام دی اف و نئوپان شروع نموده است. این شرکت یکی از 
جزو شرکت های برتر در حوزه صنعت ام دی اف است و محصوالتی با کیفیت مطابق با استانداردهای برتر دنیا و  براساس سلیقه و نیاز بازار تولید و عرضه می نماید. این 
شرکت یکی از حامیان بیستمین نمایشگاه چوب، مواد اولیه، ماشین آالت، یراق، تجهیزات مبلمان و صنایع وابسته است. نشریه اقتصاد و نمایشگاه به همین مناسبت 
با افشین پاکدل مدیر عامل مجموعه تیسان چوب ایرانیان با برند های تیسان چوب ، تیسان سنگ  و تیسان دکور  گفت و گویی انجام داده است که در ادامه می خوانید:

افشین پاکدل:
شرکت تیسان 
چوب ایرانیان 

تاکنون به چندین 
کشور از جمله 

ترکمنستان 
– ارمنستان 
– عمان و ....

صادرات داشته 
و از اهداف مهم 

شرکت ، صادرات 
بخش اعظمی از 
محصوالت تا 3 
سال آینده است
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غالمعلی مقدم مدیر عامل شرکت نگین تجارت آرمین چوب:

شرکت نگین تجارت آرمین چوب یکی از برندهای مهم تجاری تامین کننده در زمینه ام دی اف ، هایگالس و پارکت است که موفق شده است با احداث کارخانه 
تولیدی در منطقه شهرک صنعتی کوثر و تجهیز آن با پیشرفته ترین دستگاهها و ماشــین آالت بروز اروپا و ترکیه سهم مهمی در بازار کسب کند. این شرکت در 
بیستمین نمایشگاه چوب، مواد اولیه، ماشــین آالت، یراق، تجهیزات مبلمان و صنایع وابسته به عنوان یکی از حامیان این رویداد حضور چشمگیری دارد. نشریه 
اقتصاد و نمایشگاه به همین مناسبت با غالمعلی مقدم مدیر عامل مجرب شرکت نگین تجارت آرمین چوب گفت و گویی درباره فعالیت ها و برنامه های این شرکت 

داشته است که در ادامه می خوانید:

غالمعلی مقدم:
بیشار فعالیت 
شرکت نگین 
تجارت آرمین 

چوب در زمینه 
واردات ام دی اف ، 
هایگالس و پارکت 

است و در این 
زمینه مجموعه ما 

نقش بسیار ارزنده 
ای را ایفا کرده 

است. 

تجارت  نگین  عامل شرکت  مدیر 
آرمین چوب با اشــاره به تاریخچه 
اظهار  این شــرکت  فعالیت هــای 
داشــت: از ســال 1372 با تاسیس 
شــرکت بازرگانی و خدمات وابسته 
فعالیت  به  مدیرعامل شروع  بعنوان 
کردم و در ســال 13۸2 با تاسیس 
شــرکت بازرگانی ایپک یول بعنوان 
مدیــر عامل آن شــرکت بــا اخذ 
چند نمایندگــی موادغذایی اعم از 
ماکارونــی و روغن زیتــون فعالیت 
داشتم و از ســال 13۸6 با تاسیس 
شــرکت بازرگانــی نگیــن تجارت 
بعنــوان مدیریت عامل بــه فعالیت 

خودم ادامه دادم.
غالمعلــی مقــدم با بیــان اینکه 
بیشتر فعالیت این شرکت در زمینه 

و  هایــگالس   ، اف  دی  ام  واردات 
پارکت است؛ خاطرنشــان کرد: در 
این زمینه مجموعه ما نقش بســیار 

ارزنده ای را ایفا کرده است. 
وی افــزود: در تدارک محصوالت 
مــورد نیــاز نماینــدگان و عاملین 
تالشــی  هیچگونــه  از  فــروش 
بــه دلیل  لذا  نکرده ایم.  مضایقــه 
از  محدودیتهایی که جهت حمایت 
تولیدات داخلی و رهایی از وابستگی 
سیاســت گذاری شد که پیشنهاد و 
تصمیم الزمی بود تمام شــرکتهای 
بازرگانی را ملزم به ســوق دادن به 
تولید کرد و شــرکت نگین تجارت 

میز مستثنی از این قاعده نبود.
تجارت  نگین  عامل شرکت  مدیر 
آرمین چوب در ادامــه عنوان کرد: 
مجموعــه ما بــا اتکاء بــه تجارب 

چندین ســاله کسب شده در زمینه 
صنفی صنعت روکش های مصنوعی 
ام دی اف و پارکت آســتین باال زد 
و به احداث کارخانــه تولیدی خود 

اقدام نمود 
وی در پایــان گفــت: شــرکت 
نگیــن تجارت آرمین چــوب امروز 
بــا احــداث کارخانه تولیــدی این 
شــرکت در منطقه شهرک صنعتی 
کوثر )نرسیده به شــهرک صنعتی 
اشــتهارد( و تجهیز آن با پیشرفته 
ترین دستگاهها و ماشین آالت روز 
اروپا و ترکیه حرفــی را برای گفتن 
دارد و موفق شده است تا با تدارک 
محصوالت مــورد نیــاز نمایندگان 
و عاملیــن فروش ضمــن خدمات 
رسانی، سهم مهمی از بازار را کسب 

نماید.

کارخانه نگین تجارت آرمین چوب مجهز به پیشرفته ترین دستگاهها 
و ماشین آالت روز اروپا و ترکیه است

دانا پایا مدیر عامل شرکت روجین پایا

رونمایی از  محصوالت مالمینه و الک UV روجین پایا
 با کیفیتی مشابه برندهای اروپایی در نمایشگاه

وی افــزود: تاکید و تمرکز 
در بحث کیفی است و سعی 
میکنیم ام دی اف خام درجه 
اول با کیفیت باالتری نسبت به رقبا در بازار 

ایران تولید شود.
پایا ادامه داد: در بحــث تنوع محصوالت 
نیز ســعی می کنیم پیشــرو در ایجاد طرح 
های بروز باشیم و با استفاده از دانشی که در 
مجموعه وجود دارد و با استفاده از تکنسین 
های مجرب خارجی، تنوع محصول را به شکل 
های مختلف پیگیری کرده ایم. ما با استفاده 
از طراحان خارجی بــرای انتخاب رن گهای 
بروز اروپایی برنامه ریزی داشته ایم. همچنین 
ماشین آالت مجموعه ما از ماشین آالت درجه 
یک اروپایی، آلمانی و ایتالیایی اســت. براین 
اساس، محصوالت این شرکت هم از نظر تنوع 
و رنگ و طرح و هم از نظر کیفیت، محصوالتی 
استاندارد، با کیفیت و پیشتاز در بازار است و 

در جلب رضایت مشتریان موفق بوده است. 
مدیر عامــل مجموعــه روجیــن پایا به 
اشتغالزایی در این صنعت اشاره کرد و گفت: 

500 نفر به صــورت مســتقیم  در رابطه با 
فعالیت شرکت ما مشغول فعالیت هستند و به 
صورت غیر مستقیم  نیز باالی چهار هزار نفر 

فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه اولین شــرکتی هستیم 
که به صورت گسترده صادراتمان را به کشور 
ترکیه آغاز کرده ایم گفت: زیر ساخت هایی 
در حوزه صادرات ایجاد کرده ایم و باعث افتخار 
است که  پس از ســال ها واردات محصوالت 
ترکیه به ایران، اکنون محصوالت شرکت های 
ایرانی به ترکیه صادر می شود و روند برعکس 

شده است. 
ســالیان ســال، ام دی اف ترکیه در ایران 
مصرف می شــد  اما ما امروز با توانایی هایی 
که در تولید داریم توانســته ایم حجم بسیار 
باالیی از محصــوالت چوبــی و ام دی اف را 
به کشــور ترکیه صادر کنیــم و رقابتی هم 
با تولیدکنندگان آن کشــور داشته باشیم و 
همچنین به کشورهای همسایه شامل عراق، 

تاجیکستان  و ازبکستان صادرات داریم. 
پایا با اشاره به اثر پاندمی کرونا گفت: بعد از 

سه سال شیوع کرونا، اکنون اولین نمایشگاه 
جدی اســت که در این صنعت برگزار شده و 
متولی مشــخصی دارد با توجه به اینکه نیاز  
داریم که حضور دائم در رویدادها داشته باشیم 
و به عنوان یکی از شرکت های پیشرو و تولید 
کننده های این صنعــت، محصوالت خود را 
معرفی کنیم و با همکاران و مشتریان و بازدید 
کنندگان دیدار داشته باشیم، در نتیجه این 
نمایشگاه می تواند روی کار ما اثرگذار باشد 

و اثرات مفید و مثبتی داشته باشد. 
 وی در پایان افزود: با توجه به نوسانات نرخ 
ارز، نظام مشخصی برای صادرات نداریم. ولی 
خوشحالیم که بعد سه سال در این نمایشگاه 
حضور داشتیم و محصوالت جدید و رنگ های 
جدید در طیف  محصــوالت مالمینه را ارائه 
دادیم. محصول الک UV با کیفیتی مشابه 
کیفیت برندهای اروپایی در این نمایشــگاه 
رونمایی شده و سینکرونایز هم در سال 1402 

تولید خواهد شد.

دانا پایا مدیر عامل مجموعه روجین پایا با برند تجاری ویسپان در بیستمین نمایشگاه بین المللی چوب، مواد اولیه، یراق، تجهیزات مبلمان و صنایع وابسته گفت: تولید 
کننده ام دی اف مالمینه و ام دی اف UV هستیم که پشتوانه گروه صنعتی وینا است.  وی در گفت وگو با نشریه اقتصاد و نمایشگاه افزود: ما تولید ام دی اف خام انجام 
می دهیم یک قسمتی از محصوالت می آید در صنایع تبدیلی در مجموعه روجین پایا و یک قسمتی هم در طرح توسعه در حال راه اندازی داریم که  باید افزایش ظرفیت 

دهیم. همچنین راه اندازی ام دی اف مالمینه سینکرونایز در سال 1۴02 به بهره برداری خواهد رسید.

دانا پایا:
خوشحالیم که 

بعد سه سال در 
این نمایشگاه 

حضور داشتیم 
و محصوالت جدید 
و رنگهای جدید در 
طیف  محصوالت 

مالمینه را ارائه 
دادیم. محصول 

الک UV با کیفیتی 
مشابه کیفیت 

برندهای اروپایی 
در این نمایشگاه 

رونمایی شده و 
سینکرونایز هم در 

سال ۱۴۰۲ تولید 
خواهد شد

سالیان سال ام دی اف ترکیه در ایران مصرف میشد  اما ما امروز با توانایی هایی که در تولید داریم توانسته ایم حجم 
بسیار باالیی از محصوالت چوبی و ام دی اف را به کشور ترکیه صادر کنیم و رقابتی هم با تولیدکنندگان آن کشور 

داشته باشیم و همچنین به کشورهای همسایه شامل عراق، تاجیکستان  و ازبکستان صادرات داریم.

انا
د

ایا
 پ
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برند تجاری پاور دکور با رونمایی از استایل کهکشانی و تولید آن برای اولین بار در کشور  این استایل ام دی 
اف  را در ایران معرفی کرده است. این شرکت طرح های مالمینه را راه اندازی کرده که با استایل های مختلف 

برفی، برجسته، براق، کهکشانی طرح بتن و سوپرمات عرضه شده است

ف
س

یو
اد

 نژ
الح

 ف

یوسف فالح نژاد مدیر فروش آریاک گلدیس پاسارگاد:

یوسف فالح نژاد مدیر فروش آریاک گلدیس پاسارگاد با برند تجاری پاور دکور در بیستمین نمایشگاه بین المللی چوب،مواد اولیه، یراق، تجهیزات مبلمان و صنایع 
وابسته گفت: این شرکت فعالیت خود را از سال 13۹۸ با تولید کاغذ مالمینه با دوخط آغشته سازی آغاز کرده و در سال 13۹۹ نیزخط پرس مالمینه را راه اندازی 

کرد که با استایل های مختلف برفی، برجسته، براق، کهکشانی طرح بتن و سوپرمات محصوالت نهایی خود را روانه بازار کردیم. 

یوسف فالح نژاد:
برند تجاری پاور 

دکور با رونمایی از 
استایل کهکشانی 

و تولید آن برای 
اولین بار در کشور  

این استایل ام 
دی اف  را در ایران 

معرفی کرده است. 
این شرکت طرح 

های مالمینه را 
راه اندازی کرده 

که با استایل های 
مختلف برفی، 

برجسته، براق، 
کهکشانی طرح 
بتن و سوپرمات 

عرضه شده است

فالح نژاد در گفت وگو با نشریه اقتصاد 
و نمایشــگاه افزود: درواقع کلیه شرکت 
هایی که دســتگاه پرس مالمینه دارند و 
کسانی که روکش درب تولید می کنند 
و تولید پارکت دارند مشتری های ما می 
شوند.  ما در بخش های مختلف فعالیت 
داریم و از تولید آغشــته ســازی کاغذ 
دکوراتیو و مالمینه تا بخش پرس ام دی 
اف که محصول نهایی ام دی اف مالمینه 
اســت و روانه بازار می شود و مردم از آن 
استفاده می کنند.  وی ادامه داد : مراحل 
خط سوم آغشته سازی و کارهای نصب 
آن  در حال انجام اســت ودر سال جدید 
به بهره برداری خواهد رســید. همچنین 
در بخش پرس مالمینه نیز خط جدیدی 
خریداری شده است، ضمن اینکه دستگاه 
پرینت هم موجــود داریــم و امیدواریم 
بتوانیم آن خط را نیز در سالهای آینده راه 
اندازی کنیم. مدیر فروش آریاک گلدیس 
پاسارگاد گفت: شرکت ما پویا است و در 
بخش پرس مالمینه 6  اســتایل مختلف 
داریم که در این نمایشگاه هم از استایل 
کهکشانی رونمایی کردیم که برای اولین 
بار در کشــور این اســتایل ام دی اف در 

ایران تولید می شود و در این نمایشگاه از 
آن رونمایی شد.  وی با برشمردن ویژگی 
های این اســتایل ادامه داد:  از هر زاویه 
به این محصول نگاه می کنید طرح های 
مختلفی دارد و یک طرح سه بعدی است 
که برای اولین بار در ایران تولید شــده و 
با استقبال خوبی هم در نمایشگاه مواجه 
گردید.  فالح نژاد با بیان اینکه در بخش 
کاغذ مالمینــه صادرات به کشــورهای 
ترکمنستان، ترکیه، و افغانستان داشتیم؛ 
گفت: امیدواریم میزان صادرات را افزایش 

و گسترش دهیم. 
وی درپایــان گفت: نمایشــگاه خوبی 
است. شرکت های بزرگی در آن شرکت 
کردند محصوالت جدید را ارائه دادیم و با 
استقبال مواجه شدیم، امیدواریم در طول 
نمایشگاه بتوانیم به ان نتیجه مطلوب که 
می خواستیم برســیم رقبا خوب بودند و 
نمایشــگاه کمک زیادی میکند به تولید 
کنندگان، چون مشــتری ها طرح های 
جدید را مــی بینند با تولیــد کنندگان 
آشنا می شوند و تمام این موارد از مزایای 

برپایی این رویداد است.
 برند تجاری پاور دکور بــا رونمایی از 
استایل کهکشانی و تولید آن برای اولین 

بار در کشور  این اســتایل ام دی اف  را 
در ایران معرفی کرده اســت. این شرکت 
طرح های مالمینه را راه اندازی کرده که 
با اســتایل های مختلف برفی، برجسته، 
براق، کهکشــانی طرح بتن و سوپرمات 
عرضه شده است در بخش کاغذ مالمینه 
صادرات به کشورهای ترکمنستان، ترکیه، 
و افغانستان داشــتیم و امیدواریم میزان 

صادرات را افزایش  و گسترش دهیم.
این شــرکت فعالیت خود را از ســال 
139۸ با تولید کاغــذ مالمینه با دوخط 
آغشته سازی آغاز کرده و در سال 1399 
نیزخط پرس مالمینه را راه اندازی کرد که 
با اســتایل های مختلف برفی، برجسته، 
براق، کهکشــانی طرح بتن و سوپرمات 

محصوالت خود را روانه بازار کردیم. 
کلیه شــرکتهایی که دســتگاه پرس 
مالمینه دارند و کسانی که روکش درب 
تولید می کننــد و تولیــد پارکت دارند 
مشــتری های ما می شوند.  ما در بخش 
های مختلــف فعالیت داریــم و از تولید 
آغشته سازی کاغذ دکوراتیو و مالمینه تا 
بخش پرس ام دی اف که محصول نهایی 
ام دی اف مالمینه است و روانه بازار می 

شود و مردم از آن استفاده می کنند.

درخشش برند تجاری پاور دکور با رونمایی از استایل کهکشانی و تولید آن برای اولین بار در کشور 

امیر نوربخش مدیر کنترل کیفی گروه صنعتی باران تجارت پاسارگاد

استاندارد باالی AC4 در برابر سایش، زیبایی و دکوراسیون و عمر باال 
در محصوالت گروه صنعتی باران تجارت پاسارگاد

وی در گفــت وگــو با 
نشریه اقتصاد و نمایشگاه، 
با بیــان اینکــه محصول 
جدید این شرکت شــامل انواع پارکت 
است که امروزه مصارف زیادی در منازل و 
دفاتر و شرکت ها و فضاهای مختلف دارد 
افزود: از ویژگی های این محصول میتوان 
به نوع ورق hdf که مقاومت بسیارزیادی 
در برابــر ضربــه دارد و بــرای مکانهای 
صنعتی و تجاری مناسب است اشاره کرد. 
از  ورق  ســطح  گفــت:  نوربخــش 
کاغذهایی هســت که ما این کاغذها را 
تیمار می نماییم و با انــواع ادیتیوهایی 
که دربرابر خش و سایش مقاومت باالیی 

دارند.  
وی افــزود: انــواع آزمایــش ها روی 
محصوالت انجام میشود از جمله مقاومت 
های مکانیکی، مقاومت در برابر ضربه که 
توسط یک گوی ســاچمه ای انجام می 
شــود و با رها کردن گوی روی محصول 

میزان فرو رفتگی آن را اندازه میگیریم.
مدیر کنترل کیفی گروه صنعتی باران 

تجارت پاسارگاد گفت: میزان سایش نیز 
با مکانیزم خاص خود انجام می شــود. 
به عنوان مثال با تســت تبر که ایده آن 
را آمریکایی هــا داده اند، میزان مقاومت 
محصــول در دوره هــای مختلف روی 

پارکت  آزمایش و اندازه گیری می شود.
وی با بیان اینکه با اســتاندارد ایزو و 
اروپا محصوالت خود را تولید می کنیم؛ 
گفت: بایــد تولیدات در حــد متعادل و 
قابل قبولی باشــد و میزان استاندارد ما 
باالتر از اســتانداردهای تعریف شــده و 
معمولی اســت.  این اســتاندارد با واحد 
AC سنجش می شــود، ضریب سایش 
 AC5 تاAC1 کالســهای مختلفی از
 AC4 دارد کــه محصوالت مــا در رده
قــرار گرفته اســت و مقاومــت باالیی 
در برابرســایش دارد. به عبــارت دیگر، 
محصوالت ما از استانداردهای باالیی در 
تولید و سایش و مقاومت مصالح و مواد 

برخوردار است.
نوربخش ادامه داد: در تولید محصوالت 
به میزان جــذب رطوبــت محصول در 

فضاهای مختلف نیز توجــه کرده ایم تا 
محصول مقاوم تری تولید کنیم.

وی گفت: امروزه دنیا به سمتی میرود 
که بیشــتر از مصالــح بــا دوام و مقاوم 
استفاده شود. با توجه به اینکه مواد اولیه 
ای که در تولید محصول استفاده می شود 
چوبی سلولزی هستند، ما هم باید بتوانیم 
یک توسعه پایدار داشته باشیم. عمر مفید 
محصوالت را باالتر ببریم تا قطع درختان 
جنگل را کمتر داشته باشیم و محصوالت 
با عمر باالتری در دســترس مشــتریان 
قرار گیرد تا رضایت آن ها جلب شــود و 
مالحظات زیست محیطی نیز باید رعایت 

شود. 
نوربخش گفت: شرکت ما با این هدف 
شروع به فعالیت کرد و محصوالت های 
گالس، پلــی گالس و مالمینه به جهت 
افزایش عمر مفید محصوالت، در دستور 
کار  تولید قــرار گرفته و در عین حال به 
زیبایی و دکوراسیون و همچنین حفظ 
منابع طبیعی و جنگلها نیز توجه شــده 

است.

دکتر امیر نوربخش مدیر کنترل کیفی گروه صنعتی باران تجارت پاسارگاد در بیستمین نمایشگاه بین المللی چوب، مواد اولیه، یراق، تجهیزات مبلمان و صنایع وابسته 
گفت: این شرکت فعالیت خود را از سال 200۶ در زمینه تولید انواع محصوالت های گالس، پلی الک و … آغاز کرده است. 

دکتر امیر نوربخش: 
باید تولیدات در 

حد متعادل و قابل 
قبولی باشد و میزان 
استاندارد ما باالتر 

از استانداردهای 
تعریف شده و 

معمولی است.  این 
استاندارد با واحد 
AC سنجش می 

شود، ضریب سایش 
کالسهای مختلفی 
از AC۱تا AC5 دارد 
که محصوالت ما در 
رده AC۴ قرار گرفته 

است و مقاومت 
باالیی در برابرسایش 

دارد. به عبارت 
دیگر، محصوالت 

ما از استانداردهای 
باالیی در تولید و 

سایش و مقاومت 
مصالح و مواد 

برخوردار است.
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رضا حمیدی فر مدیر فروش گروه صنعتی آرتا 

گروه صنعتی آرتا، پیشتاز در تولید انواع پارکت، ورق های مالمینه، فایبر گالس و دیوار پوش
کروه صنعتی آرتا با قدمتی ۴0 ساله توانسته است با امکانات و تجهیزات مدرن، کنترل کیفیت دقیق، مهندسان و پرسنل متخصص در راستای خودکفایی در زمینه های 
مختلف صنعتی باالخص تولید صنایع چوبی پیشرو باشد.گروه صـنعتی آرتـا به عنوان یکی از برترینهای نوآوری در طرح های توسعه صنعتی ، ترویج کارآفرینی و ایجاد 
فرصت های شغلی برنده چندین جایزه معتبر داخلی و خارجی است . بر همین اساس این گروه صنعتی به عنوان یکی از برندهای برتر مطمئن در ایران و آسیا مورد توجه 
قرار گرفته است .یکی از امتیازات برتر این گروه تنوع محصوالت و تسهیل دسترسی مردم به آن است که با آخرین فناوری روز دنیا تولید می گردد. این شرکت یکی از 
بزرگترین تولید کننده محصوالت سلولزی در ایران است. این واحد صنعتی بزرگ تنها کارخانه تولید مکانیزه پیوسته در ایران بوده که از مرحله تولید ورق های خام تا 

محصول نهائی در حال فعالیت است.

رضا حمیدی فر:
در حوزه چوب و 

صنایع چوب نیز 
سرمایه گذاری 

کرده ایم و فعالیت 
هایی داشته ایم. 

در مساحت ۱۴ 
هزار هکتار طرحی 
با موافقت رییس 

جمهور اجرا شده که 
برای پروسه تولید 
چوب است و یکی 
از مواد اولیه تولید 
محصوالت ما را در 

دستور کار قرار داده و 
در این زمینه  سرمایه 
گذاری قابل توجهی 
صورت گرفته است.

رضا حمیــدی فر مدیر فــروش گروه 
صنعتی آرتا درحوزه داخلی، در بیستمین 
نمایشــگاه بین المللی چوب، مواد اولیه، 
یراق، تجهیزات مبلمان و صنایع وابسته 
گفت: شــرکت آرتا به صورت هلدینگ 
فعالیت می کند و در زمینه های متفاوت 
و مختلفی از جمله نساجی، موکت، ام دی 
اف، پارکت، کفپوش، پتروشــیمی و … 

فعالیت دارد. 
حمیدی فر با اشــاره به اثر تحریم ها 
گفت: شــرکت آرتا باتوجه به تحریم ها، 
همیشه درحوزه تهیه مواد اولیه پیش قدم 
بوده است و هرگاه ماده اولیه ای مورد نیاز 
بود شرکت آرتا ســعی کرد در آن حوزه 
وارد شــود و فعالیت کنــد و یکی از این 
حوزه ها که در آن ســرمایه گذاری کرده 
پتروشیمی اســت. در بخش متانول که 
یکی از مواد مورد نیاز این صنعت و صنعت 
های دیگر است، ســرمایه گذاری هایی 

صورت گرفته است. 
وی ادامه داد: در حوزه چوب و صنایع 

چوب نیز ســرمایه گــذاری کــرده ایم 
و فعالیت هایی داشته ایم. در مساحت 14 
هزار هکتار طرحی با موافقت دولت اجرا 
شده که برای پروسه تولید چوب است و 
در این زمینه  سرمایه گذاری قابل توجهی 

صورت گرفته است. 
وی افزود: ما در حوزه تولید مواد خام، 
مالمینه و ورق های فایبر گالس یا سوپر 
مات کــه ورق های انتی فینگر اســت؛ 
فعالیت داریم و درحال گسترش این حوزه 

هستیم.  
وی در ادامه گفت: یک خط 1500 متر 
مکعبی را شــروع کرده ایم و از یک خط 
1500 متر مکعبی نــازک را دریک ماه 
آینده بهره برداری می کنیم. این خطوط 
میتواند نیــاز های کامل بــازار داخلی را 
پوشش بدهد و بازار صادرات رانیز میتواند 

پشتیبانی کند.
حمیدی فــر ادامــه داد: توانایی های 
بسیار خوبی در تولید داریم از ورق های 
2.5 میل تا 32 میل را در ابعاد و سایزهای 

مختلف تولید کنیم.

وی گفت: ما اولین شــرکت در ایران 
بودیم که پارکت لمینــت را تولید کرد و 
حدود ده سال اولین و تنهاترین شرکت در 
این حوزه بودیم.  مدیر فروش بخش آرتا 
گفت: در حوزه صادرات ما اولین کشوری 
بودیم که بــه وارد کننده این محصول به 
کشور، جنس صادر کردیم. یعنی کشور 
ترکیه یکی از کشورهایی بود که در این 
مدت تقریبا بیست سال در حوزه واردات 
ام دی اف فعالیــت میکــرد و خیلی هم 
گسترده بود ما اولین شرکتی بودیم که به 

ترکیه ام دی اف صادر کردیم.
وی افزود: حوزه صادرات ما بسیار فعال 
است به عراق، ســوریه، امارات، مراکش، 
ازبکســتان، تاجیکســتان، گرجستان و 

ترکمنستان صادرات گسترده داشته ایم.
حمیدی فر در پایان گفت: با توجه به 
مقدار تولید می توانیم فعالیت های خود را 
گسترش دهیم به شرط اینکه واردات این 
محصول به داخل ممنوع شود تا ما بتوانیم 
هم حوزه داخلی و هم حــوزه خارجی را 

ساپورت کنیم.

شرکت آرتا باتوجه به تحریم ها، همیشه درحوزه تهیه مواد اولیه پیش قدم بوده است و هرگاه ماده اولیه 
ای مورد نیاز بود شرکت آرتا سعی کرد در آن حوزه وارد شود و فعالیت کند و یکی از این حوزه ها که در آن 
سرمایه گذاری کرده پتروشیمی است. در بخش متانول که یکی از مواد مورد نیاز این صنعت و صنعت های 

دیگر است، سرمایه گذاری هایی صورت گرفته است
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ی 
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علی رسول زاده مدیرعامل شرکت پارسیان چوب

علی رسول زاده مدیرعامل شرکت پارسیان چوب در بیستمین نمایشگاه بین المللی چوب، مواد اولیه، یراق، تجهیزات مبلمان و صنایع وابسته گفت: ما در زمینه تولید 
مواد اولیه روکش فعالیت می کنیم که تولیدات ما ام دی اف هایگالس، سوپر مات، ام دی اف اکرلیک، hpl زیرو، ام دی اف مالمینه است.

وی در گفت وگو با نشریه اقتصاد و نمایشگاه افزود: عمدتا برای تولید محصوالت مان از مواد اولیه وارداتی استفاده می شود و از ام دی اف خام کشور اندونزی با 
برند سوماترا و  برند چامسون ترکیه در تولید محصول استفاده می کنیم.

رســول زاده گفت: روکش های ما هم در 
حوزه های گالس دوســتدار محیط زیست 
است و عمال به چرخه طبیعت بر می گردد و 
هم مزیت هایی مثل آنتی فینگر بودن را دارا 
است که جای اثر انگشت روی ورق نمیماند 
و چســب pur آلمانــی را در تولیــد “های 

گالس” استفاده می کنیم. 
وی در ادامه افزود: در حوزه ام دی اف خام 
سعی کرده ایم دانســیته باال استفاده کنیم 
دانســیته 740 که با اســتاندارد  E1است، 
محصوالتی که عمدتا در ایران اســتفاده می 
شــود دارای اســتاندارد  E2اســت که یک 
مقدار مشــکل و زیــان دارد اما اســتاندارد  

E1این مشکالت را ندارد.
مدیرعامل شرکت پارسیان چوب گفت: هر 
شرکتی ســاالنه باید محصوالت جدید ارائه 
دهد ما هم در حال راه اندازی خط مالمینه 
هســتیم که با ابعاد سایز بزرگ این تولیدات 

را برای سال آینده معرفی خواهیم کرد.
وی افزود: در حوزه صادرات برای اولین بار 
در نمایشــگاه ترکیه غرفه داشتیم و دیدگاه 
صادراتی داشــتیم با چند شــرکت خارجی 
وارد معامله شــدیم و به عراق و افغانســتان 

و ترکمنســتان و آذربایجان و … صادرات 
داریم.

رسولزاده با بیان اینکه  صنعت چوب ایران 
در خاورمیانه پس از ترکیه عمال پیشروترین 
کشوری اســت که در این حوزه فعالیت می 
کند گفت: شــرایط کامال خوبی داریم ولی 
یک سری کاستی هایی هم در زمینه تامین 
مواد اولیه و بحث تخصیــص ارز وجود دارد  
که باید برطرف شــود. اما در کل خودکفایی 
خوبی در این صنعــت مخصوصا در زمینه ام 

دی اف های روکشی اتفاق افتاده است.
وی افــزود: در بحث حوزه خام پیشــرفت 
هایی داشتیم 60 درصد از نیاز بازار را تامین 
کردیم. ولی واقعیت این است در حوزه تولید 
خام فکر نمیکنم نیاز باشــد کامال خودمان 
تولید کنیم چون بحــث تولید در هر صورت 

به محیط زیست آسیب میزند.

 E1  تولید ام دی اف با دانسیته باالی ۷۴0 و استاندارد 
و راه اندازی خط مالمینه با ابعاد بزرگ در شرکت پارسیان چوب

امیرعلی عشوری مدیر شرکت سی تک پارسیان

کیفیت ام دی اف در ایران قابل رقابت با تمام نمونه های خارجی است

امیرعلی عشــوری مدیر شــرکت سی 
تک پارســیان در بیســتمین نمایشگاه 
بین المللــی چوب، مــواد اولیــه، یراق، 
تجهیزات مبلمان و صنایع وابسته گفت: 
شــرکت سی تک پارســیان در سال 91 
تاسیس شد و ازسال 92 شروع به تولید 
ام دی اف با روکش “های گالس” نموده 
است و حدود 6 ســال است که به عنوان 
بهترین برند “های گالس” در نمایشــگاه 

مطرح شده ایم.
عشــوری با بیان اینکه نماینده ای جی 
تی در ایران بوده؛ گفت: اعالم کردیم که 
همین محصول را مــی خواهیم از خارج 

وارد کنیم و هزینه را بــه خارج بدهیم، 
حــاال بیاییم در ایران تولیــد نماییم و با 
این اقدام به داخلی سازی و بومی سازی 
آن اقدام کرده ایــم.  وی در گفت وگو با 
نشــریه اقتصاد و نمایشــگاه افزود: مواد 
اولیه را از کشــور آلمــان، تایلند و کره 
وارد کردیم  و داخل کشور مونتاژ کردیم. 
قیمت را به نصــف قیمت کاالی خارجی 

رساندیم و کیفیت را نیز افزایش دادیم.
عشــوری در ادامه گفت: کارخانه چهل 
هزار متری احداث کردیــم که 25 هزار 
متر آن سوله است دوتا خط های گالس 
داریــم که قرار اســت بــه آن خط های 

مالمینه نیز اضافه شود. 
وی با اشــاره بــه برنامه این شــرکت 
برای ایجاد اشــتغالزایی اظهار داشت: در 
مجموعه ما حدود 60 نفــر فعالیت و به 
کار مشغول هســتند و در کل کشور نیز 
نماینده فــروش داریــم. همچنین برای 
خط های جدیــد حداقل به جذب هفتاد 

نیروی جدید نیاز داریم. 
عشــوری گفــت: درحــال حاضــر به 

افغانســتان صادرات  و  کشورهای عمان 
داریم و نماینده یک شــرکت کره ای نیز 
شــده ایم و محصــوالت آن را به ترکیه 

صادر می نماییم. 
وی افــزود: نمایشــگاه محــل حضور 
قدرتمند برندهای تجاری اســت و تنها 
برای جذب مشتری نیست بلکه سخن از 
اعتبار شرکت ها است. هدف ما از حضور 
در این رویــداد ارائه خــط جدید تولید 
است که در ســال جدید به بهره برداری 

خواهد رسید. 
عشــوری به وضعیــت تخصیص غرفه 
اشاره کرد و گفت: متراژی که در اختیار 
شرکت ما در این نمایشــگاه قرار گرفت 
بســیار کم بود و در تقسیم غرفه تبعیض 
قائل شــدند بایــد در تقســیم متراژ در 
نمایشگاه مدیریت بهتری صورت پذیرد. 

وی در پایان گفــت: تنها چیزی که در 
ایران تولید می شود و قابل رقابت با دیگر 
کشورها اســت؛ ام دی اف است. از لحاظ 
کیفیت ما هیج چیزی کم نداریم و روز به 
روز محصوالت و تولیداتمان بهتر میشود.

شش سال معرفی شرکت سی تک پارسیان به عنوان بهترین برند تولید ام دی اف با روکش های گالس 

بهزاد کیان نژاد مدیر فروش صنعت مالمین سازه آسا اعالم کرد:

بهزاد کیان نژاد مدیر فروش صنعت مالمین سازه آسا در بیستمین نمایشــگاه بین المللی چوب، مواد اولیه، یراق، تجهیزات مبلمان و صنایع وابسته گفت: صنعت 
مالمین سازه آسا و آرا تولیدکننده انواع ام دی اف و نئوپان مالمینه در رنگهای مختلف است و فعالیت خود را از سال 13۹0 آغاز کرده است. 

کیان نژاد در گفت وگو با نشریه اقتصاد 
و نمایشــگاه گفت: ام دی اف برجسته با 
طرح های برجسته، برفی، فوق برجسته، 
بتون و ورقه های سینکرونایز از تولیدات 
شرکت است و تنوع رنگی باال با بیش از 
250 طرح و رنگ یکی دیگراز ویژگی ها 

و مزیت های ام دی اف های ما است.
وی بــا بیان اینکــه تامین نیــاز بازار 
داخلی از اهداف شــرکت اســت گفت: 
ســعی کرده ایم بین رقبــای داخلی از 

لحــاظ کیفیت و قیمت و طــرح و تنوع 
مطرح باشیم و حرفی برای گفتن داشته 

باشیم.
مدیر فروش صنعت مالمین سازه آسا 
به برنامه صادرات شــرکت اشاره کرد و 
افزود: در نظر داریم به افغانستان، عراق 
و پاکســتان با برند خودمــان محصول 
صادر کنیم و باتوجه به تنوع محصوالت 
بازارهای بیشتری را در سطح خاورمیانه 

جذب کنیم و توسعه دهیم.

تولید  ام دی اف برجسته در 250 طرح و رنگ متنوع در شرکت صنعت مالمین سازه آسا 
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گزارش تصویری 

www.namayeshgahha.ir دربیستمین نمایشگاه بین المللی چوب ، مواد اولیه ، ماشین آالت ، یراق
تجهیزات مبلمان و صنایع وابسته، شــرکت های داخلی و نمایندگان  

شــرکت های خارجی، از آخرین دســتاوردهای فنــاوری، تولیدی، 
کســب رضایت مشــتریان، بازاریابی، تنــوع تولید و بســته بندی 
 خود رونمایی کرده و آخریــن محصوالت تولیدی خــود را به مشــتریان خود معرفی 

کرده اند. 
عالوه بر حضور مسووالن شرکت سهامی نمایشــگاه های کشور، مسووالن اقتصادی، 
وزرا، معاونان وزیر، مدیران مرتبط با نمایشگاه در وزارتخانه های اقتصادی و زیربنایی، 
جمع بزرگی از متخصصان، عالقه مندان به آشــنایی با آخرین دســتاوردهای فناوری و 
تولید و بازاریابی و مشــتریان حرفه ای شرکت ها در سراسر کشور به همراه متخصصان 
و کارشناسان، مسووالن اتحادیه ها و تشــکل های صنفی مرتبط نیز از نمایشگاه بازدید 

کرده اند. 
در حاشــیه این نمایشــگاه، تعدادی از مهمانــان خارجی، نمایندگی ها و فروشــگاه 

های سراسر کشــور، بازاریابان و متخصصان فروش در سراســر کشور، ضمن گفت 
وگو و مذاکره با مدیران شــرکت هــا، قراردادهــای مختلفی برای خریــد و توزیع و 
فروش محصــوالت به امضا رســانده و زمینه همکاری شــرکت های بــزرگ تولیدی 
 با نمایندگان فروش در سراســر کشــور و همچنین خریداران خارجی فراهم شــده 
است. در حاشیه نمایشگاه همچنین نشســت های تخصصی در مورد محورهای اصلی 
نمایشــگاه و صنعت برگزار شــده و متخصصان در مورد محورهای مورد نظر، مسائل و 
مشکالت وچالش های صنعت، به بحث و تبادل نظر پرداخته و آخرین دستاوردها، برنامه 

های دولت و سازمان همجوار تولید در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. 
همچنین در این نمایشگاه، نشــریه اقتصاد و نمایشــگاه به صورت تخصصی در گفت 
وگو با مدیران شرکت های حاضر در نمایشــگاه، مخاطبان را از آخرین اخبار و تحوالت 
نمایشگاهی و دستاوردهای شرکت های تولیدی با خبر ســاخته و به صورت رایگان در 
روزهای برگزاری نمایشــگاه  از طریق ســالن های محل برگزاری نمایشگاه در اختیار 

بازدیدکنندگان و غرفه داران قرار می گیرد. 
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