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نمایشگاه
برگزاری  ۳نمایشگاه تخصصی مادر و کودک ،معماری و چرم

نمایشگاه تهران میزبان متخصصان بود
دوازدهمی�ن نمایش�گاه بینالملل�ی معم�اری ،دکوراس�یون داخلی و خان�ه مدرن،
یازدهمین نمایش�گاه بینالمللی مادر ،کودک و نوزاد و هش�تمین نمایشگاه بینالمللی
کف�ش ،کیف ،چ�رم و صنایع وابس�ته در آخرین روزهای هفته برگزار ش�د .به گزارش
 ،محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسالمی ایران سهشنبه تا جمعه

دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی معماری ،دکوراسیون داخلی
و خان��ه مدرن در س��النهای ۳۸A-۳۸-۳۵-۳۱و  ۳۸Bبا حضور
 ۱۷۱ش��رکت در مساحتی افزون بر ۲۴هزار مترمربع و یازدهمین
نمایش��گاه بینالمللی مادر ،ک��ودک و نوزاد نیز در س��الن  ۶-۵با
مش��ارکت  ۶۵ش��رکت در  ۶ه��زار مترمربع به همراه هش��تمین
نمایش��گاه بینالمللی کفش ،کیف ،چرم و صنایع وابسته با حضور
 ۱۹۰ش��رکت داخلی و  ۲ش��رکت خارجی از کش��ورهای ترکیه و
چین در فضایی افزون بر  ۱۴هزار مترمربع برگزارشد.
 نمایشگاه معماری و دکوراسیون داخلی
به گزارش ش��اتا ،نمایش��گاه معم��اری و دکوراس��یون داخلی
ته��ران ( )Midexمهمترین رویداد حوزه معماری ،خانه مدرن و
دکوراس��یون داخلی در ایران محسوب میشود .در این نمایشگاه،
شرکتهای مشاوره و طراح معماری و معماری داخلی ،تجهیزات
دکوراس��یون ،کفپوش ،دیوارپوش ،پ��رده ،لوازم تزئینی و مبلمان
فض��ای باز ،تجهی��زات نورپ��ردازی ،تجهیزات هوشمندس��ازی،
تکنولوژیهای نوین س��اختمان و کتب تخصصی و دانشگاهی به
ارائه محصوالت و خدمات خود اقدام کردند.
پیش��ینه علم و هنر معماری در کش��ور ما به چندین قرن قبل بر
میگردد و تولیدکنندگان هنرمند ،خوش ذوق و خالق کش��ور به
تولید شاهکارهای کمنظیر ،جذاب و زیبا در این زمینه با طرحهای
ابتکاری اقدام کردهاند.
ایران در منطقهای قرارگرفته که نخس��تین تمدنهای بش��ری
س��کنی گزیدند و در ادامه به زیباس��ازی محل اسکان خود توجه
کرده و با بکارگیری مصالح و تجهیزات دنیایی مسحورکنندهای از
اشکال و رنگها را رقم زدهاند.
ام��روزه در این حوزه تلفیقی از هنر ،مهندس��ی ،نوآوری و ابتکار
بهمنظور برآوردن نیاز و سلیقه مصرفکنندگان دخیل هستند.
نقش نمایش��گاهها بهمنظ��ور انتق��ال تکنول��وژی ،بازاریابی،

هفته گذشته با حضور متخصصان معماری ،صنایع چرم و تجهیزات وابسته و تجهیزات
وابس�ته به مادر و کودک میزبان مخاطبان بود .این  ۳نمایشگاه با حضور معاون صنایع
عموم�ی وزارت صنعت ،معدن و تجارت و مدیرعامل ش�رکت س�هامی نمایش�گاههای
بینالمللی جمهوری اسالمی ایران آغاز بهکار کردند.

برندسازی و نمایش عینی دستاوردهای علمی و هنری بسیار حائز
اهمیت اس��ت و در همین راس��تا یازدهمین نمایشگاه بینالمللی
معماری و دکوراس��یون داخلی خانه م��درن (میدکس) بهعنوان
فضایی برای تعامل چندوجهی میان تولیدکنندگان ،شرکتهای
دانشبنی��ان ،معماران ،متخصصان و مش��تریان داخلی و خارجی
برگزار شد.
نمایش��گاه میدکس بهعنوان آوردگاه سرآمدان حوزه معماری
و دکوراس��یون و همچنی��ن فناوریهای نوین س��اختمان تحت
قالب خانه مدرن ،همواره با اس��تقبال دس��تاندرکاران ،اساتید و
بهرهبرداران مواجه شد.
 نمایشگاه مادر ،نوزاد و کودک تهران
در نمایش��گاه مادر ،نوزاد و کودک ته��ران ( )MBCواحدهای
تولی��دی ارائهدهنده کااله��ا و خدمات مربوط به ح��وزه مادران،
کودکان و نوزادان گردهم آمدند تا نوینترین دس��تاوردهای خود
را عرضه کنند .مدیر برگزاری این نمایشگاه گفت :پس از یک دهه
برگزاری موفق نمایش��گاه م��ادر و کودک با عنوان تجاری MBC
در تهران ،امس��ال با حضور متخصصان و فع��االن این حوزه ،دوره
یازده��م را از  ۲۱تا  ۲۴دی ماه در فضایی افزون بر ۶هزار متر مربع
کلید زدیم.
علی محتشمامیری درباره ماهیت این
رویداد تجاری افزود :در نمایشگاه مادر،
نوزاد و کودک هر آنچ��ه مادران باید از
قب��ل از تولد فرزندش��ان بدانند از انواع
خدمات آموزش��ی و بهداشتی گرفته تا
انواع کاالها و صنایع نوزاد و کودک ارائه
میش��ود و در معرض دید عالقهمندان
ق��رار میگیرد .عض��و هی��ات مدی��ره انجم��ن برگزارکنندگان
رویدادهای نمایش��گاهی ادامه داد :با هدف س��هولت بازدیدهای

ی نمایش��گاههای بینالمللی به س��مت ۴
تخصص��ی از محل دائم 
مس��یر پرتردد و اصلی ش��هر تهران ،اتوبوسه��ای مخصوصی به
صورت رایگان مس��ئولیت جابهجای��ی بازدیدکنندگان را بر عهده
داش��تند .به این ترتیب ،ش��هروندان میتوانستند بدون نگرانی از
طری��ق حملونق��ل عموم��یبازدیدهای خ��ود را انج��ام دهند.
مدیرعامل ش��رکت میالد ن��ور در ادامه تاکید ک��رد :اتوبوسهای
یادشده از س��ئول به سمت میدان هفتتیر ،میدان آزادی ،میدان
انقالب و میدان رس��الت در حرکت بوده و این روند در طول  ۴روز
برگزاری نمایش��گاه ادامه داش��ت .توجه ویژه به مسائل گوناگون
رفاهی ،درمانی و بهداش��تی مادران ،نوزادان و کودکان ،رقابت بین
تولیدکنن��دگان و عرضهکنن��دگان کااله��ا و خدم��ات ،توجه به
تولی��دات داخل��ی و تب��ادل تجربی��ات بی��ن تولیدکنن��دگان و
عرضهکنن��دگان خدمات داخلی و خارجی این حوزه ،از مهمترین
اهداف برگزاری این نمایشگاه بینالمللی بود .نمایشگاه مادر ،نوزاد
و کودک دهها شرکت و واحد تولیدی ارائهدهنده کاالها و خدمات
مرب��وط به حوزه مادران ،کودکان و ن��وزادان را گردهم میآورد تا
نوینتری��ن دس��تاوردهای خ��ود را عرض��ه کنند؛ نمایش��گاهی
تخصصی که برای بهتر کردن حال مادر و کودک برگزار میشود.
 نمایشگاه کیف و کفش ،چرم و صنایع وابسته
نمایشگاه بینالمللی کفش ،کیف ،چرم و صنایع وابسته با هدف
فراهم آوردن تکنولوژیهای روز کش��ورهای پیشرفته ،آشنایی با
ماش��ینآالت جدید برای تولی��د محصوالت چرمی کیف و کفش،
ارتباط و تعامل بیشتر با تولیدکنندگان داخلی و خارجی ،آشنایی
ب��ا محصوالت نوی��ن مرتبط با صنع��ت کیف و کفش ب��ا اولویت
شناساندن ظرفیت و توانمندیهای شرکتهای ایرانی در تولید و
ارائه کاال و خدمات برگزار میشود.
علیرضا جباریان فام رئیس اتحادیه کفاش��ان و پستاس��ازان تبریز
نیز با اش��اره به مش��کالت صنعت کفش و کیف گف��ت :با توجه به

افزایش نرخ ارز و مواد اولیه ،س��رمایهها به یک پنجم کاهش یافته
و همین موضوع ،نیازمند تس��هیالت اس��ت تا کارخانهها به حیات
خود ادامه دهند.
رئیس اتحادیه کفاش��ان و پستاسازان
تبریز بیان کرد :عدمدریافت تسهیالت
بانکی یکی از اساس��یترین مشکالت
موجود در این حوزه است که متأسفانه
با عدمهم��کاری بانکها و دولت ،وامی
در اختی��ار تولیدکنن��دگان ق��رار
نمیگیرد و اغلب با یک فرآیند طوالنی
همراه اس��ت .وی به نبود نیروهای ماه��ر و نیمهماهر در این حوزه
اشاره کرد و گفت :نبود هنرستان و دانشگاه در این صنعت ،نیروی
کار را بهشدت کاهش داده و منجر شده کارخانهها در تأمین نیروی
کار با مشکل روبهرو شوند اما افتتاح مدرسه کفش به مرور زمان تا
ح��دودی میتواند در این زمینه مؤثر واقع ش��ود .جباریان افزود:
یکی دیگر از مش��کالت این ح��وزه ،نبود ش��هرک اختصاصی در
صنع��ت کفش اس��ت .در حالحاضر ،باالی  ۷۰درص��د کارگاهها
اجارهنش��ین هس��تند که نبود یک ش��هرک اختصاصی منجر به
عدممتمرکز نشدن کارگاهها در یک محل میشود .نبود هنرستان
و دانشگاه در این صنعت ،نیروی کار را بهشدت کاهش داده و باعث
ش��ده کارخانهها در تأمین نیروی کار با مش��کل روبهرو شوند .وی
ادامه داد :طی سال گذشته تمام کارگاههای کفش این امکان را در
اختیار داش��تند تا به ازای  ۳نفر از کارگران خود ،از معافیت کمک
دولتی از سوی بیمه تأمین اجتماعی برخوردار شوند اما متأسفانه
این امکان دیگر وجود ندارد و اکنون ،کارفرمایان از پرداخت هزینه
هنگفت بیمه ناتوان شدهاند .جباریان به افزایش بیرویه نرخ مواد
اولی��ه تاکید کرد و افزود :افزایش بیروی��ه نرخ مواد اولیه منجر به
افزای��ش نرخ نهایی کف��ش و ناتوانی مردم از خرید آن ش��ده و در

نتیجه بازار را به س��مت کسادی س��وق داده است .رئیس اتحادیه
کفاشان و پستاس��ازان تبریز بیان کرد :تولیدکننده کیف چرم در
تبریز بهش��دت کاهش یافته و اغلب کیفهایی که توسط افغانیها
در تهران و مش��هد به بازار عرضه میش��ود عمدتا از چرم مصنوعی
ساختهش��ده که با ن��رخ پایینی به فروش میرس��انند .با توجه به
کوچک بودن کارگاههای تولید کفش و تراکم باالی نیروی کار در
کارگاهه��ا ،خطر افزایش ابتال به کرونا وجود دارد و به همین دلیل
باید واکسیناس��یون کارگران در این صنف هر چه زودتر آغاز شود.
وی گف��ت :بی��ش از  ۸۰درص��د ص��ادرات به کش��ورهای عراق و
افغانس��تان و  ۲۰درصد دیگر نیز به کشورهای ارمنستان ،امارات،
قطر و پاکس��تان انجام میش��ود که طی یک ماه گذشته صادرات
بهدلیل مشکالت امنیتی افغانستان ،بهطور کامل قطع شده بود اما
در حالحاضر ،این مشکل رفع شده است.

سخن پایانی
این نمایشگاهها از  ۲۱تا  ۲۴دی با رعایت پروتکلهای
بهداشتی در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران
برگزار ش��دند .رویدادهای نمایشگاهی پس از تعطیلی ۲
س��اله ناشی از کرونا امس��ال آغاز بهکار کردند .برگزاری
نمایش��گاهها ع�لاوه بر تاثی��ر اقتصادی ب��رای بنگاهها،
دارای مزیت ایجاد اش��تغال موقت و پایدار نیز هس��تند
که نمیتوان از آن گذش��ت .بس��یاری از اف��راد فعال در
نمایش��گاهها به صورت روزم��زد کار میکنند و تعطیلی
این صنعت در شرایط فعلی این افراد را در مضیقه مالی
قرار میدهد .با این استدالل ،برگزارکنندگان رویدادهای
نمایشگاهی همس��و با وزارت بهداشت وارد عمل شده و
برگزاری نمایشگاهها آغاز شد.

برگزاری نمایشگاه موتورسیکلت و دوچرخه در شهرآفتاب
دومی��ن نمایش��گاه بینالملل��ی موتورس��یکلت،
دوچرخه ،وس��ایل نقلیه موتوری و هیبریدی و قطعات
یدکی از  ۲۱تا  ۲۴دی در محل نمایشگاهی شهرآفتاب
برگزارشد.
علی بهرامنژاد ،دبیر برگزاری نمایشگاه در گفتوگو با
خبرنگار موتورسیکلتنیوز گفت :امسال قصد داشتیم
رویداد بزرگ دیگری را برای صنعت موتورس��یکلت و
دوچرخه ایران رقم بزنیم .نمایش��گاه امسال با افزایش
متراژ و گس��ترش گروهکاالیی و زیرگروهکاالیی مواجه
ش��د و از دوره قبل تا ای��ن دوره ،حدود  5000مترمربع
افزایش در بخش داخلی این رویداد داشته است.
نایب رئیس سندیکای قطعهس��ازان موتورسیکلت
اظهارکرد :امروز واردات بدنه موتورسیکلت عمال صرفه
اقتصادی ندارد و به همین منظور ،بخش مهمی از بدنه
موتورهای تولیدی در کش��ور و توس��ط قطعهس��ازان
داخلی تولید میشود.
حبیباهلل محمودان در گفتوگو با پرش��ینخودرو
با اش��اره به برگزاری دومین نمایش��گاه موتورسیکلت
و دوچرخ��ه و قطع��ات موتورس��یکلت در نمایش��گاه
شهرآفتاب ،اظهارکرد :برای اولینبار در نمایشگاههای
موتورس��یکلت و دوچرخ��ه ،س��اخت و تولید حرفی
برای گرفتن داشتیم و با اس��تقبال خوب قطعهسازان

برگزاری این نمایش��گاه گام مثبت��ی در جهت ارتقای
صنعت موتورسیکلت در کشور بود.
وی تصری��ح ک��رد :در ای��ن دوره از نمایش��گاه
قطعهس��ازانی که در ح��وزه طراح��ی و تولید قطعات
موتورس��یکلت تالشه��ای خوبی داش��ته و قطعات
جدیدی را تولید کردهاند ،محصوالتشان را در معرض
دید بازدیدکنندگان قرار دادند.
 تولید بدنه موتورسیکلت
محمودان با اش��اره به اینکه رکن اصلی نمایش��گاه
امس��ال ،قطعهس��ازی در صنع��ت موتورس��یکلت و
دوچرخ��ه ب��ود ،تاکید ک��رد :این نمایش��گاه که پس
از وقفهای دو س��اله برگزار ش��د با حضور ش��رکتهای
تولی��دی موتورس��یکلت و دوچرخه و مش��ارکت 30
قطعهس��از در حوزه موتورس��یکلت و دوچرخه کشور
پذیرای حضور بازدیدکنندگان بود.
نایب رئیس سندیکای قطعهس��ازان موتورسیکلت
افزود :مهمترین تفاوت برگزاری این دوره از نمایش��گاه
موتورس��یکلت در مقایس��ه با دو س��ال گذشته ،ایجاد
خودباوری در صنعت موتورسیکلت کشور و جایگزینی
بخش زیادی از قطعات ایرانی با قطعات وارداتی است.
محمودان معتقد اس��ت برای توس��عه داخلیسازی
و هم��کاری بیش��تر قطعهس��ازان موتورس��یکلت

باید مکانیس��می وجود داش��ته باش��د تا کارخانجات
موتورسیکلتس��ازی ،قطع��ات موردنی��از را
س��فارشگذاری کنند و قطعهس��ازان داخلی تولید و
تحویل کارخانجات دهند.
وی افزود :در حال حاضر ،بخش��ی از این مکانیس��م
اجرایی شده ،در حالیکه چندان محکم و مدون نبوده
اس��ت .بخش مهمی از تالشهای انجامشده در حوزه
داخلیس��ازی قطعات موتورس��یکلت براساس اجبار
طبیعی و نیاز کشور در شرایط تحریمی بوده است.
ای��ن مق��ام صنف��ی در صنع��ت قطعهس��ازی
موتورس��یکلت در کشور با اش��اره به لزوم تولید قوای
محرکه موتورسیکلت برای خودکفایی در این صنعت،
خاطرنشان کرد :چنانچه تاکنون انجین موتورسیکلت
از س��وی ش��رکتهای بزرگی که متولی در این زمینه
ش��دند ،تولید ش��ده بود ،امروز صنعت موتورسیکلت
ایران موفق به تولید موتورسیکلت ملی میشد.
محم��ودان در پایان با تاکید ب��ر اینکه تولید انجین
موتور در کش��ور نیازمند متولی است ،گفت :متاسفانه
کسانی که مجوز تولید انجین موتورسیکلت را داشتند
در این سالها احساس مس��ئولیت نداشتند و بهدلیل
منفعتگرایی ،تالشی برای به نتیجه رسیدن این طرح
و تولید انجین نکردند.

حضور  ۱۱۰برند معتبر در نمایشگاه تاسیسات اصفهان
نشست هماندیشی بیستمین نمایشگاه بینالمللی
تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان
در حالی برگزار ش��د که قرار است این نمایشگاه طی
روزهای  ۱۱ت��ا  ۱۵بهمنماه و با حضور حداقل ۱۱۰
برند و شرکت معتبر از سراسر کشور برپا شود.
نمایش��گاه تجهی��زات و تاسیس��ات سرمایش��ی
و گرمایش��ی اصفه��ان یک��ی از باکیفیتتری��ن
نمایش��گاههای ای��ن اس��تان در حوزه زیرس��اختی
بهش��مار م��یرود که به ص��ورت س��االنه ،برندهای
معتبری از سراس��ر کش��ور را در کن��ار یکدیگر جمع
میکند.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره نمایشگاه بینالمللی
اصفهان در نشست هماندیشی برپایی این نمایشگاه،
اظهارکرد :نمایشگاه بینالمللی اصفهان در این دوره
از نمایش��گاه تالش میکند برای شرکتهای حاضر
شرایطی فراهم آورد که به بازارهای جدید دست پیدا
کنند و با فراغبال بیشتری به توسعه بازار بپردازند.
علیرض��ا مرتضوی ب��ا تاکید بر اینک��ه تالش برای
حضور ش��رکتهای معتبر از اصلیترین اولویتهای
برپایی نمایشگاه است ،افزود :کیفیت یک نمایشگاه با
مساحت آن نمایشگاه سنجیده نمیشود ،بلکه اصل
بر حض��ور برندهای مطرح و باکیفیت اس��ت؛ در این

راستا تاکید داریم که حضور شرکتهای دانشبنیان
بر کیفیت نمایشگاهها میافزاید.
وی با بیان اینکه حضور هیاتهای تجاری از داخل
و خارج کش��ور در نمایش��گاه موضوع بس��یار مهمی
اس��ت ،ادام��ه داد :بازرگانان همواره ش��رایط رونق و
توسعه کسبوکار را فراهم میکنند؛ بنابراین حضور
آنها در نمایش��گاه ،یک موضوع بس��یار مهم اس��ت.
همچنی��ن از تمامی س��فیران کش��ورهای گوناگون
حاضر در جمهوری اس�لامی ایران دعوت کردهایم از
این نمایش��گاه بازدید کنند که این موضوع به توسعه
بازار شرکتهای حاضر در کشورهای گوناگون کمک
میکند.
احم��د بن��اکار ،رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی
ساختمان استان اصفهان نیز در این نشست خواستار
ارائ��ه راهکارهای مطلوب برای کاهش مصرف انرژی
در این نمایش��گاه ش��د و تاکید کرد :س��ازمان نظام
مهندسی ساختمان اصفهان آمادگی دارد در تمامی
نمایش��گاههایی که به نوعی با فعالیت این سازمان در
ارتباط است ،مشارکت فعال داشته باشد.
اس��ماعیل نادری ،معاون امور بازرگانی س��ازمان
صنعت ،معدن و تجارت اس��تان اصفهان نیز خواستار
کیفیتبخش��ی به نمایشگاهها شد و گفت :همافزایی

در اج��رای فرآینده��ای برپایی نمایش��گاه موجب
افزای��ش کیفیت این رویدادها میش��ود و در نهایت
رضایت شرکتها را بهدنبال خواهد داشت.
مدیرعام��ل ش��رکت تعاونی کارکنان نمایش��گاه
بینالمللی اصفهان که برگزاری بیستمین نمایشگاه
تجهیزات و تاسیس��ات سرمایش��ی و گرمایشی را بر
عه��ده دارد نیز در این نشس��ت اظهارک��رد :در این
نمایشگاه  ۱۱۰شرکت از استانهای اصفهان ،تهران،
خراس��ان رضوی ،فارس ،آذربایجان ش��رقی ،البرز،
هم��دان و چهارمح��ال و بختیاری حض��ور خواهند
داشت.
احمد س��عادت ادامه داد :این نمایشگاه در  ۱۶هزار
مترمربع فضای نمایشگاهی برپا میشود و  ۷۴درصد
شرکتهای حاضر در آن تولیدکننده و  ۲۴درصد نیز
شرکت بازرگانی هستند؛ همچنین  ۲۵درصد فضای
بیستمین نمایشگاه تجهیزات و تاسیسات سرمایشی
و گرمایشی به شرکتهایی واگذار شده که در دو دوره
گذشته نمایشگاه حضور نداشتهاند.
ب��ه گفت��ه وی ،متقاضیان زیادی ب��رای حضور در
این نمایش��گاه اع�لام آمادگی کردهان��د که بهدلیل
محدودیت فضا امکان حضور آنها در نمایشگاه فراهم
نشده است.
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