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نمایشگاه

گزارش میدهد

احیای شورای روابطعمومی نمایشگاههای ایران

اگر تعداد س��ایتهای رسمی کشور را  ۳۰سایت در
نظر بگیریم ،یعنی درحالحاضر  ۳۰مدیر روابطعمومی
در صنعت نمایش��گاهی فعالیت دارن��د؛ مدیرانی که از
آنها در هر واحد و صنفی بهعنوان قلب یک سازمان یاد
میکنند .در حوزه رویدادها البته مدیران روابطعمومی
چندان هماهنگ و همراس��تا با یکدیگر فعالیت ندارند
و ش��اید همین امر باعثشده همواره اطالعرسانیهای
ناقص و گاه اشتباه درباره رویدادهایهای استانی انجام
شود.
در ای��ن ش��رایط ،یک��ی از ایدههای توس��عه صنعت
نمایش��گاهی میتواند همسانس��ازی و ایجاد بستری
یکس��ان برای فعالیت همه مدیران روابطعمومی باشد.
ایدهای که چند سال قبل ازسوی نمایشگاه تهران کلید
خورد اما بهدلیل تغییرات مدیریتی بهدرستی اجرا نشد.
اکنون با آمدن حس��ن زمانی به این مرکز نمایشگاهی
و انتص��اب مدی��ران ت��ازه ،موض��وع احیای ش��ورای
روابطعمومیهای نمایش��گاهی کل کش��ور با مرکزیت
نمایشگاه تهران دوباره در دستور کار قرار گرفته است.
در گفتوگو با سرپرس��ت روابطعمومی و امور
بینالملل نمایش��گاههای بینالمللی جمهوری اسالمی
ایران از کم و کیف اجرای این طرح گزارش میدهد:
حمیدرض��ا آملی در گفتوگو با
با بیان اینکه
رویکرد اصل��ی روابطعمومی نمایش��گاه بینالمللی در
دوره مدیریت جدید ،تخصصی کردن اداره روابطعمومی
اس��ت گفت :روابطعموم��ی بهعنوان پش��تیبان بخش
عملیات و برنامه ریز نمایش��گاهی با استفاده از امکانات
و ارتباط��ات خ��ود وظیفه دارد با برگزاری جلس��ات و
نشستهای مشترک با مش��ارکتکنندگان ،مجریان و
تش��کلهای بخش خصوصی و نهادهای دولتی مرتبط
با صنعت نمایش��گاهی ،حداکثر تعام��ل و همافزایی را
برای برگزار کردن هرچه بهتر و با شکوهتر نمایشگاهها
فراهم کند.
این مقام دولتی ،احیا و از س��رگیری فعالیت شورای
روابطعمومی نمایشگاههای کشور را از دیگر برنامههای
مه��م در دوره مدیریت جدید خود عنوان کرد و افزود:

پیام امیدبخش زمانی درباره آینده صنعت نمایشگاهی

حس��ن زمان��ی ،مش��اور وزیر و رئی��س هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت س��هامی
نمایش��گاههای بینالمللی ایران در آس��تانه تش��کیل ش��ورای مدی��ران روابطعمومی
صنعت نمایش��گاهی کش��ور پیامی را صادر ک��رد .در پیام زمانی آمده اس��ت :صنعت
نمایش��گاهی بهعنوان یکی از مهمترین و موثرترین زیرس��اختهای توس��عه تجاری و
صنعتی هر کش��وری بهشمار میروند .نقش تاثیرگذار این صنعت در نرخ رشد صادرات
و تعامالت تجاری بینالمللی بر کسی پوشیده نیست .نمایشگاههای تخصصی ،از لحاظ
متمرکزس��ازی زمان ،مکان و دس��تیابی به اهداف انتقال اطالعات و فناوری ،بازاریابی،
برندسازی و شبکهسازی حائز اهمیت است.
شرایط فعلی جهان در مواجهه با ویروس کرونا ،بهویژه صنعت نمایشگاهی را بر آن داشت تا موضوعاتی مانند
ساختارهای نوین ،استفاده بیشتر از فناوری برنامهها و شبکههای مجازی اجتماعی ،ارتقای توانمندی حوزه IT
و  ICTرا در دس��تور کار قرار دهد .ضمن تبریک خدمت همکاران و مدیران روابطعمومی مراکز نمایش��گاهی
کش��ور ،امید است با همدلی و خردجمعی بتوانیم شورای مدیران روابطعمومی صنعت نمایشگاهی کشور را به
فضایی جهت تبادل ایدهها ،افکار ،پیش��نهادات ،بررسی مشکالت و راهحلها تبدیل کنیم و همچنین جایگاه و
دانش صنعت نمایشگاهی کشور را ارتقا دهیم و اوج این همبستگی و وفاق ملی و اسالمی را در پاویون جمهوری
اسالمی ایران در اکسپو  ۲۰۲۰دوبی به تصویر بکشانیم.
این ش��ورا اتف��اق مبارک ب��رای صنعت نمایش��گاهی،
تاثیرگذار و حائز اهمیت است.

جوراب کثیفی که بانی نمایشگاه خیریه شد!
مادر  ۴۵س��الهای که از جمع کردن لباسهای
کثیف اهالی خانه خس��ته شده بود ،دست به کار
خالقان��های زد تا توجه بقیه را ب��ه این لباسها
جمع کند.
ب��ه گ��زارش گس��ترشنیوز ،خان��مXep
 ،Campbellمانند بس��یاری از والدین از جمع
کردن لباسهای کثیف بقیه اعضای خانه خسته
ش��ده بود؛ بنابرای��ن وقتی با ی��ک لنگه جوراب
کثی��ف دختر ده س��الهاش که کف دستش��ویی
افتاده بود مواجه شد ،تصمیم خالقانهای گرفت.
پس از اینکه جوراب به مدت شش روز جابهجا
نشد ،مادر تصمیم گرفت با برپایی یک نمایشگاه
هنری توجه دخترش را به این جوراب کثیف جلب
کن��د .چند روز بعد ،مادر و دخترش  Kestrelبا
حیوانات و بقیه اسباببازیها نمایشگاه هنری در
حمام منزل خود راه انداختند.
خانم  Xeمیگوید :من فکر میکردم دخترم از
من آزرده خواهد شد ،انتظار نداشتم او جوراب را
روی یک پایه قرار دهد!
 Xepبرخ��ی از حیوان��ات اس��باببازی را به
عنوان بیننده به نمایش��گاه اضافه و تصویرش را

در شبکههای اجتماعی منتشر کرد.
این مادر خالق کمی بعد نمایش��گاه را با چند
چراغ کریسمس و مجس��مههای اسباببازی به
ی��ک صحنه تولد تبدیل ک��ردKestrel، Xepو
ش��وهرش رابرت  ۴۷س��اله ،از آن زمان کارهای
هنری بیشتری را در سراسر خانهشان ساختهاند،
از جمله یک کشتی دزدان دریایی.
این نمایش��گاه از زمان به اش��تراک گذاش��تن
نخس��تین تصویر در  ۳دس��امبر ،ه��زاران الیک
گرفته و بارها به اش��تراک گذاش��ته شده است.
خانم  Xepاز بازدیدکنندگان آنالین نمایش��گاه
درخواس��ت کمک به مرکز کودکان Jumping
 Mouseدر بندر تاونسند را دارد.
او گف��ت :ای��ده کمک به خیری��ه در لحظ ه به
ذهنم رسید .سال گذشته من از یکی از دوستان
درگیر در فعالیتهای اجتماعی پرسیدم که کدام
خیری��ه با مبل��غ کمی بیش��ترین کار را میکند
ت��ا بتوانم کم��ک مالی کنم و آنه��ا Jumping
 Mouseرا توصی��ه کردن��د .او از ب��ه اش��تراک
گذاشتن این پس��ت تاکنون بیش از  ۸۰۰۰دالر
کمک جمعآوری کرده است.

دغدغههای غرفهسازان با حضور میرظفرجویان بررسی شد
جلس��ه مشترک انجمن و معاونت فنیمهندسی شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران برگزار
ش��د .ب��ه گزارش
 ،در این جلس��ه که ب��ا توجه به انتص��اب آقای ظفرجویان به س��مت معاونت
فنیمهندسی شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسالمی ایران ،در تاریخ  ۲۳آذر ۱۳۹۹
برگزار ش��د ،موضوعات و مش��کالت مربوط به امور غرفهس��ازی از س��وی هیأتمدی��ره انجمن بیان و
راهکارهایی در این زمینهها مطرح و مقرر شد در جلسات آتی موارد با نظر کارشناسی بررسی شوند.

وی درادامه با یادآوری تجربه خود در سمت مدیریت
روابطعمومی و امور بینالملل در سالهای ابتدایی دهه

 ،90افزود :شورای روابطعمومی نقش مهمی در ایجاد
هماهنگی میان مرکز و اس��تانها ایفا کرد و با توجه به
جایگاه و رسالت روابطعمومیها ،برگزاری نشستهای
مش��ترک میان اس��تانها به ایجاد تعام��ل ،همافزایی،
تب��ادل دانش و اطالعات پیرامون صنعت نمایش��گاهی
کم��ک ش��ایانی میکن��د و س��ایتهای نمایش��گاهی
میتوانن��د از تجارب یکدیگ��ر در زمینههای گوناگون
استفاده کنند.
آمل��ی در ادامه با تاکید بر ایج��اد وحدت و همدلی
در صنعت نمایشگاهی کشور ،گفت :درحالحاضر چند
صدایی در فضای نمایش��گاهی کشور شنیده میشود.
آمل��ی درباره نقش کمیته روابطعمومی اکس��پو دوبی
گفت :بح��ث حضور در رویداد بینالمللی اکس��پو یک
موضوع کالن و ملی اس��ت و به همین دلیل باید با هم
فکری در شورای روابطعمومی نمایشگاهها و شناسایی
ظرفیتهای استانها در راس��تای حضور پر قدرت در
این رویداد جهانی به بهترین شکل استفاده کنیم.
وی درب��اره رعایت پروتکلهای چهارگانه بهداش��تی
مصوب س��تاد مل��ی مقابله ب��ا کرونا در نمایش��گاهها
اظهارکرد :ش��یوع ویروس کرونا بس��یاری از مش��اغل
در ای��ران و جهان را با مش��کل و تعطیلی مواجه کرده
اس��ت و نمایش��گاهها نیز از این قاعده مستثنا نیستند؛
در نتیج��ه باید با بکارگی��ری مهارتهای الزم با وجود
بیماری کرونا ،ضمن حفظ سالمتی که اولویت همگانی
اس��ت ،بتوانیم در کن��ار آن به فعالیته��ای اقتصادی
ادامه بدهیم تا مش��اغل و فضای کسبوکار مردم دچار
آسیبهای کمتری از این ناحیه شوند.
وی در پای��ان خاطرنش��ان ک��رد :بازگش��ایی مجدد
نمایش��گاهها در مناط��ق زرد و نارنج��ی و انتق��ال
فعالیته��ای این صنعت به گ��روه دوم ،اقدامی مهم و
در خور تقدیر بود که آقای زمانی و مدیران این صنعت
انجام دادند؛ بنابراین همه ما باید در برگزاری رویدادها
نس��بت به رعایت دقیق و کامل پروتکلهای بهداشتی
چهارگانه اهتمام و حساس��یت کامل داش��ته باشیم و
امکان استمرار کار مقدور باشد.

میالد محمدی

editor@smtnews.ir

حمیدرضا آملی

معرفی ظرفیتها و عملکرد فعاالن صنعت خرده فروشی در این نمایشگاه
دومین نمایشگاه تخصصی بینالمللی مراکز خرید ،مجتمعهای
تجاری ،رویکردهای نوین صنعت خردهفروشی و صنایع وابسته ۵
ی امسال در مرکز نمایشگاههای بینالمللی تهران با رعایت
تا  ۸د 
تمامی پروتکلهای بهداشتی برگزار خواهد شد.
به گزارش
 ،ش��اهرخ کشاورز ،مجری برگزاری نمایشگاه
بینالملل��ی ای��ران در ای��ن زمینه گف��ت :مرکز نمایش��گاههای
ی امس��ال میزبان برگزاری دومین
بینالملل��ی تهران از  ۵تا  ۸د 
نمایشگاه تخصصی بینالمللی مراکز خرید ،مجتمعهای تجاری،
رویکردهای نوین صنعت خردهفروشی و صنایع وابسته خواهد بود .با توجه
به ش��یوع موج جدید ویروس کرونا و لزوم حفظ سالمت بازدیدکنندگان و
تیم اجرایی ،این نمایش��گاه با مجوز رس��می از ستاد ملی مبارزه با کرونا با
رعایت پروتکلهای بهداش��تی و با حضور مدعوی��ن محدود و متخصصان
ای��ن حوزه ب��ا دعوتنامه و ب��دون بازدیدکنندگان عام برگزار خواهد ش��د.
ب��ا توجه به آثار منفی ش��یوع بیم��اری کرونا بر اقتص��اد جهانی و داخلی،
صنعت خردهفروش��ی در روزهای سخت اخیر با افزایش اشتغالزایی و ایجاد
ش��کوفایی اقتصادی توانسته عملکرد قابلقبولی در عرصه صنعت و اقتصاد
در س��طح کشور داشته باش��د که با برگزاری این نمایشگاه میتوان حاصل
این اقدامات را مشاهده کرد.
وی ادام��ه داد :ای��ن رویداد تخصصی اقتص��ادی و صنعتی پس از تجربه
موف��ق نخس��تین دوره خ��ود که با اس��تقبال و تحس��ین متخصصان این
ح��وزه برگزار ش��د ،در دومی��ن دوره با حض��ور اس��تارتآپهای مرتبط
ب��ا ای��ن صنعت ،فروش��گاههای معتب��ر اینترنت��ی ،طراح��ان نرمافزارها و
س��ختافزارهای فروش��گاهی ،مراکز خرید در حال س��اخت ،شرکتهای
بهرهبردار ،فروشگاههای زنجیرهای و ...آغاز بهکار میکند .همچنین نمایش
توانمندیهای داخلی در حوزه اقتصادی و صنعتی ،نمایش دس��تاوردهای
راهاندازی باش��گاه مشتریان و آثار رش��د فروش مجازی با توجه به شرایط
ش��یوع بیماری کرون��ا از مهمتری��ن رویکردهای برگزاری این نمایش��گاه
تخصصی است .انتقال تجربیات داخلی و بینالمللی و همفکری پژوهشگران
و دستاندرکاران صنعت یادشده و شرکتهای فعال در این حوزه از جمله

اهدافی است که برگزاری این نمایشگاه تخصصی دنبال میکند.
همچنین تربیت نیروی انس��انی در حوزههای توزیع مویرگی،
توج��ه به کیفیت خدمات ،توجه به رویکردهای نوین این صنعت
و تعامل با تجربهها و دستاوردهای جهانی در زمینه خردهفروشی
بخش��ی از دس��تاوردهای این نمایش��گاه خواهد بود؛ استفاده از
سیستمهای کنترل کیفی محصول عرضهشده و در نهایت ایجاد
فضـای تفریحـی ،برای گذراندن مدت بیشتری از وقت مشتریان
در محوطه فروشگاهها و جلب رضایت مراجعان در زمره نخستین
اهدافی است که هنگام برگزاری چنین رویدادهایی مورد توجه فعاالن این
حوزه قرار میگیرد.

  حال و روز صنعت خردهفروشی در دوران شیوع کرونا

کشاورز همچنین افزود :ناکامیهای متعدد در حوزه صنعت خردهفروشی
در دوران کرونا حتی در کشورهای توسعهیافته ،ضرورت اهمیت بروزرسانی
دادهه��ا در ح��وزه خردهفروش��یهای م��درن را در قالب برگ��زاری چنین
نمایشگاههای تخصصی بیش از پیش نمایان میکند.
فروش��گاههای آنالین و زنجیرهای خردهفروش��ی برآمده از تحوالت اخیر
در عرصه تجارت جهانی و دگرگونی در اصول اقتصادی و حرکت به سمت
اقتصاد بازار اس��ت که خود متکی به بهبود اس��تانداردهای زندگی در عصر
جدید و دوران پساکروناس��ت .با توجه به ش��رایط موجود در واقع آنچه در
رویدادهای مرتبط با خردهفروش��ی در کش��ور ما حائز اهمیت است تالش
برای فرهنگس��ازی و متناسبسازی الگوهای زیس��ت ایرانی با معیارهای
اس��تاندارد جهانی اس��ت .فرآین��دی که میتوان��د در ش��رایط آرمانی به
جهانیسازی خردهفروشی ایرانی نیز منتهی شود.
وی در پایان گفت :این نمایش��گاه که در تقویم نمایشگاههای بینالمللی
گنجانده شده ،به همت «شرکت تجارتطالیی نیکروش» برگزار میشود
و میتواند بس��تری مناس��ب برای تبادل اطالعات فنی ،بازرگانی و آشنایی
هرچه بیش��تر صاحب��ان و مدی��ران مراکز خری��د ،مجتمعه��ای تجاری،
فروش��گاههای زنجیرهای و برندهای برتر صنوف گوناگون و صنایع وابسته
باشد.
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مدیرعام��ل نمایش��گاه بینالمللی اس��تان
فارس گفت :از  ۳دیماه فعالیت این س��ایت
دوب��اره آغاز میش��ود .بعد از ش��یوع ویروس
کرون��ا در جهان بس��یاری از صنایع از جمله
صنعت نمایش��گاهی که از ماهه��ا قبل برای
برگزاری آن برنامهریزی میش��ود در ایران و
جه��ان یکی پس از دیگر تعطی��ل و بهدنبال
تعطیل��ی نمایش��گاهها صنایع وابس��ته به آن
مانند صنعت هتلداری ،رس��تورانها ،خطوط
حملونقل هوای��ی ،صنعت بازاریابی ،گمرک،
صنعت گردش��گری و ...با مش��کالت فراوانی
روبهرو شد .س��یدمحمود موسوی ،مدیرعامل
ش��رکت نمایش��گاههای بینالمللی اس��تان
فارس از ش��روع مجدد فعالیت نمایشگاههای
تخصص��ی ف��ارس از اوایل دیماه ب��ا رعایت
تمهیدات خاص خبر داد و اظهارکرد :برگزاری
نمایشگاههای تخصصی در گروه شغلی  ۲قرار
گرفته و با توجه به خروج کالنش��هر ش��یراز
از وضعی��ت قرمز فعالیت گروه ش��غلی  ۲نیز
بالمانع است .موسوی افزود :براساس آخرین
مجوز صادرش��ده از وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی کشور برگزاری نمایشگاههای
تخصص��ی و صنعت��ی در مناطق ب��ا وضعیت
نارنج��ی ،زرد و س��فید ب��ا رعای��ت کام��ل
دس��تورالعملهای ابالغی از س��وی کارگروه
مقابله با شروع ویروس کرونا بالمانع است.
وی در تش��ریح اقدامات انجامشده در محل
دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان فارس
ب��رای رعایت دس��تورالعملهای بهداش��تی،
عن��وان کرد :کاه��ش تعداد غرفهه��ا ،رعایت
فاصلهگ��ذاری اجتماع��ی ب��ا افزایش عرض
راهروه��ا ،پایش تع��داد بازدیدکنن��دگان در
س��النها ،گندزدای��ی مداوم تمام س��طوح با
مواد ضدعفونیکننده ،تعبیه محلهایی برای
ضدعفونی کردن و شستوش��وی دستها از
جمله این اقدامات است.
وی با تاکید بر اینک��ه تمام افراد حاضر در
نمایشگاه اعم از غرفهداران و بازدیدکنندگان
ملزم به اس��تفاده از ماس��ک هس��تند ،بیان
ک��رد :به منظور جلوگی��ری از ورود مبتالیان
در دوره نقاه��ت ،قرنطینه و افراد مش��کوک
و ناق��ل از طریق کد ملی و نرمافزار ماس��ک
ورود بازدیدکنندگان کنترل میشود بنابراین
همراه داش��تن کارت شناس��ایی معتبر برای
ورود به سالنها الزامی است.
مدیرعامل نمایشگاه بینالمللی استان فارس
با اش��اره ب��ه اینکه فعالیتهای نمایش��گاهی
اس��تان فارس از س��وم دیماه از س��ر گرفته
میشود گفت :براساس برنامهریزی انجام شده
نمایش��گاه تخصصی مصالح نوین ساختمانی،
در و پنج��ره ،باالب��ر و آسانس��ور ب��ه همراه
نمایش��گاه تخصصی تاسیس��ات و تجهیزات
س��رمایش و گرمای��ش از  ۳ت��ا  ۶دیماه در
محل دائمی نمایش��گاههای بینالمللی استان
فارس برگزار میش��ود .وی افزود :متخصصان
و فع��االن و عالقهمندان عرصه س��اختمان و
تاسیس��ات و تجهیزات س��رمایش و گرمایش
میتوانند با همراه داش��تن کارت ملی از  ۳تا
ی از س��اعت  ۱۵تا  ۲۰از این نمایش��گاه
۶د 
بازدید کنند.

مردم در این نمایشگاه
واکسن کرونا میزنند

یوخ��ن کوکلر ،رئیس هیاتمدیره ش��رکت
نمایش��گاهی دویچ��ه آلمان اع�لام کرد که
س��الن ش��ماره  ۲۵نمایش��گاه هانوفر آلمان
از  ۱۵دس��امبر ب��رای آمادهس��ازی ش��رایط
واکسیناسیون ،در حال تجهیز است.
به گزارش
 ،این دومین بار اس��ت که
فعاالن نمایش��گاهی با هدف حمایت از عموم
مردم و در مسیر س�لامت آنها تغییر کاربری
میدهد .پیش از این در بس��یاری از کشورها
از جمله ایران ،شاهد اس��تفاد ه از سایتهای
نمایشگاهی بهعنوان مرکز قرنطینه بودیم.

خبر

خسارت
 ۵۰میلیارد ریالی
به نمایشگاه اراک

ب��ا تعطیلی  ۴۶نمایش��گاه در ش��ـرکت نمایش��گاههای بینالمللی
اس��تـان مرکزی ۳۲۲ ،روز کاری و درآمدزا برای این شرکت از دست
رفت.
به گزارش ایسنا ،مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان
مرکزی اظهارک��رد :با تعطیلی  ۴۶نمایش��گاه در این واحد اقتصادی
 ۳۲۲روز کاری و درآمدزا برای این شرکت از دست رفت.
مرتضی اس�لامی افزود :امس��ال برگزاری  ۴۲نمایش��گاه در محل

دائمی نمایش��گاههای بینالمللی استان مرکزی هدفگذاری شده بود
که بهدلیل شیوع ویروس کرونا تمامی این نمایشگاهها تعطیل شد.
مدیرعامل ش��رکت نمایشگاههای بینالمللی اس��تان مرکزی ادامه
داد :اس��فند سال گذش��ته نیز برگزاری  ۴نمایش��گاه در محل دائمی
نمایش��گاههای بینالمللی اس��تان مرکزی برنامهریزی ش��ده بود که
شیوع ویروس کرونا موجب لغو آنها شد.
مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاههای بینالملل��ی اس��تان مرکزی

اظهارکرد :با تعطیلی  ۴۶نمایش��گاه در این واحد اقتصادی  ۳۲۲روز
کاری و درآمدزا برای این شرکت از دست رفت.
اس�لامی بیان کرد :س��االنه بین  ۴۰تا  ۵۰نمایش��گاه کش��وری و
اس��تانی در مح��ل دائمی نمایش��گاههای بینالمللی اس��تان مرکزی
برگزار میش��د ضمن درآمدزایی برای این شرکت ،مراودات اقتصادی
بین تولیدکنندگان و تجار اس��تان مرک��زی با همکاران خود در نقاط
گوناگون کشور را بهدنبال داشت.

نمایشگاه بینالمللی
شیراز جان دوباره گرفت

