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در ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﮔﺴﺘﺮش ﻧﯿﻮز ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ؛

آﯾﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﻮﯾﺖ اول ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟
در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪادﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ورود ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺑﺮﮔﺰاری را ﻧﺪارد.
ﮔﺴﺘﺮش ﻧﯿﻮز  -از ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﻧﻮزدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺎر ﺧﻮدش را در ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻬﺮان آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .روﯾﺪادی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰاری
آن ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری روﯾﺪادﯾﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ درﺑﺎره آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﮔﺰاری ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد .ﻣﻮﺿﻮع ورود ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ارﮔﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﻪ
ﺑﺤﺚ ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪادﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روﯾﺪاد ﻫﻢ ﺑﺮای
ﺑﺮﮔﺰاری در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺷﺘﺒﺎه را ﮔﺮﻓﺖ.
*ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ از ﻏﯿﺮﻣﺘﺨﺼﺺ ﻫﺎ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ آﻣﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۶۵۰روﯾﺪاد ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن رﺳﻤﯽ )ﺣﺪود  ۱۰۰ﺷﺮﮐﺖ( ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺻﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﺣﺪاﻗﻞ  ۵اﻟﯽ  ۶ﻋﻨﻮان را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺘﯽ ﺷﺎﻧﺲ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ روﯾﺪاد را ﻫﻢ از
دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻬﺮ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮشﻧﯿﻮز ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ارﮔﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺑﺪون دارا ﺑﻮدن ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻻزم وارد ﺣﻮزه ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪادﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در درﺟﻪ اول ﻗﺎﻧﻮن را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﻬﺪی ﻋﺒﺎﺳﯽ راد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﻋﻠﻢ ﺑﻮده و دارای ﯾﮏ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪادﻫﺎی
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و دﻗﯿﻖ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻮده و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﺪارﻧﺪ .اﺗﻔﺎﻗﺎ
در اﯾﺮان ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻓﻘﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ رده ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ در ﺣﻮزه ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪادﺧﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ از ﻣﻤﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی
ﻏﯿﺮﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮان اﻓﺰود :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻋﺮﯾﺾ و ﻃﻮﯾﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون اﯾﺮان ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﻬﻤﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻫﻤﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪادﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ورودﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺑﺮﮔﺰاری ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻄﻤﻪ زدن ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل
ارﮔﺎﻧﺎﯾﺰرﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺎن آﻧﻬﺎ را آﺟﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را داراﺳﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ اﻇﻬﺎرﮐﺮد :ﻗﻄﻌﺎ ﭼﺎرﭼﻮب
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻫﺮﻣﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﭼﻮن اﺗﺎق ﺗﻌﺎون در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﯾﻢ اﻣﺎ اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺗﺮی ﺑﮕﯿﺮد.
*دوﻟﺘﯽ ﻫﺎ ﭼﻪ ﻧﻔﻌﯽ در ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه دارﻧﺪ
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ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻨﺪرﭼﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ رﺳﺘﺎک ﭘﺎد وﯾﮋن ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﯿﻮز ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ! اﮔﺮ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻣﻮر ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ را در ﺣﻮزه اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺧﻮدش دارد ،ورودش ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﮔﺰاری دارای اﯾﺮاد ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن دوﻟﺘﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺸﻬﻮر و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺎ ﺪﯾﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻢ دارﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﺎر ﺑﺮﮔﺰاری
روﯾﺪادﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﯽ ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه آن دوﻟﺘﯽ ﺑﻮد.
اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﭼﻪ ﻧﻔﻌﯽ در ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻬﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ورود ﮐﻨﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﺳﻮاﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﻫﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺜﻞ اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﺻﻨﺎف ،اﮔﺮ ﻣﺠﻮزی ﻫﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای
اﺟﺮای ﮐﺎرﺷﺎن از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ و دارای ﻣﺠﻮز ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﺼﺺ اﯾﻦ ﮐﺎر را دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮدش ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﯾﮑﯽ دو ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روﯾﺪاد ﻫﻢ ﺑﺮای اﺟﺮا ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻨﺪرﭼﯽ اﻓﺰود :ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﺮﯾﺾ و ﻃﻮﯾﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻼﻧﯽ دارد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺰﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺪﻫﺪ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﺎر را ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺎزی ﮐﺮده و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮔﺬرا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ دﻧﺒﺎل ﻣﻘﺼﺮ ﻫﻢ ﺑﮕﺮدﯾﻢ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎ را ﺻﺎدر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت درﺳﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺠﻮز ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ اﻧﻬﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﺳﺖ.
*ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
دوﻟﺘﯽﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع روﯾﺪادﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﻇﺎﯾﻒ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﺷﻤﺎرﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ
و اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽرﺳﯿﻢ و در ﯾﮏ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﺳﺎده ﻣﯽ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﺎده ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺪودﯾﺖ و اﻣﺮی دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻤﺘﺮ را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ.

ﻋﻈﯿﻢ دﺳﺖﻓﺎل از ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﮐﻬﻨﻪ ﮐﺎر ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﯿﻮز ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽﻫﺎ و
ﺣﻖﮐﺸﯽﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺷﺨﺼﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارم ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راهﺣﻞ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﺣﻀﻮر اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ را در
ﺣﻮزه ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﮐﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎده و در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺮو ﺷﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﻮارد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺻﺪق
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﺒﺮ دارم ﮐﻪ در ﻃﻮل  ۲ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﺷﺪﻧﺪ.

2/5



.htmlآﯾﺎ-ﺑرﭘﺎﯾﯽ-ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه-ﺑﺎﯾد-اوﻟوﯾت-اول-ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ-ﺑﺎﺷد؟https://www.gostaresh.news/expo/59716-

8/7/2019

آﯾﺎ ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺑﺎﯾد اوﻟوﯾت اول ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﺑﺎﺷد؟ | ﮔﺳﺗرش ﻧﯾوز

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﯿﺎن ﻓﺮدای روﺷﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪادﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺟﺪﯾﺪ دارد اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺰاری  ۳اﻟﯽ ۴



ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دارﯾﻢ و ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اراﺋﻪ دادﯾﻢ ﺗﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز و ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .اﻣﯿﺪوار
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺴﺎل ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪادﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺑﺮﺳﯿﻢ و ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺮﮐﺖ
را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯽاﻧﺪازﯾﻢ.
*ﺑﺮای ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارﯾﻢ

رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮان در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﮐﺴﺘﺮشﻧﯿﻮز ﮔﻔﺖ :ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﺎ ﻋﺪم ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪادﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ از ﻋﻬﺪه اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮان ﺧﺎرج اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﻮده و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻧﻘﺸﯽ در آن
ﻧﺪارﯾﻢ.
ﻋﻠﯽ ﻣﺮادی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ و ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﺎﻫﺪ
آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻧﻘﺪ دارﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻗﻄﻌﺎ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ! ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ! ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ اﻣﺎ ﭼﻮن ﺗﺨﺼﺺ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ورودﺷﺎن ﺑﻪ
ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪادﻫﺎ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ.
ﻫﯿﭻ روﯾﺪادی در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻦ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻮان ﺑﺮﮔﺰاری آﻧﻬﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪادﻫﺎ را در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ و ﺑﺎ ﻫﺮ روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ذی رﺑﻂ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﮐﺮد و
اﻇﻬﺎرﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »روﯾﺪادﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر« ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﺣﻀﻮر ﻫﯿﺎتﻫﺎی
ﺗﺠﺎری ،ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻫﻤﭽﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ را ﻣﻮرد ﭘﻮﺷﺶ و ﻧﻈﺎرت ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﻢ.
ﻣﺮادی در ﭘﺎﯾﺎن اﻇﻬﺎرﮐﺮد :ﺳﺎﻟﻦ  ۶۲در ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻬﺮان ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار اﯾﻦ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده و ﻏﯿﺮ از آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺪودی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ اﯾﻦ دﺑﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد۲ ،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻬﺮان ،ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت و  ۴ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر از اﺑﺘﺪای ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺨﻮرد.

اﺧﺒﺎر ﻣﮫﻢ

اﻣﺘﯿﺎز

اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه داﺧﻠﯽ

(0)     

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی از ﺳﺮاﺳﺮ وب

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﮫﺮان

ﻣﯿﻼد ﻣﺤﻤﺪی
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