وی ادامه داد :نمایشگاه بر اقتصاد گردشگری استان نیز تاثیر میگذرد به عنوان
مثال در نمایشگاه خودرو 94حدود  100تا  120نفر در هتلهای کرمان مستقر
شدند و باعث شد غرفهداران در ساعت صبح که زمان برگزاری نمایشگاه نیست
به بازار کرمان روند و یا از مکانهای گردشگری کرمان بازدید کنند.
فدایی در پاسخ به این سئوال اقتصاد کرمان که در بخشهای خدماتی و خدمات
مرتبط با صنعت نمایشگاه ،وضعیت به چه شکل است و آیا کرمان ظرفیت الزم را
دارد؟ اظهار داشت :متاسفانه وضعیت خوبی نداریم ،البته این قضیه برمیگردد
به اینکه تاکنون نمایش��گاه خوبی هم نداش��تهایم یعنی زیرس��اختی نبود .که
بخشهای جانبی هم درکنار صنعت نمایشگاه پیشرفت کنند اما االن این زمینه
ایجاد شده و خیلیها به ما مراجعه میکنند برای غرفه سازی و یا ساخت دکور
در نمایشگاه که ما هم از این موضوع استقبال میکنیم.
وی با بیان اینکه مجموعه نمایشگاهی که ساخته ش��ده ،دارای نواقصی است،
گفت :در بحث خدم��ات جانبی نمایش��گاه واقعا ضعیف هس��تیم و این یک
واقعیت است ،مثال در استانهایی مانند مش��هد ،تهران و تبریز بهویژه تهران
هر روز نمایشگاه برگزار میشود و هر روز یک پویایی خاص دارد به همین دلیل
شرکتهای قوی شرکت می کنند و این شرکتها انتظار دارند در بحث بازاریابی
افراد قوی در نمایشگاه حضور پیدا کنند.
وی اضافه کرد :خوش��بختانه اکنون این اتفاق در حال رخ دادن اس��ت و بانک
اطالعاتی از افرادی که در بحث بازاریابی فعالیت کردند در حال فراهم ش��دن
است تا بتوانیم در برخی از نمایشگاهها این افراد را به غرفهداران معرفی کنیم.
وی در پاسخ به این سئوال که دو نیاز نمایشگاه آموزش و خدمات است و موضع
مدیریت نمایش��گاه در این مورد چیس��ت ،گفت :در بخش آموزش افراد را به
اتاق بازرگانی ،شرکت ش��هرکهای صنعتی و اتاق تعاون معرفی میکنیم ،که
آنها ورود پیدا کنند به ویژه اتاق بازرگانی که خوشبختانه کارهایی را در زمینه
آموزش انجام داده اس��ت و این آموزشها باید به صورت پیوسته و مداوم ادامه
داشته باشد ،تا نتیجه دهد.
مدیر عامل شرکت نمایشگاههای جنوب ش��رق در مورد ارتباط گیری صنعت
نمایشگاهی استان با اس��تانهای دیگر گفت :بحث ارتباط گیری نمایشگاه با
استانهای همجوار و س��ایر استانهای کشور و خارج از کش��ور در دستور کار
دوره جدید است.
وی افزود :در برنامه سال  95که ارائه شده  17عنوان نمایشگاه پیشبینی شده
و خیلیها سوال میکنند که چرا  17مورد؟ شما که قبال 20تا 30نمایشگاه اعالم
میکردید؛ وی گفت :از تعداد نمایشگاههای سابق عمال تعدادی اتفاق نمیافتاد
چرا که چهار ماه سال شرکتها هیچ فعالیتی ندارند ،مفید هشت ماه است و اگر
بخواهیم در طول هر ماه  2نمایشگاه هم بگذاریم  16نمایشگاه میشود و این
امکانپذیر است ،برگزاری سه نمایشگاه در یک ماه به دلیل کوچک بودن فضا و
تعداد کم سالنها بلند پروازانه است.
وی با بیان اینکه در تقویم نمایشگاهی در سال جدید چه موارد خاصی در نظر
گرفته شده است ،گفت :برگزاری نمایشگاه گردشگری ،یکی از موضوعات است،
زیرا یکی از چشم اندازهای استان رونق گردشگری است و استاندار کرمان نیز
بسیار بر این موضوع تاکید کرده است.
وی اضافه کرد :بحث برگزاری نمایشگاه معدن ،تجهیزات و سنگهای تزئینی
ازدیگر موضوعات است چرا که واقعا در کرمان چنین نمایشگاهی نداشتیم به
عنوان مثال گل گهردر سال جاری قسمتی ازتوانمندیهای
قطعهس��ازی خود را نش��ان داد و عالقه دارم این موضوع در
عرصه بینالمللی نیز اتفاق بیفتد.
وی به تغییر عنوان نمایشگاه کشاورزی اشاره کرد و گفت :در
سال  95قرار است نمایشگاه کشاورزی با عنوان تکنولوژیهای
نوین کشاورزی و صنعت آبیاری برگزار شود.
فدایی گفت :عنوان جدیدی که ما در نمایشگاه مطرح کردیم
نمایش��گاه تخصصی خشکبار ،صنعت بس��ته بندی و چاپ و
تبلیغات است زیرا استان در بحث پسته و خرما و محصوالتی
که مربوط به بخش خش��کبار اس��ت حرف برای گفتن دارد
و یکی از اهداف این اس��ت که این نمایش��گاه راهاندازی شود
و همزمان با این رویداد از کش��ورهایی ک��ه خریداران اصلی
هستند در کرمان حضور پیدا کنند.

وی با بیان اینکه نهادها و ارگانهایی مانند اتاق بازرگانی و اس��تانداری باید در
برگزاری نمایشگاه تخصصی کمک کنند ،گفت :نمایشگاه یکی از بازوهای اصلی
اقتصادی استان است یعنی اگر یک نمایشگاه تخصصی در استان خوب برگزار
شود س��رمایهگذاری رونق پیدا میکند و نمایش��گاه به سمت تخصصی شدن
میرود.
وی ضمن تاکید این مطلب ک��ه بخش خصوصی باید به صنعت نمایش��گاهی
اعتماد و ما را همراهی کند ،گفت :به هرحال ،تولید کنندههای خوبی در استان
داریم که در نمایشگاههای خارج از استان ش��رکت میکنند ولی در نمایشگاه
خودمان شاید ش��رکت نکنند ومن به آنها حق میدهم چون ذهنیت سابق را
دارند که درست هم هست و ما نمیتوانیم انتظار داش��ته باشیم یکدفعه نظر
خود را تغییر دهند.
وی اضافه کرد :انتظار داریم بخش دولتی استان از نمایشگاه حمایت کنند چون
این همکاری ،سرمایهگذاری برای کل استان است ،یعنی اگر ما یک نمایشگاه
خوب برگزارکنیم برای استان درآمد دارد و بر همه بخشها موثر است.
وی به سفر مدیرعاملهای نمایشگاههای ایران برای بازدید از نمایشگاه علمی
در ترکیه اشاره کرد و گفت :این سفر عالوه بر بازدید ،فرصت دور هم جمع شدن
مدیر عاملهای نمایشگاهها را فراهم کرد این ارتباط خوبی را با هم داشته باشند
که پیشنهاد برگزاری نمایش��گاههای توانمندی استانها در سایر استانها بود
ارائه ش��د که امیدواریم در سال  95انجام ش��ود و همچنین در بحث نمایشگاه
خارجی رایزنیهایی برای حضور شرکتهای کرمان در این نمایشگاهها در حال
انجام است و میخواهیم حتما سال  95اعزام و پذیرش داشته باشیم.
وی تاکید کرد :شخصا تمرکزم را بر بخش داخلی قرار دادهام یعنی ما اول باید
زیرساختهای داخلی را تقویت کنیم و به جای مناسب برسانیم و بعد بیاییم به
نمایشگاه خارجی بپردازیم.
وی گفت :در ابتدا باید نواقص موجود نمایش��گاه رفع شود چرا که زیرساخت
فعلی ت��ا دوس��ال آین��ده جوابگوی ما نیس��ت و اگر ش��رکتهای ب��زرگ در
نمایشگاههای کرمان بخواهند حضور پیدا کنند با کمبود فضا مواجه میشویم،
نمونه آن نمایشگاه خودرو بود که بسیاری از شرکتها نتوانستند شرکت کنند
به دلیل اینکه کمبود فضا داشتیم.
وی در پاسخ به این س��ئوال که آیا برنامه و یا چشماندازی برای توسعه ظرفیت
زیرساختهای نمایشگاه دارید ،گفت :این بس��تگی به حمایت هیات مدیره و
سرمایهگذار اصلی دارد که شرکت مس ایران و صندوق بازنشستگی مس است
و جا دارد از آنها تشکر کنم که زمینه شرایط فعلی را فراهم کردهاند.
وی بیان کرد :نگاه س��رمایهگذاران نمایش��گاه ،نگاه مثبتی است و پیگیر این
هستیم که بتوانیم سالن دیگری با وس��عت نزدیک  300هزار متر در نمایشگاه
ایجاد کنیم به دلیل اینکه تخصصی پیش برویم و س��الهای آینده با مش��کل
کمبود فضا مواجه نشویم.
وی اضافه کرد :نمایش��گاه نیاز به حمایت دولتی نیز دارد زیرا نمایشگاه ،بخش
تاثیرگذار استان اس��ت و دولت باید به کمک بخش خصوصی بیاید و حمایت
کند به عنوان مثال در کشور آلمان بخش دولتی زیرساختها را فراهم میکند
و سپس در اختیار بخش خصوصی میگذارند در حالی که اینجا قضیه برعکس
شده ولی اگر بخواهیم پیش��رفت بکنیم به این کمک نیاز داریم ودر این زمینه
آماده ارائه طرح توجیهی هستیم.
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