خبر
مدیرعاملجدید
شهرکهایصنعتی
منصوب شد

وزیر صنعت ،معــدن و تجارت در حکمی
صادق نجفــی را بهعنوان معاون وزیر ،رئیس
هیات مدیره و مدیرعامل جدید سازمان صنایع
کوچک و شهرکهای صنعتی ایران منصوب
کرد .صــادق نجفی جایگزین علی یزدانی در

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
ایران شد.
سیدضیاالدین شجاعی برهان ،رئیس کمیته
انتصابات وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز
در این مراسم به نقش شهرکهای صنعتی در

صنعت اشاره و خاطر نشان کرد :این سازمان با
بهکارگیری سیاستهای حمایتی و همکاری
بخشهای دیگر وزارت صنعت ،معدن و تجارت
میتواند به سمت توســعه صنایع کوچک و
ایجاد اشتغال گام بردارد.
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خبر

تحلیلی از یک عامل موثر بر بهبود فضای کسب و کار استان؛

رئیس مهندسی معدن مس میدوک خبر داد

استخراج زیرزمینی
معدن مس میدوک در آینده

رئیس مهندسی معدن مس میدوک شهربابک گفت:
با توجه به مطالعات تکمیلی که ذخیره چشــمگیری را
در اعماق نشــان میدهد و از آنجاییکه اســتخراج به
روش روباز در اعماق ،مقرونبهصفرفه نیست ،برنامهریزی
بهمنظور استخراج زیرزمینی در دستور کار است.
«اســداهلل خواجهزاده» رئیس مهندســی معدن مس
میدوک شــهربابک با بیان این مطلب گفت :عمر معدن
براســاس طرح فعلی اســتخراج با روش روباز 18سال
تخمین زده شده است.
خواجهزاده افزود :مجموع استخراج ساالنه معدن شامل
باطله ،سولفور و کمعیار و خاکهای اکسیدی ،به میزان
 32میلیون تن است.
وی ادامه داد :هماکنون ،میزان استخراج سولفور برای
کارخانــه تغلیظ در حدود  8میلیــون تن و خاکهای
اکسیدی مورد نیاز لیچینگ  3میلیون تن در سال است.
گفتنی اســت؛ معــدن مس میــدوک در فاصلۀ 42
کیلومتری شمالشــرق شهرستان شــهربابک و 132
کیلومتــری شــمالغرب معدن مس سرچشــمه قرار
گرفته اســت .براســاس آخرین ارزیابی ،مجموع ذخایر
قابل برداشت معدنی ( )Mineableاین معدن با عیار
حد  2/0درصد برابر بــا  180میلیون تن با عیار 58/0
درصد مس است.

بازدید دانشجویان گروه عمران
باهنر از خط تولید شرکت
سیمان ممتازان

در ادامه همکاریهای شــرکت ســیمان ممتازان با
دانشگاه شهید باهنر کرمان ،دانشجویان گروه عمران این
دانشــگاه از خط تولید سیمان ممتازان بازدید و ضمن
آشــنایی با فرآیند تولید در جریان روند تولید و برنامه
های کنترل کیفیت این شرکت قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان ممتازان ،در
راستای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه با هدف بهبود
کیفیت و تولید محصوالتی منطبق با خواسته مشتریان،
همکاری گســترده ای با بخش عمران دانشــگاه شهید
باهنر کرمان دارد تا ضمن تلفیق تجربه های صنعتی با
تئوری های نوین علمی ،گام های بلندی در جهت تامین
خواسته مشتریان بردارد.

فراخوان سرمایه گذاری
در  15محدوده اکتشافی

ایمیدرو  15محدوده اکتشــافی را از روزهای آتی به
فراخوان سرمایه گذاری می گذارد.
علی اصغرزاده ،مدیر اکتشاف ایمیدرو تصریح کرد :این
محدوده ها در آباده تا جازموریان ،یزد ،شمال هرمزگان
و کرمان جنوب قرار دارند .اصغرزاده ادامه داد :پتانسیل
های معدنــی این نواحی مربوط به ســنگ آهن ،مس
و کرومیت اســت .مدیر اکتشــاف ایمیدرو یادآور شد:
اطالعات پایه این محدوده ها از ســوی ایمیدرو تکمیل
شــده و برای ادامه مطالعات اکتشافی،معدنی و سرمایه
گذاری آماده شده اند.

اعضای کمیته تحقیق و تفحص
از واگذاری معادن مشخص شد

ســخنگوی کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای
اســامی از تعیین اعضای کمیتــه تحقیق و تفحص از
صدور مجوز واگذاری معادن خبر داد.
سعید باســتانی با اشاره به نشست کمیسیون صنایع
و معادن اظهار داشــت :انتخــاب اعضای هیأت تحقیق
و تفحــص از عملکرد وزارت صنعــت ،معدن و تجارت
درخصــوص صدور مجوز واگذاری معــادن و نظارت بر
برداشــت از منابع معدنــی و وصول و هزینهکرد حقوق
دولتی در اســتانهای همدان ،مرکــزی ،کرمان ،یزد و
آذربایجان غربی و سایر استانهای دارای منابع معدنی
در دستور کار قرار گرفت.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه این کمیته  11عضو دارد،
گفــت :محمد علی پومختار ،نــادر قاضی پور و علیرضا
ســلیمی طراحان تحقیق و تفحص به عضویت کمیته
درآمدند ،از بیرون از کمیســیون اصغر مسعودی نیز در
این کمیته حضور دارد.
وی ادامه داد :حمیدرضا فوالدگر ،داریوش اسماعیلی،
علی اســدی کرم ،ولی ملکی ،عبداهلل رضیان ،ســعید
باستانی و محمدرضا نجفی اعضای دیگر کمیته تحقیق
و تفحص از واگذاری معادن هستند.
این نماینده مجلس با اشاره به دستور دیگر کمیسیون
صنایع و معادن ،بیان داشــت :بررسی طرح اصالح ماده
( )31قانون مقررات صادرات و واردات در دســتور قرار
گرفت و کلیات آن به تایید نمایندگان کمیسیون رسید و
مقرر شد با کمیسیون ویژه تولیدملی کیمته ای مشترک
تشکیل شود تا عنوان و محتوای طرح مذکور اصالح شود.
نماینده مردم تربت حیدریه درمجلس دهم شــورای
اســامی افزود :این طرح به دنبــال ممنوعیت واردات
کاالهای تولیدی در داخل اســت که تالش می شود با
تغییر محتوا طرح اصالحی به تولید داخلی کمک شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای
اسالمی عنوان کرد :طرح شمول مشاغل سخت و زیانآور
در مورد متصدیان مشــاغل تجزیــه و توزیع (موزعین)
شــاغل در شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران از
سوی اعضای کمیسیون صنایع و معادن رد شد.

پنجره واحد سرمایه گذاری،
حذف کننده امضاهای طالیی

حمید عزت آبادی پور
تاکنــون پیرامــون راه اندازی
پنجــره واحــد ســرمایه گذاری
اقدامات بسیاری در استان و حتی
کشور انجام شــده است که مرور
این وقایع می تواند تصویر واضحی
از عاقبت ایــن ظرفیت قانونی که
در برنامه پنجم توسعه (ماده )70
دیده شده است را نشان دهد .این
ظرفیت قانونی چنین بنا گذاشته
شده که دستگاه های صادرکننده
مجــوز فعالیتهای اقتصــادی ،به
صورت یکپارچه و در یک فضای حقیقی یا مجازی ،شرایطی
را مهیا کنند تا با رعایت اصل همزمانی ،در کمترین زمان
و هزینه ممکن مجوزهای الزم صادر گردد.
*

آذربایجان شرقی
در تبریز برای راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری ،یک
سیستم صدور همزمان استعالمها در مرکز خدمات سرمایه
گذاری ایجاد شده است که با مراجعه سرمایه گذار و کسب
مدارک الزم ،تقاضای وی به صورت همزمان به سازمانهای
صادرکننده استعالم ارسال می شود و برای آنها زمانی برای
پاسخ به درخواست مذکور داده میشود.
اگر ســازمان مربوطه نتواند در تاریخ تعیین شــده به
استعالم پاسخ دهد ،بایســتی در جلسه شورای گفتگوی
دولت و بخش خصوصی این استان جوابگوی باالترین مقام
اجرایی باشند .راه اندازی این سیستم تا حد بسیار زیادی
ســرعت صدور استعالم ها را باال برده است اما یک اشکال
اساسی دارد و آن هم وابسته به شخص بودن سیستم است.
یعنی اگر مقامات ارشد این استان به هر دلیلی مداوماً پیگیر خروجی
های این سیســتم نباشند به شــدت آسیب پذیر خواهد بود .مضافاً
اینکه هنوز در سازمانها ،مداخله های انسانی برای پاسخ به تقاضاها
بســیار زیاد است و رفتار سلیقه ای برخی کارشناسان و مدیران می
تواند به مرور به این سیستم ایراد وارد کند .در واقع هر چه مداخله
انسانی بیشتر باشد آسیب پذیری سیستم هم باالست.
هیئت مقررات زدایی
همانطور کــه از نام هیئت مقررات زدایی پیداســت ،این هیئت
در وهله اول به دنبال شناســایی و حذف قوانین و مقررات مخل و
مزاحم و دوم ایجاد یک ارتباط مســنجم و یکپارچه بین سازمانهای
صادرکننده مجوز در سطح کشور است .در واقع کاری که این هیئت
انجام میدهد بیشتر سروسامان دادن و منطقی کردن ارتباط سازمانها
و قوانین و مقررات مترتب بر آنهاست .به قدری حجم قوانین و مقررات
صادرکردن مجوزها زیاد است که این هیئت هنوز نتوانسته وارد فاز
اجرایی پنجره واحد شــود .اگرچه پیش فرض این هیئت هم ،ایجاد

سیستمی مشابه آذربایجان شرقی است.

استان کرمان در اولین قدم
در بدو ابالغ این قانون ،اولین اقدامی که از سوی دستگاه های ذیربط
استان کرمان صورت گرفت این بود که در مکانی مشخص (که مرکز
خدمات ســرمایه گذاری باشد) ،از هر سازمان صادر کننده استعالم،
یک نفر تام االختیار حضور پیدا کند تا ســرمایه گذار با مراجعه به
این مکان ،تمامی مدارک مثبته را تحویل دهد و ظرف زمان تعیین
شده نسبت به دریافت پاسخ مراجعه نماید .با خوابیدن تب سازمانها،
ال
نه فرد تام االختیاری معرفی شــد و نه چنین فضای فیزیکی عم ً
شکل گرفت .این بهانه هم آورده شد که افراد تام االختیار سازمانها

قاعدتاً در رده های باالی مدیریتی هستند و فرصتی برای حضور در
پنجره واحد را ندارند .چند ســازمان هم با معرفی کارشناسان رده
پایین خود ،دین خود را ادا شده دیدند.
دومین قدم
پس از اینکه ایده نافرجام پنجره واحد فیزیکی به فراموشی سپرده
شد ،ایده دیگری روی کار آمد آن هم تشکیل پنجره واحد در قالب
ستادی که اعضای اصلی آن مدیران ارشد سازمانها یا نمایندگان تام
االختیار آنان بودند .در واقع قرار شد همچون روال گذشته ،سرمایه
گذاران در ســازمانها برای گرفتن مجوز ســرگردان شوند و هر کجا
که به مشــکل اساسی تر برخوردند به دبیر این ستاد مراجعه نماید
تا در لیست مدعوین جلسات آن قرار گیرند تا هر زمان فرصت شد
از نماینده ســازمان مربوطه دعوت شود و از ایشان سوال شود «چرا
مشکل سرمایه گذار حل نشده است؟».
اوایل جلسات این ستاد پر شور و حرارت برگزار می شد اما به مرور
از طرف ســازمانها افرادی معرفی می شدند که تا برگزاری جلسه از

محتوای آن اطالع نداشتند! .در واقع چیزی که امروز در کرمان تحت
عنوان پنجره واحد فعال است یک چنین وضعیتی دارد.

جمع بندی
با توجه به مرور تاریخچه پنجره واحد ســرمایه گذاری در ایران و
استان کرمان می توان دریافت که هنوز سهولت الزم در صدور مجوزها
به دســت نیامده که میتواند ناشی از مسائل و کاستی های بسیاری
باشــد همچون عدم آگاهی و مطالبهگری عمومی ،عدم وجود مرکز
ن سازمانی ،عدم
هماهنگی ،پیگیری و پایش ارتباطات الکترونیکی بی 
وجود نظام انگیزشی و تشویقی مناسب ،ضعف زیرساختی ،مقاومت
بدنه اجرایی سازمانها در مقابل تغییرات و غیره باشد .اما آنچه مهم
است ،اگر پنجره واحدی تشکیل شود که تحت تأثیر مداخله
های انســانی به ویژه در سطوح کارشناسی باشد به شدت
آســیب پذیر خواهد بود و نمی تواند از بین برنده میزها و
امضاهای طالیی باشــد .در واقع یکی از شاخصه های یک
پنجره واحد خوب باید همین آیتم باشد در غیر اینصورت
شبیه آب در هاون کوبیدن است.
موضوع پنجره واحد سرمایه گذاری شاید یکی از مهمترین
آیتم های فضای کسب و کار محسوب شود چرا که عمده
ناراحتی فعاالن اقتصادی بخش خصوصی ناشی از گرفتار
شدن در بروکراسی کُند و پیچیده صدور مجوزهای سرمایه
گذاری اســت .بسیار هم عجیب است که در استان کرمان
پیرامون این موضوع جلســات متعددی گذاشته می شود،
وقت و هزینه بســیاری صرف می شــود اما هنوز در نقطه
شروع گرفتار مانده ایم.
چندان روشن نیست که چه عاملی جلوی تشکیل پنجره
واحد ســرمایه گذاری آن هم به شکل منطقی و متکی به
سیستمی که مداخله سلیقه ای را به حداقل برساند ،را می
گیرد .البته بخشــی از دلیل به عدم درک درست موضوع بر میگردد
و بخش دیگر به بی انگیزگی در اجرای آن.
وقتی در قرن  21نتوانیم خود را به تکنولوژی پیشــرفته و به روز
دنیا مجهز کنیم و هنوز از رویه های وقت کش و هزینه بر ســنتی
اســتفاده می کنیم نشان می دهد که سیستم اجرایی جامعه ما نیاز
به غربالگری جدید دارد تا روح تازه ای در آن دمیده شــود .افراد با
انگیزه و صاحب ایده بر سر کار بیایند و امور را به بهترین نحو مدیریت
نمایند .دیگر تفکر سنتی در این جامعه جوابگو نخواهد بود و منجر
به عقب افتادن از قافله جهانی می شــود .بســیاری از مشکالتی که
امروز تحت عنوان نامســاعد بودن فضای کسب و کار از آن یاد می
ال بدیهی است و رفع شده اند.
کنیم در دنیا کام ً
بنابراین برای موفقیت در پیاده سازی مکانیسیم پنجره واحد سرمایه
ال مکانیزه و با حداقل مداخله انســانی
گذاری ،آن هم به صورت کام ً
بایستی کمر همت بست و با یک عزم عمومی در جهت تشکیل آن
از افراد دلسوز ،خردمند و با پشتکار کمک گرفت.
* دبیر هیئت رییسه اتاق بازرگانی کرمان

محسن محمدی؛ مدیر تامین و تدارک شرکت گل گهر ،مطرح کرد

نقش پررنگ گلگهر
در تحقق هدف تولید  ۵۵میلیون تن فوالد تا ۱۴۰۴

مدير تامين و تدارك شــركت گل گهر و عضو هيات مديره خانه
معدن استان كرمان از جایگاه بسیار خوب گلگهر در برنامه تولید
55میلیون تن فوالد در افق  1404میگوید .در حال حاضر چرخه
تولید فوالد در این شرکت در حال تکمیل است.
گفتوگو با محسن محمدي؛ مدير تامين و تدارك شركت گل گهر
و عضو هيات مديره خانه معدن استان كرمان را در ادامه میخوانید:
آخریــن تحوالت گل گهر و اقدامات انجام شــده به چه
صورت است؟
وضعیت گل گهر متناســب با وضعیت جهانی فوالد است .یعنی
صنعت فوالد در دنیا دارای وضعیتی است که بخشی از آن ازسوی
وضعیت قیمت جهانی مانند وضعیت سنگ آهن ،کنسانتره ،گندله،
آهن اســفنجی و فوالد به ما دیکته می شود .اما بخش دیگر اثرات
مربوط به دالر است .یعنی هرکجا قدرت دالر افزایش پیدا میکند،
قدرت مواد معدنی و کامودیتی ها کاهش پیدا می کند .البته عکس
این موضوع نیز وجود دارد .وضعیت فعلی و شرایطی که ترامپ آن
را حاکــم می کند ،احتمال کاهش قدرت دالر را افزایش می دهد.
این موضوع به طور غیرمســتقیم به نفع شرکت هایی همچون گل
گهر و یا به صورت مستقیم در فروش های صادراتی است .وضعیت
گل گهر مدتی اســت بسیار بهتر شــده ،یعنی به لحاظ بهره وری
اقدامات خوبی صورت گرفته و قیمت تمام شــده مدیریت شــده
است .اما بخش دیگر مربوط به اثرات جهانی است که براساس آن
قیمت مواد معدنی بهتر شــده اســت .به طور کلی می توان گفت
وضعیت بهتر شده است.
برنامه تولید 55میلیون تن فوالد تعریف شــده است که در این
وضعیت ما نیز جایگاه بســیار خوبی داشته و بخش زیادی از مواد
مورد نیاز در این هدف را باید تامین کنیم .یکی از اقدامات خوبی
که انجام گرفته تکمیل چرخه تولید فوالد در مجمتع است .سعی
بر آن اســت که چرخه فوالد را تا انتها برسانیم .مزیت کامل بودن
چرخه فوالد آن است که می توان هزینه های حمل را بهتر مدیریت
کرد ،درنتیجه بســیار اثرگذار خواهد بود .یکی از اشکاالت موجود
در کشــور ،پراکندگی زنجیره فوالد است .این موضوع عمال هزینه
ها را مضاعف می کند.
اگر از این جهت به موضوع نگاه داشته باشیم باید گفت از وضعیت
خوبی برخوردار هستیم زیرا ما معدن در اختیار داریم در حالی که
خیلی از شرکت های فوالدی معدن ندارند.
درچشم انداز تولید 55میلیون تن فوالد16 ،میلیون تن کسری

کنســانتره و حدود 6میلیون تن کســری گندله وجود دارد ،این
مسئله جزو برنامه های ما قرار دارد که اگر آنها را تامین کنیم می
توانیم ادعا کنیم در تحقق افق  1404ما کمک بسیاری کرده ایم.

آیا در این رابطه چالش هایی وجود دارد؟
بــه هر حال چالش هایی وجود دارد که عمده ترین آنها مربوط
به مسئله آب است .در این زمینه یک برنامه بسیار خوب در دست
انجام اســت و براساس آن آب از خلیج فارس به منطقه انتقال و تا
استان یزد نیز می رود.
چالش آب با این موضوع در حال برطرف شدن است .در نتیجه
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته طی  2ســال آینده آب را در
منطقه خواهیم داشت .اما در دراز مدت موضوع های مربوط به حمل
ونقل نیز مهم خواهد بود زیرا مصرف کننده محصول نبوده و باید
آن را به بازارهای صادراتی رســاند .به همین دلیل اقدامات خوبی
در زمینه حمل ونقل انجام و در دست اجرا است.
یکی دیگر از چالش ها مربوط به سنگ معدن است .در این باره
طرح توســعه در دست اجرا است .خیال ما راحت است که بخش
زیادی از حدود 170میلیون تن نیاز به سنگ در برنامه افق 1404
را عهده دار خواهیم بود .هم در بخش کنسانتره و گندله و هم در
آهن اسفنجی و معدن قرار است بخش زیادی از نیازها را ما تامین
کنیم که به نسبت شرکت های دیگر که پراکندگی دارند ،ما وضعیت
بهتری در اختیار داریم.
وضعیت تکنولوژی های گل گهر به چه صورت است؟
خيلي از كارخانه هاي ما جديد هستند .به جز يك خط كنسانتره
كه قديمي است خط گندله ما در چند سال اخير راه اندازي شده
اســت .خط كنســانتره جديد ما تکنولوژيهــاي جديد دارند .در
نتيجه ميتوان گفت تکنولوژيهاي ما به روز بوده و خوب انتخاب
شدهاند .سرانه توليد فوالد در دنيا ٢نفر ساعت در هر تن است كه
چين مكانســيمي با محوريت نيروي انساني دارد اين رقم برايش
٣نفر ساعت در تن است.
در ايران اين متوســط نســبتا باال و در حدود ٨يا  ١٠نفر ساعت
اســت .البته شركتهايي هستند كه اين رقم براي آنها  ٥است اما
متوسط كشور ما عدد خوبي نيست .با توجه به برنامهريزي شركت
گل گهر تمركز آن بر زنجيره فوالد ،فكر مي كنم ما در آينده سرانه
توليد فوالد منطقي تري را نســبت به ديگر واحدها داشته باشيم.
يكي از چالشهايي كه در آينده تمام شــركت هاي فوالدي با آن

صنعت ،معدن و
تجارت
یادداشت
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صنعت نمایشگاهی؛ صنعتی بدون
استاندارد های تعریف شده

امروزه با توجه به توسعه صنعت
نمایشگاهی و توجه بیش از پیش
به این صنعت الزم است متولیان
امر اعم از سایت داران  ،مجریان
نمایشــگاهی  ،غرفه ســازان و
ســایر مشــاغل و صنایع وابسته
استانداردهایی را برای این صنعت
مصطفی حمیدیان* تعریف و رعایت نمایند .
امروزه در کشور ایران علی رغم
برگــزاری بیش از  600عنوان نمایشــگاه تخصصی در
ســطح کشور شاید با نگاهی خوشبینانه بتوان به تعداد
انگشــت های دست نمایشــگاه هایی با استاندارد های
بین المللی نام برد.
نمایشــگاه هایی با اســتاندارد های جهانی که شامل
فضای مناسب اعم از مکان جغرافیایی  ،پارکینگ کافی،
ارتفاع مناسب ســقف  ،نور پردازی و سیستم گرمایش
و ســرمایش و تهویه مطبوع  ،کف ســازی مناســب ،
غرفه آرایی در خــور توجه  ،بازدیدکنندگان تخصصی،
ریجستری بازدیدکنندگان  ،مولتی مدیا نمایشگاهی و
مجریان تخصصی و حتی مشارکت کنندگان مرتبط با
موضوع و ....
حال برای رسیدن به اســتاندارد های نمایشگاهی و
دستیابی به جایگاه واقعی ایران در صنعت نمایشگاهی
منطقه و جهان که البته راه بسیار طوالنی و دشواری را
در پیش داریم باید از تعریف استاندارد  ،پیاده سازی و
اجرای آن شروع کرد .
در رسته ســایت داران باید از بهینه سازی سایت ها
آغاز کرد  ،بعضا مشــاهده شــده که سایت نمایشگاهی
در برخی اســتان ها ســوله های انبار متروکه ای است
که به امر نمایشــگاه اختصاص یافتــه که فاقد حداقل
های اســتاندرد یک سایت اعم از ارتفاع  ،نور  ،تهویه و
پارکینگ و دسترسی مناسب می باشد ،در ادامه قیمت
گذاری غیر منطقی و در برخی موارد غیر منطقی بعضی
عناوین نمایشگاهی اســت و در نهایت برون سپاری و
انتخاب مجریان توانمند بعنوان اصلی ترین راهکار بهبود
استانداردهای نمایشگاهی می باشد
در رســته مجریان  ،خوشبختانه با رتبه بندی صورت
گرفته در ســازمان های صمت برای مجریان نمایشگاه
خوشبختانه شاهد بهبود کیفیت استاندردها می باشیم
که البته الزام قانونی برای سایت داران در راستای برون
سپاری نمایشگاه به مجریان دارای رتبه بصورت جدی
وجود ندارد .
مجریان نمایشگاهی با توجه به قیمت گذاری نمایشگاه
ها توســط سایت داران و البته تقاضای موجود در بازار
برای حضور در نمایشــگاه ها در بسیار موارد دستشان
بســته می باشد و توان استاندارد سازی و هزینه کردن
را ندارنــد ،لیکن در این بخش مــی توان به راه اندازی
وبسایت های ویزه هر عنوان نمایشگاهی برا اطالع رسانی
و جذب مشارکت کننده و در نهایت پذیرش و ثبت نام
از بازدیدکنندگات تخصصی اشاره نمود ،البته چند زبانه
بودن وبسایت را نباید نادیده گرفت.
همچنین پذیرش مشارکت کنندگان مرتبط با عنوان
و موضوع نمایشــگاهی و عدم واگذاری غرفه به اصناف
متفرقــه اعم از رفاهی و ســوغات و هدایا و  ....از جمله
اساســی ترین اســتاندارد های نمایشــگاهی است که
متاسفانه با توجه به فشار مالی که بر روی مجریان می
باشد ناچار به این کار می شوند.
تامیــن تجهیزات و امکانات متناســب اعم از موکت
سالم و تمیز  ،غرفه های پیش ساخته و سالم  ،تبلیغات
محیطی قبل و حین برگزاری نمایشــگاه  ،مولتی مدیا
مناسب  ،تنظیف و حراست نمایشگاه ،ریجستری و جمع
آوری آمــار بازدیدکنندگان  ،بیمه های حوادث و آتش
سوزی و سایر مواردی که از فرصت خارج است می توام
بعنوان اســتاندردهایی نام برد که مجریان نمایشگاهی
باید رعایت نمایند .
در بخــش مربوط به غرفه ســازان نیــز می توان به
بروزرســانی طراحی غرفه و ایده پردازی در این بخش
اشاره نمود  ،همچنین بهبود کیفیت مصالح و تامین لوازم
ســالم برای غرفه ها و در نهایت رنگ آمیزی متناسب
با موضوع عنوان نمایشــگاهی و رعایت رنگ ســازمانی
مشارکت کنندگان اشاره نمود .
در نهایــت متولی اصلی برای تعریف و پیاده ســازی
و اجــرای اســتانداردهای الزم در بخش خای مختلف
صنعت نمایشــگاهی وزارت صنعــت  ،معدن و تجارت
و البته بصورت ویژه ســازمان توســعه تجارت است که
باید اقدامات الزم برای این امر را تدارک و اجرا نماید .
* مدیرعامل شرکت پارس اکسون شایان

سیمان سفید ،محصول جدید گروه
صنایع سیمان کرمان

مواجه مي شوند سرانه مصرف فوالد خواهد بود .اين سرانه در حال
حاضر حدود ٢٠٠كيلوگرم براي هر نفر است كه اين ميزان به طور
منطقي بايد باالي  ٣٠٠باشد .اميدواريم سياست هاي كلي اقتصاد
كالن كشور به سمتي برود كه اين تقاضا در بخش مسكن يا ديگر
بخشها ايجاد تا اين ســرانه را پوشش دهد .همچنين به صادرات
نيز بايد توجه شود زيرا در انتها بايد حداقل حدود  ١٦ميليون تن
صادرات انجام شــود .اگر نتوانيم مصرف و تقاضا را در كشور فعال
كنيم رقم صادرات بيش از ميزان ياد شده خواهد بود.
چه نظري درباره حضور گل گهر در نمایشگاه های معدنی
داريد؟
هدف از حضور در نمايشــگاهها براي شركت هايي مثل گل گهر
جذب مشتري نيست .ما مشتري هاي مشخصي داريم .در ارتباط
با حضور در نمایشگاه بيشــتر عالقهمند هستيم وضعیت بهبود و
در حال رشــد خود را نشان دهيم .اين موضوع يك دلگرمي براي
سهامداران خواهد بود.

گروه صنایع سیمان کرمان در راستای اهداف مدیریتی و برنامه
ریزی های انجام شده نسبت به تولید محصول جدید «سیمان
سفید» اقدام کرده است
به گزارش ســیمان خبر از روابط عمومی ســیمان کرمان ،با
قرارگرفتن ســیمان سفید درســبد محصوالت این شرکت ،نام
گروه صنایع سیمان کرمان در ” باالترین سطح تنوع محصوالت
سیمانی ” قرار گرفته است.
مهنــدس آقامالیی مدیر بازاریابی و فروش شــرکت در این
زمینه اظهار داشت :در حالیکه جای خالی تولید این محصول در
محدوده پهناورترین استان کشور احساس می شد با برنامه ریزی
ش وتالش وهمت پرسنل ،سیمان سفید با برند خوشنام
 ،پژوه 
ســیمان کرمان وارد بازار شده که همچون سایرمحصوالت این
کارخانه از مرغوبیت وکیفیت باالیی برخوردار است.
مدیر بازاریابی و فروش شرکت سیمان کرمان افزود :در راستای
تامین نیاز مشــتریان منطقه  ،شــرکت سیمان کرمان درصدد
است تا پایان ســالجاری دو محصول جدید به سبد محصوالت
خود اضافه نماید.

