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با مصوبه شــورای دوم شهر تهران در سال 1384، مقرر شد 
شهر نمایشگاهی جدیدی در جنوب تهران احداث و نمایشگاه 
بین المللی تهران به آن مکان منتقل شود. از ابتدا قرار بود آفتاب 
تهران طی دو ســال و با بودجــه ای بالغ بر 800 میلیارد تومان 
احداث شده و تا سال 1386 به بهره برداری برسد. با این حال در 
ســال 1387 احداث آن به 5 سال بعد موکول شد. سرانجام در 
فروردین ماه 95، با افتتاح ایستگاه متروی آفتاب تهران راه برای 
برگزای نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و سایر نمایشگاه های 
مهم در این مجموعه هموار شــد. پس از آن تاریخ و به خصوص 
بعد از آب گرفتگــی مجموعه حین برگزاری نمایشــگاه، این 
مجموعه برای برگزاری نمایشگاه های دیگر مورد استقبال قرار 
نگرفت تا آنکه در ســال جاری شهرداری با تغییر تیم مدیریتی 
مجموعه، شهرداری تهران تالش کرد که آن را دوباره رونق دهد. 
یکی از انتقادات همیشــگی از نمایشــگاه آفتاب تهران کمبود 
فضای نمایشــگاهی بود. عباسی تقدسی نژاد مدیرعامل شرکت 
نمایشگاه های بین المللی آفتاب تهران معتقد است عالوه بر آغاز 
عملیات احداث 16 سالن جدید نمایشگاهی جدید به مساحت 
نزدیک بر 48 هزار متر مربع، فضای نمایشــگاهی ســاختمان 
تجارت جهانی این مجتمع نیز تکمیل شده است. با مجموع این 
اتفاقات، مجموعه نمایشــگاهی آفتاب تهران تا خرداد ماه سال 
آینــده، دارای بیش از 150 هزار متر مربع سرپوشــیده خواهد 
شــد و هر بهانه ای را برای عدم انتقال نمایشگاه ها به مجموعه 
آفتاب تهران از بین خواهد برد. وی در این باره گفت: با احتساب 
مجموع فضاهای باز و مســقف و فضاهای نمایشگاهی در حال 
احداث این ظرفیت در سال 1403 وجود دارد که نمایشگاه های 
نفت و کتاب به صورت همزمان در مجموعه نمایشگاهی آفتاب 

تهران برگزار شود.
تفاهم نامه احداث پروژه بندر خشک که در مرداد ماه 
سال جاری امضا شد، از نظر اجرایی چه میزان پیشرفت 

داشته است؟
پروژه احداث بندر خشک در فضای 1200هزار هکتاری در 
مجموعه فضاهایی که در اختیار آســتان حضرت امام )ره( و در 
نزدیکی مجموعه آفتاب تهران بوده، قرار اســت احداث شود و 
زمین آن تسطیح شــده است. این پروژه قرار است با مشارکت 
و ســرمایه گذاری بخش خصوصی احداث شود. در حال حاضر 
اختصاص زمین، تســطیح آن و واگــذاری ظرفیت قانونی آن 
طی شده است. در بحث برون سپاری و تبدیل آن به یک بسته 
سرمایه گذاری، زمین آن در اختیار آستان حضرت امام )ره( بوده 

و از طرفی شهرداری تهران قصد دارد متولی اجرا باشد.
در فرآیند باید مشارکت بین مجموعه آفتاب تهران، آستان 
حضرت امام )ره( و بین فرودگاه امام خمینی)ره( و منطقه ویژه 
اقتصادی ری صورت گیرد. به دلیل اینکه یک اقدام فرابخشــی 
بــوده این مراحل باید طی شــود. در کشــور به علــت نیاز به 
هماهنگی های مختلف، فعالیت های فرابخشی مقداری زمان بر 
اســت. در این فرآیند هم در مجموعه شــهرداری تهران چند 
مجموعه مختلف درگیر شده و هم در بیرون مجموعه شهرداری 
تهران نیز به علت اینکه زمین ها در حریم شهرداری تهران بوده 
و جز مایملک شهر تهران به معنای شهری محسوب نمی شود؛ 
از این رو نیازمند فرآیندهای مصوبات شورای شهر در بحث تایید 
نقشه های پیرامونی شهر بوده که یک فرآیند چندجانبه و زمانبر 

دارد.
آیا برنامه زمانبندی تکمیل پروژه مشخص شده است؟
در موضوع مثلث اقتصادی جنوب تهران، فرآیند ایجاد یک 
زنجیره ارزش اقتصادی بین نمایشگاه آفتاب تهران، منطقه ویژه 
اقتصادی ری و فرودگاه امام)ره( دنبال می شــود. قرار شده در 
این زنجیره بخش تحقیق و توسعه، طراحی، بازاریابی، فروش و 
خدمات پشتیبان در نمایشگاه آفتاب تهران تعریف، تولید انبوه 
در منطقه ویژه اقتصادی ری و فرودگاه امام)ره( نیز متولی توزیع 

باشد.
در همین راستا یک کالن پروژه تعریف شده که احداث بندر 
خشک جزئی از این ابر پروژه است. یکی از شرکت های رتبه یک 
کشور در حوزه مهندسین مشاورین به نام شرکت »نقش جهان 
پارس« متولی تهیه طرح توجیهی و انجام مطالعات امکان سنجی 
طرح شده که در حال انجام این کار است. طرح کلی این مثلث 
اقتصادی باید در شــورای شهر تهران مصوب شود و بعد از آن 
پروژه احداث بندر خشک در دل این طرح کلی جای می گیرد. 
بــه عبارتی احداث این پروژه بــه معنای جزئی از کلی بوده که 
کل موضوع به عنوان یک طرح جامع در پیرامون شــهر تهران 

طراحی می شود. زمانی که شرکت مشاور پروژه، طرح توجیهی 
آن را نهایی کند باید در شورای شهر ارائه شده و مصوب شود تا 

اجرای آن آغاز شود.
چه برنامه ای برای افزایش تعداد سالن های نمایشگاهی 

مجموعه تدارک دیده شده است؟
16 ســالن نمایشگاهی جدید در برنامه احداث قرار دارد. در 
همین زمینه طراحی ها، نقشــه ها و جانمایی ها مشخص شده 
و بحث های مهندســی آن نهایی شده و مشــاور پروژه طرح را 
تایید کرده است. عملیات احداث این 16 سالن که مساحت آنها 
نزدیک بر 48 هزار متر مربع است، آغاز شده و نیروهای پیمانکار 

مشغول به فعالیت هستند.
مدت زمان اجرای این 16 سالن جدید و بحث ریالی آن 

به چه صورتی است؟
براســاس تعهداتی که پیمانکار متقبل شده قرار است این 
سالن ها تا 15 اردیبهشت ماه سال آینده تحویل نمایشگاه آفتاب 
تهران شــود. برآورد ریالی ما برای ساخت این سالن ها مبلغی 
نزدیک به 500 میلیارد تومان است. این سالن ها قبل از نمایشگاه 
نفت آماده بهره برداری خواهند شــد. هر چند بحث احداث این 
ســالن ها را فارغ از برگزاری نمایشگاه نفت در دست اجرا داریم. 
برای برگزاری نمایشــگاه نفت با استفاده از ظرفیت ساختمان 
تجارت جهانی و فضای فعلی نمایشگاهی نهایی کرده ایم. یعنی 
به هر میزانی که تا اردیبهشت ماه بتوانیم فضا اضافه کنیم، اضافه 
بر تعهدی است که اکنون موجود بوده و آماده بهره برداری برای 

نمایشگاه نفت است.
آیا اعتبار مورد نیاز برای احداث ســالن ها به پروژه 

تزریق شده است؟
اعتبارات مورد نیاز در شهرداری تهران مصوب و تامین اعتبار 
شده و قرارداد آن منعقد شده و مجموعه پیمانکاری به صورت 
غیر نقدی پذیرفته که فعالیت را انجام دهد و کار نیز آغاز شده 

است.
باتوجه بــه اینکه مجموعه آفتاب تهــران، تعدادی 
برای  امنیت ســرمایه گذاری  دارد،  پروژه سرمایه پذیر 

سرمایه گذاران تا چه میزان تضمین شده است؟
درخصوص موضوع ســرمایه گذاری در کشــور، یک مشکل 
جدی برای ســرمایه گذاری به ویژه در بخش ســرمایه گذاری 
خارجی وجود دارد. شاید بحث امنیت سرمایه گذاری یک مشکل 
جدی در کل کشــور باشــد که باید دولت یا مجموعه هایی که 
در موضوع سرمایه گذاری ذی مدخل هستند باتوجه به شرایط 
تحریم و مشکالت مختلف باید فکر اساسی راجع به این موضوع 

داشته باشند.
اما در موضوع سرمایه گذاری در مجموعه آفتاب تهران معموال 

شهرداری ها مآمن مناسبی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی 
هســتند. زیرا اعطای بخشــی از مجوزها در حیطه اختیارات 
شــهرداری ها است که شاید سایر ســازمان ها این اختیارات را 
نداشته باشند. مثل اعطای پروانه و مجوز ساخت، فراهم سازی 
امکانات شــهری در حوزه مبلمان شــهری، دسترسی و... که 

شهرداری ها ظرفیت های بالقوه ای در این زمینه دارند.
بنابرایــن از نگاه یک ســرمایه گذار بین بخش های مختلف 
دولتی و نهادهای عمومی کشــور شاید شــهرداری ها جای به 
نسبت مناسب تری برای سرمایه گذاری هستند. این موضوع در 
دوره های مختلف مدیریت شهری بسته به نوع مدیریتی که در 

شهرداری ها اتفاق افتاده با فراز و فرودهایی همراه بوده است.
اما به لحاظ بســتر قاعدتا چون شــهر و امکانات شهری در 
اختیار شهرداری ها بوده می تواند به سرمایه گذار پیشنهاد مطلوب 
داده و شــرایط بهینه را فراهم کنند. این مزیت برای نمایشگاه 
آفتاب تهران به واسطه اینکه ذیل شهرداری تهران بوده قاعدتا 
فراهم اســت. از طرف دیگر این مجموعه شرکت سهامی خاص 
محسوب می شود که براساس قانون تجارت با وجود هیات مدیره 
می تواند تصمیم گرفته و اجرا کنــد. این مزیت وجود دارد که 
باتوجه بــه رویکردی که هیات مدیــره مجموعه آفتاب تهران 
برای توســعه دارد، ما هم در حوزه شــهرداری تهران و هم در 
حوزه شورای شهر تهران که شخص رئیس شورای شهر تهران 
نسبت به نمایشگاه آفتاب تهران نگاه ویژه ای از سال های پیش 
در زمان برنامه ریزی برای ســاخت این مجموعه تاکنون دارند. 
همچنین سایر اعضای شورای شهر تهران نیز به همین نحوه این 
نگاه ویــژه را دارند. به عبارتی مجموعه آفتاب تهران از حمایت 
شورای شهر، شهرداری تهران و هیات مدیره نمایشگاه برخوردار 
بوده و می توانیم نهایت همکاری را با بخش ســرمایه گذاری و 

سرمایه گذاران خصوصی داشته باشیم.
پروژه های شاخص سرمایه پذیر، بیشتر در چه مواردی 

هستند؟
در همین زمینه طرح های توسعه ای با رقم بیش از 50 هزار 
میلیارد تومان را برنامه ریزی کردیم و بسته پیشنهادی داشتیم 
کــه در تیر ماه 1401 در همایش ســرمایه گذاری شــهرداری 
تهران نیز ارائه شد. در این همایش، رکورد بیشترین موضوعات 
سرمایه گذاری متعلق به نمایشگاه آفتاب تهران بود که کماکان 
نیز پابرجا است. از زمان برگزاری آن همایش تا امروز فرآیندهایی 
را طــی کردیم تا بتوانیم اینجا را به منطقه آزاد تبدیل کنیم و 
امروز تا مرحله اغنای دبیرخانه مناطق آزاد کشــور برای اینکه 
مزیت های منطقه آزاد فرودگاه امام)ره( به آفتاب تهران تسری 

پیدا کند، پیش رفته ایم.
امیدوارم که مجلس نیز همراهی کند و این الیحه در برنامه 

هفتم توســعه به عنوان یک سند باالدســتی قرار گیرد. با این 
عنوان برای برون سپاری زمین ها و امکانات برای سرمایه گذاری 
اینکه قبل از برنامه هفتم توســعه یا بعد از آن واگذار شود یک 
شــرایطی را داریم که طبیعتا شهرداری تهران ترجیح می دهد 
این قضیه منطقه آزاد شــدن مشخص شــود و بعد بتوانیم آن 
بســته ها را فعال کنیم. در کل در مــدت مذاکرات متعددی با 
سرمایه گذاران مختلفی در حوزه های فرهنگی، ورزشی، تجاری 
انجام گرفته و موضوعات احداث ساختمان های تجارت جهانی 
متعددی را تعریف کرده ایم. نمایشگاه های دائمی را برای پهنه 
جنوبی تعریف کردیم و برای توسعه زمین ها مذاکراتی داشتیم تا 
بتوانیم از 400 هکتاری که برای فاز نمایشگاهی در نظر گرفتیم 
میزان بیشــتری هم در اختیار  داشته باشیم. این موارد باعث 
شده که فرآیند واگذاری قدر سهم مشخص از زمین ها و ارزیابی 
سایر حوزه های سرمایه گذاری به سال آینده موکول و در راستای 
فراخوانی که اجرا خواهد شد در نهایت برنده هر کدام از بخش ها 
مشخص شود، تالش داریم که بهترین شرایط را فراهم کنیم که 

به سرعت کار ساخت و ساز و توسعه پهنه جنوبی شروع شود.
نمایشگاه 2020 که به صورت دائمی بوده با چه هدفی 

برقرار شده است؟
این نمایشگاه برای محالت کم برخوردار بوده و جز مسئولیت 
اجتماعی مجموعه است. در حوزه مسئولیت اجتماعی شهردای 
تهران هم مجموعه مشــخص و هم مسئولیت هایی را دارد. در 
راستای مشارکت و مسئولیت اجتماعی با مصوبه هیات مدیره 
و تشــخیص مجموعه شهرداری تهران تصمیم گرفتیم که یک 
جایگاه دائمی برای حرکت مبارک 2020 که شــامل دو هزار و 
بیست محله کمتر برخوردار را در کشور شامل می شود، اختصاص 
دهیم. در این راســتا با دکتر آقا محمدی به عنوان رئیس ستاد 
توانمندسازی محالت محروم نیز مراوداتی داشتیم و فضایی را 
در اختیار گذاشــتیم که در فرآیند توسعه آفتاب تهران فضایی 
که برای این نمایشگاه دائمی در نظر گرفته شده دقیقا ورودی 
نمایشگاه است که دو الین شرقی و غربی فضای نمایشگاهی را 
به حرکت 2020 اختصاص دادیم. بعد از این حرکت، نمایشگاه 
4040 که شــامل چهار هزار و چهل محله روســتایی که جزو 
فرآیندهای کاری مجموعه توانمندســازی محالت است به این 

اضافه خواهد شد.
آنچه مجموعه 2020 انجام می دهد شــامل توانمندسازی 
محالت کم برخوردار با نگاه تولید محور این محله ها اســت تا 
هرکدام از این محله ها در حوزه تولیدی توانمند شــده و حتی 
به صــادرات تولیدات خود نیز فکر کننــد. این نمونه تولیدات 
می تواند در نمایشگاه آفتاب تهران عرضه، ارائه و بازاریابی شده و 
هر نمایشگاهی که در آفتاب تهران دارد برگزار می شود به ارتقا 

حرکت 2020 کمک می کند. همینطور حرکت 2020 موارد و 
تولیدات خود را در نمایشگاه های مختلف بازاریابی کند. زیرا اکثر 
نمایشگاه ها صنعتی بوده و می توانند از محله های محروم برای 

تولید استفاده کنند.
برنامه ای که ستاد توانمندســازی محالت محروم دارد این 
اســت که هر هفته یک استان یا یک شــهر بتواند محصوالت 
تولیدی خود را ارائه کند. یعنی یک نمایشگاه زنده ای که در آن 
محالت و استان های مختلف آخرین تولید خود را ارائه می دهند، 
نمایشگاه آفتاب تهران محل دائمی این نمایشگاه بوده و می تواند 
به فراخور در ســال های آینده، این نمایشگاه دائمی محصوالت 
خود را به صورت پایلوت در ســایر استان ها نیز ارائه دهد. این 
موضوع هم کمک به ستاد توانمندسازی محالت محروم بوده و 
هم از حوزه مشارکت های اجتماعی سهم خودمان را برای کمک 

به محالت کمتر برخوردار به این نحو ایفا کرده ایم.
تهران  آفتاب  پروژه های  به سرمایه گذاران  پیام شما 
چیست و چه چشم اندازی را برای سرمایه گذاری در این 

مجموعه متصور هستید؟
یکی از موضوعاتی که به مدت 8 ســال در مجموعه آفتاب 
تهران بالتکلیف مانــده موضوع مجتمع تجارت جهانی بود که 
توسط بخش خصوصی )شرکت کاشالوت( به صورت مشارکتی 
احداث شده است. شرکت کاشالوت سازنده این پروژه و شریک 
تجاری شــهرداری تهران است. شهرداری تهران تعهداتی را در 
قبال شــرکت کاشــالوت و مجتمع تجارت جهانی داشت که 
آن تعهدات انجام نشــده بود. مثال در قرارداد، پروانه ساخت و 
دسترسی ها و مواردی از این دست جزو تعهدات شهرداری تهران 

بود که سال ها بالتکلیف بود.
نمایشــگاه آفتاب تهران نیز طرف قرارداد این شرکت نبود و 
این قرارداد به صورت مســتقیم با شــهرداری تهران بوده اما از 
آنجــا که ما خودمان را جدای از شــهرداری ندیدیم و در واقع 
راه اندازی این مجتمع را کمک به توســعه و راه اندازی به آفتاب 
تهران می بینیم، خودمان به این موضوع ورود کردیم و با کمک و 
حمایت بخش های مختلف شهرداری تهران، موضوعات مرتبط با 
تعهدات شهرداری را برای این شریک حل و فصل کردیم. از یک 
ماه گذشته که این موارد حل و فصل شده، این شرکت توانست 
فعالیت خود را آغاز کند. این پروژه سال ها متوقف مانده بود زیرا 
برای آن پروانه صادر نشده بود. بحث آتش نشانی معلوم نبود و 
آن شــرکت نیز تجهیزات آن را خریداری کرده بود. اما به دلیل 

نبود مجوز آتش نشانی نمی توانست آنها را نصب کند.
این پروژه با 83 درصد پیشرفت متوقف شده بود. از یک ماه 
پیش که موضوعات حل و فصل شد تاکنون این درصد پیشرفت 
پروژه به 86 درصد رســیده است. تعهدی که سازنده و شریک 
تجاری داده این است که تا آخر امسال این مجموعه بهره برداری 
شود. این مجموعه مکمل فضای نمایشگاهی آفتاب تهران بوده 
و طراحی این مجموعه شــبیه طراحی ســالن ملل مجموعه 
نمایشگاهی آفتاب تهران است که با نگاه ایجاد نمایشگاه دائمی، 
احداث شده اســت. در فرآیند قرارداد شهرداری با این شرکت 
تجــاری 75 درصد این ملک متعلــق به بخش خصوصی و 25 
درصد شهرداری تهران است. یکی از توافقاتی که با طرف قرارداد 
این پروژه داشتیم که قرار است تبدیل به قرارداد شود این است 
که بعد از آماده ســازی به مدت یک ســال در اختیار نمایشگاه 
آفتاب تهران قرار گیرد تا بتوانیم 80 هزار متر مربع از مجموعه 
فضای نمایشگاهی را به عنوان بخش دائمی برای نمایشگاه های 
متعــدد در نظــر بگیریم. در بحــث امنیت ســرمایه گذاری، 
شــهرداری ها ظرفیت جدی دارند و فراز و فرود استفاده از این 
ظرفیت وجود دارد. 8 سال بالتکلیفی یک شریک تجاری را در 
نظر بگیرید که هزینه ها و سرمایه بسیاری از دست رفته و طی 
یک ماه گذشته مشکل برطرف شده است. بنابراین در عین حال 
که مسئولیت مســتقیم در قبال قرارداد نداشتیم، اما به عنوان 
بخشی از شــهرداری تالش کردیم تا تعهدات شهرداری منجر 
به ســرعت عمل شریک تجاری در اجرای تعهدات آن می شود. 
اقدامی که در راســتای حل معضالت ساختمان تجارت جهانی 
انجام شد، نمادی است که هرکسی که بخواهد در آفتاب تهران 
سرمایه گذاری کند به آن رجوع می کند. به نظرم رویه ها همیشه 
درست بوده اما کسی نبوده پیگیری کند و تعهدات را به نتیجه 
برساند. شــهرداری تهران معضالت و مشکالت متعددی دارد؛ 
شاید در سال های گذشته به علت عدم پیگیری مدیر نمایشگاه 
یا طرف قرارداد مستقیم با پیمانکار، چیزی که طرف قرارداد با 

شریک تجاری امضا شده بود را به نتیجه نمی رسانند.

ضلع تجاری مثلت اقتصادی جنوب تهران
عباس تقدسی نژاد، مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی آفتاب تهران از افزایش فضای نمایشگاهی این مجموعه می گوید

معاونت های شرکت نمایشگاه های بین المللی آفتاب تهران از دستاوردهای مجموعه می گویند

مسلما آشــنایی با ادبیات و بینش نمایشگاهی و مبانی طرح ریزی 
سیستم های نمایشــگاهی در قالب استانداردسازی های تطبیقی برای 
مجریان نمایشــگاهی و راهبری آنان در امر برگزاری رویدادها از تولد 
تا رشــد آن رویداد، جز الینفک ارتباط بــا مجریان و برگزارکنندگان 

نمایشگاه ها می باشد.
از این رو به منظور نیل به هدف ارتقاء کیفیت در برگزاری رویدادها 
اقداماتی شــامل بررســی وضعیت موجود مکانیزم هــای کنترلی و 
استانداردسازی و تطابق با مجریان، ایجاد اندیشکده یا اتاق فکر برای 
آینده پژوهی نمایشگاهی و ارتباطات با مجریان و فعاالن این صنعت، 
ایجــاد مدل های مفهومی با مجریان نمایشــگاهی مانند ارزیابی های 
علمی و منطقی برای کمک به رشــد آنان، تشــکیل جلسات ماهیانه 
تخصصــی وکاربردی بــا مجریان و دریافت نظــرات و تحلیل محتوا 
در راســتای پیاده سازی نظام بهبود مســتمر، در مجموعه نمایشگاه 

بین المللی آفتاب تهران صورت پذیرفته است.
بخشــی از فرصت های برگزاری نمایشــگاه در مجتمع نمایشگاه 
بین المللی آفتاب تهران شــامل توسعه جنوب شــهر تهران و ایجاد 
اشتغال برای مردم منطقه، کاهش و انتقال بار ترافیکی از منطقه شمال 
شهر تهران و باز شــدن گره های ترافیکی و تسهیل تردد شهروندان، 
امکان برگزاری نمایشــگاه در بناهای استاندارد در سطح بین المللی و 
تخصصی و ارائه خدمات مرتبط، بهره مندی از فضای ســبز و منظرها 
و المان های نمایشــگاهی، دسترسی سریع و آســان بازدیدکنندگان 
خارجی به نمایشــگاه از فرودگاه بین المللی امــام خمینی)ره(، قرار 

گرفتن در جوار مناطق و شــهرک های صنعتی و تســهیل در حضور 
صاحبان صنایــع، گنجایش باالترین بار خودرویــی و تردد به دور از 
تداخل بازدیدکنندگان نسبت به سایر مراکز نمایشگاهی، بهره برداری 
از امکانــات رفاهــی مطابق با معیارهای اســتاندارد نمایشــگاهی و 
اســتفاده از طراحی مفهومی، بهره گیری از سیستم های حمل و نقل 
درون ســایتی به منظور تسهیل تردد بازدیدکنندگان محترم، قابلیت 
و انعطاف پذیری در ســاعات برگزاری رویــداد و حتی امکان برگزاری 
رویدادهای شبانگاهی بدون ایجاد اختالل در ساختارهای کنترل تردد 

شهری است.
 از دیگر فرصت های ایجاد شــده پیش رو در ابتدای ســال آینده، 
برگزاری نمایشــگاه بــزرگ و تخصصی صنعت نفت در نمایشــگاه 
بین المللی آفتاب تهران می باشــد. در این راستا با همکاری و همدلی 
مناسب بین ارکان مجموعه نمایشگاهی و شرکت ملی نفت، انشاءاهلل 
رویدادی در شــأن این صنعت پایه ای و اســتراتژیک کشور عزیزمان 
صــورت خواهد پذیرفت. در خاتمه امید اســت که بــا فضای پویای 
مجموعــه، اراده و انگیــزه موجود و بهره گیــری از تمام ظرفیت های 
ســازمانی و فراسازمانی بتوانیم شاهد رشد چشم گیر و فزاینده کیفی 
و کمی نمایشگاه های عمومی و تخصصی و تثبیت جایگاه واقعی و در 
خور مجموعه نمایشگاه بین المللی آفتاب تهران و باالخص صنعت روبه 

رشد نمایشگاهی کشور عزیزمان باشیم.
* معاون امور نمایشگاهی و عضو هیات مدیره شرکت 
نمایشگاه های بین المللی آفتاب تهران

در یک ســال گذشته ضمن رفع برخی از مشــکالت، با تبیین دقیق مزیت های 
رقابتی ســایت نمایشگاه بین المللی آفتاب تهران نسبت به سایر اماکن نمایشگاهی 
تهران، توانستیم چهار رویداد بزرگ نمایشگاهی یعنی نمایشگاه های نفت، کاشی و 
ســرامیک، سنگ و نمایشگاه حمل و نقل بین شهری و مدیریت جامع شهری را از 

داخل شهر تهران به این مجموعه منتقل کنیم.
پس از تغییر مدیریت در این شرکت، با استقرار نظام ها و استانداردهای مدیریتی 
نوین، عارضه یابی در عرصه های مختلف کسب و کار شرکت آغاز شد. از آنجایی که 
یکی از مشکالت نمایشگاه بین المللی آفتاب تهران، چارت سازمانی نسبتا ناکارآمد 

آن بود، بهبود سیستم عملکردی را از اصالح چارت سازمانی آغاز کردیم.
مهمترین ماموریت شرکت، برگزاری نمایشگاه های تجاری است. فرآیند برگزاری 
دارای دو رکن اساســی است: بخش اول شامل بازاریابی و جذب مشتری، تعریف و 
یا برنامه ریزی زمان و نحوه انجام رویدادهای نمایشگاهی و انعقاد قرارداد با مجریان 
است. بخش دوم شامل مدیریت اجرایی در زمان برگزاری نمایشگاه ها اعم از مراحل 
آماده سازی برای نمایشگاه، برپایی نمایشگاه و جمع آوری غرفه هاست. متاسفانه در 
سنوات قبلی وظایف مربوط به هر دو بخش به یک معاونت سپرده شده بود که این 
امر باتوجه به متوالی بودن فرآیندها در زمان رونق و تکثر نمایشگاه ها فاقد کارایی 

و اثربخشی الزم بود.
اما توجه به رویکرد فرآیندی در تدوین ســاختار جدید ســبب تعریف معاونت 
جدیــدی به نام معاونت بازرگانی و توســعه در مجموعه شــد. در واقع اصلی ترین 
رسالت این معاونت سیاســتگذاری و برنامه ریزی در فعالیت های نمایشگاهی، امور 
تجاری و درآمدی و پروژه های توسعه ای و جذب مشارکت ها است. نبود برنامه ریزی 
دقیق در حــوزه بازرگانی، عدم انجام تحقیقات بازار، عدم شناســایی فرصت های 

درآمدزایی و کاهش ســودآوری شرکت از جمله آسیب های جدی آفتاب تهران در 
ســنوات گذشته بوده است که در یک ســال اخیر بعد از اصالح چارت سازمانی و 
شکل گیری معاونت بازرگانی و توسعه، برنامه های مدونی برای حل مشکالت تدوین 

و اجرایی شده است.
آفتاب تهران دارای فرصت های بالقوه در حوزه سرمایه گذاری است و از این روی 
مطالعات امکان سنجی 35 پروژه سرمایه گذاری انجام و مستندات آن تدوین شده 
اســت که عملیاتی کردن این طرح ها نقش به ســزایی در توسعه اقتصادی جنوب 
تهران، اشــتغالزایی و توسعه صادرات خواهد داشت. جذب مشتریان جدید، اجرای 
طرح توســعه بازار نمایشگاهی، انتقال رویدادهای نمایشگاهی از داخل شهر تهران 
به نمایشگاه آفتاب تهران با هدف افزایش رفاه عمومی و کاهش ترافیک و معضالت 
ناشــی از آن، و در نهایت برنامه ریزی علمی و بلندمدت رویدادهای نمایشــگاهی 
مبتنی بر روش های کارشناســی شــده روز دنیا از جمله کار ویژه های این معاونت 

است. 
همانطور که گفته شد ماهیت فعالیت این شرکت، تجاری بوده و توسعه تجارت 
در هر شرکت و سازمانی وابسته به تعامل سازنده با ذینفعان مرتبط با آن مجموعه 
بوده و شــرکت آفتاب تهران نیز از این قاعده مســتثنی نیست؛ به طوری که ما در 
این شرکت برگزار کنندگان رویدادهای نمایشگاهی، سرمایه گذاران و ارائه دهندگان 
خدمات نمایشگاهی را به عنوان شرکای تجاری خود می دانیم و در این راستا قائل 
به تعامل برد- برد بین طرفین هســتیم که ســبب رونق بیشتر مجموعه و ارتقای 

رضایتمندی مشتریان و مخاطبان شده است.
* معاون بازرگانی و توسعه شرکت
 نمایشگاه های بین المللی  آفتاب تهران

ارتباط موثر با مجریان نمایشگاهی
* فرشید مهرشاد

انتقال 4 رویداد نمایشگاهی به مجموعه آفتاب تهران
* مجتبی تقی زاده


