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تجــارت و ســرمایه گــذاری بیــن کشــورهای اســامی از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت چــرا کــه منجــر بــه رشــد 
اقتصــادی، ایجــاد شــغل هــای جدیــد و بهبــود اســتانداردهای زندگــی مــی شــود.

ــود  ــا بهب ــوند ت ــاخته ش ــای مســتمر س ــت ه ــر اســاس موفقی ــد ب ــی توانن ــدم کشــورهای اســامی م شــخصاً معتق
ــد.  ــراه آورن ــه هم ــت اقتصــادی را ب ــای مثب ــکاری ه ــذاری و هم ــرمایه گ ــارت و س ــه بیشــتر تج ــر چ ــت ه و تقوی
ــراث  ــی و می ــع طبیع ــم مناب ــروت عظی ــردن از ث ــره ب ــه بیشــتر و به ــر چ ــه کشــف ه ــد ب کشــورهای اســامی بای

ــد.   ــه دهن ــن کشــورها ادام ــدام از ای ــر ک ــی در ه فرهنگ
مــا بایــد بــا همدیگــر همــکاری هوشــمندانه داشــته باشــیم. ایجــاد محیــط تجــاری فعــال، اشــتراک تکنولــوژی هــا 

و توســعه زیــر ســاخت هــا موجــب تقویــت همــکاری هــا خواهــد شــد. 
مالــزی بــه نقــش مهــم خــود در پشــتیبانی و حمایــت از ســازمان همــکاری هــای اســامی و امــت اســامی بــرای 
رســیدن بــه اهــداف مشــترک مخصوصــاً ترویــج اتحــاد و همبســتگی بیــن کشــورها بــه منظــور تقویــت دســتاوردها 
ادامــه مــی دهــد. مالــزی همچنیــن مذاکــرات پویــا و بــاز کــه مــی توانــد نقشــی اساســی در انــرژی بخشــیدن بــه 

تجــارت و خدمــات جهــان اســام بــازی کنــد را هــر چــه بیشــتر تســهیل مــی کنــد. 
بــه شــدت تأکیــد مــی کنــم کــه ایجــاد آگاهــی بیشــتر در مــورد فرصــت هــای تجــاری موجــود در اقتصــاد جهــان 

اســام یکــی از الزامــات اســت. 
مایلــم بــه مرکــز تجــارت بیــن المللــی ســازمان همــکاری هــای اســامی )OIC-IBC( بــه خاطــر تــاش بــی شــائبه 

خــود در ترویــج تجــارت و ســرمایه گــذاری در کشــورهای اســامی، تبریــک و تهنیــت بگویــم. 

پیام نخســت وزیر مالزی

رویدادی برای بهبود استانداردهای زندگی 

داتو سری محمد نجیب
نخست وزیر مالزی

ســام گرم از طرف مرکز تجارت بین الملل ســازمان همکاری های اســامی.
ــام 2016 در  ــان اس ــذاری  جه ــرمایه گ ــارت و س ــس تج ــگاه و کنفران ــن نمایش ــم هفتمی ــام کنی ــم اع مامفتخری
ــرا )PWTC( در شــهر کواالالمپــور از 18 الــی 22 اکتبــر 2016 برگــزار خواهــد  محــل مرکــز تجــارت جهانــی پوت

شــد.
ــا موضــوع »تحقــق چشــم اندازهــا« و پیــش بینــی حضــور 500 غرفــه دار مالزیایــی  هفتمیــن دوره ایــن رویــداد ب
و بیــن المللــی، نزدیــک بــه 1000 غرفــه نمایشــگاهی در محــل مرکــز تجــارت جهانــی پوتــرا بــرای 4 روز برگــزار 
خواهــد شــد. ایــن رویــداد بســتر ایــده آلــی بــرای شــبکه ســازی، ایجــاد و ترویــج نشــان تجــاری، انعقــاد قراردادهــا 

و گســترش کســب و کار شماســت.
حضــور در هفتمیــن نمایشــگاه و کنفرانــس تجــارت و ســرمایه گــذاری جهــان اســام 2016 فرصــت طایــی بــرای 
ــه مــی دهــد،  ــه شــما ارائ ــا ســر جهــان ب ــازار کشــورهای اســامی مســلمان و غیرمســلمان در ســر ت توســعه در ب
ایــن فرصــت بســیار خوبــی بــرای دســتیابی بــه جمعیــت 1/8 میلیــارد نفــری مســلمانان در سراســر جهــان اســت.
ــان اســام  ــذاری جه ــس تجــارت و ســرمایه گ ــن نمایشــگاه و کنفران ــدار شــما در هفتمی ــا مشــتاقانه منتظــر دی م

ــور هســتیم. ــر 2016 در شــهر کواالالمپ ــی 22 اکتب 2016 از 18 ال

مدیــر عامل مرکز تجارت بین الملل ســازمان همکاری اســامی

تمرکز بر ایجاد فرصت های تجارت و سرمایه گذاری

محمد راجا طلیب                                                                                                                       
مدیر عامل مرکز تجارت بین الملل سازمان همکاری های اسالمی
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طرح اســتقرار نمایشگاه دایمی 

ایرانیــان در کوآالالمپور به کجا می رســد؟

ــزی از  ــران در مال ــامی ای ــوری اس ــفارت جمه ــادی س ــزن اقتص رای
تأســیس و اســتقرار نمایشــگاه دایمــی ایرانیــان در کوآالالمپــور خبــر 

داد. 
بــه گــزارش دبیرخانــه مرکــز تجــارت بین الملــل ســازمان همکاری هــای 
ــا مشــارکت کننــدگان  کشــورهای اســامی، پرویــز ترکــی در دیــدار ب
ایرانــی ششــمین نمایشــگاه تجــارت و ســرمایه گــذاری جهــان 
ــدام  ــن اق ــه ای ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــام )Muslim World  Biz( ب اس
بــا همــکاری ســازمان توســعه تجــارت و بــا هــدف افزایــش صــادرات، 
انتقــال تکنولــوژی و جــذب ســرمایه گــذار صــورت مــی گیــرد، اظهــار 
 tech ــوان ــت عن ــه تح ــز ک ــن مرک ــایش ای ــورت گش ــت: در ص داش
show آغــاز بــه کار خواهــد کــرد، مســاحتی در حــدود 30 هــزار متــر 
مربــع در اختیــار تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان ایرانــی خواهــد بــود 
ــا تمامــی تولیــدات، خدمــات و محصــوالت خــود را عرضــه کــرده و  ت
بــه صــورت دایمــی در دســترس طــرف اقتصــادی خــود قــرار دهنــد. 
وی بــا تأکیــد بــر ایــن کــه در ایــن صــورت منافــع صادراتــی بــه جــای 
ــزی  ــه مال ــات ب ــده کاال و خدم ــال دهن ــطه و انتق ــد واس ــه عای آن ک
شــود، نصیــب خــود تولیدکننــده خواهــد شــد، افــزود: در حــدود ســه 
ــده و در  ــاز ش ــده آغ ــن ای ــرای ای ــای اج ــری ه ــه پیگی ــت ک ــاه اس م

ــدام ســازمان توســعه تجــارت هســتیم.  حــال حاضــر در انتظــار اق
رایــزن اقتصــادی ســفارت ایــران در مالــزی اضافــه کــرد: بیــش از 150 
شــرکت مــی تواننــد در فضاهــای 100 تــا 200 متــری ایــن نمایشــگاه 

تقدیر از حضور فعال ایرانیان در نمایشگاه مالزی

دایمــی مســتقر باشــند و در ســال نخســت هیــچ هزینــه ای بابــت ایــن 
فضــا پرداخــت نمــی کننــد کــه ایــن امــر از هزینــه هــای رفــت و آمــد 
افــراد مختلــف بــرای صــادرات جنــس و محصــول بــه مالــزی مــی کاهــد 
ــدگان وزارت خارجــه  ــن طــرح، نماین ــی شــدن ای و در صــورت عملیات
ــد شــرکت هــای دارای  ــا و ســازمان توســعه تجــارت بای در اســتان ه
ــی و  ــا معرف ــن فض ــور در ای ــرای حض ــی را ب ــای صادرات ــت ه ظرفی

تأییــد کننــد. 
وی توســعه و افزایــش صــادرات، جــذب ســرمایه گــذار و انتقــال 
ــان  ــه عنــوان یکــی از رایزن ــوژی را مهــم تریــن دغدغــه خــود ب تکنول
اقتصــادی ایــران عنــوان کــرد و گفــت: ســازمان ســرمایه گــذاری نبایــد 
ــفانه  ــد، متأس ــا باش ــت ه ــده فرص ــه دهن ــده و ارای ــی کنن ــا معرف تنه
ــی در  ــان انگلیس ــه زب ــا ب ــذاری م ــرمایه گ ــن س ــا و قوانی ــت ه ظرفی
ــرای تجــارت هــای  ــدارد و ایــن ضعــف بزرگــی ب هیــچ کجــا وجــود ن

ــا اســت. ــی م بیــن الملل
ترکــی، اضافــه کــرد: دســتگاه دیپلماســی فرصــت هــای بــی نظیــری را 
بــرای کشــور فراهــم کــرده و فضاهــای بیــن المللــی را گشــوده اســت 
ــی داخــل کشــور  ــای بازرگان ــاق ه ــای اقتصــادی و ات ــا دســتگاه ه ام

هنــوز ایــن ظرفیــت را ایجــاد نکــرده انــد. 
وی تأکیــد کــرد: تولیدکننــدگان ایرانــی بــرای حضــور در بــازار مالــزی 
بایــد قوانیــن ایــن کشــور را بــه خوبــی بشناســند چراکــه قوانیــن ایــن 
کشــور از تولیدکننــده ملــی و بومــی خــود بــه شــدت حمایــت مــی کنــد. 

بازار خاق مالــزی، قدرت عمل ایرانی

همچنیــن تکیــه ســادات، رایــزن بازرگانــی ایــران در ســفارت مالــزی 
گفــت: مالــزی کشــوری دارای تنــوع ملیــت هــا و فرهنــگ هــا اســت 
ــل  ــاق تبدی ــازاری خ ــه ب ــور را ب ــن کش ــازار ای ــوع ب ــن موض و همی

کــرده اســت. 
ــای  ــز ریشــه ه ــوع ســلیقه و نی ــن تن ــه ای ــن ک ــه ای ــا اشــاره ب وی ب
ــود،  ــی ش ــث م ــزی باع ــران و مال ــترک ای ــی مش ــی و فرهنگ مذهب
تولیدکننــدگان ایرانــی قــدرت عمــل بیشــتری بــرای صــادرات 
محصــوالت خــود بــه ایــن کشــور داشــته باشــند، ادامــه داد: بهتریــن 
ــور  ــت حض ــن جه ــت و از ای ــازار اس ــک ب ــناخت نزدی ــکار، ش راه
ــان  ــذاری جه ــان در ششــمین نمایشــگاه تجــارت و ســرمایه گ ایرانی

ــت.  ــندی اس ــه خرس ــام مای اس
رایــزن بازرگانــی ایــران در مالــزی ادامــه داد: مــا بایــد بتوانیــم خــأ 
تکنولــوژی و صنعــت خــود را از طریــق حضــور در ایــن نمایشــگاه هــا 

رفــع کنیــم و بازارهــای جدیدتــری را در جهــان بــه دســت آوریــم. 
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تلفیــق تجربــه و دانش ایرانی در نمایشــگاه مالزی

دبیــرکل مرکــز تجــارت بیــن المللــی ســازمان همــکاری هــای 
اســامی در ایــران، امــارات و عــراق گفــت: تجــارت و ســرمایه گــذاری 
جهــان اســام نمایشــگاه و کنفرانــس هــای جانبــی آن، فرصــت 
ارزشــمندی اســت کــه تولیدکننــدگان ایرانــی و فعــاالن مجموعــه هــای 
ــای  ــت ه ــی و رقاب ــای جانب ــد حضــور در بازاره ــان بتوانن ــش بنی دان

ــد.  ــن کنن ــک تمری ــی را از نزدی ــن الملل بی
ــاتحریم،  ــرایط پس ــه در ش ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــچی ب ــد کرباس مجی
فعــاالن بخــش خصوصــی کشــور بــه حضــور در چنیــن رویدادهایــی 
نیــاز دارنــد، ادامــه داد: در شــرایطی کــه اقتصــاد کشــور بایــد از نفــت 
ــر اســاس مؤلفــه هــای اقتصــاد مقاومتــی  قطــع وابســتگی کــرده و ب
حرکــت کنــد، ارزآوری ملــی از اهمیــت بســیار زیــادی بــرای کشــور 
ــه  ــز ورود ب ــی ج ــم، راه ــن مه ــق ای ــرای تحق ــت و ب ــوردار اس برخ

ــدارد. ــی و توســعه صــادرات وجــود ن ــای جهان بازاره
ــورد اشــاره  ــف را م ــای مختل ــه ه ــران در زمین ــای ای ــت ه وی ظرفی
ــان کشــورهای  ــه در می ــران کشــوری اســت ک ــزود: ای ــرار داد و اف ق
ــی نظیــری ماننــد  اســامی و کشــورهای منطقــه از ظرفیــت هــای ب
گردشــگری، علمــی و آموزشــی، تاریخــی و فرهنگــی و توانمنــدی هــای 
گســترده ای در صنعــت، کشــاورزی، صنایــع غذایــی و پزشــکی 
ــادی  ــت اقتص ــرخط حرک ــد س ــی توان ــی م ــت و حت ــوردار اس برخ

شرکت های دانش بنیان خوش درخشیدند 

ــد.   ــن کن ــان را تعیی ــطح جه ــامی در س ــورهای اس کش
ــا انســجام و اتحــاد،  ــد ب ــان داشــت: کشــورهای اســامی بای وی اذع
ــه  ــا ب مجمــوع ظرفیــت هــای خــود را مــورد اســتفاده قــرار دهنــد ت

ــی در داخــل مجموعــه خــود دســت یابنــد. یــک قــدرت درون
ــای  ــت ه ــه فعالی ــان در زمین ــال ایرانی ــه حضــور فع ــاره ب ــا اش وی ب
دانــش بنیــان در نمایشــگاه امســال، ادامــه داد: نمــود عملــی تولیــد 
ــد از  ــورت مؤک ــه ص ــت ب ــال اس ــن س ــه چندی ــش ک ــروت از دان ث
ــه  ــداد ب ــن روی ــی شــود، در ای ــرار و گوشــزد م ســوی مســووالن تک
ــان  ــان نش ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــدگان ش ــد. نماین ــش در آم نمای
ــف وارد عمــل شــوند و مســیر  ــه هــای مختل ــد در زمین ــد قادرن دادن
ــده و بهــره وری  ــر ای ــان کــه مســیری علمــی و مبتنــی ب ــش بنی دان
ــد و از  ــی کنن ــدی ط ــوالت کلی ــه محص ــیدن ب ــرای رس ــت را ب اس
ــن  ــاً ای ــه یقین ــد. البت ــدم بگذارن ــی ق ــازار جهان ــه ب ــیر ب ــن مس همی
ــه  ــی هســتند ک ــارت های ــد کســب تجــارب و مه ــا نیازمن شــرکت ه
ــم  ــا و مه ــای دیرپ ــدگان شــرکت ه ــا نماین ــد ب ــدای راه بتوانن در ابت

ــد. ــره کنن ــان، مذاک جه
ــد عــاوه  ــه گفتــه وی ایــن نمایشــگاه و رویدادهــای مشــابه مــی توان ب
بــر معرفــی تولیــدات، اعتمــاد بــه نفــس حضــور در رقابــت هــای مهــم 
و بــزرگ جهانــی را بــه مجموعــه هــای اقتصــادی داخــل کشــور تزریــق 
ــری  ــت پذی ــروی رقاب ــاوری و نی ــه خودب ــی ک ــا زمان ــه ت ــد؛ چراک کن

جهانــی در آن هــا وجــود نداشــته باشــد، در بــازار داخلــی و در ســطح 
ــای  ــا و فرآینده ــده ه ــود و ای ــد ب ــق نخواهن ــی موف ــای جهان اقتصاده
ــس  ــا حب ــه ه ــن مجموع ــود ای ــا در درون خ ــده آن ه ــره وری ش به

خواهــد شــد. 
ــان  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــال ش ــور فع ــرد: حض ــد ک ــچی تأکی کرباس
ایرانــی در نمایشــگاه امســال بــه قــدری جالــب توجــه بــود که مســووالن 
ــه  ــه ب نمایشــگاه پیشــنهادی در زمینــه اختصــاص یــک بخــش جداگان
شــرکت هــای دانــش بنیــان ارایــه کردنــد و ایــن نشــان دهنــده قــدرت 
عمــل شــرکت هــای ایرانــی در جلــب نــگاه مســووالن اســت. همچنیــن 
ــم  ــولیکو بودی ــگ س ــد هلدین ــی مانن ــه های ــور مجموع ــاهد حض ش
ــار  ــازار در کن ــات در ب ــداری و ثب ــه و موفقیــت و پای کــه نمــاد تجرب
ــود کــه در ایــن زمینــه نیــز  شــرکت هــای دانــش بنیــان و جــوان ب

ــت. ــی صــورت گرف ــه خوب ــه ب ــال تجرب انتق
دبیــرکل مرکــز تجــارت بیــن المللــی ســازمان همــکاری هــای 
ــن  ــود ای ــا وج ــرد: ب ــد ک ــراق تأکی ــارات و ع ــران، ام ــامی در ای اس
ــای  ــال ه ــاً در س ــان، یقین ــش هموطن ــدی و درخش ــطح از توانمن س
ــا انگیــزه و نیــروی بیشــتری وارد عمــل خواهیــم شــد و  آتــی نیــز ب
ــن  ــز را در ای ــری از ایرانیــان عزی ــد حضــور قــوی ت ــاری خداون ــه ی ب

ــاند.  ــم رس ــت خواهی ــه ثب ــگاه ب نمایش
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گام هایـــی که در متـــن اقتصـاد 

بــه پیش می رود

دبیــر اجرایــی مرکــز تجــارت بین الملــل ســازمان همکاری هــای 
ــش از 45  ــن دوره بی ــه در ای ــندیم ک ــت: خرس ــران گف ــامی در ای اس
ــان  ــز از می ــادی و نی ــای اقتص ــه ه ــان مجموع ــی از می ــرکت ایران ش
ــگاه  ــف در نمایش ــای مختل ــه ه ــان در زمین ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش

ــد.   ــور یافتن ــزی حض مال
ــوری  ــدگان جمه ــه نماین ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــی ب ــی مای ــد عل محم
اســامی ایــران در فضایــی بالــغ بــر 120 مترمربــع فضــای نمایشــگاهی 
ــان  ــد، بی ــگاه پرداختن ــن نمایش ــود در ای ــتاوردهای خ ــه دس ــه ارای ب
ــش  ــای دان ــرکت ه ــه ش ــوط ب ــه مرب ــن نمایشــگاه، غرف داشــت: در ای
بنیــان بــه همــت وزارت علــوم مســتقر شــد و نماینــدگان پــارک هــای 
علــم و فنــاوری اســتان هــای مختلــف در ایــن غرفــه حضــور یافتنــد. 
ایــن  امیدوارکننــده ای در  ادامــه داد: خوشــبختانه مذاکــرات  وی 

نمایشــگاه اتفــاق افتــاد و از طریــق جلســات فشــرده ای که با مســووالن 
نمایشــگاه مالــزی، مســووالن اتــاق بازرگانــی ایــن کشــور، پــارک علــم و 
فنــاوری مالــزی و شــرکت هــا ترتیــب داده شــد، نماینــدگان کشــورمان 
توانســتند در راســتای توســعه بــازار خــود در کشــور مالــزی و آســیای 

جنــوب شــرقی قــدم بردارنــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه حضــور در ایــن نمایشــگاه و مذاکــرات جنبــی آن 
بــرای ســایر شــرکت کننــدگان ایرانــی ماننــد هولدینــگ ســولیکو کالــه، 
هیــت اقتصــادی- بازرگانــی اســتان بوشــهر کــه شــامل نمایندگانــی از 
شــرکت نمایشــگاه هــا، شــورای شــهر، منطقــه ویــژه اقتصــادی، اتــاق 
ــرکت  ــکی، ش ــازمان دامپزش ــتایی، س ــاون روس ــه تع ــی، اتحادی بازرگان
توســعه مدیریــت، دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی و ســازمان شــیات 
مــی شــد و همچنیــن نماینــدگان انجمــن ملــی خرمــای ایران و شــرکت 

تجربـه موفـق یک حضـور 

نفتــی اویلیکــو نیــز  بســیار رضایــت بخــش بــود، افــزود: شــرکت هــای 
حاضــر در ایــن رویــداد، توانســتند پیــش نویــس چندیــن قــرارداد را رد 
و بــدل کننــد و مذاکــرات نتیجــه بخشــی در خصــوص امضــای تفاهــم 
ــه در صــورت  ــای مشــترک داشــته باشــند ک ــکاری ه ــا و هم ــه ه نام
پیگیــری بــه موقــع و مناســب، مطمئنــاً بــه قراردادهــای قطعــی مبــدل 

خواهــد شــد. 
دبیــر اجرایــی مرکــز تجــارت بین الملــل ســازمان همکاری هــای 
ــا  ــم ب ــاز ه ــده ب ــای آین ــم در ســال ه ــرد: امیدواری ــد ک اســامی تأکی
قــوت بیشــتری حضــور داشــته باشــیم چراکــه حضــور نزدیــک در بــازار 
ایــن کشــور از طریــق مذاکــرات چهــره بــه چهــره و روابــط تنگاتنــگ 
ــه رقبــای  ــد وجــوه تمایــز تولیدکننــدگان کشــور را نســبت ب مــی توان
خــود برجســته کــرده و ظرفیــت هــای کشــور در بخــش هــای مختلــف 

ــه کار گیــرد.  ــازار بیــن الملــل ب ــه ب ــرای ورود ب را ب
مایــی تأکیــد کــرد: ادامــه ایــن حضــور در بــازار مالــزی، مــی توانــد بــه 

جــذب ســرمایه گــذار و جــذب بیشــتر محصــوالت ایرانــی منجــر شــود.
ــا اشــاره بــه معرفــی بنیــان گــذار هلدینــگ ســولیکو بــه عنــوان  وی ب
یکــی از ده نخبــه اقتصــادی جهــان اســام در ایــن دوره از نمایشــگاه 
ــال  ــومین س ــرای س ــه ب ــت ک ــار اس ــث افتخ ــت: باع ــس گف و کنفران
متوالــی نــام یــک فعــال اقتصــادی در میــان برگزیــدگان جهــان اســام 
ــه  ــدادی مای ــن روی ــران در چنی ــام ای ــنیدن ن ــه ش ــرا ک ــرار دارد چ ق

مباهــات همــه مــا اســت.
وی تأکیــد کــرد: بــا توجــه بــه نقــش پــر رنــگ ایــران در برگــزاری ایــن 
نمایشــگاه، بایــد بتــوان نهایــت اســتفاده و اثرگــذاری نتایــج ایــن رویداد 

را در متــن و بطــن اقتصــاد کشــور مشــاهده کــرد.   



رویداد نامهرویداد نامه
ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی تجارت و سرمایه گذاری جهان اسالمششمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی تجارت و سرمایه گذاری جهان اسالم

1011

ه
حیـ

تتا
ف

ا

مرکــز تجارت جهانی پوترا میزبان ایرانیان شــد

 PWTC پیشرفت ایرانی روی فرش قرمز
ششــمین نمایشــگاه تجــارت و ســرمایه گــذاری جهــان اســام 
)Muslim World  Biz( کــه بــه اختصــار MWB نامیــده مــی شــود، 
ــای  ــا محوره ــدگان 30 کشــور شــامل 500 شــرکت و ب ــا حضــور نماین ب
صنعــت، تجــارت، آمــوزش عالــی و گردشــگری اســامی در مرکــز تجــارت 
جهانــی پوتــرای شــهر کوآالالمپــور، پایتخــت مالــزی آغــاز بــه کار کــرد. 
بـه گـزارش دبیرخانـه مرکـز تجـارت بین الملـل سـازمان همکاری هـای 
کشـورهای اسـامی، در مراسـم افتتاحیه این رویداد نمایندگان کشـورهای 
مختلـف و »خیـر باهـاروم« وزیر دفتر نخسـت وزیـر مالزی حضور داشـتند. 
محمـد راجـا طلیب، فرزنـد داتو راجا محمد عبـدا...، بنیان گذار ایـن رویداد، 
که به تازگی درگذشـته اسـت، به عنوان رییس ششـمین نمایشـگاه تجارت 
و سـرمایه گذاری جهان اسـام گفت: این ششـمین گردهمایی کشـورهای 
اسـامی در قالـب یـک رویـداد منسـجم و هدفمند اسـت که در پنج سـال 
گذشـته موفـق عمـل کرده اسـت. امـا امـروز در فقدان مـرد بزرگی به سـر 

مـی بریـم که ایـن رویـداد را با هـدف واالیـی پایه گـذاری کرد. 
وی ادامـه داد: هـم اینـک بـار سـنگینی را بـر شـانه هـای خـود احسـاس 
مـی کنـم و بـه ادامـه دادن راهی که پشـتوانه و کارنامه موفقـی دارد و نقش 

مهمـی در گردهـم آوردن و وفـاق اقتصـادی و ارتباطی کشـورهای اسـامی 
داشـته اسـت، افتخار مـی کنم. 

محمــد راجــا طلیــب، ایــن رویــداد را میراثــی ارزشــمند بــرای خــود و 
ــدرم تــاش داشــت  شــرکت کننــدگان آن دانســت و اظهــار داشــت: پ
تجــارت و اقتصــاد کشــورهای اســامی را در تمــام جهــان توســعه داده و 
فعــاالن اقتصــادی ایــن کشــورها را ترغیــب و تشــویق کنــد تــا از فرصــت 
ــش هــای خــود اســتفاده  ــا و دان ــروت ه ــع ث ــرای تجمی شــبکه ســازی ب

کننــد.  
وی هــدف اصلــی ایــن گردهمایــی را ارتقــای توســعه اقتصادی و گســترش 
ــه عنــوان  ــداد ب ــن روی کســب و کارهــای اســامی دانســت و گفــت: ای
یکــی از معتبرتریــن و تأثیرگذارتریــن حرکــت هــا، توســط مرکــز 
تجــارت بیــن الملــل ســازمان همــکاری هــای اســامی )OIC-IBC( و 
بــا همــکاری مرکــز اســامی توســعه تجــارت )ICDT( برگــزار مــی شــود و 
فرصتــی ارزش آفریــن بــرای بســط و توســعه همــکاری بیــن کشــورهای 
ــت  ــی اس ــی و خصوص ــای دولت ــش ه ــوذ بخ ــش نف ــامی و افزای اس
ــاالن اقتصــادی و فرهنگــی  ــذاران، شــرکای تجــاری و فع ــه ســرمایه گ ک

تبادل ایده ها و دیدگاه های اقتصادی جهان اسام

در ادامـه، وزیـر دفتـر نخسـت وزیـر مالـزی گفت: ایـن کنفرانـس فرصتی 
بـی نظیـر برای فعـاالن اقتصادی اسـت تا با هـدف یادگیری اسـتراتژی ها 
و فنـون جدیـد، دیـدگاه هـا و ایـده های خـود را مـورد تبادل قـرار دهند. 
جمیـل خیـر باهاروم با اشـاره به این که جهان اسـام به رهبـران اقتصادی 
نیـاز دارد، بیـان داشـت: رهبران اقتصـادی یک خصوصیت مشـترک دارند 
و آن ایـن اسـت که خواسـتار توسـعه محیط پیرامـون خود، تشـویق برای 
کشـف ناشـناخته ها و کسـب توانایـی برای ایجـاد ارتبـاط و محقق کردن 

هستند. رؤیاهایشان 
وی بانکـداری، امـور مالـی، الکترونیـک، گردشـگری، آمـوزش و فنـاوری 
اطاعات را از جمله حوزه هایی دانسـت که می تواند کشـورهای اسـامی 

را در دسـتیابی بـه اهـداف اقتصـادی خود یـاری کند. 
در ایـن مراسـم 10 نفـر از نخبگان اقتصادی جهان اسـام به دلیل خدمات 
شایسـته و کارآفرینانـه اقتصـادی و اجتماعـی مـورد تقدیـر قـرار گرفتند. 
غامعلـی سـلیمانی، مؤسـس هلدینگ سـولیکو و برنـد کاله از ایـران، این 
جایـزه را از دسـت وزیـر دفتر نخسـت وزیر مالزی دریافت کـرد و به عنوان 

یکـی از افـراد تأثیرگـذار در حـوزه اقتصاد جهان اسـام معرفی شـد. 
محمـود عبـاس، ماوانی عبداهلل و محمد یوسـف حاجی محمد نور از فعاالن 
اقتصـادی مالـزی، شـیخ عبـداهلل صالح کامـل از عربسـتان سـعودی، ماریا 
بشـیر از افغانسـتان، فـوزی محمد عبدالحسـین الخرافی فعـال اقتصادی از 
کویـت، عبـداهلل محمد العور از امـارات، امیر بوکوویچ از بوسـنی هرز گوین 
و سـامی یوسـف از انگلسـتان 9 فعـال برتـر دیگـر جهـان اسـام بودند که 
هیـأت داوران ششـمین نمایشـگاه و کنفرانـس تجارت و سـرمایه گذاری 
جهـان اسـام، نـام آن هـا را در لیسـت برترین هـای اقتصاد جهان اسـام 

کشــورهای مختلــف را در زیــر یــک ســقف گــرد هــم مــی آورد و فرصــت 
ــه را در اختیــار آن هــا قــرار مــی دهــد.  تبــادل دانــش و تجرب

بـه گفتـه وی، کنفرانـس امسـال بـا شـعار عصـر طایـی صنعتی و تسـریع 
توسـعه بخش هـای صنعتی، فناوری و غیرکاالیی در کشـورهای اسـامی و 

همچنیـن افزایـش رقابـت در بیـن بازارهای اسـامی متمرکز اسـت.
در ایـن قسـمت از مراسـم، پخـش مسـتندی در مـورد زندگی و شـخصیت 
داتـو راجـا محمـد عبـدا... ، بنیـان گـذار این رویـداد، فضای جلسـه را تحت 

تأثیر قـرار داد. 

قـرار داده بـود کـه به جز سـامی یوسـف دیگر افـراد در این مراسـم حضور 
داشتند. 

غامعلی سـلیمانی پـس از دریافت این جایزه گفت: حدود 45 سـال پیش 
بـر پایـه تولیـد و صادرات فعالیت خـود را آغاز کرده و اکنـون به لطف خدا 
توانسـته ام بـه ایـن مرحله برسـم. وی رمز موفقیت خود را جـوان گرایی و 
اسـتقبال از ایده ها دانسـت و اظهار داشـت: با ایجاد فرصت اشـتغال برای 

افـراد تحصیل کـرده از خروج آنها از کشـور جلوگیری کردم.
وی ادامـه داد: بـه رغم برخی مشـکات در زمینه تولید و صادرات، شـرکت 
کالـه طـی چنـد سـال گذشـته توانسـت رتبـه نخسـت صـادرات ایـران را 

کسـب کند.
ایـن فعـال اقتصـادی اعـام کـرد که صـادرات خود را بـا 8 هـزار دالر آغاز 
کـرده و امسـال بیـش از 200 میلیـون دالر صـادرات خواهـد داشـت. وی 
هدفـش را رسـاندن ارزش صادرات محصوالت تولیدی شـرکت خود در دو 

یـا سـه سـال آینده به یـک میلیـارد دالر اعـام کرد.
اسـداهلل عسـگراوالدی و یونـس ژائله سـعدآباد دو فعال اقتصـادی ایران به 
ترتیـب در چهارمیـن و پنجمین کنفرانس تجارت و سـرمایه گذاری جهان 
اسـام توانسـتند در بیـن 10 فرد برتر اقتصادی جهان اسـام قـرار گیرند. 



رویداد نامهرویداد نامه
ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی تجارت و سرمایه گذاری جهان اسالمششمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی تجارت و سرمایه گذاری جهان اسالم
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جلســاتی که نمایشــگاه را پر بار تر کرد

تجهیز غرفه های ایرانجلسه تنظیم قرارهای تجاری

 )TPM( جلسه با پارک علم و فناوری مالزی

هفته پر کار ایرانی ها در کوآالالمپور

 match دو روز پیــش از آغــاز رســمی و شــروع بــه کار نمایشــگاه، جلســه
ــا مســوول تنظیــم قرارهــای تجــاری  ــران ب making نماینــدگان گــروه ای
ــه  ــن جلس ــد. در ای ــکیل ش ــگاه تش ــداد نمایش ــر روی ــگاه و مدی نمایش
ــات و توانمنــدی هــای خــود را  ــی، محصــوالت، خدم شــرکت هــای ایران
بــه صــورت دقیــق تشــریح کردنــد تــا مســووالن نمایشــگاه بتواننــد طــی 
روزهــای برپایــی، قرارهــای تجــاری مرتبــط و هدفمنــد ترتیــب دهنــد و 
شــرکت هــای ایرانــی بــا ارتبــاط گیــری صحیــح بــا مجموعــه هــای دارای 
زمینــه کاری مشــترک، بتواننــد مذاکــرات مؤثرتــری انجــام داده و نتیجــه 
بهتــری کســب کننــد. ایــن جلســه در حــدود دو ســاعت بــه طــول انجامید 
و مســووالن نمایشــگاه بــا صبــر و حوصلــه ای مثــال زدنــی شــنوا بودنــد و 
بــا وســواس و دلســوزی امیدوارکننــده ای ســعی داشــتند بهتریــن طــرف 
مذاکــره را بــرای تنظیــم قــرار تجــاری بــه شــرکت هــای ایرانــی، معرفــی 
ــرای  کننــد. یافتــن بازارهــای جدیــد، رصــد کــردن بازارهــای مشــترک ب
ــذار و  ــرمایه گ ــذب س ــی، ج ــای آت ــزی ه ــه ری ــذاری و برنام ــدف گ ه
بازارســنجی پیــش از آغــاز نمایشــگاه از اهــداف تشــکیل ایــن جلســه بــود.

غرفه های ایرانی آماده می شـوند تا دسـتاوردهای خود را به بازدیدکنندگان 
نمایشـگاه ارایـه دهنـد. غرفـه پـارک های علـم و فنـاوری که بـا هماهنگی 
وزارت علوم مسـتقر شـده و پارک های علم و فناوری چندین اسـتان کشـور 
و همچنیـن شـرکت هـای دانش بنیـان را میزبانی مـی کند، نماینـده ایران 
در بخـش علـم و فنـاوری اسـت. اتـاق بازرگانـی بوشـهر نیز بـه جمع 
غرفـه های ایران پیوسـته اسـت تا نماینده بازرگانی و تجارت کشـور باشـد 
و غرفـه هلدینـگ سـولیکو و برند کاله نیـز که نمونه ای از اقتصـاد به جریان 
افتـاده و ایـده هـای پـرورش یافتـه اسـت. شـرکت بیـن المللـی طراحـی و 
مهندسـی سـاخت oilico نیـز دیگـر نماینـده ایـران در بخـش نفـت ، گاز و 

پتروشـیمی در این نمایشـگاه است.

شـرکت هـای دانش بنیـان و اعضای پارک هـای علم و فناوری اسـتان های 
کردسـتان، یزد، گیان، مازندران، لرسـتان و خراسـان شـمالی بـا حضور در 
تکنوپـارک مالـزی )Technology Park Malaysia(، در جلسـه با دکتر 

حجـازی، مدیـر بخش نوآوری دانشـگاه پوترا حضـور یافتند. 
در ایـن نشسـت، مسـوول بخش تجاری سـازی ایـن دانشـگاه، مدیر کمیته 
همـکاری تکنوپـارک مالـزی، مسـوول دفتـر حقوقـی تکنوپـارک مالـزی و 

مسـوول دفتـر توسـعه تجـارت تکنوپـارک مالزی نیـز حضور داشـتند. 
در ایـن جلسـه نماینـدگان شـرکت هـای دانـش بنیـان و گـروه ایرانـی بـه 
معرفـی مجموعـه هـا و محصوالت خـود پرداختند تـا مسـووالن تکنوپارک 
مالـزی آنـان را در یافتـن شـرکای جدیـد، مجموعـه های طـرف قـرارداد و 

دوشنبه-4 آبان ماه-26 اکتبریکشنبه- 3 آبان ماه- 25 اکتبر

سخنرانی غامعلی سلیمانی 

حضور در مراسم افتتاحیه

حضور در نمایشگاه و استقبال از مسووالن

نشست نخبه اقتصادی با شرکت های دانش بنیان 

ــی  ــای جانب ــورها، در میزگرده ــر کش ــدگان دیگ ــی و نماین ــروه ایران گ
)round table talk( نمایشــگاه حضــور یافتنــد. غامعلــی ســلیمانی، چهــره 
ــود. وی  ــران، یکــی از ســخنرانان ب تأثیرگــذار اقتصــاد جهــان اســام از ای
پــس از ســخنرانی و تشــریح مســیر موفقیــت خــود، بــه ســؤاالت حضــار 
پاســخ داد. او همچنیــن در ایــن جلســه در خصــوص تجــارت غــذای حــال 

ــه داد.  در کشــورهای اســامی پیشــنهادهایی ارای

گــروه 45 نفــره ایــران در مراســم افتتاحیــه حضــور یافتنــد. امســال هــم نام 
یــک نفــر از فعــاالن اقتصــادی ایــران در میــان فهرســت نخبــگان اقتصادی 
دیــده مــی شــود. همچنیــن ســه نفــر از ایرانیــان بــه عنــوان ســخنران ویژه 

در کنفرانــس هــای جانبــی نمایشــگاه حضــور دارند.  

پس از مراسم افتتاحیه، مسووالن در نمایشگاه حضور می یابند. غرفه های 
ایران نیز در کنار سایر کشورها میزبان مسووالن بازدیدکننده است. محمد 
راجا طلیب، فرزند داتو راجا محمد عبدا... ، بنیان گذار این رویداد و جمیل 
خیر باهاروم وزیر دفتر نخست وزیر مالزی از اولین بازدیدکنندگان غرفه های 
ایران بودند. همچنین مسووالن سفارت ایران، غرفه های کشورمان را مورد 

بازدید قرار دادند. 

شـنیدن داسـتان موفقیـت از زبان انسـان های موفق، همیشـه جـذاب بوده 
اسـت. غامعلی سـلیمانی، مؤسـس هلدینگ سـولیکو که امسـال به عنوان 
نخبـه اقتصـادی جهـان اسـام معرفی شـد، پـس از دریافت جایـزه خود در 
جلسـه ای یـک سـاعته با نمایندگان شـرکت هـای دانش بنیان، مسـووالن 
و نماینـدگان پـارک هـای علم و فنـاوری و گـروه ایرانی به انتقـال تجربیات 
خـود پرداخـت و بـه سـؤال هـای آن هـا پاسـخ داد. این کـه او چگونـه آغاز 
کرد، چه مسـیری را طی کرد، چه مشـکاتی را پشـت سـر گذاشت، چگونه 
نبـض بـازار را در دسـت گرفـت و ایـده هـا و نـوآوری هایـش را پیـاده کرد، 
بیشـترین سـؤال هایـی بـود کـه پرسـیده شـد و سـلیمانی بـا شـکیبایی و 

اشـتیاق تمام بـه آن ها پاسـخ داد. سه شنبه-5 آبان ماه-27 اکتبر

بـازار مناسـب یاری کنند. بررسـی شـرایط اسـتقرار شـرکت هـای ایرانی در 
تکنوپـارک مالـزی از دیگـر مسـایل مطـرح شـده در ایـن جلسـه بـود. این 
گـروه همچنیـن پس از پایان جلسـه، بازدید کوتاهی از پـارک علم و فناوری 

مالزی داشـتند. 
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حضور در سازمان توسعه تجارت مالزیضیافت شام

ضیافت شام دانشگاه جامع اسامی با حضور وزیر علوم مالزی

گـروه ایرانـی در ضیافـت شـام نخبـگان اقتصـادی جهـان اسـام، شـرکت 
کردنـد. در ایـن ضیافـت مسـووالن نمایشـگاه، مشـارکت کننـدگان دیگـر 
کشـورها و نماینـدگان رسـانه ها نیز حضور داشـتند. ضیافت شـام بهانه ای 

بـود تـا دیدارهـای صمیمانـه تـری شـکل گیرد.

گـروه ایرانـی در جمـع نماینـدگان دیگـر کشـورها و بـه همـراه مسـووالن 
 )KL Tower( نمایشـگاه و نخبـگان اقتصادی جهان اسـام در برج مخابـرات
در ضیافت شـام دانشـگاه جامع اسـامی مالزی )UIM( شـرکت کردند. وزیر 
آمـوزش عالـی مالزی، مهمان ویژه این مراسـم بود. در این مراسـم همچنین 

بـرای گـروه ایرانـی جلسـاتی با سـازمان توسـعه تجـارت مالـزی )ماترید( و 
سـازمان حال مالزی نیز ترتیب داده شـد. دیدار با مسـووالن اتاق بازرگانی 
مالـزی، جلسـه مؤثر دیگـری بود که در برنامـه قرار گرفت. در این جلسـات، 
اطاعـات و گفـت و گوهـای بسـیار مفیـدی رد و بـدل شـد کـه بـه ویـژه 
بـرای آن دسـته از شـرکت هـای دانـش بنیـان کـه در زمینـه مـواد غذایی 
و کشـاورزی فعالیـت مـی کردنـد، بسـیار مثمر ثمر بود. مسـووالن سـازمان 
توسـعه تجـارت مالـزی، سـازمان حال مالـزی و اتـاق بازرگانی این کشـور 
در ایـن جلسـات، پـس از شـنیدن توانمنـدی هـای گـروه ایرانـی و اطاع از 
محصـوالت و خدمـات آن هـا، برای همـکاری های آتی اعـام آمادگی کامل 
کردند. در این جلسـه همچنین شـبکه سـه مالزی مصاحبه مفصلی با گروه 

ایرانی داشـت. 
ــر  ــران از دیگ ــای ای ــه ه ــزی از نمایشــگاه و غرف ــوم مال ــر عل ــد وزی بازدی
ــد در ایــن  ــود. غرفــه هــای ایــران ســعی کردن اتفاقــات مهــم ایــن روز ب
ــی تشــریح کننــد. در خــال  ــه خوب ــد، توانمنــدی هــای خــود را ب بازدی
ایــن روز همچنیــن دکتــر شــهریار شــفیعی، یکــی از ســخنرانان ویــژه ایــن 
رویــداد، در زمانــی اختصاصــی بــه معرفــی محصــوالت و خدمات شــرکت های 

دانــش بنیــان حاضــر در ایــن رویــداد پرداخــت.

نشسـت تجـارت و اقتصـاد آسـیا برگزار شـد. علـی محمد صمیمـی، نماینده 
انجمـن ملـی خرمـا در هیأت نماینـدگان اتـاق بازرگانـی ایـران، نایب رییس 
انجمـن ملـی خرما و عضو هیـأت نمایندگان اتاق بازرگانی بوشـهر، سـخنران 
ویـژه این کنفرانس بود. سـخنرانی تأثیرگـذار او به ویژه در بخـش لزوم وفاق و 

همدلـی کشـورهای اسـامی، بار دیگـر گروه ایرانـی را به وجـد آورد.
گـروه ایرانـی همچنیـن در کنفرانـس آمـوزش اسـامی و کنفرانس توریسـم 
اسـامی حضـور یافتنـد و از مباحـث ارایـه شـده در این جلسـات، بهـره مند 
شـدند. همچنیـن نماینـدگان کشـورمان در نهار رسـمی نمایشـگاه شـرکت 

کردند. 

درخشش ایرانی در نشست تجارت و اقتصاد آسیا

گـروه ایرانی در روز پایانی نمایشـگاه با محمد راجا طلیب، رییـس این رویداد، چهارشنبه-6 آبان ماه- 28 اکتبر
تشـکیل جلسـه دادنـد. وی در ایـن جلسـه گفت: حضـور فعال شـرکت های 
دانـش بنیـان و پـارک های علـم و فنـاوری ایران در این دوره، سـبب شـد به 
فکـر اختصـاص بخـش و زیرگـروه جداگانه ای با موضوع شـرکت هـای دانش 
بنیـان و پـارک هـای علم و فنـاوری، بیافتیم کـه در خصوص انجـام این اقدام 

برای سـال هـای آینده اعـام آمادگـی می کنیم. 
بازدیــد ســر وزیــر یکــی از ایالــت هــای مالــزی کــه پســر ماهاتیــر محمــد، 
نخســت وزیــر محبــوب مالزیایــی هــا اســت، از نمایشــگاه و غرفــه هــای ایران 
از دیگــر اتفاقــات روز پایانــی بــود. گــروه ایرانــی در پایــان نمایشــگاه بــا تقدیم 
ــا  ــزی را ب ــه مســووالن نمایشــگاه، مال ــی ب ــع دســتی ایران ســوغات و صنای
دســت پــر و بــه مقصــد کشــورهای خــود تــرک کردنــد تــا پرونده نمایشــگاه 
چهــار روزه تجــارت و ســرمایه گــذاری جهان اســام در دور ششــم نیز بســته 

شــود امــا نتایــج و دســتاوردهای آن باقــی بمانــد. 

جلسه پایانی 

رییـس دانشـگاه جامـع اسـامی مالـزی و محمـد راجـا طلیـب، رییـس 
کنفرانـس و نمایشـگاه سـخنرانی کردنـد. در بخـش هایی از این مراسـم به 
یـاد داتـو راجـا محمد عبـدا... ، بنیـان گذار ایـن رویـداد، آیات قـرآن قرائت 

شـد. ایـن ضیافـت، networking dinner نام داشـت.

دکتر شـهریار شـفیعی و دکتر آرش شاهین، 
دو سـخنران ایرانـی ویژه ایـن رویـداد و گروه 
ایرانی، مسـتمع ویژه این سـخنرانی ها بودند. 
گـروه ایرانـی همچنیـن در ایـن روز در محل 
سـفارت ایـران حضـور یافتنـد و بـا رایزنـان 
اقتصـادی سـفارت جمهـوری اسـامی ایران 
دیـدار و گفـت و گـو کردنـد. در این جلسـه، 
انتظـارات و دغدغـه هـا بـه صـورت شـفاف 

منتقـل و راهکارهایـی ارایه شـد.  

پنجشنبه-7 آبان ماه- 29 اکتبر 

جمعه- 8 آبان ماه- 30 اکتبر
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ــه  ــه ک ــد کال ــولیکو و برن ــگ س ــس هلدین ــلیمانی، مؤس ــی س غامعل
بــه عنــوان یکــی از 10 چهــره فعــال و نخبــه اقتصــادی در ششــمین 
نمایشــگاه تجــارت و ســرمایه گــذاری جهــان اســام در مالــزی معرفــی 
شــد، گفــت: نــوآوری همیشــه کلیــد طایــی ذهــن مــن بــوده اســت و 
مــن آن قــدر نــوآوری کــرده ام کــه خریــداران عمــده و مدیــران مــن 
ــر الزم نیســت،  ــی اســت و دیگ ــوآوری کاف ــه ن ــن هم ــد ای ــی گوین م

محصــول جدیــدی تولیــد کنیــم. 
ســازمان  بین الملــل  تجــارت  مرکــز  دبیرخانــه  گــزارش  بــه 
دریافــت  از  پــس  ســلیمانی  اســامی،  کشــورهای  همکاری هــای 
ــا اشــاره  ــزی، ب ــر مال جایــزه خــود از دســت وزیــر دفتــر نخســت وزی
بــه ایــن کــه هلدینــگ ســولیکو تاکنــون بیــش از 1800 قلــم محصــول 
را روانــه بــازار کــرده اســت، اظهــار داشــت: مــن ســعی کــردم ذائقــه 
ــل  ــن دلی ــه همی ــر دهــم و ب ــران را تغیی ــردم ای ــی م و فرهنــگ غذای
ــد و عرضــه  ــران تولی ــار در ای ــن ب ــرای اولی ــر را ب ــف پنی ــواع مختل ان

ــم.  کردی
ــا بیــان ایــن کــه برخــی مهمانــان خارجــی مــا پــس از بازدیــد  وی ب
ــراز  ــران اب ــن محصــوالت متنــوع در ای ــد ای ــد، از تولی از خطــوط تولی
ــاد  ــی بســیار اعتق ــه جــوان گرای ــن ب ــزود: م ــد، اف ــی کنن شــگفتی م
دارم و از ایــده هــای جوانــان نهایــت اســتفاده را داشــته ام. همچنیــن 
مثــًا در بحــث تولیــد پنیــر، نیروهــای ماهــر بومــی دیگــر کشــورها را 
اســتخدام کــرده ام تــا هــم محصوالتــم جهانــی باشــد و هــم تخصــص 

آن هــا را بــه نیروهــای ایرانــی آمــوزش دهنــد. 
نخبــه اقتصــادی جهــان اســام ادامــه داد: کارم را از قصابــی و تولیــد 
سوســیس و کالبــاس و از زیــر صفــر آغــاز کــردم و دانــش مــن، شــم 
ــن موضــوع  ــه ای ــه تحصیــات آکادمیــک؛ و ب اقتصــادی مــن اســت ن

افتخــار مــی کنــم. 
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه بــدون شــناخت بــازار، نبایــد در آن قــدم 
گذاشــت، گفــت: مــن در آن زمــان بــر اســاس همیــن تئــوری پیــش 
ــان  ــه را دارد. در زم ــن توصی ــز همی ــان نی ــروز جه ــم ام ــم و عل رفت
ــر اســاس  ــا ب ــا نداشــت و م ــق و توســعه و بازارســنجی معن ــا تحقی م
دیــدگاه ذاتــی خــود ایــن کار را مــی کردیــم امــا تولیدکننــده امــروز 

ــازار را بشناســد.  ــاز ب ــد حتمــاً پیــش از تولیــد، نی بای
وی بــه شــرکت هــای ایرانــی توصیــه کــرد پــس از پایــان حضــور در 
ــر روی  ــز ب ــری و تمرک ــا خارجــی، پیگی ــی و ی ــای داخل نمایشــگاه ه
ــک  ــی ی ــد و وقت ــا نکنن ــد را ره ــاری جدی ــای تج ــرف ه ــرکا و ط ش
مشــتری و یــک شــرکت طــرف قــرارداد را راضــی کردنــد، بــه ســراغ 

ــد.  بعــدی برون
ــه  ــی ک ــار داشــت: زمان ــال اقتصــادی بخــش خصوصــی اظه ــن فع ای
بــرگ برنــده شــما نــوآوری باشــد، رقیــب نخواهیــد داشــت و در مســیر 

ــه راحتــی مــی توانیــد، کار خــود را توســعه دهیــد.  ــوآوری ب ن
ــه  ــوان را در مجموع ــای ج ــچ گاه نیروه ــرد: هی ــد ک ــلیمانی تأکی س
ــرو توانســتم 40  ــن نی ــتفاده از ای ــا اس ــن ب ــد. م ــده نگیری ــود نادی خ

جواهر ایرانی نمایشگاه 

سرمایه گذاری جهان اسام که بود؟

معجزه نوآوری 

ســال نــوآوری داشــته باشــم کــه همیــن نــوآوری، پایــداری در بــازار 
ــرد.   ــدف را حاصــل ک ــای ه و گشــایش بازاره

ــاگرد اول  ــن ش ــه م ــوان مجموع ــای ج ــی نیروه ــه داد: برخ وی ادام
ــازار، تــرس داشــتند. آن هــا  دانشــگاه هــای معتبــر هســتند امــا از ب
ایــده هــای خوبــی داشــتند، مــن ایــده را از آن هــا مــی خریــدم و بــر 
ــن  ــر ای ــود اگ ــن ب ــان ای روی آن ســرمایه گــذاری مــی کــردم. قرارم
ایــده موفــق شــد، در ســود حاصلــه شــریک باشــند امــا اگــر شکســت 
ــب 20  ــن ترتی ــه همی ــی شــدم. ب ــل م ــن متقب خــورد، ضــررش را م
تجــارت کوچــک راه انداختــم. بــه انــدازه ای بــه آن هــا بهــا مــی دادم 
کــه فرصــت هرگونــه آمــوزش را حتــی اگــر در خــارج از کشــور، نیــاز 
ــود  ــه الزم ب ــه ای ک ــر هزین ــتم و ه ــی گذاش ــار م ــتند در اختی داش
انجــام مــی دادم چراکــه آمــوزش در نظــر مــن بســیار اهمیــت دارد. 
همــان طــور کــه در حــال حاضــر چندیــن نفــر از نیروهــای مجموعــه 

مــن در حــال آمــوزش در خــارج از کشــور هســتند.

ــن  ــرد: در ای ــح ک ــه تصری ــد کال ــولیکو و برن ــگ س ــس هلدین مؤس
تولیــد  در  گــذاری  ســرمایه  پیشــنهاد  کنفرانــس،  و  نمایشــگاه 
ــرمایه  ــی دارم از س ــردم و آمادگ ــرح ک ــادی را مط ــوالت انجم محص
ــر نقطــه  ــان اســام اســتفاده و در ه ــای جــوان و باهــوش جه نیروه
ــود ســرمایه گــذاری کــرده و  از کشــورهای جهــان اســام کــه الزم ب
محصــوالت غذایــی حــال منجمــد را بــه سراســر جهــان صــادر کنــم. 
گفتنــی اســت هلدینــگ »ســولیکو« کــه کالــه یکــی از قدیمــی تریــن 
و شــناخته شــده تریــن برندهــای تولیــدی آن اســت، فعالیــت خــود 
ــاز  ــی آغ ــرکت های خارج ــی ش ــذ نمایندگ ــا اخ ــال 1352 ب را در س
ــد فرآورده هــای گوشــتی  ــا تولی ــس  از آن در ســال 1356 ب کــرد و پ
در یــک کارگاه کوچــک همبرگرســازی در تهــران ادامــه فعالیــت 
ــن  ــت. ای ــده رف ــذای بسته بندی ش ــد غ ــمت تولی ــه س ــپس ب داد، س
مجموعــه هــم اکنــون 15 هــزار کارمنــد در ایــران دارد و هــزار نفــر 

ــه کار کــرده اســت.   ــی را نیــز در عــراق مشــغول ب ایران
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رییــس ششــمین نمایشــگاه تجــارت و ســرمایه گــذاری جهــان اســام 
در آخریــن روز برپایــی ایــن نمایشــگاه، در نشســتی صمیمانــه بــا گــروه 
ــم  ــارک هــای عل ــان و پ ــش بنی ــدگان شــرکت هــای دان ــی و نماین ایران
ــی از  ــی بخش ــای ایران ــرکت ه ــه ش ــحالم ک ــت: خوش ــاوری گف و فن
ــد  ــداد آوردن ــن روی ــن و ای ــور م ــه کش ــود را ب ــای خ ــدی ه توانمن
تــا تجــارب، اطاعــات و ایــده هــای خــود را بــا آن هــا بــه اشــتراک 

ــد.  بگذارن
ــی  ــای جهان ــه رویکرده ــن ک ــه ای ــا اشــاره ب ــب، ب محمــد راجــا طلی
ــان را  ــان، جه ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــارت ش ــد تج ــی ده ــان م نش
ــا  ــما اینج ــک ش ــدون ش ــت: ب ــار داش ــت، اظه ــه اس ــت گرفت در دس
متوقــف نخواهیــد شــد. کار مرکــز تجــارت کشــورهای اســامی 
ــد،  ــزار کن ــگاهی برگ ــاالنه نمایش ــه س ــت ک ــن نیس ــط ای ــم فق ه
ــن  ــه شــده در ای ــات ارای ــه مســیر، محصــوالت و خدم ــه در ادام بلک
ــراری  ــی شــود و برق ــی م ــای هــدف معرف ــه شــرکت ه نمایشــگاه، ب

ــت. ــا اس ــف م ــی از وظای ــات، بخش ــن ارتباط ای
وی اعــام کــرد: برقــراری ارتبــاط بــا مراکــز و شــرکت هــای تجــاری 
و علمــی کشــور مالــزی و در اختیــار قــرار دادن اطاعــات دو طــرف 
مذاکــره یکــی از مهــم تریــن حرکــت هایــی اســت کــه بایــد بعــد از 

ایــن نمایشــگاه صــورت گیــرد. 
وی ادامــه داد: حضــور شــرکت هــای دانــش بنیــان ایرانــی و پــارک هــای 
ــود و  ــا و اثربخــش ب ــران در نمایشــگاه امســال پوی ــاوری ای ــم و فن عل
ایــن ایــده را شــکل داد کــه در ســال هــای آتــی بخــش جداگانــه ای را 
بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان و پــارک هــای علــم و فنــاوری اختصــاص 
ــود  ــات خ ــوالت و خدم ــه محص ــه ارای ــژه ب ــی وی ــا در بخش ــم ت دهی

ــد. بپردازن
محمــد راجــا طلیــب بیــان داشــت: ایــن ایــده را بررســی و کارشناســی 
خواهیــم کــرد و امیدواریــم در ســال هــای آتــی نیــز شــاهد حضــور 

فعــال شــرکت هــای دانــش بنیــان ایرانــی باشــیم.

پیشنهادی که پیامد حضور فعال ایرانیان بود

ایجــاد بخش ویژه شــرکت هــای دانش بنیان و
 پــارک هــای علــم و فنــاوری در نمایشــگاه آتــی

سعید ونکی، مدیر خدمات بازاریابی صادرات گروه سولیکو است. او و همکارانش 
در غرفه گروه سولیکو در ششمین نمایشگاه تجارت و سرمایه گذاری جهان اسام، 
حضور داشتند؛ غرفه مجموعه ای که نام مؤسس آن در بین 10 چهره نخبه 
اقتصادی جهان اسام دیده می شود و همین امر غرفه این برند را با استقبال چند 

برابری مواجه ساخت.  
وی درباره این نمایشگاه گفت: به دلیل معرفی بنیان گذار سولیکو به عنوان یکی 
از چهره های تأثیرگذار جهان اسام، گروه سولیکو خود را ملزم به حضور در این 
نمایشگاه دید تا به معرفی بیشتر و عرضه محصوالتی بپردازد که حاصل سال ها 

تاش این چهره اقتصادی است. 
وی بـا اشـاره بـه ایـن که کشـور مالـزی ظرفیت هـای زیـادی بـرای فعالیت 
شـرکت هـای ایرانـی در اختیـار دارد، افـزود: بـه دلیـل ایـن که گروه سـولیکو 
قصـد ورود بـه بـازار مالـزی را دارد، حضور در این نمایشـگاه اهمیت خاص خود 

داشت. را 
ونکی، تأکید کرد: گروه سولیکو در حال بررسی امکان ایجاد دفتر منطقه ای خود 
در آسیای جنوب شرقی است و حتی در صورت تصمیم مدیریت و احساس نیاز، 

امکان سرمایه گذاری مستقیم و استقرار خطوط تولید در این کشور وجود دارد.  
مدیر خدمات بازاریابی صادرات گروه سولیکو خاطر نشان ساخت: با توجه به قیمت 
محصوالت غذایی در مالزی، محصوالت تولیدی ما قابل رقابت بوده و قطعاً برند کاله 

در مدت زمان کمی در این کشور شناخته خواهد شد. 
وی اضافه کرد: در صادرات محصوالت غذایی و لبنی، مهم ترین نکته مدت 
ماندگاری محصول است که این امر تا اندازه ای محدودیت ایجاد خواهد کرد. 
از طرف دیگر برای وارد کردن نمونه محصوالت خود در این نمایشگاه، مجبور به 
پرداخت هزینه شدیم که به نظر می رسد در این خصوص باید همکاری بیشتری با 

شرکت های ایرانی صورت گیرد. 
وی ثابـت مانـدن کیفیـت به ویژه در محصوالت لبنی، شـبکه توزیع مناسـب و 
اعتمـاد بـه نیروهـای جـوان را رمز موفقیت این برند دانسـت و گفـت: مدیریت 

ایـن مجموعه فرصت هـای خوبی را در اختیار نیروهـای جوان و فارغ التحصیل 
امـا بـدون سـابقه کار قـرار داده و به جوان گرایی اعتقـاد دارد، همچنین با وجود 
آن کـه ثابت نگه داشـتن کیفیت و طعـم محصول به ویـژه در مورد محصوالت 
لبنی که از شـیر و فرآورده های آن تهیه می شـود، کار بسـیار سـختی اسـت، 
برنـد کالـه توانسـته اسـت این مؤلفـه را رعایت کنـد. نکته دیگر بهره گیـری از 
مشـاوره و تخصص برندهای مطرح صنایع غذایی جهان در این مجموعه اسـت 

کـه مجمـوع ایـن ویژگی ها، موفقیـت امروز این برنـد را رقم زده اسـت. 
ونکــی، گفــت: ورود برنــد کالــه بــه کشــور روســیه و یــا گســترش این برنــد در 
بــازار عــراق، از طریــق نمایشــگاه ایــن کشــورها صــورت گرفــت و به دلیــل این 
کــه ایــن برنــد، مصــرف کننــده داخلــی را راضــی نگــه داشــته و بــازار داخلــی 
کشــور را بــا قــوت در دســت دارد، قطعــاً در بــازار دیگــر کشــورها نیــز موفــق 

ــد بود.  خواه
امید رحیمی، مدیر بخش نوشیدنی های هلدینگ سولیکو  نیز درباره این نمایشگاه 
گفت: تصوری که از نمایشگاه داشتیم، متناسب با واقعیت بود. بازار مالزی، برای 
صادرات ما بسیار حایز اهمیت است و ما قصد ورود به این منطقه را داریم. به همین 
دلیل شناخت بازار این کشور و در مجموع بازار کشورهای جنوب شرق آسیا برای 

ما از اهمیت زیادی برخوردار است. 
وی ادامه داد: تیم تحقیق و توسعه ما پس از این نمایشگاه، وارد عمل خواهد شد 
و بر اساس نتایج به دست آمده، به تولید محصوالتی متناسب با ذائقه بازار کشور 

مالزی، خواهیم پرداخت. 
رحیمی هدف اصلی حضور در این نمایشگاه را شناخت بازار کشور مالزی عنوان کرد 
و افزود: برند ما در این کشور شناخته شده است. با این حال مراجعه کنندگان غرفه 
ما در این نمایشگاه، از تنوع محصوالت شگفت زده شدند و با توجه به حال بودن 

محصوالت، شاهد استقبال زیادی برای همکاری های آتی بودیم.
وی رمز محبوبیت برند کاله را نوآوری و احترام به ذائقه ها می داند و می گوید: 
مشتری ما در هر ماه می تواند یک محصول جدید را امتحان کند، ما روی یک 
محصول مکث نمی کنیم. برند سولیکو در صنعت لبنیات، محصوالت گوشتی و 

نوشیدنی، به روز است و تمامی سلیقه ها را تأمین می کند. 
مدیر بخش نوشیدنی های هلدینگ سولیکو تأکید کرد: قطعاً تا سال آینده، وارد بازار 
این کشور شده ایم و امکانات و تجهیزات دفتر سولیکو در مالزی نیز فراهم 

می شود تا بتوان از بازار این کشور نهایت استفاده را کسب کرد. 
رحیمی بازار مالزی را برای حضور شرکت های ایرانی بازاری بسیار قدرتمند دانست 

و ادامه داد: با برداشته شدن تحریم ها این فضا گسترده تر خواهد شد.

امــکان ایجاد دفتر منطقه ای

ســولیکو در جنوب شرق آسیا

رمز محبوبیت کاله، نوآوری است
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هیـأت ایرانـی با توجه بـه برنامه ریزی های صورت گرفته نهایت اسـتفاده را از 
جلسـات جانبی کسـب کردند. حضور در اتاق بازرگانی کوآالالمپـور، برگزاری 
نشسـت با مدیر سـازمان حال مالزی، حضور در سـفارت جمهوری اسـامی 
ایـران، مذاکـره بـا رایزن بازرگانی کشـورمان و دیـدار با شـهردار کوآالالمپور و 
همچنیـن حضور در سـمینارهای تخصصی تجارت از نقاط بسـیار مثبت این 

بود.   نمایشگاه 
مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی بوشهر گفت: با توجه به مذاکرات 
خوبی که در اتاق بازرگانی مالزی صورت گرفت، به زودی هیأتی تجاری از کشور 

مالزی به منظور بازدید از بوشهر به ایران سفر خواهند کرد. 
وی همچنین با بیان اینکه ما هنوز در زمینه معرفی برندها و محصوالت خود 
فعالیت در خوری در سطح بین المللی انجام نداده ایم، خاطر نشان کرد: در این 
نمایشگاه سعی داشتیم محصول خرمای بوشهر را به مردم شرق و جنوب شرق 
آسیا معرفی کنیم اما هنوز ذائقه مردم این منطقه، آشنایی الزم را با این محصول 
ندارد. احساس می کنم که باید بیش از گذشته توانمندی ها و برندهای خود را 
در عرصه های مختلف معرفی کنیم و حضور در این نمایشگاه ها نیز قطعاً به این 

مسأله کمک خواهد کرد. 
مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان بوشهر در پایان گفت: مالزی 
از اقتصادهای نو ظهور و پویا در جنوب شرق آسیاست و پیشرفت روز افزون این 
کشور در حوزه های صنعت و بازرگانی می تواند مدل خوبی برای سرمایه گذاران 

ایرانی و با تکیه بر مؤلفه های بومی و منطقه ای باشد. 
وی گفت: قطعاً با حضوری مداوم و پویاتر در این نمایشگاه، ارتباط اقتصادی 

و تجاری بین دو کشور ایران و مالزی بیش از پیش زمینه سازی خواهد شد. 

در کوتاه مدت منتظر دستاوردهای یک رویداد نباشیم 

حضور فعال ایرانی ها از 
پویایی تجارت کشور حکایت داشت 

مدیـر عامـل شـرکت نمایشـگاه  هـای بین المللی اسـتان بوشـهر با اشـاره به 
دسـتاوردهای نمایشـگاه تجـارت و سـرمایه گـذاری جهـان اسـام در مالزی 
گفت: اسـتان بوشـهر با هیأتی متشـکل از 20 نفر از صاحبان صنایع، مدیران 

و سـرمایه گذاران اسـتان در این نمایشـگاه شـرکت کـرده بود. 
مهرداد ابراهیمی افزود: باید به دستاوردهای این نمایشگاه از دو جنبه متفاوت 
نگریست. نخست اینکه هیأت بوشهری توانستند بازار تجارت کشور مالزی را از 
نزدیک دیده و با آن آشنا شوند و به نوعی یک تحقیقات بازار انجام دهند. اما 
دیدگاه دیگر این است که نام این نمایشگاه با عنوان کشورهای اسامی گره 
خورده و حضور فعال هیأت ایرانی در این نمایشگاه، بیانگر پویایی تجارت ایران 

است.   
وی اظهار کرد: بدون تردید با توجه به این دو موضوع نباید در کوتاه مدت به 
دنبال دستاورد باشیم. بلکه تعامل بین دو کشور نیازمند برقراری ارتباط طوالنی 
مدت و زمان بر است و شاید چند سال زمان نیاز باشد تا نتایج این سفر مشخص 

شود. 
مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی بوشهر، ارایه آخرین فناوری ها و 
دستاوردها در حوزه تولید، فرآوری و بسته بندی محصوالت غذایی به ویژه خرما 
و آبزیان، معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه های تجارت و دریانوردی، 
نفت و گاز و گردشگری و مذاکرات فشرده با بازرگانان و تجار از سراسر دنیای 

اسام را از دستاوردهای کوتاه مدت این نمایشگاه برشمرد.   
وی بـا اشـاره بـه برنامـه هـای جنبـی ششـمین نمایشـگاه تجـارت و 
سـرمایه گـذاری جهـان اسـام اذعـان کـرد: ایـن نمایشـگاه برنامـه هـای 
افتتاحیه، اختتامیه و جلسـات مذاکره بسـیار خوبی را در حاشیه خود داشت و 

ارتباطـات گسـترده و تأثیرگـذار ایجاد کرد. 
وی بـا تأکیـد بر این کـه تولیدکنندگان ایرانـی باید تمرین حضـور در بازارهای 
جهانـی را در چنیـن رویدادهایی داشـته باشـند، افـزود: عرضه دقیق و درسـت 
توانمندی ها مهارتی اسـت که تولیدکننده ایرانی باید آن را به درسـتی بیاموزد. 
البتـه برخـی شـرکت های بخش خصوصی نمـی توانند هزینه هـای حضور در 

چنین نمایشـگاه هایـی را بپردازنـد و این امر نیازمند حمایت دولت اسـت. 
صمیمـی اذعـان داشـت: تعهـد ما این اسـت کـه دیگر کشـورها را به سـمت 
کشـور خود جذب کنیم و در این مسـیر باید مذاکرات اقتصادی و کار گروهی 
را تمریـن کـرد و آمـوزش داد. همچنیـن اطـاع رسـانی و تبلیغـات درسـت، 
مهارتـی اسـت کـه بایـد آن را در داخـل کشـور بـه عنـوان یکـی از ملزومات 

حضـور در بازارهـای جهانی کسـب کرد.  
عضـو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی بوشـهر، ادامه داد: کشـورهای مسـلمان 
نبایـد روبـروی هـم بایسـتند بلکه باید بـا اتحاد و وفـاق کامل، تجـارت جهان 
اسـام را تـا مـرز بی نیاز شـدن از دیگر کشـورها توسـعه دهند. جهان اسـام 
دانشـمندانی چـون فارابـی، ابـن سـینا و خوارزمـی را در خـود داشـته و بایـد 
تفکـرات و دانـش ایـن بـزرگان را بـرای توانمندسـازی هر چه بیشـتر خود به 

گیرد.   کار 
وی مسـأله بحـران انرژی را مورد اشـاره قـرار داد و گفت: بحـران آینده جهان، 
بحـران آب، انـرژی و غـذا اسـت. ایـن در حالی اسـت که کشـورهای اسـامی 
بـه دلیـل دارا بـودن منابـع انـرژی هـای نویـن مانند نـور خورشـید و آفتاب، 
مـی تواننـد بحـران انـرژی را مدیریت کننـد و همچنین در بحـث محصوالت 
کشـاورزی، مـی تواننـد تأمیـن غـذای دیگر کشـورها را بـر عهده گیرنـد. وی 
تصریح کرد: حل مشـکل بسـیار آسـان اسـت. فقط باید متحد شـد و تقسیم 

بنـدی هـای بی مـورد را کنار گذاشـت. 

علی محمد صمیمی، 

سخنران ویژه نشست تجارت و اقتصاد آسیا: 

فقط باید متحد شد
نماینـده انجمـن ملی خرمـا در هیأت نمایندگان اتـاق بازرگانی ایـران و نایب 
رییـس انجمـن ملـی خرما گفـت: تکیه کشـورهای اسـامی بر بـازار تجارت 
غذایـی حـال مـی تواند ایـن کشـورها را از درآمد انـرژی هایی ماننـد نفت و 

گاز بی نیـاز کند.
به گزارش دبیرخانه مرکز تجارت بین الملل سـازمان همکاری های کشـورهای 
اسـامی، علـی محمـد صمیمی که سـخنران ویژه نشسـت تجـارت و اقتصاد 
آسـیا در مالزی بود، پس از پایان سـخنرانی خود به خبرنگار ما گفت: موضوع 
سـخنرانی مـن، بهبود دهنـده های غذایـی و تجارت جهان اسـام بـود که با 
توجـه بـه زمانـی کـه در اختیار داشـتم، بـر صنایـع غذایی حـال و محصول 

خرما تأکیـد کردم. 
وی ادامـه داد: در سـخنرانی خود بر ورود خرما به عنوان یـک ماده اولیه دارای 
عناصـر غذایـی ارزشـمند در محصـوالت غذایی مانند انـواع نان تأکیـد کردم. 
چراکـه بـا توجه به فقر و گرسـنگی حاکم بر برخی کشـورهای اسـامی، باید 
بـه سـمت اسـتفاده از ایـن مـواد غذایـی ارزشـمند حرکـت کنیم. بـه همین 
دلیـل فـرآوری خرمـا و اعمال تغییراتـی در آن بـرای اسـتفاده در برخی مواد 
غذایـی ماننـد نان و کیک موضوعی اسـت که کشـورهای اسـامی می توانند 

به صـورت صنعتی بـه آن بپردازند. 
صمیمـی تصریـح کـرد: متأسـفانه بسـیاری از تولیدکننـدگان بـه فرآینـد و 
ماشـین آالت اهمیـت نمـی دهنـد و ایـن باعث می شـود، نیمـی از محصول 
خرمـا بـه ضایعـات برود. ما ماشـین آالت الزم و مدرن را در اختیـار نداریم و از 

ایـن رو فرآینـد فـرآوری ما دچار مشـکل می شـود. 
وی بـه مشـکات گمرکـی، حمـل و نقـل، تسـهیات و وجـود برخـی 
نگرش های سیاسـی آسـیب زننده اشـاره کرد و بیان داشـت: این مشـکات 
بایـد در درون کشـورهای اسـامی و میـان آن هـا حـل و فصل شـود تا بتوان 
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بازاری به تازگی انجیر 

باز شدن گره های
 صادراتی، راهکار عملی می خواهد 

چشــیدند؛  مالــزی  نمایشــگاه  در  هــا  خیلــی  را  اســتهبان  انجیــر 
بازدیدکنندگانــی از کشــورهای مختلــف و البتــه مقامــات بازدیدکننــده از 
نمایشــگاه؛ ایــن محصــول اســتان فــارس، کام بازدیدکننــدگان را شــیرین 
و طعــم ســنتی دل نشــین و ایرانــی اش را در خاطــر آن هــا ثبــت کــرد. 
مدیــر عامــل شــرکت انجیــر اســتهبان، مــی گویــد: هــدف مــا از حضــور 
در ایــن نمایشــگاه، معرفــی محصــول و یافتــن بازارهــای تــازه بــوده اســت. 
عبــاس جالــی، اظهــار داشــت: بــازار ایــن کشــور، تــازه اســت و در جریان 
ــرای ایجــاد نمایندگــی در  ایــن نمایشــگاه، چندیــن موقعیــت مناســب ب
مالــزی و بــه منظــور فــروش محصــوالت، فراهــم شــد. بــه ویــژه از منطقــه 

جبــل علــی امــارات، اســتقبال زیــادی از محصــول مــا صــورت گرفــت. 
وی در خصـوص حضـور ایرانیـان در چنیـن رویدادهایـی گفـت: اسـتقبال 
از سـخنرانی ایرانیـان در کنفرانـس هـای ایـن نمایشـگاه و بـه خصـوص 
سـخنرانی آقـای صمیمـی بـه عنوان نماینده بوشـهر، نشـان داد کـه ایران 
تـا چـه انـدازه مـی توانـد تأثیرگذار باشـد و ایـن اتفاقـات، می توانـد به باز 

شـدن گـره هـای صادراتـی بیانجامد. 
جالـی ادامـه داد: اتحـاد مسـلمانان و کشـورهای اسـامی در موضوعـات 
اقتصـادی، نیازمنـد راهکارهـای عملـی اسـت. باید بـه بازاری مثل کشـور 
مالـزی، حـق بدهیـم؛ آن هـا محصـوالت ما را به درسـتی نمی شناسـند و 

ایـن عـدم شـناخت، باعـث قطـع ارتباط می شـود. 
وی نتیجــه حضــور در ایــن نمایشــگاه را رضایــت بخــش خوانــد و افــزود: 
ــا  ــزی ب ــردم مال ــابه م ــاً مش ــی تقریب ــبک غذای ــترک و س ــگ مش فرهن

ــازار مــا نزدیــک مــی کنــد.  ــه ب ایــران، آن هــا را ب
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سـمت یکپارچه سـازی تحقیقات و تعامل بیشـتر در این زمینه سـوق داده 
اسـت. بنابرایـن، ایـن شـبکه به عنـوان یک مرکـز و مؤسسـه کانونی میان 
پـارک هـای علـم و فناوری در کشـورهای اسـامی، ابـزاری قدرتمند برای 

توسـعه کارآمد و پایدار در این کشـورها اسـت. 
بـر ایـن اسـاس، شـبکه پـارک هـای علـم و فنـاوری کشـورهای اسـامی 
مـی توانـد بـا همـکاری هـای علمـی- پژوهشـی و فناوری همـراه بـا ارایه 
برنامـه هـای اقتصـادی، توسـعه انسـانی و اقتصـادی قابل توجهـی را برای 
کشـورهای اسـامی و از جملـه جمهوری اسـامی ایران به ارمغـان بیاورد.
شـبکه پـارک هـای علم و فنـاوری کشـورهای اسـامی عاوه بـر نقش پر 
رنگـی کـه در شـکوفایی و توسـعه علـم و فنـاوری در کشـورهای اسـامی 
دارد، بـه عنـوان یـک شـبکه اسـتراتژیک و بـا اسـتفاده از ارتباطـات ایجاد 
شـده بین پـارک های علم و فنـاوری و مراکز تحقیقات جمهوری اسـامی 
از  منـدی  بهـره  و  اسـام  در جهـان  مشـابه  ایـران بـا سـایر مراکـز 
پتانسـیل هـای موجـود در ایـن کشـورها، توانایی تأمیـن منافع جمهوری 
اسـامی ایـران از طریـق فراهـم سـازی فرصـت هـای سـرمایه گـذاری و 
تجـاری سـازی فناوری های دانـش بنیان و صدور محصـوالت دانش بنیان 

بـا تکیه بر دیپلماسـی فنـاوری را داراسـت. 
بـا توجـه به ایـن رویکرد، یکـی از اقدامات صـورت گرفته توسـط دبیرخانه 
شـبکه پـارک هـای علـم و فنـاوری کشـورهای اسـامی، تمهیـد مقدمات 
و فراهـم سـازی زمینـه حضـور شـرکت هـای دانـش بنیـان مسـتقر در 
پـارک هـای علـم و فنـاوری کشـور در رویدادهای تجاری و نمایشـگاهی 
بیـن المللـی و اسـامی با هـدف ارایـه و معرفـی دسـتاوردها و محصوالت 

ایـن شـرکت ها بـه بازارهـای جهانی و اسـامی بوده اسـت.
در همیـن راسـتا، دبیرخانـه شـبکه در چهاردهمیـن نمایشـگاه تجـاری 
کشـورهای اسـامی شـرکت نمـود. ایـن نمایشـگاه در آبـان 1392 بـه 

امـروزه، دانـش بـه عنوان یک نیـروی محرکـه الزم برای توسـعه اقتصادی 
شـناخته شـده اسـت. از یـک سـو، بهـره وری، اشـتغال مولد و دسترسـی 
شـهروندان بـه اطاعـات بیشـتر، پیـش نیاز توسـعه اقتصـادی بـوده که از 
طریـق توسـعه دانش امـکان پذیر اسـت. از سـوی دیگر، دسـتیابی به علم 
روز و حرکـت در مـرز دانـش، زمینـه را بـرای رونق اقتصـادی فراهم نموده 

و در نتیجـه افزایـش رفـاه جامعه را به همـراه دارد. 
کشـورهای اسـامی دارای منابـع گسـترده طبیعـی هسـتند که اسـتفاده 
صحیـح از آن هـا مـی تواند موجب افزایش و سـرعت بخشـیدن به توسـعه 

اجتماعـی و اقتصادی این کشـورها شـود. 
الزمـه اسـتفاده از ایـن ظرفیـت موجـود و بالقـوه، انجـام برخـی اصاحات 
اسـت. از جملـه تجدیـد نظر در وضعیـت فعلی علم و فناوری این کشـورها 

باشـد.  ضروری می 
متأسـفانه در حـال حاضـر هیـچ یـک از کشـورهای اسـامی در دنیـا بـه 
عنـوان یـک کشـور پیشـرفته و توسـعه یافتـه در عرصـه علـم و فنـاوری 
شـناخته نمی شـوند. هـر چند تعـداد اندکی از کشـورهای اسـامی مانند 
جمهوری اسـامی ایران سیاسـت هـای خود را بر مبنای توسـعه اقتصادی 
دانـش بنیـان قـرار داده انـد؛ بـا ایـن حـال اغلب کشـورهای اسـامی تنها 
مصـرف کننـدگان فنـاوری هـای عرضه شـده توسـط کشـورهای صنعتی 
غیـر اسـامی هسـتند کـه ایـن امر نـه تنهـا موجب پیشـرفت آنها نشـده 

بلکـه باعـث عقـب ماندگـی فنـاوری در این کشـورها نیز شـده اسـت. 
 )INSTP( ایده ایجاد شـبکه پارک های علم و فناوری کشـورهای اسـامی
بـا هـدف کاهـش شـکاف تکنولـوژی میـان بسـیاری از جوامـع اسـامی و 
کشـورهای توسـعه یافته با افزایش سـطح تحقیق و توسـعه شـکل گرفته 
اسـت. عـاوه بـر این، تسـریع پیشـرفت در فنـاوری های جدیـد و در حال 
ظهور و همچنین افزایش سـرعت جهانی شـدن، کشـورهای اسـامی را به 

میزبانـی جمهـوری اسـامی ایـران و در محـل دایمـی نمایشـگاه هـای 
بیـن المللـی تهـران برگزار شـد و دبیرخانه شـبکه با خرید غرفـه و ارایه 
تسـهیات به شـرکت های دانش بنیـان امکان حضور این شـرکت ها را 

در نمایشـگاه مذکـور فراهـم نمود.
شـرکت در ششـمین نمایشـگاه تجارت و سـرمایه  گذاری جهان اسـام 
نیـز یکـی دیگـر از اقدامات صـورت گرفته توسـط دبیرخانه شـبکه بوده 
اسـت. ایـن نمایشـگاه در تاریـخ 5 لغایـت 8 آبـان مـاه سـال 1394 در 
مرکـز تجـارت جهانـی پوتـرا واقـع درکوآالالمپـور مالـزی توسـط مرکز 
تجـارت بیـن الملـل سـازمان همـکاری هـای اسـامی و بـا همـکاری 
مرکز اسـامی توسـعه تجارت کشـورهای عضو سـازمان همـکاری های 
اسـامی و بـا محوریـت فنـاوری اطاعـات و ارتباطات، صنایـع غذایی و 
نفـت و صنایـع وابسـته برگـزار گردید. شـبکه پارک هـای علـم و فناوری 
کشـورهای اسـامی در ایـن نمایشـگاه نیـز ضمـن خریـد غرفـه، زمینه 
حضـور 7 پـارک علـم و فناوری از جمهوری اسـامی ایران )شـامل پارک های 
علـم و فنـاوری اسـتان هـای گیـان، مازنـدران، گلسـتان، کردسـتان، 
لرسـتان، خراسـان شـمالی و یـزد( در ایـن نمایشـگاه را به منظـور ارایه 

دسـتاوردهای شـرکت هـای مسـتقر در ایـن پارک هـا، فراهـم نمود. 
در ایـن نمایشـگاه برنامـه هـای جانبی متنوعـی برای شـرکت کنندگان 
از جملـه بازدیـد از تکنـو پارک مالزی، ماقـات با اعضای اتـاق بازرگانی 
مالـزی، ماقـات با سـرمایه گذاران و ... تدارک دیده شـد کـه نتیجه آن 
عقـد تفاهـم نامه های همکاری بین شـرکت هـای حاضر در نمایشـگاه 
و طـرف هـای مذاکـره بـوده اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت کـه الزمـه 
نهایـی شـدن تفاهـم نامـه هـای مذکـور و عقـد قراردادهـای فـروش 

و سـرمایه گـذاری نیازمنـد پیگیـری  هـای جدی و مسـتمر اسـت. 
شـبکه پـارک هـای علـم و فنـاوری کشـور حضـور در نمایشـگاه هـا و 
رویدادهـای بیـن المللـی را بـه شـرکت هـای دانـش بنیـان توصیـه 
مـی کنـد چـرا کـه قطعـاً ایـن حضـور بـه افزایـش مـراودات تجـاری، 
بازارسـازی هـا و افزایـش توانمندی هـای داخلی منجر خواهد شـد. 

رییس پارک علم و فناوری استان گیان و نماینده 

پارک های علم و فناوری کشورهای اسامی )INSTP( در ایران

شبکه پارک های علم و فناوری کشورهای 
اسالمی در مسیر توسعه اقتصاد دانش بنیان

ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی تجارت و سرمایه گذاری جهان اسالم
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معـاون اجرایـی دبیرخانـه توسـعه علـوم و فناوری کشـورهای اسـامی و 
دبیـر انجمـن صنفـی شـرکت هـای خدمـات تخصصـی تجاری سـازی 
گفـت: هـدف از حضـور در ششـمین نمایشـگاه تجارت و سـرمایه گذاری 
هـای  همـکاری  زمینـه  ایجـاد   )Muslim World  Biz( اسـام  جهـان 
مشـترک در حـوزه توسـعه علـوم و فنـاوری در کشـورهای اسـامی بـود 
و خوشـبختانه مذاکـرات و برنامـه ریـزی هـای مناسـبی در ایـن حـوزه 

گرفت.  صـورت 
بـه گـزارش دبیرخانـه مرکـز تجـارت بین الملـل سـازمان همکاری هـای 
کشـورهای اسـامی، مجیـد زنگویـی بـا اشـاره بـه این کـه در این سـفر 
مذاکرات اثربخشـی بـا نمایندگان کشـورهای مختلف همچون سـنگاپور، 
امـارات متحـده عربـی، اندونـزی و ... صـورت دادیـم، اظهـار داشـت: بـر 
اسـاس اهـداف دبیرخانـه توسـعه علـوم و فنـاوری کشـورهای اسـامی 
مبنـی بـر توسـعه مناسـبات در بخـش تکنولـوژی و محصـوالت دانـش 
بنیـان بـا کشـورهای مختلف بـه ویژه کشـورهای اسـامی و همچنین به 
دلیـل ضـرورت نقـش آفرینی بخـش های خدماتـی در این حـوزه، تاش 
داشـتیم تـا در جلسـات، ماقـات هـا و دیدارهـای برنامـه ریـزی شـده، 
زمینـه همـکاری های مشـترک آتی را فراهم سـازیم که خوشـبختانه در 
هـر دو موضـوع بـه بخشـی از اهـداف خـود دسـت یافتیم و بخـش های 

باقـی مانـده نیز قابـل پیگیری اسـت.  
وی ادامــه داد: در ســفر قبلــی بــه کشــور مالــزی، زمینــه ی همــکاری هــای 
ــاوری و  ــوزه فن ــی در ح ــان ایران ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــترک ش مش
محصــوالت دانــش بنیــان ایرانــی را بــا مســووالن پــارک علــم و فنــاوری 
ــکاری  ــوع هم ــا موض ــه ای را ب ــم نام ــی و تفاه ــزی بررس ــور مال کش

ــوزه  ــترک در ح ــکاری مش ــه هم ــاد زمین ایج
توســعه علــوم و فنــاوری، هــدف اصلــی 

مذاکــره بــا کشــورهای اســالمی

بخـش بود. 
رییـس پـارک علم و فناوری کردسـتان ادامـه داد: محصوالت عرضه شـده 
توسـط پـارک هـای علم و فناوری دیگر اسـتان هـا نیز مایه افتخـار ما بود 

و در ایـن رویدادهـا بـه هیچ عنوان نگاه اسـتانی حاکم نیسـت. 
سـعیدی، تأکیـد کـرد: نتایـج حضور مـا در این نمایشـگاه، تا بیـش از 80 
درصـد رضایـت بخش اسـت اما ادامـه کار و پیگیری های بعد از این سـفر، 
بسـیار مهـم و حیاتی اسـت. این مذاکـرات باید به قراردادهـای واقعی تبدیل 
شـود و مـا نبایـد بـه سـالی یک بـار حضـور در بـازار مالـزی و یا هر کشـور 
دیگـری بسـنده کنیـم، بلکـه باید ارتبـاط هایمان را زنـده و پویا نگـه داریم. 
وی اذعـان داشـت: تمـام نتیجه سـال ها تاش و تحقیق در پـارک های علم 
و فنـاوری و شـرکت هـای دانـش بنیان، در فـروش محصول و خدماتشـان 
خاصـه می شـود و اگر فروش جهانی و بین المللی نداشـته باشـند، یعنی 

تـوان رقابتـی آن هـا پاییـن و فرآینـد کاری آن ها دچار ضعف اسـت.  
وی تصریـح کـرد: ایـران نیـز مـی توانـد بـه عنـوان یـک کشـور اسـامی 
تأثیرگـذار و صاحـب منابع، میزبان چنین نمایشـگاهی باشـد و کشـورهای 
جهـان اسـام را راهبـری کنـد، عـاوه بـر آن ظرفیـت های گردشـگری و 
تاریخـی ایـران هم برای مهمانان این نمایشـگاه ها بسـیار جالب اسـت. اما 

متأسـفانه از ظرفیـت هـا بـه خوبی اسـتفاده نمی شـود.  
عضـو هیـأت علمـی دانشـگاه کردسـتان افـزود: ایـران در زمینـه هایتـک، 
صنعـت و دانـش پزشـکی، صنایع غذایی و گردشـگری، توان بسـیار زیادی 

نسـبت بـه دیگر کشـورهای اسـامی دارد. 

آشنایی با ساز و کارهای بازار جهانی

ایران نیز می تواند 
میزبان چنین رویدادی باشد

رییـس پـارک علم و فناوری اسـتان کردسـتان گفت: پارک علـم و فناوری 
کردسـتان بـه صـورت ویـژه بـر صنعـت کشـاورزی و فنـاوری اطاعـات و 

ارتباطـات، تمرکز دارد. 
دکتـر خالـد سـعیدی، تنها رییس پـارک علم و فناوری اسـت کـه خود به 
همـراه چنـد شـرکت زیرمجموعه ایـن پارک، در نمایشـگاه مالـزی حضور 

یافته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ایـن که در پـارک علم و فناوری کردسـتان، 85 شـرکت، 
جذب شـده و همگی نوپا و جوان هسـتند، اظهار داشـت: هدف از شـرکت 
در ایـن رویـداد، آشـنا کـردن شـرکت هـا با قواعـد و سـاز و کارهـای بازار 
جهانـی بـود. چـرا کـه اکثر شـرکت های نوپـا برای ارتبـاط گیـری و ورود 
بـه بـازار، بـه حمایـت و همراهـی نیاز دارنـد. وی اعـام کرد: خوشـبختانه 
جلسـات متعـدد و مفیـدی توسـط دبیرخانـه مرکـز تجـارت بین الملـل 
سـازمان همکاری هـای کشـورهای اسـامی و در حاشـیه ایـن نمایشـگاه 
ترتیـب داده شـد کـه نمایشـگاه بـا آن هـا معنا پیـدا کرد. همچنیـن گروه 
ایرانـی در جلسـات مختلف به خوبی توانسـت توانمندی های خـود را ارایه 
دهـد و خـود شـرکت ها نیز موفق شـدند ارتباطات خـوب و جدیدی ایجاد 
کننـد. وی بـا بیـان ایـن کـه پیـش نویس چنـد قـرارداد، رد و بدل شـد و 
بـه نتایـج امیدوارکننـده ای دسـت پیـدا کردیـم، افـزود: هر چنـد هنوز 
ضعـف هـای زیـادی وجـود دارد و از جملـه مهـم تریـن آن هـا مـی توان 
بـه نداشـتن مهـارت کافـی بـرای ارایـه و معرفـی توانمندی هـا و یا ضعف 
تبلیغـات و آرایـش حضـور مـا در نمایشـگاه هـای جهانی اشـاره کـرد، اما 
ایـن تجربـه بـه عنوان اولیـن حضور، برای بسـیاری از شـرکت هـا رضایت 

به کیفیت، اتکا کنیم 

                        ایران می تواند 
شاخص ترین کشور جهان اسالم باشد

عضــو اتــاق بازرگانــی بوشــهر و عضــو هیــأت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی 
ــوان  ــورم، ت ــل ت ــه دلی ــی ب ــای ایران ــت: بســیاری از شــرکت ه ــران گف ای

ــد.  ــای خارجــی را از دســت داده ان ــا شــرکت ه ــت ب رقاب
مجیـد مرنـدی که سـال هاسـت در زمینه پـرورش و فرآوری میگـو و ماهی 
و صـادرات در ایـن حـوزه، فعالیـت مـی کنـد، در حاشـیه ایـن نمایشـگاه 
گفـت: هزینـه هـای بسـته بنـدی، فـرآوری، خـوراک دام و ماننـد آن بـرای 
شـرکت هـای ایرانـی بسـیار زیاد اسـت و به همیـن دلیل قیمت تمام شـده 
محصـوالت مـا در مقایسـه بـا کشـورهایی ماننـد چیـن، تایلنـد، فیلیپین و 

اکـوادور رقابتی نیسـت. 
ایـن صادرکننـده نمونـه ملـی تأکیـد کرد: عـدم توانایـی رقابـت در بازارها و 

کشـورهای هـدف، مشـکل همـه صادرکنندگان ما اسـت.
وی تصریـح کـرد: فاصلـه درآمـد و هزینه، در حوزه داخل کشـور، باید سـود 
قابل اطمینانی ایجاد کند و باید در نظر داشـت کشـوری موفق اسـت که در 

صادرات، موفقیت داشـته باشد. 
مرنـدی گفـت: تحریـک تقاضای خریـد در داخل کشـور به این دلیل اسـت 
کـه تـوان رقابـت در خارج از کشـور را نداریـم، در صورتی که اتـکای ما باید 

بـر کیفیت ما باشـد.  
وی در خصـوص حضـور ایرانیـان در این نمایشـگاه گفت: ایران اسـامی آن 
قـدر ظرفیـت و توانایـی دارد کـه بایـد در ایـن نمایشـگاه، درخشـان ترین و 

شـاخص ترین کشـور جهان اسـام باشـد. 
وی کـه تاکنـون سـه بـار بـه عنـوان پـرورش دهنـده برتـر ماهـی و میگـو 
شـناخته شـده اسـت، گفت: صـادرات ما به کشـور مالـزی سـاالنه در حدود 
1500 تـن و بـه طـور متوسـط بالـغ بـر 7 میلیـون دالر اسـت و بـازار ایـن 

کشـور، ظرفیـت هـای فراوانـی برای شـرکت هـای ایرانـی دارد. 
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شــرکت هــای فــن آور و دانــش بنیــان بــا همتایــان 
ــم. طــی ایــن تفاهــم نامــه  ــران، منعقــد کردی خــود در ای
ــر  ــترکی ب ــای مش ــس ه ــا و کنفران ــد، رویداده ــرر ش مق
ــزی  اســاس ظرفیــت هــای تخصصــی موجــود، برنامــه ری
و از ســوی مجموعــه تکنــو پــارک هــای دو کشــور مــورد 

ــرد.  ــرار گی ــت ق حمای
زنگویـی خاطـر نشـان کـرد: در دبیرخانـه توسـعه علـوم و 
فنـاوری کشـورهای اسـامی نیـز از همیـن الگـو پیـروی 
مـی کنیـم. بدیـن معنـا کـه رایزنـی و برقـراری ارتبـاط 
بـا کشـورهای مختلـف را انجـام داده و اجـرا را بـه بخـش 
خصوصـی خدماتـی واگذار خواهیـم کرد؛ چراکـه معتقدیم 
آن هـا بهتریـن خدمـات را ارایـه خواهنـد داد. نمونـه ایـن 
موضـوع مدیریـت حضـور ایرانیـان در ششـمین نمایشـگاه 
تجـارت و سـرمایه گـذاری جهـان اسـام، توسـط شـرکت 

برگـزار کننـده بـود کـه حضـور نماینـدگان کشـور را بـه خوبـی 
برنامـه ریـزی و مدیریـت کـرد.  

معـاون اجرایـی دبیرخانـه توسـعه علـوم و فنـاوری کشـورهای اسـامی 
افـزود: فکـر مـا به هیچ وجـه تفکـر بودجه ای نیسـت، بلکـه تمرکز خود 
را بـر برقـراری ارتبـاط مؤثر بـا نمایندگان دیگر کشـورها قـرار داده ایم و 
بخـش خصوصـی خدماتـی هر جا که الزم باشـد، جـذب اعتبـارات مالی 
را نیـز انجـام خواهـد داد. البتـه انتظـار داریم پـارک های علـم و فناوری 
حمایت از شـرکت های دانش بنیان را در دسـتور کار داشـته باشـند اما 
مـا بـه صورت مسـتقیم، از هیچ شـرکتی حمایـت مالی نخواهیم داشـت. 
فنـاوری هـای  و  توسـعه علـوم  اجـاس  اولیـن  برگـزاری  بـه  زنگویـی 

نمایشـگاه: و  اسـامی  کشـورهای 
 )BTI  (Best technology for investment در دی ماه اشـاره داشـت و 
اعـام کـرد: همان گونه کـه ایران در زمینـه فناوری در میان کشـورهای 
اسـامی پیشـرو اسـت، بایـد در زمینـه برگـزاری رویدادهـای مرتبـط 
نیـز پیشـرو باشـد. هـدف از برگـزاری ایـن رویـداد، ایجـاد شـبکه ای از 
کشـورهای اسـامی اسـت تـا از طریـق زنجیـره ای کـه از شـرکت هـای 
خدمـات تخصصـی تجـاری سـازی ایجـاد مـی شـود، بتـوان ارتباطـات 

اقتصـادی جمهـوری اسـامی ایـران بـا کشـورهای مختلـف 
را بـا سـهولت بیشـتری پیگیـری کرد. 

وی اظهـار داشـت: در ایـن همایـش بالغ بر 40 نفر سـرمایه گذار، 
افـراد دارای شـبکه ارتباطـی قـوی  صاحـب صنعـت و یـا 
سـنگاپور،  مالـزی،  ترکیـه،  نظیـر  مختلـف  کشـورهای  از 
آذربایجـان،  ترکمنسـتان،  عـراق،  پاکسـتان،  افغانسـتان، 
و  انـد  شـده  دعـوت  الجزایـر  و  قزاقسـتان  قرقیزسـتان، 
فرصـت بسـیار مناسـبی اسـت تـا از طریـق ایـن افـراد، 
الگـوی  و  کـرده  ایجـاد  را  کاربـردی  و  قـوی  ای  شـبکه 
بـا کشـور ترکیـه،  بنیـان  هـای دانـش  ارتباطـی شـرکت 
مالـزی، قزاقسـتان و آذربایجـان را بـه دیگر کشـورها تعمیم 

دهیـم.  
وی ادامـه داد: ایـن ابتـکار جمهـوری اسـامی ایـران بـوده 
اسـت و امیدواریـم در تعاماتـی که با مرکز تجـارت بین الملل 
سـازمان همـکاری های اسـامی درکشـور مالزی داشـتیم، شـاهد 

پیگیـری موضـوع از سـوی کشـور مالـزی نیز باشـیم. 
زنگویـی تأکیـد کرد: بـا توجه به تجارب ایـران در زمینه اجـرای این قبیل 
رویدادها و نیز اسـتقبال تکنوپارک های دیگر کشـورها از این ایده، پیش بینی 

می کنیم دسـتاوردهای بسـیار مثبتـی از این رویـداد حاصل گردد. 
دبیـر انجمـن صنفـی شـرکت هـای خدمـات تخصصـی تجـاری سـازی با 
اشـاره بـه نحوه حضور شـرکت های دانش بنیـان در رویدادهـا و مذاکرات 
جهانـی گفـت: شـرکت هـا بایـد پیـش از حضور، هـدف خود را مشـخص 
و تعییـن کننـد، قبـل از سـفر بـا منابـع آگاه حـوزه خـود مشـورت کرده، 
ارتباطـات را برقـرار کننـد و بـا اطاع از بازار هدف و شـرایط کسـب و کار 
در کشـور هـدف، وارد مذاکـره شـوند. گاه مشـاهده مـی شـود شـرکت ها 
بـدون آشـنایی بـا فنـون مذاکره و آگاهـی از نحـوه معرفی صحیـح و ارایه 
محصـول و خدمـات خود، وارد عمل می شـوند و این در شـأن تولیدکننده 
ایرانـی نیسـت. در این خصـوص به پارک هـای علم و فناوری و مسـووالن 
شـرکت هـا توصیـه مـی کنیـم بـا برگـزاری دوره هـای فنـون مذاکـره و 
مهـارت گفتگـو، توانمنـدی نماینـدگان خود را در کسـب بازارهـای جدید 

ارتقـا داده و حضـور حرفـه ای تـری را از خـود بـه نمایـش بگذارند.  

 تالش داشتیم 
تا در جلسات، 
مالقات ها و 

دیدارهای برنامه 
ریزی شده، زمینه 

همکاری های 
مشترک آتی را 
فراهم سازیم که 
خوشبختانه در 

هر دو موضوع به 
بخشی از اهداف 

خود دست یافتیم 

دانشـیار گـروه مدیریت دانشـگاه اصفهـان که بـه نمایندگـی از وزارت علوم 
در کنفرانـس آمـوزش عالـی جهان اسـام در مالزی سـخنرانی کـرد، گفت: 
معرفـی آخریـن وضعیـت علـم و فنـاوری در ایـران و دسـتاوردهای نظـام 
آمـوزش عالـی در سـال های گذشـته، به شـدت مورد اسـتقبال مسـتمعین 
قـرار گرفـت و بسـیاری از آن هـا پس از کنفرانس، سـؤاالت زیـادی پیرامون 

شـرایط تحصیـل در ایـران مطرح مـی کردند. 
دکتـر آرش شـاهین بـا بیـان این که در سـخنرانی نخسـت خـود در بخش 
تخصصـی بـه موضـوع »نـوآوری بـاز« در دانشـگاه هـا، چالـش هـا و 
توانایـی هـا پرداختـه اسـت، اظهـار داشـت: نـوآوری باز، مبحـث جدیدی 
اسـت کـه سـازمان هـای اسـامی بـا اسـتفاده از آن مـی تواننـد عـاوه بـر 
اتـکا بـه اسـتعدادها و منابـع داخلی خود از اسـتعدادهای بیرونـی نیز کمک 
بگیرنـد. بـه عنـوان مثال دانشـگاه ها می تواننـد از توان شـرکت های دانش 
بنیان اسـتفاده و یا ایده های مؤسسـات پژوهشـی و آموزشـی را جلب کنند. 
در ایـن صـورت چنـان چـه ایـده ای به اختـراع و یـا محصول تبدیل شـود، 
مـی توانـد در چندیـن بـازار متفاوت به فروش برسـد که در مورد دانشـگاه ها 
مـی تـوان گفـت وزارتخانـه هـا و بخـش خصوصی خریـدار ایـن محصوالت 
هسـتند. در سـخنرانی دوم به نمایندگـی از وزارت علوم بـه معرفی وضعیت 
علم و فناوری در ایران، تشـریح اهداف و برنامه ها و دسـتاوردهای سـال های 
گذشـته پرداختم. نمونه هایی مانند ارسـال ماهواره به فضا، تولید و سـاخت 
داروهـای جدیـد و نـو ترکیـب، دسـتاوردهای مؤسسـاتی مانند پژوهشـکده 
رویـان و کسـب جوایـز بیـن المللـی، از جملـه مـوارد مـورد اشـاره بـود که 
نماینـدگان دانشـگاه هـای جهان اسـام بـه ویژه مالـزی، سـنگاپور و مصر، 
پـس از اسـتماع ایـن مباحـث بسـیار اشـتیاق نشـان دادنـد و این امـر برای 

خـود مـا نیز جالـب بود. 
سـخنران ویژه کنفرانس آموزش عالی جهان اسـام در مالزی، اظهار داشـت: 
باعـث افتخار اسـت که این پیشـرفت ها بـرای نمایندگان کشـورهای جهان 

اسـام تا ایـن حد جالـب توجه بود. 
حضـار بـه مـا بـه عنـوان نماینـده 
ایـران تبریـک مـی گفتنـد و تعداد 
قابـل توجهی از دانشـجویانی که در 
جلسـه حضور داشـتند، مایل بودند 
بـرای تحصیـات تکمیلـی خـود به 
ایـران سـفر کننـد. آنـان در مـورد 
وضعیت بورسـیه هـای تحصیلی در 
ایـران و نحـوه پذیـرش دانشـگاه ها 

سـؤاالت زیـادی مطـرح کردند. 
شـاهین، بـا بیـان ایـن کـه اگـر یک چهـارم از ایـن دانشـجویان نیـز جذب 
شـوند، اتفاق بزرگی رخ داده اسـت، افزود: با توجه به مسـایل رسـانه ای که 
همـواره بـر علیه ایران مطرح شـده اسـت، بسـیاری از آنان تصـور می کردند 
ایران کشـور دسـت و پا بسـته ای اسـت که دسـتاورد خاصی در زمینه علم و 
فنـاوری نـدارد. در حالی که در این سـخنرانی وضعیت رشـد رشـته های 
دانشـگاهی، گسـتره سـطح تحصیـات تکمیلـی در ایـران، رشـد تعـداد 
دانشـجویان، سـطح اسـاتید، فرصت هـای مطالعاتی و جذب دانشـجویان 
خارجـی تشـریح، و نمودارهـای رشـد ارایه شـد کـه تغییر نگـرش حضار را 

به دنبال داشـت. 
وی ضمن تقدیر ویژه از وزارت علوم و سـازمان همکاری های اسـامی برای 
ایجاد این فرصت، ادامه داد: در ششـمین نمایشـگاه تجارت و سرمایه گذاری 
کشـورهای اسـامی در مالـزی، هیأت و گـروه ایرانی برنامه هـای هدفمند و 
مؤثـری را دنبـال کـرد کـه در این خصـوص الزم می دانـم از دبیرخانه مرکز 
تجـارت بین الملـل سـازمان همکاری هـای کشـورهای اسـامی در ایـران و 
شـخص آقایـان کرباسـچی و مایی به خاطـر این حمایـت و برنامه ریزی ها 

تشـکر و قدردانی کنم.

نماینده وزارت علوم در کنفرانس آموزش عالی جهان اسام:

دستاوردهای علمی ایران، حضار را شگفت زده کرد 
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رویدادی فراتر از یک نمایشــگاه

ــت:  ــتان گف ــتان کردس ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــد پ ــز رش ــر مراک مدی
واقعیــت امــر ایــن اســت کــه رویکــرد نمایشــگاه مالــزی بســیار متفــاوت 
بــود و شــرکت هــای دانــش بنیــان مــا بــا دســت پر بــه ایــران بازگشــتند. 
جمــال الدیــن افضلــی در ارتبــاط بــا ششــمین نمایشــگاه تجــارت 
ــاوت از دیگــر  ــزی، متف ــرد: نمایشــگاه مال ــار ک کشــورهای اســامی اظه
نمایشــگاه هایــی بــود کــه مــا در ســطوح ملــی و بیــن المللــی شــرکت 
کــرده بودیــم. ایــن نمایشــگاه چیــزی فراتــر از غرفــه و بازدیــد کننــده بود 
و جلســات متعــدد و کارگــروه هــای مختلفــی کــه در حاشــیه نمایشــگاه 
ــان  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــان ش ــی را می ــات خوب ــد، تعام ــزار ش برگ

ــا طــرف هــای خارجــی شــکل داد.  ــی ب ایران
ــتان  ــه از اس ــی ک ــش بنیان ــای دان ــرکت ه ــه ش ــا ک ــزود: از آنج وی اف
ــا هــدف گــذاری مشــخص  ــد، ب ــزی ســفر کــرده بودن ــه مال کردســتان ب
در ایــن جلســات حضــور داشــتند، ایــن نمایشــگاه محــل مناســبی بــرای 

ــود.  ــان ب ــی آن ــن الملل ــاز تعامــات بی آغ
ــان  ــش بنی ــرات دو شــرکت دان ــودن مذاک ــز ب ــت آمی ــه موفقی ــی ب افضل
اســتان کردســتان اشــاره کــرد و افــزود: دو شــرکت دانــش بنیــان پــارک 
علــم و فنــاوری کردســتان کــه در حــوزه ICT فعــال بــوده و به همــراه این 
گــروه بــه مالــزی آمدنــد، یکــی در حــوزه طراحــی تـِـم ســایت و دیگــری 
در حــوزه ســاخت بــازی هــای کامپیوتــری فعالیــت هــای خــود را ارایــه 
ــه و  ــا مطالع ــرکت ب ــر دو ش ــه ه ــه اینک ــه ب ــا توج ــبختانه ب داد و خوش
ــد و همچنیــن  ــده بودن ــن نمایشــگاه آم ــه ای هــدف گــذاری مشــخص ب
بــا توجــه بــه برگــزاری جلســات متعــدد در حاشــیه ایــن رویــداد، چندین 
تفاهــم نامــه همــکاری بــا شــرکت هــای مالزیایــی منعقــد کــرده و پیــش 

نویــس تفاهــم نامــه هــا و قراردادهــای آنــان در دســت بررســی هــای الزم 
کارشناســی اســت.  

وی تأکیــد کــرد: نمایشــگاه تجارت کشــورهای اســامی یکــی از اثــر گذارترین 
رویدادهــا بــرای شــرکت هــای دانــش بنیــان مــا بود.

ــان  ــتان اذع ــتان کردس ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــد پ ــز رش ــر مراک مدی
کــرد: بــا توجــه بــه حضــور کشــورهای جهــان اســام در ایــن نمایشــگاه، 
ــه  ــود ک ــرات فراهــم ب ــات و مذاک ــادل اطاع ــرای تب فرصــت مناســبی ب
ــم  ــم بتوانی ــم و امیدواری ــن فرصــت اســتفاده کردی ــی از ای ــه خوب ــا ب م
ــه  ــرد، راه ورود ب ــن رویک ــت ای ــا تقوی ــز ب ــی نی ــای آت ــگاه ه در نمایش

ــم.   ــوار کنی ــر را هم کشــورهای دیگ
وی ادامــه داد: شــرکت هــای ایرانــی بایــد بــا رویکــرد مشــخص و مطالعــه 
ــه عرصــه هــای بیــن المللــی  ــا ب کشــورهای هــدف و شــناخت کامــل پ
ــا 27  ــزی ب ــور مال ــوند. کش ــر ش ــک ت ــت نزدی ــه موفقی ــا ب ــد ت بگذارن
میلیــون جمعیــت و 30 میلیــون توریســت در ســال، ظرفیــت مناســبی 
بــرای ســرمایه گــذاری اســت و حضــور در بــازار ایــن کشــور مــی توانــد 
ــودمند  ــیار س ــی بس ــان ایران ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــرای ش ــژه ب ــه وی ب

باشــد. 
ــتان،  ــاوری کردس ــم و فن ــارک عل ــه پ ــان اینک ــا بی ــان ب ــی در پای افضل
ــزی تشــکیل  ــه منظــور دســتاوردهای ســفر مال ــی ب ــه و کارگروه کمیت
داده اســت، اظهــار کــرد: در ایــن کارگــروه، نتایــج مذاکــرات را در دســت 
بررســی قــرار داده و بــدون تردیــد از هــم اکنــون بــرای حضــور قدرتمنــد 
ــن  ــابه ای ــرد مش ــا رویک ــا ب ــر رویداده ــده و دیگ ــال آین در نمایشــگاه س

ــزی و ایجــاد آمادگــی خواهیــم کــرد.  نمایشــگاه، برنامــه ری

مالزی، متفاوت ترین نمایشگاه برای ما بود 

اشتیاق شرکت های 

خارجی برای تبادل 

اقتصادی با ایران 

مهندس علی کسـایی، مدیر عامل شرکت توسـعه مجازی کادوس، یکی دیگر 
از شـرکت کننـدگان و نماینـده پـارک علـم و فناوری اسـتان گیـان در این 
نمایشـگاه اسـت و همچنیـن بـه نمایندگی از شـبکه بین المللی پـارک های 
علـم و فنـاوری کشـورهای اسـامی، در این نمایشـگاه حضور یافته اسـت. 
وی در حاشـیه ایـن نمایشـگاه بـه خبرنـگار مـا گفـت: مفتخریم کـه غرفه 
پارک های علم و فناوری کشـور به همت پارک علم و فناوری اسـتان گیان 
بـه ریاسـت دکتـر مجیـد متقی طلـب، در ایـن نمایشـگاه اسـتقرار یافت و 
پـارک هـای علـم و فناوری اسـتان های کشـور، توانمندی های خـود را در 

قالـب این غرفه متحد و مشـترک، عرضـه کردند. 
وی بـا بیـان ایـن که پارک علـم و فناوری اسـتان گیان، نماینـده پارک های 
علـم و فنـاوری کشـورهای اسـامی )INSTP( اسـت، اظهـار داشـت: اسـتان 
گیـان توانمنـدی های 21 شـرکت دانش بنیـان زیرمجموعه خـود را در این 
نمایشـگاه ارایـه کرد که مهـم ترین آن ها محصـوالت حوزه های کشـاورزی، 
ماشـین آالت صنعتـی، فرآورده های شـیمیایی و محصـوالت مرتبط به حوزه 
نانوتکنولـوژی، بـازی هـای رایانه ای و حـوزه فناوری اطاعات اسـت. به عنوان 
مثـال فیلترهـای گازی ارایـه شـده در این نمایشـگاه، به عنـوان یک محصول 
بومـی کـه باعـث اشـتغال زایـی و کارآفرینـی شـده و در پارس جنوبـی مورد 
اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت، محصول یک شـرکت دانش بنیـان زیر مجموعه 
پـارک علـم و فنـاوری اسـتان گیـان اسـت کـه ایـران را از واردکننـده ایـن 
محصـول بـه تولیدکننـده آن تبدیل کـرده و این محصول در شـرایطی تولید 
شـد کـه فـرآورده هـای تولید ایـن محصـول، در شـرایط تحریم قرار داشـت. 
دیگـر محصـول ارایـه شـده، ماشـین آالت تصفیـه آب برای مصارف پزشـکی 
و آزمایشـگاهی بـود. همچنیـن ماشـین آالت صنعتـی پخـت نـان را در زمره 
محصـوالت خـود داریـم کـه نان را به شـکل صنعتـی و بـا ارزش غذایی باالتر 

تولیـد کـرده و عـاوه بر حفظ کیفیـت نان، ضایعـات آن را کاهـش می دهد. 
همچنیـن محصـوالت حـوزه IT و بـازی های رایانـه ای نیز در این نمایشـگاه 
ارایـه شـد. ایـن بـازی ها کـه روی پلت فـرم هـای اندروییـد و IOS اجرا 
مـی شـود، تا کنون به کشـورهای اروپایی و آمریکایی صادر شـده اسـت که 
نمونـه بـارزی از تبدیل علم به ثروت اسـت و موجب اشـتغال زایی، کارآفرینی 

و جلوگیری از خروج ارز از کشـور شـده اسـت. 
کسـایی در خصـوص حضـور در نمایشـگاه مالـزی گفـت: پیـش از شـروع 
نمایشـگاه، میزگـردی بـا حضور مسـووالن نمایشـگاه ترتیـب داده شـد و این 
مسـووالن اطاعـات مربـوط بـه محصـوالت شـرکت هـای ایرانی را بـه دقت، 
بررسـی کردنـد تـا بتواننـد مرتبط ترین شـرکت هـای حاضر در نمایشـگاه و 
حتـی شـرکت هـای خارج از نمایشـگاه را بـه ما معرفـی و برقـراری ارتباط را 
بـرای ما آسـان کنند. یافتن حوزه های مشـترک میان شـرکت هـای ایرانی و 

شـرکت هـای حاضـر در نمایشـگاه، دیگـر دسـتاورد این جلسـات بود. 
وی فضـای نمایشـگاه را بسـیار مثبت ارزیابی کـرد و افزود: مهم تر از شـرکت 
در نمایشـگاه، تشـکیل جلسات حاشـیه ای آن بود و شـرکت های ایرانی باید 

ایـن مذاکـرات را پـس از بازگشـت به ایران نیـز دنبال کنند. 
مدیـر عامـل شـرکت توسـعه مجـازی کادوس بـا اشـاره بـه ایـن کـه گویی 
مراجعـه کننـدگان غرفـه ایـران، بیـش از خود ما منتظر شـرایط پسـاتحریم 
هسـتند، بیـان داشـت: آن هـا در خصـوص برنامـه شـرکت هـا برای شـرایط 
پسـاتحریم بسـیار سـؤال مـی کردنـد و ایـن نکتـه بسـیار جالبـی بود کـه از 
اشـتیاق شـرکت های خارجی برای تبـادل اقتصادی با ایران، حکایت داشـت. 
وی در پاسـخ بـه این که نقش دولـت در حمایت از بخش خصوصی در چنین 
شـرایطی چیسـت و چگونـه خواهـد بود، گفت: بسـیاری از شـرکت هـا برای 
حیـات در حـوزه تخصصی خود به شـکلی نیازمند حمایت دولت هسـتند اما 
ایـن حمایـت هـا تا مقطعی، کمک کننـده خواهد بود و از جایـی به بعد باعث 
تنبـل شـدن بخـش خصوصـی و وابسـتگی اش بـه دولت می شـود. بـه ویژه 
شـرکت هـای دانـش بنیان، باید به ایده های محوری خود اتکا داشـته باشـند 
و بـه محصـول خود پایبند باشـند. به عنوان نمونه یکی از شـرکت های دانش 
بنیـان پـارک علـم و فناوری اسـتان گیان در سـال 92 با قطـع حمایت های 
دولـت، بـه مرحله ورشکسـتگی رسـید و تنهـا راه نجات خـود را در صـادرات 
دیـد. بـرای رسـیدن به این هـدف، کار خـود را از بازارهای اروپایـی آغاز کرد و 
پـس از بازخوردهـای مثبتـی که از بـازار اروپا به دسـت آورد، وارد بـازار آمریکا 
شـد و هم اکنون این شـرکت از صادرکنندگان مطرح اسـتان و کشـور اسـت.  

آنها بیش از ما منتظرند 



رویداد نامهرویداد نامه
ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی تجارت و سرمایه گذاری جهان اسالمششمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی تجارت و سرمایه گذاری جهان اسالم

3031

ورود بــه بازار حقیقی

مگر می توانست، مفید نباشد!
ســهیل مــرادی، جــوان تریــن عضــو گــروه ایرانــی حاضــر در 
نمایشــگاه، اهــل کردســتان و فــارغ التحصیــل مهندســی بــرق اســت. 
ــه دو  ــوان ک ــودش ج ــد خ ــرکتی مانن ــا؛ ش ــرکت هین ــل ش مدیرعام
ــه  ــم س ــکل از تی ــا متش ــذرد ام ــی گ ــش نم ــتر از تأسیس ــاه بیش م
ــیس  ــان تأس ــش از زم ــه پی ــا ب ــکاری آن ه ــه هم ــره ای اســت ک نف
ــد در 8  ــر مــی گــردد. همیــن تیــم ســه نفــره توانســته ان شــرکت ب
ــی  ــدد و رقم ــد. ع ــرکت کنن ــب ش ــود نصی ــزار دالر س ــاه، 20 ه م
ــا تجــارت الکترونیــک مــدرن و موفــق  کــه نتیجــه یــک اســتارتاپ ی
ــازار  اســت. ســهیل و گروهــش، از راه یــک کانــال اســترالیایی و در ب
ــا  ــه و ت ــایت فروخت ــم وب س ــی Envato و Theme forest، ت جهان
امــروز تقریبــاً هــزار مشــتری نادیــده از کشــورهای مختلــف جهــان، 

ــد.  داشــته ان
ــق  ــه و تحقی ــازار، مطالع ــه ب ــل از ورود ب ــاه قب ــد: 6 م ــی گوی او م
 Theme forest و Envato ــی ــتانداردهای جهان ــی اس ــردم. تمام ک
ــتانداردها را در  ــن اس ــردم ای ــردم و ســعی ک ــل ک را بررســی و تحلی
ــل  ــم منتق ــه گروه ــتانداردها را ب ــن اس ــم. ای ــاظ کن ــم، لح محصوالت
کــردم و در نهایــت موفــق شــدیم 8 محصــول را بــر پایــه ایــن 

ــم.  ــه کنی ــد و ارای ــتانداردها تولی اس
وی ادامــه داد: هــدف از حضــور در ایــن نمایشــگاه، جــذب ســرمایه گذار 
اســت چراکــه ایــن ایــده، نیــاز بــه ســرمایه گــذاری هــای بــزرگ تــر 
ــول  ــاز اســت. همچنیــن برنامــه کیــف پ ــری نی ــزرگ ت دارد و تیــم ب
دیجیتــال را بــرای معرفــی بــه نمایشــگاه آوردیــم کــه کاربــرد آن در 
خصــوص نگهــداری و انتقــال پــول دیجیتــال اســت. در دنیــای امــروز 
ــرم  ــه صــورت دیجیتــال انجــام مــی شــود، ن کــه انتقــال پــول هــا ب
ــد. در حــال  ــی دارن ــرد فراوان ــال کارب ــول دیجیت ــال پ ــای انتق افزاره
ــزار  ــرم اف ــا ن ــزار وجــود دارد ام ــرم اف ــن ن ــه خارجــی ای حاضــر نمون
ــن، طراحــی شــده و جــذاب  ــال دیزای ــای متری ــر مبن ــا ب ــدی م تولی
ــت و  ــردی نیس ــدان کارب ــول چن ــن محص ــی ای ــه خارج ــت. نمون اس

فقــط کــد نویــس هــا مــی تواننــد از آن اســتفاده کننــد.   
از  قبـل  گفـت:  نمایشـگاه  ایـن  بازخوردهـای  خصـوص  در  مـرادی 
نمایشـگاه، طـرف هـای مذاکـره خـود را شناسـایی کـرده بودیـم و نام 
شـرکت هایـی کـه در راسـتای فعالیت های مـا بودند را می دانسـتیم، 
بنابرایـن ایـن نمایشـگاه و ایـن سـفر نمی توانسـته بـرای ما مفیـد نبوده 

 ! شد با

شــوفر در جاده بازار 

مالزی

مانــگ، جــوان  ژوری  اســتودیوی  عامــل  محمــد حیــدری، مدیــر 
ــازی شــناخته شــده » شــوفر« و محصــول  ــا ب ــه ب ــتانی اســت ک کردس
واقعیــت مجــازی اش بــه نمایشــگاه مالــزی آمــد. اســتودیوی ژوری مانــگ 
ــه ای و  ــازی هــای رایان از ســال 88 در زمینــه تولیــد برنامــه هــا و ب
بــازی هــای موبایلــی، فعالیــت مــی کنــد. تیــم ســه نفــره ایــن گــروه، حــاال 
ــه بیــش از 32 کشــور  ــازی شــوفر کــه تاکنــون ب 12 نفــره شــده اســت. ب
جهــان فروختــه شــده اســت، محصول همین اســتودیو اســت. ســاخت آن دو 
تــا ســه ســال طــول کشــید و خیلــی زود مــورد اســتقبال قــرار گرفت. شــوفر 
ماننــد بســیاری از بــازی هــای کامپیوتــری، یــک بازی بــا محوریــت رانندگی 
اســت امــا ســبک رانندگــی مســابقه ای، شــبیه ســازی 80 درصــد مناطــق 
ــز و  ــل تمای ــرب کشــور، عام ــای غ ــگل ه ــای کوهســتانی و جن و جــاده ه
جذابیــت ایــن بــازی ایرانی اســت. همچنیــن اســتفاده از موســیقی تأثیرگذار 
محلــی، باعــث شــد ویدیوهــای زیــادی از ایــن بــازی در یوتیــوب منتشــر و 
دســت بــه دســت شــود. بــه گفتــه حیــدری، گســتردگی بــازی و مســیرهای 

طوالنــی یکــی از دیگــر ویژگــی هــای بــازی شــوفر اســت. 
وی هـدف از حضـور در نمایشـگاه مالـزی را توسـعه بـازار و صـادرات ایـن 
محصـول عنـوان کـرد و گفـت: در کشـورهای مالـزی و چیـن هـم فـروش 
داشـته ایـم امـا سـعی داریـم بـا مذاکـره حضـوری و پیگیـری، قراردادهای 

بیشـتری منعقـد کنیم.
وی سـطح نمایشـگاه را رضایت بخش دانسـت و افزود: جلسات و مذاکراتی که 

در حاشـیه نمایشـگاه برای ما ترتیب داده شـد، بسـیار تأثیرگذار بود و از این 
بابت بسیار خوشحالیم. 

حیــدری بــا بیــان ایــن کــه در زمینــه سیســتم فــروش و توزیــع محصــوالت 
در ایــران، ضعــف هــای زیــادی وجــود دارد، ادامــه داد: از نظــر تولیــد و ســطح 
ــرای  ــی ب ــای خوب ــده ه ــران هســتند و ای ــی در ای ــای خوب ــروه ه ــی، گ فن
ســاخت بــازی هــای جدیــد دارنــد امــا بــرای فــروش و رســاندن آن بــه بــازار، 

مشــکات زیــادی وجــود دارد. 
وی اضافـه کـرد: محصـوالت ایـران از نظر فنی و سـطح بازی ها با بسـیاری از 
کشـورهای دنیـا قابـل رقابت اسـت و متأسـفانه یارانه هایـی که دولـت ارایه 

مـی دهـد و یـا مـی خواهـد ارایـه دهـد، به دسـت ما نمی رسـد. 
مدیـر عامـل اسـتودیوی ژوری مانـگ کـه یکـی از اعضـای گـروه پـارک علم 
و فنـاوری کردسـتان در ایـن نمایشـگاه بود، افـزود: واقعیت مجـازی محصول 
دیگـر گـروه مـا اسـت کـه تجسـم واقعیـت را در فضـای مجـازی و از طریـق 
حواس پنجگانه ممکن می سـازد و در زمینه آموزش و یا نمایشـگاه ها بسـیار 
کاربـرد دارد. در ایـن خصـوص هـم مذاکراتی در حاشـیه این نمایشـگاه انجام 

دادیـم کـه بـرای ما مفیـد بود. 
وی بـا اعـام ایـن کـه در مالـزی تنهـا 10 شـرکت تولیدکننـده ویدیـو گیم 
و بـازی هـای کامپیوتـری، فعـال هسـتند، گفت: بقیه شـرکت هـای موجود 
نماینـده شـرکت هـای خارجی هسـتند و بـه این دلیل، بـازار مالـزی قابلیت 

تبـادالت تجـاری زیـادی برای مـا دارد. 

نمایشگاهی که قابلیت های
 تبادل اقتصادی با ایران را نشان داد
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ــم  ــای عل ــارک ه ــار پ ــت: انتظ ــو، گف ــاف ک ــرکت ی ــل ش مدیرعام
ــووالن  ــه و مس ــوی وزارتخان ــر از س ــجم ت ــت منس ــاوری، حرک و فن
ــا اســت.  ــن نمایشــگاه ه ــر در ای ــوی ت ــرای حضــور ق ــوم ب وزارت عل
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــدگان پ ــی از نماین ــه یک ــی ک ــاس مؤمن عب
اســتان کردســتان در ایــن نمایشــگاه اســت، حضــور در ایــن رویــداد 
ــددی  ــای متع ــرکت ه ــا ش ــزود: ب ــت و اف ــش دانس ــد و اثربخ را مفی
گرفــت.  کاری شــکل  ارتباطــات جدیــد  و  شــدیم  مذاکــره  وارد 
ــار،  ــورد انتظ ــای م ــگاه ه ــدادی از دانش ــا تع ــی ب ــن مذاکرات همچنی

ــم. ــام دادی انج
ــه ایــن کــه بیشــتر فعالیــت ایــن شــرکت در زمینــه  ــا اشــاره ب وی ب
ــه  ــا ب ــار داشــت: محصــوالت م ــوژی کشــاورزی اســت، اظه بیوتکنول
روش کشــت بافــت گیاهــی تولیــد مــی شــود، محصــوالت مــا در ایــن 
نمایشــگاه در دو بخــش ارایــه شــد. یکــی گیاهــان زینتــی در قالــب 
تراریــوم هــای بــدون خــاک بــر اســاس کشــت بافــت گیاهــی اســت 
کــه مــورد اســتقبال قــرار گرفــت و دیگــری تولیــد گیاهــان دارویــی 
ــز بســیار  ــزی نی ــه کشــور مال ــن زمین ــه در ای ــای گیاهــی ک و داروه
فعــال بــوده و کیفیــت محصــوالت آن هــا بــا ایــران برابــری مــی کــرد 
امــا بــه دلیــل تفــاوت اقلیــم، تمایــل داشــتند از تنــوع گیاهــان دارویــی 
ایــران نیــز در محصــوالت خــود اســتفاده کننــد کــه ایــن امــر زمینــه 

همــکاری هــای جدیــد را فراهــم کــرد.  
مؤمنـی اضافـه کـرد: داروهـای گیاهـی و محصوالت تهیه شـده کشـور 
مـی شـود؛  وارد  اروپایـی  از کشـورهای  دارویـی،  گیاهـان  از  مالـزی 

چراکـه محصـوالت کشـور مالـزی، گیاهان حـاره ای اسـت و زمانی که 
گیاهـان دارویـی ایـران را ارایـه مـی کردیم، بـرای آنان تازگی داشـت 

و مایـل بـه واردات ایـن گیاهـان بودند.
وی اضافـه کـرد: مذهـب مشـترک و برخـی قرابـت هـای فرهنگـی، 
عاملـی بـرای همـکاری هـای بیشـتر اسـت و بایـد از ایـن ظرفیـت ها 

اسـتفاده کـرد. 
مدیرعامــل شــرکت دانــش بنیــان یــاف کــو، بیــان داشــت: مذاکــرات 
ــت  ــرات در نهای ــن مذاک ــه ای ــود و ادام ــز ب ــت آمی ــیار موفقی ــا بس م
بــه قــرارداد منجــر مــی شــود. البتــه بــرای حضــور در ایــن نمایشــگاه 
ــا  ــنایی ب ــه آش ــرا ک ــرد چ ــر ک ــرارداد فک ــه ق ــد ب ــم نبای ــه ه همیش
ــرای شــرکت هــای ایرانــی  محصــوالت آن هــا و ایــده گرفتــن نیــز ب
الزم و ضــروری اســت. بــه همیــن دلیــل بایــد رؤســای پــارک هــای 
ــی و  ــا همراه ــن رویداده ــا را در ای ــرکت ه ــز ش ــاوری نی ــم و فن عل

ــد. ــت کنن حمای
مؤمنــی بــا اشــاره بــه پیگیــری طــرح ایجــاد نمایشــگاه دایمــی ایــران 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــادی جمه ــان اقتص ــوی رایزن ــزی از س در مال
ــد  ــع خواه ــا مرتف ــه ه ــیاری از دغدغ ــورت، بس ــن ص ــت: در ای گف
شــد و بــه دلیــل کاهــش هزینــه هــا و نبــود دغدغــه ارســال کاالهــا، 
شــرکت هــای بیشــتری مــی تواننــد در بــازار مالــزی حضــور داشــته 
ــود،  ــای خ ــدی ه ــر توانمن ــر و بهت ــق ت ــی دقی ــر معرف ــاوه ب و ع

ــد.  ــاد کنن ــور ایج ــرای کش ــری را ب ارزآوری باالت

مالزیایی ها مشتاق واردات داروهای گیاهی ایران شدند

مدیـر بازاریابـی و روابـط بیـن الملـل پـارک علم و فناوری اسـتان خراسـان سرفصلی برای ارتباطات جدید
شـمالی گفت: این نمایشـگاه فرصت مذاکره با نمایندگان تمامی کشـورهای 

اسـامی را بـرای ما مهیـا کرد.
مجیـد قربـان زاده که بـه نمایندگی از پارک علم و فناوری اسـتان خراسـان 
شـمالی در ایـن رویـداد حضـور داشـت، افـزود: هـدف مـا از حضـور در این 
نمایشـگاه، رصـد کـردن نزدیـک بازار کشـورهای اسـامی و به ویژه کشـور 
مالـزی بـود و پـس از سـفر، تحقیقـات بـازار را بـرای ورود مناسـب بـه این 

کشـور انجام خواهیـم داد. 
وی بـا بیـان ایـن که حضور ایران در نمایشـگاه امسـال، قوی و فعـال بود اما 
بـاز هـم مـی تواند با حمایـت دولتمـردان در زمینه نحوه چیدمان و شـکیل 
بـودن غرفـه ایران، رونق بیشـتری داشـته باشـد، تأکید کرد: این نمایشـگاه 
فرصتـی بـرای مذاکـره و رویارویـی بـا بـازار تـک تـک کشـورهایی بـود که 
نماینـدگان خود را به نمایشـگاه فرسـتاده بودند و شـرکت هـای ایرانی باید 
پـس از رصـد کردن بازار این کشـورها به صورت عمومی، در نمایشـگاه های 
تخصصـی مربـوط به رسـته کاری خود نیز شـرکت کنند تا بـه هدف نهایی 

دسـت یابند. 
قربـان زاده، در خصوص محصوالت ارایه شـده از سـوی پـارک علم و فناوری 
اسـتان خراسـان شـمالی در ایـن نمایشـگاه گفت: یکـی از ایـن محصوالت، 
دهـان شـویه بـا پایـه گیاه نعنـا بود کـه محصول یک شـرکت دانـش بنیان 
و درصـد مـواد شـیمیایی اسـتفاده شـده در آن، حداقل میزان ممکن اسـت. 
ایـن محصـول، درصـد کمی از ماده شـیمیایی هگـزا فلورایـد را دارد و اولین 
دهـان شـویه حـاوی کلـر هگزیدیـن و دارای عصاره گیاهی اسـت کـه برای 
کـودکان بسـیار خـوش طعـم و آنتی آفت اسـت و بوی نامطبـوع دهان را 
از بیـن مـی بـرد. محصول دیگر، کود ارگانیک با نام نیترو زیسـت و فسـفو 
زیسـت بـود کـه کود غنی شـده از مواد مـورد نیاز برای ریشـه گیاه اسـت و 

اسـتفاده از این 
محصول، عاوه 
بـر رفـع آفات، 

موجـب افزایـش کمیـت و کیفیت محصول خواهد شـد. محصـول نانو پودر 
آلومینـا دیگـر محصولـی بود کـه در این نمایشـگاه، ارایه شـد. این محصول 
در صنایـع نفـت و گاز مورد اسـتفاده قـرار می گیرد و همچنیـن در صنعت 

آهن و فـوالد نیز کاربـرد دارد. 
 C.G.S وی ادامه داد: گرم کن و مشـعل گاز مورد اسـتفاده در ایسـتگاه های
و قره قروت و لواشـک تهیه شـده از پسـماند آب پنیر کارخانجات پنیرسازی 

نیز در این نمایشـگاه ارایه شد. 
مدیـر بازاریابـی و روابـط بیـن الملـل پـارک علم و فناوری اسـتان خراسـان 
شـمالی اعام کرد: در خصوص محصول دهان شـویه گیاهی، با دو شـرکت 
دارای زمینـه کاری مشـابه در تکنوپـارک کشـور مالـزی، مذاکـره کردیـم و 
بـه دلیـل آن کـه قیمـت محصـول ما نصـف قیمت محصـول کشـور مالزی 
را داشـت و از نظـر کیفیـت نیـز مـورد تأییـد قـرار گرفـت، پیش قـراردادی 
بـه منظـور تولیـد ایـن محصول بـه صـورت مشـارکتی و یا تحت لیسـانس 
تبـادل شـد کـه بـا هماهنگی مشـاوران حقوقـی به قـرارداد تبدیـل خواهد 
شـد. همچنیـن مذاکـرات خوبـی بـا شـرکت هـای فعـال در ایـن زمینه در 
اتـاق بازرگانـی مالـزی صـورت دادیـم کـه از مناسـب بـودن بـازار مالـزی 
بـرای فعالیـت شـرکت هـای مـا حکایت داشـت. در خصـوص قره قـروت و 
لواشـک بـه دلیـل ایـن که ذائقه مردم این کشـور چنـدان با مـواد ترش مزه 
سـازگار نیسـت، متوجه شـدیم در حدود 10 درصد از بازار سـیصد میلیونی 
کشـورهای جنوب شـرق آسـیا، می توانند مشـتری هدف ما باشـند که در 

ایـن خصـوص به تحقیقـات بازار بیشـتری نیاز اسـت. 

فرصت مذاکره با کشورهای اسامی را به دست آوردیم

مذاکرات موفق
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رییـس هیـأت مدیره شـرکت صنعتگران علم پیشـه، یکی از شـرکت های 
دانش بنیان مسـتقر در پارک علم و فناوری اسـتان لرسـتان، معتقد اسـت 
بـا حضـور در ایـن نمایشـگاه، دیـدگاه بسـیار واقـع بینانـه تری نسـبت به 

بـازار مالـزی و بازارهای خارجی به دسـت آورده اسـت. 
مهنـدس رسـول خـوش سـخن، بـا بیـان ایـن که آشـنایی بـا روابـط بین 
الملـل تجـاری یکـی از مهـم تریـن دسـتاوردهای شـرکت هـای دانـش 
بنیـان در ایـن نمایشـگاه بـود، افـزود: جلسـات بسـیار خوبـی در حاشـیه 
نمایشـگاه تشـکیل و سـطح انتظـارات مـا بـا طرف هـای خارجـی، تنظیم 
شـد. همچنیـن انتظـارات و تصور ما از بازار کشـور مالزی شـفاف تر شـد و 

دیـدگاه هـا بـه سـمت واقعـی شـدن پیـش رفت. 
وی تأکیـد کـرد: بـه یقین، بدون قوی تر شـدن شـرکت ها در بـازار داخل 
ایـران، نمـی تـوان انتظـار صـادرات موفـق از آن هـا داشـت. تقویـت بـازار 
داخلـی بـرای مـا بسـیار اعتبارآفریـن اسـت و در این صـورت بـازار جهانی 

مـا را خواهـد پذیرفت. 
وی دربـاره محصـوالت ارایـه شـده در ایـن نمایشـگاه گفـت: دسـتگاه 
بـودار کننـده چکـه گاز، یکی از محصوالت ارایه شـده شـرکت صنعتگران 
علـم پیشـه بـود کـه نسـبت بـه نمونـه هـای جهانـی خـود، مزیـت هـای 
بسـیاری دارد. از جملـه ایـن کـه از طریـق ایـن دسـتگاه، بـوی نشـت گاز 
کـه حـاوی ماده ادورانت و به شـدت سـرطان زا اسـت، منتشـر نمی شـود. 

در حالـی کـه متأسـفانه در ایـران در جایـگاه هـای گاز، ایـن بـو به شـدت 
استشـمام مـی شـود. این دسـتگاه فقط با فشـار داخـل لولـه کار می کند 
و نیـاز به سـوخت دیگری ندارد، سیسـتم فنـی و مکانیکی آن بـرای اولین 
بـار در دنیـا ابـداع و ثبـت اختراع شـده اسـت. عاوه بـر آن، نیـاز به تعمیر 
و نگهـداری در فواصـل طوالنـی نـدارد. همچنیـن دسـتگاه الیروبی سـد و 
رودخانـه هـای کوهسـتانی، ویلچر مخصـوص نگهدارنده بیمارانـی که قادر 
بـه راه رفتـن نیسـتند و بـا قابلیت شسـت و شـو، قیمت مناسـب و قابلیت 
تختخـواب شـدن، نمونه مشـابهی در دنیا ندارد دو محصـول دیگری بودند 
کـه مورد اسـتقبال قـرار گرفتنـد. از دیگر محصـوالت ارایه شـده می توان 
بـه برانکاردهـای مخصـوص حمل بیمـاران در مناطق کوهسـتانی و صعب 
العبـور اشـاره کـرد کـه بـرای جاهایـی ماننـد راه پله یـا دارای شـیب تند، 

طراحی شـده اسـت. 
خـوش سـخن، گفـت: دسـتگاه سـنگ ران کلیـه نیـز در ایـن نمایشـگاه، 
عرضه شـد که دارای گواهی ثبت اختراع و تأییدیه وزارت بهداشـت اسـت 
و سـنگ را بـه صـورت آرام و بـدون صدمـه زدن بـه عروق، دفـع می کند. 
دسـتگاه میـوه چیـن عرضه شـده در این نمایشـگاه نیز قادر اسـت میوه را 
در هـر حالـت و ارتفاعـی چیـده و از طریـق لولـه یـا پارچه، در سـبد خود 
بـه صـورت کامـًا سـالم منتقل کـرده و به شـاخه هم صدمه نمـی زند که 
بـه دلیـل ایـن ویژگـی ها برای بـازار کشـور مالزی بسـیار کاربردی اسـت.  

آشنایی با روابط بین الملل، سوغات شرکت های دانش بنیان

دیدگاه ها واقعی و انتظارات، شفاف شد
مدیـر مرکـز جامـع رشـد پـارک علـم و فنـاوری مازنـدران و مسـوول امـور 
مؤسسـات پـارک علـم و فنـاوری این اسـتان گفـت: مذاکرات مـا در خصوص 
محصـوالت شـرکت های دانـش بنیان پارک علـم و فناوری اسـتان مازندران، 
به سـرمایه گذاری مشـترک و فروش محصوالت منجر شـد که در سفر بعدی 

خـود به کشـور مالزی، پیگیر آن هسـتیم.
مهندس مرتضی رادمهر در گفت و گو با دبیرخانه مرکز تجارت بین الملل سازمان 
همکاری های کشورهای اسامی، هدف از حضور در ششمین نمایشگاه تجارت 
و سرمایه گذاری جهان اسام در کشور مالزی را آشنایی نزدیک با بازار این 
کشور، پیدا کردن بازارهای جدید برای محصوالت قابل صادرات و یافتن شرکای 
تجاری جدید به منظور سرمایه گذاری در ایران عنوان کرد و اظهار داشت: با 
پنج محصول دانش بنیان در این نمایشگاه، حضور یافتیم. واکس نگهدارنده میوه 
و سبزی بر پایه گیاهی و عاری از مواد شیمیایی یکی از این محصوالت بود که 
به دلیل شرایط آب و هوایی کشور مالزی که حفظ طراوت و نگهداری میوه 
و سبزیجات را دشوار می سازد، با استقبال بسیار زیادی مواجه شد. محصول 
دیگری که ارایه شد، آجر نسوز قابل استفاده در پتروشیمی ها و کوره های ذوب 
فلزات بود. همچنین دستگاه بی خطر ساز زباله های بیمارستانی، دیگر محصول 
ارایه شده از سوی پارک علم و فناوری مازندران بود. در زمینه ادوات صنعتی 
مانند دیگ های بخار چند منظوره و مشعل های ذغال سنگ و همچنین در 
زمینه تجهیزات پزشکی مرتبط با زیبایی و ارتوپدی نیز محصوالتی به نمایشگاه 

مالزی آورده بودیم که مورد استقبال قرار گرفت.  
وی ادامه داد: در موضوع بازیافت و ساخت سایت اتوماتیک بازیافت زباله های 
شهری، همکاری مشترکی با دانشگاه USM مالزی تعریف شده که به منظور 
سرمایه گذاری مشترک و مذاکره بیشتر، سفرهای بعدی را در برنامه داریم.  به 
گفته وی، پارک علم و فناوری مازندران، شامل 80 شرکت زیرمجموعه و 4 مرکز 

رشد مستقل است و در مجموع، 12 مرکز رشد در این استان وجود دارد. 

مدیر عامل شرکت دانش بنیان اقتصاد نوین که در زمینه تولید چاشنی های 
بازار کشور مالزی را برای توسعه  از داروهای گیاهی فعالیت می کند،  غذایی 

محصوالت خود بسیار مناسب ارزیابی کرد. 
مهندس آزاده سبزعلی که از مشارکت کنندگان ششمین نمایشگاه تجارت و 
سرمایه گذاری جهان اسام در مالزی و نماینده مرکز رشد شهرستان بروجرد 
در این نمایشگاه بود، در گفت و گو با دبیرخانه مرکز تجارت بین الملل سازمان 
همکاری های کشورهای اسامی اظهار داشت: هدف ما صادرات گیاهان دارویی و 

محصوالت تولید شده از آن ها به کشورهای مختلف است.
وی با اشاره به این که تنها در استان لرستان، بیش از صد نوع گیاه دارویی وجود 
دارد، بیان داشت: این تنوع در استان های کشور بسیار زیاد است اما متأسفانه 

بازدهی اقتصادی آن برای کشور چندان قابل توجه نیست.
سبزعلی، ادامه داد: برخی نمونه از گیاهان دارویی ایران برای بازار مالزی بسیار 
مناسب است. به عنوان مثال گیاه خاکشیر که به تنظیم دمای بدن در فصول 
گرم سال کمک می کند، گیاهی است که با توجه به درجه باالی حرارت کشور 
مالزی، بسیار کارایی دارد و از جمله نمونه های دیگر می توان به گیاه رازیانه و 

نعنا فلفلی اشاره کرد. 
مدیر عامل شرکت دانش بنیان اقتصاد نوین، گفت: در زمینه تولید چاشنی های 
غذایی از داروهای گیاهی، استانداردها و گواهینامه های الزم را دریافت کرده ایم 
اما نیازمند دریافت استانداردهای جهانی هستیم تا بتوانیم به بازار دیگر کشورها 

ورود کنیم. 
وی افزود: مذاکرات خوبی در زمینه پیدا کردن شرکای تجاری و طرف قراردادهای 
خود انجام دادیم و در خصوص نوع بسته بندی محصوالت و نیاز بازار این کشور و 
کشورهای جنوب شرقی آسیا نیز اطاعات بسیار خوبی کسب کردیم. وی از دیگر 
فعالیت های این مجموعه به برگزاری دوره های آموزشی در خصوص کشاورزی 
ارگانیک، کشت گیاهان دارویی به صورت ارگانیک، ترویج کشت گیاهان دارویی 
در روستاهای شهرستان بروجرد و تهیه نهاده ها )کود، سم و بذر( برای متقاضیان 

کشت اشاره کرد. 

آن ها که دست پر بازگشتند
عطر گیاهان دارویی ایران در مالزی 

سرمایه گذاری مشترک و فروش 
محصول؛ دستاورد پارک مازندران

بازار مالزی برای توسعه صادرات 
گیاهان دارویی، بسیار مناسب است
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معـاون شـرکت ایرانیـان بروگـرد زاگـرس ، کـه بـه نمایندگـی از مهندس 
بهمـن همتـی در ششـمین نمایشـگاه تجـارت و سـرمایه گـذاری جهـان 
اسـام حضـور یافتـه بـود، گفـت: دسـتگاه ارایـه شـده در این نمایشـگاه، 
دسـتگاه  جایگزیـن »جامبـو« اسـت و نمونـه تولیـد داخـل ایـن دسـتگاه 
اسـت کـه توسـط مهنـدس بهمـن همتـی، مدیرعامل شـرکت ابداع شـده 

ست.  ا
محمـد ثریـا در گفـت و گو بـا دبیرخانـه مرکز تجـارت بین الملل سـازمان 
در  داشـت: دسـتگاه جامبـو  اظهـار  اسـامی،  همکاری هـای کشـورهای 
زمینـه حفـر تونـل مـورد اسـتفاده قرار مـی گیرد و توسـط کشـور چین و 
کشـورهای اروپایـی تولیـد مـی شـود اما ایـن دسـتگاه، نمونه ملـی جامبو 

اسـت که نسـبت بـه آن مزایـای فراوانـی دارد. 
وی بـا بیـان ایـن که کشـورهای کوهسـتانی بیشـتر بـه این محصـول نیاز 
دارنـد، افـزود: نمونه خارجی این دسـتگاه، بسـیار گران اسـت، تـا ارتفاع 5 
متـر را پوشـش مـی دهـد، حداقل به سـه اپراتور نیـاز دارد، آمـوزش کار با 
آن زمـان بـر و هزینـه بـر اسـت، به دلیـل حجم فیزیکـی زیادی کـه دارد، 
بسـیار سـخت جا به جـا می شـود و در تونل های کوچک، کارایـی ندارد و 
نیـروی الکتریسـیته زیادی مصـرف می کند امـا نمونه داخلی ابداع شـده، 
تقریبـاً هیـچ یـک از این معایب را نـدارد. قیمت آن تقریبـاً یک دهم نمونه 
خارجـی و آمـوزش کار با آن بسـیار سـاده اسـت، تنهـا به یک اپراتـور نیاز 
دارد، خطـرات احتمالـی آن بسـیار کـم اسـت چـرا کـه با ریمـوت کنترل 
مـی شـود و حداقـل آسـیب را بـه اپراتـور وارد مـی کنـد، ارتفـاع 7 تا 11 
متـر را نیـز پوشـش مـی دهـد و بـه علـت کوچـک بودن بـه راحتـی قابل 

جابه جا شـدن اسـت.  
وی ادامـه داد: سـاالنه میلیاردهـا تومـان ارز بـرای خریـد ایـن دسـتگاه، از 

ایـران خـارج مـی شـود در حالـی کـه نمونـه ملـی آن، ثبـت اختـراع 
شـده و در اسـتان هـای زنجـان، فـارس و خـرم آبـاد مـورد اسـتفاده 
قـرار گرفتـه و بـرای اسـتفاده در دیگر اسـتان ها نیز به دنبال سـرمایه 

اسـت.  گذار 
وی هـدف از حضـور در این نمایشـگاه را تبادل اطاعـات و تکنولوژی 
بـا شـرکت های مشـابه، جـذب سـرمایه گـذار و اسـتفاده از تجربیات 

دیگر کشـورها دانسـت .

جامبوی ایرانی در نمایشگاه مالزی

مذاکرات، ما را به بازار خارجی امیدوار کرد 

مدیرعامـل شـرکت دانـش بنیـان روژان کشـت پاکان)بیوروژ( کـه در زمینه 
گیاهـان دارویـی و محصـوالت ارگانیـک، فعالیـت می کند، گفـت: محصول 
روغـن کدو که توسـط این شـرکت، تولید شـده و مصـرف دارویـی دارد، در 
ایـن نمایشـگاه بـه شـدت مـورد اسـتقبال قـرار گرفت چراکـه نوع کـدو در 
کشـور مالـزی بـا کدوی موجـود در بازار ایـران، متفاوت اسـت و این موضوع 

باعـث شـده ایـن محصـول بازار بکری در کشـور مالزی داشـته باشـد.
مسـعود حیدریـان بـا اشـاره به خـواص این محصـول از جملـه جلوگیری از 

سـرطان، بـروز بیمـاری های گوارشـی و مجـاری ادرار و دارا بـودن ویتامین 
E بـه منظـور حفـظ زیبایی و طراوت پوسـت و مو، بیان داشـت: در جلسـه 
بـا شـرکت هـای مسـتقر در تکنوپـارک مالـزی و همیـن طـور مذاکـره با 
شـرکت هـای حاضر در نمایشـگاه، شـاهد اسـتقبال از این محصـول بودیم. 
از میـان شـرکت های حاضـر، دو شـرکت وارد همکاری جدی شـدند و قرار 
اسـت همـکاری هـای دوطرفـه ای با این شـرکت ها داشـته باشـیم. بر این 
اسـاس مقـرر شـد آن هـا محصوالت مـا را خریداری کـرده و ما نیـز در ازای 
آن، محصـوالت آن هـا را از طریـق ایران به ترکیه و کردسـتان عراق ارسـال 

کنیم.
وی کـه یکـی از نماینـدگان پـارک علـم و فنـاوری اسـتان کردسـتان بـود، 
افـزود: حضـور در این نمایشـگاه، تجربه بسـیار خوبی بود. ما متوجه شـدیم 
هـم برخـی محصوالت کشـور مالـزی در ایـران بازار خوبـی دارد و هـم بازار 
مناسـبی بـرای محصوالت ایران در کشـور مالزی فراهم اسـت و بایـد از این 

فرصـت برای همـکاری هـای دو جانبه بهـره برد.
وی ادامـه داد: مالزیایـی هـا بـه محصـوالت مربـوط بـه حـوزه سـامت و 
زیبایی بسـیار عاقه نشـان می دهند. در این نمایشـگاه، شـرکت کنندگان 
و بازدیدکنندگان کشـور بنگادش و چین هم اسـتقبال زیادی داشـتند و ما 
توانسـتیم محصوالتمـان را بـه آن هـا معرفـی کنیم کـه پس از این سـفر با 

ارسـال نمونـه هـای سـفارش داده شـده، وارد قرارداد خواهیم شـد. 
حیدریـان از تیـم ایرانـی و مدیریـت دبیرخانـه ایـن رویـداد در ایـران و نیز 
ریاسـت پارک علم و فناوری اسـتان کردسـتان قدردانی کرد و حمایت های 
آنـان بـرای حضور ایران در چنیـن رویدادهایی را یـک ارزش گذاری ملی به 

فعالیت شـرکت های ایرانی دانسـت.

حمایت از حضور ایرانیان، یک ارزش گذاری ملی است

ردپای محصوالت ایرانی در 
بازار بکر مالزی
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مدیـر واحـد مشـاوره و آموزش شـرکت سـورنا گفـت: هدف مـا از حضور در 
ایـن نمایشـگاه، رصـد بازار مالزی و دیگر کشـورهای شـرکت کننـده در این 

رویـداد بود. 
ــارت و  ــگاه تج ــمین نمایش ــدگان شش ــارکت کنن ــی، از مش ــب عباس زین
ــه  ــا دبیرخان ــزی در گفــت و گــو ب ســرمایه گــذاری جهــان اســام در مال
ــامی،  ــورهای اس ــای کش ــازمان همکاری ه ــل س ــارت بین المل ــز تج مرک
بیــان کــرد: بســیاری از شــرکت هــای حاضــر در ایــن نمایشــگاه بــه منظور 
ــازار  ــات ب ــد تحقیق ــران، نیازمن ــارت در ای ــاری و تج ــراودات تج ــام م انج
هســتند و خوشــبختانه در ایــن خصــوص، بازخوردهــای مثبتــی از 

ــم.   ــت کردی ــگاه دریاف ــدگان نمایش ــرکت کنن ش
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه مذاکـرات زیـادی با شـرکت هـای حاضـر در این 
نمایشـگاه انجـام شـد، افـزود: نمایشـگاه، بسـیار خـوب و اثربخـش بـود، به 
شـرط آن کـه شـرکت هـای ایرانـی هدفمنـد و برنامه ریـزی شـده، در این 
رویدادهـا شـرکت کنند، با دید باز به نمایشـگاه بیایند و ارتباطـات را از قبل 
آغـاز کـرده باشـند. چـرا که تجربه نشـان مـی دهـد مذاکراتی در حـد رد و 

بـدل کـردن کارت ویزیـت، بـه تصمیـم جـدی منجر نخواهد شـد. 
عباسـی ادامـه داد: رصد بـازار مالزی نشـان داد جای کار بسـیار زیادی برای 
شـرکت هـای ایرانی وجـود دارد تا بتوانند خدمات خـود را منتقل و مراودات 
خـود را آغـاز کنند، و چه بهتر اسـت که شـرکت های ایرانـی، تعامات خود 
را از انتقـال خدمـات آغـاز کنند، چـرا که نکته مهمی که متوجه شـدیم این 
اسـت کـه اگـر از ابتدا بـا محصولمـان وارد مذاکره و بازار این کشـور شـویم، 

چندان پذیرنـده نخواهند بود. 
مدیـر واحـد مشـاوره و آمـوزش شـرکت سـورنا کـه بـه نمایندگـی از پارک 
علـم و فنـاوری اسـتان یـزد در ایـن نمایشـگاه حضـور یافتـه بـود، اذعـان 

داشـت: متأسـفانه فرهنگ تحقیقـات بـازار در ایران، هنوز هم ضعیف اسـت 
و بسـیاری از شـرکت هـا اعتقـادی بـه ایـن موضـوع ندارند. حتـی وقتی که 
مشـکلی ماننـد افـت فـروش در مـورد محصـول یـک مجموعـه اتفـاق می 
افتـد، علـت و ریشـه آن چنـدان آسـیب شناسـی نمـی شـود و از طـرف 
دیگـر شـرکت هـا و مجموعـه هایـی را مشـاهده مـی کنیـم کـه تجربـه و 
ذهنیـت بـدی از موضوع تحقیقـات بازار دارنـد. به عنوان مثال، شـرکتی که 
تحقیقـات بـازار خـود را به یـک مجموعه نابلـد و غیر حرفه ای سـپرده و 
نتیجـه مسـاعدی از ایـن فرآیند کسـب نکرده اسـت، تحقیقات بـازار را یک 

موضـوع زایـد و بـی نتیجـه قلمداد مـی کند.  
عباسـی، اضافـه کـرد: شـرکت هایـی کـه بـرای مشـاوره کسـب و کار بـه ما 
مراجعـه می کنند و نیازمند مشـاوره هسـتند، اصوالً شـرکت هایی هسـتند 
که در شـروع راه، تحقیقات بازار نداشـته اند و این موضوع در میان شـرکت های 
دانـش بنیـان بـه وفـور دیده می شـود. شـرکت هـای دانـش بنیان بسـیار 
زیـادی در کشـور وجـود دارنـد کـه یک محصـول را تولیـد و روانـه بازارکرده 
و نتیجـه نگرفتـه و بـه سـراغ محصول بعـدی رفته اند کـه در نتیجـه روز به 
روز بـه تعـداد محصوالت روی دسـت مانده این شـرکت ها افزوده می شـود. 
وی بــا بیــان ایــن کــه ایــران در موضــوع تحقیقــات بــازار از کشــوری ماننــد 
مالــزی، عقــب تــر اســت، اظهــار داشــت: تحقیقــات بــازار یــک علــم اســت، 
در حالــی کــه متأســفانه در ایــران، ایــن موضــوع جــدی گرفتــه نمــی شــود 
و در بســیاری از مــوارد شــرکت هایــی کــه تصــور مــی کننــد، بــه راحتــی 
ــا شکســت مواجــه مــی شــوند، در  ــت، ب ــد گرف ــازار را در دســت خواهن ب
ــی  ــر اســاس اصــول و مبان ــا اگــر از ابتــدا ب ــی کــه شــرکت هــای نوپ حال
تحقیقــات بــازار حرکــت کننــد، در زمــان کمتــر بــه نتیجــه بهتــر دســت 

خواهنــد یافــت. 

تحقیقات بازار در مالزی جدی تر است 

فرهنگ ضعیف تحقیقات بازار در ایران   

ــازاری بــه  ــازار مالــزی، ب یــک ســرمایه گــذار بخــش خصوصــی گفــت: ب
ــی اســت  ــط کاف ــذاری اســت. فق ــه ســرمایه گ شــدت مســتعد در زمین
بــا مطالعــه و شــناخت وارد شــویم و امکانــات و نیازهــای ایــن بــازار را بــا 

توانمنــدی شــرکت هــای خــود همخــوان ســازی کنیــم.
ارجمنـدی که از اعضای هیأت بازدیدکننده از ششـمین نمایشـگاه تجارت 
و سـرمایه گذاری جهان اسـام در مالزی بود، با بیان این که جلسـاتی که 
در حاشـیه نمایشـگاه ترتیـب داده شـد، بسـیار هدفمند بود و گـروه ایرانی 
بیشـترین دسـتاوردهای خـود را از این جلسـات کسـب کردند، افـزود: هر 
قـدر که بازار کشـور مالزی و کشـورهای حاضـر در این نمایشـگاه را از دور 
رصـد و یـا از طریـق منابع اطاعاتی، واکاوی کرده باشـیم، بـاز هم نیازمند 
نتایـج و شـاخص هایی هسـتیم کـه در اثر حضور مسـتقیم در این کشـور 
حاصـل خواهـد شـد. در خصـوص مذاکـرات نیز بـه همین گونه اسـت. در 
عصـر ارتباطـات مـی تـوان ارتبـاط گیـری را از هر جـای جهان آغـاز کرد 
امـا مذاکـرات چهـره بـه چهره و پیگیـری های حضـوری نتیجـه بخش تر 

و گاهی ضروری اسـت. 
ــگاه  ــن نمایش ــی ای ــرات جانب ــات و مذاک ــر جلس ــت: اگ ــان داش وی اذع
ــات  ــی محصــوالت و خدم ــه عرضــه و معرف ــا ب ــی تنه ــروه ایران ــود، گ نب
خــود پرداختــه بودنــد کــه البتــه ایــن موضــوع نیــز بــرای ذهنیــت ســازی 
مخاطبــان خــارج از کشــور نســبت بــه توانمنــدی ایرانیــان مفیــد اســت 
امــا کافــی نیســت. حضــور مــا در جلســات متعــدد بــا مســووالن علمــی، 
ــفارت،  ــووالن س ــن مس ــزی و همچنی ــور مال ــی کش ــی و بازرگان آموزش
فرصــت مذاکــرات خــوب و قابــل پیگیــری را مهیــا کــرد و ایــن حضــور به 

بازدیــد از چنــد غرفــه و آشــنایی هــای کوتــاه مــدت، ختــم نشــد. 
ارجمنــدی افــزود: فرصــت هــای ســرمایه گــذاری داخــل کشــور نیــز باید 
از طریــق چنیــن نمایشــگاه هایــی بــه اطــاع دیگــر کشــورها برســد تــا 
ــرده و در  ــذب ک ــی را ج ــی خوب ــای خارج ــذاری ه ــرمایه گ ــم س بتوانی
شــرایط پســاتحریم کــه ســرفصل جدیــدی از تعامــات بیــن المللــی مــا 

اســت، مــورد اســتفاده قــرار دهیــم. 
وی تصریــح کــرد: در ایــران بایــد در خصــوص نحــوه برخــورد بــا 
ســرمایه گــذار و تشــویق و ترغیــب بیشــتر ســرمایه گــذاران بــه طــور 
جــدی تجدیــد نظــر شــود. در غیــر ایــن صــورت ایــده هــا و محصوالتــی 
ــن نمایشــگاه  ــی در ای ــان ایران ــش بنی ــد آن چــه شــرکت هــای دان مانن
عرضــه کردنــد، هرگــز روی بــازار را نخواهــد دیــد و مــا همچنــان بــر ســر 
تولیــد ملــی خواهیــم کوفــت. در صورتــی کــه ترغیــب ســرمایه گــذاران 
بخــش خصوصــی و تســهیل رونــد ورود آنــان بــه اقتصــاد کشــور، بــه نفــع 
ــی، اشــتغال و ارزآوری اســت و کشــور را از  ــه نفــع اقتصــاد مل همــه و ب

بســیاری از بحــران هــا نجــات خواهــد داد. 

مالزی، بازاری به شــدت مستعد دارد

تغییر نگاه به سرمایه گذاران در 
فصل پساتحریم 
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حضــور در رویدادهای جهانی، 

بخشــی از آموزش عمومی کشــور است

آینده آموزش عالی 
جهان به کدام سو می رود؟ 
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شیخ صالح عبداهلل کامل-عربستان سعودی     موسس و بنیانگذار گروه باراکا

سامی یوسف- انگلستان                    آهنگساز، نوازنده، موسیقیدان و خواننده

حاجی محمود عباس-مالزی                            مدیر عامل شرکت مرکزی طیف

فوزی محمد عبدالحسین الخرافی- کویت      رئیس هیئت مدیره شرکت الخرافی

غالمعلی سلیمانی- ایران                                           بنیانگذار گروه سولیکو 

عبداهلل محمد العور- امارات متحده عربی                مدیر عامل مرکز توسعه اقتصاد اسالمی دبی 

پروفسور محمد یوسف نور - مالزی                  رئیس دانشگاه اسالمی مالزی 

ماریا بشیر - افغانستان              رئیس دادستانی کل استان هرات افغانستان

دکتــر شــهریار شــفیعی، امســال هــم یکــی از ســخنرانان نمایشــگاه تجــارت 
ــود. وی در تشــریح موضــوع  ــزی ب و ســرمایه گــذاری جهــان اســام در مال
ــود  ــاهد وج ــده ش ــال آین ــی 20 س ــت: ط ــار داش ــود اظه ــخنرانی خ س
دانشــگاه هــای امــروزی نخواهیــم بــود و ایــن دانشــگاه ها بــه تاریــخ خواهند 

پیوســت. 
ــا و  ــا و روش ه ــر نیازه ــه، تغیی ــع در جامع ــیر وقای ــه داد: س ــفیعی ادام ش
ــبک  ــران، س ــژه ای ــه وی ــان و ب ــام جه ــت در تم ــارت و صنع ــت تج واقعی
ــه ســبک  ــی ک ــد آورد، در حال ــه وجــود خواه ــوزش را ب ــدی از آم جدی
امــروزی دانشــگاه هــای مــا خــارج از واقعیــت هســتند و آمــوزش هــای 

ــت.  ــد اس ــردی و ناکارآم ــراً غیرکارب ــا اکث ــط آن ه ــده توس ــه ش ارای
ســخنران ویــژه کنفرانــس آمــوزش عالــی در مالــزی بــا بیــان ایــن کــه بــا به 
وجــود آمــدن پدیــده فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات، آمــوزش هــای مجــازی 
قــوت مــی گیــرد، اظهــار داشــت: یقینــاً در آینــده کتــاب بــه شــکل امــروزی 
کنــار خواهــد رفــت و الگــوی آموزشــی بــه ســمت آن چــه در دانشــگاه هــای 
ــه  ــرده و ب ــر ک ــان اســت، تغیی ــل آکســفورد، در جری ــان از قبی ــر جه معتب
ســمت اســتفاده از برنامــه هــای آنایــن و ابزارهــای هوشــمند خواهــد رفــت 
کــه ایــن الگــوی آموزشــی، زندگــی انســان را در همــه ابعــاد متحــول خواهد 

خت.   سا
ــداد  ــمند از تع ــای هوش ــات ه ــداد رب ــده تع ــال آین ــا 20 س ــزود: ت وی اف
انســان هــا بیشــتر مــی شــود و ایــن مســأله اتفاقــی دور از انتظــار نیســت.  
شــفیعی تأکیــد کــرد: بــا ایــن رونــد، دانشــگاه هــا و مراکــز آمــوزش عالــی به 

شــکل امــروزی، نهــادی بــی فایــده و خارج از مســیر خواهنــد بود. متأســفانه 
ــل  ــد مــدرک تبدی ــاد تولی ــه نه در حــال حاضــر، دانشــگاه هــای کشــور ب
شــده انــد و مــا مــی بینیــم کــه پژوهشــکده ای ماننــد پژوهشــکده رویــان 
ــه انــدازه چندیــن دانشــگاه کشــور  ــه تنهایــی و از نظــر قــدرت علمــی، ب ب
مؤثــر عمــل مــی کنــد. و یــا یــک نهــاد کوچــک آموزشــی بــه انــدازه چندین 
دســتگاه اجرایــی کشــور، خروجــی دارد و ایــن مراکــز هســتند کــه آینــده 

آمــوزش علمــی در ایــران را در دســت مــی گیرنــد. 
دکتــر شــفیعی بــا بیــان ایــن کــه امیدواریــم ارتباطــات ایــران بــا کشــورهای 
ــن  ــفانه تمری ــه داد: متأس ــود، ادام ــت ش ــی تقوی ــع جهان ــامی و مجام اس
دیپلماســی آموزشــی مــا بســیار ضعیــف اســت و حضــور اندیشــمندان، تجار، 
ــی بخشــی از  ــدگان رســانه هــا در چنیــن مجامــع جهان متفکــران و نماین
آمــوزش عمومــی کشــور مــا اســت؛ مــا بــه شــدت بــه درک پروتــکل هــای 
دیگــر ملــل، جزییــات فرهنگــی آن هــا، فنــون و مهــارت هــای مذاکــره و 
تعامــل نیــاز داریــم. در غیــر ایــن صــورت آن چــه از ایــران در مجامــع جهانی 
بــه نمایــش در مــی آیــد، تصویــری نــا بــه هنجــار و نــا بــه ســامان خواهــد 

بــود.  
وی بــه شــکل گیــری تصویرهــای اشــتباه از ایــران در اذهــان دیگــر ملــل و 
مخــدوش شــدن ذهنیــت آن هــا اشــاره کــرد و گفــت: بــا حضــور نخبــگان و 
شایســتگان ایرانــی در رویدادهــای جهانی مانند نمایشــگاه تجارت و ســرمایه 
ــه درســتی شــکل خواهــد گرفــت و  گــذاری جهــان اســام ایــن تصویــر ب
قطعــاً بخــش خصوصــی و اندیشــمندان آزاد بــرای نمایــش تصویر بهتــری از 

ایــران، قــدرت عمــل بیشــتری در دســت دارنــد. 

او یــک متخصــص برجســته در زمینــه اقتصــاد در شــرق میانه و آســیا در 
20 ســال گذشــته اســت. او پیــش از ایــن مشــاور ارشــد برنامه توســعه ســازمان 

حــال بــوده اســت و پســت هایــی نظیــر مشــاور وزیــر مالــی در امــارات متحــده 
عربــی، مشــاور شــورای اجرایــی ابوظبــی، مدیــر ارشــد اجرایــی شــرکت منبع نفت 

مالــزی را نیــز عهــده دار بــوده اســت.

او موفــق بــه دریافــت تعــداد زیــادی جوایــز معتبــر بیــن المللــی از جمله 
بهتریــن مدیرعامــل شــرکت بانکــداری 2014 بریتانیــا  ،بهتریــن  کارآفریــن  و 

رهبــر در همــان ســال شــده اســت.

او رئیــس اتــاق بازرگانــی و صنایــع جــده و نیــز رئیــس اتــاق بازرگانــی 
اســامی اســت. وی در ســال هــای گذشــته تــاش قابــل توجهــی برای گســترش 
تجــارت میــان کشــورهای عضــو ســازمان هــم کاری هــای اســامی انجــام داده 

اســت.

او بــه عنــوان بزرگتریــن ســتاره انگلیســی در شــرق میانــه، از طــرف 
ســازمان ملــل بــه عنــوان ســفیر جهانــی دنیــا علیــه گرســنگی و مبلــغ صلــح 

جهانــی منصــوب شــده  اســت.

ــال  ــز ح ــده مرک ــعه دهن ــن توس ــوان اولی ــه عن ــرکت ب ــن ش ای
ــن در  ــش از ای ــرار دارد.او پی ــانگور ق ــود و در س ــی ش ــناخته م ــی ش جهان
پــروژه هــای عظیــم قابــل توجــه کواالالمپــور ماننــد مرکــز KLCC و فــرودگاه 

ــوده اســت. ــل ب ــزی دخی ــی مال ــن الملل بی

او در گذشــته از مدیــران شــرکت صنایــع ملــی کویــت و شــرکت بیمــه 
آن کشــور بــوده اســت ..  او یــک نیکــوکار اســت و کمــک هــای فراوانی بــه خیریه 

هــای سراســر جهــان بــرای کمــک بــه مســلمانان کرده اســت.

او بــه عنــوان یــک پیشــرو در زمینــه موادغذایــی ، بازاریابــی ، فــروش و 
توزیــع شــناخته مــی شــود و صــادرات شــرکت او بــا نــام تجــاری کالــه  بــه 300 

میلیــون دالر میرســد و یکــی از 50 برنــد برتــر صنایــع غذایــی دنیاســت.

پیــش از ایــن مدیرعامــل مرکــز مالــی بیــن المللــی دبــی بــوده اســت و 
در حــال حاضــردارای ســمت هــای اجرایــی متعــدد ماننــد عضویــت در چندیــن 
کمیتــه و انجمــن در دبــی از جملــه کمیتــه اقتصــادی شــورای اجرایــی ، شــورای 

مناطــق آزاد ، صنــدوق امــاک و مســتغات فعالیــت مــی باشــد.

ــه  او تحصیــات خــود را در دانشــگاه االزهــر مصــر و دانشــگاه قاهــره ب
ــزی ، ریاســت  ــال حاضــر ریاســت دانشــگاه اســامی مال ــاند و در ح ــان رس پای
ــز  ــر نی ــه عنــوان مشــاور نخســت وزی ــون الهجــراه را عهــده دار اســت و ب تلویزی

ــت دارد. فعالی

ــام عدالــت در  ــه ن او در حــال حاضــر صاحــب یــک شــرکت حقوقــی ب
هــرات اســت و بــرای حقــوق زنــان و جلوگیــری از خشــونت علیــه آنــان فعالیــت 
مــی کنــد. او موفــق بــه دریافــت جایــزه بیــن المللــی زنــان شــجاع شــده اســت و 
در ســال 2011 نیــز بــه عنــوان یکــی از 100 فــرد پــر نفــوذ جهــان در مجلــه تایم 

معرفــی شــده اســت.

نخبگان اقتصادی جهان اســام در مالـــــزی
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شرکت کاله
شرکت اویلیکو
شرکت توسعه مجازی کادوس
شرکت نوآوران هینا ایده
شرکت فنی مهندسی روژان کشت پاکان
شرکت ژوری مانگ
شرکت فنی مهندسی ایرانیان بروگرد زاگرس
یاخته فناور آریا
دنیای الکترونیک زاگرس
شرکت اقتصاد نوین کشاورزی
شرکت صنعتگران علم پیشه
مرکز تکنولوژی سورنا
پارک علم و فن آوری کردستان
پارک علم و فن آوری گیالن
پارک علم و فناوری لرستان

پارک علم و فن آوری خراسان شمالی
پارک علم و فن آوری مازندران

پارک علم و فناوری گلستان
پارک علم و فناوری یزد

منطقه ویژه اقتصادی بوشهر
اتحادیه تعاون روستایی بوشهر

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر
سازمان دامپزشکی بوشهر

شرکت توسعه و مدیریت بوشهر
انجمن ملی خرمای ایران

دفتر هماهنگی امور اقتصادی بوشهر
شرکت تولید انجیر استهبان

تعاونی بسته بندی و تولید خرمای شکالتی
شرکت تضامنی محسن حاج رسولی ها و مجید مرندی

شرکت نمایشگاه های بین المللی بوشهر

اســامی شــرکت های ایرانی حاضر در ششمین 
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اطالعات کلی نمایشگاه

10،000 متر مربع فضای نمایشگاهی

30 تعداد کشورهای شرکت کننده

307 تعداد کل غرفه داران ) محلی و بین المللی (

486 تعداد کل غرفه ها ) محلی و بین المللی (

14،526 تعداد بازدید کنندگان ) محلی و بین المللی (

کنفرانس های برگزار شده در حاشیه نمایشگاه

تعداد شرکت کنندگان 
) محلی و بین المللی (

تعداد 

سخنرانان
میهمان افتخاری کنفرانس

138 14 10 نخبه اقتصادی جهان اسالم
میزگرد نخبگان اقتصادی 

جهان اسالم

131 24 H.E.Professor Dr Sultan T.Abu Orabi , Secretary General 
Association of Arab Universities , Jordan

آموزش عالی جهان اسالم 

کنفرانس

100 19 Y.B.Dato Seri Mohamed Nazri Bin Tan Sri Abdul 
Aziz,Minister , Ministry Of Tourism and Culture Malaysia

کنفرانس جهانی گردشگری 

اسالمی

154 23 Y.B.Dato Seri Mustapa Bin Mohamed , Minister , 
Ministry Of International Trade and Industry ) MITI ( , 

Malaysia

نشست تجاری و اقتصادی  
کشورهای عضو سازمان  

هم کاریهای اسالمی
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خبرگزاری ایسناخبرگزاری عصر فارس

مرکز رشد فناوری گناباد

خانه صنعت و معدن خراسان رضوی

خبرگزاری جمهوری اسامی ایران

خبرگزاری دنیای اقتصاد

سایت خبری کسب و کار

شرکت نمایشگاه های بوشهر

خانه صنعت و معدن  تهران

خبرگزاری خبر آناین

روزنامه فن آوران

خبرگزاری فارس

خبرگزاری ایسنا خبرگزاری ایلنا

خانه صنعت و معدن آذربایجان شرقیخانه صنعت و معدن گلستان

روزنامه دنیای اقتصاد

هفته نامه سپید

خبرگزاری موج

خبرگزاری اخبار ما

خبرگزاری پانا

خبرگزاری خلیج فارس

خانه صنعت و معدن البرز

خبرگزاری مهر

ماهنامه تجارت برتر
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