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مهمي  مسأله   OIC عضو  کشورهاي  بين  گذاري  سرمايه  و  تجارت  افزايش 
بوده و هست چرا که باعث رشد اقتصادي و ايجاد شغل هاي جديد مي شود و 

استانداردهاي زندگي شهروندان ما را تقويت مي کند.
بنده معتقدم کشورهاي عضو OIC به کمک موفقيت هاي اخير مي توانند سرمايه 
گذاري، تجارت و همکاري هاي اقتصادي را بيشتر تقويت کنند. کشورهاي عضو 

و  طبيعي  منابع  عظيم  هاي  ثروت  از  بايد 
ميراث فرهنگي که هر کدام از اعضا از آن 
برخوردار هستند، بهره کامل ببرند و ما نياز 
به  هوشمندانه  های  همکاري  با  تا  داريم 
جلو قدم بگذاريم. ايجاد فضاي تجاري، به 
جديد  هاي  تکنولوژي  گذاشتن  اشتراک  
تقويت  باعث  ها  ساخت  زير  گسترش  و 
همکاري ها خواهد شد. کشور مالزي نقش 
مهمي در حمايت OIC به منظور رسيدن 
سخت  مالزي  کند.  مي  ايفا  اهدافش  به 
خود  اهداف  به   OIC تا  کند  مي  تالش 

دست يابد.
تا  کند  می  تالش  سخت  مالزی  کشور 
را  پويا  و  آزاد  گفتگوهاي  و  نظرات  تبادل 
اساسي  نقشی  همچنين  ما  و  دهد  ترويج 
خدمات  و  تجارت  به  بخشيدن  انرژي  در 
در جهان اسالم ايفا مي کنيم. من معتقدم 
فرصت  به  نسبت  آگاهي  بردن سطح  باال 
هر  در  که  کار  و  کسب  شمار  بي  هاي 
است،  موجود  عضو  کشورهاي  از  کدام 
يکي از واجبات است. به مرکز بين المللي 
شائبه  بي  تالش  خاطر  به   OIC تجارت 
در  گذاري  سرمايه  و  تجارت  ترويج  در 
عرض  فراوان  تبريک    OIC  کشورهاي 

مي کنم. 
Y.A.B.DATO MOHD.NAJIB
BIN TUN HAJI ABDWI 
RAZAK
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امروزه اقتصاد به عنوان محور اصلی رشد اقتصادی و فرهنگی در سر تا سر  جهان 
شناخته شده است.از اين رو تمامی کشورها قدم در جاده پيشرفت های صنعتی  و 
اقتصادی گذاشته اند و تجارت و کسب و کارشان را در سطح ملی،منطقه ای و بين 
المللی  گسترش داده اند.اين موضوع برای کشورهای اسالمی نيز اعمال شده است. 
در شرايطی که اقدام به همکاری و مشارکت ، يکی از الويت های کسب و کار ها و 
اقدامات تجاری است ، نياز به اتحاد بين کشورهای اسالمی از مسائل مهم و حياتی 
به حساب می آيد. چهارمين نمايشگاه تجارت و سرمايه گذاری جهان اسالم  مطمئنا 
تالشی بی وقفه برای تحکيم اتحاد بين جوامع تجاری دنيای اسالم و اقدام ديگری از 
سوی مرکزتجارت بين المللی سازمان هم کاری های اسالمی برای معرفی منابع مهم 
تجاری به بازارکشورهای اسالمی بوده است. اين نمايشگاه با رشد سريع  و پيدايش 
بازارهای منحصر به فرد اسالمی ، به صورت ساالنه برگزار می شود تا آخرين و به 
روزترين اطالعات و فرصت های تجاری را به اطالع جوامع مسلمان برساند. برای من 
به عنوان مدير عامل اين مرکز ، برگزاری اين رويداد مهم مايه سعادت و خوشبختی 
است و  همواره، فعاالن اقتصادی  را به حضور در آن ترغيب می کنيم ؛ اميد است 

توانسته باشيم سهمی در تقويت تجارت بين کشورهای عضو OIC  داشته باشيم.
YBhg  Dato Dr Raja Mohamad Abdullah

رقابت مؤثر کشورها از طريق ظرفيت توليد و توانايي انتقال کاالها و خدمات 
مورد نياز بازار و مصرف کنندگان خارجي تعيين  مي شود. در اقتصاد جهاني، 
هيچ ملتي خودکفا نيست. هر ملتي در سطوح مختلفي از تجارت مشارکت 
مي کند تا محصوالت خود را بفروشد، آن چه نياز دارند را به دست بياورد 
و با شرکاي بهتري تجارت و تعامل داشته باشند. اين يک واقعيت جهاني 
است که براي تعيين کارايي و توانايي يک کشور بايد به ارزش اقتصادي آن 
کشور نگاه کرد. تجارت خارجي کشور مالزي رشد روز افزوني در 3 دهه اخير 
داشته است که سهم به سزايي در اقتصاد مالزي دارد. مرکز بين الملل تجارت
OIC  به عنوان يک بخش خصوصي بايد به خاطر تالش فراوان در تقويت و 
ترويج تجارت خارجي و همچنين شناساندن مالزي به عنوان کانون مورد قبول 

تجارت جهاني در منطقه قدرداني شود. 
يک بار ديگر به مرکز بين المللي تجارت OIC به خاطر پيشرفت قابل توجه 

در توسعه و ترويج اطالعات OIC تبريک عرض مي کنم. 
Y.B DATO Sri  Mustapa  Mohamed

پيام مدير عامل مرکز تجارت بين الملل پيام وزير صنعت و تجارت بين الملل مالزي
سازمان همکاری های اسالمی 
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   بسط و توسعه تعامالت اقتصادی همواره يکی از ارکان مهم و تأثير گذار
برنامه هــای راهبردی کشورهــا بوده است، تا جايی که بسياری 
از شاخص های توسعه يافتگی و اقتصاد کالن به طور مستقيم به 

چگونگی پرداختن به اين مقوله بستگی دارند.  
با اين نگاه، رشد جمعيت و گستره نيازهای متنوع و روز افزون جامعه 
اختيار تصميم سازان  در  را  برنده  و پيش  راهکار کليدی  بشری دو 

اقتصادی قرار می دهد:
 اول آنکه با تکيه بر محصوالت و خدمات موجود در حال توليد و 
قابل ارايه، بازارهای هدف مناسب را جست و جو نموده و آن ها را 

تغذيه نمايد.
با تحليل و شناخت درست تقاضا و در جهت تأمين  آنکــه   دوم 
نيازها ضمن بهره مندی حداکثری از منابع داخلی به توليد محصوالت 

و خدمات جديدی بپردازند که پاسخگوی نيازهای مذکور باشد. 
و  گيران  تصميم  اندرکاران،  دست  تمامی  اينکه،  است  مسلم  آنچه 
کارآمد  ابزار  اين  وجود  به  دنيا  نقاط  تمامی  در  اقتصادی  مسوولين 
آنها در  را برای کاربرد  واقف بوده و هر کدام تالش های مقتضی 
عوامل  از  اما  دهند،  می  انجام  ديگران  با  تعامالت  افزايش  جهت 
به  و  پويايی  چابکی،  به  توان  می  ها  جايگاه  تفاوت  ايجاد   اصلی 

مجيد کرباسچی
دبیر کل دبیرخانه مرکز تجارت بین الملل سازمان همکاری های اسالمی- ایران، امارات و عراق
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 روز رسانی دانش و آگاهی فعاالن اقتصادی در کاربرد آن ها
اشاره نمــود، امــری که به وضوح در پيدايش اقتصادهای 
کشورهايی  رقابتی  های  توانمندی  رشد  سرعت  و  موفق 

مانند برزيل، ترکيه و مالزی قابل مشاهده است.
بدين روی با نگاهی اجمالی به ظرفيت ها و توانمندی های 
کليه  در  ايران  اسالمی  جمهوری  ايجاد  قابل  يا  و  موجود 
بسياری  ماندن  مغفول  به  توان  می  اقتصادی،  های  حوزه 
 از زمينه هــای قابل تعــامل با بازارهـای جهانی پی برد.
 اگر چه در طی دوران پس از پيروزی انقالب اسالمی، قدرت های
های عرصه  تمامی  بر  را  سنگينی  های  محدوديت   بزرگ 
اند اقتصـــادی ميهن عزيزمـــان تحميل کــرده   پيشرو 
افزايش  راستای  در  بسياری  بالقوه  هم چنان فرصت های 
های  بخش  در  ايرانی  خدمات  و  محصوالت  نفوذ  ضريب 

مختلف بازار جهانی وجود دارد.
در اين بين، يکی از مهم ترين و قابل دستيابی ترين بازارهای 
هدف بالقوه، بازارهای کشورهای اسالمی است؛ بازاری که با 
جمعيت 1/6 ميليارد نفر و حجم تبادالت بيش از 3 تريليون 
دالر در سال با توجه به نزديکی فرهنگ اسالمی مصرف 
کنندگان و توليد کنندگان و وجود مناسبات مثبت فرهنگی و 
اجتماعی، پيوسته محلی مناسب برای عرضه توانمندی ها و 
توسعه روابط اقتصادی در کليه زمينه های آموزش، فن آوری، 
گردشگری، امور زير بنايی، عمران، کشاورزی و..... بوده و به 
عنوان يکی از مهم ترين مراکز اقتصادهای موفق نو ظهور، 

قلمداد شده است.
به  بيشتر  چه  هر  پرداختن  جهت  در  و  رويکرد  اين  با 
پذيرفتن  با  جاری  سال  در  متاکو  شرکت  ضرورت،  اين 
الملل  بين  تجارت  مرکز  انحصاری  نمايندگی  مسووليت 
اسالمی  مرکز  نظر  زير  اسالمی  های  همکاری  سازمان 

ايفای نقش  )ICDT( بر آن شد تا ضمن  توسعه تجارت 
بازار  با  تعامالت تجاری  توسعه  راستای  در  زمينه سازی  و 
راستای  در  و  کوچک  چند  هر  گامی  اسالمی،  کشورهای 
ارتقاء هر چه بيشتر جايگاه رفيع جمهوری اسالمی ايران در 
 حوزه بين الملل بردارد و در کنار همه زحمات و تالش های
با انجام  ارزشمند ساير نهادهای ذيربط دولتی و خصوصی 
 هماهنگی های الزم برای حضور فعاالن اقتصادی حوزه های
گذاری  سرمايه  و  تجارت  نمايشگاه  چهارمين  در  مختلف 
جهان اسالم )3 تا 6 مهرماه( در کواالالمپور مالزی به اين 

مهم بپردازد. 
اگر چه در اين تالش و تجربه، زمينه های بسياری برای 
تقويت و رشد در سال های آتی وجود داشت اما دستاوردهای 
آن بهترين مشوق برای تالش روز افزون اين مجموعه را 
فراهم آورد که در گزارش پيش رو شرح اين فعاليت ها و 

نتايج به دست آمده به استحضار می رسد. 
رياست محترم  از  تقدير و تشکر صميمانه  پايان ضمن  در 
دفتر رييس جمهور و رييس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و 
کشاورزی ايران، وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت، 
اتاق  مجموعه  مالزی،  در  ايران  اسالمی  سفارت جمهوری 
استان  و  ايران  کشاورزی  و  معادن  بازرگانی،صنايع،  های 
بازرگانی  شورای  صادرات،  توسعــه  کميسيون  هــا، 
آغاز  اين  در  که  عزيزانی  ساير  و  مالزی  و  ايران  مشترک 
راه  پيمودن  در  تسهيل  به  خود  دريغ  بی  های  حمايت  با 
بخش  و  دولتی  مسوولين  تمامی  از  خاضعانه  پرداختند، 
دعوت  گزارش  اين  محتــرم  مخاطبان  ساير  و   خصوصی 
می نمايم در کنار توجه هر چه بيشتر به اين موضوع اين 
محروم  خود  های  راهنمايی  و  ها  حمايت  از  را   مجموعه 

ننمايند.
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سازمان همکاري هاي اسالمي، دومين سازمان بزرگ بين المللي 
بعد از سازمان ملل متحد است که 57 کشور از 4 قاره جهان عضو 
آن هستند. اين سازمان ضمن انعکاس صدای جهان اسالم، با ترويج 
صلح و هماهنگي ميان مردم جهان فضايی امن براي حمايت و 

نگهداري از منافع جهان اسالم به وجود مي آورد. 
اين سازمان که در سال 1969 با نام سازمان کنفرانس اسالمي آغاز به 
کار کرد و در سي و هشتمين اجالس وزراي خارجه که در سال 2011 
در قزاقستان برگزار شد به سازمان همکاري هاي اسالمي تغيير نام داد، 
به منظور ايجاد اتحاد هر چه بيشتر بين کشورهاي عضو، مؤسساتي 
مانند بانک توسعه اسالمي )IDB(، مرکز آموزش و آمار و مطالعات 
اجتماعي و اقتصادي کشورهاي اسالمي )SESRTCIC(، مرکز 
اسالمي توسعه تجارت )ICDT( و اتاق بازرگاني و صنايع اسالمي 

)ICCI( را راه اندازي کرد.  
کشورهاي عضو OIC  در قرن بيست و يکم با چالش هاي بسياري 
رو به رو هستند. به همين منظور در سومين اجالس سران کشورهاي 
 اسالمي که در دسامبر 2005 در مکه برگزار شد، طرح کلي برنامه هاي

10 سال آينده تدوين گرديد. اين طرح کلي بيانگر سر فصل فعاليت 
هاي مشترک کشورهاي عضو، باالبردن سطح تحمل و اعتدال، 
نوسازي و تغييرات اساسي در تمامي فعاليت ها از جمله فعاليت هاي 

علمي و تکنولوژي، آموزش و تجارت است. 

مرکز اسالمي توسعه تجارت )ICDT( يکي از ارکان مهم پيش برنده اين برنامه 
است که با هدف اصلي تقويت تجارت و سرمايه گذاري بين کشورهاي عضو، نيل 

به اهداف ذيل را دنبال مي کند: 
 ترغيب تبادالت تجاري بين کشورهاي عضو

 ترغيب سرمايه گذاري به منظور تقويت جريان تجارت
 ايجاد فرصت هاي الزم براي تقويت محصوالت کشورهاي عضو و ترغيب 

دسترسي به بازارهاي خارجي
 آموزش از طريق هماهنگي و برگزاري سمينارها و دوره هاي آموزشي و مساعدت 
به کشورهاي عضو به منظور ايجاد گروه هاي کارشناس در زمينه هاي مختلف 

توسعه تجارت
 انتشار اطالعات تجاري

 مساعدت به کشورهاي عضو در زمينه مذاکرات بين المللي و ترويج تجارت
 گسترش مساعدت به کار آفرينان و سازمان هاي اقتصادي

توسط  که  تجاري  نمايشگاه  در  عضو  کشورهای  اقتصادی  فعاالن  شرکت   
ICDT  برگزار مي شود.

در اين راستا يکي از فعاليت هاي اجرايي مدون مرکز اسالمي توسعه تجارت 
برگزاري نمايشگاه ها و کنفرانس هاي اقتصادي در حوزه هاي مختلف است. 
بدين منظور از سال 2010 ميالدي ضمن عقد تفاهم نامه اي با مرکز تجارت 
بين الملل مالزي، برگزاري نمايشگاه تجاري و سرمايه گذاري جهان اسالم به اين 
مرکز سپرده شد و بر اساس يکي از بندهاي تفاهم نامه مذکور، مرکز فوق به مرکز 
تجارت بين الملل سازمان همکاري هاي اسالمي )OIC-IBC( تغيير نام داد 
که از مهمترين اهداف آن مي توان به پيش رو بودن در ارايه پلتفورم هايي براي 
شبکه سازي بين ملت هاي مسلمان جهان، ترويج و ايجاد فرصت هاي بازاريابي 
بين کشورهاي مسلمان، خدمت رساني به عنوان نيرويي براي ادغام اقتصادي و 
گسترش تجارت داخلي و سرمايه گذاري OIC به منظور ايجاد رقابت در جهان 

اسالم اشاره کرد.  
با اين رويکرد مرکز تجارت بين الملل سازمان همکاري هاي اسالمي از سال 2010 
تا کنون، هر ساله به برگزاري نمايشگاه تجاري و سرمايه گذاري جهان اسالم و 
کنفرانس ها و همايش هاي مرتبط مي پردازد که به ميزباني کشورهاي عالقمند 

محمد علی ماليی
دبیر  اجرایی دبیرخانه مرکز تجارت بین الملل 

سازمان همکاری های اسالمی-ایران 
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آفرين ارزش  اين رويداد فرصتي مناسب و  برگزار مي گردد.   و مستعد 
براي اصناف گوناگون، کارآفرينان، تجار، صاحبان صنايع کوچک و متوسط، 
براي  ايجاد فضايي مناسب  به دليل  دولت و بخش خصوصي است و 
مالقات، آشنايي و ارايه محصوالت و خدمات شرکت کنندگان به بازارهاي 
نو ظهور کشورهاي اسالمي، مالقات با افراد کليدي و تصميم گيرنده در 
صنايع مختلف و ايجاد ارتباط کاري براي پيشبرد اهداف تجاري و همچنين 
کسب اطالعات روز دنياي تجارت و سرمايه گذاري در کشورهاي اسالمي 

حايز اهميت است. 
اين نمايشگاه در سال هاي اول و دوم به ميزباني کواالالمپور مالزي، 
در سال سوم به ميزباني جاکارتاي اندونزي و در سال چهارم مجدداً در 
کواالالمپور مالزي برگزار شد و در حال حاضر هندوستان، بروئني و امارات 

نامزدهاي ميزباني آن در سال 2015 هستند. 
بررسي گزارش هاي سه دوره نخست اين نمايشگاه و کنفرانس هاي 
جانبي، از عدم حضور نمايندگان اقتصادي جمهوري اسالمي ايران در اين 
فرصت مؤثر تجاري حکايت داشت که از جمله داليل آن مي توان به فقدان 
اطالع رساني فراگير و پيگيري امور مرتبط و نيز عدم حمايت کافي بخش 

دولتي از حضور فعاالن اقتصادي در اين عرصه اشاره کرد.  
در سال جاري پس از آنکه شرکت متاکو در راستاي نيل به بخشي از اهداف 
خود مبني بر زمينه سازي براي توسعه تعامالت تجاري فعاالن اقتصادي در 
بازار کشورهاي جهان اسالم، مسووليت نمايندگي انحصاري مرکز تجارت بين 
 الملل سازمان همکاري هاي اسالمي را پذيرفت و اقدامات و هماهنگي هاي

الزم براي حضور نمايندگان تجاري جمهوري اسالمي ايران را در چهارمين 
نمايشگاه تجاري و سرمايه گذاري جهان اسالم فراهم آورد، اين نمايشگاه 
و کنفرانس هاي جانبي با سه محور اصلي آموزش، گردشگري و تجارت، 3 

تا 6 مهرماه در کواالالمپور مالزي برگزار گرديد. 
بخشي از اهم اقدامات و دستاوردهاي قابل توجه اين رويداد موارد زير را 

شامل می شوند: 
 رايزنی برای تخصيص جايگاه مربوط به جمهوری اسالمی ايران در بين 

برندگان جايزه نخبگان جهان اسالم

 انجام هماهنگي هاي الزم براي اختصاص 12 غرفه استاندارد به نمايندگان 
بخش خصوصي در اين نمايشگاه با مجموع مساحت 110 متر مربع

 انجام هماهنگي هاي الزم براي حضور اتاق بازرگاني، صنايع و معادن 
اصفهان در غرفه ويژه 

 انجام هماهنگي هاي الزم براي اعزام هيأت تجاري 35 نفره شامل هيأت 
رييسه اتاق بازرگاني اصفهان و نمايندگان بخش خصوصي و دولتي ايران

 برگزاري نشست هاي تخصصي و جلسات ويژه هيأت اعزامي با سفير 
جمهوري اسالمي ايران در مالزي، هيأت رييسه اتاق ملي بازرگاني و صنايع 
مالزي، شهردار شاه عالم و سالنگور، سازمان گردشگري مالزي، وزارت 
بازرگاني خارجي مالزي،MIHAS ، انجمن فرانچايز مالزي، دانشگاه هاي 

 OUM و IIUM
 اختصاص زمان ويژه معرفي توانمندي هاي گردشگري ايران در کنفرانس 

جهانی توريسم اسالمی
 بهره مندي از حمايت هاي بي دريغ سفير محترم و همکاران ايشان و 
به طور ويژه رايزن اقتصادي جمهوري اسالمي ايران در مالزي در راستای 
ايجاد تعامالت تجاري براي غرفه داران و حضار ايراني در اين رويداد، به 

طوري که کليه شرکت کنندگان رضايت نسبي خود را اعالم داشتند. 
مهم  رويداد  اين  برگزاري  ستاد  بار  اولين  براي  جاري  در سال  چه  اگر 
 تجاري در ايران راه اندازي شد و تغييرات سيستم دولتي همزمان با فرصت 
اطالع رساني، در حال وقوع بود و نيز در زمان برگزاري نمايشگاه هم بخش 
 مهمي از اعضاي مرتبط هيأت دولت براي حضور در اجالس سازمان ملل متحد

حضور داشتند، حضور نمايندگان تجاري جمهوري اسالمي ايران در سه 
محور اصلي آموزش، گردشگري و تجارت بسيار قابل توجه و مورد تحسين 

مسوولين برگزاري قرار گرفت. 
بنابراين به نظر مي رسد در سال هاي آتي، بهره مندي از حضور، حمايت و 
راهنمايي هاي دولت محترم، نه تنها منجر به حضور گسترده تر نمايندگان 
ايران و تحصيل منافع اقتصادي در اين رويداد مي گردد، بلکه به تقويت 
و توسعه ساير مناسبات جمهوري اسالمي ايران با ديگر کشورهاي عضو 

سازمان همکاري هاي اسالمي خواهد انجاميد. 
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چهارمين نمايشگاه تجاری و سرمايه گذاری جهان اسالم در مالزی 
در حالی به کار خود پايان داد که از سوی هيأت اجرايی اين رويداد، 
فعال  و  برترين  عنوان  به  متاکو(  )شرکت  ايران  اسالمی  جمهوری 
IOC-( ترين نماينده بخش تجاری سازمان همکاری های اسالمی

IBC( برگزيده شد و عنوان فعال ترين نماينده بخش تجاری سازمان 
همکاری های  اسالمی در حوزه نمايشگاهی را به  خود اختصاص داد. 

اين نمايشگاه و کنفرانس  اندازی ستاد اجرايي  با راه  در سال جاری 
تجاري آن در ايران، فرصتی برای درخشيدن ايرانيان در اين نمايشگاه 
هميشه  مانند  ايرانيان  که  فرصتی  شد؛  فراهم  معتبر  کنفرانس  و 
هوشمندانه از آن استفاده کردند. انتخاب اسداهلل عسگراوالدی فعال 
اقتصادی جمهوری اسالمی ايران به عنوان يکی از 10 فرد تأثيرگذار 
در حوزه اقتصادی جهان اسالم از سوی هيأت داوران از اتفاقات مهمی 
از کنفرانس به وقوع پيوست و مؤيد حضور پر  اين دوره  بود که در 
بود. همچنين کسب  خود  از حضور  دوره  نخستين  در  ايرانيان  رنگ 
از  شفيعی  دکتر  توسط   OIC همايش  در  سخنران  بهترين  عنوان 
نشست  در  بردند.  همراه  به  خود  با  ايرانيان  که  بود  افتخاراتی  ديگر 
که  اقتصادي  همکاري  سازمان  و  آسيا  مشترک  تجاري  و  اقتصادي 
برگزار  اسالمي  کشور   30 اقتصادي  فعاالن  و  کارشناسان  حضور  با 
سازمان  در  ايران  برند  کميسيون  عضو  شفيعی،  شهريار  دکتر  شد، 
توسعه تجارت و همچنين عضو هيأت علمي سازمان مديريت صنعتی، 
سخنرانی تأثيرگذاری ارايه داد. يکی از داليل انتخاب ايشان به عنوان 
برندينگ و کسب رتبه پنجم  ايشان در حوزه  توانايی  ايران،  نماينده 
 در ميان صد متفکر برتر بازاريابی و برند سال 2010 در اللوند فرانسه 

)La Londe France( بوده است.
گروه  سخنران  برای  اختصاصی  زمانی  همچنين  کنفرانس  اين  در 
شهر  سازی  برند  موضوع  آن  در  که  بود  شده  گرفته  نظر  در  ايرانی 
امسال  شد.  مطرح  کواالالمپور  خوانده  خواهر  عنوان  به  اصفهان 
 نخستين باری بود که شرکت کنندگان ايرانی در اين نمايشگاه حاضر 

می  شدند.     

نگاهی به چهارمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللي 
تجاري و سرمایه گذاري جهان اسالم  در مالزی

ايران در اولين حضور با 
دست ُپر بازگشت

 چهــارمین نمــايشگاه و کنفــرانس بین المللي تجاري و 
سرمايه گذاري جهان اسـالم در حالی 3 تا 6 مهر ماه 92 با 
حضور نمايندگان صنايع، اصناف و تجار کشورهاي اسالمي 
در مالزي برگزار شد که ايران بعد از گذشت چهار دوره از 
اين کنفرانس توانست در اين رويداد جهانی شرکت داشته 
باشد. اين امر در شرايطی اتفاق افتاد که نخستین حضور 
ايرانیان در اين رويداد، دستاوردهای بسیاری را برای آنان 

به همراه داشت.
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چرا حضور ایران در سه دوره گذشته کم رنگ بوده است؟  

مجيد کرباسچی دبير کل ستاد اجرايي اين نمايشگاه و کنفرانس در ايران 
اين  گذشته  دوره  سه  در  کشورمان  جدی  حضور  عدم  علل  خصوص  در 
رويداد جهانی اظهار داشت: متأسفانه نبود حمايت دولت و خأل حضور دفتر 
نمايندگی در ايران علت اصلی عدم بهره گيری فعاالن اقتصادی و تجاری 
از ظرفيت های موجود در چنين رويدادهايی در ادوار پيشين بوده که از اين 
پس اميدواريم با تأسيس دبيرخانه مرکز تجارت بين الملل سازمان همکاری 
 های اسالمی در سه کشور ايران، عراق و امارات با مرکزيت تهران و نيز 
نقش آفرينی پر رنگ هيأت اجرايی ايرانی در اين دوره از رويداد مذکور، بتوانيم 
گام های جدی تری در جهت توسعه همکاری و تعامالت اقتصادی مابين 

فعالين اقتصادی و بازرگانان ايرانی و همتايان آن ها در جهان اسالم برداريم.

چمدان پر ایران در بازگشت از مالزی 

نمايشگاه  چهارمين  دستاوردهای  به  اشاره  ضمن  نيز  ماليی  علی  محمد 
گفت:  ايران  برای  اسالم  جهان  گذاری  سرمايه  و  تجاری  همايش  و 
گردشگری  و  بازرگانی  عالی،  آموزش  حوزه  سه  در  ها  همکاری  تقويت 
نشريه نمايندگی  واگذاری  اسالمی،  کشورهای  اقتصادی  فعاالن   با 

IOC TODAY ) ارگان رسمی سازمــان همکاری های اسالمی( در 
فيمابين شرکت  قرارداد همکاری  عقد  نيز  و  ايران  دبيرخانه  به  خاورميانه 
آموزش،  حوزه  سه  در  اسالمی  کشورهای  نمايندگان  و  ايرانی  کنندگان 
توريسم و تجارت از دستاوردهای اصلی اين دوره بود. دبير  اجرايی دبيرخانه 
مرکز تجارت بين الملل سازمان همکاری های اسالمی در ايران همچنين 
ضمن تقدير از حمايت و همراهی سفارت جمهوری اسالمی ايران در مالزی 
جهت تحقق اهداف مدنظر فعاالن تجاری و اقتصادی ايران گفت: ديدارهايی 
که با مسووالن دولتی و مديران بخش خصوصی کشور مالزی با پيگيری 
های سفارت ايران انجام شد باب همکاری و تعامالت گسترده تری را در 
 آينده به ويژه در حوزه گردشگری گشود که اميد آن می رود حمايت های

همه جانبه دولت تدبير و اميد را نيز به دنبال داشته باشد. 
سگر اوالدی در جمع 10فعال

 نام اسدا... ع
صاد جهان اسالم

اقت
استقبال از غرفه ایران

ب جهان
هنر ایران در قا

متأسفانه در ادوار پیشین نبود حمايت دولت و خأل 
حضور دفتر نمايندگی در ايران علت اصلی عدم 
بهره گیری فعاالن اقتصادی و تجاری از ظرفیت 

های موجود در چنین رويدادهايی بوده است.

ديدارهايی که با مسووالن دولتی و مديران 
 بخش خصوصی کشور مالزی با پیگیری های

و  همکاری  باب  شد  انجام  ايران  سفارت 
تعامالت گسترده تری را در آينده گشود.
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تجارت  مرکز   - مالزي-کواالالمپور 
جهانی پوترا

کنفرانس  و  نمايشگاه   چهــارمین 
بین المللی تجاری و سرمايه گذاری 
اصلی  محورهای  با  اسالم،  جهان 
آموزش ، توريسم و تجارت، 3 الی 
با حضور  و  ماه سال جاری  مهر   6
تجار  و  اصناف  صنايع،  نمايندگان 
کشور های اسالمی در کواالالمپور، 
در  شد.  برگزار  مالزی  پايتخت 
بخش نمايشگاه حدود ۵۰۰ غرفه 
برای  غرفه   3۰۰ که  داشت   وجود 
شرکت کنندگان کشور مالزی و 2۰۰ 
غرفه برای شرکت کنندگان خارجی 
پیش بینی شده بود. محورهای اصلی 
اين دوره آموزش، توريسم و تجارت 
بود. چهارمین نمايشگاه و کنفرانس 
تجاري و سرمايه گذاري جهان اسالم 
با حضور فعاالن اقتصادي 3۰ کشور 
اسالمي به همت مرکز تجارت بین 
الملل سازمان همکاری های اسالمی 
)OIC-IBC( آغاز شد  و گردهمايی 
عظیمی از کارشناسان جهاني اقتصاد و 
 تجارت را در مرکز تجارت جهاني پوترا

به تصوير کشید. سال گذشته اين 
نمايشگاه در روزهای 12 تا 16 سپتامبر 
) 22 تا 2۵ شهريور ماه ( در جاکارتا 
پايتخت اندونزی و با هدف ايجاد اتحاد 
میان کشورهــای اسالمی در حوزه 

همکاری های اقتصادی برگزار شد. 

همه چیز در مورد چهارمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللي تجاري و 
سرمایه گذاري جهان اسالم

درخشش شکوه ايرانی در قلب مالزی
مراسم افتتاحيه 

در مراسم افتتاحيه اين نمايشگاه مصطفي محمد، وزير صنعت و تجارت بين الملل مالزي ضمن 
خوش آمدگويي به حاضران در جلسه و کشورهاي مشارکت کننده در خصوص امور بانکداري 
 و سرمايه گذاري اسالمي، اقتصاد جهاني و راه هاي توسعه و پيشرفت آن به ايراد سخنراني 
پرداخت.  يکي از برنامه هاي مراسم افتتاحيه معرفي 10 فعال برتر اقتصادي کشورهاي 
اين مراسم  در  بود که   TOP MOVERS OF ECONOMIC نام با  اسالمي 
عسگراوالدي رييس کميسيون توسعه صادرات ايران و عضو اتاق بازرگاني و صنايع و 
معادن ايران به عنوان دومين فرد برتر مفتخر به دريافت جايزه طاليي شد.  در حاشيه اين 
نمايشگاه و در طبقات سوم و چهارم مرکز تجارت جهاني پوترا، دو کنفرانس بين المللي با 
موضوعات اقتصاد و تجارت آسيا  )OIC ASIA( و سرمايه گذاري جهان اسالم برگزار 
شد که در اين کنفرانس ها وزير صنعت و تجارت بين الملل مالزي و محمد عبدالعزيز 

داود معاون وزير صنعت و تجارت کشور مصر نيز در مورد موضوعات مختلف اقتصادي و 
فرصت هاي سرمايه گذاري در کشورهاي اسالمي به ويژه مصر به ايراد سخنراني پرداختند.  

سگر اوالدی
اسدا... ع
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دومين روز از چهارمين نمايشگاه بين المللی تجارت و سرمايه گذاری 
جهان اسالم با حضور بيش از 500 مشارکت کننده داخلی و خارجی 
سپری شد. مشارکت کنندگان در اين رويداد به عنوان نمايندگانی از 
 کشورهای خود در مدت چهار روز برگزاری نمايشگاه به معرفی گوشه ای
 از توانمندی و پتانسيل های کشور خود پرداختند.  شرکت های

آموزشی، توريست،  بازرگانی،  نيز در زمينه های مختلف  ايرانی 
تجارت و اقتصاد در اين عرصه رقابت بين المللی حضور داشته 
 و دستاوردهای خود را در معرض ديد بازديدکنندگان قرار دادند.  
 » اقتدار و توسعه بيشتر اقتصاد و اتحاد جهان اسالم« شعار کنفرانس های

 تخصصی در حاشيه چهــارمين نمايشگاه بين المللی تجارت و 
سرمايه گذاری جهان اسالم بود. در اين کنفرانس ها سخنرانان و 
 صاحب نظران بين المللی به بيان ديدگاه ها و نظريات خود در زمينه های

مختلف سرمايه گذاری و تجارت در جهان اسالم و کشورهای 

اسالمی پرداختند. مصطفی نظری وزير گردشگری مالزی، محيی 
الدين ياسين معاون نخست وزير و وزير آموزش مالزی، مصطفی 
محمد وزير تجارت و صنعت بين المللی مالزی، سلطان ابو اُرابی 
دبير کل انجمن دانشگاه های عرب از اردن، جميل بيدين مسئول 
مؤسسه توسعه صنعت حالل، موسی هيتام رييس کنفرانس 
اقتصادی جهان اسالم و خانم دکتر زاله ها کامارالدين از دانشگاه 
المللی اسالمی مالزی در کنفرانس ها و همايش های  بين 
در  گذاری  سرمايه  در  موفق  تجربيات  موضوعات  با  مذکور 
کشورهای اسالمی آسيايی، نقش تجارت و سرمايه گذاری در 
پيشرفت اقتصاد، موانع و راه حل های پيشبرد اهداف و نقش 
مؤسسات بين المللی و منطقه ای در تجارت و سرمايه گذاری 
اسالمی به ايراد سخنرانی پرداختند. هدف اصلی اين نمايشگاه و 
کنفرانس ها آشنايی بيشتر کشورهای اسالمی از توانمندی های 

اقتصادی يکديگر و توسعه روابط تجاری اسالمی است. 

روز دوم 

 شرکت های
 ايرانی در 
زمینه های 
بازرگانی، 
آموزشی، 
توريست، 
تجارت و 
اقتصاد در 
اين رقابت 
بین المللی 

حضور 
داشتند

مراسم افتتاحيه با حضور مقامات
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درخشش ایرانيان در نمایشگاه بازرگانی جهان اسالم 
رويدادی در حال رشد است که مناسب کار آفرينان، تجار، صاحبان صنايع  نمايشگاه تجاری و سرمايه گذاری جهان اسالم )MWBIZ( قطعاً 
کوچک و متوسط، دولت و بخش خصوصی بوده و به سادگی نمی توان از آن گذشت. پيش بينی می شود نمايشگاه تجاری و سرمايه گذاری جهان 
 اسالم )MWBIZ( بزرگ ترين کنفرانس و نمايشگاه در منطقه تا سال 2015 و بزرگترين در جهان تا سال 2020 خواهد بود.  امسال هيأت بزرگ 
تجاری - اقتصادی جمهوری اسالمی ايران در قالب 12 شرکت دستاوردها و توانمندی های خود را عرضه کردند.  همچنين اتاق بازرگانی، صنايع، معادن 
و کشاورزی استان اصفهان در اين نمايشگاه يک غرفه مجزا داشت و صنايع دستی و جاذبه های گردشگری استان اصفهان را به نمايش گذاشت. در 
حاشيه اين نمايشگاه و همايش همچنين فعاالن اقتصادی و تجاری جمهوری اسالمی با هدف توسعه مناسبات اقتصادی با همتايان خود در کشورهای 
مختلف جهان اسالم ديدار و گفت و گو کردند.  همچنين ديدار و گفت و گو با مسووالن اتاق بازرگانی مالزی و مقام های دولتی و خصوصی اين کشور 

در دستور کار هيأت اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی استان اصفهان قرار داشت. 

دومين نشست اقتصادي و تجاري مشترك آسيا و 
سازمان همكاري اقتصادي

کارشناسان، صاحب نظران و فعاالن اقتصادي بيش از 30 کشور اسالمي 
در دومين نشست اقتصادي و تجاري مشترک آسيا و سازمان همکاري 
اقتصادي، راهکارهاي تقويت تجارت ميان کشورهاي اسالمي را بررسي 
کردند.  در اين نشست کارشناسان و فعاالن اقتصادي 30 کشور اسالمي 
موضوع بحران منطقه اقتصادي يورو و اثرات آن روي اقتصاد کشورهاي 
اسالمي را بررسي کردند و راهکارهايي در مورد چگونگي پيشگيري 
از اثرات آن در اقتصاد کشورهاي اسالمي ارايه دادند. در اين نشست 
همچنين موضوع افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در بازارهاي 
تجاري دنياي اسالم بررسي شد و نقاط قوت و پتانسيل هاي کشورهاي 
عضو سازمان همکاري اسالمي در تقويت تجارت بين الملل مورد 
واکاوي قرار گرفت. در اين نشست تأکيد شد که بازارهاي اقتصادي 
کشورهاي اسالمي، بازاري نوظهور و هدفي جديد براي شرکت هاي 
بزرگ بين المللي است. کشورهاي اسالمي با جمعيت حدود يک ميليارد 
و 600 ميليون نفر، سطح باالي قدرت اقتصادي، رشد جمعيت و گرايش 
به مصرف منابع غني طبيعي مانند نفت و معادن در سراسر دنيا، جذابيت 

الزم را براي بسياري از شرکت هاي بزرگ دارد.
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سومين روز از چهارمين نمايشگاه بين المللي 
 5 اسالم  جهان  گذاري  سرمايه  و  تجارت 
داد که  ادامه  کار خود  به  حالي  در  مهرماه 
چندين نشست و کنفرانس با موضوع جهان 
نمايشگاه  اين  حاشيه  در  آموزش  و  اسالم 

برگزار شد. 
هاي  دانشگاه  اساتيد  ها  کنفرانس  اين  در 
در  حاضر،  اسالمي  کشور  چند  و  مالزي 
بسط  و  توسعه  آموزش،  موضوع  خصوص 
راهکارهاي  و  اسالمي  کشورهاي  در  آن 
دستيابي به اهداف مدنظر در زمينه آموزش 
به ايراد سخنراني پرداختند. برگزاري نشستي 
صميمانه با حضور برخي از غرفه داران ايراني 
به دعوت از » الياس عمر« رييس و مسؤول 
المللي  بين  نمايشگاه  چهارمين  برگزاري 
از  اسالم  جهان  گذاري  سرمايه  و  تجارت 
ديگر برنامه هايي بود که در حاشيه برگزاري 
اين ضيافت شام  در  افتاد.  اتفاق  نمايشگاه 
 ضمن بحث و تبادل نظر پيرامون پتانسل هاي

شهر اصفهــان و بررسي راه هــاي توسعه 
همکاري هاي تجاري و آموزشي، پيشنهادي 
اين  از  دوره  پنجمين  برگزاري  بر  مبني 
اصفهان مطرح شد که مورد  در  نمايشگاه 
استقبال مقامات مسؤول حاضر قرار گرفت و 
مقرر شد بررسي دقيق تر موضوع در دستور 

کار ستاد اين نمايشگاه قرار گيرد. 

معرفی هویت برند شهری اصفهان 
درکنفرانس بين المللی توریسم اسالمی 

برگزاری سمينار تخصصی با موضوع گردشگری و نقش کشورهای اسالمی 
در توسعه اين صنعت از جمله برنامه های روز چهارم نمايشگاه بين المللی 
اين نشست که  در  بود.  مالزی  در  اسالم  و سرمايه گذاری جهان  تجارت 
دکتر  داشتند  حضور  مختلف  کشورهای  از  نظران  صاحب  و  متخصصين 
به  ايران،  مديريت صنعتی  سازمان  علمی  هيأت  اعضاء  از  شهريار شفيعی 
عنوان يکی از 100 متفکر برتر دنيا در حوزه برند و بازاريابی و بنيان گذار 
مفاهيم برند در ايران در زمينه نقش برند در دستيابی به مزيت های رقابتی، 
ايجاد و تقويت برند، استفاده از آن برای جهانی شدن و به کارگيری نشان 

تجاری در عرصه مراودات بين المللی سخنرانی کرد. 
پتانسيل های گردشگری و فرهنگی آن به عنوان يک  از اصفهان و  وی 
دو  مذهبی  و  فرهنگی  قرابت  به  توجه  با  و  کرد  ياد  مؤثر  و  آشنا  نام  برند 
و  روابط  توسعه  برای  عاملی  را  اصفهان  برند  مالزی،  و  ايران  کشور 
در  دانست.  مالزی  و  ايران  بين  گردشگری  و  فرهنگی  تجاری،  مراودات 
اين سمينار که برخی از اعضای اتاق بازرگانی و صنايع و معادن اصفهان 
و مدعوين جهت  کليه حاضرين  از  زبان دکتر شهرياری  از  داشتند  حضور 
آمد.  عمل  به  دعوت  زيبا  شهر  اين  به  سفر  و  اصفهان  بهتر   شناخت 
از  يکی  عنوان  به  آن  کارگيری  به  و  درک  اصفهان،  برند   هويت 
های توانمندی  از  و  شد  عنوان  اقتصادی  مناسبات  توسعه  های   شاخص 

ميان  به  سخن  گردشگری  خصوص  به  مختلف  های  زمينه  در   اصفهان 
آمد. الزم به ذکر است اين نمايشگاه با هدف ايجاد و تقويت روابط تجاری- 
بالقوه  و  بالفعل  های  پتانسل  معرفی  اسالمی،  کشورهای  بين  اقتصادی 
کشورهای اسالمی در زمينه های مختلف فرهنگی، اقتصادی و گردشگری 
زير يک سقف و تحت يک مجموعه، آشنايی تجار و بازرگانان کشورهای 
اسالمی با يکديگر و بحث و گفتگو پيرامون مرتفع شدن مشکالت پبش رو 

هر ساله در يکی از کشورهای اسالمی برگزار می شود. 
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ديدگاه

به نظرم روز آخر سفر و رخداد مهمی که در سمينار توسعه توريسم 
کشورهای اسالمی بعد از سخنرانی آقای دکتر شفيعی رخ داد و اين که 
سخنران ويژه آن سمينار بالفاصله بعد از ايشان در سخن خودش تأکيد 
کرد که من راغب هستم بازديدی از ايران به عنوان يک تمدن کهن 
و آثار باستانی آن داشته باشم خود اين حکايت از اين داشت که گام 
نخستی که در اتاق بازرگانی اصفهان مد نظر ما بود تا شرايط توسعه اين 
صنعت در کشورمان را مهيا کنيم، برداشته شد. خوشبختانه طی اين سه 
روز و با برنامه فشرده ای که در مالزی هماهنگی هايش انجام شد در گام 
نخست با اتاق بازرگانی مالزی و شهردار شاه عالم ايالت سلنگو جلساتی 
 تشکيل شد و پس از تبادل نظر، توافق کلی مبنی بر همکاری های

دو جانبه ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان و اعضای اين دو نهاد مهم 
رخ داد. هم در حوزه اجرا و هم در حوزه مشاوره، نشست هماهنگی با 
انجمن شرکت های خدمات توريست مالزی و توافق بر اينکه بتوانيم با 
تدوين يک برنامه اجرايی و منسجم شرايط اعزام توريست مااليی را به 
ايران فراهم کنيم از مهمترين اقدامات و دستاوردهای اين سفر بود و 
قرار بر اين شد تا در اولين فرصت ممکن هيأت مااليی طی بازديدی که 
از اصفهان خواهند داشت مراتب عملياتی شدن اين مهم را طی کنند. 

همچنين در هماهنگی بعدی که انجام شد موضوع استفاده از تجربيات 
گرانبهای اين کشور در بحث توريسم و استفاده از خدمات مشاوره 11 
هزار نهاد و مؤسسه که در اين حوزه در مالزی مشغول به خدمت هستند 

مسعود گلشيرازی
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
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مطرح شد. در مالزی کليه فعاليت های اعضای مؤثر در فرآيند 
ورود تا خروج يک توريست استانداردسازی می شود و سال به 
سال کليه اعضای آن مورد ارزيابی مجدد و آموزش مجدد قرار 
می گيرند. قرار بر اين شد که کميسيون آموزش و تحقيقات 
اتاق اصفهان ضمن برقراری اين ارتباط و دعوت از مشاورين 
جهت همکاری، با ايجاد هم انديشی مؤثر فيمابين ارگانهای 
همتراز همچون شهــرداری اصفهــان و سازمان گردشگری 
نسبت به پايش وضعيت موجود و کنترل و سنجش موقعيت 
صنعت توريسم ما نسبت به استانداردهای موجود اقدام کند و 
بتوانيم از اين موضوع همگون در توريسم کشورهای اسالمی 
جهت شبيه سازی و تسريع در توسعه صنعت توريسم کشور 
بهره مند شويم. آنچه که مشخص است کشور مالزی کشوری 
است که در سال گذشته با نزديک به 25 ميليون توريست و 
کسب درآمد 60 ميليارد دالری توانسته جايگاه سوم را برای 
اين صنعت احراز کند که بی شک ما را کمک خواهد کرد تا هم 
بتوانيم با تمرکز بر صنعت توريسم به ويژه توريسم اسالمی که 
با فرهنگ ما همخوانی بيشتر و با الزامات اجتماعی ما همراهی 
بيشتری دارد را برنامه ريزی کنيم و هم بتوانيم از اين فرصت 
جهت ايجاد تحول در درآمد اقشار متوسط جامعه خودمان و 
اقدام  خودمان  توسعه  نمادين  عوامل  سازی  زمينه   همچنين 

کنيم.
تحقق  در  تسريع  منظور  به  توانيم  می  که  روشی  بهترين 
اين هدف پيدا کنيم استفاده از مدل های موفق است. آقای 
سيدحسين الحبشی رييس اتاق بين المللی مالزی در سخنان 
ايشان  که  زمانی  گفتند  و  کردند  اشاره  ای  خاطره  به  خود 
سرکنسول مالزی در دوره صدارت ماهاتير محمد در عربستان 
بودند سميناری گذاشتيم و فردی از مدعوين سعودی در اين 
سمينار سؤال کرد که مالزی کجاست؟ آقای نخست وزير وقت 

مالزی در همان جلسه دستور تخصيص بودجه ويژه به زبان 
اين کشور را صادر   عربی جهت شناساندن مختصات مزيتی 
می کند و امروز ما می بينيم که غريب به 25 ميليون گردشگر 
به اين کشور وارد می شود که به طور ميانگين روزانه حدود 10 
هزار نفر و قريب به يک درصد اين گردشگران يعنی در حدود 
200 هزار نفر آن ها از ايران هستند. پس در اينجا دولت بايد 
ابتدا نسبت به برقراری زيرساخت های جذب توريست همچون 
هتل، ترانسپورت، تسهيالت رواديدی و پروازهای منظم و قابل 
دسترس اقدام کند و سپس قدم به قدم، عوامل مؤثر در اين 
موضوع مانند برگزاری سمينارها و آموزش های مرتبط همراه با 
يک پوشش رسانه ای و کمپين موفق تبليغاتی را در دستور کار 
قرار دهد. از سوی ديگر بخش خصوصی نيز بايد با تشخيص 
 و ترجيح اين موقعيت مبنی بر اين که از طريق اين فرصت 
می تواند اشتغال زايی کرده و جايگاه خود در آتيه اين صنعت را 
تعميق کند، خود را تجهيز کرده و همگام با سياست های دولت 
در بخش خدمات رسانی به توريست خدمات خود را گسترش 

و توسعه دهد.
اميدواريم با توجه به گام نخستی که اتاق بازرگانی به جهت 
رسالت خود به منظور همراهی با سياست های کلی نظام در 
اين حوزه برداشت و با توجه به سياست های اعالمی دولت 
ايجاد فرصت های شغلی  بر توسعه صنعت توريسم و  مبنی 
از طريق توسعه اين صنعت، حضور در اين رويداد بتواند اين 
شرايط را ايجاد کند. متأسفانه روندهای نادرست چندين ساله و 
تعرض بدخواهان به ساحت مقدس اين کشور باعث شده که 
ذهنيت های باطلی نسبت به کشور شکل بگيرد و امروز الزم 
است که در حوزه ايجاد امنيت روانی برای گردشگران و ايجاد 
زيرساخت ها فعال شويم و با پوشش رسانه ای مناسب خود را 

در اين زمينه تجهيز کنيم.  

در گام 
نخست 
با اتاق 
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بازرگانی  اتاق  برند  کميسيون  که  موضوعاتی  از  يکی 
اصفهان در دستور کار خود قرار داده موضوع برند شهری 
 است. برند شهری در پاسخ به چهار سوال اصلی شکل 
می گيرد: کجا زندگی کنم؟ کجا کار کنم؟ کجا سفر بروم؟ و 
کجا سرمايه گذاری کنم؟ در حال حاضر کشور ما در رابطه 
با اين نحوه کار کردن به لحاظ زمانی فاصله چندانی با دنيا 
ندارد. شهرهايی در دنيا هستند که 10 سال پيش يا کمی 
بيشتر بر روی اين موضوع کار کرده اند. ولی شهرهايی که 
به صورت متمرکز بر روی برند شهری تمرکز داشتند، امروز 
رشد فوق العاده ای در توسعه توريسم و توسعه اقتصاد و 
کيفيت زندگی شهروندانشان ايجاد کرده اند. عماًل نخستين 
اتفاقی که برای توسعه توريسم در يک کشور و يک شهر 
بايد رخ دهد باال بردن سطح فرهنگ و مهمان پذيری و 
نظم و انضباط اجتماعی آن شهر است و نتيجه آن باال 
رفتن سطح کيفی زندگی ما خواهد بود. اين راهی است که 
مالزی طی کرده تا بتواند به عنوان الگويی مناسب در بين 
کشورهای اسالمی برای توسعه توريسم تبديل شود. در 
واقع اينها دوره های آموزشی گسترده ای برای راننده های 
تاکسی، پذيرش کننده های هتل و تمام ارکان درگير در 
موضوع گردشگری برگزار کرده اند. يکی از مسوولين اينجا 
در جلسه ای که با او داشتيم اظهار می کرد که ما در مرحله 
نخست برای آن که بتوانيم راننده های تاکسی را متقاعد 
به حضور در کالس های آموزشی کنيم، هزينه يک روز 
کارشان که عماًل به دليل حضور در کالس از دست داده 
بودند را به آنها پرداخت کرديم تا آرام آرام توانستيم آموزش 

محمدرضا رجالی
رییس کمیسیون برند اتاق بازرگانی اصفهان  

و عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران 

ديدگاه
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های الزم را به آنان منتقل کنيم و اين آموزش ها را همه ساله تکرار 
کرديم. امروز شاهد آن هستيم که عماًل با صرف ساالنه دو ميليون 
دالر تبليغات و هزينه در کشورهای عربی و در شبکه های تلويزيونی 
پر بيننده عرب زبان توانستند موج وسيعی از گردشگرهای عرب را به 
مالزی سرازير کنند. يکی از مسوولين شان در خاطراتش گفت وقتی 
در سال 1998 به عربستان سعودی رفته بوديم زمانی که اسم مالزی 
را آورديم از ما پرسيدند که مالزی کجاست؟! حال آن که امروز فصل 
توريستی اينجا به Arab season  معروف است! يعنی تنها با صرف 
ساالنه دو ميليون دالر توانستند Arab season را برای کشورشان 
ايجاد کنند، آن هم با موج وسيعی از درآمد؛ طبق آمارها و برنامه هايشان 
35 ميليون توريست را برای سال 2020 هدف گذاری کرده اند و در 
حال حاضر حدود 24 تا 25 ميليون نفر آن محقق شده است. اين يعنی 
24 ميليارد دالر درآمد، يعنی ضريب جينی که با توجه به اين نوع درآمد 
در سطح جامعه توزيع می شود در حال بهبود است و در شرف حذف 
مشکالت اجتماعی و کاستن از فاصله طبقاتی هستند.  برآورد من از 
نشست ها و جلساتی که در اينجا داشتيم اين است که تقويت و توسعه 
صنعت گردشگری چندان کار پيچيده و سختی نيست و فاصله ما هم 
با ساير کشورهای مطرح در اين عرصه فاصله زيادی نيست. به ويژه 
زمانی که مشاهده می کنيد اين اتفاق در يک کشور آسيای جنوب 
شرقی با سطح فرهنگی بسيار پايين تر از فرهنگ جامعه ما رخ داده 
است. در مالزی کارهايی که شهرداری کواالالمپور و ساير شهرهای 
توريستی اين کشور برای توسعه صنعت گردشگری انجام دادند و يا 
 اقدامات و برنامه های مفصلی که وزارت جهانگردی و انجمن ها

و آژانس های گردشگری انجام دادند می تواند الگوی مناسبی برای 
آغاز راه ما باشد. توجه ويژه ای که در کنفرانس گردشگری اسالمی 
به سخنان سخنران اتاق بازرگانی اصفهان آقای دکتر شفيعی توسط 
حضار شد و تشويق هايی که پس از خاتمه کالم ايشان رخ داد، در 
يک کالم نشان می داد که جايگاه ما از نظر حرف هايی که برای گفتن 
در صنعت گردشگری دنيا داريم بسيار باالتر از ساير کشورهاست ولی 

آنهايی که اين راه را رفتند موفق شدند. اگر اين سخن خداوند در قرآن 
را که می فرمايد: »از احوال گذشتگان خود عبرت بگيريد« مد نظر قرار 
دهيم و اندکی از مسيرها و روش های درستی که اينها طی کردند 
را تبعيت کنيم و از آن متناسب با فرهنگ خودمان بهره بگيريم، به 
زودی خواهيم توانست گام های مؤثری جهت بهبود وضعيت معيشت 
هموطنانمان برداريم و درآمد سرانه خانوار را در کشورمان باال ببريم. 
هدف اصلی ما از اين سفر و حضور در اين رويداد همين مسأله بود که 
به نظر می رسد از جلسات و نشست های بسيار مفيدی که داشتيم 
توانستيم اطالعات خوبی را دريافت کنيم. الزم است اشاره کنم که 
در چهارمين نمايشگاه تجاري و سرمايه گذاري جهان اسالم غرفه 
اتاق اصفهان هم به واسطه چينش سنتی و بهره گيری از نمادها و 
صنايع دستی اين شهر با استقبال بسيار خوبی روبرو شد. همچنين در 
جلساتی که با مسوولين کشور مالزی داشتيم نيز توجه ويژه آنها به ما 
حاکی از تغيير نگاه دنيا به ايران بود که همين امر نويد بخش آن است 
که اين راه را می توان به آسانی باز کرد. مسأله مهم ديگری که بايد 
به آن اشاره کرد کاهش شديد ارزش پول ملی ماست که علی رغم 
شوک وارد شده به مردم، فرصتی را به وجود آورده تا ما بتوانيم واردات 
توريست را جايگزين واردات کاال کنيم و از اين صنعت که امروز آن را 
سبزترين صنعت دنيا از منظر زيست محيطی و ايجاد اشتغال و کسب 
درآمد می خوانند بهره بگيريم. اين فرصتی است برای ما که اميدوارم 
بتوانيم از آن به نحو احسن استفاده کنيم و اين حرکت ادامه پيدا کند. 
عالوه بر سفرها و حضور در رويدادهای اين چنينی، اقداماتی که طبق 
برنامه های زمان بندی شده به عنوان گام های نخست جهت تحقق 
اين مهم تا کنون در اصفهان برداشته شده است عبارتند از: تدوين سند 
گردشگری اصفهان، اقدام جهت تشکيل شورای عالی برند در اين 
شهر و ايجاد هفدهمين سازمان شهرداری اصفهان با هدف توسعه 
گردشگری که اميدواريم اين گام ها يکی پس از ديگری با ثبات 
برداشته شود تا در نهايت منجر به ورود توريست پايدار و توريست 

اسالمی به کشورمان شده و همگان بتوانيم از منافع آن بهره ببريم. 
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حاشيه  در  که  جلساتی  و  ها  نشست  به  توجه  با 
چهارمين نمایشگاه و کنفرانس بين المللي تجاري و 
سرمایه گذاري جهان اسـالم برگزار شد ارزیابی شما 

از تأثيرات حضور ایران در این رویداد چيست؟  
من فکر می کنم تجربياتی که مالزی توانسته در طول دو سه دهه 
ای  ارزنده  تجربيات  کند،  کسب  توريسم  عرصه صنعت  در  گذشته 

است که به واسطه همخوانی فراوان آن با فرهنگ ايرانی-اسالمی 
می تواند برای کشور ما الگوی مناسبی باشد. به هرحال آنها هم برای 
 رسيدن به جايگاه کنونی همين راه ها را طی کرده اند و همين قدم ها

را برداشته اند. متأسفانه در اين دو سه دهه گذشته هيچ توجهی به 
صنعتی که امروز می تواند برای استان اصفهان و همچنين کشور ما 
جزء نخستين صنايع باشد نشده است. نقطه آغاز حرکت بهره گيری 

ديدگاه

مرتضی بيشه
رئیس کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی اصفهان و عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران 
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از همين آموزش هايی است که اينها ديده اند.  
دستاوردهای این سفر برای هيأت ایرانی چه 

بود؟
خوشبختانه در جلسات و نشست هايی که با اتاق بازرگانی 
مالزی، شهردار شاه عالم و همچنين مرکز خدمات توريستی 
اين کشور داشتيم به چند نکته قابل توجه رسيديم. نخست 
توريسم  صنعت  اساس  بر  مالزی  اقتصاد  اول  پايه  که  اين 
بنا شده است و فعاليت نزديک به 11 هزار مؤسسه و نهاد 
تنوع  مدعاست.  اين  بر  شاهدی  خود  گردشگری  حوزه  در 
صنعت  اين  در  درگير  مختلف  های  بخش  در  ها  آموزش 
کاماًل مشهود است و متدولوژی ای که مااليی ها در اين 
سال ها به آن دست پيدا کرده اند می تواند برای ما نيز بسيار 
اين کشور و  باشد. همچنين نوع روابط مردم  مؤثر و مفيد 
تقويت بنيان های فرهنگی که روی رفتارهای اجتماعی آنها 
بايد بر روی آن  اثر گذاشته مسايلی است که ما هم قطعًا 
سرمايه گذاری کنيم. يکی ديگر از کارهای مهمی که انجام 
در  نمايشگاه های مختلف  و  رويدادها  در  آنها  شده حضور 
برنامه ريزی جدی در خصوص  بايد  ساير کشورهاست که 
اين مسأله به عنوان يک اولويت در کميسيون های آموزش 
بازرگانی  اتاق  توريسم  توسعه  و  کاربردی  های  پژوهش  و 
اصفهان داشته باشيم. حتمًا بايد در نمايشگاه های مختلف 
دهيم.  نشان  را  خودمان  های  ظرفيت  و  کنيم  پيدا  حضور 
انتخابات  از پيروزی دکتر روحانی در  به ويژه اين که پس 
رياست جمهوری و استقرار دولت جديد و رويکردی که اين 
دولت تا کنون جهت تعامل با دنيا اتخاذ کرده است، آثارش 
را در همين مدت زمان کوتاه در رسانه های مختلف جهان 
شاهد هستيم و می بينيم که تا چه حد چهره ايران در ديد 

ديد  در  تغيير چهره کشور  با  است.  دگرگون شده  جهانيان 
روی  بر  سال  چند  فقط  اگر  که  ندارم  ترديد  من  جهانيان 
خدمات توريسم تمرکز کرده و زيرساخت های اين صنعت را 
تقويت کنيم با مرکزيتی که ايران در جهان دارد بدون شک 
کشورمان  حال  شامل  را  سرشار  درآمدی  توانست  خواهيم 

کنيم. 
بخش  بين  ای  وظيفه  تفكيک  بخواهيم  اگر 
چه  باشيم  داشته  دولتی  بخش  و  خصوصی 
با توجه به نتایج  انتظاراتی از دولت دارید و 
این سفر فكر می کنيد که دولت کدام یک از 
با نگاهی  با این صنعت را باید  مباحث مرتبط 

اولویت دار ببيند؟ 
بی ترديد در اين فضا بخش خصوصی و يا دولتی به تنهايی 
نخواهند توانست کاری از پيش ببرند. دولت می بايست زير 
بناها را فراهم و تقويت کند، ولی کار اصلی بر عهده بخش 
فرهنگی،  ميراث  سازمان  ديگر  سوی  از  است.  خصوصی 
و  کند  باز  را  ها  راه  بايد  نيز  گردشگری  و  دستی  صنايع 
زمينه حضور ما در رسانه های جهانی را فراهم سازد. چيزی 
نزديک بيست سال است که مالزی با تبليغات گسترده در 
شبکه ها و رسانه های گوناگون توانسته جايگاه قابل قبولی 
از  بايد  نيز  ما  آورد.  وجود  به  صنعت  اين  در  خود  برای  را 
اين تجربيات استفاده کنيم. امکانات و پايگاه های ما بسيار 
گسترده تر و قوی تر از آن چيزی است که در مالزی وجود 
ظرفيت  اين  از  برداری  بهره  و  تقويت  منظور  به  ولی  دارد 
شدن  باز  از  پس  و  باشد  پيشتاز  دولت  را  بخشی  بايد  ها 
را تعريف  فعاليت خود  تبع آن  به  نيز   راه، بخش خصوصی 

کند. 
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اسداهلل عسگراوالدی با حضور در آيين افتتاح چهارمين نمايشگاه و کنفرانس تجاری 
و سرمايه گذاری جهان اسالم در مرکز تجارت جهانی پوترای شهر کواالالمپور، 
پايتخت مالزی، جايزه خود را از وزير صنعت و تجارت خارجی مالزی دريافت کرد.

عسگراوالد ی د ومين چهره معرفی شد ه اين مراسم بود  که اين جايزه را تصاحب 
کرد . به جز عسگراوالد ی، اين جايزه به 9 نفر د يگر از بزرگان تجارت و کسب وکار 
د ر جهان اسالم اهد ا شد  که نام تعد اد ی از اين افراد ، د  ست کم يک بار د ر فهرست 
بانکد ار مالزيايی، »يمن  ثروتمند ترين های فوربس آمد ه است. »عظمان هاشم« 
اسفری« تاجر انگليسی- عربی نفت، »شريل شمس الد ين« تاجر ثروتمند  و بلند 
افرادی  است،  مالزيايی  نيز  او  که  عبد الرزاق«  بن  و »عبد الرسول  مالزيايی   آوازه 
قيد  شد ه  فوربس  مجله  د ر  ثروتمند  جهان  مرد ان  عنوان  به  نا م شان  که  هستند 
ميالد ی  سال 2003  د ر  هم  آن  و  بار  يک  نيز  عسگراوالد ی  اسد اهلل  نام  است. 

مجله  د ر  ايرانی  مرد ان  ثروتمند ترين  از  يکی  عنوان  به 
فوربس آمد اما او هيچ گاه اين عنوان را تأييد  نکرد ه است. 
د ر رزومه ای که برای معرفی تاجر سرشناس ايرانی، قرائت 
شد ،  از او به عنوان د ومين ثروتمند  ايران و سومين ثروتمند  
ايران،  از مرزهای  نام برده شد. د ر بيرون  ايرانی د ر جهان 
بورس  بازار  که  می د انند   تاجری  را  عسگراوالد ی  اسد اهلل 
البته  می نشيند .  او  قيمت گذاری  منتظر  نيويورک  د ر  زيره 
اين جايگاه برای عسگراوالد ی د ور از ذهن نيست؛ اگر او 
جهان  د ر  سبز  زيره  صاد رکنند ه  و  بازرگان  باسابقه ترين  را 
بد انيم. در حاشيه چهارمين نمايشگاه و کنفرانس تجاری و 
سرمايه گذاری جهان اسالم در مالزی همچنين از 9 فعال 
ديگر اقتصادی جهان اسالم تقدير شد. از نظر هيأت داوران 
ها توانمندی  ارتقای  در  ای  شايسته  اقدامات  فرد   10  اين 

و رشد اقتصادی جهان اسالم انجام داده اند. 
درحال  و  است  ايران  نامی  از صادرکنندگان  اوالدی  عسگر 
رييس  چين،  و  ايران  بازرگانی  مشترک  اتاق  رييس  حاضر 
افتخاری اتاق مشترک بازرگانی ايران و استراليا و نايب رييس 
اتاق مشترک بازرگانی ايران و کانادا است. وی پس از دريافت 
جايزه خود در سخنانی کوتاه گفت: از سرزمين زيبای ايران 
آمده ام، ايران در آستانه جهش اقتصادی بزرگی قرار دارد و به 
زودی شاهد پيشرفت هايی در ايران خواهيم بود. وی خطاب به 
فعاالن اقتصادی 30 کشور اسالمی شرکت کننده در چهارمين 
نمايشگاه و کنفرانس تجاری و سرمايه گذاری جهان اسالم 
در کواالالمپور گفت: مالزی با تأسيس اتاق مشترک بازرگانی 
جاده ابريشم موافقت کرده است. عسگراوالدی پيش از اين 
در آخرين نشست سازمان همکاری های شانگهای پيشنهاد 
تأسيس اتاق بازرگانی مشترک جاده ابريشم را مطرح کرده 
بود. اين پيشنهاد با موافقت برخی کشورهای عضو سازمان 

همکاری های شانگهای روبرو شد. 

اسداهلل عسگراوالدی، فعال اقتصادی، در جمع 1۰ شخصیت برتر 
اقتصادی جهان اسالم قرار گرفت. تاجر 8۰ ساله و چشم  رنگی ايران 
عنوان برترين تاجر جهان اسالم را به د ست آورد و يک  بار د يگر نام 
خود  را بر سر زبان ها اند اخت. در چهارمین کنفرانس و نمايشگاه 
تجارت و سرمايه گذاری کشورهای اسالمی، در حضور نمايندگان 
۵7 کشور مسلمان، نام اسداهلل عسگر اوالدی به عنوان يکی از 1۰ 
چهره برتر و نخبه مسلمان که د ر حوزه های تجارت و سرمايه گذاری، 
آموزش و گرد شگری،  خد مات ارزند ه ای د ر جهان اسالم و د ر میان 
کشورهای اسالمی انجام د اد ه اند  اعالم شد؛ مراسمی که شهرد ار 

سابق کواالالمپور میزبان و برگزارکنند ه آن بود .   

اسد اهلل عسگراوالد ی در جمع ۱۰ شخصيت 
برتر اقتصادی جهان اسالم قرار گرفت 
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اسداهلل عسگر 
اوالدی متولد 

1312 هجری 
شمسی در 

تهران است. 
آن گونه که خود 
در خاطراتش 

می گويد از سن 
13 سالگی 
کار در بازار 

تهران را آغاز 
کرد و نخستین 
تجارتش را در 
سال 1327 با 

خريد يک کیسه 
کنجد از بازار 
تهران آغاز 

کرد. او در سال 
1336 نخستین 
صادرات خود را با 
صادرات محصول 

زيره سبز به 
سنگاپور شروع 

کرد و اکنون 
قیمت زيره سبز 
در دنیا توسط 

او در بازار ادويه 
نیويورک تعیین 

می شود. او بعدها 
صادرات پسته 
و کشمش را به 
اقالم صادراتی 

خود اضافه کرد.  

اکمل الدین احسان اوغلو دبيرکل ترك سازمان همكاری اسالمی، محمد علی کلی ورزشكار آمریكایی، ای.آر رحمان آهنگساز و موسيقيدان هندی، عبدالعزیز ابوالغوش 
سفير فلسطين در مالزی، عظمان هاشم بانكدار مالزیایی، شهریل شمس الدین فعال اقتصادی این کشور، آیمان اسفاری انگليسی و رسول ابن عبدالرزاق از دیگر فعاالن 
اقتصادی مالزیایی از جمله برگزیدگان هيأت داوران نمایشگاه و کنفرانس تجاری و سرمایه گذاری جهان اسالم هستند. زاليحا کمارودین استاد دانشگاه مالزیایی تنها 

امسال نام تاجر نام آشنای ایران اسد اهلل عسگراوالد ی زن برگزیده هيأت داوران است که خدمات وی به جهان اسالم بر حوزه اقتصادی تأثيرگذاشته است.           
نيز به این فهرست اضافه شد. 

منبع: هفته نامه تجارت فردا



نخبگان اقتصادی جهان اسالم 
در مالزی

چهارمین کنفرانس و نمايشگاه حیطه کسب  و کار و سرمايه گذاری جهان اسالم توانست ايد ه های مولد ی را 
برای د ولت ها، شرکت ها، سرمايه گذاران بین المللی، بازيگران صنعتی و کارآفرينان از چهار گوشه جهان به 
وجود  آورد ه و از فرصت های سرمايه گذاری، سرمايه گذاری مشترک و تجارت د ر جهان اسالم رونمايی کند . د ر 
میان برگزيد گان1۰  گانه رويد اد  امسال نام يک ايرانی به چشم می خورد . د ر میان د يگر د ريافت کنند گان نیز نام 

شخصیت هايی به چشم می خورد  که هر يک در زمینه ای به ارتقای جايگاه جهان اسالم کمک کرد ه اند . 

اکمل الدین احسان اوغلو

عظمان هاشم

ایمن اسفری

محمدعلی کلی

د يپلمات ترکيه ای که د ر حال حاضر سمت د بير کلی سازمان کنفرانس 
اسالمی را بر عهد ه د ارد . او همچنين به عنوان يک نويسند ه برجسته 

ژورنال های معتبر و طرفد ار گفت و گوی بين فرهنگ ها شناخته می شود . 

او د ر حال حاضر يکی از ثروتمند ترين شخصيت های مالزی به شمار 
می رود . ثروت خالص او 600 ميليون د الر برآورد  شد ه است که بر اين 

اساس او د ر رتبه نهمين ثروتمند  مالزی قرار می گيرد . 

 او يک کاسبکار انگليسی است که د ر سوريه به د نيا آمد ه است. اسفری 
رييس اجرايی شرکت پترو فک است که د ر سال 2012 ميزان ثروت 

شخصی او 1/8 ميليارد  د الر برآورد  شده است. 

وی د ر  ژانويه 1942 د ر اياالت متحد ه آمريکا به د نيا آمد . او يکی از مشهورترين 
بوکسورهای سنگين وزن جهان است و عنوان يکی از بزرگ ترين قهرمانان 

ورزشی را از آن خود  کرد ه است.  

زلها کمرالدین

بيش از 28 سال است که به عنوان يک حقوقد ان عالوه بر فعاليت قضايی، 
مطالعات گسترد ه ای د ر زمينه حقوق اسالمی د اشته و د ارای تأليفات زياد ی 
د ر اين خصوص است. تالش های وی نقش مؤثری د ر منصوب کرد ن زنان 
به عنوان قاضی د ر د اد گاه های مالزی د اشته است. او نخستين زنی است که 

د ر جهان اسالم د ر رأس مد يريت يک مرکز اسالمی قرار می گيرد .

خوانند ه سرشناس  و  موسيقيد ان  فيلم،  آهنگساز  موسيقی،  تهيه کنند ه 
هند ی است. مجله تايم د ر سال 2009 رحمان را به عنوان يکی از 100 

فرد  تأثيرگذار د ر جهان معرفی کرد ه است.

شهريل نام يکی از د و براد ری است که طی سال جاری نام شان تحت 
ثروتمند ترين های  نــفر   100 ليست  د ر  شمس الد ين  براد ران  عنوان 

جهان د ر مجله فوربس به چشم می خورد .
آن ها صاحبان گروه صنعتی سپورا هستند که با مجموع د ارايی معاد ل 
1/05ميليارد  د الر د ر رد يف چهارد همين ثروتمند ان بزرگ مالزی قرار 

گرفته اند . 

از رهبران صنعت جواهرسازی و زرگری د ر مالزی که نقش مؤثری د ر 
رونق صنعت جواهر د ر اين کشور د اشته است. 

سفير فلسطين د ر مالزی که به پاس خد مات ارزشمند  و شايانی که به 
توسعه ارتباط بين مـسـلـمـانـان مـالــزی و هم کيشان شان د ر فلسطين 
کرد  از سوی هيأت د اوران همايش به عنوان يکی از گوهر های د ه گانه 

جهان اسالم برگزيد ه شد .

ای آر رحمان

شهریل شمس الدین

حاجی عبدالرسول بن عبدالرزاق

عبدالعزیز ابوالغوش

World trad
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اسـامـی شـرکت کننـدگان
World trade participants نمايشگاه  تجاری جهان اسالم

World trad

participants

 شرکت بازرگانی پلی اکریل اصفهان
 مدير عامل: آقای نجفی

 حوزه فعالیت:احداث و توسعه کارخانجات توليد 
الياف و نخ پلی استر و اکريليک در ايران و فروش 
کليه  و  از کشور  خارج  و  داخل  در  آنها  محصوالت 

عمليات صنعتی و تجاری
www.polyacryl.ir :وب سايت 

)PFP( شرکت اتصاالت پليمر تيران 
 مدير عامل:آقای غرضی

اتصاالت  و  لوله  کننده  توليــد  فعالیت:  حوزه   
پلی اتيلن

www.pfpinoustriaico.com :وب سايت 
 شرکت پوران پودر سپاهان

 مدير عامل:آقای شمس
 حوزه فعالیت:توليد صنايع غذايی

www.pooranpowder.com :وب سايت 
  شرکت پژوهش گستر رابين

 مديرعامل:آقای صامتی
 حوزه فعالیت:طرح های تحقيقاتی

www.robinresearchco.com :وب سايت 
  شرکت نمایشگاههای استان اصفهان

  مديرعامل:آقای محققيان
 حوزه فعالیت:برگزاری نمايشگاه های داخلی-

بين المللی
www.isfahanfair.com :وب سايت 

  شرکت خورشيد سنگ
  مديرعامل:آقای چلنگر

 حوزه فعالیت:توليد سنگ های ساختمانی
www.khorshidstone.com:وب سايت 

  شرکت توربو کمپرسور تک خاورميانه
 مديردپارتمان مکانیک:آقای صمدی

 حوزه فعالیت:طراحی و بهينه سازی توربين های 
گاز و طراحی و ساخت سيستم های توربو ماشينی

www.turbotec-co.com:وب سايت 
 اتحادیه تعاون روستایی فارس

 مدير:آقای شبيانی
 حوزه فعالیت:کشاورزی و دامداری

www.portal.farstr.ir:وب سايت 
 اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی 

استان اصفهان
 مدير:آقای کسائيان

 حوزه فعالیت:بازرگانی،صنايع،معادن،کشاورزی
www.eccim.com:وب سايت 

  شرکت متاکو
 مديرعامل:آقای کرباسچی

 حوزه فعالیت:فناوری اطالعات،آموزش،خدمات 
بازرگانی، برگــزاری و مديريت رويدادهـــای داخلی 
گاز، و  المللی،نفت  بين  مارکتينگ  المللی،  بين   و 

پتروشيمی
www.metacomplex.com:وب سايت 
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اطالعات کنفرانس های برگزار شده در حاشيه نمايشگاه
تعداد شرکت کنندگانميهمانان افتخارينام کنفرانس

Y.Bhg Dato Seri HajiAhmad دومين کنفرانس تجارت و اقتصاد آسيا
Phesal Bin Haji Talib – Mayor
of Kuala Lumpur, Malaysi

323

176دومين کنفرانس تجارت و اقتصاد  آسيا

کنفرانس آموزش عالی
.Y.Bhg. Datuk Prof. Dr
Roziah Omar, Deputy
Director General, Ministry
, of Higher Education 2
Malaysia

164

H.E Dr. El Hassane Hzaine ,کنفرانس توریسم حالل
Director General of Islamic
Centre for Development of Trade  (ICDT

114
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اطالعات نمايشگاه
1750تعداد بازدید کنندگان)تجاری 1000/عموم 750(روز اول 

5930تعداد بازدید کنندگان)تجاری 5000/عموم930(روز دوم

10150تعداد بازدید کنندگان)تجاری 2510/عموم7640)روز سوم

21780بازدید کنندگان)تجاری 15960/عموم5820(روز چهارم

39610تعداد بازدید کنندگان)تجاری 24470/عموم15160(مجموع

421تعداد غرفه ها )Hall3,Hall4)غرفه ها

204تعداد غرفه دارانغرفه داران

27  رویداد نامهچهارمين نمایشگاه و کنفرانس بين المللي تجارت و سرمایه گذاري جهان اسالم



به روایت تصویر
اهتزاز پرچم ایران در هر جای جهان و در هر عرصه ای افتخار آفرین است. این روزها که نگاه 
جهان  نگاه  در  سرزمين  کهن  این  از  تری  زیبا  چهره  و  کند  می  تغيير  روز  به  روز  ایران  به  جهان 
کنيم. می  تالش  جهان  در  کشور  نام  پژواك  برای  بيشتری  انگيزه  با  شود،  می  ترسيم  جهانيان  و 

المللی تجارت و سرمایه گذاری جهان اسالم  بين  نمایشگاه  و  مالزی و چهارمين کنفرانس  بار  این 
بهانه تجلی شكوهمندانه نام ایران بود. اميد که این تصاویر در قاب ذهن جهانيان ماندگار شود. 
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غرفه های ایرانی در نمایشگاه 
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خبرگزاری میراث فرهنگی

هفته نامه تعطیالت نو

پایگاه اطالع رسانی صنعت غذا و کشاورزی ایران

هفته نامه تجارت فردا

روزنامه اطالعات

روزنامه دنیای اقتصاد

خبرگزاری ایمنا

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

خبرگزاری ایلنا
CHN

NEW HOLIDAYS

FOOD PRESS
DONYA-E-EQTESAD

DONYA-E-EQTESAD

IMNA NEWS

ISFAHAN FAIR
ETTELAAT

ILNA NEWS

بازتاب در رسانه ها
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همفکری  يک  اسالم  جهان  گذاری  سرمايه  و  تجارت  نمايشگاه 
اقتصادی - تجاری بر مبنای چهارچوب اسالم و در قالب نمايشگاه 
است که با هدف رسيدن به بزرگ ترين کنفرانس و نمايشگاه منطقه 
تا سال 2015 و بزرگ ترين رويداد در جهان تا سال 2020 هر ساله 

در يکی از کشورهای اسالمی منطقه برگزار می گردد. 
حضور بيش از 200 غرفه دار از بيش از 30 کشور، برگزاری کنفرانس 
با  المللی  بين  کارشناسان  حضور  با  تخصصی  های  نشست  و  ها 
بازديدکنندگان داخلی و خارجی و برنامه  موضوعات مرتبط، حضور 
ريزی خوب از سوی برگزارکننده از جمله نقاط قوتی است که در اين 

دوره به چشم می خورد. 
 تبليغات گسترده تر برای معرفی اهداف مدنظر، استفاده از توانمندی های

تجاری  های  فعاليت  توسعه  برای  محرکی  عنوان  به  گردشگری 
کشورهای  بهتر  استقبال  موضوع،  اين  تر  دقيق  و  بيشتر  بررسی  و 
اسالمی از نمايشگاه با مشارکت دادن سازمان ها و مجموعه های 
از جمله  تر نمودن کنفرانس ها و سمينارها  تخصصی خود و غنی 
قرار  توجه  مورد  بيشتر  بايد  آتی  های  دوره  در  که  است  مواردی 

گيرد. 
همچنین خاطر نشان می سازد که در تاريخ 1۰ تا 14 
نمايشگاه تجارت  با  میالدی همزمان  آينده  نوامبر سال 
توريسم  اکسپوی  اسالم،  جهان  گذاری  سرمايه  و 
کشورهای اسالمی و نمايشگاه آموزش عالی نیز برگزار 

می گردد. 
به  رو  پيش  شمار  بی  های  فرصت  و  گذشت  آنچه  به  توجه  با  لذا 
نظر می رسد، حضور هر چه گسترده تر فعاالن اقتصادی جمهوری 
منافع  تحصيل  به  تجاری،  مهم  رويدادهای  اين  در  ايران  اسالمی 
بسيار ارزنده و ارتقا هر چه بيشتر جايگاه ايران عزيزمان در اقتصاد 

بين الملل بيانجامد.

پايانی برای يک آغاز

المللی تجارت و سرمايه گذاری  بین  نمايشگاه  چهارمین 
جهان اسالم به عنوان يکی از رويدادهای مهم  بین المللی در 
منطقه آسیا و قابل توجه بسیاری از کشورهای اسالمی منطقه 
برای  الزم  بسترهای  آوردن  فراهم  داد.  پايان  خود  کار  به 
توسعه مراودات تجاری بین کشورهای اسالمی، مرتفع شدن 
مشکالت در تجارت و سرمايه گذاری اسالمی، بهره گیری از 
فرصت های پیش رو، شناخت پتانسیل های بالقوه و بالفعل 
کشورهای ديگر، تبادل نظر و تجربیات و برگزاری نشست ها 
و سمینارهای تخصصی از جمله اهداف برگزاری اين رويداد 

بین المللی بود. 
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