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نمایشگاه

گزارش

از برگزاری نمایشگاه تخصصی ایران در کابل

دروازه افغانستان به روی سرمایهگذاران ایرانی باز است
نمایشگاه تخصصی خدمات شهری ،آب ،برق ،انرژی و خدمات فنی مهندسی هفته اول مهر با حضور بهادر امینیان
س��فیر جمهوری اس�لامی ایران ،همایون حایری معاون وزیر نیرو و مقامات افغانس��تان از جمله جاللتماب غوریان،
سرپرس��ت وزارت صنعت و تجارت ،توکل احمدیار رئیس هیات مدیره اتاق تجارت ،س��یدزمان هاش��می رئیس هیات
عامل اتاق تجارت و داود سلطانزوی شهردار کابل افتتاح و اصلیترین هدف برگزاری این نمایشگاه ،استفاده حداکثری
از فرصتهای تجاری میان دو کشور بیان شد .این نمایشگاه تخصصی با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست
جمهوری و سازمان توسعه تجارت ایران اول تا سوم مهر با حضور بیش از  ۱۰۰شرکت در شهرکابل پایتخت افغانستان
دایر بود تا تجار و بازرگانان افغانس��تان با توانمندیهای تولیدی کش��ورمان در این زمینه آش��نا شوند .توکل احمدیار،
رئیس هیات مدیره اتاق تجارت و س��رمایهگذاری افغانس��تان با اش��اره به اهمیت توس��عه تجاری میان دو کشور ضمن
خوش��امدگویی به مس��ئوالن و شرکتکنندگان ایرانی ،اعالم کرد :هدف از برگزاری این نمایشگاه فقط اقتصادی نبوده
اس��ت .وی در ادامه افزود :این نمایش��گاه محلی برای توس��عه روابط و همکاریهای میان دو بخش خصوصی ایران و
افغانستان بوده که با درنظر گرفتن روابط بسیار قوی و مناسب دولتها به فکر راهاندازی آن افتادیم .احمدیار همچنین
در ادامه تاکید کرد :زبان و فرهنگ مش��ترک میان دو کش��ور درکنار خوش��نامی محصوالت ایرانی فرصتی فراهم کرده
تا بتوانیم به فکر توسعه روابط اقتصادی ایران و افغانستان باشیم که سرآغاز این تحول را همین نمایشگاه میدانیم.

میالد محمدی

editor@smtnews.ir

از تجارب ایران در اداره کالنشهرها استفاده میکنیم
ش��هردار کابل نیز بهعن��وان یکی از مدی��ران حامی
این رویداد نمایش��گاهی گفت :دروازههای کابل و سایر
شهرهای افغانستان بهروی سرمایهگذاران و شرکتهای
ایران��ی باز اس��ت و امیدواریم بهزودی ش��اهد توس��عه
مبادالت تجاری و مشارکتهای گوناگونی در این زمینه
باشیم.
محم��دداود س��لطانزوی ب��ا اش��اره به تش��ابههای
میان کالنش��هرهای ای��ران و افغانس��تان تصریح کرد:

کالنشهرهای دو کشور با درنظر گرفتن دو عامل اصلی
خودخواس��ته یا تحمیلی درگیر مس��ائلی ش��دهاند که
خوشبختانه ایران توانسته برای آن راهحلهای مناسبی
ایجاد کند؛ بنابراین تصمی��م گرفتهایم از تجارب ایران
استفاده حداکثری داشته باشیم.
سلطانزوی معتقد است تحریمها برای ایران فرصتی
ساخته که توانسته در بس��یاری از زمینهها خودکفایی
بهدس��ت آورد و اکنون افغانس��تان در نظر دارد از این

دستاوردها استفاده بهینه داشته باشد.
وی تاکید کرد :این دس��تاوردها فرصتی برای کشور
ای��ران بوده تا ثابت کند توانمندیهایی در اختیار دارند
و میتوان��د ای��ن توانمندیها را در اختیار دوس��تان و
همسایههای خود مانند افغانستان قرار دهد.
ش��هردار کاب��ل همچنین تصری��ح ک��رد :اگرچه در
موضوع خدمات ش��هری و خدمات فنیمهندسی ایران
شکستهایی نیز داشته اما همین شکستها نیز درسی

سطح خدمات باالتر در افغانستان به نفع ایران است

در ادامه مراس��م ،س��فیر کبیر جمهوری اس�لامی ایران با اشاره به
پیشین ه همکاریهای فرهنگی ،اقتصاد و سیاسی میان دو کشور گفت:
ارتباطات چند ده ساله دو کشور پایه اصلی برگزاری نمایشگاه است که
بهطور قطع در آینده نیز میتواند تعیینکننده باشد.
به��ادر امینیان در ادامه اف��زود :تعیین عنوان این نمایش��گاه کامال
هوش��مندانه بوده است .خدمات و توسعه در کشور افغانستان به دالیل
مختلف تا امروز آنطور که شایس��ته مردم این کشور است انجامنشده؛
بنابراین هرچه خدمات و امکانات بیش��تری در این کش��ور مهیا ش��ود
بدون تردید جمهوری اسالمی ایران نخستین برنده این میدان است.
س��فیر کبیر جمهوری اس�لامی ایران همچنین درباره فرآیند صلح
ش��کلگرفته در افغانس��تان نیز اظهارکرد :امیدواریم این فرآیند صلح
پایدار باشد و از این پس شاهد توسعه و آبادانی کشور افغانستان باشیم
که فرصتهای تجاری بیش��ماری در این زمینه وجود دارد .وی تاکید
کرد :صلح مقدمه توسعه و پیشرفت است و امیدواریم مردم افغانستان
بدون دخالت بیگانگان و کش��ورهای دیگر در این زمینه گام بردارند و
به همه ثابت کنند مردم ریش��هدار و با سابقه افغانستان نمیخواهند از
زور و قدرت اس��تفاده کنند ،بلکه هدفشان گفتوگو و حل مشکالت
با این ابزار اس��ت .امینیان معتقد اس��ت میزبانی ای��ران از میلیونها
افغانس��تانی در چن��د دهه اخی��ر ،پیوندهای عمیقی ایج��اد کرده که
بهطور قطع تحوالت اقتصادی و مشارکتهای اینچنینی به آن تحکیم
بیشتری میبخش��د .این مقام جمهوریاسالمی ایران گفت :دو کشور
فرصتهای بسیاری برای توسعه در اختیار دارند که نباید اجازه دهند

نقطه عطفی برای گسترش تجارت
در بخش دیگری از مراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه تخصصی
ایران در کاب��ل ،رئیس هیات عامل اتاق تجارت و س��رمایهگذاری
با اش��اره به مبادالت گس��ترده تجاری میان دوکشور گفت :حدود
 ۳میلی��ارد دالر ص��ادرات کاال از ایران به افغانس��تان و همچنین
ظرفیتهای موج��ود تجاری میان دو کش��ور فرصتی ایجاد کرده
که این نمایش��گاه را بهعن��وان نقطه عطفی در گس��ترش تجارت
ایران افغانس��تان بشناسیم .سیدزمان هاشمی در ادامه افزود :ایران
کوتاهترین راه صادراتی برای کاالهای افغانس��تان است و به همین
دلیل تالش میکنیم حداکثر اس��تفاده را از فرصت موجود داشته
باشیم.
هاشمی با اشاره به موقعیت استراتژیک بندر چابهار برای توسعه
روابط اقتصادی میان دو کش��ور تصریح کرد :چابهار برای مبادالت
اقتصادی و تجاری افغانس��تان نقش کلیدی دارد و تالش میکنیم
از آن اس��تفاده کنیم اما بهدلیل برخ موانع فعال نتوانستهایم به این
هدف دس��ت یابیم .وی ابراز امیدواری کرد نخس��تین نمایش��گاه
تخصص��ی ای��ران در کابل زمینه گس��ترش رواب��ط تجاری بخش
خصوصی دو کش��ور را ایجاد کند تاجایی ک��ه این روابط منجر به
همکاریها و ایجاد فرصتهای تولیدی مشترک شود.
رئیس هیات عامل اتاق تجارت و س��رمایهگذاری معتقد است دو
کشور باید اهداف اقتصادی را در اولویت برنامهریزیهای قرار دهند
به این دلیل که با گس��ترش و تقویت روابط اقتصادی بدون تردید
روابط سیاسی قابلتوجهی ایجاد میشود.
هاش��می با اشاره به کاالهای صادراتی افغانستان به ایران تصریح
کرد :هماکنون در بخش س��نگهای تزئینی ،خشکبار و محصوالت
کشاورزی امتیازاتی داریم که بهدلیل برخی مشکالت و قوانین فقط
توانستهایم س��االنه کمی بیش��تر از  ۱۵میلیون دالر کاال به ایران
صادر کنیم که باید این رقم افزایش یابد.

بیگانگان آنها را از بین ببرند ،بنابراین اگر افغانس��تان قصد توسعه دارد
قطعا ایران بهترین گزینه برای آنهاست؛ به صورتی که هم خود ایران و
هم از طریق ایران میتواند به اهداف تعیین شده دستیابد.
وی درباره اهمیت بازار افغانس��تان برای بخ��ش خصوصی ایران نیز
تصریح کرد :آمارها اکنون نش��ان میدهد افغانس��تان از ایران حدود ۳
میلیون دالر س��االنه واردات دارد؛ بنابراین اگر این کش��ور توسعه یابد،
بهطور قطع بازار گستردهتری برای تولیدکنندگان ایرانی ایجاد میشود.
امینی��ان تاکید کرد :جمهوری اس�لامی ایران آماده اس��ت به مردم
افغانس��تان کمک کند که سطح تولیداتشان را باال ببرند و بعد از آن
هم بهطور قطع خریدار کاالهای با کیفیت و مورد نیاز تولید ش��ده در
افغانستان هستیم .سفیرکبیر ایران در جمهوری افغانستان اعالم کرد:
اگرچه هم اکنون حجم مبادالت و تراز تجاری مناسب نیست اما رسما
ایران آماده س��رمایهگذاری و ارائه فناوریهای مناس��ب در افغانستان
اس��ت .امینی��ان همچنین تاکید کرد :ایران با توج��ه به اهمیت نیرو و
زیرس��اختهای انتقال نیروی برق با همکاری وزارت نیروی جمهوری
اسالمی ایران برنامههای گسترده و هدفمندی در کشور افغانستان دارد
که بهزودی اخبار خوبی از آن منتشر خواهد شد.
وی در بخش پایانی سخنان خود گفت :تا امروز نمایشگاههای کاالیی
برگزار ش��ده اما این نمایش��گاه خدمات و فناوری است؛ بنابراین نشان
دادیم آماده س��رمایهگذاری در توسعه خدمات و فناوریهای مورد نیاز
افغانستان هس��تیم؛ یعنی به این کشور فقط بهعنوان یک بازار فروش
نمینگریم و بهدنبال ارتباط بلندمدت و ماندگار هستیم.

برای افغانس��تان است که دوباره همان تجربه را نداشته
باشد.
س��لطانزوی در پای��ان س��خنان خ��ود ،اظهارکرد:
ش��هرداری کاب��ل تاکی��د ب��ر هم��کاری مش��ترک یا
سرمایهگذاری مشترک برای تولید دارد و اصوال بهدنبال
فقط فروش یا خرید نیست که خوشبختانه طرف ایرانی
هم با انگیزه مش��ابه وارد میدان شده؛ بنابراین دستاورد
خوبی ایجاد میشود.

افغانستان فقط بازار فروش نیست

سرپرس��ت وزارت صنع��ت و تجارت
جمه��وری اس�لامی افغانس��تان نیز در
ادامه این مراس��م اظهارکرد :افغانستان
فقط بازار فروش نیس��ت و از کشورهای
همس��ایه بهوی��ژه ایران انتظ��ار میرود
برای س��رمایهگذاری و مش��ارکتهای
بخش خصوص��ی گامهای موثر بردارند.
نثاراحمد غوریانی تاکید کرد :افغانستان
همواره بهدنبال مش��ارکت با کشورهای
دیگ��ر در تولی��د و بازاریاب��ی اس��ت به
همی��ن دلی��ل از دس��تاندرکاران و
ش��رکتکنندگان این نمایش��گاه انتظار
میرود به افغانس��تان تنها بهعنوان بازار
فروش ن��گاه نکنند .غوریانی با اش��اره
فرصته��ای گس��ترده س��رمایهگذاری
ب��رای ش��رکتهای ایران��ی گف��ت :در
افغانس��تان فرصته��ای بس��یاری در
اختیار سرمایهگذاران قرار میدهیم که
هیچ نیازی به اس��تفاده از شرکت بومی
نیس��ت و ش��رکتهای ایرانی میتوانند
ب��ا مالکی��ت ص��د درص��دی اق��دام به
سرمایهگذاری کنند .این مقام مسئول

در کشور افغانستان همچنین اظهارکرد:
امکاناتی ب��رای س��رمایهگذاران درنظر
گرفتهایم ک��ه بینظیر اس��ت .بهعنوان
مثال ،در شهرکهای صنعتی با تمامی
امکانات مورد نیاز سرمایهگذاران زمین
مترمربع��ی  ۸۰س��نت ب��ه متقاضیان
ارائ��ه میدهی��م ک��ه ارزانتری��ن نرخ
در سراس��ر جهان اس��ت .وی با تاکید
ب��ر حض��ور ش��رکتهای ایران��ی برای
سرمایهگذاری در افغانستان تصریحکرد:
از همین فرصت اس��تفاده میکنم و به
متقاضیان س��رمایه در ای��ران میگویم
برای ش��ما فرش قرمز پهن شده و تمام
حمایتهای مورد نیاز را مهیا کردهایم.
غوریانی در بخش��ی از س��خنان خود به
موضوع قاچاق کاال از ایران به افغانستان
نیز اش��اره کرد و گفت :متاسفانه حجم
قاچاق کاال از ای��ران بهویژه از مناطقی
که صعبالعبور هس��تند ،باعث نگرانی
تولیدکنندگان افغانی ش��ده است .البته
معتقدی��م این روند ب��ه تولیدکنندگان
ایرانی نیز ضربه میزند.

گامی بزرگ در راستای توسعه صادرات غیرنفتی
توسعه صادرات غیرنفتی و همچنین ایجاد بازارهای جدید برای تولیدکنندگان و
ارائهدهندگان خدمات ایران یکی از سیاستهایی است که اکنون در صدر برنامههای
اقتصادی کشورمان قرار گرفته و بههمین دلیل برگزاری نمایشگاههای تخصصی با
درنظر گرفتن فرصتهای موجود راهکاری است غیرقابل انکار که باید از آن استفاده
بهینه داش��ته باشیم .س��یدعلیرضا صدرزاده ،مجری نخستین نمایشگاه تخصصی
ای��ران در کاب��ل  ۱۳۹۹گفت :انتخاب موضوع خدمات ش��هری ،انرژی ،مخابرات و
حملونقل برای برگزاری این نمایش��گاه کامال هدفمند و متناسب با درنظر گرفتن
ظرفیتهای موجود در دو کش��ور بوده است .صدرزاده در ادامه افزود :اشتراکهای
فرهنگ��ی ،ارتباط نزدیک سیاس��ی و همچنین مرزهای مش��ترک در کنار س��ابقه
خوب حضور ایران در بازار افغانس��تان همه و همه عواملی بودند که درنظر گرفتیم
پروپوزال برگزاری این نمایشگاه را تهیه کنیم و با درنظر گرفتن سوژهها به شهرداری
افغانستان پیشنهاد همکاری بدهیم که خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفت.
بهگفت��ه ص��درزاده هماهنگی برای انجام امور این نمایش��گاه  ۳روزه در پایتخت
افغانس��تان از طریق س��فارت جمهوری اس�لامی ایران و رایزن اقتصادی س��فارت
کشورمان در افغانستان انجام شده که با مشارکت شهرداری کابل و برخی نهادهای
مرتب��ط و البت��ه تولیدکنن��دگان و ارائه دهندگان خدم��ات در بخشهای خدمات
شهری ،مخابرات ،صنعتی و صنایع مرتبط از امروز یکم مهر افتتاح و  ۳روز میزبان
تولیدکنندگان ،بازرگانان و نهادهای دولتی افغانستان است.
وی معتق��د اس��ت مش��کالت گذش��ته در این کش��ور باعثش��ده بس��یاری از
زیرس��اختهای الزم برای توسعه افغانس��تان بهویژه خدمات شهری ،ارتباطات و...
آنطور که شایسته مردم مسلمان این کشور همسایه ایران است ،رشد نداشته باشد
از ای��ن رو فرصت��ی مغتنم و قابل مالحظه برای ش��رکتها و ارائهدهندگان خدمات
ش��هری ایران مثل ش��هرداری ایجاد شده و تصمیم داریم با برگزاری این نمایشگاه
تمام فرصتهای بالقوه را به بالفعل تبدیل کنیم .مجری نخستین نمایشگاه تخصصی
ایران در کابل همچنین درباره موضوع همهگیری ویروس کرونا و ش��رایط برگزاری
نمایش��گاه به گفت :خوش��بختانه با اس��تفاده از امکانات مناسب و انجام تستهای
قبل از س��فر ،مش��ارکتکنندگان و همچنین برنامهریزیهای انجامشده در زمینه

رعایت پروتکلهای بهداش��تی هنگام برگزاری این مشکل جهانی را تقریبا کمرنگ
و مدیریت کردهایم .صدرزاده افزود :اس��تفاده از اتاقک ضدعفونیکننده برای ورود
ش��رکتکنندگان و بازدیدکنندگان ،ضدعفونی روزانه محوطه نمایشگاه و سالنها،
ت
ارائه بس��تههای بهداشتی شامل ماسک و مواد ضدعفونیکننده و همچنین نظار 
دقیق بر تعداد افراد حاضر در س��النها ،سیاس��تهایی است که براساس آن تالش
کردهایم میزان احتمال شیوع کرونا را نزدیک به صفر برسانیم.
مجری نخستین نمایشگاه تخصصی ایران در کابل با اشاره به تعداد شرکتکنندگان
گفت :در این نمایشگاه بیش از  100شرکت و ارائهدهنده خدمات حضور داشته که
افزون بر  ۹۰درصد آنها ،شرکتها و ارائهدهندگان خدمات ایرانی بوده و در  ۳سالن
مجزا متناسب با خدمات یا کاالی تولیدی فعال بودند.
وی همچنین تاکیدکرد :برای اینکه شرکتکنندگان بتوانند دستاوردهای هرچه
بهتری در دوره برگزاری نمایش��گاه داش��ته باش��ند ،برنامهریزی کردهایم تا نهادها،
ادارات و ش��رکتهای معتبر افغانس��تان را در  ۳گروه مجزا و  ۳روز متفاوت به محل
برگزاری نمایش��گاه دعوت کنیم تا از پراکندگی و همچنین اتالف وقت جلوگیری
ک��رده باش��یم .بهگفته صدرزاده ،برگزاری جلس��ات تخصص��ی ،کارگروهها و البته
نشس��تهای رو در رو نیز از جمله برنامههای دوره برگزاری نمایش��گاه اس��ت که با
توجه به تقس��یمبندی انجامشده میتواند در آشنایی و احتماال انعقاد قرارداد میان
طرفین بسیار مفید باشد .صدرزاده با اشاره به اینکه برگزاری این نمایشگاه میتواند
گامی بزرگ در توس��عه صادرات غیرنفتی ایران باش��د ،گفت :شرکتکنندگان این
نمایشگاه در بخشهای آب ،برق ،انرژی ،خدمات فنیمهندسی ،مخابرات ،خدمات
ش��هری ،حملونقل و ترافیک ،ماش��ینآالت و شرکتهای وابسته فعالیت دارند که
براساس بازار موجود در افغانستان بهویژه پایتخت امیدوارم در پایان این نمایشگاه
با دستاوردی مناسب به کشورمان بازگردند.
مجری نخستین نمایشگاه تخصصی ایران در کابل در پایان ضمن قدردانی و تشکر
از سازمان توسعه تجارت و صندوق نوآوری و شکوفایی تاکید کرد :همکاری و حضور
این دو نهاد بدون تردید عاملی در دستیابی به اهداف تعیینشده این نمایشگاه بوده
که امیدواریم در آینده این هماهنگیهای سازنده ادامه داشته باشد.

میزبانی ایران
از میلیونها
افغانستانی
در چند دهه
اخیر ،پیوندهای
عمیقی ایجاد
کرده که بهطور
قطع تحوالت
اقتصادی و
مشارکتهای
اینچنینی به آن
تحکیم بیشتری
میبخشد

برگزاری نمایش��گاهها به صورت مجازی و
آنالین حدود  ۱۰س��ال پیش در اروپا مطرح
ش��د و برخی بر این ب��اور بودند که برگزاری
نمایش��گاه به ص��ورت مج��ازی رقیبی برای
سایتهای نمایشگاهی خواهد شد.
نکت��ه مهم��ی ک��ه بع��د از برگ��زاری
نمایشگاههای مجازی به چشم میخورد این
است که مزیت برگزاری نمایشگاه به صورت
فیزیکی بس��یار بیش��تر از نمایش��گاه آنالین
است.
زیرا اف��راد میتوانند به صورت حضوری و
چهره به چهره در نمایش��گاه یکدیگر را دیده
و مذاکره کنند؛ بنابراین نمایش��گاه آنالین و
مجازی نمیتواند جای نمایش��گاه فیزیکی را
بگیرد؛ بلکه تنها بخش��ی از خواستههای این
صنع��ت را میتوان��د تامین کن��د و به نوعی
مکمل نمایشگاه اصلی است.
یکی از پیش��نهادهایی ک��ه در این زمینه
مطرح میش��ود این است که بعد از برگزاری
نمایش��گاه به صورت فیزیکی ،به مدت چند
ماه اطالعات نمایشگاه به صورت مجازی روی
س��ایتها قرار داده شوند تا دیگران بتوانند از
آن اس��تفاده کنند ،زیرا بهتنهایی نمیتوان از
نمایشگاههای مجازی استفاده کرد.
در ش��رایط فعلی نی��ز که وی��روس کرونا
منتشر شده نگاهها به س��مت نمایشگاههای
مج��ازی و آنالی��ن رفت��ه ت��ا س�لامت
بازدیدکنن��دگان و ش��رکتکنندگان حف��ظ
شود؛ البته باید توجه داشت که در بسیاری از
کشورها که نمایشگاه را بهطور آنالین برگزار
میکنند از زیرس��اختهای مناس��ب همانند
تامین اینترنت مناس��ب برای پوش��شدهی
نمایشگاهها برخوردار هستند.
ب��رای مثال زمان��ی که یک نمایش��گاه به
صورت مج��ازی در حوزه س��اختمان برگزار
میش��ود ،گروههای کاالیی مرتب��ط با آن و
س��ایر اطالعات مورد نیاز ب��رای خریداران و
بازدیدکنن��دگان در فضای مجازی بارگذاری
میشود و زمانی که به روی نام شرکت کلیک
کرده میتوانید به اطالعات آن دسترسی پیدا
کنید.
مهمت��ر اینک��ه کااله��ا باید در نمایش��گاه
آنالی��ن به صورت س��ه بعدی دیده ش��ود و
همچنین پهن��ای باند به افراد اجازه دهد که
ام��کان مذاکره با مدیران ش��رکت مربوطه را
فراه��م کند تا امکان تب��ادل اطالعات درباره
کمیت و کیفیت کاال و مبادالت اقتصادی و...
فراهم شود.
ای��ن درحال��ی اس��ت ک��ه ب��رای اجرای
چنی��ن فرآیندی در ایران بهدلیل مش��کالت
زیرساختی برگزاری نمایشگاه بهطور مجازی
و آنالی��ن بس��یار س��خت و تقریب��ا ناممکن
است.
در واق��ع آنچ��ه ام��روز در ای��ران بهعنوان
نمایش��گاه مجازی مطرح میشود ،بانکهای
اطالعات��ی مربوط ب��ه مش��ارکتکنندگان و
کاالهای آنهاس��ت که روی پورتال شرکتها
قرار میگیرد و مراد از نمایشگاههای مجازی
واقع��ی که در اروپاس��ت با ش��رایط ویژهای
برگزار میش��ود که با توجه زیرس��اختهایی
موج��ود ،امکان مذاک��ره با صاحب��ان کاال و
دیدن تصاویر ۳بعدی آنها فراهم است.
درحالحاض��ر ش��اهدیم ب��ا ش��یوع کرونا
بس��یاری از نمایش��گاهها بهط��ور مجازی و
آنالین برگزار ش��دند اما باید اشاره کرد آنچه
از دس��تاوردهای نمایش��گاه مج��ازی انتظار
میرود به اندازهای نیس��ت که در نمایش��گاه
فیزیکی بهدست میآید ،با این حال ،بسیاری
از ش��رکتها ای��ن کار را انج��ام میدهند و
ش��رکت س��هامی نمایش��گاههای بینالمللی
جمهوری اسالمی ایران نیز به صورت فیزیکی
به برگزاری نمایش��گاهها اقدام کرده که بعضا
ضعیفتر از نمایش��گاه سالهای گذشته بوده
و با ریزش ش��رکتکنندهها و بازدیدکنندهها
روبهرو شده است.
در مجم��وع میت��وان گف��ت اگر ق��رار به
برگ��زاری نمایش��گاه آنالی��ن و مج��ازی در
ایران باشد ،در ابتدا باید زیرساختهای الزم
ب��رای آن که از جمله مهمتری��ن آنها تامین
اینترنت است فراهم شود ،در غیر این صورت
برگزاری نمایشگاه کارآیی آنچنانی نداشته و
تولیدکننده نمیتواند محصوالت جدید خود
را معرف��ی کند ی��ا در جریان کم و کاس��ت
محصوالت قبلی خود قرار گرفته و از ارزیابی
محص��والت خود توس��ط مش��تریان یا دیگر
تولیدکنندگان برخوردار شود.
در واق��ع این نوع از برگزاری فرصت تعامل
دوسویه میان خریدار و تولیدکننده را از بین
میبرد.

گزارش خبری

منتظر نمایشگاه
بزرگ شهربازی
باشید

با مجوز رس��می از س��ازمان توس��عه تجارت ،امت��ک  ۲۰۲۱در مرکز
نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار خواهد شد.
به گزارش
ستاد برگزاری امتک در بیانهای اعالم کرد«:با توجه
به اوضاع در حال تحول جهانی در زمینه شیوع بیماری؛ با هماهنگیهای
انجامشده ازسوی وزارت بهداشت صدور مجوز فعالیت برگزاری نمایشگاه
بینالمللی در تهران با رعایت پروتکلهای اعالمی بالمانع است.

«دهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت تفریحات و شهربازی» با حمایت
سازمان توسعه و تجارت کشور در تاریخ یکم تا  ۴بهمن امسال در محل
دائمی نمایش��گاه بینالمللی ش��هرآفتاب با رعای��ت پروتکلهای ابالغی
س��تاد ملی کرونا و حضور پرش��ور فعاالن حوزه ش��هربازیها و پارکها
برگزار خواهد شد.
بهعن��وان برگزارکننده این رویداد مه��م مجموعهای دقیق از اقدامات

پیش��رفته بهداشت و ایمنی در نمایشگاه ایجاد کردهایم و افراد میتوانند
با اطمینان کامل در محیطی امن و کنترل ش��ده در نمایشگاه مشارکت
کنند.
باتوجه به حضور بیش از  ۴۰مجموعه در امتک دهم تاکنون مشتاقانه
منتظر استقبال باقی جامعه صنعت تفریحات کشور و عالقهمندان از این
رویداد مهم هستیم.

نمایشگاههای مجازی؛ مکمل
نمایشگاههای فیزیکی

