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روی خط خبر

یک نمایشگاه جدید فناوری
افتتاح خواهد شد

مقامات ش��هر ماکائو از برگزاری یک نمایش��گاه
فن��اوری مش��ابه نمایش��گاه  CESالس وگاس در
سال  ۲۰۲۱خبر دادند .جیسون هو ،یکی از اعضای
کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین ()CPPCC
و پس��ر مدیر اجرایی ماکائو میگوید این شهر ژوئن
( ۲۰۲۱خ��رداد  )۱۴۰۰میزبان یک رویداد فناوری
بهنام  Beyondخواهد بود که از نمایشگاه مشهور
 CESالس وگاس الگوبرداری کرده است.
بخش��ی از بودجه نمایش��گاه  Beyondازسوی
دول��ت ماکائو تأمین خواهد ش��د و یک��ی از اهداف
برگ��زاری آن تنوع بخش��یدن به اقتصاد این ش��هر
تقریب��ا  ۶۰۰هزار نفری اعالمش��ده که وابس��تگی
باالیی به قمارخانهها دارد .هو به زیرس��اخت بسیار
خوب شهر ماکائو اشاره میکند و میگوید؛ به خاطر
داش��تن هتلها و مراکز س��رگرمی متع��دد مکان
مناس��بی برای برگ��زاری نمایش��گاه و جذب مردم
است.
بهگفته هو ،تمرکز این رویداد برخالف نمایش��گاه
 ،CESفرات��ر از محصوالت الکترونیک��ی کاربری و
ش��رکتی خواهد ب��ود و ش��امل فناوریهای دولتی
نیز میشود .او اضافه کرد که از شرکتهای سراسر
جهان ب��ا تخصص در ح��وزه فناوریهای زیس��ت
محیط��ی و اجتماعی ،علوم زندگ��ی و فناوریهای
نوی��ن مانند ش��بکه  ،۵Gش��هرها و سیس��تمهای
حملونقل هوشمند دعوت خواهد شد.
ه��و امی��دوار اس��ت این نمایش��گاه ب��ا توجه به
بیطرفی ماکائو در صحنه جهانی مانند یک پل بین
چین و کش��ورهای دیگر عمل کرده و ش��رکتهای
خارجی را به ورود به چین و شرکتهای چینی را به
ورود به کشورهای دیگر ترغیب کند .او معتقد است
خروج نمایش��گاههای بزرگ فناوری از هنگکنگ و
چی��ن به خاطر جنگ تجاری می��ان امریکا و چین
فرصت خوبی است تا ماکائو طرفداران نمایشگاههای
فناوری را جذب خود کند.
به گزارش ایلنا نمایشگاه  Beyondبرای برگزاری
در ژوئ��ن  ۲۰۲۱برنامهریزی ش��ده اما برگزاری آن
به وضعیت ش��یوع ویروس کرون��ا در ماههای آینده
بس��تگی خواهد داش��ت .برگزارکنن��دگان در حال
مذاکره ب��ا ش��رکتهایی مانند بایتدن��س،DJI ،
علیبابا ،تنسنت ،فاکسکان BMW ،و ...هستند تا
از مدیران ارش��د آنها برای شرکت در رویداد دعوت
کنند.

 ۲نمایشگاه حوزه ساختمان
در شیراز دایر شد

یازدهمی��ن نمایش��گاه تخصص��ی مصال��ح نوین
س��اختمانی ،در و پنجره ،آسانسور و باالبر همراه با
هفدهمین نمایشگاه تخصصی تاسیسات و تجهیزات
سرمایش و گرمایش در محل دائمی نمایشگاههای
بینالملل��ی اس��تان فارس در ش��یراز آغ��از به کار
کرد.
بهگزارش ایرنا ،مدیرعامل ش��رکت نمایشگاههای
بینالملل��ی ف��ارس ،عصر چهارش��نبه در حاش��یه
گش��ایش این  ۲نمایش��گاه گفت :با تغییر وضعیت
قرمز ش��یوع کرونا در اس��تان فارس پس از گذشت
 ۲م��اه ،مجوز برگزاری نمایش��گاههای تخصصی در
ش��هرهای با وضعی��ت نارنجی ،زرد و س��فید صادر
ش��ده است .س��یدمحمود موس��وی بیان کرد :این
نمایش��گاهها ب��ا رعایت کام��ل دس��تورالعملهای
بهداشتی ،فاصلهگذاری اجتماعی و ضدعفونی مداوم
برگزار شده است.
وی ،ب��ا بی��ان اینک��ه ب��رای ورود به س��النهای
این نمایش��گاه ،همراه داش��تن کارت مل��ی الزامی
اس��ت ،افزود :براساس دس��تورالعمل ابالغی وزارت
بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی ،سالمت تمام
مراجعهکنندگان قبل از ورود به نمایشگاه از طریق
اس��تعالم از پایگاه داده علوم پزشکی پایش میشود
تا از ورود مبتالیان در دوره نقاهت ،قرنطینه و ناقل
بیماری کرونا جلوگیری شود.
موس��وی اضافه کرد :اس��تفاده مداوم از ماس��ک
مناس��ب برای بازدید از نمایش��گاهها ضروری است
و ورودی سالنها به دس��تگاه تبسنجی و استقرار
دس��تگاههای ضدعفونیکنن��ده خ��ودکار مجه��ز
است.
مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاههای بینالمللی
فارس گفت :این نمایشگاه با کاهش سطح مساحت
برگ��زاری و تعداد ش��رکتکننده ،با ه��دف رعایت
فاصلهگ��ذاری اجتماع��ی با حضور  ۴۴ش��رکت در
سالن حافظ به مس��احت  ۶هزار مترمربع برپا شده
و  ۶۱درصد مش��ارکتکنندگان از اس��تان فارس و
مابقی از اس��تانهای تهران ،خراس��ان رضوی ،یزد،
اردبیل ،اصفهان و مازندران هس��تند که به مدت ۴
روز به ارائه آخرین دستاوردها ،محصوالت و خدمات
خود میپردازند.
موس��وی ،ای��ن روی��داد نمایش��گاهی را وی��ژه
متخصصان دانس��ت و اظهارک��رد :تولیدکنندگان،
کارشناس��ان و فع��االن مرتب��ط ب��ا ح��وزه صنعت
ساختمان میتوانند تا  6دی ماه  ۹۹از ساعت  ۱۵تا
 ۲۰به محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان
فارس واقع در شهرک گلستان شیراز مراجعه کنند.

نمایشگاه
برگزاری
 ۴نمایشگاه تخصصی
در گلستان
تا پایان سال

مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاههای بینالمللی اس��تان گلستان
گفت :مجوز برگزاری  ۴نمایش��گاه تخصصی با رعایت پروتکلهای
بهداشتی در  ۳ماهه پایانی امسال اخذ شده است.
بهگ��زارش
مهرداد یزدی در نشس��ت خب��ری با اصحاب
رسانه اظهارکرد :نمایشگاههای فرش دستباف ،مبل و دکوراسیون
داخلی ،لوازم خانگی و خودرو ،موتورسیکلت و لوازم یدکی تا پایان

سال برگزار میشود.
مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاههای بینالمللی اس��تان گلستان
بیان کرد :نمایش��گاهها با بکارگیری تبس��نجی ،ایستگاه سالمت،
دس��تگاه ضدعفونیکننده و رعای��ت فاصلهگذاری اجتماعی برگزار
خواهد شد.
یزدی خاطرنش��ان کرد :مدت زمان در نظر گرفته شده برای هر

نمایشگاه تخصصی ۴ ،تا  ۵روز است.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان گلستان افزود:
نمایشگاه مبل و دکوراسیون داخلی  ۹دی برگزار خواهد شد.
یزدی افزود :هدف ش��رکت نمایش��گاه این اس��ت ک��ه بتوانیم
س��رمایهگذاران را در اس��تان جذب و فرصتهای اقتصادی خوبی
را برای توسعه استان فراهم کنیم.
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مدیرعامل و مدیر نمایش��گاههای داخلی ش��رکت
نمایش��گاههای بینالمللی استان روز پنجشنبه  ۴دی
 ۱۳۹۹با حضور در سازمان نظام مهندسی کشاورزی
و مناب��ع طبیع��ی اس��تان اصفهان با رئی��س ،معاون
برنامهری��زی و مدی��ر روابطعمومی س��ازمان دیدار و
گفتوگو کردند .در این جلسه که بهمنظور برنامهریزی
برای برگزاری نوزدهمین نمایش��گاه بینالمللی جامع
صنعت کش��اورزی تشکیل ش��د ،علی یارمحمدیان،
مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاههای بینالمللی استان
اصفه��ان ضمن قدردانی از س��ازمان نظام مهندس��ی
کشاورزی و منابع طبیعی اس��تان بهواسطه همراهی
مس��تمر در برگزاری شایسته نمایشگاههای تخصصی
کش��اورزی در اس��تان ،ابرازک��رد :با توجه ب��ه اینکه
نمایش��گاه جامع صنعت کشاورزی بهعنوان مهمترین
نمایشگاه حوزه کش��اورزی در کشور بهشمار میرود،
امیدواریم بتوانیم در ش��رایط کنونی و شیوع بیماری
کرونا ،با رعایت کامل دس��تورالعملها و پروتکلهای
بهداش��تی و همچنین همراهی و مساعدت نهادهای
ذیربط از جمله س��ازمان نظام مهندس��ی کشاورزی
و مناب��ع طبیعی اس��تان اصفهان ،همچون گذش��ته
ش��اهد برگزاری نمایشگاهی فاخر و در شأن و منزلت
استان اصفهان باشیم .وی در ادامه تصریح کرد :محل
دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان که در
ماههای اخیر تکمیل ش��ده و به بهرهبرداری رس��یده،
از فناوریه��ای روز دنیا اس��تفاده کرده تا رویدادهای
نمایشگاهی را به بهترین شکل ممکن میزبانی کند.
رئیس انجمن نمایش��گاههای بینالمللی کل کشور
افزود :در ش��رایط بحرانی کنونی ک��ه ویروس کرونا،
بس��یاری از فعالیتهای اقتصادی را با اختالل مواجه

و مناب��ع طبیعی اس��تان اصفه��ان افزود :ب��ا عنایت
ب��ه اینکه دانشگس��تری و ارتقای س��طح مهارت در
کارشناس��ان و فعاالن بخش کش��اورزی از مهمترین
اهداف این س��ازمان محس��وب میش��ود ،امسال نیز
برگ��زاری همایشها و س��مینارهای تخصصی بخش
کش��اورزی همزمان با نمایش��گاه ،در دستور کار این
سازمان قرار دارد.

 ب�رای برگ�زاری روی�دادی تخصص�ی
همکاری میکنیم

نوزدهمین نمایش��گاه بینالملل��ی جامع صنعت کش��اورزی از ۱۶
ت��ا  ۱۹دی  ۱۳۹۹در مح��ل جدید برپایی نمایش��گاههای بینالمللی
استان اصفهان واقع در کمربندی شرق اصفهان برگزار خواهد شد
کرده ،صنعت نمایشگاهی اصفهان نیازمند حمایت ویژه
از سوی نهادهای اجرایی استان است.یارمحمدیان در
پایان تاکید کرد :امیدواریم بتوانیم در شرایط کنونی و
شیوع بیماری کرونا ،با رعایت کامل دستورالعملها و
پروتکلهای بهداشتی و همچنین همراهی و مساعدت
نهادهای ذیربط از جمله س��ازمان نظام مهندس��ی
کش��اورزی و منابع طبیعی اس��تان اصفهان ،همچون
گذشته شاهد برگزاری نمایشگاهی فاخر و در شأن و
منزلت استان اصفهان باشیم.

 سمینارهای آموزشی و تخصصی

مه��دی تقیپ��ور ،رئیس س��ازمان نیز ب��ا تاکید بر
لزوم توجه ب��ه کیفی بودن نمایش��گاههای تخصصی
کشاورزی اظهارکرد :سازمان نظام مهندسی کشاورزی
و منابع طبیعی تالش خواهد کرد با شناسایی اعضای
حقیق��ی و حقوقی صاحب ایده و فناوری ،ایش��ان را
برای نمایش و عرضه توانمندی و دس��تاوردهای خود
برای مش��ارکت در نمایشگاه جامع صنعت کشاورزی
ترغیب کند .رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی

کامران بقایی ،معاون برنامهریزی و توسعه کارآفرینی
س��ازمان نیز با اش��اره به ظرفیتهای فنی و اجرایی
سازمان از جمله مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی،
شرکتهای مشاور و پیمانکار فضای سبز و سازههای
گلخان��های و نیز داروخانههای گیاهپزش��کی و مراکز
عرضه نهاده و تجهیزات کشاورزی گفت :سازمان نظام
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در راستای
هر چه بهتر برگزار شدن نمایشگاههای تخصصی این
حوزه از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.
در این جلسه مقرر شد مشارکتکنندگان با دریافت
معرفینامه از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع
طبیعی استان اصفهان ،از تسهیالتی از جمله تخفیف
در خرید فضای غرفه بهرهمند شوند.
گفتن��ی اس��ت نوزدهمی��ن نمایش��گاه بینالمللی
جام��ع صنعت کشاورزی(سیس��تمهای نوین آبیاری،
ماش��ینآالت کش��اورزی ،نهادهه��ا و کش��تهای
گلخانهای) از  ۱۶تا  ۱۹دی ( ۱۳۹۹از س��اعت  ۱۰تا
 )۱۸در محل جدید برپایی نمایش��گاههای بینالمللی
استان اصفهان واقع در کمربندی شرق اصفهان برگزار
خواهد شد.

افتتاح نمایشگاه آثار مسابقه ملی طراحی و اجرای صنایعدستی در موزه ملی
نمایش��گاه  ۲۵۳اث��ر از مس��ابقه مل��ی طراح��ی و اجرای
صنایعدس��تی ب��ا محوریت رش��تههای احیاش��ده و در حال
فراموش��ی با حضور معاون صنایعدس��تی و هنرهای س��نتی
کش��ور ،معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی و
مدیرعامل دفتر پژوهشهای فرهنگی ظهر چهارش��نبه ۳دی
 ۹۹در موزه ملی ایران افتتاح شد.
به گزارش ایس��نا پوی��ا محمودیان در حاش��یه افتتاح این
نمایش��گاه گفت :نخستینبار است که چنین اتفاقی در حوزه
باززندهسازی رش��تههای صنایعدستی در حال فراموشی ،رخ
داده است.
او اف��زود :بسترس��ازی ب��رای برگ��زاری این نمایش��گاه از
خ��رداد امس��ال انج��ام و فراخوان مس��ابقه مل��ی طراحی و
اج��رای صنایعدس��تی از م��رداد بهطور رس��می در فضاهای
مختلف منتش��ر ش��د و نتیج��ه آن نمایش  ۲۵۳اث��ر از ۶۲
پیش��ه فراموششده اس��ت که در این نمایش��گاه در معرض
دی��د عالقهمندان ق��رار گرفت و در حقیق��ت نتیجه زحمات
هنرمندان و صنعتگرانی بوده که در این حوزهها کار کردند.
محمودی��ان تصریح کرد :از طریق فراخ��وان عمومی ۱۷۰
اثر از اس��تانهای مختلف به دبیرخانه رس��ید و  ۲۰اثر نیز از

آثار پیشکس��وتان رشتههای گوناگون در نمایشگاه به نمایش
گذاشته ش��ده است .معاون صنایعدس��تی و هنرهای سنتی
کش��ور بیان کرد :درصدد بودیم تا رش��تههایی را که در حال
فراموش��ی هس��تند ،با نگاه جدید و با طراحیهای مبتکرانه
و خالقانه دوباره به چرخه تولید بازگردانیم و رش��تههای در
حال فراموش��ی را احیا کنیم ،استانهایی که در این رشتهها
در گذشته فعال بودهاند اما اکنون بنا بهدالیلی از فعالیت خود
جاماندهان��د .او ادامه داد :میبد را بهعنوان ش��هر جهانی زیلو
ثبت کردیم اما در کاشان هم سابقا زیلوبافی یکی از رشتههای
صنایعدستی بوده که بنا بهدالیل مختلف به فراموشی سپرده
ش��ده اس��ت اما در این نمایشگاه زیلوی کاش��ان دوباره احیا
ش��ده اس��ت .محمودیان هدف از برگزاری این نمایش��گاه را
احیای رش��تههای باززندهس��ازی و تجاریسازی محصوالت
صنایعدس��تی دانست و تصریح کرد :امیدواریم این نمایشگاه
بتواند برای تمامی کسانی که در کسبوکارهای اقتصادی این
حوزه کار میکنند ،الگوی مناسبی باشد.
او افزود :چادرش��ببافی در قاسمآباد در حال فراموشی بود
اما اکنون نهتنها احیا و کاربردی ش��ده ،بلکه به جایی رسیده
که این شهر بهعنوان ش��هر جهانی چادرشببافی در شورای

روزنهای برای بومیسازی فناوری ساخت تجهیزات وارداتی
پ��ارک عل��م و فناوری دانش��گاه تهران در هش��تمین دوره
نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت سال ۹۹
شرکت کرد.
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به همراه  ۸شرکتمستقر
خود ،در هشتمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی
ایرانس��اخت سال  ۹۹که همزمان با هفته پژوهش و بیست و
یکمین نمایش��گاه دس��تاوردهای پژوهش و فناوری کشور به
صورت مجازی در آذر ماه برگزار شد ،حضور یافت.
ب��ه گزارش گس��ترش نی��وز نمایش��گاه تجهی��زات و مواد
آزمایش��گاهی ایرانس��اخت ب��ه هم��ت معاونت ن��وآوری و
تجاریس��ازی فن��اوری معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت
جمه��وری و در راس��تای سیاس��تهای کالن تقویت اقتصاد
مقاومتی برگزار میشود ،با حمایت از صنعتگران ،پژوهشگران
و فناوران کش��ور برای بومیس��ازی فناوری ساخت تجهیزات
وارداتی ،توانس��ته ب��ه عرضه و ف��روش قابلتوجه تجهیزات و
مواد آزمایش��گاهی پیش��رفته و دانشبنیان در کش��ور کمک
ش��ایانی کن��د .در نمایش��گاه تجهیزات و مواد آزمایش��گاهی
ایرانس��اخت ،تولیدکنن��دگان داخل��ی و مصرفکنن��دگان
تجهیزات و مواد آزمایش��گاهی حضور پی��دا میکنند و عالوه
ب��ر آن ،خریداران بخش دولت��ی میتوانن��د از یارانه معاونت
علمی و فناوری ریاستجمهوری برای خرید تجهیزات و مواد
و اس��تفادهکنندگان و خریداران بخش خصوصی میتوانند از
تسهیالت لیزینگ بهرهمند شوند .اصلیترین هدف نمایشگاه،
تحریک تقاضای خرید داخل برای دانشگاههایی است که بازار

بکری برای محصوالت و تجهیزات آزمایش��گاهی پیشرفته در
کشور بهش��مار میروند.این نمایشگاه در  14بخش موضوعی
نف��ت و پتروش��یمی ،ب��رق ،الکترونی��ک و نرماف��زار ،عمران
و س��اختمان ،مکانی��ک ،ش��یمی و متالورژی ،کش��اورزی و
محیطزیس��ت ،فیزیک پایه ،تجهیزات عمومی آزمایش��گاهی،
مواد آزمایشگاهی ،مهندسی پزشکی و زیست مواد ،تجهیزات
تس��ت و آزمون صنعتی ،خدمات کالیبراس��یون و یک بخش
موضوعی جدید بهمنظور حمایت از ش��رکتهای دانشبنیان
و فناور تولیدکننده تجهیزات آموزش��ی م��ورد نیاز آموزش و
پرورش برگزار میشود.
نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایرانساخت از سال
 ۱۳۹۲ساالنه برگزارش��ده در مجموع  ۵دوره گذشته بیش از
 ۳۸۰میلیارد تومان فروش داش��ته و ششمین دوره آن از  ۳تا
ی  ۱۳۹۷ب��ا حضور  ۳۵۰ش��رکت و عرض��ه حدود ۹۰۰۰
۶د 
مدل محصول برگزارشده اس��ت .هفتمین دوره این نمایشگاه
نی��ز از  ۲۶ت��ا  ۲۹آذر  ۱۳۹۸با حضور  ۳۸۶ش��رکت و عرضه
بیش از  ۱۰۰۰۰مدل محصول برگزار شده است .در هشتمین
دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایرانساخت سال
 ،۹۹بیش از  ۳۰۰ش��رکت بی��ش از  ۸۰۰۰مدل محصول ارائه
میکنند .شرکتهای نانو مهندسی سطح ژیکان ،اندیشهسازان
س�لامت پارس��یان ،آیهان چاپگر فلز ،فناوری خأل کهربا ،رشد
نانوفناوران ،الکترونیکسازان فنآریا ،رهرویش راد و نانوپژوهان
راگا که در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مستقر هستند،
امسال از  ۲۷تا  ۳۰آذر در این نمایشگاه حضور یافتند.

جهانیصنایعدستی ثبت شده اس��ت .معاون صنایعدستی و
هنرهای س��نتی کش��ور با بیان اینکه باززندهس��ازی و احیا،
در چرخ��ه تولید ق��رار گرفتن و تجاریس��ازی رش��تههای
صنایعدس��تی از اهداف��ی اس��ت ک��ه برای ما محقق ش��ده،
اظهارکرد :امیدواریم با الگوس��ازی که در این نمایشگاه انجام
میشود و دس��تاوردهای که دارد ،بتوانیم در پایان نمایشگاه
در اختیار تمامی کسانی که در حوزه تولید ،فروش و آموزش
صنایعدستی مشغول به فعالیت هستند ،قرار دهیم تا رونق و
نگاه تازهای در این رشتهها ایجاد شود.
او اف��زود :بع��د از برگ��زاری این نمایش��گاه ،تصمیم داریم
میزگردها و نشستها تخصصی و علمی در راستای نتایج این
نمایش��گاه با صاحبنظران این حوزه برگزار کنیم .همچنین
قصد داریم برگزاری یک مس��ابقه بزرگ طراحی را در فضای
مجازی بعد از پایان نمایشگاه اعالم کنیم .این مسابقه شامل
طراحی و اتود در تمامی رشتههای صنایعدستی میشود که
از طریق فضای مجازی انجام و داوری خواهدشد.
محمودیان تصریح کرد :اختتامیه نمایش��گاه با حضور وزیر
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی برگزار میشود و با
توجه به تاکیداتی که دکتر مونسان به دو مقوله باززندهسازی

و تجاریسازی دارند ،از برگزیدگان تقدیر میشود.
او ادامه داد :نمایش��گاه امروز ،دس��تاورد نشستهایی است
که از س��ال  ۹۷بهطور مس��تمر با  ۳۱استان در حوزه احیا و
باززندهسازی رشتههای مختلف برگزار شده است .اولویت ما
این اس��ت که با اس��تفاده از ابزارهای مختلف مانند برگزاری
مسابقات ،نمایش��گاهها و نشستهای علمی از منسوخ شدن
رش��تههای در حال فراموش��ی جلوگیری ک��رده و به احیا و
باززندهسازی آنها بپردازیم.
مع��اون صنایعدس��تی و هنره��ای س��نتی کش��ور گفت:
رش��تههای صنایعدس��تی ما را صدرنش��ین جهان��ی کرده و
گنج پنهان کش��ورمان اس��ت و مثالی برای دس��تان توانمند
صنعتگران و هنرمندانی است که با پیشینهای چندهزار ساله
این هنر را به ما منتقل کردند و وظیفه ما است از این رشتهها
پاسداری کنیم و آنها زنده نگه داریم.
عالقهمن��دان برای بازدید از نمایش��گاه آثار مس��ابقه ملی
ی  ۹۹از
طراح��ی و اجرای صنایعدس��تی میتوانند ت��ا  ۸د 
س��اعت  ۱۰صب��ح ت��ا  ۴بعدازظهر ب��ا رعای��ت پروتکلهای
بهداشتی از این نمایشگاه واقع در موزه ملی ایران در خیابان
سیتیر بازدید کنند.

آغاز بیستمین نمایشگاه بینالمللی لوازمخانگی
بیس��تمین نمایش��گاه بینالمللی لوازمخانگی از جمعه ۵
دی م��اه با حضور معاون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران آغاز
بهکار کرد .امسال متاثر از پاندمی کرونا ،بیستمین نمایشگاه
بینالمللی لوازمخانگی با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی
و ب��دون حضور خارجیها و بازدیدکنن��دگان مردمی برگزار
میشود .این نمایش��گاه  ۴روزه با شعار «درخشش تولید در
کش��اکش تحریم» ،پس از انجام هماهنگیهای الزم با ستاد
مل��ی مقابله با کرونا ،با رعایت کامل پروتکلهای بهداش��تی
در مت��راژ  ۱۶هزار مترمربع و با حض��ور  ۱۷۵واحد تولیدی
داخلی ،بدون حضور خارجیها برگزار میش��ود .بیس��تمین
نمایشگاه بینالمللی لوازمخانگی با حضور بازدیدکنندگانی از
صنایع و واحدهای صنعتی تا دوش��نبه ( ۸دی) ادامه خواهد
یافت .این نمایش��گاه ،ب��ا توجه به متراژ و حض��ور واحدها،
بزرگترین نمایش��گاه برگزار ش��ده از ابتدای امسال تاکنون
محسوب میشود .با هماهنگی شرکت سهامی نمایشگاههای
بینالملل��ی جمهوری اس�لامی ایران ،همزمان ب��ا برگزاری
فیزیکی این نمایش��گاه ،نمایش��گاه مجازی برای واحدهایی
که موفق به حضور نش��دند و س��ایر افراد فراهم شده است.
همچنین مقرر ش��ده طی  ۴روز برگزاری نمایشگاه ،وبیناری
با حضور مسئوالن و تولیدکنندگان و صنعتگران برگزار شود.
برپایه این گزارش ،با استقرار تونلهای ضدعفونی در ورودی
سالنها ،اس��تقرار تیمهای پزشکی و اورژانس ،تهیه و تامین
مواد ضدعفونیکننده ،الزام به ماس��ک زدن افراد و همچنین

رعایت کامل پروتکلهای بهداش��تی در زمان غرفهس��ازی،
این نمایش��گاه با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی مدنظر
ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار شده و ناظران برای مدیریت
کنترلشده تعداد بازدیدکنندگان در هر لحظه حضور دارند.
سعید شیرکوند ،معاون هماهنگی امور اقتصادی و زیربنایی
معاون اول رئیسجمهوری ،زمانی مدیرعامل شرکت سهامی
نمایش��گاههای بینالملل��ی ایران و عب��داهلل هندیانی معاون
پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از جمله مسئوالن
حاضر در مراسم افتتاحیه بودند .بررسی آمارهای منتشرشده
وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت حاک��ی از تولید  ۲میلیون
و  ۸۰۱هزار و  ۱۰۰دس��تگاه انواع یخچال وفریزر ،ماش��ین
ن است.
لباسشویی و تلویزیون از ابتدای امسال تا پایان آبا 
بهگزارش گس��ترشنیوز ،در  ۸ماه نخس��ت امس��ال ،یک
میلیون و  ۳۳۴هزار و  ۳۰۰یخچال و فریزر در کش��ور تولید
شده که در همس��نجی با سال گذشته ،رشد  ۲۹.۲درصدی
را نش��ان میدهد .مطابق این آمارها ،در  ۸ماهه امسال ۶۶۵
هزار و  ۲۰۰ماش��ین لباسشویی توس��ط کارخانجات داخلی
تولید ش��ده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد
 ۵۸.۲درصدی داش��ته اس��ت .تولید ان��واع تلویزیون در این
مدت با رش��د  ۶۲.۵درصدی پیشتاز ش��د و به  ۸۰۱هزار و
 ۶۰۰دس��تگاه رس��ید .با این حال ،در تولی��د کولر آبی افت
 ۱۱.۲درصدی در همس��نجی با سال گذشته به ثبت رسید
و تولیدکنن��دگان داخلی  ۷۵۸هزار و  ۲۰۰دس��تگاه از این
محصول تولید کردند.

