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نمایشگاه

معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاهها در گفتوگو با

مطرح کرد

حمایت تمامقد شرکت نمایشگاهها از برند تلکام

بررس��ی تقویم نمایش��گاههای جهان نشان میدهد
س��االنه بیش از یکصد نمایشگاه تلکام و کنفرانسهای
جانبی آن در سراس��ر جهان برگزار میشود و اتحادیه
بینالملل��ی ارتباط��ات راه دور که ی��ک نهاد تخصصی
وابسته به س��ازمان ملل متحد اس��ت ،در سازماندهی
برخی از آنها همکاری میکند.
نخس��تین نمایش��گاه مهم تلکام با عنوان « ASIA
 »TELECOMدر س��ال  ۱۹۸۵می�لادی در منطقه
آس��یا و در کشور سنگاپور برپا شد و پسازآن بهتدریج
ش��اهد برپایی نمایش��گاههای تلکام در چین ،افریقای
جنوب��ی ،س��وئیس ،بریتانی��ا ،ایاالتمتح��ده ،کان��ادا،
برزی��ل ،ام��ارات متح��ده (دوبی) ،هندوس��تان و دهها
کش��ور دیگر بودهایم .برپایی نمایش��گاههای تلکام در
ایران به س��بب استقبال نس��ل جوان و عالقه شدیدی
که دانش��جویان دانشگاهها و فرهیختگان ما به آشنایی
با پیش��رفتهای فناورانه دنیا دارند ،قدمتی  ۲۰س��اله
دارد .بیس��ت و یکمین رویداد تلکام از  ۵اسفند آغاز به
کار خواهد کرد.
در همین راستا گفتوگویی را
با محمدجواد قنبری ،معاون امور نمایش��گاهی شرکت
س��هامی نمایش��گاههای بینالمللی ایران ترتیب داده
و جزئی��ات برگزاری این رویداد ب��زرگ را از وی جویا
شده که در ادامه مطالعه خواهید کرد .با
همراه
باشید.

 حمایت از برگزاری نمایشگاه تلکام

قنب��ری در ابتدای این گفتوگو اظهارکرد :نمایش��گاه
تل��کام  ۹۹در مس��احتی ب��ا ح��دود  ۱۰ه��زار مترمربع
فض��ای غیرمفی��د و  ۵ه��زار مترمرب��ع مفی��د در محل
دائمی نمایش��گاههای تهران برگزار خواهد ش��د .مجوز
برگ��زاری ای��ن روی��داد حدود  ۲ماه اس��ت به ش��رکت
س��هامی نمایشگاهها واگذار شده اس��ت .اصرار ما بر این

نشست هماندیش��ی مدیران عامل شرکتهای نمایشگاهی
کش��ور با محوریت شرکت نمایش��گاههای بینالمللی استان
اصفهان و با حضور مدیرعامل ش��رکت سهامی نمایشگاههای
بینالمللی جمهوری اسالمی برگزار شد.
حس��ن زمانی ،مدیرعامل ش��رکت س��هامی نمایشگاههای
بینالمللی ایران در این نشس��ت با اش��اره به اهمیت صنعت
نمایش��گاهی و تاثیر مثبت آن بر اقتصاد ،گفت :در صورتیکه
این صنعت فعال باشد ،میتواند اشتغالزایی گستردهای ایجاد
کند .زمانی ادامه داد :برای سال آینده برنامههای گستردهای
در صنعت نمایشگاهی کشور تدوین کردهایم که امیدواریم با
حمایت نهادهای اقتصادی ،محقق شوند.
علی یارمحمدیان ،مدیرعامل شرکت نمایشگاه اصفهان نیز
در این جلس��ه گفت :برگزاری نمایشگاهها میتواند به توسعه
اقتصادی کمک کند و بر همین اس��اس میتوان مش��کالت
اقتصادی را با کمک صنعت نمایشگاهی کاهش داد.

 گردهمایی بزرگ فعاالن فرش دستباف

محل دائم��ی برپای��ی نمایش��گاههای بینالمللی اس��تان
اصفهان از  ۳تا  ۸اس��فند و به مدت  ۶روز میزبان بیس��ت و
سومین نمایشگاه فرش دس��تباف اصفهان بهعنوان زیباترین
نمایشگاه تخصصی سال است.
ای��ن نمایش��گاه ک��ه مجموع��های بینظیر از هنر دس��ت

نخس��ت اس��فند برگزار خواهند ش��د که تلکام نیز یکی
از این رویدادهاس��ت .معاون امور نمایش��گاهی س��ایت
تهران در ادام��ه گفت :باوجود توجیهات معمول صنعت
مخاب��رات ب��رای برگزار نک��ردن این روی��داد در نهایت
توانس��تیم با ایجاد ارتباطی مستقیم با وزارت ارتباطات
و فناوریاطالع��ات از آنها دعوت کنیم بهمنظور نمایش
و معرفی دس��تاوردهای بدیع خود در حوزه تلکام در این
رویداد بزرگ حضور داشته باشند.

سهیل فرزین

editor@smtnews.ir

 پاویون منسجم وزارت ارتباطات در تلکام
۹۹

در ش��رایط کرونایی موجود و رکودی ک��ه در بخشهای گوناگون
اقتصاد ش��اهد آن هس��تیم انتظاری بر اج��رای رویدادها مانند
دورههای گذشته وجود ندارد
بود که بخش خصوصی این نمایش��گاه را برگزار کند اما
بهدالیل��ی این بخش نتوانس��ت هماهنگیهای داخلی را
می��ان تش��کلهای خود ایجاد کند .ب��ه همین دلیل نیز
بنایی بر برپایی نمایشگاه از سمت بخش خصوصی وجود
نداشت .از آنجاییکه شرکت سهامی نمایشگاهها حمایت
اصلی از صنعت و برند نمایشگاهی را بر عهده دارد ،وارد
میدان ش��د تا بتواند برند نمایشگاهی تلکام که سابقهای
 ۲۰س��اله دارد را حفظ کند تا این رویداد بزرگ باوجود
ش��رایط کرونایی برگزار شود .وی افزود :با انتصاب دکتر

زمانی ،بهعنوان مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای
بینالمللی ایران سیاس��تهای جدیدی در این ش��رکت
ش��کلگرفته است .براساس همین سیاستها تصمیم بر
این ش��د که هیچ نمایش��گاهی به سمت تعطیل شدن یا
ایج��اد وقف��ه در برگزاری پیش ن��رود و رویدادها در هر
شرایطی برگزار شوند.
در همین راستا برنامهریزی کردیم از  ۵دی حدود ۲۷
رویداد تا پایان س��ال برگزار ش��ود .تاکنون  ۲۰نمایشگاه
برگزارشده و تعداد باقیمانده از این رویدادها نیز تا نیمه

برنامهریزی برای توسعه صنعت نمایشگاهی در ۱۴۰۰

هنرمن��دان فع��ال در حوزه فرش دس��تباف را گرد هم جمع
خواه��د ک��رد ،در  ۱۲هزار مترمربع فضای نمایش��گاهی و با
حضور  ۱۵۱شرکت ،موسسه و فعال حوزه فرش از استانهای
مختلف کشور برپا شد.
تولیدکنن��دگان ،فروش��ندگان ،طراحان و نقاش��ان فرش
دس��تباف در کنار فعاالن حوزه رنگرزی و ریسندگی و تولید
کرک و پشم در این نمایشگاه حضور خواهند داشت .بهترین
و شناختهش��دهترین برنده��ای تولید فرش اصفه��ان مانند
صف��درزاده حقیق��ی ،صیرفیان ،عصاچی و دردش��تی نیز در
این نمایش��گاه حضور دارند و همراه ب��ا فعاالن این بخش از
اس��تانهای اصفه��ان ،تهران ،ی��زد ،قم ،آذربایجان ش��رقی،
چهارمحال و بختیاری ،خراس��ان رضوی ،خراس��ان جنوبی،
کرمان ،فارس و گلس��تان ب��ه ارائه زیباترین آثار خلقش��ده
توسط هنرمندان فرش دستباف میپردازند.
این دوره از نمایش��گاه فرش دس��تباف اصفهان نس��بت به
دورههای گذش��ته ویژگیهای منحصربهفردی دارد که از آن
جمله میتوان به افزایش قابلتوجه فضا ،برگزاری رویدادهای
جانبی و نشستهای تخصصی همزمان با برگزاری نمایشگاه،
رونمای��ی از چندتخته فرش منحصربهف��رد که باهدف هدیه
ب��ه ضریح ائمهاطهار تولیدش��ده اس��ت ،حض��ور و همافزایی
صنایعدس��تی و گردش��گری با فرش دس��تباف ،شبیهسازی

نایبرئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران،
با اعالم حمایت نمایندگان بخش خصوصی از نمایش��گاه مجازی بهعنوان یک
رویداد فناورانه مهم در ش��رایط جدید ،تاکید کرد که اصالح س��ریع اش��کاالت
احتمالی در زمان برگزاری ،بهترین تبلیغ برای نمایشگاه مجازی است .بهگزارش
اتاق تهران ،فرزین فردیس با اشاره به برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی ایران
در اس��فند امس��ال تحلیل کرد که با توجه به طوالنی ش��دن محدودیتها و
ش��رایطی که بهواس��طه کرونا در کش��ور ایجادش��ده ،بهترین راه برای ایجاد و
توسعه زمینههای گفتوگو با طرفهای همکار و شرکا در بخشهای گوناگون
اقتصادی ،بهرهگیری از ابزارهای فناورانه اس��ت که نمایش��گاه مجازی هم یکی
از همین ابزارهاست.

قنب��ری همچنین گفت :حدود  ۱۰۰ش��رکت از حوزه
وزارت ارتباطات ،ش��رکتهای تابع این وزارتخانه ،بخش
خصوص��ی ،س��ندیکای مخابرات ،اوپراتورهای س��هگانه
همراه اول ،ایرانس��ل و رایتل ،شرکتهای دانشبنیان و
تش��کلهای مربوط در این رویداد بزرگ شرکت خواهند
کرد .اتفاق خجستهای که در این دوره از رویداد رخداده
حضور پاویون منسجم وزارت ارتباطات و فناوریاطالعات
اس��ت .این اتفاق ب��رای نخس��تینبار در تاریخ برگزاری
تلکام انجام میش��ود .فعاالن ح��وزه مخابرات ،صندوق
نوآوری و ش��کوفایی ،ش��رکتهای دانشبنیان و بخشی
از وزارت صنعت ،معدن و تجارت که با موضوع مخابرات
در ارتباط اس��ت ،حضور پررنگی در این رویداد خواهند
داشت تا رویداد قابلقبولی را در مدت زمان برگزاری این
نمایشگاه ارائه دهیم .وی در پایان تاکید کرد :در شرایط
کرونای��ی موجود و رکودی ک��ه در بخشهای گوناگون
اقتصاد ش��اهد آن هس��تیم انتظاری بر اجرای رویدادها
مانند دورههای گذش��ته وجود ندارد؛ بلکه هدف شرکت
س��هامی نمایش��گاههای بینالمللی ایران بهعنوان محور
برگزاری رویدادها این اس��ت که اجازه ندهد این صنعت
بیش از این با رکود مواجه شود.

خان��ه ایرانی در نمایش��گاه ،ایج��اد ایس��تگاه صادراتی برای
مش��اوره به غرفهداران و حضور زنجیره تولید فرش دستباف
در نمایش��گاه از تولید کرک و پش��م ،ریس��ندگی ،طراحی و
نقاشی و نقطهزنی ،بافت ،تولید ،فروش و صادرات اشاره کرد.
به گزارش گس��ترشنیوز ،بیست و س��ومین نمایشگاه فرش
دس��تباف اصفهان بهعنوان یک رویداد هن��ری و تجاری ،در
کنار خود میزبان رویدادهای جانبی بس��یاری خواهد بود .از
جمله این رویدادها برگزاری جلس��ه کمیته فرش دس��تباف
اصفه��ان با رویکرد توس��عه ص��ادرات ،بررس��ی فرصتها و
ظرفیتهای صادراتی اس��تان اصفهان در نمایش��گاه اکس��پو
دوبی ،برندس��ازی و افزایش فروش فرش دس��تباف با تکیهبر
ابزارهای نوین ،نشس��ت تخصصی کاربرد هنر در ارتباطات و
نشس��ت هماندیشی مشترک صادرکنندگان فرش دستباف و
صنایعدس��تی بهشمار میرود که نقش تاثیرگذاری در تبیین
نقش��ه راه حوزه فرش دس��تباف اصفهان و سراسر کشور ایفا
کرده است.
این نمایشگاه با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی برگزار
میشود و عالقهمندان به بازدید از آن میتوانند از ساعت ۱۰
ت��ا  ۱۹روزهای  ۳تا  ۸اس��فند  ۱۳۹۹به محل دائمی برپایی
نمایشگاههای بینالمللی اس��تان اصفهان واقع در کمربندی
شرق ،روبهروی منطقه روشندشت مراجعه کنند.

نمایشگاه مجازی ابزار جدید مبتنی بر فناوری

نایبرئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران
گفت :اینکه تصور کنیم حتما باید همه امور را به روشهای گذشته انجام دهیم،
مس��لما اش��تباه است و به نظر میرس��د با تغییر نگاههایی که رخ داده ،بتوان از
این ابزار بهصورت پایدار و در بلندمدت برای حل برخی مش��کالت و همچنین
ارتب��اط و مذاک��رات اولیه با خریداران اس��تفاده کرد .وی تصریح کرد :پیشاز
این ،اغلب خریدها بهصورت حضوری بود اما در این شرایط عموم جامعه مجبور
ب��ه خرید اینترنتی ش��ده و معتقدند حت��ی در نبود کرونا هم بخش عمدهای از
نیازها را از طریق فضای مجازی تامین خواهند کرد ،چراکه عادت جدیدی در
زندگی مردم شکلگرفته است .این روند در فضای کسبوکار هم میتواند شکل
بگیرد و به یک عادت تبدیل شود .عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

با اشاره به محدودیت سفر ناشی از کرونا و همچنین محدودیتهای تحریم در
این مدت ،اظهارکرد :در بس��یاری از مواقع با همتایان خود در کشورهای دیگر
تبادل اطالعاتی نداشتیم و امکان مذاکره و شرکت در نمایشگاهها و همایشها
و ...ممکن نبود؛ چراکه مشکالت گذرنامه و حتی ممنوع بودن حضور ایرانیها
در برخی رویدادها وجود داشت .اما بستر فضای مجازی تا حدودی این مشکل
را حل میکند .البته این مهم مستلزم آن است که بخشهای بینالملل اتاقهای
بازرگانی و اتاقهای مش��ترک تالش بیش��تری داشته باشند تا بتوانیم روزهای
تجاری مشخص با سایر کشورها داشته باشیم.
فردی��س تاکید کرد :مهمترین اتفاقی که برای فرهنگس��ازی در این زمینه
باید رخ دهد این است که در خالل برگزاری نمایشگاه مجازی ،نواقص احتمالی

محمد جواد قنبری

مدیرعامل ش��رکت
تخصص��ی
م��ادر
توس��عه ایرانگ��ردی
و جهانگ��ردی گفت:
بخ��ش
پایل��وت
گردشگری و فرهنگی
اکس��پو دوبی ۲۰۲۰
( )۲۰۲۱را در مقیاس کوچک و در مساحت
هزار مترمربع ۱۰ ،روز پس از پایان نمایشگاه
بینالمللی گردشگری و صنایعدستی برگزار
میکنیم.
به گزارش گسترش نیوز خشایار نیکزادفر،
مدیرعام��ل ش��رکت مادر تخصصی توس��عه
ایرانگردی و جهانگ��ردی از برگزاری پایلوت
نمایشگاه اکس��پو  )۲۰۲۱( ۲۰۲۰دوبی خبر
داد و اظهارک��رد :در این پایل��وت که در آن
نمایندگان��ی از حوزههای صنع��ت ،تجارت،
اقتص��اد و حوزهه��ای فرهنگی ه��م حضور
خواهند داشت.
بهمنظ��ور آمادگ��ی ،پای��ش ،تجمی��ع و
توانمندیه��ای س��ه ح��وزه میراثفرهنگی،
گردش��گری و صنایعدس��تی برای حضور در
نمایش��گاه اکسپو دوبی از تمام ذینفعان سه
حوزه دعوتشده است.
وی با بیان اینکه حضور در این نمایش��گاه
رایگان اس��ت ،عنوان کرد :در نظر داش��تیم
همزمان و در حاش��یه نمایش��گاه بینالمللی
گردش��گری و صنایعدستی این امکان فراهم
شود ،اما بهدلیل عدمارسال اطالعات و محتوا
از سوی استانها این امکان میسر نشد و ۱۰
روز پس از اتمام نمایشگاه ،سالنی به مساحت
هزار مترمربع از س��وی ش��رکت نمایشگاهها
برای این کار اختصاص داده میشود و تا مهر
سال آینده و همزمان با برگزاری اکسپو دوبی
ادامه خواهد داشت.

خبر

برگزاری
نمایشگاه
فناوریاطالعات
کشور

نمایش��گاه مجازی ایران ایتکس ،نخس��تین نمایش��گاه فناوریاطالعات
کش��ور آغاز شده و تا  ۵اس��فند ادامه دارد .این نمایشگاه نخستین نمایشگاه
مج��ازی در حوزه کس��بوکارهای مبتن��ی بر فناوریاطالعات اس��ت که با
شبیهس��ازی س��هبعدی فضاهای مختلف ،امکان ارائه محصوالت و خدمات
بر بس��تر فضای مجازی را برای شرکتها و سازمانها فراهم میکند .شرکت
خدمات انفورماتیک ،ش��رکت زیرس��اخت امن خدمات تراکنشی ،مجموعه
دفتر ش��ما ،ش��رکت خدم��ات انفورماتیک راهب��ر ،ش��تابدهندهای فینک،

ش��رکت پارس فناوری س��داد و س��ازمان فناوریاطالعات شهرداری تهران
از حامیان اصلی این نمایش��گاه هستند .همچنین نمایشگاه ایرانایتکس در
حوزه شناس��ایی افراد و اس��تارتآپهای توانمند در حوزه  ICTو برقراری
ارتب��اط آنها با مجموعههای فعال در حوزه یادش��ده فعالیت میکند .گفتنی
اس��ت امکان ارائه فرصتهای ش��غلی برای کارفرمایان و ارسال رزومهکاری
و استخدام در شرکتهای بزرگ برای بازدیدکنندگان فراهم شده است.
این رویداد باس��ابقه از معتبرترین رویدادهای حوزه فناوریاطالعات بوده

و در سالهای گذش��ته میزبان سخنرانان بزرگی بوده است .هدف اصلی این
رویداد انتقال تجربه بزرگان حوزه فناوریاطالعات به عالقهمندان این حوزه
و ارائه داس��تانهای موفقیتها و شکستهای این افراد در حوزه فعالیتشان
اس��ت .این نمایش��گاه با ش��عار «با یک کلیک وارد دنی��ای فناوریاطالعات
ش��وید» بهصورت  ۲۴س��اعته میزبان تمامی عالقهمندان به این حوزه است.
همچنین بازدیدکنندگان نمایشگاه میتوانند در ساعات اداری با کارشناسان
شرکتها بهصورت نوشتاری ،صوتی و تصویری گفتوگو کنند.

برگزاری پایلوت اکسپو
 ۲۰۲۰دوبی

 اکسپو ،فرصتی برای توسعه

مدیرعام��ل ش��رکت م��ادر تخصص��ی
توس��عه ایرانگردی و جهانگردی با اش��اره به
رویک��رد خالقانه ای��ن رویداد ،ای��ن فرصت
را ب��رای تمام��ی ذینفعان مغتنم برش��مرد
و تصریح کرد :ش��رط حض��ور ،پیشثبتنام
و ارس��ال محتواهای نمایش��ی اس��ت که از
اس��تانها درخواس��ت کردهای��م و تمام��ی
اطالعات و محتواهای ارسالش��ده را نمایش
میدهیم.
وی ب��ه حض��ور مقتدران��ه در  ۳ح��وزه
میراثفرهنگی ،گردش��گری و صنایعدستی
تأکید کرد و اف��زود :متقاضیان با مراجعه به
س��ایت  www.ihcx.irدر محل تعیینشده
بهنام پایلوت نمایشگاه اکسپو  ۲۰۲۰ثبتنام
کرده و برنامه اجرایی خود را به این ش��رکت
اعالم کنند.
نیکزادفر همچنین از رویدادها ،همایشها،
بس��تههای س��رمایهگذاری ،معرفی کاالهای
برند ملی در حوزه گردشگری و صنایعدستی،
گروههای آیینی و موس��یقی ،اطعمه و اشربه
محل��ی ،مواض��ع طبیع��ی درمان��ی ،معرفی
ظرفیته��ای مقاص��د مختلف گردش��گری
کش��ور ،گردش��گری س�لامت ،گردش��گری
الکترونیک و اس��تارتآپهای گردش��گری،
روستاهای تاریخی گردشگری ،لباس محلی،
می��راث ناملموس و اطالعات اقوام ،رس��وم و
آیینهای س��نتی منطقه بهعنوان محتواهای
موردنظر نام برد.

بهس��رعت برطرف ش��ود .او گفت :این نمایش��گاه  ۳ماهه اس��ت و در این دوره
اگ��ر یادگیرن��ده عمل کنیم و از بازخورد ش��رکتکنندگان در روزهای ابتدایی
بیاموزی��م که بهس��رعت ایراده��ای پلتفرم ،اجرا و هماهنگ��ی را برطرف کنیم
مسلما فعاالن اقتصادی راضی خواهند بود و این بازخورد مثبت را به اطرافیان
خود منتقل میکنند.
او افزود :حس��ن بزرگ فضای مجازی این اس��ت که س��رعت یادگیری در آن
بس��یار باالس��ت و اگر عزم اصالحات و بهبود داش��ته باشیم ،این سرعت کمک
میکن��د ت��ا تجربه خوبی به جا بماند و این مه��م ،بهترین تبلیغ خواهد بود .ما
بهعن��وان نماین��دگان بخش خصوصی نیز از این رویداد حمایت خواهیم کرد و
باید تالش کنیم این ابزار جدید مبتنی بر فناوری توسعه یابد.

