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نمایشگاه
برگزارکننده نمایشگاهی در گفتوگو با

مطرح کرد

بخش کشاورزی با داشتن زیربخشهای چهارگانه
زراع��ت ،دامپ��روری ،ش��یالت و جنگل��داری ،یکی
از مهمتری��ن بخشهای اقتصاد هر کش��وری اس��ت.
متاس��فانه این بخش ب��ا توجه به اهمی��ت اقتصادی،
اجتماع��ی و امنیت��ی فراوانی که دارد ب��ه اندازه الزم
موردتوجه قرار نگرفته اس��ت .کش��اورزی در کش��ور
ایران با داش��تن ویژگیهای بسیار از جمله چهار فصل
ب��ودن ،توانایی زیادی ب��رای تبدیل ش��دن به موتور
محرکه اقتص��اد در چارچوب اقتصاد مقاومتی را دارد.
از همینرو ،برگزاری نمایش��گاههای تخصصی حوزه
کش��اورزی از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت .در این
میان ،نقش ماش��ینآالت و ادوات کش��اورزی اهمیت
بسیار باالیی برای بهرهگیری بیشتر از ظرفیت صنعت
کش��اورزی کش��ور دارد .پنجمین رویداد بینالمللی
ماشینآالت کش��اورزی ،نهادهها و سیستمهای نوین
آبی��اری ،هفته جاری در محل دائمی نمایش��گاههای
بینالمللی تهران برگزار خواهد ش��د .در همین راستا،
گفتوگوی��ی با علیرض��ا ص��درزاده ،مجری
برگزاری این رویداد ترتی��ب داده و جزئیات برگزاری
این نمایشگاه و اهمیت آن در صنعت کشاورزی را جویا
ش��ده است که در ادامه مطالعه خواهید کرد .صدرزاده
در ابت��دای این گفتوگو با بیان اینکه این نمایش��گاه
از  5تا  8اس��فند برگزار خواهد ش��د ،اظهارکرد :حدود
 ۵۰ش��رکت در این روی��داد حضور خواهند داش��ت.
ای��ن رویداد در مس��احتی با ح��دود  ۴۰۰۰مترمربع
و در س��النهای  ۶و  ۷برگ��زار میش��ود .پروتکلهای
بهداش��تی نیز براس��اس موارد ابالغی س��تاد مقابله با
کرون��ا و بهطور کامل و دقیق رعایت خواهد ش��د .وی

مناس��بی نیست ،گفت :شاید به جرأت بتوان گفت که
کش��اورزی تنها نمایشگاهی است که به اقلیم بستگی
دارد و ما زمانی میتوانیم نمایش��گاه کشاورزی خوبی
برگزار کنیم که این رویداد در زمانی که کشاورز بتواند
از این نمایش��گاه بازدید داش��ته باش��د ،برگزار شود.
متاسفانه این نمایش��گاه بهدلیل شیوع ویروس کرونا
در س��ال جاری در زمان هر س��اله خود که دی ماه بود،
برگزار نش��د .به عقیده من وقفه ایجادشده در برگزاری
ای��ن رویداد هم ب��ر می��زان ش��رکتکنندگان و هم
بازدیدکنندگان تاثیر منفی خواهد داش��ت .از سویی
ما نیز س��عی کردهایم با تبلیغات اضاف��ه و برنامههای
مضاعف بخشی از این تاثیر را کاهش دهیم.

 وضعیت نابسامان صنعت نمایشگاهی

افزود :کش��ور ما در منطقه خشکی واقع شده ،بنابراین
هر چه بتوانیم در زمینه استفاده بهینه از آب و افزایش
راندمان کشاورزی اقدامات الزم را انجام بدهیم ،به نفع
کشور خواهد بود.
در این راستا ،خوشبختانه همه ساله اعتبارات خوبی
نیز از س��وی دولت و از طریق صندوق توس��عه ملی در
بخش سیس��تمهای آبیاری هزینه میشود تا بتوان با
اس��تفاده از این تخصیص اعتبار ،سیس��تمهای نوین
آبیاری را در سطح کشور توسعه داد .این برگزارکننده
نمایش��گاهی همچنی��ن گف��ت :درحالحاض��ر
سیستمهای آبیاری کشور ،جزو برترین سیستمهای
آبیاری موجود در منطقه خاورمیانه است .البته گفتنی
اس��ت از آنجایی که اروپاییها مش��کل کمآبی ندارند
در بحث آبیاری فعالیت چش��مگیری نداشتهاند اما در

مقاب��ل و در بحث مربوط به کود ،س��م ،بذر ،نهادهها و
ادوات کشاورزی اقدامات بسیار خوبی را انجام دادهاند.
ص��درزاده افزود :با توجه ب��ه محدودیتهایی که ما در
بح��ث واردات داریم و همچنین نرخ تمامش��ده باالی
ادوات کشاورزی مهندس��ان و تولیدکنندگان داخلی
تالش کردهاند با روشهایی مانند مهندس��ی معکوس
و کپیبرداری تولیدی خوب و بهینه داش��ته باش��ند.
گفتن��ی اس��ت برخی از ای��ن تولیدکنن��دگان نیز در
پنجمین نمایشگاه بینالمللی ماشینآالت کشاورزی،
نهادهها و سیس��تمهای نوین آبی��اری حضور خواهند
داشت.

 زمان نامناسب برگزاری رویداد

وی در بخ��ش دیگری از صحبته��ای خود با بیان
اینکه ما اذعان داریم زمان برگزاری نمایش��گاه ،زمان

این فع��ال صنعت نمایش��گاهی در بخ��ش پایانی
صحبته��ای خود به تش��ریح وضعی��ت این صنعت
پرداخ��ت و گفت :با توجه به تحریمهای اعمالش��ده
علیه کش��ور و مشکالت اقتصادی پیرامون آن ،صنعت
نمایش��گاهی ما که به اقتصاد کش��ور وابس��ته است با
مشکالت عدیدهای روبهرو شده است.
درحالحاض��ر نیز معضل تحریمه��ا با چالشهای
ناش��ی از شیوع ویروس کرونا ترکیب شدهاند .بنابراین
ب��ه این نتیجه میرس��یم که صنعت نمایش��گاهی در
کش��ور ما وضعیت خوبی ندارد .به عقی��ده من از آنجا
که هزینه مولفههای برگزاری یک رویداد نمایشگاهی
بهش��دت باال رفته و در مقابل به تناسب آن درآمدهای
برگزارکنن��دگان افزای��ش پی��دا نک��رده ،صنع��ت
نمایش��گاهی پس از رفع چالش ش��یوع ویروس کرونا
نیز وضعیت رو بهسامانی نخواهد داشت.
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برگزاری نمایشگاه توانمندیهای حوزه هوایی کشور
شش��مین نمایش��گاه بینالمللی فرودگاه ،هواپیم��ا و صنایع
وابسته با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برپا
میشود .به گزارش ایسنا ششمین نمایشگاه بینالمللی فرودگاه،
هواپیما ،پرواز و صنایع و تجهیزات وابسته با همکاری ستاد توسعه

فناوریهای فضایی و حملونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری
ریاس��ت جمهوری از  ۱۳تا  ۱۶اسفند س��ال  ۹۹برگزار میشود.
این روی��داد بهعنوان یک��ی از بزرگترین نمایش��گاهها در ایران
برای شش��مین سال متوالی برپا میش��ود و میزبان صاحبان این

صنعت و بازدیدکنندگان عالقهمند به حوزه هواپیما و فرودگاهی
در کشور اس��ت .ستاد توس��عه فناوریهای فضایی و حملونقل
پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که چندسالی
اس��ت برای کاربردی کردن و نمایش توانمن��دی فناوران تالش

میکند نیز در این رویداد پیشقدم شده و بهعنوان یکی از حامیان
برگزاری این رویداد بینالمللی قدم به میدان گذاشته است .سال
گذشته با حمایتهای انجامشده بیش از  ۲۴شرکت در این رویداد
حضور یافتند و توانمندیهای خود را به نمایش گذاشتند.

مرتضی دیالن در حاش��یه س��فر به نمایش��گاه بینالمللی اصفهان
گفت :اکس��پو  ۲۰۲۰ام��ارات ،فرصتی برای جذب س��رمایهگذاران
بینالمللی و شناس��اندن تمدن غنی ایران اس��ت .دبیر ستاد اکسپو
دوبی در نشس��ت بررس��ی فرصتها و ظرفیتهای صادراتی استان
اصفهان در اکسپو  ۲۰۲۰اظهارکرد :اکسپو رویدادی جهانی است که
هر  ۵س��ال یک بار برگزار و کاالها ،فرهنگ و هنر کشورها در آن به
نمایش گذاشته میشود.
به گزارش گس��ترشنیوز دیالن افزود :شهر دوبی در کشور امارات
برای برگزاری رویداد اکسپو  ۲۰۲۰انتخاب شده بود که بهدلیل شیوع
کرونا یک س��ال به تعویق افتاد ،اما همچنان با عنوان اکس��پو ۲۰۲۰
امارات ش��ناخته میشود؛ هر اکسپو برای خود شعاری دارد که برای
این دوره ش��عار «پیوند افکار و س��اخت آینده» انتخاب شده است و
بیش از  ۱۹۸کشور در  ۳زون مختلف (فرصتها ،تحرک و پایداری)
در فض��ای  ۴۳۸هکت��ار کاال ،خدمات ،تمدن و فرهن��گ خود را به
نمایش خواهند گذاشت .دبیر ستاد اکسپو دوبی با بیان اینکه پاویون
ایران در زون تحرک و در کنار کش��ورهای فرانس��ه و پرو قرار دارد،
گفت :ش��عار پاویون جمهوری اسالمی ایران در اکسپو  ۲۰۲۰دوبی،
«ایران تمدن کهن و استوار تنوع اقوام و میزبان ملتها» بوده و هدف
استراتژیک آن جذب سرمایهگذاران بینالمللی برای کشور است .وی
با اش��اره به وجود  ۶کمیته تخصصی اقتصادی ،گردشگری ،طراحی
و معم��اری ،اجتماع��ی ،فرهنگی و هنری ،فناوری و اطالعرس��انی و
تبلیغات ادامه داد :تس��هیل رواب��ط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با
کش��ورهای حاضر در اکسپو شناساندن تمدن غنی ایران و همچنین
توس��عه فرصتهای اقتصادی و تبادل تجربیات با س��ایر کشورها از
جمله اهداف مهمی اس��ت که جمهوری اس�لامی در اکسپو ۲۰۲۰
دنبال میکند .وی خاطرنشان کرد :نمایشگاه بینالمللی دوبی که در
مدت  ۶ماه از مهر  ۱۴۰۰تا فروردین  ۱۴۰۱برگزار میشود در مدت
 ۶ماه بیش از  ۲۵میلیون نفر بازدیدکننده و گردش��گر خواهد داشت
که فرصت مناس��بی برای به نمایش گذاش��تن هم��ه توانمندیهای
اصفهان است.
دیالن با اش��اره به تقسیمبندی محتوایی و نمای سالنهای پاویون
ایران ،افزود :این س��النها ب��ه گونهای طراحی ش��ده که با فرهنگ
و جامع��ه ایران��ی همخوانی دارد و ب��ه لحاظ محتوایی ب��ه گونهای
برنامهریزی شده تا ایرانگردی و بومگردی در این اکسپو به کاهش اثر
ایرانهراسی  ۴۰ساله کمک کند .دبیر ستاد اکسپو دوبی با اشاره به
وجود  ۱۰س��الن در پاویون ایران ،خاطرنشان کرد :سالنهای یک و
دو مختص ایرانگردی و بوم گردی اس��ت و سالنهای  ۴و  ۵و  ۶به
حوزه توانمندی صنعت ،فوالد و مس ایران اختصاص دارد که اصفهان
در هر دو بخش میتواند حضور فعال داشته باشد.
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رویدادی بزرگ در راستای اعتالی صنعت کشاورزی

اکسپو دوبی فرصتی برای شناساندن
تمدن غنی ایران به جهان

