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( 20الم  25خرداد )94

حمایت مادی و معنوی ستاد :حوبیت اص چْبسهیي ًوبیطگبُ ثیي الوللی غٌبیغ دستی ثب ّذف هؼشفی تَاًوٌذ ی ّبی
ایي غٌؼت دس تَسؼِ اقتػبدی  ،اجتوبػی ٍ فشٌّگی کطَس

سٍص جْبًی غٌبیغ دستی هقبسى ثب  20خشداد هبُ) ثشاثش ثب  10طٍئي(ّ ،وِ سبلِ دس سشاسش جْبى ثِ ٍیظُ کطَس ػضیضهبى ثب ثشگضاسی
هشاسن خبظ گشاهی داضتِ هیطَد .ثش ایي اسبع هؼبًٍت غٌبیغ دستی ٍ ٌّشّبی سٌتی سبصهبى هیشاث فشٌّگی ،غٌبیغ دستی ٍ
گشدضگشی ًیض ّوچَى سٌَات گزضتِ ثِ هٌبسجت فشا سسیذى ایي سٍص "،هشاسن ثضسگذاضت سٍص غٌبیغ دستی "سا اص تبسیخ  20تب 25
خشداد هبُ سبل جبسی دس قبلت ثشپبیی ّوبیص ٍ ًوبیطگبُ ثیي الوللی غٌبیغ دستی  ،ثب حضَس ٌّشهٌذاى ٍ غٌؼتگشاًی اص  31استبى
کطَس ٍ کطَسّبی افغبًستبى ،تشکیِ ،آرسثبیجبى،الجضایش،کَیتٌّ ،ذٍستبى ،اًجوي ّبی دٍستی ایشاى _ سیشالئَى ٍ ایشاى _
غشثستبى ثشگضاس ًوَد .ایي هشاسن ثب ّذف اسج ًْبدى ثِ تالضْبی اسصضوٌذ غٌؼتگشاى ٌّشهٌذ کطَس ٍ ّوچٌیي هؼشفی سضتِ ّبی
هختلف غٌبیغ دستی دس جْت افضایص تقبضب ٍ فشاّن ًوَدى صهیٌِ ّبی جزة ًیشٍی اًسبًی جَاى ٍ هستؼذ ثشپب ضذ.
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اهداف برگساری نمایشگاه از دیدگاه سازمان:
 هؼشفی تَاًوٌذی ّب ٍ ظشفیت ّبی ثبلقَُ ٌّش غٌؼت دستی دس تَسؼِ اقتػبدی ،اجتوبػی ٍ فشٌّگی
 ثشًذ سبصی هلی ٍ ثیي الوللی ًوبیطگبُ غٌبیغ دستی دس سٍص جْبًی غٌبیغ دستی

 فشاّن ًوَدى صهیٌِ آضٌبیی هخبطجبى داخلی ٍ خبسجی ثب اًَاع هحػَالت غٌبیغ دستی استبًْبی هختلف
 تجبدل اطالػبت فٌى ٍ ثبصسگبًى ثب سبیش ٌّشهٌَاى ثِ هٌظَس استقبء کیفى هحػَالت ٍ ایجبد سقبثت سبلن
 جلت سشهبیِ گزاسى اص طشیق هطبسکت فؼبل ثخص ّبى اقتػبدى دس ًوبیطگبُ ّب

 ایجبد صهیٌِ هسبػذ ثشاى ًوبیص کبالّبى غبدساتى دس جْت سضذ ٍ تَسؼِ غبدسات ایي گًَِ کبالّب
 آضٌبیی ثب فشٍضٌذگبى ٍ تبهیي کٌٌذگبى هَاد اٍلیِ
روند برگساری نمایشگاه
 ًوبیطگبُ ثیي الوللی غٌبیغ دستی دس هحل دائوی ًوبیطگبّْبی ثیي الوللی تْشاى دس فضبیی هسقف ثِ ٍسؼتی حذٍدّ 8700ضاس هتش هشثغ ٍ ثیص اص  130غشفِ ػشضِ ٍ فشٍش هحػَالت غٌبیغ دستی ثب حضَس ٌّشهٌذاى داخلی ٍ خبسجی اص
تبسیخ  20تب  25خشداد دس سبلٌْبی27 ،8 ،9ثشگضاس ضذّ .وچٌیي دس فضبیی ثبص ثبلغ ثش  500هتش هشثغ تؼذاد  9چبدس
دی ػوَم قشاس گشفت.
ػطبیشی صًذگی اقَام ایشاًی سا دس هؼشؼ د

 افتتبح فشٍضگبُ سیبس غٌبیغ دستی

 سًٍوبیی اص ًطبى اػتوبد فشٍضگبُ ّبی غٌبیغ دستی
 اسایِ هطبٍسُ ّبی تخػػی دس ًوبیطگبُ :دسایي قسوت دٍ ضشکت آساًیک ٍ دستیٌِ کبال کِ تحت حوبیت ستبد تَسؼِ
فٌبٍسی ّبی ًشم ٍَّیت سبص قشاس گشفتِ اًذ دس تبسیخ  93/4/24دس حَصُ تجبست الکتشًٍیک هطبٍسُ تخػػی ثِ ػالقِ
هٌذاى ایي حَصُ اسائِ ًوَدًذ.
 ثشگضیذگبى ًوبیطگبُ :ثش اسبع ثشسسی ّبی کبسضٌبسی ثؼول آهذُ تَسط کویتِ فٌی ٍ ًظبست ًوبیطگبُ ثب تَجِ ثِهؼیبسّبیی ّوچَى غشفِ آسایی هٌبست ،کیفیت هحػَالت ،قیوت هٌبست ،اثذاع ٍ ًَآٍسی دس اثضاس ٍ ضیَُ تَلیذ ،ثشخَد
خَة ثب هطتشیبى ٍ ً15 ...فش اص ٌّشهٌذاى ثِ ػٌَاى غشفِ داساى ثشتش ًوبیطگبُ ثشگضیذُ ضذًذ.
نقاط قوت:
 اضبػِ فشٌّگ هػشف غٌبیغ دستی دس ثیي اقطبس جبهؼِ ٍ فضب سبصی ثشای ظَْس ٍ آضٌبیی ثب تکٌیک ّبی جذیذ ٍ
هحػَالت تَلیذی
 جلَگیشی اص فشٍش غٌبیغ دستی خبسجی ٍ ثِ حذاقل سسبًذى فشٍش هحػَالت غیش غٌبیغ دستی

ً وبیص صًذُ تَلیذ دس غشفِ ّبی ًوبیطگبّی ثبالخع دس ثخص ًسبجی سٌتی استبًْبی هطشح کطَس
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ًوبیطگبُ ثب
 اسائِ هطبٍسُ ّبی تخػػی سایگبى دس حَصُ هجبحج تخػػی ثشای هطبسکت کٌٌذگبى ٍ ثبصدیذ کٌٌذگبى
هَضَع طشاحی ٍ تَلیذ کبال ،ثستِ ثٌذی ،حضَس دس ًوبیطگبُ ّب ،تجبست الکتشًٍیک ،تجلیغبت ،ثبصاسیبثی ،تجبست داخلی ٍ
فؼبلیت ّبی غٌفی.
نقاط ضعف:
 گضیٌص ضؼیف ضشکت کٌٌذُ
 ػذم توبیض ثیي ثشتشیي ّب ٍ ضؼیف تشیي ّب

 ضؼف دس ًطبى دادى ٍجِ ثیي الوللی ًوبیطگبُ ٍ ثبصدیذ کٌٌذگبى خبسجی
پیشنهادات ستاد جهت شرکت در سال بعد:
 تشٍیج اقتػبد داًص ثٌیبى ٌّ ،ش ثٌیبى ٍ فٌبٍسی ّبی ًشم  :اخز فضبی هٌبست دس ٍسٍدی ًوبیطگبُ جْت هؼشفی ستبد ٍ
خذهبت قبثل اسائِ ثِ ثشتشیي ّبی تَلیذ کٌٌذُ ٍ ػشضِ کٌٌذُ داخلی ٍ خبسجی .
 تشٍیج کبسثشد تکٌَلَطی دس غٌبیغ دستی اص هشحلِ هَاد اٍلیِ تب ػشضِ ثِ هػشف کٌٌذُ.

 هؼشفی تکٌَلَطی ّبی سٍص دًیب کِ ّن اکٌَى ثِ ػٌَاى یک هضیت سقبثتی دس کضَسّبی اٍل ایي حَصُ کبسثشد داسًذ
 حضَس ضشکت ّبی داًص ثٌیبى کِ دس صهیٌِ تَلیذ هَاد اٍلیِ ،پَضص دٌّذُ ّب ،هَاد ثبصیبفتی ٍ هقبٍم کٌٌذُ ّب فؼبلیت
داسًذ ،ثِ هٌظَس هؼشفی ستبد دس جْت ضفبفیت هَضَع فؼبلیت ستبد دس صهیٌِ غٌبیغ دستی ٍ استبًذاسد سبصی هحػَالت
ایي حَصُ.

