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: در مًرد کشًر محل برگساری ومایشگاٌ یاطالعات کل   

 دُ ،  ػغح صًذگی هشدم، دسآهذ هشدم  ساًِدسآهذ هلی ٍ ع،  جوؼیت،  هَقؼیت جغشافیایی

 هیضاى کل كادسات ٍ ٍاسدات،  ٍاسدات ٍ كادسات ی اكلی ّاقلن کاال

پایتخت آػیای غشتی ٍ خاٍسهیاًِ ٍ  ، آػیای هیاًِ جوَْسی اػالهی افغاًؼتاى حذفاكل

،ایشاى دس پاکؼتاى دس جٌَب ٍ ؿشقّواػایگاى افغاًؼتاى،.آى کاتل اػت

. صتکؼتاى ٍ تشکوٌؼتاى دس ؿوال ٍ چیي دس ؿوال ؿشقی ّؼتٌذغشب،تاجیکؼتاى ٍ ا

 هیلیَى ًفش داسد کاتل ؿلت ٍ 4کاتل،پایتخت جوَْسی اػالهی افغاًؼتاى جوؼیتی حذٍد 

چْاسهیي کالى ؿْش جْاى ٍ دس سدُ پٌجویي ؿْش جْاى اص ًظش ػشػت سؿذ جوؼیت قشاس 

. داسد

دسكذ كادسات  4است تجاست ػاالًِ افغاًؼتاى کـَسی ٍاسداتی اػت کِ تشاػاع آهاس ٍص

. دسكذ ٍاسادات آى تخویي صدُ ؿذُ اػت 96ٍ 

ٍاسادات افغاًؼتاى ؿاهل كٌایغ ٍ هَاد غزایی،هَاد ًفتی،ػاختواًی ٍ خَساکی اًذ ٍ 

 .كادسات ؿاهل هیَُ ّای تاصُ ٍ خـک ،قالی ٍ ػٌگ ّای قیوتی ٍ ًیوِ قیوتی هی ؿَد

 

: اطالعات مربًط بٍ ومایشگاٌ 

 ًِوایـگاُ اّویت ٍ اػتثاس تیي الوللی ،  ػاتق 

ایشاى دس افغاًؼتاى هیثاؿذ کِ .ا.ًوایـگاُ حاضش، ّـتویي دٍسُ ًوایـگاّْای اختلاكی ج

تا تَجِ تِ ًظشػٌجی ّای . تا تَجِ تِ اهکاى ػٌجی كَست گشفتِ دس کاتل تشگضاس هیگشدد

ایغ ٍ هؼادى افغاًؼتاى، كَست گشفتِ تَػظ اتاق تجاست ٍ ػشهایِ گزاسی ٍ ّوچٌیي اتاق كي

. ایي سٍیذاد، هْوتشیي سٍیذاد تجاسی ٍ اقتلادی هـتشک دٍ کـَس عی ػال هیثاؿذ

ًکتِ حائض اّویت ایٌکِ حضَس ؿشکتْای افغاًؼتاى دس ّش دٍسُ ًؼثت تِ دٍسُ قثل تا 

تؼذاد هـاسکت کٌٌذگاى ایشاًی سػیذُ % 50افضایؾ چـوگیش ّوشاُ تَدُ ٍ دس دٍسُ فؼلی تِ 

کِ خَد حاکی اص تلَؽ ایي ًوایـگاُ تشای تجاس ٍ تاصسگاًاى افغاًؼتاى ٍ اػتقثال آًْا اص اػت 

 . تشًاهِ ّای تجاسی هـتشک تا کـَسهاى هیثاؿذ



  ًقـِ کلی ًوایـگاُ،  هحل اختلاف یافتِ تشای تشگضاسی ٍ کیفیت اهکاًات ًوایـگاّی: 

قلش اٍساًَع هیثاؿذ کِ تؼٌَاى  هحل دس ًظش گشفتِ ؿذُ تشای تشگضاسی ایي ًوایـگاُ تاالس

هجلل تشیي ػالي کاتل تا دس ًظش گشفتي ؿشایظ ٍ اػتاًذاسدّای اٍلیِ جْت تشگضاسی 

هتش  3000هتش هشتغ ٍ فضای تاص  4000ایي تاالس تا هؼاحت هؼقف . ًوایـگاّْا ؿٌاختِ هیـَد

. هشتغ هٌاػثتشیي هحل تشای تشگضاسی سٍیذادّای ًوایـگاّی هیثاؿذ

صایای ایي تاالس، ٍجَد ػِ ػالي هجضا ٍ اهکاى تفکیک ػالٌْا تش اػاع گشٍُ کاالیی یکی اص م

. هـاسکت کٌٌذگاى دس ًوایـگاُ هیثاؿذ

ؿایاى رکش اػت کلیِ اهکاًات هَسد ًیاص کیفی جْت تشگضاسی هغلَب اص جولِ ًَس هٌاػة، 

یـگاّی دس ، استفاع هٌاػة ػقف ٍ اهکاى ًلة ػاصُ ّای ًوا(ػشهایؾ ٍ گشهایؾ)تَْیِ 

 .ػالٌْای هزکَس فشاّن هیثاؿذ

ٍ ػفاست جوَْسی  هحل اقاهت هـاسکت کٌٌذگاىهَقؼیت هکاًی هحل تشگضاسی ًوایـگاُ، 

: اػالهی ایشاى دس کاتل

 

 

 

 



 ًقـِ هحل تشگضاسی ًوایـگاُ

 

 

 

 

 

 



:  هشاحل اسػال کاالّای هـاسکت کٌٌذگاى

 -ّفتِ دس اًثاس ؿشکت ٍاقغ دس هـْذکلیِ کاالّای هـاسکت کٌٌذگاى دس ًوایـگاُ عی یک 

تلَاس اهَصگاس جوغ آٍسی ٍ پغ اص تکویل اػٌاد ٍ هذاسک كادسات، تِ هقلذ کاتل اسػال 

. گشدیذ

: هؼیش اسػال تِ ؿشح ریل هیثاؿذ

کاتل  -ّشات -اػالم قلؼِ -دٍغاسٍى -هـْذ

. ى گشدیذکاالّای هزکَس دس هحل غشفِ ّای هـاسکت کٌٌذگاى تحَیل ًوایٌذُ اػضاهی ایـا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: هشاحل آهادُ ػاصی غشفِ ّا

 12دس فاكلِ صهاًی ػاػت پیؾ اص افتتاحیِ دس حال آهادُ ػاصی تَدُ ٍ  48غشفِ ّای ًوایـگاُ اص 

.  ػاػت پیؾ اص افتتاح ًوایـگاُ، ػالي ٍ غشف تلَست کاهل آهادُ تْشُ تشداسی تَدًذ

 

 

 



 

 

 

 

 

 



   جوغ هتشاط ٍ حاضش دس ًوایـگاُؿشکتْای ایشاًی ٍ فْشػت تؼذاد 

ػالي هجضا   3دس  غیش هفیذ  هتش هشتغ 3000 :ًوایـگاُهتشاط    

: (ؿشکت 59)گاى کٌٌذ هـاسکت لیؼت  

آسیا تاسٍى ًاًَػقف ؿیثذاس اػتادی ػین ٍ کاتل ػٌْذ 

خضسالکتشیک هشکض خذهات ػشهایِ گزاسی خشاػاى سضَی ػین ٍ کاتل ػتاسُ دؿتؼتاى 

( التَى)الثاگاص لَاصم خاًگی کي كٌؼت آریي تْؼاص پالػت 

التشاتَس دکتش اخَی هجتوغ فشاكٌؼت عثشػتاى لَاصم خاًگی اساهؼاى 

گْشصای یضد كٌایغ ؿیویایی فاتح فام ػپاّاى پذیذُ ؿیوی غشب 

ؿشکت كٌؼت ٍ تجاست ٍیؼوي ؿشکت كٌایغ ػیواى صاتل ؿشکت ػْاهی رٍب آّي اكفْاى 

پشتَ داًؾ آػواى ػپاّاى تاتشی تجؼتاى  تجْیضات ػٌگثشی کَُ تشؽ

کاسخاًجات ًؼاجی فشدٍع ( فیلَس)کاسخاًجات تَلیذی تْويػین ٍ کاتل یضد 

فشاص پلیوش پاسع ( الپکَ)آلَهیٌیَم پظٍاک ػپاّاىؿشکت هغ ؿْیذ تاٌّش 

آداک ػٌجؾ کَیش ؿشکت ػیگٌال كاػقِ کَیش فیذاس عشح ؿایگاى 

جذاس پاًل تَلیذی كٌؼتی تْشاى فیلتش ؿشکت تَلیذی كٌؼتی آٍیؼا پاسػِ 

فلکؼیثل -گؼتشؽًلیشهَج پکا ؿیوی کفؾ ًَتل 

داداؽ تشادس آیذیي گشٍُ كٌؼتی هیٌَ تْذیغ كٌؼت پشدیؼاى 

فشیذٍلیي پلیوش پاکت پشًذ صاّذاى ّوگاهاى تَػؼِ ػیؼتاى ٍ تلَچؼتاى 

خَؿِ کفؾ تثشیض پاکـیي الواع ا پاکـَم

كٌایغ غزایی تْاًِ سٍغٌی ایشاى فشآٍسدُ ّای کفؾ ّوگام 

کفؾ حیذسی كٌایغ غزایی تاسا فَالد خشاػاى 

کفؾ کیویا کفؼاص ؿشق کفؾ آقاًظاد 

گلذى آلَهیٌیَم ؿیَا اهَاج آػیا سام پالػت ؿشق 

 كٌایغ پاک في الیاف صاگشع پیواى 

    



 

 هـاسکت کٌٌذگاى گشٍُ ّای کاالیی 

، ػوشاى (اهیک، ؿیشآالت، سًگ، ػین ٍ کاتلکاؿی، ػش)هاؿیي آالت ٍ هلالح ػاختواًی

تشق ٍ تجْیضات  آب، ،كٌؼت كٌایغ ٍ هَادغزایی، خذهات فٌی ٍ هٌْذػی، ٍ ؿْشػاصی،

تجْیضات  هثلواى، هٌؼَجات، ،کیف ٍ کفؾ پَؿاک، لَاصم خاًگی، ًیشٍگاّی، هؼذى،

 چاج ٍ تؼتِ تٌذی دام ٍ عیَس، کـاٍسصی، آسایـی ٍ تْذاؿتی، پضؿکی،

 ًوایـگاُ ػاػات کاس  

 16الی  10ػاػت 

  افتتاح کٌٌذُ اتهیْواًاى ٍیظُ ٍ هقام 

ػفیش جوَْسی اػالهی ایشاى دس کاتل 

هؼاٍى ٍصیش كٌؼت افغاًؼتاى 

سئیغ ّیات ػاهل اتاق تجاست ٍ ػشهایِ گزاسی افغاًؼتاى 

سئیغ اتاق كٌایغ ٍ هؼادى افغاًؼتاى 

 

 



 

 

 

 

  تؼذاد تاصدیذکٌٌذگاى: 

 ًفش 68000

 : مربًط بٍ عملکرد غرفٍ َای ایراویاطالعات 

 ُهیضاى تاصدیذّای سٍصاًِ اص ًوایـگا 

 ًفش 17000سٍصاًِ تِ عَس هتَػظ 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 ُچگًَگی تاصدیذ هتخللیي اص ًوایـگا 

پیشٍ ّواٌّگی ّای تؼول آهذُ تا اتاق تجاست ٍ ػشهایِ گزاسی افغاًؼتاى ٍ اتاق كٌایغ ٍ 

اص ... اتحادیِ ّای تخللی اص جولِ ػاختواى، لَاصم خاًگی ٍهؼادى افغاًؼتاى ٍ ّوچٌیي 

کلیِ تجاس ٍ تاصسگاًاى حَصُ ّای هشتَط تِ ًوایـگاُ جْت تاصدیذ ٍ هزاکشُ تا هـاسکت 

 .کٌٌذگاى دػَت تؼول آهذ

  هذیش ػاهل ، هذیشاى هیاًی ، سئیغ تخؾ ، هؼاٍى : هَقؼیت ؿغلی تاصدیذکٌٌذگاى هاًٌذ

 سآفشیيهذیش ؿشکت ٍ یا ؿخق کا

اکثش قشیة تِ اتفاق تاصدیذ کٌٌذگاى هتخلق ایي ًوایـگاُ هذیشاى ػاهل، هذیشاى تخؾ 

  . تاصسگاًی ٍ یا افشاد تلوین گیشًذُ دس ؿشکتْا تَدُ اًذ

  تَلیذ کٌٌذُ ، تَصیغ کٌٌذُ ، خشدُ فشٍؽ ، فشٍؿگاّْای :  هاًٌذؿغل تاصدیذکٌٌذگاى

 ...صًجیشُ ای ػوذُ فشٍؿی ٍ خشدُ فشٍؿی ٍ یا 

تاصدیذکٌٌذگاى هتخلق ایي ًوایـگاُ دس دٍ گشٍُ تاصسگاًاى ٍ ٍاسدکٌٌذگاى ٍ ّوچٌیي 

تا تَجِ تِ ٍضؼیت اقتلادی ٍ . كٌؼتگشاى افغاًؼتاى اص ایي سٍیذاد تاصدیذ ًوَدُ اًذ

 . كٌؼتی افغاًؼتاى تخؾ اػظن تاصدیذکٌٌذگاى ؿاهل تجاس ٍ تاصسگاًاى افغاًی هیـذ

  اػتقثال قشاس گشفتٌذکاالّایی کِ تیـتش هَسد. 

هَسد  حَصُ ػاختواى ٍ هلالح ػاختواًی،لَاصم خاًگی،كٌایغ ٍ هَاد غزایی،فلضات ٍ فَالد

. اػتقثال تاصدیذ کٌٌذگاى قشاس گشفتٌذ

 کاالّایی کِ هٌاػثتی تا تاصاس ًذاؿتٌذ. 

 فٌاٍسیْای ّای تک تؼلت ًثَد صیشػاخت ّای الصم دس افغاًؼتاى

 

 

 

 



:  ٌارزیابی کلی ومایشگا 

  هـاسکت کٌٌذگاى اص تشگضاسی ًوایـگاُ ٍ خذهاتی کِ تِ آًْا تخلیق دادُ هیضاى سضایت

 .ؿذ 

سضایت ًؼثی % 28سضایت کاهل ٍ % 72تا تَجِ تِ فشم ًظشػٌجی هـاسکت کٌٌذگاى 

 .داؿتٌذ

 ًوایـگاّْای آتی ءٍ استقاّثَد بجْت  پیـٌْادات 

ػاصهاى  ایؾ یاساًِ حوایتیافض دس ًوایـگاّْای خاسجی تَاػغِ تؼْیل هـاسکت-1

تَػؼِ 

دس گشٍُ ّای کاالیی داسای پتاًؼیل كادسات تِ  تخللی ّای تشگضاسی ًوایـگاُ-2

 افغاًؼتاى

 

 

 

 

 


