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ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای ﮐﺸﻮر اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ،از ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺴﺖ و
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻟﮑﺎﻣﭗ در ﻣﺤﻞ داﺋﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﺧﺒﺮ داد و رﺳﻤﺎً ﺑﻪ
ﺷﺎﯾﻌﻪی اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب ﮐﻪ  ۲۰روز ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺨﺸﯿﺪ.
»ﻣﻬﺪی ﺣﯿﺪری« ،دﺑﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻟﮑﺎﻣﭗ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی

اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ اﻟﮑﺎﻣﭗ و ﺑﺮﮔﺰاری آن در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب ﮔﻔﺖ» :در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮان
ارزی و اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ روی اﯾﺮان اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،وﻇﯿﻔﻪ ﺗﮏﺗﮏ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻣﯿﺪ و ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮش دادن ﺑﻪ ﻫﻢ ،از اﯾﻦ ﺑﺤﺮانﻫﺎ ﮔﺬر ﮐﻨﯿﻢ .ﺧﺒﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد اﻣﺎ
اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ روی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و
ﺣﺘﯽ ﻏﺮﻓﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
دﺑﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ اﻟﮑﺎﻣﭗ در ﺑﺨﺶ اراﺋﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ رﺷﺪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﺳﺘﻨﺪ و ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺴﺎل
ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی  ۱۲ﻣﺘﺮی ارﺗﻘﺎ دادهاﻧﺪ» :ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﻟﮑﺎم اﺳﺘﺎرز،
ﺳﺎﻟﻦ  ۲۷ ،۱۱ ،۱۰ ،۹ ،۸و ﺣﺪود  ۷۵۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ .در ﺳﺎل
ﮔﯿﻤﺰ و ﺗﺮﻧﺪز اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﮐﺮده در ۵
ِ
 ۹۴ﺗﻨﻬﺎ  ۷۰ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ در اﻟﮑﺎم اﺳﺘﺎرز ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻓﻌﻠﯽ  ۴۰۰ﮔﺮوه ،ﻧﻔﺮ و
اﺳﺘﺎرﺗﺎپ در اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ«.
ﺣﯿﺪری ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ دوﻟﺘﯽﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﻌﺪود
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﺪود  ۲۵ﻫﺰار ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻓﻀﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺣﺪود ۳۰۰
ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﺑﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ اﻟﮑﺎﻣﭗ ،ﺑﯿﻦ  ۱۵اﻟﯽ  ۲۰ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎرﺟﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻟﮑﺎﻣﭗ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ،اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
دﺑﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ اﻟﮑﺎﻣﭗ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ اﻣﺴﺎل اﻟﮑﺎم ﺗﺮﻧﺪز ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﺪ ﯾﮏ روﯾﺪاد ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ» :اﻟﮑﺎم ﺗﺮﻧﺪز در ﺳﺎل  ۲۷ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و در آن
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﺑﯿﮓدﯾﺘﺎ ،ﭘﺮدازش ﻣﻮازی ،ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ «.او اﻟﺒﺘﻪ
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺗﺎ اﻟﮑﺎم ﺗﺮﻧﺪز ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻧﺮﺳﺪ و ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﺖ ﮐﺎﻣﻞ رو ﺑﻪ رو
ﻧﺸﻮد و ﻋﻠﺖ آن را اوﻟﯿﻦ دوره ﺑﺮﮔﺰاری اﻟﮑﺎم ﺗﺮﻧﺪز در اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.

ﺣﯿﺪری ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ اﻟﮑﺎﻣﭗ در دوره ﺟﺎری ،از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰اﻟﯽ ) ۱۸در روزﻫﺎی ﺷﺸﻢ اﻟﯽ ﻧﻬﻢ
ﻣﺮداد ﻣﺎه( ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪارس ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ» :در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺣﺠﻢ ﺗﺮدد و ﺗﺮاﻓﯿﮏ آﻧﻘﺪر زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﺑﺤﺚ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎﺷﯿﻢ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

