گزارش بازدید هیات افغانستانی از بیستمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان تهران

شرکت توسعه اقتصادی راه ابریشم در شرایطی که شیوع ویروس کرونا ،تجارت بینالمللی را بسیار تحت شعاع قرار داده بود ،در صدد آن
برآمد که قدمی هر چند کوچک در راستای حفظ و گسترش روابط تجاری تجار ایرانی و افغانستانی که خوشبختانه در چند سال ارتباطات
آنها توسعه و بهبود چشمگیری داشته است بردارد .در همین راستا ،با در نظر گرفتن دستاوردهای تولیدکنندگان ایرانی در حوزه ساختمان
و جایگاه مناسب محصوالت ایراتی به ویژه کاشی و سرامیک و سیستم های برق ساختمان اقدام به دعوت تجار فعال در حوزه ساختمان به
بازدید از نمایشگاه ساختمان تهران که توسط اتاق تعاون ایران از تاریخ  20لغایت  23شهریور ماه  1399در محل دائمی نمایشگاه های بین
المللی تهران برگزار شد نمودند .با اطالع رسانی گسترده ای که توسط واحد حمایت از نمایشگاه های شرکت راه ابربشم و توسط نمایندگی
های این شرکت در والیتهای مختلف افغانستان صورت پذیرفت ،بیش از  20تن از تجار ،پیمانکاران ساختمانی ،وارد کنندگان،
صادرکنندگان ،سرمایهگذاران حوزه مسکن و شهرسازی ،روسا و اعضای اتاقهای بازرگانی و اتحادیه واردکنندگان زون غرب از والیت های
خوست ،پکتیا ،کابل ،هرات ،فراه و پنجشیر فعال در حوزههای معماری داخلی ،سیستمهای گرمایش و سرمایش ،میلگرد ،سیمان و گچ،
پروفیل های  PVCو آلومنیوم ،درب و پنجره ،لوله ،اتصاالت و شیرآالت ،ابزار آالت و رنگ ،سیمان و قیر ،آجر نسوز ،فرفورژه ،بیل و کلنگ،
ساندویچ پنل و غیره به منظور بازدید از نمایشگاه به تهران اعزام شدند.

بازدید و آشنایی هیات تجاری افغانستانی از دستاوردهای شرکتهای و تولیدکنندگان مشارکت کننده در نمایشگاه

همچنین ،جلسات  B2Bبا هدف معرفی بیشتر ظرفیت های تولیدات ایرانی ،انجام مذاکرات و عقد قراردادهای تجاری بین دو طرف
ایرانی و افغانستانی برگزار شد.

همزمان با نمایشگاه،فستیوال ملی معماران و کارفرمایان نیز برگزار شد که اعضای هیات تجاری پیشرفت محسوس و قابل توجه
صنعت ساختمان ایران را با تعامل با مشارکت کنندگان فستیوال از جمله دانشگاه های منتخب معماری و شهرسازی ،انجمنها
و اصناف معماری و شهرسازی ،معماران جوان و شرکتهای سازنده را از نزدیک مشاهده کردند که این پیشرفت ها و نوآوریها
بسیار مورد توجه اعضا قرار گرفت.

حضور تجار افغانستانی در دومین فستیوال ملی معماران و کارفرمایان

در خالل این سفر تجاری ،به منظور ایجاد شناخت و ارتباط بین دانشگاه های ایران ،بازدیدی از دانشگاه علم و فرهنگ انجام
شد که در آن در مورد همکاری به منظور ارتقا سطح علمی افغانستان ،پذیرش دانشجو و برگزاری دورههای آموزشی تفاهماتی
بین دانشگاه علم و فرهنگ و شرکت راه ابریشم صورت گرفت .همچنین بازدیدی از پارک فناوری پردیس به منظور آشنایی با
شرکتهای دانش بنیان و بازدید از اخرین دستاوردهای آنها انجام شد.

نشست تجار افغانستانی و مدیرعامل شرکت راه ابریشم با مسئوالن دانشگاه علم و فرهنگ در خصوص معرفی ظرفیتهای متقابل و آغاز همکاریها

