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 2016للي صنعت سنگ،كاشي و سراميك دبي اعزام هيات تجاري به نمايشگاه بين الم

بازاريابي متشكل از مسئولين و فعـاالن اقتصـادي   –هيات تجاري يك اتاق بازرگاني،صنايع،معادن و كشاورزي بيرجند، 
خراسان جنوبي را جهت بازديد از نمايشگاه بين المللي صنعت سنگ،كاشي و سراميك به كشور امارات متحـده عربـي اعـزام    

 .نمود

خرداد ماه سال جاري در مركز تجارت جهـاني دبـي برگـزار و دسـتاوردهاي جديـد در       6لغايت 3 ايشگاه از تاريخاين نم
  .صنعت سنگ، كاشي و سراميك و صنايع وابسته به نمايش گذاشته شد

 

خـود را  هـاي   كشور جهان آخرين محصوالت و تكنولوژي 27مشاركت كننده از  400در اين دوره از نمايشگاه ها، بيش از   

ند و كشور ايران نيز با نمايندگاني در زمينه سـنگ هـاي مرمريـت و تـراورتن، سـنگ رودخانـه اي،       در معرض نمايش گذاشت

 .داشتكاشي لعابدار، كاشي پرسالن و فرش ماشيني در اين دو نمايشگاه حضور 

نصـب كاشـي و سـنگ هـاي      روز اول اين رويداد جهاني، سمينارها و كارگاه هاي آموزشي با موضوعات رفع مشكالت

 .طبيعي، وضعيت بازار جهاني سنگ، چگونگي تجارت در آمريكاي شمالي و چندين سمينار تخصصي ديگر برگزار شد
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از آن جا كه دبي يكي از شهرهاي مهم اقتصادي منطقه و دروازه خاورميانه به سوي تجارت هاي بين المللي نام گرفتـه  

تـا محصـوالت خـود را بـه      فـراهم سـاخت  نمي براي توليدكنندگان و تجار ايرانـي  است، حضور در اين رويدادها فرصت مغت

 .خريداران جهاني معرفي كنند

ما امكان دسترسي به مشتريان بالقوه مورد نظر و سهامداراني كه به اين صنعت مربوط مـي   راينمايشگاه سنگ دبي ب 
 .ما بسيار مفيد بودهاي تر شدن در منطقه براي شركت ايجاد روابط با مشتريان بالقوه و شناخته . كرد شوند را فراهم

  انواع سـنگهاي طبيعـي و مصـنوعي، محصـوالت     بر مشتمل در اين نمايشگاهشده الزم به ذكر است محصوالت ارايه 
نهايي سنگ هاي ساختماني و پوشش ها بـراي فضـاهاي داخلـي، نماهـا و كـاربري خـارجي، طراحـي داخلـي و هنـري بـا           

امل، محصوالت سنگي تكميل نشده، سنگ هاي مهندسي شده، سـنگ هـاي تزئينـي، انـواع كاشـي و      محصوالت سنگي ك

هاي لعاب دار و با چاپ متاليك، مـواد و ابـزار بـراي     سراميك، اجاق هاي سراميكي، كاشي آشپزخانه و سطوح مختلف، كاشي
واد اوليه و ماشين آالت توليد كاشي و سراميك، ماشين آالت، تجهيزات و ابزارآالت صـنعت  نصب و راه اندازي، تجهيزات و م

سنگ، ابزار االت الماسي، ماشين آالت تكميل سطح، ماشين آالت و تجهيزات كار گاهي، ماشـين آالت و تجهيـزات سـنگ    
اري، محافظـت و مرمـت سـنگهاي    بري، سيستم هاي حمل و نقل و باال بري، بسته بندي، طراحي، نصـب و انتقـال، نگهـد   

طبيعي، انواع چسب، سمباده و پوشش، ملزومات حفاظت و ايمني، پرداخت و تميـز كـار خودكـار، ماسـتيك، درزگيرهـا و آب      

كاشـي  ) دوغـاب (بندها، حفاظت در مقابل رطوبت و گرما، مواد شيميايي براي محافظت و نگهداري سنگهاي طبيعي، گروت 

  .بودنديت، سنگهاي ماسه اي، سنگهاي آهكي، كوارتز، سنگ لوح و غيره هاي لعابدار، مرمر، گران

درصد، داراي سريع ترين رشد اقتصادي دنيا است و علت اين امر سياست هاي بـاز   16.7دوبي با رشد اقتصادي ساالنه 
بـا ايـن حـال    . شـود  اعتقادي و برنامه هاي اقتصاد انبساطي اعالم مي -تجاري شيوخ عرب، ناديده گرفتن اختالفات سياسي

اين در حالي است كه شركت هاي . هنوز تجار ايراني نتوانسته اند جايگاه خود را در عرصه بين المللي اين منطقه تثبيت كنند
  .بين المللي به هيچ عنوان از بازار بسيار پر رونق امارات چشم پوشي نمي كنند

را فـراهم  اسـتان خراسـان جنـوبي    ن صنعت با تجار و بازرگانـان  نمايشگاه ها زمينه برقراري ارتباط بين فعاال بازديد از 

از آن جا كه بدون شك رشد و توسعه صنعت زماني اتفاق مي افتد كه كشور در همه زمينـه هـا اعـم از توليـد ماشـين      . نمود
در آالت و فرآوري محصوالت، توانايي و مهارت كسب كند، در صنعت سنگ و سـراميك نيـز صـنعتگران كشـور بـا حضـور       
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بازارهاي جهاني، آشنايي با فناوري هاي روز و دريافت تجارب ديگر كشورها مي توانند زمينه رشد اين صنعت را ايجاد كـرده  

  .و هر سال حرفي جديد براي گفتن داشته باشند

  
، شـركت هـاي چينـي   اهم شركت هاي فعال و قدر در زمينه صنعت سنگ ، سراميك و كاشي اعم از از ،  ددر اين رويدا

ايتاليايي، هندي و غيره طي سه روز فعاليت نمايشگاه بازديد به عمل آمد و ضـمن برقـراري ارتبـاط و دريافـت بروشـورهاي      
هيت اعزامي استان در تـاريخ   .شركت هاي فوق، پتانسيل هاي بالقوه استان خراسان جنوبي نيز به طرف مقابل معرفي شدند

  .بازگشتند استان 7/3/95
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در راستاي ارتقاي صادرات غيـر نفتـي و توسـعه تجـارت خـارجي      هاي فوق اين نمايشگاه طي روز حضور در اميد است

فـراهم  كشورهاي حوزه خليج فـارس و جهـان    استان خراسان جنوبي به راهگشا بوده و فرصتي مجدد براي ورود محصوالت
  .نمايد

  

 


