
 2016مارس  31-28گزارش بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات وخدمات ایمنی وامنیتی )

 (واقع در کاخ همایشها .

،اینجانب از دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات وخدمات ایمنی وامنیتی   12/1/1395در تاریخ 

)سی تی اف اکسپو که توسط اتاق وسندیکای ملی شرکتهای امنیتی الکترونیکی وبا مشارکت 

 (سازماندهی شده بود ،بازدید نمودم.

این نمایشگاه بخاطر تقاضای فزاینده افراد حقیقی وحقوقی وشهر وندان که امنیت بیشتری را می 

امنیتی برگزار طلبند وهمچنین ارایه تحوالت در تکنولوژیهای امنیتی ،وارایه توسعه خدمات جدید 

بیزنس توبیزنس بین شرکت کنندگان وصاحبان حرف صورت گردید ودر حاشیه ان نیزمالقاتهای 

 پذیرفت.

در این نمایشگاه بیش از یکصد شرکت  نرم افزاری وسخت افزاری وامنیتی وایمنی که اکثریت 

نمایندگی از شرکتهای چینی ،فرانسوی،آلمانی،انگلیسی،روسی و... را داشتند به ارایه اخرین 

ن اوریهای جدید وخدمات تخصصی امنیتی ،حمایت دستاوردهای خود در زمینه تجهیزات وف

وحفاظت از اماکن واشخاص ،تضمین امنیت اماکن تحت حفاظت ،آموزش ،وفعالیتهای مرتبط با ان 

 را تشکیل می دادند.

در حاشیه این نمایشگاه ،موضوعات وکارگاههای آموزشی مختلف برای بازدید کنندگان در زمینه 

.های مختلف ترتیب داده شده بود  

انواع گاو صندوق  در بین شرکتهای حاضر نیز چند شرکت به ارایه دستگاههای حفاظت اموال مثل

واد شیمیایی مانواع دستگاههای شمارش پول ،انواع لباسهای حفاظتی وضد اتش واشعه و بانکی،

انواع سنسورهای چسبان کاال ،انواع سیستمهای اطفائ عادی ودیجیتال ،کوچک ،انواع گاو صندوق 

پرداخته بوده اند. و... یقحر  



نمایشگاههای از این نوع ،بخاطر حوادث تروریستی ،که در دنیا بطور کلی وخصوصا در اروپا 

)بلژیک ،فرانسه و..(وخاورمیانه)عراق،سوریه ...(وکشورهای شمال آفریقا )لیبی،الجزایر،تونس 

وجذاب وطرفدار دارد. و....(وبطور کلی جهان عرب وشمال آفریقا رخ داده است ،بسیار چشمگیر  

 

،بیش از سه نزدیکی جغرافیایی با اروپاوسرمایه گذاری مشترک  رمالحظات :در کشور تونس بخاط

هزار شرکت خارجی وخصوصا اروپایی ،در ایجاد انواع واحدهای صنعتی ،که در این کشور حضور 

واموال نیز از طرف  دارند وبالتبع تجهیزات به روز ایمنی وامنیتی برای حفاظت از این امکانات

 شرکتهای اروپایی وخدمات بعد از فروش انها در نظر گرفته شده است.

این بنگاهها اقتصادی،صنعتی وتجاری با سیستمهای جدید امنیتی وحفاظتی کامال آشنایی 

در بین مارکها وبرندهای تجهیزات دارند.برای به روز کردن تجهیزات خود وارتباطات خوبی با انها 

وایمنی )تراستک ،کوماکس ،کوملت ،التراس ،هایک ویژن ،مولتی کام ،داهوا سکوریتی امنیتی 

وانواع دیگر برندهای اروپایی واسیایی وجود داشت. (وسامسونگ ،ویکون  

لذا شرکتهای ایرانی فعال در زمینه های صدر االشاره ،در صورتی که بتوانند تجهیزات وخدماتی 

بازار شمال افریقا وخصوصا تونس ارایه نمایند ،از طریق برتر وبه قیمت مناسب ورقابتی در 

نمایشگاههای مذکور بخوبی خواهند توانست خود را نسبت به بقیه رقبا ارزیابی کنند.
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