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 حضًر ایران در ومایشگاٌ جیتکس دبی

 

خاٍیَى رعوی جوَْری اعالهی ایزاى زر عی ٍ ّؾسویي ًوایؾگاُ جیسکظ تا هجَس عاسهاى زَععِ زجارذ ایزاى زر هْزهاُ 

 .ؽَز جاری تزخا هی عال

تا ّوکاری  جوَْری اعالهی ایزاى افشار خاٍیَى ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى، ًزم رٍاتط عوَهی تِ گشارػ

علوی ٍ  هعاًٍر علن ٍ فٌاٍری الوللی ازاق تاسرگاًی ٍ حوایر هزکش زعاهالذ تیي رعاًِ ٍ اقسصاز فٌاٍری اطالعاذ کویغیَى

ٍ اجزای ًوایٌسُ رعوى جیسکظ زر ایزاى  ایزاى ٍ فسراعیَى فاٍای اعالهی فزٌّگ ٍ ارؽاز ٍسارذریاعر جوَْری، فٌاٍری

تزخا ذَاّس « جیسکظ»هَعَم تِ  زتی اطالعاذ ٍ ارزثاطاذ فٌاٍری تزای چْارهیي عال هسَالی تا زغْیالذ ٍیضُ زر ًوایؾگاُ

هْزهاُ  26زا  22جیسکظ اس  اطاذفٌاٍری اطالعاذ ٍ ارزث ّؾسویي ًوایؾگاُؽس. تٌا تز ایي گشارػ، عى ٍ 

عٌَاى  ذَاّس تَز. ایي ًوایؾگاُ تِ جْاى کؾَر 97زار اس  غزفِ 700ّشار ٍ  4جْاًی ؽْز زتی هیشتاى  زجارذ زرهزکش

ززیي رٍیساز فٌاٍری هٌطقِ خیزاهَى هَضَعاذ رٍس زًیای کاهدیَزز ٍ آذزیي زعساٍرزّای فٌاٍری  تشرگ

ّاى ارزثاطى، زکٌَلَصی صَزی ٍ عایزذسهاذ  اؽیا، ؽْز َّؽوٌس، َّػ هصٌَعی، سیز عاذر ٍ ؽثکِ ایٌسزًر ّای حَسُ

 .ؽَز ایٌسزًسی تزگشار هی

 51/51/53زارید اًسؾار: 

 

 

 

 

 

 

 

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7+%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
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https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B9%D9%84%D9%85+%D9%88+%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B9%D9%84%D9%85+%D9%88+%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C+%D9%88+%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C+%D9%88+%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C+%D9%88+%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF+%D9%88+%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF+%D9%88+%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D8%A8%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D8%A8%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D9%88+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D9%88+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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 ومایشگاٌ جیتکس برپا می شًدپايیًن ایران در سی ي َشتمیه 

 

 تا حوایر کویغیَى فٌاٍری اطالعاذ ازاق ایزاى

خاٍیَى ایزاى زر عی ٍ ّؾسویي ًوایؾگاُ جیسکظ تا ّوکاری کویغیَى فٌاٍری اطالعاذ ٍ اقسصاز رعاًِ ازاق تاسرگاًی، صٌایع، 

 .ؽَز هْزهاُ تزخا هی 26زا  22هعازى ٍ کؾاٍرسی ایزاى ٍ فسراعیَى فاٍای ایزاى اس 

خاٍیَى ایزاى زر عی ٍ ّؾسویي ًوایؾگاُ جیسکظ تا ّوکاری کویغیَى فٌاٍری اطالعاذ ٍ اقسصاز رعاًِ ازاق ایزاى ٍ حوایر 

ّای  هزکش زعاهالذ تیي الوللی علن ٍ فٌاٍری هعاًٍر علوی ٍ فٌاٍری ریاعر جوَْری، هزکش فٌاٍری اطالعاذ ٍ رعاًِ

 .ؽَز هی تزخا زتی جْاًی زجارذ هزکش زر هْزهاُ 26زا  22ایزاى اس  زیجیسال ٍسارذ ارؽاز ٍ فسراعیَى فاٍای

ّای ایٌسزًر اؽیاء، ؽْز َّؽوٌس،  ّشار تاسزیسکٌٌسُ تشرگسزیي رٍیساز فٌاٍری هٌطقِ زر حَس555ًُوایؾگاُ جیسکظ زٍتی تا 

زاج ٍ زثلر،  ای، لح سی ّای رایاًِافشار، ًزم افشار زلفي ّوزاُ، تا افشار، ًزم َّػ هصٌَعی، َّاخیواّای تسٍى عزًؾیي، عرر

 .رٍز گَؽى زلفي ّوزاُ، سیز عاذر ٍ ؽثکِ ّاى ارزثاطى، زکٌَلَصی صَزی ٍ عایزذسهاذ ایٌسزًسی تِ ؽوار هی

ّای ایزاًی هَرز حوایر  الوللی تزای ؽزکر خاٍیَى ایزاى زر ًوایؾگاُ جیسکظ تِ عٌَاى رٍیساز هٌاعة جْر جلة تاسار تیي

 .اطالعاذ ٍ اقسصاز رعاًِ ازاق ایزاى قزار گزفسِ اعرکویغیَى فٌاٍری 
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هَعغِ فزٌّگی زیجیسال تا حوایر هزکش  5ؽزکر زاًؼ تٌیاى تا حوایر هعاًٍر علوی ٍ فٌاٍری ریاعر جوَْری ٍ  10

حضَر  ؽزکر فٌاٍراًِ زحر عٌَاى خاٍیَى جوَْری اعالهی ایزاى زر ایي رٍیساز 4فٌاٍری اطالعاذ ٍ رعاًِ ّای زیجیسال ٍ 

 .ذَاٌّس زاؽر

 88175819  هی زَاًٌس تا ؽوارُ زلفي 2018هٌساى جْر حضَر زر خاٍیَى ایزاى ٍ ّیاذ زجاری ٍ تاساریاتی جیسکظ  عالقِ

 .هزاجعِ کٌٌس www.irgitex.com زواط تگیزًس یا تِ ٍب عایر

 55/51/53زارید اًسؾار: 
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ؽَز ّای ایزاًی زر جیسکظ ارساى هی حضَر ؽزکر   

افشار اعالم کزز کهِ خهاٍیَى رعهوی جوْهَری اعهالهی ایهزاى زر ًوایؾهگاُ         رئیظ ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

 .زَاًٌس زر ایي ًوایؾگاُ ؽزکر کٌٌس ّای ایزاًی تا قیور هٌاعثی هی ذَاّس ؽس ٍ ؽزکرجیسکظ زٍتی تزگشار 

 

اعالم کزز کِ ایي ازحازیِ تا هجهَس عهاسهاى    افسار محمدرضا طالیی، رئیس اتحادیٍ تًلیدکىىدگان ي صادرکىىدگان ورم

ازاق تاسرگاًی  ICT ّای اق تاسرگاًی ٍ عایز زؾکلزَععِ زجارذ ایزاى ٍ تا ّوکاری کویغیَى فٌاٍری اطالعاذ ٍ اقسصاز رعاًِ از

الوللی علن ٍ فٌاٍری هعاًٍهر علوهی ٍ فٌهاٍری ریاعهر جوْهَری، صهٌسٍق ًهَآٍری ٍ         ایزاى ٍ تا حوایر هزکش زعاهالذ تیي

ّای زیجیسال ٍسارذ فزٌّگ ٍ ارؽهاز اعهالهی، فسراعهیَى فهاٍای      ؽکَفایی، صٌسٍق صازراذ، هزکش فٌاٍری اطالعاذ ٍ رعاًِ

عٌَاى ًوایٌسُ رعوى جیسکظ زر ایزاى، تزای چْارهیي عهال هسهَالی خهاٍیَى     ایزاى ٍ تا اجزای ؽزکر ّوایؼ گغسزاى ایواص تِ

 .کٌس جوَْری اعالهی ایزاى را زر تشرگسزیي رٍیساز آعیا ؽوال آفزیقا تزگشار هی

ای زَلیسی ٍ صازرازی فعاالى صٌعر فهاٍای  ّ ی ٍی، عال گذؽسِ خاٍیَى جوَْری اعالهی ایزاى تزای هعزفی زَاًوٌسی گفسِ تِ

ّهای قثهل تزگهشار     ی زغْیالزی تا کیفیر عال رغن افشایؼ ًزخ ارس تا ارائِ ایزاى زر ایي ًوایؾگاُ تزگشار ؽسُ ٍ اهغال ًیش علی

زرصهس   50زها   30کٌٌهسگاى زر خهاٍیَى جوْهَری اعهالهی ایهزاى       ذَاّس ؽس. تا حوایر عاسهاى زَععِ زجارذ تزای هؾارکر

ؽَز، کِ تها زَجهِ تهِ جهسیر ازهاق تاسرگهاًی ایهزاى،         هیلیَى زَهاى خززاذر هی 20صَرذ یاراًِ زا عقف  ّای غزفِ تِ ّشیٌِ

هعاًٍر علوی ٍ فٌاٍری ریاعر جوَْری، ٍسارذ فزٌّگ ٍ ارؽاز اعالهی ٍ عاسهاى زَععِ زجارذ تزای حوایهر اهیهسٍارین   

 .زز زوام ؽَز سِ اًسکی ارساىحضَر زر ًوایؾگاُ اهغال ًغثر تِ عال گذؽ

 

https://www.zoomit.ir/2018/8/25/285957/gitex-presence-iranian-companies/
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تٌیاى تا حوایهر هعاًٍهر علوهی ٍ     ؽزکر زاًؼ 10افشار،  تز اعاط گشارػ رییظ ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

ّای زیجیسال ٍ چْهار ؽهزکر    هَعغِ فزٌّگی زیجیسال تا حوایر هزکش فٌاٍری اطالعاذ ٍ رعاًِ 5فٌاٍری ریاعر جوَْری، 

 .رٍیساز هْن فٌاٍری هٌطقِ حضَر ذَاٌّس زاؽري فٌاٍراًِ زحر عٌَاى خاٍیَى جوَْری اعالهی ایزاى زر ای

تهِ   ًوایؾهگاُ جیهسکظ   ایزاًهی زر  ّهای  ی حضهَر ؽهزکر   افشار ایزاى زرتارُ رییظ ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

 :صَرذ خاٍیَى گفر

اگز ؽزکسی تسَاًس هغسقل زر ًوایؾگاُ ؽزکر کٌس تغیار هٌاعة اعر، اها حضَر زر قالة خاٍیَى ًیش هشایایی زارز؛ اس جولهِ  

ُ ًؾاى اس فعال تَزى صٌعر ارزثاطاذ ٍ فٌاٍری اطالعاذ کؾَر زر ایي حهَسُ اعهر ٍ   ایٌکِ ٍجَز خاٍیَى ایزاى زر ایي ًوایؾگا

ِ   ی تزًسعاسی زارز. ّوچٌیي حضَر ؽزکر جٌثِ ّهای حضهَر زر ًوایؾهگاُ ّهای      ّا سیز چسز یک خاٍیَى تاعث کهاّؼ ّشیٌه

 .ؽَز زرصصی هی

ِ ذَاّین تا کوسزیي ّشیٌِ زر کؾَر زیگزی حضَر خیسا ک ٍی اعالم کزز کِ هی ّهای تاساریهاتی ٍ زثلیتهاذ را تهزای      ٌین ٍ ّشیٌه

ّای زرصصی زر تاسارّای صهازرازی کؾهَرّای ّهسب، تایهس تلٌسههسذ       ی حضَر زر ًوایؾگاُ ّا کاّؼ زّین؛ تزًاهِ ؽزکر

ِ زر ی تلٌسهسزی ًساؽسِ تاؽهین. چهزا که    تار زر افتاًغساى حضَر خیسا کٌین ٍ تزًاهِ تار زر کؾَر عزاق ٍ یک تاؽس؛ ًِ ایٌکِ یک

ِ   این ٍ عوال تزًاهِ ّا را ّسر زازُ غیز ایي صَرذ، فقط عزهایِ ایهن. زر عهِ عهال گذؽهسِ      ی تلٌسهسذ تزای تاساریهاتی ًساؽهس

ٍکار ایزاى ًیش  گذاری ٍ کغة ّای عزهایِ صَرذ هغسوز زر کٌار خاٍیَى ایزاى زر ًوایؾگاُ جیسکظ، ّوایؼ هعزفی فزصر تِ

ّای ذارجی ًیش تزای ؽزکر زر ایهي ّوهایؼ    ؽَز ٍ اس ؽزکر کِ اهغال ًیش تزگشار هیزر رٍس عَم ًوایؾگاُ تزگشار ؽسُ 

  .ّای ایزاًی فزاّن ؽَز زعَذ ذَاّس ؽس، زا اهکاى هالقاذ ّای رٍزررٍ ّن تزای ؽزکر

هْزهاُ زر هزکش زجارذ جْاًی ؽْز زٍتی زر کؾهَر   26زا  22ٍّؾسویي ًوایؾگاُ فٌاٍری اطالعاذ ٍ ارزثاطاذ جیسکظ اس  عى

 100کؾَر جْاى زر آى حضَر زارًهس؛ ایهي ًوایؾهگاُ تهیؼ اس      100ؽزکر اس  4700ؽَز ٍ  اهاراذ هسحسُ عزتی تزگشار هی

 .اعر ICT ّای صٌعر کؾَر زارز؛ زر ًسیجِ هحل هٌاعثی تزای هعزفی خساًغیل 140ی زرصصی اس  ّشار تاسزیسکٌٌسُ

 50/52/53سؾار: زارید اً

 

https://www.zoomit.ir/tag/gitex/
https://www.zoomit.ir/tag/gitex/


    

 6  
 

  
 

 

 ريود می جیتکس ومایشگاٌ بٍ اطالعات فىايری بىیان شرکت داوش ۰۱

ُ  ّؾهسویي  ٍ عی زر ایزاى رعوی خاٍیَى تزگشاری اس افشار ًزم صازرکٌٌسگاى ازحازیِ رئیظ ُ  زر جیهسکظ  ًوایؾهگا  ٍ هْزهها

 زاز. ذثز رٍیساز ایي زر اطالعاذ فٌاٍری حَسُ تٌیاى زاًؼ  ؽزکر 10 حضَر

 

 حوایهر  تا:گفر طالیی هحوسرضا ایزاى، افشار ًزم صازرکٌٌسگاى ٍ زَلیسکٌٌسگاى ازحازیِ اس ًقل تِ هْز ذثزگشاری گشارػ تِ

 صهٌسٍق  ؽهکَفایی،  ٍ ًهَآٍری  صهٌسٍق  جوْهَری،  ریاعهر  فٌاٍری ٍ علوی هعاًٍر فٌاٍری ٍ علن الوللی تیي زعاهالذ هزکش

 جیسکظ زر ایزاى رعوی خاٍیَى ایزاى، فاٍای فسراعیَى ٍ ارؽاز ٍسارذ زیجیسال ّای رعاًِ ٍ اطالعاذ فٌاٍری هزکش صازراذ،

 ؽَز. هی تزخا زٍتی

ِ  عاسهاى هجَس تا ایزاى، افشار ًزم صازرکٌٌسگاى ٍ زَلیسکٌٌسگاى ازحازیِ: زاز زَضیح ٍی  ّوکهاری  تها  ٍ ایهزاى  زجهارذ  زَعهع

 هسَالی عال چْارهیي تزای ایزاى، تاسرگاًی ازاق ICT ّای زؾکل عایز ٍ تاسرگاًی ازاق رعاًِ اقسصاز ٍ اطالعاذ فٌاٍری کویغیَى

 کٌس. هی تزگشار آفزیقا ؽوال ٍ آعیا رٍیساز تشرگسزیي زر را ایزاى اعالهی جوَْری خاٍیَى

افشار گفر: تا حوایر عاسهاى زَععِ زجهارذ تهزای هؾهارکر کٌٌهسگاى زر      رئیظ ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

 هیلیهَى زَههاى خززاذهر     20زرصس ّشیٌِ ّای غزفهِ تهِ صهَرذ یاراًهِ زها عهقف        50زا  30خاٍیَى جوَْری اعالهی ایزاى، 

هعاًٍر علوی ٍ فٌاٍری ریاعر جوَْری، ٍسارذ ارؽاز اعالهی ٍ عاسهاى هی ؽَز کِ تا زَجِ تِ جسیر ازاق تاسرگاًی ایزاى، 

  .زز زوام ؽَز زَععِ زجارذ تزای حوایر، اهیسٍارین حضَر زر ًوایؾگاُ اهغال ًغثر تِ عال گذؽسِ اًسکی ارساى

صهازرازی فعهاالى صهٌعر    ّهای زَلیهسی ٍ    طالیی افشٍز: زر عال گذؽسِ خاٍیَى جوَْری اعالهی ایزاى تزای هعزفی زَاًوٌسی

ّای قثل تزگشار  فاٍای ایزاى زر ایي ًوایؾگاُ تزگشار ؽس ٍ اهغال ًیش تِ رغن افشایؼ ًزخ ارس، تا ارائِ زغْیالزی تا کیفیر عال

 .ذَاّس ؽس

https://www.mehrnews.com/news/4384029/%DB%B1%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4384029/%DB%B1%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
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هَعغِ فزٌّگی زیجیسال تها حوایهر    5ؽزکر زاًؼ تٌیاى تا حوایر هعاًٍر علوی ٍ فٌاٍری ریاعر جوَْری،  10ٍی گفر: 

ؽزکر فٌاٍراًِ زحر عٌَاى خاٍیَى جوَْری اعالهی ایهزاى زر ایهي رٍیهساز     4ّای زیجیسال ٍ  کش فٌاٍری اطالعاذ ٍ رعاًِهز

 .هْن فٌاٍری هٌطقِ حضَر ذَاٌّس زاؽر

کؾهَر جْهاى زر جیهسکظ     100ؽزکر اس  4700افشار ایزاى تا اؽارُ تِ ایٌکِ  رئیظ ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

تزای  کؾَر زارز ٍ زر ًسیجِ هحل هٌاعثی 140ّشار تاسزیس کٌٌسُ زرصصی اس  100زارًس، افشٍز: ایي ًوایؾگاُ تیؼ اس  حضَر

    ایزاى زر ذارج اس کؾَر اعر. ICT  هعزفی خساًغیل ّای صٌعر

صٌعر ارزثاطاذ ٍ فٌهاٍری  طالیی تا تیاى ایٌکِ حضَر ایزاى زر قالة خاٍیَى رعوی کؾَر زر ایي ًوایؾگاُ، ًؾاى اس فعال تَزى 

عال گذؽسِ تِ صهَرذ   3ؽَز، گفر: زر  ّای حضَر زر ًوایؾگاُ ّای زرصصی هی اطالعاذ کؾَر زارز ٍ تاعث کاّؼ ّشیٌِ

هغسوز زر کٌار خاٍیَى ایزاى زر ًوایؾگاُ جیسکظ، ّوایؼ هعزفی فزصر ّای عزهایِ گذاری ٍ کغة ٍکار ایزاى ًیش زر رٍس 

ّای ذارجی ًیش تزای ؽزکر زر ایهي ّوهایؼ زعهَذ     ؽَز ٍ اس ؽزکر ُ کِ اهغال ًیش تزگشار هیعَم ًوایؾگاُ تزگشار ؽس

 .ذَاّس ؽس زا اهکاى هالقاذ ّای رٍزررٍ ًیش تزای ؽزکر ّای ایزاًی فزاّن ؽَز

ؽْزعهاسی  افشار اضافِ کزز: زوزکش ًوایؾگاُ اهغال تز ّهَػ هصهٌَعی ٍ    رئیظ ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

زَاًٌس اس صٌعر ارزثاطاذ ٍفٌاٍری اطالعاذ اعسفازُ کٌٌس. ًوایؾگاُ ّهای   َّؽوٌس اعر زا ًؾاى زّس چگًَِ صٌایع هرسلف هی

هعسثز فاٍا زر عطح جْاى هی زَاًٌس تِ صاحثاى صٌایع هرسلف جْر کاّؼ ّشیٌِ ّای زَلیهس، افهشایؼ تْهزُ ٍری ٍ افهشایؼ     

 .کیفیر هحصَالذ کوک کٌٌس

 زرهَضهَعاذ  زٍتی جْاًی زجارذ هزکش زر هْزهاُ 26 زا 22 اس جیسکظ ارزثاطاذ ٍ اطالعاذ فٌاٍری ًوایؾگاُ سویيّؾ ٍ عی

ُ  فٌاٍری زعساٍرزّای آذزیي ٍ کاهدیَزز تهسٍى   َّاخیواّهای  هصهٌَعی،  ّهَػ  َّؽهوٌس،  ؽهْز  اؽهیاء،  ایٌسزًهر  ّهای  حهَس

  ٍ عهاذر  سیهز  ّوهزاُ،  زلفي گَؽی زثلر، ٍ زاج لح ای، رایاًِ ّای تاسی ّوزاُ، زلفي افشار ًزم افشار، ًزم افشار، عرر عزًؾیي،

 .ؽَز ّای ارزثاطی، زکٌَلَصی صَزی ٍ عایزذسهاذ ایٌسزًسی تزگشار هی ؽثکِ

 50/52/53زارید اًسؾار: 
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 یافت کاَش جیتکس در ایراوی َای شرکت حضًر َسیىٍ

 

 کٌٌهسگاى  هؾهارکر  تهزای  زجارذ زَععِ عاسهاى حوایر تا اهغال: کزز اعالم افشار ًزم صازرکٌٌسگاى ٍ زَلیسکٌٌسگاى ازحازیِ

ِ  غزفِ ّشیٌِ زرصس 15 زا 05 جیسکظ ًوایؾگاُ زر ایزاى اعالهی جوَْری خاٍیَى زر ِ  صهَرذ  ته  هیلیهَى  20 عهقف  زها  یاراًه

 .ؽَز هی خززاذر زَهاى

 ّوکهاری  تها  ٍ ایزاى زجارذ زَععِ عاسهاى هجَس تا ایزاى اعالهی جوَْری خاٍیَى: گفر ازحازیِ ایي رییظ طالیی هحوسرضا

 زعاهالذ هزکش حوایر تا ٍ ایزاى تاسرگاًی ازاق ICT ّای زؾکل عایز ٍ تاسرگاًی ازاق رعاًِ اقسصاز ٍ اطالعاذ فٌاٍری کویغیَى

 هزکهش  صهازراذ،  صهٌسٍق  ؽهکَفایی،  ٍ ًَآٍری صٌسٍق جوَْری، ریاعر فٌاٍری ٍ علوی هعاًٍر فٌاٍری ٍ علن الوللی تیي

 زر هسَالی عال چْارهیي تزای ایزاى فاٍای فسراعیَى ٍ اعالهی ارؽاز ٍ فزٌّگ ٍسارذ زیجیسال ّای رعاًِ ٍ اطالعاذ فٌاٍری

 .ؽَز هی تزگشار جیسکظ

 15 زها  05ایهزاى  اعهالهی  جوْهَری  خهاٍیَى  زر کٌٌهسگاى  هؾارکر تزای زجارذ زَععِ عاسهاى حوایر تا اهغال: افشٍز طالیی

 ایزاى، تاسرگاًی ازاق جسیر تِ زَجِ تا کِ ؽَز هی خززاذر زَهاى هیلیَى 20 عقف زا یاراًِ صَرذ تِ غزفِ ّای ّشیٌِ زرصس

 اهیهسٍارین  حوایهر  تزای زجارذ زَععِ عاسهاى ٍ اعالهی ارؽاز ٍ فزٌّگ ٍسارذ جوَْری، ریاعر فٌاٍری ٍ علوی هعاًٍر

 .ؽَز زوام زز ارساى اًسکی گذؽسِ عال تِ ًغثر اهغال ًوایؾگاُ زر حضَر

ُ  ایهزاى  افهشار  ًزم صازرکٌٌسگاى ٍ زَلیسکٌٌسگاى ازحازیِ رییظ  ؽهزکر  10: گفهر  خهاٍیَى،  زر حاضهز  ّهای  ؽهزکر  زرتهار

 ٍ اطالعاذ فٌاٍری هزکش حوایر تا زیجیسال فزٌّگی هَعغِ 5 جوَْری، ریاعر فٌاٍری ٍ علوی هعاًٍر حوایر تا تٌیاى زاًؼ

 حضَر هٌطقِ فٌاٍری هْن رٍیساز ایي زر ایزاى اعالهی جوَْری خاٍیَى عٌَاى زحر فٌاٍراًِ ؽزکر 4 ٍ زیجیسال ّای رعاًِ

 .زاؽر ذَاٌّس
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 صَرذ تِ جیسکظ ًوایؾگاُ زر ایزاًی ّای ؽزکر حضَر زرتارُ ایزاى افشار ًزم صازرکٌٌسگاى ٍ زَلیسکٌٌسگاى ازحازیِ رییظ

  ًوایؾگاُ زر هغسقل تسَاًس ؽزکسی اگز: گفر ؽًَس ًوی حوایر هغسقل حضَر تزای ّا ؽزکر چزا ایٌکِ ٍ خاٍیَى

 اطالعهاذ  فٌهاٍری  ٍ ارزثاطاذ صٌعر تَزى فعال ٍ اًغجام اس ًؾاى خاٍیَى قالة زر حضَر اها اعر هٌاعة تغیار کٌس ؽزکر

 .ؽَز هی زرصصی ّای ًوایؾگاُ زر حضَر ّای ّشیٌِ کاّؼ تاعث ٍ زارز اعر حَسُ ایي زر کؾَر

 یهک  زر ٍ هسذ تلٌس کِ زرصَرزی ؽَز هی تزگشار کؾَرّا تزذی زر کِ ایزاى اذسصاصی ٍ زرصصی ّای ًوایؾگاُ: گفر ٍی

ِ  اهها  اعهر  هٌاعثی اقسام ؽَز، اًجام عالِ 1 سهاًی زٍرُ ُ  زر حضهَر  تزًاهه  صهازرازی  تاسارّهای  زر زرصصهی  ّهای  ًوایؾهگا

 .کٌین خیسا حضَر افتاًغساى زر تار یک ٍ عزاق کؾَر زر تار یک ایٌکِ ًِ تاؽس هسذ تلٌس تایس ّسب کؾَرّای

 صهٌعر  اس زَاًٌس هی هرسلف صٌایع چگًَِ زّس ًؾاى زا اعر َّؽوٌس ؽْزعاسی ٍ هصٌَعی َّػ تز اهغال ًوایؾگاُ زوزکش

 .کٌٌس اعسفازُ ٍ اطالعاذ ٍفٌاٍری ارزثاطاذ

 کؾَر زر زٍتی ؽْز جْاًی زجارذ هزکش زر هْزهاُ 26 زا 22 اس جیسکظ ارزثاطاذ ٍ اطالعاذ فٌاٍری ًوایؾگاُ ّؾسویي ٍ عى

 َّػ َّؽوٌس، ؽْز چیشّا، ایٌسزًر ّای حَسُ فٌاٍری زعساٍرزّای آذزیي ٍ کاهدیَزز هَضَعاذ زر عزتی هسحسُ اهاراذ

ِ  ّای تاسی ّوزاُ، زلفي افشار ًزم افشار، ًزم افشار، عرر عزًؾیي، تسٍى َّاخیواّای هصٌَعی،  زثلهر،  ٍ زهاج  لهح  ای، رایاًه

  تزگهههشار ایٌسزًسهههی عهههایزذسهاذ ٍ صهههَزی زکٌَلهههَصی ارزثهههاطى، ّهههاى ؽهههثکِ ٍ عهههاذر سیهههز ّوهههزاُ، زلفهههي گَؽههى 

 .ؽَز هی

 .ؽَز هی تزگشار جاری عال هْزهاُ زر زٍتی جیسکظ ًوایؾگاُ ّؾسویي ٍ عی زر ایزاى اعالهی جوَْری رعوی خاٍیَى

 50/52/53زارید اًسؾار: 
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 شًد می  ومایشگاٌ جیتکس ديبی ارزانَای ایراوی در  حضًر شرکت

 

افشار تِ چٌس عَال هْن زرتارُ چزایهی حضهَر خهاٍیَى ایهزاى زر ًوایؾهگاُ       رئیظ ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

 .جیسکظ خاعد زاز

خاٍیَى رعوی جوْهَری  تِ گشارػ ذثزًگار فٌاٍری اطالعاذ ٍ ارزثاطاذ تاؽگاُ ذثزًگاراى خَیا؛ هحوسرضا طالیی اس تزگشاری 

 .اعالهی ایزاى زر عی ٍ ّؾسویي ًوایؾگاُ جیسکظ زٍتی زر هْزهاُ عال جاری ذثز زاز

افشار ایزاى گفر: ایي ازحازیِ تا هجهَس عهاسهاى زَعهعِ زجهارذ ایهزاى ٍ تها        رییظ ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

ازاق تاسرگاًی ایزاى ٍ تا حوایر هزکش  ICT ّای تاسرگاًی ٍ عایز زؾکلّوکاری کویغیَى فٌاٍری اطالعاذ ٍ اقسصاز رعاًِ ازاق 

زعاهالذ تیي الوللی علن ٍ فٌاٍری هعاًٍر علوی ٍ فٌاٍری ریاعر جوَْری، صٌسٍق ًَآٍری ٍ ؽکَفایی، صهٌسٍق صهازراذ،   

اى ٍ تها اجهزای ؽهزکر    ّای زیجیسال ٍسارذ فزٌّگ ٍ ارؽاز اعهالهی، فسراعهیَى فهاٍای ایهز     هزکش فٌاٍری اطالعاذ ٍ رعاًِ

ّوایؼ گغسزاى ایواص تِ عٌَاى ًوایٌسُ رعوى جیسکظ زر ایزاى، تزای چْارهیي عال هسَالی خاٍیَى جوَْری اعالهی ایهزاى را  

 .کٌس زر تشرگسزیي رٍیساز آعیا ٍ ؽوال آفزیقا تزگشار هی

زَلیسی ٍ صازرازی فعاالى صٌعر فهاٍای   ّای ٍی افشٍز: زر عال گذؽسِ خاٍیَى جوَْری اعالهی ایزاى تزای هعزفی زَاًوٌسی

ّهای قثهل تزگهشار     تا ارایِ زغْیالزی تا کیفیهر عهال   ًزخ ارس رغن افشایؼ ایزاى زر ایي ًوایؾگاُ تزگشار ؽسُ ٍ اهغال ًیش علی

 .ذَاّس ؽس

 15زها   05کٌٌهسگاى زر خهاٍیَى جوْهَری اعهالهی ایهزاى       سهاى زَععِ زجارذ تزای هؾارکراٍ ذاطز ًؾاى کزز: تا حوایر عا

ؽَز کِ تا زَجِ تِ جسیر ازاق تاسرگاًی ایزاى،  هیلیَى زَهاى خززاذر هی 05ّای غزفِ تِ صَرذ یاراًِ زا عقف  زرصس ّشیٌِ

اى زَععِ زجارذ تزای حوایهر اهیهسٍارین   هعاًٍر علوی ٍ فٌاٍری ریاعر جوَْری، ٍسارذ فزٌّگ ٍ ارؽاز اعالهی ٍ عاسه

 .زز زوام ؽَز حضَر زر ًوایؾگاُ اهغال ًغثر تِ عال گذؽسِ اًسکی ارساى
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ؽهزکر   55ّهای حاضهز زر خهاٍیَى، گفهر:      افشار ایزاى تا اؽارُ تِ ؽهزکر  رییظ ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

ر جوَْری، خٌج هَعغِ فزٌّگی زیجیسال تا حوایر هزکش فٌاٍری اطالعاذ تٌیاى تا حوایر هعاًٍر علوی ٍ فٌاٍری ریاع زاًؼ

ّای زیجیسال ٍ چْار ؽزکر فٌاٍراًِ زحر عٌَاى خاٍیَى جوَْری اعالهی ایزاى زر ایي رٍیساز هْهن فٌهاٍری هٌطقهِ     ٍ رعاًِ

 .حضَر ذَاٌّس زاؽر

ایؾگاُ جیسکظ حضَر زارز، گفر: جیسکظ تشرگسهزیي  خزعٌس چزا خاٍیَى ایزاى زر ًو طالیی زر خاعد تِ ایي عَال کِ تزذی هی

کؾَر جْاى زر آى حضَر زارًس؛ ایهي ًوایؾهگاُ    555ؽزکر اس  0355رٍیساز فٌاٍری هٌطقِ زر آعیا ٍ ؽوال آفزیقا اعر ٍ 

 ICT کؾَر زارز زر ًسیجِ هحل هٌاعثی تزای هعزفی خساًغیل ّهای صهٌعر   505ّشار تاسزیس کٌٌسُ زرصصی اس  555تیؼ اس 

 .زاى زر ذارج اس کؾَر اعرای

ّهای ایزاًهی زر    خزعٌس چزا حضَر ؽزکر افشار ایزاى زرتارُ ایٌکِ تزذی هی رییظ ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

ؽًَس؟ گفر: اگز ؽزکسی تسَاًس  ّا تزای حضَر هغسقل حوایر ًوی ؽَز ٍ ؽزکر ًوایؾگاُ جیسکظ تِ صَرذ خاٍیَى اًجام هی

ؾگاُ ؽزکر کٌس تغیار هٌاعة اعر اها حضَر زر قالة خاٍیَى ًیش هشایایی زارز اس جولِ ایٌکِ ٍجهَز خهاٍیَى   هغسقل زر ًوای

ایزاى زر ایي ًوایؾگاُ ًؾاى اس فعال تَزى صٌعر ارزثاطاذ ٍ فٌاٍری اطالعاذ کؾَر زر ایي حهَسُ اعهر ٍ جٌثهِ تزًسعهاسی     

 .ؽَز ّای حضَر زر ًوایؾگاُ ّای زرصصی هی ّؼ ّشیٌِّا سیز چسز یک خاٍیَى تاعث کا زارز. ّوچٌیي حضَر ؽزکر

ؽَز زر صهَرزیکِ تلٌهس ههسذ ٍ زر یهک      ّای زرصصی ٍ اذسصاصی ایزاى کِ زر تزذی کؾَرّا تزگشار هی ٍی گفر: ًوایؾگاُ

  گاٍُ جیسکظ ایي اعر کِ ایي ًوایؾ GSMزٍرُ سهاًی خٌج عالِ اًجام ؽَز، اقسام هٌاعثی اعر اها ّسب اس حضَر زر عثیر، 

 .اًس کِ قصس اعسفازُ اس ایي خساًغیل را زارین ّا تاسزیسکٌٌسگاًی جذب کززُ ٍ زر یک جایگاُ هٌاعثی قزار گزفسِ طی عال

ّها   ّای تاساریاتی ٍ زثلیتاذ را تهزای ؽهزکر   ذَاّین تا کوسزیي ّشیٌِ زر کؾَر زیگزی حضَر خیسا کٌین ٍ ّشیٌِ اٍ افشٍز: هی

ّای زرصصی زر تاسارّای صازرازی کؾَرّای ّسب تایس تلٌس هسذ تاؽهس ًهِ ایٌکهِ     وایؾگاُکاّؼ زّین؛ تزًاهِ حضَر زر ً

یک تار زر کؾَر عزاق ٍ یک تار زر افتاًغساى حضَر خیسا کٌین ٍ تزًاهِ تلٌسهسزی ًساؽسِ تاؽین چزا کِ زر غیز ایهي صهَرذ   

 .این سِاین ٍ عوال تزًاهِ تلٌس هسذ تاساریاتی ًساؽ ّا را ّسر زازُ فقط عزهایِ

ّهای   ٍی عٌَاى کزز: زر عِ عال گذؽسِ تِ صَرذ هغسوز زر کٌار خاٍیَى ایزاى زر ًوایؾگاُ جیسکظ، ّوایؼ هعزفی فزصر

ّهای   ؽهَز ٍ اس ؽهزکر   ٍکار ایزاى ًیش زر رٍس عَم ًوایؾگاُ تزگشار ؽسُ کِ اهغال ًیش تزگهشار ههی   گذاری ٍ کغة عزهایِ

ّای ایزاًهی فهزاّن    ذَاّس ؽس زا اهکاى هالقاذ ّای رٍزررٍ ًیش تزای ؽزکر ذارجی ًیش تزای ؽزکر زر ایي ّوایؼ زعَذ

 .ؽَز
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افشار گفر: زوزکش ًوایؾگاُ اهغال تز َّػ هصٌَعی ٍ ؽْزعاسی َّؽوٌس  رییظ ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

 .اطالعاذ ٍ اعسفازُ کٌٌسزَاًٌس اس صٌعر ارزثاطاذ ٍ فٌاٍری  اعر زا ًؾاى زّس چگًَِ صٌایع هرسلف هی

زَاًٌس تِ صاحثاى صٌایع هرسلف جْر کهاّؼ   ّای هعسثز فاٍا اس جولِ جیسکظ زر عطح جْاى هی ٍی ذاطز ًؾاى کزز: ًوایؾگاُ

 .ٍری ٍ افشایؼ کیفیر هحصَالذ کوک کٌٌس ّای زَلیس، افشایؼ تْزُ ّشیٌِ

هْزهاُ زر هزکهش زجهارذ جْهاًی     02زا  00ثاطاذ جیسکظ اس تِ گشارػ زغٌین، عى ٍ ّؾسویي ًوایؾگاُ فٌاٍری اطالعاذ ٍ ارز

ّای ایٌسزًهر اؽهیاء،    ؽْز زٍتی زر کؾَر اهاراذ هسحسُ عزتی زر هَضَعاذ کاهدیَزز ٍ آذزیي زعساٍرزّای فٌاٍری حَسُ

ِ  ّهای  افشار زلفي ّوزاُ، تاسی افشار، ًزم افشار، ًزم ؽْز َّؽوٌس، َّػ هصٌَعی، َّاخیواّای تسٍى عزًؾیي، عرر ای،  رایاًه

 .ؽَز ّاى ارزثاطى، زکٌَلَصی صَزی ٍ عایزذسهاذ ایٌسزًسی تزگشار هی زاج ٍ زثلر، گَؽى زلفي ّوزاُ، سیز عاذر ٍ ؽثکِ لح

 50/52/53زارید اًسؾار: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 13  
 

  
 

 

 درصد َسیىٍ حضًر در جیتکس 03تا  03حمایت ديلت برای پرداخت 

 

افشار اعالم کزز: اهغال تا حوایر عاسهاى زَععِ زجارذ تهزای هؾهارکر کٌٌهسگاى     ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

هیلیهَى   20زرصس ّشیٌِ غزفِ تهِ صهَرذ یاراًهِ زها عهقف       15زا  05زر خاٍیَى جوَْری اعالهی ایزاى زر ًوایؾگاُ جیسکظ 

 .دزَهاى خززاذر هی ؽَ

 رعهوی  خاٍیَى  افشار ایزاى، فارط تِ ًقل اس رٍاتط عوَهی ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزمگشارػ ذثزگشاری تِ 

 ؽَز. هی تزگشار جاری عال هْزهاُ زر زٍتی جیسکظ ًوایؾگاُ ّؾسویي ٍ عی زر ایزاى اعالهی جوَْری

َعهعِ زجهارذ ایهزاى ٍ تها ّوکهاری      هحوسرضا طالیی رییظ ازحازیِ گفر: خاٍیَى جوَْری اعالهی ایزاى تا هجهَس عهاسهاى ز  

ازاق تاسرگاًی ایزاى ٍ تا حوایر هزکش زعاهالذ  ICT ّای کویغیَى فٌاٍری اطالعاذ ٍ اقسصاز رعاًِ ازاق تاسرگاًی ٍ عایز زؾکل

تیي الوللی علن ٍ فٌاٍری هعاًٍر علوی ٍ فٌاٍری ریاعر جوَْری، صٌسٍق ًَآٍری ٍ ؽهکَفایی، صهٌسٍق صهازراذ، هزکهش     

ّای زیجیسال ٍسارذ فزٌّگ ٍ ارؽاز اعالهی ٍ فسراعیَى فاٍای ایزاى تزای چْارهیي عال هسَالی زر  العاذ ٍ رعاًِفٌاٍری اط

 .ؽَز جیسکظ تزگشار هی

 15زها   05طالیی افشٍز: اهغال تا حوایر عاسهاى زَععِ زجارذ تزای هؾارکر کٌٌهسگاى زر خهاٍیَى جوْهَری اعهالهی ایهزاى     

هیلیَى زَهاى خززاذر هی ؽَز کِ تا زَجهِ تهِ جهسیر ازهاق تاسرگهاًی       20یاراًِ زا عقف  زرصس ّشیٌِ ّای غزفِ تِ صَرذ

ایزاى، هعاًٍر علوی ٍ فٌاٍری ریاعر جوَْری، ٍسارذ فزٌّگ ٍ ارؽهاز اعهالهی ٍ عهاسهاى زَعهعِ زجهارذ تهزای حوایهر        

 .زز زوام ؽَز اهیسٍارین حضَر زر ًوایؾگاُ اهغال ًغثر تِ عال گذؽسِ اًسکی ارساى
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ؽزکر زاًؼ  10ّای حاضز زر خاٍیَى، گفر:  افشار ایزاى تا اؽارُ تِ ؽزکر رییظ ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

هَعغِ فزٌّگی زیجیسال تها حوایهر هزکهش فٌهاٍری اطالعهاذ ٍ       5تٌیاى تا حوایر هعاًٍر علوی ٍ فٌاٍری ریاعر جوَْری، 

هٌطقِ حضهَر   عٌَاى خاٍیَى جوَْری اعالهی ایزاى زر ایي رٍیساز هْن فٌاٍریؽزکر فٌاٍراًِ زحر  4ّای زیجیسال ٍ  رعاًِ

  ذَاٌّس زاؽر.

ّای ایزاًی زر ًوایؾگاُ جیسکظ تِ صَرذ  افشار ایزاى زرتارُ حضَر ؽزکر رییظ ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

اگز ؽزکسی تسَاًس هغسقل زر ًوایؾگاُ ؽزکر کٌس  ؽًَس؟ گفر: ّا تزای حضَر هغسقل حوایر ًوی خاٍیَى ٍ ایٌکِ چزا ؽزکر

تغیار هٌاعة اعر اها حضَر زر قالة خاٍیَى ًؾاى اس فعال تَزى صٌعر ارزثاطاذ ٍ فٌاٍری اطالعهاذ کؾهَر زر ایهي حهَسُ     

 .ؽَز ّای حضَر زر ًوایؾگاُ ّای زرصصی هی اعر زارز ٍ تاعث کاّؼ ّشیٌِ

ؽَز زرصَرزی کِ تلٌس هسذ ٍ زر یهک   زاى کِ زر تزذی کؾَرّا تزگشار هیٍی گفر: ًوایؾگاُ ّای زرصصی ٍ اذسصاصی ای

عالِ اًجام ؽَز، اقسام هٌاعثی اعر اهها تزًاههِ حضهَر زر ًوایؾهگاُ ّهای زرصصهی زر تاسارّهای صهازرازی          1زٍرُ سهاًی 

 .یسا کٌینکؾَرّای ّسب تایس تلٌس هسذ تاؽس ًِ ایٌکِ یک تار زر کؾَر عزاق ٍ یک تار زر افتاًغساى حضَر خ

زَاًٌس اس صهٌعر   زوزکش ًوایؾگاُ اهغال تز َّػ هصٌَعی ٍ ؽْزعاسی َّؽوٌس اعر زا ًؾاى زّس چگًَِ صٌایع هرسلف هی

 .ارزثاطاذ ٍفٌاٍری اطالعاذ ٍ اعسفازُ کٌٌس

زر کؾَر هْزهاُ زر هزکش زجارذ جْاًی ؽْز زٍتی  26زا  22عى ٍ ّؾسویي ًوایؾگاُ فٌاٍری اطالعاذ ٍ ارزثاطاذ جیسکظ اس 

ّای ایٌسزًر اؽیاء، ؽْز َّؽهوٌس، ّهَػ    اهاراذ هسحسُ عزتی زر هَضَعاذ کاهدیَزز ٍ آذزیي زعساٍرزّای فٌاٍری حَسُ

زاج ٍ زثلر، گَؽهى   ای، لح ّای رایاًِ افشار زلفي ّوزاُ، تاسی افشار، ًزم افشار، ًزم هصٌَعی، َّاخیواّای تسٍى عزًؾیي، عرر

 .ؽَز ّاى ارزثاطى، زکٌَلَصی صَزی ٍ عایزذسهاذ ایٌسزًسی تزگشار هی زلفي ّوزاُ، سیز عاذر ٍ ؽثکِ

 50/52/53زارید اًسؾار: 

 

 

 

 

 



    

 15  
 

  
 

 

 درصد َسیىٍ حضًر در جیتکس 03تا  03حمایت ديلت برای پرداخت  

 
 

 کٌٌهسگاى  هؾهارکر  تهزای  زجارذ زَععِ عاسهاى حوایر تا اهغال: کزز اعالم افشار ًزم صازرکٌٌسگاى ٍ زَلیسکٌٌسگاى ازحازیِ

ِ  غزفِ ّشیٌِ زرصس 15 زا 05 جیسکظ ًوایؾگاُ زر ایزاى اعالهی جوَْری خاٍیَى زر ِ  صهَرذ  ته  هیلیهَى  20 عهقف  زها  یاراًه

ِ  فهارط  ذثزگشاری گشارػ تِ.ؽَز هی خززاذر زَهاى ِ  عوهَهی  رٍاتهط  اس ًقهل  ته  صهازرکٌٌسگاى  ٍ زَلیسکٌٌهسگاى  ازحازیه

 تزگشار جاری عال هْزهاُ زر زٍتی جیسکظ ًوایؾگاُ ّؾسویي ٍ عی زر ایزاى اعالهی جوَْری رعوی خاٍیَى  ایزاى، افشار ًزم

 .ؽَز هی

ِ  عهاسهاى  هجهَس  تا ایزاى اعالهی جوَْری خاٍیَى: گفر ازحازیِ رییظ طالیی هحوسرضا  ّوکهاری  تها  ٍ ایهزاى  زجهارذ  زَعهع

 زعاهالذ هزکش حوایر تا ٍ ایزاى تاسرگاًی ازاق ICT ّای زؾکل عایز ٍ تاسرگاًی ازاق رعاًِ اقسصاز ٍ اطالعاذ فٌاٍری کویغیَى

 هزکهش  صهازراذ،  صهٌسٍق  ؽهکَفایی،  ٍ ًَآٍری صٌسٍق جوَْری، ریاعر فٌاٍری ٍ علوی هعاًٍر فٌاٍری ٍ علن الوللی تیي

 زر هسَالی عال چْارهیي تزای ایزاى فاٍای فسراعیَى ٍ اعالهی ارؽاز ٍ فزٌّگ ٍسارذ زیجیسال ّای رعاًِ ٍ اطالعاذ فٌاٍری

 .ؽَز هی تزگشار جیسکظ

 15 زها  05ایهزاى  اعهالهی  جوْهَری  خهاٍیَى  زر کٌٌهسگاى  هؾارکر تزای زجارذ زَععِ عاسهاى حوایر تا اهغال: افشٍز طالیی

ِ  تا کِ ؽَز هی خززاذر زَهاى هیلیَى 20 عقف زا یاراًِ صَرذ تِ غزفِ ّای ّشیٌِ زرصس ِ  زَجه  تاسرگهاًی  ازهاق  جهسیر  ته

ِ  عهاسهاى  ٍ اعهالهی  ارؽهاز  ٍ فزٌّگ ٍسارذ جوَْری، ریاعر فٌاٍری ٍ علوی هعاًٍر ایزاى،  حوایهر  تهزای  زجهارذ  زَعهع

 .ؽَز زوام زز ارساى اًسکی گذؽسِ عال تِ ًغثر اهغال ًوایؾگاُ زر حضَر اهیسٍارین

 

http://econews.com/fa/content/1439246
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  ؽهزکر  10: گفهر  خهاٍیَى،  زر حاضهز  ّهای  ؽهزکر  تِ اؽارُ تا ایزاى افشار ًزم صازرکٌٌسگاى ٍ زَلیسکٌٌسگاى ازحازیِ رییظ

 اطالعهاذ  فٌاٍری هزکش حوایر تا زیجیسال فزٌّگی هَعغِ 5 جوَْری، ریاعر فٌاٍری ٍ علوی هعاًٍر حوایر تا تٌیاى زاًؼ

ِ  فٌهاٍری  هْهن  رٍیهساز  ایهي  زر ایهزاى  اعالهی جوَْری خاٍیَى عٌَاى زحر فٌاٍراًِ ؽزکر 4 ٍ زیجیسال ّای رعاًِ ٍ  هٌطقه

 .زاؽر ذَاٌّس حضَر

 صَرذ تِ جیسکظ ًوایؾگاُ زر ایزاًی ّای ؽزکر حضَر زرتارُ ایزاى افشار ًزم صازرکٌٌسگاى ٍ زَلیسکٌٌسگاى ازحازیِ رییظ

 کٌس ؽزکر ًوایؾگاُ زر هغسقل تسَاًس ؽزکسی اگز: گفر ؽًَس؟ ًوی حوایر هغسقل حضَر تزای ّا ؽزکر چزا ایٌکِ ٍ خاٍیَى

ُ  ایهي  زر کؾهَر  اطالعهاذ  فٌاٍری ٍ ارزثاطاذ صٌعر تَزى فعال اس ًؾاى خاٍیَى قالة زر حضَر اها اعر هٌاعة تغیار  حهَس

 .ؽَز هی زرصصی ّای ًوایؾگاُ زر حضَر ّای ّشیٌِ کاّؼ تاعث ٍ زارز اعر

 یهک  زر ٍ هسذ تلٌس کِ زرصَرزی ؽَز هی تزگشار کؾَرّا تزذی زر کِ ایزاى اذسصاصی ٍ زرصصی ّای ًوایؾگاُ: گفر ٍی

ِ  اهها  اعر هٌاعثی اقسام ؽَز، اًجام عالِ 1 سهاًی زٍرُ ُ  زر حضهَر  تزًاهه  صهازرازی  تاسارّهای  زر زرصصهی  ّهای  ًوایؾهگا

 .کٌین خیسا حضَر افتاًغساى زر تار یک ٍ عزاق کؾَر زر تار یک ایٌکِ ًِ تاؽس هسذ تلٌس تایس ّسب کؾَرّای

 صهٌعر  اس زَاًٌس هی هرسلف صٌایع چگًَِ زّس ًؾاى زا اعر َّؽوٌس ؽْزعاسی ٍ هصٌَعی َّػ تز اهغال ًوایؾگاُ زوزکش

 .کٌٌس اعسفازُ ٍ اطالعاذ ٍفٌاٍری ارزثاطاذ

 کؾَر زر زٍتی ؽْز جْاًی زجارذ هزکش زر هْزهاُ 26 زا 22 اس جیسکظ ارزثاطاذ ٍ اطالعاذ فٌاٍری ًوایؾگاُ ّؾسویي ٍ عى

 ّهَػ  َّؽهوٌس،  ؽْز اؽیاء، ایٌسزًر ّای حَسُ فٌاٍری زعساٍرزّای آذزیي ٍ کاهدیَزز هَضَعاذ زر عزتی هسحسُ اهاراذ

 گَؽهى  زثلر، ٍ زاج لح ای، رایاًِ ّای تاسی ّوزاُ، زلفي افشار ًزم افشار، ًزم افشار، عرر عزًؾیي، تسٍى َّاخیواّای هصٌَعی،

 .ؽَز هی تزگشار ایٌسزًسی عایزذسهاذ ٍ صَزی زکٌَلَصی ارزثاطى، ّاى ؽثکِ ٍ عاذر سیز ّوزاُ، زلفي

 50/52/53زارید اًسؾار: 
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 َای ایراوی در ومایشگاٌ جیتکس کاَش َسیىٍ حضًر شرکت

افشار تِ چٌس عَال هْن زرتارُ چزایی حضَر خهاٍیَى ایهزاى زر ًوایؾهگاُ جیهسکظ      ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

زرصس  15زا  05ٌٌسگاى زر خاٍیَى جوَْری اعالهی ایزاىخاعد زاز ٍ گفر: تا حوایر عاسهاى زَععِ زجارذ تزای هؾارکر ک

هیلیَى زَهاى خززاذر هی ؽَز کِ اهیسٍارین حضَر زر ًوایؾگاُ اهغال ًغثر  20ّشیٌِ ّای غزفِ تِ صَرذ یاراًِ زا عقف 

 .زز زوام ؽَز تِ عال گذؽسِ اًسکی ارساى

افهشار ایهزاى، هحوسرضها طالیهی ریهیظ ازحازیهِ        ًهزم تِ گهشارػ رٍاتهط عوهَهی ازحازیهِ زَلیسکٌٌهسگاى ٍ صهازرکٌٌسگاى       

ًوایؾهگاُ   افشار ایزاى اس تزگشاری خاٍیَى رعوی جوَْری اعالهی ایزاى زر عی ٍ ّؾسویي زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

 .جیسکظ زٍتی زر هْزهاُ عال جاری ذثز زاز

ی کویغهیَى فٌهاٍری اطالعهاذ ٍ اقسصهاز رعهاًِ ازهاق       ٍی گفر: ایي ازحازیِ تا هجَس عاسهاى زَععِ زجارذ ایزاى ٍ تا ّوکار

ازاق تاسرگاًی ایزاى ٍ تا حوایر هزکش زعاهالذ تهیي الوللهی علهن ٍ فٌهاٍری هعاًٍهر علوهی ٍ        ICT ّای تاسرگاًی ٍ عایز زؾکل

ٍ  فٌاٍری ریاعر جوَْری، صٌسٍق ًَآٍری ٍ ؽکَفایی، صٌسٍق صازراذ، هزکش فٌاٍری اطالعاذ ٍ رعاًِ سارذ ّای زیجیسهال 

فزٌّگ ٍ ارؽاز اعالهی، فسراعیَى فاٍای ایزاى ٍ تا اجزای ؽزکر ّوایؼ گغسزاى ایواص تِ عٌَاى ًوایٌسُ رعوى جیسکظ زر 

 .کٌس ایزاى، تزای چْارهیي عال هسَالی خاٍیَى جوَْری اعالهی ایزاى را زر تشرگسزیي رٍیساز آعیا ٍ ؽوال آفزیقا تزگشار هی

ّهای زَلیهسی ٍ صهازرازی فعهاالى صهٌعر       ٍیَى جوَْری اعالهی ایزاى تزای هعزفی زَاًوٌسیطالیی افشٍز: زر عال گذؽسِ خا

ّای قثل تزگشار  فاٍای ایزاى زر ایي ًوایؾگاُ تزگشار ؽسُ ٍ اهغال ًیش علیزغن افشایؼ ًزخ ارس تا ارایِ زغْیالزی تا کیفیر عال

زرصس ّشیٌِ  15زا  05ر خاٍیَى جوَْری اعالهی ایزاىذَاّس ؽس. تا حوایر عاسهاى زَععِ زجارذ تزای هؾارکر کٌٌسگاى ز

هیلیَى زَهاى خززاذر هی ؽَز کِ تا زَجِ تِ جسیر ازهاق تاسرگهاًی ایهزاى، هعاًٍهر      20ّای غزفِ تِ صَرذ یاراًِ زا عقف 

ر زر علوی ٍ فٌاٍری ریاعر جوَْری، ٍسارذ فزٌّگ ٍ ارؽاز اعالهی ٍ عاسهاى زَععِ زجارذ تزای حوایر اهیسٍارین حضَ

 .زز زوام ؽَز ًوایؾگاُ اهغال ًغثر تِ عال گذؽسِ اًسکی ارساى

ؽزکر زاًؼ  10ّای حاضز زر خاٍیَى، گفر:  افشار ایزاى تا اؽارُ تِ ؽزکر رییظ ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

هزکهش فٌهاٍری اطالعهاذ ٍ    هَعغِ فزٌّگی زیجیسال تها حوایهر    5تٌیاى تا حوایر هعاًٍر علوی ٍ فٌاٍری ریاعر جوَْری، 

ؽزکر فٌاٍراًِ زحر عٌَاى خاٍیَى جوَْری اعالهی ایزاى زر ایي رٍیساز هْن فٌاٍری هٌطقِ حضهَر   4ّای زیجیسال ٍ  رعاًِ

 .ذَاٌّس زاؽر

http://itanalyze.com/post/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%B3
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خزعٌس چزا خاٍیَى ایزاى زر ًوایؾگاُ جیسکظ حضَر زارز، گفر: جیسکظ تشرگسهزیي   طالیی زر خاعد تِ ایي عَال کِ تزذی هی

کؾَر جْاى زر آى حضَر زارًس. ایهي ًوایؾهگاُ    100ؽزکر اس  4700رٍیساز فٌاٍری هٌطقِ زر آعیا ٍ ؽوال آفزیقا اعر ٍ 

 ICT کؾَر زارز زر ًسیجِ هحل هٌاعثی تزای هعزفی خساًغیل ّهای صهٌعر   505ّشار تاسزیس کٌٌسُ زرصصی اس  100تیؼ اس 

 .ایزاى زر ذارج اس کؾَر اعر
 

ّهای ایزاًهی زر    خزعٌس چزا حضَر ؽزکر افشار ایزاى زرتارُ ایٌکِ تزذی هی رییظ ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

ؽًَس؟ گفر: اگز ؽزکسی تسَاًس  زای حضَر هغسقل حوایر ًویّا ت ؽَز ٍ ؽزکر ًوایؾگاُ جیسکظ تِ صَرذ خاٍیَى اًجام هی

هغسقل زر ًوایؾگاُ ؽزکر کٌس تغیار هٌاعة اعر اها حضَر زر قالة خاٍیَى ًیش هشایایی زارز اس جولِ ایٌکِ ٍجهَز خهاٍیَى   

  ٍ جٌثهِ تزًسعهاسی    ایزاى زر ایي ًوایؾگاُ ًؾاى اس فعال تَزى صٌعر ارزثاطاذ ٍ فٌاٍری اطالعاذ کؾَر زر ایي حهَسُ اعهر 

 .ؽَز ّای حضَر زر ًوایؾگاُ ّای زرصصی هی ّا سیز چسز یک خاٍیَى تاعث کاّؼ ّشیٌِ زارز. ّوچٌیي حضَر ؽزکر

ؽَز زرصَرزی کِ تلٌس هسذ ٍ زر یهک   ٍی گفر: ًوایؾگاُ ّای زرصصی ٍ اذسصاصی ایزاى کِ زر تزذی کؾَرّا تزگشار هی

ُ   GSMثی اعر اها ّسب اس حضَر زر عثیر، عالِ اًجام ؽَز، اقسام هٌاع 1زٍرُ سهاًی    ٍ جیسکظ ایي اعر کِ ایهي ًوایؾهگا

         اًس کِ قصهس اعهسفازُ اس ایهي خساًغهیل را زاریهن.       ّا تاسزیسکٌٌسگاًی جذب کززُ ٍ زر یک جایگاُ هٌاعثی قزار گزفسِ طی عال

تاساریاتی ٍزثلیتاذ را تهزای ؽهزکر ّها کهاّؼ     هی ذَاّین تا کوسزیي ّشیٌِ زر کؾَر زیگزی حضَر خیسا کٌین ٍ ّشیٌِ ّای 

 زّین. 

تزًاهِ حضَر زر ًوایؾگاُ ّای زرصصی زر تاسارّای صازرازی کؾَرّای ّسب تایس تلٌس ههسذ تاؽهس ًهِ ایٌکهِ یهک تهار زر       

            کؾَر عزاق ٍ یک تار زر افتاًغساى حضَر خیهسا کٌهین ٍ تزًاههِ تلٌسههسزی ًساؽهسِ تاؽهین چهزا کهِ زر غیهز ایٌصهَرذ فقهط           

 .عزهایِ ّا را ّسر زازُ این ٍ عوال تزًاهِ تلٌس هسذ تاساریاتی ًساؽسِ این

عال گذؽسِ تِ صَرذ هغسوززر کٌار خاٍیَى ایزاى زر ًوایؾگاُ جیهسکظ، ّوهایؼ هعزفهی فزصهر ّهای       0طالیی افشٍز: زر 

ّهای   ؽهَز ٍ اس ؽهزکر   ل ًیش تزگشار هیعزهایِ گذاری ٍ کغة ٍ کار ایزاى ًیش زر رٍس عَم ًوایؾگاُ تزگشار ؽسُ کِ اهغا

ذارجی ًیش تزای ؽزکر زر ایي ّوایؼ زعَذ ذَاّس ؽس زا اهکاى هالقاذ ّای رٍزررٍ ًیش تزای ؽزکر ّای ایزاًی فهزاّن  

 .ؽَز

افشار گفر: زوزکش ًوایؾگاُ اهغال تز َّػ هصٌَعی ٍ ؽْزعاسی َّؽوٌس  رییظ ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

زَاًٌس اس صٌعر ارزثاطاذ ٍفٌاٍری اطالعاذ ٍ اعسفازُ کٌٌس. ًوایؾهگاُ ّهای هعسثهز     زا ًؾاى زّس چگًَِ صٌایع هرسلف هیاعر 

فاٍا اس جولِ جیسکظ زر عطح جْاى هی زَاًٌس تِ صاحثاى صٌایع هرسلف جْر کاّؼ ّشیٌِ ّای زَلیس، افهشایؼ تْهزُ ٍری ٍ   

 . افشایؼ کیفیر هحصَالذ کوک کٌٌس
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هْزهاُ زرهزکش زجارذ جْاًی ؽْز زٍتی زر کؾَر  26زا  22عى ٍ ّؾسویي ًوایؾگاُ فٌاٍری اطالعاذ ٍ ارزثاطاذ جیسکظ اس 

ّای ایٌسزًر اؽیاء، ؽْز َّؽهوٌس، ّهَػ    اهاراذ هسحسُ عزتی زر هَضَعاذ کاهدیَزز ٍ آذزیي زعساٍرزّای فٌاٍری حَسُ

زاج ٍ زثلر، گَؽهى   ای، لح ّای رایاًِ افشار زلفي ّوزاُ، تاسی افشار، ًزم زمافشار، ً هصٌَعی، َّاخیواّای تسٍى عزًؾیي، عرر

 .ؽَز ّاى ارزثاطى، زکٌَلَصی صَزی ٍ عایزذسهاذ ایٌسزًسی تزگشار هی زلفي ّوزاُ، سیز عاذر ٍ ؽثکِ

اطالعهاذ تیؾهسز ٍ   زَاًٌس تهزای کغهة    هی 2018عالقِ هٌساى تزای حضَر زر خاٍیَى ایزاى ٍ ّیاذ زجاری ٍ تاساریاتی جیسکظ 

 .اقسام کٌٌس 88175819  ٍ یا زواط تا ؽوارُ irgitex.com ًحَُ ثثر ًام تا هزاجعِ تِ عایر

 50/52/53زارید اًسؾار: 
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 زرصس ّشیٌِ حضَر زر جیسکظ 15زا  05حوایر زٍلر تزای خززاذر 

 :افشار اعالم کزز ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

افشار اعالم کزز: اهغال تا حوایر عاسهاى زَععِ زجارذ تهزای هؾهارکر کٌٌهسگاى     ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

هیلیهَى   20زرصس ّشیٌِ غزفِ تهِ صهَرذ یاراًهِ زها عهقف       15زا  05زر خاٍیَى جوَْری اعالهی ایزاى زر ًوایؾگاُ جیسکظ 

 .زَهاى خززاذر هی ؽَز

 افشار ایزاى اس رٍاتط عوَهی ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم ذثزگشاری فارط تِ ًقل

 خاٍیَى رعوی جوَْری اعالهی ایزاى زر عی ٍ ّؾسویي ًوایؾگاُ جیسکظ زٍتی زر هْزههاُ عهال جهاری تزگهشار ههی ؽهَز.      

زاى ٍ تها ّوکهاری   هحوسرضا طالیی رییظ ازحازیِ گفر: خاٍیَى جوَْری اعالهی ایزاى تا هجهَس عهاسهاى زَعهعِ زجهارذ ایه     

ازاق تاسرگاًی ایزاى ٍ تا حوایر هزکش زعاهالذ  ICTّای  کویغیَى فٌاٍری اطالعاذ ٍ اقسصاز رعاًِ ازاق تاسرگاًی ٍ عایز زؾکل

تیي الوللی علن ٍ فٌاٍری هعاًٍر علوی ٍ فٌاٍری ریاعر جوَْری، صٌسٍق ًَآٍری ٍ ؽهکَفایی، صهٌسٍق صهازراذ، هزکهش     

ّای زیجیسال ٍسارذ فزٌّگ ٍ ارؽاز اعالهی ٍ فسراعیَى فاٍای ایزاى تزای چْارهیي عال هسَالی زر  فٌاٍری اطالعاذ ٍ رعاًِ

 ؽَز. جیسکظ تزگشار هی

 15زها   05طالیی افشٍز: اهغال تا حوایر عاسهاى زَععِ زجارذ تزای هؾارکر کٌٌهسگاى زر خهاٍیَى جوْهَری اعهالهی ایهزاى     

هیلیَى زَهاى خززاذر هی ؽَز کِ تا زَجهِ تهِ جهسیر ازهاق تاسرگهاًی       20ف زرصس ّشیٌِ ّای غزفِ تِ صَرذ یاراًِ زا عق

ایزاى، هعاًٍر علوی ٍ فٌاٍری ریاعر جوَْری، ٍسارذ فزٌّگ ٍ ارؽهاز اعهالهی ٍ عهاسهاى زَعهعِ زجهارذ تهزای حوایهر        

 زههههز زوههههام ؽههههَز.  اهیههههسٍارین حضههههَر زر ًوایؾههههگاُ اهغههههال ًغههههثر تههههِ عههههال گذؽههههسِ اًههههسکی ارساى     

ؽزکر زاًؼ  10ّای حاضز زر خاٍیَى، گفر:  افشار ایزاى تا اؽارُ تِ ؽزکر َلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزمرییظ ازحازیِ ز

هَعغِ فزٌّگی زیجیسال تها حوایهر هزکهش فٌهاٍری اطالعهاذ ٍ       5تٌیاى تا حوایر هعاًٍر علوی ٍ فٌاٍری ریاعر جوَْری، 

َْری اعالهی ایزاى زر ایي رٍیساز هْن فٌاٍری هٌطقِ حضهَر  ؽزکر فٌاٍراًِ زحر عٌَاى خاٍیَى جو 4ّای زیجیسال ٍ  رعاًِ

 ذَاٌّس زاؽر.
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ّای ایزاًی زر ًوایؾگاُ جیسکظ تِ صَرذ  افشار ایزاى زرتارُ حضَر ؽزکر رییظ ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

َاًس هغسقل زر ًوایؾگاُ ؽزکر کٌس ؽًَس؟ گفر: اگز ؽزکسی تس ّا تزای حضَر هغسقل حوایر ًوی خاٍیَى ٍ ایٌکِ چزا ؽزکر

تغیار هٌاعة اعر اها حضَر زر قالة خاٍیَى ًؾاى اس فعال تَزى صٌعر ارزثاطاذ ٍ فٌاٍری اطالعهاذ کؾهَر زر ایهي حهَسُ     

 ؽَز. ّای حضَر زر ًوایؾگاُ ّای زرصصی هی اعر زارز ٍ تاعث کاّؼ ّشیٌِ

ؽَز زرصَرزی کِ تلٌس هسذ ٍ زر یهک   ی کؾَرّا تزگشار هیٍی گفر: ًوایؾگاُ ّای زرصصی ٍ اذسصاصی ایزاى کِ زر تزذ

عالِ اًجام ؽَز، اقسام هٌاعثی اعر اهها تزًاههِ حضهَر زر ًوایؾهگاُ ّهای زرصصهی زر تاسارّهای صهازرازی          1زٍرُ سهاًی 

 کؾَرّای ّسب تایس تلٌس هسذ تاؽس ًِ ایٌکِ یک تار زر کؾَر عزاق ٍ یک تار زر افتاًغساى حضَر خیسا کٌین.

زَاًٌس اس صهٌعر   کش ًوایؾگاُ اهغال تز َّػ هصٌَعی ٍ ؽْزعاسی َّؽوٌس اعر زا ًؾاى زّس چگًَِ صٌایع هرسلف هیزوز

 ارزثاطاذ ٍفٌاٍری اطالعاذ ٍ اعسفازُ کٌٌس.

هْزهاُ زر هزکش زجارذ جْاًی ؽْز زٍتی زر کؾَر  26زا  22عى ٍ ّؾسویي ًوایؾگاُ فٌاٍری اطالعاذ ٍ ارزثاطاذ جیسکظ اس 

ّای ایٌسزًر اؽیاء، ؽْز َّؽهوٌس، ّهَػ    ذ هسحسُ عزتی زر هَضَعاذ کاهدیَزز ٍ آذزیي زعساٍرزّای فٌاٍری حَسُاهارا

زاج ٍ زثلر، گَؽهى   ای، لح ّای رایاًِ افشار زلفي ّوزاُ، تاسی افشار، ًزم افشار، ًزم هصٌَعی، َّاخیواّای تسٍى عزًؾیي، عرر

 ز.ؽَ زکٌَلَصی صَزی ٍ عایزذسهاذ ایٌسزًسی تزگشار هیّاى ارزثاطى،  زلفي ّوزاُ، سیز عاذر ٍ ؽثکِ

 50/52/53زارید اًسؾار: 
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 ريود می جیتکس ومایشگاٌ بٍ اطالعات فىايری بىیان شرکت داوش ۰۱

 

رئیظ ازحازیِ صازرکٌٌسگاى ًزم افشار اس تزگشاری خاٍیَى )هجوَعِ غزفِ( رعوی ایزاى زر عی ٍ ّؾسویي ًوایؾگاُ جیسکظ 

زاًؼ تٌیاى حَسُ فٌاٍری اطالعاذ زر ایي رٍیساز ذثز زاز. تهِ ًقهل اس ٍتغهایر رعهوی ایهي        ؽزکر 10زر هْزهاُ ٍ حضَر 

علوی ٍ فٌاٍری ریاعهر جوْهَری، صهٌسٍق ًهَآٍری ٍ ؽهکَفایی، صهٌسٍق       ّای هعاًٍر  حوایر« هحوسرضا طالیی»ازحازیِ، 

ّایی هَثز زر اجزای ایهي طهزد زر جیهسکظ     ّای زیجیسال ٍسارذ ارؽاز را عاسهاى صازراذ ٍ هزکش فٌاٍری اطالعاذ ٍ رعاًِ

 .زٍتی اعالم کزز 0554

چَى عاسهاى زَععِ زجارذ ایزاى عٌَاى کزز ٍ  ّایی ى را ًیش اس عاسهاىَطالیی ّوچٌیي هجَسّای السهِ تزای اجزای ایي خاٍی

 ازهاق ّا چَى  هیلیَى زَهاى زَعط تزذی عاسهاى 05ّا تِ صَرذ یاراًِ زا عقف  ّای غزفِ زرصس ّشیٌِ 15زا  05ذثز زاز کِ 

 :رری ریاعر جوَْری، ٍسارذ ارؽاز اعالهی ٍ عاسهاى زَععِ زجارذ خززاذر ؽسُ اعفٌاٍ ٍ علوی هعاًٍر ایزاى، تاسرگاًی

ؽهزکر زاًهؼ تٌیهاى تها حوایهر       10 زز زوام ؽهَز.  اهیسٍارین حضَر زر ًوایؾگاُ اهغال ًغثر تِ عال گذؽسِ اًسکی ارساى»

ّای زیجیسهال   هَعغِ فزٌّگی زیجیسال تا حوایر هزکش فٌاٍری اطالعاذ ٍ رعاًِ 5هعاًٍر علوی ٍ فٌاٍری ریاعر جوَْری، 

 «.اعالهی ایزاى زر ایي رٍیساز هْن فٌاٍری هٌطقِ حضَر ذَاٌّس زاؽر ؽزکر فٌاٍراًِ زحر عٌَاى خاٍیَى جوَْری 4ٍ 

ٍ   کؾههَر عههززا  555ؽههزکر اس  0355زر جیههسکظ اهغههال                  هعزفههی تههزای هٌاعههثی هحههل عههزجْاى حضههَر زارًههس 

عهال گذؽههسِ تههِ صههَرذ هغهسوز زر کٌههار خههاٍیَى ایههزاى    3 زر ایهزاى زر ذههارج اس کؾههَر اعههر.  ICTصههٌعر ّههایخساًغهیل 

زر ًوایؾههگاُ جیههسکظ، ّوههایؼ هعزفههی فزصههر ّههای عههزهایِ گههذاری ٍ کغههة ٍکههار ایههزاى ًیههش زر رٍس عههَم ًوایؾههگاُ  

ّههای ذههارجی ًیههش تههزای ؽههزکر زر ایههي ّوههایؼ زعههَذ   ؽههَز ٍ اس ؽههزکر تزگههشار ؽههسُ کههِ اهغههال ًیههش تزگههشار هههی 

 .ّای ایزاًی فزاّن ؽَزای رٍزررٍ ًیش تزای ؽزکرذَاّس ؽس زا اهکاى هالقاذ ّ

 

https://www.mehrnews.com/news/4384029/%DB%B1%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4384029/%DB%B1%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
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افشار زوزکش اصلی ًوایؾگاُ جیسکظ اهغال را َّػ هصهٌَعی ٍ ؽْزعهاسی    رئیظ ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

کاّؼ ّشیٌِ ًوایؾگاُ ّای هعسثز فاٍا زر عطح جْاى هی زَاًٌس تِ صاحثاى صٌایع هرسلف جْر » َّؽوٌس عٌَاى کزز ٍ گفر: 

 «.ّای زَلیس، افشایؼ تْزُ ٍری ٍ افشایؼ کیفیر هحصَالذ کوک کٌٌس

ؽهَز ٍ اهکهاى    ههی  تزخا کؾَرّا خاٍیَى عالي زر جاری عال هْزهاُ 26لتایر  22 اس 2018 خاٍیَى ایزاى زر ًوایؾگاُ جیسکظ

ّای زَلیسی ٍ صهازرازی هْیها ؽهسُ اعهر. ّوچٌهیي تهِ ً هز        تٌیاى ٍ فٌاٍر جْر هعزفی زَاًوٌسی  حضَر زُ ؽزکر زاًؼ

ّای ایزاًهی ٍ ذهارجی زر رٍس عهَم ًوایؾهگاُ زر     ّای زجاری رٍ زر رٍ تیي طزب ریشی جْر اًجام هالقاذ رعس تزًاهِ  هی

ّهن زر   ایٌهَزکظ  گاُّای تززز ًوایؾه  افشار قزار زارز ٍ زین الوللی علن ٍ فٌاٍری ٍ ازحازیِ ًزم زعسَر کار هزکش زعاهالذ تیي

 .رجَع کٌیس لیٌک زَاًیس تِ ایي ر زارًس.تزای زریافر کازالَگ ایي جؾٌَارُ تِ ستاى فارعی هیایي ًوایؾگاُ حضَ

 50/52/53زارید اًسؾار: 

 

 

 

 

 

 

https://digiato.com/article/2018/07/02/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DA%A9%D8%B3-2018/
https://digiato.com/article/2018/07/02/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DA%A9%D8%B3-2018/
http://www.irgitex.com/files/Gitex-2018-Cataloge.pdf
http://www.irgitex.com/files/Gitex-2018-Cataloge.pdf
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 درصد َسیىٍ حضًر در جیتکس 03تا  03حمایت ديلت برای پرداخت   

افشار اعالم کزز: اهغال تا حوایر عاسهاى زَععِ تزای هؾارکر کٌٌسگاى زر خاٍیَى  ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

 .هیلیَى زَهاى خززاذر هی ؽَز 20زرصس ّشیٌِ غزفِ یاراًِ ای زا عقف  15 زا 05ایزاى زر ًوایؾگاُ جیسکظ 

خاٍیَى رعوی جوَْری اعالهی ایزاى زر عی ٍ ّؾسویي ًوایؾگاُ جیسکظ زٍتی زر هْزهاُ عال   ، ذثزگشاری تغیج تِ گشارػ

 .جاری تزگشار هی ؽَز

ازحازیِ گفر: خاٍیَى جوَْری اعالهی ایزاى تا هجهَس عهاسهاى زَعهعِ زجهارذ ایهزاى ٍ تها ّوکهاری        هحوسرضا طالیی رییظ 

ازاق تاسرگاًی ایزاى ٍ تا حوایر هزکش زعاهالذ  ICT ّای کویغیَى فٌاٍری اطالعاذ ٍ اقسصاز رعاًِ ازاق تاسرگاًی ٍ عایز زؾکل

ری، صٌسٍق ًَآٍری ٍ ؽهکَفایی، صهٌسٍق صهازراذ، هزکهش     تیي الوللی علن ٍ فٌاٍری هعاًٍر علوی ٍ فٌاٍری ریاعر جوَْ

ّای زیجیسال ٍسارذ فزٌّگ ٍ ارؽاز اعالهی ٍ فسراعیَى فاٍای ایزاى تزای چْارهیي عال هسَالی زر  فٌاٍری اطالعاذ ٍ رعاًِ

 .ؽَز جیسکظ تزگشار هی

 15زها   05جوْهَری اعهالهی ایهزاى    طالیی افشٍز: اهغال تا حوایر عاسهاى زَععِ زجارذ تزای هؾارکر کٌٌهسگاى زر خهاٍیَى  

هیلیَى زَهاى خززاذر هی ؽَز کِ تا زَجهِ تهِ جهسیر ازهاق تاسرگهاًی       20زرصس ّشیٌِ ّای غزفِ تِ صَرذ یاراًِ زا عقف 

ایزاى، هعاًٍر علوی ٍ فٌاٍری ریاعر جوَْری، ٍسارذ فزٌّگ ٍ ارؽهاز اعهالهی ٍ عهاسهاى زَعهعِ زجهارذ تهزای حوایهر        

 .زههههز زوههههام ؽههههَز  یؾههههگاُ اهغههههال ًغههههثر تههههِ عههههال گذؽههههسِ اًههههسکی ارساى    اهیههههسٍارین حضههههَر زر ًوا 

ؽزکر زاًؼ  10ّای حاضز زر خاٍیَى، گفر:  افشار ایزاى تا اؽارُ تِ ؽزکر رییظ ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

ٍری اطالعهاذ ٍ  هَعغِ فزٌّگی زیجیسال تها حوایهر هزکهش فٌها     5تٌیاى تا حوایر هعاًٍر علوی ٍ فٌاٍری ریاعر جوَْری، 

ؽزکر فٌاٍراًِ زحر عٌَاى خاٍیَى جوَْری اعالهی ایزاى زر ایي رٍیساز هْن فٌاٍری هٌطقِ حضهَر   4ّای زیجیسال ٍ  رعاًِ

 .ذَاٌّس زاؽر

 

 

 

http://basijnews.ir/fa/news/9050058/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-30-%D8%AA%D8%A7-50-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%B3
http://basijnews.ir/
http://basijnews.ir/
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ّای ایزاًی زر ًوایؾگاُ جیسکظ تِ صَرذ  افشار ایزاى زرتارُ حضَر ؽزکر رییظ ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

ؽًَس؟ گفر: اگز ؽزکسی تسَاًس هغسقل زر ًوایؾگاُ ؽزکر کٌس  ّا تزای حضَر هغسقل حوایر ًوی خاٍیَى ٍ ایٌکِ چزا ؽزکر

تغیار هٌاعة اعر اها حضَر زر قالة خاٍیَى ًؾاى اس فعال تَزى صٌعر ارزثاطاذ ٍ فٌاٍری اطالعهاذ کؾهَر زر ایهي حهَسُ     

 ِ  .ؽهههههَز یؾهههههگاُ ّهههههای زرصصهههههی ههههههی ّهههههای حضهههههَر زر ًوا اعهههههر زارز ٍ تاعهههههث کهههههاّؼ ّشیٌههههه

ؽَز زرصَرزی کِ تلٌس هسذ ٍ زر یهک   ٍی گفر: ًوایؾگاُ ّای زرصصی ٍ اذسصاصی ایزاى کِ زر تزذی کؾَرّا تزگشار هی

عالِ اًجام ؽَز، اقسام هٌاعثی اعر اهها تزًاههِ حضهَر زر ًوایؾهگاُ ّهای زرصصهی زر تاسارّهای صهازرازی          1زٍرُ سهاًی 

 .تاؽس ًِ ایٌکِ یک تار زر کؾَر عزاق ٍ یک تار زر افتاًغساى حضَر خیسا کٌین کؾَرّای ّسب تایس تلٌس هسذ

زَاًٌس اس صهٌعر   زوزکش ًوایؾگاُ اهغال تز َّػ هصٌَعی ٍ ؽْزعاسی َّؽوٌس اعر زا ًؾاى زّس چگًَِ صٌایع هرسلف هی

 .ارزثاطاذ ٍفٌاٍری اطالعاذ ٍ اعسفازُ کٌٌس

هْزهاُ زر هزکش زجارذ جْاًی ؽْز زٍتی زر کؾَر  26زا  22ارزثاطاذ جیسکظ اس عى ٍ ّؾسویي ًوایؾگاُ فٌاٍری اطالعاذ ٍ 

ّای ایٌسزًر اؽیاء، ؽْز َّؽهوٌس، ّهَػ    اهاراذ هسحسُ عزتی زر هَضَعاذ کاهدیَزز ٍ آذزیي زعساٍرزّای فٌاٍری حَسُ

زاج ٍ زثلر، گَؽهى   ای، لح ّای رایاًِ افشار زلفي ّوزاُ، تاسی افشار، ًزم افشار، ًزم هصٌَعی، َّاخیواّای تسٍى عزًؾیي، عرر

 .ؽَز ّاى ارزثاطى، زکٌَلَصی صَزی ٍ عایزذسهاذ ایٌسزًسی تزگشار هی زلفي ّوزاُ، سیز عاذر ٍ ؽثکِ

 50/52/53زارید اًسؾار: 
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 درصد َسیىٍ حضًر در جیتکس 03تا  03حمایت ديلت برای پرداخت 

 

افشار اعالم کزز: اهغال تا حوایر عاسهاى زَععِ زجارذ تهزای هؾهارکر کٌٌهسگاى     ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

هیلیهَى   05ّشیٌِ غزفِ تهِ صهَرذ یاراًهِ زها عهقف      زرصس  15زا  05زر خاٍیَى جوَْری اعالهی ایزاى زر ًوایؾگاُ جیسکظ 

 .زَهاى خززاذر هی ؽَز

 افشار ایزاى ذثزگشاری فارط تِ ًقل اس رٍاتط عوَهی ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

 خاٍیَى رعوی جوَْری اعالهی ایزاى زر عی ٍ ّؾسویي ًوایؾگاُ جیسکظ زٍتی زر هْزههاُ عهال جهاری تزگهشار ههی ؽهَز.      

رضا طالیی رییظ ازحازیِ گفر: خاٍیَى جوَْری اعالهی ایزاى تا هجهَس عهاسهاى زَعهعِ زجهارذ ایهزاى ٍ تها ّوکهاری        هحوس

ازاق تاسرگاًی ایزاى ٍ تا حوایر هزکش زعاهالذ  ICTّای  کویغیَى فٌاٍری اطالعاذ ٍ اقسصاز رعاًِ ازاق تاسرگاًی ٍ عایز زؾکل

اٍری ریاعر جوَْری، صٌسٍق ًَآٍری ٍ ؽهکَفایی، صهٌسٍق صهازراذ، هزکهش     تیي الوللی علن ٍ فٌاٍری هعاًٍر علوی ٍ فٌ

ّای زیجیسال ٍسارذ فزٌّگ ٍ ارؽاز اعالهی ٍ فسراعیَى فاٍای ایزاى تزای چْارهیي عال هسَالی زر  فٌاٍری اطالعاذ ٍ رعاًِ

 ؽَز. جیسکظ تزگشار هی

 15زها   05ٌهسگاى زر خهاٍیَى جوْهَری اعهالهی ایهزاى     طالیی افشٍز: اهغال تا حوایر عاسهاى زَععِ زجارذ تزای هؾارکر کٌ

هیلیَى زَهاى خززاذر هی ؽَز کِ تا زَجهِ تهِ جهسیر ازهاق تاسرگهاًی       05زرصس ّشیٌِ ّای غزفِ تِ صَرذ یاراًِ زا عقف 

ایزاى، هعاًٍر علوی ٍ فٌاٍری ریاعر جوَْری، ٍسارذ فزٌّگ ٍ ارؽهاز اعهالهی ٍ عهاسهاى زَعهعِ زجهارذ تهزای حوایهر        

 زز زوام ؽَز. رین حضَر زر ًوایؾگاُ اهغال ًغثر تِ عال گذؽسِ اًسکی ارساىاهیسٍا

 

https://www.telexiran.com/News/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-30-%D8%AA%D8%A7-50-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%B3
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ؽزکر زاًؼ  55ّای حاضز زر خاٍیَى، گفر:  افشار ایزاى تا اؽارُ تِ ؽزکر رییظ ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

تها حوایهر هزکهش فٌهاٍری اطالعهاذ ٍ      هَعغِ فزٌّگی زیجیسال  1تٌیاى تا حوایر هعاًٍر علوی ٍ فٌاٍری ریاعر جوَْری، 

ؽزکر فٌاٍراًِ زحر عٌَاى خاٍیَى جوَْری اعالهی ایزاى زر ایي رٍیساز هْن فٌاٍری هٌطقِ حضهَر   0ّای زیجیسال ٍ  رعاًِ

 ذَاٌّس زاؽر.

تِ صَرذ ّای ایزاًی زر ًوایؾگاُ جیسکظ  افشار ایزاى زرتارُ حضَر ؽزکر رییظ ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

ؽًَس؟ گفر: اگز ؽزکسی تسَاًس هغسقل زر ًوایؾگاُ ؽزکر کٌس  ّا تزای حضَر هغسقل حوایر ًوی خاٍیَى ٍ ایٌکِ چزا ؽزکر

تغیار هٌاعة اعر اها حضَر زر قالة خاٍیَى ًؾاى اس فعال تَزى صٌعر ارزثاطاذ ٍ فٌاٍری اطالعهاذ کؾهَر زر ایهي حهَسُ     

 ؽَز. ر زر ًوایؾگاُ ّای زرصصی هیّای حضَ اعر زارز ٍ تاعث کاّؼ ّشیٌِ

ؽَز زرصَرزی کِ تلٌس هسذ ٍ زر یهک   ٍی گفر: ًوایؾگاُ ّای زرصصی ٍ اذسصاصی ایزاى کِ زر تزذی کؾَرّا تزگشار هی

عالِ اًجام ؽَز، اقسام هٌاعثی اعر اهها تزًاههِ حضهَر زر ًوایؾهگاُ ّهای زرصصهی زر تاسارّهای صهازرازی          1زٍرُ سهاًی 

 تلٌس هسذ تاؽس ًِ ایٌکِ یک تار زر کؾَر عزاق ٍ یک تار زر افتاًغساى حضَر خیسا کٌین.کؾَرّای ّسب تایس 

زَاًٌس اس صهٌعر   زوزکش ًوایؾگاُ اهغال تز َّػ هصٌَعی ٍ ؽْزعاسی َّؽوٌس اعر زا ًؾاى زّس چگًَِ صٌایع هرسلف هی

 ارزثاطاذ ٍفٌاٍری اطالعاذ ٍ اعسفازُ کٌٌس.

هْزهاُ زر هزکش زجارذ جْاًی ؽْز زٍتی زر کؾَر  02زا  00العاذ ٍ ارزثاطاذ جیسکظ اس عى ٍ ّؾسویي ًوایؾگاُ فٌاٍری اط

ّای ایٌسزًر اؽیاء، ؽْز َّؽهوٌس، ّهَػ    اهاراذ هسحسُ عزتی زر هَضَعاذ کاهدیَزز ٍ آذزیي زعساٍرزّای فٌاٍری حَسُ

زاج ٍ زثلر، گَؽهى   ای، لح ّای رایاًِ ُ، تاسیافشار زلفي ّوزا افشار، ًزم افشار، ًزم هصٌَعی، َّاخیواّای تسٍى عزًؾیي، عرر

 ؽَز. ّاى ارزثاطى، زکٌَلَصی صَزی ٍ عایزذسهاذ ایٌسزًسی تزگشار هی زلفي ّوزاُ، سیز عاذر ٍ ؽثکِ

 50/52/53زارید اًسؾار: 
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 درصد َسیىٍ حضًر در جیتکس 03تا  03حمایت ديلت برای پرداخت 

 

تزای هؾهارکر کٌٌهسگاى    عاسهاى زَععِ زجارذ اعالم کزز: اهغال تا حوایر ًزم افشار صازرکٌٌسگاىازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ 

هیلیهَى   20زرصس ّشیٌِ غزفِ تهِ صهَرذ یاراًهِ زها عهقف       15زا  30 ًوایؾگاُ جیسکظ زر هی ایزاىجوَْری اعال زر خاٍیَى

 ًزم افهشار ایهزاى   اس رٍاتط عوَهی ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاىذثزگشاری فارط تِ ًقل . زَهاى خززاذر هی ؽَز

 .خاٍیَى رعوی جوَْری اعالهی ایزاى زر عی ٍ ّؾسویي ًوایؾگاُ جیسکظ زٍتی زر هْزهاُ عال جاری تزگشار هی ؽَز

  

ٍ تها ّوکهاری    عهاسهاى زَعهعِ زجهارذ ایهزاى     هحوسرضا طالیی رییظ ازحازیِ گفر: خاٍیَى جوَْری اعالهی ایزاى تا هجهَس 

ازاق تاسرگاًی ایزاى ٍ تا حوایر هزکش زعاهالذ  ICT کل ّایٍ عایز زؾ ازاق تاسرگاًی ٍ اقسصاز رعاًِ فٌاٍری اطالعاذ کویغیَى

، صٌسٍق ًَآٍری ٍ ؽهکَفایی، صهٌسٍق صهازراذ، هزکهش     هعاًٍر علوی ٍ فٌاٍری ریاعر جوَْری تیي الوللی علن ٍ فٌاٍری

ٍ فسراعیَى فاٍای ایزاى تزای چْارهیي عال هسَالی زر  ٍسارذ فزٌّگ ٍ ارؽاز اعالهی فٌاٍری اطالعاذ ٍ رعاًِ ّای زیجیسال

 .جیسکظ تزگشار هی ؽَز

 15زها   05زر خهاٍیَى جوْهَری اعهالهی ایهزاى    طالیی افشٍز: اهغال تا حوایر عاسهاى زَععِ زجارذ تزای هؾارکر کٌٌهسگاى  

هیلیَى زَهاى خززاذر هی ؽَز کِ تا زَجهِ تهِ جهسیر ازهاق تاسرگهاًی       20زرصس ّشیٌِ ّای غزفِ تِ صَرذ یاراًِ زا عقف 

ایزاى، هعاًٍر علوی ٍ فٌاٍری ریاعر جوَْری، ٍسارذ فزٌّگ ٍ ارؽهاز اعهالهی ٍ عهاسهاى زَعهعِ زجهارذ تهزای حوایهر        

 .َر زر ًوایؾگاُ اهغال ًغثر تِ عال گذؽسِ اًسکی ارساى زز زوام ؽَزاهیسٍارین حض

 

https://tnews.ir/tags/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1
https://tnews.ir/tags/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1
https://tnews.ir/tags/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa
https://tnews.ir/tags/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa
https://tnews.ir/tags/%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ac%db%8c%d8%aa%da%a9%d8%b3
https://tnews.ir/tags/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ac%db%8c%d8%aa%da%a9%d8%b3
https://tnews.ir/tags/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa
https://tnews.ir/tags/%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c
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ؽهزکر   10رییظ ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم افشار ایزاى تا اؽارُ تِ ؽزکر ّهای حاضهز زر خهاٍیَى، گفهر:     

زیجیسال تا حوایر هزکش فٌاٍری اطالعهاذ   هَعغِ فزٌّگی 5زاًؼ تٌیاى تا حوایر هعاًٍر علوی ٍ فٌاٍری ریاعر جوَْری، 

ؽزکر فٌاٍراًِ زحر عٌَاى خاٍیَى جوَْری اعالهی ایهزاى زر ایهي رٍیهساز هْهن فٌهاٍری هٌطقهِ        4ّای زیجیسال ٍ  ٍ رعاًِ

 .حضَر ذَاٌّس زاؽر

جیسکظ تِ صَرذ  ّای ایزاًی زر ًوایؾگاُ افشار ایزاى زرتارُ حضَر ؽزکر رییظ ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

ؽًَس؟ گفر: اگز ؽزکسی تسَاًس هغسقل زر ًوایؾگاُ ؽزکر کٌس  ّا تزای حضَر هغسقل حوایر ًوی خاٍیَى ٍ ایٌکِ چزا ؽزکر

ایهي حهَسُ    تغیار هٌاعة اعر اها حضَر زر قالة خاٍیَى ًؾاى اس فعال تَزى صٌعر ارزثاطاذ ٍ فٌاٍری اطالعهاذ کؾهَر زر  

 ؽَز. ّای حضَر زر ًوایؾگاُ ّای زرصصی هی اعر زارز ٍ تاعث کاّؼ ّشیٌِ

ؽَز زرصَرزی کِ تلٌس هسذ ٍ زر یهک   ٍی گفر: ًوایؾگاُ ّای زرصصی ٍ اذسصاصی ایزاى کِ زر تزذی کؾَرّا تزگشار هی

عالِ اًجام ؽَز، اقسام هٌاعثی اعر اهها تزًاههِ حضهَر زر ًوایؾهگاُ ّهای زرصصهی زر تاسارّهای صهازرازی          1زٍرُ سهاًی 

 ب تایس تلٌس هسذ تاؽس ًِ ایٌکِ یک تار زر کؾَر عزاق ٍ یک تار زر افتاًغساى حضَر خیسا کٌین.کؾَرّای ّس

زَاًٌس اس صهٌعر   زوزکش ًوایؾگاُ اهغال تز َّػ هصٌَعی ٍ ؽْزعاسی َّؽوٌس اعر زا ًؾاى زّس چگًَِ صٌایع هرسلف هی

 ارزثاطاذ ٍفٌاٍری اطالعاذ ٍ اعسفازُ کٌٌس.

هْزهاُ زر هزکش زجارذ جْاًی ؽْز زٍتی زر کؾَر  26زا  22عى ٍ ّؾسویي ًوایؾگاُ فٌاٍری اطالعاذ ٍ ارزثاطاذ جیسکظ اس 

ّای ایٌسزًر اؽیاء، ؽْز َّؽهوٌس، ّهَػ    اهاراذ هسحسُ عزتی زر هَضَعاذ کاهدیَزز ٍ آذزیي زعساٍرزّای فٌاٍری حَسُ

زاج ٍ زثلر، گَؽهى   ای، لح ّای رایاًِ افشار زلفي ّوزاُ، تاسی افشار، ًزم ًزمافشار،  هصٌَعی، َّاخیواّای تسٍى عزًؾیي، عرر

 ؽَز. ّاى ارزثاطى، زکٌَلَصی صَزی ٍ عایزذسهاذ ایٌسزًسی تزگشار هی زلفي ّوزاُ، سیز عاذر ٍ ؽثکِ

 50/52/53زارید اًسؾار: 
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 ؽَز هی ارساى جیسکظ زر ایزاًی ّای ؽزکر حضَر

ُ  زر ایهزاى  اعهالهی  جوْهَری  رعهوی  خهاٍیَى  کِ کزز اعالم افشار ًزم صازرکٌٌسگاى ٍ زَلیسکٌٌسگاى ازحازیِ رئیظ  ًوایؾهگا

  .کٌٌس ؽزکر ًوایؾگاُ ایي زر زَاًٌس هی هٌاعثی قیور تا ایزاًی ّای ؽزکر ٍ ؽس ذَاّس تزگشار زٍتی جیسکظ
 

 
 

 کهزز  اعهالم  افشار ًزم صازرکٌٌسگاى ٍ زَلیسکٌٌسگاى ازحازیِ رئیظ طالیی، هحوسرضا (ذثز اجسواعی عکَی) ًَزاز گشارػ تِ

 ٍ تاسرگهاًی  ازهاق  رعاًِ اقسصاز ٍ اطالعاذ فٌاٍری کویغیَى ّوکاری تا ٍ ایزاى زجارذ زَععِ عاسهاى هجَس تا ازحازیِ ایي کِ

 ریاعهر  فٌاٍری ٍ علوی هعاًٍر فٌاٍری ٍ علن الوللی تیي زعاهالذ هزکش حوایر تا ٍ ایزاى تاسرگاًی ازاق ICT ّای زؾکل عایز

  ارؽاز ٍ فزٌّگ ٍسارذ زیجیسال ّای رعاًِ ٍ اطالعاذ فٌاٍری هزکش صازراذ، صٌسٍق ؽکَفایی، ٍ ًَآٍری صٌسٍق جوَْری،

ُ  عٌهَاى  تِ ایواص گغسزاى ّوایؼ ؽزکر اجزای تا ٍ ایزاى فاٍای فسراعیَى اعالهی،  تهزای  ایهزاى،  زر جیهسکظ  رعهوى  ًوایٌهس

 .کٌس هی تزگشار آفزیقا ؽوال ٍ آعیا رٍیساز تشرگسزیي زر را ایزاى اعالهی جوَْری خاٍیَى هسَالی عال چْارهیي

 فاٍای صٌعر فعاالى صازرازی ٍ زَلیسی ّای زَاًوٌسی هعزفی تزای ایزاى اعالهی جوَْری خاٍیَى گذؽسِ عال ٍی، ی گفسِ تِ

 تزگهشار  قثل ّای عال کیفیر تا زغْیالزی ی ارائِ تا ارس ًزخ افشایؼ رغن علی ًیش اهغال ٍ ؽسُ تزگشار ًوایؾگاُ ایي زر ایزاى

 . ؽس ذَاّس

 غزفِ ّای ّشیٌِ زرصس 50 زا 30 ایزاى اعالهی جوَْری خاٍیَى زر کٌٌسگاى هؾارکر تزای زجارذ زَععِ عاسهاى حوایر تا

 ٍ علوهی  هعاًٍهر  ایهزاى،  تاسرگهاًی  ازهاق  جهسیر  تِ زَجِ تا کِ ؽَز، هی خززاذر زَهاى هیلیَى 20 عقف زا یاراًِ صَرذ تِ

 ًوایؾگاُ زر حضَر اهیسٍارین حوایر تزای زجارذ زَععِ عاسهاى ٍ اعالهی ارؽاز ٍ فزٌّگ ٍسارذ جوَْری، ریاعر فٌاٍری

 .ؽَز زوام زز ارساى اًسکی گذؽسِ عال تِ ًغثر اهغال
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 ٍ علوهی  هعاًٍر حوایر تا تٌیاى زاًؼ ؽزکر 10 افشار، ًزم صازرکٌٌسگاى ٍ زَلیسکٌٌسگاى ازحازیِ رییظ گشارػ اعاط تز

 ؽهزکر  چْهار  ٍ زیجیسال ّای رعاًِ ٍ اطالعاذ فٌاٍری هزکش حوایر تا زیجیسال فزٌّگی هَعغِ 5 جوَْری، ریاعر فٌاٍری

 .زاؽر ذَاٌّس حضَر هٌطقِ فٌاٍری هْن رٍیساز ایي زر ایزاى اعالهی جوَْری خاٍیَى عٌَاى زحر فٌاٍراًِ

ُ  زر ایزاًهی  ّای ؽزکر حضَر ی زرتارُ ایزاى افشار ًزم صازرکٌٌسگاى ٍ زَلیسکٌٌسگاى ازحازیِ رییظ ِ  جیهسکظ  ًوایؾهگا  ته

 ًیهش  خهاٍیَى  قالة زر حضَر اها اعر، هٌاعة تغیار کٌس ؽزکر ًوایؾگاُ زر هغسقل تسَاًس ؽزکسی اگز :گفر خاٍیَى صَرذ

 کؾهَر  اطالعاذ فٌاٍری ٍ ارزثاطاذ صٌعر تَزى فعال اس ًؾاى ًوایؾگاُ ایي زر ایزاى خاٍیَى ٍجَز ایٌکِ جولِ اس زارز؛ هشایایی

 حضَر ّای ّشیٌِ کاّؼ تاعث خاٍیَى یک چسز سیز ّا ؽزکر حضَر ّوچٌیي. زارز تزًسعاسی ی جٌثِ ٍ اعر حَسُ ایي زر

 .ؽَز هی زرصصی ّای ًوایؾگاُ زر

 

 تهزای  را زثلیتهاذ  ٍ تاساریهاتی  ّهای  ّشیٌِ ٍ کٌین خیسا حضَر زیگزی کؾَر زر ّشیٌِ کوسزیي تا ذَاّین هی کِ کزز اعالم ٍی

 تلٌسههسذ  تایهس  ّسب، کؾَرّای صازرازی تاسارّای زر زرصصی ّای ًوایؾگاُ زر حضَر ی تزًاهِ زّین؛ کاّؼ ّا ؽزکر

ِ  چزا. تاؽین ًساؽسِ تلٌسهسزی ی تزًاهِ ٍ کٌین خیسا حضَر افتاًغساى زر تار یک ٍ عزاق کؾَر زر تار یک ایٌکِ ًِ تاؽس؛  زر که

 تِ گذؽسِ عال عِ زر. این ًساؽسِ تاساریاتی تزای تلٌسهسذ ی تزًاهِ عوال ٍ این زازُ ّسر را ّا عزهایِ فقط صَرذ، ایي غیز

 ًیش ایزاى ٍکار کغة ٍ گذاری عزهایِ ّای فزصر هعزفی ّوایؼ جیسکظ، ًوایؾگاُ زر ایزاى خاٍیَى کٌار زر هغسوز صَرذ

 ّوهایؼ  ایي زر ؽزکر تزای ًیش ذارجی ّای ؽزکر اس ٍ ؽَز هی تزگشار ًیش اهغال کِ ؽسُ تزگشار ًوایؾگاُ عَم رٍس زر

ُ  ٍّؾهسویي  عى .ؽَز فزاّن ایزاًی ّای ؽزکر تزای ّن رٍزررٍ ّای هالقاذ اهکاى زا ؽس، ذَاّس زعَذ  فٌهاٍری  ًوایؾهگا

 هی تزگشار عزتی هسحسُ اهاراذ کؾَر زر زٍتی ؽْز جْاًی زجارذ هزکش زر هْزهاُ 26 زا 22 اس جیسکظ ارزثاطاذ ٍ اطالعاذ

ُ  ّهشار  100 اس تیؼ ًوایؾگاُ ایي زارًس؛ حضَر آى زر جْاى کؾَر 100 اس ؽزکر 4700 ٍ ؽَز  اس زرصصهی  ی تاسزیسکٌٌهس

 .اعر ICT صٌعر ّای خساًغیل هعزفی تزای هٌاعثی هحل ًسیجِ زر زارز؛ کؾَر 140

 50/52/53زارید اًسؾار: 
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زر هْزههاُ ٍ  رئیظ ازحازیِ صازرکٌٌسگاى ًزم افشار اس تزگشاری خاٍیَى رعوی ایزاى زر عی ٍ ّؾهسویي ًوایؾهگاُ جیهسکظ    

 .زاًؼ تٌیاى حَسُ فٌاٍری اطالعاذ زر ایي رٍیساز ذثز زاز  ؽزکر 10حضَر 

افهشار ایهزاى، هحوسرضها طالیهی      تِ ًقل اس ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم« ذثزًاهِ زاًؾجَیاى ایزاى»تِ گشارػ 

ٌهاٍری ریاعهر جوْهَری، صهٌسٍق ًهَآٍری ٍ      گفر:تا حوایر هزکش زعاهالذ تیي الوللی علهن ٍ فٌهاٍری هعاًٍهر علوهی ٍ ف    

ّای زیجیسهال ٍسارذ ارؽهاز ٍ فسراعهیَى فهاٍای ایهزاى، خهاٍیَى        ؽکَفایی، صٌسٍق صازراذ، هزکش فٌاٍری اطالعاذ ٍ رعاًِ

 .رعوی ایزاى زر جیسکظ زٍتی تزخا هی ؽَز

هاى زَعهعِ زجهارذ ایهزاى ٍ تها ّوکهاری      افشار ایزاى، تا هجَس عاس ٍی زَضیح زاز: ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

ازاق تاسرگاًی ایزاى، تزای چْارهیي عال هسَالی  ICT ّای کویغیَى فٌاٍری اطالعاذ ٍ اقسصاز رعاًِ ازاق تاسرگاًی ٍ عایز زؾکل

 .کٌس خاٍیَى جوَْری اعالهی ایزاى را زر تشرگسزیي رٍیساز آعیا ٍ ؽوال آفزیقا تزگشار هی

افشار گفر: تا حوایر عاسهاى زَععِ زجهارذ تهزای هؾهارکر کٌٌهسگاى زر      گاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزمرئیظ ازحازیِ زَلیسکٌٌس

        هیلیهَى زَههاى خززاذهر     20زرصس ّشیٌِ ّای غزفهِ تهِ صهَرذ یاراًهِ زها عهقف        50زا  30خاٍیَى جوَْری اعالهی ایزاى، 

ٌاٍری ریاعر جوَْری، ٍسارذ ارؽاز اعالهی ٍ عاسهاى هی ؽَز کِ تا زَجِ تِ جسیر ازاق تاسرگاًی ایزاى، هعاًٍر علوی ٍ ف

 .زز زوام ؽَز زَععِ زجارذ تزای حوایر، اهیسٍارین حضَر زر ًوایؾگاُ اهغال ًغثر تِ عال گذؽسِ اًسکی ارساى

ّهای زَلیهسی ٍ صهازرازی فعهاالى صهٌعر       طالیی افشٍز: زر عال گذؽسِ خاٍیَى جوَْری اعالهی ایزاى تزای هعزفی زَاًوٌسی

ّای قثل تزگشار  فاٍای ایزاى زر ایي ًوایؾگاُ تزگشار ؽس ٍ اهغال ًیش تِ رغن افشایؼ ًزخ ارس، تا ارائِ زغْیالزی تا کیفیر عال

 .ذَاّس ؽس

هَعغِ فزٌّگی زیجیسال تها حوایهر    5ؽزکر زاًؼ تٌیاى تا حوایر هعاًٍر علوی ٍ فٌاٍری ریاعر جوَْری،  10ٍی گفر: 

ؽزکر فٌاٍراًِ زحر عٌَاى خاٍیَى جوَْری اعالهی ایهزاى زر ایهي رٍیهساز     4ّای زیجیسال ٍ  اًِهزکش فٌاٍری اطالعاذ ٍ رع

 .هْن فٌاٍری هٌطقِ حضَر ذَاٌّس زاؽر

 

https://www.mehrnews.com/news/4384029/%DB%B1%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4384029/%DB%B1%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
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کؾهَر جْهاى زر جیهسکظ     100ؽزکر اس  4700افشار ایزاى تا اؽارُ تِ ایٌکِ  رئیظ ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

کؾَر زارز ٍ زر ًسیجِ هحل هٌاعثی تزای  140ّشار تاسزیس کٌٌسُ زرصصی اس  100ًوایؾگاُ تیؼ اس حضَر زارًس، افشٍز: ایي 

 .ایزاى زر ذارج اس کؾَر اعر ICT هعزفی خساًغیل ّای صٌعر

طالیی تا تیاى ایٌکِ حضَر ایزاى زر قالة خاٍیَى رعوی کؾَر زر ایي ًوایؾگاُ، ًؾاى اس فعال تَزى صٌعر ارزثاطاذ ٍ فٌهاٍری  

عال گذؽسِ تِ صهَرذ   3ؽَز، گفر: زر  ّای حضَر زر ًوایؾگاُ ّای زرصصی هی اطالعاذ کؾَر زارز ٍ تاعث کاّؼ ّشیٌِ

هغسوز زر کٌار خاٍیَى ایزاى زر ًوایؾگاُ جیسکظ، ّوایؼ هعزفی فزصر ّای عزهایِ گذاری ٍ کغة ٍکار ایزاى ًیش زر رٍس 

ّای ذارجی ًیش تزای ؽزکر زر ایهي ّوهایؼ زعهَذ     ؽَز ٍ اس ؽزکر یعَم ًوایؾگاُ تزگشار ؽسُ کِ اهغال ًیش تزگشار ه

 .ذَاّس ؽس زا اهکاى هالقاذ ّای رٍزررٍ ًیش تزای ؽزکر ّای ایزاًی فزاّن ؽَز

افشار اضافِ کزز: زوزکش ًوایؾگاُ اهغال تز ّهَػ هصهٌَعی ٍ ؽْزعهاسی     رئیظ ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

زَاًٌس اس صٌعر ارزثاطاذ ٍفٌاٍری اطالعاذ اعسفازُ کٌٌس. ًوایؾگاُ ّهای   ّس چگًَِ صٌایع هرسلف هیَّؽوٌس اعر زا ًؾاى ز

هعسثز فاٍا زر عطح جْاى هی زَاًٌس تِ صاحثاى صٌایع هرسلف جْر کاّؼ ّشیٌِ ّای زَلیهس، افهشایؼ تْهزُ ٍری ٍ افهشایؼ     

 .کیفیر هحصَالذ کوک کٌٌس

هْزهاُ زر هزکش زجارذ جْاًی زٍتی زر هَضَعاذ  26زا  22عی ٍ ّؾسویي ًوایؾگاُ فٌاٍری اطالعاذ ٍ ارزثاطاذ جیسکظ اس 

 ُ ّهای ایٌسزًهر اؽهیاء، ؽهْز َّؽهوٌس، ّهَػ هصهٌَعی، َّاخیواّهای تهسٍى           کاهدیَزز ٍ آذزیي زعساٍرزّای فٌاٍری حهَس

زاج ٍ زثلر، گَؽی زلفي ّوهزاُ، سیهز عهاذر ٍ     ای، لح ّای رایاًِ ُ، تاسیافشار زلفي ّوزا افشار، ًزم افشار، ًزم عزًؾیي، عرر

 .ؽَز ّای ارزثاطی، زکٌَلَصی صَزی ٍ عایزذسهاذ ایٌسزًسی تزگشار هی ؽثکِ

 50/52/53زارید اًسؾار: 
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اى، هحوسرضها طالیهی   تِ ًقل اس ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم افهشار ایهز  « ذثزًاهِ زاًؾجَیاى ایزاى»تِ گشارػ 

گفر:تا حوایر هزکش زعاهالذ تیي الوللی علهن ٍ فٌهاٍری هعاًٍهر علوهی ٍ فٌهاٍری ریاعهر جوْهَری، صهٌسٍق ًهَآٍری ٍ          

ؽکَفایی، صٌسٍق صازراذ، هزکش فٌاٍری اطالعاذ ٍ رعاًِ ّای زیجیسهال ٍسارذ ارؽهاز ٍ فسراعهیَى فهاٍای ایهزاى، خهاٍیَى       

 .ؽَز رعوی ایزاى زر جیسکظ زٍتی تزخا هی

ٍی زَضیح زاز: ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم افشار ایزاى، تا هجَس عاسهاى زَععِ زجهارذ ایهزاى ٍ تها ّوکهاری     

ازهاق تاسرگهاًی ایهزاى، تهزای چْهارهیي عهال        ICT کویغیَى فٌاٍری اطالعاذ ٍ اقسصاز رعاًِ ازاق تاسرگاًی ٍ عایز زؾکل ّای

 .ایزاى را زر تشرگسزیي رٍیساز آعیا ٍ ؽوال آفزیقا تزگشار هی کٌسهسَالی خاٍیَى جوَْری اعالهی 

رئیظ ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم افشار گفر: تا حوایر عاسهاى زَععِ زجارذ تهزای هؾهارکر کٌٌهسگاى زر    

        زَههاى خززاذهر    هیلیهَى  05زرصس ّشیٌِ ّای غزفهِ تهِ صهَرذ یاراًهِ زها عهقف        15زا  05خاٍیَى جوَْری اعالهی ایزاى، 

هی ؽَز کِ تا زَجِ تِ جسیر ازاق تاسرگاًی ایزاى، هعاًٍر علوی ٍ فٌاٍری ریاعر جوَْری، ٍسارذ ارؽاز اعالهی ٍ عاسهاى 

 .زَععِ زجارذ تزای حوایر، اهیسٍارین حضَر زر ًوایؾگاُ اهغال ًغثر تِ عال گذؽسِ اًسکی ارساى زز زوام ؽَز

ِ خاٍیَى جوَْری اعالهی ایزاى تزای هعزفی زَاًوٌسی ّای زَلیهسی ٍ صهازرازی فعهاالى صهٌعر     طالیی افشٍز: زر عال گذؽس

فاٍای ایزاى زر ایي ًوایؾگاُ تزگشار ؽس ٍ اهغال ًیش تِ رغن افشایؼ ًزخ ارس، تا ارائِ زغْیالزی تا کیفیر عال ّای قثل تزگشار 

 .ذَاّس ؽس

هَعغِ فزٌّگی زیجیسال تها حوایهر    1وی ٍ فٌاٍری ریاعر جوَْری، ؽزکر زاًؼ تٌیاى تا حوایر هعاًٍر عل 55ٍی گفر: 

ؽزکر فٌاٍراًِ زحر عٌَاى خاٍیَى جوَْری اعالهی ایزاى زر ایهي رٍیهساز    0هزکش فٌاٍری اطالعاذ ٍ رعاًِ ّای زیجیسال ٍ 

 .هْن فٌاٍری هٌطقِ حضَر ذَاٌّس زاؽر

کؾَر جْهاى زر جیهسکظ    555ؽزکر اس  0355ى تا اؽارُ تِ ایٌکِ رئیظ ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم افشار ایزا

کؾَر زارز ٍ زر ًسیجِ هحل هٌاعثی تزای  505ّشار تاسزیس کٌٌسُ زرصصی اس  555حضَر زارًس، افشٍز: ایي ًوایؾگاُ تیؼ اس 

 .ایزاى زر ذارج اس کؾَر اعر ICT هعزفی خساًغیل ّای صٌعر

https://www.mehrnews.com/news/4384029/%DB%B1%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4384029/%DB%B1%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
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قالة خاٍیَى رعوی کؾَر زر ایي ًوایؾگاُ، ًؾاى اس فعال تَزى صٌعر ارزثاطاذ ٍ فٌهاٍری  طالیی تا تیاى ایٌکِ حضَر ایزاى زر 

عهال گذؽهسِ تهِ     0اطالعاذ کؾَر زارز ٍ تاعث کاّؼ ّشیٌِ ّای حضَر زر ًوایؾگاُ ّای زرصصهی ههی ؽهَز، گفهر: زر     

ایزاى ًیش  گذاری ٍ کغة ٍکار صَرذ هغسوز زر کٌار خاٍیَى ایزاى زر ًوایؾگاُ جیسکظ، ّوایؼ هعزفی فزصر ّای عزهایِ

زر رٍس عَم ًوایؾگاُ تزگشار ؽسُ کِ اهغال ًیش تزگشار هی ؽَز ٍ اس ؽزکر ّای ذارجی ًیش تزای ؽزکر زر ایي ّوهایؼ  

 .زعَذ ذَاّس ؽس زا اهکاى هالقاذ ّای رٍزررٍ ًیش تزای ؽزکر ّای ایزاًی فزاّن ؽَز

شار اضافِ کزز: زوزکش ًوایؾگاُ اهغال تز ّهَػ هصهٌَعی ٍ ؽْزعهاسی    رئیظ ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم اف

َّؽوٌس اعر زا ًؾاى زّس چگًَِ صٌایع هرسلف هی زَاًٌس اس صٌعر ارزثاطاذ ٍفٌاٍری اطالعاذ اعسفازُ کٌٌس. ًوایؾگاُ ّهای  

یؼ تْهزُ ٍری ٍ افهشایؼ   هعسثز فاٍا زر عطح جْاى هی زَاًٌس تِ صاحثاى صٌایع هرسلف جْر کاّؼ ّشیٌِ ّای زَلیهس، افهشا  

 .کیفیر هحصَالذ کوک کٌٌس

هْزهاُ زر هزکش زجارذ جْاًی زٍتی زر هَضَعاذ  02زا  00عی ٍ ّؾسویي ًوایؾگاُ فٌاٍری اطالعاذ ٍ ارزثاطاذ جیسکظ اس 

کاهدیَزز ٍ آذزیي زعساٍرزّای فٌاٍری حَسُ ّهای ایٌسزًهر اؽهیاء، ؽهْز َّؽهوٌس، ّهَػ هصهٌَعی، َّاخیواّهای تهسٍى          

یي، عرر افشار، ًزم افشار، ًزم افشار زلفي ّوزاُ، تاسی ّای رایاًِ ای، لح زاج ٍ زثلر، گَؽی زلفي ّوزاُ، سیز عهاذر  عزًؾ

 .ٍ ؽثکِ ّای ارزثاطی، زکٌَلَصی صَزی ٍ عایزذسهاذ ایٌسزًسی تزگشار هی ؽَز

 50/52/53زارید اًسؾار: 
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رئیظ ازحازیِ صازرکٌٌسگاى ًزم افشار اس تزگشاری خاٍیَى رعوی ایزاى زر عی ٍ ّؾهسویي ًوایؾهگاُ جیهسکظ زر هْزههاُ ٍ     

 .زاًؼ تٌیاى حَسُ فٌاٍری اطالعاذ زر ایي رٍیساز ذثز زاز  ؽزکر 10حضَر 

تا  افشار ایزاى، هحوسرضا طالیی گفر: تِ گشارػ فاٍاًیَس تِ ًقل اس هْز، تِ ًقل اس ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم 

حوایر هزکش زعاهالذ تیي الوللی علن ٍ فٌاٍری هعاًٍر علوهی ٍ فٌهاٍری ریاعهر جوْهَری، صهٌسٍق ًهَآٍری ٍ ؽهکَفایی،        

ّای زیجیسال ٍسارذ ارؽاز ٍ فسراعیَى فاٍای ایزاى، خاٍیَى رعوی ایزاى زر  صٌسٍق صازراذ، هزکش فٌاٍری اطالعاذ ٍ رعاًِ

 .ٍتی تزخا هی ؽَزجیسکظ ز

افشار ایزاى، تا هجَس عاسهاى زَعهعِ زجهارذ ایهزاى ٍ تها ّوکهاری       ٍی زَضیح زاز: ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

ازاق تاسرگاًی ایزاى، تزای چْارهیي عال هسَالی  ICT ّای کویغیَى فٌاٍری اطالعاذ ٍ اقسصاز رعاًِ ازاق تاسرگاًی ٍ عایز زؾکل

 .کٌس ری اعالهی ایزاى را زر تشرگسزیي رٍیساز آعیا ٍ ؽوال آفزیقا تزگشار هیخاٍیَى جوَْ

 

افشار گفر: تا حوایر عاسهاى زَععِ زجهارذ تهزای هؾهارکر کٌٌهسگاى زر      رئیظ ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

            هیلیهَى زَههاى خززاذهر     20زرصس ّشیٌِ ّای غزفهِ تهِ صهَرذ یاراًهِ زها عهقف        50زا  30خاٍیَى جوَْری اعالهی ایزاى، 

هی ؽَز کِ تا زَجِ تِ جسیر ازاق تاسرگاًی ایزاى، هعاًٍر علوی ٍ فٌاٍری ریاعر جوَْری، ٍسارذ ارؽاز اعالهی ٍ عاسهاى 

 .زز زوام ؽَز گذؽسِ اًسکی ارساى زَععِ زجارذ تزای حوایر، اهیسٍارین حضَر زر ًوایؾگاُ اهغال ًغثر تِ عال

 

https://www.mehrnews.com/news/4384029/%DB%B1%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4384029/%DB%B1%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
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ّهای زَلیهسی ٍ صهازرازی فعهاالى صهٌعر       طالیی افشٍز: زر عال گذؽسِ خاٍیَى جوَْری اعالهی ایزاى تزای هعزفی زَاًوٌسی

شار قثل تزگ ّای فاٍای ایزاى زر ایي ًوایؾگاُ تزگشار ؽس ٍ اهغال ًیش تِ رغن افشایؼ ًزخ ارس، تا ارائِ زغْیالزی تا کیفیر عال

 .ذَاّس ؽس

هَعغِ فزٌّگی زیجیسال تها حوایهر    5ؽزکر زاًؼ تٌیاى تا حوایر هعاًٍر علوی ٍ فٌاٍری ریاعر جوَْری،  10ٍی گفر: 

ؽزکر فٌاٍراًِ زحر عٌَاى خاٍیَى جوَْری اعالهی ایهزاى زر ایهي رٍیهساز     4ّای زیجیسال ٍ  هزکش فٌاٍری اطالعاذ ٍ رعاًِ

 .اؽرهْن فٌاٍری هٌطقِ حضَر ذَاٌّس ز

کؾهَر جْهاى زر جیهسکظ     100ؽزکر اس  4700افشار ایزاى تا اؽارُ تِ ایٌکِ  رئیظ ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

کؾَر زارز ٍ زر ًسیجِ هحل هٌاعثی تزای  140ّشار تاسزیس کٌٌسُ زرصصی اس  100حضَر زارًس، افشٍز: ایي ًوایؾگاُ تیؼ اس 

 .اى زر ذارج اس کؾَر اعرایز ICT هعزفی خساًغیل ّای صٌعر

طالیی تا تیاى ایٌکِ حضَر ایزاى زر قالة خاٍیَى رعوی کؾَر زر ایي ًوایؾگاُ، ًؾاى اس فعال تَزى صٌعر ارزثاطاذ ٍ فٌهاٍری  

عال گذؽسِ تِ صهَرذ   3ؽَز، گفر: زر  ّای حضَر زر ًوایؾگاُ ّای زرصصی هی اطالعاذ کؾَر زارز ٍ تاعث کاّؼ ّشیٌِ

اٍیَى ایزاى زر ًوایؾگاُ جیسکظ، ّوایؼ هعزفی فزصر ّای عزهایِ گذاری ٍ کغة ٍکار ایزاى ًیش زر رٍس هغسوز زر کٌار خ

ّای ذارجی ًیش تزای ؽزکر زر ایهي ّوهایؼ زعهَذ     ؽَز ٍ اس ؽزکر عَم ًوایؾگاُ تزگشار ؽسُ کِ اهغال ًیش تزگشار هی

 .فزاّن ؽَز ذَاّس ؽس زا اهکاى هالقاذ ّای رٍزررٍ ًیش تزای ؽزکر ّای ایزاًی

افشار اضافِ کزز: زوزکش ًوایؾگاُ اهغال تز ّهَػ هصهٌَعی ٍ ؽْزعهاسی     رئیظ ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

زَاًٌس اس صٌعر ارزثاطاذ ٍفٌاٍری اطالعاذ اعسفازُ کٌٌس. ًوایؾگاُ ّهای   َّؽوٌس اعر زا ًؾاى زّس چگًَِ صٌایع هرسلف هی

زَاًٌس تِ صاحثاى صٌایع هرسلف جْر کاّؼ ّشیٌِ ّای زَلیهس، افهشایؼ تْهزُ ٍری ٍ افهشایؼ     هعسثز فاٍا زر عطح جْاى هی 

 .کیفیر هحصَالذ کوک کٌٌس

هْزهاُ زر هزکش زجارذ جْاًی زٍتی زر هَضَعاذ  26زا  22عی ٍ ّؾسویي ًوایؾگاُ فٌاٍری اطالعاذ ٍ ارزثاطاذ جیسکظ اس 

 ُ ایٌسزًهر اؽهیاء، ؽهْز َّؽهوٌس، ّهَػ هصهٌَعی، َّاخیواّهای تهسٍى         ّهای   کاهدیَزز ٍ آذزیي زعساٍرزّای فٌاٍری حهَس

زاج ٍ زثلر، گَؽی زلفي ّوهزاُ، سیهز عهاذر ٍ     ای، لح ّای رایاًِ افشار زلفي ّوزاُ، تاسی افشار، ًزم افشار، ًزم عزًؾیي، عرر

 .ؽَز ّای ارزثاطی، زکٌَلَصی صَزی ٍ عایزذسهاذ ایٌسزًسی تزگشار هی ؽثکِ
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  پرداخت یاراوٍ بٍ شرکتُا برای حضًر در ومایشگاٌ َای خارجی

 

  :افسار خبر داد اتحادیٍ تًلیدکىىدگان ي صادرکىىدگان ورم رییس

ُ  زر ایهزاى  خهاٍیَى  حضَر چزایی زرتارُ هْن عَال چٌس تِ افشار ًزم صازرکٌٌسگاى ٍ زَلیسکٌٌسگاى ازحازیِ  جیهسکظ  ًوایؾهگا

 زرصس 15 زا 05ایزاى اعالهی جوَْری خاٍیَى زر کٌٌسگاى هؾارکر تزای زجارذ زَععِ عاسهاى حوایر تا: گفر ٍ زاز خاعد

 ًغثر اهغال ًوایؾگاُ زر حضَر اهیسٍارین کِ ؽَز هی خززاذر زَهاى هیلیَى 20 عقف زا یاراًِ صَرذ تِ غزفِ ّای ّشیٌِ

 .ؽَز زوام زز ارساى اًسکی گذؽسِ عال تِ

گهشاری خهاٍیَى رعهوی    افهشار ایهزاى اس تز   تِ گشارػ ایلٌا، هحوسرضا طالیی رییظ ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

 .جوَْری اعالهی ایزاى زر عی ٍ ّؾسویي ًوایؾگاُ جیسکظ زٍتی زر هْزهاُ عال جاری ذثز زاز

ّهای زَلیهسی ٍ صهازرازی فعهاالى صهٌعر       طالیی افشٍز: زر عال گذؽسِ خاٍیَى جوَْری اعالهی ایزاى تزای هعزفی زَاًوٌسی

ّای قثل تزگشار  ش علیزغن افشایؼ ًزخ ارس تا ارایِ زغْیالزی تا کیفیر عالفاٍای ایزاى زر ایي ًوایؾگاُ تزگشار ؽسُ ٍ اهغال ًی

زرصس ّشیٌِ  15زا  05ذَاّس ؽس. تا حوایر عاسهاى زَععِ زجارذ تزای هؾارکر کٌٌسگاى زر خاٍیَى جوَْری اعالهی ایزاى

ازهاق تاسرگهاًی ایهزاى، هعاًٍهر      هیلیَى زَهاى خززاذر هی ؽَز کِ تا زَجِ تِ جسیر 20ّای غزفِ تِ صَرذ یاراًِ زا عقف 

علوی ٍ فٌاٍری ریاعر جوَْری، ٍسارذ فزٌّگ ٍ ارؽاز اعالهی ٍ عاسهاى زَععِ زجارذ تزای حوایر اهیسٍارین حضَر زر 

 .زز زوام ؽَز ًوایؾگاُ اهغال ًغثر تِ عال گذؽسِ اًسکی ارساى

 

 

https://www.ilna.ir/بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/660424-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
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ّوکاری کویغهیَى فٌهاٍری اطالعهاذ ٍ اقسصهاز رعهاًِ ازهاق       ٍی گفر: ایي ازحازیِ تا هجَس عاسهاى زَععِ زجارذ ایزاى ٍ تا 

ازاق تاسرگاًی ایزاى ٍ تا حوایر هزکش زعاهالذ تهیي الوللهی علهن ٍ فٌهاٍری هعاًٍهر علوهی ٍ        ICT ّای تاسرگاًی ٍ عایز زؾکل

سهال ٍسارذ  ّای زیجی فٌاٍری ریاعر جوَْری، صٌسٍق ًَآٍری ٍ ؽکَفایی، صٌسٍق صازراذ، هزکش فٌاٍری اطالعاذ ٍ رعاًِ

فزٌّگ ٍ ارؽاز اعالهی، فسراعیَى فاٍای ایزاى ٍ تا اجزای ؽزکر ّوایؼ گغسزاى ایواص تِ عٌَاى ًوایٌسُ رعوى جیسکظ زر 

 .کٌس ایزاى، تزای چْارهیي عال هسَالی خاٍیَى جوَْری اعالهی ایزاى را زر تشرگسزیي رٍیساز آعیا ٍ ؽوال آفزیقا تزگشار هی

ؽزکر زاًؼ  10ّای حاضز زر خاٍیَى، گفر:  افشار ایزاى تا اؽارُ تِ ؽزکر اى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزمرییظ ازحازیِ زَلیسکٌٌسگ

هَعغِ فزٌّگی زیجیسال تها حوایهر هزکهش فٌهاٍری اطالعهاذ ٍ       5تٌیاى تا حوایر هعاًٍر علوی ٍ فٌاٍری ریاعر جوَْری، 

هی ایزاى زر ایي رٍیساز هْن فٌاٍری هٌطقِ حضهَر  ؽزکر فٌاٍراًِ زحر عٌَاى خاٍیَى جوَْری اعال 4ّای زیجیسال ٍ  رعاًِ

 .ذَاٌّس زاؽر

خزعٌس چزا خاٍیَى ایزاى زر ًوایؾگاُ جیسکظ حضَر زارز، گفر: جیسکظ تشرگسهزیي   طالیی زر خاعد تِ ایي عَال کِ تزذی هی

ًس. ایهي ًوایؾهگاُ   کؾَر جْاى زر آى حضَر زار 100ؽزکر اس  4700رٍیساز فٌاٍری هٌطقِ زر آعیا ٍ ؽوال آفزیقا اعر ٍ 

 ICT کؾَر زارز زر ًسیجِ هحل هٌاعثی تزای هعزفی خساًغیل ّهای صهٌعر   505ّشار تاسزیس کٌٌسُ زرصصی اس  100تیؼ اس 

 .ایزاى زر ذارج اس کؾَر اعر

زر ّهای ایزاًهی    خزعٌس چزا حضَر ؽزکر افشار ایزاى زرتارُ ایٌکِ تزذی هی رییظ ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

ؽًَس؟ گفر: اگز ؽزکسی تسَاًس  ّا تزای حضَر هغسقل حوایر ًوی ؽَز ٍ ؽزکر ًوایؾگاُ جیسکظ تِ صَرذ خاٍیَى اًجام هی

هغسقل زر ًوایؾگاُ ؽزکر کٌس تغیار هٌاعة اعر اها حضَر زر قالة خاٍیَى ًیش هشایایی زارز اس جولِ ایٌکِ ٍجهَز خهاٍیَى   

َزى صٌعر ارزثاطاذ ٍ فٌاٍری اطالعاذ کؾَر زر ایي حهَسُ اعهر ٍ جٌثهِ تزًسعهاسی     ایزاى زر ایي ًوایؾگاُ ًؾاى اس فعال ت

 .ؽَز ّای حضَر زر ًوایؾگاُ ّای زرصصی هی ّا سیز چسز یک خاٍیَى تاعث کاّؼ ّشیٌِ زارز. ّوچٌیي حضَر ؽزکر

تلٌس هسذ ٍ زر یهک   ؽَز زرصَرزی کِ ٍی گفر: ًوایؾگاُ ّای زرصصی ٍ اذسصاصی ایزاى کِ زر تزذی کؾَرّا تزگشار هی

ُ   ٍ GSM عالِ اًجام ؽَز، اقسام هٌاعثی اعر اها ّسب اس حضَر زر عثیر، 1زٍرُ سهاًی    جیسکظ ایي اعر کِ ایهي ًوایؾهگا

          اًس کِ قصهس اعهسفازُ اس ایهي خساًغهیل را زاریهن.       ّا تاسزیسکٌٌسگاًی جذب کززُ ٍ زر یک جایگاُ هٌاعثی قزار گزفسِ طی عال

تا کوسزیي ّشیٌِ زر کؾَر زیگزی حضَر خیسا کٌین ٍ ّشیٌِ ّای تاساریاتی ٍزثلیتاذ را تهزای ؽهزکر ّها کهاّؼ      هی ذَاّین

زّین. تزًاهِ حضَر زر ًوایؾگاُ ّای زرصصی زر تاسارّای صازرازی کؾَرّای ّسب تایس تلٌس هسذ تاؽس ًِ ایٌکِ یهک تهار   

تزًاهِ تلٌسهسزی ًساؽهسِ تاؽهین چهزا کهِ زر غیهز ایٌصهَرذ فقهط         زر کؾَر عزاق ٍ یک تار زر افتاًغساى حضَر خیسا کٌین ٍ

 .عزهایِ ّا را ّسر زازُ این ٍ عوال تزًاهِ تلٌس هسذ تاساریاتی ًساؽسِ این
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عال گذؽسِ تِ صَرذ هغسوززر کٌار خاٍیَى ایزاى زر ًوایؾگاُ جیهسکظ، ّوهایؼ هعزفهی فزصهر ّهای       0طالیی افشٍز: زر 

ّهای   ؽهَز ٍ اس ؽهزکر   ایزاى ًیش زر رٍس عَم ًوایؾگاُ تزگشار ؽسُ کِ اهغال ًیش تزگشار هیعزهایِ گذاری ٍ کغة ٍ کار 

ذارجی ًیش تزای ؽزکر زر ایي ّوایؼ زعَذ ذَاّس ؽس زا اهکاى هالقاذ ّای رٍزررٍ ًیش تزای ؽزکر ّای ایزاًی فهزاّن  

 .ؽَز

ًوایؾگاُ اهغال تز َّػ هصٌَعی ٍ ؽْزعاسی َّؽوٌس افشار گفر: زوزکش  رییظ ازحازیِ زَلیسکٌٌسگاى ٍ صازرکٌٌسگاى ًزم

زَاًٌس اس صٌعر ارزثاطاذ ٍفٌاٍری اطالعاذ ٍ اعسفازُ کٌٌس. ًوایؾهگاُ ّهای هعسثهز     اعر زا ًؾاى زّس چگًَِ صٌایع هرسلف هی

زُ ٍری ٍ فاٍا اس جولِ جیسکظ زر عطح جْاى هی زَاًٌس تِ صاحثاى صٌایع هرسلف جْر کاّؼ ّشیٌِ ّای زَلیس، افهشایؼ تْه  

 .افشایؼ کیفیر هحصَالذ کوک کٌٌس

هْزهاُ زرهزکش زجارذ جْاًی ؽْز زٍتی زر کؾَر  26زا  22عى ٍ ّؾسویي ًوایؾگاُ فٌاٍری اطالعاذ ٍ ارزثاطاذ جیسکظ اس 

ّای ایٌسزًر اؽیاء، ؽْز َّؽهوٌس، ّهَػ    اهاراذ هسحسُ عزتی زر هَضَعاذ کاهدیَزز ٍ آذزیي زعساٍرزّای فٌاٍری حَسُ

ر، گَؽهى  زاج ٍ زثل ای، لح ّای رایاًِ افشار زلفي ّوزاُ، تاسی افشار، ًزم افشار، ًزم هصٌَعی، َّاخیواّای تسٍى عزًؾیي، عرر

 .ؽَز ّاى ارزثاطى، زکٌَلَصی صَزی ٍ عایزذسهاذ ایٌسزًسی تزگشار هی زلفي ّوزاُ، سیز عاذر ٍ ؽثکِ

زَاًٌس تهزای کغهة اطالعهاذ تیؾهسز ٍ      هی 2018عالقِ هٌساى تزای حضَر زر خاٍیَى ایزاى ٍ ّیاذ زجاری ٍ تاساریاتی جیسکظ 

 .اقسام کٌٌس 88175819  زواط تا ؽوارٍُ یا  irgitex.com ًحَُ ثثر ًام تا هزاجعِ تِ عایر
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