ومایشگاي صىعت تهران

آغاز بکار ومايشگاي بيه المللي صىعت تهران
ضزکت ُبی حبضز در ًوبیطگبٍ ضوي ارائَ جدیدتزیي دستبّردُبی صٌعتی خْد در سهیٌَ هبضیي االت ،
اثشاراالت  ،اتْهبسیْى ّ صٌبیع پیطزفتَ  ،در خصْظ اخزیي تْلیدات ّ اطالعبت رّس صٌعتی تجبدل ًظز خْاٌُد
کزد.
پىرتال جامع ومایشگاي صىعت تهران  :اهداف ومایشگاي صىعت تهران  :یازدهمیه ومایشگاي بیهالمللی
صىعت تهران

یازدهمیه ومایشگاي بیه المللی صىعت تهران
خبرجی اس  23کطْر اسیبیی  ،ارّپبیی ّ
گسترش و وىسازی صىایع ایران
ًوبیطگبٍ ُب

ثب حضْر  590ضزکت داخلی ّ  225ضزکت

افزیقبیی در هزاسوی ثب حضْر رییس

سازمان

ّ هعبّى علوی ّ فٌبّری رییس جوِْر در هحل دائوی
.

ی ثیي الوللی تِزاى گطبیص یبفت

ثَ گشارش ّاحد هزكشي خجز ضزکت ُبی حبضز در ًوبیطگبٍ ضوي ارائَ جدیدتزیي دستبّردُبی
صٌعتی خْد در سهیٌَ هبضیي االت  ،اثشاراالت  ،اتْهبسیْى ّ صٌبیع پیطزفتَ  ،در خصْظ اخزیي
.

تْلیدات ّ اطالعبت رّس صٌعتی تجبدل ًظز خْاٌُد کزد

در چَ ار رّس ثزگشاری ًوبیطگبٍ عالٍّ ثز ًطست ُبی هطتزک هیبى ُیئت ُبی تجبری داخلی ّ
خبرجی  8پزّژٍ ثشرگ صٌعتی ثب هطبرکت داًطگبٍ ُبی کطْر ّ در قبلت قزارداد ّ تْافقٌبهَ ثَ
اهضبی ّسرای

صٌعت  ،هعدى ّ تجبرت ّ علْم تحقیقبت ّ فٌبّری

خْاُد رسید .

اهبر ضزکت ُبی داخلی حبضز در یبسدُویي ًوبیطگبٍ ثیي الوللی صٌعت تِزاى در هقبیسَ ثب
ًوبیطگبٍ قجلی  29درصد رضد ًطبى هی دُد  .در ًوبیطگبٍ اهسبل ثزتزیي ضزکت ُبی داخلی
هعزفی هی ضًْد ّ عالٍّ ثز ارائَ پزّژٍ ُبی هْفق صٌبیع پیطزفتَ کَ ثب ُوکبری صٌعت ّ
داًطگبٍ ثَ ىتیجَ رسیدٍ است  ،اس سبل ایٌدٍ ًوبیطگبٍ ُبی هعتجز دیگزی در حْسٍ صٌبیع
پیطزفتَ ثب ُدف تجبری سبسی ثزگشار هی ضْد

.

یبسدُویي ًوبیطگبٍ ثیي الوللی صٌعت تِزاى در فضبیی ثبلغ ثز ُ 26شار هتز هزثع ضبهل ُ 23شار
ّ  620هتز فضبی ثبس ّ ُ 13شار هتز هزثع فضبی سزپْضیدٍ دایز ضدٍ است کَ در هقبیسَ ثب
ًوبیطگبٍ دُن

21

درصد رضد ًطبى هی دُد

.

سبسهبى هدیزیت صٌعتی ُوشهبى ثب ثزگشاری یبسدُویي ًوبیطگاٍ ثیي الوللی صٌعت تِزاىً ،حٍْ
حضْر ضزکت

ُبی ایزاًی ّ خبرجی را اسریبثی هی کٌد

.

در ایي ارسیبثی ،ضزکتُب اس سَ جٌجَ غزفَ آرایی ،هحتْا ّ دستبّردُب هْرد ارسیبثی قزار هیگیزًد
ّ اس ضزکت

ُبی ثزتز در هزاسن پبیبًی تقدیز هی ضْد

.

ایجبد رقبثت سبسًدٍ هیبى ضزکتِبی فعبل در ًوبیطگبٍ جِت ارتقبی کیفیت حضْر در ًوبیطگبٍ
صٌعت در دّرٍ حبضز ّ دّرٍ ُبی ثعدی ،اهکبى ضٌبسبیی ضزکت ُبی فعبل تز ّ هْفق تز ّ هعزفی
آًِب ثَ عٌْاى الگْیی قبثل استٌبد ثَ سبیز ضزکت ُب ،اهکبى ایجبد یک ثبًک اطالعبتی ارسضوٌد اس
ضزکتُبی ثزتز صٌعت در صْرت اجزا

ی فزایٌد ارسیبثی در دّرٍ

ُبی هتٌبّة آتی ّ ُدایت

ضزکتِبی فعبل ّ عالقوٌد ثَ حضْر در ًوبیطگبٍ ثَ ارتقبی ّضعیت خْد در سَ جٌجَ کلی غزفَ
آرایی ،هحتْایی ّ دستبّردُب ( هعیبرُبی اصلی ارسیبثی ) در دّرٍُبی ثعدی هِوتزیي اُداف ایي
ارسیبثی اعالم ضدٍ است
تطْیق ّ ایجبد اًگیشٍ ثزای سبیز ضزکت ُب ثزای کست جبیگبٍ هطبثَ ّ ًیش افشایص جذاثیت
حضْر در ًوبیطگبٍ صٌعت ثزای فعبالى ایي عزصَ اس اثبر سبسًدٍ ایي ارسیبثی ّ رتجَ ثٌدی خْاُد
ثْد .یبسدُویي ًوبیطگبٍ ثیي الوللی صٌعت تِزاى ثب ُوت ّسارت صٌعت ،هعدى ّ تجبرت ّ
سبسهبى گستزش ّ ًْسبسی صٌبیع ایزاى تب  17هِزهبٍ ّ در هحل ًوبیطگبٍ ُبی ثیي الوللی
تِزاى اداهَ دارد.

.

