
 

 

 بنام خدا 

 98تلکام نمایشگاه ایران نشست پویش ظرفیت در 

 محل دائمی نمایشگاههاي بین المللی تهران  - 1398آذرماه  29تا  26

 میزهاي گفتگو:

 رونق تولید و کسب و کارها می باشد. 98تلکام ایران هدف اصلی از برگزاري 

مخاطبین اصلی شرکتهاي مشاوره اي ، خدمات فنی مهندسی و تولیدي ، شرکتهاي اپراتوري ، سازمانهاي داراي شبکه هاي اختصاصی و دستگاههاي 
 تلکام خواهند بود.ایران حاکمیتی در حوزه صنعت، تحقیقات و ارتباطات در 

برنامه ها و نیازمندیها و گفتگوهاي مختصر و الت هر شرکت و یا سازمان و اعالم سفضاي نمایشگاهی فرصت مناسبی براي ارائه قابلیتها ، توانمندیها و ر
شود و معموالَ  یمبازدیدها میسر نولی به علت مراجعین فراوان به غرفه ها تعامالت کامالَ موثر در این ، آشنائی هاي نسبی بین طرفین را مهیا می سازد 

 ادامه مذاکرات به بعد موکول می گردد.

یی از جبران مشکل و ایجاد فرصت تعامل بیشتر بین طرفها ، میزهاي گفتگو با میزبانی شرکتها و سازمانهاي تاثیرگذار پیش بینی شده که نمونه هابراي 
 آن بشرح زیر است:

 میزگفتگوي اپراتورهاي ارتباطی •
 ویییمیزگفتگوي سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راد •
 ري وزارت ارتباطاتمیزگفتگوي معاونت فناوري و نوآو •
 میزگفتگوي دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت •
 هاي تخصصیکبان -میزگفتگوي صندوقهاي حمایت مالی •
 میزگفتگوي سندیکاي صنعت مخابرات ایران •
 پیمانکاران و صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران مشاوران ، میزگفتگوي اتحادیه، •
 ICTمیزگفتگوي سایر تشکلهاي تخصصی حوزه  •

 مهندسی خدمات فنیشرکتهاي تولیدي و  میزگفتگوي •
 و پژوهشگاهها دانشگاهها میزگفتگوي •
 نوپا  میزگفتگوي شرکتهاي •
 میزگفتگوي شتاب دهنده ها •
 میزگفتگوي سرمایه گذاران •

میزبان و میهمان براي  نفرات تعداد( ظرفیت هر میز گفتگو د میزگفتگو ،میزبانی میزهاي گفتگو ،نیازهاي خود را شامل تعدا هاي داوطلبنشرکتها و سازما
و سندیکاي صنعت نمایشگاه به ستاد برگزاري  )16تا  13و  12تا  9ساعات بین  98آذرماه سال  29تا  27روزهاي ظر (نهر میز) و تاریخ و ساعات مد

 جهت هماهنگی هاي الزم اعالم فرمایند. palarafshar@gmail.comطریق آدرس ایمیل از مخابرات ایران 

 نخواهد شد.مشارکت کنندگان اخذ  می باشد و وجهی بابت آن از  98تلکام ایران  ات جنبیمکه تامین میزهاي گفتگو از جمله خدنتوضیح ای


