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ساخت پاویون ایران در اکسپو دوبی به کجا رسید؟
میالد محمدی
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زم��ان زی��ادی ب��ه افتت��اح مهمتری��ن رویداد
نمایش��گاهی جهان در امارات متح��ده عربی باقی
نمانده است .کش��ور ما بهعنوان یکی از نمایندگان
شاخص در حوزه رویدادهای نمایشگاهی در اکسپو
دوبی حضور دارد.
حسن زمانی ،کمیسر ژنرال پاویون ایران در رأس
هیات فنی و کارشناسی برای نظارت و عقد برخی
قراردادهای همکاری به نفع کش��ورمان در اکسپو
 ۲۰۲۰امارات و مالقات با مس��ئوالن اکسپو دوبی
به کشور امارات سفر کرده است.
روز چهارش��نبه  ۲۵فروردی��ن س��ال ج��اری،
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی
ایران و هیات همراه از مراحل پیشرفت ساختوساز
پاویون جمهوری اس�لامی ایران در محل برگزاری
اکس��پو دوبی بازدید کردن��د .در این بازدید ،هیات
اعزام��ی کش��ورمان از نزدی��ک در جری��ان میزان
پیشرفت فیزیکی سازه پاویون ایران در این اکسپو
قرار گرفتند.
تاکنون اس��کلت سازه پاویون کش��ورمان بهطور
کامل برپا ش��ده و طبق اعالم کارشناسان بیش از
 ۵۰درصد س��اخت بخشهای پاویون نیز به پایان
رسیده است.
در ص��ورت مناس��ب ب��ودن ش��رایط ،قب��ل از
فرارس��یدن تابستان امس��ال کالبد اصلی این طرح
ملی به پایان خواهد رسید.
در این س��فر ،جلسات مس��تمری با گروه مشاور
 AORو ط��راح و پیمانکار س��اخت برای برطرف
کردن موانع اجرایی و تس��ریع در روند فعالیتهای
ساختوس��از انج��ام ش��د ک��ه منجر ب��ه توافقات
مناس��بی در جهت پیش��رفت حداکثری و تسریع
انج��ام کارهای نهایی س��اخت پاویون کش��ورمان
شد.
همچنین بازدی��دی از محل تولید گویهایی که
در نمای این پاویون بهکار خواهند رفت ،انجام شد
ک��ه با تایید رنگ و ماده مناس��ب بهکار رفته برای
ساخت این گویها و واش��رهای اتصالدهنده بین
آنها ،این امر به تایید نهایی رسید.
گفتنی است پاویون کشورمان در منطقه تحرک
(  ) Mobility Districtو روب��هروی س��الن
همایشهای بینالمللی اکس��پو دوبی در مجاورت
پاویون کش��ور فرانس��ه برپا ش��ده ک��ه موقعیتی
مناس��ب را برای معرفی دستاوردها ،توانمندیها و
ظرفیتهای اقتصادی ،فرهنگی-هنری و اجتماعی
کشورمان بهوجود آورده است.

 اس�تفاده از ظرفی�ت بازرگانان ایرانی
مقیم دوبی در برگزاری اکسپو

در خالل این س��فر ،مدیرعامل ش��رکت سهامی
نمایش��گاههای بینالمللی جمهوری اسالمی ایران
با کاردار س��فارت ایران در امارات متحده عربی نیز
دیدار و گفتوگو کرد.
حسن زمانی روز چهارش��نبه با حسینی ،کاردار
س��فارت ای��ران در امارات و اعضای هیات رئیس��ه
شورای بازرگانان مقیم امارات دیدار کرد.
در ابتدای این جلس��ه ،کاردار س��فارت ایران در
امارات متحده عربی با اشاره به حجم باالی تجارت
اقتص��ادی و بازرگانی دو کش��ور ای��ران و امارات،
اظهارکرد :مذاکرات خوب و سازندهای با مسئوالن
کش��ور امارات با هدف بس��ط و گسترش تعامالت
اقتصادی و بازرگانی و به تبع آن تالش در راستای
رفع مش��کالت بانک��ی و اقامتی تج��ار و بازرگانان
ایران انجامشده است.
حس��ینی با اع�لام آمادگی کامل ب��رای هرگونه

با کمک یکدیگر و همراهی و همدلی مس��ئوالن دو کش��ور به
جهانیان نش��ان خواهیم داد که روابط دو کش��ور ناگسستنی و
خدشهناپذیر بوده و به مرور زمان سطح روابط گسترده شده و
تحکیم خواهد یافت
هم��کاری ،حمای��ت همهجانب��ه و پیگیری جهت
حض��ور باش��کوه و هدفمن��د در اکس��پو دوبی که
مهمتری��ن و بزرگتری��ن فرص��ت ب��رای کش��ور
جمهوری اس�لامی ایران اس��ت ،اولویت نخس��ت
سفارت ایران در امارات را این مهم عنوان کرد.
مدیرعام��ل ش��رکت س��هامی نمایش��گاههای
بینالملل��ی ای��ران ،اکس��پو  ۲۰۲۰دوبی-امارات
را ی��ک فرص��ت بینظیر برای کش��ورمان توصیف
ک��رد و ضمن اعالم اهمیت حض��ور در این رویداد
بینالمللی که در همس��ایگی ای��ران برگزار خواهد
شد ،خواستار حمایت همهجانبه سفارت کشورمان
در امارات از این مهم شد.
وی همچنی��ن ب��ا توجه ب��ه درخواس��ت کاردار
کشورمان در امارات مبنی بر نبود نیروی کارشناس
و رایزن بازرگانی در کنسولگریهای کشورمان در
ابوظب��ی و دوبی ،اظهار کرد ک��ه موضوع را بهطور
ج��دی از وزی��ر صنعت ،معدن و تج��ارت پیگیری
خواهد کرد تا کارشناس��ان اقتص��ادی و بازرگانی
جهت تسهیل ،تس��ریع و پیگیری روابط اقتصادی
دو کش��ور در کنس��ولگریهای ام��ارات و ابوظبی

مستقر شوند.
زمانی همچنین با اش��اره به نمایش توانمندیها
و ظرفیته��ای تولی��دی و صنعتی کش��ورمان ،به
برنامههای فرهنگ��ی ،اقتصادی ،اجتماعی و هنری
ک��ه در ب��ازه زمانی  ۶ماهه حض��ور در این رویداد
بینالمللی در پاویون کشورمان به نمایش گذاشته
خواهد شد ،اشاره کرد.
در ای��ن جلس��ه ،مهمتری��ن درخواس��تهای
انجامشده از س��فارت کشورمان در امارات به شرح
زیر اعالم شد:
 -۱پیگی��ری و ارس��ال مکاتب��ات الزم درب��اره
تخصی��ص بودجه و اعتبار الزم برای ساختوس��از
پاویون کشورمان
از ریاست جمهوری و سایر نهادهای حاکمیتی
 -۲کم��ک و همراه��ی در برگ��زاری روز مل��ی
جمه��وری اس�لامی ای��ران در اکس��پو و دعوت از
مقامات و دیپلماتهای کشورهای خارجی
 -۳حمای��ت و همکاری درباره برگزاری همایش
بینالملل��ی ج��ذب س��رمایهگذاران خارجی برای
اقتصاد ای��ران و همچنین پیگیری و تاکیدات الزم

پای معدنیها به اکسپو  ۲۰۲۰باز شد

هشتاد و چهارمین جلسه س��تاد اکسپو دوبی
با حضور اعض��ای هیاتمدیره ،معاونان و مدیران
ش��رکت س��هامی نمایش��گاههای بینالملل��ی
جمهوری اس�لامی ایران و اعضای س��تاد اکسپو
دوب��ی به هم��راه مس��ئوالن خانه مع��دن ایران
و نی��ز بنیاد ایرانشناس��ی برای بررس��ی برنامه
محتوایی خانه معدن و پیشنهادات ارسالی بنیاد
ایرانشناسی در تاالر اصفهان شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی برگزار شد.
در ابتدای این جلس��ه ،مس��ئوالن خانه معدن ایران گزارشی از برنامه محتوایی در فضای اختصاصیافته ارائه
کردند و در ادامه جلس��ه نیز نمایندگان بنیاد ایرانشناس��ی ،پیشنهادات و نظرات خود را درباره موارد مرتبط با
این نهاد ارائه دادند.
گفتنی است در این جلسه تصمیم گرفته شد به جهت اهمیت برگزاری نمایشگاه توانمندیها و ظرفیتهای
بخش معدن و صنایع معدنی کش��ورمان در زمان برگزاری اکس��پو و ترجیحا همزمان با نمایشگاه معدن دوبی-
ن زمین��ه ،پیشنویس قرارداد
ام��ارات در محل باش��گاه ایرانیان دوبی و اعالم آمادگ��ی خانه معدن ایران در ای 
برگزاری نمایش��گاه توانمندیها و ظرفیتهای تولیدی-سرمایهپذیری معدن و صنایع معدنی در زمان برگزاری
اکسپو از سوی معاونت امور نمایشگاهی به خانه معدن ایران ارسال و مقدمات الزم برای تداوم همکاری فراهم
شود.
همچنین مقرر شد طراحی داخل سالن اختصاص داده شده به خانه معدن ایران با رعایت برنامه محتوایی از
قبیل :نش��ان دادن وجود منابع غنی معدنی ،اکتش��اف ،استخراج و سرمایهپذیری در این حوزه بهطور کامل در
برنامه محتوایی گنجانده شده و به ستاد اکسپو جهت تصمیمگیری نهایی ارائه شود و کمیته فنآوری و نوآوری
ستاد اکسپو ،جلسهای مشترک برای موضوعات و برنامههای مجازی خانه معدن ایران ،در دستور کار قرار دهند
که در این برنامه محتوایی ،پیام ایران یک کشور ممتاز معدنی در جهان با آمادگی سرمایهپذیری در این حوزه
بهطور مستقیم و غیرمستقیم و عامهپسند و قابل فهم برای همه اقشار بازدیدکننده به مخاطب ارائه شود.
در بخش دیگری از این جلسه با حضور نمایندگان بنیاد ایرانشناسی توضیحاتی درباره با آمادهسازی پرتال
جامع و اپلیکیش��ن ایرانشناس��ی ،چاپ و توزیع کتاب و محتوای دیجیتال ،تهی��ه هدایای تبلیغاتی ،برگزاری
رویدادهای خبری با مضمون ایران شناس��ی ،برگزاری رویدادهای ایرانشناسی ،معرفی آیینهای سنتی قومی
و ملی ،معرفی جایگاه واالی بانوان ایران در جلس��ات س��تاد مصوب و مقرر شد برنامههای محتوایی و عملیاتی
با رویکرد ایجاد نگرش و القاء توجه و تمرکز به بیاثر و کماثر کردن موضوع ایرانهراس��ی در اس��رع وقت تهیه
و ارسال شود.
گفتنی اس��ت ،با توجه به درخواس��ت انجامش��ده از س��وی این بنیاد ،مقرر ش��د امکان واگذاری رستوران و
شربتخانه و فضای تجاری نیز در صورت طی کردن تشریفات قانونی به بنیاد ایرانشناسی وجود داشته باشد و
در صورت اعالم آمادگی بنیاد ،پیگیریهای الزم را در این زمینه بهعمل آید.

به وزارت امور اقتصادی و دارایی ،بهویژه س��ازمان
س��رمایهگذاری و کمکهای اقتصادی برای تسریع
در تهی��ه بس��تههای وی��ژه جذب س��رمایهگذاری
مختص بازه زمانی  ۶ماهه اکسپو
 -۴درخواس��ت از ش��ورای بازرگان��ان ایران��ی
مقیم دوبی در راس��تای بهرهمندی از ظرفیتها و
توانمندیهای بازرگانان ایرانی مقیم برای مشارکت
در این رویداد بینالمللی
 -۵طرح موضوع جذب گردشگر و بازدیدکننده
خارجی ب��رای بازدی��د از مناطق آزاد کش��ورمان
بهوی��ژه کیش و قش��م در زمان برگزاری اکس��پو
و درخواس��ت هم��کاری و همراه��ی ب��رای انجام
فرآیندهای قانونی الزم

 ام�کان بهرهب�رداری از پاویون ایران
بعد از پایان اکسپو دوبی

زمانی در ادامه ماموریت خود با ریمالهاش��می،
وزی��ر دولت امارات در امور هم��کاری بینالمللی و
مدیرکل اکسپو  ۲۰۲۰دوبی دیدار و گفتوگو کرد.
در این مالقات که مدیران بلندپایه اکسپو ۲۰۲۰
دوبی نی��ز حضور داش��تند ،ریمالهاش��می ضمن
خوش��امدگویی به هی��ات ایرانی ،ایران را کش��ور
دوس��ت و برادر دانس��ت و اظهارکرد ک��ه از هیچ
حمایت و کوشش برای حضور قدرتمند و با شکوه
جمهوری اسالمی ایران در اکسپو  ۲۰۲۰دوبی که
از مهر امس��ال به مدت  ۶ماه برگزار خواهد ش��د،
دریغ نخواهد کرد.
وی اکس��پو را فرص��ت منحصر به ف��ردی برای
گس��ترش روابط اقتصادی و سیاس��ی و فرهنگی با
سایر کش��ورها و بهویژه جمهوری اس�لامی ایران
قلمداد کرد.
ریمالهاش��می همچنی��ن اعالم ک��رد :با کمک
یکدیگر و همراهی و همدلی مس��ئوالن دو کش��ور
به جهانیان نش��ان خواهیم داد که روابط دو کشور
ناگسس��تنی و خدش��هناپذیر بوده و به مرور زمان
سطح روابط گسترده شده و تحکیم خواهد یافت.
در ادامه زمانی ضمن تشکر از وزیر دولت امارات
و نظرات س��ازنده وی ،از حمایته��ا و تالشهای
مدیران و دس��تاندرکاران اکسپو  ۲۰۲۰دوبی در
همکاری و همراهی برای ساخت پاویون جمهوری
اسالمی ایران تشکر و قدردانی کرد.
وی ب��ا ارائ��ه توضیحات��ی درباره س��طح روابط
اقتصادی و تجاری دو کش��ور در س��الهای اخیر،
پیش��نهاد ک��رد از فرص��ت پیش آمده در اکس��پو
 ۲۰۲۰دوب��ی در قال��ب تش��کیل کارگروهه��ای
بازرگان��ی و س��رمایهگذاری نهای��ت بهرهمندی را
برای تحقق اهداف مورد دو کش��ور طرفین بهعمل
آورند.
کمیس��ر ژنرال پاویون ایران همچنین با اشاره به
س��طح روابط تاریخی و فرهنگی دو کشور و حضور
بی��ش از  ۴۰۰هزار ایرانی مقیم در امارات ،تحکیم
روابط سیاس��ی -اقتصادی و فرهنگی دو کش��ور را
ضروری دانست و اظهارکرد :نباید دو کشور در دام
تبلیغات سوء دشمنان و بدخواهان قرار گیرند.
گفتن��ی اس��ت ام��کان بهرهب��رداری از پاویون
ایران بعد از پایان اکس��پو  ۲۰۲۰دوبی ،اس��تقبال
از سرمایهگذاری در کش��ور ایران در حوزه صنعت
نمایشگاهی و سایر زمینههای اقتصادی و همچنین
دعوت از ریمالهاش��می برای حضور در مراسم روز
ملی ایران در اکس��پو  ۲۰۲۰دوبی و مس��اعدت در
بهرهبرداری از رستوران تجهیزشده بیرونی پاویون
ایران در اکس��پو دوبی از مهمترین موضوعاتی بود
که در این مالقات مورد بحث و مذاکره قرار گرفت.

حسن زمانی
با ،کاردار سفارت
ایران در امارات
و اعضای هیات
رئیسه شورای
بازرگانان
مقیم امارات
دیدار کرد

علی ابراهیمزاده  /دبیر انجمن

برگزارکنندگان نمایشگاههای بینالمللی

زمانیکه یک ش��رکت تصمیم میگیرد ،وارد یک بازار شود،
پیچیدگیها و سواالت مربوط به این موضوع در ذهن مدیران
تصمیمگیر آن شرکت مطرح میشود.
همه چیز از تعیین بودجه و اهداف تا انتخاب شریک تجاری
میتواند ذهن تیم مدیریت را درگیر کند .اما نمایشگاه چطور
میتوان��د بهعن��وان یکی از مهمتری��ن و موثرترین ابزار ،ذهن
تی��م مدیریت را به خود معطوف کند .همیش��ه نتایج ورود به
نمایشگاههای خارجی تاثیر مثبت نخواهد داشت و بسیاری از
ش��رکتها با نگرانی در نمایشگاهها حاضر خواهند شد .گاهی
اوقات اما نتای��ج امیدوارکننده خواهد بود و باعث فرصتهای
جدیدی برای شرکتها خواهد شد.
ب��رای رفع این نگران��ی و ایجاد انگیزه بیش��تر جهت جلب
اعتماد تیم مدیریت یک ش��رکت و بخ��ش بازاریابی و فروش
باید اطالعات و نیازهای موردنظر تیم تصمیمگیر را با کمترین
خطا تهیه و در اختیار ش��رکت متقاضی قرار داد .بدیهی است
در چنین ش��رایطی ،معنی و مفهوم شرکتهای برگزارکننده
نمایش��گاههای خارجی آش��کار میش��ود .این شرکتها طی
سالیان متمادی با تاثیر از بازارهای هدف و ایجاد ساختارهای
متناس��ب با موضوع بازاریابی بینالمللی و ش��ناخت کامل از
دغدغههای مدیران ارش��د بنگاههای اقتصادی شکل خواهند
گرف��ت و در جهت ارائه خدم��ات تخصصی در حوزه بازاریابی
تیمهای مجرب و متخصص را به کار گرفته و سازکار مذاکرات
تج��اری در ح��وزه خود را فراه��م میکنند .ح��س ذاتی این
ش��رکتها نس��بت به بازارهای هدف چنان تقویت میش��ود
که به نوعی مش��اور بازاریابی و قابل اعتماد شرکتها بهشمار
میروند و در بسیاری از جلسات استراتژیک در حوزه بازاریابی
در شرکتها دارای جایگاه ویژهای خواهند بود.
همکاری و مش��ارکت ،درک دوجانبه منجر به فهم متقابل
و تعام��ل بهتر و در نتیجه مش��ارکت مناس��بتر ختم خواهد
ش��د و این موضوع باعث میش��ود ش��رکتهای برگزارکننده
نمایش��گاههای خارجی انرژی خود را به س��مت پیش��رفت و
یادگی��ری در هم��ه زمینهها و فعالیته��ا هدایت کنند .پس
زمانی که از ش��رکتهای برگزارکننده نمایشگاههای خارجی
صحبت میکنی��م منظور یک مجموعه از توانمندیهای افراد
متخصص و دارای تجربه در حوزه بازاریابی بینالمللی اس��ت
که به نوعی ش��رکای تجاری توانمند محس��وب میشوند .این
شرکتها با توان و تخصص خود نقش مهم و کلیدی بهعنوان
س��فیران صادرات در کشور محس��وب خواهند شد؛ بنابراین
شناس��ایی چنین شرکتهایی و حمایت از این نوع شرکتها،
رس��الت ذاتی س��ازمانهای متولی صادرات در کشور است و
چنی��ن موض��وع مهم و کلیدی نباید در ح��د تنها صدور یک
مجوز در یک بازار ختم شود .برای توسعه صادرات و حضور در
بازارهای جهانی ضمن شناس��ایی این ظرفیتها حمایتهای
خود را برای حفظ و ثبات این شرکتها بهکار بگیریم و جایگاه
و شأن فعالیت تخصصی این شرکتها را صیانت کنیم.
بهط��ور قطع ،برنامهریزی دقی��ق و بلندمدت و حضور دائم
در بازار و توس��عه ارتباطات تجاری ،دانش و ظرفیتهای الزم
در کش��ورهای هدف شاخصهای ش��رکتهای برگزارکننده
نمایش��گاههای خارجی هس��تند تا نگاه و رویکرد جدیدی به
این موضوع نداشته باش��یم و با برنامههای مقطعی و زودگذر
بخواهیم تنها آمار کمی از برگزاری نمایشگاهها داشته باشیم،
امکان رشد و توسعه صادرات مهیا نخواهد شد.
س��ازمانهای متولی باید نسبت به شناس��ایی شرکتهای
دارای صالحی��ت و صدور پروانه فعالیت برای این ش��رکتها
برنامهری��زی فعالی داش��ته باش��ند و اس��تانداردهای الزم و
ضروری را برای این ش��رکتها تعریف کنند .هدف از برگزاری
نمایشگاههای خارجی کمک به توسعه روابط اقتصادی کشورها
خواه��د ب��ود و در این زمینه باید توجه کرد که ش��رکتهای
برگزارکننده مطالعات کافی در این زمینه داشته باشند.
در حقیقت نمایش��گاه باید بهگونهای برگزار شود که نتایج
مطلوب بعد از نمایش��گاه برای کش��ور حاص��ل و برگزاری هر
رویداد خارجی منجر به ایجاد یک بازار صادراتی گسترده برای
محصوالت و خدمات تجاری کش��ور شود .توجه به موارد ذیل
در این شرایط بسیار حائز اهمیت است.
 انتخاب درست و بهموقع بازارهای صادراتی درک دقیق از سالیق افراد آن کشور نیازسنجی کاالها و خدمات مورد نیاز کشور هدف اطالعات کامل مسائل فرهنگی و اجتماعی توسعه ارتباطات تجاری و نفوذ در بازارهای هدف صدور مجوزهای چندس��اله برای برگزارکنندگان در زمانمقرر
 حمایتهای الزم و به موقع از شرکتهای برگزارکننده سیاستگذاری درست و تعیین نقشه راه توسعه صادراتاز طریق برپایی نمایشگاههای خارجی
 اعتماد به بخش خصوصی و درک درس��ت از دغدغههایآنها و رفع این دغدغهها
 انتخ��اب مدی��ران و مس��ئوالن باتجرب��ه و آگاه به مقولهصادرات در شرایط سخت و دشوار کنونی
 همسویی و هماهنگی هرچه بیشتر سازمانها و نهادهایگوناگون برای همافزایی
امید اس��ت با حمای��ت و ت�لاش انجم��ن برگزارکنندگان
نماش��گاههای بینالملل��ی ای��ران بهوی��ژه کمیت��ه تخصصی
نمایشگاههای خارجی و تعامل هرچه بیشتر با متولیان امر در
بخش دولتی و خصوصی ،ش��اهد اتفاقات خوب در این زمینه
باشیم.

یادداشت

نمایشگاه
۲۰۲۱
 ChinaPlasدر
شنژن
برگزار شد

سیوچهارمین دوره نمایشگاه بینالمللی  Chinaplas ۲۰۲۱تا ۲۷
فروردین س��ال جاری برگزار میش��ود .این نمایشگاه برای نخستینبار
در مرکز جهانی همایش و نمایش��گاههای واقع در شهر ShenZhen
چین برگزار میشود .دوره قبلی این نمایشگاه در سال  ۲۰۲۰میالدی
بهدلیل همهگیری بیماری کرونا لغو ش��د .نمایش��گاه این دوره نیز در
بس��یاری بخشها زیر س��ایه همین همهگیری اس��ت .هر چند تعداد
غرفهگذاران بیش از  ۳۸۰۰مشارکتکننده در فضایی  ۳۵۰هزار متری
اعالم ش��ده ،با این حال تعداد کشورهای غیرچینی حاضر در نمایشگاه

از  ۴۰کش��ور در دوره قبل به  ۹کش��ور در سال جاری کاهش پیدا کرده
اس��ت .محدودیتهای پیشرو برای حضور در این نمایشگاه ،مسئوالن
برگزاری نمایش��گاه را بر آن داش��ته تا بهط��ور اختصاصی پخش زنده
نمایش��گاه را روی وبس��ایت نمایشگاه در دس��تور کار قرار دهند .در
طول نمایش��گاه چایناپالس  ،۲۰۲۱عالوه بر نمایشگاه اصلی ،رویدادها
و وبیناره��ای گوناگ��ون نیز در قالبهای گوناگ��ون از قبیل انجمنها،
اتاقهای گفتوگو و کنفرانسها ،در  12بخش برپا خواهد شد .موضوع
اغل��ب این رویدادها ن��وآوری در تولید ،فناوری و کاربرد صنایع مرتبط

اس��ت .در ادامه به برخی از این رویدادها اش��اره خواهد ش��د .در غرفه
 P۷۱سالن  ۱۷با  ۳موضوع طراحی برای جایگزینی ،فناوری و طراحی
 CMFو پالس��تیکهای سالم و هوش��مند برگزار میشود .مهمترین
مواردی که به نمایش گذاش��ته خواهد ش��د محصوالتی ساختهشده با
مواد و فناوری نوآورانه با استفاده از خالقیت فرد در طراحی آن محصول
اس��ت .ای��ن رویداد با هدف بهبود رواب��ط تولیدکننده و مصرفکننده،
مدیریت و استعدادیابی بهتر ،بیشینهسازی کارآیی تولید و پیشبرد رشد
تجاری و فرآیند اتوماتیک و کنترل کیفیت محصول برگزار میشود.

توسعه صادرات
در گرو برگزاری
رویدادهای خارجی

