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مدیر کل دفتر توسعه دولت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر کل  هفتمین همایش ملی و اولین همایش
بین المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی پس  از برگزاری نشست شورای راهبری و سیاستگذاری این همایش، از قطعی

شدن زمان  برگزاری همایش در روزهای نهم، دهم و یازدهم اردیبهش تماه 1392 خبر داد.

 مهندس سید حسین پاریاب اظهار داشت، در راستاي تحقق اهداف کلان کشور  به منظور توسعه زيرساختهاي تجارت و
اقتصاد الكترونيكي "هفتمین همایش ملی و  اولین همایش بین المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی" با مسئولیت کارگروه 

مدیریت فاوا  توسط انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران و با محوریت  وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت،
ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور  اقتصادی و دارایی، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری و همکاری سایر  دستگاهها،

سازمانها و نهادها درسطح کشور و حمایت و همراهی شرکتهای  فناوری اطلاعات و ارتباطات، بانکها و شرکتهای بیمه
با هدف آگاهسازی، به  اشتراک گذاری دانش، تعامل بیش از پیش بخش دولتی و خصوصی، شناسایی خلاءها،  موانع،

مشکلات و ارائه راهکارها برای توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی در  هفت محور اصلی در قالب همایشهای تخصصی و
همایش ملی- بینالمللی،  کارگاههای آموزشی و همچنین نمایشگاه تخصصی  در حوزههای نرمافزار،  سختافزار، شبکه و

خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در  اردیبهشت ماه 1392  برگزار میشود. 

 پاریاب ضمن بیان اهمیت تجارت و اقتصاد الکترونیکی در عصر حاضر و لزوم  آگاه سازی و به اشتراکگذاری دانش از
طرق مختلفی مانند برگزاری همایشهایی  از این دست درکشور، به تشریح محورهای همایش پرداخت و گفت: 

 محورهای همایش عبارتند از:  
 سياستها و چشمانداز دولت

 امنيت و اعتماد
 فني و ارتباطي

 حقوقي و قانوني
 آموزش و مهارتهاي انساني

 اقتصادي و تجاري
 كاربردها و نوآوري

 همچنین وی افزود، مهلت نهایی ارسال مقالات در محورهای مذکور 30 بهمن ماه  1391 درنظر گرفته شدهاست و از کلیه
اندیشمندان، پژوهشگران و دانشجویان  علاقمند به موضوع تجارت الکترونیکی دعوت نمود تا نسبت به ارائه مقاله در  هفت

محور فوق اقدام نمایند.
 وی در ادامه تصریح نمود که به مقالات برتر جوایز نفیسی از جمله یک دستگاه خودرو اهدا خواهد شد.
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