ﺑﺮﮔﺰاری اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮآوری آﺳﯿﺎ
و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ در اﯾﺮان ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻨﻮﺗﮑﺲ ۲۰۱۹
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮآرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان از  ۲۰ﺗﺎ  ۲۲ﺧﺮداد ﻣﺎه ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﻨﻮﺗﮑﺲ  ۲۰۱۹ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ

ﺷﺪ .ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﻨﻮﺗﮑﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۹ﺗﺎ  ۲۲ﺧﺮداد ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺧﻼل آن از روز
ﺑﯿﺴﺘﻢ ،اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ »اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﻋﻼﯾﯽ« ،دﺑﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺮوز ) ۱۹ﻓﺮوردﯾﻦ  (۹۸در ﺣﺎﺷﯿﻪ

ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی اﯾﻦ روﯾﺪاد اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۷۹دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ از ﻃﺮف وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ وزرای ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری )ﯾﺎ وزارت ﻣﻌﺎدل ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻄﻪ( ﮐﺸﻮرﻫﺎی

آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﻮرﻫﺎ را  ۶۳ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ۱۶
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﻼﯾﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎ دو اﻣﻀﺎی »ﺳﻮرﻧﺎ ﺳﺘﺎری« و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﮑﺎپ )(ESCAP
ﺑﻮده و ﯾﮏ ﻧﻮع دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻓﻨﺎوری رخ داده اﺳﺖ:

»اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﻮد .اﺳﮑﺎپ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﺎن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی آن در
ﺑﺎﻧﮑﻮک ﻗﺮار دارد .ﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﻟﺘﻤﺮدان اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﻮﺗﮑﺲ اﻣﺴﺎل ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺼﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺘﻘﺮار راﯾﮕﺎن در ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و
ﻓﻨﺎوری ﭘﺮدﯾﺲ و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد«.

»ﻣﻬﺪی ﺻﻔﺎری ﻧﯿﺎ« رﺲ ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﭘﺮدﯾﺲ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﻨﻮﺗﮑﺲ اﻣﺴﺎل را ﯾﮏ ﻣﮑﺎن
ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻮآوریﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن روﯾﮑﺮد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻮآوری و اﯾﺠﺎد
زﯾﺴﺖ ﺑﻮمﻫﺎی اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻨﻮﺗﮑﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود:

»اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺗﺒﺎدل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪف اﯾﻨﻮﺗﮑﺲ در ﺳﺎلﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﺴﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﻧﻮآوری در ﮐﻨﺎر ﻓﻨﺎوری ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﯾﻢ .ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺟﻮاﻧﺎن در ﯾﮏ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻨﺎوری ﮐﺸﻮر آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ده ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﻮﺗﮑﺲ
اﻣﺴﺎل ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﯿﺶ از  ۲۵ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از روﯾﺪاد اﯾﻨﻮﺗﮑﺲ ﺗﺎﮐﻨﻮن ،اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ
ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از  ۸ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
ﺻﻔﺎری ﻧﯿﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺑﻮدن ﻓﻨﺎوری در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻣﺴﺎل ،ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻨﻮﺗﮑﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ را ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﺎورﻧﺪ» :ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮل وارد ﻣﺎرﮐﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﻣﻼک و ﻣﻌﯿﺎر اﺻﻠﯽ
ﻣﺎ ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮل در ﮐﻨﺎر ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ«.

اﯾﻨﻮﺗﮑﺲ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
رﺲ ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﭘﺮدﯾﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪاد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻨﻮﺗﮑﺲ و اوﻟﯿﻦ
ﻣﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ در روزﻫﺎی  ۲۰ﺗﺎ  ۲۲ﺧﺮداد اﺷﺎره ﮐﺮد و آن را
ﻣﺠﻤﻊ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﻧﺪ؛ روﯾﺪادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﻧﯿﻢ روزه اﺳﺖ و در آن
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن )ﺣﺪود ﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖ( ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
»اﮐﺒﺮ ﻗﻨﺒﺮﭘﻮر« دﺑﯿﺮ روﯾﺪاد اﯾﻨﻮﺗﮑﺲ  ۲۰۱۹ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در اﺳﺘﯿﺞ داﺋﻤﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻣﺴﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﺴﺎت  B2Bﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .او ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﻨﻮﺗﮑﺲ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
روﯾﺪادﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:

»در وﻫﻠﻪ اول ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﺪارد و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺑﺎزار ﺑﻪ آن ﻣﯽآﯾﻨﺪ .دوم اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻨﻮﺗﮑﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و
ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری از دوﻟﺘﯽﻫﺎ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﮐﻮﭼﮏ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻨﻮﺗﮑﺲ ﺧﻮدﺷﺎن از دل اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ دارﻧﺪ«.

او ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ از روﯾﺪاد ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻨﻮﺗﮑﺲ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﻬﺮان ،ﺑﯿﺮﺟﻦ ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه،
رﺷﺖ ،ﯾﺰد و ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدن اﺳﺘﺎرت آﭘﻬﺎی ﺑﺮﺗﺮ اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ و رﻗﺎﺑﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در اﯾﻨﻮﺗﮑﺲ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻨﻮﺗﮑﺲ اﻣﺴﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺟﺒﺎری اﺳﺖ و از اول اردﯾﺒﻬﺸﺖ در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺣﻀﻮر در
اﯾﻨﻮﺗﮑﺲ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺮﻓﻪدار ﻧﯿﺰ ﺗﺎ  ۵اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه وﻗﺖ دارﯾﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ روﯾﺪاد ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ و ﯾﺎ اﺷﺨﺎص اﻧﻔﺮادی ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺨﺘﺮﻋﯿﻦ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
ﺣﻀﻮر در اﯾﻨﻮﺗﮑﺲ را دارﻧﺪ؛ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﺎﻧﺘﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻀﻮر
ﻓﻌﺎﻻﻧﻪای در اﯾﻦ روﯾﺪاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

