وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺑﺎزار
ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری را ﺑﺮداﺷﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۸
اﺟﻼس ﭼﻬﺎرﺟﺎﻧﺒﻪ وزرای ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﺮان ،روﺳﯿﻪ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﻣﺮوز  ۲۶ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﺎً ﺟﺰﺎت آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺸﺖ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺠﺎم

ﺷﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ اﻣﻀﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ» ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ« وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺸﻮرﻣﺎن،
»ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﯿﻦ ﻧﺎﺳﮑﻒ« از روﺳﯿﻪ» ،ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪاﷲ ﮐﺎرﮔﻮزاﻏﻠﻮ« از ﺗﺮﮐﯿﻪ و »راﻣﯿﻦ ﻗﻠﯽزاده« از آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ.
آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﮔﺰارش داد ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪای اﻣﻀﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر
ﮐﺸﻮر ،ﯾﮏ ﺑﺎزار ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻗﻮی در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از

اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن در آﯾﻨﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮای
ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺳﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﻣﻬﻢ آن ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺟﻬﺮﻣﯽ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ از ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﺮک داد.

ﺧﺒﺮ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺟﻬﺮﻣﯽ داد ،ﺗﻔﺎﻫﻢ  ۴ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری  ۸روﯾﺪاد ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﺑﻮد:

»در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎی  ۴ﮐﺸﻮر ۸ ،روﯾﺪاد ﺳﺎﻻﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در واﻗﻊ در
ﻫﺮ ﮐﺸﻮر  ۲روﯾﺪاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد .ﻗﺮار اﺳﺖ در اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎد

دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ«.

وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻮآوری و ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎ،
ﺗﻔﺎﻫﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﮐﻤﯿﺘﻪ وﯾﮋهای را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﯾﻢ ﺗﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰ را
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ«.
آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﻣﯿﺎن  ۴ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎزار ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻗﻮیﺗﺮی اﯾﺠﺎد ﺷﻮد» :ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزار ﺑﻬﺘﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻘﺮرات وﯾﮋهای ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران در ﻣﻮرد ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ،ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎر ﮐﺮدن روی ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺰو

ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دارد «.وی اﻟﺒﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺎرغ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﻧﻮری ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی اﯾﻦ
ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

