در اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪ

ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﻧﺪارﯾﻢ

روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ »ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای دﯾﺠﯿﺘﺎل« ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺮوﯾﺰ ﮐﺮﻣﯽ ،دﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﻢ ،ﻓﻨﺎوری و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺣﻮزه اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد«.
ﭘﺮوﯾﺰ ﮐﺮﻣﯽ اداﻣﻪ داد» :ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮدﺟﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻼق و ﻣﺴﺘﻌﺪ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای دﯾﺠﯿﺘﺎل
در اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ،ﺿﺮورت ورود ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﺣﺎﻣﯽ را ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮای
دﯾﺠﯿﺘﺎل دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم ﺑﺮای ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد از ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺳﺮﺑﺎزی ،وام ،ﻣﺸﺎوره و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
آﻧﺎن اراﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ«.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﺎ ﻫﺪف آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ iOS
اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﭘﻞ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﺸﺎور ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی زﯾﺴﺖﺑﻮم ﻓﻨﺎوری در ﺣﻮزه ﻣﺤﺘﻮای دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ردهﺑﻨﺪی ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در وﺑﺴﺎﯾﺖ اﻟﮑﺴﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد اداﻣﻪ داد» :در اﻏﻠﺐ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ 10 ،ﺗﺎ  20رﺗﺒﻪ اول اﻟﮑﺴﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در اﯾﺮان ،در ﻣﯿﺎن ﻫﻔﺖ رﺗﺒﻪ
اول ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﭘﺮﺑﯿﻨﻨﺪه ،ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎ و اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﭘﺎرات ،دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ و ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار ﻣﯽرﺳﯿﻢ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻓﻀﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ را از اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
داﺷﺘﻪ و ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺛﺮوتآﻓﺮﯾﻨﯽ از ﻣﺤﺘﻮای ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ«.
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