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با حضور  200استارتاپ و  100شرکت دانش بنیان

انتقاد نماینده مشهد از وزیر ارتباطات

پرونده اینوتکس ۲۰۱۹بسته شد
سوسن صادقی
خبرنگار

عکس :سوسن صادقی

هشتمین نمایشگاه بینالمللی اینوتکس
 ۲۰۱۹با شعار «اکوسیستم نوآوری و فناوری،
زیــر یــک ســقف» کــه از  19خردادمــاه بــا
همکاری معاونت علمــی و فناوری و مرکز
همکاریهــای تحــول و پیشــرفت ریاســت
جمهوری ،پارک فناوری پردیس ،مرکز فن
بازار ملــی ایران و مرکز شــتابدهی نوآوری،
در  ۱۰حــوزه (فنــاوری زیســتی ،تجهیــزات،
فنــاوری اطالعــات ،نفــت و گاز ،انرژیهای
تجدیدپذیــر ،نانو فنــاوری ،شــیمی و )...در
ســالن خلیج فارس نمایشگاه بینالمللی
تهران برگزار شــده ،عصرامــروز به کار خود
پایان می دهد.
ëëجذبسرمایهگذارمهمترینهدف
هشــتمین دوره از ایــن نمایشــگاه در حالی
در ســالن خلیــج فــارس در حــال برگزاری
اســت و روز آخر خــود را ســپری میکند که
با وجود حضور  200اســتارتاپ100 ،شرکت
دانــش بنیان 14 ،مختــرع 12 ،پارک فناوری
و ...و بازدیدکننــدگان پرتعــداد دارای
نظــم باالیی اســت .آنچه باعث شــده این
نمایشــگاه برخالف دورههای قبلــی دارای
نظم باشد تقســیمبندی آن به بخشهای
مختلــف همچــون اینوتکــس اســتیج
(محلــی بررســی فرصتهــا و چالشهای
اکوسیســتم نوآوری بهصورت ســخنرانی)،
کافه ســرمایه (فرصتی ویژه برای صاحبان
شــرکتهای نوپــا و اســتارتاپها درجهــت
جذب ســرمایه و مذاکره با ســرمایهگذاران
بــا برگــزاری جلســات) ،اینوتکــس پیــچ
(رقابــت علمی اســتارتاپها بــا یکدیگر در
حضــور ســرمایهگذاران و داوران مطــرح
ایرانــی و بینالمللــی) و اینوتکــس تلنــت
(دورهمیهایفارغالتحصیالن)و...است.
اکبر قنبرپور دبیر نمایشگاه اینوتکس 2019
با تأیید نظم باال و استقبال بازدیدکنندگان
از ایــن دوره نمایشــگاه بــه «ایــران» گفــت:
هدفگــذاری ما بازدیــد  8هزار نفــر در  4روز

بود این در حالی است که تا اواسط روز دوم
به این عدد رســیدیم .وقتی نمایشگاه سال
گذشــته دارای بازخورد خوبی باشد و آنچه
فعاالن اعم از استارتاپها ،سرمایه گذارها،
شتاب دهندهها و ...بهدنبال آن هستند را در
نمایشــگاه بیابند ،بازدید از نمایشگاه سال
بعد از استقبال خوبی برخوردار میشود که
البته باید تبلیغات و فعالیت رســانهای در
مطبوعات و تلویزیــون را از دیگر دالیل این
استقبال خوب نیز عنوان کرد.
قنبرپور در پاســخ به این ســؤال «ایران» که
هدف از برگزاری و خروجی این نمایشــگاه
چیســت ،گفت :هــدف رســاندن صاحبان
سرمایه به ایده پردازان و تبادل دانش فنی
و تکنولــوژی و مشــارکت میان شــرکتها و
ســرمایهگذاری روی طرحها و اســتارتاپها
اســت و تاکنــون کــه هفــت دوره از ایــن
نمایشگاه برگزار شده ،توانسته بستری برای
عرضــه نــوآوری و فناوری باشــد .بهعبارتی
مــا تــاش میکنیــم عــاوه بــر معرفــی
فناوریهایروزکشوربهصنایع،پلارتباطی
بیــن تولیدکننــده خــاق و فناور و مشــتری
باشــد تا با کمک سرمایهگذار تولید داخلی
مبتنی بر فناوری رشد یابد.
وی افــزود :در ایــن نمایشــگاه برگــزاری
جلسات مذاکره استارتاپها و شرکتهای
دانش بنیان را در بخشهای کافه سرمایه،
منتورهــا (مشــاوره) و مذاکــرات بیزنس تو
بیزنــس( )B2Bپیگیری میکنیــم ،چرا که
هــدف ما این اســت که از  400جلســهای که
بین آنها برگزار میشود ،حداقل  20جلسه
بــه ســرمایهگذاری منجــر شــود .بهعبارتی
بــرای  30نیاز فناوری که ارائه میشــود باید
حداقــل بتوانیــم بــرای  50درصــد آنهــا از
طریق شــرکتهای فنــاوری و دانش بنیان
و اســتارتاپها در ایــن نمایشــگاه راه حــل
مناسبپیداکنیم.
قنبرپــور دربــاره ایــن نمایشــگاه کــه نــام
بینالمللــی را یدک میکشــد ولــی خبری
از کشــورهای خارجــی هماننــد ســالهای
گذشــته نیســت نیــز گفــت :در  7دوره

گذشــته نمایشگاه که از ســال  90آغاز شده،
درمجموع باالی  700شــرکت فناور روسی،
اوکراینــی و بالروســی ،ترکیــهای ،چینــی،
لهســتانی و ...حضور داشــتند ولی امســال
متأســفانه فقــط پاویونهای ترکیــه ،چین،
عراق و لهستان حضور دارند .البته ما مانند
دورههای گذشــته کشورهای بیشــتری را به
ایننمایشگاهدعوتکردهبودیمکهبهدلیل
شرایطتحریمحاکمبرکشورحضورنیافتند
و از این موضــوع نیز رضایت نداریم .وی با
اشــاره به اینکه تحریــم محدودیتهایی را
نیز بخصــوص در بخش مالــی و فنی روی
تجارت اســتارتاپها گذاشته اســت ،افزود:
امــا در ایــن میــان یک اتفــاق خــوب افتاده
و آن ایــن اســت کــه تعامــل شــرکتهای
بــزرگ داخلی با بخــش فنــاوری و نوآوری
کشور بیشــتر شده اســت .شــرکتهایی که
پیش از این به نمایشگاه اینوتکس اهمیت
نمیدادنــد نــه تنهــا حضــور دارنــد ،بلکــه
نیازهــای فناوری خود را نیز فهرســت کرده
به شرکتهای فناوری ارائه دادهاند تا برای
آنهــا راهحــل فناورانــه بیابند .بهطــوری که
فقط یک شــرکت بــزرگ خودروســازی در
گام اول  6نیاز فناوری ضروری خود را اعالم

کرده و از اســتارتاپها و شرکتهای فناوری
و دانش بنیان خواســته تا برای آنها راه حل
پیــدا کنند .بههمیــن دلیل تحریــم که یک
تهدید بود به فرصت تبدیل شده است اما
بایدشرکتهایفناوریونوآورینیزبتوانند
بدرستی به نیاز آن شرکتها پاسخ دهند.
دبیر هشتمین دوره نمایشگاه اینوتکس در
پاســخ به این ســؤال «ایران» که نمایشــگاه
کنونی چــه تفاوتی با دورههای قبلــی دارد،
نیز گفــت :امســال فضاهــای تعامــل بین
افراد حاضر در نمایشگاه را بیشتر و نزدیکتر
کردیم تــا بتوانند براحتی مذاکــره کنند .به
این ترتیب سازمانها در این رویداد حضور
پیدا کرده و نیازهای خود را عرضه میکنند
و نیروی انسانی حاضر در این نمایشگاه به
آن نیازها راه حل ارائه میکنند.
ëëتکاپوبرایجذبحامیمالی
ســالن خلیج فارس نمایشگاه بینالمللی
تهــران دارای ســه طبقه اســت و هــر طبقه
بخشــی از  10حــوزه حاضــر در نمایشــگاه
را در خــود جــای داده اســت .آنچــه بــه این
نمایشــگاه بیشــتر جلوه داده حضــور فعال
جوانان استارتاپی و دانش بنیان برای جذب
ســرمایهگذارهای بانکــی و شــتابدهندهها

است بهطوری که بخش کافه سرمایه بسیار
شــلوغتر از بقیه قسمتها اســت .احمدی
یکی از مســئوالن این کافه به «ایران» گفت:
در این کافه درخواست جلسه برای حمایت
مالــی و معرفــی بــه ســرمایهگذار انجــام
میشــود و تاکنون بیش از  450درخواســت
جلســه ثبــت شــده اســت .در ایــن کافــه
استارتاپهاخودرابهسرمایهگذارهامعرفی
میکنند و اگر سرمایهگذار به سرمایهگذاری
عالقهمند شــد درخواســت جلسات بیشتر
میدهــد و وقتی به نتیجه رســید میتوانند
واردجریانسرمایهگذاریشوند.
موســی الرضــا ابوچنــاری یکــی از
شــتابدهندههای حاضــر در نمایشــگاه نیز
بــه «ایــران» گفــت :شــتابدهندهها مســیر
رســیدن یــک ایــد ه را کــه حداقلهــای آن
عملیاتی شــده اســت ،به محصــول نهایی
شــتاب میبخشــد از اینرو شــتابدهنده ما
فناوریهایــی در زمینــه حــل معضــات
اصلی کشــور مانند آب و انــرژی را حمایت
میکند .وی افزود :تاکنون در مدت دو سالی
کــه از فعالیــت ایــن شــتابدهنده میگذرد
 10تیــم وارد ایــن مرکــز شــده و  4تیــم نیــز
خارج شــدهاند و توانســتیم با شــرکتهای

نفت و گاز کشــور برخی معضالت کشــور را
برطرفکنیم.طرحهاییکهاینشتابدهنده
حمایت میکند باید به حدی از کار (حداقل
مرحله سوم) رسیده باشد از سوی دیگر باید
نوآورانه بوده و با سازمانها و مردم مرتبط
باشد.
ابوچنــاری از برپایــی ایــن نمایشــگاه ابــراز
رضایت کرده و گفت :تا آنجایی که میدانم
اکثریت قریب بــه اتفاق حاضران از برپایی
ایــن دوره رضایت دارند .فعاالن توانســتند
ارتباطهای خوبی را برقرار کرده و مشتریان
هدف خود را بشناســند .نمایشــگاه بهتر از
دورههــای قبــل برگزار شــده امــا جای بهتر
شدن دارد ولی به نظرم باید سرمایهگذاران
بیشــتری در حوزههــای متفــاوت ماننــد
بانکهــا ،بــورس ،بازارهــای مالــی حضور
داشــته باشــند تــا بتــوان طرحهــای خــوب
بیشــتری را کاربردی کرد .بخش مشاورهها
هم از اســتقبال زیــادی برخوردار اســت .در
این بخش دو شــرکت بزرگ حضور دارند.
مظفری مســئول یکی از این مشــاورهها به
«ایــران» گفــت :ما فضــای کار اشــتراکی به
همراه خدمات و امکانات را بهصورت یک
بســته بــرای اســتارتاپها با قیمــت ارزانتر
فراهم میکنیم آنهــا در این فضا نه تنها با
دیگر اســتارتاپها و همکاران خــود ارتباط
میگیرند ،بلکه میتوانند از اینترنت و دیگر
امکاناتی که نیاز دارند ،استفاده کنند .منتور
(مربی) ما یکسال است که فعالیت خود را
شــروع کرده و اکنون دارای سه شعبه است
و بیــش از  500اســتارتاپ در ایــن شــرایط
فعالیت میکنند .رضایی مســئول یکی از
بانکهایسرمایهگذارحاضردرنمایشگاه
نیزبه«ایران»گفت:اینبانکازطرحهایی
کــه به حداقل محصــول و خدمت مالی و
غیرمالی رسیدهاند ،حمایت مالی میکند
و ســقفی نیز در این حمایت وجــود ندارد.
از ســوی دیگــر بــرای اســتارتاپهای واجد
شــرایط ،دفتــر کار فراهم میکنــد یا اینکه
مشتریان بانک یا خدمات بانکی در اختیار
آنها قرار میدهد.

نماینــده مردم مشــهد در مجلــس گفت :وزیــر ارتباطــات جوان
ما میخواهد رئیس جمهوری شــود خب بیاید بشــود ،اما باید به
اخــبار وظیفه خود عمل کند .در شــهر مشــهد مردم نمیتوانند تماس
تلفنی بگیرند .ب هگزارش ایسنا ،نصراهلل پژمانفر ضمن انتقاد از وزارتخانه ارتباطات
گفــت :وزیــر ارتباطات ما وزیر جوانی اســت .آرزو بر جوانان عیب نیســت .ایشــان
میخواهند رئیس جمهوری شوند خب بیایند بشوند ما که بخیل نیستیم .اما باید
کار خود را انجام دهند .در شهر مشهد مردم با موبایل نمیتوانند تماس بگیرند.
نماینده مشهد در ادامه افزود :ایشان در صفحات مجازی خود عکس میگیرد و
فیلم میگذارد بهجای این کار باید به وظیفه خودشان بپردازند .در ابتداییترین
وظایــف وزارتخانــه ارتباطــات کوتاهی میشــود .بنده ســؤال کردم تذکــر کتبی و
شفاهی هم دادهام .چه کسی باید این موضوع را پیگیری کند؟ نه در بیابان و در
جاده بلکه در خیابانهای شهر مشهد موبایل مردم کار نمیکند.

جام قهرمانان بازیهای ویدئویی ایران برگزار میشود

مدیرعامــل بنیــاد ملی بازیهــای رایانــهای از برگــزاری دوره جدیــد بزرگترین
مســابقات بازیهای ویدئویــی ایران با تغییرات و بهبودهای گســترده خبر داد و
گفت :با توجه به اســتقبال خوبی که طی سالهای گذشــته از این رویداد شد ،بنا
داریم دوره جدید این مسابقات را گستردهتر و در سطح کیفی بهتری برگزار کنیم.
بهگزارش «ایران» ،صادق پژمان از تغییر اسم و برند رویداد مسابقات بازیهای
ویدئویــی خبــر داد و بیان کرد :طی چهار ســال گذشــته این رویــداد تحت عنوان
«لیگ بازیهای رایانهای» برگزار شــده اســت ،اما با توجه به اینکه این مسابقات
قــرار نیســت در پروســه و فرمــت برگزاری لیگ باشــد ،نام مســابقات بــه «جام
قهرمانان بازیهای ویدئویی ایران» ( )Iran Games Cupتغییر داده شده است.
مســابقات «جــام قهرمانان بازیهــای ویدئویی ایــران» با مشــارکت حداکثری
ســازمانها و نهادهای مختلف برگزار خواهد شــد .ثبتنام این مســابقات طبق
زمانبندی تعیین شده از هفته نخست تیر ماه آغاز میشود.

دفاع مقام ارشد کاخ سفید از هواوی

گزارش جدیدی از وال استریت ژورنال ،حکایت از آن دارد که رولز ووث ،مدیر
اجرایــی دفتــر مدیریت و بودجه دولــت دونالد ترامپ ،در نامــهای از معاون
رئیــس جمهــوری ایاالت متحــده؛ مایک پنــس و چندین عضــو دیگر کنگره
درخواست کرده در نگرش خود نسبت به هواوی تجدیدنظر کنند.
بــ ه گــزارش انتخاب ،پــس از ماهها درگیــری تجاری بین چین و ایــاالت متحده و
اعمــال محدودیتهــای تجاری و کســب و کار علیــه غول فنــاوری چین ،بهنظر
میرسد دریچه امیدی برای این شرکت باز شده است چرا که مقام ارشد اجرایی
کاخ ســفید به فکر اصالح شرایط اســت.ووث از احزاب مختلف درخواست کرده
کــه قانــون محدودیت برای هــواوی یا تجارت با چین را حداقل برای دو ســال به
تأخیر بیندازند .در همین حال ،جان ســوفولک ،رئیس امنیت اینترنت ســایبری
هواوی نیز اعالم کرد؛ «ما در مقابل جهان تنها هستیم ،اما ترجیح میدهیم که
به راه خود ادامه دهیم ،زیرا این روند ما را قادر میسازد محصوالت خود را بهبود
بخشــیم .تا به امروز ،ایاالت متحده هنوز هیچ نوع شــواهدی دال بر اینکه هواوی
تهدید بالقوهای برای امنیت ملی این کشور است ،ارائه نکرده است ،حتی پس از
اینکــه هواوی به طور علنــی از دولت ایاالت متحده برای اعمال غیرقانونی علیه
هواوی شکایت کرد باز هم خبری از مدارک نبود .رئیس جمهوری ایاالت متحده
گفته امیدوار اســت محدودیتها علیــه هواوی را لغو کند ،چرا که هواوی بســیار
خطرناک است ،خب ،خطر هواوی دقیقاً کجاست؟»

