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ﺣﻀﻮر  ۱۴۰ﺷﺮﮐﺖ در روﯾﺪاد ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ رﺑﺎﺗﯿﮏ
ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ رﺑﺎﺗﯿﮏ) آﯾﺮﮐﺲ( ﺷﻬﺮآﻓﺘﺎب ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﻮاﻃﻔﯽ اﻣﺠﺪ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ رﺑﺎﺗﯿﮏ و ﻓﻨﺎوری ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻮل و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری،ﻣﺤﻤﺪرﺋﻮف
ﻗﺎدری ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻬﺮآﻓﺘﺎب و ﺟﻤﻊ اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻬﺮآﻓﺘﺎب ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﮔﺴﺘﺮشﻧﯿﻮز :ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻏﻼﻣﯽ ،ﻣﺠﺮی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ رﺑﺎﺗﯿﮏ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺿﻤﻦ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ورود
ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺣﻮزه رﺑﺎﺗﯿﮏ ﮔﻔﺖ ۱۵۰ :ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ رﺑﺎﺗﯿﮏ و ﻫﺎیﺗﮏ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وی اداﻣﻪ داد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.

ﻣﺠﺮی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه رﺑﺎﺗﯿﮏ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ دوره از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزار در ﺣﻮزه رﺑﺎﺗﯿﮏ اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻦ آﻣﺪن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت رﺑﺎﺗﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎ ﻋﻨﻮان روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎمﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎل ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺣﻮزه روﺑﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری و وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت  ۱۴۰ﺷﺮﮐﺖ از  ۱۹۲ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻏﻼﻣﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد ۶۰ :ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺎیﺗﮏ و ﻣﺎﻟﮏ ﻓﻨﺎوری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻨﺪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﻣﺎرات ﺑﻠﮋﯾﮏ داﻧﻤﺎرک ﭼﯿﻦ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎد ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻓﻨﺎوری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه رﺑﺎﺗﯿﮏ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از  ۱۶داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻄﺮح ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ اﻓﺰود :اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﯽ ﻋﻠﻤﯽ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻋﻠﻤﯽ در ﺣﻮزه رﺑﺎﺗﯿﮏ و ﻫﺎیﺗﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻏﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻮزه رﺑﺎﺗﯿﮏ در ﻫﻤﻪ ﺣﻮزهﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد دارد اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﻫﻤﭽﻮن دﻓﺎﻋﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻫﻮاﻓﻀﺎ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﯽ دارد.
وی اداﻣﻪ داد ﻣﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ رﺑﺎت ﺟﺮاح دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﺑﻌﺪ از اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻨﺪ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ را ﺑﺎ رﺑﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻏﻼﻣﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه را ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ درآﻣﺪهاﻧﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ورود ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار داﺧﻠﯽ ﻓﻌﺎل راه ورود اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺗﺤﺮﯾﻢﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و اﺷﺘﻐﺎلآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺸﻮر ﺷﻮﻧﺪ.
ﻏﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ رﺑﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎﻋﺚ اﺷﺘﻐﺎل آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﻓﺰود :ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ  ۸۶درﺻﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ روﺑﺎﺗﯿﮏ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ آﻣﺎر ﺑﯿﮑﺎری را ﺑﻪ زﯾﺮ  ۳درﺻﺪ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
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