
سے  14فورم برائے جدت طرازانہ ترقی "اوپن انوويشنز" اور اوپن انوويشنز ايکسپو ماسکو بين االقوامی تيسرا 
 اکتوبر تک منعقد ہوا  16

   --ء/پی آرنيوزوائر/2014اکتوبر  22ماسکو، 

کے سے زائد شرکاء جديد ٹيکنالوجی کاميابياں مالحظہ کرنے، مارکيٹوں  15,000ممالک کے  70دنيا بھر کے 
ماسکو ميں ويں صدی ميں قيادت کے اميد افزا نمونوں کی تالش کے ليے  21تخليقی مسائل پر گفتگو کرنے اور 

  جمع ہوئے۔ 

  ملٹی ميڈيا نيوز ريليز ديکھنے کے ليے کلک کيجيے: 

moscow/-expo-innovations-open-http://www.multivu.com/players/English/72762574  

ء 2014"اوپن انوويشنز" اور اوپن انوويشنز ايکسپو فورم برائے جدت طرازانہ ترقی  االقوامیماسکو بين تيسرا 
دونوں ممالک کے سربراہان نے اکتوبر کو  14تھی۔  منعقد کیروس نے عوامی جمہوريہ چين کے تعاون سے 

ايک مکمل سيشن "ابھرتا ہوا عالمی جدت طرازی نقشہ: ملکوں کے درميان خال کو کم کرنا" منعقد کيا۔ تقريب 
ل" کے دوران بين االقوامی "جدت طرازی مذاکرات: جدت طرازی کی پاليسی پر شراکت داروں کا باہمی تعام

پر گفتگو کی گئی۔ ايک خصوصی تحقيقی رپورٹ "ٹيکنالوجی مارکيٹ کو ترقی دينا: روس کا تناظر" ای تعاون 
عالمی مارکيٹ کی پيشرفت کے اہم رحجانات اور جدت طرازانہ وائی کی جانب سے تيار کی گئی اور 

جو دوسرے روز کے مکمل ہے  سے مخصوصات ٹيکنالوجيوں اور روس کے کاروباری ماحول پر اس کے اثر
سيشن "جب علم و ٹيکنالوجی ايک جگہ پر مرتکز ہو: مختلف صنعتوں کی جدت طرازی ممکن بنانا" کے دوران 

  پيش کی گئی۔ 

سے زائد تقريبات پر مشتمل تھا: مذاکرے، گول ميز   160ء کا کاروباری پروگرام 2014فورم اور نمائش 
پريزنٹيشنز، اور ساتھ ساتھ اداروں، جامعات، فاؤنڈيشنز اور جدت طرازی کے نظام اجالس، دروس، ورکشاپس، 

   ۔کے ديگر حصوں کے درميان معاہدوں پر دستخط۔

اسٹارٹ اپس موجود تھے  286ء ميں 2013کی مقبوليت ہر سال بڑھ رہی ہے: "اوپن انوويشنز" فورم اور نمائش 
اء ميں چھوٹے، درميانے اور بڑے کارپوريٹ کاروباروں سے زياده۔ شرک 800ممالک کے  19ء ميں 2014اور 
سے زياده روسی و بين االقوامی  100عالقوں کے نمائندگان،  64روس ميں سے زياده نمائندگان،  2000کے 

فورم کے کاروباری پروگرام ميں سے زياده صحافی شامل رہے۔  900بين االقوامی ادارے، اور  19جامعات، 
  ی۔ کنعقد ہوئيں جس ميں وفاقی وزراء اور ان کے نائبين نے شرکت سے زياده تقريبات م 10

 15مربع ميٹرز کا رقبہ وقف کيا گيا تھا جہاں  13,000ٹيکنوپولس ماسکو ميں اوپن انوويشنز ايکسپو کے ليے 
 سے زياده تقريبات اوپن پريزنٹيشنز زونز ميں پيش 50اسٹينڈز پر نمائندگی کی۔  84اداروں نے  490ممالک کے 
فورم کے يوتھ زون ميں اپنے منصوبے پيش کيے۔ نمائش - ٹيموں نے خصوصی اسٹارٹ اپ 110جبکہ  کی گئيں،

پروگرام کا بھی مرکزی مقام تھی۔ نوجوان کاروباری شخصيات اور طلباء کے ليے اسٹارٹ اپ ڈسکشن زون 
  ہوئيں۔ سرگرمياں  32کے دو اسٹيجز پر 

چوتھا ماسکو انٹرنيشنل فورم برائے جدت طرازانہ ترقی "اوپن انوويشنز" اور اوپن انوويشنز ايکسپو اکتوبر 
  ء ميں ہوگی۔ 2015

  nesterova@insiders.ruالينا نيسترووا، 


