نشست بررسی روندهای آتی سرمایه گذاری
با چهارمین روز فرصت اا رترما گ اریر و یصادتاه یتهر و رترمین روز یز ایتتتاها وزدتدتت ارزش یصادتاه یتهر هر
خدماارن اتتای  .روز یول ایتتت اا ،بحثت هر یروباط با مرضتر مرلدرتاز هیری ت اا هییتای کگ بحث خیلت مه هر خدتر
متتائل یتهرهیر و متتائل مالتی یمریل ومرمت یرت  .مرضر بحث ه گر ،وأمین مالت پروژش اا یهر وررط بزراان و چهرش
اا ملت ی ن زمینگ یز یرک فریبررس بره و بعضت یرکاها وأمین کنندش منابع مالت هر ی ن ایت ویر ف هییاند .
امچنین روز اریتاگ هو ایتتت وزدتدتت هر یروباط با رترما گ اریر هر زمینگ رتاخامان با اضترر اصا هکار ملتت و رتا ر
هورااات کگ هر ی ن زمینگ صااب اظر اتاند و ک ایت ا هر خدر

بحث باف اا ااکارامد یهر برازیرید.

هر روز رتر یز ایتتت اا وزدتدتت هو ایتتت خریای هییت  .ایتتت ازتت هر یروباط با رواداا اوت رترما گ اریر
یهر کگ یز هو ایث یامی ز اه هیره ،تت بحث مد ر

یهر  ،کگ بدون جه ایر ررما گ اا و ررما گ اریر اا با د

بگ چگ رتمات بایتدو و بحث ه گر بحث رترما گ اریر یرت  .عنت بری رترما گ اریرین ی ن متتللگ اائز یامی یرت  .لری بری
براامگ یمروز ما ی ن مرضتتر ری یاازاک کره و رتتعت کره یز ارزش اا مزالف یفریه ری هییتتاگ بایتتی  .صتتااب اظرین و
مازدداات کگ مت وریاند مرضروات ی ن بحث ری روین کنند.
ی ن ایتتت با اضترر جناک اصا مهندس ال یتی معاون محار براامگ ر ز و وررتعگ یتهرهیر میتهد ،کگ پیش ور جزء
مد رین ارزش یصادتاه و برازیر کنندش اما یتگاش اتتاند ،جناک اصا هکار ادتری جهااگره کگ یز چهرش اا ملت بحث فناور
و یروباطات ،جناک اصا ملک یلتتاهیوت وضتر محار ایل ولمت هیایتگاش فرهورتت میتهد و جناک اصا هکار یتال بافیان وضتر
محار ایل ولمت هیایگاش فرهورت میهد جناک اصا مهندس رفان یز یرک مپنا برازیر مت یره.
مهندس آل شیخ مااو مترر برنامه رییی و تسسیاه شیهریاری مشیهد  :بتت ی یلرامن یلرای  .رت

ورم میتن

خدم اضتار محار  .مرضتروت کگ مت خریا خدم هورتاان ورم کن و یز هورتاان ه گر یترک کنندش ا مت خریا کگ
هر وبیین صضتیگ کمک کنند ،اری ش اا جد د اتت کگ هر رترما گ اریر اا یتهر یتتل ارفاگ .رترما گ اریر اا هر
رواد کلت تیا ن بگ صتررت ومرمت هورش اا مزالیت ری طت کرهش یاد .هر ودتر ااضتر بزش ز اه یز رترما گ اریر اا هر ارزش
اا مروبط با خدمات یتتتتتل مت ایره و ارزش اا مروبط با خدمات ومتدواش هر یتتتهراا پا گ ر ز و محرر

پیتدی میتننتد .

مرضتروت کگ هر ارزش یصادتاه یتهر با اریتاگ مایاوت یتدش ی ن یرت کگ یکنرن  GDPری بری یتهراا مت رتندند  .رصاب
یصادتاه هر بین یتهراا میهر پیدی کرهش یرت  GDP .یتهراا مزالف هایا مرضتر فعالی مد ر

یتهر هر یتهراا

مزالف هایارت  .میزین روا یصادتاه هر یتهراا وامل وعیین کنندش بوا و پا دیر یتهر یرت  .یز منظر یتهر اریتمند ،ک
مرضتر هر ییر یز بحث پا دیر بحث یتهر اریتمند ا بگ مرضتر یصادتاه پرهیخاگ یرت  .ا ندش یتهراا ماأرر یز ی ن فضتا ،خیلت
وصاها با بحث اا ارزش

ه دیاال و  ICTارش خررهش یرت  .امان طرر کگ هر وراد ،هر ویصع وررتعگ رترما گ اریر هایا یتل

ارفاگ هر یتهراا ا ومرکز بر ی ن مرضتر بگ صتررت جد وجره هییتاگ یرت  .هر رتال ا ندش  24میلیاره هالر هر ارزش یروپا ت
هر زمینگ

یتهر اریمند ررما گ اریر مت یره .مرضر یهراا امچنان مرضر مهمت یر  ،اگ ونها یز منظر زادات یهر

کگ یز منظر فعالی اا ه گر .اظر گ اا رصاب یتهر یتتل ارفاگ یرت  .مرضتر اظر گ یتهر خ ب بر یرتاس اظر گ فلرر دی،
کگ ی ن و ری هر مرضتروات کلت یصادتاه بگ یتدت مرر کرهش ،رصاب یتهراا هر جرک جامعگ خ ب یرت  .عنت چگراگ یتهراا
مت وریاند بییتار جامعگ خ ب ری بگ رتم خره جرک کنندو چرن جامعگ

خ ب یرت کگ یهیمگ فعالی اا یصادتاه پر ا ری

جرک جامعگ خ ب ،ی داه یکررتیتتا خ ب  ،ز تت برمت کگ خ صی هر ان مت

وضتمین مت کنند  .ک بزیتت یز احرش
وریاد رتتر ع ور ،رتتهل ور و مرررور با چرخگ
وزدت

کامل ور بگ وررتتعگ و ریتتد بیندامد .هورتتااات کگ هر پنل ااضتتر اتتتاند هر

اا مزالف یتناخاگ یتدش اتتاند .جناک اصا هکار جهااگره هر ارزش

 ، ICTچهرش ملت و بین یلمللت اتتاند و

کام ش ییتری بگ مبااث مزالف  ICTهر کیترر هیراد .ا هر ظرفی اا و ا هر ی دش اا و ا هر وریامند اا ت کگ هر کیترر
وجره هیره .اضترر تی ان ری هر ی ن ایتتت مغان مت هیا  .ه دااش ی یتان ،هیاش محرر یرت و محدوهش ی ری فریور یز  ICTبا
مرضتروات مزالف هابال کرهاد  .جناک اصا یتال بافیان هر ارزش

ارهیتگر وزدت

هیراد و مرضتر یصادتاه ری ما یز منظر

ی یتان خریای خریرت  .و اصا هکار ملک یلتتاهیوت ا با اراریترن ایتنا اتتای  .هر مرضتروات مزالف ارزش یصادتاه و وحلیل
اا یصادتاه  ،خدترصتا هر مرضتر اری ش اا رترما گ اریر ما یز اظریترن یرتایاهش خریای کره .خریاش مت کن جناک
اصا جهااگره یرو بیرما ید.
یکرر جهانگری  :من پر روز هر پنل یول اضترر هییتا و خیلت لرت بره یز بحث و ایاگراا ت کگ پیش امد  .کنیریاتتت کگ هر
اال برازیر رت و بتتیار بایرز

و کارامد یرت  .من یبادی ک مودمگ

بحث یمروز مرر یرت ورم کن  .متتللگ

خیلت کرواات ری مت خریا هر مرره ونریات کگ بری

یتهر اریتمند چگ ووبگ ی هیره و چگ یفوت پیش رو هیرهو وور باش مت ورین ای

یتهر اریتمند ازه ک کمار یز ک هاگ یرت کگ ویره یهبیات مبااث ورکیب ارزش  ITو یتهررتاز یتدش یرت  .صبل یز ان ،بحث
یتهر یلتاروایک مرر بره و مریه یز یتهر یلتاروایک ک اگاش یبزیرمدیریاگ بگ یتهر بره کگ هر فعالی اا یتهر ما باریای ی ن
یبزیراا یلتاروایک ری بگ کار ایر  .هر متتتیر بلریت کگ یویاب یفااهش یالن بگ ک وعر ف جامع ور ررتتید و هر بحث یتتهر
اری مند اگاش یبزیراری ااگ هر کار ایت  .بلتگ مدمروگ

فعالی اا ت کگ هر ک یهر یویاب مت یفاد امریش با وحرالت یجاماوت

و فرانگت هر چارچرک یتهر اریتمند بگ صتررت تپارچگ معمار مت یتره ،مناها معمار باز یرت  .بتتیار یز کیترراا خدترصاش
ان اا کگ وررتتعگ افاگ اتتتاند ی ن مبااث ری هر یادیزش
کیترراا براامگ اا وررتعگ ی ا ندش

ملت وح ونرین کیتترر ا مل اریتتمند باز کرهش یاد .کگ بعضتتت

خره ری مث ش ( )Iژیپن مت ار تتند کگ ی ن هر ویصع بگ معنت  INTELLIGENCEو

اریتمند بری فعالی اا مربرط بگ ارزش

یصادتاه و یجاماوت یرت .یما مرضتر یصتلت یتهر اریتمند و وحووش هر ک

متتیر بالندات یرت  .ک متتیر یرت کگ هر چارچرک چهارصربت یویاب مت یفاد .عنت صبل یز ی نتگ یتهر اریتمند مد اظر ما
بایتتد مرضتتر وحرل ه دیاال مه یر ت  .وحرل ه دیاال عنت ی نتگ ما وعر ف و وبیین کنی ی ن فعالی اا ت کگ ه دیاا ز
یتدش با چگ یتاخ

اا ت هر بتتار ک یتهر یویاب مت یفاد .یتاخدتش چیتت و چگراگ یویاب مت یفادو بعد یز وحرل ه دیاال ما

مریجگ اتتای با مرضتر یصادتاه ه دیاال و وصات ی ن هو یویاب ری مت بینی مت یتره اایدگ ارف کگ ا ندش

یتهراا ما یز

مرضتر وحرل ه دیاال و وحو یصادتاه ه دیاال ماأرر یرت  .هر اایدگ منابع یصادتاه یتهر وغییر مت کند  .منابع مرجره و
رتتنات یتتهرهیر اا هر هرامد ،وور باش  4منبع یر ت  .فرو

خدمات  ،فرو

یمریل  ،کمک اا هول و وأمین مالت .مرضتتر

جد د ی ن یرت کگ مث ش اری ش بگ رتم رترما گ اریر هر خدمات ،وررتعگ پیدی کند .بگ هلیل خ ئت کگ هر ی ن ارزش اتت .
پس ما بری ی نتگ با مرضتر یتهراریتمند و ا ندش

ان و منابع هرامد جد د ایتنا یتر  ،ایازهیر کگ یبادی ک اا ووب ور

 CONCEPTو میهر یهراریمند ری هر بتار ک یهر بیهمی  .ی نتگ یامل چگ یبعاه ات و ما بعنرین مد ر

یهر

چگ ومهید با د بتنی کگ ان بتتار رتیتتا رتاز و وحرل رتاز یویاب بییادو و ما باریای یز ااا ج ان هر یصادتاه یتهر و منابع
جد د یتتهرهیر یرتتایاهش کنی  .ی ن یصتتل مرضتتر یر ت  .هر ی ن ریبرگ هر بحث منابع هرامد بتارایر فناور یط وات و
ریتا اا  ITو اریمند یز چند بُعد هر اظا هرامد و از نگ

یهرهیر اوش یراریوژ ک هیره  .چگ هر مبحث هرامداا

جد د ،چگ هر مبحث کااش از نگ اا ،چگ هر مبحث ونارتتب هیهن بین از نگ و وظییگ .وما ی ن اا مندر مت یتتره کگ خره

وریعت پیدی

یتهرهیر ا هچار وحرل ه دیاال تیره .ی ن یویاب ،یویاب مهمت یرت  .یکنرن هر ررح ملت ی ن ایاگراا اتار

کرهش یرت  .هر وهرین  ،ا هر یتهرهیر و ا هر رترح هول ی ن مبااث بگ یتتل مریز جلر مت روه .ک یتاخگ

بحث و

ایاگر هر وزیرت یروباطات یرت وح ونرین یصادتاه ه دیاال کگ با هیایتگاش وهرین کار مت کنند .وز ر محار یصادتاه مرضتروت
مرر کرهاتد وحت

ونرین یصادتتتاه اریتتتمنتد کتگ ی ن یهبیتات هر اتال هرتتتاتگ بنتد مت بتایتتتد و بتگ زوه متتتتانتدیت و

 REGULATIONاا جد د بری کیتترر یتتتل خریاد ارف  .هر وما ی ن اا مودمگ

ویجب بر پا گ

بتتتار یتتبتگ

ی ،پهن بااد ،راب و رتیار یرت  .عنت یار هر مرره یتهر اریتمند صتحب مت کنی  ،یصادتاه ه دیاال ،یصادتاه اریتمند ،پلایر
اا جد د مودمگ ی مه اتتاند.بنابری ن بر پا گ

پلایر یتبتگ ی  ،پهن بااد بری هرتاررتت یرت  .وصات ی ن یویاب یتتل

بگیره مرضر معمار کرهن یهر بری ارر بگ رم یهر اریمند ،ورکیبت یز وتنرلرژ  ،مورریت و صریاین ،محیط اورصت پر ا
و یتیا  ،محیط مالت و رتیتتا اا مالت یتیا ،رتی تت ا اا ت کگ اورب ار خدترصتت ری ایک کند ،و متتللگ یخ ب و
فرانگ مرر یرت  .عنت یفوت کگ هر رترح بین یلمللت بری ی ن متتیر پیش بینت مت یتره ررتیدن بگ  WISDOMیرت .
ررتیدن بگ ک فضتا فرانگت صابل یوتا و یخ ب مدیریاگ .بنابری ن وصات یز یتهراریتمند صتحب مت کنی بگ امگ

ی ن جنبگ

اا ورجگ مت کنی و با د ی ن کار صتررت ایره وا باریای بگ فضتا و یومتیر هر پیدی کنی کگ وازش باریای یز هیخل ان یاازاک
اا ت ری یادا بدای  .با ورجگ بگ ضی وص بحث ری هر بزش یول کرواش کن .
آقای شیال بایخا

بتت ی یلرامن یلرای  .ورم رت

و یهک و یااری هیر خدم اضتار محار و امچنین یوضتا محار

پنل .ویتتر مت کن یز معاوا یصادتاه یتهرهیر یتهر میتهد بگ خاطر ویتتیل ی ن اما یتگاش و پنل اا وزدتدتت .مت خریا
ارل رتگ محرر صتحب کن  .یار فرصت یتد باریای ک امراگ اا و مدتاه وت یز ی ن رتگ محرر ایتان بدای  .محرر یول ی نتگ
یتهر کدارت و یار ما ریجع بگ رترما گ اریر هر یتهر صتحب مت کنی  ،یار هر مرره یصادتاه یتهر صتحب مت کنی یتهر
کدارت و ا ا میهر یمروز یتهر هر طرل زمان ،وغییر کرهش ا اگو یار وغییر کرهش ،وغییر

هر چگ جهات برهشو رو بزیتت

یز ایازاا یتهروادین چگ وأریر مت اریرهو چرن ارزش کار من ارهیتگر اتت  ،ارزش ویر ح و ارهیتگر ری مثال مت زا
 .من یتهر ری ی ن اراگ وعر ف مت کن  ،یتهر محل بروز ایاز یتهروادین رتاکنین یتهر و محل وحو برخت یز ایازاا ان اارت .
ی ن کگ مت ار وحو برخت یز ایازاا ان اار بگ خاطر ی نتگ ،برخت یز ایازاا یهروادین یلزیماش هر کالبد یهر محو امت
یتره  .محرر هو ی ن یرت کگ فرصت اا رترما گ اریر

ا فرصت اا یصادتاه هر یتهر زی یدش و معلرل چگ اتتاندو طبیعااش

ی ندا فرصت بگ معنت زمینگ اا بگ کار برهش یتدش و هر موابل چالش ایتت  .زمینگ اا بروز رترما گ اریر هر یتهر معلرل چگ
وریملت یرت و من ار چگ فتر مت کن ان محیرت کگ ما وررتی مت کنی وح ونرین  PESTERا  PESTکگ اصا
هکار جهااگره بگ برخت یز مدتاه

ان ییتارش کرهاد  ،زمینگ اا یصادتاه رترما گ اریر هر یتهر جدی یز ی ن محیط امت

وریاد بایتتد  .عنت یار ما هابال فرصتت اا و زمینگ اا رتترما گ اریر مت اره با د ببینی چگ وغییریوت هر محیط ک ن
یجاماوت یویاب یفااهش و ی ن اا مرجب بروز چگ ایازاا ت مت یرهو هر محیط صاارات ،محیط وتنرلرژ ک چگ وغییریوت رو هیهشو
ی ن اا مرجب بروز چگ ایازاا ت یدشو ی ن اا چگ یصاضائاوت بر زادات یهر یومال مت کندو
عنت یار ما هر مرره  SHARING ECONOMICار مت زای و مدتاه

ان هر ارزش ارهیتگر ری SHARING

 ACCOMMODATIONاتا مت هیای  ،پلایر اتا ان ال ن خر تد و فرو

مت بینی  ،ی ن معلرل امین وریمتل محیط

ک ن یرتت کگ من ی ندا مثال وتنرلرژ ری زه  .بنابری ن بزش هو من مدتتاه

بییتتار ری ورم مت کن  .مث ش وغییریت

محیط یجاماوت چگ  IMPLICATIONاا ت هیرهو چگ یرریوت رو ایازاا یتتتهرواد کنرات هیرهو وا رتتتن ما ا زادات
یتهر

تتتر یصاضتائاوت هییت کگ ودربگ

تتتر متتائل بگ ریاات ممتن بره  .چیزاا ت کگ هر ک زماات رتاهش پندییتاگ

مت یتد وجزء زادات روزمرش یاگایتاگ مت یتد ،یالن ه گر چیزاا رتاهش ی ایتتاند  .بگ امین هلیل ی ن اا هر یتهر ،ا زمینگ
اا رترما گ اریر

و ا صابل ورضتگ اتتاند .یتما و پار

اا ری هر یتهر ببینید .چگ چیز هر یتهر مت فرویتدو ا ا چیزاا

خیلت پیچیدش ی یرتت یز منظر ک فره کگ هر هورین کرهکیر هر هورین ارجریایش یمتان ودربگ

ی ن اا ری هییتتاگو یص ت ش

چیزاا پیچیدش ی ایتت ولت فرزاد کنرات یتهر ی ن اا ری ودربگ اترهش یرت  .و لری ی ن اا صابل ورضتگ مت یتره .ی ن اا فرصت
مت افر نند .محرر هو صتحبا ی ن یرت کگ فرصت اا رترما گ اریر یتهر بگ یتدت ماأرر یز وریمل ک ات یرت کگ هر یتهر
ی داه یتتتدش .محرر رتتتر وری ضت ت ی ن یرت ت کگ هر ارزش

ارهیتتتگر کگ یز اخر ن وحرالت ارزش

بازیر ارهیتتتگر

 EXPERIENCE MARKETINGا یصاداه ارهیگر ودربگ محرر اه مت کنی  ،ی ن اا معلرل امان وریمل هراگ
هو یرت  .بری ی نتگ مودیر باریا یصادتاه ودربگ محرر ری هر ارزش
روز

ارهیتگر ویضتح ور بیان کن مرلبت ری بیان مت کن .

تت یز وررارهیاان مرر کیتترر هر ک جلتتتگ ی ای  :من مت خریا چیدن میرش ری بیروی ت  .هویتتیدن یتتیر ااو ری

بیرویت  .یصام هر چاهراا ویتا ر ری بیرویت  .زادات پدربزر
یتما مت بینید محو یتدش و فرو

و ماهربزر

اا مان ری بیرویت  .ی ن اا مثال اا ت یرت کگ

چیت و ی ن کارویاتتریاا وار زت ا
مت روه .چگ چیز ری مت فرویتدو بر اره معلرل ت

خااگ اا وار زت کگ بگ صتررت روزیفزوات وبد ل بگ متان اا یصام و ررتاررین مت یتراد و بگ طرر ییرصابل رصابات با اتتل
صبلت خره ،کگ اتتل مدرن یرت هر ارزش
احرش

رصاب پییتت مت ایره معلرل چیتت و ی ن معلرل ان ایازاا وغییر افاگ یرت

بروز ایازاا فرب کرهش و عنت یاتتان یتهر ااریاتتاگ هر یتهر چیزاا ت ری ودربگ کند و یتهر با د ی ن اا ری بری

کند ،ا ادیصل بزیتت ری فریا کند .هر ارزش

ارهیتگر ما مت ار ی و پار

ا

فریا

اا ،بزش ز اه معلرل امین یصادتاه ودربگ

محرر یرت  .اوش بزش ومرمت هربراورهش کرهن ایازاا یهروادین چگ مت وریاد بایدو ک اگاش ار ت ری با د پیگیر کنی کگ
من هر صالب امین ارزش

 PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPهر ارزش کار وحویوت ی پیگیر مت کن ،

ی ن یرت کگ وا پیش یز ی ن وصات کگ ما یزمیتتارک بزش ومرمت خدتترصتتت صتتحب مت کره  ،رتتابوگ

میتتارک بزش

ومرمت خدتترصتتت ی ن بره کگ چرن بزش ومرمت ا امت خریاد پرل از نگ کند ا ی نتگ پرل ادیره مت روه رتتریت وریامند
بزش خدترصتت .ولت تی ما یهبیات ارزش میتارک بزش ومرمت خدترصتت ری هر ی ن هاگ

یخیر مت بینید کگ بگ احر صابل

ورجهت ی ن میهر وغییر پیدی مت کند کگ اورهش ی کگ بزش خدترصتت مت وریاد کنار بزش ومرمت بیاوره ،یتهرهیر ری مثال
بزای  ،یلزیماش وریامند مالت ایت ت  .چگ چیز مت وریاد بیاورهو مت وریاد ی دش بیاوره .مت وریاد بزش اگهدیر بیاوره .ار ا ک
زادیرش

وحوی و وررتعگ

ی دش پرهیز کنار وأمین مالت بع وش ارزش

اگهدیر  ،اورهش

بزش خدترصتت مت یتره .بگ ی ن

معنت کگ میتارک بزش ومرمت خدترصتت عنت بحث مرلدرتاز  .ما بزریای هیری ت اا یتهر ری مرلد بتنی با د چگ یویاصت
بییادو صترفاش ی ن ایتت کگ مد ر

یتهر هر وأمین مالت ازریاد ا رتیارتاش ابایتد ا ااریاد هر ان ارزش از نگ کند  .بلتگ

چگراگ مت یتتره ی ن هیری ت اا ری بارور کرهو چگ ی دش ی مت ورین رو هیری ت اا ارییتت کگ بگ احر مرلربت یرتتایاهش بهینگ
یتترهو هر ارزش

 OPERATIONاگهدیر  ،یز اظر من و وحرالوت کگ هر یهبیات ی ن ارزش میتتاادش مت کنی  ،یتتا د بگ

امان میزیات کگ بزش  FINANCEکرهن پروژش و وأمین مالت پروژش یامی هیره ،بحث ی دش پرهیز و اگهدیر یامی هیره.
جمع بند وری ضت ی ن بایتد کگ ودترر بندش ی ن یرت کگ هر بزش فرصتاها یار بزریای فرصت اا رترما گ اریر یتهر ری
یتنارتا ت کنی  ،با د یتنارتا ت فرصتاها و یمتان یریئگ

ی دش بگ بزش خدترصتت ا هیهش یتره .کگ یادتافاش بگ ویرترگ

یصاضتا

کار بندش و هر وعامل با یتهرهیر اا مزالف کیترر هر رتال اا یخیر یتهر میتهد وریاتتاگ هر ی ن ارزش ار بری ایان
هییتاگ بایتد .یتا د یز اظر منِ میتاادش کنندش
هرویصع ا ی دش پرهیز و ا ارزش

بیروات ،اورگ

ومیز

اگهدیر یز طر میتارک کنندش

ی ن بایتد کگ چارچرک اا کلت میتز

مت یتره.

بزش خدترصتت یریئگ مت یتره ..صتحبا ی ن یرت

کگ یار ما هابال ی ن اتتتای کگ فرص ت اا رتترما گ اریر هر یتتهر ری مانارتتب با ایاز یتتهروادین براورهش کنی با د بزش
خدرصت هر وما یلرن ررما گ اریر یز ی دش پرهیز وا بهرش برهیر میارک هییاگ بایند .خیلت مایتر
اصا ملک یلتتاهیوت :یتهر میتهد ک ک ن یتهر هر یرتاان خریرتان رضتر یرت و وأریریت ز اه یز محیط یطری خره

مت

ایره  .من هر ی ن پنل براامگ ی هیر کگ بزیتت یز مارلرژ و افاگ اا طر مرالعاوت فرصت اا رترما گ اریر یرتاان ری
کگ هر اال ااضتر هر هرت یجری یرت خدماارن ورم کن  .کارفرما طر  ،یرتااادیر خریرتان یرت  .هو فا دش هر ی ن یریئگ
ه د کگ بگ یخادتتار خدماارن یریئگ خریاد یتتد .یولین فا دش ی

ی ن یر ت کگ بزش ومدش

یاعتاس افاگ اا ی ن طر هر

یتهر میتهد خریاد بره .یارچگ یتا د هر یتهر میتهد متتاوی ابایتد یما ییر متتاوی خریاد بره .اتاگ
ی ن کار بگ کار رفاگ ،مت وریاد بری تینارتا ت فرصت اا ا ندش

هو ی نتگ ماد کگ هر

یتهر میتهد ریاگیتا باید  .ی ن کار کگ ما با یرااادیر ایاز

کره بگ ونرین یتنارتا ت فرصت اا بره .مناها صد یول ی ن بره کگ ما یز وز زین خریرتای کگ بگ ما بگر ند متتیر ا ندش

ین

یرتاان کدارت و و هر امین متتیر ارک کنی  .مناها یط وات جتتاگ ار زاگ ی هر جااا مزالف بره کگ الز هییتای ی ن
ری بتگ اروت رتتتتازمتان هات کنی  .یار بتگ  UNIDOتا رتتتتازمتان صتتتنعات ملتل ماحتد مریجعتگ کنی

 UNIDOتک

 BENCHMARKبری یتتنارتتا ت فرصتتاها رتترما گ اریر هیره .هر ی ن  BENCHMARKمت ار د بری مرالعات
رترما گ اریر

ک زادیرش ی وجره هیره کگ اا یول ی ن زادیرش ی ن یرت کگ یتما ک یرتاریوژ بری صتنعات یتدن هییتاگ

بایتید ا بگ طرر کلت هر ار محیرت ک یرتاریوژ بری وررتعگ .ی ن هر یتهر صابل ویتبیگ یرت بگ یرتاریوژ کگ یتهر بری ا ندش
خره

هر پیش مت ایره و متتیر کگ صاودواش با د بروه .هر چارچرک ی ن یرتاریوژ تیر

یتنارتا ت مت کنی و بعد بری

کگ ما فرصت اا رترما گ اریر ری

کاری ان ری ایاز
 PDFSونظی مت کنی  .بعد رترما گ اریراا بری ان  FSونظی مت کنند و ت

مت کنند .بری ی نتگ ما بزریای یرتتاریوژ رتترما گ ری بری یرتتاان ونظی کنی  5اا یصتتلت بری یرتتازری ان یرتتاریوژ
هییتای  .وحلیل وضتع مرجره یرتاان  ،ا ندش اگر وحرالت اوت کگ بزش ومدش ی

ماأرر یز وضتعی یتهر میتهد یرت  ،جه

ایر اا ت کگ هر یرناه فریهر هییای  ،اریب ینارت ودربیات اریاگ و مباات ولرر ک  .وحلیل وضع مرجره یراان یز یبعاه
مزالیت یادا یتدش یرت .بگ لحاظ وحرالت جمعیات یار ورجگ هییتاگ بایتی ومر یتهراا یرتاان ارد ریتد منیت هییتاگ و ارد
ریتد کااش پیدی کرهش یرت  8 .یتهررتاان یرتاان ارد ریتد منیت هییتاند  .ممتن یرت بگر ید ی ن چگ ربرت بگ یتهر هیرهو ی ن
ارد ریتداا منیت امگ اایتیگ یتهر میتهد ا یتهراا بزر

خرهیان ری ایتان مت هاند .بدتتاان ،خریتاک ،هراز ،زیوش،
ه گر ت

رتبزویر ،فیروزش ،صرچان ،ک ت و مگ والت ،هر رتریتمار  95ارد ریتد منیت هییتاند .ی ن یفریه یااماالش جا ت یطری امین
یتهراا بزر

رتتنت از داد .و هو یتهررتاان با ارد ریتد مثب کگ ان اا ری خرهمان با متتتن مهر جمعیاش ری باال بره .

چنارین و بینالره  .یز زوی ا مزالف وضتتتع مرجره ری برررتتتت کره کگ هر اها

جمع بند یریئگ خریاد یتتتد  .بحث بعد

وحرالت اوت یرتاان یرت  .ااچگ کگ مرالعات ما ایتان مت هاد یرتاان خریرتان یز امین یالن با ک ود وعاهل اا ت مریجگ یرت
کگ هر ا ندش

ازه ک خیلت ویتتد د خریاد یتتد  .جد ور ن ی ن ود وعاهل اا کگ امین یمروز ایتتتار یرت ود وعاهل هر

منابع یارژ یرت  .امین یالن ما وابتتاان اا با خامریتت مریجگ اتتای  .کمبره برب خره

ری ایتان مت هاد  .ظرفی ورلید ما

ار رتال یفزی ش پیدی مت کند ولت یفزی ش مدتر بیش یز ان یرت و هر اایدگ بار ی ن ری صتنا ع یرتاان هر وابتتاان بگ هو

مت

کیتند .ود وعاهل هر منابع اک امین یالن بگ صتررت جد میتهره یرت و بگ ودر ج ا ویتد د خریاد یتد .ظرفی جرک هر
یتهررتاان اا پا ین یرت  ،هر اایدگ اظا مد ر
رت م  ،زاگ خرر

یتهر میتهد با د بری ان اا فرصت کار فریا کند .ود وعاهل هر اظا

انرز بگ صدی هرایامدش ولت بگ زوه خریاد امد .ما یالن هر یراان خریران هر پندرش

عنت هورتر جمعی کماکان کار مت کنند ،ک رتر بار وتیلیترن بگ هو

جمعیات اتای .

هو رتر یول یرت  .ولت ی ن پندرش یز ک هاگ

ه گر بگ ودر ج رو بگ بتتاگ یتدن یرت  .رتن بیمار اا پا ین امدش  ،یرتارس اا هر جامعگ خیلت باال رفاگ هر اایدگ اظا رت م
وض عی هر ا ندش
با د ک ک بری ی ن ت
یرت  .ایاگ

ازه ک چارش ی بیند یتد .ود وعاهلت کگ هر محیط ز تت وجره هیره یتد د یتدش

اریتاگ یتما الرهات محیط ز تت ری هر یتهر میتهد ه د د کگ فضتا بگ لحاظ الرهات بگ چگ صترروت بره .الرهات

َیتتف بحرین بزرات هیر  ،اک اا
محیط ز تتت فوط مارجگ اری ایتتت  ،الرهات اا اک ا یرتت  .ما هر اایتتیگ روه ک َ
ااماعارفت کگ با د رتاماادات کنی  .ود وعاهل هر ورز ع فضتا جمعی

تت ه گر یز رواداا اوت اتت کگ ارار رترما گ

اریر هر یتهر میتهد با د اگااش مارجگ بگ ی ن بایتد  .هر رترما گ اریر مت وریای اگاش پتتیر هییتاگ بایتی  .هر ار ارزش ی
کگ ررما گ اریر مت خریاد ،یجازش های بگ یاازاک خره
بتند .ولت وظییگ

یتهر و مد ر

اظا مد ر

فعالی کند ،عنت با منر  CASH BENEFITکار خره

ری

یرتاان ی ن یرت کگ رترما گ اریر اا ری هر جه رفع ی ن ود وعاهل اا

با ار میترصت کگ یمتان پر ر یرت جه بداد کگ هر ا ندش باریای بحرین اا مان ری ک کنی  .یرتناه فریهرت بگ یتتل اا
مزالف مرور یتدش و جه ایر اا ت کگ هر یرتناه فریهرت برهش هر صتنا ع مزالف امگ برررتت یتدش یرت  .ی ن ا بگ اظر
بحث مهمت یرت  ،یز هاگ  70بگ بعد جه ایر اا ت کگ یرتناه فریهرت
یتدش  .عنت هر هاگ

ریجع بگ صتنا ع هر یرتاان کرهاد محافظگ کاریاگ ور

 70بت پرویور جه ایر مت کره  .صتنا عت ری پیش بینت مت کره کگ ررتیدن بگ ان وتنرلرژ اا

باالور مت خریرتت و ارچگ اریتت وح وأریر ی ن فضتتا بین یلمللت و محدوه

اا ت کگ پیش امد بگ رتتم صتتنا ع

 RESOURSE BASEمبانت بر منابع رفای و یتا د بیتره ای بت پرویور ن یرتناه هاگ  70یرت کگ صتنا ع هیرو ت و
یلتاروایک ری پیش بینت کره ا خرهرورتاز ری هر یرتاان پیش بینت کره و یتتل ارف  .هر ی ن مادولرژ
یز هاگ

ودربیات اریتاگ ری

 40و پیش بینت اا ت کگ هر یرتتناه اما ش رتترزمین ان زمان بری یرتتاان هراظر ارفاگ یتتدش مرور کره و هال ل

ااکامت یرتاریوژ اا صتنعات یتدن هر یرتاان و کیترر ری برررتت کره  .هر بزش اظر اگاامان با د بگ رترما گ اریر ی ن
باید کگ رازمان بین یلمللت ررما گ اریر یمروزش ار یز ررما گ اریر با کییی مت زاد .عنت وصات ما یز  FTIصحب مت
کنی ی ن  FTIکیییاش مه یرت اگ کمیاش .ک مرصع اتت ما اگاش مان بگ کمی رترما گ اریر یرت و هیئ رترما گ اریر
جرک مت کنی  .هر اایدگ یار ک رتتترما گ اریر هر میتتتهد اال مت رتتتازه ما یز یو وود ر مت کنی و خیلت ا ی ن ری هر
یتتتاخ

اتا متان مت اور  .هر اتالت کتگ ضتتترتب ییتتتغتال ااتل اتا مرجره چتگ بتتتتا یالن وتده مرلربت ابتایتتتد ی ن

 CROWDING OUTی داه مت کند .عنت ررما گ اریر خارجت مت ا د ی ندا فضا ری بری ررما گ اریر اا هیخلت ک
مت کند  .یار اماراا رترما گ اریر اا یرتاان ری اگاش کنی هر یرتاان خریرتان ما رترما گ اریر کرچک یفغاات ز اه هیر
کگ ررما گ اریر مت کنند ،ولت هر صنا عت وروه کرهش یاد کگ ورلیدکننداان خرهمان امگ صاهراد هر ان صنا ع ررما گ اریر
کنند .فوط با زیر ری بری ورلیدکنندش
بیتاوره ،باریاد میتتتایل با یرز

خرهمان کرچک ور کرهاد .رترما گ اریر با کییی رترما گ اریر یرت کگ وتنرلرژ

یفزوهش ی دتاه کننتد ،باریاد زادیرش

ورلیتد ما ری وتمیتل کنتد ،باریاد مهتارت ایرو کار ما ری باال

ببره  .هر  6رتتال یخیر هر یرتتاان  200میلیرن هالر یز رتترما گ اریر خارجت کگ جرک کره بگ کارخااگ وبد ل یتتدش100 .
میلیرن هالر فوط هر خط ورلید فراله ،مریه یولیگ خر د  .یلتاروهاریفیات بری کررش اا

صرس  .ی ن ودهاا ایتان مت هاد کگ

ان رترما گ اریر خارجت ان صدر کییی ادییتاگ یرت  .یار ما ک رترما گ اریر با کییی مت اوره خط اا فرالهمان ری
وتمیل مت کره ،مت وریاتتت بگ ا ندش

یرتتاان کمک کند .اگ ک میلیرن هالراا کرچتت کگ CROWDING OUT

ی دتاه مت کنتد .بنتابر ی ن رتتترما گ اریر خارجت کیییاش مه یرتتت اگ کمیاش .بری رتتترما گ اریر هیخلت ا با ودبیر
مد ر

یتهر با د هابال یتره .بحث بعد ی نتگ هر ومدش

رترما گ اریر اا ت کگ یادا مت های اگاش مان بگ مز

اا

اتتبت یرت  .عنت بگ ونرین مثال هر ی ن یرتاان معدن هیر پس معاهن با د وررتعگ پیدی کند  .هری ن یرتاان کیتاورز هیر
صنا ع یری ت با د وررعگ پیدی کند  .ی ن طبیعت یر کگ هر وررعگ  ،فری ند وررعگ با مز

اا اتبت یرو مت یره .یما ااچگ

رصابات وبد ل کنی  .یار رترما گ اریر خارجت باریاد طب یلگر پررور هر

کگ یامی هیره ی ن یرت کگ چررر ان ری بگ مز

تت یز ی ن  4اال وروه پیدی کند عنت رتتترح مهارت وریمل ورلید ک ویاد ورلید ری باال ببره ،باریاد بازیر بزر
ویاد ورلید ی داه کند و ا باریاد فضتا ری بری ویاد ورلید
مت وریاد بگ مز

ور بری

رصابات ور کند ا ی نتگ باریاد صتنا ع پیتایبان ری وتمیل کند ،ی ن

اا رصابات وبد ل یتره .هر ی ن پروژش بگ یلگر ت ررتید کگ رواداا ت کگ بری یرتاان هراظر ارفاگ یتدش بگ

ی ن صتررت یرت  .یادی وررتعگ

یرتاان بر یرتاس وحرالت ا ندش ی کگ پیش بینت مت یتره و بر یرتاس یرتناه فریهرت هر 7

ارزش یر  .وعاهل بزییدن بگ هرامد و از نگ

خااریر ،وعاهل بزییدن بگ بازیر کار و ورز ع فضا جمعی  ،وعاهل بزییدن بگ

محیط ز تت  ،وعاهل بزیتیدن بگ منابع اک و وعاهل بزیتیدن بگ منابع یارژ و اظا بهدییت و هرمان .فعالی اا یولر
هیرمان بریرتاس یلگر اظر هر  6ارزش بر یرتاس ااچگ ما هر ی ن مرالعگ بگ اایدگ ررتید با د یادا یتره .هر ارزش

یارژ ،

تت یز ارزش اا ت کگ هر ا ندش یرتاان با د اوش جد هییتاگ بایتد و رترما گ اریر اا بگ ان رتم جه هیهش یتره .مبانت بر
منابع یارژ ودد دپر ر هر ارزش

کیاورز و مبانت بر وتمیل زادیرش اا ،کمک بگ فریور  ،کمک بگ رریدن بهار محدرالت

کیاورز بگ خررط ورلید پتتینگ
ت

اا یری ت،

خره .هر ارزش

صنع رو تره محافظگ کاریاگ ،امان صنا ع مبانت بر مز

اتتاجت ،معدات و فلزیت یرتارتت .ولت رو تره وهاجمت کرواش مدت ما تص نا ع یلتاروایک یرت کگ با یوتاء بگ ایرو وحدتیل کرهش
ز اه یرتاان مییتره پیش بینت کره و ایزورتائل اولیگ .ولت رو تره وهاجمت بلند مدت کگ هر یف بلند مدت ،یرتاان با د بگ
رماش بروه ،زاگ خرر یر کگ هر ا ندش بری ما بگ صدی هر مت ا د ،اظا بهدیی و هرمان یر  .بنابری ن صنع هیروراز
و صتنع ودهیزیت پزیتت جزء صنا عت یر کگ یراان با د بگ رماش ارک کند  .ی ن بر یراس پیش بینت اا جمعیات بر
یرتاس رواداا ا ندش صابل پیش بینت یرت  .هر بزش امل و اول وررتعگ محرر لدتتایک یتهر ،وررتعگ
بگ ک ن یتهر میتهد و ایازاا ی ن یتهر ز اروت .وررتعگ

امل و اول با یوتاء

امل و اول ر لت یرتاان .ی ن اا ان چیزاا ت یرت کگ مت وریاد

رترر زاا ت رو میتهد هییتاگ بایتد .صتتم ومدش بزش خدمات ،هر یتهر میتهد یرت  .ز ررتاخ اا ارهیتگر  ،رت م
یرت کگ پیش بینت یتدش و ما طر اا ش ری اماهش مت کنی  .وررتعگ

کتتب و کاراا مبانت بر  ITبگ ی ن هلیل کگ ا هر

کااش الرهات اا محیط ز تتت کمک مت کند و ایز با وریامند اا یرتتاان ا جه یرتت  .و هر بزش اک و فاضتت ک
وررتعگ هیهن ز ررتاخاها ودتییگ

اک و فاضت ک یتهر  .رواداا ت کگ ما بری ا ندش یرتاان پیش بینت کره بگ ی ن ورویب

یر .
اصا هکار رفان مد روامل یرک متر یز ز رمدمروگ اا یصلت اروش مپنا
آقای ریا  :بتت ی یلرامن یلرای  .ورم رت

و یهک هیر خدم اضتار محار و یوضتاء محار پنل .صبل یز ی نتگ اتاوت ری

هر یروباط با مرضتر پنل ورم کن الز مت هیا یز متتلرلین محار یتهرهیر میتهد ویتتر و ژش ی هییتاگ بایت بگ خدتر
جناک اصا ال یتی کگ ه یتب وا پارتت یز یتب مزیا تی ان بره و من بگ یتزدتگ لرت بره یز یصدیمات بتتیار خربت کگ هر
زمینگ

اریمند راز و ارکات ار ن و اراوریاگ ی کگ هر یهر میهد یادا یدش یر  .و صبل یز ی ن یادافاش من چنین ودرر

ادییتا کگ هر تت یز یتهرهیر اا ک چنین فعالی اا ت بگ روز یادا یتره .و ی ن جا وبر ک هیره ا بگ مره میتهد و ا
بگ متلرلین .من هر جلتگ ،اروش مپنا ری اما ندات مت کن با یجازش

هوراان هر چند جملگ خیلت کرواش اگ هر اد کگ وبلیغ

یتره فوط هورین وررر و وحرل اروش ری خدم هورتاان ورم مت کن  .اروش مپنا یمروز ک یترک و ک بنگاش ودار ایتت .
اروش مپنا ک اهاه ملت یرت کگ بری متتللگ اا مملت فتر مت کند ،هر رترح ک ن ریاتار مت هاد و بگ معضت ت جامعگ و
کیتترر کمک مت کند .لری یار مرالبت هر یروباط با ی ن اروش ایاگ یتتره بگ ونرین ک یتترک
اروش مپنتا یز  3هاتگ صبتل وور بتاش فعتالیاش ری بتا کتاراتا

ا ک بنگاش ودار ازریاد بره.

پیمتااتتار ومتدش یتتترو کره.بعنرین تک GENERAL

 CONTRACTORبا رتاخ ایروااش فعالی ری یترو کره و بگ مرور وررتعگ هیه هورین یول ،هورین پیمااتار بره  .هورین
بعد هورین رتاخ ودهیزیت بره کگ یترو بگ رتاخ ودهیزیت ایروااات بایرتایاهش یز هیاش فنت کیرراا پییرفاگ بگ صررت
یااوال هیاش فنت ا  LICENSINGو رو

اا ه گر معمرل یااوال هیاش فنت کره .هر هورین رتتتر مپنا وروه پیدی کره بگ

طریات R&D ،ری وررتعگ هیه و یترو کره بگ طری یتدن بگ طرر کگ یمروز هر طریات ،تت یز اروش اا پییترو یرت  .بد
ایتت ورم کن کگ یمروز مپنا ادوه  20ازیر پررتنل متتاوی و  100ازیر پررتنل ییرمتتاوی هر کارخاادات و رتا
خره

اا

هیره .ماداوز یز  46-45یترک هیره کگ هر زمینگ اا مزالف روز فعالی مت کنند .یما هر اخر ن وحرلت کگ مپنا وروه

پیدی کره و یمروز هرایر

یرت  ،هر متتیر یاو ک صتنعات چهار  3وا محرر یرتارتت ری هر پیش ارف  .هر محرر یورمارتیرن هر

محرر اریتتمندرتتاز و هر محرر ، ELECTRIFICATIONبرصت رتتاز  .ی ن  3محرر هر متتتیر یاو ک صتتنعات چهار
ارکاش ری یز چند رتال صبل یترو کرهش یرت و یمروز خریتبزاااگ مرفویاها ز اه ری کتتب کرهش یرت  .یار رو محرر برصت
رتاز مامرکز یتر د  ،برصت رتاز ارزش اا مزالیت هیره کگ تت یز ارزش اا ش ارزش

 MOBILITYیرت  .و هر ارزش

 MOBILITYو وش بر امل و اول ر لت  ،امل و اول اری ت بحث امل و اول یتتهر و بین یتتهر مرر یرتت  .ما
ظر

تت هو رتال اریتاگ هر زمینگ

امل و اول یتهر کار برصت رتاز ری یترو کره و یترو کار با وبد ل ک خرهرو

بنز نت بگ ک خرهور هوورین بره .بگ ی ن ورویب کگ ک خرهرو پرمدتر هیخلت ری هراظر ارفای و با ک طریات کگ یادا
هیه هووا مرورر ی نررور هری ر برصت ارکدی  60کیلر ویت هیخل چرد اا ووتب مرورر ی ن مایتتتین صریر هیه  .با رتتتیتتتتا
کنارلت کگ طریات یتد و ایز رتیتتا هری ر و رتیتتا خنک کنت کگ هر مدمروگ ه دش یتد ی ن خرهرو بگ ک خرهرو ت کگ ا
مت وریاد خرهرو بنز نت بایتتد ا خرهرو برصت وبد ل یتتد .اگ بگ میهر ایبر د کگ امزمان برب و بنز ن با ا یر ت  .ی ن
خرهرو هر اال برب ا هر اال بنز نت رترئی مت یتره .ی ن هر ی ن جه بره کگ ایتان بدای کگ ی ن پاااتتیل وجره هیره کگ
ی ن رترلریتن ری بگ کار بگیره .ی ن رترلریتن اد یا یش ی ن بره کگ خرهرواا مرجره هر وین اال کگ خرهرواا رترخ
فتتتیلت اتتتاند باریاند بگ صتتررت خرهرو برصت ا هربیا ند و هر اواط پروریفیک یتتهر هر اال برصت و هر بین یتتهر بگ
صتتررت بنز نت یرتتایاهش یتتراد .خریتتبزاااگ ما امراگ

ی ن خرهرو ری هر اما یتتگاش اوره و صابل م اظگ یرتت  .ی ن ک

رترلریتنت بره کگ مپنا یریئگ کره ،جااا مزالف ی ن ری بگ اما ش ارییت  ،رواما ت و ورضتگ کره وا ایتان هاد کگ اماهات هیره
ی ن کار ری یادا هاد .خریتبزاااگ بری ی ن کار مرورراا رتاخ هیخل یرت  ،عنت خره مپنا مرورراا ری  DEVELOPEکرهش
و رتاخاگ .رتیتتا کنارل و رتیتتا اا برصت ه گر ا بگ امین ورویب کام ش هیخلت رتاز یتدش یرت  .ریش ال هومت کگ هیهش
یتتتد ی ن یرتتت

کتگ تک خرهرو ری یز اتالت کتام ش بنز نت بتگ کتام ش برصت وبتدتل کنی کتگ ی ن امراتگ

هو ا بتگ صتتتررت

 PROTOTYPEطریات یتد یجری یتد و یلباگ یز ی ن خرهرو هو رواما ت ایتدش یرت  .صریر یرت ین یتاءی هر اما یتگاش
خرهرو کگ صریر یرت هر بهمن ماش یمتتال هر وهرین برازیر یتره ی ن خرهرو ری رواما ت کنی  .ان خرهرو ایز و ژات اا خره ری
هیره  .و ریش ال ه گر کگ مت وریاد رتر ع یلرصترل ور بایتد ریش ال جر ن یتدن با ک خرهور رتاز و ورلید خرهور برصت یز یبادی
یرت  .اگ ی نتگ برو

ک خرهرو ری وبد ل کنی  .بری ی ن کار وور باش مت وریا بگر با وما خرهرورتتازاا هیخلت و برخت یز

خرهرورتازاا خارجت مریکرش یتدش صتحب یتدش و خیلت بگ ک وریف و ک صریرهیه ازه ک یتد کگ باریای با کمک و بگ
امریش تک خرهرورتتتاز ،خرهرواتا برصت ری ورلیتد کنی و باریای هر تک متدت کروتاات ویره بتازیر کنی  .خرهرو برصت مزیتا
ز اه هیره ،بحث ز ت محیرت ،بحث صرفگ جر ت هر ررخ و بحث ریادمان کگ کمار بگ ان ورجگ مت یره  .بد ایت ی ندا
ورم کن کگ ک خرهرو برصت اتتب بگ ک خرهرو بنز نت ریادمااش هوبریبر یرت  .و ی ن متتللگ

خیلت بایامیات یرت .

و ا یار یز لحاظ رترخ هر اظر بگیر  ،یز مبدیء یارژ وا زماات کگ وبد ل بگ ارک یتره هر خرهرو برصت اتتب بگ خرهرو
بنز نت صترفگ جر ت  3بریبر هیر  .ولت یز طرفت رتاخ و ی داه خرهرو برصت از نگ

باالور اتتب بگ خرهرواا بنز نت

هیره  .بگ ار اال ی ن مرضتروت یرت کگ هر یروباط با خرهرو یادا یتدش یرت  .هریروباط با یوربرس ک ارک میتابهت هر ی داه
یوربرس برصت یادا یتدش یرت  .ی نها ک محرر برصت رتاز بره .طبیعت یرت خرهرو برصت یار صریر بایتد هر یتهر ارک کند
یاایا بگ ز ررتاخ هیره  .یاایا بگ ی تتاگاش اا یتارژ هیره .ار کدی یز ی ن ی تتاگاش اا یتارژ یااا ج بگ ز ررتاخ اا
خا

هیر ه  .بنابری ن مپنا ودتمی ارف هر ارزش

خره

ز ررتاخ ا وروه پیدی کند .لری ی تتاگاش اا یتارژ ری اد صریر
یاری یارژراا ت کگ بری خرهرو برصت الز

هیه و یارژراا و یمروز کگ خدم یما ایتاگ ی مت یره ای کگ وور باش امگ

یرت یز یتارژر خااگت ارفاگ وا یتارژر اابره یورمبیل وا یتارژراا  ACویپ  1و 2و یتارژراا فتت 50کیلرویت هر رتبد
محدترالت صریر ارفاگ و امراگ اا یولیگ ی نها ورلید یتدش یرت  .یز طرفت ما ایاز هییتای ی ن ری فرانگ رتاز کنی چرن بگ ار
اال کتتت ویره ی ن میدین امت یتد .مثل ماجری مرت و وز مرت یرت  .خرهرورتاز رتریت خرهرو برصت امت امد ،مت ای
ز ررتاخ وجره ادیره .کتتت کگ ز ررتاخ مت خریرت بتتازه ،مت ای خرهرو ت وجره ادیره کگ من از نگ ز ررتاخ کن .
ولت مپنا با ورجگ بگ متتلرلی یجاماوت و وعهد کگ اتتب بگ ی ن مرضتر هییت بگ ار هو ی نها بگ صتررت امزمان وروه کره
 .بری فرانگ رتاز یزی تتاگاش اا یتارژ خرهرو یترو کره  .با ی نتگ انرز خرهرواا برصت رواوت هیخل کیترر ادیره .یولین
یز طر

ی تتاگاش یتارژر خرهرو برصت ری هر بر می ه یفااا کره کگ ااماش یخبار

ررتااگ اا منایتر یتدش یرت  ..هومت ری هر

وهرین یادا مت های  .هر یراان اا اد ایر کره هرار کدی یز یراان اا ک ی تاگاش ری بگ صررت پا لرت ی داه کنی کگ
ی ن متتللگ ک ک فرانگ رتاز یتره وا بارین ی ن مرضتر ری اتتار
اگ فوط متتللگ
اا ری مد ر

هیه .یار یز ی ن هو بحث بگرر خره بحث ی تتاگاش یتارژ

رتز یفزیر و رتاخ و رتاز ودهیزیوش یامی هیره بلتگ مرضتر ز ررتاخ و رتیتتا باالهرتات کگ باریاد ی ن

کند رومینگ ری هر ااها برصریر کند  ،برب و ورز ع ری مد ر

هیراداان خرهرو و هیرتاان اا فریویات کگ کنار

کند  ،متتللگ پرهیخاها ان ال ن ،متتللگ

صریر مت ایره ان ا متتللگ

ادی

مهمت یرت کگ ان ا وروه پیدی یتدش و ین

یتاءی یمیدویر بگ اایدگ بررتد .خریتبزاااگ هر ی ندا یولین صریرهیهاا مان با یتهرهیر میتهد هر اال یاعواه یرت  .یولین
صریرهیهمان ی ن یرت کگ ک یوربرس برصت ری ظر  9ماش هر تت یز خررطت کگ مرالعاوش ری یترو کره وملیاوت کنی  .بگ
کمک یتتهرهیر میتتهد هر تت یز خررط یوربرس ریات ،یولین یوربرس برصت بگ ارک هربیاه .هومین یصدی ما ی ن یر ت کگ ین
یتاءی ی تتاگاش یتارژ ری بگ زوه هر میتهد مودس باز ا بگ اما

و کمک یتهرهیر ریش یادیز کنی  .مرضتر رتر واکتتت

اا برصت یرت کگ هر اال مریکرش اتتای کگ ین یتاءی باریای یولین اروش یز واکتتت اا برصت خط واکتتیریات برصت ری بگ
صررت پا لرت هر ک زمان معورلت هر ی ن یراان ریش یادیز کنی .
مهندس ال یتی  :هر مرره رواداا ورضتیح مزادتر بدا  .وحلیل  3وا هورش

 4رتالگ

رواداا رترما گ اریر هر مرضتر

یتهر یرت کگ یز  2004وا  2009 ، 2008وا  2013و  2014وا  2018هر ار رتگ هورش رتاف لند ا وت وراد یول برهش هر
رتتترمتا تگ اتریر  .هر ی ن  3هورش ا بییتتتار ن هرصتتتد ری بتگ خره
 COMMUNICATIONاا وور با هر روبگ

هو وثبی یتداد .روبگ

رتر یز رتیتتا خار یتدش یرت و ی ن پا ان یفتتااگ

یخادتتتا

هیهش 332735 ،روبتگ

رتر ایمگ ااه اا یف یتد د کرهش و هر هورش

رتیلیترن یرت هرارزش

وتنرلرز اا مبانت بر ایمگ ااه اا.

یودیهی ان انرز ا هر هایا جد یرت ولت یز رصاب وا رترما گ اریر خار یتداد .هر ارزش
ت
چهار بگ ایا ررتیدش .ارزش
امچنان هر رهش

یتیمیا ت وور باش خره

اخر رته تی ان باصت ماادش و ارزش

یول متااتدش .

هیرو ت یف کرهش یز روبگ

ری ایک کرهش یرت  .یورمرویف کامپا نداا اتتاند .یورمرویف یو ی اا
یری ت ا کمت ریتد کرهش .هال لت کگ رترما گ اریراا رترما گ اریر

هر ک یتهر ری یاازاک مت کنند  11ا ا یرت کگ ربات رتیارتت و یمنی ااکمی و هرتاررتت ایرو یاتتاات ماار ،ز ررتاخ
صابلی هرتاررتت بگ بازیر و ...یرت  .ی نها مرضترواوت هر مرره یتهراا یرت ولت یکررتیتتا یرتااروا بعنرین ک مرضتر جد بگ

جدول یضتافگ یتدش یرت .چیز کگ جد دیش هر چرخگ یضتافگ یتدش و مرضتروش مرضتر بحث یرت  .هر یتهراا بحث مد ر
ری مامرکز هر  REAL STATEیم
کنند  .وراداا ارزش

یتهر

و متتاغ ت جا ت کگ یتهرهیر اا هرتایترن باز یرت و مت وریاند رو ان ومرکز

 REAL STATEا مرضتر جد یتهراا یرت کگ میزین رترما گ اریر هر یتهراا ت کگ جرک

رترما گ مت کنند مرضتروات رترما گ اریر هر کدی ار رتاخ و رتازاا مت وریاد مرره بحث بایتد  .یلباگ ی ن مرضتر ری بگ
ونرین خا

هر مرره میتتهد ااالیز کره هر ایتتتتت ه گر صب ش یریئگ کره هر کدی مح ت هر کدی بزش اا یتتهر

ررما گ اریر با چگ رو تره ورجیگ هیره.
جهااگره  :صتتحباها اصا والت یتتی خیلت کمک کره بری ی نتگ چیز کگ مت خریرتتا بگر ری فیتترهش کن و بییتتار بگ
پروژش اتا بپرهیز  .یار بزریای رتتترمتاتگ اتریر ری یاتدیزش اتا ملت و یتتتهر بری ار ارزش ی هر اظر بگیر  ،ایتازمنتد وبیین
یرتاریوژ ا ندش یرت  .یرتاریوژ ا ندش

ک یتهر یز وحلیل اا بگ هرت مت ا د .ودربگ

ومرمت جهان یرتاریوژ ا ندش

یتهراا ری یتهر اریتمند مت بیند  .یتهر اریتمند یصادتاه ه دیاال خریاد هییت  .یصادتاه اریتمند خریاد هییت و یصادتاه
اریمند امریش خره

مرضر  industry4ری بری صنع و خدمات پیش رو مت اریره .یراریوژ اا فرص مت رازاد عنت

فرصت اا جد د رترما گ اریر ری وبیین مت کنند  .پس ی ن مدل ،مدل خیلت صابل فه و بری امگ
یر ت  .وحرل ه دیاال کگ پا گ
فری نداا

یتتهر اریتتمند یر ت چیت ت و.وحرل ه دیاال ه لر

ما صابل یادیزش ایر

میگر د یار ک صتتنعات یجزی ش،

بیش یز  40هرصتد ه دیاا ز یتد ان صتنع ه دیاال یتدش .مثل صتنع اتتاجت .یمروز وور باش بیش یز  70هرصتد

صتنع اتتاجت ه دیاا ز یتدش بگ یصتر

ودهیزیت پارچگ بافت و طریات ارفاگ وا وما یتدن کار .و بازیر ابت کگ ک ش متاایزش

یر  .و یار هر ک صنعات ک اروات ه دیاا ز یدو بین رصبا 15هرصد بازیر ری بگ هر بیاوره و یتا پیدی کند رصاب با ان
رتز مت یتره و مت یتره پا رایر .یتاخ

اا خیلت رویتن یرت ما هر رترزمین خرهمان ا یالن هر امین هو رتگ وا کار کگ

پا ارفاگ اگاش مت کنی مث ش یوات کگ هر واکتتیریات یلتاروایک جلر یفااهش بویگ رتز مت وریاند با یو رصاب کنند .کتتت کگ هر
بتازیر فرو

ه دیاتال جلر یفاتاهش امت یتتتره بتایو رصتابت

کره .بری ی نتتگ ببینی وحرالت ه دیاتال هر تک ارزش ی چگراتگ یویتاب

مت یفاد یتاخدتش معلر یرت پاریماراا رصاب ا معلر یر  .ما هر یهر اریمند چگ چیز مت خریای و پلایر یبتگ ی
هرتتاررتتت پهن بااد راب و رتتیار با د بایتتد .ی ن صد یول ار بحثت هر ارزش

اریتتمندرتتاز یر ت  .یصادتتاه اریتتمند،

 industry4و یتهر اریتمند ار چت صتحب مت کنی بتتار یصتلیش ی ن یرت  .بنابری ن بگ محن ی نتگ هر ی ن مرضتر بگ
مروبگ ی یز ییتتبا بررتت ی بلرت هر ان یویاب مت یفاد .اریهث یخیر کیتتررما ایتتان هیه کگ بگ ری ی نتگ ما انرز خیلت هری ن
بزش اا ومی ایتد صرع ی ن پلایر چودر بگ کتتب و کاراا صتدمگ زهش .بحث اا یجاماوت  -رتیارتت ری کار ادیر  .هو ی ن
یرتت کگ هر پلایر یتتبتگ ی یتتما هر وحرل ه دیاال وما ارزش اا ت کگ وا یالن بگ یتتتل رتتنات برهاد هر فرم خدمات
اریتتمند ه دیاالت بگ فرصت اا جد د کتتتب و کار و رتترما گ اریر وبد ل مت یتتراد .هر ارزش
مد ر

پتتمااد ،هر ارزش

مد ر

یارژ  ،هر ارزش

مد ر

رت م  ،هر ارزش

اریتمندرتاز رتاخامااها ،هر امل و اول  .هر ار بزیتت

یتما اگاش کنید یضافگ کرهن مرضر اریمند  ،فرص اا جد د ررما گ اریر مت اوره .اایدگ ی

چگ با د بایدو چرن ی ن

مرضتر وبد ل بگ ک مد ایتره عنت فیتن ایتره کگ بگر ی ما کررکرریاگ ار طرات کگ امد ای مت خریای ه دیاال یتر
ا اریتمندرتاز کنی صتر منابع کنی  .ما  4یااظار هیر کگ یز صتر منابع بری اریر یز رتاخاار رتنات بگ رتاخاار اریتمند
بتگ هرتتت مت اور  .متا یااظتار هیر کتگ یار فنتاور یط وتات ری بتا تک صتتتنعات بتا تک ختدمتاوت یهیتا کره  -1کتااش زمتان
یجری ان ریبگ ما بداد  -2کااش از نتگ یادتا ان بایتتتد  .عنت ی ن هو مرلیتگ اامتاش با د یویتاب بییاتد -3 .با د ظرفیت اا ان
صتنع ریتد کند و بگ ما ونر بداد -4 .اتتار

هرتاررتت بگ ان هییتاگ بایتی  .عنت ب زمان و ب متان باریای یز ان رترو س

بگیر  .یار ی ن  4میتزدتگ ری بگ ما اداد ا هر یادیزش ایر اا یتاخ
کییی

اا مان ببینی ریادمان کمت هیره ااما با د هر ار

کار و متتیر کگ یاازاک کره ودد د اظر کنی  .و ی ن معیار مت یتره بری مد رین هر ودتمی ایر  .بعد یز ی نتگ
اا ری هیر و مت رتندی یف پیش رو ما چیتت و ی ن یرت کگ ک محیط وتتهیل ار هییتاگ بایتی  .چری محیط

ی ن یتاخ

وتتتهیل ار هییتتاگ بایتتی و بگ هلیل ی نتگ ان کتتتاات کگ خ صی مت اوراد چرن یتتهر اریتتمند ورکیب اراور پلایر
وریامندرتاز یتهرواد خ ب و متاایز اراور و هیاش بنیان یرت .بری ی ن یویاب یتهرهیر اا بعنرین کتتت کگ پلایر یتهر
هرتاش یرت با د بعد یز ی ن هر بحث  LICENSINGاوش میترب ری هییتاگ بایتد اگ اوش مااع .عنت کتتت کگ خ ب و اراور
یرت  ،اراور و خ صیاش ری بگ ونرین اورهش ،مت اوره  .یتهرهیر اورهش

مت یتره وتتهی ت و ی داه ک پلایر میترب .ضتلع

رتر بحث رترما گ اریر ر تتک پر ر یرت  .بگ امین خاطر کگ یمروز هر وما هایا مرضتر ازیه ومل و یرتااروا اا بری
یتترک اا هیاش بنیان بگ ونرین ک ضتترورت وررتتعگ ه دش مت یتتره ،اگ بگ ونرین ک یمر اما یتتت و هکرر .بگ امین خاطر
یتهرهیر هر براامگ ر ز یتهر و هر بحث رترما گ اریر اوش مهمت هر ایاز متتیر یصادتاه اریتمند باز مت کند .ارزش ی
کگ هر ی ن یتری ط بگ وجره مت ا د امریش

صریود و مورریت اورصت رویتن و یتیا و اظا مالت یتیا مت خریاد .پس ما یار

ی ن هو مرلیگ ری بگ ی ن محیط یضافگ کنی بگ طرر یورماویک یااظارمان ی ن یر کگ یز مدمروگ
یز ان اا بگ مریال بازیر بررتد .و یز هل ان اا یرز

یفزوهش

وعدیه یز اراور اا هرصد

بتتیار باال ت ا بری یتهروادین ا بری رترما گ اریرین و ا

بری مد رین یتهر و ااکمی یتهر بگ وجره بیاوره .ی ن یف پیش رو ما یرت  .هر یتری رت کگ یالن صریر هیر پییتنهاه
کگ من هیر ی ن یرت کگ هر یتهراا ما رو تره کگ با د هابال یتره وتتهیل ار فضتا کتتب و کار اریتمند و ه دیاال
یرت مبانت بر اراور هر وما ارزش اا .یف اا ا ندش وور باش رویتن یرت  .مرضتر
خره

ک یصاداه بتیار وریامند ری امریش خره

هیره .هر میتاورش ی کگ ه ول یاگلتتاان هر هاگ
کگ چری رته صتنا ع و فرو

 AIا ار

مدتنروت بگ ییر یز ی نتگ

مت اوره وأریراریر بتیار بتیار رنگینت هر ال متائل امگ
یخیر یز هو یترک بزر

ارزش اا

بین یلمللت هرخریرت کره بری ی نتگ میتز

یاگلتتاان هر بین کیترراا صتنعات کااش پیدی میتندو اایدگ

یرتاریوژ ک ازیر

کند

ی ن بره کگ

چگالت هیاش و وتنرلرژ هر صتنا ع یتما بگ اتتب رصبا پا ین امدش  .ریش ال چیتت و ریش ال بگ لحاظ وتنیتت یفزی ش ورین
وتنرلرژ و یرز

اهیاگ هر محدترالت یتمارت  . .چگ با د کرهو با میتررت  IBMک مرکز ی داه کرهاد کگ بگ یزی ان ک

وغییریوت هر وزیرت ریابر وررتعگ
 AIیز طر

صتنعات یصادتاه یاگلتتاان برجره اورهاد  .ی ن مدمروگ ک مرکز  AIی داه کره  .مرکز

وحلیل بیگ ه اا هر ار ارزش

عنت هر ارزش
ورکیب ار

فراله ،هر ارزش

صتنعات بگ ونرین میتاورش ریش ال بری بهینگ رتاز ان صتنع رترلریتن مت هاد.

کیتتاورز  ،هر ارزش

اتتتاجت ،هر ارزش

هرمان  .هر ار ارزش ی کگ ویره مت یتتره

مدتتنروت و هیهش اا یابرات کگ هر صتتنع ان کیتترر و جهان وجره هیره .یز وحلیل هیهش اا و وحلیل رواد ان

مدمروگ ،ریش ال اا بتتتیار خرک و ومی بگ اادا مت هاند .و ی ن مدل ری یز پاررتتال هر رتترح خاورمیااگ و امتتتا گان ما،
ورکیگ یترو بگ یادا هیهن کره و یخیریش وربتتاان رتعره ا هر اال مریکرش یرت کگ باریاد ک چنین ارکات ری یترو کند.
بنابری ن ورضت ری جمع بند کن  ،پییتنهاه ی ن یرت کگ یرتاریوژ وررتعگ

ا ندش یتهر بگ رتم اریتمندرتاز یجبار

خریاد بره .یار ما اریتتمندیاگ بگ رتتماش برو و یاازاک اا مان ری یادا های و مرلیگ اا ش ری بیتتنارتتی بگ ونرین یتتااک
هاندش

ک ن یتهر ،یتهره یر پلایر یتهر ری هیره و یتااک هاندش

یصتلت ک یتهر یرت  ،مت وریاد با رتیارت اا و رکرلیین

اا ان یتهر ری بگ رتمات کگ اد یرتاریوژ ک یرت یتااک هاد .بنابری ن یار یفوت پیش رو ما ،یصادتاه اریتمند یرت و اد ما
ک یتهر اریتمند یرت بگ ونرین ضتروت صرعت کگ بگ ان مت ررتی بگ ونرین یتااک هاندش

یصتلت مرضتر وأمین ک پلایر

یصادتاه  -یجاماوت هر یتهر ،وتتهیل ار هر مورریت و رکرلییتن و ورییب رترما گ اریرین بگ پر ر
پر ر هر ارزش

رترما گ اریر ر تتک

اراور و یتترک اا هیاش بنیان یرتت  .وما بزش اا یجاماوت-یصادتتاه هر ی ن جر ان وحرل و وررر

ه دیاال وبد ل بگ فرص اا ررما گ اریر ار ن مت یراد .فرص اا ررما گ اریر کگ یز طر
مت یتره و بگ وم رتیتتا اا و جر ان جار ان صتنع

وررعگ

خدمات یرو

ا خدمات ا ویره مت یتره .یکنرن ما هر رترح ملت هریتری رت

اتتای کگ یِلمان اا و یبزیراا ی ن کار ری بگ مودیر ویفر هیر  .یو یز ایرو خ ب ،ز ررتیتتا اا هرتاررتت بگ کیترر کگ
یلحمد بگ احر منارتبت پا ارفاگ یرت  ،بینش و مد ر

ی ن کار هر رترح ملت .هر یتهراا ت کگ پییترو اتتاند مه ور ن

متتللگ ی ن یرت کگ ما هر جر ان ی ن وحرل و وررر هچار یبزیرزهات ایتر  .عنت متتللگ

یبزیر و رتاخاار کالبد یترط یصتلت

ارک ایتت  .مرضتر فری نداا ،اظامات اورصت ،اظامات صاارن اریر  ،وتتهی ت مالت و ورجگ بگ ظرفی اا فرانگت ک
یتهر یرت  .ظرفی اا فرانگت ک یتهر یو یز معمار  ،میریث وار زت و فتر و فرانگت و یخا ر فرانگت ان یز بزراار ن
الوگ اا یتااک هاندش

یصادتاه ه دیاال یرت  .یمیدویر میتهد کگ هر وما ی ن جنبگ اا هیری یخا ر و منابع صر یرت

باریاد با ودبیر و ورکیب هررات وررط یهرهیر ی ن ارک ری راماادات کند و ما ا هر کناریان هر خدم بایی .
رت

مدده ورم مت کن و خدی صرت مت ار خدم وز زین .هر بزش یول وری ض ی ن اتاگ ری ورم کره کگ یار بزریای

فرصت اا رترما گ اریر یتهر ری بیتنارتی با د باریای یز ظرفی خره بزش ییرهولات بری ارزش

یتنارتا ت فرصت اا

یرتایاهش کنی  .اگاش بگ بزش یرتایاهش یز وریامند بزش خدترصتت ،یرتایاهش یز وریامند مالت و برهجگ ی بره کگ ی ن اگاش ک
ک هچا ر وغییر ید و بگ ی ن رم رف کگ یز وریامند اا بزش ییرهولات هر ارزش اا وحوی
اا بازیر ابت و فرو
هر ارزش

و میتزدتاش هر ارزش

و وتنرلرژ و ایز هر ارزش

ارهیتگر و بهرش برهیر باریای یرتایاهش کنی  .یکنرن امراگ اا ری مرور مت کنی .

ارهیتگر ما ک چالیتت هییتای و ان ی ن بره کگ بتتیار یز بنااا وار زت رب یرر ملت ما هر اال اابره یتدن

بره .با یباتار بزش خدتترصتتت بعض تاش وتدیاگ اا ت مرره مرم و بهرش برهیر صریر ارف  .هر صاارن براامگ

چهار وررتتعگ ک

ودبیر یاد یتتیدش یتتد وح ونرین ی داه صتتندوب یایاء و بهرش برهیر یز یماکن وار زت و فرانگت .یماکنت کگ وح مالتی
هول بره بگ ی ن صتندوب ویاریر یتداد و ی ن صتندوب هر یبادی مت خریرت یز صِبَل میتارک با بزش خدترصتت رتگ کار ری یادا
هاد .مرم ی ن بنااا بگ یتتتل هررتتات یادا یتتره .بعهدش ارفان وامین منابع مالت ری کگ هول یز یادا ان ااورین بره .و یتتا د
مه ور ی نتگ بهرش برهیر ی نها طب چارچرک صررت ایره.
تت یز ی ن بنااا ،بنا رتتعدیلتتتلرنگ هر صزو ن یرتت  .بازیر بگ متتتاا ادوه  2اتاار بره .کاربر خره ری یز هرتت هیهش
بره.صتندوب یایاء با یتهرهیر صزو ن میتارک کره .یما هر ارزش
مدبرر یتداد مددهیش هر ارزش

وریات
بهرش برهیر یتهرهیر ا امت ت

بهرش برهیر یز وریامند بزش خدترصتت یرتایاهش کنند .خااگ

بنااا یرت  .ی نها هر ویصع و ریاگ اا ت برهاد کگ معضتل مد ر

وامر اا کایتان تت یز

یتهر یتدش برهاد .بعضتاش محل جمع یتدن صیتر برهاد کگ

خرهیتان بری امتتا گان ی ن ب نااا میتتل ی داه مت کرهاد .خااگ
مرره بهرش برهیر صریر ارف  .خااگ

کار یادا هاد.

وامر اا کایتتان هر ارزش

وامر اا کایتان وررتط بزش ییرهولات مرم یتد و
یصامات جزء برور ن محل اا یصامات ی رین صریر ارف .

ومارت اظامیگ هر میدین بهاررتاان یرت  .وروه اا ی ن خااگ و منروگ

جغریفیا ت ارل ی ن ومارت باوث ی داه مزیام

بری امتتتا گان بره .یما بگ ک برویک اال وبد ل یتتد و میتتت ت یجاماوت ری کگ بگ وجره اورهش بره برطر کره .خااگ
ک اار هر یرتاان رتمنان ،بات امیر وی  ،ی نها ومارت اا راا یتدش ی بره کگ یالن بریرترگ

ی دش ی کگ بزش خدترصتت یریئگ

کره و وأمین مالت کره و بگ بهرش برهیر ررااد وریات مرره یرایاهش صریر ایره.
اما اپ خر اباه ک بنا ماروکگ

راا یتدش .یار وضتعی صبل یز مرم ری مت ه د د یتا د خیلت باورپر ر بره کگ چگراگ

فرصت اا ت کگ هر یتهر یالن هر هرت یتهرهیر یرت مت وریاد بگ ک کاربر اا فعال و ییتاغال زی ت وبد ل یتره .ک

بزش ه گر کگ یتهرهیر اا هر یخایار هیراد مریکز ویر حت یرت  .یم

و متتاغ ت ز اه هرت یتهرهیر اا یرت کگ

بزش خدترصتت ادیره .یار مت ار ی بزش خدترصتت و هولات با د بگ ک اورگ
میتز

ییتاری

بررتند با د اورهش اا ار کدی

بایتد .طبیعت یر کگ اگ بزش خدرصت بری ش یمتان پر ر یر و یار یمتان پر ر باید ا ورجیگ یصاداه ادیره کگ

یم کت ری بیاوره و کاربر اا ت ری متتاور کند بازهش یصادتاه ش بازهش یصادتاه ورجیگ پر ر ابایتد .یما یتهرهیر یم کت هیره
کگ ی نها یم

مثمر ایتتاند  .یز رتر ه گر وظا ف ییوت یتهرهیر اا ی داک مت کند کگ بری ویر ح یتهروادین خره باریاد
ییتاریکت بررتند عنت ار کدی یز ی ن طرفین باب اگاات کگ هیراد ویره ی ن میتارک مت

ودبیر کند .ی ن کگ ایا بگ اورگ
یراد.

چند مثال بزا  .مثل ایرمن پار  ،پار

یاتتتتان هر وهرین ،اورهش

یتتتهرهیر مدرز بره و زمینت کگ هر یخایار صریر هیه .ی ن

ی دش ری بزش خدتترصتتت اوره و وأمین مالت کره و اگهدیر مت یتتره .مرره ه گر رو ال پار
ژوریرتیک یرت کگ هر ارروز رتال  97هر زمرش

هر وهرین یرت  .مرره ه گرپار

 5یرر مرره بازه د یتهر وهرین بره .ی ندا محرطگ ی

پارکت بره کگ خیلت مرره

ورجگ صریر اگرف  .یتتهرهیر وهرین ی ندا ری هر یخایار بزش خدتترصتتت صریر هیه  .واکید مت کن فوط ی ن ایتتت کگ بزش
خدتترصتتت یم

و متتتاغ ت و منابع مالت بیاوره .بزن خدتترصتتت با د ی دش ی بیاوره کگ مث ش هر زمرش

فرانگت و ویر حت وهرین ژوریریک پار
مرضتروی هیره .یار صب ی ن پار
هربند و پار

باید  .هر زمرش

ری هر منروگ

ری وریاتتت یز ی ن طر

 5یرر پربازه د برهن ایان هاندش

هربند بازه د مت کره د کام ش مارو

یایاء کند وریاتتت یرز

وما ارار وار زت

ی ن یر کگ ان مرضر و ی دش

بره .بعد کگ یتهرهیر وهرین رتررومگ

یفزوهش ی داه کند .چگ بری وظییگ

ییوت خره

کگ ویر ح

یهروادین باید و ا بری بزش خدرصت ییاغال ی داه کند.
هکار رفان :چرن وص رو بگ پا ان یر فوط بتندش مت کن بگ هو رگ اتاگ .هایا هر اال وحرل یر و وحرالت رر ع یویاب مت
یفاد  .کتتتب و کاراا هر اال وحرل و وغییر اتتتاند .یما چالش اا بزرات ایز رتتر ریش هیر  .با تتتات ی ن چالش اا برهییتتاگ
یتره .چالش اا ری بگ  6هرتاگ ووتتی کرهش ی  -1 .مواوم هر موابل وغییر .اگ ونها فوط جامعگ مواوم مت کند بلتگ ااکمی
ا مواوم مت کند .هورتتتاان ااما بگ اه هیراد کگ ی نارا بگ چگ رتتتزات وروه پیدی کره .ا مربا ل .زماات مدلس صاارات ری
ارریاد کگ مربا ل فوط بگ یفریه خاصتتت وعل بگیره .ی ن وحرالت با مواوم روبرو مت یتتراد کگ با د فرانگ رتتاز یتتره-2 .
امتات اتا .مث هر ارزش

برصت رتتتاز یار امتات اتاکمیات وجره اتدییتتتاتگ بتایتتتد مرف ازریاتد بره .یمروزش هر خیلت یز

کیرراا یروپا ت بگ یزی خر د ار یورمبیل برصت  10ازیر ررو بگ صااب خرهرو رربتید مت هاند .ی ن اما
و اما

متاوی یر

اا متتتاوی مثل یتتارژ مداات و رتتا ر خدمات ،وریرم ک  ،ی ن اما اها یادا مت یتتره .یار ی ن اما

مملت ما رتراگیره ما هر زمینگ

اا هر

برصت رتاز مرف ازریای بره -3 .وحر اا .یتری رت یرت کگ بر ما وحمیل یتدش و ما

اات هر ارفان برخت یز اریاینامگ اا و CERTIFICATEاا هچار میتتل مت یتر . SYBER SECURITY -4 .
یمروزش امگ چیز بگ رتتم ه دیاال یتتدن پیش مت رواد .و بحث یمنی رتتا بر و جنگ اا رتتا بر بتتتیار مه یر ت و
با تتات مرره ورجگ صریر ایره -5 .میتت ت یصادتاه  .اما

ااکمیات تت یز چالش اا یرت ولت با میتت ت یصادتاه فعلت

کار رتز و پیچیدش مت یتره -6 .صریاین و مورریت .ما ایاز بگ صریاین و مورریت هیر  .با تتات صریاین الزمگ ودتر ب و یب ت یتره.
مث ش بری ارفان یرتااادیرهاا خرهرو برصت بگ ارجا مریجعگ کره اات یهیرش یرتااادیره ،یصت ش یرتااادیره وجره ادیره .وازش
خرهمرن مرظف یتد کاراروات ویتتیل های و یرتااادیرهاا ری وعر ف کنی  .بنابری ن متتللگ صریاین و مورریت متتللگ مه و
ک چالش رز پیش رو ما خریاد بره.

جمع بند  :و بحث یمروز مرضتر ا ندش

یتهراا یرت و ی نتگ هر یتهر اریتمند منابع هرامد جد د بری یتهرهیر اا

چگراگ بایتدو فرصت اا رترما گ اریر چیتت و هورتاان یز جنبگ اا مزالیت بگ ان پرهیخاند  .ا بحث یرتاریوژ وررتعگ
یرتاان ری طر کرهاد و یکر یتد کگ یرتاریوژ وررتعگ

ا ندش یتهراا وا ادوه ز اه میتز

یرت کگ بگ رتم یتهراا

اریتمند یرت  .هر بحث یرتایاهش یز ظرفی اا فرانگت و وار زت و وبد ل ان با ی دش اا جد د بگ منابع رروت افر نت کگ
ی نها متتالز اما

اا یتهرهیر اا و اهاهاا ااکمیات اتتاند .چند پروژش

یکر کرهاد کگ جزء یرتاریوژ اا اروش مپنا یرت و بگ طرر خا

یصتلت ارر بگ رتم صتنع اتتل چهار ری

رو خرهرو برصت هر یتهر میتهد ییتارش کرهاد .مریاع پیش

رو ری یکر کرهاد .کگ بری هرتتایابت بگ فرص ت اا جد د ما با د ی ن میتتت ت و چالش اا ری مرویع کنی  .وعدیه یز ااها هر
هرت ما یرت ولت ممتن یرت ب گر ی وحر هرت ما ایتت ولت بری ان ا مت وریای بگ صتررت مدبریاگ ی یز صِبَل وحر
فرص اا جد د ملت ری بپرهیز  .هر مبااث یهر اریمند ورضیح هیهش ید کگ یهر اریمند ک پد دش
 .پد دش ی یرت مرکب یز هرتایابت بگ پلایر یتبتگ ی پهن بااد ،رتیتتا اا  ITو ار

یبزیراری ااگ ایت

مدتنروت امریش با وما بزش اا

یصادتتاه  -یجاماوت -فرانگت و ضتتمناش مریره محاری ت مثل اظامات یصادتتاه  ،اظا مالت یتتیا  ،اظا اورصت یتتیا  ،اظا
 REGULATIONکارامد و وتتهیل ار هرتاگاش اا ااکمیات بری وحو اراور اا هر بتتار یتهر .هر یااها ما بری ارر
کرهن ی ز امچین یفوت با د یز هییتتتاگ اا وار زت و ار ات مان صتتتیاا کنی .ار

ما هر صالب اماهاا کالبد  ،رفااراا

فرانگت و صریود و رویبط یجاماوت یرت ت کگ هیر  .هر متتتتیر چنین وحرلت ورجگ کنی کگ ان اماهاا و ان چارچرک اا و ان
کالبداا باریاد کماکان هر فضتا ا ندش بگ ار

ما صری بییتار بداد و ما باریای بگ کمک یبزیراالت و وتنرلرژ بگ اتتل بعد

و اتل اا بعدور ی ن ری مناول کنی و خرهمان ا هر ی ن مورع بگ ان بییزی ی .

