دﯾﺪار دوﻟﺘﯽ ﻫﺎی دﺑﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺘﺎزان ﻧﻮآوری در
ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶
در ﻫﻔﺘﻪ ای ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻫﯿﺌﺘﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ ﺑﯿﺶ از  30ﻧﻬﺎد دوﻟﺘﯽ دﺑﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  Dubai 10Xﺑﻪ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻫﯿﺌﺖ در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﻓﻨﺎوری در ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ دﯾﺪار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و
ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و اﯾﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ در ﻣﻮرد
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻮﻓﻖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد  Dubai 10Xﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮح ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﻪ ﻧﺎم آﯾﻨﺪه دﺑﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﮑﺘﻮم ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه
ﻋﺮﺑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻤﺪان ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ آل ﻣﮑﺘﻮم وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺷﻬﺮ دﺑﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﺳﺘﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
ﺳﺎزی ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری در دﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻫﺪف از اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 10X
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﺎراﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ دوﻟﺖ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ  10ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﯾﻊ
ﺗﺮ 10 ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺴﻮرﺗﺮ و  10ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻼق ﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﻣﺎرات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  X Labﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ
دﺑﯽ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ،آﻣﻮزش و ﻏﯿﺮه ده ﺳﺎل ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﻫﺮ
ﺷﻬﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دﯾﮕﺮی در دﻧﯿﺎ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

اﻣﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻮآوری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از آن دﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت
دوﻟﺘﯽ در دﺑﯽ ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص داده

اﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﯾﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ و ذﺧﺎﯾﺮ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﺎﻻ ﻇﺎﻫﺮا اﻣﺎراﺗﯽ ﻫﺎ ﺑﺮ آن ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻮﺟﻪ روی اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺗﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ
راﻫﮑﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ

ﺑﻦ زاﯾﺪ آل ﻧﻬﯿﺎن ﺣﺎﮐﻢ اﺑﻮﻇﺒﯽ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻧﺴﻞ
ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﮔﻔﺖ :ﺟﻮاﻧﺎن اﻣﺎراﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای دوران ﺑﻌﺪ از ﻧﻔﺖ آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ اﻣﺎرت در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوﻟﺖ )5th World
 (Government Summitﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد :ﮐﺎر دوﻟﺖ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻫﺎی اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺿﻪ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای  12ﻫﻔﺘﻪ ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ﻫﺎی آﯾﻨﺪه دارد ﮐﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﺶ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﻨﯿﺎد آﯾﻨﺪه آن اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ
دﺑﯽ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی آﯾﻨﺪه را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮی ﺗﺒﺎدل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎی دراز
ﻣﺪت و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻫﺮ روزه ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

