ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﻀﻮر زﯾﻤﻨﺲ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و اﺣﺪاث
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ در اﻣﺎرات  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۷
ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ زﯾﻤﻨﺲ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ در ﭘﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ
و در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻗﺼﺪ دارد  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را ﻇﺮف ﺳﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در ﺣﻮزه دﯾﺠﯿﺘﺎل در اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻏﻮل ﻧﺮم اﻓﺰاری و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﻫﻔﺘﻪ ای ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ از ﻃﺮح ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮآوری ﻫﺎی
دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ دو ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ راه

اﻧﺪازی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﯾﮑﯽ در دﺑﯽ و دﯾﮕﺮی در اﺑﻮﻇﺒﯽ.

ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار اﺳﺖ در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ  MindSphereﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻼود و ﻣﺘﻦ ﺑﺎز زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻈﺮ دارد  ۳۰ﻣﺮﮐﺰ
ﮐﺎرﺑﺮد  MindSphereرا در ﺑﯿﺶ از  ۱۷ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ راه اﻧﺪازی ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻬﻨﺪس و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺧﻮد
را ﺑﺮای ﮐﺎر روی ﭘﺮوژه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻤﺎرد.
ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ در اﺑﻮﻇﺒﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد روی ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻬﺮه وری آب ،ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ در دﺑﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد روی راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﻓﺮودﮔﺎه ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻟﻮﺟﺴﺘﯿﮏ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮی زﯾﻤﻨﺲ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای »ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺟﻬﺎن ﻫﺎی
ﻣﺠﺎزی و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ« ﯾﺎد ﺷﺪه و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ.
روﻧﺎﻟﺪ ﺑﻮش ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی زﯾﻤﻨﺲ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء از راه رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ زودی ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎری از
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در
اﻟﮕﻮﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻗﺼﺪ
دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ از اﯾﺠﺎد ﺗﻐﺮ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ] .اﯾﻦ ﺗﻐﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ[
ﭘﺮورش ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺎ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در راه اﻧﺪازی ﻣﺮاﮐﺰ  MindSphereﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری روی ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری زﯾﻤﻨﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه
ﻋﺮﺑﯽ ،ﻣﺼﺮ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﺗﺎزه ﺑﺮﺧﯽ دوﻟﺘﻤﺮدان ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﺖ و درآﻣﺪﻫﺎی آن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
ﺑﺎزدﯾﺪ ﺷﺎﻫﺰاده ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار ﭘﻮش ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن از ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ
دﯾﺪار وﻟﯿﻌﻬﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک و ﺳﺮﮔﺌﯽ ﺑﺮﯾﻦ

ﻏﻮل ﻧﺮم اﻓﺰاری آﻟﻤﺎن ﺑﻪ روﻧﺪ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺷﺪن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

