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مجمغ ػمُمی عالیاوً مجججمجغ لؾجاج  ٌجا  

لجیجش مجاي تجش جضاس  51داوؼ تىیان ایشان یاؾىثً 

 .ؽذ

تً  ضاسػ سَاتط ػمُمی مججمجغ لؾجاج  ٌجا  

لیش ماي پیجشَ سَا   51داوؼ تىیان ایشان، یاؾىثً 

ٌش عا  مجمجغ ػجمجُمجی ػجاد  عجالجیجاوجً َ 

اوتخاتات تاصسط َ ٌمچىیه اوجتجخجاتجات دَ ػ جُ 

ػلی الثذ  ٌیات مذیشي مجمغ لؾالٍا  داوجؼ 

 .تىیان ایشان تش ضاس ؽذ

پظ اص سعمیت یافته ججلجغجً َ اساگجً  جضاسػ 

ػملاشد یک عا   زؽتً َ تجشوجامجً ٌجا   لجی 

دتیشخاوً اص عُ  عحش تىاذاسپُس دتیشک  مججمجغ 

لؾاج  ٌجا  داوجؼ تجىجیجان ایجشان، مجحجغجه 

میشفذس  تاصسط ویض تً اساگً  ضاسؽی اص فجُست 

ٌا  مالی پشداخت کً تا سا  حاضشان دس جلغً 

 .تً لقُیة سعیذ

عپظ سَصوامً جٍان اقتقاد تجشا  عجا  ججاس  

 .تً ػىُان سَصوامً کثیشاالوتؾاس لؼییه ؽذ

دس ادامً وؾغت کاوجذیجذاٌجا تجشا  دَ عجمجت 

ػلی الثذ  ٌیات مذیشي َ تاصسط تً مؼشفی خُد 

َ عاتقً فؼالیت ٌایؾان پجشداخجتجىجذ َ تجا سا  

 یش  اػ ا  حاضش سَیا دٌقاوی َ عجیجذیجاعجش 

مؼیه الذیىی تً ػىُان ػ ُ ػجلجی الجثجذ  ایجه 

دَسي ٌیات مذیشي َ محغه میشفذس  تً ػجىجُان 

 .تاصسط اوتخاب ؽذوذ
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تىیان َ عحش تجىجاجذاسپجُس دتجیجش  ٌا  داوؼ افؾیه کالٌی سگیظ مجمغ لؾا 

َاقغ دس داوؾاذي مٍىجذعجی وج جت، (  اوشژیک)ک  مجمغ اص مشکض وُ َس  اوشژ  

 .داوؾگاي فىؼتی امیشکثیش تاصدیذ کشدوذ

تىیان ایشان، افؾیه کالٌجی  ٌا  داوؼ تً  ضاسػ سَاتط ػمُمی مجمغ لؾا 

ٌا  مختلج  مجشکجض وجُ َس  اوجشژ  ؽجامج   سگیظ مجمغ پظ اص تاصدیذ تخؼ

ف ا  کاس اؽتشاکی، دفالش اختقافی، عالجه سَیجذاد، الجاا تجاص  َ کجافجً، 

تجش  لؼام  تا داوؾگاي َ تخؼ خقُفجی صمجان:  ٌا  جلغات َ غیشي   ت الاا

تجُ  وجُ َس    زاس  مطمجنجىجی تجشا  اعجتجحجاجا  صیغجت اعت َلی عشمایً

 یذ؛ ضمه ایىاً مُقؼیت مااوی مشکض وُ َس  اوشژ  دس داوؾگجاي  حغاب می تً

امیشکثیش اسلثاط مغتقیمی میان مشکض َ داوؾجٌُا َ داسوجذ جان ایجذي تجشقجشاس 

لُاوجذ لجؼجامج  تجا  افضایی تا الاا تاصس اوی، فىایغ َ مؼادن ٌم می ٌم.  کىذ می

ٌا  فؼا  دس ایه حُصي سا میغش کىذ لا چجشخجً ایجه  اػ ا  تاعاتقً َ ؽشکت

 .اکُعیغتم فؼا  ؽُد

کالٌی تا اؽاسي تً ایىاً ایجاد مشاکض وُ َس ، پشَسػ ایذي، خالقیت ججُاوجان َ 

دسعجت اعجت کجً :  کىذ،   ت تُ  سا دس یاجا جمغ می داوؾگاٌیان دس صیغت

اوجذ َ  ٌا ؽجذي ٌا َ وٍادٌا  مختل  َاسد حُصي اعتاسلاپ ٌا، عاصمان داوؾگاي

طُس ػمذي تش مثىجا   اوذ، َلی تً ٌا تً َجُد  مذي دٌىذي مشاکض حمایتی َ ؽتاب

تجُ   دس حجا  حجاضجش صیغجت.  اوذ َ اغلة لقاضامحُس ویغتىذ ػشضً ایجاد ؽذي

وُ َس  َ فىاَس  کؾُس تیؼ اص ٌش چیض تً مشاکض  مثجتجىجی تجش احقجا  وجیجاص 

ٌجا  ججذیجذ دس تجاصاس ٌجذ  سا  فىؼت َ تاصاس ویاصمىذ اعت لا تغتش سؽذ ایذي

سیجض   فشاٌم کىذ َ پظ اص تً ثمش وؾغته، حتی فجادسات  ن قجاتج  تجشوجامجً

 .اعت

سَصتً ؽاٌشخی مذیشػام  مشکض وُ َس  اوشژ  تً لؾشیح عاتقجً َ فجؼجالجیجت 

اوشژیک مشکض وُ َس  حُصي و ت َ اوشژ  اعت کً لُعجط :  مشکض پشداخت َ   ت

 جزاس   َ تجا عجشمجایجً « پاداوا َوچشص»ؽشکت پیؾگامان لُعؼً کاسمایً  پاداوا 

 جزاس  فجىجؼجت  ٌا   غتشػ اوشژ  پاعاس اد، اوشژ  داوا، َ عشمجایجً ؽشکت

و ت دس عاختمان داوؾاذي مٍىذعی و ت داوؾجگجاي فجىجؼجتجی امجیجشکجثجیجش 

ٌجا   ف اٌا  ایه مشکض تً اعتقشاس کاس فشیىان، ؽجشکجت.  اوذاص  ؽذي اعت ساي

ٌا  تضسگ حُصي اوشژ  کؾجُس  تىیان َ ٌمچىیه ومایىذ ان ؽشکت وُ َس َ داوؼ

 .اختقاؿ خُاٌذ یافت

دس حا  حاضش تً دلی  ؽیُع َیشَط کشَوجا افجتجتجام سعجمجی مجشکجض :  اَ افضَد

ٌا  مجتجؼجذد   ٌا َ  شَي دٌىذي وُ َس  تا لاخیش مُاجً ؽذي اعت َلی ؽتاب

اوذاص  مجشکجض  جٍت ح ُس اػال   ماد ی کشدوذ کً پظ اص اسصیاتی َ لاییذ تا ساي

 .طُس سعمی مغتقش خُاٌىذ ؽذ تً

ؽجذي دس مجشکجض وجُ َس  اوجشژ ،  تجیجىجی لشیه امجاجان پجیجؼ تً   تً َ ، مٍم

ٌجا   دعتشعی تً ؽثاً مىتُسٌا  لخققی فىؼت اوشژ  تً کاس فشیىان، لیم

 . َس َ وُ َس اعت فه

ؽاٌشخی تا اؽاسي تً ایىاً اص عاصَکاسٌا  ایجاد اسلثاط دَعُیً تیه فجىجؼجت 

: اعجت، افجضَد  Reverse Pitchتُ  وُ َس  تش ضاس  سَیذادٌا  اوشژ  َ صیغت

ٌجا  وجُ َس تجً اسایجً  کً ایذي پشداصان َ ؽجشکجت جا   ن دس ایه وُع سَیذادٌا تً

ٌا  فجىجؼجتجی َ َاحجذٌجا  ػجمجلجیجالجی  ٌا  خُد تپشداصوذ ؽشکت لُاومىذ 

کجىجىجذ؛ تجا ایجه اوجگجیجضي کجً تجٍجتجشیجه  ٌا َ ویاصٌا  خُد سا طشم مجی مغنلً

وجیجاصٌجا تجً .  ٌا  پیؾىٍاد  سا اص جامؼً مخاطثان سَیذاد ججزب کجىجىجذ ح  ساي

ح  تاؽىذ َ  ؽُوذ کً ٌم دس جامؼً کاس فشیىی وُ َساوً قات  وحُ  اوتخاب می

ٌجا  تجضسگ تجشا    فشیه تاؽذ کً ؽجشکجت قذس اسصػ ٌا  ن ٌم تشطش  کشدن  ن

 .ؽذي اؽتیاا داؽتً تاؽىذ ح  اساگً خشیذ ساي

 گشارع خةزی ّ تصْیزی باسدیذ افؼیي  الُی اس هز ش ًْآّری اًز ی؛ 

 رفع ًیاسُای صٌعت اًز ی با ایذٍ ُای ارسع آفزیي
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اًجوي تْلیذ ٌٌذگاى ّ صادر ٌٌذگاى هسحسصسْالت بسیسْتسکسٌسْلسْ ی اس 

اعمای جذیذ هجوع تؼکل ُای داًغ بٌیاى بَ ػوار هسی رّد؛ بسَ 

دلیل هاُیت صٌعت بیْتکٌْلْ ی اغسلسا اعمسای اًسجسوسي در سهسزٍ 

تْلیسذات ایسي صسٌسعست عسالٍّ بسز .  ػز ت ُای داًغ بٌیاى ُظتٌذ

پیچیذگی فٌی، ارسع افشّدٍ بظیاری را ًیسش بسزای الستسصساد  ؼسْر 

در ایي فزصت با هحوذرضا  سامسوسعسلسی دبسیسز اًسجسوسي .  ایجاد هیکٌذ

تْلیذ ٌٌذگاى ّ صادر ٌٌذگاى هحصْالت بیْتکٌْلْ ی پشػکسی ایسزاى 

در سهیٌَ هؼکالت ػز ت ُای فعال ّ اثزات تسحسزیسن ُسا ّ ػسیسْ  

 .بَ گفتگْ ًؼظتین  َ در اداهَ هطالعَ هی  ٌیذ 87ّیزّص  ّْیذ 

  

جایگاٍ صٌعت بیْتکٌْلْ ی در التصاد داًغ بٌیاى را چطسْر ارسیسابسی 

 هی  ٌیذ؟

فىؼت تیُلاىُلُژ  تً طُس رالی داوؼ تىیان اعت َ مجیجتجُاوجذ اسصػ افجضَدي 

. محقُالت ایه حُصي داسا  اسصػ اقتقاد  تاالیی ٌغتىجذ.  تاالیی سا لُلیذ کىذ

میلیُن دالس کاٌؼ اسص  تش  داسیم؛ دس حالیاً فجقجط   444میلیاسد َ  5دس عا  

ایه وؾان میذٌجذ کجً .  میلیُن دالس تشا  لامیه مُاد اَلیً ویاصمىذیم  74لا  64

دس یک فش یىذ پیچیذي َ داوؼ محُس محقُالت تغجیجاس اسصؽجمجىجذ  سا لجُلجیجذ 

 .سا ؽام  می ؽُد  MSمیاىیم کً داسَ  تیماس  ٌا  فؼة الؼالجی ماوىذ 

 

ّضعیت فعلی التصاد چَ تاثیزی رّی  ظسا ّ  سار اعمسای ػسوسا 

 گذاػتَ اطت؟

لحشیم می لُاوذ سَ  لشاکىؼ ٌا  مالی لجاثجیجش تجگجزاسد؛ .  اثشات مت اَلی داسد

لحشیم تاوک ٌا تاػث می ؽجُد عج جاسػ مجُاد اَلجیجً مجُسد وجیجاص فجىجؼجت 

اص عُ  دیگش دَلت اسص کافجی دس اخجتجیجاس .  تیُلاىُلُژ  تا مؾا  مُاجً ؽُد

َقجتجی اسص .  وذاسد َ ومیتُاوذ اسص سا دس اختیاس ؽشکت ٌا  لُلیذ کىىذي قشاس دٌجذ

تً طُس مؾخـ تً چىیه ؽشکت ٌایی اختقاؿ پیذا ومیاىذ دس خجشیجذ مجُاد 

اَلیً تا مؾااللی مُاجً می ؽُوذ َ لحشیم ٌا  تاوای ٌم مضیذ ػلت مجی 

 .ؽُد َ می لُاوذ دس وٍایت میتُاوذ تشسَ  صوجیشي لامیه لاثیش  زاس ؽُد

 

 هؼکالت ػز ت ُا در طایَ تحزین ُا چیظت؟

مٍمتشیه مغنلً ایه اعت کً وگاي َصاست تٍذاؽت تً لامیه داسٌَجا  داخج  

کؾُس محذَد ؽذي اعت َ وگاي لُعؼً محُس محذَد ؽذي اعت کً ایجه امجش 

ٌمیؾً وگشاوی َجُد داسد کجً ؽجشکجت .  فشفت ٌا  فادسالی سا اص تیه میثشد

ٌا  لُلیذکىىذي ما وتُاوىذ ویاصٌا  داسَیی دس داخ  کؾُس سا تجً مجُقجغ َ تجً 

اوذاصي کافی لامیه کىىذ َ اص عُ  دیگش تً دلی  لحشیم ٌجا  تجیجه الجمجلجلجی 

. کؾُسٌا  خاسجی ٌم چىذان لمایلی وذاسوذ لا داسٌَا  ما سا خشیذاس  کىجىجذ

 .دس وتیجً ایه یک مؾا  تضسگ دس سَوذ لُلیذ داسَ دس کؾُس محغُب میؾُد

 

ر ْد ًاػی اس  ْرًا چطْر رّی صٌعت بیْتکٌْلْ ی تاثسیسز گسذاػستسَ 

 اطت؟

کشَوا تاػث ؽذي مقش   شٌَی اص داسٌَا دس کؾجُس کجاٌجؼ چؾجمجگجیجش  

حتی دس تشخی اص تیماسیجٍجا  خجاؿ .  تشا  مثا  داسٌَا  واصایی. داؽتً تاؽذ

مشاجؼً تیماسان تً پضؽک کاٌؼ داؽتً اعت کً تً وُتً خُد ػام  کجاٌجؼ 

 .مقش  داسَ ؽذي اعت

 

چَ راُکارُایی بزای تمْیت ػز تِا ّ افشایسغ تساآ آّری آًسِسا در 

 صٌعت بیْتکٌْلْ ی پیؼٌِاد هیکٌیذ؟ 

دس َضؼیت فؼلی تٍتشیه ساٌااس ایه اعت کً دس عا  ججٍجؼ لجُلجیجذ، دَلجت 

لا وً لجىجٍجا تجشا  دَلجت تجاس . لما  عیاعت ٌا  کؾُس سا فادسات محُس کىذ

یؼىی لجشاص .  مالی ایجاد واىیم تلاً تتُاویم تشا  کؾُس اسص َس  ٌم ایجاد کىیم

لغییش قُاویه تجایجذ دس ججٍجت فجادسات داسَ تجً . ما دس فىؼت داسَ مثثت تاؽذ

صماویاً داخ  کؾُس ؽشکت ٌا  لُلیذ کجىجىجذي .  کؾُسٌا  مختل  دویا تاؽذ

لُلیذالؾان سا تً داسَخاوً ٌا ػشضً میاىىذ َ داسَخاوً طلثؾان سا اص تیمً ٌجا 

می خُاٌىذ َقتی تیمً ٌا وتُاوىذ پاعخگُ تاؽىذ ؽشکت ٌا  لُلیذ کجىجىجذي 

دس وتیجً یک مغیش مطلُب ٌمُاس عاخته فادسات داسَ .  ٌم  عیة می تیىىذ

 .َ محقُالت تیُلاىُلُژ  اعت

 

 حوایت ُای دّلتی در صٌعت ػوا چمذر تاثیزگذار بْدٍ اطت؟

تایجذ صیجشعجاخجت ٌجا  الص  سا . وٍادٌا  عیاعت  زاس تایذ لغٍیلگش تاؽىذ

مؼاَوت ػلمی َ فىاَس  سیاعت ججمجٍجُس  .  تشا  لُعؼً فىؼت فشاٌم کىىذ

تً خُتی ػم  کشدي اعت َ تً خُتی ؽشکت ٌا  داوؼ تىجیجان سا حجمجایجت 

کشدي َ تغتش مىاعة سا تشا  فؼالیت ایه  شَي اص ؽشکت ٌا ایجاد کشدي اعجت 

َلی اص عُ  دیگش تایذ یک ٌمذلی َ ٌمگشایی دس َصاست تجٍجذاؽجت وجیجض تجً 

 .َجُد تیایذ لا مؾاالت ایه حُصي تشطش  ؽُد

 گفتگْ با هحوذرضا  اموعلی دبیز اًجوي تْلیذ ٌٌذگاى ّ صادر ٌٌذگاى هحصْالت بیْتکٌْلْ ی

 

 توام طیاطت ُای  ؼْر صادرات هحْر ػْد
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دس عالی کً تا ػىُان جٍؼ لُلیذ وا   زاس  

ؽذي، ٌش اتضاس  کً تتُاوذ تً لحقق ایه ؽؼاس 

اص ایه .  کمک کىذ، تایذ مُسد اعت ادي قشاس  یشد

سَ تا لُجً تً ؽشایط واؽی اص ؽیُع َیشَط 

کشَوا، لُعؼً صیشعاخت ٌا  اقتقاد دیجیتا  َ 

اعت ادي اص اتضاس فىاَس  اطالػات، قطؼا خُاٌذ 

 .لُاوغت کغة َ کاسٌا سا صوذي وگً داسد

 محمذسضا طالیی

فىاَس  اطالػات تً ػىُان مُلُس محشک َ 

پیؾشان اقتقاد  َ یای اص مُثشلشیه اتضاسٌا  

لُعؼً کغة َ کاس دس جٍان محغُب 

ؽُد کً اٌمیت  ن تاالخـ دس ؽشایط  می

کىُوی کؾُس َ تا لُجً تً تحشان واؽی اص 

ایه دس .  کشَوا تیؼ اص پیؼ ومایان ؽذي اعت

حالی عت کً وقؼ فىاَس  اطالػات دس میان 

غاصان، عیاعتگزاسان، عشمایً  زاسان َ  لقمیم

فاحثان کغة َ کاس دس کؾُس مغ ُ  ماوذي َ 

تا .    اٌی تخؾی اعت  غاص  َ ویاصمىذ فشٌىگ

لُجً تً ٌذفگزاس  عا  جاس  تشا  جٍؼ 

ٌا  فىاَس   تشداس  اص ظشفیت لُلیذ، تٍشي

َس ، افضایؼ  اطالػات جٍت افضایؼ تٍشي

ٌا   کی یت محقُالت َ خذمات، کاٌؼ ٌضیىً

لُلیذ َ تاصاسیاتی می لُاوذ وقؼ تی تذیلی دس 

 .لغشیغ لحقق ایه امش ای ا کىذ

وگاٌی تً  ماسٌا  ایه حُصي می لُاوذ لقُیش 

لش  اص ظشفیت ٌا  تالقُي فىاَس   دقیق

اطالػات دس لُعؼً کغة َ کاسٌا َ تٍثُد 

تش اعاط  ماس .  ؽشایط اقتقاد  ومایؼ دٌذ

سعمی مىتؾش ؽذي اسصػ ک  اقتقاد جٍان 

دسفذ  ن، تً  61میلیاسد دالس تُدي کً  98494

میلیاسد دالس عٍم اقتقاد  64651اسصػ 

  ثیىی اص طشفی پیؾ.  دیجیتا  جٍان اعت

افضاس لل ه  وش )ؽُد اقتقاد اپلیایؾه  می

تً ػىُان تخؾی اص اقتقاد دیجیتا  دس (  ٌمشاي

 6744تً  شدػ مالی  6465لا عا    دویا،

ؽشکت اپ  دس عا  .  میلیاسد دالس  دعت یاتذ

میلیاسد دالس محقُالت َ  159اص فشَػ  6459

دس حالی .  خذمات دیجیتا  خُد خثش دادي اعت

کً لىٍا  ماس سعمی مُجُد دس ایشان دس حُصي 

 618اپلیایؾه ٌا  اوذسَیذ  اص  شدػ مالی 

اً تا  دس فُسلی.  میلیاسد لُماوی خثش می دٌذ

ٌا   لُجً تً عشمایً اوغاوی َ عایش ظشفیت

مُجُد کؾُس، دعتیاتی تً عٍم تیؾتش  اص 

 شدػ مالی جٍاوی ایه حُصي می لُاوذ اص 

طشیق لذَیه وقؾً ساي تشا  عاماوذٌی لُلیذ 

 .َ فادسات ایه فىؼت محقق ؽُد

ا شچً غ لت متُلیان حُصي فىاَس  تً اتؼاد 

 غتشدي اقتقاد  ایه تخؼ، مُجة واؽىاختً 

ماوذن پتاوغی  ٌا  تٍشي تشداس  اص  ن ؽذي؛ 

اما اخیشا  امی مثثت دس ساعتا  

 ICTٌذفمىذعاص  فؼالیت ٌا  فادسالی 

لاییذ  ییه وامً اجشایی .  تشداؽتً ؽذي اعت

افضاس َ خذمات  حمایت اص لُعؼً فادسات وش 

 َس  اطالػات اص عُ  ؽُسا  ػالی  فه

فادسات ال اقی مثثت دس حُصي فىاَس  محغُب 

ٌشچىذ تشا  اجشا   ییه وامً مزکُس .  می ؽُد

تً لقُیة ٌیات َصیشان ویاص اعت، اما تا لُجً 

تً اٌمیت مُضُع لُعؼً اقتقاد دیجیتا ، 

وقؼ فىاَس  دس ؽاخً ٌا  مختل  اقتقاد  َ 

تً  ICTالثتً ٌذفمىذ کشدن فادسات حُصي 

مىظُس اسص َس  تیؾتش، تً وظش میشعذ صمان  ن 

فشا سعیذي کً اقذامالی جذ  دس ایه حُصي 

 .فُست  یشد

  تىی اعت دس عالی کً تا ػىُان جٍؼ 

لُلیذ وا   زاس  ؽذي، ٌش اتضاس  کً تتُاوذ تً 

لحقق ایه ؽؼاس کمک کىذ، تایذ مُسد اعت ادي 

اص ایه سَ تا لُجً تً ؽشایط واؽی اص .  قشاس  یشد

ؽیُع َیشَط کشَوا، لُعؼً صیشعاخت ٌا  

اقتقاد دیجیتا  َ اعت ادي اص اتضاس فىاَس  

اطالػات، قطؼا خُاٌذ لُاوغت کغة َ کاسٌا 

سا صوذي وگً داسد َ ساٌگؾا  جٍؼ لُلیذ دس 

تخؼ خقُفی دس ایه .  عا  جاس  تاؽذ

ساعتا تا طشم پُیؼ ملی محتُا  دیجیتا  

عؼی داسد تً لحقق اقتقاد دیجیتا  َ اسلقاء 

عٍم فىاَس  اطالػات دس اقتقاد کؾُس کمک 

اص ایه سَ دعتیاتی لُعؼً فادسات وش  .  کىذ

افضاس َ خذمات فىاَس  اطالػات َ ایجاد 

فشفت ؽغلی دس دعتُس کاس لؾا   5444.444

ٌا  فاَا  صیش مجمُػً الاا تاصس اوی قشاس 

امیذ اعت لما  اسکان اقتقاد  .   شفتً اعت

کؾُس ویض دس ایه خقُؿ ٌمشاٌی الص  سا تا 

 .تخؼ خقُفی داؽتً تاؽىذ

 :هحوذرضا طالیی عمْ ُیات ًوایٌذگاى اتاق باسرگاًی تِزاى هطزح  زد

 طزحی ًْ بزای تْطعَ التصاد دیجیتال 

بَ ُوت هجوع تؼکل ُای داًغ بٌیاى ًؼظت ّبیٌاری 

هعزفی خذهات هالی ّ اعتةاری صٌذّق ًْآّری ّ 

ػکْفایی ّیژٍ اًجوي آسهایؼگاٍ ُای ُوکار آسهْى ّ 

 الیةزاطیْى ّ آسهایؼگاٍ ُای هز ش تحمیمات صٌایع 

تیز هاٍ با حمْر اعمای ایي  80اًفْرهاتیک دّػٌةَ 

.اًجوي بزگشار ػذ  
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 در گفتگْ با آساد هعزّفی ًا ا ر یض طٌذیکای ػٌاطایی ّ هکاًیابی رادیْیی عٌْاى ػذ

 اس لیظت  االُای لْ ض خارج ػًْذ  ITتجِیشات 

  

دس عایً لحشیم ٌا َ فؾاسٌا  اقتقاد  واؽی اص ؽیجُع َیجشَط کجشَوجا، 

دس  شَي کاالٌا  لُکظ ؽشایط سا تجشا  ؽجشکجت   ITدعتً تىذ  لجٍیضات 

 .ٌا  فؼا  دس ایه حُصي تا عختی ٌا  تیؾتش  ٌمشاي عاختً اعت

تً  ضاسػ سَاتط ػمُمی مجمغ لؾجاج  ٌجا  داوجؼ تجىجیجان ایجشان،  صاد 

مؼشَفی واگة سگیظ عىذیاا  ؽىاعایی َ مااویاتی سادیجُیجی تجا تجیجان 

: دس کؾُس ما مُضُع جذیذ  ویغت   جت ITایىاً مغنلً لحشیم لجٍیضات 

اص اتتذا  اوقالب لاکىُن لحشیم تُدي ایم َ ٌیچگاي ؽشکت تضسگ َ مجتجُعجط 

َ غیشي تجً طجُس   IBM مشیاایی یا اسَپایی ماوىذ مایاشَعافت،  ُ  ، اپ ، 

چً دس عخت افضاس َ چً وش  افجضاس ایجه .  سعمی َاسد تاصاس کؾُس ما وؾذوذ

عختی ٌا سا داؽتً ایم َ لاکىُن فؼاالن اقتقاد  تا دَس صدن لحشیجم ٌجا َ 

 .سَػ ٌا  مختل  صیشعاخت ٌا  کؾُس سا لامیه کشدوذ

اَ تا لاکیذ تش ایىاً ؽشکت ٌجا  مجتجُعجط َ کجُچجک دس حجُصي فجىجاَس  

لحشیم ٌجا  :  اطالػات َ اسلثاطات تا مؾاالت جذ  مُاجً ؽذي اوذ، افضَد

جذیذ َ ؽیُع َیشَط کشَوا، تغیاس  اص ؽشکت ٌا سا اص لجاب  َس  خجاس  

پیذا کشدن ساٌجاجاسٌجا  .  کشدي َ تغیاس  مجثُس تً لؼذی  یا لؼطیلی ؽذوذ

مقاتلً تا لحشیم ٌا یا دَس صدن  ن ٌضیىً ٌا   ضافی سا تشا  ؽشکت ٌجا دس 

پی داسد کً دس َضؼیت فؼلی کاس سا تشایؾان سَص تً سَص پجیجچجیجذي لجش کجشدي 

الثتً تشخی تا لُجً تً وُع فؼالیت ٌایؾان ؽایجذ اَضجاع تجٍجتجش  .  اعت

 .داسوذ َ لحت لاثیش کشَوا فشَػ َ دس مذؽان افضایؼ ٌم داؽتً اعت

 ITمؼشَفی تا اؽاسي تً ایىاً ؽیُع َیشَط کشَوا، تً جٍان وؾان داد کجً 

لا چً اوذاصي می لُاوذ تً تخؼ ٌا  مجخجتجلج  اقجتجقجاد ، اججتجمجاػجی، 

دس لمجا  فجىجایجغ  ITامشَصي :  فشٌىگی،  مُصؽی َ غیشي یاس  تشعاوذ،   ت

دخی  اعت َ تذَن  ن دَلت الاتشَویک ٌم وخُاٌیم داؽت، مجطجالجثجات َ 

اوتظاسالی اص عُ  مشد  داسیم کً تایذ طثق  ن ػم  کشدي َ ایه امجاجاوجات 

تا لُجً تً پیجؾجشفجت ٌجا  وغجثجی کجً .  سا تشا  ؽٍشَوذان فشاٌم کىیم

داؽتیم اماان تاص ؾت تً ػقة ٌم َجُد وذاسد؛ ومیتُاویم تً سَػ ٌجا  

 .عىتی تاص شدیم

مؼشَفی تا تیان ایىاً ؽشکت ٌا ٌمچىان تا مؾاالت وجاؽجی اص دیجذ جاي 

ثثت ع اسػ، لخقجیجـ اسص، :  سَتشَ ٌغتىذ،   ت ITلُکظ تُدن لجٍیضات 

 مشکات، اعتاوذاسدٌا َ  صمایؼ ٌا  لاییذ ومُوً ٌجش کجذا  چجىجذیجه مجاي 

دس فُسلیاً اغلة ایه سَا  ٌا دس چىذ دقجیجقجً قجاتج  اوجججا  .  مؼطلی داسد

اعت َ دس دَسان کشَوا دیذیم کً ا ش اسادي ا  تش ایه امش قشاس تگجیجشد حجتجمجا 

 .ؽذوی اعت

لجذیذ وظش کىجذ لجا ؽجشکجت ٌجا   ITامیذَاسیم حاکمیت دس حُصي :  اَ افضَد

فؼا  دس ایه حُصي تیؼ اص ایه مت شس وؾُوذ َ مشد  ٌم تً عجشَیجظ ٌجا، 

لجغجیجیجش سَیجاجشد دس .  خذمات َ لجٍیضات مُسد ویاصؽان دعتشعی پیذا کىىذ

می لُاوذ اص تیااس  َ تغیاس  اص ػُاقة وا ضیش  ن مجاوجىجذ ججش  َ  ITحُصي 

جىایت َ اص ٌمً تذلش فشاس مغضٌا َ مٍاجشت متخققیىی کجً عجا  ٌجا دس 

 .کؾُس لجشتً َ داوؼ اوذَختىذ، جلُ یش  کىذ

اَ تا تیان ایىاً امىیت کؾُس تغیاس مٍم اعت َ وثایذ دس ایه صمیىً سیغجک 

کشد َلی اوتظاس می سَد دس ؽشایط اقتقاد  حجاکجمجیجت َ دَلجت دیجذ جاي 

 ITتا چُب مغاگ  امىیتی وثایذ :  لغییش دٌىذ، افضَد ITٌایؾان سا دس صمیىً 

سا ساوذ صیشا دس ایه فُست مضیت ٌا  تغیجاس  سا اص اقجتجقجاد کؾجُس دسیج  

 .میاىیم

دس کؾجُس  IOTاَ دس ادامً تً لُعؼً فىؼت َ داوؼ جذیذ ایىتشوجت اؽجیجا 

ایىتشوت اؽیا ماوىذ ٌش فىؼت دیگش  اتؼاد مجخجتجلج جی :  اؽاسي کشد َ   ت

ایه  شَي اص لاىُلُژ  ٌا َاسدالجی ٌغجتجىجذ َ لجا دس داخج  کؾجُس .  داسد

ؽىاختً ؽُد َ وظش متخققان تً  ن جلة ؽُد َ ؽشکت ٌا َ اعجتجاسلجاپ 

ٌا داوؼ  ن سا طی مٍىذعی مؼاُط دس کؾُس پیادي عاص  کىىذ ویاصمىجذ 

متاع اوً ٌمشاٌی تا لشوذٌا  جذیذ دس ایشان ججا وجیج جتجادي َ . صمان اعت

تذیٍی اعت ٌىُص ساي طُالوی تشا  ساي یافته تً اقتقاد کؾجُس دس پجیجؼ 

 .داسوذ

تً   تً َ ، عاصَکاس  تشا  مُاجً تا لاىُلُژ  َ داوؼ جذیجذ دس کؾجُس 

َجُد وذاسد َ تً طُس کلی چىیه فىاَس  ٌایی ماوىذ ایىتشوت اؽیجا دیجش تجً 

کؾُسٌا  دس حا  لُعؼً میشعذ َ تا َجُد مقاَمت داخجلجی ایجه ػجقجة 

تایذ ایه ویاص ایجاد ؽُد لا سَیاشدٌا سا ٌجم .  ماوذ ی لؾذیذ ٌم می ؽُد

 .لغییش کىذ
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 رضاًْرایی هذیز اجزایی اًجوي هاػیي طاساى صٌایع غذایی ایزاى

 هذیزیت ًظام التصادی یعٌی حفظ آراهغ صٌعتگز

. سَیاشد َاحذٌا  فىؼتی َ لُلیذ  دس مُاجً تا تحشان کشَوا دس حا  لغییجش اعجت

دیگش متقاػذ ؽذي ایم کً تایذ تا ایه ؽشایط ضمه سػایت اقذامجات پجیجؾجگجیجشاوجً 

َاحذٌا  لُلیذ  َ فىؼتی تً کاس تش ؾتىذ َ ماوىذ عاتق فجؼجالجیجت .  صوذ ی کشد

می کىىذ فقط سفتاسٌایی ماوىذ دعت دادن تً طُس کام  حز  ؽذي َ سفتاسٌجا  

دیگش  ماوىذ ضذػ ُوی کشدن محیط َ دعت ٌا َ ٌمچىیه صدن مجاعجک اضجافجً 

 .ؽذي اعت

تً  ضاسػ سَاتط ػمُمی مجمغ لؾا  ٌا  داوؼ تىیان ایشان، سضا وُسایی مجذیجش 

اجشایی اوجمه ماؽیه عاصان فىایغ غزایی تا تیان ایه مطلة تً ٌضیىً صا تجُدن 

ایجه :   سػایت پشَلا  ٌایی کً دَلت اػجال  کجشدي اعجت اؽجاسي کجشد َ  ج جت

اص عجُ  دیجگجش .  مغنُلیت اضافً ا  اعت کً تً ؽشکت ٌا لحمی  ؽذي اعت

َاحذٌا  لُلیذ ، فىؼتی َ ماؽیه عاص  جٍت لجحجُیج  عج جاسػ ٌجایؾجان 

ایجه .  مجثُس تُدوذ لا پایان اسدیثٍؾت ماي تا ظشفیت کمتش مؾغُ  تً کاس تجاؽجىجذ

دس حالی اعت کً َاحذ ٌا مُظ  ٌغتىذ تیمً َ مالیالؾان سا پجشداخجت کجىجىجذ 

ایه مغنلً مُجة میؾُد دس طی صمان تشا  پشداخت لؼٍذالؾان تجً وجیجشٌَجا  

 .کاس دچاس مؾا  ؽُوذ

اَ  تا تیان ایىاً لاکىُن ٌیچ یک اص ؽشکت ٌا َ َاحذٌا  صیشمجمُػً لؾا  مجا 

اص حمایت ٌا َ خذمات دَلت تشا  ػثُس اص تحشان کشَوا اعجتج جادي وجاجشدي اعجت، 

دَلت دس تشوامً ٌا  للُیضیُوی َ عخىشاوی ٌا اص حمجایجت عجً مجیجلجیجُن :    ت

لُماوی تً اصا  ٌش ویشَ  کاس دس َاحذٌا  لُلیذ ، َا  َ لغٍیجالت مجخجتجلج جی 

فحثت کشدي اعت َلی دس َاقغ ٌیچ لغٍیالت مؾجخجقجی تجشا  اػجطجا  ایجه 

کمک ٌا َجُد وذاسد َ اص عُ  دیگش َاحذ ٌا ویض لحت فؾاس ٌغتىذ لا ویشَیی سا 

تً وظش فحثت اص کمک ٌا  مالی، مااویض  دفاػی دَلجت اعجت َ .  لؼذی  واىىذ

 .  ومُد َاقؼی وذاسد

تً   تً َ ، وثایذ وادیذي  شفت کً اقتقاد دوجیجا دچجاس سکجُد ؽجذي اعجت َلجی 

متاع اوً ٌضیىً ٌا َ فؾاس سَاوی ؽذیذ واؽی اص اظٍاسات غیشمغنُالوً تجشخجی 

اص مقامات َ َػذي ٌا  پُچ، تاس اضافً ا  سا تً فىؼت ماؽیه عجاص  لجحجمجیج  

 .کشدي اعت

َقتی اػال  ؽذ مغنُ  مغتقیم اتتال  پشعىج  یجک مجججمجُػجً تجً :  اَ افضَد

دس .  کشَوا، کاسفشماعت، لشط َ َاٌمً صیاد  دس مجیجان کجاسفجشمجاٌجا ایجججاد ؽجذ

حالیاً ویشٌَا  کاس لمای  داسوذ تً عش کجاس تجشَوجذ؛ مغجنجُلجیجت تجٍجذاؽجت َ 

محافظت اص خُدؽان سا تشػٍذي میگیشد چُن صوذ ی َ لامیه مؼاػ  وٍا تغتگجی 

ایه یک َاقؼیت تذیٍی اعت َلی دَلت تا لشعاوذن کجاسفجشمجا .  تً ایه ؽغ  داسد

 .تشػاظ ایه مغنلً ػم  کشد

 

 ّام عاهل اطتزص صٌعتگزاى اطت

اَ تا اؽاسي تً ایىاً مذیشیت وظا  اقتقاد  کؾُس تایذ دس جٍت  سامجؼ دادن تجً 

اغجلجة .  َا  فىؼتگش سا تذٌااس َ وجگجشان مجی کجىجذ:  فىؼتگشان حشکت کىذ، افضَد

. حمایت ٌا  اػال  ؽذي اص عُ  دَلت ویض اص جىظ َا  َ اساگً لغٍیالت اعجت

تشخی اص فىؼتگشان ما تً دالی  مزٌثی یا حتی ح ع اعتقال  اػتقاد  تً َا  َ 

 .قشك وذاسوذ

تً   تً َ ، تیؾتشیه ضشتً تً فىایغ صماوی َاسد مجی ؽجُد کجً سَوجذ  جشدػ 

ماوىذ دَسي ا  کجً یجاجغجش  اص .  لجاست َ کاس تً دلی  لُق  لُلیذات فذمً تثیىذ

 .تشا  مثا  ساي ٌا َ جادي ٌا تغتً ؽذوذ. امُس ممىُع َ قذغه ؽذ

  

 طٌجغ تاآ آّری ػز ت ُا با بزرطی گلْگاٍ ُای سًجیزٍ ارسع

وُسایی تا لاکیذ تش ایىاً تشا  تشسعی میضان لجاب  َس  ؽجشکجت ٌجا دس ؽجشایجط 

 لُ اي ٌا حلجقجً :  تحشان تایذ دس صوجیشي اسصػ  لُ اي ٌا سا پیذا َ سفغ کىیم،   ت

ٌایی ٌغتىذ کً تاػث اص ٌم پاؽیذن صوجیشي اسصػ َ افجضایجؼ ٌجضیجىجً ٌجا َ 

 .قیمت ٌا می ؽُوذ

اَ تا تیان ایىاً دس مؼاَوت ػلمی َ فىاَس  سیاعت جمٍُس   شَي ٌایی ٌغتىجذ 

ایجه  جشَي ٌجا  ت جاػجت :  کً سَ  لاب  َس  ؽشکت ٌا مطالؼً می کىىذ،   ت

ویشٌَایؾان لغلط تً ایه حُصي ٌا وذاسوذ َ اطجالػجالؾجان وجاقجـ .  اوذکی داسوذ

اعت َ تش پایً حذط َ  مان پیؼ می سَوذ تىاتشایه قذست ؽىاعایی  لُ اي ٌجا 

 .سا وذاسوذ

ایه ػ ُ کمیغیُن داوؼ تىیان الاا ایشان، تا اؽاسي تً ایىاً تشا  تشسعجی لجاب 

تایذ تجا :   َس ، جمغ  َس  اطالػات تً فُست  کادمیک تً وتیجً ومی سعذ، افضَد

سَػ ػاسضً یاتی پضؽاان یا مااویض  لجغظ افغش   اٌی ایه  جلجُ جاي ٌجا سا 

فشد مطالؼً کىىذي تایذ ماوىذ یک پضؽک عجالجٍجا لجججشتجً َ داوجؼ .  جغتجُ کشد

کافی تشا  تشسعی مُضُع داؽتً تاؽذ ایىااس اص ػٍذي یجک کجاسمجىجذ قجشاسداد  

یا تایذ ماوىذ یک افغش   اٌی تا لایً تش چىذ عجُا  کجلجیجذ  َ کجاس . خاس  اعت

 .کشدن سَ  وقاط حیالی َ تحشاوی تً  لُ اي سعیذ

تحشان ٌا ٌم سَ  صوجیشي اسصػ اثش زاس ٌغتىذ ماوىذ کمثُد اسص تجً :  وُسایی افضَد

دلی  کاٌؼ دس مذ و تی، ػذ  تاص ؾت اسص َ تغیاس  مُاسد دیگش کجً ٌجش کجذا  

 .تً وُتً خُد تاػث ایجاد  لُ اي می ؽُوذ
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در ًؼظت هجاسی  وظیْى  ظا ّ  ارُای داًغ بٌیاى اتاق باسرگاًی، 
 صٌایع، هعادى ّ  ؼاّرسی ایزاى عٌْاى ػذ؛

 

 جای خالی بخغ خصْصی در طٌذ جِغ تْلیذ داًغ بٌیاى 

دس وؾغت مجاص  کمیغیُن کغة َ کاسٌا  داوؼ تىیان الاا تاصس جاوجی ایجشان 
عىذ جٍؼ لُلیذ داوؼ تىیان، عیاعت ٌا  اججشایجی لؾجُیجق َ حجمجایجت اص 
کاس فشیىان پیؾشَ َ کاستشد سمض اسص دس َاسدات َ فادسات مُسد تحث َ تجشسعجی قجشاس 

 . شفت
تً  ضاسػ سَاتط ػمُمی مجمغ لؾجاج  ٌجا  داوجؼ تجىجیجان ایجشان، وؾجغجت 
کمغیُن داوؼ تىیان الاا تاصس اوی، فىایغ، مؼادن َ کؾاَسص  ایجشان تجً فجُست 

 .مجاص  َ تً سیاعت افؾیه کالٌی َ ح ُس اػ ا  کمیغیُن تش ضاس ؽذ

دس اتتذا  وؾغت مجیذ عشَػ دتیش کمیغیُن تً اساگجً  جضاسؽجی اص مج جاد َ 
تىذٌا  عىذ جٍؼ لُلیذ داوؼ تىیان پشداخت َ دس ادامً کجالٌجی تجا اؽجاسي تجً 
ایه عىذ کً لُعط فشاکغیُن اقتقاد داوؼ تىیجان مجججلجظ ؽجُسا  اعجالمجی 

ایىاً لالػ می ؽُد تؼذ اص چىذ عا  کً اص اجشا  یجک :  لذَیه ؽذي اعت،   ت

قاوُن می  زسد  ن سا تاصتیىی کىىذ لا تٍثُد یاتذ اقذا  مثثتی اعت؛ تجا لجُججً تجً 
عجا   جزؽجتجً  14ایىاً ؽاٌذ ٌغتیم دس تشخی حُصي ٌا ٌمچىان اص قجُاوجیجه 

 .اعت ادي می ؽُد
عىذ جٍؼ لُلیذ داوؼ تىیان خیلی  غتشدي َ پشاکىذي اعت؛ مؾخجـ :  اَ افضَد

ضمه ایىاً تا دیجذ .  وؾذي دس چً فىایؼی خُب ٌغتیم َ تایذ سَ   ن لمشکض کىیم
مقاَمتی َ دسَن صا لذَیه ؽذي َ تً وظش تیؾتش دس جٍت خُدک ایی کؾجُس تجشا  

 .دَسان لحشیم اعت
مجٍجم لجشیجه :  کالٌی تا اؽاسي تً جا  خالی تخؼ خقُفی دس ایه عىذ،   جت

طجثجق مجؼجمجُ  .  واتً ا  کً دس ایه قاوُن دیذي وؾذي، تخجؼ خقجُفجی اعجت

قاوُوی تشا  تخؼ خقُفی دس حا  لذَیه اعت َلجی ججایجگجاٌجی تجشا  الجاا 
 .تاصس اوی َ تخؼ خقُفی دیذي وؾذي اعت

سگیظ کمیغیُن کغة َ کاسٌا  داوؼ تىیان دس ادامً تً چىذ وجاجتجً دیجگجش وجیجض 
دس تخؾی اص تىذٌا  ایه عىذ اماان ساوجت َ عجُاعجتج جادي :  اؽاسي کشد َ   ت

َجُد داسد تایذ اتضاس جلُ یش  َ وظاست دس وظش  شفتً ؽُد َ تً دسعتی ٌجم اججشا 
ٌمیىطُس تاصاس دس ایه عىذ تً فُست دعتُس  دیذي ؽذي دس فُسلیاجً تجشا  .  ؽُد

 .و غ ؽشکت ٌا ٌم ؽذي تایذ تاصاس سا سقاتتی دیذ
محمذ چمىیان ویض تا تشسعی تىذ تً تىذ م اد ایه عىذ مضیت ٌا َ وجُاقجـ  ن دس 

صمیىً ماٌیت عىذ، ضماوت وامً ٌجا َ َثجایجق، دایجشي ؽجمجُ  عجىجذ تجً کج  
اکُعیغتم، وقؼ مؼاَوت ػلمی َ فىاَس ، اسصیاتی ٌا، تاوک مشکض ،  جمجشک َ 

 . غیشي لُضیحالی سا تً اػ ا اساگً کشد
فشصیه فشدیظ تا تیان ایىاً وثایذ فشامُػ کىیم کً تغته دسٌا  کؾُس مىججش تجً 

ایه عىذ سَحیً لؼام  تیه الملجلجی تغجیجاس اوجذکجی :  پیؾشفت ومی ؽُد،   ت

تایذ تش لُعؼً فىایؼی کً لُان سقاتت جٍاوی داسد، لمشکض کجىجیجم اص تجىجگجاي .  داسد
ٌایی حمایت کىیم کً تتُاوىذ فاداست کىىذ َ عٍم اص تاصاس جٍاوی سا اص  ن خجُد 
کىىذ َ شوً عٍم لُلیذ واخالـ داخلی دس ٌمیه حذ تاقی میماوذ َ پجیجؾجشفجتجی 

 .وخُاٌیم داؽتیم

کجً اص پجزیجشػ داسایجی ٌجا   66مجادي :  محغه میشفذس  ٌم دس ادامً  ج جت
 6وامؾٍُد تً ػىُان َثیقً دس تاوک ٌا خثش میذٌذ، تغیاس خُب اعت َلی مجادي 

دس اقذامی تغیاس ػجیة، ؽشکت ٌا  داوؼ تىیان سا مجؼجطجُ  تجً تجاصاس داخج  
ضمه ایىاً ؽشایط اساگً  ُاٌیىامً تیه المللجی دس داخج  .  میاىذ؛ مطلُب ویغت

 .تشا  کمک تً اسلقا کی یت لُلیذ َ لُعؼً فادسات تایذ لغٍی  ؽُد
تایذ اماان اساگً  ُاٌیىامً َ لغت سکُسد دس عطح تیه المللی دس کؾجُس :  اَ افضَد

فشاٌم ؽُد ا ش دَلت ومی لُاوذ تخؼ خقُفی  ماد ی کام  داسد َ تایذ تً  وٍجا 

 .عپشدي ؽُد
َیذا عیىا ویض تا لاکیذ تش ایىاً تشا  پیؾشفت دس لُلیذ تایجذ وجگجاي تجیجه الجمجلجلجی 

ا ش امااوات اعتاوذاسد کشدن دس ایشان وثاؽذ، تجشَن عجپجاس  :  داؽتً تاؽیم،   ت
تً خاس  قات  لُجیً اعت َلی ا ش ایه امااوات  صمجایؾجگجاٌجی دس داخج  َججُد 

داؽتً تاؽذ چشا وثایذ اص  وٍا اعت ادي کىیم ضمه ایىاً ٌجضیجىجً ٌجا َ عجشمجایجً 
 . زاس  ٌا  تغیاس  دس ایه حُصي اوجا  ؽذي اعت

. مته اص وظش عاختاس  داسا  ایجشادٌجا  اعجاعجی اعجت:  مجیذ صوذ ، ویض افضَد
تغیاس  مُاسد دس حُصي ٌا  تیان ؽذي دس کغة َ کاسٌجا  داوجؼ تجىجیجان دیجذي 

ٌمچىیه فىاَسیٍا  وُیه َ جذ  جٍت لامیه امىیت پایذاس غجزایجی، .  وؾذي اعت
امىیت پایذاس  تی، امىیت پایذاس اوشژ ، امىیت پایذاس مجحجیجط صیغجت دس کغجة َ 

 .کاسٌا  وُپا َ داوؼ تىیان دس لُلیذ ثشَت ملی لحاظ وؾذي اعت
دس ایه وؾغت ومایىذي فىذَا وُ َس  َ ؽاُفایی ویض وقطً وظشات فجىجذَا دس 

 .خقُؿ ایه عىذ سا تً اطالع حاضشان دس وؾغت سعاوذ
  

 طیاطت ُای اجزایی تؼْیك ّ حوایت اس  ارآفزیٌاى پیؼزّ
دس ادامً  ییه وامً عیاعت ٌا  اجشایی لؾُیق َ حمایت اص کاس فشیىان پجیجؾجشَ 

دس کؾُس ما اص ؽشکت ٌجا َ افجشاد تجً ؽجاج  :  کالٌی تیان کشد. ؽشم دادي ؽذ

ٌا  مختل  لقذیش َ حمایت می ؽُد َلی ح ع مىضلت فجشد عجشمجایجً  جزاس دس 
 .جامؼً فشٌىگ عاص  وؾذي اعت

تا لُجً تً ایىاً تٍشي مىذ ؽذن اص مضایا  عىذ ؽام  حا  ؽشکجت ٌجا  داوجؼ 
تىیان یا کاس فشیىان پیؾشَ می ؽُد، اػ ا  کمیغیُن پیؾىٍاد کشدوذ ؽشایجطجی 

 .سا تشا  ؽشکت یا فشد  کً ٌش دَ ؽشط سا داسا تاؽذ دس وظش  شفتً ؽُد
 

  اربزد رهش ارس در ّاردات ّ صادرات
عٍی  ویک صاد دس ادامً تً اساگً  ضاسؽی دس خقُؿ کاستشد سمجض اسص دس َاسدات َ 

دسفجذ سعجیجذي کجً  8عٍم ایشان دس مایىیىگ دس دویا تً :  فادسات پشداخت َ   ت
 . شدػ مالی قات  لُجٍی دس خشیذ َ فشَػ سمض اسصٌا تً ؽماس می سَد

اَ تا تیان ایىاً اعت ادي اص سمض اسصٌا دس امش فادسات َ َاسدات ساي ح  ٌا  فىاَساوجً 
لاکىُن جشیجان ٌجا  مجالجی اعجتجُاس : ا  اعت کً دس ایه دَسان َجُد داسد، افضَد

تاوک مشکجض  ٌجم .  واؽی اص فادسات َ َاسدات تا کمک سمض اسصٌا ثثت وؾذي اعت

پیؼ وُیغی دسایه حُصي مىتؾش کشدي اعت َ وؾان میذٌذ تجً ایجه حجُصي تجی 
تایذ تً ػىُان تخؼ خقُفی اػال   ماد ی کىیم َ پیؾىٍجادالجی سا .  می  ویغت
پجیجؼ اص ایجىجاجً .  تً فُست پایلُت  مادي عاص  ٌایی سا اوجا  دٌیم. مطشم کىیم

 .قاوُن متقىی لقُیة ؽُد

فشصیه فشدیظ ویض لاییذ کشد تایذ تً یک ساٌااس لُافق ؽذي اص عُ  داوجؼ تجىجیجان 
ٌا، فادسکىىذ ان َ َاسد کىىذ ان تشعیم َ تً تاوک مشکض  َ َصاست فجمجت اساگجً 

اتتذا  کاس ٌش چقذس ٌم سقم َ اتؼاد کُچای داؽتً تاؽذ َلی مجی لجُاوجذ .  کىیم
 .تشا   یىذي ساٌگؾا تاؽذ

 .اػ ا  فشاکغیُن اقتقاد داوؼ تىیان ٌیات سگیغً فشاکغیُن سا اوتخاب کشدوذ

خاوً ملت، محمذ سؽیذ  اص تش ضاس  اوتخاب ٌیات سگیغً فشاکغیُن اقتقاد داوؼ تىیان خثش داد َ 

تجً ػجىجُان ”  عیذمجحجغجه دٌجىجُ “ تشاعاط لقمیم اػ ا  فشاکغیُن اقتقاد داوؼ تىیان :    ت

 .سگیظ فشاکغیُن اوتخاب ؽذ

مجتثی سضاخُاي تً ػىُان وایة سگیظ َ :  ومایىذي مشد  کشماوؾاي دس مجلظ ؽُسا  اعالمی افضَد

 .محمذ سؽیذ  تً ػىُان عخىگُ  ایه فشاکغیُن تش ضیذي ؽذوذ

طیذ هحظي 

دٌُْی ر یض 

فزا ظیْى التصاد 

داًغ بٌیاى 

 هجلض ػذ



     

     

     

     

     

     

الحاديً لُلیذكىىذ ان َ 

 فادسکىىذ ان وش  افضاس ايشان

الحادیً ؽشکت ٌا  فىی مٍىذعی 

ح اظت الاتشَویک  َ ؽثاً ٌا  

 ایمىی

 الحادیً فىایغ لُم ٌا  فؾشدي ایشان

اوجمه لُلیذکىىذ ان وش  افضاس 

 لل ه ٌمشاي ایشان

 الحادیً فادسکىىذ ان لجٍیضات پضؽای

اوجمه تٍیىً عاص  مقش  

 اوشژ  ایشان
 اوجمه اس اویک ایشان

اوجمه ؽشکت ٌا  مٍىذعی َ 

 پیماوااس  و ت َ  اص َ پتشَؽیمی

 الحادیً فىایغ ٌُایی َ ف ایی ایشان

اوجمه لُلیذکىىذ ان َ َاسدکىىذ ان ماؽیه 

 الت عىگیه مؼذوی، عاختماوی َ 

 ساٌغاص 

 اوجمه واؽشان دیجیتا 

عىذیاا لُلیذکىىذ ان لجٍیضات 

 فه  َس  اطالػات ایشان 
عىذیاا  لُلیذکىىذ ان داسٌَا  

 دامپضؽای

 اوجمه فىایغ خُسؽیذ 
اوجمه فادسکىىذ ان خذمات 

 فىی َ مٍىذعی ایشان

 

اوجمه فى ی ؽشکت ٌا  

 الُماعیُن فىؼتی

عىذیاا  لُلیذکىىذ ان مام  

غزایی ایشان _ٌا  سژیمی   

عىذیاا  ؽىاعایی َ 

 مااویاتی سادیُیی

عىذیاا  فاحثان فىایغ 

 داسٌَا  اوغاوی ایشان
 عىذیاا  فىؼت تشا

فذساعیُن فادسات اوشژ  َ  عىذیاا  فىؼت مخاتشات

 فىایغ َاتغتً ایشان

کاوُن طشاحی َ مٍىذعی َ 

 طشاحی مُوتاژ ایشان

 

    

    

 اوجمه ؽشکت ٌا  

 داوؼ تىیان اعتان  کشمان
 اوجمه ؽشکت ٌا 

داوؼ تىیان اعتان  لشعتان   
 اوجمه ؽشکت ٌا 

داوؼ تىیان اعتان مشکض    

 اًجوي ُای اطتاًی

اوجمه فى ی کاسفشمایی ماؽیه 

 عاصان فىایغ غزایی ایشان

 اعمای هجوع تؼکل ُای داًغ بٌیاى ایزاى

 

اوجمه لُلیذکىىذ ان َ فادسکىىذ ان 

 محقُالت تیُلاىُلُژ  پضؽای ایشان

 اوجمه ؽشکت ٌا  داوؼ تىیان عالمت لٍشان اوجمه ؽشکت ٌا  داوؼ تىیان خشاعان سضُ   اوجمه ؽشکت ٌا  داوؼ تىیان اعتان اف ٍان 

 اوجمه ؽشکت ٌا  داوؼ تىیان عالمت ٌمذان

 اوجمه  صمایؾگاي ٌا  ٌمااس  صمُن 
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اوجمه فى ی لُلیذکىىذ ان َ فه 

  َسان فىؼتی عاختماوی 

اوجمه لُلیذکىىذ ان حال  ٌا  

 ٌیذسَکشتىی ایشان


