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آنچهمیخوانیم

گزارش حاضر مروری اجمالی بر آخیرن دستاوردهای دنیا در حوزه های 

مختلف فناوری است و به اخبار و تازه های جهان در حاشیه نمایشگاه 

GITEX 2022 در کشور امارات متحده عبری در شهر دبی می پردازد. 

در این گزارش سعی شده است تا كالن روندهای تكنولوژی در GITEX مرور 

دومین  چهل و  در  فین تكی  اجمالی رویدادهای  و نیز به بررسی  شوند 

رویداد  این  حاشیه  در  شده  برگزار  مسابقات  و   GITEX جهانی  رویداد 

فعاالن  تا  شده  تالش  گزارش  این  در  هم چنین  است.  شده  پرداخته 

استارت  آپی، دانشگاه ها و سرمایه گذاران خطپرذیر حوزه فین تک که در 

این نمایشگاه حضور داشتند، معرفی گردند. 

از موضوعات جالب توجه این گزارش برگزاری همایش روز فناوری ایران 

در حاشیه این نمایشگاه است. 

تهران،  رایانه ای  صنفی  نظام  سازمان  همکاری  با  همایش  این 

تشکل های فاوای زیرمجموعه اتاق ایران، صندوق نوآوری و شکوفایی 

و همراه اول برگزار گردید. 
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GITEXتایرخچهی

GITEX )نمایشگاه فناوری اطالعات خلیج فارس(، با نام مستعار هفته 

فناوری GITEX یک نمایشگاه رایانه ای است که هر ساله در كشور امارات 

این رویداد  می شود.  برگزار  دبی  جهانی  تجارت  مرکز  در  عبری  متحده 

زیبرنای تحوالت سیرع مبتنی بر فناوری، سرمایه گذاری ها و پروژه هایی 

است که اقتصادهای خاورمیانه، آفیرقا و آسیا را شکل می دهند.

ایـن نمایشـگاه بـرای اولین بـار در سـال 1981 بـا نـام GITE راه اندازی شـد 

و یـک سـالن در مرکـز تجـارت جهانـی دبـی را اشـغال کـرد. بـا راه انـدازی 

MacWorld در نمایشـگاه GITEX ،1988 )با افزودن 'X'( به دو سـالن مرکز 

نمایشـگاه گسـترش یافـت. با گذشـت چنـد سـال اکنـون کل مجموعه 

DWTC را پـر کـرده اسـت، و در حـال حاضر شـامل 27 سـالن و دو میلیون 

فـوت فضای نمایشـگاه می باشـد.

نمایشـگاه تجـاری GITEX کـه بیـش از چهـار دهـه برگـزار شـده اسـت، 

پسـوند »GLOBAL« را در سـال 2022 بـه خـود اضافـه کـرد تـا نشـان دهـد 

که شـرکت های فنـاوری، اسـتارت آپ ها، سـخنرانان و شـرکت کنندگان از 

بیـش از 140 کشـور در آن حضـور می یابنـد.

GITEX بـا صدهـا نهـاد دولتی از سراسـر منطقـه و وزرا و مقامات بخش 

آخیرـن  کـه  اسـت،  بـزرگ  مقیـاس  در  دولتـی  حضـور  دارای  عمومـی 

دسـتاوردها، نوآوری هـا و پروژه هـای نـوآور دولتـی را بـا مشـارکت فنـی 

بخـش عمومـی و خصوصـی ارائـه مـی نماینـد.

GITEX GLOBAL شـامل هفـت رویـداد در بخش هـای مختلـف تکنولوژی 

شـامل هـوش مصنوعـی )AI(، فین تـک، North Star  )بزرگتریـن نمایشـگاه 

 Global DevSlam ،و كارگاه منطقه(،نشسـت آینـده بالک چیـن، بازاریابـی

)مجموعـه برنامـه نویسـان نـرم افـزاری( و X-VERSE )سـفر بـه دنیـای وب 

می باشـد.  )3.0

GITEX GLOBAL اعـام کـرد کـه در نظـر دارد رویـداد جدیـد در سـال 2023 را در 

خـارج از آسـیا راه انـدازی خواهـد كرد و بـرای این رویـداد قـاره ی آفیرقا را 

انتخـاب کـرده اسـت و محل برگـزاری آن كشـور مراکش، اسـت كـه زمان 

آن از 31 مـی تـا 2 ژوئـن خواهـد بود.
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رویـداد GITEX رویـدادی جهانـی می باشـد که شـرکت ها و سـازمان های 

ایـن گردهمایـی آن را بـه  فنـاور از سراسـر دنیـا در آن حضـور دارنـد و 

 ،GITEX 2022 اکوسیسـتم  اسـت.  کـرده  تبدیـل   GITEX اکوسیسـتم 

 750 کشـور،   140 از  نمایشـگاهی  شـرکت کننده   4500 برگیرنـده ی  در 

اسـتارت آپ از 75 کشـور، 19 بخش فناوری و 400 سـرمایه گذار خطپرذیر 

از 30 کشـور و 100 هـزار بازدیـد کننده و 800 رسـانه از سرتاسـر جهان بوده 

اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت کـه در حاشـیه ایـن رویـداد 2000 جلسـه بیـن 

اسـت. خطپرذیـر برگـزار شـده  و سـرمایه گذاران  اسـتارت آپ ها 
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GITEX 2022اخباروتازههایجهاندرحاشیهی

و بهچالشکشیدن برای فناوریجهان غولهای گردهمایی

GITEX GLOBAL 2022همکاریدراقتصادوب  3.0 در

چهل و دومین دوره از نمایشگاه GITEX با استقبال بیش از 5000 شرکت 

گردید  برگزار  فناوری   فعاالن  بهتر  هرچه  تعامل  و  پژوهی  آینده  برای 

رویداد،  این  در  آمدند.  گردهم  مختلف  حوزه های  در  فعاالن  این  و 

پیشرفته تیرن شرکت ها برای كاوش عمیق در ساخت اقتصاد وب 3.0 

در كنار هم حضور یافتند. 

با  بود  نیز  آن  بزرگ تیرن  که   GITEX نمایشگاه  دوره  دومین  و  چهل 

موضوعات متمرکز بر متاورس، آینده غیر متمرکز اینترنت و اقتصاد 

جهانی،  پایدار  دیجیتال 

کابرردی تیرن  و  برگزار 

شد.  ارائه  آن  در  مطالب 

از  درصد   52 امسال 

غرفه داران برای اولین بار 

حضور  این نمایشگاه  در 

به  را  امارات  و  داشته 

خود  اول  انتخاب  عنوان 

برای بازایرابی درنظر گرفتند.

میلیارد   2.6 بودجه  از  بزرگی  سهم   2021 سال  در  اماراتی  شرکت های 

اختیار  در  را  آفیرقا  شمال  و  خاورمیانه  در  استارت آپ ها  برای  دالری 

در  غرفه ها  درصدی   30 افزایش  نشان دهنده  ارقام  این  که  داشتند 

رویداد استارت آپی GLOBAL GITEX است. 

حضور  فناوری  حوزه  در  کارآفیرن  زنان  رویداد  این  در  هم چنین 

به  موفق  آنان،  رهبری  تحت  استارت آپ های  و  داشتند  چشم گیری 

جذب سرمایه جدید شدند.

 در حاشیه این رویداد، رقابتی میان استارتاپ هایی با بنیان گذار خانم با 

میزبانی بخش کارآفیرنان 

و  شد  برگزار  دبی  صنعت 

خود  طرح های  کارآفیرنان 

پایان  در  کردند.  ارایه  را 

پوشاک  شرکت  مؤسس 

نفر  جایزه   )Ruuq( آنالین 

اول را به مبلغ 25 هزار دالر، 

به خود اختصاص داد.
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برگزاری برای را المللی بین سرمایهگذاری اولین آفیرقا

نمایشگاهفناوریGITEXباهمکاریآژانستوسعهدیجیتال

مراکشانجامداد.

KAOUN In- به رهبری شركت GITEX  برای اولین بار راه اندازی نمایشگاه

ternational، در خارج از كشور امارات صورت خواهد پذیرفت.

از  نمایشگاه بزرگ GITEX GLOBAL، سفر جدیدی را به آفریقا آغاز می کند و 

میراث 42 ساله خود جهت برقراری هرچه بهتر ارتباط میان غول های 

فناوری، دولت ها، استارت آپ ها، سرمایه گذاران و مراکز نوآوری جهانی و 

همچنین تسیرع در همکاری و کشف سرمایه گذاری های جدید در 

قاره آفیرقا بهره خواهد برد.

برگزار  مراکش،  در   2023 ژوئن   2 تا  می   31 از   GITEX AFRICA افتتاحیه 

می شود و توجه جهان فناوری را به پتانسیل گسترده در جوان تیرن 

قاره جهان جلب می کند و چشم اندازی جدید را برای ارتباط بیشتر، 

پایدار، فراگیر و فناور محور شکل خواهد داد. این رویداد برجسته، 

اولین سرمایه گذاری خارجی برای GITEX GLOBAL است.

اعالم  مطبوعاتی  برنامه  یک  جیران  در    GITEXتأثیرگذار و  معتبر  برند 

از  بیش  با  و  مبرع  فوت  میلیون  دو  از  بیش  با  امسال   GITEX نمود، 

از 90 کشور جهان برگزار شد و قرار است GITEX AFRICA با  5000 غرفه دار 

مشارکت آژانس توسعه دیجیتال )ADD(، برگزار گردد. 

تحول  کار  دستور  که  است  استراتژیک  عمومی  نهاد  یک  آژانس  این 

اصالحات  و  دیجیتال  وزارت  نظارت  تحت  را  مراکش  دولت  دیجیتال 

اداری مراکش رهبری می کند.

GITEXگردهماییفعاالنفناوریایران«در«

ایران با هدف معرفی  ارتباطات  گردهمایی فعاالن فناوری اطالعات و 

همکاری  و  حمایت  با  اطالعات  فناوری  صنعت  تجاری  ظرفیت های 

سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران و تشکل های فاوای زیرمجموعه 

اتاق ایران، صندوق نوآوری و شکوفایی و همراه اول در حاشیه رویداد 

جیتکس 2022 برگزار شد. 

GI- 20 شركت دانش بنیان، 10 استارت آپ ایرانی در راین همایش در كنا

TEX برگزار گردید كه این 10 استارت آپ ایرانی)در بخش North Star( در 

این نمایشگاه حاضر بودند. 

همچنین شركت همراه اول نیز در كنار 2 شركت استارت اپی نسبت به 

معرفی خدمات و محصوالت جدید خود و همچنین رونمایی از سند 

چشم انداز این شركت، اقدام نمود. مدیران همراه اول، این شركت را 

به عنوان یک دارایی ملی از شرکت مخابراتی سنتی به رهبر بازار اپراتور 

دیجیتال موبایل معرفی كردند. 

استارتاپ ژئومارس در زمینه طراحی و تولید پیرنترهای سه بعدی در 

نیز  نبض  استارتاپ  می کند.  فعالیت  ساختمان  و  سرامیک  صنعت 

دومین استارتاپ حاضر در غرفه این مجموعه در جیتکس 2022 بود. 

دو محصول مرکز تحقیق و توسعه همراه اول نیز "متاورس" و "موشن 

کپچر هوشمند" نیز در نمایشگاه رونمایی شدند.
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باالتیرن هوآوی شركت و فناوری غول مایکروسافت،

بخشهای تمام در و داشتند را GITEX GLOBAL در مشارکت

فناوریازجملهتوسعهنرمافزارومتاورسشرکتنمودند

در GITEX GLOBAL 2022، تمرکز بر واقعیت ترکیبی و تأثیری که می تواند 

"هدست  از  اخیرًا  است.  باشد،  داشته  صنعت  خاص  سنایروهای  بر 

هولوگرافی  دستگاه  این  شد  رونمایی   "2 هولولنز  ترکیبی  واقعیت 

ارائه  را  ترکیبی  واقعیت  تجبره  كامل تیرن  و  بصری تیرن  پیشرفته، 

به   3.0 وب  مورد  در  را  خود  ایده های  شرکت  این  همچنین  می کند. 

 Mesh اشتراک گذاشت و نقش فناوری های متاورس از جمله دستگاه

and Teams  در آینده مدل کسب وکارهای هیبیردی )Hybrid Work( مورد 

بررسی قرار گرفت. مایکروسافت همچنین به بررسی امنیت سایبری و 

معنای آن در عصر چند ابری پرداخته و آخیرن تحوالت برای مقابله با 

تهدیدها و پیامدهای واقعیت چند ابری، برای مسائلی مانند هویت و 

حفاظت از داده ها را ارائه کرد.

مبتکیرن  از  یکی  و   GITEX GLOBAL حامیان  از  یكی  هوآوی،  همچنین 

جدیدتیرن  امسال  که  است  چندملیتی  شرکت های  بزرگتیرن  و 

هوش  بر  تمرکز  با  را  خود  پیشرفته   ICT های  حل  راه  و  محصوالت 

مصنوعی به نمایش گذاشت.

در را eVTOL X2 پرنده عمومیخودروی پرواز اولین جیتکس

جهانرونماییکرد

خودروهای برقی که  و سازنده  فناوری  در  یک شرکت پیشرو   ،XPENG

بازار  و به  طراحی، توسعه، تولید  حمل ونقل را  هوشمند  راه حل های 

GITEX GLOBAL 2022 را برای میزبانی اولین پرواز عمومی  عرضه می کند، 

انحصاری خودروی پرنده eVTOL X2 با پشتیبانی شیرک رسمی خود، 

دبی، انتخاب کرده است. 

پرواز  کنترل  سیستم  به  مجهز   eVTOL X2 سرنشین  دو  پرنده  خودروی 

هوشمند و قابلیت های پرواز مستقل است و آخیرن نسل خودروهای 

وابسته به   XPENG AEROHTتوسط مستقل  می باشد که به طور  پرنده 

XPENG توسعه یافته است. 

X2 در طول پرواز دی اکسید کبرن صفر تولید می کند و با در نظر گرفتن 

قابلیت های شهری، برای پرواز در ارتفاع پایین طراحی شده است و به 

حداکثر سرعت پرواز 130 کیلومتر در ساعت می رسد.
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دورویدادجدیدGITEXكهدرعرضدوماهبهمخاطباندرسطح

X-VERSEوGlobalDevSlam:كلجهانمعرفیمیشوند

Global DevSlam که متعهد به ایجاد یک هاب متمرکز در امارات متحده 

پیشبرد  و  بین المللی  توسعه دهندگان  و  برنامه نویسان  برای  عبری 

 Pycon Global DevSlam با راه اندازی  همچنین  است،  دیجیتال  اقتصاد 

MEA از جامعه جهانی پایتون استقبال می کند.  این دو رویداد، بزرگتیرن 

برنامه نویس  10هزار  که  است  خاورمیانه  نویسان  برنامه  گردهمایی 

بزرگتیرن  از  نرم افزاری  سیستم های  توسعه دهندگان  کنار  در  را 

شرکت های فناوری جهان، از جمله Anaconda، AWS، گوگل، اینستاگرام، 

رویداد  این  است.  آورده  هم  را  گرد  هت  رد  و  اوراکل  مایکروسافت، 

مشترک كه توسط HQ Coders پشتیبانی می شود، با الهام از مأمویرت 

امارات متحده عبری برای ساخت بهتیرن اکوسیستم برنامه نویسی و 

توسعه دهنده نرم افزاری جهان، ویزای طالیی اقامت طوالنی مدت امارات 

به 100هزار برنامه نویس واجد شرایط از سراسر جهان را اعطا می کند.

زیرساخت های  بزرگتیرن  از  یکی   Decentraland مشارکت  با   ،X-VERSE

متاورس جهان را مدییرت می کند و تجبره ای را که تا به حال دیده نشده 

است در بزرگ تیرن تغییرات و بالقوه تیرن برنامه های کابرردی صنعت 

متاورس ارائه می دهد.

در  مجازی  تجبریات  و  واقعی  دنیای  در  موردی  مطالعات  با   X-VERSE

تولید، بازی، آموزش، مراقبت های بهداشتی و خرده فروشی، شرکت های 

و  کرده  درک  را  نوپا  فناوری  توسعه  این  تا  می سازد  قادر  را  جهانی 

راهكارهایی نوآورانه و عملی اتخاذ کنند.

عقدبزرگتیرنقراردادتولیدخودروهایبرقیدرآسیادرحاشیه

GITEXنمایشگاه

در حاشیه رویداد GITEX بزرگتیرن قرارداد سرمایه گذاری در آسیا جهت 

تولید و توسعه خودروهای برقی بین عیرستان و كمپانی لوسید منعقد 

گردید. تولیدکنندگان خودروهای الکتیرکی در جهان در حال تالش برای 

کنترل هزینه ها در میان اختالالت زنجیره تامین و کمبود قطعات و مواد 

عبرستان  دولتی  سرمایه گذاری  صندوق  و  لوسید  گروه  هستند.  خام 

سعودی، قصد دارند 8میلیارد دالر از طیرق عرضه ی انواع اوراق بهادار 

در  را  خود  گردش  در  سرمایه  می خواهد  شرکت  این  کنند.  جمع آوری 

میان محدودیت های عرضه که باعث افزایش هزینه ها و کاهش تولید 

دهد.  افزایش  است،  شده 

تولیدکنندگان خودروهای برقی در سه ماهه اخیر و اختالل عرضه جهانی 

و کمبود قطعات و مواد خام، برای کنترل هزینه ها تالش زیادی کرده اند. 

علیرغم اینكه شركت های تولیدکننده از جمله تسال به دلیل چالش های 

از  جلوگیری  برای  تالش  در  خود،  تدارکات  و  تامین  زنجیره  در  متعدد 

 27 حدود  بازاری  ارزش  که  لوسید  شرکت  می باشند،  شدن  متضرر 

میلیارد دالر دارد، حاال در نظر دارد بین 6 تا 7 هزار خودروی لوکس در سال 

جاری تولید نماید. 
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راهاندازیدومینمركزخدماتوبآمازوندرخاورمیانه

با راه اندازی این زیرساخت ها و تاسیسات در امارات متحده عبری امكان 

ذخیره سازی امن داده ها فراهم آمده و پیش بینی می شود طی 15 سال 

آینده حدود 11 میلیارد دالر به تولید ناخالص داخلی این کشور اضافه گردد.

تجارت  بازار  بزرگتیرن  ابری  رایانش  واحد   ،)AWS( آمازون  وب  خدمات 

امارات  در  را،  خود  خاورمیانه  ابری  منطقه  دومین  و  جهان  الکترونیک 

ارائه  بزرگ تیرن  از  می دهد  اجازه  سازمان ها  به  که  است  کرده  راه اندازی 

دهندگان خدمات ابری جهان استفاده نمایند.

است،  شده  واقع  عبری  متحده  امارات  در  که  خاورمیانه   AWS منطقه 

در  نهادها  سایر  و  دولت  شرکت ها،  کارآفیرنان،  از  حمایت  هدف  با 

می کند  پیش بینی  داده ها،  امن  ذخیره  با  فعالیت هایشان 

كسب  دالر  میلیارد   11 حدود  آینده  سال   15 در  که 

 GITEX در حاشیه نمایشگاه AWS .درآمد نماید

بیانیه ای مبنی برتولید ناخالص داخلی امارات 

ارائه  جدید  منطقه  طیرق  از  عبری  متحده 

کرد. AWS یک استراتژی سرمایه گذاری 5 میلیارد 

دالری در اقتصاد محلی بوده و پیش بینی کرده است که برای 

ساخت و ساز و بهره برداری از منطقه جدید به طور متوسط ساالنه از 6000 

شغل تمام وقت پشتیبانی می کند. این امر ابوظبی را برای معرفی خود به 

عنوان یک اقتصاد دیجیتال پیشرو با استفاده از فناوری پیشرفته برای 

حمایت از رشد کسب و کار متعهد می کند. انتظار می رود قابلیت های ابری 

پیشرفته ای که توسط AWS فعال می شود، مزایا و کارایی های قابل توجهی 

ایجاد کند که می تواند کسب وکارها را به سمت موفقیت سوق دهد و 

مزایای اقتصادی عمده ای را برای کشور محقق کند. طبق این نقشه ی راه، 

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، تعداد زیادی از شرکت های جهانی 

در حوزه فناوری و رایانش ابری را به دلیل چشم انداز دیجیتال و در حال 

تحول در این منطقه، جذب می کنند. 

دالر  میلیارد   368.97 به   2021 سال  در  ابری  رایانش  جهانی  بازار  ارزش 

رشد 16  با  تقیربًا  ساالنه  ترکیبی  نرخ  با  که  می شود  پیش بینی  و  رسید 

درصدی از سال 2022 تا 2030 روبرو باشد و فناوری های نوظهوری مانند 

هستند.  آن  اصلی  محرک های  از  ماشینی  یادگیری  و  هوش مصنوعی 

به گفته شرکت تحقیقاتی گارتنر، انتظار می رود هزینه های جهانی برای 

خدمات ابری عمومی ساالنه بیش از 20 درصد افزایش یابد و به 495 

میلیارد دالر در سال جاری برسد - تقیربًا 84 میلیارد دالر بیشتر از آنچه در 

سال 2020 هزینه شده است - و این رقم در سال 2023 به 600 میلیارد دالر 

برسد. AWS برای اولین بار در ماه می سال گذشته با مشارکت دفتر سرمایه 

گذاری ابوظبی برنامه هایی را برای باز کردن فضای ابری در امارات اعالم کرد 

که هدف آن استفاده از فناوری ها برای ارائه فرصت هایی برای سازمان ها و 

ساکنان برای رشد کسب وکار و حمایت از فعالیت های 

آن هاست. AWS این امکان را فراهم می کند تا 

از قابلیت های رایانش ابری برای هدایت 

نوآوری در سرتاسر امارات متحده عبری 

و در عین حال سرمایه گذاری در اقتصاد 

محلی استفاده کنند.

AWS همراه با منطقه امارات متحده، اکنون دارای 

87 منطقه در دسترس در 27 نقطه جهان است. هم چنین AWS قصد دارد 

21 منطقه و هفت منطقه دیگر در استرالیا، کانادا، هند، اسرائیل، نیوزیلند، 

 Statista، AWS داده های  اساس  بر  کند.  راه اندازی  سوئیس  و  اسپانیا 

بزرگ تیرن ارائه دهنده خدمات ابری در جهان است که از سه ماهه اول سال 

2022، یک سوم بازار جهانی را کنترل می کند. مایکروسافت و گوگل با سهم 

بازار به ترتیب 21 و 8 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند.

 AWS منطقه جدید این شرکت آخیرن مورد از سرمایه گذاری های مستمر

در امارات است. در سال 2018، اولین زیرساخت های Amazon Cloud Front را 

در امارات راه اندازی کرد. در ماه ژوئن، آمازون بزرگتیرن سامانه مدییرت و 

راهبری مرسوالت خود را در ابوظبی افتتاح کرد. این مرکز 4700 متر مبرعی 

خدمات تحویل یک روزه را به مشتیران خود در امارات ارائه می دهد.
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 GITEX 2022 درجیرانNFTراهاندازیدومینمجموعه

پلیس دبی150 دارایی دیجیتال رایگان با تمرکز بر ارزش های نیروی پلیس 

در نوآوری، امنیت و ارتباطات ارائه می نماید.

پلیس دبی در بیانیه ای که توسط WAM منتشر شد، اعالم کرد که قرار 

طول  در  را  خود  تعویض(  غیرقابل  )توکن های   NFT دوم  نسخه  است 

نمایشگاه GITEX-2022 راه اندازی کند. این اخبار پس از آن منتشر شد که 

22.91 میلیون نفر در سراسر جهان عالقه خود را به داشتن اولین نسخه 

NFTهای نیرو پلیس دبی، که توسط فرماندهی کل نیروهای پلیس دبی 

در سه ماهه دوم سال جاری منتشر شد، 

ثبت کردند.

با  دیجیتال  پول  کیف  آدرس  تأیید  برای 

شد  گرفته  تماس  شرکت کنندگان  همه 

یک  در  داشتند  الزم را  افرادی که شرایط  و 

قرعه کشی در فهرست نهایی قرار گرفتند 

که از این میان 150 نفر برنده شدند و دارایی های دیجیتال پلیس دبی را به 

صورت رایگان دیرافت کردند.  اعالم پلیس دبی در سطح محلی و جهانی 

توجه عبرستان سعودی، ایاالت متحده آمیرکا، هند و نیجیره را به خود 

پلیس  کرد.  امارات جلب  در  دولتی  نهاد  اولین  دبی 

و  عبری  اولین سازمان پلیس در سراسر جهان متحده 

که  دارایی های دیجیتال را ایجاد است 

ارایه کرده   GITEX-2022 در  و 

است.

سطح در فناوری شركتهایحوزه برای ویژه امتیازات اعطای

GITEX 2022جهاندرجیران

بر اساس آخیرن گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل که ماه 

گذشته منتشر شد، امارات متحده عبری در فهرست بزرگ تیرن کشورهای 

دیرافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان در رتبه نوزدهم و در 

جهان عرب رتبه اول را کسب کرد. 

جیران سرمایه گذاری مستقیم 

سال  در  امارات  به  خارجی 

گذشته با افزایش پنج درصدی 

)77میلیارد  دالر  21میلیارد  به 

در  را  خود  رتبه  و  رسید  درهم( 

دیرافت کننده  کشور   20 بین 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی، در جهان حفظ کرد. امارات متحده با ارائه 

امتیازات ویژه به شرکت های فناوری جهان و اعطای تسهیالت بیشتر برای 

راه اندازی کسب و کار خود در امارات متحده عبری، از جمله تسیرع در فرآیند 

اخذ مجوز برای شرکت ها، ویزا برای کارکنان آن ها و تسیرع در ارائه خدمات 

بانکی به حمایت از کسب و کارهای فناورانه پرداخته است. این امتیازات 

خواهد  متمرکز  شرکت هایی  روی  بر 

توسعه  زمینه  در  را  خدماتی  که  بود 

نرم افزار، هوش مصنوعی، علوم داده، 

ارائه  غیره  و  کامپیوتر  برنامه نویسی 

می دهند. این طرح به شرکت های نسل 

بعدی آسیا، اروپا و آمیرکا کمک می کند 

تا در امارات حضور داشته باشند.
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نشسـتمتـاورسباعنـوانتبدیلشـدناینفنـاوریبـهعنوان

بزرگتیرـن"نادیـدهگرفتهشـده"جهان

سهامی  شرکت های  و  خطپرذیر  سرمایه گذاران    ،2022 سال  پایان  تا 

از 120 میلیارد دالر در متاورس سرمایه گذاری کرده اند، در  خاص بیش 

حالی كه سرمایه گذاری در سال 2021 حدودا نصف این مبلغ و معادل 57 

میلیارد دالر بوده است.

McKinsey & Compa-  بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط موسسه

ny، با پیش بینی اولیه که نشان می دهد ارزش این فناوری تا سال 2030 

تا پنج تیرلیون دالر افزایش می یابد، متاورس آنقدر بزرگ می شود که 

نمی توان آن را نادیده گرفت. ارزش خلق شده در متاورس باعث گردیده 

ارزش 2.6 تیرلیون  اقتصادی با  فناوری به عنوان بزرگتیرن نیروی  این 

دالر، پیش از بخش هایی مانند یادگیری مجازی به ارزش 270 میلیارد 

دالر، تبلیغات به ارزش 206 میلیارد دالر و بازی به ارزش 125 میلیارد دالر 

قرار گیرد. 

فرصت  و  است،  استراتژیک برای شرکت ها  عطف  یک نقطه  متاورس 

قابل توجهی برای تأثیرگذاری بر نحوه زندگی، ارتباط، یادگیری، نوآوری 

و همکاری به وجود می آورد. رهبران شرکت های B2C و B2B باید به این 

الزامات  کنند،  درک  بهتر  را  متاورس  پتانسیل  و  قدرت  كه  برسند  باور 

استراتژیک را شناسایی و به عنوان نیرویی برای تکامل آن عمل کنند.

دنیای  به  ورود  دنبال  به  مختلف  اندازه های  و  اشکال  با  شرکت هایی 

متاورس هستند. در حاشیه GITEX و طی مصاحبه و نظرسنجی به عمل 

آمده از بیش از 3400 شركت و مدیر اجرایی در مورد پذیرش متاورس، 

پتانسیل آن و تأثیر احتمالی بر رفتار شركت ها تحقیق میدانی صورت 

گرفت.

در سال های 2020 و 2021، علی رغم چالش های کووید-19، کسب وکارهای 

است.  موفقیت  الینفک  جزء  مداری  مشتری  که  کرده اند  ثابت  موفق 

در طول همه گیری كووید، تداوم کسب وکارها با كمك طیف وسیعی از 

اقدامات و راه حل ها دنیای دیجیتال تا حد قابل قبولی میسر گشت. 

ساخت متاورس بیشتر شبیه نحوه پیدایش اینترنت است تا راه اندازی 

شرکت ها،  بین  همکاری  نیازمند  متاورس  کردن  زنده  اپلیکیشنی.  هر 

یک  ایجاد  از  تا  است  سیاست گذاران  و  سازندگان  توسعه دهندگان، 

متاورس باز، قابل تعامل و فراگیر، اطمینان حاصل شود. دنیا در آغاز 

این سفر هست و هنوز چیزهای زیادی باید اتفاق بی افتد تا این تصور از 

فراجهان به واقعیت تبدیل شود.
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لذا جهان باید به این توانایی برسد تا با ارتقاء نمایشگرهای هولوگرامی، 

دوبرین ها،  سیلیکونی،  تراشه های  رادیوها،  باتری ها،  پروژکتورها، 

دنیای  نقشه برداری،  برای  الزم  ابزارهای  سایر  و  حسگرها  بلندگوها، 

جاسازی  میلی متر  حدود 5  لیوان هایی با ضخامت  در  خود را  پیرامون 

زیرساخت ها  تغییر  مستلزم  جایگاه  این  به  رسیدن  بی شک  نماید. 

تغییر  یک  باید  و  باشند  پیچیده تر  و  بزرگ تر  باید  مدل ها  می باشد، 

چشمگیر به سمت زیرساخت های مبتنی بر رایانش ابری ایجاد شود 

از متاورس کمک  ارائه یک پلت فرم مقیاس پذیر برای پشتیبانی  تا به 

کند. همچنین دسترسی ها باید بهبود یابند. چشم انداز جهان رسیدن 

آن،  تحقق  برای  اما  است،  آینده  دهه  در  نفر  میلیارد  یک  به  متاورس 

دسترسی به سخت افزارها باید تسهیل شود و سرعت و توسعه ارتباط 

شبكه در سراسر جهان می بایست افزایش یابد.

که  هوشمندی  استراتژی های  بر  که  است  مهم  کسب وکارها  برای 

متمرکز  می کنند  استفاده  رشد  و  مشتیران  به  دستیابی  برای  امروزه 

بمانند. بدیهی ست این استراتژی به آماده سازی آن ها برای متاورس 

را  متاورس  مردم  که  روشی  اولین  حاضر،  حال  در  می کند.  کمک 

تجبره می کنند، از طیرق اپلیکیشن های دو بعدی از جمله فیس بوک، 

اینستاگرام، مسنجر و واتس اپ است و فراتر از آن، ساختن برنامه هایی 

با صفحه های دوبعدی و سه بعدی در متاورس می باشد. برای شروع 

لوازم  و  بازی ها  مجازی،  کالس های  که  توسعه دهندگانی  برنامه یرزی، 

ایجاد  )متاورس(  فراگیر  مجازی  واقعیت  محیط  در  را  آن ها  جانبی 

این  در  می باشند.  دسترسی  قابل   VR هدست های  طیرق  از  می کنند، 

تبادل  امكانات  یا  بفروشند  را  خود  جانبی  لوازم  می توانند  افراد  فضا 

مالی به فضاهای دیجیتال تخصصی که ساخته اند ارائه دهند. 

این یک چشم انداز هیجان انگیز و امیدوارکننده است و هنوز راه درازی تا 

درک پتانسیل های کامل آن در پیش است و برای بسیاری از کسب وکارها 

بهتیرن راه برای شروع، استفاده از استراتژی بازایرابی موجود امروزی و 

شروع به تصور فرصت های آینده است.

ورودرسمیدولتومقاماتنظارتیدرحوزهمتاورس

همزمـان بـا برگـزاری نمایشـگاه GITEX دولت امـارات برنامـه راهبردی 

ملـی اقتصـاد دیجیتـال خـود را تصویـب كـرد. امـارات متحـده عبرـی 

در هفتـه GITEX،  بـا اجـرای ایـن سـند راهبـردی نزدیـک بـه 20 درصـد به 

اقتصـاد غیرنفتـی ایـن کشـور كمـك می کنـد كـه در حـال حاضـر معادل 

بـا  کشـور  ایـن  در  دیجیتـال  اقتصـاد  برنامـه  می باشـد.  درصـد   9.7

مکانیـزم واحـدی بـرای اندازه گیـری رشـد پیـش مـی رود و در عیـن حـال 

اندازه گیـری شـاخص های آن بـه صـورت دوره ای تعیرـف شـده اسـت. 

تعیرـف  کشـور  در  را  دیجیتـال  اقتصـاد  اولویت هـای  اسـتراتژی  ایـن 

و  ترویـج  بـرای  اقتصـادی  بخش هـای  سـایر  مشـارکت  از  و  می کنـد 

حمایـت از اقتصـاد دیجیتـال حمایت می نمایـد. امـارات در مهم تیرن 

شـاخص های دیجیتـال جهانـی در میـان 25 درصـد باالیـی کشـورهای 

جهـان قـرار دارد کـه سـهم اقتصـاد دیجیتـال در بخش هـای اقتصـادی 

تولیـد ناخالـص داخلـی در ایـن کشـور 9.7 درصـد اسـت.

دارایی هـای  مقـررات  تنظیـم  سـازمان   ،GITEX نمایشـگاه  حاشـیه  در 

مجـازی دبـی )VARA( اعـالم کـرد کـه با تأسـیس دفتـر مرکـزی متاورس 

خـود، وارد فضای متاورس شـده اسـت و آن را به اولیـن تنظیم کننده ای 

تبدیـل می کنـد کـه در فضـای دیجیتـال حضـور دارد. گسـترش منابـع 

VARA بـه مخاطبـان بـدون مـرز بخشـی از اسـتراتژی دبـی بـرای ایجـاد 

نمونـه اولیـه مـدل تنظیم کننـده غیرمتمرکز اسـت. هم چنیـن، هدف 

آن ایجـاد دسترسـی بـرای نهادهـای دولتـی، صنایـع، سـایر مقامـات و 

ارائه دهنـدگان خدمـات دارایـی مجـازی جهـت شـکل دادن بـه اقتصـاد 

دیجیتـال آینـده اسـت. VARA، از پلتفـرم Sandbox اسـتفاده می کنـد کـه 

یـک برنامـه مبتنـی بر رمـزارز اتیروم اسـت کـه به کابرـران امـکان ایجاد، 
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فـروش و خیرـد دارایی هـای دیجیتـال را می دهـد.

و  آینده نگرانـه  نسـخه ای  ایجـاد  بـرای  دبـی،  شـهرداری  راسـتا  ایـن  در 

مجـازی از شـهر فـرا جهـان، بیـش از آنچـه کـه مـا تصـور می کردیـم بـه 

حاشـیه  در  دبـی  شـهرداری  کل  مدیـر  اسـت.  شـده  نزدیـک  واقعیـت 

GITEX، اعـالم كـرد کـه سـاکنان دبـی می تواننـد بـا افـرادی  نمایشـگاه 

آواتارهـا در حـال قـدم زدن مجـازی در  از سـایر نقـاط جهـان در قالـب 

پارکـی در شـهر باشـند. وی همچنیـن برنامه هایـی را بـرای همـکاری با 

شـرکت های بخـش خصوصـی و سـرمایه گذاران بـرای ایجاد نسـخه ای 

آینده نگـر و انسـان محور از شـهر دبـی ارائـه كـرد. او در یـک 

نشسـت عمومـی با عنـوان »شـهرهای 

فـردا«  عملیاتـی 

گفـت کـه دبی بـه دنبـال اسـتفاده از فرصت های به دسـت آمده توسـط 

متـاورس اسـت. شـارجه نیـز بـه نمایندگـی از سـازمان توسـعه تجـارت 

و گردشـگری امـارات، در جیتکـس 2022 از پلتفـرم گردشـگری متـاورس، 

Multi- پلتفرم هـای  از  کـه  کـرد  رونمایـی   )Sharjahverse )شـارجه ورس

verse Labs اسـتفاده می کنـد و  یـک نقطه عطف قابل توجه محسـوب 

می شـود، زیـرا اولیـن محیـط متـاورس واقعـی در مقیـاس شـهری بـا 

می باشـد.  جهـان  در  اجتماعـی  و  اقتصـادی  تاسیسـات 

شـارجه ورس بـا مسـاحت 2590 کیلومتـر مبرـع، تمـام شـارجه را در بـر 

می گیـرد و نـه تنها باعـث رونق اقتصـادی گردشـگری آن می شـود، بلکه 

بـرای کارمنـدان آن منطقه مشـاغل مبروط به متـاورس ایجاد می کند. 

توسـعه دهندگان Multiverse Labs از آن بـه عنـوان یک متـاورس واقعی 

و فیزیکـی یـاد کرده انـد که باعـث افزایـش تجـارت و نوآوری هـای امارت 

می شـود.

انبـوه بـه شـیوه های نسـل بعـدی و  تبدیـل صنعـت گردشـگری بـازار 

پایـدار به یک تفکـر جدید نیاز دارد. گردشـگری مجازی در شـارجه ورس، 

شخصی سـازی  تجبره هـای  بـا  مـکان،  هـر  بـه  بی نظیـری  دسترسـی 

رویکـرد  می کنـد.  فراهـم  را  پیشـرفته  سـرگرمی های  و  کابرـران  شـده 

پیشـگامانه و مبتنـی بر هـوش مصنوعی مولتی ورس کمـک می کند تا 

محدودیت هـای تخیـل را کنـار زده و شـارجه را به عنـوان مقصد تعالی 

معرفـی کنـد. شـارجه ورس هم اولین شـهر متـاورس تحـت حمایت 

دولـت در جهـان اسـت کـه بـرای عموم قابـل مشـاهده خواهـد بود 

و هـم واقع بینانه تیرـن متـاورس جهـان محسـوب می شـود. ایـن 

شـده  فعـال  پیشـرفته،  مولـد  مصنوعـی  هـوش  توسـط  شـهر 

اسـت و اخیـرا بـه برنامـه NVIDIA Inception ملحـق شـده و برای 

پروژه هـای خـود از فنـاوری NVIDIA RTX اسـتفاده مـی نمایـد. 

 »واقعیـت یـک انسـان نقطـه تالقی یـا ادغـام دو جهان اسـت، 

فراجهـان و جهانـی کـه در حـال حاضـر بـا هـم در آن زندگـی 

می کنیـم«
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نمایشگاه GITEX 2022  برگرفته از كالن روندهای جهان در حوزه فناوری 

اطالعات و ارتباطات در سال 2022 می باشد. این روندها در 6 محور اصلی 

فناوری  حوزه های  در  جهان  چالش های  و  دستاوردها  آخیرن  بیان  به 

می پردازد. روندهای اصلی نمایشگاه GITEX شامل موارد ذیل هستند:

.5G آخیرن فناوری  های دنیا در حوزه ارتباطات و شبكه     •

•     آینده  حمل و نقل و تاثیرات آن بر محیط زیست.

•     فناوری سایبری و تاب آوری.

•     تحلیل افزوده و هوش مصنوعی.

•     اقتصاد دیجیتال.

•     رایانش ابری و رایانش مرزی.

شـركت ها و فعـاالن حـوزه فنـاوری، همسـو بـا مباحـث مطـرح شـده 

در خصـوص 6 رونـد اصلـی، در  19 بخـش بـه ارائـه آخیرـن دسـتاوردها 

و تحقیقـات علمـی خـود پرداختنـد. حوزه هـای فنـاوری محـور مـورد 

توجـه شـامل مـوارد ذیـل مـی باشـد:

- فناوری های حوزه كشاورزی و محصوالت غذایی

- فناوری هوش مصنوعی

-  فناوری های مصرف كنندگان )خرده فروشی(

- فناوری های حوزه گردشگری و سالمت

- فناوری های مالی و تجارت الكترونیك

- فناوری های همه جانبه )واقعیت مجازی(

- فناوری های ورزشی

- فناوری های فضایی

- نرم افزار

- آموزش

- بالكچین

- براتیک

- اقتصاد خالق

- حمل و نقل

- شهرهای هوشمند و اینترنت اشیاء

- محیط زیست

- زنان در حوزه فناوری

- فناوری های دیجیتالی و رسانه های اجتمالی
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یک  فناوری  این  می شود.  شناخته   5G نام  با  همراه  تلفن  پنجم  نسل 

 4G و   ،1G، 2G، 3G شبکه های  از  پس  جدید  بی سیم  جهانی  استاندارد 

است.  5G  نوع جدیدی از شبکه را فعال می کند که برای اتصال تقیربًا 

است.  شده  طراحی  دستگاه ها  و  اشیاء  ماشین ها،  جمله  از  چیز  همه 

این فناوری، برای ارائه سرعت های باالی چند گیگابیت بر ثانیه، تأخیر 

افزایش  عظیم،  شبکه  ظرفیت  بیشتر،  اطمینان  قابلیت  کم،  بسیار 

طراحی شده  یکنواخت تر به کابرران بیشتر  و تجبره کابرری  دسترسی 

است. هم چنین، این فناوری، قابلیت اتصال صنایع جدید را به یکدیگر 

داراست.

5G سیر تایرخی فناوری

نسل اول این فناوری با نام 1G در دهه ی 1980 تحت عنوان فناوری صدای 

 2G فناوری   )1990 دهه ی   )اوایل  آن  از  پس  سال   10 شد.  طراحی  آنالوگ 

تحت عنوان فناوری صدای دیجیتال معرفی شد. در اوایل دهه ی 2000 

آورد.  ارمغان  به  را  همراه  تلفن  داده های   )3G( فناوری  این  سوم  نسل 

نسل چهارم این فناوری نیز در سال 2010 با نام 4G LTE به ارائه ی پهنای 

باند تلفن همراه پرداخت. اکنون پس از گذشت چند سال فناوری 5G با 

عملکرد و سرعتی باالترعرضه شده است تا بتواند خدماتی جدیدتر را به 

کابرران ارائه دهد. 

فناوری 5G با سرعت و قابلیت اطمینان باالتر، اکوسیستم تلفن های 

همراه را به قلمرو جدیدی گسترش می دهد. عالوه بر این، این فناوری 

بر صنایع، تاثیری شگرف خواهد گذاشت. از جمله آن می توان به حمل و 

نقل ایمن تر، مراقبت های بهداشتی از راه دور، و ارائه لجستیک دیجیتالی 

اشاره کرد. 

GITEX 2022 بوده است. در  از روندهای مورد توجه در  5G یکی  فناوری 

پیشگامانه  نوآوری های  نمایش  به    Ericsson شرکت  زمینه  همین 

از  شرکت  این  پرداخت.  نمایشگاه  این  در  مختلف  زمینه های  در   5G

 5G فناوری  دبراره ی  مختلف  سخنرانی های  و  دموها  نمایش  طیرق 

چشم اندازی جدید را برای کابرران و بازدیدکنندگان ترسیم نمود. 

ارتباطات،  آینده  با  نمایشگاه  این  در  ایرکسون  غرفه  بازدیدکنندگان 

نتایج  آشنا  شدند.  صنایع  در  فناوری  این  کابررد  و  رایانه ای  بازی های 

در شورای   5G مشترکین  می دهد که تعداد  ایرکسون نشان  تحقیقات 

همکاری خلیج فارس تا سال 2027 به بیش از 65 میلیون نفر می رسد. 

در حالی که، از زمان معرفی 5G چند سالی می گذرد، می توان گفت که این 

فناوری هنوز در ابتدای راه است و تا رسیدن به پتانسیل های کامل آن 

زمان زیادی باقی مانده است. 

اتصال  که  است  بوده  نکته  این  بر  ایرکسون  تاکید   GITEX 2022 در 

پرسرعت و بی حد و حصر به شبکه ی تلفن همراه فرصت های فراوانی 

را ایجاد خواهد کرد.  
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حمل  دنبال راه حل های  مردم به  و شهرها  جهان  جمعیت  افزایش  با 

به  راه حل ها  این  کند.  آسان تر  آن ها  برای  را  زندگی  که  هستند  نقلی  و 

دنبال کاهش ترافیک و کاهش آلودگی هواست. هم چنین، با افزایش 

وسایل حمل و نقل در سطح شهرها مسئله ایمنی راننده و سرنشین 

پررنگ تر می شود. همگام با افزایش توجه جهانی به مسئله آلودگی 

 GITEX هوا علی الخصوص در کالن شهرها، یکی از روندهای مورد توجه

2022، آینده ی حمل و نقل بوده است. در این خصوص در این رویداد، 

نمونه های اولیه از آخیرن دستاوردهای خودروهای پرنده و خودروهای 

سرنشین برای  از پهبادهای بدون  این،  عالوه بر  شد.  معرفی  خودران 

و نمونه  این نمایشگاه رونمایی  در  هوایی  و نقل  حمل  خدمات  ارائه 

اولیه یک خودروی پرنده دو سرنشین به نام Xpeng X2 معرفی شد. 

ایـن خـوردوی پرنـده کـه از فیبـر کبرـن سـاخته شـده اسـت، می تواند با 

سـرعتی نزدیـک بـه 130 کیلومتر در سـاعت حرکـت کند و با هر بار شـارژ 

حـدود 30 دقیقـه پرواز کند. در این زمینه، دکتـر Liu Xinying، رئیس امور 

 ،Xpeng یکی از شـرکت های وابسـته به موتورهای ،Aeroht هوانوردی در

اذعـان داشـته اسـت کـه ایـن نمونـه اولیه آخیرـن مرحلـه از نـوآوری در 

بـازار هواپیماهای بدون سرنشـین مسـافبرری هوایی اسـت. از نظر او 

در مرحلـه اول ایـن خودروهـا در برخـی مناطـق تحت نظـارت، آزمایش 

می شـوند تـا هزینه هـا و خطـرات عملیاتی آن کاهـش یابـد. در مراحل 

بعدی نیز شـاهد اسـتفاده از این خودروها در تحرکات شـهری خواهیم 

بـود. ایـن شـرکت در حـال حاضـر در حـال کار بـر روی نسـل ششـم یـک 

خـودروی پرنـده اسـت کـه می تواند بـه صورت عمـودی بـا برنامه یرزی 

مسـیر پـرواز خودگـردان بلنـد شـود و فـرود آیـد. گفتنـی اسـت کـه ایـن 

فنـاوری تـا سـال 2024 به تولیـد انبوه می رسـد. 

Trixie LohMirmand، معاون اجرایی مدییرت رویدادها در مرکز تجارت 

جهانی دبی و سازمان دهنده Gitex Global، در این زمینه اذعان داشت: 

"ماشین های پرنده برقی، آینده حمل و نقل هستند، و به عنوان نقطه 

عطفی در زمینه ی حمل و نقل شناخته می شوند."

در نمایشگاه سال 2022 از محصول دیگری در زمینه ی آینده ی حمل و 

نقل با نام تاکسی های خودران و با برند Cruise Origin رونمایی شد. 
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Mattar Al Tayer ، مدیر عامل این شـرکت در مصاحبه با خبرنگاران 

در این نمایشـگاه بیان داشـته اسـت که این تاکسـی ها تا سـال آینده به 

صـورت محـدود تولیـد خواهنـد شـد.  تاکسـی و مینی بـوس، وسـیله 

نقلیه هایـی هسـتند کـه در GITEX 2022 بـه نمایش گذاشـته شـده اند. 

قـرار اسـت روز 26 نوامبـر ایـن وسـیله نقیلـه خـودران هفـت نفـره در 

جیرـان جایـزه بـزرگ اتحـاد Airways ابوظبـی مورد اسـتفاده قـرار گیرد. 

قـرار اسـت ایـن مینی بـوس در 8 منقطـه از جزیـره Yas توقـف داشـته 

باشـد. صفحه هـای LED داخـل کابیـن ایـن نقشـه مسـیر را بـا نقـاط 

بخـش  از  ابراهیـم،  صفـوان  می دهـد.  نشـان  مسـافران  بـه  توقـف 

تخصصـی مدییرـت سیسـتم های حمـل و نقـل اداره شـهرداری ها و 

حمـل و نقـل ابوظبی، گفـت "در مرحلـه آزمایش بعدی، مـا مینی بوس 

را در سـال 2023 در جزیـره سـادیات راه اندازی خواهیم کرد و اسـتفاده از 

آن رایـگان خواهـد بود، زیرا می خواهیم افراد بیشـتری را به اسـتفاده از 

ایـن نـوع حمـل و نقـل تشـویق کنیم". 
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تاب آوری سایبری به دسترسی مستمر به داده های شخصی و تجاری حتی در دوره ای از تهدیدات سایبری بی سابقه 

اشاره دارد. عناصر اصلی تاب آوری سایبری عبارتند از:

در GITEX امسـال مرکـز Fortinet خدمـات و محصـوالت جدیـد خـود 

را در حـوزه امنیـت سـایبری ارائـه نمـود. محصـوالت ایـن شـركت بـا 

توانمندسـازی الیه هـای امنیتـی سـازمان ها، آنهـا را قـادر می سـازد تـا 

بـا مهم تیرن چالش هـای امنیت سـایبری خود )از قبیل ضعف شـدید 

در تخصـص و مهارت هـای امنیـت سـایبری و همچنیـن تهدیدهـای 

بسـیار خطرنـاك امنیتـی بواسـطه گسـترگی دسترسـی های كابرـران(، 

بـه نحـو قابـل قبولـی برخـورد نمایند.

امنیـت سـایبری گسـترده،  یـک پلتفـرم شـبکه  اغلـب سـازمان ها بـه 

یکپارچـه و خـودکار نیـاز دارنـد کـه امـكان مدییرـت متمرکـز الیه هـای 

امنیتـی را بـرای آنهـا فراهـم نمایـد. ایـن راهـكار جامـع از كسـب و كار 

بطـور  و  نمایـد  مـی  پشـتیبانی  سـازمان ها  گسـترده  اکوسیسـتم  و 

خـودکار بـا تغییرات پویا در شـبکه داخلی و خارجی سـازمان ها سـازگار 

 Fortinet شـركت  جدیـد  محصـول  امنیتـی  قابلیت هـای  می شـود. 

پاسـخگوی ایـن حـوزه از نیازهـای امنیتـی سـازمان ها مـی باشـد.
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بـه  سـازمانی  داده هـای  كالن  )تبدیـل   Date Mesh معمـاری 

زیرسیسـتم های كوچك تـر بـرای تسـهیل و تسـیرع مدییرـت داده هـا( 

زمـان،  گذشـت  بـا  و  می باشـد  دسـترس  در  کـه  اسـت  سـال  چندیـن 

مخاطبـان آن افزایـش می یابـد. مجموعـه Fortinet متشـکل از بیـش 

از 50 فنـاوری امنیتـی و شـبکه ای می باشـد كـه بـا هـدف تعامـل، بـه 

اشـتراک گذاری اطالعـات امنیتـی، ارتباط داده ها و پاسـخگویی خودکار 

هماهنـگ  و  واحـد  سیسـتم  یـک  به عنـوان  امنیتـی،  تهدیـدات  بـه 

اسـت. شـده  طراحـی 

تجبرـه كابرـری بـا شـبکه Zero-Trust یكـی از امكانـات قابـل توجـه در 

نمایشـگاه  GITEX  بود كه توسط شـركت Fortinet برای بازدیدكنندگان 

فراهـم شـده بـود. این شـبكه جدید امـكان راهبـری یکپارچـه امنیت را 

در سـطح سـازمان ها و در همـه برنامه هـا و بدون محدودیـت فیزیكی 

كابرـران، میسـر می سـازد. ایـن زیرسـاخت جدیـد كه مسـئولیت مركز 

بـر  مبتنـی  دارد،  عهـده  بـر  را  سـازمان ها  در   )SOC( امنیـت  عملیـات 

هوش مصنوعـی می باشـد کـه می تواند با حجـم، پیچیدگی و سـرعت 

بسـیار باال تهدیدات سـایبری امـروزی را شناسـایی نمایـد. تامین این 

سـطح از امنیـت در برابـر تغییـرات پرشـتاب و چالش هـای دیجیتالـی 

امـروز امـری كـم نظیر می باشـد. 

قابلیـت امنیـت ابـری)Cloud Security( که مدییرت و نظارت مناسـبی 

را در میـان زیرسـاخت های ابـری ارائـه می دهـد، امنیـت برنامه هـای 

کابرـردی و ارتباطـات شـبكه را بصـورت امن و قابـل اتـكاء در مراکز داده 

و منابـع ابـری برقـرار می سـازد و در عین حـال مزایای محاسـبات ابری 

را بـه حداکثر می رسـاند.

 ،Fortinet ابـر  طیرـق  از  ارائه شـده  امنیـت  فورتـی اس اس،  همچنیـن، 

کـه کابرـران از راه دور را ایمـن می کنـد و توسـط سـرویس های امنیتـی 

مبتنـی بر هـوش مصنوعـی FortiOS و FortiGuard به سـازمان ها اجازه 

می دهـد تـا بـا حداقـل محدودیـت و بـا كمتیرـن پیچیدگـی، ابزارهـای 

كسـب و كار مالـی و دیجیتالـی خـود را توسـعه دهنـد. 
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تحلیل افزوده اصطالحی است که در اصل توسط گارتنر ابداع شد، این 

فناوری از یادگیری ماشین )ML(، هوش مصنوعی )AI( و فناوری های 

مختلف همانند پردازش زبان طبیعی )NLP( )مانند تولید زبان طبیعی 

و جستجوی زبان طبیعی( برای تسیرع و بهبود تجزیه و تحلیل داده ها 

استفاده می کند. 

تحلیل افزوده به عنوان جدیدتیرن موج فناوری BI، مدل های قدیمی 

تجزیه و تحلیل داده ها را ساخته و تقویت می کند تا بینش ها را برای 

فنی  دانش  یا  مهارت  که  کسانی  جمله  از  تجاری،  کابرران  انواع  همه 

گسترده ندارند، در دسترس قرار دهد. در واقع، با تجزیه و تحلیل افزوده، 

تحلیلگران داده و دانشمندان داده شهروندی می توانند در عرض چند 

دقیقه بینش های عمیق تر و دقیق تری را نسبت به یک دانشمند داده 

حرفه ای، در همان مدت زمان با یک راه حل سنتی BI استخراج کنند.

توسط  که  است  تحلیل  و  تجزیه  از  طبقه  یک  افزوده  تحلیل  و  تجزیه 

که  می شود  ارائه   )ML( ماشین  یادگیری  و   )AI( مصنوعی  هوش 

گسترش  زمینه ای  سطح  در  داده ها  با  تعامل  برای  را  انسان  توانایی 

می دهد. تجزیه و تحلیل افزوده شامل ابزارها و نرم افزارهایی است که 

قابلیت های تحلیلی را  برای افراد بیشتری به ارمغان می آورد.

مانند  فناوری هایی  از  استفاده  افزوده  »تحلیل  گارتنر:  عقیده ی  به 

یادگیری ماشین و هوش مصنوعی برای کمک به آماده سازی داده ها، 

تحلیل  و  تجزیه  و  کاوش  نحوه  تقویت  برای  بینش  توضیح  و  تولید 

داده ها توسط افراد در پلت فرم های تجزیه و تحلیل و BI است.«

در GITEX 2022 شاهد نمایش قدرت هوش مصنوعی و تحلیل افزوده 

ابری،  شبکه های  در  پیشرو   ،Extreme Networks زمینه  این  در  بودیم. 

Ex- ،معرفی کرد. در نمایشگاه امسال GITEX Global 2022شرکت خود را در 

treme نشان داد که چگونه شرکت های منطقه ای می توانند از راه حل های 

ابری پیشرو در بازار خود برای هوشمندی بیشتر استفاده کنند.

کـه  آموختنـد  کردنـد،  بازدیـد   Extreme غرفـه  از  کـه  شـرکت کنندگانی 

چگونـه ML/AI، بـا تجزیه و تحلیل و اتوماسـیون می تواند به سـازمان ها 

کمـک کنـد تا بـا موفقیـت عملیـات خـود را مدرن سـازی کنند و آسـان تر 

مقیاس پذیـر شـوند. 

27
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شبکه های  در  متا  منطقه ای  مدیر  الشکرچی،  معن  رابطه،  این  در 

در  را  مشارکت  بیشتیرن  امسال  اکستیرم  که  است  معتقد  اکستیرم 

GITEX 2022 داشته است. این مشارکت می تواند دلیلی بر تعهد عمیق 

ما به مشتیران و شرکای خود در منطقه باشد. Extreme با ارائه اتصال 

شبکه، امنیت، مقیاس پذیری و چابکی الزم برای حمایت از سازمان ها 

توانمندسازی  بر  اکنون  شرکت  این  می  کند.  فراهم  را  تکامل  حین  در 

مشتیران برای برداشتن گام بعدی متمرکز شده است. بنابراین تمرکز 

این شرکت در GITEX امسال بر این اساس بوده است که به سازمان ها 

خود  شبکه های  از  و  رفت  فراتر  ابری  مدییرت  از  می توان  دهد،  نشان 

برای باز کردن بینش های حیاتی استفاده کرد، تا بتوان شرکت ها را قادر 

ساخت تصمیم های بهتر، استراتژیک تر و مبتنی بر داده اتخاذ کنند و 

تجارب همه سهامداران را بهبود بخشند. 

 Silah Gulf می توان ، GITEX 2022 از دیگر شـرکت های حاضر در نمایشگاه

را نـام بـرد. تمرکـز Silah Gulf بـر روی برجسـته کـردن راه حل هـای مبتنی 

بـر داده هـای ابـری می باشـد و در عیـن حـال ایـن شـرکت محصوالتـی 

ماننـد هـوش مصنوعـی، اتوماسـیون، محاسـبات ابـری، راه حل هـای 

CRM، و همچنیـن براتیـک، امنیـت، نرم افـزار و مجازی سـازی را در ایـن 

نمایشـگاه ارائـه نموده اسـت.

آقـای فراس احمـد، مدیر عامـل Silah Gulf، اظهار داشـت: "ICT همچنان 

محـور اصلی چشـم انـداز اقتصـادی 2030 دولت اسـت و این تاکیـد را از 

طیرـق تالش هـای مـداوم برای برجسـته کـردن قـدرت و نـوآوری بخش 

دهنـده  هم چنیـن نشـان  مـا  مشـارکت  می دهـد.  ICT بحیرـن نشـان 

تجبرـه Silah Gulf بـه عنـوان برتیرن تامیـن کننده خدمات برون سـپاری 

تجـاری و فنـاوری در بحیرـن اسـت. تالش هـای مـا هم چنیـن بحیرـن را 

بـه عنـوان یک مقصـد برون سـپاری تجـاری و ارائـه دهنـده راه حل های 

رقابتـی ارتقـا می دهـد. ایـن شـرکت در سراسـر شـورای همـکاری خلیج 

فـارس، به ویـژه در بحیرـن، عبرسـتان سـعودی و کویـت، کـه نیـروی کار 

کامـال اختصاصـی خـود را داراسـت، فعالیـت می کنـد. از زمـان شـروع، 

اصلـی  ارائه دهنـدگان  از  یکـی  کـه  اسـت  بـوده  ایـن  آن  چشـم انداز 

راه حل هـای CX بـا کیفیـت و پیشـرفته باشـد.



عصر امین کارآفیرن // نگاهی به GITEX 2022 // پاییز  1401

29

GITEX2022روندپنجم

اقتصاددیجیتال



www .karafar inam . i r

30

ارتباط  میلیاردها  از  که  اقتصادی است  فعالیتی  دیجیتال،  اقتصاد 

آنالین روزانه بین افراد، مشاغل، دستگاه ها، داده ها و فرآیندها، ناشی 

افراد،  حد  از  بیش  ارتباط  دیجیتال،  اقتصاد  اساس  و  پایه  می شود. 

تلفن  فناوری  اینترنت،  بستر  بر  که  می باشد  ماشین ها  و  سازمان ها 

همراه و اینترنت اشیا )IoT( است. 

می گوید:  سوئیس  در  گالن  سنت  دانشگاه  از  برنر  والتر  پروفسور 

می دهد،  تغییر  را  کسب وکار  مدل های  داده ها،  از  تهاجمی  »استفاده 

و  جدید  فرآیندهای  می کند،  تسهیل  را  جدید  خدمات  و  محصوالت 

به  را  جدیدی  مدییرتی  فرهنگ  و  می کند  ایجاد  بیشتری  سودمندی 

وجود می آورد«.

اخیرًا، TechCrunch، یک سایت خبری اقتصاد دیجیتال، خاطرنشان کرد: 

»اوبر، بزرگتیرن شرکت تاکسیرانی جهان، هیچ وسیله نقلیه ای ندارد. 

فیس بوک، محبوب تیرن مالک رسانه در جهان، هیچ محتوایی تولید 

نمی کند. علی بابا، با ارزش تیرن خرده فروشی در جهان، موجودی کاال 

ندارد. و Airbnb، بزرگتیرن ارائه دهنده اقامتگاه در جهان، هیچ امالک و 

مستغالتی ندارد. بنابراین، اتفاق جالبی در حال رخ دادن است.« 

چه چیزی در مورد این شرکت ها وجود دارد که به آنها اجازه می دهد تا 

مرزهای سنتی و ارزش پیشنهادی صنعت خود را دوباره تصور کنند؟ این 

شرکت های جوان می توانند چه چیزی در مورد رهبری تحول دیجیتال 

اساسی تحول  از زمینه های  در صنعت شما، به شما بیاموزند؟ برخی 

نهفته  محور  دیجیتال  اقتصاد  در  کار  و  کسب  موفقیت  برای  دیجیتال 

هستند. 

هواوی  که  است،  پررنگ  آنقدر  دیجیتال  اقتصاد  موضوع  امروزه 

پتانسیل های اقتصاد دیجیتال را در نمایشگاه GITEX 2022 به عرصه 

این  حامی  که  است  شده  متعهد  شرکت  این  است.  گذاشته  نمایش 

منطقه   ICT اکوسیستم  از  بیشتری  پشتیبانی  و  باشد  نمایشگاه 

سرمایه گذاری  افزایش  بحبوحه  در  هواوی  پررنگ  حضور  دهد.  ارائه 

و  سایبری  امنیت  سایه  زیر  خاورمیانه،  منطقه  دیجیتال  اقتصاد  در 

فناوری های پیشرفته صورت می گیرد. این امر نشان دهنده تالش های 

هواوی برای رساندن پیشرفت های فناوری به صنایع بیشتری و ایجاد 

ارزش جدید با کمک به دولت ها و شرکت ها برای دیجیتالی شدن و در 

عین حال هوشمندانه تر عمل کردن و دستیابی به پایداری است.

استیون یی، رئیس هواوی در خاورمیانه و آفیرقا ، گفت: "عصر دیجیتال 

و  است  آورده  ارمغان  به  ما  زندگی  در  را  بی سابقه ای  به روزرسانی های 

در  می کند.  متحول  خدمات کسب وکارها را  و کیفیت  همچنان کارایی 

چه  که  دادیم  نشان  خود  شرکای  و  مشتیران  به  ما   ،GITEX GLOBAL

حوزه های  در  تغییر  الهام بخش  می تواند  امر  این  دایرم.  توانایی هایی 

خاص خود باشد. ما مشتاقانه منتظر تعامل با اکوسیستم منطقه ای 

به  مختلف  صنایع  تبدیل  برای  جدیدی  راه های  تا  هستیم  جهانی  و 

صورت دیجیتالی کشف کنیم."
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در GITEX GLOBAL، هواوی جدیدتیرن محصوالت، راه حل ها و فناوری های 

قدرت  مصنوعی،  هوش   ،5G فناوری  بر  تمرکز  با  را  خود   ICT پیشرفته 

پاسخگویی  برای  که  صنعتی  برنامه های  و  سایبری،  امنیت  دیجیتال، 

نمایش  به  شده اند،  طراحی  صنعتی  مختلف  سنایروهای  نیازهای  به 

به روزرسانی های  و  راه حل ها  آخیرن  همچنین  شرکت  این  گذاشت. 

فن آوری خود را که می تواند تغییرات آب و هوایی را برطرف کرده و توسعه 

انرژی پاک را هدایت کند، در این نمایشگاه معرفی کرد. 

چشم انداز هواوی ادغام فناوری های الکترونیکی دیجیتال، توسعه انرژی 

سبز و امکان دیجیتالی سازی انرژی برای آینده ای بهتر و سبزتر است. در 

فضای ابری، هواوی آینده ای را متصور است که در آن همه زیرساخت ها 

و برنامه ها مبتنی بر فضای ابری خواهند بود. در این غرفه، مهمانان 

راه حل های  در  می تواند  ابری  فضای  چگونه  که  کنند  کشف  می توانند 

صنعتی در دولت و شرکت ها گنجانده شود و از طیرق همکاری های بازتر، 

اکوسیستم ابری در خاورمیانه را تقویت کند.

در امنیت سایبری، هواوی اهمیت اصل ایمن بر اساس طراحی را تکرار 

بخشی  بلکه  افزوده،  ویژگی  یک  عنوان  به  نه  را  امنیت  که  است  کرده 

همه  که  مشترک  چالشی  گیرد.  می  نظر  در  محصول  طرح  از  اساسی 

ذینفعان - از جمله دولت ها، صنعت و سازمان های استاندارد، شرکت ها، 

برای  مشترکی  مسئولیت   - مصرف کنندگان  و  فناوری  تامین کنندگان 

مقابله با آن دارند. هواوی به عنوان یک رهبر جهانی فناوری اطالعات 

و  شغلی  فرصت های  ایجاد  اقتصادی،  رشد  تقویت  به  ارتباطات،  و 

کار  به  جهان،  و  خاورمیانه  سراسر  در  صنایع  دیجیتالی  تبدیل  امکان 

و  محلی  صنعتی  اکوسیستم های  از  هواوی  داد.  خواهد  ادامه  خود 

منطقه ای و شرکت های کوچک و متوسط حمایت می کند و در عین حال 

استعدادهای دیجیتالی را در همه بازارها توسعه می دهد. 

هواوی در طول نمایشگاه میزبان مجموعه ای از کنفرانس ها نیز بوده 

هم چنین،  می بخشد.  مشتیران  و  شرکا  به  جدیدی  ارزش  که  است 

 GITEX اجالس تجاری شرکت هواوی در خاورمیانه و آفیرقا در روز دوم

Global با موضوع »خدمات دیجیتال را آزاد کنید، کسب و کار سازمانی 

را رشد دهید« برگزار شد. در طول کنفرانس، هواوی استراتژی خود را در 

حمایت از شرکای اپراتور برای ایجاد و ارائه سیرع خدمات دیجیتال جهت 

پاسخگویی به نیازهای مشتیران بخش های مختلف، دعوت از اپراتورها 

دستاوردهای  نمایش  برای   )MSP( شده  مدییرت  خدمات  شرکای  و 

تجاری خود و کمک به آنها به اشتراک گذاشت. 
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رایانش ابری نوعی محاسبات است که به جای داشتن سرورهای محلی 

یا دستگاه های شخصی برای مدییرت برنامه ها، به منابع محاسباتی 

مشترک متکی است. این اصطالح عمومًا برای توصیف مراکز داده بزرگ و 

در دسترس بسیاری از کابرران از طیرق اینترنت )فضای ابری عمومی( یا در 

یک شبکه خصوصی )فضای ابری خصوصی( استفاده می شود. 

رایانش مرزی ارائه قابلیت های محاسباتی و منطقی یک شبکه را برای 

بهبود عملکرد، هزینه عملیاتی و قابلیت اطمینان برنامه ها و خدمات 

تسهیل می کند. این فناوری با کوتاه کردن فاصله بین دستگاه ها و منابعی 

و  تاخیر  شبکه،  پرش  کاهش  هم چنین  و  می کنند،  خدمت  آنها  به  که 

نیز  و  می دهد  کاهش  را  امروزی  اینترنت  باند  پهنای  محدودیت های 

طبقه جدیدی از برنامه ها را به وجود می آورد. ترکیب لبه و محاسبات 

ابری در یک زنجیره واحد بخشی از پارادایم »محاسبات مه« است و شامل 

مدییرت مشترک هر منبع محاسباتی می باشد. رایانه و منابع ذخیره 

مکان  در بهینه تیرن  آن ها  داده های  و  همچنین برنامه ها  و  داده  سازی 

بین کابرر و فضای ابری قرار می گیرند. از نظر عملی، این امر به معنای 

توزیع منابع جدید در طول مسیر بین مراکز داده متمرکز امروزی و تعداد 

از  که   F5 شرکت  است.  زمینه  این  در  موجود  دستگاه های  از  فزآینده ای 

بزرگ تیرن شرکت های ارائه دهنده راهکارهای امنیت چند ابری و خدمات 

اپلیکیشن ها می باشد، در این رویداد از تأثیر پلت فرم خدمات ابری توزیع 

شده خود در هفته فناوری GITEX 2022، رونمایی کرد. سرویس های ابری 

توزیع شده F5 امنیت داده ها را فراهم می کند و شبکه های چند ابری و راه 

حل های محاسباتی مرزی را بر روی یک پلت فرم یکپارچه نرم افزار به عنوان 

سرویس )SaaS( ارائه می دهد. این پلت فرم شامل فضای ابری توزیع شده 

F5 به نام WAAP )برنامه کابرردی وب و حفاظت از API( است که قابلیت های 

متعدد امنیتی را در فناوری های F5 ارائه می دهد. از آنجایی که سازمان ها به 

دنبال افزایش کابرران خدمات دیجیتال می باشند و مدل های زیرساختی 

می کنند،  دنبال  هزینه ها  کاهش  و  عملکرد  بهبود  برای  را  گسترده تری 

محیط های خدمات اپلیکیشن پیچیده تر شده اند.

مطابق با گزارش های F5، در سال 2022، 88٪ سازمان ها هم معماری های 

در  می کنند. 70٪ نیز  اجرا  مدرن را  معماری های کابرردی  هم  و  قدیمی 

فضاهای ابری متعددی کار می کنند، که سطح تهدید آن ها را گسترش 

جداگانه  امنیتی  کنترل های  استقرار  به  مجبور  شرکت ها  زیرا  می دهد 

از   ٪78 بعالوه،  می باشند،  مختلف  محیط های  در  متناقض  اغلب  و 

سازمان ها در حال حاضر بر روی اقدامات امنیتی API متمرکز هستند. در 

همین زمینه محمد ابوخاطر مسئول بخش خاورمیانه این شرکت تاکید 

داشت: تقیربًا همه سازمان ها در خاورمیانه و فراتر از آن، خود را در کانون 

دو روند مهم می بینند: تکامل برنامه ها به عنوان مرکز زندگی دیجیتالی 

مشتیران شان و تشدید تهدیدها علیه آن ها. در F5، ما هم کسب و کار و 

 F5 .هم مجموعه خود را برای مقابله با این چالش ها متحول کرده ایم

با ارائه خدمات فضای توزیع شده ابری در این زمینه نقشی محوری را در 

ایجاد تغییرات دارد و رویکرد جدیدی را برای امنیت برنامه با راه حل های 

مبتنی بر SaaS ارائه می کند که به صورت مرکزی مدییرت می شوند، اما 

می توان آن را در هر جایی که برنامه نیاز دارد مستقر کرد. این امر تأثیر 

تجاری را به حداکثر می رساند و تجبره ای برتر برای مشتری ارائه می دهد.
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 SUPERNOVA PITCH عنوان  با   GITEX 2022 استارت آپی  مسابقات 

CHALLENGE با همکاری ستاره های آینده جیتکس برگزار گردید. در این 

مسابقات، استارت آپ های جهانی فرصتی برای رشد، جلب توجه جهانیان 

SU- و برنده شدن جایزه نقدی )تا سقف100هزار دالر که 55000 دالر آن برای 

PERNOVA PITCH CHALLENGE و 4000 دالر در هر یک از بخش ها می باشد( 

اقدامات  تمامی  نیز    GITEXدر حاضر  ایرانی  استارت آپ   20 بود.  دارا  را 

الزم برای شرکت در رقابت SUPERNOVA را از قبل فراهم کرده بودند و 7 

استارت آپ ایرانی که به مرحله نیمه نهایی راه یافته اند، از میان بیش از 700 

شرکت کننده در این مسابقه انتخاب شده بودند. 

معیارهایی مشخص برای انتخاب 39 استارت آپ در مرحله نیمه نهایی 

این مسابقه وجود داشت که 7 استارت آپ ایرانی نیز دارای این معیارها 

 Tim حضور  استارت آپی،  رقابت  این  بخش  هیجان انگیزتیرن  بودند. 

Draper سرمایه گذار افسانه ای سیلیکون ولی بود که تاکنون روی بیش 

 ،hotmail, skype, tesla, baidu, spacex, bitcoin جمله  از  یونیکورن   30 از 

سرمایه گذاری اولیه انجام داده است.

رقابت های این مسابقه در 10 بخش زیر انجام گرفته است:

در این مسابقه بیش از 600 استارت آپ از 40 کشور به رقابت پرداختند. الزم به ذکر است که صندوق فناوری 

عمان تا سقف یک میلیون دالر را برای سرمایه گذاری بر روی استارت اپ ها در این مسابقه اعطا کرده است.
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از برنـدگان این مسـابقه می توان بـه Desolenator، اشـاره نمود که یک 

اسـتارت آپ هلنـدی اسـت و فنـاوری تصفیه آب بـا انرژی خورشـیدی را 

ارائـه کـرده اسـت، این اسـتارت آپ جایـزه برتـر 100 هـزار دالری را به خود 

داد. اختصاص 

خلیل هلیلو، مدیر اجرایی این استارت آپ که با نام Shap-Shap شناخته 

می شود، این جایزه 8000 دالری را دیرافت نمود. 

پروفسور عیسی پانتامی، وزیر ارتباطات و اقتصاد دیجیتال نیجیره، 

این پیروزی را یک فراخوان واضح از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری 

در استارت آپ های نیجیره دانست.  چشم انداز shapshap این است که 

رهبر بازار حمل و نقل در آفیرقا باشد.

حمل ونقل و شهرهای هوشمند موفق به دیرافت جایزه 8000 دالری شد. از برندگان دیگر مسابقه، استارت آپی نیجیره ای است که در بخش آینده 
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مروریبرچكیدهرویدادهایفینتكی

بانکداریبازوپولدیجیتالاسالمی

حوزه  و رویدادهای  اجمالی به برنامه ها  هرچند  این بخش با نگاهی 

فین تك در GITEX 2022 در تالش است عالقه مندان و فعاالن این حوزه را 

با آخیرن دستاوردها و روندهای فین تكی جهان آشنا نماید.

در ایـن نشسـت محورهـای اصلـی بانكـداری دیجیتـال شـامل، بررسـی 

تفـاوت ارز دیجیتال بانك مركـزی )CBDC( بـا Crypto، ویژگی های ذاتی آن، 

معمـاری و ابـزار و چشـم انداز جهانـی )CBDC(، پیامدهـای اجتماعـی- 

اقتصـادی، قابلیـت همـکاری و آینـده CBDC می باشـد. هم چنیـن بیـان 

شـد چگونـه بانک هـا، ارائه دهنـدگان فنـاوری، اسـتارت آپ ها و دولت هـا 

می تواننـد داده هـای خود را به روشـی امـن و راحت به هـم متصل کنند 

تـا بـه نفـع مشـتری باشـد و فرآیندهـای تسـویه و حوالـه بین مـرزی را 

سـاده تر نماینـد. معرفـی اولیـن اکوسیسـتم مالـی مطابـق بـا قوانیـن 

مسـلمانان  جامعـه  مأمویرـت توانمندسـازی  اسـالمی بـا  بانكـداری 

جهـان، با ابزار مالی بـرای عصر دیجیتال از محورهای دیگر این نشسـت 

می باشـد. 

این نشسـت، پیشـگامان اسـتفاده از بالکچیـن را گردهم  آورد تـا با ایجاد 

چرخـه  از  و  از نـوآوری، بشردوسـتی  یکپارچـه،  و تعامـالت  تراکنش هـا 

كسـب و كار كشـورهای اسـالمی حمایـت  کنـد.
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همســوییرگوالتورهــاوپیشــتازاننــوآوریدیجیتــال،آیــامــادرفضــای

ســایبریمقــاومهســتیم؟

و  بودیـم  بدافزارهـا  حـوادث  تعـداد  در  رکـوردی  شـاهد  گذشـته  سـال 

پیش بینی هایـی وجـود دارد کـه تـا سـال 2031 هـر 2 ثانیـه یـک حملـه 

بـاج افـزار  رخ خواهـد داد. از آنجایی کـه كشـورهای منطقـه بـه برنامـه 

توسـعه تحول آفیرـن خـود ادامـه می دهنـد و صنایـع در سـطح جهـان 

بـه سـمت تعیرـف 6G حرکـت می کننـد، ضـروری اسـت کـه اپراتورهـا و 

تنظیم کننده هـا بـا یکدیگر جهـت ارائه شـبکه های زیرسـاختی همکاری 

AI فرصت هـای مختلفـی  و   5G، IOT کننـد. فناوری هـای جدیـد ماننـد 

را بـرای جوامـع مـا بـاز می کننـد، امـا خطـرات جدیـدی را نیـز بـه همراه 

اسـتراتژی های  و  اطالعـات  فنـاوری  ناسـازگار  زیرسـاخت های  دارنـد. 

هسـتند.  سـایبری  تهدیـدات  بـرای  کانونـی  ناهماهنـگ،  تـاب آوری 

هوشمندسـازی زندگـی روزمـره  بـه  کمـک  بـرای   )IoT( اشـیا  اینترنـت 

مـردم ایجـاد شـده اسـت. در آینـده ای نزدیـک اسـتفاده از اینترنـت اشـیا 

نسـبت بـه اسـتفاده از تلفن های همراه رایج تر می شـوند و بـه داده های 

حسـاس مانند داده های شـخصی دسترسـی خواهند داشـت. علیرغم 

تسـهیل و حفـظ ایمنـی زندگـی افـراد، سیسـتم های اینترنـت اشـیا در 

برابـر انـواع متعددی از حمالت آسـیب پذیر می باشـند. در این نشسـت 

بـه نگرانی هـای امنیتـی اینترنـت اشـیا پرداخته شـد، چندیـن حمله که 

اینترنـت اشـیا را مـورد هـدف قـرار می دهنـد بررسـی و اقدامـات دفاعی 

مختلفـی در برابـر ایـن حمـالت ارائـه شـد.

ایـن رویـداد بـا نگاهـی جامـع بـه انعطاف پذیـری سـایبری به پتانسـیل 

حفـظ و تقویـت ارزش هـای نـوآوری دیجیتـال در منطقـه و فراتـر از آن 

پرداختـه اسـت.
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درکماهیتدوقلوهایدیجیتال)چالشهاوارزشهایدوقلویدیجیتال(

دوقلوی دیجیتال )Digital Twin( نمایشـی دیجیتال از یک شـیء فیزیکی، 

فرآینـد یـا سـرویس اسـت. یـک دوقلـوی دیجیتالـی می توانـد ماکتـی 

دیجیتـال از یـک شـیء همچـون موتـور جـت یـا مـزارع توبریـن بـادی 

یـا حتـی مـوارد بزرگتـری همچـون سـاختمان ها یـا تمامـی شـهرها، 

در جهـان فیزیکـی باشـد. یـک دوقلـوی دیجیتـال، در اصـل یـک برنامـه 

کامپیوتـری اسـت کـه از داده هـای جهـاِن واقعـی اسـتفاده کـرده تـا یـک 

مـدل شبیه سـازی را ایجاد کنـد. این مـدل پیش بینی می کنـد که چگونه 

یـک محصـول یـا فرآینـد عمـل خواهـد کـرد. ایـن برنامه هـا می توانند 

اینترنت اشـیا )انقـالب صنعتی چهارم(، هـوش مصنوعی و تحلیل های 

نرم افـزاری را یکپارچـه کـرده تا خروجـی را بهبـود دهند. به طـور خالصه، 

یـک دوقلـوی دیجیتالـی امـکان بهبـود روندهـای تکنولـوژی راهبـردی 

از تحلیل هـای پیشـرفته،  اسـتفاده  هم چنیـن بـا  و  مـی آورد  فراهـم  را 

نظـارت و اسـتفاده از ظرفیت هـای پیش بینـی، فرآیندهـای آزمایشـی و 

سـرویس ها، از خرابی های پرهزینه در اشـیاء فیزیکـی جلوگیری می کند. 

را  راهکارهایـی  تـا  می دهـد  اجـازه  کابرـران  بـه  دیجیتـال  دوقلـوی  یـک 

بـرای اضافه کـردن طـول عمر محصـول، تولید، بهبـود فرآیند، توسـعه 

محصـول و آزمایـش نسـخه اولیه بررسـی کننـد. در چنین مـواردی یک 

Digital Twin  می توانـد بـه صورت مجازی مشـکالت را نمایش داده تا به 

جـای جهـان واقعـی، راه حلـی در آن فضـای مجـازی ارائه شـود. 

با توانمندسـازی کسـب و کارهـا اصطالح "دوقلـوی دیجیتال" امـروزه با 

فرکانـس فزاینـده، امـا با ثبات کمـی، در صنایـع مختلف مورد اسـتفاده 

می گیرد.  قـرار 
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نگاهی  مالی،  نوآوری  دنیای  در  موضوعات  برانگیزتیرن  چالش   از  یکی 

در  دیجیتال  ارزهای  تغییر  چگونگی  به  فناوری  و  اقتصادی  نظارتی، 

چشم انداز فین تک می باشد. 

آیا برای بانک ها و فین تک ها مزیتی برای ورود به متاورس وجود خواهد 

داشت؟ فرصت های تجاری جدید برای مشتیران خرده فروشی و شرکتی 

 NFT چیست؟ چگونه می توان از فناوری های وب 3.0 مانند بالکچین و

برای ادغام خدمات و تبادل ارزش استفاده کرد؟

دارایی های مجازی کلید ورود بازارهای دیجیتال سه بعدی آینده خواهند 

امنیت  متاورس،  خرد،  اقتصادهای  موفقیت  دارایی ها برای  این  و  بود 

و پیچیدگی  دشواری  علی رغم  و ضروری اند.  الزم  فرامرزی،  معامالت  و 

بازار  اینكه  به  توجه  با  و  حوزه  این  در  قانون گذاری  جهت  زیاد  بسیار 

متاورس در مراحل بلوغ خود قرار دارد، تعیین سطوح دقیق، شفاف و قابل 

اندازه گیری و مقررات امری ضروری ست. این نشست با نگاهی پژوهش 

محور در خصوص تدوین قوانین جامع و عملی در حوزه متاورس برگزار 

شد. اهم موضوعات مورد بحث شامل موارد ذیل می باشد:

DeFi تغییر شکل چشم انداز     •

•     NFR چیست و چه تفاوتی با NFT دارد؟

•     تسیرع در فراگیری مالی و دارایی دیجیتال

•     بررسی اتصاالت NFR با برنامه های کابرردی دنیای واقعی

•     بازایرابی، رشد و تجزیه و تحلیل داده های مالی 

چالشهابرایتنظیمکنندهها،فرصتهابرایبانکهاوارزشبرای

مصرفکنندگان)مقرراتدرمتاورس(
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Full Stack AI-OPSتوسعهیخدماتمالیودرمانیبا

هوش مصنوعی جهش بزرگی در توسعه انسانی در دهه های آتی ست. 

سوال اینجاست که هوش مصنوعی چگونه بر دنیای مالی تأثیر می گذارد 

و چه قابلیت های جدیدی را برای مصرف کننده به ارمغان می آورد؟

هوش  مخفف   )AI-Ops( artificial intelligence for IT operations

الیه  چند  عامل های  سیستم  به  و  است   IT عملیات  برای  مصنوعی 

)ML(فناوری اشاره دارد که از طیرق تجزیه و تحلیل و یادگیری ماشین

فرایند عملیاتی را خودکار می کنند. سیستم عامل های AI-Ops با تجزیه 

و تحلیل  کالن داده ها، به شناسایی خودکار رفتار داده ها در زمان واقعی 

برای  مصنوعی  هوش  جدید  مفهوم  با  دیجیتال  تحول  می پردازند. 

عملیات )AI-Ops( کلید انعطاف پذیری کسب وکار است که به طور مداوم 

پایداری خدمات فناوری اطالعات را بهبود می بخشد و نیازهای چابکی 

کسب وکار را برآورده می سازد و از هوش مصنوعی و اتوماسیون برای 

کاهش منابع فنی و مالی و زمانی جهت عیب یابی و رفع باگ ها بصورت 

دستی، بهبود عملکرد و کاهش زمان استفاده می کند.

به عنوان نمونه ارائه دهندگان خدمات درمانی و بهداشتی از ابزارهای 

استفاده  روزمره  زندگی  در   IoT و  مصنوعی  هوش  قبیل  از  مختلفی 

می کنند تا امید به زندگی را به 115 سال افزایش دهند و تالش می کنند تا 

آن را مقرون به صرفه کنند و با توسعه مراقبت های بهداشتی هوشمند 

بر شهرهای هوشمند تأثیر گذارند. براتیک و هوش مصنوعی نه تنها 

که  انسان  استخوان های  و  ایمپلنت ها  اندام ها،  در  بلکه  جراحی ها،  در 

به طور مصنوعی تولید شده اند نقش بسزایی دارد. بازار 4.4 میلیارد 

دالری برات های جراحی كه به صورت فزاینده ایی رو به رشد می باشد، از 

برات های جراحی گرفته تا میکروبرات ها، از 5G تا پزشکی از راه دور یا حتی 

PillBot ، قرصی که آینده آندوسکوپی را تغییر می دهد، تماما مصادیقی 

بارز از ظهور غیر قابل انكار هوش مصنوعی در عرصه های مختلف زندگی 

بشر می باشد و سرمایه گذاران و کارآفیرنان تقاضاهای بازار را در مقابل 

فرصت های تکنولوژیکی که دنیای مالی را در دهه آینده شکل خواهد داد، 

تجزیه و تحلیل می کنند و بر مبنای آن به منظور سرمایه گذاری و ارائه 

طرح های نوآورانه و خلق فرصت های جدید كسب و كاری برنامه یرزی 

می نمایند. 
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روندهاینوظهوردروامهایخردهفروشی

در پنــل روندهــای نوظهــور در وام های خرده فروشــی در هفتــه ی فناوری 

GITEX 2022 بــه راه حل هــای نوظهــور در حــوزه وام دهــی اشــاره شــد. در 

حالــی کــه سیســتم های پرداخــت ســنتی در حــال آزمایــش مفاهیمــی 

ماننــد )Buy Now Pay Later )BNPL هســتند، اکوسیســتم رمزنــگاری به 

ســمت وام دهــی از طیرــق کیرپتــو رفتــه اســت. در ایــن پنــل، روندهــای 

 DeFi وام رمزنــگاری و راه حل هــای وام دهــی ،BNPL مختلفــی ماننــد

ــترس  ــی در دس ــدگان خرده فروش ــرای مصرف کنن ــر ب ــال حاض ــه در ح ک

هســتند، مــورد بحــث قــرار گرفــت، همچنیــن بــه جنبه هــای نظارتــی 

پیرامــون ایــن مفاهیــم و رویکــرد تنظیم کننده هــای مختلــف پرداختــه 

شــده اســت.

اهـم موارد مطرح شـده در روندهـای نوظهور در وام های خرده فروشـی 

شـامل موارد زیر می باشـد:

•     BNPL و آینده کارت های اعتباری چه نقشی در توازن قدرت در بازار 

برای اعتبار مصرف کننده دارد؟

قـرار  در کجـا  اعتبـاری،  و شـرکت های کارت  •     پذیرنده هـا، بانک هـا 

دارنـد؟ 

ایـن سـواالت مباحثـی اساسـی و قابـل توجـه در توسـعه آتـی خدمـات 

اعتبـاری و وام دهـی می باشـند.
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نشست مسیری برای به اشتراک گذاری امن داده ها و هویت دیجیتال 

به موضوع به اشتراک گذاری داده ها در دنیای تجارت پرداخته است. زیرا 

این امر برای تمامی کسب و کارها در هر اندازه ای برای انتشار داده ها 

در یک سازمان بزرگ و جهانی و نیاز به تقویت داده های داخلی برای به 

دست آوردن بینش بهتر و ایجاد جیران های درآمدی و خدمات جدید 

ضروری ست.

به  پاسخ  در  و  داده  بلوغ  و  مهارتی  برنامه های  مورد  در  نشست  این 

شادی  می تواند  داده ها  هم افزایی  چگونه  اینکه  قبیل  از  سواالتی 

بین  داده ها  اشتراک گذاری  به  چگونه  و  بخشد  بهبود  را  شهروندان 

تا  سازد  قادر  را  سازمان ها  می تواند  عمومی  و  خصوصی  نهادهای 

خدمات  در صنعت  است.  خدمت نماید، بوده  به طور موثر به کشور 

مالی، آینده دنیای دیجیتال، توسط مشتیرانی که از طیرق برنامه های 

کابرردی موبایل و سوپراپلیكیشن ها با سرویس های هوشمند تعامل 

دارند، رقم خواهد خورد.

برنامه های  و  دیجیتال  هویت  حوزه  در  حاضر  حال  ابهامات  بررسی 

است.  بوده  نشست  این  توجه  مورد  موضوعات  از  اعتمادسازی 

حیرم  حفظ  تامین،  زنجیره  جدید  اشکال  تا  می کند  کمک  بالکچین 

با  شهروندان  تعامل  نحوه  و  شهروندان  خدمات  و  داده ها  خصوصی 

دولت ها و جوامع جهانی را به طور قابل توجهی تغییر کند. 

محویرت اصلی این نشست این بود که آیا بالکچین می تواند جوامع را 

برای ساختن تمدن های بهتر توانمند کند؟ 

برنامه های در حال انجام هویت دیجیتال و پیشبرد برنامه های هویت 

مستقل غیرمتمرکز، به گسترش eIDAS اتحادیه اروپا در کنار چارچوب 

هویت مستقل اروپایی )ESSIF( می پردازد. فواید و خطرات توسعه این 

حوزه و لزوم همسویی منافع دولت ها و شهروندان از موضوعات مورد 

بحث و بررسی در این نشست بوده است.

مسیریبرایبهاشتراکگذاریامندادههاوهویتدیجیتال)پیشبرد

برنامههایغیرمتمرکز(
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استراتژیواکنشبهتهدیداتپیشرفتهوامنیتزنجیرهتامین-اولینگامها

نشســت اســتراتژی واکنــش بــه تهدیــدات پیشــرفته و امنیــت زنجیــره 

و  موجــود  ذهنــی  مدل هــای  اســتراتژی های  بررســی  بــه  تامیــن 

ــت.  ــه اس ــه پرداخت ــه حادث ــش ب ــای واکن فرآینده

و  فناوری  در  خطرات  "امنیت زنجیره تامین" پروسه ای برای شناسایی 

فرآیندهای مبروط به توسعه نرم افزار است. این موضوع پس از حمالت 

اخیر مانند Solarwinds، Log4j و دستور اجرایی امنیت سایبری برخی از 

 )SBOM( كشورها، اهمیت بیشتری پیدا کرد. ایجاد یک الیه نرم افزاری

یک تکنیک ضروری برای کمک به   DevOps فرآیند  از  عنوان بخشی  به 

مفهوم  نشست،  این  در  می باشد.  نرم افزار  تامین  زنجیره  ایمن سازی 

امنیت زنجیره تامین بررسی شد و در مورد ارزش امنیت، SBOM، نحوه 

تولید آنها و اینکه چگونه ابزارهایی مانند sigstore می توانند به امنیت 

زنجیره تامین کمک کنند، مورد بحث قرار گرفت. 
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جادویطالیدیجیتال

چگونه   ،Comtech Gold ارز  مفهوم که رمز  این  فین تكی با  این نشست 

زیرساخت های توکن سازی برای دارایی های دنیای واقعی را با دیجیتالی 

کردن طال و با استفاده از بالک چین XDC بازتعیرف کرده، برگزار شد.  

داشته  دسترسی  شده  دیجیتالی  طالی  به  می توانند  سرمایه گذاران 

باشند که ٪100 توسط طالی فیزیکی خالص پشتیبانی می شود و به طور 

ایمن در خزانه طالی شناخته شده بین المللی ذخیره می شود. توکن ها 

در صرافی های جهانی Lbank و BiTrue  فهرست شده و قابل دسترسی 

می باشند.
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فینتکدرخدمتسوختهایپاکووسایلنقلیهپاک

در  وسایل نقلیه پاک  و  خدمت سوخت های پاک  در  فین تک  نشست 

کبرن زدایی زنجیره  در  فناوری  نقش  به  نگاهی  با   GITEX 2022 رویداد 

تامین و لجستیک برای کاهش ردپای زیست محیطی صنایع خودرو و 

آالینده ها برگزار شد. 

محورهای اصلی این نشست شامل موارد ذیل می باشد:

•     بررسی ابعاد و تاثیرات مالی سوخت های پاك در چرخه صنعت

•     سوخت های خنثی و تاثیرات آن ها بر روی آب و هوا 

•     فناوری های نوظهور برای تسهیل حمل و نقل پایدار

•     روندها و تحوالت پیرامون فناوری های سوخت تطبیقی

•     راه حل های هوشمند برای کبرن زدایی زیرساخت های موجود
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فراترازدادهها:اتصالتجبرهمشتری)CX(بهدرآمد

مشـتیران شـما تغییـر می کننـد و کسـب و کار شـما بایـد بـا تغییـرات 

همـراه باشـد. همان طـور کـه تغییـر توسـط فنـاوری اطالعـات انجـام 

می شـود، ایـن فنـاوری بخش هـای زیـادی از تجـارت را نیـز اداره می کند. 

ایـن بحـث بـه ایـن موضـوع می پـردازد کـه چـرا ارائـه انـواع روش هـای 

پرداخـت آنالیـن در تجـارت الکترونیک برای رشـد بازرگانان بسـیار مهم 

 . است

اسـتراتژی های کلیـدی بـرای افزایـش تجبرـه پرداخـت بـا پیاده سـازی 

راه حل هـای نوآورانـه تجـارت الکترونیـک بـر بسـتر موبایـل، بصـورت 

چیسـت؟ شخصی سـازی 

طبـق اطالعـات گارتنـر، تـا سـال 2023، 25 درصـد از سـازمان ها بخـش 

بازایرابـی، فـروش و تجبرـه مشـتری)CX( خـود را در یک عملکـرد واحد 

ادغـام خواهنـد کرد. محدودیت هـای هزینه، همپوشـانی فعالیت های 

از  برخـی  حـذف  یـا  ادغـام  باعـث  وظایـف،  مـوازی كاری  و  عملکـردی 

فعالیت هـا خواهـد شـد كـه در نهایت منجـر به رویكـرد نوینـی در حوزه 

استانداردسـازی و متمرکـز کردن عملیـات در بازایرابی، فروش و تجبره 

مشـتری )CX( می شـود.
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اکثـر شـرکت ها تبدیـل شـده اند.  اصلـی عملیـات  داده هـا بـه هسـته 

اسـتفاده حداکثـری از داده هـا بـرای همـه واحدهـای تجـاری، بـه ویـژه 

بازایرابـی، امـور مالـی، زنجیـره تامیـن و ... امـری کلیدی سـت، ایـن بـه 

معنـای بینـش بهتر، بهـره وری بیشـتر و تصمیم گیری بهترمی باشـد. 

اسـت.  داده  جدیـد  کارشناسـان  اسـتخدام  شـرکت ها  بازخـورد  اولیـن 

امـا آن هـا پتانسـیل داده هـا و اطالعـات كارشناسـان و نیروهـای فعلـی 

ارتقـاء مهـارت تیم هـای فعلـی  خـود را نادیـده می گیرنـد. بدون شـک 

در حوزه هـای تخصصـی داده ای یـا آمـوزش مجـدد آن هـا در مشـاغل 

سـودآورتر  و  آسـان تر  بی نهایـت  داده هـا،  حـوزه  در  خـاص  تخصصـی 

مناسـب  اسـتراتژی  چـرا  داده شـد کـه  ایـن بحـث، توضیـح  در  اسـت. 

بـرای تسـیرع تحـول دیجیتـال، تمرکـز بـر آمـوزش کارکنـان موجـود بـا 

روش شناسـی مبتنـی بـر ROI اسـت.

شمانیازیبهاستخدامتعدادیزادیازکارشناسانتحلیلدادهندایرد.

آنهادرحالحاضردرتیمشماهستند...
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در نشست محصوالت مصرفی و بیمه، بررسی و تحلیل وضعیت بیمه 

و راهبردهای نوین در جهت بروزرسانی ساختارهای سنتی در این حوزه 

محور اصلی این نشست بود. در این نشست این پرسش مطرح شد که 

آیا فناوری های نوآورانه قادر خواهند بود شکاف بین ارائه قابلیت های 

جدید و ارزش مشتری را بدون ایجاد اختالل در یکی از سنتی تیرن بخش 

مصنوعی  هوش  تقویت  با  می توان  چگونه  کنند؟  پر  كار  و  كسب  ها 

دیجیتال  فروش  خودکارسازی  چگونه  و  کرد  حفظ  را  انسانی  ارتباط 

می تواند تجبره مشتری بیمه را بهینه کند؟ 

محصوالتمصرفیوبیمه

)مروریبروضعیتنوآوریدردنیایبیمهخردهفروشی(
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فعاالن فین تكی  در

GITEX 2022 
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Gitex 2022کسبوکارهایفعالحوزهفینتکدر

خطپرذیـر،  سـرمایه گذار  اسـتارت آپ،   300 از  بیـش   GITEX 2022 در 

آکادمیـک و تحقیقاتـی حضـور داشـته اند. اطالعـات  انکباتـور و نهـاد 

برخـی از ایـن اسـتارت آپ ها کـه در حوزه هـای پی تـک، لندتـک، رگ تـک، 

مالـی،  مدییرـت  اینشـورتک،  بانک تـک،  ولث تـک،  رمـزارز،  رمیتنـس، 

تحلیـل داده، و تامیـن مالـی جمعـی فعالیـت دارنـد، بـه همـراه سـایر 

فعالیـن در ایـن نمایشـگاه، در ادامـه آورده شـده اسـت.
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Gitex 2022سرمایهگذارانخطپرذیروانکباتورهایحوزهفینتکدر

خطپرذیـر،  سـرمایه گذار  اسـتارت آپ،   300 از  بیـش   GITEX 2022 در 

انکباتـور و نهـاد آکادمیـک و تحقیقاتـی حضـور داشـته اند. اطالعـات 

برخـی از ایـن اسـتارت آپ ها کـه در حوزه هـای پی تـک، لندتـک، رگ تـک، 

رمیتنـس، رمـزارز، ولث تـک، بانک تـک، اینشـورتک، مدییرـت مالـی، 

تحلیـل داده، و تامیـن مالـی جمعـی فعالیـت دارنـد، بـه همـراه سـایر 

فعالیـن در ایـن نمایشـگاه، در ادامـه آورده شـده اسـت.

دفتـر سـرمایه گذاری ابوظبـی )ADIO( سـازمانی دولتـی اسـت کـه از سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی در ابوظبـی 

حمایـت می کنـد. ایـن نهـاد با حمایـت از کسـب و کارهای نـوآور موفقیت بلند مـدت و پایـدار آن ها را در بـازار و در 

سرتاسـر منطقـه تضمیـن می کند.

فناورانـه  اکوسیسـتم  یـک  سـازنده  انکباتـور  ایـن  اسـت.  عبرـی  متحـده  امـارات  در  واقـع  انکباتـوری   Astrolabs

 AstroLabs .می باشـد کـه رشـد افـراد، شـرکت ها، و ظرفیت هـای نـوآوری را در سـطح منطقـه امکان پذیـر می کنـد

تحـوالت دیجیتـال را از طیرـق گسـترش کسـب و کار و عملیـات ورود بـه بـازار، برنامه هـای موثـر بـرای ارتقـای 

مهـارت تیم هـای نوظهـور و مسـتقر در آن جـا، و همچنین یـک روش جذب اسـتعداد متمرکـز بـر ارزش را طراحی 

و تسـهیل می کنـد.

Arishi تیمـی متشـکل از متخصصـان دیجیتـال در ارائـه و توسـعه نرم افزارهـای پیشـرفته اسـت. ایـن تیـم بـا 

همـکاری سـایر شـرکای کلیدی اش، اسـتارت آپ ها و کسـب و کارهای فراوانـی را در اسـترالیا، سرتاسـر اروپا، آفیرقا 

و خاورمیانه ایجاد کرده اسـت. مشـاویرن این شـرکت، خدمات مشـاوره فنی را به بسـیاری از اسـتارت آپ ها ارائه 

می دهنـد.
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+Concept  یـک انکباتـور اسـت کـه طیـف کاملی از خدمـات را برای اسـتارت آپ ها ارائـه می دهد تا سـفر تجاری خود 

را بـه جهـان با موفقیت انجـام دهند.

DMS یـک سـرمایه گذار اسـت که  همانند آهنبرـا عمل می کند و اسـتعدادهای برتر فنـاوری، کارآفیرنـان و رهبران 

آینـده را از سراسـر جهان جـذب می کند.

Enhance Ventures یـک استارت آپ-اسـتودیو واقـع در منطقـه MENAPT )خاورمیانـه، شـمال آفیرقـا، پاکسـتان و 

ترکیـه( اسـت. ایـن شـرکت هم چنیـن بـر روی اسـتارت آپ های حـوزه فین تـک سـرمایه گذاری انجـام می دهـد.

D-One  اولیـن پلت فـرم آنالیـن ارزش گـذاری در منطقـه MENA  می باشـد که در امارات متحده عبری مسـتقر اسـت 

و بـه اسـتارت آپ ها  از مراحـل اولیـه ایـده تا بلوغ، خدمـات ارائه می دهـد. روش های مـورد اسـتفاده در این فرآیند 

در سـطح بین المللـی شـناخته شـده و توسـط منابـع معتبـر پشـتیبانی می شـوند. پـس از تکمیل فرم هـا، کابرر 

گزارشـی بـا کیفیـت بـاال دیرافـت می کنـد کـه ارزش گـذاری بالقـوه کسـب وکار، صورت های مالـی پیش بینی شـده و 

تحلیـل سـرمایه گذاری کلیـدی را در بـر می گیرد. تیم D-One با سـال ها تجبرـه در زمینه خدمات مالی مجهز شـده 

اسـت و در چالش هـای بـازار بـه کمـک اسـتارت آپ ها می آید.
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Gitex 2022نهادهایآکادمیکحوزهفینتکدر

دانشـگاه اهلیـا اولیـن دانشـگاه خصوصـی اسـت که در سـال 2001 توسـط دولت پادشـاهی بحیرن تاسـیس شـده 

اسـت. از همـان ابتـدا، بنیان گـذاران ایـن دانشـگاه دیـدگاه خـود را در مـورد یـک موسسـه آمـوزش عالـی متمایز، 

بیـان کردنـد تـا اطمینـان حاصل کنند که علوم انسـانی، تجـارت و آموزش در آن جایـگاه خاصی دارد. این دانشـگاه 

پنـج کالـج اصلـی دارد کـه شـامل کالـج هنر و علـم، کالج تجـارت و دارایـی، کالج مهندسـی، کالـج فنـاوری اطالعات، 

کالـج علـوم پزشـکی و بهداشـت و کالـج تحصیـالت تکمیلـی می باشـد. در بیـن ایـن کالج ها، کالـج تجـارت و دارایی 

از جایگاهـی ویـژه ای برخـوردار اسـت کـه توسـط شـورای آموزش عالی بحیرن به رسـمیت شـناخته شـده اسـت.

موسسـه بانکـداری و مالـی بحیرـن )BIBF( ارائـه دهنـده خدمـات آموزش و پـرورش در منطقه اسـت که در سـال 

1981 تاسـیس شـده اسـت و وابسـته بـه بانک مرکـزی بحیرـن می باشـد. BIBF  نقش حیاتی در توسـعه سـرمایه 

انسـانی در پادشـاهی بحیرـن و 64 کشـور دیگـر در سراسـر جهـان ایفـا می کنـد.  ایـن مؤسسـه متعهـد بـه تعالـی 

در ارائـه آمـوزش در تمـام رشـته هـای تجـاری اسـت. هم چنیـن، در زمینه تحـول دیجیتـال، برنامه های آموزشـی 

مختلفـی را ارائـه می دهـد کـه حوزه هـای دیجیتـال، فین تـک، بانکـداری دیجیتـال، علـم داده، امنیـت سـایبری، 

فنـاوری اطالعـات، فناوری هـای تحول آفیرـن و حیرـم خصوصـی داده هـا را پوشـش می دهـد.
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