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خاارد و  بخااا اصتداااد تااوان در دورا میتار، تاااارب اروترونیااک نتاای  االااز از وناااورع ا و اااب و ارت ا اااب و ب ااور    ی

 مو اا   غراویااایی مرزهاااع بااردن میااان از بااا اروترونیااک تاااارب کااون، اصتداااد . در دیاادگاهن مااورد بررساای صاارار دادکااو

 ا و اااب و وناااورع اهمیااتو  گااراردماای اثاار داخلاای ناخااار  توریااد باار  ریاا  ایاا  از و شااده و لااادراب وارداب تسااهیز

اناااام ایاا   هاادا ازت. اساا گردیاادهد رشاا ارگوهاااع وارد  دیااد و ثرؤماا  اااملی  نااوانباا  کاا  اساات بااوده تااا جناااا ارت ا اااب

هاع ایاا  م ار اا  یاوتاا  باشااد.ماای هاباار توساا   کساا  و کارهااا و بااار  ش اصتداااد کشااور پااژوها م ار اا  تاااثیر اینترناات

ساازع ساوع مادرن ارکات بامحار   ،اصتداادع کشاورها یوای از ا ا اح ایااتی رشاد نوان با  اینترنات  ارتند از م روای 

بااراع ساااخت  یااک دهااد کشااورها نتااای  االااز از ایاا  م ار اا  نشااان می. صدرتمنااد بااراع خلاا  شااغز و  اااملی اصتداااد

تاروی  تمرکا   اکوسیستم صاوع اصتداادع در زمینا  تااارب اروترونیاک بایاد تمرک شاان را بار ههاار ن  ا  کلیادع بگرارناد 

هاااع ا و اااب هاع الزم در زمیناا  وناورعتوساا   زیرساااخت، دسترساای جسااان باا  ساارمای  ماااری، باار ساارمای  انسااانی
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 مقدمه -1

جورع ، تاااارب اروترونیااک را  مااشاناماا  اصتداااد  هااانت اااریم مت ااددع از تاااارب اروترونیااک بیااان شااده اساات. 

هاع وساایل  اب ارهااایی از شاا و کااردن روابااط تاااارع و اداره کااردن م ااادالب تاااارع ببناادع ا و اااب، ا  و     

و همواااران اساات اده از اینترناات  هااانی بااراع  وعبنااا باا  ن اار  . (World Economic Forum, 2015)داناادمخااابراتی می

 Wei et)دهاد خرید و وروش کاالهاا و خادماب، شاامز خادماب و امایات پار از واروش، تااارب اروترونیاک را شاوز مای

al,2014). کننااد  تحااویلی از ا و اااب، محدااوالب، خاادماب و ب اروترونیااک را اینگوناا  بیااان ماای، تاااارهااریر و همواااران

و هموااران  شاوهو .(Harris et al, 2015)هاع کااميیوتر یاا هار ابا ار دیگارع هاا از  ریا  خ اول تل ا ، شا و پرداختای

اع اینوا  اینترنات مانناد واسا   اند وپا را یاک صادم وراتار گراشات  و تااارب اروترونیاک را در واصاش هماان اینترنات دانسات 

رنادن و هموااران در پاژوها خاود  .(Ho Shu et al, 2007)باشاد با  من اور توانمندساازع م اادالب تااارع پیوسات  می

هایی کا  از ایا  اکناون یاک گ ینا  اختیاارع نیسات، بلوا  ناو ی ا  اار اسات و شارکت اظهار داشاتند  تااارب اروترونیاک

بااا تو اا  باا  ایاا  مو ااو  و  (Loudon et al, 2015).گردنااد پریر مااین اار راه ااردع جساای وناااورع اساات اده نوننااد، از 

- ناوان بخاا  ماده اصتداادع هرکشاور، ن اا اساسای در به اود شااخ هاع کوهاک و متوساط با دانست  اینو  شارکت

ب اروترونیاک، ن اا روشاهاع ناوی  ورجیناد کسا  و کاار مانناد تااارذ هاع اصتدادع دارند؛ روع و پااول بیاان داشاتند اتخاا

بااا و ااود تمااام م ایااایی کاا  بااراع  .(Levy and Powell, 2016)هااا خواهااد داشاات مهماای در موو یاات اینگوناا  شاارکت

اع شاا محادودیت شاود ذکار نماود. کاورم  در م ارا تاوان ناام بارد، بادون شاک م اای ی را نیا  میتاارب اروترونیاک می

باارد کاا  ب را کاا  در واصااش زیربناااع تاااارب اروترونیااک اساات نااام میهاااع ا و اااب و ارت ا ااادر اساات اده از وناورع

جشاانایی و توانااایی کاااوی بااراع اساات اده از وناااورع و هم ناای   اادم در  ارزش و م ایاااع اصتدااادع جن،   اادم انااد از   ارب

  وناااورع و ن ااود بر بااودن ا ااراع ایااه یناا ، هاااع ا و اااتی و ارت ااا ین ااود بسااتر مناساا  و الزم بااراع اساات اده از وناورع

وساای ی از  وامااز را  وامااز بازدارنااده بوااارگیرع وناااورع ا و اااب  یاام  .(Kuhlman, 2003)ورهنااو و جمااوزش کاااوی 

هاااع اصتدااادع، موانااش سیاساای و جموزشاای، ه یناا  تااری  جنهااا   ارتنااد از  موانااش ا تمااا ی، نابرابرعشااود کاا  مهمشااامز می

 ترساای اادم دس (Maru and Karin, 2013).ت و  اادم دسترساای باا  اینترنااباااال، نیاااز سااخت اواا ارع باا  ایاا  وناااورع 

اروترونیوی، ب   ناوان ماانش  ماده باراع کااربرد ماوثر و کااراع ونااورع ا و ااب و ارت ا ااب و ایاااد شا و  اروترونیوای در 

ترتیاا  باا وناااورع ا و اااب د موانااش کاااربر (Maru and Karin, 2013).کشااورهاع در اااال توساا   م اارت شااده اساات 

 Bheenick and)ها،  وامااز صااانونی و ماااری کاااميیوتر،  اا م در زیرساااختا  وامااز جموزشاای،  اادم جشاانایی باا  ارتنااد از  

Brizmohan, 2013). در پژوهشاای واکتورهااایی از ص یااز  وامااز وناای، اصتداااد و ماااری،  اادم ث اااب سیاساای، ا تمااا ی و 

در م ار اا  . (Kelegai and Middleton, 2012)اسات شاده   نااوان مواناش پاریرش وناااورع ا و ااب م اارتورهنگای با 

جماوزش مناسا ، بااال ترتی  و ادان ماوریر، مواناش کااربرد اینترنات در ااال اا ار و جیناده با موردع بررسی شده توساط 

 باا ایا  ااال .(Morris, 2014)بودن ه ین  برصرارع ارت اال باا اینترنات، ه ینا  کااميیوتر و  اماز امنیات ذکار شاده اسات 

هااا، تماااس هاااع توزیااش و وااروش، ااارا واساا  تاااارب اروترونیااک م ایاااع وراواناای دارد کاا    ارتنااد از  کاااها ه یناا 

هاا ن یار تل ا ، ناما  و ...، سا ارش از  ریا  اینترنات، ماراکره  اور مسات یم و اارا برخای ه ینا  خریدار و وروشانده با 

ااال باا (. 1979ریاد باا ونااورع وب )ا رابای و سارمد سا یدع، هااع  ساتاو و خها باا خریاداران و انتخااب اورویاتسازمان

اهمیات تااارب اروترونیاک و درکای درسات از  م ایاا و م ایا  جن، ایا  م ارا  بادن ال بررسای تااثیر روشا  شادن تو   با  

هاااع ا و اااب و ارت ا اااب هم ناای  در ایاا  م ار اا  کاا  تاااثیر وناورع باشااد.تاااارب اروترونیااک باار کساا  و کارهااا می

و  2کاینساایشااود از گ ارشاااب و جمارهاااع مؤسساا   هااانی امساایکشااور بررساای ماای 19خدااوب برتوریااد ناخااار  داخلاای ب

   م ار اب دیگر است اده شده است.
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هاا ار میلیااارد دالر  7شااوند. در هاار سااال ت ری ااا در اااال اا اار دو میلیااون ن اار از مااردم باا  اینترناات متدااز می

یاوت ، ت ری اا دو ساوم کسا  و کارهاا با  ناو ی دهاد. در برخای بازارهااع توسا   ادرا  از  ریا  تااارب اروترونیاک رخ میم

هاااع اع از تونوروژعکننااد و یااک سااوم از کساا  و کارهاااع کوهااک و متوسااط ب ااور گسااتردهوب اساات اده میاز اضااور 

 تماا ی شاادن و برصارارع روابااط و توسا   کشااورها را تغییاار کردن، اکننااد. اینترنات راه زناادگی کاردن، کاااروب اسات اده می

هااا، روز باا  روز باا  داده اساات. در دو دهاا  گرشاات  اینترناات، از شاا و  اع بااراع پااژوها و لااروا  هاات اساات اده ارواا  اع

واص یتاای بااراع زناادگی میلیاردهااا ن اار از مااردم ت اادیز شااده اساات. ایاا  پااژوها و ااوه دیگاارع از ایاا  ان ااوب را نمایااان 

بسایارع جاااز اینترنات را با   ناوان شارو   سازد و ب  بیان ارت ال مسات یم بای  اینترنات و ایااب اصتداادع مای پاردازد.می

باا  کااار یواای دیگاار از تغییردهناادگان بااازع ارت ا اااب ت  یاار کاارده انااد. امااا ممواا  اساات م ایساا  باای  توساا   اینترناات و 

شاهرهاع سراسار  هاان را تغییار داده اسات. بادی  لاورب کا   لن ت برق ت  یر مناس ترع باشاد. نیاروع بارق هشام اناداز

هاااع  ا کننااد و با ااا جااااز رونااد ایااااد جساامان خراشباا  باالبرهااا ا ااازه داد تااا بتواننااد وسااایز بااا وزن هاااع زیاااد را  اباا 

بارد ا از بای  میهاع زیااد رانداز  هاانی را تغییار داد. پاز اینترنات والال بسیار ب رگ شوند. باا نیاروع بارق، اینترنات هشام

ورع لاانایش و بااا وااراهم نمااودن دسترساای وااورع باا  ا و اااب، دنیاااع وساایش تاارع ایااااد میونااد. در سااای  اینترناات  بهااره

هااایی باا  رشااد واص اای ، و کمکاواا ایا یاوتاا ، شااغز هاااع بیشااترع ایااااد گشاات ، اسااتانداردهاع زناادگی ارت ااا پیاادا کاارده

درلاد ارزش اوا وده در  13جمدن بایا از گشات  کا  اینترنات مو ا  بدسات شده است. در ایا  م ار ا  ایا  مو او  بیاان

اینترنات توانسات نا  تنهاا کشاورهایی کا   اماز الالی پیشاروت جنهاا و  هم نای  باا نیاروع بارق، لنایش سنتی شده است.

در  یااا اباا ارع بااراع رشدشااان باارق بااود، بلواا  سراساار  هااان را تحاات تاااثیر صاارار دهااد. گسااترش اساات اده از اینترناات

تری  منا   ک  با انرژع وسایلی و مااهواره با  اینترنات متداز مای شاوند یوای از جثاار مم ات صاباز مشااهده رشاد دوراوتاده

می باشد. ایااالب متحاده در ریسات اهاداا توسا   ها اره، شاخدای را با   ناوان ن اوذ اینترنات درن ار گروتا  اسات کا  در 

باا اینوا  اینترنات در اکمار مناا   و اود دارد اماا کمتار کسای  د.باشا هت کاها و ر و تشاوی  باراع توسا   من  ای می

از میاا ان تاااثیر اینترناات باار اصتداااد کشااورها ا ااو  دارد. بااراع پرکااردن ایاا  شااواا، پااژوها پاایا رو در راب اا  بااا تاااثیر 

و پااان  کشاااور کلیااادع در سااا وت مختلااام توسااا    G8اینترنااات بااار توریاااد ناخاااار  داخلااای و رشاااد اصتداااادع 

بناادع شاادن اکوسیسااتم اینترناات در ،هنااد،کره  نااوبی و سااو د( اناااام شااده اساات و باا  نااو ی هگااونگی صاب)برزیز،هی 

 کند.گرشت  و اال ای  کشورها را م ار   می

 
 گرددمیثروت افزایش  موجباینترنت  -2-1

از جن هااا، و کارجورینااان هماا  و هماا  اینترناات پااریراع هماا  ماساات باادی  م ناای کاا  کساا  و کارهااا، اوااراد، دوراات

کنناد. ونااورع وب ماوج  دیادع از مادرهاع کسا  و کاار و کاارجورینی را راه انداختا  اسات و ایا  کاار مو ا  است اده مای

هاا شد تا دستیابی، مدرا، و تحویاز کاالهاا و خادماب متحاول گردناد و ایا  کاار با اا تغییار شاوز لانایش، و اتای دورت

درلااد از  19اند و ااادود رع کاا  در ایاا  پااژوها انتخاااب شاادهکشااو 19اینترناات کمااک شااایانی باا  اصتداااد  گشاات  اساات.

گیرع اثار اینترنات بار اصتدااد کشاورها و وهمیادن اینوا  انادازه نمایاد.، مایدهنادتشاویز میتورید ناخار  داخلی  هاان را 

را و هگون  در سراسر  هاان، گساترده شاده نیازمناد ایا  اسات کا  سااختار تحلیاز را بارروع دو  ا ح الالی صارارداد  مدا

 ه ین  در یک سمت و  ر   در  را دیگر.

 
 های قابل توجه به اقتصادمصرف و هزینه اینترنت و کمک -2-2

 گیرند ابتدا باید ب  ای  موارد تو   داشت ها و مدرا مربول ب  اینترنت مورد بررسی صرار میوصتی ه ین 

در اااال اا اار . باشاادال توساا   میو بااا ساار ت بساایار باااالیی در هماا   ااا در ااا اینترناات در ساا ت گسااترده

ها در اااال اساات اده اساات و از  رواای مااورد اساات اده هااا و در برخاای شاارکتاینترناات در تمااامی کشااورها، در تمااامی اوزه

باشاد. ه ینا  و مدارا مارت ط باا اینترنات در ااال اا ار میلیارد ن ر انسان است ورای بااز هام در ااال رشاد می 2بیا از 



  

درلاد از  1ارای  9دهاد کا  ب اور متوساط باشاد. نتاای  پاژوها نشاان میرا کشااورزع و انارژع میب رگتر از ه ین  و مدا

باشاد. اگار مدارا و ه ینا  اینترنات را باا هام در یاک  ارا صارار کشاور، مرباول با  اینترنات می 19تورید ناخار  داخلای 

شااود. اینترناات هنااوز در یگاار میدهاایم، در توریااد ناخااار  داخلاای ب رگتاار از اناارژع، کشاااورزع و هناادی  لاان ت مهاام د

باشااد، و وزن اینترناات در توریااد ناخااار  داخلاای کشااورهاع مختلاام بساایار مت اااوب اساات، نخسااتی  دوره رشااد خااود می

دو . باشااداتاای در میااان کشااورهایی کاا  در ساا ت توساا   یوسااانی صاارار دارنااد. اینترناات یواای از ا اا اح ایاااتی رشااد می

دهاد کا  دریاز رویورد اصتداد کون و ریا یاب  در کشاورهاع باارغی کا  بار روع جنهاا م ار ا  انااام شاده اسات، نشاان می

سااال گرشاات ، اینترناات بااوده اساات. ایاا  اثاار روز باا  روز دراااال  13درلااد از  توریااد ناخااار  داخلاای مربااول باا   19رشااد

 21در رشااد توریااد ناخااار  داخلاای در ایاا  کشااورها باا  سااال گرشاات  مشااارکت اینترناات  3باشااد. در  ااول گسااترش می

کشاورع کا  پاژوها دربااره جنهاا لاورب پریروتا  بررسای شاود، نتیاا  ایا  اسات  19درلد ارت اح یاوت  است. اگار تماامی 

 3درلااد رشااد یاوتاا  وراای در  ااول  1سااال گرشاات  باا  میاا ان  13کاا  مشااارکت اینترناات در توریااد ناخااار  داخلاای  اای 

مااورد م ار اا  شاارکت کوهااک و متوسااط در کشااورهاع  1799رلااد رشااد داشاات  اساات. بااا بررساای د 11سااال گرشاات  

اناد بایا از دو برابار ساریش تار از شارکتهایی کا  شارکتهایی کا  باا صادرب تماام با  اضاور در وب پرداخت شود، دریاوت می

تهاع کوهاک و متوسا ی کا  هم نای  شارککنناد. در وب اضور ندارناد و یاا ب اور ااداصلی در جن اضاور دارناد، رشاد می

در باااال گ ارشاای از جنهااا داده شااد، سااهم مامااو  درجمدشااان از بخااا لااادراب، باایا از دو براباار سااریش تاار از دیگاار 

کننااد. بلااون اینترناات بااا اواا ایا اسااتانداردهاع شرکتهاساات و هم ناای  جنهااا دوبراباار باایا تاار از دیگااران شااغز توریااد می

رت ااال باای  بلااون اینترناات و رشااد در هاار سااران  توریااد ناخااار  داخلاای نشااان داده زناادگی ارت ااال دارد. در ایاا  پااژوها ا

 13دهاد کا  اوا ایا در بلاون اینترنات کشاورهاع توسا   یاوتا  در  اول ساازع لاورب گروتا  نشاان میشده است. شا ی 

زمااانی  دالرع در هاار سااران  توریااد ناخااار  داخلاای گشاات  اساات. ایاا  نتیااا  399سااال گرشاات  مو اا  اواا ایا متوسااط 

ساال  اول کشاید.  39باراع رسایدن با  ایا  میا ان،  10شود ک  بادانیم در  ریاان ان اوب لان تی صارن داراع اهمیت می

باشااد. برخاای مشااااز ب لاات بو ااود جماادن اینترناات از باای  روتنااد. اگرهاا  اینترناات  اااملی صدرتمنااد بااراع خلاا  شااغز می

شااغز  399999ال گرشاات  اینترناات با ااا از باای  رواات  ساا 13دهااد کاا  در تحلیااز ا و اااب اصتداااد ورانساا  نشااان می

شاغز  199999میلیاون شاغز  دیاد شاده اسات. با  ایا  م ناا کا  اینترنات  1.2گشت  وری از  روای با اا بو اود جمادن 

 شغز در ازاع هر شغلی ک  از بی  برده است(. 2.1 دید ایااد کرده است)ی نی 
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باشااد. در واصااش اینترناات مو اا  میاا ان صابااز تااو هی اینترناات محاار  الاالی مدرنسااازع و اریتهاااع ساانتی می

دهااد، تمااامی لاانایش از تغییاار باای  بخشااها در اصتداااد  هااانی اساات و هم ناای  نتااای  م ار اا  لااورب پریروتاا  نشااان می

باشاد؛ تاا اادع کا  مو ا  یاد ناخاار  داخلای میتور برناد. تایثیر اینترنات وراتار از تااثیر لارا بار روع اینترنت ساود می

 19کنااد، ا اام از کنندگانا ایااااد میشااود. اینترناات ارزش صابااز تااو هی بااراع مداارااواا ایا مااازاد مداارا کننااده می

 یورو در انگلستان. 29کنندگانا در جرمان تا یورو براع هر یک از مدرا
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دهااد کشااورهایی بااا اکوسیسااتم اینترنات صااوع داراع سااهم زیاااد اینترناات در نتاای  االااز از ایاا  م ار اا  نشاان می

انداز اینترنات  هاان با  سار ت در ااال تغییار اسات باا ایا  ااال منااوش باشند. اگرها  هشامتورید ناخار  داخلی خود می

درلااد از درجمااد  99باایا از . کناادت  هااان را ره اارع میجمریوااا اکوسیسااتم اینترناا کنااد.بشاادب متغیاارع را ارایاا  می

انگلسااتان و سااو د بااازع را تغییاار  باشااد.درلااد از درجمااد خااار  جن مت لاا  باا  جمریوااا می 19اینترناات  هااان و باایا از 

جوردن  ایگاااه دادنااد. ایاا  دو کشااور ن ااوذ بساایارع در کاااربرد اینترناات در تمااامی    اااب دارنااد کاا  ایاا  کااار بااراع بدساات

ایا  ارکاات بوسایل  ع  ملوارد صاوع و محوام اپراتورهااع مخاابراتی ایاا  دو تارع در اکوسیساتم اینترنات  هاانی اسات. به



  

هنااد و هاای  باا  ساار ت در اااال ت ویاات  ایگاااه خااود در اکوسیسااتم اینترناات  هااانی  کشااور پشااتی انی شااده اساات.

نشاان دهناده سار ت رشاد بااالتر ایا  دو  دهناد و ایا درلادع را نشاان می 29باشند. هر دو کشاور نارخ رشاد بایا از می

ورانسا ،کانادا،و جرماان داراع کااربرد اینترنات صاوع هساتند و بیشاتری  سارمای   باشاد.کشاور دیگار می 11کشور نسا ت با  

تر از ژاپا  باشاد. ایا  کشاور ساریشکاره  ناوبی بسار ت در ااال شاتابگیرع می اناد.گرارع را در بخا داخلای خاود نموده

برزیاز، روسای  و ایتاریاا در مراااز اوریا   ر ا  اینترنات  باشاد.اشات  بار اصتدااد اینترنات خاود و  هاان میدر اال اثار گر

باشاند. ار تا  بایاد باشند. ای  س  کشاور پتانسایز زیاادع باراع رشاد دارناد و هناوز در ابتاداع توسا   در ایا  زمینا  میمی

باشااند و بساایارع از کساا  و کارهاااع اع میارواا  تو اا  داشاات کاا  ایاا  ساا  کشااور در جااااز راه  ر اا  اینترناات ب ااور

تنهااا سیسااتم هاااع اصتدااادع صااوع هسااتند کاا   انااد.هاع ص ااز جااااز باا  و اریاات نمودهاروترونیااک در ایاا  کشااورها از سااال

تواننااد باا  گااروت  اااداکمر سااهم خااود از تاااارب اروترونیااک دساات یابنااد و بایااد تو اا  داشاات کاا  بااراع ساااخت یااک می

 د تمرک ش را بر روع ههار ن    کلیدع بگرارد اکوسیستم صوع بای
کنااد)در ایاا  صساامت . تااروی  ساارمای  انسااانی. جمریوااا ب ااور ویااژه از اساات دادهایا نساا ت باا  ب یاا  کشااورها اساات اده می1

 باشد(.بیشتری  تمرک  روع تاکید بر اهمیت داشت  سرمای  انسانی می

و کره  نوبی داراع تمامی تضمی  هاع مناس  سرمای  اصتدادع مو ود، و جمریوا، اسرا یز . . دسترسی جسان ب  سرمای  ماری2

 نوجورع، پشتی انی و از مشووب ماری کارجورینان هستند.موانیسمی  هت تشویز سرمای  اع در  هت پرورش 

هی  دیگرع  هیچ و   صابز  اباایی باباشد و ب زیرساخت، ستون و راب تمامی اکوسیستم اینترنت می. . توس   زیرساخت9

 باشد.نمی

 . ایااد یک محیط کس  و کار  راب.1
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نتیااا  االااز از ایاا  م ار اا  بیااانگر ایاا  اساات کاا  کشااورها بااراع ساااخت  یااک اکوسیسااتم صااوع اصتدااادع در 

دسترسای ، نیتاروی  تمرکا  بار سارمای  انساا زمین  تااارب اروترونیاک بایاد تمرک شاان را بار ههاار ن  ا  کلیادع بگرارناد 

ایاااد یاک محایط کسا  ، و هااع ا و ااب ارت ا اابهاع الزم در زمینا  وناورعتوسا   زیرسااخت، جسان با  سارمای  مااری

 و کار  راب.

شاود کا  صادم هااع ذیاز براع اینو  رشاد اصتداادع از  ریا  اینترنات ب اور کااربردع دریاوات شاود، پیشانهاد می

ران  مااومی بایااد بااراع و ااال کااردن رشااد اینترناات بااار وه ب نااوان  اااملی یواای پاار از دیگاارع برداشاات  شااود  تداامیم گیاا

باشاند. در واصاش، کشاورها تسهیز کننده  مز نمایناد و در واصاش دورات باا ا ماال ن اوذ خاود  ااملی مهام  هات ناوجورع می

مربااول باا   هااایی هسااتند کاا  ب رگتااری  اینترناات خدولاای در بحااابااا باااالتری  میاا ان ساارمای  گاارارع در اینترناات، همان

باشااند. دورتهاااع مارااک اینترناات، شااهروندان خااود را بااراع اساات اده از اینترناات تشااوی  توریااد ناخااار  داخلاای را دارا می

کننااد. دورتهااا بایااد اساات اده از اینترناات را بوساایل  جمااوزش و م لااش کااردن اوااراد از م ایاااع جن در کساا  و کااار ت لیاا  می

کاماز در دسات داشات  باشاند. تماامی مادیران و هیااب مادیره کسا  و کارهاا نا   نمایناد نا  اینوا  خاود اینترنات را ب اور

و ااط ماادیران  امااز بایااد اینترناات را در راس دستور لساا  اسااتراتژیک خااود صاارار دهنااد. ماادیران و هیاااب ماادیره کساا  و 

مادیره کسا  و کارهاا ساازع کنناد. مادیران و هیااب کار، بایاد منااوش االاز از اینترنات را از ریا  ناوجورع و تغییار، بهین 

تری  ن اا را در گساترش اینترنات و بررسای سیساتماتیک اینوا  هگونا  اینترنات مو ا  اوا ایا ناوجورع شاده باید الالی

است ای ا نمایناد و اتای باراع همااهنگی باا اینترنات مادرهاع کسا  و کارشاان را باراع بااال باردن  ملوارد، رشاد، و بهاره 

ها بایااد هموااارع الزم را بااا دوراات داشاات  باشااند تااا شاارایط سااهامداران شاارکتریاا ع نماینااد. تمااامی ورع دوباااره  رت

بحاا هااع بااز . ا مینان بهین  باراع توسا   اکوسیساتم اینترنات درون هار کشاور و هم نای  ب اور بای  ارمللای رخ دهاد

وش اینترناات ها  بایااد با  سامت ایاااد یاک محاایط پرورشای بارود کا  در جن مناابای  دورات و ساهامداران و مادیران شارکت

 بتواند شناسانده شود و اکوسیستم اینترنت بتواند بهتر رشد کند.
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