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سر دبیر

ــان،  ــتفاده دانش بنی ــی اس ــای اصل ــی از پایه ه یک
ــدون  ــت. ب ــاوری اس ــم و فن ــی برعل ــد مبتن تولی
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کشــور  همه جانبــه  توســعه  در  امیدوارکننــده  

ــود. خواهــد ب
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 ۱۰ اختراع مهم قرن بیستم

 

10- انرژی هسته ای
انــرژی هســته ای در قــرن بیســتم هماننــد قــدرت 
بخــار در قــرن ۱9 بــود، یــک تغییردهنــده بــازی. 

ــی  ــه آلودگ ــت ک ــرژی داش ــع ان ــریت منب ــان بش ناگه
ــن  ــه ای ــود و ب ــدود ب ــا نامح ــد و عم ــته کارآم نداش
ــت.  ــبه داش ــک ش ــیاره را ی ــر س ــیل تغیی ــب پتانس ترتی
ــود کــه  متأســفانه ایــن انــرژی یــک شمشــیر دو لبــه ب
ــاخت  ــرای س ــد ب ــرژی را می ش ــع ان ــان منب در آن، هم
ســاح های مخــرب مــورد اســتفاده قــرار داد کــه تهدیــد 
ــد.  ــاب می آین ــه حس ــان ب ــای انس ــرای بق ــی ب بزرگ

ــید  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــی ک ــن، در حال ــر ای ــاوه ب ع
نیروگاه هــای هســته ای آالیندگــی ندارنــد فجایعــی 
ــه  ــال ۱9۸۶ ب ــل در س ــروگاه چرنوبی ــار نی ــد انفج مانن
ــن  ــس از گذشــت 30 ســال از ای ــوع پیوســت کــه پ وق
فاجعــه عــوارض آن همچنــان گــزارش می شــوند، 
ــود را  ــان خ ــر ج ــزاران نف ــه ه ــد ک ــان معتقدن کارشناس

ــر  ــش از ۷0،000 نف ــوارض آن از دســت داده و بی ــر ع ــر اث ب
از مســمومیت شــدید رادیواکتیــو در رنــج هســتند. 
ــر ایــن مســاحت بســیار بزرگــی از زمین هــای  عــاوه ب
اطــراف آن نیــروگاه تــا ۱۵0 ســال قابــل ســکونت 
نیســت، ۱۵0000 نفــر کــه تــا شــعاع ۲۸ کیلومتــری آن 
ــود را  ــای خ ــدند خانه ه ــور ش ــد مجب ــی می کردن زندگ
ــکار تاثیــر  ــا ایــن همــه، ان ــرای همیشــه تــرک کنند.ب ب
مثبــت انــرژی هســته ای ســخت اســت. تــرس از تخریب 
متقابــل، احتمــااًل از تجربــه یــک جنــگ جهانــی ســوم 
ــی  ــکات ایمن ــه ن ــی ک ــا زمان ــد و ت ــری می کن جلوگی
رعایــت شــود نیروگاه هــای هســته ای  واقعــا یــک منبــع 
انــرژی عالــی و مقــرون بــه صرفــه هســتند کــه توانایــی 

ــد. ــادی دارن ــیار زی ــرژی بس ــد ان تولی

ــرخ پیشــرفت تکنولوژیکــی و  ــا ن ــه در مقایســه ب ــخ بشــری اســت ک ــرون تاری ــن ق ــل توجه تری ــرن بیســتم یکــی از قاب ــدون شــک ق ب
اکتشــافات علمــی نســبت بــه قبــل بی نظیــر بــوده اســت، نرخــی کــه تــا بــه امــروز بــا شــتاب زیــادی ادامــه داشــته اســت. در حقیقــت 
بخاطــر بســیاری از ابزارهــای اختــراع شــده و اکتشــاف هایی کــه در قــرن گذشــته انجــام شــده اند، ســاخت یــک لیســت ده گانــه بســیار 

دشــوار اســت.
ــک،  ــودرو، موش ــا، خ ــخصی، هواپیم ــای ش ــته ای، کامپیوتره ــرژی هس ــامل ان ــه ش ــتم ک ــرن بیس ــم ق ــراع مه ــتار 10 اخت ــن نوش  در ای

ــید. ــراه باش ــا هم ــا م ــه ب ــم، در ادام ــی می کنی ــتند را بررس ــو هس ــت و رادی ــون، اینترن ــک، تلویزی ــی بیوتی ــی، آنت زیردریای
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 9-کامپیوترهای شخصی

اولین کامپیوتر شخصی اپل 1 را در سال 1976

ــوار  ــیار دش ــر بس ــدون کامپیوت ــروز ب ــای ام ــور دنی تص
اســت. مطمئنــًا آنهــا از زمــان جنــگ جهانــی دوم وجــود 
داشــتند امــا ابزارهــای ســنگین و گــران قیمتــی بودنــد 
ــه  ــی ک ــتند. هنگام ــی داش ــبه کم ــدرت محاس ــه ق ک
اســتیو وازنیــاک )Steve Wozniak( و اســتیون جابــز 
)Stephen Jobs( اولیــن کامپیوتــر شــخصی اپــل ۱ را 
در ســال ۱9۷۶ معرفــی کردنــد، همــه چیــز تغییــر کــرد 

ــرد. ــر ک ــخ بشــر تغیی ــان تاری ــه خودش ــه گفت ــی ب حت
امــروزه کامپیوترهــای شــخصی همــه جــا هســتند و بــه 

بخشــی از زندگــی مــا تبدیــل شــده اند، حتــی برخــی از 
ــدون  ــه ب ــده اند ک ــته ش ــا وابس ــه آنه ــان ب ــردم آنچن م
آنهــا احســاس برهنــه بــودن می کننــد. بــرای بعضی هــا 
ــاب  ــه حس ــت ب ــن معیش ــرای تامی ــی ب ــا ابزارهای آنه
می آینــد. مــا از آنهــا بــرای پیگیــری امــور مالــی، نوشــتن 
کتــاب، طراحــی لوگوهــا، فــروش امــاک و غیــره 
ــخصی در  ــای ش ــرد کامپیوتره ــم. کارب ــتفاده می کنی اس
ــدازه ای مشــهود اســت کــه تصــور  ــه ان زندگــی بشــر ب

ــًا غیرممکــن اســت. ــدون آنهــا تقریب زندگــی ب

همان قـدر کـه لوکوموتیـو در قـرن ۱9 انقابـی در حمل 8-هواپیما 
و نقـل بـود، اختـراع هواپیمـا در قـرن ۲0 یـک انقـاب 
بـزرگ بـه حسـاب می آیـد. اولیـن پـرواز کنتـرل شـده 
کـه به وسـیلهٔ یـک موتور توانسـت نیـروی رانـش برای 
پـرواز را بدسـت بیـاورد، پرنـدهٔ رایـت ۱ بود که در سـال 
۱903 توسـط بـرادران رایـت در ایـاالت متحـده آزمایش 
شـد. سـال  ها قبـل افـرادی توانسـته بودنـد دسـتگاه  های 
پرنـده  ای بسـازند و حتـی بـا آن پـرواز کننـد امـا اختـراع 
بـرادران رایـت اولیـن وسـیلهٔ پـروازی بود کـه کنترل آن 

کامـًا در دسـت خلبـان بود.
از آن زمـان بـه بعـد طراحـی هواپیمـا بـه سـرعت بهبود 
یافـت، آنها نه تنها مسـافرین را سـریع و ایمـن به مقصد 
می رسـانند بلکـه خدمـات بسـیاری نیـز ارائـه می دهنـد. 
آنهـا همچنیـن جنـگ را متحول کـرده و تبدیـل به نقطه 
عطفـی شـدند کـه راه جنـگ را کامـا تغییر داده اسـت. 
مطمئنـًا، هواپیماهـا مسـئول آوردن جنـگ بـه شـهرها و 
نمی تـوان  امـا  بوده انـد  غیرنظامـی  شـهروندان  کشـتار 

منکـر خدمـات گسـترده آنهـا برای بشـریت نیز شـد.

7- خودرو

فورد مدل تی که در سال 1908 عرضه شد

اگرچـه خـودرو در طـول قـرن نوزدهـم در اروپـا توسـعه 
پیـدا کـرده بـود ولی تـا قرن بیسـتم یـک وسـیله واقعی 
بـرای حمـل و نقـل نبـود. اما پـس از آن همه چیـز تغییر 
کـرد بـه گونـه ای کـه موجب یـک انقـاب در بازار شـد، 
ناگهـان امـکان حمـل کاالهایـی را فراهـم آورد که قبًا 
تـی  مـدل  فـورد  کـه  سـال ۱90۸  از  بـود.  غیرممکـن 
 )Henry Ford( توسـط هنری فورد )Ford’s Model T(

طراحی و سـاخته شـد، به سـرعت کالسـکه  ها جـای خود
 

را بـه اتومبیل  هـای موتـوری دادنـد. ایـن باعـث شـد که 
ایـن خـودرو بـرای افـراد معمولـی مقـرون بـه صرفـه و 
قابـل دسـترس باشـد )قبـل از اینکـه فـورد مـدل تی در 
سـال ۱90۸ معرفـی شـود، اسـتفاده از خودرو تنهـا برای 
ثروتمنـدان قابـل اسـتفاده بـود(. ایـن خـودرو بـه افـراد 
فقـط  مـا  اجـداد  داد کـه  را  آزادی شـخصی  و  تحـرک 
رویـای آن را داشـتند و نسـل های جـوان را بـه نسـلی 

سـرزنده تبدیـل کـرد. 

موشـک نخستین بار سـه هزار سـال پیش توسط چینی ها  6- موشک
اختـراع و بـرای سـرگرمی اسـتفاده می شـد، البتـه گاهـی 
اوقـات یونانیـان و رومی هـا نیـز از آن اسـتفاده می کردنـد. 
تـا ایـن که در قـرن بیسـتم کاربرد سـرگرم کننـده خود را 
از دسـت داده و بـه عنـوان یـک سـاح در جنـگ جهانی 
دوم توسـط آلمانی هـا مورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد، پس از 
آن بـود کـه موشـک ها بزرگ تـر و قدرتمندتـر شـدند. بـا 
پیشـرفت صنعت موشـکی آنهـا به عنـوان ابـزاری کارآمد 

بـرای دسترسـی بـه فضـای بیرونـی زمین تبدیل شـدند.

بـدون موشـک سـفر بـه مـاه و یـا فرسـتادن کاوشـگر به 
سـیاره های منظومه شمسـی امـکان پذیر نبود. موشـک ها 
همچنیـن ماهواره هـا را در مـدار زمیـن قـرار می دهنـد، 
بنابرایـن بدون آنهـا نمی توانسـتیم از GPS اسـتفاده کنیم، 
آب و هـوا را پیش بینـی کنیـم، تمـاس بیـن المللـی برقرار 
کنیـم و یـا مهم تر از همـه تلفن های همراه اسـتفاده کنیم.

بیشـتر بخوانیـد: عملیـات گیـره کاغـذ آمریکایی هـا را بـا 
فنـاوری موشـک آلمـان نـازی بـه فضـا فرسـتاد

مــورد 5- زیردریایی گذشــته  در  شــناور  کشــتی های  اگرچــه 
زیردریایــی  اولیــن  و  قــرار می گرفتنــد  اســتفاده 
۱۸۸0 اختــراع شــد، امــا در قــرن  واقعــی در دهــه 
ــه  ــا ب ــدرن پ ــای م ــه زیردریایی ه ــود ک ــتم ب بیس
ــتفاده  ــی اول اس ــگ جهان ــتند. در جن ــه گذاش عرص
از آنهــا بــه عنــوان یــک ســاحی دردنــاک و 

دوم  جهانــی  جنــگ  در  و  شــده  آغــاز  مرگبــار 
زیردریایی هــا بــه یــک هیــوال تبدیــل شــده و 
بیــش از هــر ســاح دیگــری مــورد اســتفاده قــرار 

گرفتنــد.
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4- آنتی بیوتیک
 Alexander( فلمینــگ  الکســاندر  کــه  زمانــی  تــا 
Fleming( پنــی ســیلین را در ســال ۱9۲۸ کشــف کــرد، 

تقریبــاً هــر گونــه بیمــاری باکتریایــی بــه طــور بالقــوه 
ــد از آن  ــی ســیلین و بع ــود. هنگامــی کــه پن کشــنده ب
ــر  ــای دیگ ــی بیوتیک ه ــل از آنت ــه کام ــک مجموع ی
بــه صحنــه آمدنــد مــرگ ناشــیاز عفونــت باکتریایــی

 نــادر شــد و در نتیجــه میــزان مــرگ و میــر 
ــر  ــان طوالنی ت ــر انس ــول عم ــه و ط ــش یافت کاه
المللــی  بیــن  تهدیــدات  آن  بــر  عــاوه  شــد. 
و  ســوزاک  حصبــه،  آبلــه،  قبیــل  از  بســیاری 
ــی  ــه راحت ــل ب ــا حداق ــده ی ــوخ ش ــفلیس منس س

قابــل درمــان شــدند.

تلویزیـون RCA 630-TS، اولیـن تلویزیـون انبوهـی 3-تلویزیون
بـود کـه در سـال ۱94۶-۱94۷ عرضه شـد

گرچـه تاریـخ پیدایـش اولیـن تلویزیـون مکانیکـی به 
سـال ۱۸۸4 میـادی برمی  گـردد اما اولیـن تلویزیون 
تیلـور  فیلـو  سـاله   ۲۱ مختـرع  توسـط  الکترونیکـی 
 )Philo Taylor Farnsworth( فارنسـوورث 
امـا دهـه ۱9۵0 دوره مهـم  در ۱9۲۷ سـاخته شـد. 

و طایـی در پیشـرفت تلویزیـون بـه  شـمار می  آیـد، 
در ایـن دوره بـود کـه هزینـه هـر دسـتگاه تلویزیـون 
بعـد  سـال ها  و  کـرده  پیـدا  کاهـش  سـرانجام 
تلویزیون هـای رنگـی پـا عرصـه گذاشـته و تـا امروزه 
پیشـرفت بسـیاری نموده اند. این دسـتگاه تاثیر بسـیار 
بزرگـی بـر زندگـی بشـر گذاشـته و زندگی بـدون آن 

تقریبـًا غیرممکـن اسـت.

کـه 2-  اینترنت دانسـت  سـامانه  ای  بزرگ  تریـن  بایـد  را  اینترنـت 
تاکنون به دسـت انسـان طراحی، مهندسـی و اجرا شـده  
اسـت. ریشـه ایـن شـبکه عظیم جهانـی به دهـه۱9۶0 
برمی  گـردد کـه سـازمان  های نظامـی ایـاالت متحـده 
آمریـکا بـرای انجام پروژه  هـای تحقیقاتی برای سـاخت 
ایـن  نمودنـد.  گـذاری  سـرمایه   مسـتحکم  شـبکه  ای 
پژوهـش به همـراه دوره  ای از سـرمایه  گذاری شـخصی 
بنیـاد ملی علـوم آمریکا بـرای ایجاد یک سـتون فقرات 
اینترنت جدید، سـبب شـد تا مشـارکت  های جهانی آغاز 

گـردد و از اواسـط دهـه ۱990، اینترنت بـه صورت یک 
شـبکه همگانـی و جهـان  شـمول درآید.

وابسـته شـدن تمامـی فعالیت  های بشـر بـه اینترنت در 
مقیاسـی بسـیار عظیم و در زمانی چنیـن کوتاه، حکایت 
عرصه  هـای  در  نویـن  تاریخـی  دوران  یـک  آغـاز  از 
گوناگـون علـوم و فنـاوری و به خصـوص در نحوه تفکر 
انسـان دارد. شـواهد زیادی در دسـت اسـت که از آنچه 
اینترنـت بـرای بشـر خواهد سـاخت و خواهد کـرد، تنها 

مقـدار بسـیار اندکـی بـه واقعیت درآمده  اسـت.

اختـراع رادیـو با آغـاز نخسـتین فعالیت های دانشـمندان  1-رادیو
برای ارتباط دور برد از راه امواج درآمیخته اسـت. در طول 
قـرن نوزدهـم و اوایل قرن بیسـتم دانشـمندان زیادی که 
 guglielmo( مارکونـی  گولییلمـو  آنهـا  مشـهورترین 
marconi( ایتالیایـی بـود در جهـت پیشـرفت رادیـو 
تـاش کردنـد. برنامه  هـای رادیویـی از سـال ۱909 از 
کالیفرنیا شـروع شـد و در سـال ۱9۲0 عمومیت پیدا کرد.
تاثیـر رادیـو بـر قرن بیسـتم شـگرف بـود بخصـوص در 
طـی جنـگ جهانـی دوم و حتـی تـا ده سـال پـس از آن 

بـاز هـم در اوج ترقـی بـود و هیچکـدام از برنامه  هایـش 
مخاطبـان کمتر از چنـد میلیون نفری نداشـت. با انقاب 
ترانزیسـتوری از دهـه ۱9۶0، رادیـو که تـا آن زمان فروغ 
قبلـی خـود را از دسـت داده بـود و به نظر می رسـید رو به 
افـول می رود راهـی جدید برای برطرف کـردن موانع پیدا 
کـرد. امـا امـروزه به نظر می  رسـد کـه تنها در خـودرو به 
عنوان وسـیله  ای برای سـرگرمی هنگام رانندگی اسـتفاده 
می  شـود ولـی با این وجـود نمی تـوان منکر نقـش آن در 

پیدایـش تلویزیـون و حتی تلفن های همراه شـد.
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در قــرن بیســت یکــم و بــا پیشــرفت فنــاوری، همــه روزه شــاهد اختراعــات جدیــدی هســتیم. امــا برخــی از ایــن اختراعــات بســیار مهــم 
هســتند و زندگــی انســان هــا را تحــت تاثیــر قــرار داده انــد. در قســمت زیــر 18 مــورد از مهــم تریــن ایــن اختراعــات را آورده ایــم کــه در 

قــرن بیســت و یکــم بیــش تریــن اثرگــذاری را داشــته انــد.

 مهم ترین اختراعات حوزه فناوری
 در قرن بیست و یک

Bluetooth 2000
ــد و  ــی ش ــال ۱999 رونمای ــوث در س ــوژِی بلوت تکنول
ــوژِی در  ــن تکنول ــال ۲000 از ای ــدگان از س ــد کنن تولی
ــروزه  ــد. ام ــتفاده کردن ــا اس ــر ه ــا و کامپیوت ــی ه گوش
ایــن تکنولــوِژی در بســیاری از گجــت هــا وجــود دارد و 

ــا شــده اســت. ــی انســان ه بخشــی از زندگ

Ipod 2001
دســتگاه mp3 پلیــر قابــل حمــل کــه بــرای مــدت هــا از آن 
اســتفاده مــی شــد و شــرکت اپــل در ســال ipod ۲۰۰۱ را 
روانــه بــازار کــرد و ایــن دســتگاه بــه همــراه نــرم افــزار هــای 
iTunes از تکنولــوژِی هایــی بودنــد کــه ســبک گــوش دادن 
بــه موســیقی را تغییــر دادنــد. حافظــه ی داخلــی آن زیاد اســت 
و نیــازی بــه حمــل کــردن ســی دی و کاســت نــدارد و بــه همین 

دلیــل اســت کــه حمــل کــردن آن راحــت اســت.

AbioCor Artificial Heart 2001
ــرای  ــال ۲00۱ ب ــار در س ــن ب ــی AbioCor اولی ــب مصنوع قل
عمــل قلــب یــک انســان مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. برخــاف 
تکنولــوژِی هــای مشــابه، ایــن نــوع قلــب خــودش شــارژ مــی 
ــارژ  ــه ش ــازی ب ــد و نی ــی کن ــد م ــود را تولی ــرق خ ــود و ب ش
ــت  ــر عفون ــن صــورت خط ــه ای ــه ب ــدارد ک ــیم ن ــی و س بیرون
هــم کاهــش مــی یابــد. البتــه بــه نــدرت در عمــل هــای قلــب 

ــوِژی اســتفاده مــی شــود. از ایــن تکنول
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Mozila firefox 2002
ــر از  ــاال ت ــود کــه ب فایرفاکــس اولیــن مــرور گــر وب ب
اینترنــت اکســپلورر قــرار گرفــت و بــه کار خــود ادامــه داد. 
ــه  ــرnetscape navigator ب ــرور گ ــل از فایرفاکــس م قب
رقابــت بــا internet explorer پرداخــت، امــا خیلــی 

ــد. ــو ش ــریع مح س

Skype 2003
ــای  ــراد از جاه ــردن اف ــرا ک ــاط برق ــوه ی ارتب ــکایپ نح اس
ــت  ــا دوس ــن ب ــاس گرفت ــر داد. تم ــا تغیی ــت را کام دور دس
و آشــنایان در خــارج از کشــور بــه شــدت گــران و پــر هزینــه 
بــود، امــا اســکایپ امــکان تمــاس صوتــی و تصویــری رایــگان 
از طریــق وای فــای را فراهــم کــرد. در ابتــدا اســکایپ فقــط 
ــس از  ــا پ ــود، ام ــود ب ــخصی موج ــای ش ــر ه ــرای کامپیوت ب
مدتــی بــرای گوشــی هــای همــراه هــم قابــل اســتفاده شــد 
ــا  ــردن ب ــت ک ــرای صحب ــراد از آن ب ــی از اف ــروزه خیل و ام

ــد. ــی کنن ــارج از کشــور اســتفاده م دوســتان خــود در خ

Facebook 2001
فیســبوک اولیــن شــبکه اجتماعــی نیســت و پــس از موفقیــت 
ــد و  ــه وجــود آم ــی همچــون MySpace و Bebo ب ســایت های
بــه خاطــر راحتــی کار بــا آن بــه ســرعت پیشــرفت کــردم و در 
میــان کاربــران اینترنتــی بســیار محبــوب شــد و در حــال حاضــر 
بیــش از یــک و نیــم میلیــارد کاربــر از سراســر جهــان بــا نــژاد، 

ملیــت و ســن هــای مختلــف دارد.

YouTube 2005
یوتیــوب توســط ســه تــن از کارمنــدان ســابق PayPal در 
ســال ۲00۵ ســاخته شــد و پــس از مدتــی بــه محبــوب 
تریــن وب ســایت اشــتراک گــذاری ویدئــو تبدیــل شــد. 
ــه  ــن وب ســایت ب ــی ای ــل دســت یاب ــن دلی ــی تری اصل
ــر  ــه ه ــت ک ــن اس ــی ای ــهرت و محبوبیت ــن ش همچی
کســی در هــر نقطــه ای از جهــان مــی توانــد بــه صــورت 

ــه اشــتراک بگــذارد. ــو هــای خــود را ب رایــگان ویدئ

Nintendo Wii 2006
در میــان درگیــری هــای رقابتــی بیــن دو کنســول پلی استیشــن 
و ایکــس باکــس ار اوایــل دهــه Nintendo ،۲000 ظهــور کــرد 
و کنســول بــازی خــود را معرفــی کــرد کــه در آن گیمــر هــا 
مــی تواننــد بــه صــورت فیزیکــی بــازی هــا را انجــام دهنــد. 
کنترلــر Wii مــی توانــد حرکــت هــا را در ســه بعــد تشــخیص 
دهــد و مــی تــوان ار آن بــه عنــوان دســتگاهی بــرای ورزش 
و تناســب انــدام هــم اســتفاده شــود چــون بــه هنــگام بــازی 
کــردن بایــد بــدن گیمــر تحــرک داشــته باشــد و حرکــت کنــد.

Bbc iPlayer 2007
ســریال هــای نمایشــی شــبکه bbc کــه از طریــق 
اینترنــت هــم قابــل مشــاهده هســتند، زمانــی ظهــور کردند 
کــه مــردم از دیــدن فیلــم هــای بلنــد و طوالنــی خســته 
شــده بودنــد. ایــن شــبکه ایــن امــکان را فراهــم کــرده بود 
کــه کاربــران هــر زمــان کــه وقــت آزاد داشــتند ســریال های 

مــورد عاقــه خــود را تماشــا کننــد.
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Amazon Kindle 2007
ــد،  ــی نباش ــوان الکترونیک ــن کتابخ ــاید kindle اولی ش
امــا زمانــی کــه در ســال ۲00۷ ایجــاد شــد، تمــام ایــن 
صنعــت را از آن خــود کــرد و ســایر محصــوالت مشــابه 
را کنــار زد. آمــازون در حــال حاضــر ۸0 درصــد کتــاب هــای 
ــازار بریتانیــا را دارد و شــرکت  الکترونیکــی موجــود در ب
ســونی هــم از ادامــه ی رقابــت بــا آن منصــرف شــده اســت.

Google android 2008
ــون،  ــای ایف ــی ه ــل و گوش ــرکت اپ ــه ش ــخ ب در پاس
ــد  ــاختن اندروی ــه س ــم ب ــال ۲00۷ تصمی ــوگل در س گ
ــه  ــدگان گوشــی خواســتند ک ــد کنن ــایر تولی ــت، س گرف
کاری انجــام دهنــد تــا از ایــن رقابــت عقــب نماننــد، امــا 
آن هــا بــه سیســتم عاملــی نیــاز داشــتند کــه بتوانــد بــا 
ــع سیســتم  ــد درواق ــد. اندروی ــت کن ios و android رقاب

عاملــی بــرای دوربیــن هــای عکاســی و فیلــم بــرداری 
بــود و در ســال ۲00۵ توســط گــوگل خریــداری شــد و 
در ســال ۲00۸ بــه عنــوان سیســتم عامــل موبایــل وارد 
بــازار شــد و در حــال حاضــر بــه عنــوان سیســتم عامــل 
ــه  ــت ک ــای sony، LG، و HTC اس ــی ه ــی گوش اصل
ــازار را تصاحــب کــرده اســت ــه ۸0 درصــد ب نزدیــک ب

Spotify 2008
ــده ی ارزان موســیقی اســت کــه  ســرویس پخــش کنن
ــر دارد کــه  در حــال حاضــر بیــش از ۱00 میلیــون کارب
ــگان و  ــورت رای ــه دو ص ــد ب ــی توانن ــران م در آن کارب
بــا پرداخــت درون برنامــه موســیقی هــای مــورد عاقــه 

ــد. خــود را گــوش دهن

۴G 2008
در ســال ۲00۸، اتحادیــه ارتباطــات بیــن المللــی 
ــوم  ــل س ــرای نس ــات را ب ــری امکان ــک س )ITU( ی
اینترنــت معرفــی کــرد. نســل چهــارم اینترنــت تلفــن هــای 
ــه نســل  ــری نســبت ب همــراه دارای ســرعت بیــش ت
ســوم آن یعنــی 3G اســت و تکنولــوِژی IP را ســاپورت 
مــی کنــد و دارای ســرویس هــای گیمینــگ ، تلویزیــون 
 4G ــس اســت. ســرویس هــای ــو کنفران HD و ویدیئ

ــترس  ــا در دس ــد بریتانی ــش از 93 درص ــون در بی اکن
ــد. ــی کنن ــن سیســتم اســتفاده م ــردم از اب اســت و م

Apple ipad 2010
شــرکت اپــل دوبــاره دســت بــه کار شــد و در ســال ۲0۱0 
تبلــت هــای خــود را روانــه بــازار کــرد. ایــن ipad هــا اولین 
دســتگاه از ایــن ســبک بودنــد و شــرکت اپــل بنیــان گــذار 
همچیــن صنعتــی شــد و در آن زمــان بــه عنــوان تنهــا و 
محبــوب تریــن تبلــت انتخــاب شــد. امــا امســال اندرویــد 
هــم دســت بــه کار شــد و تبلــت هــای خــود را بــه بــازار 
فرســتاد و از نظــر تعــداد کاربــر از اپل پیشــی گرفــت. تبلت 
جدیــد اپــل بــه قــدری پیشــرفته خــواد بــود کــه جایگزیــن 

کامپیوتــر هــای شــخصی خواهــد شــد.

Nissan Leaf 2010
ــد  ــی جدی ــم خیل ــوز ه ــی هن ــا ی الکتریک ــین ه ماش
هســتند و در حــال حاضــر 30 کارخانــه ایــن نوع ماشــین ها را 
بــه صــورت انبــوه تولیــد می کننــد . ایــن نوع ماشــین ها ســالم 
و تمیــز هســتند و در آینــده ی نزدیــک از آن هــا 
ــر  ــال حاض ــد. در ح ــواد ش ــتفاده خ ــر اس ــش ت بی
 Nissan ــا ــی دنی ــین الکتریک ــن ماش ــروش تری ــر ف پ
Leaf اســت کــه بیــش از ۲00000 دســتگاه در 3۵ کشــور 

ــه اســت جهــان فروخت
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 IBM Watson Winning Jeopardy
2011

ــوش  ــا ه ــری ب ــتم کامپیوت ــک سیس IBM Watson ی

ــای  ــوال ه ــه س ــت ب ــادر اس ــه ق ــت ک ــی اس مصنوع
در  در ســال ۲0۱۱  بدهــد.  پرســیده شــده، جــواب 
ــکاش شــرکت کــرد و  نمایــش Quiz Jeopardy در آمری
دو تــا از رقیبــان اصلــی خــود را شکســت داد و قهرمــان 
آن مســابقات شــد. ایــن یــک نقطــه عطــف در صنعــت 
هــوش هــای مصنوعی اســت و زمینــه را برای پیشــرفت های 

ــت. ــرده اس ــم ک ــده فراه آین

Google driverless car 2012
گــوگل در ســال ۲0۱۲ خــودرو هــا ی بــدون سرنشــین 
ــش  ــا آزمای ــهر کالیفورنی ــی و آن را در ش ــود را معرف خ
ــین  ــن ماش ــال ۲0۱۷ جایگزی ــا س ــه ت ــت ک ــرد و گف ک
هــای معمولــی خــواد شــد. حداکثــر ســرعت ایــن 
خــودرو ۲۵ مایــل بــر ســاعت اســت و طــوری طراحــی 

ــد. ــت باش ــال حرک ــه همیشــه در ح ــده اســت ک ش
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بینایی
مطالعـه  زمینـه  در  پیشـرفت ها  مهم تریـن  از  بسـیاری 
اپتیک برای اولین بار در جهان اسـام کسـب شـده اسـت. 
در حـدود هـزار سـال پیـش، ابـن هیثـم ثابـت کـرد کـه 
انسـان ها اشـیاء را از طریق انعکاس نـور آن ها و ورود نور 
بـه چشـم می بیننـد و نظریه هـای اقلیـدس و بطلمیـوس 
مبنـی بـر اینکه نـور از خود چشـم سـاطع می شـود را رد 
کـرد. ایـن فیزیکـدان بـزرگ مسـلمان همچنیـن پدیـده 
اتـاق تاریـک را کشـف کرد، کـه توضیح می دهـد چگونه 
چشـم، تصاویـر را بـه دلیـل اتصـال بین عصـب بینایی و 

می بیند. مغـز 

میل لنگ
بسـیاری از اصـول اتوماسـیون مـدرن بـرای اولیـن بـار 
ازجملـه  گرفتنـد،  قـرار  مورداسـتفاده  اسـام  جهـان  در 
بـا تبدیـل  تأثیرگـذار میلـه اتصـال لنـگ کـه  سیسـتم 
حرکـت چرخشـی بـه حرکـت خطی، بلنـد کردن اجسـام 
سـنگین را بـا سـهولت بیشـتری امکان پذیـر می کند. این 
دانشـمند  جـزری  بدیع الزمـان  توسـط  کـه  فنـاوری 
تـرک در قرن ۱۲ کشـف شـد، در سراسـر کـره زمین 
مورداسـتفاده قـرار گرفـت و منجـر بـه تولیـد همه چیز 

از دوچرخـه تـا موتـور درون سـوز گردیـد.

موسیقی
موسیقی دانـــان مسلمـــان تـــأثیر عمیقـی در اروپــا 
داشـته اند. شـارلمانی امپراتـور غربـی سـعی در رقابت با 
موسـیقی بغـداد و کوردوبـا داشـت. از میـان بسـیاری از 
سـاز هایی کـه از طریـق خاورمیانـه بـه اروپا رسـیده اند، 
می تـوان بـه عـود و ربـاب اشـاره کـرد کـه بـه طریقی 
گفتـه  می شـوند.  محسـوب  امـروزی  ویولـن  اجـداد 
می شـود گام هـای موسـیقی مدرن نیـز از الفبـای عربی 

گرفته انـد. نشـئت 

  ۱۰ اختراع بی نظیر مسلمانان که جهان را متحول کرد 
مسـلمانان در طـول تاریـخ کار هایـی کـرده انـد کـه مایه افتخـار بشـریت اسـت. از زمان هایی نه چنـدان دور تـا کنون مسـلمانان بـا اختراعات و 

اکتشـفات مختلف جهـان را شـگفت زده کردند.
: جوامـع مسـلمان نشـان داده انـد کـه در هرجایـی از تاریخ که بسـتر علمی و فرهنگی مناسـب بـوده، تأثیراتی شـگرف را از خود باقـی می گذارند. 
وقتـی بـه ریشـه های یـک زندگـی مـدرن و مواهـب آن فکـر می کنیـم، نبایـد سـهم ایـن مشـارکت ها را تمامـاً بـه کشـور های غربـی 
اختصـاص دهیـم. آیـا مسـلمانان در اختراعـات مهـم بشـریت، نقـش داشـته اند؟ بی تردید بلـه. در این گـزارش بخـش ناچیزی از این سـهم 

را باهـم مـرور خواهیـم کرد.
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مسواک
در کتـاب »۱00۱ اختـراع« آمـده اسـت حضـرت محمـد 
)ص( اسـتفاده از اولیـن مسـواک را در حـدود سـال ۶00 
پیـش از میـاد رواج داد. او بـا اسـتفاده از شـاخه هایی 
چوبـی بـه نـام میسـواک )Miswak(، دندان هـای خـود را 

تمیـز می کـرد!
جراحی

مشـهور  پزشـک  میـادی،   ۱000 سـال  حـدود  در 
یـک  اَنَدلُسـی،  مسـلمان  پزشـک  زهـراوی،  ابوالقاسـم 
دائره المعـارف جراحـی را در ۱۵00 صفحـه منتشـر کـرد 
کـه در ۵00 سـال پـس ازآن به عنـوان مرجع پزشـکی در 
اروپـا مورداسـتفاده قـرار می گرفـت. در میـان اختراعـات 
مختلـف ایـن پزشـک مسـلمان، می تـوان بـه اسـتفاده از 
روده تابیـده تجزیه شـدنی بـرای بخیه زدن زخم ها اشـاره 
کـرد. قابل ذکـر اسـت کـه تا پیـش از آن به یـک جراحی 
ثانـوی بـرای برداشـتن بخیـه نیـاز بـود. گـزارش شـده 
اسـت کـه وی همچنیـن اولیـن عمـل سـزارین را انجام 

داده و اولیـن انبـر جراحـی را سـاخته اسـت.
جبر

بی تردیـد نمی تـوان از علـم و دانـش در میان کشـور های 
اسـامی سـخن گفـت و از نقـش ایرانیـان چشم پوشـی 
کـرد. کلمـه جبـر از عنـوان رسـاله محمـد بـن موسـی 
خوارزمـی، ریاضیـدان مشـهور ایرانـی، کتـاب »المختصر 

فـی حسـاب الجبـر والمقابلة« که در قرن 9 منتشـر شـد، 
برگرفتـه شـده اسـت. ایـن کتـاب در کشـور های غربـی 
به عنـوان »کتـاب اسـتدالل و تعـادل« ترجمـه می شـود. 
نظـم جبـری جدید وی، سیسـتمی متحـد را بـرای اعداد 
گویـا، اعـداد غیرگویـا و اندازه هـای هندسـی برانداخـت. 
بـود  وی  مورداسـتفاده  روش  نیـز  الگوریتـم  همچنیـن 
و دانشـمندان غربـی نـام وی را بـر ایـن متـد گذاشـتند، 

هرچنـد چنـدان در برگـردان آن موفـق عمـل نکردنـد!
الکل

از مهم تریـن ترکیبـات شـیمیایی کـه خصوصـًا در ایـن 
از  جلوگیـری  در  مؤثـر  نقشـی  اخیـر  کرونایـی  دوران 
الـکل  اسـت.  الـکل  دارد،  گسـترش شـیوع همه گیـری 
بـرای اولیـن بـار توسـط محمد بـن زکریا رازی دانشـمند 
ایرانی کشـف شـد. جرج سـارتن، پـدر تاریخ علـم جهان، 
در  اسـام  جهـان  پزشـک  بزرگ تریـن  را  رازی  زکریـا 
قرون وسـطا می نامـد. گفتـه می شـود رازی کاشـف جوهر 

گوگـرد و نفـت سـفید نیـز بـوده اسـت.
ماشین پرواز

عبـاس بـن فرنـاس اولیـن کسـی بـود کـه برای سـاخت 
ماشـین پـرواز تـاش کـرد و فی الواقـع موفـق شـد پرواز 
کنـد. او در قرن نهم میادی، دسـتگاهی بالـدار را طراحی 
کـرد کـه تقریبـاً شـبیه لبـاس پرنـدگان بـود. فرنـاس در 
معروف تریـن آزمایش خـود در نزدیکی کوردوبا در اسـپانیا، 
بـرای چنـد لحظـه پـرواز کـرد، سـپس بـه زمیـن افتـاد و 
کمـرش آسـیب دیـد. احتمـااًل طراحی هـای او الهام بخش 
هنرمنـد و مختـرع مشـهور ایتالیایـی لئونـاردو داوینچی و 

همچنیـن بـرادران رایـت بوده اسـت.

دانشگاه
در سـال ۸۵9 یـک شـاهزاده خانم به نام فاطمـه الفهری 
مشـهور بـه ام البنینـه، اولین دانشـگاه مدرن جهـان را که 
مـدرک تحصیلـی معتبر ارائـه می کرد، در مراکـش بنیان 
نهـاد. خواهـرش مریـم نیز یک مسـجد در مجـاورت آن 
تأسـیس کـرد و مجموعـه ایـن دو بنـا، باهـم به مسـجد 
و دانشـگاه قروییـن تبدیـل شـدند. ایـن مرکـز بـه مـا 
مسـلمانان یـادآوری می کنـد کـه یادگیری از سـنت های 
الفهـری،  نیکـوی اسـامی اسـت و داسـتان خواهـران 
الهام بخـش زنـان جوان مسـلمان امروز در سراسـر جهان 

می توانـد باشـد.
بیمارستان ها

مشـابه الگـوی بیمارسـتان هایی کـه امروزه می شناسـیم، 
بـه همـراه بخش هـا و مراکـز آموزشـی، بـرای اولیـن بار 
در قـرن 9 در مصـر سـاخته شـد. اولیـن مرکـز درمانـی 
ازاین دسـت، بیمارسـتان احمـد بـن طولـون بـود کـه در 
سـال ۸۷۲ در قاهـره تأسـیس شـد. بیمارسـتان طولـون، 
مراقبت هـای بهداشـتی رایـگان را بـرای هرکسـی کـه 
بـه درمـان احتیـاج داشـت فراهـم می کـرد، سیاسـت و 
آمـوزه ای کـه از منـش مسـلمانان بـرای مراقبـت از همه 
بیمـاران از هـر طبقـه و نژادی نشـئت می گرفـت. پس از 
قاهره، سـاخت چنیـن بیمارسـتان هایی در سراسـر جهان 

اسـام گسـترش یافت.
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آینده پژوهی چیست و چگونه می تواند
 به رشد یک کسب وکارکمک کند؟

بـه طـور خاصه می تـوان گفت:آینـده پژوهـی مطالعاتی 
و  محققـان  از  بسـیاری  نظـر  کـه  اسـت  فرارشـته ای 
نـوآوران حـوزه علـوم اجتماعـی را بـه خـود جلـب کرده 
اسـت و می توانـد تمـام علـوم را تحـت تاثیـر خـود قـرار 
دهـد. قلمـرو موضوعـی آینـده پژوهـی تمـام بخش های 
بـر  را در  اقتصـاد، سیاسـت، فنـاوری و هنـر  فرهنـگ، 
گرفتـه و نظـر بـه تغییـرات پیـش رو، موضوعـات آن، رو 
بـه افزایـش اسـت. همـه اینهـا با توجـه به ایـن موضوع 
اسـت کـه بـرای زمـان آینـده نیـز نمی تـوان محـدوده 

اسـتانداردی در نظـر گرفـت.
در  کـه  دیده ایـد  بارهـا  کنیـم:  اینجـا شـروع  از  بیاییـد 
مواقـع بحرانـی همچون نوسـان های ناگهانـی اقتصادی، 
مشـکات مدیریتـی، محدودیت هـای مرتبـط بـا فناوری 

در  کرونـا  همچـون  غیرطبیعـی،  اجتماعـی  شـرایط  و 
ماه هـای اخیـر، بسـیاری از کسـب وکارها و مجموعه های 
تجـاری، دسـتخوش نوسـان و نگرانی هـای بعـد از آن 
می شـوند؛ چـرا کـه ایـن بحران هـا بـه رونـد معمـول و 
رایـج آن کسـب وکارها صدمـه وارد می کننـد. از طـرف 
دیگـر، دیده ایـم کـه برخی از ایـن کسـب وکارها حتی در 
صورت آسـیب دیـدن همچنـان قادرند خود را سـرپا نگه 
دارنـد و بحـران بـرای آن هـا مثل سـنگریزه هایی اسـت 
کـه بـر روی سـطح آرام دریـا، تنهـا بـاال و پایین هـای 
کوچکـی را ایجـاد کـرده اسـت؛ امـا واقعا چه چیـزی این 
دو دسـته کسـب وکار را از هـم جـدا می کنـد و دو آینـده 

متمایـز بـرای آنهـا بـه تصویر می کشـد؟
آنچـه در نـگاه اول بـه چشـم می آیـد، رونـد مدیریتی در 
هـر یـک از ایـن دو نـوع کسـب وکار اسـت کـه می تواند 
یـک مجموعـه، شـرکت یـا اسـتارتاپ را از آمـاج حوادث 
و اتفاقـات منتظـره یـا غیرمنتظـره بـه سـامت بگذراند؛

اما همچنان باید پرسید:
شاید بپسندید:

آینده پژوهی اقتصاد و تجارت مدرن
چـه شـیوه های مدیریتـی وجـود دارد کـه بـه کمـک آن 
می تـوان بحـران را بـا دقـت باالیـی تشـخیص داد و بـه 

نوعـی آن را پیش بینـی کـرد و خـود را بـرای مقابلـه بـا 
کرد؟ آمـاده  آن 

اینجاسـت کـه اهمیـت نـگاه آینده نگرانـه خود را نشـان 
نیـاز کسـب وکارها،  تنهـا  ایـن حـال،  بـا  امـا  می دهـد؛ 
آینده نگـری محـض نیسـت و مـا بایسـتی بـه آینـده بـا 
یـک دیـد پژوهش گرانـه و تحلیلـی بنگریـم تا هـر آنچه 
را کـه بایـد، از آن بـه دسـت آوریـم. از ایـن رو می تـوان 

آینـده پژوهـی را ایـن گونـه تعریـف کرد:
آینـده پژوهـی یـک بـازوی مدیریتـی بـرای صاحبـان 
کسـب وکار یـا توسـعه دهندگان آن اسـت کـه با اسـتفاده 
از رهیافت هـا و دیگـر ابزارهـای موجـود، رونـد بلندمدت 
پیشـروی یـک مجموعـه را شناسـایی و جهت گیـری آن 
در آینـده را بـه صـورت حرفـه ای و بـا روش هـای علمی 
انجـام می دهـد بـه ایـن قصـد کـه رویارویـی بـا آینـده 
کامـا آگاهانـه و بـه دور از مواجهـه با مسـائل پیش بینی 

باشد. نشـده 
این اســت  پژوهــی  آینــده  از  هــدف  بنابرایــن 
ــه  ــبت ب ــه نس ــک مجموع ــل ی ــتانه تحم ــه آس ک
ــود و در  ــرده ش ــاال ب ــه آن ب ــوک های وارده ب ش
نتیجــه از پیامدهــای بعــدی )چــه کوتاه مــدت و 

چــه بلندمــدت( محفــوظ بمانــد.

آینـده پژوهـی 
در کسـب و کــار 
و نقش آن در توسعه
 کسـب و کـارهـا

زمینه هـای  در  آینـده  پژوهـی 
متفاوتی بررسـی شـده اسـت 
کـه در ایـن مقاله قصـد داریم 
نقـش واهمیـت آن را در رشـد 
بیزنس هـا بررسـی کنیـم؛ امـا 
پیـش از هـر چیـز دیگـر بایـد 

توضیـح داد:
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تفاوت آینده پژوهی با تحقیق و پیش بینی
 آنچـه بایـد در موضـوع آینـده پژوهـی بـه طور ویـژه  به 
آن اهمیـت داد، تفـاوت آن بـا تحقیـق و همچنیـن یـک 
پیش بینـی صـرف از فرصت هـا و تهدیدهـای پیش روی 
مجموعه یا سـازمان مورد بررسـی ماسـت. پیـش از آنکه 
بـه تمایـز میـان آینـده پژوهـی و تحقیـق و پیش بینـی 
یـک  نـگاه  از  را  آینـده  واژه  دهیـد  اجـازه  بپردازیـم، 

آینده پـژوه تعریـف کنیـم.
در مبحـث آینـده پژوهی در حقیقت با سـه نـوع آینده  )یا 

در برخـی مقـاالت با چهـار نوع آینده( روبه رو هسـتیم:
هسـتند  آینده هایـی  تمامـی  شـامل  ممکـن  آینده هـای 
کـه قابـل تصورنـد. میـزان احتمـال وقـوع ایـن آینده هـا 
مهـم نیسـت و هـر آن چیـزی کـه در خصـوص آینده به 
ذهـن برسـد در این دسـته جـای می گیـرد. ایـن آینده ها 
در پاسـخ بـه ایـن سـوال مطـرح می شـوند کـه چـه چیز 

توانایـی تحقـق دارد؟
آینده هـای محتمـل بـه آن دسـته از آینده هـا اشـاره دارد 
کـه احتمـاال تحقـق می یابنـد. بـه عنـوان مثـال، تـداوم 
روندهـای جـاری از جملـه آینده هایی اسـت کـه احتماال 
بـه وقـوع خواهـد پیوسـت. بـرای ایـن نـوع از آینده هـا 
می تـوان احتمـال وقـوع در نظـر گرفـت؛ چراکـه برخـی 
ایـن  هسـتند.  محتمل تـر  آینده هـا  سـایر  از  آینده هـا  از 
آینده هـا بـه دنبـال پاسـخ بـه این سـوال هسـتند که چه 

چیـز احتمـاال محقـق می شـود؟

آینده هـای مطلـوب برخـاف سـایر آینده هـای دیگـر از 
جنـس برانگیزاننده انـد نه از جنس شـناخت. ایـن آینده ها 
بـه  ارزشـی هسـتند. در واقـع،  از قضاوت هـای  برآمـده 
واسـطه  آنکـه افـراد متفـاوت دارای قضاوت های ارزشـی 
مختلفـی هسـتند؛ لـذا آینده هـای مطلـوب برای افـراد و 
جوامـع گوناگـون متفـاوت اسـت. آینده هـای مطلـوب در 
پـی یافتن پاسـخی مناسـب برای این سـوال هسـتند که 

بـه دنبـال تحقق چـه چیزی هسـتیم؟

تفاوت آینده پژوهی با تحقیق در کسب وکار
بنـا بـر چنیـن نـگاه موشـکافانه ای بـه آینـده اسـت کـه 
در  تحقیـق  از  مختلـف،  منظـر  سـه  از  پژوهـی  آینـده 

می شـود: جـدا  دیگـر  حوزه هـای 
۱- آینـده پژوهـی اغلـب رونـد پیشـروِی یـک مجموعه 
را بـا روش هـای مـورد تاییـد خـود بررسـی می کنـد بـه 
قصـد اینکـه آینده هـای ممکـن، محتمـل و مطلـوب را 
بـه شـکلی روشـن سـازد کـه همـواره، راه حلی بـرای آن 
مجموعـه در شـرایط پیـش رو )چـه اتفاقـی و چـه قابـل 

پیش بینـی( وجـود داشـته باشـد.
طـور  بـه  آینده نگرانـه  مطالعـات  و  پژوهـی  آینـده   -۲
سـاختارمند  دیـد  یـک  تـا  تاش انـد  در  مشـخص 
از  برآمـده  دیدگاه هـای  اسـاس  بـر  را  همه جانبـه  و 
مجموعـه ای از زمینه هـای مختلـف و تأثیرگـذار تحـت 
عنوان STEEP بسـازند. این عنـوان علومی همچون علوم 

اجتماعـی )Social(، فنـاوری )Technological(، اقتصادی 
و    )Environmental( )Economic(، مطالعـات محیطـی 

می شـود. شـامل  را   )Political( سیاسـی 
3- آینـده پژوهـی چالش هـای پیِش روی یـک مجموعه 
را مطالعـه و فرضیـات پشـت دیدگاه هـای غالـب و حتـی 
مدعـی در مـورد آینـده را کنـدوکاو و آشـکار می کنـد. 
از ایـن رو آینده پژوهـان بـا ایـن نـگاه کـه آینـده خالـی 
نیسـت بلکـه پـر از فرضیـات و دیدگاه هـای پنهان اسـت 
در نـاش بـرای کشـف و یافتـن آن دیدگاه هـا و حتی به 

چالش کشـیدن آنهـا هسـتند.
بـه عنـوان مثال ممکن اسـت نگاه برخی بـه یک بیزنس 
یـا یـک اسـتارتاپ این گونه باشـد که طبق رونـد کنونی، 
ایـن مجموعـه نمی توانـد بیشـتر از دو تا سـه سـال دیگر 
دوام بیـاورد و یک فروپاشـی را در آینـده نزدیک برای آن 
متصورنـد؛ در حالیکـه، ممکـن اسـت برخی دیگـر بر این 
بـاور باشـند کـه این مجموعـه در نهایت می توانـد خود را 

با شـرایط همگام و از ورشکسـت شـدن پیشـگیری کند؛
در اینجـا، دیـدگاه آینده پـژوه ایـن اسـت کـه در وهلـه 
اول، بایسـتی بـه فرضیـات پی ریزی شـده  ایـن دو دیدگاه 
نگریسـت، هـر یک را مـورد تجزیـه و تحلیل قـرار داد و 
اعتبـار هـر کدام را سـنجید و پـس از آن، بـه ارائه راهکار 

پرداخت.
بنابرایـن آینـده پژوهی بـه عنوان یک زمینه مشـخص از 
دانـش، در حقیقت به دنبال بسـط و گسـترش مولفه های 
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ترسـیم  معمـوال  و  مجموعـه  یـک  توسـعه  و  تحقیـق 
چشـم انداز بـرای استارتاپ هاسـت و از ایـن طریق سـعی 
دارد بـا تأکیـد بر ارتباط میـان راهبردها و اسـتراتژی های 
بـه دسـت آمده از تحلیـل فرضیـات و همچنیـن گام هایی 
کـه می تـوان در ایـن مسـیر برداشـت، برنامه هـای منتج 
بـه آینـده مطلـوب را پیاده سـازی کنـد. هـدف نهایـِی 
فرآینـدی کـه آینـده پژوهـی درصـدد آن اسـت، بهتـر 
سـاختن سـازمان ها و آماده سـازی آن هـا بـرای مواجهـه 
بـا آینـده و تمـام طرح هـا یـا بـه اصطـاح سـناریوهای 

ممکـن، محتمـل و مطلـوب آن اسـت.
تفاوت آینده پژوهی با پیش بینی درکسب وکار

بـا  بـه طـور مشـخصی  پژوهـی  آینـده  از طـرف دیگـر 
پیش بینـی صـرف هـم فـرق دارد. آنچه در رونـد پیش بینی 
در یـک سـازمان یـا کسـب وکار دیـده می شـود تنهـا یـک 
دورنگـری کوتاه مدت اسـت. نرخ بهره در طـول چرخه های 
کسـب وکار یـا مدیریت سـرمایه گذاری با راهبرد مشـخص 
از ایـن دسـت اند. اینها بیشـتر یـک افق دید محـدود به ما 
می دهنـد و بنابرایـن طبـق تعریـف داده شـده نمی توانند در 

قالـب یـک فرآینـد آینـده پژوهی قـرار بگیرند.
حتـی توسـعه نیـات و اهـداف یـک مجموعـه از طریـق 
یـک  بـا  اسـتراتژیک  یـا  راهبـردی  برنامه ریزی هـای 
افـق دیـد یـک تا سـه سـاله نیـز نمی توانـد یـک فرآیند 

آینده پژوهانـه در نظـر گرفتـه شـود.

را  پژوهـی  آینـده  فرآینـد  چارچـوب  مشـخصا  آنچـه 
بـرای یـک بیزنـس و سـازمان تعریـف می کند، بررسـی 
بـازه  یـک  در  تغییـرات  و  راهبردهـا  برنامه هـا،  تمـام 
بـه شـناخت  اسـت کـه منجـر  زمانـی طوالنی مدت تـر 
و پیش بینـی همـه آینده هـای موجـود خواهـد شـد. بـه 
و  بررسـی  ایـن چارچـوب جهـت  در  تغییراتـی  عـاوه، 
دگرگون کننـده  اثـرات  کـه  عاقه انـد  مـورد  شناسـایی 
و شـاخص در رونـد کلـی یـک مجموعـه داشـته باشـند 
نـه صرفـًا آن نمـوی کـه هـر شـرکت یـا مجموعـه در 
بخش هـای محـدود و کوچـک خـود در هـر دوره زمانـی 

می کنـد. تجربـه  مشـخص 
چـرا بـه آینـده پژوهـی در کسـب و کار نیـاز 

داریـم؟
 مـا همـواره در حـال اندیشـیدن بـه آینده ایـم؛ چـه در 
زندگـی شـخصی و چـه در موقعیت هـای کاریمـان بـه 
عنـوان مدیر، فروشـنده، قانونگـذار، سیاسـتمدار و… . در 
حقیقـت، مـا در حـال فکـر کـردن به ایـن هسـتیم که با 
چـه رویـه و رویکـردی می توانیـم بـه موفقیـت بیشـتر و 

البتـه پایدار برسـیم؛
بـا ایـن حـال، آیـا تا کنـون بـرای یک بـار هم که شـده 
در کنـار احتمـاالت آینـده بـرای خودمان موفقیـت را هم 

بـه طـور مشـخص روشـن کرده ایم؟
بـه نظـر می رسـد کـه جـواب خیلی هـا منفـی اسـت. مـا 

بـه آینـده می نگریـم، احتمـاالت را در نظـر می گیریـم، 
چنـد سـال پیـش رو را هم پیش بینـی می کنیـم؛ ولی آن 
چیـزی کـه واقعـا یـک مجموعـه یا سـازمان بـرای دوام 
خـود طـی زمان هـا و شـرایط متفـاوت نیـاز دارد و آن را 
از آینده پـژوه یـا توسـعه دهنده مجموعـه خـود می طلبـد 

قاعدتـا چیزی بیشـتر از اینهاسـت.
کاویـدن آینـده و درنظـرآوردن تمـام فرضیـات ممکـن، 
آینـده  منحصـر  )بـه عنـوان  بـه آن  هویـت بخشـیدن 
بـه فـرد پیِش روی کسـب وکار(، بـه دسـت آوردن درک 
درسـتی از موفقیـت یـک مجموعـه در گـذر زمـان )کـه 
نهایتـا منجـر بـه فراهـم آوردن شـرایطی می شـود که از 
دل آن آینـده مطلـوب کسـب و کار بیـرون می آید( دقیقا 
همـان چیزی اسـت کـه کسـب وکارهای امروزی شـدیدا 

بـه آن نیـاز دارند.
کسـب وکارها همچـون اشـخاص، جوامـع و سـازمان ها 
اغلب متحمل آسـیب و خسـارت در پاسـخ به رویدادهای 
بیرونـی ناشـی از اثـرات طبیعـی و غیـر طبیعـی آب و 
هوایـی، تغییـرات جمعیتـی، جهانی سـازی و نوآوری های 
حـوزه فناوری هسـتند. ایـن اتفاقات در بسـیاری از مواقع 
غیرقابـل پیش بینـی و بـه طـور اجتناب ناپذیری گسـترده 
و دور از دسترسـند، بنابرایـن واکنـش اثرگـذار و دقیـق 
از سـوی آن مجموعه هـا نیازمنـد فهمیـدن، پیش بینـی 

کـردن و سروکارداشـتن بـا ایـن اثرات اسـت.
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مـا بـرای مواجهه بـا تمام اتفاقـات محتمل آینـده، نیاز به 
رویکردهـا و رهیافت هایـی داریم که خاق و پیشـگیرانه 
قـرار  اختیارمـان  در  ابزارهایـی  پژوهـی  آینـده  باشـند. 
می دهـد کـه برای ما رسـیدن بـه چنیـن رهیافت هایی را 

ممکـن و میسـر می کنـد.
اکنـون کـه متوجـه شـده اید مـا دقیقًا بـرای چه بـه آینده 
پژوهـی نیـاز داریـم، بیاییـد بـا دو مفهـوم مرتبط بـا آن، 
آینده پژوهانـه  ابـزار  و  آینده پژوهانـه  رهیافـت  یعنـی 

شـویم. آشنا 
رهیافت ها و ابزارهای آینده پژوهانه

را  ابزارهـا  از  مجموعـه ای  آینده پژوهانـه  رهیافت هـای   
بـه کار می گیـرد تـا افـراد جامعـه، سـازمان ها و صاحبان 
کسـب وکارها را درگیـر فهم مسـئله ناپایـداری آینده کند 
و بدیـن وسـیله موجـب شـود آن مجموعه ها اکنـون و در 
حـال حاضـر سیاسـت هایی را پیـش بگیرنـد کـه بتواننـد 
بـه سـمت و سـوی یـک آینـده مطلـوب حرکـت کننـد. 
ایـن درحالی اسـت که ابزارهـای آینده پژوهانـه به منظور 
تکمیـل بقیـه ابزارهـای مدیریتـی همچـون برنامه ریزی، 
ارتباطـات، شبکه سـازی و همچنیـن ارائـه راهبـرد به کار 

گرفتـه می شـوند تـا آن رهیافت هـا محقـق گردنـد.
و  پژوهـی  آینـده  از  اسـتفاده  بـرای  دالیـل  مهمتریـن 

اسـت: زیـر  بـه شـرح  آن  ابزارهـای 
بـرای  جدیـد  راهبـرد  یـک  ایجـاد  بـه  نیـاز   -۱
کسـب وکارهای متأثـر از شـرایط محیطی و اثـرات منفی 

اجتماعـی شـوک های  یـا  اقتصـادی 
۲- تـاش برای کشـف و شـناخت روند تغییـرات بیرونی 
و تاثیـر کوتاه مـدت و بلندمـدت آن هـا بـر سـازمان ها و 

بیزنس هـا
3- تمایـل بـه تعییـن مداوم مسـیرهای رشـد بر اسـاس 

از چشـم اندازهای جدیـد و دربرگیرنـده  یـک مجموعـه 
اهـداف آن مجموعـه

در مقـاالت دیگـری بـه شـرح ابزارهـای متفـاوت آینـده 
پرداخته ایـم. پژوهـی 

هدف و مأموریت آینده پژوهی در کسب و کار
 یکـی از ماموریت هـای آینـده پژوهـی ایـن اسـت که به 
سـازمان ها و کسـب وکارهای موجود و حتی شـرکت های 
نوپـا کمـک می کنـد تـا درک و تجسـم خـود را از آینـده 
پیش برنـده،  اندیشـه های  شـامل  کـه  مجموعه شـان 
نگرش هـا بـه مسـائل پیرامـون، دغدغه هـا، نگرانی هـا و 
چشم اندازهاسـت، بار دیگر شناسـایی و آنها را موشـکافانه 
تحلیـل کنند تا بتوانند برای شـرایط احتمالـی پیِش رو در 
بازه هـای طوالنی مـدت، تصمیم هایـی سـازنده بگیرنـد و 
از همیـن امـروز بیزنس و شرکتشـان را با شـیب مناسـب 
و بـدون شـوک یـا تـکان سـهمگینی بـه سـمت آینـده 

مطلوبشـان رهنمـون کنند.
بـه  کمـک  صـدد  در  پژوهـی  آینـده  کـه  ایـن  دیگـر 
خـود  کنونـی  اقدام هـای  و  تصویرهـا  تـا  اسـت  مـردم 
ببرنـد  فراتـر  منفعانـه  فقـط  کوشـش های  حـد  از  را 
و قـادر باشـند آینـده را پیش بینـی  کـرده و سـپس بـر 
پایـه پیش بینی هـای درسـت طرح هـای عملـی خـود را 
پیـش ببرنـد. هدف از پیشـگویی ها کشـف ناشـناخته ها و 
گاهـی شـناخت آینده اسـت کـه از دیرباز و بـه روش های 

گوناگونـی در همـه فرهنگ هـا وجـود داشـته اسـت.
محدودیت آینده پژوهی در کسب و کار

نیـاز  و  ضـرورت  مـورد  در  آنچـه  همـه  علی رغـم 
کسـب وکارها بـه آینـده پژوهـی بیـان کردیـم؛ همچنان 
مـوارد و دیدگاه هایـی وجـود دارد کـه اسـتفاده معمول از 
آن را بـا تردیـد و مشـکل مواجـه می کنـد. ایـن مـوارد و 

دیدگاه هـا را می تـوان بـه صـورت زیـر عنـوان کـرد:
نبود دقت مناسب در فرآیند حدس و پیش بینی

قابل قبـول  بـدون کیفیـت  و  نادرسـت  تحلیـل  احتمـال 
مطلـوب و  محتمـل  ممکـن،  آینده هـای 

دخیـل بـودن نگـرش سـلیقه ای )خوشـبینانه یـا بدبینانه 
بـودن( آینده پـژوه در نتایـج و طرح ریزی هـای مختلـف

بسـیاری از صاحبـان کسـب وکارها هنوز آینـده پژوهی را 
بـه عنـوان یک اولویـت مهم در نظـر نمی گیرنـد و آن را 
صرفـا یـک بـار اضافی بـر هزینه هـا، منابع و زمـان خود 
می داننـد. بـا ایـن وجـود، آینـده پژوهـی در طی سـالیان 
متفـاوت و در بسـیاری از جوامـع بـا مشـاهده و مقایسـه 
کسـب وکارهای مختلـف ثابـت کـرده اسـت کـه بیش از 
هـر نیـاز دیگـری الزم و ضـروری بـه نظـر می رسـد و 
صرفـا بایسـتی بـا شـیوه های جدیـد مدیریتی و اسـتفاده 
از مدل هـای بـه روز آمـاری و اقتصـادی و البتـه نظارت و 
بازبینـی متغیرهـا در بازه هـای زمانی مشـخص، سـعی در 
هدایـت آن بـه یک سـمت و سـوی دقیق تر داشـت و نه 

حـذف و نادیـده گرفتن آن.
جمع بندی

در پایـان بایسـتی این را در نظر داشـت کـه عدم  قطعیت 
نهفتـه در آینـده بـرای برخـی، توجیهی بـرای دوراندیش 
نبـودن آنـان اسـت و بـرای برخی دیگـر، منبعـی گرانبها 
از فرصت هـا اسـت؛ لـذا همـان گونه کـه گفته شـد بهتر 
اسـت سـازمان ها و شـرکت ها در کنـار مدیریـت بحـران 
بـه مقولـه آینده پژوهی نیز توجه بیشـتری داشـته باشـند 
تـا بـا اسـتفاده از مسـیرها و چشـم اندازهایی کـه ایـن 
علـم در اختیارشـان می گـذارد، راهبردهـای معطـوف بـه 
آینده سـازی را شناسـایی نمایند و با سـهولت بیشـتری به 

آینـده مطلـوب خود برسـند.
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نقاط قوت کسب وکار در دنیای دیجیتال
دنیـای  در  جهـان  و  ایـران  در  کار  و  کسـب  آینـده 

اسـت؟ شـکل  چـه  بـه  دیجیتـال 
آینـده صنایع در ایران چگونه تغییر می کند؟

اینترنت اشیا، شکل دهنده آینده کسب و کار در ایران و جهان
کسـب و کارهای غیرمتمرکز در ایران

انقاب هوش مصنوعی در آینده کسـب و کار
زیرساخت ها و سیستم های تولید

مهمتریـن تغییـر و جالب توجه تریـن ترنـد امـروز کسـب 
و کارهـا در جهـان، دیجیتـال شـدن آنهـا اسـت. تلفیق 
و  آنایـن  کارهـای  و  بـا کسـب  کار سـنتی  و  کسـب 
اهمیـت اسـتفاده از تکنولـوژی IT در بیزینس هـا یکـی 
از پارادایم هایـی اسـت کـه به سـرعت درحال پیشـرفت 
اسـت و دوران گـذار دیجیتـال را بـرای خیلی از کسـب 

و کارهـا بـه وجود آورده اسـت.

نقاط قوت کسب وکار در دنیای دیجیتال
کار  و  کسـب  دنیـای  ویژگی هـای  بخواهیـم  اگـر   
دیجیتـال را بگوییـم، بایـد مجموعـه ای از نقـاط قـوت 

کنیـم: مطـرح  را 
امـکان محاسـبه موفقیـت و امـکان بررسـی 

نتیجـه تبلیغـات
اولیـن نقطـه قوتـی کـه در دنیـای دیجیتال وجـود دارد 
ایـن اسـت کـه تـوان محاسـباتی خیلـی باالیـی دارد. 
بـرای یـک صاحـب کسـب و کار مهم اسـت کـه بتواند 
اطـاع  و کارش  پروسـه کسـب  لحظـه  بـه  لحظـه  از 
زمانـی  بهینه سـازی کنـد. شـما  را  آن  و  باشـد  داشـته 
کـه از طریـق تکنولـوژی IT بـه سـمت هوشمندسـازی 
هسـتید  تولیدکننـده  اگـر  می رویـد،  کارتـان  و  کسـب 
بهینه سـازی  را  تولیدتـان  فرایند هـای  تمـام  می توانیـد 
کنیـد و نقـاط پرت کسـب و کارتان را شناسـایی کنید و 

باالتریـن راندمان را داشـته باشـید. پروژه هـای مارکتینگ، 
ایـن  همـه  توزیـع،   پروسـه های  فـروش،  پروژه هـای 
مـوارد می تواننـد تحـت نظـارت دقیـق شـما قـرار بگیرند 
و باالتریـن راندمـان را از کسـب و کارتـان انتظـار داشـته 
باشـید. هرجـا کـه تبلیغـات می کنیـد در ازای تبلیغاتتـان 
بسـنجید کـه چقـدر ورودی داشـته اید و ایـن تغییـرات و 

کنترل هـا را در حداقـل زمـان بتوانیـد انجـام دهیـد.
کـه  باشـد  روتیـن  خیلـی  بیزینـس  یـک  بـرای  شـاید 
انتهـای سـال سـود و ضـرر را محاسـبه کنـد، امـا در 
دنیـای دیجیتال و هوشـمند IT شـما در بازه های زمانی 
روزانـه می توانیـد آنالیـز کنیـد کـه بهـره وری کسـب و 

کارتـان چقـدر بـوده اسـت.
افزایش سرعت روند کار

سـرعت مبـادالت در دنیـای دیجیتـال بسـیار پررنگ و 
سـریع اسـت. فرض کنیـد بخواهیـم بانکـداری اینترنتی 

آینده کسب و کار
 در ایران و جهان
 هـر آنچـه کـه

 کارآفرینان بایـد 
 بدانند!

 
اگـر شـما هـم بـه عنـوان صاحب یـک بیزینـس نگران سـرعت تغییـرات در سـطح جهـان و تاثیـر آن بر کسـب و کارتـان هسـتید، در این 
مقالـه سـعی داریـم آینـده کسـب و کار در ایـران و جهـان را از نـگاه دیجیتال بررسـی کنیـم تا بتوانیـد با چشـمان بازتری تحوالت کسـب 

و کار خـود را رصـد کنید.
بـرای بررسـی آینـده کسـب و کار در ایران و جهان الزم اسـت در مورد پدیده هـای نوظهور در کسـب و کار صحبت کنیم و آنها را بشناسـیم. 

در دنیـای جهانـی کسـب و کار و باالخص کشـورمان ایران کـه از روندهای فعلی جهانی تبعیـت می کند، چه تغییراتی درحال رخ دادن اسـت؟
در ادامه می خوانید:
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کـه  زمانـی  کنیـم.  مقایسـه  سـنتی  بانکـداری  بـا  را 
بانکـداری سـنتی رایـج بود شـما چقدر بـرای جابه جایی 
بانکـداری  در  امـروزه  ولـی  می شـدید؟  معطـل  پـول 
اینترنتـی در کمتریـن زمـان می توانیـد مبـادالت خـود 

را انجـام دهیـد.
یکـی دیگـر از بخش هایـی که پارادایـم تغییر مسـیر به 
سـمت دنیـای دیجیتال را جـذاب می کند، دورانی اسـت 
کـه شـاید در آینـده نزدیـک )۱0 تـا ۱۵ سـال دیگـر( 
بـه آن برسـیم؛ تاقـی دو سـبک فکـری و دو نسـل 
متفـاوت! زمانـی کـه نسـل جهـان فیزیکـی بـا نسـل 
جهـان دیجیتـال برخـورد می کنـد. امـا جهـان فیزیکـی 
یعنـی چـه؟ جهـان فیزیکی جهانی اسـت که امـروزه در 
آن درحـال انجـام بیزینـس و معامله هسـتیم. جنسـی از 
بیزینـس کـه ارزش هـای آن همچنـان زمیـن، کارخانه، 
دارایـی، پـول و هرچیـزی را که خروجی فیزیکی داشـته 
جهـان  ایـن  در  می شناسـد.  ارزش  عنـوان  بـه  باشـد 
فیزیکـی افـراد خانه می سـازند، خـودرو تولیـد می کنند، 
خدمـات مالـی ارائـه می دهنـد و در کل ذهنیـت آنالوگ 
دارنـد امـا در دنیـای دیجیتـال، کـه تقریبـا یـک دنیای 
غیرخطـی اسـت مـا بـا نسـل جدیـدی کـه متعلـق بـه 

انقـاب دیجیتـال هسـتند مواجـه خواهیم شـد.
کـه  دارنـد  ویژگی هایـی  مجموعـه  نسـل  ایـن  افـراد 
ذهنشـان چنـدان درگیـر تولیـد و راه انـدازی کارخانه ها 
اهمیـت  برایشـان  خیلـی  فیزیکـی  آیتم هـای  نیسـت، 

دیتـا  و  اطاعـات  تبـادل  جنـس  از  را  دنیـا  نـدارد، 
رفـع  بـرای  الگوریتم هـا  سـاختن  دنبـال  می بیننـد، 
مشکاتشـان هسـتند و معتقدنـد کـه هـر چالشـی را بـا 
تکنولـوژی دیجیتـال می تـوان حـل کـرد. پـس مـا در 
آینـده بسـیار نزدیـک بـا چنیـن گروه هایی در کسـب و 
کار مواجـه خواهیـم شـد و اگـر آمادگی پیوسـتن به این 
گـروه را نداشـته باشـیم، طبیعتـا از چرخـه کسـب و کار 

می شـویم. زده  کنـار 
بپسندید: شاید 

آینـده پژوهـی چیسـت؟ و چطـور بـه انسـان 
می کنـد؟ کمـک 

دنیـای  در  جهـان  و  ایـران  در  کار  و  کسـب  آینـده 
اسـت؟ شـکل  چـه  بـه  دیجیتـال 

از  یکـی  شـنیده اید.  را   start-up واژه ی  حتمـا   
ویژگی هـای اسـتارتاپ ایـن اسـت کـه از یـک دوران 
بـه بعـد، قابلیـت رشـد تصاعـدی و سرسـام آور دارد. در 
کل الگـوی فکـری آدم هـای دیجیتـال دیگـر بـا شـیب 
 IT مایـم و معمولـی حرکـت نمی کنـد، بلکـه دنیـای
و تکنولـوژی دیتـا بـه آنهـا ایـن امکانـات را می دهـد 
چندبرابـر  کننـد.  فکـر  تصاعـدی  رشـدهای  بـه  کـه 
کـردن راندمـان و بهـره وری در کسـب وکار برایشـان 
اولویـت بسـیاری پیـدا می کنـد. پـس اگـر می خواهیـد 
بدانیـد آینـده شـغل و بیزینسـتان بـه کجـا می رسـد و 
چـه کسـانی قـرار اسـت جایگزین شـما شـوند یـا با چه 

کسـانی قـرار اسـت رقابـت کنیـد، بایـد بدانیـد کـه در 
آینـده نـه چنـدان دور جنـس رقبـا در کسـب و کار از 
جنـس افـرادی اسـت کـه بـه رشـدهای تصاعـدی فکر 
می کننـد چـرا کـه ابـزار کارش را دارنـد. ابـزار دنیـای 
دیجیتـال خیلـی راحـت بـه شـما کمـک می کنـد کـه 
بتوانیـد در بـازه زمانـی خیلـی کوتـاه رشـد چندبرابـری 

را تجربـه کنیـد.
یـک مثـال بسـیار سـاده راجـع بـه رشـد تصاعـدی در 
حـوزه تولیـد اسـت. احتمـاال همـه شـما قبـول داریـد 
کـه تولیـد، یـک پروسـه چالشـی بـرای تمـام کسـب 
وقتـی  قبـل  سـال   30  –  ۲0 تـا  شـاید  کارهاسـت.  و 
تولیـد  را  محصـول  یـک  اولیـه  نمونـه  می خواسـتید 
کنیـد، بایـد چندمـاه وقـت صـرف می کردیـد تـا بتوانید 
نمونـه اولیه را طبـق اسـتانداردهای مکانیکـی، فیزیکی 
یـا هـر اسـتاندارد دیگـری، تولیـد کنیـد. امـا امـروزه با 
فنـاوری پرینتـر سـه بعدی هزینـه و زمـان تولیـد یـک 
نمونـه اولیـه بـه کمتـر از چنـد روز کاهـش پیـدا کـرده 
اسـت. یعنـی امـروز اراده می کنیـد، نـرم افـزار برایتـان 
طراحـی می کنـد، دسـتور چـاپ و پرینـت و سـاخت آن 
را بـه پرینتـر سـه بعـدی می دهـد و شـما کمتـر از چند 
سـاعت یـا نهایتـا چنـد روز، نمونـه اولیـه محصولتان را 
در اختیـار داریـد و ایـن هم یکـی از نمونه هـای افزایش 
سـرعت و بهـره وری در حـوزه تولیـد اسـت. همـه ایـن 
مـوارد را در حوزه هـای مختلـف بیزینس از حسـابداری، 
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مارکتینـگ، تبلیغـات و… بخش هـای مختلفـی کـه یک 
بیزینـس را شـامل می شـود، سیسـتم مدیریـت پرسـنل، 
اداری و بهـره وری همـه چیـز را می تـوان بـا تکنولوژی 
IT و دیجیتال باالبرد و با سـرعت بیشـتری توسـعه داد.
آیـا همـه ایـن مـواردی کـه توضیـح داده شـد بـرای 
یـک کسـب و کار سـنتی قابـل اجراسـت؟ اینجـا بایـد 
یـک نکتـه دردنـاک را ذکـر کنیـم. دنیـای دیجیتـال به 
یـک DNA جدیـد احتیـاج دارد. ورود بـه کسـب و کار 
IT ، ورود بـه دنیـای تحـول دیجیتـال یـک بازآفرینـی 
می خواهـد و اگـر شـما می خواهیـد بـا یک جهـان جدید 
ارتبـاط برقـرار کنیـد، باید این اراده را در خودتان داشـته 
باشـید کـه در شـرایطی کـه کاما در حال عوض شـدن 
اسـت و دنیـای آشـفته ای کـه درحـال بـه وجـود آمـدن 
اسـت، بتوانیـد خـود را تطبیـق دهیـد و بازآفرینـی کنید.

در دنیـای بیزینـس جدیـد، بـا مجموعـه ای از افـراد تازه 
وارد کـه هیـچ بهایـی به قوانین قدیمی و شـناخته شـده 
کسـب و کار نمی دهنـد مواجه می شـویم. نسـل جدیدی 
کـه وارد کسـب و کارهـا می شـوند را بایـد مجموعـه ای 
از افـراد چالش گـر و چالـش زا ببینیـد، افـرادی کـه بـه 
را  هیـچ قیمتـی حاضـر نیسـتند تفکـرات سـنتی شـما 
پیاده سـازی کننـد و ادامـه دهنـد و درکل سـعی دارنـد 
کـه قوانیـن بـازی را تغییـر دهنـد. در دنیایی کـه قوانین 
کسـب و کارهـا عـوض می شـوند، سـخت اسـت کـه با 
تفکـرات سـنتی و قدیمـی بخواهید بـا این افـراد مبارزه 

کنیـد. یـک مثـال جـذاب در ایـن رابطه Skype اسـت.

Skype بـا یـک ایده جدیـد و ورود چالـش زا وارد صنعت 

مخابـرات و تلفن شـد و بخـش زیادی از ایـن صنعت را 
کامـا بـه هـم ریخت و بـه دسـت گرفت و افـرادی که 
 Skype می خواسـتند بـا تکنولـوژی سـنتی مخابـرات بـا
مبـارزه کننـد، بـه نظـر شـما می توانسـتند مقابـل ایـن 
تکنولـوژی بایسـتند؟  کـه البتـه در حـال حاضـر هـم 
قابـل  بخـش  کـه  میدانیـم  هـم  امـروزه  و  نتوانسـتند 
تماس هـای  و  مخابـرات  صنعـت  ترافیـک  از  توجهـی 
تلفنـی روی دوش Skype اسـت و مـدل درآمدزایـی هم 
بـه طبـع آن نسـبت بـه یـک کسـب و کار سـنتی در 

صنعـت مخابـرات تغییـر کـرده اسـت.
و  دیجیتـال  کار  و  ویژگی هـای کسـب  از  دیگـر  یکـی 
ورود تکنولـوژی دیجیتـال بـه حـوزه کسـب و کار ایـن 
اسـت کـه موانـع مصنوعی را از بیـن می برد. یعنی شـما 
بـا یـک جریـان آزاد مواجه خواهید شـد. اگر دقـت کنید 
در سـال های گذشـته، گسـترش شـبکه های اجتماعـی 
بیـن مـردم به عنـوان یک مـوج جریان آزاد و یکدسـتی 
از چرخـش اطاعـات ایجـاد کـرده اسـت. ایـن مـوج 
بـا عبـور از مرحلـه اجتماعـی کـه جامعـه مـردم اسـت 
بیزینس هـا  اقتصـاد  و  می شـود  اقتصـاد  مرحلـه  وارد 
هـم در آینـده نـه چنـدان دور تحـت تاثیـر تکنولـوژی 
IT و دنیـای دیجیتـال بـا یـک جریـان آزاد و یکدسـت 

مبـادالت و تبـادل اطاعـات مواجـه خواهـد شـد .
اینسـتاگرام مارکتینگ و بازاریابی در اینستاگرام 

البتـه ایـن مسـیر بـه خاطـر سـنگ اندازی حکومت هـا 

کـه  می رسـد  نظـر  بـه  امـا  دارد  چالش هایـی  قطعـا 
قـدرت دنیـای دیجیتـال بسـیار پررنگ تـر از ایـن باشـد 
کـه حکومت هـا بتواننـد در برابـر آن مقاومـت کننـد و 
شـاید در خوش بینانه تریـن حالـت، کنتـرل نامحسـوس 
روی آن داشـته باشـند بـرای اینکه صرفـا چارچوب های 
اصلـی از دستشـان خـارج نشـود. امـا حکومت هـا هـم 
مجبـور می شـوند کـه در برابـر ایـن تحـوالت مقاومـت 
را کنـار بگذارنـد و همسـو شـوند و در راسـتای سیاسـت 
توسـعه  ایـن  از  مملکـت  اقتصـاد  و  خـود  حکومـت  و 

دیجیتـال اسـتفاده کننـد.
نسـل  ویژگی هـای  از  دیگـر  یکـی  بـه  بخواهیـم  اگـر 
نسـل  ایـن  کنیـم،  اشـاره  کار  و  کسـب  در  دیجیتـال 
افـرادی هسـتند کـه بـه دنبـال کار راحت ترنـد. افـرادی 
کـه در نسـل انقـاب دیجیتـال بـه دنیای کسـب و کار 
وارد می شـوند می خواهنـد کـه درآمـد بیشـتری در ازای 
وقـت کمتـر یا مفیدتر داشـته باشـند. طبیعتا افـراد اینجا 
می تواننـد راندمـان کارشـان را بـاال ببرند و دنیـا، دنیای 
دورکاری می شـود. شـما می توانیـد در منـزل بمانیـد و 
کارتـان را انجـام دهید. دنیا، دنیای فریلنسـری می شـود 
و کسـب و کارهـای مبتنـی بر فریلنسـری بیشـتر رشـد 
می کننـد. بـه عنـوان مثـال حمـل و نقـل در ایـران را 
درنظـر بگیریـد. کسـب و کارهایی مثل اسـنپ و تپسـی 
بـا مـدل پویـا و داینامیکـی کـه دارنـد، شـما مـی توانید 
در قالـب یـک راننـده زمانی که وقت داشـته باشـید کار 
کنیـد و زمانـی کـه نخواهید هـم کار نکنید. پس کسـب 
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و کارهایـی مثـل تپسـی و اسـنپ کـه قشـر متوسـط رو 
پاییـن جامعـه را هـدف قـرار می دهنـد، بـرای کسـب و 
کارهایـی کـه بـه تیـم حمـل و نقـل نیـاز دارنـد یـک 

تهدیـد محسـوب می شـوند.
حـوزه  در  کـه  داریـم  سـراغ  را  بیزینس هایـی  اکنـون 
اینکـه  بـرای  برخورده انـد  مشـکل  بـه  لجسـتیک 
راننده هایشـان ترجیـح می دهنـد وارد اسـنپ و تپسـی 
شـوند و آنجـا کار کننـد ولـی در یـک شـرکت از صبـح 
تـا شـب به خاطـر  حقـوق ثابت ماهـی  3 تـا 4 میلیون 
تومانـی نباشـند. نظـر افـراد هم بـر این اسـت که وقت 
و زمانـم در دسـت خـودم اسـت و هـر زمـان بخواهـم 
کار می کنـم و هرزمـان هـم کـه نخواهـم کار نمی کنم. 
امـروز اگـر اتفاقـی برایـم پیـش بیایـد خیلـی راحـت با 
خامـوش کـردن گوشـی و خـروج از اپلیکیشـن اسـنپ 
می توانـم از مرخصـی اسـتفاده کنـم و هیچکـس هـم 
نمی کنـی. می توانـم  کار  نمی گویـد کـه چـرا  بـه مـن 
فرایندهـای زندگـی خـودم را خیلی راحت درکنار کسـب 

و کارم مدیریـت کنـم.
امـا درکنـار مـدل و تفکـر کسـب و کار سـنتی در دنیـای 
فیزیکـی یـک کارمنـد بایـد صبـح ورود و عصـر خـروج 

بزنـد اگـر دیـر آمد جریمـه شـود و تاخیر بخـورد. با همین 
مقایسـه ها پـی می بریـد کـه آینـده کسـب و کار در دنیای 
دیجیتـال بـا آینـده کسـب و کار در دنیـای سـنتی تفاوت 
دارد. شـما بـه عنـوان یـک کارفرمـا طبیعتـا بایـد آمـاده 
مواجهـه با این تغییرات بنیادین در کسـب و کارتان باشـید 
و بدانید که پرسـنل اداری شـما در انقـاب دیجیتال دیگر 

مثـل پرسـنل شـما در عصر سـنتی نخواهنـد بود.
آینده صنایع در ایران چگونه تغییر می کند؟

 اولیـن نکتـه ای کـه در بحـث آینـده صنایع و مشـاغل 
بایـد بـه آن توجـه کنیـد ایـن اسـت کـه بسـیاری از 
صنایـع قدیمـی چرخ هـای کهنـه و قدیمـی را از ریشـه 
متحـول می کننـد، یعنـی می کوبنـد و از نـو می سـازند. 

ایـن اتفاقـات چگونـه می افتنـد؟
اوال اینکـه مدیـران این کسـب و کارها و ایـن صنایع از 
جنـس افـراد باهوشـی هسـتند کـه زود متوجـه تغییرات 
می شـوند. یکـی از مهمتریـن چالش هایـی کـه مدیـران 
دارنـد ایـن اسـت کـه دیرتـر از زمانـی کـه باید بـه این 
نتیجـه برسـند کـه تغییراتی در کسـب و کارشـان ایجاد 
کننـد، اقـدام بـه شـروع تغییـرات می کننـد. متاسـفانه 
دنیـای  بـاالی  سـرعت  خاطـر  بـه  کـه  بگوییـم  بایـد 

دیجیتـال و ایـن کـه جنـس دنیـای دیجیتـال از جنـس 
ایجاد مونوپل و انحصار در کسـب و کار اسـت، همیشـه 
در یـک صنعـت، احتمـاال مـا بیشـتر از دو یـا سـه لیـدر 
خـوب نخواهیـم داشـت و بقیه تبدیـل به خـرده پاهایی 
می شـوند که مجبورند در راسـتای اهداف لیدرهـا کار کنند.

ذکـر  را  بابـا  علـی  اپلیکیشـن  می توانیـم  مثـال  بـرای 
را  مسـافرتی  آژانس هـای  اپلیکیشـن  ایـن  کـه  کنیـم 
در راسـتای خدمت رسـانی بـه خـودش قرار داده اسـت. 
شـاید مـا تا قبـل از ایـن برنامه ده هـا آژانس مسـافرتی 
داشـتیم کـه هرکـدام بخشـی از صنعـت گردشـگری را 
بـرای خودشـان انحصـاری کـرده بودنـد امـا پلتفرمـی 
یکپارچـه  و  را جمع بنـدی  این هـا  مثـل علی بابـا همـه 
کـرد و انحصارشـان را گرفت و توانسـت بـه عنوان لیدر 

صنعـت گردشـگری شـروع بـه فعالیـت کنـد.
پـس اولیـن نکتـه ای کـه ذکـر شـد، قـدرت تشـخیص 
مدیـران بـود کـه بتواننـد ایـن تغییـر را خیلـی سـریع 

انجـام دهنـد. تشـخیص داده و درسـت 
آیا این قدرت تشخیص به تنهایی کافی است؟

مدیـران باهوشـی که بـه این قدرت تشـخیص برسـند، در 
مرحلـه دوم بایـد بتواننـد از ابزارهای کسـب و کار دیجیتال 
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به درسـتی اسـتفاده کنند. ابزارهایی که در راسـتای توسـعه 
دیجیتـال بیزینسشـان می تواند کمک کننده باشـد.

و  ابرکامپیوترهـا  قـدرت  باورپذیـری  نکتـه،  مهمتریـن 
محاسباتشـان اسـت یعنـی یـک مدیـر بایـد ایـن را قبول 
کنـد کـه امروزه دنیا، دنیایی اسـت کـه در آن باید پردازش 
اطاعـات صـورت بگیرد، پس برای پـردازش اطاعات به 
ابزارهای محاسـباتی خوب و دقیق نیـاز دارید. مجموعه ای 
از ابزارهـا مثـل زیرسـاخت هایی کـه شـرکت های مختلف 

بـرای پـردازش این اطاعـات ارائـه داده اند.
کـه  خدماتـی  از  می توانیـد  حـوزه ای  هـر  در  شـما  و 
شـرکت ها بـه کسـب و کارتـان ارائـه می دهند اسـتفاده 
کنیـد امـا یـک جایـی بایـد بتوانیـد خدمـات را طبـق 
زیرسـاختی که مناسـب باشـد بـه همدیگر مرتبـط کنید 
و خدمات مختلف را در راسـتای اسـتراتژی کسـب و کار 

کنید. اسـتفاده  خودتـان 
دنیـا هـم پـا بـه پای ایـن رشـد، مدل هـای جدیـدی را 
ارائـه  ابرکامپیوترهـا  و  پـردازش کامپیوترهـا  از قـدرت 
می دهـد کـه از ایـن جهـت هیـچ نگرانـی وجـود نـدارد 
و می دانیـم کـه طـی ۵ تـا ۱0 سـال آینـده هرچقدر که 
نیاز کسـب و کارها به پروسـه پردازش اطاعات بیشـتر 
کامپیوترهـای  و  سیسـتم ها  آن  مـوازات  بـه  می شـود، 

پردازشـی بسـیار قـوی هـم بـه وجـود می آیند.
اینترنت اشیا، شکل دهنده آینده کسب و کار در 

ایران و جهان
 مسـئله بعـدی بحـث اینترنت جهانی اسـت. در موضوع 
اینترنـت جهانـی مـا می دانیـم بـه سـمتی می رویـم که 

تقریبـا طـی ۱0 سـال آینده تمامـی افراد و اشـیا متصل 
بـه اینترنـت خواهنـد بـود. یعنـی مـا بـه طـور کامل در 
یـک بـازه زمانی ۱0 تا ۱۵ سـال آینـده بـا واژه اینترنت 

اشـیا و افـراد مواجه خواهیم شـد.
مدیـر یـک کسـب و کار وقتـی ترنـد توسـعه اینترنت در 
جهـان را متوجـه می شـود و مطالعـه می کنـد بـه ایـن 
موضـوع پـی می برد کـه از امـروز باید به فکـر اتوماتیک 
کردن کلیه فرایندهای وابسـته به کسـب و کارش باشـد. 
تمـام فرایندهـای وابسـته بـه کسـب و کار، لزومـا قـرار 
نیسـت توسـط یک بیزینس از صفر سـاخته شـوند. خیلی 
از آنهـا توسـط شـرکت هـای مختلـف همانطـور کـه در 
قسـمت قبلـی هـم ذکـر شـد ارائـه می شـود. امـا اینکـه 
چگونـه بتوانیـم از ایـن زیرسـاخت ها اسـتفاده کنیم و در 

خدمـت اهـداف خودمـان بگیریـم، بسـیار مهم اسـت.
پـس مدیـران بـرای ورود بـه دنیـای اینترنـت اشـیا و 
فراگیـری اینترنـت در سـال های آینده بایـد برنامه ریزی 
داشـته باشـد و بررسـی کنند که چارچوب های کسـب و 
کارشـان را در چـه قسـمت هایی بایـد تغییـر دهنـد، چه 
قسـمت هایی را بایـد کامـا خـراب کنند و از نو بسـازند 
و  چگونـه بـا ایـن مـوج تغییـر، همـراه و همگام شـوند 
در  بتواننـد  تـا  کننـد  اصـاح  را  زیرساخت هایشـان  و 
آینـده ای کـه تمـام فرایندها مبتنـی بر اینترنت هسـتند، 

کسـب و کار خـود را پیـش ببرد.
یـک نکتـه بسـیار مهـم اینکـه ممکن اسـت یـک مدیر 
باهـوش بـه این نتیجه برسـد کـه بیزینس مدل کسـب 
و کارش را بایـد کامـا عـوض کنـد و مـا در دنیـای 

دیجیتـال بـا ایـن موضـوع بسـیار مواجـه می شـویم که 
بیزینـس مـدل های قبلـی دیگـر جوابگو نخواهنـد بود.

ایـن مـورد را بررسـی می کنیـم؛ یـک  یـک مثـال در 
کمپانـی تولیـد گیتـار در انگلیـس کـه گیتارهای بسـیار 
کارهـای  و  کسـب  درعصـر  می کـرد  تولیـد  خوبـی 
کـه  گرفـت  تصمیـم   ۲0۱0 سـال  از  تقریبـا  اینترنتـی 
خـود را بـا فرایندهـای ترند کسـب و کارهـای اینترنتی 
تطبیـق دهـد و ایـن کمپانـی کـه بـه  عنـوان یکـی از 
تولیدکننـده هـای خـوب گیتـار شـناخته می شـد، وارد 
صنعـت آمـوزش الکترونیـک موسـیقی شـد و بـه جـای 
اینکـه بیزینـس مدلـش را فقـط روی تولید گیتـار ببندد 

اپلیکیشـن جانبـی بـرای گیتارهایـش طراحـی کـرد.
خریـداری  آنجـا  از  را  گیتـاری  مشـتری  کـه  زمانـی 
بـا  را هـم دریافـت می کنـد کـه  اپلیکیشـنی  می کنـد، 
الکترونیکـی  آمـوزش  و  می شـود  هماهنـگ  گیتـارش 
می دهـد کـه چگونـه از آن گیتار اسـتفاده کنـد، ایرادات 
جدیـد  موسـیقی های  تولیـد  بـرای  کنـد،  شناسـایی  را 
پیشـنهادات هوشـمند بـا توجـه بـه سـبک و توانمنـدی 
فـرد ارائـه میدهـد و گیتارهـای متصـل بـه اینترنـت را 
بـا اپلیکیشـنش بـه هـم وصـل می کنـد و یـک منبـع 
درآمـد جدیـد و بیزینـس مـدل جدیـد بـرای خـودش 
ایجـاد می کنـد. پـس یـک کمپانـی باهـوش در عصـر 
دیجیتـال الزم نیسـت صرفـا همـه مدل هـای قبلی خود 
را آنایـن کنـد بلکه بعضی قسـمت ها را کامـا تخریب 
می کنـد، بعضـی قسـمت هـا را نگـه مـی دارد و هنرش 
ترکیـب کـردن ایـن فرایندها بـا دنیای دیجیتال اسـت.
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کسب و کارهای غیرمتمرکز در ایران
 یکـی دیگـر از ویژگی های دنیای کسـب و کار دیجیتال 
ایـن اسـت کـه شـما می توانیـد کسـب و کارتـان را بـه 
صـورت غیرمتمرکـز هدایـت و  مدیریـت کنیـد. بیماری 
کرونـا باعـث شـد که یکسـری از تحـوالت سـریع تر از 
آنچـه کـه فکـرش را می کردیـم رخ دهنـد. بسـیاری از 
بیزینـس هـا مجبـور شـدند پرسنلشـان را دورکار کننـد. 
تـا قبـل از آن فرایندهـای دورکاری در ایـران هـم ترند 
شـده بـود و خیلی هـا از آن اسـتفاده می کردند امـا قطعا 

بـه این وسـعت و شـدت نبود.
اکنـون بخـش بسـیاری از جامعـه کسـب و کار مـا از 
کار،  محـل  در  حداقلـی  حضـور  یـا  منـازل  از  دور  راه 
کارشـان را پیـش می برنـد بـا ایـن تفـاوت که ایـن دور 
بـودن از کسـب و کار بـه کیفیـت کارشـان لطمـه ای 
وارد نمی کنـد. ایـن موضـوع هـم بایـد در نظـر گرفتـه 
شـود کـه تـا زمانـی کـه فرهنـگ دورکاری در جامعـه 
مخصوصـا در ایـران جـا بیفتـد، بـا چالش هایـی مواجـه 
خواهیـم بـود اما مسـئله اینجاسـت کـه نمی توانیم روی 
ایـن موضوع سـرپوش بگذاریـم و آن را نادیـده بگیریم.

دوران  ویژگی هـای  از  یکـی  غیرمتمرکـز  سـازمان های 
تحـول دیجیتـال هسـتند. مـا بـا سـازمان هایی مواجـه 
می شـویم کـه در حـال حاضـر در ایران مثل بسـیاری از 
اسـتارتاپ ها و کسـب و کارهـا مثـل وبسـایت جابینجـا، 

وبسـایت چطور و وبسـایت علی بابا، بیزینس هایی هسـتند 
کـه بخـش زیـادی از پرسـنل سازمانیشـان بـه صـورت 
دورکار درحـال کار هسـتند. بسـیاری از شـرکت های حوزه 
IT که امکانات زیرسـاختی مناسـبی داشـتند، پرسنلشان را 

بـرای حفـظ سـامتی دورکار کردند.
و  آینـده کسـب  ویژگی هایـی کـه  از مهم تریـن  یکـی 
کار در ایـران و جهـان را شـکل می دهـد، ایـن اسـت 
کـه سازمانشـان بـه صـورت غیرمتمرکـز جلـو مـی رود 
و ایـن یکـی از ترندهـای کسـب و کارهـای دیجیتـال 
اسـت. شـما امـروز باید بـه این موضـوع توجـه کنید که 
سـازمان و بیزینیس تـان چقـدر آمادگـی دارد که به یک 
سـازمان غیرمتمرکـز تبدیـل شـود و بـدون هیچگونـه 
تمرکـز سـازمانی و محوریـت مکانـی بتوانید بیزینسـتان 

را پیـش ببریـد.
تکنولوژی هـای مرتبـط بـا حـوزه بـاک چیـن و هـوش 
مصنوعـی، در آینـده نـه چنـدان دور بـه ایـن موضـوع 
کمـک بسـیاری می کننـد. به موضـوع باکچیـن در مقاله 
دیگری اشـاره کردیم؛ یک سـازوکار غیرمتمرکز اسـت که 
می توانـد بـرای تبـادل مسـتقیم اطاعات اسـتفاده شـود.

انقالب هوش مصنوعی در آینده کسب و کار
هـوش  پیشـرفت  کـه  می شـویم  مرحلـه ای  وارد  مـا   
مصنوعـی می توانـد سیسـتم هایی را بسـازد کـه از نظـر 
هـوش بتواننـد هم پایـه توانمندی هـای انسـان باشـند. 

بعـدی شـامل مـواردی همچـون هـوش  انقاب هـای 
ابرهـوش  و  مصنوعـی  عـام  هـوش  قـوی،  مصنوعـی 
مصنوعـی هسـتند. مـا با ایـن چنیـن واژگانـی در آینده 
مواجـه خواهیـم بـود. ایـن ابزارهـا می توانند به سـادگی 
از تـوان اسـتدالل انسـان فراتـر برونـد و انسـان را بـه 
نوعـی در موضـع پاییـن قـرار دهنـد و از وی سـبقت 
کنـار  انسـان  کلـی  طـور  بـه  کـه  جایـی  تـا  بگیرنـد 
اینکـه عصـر هـوش مصنوعـی منجـر  گذاشـته شـود. 
بـه کنارگذاشـتن انسـان می شـود، موضوعـی اسـت که 
بسـیار جـای بحـث دارد و نمی تـوان بـا قاطعیـت گفـت 
کـه انسـان ها در دوره هـوش مصنوعـی و آینده کسـب 

و کارشـان کنـار گذاشـته می شـوند.
قطعـی مشـخص  بطـور  کـه  مسـئله ای  درنهایـت  امـا 
اسـت، ایـن اسـت کـه سـبک کسـب و کارهـا عـوض 
می شـود. در حـال حاضـر هم شـما به صورت ناخواسـته 
از تکنولـوژی IT بـه عنـوان جایگزین بسـیاری از منابع 
انسـانی کـه ده ها سـال پیـش در کسـب و کار اسـتفاده 

می کنیـد. اسـتفاده  می شـدند، 
ایـن پروسـه یک پارادایم شـیفت طبیعی اسـت و دوران 
گـذاری اسـت کـه بـا سـرعت بسـیار آهسـته درحـال 
انجـام اسـت و پیش بینی هـا حاکـی از آن اسـت کـه در 
آینـده نـه چنـدان دور بـا سـرعت باالیـی ایـن تغییرات 

بـه نتیجـه می رسـند.
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آینـده کسـب و کارهـا، مـا شـاهد اکوسیسـتم های  در 
بسـیارهم  کـه  بـود  خواهیـم  انطباق پذیـر  و  شـخصی 
اکوسیسـتم هایی  چنیـن  گسـترش  بـا  هوشـمندند. 
در آینـده هریـک از مـا بـرای خودمـان یـک دسـتیار 
هوشـمند خواهیـم داشـت. ایـن دسـتیار هوشـمند برای 
بیزینـس شـما به عنـوان یـک کارفرما چه اهمیتـی دارد؟
درمـورد  بخوانیـد  را  مقالـه  ایـن  ادامـه  اینکـه  از  قبـل 
دسـتیار هـوش مصنوعـی کمـی فکـر کنیـد و ببینید که 
چنیـن دسـتیارهایی کـه در کنـار افـراد قرارمی گیرنـد، 
چـه تاثیـری میتواننـد روی کسـب و کارتـان بگذارنـد؟

چنیـن دسـتیارانی از ایـن بـه بعـد بـه جـای انسـان ها 
انتخـاب  را  بیزینـس شـما  آیـا  تصمیـم می گیرنـد کـه 
کننـد یـا خیـر. درنتیجـه شـما بـه عنـوان یک کسـب و 
کار بایـد بتوانیـد بـا اسـتانداردهای انتخاب یک دسـتیار 
هـوش مصنوعـی، خودتـان را تطبیق دهید کـه این کار 
سـختی خواهـد بـود و شـما یکـی از وظایف بیزینسـتان 
متقاعـد کـردن دسـتیاران هـوش مصنوعی خواهـد بود.
در دنیایـی کـه افـراد هرکـدام بـرای خـود یـک دسـتار 
ارتبـاط  آن  بـا  می تواننـد  و  دارنـد  مصنوعـی  هـوش 
برقـرار کننـد، ایـن دسـتیاران کامـا رفتارهای انسـانی 
را می آموزنـد و بـه نمایندگـی از آن در دنیـای دیجیتـال 
تصمیـم گیـری می کننـد. دسـتیاران هـوش مصنوعـی 
می تواننـد نیازهـای افـراد را حتی قبل از آنکه خودشـان 
هـم متوجه شـوند تشـخیص دهنـد. مثا وقتـی کاالیی 

در منـزل شـما موجودیـش رو بـه اتمـام اسـت، قبـل از 
اینکـه شـما تصمیـم بگیریـد کـه آن کاال را خریـداری 
را  آن  اطاعـات  می توانـد  دستیارشـما  نـه،  یـا  کنیـد 
برایتـان پـردازش کند، سـفارش خریـد آن را بگـذارد یا 
از شـما بپرسـد کـه ایـن کاال رو بـه اتمـام اسـت و مـن 
بـه تو پیشـنهاد می دهم که اینبـار از فان برنـد خرید کنی.

یـک مثـال سـاده، دسـتیار هـوش مصنوعـی اطاعـات 
مـاه  یـک  و می دانـد کـه طـی  دارد  را  پزشـکی شـما 
گذشـته فیزیولـوژی بدنتـان چـه تغییراتـی پیدا کـرده یا 
دکتـر چـه دسـتوری را بـرای رعایـت رژیـم غذاییتـان 
بـه شـما توصیـه کـرده اسـت. پـس اگـر شـما تـا بـه 
حـال فـان برنـد غذایـی را بـه صـورت روتیـن مصرف 
شـما  بـه  مصنوعـی  دسـتیارهوش  اینبـار  می کردیـد، 
پیشـنهاد می دهـد کـه بـه خاطـر اینکـه کالـری کمتری 
در رژیـم غذاییـت داشـته باشـی، فان محصـول را نخر 
و محصـول دیگـری را بخـر کـه کالـری کمتـری دارد.

شـاید بـه صـورت طبیعـی شـما هیچوقـت بـه عنـوان 
بـازار تحقیـق نکنیـد  برنـد ویفـر در  نـوع  از ده  مثـال 
کـه کـدام یـک کالـری کمتـری دارد. همیـن مطلـب 
را بـه محصـوالت غذایـی مختلـف تعمیـم دهیـد راجـع 
بـه نوشـیدنی ها، ماکارونـی، برنـج، انـواع ادویـه، انـواع 
سـس ها و انـواع تنقـات. شـما نمی توانید درهمـه اینها 
همزمـان همـه برندهـای مختلـف را بررسـی کنیـد ولی 
دسـتیار هـوش مصنوعـی شـما ایـن کار را می کند و در 

دنیـای انبوهـی از اطاعـات، این پروسـه ی پردازش را 
انجـام می دهـد تـا بهترین گزینـه را به شـما معرفی کند.

یـک کسـب و کار هوشـمند در ایران برای اینکـه بتواند 
خـودش را بـرای دنیـای آینـده دیجیتـال آمـاده کنـد، 
حتمـا بایـد بـه تکنولـوژی هـوش مصنوعـی هـم توجه 
کنـد و بررسـی کنـد کـه چگونـه می توانـد خـودش را با 

ایـن ابزارهـای مـدرن تطبیـق دهد.
زیرساخت ها و سیستم های تولید

 در آینـده بـا ورود ربات هـای خدمتـکار به منزل شـاهد 
تغییـرات اساسـی در خدمـات منـزل خواهیم بـود. اولین 
بحـث گسـترش ربات هـا و درون هـا )ربات  هـای قابـل 
کنتـرل از راه دور کـه قابلیـت انجـام کارهـای مختلفـی 
را دارنـد( این اسـت کـه چگونـه می تواننـد روی زندگی 
روتیـن مـا تاثیـر بگذارنـد و کسـب و کارهـای مرتبط با 
آن را هـم دچـار چالـش کننـد.  هواپیمـا یـا کوادکوپتـر، 
پهبـاد یـا در کل چیزهایی هسـتند کـه از راه دور قابلیت 
کنتـرل دارنـد و شـما می توانیـد آنهـا را هدایـت کنیـد. 
یـا  باشـد  پهبـاد  باشـد،  زیردریایـی  می توانـد  درون 
هرچیـزی کـه از راه دور قابـل کنتـرل اسـت و شـما در 
راسـتای هدفـی از آن اسـتفاده کنیـد و آن هـم بـدون 
سرنشـین. ایـن درون هـا، پهبادهـا و هواپیماها بسـیاری 

از حوزه هـای مختلـف را دچـار تغییـر می کننـد.
مهمتریـن ویژگـی ایـن ربات هـا این اسـت کـه در حال 
حاضـر قیمـت تولیدشـان بـا سـرعت بسـیاری درحـال 
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کاهـش اسـت. قبـا حـدود پنـج الـی شـش سـال قبل 
هـزار   ۱0 از  بیـش  بایـد  ربـات خدمتـکار  یـک  بـرای 
دالر پـول پرداخـت می کردیـد امـا امـروز آخریـن ربات 
خدمتـکاری کـه ژاپن تولید کرده اسـت بـا عددی حدود 
۱۵00 دالر قابـل تهیـه اسـت و ایـن پروسـه قطعـا طی 
یـک تـا دو سـال آینده بازهـم با کاهـش بسـیار زیادی 
مواجـه خواهـد شـد و طبیعتا بـرای همگان در دسـترس 
اسـت. پـس یکـی از مشـاغلی کـه در آینده تحـت تاثیر 
قرارخواهـد گرفـت، مشـاغل خدمـات منـزل، مراقبـت، 
پرسـتاری و… اسـت کـه جایگزینشـان یعنـی ربات هـا 
دارد  احتمـال  و  انجـام می دهنـد  را  کاری  پروسـه های 
حتـی خیلـی بهتـر از انسـان ها، کارهـا را انجـام دهنـد.

امـا چالشـی کـه فعـا وجـود دارد ایـن اسـت کـه ایـن 
ربات هـا هنـوز نتوانسـته اند به سـطح مطلوبـی از هوش 
هیجانـی و احساسـات برسـند امـا فرامـوش نکنیـد کـه 
طبـق دسـتاوردهایی کـه دانشـمندان داشـته اند اینکـه 
ربـات دارای عواطـف صددرصد انسـانی بشـود چیز دور 
از دسترسـی نیسـت و شـاید شـما در آینـده نـه چنـدان 
دور رباتـی داشـته باشـید کـه ازنظـر هـوش هیجانـی و 
انسـانی مثـل یـک انسـان بالـغ و توانمند در ایـن حوزه 
و  همـدم  یـک  عنـوان  بـه  می توانـد  کـه  کنـد  رفتـار 
مونـس شـما در منـزل باشـد و حتـی بـه عنـوان یـک 

خدمتـکار هـم مورداسـتفاده قـرار بگیـرد.
بحـث بعـدی در زیرسـاخت ها و سیسـتم ها، گسـترش 
چاپگرهـای سـه بعـدی و چهاربعـدی اسـت. در آینـده 
چاپگرهـای سـه بعـدی و چهاربعـدی برحسـب سـرعت 
شـده،  کاربـرده  بـه  آنهـا  در  کـه  مـواردی  و  کارکـرد 
کاربردهـای متنوعـی خواهنـد داشـت. ایـن چاپگرها در 
حوزه هـای مختلـف در حـال حاضـر رشـد می کننـد و 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد. از تولید رگ هـای خونی 
گرفتـه تـا تولید غـذا، ساختمان سـازی، حـوزه مکانیک، 

طـا و جواهـر و…
در آینـده کسـب و کارها بـا این موضوع مواجـه خواهید 
شـد کـه تولید به صورت شـخصی سـازی شـده هدایت 
می شـود و افـراد بـرای  تهیـه کاال به جای فروشـگاه ها 
مراکـز  می کننـد.  مراجعـه  محلـی  سـاخت  مراکـز  بـه 
سـاخت محلـی، یعنـی جایـی کـه چنـد مـدل پرینتـر 
سـه بعـدی دارد شـما بـه جـای اینکـه مسـافت زیـادی 
را بـرای تهیـه یـک کاالی خاص از یک فروشـگاه طی 
کنیـد، صرفـا دسـتور تولیـد آن کاال و محصـول را بـه 
پرینتـر سـه بعـدی می دهیـد و آن محصـول را سـریعا 
بـرای شـما تولیـد می کنـد و بـه شـما تحویـل می دهد.

یـک ایـده بـرای آینـده کسـب و کار در ایـران و جهان 
ایـن اسـت کـه شـما در حـوزه تولیـد بـه خودکفایـی 

و سـلیقه  بـا خواسـت  مطابـق  را  کاالیـی  و  می رسـید 
خودتـان  می توانیـد در حداقـل زمـان ممکـن تحویـل 
بگیریـد. در چنیـن شـرایطی بدیهـی اسـت که بسـیاری 
عمدتـا  کاال  فـروش  و  توزیـع  تولیـد،  کانال هـای  از 
برچیـده می شـوند و سـاختارهای جدیدی جایگزینشـان 
چهاربعـدی  چاپگرهـای  ایـن،  بـر  عـاوه  می شـود. 
را  خودشـان  کـه  کننـد  تولیـد  را  اشـیایی  می تواننـد 
داشـته  هـم  ترمیـم  قابلیـت  شـیء  آن  یعنـی  بسـازند 
فعـا  چهاربعـدی  چاپگرهـای  بحـث  عمدتـا  و  باشـد 
بـرای اندام هـای بدن انسـان بررسـی می شـوند که این 
اندام هـا بـا گـذر زمـان و افزایـش سـن بتواننـد خـود را 
بازسـازی کننـد و به صـورت مقاوم تری در بـدن کاربرد 

داشـته باشـند و مورداسـتفاده قـرار بگیرنـد.
حرف آخر

آینـده کسـب و کار در ایـران و جهـان در گرو پیشـرفت 
فنـاوری و اینترنـت اسـت. هـر جـای ایـن دنیـا، اگـر 
کنـد،  شـروع  را  موفقـی  کسـب وکار  بخواهـد  کسـی 
ناگزیـر بـه اسـتفاده از امکاناتـی اسـت کـه اینترنـت در 
اختیـارش می گـذارد. بـرای باقـی ماندن در بـازار رقابت 
بایـد بـا ترندهـای روز دنیـای دیجیتـال پیـش رفـت و 
ایـن حقیقـت را پذیرفـت کـه در دنیـای امـروز، اینترنت 

می کنـد. تضمیـن  را  کسـب وکارها  موفقیـت 
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اولیـن نمونـه آیفـون هیچ ویژگی جدیـدی نداشـت. تلفن هـا و کامپیوترها و همچنیـن تلفن های 
ترکیب شـده بـا کامپیوتـر هـم قبـًا اختـراع شـده بـود. گذشـته از ایـن، اولیـن نمونـه آیفـون 
خصوصیت هـای منفـی زیـادی هـم داشـت. سـرعت آن بسـیار پاییـن بـود، ارتبـاط اینترنتی آن 

بـه  نـدرت کار می کـرد و تـا دو سـال بعـد قـادر بـه ضبـط یـک ویدیوی سـاده هـم نبود.
امـا آیفـون  به عنـوان اولیـن تلفـن همـراه هوشـمند، پرچمـداِر انقابـی بـود کـه نحـوه ارتبـاط، 
گـوش دادن، تماشـا کـردن و خلـق محتـوای مـردم را متحـول کـرد. هیـچ  وجهـی از زندگـی 
امـروز مـا وجـود نـدارد کـه از فناوری هـای ابداعـی توسـط آیفـون تأثیـر نگرفتـه باشـد. یـک 
اینترنـت همیشـه فعـال و در دسـترس، یـک دوربیـن همـراه و یـک کامپیوتر با قـدرت پردازش 
بـاال کـه می توانسـتید آن را در جیـب خـود جـای دهید. همٔه ایـن کارهـا را اولین بـار آیفون در 

کنـار یکدیگر انجـام داد.
اولیـن دهـه قـرن بیسـت و یکـم، عصـر کامپیوترهـای همـراه و شـبکه های اجتماعـی بـود که 
دورنمـای فرهنگـی، سیاسـی و اجتماعـی آن روزهـا را کامـًا تغییـر داده بودنـد. تمـام ایـن 
تغییـرات، چـه خـوب و چـه بد، بـا عرضه آیفـون، ایـن تلفن همـراه کوچک امـا هوشـمند پیوند 

بود. خـورده 

2۰فناوری برتر در 
2۰ سـال گذشته؛ 
بیت کوین در میان 

غول های فناوری

 سـال های آغازیـن قرن بیسـت و یکـم، زمان خوبی برای عاشـقان علـم و فناوری نبـود. زمان زیـادی از ورود 
بـه هـزاره جدیـد و گذراندن وحشـت بـی  پایه و اسـاس دنیـا از مشـکل سـال Y2k( 2000( نگذشـته بود که 

ترکیـدن حبـاب دات کام تمـام امیدهـا بـرای شـروع یک عصر جدیـد مبتنی بـر اینترنت را از میـان برد.
خوشـبختانه حبـاب اینترنـت در اوایـل دهـه 2000 زیاد طول نکشـید و خیلـی زود فناوری هـای جدیدی بروز 

و ظهـور کردنـد که فرهنـگ، اقتصاد و سیاسـت دنیا را برای همیشـه دگرگون سـاختند.
البتـه آن هـا عـالوه بـر خلـق روش هـای جدیـدی بـرای ارتبـاط، مصـرف و حمل ونقـل، نگرانی هـای آخرالزمانِی 
جدیـدی هـم با خودشـان بـه همـراه آوردنـد. ایندیپندنـت )Independent( پـس از ورود به سـومین دهـه از قرن 
بیسـت و یکـم میـالدی، در مقاله ای به بررسـی بیسـت فنـاورِی انقالبی طی 20 سـال اخیر پرداخته اسـت.

۱- آیفون

 اولین آیفون عرضه شده به بازار
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2- شبکه های اجتماعی

 انقالب شـبکه های اجتماعی در دهه 2000 و 2010

شاید خیلی از مردم از این موضوع بی خبر باشند ولی شبکه های اجتماعی در اواخر قرن گذشته بود که پا 
به میدان گذاشتند. اولیِن آن ها سایت »Six Degrees« که در سال ۱99۷ تاسیس شد. فلسفه نام گذاری 
این سایت بر پایه نظریه »شش درجه جدایی« است که طبق آن هر دو فرد در زمین، با ۶ واسطه 
یا کمتر به هم مربوط می شوند. این و ب سایت دارای ویژگی هایی مثل پروفایل ها و فهرست دوستان 
بود که به کارگیری مکرر آن ها در اینترنت به اشکال مختلف باعث محبوبیت آن شد، اما خود سایت 

هیچ وقت حرف چندانی برای گفتن نداشت.
 )MySpace( برای مشاهده موفقیت اصلی شبکه های اجتماعی باید تا ظهور سایت هایی مثل مای اسپیس
و »Friend’s Reunited« در اوایل دهه اول قرن منتظر می ماندیم، شبکه هایی که البته در مقایسه با 

فیس بوک چندان پر اهمیت به نظر نمی رسند.
ابداع مارک زاکربرگ، نه  تنها شبکه های اجتماعی را به انحصار خود در آورد بلکه مانند  فیس بوک، 
نهنگ، تمام رقبای نوظهور این حوزه را بلعید. فیس بوک ابتدا در سال ۲0۱۲ اینستاگرام را با قیمت 
ناچیز یک میلیارد دالر و سپس واتس اَپ )WhatsApp( را در سال ۲0۱4 با قیمت ۱9 میلیارد دالر به 

تملک خود در آورد.
ارائه  خدمات  نفر  میلیارد  دو  از  بیش  به  روزانه  اکنون  نرم افزارها  این  تمام  از  استفاده  با  فیس بوک 
توانست  مدرن،  اینترنت  به  در شکل  دهی  قابل توجهش  بر سهم  اجتماعی عاوه  این شبکه  می دهد. 
روش ارتباط ما با یکدیگر را بار دیگر تعریف کرده و پیشرو عصر جدیدی باشد که می توان آن را عصر 
»ابر ارتباطات« نام گذاری کرد. فیس بوک نه  تنها سایت Six Degrees را به کتاب های تاریخ فرستاد 

بلکه توانست خود نظریه شش درجه جدایی را هم بازنویسی کرده و آن را به 3٫۵ درجه تقلیل دهد.

 ۳- بیت کوین و ارزهای 
دیجیتال

 ظهور گسترده ارزهای دیجیتال

در ابتدای قرن بیست و یکم، تنها افراد معدودی وجود داشتند که فکر باز آفرینی کامل کلیت نظام 
اقتصادی دنیا به ذهنشان خطور می کرد؛ اما بعد از بحران مالی سال های ۲00۷ و ۲00۸ و پرداخت 
نشدن وام ها، شرکت های زیادی ورشکست شدند و با اقدام دولت برای نجات بانک ها با پرداخت چندین 

تریلیون دالر غرامت، خیلی ها به این فکر افتادند که شاید راه بهتری هم وجود داشته باشد.
از میان این ها یک نفر، یا یک گروه، بر این باور بود که راه حل را پیدا کرده است و او کسی نبود جز خالق 
بیت کوین. با اینکه هویت واقعی ساتوشی ناکاموتو هنوز مشخص نیست اما تأثیرات خلق سیستم پولی 
الکترونیک جدیدی به نام بیت کوین در سال ۲009 بسیار فراتر از یک ارز ساده است. فناوری پشت 
بیت کوین یعنی باک چین که یک دفتر کل آناین غیرقابل هک و غیرقابل تغییر است، این پتانسیل 

را دارد که همه  چیز، از بیمه و سامت گرفته تا بازار اماک را متحول کند.
درست است که بیت کوین هنوز نتوانسته به جایگاه خود به عنوان یک ابزار پرداخت پرکاربرد دست پیدا 
کند. از طرف دیگر هنوز موفق نشده مطابق وعده های خالق آن، اقتصاد جهانی را دگرگون نماید اما 
باید در نظر داشت که تنها یک دهه از آزمون  و خطاهای ما با ارزهای دیجیتال می گذرد. این فناوری، 
الهام بخِش هزاران فرد و شرکت برای تقلید از آن شده که برجسته ترین آن ها پروژه لیبرای فیس بوک 

و ارز ملی چین است و شاید برای رسیدن به جایگاه واقعی آن باید یک دهه دیگر به انتظار بمانیم.

۴- یوتیوب

دیالوگ اولین ویدیو آپلود شده در یوتیوب

بسـیار خـب، مـا اآلن روبـروی فیل هـا هسـتیم و باحـال تریـن موضـوع راجع بـه این هـا اینه که 
خرطوم هـای خیلـی خیلـی بلنـدی دارنـد و ایـن خیلی بـا حاله!

شـاید جمـات اولیـن ویدئوی بارگذاری شـده در یوتیوب، شـروع خیلی مناسـبی برای آن نباشـد، 
امـا همیـن جمـات و امثـال آن بودنـد کـه روش تماشـای رسـانه ها در قـرن بیسـت و یکـم را 
متحـول کردنـد. جاویـد کریـم )Jawed Karim( در تاریـخ ۲3 آوریـل سـال ۲00۵ اولیـن ویدئوی 
خـود را روی یوتیـوب، یـک وب سـایت اشـتراک ویدئـو که خـود او به خلـق آن کمک کـرده بود، 

کرد. بارگـذاری 
تنهـا یک سـال بعد شـرکت گـوگل وب سـایت یوتیوب را بـه قیمـت ۱٫۶۵ میلیـارد دالر خریداری 
کـرد و سرنوشـت کریـم، دیگـر مؤسسـین و تعـداد بی شـماری از سـازندگان محتوای این سـایت 

برای همیشـه تغییـر کرد.
در حـال حاضـر در هـر دقیقـه صدهـا سـاعت ویدئـو روی یوتیوب منتشـر می شـود و همـه این ها 

از یـک ویدئـوی ۱۸ ثانیـه ای از باغ وحش شـروع شـد.
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۵- ۳ جی، ۴ جی، ۵جی؛ اینترنت 
قوی تر و قوی تر می شود

)Arthur C Clarke( آرتور سی کالرک

 دانشـمند و نویسـنده معـروف کتاب هـای علمـی تخیلـی، در کنایـه ای بسـیار معـروف می گوید:هـر 
فنـاوری کـه بـه قـدر کافـی پیشـرفته باشـد، بـا سـحر و جـادو تفاوتی نـدارد.

شـاید شـما هـم با مـن هم عقیده باشـید کـه هیچ  چیـزی بیشـتر از توانایی انسـان های قرن بیسـت و 
یکـم بـرای دسترسـی و ارتبـاط به اطاعـات و مردم آن سـوی دنیا، بـه جادو شـباهت ندارد.

سـومین نسـل شـبکه های تلفـن همـراه )3G( در ابتـدای قـرن و نسـل بعـدی )4G( هـم در حـدود 
ده سـال بعـد از آن بـه دسـت مـا رسـید. هـر دهـه از قرن جدیـد با یـک پیشـرفت تازه در سـرعت و 
پایـداری اتصـاالت فنـاوری داده هـا، همـراه بوده اسـت. شـبکه هایی که توانسـتند دنیایی بر بسـتر آن 
رشـد کردنـد را بـاز تعریـف کننـد. هر پیشـرفت عمـده قرن بیسـت و یکم مثـل شـبکه های اجتماعی، 
بـه اشـتراک گذاشـتن آنـی عکس هـا، شـهروند خبرنـگار و هـر پیشـرفت دیگـری بـرای ادامـه بقای 
خـود بـه ایـن فنـاوری نیـاز دارد. نسـل پنجـم ایـن فنـاوری )5G( به تازگی معرفی شـده اسـت و اگر 
حـرف طرفـداران آن را بـاور کنیـم بـه  احتمـال  زیاد به  انـدازه نسـل های قبلـی تأثیرگـذار خواهد بود.

اخیـراً بحث هـای زیـادی در مـورد این کـه چگونه این اتصـال دائـم و حواس پرتی ها و خطـرات همراه 
آن باعـث جـدا شـدن مـا از یکدیگـر شـده، در گرفتـه اسـت امـا ایـن بحث هـا بیـش از آن  کـه آن را 

تضعیـف کننـد، گواهی بـر قدرت ایـن فناوری هسـتند.

۶- اقتصاد گیگ؛ بازار 
کارهای موقت

 دوره ای که با گوشی موبایل می توان پول درآورد

بزرگ ترین پیشرفت های فناوری های دهه اول قرن بیست و یکم در واقع ربط مستقیمی به فناوری نداشتند. 
نقض کپی  رایت و پخش آناین، روش خلق و مصرف محصوالت فرهنگی و شبکه های اجتماعِی هم 
 )Gig Economy( سیاست را متحول کردند. اما این تغییر و تحول در هیچ کجا مثل بازار کارهای موقت
قابل  مشاهده نیست. هیچ کس فکر نمی کرد زمانی بتواند بدون اینکه راننده تاکسی باشد، با موبایل و صندلی 
خالی ماشین خود پول در بیاورد. هیچ کس فکر نمی کرد روزی بتواند خانه ی خالی خود را به مدت یک یا 

چند روز، مثل هتل ها اجاره دهد.
بازاری متشکل از نرم افزارها و سایت هایی مثل اوبر )Uber(، دلیورو )Deliveroo( و ایربی ان بی )Airbnb( که 
خود را به عنوان کسب وکارهای حوزه فناوری مطرح کرده اند، اما در واقع راه های تازه ای برای خریدوفروش 

نیروی کار هستند.
بزرگ ترین تحول صورت گرفته توسط بازار کارهای موقت در فناوری های پشت این نرم افزارها نهفته 
نیست. فرق چندانی بین تاکسی گرفتن به طور معمول و یا با نرم افزاری مثل اوبر وجود ندارد. این تحول حتی، 
آن طور که این شرکت ها دوست دارند القا کنند، این نیست که آن ها یک راه جدید و الهام بخش برای کار 
کردن پیدا کرده اند که با استفاده از آن هرکسی می تواند هر زمان که دلش خواست کار کند یا کار نکند. این 
تحول در واقع آغاز راهی است که در آن روش کار کردن و ارتباط مردم با شرکت های ارائه دهنده خدمات به 
آن ها را تغییر می دهد. ما هنوز در ابتدای راه مشاهده تغییرات عظیم صورت گرفته توسط این گونه شرکت ها 

در زمینه تغییر شرایط کاری و همچنین روش مبارزه نیروهای کار با این شرایط قرار داریم.

۷- واقعیت مجازی 
و واقعیت افزوده

 یک قدم به زندگِی تمام مجازی

از زمان عرضه نخستین دستگاه های استریوسکوپ )Stereoscope( و امکان حضور در جهانی دیگر که در 
مقابل چشمان ما ظاهر شده است، واقعیت مجازی )Virtual Reality( همواره جزئی از رویای ما از آینده 
بوده است. البته این رؤیا هنوز هم به واقعیت تبدیل نشده است. اما در اواخر دهه اول قرن بیست و یکم این 

فناوری کمی هدفمندتر ظاهر شده است.
کامپیوترهای  و  می شوند  تولید  دنیا  کمپانی های  بزرگ ترین  توسط  امروزه  مجازی  واقعیت  هدست های 
شخصی هم آن قدر قدرتمند شده اند که بتوانند دنیاهایی را ایجاد کنند که مردم با خوشحالی وقت خود را 
در آن بگذرانند. در سال های اخیر بسیاری از شرکت ها به جای واقعیت مجازی روی فناوری واقعیت افزوده 
)Augmented Reality( تمرکز کرده اند. این فناوری به جای قرار دادن مردم در یک دنیای کامًا مجازی، 

اطاعات مورد نیاز شما را روی دنیای واقعی پیرامون تان به نمایش می گذارد.
اگر این فناوری موفق بشود و مانند بسیاری از پروژه های شکست خورده قبلی مثل عینک گوگل شکست با 
بن بست رو به رو نشود، آنگاه می تواند روش تعامل ما با دنیا را تغییر داده و کاری کند که اطاعات مورد 
نیاز ما همیشه در دسترس مان باشد. واقعیت افزوده حتی این پتانسیل را دارد که جای تلفن های هوشمند را 

به عنوان ابزار اصلی ما برای ارتباط با دیگر فناوری ها بگیرد.
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۸- محاسبات کوانتومی

 برتری کوانتومی به رویای بسـیاری از شرکت ها در سده فعلی 
بدل شده است.

محاسبات کوانتومی هم جزو فناوری هایی است که هنوز در دسترس همه قرار نگرفته است. محققان گوگل 
چند ماه قبل اعام کردند که با انجام عملیاتی که کامپیوترهای سنتی از پس آن برنمی آیند به برتری 
کوانتومی دست پیدا کرده اند، اما واقعیت این بود که این عملیات تا حدود زیادی بی فایده و محدود به یک 

زمینه بسیار خاص بود که هیچ چیز را به  خودی  خود تغییر نمی داد.
مزایا و تهدیدات پردازش کوانتومی همین حاال هم در حال تغییر دنیای ماست. این فناوری تمام فرضیات 
ما درباره کامپیوترها را دگرگون کرده و به آن ها اجازه می دهد که با سرعتی غیر قابل  تصور، کارهایی را 
انجام دهند که قبًا غیرممکن به نظر می رسیدند. این فناوری این توانایی را دارد که راهگشای همه نوع 

تحقیقات پزشکی و استنباط های علمی جدید باشد.
البته این فناوری قدرت این را هم دارد که سیستم های رمزنگاری ما را هم هک کند. روشی که تمرکز 
آن روی انجام محاسبات بسیار دشواری است که انجام آن با کامپیوترهای سنتی زمان بسیار زیادی را 
می طلبد. زمان آماده شدن کامپیوترهای کاربردی کوانتومی، مثل اکثر فناوری های انقابی دیگر، هنوز 
مشخص نیست و شاید تا تکمیل شدن آن زمان بسیار زیادی باقی مانده باشد یا شاید اصًا هیچ وقت به 
مرحله بهره برداری عمومی نرسد؛ اما به  هر حال این فناوری قسمتی از آینده دنیای ماست و آماده است 
تا همه چیز را متحول کند. کاری که به نظر می رسد با تاش های شبانه روزی محققان در فهم بهتر آن، 

همین حاال هم در حال انجام است.

۹- خانه های هوشمند و 
دستیارهای صوتی

 تنها کافی اسـت گوشی تلفن همراه خود را صدا کنید!

هیچ کـدام از رؤیاهـای مـا دربـاره آینـده بـدون قابلیـت حـرف زدن و کنتـرل خانـه و وسـایل آن، 
کامـل بـه نظـر نمی رسـد، رؤیایـی کـه حـاال جزئـی از زندگـی ما شـده اسـت.

در اوایـل دهـه اول قـرن، تقریبـًا هـر وسـیله ای را می شـد بـه اینترنـت متصـل کـرد. کتری هـای 
هوشـمند، زنـگ درهایـی کـه از طریـق اینترنت فعـال می شـدند، دوربین هـای فیلم بـرداری که در 
همـه اتاق هـا نصـب می شـدند و میکروفن هـا و بلندگوهایـی کـه بـا نصـب آن هـا می توانسـتید بـا 

آن هـا ارتبـاط برقـرار کنید.
ولـی بـا محبوب شـدن خانه های هوشـمند و دسـتیارهای صوتـی، نگرانی های مردم دربـاره امنیت 
آن هـا هـم بـاال گرفـت. سـؤال این بـود که آیـا سـپردن کنتـرل خانه بـه ایـن تجهیـزات اینترنتی 
کـه احتمـال خـراب شـدن یا هک شـدن آن هـا وجـود دارد، کار معقولی اسـت یـا خیر. آیا درسـت 
اسـت کـه بـه غول هایـی مثل آمازون و گـوگل اجازه دهیـم که در خانه مـا میکروفـن کار بگذارند. 
بـا ورود بـه دهـه بعـدی این طـور بـه نظـر می رسـد که قـرار نیسـت خانه هـای مـا بـا قابلیت های 
فناوری هـای بـکار رفتـه در آن هـا تعریـف شـوند، امـا سـوال این اسـت که مـا چه شـرکت هایی را 

بـه ایـن دو ترجیـح می دهیم.

۱۰- تورنت و پخش آناین

 اپل، والت دیزنی و آمازون هم به سـمت ساخت پلتفرم های 
پخش آنالین رفته اند

شاید خیلی از شما یادتان نباشد، اما قبل از ظهور اسپاتیفای مردم برای دانلود موسیقی از نپستر 
)Napster( استفاده و قبل از نتفلیکس برای تماشای فیلم یا سریال، آن ها را از سایت های تورنت 
همیشه  سرویس ها  این  که  می رسید  نظر  به  می کردند.  بارگذاری   )Piratebay( پایرت بی  مثل 
یک قدم جلوتر از قانون حرکت می کنند ولی وجود آن ها باعث شد که راه برای فعالیت پلتفرم هایی 

که امروزه زندگی آناین ما را در سیطره خود دارند، باز شود.
سرویس های پخش آناین نه  تنها راه و روش گوش دادن موسیقی و تماشای فیلم ما را تغییر داد، 
 )Twitch( بلکه روش تولید محتوا را نیز دگرگون کرد. پلتفرم پخش زنده بازی های ویدیویی توییچ
شاهد یکی از سریع ترین رشدها از حیث تعداد بازدیدکنندگان در میان رسانه هاست و قابلیت پخش 

زنده جدیدترین ویدیوها از طریق توییتر، فیس بوک و یوتیوب در دسترس همه قرار می دهد.
طبق گزارش خبرگزاری رویترز، سایت تورنت پایرت بی اخیراً علی رغم تاش های ده ساله مقامات 
به  کند. سرویس های  راه اندازی  را  زنده جدیدی  تا سرویس پخش  دارد  آن تاش  تعطیلی  برای 
بزرگ ترین  کرده اند.  پیدا  رشد  آناین  پخش  سرویس های  با  هم زمان  هم  تورنت  اشتراک گذاری 
سایت  و  است  راه اندازی  حال  در  سعودی  عربستان  کشور  در  حاضر  حال  در  دنیا  تورنت  پروژه 
پایرت بی هم، هم زمان با آن در حال راه اندازی یک پلتفرم پخش زنده مبتنی بر تورنت است که 
دیزنی  و  نتفلیکس  پرایم،  آمازون  سایت های  در  موجود  آثار  مجموع  با  آن  در  ارائه شده  محتوای 

پاس برابری می کند. 
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۱۱- بازی های آناین

 صنعت بازی های رایانه ای در دهه های اخیر رشـدی چشمگیر 
را تجربه کرده اند

ایـن روزهـا حتـی فکـر ایـن  کـه روزگاری بـرای رقابـت بـا دوسـتانتان باید در یـک اتـاق دور یک 
کنسـول حلقـه می زدیـد، بـرای خیلی هـا قابل بـاور نیسـت. گسـترش اینترنـت باعث شـده اسـت تا 

بازی هـای آنایـن روز بـه روز محبوب تـر شـوند.
البتـه اینترنـت غیـر از ایـن مـورد تغییـرات دیگـری هـم در بازی هـا ایجـاد کـرده اسـت. یکـی از 
مهم تریـن اشـکال سـرگرمی در دنیـای امـروز پخش زنده بازی هاسـت کـه در آن افراد به تماشـای 

بـازی افـراد دیگـر می پردازند.
 )DLC( توسـعه دهندگان هـم بـا ارائـه به روزرسـانی های مـداوم و محتواهـای افـزوده قابل دریافـت
مکـرراً گیمرهـا را مجـاب بـه صـرف مبالـغ بیشـتر در خصـوص بازی هـا می کننـد. ایـن تغییـرات 
بازی هـا را از یـک محتـوای ثابـت و تعریف شـده بـه دنیایـی تبدیـل کرده انـد کـه مـدام در حـال 

توسـعه و تولیـد پول بیشـتر اسـت.

۱2- موشک های تجاری با 
قابلیت استفاده دوباره

 یکی از پروژه های اسـپیس ایکس برای راکت های
 قابل بازیافت

فعالیت هـای فضایـی بسـیار دشـوار، و مهم تـر از آن، بسـیار پرهزینـه هسـتند. موشـک های قابـل 
بازیابـی سـاخت شـرکت های غیردولتـی و بـا مقاصـد تجـاری می تواند ایـن وضعیـت را تغییر دهد.

در طـی دهـه اول قـرن بیسـت یکـم به تدریـج مسـئولیت بسـیاری از فناوری هایی کـه فضانوردان 
را بـه فضـا می فرسـتادند، بـه شـرکت های خصوصـی مثل اسـپیس ایکس )SpaceX( سـپرده شـد. 
ایـن شـرکت ها هـم بـرای پاییـن نگه داشـتن هزینه هـا، و بـاال بـردن سـود، شـروع بـه سـاخت 
موشـک هایی کردنـد کـه بعـد از شـلیک مسـافران به وسـیله شـاتل بـه آسـمان و فـرود مجـدد، 
مثـل هواپیماهـا، می تـوان از آنهـا بـار دیگر اسـتفاده کـرد. طبق ادعای ایـان ماسـک، فضاپیمای 
اسـتارکرافت )Starship spacecraft( سـاخت شـرکت اسـپیس ایکس این توانایی را خواهد داشـت 
کـه در سـال ۲0۲۱ روی سـطح مـاه فـرود بیایـد. شـرکت اسـپیس ایکـس یکـی از شـرکت هایی 
کـه توانسـت گام هـای مؤثـری در ایـن زمینـه برداشـته و در یـک مأموریـت پرشـکوه فضایـی 

موشـک های خـود را روی یـک کشـتی بـزرگ شـناور روی دریـا فـرود بیـاورد.
البتـه ایـن پیشـرفت ها مشـکات خاص خودشـان را هـم دارند. اسـتفاده از شـرکت های تجاری در 
پروژه هـای بـزرگ فضایـی منتقدانـی هـم دارد کـه معتقدنـد کـه ایـن کار باعـث بـه خطـر افتادن 

امنیـت ایـن پروژه هـا شـده و قـدرت کمپانی هـای خصوصـی را افزایـش می دهد.

۱۳- خودروهای برقِی 
بدون راننده

 طرحی مفهومی از خودروهای آینده

۵0 سال طول کشید تا اتومبیل ها بتوانند جای اسب و درشکه را به عنوان روش اصلی حمل  و نقل 
بگیرند. اما این  طور به نظر می رسد که به علت این دو اختراع انقابی قرن حاضر، یعنی خودروهای 

برقی و بدون نیاز به راننده، ما تنها چند سال تا تحول بزرگ بعدی فاصله داریم.
خودروهـای برقـی همیـن حاال هـم سـریع تر، امن تر و جذاب تر از ماشـین دودی های سـنتی ما هسـتند 
امـا آن هـا هنـوز یـک نقطـه  ضعـف عمـده دارنـد و آن زمـان مـورد دنیاز بـرای شـارژ آن هاسـت. البته 
پیشـرفت های اخیـر در سـاخت باتری هـای جدید ممکن اسـت این مشـکل را هم حل کند. مهندسـین 
اخیـراً راهـی پیـدا کرده انـد کـه می تـوان از طریـق آن خودروهـای برقـی را، حداقـل در آزمایشـگاه، در 
ده دقیقـه شـارژ کـرد. پیشـرفت های حاصل شـده در زمینـهٔ خودروهـای بـدون راننـده بسـیار بیشـتر از 
خودروهـای برقـی بـوده اسـت. راننده هـای کامپیوتری جدید بـا سرمشـق قـرار دادن فناوری هایی مثل 
حالـت راننـده خـودکار تسـا می تواننـد تقریبـا بـه طـور کامـا خـودکار از نقطه ای بـه نقطـه ای دیگر 
برونـد. بعضـی از شـرکت های بـزرگ خودروسـازی مثـل ولـوو )Volvo( در حـال سـاخت خودروهـای 
مفهومـی جدیـدی هسـتند کـه هیـچ فرمانـی )غربیلـک( در طراحـی آن ها در نظر گرفته نشـده اسـت.

این پیشرفت ها به ما نشان می دهد که در آینده ای نه چندان دور، ما خودروهای برقی و الکتریکی را 
تنها با اسم خودرو خواهیم شناخت و خودروهای با سوخت فسیلی به تاریخ خواهند پیوست.
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۱۴- هوش مصنوعی

 سـوالی که ذهن انساِن امروزی را درگیر خود کرده است: 
آیا هوش مصنوعی دشمن انسان هاست؟

ری کرزویل )Ray Korzweil(، آینده  پژوه معروف، پیش بینی کرده است که حوزه فناوری در سال ۲04۵ 
دگرگون خواهد شد. لحظه ای که در آن کامپیوترها از نظر هوشی از انسان ها سبقت گرفته و با سرعتی 

غیرقابل کنترل خود را توسعه خواهند داد. لحظه ای که آغازی بر پایان نسل بشر خواهد بود.
کرزویل در کتاب جریان ساز مشهور خود به نام »دگرگونی در راه است« هشدار می دهد که نرخ رشد این 
تغییر آن قدر سریع خواهد بود که ما نمی توانیم خود را با آن سازگار کنیم. این کتاب توانست فناوری را از 
قلمرو کابوس های داستان های علمی تخیلی بیرون کشیده و آن را به موضوعی با پیامدهایی در جهان واقع 
تبدیل کند. کرزویل از آن زمان تا کنون در شرکتی متشکل از بهترین متخصصین حوزه هوش مصنوعی 
در کمپانی گوگل مشغول کار است و در خط مقدم خلق یک هوش مصنوعِی هم سطح انسان قرار دارد. 
یکی از دالیل پیشرو بودن گوگل در این زمینه تصاحب کمپانی دیپ مایند )DeepMind(، پیشروترین 
شرکت هوش مصنوعی دنیا، در سال ۲0۱4 است. شرکت دیپ مایند با استفاده از منابع مالی و پژوهشی 
بی پایان گوگل موفق شده است که بسیاری از مراحل مهم سینگوالریتی یا دگرگونی فناوری، مثل پیروزی 

بر انسان ها در بازی های کارتی پیچیده ای مثل Go را پشت سر بگذارد.
هرچند خود کرزویل معتقد است که حداقل ۸۶ درصد از ۱4۷ پیش بینی او دقیق هستند اما هنوز برای 
قضاوت در این مورد زود است. البته پیشرفت های صورت گرفته طی دو دهه اخیر نشان می دهد که این 
نگرانی ها دیگر تنها یک فرضیه نیستند. کرزویل هم اخیراً همراه با بزرگ ترین متفکرین این قرن سعی 

دارد که به جهانیان در مورد تهدید این فناوری برای موجودیت نسل بشر هشدار بدهد.

 ۱۵- آمازون

 جف بزوس خالق وب سایت بزرگ آمازون

خیلی ها این روزها از آمازون به عنوان فروشگاهی یاد می کنند که در آن از شیر مرغ تا جان آدمیزاد یافت 
می شود. با پیشرفت روز افزون آمازون، این فروشگاه تقریبا در همه جای این کره خاکی به جز ایران و چند 
کشور انگشت شمار دیگر در دسترس همه قرار دارد. آمازون بعد از تبدیل شدن به بازار مرکزی اینترنت و 

باال بردن انتظارات مردم از خرید آناین، حاال تبدیل به یکی از ارکان اینترنت نیز شده است.
البته روش آمازون در تغییر شیوه خرید مردم هم جالب توجه است. آمازون با ارائه امکان خرید هر کاالیی 
به صورت آناین و دریافت سریع آن، شیوه خرید آناین و خرید از مراکز خرید را دگرگون کرد. خرید 
آناین تنها ویترین این فروشگاه نیست و تأثیرات این فروشگاه بسیار فراتر از آن است. زیرساخت های 
حوزه  در  نام ها  پیشروترین  یکی   )Alexa( الکسا  ارکان وب محسوب می شود؛  از  یکی  امروزه  آمازون 

خانه های هوشمند و دستیارهای صوتی به حساب می آید.
 )Whole Foods( عاوه بر این ها آمازون حاال صاحب فروشگاه هایی واقعی مثل سوپرمارکت آناین هول فودز
هم هست. برنامه های آن برای مکان یابی و پرداخت مالیات حتی از سیاست های دولتی هم پیچیده تر 
است. آمازون از سال ۲000 به بعد توانست مالک بخشی بزرگی از اینترنت شود و تنها آینده مشخص 

می کند که آمازون چه استفاده ای از این فضا خواهد کرد.

۱۶- اسکایپ

 از طریق اسـکایپ هر لحظه که بخواهید می توانید تماس 
تصویری رایگان برقرار کنید

قبـل از شـروع قـرن جدیـد، برقرار کـردن تماس هـای راه دور کاری بسـیار پرهزینه و دشـوار بود. 
تأخیـر در ارسـال صـدا بیـن مناطـق زمانـی مختلف یک امـر طبیعی بـود و مکالمه کننـدگان برای 

قطـع نکـردن صحبـت یکدیگر بایـد این مـورد را در نظـر می گرفتند.
امـا تمـام این هـا بـا عرضـه اسـکایپ در سـال ۲003 تغییـر کـرد. البتـه اینترنـت بـا خـودش 
امـکان ارتباطـات بین المللـِی ارزان قیمـت را بـه ارمغـان آورده بـود امـا فنـاوری اسـکایپ امـکان 
تماس هـای بـا کیفیـت را بـه  صـورت کامـًا رایـگان فراهـم کـرد. نـرخ رشـد اسـکایپ در ابتـدا 
واقعـًا حیـرت آور بود. اسـکایپ در طی تنها ده سـال توانسـت به رکـورد 300 میلیون کاربر برسـد. 
رکـوردی کـه رسـیدن بـه آن بـرای تلفن هـای همـراه ۲۵ سـال و تلفن هـای ثابت ۱04 سـال به 
 )xerox( طـول انجامیـد. این رشـد سـریع باعث شـد که اسـکایپ هـم مانند گـوگل و زیراکـس

در رده فناوری هـای معـدودی قـرار گیـرد کـه از اسـم آن هـا به عنـوان فعـل اسـتفاده می شـود.
اسـکایپ الهام بخـش نرم افزارهایـی مثـل فیـس تایـم )Face Time( شـرکت اپـل و واتـس اپ 
بسـیار  مکانـی  بـه  را  کاربرانشـان جهـان  میلیـاردی  تعـداد  بـا  امـروزه  )WhatsApp( شـد کـه 

کرده انـد تبدیـل  کـه هسـت،  آنچـه  از  کوچک تـر 
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 ۱۷- ویکی پدیا

 ویکـی پدیا در حال حاضر میلیون ها مقاله در 
حوزه های مختلف دارد

یکی از آرمان های اولیه اینترنت در دسترس قرار دادن اطاعات به صورت رایگان برای همه بود اما به  جز 
گوگل هیچ شرکت دیگری به اندازه ویکی پدیا نتوانست به این آرمان جامه عمل بپوشاند.

اولین  شد،  راه اندازی   ۲003 سال  در   )Jimmy Wales( ویلز  جیمی  مؤسس  توسط  که  ویکی پدیا  البته 
دایره المعارف آناین دنیا نبود، حتی اولین دایره المعارف ساخته شده توسط ویلز هم نبود. او سه سال قبل 
از عرضه ویکی پدیا دایره المعارف نیوپدیا )Nupedia( را راه اندازی کرد که یک دایره المعارف مخصوص 
متخصصین بود و باوجود رایگان بودن، هرکسی نمی توانست مطالب خود را در آن به اشتراک بگذارد. 
ویکی پدیا با استفاده از مفهوم ویکی )یک نوع وب سایت تعاملی که کاربران در آن با کمک هم مطالب 
را تصحیح و خلق می کنند( توانست این مشکل را برطرف کند. ویکی  پدیا این امکان را فراهم کرد که 
هرکسی که به اینترنت دسترسی دارد بتواند در خلق محتوا و ویرایش آن ها شرکت کند و به  این  ترتیب 
توانست با چنان سرعتی رشد کند که قبل از آن، به نظر غیرممکن می رسید. دایره المعارف نیوپدیا با روند 
تایید هفت مرحله ای خود تنها موفق به انتشار ۲۱ مقاله شد؛ با این حال تعداد مقاالت ویکی پدیا در سال 

اول به ۱۸,000 عدد رسید.
تعداد مقاالت نسخه انگلیسی این منبع اطاعاتِی همیشه در حال رشد به پنج میلیون رسیده است. تمام 

این اطاعات به  شکل رایگان در دسترس همه قرار دارد.

 ۱۸- ربات ها

 ربات انسان نمای سوفیا

سـال ۲000، جهـان بـا رباتـی بـه نـام آسـیمو )Asimo( آشـنا شـد. آسـیمو رباتی سـاخت شـرکت 
ژاپنـی هونـدا بـود کـه تماشـاچیان را بـا باال رفتـن از چند پلـه منتهی بـه محل برگـزاری اجاس، 
مبهـوت خـود کـرد. آسـمیو اولین ربـات از ربات های انسـان نمـای پیشـرفته ی تحسـین برانگیزی 
بـود کـه حـاال قادر بـه انجام کارهایی هسـتند کـه اکثر انسـان ها از انجـام آن ها عاجزنـد. کارهایی 

از پشـتک وارو زدن گرفتـه تـا رفتـن به فضا.
بعـد از دهه هـا تحقیـق و توسـعه های نامشـخص در عرصـه فنـاوری رباتیـک در قـرن بیسـتم 
سـرانجام ربات هـا توانسـتند در بسـیاری از زمینه هـا کاربردهـای واقعـی خـود، از بازیافـت زبالـه 
گرفتـه تـا پرسـتاری از سـالمندان را در دنیـای واقعـی پیـاده کننـد. امـروزه بـا اسـتفاده ترکیبی از 
فناوری هـای جدیـد دیگـر، مثـل واقعیـت مجـازی و شـبکه های تلفن همراه نسـل پنجـم، می توان 
ربات هـا را به صـورت آنـی و آنایـن از راه دور کنتـرل کـرد. البتـه احتمـااًل کاربـرد مؤثـر ایـن 

فناوری هـا در صنعـت رباتیـک چنـد سـالی زمـان خواهـد بـرد.
بعـد از آن اسـت کـه پیشـرفت های ایجادشـده در قـرن بیسـت و یکم خواهـد توانسـت راه را برای 

کارهـای پیچیـده ای، مثـل فرسـتادن ربات هـا بـه اعماق فضـا به  جای انسـان، بـاز کند.

 ۱۹- فناوری بیومتریک و 
نظارتی سیستم های 

 دوربین های نظارتی این روزها در بیشـتر مکان ها دیده می شود

بـا نگاهی به گذشـته متوجه می شـویم کـه پیشـگویی جـرج اورول )George Orwell( در رمان ۱9۸4 
یعنـی »بـرادر بـزرگ در حـال تماشـای شماسـت« کمی سـاده انگارانه بوده اسـت. درسـت اسـت که 
ایـن روزهـا دوربین هـای مداربسـته در هـر گوشـه از خیابان ها نصب شـده اند امـا باید اذعـان کرد که 
تهاجـم ایـن روزهـای فنـاوری به زندگـی خصوصی ما بسـیار فراتـر از دوربین های مداربسـته اسـت. 
مـا ایـن روزهـا بـه امیـد کمی آسـان تر شـدن زندگـی و البتـه از تنهایـی درآمـدن به دسـت خودمان 

ایـن ابزارهـای شـنود را بـه جیب هـا و خانه های خـود دعـوت می کنیم.
مـارک زاکربـرگ، مؤسـس فیس بـوک، در سـال ۲0۱0 در یـک مصاحبـه اعـام کـرد کـه عصـر 
)رعایـت( حریـم خصوصـی بـه پایـان رسـیده اسـت. او در ایـن مصاحبـه گفـت که حریـم خصوصی 
دیگـر یـک هنجـار اجتماعـی نیسـت و ثبت نـام میلیاردهـا نفـر در شـبکه اجتماعـی خود را شـاهدی 
بـر ایـن ادعـا دانسـت؛ امـا رسـوایی های مکـرر فیس بـوک در سـو اسـتفاده از داده هـای کاربـران و 
پیشـرفت های صـورت گرفتـه در فناوری هـای تشـخیص چهـره باعـث کاهـش ایـن سـیر نزولی در 
زمینـهٔ حفـظ حریـم خصوصی شـده اسـت. فناوری های نظارتـی در چین برای شناسـایی شـهروندان 

از هـوش مصنوعـی اسـتفاده می کنـد.
درسـت اسـت کـه فنـاوری باعـث ظهـور نسـل جدیـدی از سیسـتم های نظارتـی شـده اسـت اما در 
مقابـل، اشـکال جدیـدی از ابزارهـای حفـظ حریـم خصوصـی، مثل شـبکه های خصوصـی مجازی و 
نرم افزارهـای رمزنـگاری را هـم به مردم هدیه داده اسـت. این ابزارها بخشـی از سـاح هایی هسـتند 

کـه می تواننـد از ایجـاد ویران شـهر جـرج اورول جلوگیـری کنند.
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2۰- نقشه های آناین 
همیشه در دسترس

 در قرن حاضر دیگر کسـی گم نمی شود!

یکـی از نادیـده گرفته شـده ترین پیشـرفت های فنـاوری قـرن حاضر، فناوری اسـت که گم شـدن در 
شـهر یـا جـاده را تقریبـًا غیرممکـن کـرده اسـت. خدماتی مثل نقشـه های گـوگل و اپـل همه جای 
 )Citymapper( و سـیتی مپـر )Waze( دنیـا را قابل مشـاهده کـرده و نرم افزارهـای دیگـری مثل ویز
هـم بـا افـزودن داده هـای پـر جزئیـات به ایـن نقشـه ها، سـفرهای مـا را سـریع تر و هوشـمندانه تر 

کرده اند. قبـل  از 
ایـن روزهـا بـا اسـتفاده از ایـن نرم افزارهـا تصور ما از سـفر به  طور کامل دگرگون شـده اسـت. این 
فناوری هـا همچنیـن زمینـه را بـرای توسـعه خدمـات جدیـدی شـهری، مثـل خودروهای هوشـمند 
و بـدون راننـده و دوچرخه هـا و اسـکوترهایی کـه در سراسـر شـهرها در دسـترس همـه قـرار دارند 
فراهـم کرده انـد. اطاعـات مـا در مـورد مبـدأ و مقصـد سـفر بسـیار غنی تـر از نسـل های گذشـته 
اسـت و روش اسـتفاده از آن می توانـد نگـرش مـا بـه مناظـر واقعـی و مجـازی دنیـا را تغییر دهد.

داده هـای مکانی یکی از ارزشـمندترین اطاعات برای شـرکت های فناوری هسـتند و شـرکت هایی 
مثـل گـوگل و فیس بـوک بارهـا دربـاره علـت و چگونگی جمـع آوری داده هـای مکانی کاربرانشـان 
مـورد بازخواسـت قرارگرفته انـد. ایـن داده هـا دقیقـًا بـه ایـن علـت بـرای این شـرکت ها و خـود ما 

ارزشـمند هسـتند که جزو اطاعات شـخصی شـما محسـوب می شـوند.



نوآوری و 
فناوری

◄ دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی:

مراقب فروش فضای دوم ایران در متاورس باشیم
◄سیر تا پیاز هوش مصنوعی در ایران

◄ از طریق متاورس کسب درآمد کن 
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دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی هشدار داد:

  لــزوم توجه ومراقب از فروش فضای دوم ایران در متاورس
 دبیــر شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی بــا تاکیــد بــر درک هرچــه بیشــتر دولــت از ابعــاد مختلــف رونــد جدیــد فضــای مجــازی بــر بســتر 
متــاورس گفــت: پیش بینی هــا حکایــت از ایــن می کنــد کــه ارزش کســب و کارهــای متــاورس تــا ســال 1404 بــه هــزار میلیــارد دالر می رســد؛ 

بنابرایــن بایــد مراقــب فــروش فضــای دوم ایــران در متــاورس باشــیم. 

در  عاملــی  ســعیدرضا  بــازارکار،  گــزارش  بــه 
عمومــی  روابــط  بین المللــی  همایــش  هجدهمیــن 
ــی،  ــی- واقع ــی آرمان ــط عموم ــوان »رواب ــا عن ــران ب ای
ذهنی-عینــی و حسی-فراحســی متــاورس: کارکردهــا و 
کاربردهــای فرامکانــی« بــا اشــاره بــه اینکــه ابزارهــای 
»واقعیــت  مجــازی«؛  »واقعیــت  شــامل  متــاورس 
افــزوده«، »واقعیــت ترکیبــی«، »واقعیــت گســترده 
)صنعــت امحــا فاصلــه بیــن واقعیــت و مجــاز(«، 
ــن«  ــاک چی ــا«، »ب ــازی«، »آواتاره ــت شبیه س »صنع
ــی  ــزود: هنگام ــت، اف ــا« اس ــه پدیده ه ــت هم و »اینترن
ــم،  ــاورس را بررســی می کنی ــای مت ــاختار ابزاره ــه س ک
ــک اکوسیســتم  ــاورس ی ــاوری مت متوجــه می شــویم فن

دارد. )زیســت بوم( 
وی اظهــار کــرد: متــاورس یــک حــوزه بین رشــته ای 
ــط  ــوزه مرتب ــن ح ــه ای ــی ب ــات مختلف اســت و موضوع
هســتند و ایــن حوزه هــا در دو جنبــه کلیــدی اکوسیســتم 
و فنــاوری قابــل بررســی اســت، لــذا فناوری هــای 
کلیــدی، از اینترنــت واقعیــت گســترده شــروع می شــود 

و بــه متــاورس می رســد و از اکوسیســتم متــاورس 
ــد. ــتیبانی می کن پش

ــه  ــناخت و درک هرچ ــر ش ــد ب ــن تاکی ــی ضم عامل
بیشــتر ابعــاد مختلــف رونــد جدیــد فضــای مجــازی بــر 
بســتر متــاورس توســط جمهوری اســامی بــرای ظرفیت 
ســازی هــای مهــم ســخت افــزاری و نــرم افــزاری تصریــح 
کــرد: پیــش بینــی هــا حکایــت از ایــن مــی کنــد کــه تــا 
ــا  ــه ۸00 ت ــاورس ب ــا مت ــال ۱404 کســب و کاره س
فراجهــان صنعتــی  و  میلیــارد دالر رســیده  هــزار 
ــری و  ــه تصوی ــک غلب ــه ی ــد ک ــد ش ــکیل خواه تش
زندگــی ســه بعــدی و دارایــی هــای مجــازی احــراز 

ــد داد.  ــش خواه ــه صــورت انفجــاری افزای شــده را ب
ــود و  ــفه وج ــه فلس ــی ک ــه، منطق ــورد اینک وی در م
ــت،  ــد چیس ــی کن ــس م ــاورس را منعک ــی مت چگونگ
ــوس  ــوان »محس ــار عن ــاورس در چه ــق مت ــت: منط گف
ســازی جهــان مجــازی یــا بــه تعبیــری فیزیکــی ســازی 
جهــان مجــازی«؛ »تبدیــل ذهنیــت بــه عینیــت، خیــال و 
ــه فراحــس )برآوردهــا(«؛  ــت و حــس ب ــه واقعی ــان ب آرم

ــی،  ــردی، نهــادی، مل ــن دارائی هــای ف ــن و تضمی »تأمی
ــد(«  ــی جدی ــام ارزش ــاد نظ ــی )ایج ــه ای و جهان منطق
و »متراکــم ســازی داشــته های شــخصی و تعلقــات 

ــود. ــف می ش ــادی« تعری نه
عاملــی توضیــح داد: ســومین منطــق متــاورس تأمین و 
تضمیــن دارائی هــای فــردی، نهــادی، ملــی، منطقــه ای و 
جهانــی )ایجــاد نظــام ارزشــی جدیــد( اســت، بــدان معنی 
ــای  ــه دارایی ه ــی ب ــی توجه ــت و حکمران ــر دول ــه اگ ک
ــاورس  ــازی در مت ــران مج ــد ای ــته باش ــی نداش متاورس
فروختــه خواهــد شــد. بایــد در متــاورس، مالکیــت 
دارائــی هــای ایــران احــراز شــود و ایــن دارائــی متعلــق 
بــه نظــام جمهــوری اســامی و مــردم ایــران اســت کــه 
تامیــن اســتقال در ایــن حــوزه نیــز بســیار مهــم اســت. 
خــود  متــاورس  بایــد  وزارتخانه هــا  شــرکت ها، 
ــد،  ــاق رخ نده ــن اتف ــر ای ــه اگ ــد، چراک ــد کنن را تولی

ــدا خواهــد شــد. شــخصی پی
ــان  ــا هم ــق اول ی ــف منط ــرای تعری ــزود: ب وی اف
ــری  ــه تعبی ــا ب ــازی ی ــان مج ــازی جه ــوس س محس
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فیزیکــی ســازی جهــان مجــازی بایــد عنــوان کــرد کــه 
مــا امــروز در فضــای مجــازی حســی پیــدا می کنیــم کــه 
بیشــتر ایــن حــس از محیــط مجــازی تعامــل بــا دیگــران 
شــکل گرفته ولــی ایــن حســی کــه متــاورس بــه انســان 
می دهــد قطعــاً تجربــه متفاوتــی خواهــد بــود. البتــه بایــد 
خاطرنشــان کــرد ایــن جهــان ســه بعدی تنهــا از طریــق 
عینک هــای واقعیــت مجــازی نمی توانــد توســعه پیــدا کنــد. 
اینکــه واقعیــت مجــازی بــه واقعیــت عینــی افزوده می شــود 
ــاورس  ــق مت ــس منط ــه قابل لم ــزوده( نکت ــت اف )واقعی
اســت. بــر ایــن اســاس جهــان دوم در جهــان اول ادغــام 
می شــود و فضایــی ایجــاد می کنــد کــه فیزیکــی ســازی 

ــد. ــازی در آن رخ می ده ــای مج فض
بــه گفتــه عاملــی، در منطــق دوم متــاورس کــه 
ــان  ــال و آرم ــت، خی ــه عینی ــت ب ــل ذهنی ــان تبدی هم
بــه واقعیــت و حــس بــه فراحــس )برآوردهــا( اســت. ایــن 
کــه فراحــس چیســت، می تــوان عنــوان کــرد کــه الهــام 
از خــودآگاه انســان شــکل می گیــرد یــک فراحــس اســت 

و ایــن فراحــس در ایــن جهــان بنیــان مهمــی دارد.
دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا بیــان اینکه، 
نگرانــی بــزرگ کــه در متــاورس وجــود دارد ایــن اســت 
کــه ذهــن و خیــال مــا را ضعیــف می کنــد، افــزود: مــا در 
گذشــته خیــال داشــتیم و هــم اکنــون چــون ایــن خیــال 
تبدیــل بــه یــک عینیــت بیرونــی می شــود، آن نــوآوری 
قدیــم خــود را ضعیــف می کنــد. وقتــی دائمــاً در عینیــت 

زندگــی می کنیــم خیــال مــا ضعیــف خواهــد شــد و انســان 
ــد از واقعیت هــای  ــا بتوان ــاز دارد ت ــت نی ــه ذهنی اساســاً ب
زمــان، بیــرون بــرود و یــک نــوع جهــان جبــران اســت 

کــه مــی توانــد حــل کننــده چالــش هــا نیــز باشــد.
عاملــی خاطرنشــان کــرد: ۱9 ســال پیــش بحــث دو 
فضایــی شــدن را مطــرح کردیــم کــه بــه مــوازات جهــان 
اول یــک جهــان دوم در حــال ســاخت اســت کــه بایــد به 
آن توجــه کــرد. قاعــده گــذاری و مقــررات گــذاری بــرای 
متــاورس یــک ضــرورت جهانــی اســت تصرف کــردن در 
ــگ  ــی اعــام جن ــود نوع ــا خ ــا مجــازی ملت ه دارایی ه
ــا منطــق بــاک چیــن،  اســت؛ بنابرایــن یــک دارایــی ب
رمــز ارز و الگوریتــم ســاخته می شــود. در منطــق بــاک 
ــا ایــن منطــق  چیــن جعــل امکان پذیــر نیســت وقتــی ب
ــاهده  ــکان مش ــد، ام ــذاری می کنی ــی را رمزگ ــک دارای ی
ــود و  ــارج ش ــد از آن خ ــی نمی توان ــی دارد و کس همگان

یــک دارایــی قابــل اعتبــار ایجــاد می کنــد.
وی افــزود: ســئوال ایــن اســت کــه آن منطقــی کــه 
فلســفه وجــود و چگونگــی متــاورس را منعکــس مــی کند 
چیســت. منطــق متــاورس در چهــار عنــوان »محســوس 
ســازی جهــان مجــازی یــا بــه تعبیــری فیزیکــی ســازی 
جهــان مجــازی«، »تبدیــل ذهنیــت بــه عینیــت، خیــال و 
ــه فراحــس )برآوردهــا(«،  ــت و حــس ب ــه واقعی ــان ب آرم
ــی،  ــردی، نهــادی، مل ــن دارائی هــای ف ــن و تضمی »تأمی
ــد(«  ــی جدی ــام ارزش ــاد نظ ــی )ایج ــه ای و جهان منطق

و »متراکــم ســازی داشــته های شــخصی و تعلقــات 
ــود. ــف می ش ــادی« تعری نه

ــاورس  ــارم مت ــق چه ــه، منط ــان اینک ــا بی ــی ب عامل
تعلقــات  و  شــخصی  داشــته های  ســازی  متراکــم 
نهــادی اســت کــه تعاریــف آن مشــخص اســت، افــزود: 
برخــی بــه اشــتباه از متــاورس تعبیــر بــه وب 3 می کننــد. 
در حقیقــت وب 3 در ســطح تئوریــک، ترکیبــی از دو نســخه 
ــی( اســت  ــات( وب ۲ )وب تعامل ــی وب ۱)وب اطاع قبل
و یــک اکوسیســتم برخــط غیرمتمرکــز بــر پایــه بــاک 
ــم شــد و  ــت 3 خواهی ــروز وارد اینترن ــا ام ــن اســت و م چی
عرصــه ایــن اینترنــت متــاورس اســت کــه یــک زیســت بوم 
ــان  ــا تحــت هم ــد ام ــی ایجــاد می کن ــی متفاوت ــا ماهیت ب

حکمرانــی اینترنــت اســت کــه در اختیــار آمریــکا اســت.

چرا باید به موضوع متاورس 
توجه کرد؟ 

ــا  ــه ب ــی انقــاب فرهنگــی در ادام ــر شــورای عال دبی
ــورد پدیده هــای  ــد در م ــن ســوال کــه چــرا بای طــرح ای
ــرد و  ــر ک ــت و فک ــخن گف ــاورس س ــل مت ــد مث جدی
مــا  کــرد:  اظهــار  داشــت،  نظام منــد  برنامه ریــزی 
ــده  ــه گذشــته در حــال و آین ــدون توجــه ب ــم ب نمی توانی
ــد  ــای جدی ــه پدیده ه ــی ب ــی وقت ــم. گاه ــی کنی زندگ
ــام  ــک نظ ــا ی ــرای م ــا ب ــن  پدیده ه ــم ای ــه نمی کنی توج

ــد. ــاد می کنن ــاوری ایج ــر فن ــتبداد و جب اس
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عاملــی افــزود: هنگامــی کــه در جبــر فنــاوری و زندان 
ــرای  ــی ب ــم برون رفت ــم، نمی توانی ــر می کنی ــاوری گی فن
خــود به عنــوان فرهنــگ ایرانــی اســامی تصــور کنیــم، 
لــذا نزدیــک دو قــرن می شــود کــه دنیــا در نظــام 
فنــاوری غــرب زندگــی می کنــد و مــا نتوانســتیم در ایــن 
میــدان آغازگــر باشــیم و معمــواًل تقلیــد و تکــرار کردیــم.
وی افــزود: فقــط تکــرار کردیــم و نتوانســتیم فنــاوری 
را در نظــام و زیســت بوم جامعــه و فرهنــگ ایــران 
بازســازی کنیــم کــه ایــن موضــوع خطــر بزرگــی 
ــابقه  ــران باس ــد ای ــه فاخــری مانن ــه جامع اســت چراک
هــزاران ســاله در تمــدن بایــد بتوانــد هویــت خــود را در 

ــد. ــدا کن ــد پی ــای جدی ــدن فناوری ه تم
ــه  ــک ب ــه، نزدی ــان اینک ــا بی ــن ب ــی همچنی عامل
ــران  ــای دیگ ــه نوآوری ه ــه در احاط ــت ک ــرن اس دو ق
ــز  ــای اعجاب انگی ــواًل جنبه ه ــم و معم ــی می کنی زندگ
ــی  ــبک زندگ ــد و در س ــکیل می ده ــا را تش ــی م زندگ
و  می شــویم  جدیــد«  فناوری هــای  »جبــر  گرفتــار 
ــم،  ــت می دهی ــی را از دس ــی و اجتماع ــت فرهنگ خاقی
افــزود: قبــل از هــر اقدامــی نیــاز بــه رهاشــدن از »قفــس 
شــوک های فنــاوری« هســتیم و از ســوی دیگــر نیازمنــد 
متناسب ســازی  و  بومی ســازی  بــر  ناظــر  نــوآوری 
پدیده هــای جدیــد بــا فرهنــگ اســامی-ایرانی هســتیم. 
هنگامــی کــه مــا در قفــس شــوک های فنــاوری هســتیم 

ــویم. ــن می ش ــونت نمادی ــار خش دچ
وی توضیــح داد: خشــونت نمادیــن یعنــی اینکــه 
ــا آن فنــاوری نــدارد  رفتارهــای می کنیــم کــه تناســبی ب

ــاوری و  ــا فن ــبی ب ــه تناس ــم ک ــتفاده هایی می کنی و اس
زیســت بوم زندگــی ایرانــی نــدارد و یکــی از عوامــل مهــم 
ــتگی های  ــری و گم گش ــای فک ــردرگمی، دوگانگی ه س
ــای ناشــناخته ها« اســت کــه  فرهنگــی، زندگــی در »دنی
ــه »خشــونت نمادیــن«، »هویت هــای ســرد« و  منجــر ب

»گســترش احســاس تنهایــی« مــی شــود.
عاملــی بــا اشــاره بــه رســوخ اســتفاده از تلفــن همــراه 
ــه  ــل و اینک ــط کار و تحصی ــروز در محی ــای ام در دنی
ــدن زن و  ــده ش ــرای نادی ــل ب ــک عام ــوان ی ــه عن ب
شــوهر و فرزنــدان در خانــه تبدیــل شــده اســت، افــزود: 
ــروزی  ــی ام ــی در عرصــه زندگ ــز مانع ــن موضــوع نی ای
اکوسیســتم  یــن  ا در  نتوانســتیم  مــا  و  اســت 
بنابرایــن بایــد دربــاره  کنیــم؛  پیــدا  را  خودمــان 
ــا  ــم ت ــدا کنی ــی پی ــراف و آگاه ــد اش ــای جدی پدیده ه
بتوانیــم برون رفت هایــی از ایــن شــرایط ایجادشــده 

ــم. ــدا کنی پی

متاورس یک تغییر روند
 فناورانه است

دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در ادامــه اظهــار کــرد: 
اولیــن نکتــه  ایــن اســت کــه متــاورس از جنــس 
»فناوری هــای تغییــر رونــدی« محســوب می شــود 
بــه تعبیــری متــاورس عرصــه واقعــی ســازی ذهنیت هــا 
ــت. ــود آورده اس ــه وج ــا را ب ــازی واقعیت ه ــی س و حس

ــت  ــذرد در صنع ــن می گ ــه از ذه ــزود: آنچ ــی اف عامل

و فناوری هــای جدیــد یــک واقعیــت اســت و آنچــه 
ــت  ــک عینی ــه ی ــل ب ــم تبدی ــرض می کنی ــال ف ــا خی م
ــت،  ــخص اس ــم مش ــل آن ه ــود. دلی ــت می ش و واقعی
ــال  ــو، عرصــه ریاضــی دیجیت ــاوری ن چراکــه عرصــه فن
ــی و  ــن ریاض ــک ذه ــًا ی ــم کام ــا ه ــن م ــت و ذه اس
رقومــی و الگوریتمــی اســت. بنابرایــن وقتــی بســتر بــرای 
ذهــن فراهــم می شــود، آنچــه در ذهــن می گــذرد یــک 
ــی  ــت رقوم ــک واقعی ــه ی ــل ب ــت و تبدی ــت اس واقعی

قدرتمنــد می شــود.
ــای  ــود فض ــه خ ــد ک ــاهده می کنی ــزود: مش وی اف
ــی  ــان علمی-تخیل ــار در رم ــتین ب ــز نخس ــایبر نی س
ــده  ــون و ای ــام گیبس ــر ویلی ــر )۱9۸4(، اث ــو رومانس نی
ــی  ــان علمی-تخیل ــار در رم ــتین ب ــز نخس ــاورس نی مت
»ســقوط بــرف« نوشــته نیــل استیونســن )۱99۲( مطــرح 
شــد بــه خاطــر ایــن اســت کــه یــک امــر خیالــی کامــًا 
ــات را  ــود تخی ــروز نمی ش ــن ام ــت؛ بنابرای ــت اس واقعی
ســاده انــگاری کنیــم. در رمــان »ســقوط بــرف« صحبــت 
ــک  ــت و ی ــتان اس ــان داس ــه قهرم ــتی ک از پروتوگونیس
وجــود دو فضایــی و دوشــخصیتی دارد کــه هــر دو فضــا 

ــت مجــازی اســت. واقعی
عاملــی بــا تاکیــد بــر اینکــه، متــاورس عرصــه رقابــت 
ــال  ــای آنالوگ-دیجیت ــور دوقلوه ــازی و ظه و همسان س
اســت، افــزود: تجربــه ای کــه در وب یــک تــا پنج داشــتیم 
ایــن بــود کــه وب پنــج بــه ســمت وب یکپارچــه 
حرکــت کــرد، یعنــی نمی توانســتیم تشــخیص دهیــم کــه 
ــا مجــازی اســت، در واقــع در وب ۵،  ایــن واقعیــت اســت ی
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می خواســت بــه ایــن ســطح برســد، حــاال مفهــوم 
ــرکت های  ــد و ش ــر ش ــا ذک ــوان مت ــت عن ــدی تح جدی
پرجمعیتــی ماننــد فیس بــوک کــه ۲ و نیــم میلیــارد نفــر 
ــم  ــد، آن ه ــت کردن ــمت آن حرک ــه س ــر دارد ب کارب
ــاز  ــدی را آغ ــد جدی ــد رون ــه بتوانن ــر ک ــن خاط ــه ای ب
ــا تنــوع هــای جدیــد تجدیــد حیــات کننــد  کننــد کــه ب
ــد. اساســًا  ــوی کاهــش ارزش ســهام خــود را بگیرن و جل
فنــاوری بــه دنبــال نــوآوری اســت، اصــًا انســان جویای 
تنــوع و امــر جدیــد اســت. اگــر فنــاوری موفــق می شــود 
بــه ایــن دلیــل اســت کــه می توانــد ایــن »جدیــد بــودن« را 

بــرای انســان تامیــن کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه، متــاورس از دو واژه متــا و 
یونیــورس بــه معنــای فــرا یــا ورای جهــان تشکیل شــده 
ــا را  ــن فض ــه ای ــانی ک ــای کس ــر ج ــت: اگ ــت، گف اس
 )metaplace( نام گــذاری کردنــد بــودم نــام متاپلیــس
بــه معنــای فرامــکان را بــر روی ایــن فضــا می گذاشــتم 
چــون فــرا جهــان دچــار یــک تخیــل مــی شــود و معنای 
محققــی نــدارد، امــا فرامــکان واقعی تــر اســت و ســطحی 
ــی و  ــی صنعت ــکان، منته ــس م ــد از جن ــاد می کن را ایج
ــار  ــی اث ــی اســت ول ــان فیزیک ــت جه ــده عینی ساخته ش
واقعــی امــر فیزیکــی را نــدارد. در متــاورس عطــر گل را 
ــد خــود گل  ــا نمی توان ــرد ام ــرار می گی ــرد ق ــار ف در اختی
را در اختیــار او قــرار دهــد بنابرایــن یــک امــر فرامــکان، 
ــر  ــای ام ــاب ه ــه بازت ــه هم ــت ک ــده اس ــاخته ش س

ــدارد. فیزیکــی را ن

ــه  ــد ک ــد می کنن ــی تاکی ــرد: بعض ــه ک ــی اضاف عامل
متــاورس بــه لحــاظ مفهومــی یــک پدیــده جدید نیســت، 
ــرای محقــق کــردن مفروضــات  بلکــه تاشــی اســت ب
جهــان مجــازی کــه جهانــی بــا نظــام زمانــی و مکانــی 
رهاشــده از مفهــوم خطــی و یکجانشــینی جهــان فیزیکی 
ــی  ــًا اتفاق ــد اص ــاورس می گوین ــدان مت ــت. منتق اس
رخ نــداده چــون همــان وب و ارتباطــات تعاملــی اســت 
ــت  ــدی نیس ــاق جدی ــازی اتف ــت مج ــت واقعی و هدس
واقعیــت ایــن اســت کــه تاش هایــی صــورت می گیــرد 
ــان مجــازی  ــردن مفروضــات جه ــق ک ــرای محق ــه ب ک
اســت. جهــان مجازی جهانــی رهاشــده در بســتر اینترنت 
ــا  ــه ب ــن اســت ک ــال ای ــاورس دنب ــروز مت ــه ام اســت ک
ــوم  ــده از مفه ــی رهاش ــی و مکان ــام زمان مفروضــات نظ
خطــی و یکجانشــینی جهــان فیزیکــی ایــن فضــای دوم 

ــد. را بازســازی و بازطراحــی کن
ــال  ــع انتق ــاورس درواق ــه، مت ــان اینک ــا بی وی ب
بــه جهــان دوم و زندگــی کــردن در جهــان دوم 
ــه  ــته ب ــت وابس ــراز مالکی ــا اح ــی ب ــورت واقع به ص
کاربــر و نــه وابســته بــه پلتفــرم اســت کــه مــدار توجــه 
ــرو  ــاق پ ــی در ات ــزود: یعن ــت، اف ــر اس ــان کارب آن انس
ــودن لبــاس را متوجــه  ــدازه ب لبــاس را تــن می کنــد و ان
ــم  ــن کار را نمی توانی ــت ای ــروز در واقعی ــا ام ــود، م می ش
ــرای مثــال وقتــی وارد فروشــگاه لبــاس  انجــام دهیــم ب
ــم  ــن کنی ــا را برت ــام لباس ه ــم تم ــویم نمی توانی می ش
ــای  ــی دنی ــویم ول ــه ش ــودن آن را متوج ــدازه ب ــا ان ت

ــد. ــا فراهــم مــی کن ــرای م ــن امــکان ب ــاورس ای مت
 

متاورس هویت و دارایی منحصر 
به فرد می سازد

دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در ادامــه تاکید 
کــرد: متــاورس هویــت منحصربه فــرد را می ســازد و 
ــا  ــی م ــدن فیزیک ــت ب ــد هوی ــه می دانی ــور ک همان ط
منحصربه فــرد اســت هویت هــای دیجیتــال نیــز در 

متــاورس منحصربه فــرد هســتند.
در  درواقــع  افــزود:  عاملــی  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
و  می شــود  ســاخته  شناســایی  مــاژول  پروتکل هــا، 
ــدا  ــعه پی ــه توس ــز در ادام ــی آن نی ــای تکمیل برنامه ه
ــران  ــر ایــن اســاس در متــاورس هویــت کارب می کنــد. ب
در دســت خودشــان اســت و نوعــی خودمختــاری دارنــد، 
بــه ایــن معنــا کــه آن هــا کنتــرل کامــل روی اطاعــات 
ــاز  ــل، نی ــن دلی ــه همی ــد و ب ــان دارن ــی خودش هویت
بــه شــخص ثالــث بــرای تأییــد هویــت وجــود نــدارد.

بــر اســاس اعــام شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، 
ــی از  ــش ضمــن قدردان ــن همای ــن در ای ــی همچنی عامل
متصدیــان ایــن همایــش و توجــه بــه امــر مــردم داری و 
برگــزاری جشــنواره مــردم واری بــا اشــاره بــه جشــنوراه 
مــردم داری گفــت: عنــوان مــردم داری دو امــر را در ذهن 
مــن احیــا کــرد، یکــی فرمایــش مهــم امیرالمومنیــن بــه 
ــار  ــردم واری در کن ــوم م ــری مفه ــتر و دیگ ــک اش مال

مــردم داری در نــگاه معمــاری اســامی اســت.
وی با اشـاره به توصیه امیرالمؤمنین حضـرت علی )ع( به 
مالک اشـتر مبنـی براینکه«دلت را از محبـت مردم پر کن 
چـون مـردم یـا هـم دین هسـتند یـا هم نـوع تو هسـتند 
و تـو به عنـوان یـک حاکـم مسـئولیت داری بامحبـت بـا 
آنـان رفتـار کنـی« افـزود: ارتبـاط بامحبـت ماننـد رابطـه 
مـادر و پـدر بـا فرزند خود اسـت والدیـن حتـی بدی های 
فرزنـدان را در خیلـی مواقـع نادیـده می گیرنـد و اینکه 
حضـرت علـی)ع( می فرماینـد مـردم یـا هـم دیـن تـو 
هسـتند یـا هـم نـوع تو؛ بـه این دلیل اسـت که ایشـان 
دایـره مسـئولیت حاکمیت نسـبت به مـردم را خیلی بزرگ 

می داننـد.
عاملــی بــا بیــان اینکــه، در ایــن جشــنواره یــاد مرحوم 
ــرد:  ــان ک ــد خاطرنش ــی ش ــن تداع ــن م ــا در ذه پیرنی
مرحــوم پیرنیــا زمانــی کــه در مــورد خصیصه هــای 
معمــاری ایرانــی صحبــت می کردنــد مفهــوم مــردم واری 
ــد  ــا بای ــد بن ــا می گفتن ــد. مرحــوم پیرنی اســتفاده می کردن
مــردم واری باشــد لــذا اهمیــت مشــاعات بنــا را مهم تــر 
ــد  ــا بای ــرد بناه ــوان می ک ــا می دانســت و عن از اصــل بن
ــای  ــه بازاره ــد اینک ــم کنن ــردم فراه ــرای م ــی ب فضای
کوچــک و بزرگــی احــداث شــود کــه تمامــاً مغــازه باشــد 
و فضــای فراخــی بــرای مــردم فراهــم نکنــد ایــن بــازار 

بنایــی نیســت کــه کارکــرد مــردم داری داشــته باشــد.
وی تاکیــد کــرد: مــردم داری در روابــط عمومــی 
ــرد و  ــرار گی ــه ق ــورد توج ــس داری م ــای ریی ــد به ج بای
محــور خدمــات روابــط عمومــی ضمــن نمایندگــی کردن 
ســازمان، توجــه بــه مــردم و ذی نفعــان باشــد. متأســفانه 
روابــط عمومی هــا اکثــراً گرفتــار تشــریفات و رییــس داری 
شــدند تــا مــردم داری لــذا روابــط عمومی هــا بایــد را بــه 
ــر  ــک تغیی ــن اســاس ی ــر ای ــد و ب ــان توجــه کنن ذی نفع
ــه  ــت. البت ــاز اس ــی نی ــط عموم ــی در رواب ــام مفهوم نظ
زمانــی کــه ادبیــات و کارکــرد و عملکــرد جامعــه 
ــم  ــه خواهی ــم متوج ــی می کنی ــی را بررس ــط عموم رواب
ــران  ــر در ای ــط عمومــی در دو دهــه اخی شــد کــه رواب

ــرده اســت. ــی ک رشــد خوب
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سیر تا پیاز هوش مصنوعی در ایران

استاد تمام هوش مصنوعی، از جایگاه و کاربردهای این فناوری می  گوید
تاریخچـه هـوش مصنوعـی را می تـوان بـه سـه دوره تقسـیم کـرد: هـوش مصنوعـی باسـتانی، هـوش مصنوعـی در دوران انقـالب 

صنعتـی و هـوش مصنوعـی مـدرن.
تصورکنیـد درب اتـاق هتـل خـود را بـدون نیـاز بـه کلیـد و از طریـق ابزار هـای تشـخیص چهره بـاز کنید؛ چهره شـما بـه هویت شـما تبدیل 
شـود و تراکنش هـای روزمـره شـما آسـان تر و کارآمدتـر شـود. آماده باشـید تا ظـرف چند دقیقـه پس از ثبـت سـفارش، محصوالت خـود را با 
هواپیما هـای بـدون سرنشـین کوچـک، مسـتقیماً درب منـزل تحویـل بگیریـد. یـا خـود را بـرای عمل توسـط یـک ربات جـراح آمـاده کنید.

در چنـد سـال آینـده، جراحـان تنهـا تماشـاچی خواهد بـود، زیرا یک ربـات عمل جراحـی را انجـام می دهد و بـه بیماران کمـک می کند 
تـا گزینه هـای مراقبـت از خـود را بهتـر درک کننـد. این هـا تنهـا چنـد نمونـه از تغییـرات زندگـی بـا آینـده پرشـتاب هـوش مصنوعـی 

اسـت. درجهان 
از خودرو هـای بـدون سرنشـین گرفتـه تـا اتوماسـیون صوتـی در خانه هـا، هـوش مصنوعـی به سـرعت پیشـرفت کرده اسـت و دیگـر تنها 
مفهومـی از فیلم هـا و کتاب هـای علمـی تخیلی نیسـت. شـاید پیشـرفت های آینده هـوش مصنوعی بسـیار دور به نظر برسـد، اما زودتـر از آنچه 
کـه فکـرش را بکنیـم هـوش مصنوعی به بخشـی جدایـی ناپذیـر از زندگی ما تبدیـل خواهد شـد و ربات های فوق هوشـمند از شایسـتگی ها و 
توانایـی فکـری انسـان ها نیـز فراتر خواهد رفـت. شـرکت های برتر فنـاوری در حال رقابت برای پیاده سـازی هـوش مصنوعی در زندگـی روزمره 

مـا هسـتند تا مـا را به آینـده ی خارق العـاده و هیجان انگیـز هوش مصنوعـی هدایت کنند.
هـوش مصنوعـی یکـی از موضوعاتـی بـود که رهبر معظـم انقـالب در جریان دیدار بـا جمعی از اسـتعداد های برتـر علمی و نخبگان کشـور، از 
آن به عنـوان یـک مسـئله مهـم و آینده سـاز نـام بردنـد و فرمودند: »ایـن مسـئله در اداره آینـده دنیا نقـش دارد و بایـد به گونه ای عمـل کنیم که 

ایـران جزو 10 کشـور برتـر هوش مصنوعـی در دنیا قـرار بگیرد.«
ایـن صحبـت را می تـوان همچـون بسـیاری از تدابیر حکیمانـه رهبرانقالب در حوزه هـای فناورانه، به عنوان یک نقشـه راه برای آینده کشـور در 
حوزه هـای مختلـف در نظـر گرفـت. برای آنکه بتوانیم در سـال های آینـده به یکی از کشـور های برتر در زمینه هوش مصنوعی تبدیل شـویم، الزم اسـت 
بـا هـوش مصنوعـی و کاربرد های گسـترده آن در موضوعات مختلف و ضرورت حرکت کشـور به سـمت این دانش آشـنایی کامل داشـته باشـیم، 
از ایـن رو بـا »دکترحمیدرضـا ربیعـی«، اسـتاد تمام هوش مصنوعی، دانشـکده مهندسـی کامپیوتر دانشـگاه صنعتی شـریف و رییس پژوهشـکده 
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات پیشـرفته و مدیر مرکز نـوآوری علـوم داده و هوش مصنوعـی، درخصوص چرایی اهمیـت توصیـه رهبرانقالب برای 
حرکـت کشـور به سـمت هـوش مصنوعـی و راهکار های پیشـرفت در این رشـته گفتگو کرده ایـم. در ادامـه متن کامل ایـن گفتگـو را می خوانید:
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رهبرانقلالب  تاکیلد  دلیلل  شلما  نظلر  بله 
برای ارتقلا جایگاه ایلران در هوش مصنوعی 

؟ چیست
همانطـور کـه می دانید رهبر انقـاب بر ایـن باورند که 
علـم، بـا تاکید بـر دیـن و اخاق، پایـه تمدن و پیشـرفت 
توسـعه  پـای  رد  لـذا  اسـت؛  کشـور  یـک  همه جانبـه ی 
علمـی در تمامی اسـناد باالدسـتی اباغی از جانب ایشـان 
بـه چشـم می خـورد. سـند چشـم انـداز ایـران را کشـوری 
برخـوردار از دانش پیشـرفته، توانا در تولید علـم و فناوری، 
متکـی بر سـهم برتر منابع انسـانی و سـرمایه اجتماعی در 
تولیـد ملی ترسـیم می کنـد. از طـرف دیگر نقـش کلیدی 
علـم و فنـاوری هـوش مصنوعـی در دسترسـی بـه ایـن 
اهـداف واقعیتـی انکار ناپذیر اسـت؛ لذا ایشـان به درسـتی 
بـه ارتقـا جایـگاه ایـران در هـوش مصنوعـی تاکیـد کرده 
انـد. امیـدوارم تمامـی ارکان کشـور بـا یـک برنامـه ریزی 
صحیـح و بـا بکارگیری تمامـی ظرفیت های کشـور در راه 

تحقـق ایـن مهـم گام بردارند.

ایلن  چلرا  و  چیسلت  مصنوعلی  هلوش 
تکنوللوژی نقلش تعییلن کننلده ای در اداره 

دارد؟ جهلان  آینلده 
از یـک دیـدگاه، هـوش بخـش محاسـباتی از توانایـی 
دسـتیابی بـه اهـداف موجـودات مختلـف در جهان اسـت. 
انـواع و درجه هـای مختلفـی از هـوش در افراد و بسـیاری 

از موجـودات زنـده دیگـر وجـود دارد. تـاش نهایی هوش 
مصنوعـی ایجـاد سیسـتم ها و برنامه هـای رایانه ای اسـت 
کـه بتواننـد در حـل مشـکات و دسـتیابی بـه اهـداف در 
جهـان ماننـد انسـان ها عمل کننـد. هـوش مصنوعی علم 
و فنـاوری سـاخت سیسـتم های هوشـمند بر مبنـای درک 
هـوش انسـانی اسـت، امـا الزم نیسـت خـود را محـدود 
بـه روش هایـی کنـد کـه از نظـر بیولوژیکـی قابل تفسـیر 
و مشـاهده باشـند. بـا ایـن حـال، بسـیاری از متخصصین 
درگیـر زمینه هـای تحقیقاتـی و کاربـردی خاص تـر هوش 
مصنوعـی بـوده و کمتـر به این هـدف نهایی توجـه دارند.

از دیـدگاه کاربـردی می تـوان هـوش مصنوعـی را بـه 
چهـار دسـته هـوش مصنوعـی محـدود یا ضعیـف، هوش 
مصنوعـی تعمیـم یافته یا قـوی، هـوش مصنوعی مکمل، 

و هـوش مصنوعـی مـاورای هوش دسـته بنـدی کرد.
هـوش مصنوعـی محـدود یـا ضعیـف: نوعـی از هوش 
مصنوعـی اسـت کـه تمرکزش تنها بـر انجام یـک کاربرد 
خـاص اسـت. از کاربرد هـای هـوش مصنوعـی ضعیـف 
ماننـد  موسـیقی  پیشـنهاد  سیسـتم های  بـه  می تـوان 
اسـپاتیفای، دسـتیار های شـخصی ماننـد سـیری و الکسـا 
اشـاره کـرد. ایـن نـوع از هـوش مصنوعـی در سـال های 

اخیـر بسـیار موفـق عمـل کرده اسـت.
هـوش مصنوعـی تعمیـم یافتـه یـا قـوی: 
نوعـی از هـوش مصنوعـی اسـت کـه تـاش می کنـد 
رفتار هـای انسـان را شـبیه سـازی کنـد: مانند یک انسـان 

فکـر کنـد، بفهمـد و رفتار کنـد. هوش مصنوعـی عمومی 
ماننـد انسـان دارای آگاهـی و احسـاس اسـت: چیـزی که 
در هـوش مصنوعـی ضعیـف مـورد توجـه قـرار نمی گیرد. 
سیسـتم های کامپیوتـری فعلـی تا رسـیدن به ایـن مرحله 
از هـوش انسـانی فاصلـه دارنـد، ولـی احتمـاال رایانه های 

کوتنومـی آینـده ایـن نقـص را برطـرف خواهنـد کرد.
هـوش مصنوعـی مکمـل: در صـورت بکارگیری 
درسـت هـوش مصنوعی، ایـن فناوری می توانـد در تمامی 
ابعـاد علمـی، اقتصـادی، اجتماعـی، و ... بـه رشـد و تعالی 
جوامـع بشـری کمـک نمایـد. هـوش مصنوعـی مکمـل 
شـاخه ای از هـوش مصنوعـی اسـت کـه بـا اضافه شـدن 
بـه انسـان، هـوش و قـدرت انسـان ها را مکمـل کـرده و 
کارآیـی آن هـا را چندیـن برابـر می کنـد. در حـال حاضـر 
مصنوعـی  هـوش  حـوزه  روی  بـر  زیـادی  شـرکت های 
مکمـل کار می کننـد تـا بتواننـد در زمینه هـای مختلف به 

بیفزاینـد. انسـان ها  قابلیت هـای 
هـوش مصنوعی ماورای هـوش: در ایـن نوع از 
هـوش مصنوعـی سیسـتم های رایانه ای نسـبت به هوش 
انسـان ها برتـری خواهنـد یافـت. این سیسـتم ها می توانند 
بـه مثابـه ربات هایـی متصـور شـوند کـه بسـیار قـوی تر، 
سـریع تـر، باهوش تـر و خاق تـر از انسـان ها باشـند. این 
همـان نـوع از هـوش مصنوعـی اسـت کـه دانشـمندان 

نگـران تبعـات اخاقـی و تخریـب کننده آن هسـتند.
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انسان در آرزوی ساخت موجوداتی مصنوعی
از زمان هـای بسـیار قدیـم، انسـان در آرزوی سـاختن 
ماشـین های  ایـده  اسـت.  بـوده  مصنوعـی  موجـودات 
متفکـر4۵00 سـال پیـش توسـط مصریان باسـتان مطرح 
شـد. آن هـا مجسـمه هایی )روباتهایـی( می سـاختند کـه 
مـردم را نصیحـت می کردنـد. البتـه داخـل ایـن روبات ها 
کشیشـانی بودنـد که درون این مجسـمه ها پنهان شـده و 
بـا مردم سـخن می گفتنـد. اولین ذکر موجـودات مصنوعی 
هوشـمند در ایلیـاد هومـر در قـرن هشـتم قبـل از میـاد 
بـوده اسـت. او همچنیـن سـه پایه هایی سـاخت کـه قادر 
بـه قـدم زدن بودنـد؛ لـذا در هـر تمدنـی مخترعین سـعی 
در ایجـاد اشـیایی داشـتند که ماننـد موجـودات زنده عمل 
کننـد، ماننـد روبات هـای سـرباز هندی بـرای محافظت از 

بودا یـا شـوالیه مکانیکـی لیونـاردو داوینچی.

رویای ساخت ماشینی با توانایی فکرکردن!
بــا شــروع انقاب صنعتی، فیلســوفانی مانند »رنــه دکارت« 
و »ویلهلــم الیبنیتــز« ایــده مــدل کــردن تفکــر بــه عنوان 
ــا،  ــد. بعد ه ــرح کردن ــباتی را مط ــتم محاس ــی سیس نوع
ــن نیــوول« و  ایــن ایــده توســط دانشــمندانی ماننــد »آل
ــوان  ــه عن ــه ای کامــل ب ــه فرضی ــرت ســایمون« ب »هرب
ــه،  ــن فرضی ــل شــد. ســپس ای ــای فیزیکــی تبدی نماد ه
ــات هــوش مصنوعــی شــد.  ــه تحقیق ــه فلســفی کلی پای
ایــن فرضیــه بیــان می کنــد کــه هــوش انســانی حاصــل 
ترکیــب و چیدمــان مناســب ایــن نماد هــا اســت. از آنجــا 

ــا را  ــان نماد ه ــن چیدم ــد ای ــین می توان ــک ماش ــه ی ک
ــم  ــاد کنی ــینی را ایج ــم ماش ــا می توانی ــد، م ــام ده انج

کــه توانایــی فکــر کــردن داشــته باشــد.
تاریــخ هــوش مصنوعــی مــدرن از اواســط قرن بیســتم 
آغــاز شــد. ابتــدا، »آلــن تورینــگ«، ریاضیدان و دانشــمند 
رایانــه مفهــوم دســتگاه جهانــی تورینــگ را معرفــی کــرد 
ــت.  ــر اس ــک کامپیوت ــرای ی ــی ب ــت الگوی ــه در حقیق ک
چنیــن وســیله ای می توانــد برنامه هــای مختلفــی را 
اجــرا کــرده و چندیــن مشــکل را هــم زمــان حــل کنــد. 
ــین  ــک ماش ــط ی ــمندی توس ــر و هوش ــوم تفک وی مفه
ــا  ــه بعد ه ــرد، ک ــف ک ــد تعری ــازی تقلی ــب ب را در قال
ــوان آزمایــش تورینــگ شــناخته شــد. اصطــاح  ــه عن ب
هــوش مصنوعــی در ســال ۱9۵۶ میــادی توســط جــان 
مــک کارتــی، مارویــن مینســکی و ســایر دانشــمندان در 
ــد  ــزار ش ــوت برگ ــج دارتم ــه در کال ــی ک ــی کنفرانس ط
ــرای  ــک نقطــه شــروع ب ــش ی ــن همای ــداع شــد. ای اب
هــوش مصنوعــی بــود کــه شــرکت کننــدگان در مــورد 
نــام، مأموریــت و برنامه هــای هــوش مصنوعــی 

ــد. ــو پرداختن ــث و گفتگ ــه بح ب

آغاز زمستان هوش مصنوعی!
ــرای  ــادی را ب ــرمایه های زی ــا س ــس از آن، دولت ه پ
ــن بودجــه پروژه هــای هــوش مصنوعــی اختصــاص  تأمی
دادنــد. لکــن بــه علــت ســاده انــگاری و در نظــر نگرفتــن 
پیچیدگــی مســایل هــوش مصنوعــی، بســیاری از پروژه ها 

ــن در  ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــت نیافتن ــود دس ــداف خ ــه اه ب
ــمندان  ــر دانش ــادات دیگ ــل انتق ــه دلی ــد، ب ــال های بع س
مشــهور، بودجه هــا متوقــف شــد و دوره اول بــه اصطــاح 
زمســتان هــوش مصنوعــی آغــاز شــد. در دهــه ۸0 میادی، 
ــت  ــی دول ــوش مصنوع ــیع ه ــای وس ــت برنامه ه ــه عل ب
ژاپــن، دولت هــای غربــی تخصیــص بودجــه بــرای 
ــد. پروژه هــای هــوش مصنوعــی را مجــددا از ســر گرفتن

ــا  ــی رایانه ه ــدرت پردازش ــود ق ــل کمب ــه دلی ــا ب ام
بــرای محاســبات پیچیــده و عــدم وجــود کان داده هــا، 
ــاره بعــد از چنــد ســال متوقــف شــد.  ایــن برنامه هــا دوب
ــی و گســترده رایانه هــای  دهــه 90 شــاهد ظهــور ناگهان
قــرن  ابتدایــی  ســال های  در  و  بــود  شــخصی 
ــد و  ــی و داده، رش ــبکه های ارتباط ــم ش ــت و یک بیس
توســعه بــی ســابقه ای را تجربــه کردنــد. اتصــال مــردم و 
اشــیا بــه اینترنــت ســرعت گرفــت و رشــد اینترنــت اشــیا 
بــه همــراه خدمــات برخــط ماننــد شــبکه های اجتماعــی، 
باعــث تولیــد مقادیــر زیــادی از کان داده هــای 

ــد. ــانه ای ش ــد رس چن

توسعه هوش مصنوعی در چارچوب
 دولت هوشمند

در سال های اخیر، به علت قیمت مناسب خدمات پر قدرت 
ارزان،  و  سریع  ارتباطی  زیرساخت های  توسعه  محاسباتی، 
توسعه اینترنت اشیا و تولید کان داده ها، توسعه بازار بر اثر 
کاربرد های جدید مانند ماشین های خودران، تولید داروی هوشمند، 
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تشخیص و درمان هوشمند بیماری ها، و شهر های هوشمند، 
باعث پیشرفت های بی سابقه ای در هوش مصنوعی و استفاده 
از آن در محصوالت تجاری و مدیریت سازمان ها و کشور ها 
برنامه های  دنیا  پیشرو  کشور های  رو،  این  از  است.  شده 
در  مصنوعی  هوش  توسعه  زمینه  در  را  کاملی  راهبردی 
صنایع مختلف، سطوح سازمانی و کشوری در چارچوب دولت 

هوشمند تدوین کرده و در دست اجرا دارند.

باتوجه به شرایط روز کشور، چرا حرکت به 
سمت هوش مصنوعی ضرورت دارد؟

هوش مصنوعی ابزاری کارآمد و قدرتمند 
برای رفع مشکالت کشور

بســیاری از مشــکات کنونــی کشــور ناشــی از 
ــا  ــب ب ــری مناس ــم گی ــزی و تصمی ــه ری ــدم برنام ع
بــه کارگیــری دانــش و داده هــای موجــود در زمینه هــای 
مختلــف می باشــد. بســیاری از صنایــع و ســازمان ها 
بهــروه وری مناســبی نداشــته و از منابــع موجــود بــه 
ــور کشــور  ــد. اداره ام ــه اســتفاده نمی نماین صــورت بهین
بــر اســاس تحلیــل مناســبی از داده هــا و اســتفاده بهینــه 
ــداز کشــور محقــق  ــع در راســتای ســند چشــم ان از مناب
ــای  ــاد فرصت ه ــفافیت، ایج ــعه ش ــت. توس ــده اس نش
ز ملزومــات  برابــر بــرای آحــاد مــردم و بســط عدالــت ا
ــور  ز کش ندا ــم ا ــند چش ــداف س ه ا ــه  ب ــت یابی  دس
می باشــند. صنایــع کشــور نیــاز مبــرم بــه افزایــش بهــره وری 
ــع  ــد. رف ــی را دارن ــی و جهان ــت در بازار هــای داخل و رقاب

مشــکات اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی مســتلزم 
ــر اســاس  ــش محــور ب ــن دان اســتفاده از راهکار هــای نوی
تحلیــل و اســتنتاج بهینــه از داده هــا می باشــد. در این راســتا 
هــوش مصنوعــی بــه عنــوان ابــزاری کارآمــد و قدرتمنــد 
ــای  ــه راهکار ه ــا و ارای ــل کان داده ه ــا تحلی ــد ب می توان
هوشــمند بســیاری از مشــکات موجــود را برطــرف کنــد.

هوش مصنوعی در چه حوزه هایی می تواند 
کاربرد داشته باشد؟

کالن داده ها؛ منابعی طبیعی برای ایجاد 
ارزش افزوده از هوش مصنوعی

ــی  ــی کان داده هــا از ثروت هــای اصل در جهــان کنون
ــوب  ــی محس ــع طبیع ــه مناب ــه مثاب ــوده و ب ــور ها ب کش
می شــوند و راهــکار بهینــه بــرای تبدیــل آن هــا بــه ارزش 
افــزوده، اســتفاده از هــوش مصنوعــی می باشــد؛ لــذا 
ــع  ــی ارکان جوام ــی در تمام ــوش مصنوع ــای ه کاربرد ه
بشــری در حــال توســعه هســتند. بــرای نمونه، کشــور های 
ــت  ــامانه دول ــراه و س ــای هم ــق تلفن ه ــرفته از طری پیش
ــوزه  ــد. در ح ــه می دهن ــی را ارای ــات دولت ــمند خدم هوش
ســامت بــرای طراحــی دارو و تشــخیص و درمــان 
ــکاری  ــوان هم ــه عن ــی ب ــوش مصنوع ــا از ه بیماری ه
ــار پزشــکان اســتفاده می گــردد. در  ــان در کن ــل اطمین قاب
ــا اســتفاده  ــل، ماشــین های خــودران ب حــوزه حمــل و نق
ــد. ــه واقعیــت پیوســته ان ــاوری هــوش مصنوعــی ب از فن

بــردن  بــاال  و  دیجیتــال  اقتصــاد  حوزه هــای  در 

ــوش  ــادی ه ــای اقتص ــازمان ها و بنگاه ه ــره وری س به
ــای  ــد. در حوزه ه ــا می کن ــه ای ایف ــی نقشــی پای مصنوع
ــدون  ــردن بهــره وری ب ــاال ب ــرژی ب کشــاورزی، آب و ان
ــت؛ و  ــر نیس ــکان پذی ــی ام ــوش مصنوع ــتفاده از ه اس
باالخــره هــوش مصنوعــی در قالــب پلتفرم ارایــه خدماتی 
ــر  ــه گ ــد رســانه های اجتماعــی، سیســتم های توصی مانن
ــردم در حــال  ــره م ــی روزم ــی در زندگ ــات عموم و خدم

ــی اســت. نقــش آفرین

مصنوعی  هوش  حوزه  در  ایران  وضعیت 
چگونه است؟ و چه جایگاهی در جهان دارد؟

ــر اســاس  ــی ب ــت کشــور ها در هــوش مصنوع وضعی
تربیــت  برنامه هــای ملــی،  شــاخص هایی همچــون 
ــت  ــردی، ثب ــن و کارب ــات بنیادی ــروی انســانی، تحقیق نی
ــی،  ــاخت های ارتباط ــر س ــاوری، زی ــد فن ــراع، تولی اخت
محصــوالت و شــرکت های فنــاور، ســرمایه گــذاری، 
فضــای کســب و کار، بســتر های نــوآوری، قوانیــن و 
مقــررات، وضعیــت اقتصــادی، و دسترســی بــه داده هــای 

ــند. ــری می باش ــداره گی ــل ان ــاز قاب ب

رتبه چهاردهم دنیا در چاپ مقاالت معتبر 
حوزه هوش مصنوعی

وضعیــت ایــران در حوزه هــای تربیــت نیــروی انســانی 
و تحقیقــات بنیــادی و کاربــردی بســیار خــوب می باشــد. 
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متخصــص  افــراد  و  فارغ التحصیــان  تعــداد 
ــی  ــل قبول ــد قاب ــی در ح ــوش مصنوع ــا ه ــط ب مرتب
ــی  ــوش مصنوع ــا ه ــط ب ــته های مرتب ــد و رش می باش
ــور  ــب در کش ــر مخاط ــوب و پ ــته های محب ــزو رش ج
ــی در  ــر علم ــاالت معتب ــاپ مق ــت چ ــند. وضعی می باش
کشــور در حــوزه هــوش مصنوعــی در حــد بســیار خوبــی 
ــوزه در  ــن ح ــر ای ــور های برت ــزو کش ــران ج ــوده و ای ب
ــام  ــه در مق ــت 340۲۸ مقال ــا ثب ــران ب ــا می باشــد. ای دنی
ــوش  ــا ۲0۱۷ در ه ــال های ۱99۷ ت ــن س ــا در بی ۱4 دنی
ــا از  ــر دنی ــوده اســت و هفتمیــن کشــور برت مصنوعــی ب
ــوری در  ــا کش ــت و تنه ــتناد اس ــاالت پراس ــاظ مق لح
ــر دارای  ــور برت ــن ۱0 کش ــه در بی ــت ک ــه اس خاورمیان

ــت. ــه اس ــای گرفت ــتناد ج ــاالت پراس ــترین مق بیش

وضعیت نامناسب ایران در ثبت اختراعات 
کاربردی هوش مصنوعی

ــی  ــه مل ــد برنام ــوزه فاق ــن ح ــران در ای ــفانه ای متاس
ــعه  ــوص توس ــی در خص ــای بخش ــه برنامه ه ــت. البت اس
ــورت  ــه ص ــی ب ــوش مصنوع ــا ه ــط ب ــای مرتب فناوری ه
ــراع و  ــت اخت ــه ثب ــت. در زمین ــه اس ــام گرفت ــده انج پراکن
تحقیقــات کاربــردی، شــرایط کشــور در ایــن حوزه مناســب 
نمی باشــد. جایــگاه کلــی کشــور در شــاخص های مرتبــط با 
دسترســی و ارتباطــات در حــد متوســط و جــزو کشــور های 
ــاخت های  ــد زیرس ــد رش ــه رون ــد. البت ــا می باش ــی دنی میان
ــداد  ــی و تع ــد مصرف ــای بان ــد پهن ــور مانن ــی کش ارتباط
کاربــران اینترنــت بــرای توســعه کاربــرد هــوش مصنوعــی 

ــوده اســت. در چنــد ســال گذشــته مناســب ب
نظــر  از  دانش بنیــان،  محصــوالت  و  شــرکت ها 
ــه رشــد  ــت مناســبی نمی باشــند. البت ــداد دارای وضعی تع
ــل  ــته قاب ــال گذش ــد س ــوزه در چن ــن ح ــرکت های ای ش
توجــه بــوده اســت. ســرمایه گذاری در کشــور بــر اســاس 
شــاخص های اقتصــادی جهانــی در مجمــوع بســیار 
ــی  ــاخص های جهان ــاس ش ــر اس ــد. ب ــف می باش ضعی
کســب و کار و کارآفرینــی کشــور شــرایط مطلوبــی 
نــدارد. وضعیــت نــوآوری از منظــر شــاخص های مرتبــط 

ــرار دارد. ــطی ق ــرایط متوس ــی در ش بین الملل
رونــد تنظیم گــری و مصوبــات و قوانیــن مرتبــط 
در ایــن حــوزه در حــد مطلوبــی نیســت. ایــران در 
ــازار در  ــه ب ــط ب ــادی و مرتب ــاخص های اقتص ــر ش اکث
ــران در شــاخص داده  ــدارد. ای ــرار ن ــت مناســبی ق وضعی
بــاز و دسترســی بــه داده علــی رغــم مصوبــات و قوانیــن 

مرتبــط در شــرایط مناســبی نمی باشــد.
ــف  ــاط ضع ــود نق ــوت و بهب ــاط ق ــت نق ــرای تقوی ب

ــرد؟ ــد ک ــه بای ــی چ ــوش مصنوع ــوزه ه ــور در ح کش

ضرورت تدوین برنامه ای ملی برای توسعه 
هوش مصنوعی

برنامه هــای راهبــردی در ســطح ملــی نقــش مهمــی 
در جهت دهــی بــه توســعه و پذیــرش هــوش مصنوعــی 
دارنــد. امــروزه کشــور های مختلــف دنیــا ماننــد اســترالیا، 
مالــزی، چیــن، اندونــزی، ســنگاپور، هلنــد و ســوئد دارای 
ــا  ــند. ت ــی می باش ــوش مصنوع ــعه ه ــی توس ــه مل برنام
ــه  ــن برنام ــه تدوی ــبت ب ــور نس ــش از ۶0 کش ــون بی کن
ملــی خــود در حــوزه هــوش مصنوعــی اقــدام کرده انــد. 
ملــی  ســطح  در  زمینــه  ایــن  در  ایــران  متاســفانه 
ــعه  ــرای توس ــی ب ــیم کار مل ــته و تقس ــه ای نداش برنام
ــئله دوم  ــت. مس ــه اس ــام نپذیرفت ــی انج ــوش مصنوع ه
توســعه فرهنگــی در زمینــه هــوش مصنوعــی در ســطح 
ملــی می باشــد. توســعه زیــر ســاخت های ارتباطــی 
محصــوالت  از  مناســب  حمایــت  الزم،  پردازشــی  و 
ــذاری مناســب و  ــرمایه گ ــی، س ــاور بوم شــرکت های فن
ــر، آســان ســازی و توســعه فضــای کســب  ریســک پذی
و کار، توســعه بســتر های نــوآوری، تدویــن و اجــرای 
ــی، و  ــای اخاق ــاس ارزش ه ــر اس ــررات ب ــن و مق قوانی
ــات  ــه الزام ــاز از جمل ــای ب ــه داده ه توســعه دسترســی ب
توســعه همــه جانبــه بــه کار گیــری هــوش مصنوعــی در 

کشــور می باشــد.

برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان هوش 
مصنوعی چه مشکالتی باید حل شود؟

جلوگیری از مهاجرت نخبگان با ایجاد امید 
و انگیزه برای خدمت به کشور

مهاجــرت نخبــگان بــه امیــد دســت یابــی بــه آرامــش 
ــج  ــده ای رای ــی پدی ــر کار و زندگ ــرایط بهت ــری و ش فک
ــذا جلوگیــری از مهاجــرت نخبــگان  ــا می باشــد؛ ل در دنی
هــوش مصنوعــی راهبــرد مناســبی بــرای کشــور نیســت، 
ــه  ــرای خدمــت ب بلکــه راهبــرد ایجــاد انگیــزه و امیــد ب
ــوب را  ــردن شــرایط مطل ــا فراهــم ک ــه ب کشــور و جامع
گزینــه بهتــری می دانــم. مهاجــرت بیــش از حــد نخبگان 
ــی  ــی و درون ــل بیرون ــه عوام ــه ب ــت ک ــده ای اس پدی
متعــددی ارتبــاط دارد. عوامــل بیرونــی تحــت کنتــرل مــا 
نیســتند و بــا توجــه بــه نقــش کلیــدی هــوش مصنوعــی 
ــن  ــانی در ای ــروی انس ــود نی ــور ها و کمب ــعه کش در توس
زمینــه، همــواره نخبــگان را بــا تبلیغــات گســترده و فراهم 
آوردن شــرایط مطلــوب کار و زندگــی بــرای مهاجــرت بــه 
ــا  ــد ب ــا بای ــذا م ــد؛ ل ــب می نماین ــود ترغی کشــور های خ
ایجــاد روحیــه امیــد و انگیــزه خدمــت بــه کشــور و ارایــه 
ــای  ــای راهکار ه ــه ج ــای الزم ب ــوق ها و حمایت ه مش

ــم. ــه کنی ــی تکی ــه راهکار هــای ایجاب ســلبی، ب

بهبــود شــرایط اقتصــادی و فرهنگــی، توســعه روابــط 
اجتماعــی بــر أســاس عدالــت و صداقــت، ایجــاد محیطی 
شــاداب و پویــا بــرای توســعه علــم و فنــاوری بــا اتــکا بــه 
اخــاق و ارزش هــای اســامی، بهبــود محیــط کســب و 
کار، حمایــت مناســب از نخبــگان و فناوری هــای بومــی، 
رعایــت کرامــت انســانی، و بــه کارگیــری نخبــگان 
ــان در اداره  ــری آن ــه کارگی ــور و ب ــزی ام ــه ری در برنام
امورکشــور می توانــد شــرایط ایجابــی مناســبی را فراهــم 
ــت کار الزم در  ــتیاق و پش ــا اش ــزان ب ــن عزی ــا ای آورد ت
ــدن در  ــرده و مان ــا ک ــش ایف ــود نق ــه خ ــعه جامع توس

کشــور را بــه مهاجــرت ترجیــح دهنــد.

مهاجرت معکوس نخبگان خارج از کشور 
را جدی بگیریم

ــب  ــزی مناس ــه ری ــک برنام ــا ی ــن ب ــر ای ــاوه ب ع
می تــوان در راه مهاجــرت معکــوس بــه کشــور هــم گام 
برداشــت. طــرح همــکاری بــا متخصصــان و کارآفرینــان 
ایرانــی خــارج از کشــور معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری با بیــش از ۱۲0 پایــگاه در دانشــگاه ها 
و مراکــز تحقیقاتــی، بــا ارایــه بســته های حمایتــی جذابی 
ــی،  ــای مطالعات ــادکتری، فرصت ه ــای پس ــد دوره ه مانن
ــت  ــن، حمای ــوان اســاتید مدعــو و معی ــه عن همــکاری ب
ــرکت های  ــتغال در ش ــا، اش ــرکت های نوپ ــیس ش از تأس
ــهیل  ــریع و تس ــی و تس ــه تخصص ــام وظیف ــاور، نظ فن
فراینــد جــذب عضویــت در هیــأت علمــی توانســته 
اســت بیــش از ۶۵00 همــکاری موفــق بــا دانــش 
آموختــگان ایرانــی برتریــن دانشــگاه های جهــان داشــته 
ــات  ــاوری اطاع ــکده فن ــه پژوهش ــرای نمون ــد. ب باش
ــه  ــریف ک ــی ش ــگاه صنعت ــرفته دانش ــات پیش و ارتباط
ــد،  ــرح می باش ــن ط ــق در ای ــای موف ــی از پایگاه ه یک
ــن  ــر را از بهتری ــش از ۲۵ نف ــته بی ــال گذش ــد س در چن
دانشــگاه های آمریــکای شــمالی، اروپــا و اســترالیا جــذب 
ــه  ــوس ب ــرت معک ــا مهاج ــر از آن ه ــه ۲3 نف ــوده، ک نم
کشــور داشــته انــد و هــم اکنــون در دانشــگاه ها و مراکــز 
ــه  ــه جامع ــت ب ــال خدم ــور در ح ــل کش ــاوری داخ فن

می باشــند.
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از طریق متاورس 
کسب درآمد کن

متاورس یکی از مسائلی است که به تازگی زیاد از آن می شنویم.
دیجیاتللو نوشت:کسللب درآمللد از طریللق متللاورس یکللی از بهتریللن روش هللای کسللب درآمللد از دنیللای دیجیتالللی 
اسللت و افللراد می تواننللد از طریللق خریدوفللروش ملللک در آن، تبلیغللات، فللروش آثللار هنللری، فللروش بللازی و بسللیاری 

از روش هللای دیگللر درآمللد خوبللی از ایللن پلتفللرم دیجیتالللی بلله دسللت آورنللد.
متللاورس )Metaverse( بلله بیللان سللاده یللک دنیللای دیجیتالللی سلله بعدی اسللت کلله کاربللران می تواننللد ماننللد دنیللای 
واقعللی بللا یکدیگللر تعامللل داشللته باشللند و کسللب درآمللد کننللد. در ایللن مطلللب قصللد داریللم چگونگللی کسللب درآمللد 

از متللاورس بللا روش هللای مختلللف را بیللان کنیللم. 
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فروش آثار هنری دیجیتال
 شــما می توانیــد در متــاورس نمایشــگاه هنــری 
ایجــاد کنیــد و آثــار هنــری خــود مثــل تابلوهــای نقاشــی 
قطعــات موســیقی را در قالــب NFT بــه فــروش برســانید. 
 NFT در صــورت تبدیل شــدن آثــار هنــری دیجیتالــی بــه
ــر  ــرا ه ــد. زی ــد ش ــر خواه ــوی آن اث ــت معن حــق مالکی
NFT اختصــاص داده شــده بــه هــر یــک از دارایی هــای 

دیجیتالــی کــد شناســایی منحصربه فــردی دارد کــه کپــی 
ــت  ــد مالکی ــما می توانی ــه ش ــر نیســت؛ البت آن امکان پذی
ــه  ــب NFT را ب ــی ایجادشــده در قال دارایی هــای دیجیتال

فــرد دیگــری واگــذار کنیــد.
ــاورس  ــی در مت ــری دیجیتال ــار هن ــروش آث ــرای ف ب

ــد. ــه کنی ــی تهی ــول دیجیتال ــف پ ــک کی ــدا ی ــد ابت بای
ــه  ــر گون ــد ه ــرای خری ــه ب ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــای  ــد از ارزه ــاورس بای ــک در مت ــی و مل دارای دیجیتال
دیجیتالــی مثــل بیــت کویــن و اتریــوم اســتفاده کنیــد و 
ــکل  ــه ش ــواًل ب ــز معم ــده نی ــای فروخته ش ــغ آیتم ه مبال
ارز دیجیتالــی بــه شــما پرداخــت می شــود. پــس از ایجــاد 
کیــف پــول، بایــد فروشــگاه موردنظرتــان بــرای ســاخت 

ــد. NFT را انتخــاب کنی

ــن  ــام ای ــرای انج ــددی ب ــن متع ــگاه های آنای فروش
ــه زورا  ــوان ب ــا می ت ــه از میان ه ــت ک ــده اس ــاد ش کار ایج
)Zora(، مینتیبل )Mintable( و اوپن ســی )Open sea( اشــاره 
ــری  ــر هن ــل اث ــه فروشــگاه و تبدی ــس از ورود ب ــرد. پ ک

خــود بــه فایــل NFT، فایــل بــه یــک آدرس دیجیتالــی 
ــی ایجادشــده  ــود. آدرس دیجیتال ــره می ش ــل و ذخی تبدی
بــرای هــر یــک از NFT هــا، منحصربه فــرد و اختصاصی اســت 
 NFT و تغییــر و کپــی آن امکان پذیــر نیســت. خریــدار بــا خریــد

می توانــد بــه آدرس دیجیتالــی آن دسترســی پیــدا کنــد.

کسب درآمد از متاورس
)Voxel( با فروش وکسل 

 یکــی دیگــر از راهکارهــای کســب درآمــد از متاورس، 
وکســل ها  می شــوند.  محســوب  وکســل ها  فــروش 
ــای  ــکیل دهنده دنی ــمت تش ــن قس ــع کوچک تری درواق
دیجیتالــی هســتند کــه بــرای ســاخت فضــای ســه بعدی 
ــاختمان ها  ــل س ــی آن مث ــای دیجیتال ــاورس و آیتم ه مت
 Metaverse محیــط  تشــکیل دهنده  اجــزای  دیگــر  و 
و ســایر وســایل مثــل خودروهــا، لباس هــا و غیــره 
و همچنیــن ایجــاد انیمیشــن ها، جلوه هــای بصــری 
ــان  ــه بی ــوند. ب ــتفاده می ش ــی اس ــای گرافیک و ویدیوه
ــوند  ــوب می ش ــه بعدی محس ــل  س ــل  پیکس ــاده وکس س
ــتفاده  ــاورس مورداس ــازنده مت ــای س ــوان بلوک ه و به عن
قــرار می گیرنــد؛ بنابرایــن وکســل ها نقــش بســیار مهمــی 
در ایجــاد محیــط متــاورس و عناصــر مختلــف آن دارنــد و 
ــد. ــود نمی آی ــه وج ــم ب ــی ه ــند متاورس ــا نباش ــا آن ه ت

گرافیکــی  طرح هــای  طراحــی  اصــول  بــا  اگــر 

ســه بعدی آشــنا هســتید، می توانیــد بــا اســتفاده از 
 MagicaVoxel مثــل  وکســل  طراحــی  نرم افزارهــای 
 ،Mega Voxels Play ،Qubicle ،Goxel VoxEdit

ایجــاد  را  خــود  وکســل های   Blender و   Particubes

ــا را در  ــد آن ه ــل ها می توانی ــه وکس ــس از تهی ــد. پ کنی
 NFT ــاد ــرای ایج ــده ب ــن معرفی ش ــگاه های آنای فروش
ــروش وکســل در  ــد ف ــدون تردی ــروش برســانید. ب ــه ف ب
ــاری  ــای تج ــن مدل ه ــی از بهتری ــاورس یک ــای مت دنی

بــرای کســب درآمــد در آن محســوب می شــود.
 Voxel( الزم بــه ذکر اســت که شــرکت وکســل آرچیتکتــز
Architects( کــه در حــوزه ســاخت ســاختمان های مختلــف در 

ــه ازای  ــا اســتفاده از وکســل فعالیــت می کنــد، ب متــاورس ب
انجــام هــر پــروژه 300 هــزار دالر دریافــت می کنــد.

خرید و فروش زمین یا ملک
 در متاورس

ــد  ــاورس درســت مانن ــای مت ــد در دنی ــما می توانی  ش
دنیــای واقعــی بــا خریدوفــروش زمیــن یــا ملــک کســب 
ــرم  ــد در پلتف ــاورس می توانن ــران مت ــد. کارب ــد کنی درآم
 )Sand Box( »متــاورس موردنظــر خود مثــل »ســندباکس
یــا »دیســنتراالیزد« )Decentralized( یــک یــا چند قطعه 
زمیــن متــاورس را در نقشــه پلتفــرم انتخــاب و آن هــا را 
ــند و  ــا را بفروش ــی آن ه ــت مدت ــس از گذش ــد و پ بخرن
ــا  ــد. همچنیــن می توانیــد ب ــه دســت آورن ســود خوبــی ب



www.bazarekar.ir49
نوآوری و فناوری

سال ششم - شماره 29
فروردین 1401

ــی  ــای دیجیتال ــروش زمین ه ــدن در خریدوف ــطه ش واس
ــد.  ــه دســت آوری ــی ب ــد نســبتاً خوب ــاورس هــم درآم مت
ــرای  ــز ب ــد به تازگــی شــرکت هایی نی ــب اســت بدانی جال
خریدوفــروش امــاک مجــازی در Metaverse ایجــاد 

شــده اند.

برگزاری رویدادهای
 مختلف مجازی

ــاد  ــا ایج ــد ب ــاورس می توانی ــن مت ــد زمی ــس از خری  پ
مکان هایــی مثــل ســالن های مجــازی چندمنظــوره 
)مثــًا ســالن هایی بــرای برگــزاری کنســرت مجــازی یــا 
ــی(  ــی و آموزش ــازی علم ــای مج ــات و همایش ه جلس
یــا مراکــز خریــد مجــازی در آن هــا، درآمــد هنگفتــی را 
ــا را  ــن مکان ه ــد ای ــی می توانی ــما حت ــد. ش ــب کنی کس
درســت ماننــد دنیــای واقعــی اجــاره دهیــد و بــدون اینکه 
خــود را درگیــر مشــکات برگــزاری چنیــن رویدادهــای 
ــته  ــی داش ــد خوب ــر درآم ــدون دردس ــد، ب ــوار می کنی دش
باشــید. امــکان اجــاره دادن دفتــر بــرای راه انــدازی 
شــرکت هایی کــه قصــد ورود بــه متــاورس را دارنــد، نیــز 

امــکان پذیــر اســت.

ارائه تبلیغات
 در متــاورس تبلیغــات هــم به راحتــی امکان پذیــر 
ــا  ــف Metaverse ی ــای مختل ــران پلتفرم ه ــت. کارب اس
بــا  می تواننــد  آن  در  فعــال  و شــرکت های  برندهــا 

بهره گیــری از فناوری هایــی مثــل واقعیــت مجــازی، 
ــا ایجــاد جلوه هــای  واقعیــت افــزوده واقعیــت ترکیبــی ب
ــات  بصــری و عناصــر گرافیکــی مجــازی جــذاب، تبلیغ
ــا ایــن  خــود را از نظــر بصــری بســیار جــذاب کننــد و ب
ــات  ــا و خدم ــه کااله ــادی را ب ــراد زی ــه اف ــد توج ترفن
ــا ایــن  خــود جلــب کننــد. قطعــا کاربــران مــی تواننــد ب
روش تبلیغاتــی بازاریابــی دیجیتالــی کامــًا موفقــی 
داشــته باشــند. برخــی از برندهــای مطــرح ماننــد نایــک 
متــاورس  در  را  تبلیغــات جــذاب خــود  به تازگــی 

کرده انــد. آغــاز 

کسب درآمد از متاورس با ساخت 
و فروش بازی

 بــدون تردیــد صنعــت ســاخت و فــروش بــازی یکــی 
از پرســودترین صنایــع محســوب می شــود و در متــاورس 
پلتفرم هــای  می کنــد.  صــدق  موضــوع  ایــن  نیــز 
شناخته شــده متــاورس ماننــد ســندباکس و دیســنتراالیزد 
در حــال ســاخت بازی هــای متــاورس نقش آفرینــی 
ــران  ــتند. کارب ــود هس ــی خ ــن اختصاص ــره آنای چندنف
ســاخت  زمینــه  در  می تواننــد  نیــز  پلتفرم هــا  ایــن 
بــازی فعالیــت داشــته باشــند و بــا فــروش آن هــا درآمــد 
خوبــی بــه جیــب بزننــد. در حــال حاضــر کاربــران ایــن 
پلتفرم هــا توانســته اند بــا ســاخت بازی هــای آرکیــد 
ــه  ــا ب ــروش آن ه ــی و ف ــن پلتفرم های ــرا در چنی قابل اج

ــا  ــه طبیعت ــد؛ البت ــدا کنن ــی دســت پی ــد خوب ــع درآم منب
ــاز دارد و  ــادی نی ــی زی ــای فن ــه مهارت ه ــازی ب بازی س
تنهــا افــراد متخصــص و خــاق در ایــن زمینــه، می تواننــد 

موفــق باشــند.
ــاورس  ــای مت ــازی ه ــود ب ــد از خ ــن می توانی درضم
ــا  ــازی ه ــن ب ــواًل در ای ــد. معم ــد کنی ــم کســب درآم ه
آیتم هایــی بــه بازیکنــان موفــق و برنــده اعطــا مــی شــود 
ــا فــروش آن هــا  کــه قابل فــروش هســتند و می توانیــد ب

پــول خوبــی بــه دســت آوریــد.

طراحی لباس مجازی 
و سایر آیتم های دیجیتالی برای 
سفارشی سازی ظاهر آواتارهای 

دیجیتال
 چنانچــه در دنیــای واقعــی بــا فعالیــت در صنعــت مــد 
ــاورس  ــد، در مت ــاس کســب درآمــد می کنی و طراحــی لب
ــی را بدســت  ــد خوب ــق درآم ــن طری ــد از ای ــز می توانی نی
آوریــد. شــما می توانیــد بــا اســتفاده از نرم افزارهــای 
 Adobe Illustrator طراحــی لبــاس ســه بعدی ماننــد
 CLO 3D مثــل  تخصصی تــری  نرم افزارهــای  یــا 
لباس هــای ســه بعدی را کامــًا مطابــق بــا ســلیقه 

ــد. ــود طراحــی کنی مشــتریان خ
ایجــاد  همچنیــن  و  کار  ایــن  انجــام  بــرای 
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لباس هــای  فــروش  بــرای  مجــازی  فروشــگاه های 
خدمــات  و  ســرویس ها  از  می توانیــد  طراحی شــده 
کاالهــای  ارائــه  بــرای  طراحی شــده  پلتفرم هــای 
 Digitalization مثــل  متــاورس  در  مــد  بــا  مرتبــط 
Fashion Industry اســتفاده کنیــد. حتــی امــکان عرضــه 

ــر  ــز امکان پذی ــورت NFT نی ــازی به ص ــای مج لباس ه
اســت. در ضمــن در برخــی از پلتفرم هــای متــاورس 
بــرای  مشــخصی  مکان هــای  دیســنتراالیزد  ماننــد 

عرضــه لباس هــای مجــازی ایجــاد شــده اســت.

فروش کلکسیون های مختلف
 در متاورس

 
ــی از  ــد بســیار خوب ــد درآم ــز می توانن کلکســیونرها نی
ــد  ــا خری ــد ب ــد. آن هــا می توانن ــه دســت آورن ــاورس ب مت
ــاد  ــاورس و ایج ــمند در مت ــی ارزش ــای دیجیتال دارایی ه
یــک کلکســیون از آن هــا و فــروش کلکســیون، درســت 
ماننــد دنیــای واقعــی بــه پــول خوبی برســند. خوشــبختانه 
ــاورس را  ــران می تواننــد کلکســیون های خــود در مت کارب
نیــز در قالــب NFT عرضــه کننــد؛ بنابرایــن حــق مالکیت 
معنــوی ایــن کلکســیون ها حفــظ می شــود و تنهــا 

ــال داده می شــود. ــا انتق ــادی آن ه ــت م مالکی

مشاوره و ارائه اطالعات
ارائــه اطاعــات مفیــد و مشــاوره در حوزه هــای 
و  پردرآمــد  از روش هــای  یکــی  مختلــف، همیشــه 
متــاورس هــم  دنیــای  در  اســت.  بــوده  کم هزینــه 
می توانیــد بــا ارائــه چنیــن خدماتــی درآمــد قابل توجهــی 
ــاورس  ــد از مت ــب درآم ــرای کس ــد. ب ــت آوری ــه دس را ب
از ایــن طریــق می توانیــد اطاعــات مفیــدی مثــل 
تجزیه وتحلیل هــای مرتبــط بــا خریدوفــروش ملــک 
و زمیــن در متــاورس و همچنیــن اطاعاتــی را کــه 
می توانــد بــه بهبــود فراینــد سفارشی ســازی تبلیغــات بــر 
اســاس خواســته ها و نیازهــای کاربــران کمــک کنــد، بــه 
افــراد خواهــان  آن هــا ارائــه دهیــد و مبالــغ قابل توجهــی 

ــد. ــت کنی ــا دریاف را از آن ه
ــدازی شــرکت  در ضمــن درصورتی کــه در مــورد راه ان
در متــاورس و کارآفرینــی در محیــط ایــن دنیــای مجــازی 
اطاعــات کافــی و مفیــدی داریــد، می توانیــد ایــن 
ــار شــرکت های  ــب مشــارکت در اختی اطاعــات را در قال
هــدف قــرار دهیــد. جالــب اســت بدانیــد حتــی می توانیــد 
خودتــان هــم در متــاورس شــرکت تأســیس و کارآفرینــی 

کنیــد.

فروش تجهیزات الزم برای تجربه 
متاورس به صورت فراگیر

 
بــرای اینکــه کامــًا غــرق در دنیــای دیجیتالــی 
ــن  ــه وارد ای ــی کلم ــای واقع ــه معن ــوید و ب ــاورس ش مت
دنیــای مجــازی شــوید یــا عناصــر مجــازی را بــا وضــوح 
بــاال و جزئیــات کامــل در محیــط واقعــی خــود مشــاهده 
کنیــد، نیازمنــد اســتفاده از گجت هــای واقعیــت مجــازی 
ــراد  ــه اف ــا هم ــن روزه ــتید. ای ــزوده هس ــت اف و واقعی
ــه  ــاورس و تجرب ــی مت ــه محیــط دیجیتال مشــتاق ورود ب
واقعیــت مجــازی ایــن محیــط )کــه کامــا بــه واقعیــت 
ــی  ــتند. حت ــه بعدی آن هس ــک اســت( و فضــای س نزدی
در ایــران هــم بحــث ورود بــه متــاورس کامــًا داغ اســت 
ــت  ــزوده و واقعی ــت اف ــد واقعی ــادی می خواهن ــراد زی و اف
مجــازی را تجربــه کننــد؛ بنابرایــن می توانیــد بــا فــروش 
ــا  ــزوده ی ــت اف ــازی و واقعی ــت مج ــت های واقعی هدس
عینک هــای هوشــمند واقعیــت افــزوده، کســب وکار 

ــد. ــروع کنی ــدی را ش پردرآم

ساخت و فروش تور مجازی
ــد  ــز می توانن ــگری نی ــوزه گردش ــال در ح ــراد فع  اف
ــگری  ــای گردش ــازی از مکان ه ــای مج ــاد توره ــا ایج ب
ــه ســایت های  ــا ب ــروش آن ه ــذاب و ف شناخته شــده و ج
مطــرح گردشــگری، وارد حیطــه کســب درآمــد از متاورس 
ــرای ســفر  ــا و ایجــاد محدودیــت ب شــوند. پاندمــی کرون
فیزیکــی بــه نقــاط مختلــف، افزایــش اســتقبال از تورهای 
مجــازی را بــه دنبــال داشــته اســت؛ البتــه طبیعتــاً بــرای 
ــل  ــای الزم مث ــد از مهارت ه ــازی بای ــور مج ــاد ت ایج
آشــنایی بــا نرم افزارهــای ســاخت تــور مجــازی برخــوردار 
باشــید و حتمــاً از ابزارهــای تخصصــی گران قیمــت مثــل 
درجــه   3۶0 فیلم بــرداری  و  عکاســی  دوربین هــای 
اســتفاده کنیــد تــا بازدیدکننــدگان بتواننــد نقــاط مختلــف 
مکان هــای گردشــگری موردنظــر خــود را به راحتــی 
ــل  ــات کام ــاال و جزئی ــوح ب ــا وض ــف ب ــای مختل از زوای

ببیننــد.

ساخت اپلیکیشن های واقعیت 
مجازی و واقعیت افزوده

 محیــط متــاورس بــا بهره منــدی از تکنیک هــای 
ــی  ــت ترکیب ــزوده و واقعی ــت اف ــازی، واقعی ــت مج واقعی
از  بهره منــدی  بــرای  طبیعتــاً  اســت.  شــده  ایجــاد 
ویژگی هــای ایــن محیــط  مجــازی و لــذت بــردن 
از فضــای فراگیــر و ســه بعدی آن، بایــد عــاوه بــر 
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افــزوده،  واقعیــت  و  مجــازی  واقعیــت  گجت هــای 
اپلیکیشــن های واقعیــت مجــازی و واقعیــت افــزوده 
را نیــز در اختیــار داشــته باشــید. چنانچــه در حــوزه 
ســاخت اپلیکیشــن فعالیــت داریــد، می توانیــد بــا ســاخت 
اپلیکیشــن های واقعیــت مجــازی و واقعیــت افــزوده 
ــت  ــه دس ــی را ب ــد خوب ــی درآم ــرگرم کننده و آموزش س
ــی  ــنی آموزش ــد اپلیکیش ــال می توانی ــد؛ به عنوان مث آوری
ــا  ــوزان ب ــش آم ــه دان ــدن ب ــی ب ــش آناتوم ــرای نمای ب
اســتفاده از تکنیــک واقعیــت افــزوده یــا واقعیــت مجــازی 

ــد. ــه کنی تهی

کسب درآمد از متاورس با فروش 
آواتارهای دیجیتالی

 یکــی دیگــر از روش هــای کســب درآمــد از متــاورس 
فــروش آواتارهــای دیجیتالــی اســت. آواتارهــای دیجیتالی 
یکــی از ویژگی هــای جــذاب متاورس هــا محســوب 
می شــوند. ایــن آیتم هــای دیجیتالــی در حقیقــت نســخه 
ــد  ــران می توانن ــراد مختلــف هســتند و کارب ــی اف دیجیتال
بــا آواتارهــای افــراد موردنظــر خــود در متــاورس ارتبــاط 
برقــرار کننــد و از ایــن طریــق بــا آن هــا جلســه تشــکیل 
دهنــد یــا دورهمــی دوســتانه ای داشــته باشــند یــا حتــی 
ــره  ــای فیزیکــی چه ــازی ویژگی ه ــد. شبیه س ــازی کنن ب
و بــدن افــراد موردنظــر و حتــی حــرکات خــاص و زبــان 
بــدن آن هــا نیــز به صــورت دقیــق و بــا جزئیــات کامــل 

ــت. ــر اس ــا امکان پذی در آواتاره
ــا  ــس ب ــک عک ــن ی ــا گرفت ــا ب ــد تنه ــما می توانی ش
ــا اســتفاده از  ــار او را ب ــان، آوات ــرد موردنظرت ــت از ف کیفی
ــل  ــن کار مث ــرای ای ــده ب ــای ایجادش ــای پلتفرم ه ابزاره
ســرویس Spatial بســازید )در خــود پلتفرم هــای متــاورس 
ــده  ــاد ش ــا ایج ــاخت آواتاره ــرای س ــی ب ــز ابزارهای نی
ــا انجــام  ــد آن را ب ــار می توانی ــه آوات ــس از تهی اســت(. پ
ــای  ــر بخش ه ــا تغیی ــاس ی ــر لب ــل تغیی ــی مث کارهای
ــل و ســلیقه خــود  ــق می ــًا مطاب ــف صــورت، کام مختل

شخصی ســازی کنیــد.
 NFT پــس از ایجــاد آواتــار می توانیــد آن را بــه
ــراد  ــروش برســانید. بســیاری از اف ــه ف ــد و ب ــل کنی تبدی
دوســت دارنــد بــا آواتــاری بــا ظاهــری کامــًا جــذاب و 
کامــًا مطابــق میــل خــود در Metaverse ظاهــر شــوند و 
ــد  ــاری شــوند، حاضرن ــن آوات ــرای اینکــه صاحــب چنی ب
ــد  ــن شــما می توانی ــد؛ بنابرای ــادی پرداخــت کنن ــول زی پ
ــد  ــذاب درآم ــه بعدی ج ــای س ــی آواتاره ــق طراح از طری

خوبــی کســب کنیــد.

راه اندازی فروشگاه مجازی
 در متاورس

 یکــی دیگــر از راهکارهــای کســب درآمــد از متــاورس 
ــدازی فروشــگاه های مجــازی اســت. فروشــگاه های  راه ان
ــی هســتند  ــگاه های اینترنت ــد فروش مجــازی نســل جدی
ــه  ــت ک ــرده اس ــم ک ــکان را فراه ــن ام ــاورس ای و مت
مشــتریان قبــل از ســفارش کاال، بــا اســتفاده از واقعیــت 
مجــازی و واقعیــت افــزوده آن را از ابعــاد مختلــف بررســی 
امــکان سفارشی ســازی  کننــد. حتــی درصورتی کــه 
ویژگی هــای کاال وجــود داشــته باشــد )مثــل تعییــر 
ــرات موردنظــر خــود را  ــد تغیی ــگ( مشــتریان می توانن رن
کاال اعمــال کننــد و در همــان لحظــه نتیجــه را مشــاهده 

کننــد.
مطمئنــاً اســتقبال از ایــن فروشــگاه های مجــازی 
متــداول  اینترنتــی  فروشــگاه های  از  بیشــتر  بســیار 
ــی  ــروش اینترنت ــرای ف ــد ب ــه بتوانی ــت و درصورتی ک اس
کنیــد،  ایجــاد  مجــازی  فروشــگاه  خــود،  اجنــاس 
ــر  ــال حاض ــت. در ح ــد داش ــری خواهی ــب وکار بهت کس
 H & M برندهــای مطرحــی همچــون نایــک، آدیــداس و

فروشــگاه های مجــازی خــود را ایجــاد کرده انــد.
خوشــبختانه بــرای راه انــدازی فروشــگاه های مجــازی 
ــه  ــت ک ــده اس ــاد ش ــی ایج ــز پلتفرم های ــخصی نی ش
ــا کمــک آن هــا فروشــگاه مجــازی خــود را  ــد ب می توانی
ــزار و  ــع، اب ــام مناب ــا تم ــن پلتفرم ه ــد. ای ــدازی کنی راه ان
ــگاه هایی را  ــن فروش ــدازی چنی ــرای راه ان ــش الزم ب دان
ــن  ــه ای ــل ارائ ــد و در مقاب ــرار می دهن ــما ق ــار ش در اختی
ــت  ــما را دریاف ــالیانه ش ــروش س ــدی از ف ــات درص خدم
ــه  ــق ب ــرم متعل ــا، پلتف ــن پلتفرم ه ــی از ای ــد. یک می کنن

ــا )Klarna( اســت. ــک کارن ــن ت شــرکت فی

طراحی فضاهای دیجیتالی 
سه بعدی

قطعــاً درصورتی کــه در ایــن حیطــه تخصــص و 
مهــارت زیــادی داشــته باشــید، می توانیــد از ایــن طریــق 
ــرکت های  ــد. ش ــت آوری ــه دس ــی ب ــیار خوب ــد بس درآم
زیــادی کــه قصــد ورود بــه متــاورس را دارنــد، بــه دنبــال 
ــراد متقاضــی  ــرادی هســتند و درصورتی کــه اف ــن اف چنی
ــته  ــای الزم را داش ــه بعدی، مهارت ه ــی س ــرای طراح ب
ــتخدام  ــرکت های اس ــن ش ــط چنی ــریعاً توس ــند، س باش
ســه بعدی  طراحــی  نرم افزارهــای  البتــه  می شــوند؛ 
ــا آن هــا  ــرای کار ب ــده ای هســتند و ب نرم افزارهــای پیچی
هــم بایــد خاقیــت داشــته باشــید و هــم بایــد دوره هــای 

ــد. ــی را بگذرانی آموزشــی نســبتاً طوالن

آموزش در متاورس
بــا گســترش پاندمــی کرونــا اســتقبال مــردم از آموزش 
ــه اســت  ــی گســترش یافت ــزان قابل توجه ــازی به می مج
ــوزش  ــرای آم ــا ب ــن پلتفرم ه ــی از بهتری ــاورس یک و مت
ــد  ــا خری ــد ب مجــازی محســوب می شــود. شــما می توانی
یــا اجــاره زمیــن فضایــی را بــرای آمــوزش مجــازی مهیــا 

. کنید
کــردن  ملموس تــر  بــرای  می توانیــد  همچنیــن 
مطالبــی کــه قصــد آمــوزش آن هــا را داریــد از قابلیت های 
واقعیــت مجــازی و واقعیــت افــزوده اســتفاده کنیــد )مثــًا 
درصورتی کــه قصــد آمــوزش نحــوه کار یــک دســتگاه را 
ــتگاه  ــده آن دس ــه شبیه سازی ش ــد نمون ــد، می توانی داری
را ایجــاد کنیــد تــا دانش آمــوز آن را بــا هدســت واقعیــت 
ــل  ــزوده مقاب ــت اف ــمند واقعی ــک هوش ــا عین ــازی ی مج
چشــمان خــود ببینــد(. مطمئنــاً چنیــن فضــای آموزشــی 
ــد  ــد داشــت و می توانی ــادی خواه ــان زی ــی متقاضی جذاب
مقرون به صرفــه،  و  مناســب  هزینــه  پیشــنهاد  بــا 
ــی  ــای آموزش ــذب کاس ه ــادی را ج ــوزان زی دانش آم

مجــازی خــود کنیــد.
در پایــان بایــد بگوییــم متــاورس می توانــد بــه تقویــت 
اقتصــاد دیجیتــال کمــک زیــادی کنــد. در شــرایط کنونی 
کــه پاندمــی کرونــا مشــکات و محدودیت هــای زیــادی 
ــن  ــت، ای ــرده اس ــاد ک ــی ایج ــاغل فیزیک ــرای مش را ب
دنیــای مجــازی می توانــد بــه منبــع درآمــد خوبــی بــرای 
افــراد آشــنا بــا دنیــای فنــاوری و دنیــای دیجیتــال تبدیــل 
ــا  ــرای آن ه ــی را ب ــدزای خوب ــای درآم ــود و فرصت ه ش
ایجــاد کنــد. مقامــات دولتــی مســئول هــم می تواننــد بــا 
حمایــت از متــاورس بــا روش هــای مختلــف زمینــه رشــد 

بیشــتر کســب وکارهای مجــازی را فراهــم کننــد.
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نقش شهرهای دانش بنیان در توسعه شهری و منطقه ای

»تأثیــر کریــدور علــم و فنــاوری و مناطــق دانشــی بــر شــاخص های اقتصــادی مناطــق شــامل رشــد اقتصــادی، ســاختار فعالیت هــای 
ــرمایه  ــود س ــر، بهب ــرمایه مخاطره پذی ــی و س ــی و خارج ــرمایه داخل ــذب س ــروی کار، ج ــره وری نی ــتغال زایی و به ــه، اش ــادی منطق اقتص

ــر اســاس تجربیــات بین المللــی مشــهود اســت.«  ــوژی ب انســانی و پیشــرفت تکنول
ــود  ــف در خصــوص آسیب شناســی نب ــات و بررســی های مختل ــه، مطالع ــک مقال ــده ی ــر اســاس چکی ــا و ب ــگار ایمن ــزارش خبرن ــه گ ب
توســعه یافتگی شــهری و منطقــه ای حاکــی از آن اســت کــه یکــی از عوامــل مؤثــر درون زا در ایــن خصــوص نبــود درآمدهــای پایــدار بــه میــزان 
ــذا ســوالی مطــرح می شــود کــه توســعه شــهری و  ــی مکفــی اســت، ل ــود مولدهــای مال ــل نب ــه دلی کافــی در شــهرها و مناطــق آنهــا ب
منطقــه ای درون زا از چــه روش هایــی بــر اســاس تجربیــات موفــق دیگــر شــهرها و مناطــق توســعه یافتــه دنیــا قابــل حصــول اســت، کــه 

ــرد. ــرار گی ــهری ق ــه ای و ش ــی، منطق ــطوح مل ــران در س ــزان و تصمیم گی ــه برنامه ری ــه همه جانب ــورد توج ــد م بای
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در دو دهـه گذشـته، اهمیـت اطاعـات موجـب انقـاب 
فنـاوری و ارتباطات شـده اسـت؛ بـا این وجود در دهه گذشـته 
ایـن مفهـوم بـه تدریـج جایگزین یک مفهـوم جامع تـر به نام 

شـهر دانش بنیان شـده اسـت.
در حـال حاضر تمام جوامع تولید، اشـکال متنوعی از دانش 
را بـرای بهبـود رقابـت، کیفیـت زندگـی، عدالـت اجتماعـی و 
پایـداری بـه عنـوان یک هـدف اولویـت دار در نظـر می گیرند؛ 
توسـعه اقتصـادی در یـک جامعـه دانش بنیـان بـا فرایندهای 
یادگیـری فـردی و گروهـی، قادر به گسـترش دانـش صریح، 
ضمنـی و دانش کدگـذاری می شـود؛ بنابراین می تـوان گفت، 
برنامه ریزی شـهری نقش قابل توجهی در جامعه برای توسـعه 
به سـمت به یک جامعـه دانشـی را دارد. این نـوع برنامه ریزی 
و  اجتماعـی  اقتصـادی،  مختلـف  دیدگاه هـای  و  جنبه هـا 

زیسـت محیطی را پوشـش می دهـد.
بـه اعتقـاد »لیـف ادینسـون« شـهر دانش بنیـان شـهری 
اسـت کـه در پی خلـق ارزش در تمامی حوزه هـای خود، باعث 
افزایـش اسـتانداردهای زندگی، پشـتیبانی فرهنگی و توسـعه 
اقتصـادی می شـود در برخی از تحقیقات نیز شـهر دانش بنیان 
بـه صورت اقتصاد منطقه ای ناشـی از صادرات بـا ارزش افزوده 
بـاال حاصـل از تحقیـق و پژوهش، فنـاوری و قـدرت هوش و 
ذکاوت تعریف شـده اسـت این نوع شـهرها در مقایسه با سایر 
انـواع شـهرهای دارای اقتصاد پیشـرفته، بیشـتر بر آمـوزش و 

پـرورش و تحقیـق و پژوهش سـرمایه گـذاری می کنند.

نوآوری منطقه ای
در بعد منطقه ای، حاصل ایجاد شـهر یا منطقه های دانشی، 
نوآوری منطقه ای است؛ به عبارتی دیگر، مطالعات در خصوص 
نـوآوری منطقـه ای نشـان می دهـد مناطق نـوآور و خـاق در 
ارتقای شـاخص های توسـعه منطقـه ای نقش به سـزایی دارند 
کـه به تبع آن این آثار در توسـعه کیفی شـهرهای این مناطق 

و دیگـر نقاط آن متبلور خواهد شـد.
دیـدگاه نظـام نـوآوری منطقـه ای در درون نگرش هـای 
واقـع  در  ولـی  اسـت  گرفتـه  شـکل  نـوآوری  نظام منـد 
تکمیل کننـده نگرش هـای سـنتی توسـعه منطقـه ای ماننـد 
قطب هـای صنعتـی، خوشـه ها و مناطق صنعتی اسـت که بر 
یـک اصل اساسـی اسـتوارند و نزدیکی منطقـه ای و مجاورت 
شـرکت ها در یک منطقه منجر به افزایش هم افزایی و توسـعه 

در منطقـه می شـود.
نوآوری، عامل اساسـی در توسـعه و رشـد اقتصادی اسـت؛ 
ایـن واقعیـت مدت ها اسـت که مـورد توافـق پژوهشـگران و 
کارآفرینان بوده و شـواهد نشـان می دهد میان مناطق مختلف 
جغرافیایـی، توزیع نامتوازنی در سـطح نوع رفتـار نوآورانه وجود 

دارد.
ایـن مسـائل، پژوهشـگران را بر آن داشـت تا توجـه خود را 
به »سـطح منطقه« به عنوان مرکز نـوآوری و رقابت پذیری در 
اقتصـاد جهانی معطوف و بـر روابط متقابل فناوری، نـوآوری و 

منطقه صنعتی تأکید کنند.

حـال بـا توجه به مسـئله نبـود درآمدهای پایدار در شـهرها 
و مناطـق، نیازمندی شـهرها و مناطق به کمک هـای دولت از 
طریـق تزریق بودجه های عمرانـی و نبود ثبات و پایداری منابع 
اعتبـاری بودجه هـای عمرانی به دلیل وابسـتگی به یک منبع 
درآمـدی بخش اصلی درآمدهای کشـور را بـه خود اختصاص 

می دهد.

نقلش کریدورهای فنلاوری در 
اقتصلاد منطقه

کریدورهـای علـم و فنـاوری، چارچـوب شـناخته شـده ای 
بـرای ایجـاد ایـن ارتباطـات و هم افزایـی بـوده و در کنار دیگر 
قابلیت هـا و توانایی هـا بـا دارا بـودن زیر سـاخت های فیزیکی 
کان شـهرهای دارای سـابقه علـم و فناوری و صنعت، بسـتر 
الزم بـرای تحقـق اهـداف توسـعه مبتنی بـر دانایـی را فراهم 

می کنـد.
شـکل گیـری کریدورهـای علـم و فنـاوری در مناطقـی 
از جغرافیـای کشـور کـه در اسـناد توسـعه ملـی و آمایشـی، 
مأموریت هـای بین المللـی و منطقـه ای بـه عهـده گرفته انـد، 
زیرسـاخت الزم برای توسـعه حوزه اقتصاد دانایی محور از یک 
سـو و ارتبـاط ایـن حوزه اقتصـادی با حـوزه اقتصـاد و فناوری 

جهانـی از سـوی دیگـر ایـن موضـوع را رقـم می زنـد..
بررسـی ها از ادبیـات موجود نشـان می دهد که تعـدادی جز 
برای تشـکیل یک شـهر دانش وجود دارد که هر شـهر دانش 
به کیفیت های مختلفی از دانش برای رشـد نیـاز دارد اما برخی 
از ایـن ویژگی هـا در تمام شـهرهای دانش مشـترک هسـتند؛ 
برای مثال در بخشـی از طرح راهبردی شـهر بارسلونا فهرستی 
از ویژگی هـای عمـده یک شـهر دانـش همچون دسترسـی، 
تکنولوژی هـای مـدرن و به روز، نـوآوری، امکانـات فرهنگی و 
خدمـات، آمـوزش با کیفیت و فرصت های اقتصادی در سـطح 
جهانـی آمـده اسـت کـه شـهر در بردارنـده تنـوع و فرهنـگ، 
فضاهـای مدنـی بـرای فعالیت هـای اجتماعـی و انجمن ها و 

پـرورش روابـط چهره به چهره اسـت.

نتیجه گیری
بـه طـور کلـی، توجـه بـه ایـده شـهر دانش بنیان نـه تنها 
بـه اطاعـات و دانـش اقتصـادی مرتبـط می شـود بلکـه بـه 
فعالیت های اجتماعی و فرهنگی پویا با حفاظت محیط طبیعی 
غنـی، کیفیـت محیط سـاخته شـده، پذیرش چنـد فرهنگی، 
حکومـت دموکراتیـک و شـفاف و نقـش کلیـدی سـرمایه 
انسـانی در ایـن حـوزه مربـوط می شـود؛ بـا این حـال می توان 
چنیـن اسـتنباط کرد که یـک شـهر دانش بنیان به سـادگی و 
از طریـق تدویـن اسـتراتژی نمی تواند توسـعه داده شـود بلکه 
نیـاز به فرهنگی قـوی برای ایجاد یک شـالوده قوی اقتصادی 
و سـرمایه انسـانی بـرای کمـک به پرورش شـهر دانـش دارد.

بـر اسـاس یافته های موجـود به نظر می رسـد برای تحلیل 

تجربـه توسـعه شـهری دانش بنیـان باید بـه بررسـی دقیق و 
بـاز تعریـف نظـام برنامه ریـزی و تدقیق طرح هـای فرهنگی، 
علمی، فناوری، نوآوری و سیاسـی در شـهر و توسعه اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی پرداخته شـود.
بـا توجه به تجربیـات موجود، منطقه های موفـق در عرصه 
ایجـاد دانـش و نـوآوری و بـا توجه بـه نظریـات و دیدگاه های 
اندیشـمندان ایـن حوزه مشـخص شـد کـه ایجاد شـهرهای 
دانشـی و نوآور در ارتقای توسـعه شـهری و منطقـه ای به دلیل 
ایجـاد درآمـد و منابـع مالـی پایـدار تأثیـر به سـزایی دارد؛ البته 
جـدای از تولید ثروت همانگونه که در سـطح طراحی شـهری 
نیز مشـخص اسـت ایـن مناطق نقش مثبتـی در ارتقا کیفیت 

محیطـی شـهرها و نقـاط پیرامونی ایفا خواهـد کرد.
طراحی مناسـب فضاهای شـهری و اجـزای دربردارنده آن 
می توانـد زمینـه را بـرای ایجـاد شـهر دانشـی فراهـم آورد؛ به 
عنـوان یـک نتیجه گیـری از تجربیات جهانی می تـوان چنین 
گفـت که سـاخت یک شـهر دانش بنیـان یک رونـد طوالنی 
و پیچیده در مسـیری برای رسـیدن به توسـعه پایدار شـهری 

است.
بـا ایـن حـال هـر شـهر و منطقـه دارای مشـخصه های 
منحصـر به فـرد جغرافیایی، فرهنگـی، اجتماعـی و اقتصادی 
و سیاسـی خاص خود اسـت؛ بنابراین اسـتراتژی های توسـعه 
مبتنی بر دانش باید متناسـب با شـرایط منحصر به فرد شـهر، 
شایسـتگی، فرصت ها و چالش های آن شـهر باشـد با بررسـی 
تجربیـات جهانی مشـخص شـد کـه پـس از احـداث و ایجاد 
مناطـق و کریدورهـای دانشـی، رشـد اقتصـادی ایـن مناطق 
نسـبت بـه قبل و سـایر نقاط آن کشـورها تفاوت محسوسـی 

دارد.
لـذا می توان نتیجـه گرفت که تأثیر کریدور علـم و فناوری 
و مناطق دانشـی بر شاخص های اقتصادی مناطق شامل رشد 
اقتصادی، سـاختار فعالیت های اقتصادی منطقه، اشتغال زایی و 
بهره وری نیروی کار، جذب سـرمایه داخلی و خارجی و سـرمایه 
مخاطره پذیر، بهبود سـرمایه انسـانی و پیشـرفت تکنولوژی بر 

اسـاس تجربیات بین المللی مشهود است.
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تفاهمنامه شـورای عالی مناطق آزاد و صندوق توسـعه ملی 
ایـران با هدف توسـعه تعامات دو طرف امضا شـد.

بـه گـزارش بازارکار،  طی مراسـمی با حضور سـعید محمد 
دبیر شـورای عالـی مناطق آزاد و مهـدی غضنفری مدیرعامل 
صنـدوق توسـعه ملـی تفاهمنامه توسـعه تعامـات دو جانبه 

امضا شـد.
قـرار اسـت در چارچـوب این تفاهمنامـه طرفیـن در ایجاد 
مناطـق آزاد مشـترک مـرزی،  فرامـرزی،  متناظر و تهاتـری از 
طریق ارائه تسـهیات یا سـرمایه گذاری ارزی همکاری کنند.

همچنیـن مشـارکت در ایجـاد بانک آفشـور، مشـارکت در 
بـورس بین المللـی مناطـق آزاد، همـکاری بـرای اختصـاص 
بخشـی از منابـع اعتباری صندوق به معاونت علمـی و فناوری 
ریاسـت جمهوری جهـت طرح هـای دانش بنیان مناطـق آزاد و 
مشـارکت در شناسـایی حوزه های صنعتـی و خدماتی مناطق 

آزاد از جملـه مفـاد این تفاهمنامه اسـت.

تفاهمنامـه دبیرخانه شـورای عالـی مناطـق آزاد و صندوق 
توسـعه ملـی ایران سـه سـاله اسـت کـه در صـورت توافق دو 

طـرف بـا تنظیـم الحاقیه قابـل تمدید خواهـد بود.
همچنین در صورت تمدید نشـدن تفاهمنامه، همه تعهدات 
دو طـرف و قـرارداد مربـوط بـه تسـهیات اعطایی بر اسـاس 
تفاهمنامـه انجـام شـده تـا تسـویه و واریـز بدهی هـا کماکان 

به قـوت و اعتبـار خود باقی اسـت.

رئیس پارک علم و فناوری البرز
 در نشست مجمع عمومی اعام کرد

افزایش سرمایه صندوق 
پژوهش و فناوری البرز

 از ۱۰ به ۳۰ میلیارد تومان

نشسـت مجمـع عمومـی فوق العـاده صنـدوق پژوهش 
و فنـاوری اسـتان البـرز بـا حضـور اعضـای هیئت مدیـره و 
سـهامداران بخش خصوصـی در پارک علم و فنـاوری البرز 

برگزار شـد.
بـه گـزارش بازارکار بـه نقل از روابـط عمومی پارک علم 
و فنـاوری البرز، مهدی عباسـی رئیس پارک علـم و فناوری 
البرز در نشسـت مجمع عمومی فوق العاده صندوق پژوهش 
و فنـاوری اسـتان البـرز کـه بـا حضور اعضـاء برگزار شـد، 
اعام کرد: سـرمایه صندوق پژوهش و فناوری اسـتان البرز 

از ۱0 میلیـارد تومـان به 30 میلیارد تومـان افزایش یافت.
وی در ابتـدای ایـن نشسـت، ضمـن گرامیداشـت ایـام 
شـعبانیه به ویژه فرارسیدن میاد باسعادت حضرت مهدی )عج (  
اظهار کرد: خوشـبختانه با تاش مجموعه مدیریت اسـتان 
و همـه اعضای هیات مدیره و سـهامداران صندوق پژوهش 
و فناوری اسـتان اتفاقات خوبی در اسـتان البرز افتاده اسـت و 
همچنیـن صندوق پژوهش و فناوری در سـال ۱400 وارد 
پـارک علـم و فناوری البرز شـد و بانام سـردار شـهید 

حاج قاسـم سـلیمانی در این پارک اسـتقرار یافت.
عباسـی با اشـاره به شـکل گیری  9 شـتاب دهنده در این 
پـارک گفـت: بـا همکاری پـارک علـم و فنـاوری، صندوق 
پژوهش و فناوری و ... شـاهد توسـعه تجاری سازی و توسعه 

شـتاب دهنده ها در سـال ۱40۱ خواهیـم بود.
وی بـا تشـکر از مجلـس شـورای اسـامی، سـازمان 
برنامه وبودجه و وزارت علوم و مسـئوالن ملی و استانی برای 
حمایـت از پارک علم و فناوری البرز خاطرنشـان کرد: پارک 
علـم و فناوری البـرز ورود خوبی در بخش های مختلف دارد 
و ایـن موضـوع در بحث پسـماند یک مأموریـت مهم برای 
پـارک اسـت و تاش می کنیم در سـطح ملی و اسـتانی به 

ایـن مأموریت دسـت پیدا کنیم.
همچنیـن در ایـن نشسـت مهنـدس علیـزاده رئیـس 
هیئت مدیـره صنـدوق پژوهـش و فنـاوری اسـتان با اشـاره 
بـه نقـش صندوق پژوهـش و فنـاوری اسـتان در حمایت از 
اقتصـاد دانش بنیـان گفـت: ضـرورت دارد همه اعضـا برای 
موفقیـت و تحقـق اهـداف و مأموریت هـای ایـن صنـدوق 
بکوشـند و بـرای ارتقاء جایـگاه آن در عرصه علـم و فناوری 

تـاش نمایند.
پـارک  مسـئوالن  تاش هـای  از  وی  همچنیـن 
علـم و فنـاوری اسـتان درزمینـه ی راه انـدازی ایـن 

صنـدوق تشـکر کـرد.

عبـاس ابراهیمـی گفـت: تفاهم نامـه همکاری بنیـاد ملی 
نخبـگان و وزارت کشـور بـرای همـکاری و هم افزایـی در 
اجرایی سـازی مفـاد اسـناد باالدسـتی و مشـارکت در اجـرای 

ماموریت هـا و وظایـف مشـترک، امضـا شـد.
معـاون سـرآمدان و نخبـگان بنیـاد ملـی نخبـگان گفت: 
تفاهم نامـه، با هدف همـکاری، هم افزایـی و برنامه ریزی برای 
توسـعه تعامـات فی مابیـن برای حمایـت از مسـتعدان برتر و 
گسـترش و تعمیق نقش آن ها در فرآیند مسئله شناسـی و حل 
چالش های وزارت کشـور در گستره کشـور و زمینه سازی برای 

توسـعه اثربخشـی و اثرگذاری نخبگان به امضا رسـید.
همـکاری بـرای اجـرای »آئین نامـه جـذب و نگهـداری 
سـرمایه انسـانی اسـتعداد برتر و نخبه در دسـتگاه های اجرایی 
در وزارت کشـور«، »همـکاری در ایجـاد سـازوکار الزم بـرای 
معرفی مسـتعدان برتر و نخبگان بر اسـاس نیاز وزارت کشور«، 
»تاش برای تشـکیل هسته های نخبگانی مسئله محور برای 
حل نیاز های فناورانه وزارت کشور«، »ایجاد سازوکار الزم برای 
همـکاری بنیاد های نخبگان اسـتانی و اسـتانداری ها به منظور 
شناسـایی و حل مسائل اسـتانی و منطقه ای از طریق برگزاری 
جلسـات هم اندیشی و کرسـی های آزاداندشی با مشارکت موثر 
نخبگان بومی« و »زمینه سـازی برای حضور بیشـتر و توسـعه 
اثرگـذاری نخبـگان در حل مسـائل و آسـیب های اجتماعی با 
تاکید بر مسـئولیت اجتماعی نخبگان در این عرصه« از جمله 

تعهدات بنیـاد در این تفاهم نامه اسـت.
بـه گفته معـاون سـرآمدان و نخبگان بنیاد ملـی نخبگان، 
»تاش برای گسـترش حضور و نقش آفرینی فعال سـرآمدان 
و نخبـگان در گردهمایـی هـا، همایـش هـا و جشـنواره های 
وزارت«، »تسهیلگری در خصوص اعطای تسهیات خوداشتغالی 

و راه اندازی کسـب و کار هـای دانش  بنیان به برگزیدگان طرح 
 هایی نظیر توسـعه کسـب و کار های دانش بنیان )طرح شهید 
رضوی( و »تسـهیات جذب در نهاد های فناورانه )طرح شهید 
تهرانـی مقدم(« و »توسـعه پژوهش هـای علمی اولویـت دار و 
تقاضامحـور بـا همـکاری دانش آموختـگان برتـر دوره دکتری 
تخصصی )در قالب توسـعه دوره  های پسـادکتری )طرح شهید 
دکتـر چمـران(« از دیگر مواردی اسـت کـه بنیاد ملی نخبگان 

در جهـت اجرایی سـازی تفاهم نامه در برنامه کار خـود دارد.
بـر اسـاس تفاهم نامـه فی مابیـن، ایجـاد سـازوکار الزم و 
ابـاغ بـه معاونت هـا، اسـتانداری  ها و سـایر نهاد هـای تابعـه 
بـرای بهره گیری از مشـاوره های تخصصی اسـتعداد های برتر 
و نخبـگان در فرآیند تصمیم سـازی و حل چالش ها و مسـائل 
مبتابه به ویژه اسـتفاده از مسـتعدین و نخبگان بومی توسـط 
اسـتانداری ها و فرمانداری هـای کشـور و حمایـت از طرح های 
پژوهشـی و فناورانه مسـتعدین برتر و نخبگان در راسـتای رفع 
چالش هـای و نیاز هـای وزارت، از جملـه مـواردی اسـت کـه 
همـکاران در وزارت کشـور همـکاری در اجـرای آن را به عهده 

گرفته اند.
وی گفـت: همکاری برای تسـهیل ارائه خدمات کنسـولی 
بـرای نخبـگان خارجـی بـرای بهره گیـری از ظرفیـت آن ها، 
اجـرای سـازوکار های حمایتـی و تشـویقی بـه منظـور ایجـاد 
فرصـت فعالیـت و تسـهیل حضـور مسـتعدین و نخبـگان در 
مناطـق مختلـف کشـور بـا تاکید بـر مناطـق کم برخـوردار و 
همچنیـن همکاری در تولیـد برنامه های دیداری و شـنیداری 
جهـت الگوسـازی از سـرآمدان و نخبـگان به منظور پیشـبرد 
اهـداف و برنامـه های سـازمان امور اجتماعی وزارت کشـور، از 

دیگـر تعهـدات وزارت در ایـن تفاهم اسـت.

تفاهمنامه صندوق توسعه ملی و مناطق آزاد امضا شد

در اجرای ماموریت ها و وظایف مشترک

تفاهم نامه همکاری بنیاد نخبگان و وزارت کشور
 با اجرای مفاد اسناد باالدستی
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◄ پای بزرگ »خود تحریمی« بر روی سینه جوانان خالق ایرانی؛
ورود به استارت آپ بدون تحصیالت آکادمیک ممنوع؟

۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

۱۱۱۱۱۱۱۱۱
با ۱۶ فناور و محصوالت ۲0 واحد فناور و دانش بنیان

حضور مرکز رشد و نوآوری دانشگاه تبریز در ۲۲ امین نمایشگاه کار و کاریابی کشور ترکیه
مرکـز رشـد و نـوآوری دانشـگاه تبریـز بـا ۱۶ فناور و محصـوالت ۲0 واحد فناور و دانش بنیان در ۲۲ امین نمایشـگاه کار و کاریابی کشـور ترکیه که در شـهر ارزروم 

برگزار شـد، شـرکت کرد.
به گزارش بازارکار به نقل از دانشـگاه تبریز، دانشـگاه تبریز، تنها دانشـگاه میهمان دعوت شـده به این نمایشـگاه بود و حضور مرکز رشـد و نوآوری دانشـگاه تبریز در 
ایـن نمایشـگاه بـا پیگیری هـا، رایزنی  ها و هماهنگی های مدیریت همکاری های علمی و بین المللـی و با حمایت معاونت پژوهش و فناوری دانشـگاه تبریز انجام گرفت 
و کنسـولگری جمهوری اسـامی ایران در شـهر ارزروم مسـاعدت های الزم جهت اسـتقرار گروه اعزامی، بازدیدها و همچنین برگزاری جلسات مشترک با دانشگاه های 

شـرق ترکیه را به نحو شایسـته ای انجام داد.
پاویون مرکز رشـد و نوآوری دانشـگاه تبریز در این نمایشـگاه با عرضه محصوالتی در حوزه قطعات خودروهای پیشـرفته، سـامانه های هوشمند تشخیص تصادفات 
جـاده ای، کنتـرل از راه دورهـای نسـل جدیـد، محصوالت آرایش و بهداشـتی، روغـن موتور مبتنی بر تکنولوژی نانـو، نانوبتن ها، پنل های گچی با پوشـش PVC، میوه 
خشـک و محصـوالت جانبـی آن، محصوالت کشـاورزی فرآوری شـده با تکنولوژی هـای جدید، محصوالت جدید فـرآوری شـده از زنبورداری، المنت هـای حرارتی با 
مصـرف پایین، دسـتگاه های تصفیه هوا، سـامانه فروش اینترنتی صنایع دسـتی، دسـتگاه بازتاب سـنج نـوری حوزه زمـان )OTDR( و همچنین قلم فیبـر نوری حضور 

پرقدرتی داشـت که مورد اسـتقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت.
اسـتاندار و شـهردار ارزروم، نمایندگان مجلس، روسـای دانشـگاه های منطقه و سـایر مقامات علمی و سیاسی کشـور ترکیه نیز در غرفه دانشگاه تبریز حضور یافته و 
ضمن بازدید و اسـتقبال از حضور دانشـگاه تبریز، بر ارتقاء سـطح همکاری ها تاکید داشـتند. در حاشـیه برگزاری این نمایشـگاه، در مورد صادرات برخی محصوالت و 

همچنیـن همـکاری در تامیـن نیازهای فناورانه برخی شـرکت های ترکیه ای اقدامات بسـیار خوبی انجام گرفت.
بازدید از مرکز نوآوری دانشـگاه صنعتی ارزروم، حضور در دانشـکده مهندسـی این دانشـگاه و برگزاری جلسه مشترک با اساتید این دانشکده، برگزاری جلسه مشترک 

با روسـای ۵ دانشـگاه برتر شـرق ترکیه از برنامه های جانبی دیگر فناوران مرکز رشـد و نوآوری دانشـگاه تبریز در این نمایشگاه بود.
دانشـگاه تبریز، تنها دانشـگاه میهمان دعوت شـده به این نمایشـگاه بود و حضور مرکز رشـد و نوآوری دانشـگاه تبریز در این نمایشـگاه با پیگیری ها، رایزنی ها و 
هماهنگی های مدیریت همکاری های علمی و بین المللی و با حمایت معاونت پژوهش و فناوری دانشـگاه تبریز انجام گرفت و کنسـولگری جمهوری اسـامی ایران 
در شـهر ارزروم مسـاعدت های الزم جهت اسـتقرار گروه اعزامی، بازدیدها و همچنین برگزاری جلسـات مشـترک با دانشـگاه های شـرق ترکیه را به نحو شایسـته ای 

انجام داد.
همچنیـن ایـن نمایشـگاه هر دو سـال یکبار توسـط یکی از ۸ دانشـگاه برتر شـرق ترکیه میزبانی می شـود که امسـال دانشـگاه آتاتـورک میزبان ایـن رویداد مهم 

بود. فناورانه 
گفتنـی اسـت در ایـن نمایشـگاه فنـاوران دانشـگاهی آخرین دسـتاوردهای علمی و فنی خـود را به نمایـش می گذارنـد و در کنار آنهـا بنگاه های بـزرگ اقتصادی، 
سـازمان های حامـی و شـتاب دهنـده ها حضور پیـدا می کنند که به تجاری سـازی و ایجاد بازار بـرای این محصوالت کمک کنند و از طرفی بیشـترین بازدیدکنندگان 
این نمایشـگاه نیز، اسـاتید و دانشـجویان دانشـگاه های شرق ترکیه هسـتند که به منظور ایجاد انگیزه در دانشـگاهیان برای انجام فعالیت های فناورانه صورت می گیرد.
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جوانان خاق ایرانی بخوانند؛

ورود به دنیای استارت آپ، تحصیات آکادمیک نمیخواهد
ــتند  ــا هس ــده اند، ام ــتارت آپ ها وارد ش ــه اس ــه عرص ــگاه ها ب ــگان دانش ــی از دانش آموخت ــل قبول ــت قاب ــه جمعی اگرچ
ــد؛ اگرچــه  ــن اکوسیســتم فعالیــت می کنن ــالت آکادمیــک، در ای ــدون داشــتن تحصی ــه و ب ــه تجرب ــکا ب ــا ات ــه ب کســانی ک
ــرای ایــن دســته از فعــاالن اســتارت آپی فاقــد تحصیــالت  ــران، مشــکالتی ب ــه شــدن مدرک گرایــی در ســاختار ای نهادین

دانشــگاهی ایجــاد کــرده اســت. 
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بــه گــزارش بــازارکار، بعــد از بوجــود آمــدن 
فروشــگاه های  جهــان،  در  اینترنــت  توســعه  و 
اینترنتــی هــم شــکل گرفتنــد کــه کاال و خدمــات 
فروشــگاه هایی  می کننــد.  ارائــه  را  مختلفــی 
مثــل ای بــی )eBay( یــا آمــازون )Amazon( در 
ــران  ــد و در ای ــادی شــکل گرفتن ــه ۱990 می ده
هــم دیجــی کاال، پیشــتاز راه انــدازی فروشــگاه 
ســال های  از  بــود.   ۱3۸۵ ســال  در  اینترنتــی 
ــن  ــا همی ــاید ت ــم، ش ــت نمی کنی ــی دور صحب خیل
دو دهــه پیــش، تصــور اینکــه در منــزل یــا محــل 
ــق  ــر از طری ــدون دردس ــت و ب ــینی و راح کار بنش
ــارج از  ــی، خ ــد کن ــراه خری ــن هم ــا تلف ــه ی رایان
تصــور بــود. مگــر می شــد بــدون اینکــه جنــس یــا 
کاالیــی را از نزدیــک ببینــی و از کیفیــت و ســالم 
بــودن آن اطمینــان پیــدا کنــی، خریــد کنــی؟! امــا 
توســعه فروشــگاه های اینترنتــی، تجربــه متفاوتــی 

ــد. ــاد کردن ــردم ایج ــرای م ــد را ب از خری
ــرفته تر  ــای پیش ــعه فناوری ه ــا توس ــا ب ــن روزه ای
 ،)Augmented Reality( ــزوده ــت اف ــه واقعی از جمل
اینترنتــی  خریــد  از  متفاوت تــری  عرصه هــای 
ــه جایــی  پیــش روی مــردم گشــوده شــده و کار ب
رســیده کــه حتــی امــکان ُپــروو مجــازی پوشــاک 
ــات  ــان و تزئین ــرش، مبلم ــرده، ف ــاب پ ــا انتخ ی
فضــای  در  آنهــا  مجــازی  چیدمــان  و  منــزل 
ــی  ــده اســت؛ حت ــم ش ــا محــل کار فراه ــزل ی من
ــت و  ــاس خواس ــفارش ها براس ــازی س شخصی س
ــرکت های  ــت. ش ــر اس ــتری، امکانپذی ــلیقه مش س
از  هــم  داخلــی  اســتات آپ های  و  دانش بنیــان 
ــاق  ــان خ ــد و جوان ــب نمانده ان ــه عق ــن گردون ای
ــای خارجــی، درحــال توســعه  ــای رقب ــی همپ ایران
خریدهایــی  تجربــه  بــرای  فناوری هــا  ایــن 
ــته  ــر از گذش ــان انگیزت ــه هیج ــر و البتـ متفاوت ت

تــاش می کننــد.
ــوآ در  ــاوری ن ــوآوری فن ــرح ن ــن دوره ط در اولی
دانشــگاه شــهید بهشــتی، پس از ارزیابی هــای 
ــم  ــده، ۱۶۵ تی ــه دریافت ش ــده اولی ــن ۵۲۸ ای ــه از بی اولی
علــوم  فنــاوران  و  مختلــف  دانشــکده های  از 
ــوم انســانی طــی  ــوم پزشــکی، و عل مهندســی، عل
چندیــن جلســه داوری، تســت و ارزشــیابی، انتخــاب 
شــدند. بعــد از مرحلــه ارزیابــی اولیــه در خردادمــاه، 
۲۶ تیــم در نیمــه تیرمــاه بــه رقابــت نهایــی 
پرداختنــد و در نهایــت، در رقابتــی تخصصــی و 
ــور داوران و شــتاب دهنده ها و  ــا حض ــرده و ب فش
ســرمایه گذاران، تیم هــای منتخــب اعــام شــدند کــه 
ــای  ــب، کمک ه ــای منتخ ــک از تیم ه ــر ی ــه ه ب

ــروه  ــت. گ ــق گرف ــی و وام و ... تعل ــی، حمایت مال
»ایزایــن« از مرکــز نــوآوری علــوم انســانی و 
ــرم  ــا پلت ف ــتی ب ــهید بهش ــگاه ش ــی دانش اجتماع
ــت  ــتفاده از واقعی ــا اس ــرش ب ــروش ف ــد و ف تولی
ــن  ــه دوم ای ــب رتب ــه کس ــق ب ــزوده )AR( موف اف

رقابت هــا شــد.
و  اســتارت آپی  فعــال  عبدالمطلبــی"،  "عمــاد 

مؤســس شــرکت »نگاره خانــه فــردا« و اپلیکیشــن 
ــا  ــرش ب ــروش ف ــد و ف ــرم تولی ــن« )پلت ف »ایزای
ــتارت آپ های  ــزوده(، از اس ــت اف ــتفاده از واقعی اس
و  انســانی  علــوم  نــوآوری  مرکــز  در  ســاکن 
دربــاره  بهشــتی،  شــهید  دانشــگاه  اجتماعــی 
ــان  ــکل گیری فعالیت ش ــه ش ــی ورود و زمین چرای
می گویــد: ســابقه اشــتغال در زمینــه فــروش اثاثیــه 
منــزل در شــهر رشــت را داشــتم. مشــتری ها 
ــد و  ــرو بودن ــم روب ــش مه ــک چال ــا ی ــواره ب هم
هیچوقــت نمی توانســتند یــک فــرش را در محیــط 
خانــه خــود تصــور کننــد و هیــچ دیدگاهــی نســبت 
ــزل  ــی من ــا دکوراســیون داخل ــی آن ب ــه همخوان ب
ــای  ــودن طرح ه ــدود ب ــم مح ــی ه ــتند. گاه نداش
ــا  ــراد ب ــی اف ــا تمام در دســترس باعــث می شــد ت
ــک کاال  ــد ی ــاوت از فرصــت خری ــلیقه های متف س
ــا  محــروم شــوند. چنیــن مشــکاتی ســبب شــد ت
بــا طراحــی اپلیکیشــن "ایزایــن"، فرصتــی را بــرای 
خانواده هــا فراهــم کنیــم تــا پیــش از خریــد 
ــورت  ــه ص ــرش، آن را ب ــل ف ــول مث ــک محص ی
مجــازی در خانــه خــود ببیننــد. همچنیــن فرصــت 
ــم  ــرار داده ای ــراد ق ــار اف ــازی را در اختی شخصی س
ــک محصــول را  ــه ســلیقه خــود ی ــا توجــه ب ــا ب ت

شخصی ســازی کننــد.

فقط از استارت آپ های صنعتی 
حمایت می کنند

واضــح و روشــن اســت کــه تمامــی اســتارت آپ ها 
ــه نظــر می رســد  ــی ب ــد، ول ــاز دارن ــه حمایــت نی ب
ــش  ــت پوش ــتم، تح ــن اکوسیس ــی از ای ــه بخش ک
چتــری حمایتــی قــرار دارنــد. کســب وکارهای 
ــوآوری و فنــاوری نویــن بنــا  نوینــی کــه برپایــه ن
ــای  ــددی در فض ــای متع ــا چالش ه ــوند، ب می ش
ــر،  ــوی دیگ ــوند. از س ــرو می ش ــب و کار روب کس
نوبنیــاد بــودن ایــن بنگاه هــا، تجربــه انــدک 
دشــواری های  بــا  مواجهــه  در  مدیران شــان 
محیــط و بــازار، مخاطــرات ناشــی از عملکردشــان 
ــن شــرایط،  ــه ای ــا توجــه ب ــش می دهــد، ب را افزای

ــد. ــاب می آی ــه حس ــرورت ب ــک ض ــت ی حمای
اینطــور بــه نظــر می رســد کــه اســتارت آپ ها تنهــا 
در زمینــه تولیــد محصــوالت صنعــت، فــروش کاال 
ــی  ــا برخ ــد، ام ــت می کنن ــل فعالی ــل و نق ــا حم ی
ــود،  ــوالت خ ــروش محص ــر ف ــاوه ب ــا ع از تیم ه
ــه  ــبت ب ــا نس ــد، ام ــم می کنن ــری ه ــت هن فعالی
ــوردار  ــری برخ ــت کمت ــی از حمای ــای صنعت تیم ه

هســتند.
ــر  ــح داد: اگ ــتارت آپ توضی ــوزه اس ــال ح ــن فع ای
حمایت هــا  از  برخــورداری  دربــاره  بخواهیــم 
ــا  ــد گفــت حمایت ه ــم، بای ــه ســخن بگویی صادقان
ــی را  ــوالت صنعت ــه محص ــتارت آپ هایی ک از اس
ــتارت آپ هایی  ــت. اس ــتر اس ــد، بیش ــد می کنن تولی
هنــری بــه طــور صــد در صــدی از حمایــت 
ــر  ــه هن ــبت ب ــت نس ــا صنع ــتند، ام ــروم نیس مح
بــرای مدیــران و مســئوالن ایــران ارجحیــت دارد. 
ســاالنه حــدود ۱0 هــزار طــرح از دایــره طرح هــای 
ملــی ایــران حــذف و بــه دســت فراموشــی ســپرده 
ــد در  ــری می توانن ــتارت آپ های هن ــوند، اس می ش
ــر  ــا احیــای چنیــن طرح هایــی موث زمینــه حفــظ ی
ــاز  ــد گفــت کــه نی باشــند. در چنیــن شــرایطی بای

ــد. ــت بیشــتر دارن ــه حمای ب

بیمه؛ چالشی بزرگ برای 
اکوسیستم استارت آپی

هســتند  روبــرو  مشــکاتی  بــا  اســتارت آپ ها 
ــارغ  ــی ف ــد یعن ــی دارن ــه عموم ــتر جنب ــه بیش ک
از زمینــه ای کــه در آن فعالیــت می کننــد بــا 
می کننــد.  نــرم  پنجــه  و  دســت  چالش هــای 
ــی از  ــی یک ــن اجتماع ــه تأمی ــورداری از بیم برخ
ایــن مشــکات اســت. بــر اســاس اصــل ۲9 
قانــون اساســی، برخــورداری از تامیــن اجتماعــی از 
نظــر بازنشســتگی، بیــکاری، پیــری، ازکارافتادگــی، 
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ــوانح،  ــوادث و س ــی، ح ــتی، درراه ماندگ بی سرپرس
نیــاز بــه خدمــات بهداشــتی درمانــی و مراقبت هــای 
ــه صــورت بیمــه و غیــره، حقــی اســت  پزشــکی ب
همگانــی. بــه نظــر می رســد چنیــن فرصتــی 
بــرای نیــروی انســانی شــاغل در اکوسیســتم 

اســتارت آپ بــه ســختی فراهــم می شــود.
یکــی  اســتارت آپی،  فعــال  ایــن  گفتــه  بــه 
اکوسیســتم،  ایــن  در  مشــترک  مشــکات  از 
برخــورداری از خدمــات ســازمان تامیــن اجتماعــی 
ــم و  ــای عل ــه در پارک ه ــرکت هایی ک ــت. ش اس
فنــاوری ســاکن هســتند، کدپســتی مشــترک دارنــد 
پســتی  کــد  یــک  دانشــگاه ها  از  هیچ کــدام  و 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــه اتاق هــای پ اختصاصــی ب
ــن  ــی در تامی ــد کارگاه ــت ک ــد. ثب ــود نمی ده خ
ــان  ــل می ــتی دارد، تعام ــه کدپس ــاز ب ــی نی اجتماع
ــی  ــن اجتماع ــاوری و تامی ــم و فن ــای عل پارک ه
ــانی  ــای انس ــدن نیروه ــه ش ــد بیم ــد رون می توان
را ســریع تر کنــد. هیــچ تفاوتــی میــان بیمــه 
ــدارد؛  ــود ن ــا وج ــر کارگاه ه ــتارت آپ ها و دیگ اس
بســیاری از نیروهــای ایــن اکوسیســتم بــه منظــور 
صرفه جویــی در هزینه هــا دورکار هســتند یــا از 
ــد؛  ــکاری می کنن ــم هم ــک تی ــا ی ــای دور ب راه ه
بازرســان ســازمان تامیــن اجتماعــی در بازدیدهــای 
دوره ای خــود انتقاداتــی بــه غیبــت نیــروی انســانی 

وارد می کننــد؛ ایــن احتمــال وجــود دارد کــه بیمــه 
شــخص را قطــع کننــد یــا شــرکت جریمــه 

ــود. ــی ش مال

»اینماد« سدی برای استارت آپ ها
برخــورداری از نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی )اینمــاد( 
یــک الــزام قانونــی بــرای کســب و کارهــای 
اینترنتــی بــه حســاب می آیــد. بــا توجــه بــه اینکــه 
اغلــب اکوسیســتم اســتارت آپی بــر بســتر اینترنــت 
ــه منظــور جلــب  ــرد، اســتارت آپ ها ب شــکل می گی
اعتمــاد مشــتریان خــود بــه ایــن نمــاد نیــاز دارنــد. 
گرفتــن نشــان اعتمــاد الکترونیکــی ســاده نیســت، 
ــوان  ــت خ ــد هف ــتارت آپی بای ــای اس ــه تیم ه بلک

را پشــت ســربگذارند تــا بــه ایــن نشــان برســند.
توســعه  مرکــز  کــم کاری  و  ســخت گیری ها 
تجــارت الکترونیکــی وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت بــه یــک چالش اساســی بــرای اکوسیســتم 
ــورد  ــوع م ــن موض ــده، ای ــل ش ــتارت آپی تبدی اس
توجــه برخــی از نماینــدگان مجلس شــورای اســامی 
هــم قــرار گرفتــه اســت. "مجتبــی رضاخــواه"، 
ــا  ــاط ب ــس در ارتب ــران در مجل ــردم ته ــده م نماین
مشــکات اســتارت آپ های بــرای برخــورداری 
از اینمــاد در صفحــه توییــر خــود در آذر مــاه 

نوشــت: در شــرایط تحمیــل تحریم هــای خارجــی، 
بــرای  غیرمنطقــی  محدودیت هــای  وضــع 
ــازل  ــده پ ــا تکمیل کنن ــا، عم ــب وکارهای نوپ کس
فشــار حداکثــری اســت. اجباری شــدن اینمــاد و بســتن 
درگاه پرداخــت کســب وکارهــا ضربــه ای جبران ناپذیــر 
ــد. مجلــس  ــال کشــور وارد می کن ــه اقتصــاد دیجیت ب
ــرد.  ــد ک ــه خواه ــون مقابل ــا دور زدن قان ــا ب قطع
ــک  ــه بان ــس ب ــس مجل ــم رئی ــل ه ــد روز قب چن
مرکــزی و وزارت اقتصــاد بــرای حــل مشــکل 
ــه  ــخ ب ــر را در پاس ــن تذک ــر داد. او ای ــاد تذک اینم
ــران  ــردم ته ــده م ــن دهنوی" نماین ــار "محس اخط
ــوص  ــزی درخص ــک مرک ــزام بان ــرد؛ ال ــان ک بی
ــب وکارهای  ــط کس ــاد توس ــان اینم ــت نش دریاف
ــدور  ــهیل ص ــون تس ــاف روح قان ــی، برخ اینترنت

ــت. ــس اس ــط مجل ــب وکار توس ــای کس مجوزه
بــه گــزارش ایســنا، بــه گفتــه عبدالمطلبــی، یکــی از 
مشــکات رایــج میــان تمامــی اســتارت آپ ها 
برخــورداری از نشــان اینمــاد اســت. پشــتیبانی 
ایــن بخــش هیچــگاه پاســخگوی شــرکت ها 
ــا زمانــی کــه  حتــی بــه صــورت تلفنــی نیســت. ت
چنیــن نمــادی در اختیــار یــک تیــم قــرار نگیــرد، 
ــرکت ها  ــه ش ــود را ب ــی خ ــا درگاه انیتنرت بانک ه

نمی دهنــد.
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حمایت ها هم معنوی 
و هم مادی باشد

ــه  ــتارت آپ ب ــوزه اس ــاالن ح ــع، فع ــور قط ــه ط ب
ــوف  ــر صن ــا همچــون دیگ ــد ت ــاز دارن ــت نی حمای
ــال  ــن فع ــد. ای ــت یابن ــکوفایی دس ــد و ش ــه رش ب
داد:  توضیــح  حمایت هــا  دربــاره  اســتارت آپی 
فنــاوری  و  علــم  پــارک  بزرگ تریــن حمایــت 
دانشــگاه شــهید بهشــتی، در اختیــار گذاشــتن 
ــن  ــود؛ همچنی ــا ب ــتقرار م ــرای اس ــکان ب ــک م ی
برگــزرای جشــنواره ها  و  منتورینــگ  زمینــه  در 
ــود  ــه وج ــی ک ــه  مهم ــرد. نکت ــایانی ک ــک ش کم
ــوی  ــا )بیشــتر( معن ــه حمایت ه ــن اســت ک دارد ای
اســت، امــا اســتارت آپ ها انتظــار دارنــد تــا از 
ــار  ــوند. انتظ ــوردار ش ــم برخ ــی ه ــای مال کمک ه
ــتارت آپ هایی  ــی از اس ــای مال ــا حمایت ه ــم ت داری
کــه گام بزرگتــری برمی دارنــد، بیشــتر شــود. 
ــت  ــن اس ــر ای ــه ب ــوم جامع ــور عم ــه تص اگرچ
ــای  ــه معن ــتارت آپی ب ــتم اس ــک اکوسیس ــه ی ک
ــد بدانیــم کــه  ــا بای کســب وکار کوچــک اســت، ام
زمینــه فعالیــت آن هــا می توانــد گســترده و بــزرگ 
ــه  ــد ب ــار دارن ــزرگ انتظ ــتارت آپ های ب ــد. اس باش
ــد، از حمایــت  نســبت گام بزرگتــری کــه برمی دارن
احتمــال  ایــن  شــوند.  برخــوردار  بیشــتری 

اســتارت آپی  تیــم  یــک  کــه  دارد  وجــود 
ــد  ــه تولی ــهیات ب ــان تس ــون توم ۵0 میلی ــا  ب
ــه اعتبــار بیشــتری  محصــول برســد، امــا برخــی ب
نیــاز دارنــد. تقســیم اعتبارســنجی عادالنــه نیســت 

ــت. ــاوت اس ــت متف ــطح فعالی ــون س چ

تجربه کافی کسب کنید
ــه ای در  ــه نقطــه نظــرات افــراد کــه تجرب توجــه ب
ــد  ــد، می توان ــتارت آپ دارن ــتم اس ــه اکوسیس زمین
ســودمند باشــد. عبدالمطلبــی بــه عاقمنــدان 
ــه  ــه در زمین ــد ک ــه می کن ــوزه توصی ــن ح ــه ای ب
تحصیلــی یــا حــوزه کاری خــود، تجربــه کافــی بــه 
دســت بیاورنــد و از مشــکات حــوزه فعالیــت خــود 
ــع شــوند؛ ســپس در جهــت حــل آن مشــکل  مطل
گام بردارنــد. بــه طــور قطــع، اگــر در یــک کســب 
و کار بتــوان نــوآوری یــا ارزش افــزوده خلــق کــرد؛ 
ایــده اســتارت آپ شــکل می گیــرد. پــس از شــکل 
گرفتــن ایــده بــا کمــک دانشــگاه ها می تــوان 

ــه عمــل رســاند. ــه مرحل اســتارت آپ را ب

داشتن تحصیالت آکادمیک برای 
فعالیت در اکوسیستم استارت آپی؟

ــگان  ــی از دانش آموخت ــل قبول ــت قاب اگرچــه جمعی

ــده اند،  ــتارت آپ ها وارد ش ــه اس ــه عرص ــگاه ها ب دانش
ــه  ــه تجرب ــه ب ــا توج ــه ب ــانی ک ــتند کس ــا هس ام
ــک در  ــات آکادمی ــتن تحصی ــدون داش ــود و ب خ
ــا توجــه  ایــن اکوسیســتم فعالیــت می کننــد. امــا ب
ایــران  ســاختار  در  مدرک گرایــی  اینکــه  بــه 
نهادینــه شــده، ایــن افــراد در حــوزه فعالیــت 
ــتند. ــرو هس ــکاتی روب ــا مش ــود ب ــادی خ اقتص

ــات  ــن تحصی ــد: م ــد می کن ــی تأکی عبدالمطلب
ــل  ــوان مدیرعام ــه عن ــا ب ــدارم، ام ــک ن آکادمی
کــه  می دهــم  ترجیــح  کســب وکار  یــک 
ــا  ــگ ی ــال مارکتین ــه دیجیت ــته هایم در زمین دانس
مدیریــت اجرایــی را ارتقــا دهــم. برخــی افــراد بنــا 
دانشــگاه ها  وارد  نتوانســته اند  دلیلــی  بــه هــر 
ــد.  ــروم بوده ان ــل مح ــت تحصی ــوند و از فرص ش
دوره هــای آموزشــی در ایــن حوزه هــا برگــزار 
بــرای  اغلــب  دوره هــا  ایــن  امــا  می شــوند، 
کســانی اســت کــه تحصیــات آکادمیــک دارنــد. 
ــن  ــل م ــرادی مث ــش روی اف ــن ســدهایی پی چنی
ــا  ــد، ام ــگاهی ندارن ــدرک دانش ــه م ــرار دارد ک ق
از مهــارت باالیــی برخــوردار هســتند. ایــن تصــور 
ــه اکوسیســتم  ــرای ورود ب ــرد ب وجــود دارد کــه ف
ــک  ــات آکادمی ــًا تحصی ــد حتم ــتارت آپ بای اس

ــد. ــته باش داش



خطر اضافه شدن 

بیش از حد 
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برای نوآوری

 و ریسک پذیری
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ــا مفهــوم شــرکت های اســتارت آپی و دانش بنیــان در کشــور آشــنا هســتند و  ایــن روزهــا خیلــی از مــردم ب
ــرم  ــان امــا در حــوزه فناوری هــای ن ــار شــرکت های دانش بنی ــا آنهــا ســپری می شــود. در کن روزهایشــان ب
هــم خیــز جدیــدی شــروع شــده کــه هــر روز بــا گســترش خانه هــای خاقیــت جدی تــر می شــود. پرویــز 
کرمــی، دبیــر ســتاد فناوری هــای نــرم و توســعه صنایــع خــاق در گفت وگــو بــا همشــهری از گردش هــای 
ــود را از آن  ــهم خ ــد دارد س ــران قص ــه ای ــد ک ــان می گوی ــاق در جه ــع خ ــارد دالری صنای ــی میلی مال
تصاحــب کنــد. به گفتــه او، تاســیس خانه هــای خــاق در اســتان های مختلــف و همچنیــن نمایندگی هــای 
ایــران در کشــورهای منطقــه ازجملــه ترکیــه کــه به تازگــی افتتــاح شــده باعــث می شــود کــه شــرکت های 
خــاق بتواننــد بــه جــای خام فروشــی نفــت بــرای کشــور ارزآوری داشــته باشــند. عــاوه بــر ایــن میلیون هــا 
فارغ التحصیــل علــوم انســانی در کشــور می تواننــد در اکوسیســتم خــاق کشــور شــاغل شــوند یــا خودشــان 

دســت بــه کارآفرینــی بزننــد.

محصوالت و شرکت های خاق ایرانی
 در راه بازارهای جهانی

 

سللال1400  پایانللی  روزهللای  در 
چلله  در  مللا  نللوآوری  زیسللت بوم 

دارد؟ قللرار  وضعیتللی 
بزرگ تریـن  ایـران  اسـامی  جمهـوری  در  مـا 
زیسـت بوم نـوآوری منطقـه را در اختیـار داریـم. 
در ایـن زیسـت بوم توانمندسـازی نیروی انسـانی، 
توسـعه زیست بوم فناوری و نوآوری، رشد و توسعه 
شـرکت های دانش بنیـان و خـاق و همچنیـن از 

طریـق ارتقـای نظـام تامیـن مالـی، راه حل هـای 
فناورانـه را بـرای رفـع چالش هـا و نیازمندی هـای 
کشـور ارائـه می کنیم. تاکنـون در این زیسـت بوم 
ایجـاد کنیـم.  را  نـوآوری  پهنه هـای  توانسـته ایم 
حـدود یک میلیـون مترمربـع پهنه هـای نـوآوری 
آن  حاصـل  کـه  داریـم  مختلـف  شـهرهای  در 
۷0خانـه خـاق و نـوآوری، 9کارخانـه نـوآوری، 
۱0هـزار اسـتارت آپ و ۲4۷مرکـز نـوآوری اسـت. 

دانش بنیـان  باعـث شـده اند ۶۵00شـرکت  اینهـا 
بـه اضافـه ۱۵00شـرکت خـاق به وجـود بیایـد 
کـه منجـر بـه ایجـاد 3۵0هـزار شـغل مسـتقیم 
و ۲۵0هـزار میلیـارد تومـان گـردش مالـی شـده 
اسـت. ایـن در حالی اسـت کـه حـدود ۶0صندوق 
زیسـت بوم  ایـن  دل  در  فنـاوری  پژوهـش 

اسـت. گرفتـه  شـکل 

گفتگو با دکتر پرویز کرمی 
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شللرایط مللا در حللوزه صنایللع خللالق 
و فرهنگللی در مقایسلله بللا دنیللا چطللور 

اسللت؟
صنایـع خـاق و فرهنگـی در دنیـا ۵0میلیون نفر 
اشـتغال مسـتقیم ایجاد کـرده و ۲۷00میلیارد دالر 
دنیـا  دارد. یـک درصـد جمعیـت  مالـی  گـردش 
در ایـران زندگـی می کننـد و حـدود یـک درصـد 
خـاک دنیـا را در اختیـار داریـم و ایـن در حالـی 
اسـت کـه ۲درصـد تولید علـم دنیا به ایـران تعلق 
دارد. بالطبـع مـا می توانیـم از ایـن ۲۷00میلیـارد 
دالر حداقـل یک درصـد را نصیـب خـود کنیم که 

چندیـن برابـر درآمـد نفتی کشـور اسـت.

خاصللی  ویژگللی  شللرکت ها  ایللن 
دارنللد؟

 االن ایـن صنایـع می تواننـد در قالب شـرکت های 
خـاق در مناطـق مختلـف کشـور ایجـاد شـوند و 
رشـد پیـدا کننـد و بـازار کار داشـته باشـند. ایـن 
شـرکت ها هزینـه پاییـن اشـتغال دارنـد و زودبازده 
به صـورت  آنهـا  کار  شـکل  همچنیـن  هسـتند. 
توسـعه پایـدار، درگیر شـدن با فنـاوری و نوآوری و 
متناسـب بـا ویژگی هـای بومی و جغرافیایی اسـت؛ 
ضمنـا از هویـت ملـی مـا در برابـر فراینـد جهانـی 
شـدن حفاظت و حراسـت می کنند و باعث توسـعه 

سـبک زندگـی ایرانـی، اسـامی می شـوند.

چلله  شللامل  خللالق  صنایللع 
اصللال  آیللا  و  اسللت  حوزه هایللی 

هسللتند؟ درآمللدزا 
مـا ۲0شـاخه در صنایـع فرهنگـی و خـاق داریم 
کـه ازجملـه آنهـا می تـوان به اسـباب بازی اشـاره 
کرد. اسـباب بازی بـازاری معـادل ۱00میلیارددالر 
را در اختیـار دارد. شـاخه دیگـر، انیمیشـن اسـت 
کـه بـازار آن ۲۷0میلیـارد دالر بـرآورد می شـود. 
همچنیـن ۱00میلیـارد دالر به پوشـاک اختصاص 
مربـوط  بـازار  ایـن  از  دالر  ۱۵0میلیـارد  دارد. 
نوشـت افزار  اسـت.  رایانـه ای  بازی هـای  بـه 
دالر  ۲۱میلیـارد  گردشـگری  دالر،  ۲00میلیـارد 
و سـینما 4۲میلیـارد دالر را در اختیـار دارنـد. بـا 
ایـن حـال، سـهم گـردش مالـی ایـران از بـازار 
3۵0میلیـون  اسـباب بازی،  ۱00میلیـارددالری 
بیشـتر  کـه  کـرد  توجـه  بایـد  و  اسـت  دالر 
اسـباب بازی های موجـود در کشـور وارداتی اسـت 
و تنهـا ۱۵میلیـون دالر آن ایرانـی اسـت. پـس 
مـا به راحتـی می توانیـم فاصلـه بیـن ۱۵میلیـون 
از آن خـود کنیـم.  را  تـا 3۵0میلیـون دالر  دالر 
در انیمیشـن مـا حـدود ۶۵میلیـون دالر از بـازار را 

در اختیـار داریـم کـه به راحتـی می توانیـم در این 
حـوزه با توجه به نیروی انسـانی ماهر، اسـتعدادها 
و شـرکت های خاقـی کـه در حـال شـکل گیری 
اسـت، سـهم باالیـی از ایـن بازار داشـته باشـیم. 
و  نیسـت  تحریم پذیـر  بـازار  ایـن  همچنیـن، 
به طـور عمـده متکـی بـه نیـروی انسـانی خـاق 
و خوشـفکری اسـت کـه مـا از آن برخورداریم. در 
سـینما گـردش مالی مـا 300میلیارد تومان اسـت؛ 
چراکـه مـا در ایـن حـوزه صرفـا بـه تولیـد فیلم و 
فـروش بلیت فکـر می کنیم و بـه بازارهای جانبی 
آن توجهـی نداریـم. بـه خلـق و تولیـد کاراکتـر و 
سـپس بهره بـردن از آن فکر نمی کنیـم. همچنین 
الزم اسـت بـه توکن هـای غیرمثلـی )NFT( کـه 
درواقـع دنیای آینـده مالکیت معنوی اسـت، توجه 

دهیم. نشـان 

ایللن مللواردی کلله گفتیللد، چطللور 
قابللل تحقللق اسللت؟

سـتاد فناوری هـای نـرم اهدافـی را بـرای خـود 
تعریـف کـرده اسـت. یکـی از ایـن اهـداف، رفـع 
نیازهـای اساسـی جامعـه به صـورت پایـدار اسـت 
که به معنای اشـتغال پایدار اسـت و اشـتغال پایدار 
به معنای اشـتغالی اسـت کـه با نـوآوری، فناوری 
و بـا مدل های کسـب وکار روز شـکل بگیـرد. این 
موضـوع بهره وری اشـتغال های سـنتی را افزایش 
کاربردی سـازی   کـه  می شـود  باعـث  و  می دهـد 
آن،  نتیجـه  در  شـود.  پایـدار  توسـعه  بـه  منجـر 
توسـعه فنـاوری شـکل می گیـرد. بـه ایـن معنـا 
کـه از فناوری هـای روز در ایـن »مدیـوم تـک« 
اسـباب بازی های  کنیـم.  اسـتفاده  تـک«  »لـو  و 
مـا بایـد جنبـه تعاملی پیـدا کننـد؛ یعنـی اینترنت 
اشـیا، هـوش مصنوعـی، مکاترونیـک و های تک 
و  شـود  مـا  اسـباب بازی های  اصلـی  بخـش 
کامـوا  و  مقـوا  مـوادی چـون کاغـذ، چسـب،  از 
عبـور کنـد. بـه ایـن ترتیـب، یـک بـازار جدیـد 
بـرای شـرکت های دانش بنیـان و بـرای سـرریز 
فنـاوری ایجـاد می شـود. اینگونه روبات سـورنا4و 
روبات هـای فوتبالیسـت تولیـد می شـوند. درواقـع 
لبـه تکنولـوژی وارد لبه اسـباب بازی و سـرگرمی 
و  بـازار  توسـعه  باعـث  اتفـاق  همیـن  می شـود. 
صـادرات کاالهـای خـاق بـه کشـورهای منطقه 
ایـن  از  تـاب آوری  و  رقابت پذیـری  و  می شـود 

طریـق افزایـش می یابـد.

خانه هللای خللالق و نللوآوری قللرار 
اسللت بلله چلله نیللازی در کشللور پاسللخ 

دهنللد؟

پیگیـری  را  4حـوزه  علمـی  معاونـت  در  مـا 
می کنیـم؛ شـرکت دانش بنیـان، شـرکت خـاق، 
کارخانـه نـوآوری یـا مرکز نـوآوری بـرای صنایع 
بـرای  نـوآوری  و  و خانه هـای خـاق  های تـک 
مـوارد  نـرم.  فناوری هـای  و  فرهنگـی  صنایـع 
پیشـین فعـا کنار گذاشـته شـده و اکنـون تمرکز 
بـر این 4حـوزه اسـت. مـا از طریق رویـداد »ایده 
تـا محصـول« ایده هـا را دریافـت و وارد فراینـد 
شـتابدهی کـرده و ورودی و خروجـی ایـن قیـف 
در  مثـال  به عنـوان  یعنـی  می کنیـم؛  تنظیـم  را 
خانه هـای خـاق و نـوآوری غربالگـری می کنیم، 
توسـعه طـرح می دهیـم، نمونه سـازی  می کنیـم، 
از طریـق تضمین کسـب وکار جذب سـرمایه گذار، 
و  بازارسـنجی  همینطـور  و  محصـول  توسـعه 

می دهیـم. انجـام  را  بازارسـازی 

شللرکت های خللالق بللا دانش بنیللان 
چلله تفاوتللی بللا هللم دارنللد؟

ایـن تفـاوت در حیطـه فعالیـت اسـت؛ به عبـارت 
فرهنـگ  حـوزه  در  شـرکت  یـک  اگـر  دیگـر 
فعالیـت کنـد، آن را »خاق« محسـوب می کنیم. 
همچنیـن شـرکت های دانش بنیـان درجـه یـک 
مـوارد  در  و  برخوردارنـد  مالیاتـی  معافیـت  از 
امتیازاتـی  همـان  از  خـاق  شـرکت های  دیگـر 

دانش بنیـان. شـرکت های  کـه  برخوردارنـد 

برای  جایی  خللالق  خللانه هللای  در 
فارغ التحصیالن علوم انسانی هم هست؟

حوزه هـای  در  مـا  فارغ التحصیـان  ۵0درصـد 
اینهـا  انسـانی، فرهنـگ و هنـر هسـتند.  علـوم 
آنهـا  امـا  ندارنـد،  اسـتخدام  امـکان  عمومـا 
می تواننـد در حـوزه پالسـی لب ها در شـرکت های 
در  کـه  نـوآوری  و  خـاق  خانه هـای  و  خـاق 
زمینـه علـوم انسـانی فعالیت می کننـد، به صورت 
تخصصـی مشـغول به کار شـوند؛ به عنـوان مثال، 
در جامعه شناسـی می توانیـم شـرکت هایی داشـته 
باشـیم کـه در حـوزه نظرسـنجی فعـال هسـتند. 
کشـور  در  و  فـراوان  دنیـا  در  شـرکت ها  ایـن 
در  تجربـه ای  چنیـن  چراکـه  هسـتند؛  کـم  مـا 
کشـور مـا عملیاتـی نشـده اسـت. پالسـی لب ها 
و  اجتماعـی  حکمرانـی  حـوزه  در  می تواننـد 
حـوزه  در  همچنیـن  کننـد.  فعالیـت  فرهنگـی 
ادبیـات، به عنـوان مثـال، ترکیـه بـا کاراکترهای 
شـاهنامه مینی  سـریال تولیـد می کنـد. در حـوزه 
ورزش و تندرسـتی هـم باشـگاه ها می توانند وارد 

نـوآوری اجتماعـی شـوند.
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آخریـن دسـتاوردهای حـوزه فناوری هـای نـرم و 
صنایـع خـاق در نمایشـگاه اینوتکس بـه نمایش 
درمی آیـد تا تجاری سـازی ایـن محصوالت رونـق گیرد.

بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از معاونـت علمـی 
صنایـع  پاویـون  جمهـوری،  ریاسـت  فنـاوری  و 
نـرم و خـاق در نمایشـگاه یازدهمیـن نمایشـگاه 
بیـن المللـی نـوآوری و فنـاوری  برپـا می شـود تا 
شـرکت های فعـال در ایـن حـوزه در بزرگ تریـن 
گردهمایـی رهبـران، سیاسـتگذاران، کارآفرینـان 
و سـرمایه گـذاران حـوزه فنـاوری و نـوآوری در 
کشـور مشـارکت کننـد و محصـوالت و خدمـات 

خـود را بـه معـرض نمایـش بگذارنـد.

بـا حمایـت سـتاد فنـاوری هـای نـرم و توسـعه 
صنایـع خـاق معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت 
شـرکت های  حضـور  بـرای  فرصتـی  جمهـوری 
خـاق در ایـن رویـداد که با چشـم انداز پیشـرانی 
در زیسـت بـوم نوآوری و فنـاوری در منطقه غرب 
آسـیا برگـزار مـی شـود و محـل اجتمـاع تعـداد 
باالیـی از عاقـه منـدان بـه حـوزه کارآفرینـی و 
فنـاوری اسـت؛ فراهـم شـده اسـت. رویـدادی که 
اردیبهشـت ماه   ۲3 تـا   ۲0 آن  دوره  یازدهمیـن 
سـال ۱40۱ در پـارک فنـاوری پردیـس معاونـت 

علمـی و فنـاوری برگـزار مـی شـود.
»برگـزاری رویدادهای متنـوع تجاری و ترویجی« 

همزمـان بـا نمایشـگاه اینوتکس با هدف بررسـی 
تسـهیل  فنـاوری،  و  نـوآوری  برندهـای  آخریـن 
همـکاری بیـن شـرکت هـا و اسـتارتاپ هـا و نیز 
ارتبـاط آنهـا با سـرمایه گـذاران، از جملـه مزایای 

حضـور در این نمایشـگاه اسـت.
رویـداد  ایـن  در  بـا حضـور  شـرکت های خـاق 
فناورانـه مـی تواننـد در پنـل هـای مختلفـی بـا 
توسـعه  و  زیسـت  »محیـط  چـون  موضوعاتـی 
پایـدار«، »مسـوولیت اجتماعـی کسـب و کارها«، 
»چالـش های زیسـت بـوم نـوآوری«، »رهبری و 
ایجـاد تغییـر در پارادیم هـای ذهنـی« و »بررسـی 

موضوعـات اقتصـادی« نیـز حضـور یابنـد.

حضور  با  البرز  خاق  صنایع  و  نوآوری  کارخانه   
شرکت های فناور و نوآور توسط معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و حضور مقامات استانی 
نوآوری  و  سازی  ظرفیت  کمیسیون  شد.  افتتاح 
ایران هم  اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات 
معرفی  به  نسبت  مراسم،  این  در  فعال  حضور  با 
توسعه  راستای  در  خود  دستاوردهای  و  اقدامات 
بین  و  ملی  سطوح  در  فناورانه  کارهای  و  کسب 

المللی اقدام کرد.
و  بازارکار، سورنا ستاری معاون علمی  به گزارش 
فاز  افتتاح  مراسم  در  جمهوری  رییس  فناوری 
البرز که  و صنایع خاق  نوآوری  کارخانه  نخست 
اعضای شورای  و  البرز، شهردار  استاندار  با حضور 
اسامی شهر کرج و جمعی از مدیران استانی برگزار 
شد، ضمن ابراز خرسندی از تبدیل ظرفیت استان 
و  دانش بنیان  شرکت های  به  پژوهش  در  البرز 
بینیم که جامعه در  خاق گفت: خوشبختانه ، می 
حال درک و باور اقتصاد دانش بنیان و خاق است 
و این موضوع، راه را برای رونق زیست بوم فناوری 

و نوآوری هموار می کند.
وی با بیان این که توسعه، مفهومی فرهنگی است ادامه 
داد: خوشحالم که مسوولین استان البرز، به مفاهیم این 
حوزه تسلط دارند و نسبت به تحقق آن دغدغه مند 
هستند. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
از  که  است  بخش هایی  همراه  مسیر  این  در  نیز 

ترویج این مفهوم حمایت کنند.
نقش آفرینی بخش خصوصی

این کـه  بیـان  بـا  نخبـگان،  ملـی  بنیـاد  رییـس 
در حـوزه پژوهـش، هزینـه هـای قابـل توجهـی 
صـورت گرفتـه و می شـود، امـا بـرای اثربخشـی 

بخـش  کـه  اسـت  الزم  آن  سـازی  تجـاری  و 
خصوصـی نقـش آفرینـی کند، ادامـه داد: اسـتان 
البـرز نیز یکـی از قطب های پژوهـش در بخش هایی 
چـون کشـاورزی و بیوتـک اسـت. اما الزمـه به بلوغ 
رسـیدن ایـن پژوهش هـا، سـرمایه گـذاری بخش 

خصوصـی اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه رفـع نیازهـا بـه ویـژه 
در حـوزه کشـاورزی و امنیـت غذایی بـا توانمندی 
شـرکت های دانـش بنیان و خاق ممکن می شـود، 
بیـان کـرد: ظرفیـت هایی کـه در حـوزه روش های 
نوآورانـه کشـت، صیـد و کشـاورزی وجـود دارد 
توانـد  فناورانـه، مـی  توانمندی هـای  بـا  همگـی 
فرصتـی بـرای اشـتغال و خلـق ارزش افزوده شـود.
معـاون علمـی و فنـاوری رییـس جمهـوری، بـا 
فناوری هـا در  ایـن  ایـن کـه توسـعه  بـه  اشـاره 
حـوزه فعالیـت بخش خصوصی اسـت، ادامـه داد: 
در پـارک هـای فناوری که بسـتری برای توسـعه 
فناوری ها هسـتند، سـهم سـرمایه گـذاری بخش 

خصوصـی چنـد برابـر دولت اسـت.
وی بـا اشـاره بـه فعالیـت بیـش از ۱0 پـارک علم 
کنـار  در  گفـت:  تهـران  شـهر  در  فنـاوری  و 
کارخانه هـای  فنـاوری،  و  علـم  هـای  پـارک 
ایـن رقابـت،  نـوآوری در حـال توسـعه اسـت و 
زمینـه سـاز رونق زیسـت بـوم نـوآوری و فناوری 
اسـت و الزم اسـت کارخانجات نوآوری در استان ها 

کنند. پیـدا  توسـعه 
محلی برای رشد و بلوغ ایده های 

نوآورانه و صنایع خالق
و  نـوآوری  کارخانـه  ایـن کـه  بیـان  بـا  سـتاری 
صنایـع البـرز؛ زایشـگاه شـرکت های دانش بنیـان 

و خـاق اسـت افـزود: بـر بسـتر این زیرسـاخت، 
ایده هـای نوآورانـه و خاق شـکوفا و پس از رشـد 
و توانمنـدی بـه بدنـه اقتصـاد و اشـتغال اسـتان و 
کشـور ملحق می شـوند. اگـر بخش های اسـتانی 
از ایـن ظرفیـت حمایـت کننـد، معاونـت علمـی و 
فنـاوری ریاسـت جمهوری نیـز آمادگـی دارد تا از 

ایـن حـوزه حمایـت کند.
نقش آفرینی اتحادیه صادرکنندگان 

صنعت مخابرات ایران
و  راسـتا، کمیسـیون ظرفیـت سـازی  در همیـن 
نـوآوری اتحادیـه صادرکنندگان صنعـت مخابرات 
ایـران هـم در ماموریـت ترسـیمی سـعی نمـوده 
اسـت در راسـتای توسـعه فنـاوری هـای نوظهور 
از جملـه متـاورس گام برداشـته و در این راسـتا با 
اسـتقرار در مرکـز شـتابدهی صـادرات اتـاق ایران 
نسـبت بـه حمایت از کسـب و کارهـای نوپا، نوآور 

و فنـاور برنامـه ریـزی نموده اسـت.

توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

افتتاح کارخانه نوآوری، استارت آپی و صنایع خاق استان البرز 

پاویون صنایع نرم و خاق در اینوتکس 2۰22 برپا می شود
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ایجاد اولین پارک علم و 
فناوری  مهارتی کشور در کرج

رئیـس سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای کشـور 
گفـت: اولیـن پارک علـم و فناوری مهارتی کشـور 
در مرکـز تربیـت مربـی فنـی و حرفـه ای کـرج 
بـه صـورت پایلـوت در کشـور ایجـاد می شـود.

موضوعـات  از  یکـی  گفـت:  آقـای  حسـینی نیا  
بسـیار مهـم و از طـرح هـای اصلـی سـازمان فنی 
و حرفـه ای کشـور آمـاده سـازی جوانـان بـرای 
مشـاغل آینـده اسـت کـه بـه تبـع در مرز هـای 

می کننـد. فعالیـت  تکنولـوژی 
او گفـت: بـرای ایجـاد زمینـه ایـن کار بـا معاونت 
علمی و فناوری ریاسـت جمهـوری و وزارت علوم، 
تحقیقـات و فنـاوری همـکاری می کنیـم تـا اولین 
پـارک علم و فنـاوری مهارتی کشـور را در اسـتان 
تاسـیس و زمینه ای بـرای همکاری اسـتارت آپ ها 
و شـرکت های دانـش بنیانـی که به تولیـدات علمی 

می پردازنـد، فراهم شـود.
آقـای حسـینی نیـا گفـت: بـه ایـن ترتیـب ایـن 
شـرکت ها می تواننـد بـه طراحـی پیوسـت مهارتی 
موضـوع  و  بپردازنـد  آموزشـی  اسـتاندارد های  و 

آمـوزش نوآورانـه بـه جوانـان را دنبـال کننـد.
او گفـت: اولیـن پـارک علـم و فنـاوری مهارتـی 
در مرکـز تربیـت مربـی کـرج بـه صـورت پایلوت 
بـه شـکل ملـی و بـا کارکرد هـای بیـن المللـی در 
نظـر گرفتـه شـده اسـت، ولـی برنامه ریـزی برای 
راه انـدازی پـارک علـم و فنـاوری مهارتـی بـرای 
نیـز  اسـتان ها  دیگـر  در  مهارتـی  آموزش هـای 

می شـود. مرورانجـام  بـه 

 معـاون اداری، مالـی و مدیریت منابع وزارت علوم 
و تعدادی از رؤسـای دانشـگاه های صنعتی کشـور 
بـا حضـور در محـل وزارت نفـت، بـا مهنـدس 

جـواد اوجـی وزیـر نفت، دیـدار و گفتگـو کردند.
بـه گـزارش بـازارکار از اداره کل روابـط عمومـی 
وزارت علـوم، در ایـن نشسـت کـه پیـرو منویـات 
مقـام معظـم رهبـری )حفظـه اهلل( و در خصـوص 
ارتبـاط دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـی برای 
برگـزار  کشـور  در  دانش بنیـان  اقتصـاد  تقویـت 
شـد؛ راهکارهـای افزایـش حضـور دانشـگاه ها در 
و  نفـت  وزارت  مجموعـه  مطالعاتـی  پروژه هـای 
افزایـش تولیـد و اکتشـاف منابـع نفتـی و گازی، 
انتقـال انـرژی، پرهیـز از  افزایـش بهـره وری در 
خام فروشـی منابـع و مباحـث مختلـف مرتبـط بـا 

صنعـت نفـت مطـرح و تبـادل نظـر شـد.

در ایـن نشسـت، دکتر علی خطیبـی، معاون اداری 
و مالـی و مدیریـت منابـع وزارت علـوم با تشـریح 
شـرایط جدید مدیریتـی در وزارت علوم، تحقیقات 
و فنـاوری رویکـردی جـدی مدیـران ایـن وزارت 
و رؤسـای دانشـگاه ها بـرای ارتبـاط حداکثـری با 
بخـش صنعـت کشـور، آمادگـی ایـن وزارتخانـه 
مشـکات  حـل  بـرای  را  تابعـه  دانشـگاه های  و 

صنعـت نفـت اعـام کرد.
مهنـدس اوجـی وزیـر نفـت نیـز در ایـن نشسـت 
بـر ضـرورت همـکاری بیـن دانشـگاه ها بـا ایـن 
ایجـاد  و  تحریم هـا  خنثی سـازی  بـرای  صنعـت 
شـرایط فنی و مهندسـی مناسـب تر بـرای صنعت 

نفـت تأکیـد کرد.
وزیـر نفت بـه معاونین ایـن وزارتخانه دسـتور داد 
همکاری هـای الزم را بـرای پیشـبرد اهـداف در 

حـوزه دانشـگاه و صنعـت نفـت معمـول دارند.
شـایان ذکر اسـت، رؤسـای دانشـگاه های صنعتی 
شـریف، امیرکبیـر، اصفهان و دانشـگاه سـمنان و 
ایـام نیـز بـا توجه بـه اینکه به صـورت خاص در 
حـوزه صنعت نفـت فعالیـت دارند بـه نمایندگی از 
جامعـه بـزرگ دانشـگاهی کشـور در ایـن جلسـه 

حضور داشـتند.

در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها برای رفع نیازهای کشور؛ 

معاون وزیر علوم و تعدادی از رؤسای دانشگاه ها با وزیر نفت دیدار کردند 

ریاست  فناوری  و  علم  معاون  دکتر سورنا ستاری 
جمهوری در بازدید از مرکز تربیت مربی و پژوهش های 
افزایی  هم  و  همکاری  از  کشور  حرفه ای  فنی و 
البرز و مرکز تربیت مربی و  پارک علم و فناوری 
پژوهش های فنی و حرفه ای کشور واقع در استان 

البرز حمایت کرد.
بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از پـارک علـم و 
و  علـم  معـاون  سـتاری  دکتـر  البـرز،  فنـاوری 
فنـاوری ریاسـت جمهـوری، در بازدیـد از مرکـز 
تربیـت مربـی و پژوهـش هـای فنـی و حرفـه ای 
کشـور در کـرج که بـا همراهی دکتر غامحسـین 
حسـینی نیا رئیس سـازمان آموزش فنـی و حرفه ای 
کشـور و مهنـدس مهـدی عباسـی رئیـس پـارک 
علـم و فنـاوری البـرز، دکتـر رضا باجولونـد رئیس 
مرکـز تربیت مربی و پژوهش هـای فنی و حرفه ای 
کشـور و جمعی از مدیران و کارشناسـان این حوزه 
صـورت گرفـت گفـت: همـکاری و هـم افزایـی 
زیسـت بوم  توسـعه  راسـتای  در  بخش هـا  همـه 
فنـاوری و اسـتفاده از ظرفیت هـای اسـتارت آپ ها 
بـرای توسـعه آمـوزش فنـی و حرفـه ای، توسـعه 
مهـارت  فنـاور،  و  دانش بنیـان  شـرکت های 
آمـوزی و کارورزی دانش آموختـگان دانشـگاهی 

ضـروری اسـت.
در ایـن مراسـم همچنیـن بـر ایجـاد مرکـز رشـد 

فنـاوری مشـترک بین پـارک علم و فنـاوری البرز 
و مرکـز تربیـت مربـی تاکیـد شـد کـه مدیـران 
دو مجموعـه بایـد بـرای ایجـاد و راه انـدازی آن 

کنند. تـاش 
گفتنـی اسـت رئیـس و کارشناسـان مرکـز تربیت 
فنـی سـازمان فنـی و حرفه ای مسـتقر در اسـتان 
و  پـارک علـم  از  پیـش  مـاه  البـرز حـدود یـک 

فنـاوری البـرز بازدیـد کردنـد.
مهنـدس  همراهـی  بـا  کـه  بازدیـد  ایـن  در 
عباسـی رئیـس پـارک علـم و فنـاوری  مهـدی 
البـرز صـورت گرفـت؛ زمینـه هـا و راهکارهـای 
مهـارت  کسـب  زمینـه  در  همکاری هـا  توسـعه 
مربیـان سـازمان فنـی و حرفـه ای در پـارک علم 
و فنـاوری البـرز، مهـارت آموزی جوانـان و دانش 
آموختـگان و تهیـه و تدوین اسـتانداردها و مهارت 

هـا و … مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفـت.

حمایت معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری 
از همکاری پارک علم و فناوری البرز و مرکز تربیت مربی فنی  حرفه ای




