ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻨﺎوری ،ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ را ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻌﺪی اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟

آﯾﺎ ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ،ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟

ﺑﯿﺶ از  40ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮنوﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻮآوران و ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ .ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ
ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﻇﻬﻮر ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﺰرگ را ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ذﻫﻦﻫﺎی ﺧﻼق ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن را
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدﻧﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ اﯾﺪهﻫﺎی ﻧﺎب و ﺑﮑﺮ آنﻫﺎ در ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و اﺑﺰارﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ در ﮔﻮﺷﻪ و
ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در آﯾﻨﺪه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ! و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺰرگﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺎمﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺳﺘﻨﻔﻮرد و ﭘﺎﻟﻮآﻟﺘﻮ ﺑﻪﺷﮑﻞ ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮنوﻟﯽ ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭘﺎﻟﻮآﻟﺘﻮ ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮی اﺳﺖ
ﮐﻪ روزﮔﺎری ﺑﯿﻞ ﻫﯿﻮﻟﺖ و دﯾﻮﯾﺪ ﭘﮑﺎرد ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﻫﯿﻮﻟﺖ ﭘﮑﺎرد را در آن ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮاﺷﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ،
ﺳﻦﺧﻮزه ﺧﻮد را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ زادﮔﺎه ﺑﺴﯿﺎری از ﻏﻮلﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﻫﻤﭽﻮن اﭘﻞ،
اچﭘﯽ ،اﯾﻨﺘﻞ ،ﺳﯿﺴﮑﻮ و ایﺑﯽ و ...اﺳﺖ.
ﺟﺪ ﯾﻮ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺷﺮﮐﺖ دِﻟﻔﯿﮑﺲ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی دادهﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رِدوود ﺳﯿﺘﯽ در ﺟﻨﻮب
ِ
ﺑﻠﻤﻮﻧﺖ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺪ ،ﺷﺶ ﺷﺮﮐﺖ از ده
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮ دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری را در وﺳﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  24ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺴﺘﻌﺪ در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
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ﻫﻔﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
اﮔﺮ دﻧﺒﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ  7ﻣﻬﺎرت را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮی ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮنوﻟﯽ ﺑﻌﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻮﺑﺎ
ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ آﻗﺎی ﯾﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ اﺻﻠﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﺗﺮی وﯾﮋه و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد
دارد .وی اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ و ﺑﺮﺗﺮی ﻣﻄﻠﻖ را ﭼﺮﺧﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﻤﭽﻮن اﺳﺘﻨﻔﻮرد و اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر ﺧﻮد را از اﯾﻦ دره آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﮔﺎم ﺑﻌﺪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺑﺎ

ﮐﻤﮏ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار و رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻏﻮلﻫﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره داﺷﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﯾﻢ.
)ﺷﮑﻞ  (1آﻗﺎی ﯾﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ ﺧﻮدم ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدم ،در ﺟﻨﻮب ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﻮد .وﻟﯽ دوﻣﯿﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﯾﻌﻨﯽ دﻟﻔﯿﮑﺲ در  Bay Areaﻗﺮار دارد .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ در آﻧﺠﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺳﺎده اﺳﺖ ،اﺧﺘﺮاع ﮐﻦ ،آن را ﺻﯿﻘﻞ ﺑﺪه و ﺗﮑﺮار ﮐﻦ«.
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ﺑﺮج  61ﻃﺒﻘﻪ ﺳﯿﻠﺰﻓﻮرس ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ
ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ :آﺳﻤﺎﻧﺨﺮاش ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺳﺎﻧﻔﺮاﺳﯿﺴﮑﻮ

شکل  -1سانفرانسیسکو این پتانسیل را دارد تا سیلیکون ولی جدید شود.

وﺟﻮد ﻓﻀﺎی ﮐﻢ ﺑﺮای رﺷﺪ
اﻣﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ رو ﺑﻪ اﺗﻤﺎم اﺳﺖ و ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﻬﺮی ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ در آن ﺟﺮﯾﺎن دارد و ﻫﻢ ﭘﺮ از ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ
اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺎمﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ،ﯾﺎﻫﻮ ،ﺳﯿﺴﮑﻮ و دﯾﮕﺮان اﻗﺪام ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح دﻓﺎﺗﺮ ﺟﺪﯾﺪ در
ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﺑﮑﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ در ﺳﺎل  2006ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ دﻓﺘﺮ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را در ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد و از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﻗﺮار دارد )ﺷﮑﻞ .(2
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ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﯾﻨﺪه
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دﻧﯿﺎ در ﺳﺎل  :2030ﻧﯿــﻮﯾــﻮرک

شکل  -2نمایی از دفتر مرکزی توییتر که در سانفرانسیسکو مستقر شده است.

ﺳﯿﻠﺰﻓﻮرس ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪاﺷﺖ در ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎر
از ﻃﺮﻓﯽ ،ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ِ
ﺧﻮد را ﺣﺪود  18ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ آﻏﺎز ﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻟﯿﺰاﺑﺖ ﭘﯿﻨﮑﺎم ﻣﻌﺎون
اﺟﺮاﯾﯽ ﮔﻠﻮﺑﺎل رﯾﻞ اﺳﺘﯿﺖ در ﺳﯿﻠﺰﻓﻮرس ،اﺧﯿﺮا ً در ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮج اداری  61ﻃﺒﻘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ در ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﯾﻢ و ﭘﺮورش ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎ اﺳﺖ «.ﻗﺮار اﺳﺖ
اﯾﻦ ﺑﺮج ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻮد .ﻃﺒﻘﺎت  3ﺗﺎ  30ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻃﺒﻘﺎت  60و  61ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﯿﻠﺰﻓﻮرس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دو ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﻠﻖ دارد .در واﻗﻊ ،ﺷﺮﮐﺖ  CRMﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﺎوری ﺷﻬﺮ
اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺣﺪود  10ﻫﺰار ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ درآﯾﻨﺪ.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ«
آرﻣﺎنﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ«
ﺑﺮﺧﻼف ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﻠﺰﻓﻮرس ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﭘﻞ
ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺠﺎری اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ را
در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﭘﺮوژه دﻓﺘﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﺑﻪﺷﮑﻞ ﺳﻔﯿﻨﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﻓﻘﯿﺪ ﻃﺮحرﯾﺰی ﺷﺪه

ﺑﻮد ،رو ﺑﻪ اﺗﻤﺎم اﺳﺖ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  2017ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺪود  260ﻫﺰار
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ دارد و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰی و اﺻﻠﯽ آن داﺧﻞ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭘﻨﻞﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪای ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺳﯿﻠﺰﻓﻮرس ﭼﻨﺪان ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻧﺪارد.
ﭘﯿﻨﮑﺎم اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار دارد و ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺎ در ﻗﻠﺐ ﺷﻬﺮ
اﺳﺖ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﺮای رﻓﺖ و آﻣﺪ از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﺧﺒﺮی از ﻏﺬای ﻣﺠﺎﻧﯽ و ﺑﺎﺷﮕﺎه ورزﺷﯽ راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺴﺖ )اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ( ،در واﻗﻊ ﻣﺎ
ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ) «.ﺷﮑﻞ (3

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

 10ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ

شکل  -3ساختمان جدید اپل قرار است در سال آینده میلادی افتتاح شود.

ﺣﺘﯽ اِد ﻟﯽ ﺷﻬﺮدار ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﺑﺎ ﺗﻤﺠﯿﺪ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺎزهﮐﺎر و
ﺟﻮان اﺳﺖ» :ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده و ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی از ادﯾﺎن ،ﮔﻮﯾﺶﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.
اﮔﺮ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ اﯾﻦ ﺣﺲ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﭼﻮن ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﺟﺮﯾﺎن
دارد ،ﻃﺮاوت و ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﺧﺎﺻﯽ را در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﻣﺮدم ﻣﯽﺷﻮد .از
ﻫﻤﯿﻦ رو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺟﻮان ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺠﺬوب
ﺷﻬﺮ و ارزشﻫﺎی آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
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ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﯾﻨﺪه
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دﻧﯿﺎ در ﺳﺎل  :2030ﻣﺼـﺪر اﺑﻮﻇﺒﯽ

ﺳﺨﺖاﻓﺰار در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺮماﻓﺰار
ﺑﺮوس ﮐﺎرش ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﻫﺎی ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﻣﻌﻨﺎ و
ﻣﻔﻬﻮم زﯾﺎدی دارد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺻﺪق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .آﻗﺎی ﮐﺎرش ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﺎﻫﻮ و ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺎر ﮐﺮده و ﻫﻢاﮐﻨﻮن
ﺑﺮای ﭘﺎﻧﺪورا در اوﮐﻠﻨﺪ )اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ در  Bay Areaﻗﺮار دارد و در ﺣﺎل ﺟﺬب ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ( ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ
در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
رﯾﺰﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ آﻏﺎز ﮐﺮد .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻇﻬﻮر ﮐﺮد ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .از آن زﻣﺎن ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل و ﺑﻪﻃﺮف ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﻣﯽروﻧﺪ ﭼﻮن ﻧﺴﻞ
ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺟﻮان دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وﻗﺘﺸﺎن را ﺑﺎ ﻣﮏﺑﻮکﻫﺎی ﺧﻮد
در ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپﻫﺎ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ«.
او در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺮماﻓﺰار و وب و ﺑﻪﺧﺼﻮص اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪهای ﺑﻪﻧﺎم ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺑﺮی
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺖ ،درﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج
دارﻧﺪ«.
ﺗﯿﻢ ﺑﺎﺟﺎرﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺮﯾﺘﯿﻮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺰ و ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ آﻗﺎی ﮐﺎرش ﻫﻢﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﯽﺷﮏ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺎﺳﯽ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد«.
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راه ﺑﺮوﯾﺪ و ﺟﺎﯾﺰه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ!
اوﻟﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺮژی در ﻟﻨﺪن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﻣﺮﺳﻮم را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
 Take Celesticaﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ،روز
 29ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺳﺎل ﺟﺎری ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪﻧﺎم »ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی« در ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮد .راب ﻣﯿﻮﻧﯿﺲ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﻠﺴﺘﯿﮑﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﯾﮏ داﯾﺮه ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻧﺰدﯾﮏ  5ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ دور ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﺑﮑﺸﯿﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ اﮐﺜﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎ داﺧﻞ آن ﻗﺮار دارﻧﺪ «.اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ دﻓﺘﺮ اﺻﻠﯽ آن در ﮐﺎﻧﺎدا ﻗﺮار دارد ،در  20ﻧﻘﻄﻪ در
 14ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ دارد و ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﻣﻨﺪان آن ﺑﻪ ﺣﺪود  27ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﻓﻌﻠﯽ و ﺷﺮﮐﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﺎ اﺳﺖ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را وارد آن ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ از دل ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﭘﺲ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ «.ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺳﺘﻌﺪاد
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ) .ﺷﮑﻞ (4
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ﯾﮏ ﮔﺎم ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ
ﭼﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎﺧﺖ اوﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ

شکل  -4آرم مقابل دفتر گوگل در سانفرانسیسکو

زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮﻣﻪﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺑﺮاﯾﺎن ﻣﮏﮐﻠﻨﺪون ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳﺒﻖ ﺑﺨﺶ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اوﺑﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﯿﻠﯽ از
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان
ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺎره آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدی از ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﻫﻤﮑﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻫﺪف ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺬب ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ «.ﻣﮏﮐﻠﻨﺪون در ﺣﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زادﮔﺎه ﺧﻮد اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻧﺰاس اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﺳﻔﺮ ﻣﺸﺎوره ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﻪ دﻓﺘﺮ آنﻫﺎ در ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﺳﺮ
ﺑﺰﻧﺪ .وی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﮐﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﯾﮏ
روﯾﮑﺮد ﻧﺴﺒﺘﺎ ً دﺷﻮار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮐﺜﺮ آنﻫﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ ﺧﺎرج از ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ﭼﻨﺪان ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ«.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ
اوﻟﯿﻦ ﺟﻨﮕﻞ ﻋﻤﻮدی آﺳﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۶۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﮐﺴﯿﮋن در روز  +ﻋﮑﺲ
وﻟﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای آﻗﺎی ﺷﺮاوان ردی  26ﺳﺎﻟﻪ از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﺧﻮب اﺳﺖ .او ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﻔﻮرد ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽرﻓﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ دراپﺑﺎﮐﺲ در ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﻣﯽرود .وی در اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎی
زﯾﺎدی ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ و اﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ و رﺳﺘﻮران ﺑﺮوﻧﺪ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻣﻦ ﻫﻮای
ﮔﺮمﺗﺮ و ﺑﺎﺷﮕﺎه ورزﺷﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻢ«.

ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﺑﻪدﻧﺒﺎل ورود ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ راهﻫﺎی ﻓﺮار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺧﯿﺮا ً در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری  Bay Areaاﻧﺠﺎم ﺷﺪ 40 ،درﺻﺪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮچ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ رﻗﻢ در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺳﺎل  2016ﺗﻨﻬﺎ  33درﺻﺪ ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه وﺧﺎﻣﺖ
اوﺿﺎع اﺳﺖ .از آن ﺑﺪﺗﺮ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺮﮐﻮری ﻧﯿﻮز اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش اﯾﻦ
ﻣﺆﺳﺴﻪ 46 ،درﺻﺪ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺷﺎﻏﻞ در  Bay Areaﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﮑﺎن را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دو دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ
آنﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و اﺟﺎرهﺑﻬﺎی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .ﻣﯿﮑﺎ واﯾﻨﺒﺮگ رﺋﯿﺲ
ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻬﺮداری ﻧﺎﺣﯿﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ درﺑﺎره ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎری ﮐﻪ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪهاﯾﻢ .ﻇﺎﻫﺮا ً ﺗﻤﺎم داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻋﻼﻗﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی
ﺷﻬﺮی ﺧﯿﻠﯽ ﻓﻌﺎل ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻮان زﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ
ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﺤﺚ آن ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن داﺷﺘﻨﺪ؛ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ در ﺟﺎﯾﯽ زﯾﺒﺎ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺷﺎن ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ«.
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