ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ

ﮐﺪام ﺷﻐﻞﻫﺎ ﺗﺎ  ۱۰ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟

ﻫﺮ وﻗﺖ درﺑﺎره از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺮف درﺳﺖ اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﺟﺰﯾﯽ از ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ درﺳﺖﺗﺮ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺗﻌﺪادی از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﭘﯿﻮﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »آﯾﻨﺪه ﻣﺸﺎﻏﻞ در دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری« اﺳﺖ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻞ ﭘﺮوﻧﺪه
وﯾﮋهاﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻣﺎ ﺳﺆال اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ در ده ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮار دارﻧﺪ؟ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺆال ﻫﯿﭻ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺠﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﮔﺮدﻫﻢ
ﻣﯽآورد .در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ اﻓﺮاد دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ در
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از دوازده ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻢ آن ﻣﯽرود ﺗﺎ ده ﺳﺎل آﯾﻨﺪه از ﻣﯿﺎن ﺑﺮوﻧﺪ ﯾﺎ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺷﻮﻧﺪ را
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در داووس اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﻈﺎر اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﭼﻬﺎرم ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻧﻘﻼبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ده ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺷﻐﻞ را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد .ﺑﺎﻧﮏ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺮﯾﻞ ﻟﯿﻨﭻ در
ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ  47درﺻﺪ از ﻣﺸﺎﻏﻞ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری از ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
رﻓﺖ .اﻣﺎ ﺳﺆال اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﺗﮑﺎنﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪی روﺑﻪرو
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ؟!

ﮐﺸﺎورزان
آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﻮر ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺎورزی ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﮐﺸﻮری ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻓﺮاد در ﺣﻮزه ﮐﺸﺎورزی را  2درﺻﺪ ﮐﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﮐﺸﻮری ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻨﺪ  50درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ،
ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ،ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ـ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،دوراﻧﯽ
ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ روزﻫﺎی واﭘﺴﯿﻦ ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.

روند بهکارگیری روباتها بهجای نیروی کار انسانی تنها محدود به کشورهایی
همچون ژاپن یا آلمان نمیشود .این رویکرد بهسرعت به یک روند غالب جهانی تبدیل
شده است

ﻣﻼﮐﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﺑﻪﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻮزه از ﺻﻨﻌﺖ اﺷﺮاف ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﻮد )در
زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ( ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﻟﻤﺎن روﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ دامﻫﺎ )ﮔﺎوﻫﺎ(
را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻓﻨﺎوری ﺗﺤﻮﻻت زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد.

ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ در ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ در ازای ﻫﺮ  10000ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ،ﺑﯿﺶ
از  1500روﺑﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ،دﻗﯿﻖﺗﺮ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ روﺑﺎتﻫﺎ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی روﺑﺎتﻫﺎ ﺑﻪﺟﺎی
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ژاﭘﻦ ﯾﺎ آﻟﻤﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ روﻧﺪ ﻏﺎﻟﺐ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدروﺳﺎزی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ روﺑﺎتﻫﺎ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﻮدروﺳﺎزی ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﺳﺘﺨﻮش ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﺪی ﺷﻮد.

ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺧﺒﺮی
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﺳﻮﺷﯿﺘﺪﭘﺮس در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ از ﺳﺎل ﺑﯿﺶ از  3000ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار
 Wordsmithﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ Wordsmith .ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ .در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮی
 8.5درﺻﺪ از ﮐﻞ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ در وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد را روﺑﺎتﻫﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از
ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎ و ﻧﺸﺮﯾﺎت ﭼﺎﭘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ آﮔﻬﯽﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪ و درآﻣﺪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
ﺑﺎ اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪی روﺑﻪرو ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺠﻼت و ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎ ﺑﻪﻧﺪرت اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﺗﺎ اﺧﺒﺎر ﻓﻮری را ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﯿﺪاﻧﯽ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ در
ﻧﻘﺶ ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺑﻪﺟﺎی ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﯾﺎدداﺷﺖﻧﻮﯾﺴﯽ ﯾﺎ ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻻت
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ.

آﻣﻮزﮔﺎران
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺒﮏ و ﺳﯿﺎق آﻣﻮزش در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪﮐﻠﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه و اﻣﺮوزه اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﺎ ﻣﺪارک دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺑﻪواﺳﻄﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﮐﻼسﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،ﺑﻪﻣﺮور زﻣﺎن و در آﯾﻨﺪه
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪارﮐﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ در
ﻋﺼﺮی ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎری از آﻣﻮزشﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ را ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی،
ﮐﻼسﻫﺎ ﯾﺎ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﻤﺰد و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪاد آﻣﻮزﮔﺎران در
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪﻣﺮور زﻣﺎن ﮐﻢ ﺷﻮد.

ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آیﺑﯽام ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ واﺗﺴﻮن ﺑﻪراﺳﺘﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪواﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ و اﻟﺒﺘﻪ در
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪﺷﮑﻞ راﯾﮕﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺠﺖﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ آﻧﮑﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ از راه دور ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ )ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ( ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺷﺪن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎران و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺪن ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺑﯿﻤﺎران در آﯾﻨﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮی از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ،
ﺑﻪواﺳﻄﻪ آﻧﮑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ از راه دور وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﮏ ﻓﺮد را ﺗﺸﺨﯿﺺ
دﻫﻨﺪ و او را درﻣﺎن ﮐﻨﻨﺪ.

املیا اپراتور هوشمند مراکز تلفنی است که قادر است به  20زبان مختلف با
کاربران صحبت کند و البته قابلیت یادگیری نیز دارد .همچنین ،قادر است به 30
درصد از مکالمات وارد شود و به مراکز تلفنی پاسخ دهد .مؤسسه مکنزی برآورد
کرده است که تا سال  2025نمونههای مشابه این سامانه هوشمند  250میلیون
اپراتور را در سراسر جهان بیکار خواهند کرد.

وﮐﻼ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ
در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ و اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ وﮐﻼی ﺟﻮان ﺑﺎ آن روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ،از درون ﻣﺪارک ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دادهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻨﺪ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ادﻏﺎم
و در اداﻣﻪ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺴﯽ از ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎه اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ را آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻫﻤﭽﻮن  Legal-Zoomاﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻓﻮق را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی
ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺟﺪی روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺣﺴﺎﺑﺪاران
اﮔﺮ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در آﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪﺷﮑﻞ ﺳﺎدهﺗﺮی ﻗﺎدر
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد از اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ  Freshbooksﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ را ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﺷﻮد و
ﺻﻮرتﺣﺴﺎبﻫﺎ ﺑﻪﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ ،در ده ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﮐﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

راﻧﻨﺪﮔﺎن
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺧﻮدران در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻣﺤﺪود ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﮐﺸﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪدﻧﺒﺎل
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺎﮐﺴﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ از ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎی ﺧﻮدران ﺑﺮای ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ وﺳﺎﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد درﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﮑﺎری ﺗﻌﺪادی از راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﮐﻤﺘﺮی را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد و ﺑﻪﻫﻤﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ درونﺷﻬﺮی و ﺑﻌﻀﺎ ً ﺑﺮونﺷﻬﺮی را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺻﻨﺪوقداران
در ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖﻫﺎ و ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺰاران ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﻮدﺗﺸﺨﯿﺼﯽ در ﺣﺎل
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪن ﺑﻪﺟﺎی ﺻﻨﺪوقداران ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی  RFIDﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
اﺳﮑﻨﺮﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر ﺻﻮرتﺣﺴﺎب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را آﻣﺎده و ﻫﺰﯾﻨﻪ را از ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﺴﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در آﯾﻨﺪه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺪون آﻧﮑﻪ
در ﺻﻔﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻﻮرتﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺻﻨﺪوقداران ﻧﯿﺰ ﺑﯿﮑﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﻓﺮوش ﺗﻠﻔﻨﯽ /ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻠﻔﻦ
در ﻓﺼﻞ »ﻋﺼﺮ ﺷﺒﮑﻪ« ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎره  173ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﯿﻢ .اﻣﻠﯿﺎ اﭘﺮاﺗﻮر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻠﻔﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ  20زﺑﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﯿﺰ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ  30درﺻﺪ از ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت وارد ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﺪ .ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﮑﻨﺰی ﺑﺮآورد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2025ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  250ﻣﯿﻠﯿﻮن اﭘﺮاﺗﻮر
را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﮑﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .رﻗﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل  50درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ اﺳﺖ.

ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ
ﻫﻞ ﻫﻨﺎ در ﻧﺎﮐﺎزاﮐﯽ ژاﭘﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﺘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ روﺑﺎتﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎز و ﮐﺎری در رﺳﺘﻮرانﻫﺎ
ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .رﺳﺘﻮرانﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روﺑﺎتﻫﺎی ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﻟﻤﺴﯽ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﻏﺬا ﺑﻪ
ﺳﺮاغ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺒﺦ ﻏﺬا را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺮآوردﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ
در ﺑﺨﺶ اﻗﺎﻣﺘﯽ  5درﺻﺪ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪواﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .اﯾﻦ رﻗﻢ
ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ
ﺷﻐﻞ اﺳﺖ.

ﺗﺴﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﭼﺎﺑﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ اﻣﺮوزه از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﻧﺰد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺮماﻓﺰار ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر آنﻫﺎ ﺑﻪدﻧﺒﺎل
اﺑﺰارﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺪﻫﺎ را ﺑﺪون اﺗﻼف وﻗﺖ در ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ آنﻫﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺮماﻓﺰاری اﺳﺖ ﺑﯿﮑﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﯿﺎری
از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﻋﻼم داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ
ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﺨﺶ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ را اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.

:ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر
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