واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺑﻌﺪی ﺷﻤﺎ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ

روزﮔﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ از اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و رؤﯾﺎﻫﺎ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎری آرزوی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و
ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺷﺪن را در ﺳﺮ داﺷﺘﻨﺪ .وﻟﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن اﻣﺮوز اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﺷﻐﻞﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺆال در ذﻫﻦ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ رؤﯾﺎﻫﺎ ﮐﻮچ
ﮐﺮد ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ؟
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »آﯾﻨﺪه ﻣﺸﺎﻏﻞ در دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری« اﺳﺖ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻞ ﭘﺮوﻧﺪه
وﯾﮋهاﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺟﺎن ﻧِﻮِردای ﺟﺎﮐﻮﺑﺲ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻣﺠﺎزی و ﺳﺎﯾﺒﺮ  -ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .وی ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﯾﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮری واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی)ﻃﯽ رایﮔﯿﺮی در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی  (Swedish VRﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ
و ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺳﺮدﻣﺪار رﺷﺪ ﺷﻐﻠﯽ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ،
ﭼﻮن زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه در ﻣﺤﯿﻂ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽﮔﺬرد و ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،دﻧﯿﺎی
ﻣﺠﺎزی ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﻣﺠﺎزی
ﺟﺎن ﻧِﻮِردای ﺟﺎﮐﻮﺑﺲ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﺮای رﺷﺪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
وی ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﯾﮏ ارﺗﺶ ﻣﺠﺎزی از
ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق
در دﻧﯿﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻣﺠﺎزی و ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

او ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﺠﺎزی را ﺑﻪ ﭘﻮل واﻗﻌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .وی در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﯿﻤﺮ ،ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ،
ﻓﯿﻠﻢﺳﺎز و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺠﺎزی ﺧﻮد ﺑﻪﻧﺎم  NEVERDIEرا ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی دﻧﯿﺎی
ﻣﺠﺎزی  Entropiaﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﺋﺪی  MindArkﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .او اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ اﻣﻼک ﻣﺠﺎزی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮوش ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  635ﻫﺰار دﻻر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﻮد ﮐﺮد .ﻧِﻮِردای ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﮐﻪ وی ﺑﺮای
رﺷﺪ ﺷﻐﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﻐﻞ در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﺟﺮﯾﺎن دارد ،وارد دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮﺗﺎن اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻃﻮر
ﻧﯿﺴﺖ؟ اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ :ارزش ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﻣﺠﺎزی در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎل در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آروﺑﺎ و
ﮔﺮﯾﻨﻠﻨﺪ اﺳﺖ.

ﻓﺌﻮدالﻫﺎی ﻣﺠﺎزی
ﻓﺌﻮدالﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﺻﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺟﻮد را در ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻧِﻮِردای ﺑﺎ اﻧﻔﺠﺎر دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ دارد .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل از راه دور ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻠﻪﭘﻮرﺗﯿﺸﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ در دﺳﺘﺮس ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻧِﻮِردای ﻗﺼﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﭘﻮل را دارد.
وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻧﺎﺟﯽ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﯾﮏ دﻫﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻋﺎﻟﻢ  Entropiaﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﺎﻣﻼ ً واﺿﺢ و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺒﺰ و ﭼﻨﺪ
ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻری از اﺟﻨﺎس و اﻗﻼم ﻣﺠﺎزی ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﯿﻢﻫﺎ ،ﺷﻐﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای اﯾﺠﺎد ﮐﺮد
ﮐﻪ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ رﺷﺪ ،ازدﯾﺎد و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ در زﻣﯿﻨﻪ روﺑﺎﺗﯿﮏﻫﺎ و  AIاﺳﺖ
ﻫﻤﮕﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ ،ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ رؤﯾﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﻢ و واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی
ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد«.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﺧﺮج ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎنﻫﺎی واﻗﻌﯽ
اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﮔﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻤﺎم ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ و
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺷﺪت ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داﺧﻞ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی وﺟﻮد
دارد.
اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺎن ﺟﺎﮐﻮﺑﺲ ﻓﻘﻂ در ﺣﺪ ﺣﺮف ﻧﯿﺴﺖ .وی ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ  100ﻫﺰار دﻻری ﮐﻪ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی
ﯾﮏ ﮐﻠﻮب ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ،ﺧﺎﻧﻪاش را رﻫﻦ داد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻠﻮﺑﯽ ﺑﻪﻧﺎم  Club Neverdieراهاﻧﺪازی ﮐﺮد ﮐﻪ در واﻗﻊ
ﯾﮏ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺠﺎزی رؤﯾﺎﯾﯽ در دﻧﯿﺎی  Entropiaﺑﻮد و ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻓﺮوش ،ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از آن ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ از  200ﻫﺰار
دﻻر در ﺳﺎل ﺑﻮد.

ﻮردای ﺟﺎﮐﻮﺑﺲ :دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی
ﺟﺎن ﻧ ِ ِ

ﺟﺎن ﯾﮏ ﻓﺮد ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ و ﺣﺎﺷﯿﻪﺳﺎز در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ،درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﻣﺮﯾﮑﺎ رﺳﯿﺪ .اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ در اﯾﺪهﻫﺎی آنﻫﺎ اﺳﺖ .ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎی ﺟﺎن ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ
وی درﺑﺎره ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺳﺎﺧﺖ دﯾﻮار در ﻣﺮز اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﮑﺰﯾﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن وی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل از راه دور ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪﺻﻮرت راﯾﮕﺎن در
دﺳﺘﺮس ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﺻﻼ ً اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .وی ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪﻧﺎم IPO
ﻣﺠﺎزی ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل از راه دور را ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﮔﯿﻢ ﺑﻮده ﺑﻪ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل
دﻫﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺻﺮف زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﯽﺷﻮد.

وقتی ایده شما باعث به وجود آمدن اعتراض و مخالفت میشود ،پس حتماً حقایق
زیادی در رابطه با آن وجود دارد.

ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺟﺎن ﻧِﻮِردای ﺟﺎﮐﻮﺑﺲ از ﺣﺎﺷﯿﻪ و ﺟﻨﺠﺎل ﻓﺮار ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و از آن ﺑﯿﻤﯽ ﻧﺪارد .در اﺻﻞ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﯾﺪهﻫﺎﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی» :ﻣﻦ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰ ﮐﺜﯿﻔﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارم
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ً ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﮐﺎر ﺳﺎده و راﺣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ اﯾﺪه ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن
اﻋﺘﺮاض و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺣﺘﻤﺎ ً ﺣﻘﺎﯾﻖ زﯾﺎدی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن وﺟﻮد دارد«.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی وﺟﻮد دارد ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل از راه دور اﺳﺖ .ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی زﯾﺎدی ﻫﻢ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آن وﺟﻮد دارد ،ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ارزﺷﯽ ﺑﻪ آن ﺗﺨﺼﯿﺺ داد .اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی
ﻣﺠﺎزی در اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻌﻨﺎ
و ﻣﻔﻬﻮم ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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