آﻧﭽﻪ از اﯾﺮان ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎر دارم

ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺟﺬاب ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪوﯾﮋه در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .ﻣﻨﻈﻮر
از ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮاردی ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﭼﯿﺪﻣﺎن اﺟﺰای ﭘﺮدازﻧﺪه ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن واﺣﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ آن ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی
واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺮدازﺷﯽ و ﻗﺮار دادن آن در ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺮدازﺷﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺰﯾﻢ و از ﻧﻮ ﺑﺴﺎزﯾﻢ .اﯾﻦ آﻏﺎز ﯾﮏ ﺗﺤﻮل اﺳﺖ.
ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﻫﺮ ﻃﻮر ﺷﺪه از ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮدﻣﺎن و ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﻤﺎن را
ﺑﺎ ﺗﻮان ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و اﯾﺮاداتﺷﺎن وﻓﻖ دﻫﯿﻢ .در آن دوران ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺮحﻫﺎ و اﯾﺪهﻫﺎیﻣﺎن را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻮان ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ .ﺣﺎﻻ و در دوران رﺷﺪ
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﻧﺎﭼﺎرﯾﻢ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺳﻮم ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪی
ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،ﻃﺮحﻫﺎ و اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎریﻫﺎی ﭘﺮدازﺷﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
ﺳﺮراﺳﺖﺗﺮ ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻣﻌﻤﺎری ﻓﻌﻠﯽ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻨﺎری ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
را از ﭘﺎﯾﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻫﺮ اﯾﺪهای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﮑﻢ ﯾﮏ ﮔﻨﺞ ﺑﺎ ارزش ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎری ،اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﯾﺎ از ﻣﻨﻈﺮی واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮ ،اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را درک ﮐﺮدهاﻧﺪ و در
ﭘﯽ ﺷﮑﺎر راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮﻧﺪ .در آﯾﻨﺪه ﺑﺎر ﮐﺎری ﺣﺎﺻﻞ از راهاﻧﺪازی ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭼﻨﺎن ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ روشﻫﺎی ﭘﺮدازش ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﺳﺖ؟ ﻗﻄﻌﺎ ً ﺧﯿﺮ.
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﺣﺘﺎ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و دور ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﯾﮏ ﻣﯿﺪان وﺳﯿﻊ و ﺑﮑﺮ در ﺣﻮزه ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪه ﮔﺸﻮده اﺳﺖ .روزﮔﺎری ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪه اﻣﺮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻮد و در
اﻧﺤﺼﺎر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻨﺘﻞ و دﯾﮕﺮان ﻗﺮار داﺷﺖ .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺑﺎزار ،ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻪ
ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺪهﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﺮای ﭘﺮدازش ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
اﯾﺪه از ﺳﻮی ﭼﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎﻻ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را دارﻧﺪ ﮐﻪ وارد ﯾﮏ ﺣﻮزه ﺟﺬاب
و دﺳﺖﻧﺨﻮرده ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮشﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ .آنﭼﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ اﻫﻤﯿﺖ
دارد اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮشﻓﮑﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ
ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺟﺬاب و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن آرم ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و اﯾﻨﺘﻞ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺸﺎن ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪای ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺨﺼﺺ و ﻣﻬﺎرت را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ،
آنﭼﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،اﯾﺪهﻫﺎی ﻧﻮ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ
اﺳﺖ :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن از ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮق ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از
ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ را ﭘﺪﯾﺪ

آورﻧﺪ .ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪد ،داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ از اوﺿﺎع ﮐﺎری ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدی اﺑﺰارﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز در دﺳﺘﺮسﺷﺎن ﻧﺒﻮده ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﺗﺮاﺷﻪﺳﺎزی ،ﺟﺮﯾﺎن ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻨﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ً ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﺷﺪ،
اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻧﯿﺎزی ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺨﺼﺺﻫﺎﯾﯽ در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎزار ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای اﯾﻦ دوران ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ رﮔﻪﻫﺎﯾﯽ از آن را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ آﻣﺎده ﺷﻮد .اﮔﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮاﺷﻪ آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮده وارد ﻧﺸﺪﯾﻢ ﺣﺎﻻ ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺒﺮان و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ
اﺳﺖ .ﺗﺎ دﯾﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ راهاﻧﺪازی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮانﻫﺎی ﺧﻼق و ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و
ﺣﺘﺎ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از داﻧﺸﮕﺎه ،داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ دﻗﯿﻖ آن ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران را ﺟﺬب ﮐﻨﯿﻢ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﻢ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺳﻮژهﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺘﯽ
از ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻼق و ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﯿﭻ ﮐﻢ ﮐﺴﺮی ﻧﺪارﯾﻢ و ﻓﻘﻂ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ و ﺗﺄﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﻗﺎدر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺳﯿﻞ ﺧﺮوﺷﺎن را ﺑﻪ راه اﻧﺪازد و در دﻧﯿﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﯾﻨﺪه ،ﺟﺎی ﭘﺎی ﻣﺎ را ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻠﮑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺑﺰارﻫﺎی
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﯾﻦﮐﺎر ﻧﯿﺰ وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ دوﺑﺎره ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻮزه ﻃﺮاﺣﯽ
ﭘﺮدازﻧﺪه و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﻨﻮز ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ و ﻣﻨﺠﺴﻤﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻐﺘﻨﻢ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ وارد اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﯿﺪان را ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ ﺧﻮد در آورﯾﻢ ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ روی
ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺴﺎزﯾﻢ ،ﺑﺮ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﻢ و
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻄﻼح » اﯾﺮان ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ« ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .آنﭼﻪ ﻣﻦ از
اﯾﺮان ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎر دارم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻮانﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ
داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ روی ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭼﻪ ﻧﺮماﻓﺰاری و ﭼﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ،ﺑﻪﻧﺎم ﻣﺎ در دﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 17آﺑﺎن 1398

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/opinion/16204/%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8
%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-

%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85

