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در ﺧﺒﺮﻫﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ،ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﺮای ﻗﺒﻠﻪﯾﺎﺑﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار  Qibla Finderﻧﺎم دارد ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ http://qiblaﬁnder.withgoogle.com :ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ از دﺳﺘﺮس ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﺧﺎرج اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮوﯾﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی دﯾﮕﺮ ﮔﻮﮔﻞ ،ﺑﺎ
ﺧﻄﺎی آﺷﻨﺎی » «403ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﯾﮏ ﺧﻄﯽ و ﯾﺎدآوری اﯾﻨﮑﻪ »اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ!« ﺳﺪ راﻫﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﺒﮑﻪ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﻤﺎره ﻗﺒﻞ و در ﯾﺎدداﺷﺖ »ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﺣﻖ
دارﻧﺪ!« ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ اﺷﺎره داﺷﺘﻢ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﺑﺎ ﻣﺮور ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻟﯿﻮان ،ﯾﺎدآوری ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﻮان ﻧﯿﻤﻪ
ﭘﺮی ﻫﻢ دارد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮﻫﺎ دور ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺣﺲ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪن دوﺑﺎره » 403ﮔﻮﮔﻞ« در ﻣﻦ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و ﻻزم ﺑﻮد اﯾﻨﺠﺎ در ﻣﻮردش ﺑﮕﻮﯾﻢ را ﻗﺒﻼ ً و در ﻫﻤﺎن ﺷﺒﮑﯿﻪ ﺷﻤﺎره  174ﻣﺠﻠﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪام .ﭘﺲ ﺣﺎﻻ
ﻣﯽروم ﺳﺮ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻗﺪرت آﯾﻨﺪه
ﭼﺮا ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻫﯿﭻ ﻧﺮماﻓﺰار وﯾﮋهای ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ،در ﺳﻨﯿﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از آنﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای
ﺑﻪﻧﺎم »ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه« ﭘﻮﺷﺶ داد.
ﭼﺮا ﻣﺮدم ﻫﻨﻮز ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از اوﻗﺎت ﺷﺮﻋﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﻮﯾﻢﻫﺎ را ورق ﺑﺰﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺎﻏﺬی ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺪام
ﭼﺸﻤﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﮔﻮﺷﺸﺎن ﺑﻪ رادﯾﻮ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﺮا ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺎه ،ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮب و ﺧﻮشدﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ؟ ﭼﺮا ﻧﺮماﻓﺰاری ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز اول وﻗﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﻫﻢ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺧﺎرج از ﻣﻨﺰل ،در ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺑﺮونﺷﻬﺮی ،ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .اﻣﺮوز
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﯾﺎب ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺷﺘﺎبﺳﻨﺞ و ﻗﻄﺐﻧﻤﺎ دارﻧﺪ ،ﭼﺮا ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻗﺒﻠﻪﯾﺎب ،ﯾﮏ اذانﮔﻮی دﻗﯿﻖ ،ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮب ،ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ﺑﺮای زﻣﺎن اﻓﻄﺎر و ﺳﺤﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ راﺑﻂ
ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﺎه را ﺑﺮای ﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﯾﻢ؟

اﮐﻨﻮن و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﻪ اﺳﺖ ،زﻣﺎن اﻓﻄﺎر و ﺳﺤﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ دﻗﺖ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
اﻋﻼم ﮐﺮد و دوران ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ در ﺷﻬﺮ ﻣﺎ اﻓﻄﺎر ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻦ اﻣﺴﺎل ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻗﺮآن را ﮐﻪ ﻣﺮور ﻣﯽﮐﺮدم ،ﻫﯿﭻ ﻣﻮردی ،ﻣﺜﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺗﻼﺷﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ
ﺑﻮده و از ﭼﺸﻢ ﻣﻦ دور ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﺟﺎی ﺑﺤﺚ دارد .ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد
و ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی دارد و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از آن ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ
دﻟﯿﻞ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ؟
»ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻗﺮآن«» ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن اﺳﻼﻣﯽ« و ﻧﻈﺎﯾﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ
ﺧﻮب ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در آن ﺣﺮفﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .وﺟﻮد ﺑﯿﺶ از
ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻧﮕﯿﺰه زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در
ﺣﻮزه اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺳﻄﺢ اﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻮآوریﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ وارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻮﯾﻢ؟ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ
ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﺜﻼ ً ﺑﺮای اﻧﺪورﯾﺪ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎز ﻫﻢ اﺑﺰارﻫﺎﯾﺶ را در ﭘﺴﺘﻮی  403ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺪ راه اﺳﺘﻔﺎده
از اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮماﻓﺰار و ﺣﺘﯽ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ »ﻣﺎ ﻫﻢ
ﻧﺮماﻓﺰاری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﯾﻢ« ﺑﻠﮑﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺰارﻫﺎی ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ دﺳﺖﮐﻢ از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﺟﯿﺐ دارﯾﻢ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را ﮐﻨﯿﻢ و در ﮐﻨﺎر ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﻤﺎن را
ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ .ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ راه ﺑﯿﻔﺘﺪ ،آن
ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮانﻫﺎ و ﻣﺘﺨﺼﺺﻫﺎ در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ
ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﻨﯿﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ ﻣﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪی در ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﻄﺎی  403ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺪام اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ.
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