
من با شهر 

 روندهایش

Trends 

 هاي غیرواگیر، همشهریان کم تحرك و پرمصرف، کاهش هوش اجتماعی، توسعه هوش محاسباتی افزایش بیماري: شیوه زندگی فردي

 تکنولوژي

هاي مبتنی بر الکترومغناطیس،  افزایش سرعت و ظرفیت حمل و نقل عمومی، توسعه زیرساخت:  حمل و نقل

 هاي چند مدیومی هاي توزیع برق هوشمند و خودروهاي هیبریدي، گسترش پایانه توسعه شبکه   

 ارتباط بین ذهنی فراگیر، ارتباط مغز با فضاي ابري در محاسبات و نگهداري اطالعات، :  فناوري اطالعات

 ...)پزشکی، سیاسی، نظامی و (گیري  ارتباط بدن بدون آگاهی ذهن با مراکز تصمیم       

 منابع انرژي غیر فسیلی و تولید انرژي پراکنده، حذف مشاغل کارگري با توسعه رباتیک، :    تولید و صنعت

استفاده صنعتی از آب دریا با حفر            .  کاهش شدید در تنوع محصوالت کشاورزي و دامی   

 کانالهاي عظیم، توسعه بیو تکنولوژي، توسعه مصالح گیاهی روینده براي ساختمان و جاده سازي   

فردگرایی روانی در عین ارتباط ذهنی با سایرین، پیدایش نظام طبقاتی مبتنی : اقتصادي، اجتماعی، سیاسی

هاي سیاسی و توسعه نظام طبقاتی مبتنی بر  بر توان پردازش دانش، ثروت و ژنتیک دستکاري شده،  حذف نظام

 رابطه بین ذهنی،  به کارگیري ثروت اشتراکی به تفکیک سطوح مختلف طبقات اجتماعی، مذاهب بنیادگرا و متنوع

 فراگیري تروریسم رباتیک و الکترونیک، ایجاد نظام تنبیه ذهنی براي جنایت، جنایتهاي فلسفی: جرم و جنایت

ظهور منجی  

 جنگ جهانی سوم

 فاجعه آخرالزمانی مثل سقوط شهابسنگ یا زلزله فراگیر

 مالقات با حیات فرازمینی 

 ریزي سلولی، دستکاري ژنتیک، تولد ابرانسان هاي واگیر، جراحی نانو ، برنامه سالمت الکترونیک، کاهش بیماريپزشکی؛ 

من با شهر 

 رویدادهاي شگفت

Wild Cards 

 رویایی دارم؛ 2100من براي شهرم در سال 

هاي شهرم بیش از بقا،   رویایم این است که روند و رویدادها هر چه که باشد، آدم

 .نگران انسانیت باشند

 .ها را محدود نکند هاي ارتباطی، ارتباط انسان امیدوارم فناوري

امیدوارم در آن روزگار کودکان بتوانند از تجربه بازي در برف، هواي کوهستان 

 .و لمس شن ساحل زیر پاهاي برهنه خود، لذت ببرند

 .امیدوارم سرعت و طول زندگی بر عمق و عرض زندگی غلبه نکند

هـا عـاشـق شـونـد،            امیدوارم حتی اگر دو روز مانده باشد به پایان جهان، انسان

 .بخندند، بدوند، یاد بگیرند و به هم گوش بسپرند

 .امیدوارم پیشرفت اصلی بشر در اخالق و درك متقابل باشد

 anvari.ir@gmail.com .اگر هنوز قرار به تفکیک است، امیدوارم فقط ادب، عقل و اخالق، معیار باشند
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