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 10تصویر در مورد جهان 2030
◈
◈
◈
◈
◈
◈
◈
◈
◈
◈

 %54جمعیت کره زمین در آسیا پاسفیک زندگی خواهند کرد.
جهان خاکستری خواهد شد 1 :میلیارد نفر سالمند خواهیم داشت.
 10میلیارد مشترک تلفن همراه خواهیم داشت بیش از جمعیت کره زمین.
 %60جمعیت کره زمین شهرنشین خواهند شد.
نیمی از کل تولید ناخالص جهانی در  440شهر کشورهای در حال توسعه رقم می خورد!
شما یک دوقلوی دیجیتال خواهید داشت که به جای شما چت می کند و توئیت می زند!
تا  100میلیارد شی هوشمند در جهان وجود خواهند داشت و باهم ارتباط برقرار می کنند.
 %50غذای بیشتر %40 ،آب بیشتر و %30انرژیبیشتر نسبت به امروز احتیاجخواهیمداشت.
طبقه متوسط اقتصادی در جهان رشد چشمگیری دارد و  %60جمعیت جهان خواهد بود.
جهان ،جهانی تر خواهد شد :اندازه تجارت جهانی تا  2030ساالنه  %5افزایش پیدا کند.
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مجتبی لشکربلوکی

کلیه حقوق برای تهیهکننده گزارش محفوظ است ،هر گونه کپیبرداری بخشی از گزارش مجاز نیست .بازنشر فایل گزارش بصورت کامل آزاد است

مخاطبان این گزارش
مدیران ارشد کشور؛
◈ با امید به اینکه منجر به تعیین حوزههای کلیدی-راهبردی توسعه کشور،
تغییر چارچوب دذهنی و تغییر اولویت و بهبود کیفیت کشورداری شود.
مدیران ارشد کسبوکار
◈ برای آنکه دیدگاه هایی در مورد آینده داشته باشند و حوزه های جذاب برای
سرمایه گذاری را کشف و شناسایی کنند و روی فردا سرمایه گذاری کنند.
جوانان زیر  25سال و همه کسانی که ده سال آینده برای شان مهم است.
◈ برای آنکه بدانند در چه حوزههایی ،رشتههایی ،مهارتهایی سرمایه گذاری
کنند و در چارچوب تفکرات سنتی نسل پیشین همچون ما گرفتار نشوند.
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مجتبی لشکربلوکی

کلیه حقوق برای تهیهکننده گزارش محفوظ است ،هر گونه کپیبرداری بخشی از گزارش مجاز نیست .بازنشر فایل گزارش بصورت کامل آزاد است

هدف و محدوده تحلیل و بیانیه سلب مسوولیت
◈
◈
◈
◈
◈

جهان در سال  2030میالدی یعنی ده سال دیگر نسبت به اکنون چه تغییراتی کرده است؟
هدف این تحلیل ارایه تصویری از جهانِ  10سال آینده است .این گزارش هیچگونه ادعایی
در مورد پیش بینی قطعی آینده ندارد.
این تحلیل بر اساس مطالعه گزارش مراجع معتبر بینالمللی تدوین و تنظیم شده است.
این گزارش صرفا جنبه آگاهیرسانی دارد و هرگونه تصمیمگیری و سرمایهگذاری بر اساس
آن مسوولیتی را متوجه تهیه کننده آن نمی کند.
این نکته تصریح می شود :بیان رخدادها و روندهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی به معنای
تایید اخالقی و یا ارزشگذاری مثبت یا منفی نسبت به آنان نیست.
این تحلیل غلطان است و همانگونه که در طول زمان به پیش میرویم میتواند روزآمد
شود .به همین جهت ،تاریخ انتشار و اعتبار دارد.
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مجتبی لشکربلوکی

کلیه حقوق برای تهیهکننده گزارش محفوظ است ،هر گونه کپیبرداری بخشی از گزارش مجاز نیست .بازنشر فایل گزارش بصورت کامل آزاد است

روندهایبزرگمنجربهتغییردرپارامترهای
زیادیخواهدشدوپارامترهایبسیاریدیگر
رابهحرکتدرخواهدآورد
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مجتبی لشکربلوکی

کلیه حقوق برای تهیهکننده گزارش محفوظ است ،هر گونه کپیبرداری بخشی از گزارش مجاز نیست .بازنشر فایل گزارش بصورت کامل آزاد است

تغییرات
اقتصادی
.
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2030

رشدچشمگیرطبقهمتوسط
اقتصادی
2027

شتابتغییراتکسبوکاری

2025
2022

2020

تداومافزایشتعامالتاقتصادی
بینالملل
قدرتگرفتنکشورهایدرحال
توسعه
افزایشنیازبهآب،غذاوانرژی

رشد چشمگیر طبقه
متوسط اقتصادی

 %80طبقه متوسط جهان در مناطق در
حال توسعه مانند هند و چین زندگی
خواهند کرد که این عدد در سال
 %58 ،2010بود.

سال
2030
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 %60جمعیت جهان به طبقه متوسط
تعلق خواهند داشت .در حالی که در
سال  ،2009فقط  %27جمعیت جهان
در طبقه متوسط قرار داشتند.

◈ واینیعنییکبازاربزرگمصرفینسبتاپایداردرحالشکلگیریاست.

شتاب تغییرات
کسب وکاری

تاسال%50،2050شرکتهای
فورچونزیر 20سالعمردارند.

به خاطر تغییرات تکنولوژیک،
بقای کسب وکارها به خطر می
افتد و به عنوان نمونه شاخص
حضور در شاخص معروف S&P
از  75سال (در سال  )1937به
 15سال در سال  2011کاهش
پیدا کرده و انتظار داریم فقط به 5
سال برسد.

متوسطسالهای
ماندگارییکشرکتدر
شاخصS&P 500
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تداوم افزایش تعامالت
اقتصادی
بین المللی
نسبتسرمایهگذاریمستقیمخارجیبه کل حجمتجارتجهانینسبتبهتولیدناخالصکلجهاناز%40به
تولیدناخالصجهاندرطولسیسالپنجبرابر %63افزایشیافتهوانتظارداریماندازهتجارتجهانیتاسال
 2030ساالنه%5افزایشپیداکند.
شدهواز%6به%30رسیدهاستانتظارداریم
ایننسبتهمچنانافزایشپیداکند.
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نتیجه :تداوم مسیر جهانی شدن
و جریان آزادتر کاال ،خدمات ،سرمایه و انسان بین کشورها

قدرت کشورهای
در حال توسعه
در سال 2030
 %57کل تولیدناخالص جهان متعلق
است به کشورهای در حال توسعه.
 %47کل تولید ناخالص جهان در 440
شهر پیشتاز کشورهای در حال توسعه
رقم می خورد.
یک چهارم تولید ناخالص کل جهان و
یک سوم جمعیت کل جهان فقط به دو
کشور هند و چین تعلق خواهد داشت.
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 20اقتصاد برتر جهان در 2030
◈
◈
◈
◈

قرار گرفتن اقتصاد چین در صدر رتبه بندی به
عنوان برترین اقتصاد جهان در سال  2030و حفظ
این رتبه تا سال 2035
صعود چشمگیر کشورهای هند و اندونزی به
رتبه های سوم ،دوازدهم در سال 2030
همسایگان ایران یعنی روسیه ،عربستان و ترکیه به
ترتیب با رتبههای دهم ،هجدهم و بیستم جزء
فهرست  20اقتصاد برتر جهان در سال .2030
کاهش اتکا جهان و اروپا به دالر آمریکا و جایگزین
سازی آن ،مناسبات جدیدی رقم می زند.

*مبانی رتبه بندی :تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری
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مجتبی لشکربلوکی

کلیه حقوق برای تهیهکننده گزارش محفوظ است ،هر گونه کپیبرداری بخشی از گزارش مجاز نیست .بازنشر فایل گزارش بصورت کامل آزاد است

افزایش نیاز به
آب و غذا و انرژی
تا سال 2030؛
هم به خاطر رشد جمعیت و هم
بخاطر رشد طبقه متوسط و هم
بخاط شهرنشینی؛
◈ در حوزه غذا %50
◈ در حوزه آب %40
◈ و در انرژی  30تا %40
تقاضا افزایش خواهد یافت.
مصرف انرژی ساالنه %1.7
افزایش می یابد.
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آب و انرژی و آینده جهان
◈
◈
◈
◈

◈

%90افزایشتقاضایانرژیمتعلقبهاقتصادهاینوظهوراست.
منابعانرژیجایگزین(انرژیهایتجدیدپذیروانرژیهستهای)%40نیاز
بهانرژیراتامینمیکنند.
نمونه:همینامروز%50انرژیآلمانازطریقانرژیهایجایگزیناست.
ممکن است خودکفایی آمریکا در حوزه انرژی تا سال  2030با استفاده از
فناوریهای نوین منجر شود به عدم نیاز این کشور به واردات نفت ،و در
نتیجه کاهش قیمت نفت در سطح جهان و از دست رفتن توانایی اوپک در
تعیین قیمت نفت خام و به تبع آن آسیب اقتصاد کشورهای متکی به نفت.
افزایش جنگ بر سر منابع آبی کامال محتمل است و رو به افزایش.
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مجتبی لشکربلوکی

کلیه حقوق برای تهیهکننده گزارش محفوظ است ،هر گونه کپیبرداری بخشی از گزارش مجاز نیست .بازنشر فایل گزارش بصورت کامل آزاد است

تغییراتجمعیتیو
اجتماعی
.
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2030

رشدجمعیتجهانوتدوام
مهاجرت
2027

رشدشهرنشینیوکالنشهرها

2025
2022

خاکستریشدنجمعیتجهان
2020

زنانهترشدنجامعه،سیاستو
اقتصاد
تغییرنهادخانوادهوجغرافیای
مذهبی

در حوزه جمعیت چه تغییراتی رخ خواهد داد؟
◈ رشد جمعیت جهان :تا سال  2030و حتی تا  ،2050رشد جمعیت جهان
ادامه خواهد یافت به محدوده  8.3تا  8.6میلیارد در سال  2030می رسد و
سپس تا  2050به  9.3میلیارد نفر خواهد رسید .نکته جالب اینجاست که
رشد جمعیت در سال های آینده در مناطق مختلف متفاوت خواهد بود و
منجر به کاهش جمعیت برخی حوزه ها و رشد فوق العاده برخی حوزه های
دیگر خواهد بود.
◈ افزایش کالن شهرها :در سال  ،1985تنها  9کالن شهر (باالی  10میلیون
نفر) داشتیم و در  2004رسیدیم به  15کالن شهر و در  2030انتظار 41
کالن شهر را داریم و در  66 ،2050کالن شهر
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مجتبی لشکربلوکی

کلیه حقوق برای تهیهکننده گزارش محفوظ است ،هر گونه کپیبرداری بخشی از گزارش مجاز نیست .بازنشر فایل گزارش بصورت کامل آزاد است

شهرنشینی به رکوردهای
جدید دست خواهد یافت

 %80شهرنشینان جدید در آفریقا و
آسیا هستند و این دو منطقه پیشران
شهرنشینی جهان هستند.

 %60جمعیت جهان شهرنشین خواهند
شد در حالی که این نسبت 2010
حدود  %50بود.
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افزایش شهرنشینی

در سال  5 ،2030میلیارد نفر در
شهرها زندگی خواهند کرد.
از  %34در  1960به  %54در
 2014و تا سال %70 ،2050
خواهد رسید .بدیهی است که این
میزان شهرنشینی چالش خدمات
عمومی با کیفیت و مراکز آموزشی
و درمانی برای میلیونها نفر
شهرنشین جدید را پیش خواهد
آورد.

2010
2030
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یک واقعیت جالب در مورد تمرکز جمعیت در یک
جغرافیای محدود :جمعیت درون دایره از جمعیت
بیرون دایره بوضوح بیشتر خواهد شد ترکیب
کنید با ظهور طبقه متوسط در این محدوده
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خاکستریشدن
جمعیتجهان
امید به زندگی همچنان افزایش پیدا
خواهد کرد و جهان سالمند خواهد
شد .لذا شاهد حضور همزمان
نسلهای مختلف در محیط کاری و
خانوادگی خواهیم بود چون متوسط
سال های زندگی افزایش پیدا خواهد
کرد.
جمعیت جوان در کشورهای در حال
توسعه و جمعیت پیر در کشورهای
توسعه یافته یک تضاد بسیار زیبا را
رقم خواهد زد.

2010
2030
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معنای سالمند
شدن جهان
تعریف جدید از بازنشستگی رقم
خواهد خورد .وقتی افراد  90سال
عمر می کنند .افزایش سال های کار،
بازنشستگی میان دوره ( 5سال
بازنشستگی و دوباره کار) و  ...سبک
های جدید بازنشستگی خواهیم
داشت.
مراقبت از سالمندان تبدیل به یک
دغدغه کلیدی خواهد شد .نمونه؛ یک
جوان در برابر سه کهنسال/پدر و مادر
و مادربزرگ.
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معنا و تبعات سالمند شدن جهان
◈
◈
◈
◈
◈

◈
◈

هزینههایدرماننسلکهنسال( 60تا 90سال)سرسامآورباالخواهدرفت.
صندوقهایبازنشستگیتعادلخودراازدستخواهندداد.
گردشگریسالمتافزایشپیداخواهدکرد.
خویشارثخواریافزایشپیداخواهدکرد.افرادارثیراکهبرایفرزندانخود
بهجاگذاشتهاندپیشاپیشمصرفخواهندکرد.
فناوریهایکاهشدهندههزینهها(مسکنارزانوغذایارزان)بهشدت
استقبالخواهندشد.
بانسلجدیدیازدانشجویانکهنسالروبروخواهیمبود(در 65سالگیدرحال
یادگیریهوشمصنوعیوبیگدیتا)
نیرویکار 90سالهراهمتصورکنید.افراد 90سالههمدربازارکارخواهندبود.
سالرامدیریتکنید.
شمابایدبین 19تا90
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مجتبی لشکربلوکی

کلیه حقوق برای تهیهکننده گزارش محفوظ است ،هر گونه کپیبرداری بخشی از گزارش مجاز نیست .بازنشر فایل گزارش بصورت کامل آزاد است

در حوزه دینداری چه تغییراتی رخ خواهد داد؟
◈
◈
◈
◈
◈

◈

درآمریکایالتینمسحیتروبهگسترشاست.
دراروپایغربیوآسیایمرکزی،ادیانسنتیروبهافولاست.
درآفریقامسیحیتواسالمروبهگسترشاست.
درآیندهازهردهمسیحی 4،نفرآفریقاییهستند.
نظرسنجیاز 57کشورجهان،دریکروند 7سالهنشانمیدهدکهاعتقادات
مذهبی 68درصدکاهشیافتهاستوهمچنینتعدادکسانیکهخودرابدون
مذهبمعرفیمیکنند%3افزایشیافتهاست.
بنابراینانتظارداریمجغرافیایدینیجهانتغییرکند،درآمیختگی فرهنگیو
تساهلمذهبیافزایشپیداکندوالبتهگروههایخشنمذهبیهمچنان فعال
بمانند.

مجتبی لشکربلوکی

کلیه حقوق برای تهیهکننده گزارش محفوظ است ،هر گونه کپیبرداری بخشی از گزارش مجاز نیست .بازنشر فایل گزارش بصورت کامل آزاد است

زنان چهره جهان را تغییر خواهند داد؟
افزایش زنانگی در سیاست و مدیریت
◈ افزایش سطح تحصیالت دختران منجر خواهد شد به افزایش فرصت های
کاری ،اعتماد به نفس و آگاهی بیشتر از حقوق انسانی.
◈ افزایش نرخ اشتغال زنان منجر به استقالل اقتصادی و همچنین افزایش
مشارکت سیاسی-اجتماعی خواهد شد.
◈ مردانگی در عرصه مدیریت و سیاست کم رنگ خواهد شد و ظهور یک
میلیارد زن که از سطح فقر و بیسوادی به سطح قابل قبولی از سواد ،توان،
اعتماد به نفس و تحصیالت رسیده اند و دارای نفوذ اقتصادی و سپس
سیاسی خواهند شد .جهان زنانهتر و در برخی حوزهها عادالنهتر خواهد شد.
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مجتبی لشکربلوکی

کلیه حقوق برای تهیهکننده گزارش محفوظ است ،هر گونه کپیبرداری بخشی از گزارش مجاز نیست .بازنشر فایل گزارش بصورت کامل آزاد است

روندهای جمعیتی چه تغییراتی ایجاد خواهد کرد؟
◈

◈

◈
◈
◈

مهاجرت انبوه :جهانی شدن ،جستجوی زندگی بهتر ،تغییرات اقلیمی منجر به
افزایش مهاجرت خواهد شد و تا  2050باالی یک میلیارد مهاجر از  31کشور
جهان به سایر کشورها خواهیم داشت و تغییرات آب و هوایی منجر به ظهور
نسل جدیدی خواهد شد به نام مهاجران اقلیمی.
مهاجران دیروز به مدیران ارشد کشورهای مقصد تبدیل خواهند شد .به عنوان
نمونه تخمین زده می شود در آینده نسلی از مدیران سوری را شاهد باشیم.
معکوس شدن روند مهاجرت مغزها در برخی کشورها را خواهیم داشت .انتظار
داریم در چین؛ هند و برزیل شاهد مهاجرت معکوس مغزها باشیم.
سمت تقاضا نیز مهم است :قاره اروپا برای حفظ سطح جمعیتی خود ساالنه نیاز
به میلیون ها مهاجر خواهد داشت.
 26نفر دارای پیشینه مهاجرتی است.
فردا از هم اکنون آغاز شده است :از هر  4نفر در آلمان1 ،
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تصویر ما از خانواده تغییر خواهد کرد!
تغییرنهادخانواده:
◈ ازدواج رسمی کاهش پیدا خواهد کرد.
◈ رایج ترین شیوه اعالم وضعیت تاهل« ،مجرد» خواهد بود.
◈ همخانگی تعریف جدیدی پیدا خواهد کرد و لزوما همخانگی به معنای
«هم خانوادگی» نیست.
◈ تعریف از خانواده به صورت یک زن و شوهر و چند فرزند که متعلق به
خودشان است آلترناتیوهای بسیار متعدد خواهد یافت .ممکن است فرزندی
در یک خانواده بزرگ شود که پدر وجود ندارد اما دو مادر دارد؛ دو مادری که
طبق قانون همسر محسوب می شوند.
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تغییرات
سیاسی
.
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2030

2027

پایانامپراطوروتغییرساختار
قدرت

2025

افزایشاتحادهایاستراتژیک

2022

2020

خصوصیشدنخدماتعمومی
تعمیقدموکراسیوتغییرنظام
هایسیاسی

در ساختارهای سیاسی چه تغییراتی را انتظار داریم؟
◈ افزایش اتحادهای استراتژیک :تعداد اتحاد و یکپارچگیهای اقتصادی-
سیاسی بیشتر خواهد شد .ممکن است تعداد کشورها به خاطر استقالل
بیشتر شود اما همکاری های منطقه ای و بین المللی افزایش خواهد یافت.
این اتحادها می تواند بر مبنای نزدیکی و همجواری جغرافیایی باشد یا بر
مبنای منافع مشترک اقتصادی-امنیتی.
◈ تغییر ساختار قدرت :به خاطر قدرت گیری اقتصادهای در حال ظهور،
ساختار قدرت و تصمیم گیری در نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل و
بانک جهانی و  ...به تدریج تغییر خواهد کرد.
◈ پایان امپراطور :آمریکا دیگر تنها ابرقدرت نخواهد بود و کشورهای چین،
آلمان ،هند ،ژاپن و روسیه فاصله خود را با آمریکا کم خواهند کرد.
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جابجایی ابرقدرت ها
 4فاکتوری و  11فاکتوری استفاده می کنند
برای سنجش میزان قدرت کشورها ،از مدل های
مانند جمعیت ،بودجه دفاعی ،تولید ناخالص ملی و تسلط فناوری .چه در مدل چهار فاکتوری و چه در
مودل  11فاکتوری ،قدرت آمریکا و اروپا در حال افول و هند و چین در حال صعود است.
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در ساختارهای سیاسی چه تغییراتی را انتظار داریم؟
◈ تعمیق دموکراسی :قدرت گرفتن بیشتر مردمساالری به خاطر دسترسی
بیشتر به اطالعات و افزایش ارتباطات و همچنین توانمندسازی فناوری
دیجیتال منجر به مشارکت بیشتر مردم و ظهور شیوه های جدید غیر از
دموکراسی کالسیک مستقیم و نمایندگی خواهد شد و حتی ممکن است
منجر به تغییر مدلهای حکمرانی حتی مدلهای حکمرانی مردم ساالر و
توسعه یافته شود.
◈ خصوصی شدن خدمات عمومی :به صورت سنتی خدمات عمومی توسط
دولت ها ارایه می شد که در آینده شاهد واگذاری بیشتر خدمات عمومی
توسط دولت به بخش خصوصی خواهیم بود .و این روند در کنار سایر
روندها منجر به کاهش قدرت لویاتان خواهد شد.
32
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تغییرات
فناورانه
.
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چند تصویر از آینده جهان مبتنی بر تغییرات فناوری
◈
◈
◈
◈

◈

اسباب بازی کودک شما ،چهره و نام او را به خاطر میآورد و از او فیلم میگیرد .لوازم خانگی به
فرامین صوتی پاسخ میدهند و خودشان تخم مرغ و شیر سفارش می دهند.
در آینده افراد معلول میتوانند با فکر کردن اندام مصنوعی خود را به حرکت در بیاورند و اشیا را
جابجا کنند ،رانندگی کنند و در یک کالم توانایی حسی و کنترل حرکتی خود را بدست بیاورند.
ربات ها در سیارک ها معدن کاوی می کنند ،فقط استخراج از یک سیارک می تواند به اندازه کل
تاریخ بشریت پالتینیوم تولید کند.
دهه آینده شاهد تولد اخالقیترین ،مغذیترین و محیطزیستدوستترین سیستم تولید پروتئین
خواهیم بود؛“کشاورزی سلولی”مبتنی بر سلولهای بنیادی،گوشت گاو ،مرغ و ماهی تولید می کند.
شما یک دو قلوی دیجیتال خواهید داشت که مانند شما فکر می کند و بنابراین به جای شما
تصمیم گیری می کند و تعامالت اجتماعی برقرار می کند.
34
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2030

هوشمصنوعیبههوشانسانیمیرسدوروباتهایشاعر،مادر،
سخنرانوهیاتمدیرهخواهیمداشت
2027
2025

کامپیوترهایکوآنتومیکامپیوترهایمعمولیرامیخورند.
باانسانتقویتشده(انسانپالس)روبروخواهیمشد
2022

2020

اشیایهوشمندبایکدیگرگفتگو
تعاملومبادلهخواهندکرد
دسترسیبهاینترنتهمچنان
توسعهخواهدیافت
دوقلویدیجیتالیوواقعیتافزوده
ارتباطاتانسانیراتغییرخواهدداد.

دسترسی به اینترنت فراگیر خواهد شد
تاسال،2035تا 7میلیاردنفربهاینترنتدسترسیدارند.
◈ فرمانروایانجدیدجهانکسانیهستندکهبرجهانمجازیمسلطاند.
◈ پیامبرانجدیدکسانیهستندکهدرشبکههایاجتماعیبیشترین پیرورادارند.
◈ میلیاردرهایجدیدکسانیهستندکهدردنیایمجازیتولیدارزشمیکنند.
وهمچنیناینموارراپیشروخواهیمداشت:
 oکاهشاعتقادبهتحصیالتدانشگاهیوکاهشمرجعیتدانشگاهبهعنوانمرجعصدورمدارکمعتبرعلمی
 oرواجیادگیریبازویادگیریمردمبهمردم/رواجیادگیریبرایتمامعمر()Life Long Learning
 oکاهشتوانمهارتارتباطاتانسانی(بخاطرتعاملبیشازاندازهانسانبارباتهایفیزیکیوهوشمصنوعی)
 oهک کردن رونق و رواج می گیرد و حریم خصوصی و امنیت اهمیت بسیار بیشتری می یابد.
 oگسترش هویت های چند گانه :شما می توانید در محیط فیزیکی یک زن باشید در محیط مجازی یک مرد و در یک
محیط دیگر یک دوجنسه.
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اینترنت اشیاء
◈

◈

◈
◈

تخمین های متعددی در مورد گسترش اشیاء متصل به اینترنت وجود دارد.
(از  25میلیارد شی هوشمند تا  100میلیارد) .ولی تمام پیش بینی ها بر یک
نکته متفق القول هستند :گسترش قطعی اینترنت اشیاء و اشیاء هوشمند.
از اینترنت اشیا امروزه در حوزه اتومبیلهای خودران ،ارتباط خودروها با یکدیگر و همین طور
پیروی از عالئم راهنمایی و رانندگی استفاده میشود که موجب صرفهجویی در مصرف
سوخت به دلیل استفاده درست از زمان میشود.
گردش مالی اینترنت اشیا به بیش از  1000میلیارد دالر خواهد رسید.
آینده :شهرهای هوشمند؛ اشیا هوشمند ،سیستم های برق و فاضالب و حمل
و نقل و ترافیکی بهم متصل
37
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فناوری محو خواهد شد!
◈
◈
◈
◈
◈
◈
◈
◈

فناوری از بیرون به درون:
در ابتدا شاهد سوپر کامپیوترها بودیم
در گام بعدی تبدیل شد کامپیوترهای شخصی (پی.سی)
سپس به کامپیوترهای حمل پذیر (لپ تاپ)
و اکنون کامپیوترهای همراه (موبایل) رسیده ایم
گام بعدی ،کامپیوترهای پوشیدنی (ساعت هوشمند ،موبایل پوشیدنی ،عینک)
و سپس کامپیوترهای جاسازی شده در درون بدن انسان است.
فناوری آنقدر به انسان ها نزدیک خواهد شد که دیگر به چشم نخواهد آمد.
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تعامالت با سایر موجودیتها،
شرکتها و شبکهها کامال بر اساس
نیازهای اختصاصی شما خواهد بود.
این خیلی دور از دسترس نیست چون
هم اکنون یک شرکت تولیدکننده
اسپیکر اختراعی ثبت کرده که بر
اساس آن اسپیکر میتواند با توجه به
احساس صدای شما یا اطالعاتی که
از بدنتان میگیرد (مثل ضربان قلب یا
وضعیت تنفس) موسیقی مناسب
وضع روحیتان پخش کند.
همچنین ما در اصل یک دوقلوی
دیجیتالی خواهیم داشت که رفتار و
گفتار ما را کپی میکند و حتی از طرف
ما میتواند چت و توئیت کند.
ظهور دوقلوی دیجیتال (Twin
(البته دوقلوی دیجیتال محدود به اشخاص نیست و حتی

 )Digitalو شخصی
سازی بسیار جزیی ()Micro Personalization

یک پاالیشگاه یا کارخانه نیز دوقلوی دیجیتال خواهد
اشت)تهیهکننده گزارش محفوظ است ،هر گونه کپیبرداری بخشی از گزارش مجاز نیست .بازنشر فایل گزارش بصورت کامل آزاد است
حقوق دبرای
کلیه
مجتبی لشکربلوکی

هوش مصنوعی
◈
◈
◈
◈
◈
◈
◈

هوش مصنوعی به سطح هوش انسانی خواهد رسید.
تصمیمات مالی شما بر اساس هوش مصنوعی گرفته خواهد شد.
نتایج ماموگرافی یا سونوگرافی شما توسط هوش مصنوعی تحلیل می شود.
شما می خوابید و ماشین خودش رانندگی خواهد کرد.
عمل جراحی توسط روبات های مجهز به هوش مصنوعی انجام خواهد شد.
وقتی به یک اداره زنگ می زنید بر اساس صدا شما را می شناسد.
بسیاری از بانک ها و بیمه ها از طریق تکنولوژی هوش مصنوعی به درخواست
های شما رسیدگی می کنند.
40
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واقعیت مجازی و واقعیت افزوده دنیای ما را تغییر خواهد داد.
هدستهای واقعیت مجازی با وضوح باال و سبک ،به افراد در خانه
این امکان را میدهد تا با نشستن راحت در اتاق نشیمن خود ،همه
چیز را از لباس گرفته تا امالک و مستغالت خریداری کنند .به لباس
جدید نیاز دارید؟ هوش مصنوعی شما اندازههای بدنی دقیق شما را
میداند و میتواند یک نمایش مد را با نماد مجازی(آواتار) شما با ۲۰
طرح مختلف اجرا کند .آیا میخواهید ببینید مبلمان شما چگونه
میتواند داخل خانهای که آنالین مشاهده میکنید ،به نظر برسد؟
مشکلی نیست! هوش مصنوعی شما میتواند این کار را همراه با
راهنما به شما ارائه دهد .این فرا روند با همگرایی واقعیت مجازی،
یادگیری ماشین و شبکههای پهنای باند فعال میشود.
41
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ما با یک انسان پالس روبرو هستیم؛ در آستانه جاودانگی
ظهورانسان+

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

کاربرد داروهای هوشمند برای تقویت هوش و حافظه و درمان سایر بیماری ها
شبیه سازی مغز با فناوری تحریک مستقیم مغز ()Direct Brain Stimulation
جایگزینی ژن های معیوب با ژن های سالم و جایگزینی اندام های مصنوعی چاپ سه بعدی شده با اندام های طبیعی
ویرایش ژن از جمله ژن چاقی و پرخاشگری
ایجاد فروشگاه های قطعات یدکی اندام های بدن
فناوری های پوشیدنی و قابل کاشت در بدن و زیر پوست
پوست فعال :ورقه پالستیکی بسیار نازک دارای مدارهای الکترونیکی قابل چسبیدن به پوست ،اندازه گیری وضعیت شیمیایی خون،
در آینده پخش فیلم ،موبایل ،خالکوبی متغیر ،آرایش فعال .و مردان نیز به صنعت آرایش جذب خواهند شد.
تزریق دارو از طریق پوست بر اساس بازخورد از ورقه پالستیکی
دریافت سیگنال های مغزی و تبدیل آن به دستور (هم برای فلج ها و معلولین و هم برای انسان های عادی)
جاوادنگی الکترونیک ( :)Electronic Immortalityگرفتن کپی از مغز انسان (نسخه کپی برابر اصل شامل تمام اطالعات و
صفات و شخصیت) و پیوند آن با یک بدن روباتیک
** پروژه مغز در اروپا ( )Whole Brain Emulationبا بودجه یک میلیارد دالر و در آمریکا با  3۰۰میلیون دالر ساالنه.
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با چاپگرهای سه/چهار بعدی ،هر چیزی بخواهید را سفارش بدهید!
تقریباهرچیزیرابخواهیدمیتوانیدسفارشساختدهید:

چاپ لباس شخصی

مجتبی لشکربلوکی

◈ مسکن
◈ اسباببازی
◈ کفش،کیفولباس
◈ قطعاتخودور،حتیخودخودرو
◈ استخوان،اندامها،بافتهایبدن
◈ وغذا
درآیندهشمامیتوانیدلباسشخصیتان
راخودتانطراحیوچاپکنید.
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تحول در زنجیره تامین غذا
شاهدتغییراتزیادیدرزنجیرهتامینوتولیدو
توزیعومصرفغذاخواهیمبودومواردزیررا
مشاهدهوتجربهخواهیمکرد:
◈ محصوالتکشاورزیاصالحژنتیکشده
◈ استفادهوسیعازرباتهادرکشاورزی
◈ کشاورزیشهری-عمودی(رویدیوارهایبلند)
◈ تولیدمصنوعیگوشتوسایرموادغذایی
◈ تولیدغذاباچاپگرهایسهبعدیومزارع
چاپگرهایسهبعدی
◈ روشهایتغذیهشخصیسازیشده
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روبات ها از دستیار تا همسر
◈
◈
◈
◈
◈
◈
◈
◈
◈
◈

روباتیکقطعاپیشرفتخواهدکرد.
هوشمصنوعینیزبهروباتهااضافهخواهدشد.
نقشروباتهابیشتروبیشترخواهدشد.
درابتدانقشخدمتکارودستیاررادارند(خدمتکارمنزلیاهتل)
سپسمیتوانندمراقبفرزندان(مادر)ماباشندزمانیکهماسرکارهستیم
بواسطههوشمصنوعیودرکاحساساتوعواطفهمدم ماخواهندشد
ممکناستدرآیندهنقشهمسر را
دراختیاربگیرندودرادامهبهسطح
مدیریت خواهندرسیدو
عضوهیاتمدیرهشرکتهامیشوند.
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بیگ دیتا
◈
◈
◈
◈

حجم تولید داده طی دو سال گذشته %9۰ ،کل اطالعاتی که بشر در طول تاریخ ایجاد کرده!
هر روز بیش از  ۲.5کوئینتیلیون ( 1۰به توان  )18داده تولید می شود!
پس حوزه بیگدیتا یا کالن داده (تحلیل کمی حجم بسیار بسیار بزرگی از دادهها برای کشف
الگوهای پنهان ،همبستگی های ناشناخته و استخراج معنا از داده) بیش از پیش رونق می گیرد.
ارزش بازار خدمات و نرم افزارهای مرتبط با بیگ دیتا تا سال  2030مرز 110
میلیارد دالر را رد خواهد کرد.

◈ در بیگ دیتا این موارد تحلیل میشوند :دادههای وب (جستوجوها ،بررسیها ،خریدها)،
دادههای متنی (ایمیلها ،اخبار و گزارش ها) ،دادههای زمانی و مکانی ( GPSو اتصاالت
وایفای) ،اشیاءهوشمند و حسگرها (خودروها ،تانکرهای نفت و توربینهای بادی) ،شبکههای
اجتماعی (فیسبوک ،لینکدین و اینستاگرام) و پایگاه داده شرکتی (بانکها و بیمهها و )...
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آینده2030
و
روندها
.
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چرا روندها اهمیت دارند؟
◈ در سال  41 ،1900درصد شاغلین آمریکا در حوزه کشاورزی بودند و اکنون
 !%2مثالی دیگر  1950امید به زندگی در چین  40سال بود و در  2050به
 80سال می رسد .این قدرت روندهاست .روندها به تدریج و بدون سر و
صدا چهره جهان را تغییر خواهند داد و توازن قدرت-ثروت را برهم میزنند.
◈ وقتی جهان تغییر کند ،برخی از صنایع ،شرکت ها ،کشورها و افراد قدرت و
ثروت و مزیت بیشتری می یابند و برخی قدرت و ثروت و مزیت گذشته خود
را از دست می دهند .به عنوان نمونه؛ شرکت اسکایپ  %40ترافیک
مخابرات را دارد اما  %4نیروی انسانی مخابرات سنتی را هم ندارد.
◈ روندها را بررسی می کنیم تا بدانیم کدام کسب وکارها ،کشورها و افراد در
جهان آینده مزیت ،قدرت و ثروت بیشتری دارند.
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این روندها چه تاثیری بر کسب وکار من دارد؟
◈ روندهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فناوری هر کدام به نوعی بر کسب وکار ما موثرند.
مهم آن است که روندهای با بیشترین تاثیر مثبت و منفی (فرصت های رشد یا
خسارت های احتمالی) شناسایی شوند و برای آنان از هم اکنون استراتژی داشته باشیم.
◈ به عنوان نمونه اگر شما در صنعت بیمه هستید به این فکر کنید :امروزه ،بیمه
آتشسوزی پس از اینکه خانه شما آتش بگیرد ،پرداخت خواهد شد ،بیمه عمر بعد از مرگ،
به وراث شما حق بیمه پرداخت میکند و بیمه درمانی (که واقعاً بیمه درمانی است) فقط بعد
از بیمار شدن پرداخت میکند .در دهه آینده ،نسل جدیدی از ارائهدهندگان بیمه ،از ترکیب
هوش مصنوعی ،اینرنت اشیا ،فناوری های پوشیدنی ،ژن درمانی و رباتیک استفاده خواهند
کرد که میزان ریسک را کاهش دهند ،جلوی وقایع خسارت آمیز را بگیرند و به عبارتی
شرکت های بیمه فعالیت شان از پساریسک به پیشاریسک تغییر خواهد کرد.
49
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این روندها چه تاثیری بر کسب وکار من دارد؟
◈ مثالی دیگر:
◈ دادهها نشان میدهند که خردهفروشهای آمریکایی بهدلیل نداشتن موجودی کاالی مورد
نیاز حدود  ۴5میلیارد دالر و بهدلیل داشتن موجودی مازاد  ۲۲۴میلیارد دالر از دست
میدهند.
◈ اینترنت اشیا و کالنداده میتوانند دشواریهای مربوط به موجودی را برطرف کنند.
سیستمهای خودکار مدیریت موجودی مبتنی بر اینترنت اشیا که رهگیری لحظهای موجودی
در پایانه فروش را آسان میکنند ،خیلی زود در همه خردهفروشیها وجود خواهند داشت .این
سیستمهای موجودی بهصورت خودکار داده تولید میکنند تا اقالم موجود را نشان دهند و
این دادهها را بهشکل موثر تحلیل میکنند تا موجودی مورد نیاز برای آینده را پیشبینی
کنند.
50
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از روندها چگونه می رسیم به کسب وکار؟
◈ وقتی به روندها اشراف پیدا کنیم این روندها باعث می شود که بفهمیم چه
نیازهای جدید شکل میگیرند و هر نیاز جدیدی نیز میتواند منشا یک
کسبوکار جدید باشد .همچنین روندها عالوه بر نیازها منجر به ظرفیتهای
جدید می شوند و با ظرفیت جدید میتوان به کسبوکار جدید رسید.
○ نمونه نیاز :ما با نسلی روبرو هستیم که حوصله ندارد متنی با بیش از  1۴۰کاراکتر بخواند .بنابراین هر
کسی بتواند توجه ها را به سمت خود جلب کند ثروتمند خواهد شد .از تکنیک های کالن داده ها بگیرید
تا اینفلوئنسرها می توانند اهرم های «تجارت توجه» باشند.
○ نمونه ظرفیت :وقتی ربات ها هوشمند می شوند و احساسات انسانی را درک می کنند چرا فرزندانمان را
به یک مربی بسپاریم او را به یک ربات خواهیم سپرد  7روز هفته ۲۴ ،ساعته و خستگی ناپذیر

◈ وقتی ارتباطات انسانی چهره به چهره کاهش پیدا میکند چه نیازهایی و چه
کسب وکارهایی اهمیت پیدا میکنند؟ وقتی فناوری پوشیدنی میشودچطور؟
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آیا این روندها برای ایران هم معنا دارد؟
◈ روندهای اشاره شده در این گزارش ،حاصل جمع جبری تغییرات تمام
کشورهاست بدیهی است که ممکن است برخی کشورها خالف روند حرکت
کنند و برخی هم جهت با روند اما در مجموع جمع جبری روندها به عنوان
نمونه میشود افزایش جمعیت جهان [با وجود این که برخی کشورها کاهش
جمعیت پیدا می کنند] .بنابراین در تعمیم تمام روندها برای هر کشوری از
جمله ایران باید دقت های الزم را به خرج داد.
◈ هدف این گزارش تحلیل آینده ایران نیست چه
اینکه در گزارشی دیگری این مهم انجام
پذیرفته است[ .گزارش :تحلیل شرایط پنج
ساله آینده کشور]
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آیا فقط روندها آینده را شکل خواهند داد؟
◈ جواب :خیر .آینده را ترکیبی از چهار مولفه به هم مرتبط شکل خواهند داد.
روندها و ریشهها بخش شناخته شده تحلیل آینده هستند و قطعا رخدادها و
رفتارها نیز در شکل گیری آینده موثرند .قوهای سفید (شناخته شده ها) و
قوهای سیاه (ناشناخته ها) هر دو موثرند.
روندها؛تغییراتپیوسته
باسمتوسوینسبتامشخص

رخدادها:تغییراتگسسته
(قوهایسیاهزلزله،کرونا،جنگ)

رفتارها:تصمیماتواقداماتو
مفروضاتبازیگرانکلیدی

مربع
شکل گیری
آینده

ریشهها:عقبهتاریخی/ساختارها
میراثسالهایگذشتهتاکنون
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قوهای سیاه/شگفتی سازها چه می توانند باشند؟
قوهایسیاهوشگفتیسازهایفراوانیمیتواننددردهسالآیندهرخدهندو
چهرهجهانراتغییردهندبهعنواننمونه:
◈ انحالل سازمان ملل
◈ سقوط «اتحادیه» اروپا/افول چین
◈ سقوط دولت ها ،حکومت ها و رژیم های برقرار فعلی
◈ بروز جنگ هسته ای
◈ دستیابی به صلح پایدار در فلسطین
◈ برقراری تماس با بیگانگان فرازمینی
◈ ظهور ابر بیمارهای ها یا شیوع بیماری های واگیردار جهانی
پسفقطآیندهراروندهانمیسازند.هرچهاررکنمربعشکلگیریآیندهموثرند.
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روندهاوسرمایه
گذاریهوشمندانه
.
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ثروتدرگروهسرمایهگذاریهوشمندانه
استوسرمایهگذاریهوشمندانهدرگرو
درکدرستجهانوحسابوکتاب!
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این روندها منجر به چه تغییراتی خواهد شد؟
تعداد افراد فقیر رو به کاهش است و جمعیت افراد با درآمد متوسط رو به افزایش .این روند را
وقتی میگذاریم کنار دسترسی موبایل های هوشمند و به اینترنت پر سرعت ،دیجیتالی شدن،
شهرنشینی ،مهاجرت و هوش مصنوعی ،آنگاه سیگنال های جالبی در مورد آینده دریافت می
کنیم به چند نمونه اشاره می شود:
◈ اقتصاد چرخشی/چرخه ای
◈ اقتصاد اشتراکی
◈ اقتصاد سریع
◈ اقتصاد دیجیتال
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گسترش اقتصاد اشتراکی ()Sharing Economy
◈
◈
◈
◈

خدماتی شدن کاالها :من دیگر نیاز ندارم که خانه ،ماشین ،حتی لباس
خودم را داشته باشم فقط کافیست به آن ها دسترسی داشته باشم.
پا را فراتر بگذاریم حتی الزم نیست مالک حیوان خانگی باشم.
کاهش نیاز به مالکیت و افزایش دسترسی و اشتراک گذاری جز روندهای
قطعی جهان تا  2030خواهد بود.
نمونه :شرکت  Airbnbتوانسته است بر اساس منطق اقتصاد مشارکتی و
به شراکت گذاشتن خانه ها ،اکنون به آماری خیره کننده دست پیدا کند:
 100هزار شهر 7 ،میلیون خانه .معنای این عدد آنست که شما در 100
هزار شهر به  7میلیون خانه دسترسی دارید 2 .میلیون نفر هر شب در یکی
شده سپری می کنند!
از خانه های به اشتراک گذاشته
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گسترش اقتصاد چرخشی/حلقه بسته ()Circular Economy؛
◈ دراقتصادسنتیمابایکفرآیندخطیروبروهستیم:
ورودی»»تولید»»مصرف»»دورانداختن!

◈ دراقتصادچرخشیفرآینددورانیروبروهستیم:
ورودی»»تولیدومصرف»»نگهداری،تعمیر،استفادهمجدد،بازتولیدوبازیافت»»ورودیمجدد

◈ مثال:درمکزیکوسیتی،بازارتعویضجنشکهنهونو؛درروزاولافتتاح؛11
هزارکیلواز 3000خانواده.
◈ افزایش حساسیت و مشارکت اجتماعی به/در حفظ محیط زیست در کنار تمایل به مدیریت
هزینه ها باعث می شود که این اقتصاد در آینده اهمیت بیشتری پیدا کند .استفاده مجدد از آب،
مواد ،پارچه و انرژی جزو فرصت های کسب وکاری این حوزه خواهد بود .ظهور یقه سبزها از
عواقب چنین تغییراتی خواهد بود.
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گسترش اقتصاد سریع
◈
◈

◈
◈

تولید درصورت تقاضا و تحویل در صورت تقاضا “اقتصاد سریع” را بهوجود
خواهد آورد.
افراد انتظار اجرای فوری سفارشات خود را دارند .زیرا سرویسهای تحویل پهپاد و روباتیک،
محصوالت مورد نظر را از انبارهای محلی تهیه کرده و درب منزل به شما تحویل میدهند.
عالوه بر این با استقرار تولید دیجیتال منطقهای براساس تقاضا (مزارع چاپ سه بعدی)،
محصوالت را میتوان طی چند ساعت ،در هر مکان و در هر زمانی دریافت کرد.
اینترنت اشیا ،خودروهای هوشمند ،سیستم های توزیع سریع باعث می شود که افراد سرعت
بیشتری را انتظار داشته باشند .سازمان های خدماتی مانند بانکها ،بیمهها ،رستورانها ،هتلها
باید بدانند که مشتریان آینده حوصله توضیح را ندارند و انتظار دارند که شما همه چیز را از قبل
بدانید و به خاطر داشته باشید یا حدس بزنید.
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گسترش اقتصاد دیجیتالی
◈
◈
◈
◈
◈
◈

در  2030بخش بزرگی از گردش مالی جهان در جهان دیجیتالی است.
پزشکی دیجیتال (مثال =پزشکی از راه دور)
بازیهای دیجیتال (مثال =بازیهای موبایلی)
آموزش دیجیتال (مثال=یادگیری الکترونیک)
تبلیغات دیجیتال (مثال=پولی که یوتیوب به تهیه کنندگان محتوا می دهد)
مدیریت ثروت دیجیتال (=مثال=روبو ادوایزرها)

نمونه :در  ،۲۰۲۰ارزش صنعت بازیهای دیجیتالی به  1۶۴میلیارد دالر رسید که نسبت به سال گذشته بیش از 1۰%
رشد نشان میدهد .این صنعت در  ۲۰۲۲به ارزش  19۶میلیارد دالر می رسد.
نمونه :دانشگاه کمبریج نشان میدهد که تا سال  ۲۰۲۰بیش از صد میلیون کاربر به حوزه ارزهای دیجیتال پیوستهاند.
تعداد کاربران رمزارزها در سال  ۲۰18تنها  35میلیون بوده است.
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تجویز
راهبردی
.
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تجویزهای راهبردی فراگیر

تعامل
بیشتر با
نسل Z
فرزند
خواندگی
آینده

سرعت تغییرات بسیار زیاد است و ما ممکن
است حتی با وجود هوش بسیار زیاد به خاطر
لنگرگیری ذهن در دنیای قبلی در درک
جهان پیش رو مشکل داشته باشیم

شاید ما خود نتوانیم فرزند بیاوریم (آینده را
خلق کنیم) اما می توانیم با رویکرد
فرزندخواندگی (پذیرش استارت آپ ها و
کسب وکارهای آینده دار) بقای خود را
تضمین کنیم.

جستجویآسمانهای پرستاره
(سرزمینهای میلیارد دالری)
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تجربه های
مرزی
خروج از
منطقه
آرامش

مدیران دچار سندروم آکواریوم می شوند،
یعنی هر روز همان چیزهایی را می بیینید و
تجربه می کنند که روز قبل هم .باید تجربه
های جدید برایشان طراحی کرد؛ آموزش،
سفر ،بازدید ،دیدار ،تعامل و تجربه هایی در
مرزهای آینده ،نوآوری و تکنولوژی
اینترنت اشیاء ،تعامل مجازی ،واقعیت افزوده،
پزشکی از راه دور ،دوقلوی دیجیتال ،دارایی
ای که شما اصال آن را نمی بینید و نمی
دانید کجا ذخیره شده ترس آورند ،اما برای
خلق آینده باید از منطقه آرامش خارج شد.

روندها باعث می شوند که برخی حوزه های کسب وکار چگالی فرصت هایشان
افزایش پیدا کند و برخی حوزه های کسب وکاری چگالی فرصت هایشان کم جان
شود .به عبارت دیگر برخی آسمان ها پر ستاره می شود و برخی کم ستاره و کم
فروغ .بازارهای پر ستاره را باید پیدا کرد.

کلیه حقوق برای تهیهکننده گزارش محفوظ است ،هر گونه کپیبرداری بخشی از گزارش مجاز نیست .بازنشر فایل گزارش بصورت کامل آزاد است

هیچصیادیدرجویحقیریکهبهگودالی
میریزد،مرواریدیصیدنخواهدکرد.
فروغفرخزاد

آسمانهایپرستاره
حوزههایمیلیارددالری
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در جستجوی آسمان های پرستاره با چگالی فرصت های باال
حوزهکسبوکاری/فناوری

اندازهبازارجهانی

درصداطمینان خبرگان

محصوالتکشاورزیتراریخته

 635میلیارددالر

%60

تصفیه آب

 709میلیارددالر

%63

کشاورزیارگانیک

 641میلیارد دالر

%64

ژندرمانی

 614میلیارددالر

%58

قطعاتیدکیبدن

 744میلیارد دالر

%60

عمرهایطوالنی

 1410میلیارددالر

%62

درمان قطعیسرطان

 825میلیارد دالر

%58

پزشکی شخصیسازیشده

 846میلیارددالر

%63

کودکانسفارشی

 246میلیارددالر

%50

اینترنتاشیاء

 1219میلیارددالر

%69

سرورهایابری

 667میلیارد دالر

%70

روباتهایهوشمند

 655میلیارددالر

%65

 2248میلیارددالر

%61

انرژی هایجایگزین

مجتبی لشکربلوکی
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 30تکنولوژی دهه آینده
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لشکربلوکی
مجتبی
پرداخت
مرجع :راه
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رشد سالیانه گردش مالی  30تکنولوژی دهه آینده
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حوزه های جذاب برای سرمایه گذاری
◈ Renewable Energy
◈ Cybersecurity
◈
◈
◈
◈
◈
◈
◈

◈
◈
◈
Big data
◈
AI
◈
Wellness & Life Science
Virtual/Augmented reality ◈
◈
Wearables
◈
Digital Marketing
◈
Recycling Technologies
68

Healthier Junk Foods
Organic Food
Ready To Eat Food
Internet of Things.
Advanced robotics.
3D printing
Genomics. ...
Block chain.
Healthcare Services.

 بازنشر فایل گزارش بصورت کامل آزاد است. هر گونه کپیبرداری بخشی از گزارش مجاز نیست،کلیه حقوق برای تهیهکننده گزارش محفوظ است
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استفاده از ماتریس اهمیت-قابلیت
◈ روندهای مختلف و نسبتاً مرتبط را شناسایی کنید.
◈ از منظر اهمیت آن ها را بین  1تا  10نمره دهی کنید .معیار نمره دهی این باشد که
چقدر بر کسب وکار شما تاثیر می گذارند و در صورتی که از این روند خوب استفاده
نکنید چقدر ممکن است از بازار و رشد عقب بمانید.
◈ از منظر قابلیت نیز خودتان را ارزیابی کنید که
چقدر پتانسیل ورود یا استفاده از این روندها را
دارید؟ بین  1تا  10نمره بدهید
◈ روندها را در چهار خانه زیر تقسیم کنیدو
متناسب با تجویز صورت گرفته شروع به
تحلیل عمیقتر ،گفتگو و تصمیمگیری راهبردی
کنید.
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اهمیتباال-قابلیتباال
سرمایهگذاری و توسعه درون زا

اهمیتباال-قابلیتپایین
استفاده از فرزندخواندگی

اهمیتپایین-قابلیتباال
شراکت راهبردی/فروش

اهمیتپایین-قابلیتپایین
رهاسازی و عدم توجه

*فروش قابلیت و یا همکاری با کسب وکارهای که این روند برای شان با اهمیت است

کلیه حقوق برای تهیهکننده گزارش محفوظ است ،هر گونه کپیبرداری بخشی از گزارش مجاز نیست .بازنشر فایل گزارش بصورت کامل آزاد است

مشاغلی که از بین می روند و مشاغلی که رونق می گیرند!
◈
◈
◈
◈
◈
◈
◈
◈
◈
◈
◈

کارگران کارخانههای مونتاژی و تولیدی

◈
◈
◈
◈
◈
◈
◈
◈
◈
◈

کارمندان حسابداری ،دفترداری
کارمندان پاسخگویی و خدمات مشتری
متصدیان ورود اطالعات
منشیهای اداری و اجرایی

حسابداران و حسابرسان
کارمندان بانک و باجه دار بانک
مدیران عمومی و عملیاتی
تعمیرکاران مکانیک و ماشینآالت
متصدیان نگهداری دارایی و انبارداری
و ...

تحلیلگران داده
متخصصان هوش مصنوعی
متخصصان کالن دادهها (بیگ دیتا)متخصصان بازاریابی دیجیتال
متخصصان پردازش اتوماسیون
متخصصان تحوالت دیجیتال

کارشناس امنیت اطالعات
توسعهدهندگان نرمافزار و برنامهها
متخصصان اینترنت اشیا

و ...

70

مجتبی لشکربلوکی

کلیه حقوق برای تهیهکننده گزارش محفوظ است ،هر گونه کپیبرداری بخشی از گزارش مجاز نیست .بازنشر فایل گزارش بصورت کامل آزاد است

منابع و مراجع
درتهیهاینگزارش،ازمنابعمختلفیاستفادهشدهاست.برخیمنابعدرزیربهعنواننمونهآمدهاست
عنوان گزارش

سازمان /مرجع

Shaping the Trends of Our Time

سازمان ملل متحد

Future State 2030, KPMG

شرکت مشاوره مدیریت KPMG

8 predictions for the world in 2030

مجمع اقتصاد جهانی

Global Trends 2030: Alternative Worlds

شورای امنیت ملی آمریکا

Global Trends To 2030, Challenges and Choices For Europe

شورای اتحادیه اروپا
شرکت مشاوره فراست اند سولیوان

شرکت مشاوره مدیریت پی دبلیو سی

Global Mega Trends to 2030, Frost and Sulivan

5 Megatrends And Their Implications for Global Security
The Consumer Sector In 2030

شرکت مشاوره مدیریت مکنزی

کتاب دیدگاه  60آینده پژوه برجسته جهانی در مورد تحوالت پرشتاب جهانی ،ترجمه وحید وحیدی مطلق

 20اقتصاد برتر جهان در سال 2035؛ معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران و روزنامه دنیای اقتصاد.
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