
به نام آن که جان را فکرت آموخت



1 3 9 6



صنایع آینده

اقتصاد و تکنولوژی



 سرشناسه: راس، الک،   19۷1 - م.   / Ross, Alec/  عنوان و نام پديدآور: صنایع آینده: واکاوی فناوری ها و 
بازارها ی پر رونق دو دهه آینده/ الک راس ؛ ترجمه ی صالح سپهری فر، بهاره رضاجو و اردوان یزدی./  مشخصات 
نشر: تهران: دنیای اقتصاد   ، 1396. /  مشخصات ظاهری:   36۰ ص. ؛ 1۴/۵ × ۲1/۵ س م./  فروست: اقتصاد 
 The :و تکنولوژی./  شابک:  ۴-9۲-8۵91-6۰۰-9۷8 /  وضعیت فهرست نويسی: فیپا/  يادداشت: عنوان اصلی
industries of the future, 2016/ عنوان ديگر: واکاوی فناوری ها و بازارهای پررونق دو دهه آینده/ موضوع: 
نوآوری-- جنبه های اقتصادی/ موضوع: Technological innovations-- Economic aspects/ موضوع: صنعت 
 /Industries-- Technological innovations-- Economic aspects :نوآوری- جنبه های اقتصادی/ موضوع --
موضوع: صنعت -- تحقیق/ موضوع: Research, Industrial/ شناسه افزوده: سپهری فر، صالح، 136۰-، مترجم/  
شناسه افزوده: رضاجو، بهاره، 136۲-، مترجم/ شناسه افزوده: یزدی، اردوان، 13۷۰-، مترجم/ رده بندی کنگره: 

1396  ۲ر9ن/HC۷9/ رده بندی ديويی: 338/۰6۴/ شماره کتابشناسی ملی: ۴9991۷۵



صنایع آینده

اقتصاد و تکنولوژی

الک راس

 صالح سپهری فر، بهاره رضاجو و اردوان یزدی 
ء
ترجمه

واکاوی فناوری ها و بازارهای پررونق دو دهه آینده



صنایــع آینده )واکاوی فناوری ها و بازارهای پررونق دو دهه آینده(/ ناشــر: انتشــارات دنیای اقتصاد/ مولف: 
الک راس/ مترجمان: صالح ســپهری فر، بهاره رضاجو و اردوان یزدی/ طراح جلد و يونیفورم: حسن کریم زاده/ 
 صفحه آرا: مریم فتاحی/ مدير تولید: انوشــه صادقــی آزاد/ نوبت چاپ: اول-1396/ شمارگان:۵۰۰نســخه/ 
شــابک: ۴-9۲-8۵91-6۰۰-9۷8/ چاپ: پردیس/ تمام حقوق اين اثر محفوظ و متعلق به نشــردنیای اقتصاد 
 است/ نشانی انتشارات و فروشگاه: تهران، خیابان شهید مطهری، بین میرزای شیرازی و سنايی، شماره370 / تلفن:

book. den. ir :پايگاه  اينترنتی /book@den. ir :43-87762740 / دورنگار: 87762744/ پست الکترونیک 



در این کتاب می خوانید

مقدمه مترجمان  11

مقدمه  13
جنبه منفی جهانی سازی  13

کودکی ام در دوره پیش از تحول  20
جنبه مثبت جهانی سازی  26

صنايع فردا  28

فصل اول  
ربات ها در راهند  33

ربات ها وارد می شوند  34
رباتیک و گستره جغرافیايی   40

ربات های انسان نما  44
آيا تکینگی واقعا روی می دهد؟  50

واکاوی آينده رباتیک  52
رباتیک در پزشکی  58
ربات ها و مشاغل  62

فصل دوم  
وقتی انسان قابل برنامه ریزی می شود  75

ژنومیک و درمان سرطان  79
هک کردن مغز  86

پیامدهای ناخواسته  91
ريه خوک و ماموت های پشمالو  100

رقابت برای تسلط بر دنیای ژنومیک  103
کشوری که عقب ماند  108



نوآوری برای همه  109
تمام چیزهايی که در مورد علوم زيستی می دانیم در حال تغییر است  117

فصل سوم  
مجازی سازی پول، بازار و اعتماد  119

پول مجازی، سايت اسکوئر  121
گسترش بازار مجازی   126

رمزنگاری اقتصاد در کشورهای آفريقايی  128
اقتصاد اشتراکی و اعتماد مجازی  138

آينده بازارهای مجازی  144
بیت کوين و بالکچین   150

خطر هک شدن  161
بالکچین و ساختار سنتی اقتصاد  167

بالکچین به عنوان پروتکلی برای آينده  172
آينده اعتماد رمزنگاری شده  176

چشم انداز آينده پول ديجیتال   179

فصل چهارم  
امنیت سایبری  181

انواع حمالت سايبری  186
هوا، زمین، دريا، فضا و فضای سايبری  190

هیچ چیز از حمالت سايبری مصون نیست  196
عملیات محرمانه: حتی جاسوس ها هم به وحشت می افتند  202

حمله روسیه با قوای سايبری  206
از جنگ سرد تا جنگ سايبری  211

حوزه پردرآمد مقابله با حمالت سايبری  218
نتیجه گیری  223

فصل پنجم    
داده، ماده خام عصر اطالعات  227
نه میلیارد نفر بايد غذا بخورند  240
فین تک: تحول در دنیای مالی  247

سنگ های بینا  256
رسوايی  اخالقی، در انتظار همه شهروندان خواهند بود  259

اعداد و ارقام در هر گوشه از زندگی ما  266
داده های گنگ  269

فصل ششم  
جغرافیای بازارهای آینده  275

حوزه تخصص  276



شهرها به عنوان قطب های نوآوری  288
چشم اندازی تاريک و هراس انگیز  292

در قرن بیست و يکم ديگر نمی توان همه جوانب زندگی شهروندان را کنترل کرد  297
نیمی از جهان   326

چین و ژاپن به ما چه می گويند؟  330
فرزندان عصر ديجیتال  333

برای همیشه عقب مانده يا با جهشی بزرگ؟ آفريقا: قاره ای  336

نتیجه گیری  
مهم ترین وظیفه ما در آینده  347





ان
جم

تر
ه م

دم
مق

11

مقدمه مرتجامن

تغییر الزمه رشد است و از سویی دیگر، هراس از پیامدهای تغییر و خروج 
از حاشــیه امن می تواند مانعی در برابر تغییرات مختلف باشــد. اگر نگاهی به 
تغییرات صورت گرفته در همین دهه اخیر بیاندازیم، متوجه تحوالتی می شویم 
که به شــکلی سیل آســا، جنبه های مختلفی از زندگی روزمره مــا و البته ابعاد 
کالن تری از جامعه و اقتصاد را تحت شــعاع داده است. حضور کسب و کارها 
در فضای آنالین، گســترش فناوری های ارتباطی و نیز تحوالت نوین دیگر در 

حوزه های مختلف از جمله این تحوالت است. 
در این میان، کم نیستند کســانی که به دلیل دیر جنبیدن، از قافله پرسرعت 
فناوری جاماندند و به شدت متضرر شده اند. این قافله همچنان پرشتاب به پیش 
می رود. به همین دلیل آشــنایی با پیامدهای آن برای آینده جامعه بشــری و در 
یک کالم، بیم ها و امیدهای فناوری در زندگی فردی و شغلی می تواند ما را در 

سازگاری بهتر با آن یاری کند. 
کتاب »صنایع آینده« با همین هدف نگاشــته شده است. نویسنده این کتاب 
که سال ها به مطالعه رویکردهای نوین فناوری در ابعاد کالن و راهبردی پرداخته 
و نمونه های موردی متعدد و روندی را که می توان بر اساس این روند در آینده 

متصور بود برای خواننده به تصویر کشیده است.
مطالعــه این کتاب بــرای همه فعــاالن حوزه های مختلف کســب و کار، 
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سرمایه گذاران، سیاست گذاران حوزه های اقتصادی و اجتماعی و هر شهروندی 
که می خواهد تصویری بهتر از آینده اقتصادی، فنی و اجتماعی جهان در دو دهه 
آینده بیابد ســودمند خواهد بود. در پایان الزم می دانیم از آقای مهدی شهبازی 
برای بررسی متن اولیه ترجمه و ارائه توصیه هایی ارزشمند سپاسگزاری کنیم. 
صالح سپهری فر، بهاره رضاجو و اردوان یزدی
تابستان 1396



13

مه
قد
م

مقدمه

سازگار شو یا نابود شو! این همواره اجباری بی رحمانه از سوی 
طبیعت بوده است!

هربرت جورج ولز1، تاریخ مختصر جهان2 )1922(

    جنبه منفی جهانی سازی

ســاعت 3 نیمه شــب بود و من هنوز داشــتم زباله های ریخته شده در یک 
سالن کنسرت موسیقی در شهر چارلستون3 )ایالت ویرجینیای غربی(4 را جمع 

می کردم و کف سالن را جارو می زدم. 
تابستان سال 1991 بود و تازه ترم دوم دانشگاه را تمام کرده بودم. درحالی که در 
آن زمان بیشتر همکالسی هایم در دانشگاه نورث وسترن5 در تابستان در دفاتر امور 
حقوقی یا موسسه های سرمایه گذاری در نیویورک یا واشینگتن، کاری نیمه وقت برای 
خود دست و پا کرده بودند، من به همراه شش مرد دیگر به عنوان مسئول نظافت در 

سالن 13 هزار نفری شهر چارلستون، وظیفه نظافت آنجا را بر عهده داشتیم. 
کار در شیفت شب حتی از بی خوابی ناشی از برهم خوردن نظم بدن پس از 
مسافرت طوالنی مدت هوایی نیز بدتر است. در این صورت، ساعت 10 شب از 

1- Herbert George Wells 2- A Short History of the World
3- Charleston                4- West Virginia            5- Northwestern University
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خواب بیدار می شوید، »صبحانه« می خورید و از ساعت 12 نیمه شب تا 8 صبح 
کار می کنید و حدود ساعت 3 عصر نیز دوباره به رختخواب می روید. 

پنج همکار دیگرم در شــیفت شب، افرادی بسیار سخت کوش بودند. همه 
آنها انسان هایی دوست داشــتنی بودند که البته از بِد روزگار، زندگی سختی را 
پشــت سر می گذراندند. یکی از آنها تقریبا همســن من بود و بقیه نیز در دهه 
چهــارم و پنجم زندگی خود، یعنی اوج توان جســمی بــرای درآمدزایی قرار 

داشتند. 
آخرین موج نوآوری و جهانی ســازی، برنــدگان و بازندگانی را با خود به 
همراه داشــت. یک گروه از برندگان، متشکل از ســرمایه گذاران، کارآفرینان و 
افراد دارای تخصص باال بود که در بازارهای ُپررشد و روی نوآوری های جدید 
فعالیــت می کردند. گروه دیگری از برنــدگان نیز بیش از یک میلیارد نفر مردم 
ساکن کشورهای در حال توسعه بودند که از طبقه فقیر به طبقه متوسط جامعه 
خود منتقل می شــدند. دلیل این فقرزدایی نیز نیروی ارزان کار این کشورها و 
عضویــت آنها در اقتصاد جهانی بود. بازندگان افــرادی بودند که در بازارهای 
کاِر گران قیمتی نظیر ایاالت متحده و اروپا حضور داشــتند و نتوانســته بودند 
مهارت های خود را با ســرعت تغییرات فنی و بازارهای جهانی شــده به روز 
کرده و هماهنگ سازند. همکاران نظافتچی من در شیفت شب، در همین دسته 
جای داشــتند. اینها همان کسانی بودند که می توانســتند سال ها پیش از ورود 
ماشــین آالت به صنعت اســتخراج معدن، به عنوان معدنچی به کار بپردازند و 
خالصــه اینکه از پِس انجام کارهای مختلف صنعتی که بین دهه 940 تا 1980 
به مکزیک یا هند انتقال یافت برمی آمدند. نظافتچی شیفت شب بودن برای من 
یک شغل موقتی تابستانی بود؛ اما برای این افراد در حکم تنها گزینه باقی مانده 

برای امرار معاش به شمار می رفت. 
وقتی نوجوان بودم، فکر می کردم زندگی در ویرجینیای غربی درست همانند 
زندگی در ســایر نقاط ایاالت متحده و دنیاست و در واقع، مردم در هر جایی 
با پدیده افول تدریجی اقتصادی روبه رو هســتند. با وجود این، وقتی به مناطق 
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دیگری از دنیا ســفر کردم، متوجه شدم در دوره افول ویرجینیای غربی، برخی 
مناطق دیگر شاهد رشد و شکوفایی بودند. 

تاکنون که بیست سال از دوره کارم به عنوان نظافتچی شیفت شب می گذرد، 
مناطق مختلفی از دنیا را دیده ام و با مدیران ارشــد برترین شرکت های فناوری 
و نیز رهبران سیاســی دنیا گفتگو داشته ام. همچنین مدتی به عنوان مشاور عالی 
نوآوری هیالری کلینتون1 )وزیر امــور خارجه وقت آمریکا( در دولت ایاالت 
متحده کار کردم. بد نیســت بدانید این پست برای اولین بار در تاریخ وزارت 
خارجه به من واگذار شد. پیش از خدمت در وزارت خارجه نیز در سال 2008 
به عنوان مسئول واحد سیاست های رسانه ای و فناوری در ستاد انتخاباتی باراک 
اوباما2 فعالیت داشتم. همچنین یک موسســه اجتماعی با محوریت فناوری را 
پایه گذاری و آن را به مدت 8 سال مدیریت کردم. ماموریتم در وزارت خارجه 
آمریکا، مدرن ســازی ســازوکارهای دیپلماتیک و تدوین رویکردها و مقررات 
جدید برای اســتفاده از ابزارهای نوین به منظور حل برخی چالش های موجود 
در زمینه سیاســت خارجی بود. هیالری کلینتون مرا به وزارت خارجه آورد تا 
اندکی نوآوری در زمینه الگوهای سنتی موجود در این وزارتخانه ایجاد کنم. این 
دوره فعالیت با موفقیت های زیادی همراه بود و در سال 2013 که او و من آنجا 
را ترک کردیم، وزارت خارجه به عنوان تنها سازمان در دولت فدرال آمریکا به 
بیشــترین فرهنگ سازمانی همگام با نوآوری را دارد شناخته شد. ما برنامه های 
موفقی را برای حل برخی چالش های موجود در مکان هایی نظیر کنگو، هائیتی 
و نیز مرزهای تحت کنترل کارتل های قدرتمند در شهرهای شمال مکزیک اجرا 
کردیم. دلیل اصلی این موفقیت ها، نقشی بود که من برای ایجاد پلی بین نوآوران 

آمریکایی و برنامه دیپلماتیک دولت بر عهده داشتم. 
در آن زمان، بیشــتر وقتم را در سفرهای کاری می گذارنم. پیش از تصدی 
سمت در وزارت خارجه و نیز پس از اتمام دوره خدمت در این نهاد، کشورهای 

1- Hillary Clinton 2- Barack Obama


