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تبازنشر فایل گزارش بصورت کامل آزاد اس. مجتبی لشکربلوکی                         کلیه حقوق برای تهیه کننده گزارش محفوظ است، هر گونه کپی برداری بخشی از گزارش مجاز نیست

2030تصویر در مورد جهان 10

.کردخواهندزندگیپاسفیکآسیادرزمینکرهجمعیت54%◈

.داشتخواهیمسالمندنفرمیلیارد1:شدخواهدخاکستریجهان◈

.زمینکرهجمعیتازبیشداشتخواهیمهمراهتلفنمشترکمیلیارد10◈

.شدخواهندشهرنشینزمینکرهجمعیت60%◈

!خوردمیرقمتوسعهحالدرکشورهایشهر440درجهانیناخالصتولیدکلازنیمی◈

!زندمیتوئیتوکندمیچتشماجایبهکهداشتخواهیددیجیتالدوقلوییکشما◈

.ندکنمیبرقرارارتباطباهموداشتخواهندوجودجهاندرهوشمندشیمیلیارد100تا◈

.تاحتیاجخواهیمداشامروزبهنسبتانرژیبیشتر%30وبیشترآب%40بیشتر،غذای50%◈

.بودخواهدجهانجمعیت%60وداردچشمگیریرشدجهاندراقتصادیمتوسططبقه◈

.کندپیداافزایش%5ساالنه2030تاجهانیتجارتاندازه:شدخواهدترجهانیجهان،◈
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تبازنشر فایل گزارش بصورت کامل آزاد اس. مجتبی لشکربلوکی                         کلیه حقوق برای تهیه کننده گزارش محفوظ است، هر گونه کپی برداری بخشی از گزارش مجاز نیست

مخاطبان این گزارش

کشور؛ارشدمدیران
کشور،توسعهراهبردی-کلیدیحوزههایتعیینبهمنجراینکهبهامیدبا◈

.شودکشورداریکیفیتبهبودواولویتتغییرودذهنیچارچوبتغییر
کسبوکارارشدمدیران

رایبجذابهایحوزهوباشندداشتهآیندهمورددرهاییدیدگاهآنکهبرای◈
.نندکگذاریسرمایهفردارویوکنندشناساییوکشفراگذاریسرمایه

.استمهمشانبرایآیندهسالدهکهکسانیهمهوسال25زیرجوانان
اریگذسرمایهمهارتهاییرشتههایی،حوزههایی،چهدربدانندآنکهبرای◈

.نشوندگرفتارماهمچونپیشیننسلسنتیتفکراتچارچوبدروکنند
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تبازنشر فایل گزارش بصورت کامل آزاد اس. مجتبی لشکربلوکی                         کلیه حقوق برای تهیه کننده گزارش محفوظ است، هر گونه کپی برداری بخشی از گزارش مجاز نیست

هدف و محدوده تحلیل و بیانیه سلب مسوولیت

است؟دهکرتغییراتیچهاکنونبهنسبتدیگرسالدهیعنیمیالدی2030سالدرجهان◈
ادعاییهیچگونهگزارشاین.استآیندهسال10جهانِازتصویریارایهتحلیلاینهدف
.نداردآیندهقطعیبینیپیشمورددر

.استدهشتنظیموتدوینبینالمللیمعتبرمراجعگزارشمطالعهاساسبرتحلیلاین◈

اساسربسرمایهگذاریوتصمیمگیریهرگونهوداردآگاهیرسانیجنبهصرفاگزارشاین◈
.کندنمیآنکنندهتهیهمتوجهرامسوولیتیآن

معنایبهسیاسیواجتماعیاقتصادی،روندهایورخدادهابیان:شودمیتصریحنکتهاین◈
.نیستآنانبهنسبتمنفییامثبتارزشگذارییاواخالقیتایید

مدروزآمیتواندمیرویمپیشبهزمانطولدرکههمانگونهواستغلطانتحلیلاین◈
.دارداعتباروانتشارتاریخجهت،همینبه.شود
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تبازنشر فایل گزارش بصورت کامل آزاد اس. مجتبی لشکربلوکی                         کلیه حقوق برای تهیه کننده گزارش محفوظ است، هر گونه کپی برداری بخشی از گزارش مجاز نیست
5

ایروندهایبزرگمنجربهتغییردرپارامتره
رزیادیخواهدشدوپارامترهایبسیاریدیگ

رابهحرکتدرخواهدآورد



تغییرات
اقتصادی

.
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2020

2030

2022

2025

2027

رشدچشمگیرطبقهمتوسط
اقتصادی

شتابتغییراتکسبوکاری

تداومافزایشتعامالتاقتصادی
بینالملل

قدرتگرفتنکشورهایدرحال
توسعه

افزایشنیازبهآب،غذاوانرژی



8

متوسططبقهبهجهانجمعیت60%
درکهحالیدر.داشتخواهندتعلق
جهانجمعیت%27فقط،2009سال
.داشتندقرارمتوسططبقهدر

درمناطقدرجهانمتوسططبقه80%
زندگیچینوهندمانندتوسعهحال

سالدرعدداینکهکردخواهند
.بود2010،58%

رشد چشمگیر طبقه 
متوسط اقتصادی

.واینیعنییکبازاربزرگمصرفینسبتاپایداردرحالشکلگیریاست◈

سال 
2030



شتاب تغییرات 
کسب وکاری

،تکنولوژیکتغییراتخاطربه
میخطربهوکارهاکسببقای
شاخصنمونهعنوانبهوافتد

S&Pمعروفشاخصدرحضور
به(1937سالدر)سال75از
کاهش2011سالدرسال15
5هبفقطداریمانتظاروکردهپیدا
.برسدسال

9

متوسطسالهای
ماندگارییکشرکتدر

S&P 500شاخص

شرکتهای%2050،50تاسال
.سالعمردارند20فورچونزیر



به%40حجمتجارتجهانینسبتبهتولیدناخالصکلجهاناز
افزایشیافتهوانتظارداریماندازهتجارتجهانیتاسال63%

.افزایشپیداکند%5ساالنه2030

کلنسبتسرمایهگذاریمستقیمخارجیبه
رابرتولیدناخالصجهاندرطولسیسالپنجب

رسیدهاستانتظارداریم%30به%6شدهواز
.ایننسبتهمچنانافزایشپیداکند
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تداوم افزایش تعامالت 
اقتصادی 
بین المللی

مسیر جهانی شدن تداوم : نتیجه
رهاانسان بین کشو، خدمات، سرمایه و و جریان آزادتر کاال



قدرت کشورهای
در حال توسعه

2030سالدر
متعلقجهانتولیدناخالصکل57%

.توسعهحالدرکشورهایبهاست
440درجهانناخالصتولیدکل47%

عهتوسحالدرکشورهایپیشتازشهر
.خوردمیرقم
وجهانکلناخالصتولیدچهارمیک
ودبهفقطجهانکلجمعیتسومیک

11.داشتخواهدتعلقچینوهندکشور



تبازنشر فایل گزارش بصورت کامل آزاد اس. مجتبی لشکربلوکی                         کلیه حقوق برای تهیه کننده گزارش محفوظ است، هر گونه کپی برداری بخشی از گزارش مجاز نیست

2030اقتصاد برتر جهان در 20

هببندیرتبهصدردرچیناقتصادگرفتنقرار◈
حفظو2030سالدرجهاناقتصادبرترینعنوان
2035سالتارتبهاین

بهاندونزیوهندکشورهایچشمگیرصعود◈
2030سالدردوازدهمسوم،هایرتبه

بهکیهتروعربستانروسیه،یعنیایرانهمسایگان◈
جزءبیستموهجدهمدهم،رتبههایباترتیب

.2030سالدرجهانبرتراقتصاد20فهرست

نجایگزیوآمریکادالربهاروپاوجهاناتکاکاهش◈
.زندمیرقمجدیدیمناسباتآن،سازی

جاریقیمتبهداخلیناخالصتولید:بندیرتبهمبانی*
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افزایش نیاز به 
آب و غذا و انرژی

؛2030سالتا
هموجمعیترشدخاطربههم

همومتوسططبقهرشدبخاطر
شهرنشینی؛بخاط
%50غذاحوزهدر◈
%40آبحوزهدر◈
%40تا30انرژیدرو◈

.یافتخواهدافزایشتقاضا
%1.7ساالنهانرژیمصرف
13.یابدمیافزایش



تبازنشر فایل گزارش بصورت کامل آزاد اس. مجتبی لشکربلوکی                         کلیه حقوق برای تهیه کننده گزارش محفوظ است، هر گونه کپی برداری بخشی از گزارش مجاز نیست

آب و انرژی و آینده جهان

.بهاقتصادهاینوظهوراستمتعلقتقاضایانرژیافزایش90%◈
نیاز%40(انرژیهایتجدیدپذیروانرژیهستهای)جایگزینمنابعانرژی◈

.کنندراتامینمیبهانرژی
.انرژیآلمانازطریقانرژیهایجایگزیناست%50همینامروز:نمونه◈
ازاستفادهبا2030سالتاانرژیحوزهدرآمریکاخودکفاییاستممکن◈

درونفت،وارداتبهکشورایننیازعدمبهشودمنجرنوینفناوریهای
درکاوپتواناییرفتندستازوجهانسطحدرنفتقیمتکاهشنتیجه
.نفتبهیمتککشورهایاقتصادآسیبآنتبعبهوخامنفتقیمتتعیین

.افزایشبهروواستمحتملکامالآبیمنابعسربرجنگافزایش◈
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تی و تغییرات جمعی
اجتماعی

.
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2020

2030

2022

2025

2027

رشدجمعیتجهانوتدوام
مهاجرت

رشدشهرنشینیوکالنشهرها

خاکستریشدنجمعیتجهان

زنانهترشدنجامعه،سیاستو
اقتصاد

تغییرنهادخانوادهوجغرافیای
مذهبی



تبازنشر فایل گزارش بصورت کامل آزاد اس. مجتبی لشکربلوکی                         کلیه حقوق برای تهیه کننده گزارش محفوظ است، هر گونه کپی برداری بخشی از گزارش مجاز نیست

در حوزه جمعیت چه تغییراتی رخ خواهد داد؟ 

جهانجمعیترشد،2050تاحتیو2030سالتا:جهانجمعیترشد◈
ورسدمی2030سالدرمیلیارد8.6تا8.3محدودهبهیافتخواهدادامه
هکاینجاستجالبنکته.رسیدخواهدنفرمیلیارد9.3به2050تاسپس
وبودخواهدمتفاوتمختلفمناطقدرآیندههایسالدرجمعیترشد
هایحوزهبرخیالعادهفوقرشدوهاحوزهبرخیجمعیتکاهشبهمنجر
.بودخواهددیگر

میلیون10باالی)شهرکالن9تنها،1985سالدر:شهرهاکالنافزایش◈
41انتظار2030دروشهرکالن15بهرسیدیم2004دروداشتیم(نفر

شهرکالن2050،66دروداریمراشهرکالن
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18

خواهندشهرنشینجهانجمعیت60%
2010نسبتاینکهحالیدرشد

.بود%50حدود

شهرنشینی به رکوردهای
جدید دست خواهد یافت

وآفریقادرجدیدشهرنشینان80%
رانپیشمنطقهدواینوهستندآسیا

.هستندجهانشهرنشینی



یافزایش شهرنشین

درنفرمیلیارد2030،5سالدر
.کردخواهندزندگیشهرها

در%54به1960در%34از
%2050،70سالتاو2014
نایکهاستبدیهی.رسیدخواهد
تخدماچالششهرنشینیمیزان
یآموزشمراکزوکیفیتباعمومی

نفرمیلیونهابرایدرمانیو
خواهدپیشراجدیدشهرنشین

.آورد
19

2010
2030



20

ک یک واقعیت جالب در مورد تمرکز جمعیت در ی
جمعیت درون دایره از جمعیت: جغرافیای محدود

یب بیرون دایره بوضوح بیشتر خواهد شد ترک
کنید با ظهور طبقه متوسط در این محدوده



خاکستریشدن
جمعیتجهان

یداپافزایشهمچنانزندگیبهامید
خواهدسالمندجهانوکردخواهد
همزمانحضورشاهدلذا.شد

وکاریمحیطدرمختلفنسلهای
متوسطچونبودخواهیمخانوادگی

هدخواپیداافزایشزندگیهایسال
.کرد

حالدرکشورهایدرجوانجمعیت
کشورهایدرپیرجمعیتوتوسعه
رازیبابسیارتضادیکیافتهتوسعه
21.زدخواهدرقم

2010
2030



معنای سالمند 
شدن جهان

مرقبازنشستگیازجدیدتعریف
سال90افرادوقتی.خوردخواهد
ر،کاهایسالافزایش.کنندمیعمر

سال5)دورهمیانبازنشستگی
بکس...و(کاردوبارهوبازنشستگی

خواهیمبازنشستگیجدیدهای
.داشت
کیبهتبدیلسالمندانازمراقبت
یکنمونه؛.شدخواهدکلیدیدغدغه
ادرموپدر/کهنسالسهبرابردرجوان

22.مادربزرگو



تبازنشر فایل گزارش بصورت کامل آزاد اس. مجتبی لشکربلوکی                         کلیه حقوق برای تهیه کننده گزارش محفوظ است، هر گونه کپی برداری بخشی از گزارش مجاز نیست

معنا و تبعات سالمند شدن جهان

.آورباالخواهدرفتسرسام(سال90تا60)هایدرماننسلکهنسالهزینه◈
.صندوقهایبازنشستگیتعادلخودراازدستخواهندداد◈
.گردشگریسالمتافزایشپیداخواهدکرد◈
ودافرادارثیراکهبرایفرزندانخ.خویشارثخواریافزایشپیداخواهدکرد◈

.بهجاگذاشتهاندپیشاپیشمصرفخواهندکرد
بهشدت(مسکنارزانوغذایارزان)فناوریهایکاهشدهندههزینهها◈

.استقبالخواهندشد
سالگیدرحال65در)بانسلجدیدیازدانشجویانکهنسالروبروخواهیمبود◈

(هوشمصنوعیوبیگدیتایادگیری
.سالههمدربازارکارخواهندبود90افراد.سالهراهمتصورکنید90نیرویکار◈

.سالرامدیریتکنید90تا19شمابایدبین 23



تبازنشر فایل گزارش بصورت کامل آزاد اس. مجتبی لشکربلوکی                         کلیه حقوق برای تهیه کننده گزارش محفوظ است، هر گونه کپی برداری بخشی از گزارش مجاز نیست

در حوزه دینداری چه تغییراتی رخ خواهد داد؟

.آمریکایالتینمسحیتروبهگسترشاستدر◈
.دراروپایغربیوآسیایمرکزی،ادیانسنتیروبهافولاست◈
.درآفریقامسیحیتواسالمروبهگسترشاست◈
.نفرآفریقاییهستند4درآیندهازهردهمسیحی،◈
سالهنشانمیدهدکهاعتقادات7کشورجهان،دریکروند57نظرسنجیاز◈

دوندرصدکاهشیافتهاستوهمچنینتعدادکسانیکهخودراب68مذهبی
.افزایشیافتهاست%3مذهبمعرفیمیکنند

فرهنگیوبنابراینانتظارداریمجغرافیایدینیجهانتغییرکند،درآمیختگی◈
فعالالبتهگروههایخشنمذهبیهمچنانپیداکندومذهبیافزایشتساهل
.بمانند



تبازنشر فایل گزارش بصورت کامل آزاد اس. مجتبی لشکربلوکی                         کلیه حقوق برای تهیه کننده گزارش محفوظ است، هر گونه کپی برداری بخشی از گزارش مجاز نیست

زنان چهره جهان را تغییر خواهند داد؟

مدیریتوسیاستدرزنانگیافزایش
هایفرصتافزایشبهشدخواهدمنجردخترانتحصیالتسطحافزایش◈

.انسانیحقوقازبیشترآگاهیونفسبهاعتمادکاری،
زایشافهمچنینواقتصادیاستقاللبهمنجرزناناشتغالنرخافزایش◈

.شدخواهداجتماعی-سیاسیمشارکت
یکظهوروشدخواهدرنگکمسیاستومدیریتعرصهدرمردانگی◈

توان،واد،سازقبولیقابلسطحبهبیسوادیوفقرسطحازکهزنمیلیارد
سسپواقتصادینفوذدارایواندرسیدهتحصیالتونفسبهاعتماد
.دشخواهدعادالنهترحوزههابرخیدروزنانهترجهان.شدخواهندسیاسی

25



تبازنشر فایل گزارش بصورت کامل آزاد اس. مجتبی لشکربلوکی                         کلیه حقوق برای تهیه کننده گزارش محفوظ است، هر گونه کپی برداری بخشی از گزارش مجاز نیست

روندهای جمعیتی چه تغییراتی ایجاد خواهد کرد؟

بهنجرماقلیمیتغییراتبهتر،زندگیجستجویشدن،جهانی:انبوهمهاجرت◈
کشور31ازمهاجرمیلیاردیکباالی2050تاوشدخواهدمهاجرتافزایش
ظهوربهمنجرهواییوآبتغییراتوداشتخواهیمکشورهاسایربهجهان
.اقلیمیمهاجراننامبهشدخواهدجدیدینسل

وانعنبه.شدخواهندتبدیلمقصدکشورهایارشدمدیرانبهدیروزمهاجران◈
.مباشیشاهدراسوریمدیرانازنسلیآیندهدرشودمیزدهتخمیننمونه

انتظار.داشتخواهیمراکشورهابرخیدرمغزهامهاجرتروندشدنمعکوس◈
.باشیممغزهامعکوسمهاجرتشاهدبرزیلوهندچین؛درداریم

نیازالنهساخودجمعیتیسطححفظبرایاروپاقاره:استمهمنیزتقاضاسمت◈
.داشتخواهدمهاجرهامیلیونبه
.استمهاجرتیپیشینهداراینفر1آلمان،درنفر4هراز:استشدهآغازاکنونهمازفردا◈ 26
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!تصویر ما از خانواده تغییر خواهد کرد

:تغییرنهادخانواده
.کردخواهدپیداکاهشرسمیازدواج◈
.بودخواهد«مجرد»تاهل،وضعیتاعالمشیوهترینرایج◈
معنایبههمخانگیلزوماوکردخواهدپیداجدیدیتعریفهمخانگی◈

.نیست«خانوادگیهم»
بهمتعلقکهفرزندچندوشوهروزنیکصورتبهخانوادهازتعریف◈

رزندیفاستممکن.یافتخواهدمتعددبسیارآلترناتیوهایاستخودشان
کهمادریدودارد؛مادردوامانداردوجودپدرکهشودبزرگخانوادهیکدر

.شوندمیمحسوبهمسرقانونطبق



تغییرات
سیاسی
.
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2020

2030

2022

2025

پایانامپراطوروتغییرساختار2027
قدرت

افزایشاتحادهایاستراتژیک

خصوصیشدنخدماتعمومی

تعمیقدموکراسیوتغییرنظام
هایسیاسی
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در ساختارهای سیاسی چه تغییراتی را انتظار داریم؟

-یاقتصادیکپارچگیهایواتحادتعداد:استراتژیکاتحادهایافزایش◈
قاللاستخاطربهکشورهاتعداداستممکن.شدخواهدبیشترسیاسی
.افتیخواهدافزایشالمللیبینوایمنطقههایهمکاریاماشودبیشتر
بریادباشجغرافیاییهمجواریونزدیکیمبنایبرتواندمیاتحادهااین

.امنیتی-اقتصادیمشترکمنافعمبنای
ظهور،حالدراقتصادهایگیریقدرتخاطربه:قدرتساختارتغییر◈

ومللسازمانمانندالمللیبیننهادهایدرگیریتصمیموقدرتساختار
.کردخواهدتغییرتدریجبه...وجهانیبانک

ن،چیکشورهایوبودنخواهدابرقدرتتنهادیگرآمریکا:امپراطورپایان◈
.کردخواهندکمآمریکاباراخودفاصلهروسیهوژاپنهند،آلمان،
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کنندمیاستفادهفاکتوری11وفاکتوری4هایمدلازکشورها،قدرتمیزانسنجشبرای
درچهوفاکتوریچهارمدلدرچه.فناوریتسلطوملیناخالصتولیددفاعی،بودجهجمعیت،مانند
.استصعودحالدرچینوهندوافولحالدراروپاوآمریکاقدرتفاکتوری،11مودل

جابجایی ابرقدرت ها
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در ساختارهای سیاسی چه تغییراتی را انتظار داریم؟

ترسیدسخاطربهمردمساالریبیشترگرفتنقدرت:دموکراسیتعمیق◈
ناوریفتوانمندسازیهمچنینوارتباطاتافزایشواطالعاتبهبیشتر

ازرغیجدیدهایشیوهظهورومردمبیشترمشارکتبهمنجردیجیتال
استممکنحتیوشدخواهدنمایندگیومستقیمکالسیکدموکراسی

وساالرمردمحکمرانیمدلهایحتیحکمرانیمدلهایتغییربهمنجر
.شودیافتهتوسعه

توسطعمومیخدماتسنتیصورتبه:عمومیخدماتشدنخصوصی◈
عمومیخدماتبیشترواگذاریشاهدآیندهدرکهشدمیارایههادولت
رسایکناردررونداینو.بودخواهیمخصوصیبخشبهدولتتوسط
.شدخواهدلویاتانقدرتکاهشبهمنجرروندها
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تغییرات
فناورانه
.
33
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چند تصویر از آینده جهان مبتنی بر تغییرات فناوری

بهیخانگلوازم.می گیردفیلماوازومی آوردخاطربهرااوناموچهرهشما،کودکبازیاسباب◈
.دهندمیسفارششیرومرغتخمخودشانومی دهندپاسخصوتیفرامین

رااشیاوبیاورنددرحرکتبهراخودمصنوعیاندامکردنفکربامی توانندمعلولافرادآیندهدر◈
.بیاورنددستبراخودحرکتیکنترلوحسیتواناییکالمیکدروکنندرانندگیکنند،جابجا

کلدازهانبهتواندمیسیارکیکازاستخراجفقطکنند،میکاویمعدنهاسیارکدرهاربات◈
.کندتولیدپالتینیومبشریتتاریخ

پروتئینلیدتوسیستممحیط زیست دوست ترینومغذی تریناخالقی ترین،تولدشاهدآیندهدهه◈
.کندمیولیدتماهیومرغگاو،بنیادی،گوشتسلول هایبرمبتنی”سلولیکشاورزی“بود؛خواهیم

شماایجبهبنابراینوکندمیفکرشمامانندکهداشتخواهیددیجیتالقلویدویکشما◈
.کندمیبرقراراجتماعیتعامالتوکندمیگیریتصمیم
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2020

2030

2022

2025

2027

روباتهایشاعر،مادر،هوشمصنوعیبههوشانسانیمیرسدو
داشتسخنرانوهیاتمدیرهخواهیم

.دکامپیوترهایکوآنتومیکامپیوترهایمعمولیرامیخورن
روبروخواهیمشد(انسانپالس)باانسانتقویتشده

واشیایهوشمندبایکدیگرگفتگ
تعاملومبادلهخواهندکرد

دسترسیبهاینترنتهمچنان
توسعهخواهدیافت

دوقلویدیجیتالیوواقعیتافزوده
.ارتباطاتانسانیراتغییرخواهدداد
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دسترسی به اینترنت فراگیر خواهد شد

.میلیاردنفربهاینترنتدسترسیدارند7،تا2035تاسال
.اندجهانکسانیهستندکهبرجهانمجازیمسلطفرمانروایانجدید◈
.پیرورادارندهستندکهدرشبکههایاجتماعیبیشترینکسانیجدیدیامبرانپ◈
.نندکسانیهستندکهدردنیایمجازیتولیدارزشمیکجدیدمیلیاردرهای◈

:وهمچنیناینموارراپیشروخواهیمداشت
oوکاهشمرجعیتدانشگاهبهعنوانمرجعصدورمدارکمعتبرعلمیاعتقادبهتحصیالتدانشگاهیکاهش

oرواجیادگیریبرایتمامعمر/مردمبازویادگیریمردمبهرواجیادگیری(Life Long Learning)

o(عیمصنوهوشفیزیکیورباتهایتعاملبیشازاندازهانسانبابخاطر)ارتباطاتانسانیکاهشتوانمهارت

oیابدمیبیشتریبسیاراهمیتامنیتوخصوصیحریموگیردمیرواجورونقکردنهک.

oیکدرومردیکمجازیمحیطدرباشیدزنیکفیزیکیمحیطدرتوانیدمیشما:گانهچندهایهویتگسترش
36.دوجنسهیکدیگرمحیط
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اینترنت اشیاء

.داردودوجاینترنتبهمتصلاشیاءگسترشمورددرمتعددیهایتخمین◈
کیبرهابینیپیشتمامولی.(میلیارد100تاهوشمندشیمیلیارد25از)

.هوشمنداءاشیواشیاءاینترنتقطعیگسترش:هستندالقولمتفقنکته
طورینهمویکدیگرباخودروهاارتباطخودران،اتومبیل هایحوزهدرامروزهاشیااینترنتاز◈

رفمصدرصرفه جوییموجبکهمی شوداستفادهرانندگیوراهنماییعالئمازپیروی
.می شودزمانازدرستاستفادهدلیلبهسوخت

.رسیدخواهددالرمیلیارد1000ازبیشبهاشیااینترنتمالیگردش◈
حملوفاضالبوبرقهایسیستمهوشمند،اشیاهوشمند؛شهرهای:آینده◈

متصلبهمترافیکیونقلو
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!فناوری محو خواهد شد

:درونبهبیرونازفناوری◈
بودیمکامپیوترهاسوپرشاهدابتدادر◈
(سی.پی)شخصیکامپیوترهایشدتبدیلبعدیگامدر◈
(تاپلپ)پذیرحملکامپیوترهایبهسپس◈
ایمرسیده(موبایل)همراهکامپیوترهایاکنونو◈
(عینکپوشیدنی،موبایلهوشمند،ساعت)پوشیدنیکامپیوترهایبعدی،گام◈
.استانسانبدندروندرشدهجاسازیکامپیوترهایسپسو◈
.آمدنخواهدچشمبهدیگرکهشدخواهدنزدیکهاانسانبهآنقدرفناوری◈
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و شخصی ( Digital Twin)ظهور دوقلوی دیجیتال 
(Micro Personalization)سازی بسیار جزیی 

،موجودیتهاسایرباتعامالت
اساسبرکامالشبکههاوشرکتها
.بودخواهدشمااختصاصینیازهای

ونچنیستدسترسازدورخیلیاین
هتولیدکنندشرکتیکاکنونهم

ربکهکردهثبتاختراعیاسپیکر
بهجهتوبامیتوانداسپیکرآناساس

هکاطالعاتییاشماصدایاحساس
یالبقضربانمثل)میگیردبدنتاناز

بمناسموسیقی(تنفسوضعیت
.کندپخشروحیتانوضع

دوقلوییکاصلدرماهمچنین
وررفتاکهداشتخواهیمدیجیتالی

طرفازحتیومیکندکپیراماگفتار
.کندتوئیتوچتمیتواندما
یحتونیستاشخاصبهمحدوددیجیتالدوقلویالبته)

(اشتدخواهددیجیتالدوقلوینیزکارخانهیاپاالیشگاهیک
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هوش مصنوعی

.رسیدخواهدانسانیهوشسطحبهمصنوعیهوش◈
.شدخواهدگرفتهمصنوعیهوشاساسبرشمامالیتصمیمات◈
.شودمیتحلیلمصنوعیهوشتوسطشماسونوگرافییاماموگرافینتایج◈
.کردخواهدرانندگیخودشماشینوخوابیدمیشما◈
.شدخواهدانجاممصنوعیهوشبهمجهزهایروباتتوسطجراحیعمل◈
.شناسدمیراشماصدااساسبرزنیدمیزنگادارهیکبهوقتی◈
واستدرخبهمصنوعیهوشتکنولوژیطریقازهابیمهوهابانکازبسیاری◈

.کنندمیرسیدگیشماهای
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.واقعیت مجازی و واقعیت افزوده دنیای ما را تغییر خواهد داد

هخاندرافرادبهسبک،وباالوضوحبامجازیواقعیتهدست های
ههمخود،نشیمناتاقدرراحتنشستنباتامی دهدراامکاناین
لباسهب.کنندخریداریمستغالتوامالکتاگرفتهلباسازراچیز

رااشمدقیقبدنیاندازه هایشمامصنوعیهوشدارید؟نیازجدید
۲۰باشما(آواتار)مجازینمادبارامدنمایشیکمی تواندومی داند

ونهچگشمامبلمانببینیدمی خواهیدآیا.کنداجرامختلفطرح
د؟برسنظربهمی کنید،مشاهدهآنالینکهخانه ایداخلمی تواند
ابهمراهراکاراینمی تواندشمامصنوعیهوش!نیستمشکلی
،مجازیواقعیتهمگراییباروندفرااین.دهدارائهشمابهراهنما

.می شودفعالباندپهنایشبکه هایوماشینیادگیری
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○
(Direct Brain Stimulation)شبیه سازی مغز با فناوری تحریک مستقیم مغز ○
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○
ضعیت شیمیایی خون، ورقه پالستیکی بسیار نازک دارای مدارهای الکترونیکی قابل چسبیدن به پوست، اندازه گیری و: پوست فعال○

.  و مردان نیز به صنعت آرایش جذب خواهند شد. در آینده پخش فیلم، موبایل، خالکوبی متغیر، آرایش فعال
تزریق دارو از طریق پوست بر اساس بازخورد از ورقه پالستیکی ○
(هم برای فلج ها و معلولین و هم برای انسان های عادی)دریافت سیگنال های مغزی و تبدیل آن به دستور ○
ات و نسخه کپی برابر اصل شامل تمام اطالع)گرفتن کپی از مغز انسان (: Electronic Immortality)جاوادنگی الکترونیک ○

و پیوند آن با یک بدن روباتیک( صفات و شخصیت

.  میلیون دالر ساالنه3۰۰با بودجه یک میلیارد دالر و در آمریکا با ( Whole Brain Emulation)پروژه مغز در اروپا ** 



تبازنشر فایل گزارش بصورت کامل آزاد اس. مجتبی لشکربلوکی                         کلیه حقوق برای تهیه کننده گزارش محفوظ است، هر گونه کپی برداری بخشی از گزارش مجاز نیست

!چهار بعدی، هر چیزی بخواهید را سفارش بدهید/با چاپگرهای سه

مسکن◈
اسباببازی◈
کفش،کیفولباس◈
خودروخودقطعاتخودور،حتی◈
بدن،اندامها،بافتهایاستخوان◈
وغذا◈

درآیندهشمامیتوانیدلباسشخصیتان
.راخودتانطراحیوچاپکنید
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:تقریباهرچیزیرابخواهیدمیتوانیدسفارشساختدهید

چاپ لباس شخصی
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غذا   در زنجیره تامین تحول 

دوشاهدتغییراتزیادیدرزنجیرهتامینوتولی
توزیعومصرفغذاخواهیمبودومواردزیررا

:مشاهدهوتجربهخواهیمکرد
کشاورزیاصالحژنتیکشدهمحصوالت◈
هادرکشاورزیازرباتاستفادهوسیع◈
(رویدیوارهایبلند)عمودی-شهریکشاورزی◈
غذاییتولیدمصنوعیگوشتوسایرمواد◈
تولیدغذاباچاپگرهایسهبعدیومزارع◈

چاپگرهایسهبعدی
44روشهایتغذیهشخصیسازیشده◈
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روبات ها از دستیار تا همسر

.روباتیکقطعاپیشرفتخواهدکرد◈
.هوشمصنوعینیزبهروباتهااضافهخواهدشد◈
.نقشروباتهابیشتروبیشترخواهدشد◈
(خدمتکارمنزلیاهتل)رادارندخدمتکارودستیاردرابتدانقش◈
تیمماباشندزمانیکهماسرکارهس(مادر)مراقبفرزندانسپسمیتوانند◈
ماخواهندشدهمدمبواسطههوشمصنوعیودرکاحساساتوعواطف◈
راهمسرممکناستدرآیندهنقش◈
دراختیاربگیرندودرادامهبهسطح◈
خواهندرسیدومدیریت◈
.شرکتهامیشوندهیاتمدیرهعضو◈
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بیگ دیتا 

!کردهایجادتاریخطولدربشرکهاطالعاتیکل%9۰گذشته،سالدوطیدادهتولیدحجم◈

!شودمیتولیدداده(18توانبه1۰)کوئینتیلیون۲.5ازبیشروزهر◈

کشفرایبداده هاازبزرگیبسیاربسیارحجمکمیتحلیل)دادهکالنیابیگ دیتاحوزهپس◈
.گیردمیرونقپیشازبیش(دادهازمعنااستخراجوناشناختههایهمبستگیپنهان،الگوهای

110مرز2030سالتادیتابیگبامرتبطافزارهاینرموخدماتبازارارزش◈
.کردخواهدردرادالرمیلیارد

،(خریدها،بررسی ها،جست و جوها)وبداده های:می شوندتحلیلمواردایندیتابیگدر◈
اتصاالتوGPS)مکانیوزمانیداده های،(هاگزارشواخبارایمیل ها،)متنیداده های
ه هایشبک،(بادیتوربین هایونفتتانکرهای،خودروها)حسگرهاواشیاء هوشمند،(وای فای
(...ویمه هابوبانک ها)شرکتیدادهپایگاهو(اینستاگرامولینکدین،فیس بوک)اجتماعی
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2030آینده 
و 

روندها
.
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چرا روندها اهمیت دارند؟

وناکنوبودندکشاورزیحوزهدرآمریکاشاغلیندرصد1900،41سالدر◈
به2050دروبودسال40چیندرزندگیبهامید1950دیگرمثالی!2%

وسربدونوتدریجبهروندها.روندهاستقدرتاین.رسدمیسال80
.دمیزننبرهمراثروت-قدرتتوازنودادخواهندتغییرراجهانچهرهصدا

ودرتقافرادوکشورهاها،شرکتصنایع،ازبرخیکند،تغییرجهانوقتی◈
خودتهگذشمزیتوثروتوقدرتبرخیویابندمیبیشتریمزیتوثروت

ترافیک%40اسکایپشرکتنمونه؛عنوانبه.دهندمیدستازرا
.نداردهمراسنتیمخابراتانسانینیروی%4اماداردرامخابرات

دررادافوکشورهاوکارها،کسبکدامبدانیمتاکنیممیبررسیراروندها◈
.دارندبیشتریثروتوقدرتمزیت،آیندهجهان
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این روندها چه تاثیری بر کسب وکار من دارد؟

.وثرندمماوکارکسببرنوعیبهکدامهرفناوریوسیاسیاجتماعی،اقتصادی،روندهای◈
یارشدایهفرصت)منفیومثبتتاثیربیشترینباروندهایکهاستآنمهم

.باشیمتهداشاستراتژیاکنونهمازآنانبرایوشوندشناسایی(احتمالیهایخسارت

بیمه،مروزها:کنیدفکراینبههستیدبیمهصنعتدرشمااگرنمونهعنوانبه◈
مرگ،زابعدعمربیمهشد،خواهدپرداختبگیرد،آتششماخانهاینکهازپسآتش سوزی

بعدفقط(استدرمانیبیمهواقعاًکه)درمانیبیمهومی کندپرداختبیمهحقشماوراثبه
رکیبتازبیمه،ارائه دهندگانازجدیدینسلآینده،دههدر.می کندپرداختشدنبیماراز

خواهندادهاستفرباتیکودرمانیژنپوشیدنی،هایفناوریاشیا،اینرنتمصنوعی،هوش
رتیعبابهوبگیرندراآمیزخسارتوقایعجلویدهند،کاهشراریسکمیزانکهکرد

.کردخواهدتغییرپیشاریسکبهپساریسکازشانفعالیتبیمههایشرکت
49
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این روندها چه تاثیری بر کسب وکار من دارد؟

:دیگرمثالی◈

وردمکاالیموجودینداشتنبه دلیلآمریکاییخرده فروش هایکهمی دهندنشانداده ها◈
دستازدالرمیلیارد۲۲۴مازادموجودیداشتنبه دلیلودالرمیلیارد۴5حدودنیاز

.می دهند

.کنندبرطرفراموجودیبهمربوطدشواری هایمی توانندکالن دادهواشیااینترنت◈
موجودیه ایلحظرهگیریکهاشیااینترنتبرمبتنیموجودیمدیریتخودکارسیستم های

این.داشتخواهندوجودخرده فروشی هاهمهدرزودخیلیمی کنند،آسانرافروشپایانهدر
وهنددنشانراموجوداقالمتامی کنندتولیددادهخودکاربه صورتموجودیسیستم های

ش بینیپیراآیندهبراینیازموردموجودیتامی کنندتحلیلموثربه شکلراداده هااین
.کنند
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از روندها چگونه می رسیم به کسب وکار؟

چهمیمبفهکهشودمیباعثروندهااینکنیمپیدااشرافروندهابهوقتی◈
کیمنشامیتواندنیزجدیدینیازهرومیگیرندشکلجدیدنیازهای

تهایظرفیبهمنجرنیازهابرعالوهروندهاهمچنین.باشدجدیدکسبوکار
.رسیدجدیدکسبوکاربهمیتوانجدیدظرفیتباوشوندمیجدید
هربنابراین.بخواندکاراکتر1۴۰ازبیشبامتنینداردحوصلهکههستیمروبرونسلیباما:نیازنمونه○

بگیریداهدادهکالنهایتکنیکاز.شدخواهدثروتمندکندجلبخودسمتبهراهاتوجهبتواندکسی
.باشند«توجهتجارت»هایاهرمتوانندمیاینفلوئنسرهاتا
رادانمانفرزنچراکنندمیدرکراانسانیاحساساتوشوندمیهوشمندهارباتوقتی:ظرفیتنمونه○

ناپذیرخستگیوساعته۲۴هفته،روز7سپردخواهیمرباتیکبهرااوبسپاریممربییکبه

چهوینیازهایچهمیکندپیداکاهشچهرهبهچهرهانسانیارتباطاتوقتی◈
شودچطور؟میپوشیدنیفناوریوقتیمیکنند؟پیدااهمیتوکارهاییکسب
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آیا این روندها برای ایران هم معنا دارد؟

تمامتغییراتجبریجمعحاصلگزارش،ایندرشدهاشارهروندهای◈
رکتحروندخالفکشورهابرخیاستممکنکهاستبدیهیکشورهاست

عنوانبهروندهاجبریجمعمجموعدراماروندباجهتهمبرخیوکنند
اهشککشورهابرخیکهاینوجودبا]جهانجمعیتافزایشمیشودنمونه

ازشوریکهربرایروندهاتمامتعمیمدربنابراین.[کنندمیپیداجمعیت
.دادخرجبهراالزمهایدقتبایدایرانجمله

52

چهنیستایرانآیندهتحلیلگزارشاینهدف◈
انجاممهمایندیگریگزارشیدراینکه

جپنشرایطتحلیل:گزارش].استپذیرفته
[کشورآیندهساله
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آیا فقط روندها آینده را شکل خواهند داد؟

.داددخواهنشکلمرتبطهمبهمولفهچهارازترکیبیراآینده.خیر:جواب◈
ودادهارخقطعاوهستندآیندهتحلیلشدهشناختهبخشریشههاوروندها
و(هادهششناخته)سفیدقوهای.موثرندآیندهگیریشکلدرنیزرفتارها
.موثرنددوهر(هاناشناخته)سیاهقوهای

53

ساختارها/عقبهتاریخی:ریشهها
میراثسالهایگذشتهتاکنون

روندها؛تغییراتپیوسته
باسمتوسوینسبتامشخص

تغییراتگسسته:رخدادها
(قوهایسیاهزلزله،کرونا،جنگ)

تصمیماتواقداماتو:رفتارها
مفروضاتبازیگرانکلیدی

مربع 
گیری شکل 

آینده
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شگفتی سازها چه می توانند باشند؟/قوهای سیاه

هندوقوهایسیاهوشگفتیسازهایفراوانیمیتواننددردهسالآیندهرخد
:چهرهجهانراتغییردهندبهعنواننمونه

انحالل سازمان ملل◈
افول چین/اروپا« اتحادیه»سقوط ◈
سقوط دولت ها، حکومت ها و رژیم های برقرار فعلی◈
بروز جنگ هسته ای◈
فلسطیندر پایدار دستیابی به صلح ◈
برقراری تماس با بیگانگان فرازمینی◈
ظهور ابر بیمارهای ها یا شیوع بیماری های واگیردار جهانی ◈

.وثرندهرچهاررکنمربعشکلگیریآیندهم.پسفقطآیندهراروندهانمیسازند



روندها و سرمایه 
گذاری هوشمندانه

.
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56

ثروتدرگروهسرمایهگذاریهوشمندانه
استوسرمایهگذاریهوشمندانهدرگرو

!درکدرستجهانوحسابوکتاب
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این روندها منجر به چه تغییراتی خواهد شد؟ 

راوندراین.افزایشبهرومتوسطدرآمدباافرادجمعیتواستکاهشبهروفقیرافرادتعداد
شدن،تالیدیجیسرعت،پراینترنتبهوهوشمندهایموبایلدسترسیکنارمی گذاریموقتی

میتدریافآیندهمورددرجالبیهایسیگنالآنگاهمصنوعی،هوشومهاجرتشهرنشینی،
:شودمیاشارهنمونهچندبهکنیم

ایچرخه/چرخشیاقتصاد◈

اشتراکیاقتصاد◈

سریعاقتصاد◈

دیجیتالاقتصاد◈
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(Sharing Economy)گسترش اقتصاد اشتراکی 

سلباحتیماشین،خانه،کهندارمنیازدیگرمن:کاالهاشدنخدماتی◈
.مباشداشتهدسترسیهاآنبهکافیستفقطباشمداشتهراخودم

.باشمخانگیحیوانمالکنیستالزمحتیبگذاریمفراترراپا◈
دهایرونجزگذاریاشتراکودسترسیافزایشومالکیتبهنیازکاهش◈

.بودخواهد2030تاجهانقطعی

وتیمشارکاقتصادمنطقاساسبراستتوانستهAirbnbشرکت:نمونه◈
:کنداپیددستکنندهخیرهآماریبهاکنونها،خانهگذاشتنشراکتبه

100درشماکهآنستعدداینمعنای.خانهمیلیون7شهر،هزار100
یکیدرشبهرنفرمیلیون2.داریددسترسیخانهمیلیون7بهشهرهزار
!کنندمیسپریشدهگذاشتهاشتراکبههایخانهاز
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؛(Circular Economy)حلقه بسته /چرخشیگسترش اقتصاد 

:دراقتصادسنتیمابایکفرآیندخطیروبروهستیم◈
!دورانداختن««مصرف««تولید««ورودی

:دراقتصادچرخشیفرآینددورانیروبروهستیم◈
جددورودیم««بازیافت،تعمیر،استفادهمجدد،بازتولیدونگهداری««تولیدومصرف««ورودی

11تاح؛مکزیکوسیتی،بازارتعویضجنشکهنهونو؛درروزاولافتدر:مثال◈
.خانواده3000هزارکیلواز

دیریتمبهتمایلکناردرزیستمحیطحفظدر/بهاجتماعیمشارکتوحساسیتافزایش◈
آب،ازمجددادهاستف.کندپیدابیشتریاهمیتآیندهدراقتصاداینکهشودمیباعثهاهزینه
ازسبزهایقهظهور.بودخواهدحوزهاینوکاریکسبهایفرصتجزوانرژیوپارچهمواد،

.بودخواهدتغییراتیچنینعواقب
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گسترش اقتصاد سریع

هوجودبرا”سریعاقتصاد“تقاضاصورتدرتحویلوتقاضادرصورتتولید◈
.آوردخواهد

یک،روباتوپهپادتحویلسرویس هایزیرا.دارندراخودسفارشاتفوریاجرایانتظارافراد◈
.می دهندتحویلشمابهمنزلدربوکردهتهیهمحلیانبارهایازرانظرموردمحصوالت

،(عدیبسهچاپمزارع)تقاضابراساسمنطقه ایدیجیتالتولیداستقراربااینبرعالوه◈
.کرددریافتزمانیهردرومکانهردرساعت،چندطیمی توانرامحصوالت

سرعتدافراکهشودمیباعثسریعتوزیعهایسیستمهوشمند،خودروهایاشیا،اینترنت◈
هتل هاان ها،رستوربیمه ها،بانک ها،مانندخدماتیهایسازمان.باشندداشتهانتظاررابیشتری

قبلازراچیزههمشماکهدارندانتظاروندارندراتوضیححوصلهآیندهمشتریانکهبدانندباید
.بزنیدحدسیاباشیدداشتهخاطربهوبدانید
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گسترش اقتصاد دیجیتالی

.استدیجیتالیجهاندرجهانمالیگردشازبزرگیبخش2030در◈
(دورراهازپزشکی=مثال)دیجیتالپزشکی◈

(موبایلیبازیهای=مثال)دیجیتالبازی های◈

(الکترونیکیادگیری=مثال)دیجیتالآموزش◈

(دهدمیمحتواکنندگانتهیهبهیوتیوبکهپولی=مثال)دیجیتالتبلیغات◈

(ادوایزرهاروبو=مثال)=دیجیتالثروتمدیریت◈
%1۰ازبیشگذشتهسالبهنسبتکهرسیددالرمیلیارد1۶۴بهدیجیتالیهایبازیصنعتارزش،۲۰۲۰در:نمونه
.رسدمیدالرمیلیارد19۶ارزشبه۲۰۲۲درصنعتاین.می دهدنشانرشد

.ه اندپیوستدیجیتالارزهایحوزهبهکاربرمیلیونصدازبیش۲۰۲۰سالتاکهمی دهدنشانکمبریجدانشگاه:نمونه
.استبودهمیلیون35تنها۲۰18سالدررمزارزهاکاربرانتعداد
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تجویز 
راهبردی

.
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تجویزهای راهبردی فراگیر

63

تعامل 
ا بیشتر ب

Zنسل 

مکنمماواستزیادبسیارتغییراتسرعت
اطرخبهزیادبسیارهوشوجودباحتیاست

درکدرقبلیدنیایدرذهنلنگرگیری
باشیمداشتهمشکلروپیشجهان

فرزند
خواندگی 

آینده

راندهآی)بیاوریمفرزندنتوانیمخودماشاید
رویکردباتوانیممیاما(کنیمخلق

وهاآپاستارتپذیرش)فرزندخواندگی
راخودبقای(دارآیندهوکارهایکسب

.کنیمتضمین

تجربه های
مرزی

شوند،میآکواریومسندرومدچارمدیران
ودبیینیمیراچیزهاییهمانروزهریعنی

جربهتباید.همقبلروزکهکنندمیتجربه
آموزش،کرد؛طراحیبرایشانجدیدهای
درهاییتجربهوتعاملدیدار،بازدید،سفر،

تکنولوژیونوآوریآینده،مرزهای

خروج از 
منطقه 
آرامش

فزوده،اواقعیتمجازی،تعاملاشیاء،اینترنت
اییداردیجیتال،دوقلویدور،راهازپزشکی

نمیوبینیدنمیراآناصالشماکهای
برایاماآورند،ترسشدهذخیرهکجادانید
.شدخارجآرامشمنطقهازبایدآیندهخلق

ارهجستجوی آسمان های پرست
(سرزمین های میلیارد دالری)

هایشانفرصتچگالیوکارکسبهایحوزهبرخیکهشوندمیباعثروندها
جانمکهایشانفرصتچگالیوکاریکسبهایحوزهبرخیوکندپیداافزایش

کموستارهکمبرخیوشودمیستارهپرهاآسمانبرخیدیگرعبارتبه.شود
.کردپیدابایدراستارهپربازارهای.فروغ
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آسمان های پرستاره 
64میلیارد دالریهای  حوزه 

صیادیدرجویحقیریکهبهگودالیهیچ
.،مرواریدیصیدنخواهدکردمیریزد

فروغفرخزاد



تبازنشر فایل گزارش بصورت کامل آزاد اس. مجتبی لشکربلوکی                         کلیه حقوق برای تهیه کننده گزارش محفوظ است، هر گونه کپی برداری بخشی از گزارش مجاز نیست

در جستجوی آسمان های پرستاره با چگالی فرصت های باال

65

خبرگاندرصداطمیناناندازهبازارجهانیفناوری/حوزهکسبوکاری

%60میلیارددالر635محصوالتکشاورزیتراریخته

%63میلیارددالر709آبتصفیه

%64دالرمیلیارد641کشاورزیارگانیک

%58میلیارددالر614ژندرمانی

%60دالرمیلیارد744قطعاتیدکیبدن

%62میلیارددالر1410عمرهایطوالنی

%58دالرمیلیارد825قطعیسرطاندرمان

%63میلیارددالر846شخصیسازیشدهپزشکی

%50میلیارددالر246کودکانسفارشی

%69میلیارددالر1219اینترنتاشیاء

%70دالرمیلیارد667سرورهایابری

%65میلیارددالر655روباتهایهوشمند

%61میلیارددالر2248هایجایگزینانرژی
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30
ده

ی دهه آین
تکنولوژ

راه پرداخت: مرجع
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تکنولوژی دهه آینده30رشد سالیانه گردش مالی 
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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.
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قابلیت-استفاده از ماتریس اهمیت

.کنیدشناساییرامرتبطنسبتاًومختلفروندهای◈
کهباشدایندهینمرهمعیار.کنیددهینمره10تا1بینراهاآناهمیتمنظراز◈

تفادهاسخوبرونداینازکهصورتیدروگذارندمیتاثیرشماوکارکسببرچقدر
.بمانیدعقبرشدوبازارازاستممکنچقدرنکنید

69

ینقابلیتپای-اهمیتباال
استفاده از فرزندخواندگی

قابلیتباال-اهمیتباال
سرمایه گذاری و توسعه درون زا

ینقابلیتپای-اهمیتپایین
رهاسازی و عدم توجه

االقابلیتب-اهمیتپایین
فروش/شراکت راهبردی

کهنیدکارزیابیراخودتاننیزقابلیتمنظراز◈
رادهاروناینازاستفادهیاورودپتانسیلچقدر
بدهیدنمره10تا1بیندارید؟

کنیدوتقسیمزیرخانهچهاردرراروندها◈
هبشروعگرفتهصورتتجویزبامتناسب
راهبردیتصمیمگیریوگفتگوعمیقتر،تحلیل
شان با اهمیت استو یا همکاری با کسب وکارهای که این روند برای فروش قابلیت *.کنید
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!مشاغلی که از بین می روند و مشاغلی که رونق می گیرند

70

تولیدیومونتاژیکارخانههایکارگران◈

دفترداریحسابداری،کارمندان◈

مشتریخدماتوپاسخگوییکارمندان◈

اطالعاتورودمتصدیان◈

اجراییواداریمنشیهای◈

حسابرسانوحسابداران◈

بانکدارباجهوبانککارمندان◈

عملیاتیوعمومیمدیران◈

ماشینآالتومکانیکتعمیرکاران◈

انبارداریودارایینگهداریمتصدیان◈

...و◈

دادهتحلیلگران◈

مصنوعیهوشمتخصصان◈

(دیتابیگ)دادههاکالنمتخصصان-◈

دیجیتالبازاریابیمتخصصان◈

اتوماسیونپردازشمتخصصان◈

دیجیتالتحوالتمتخصصان◈

اطالعاتامنیتکارشناس◈

برنامههاونرمافزارتوسعهدهندگان◈

اشیااینترنتمتخصصان◈

...و◈
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