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اس عبَ ٘ 1970شزیه ث ٝدٙح ز ،ٝٞآیٙسٜؽٙبعبٖ ٔرشّف اس اِٛیٗ سبفّز ،زا٘یُ ثُ  ٚآ٘سرٌ ٜزس سب ٔب٘ٛئُ وبعشّش ٚ
خزٔی ریفىیٗ دیؼثیٙی وززٜا٘س ؤ ٝبؽیٗٞبی ذٛزوبر ٛٞ ٚؽٕٙس خبی ا٘غبٖ را زر ر٘ٚس سِٛیس ٔیٌیز٘س .أب
عیز ٚالؼی سبرید عزٔبیٝزاری خش عّغٝی ثیؼسز عزٔبی ٝثز اثؼبز ٌ٘ٛبٌ ٖٛس٘سٌی ثؾز ،اعشثٕبر ثیؼسز ٘یزٚی
وبر  ٚسرزیت فبخؼٝثبر ٔحیظ سیغز ٘شیدٝی زیٍزی ث ٝثبر ٘یبٚرز ٜاعز .زر چٙیٗ ؽزایغی ثٟشز اعز و ٝثب
احشیبط ثیؼسز  ٚث ٝزٚر اس ٞیب ٚ ٛٞاغزاق ایٗ ٔٛضٛع را ٔٛرز ٚاوبٚی لزار زٞیٓٔ .مبِٝای و ٝزر سیز ثزٌززاٖ
آٖ را ٔیذٛا٘یس سالؽی اعز زر ایٗ راعشب.
زر ایٗ خب ٔیذٛا ٓٞث ٝچٙس ٘ىش ٝاؽبر ٜو ٓٙو ٝزر وٙبر ٘ٛؽشٝی سیز سقٛیز رٚؽٗسزی اس ایٗ ٔٛضٛع زر
ثزاثز ذٛا٘ٙسٌبٖ سزعیٓ وٙس:
الف ـ اعشفبز ٜاس فٙبٚری اعالػبسی  ٚرٚثبر زر ٔمبیغ ٝثب عبیز فٙبٚریٞبی اثزٌذار ٘ظیز راٜآٛ٘ ٚ ٗٞار ٘مبِٝ
٘شٛا٘غش ٝاعز ثبرآٚری را ث ٝؽىُ چؾٌٓیزی افشایؼ زٞس .ثٝػٛٙاٖ ٕ٘ ،ٝ٘ٛزر ایبالر ٔشحس ٜثبرآٚری وبر اس
 1995سب  2005ثٔ ٝیشاٖ  2.5زرفس افشایؼ یبفش ٚ ٝاس  2005سب  2015ثزػىظ یه زرفس وبٞؼ یبفش ٝاعز؛  ٚاس
آٖ ثٝثؼس ٔدسزاً  2.1زرفس افشایؼ ٘ؾبٖ ٔیزٞس( .ثالي ٔبیىُ راثزسش)2016 ،
ب ـ زر ٔٛرز خبیٍشیٙی وبر ا٘غبٖ سٛعظ رٚثبر٘ ،رغز ثبیس سٛخ ٝزاؽز و ٝاغّت فبحت٘ظزاٖ ثز ایٗ
ثبٚر٘س و ٝثزذی وبرٞب ثب ٟٔبرر ٔشٛعظ  ٚدبییٗ اس ثیٗ ٔیر٘ٚس  ٚزر ٔمبثُ وبرٞبیی ثب ٟٔبرر ثبال افشایؼ
ٔییبثٙس1.

ایٗ وبرٌزاٖ خسیس زر ٘ظبررٞ ،سایز  ٚسؼٕیز رٚثبرٞب  ٚثٚٝیض ٜزر ٔزاحُ دبییٙی سِٛیس زذبِز زار٘س.
سدزث٘ ٝؾبٖ زاز ٜو ٝوبرٌزاٖ ٔشرقـ ٔدجٛر٘س و ٝزر ٞز ؽیفز وبر  20سب  30ثبر زر ر٘ٚس سِٛیس ٔساذّٝ

وٙٙس2.

٘ىشٝی زیٍز آٖو ،ٝفبحت ٘ظزاٖ زا٘ؼ رٚثبسی ثؼس اس چٙسیٗ عبَ سدزث ٝث ٝایٗ ٘شید ٝرعیسٜا٘س و ٝثزای ثبال
ثززٖ ا٘ؼغبف  ٚذاللیز زر وبر ثبیس ٘ٛػی ٕٞىبری ثیٗ ا٘غبٖٞب  ٚرٚثبرٞبی خسیس یب وٛثبر ثٚٝخٛز

آٚرز3.

Alfons Botthof, Zukunft der Arbeit in Industrie 4.0, 2015
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ثبیس یبزآٚری وزز و ٝاذیزاً ؽزوز ذٛزرٚعبسی ٔزعسط ثٙش سب حسی سیٓٞبیی اس وبرٌزاٖ ٔٙؼغف را
خبیٍشیٗ رٚثبرٞب وزز ٜاعز.
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ج  -زر ٔٛرز وبٞؼ سؼساز وبرٌزاٖ فٙؼشی زر اثز اعشفبز ٜاس رٚثبر ثبیس ث ٝچٙس ٘ىش ٝسٛخ ٝزاؽز:
اٍل ،سؼساز وبرٌزاٖ فٙؼشی عی ع ٝزٝٞی اذیز زر وؾٛرٞبی دیؾزفش ٝسب ا٘ساسٜای وبٞؼ یبفش ٚ ٝث150 ٝ
ٔیّی٘ ٖٛفز رعیس ٜاعز ،أب زر ٕٞیٗ ٔسر سؼساز آٖٞب زر وؾٛرٞبی زر حبَ سٛعؼ ٝزر ٔمیبعی چؾٍٕیز افشایؼ
یبفش ٚ ٝثٔ 500 ٝیّی ٖٛرعیس ٜاعز ،وٕٞ ٝزا ٜثب وبرٌزا٘ی و ٝزر ؽبذٞٝبیی غیز اس فٙؼز٘ ،ظیز وؾبٚرسی ٚ
ذسٔبر فؼبَا٘س سؼسازؽبٖ زر ٔدٕٛع زر خٟبٖ ثٔ 1.6 ٝیّیبرز ٔیرعس .ایٗ زر حبِی اعز و ٝثزاعبط آٔبر
فسراعی ٖٛثیٗ إِّّی زا٘ؼ رٚثبسی ،سؼساز رٚثبرٞبی فٙؼشی زر عبَ  2014زر خٟبٖ ثٔ 1/5 ٝیّی ٖٛثبِغ

ٔیؽس5.

دٍم ،زر ٔٛرز سأثیز رٚثبرٞب ثز افشایؼ ٔیشاٖ وبرٌزاٖ ٔٛلز ثبیس اضبف ٝوزز و ٝزر وؾٛرٞبی دیؾزفشٝ
وبرٌزاٖ زایٓ ٓٞچٙبٖ ثرؼ اػظٓ عجمٝی وبرٌزاٖ را سؾىیُ ٔیزٙٞس .زر وؾٛرٞبی عبسٔبٖ ٕٞىبریٞبی
الشقبزی  ٚسٛعؼ OECD ٝسؼساز وبرٌزاٖ ٔٛلز اس  9/2زرفس زر عبَ  1980ث 12/2 ٝزرفس زر عبَ  2007رعیس
 ٚثؼس اس آٖ ثحزاٖ  2008سؼساز آٖٞب را ا٘سوی وبٞؼ زاز ٚ 6.زر عبَ  2013وبرٌزاٖ ٔٛلز  11.1زرفس ٚ
وبرٌزاٖ دبرٚ ٜلز  17/1زرفس اس خٕؼیز فؼبَ ایٗ وؾٛرٞب را سؾىیُ ٔیزاز٘س.
سَم« ،عجمٝی وبرٌز فمظ ث ٝوبرٌزاٖ فٙؼشی ٔحسٚز ٕ٘یؽٛز  ٚوبرٌزا٘ی و ٝسحز عبسٔب٘سٞی  ٚرٚاثظ
عزٔبیٝزارا٘ ٝث ٝا٘دبْ ذسٔبر ٔبزی (٘ظیزسؼٕیزار  ٚا٘جبرزاری) یب غیزٔبزی (٘ظیز آٔٛسػ  ٚثٟساؽز) ٔؾغَٛا٘س
٘یش ثرؼٞبیی اس عجمٝی وبرٌز ٔحغٛة ٔیؽ٘ٛس.
***
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ا٘مالة زیدیشبِی ثٛٔ ٝضٛع ثحثٞبی خبری زر عیبعزٞبی الشقبزی سجسیُ ؽس ٜاعز .ا٘شظبر رؽس لبثُ ٔالحظٝی
ثبرآٚری ثز ایٗ أیس زأٗ سز ٜاعز و ٝرفب ٜػٕٔٛی ٘یش ثٝعٛر ٔحغٛط افشایؼ ٔییبثس ـ زر ػیٗ حبَ ثیٓ آٖ
ٔیرٚز و ٝرؽس دُزؽشبة دیؾزفزٞبی فٙی وبرا٘سٚس ،ث ٝاس زعز رفشٗ ٔحُ وبر ثیب٘دبٔس .زر ٔمبِٝی حبضز ث ٝایٗ
دزعؼ دززاذشٔ ٝیؽٛز و ٝآیب زر ٔٛرز عزػز ایٗ سح َٛاغزاق ٘ؾس ٜاعز؟ زر دبعد ٘ؾبٖ زازٔ ٜیؽٛز ،وٝ
ٞزاط اس ا٘ؼغبفدذیزی ثبسار وبر ثیؼ اس ا٘ساس ٚ ٜسب حسی ثس ٖٚارائٝی زِیُ ٔٛرز سأویس لزار ٌزفش ٝاعز؛ ٚ
یه ا٘مالة فٙبٚرا٘ ٝسب سٔبٖ عٛال٘ی ٕ٘یسٛا٘س ث ٝا٘مالثی الشقبزی فزارٚیس .ثٝػٛٙاٖ ٕ٘٘ ،ٝ٘ٛؾبٖ زازٔ ٜیؽٛز وٝ
زر ٚالغ «الشقبز ٘ٛیٗ»  ٚفٙبٚریٞبیی ٘ظیز رٚثبر  ٚچبدٍز عٝثُؼسی یؼٙی ػٙبفز اعبعی یه «ا٘مالة
زیدیشبِی» أز ٘ٛیٙی ٔحغٛة ٕ٘یؽ٘ٛسٔ .ب زر آغبس یه سح َٛزیدیشبِی ػٕیك لزار ٘ساریٓٔ ،ب زر ٔیب٘ٝی را ٜر٘ٚس
ایٗ سح َٛلزار ٌزفشٝایٓ  ٚاس آٖ چ ٝو ٝغبِجبً سقٛر ٔیؽٛز ثب آ ًٙٞوُٙسسزی ث ٝدیؼ ٔیرٚز.

.1هَضَعاصلی
زر حبَ حبضز ا٘مالة زیدیشبِی ثحثی رایح زر عیبعزٞبی الشقبزی ثٝؽٕبر ٔیرٚز .حشی دیؼ اس ا٘شؾبر اثز زٚ
ٔإِف أزیىبیی ث٘ ٝبْٞبی اریکبرایاىجَلفسَى  ٚآًذریَهکفیسحز ػٛٙاٖ «زٔٚیٗ ػقز ٔبؽیٗ» و ٝزر
سٔزٜی دُزفزٚػسزیٗ آثبر زر عغح خٟب٘ی ٔحغٛة ٔیؽٛز ،سقٛر ثز ایٗ اعز و ٝسزخٕٝی فؼبِیز ا٘غب٘ی ثٝ
سثب٘ی ؤ ٝبؽیٗ سٛا٘بیی ذٛا٘سٖ آٖ را زاؽش ٝثبؽس ث ٝعٛر لبثُ ٔالحظٝای ث ٝافشایؼ ثبرآٚری ٔٙدز ٔیؽٛز .وٝ
[اس یهع ]ٛدیؾزفز ٔجشٙی ثز رفب [ ٚ ،ٜاس عٛی زیٍز] ثیٓ اس زعز رفشٗ ٔؾبغُ را زر دی زارز .ثزایبٖخِٛفعٖٛ
ـ ٔه فی ()2014
کارلبٌذیکتفرای  ٚهایکلاُزبَرى اس زا٘ؾٍب ٜآوغفٛرز سمزیجب ث ٝؽىُ ٕٞشٔبٖ سالػ وززٜا٘س ؤ ٝیشاٖ
اس زعز رفشٗ ٔحُ وبر زر اثز سح َٛزیدیشبِی را سرٕیٗ ثش٘ٙس (فرای -آزبَرى  .)2013آٖٞب ثز ٔجٙبی سحّیُ
زرثبرٜی  7022ؽغُ زر أزیىبٔٛ٘ ،یسا٘ ٝدیؼثیٙی وززٜا٘س دیؾزفز فٙی زارای ٞشیٞٝٙبی اخشٕبػی ٌشافی اعز
و٘ ٝجبیس آٖ را زعزوٓ ٌزفز ،چ ٖٛزر اثؼبز غیزٔٙشظزٜای خبیٍشیٗ ٘یزٚی وبر ا٘غب٘ی ٔیؽٛز ٚ ،ثیىبری ثٝ
ؽىُ لبثُ ٔالحظٝای افشایؼ ٔییبثس .ث ٝاحشٕبَ  %70سب ٘یٕٝی زٝٞی  2030زر ٔسر  20عبَ %47 ،سٕبْ ٔؾبغُ
زر أزیىب اس زعز ٔیرٚز.

4

دضٞٚؼ خزٔی ثِٛظ الشقبززاٖ ٔسرعٝی الشقبز ِٙسٖ و ٝاس حیث رٚػؽٙبعی ارسجبط سٍٙبسٍٙی ثب
اثز فرای  ٚاُزبَرى زارز زر ٔٛرز إِٓبٖ  ٚاسزیؼ ث٘ ٝشبیح ٚذیٓسزی ٔیرعس :زر ایٗ وؾٛرٞب زر ٕٞیٗ ثبسٜی
سٔب٘ی حشی  51سب ٔ %54ؾبغُ ٔیسٛا٘ٙس اس ثیٗ ثز٘ٚس (ثِٛظ  )2014زِیُ :زیدیشبِی ؽسٖ  ٚذٛزوبر ؽسٖ ثب چٙبٖ
عزػشی دیؼ ٔیر٘ٚس و ٝزر ع َٛسٔبٖ ثیؼ اس آٖؤ ٝؾبغُ خسیسی ثٚٝخٛز آٚر٘سٔ ،ؾبغُ لسیٕی را اس ثیٗ
ٔیثز٘س.
دیؾزفز فٙی زر حٛسٜی رٚثبرٞبی ٔشحزنٔ ،بؽیٗٞبی آٔٛسػدذیز ٛٞ ٚػ ٔقٛٙػی ،زر آیٙس ٜؽغُٞبی
ثب ویفیز ٔشٛعظِ وبرٌزاٖ  ٚوبرٔٙساٖ ٔشرقـ را ٘یش سائس ٔیعبسز (فزای  ٚاُسثٛرٖ  .)2013سبو ٖٛٙسقٛر ثز
ایٗ ثٛز و ٝچٙیٗ ٔؾبغّی زر ثزاثز اسٔٛبعی ٖٛثیؼسز ٔق ٖٛاس آعیت ٔیٔب٘ٙس.
وغب٘ی و ٝاس سٛا٘بیی اخشٕبػی ،ذاللیز  ٚذسٔبر ؽرقی ثب ویفیز ثبال ثزذٛرزار٘س ،آیٙسٜای ٔغٕئٗ
ذٛاٙٞس زاؽز .وغب٘ی وٓسز ثب ذغز ثیىبری رٚثٝرٚا٘س و ٝزر ثرؼٞبی آٔٛسػ  ٚثٟساؽز وبر ٔیوٙٙس؛ ذغز
اس زعز رفشٗ ٔحُ وبر ثیؼسز ذسٔبر عبز ،ٜسدبرر  ٚفؼبِیزٞبی زفشزی سىزاری را سٟسیس ٔیوٙس.
٘شیدٝی ٔٔ ٟٓغبِؼبر یبزؽس ٜخّت سٛخ ٝث ٝایٗ ٘ىش ٝاعز و ٝدیؾزفزٞبی فٙی وبرا٘سٚسٕٛٞ ،ار ٜثب
«ٔؼضالر اخشٕبػی» ٕٞزاٜا٘س .یؼٙی ایدبز ثیىبری زر ثزذی ٔؾبغُ  ٚحٛسٜٞبی فؼبِیز  ٚسرقـ زر اثز
فٙبٚریٞبی خسیس.
زر ػیٗ حبَ ،برایاىجَلفسَى  ٚهکفی ٕٞ ٚیٗعٛر فرای  ٚاُزبَرى ثزای ٘ظز ذٛز زر ٔٛرز ثبسار وبر
زالیُ سدزثی  ٚسبریری ارائٕ٘ ٝیوٙٙس .ثزػىظٞ :ز زٌ ٚز ٜٚثز ایٗ ٘ظز٘س و ٝدیؾزفزٞبی فٙی زر  200عبَ
اذیز زر ٔدٕٛع زر ایدبز ٔؾبغُ سأثیز ٔثجشی ٌذاؽشٝا٘س (برایاىجَلفسَى   -هک فی ،ؿ 2014 ،179
 ٚفرای  ٚاُزبَرى ،ؿ  .)2013 ،13زر ثٟشزیٗ حبِز ٔیسٛاٖ اعشسالَ آٖٞب را ثب ایٗ خّٕٝی کٌت
رٍگَف الشقبززاٖ ٔؼزٚف خٕغثٙسی وزز[ :سأثیز فٙبٚری زر ایدبز ٔؾبغُ] «ایٗثبر ٔشفبٚر اعز».
زر ٘ٛؽشبر حبضز وٛؽؼ ٔیؽٛز ؤ ٝغأِ ٝرا ثزذالف آثبر ٘بْثزز ٜاس ٔٙظز سبرید ر٘ٚسٞبی الشقبزی ٔٛرز
ٚاوبٚی لزار زٞیٓ ،و ٝآیب زر ٔغبِؼبر یبز ؽس ٜثٝعٛر دیٛعش ٝزرثبرٜی عزػز دیؾزفز فٙی ٌشافٌٛٝیی ٘ؾسٜ
اعز؟ زر ایٗ آثبر ،ثیٓ اس ٔیشاٖ سغییز زر ثبسار وبر ث٘ ٝح ٛاغزاقآٔیش ٚ ،ثیزِیُ ارائ ٝؽس ٜاعز ٚ .ایٗو ٝا٘مالة
فٙی ٛٙٞس ثب یه ا٘مالة الشقبزی فبفّٝی سیبزی زارز.
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سح َٛفٙی ث ٝؽىُ ر٘ٚسی اس ٘ٛآٚری را ٔیسٛاٖ اس حیث سٔب٘ی ث ٝع ٝزٚر ٜسمغیٓ وزز :زر آغبس
ٔزحّٝی اختراع ) (Inventionلزار زارز ،اذشزاع یه ٔحق َٛیب یه ر٘ٚس سِٛیس خسیس .ز ،ْٚوبرثزز یب
اعشفبزٜی الشقبزی اس اذشزاع زر ٚاحس سِٛیسی ثیبٍ٘ز ٔزحّٝی ًَآٍری ) (Innovationاعز .ایٗ زٔ ٚزحّٝ
غبِجبً زر افىبر ػٕٔٛی  ٚرعب٘ٞٝبی ٌزٞٚی ثب ػاللٙٔٝسی  ٚا٘شظبر ثیؼ اس حس ٕٞزا ٜاعز ،ثٚٝیض ٜاس حیث
ٔٛفمیز زر ثبسار .أب ثٝعٛر وّی ،ایٗ ٔزحّٝی ع ْٛیؼٙی اًتشار ) (Diffusionاعز و ٝاس ٘ظز الشقبزی إٞیز
سؼییٗوٙٙس ٜزارز .زر ایٗ ٔزحّ ٝوبرثزز ایٗ ٘ٛآٚری زر زرٚ ٖٚاحسٞبی یه ؽبذ ٝاس الشقبز ّٔی ٌغشزػ
ٔییبثس .ا٘شؾبر عزیغ ٔیسٛا٘س ثب ٔٛا٘غ حمٛلی ،اخشٕبػی ،اذاللی  ٚالشقبزی ٔٛاخ ٝؽٛز؛ ٔٛا٘ؼی و ٝزر ٔزحّٝی
اذشزاع ٛ٘ ٚآٚری ٛٙٞس لبثُدیؼثیٙی ٘جٛز٘س.
زر ازأ ٝث ٝػٛٙاٖ ٕ٘٘ ٝ٘ٛؾبٖ ٔیز ٓٞو ٝثحث زرثبرٜی الشقبز ٘ٛیٗ  ٚفٙبٚریٞبیی ٕٞچ ٖٛرٚثبر یب
چبدٍز عٝثُؼسی یؼٙی ػٙبفز افّی ا٘مالة زیدیشبِی اػالْؽس ٜأزی ٘ ٛثٝؽٕبر ٕ٘یر٘ٚسٔ .ب زر آغبس یه سحَٛ
زیدیشبِی صرف لزار ٘ساریٓٔ ،ب زر ٔیب٘ٝی یه ر٘ٚس سح َٛسبریری ث ٝعز ٔیثزیٓ و ٝاس آٖ چٝ
و ٝفرای  ٚاُزبَرى سقٛر ٔیوٙٙس دیؾزفز وُٙسسزی زاؽش ٝاعز.

« .2اقتصادًَیي»تٌاقضسَلَ
«ؽٛرای وبرؽٙبعبٖ الشقبزی» 7إِٓبٖ سؼزیف زلیمی اس «الشقبز ٘ٛیٗ» یب ا٘مالة زیدیشبِی  ٚراثغٝی آٖ ثب
ٟٔٓسزیٗ عیبعزٞبی الشقبزی إِٓبٖ ارائ ٝوززٜا٘س« .الشقبز ٘ٛیٗ» ثب ایٗ أیس  ٚا٘شظبر دی٘ٛس زارز و ٝرؽس سٛاٖ
الشقبزی ٘شیدٝی رؽس فشایٙسٔ ٚ ٜسا٘ ْٚزخ رؽس ثبرآٚری اعز .زر ایٗ ٔٛرز ،اس یهع ٛرؽس فٙی زر حٛسٜی
فٙبٚری اعالػبسی  ٚارسجبعی إٞیز زارز ٚ ،اس عٛی زیٍز فٙبٚری ٔیبٍ٘یٗ سٕبْ ؽبذٞٝبی الشقبز  ٚوبر سٛاٖ
رؽس ثیؼسز اس عزیك وبٞؼ ٞشیٝٙی ٔؼبٔالر ٛٔ ٚا٘غ ٚرٚز ث ٝثبسار زر رلبثز خٟب٘ی  ٚایدبز ؽجىٞٝب ثٚ ٝخٛز
ٔیآیس( .ؽٛرای وبرؽٙبعبٖ إِٓبٖ ،2000 ،ؿ)127 .

شورای کارشناسان اقتصادی :هیأتی مرکة از پنج نفر که مطاتق قانون از سال  3691تحوول کوا اقتصواد مدوی در ن وان را موورد
مطا عه و تررسی قرار می دهنذ و تهطور ادواری وضعیت اقتصادی را تر تنیاد چهار اصا که اصوطحاا توه «مرتو سوحرنمیس» معورو
است ترای اصحح و پیشرفت نن توصیه هایی ارائه میکننذ .این چهار اصا عثارتنذ از .3 :ثثات قی تها .2 ،تاال توردن سوطا اشوت،ال،
 .1رشذ اقتصادی مناسة و مذاوم ،و  .4ارزیاتی از توازن اقتصاد خارجی .م
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٘ىشٝی لبثُسٛخ ٝایٗ اعز و ٝایٗ سؼزیف زر عبَ  2000ارائ ٝؽس ٜاعز  ٚاس أیس  ٚا٘شظبری عرٗ ٔیٌٛیس
و ٝأزٚس ٜثب «ػقز زٔ ْٚبؽیٗ» زر ا٘مالة زیدیشبِی ارسجبط زارز.
ؽٛرای وبرؽٙبعبٖ زر ثیؼ اس  11عبَ دیؼ ثٝعٛر رٚؽٙی اس دیؼثیٙی اثزار سح َٛزیدیشبِی ثز ثبسار وبر
عرٗ ٔیٌٛیس :فٙبٚریٞبی خسیس خبیٍشیٗ وبرٞبی ٘غجشبً غیزسرققی ،ر٘ٚسٞبی عبزٜی ٔىب٘یىی ٚ
اعشب٘سارزؽسٜی فزآیٙسٞبی سِٛیسٕٞ ٚ ،چٙیٗ سقٕیٌٓیزیٞبی رٚسٔز ٚ ٜسىزاری ٔیؽٛز .افش ٖٚثز ایٗ،
فٙبٚریٞبی خسیس ،خب٘ؾیٗ اعشفبز ٜاس زازٜٞبی دُزٞشیٔ ٝٙیؽٛز .ثٝػٛٙاٖ ٕ٘ ،ٝ٘ٛایٗ ٘ٛآٚریٞب زر ؽغُٞبیی
ٔزثٛط ث ٝحغبثساری یب ا٘جبرزاری اثزی ٔٙفی ثزخبی ٔیٌذار٘سٕٞ .شٔبٖ اس عزیك ثٝوبر ثغشٗ فٙبٚریٞبی
اعالػبسی ،وبر زر ٚاحسٞبی سِٛیس دیچیسٜسز ٔیؽٛز  ٚ ،زر ٘شید ٝسمبضب ثزای ٔؾبغُ ثب ویفیز ثبال افشایؼ ٔییبثس،
ٔؾبغّی و ٝفٙبٚری اعالػبسی ٕ٘یسٛا٘س خبیٍشیٗ آٖ ؽٛز( .ؽٛرای وبرؽٙبعبٖ إِٓبٖ ،2000 ،ؿ)131 .
دٙح الشقبززاٖ ػض ٛایٗ ؽٛرا اس ث ٝوبر ثززٖ افغالح ا٘مالة ثزای ایٗ فزآیٙس اخشٙبة ٔیوٙٙس٘ ٚ ،غجز
ث ٝفرای  ٚاُزبَرى سحٛالر ثبسار وبر را اعبعب ذٛؽجیٙب٘ٝسز ٔیٍ٘ز٘س« :اٌز أىب٘بر ثبرآٚری ث٘ ٝحٛی ثبیغشٚ ٝ
ؽبیغشٛٔ ٝرز اعشفبز ٜلزار ٌیزز ٔیشٛا٘س ث ٝافشایؼ دیٛعش ٝاؽشغبَ ثیٙدبٔس( ».ؽٛرای وبرؽٙبعبٖ إِٓبٖ،2000 ،
ؿ)127 .
ایبالر ٔشحس ٜثٝػٛٙاٖ دیؾٍبْ فٙبٚری اعالػبسی ٔظٟز «الشقبز ٘ٛیٗ»  ٚثٙیبز سحّیُ ؽٛرای وبرؽٙبعبٖ
ٔحغٛة ٔیؽٛزٛ٘ .آٚری زر اٚاعظ  1970زر ایٗ وؾٛر  ٚزر سٔیٝٙی ٔیىزٚدزٚعغٛر  ٚرایب٘ٝی ؽرقی یه
٘ٛآٚری ا٘دبْ ٌزفز و ٝثؼس اس ٔبؽیٗ ثربر  ٚاعشفبز ٜاس ا٘زصی ثزق ،عٔٛیٗ ا٘مالة فٙؼشی ٔحغٛة ٔیؽس و ٝاس
عزیك وبرثغز فٙبٚری اعالػبسی ٔیسٛا٘غز ث ٝذٛزوبر ؽسٖ سِٛیس ثیٙدبٔس .حغبثٍزٞبی ثشري عبَٞبی زٝٞی
 1960و ٝفضبی ثیؼسزی را اؽغبَ ٔیوزز ،وٛچهسز ؽسٜا٘س ـ وبٔذیٛسز ؽرقی ثز رٚی یه ٔیش خب ٔیٌیزز
ـ  ٚعزیغسز اس ٕ٘ٞٝ٘ٛبی دیؾیٗ ذٛز ػُٕ ٔیوٙس .فٙؼز رٚثبرعبسی اس ایٗ دیؾزفز زر حٛسٜی
ٔیىزٚاِىشز٘ٚیه ٔ ٚبؽیٗٞبی ) CNC (Computer Numerical Controlثٟزٌ ٜزفش ٝاعز ٚ .ثرؼٞبیی اس
فٙؼز سِٛیسی ثٝعٛر فشایٙس ٜذٛزوبر ؽسٜا٘س( .وبیشر  ،1997ؿ)419 .
عزٔبیٌٝذاری زر حبَ افشایؼ وبرفزٔبیبٖ زر ثرؼ فٙبٚری اعالػبسی اس ٘یٕٝی ز ْٚزٝٞی  1970ث ٝافشایؼ
ؽشبثبٖ ثبرآٚری وبر ٔٙشٟی ٘ؾس .ایٗ ٔغأِ ٝالشقبززا٘بٖ را زر ثزاثز ٔؼضّی لزار زاز و ٝرابرتسَلَ وبرؽٙبط
رؽس الشقبزی  ٚثز٘سٜی خبیشٜی ٘ٛثُ زر عبَ  1987آٖ را ث ٝؽىُ ٔٛخش ٔغزح وزز ٕٝٞ« :خب ٔیسٛاٖ ٘ؾب٘ٞٝبی
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ػقز وبٔذیٛسز را ٔؾبٞس ٜوزز ث ٝخش زر آٔبرٞبی ٔزثٛط ث ٝثبرآٚری» (ع )1987 ،ِٛٛزر وؾٛر دیؾٍبْ فٙبٚری
اعالػبر یؼٙی أزیىب أیس ث ٝافشایؼ ثبرآٚری زر اثز افشایؼ عزٔبیٌٝذاری زر ذٛزوبر ؽسٖ سِٛیس فٙؼشی ثٝ
یأط ٔجسَ ؽس ـ ثزػىظ ٘غجز رؽس ثز ثبرآٚری وبر حشی وبٞؼ یبفز .ایٗ ر٘ٚس چ ٌٝ٘ٛٝث ٝایٗ ٘شیدٝ
ا٘دبٔیس؟
ر٘ٚس سىٕیُ ٘ٛآٚریٞب عٛال٘یسز  ٚفزآیٙس ا٘شؾبر ٌ ٚغشزػ ایٗ فٙبٚری آٞغشٝسز اس آٖ ثٛز ؤ ٝسافؼبٖ
آٖ ٔیا٘سیؾیس٘س .زر ٔٛرز «ا٘مالة ع ْٛفٙؼشی» حسالُ  20عبَ ع َٛوؾیس سب أىب٘بر خسیس فٙی ث ٝرؽس
ثبرآٚری ٔٙشٟی ؽٛز .الشقبززاٖ أزیىبیی رابرتگَردٍى ثز ایٗ ٘ظز اعز و ٝوبرثغز ا٘مالة ع ْٛفٙؼشی سبسٜ
زر زٝٞی  1994سب  2004ث ٝرؽس ؽشبثبٖ ثبرآٚری زعز یبفش ٝاعز (ٌٛرز ،2016 ٖٚؿ ٘ .)575شید ٝوبٞؼ
لغؼیز ا٘شمبز سَلَ ثؼس اس یه ز ٝٞثٛز.
زِیُ سأذیز اثزثرؾی فٙبٚری اعالػبسی ثز رؽس ثبرآٚری :ثزذالف آٖچ ٝو ٝا٘شظبر ٔیرفز ثزای وبرفزٔبیبٖ
زعز یبفشٗ ث ٝسزویت ثٟیٝٙای اس فٙبٚری اعالػبسی  ٚعزٔبیٝی ا٘غب٘ی زؽٛارسز اس آٖ ثٛز و ٝا٘شظبر ٔیرفز .ایٗ
٘ٛع عزٔبیٌٝذاری سٔبٖثز اعز  ٚثٞ ٝشیٝٙی ا٘غجبق ٘یبس زارز ـ ثٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛضزر  ٚسیبٖ زر سِٛیس ٞ ٚشیٞٝٙبی
آٔٛسؽی ـ ثسیٗعبٖ وبرثغز ٔؾٟٛز اس فٙبٚریٞبی اعالػبسی زر ٚاحسٞبی سِٛیس سب ٔسر سٔبٖ عٛال٘ی ٔٛخت
افشایؼ ٘زخ رؽس ٘ؾس (ؽٛرای وبرؽٙبعبٖ ،2000 ،ؿ  .)131افش ٖٚثز آٖ ،سمبضبی وبرفزٔبیبٖ ثزای فٙبٚری
خسیس اس ٘ٛعب٘بر ازٚاری عزٔبیٌٝذاری ٔیوٙس .ثز ایٗ اعبط ،فٙبٚریٞبی دیؾٍبْ ٘رغز سٔب٘ی ث ٝوبر ٌزفشٝ
ٔیؽ٘ٛس ؤ ٝبؽیٗآالر لسیٕی ٔغشّٟه ؽس ٚ ٜعزٔبیٌٝذاریٞبی خبیٍشیٗ آٔبز ٜثبؽٙس .ثب سٛخ ٝث ٝایٗ ٚالؼیز
و ٝوبرفزٔبیبٖ إِٓب٘ی ثزای ٔسر عٛال٘ی ث ٝػّز ظزفیز ٔبساز  ٚسمبضبی وٓ عزٔبیٌٝذاری ا٘سوی زاؽشٝا٘س ثبیس
زٚرٜٞبی سٙبٚثی عزٔبیٌٝذاری را ٘یش ث ٝػٛٙاٖ ػبّٔی ٔإثز زر وُٙسی عزػز ٘ٛآٚری زر ٘ظز ٌزفز( .فیؾشٙز ٚ
فزاچز ،2014 ،ؿ)631 .
زا٘ؾٕٙساٖ زفشز سحمیمبر ّٔی الشقبزی زر أزیىب اذیزاً زر یه سحمیك اظٟبر وززٜا٘س و ٝافشایؼ ثبرآٚری
اٚاذز زٝٞی  90ث ٝػّز وبرثزز ثیؼسز فٙبٚری اعالػبسی ٘جٛز ٜاعز .ایٗ ٔحممبٖ ث ٝایٗ ٘شید ٝرعیسٜا٘س وٝ
سمزیجبً سٕبْ فٙبیؼی و ٝاس عبَ  1980سب  2009زر أزیىب اس فٙبٚری اعالػبسی اعشفبز ٜوزز ٜثٛز٘س ،ث ٝذٛز
سِٛیسوٙٙسٌبٖ فٙبیغ اعالػبسی سؼّك زاؽشٙس سب ؽزوزٞبیی و ٝایٗ فٙبٚری را زر ؽبذٞٝبی زیٍز ث ٝوبر
ٔیثغشٙس .دارٍىعجناٍغلَ  ٚدیَیذآتَر ایٗ ٔٛضٛع را چٙیٗ خٕغثٙسی ٔیوٙٙس «ثس ٖٚزر ٘ظز ٌزفشٗ فٙبیغ
سِٛیس رایب٘ ٝسقٛیز افشایؼ ثبرآٚری ث ٝعغح ا٘سوی سمّیُ ٔییبثس( ».ػدٓ اٚغّ ٚ ٛآس ،2002،ٛؿ)2 .
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٘ىشٝی لبثُ سٛخ ٝزیٍز ایٗ و ٝاعشفبز ٜاس وبٔذیٛسز  ٚاسٔٛبعی ٖٛزر ایبالر ٔشحس ٜثب اس زعز رفشٗ ٔؾبغُ
ٕٞزا٘ ٜجٛز ،ٜثّى ٝثزػىظٔ ،یشاٖ اؽشغبَ را افشایؼ ٘یش زاز ٜاعز .ثؼس اس  1994ؽٕبر وغب٘ی و ٝث ٝوبر اؽشغبَ
زاؽشٙس اس ٔ 123یّی ٖٛثٔ 139 ٝیّی ٖٛرعیس٘ ٚ .زخ ثیىبری اس  6/1ث 5/5 ٝوبٞؼ یبفز ( .)2001 BLS.ثز دبیٝی
ایٗ ٘شبیح ،ر٘ٚس ا٘شؾبر دیؾزفزٞبی فٙبٚرا٘ ٝزر آیٙس ٜثیؼسز ع َٛذٛاٞس وؾیس ـ  ٚاثز آٖ ثز ثبرآٚری ـ اس
ٔیشا٘ی و ٝبرایاىجَلفسَى  ٚهکفی ٍ فرای ٍ اٍزبَرى سقٛر ٔیوزز٘س احشٕبالً وٓسز ذٛاٞس ثٛز٘ .شیدٝی
٘ظزذٛاٞی ا٘غشیش ٛسحمیمبر الشقبزی ZEWزر دبییش  2015ایٗ ٘شید ٝرا سأییس ٔیوٙس« :سٟٙب  %18اس وبرفزٔبیبٖ
إِٓب٘ی زر عبَ  2015ثب ٔف ْٟٛفٙؼز  80.4آؽٙب ثٛزٜا٘س ( .)2015 ،ZEWایٗ ٘شید ٝثب سحّیُ زٛٔ ٚرز اس ػٛأُ
ٔ ٟٓدیؼثز٘سٜی فٙؼز ٛٔ 0.4رز سأییس لزار ٔیٌیزز :یؼٙی رٚثبرٞب  ٚچبدٍزاٖ عٝثُؼسی.
سأویس ثز ایٗ ز ٚػبُٔ حبیش إٞیز اعز چ ٖٛا٘مالة زیدیشبِی زر ز ٚوؾٛر إِٓبٖ  ٚاسزیؼ ثیؼسز سحز
ػٛٙاٖ ا٘مالة فٙؼشی ٔ 0.4ؼزفی ٔیؽٛز .فٙؼز  0.4اس عزیك ارسجبط ؽجىٝای ٛٞؽٕٙس ثیٗ ٔحقٛالر،
ٔبؽیٗآالر ٛٔ ٚاز اِٚی ٝسؼزیف ٔیؽٛز  ٚثسیٗ ٚعیّ ٝثز حٛسٜی سِٛیس سأویس زارز .ایٗ ٘ٛع سأویس زر إِٓبٖ ٚ
اسزیؼ زر ٔمبیغٝی ثیٗإِّّی ٔغٕئٙبً ثز إٞیز خبیٍب ٜؽبذٞٝبی سِٛیسی زر سِٛیس ارسػ زر وُ الشقبز زر ٞز
ز ٚوؾٛر ثغشٍی زارز .افش ٖٚثز ایٗ ،ایٗ فٙؼز ٟٔٓسزیٗ ػبُٔ افشایؼ ثبرآٚری اعز ٚ .عزا٘دبْ ،سدسیس حیبر
«الشقبز لسیٕی» یؼٙی فٙبیؼی و ٝاس ٔسرٞب دیؼ اػشجبر  ٚإٞیز آٖٞب وبعش ٝؽس ،ٜزر زعشٛروبر ثغیبری اس
الشقبزٞبی دیؾزفش ٝلزار زارز ،ثٚٝیض ٜثؼس اس آٖو ٝآٖٞب زر خزیبٖ ثحزاٖ الشقبزی ٔ ٚبِی خٟبٖ ،ذٛز را ثٝػٛٙاٖ
ػبّٔی ٔ ٟٓزر ثجبر الشقبزی ٘ؾبٖ زازٜا٘س.

انقحب  4 .0اصطحای است که تیش تر در ن ان و اتریش ته کار میرود و ته چهارمین انقوحب صونعتی اشوارا دارد( .انقوحب اول،
نی هی اول قرن نوزدا شاما تاسیسات مکانیکی تو یذ و انرشی نب و تخار ،انقحب دوم ،اواخر قرن نوزدا نوار نقا ه و انورشی ا کتریکوی،
انقحب سوم 3690 ،فناوری اطحعاتی و ا کترونیک است) این تحول عثارت است از یوک ناوام تو یوذی خودسوازمانیافتوه تور پایوهی
پیونذ تو یذ صنعتی تا فناوری اطحعاتی و ارتثاطی که انسانها ،ماشینها ،تأسیسات و جستیک را مستقی ا در ارتثاط و ه کواری توا
یکدیگر قرار می دهذ ،و محصوالت را از مراده ی تو یذ تا مصر  ،تع یرات و تازیاتی تحت ناارت خوود دارد .ترخوی نن را مرادوهی
دوم دیجیتا یشذن نیس مینامنذ.
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فٌاٍریّای«ًَیي»

.3
.1.3رٍباتّا
زر عبَ  1983زر إِٓبٖ ،عبِٗ  54ؽزوز فِٛىظ ٚاٌٗ زر ٔغبحشی ٔؼبزَ ٞؾز سٔیٗ فٛسجبَ ٔظٟز ٌؾبیؼ
راٞی ٘ٛیٗ ث ٝز٘یبی وبر اسٔٛبسیش ٜثٛز .زر ایٗ عبِٗ لغؼبر ٔسَ ٌُّف  2ثب وٕه  70رٚثبر ٔ٘ٛشبص  ٚخٛؽىبری
ٔیؽس (اؽذیٍُ ،خّس  ،25ؽٕبر .)1983 ،4 ٜایٗ حبزث ٝثٔ ٝسر  30عبَ رذسازی ا٘مالثی ٔحغٛة ٔیؽس٘ٛٔ .شبص
ٟ٘بیی زر فٙؼز اسٛٔٛثیُ ،یىی اس عرزسزیٗ حٛسٜٞب ثزای ذٛزوبرؽسٖ ،ث ٝؽٕبر ٔیرٚز .زر ایٗ ؽبذ ٝاس سِٛیس،
ٔیبٍ٘یٗ ذٛزوبر ؽسٖ  %5ثٛزِٚ ،ی زر عبِٗ  54زر ِٚفغجٛري ٞسف زعزیبثی ث ٝرلٓ  .%25ثٛز .اؽشغبَ زر اثز
وبرثغز فٙبٚری وبرا٘سٚس دیؾزفش ٝاس دٙح ٞشار ٘فز ث ٝچٟبر ٞشار ٘فز سمّیُ دیسا وززٞ( .غّز ،2014 ،ؿ)66 .
ٔدّٝی ذجزی «اؽذیٍُ» ٔسر وٛسبٞی ثؼس اس وبرثغز ایٗ فٙبٚری زر عبَ  1984زر ٔمبِٝای سحز ػٛٙاٖ
«آیٙس ٜزر عبِٗٞبی ذبِی اس وبرٌز» زرثبرٜی سحمیمی زاذّی زر فِٛىظ ٚاٌٗ ٘ٛؽز ثزاعبط دیؾزفز
فٙبٚریٞبی وبرا٘سٚس ثب  40عبػز وبر زر ٞفش ٚ ٝثب عغح سِٛیسی ٔؼبزَ عبَ  2000زر فِٛىظ ٚاٌٗ فمظ ث85 ٝ
ٞشار وبرٌز ٘یبس اعزٞ 30 .شار یب  %25وٓسز اس  .1984سفغیز ثسثیٙب٘ٝی اؽذیٍُ ایٗ ثٛز« :ایٗ یه حمیمز عبزٜ
اعز و ٝزعزٞبی آٙٞیٗ رٚثبرٞب ٞزرٚس ٜا٘غبٖٞبی ثیؼسزی را اس ٔحُ وبر اذزاج ٔیوٙس ،ایٗ ؽٙبذشی اعز
عبز ٚ ٜثیرٚح و ٝسدزثٝی رٚسٔز ٜآٖ را سأییس ٔیوٙس( ».اؽذیٍُ ،خّس  ،5ؽٕبرٜی )1984 ،28
أب ٚالؼیز چیش زیٍزی ثٛز :زر عبَ ٘ٛٔ 1986شبص ٟ٘بیی زر ثغیبری اس ٔزاحُ ذٛز زٚثبر ٜاس «وبر ا٘غبٖ»
ثٟزٌ ٜزفز ،و٘ ٝؾبٖ ٔیزاز چؾٓا٘ساس یه سِٛیس سمزیجبً ثس ٖٚوٕه ا٘غبٖ زر آٖ سٔبٖ ٔحمك ٘ؾس ٜثٛزٞ .شیٝٙی
عزدب ٍٟ٘ساؽشٗ  ٚسٔبٖ سؼٕیز رٚثبرٞب زر وٙبر ػٛأُ زیٍز ،فزفٝخٛیی زر سؼساز وبرٌزاٖ را ثب ؽىغز
رٚثٝر ٚوزز.
فبفّٝی سٔب٘ی اذشزاع سِٛیس رٚثبرٞبی فٙؼشی زر زٝٞی  1950سب ا٘شؾبر آٖ زر فٙؼز اسٛٔٛثیُ عٛال٘یسز
اس آٖ ثٛز و ٝسقٛر ٔیرفز .راٍٞؾبیی رٚثبرٞبی فٙؼشی ثب سأذیزی ثیؼ اس  10عبَ آغبس ؽس .اس ٘یٕٝی زٝٞی
 1990سؼساز رٚثبرٞبی فٙؼشی زر عغح خٟب٘ی ثٝعٛر ٔسا ْٚافشایؼ یبفش ٝاعز( .یبوٛة ،2004 ،ؿ )5 .زر
ٔمبیغٝی وؾٛرٞب اس حیث سٕزوش رٚثبرٞب زر ؽبذٞٝبی سِٛیس  ٚذٛزرٚعبسی ثب زر ٘ظز ٌزفشٗ سؼساز رٚثبر ثٝ
ٞ 10شار وبرٌز ،إِٓبٖ ثب ضزیت  292ثؼس اس وز ٜخٛٙثی ثب ضزیت  ٚ 478صادٗ ثب ضزیت  314زر رسجٝی عْٛ
10

لزار زارز ( ،2016 ،EFIؿ )52 .سرٕیٗ سزٔ ٜیؽس سب عبَ  2018اعشفبز ٜاس رٚثبرٞبی فٙؼشی زر عغح خٟبٖ
 %15رؽس ذٛاٞس وزز ٚ .اس ٞ 229شار زر عبَ  2014ثٞ 400 ٝشار افشایؼ ذٛاٞس یبفز )2015a ،EFI( .أب زر
عبَ ٌذؽش ٝایٗ ٘زخ رؽس سحمك ٘یبفز .سؼساز اسٛٔٛثیُٞبی ث ٝفزٚػ رعیس ٜزر عبَ  2015فمظ  %8یؼٙی 240
ٞشار اسٛٔٛثیُ افشایؼ زاؽز.
اعشفبز ٜاس رٚثبرٞبیی ٔشقُ ث ٝؽجى ٝزر آیٙسٔ ٜیسٛا٘س زر ٔدٕٛع ث ٝخبی اس ثیٗ ثززٖ ٔؾبغُ ،ؽغُٞبی
ثیؼسزی ثٚ ٝخٛز آٚرز .زر وؾٛرٞبی دیؾزفش ٝآٖٞب و ٝثبالسزیٗ ضزیت اعشفبز ٜرا اس رٚثبر زار٘س ثیؼسزیٗ
ٔیشاٖ اؽشغبَ را ٘یش ث ٝذٛز اذشقبؿ زازٜا٘سٔ .غٕئٙبً سقبزفی ٘یغز و ٝزر ایبالر ٔشحس ٜوٞ ٝسف عیبعی
افشایؼ ع ٟٓسِٛیس فٙؼشی زر وُ الشقبز ارسػآفزیٗ اعز٘ ،مؼ وبرثغز رٚثبرٞب زر فٙؼز ٔدسزاً افشایؼ
یبفش ٝاعز ،2016 ،EFI( .ؿ ٚ )52 .زر عبَٞبی ٌذؽش٘ ٝیش ٔیشاٖ رؽس اعشفبز ٜاس رٚثبر افشایؼ ثیؼسزی ٘ؾبٖ
ٔیزٞس .ثسیٗسزسیت ثب اعشمزار ٔدسز سِٛیس فٙؼشی ٔیشاٖ اؽشغبَ ٘یش ثبال ذٛاٞس رفز.
ٛٞازاراٖ اعشفبز ٜاس رٚثبرٞبی ٔشحزن زر ثرؼ ذسٔبر دیؼثیٙی ٔیوٙٙس و ٝسؼساز آٖٞب ثٔ ٝیشاٖ
لبثُٔالحظٝای افشایؼ یبثس ( ،2016 ،EFIؿ ٍ٘ .)53بٞی ث ٝآٔبرٞبی فسراعی ٖٛثیٗإِّّی زا٘ؼ رٚثبسی
ثزذالف ایٗ دیؼثیٙیٞبعز.
اس ٔ 4.7یّی ٖٛرٚثبر ذسٔبسی ث ٝفزٚػ رعیس ٜزر عغح خٟبٖ زر عبَ  2014سمزیجبً ٕٝٞی آٖٞب ثٝ
اعشفبزٜٞبی ؽرقی  ٚذبٍ٘ی اذشقبؿ زار٘سٔ 3.3 .یّی ٖٛاس ایٗ رٚثبرٞب خبرٚثزلی ،دٙدز ٜدبنوٗ یب
چٕٗسٖا٘س ٔ 1.3 ٚیّی ٖٛاس آٖٞب ثزای ثبسیٞب  ٚعزٌزٔی  4416 ٚػسز اس آٖٟب ثزای وٕه ث ٝافزاز ٔؼّٚ َٛ
ػمتٔب٘س ٜزر ٘ظز ٌزفش ٝؽس ٜاعز.
ثٕٞ ٝیٗ ػّز زر ٔدٕٛػٝی ٔحبعجبر الشقبز ّٔی اثزار لبثُ ا٘ساسٌٜیزی ٔزثٛط ث ٝثبرآٚری  ٚثبسار وبر
ا٘سن اعزٛ٘ .آٚری زر سٔیٝٙی رٚثبرٞبی ذبٍ٘ی ٔٛخت فزفٝخٛیی زر ٚلز ،راحشی  ٚرفب ٜؽرقی ٔیؽٛز.
 ٚث ٝعٛر غیزٔغشمیٓ ٔیسٛا٘س ثبػث ثبال رفشٗ ثبرآٚری ؽٛز .زر ٔٛرز رٚثبرٞبی ٔزثٛط ث ٝثبسی  ٚعزٌزٔی
ٔیسٛاٖ چٙیٗ ٘مؾی را ٘بزیسٌ ٜزفز.
رٚثبرٞبی ذسٔبسی و ٝزر حٛسٜی سِٛیس ٔٛرز اعشفبز ٜلزار ٔیٌیز٘س إٞیز الشقبزی ثیؼسزی زار٘س ٚ
ٔیشاٖ اعشفبز ٜاس آٖٞب زر عبَ ٘ 2014غجز ث ٝعبَ دیؼ  %11.5افشایؼ زاؽش ٚ ٝثٔ ٝیشاٖ ٞ 24/207شار رعیسٜ
اعزٔ .دٕٛع رٚثبسٞب زر خٟبٖ اس  1998ث ٝثؼس ثٞ 172 ٝشار رعیس ٜاعز .ثٕٞ ٝیٗ ػّز IFR (International
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)ٕ٘Federation of Roboticsیسٛا٘س ثٝرٚؽٙی اػالْ وٙس و ٝچ ٝسؼساز اس آٖٞب زر حبَ حبضز ٔٛرز اعشفبزٜ
لزار ٔیٌیزز .اس رٚثبرٞبیی و ٝزر عبَ  2014ث ٝفزٚػ رعیسٜا٘س 5/180 ،ػسز رٚثبر ؽیززٚػ ٞ 11 ٚشار ػسز
رٚثبر ٘ظبٔیا٘س .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ رؽس سؼساز رٚثبر زر عغح خٟبٖ زر ثرؼ ذقٛفی ث ٝخش وؾبٚرسی وبٞؼ
یبفش ٚ ٝث ٝؽؼ ٞشار رعیس ٜاعز IFR.زر ثبسٜی سٔب٘ی  2015سب  2018ثزای ایٗ ثرؼ زر ٔدٕٛع افشایؾی سب 65
ٞشار رٚثبر را دیؼثیٙی ٔیوٙس ـ یؼٙی ثٝعٛر ٔشٛعظ عبِی ٞ 16شار ـ و ٝاس ایٗ سؼساز ٞ 13/300شار فمزٜ
«زعشٍبٜٞبی ٞسایزؽ٘ٛسٜی ذٛزوبر» ٞغشٙس .سأثیز رٚثبرٞبی ذسٔبسی ثز ثبرآٚری  ٚثبسار وبر ث ٝػّز سؼساز
ا٘سن ٛٙٞس سیبز ٘یغز.

.2.3چاپگرسِبُعذی
برایاىجلَفسَى  ٚهکفی زر اثزؽبٖ ،چبدٍز عٝثُؼسی را ثٝػٛٙاٖ سحِٛی ٔشؼّك ثٌ ٝذؽشٝی ٘شزیه ٔؼزفی
ٔیوٙٙس (ثزایبٖخِٛفغٔ ٚ ٖٛىفی ،2014 ،ؿ .)37أب ٚالؼیز ایٗ اعز و ٝچبدٍز عٝثُؼسی اس  25عبَ دیؼ
ٚخٛز زارز  ٚاس آٖ سٔبٖ سبو ٖٛٙـ ثزذالف رٚثبرٞبـ فزفبً اس عغح اذشزاع ٔ ٚزاحُ اِٚیٝی ٘ٛآٚری فزاسز
٘زفش ٝاعز.
 25عبَ دیؼ ٔدّٝی "ٔ "Wirtschaftswocheمبِٝای ث ٝچبح رعب٘س و ٝاف ٚ َٛأىبٖٞبی وبرثززی
چبدٍز عٝثُؼسی زر آٖ سٔبٖ را سؾزیح ٔیوزز .چبدٍز عٝثُؼسی زعشٍبٞی اعز و ٝلبزر ث ٝعبذشٗ لغؼٞٝبی
عٝثُؼسی اعز و ٝآٖٞب را ثب ٞسایز وبٔذیٛسزی  ٚثب اعشفبز ٜاس یه یب چٙسیٗ ٔبزٜی اِٚی ٝث ٝؽىُ ٔبیغ یب خبٔس
 ٚعجك ا٘ساس ٚ ٜؽىُ اس دیؼ سؼییٗؽس ٜسِٛیس ٔیوٙس .چبدٍز عٝثُؼسی یب اعشزیِٛیشٌٛزافی ثیؼ اس ٞز چیش زر
عبذشٕبٖ ٔسَٞب ث ٝفٛرر لغؼٞٝبی سهسه ثٚٝیض ٜزر فٙؼز اسٛٔٛثیُ ث ٝوبر ٌزفشٔ ٝیؽٛزٔ .رشزػبٖ چبدٍز
عٝثُؼسی زر آٖ سٔبٖ أیسٚار ثٛز٘س و ٝایٗ اذشزاع عبال٘ ٝاس رؽسی  20زرفسی ثزذٛرزار ثبؽس .خسیسسزیٗ چبدٍز
«لبزر اعز ٔسَٞبی ثشري ٘ظیز لغؼٞٝبی ٔٛسٛر ثب ٚس٘ی  70ویٌّٛزٔی را عزاحی  ٚثٝفٛرر لغؼبر وٛچه
سِٛیس وٙسٌ( ».زٚسیٛط)1992 6 ،5 ،
ٕ٘بیؾٍب ٜعیجیز زر ٞب٘ٛر زر عبَ  ،2016ثشريسزیٗ چبدٍز عٝثُؼسی زر خٟبٖ را ثٔ ٝؼزك ٕ٘بیؼ
ٌذاؽز و ٝثشريسزیٗ ٕ٘ٝ٘ٛی ٔٛخٛز ثزای عبذشٗ لغؼٞٝبی اعشب٘سارز اعزٔ .سیز ؽزوز سِٛیسوٙٙسٜی آٖ زر
ایٗثبر ٜچٙیٗ ٘ٛؽز« :ثٝعٛر وّی لبزر ث ٝسىٕیُ لغؼٞٝبی ٔٙفزز یب عبذشٗ لغؼٞٝبی دزٚسٛسیخ اعز ».أب
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٘مقبٖ ایٗ اذشزاع وُٙسی ثیؼ اس حس آٖ اعز .چ ٖٛثزای عبذشٗ یه چبردبی ٝاس ٔٛاز ٔقٛٙػی ث ٝعبػزٞب ٚلز
٘یبس زارز( .ا)2016/4/4 ،ِٕٗٚ
زر ٔٛرز چبدٍز عٝثُؼسی زر ٚالغ ٔب ثب ؽىُ خسیسی اس سىٙیه عزٚوبر زاریٓ و ٝاس ٔسرٞب دیؼ ؽٙبذشٝ
ؽس ٜثٛز .دیؾزفز  ٚوبرثغز فٙؼشی ایٗ فٙبٚری زر عی  25عبَ ٌذؽش ٝزر چبرچٛثی ٔحسٚز ثبلی ٔب٘س ٜاعز.
ٔؾىُ اعبعی چبدٍز عٝثُؼسی سبو ٖٛٙحُ ٘ؾس ٜاعز :ثٝػّز عزػز وبر ا٘سن ٕ٘یسٛاٖ آٖ را ث ٝؽىُ
الشقبزی ثزای سِٛیس س٘دیزٜای وبالٞب  ٚلغؼٞٝب ث ٝوبر ٌزفز .ایٗ ثزای وؾٛرٞبی فٙؼشی یه ٘مـ لبثُ
چؾٓدٛؽی ٔحغٛة ٕ٘یؽٛز .چ ٖٛثرؼ ٚعیؼی اس سِٛیسٞبی فٙؼشی ث ٝؽىُ ا٘ج ٜٛزر ٞشاراٖ لغؼ ٝسِٛیس
ٔیؽ٘ٛس.
اِجشٕ٘ ٝیسٛاٖ ث ٝوّی أىبٖ ثزعزف ؽسٖ ایٗ وٕجٛز را زر آیٙسٜی ٘شزیه غیزٕٔىٗ زا٘غز .أب سقٛر
عبِٗٞبی ذبِی اس ا٘غبٖ و ٝزر آٖٞب چبدٍزٞبی عٝثُؼسی ث ٝوبر ٔؾغَٛا٘س  ٚلغؼٞٝبی السْ را ثٔ ٝمسار سیبز،
ویفیز  ٚعزػز ثبال سِٛیس ٔیوٙٙس سب أزٚس ث ٝیه چؾٓا٘ساس لبثُزعشزط سجسیُ ٘ؾس ٜاعز.
ثسیٗعبٖ رؤیبی فٙؼشیؽسٖ زٚثبرٜی ارٚدب ث ٝوٕه چبدٍز عٝثُؼسی احشٕبالً لبثُسحمك ٘یغز .زعزوٓ سب
سٔب٘ی و ٝثٝػّز ٔشز ا٘سن وبرٌزاٖ زر وؾٛرٞبی زر حبَ سٛعؼٝی آعیبیی ٛٙٞس اعشفبز ٜاس ایٗ فٙبٚریٞب
ٔمز ٖٚثٝفزف٘ ٝیغز ،ایٗ رؤیب سحمك ٘رٛاٞس یبفز .اعشفبزٜی ٚعیغ اس ایٗ رٚثبرٞبی فٙؼشی خسیس زر فٛرسی
ٕٔىٗ اعز وٞ ٝشیٝٙی اعشفبزٍٟ٘ ٚ ٜساری اس آٖٞب دبییٗسز اس ٞشیٝٙی وبر زر وؾٛرٞبی ٘بْثزز ٜثبؽس( .سبیّ،ٝ
)2016/3/30
ثزذالف اظٟبرار سٔٛبط اؽشزاة ٞبرٔ ،سیز ٔإعغٝی سحمیمبسی  ،HWWIسسارن  ٚحُٕ ٘ ٚمُ ثیٗإِّّی
زر آیٙسٜی لبثُدیؼثیٙی ٘جبیس اس وبٞؼ عفبرػٞب  ٚخبیٍشیٗ ؽسٖ ٔحِٕٞٝٛبی ثشري زازٜٞبی وبٔذیٛسزی ثب
٘زْافشار چبح عٝثُؼسی ٚحؾشی زاؽز( .اؽذیٍُ آ٘الیٗ )2016/1/9
أب ؽبغالٖ ا٘جبرزاری  ٚحُٕ٘ٚمُ ث ٝػّز عبسٔبٖزٞی ذٛزوبر ا٘جبرٞب  ٚحُٕ٘ٚمُ ذٛزوبر ثز رٚی ریُٞب،
خبزٜٞب ٚ ،زریبٞب ثبیس ٍ٘زاٖ اس زعز رفشٗ ؽغُ ذٛز ثبؽٙس.
زر ذبسٕ ٝثبیس ٌفز و ٝوبرثغز چبدٍز عٝثُؼسی ثزای سِٛیس فٙؼشی س٘دیزٜای ٛٙٞس زر ٔزحّٝی اذشزاع
لزار زارز.
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