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دانشگاه ها و متفکران اقتصادی بررسی شد
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در میزگرد انجمن مدیریت کیفیت ایران با حضور جمعی از اساتید دانشگاه ها و متفکران اقتصادی بررسی شد

تغییر رویکردهای مدیریت کیفیت
در انقالب چهارم صنعتی

در یــک دهــه اخیــر مدیریــت کیفیــت دچــار تحــوالت بنیــادی شــده و بــا عبــور از مدیریــت کیفیــت محصــول
و فراینــد بــه حــوزه هــای کیفیــت ســازمان وارد شــده و مفاهیــم جدیــدی نظیــر هویــت ،اخــاق ،مســئولیت
اجتماعــی ســازمان را مطــرح کــرده اســت .ظهــور انقــاب صنعتــی چهــارم بــا مفاهیمــی ماننــد هــوش مصنوعی
 ،یادگیــری ماشــین و اینترنــت اشــیاء ،کالن داده و … باعــث شــده مدیریــت کیفیــت بیــش از پیــش بر اســتفاده
از فنــاوری هــای نویــن تمرکــز یافتــه و در یــک رویکــرد راهبــردی ،کارایــی عملکــرد ســازمان را بــه مــوازات
اثربخشــی هــدف گــذاری و انقالبــی تحــت عنــوان  INDUSTRY4.0را مطــرح کــرده اســت.
بســیاری از مدیــران و صاحبــان صنایــع ،در ایــران و جهــان بــا ایــن مفاهیــم و تاثیــر آن هــا بــر عملکرد ســازمان
خــود آشــنایی کافــی ندارنــد و همچنــان درگیــر مســائلی چــون اســتقرار سیســتم هــای قدیمــی  ،محاســبات
دســتی شــاخص هــا  ،عــدم هماهنگــی بیــن کارکنــان ،فراینــد هــای کنترلــی دســت و پاگیــر ،غیــر موثــر و روابط
نــا هماهنــگ بــا تامیــن کننــدگان و بســیاری از مشــکالت دیگــر دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد.
انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران موضــوع تحــوالت کیفیــت در انقــاب صنعتی چهــارم را بــا برگــزاری میزگردی
بــا حضــور مهنــدس فرزیــن انتصاریــان ،رییــس انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران ،دکترمحمــود شــهرخی ،عضو
هیــات علمــی گــروه مهندســی صنایــع دانشــگاه کردســتان ،مهنــدس فرزیــن فردیــس ،رییــس کمیســیون
اقتصــاد ،نــوآوری و تحــول دیجیتــال اتــاق بازرگانــی تهــران ،دکترحســن فــروزان فــرد ،رییــس کمیســیون
حمایــت قضایــی و مبــارزه بــا فســاد اتــاق بازرگانــی تهران،دکتــر علیرضــا مفیــدی ،مدیــر پژوهــش ســازمان
ایمنــی فنــی  BCکانــادا ،دکترپژمــان صالحــی ،عضــو هیــات مدیــره انجمــن مهندســی حمــل و نقــل ریلــی ،
دکترفرشــید شــکرخدایی رییــس کمیســیون توســعه پایــدار ،محیــط زیســت و آب اتــاق بازرگانــی ایــران ،دکتــر
مهــدی قطعــی ،رییــس مرکــز فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بررســی کــرد .آن چــه
در ادامــه مــی خوانیــد مشــروح ایــن میزگــرد اســت.
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مهندس فرزین انتصاریان

رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران:

همانگونــه کــه از اســم انقــاب صنعتــی چهــارم
مشــخص اســت ،ایــن انقــاب ادامــه ســه انقــاب
قبلــی اســت امــا به غیــر از این ســه انقــاب صنعتــی ،تحــوالت دیگری
در دنیــا وجــود داشــته و ایــن مــوارد بــه عنــوان اعصــار مختلــف مطــرح
شــده انــد بــه طــوری کــه راه انــدازی یــک تکنولــوژی ،منجــر بــه ایجاد
یــک عصــر جدیــد شــده اســت .زمانــی کــه انســان اســتفاده از ســنگ را
وارد زندگــی خــود کــرد باعــث شــد تــا تحولــی در زندگــی بشــر ایجــاد
شــود ســپس بشــر امکانــات معدنــی ماننــد اســتخراج از معــدن و مفــرغ
را وارد زندگــی کــرد کــه وارد عصــر مفــرغ شــدیم و دنیــا را بــا تغییــر
اساســی روبــرو کــرد .همچنیــن بــا ورود آهــن بــه زندگــی بشــر ،شــاهد
ایجــاد عصــر آهــن بودیــم کــه برخــی از ایــن دوره هــا چندیــن هــزار
ســال طــول کشــیده اســت امــا در دوران عصــر حجــر ،شــاهد پایــداری
ایــن دوره بــرای ســال هــای متمــادی و عــدم تغییــر فنــاوری بــوده ایــم
تــا ایــن کــه بــا ورود یــک فنــاوری ،ماهیت جامعــه تغییــر کــرد .بنابراین
هرچــه ایــن مراحــل جدیدتــر مــی شــود زمــان عمــر تحــوالت کمتــر و
مدیریــت تولیــد وارد چرخــه زندگــی مــردم مــی شــود همانگونــه کــه
فنــاوری ماشــین بخــار ،منجــر بــه ایجــاد تحــوالت عظیمــی شــد.
اگــر دوره انقــاب صنعتــی ســوم را شــروع دوره ورود فنــاوری ،کامپیوتــر
و الکترونیــک بدانیــم تحــوالت گســترده ای در ایــن مــدت رخ داده امــا
ایــن تحــوالت در 50ســال اخیــر جــاری بــوده بــه طــوری کــه ورود
فنــاوری هــای جدیــد منجــر بــه ایجــاد عصــر جدیــدی خواهــد شــد که
صحیــح و یــا غلــط ،تحــت عنــوان انقــاب صنعتــی شــناخته مــی شــود
امــا هیــچ شــکی وجــود نــدارد کــه ایــن موضــوع محــدود بــه صنعــت
نیســت بلکــه زندگــی افــراد را در ســطح خانــواده و جامعــه بــه طــور کلی
تحــت تاثیــر قــرار خواهــد داد کــه هــم اکنــون نیــز شــاهد تغییراتــی در
ایــن زمینــه هســتیم و یکــی از ایــن مــوارد ،تغییــرات ایجــاد شــده در
نظــام هــای مدیریتــی اســت کــه کمتــر بــه آن پرداختــه شــده اســت.
دکترفرشیدشکرخدایی؛

رییس کمیسیون توسعه پایدار ،محیط زیست
و آب اتاق بازرگانی ایران

انقــاب هــای صنعتــی بــا هــدف راحتــی بیشــتر،
اوقــات فراغــت و تفریــح بیشــتر انســان ایجــاد شــد
و بــه نظــر مــی رســد وجــود انقــاب صنعتــی چهــارم دایــره رفــاه بشــر
را بــه دنبــال دارد امــا بــه پایــداری آن گــره خــورده اســت .جــدا از ایــن
موضــوع بشــر از  30ســال گذشــته در حــال پیشــبرد موضــوع توســعه
پایــدار بــوده کــه نحــوه فکــری متفاوتــی بــوده و چالــش بزرگــی بــرای
نســل بشــر بــه شــمار مــی رود .امــا بــه طــور قطــع تفــاوت انقــاب
صنعتــی چهــارم در ماهیــت اســت .همــه انقــاب هــا قســمتی از کار
بشــر را انجــام مــی دهنــد بــه طــوری کــه جــای دســت ،نیــروی بخــار
آمــد و در انقــاب صنعتــی ســوم ،کامپیوتــر بــرای آســان کــردن امــور
اختــراع شــد ،امــا انقــاب صنعتــی چهــارم ادعــای بزرگــی دارد و اعــام
مــی کنــد کــه جــای بشــر را خواهــد گرفــت بنابرایــن حــذف بشــر از
تصویرســازی و تصمیــم گیــری و در نهایــت حــذف بیشــتر کارهایــی
کــه انســان مــی کنــد ،هــدف انقــاب صنعتــی چهــارم اســت .در حــال
حاضــر هــوش مصنوعــی در حــال تدویــن کتــاب ،نوشــتن موســیقی،
تولیــد فیلــم و نوشــتن ســناریو اســت و هــوش مصنوعــی گــوگل بــه

درک و احســاس هــم رســیده اســت.
انقــاب صنعتــی چهــارم بــه دنبال حــذف بشــر از نظــام مدیریتی اســت
در حــال حاضــر تنهــا کاری کــه مــی تــوان ادعــا کــرد ماشــین تــوان
انجــام آن را نــدارد ،آفرینــش اســت کــه بــه نظــر مــی رســد هــوش
مصنوعــی هــم ایــن کار را انجــام خواهــد داد و ایــن آخریــن پــرده
خودخواهــی بشــر مبنــی بــر تکرارپذیــر نبــودن اســت .هــم اکنــون در
کشــورهای در حــال توســعه و عقــب مانــده ،انقــاب صنعتــی چهــارم
دســت کــم گرفتــه شــده و ایــن فاصلــه ایجــاد شــده بــه واســطه انقالب
صنعتــی چهــارم بیــن جهــان اول و باقــی ،دنیــا را بــه دو قطــب اربــاب
و رعیــت تبدیــل مــی کنــد و رعیــت هیــچ زمانــی تبدیــل بــه اربــاب
نخواهــد شــد.
از حــدود  18ســال پیــش موضوعــی بــا عنــوان ســازمان بــدون مــرز
شــکل گرفــت کــه از شــبکه هــای اجتماعــی آغــاز شــد کــه نمونــه آن
شــبکه هــای اجتماعــی اســت بــه نظــر می رســد بــا اشــتراک گذاشــتن
پســتی در اینســتاگرام لذتــی کــه شــبکه بــرای او ایجــاد مــی کنــد آن
فــرد را تبدیــل بــه کارگــر ایــن شــبکه اجتماعــی مــی کنــد و در قبــال
ایــن لــذت ،او نســبت بــه تولیــد محتــوا اقــدام مــی کنــد و نقطــه مــرزی
کــه بشــردر آن اعمــال قــدرت مــی کنــد در حــال از بیــن رفتــن اســت.
بنابرایــن اینســتاگرام بــا مدیریــت  700میلیــون کاربــر بــه جــای پرداخت
وجهــی بــه آن هــا لــذت ارتبــاط مــی دهــد .در ایــن ســبک غالــب QC
یــا امــری بــه نــام کنتــرل کیفیــت آمــاری از طریــق ماشــین انجــام
خواهــد شــد بنابرایــن از ایــن پــس نیــز مدیریــت توســط بشــر انجــام
نخواهــد شــد.
دکترپژمانصالحی

عضوهیاتمدیرهانجمنمهندسی
حمل و نقل ریلی ایران

در حــال حاصــر صنعــت بســیار مهمــی در کشــور به
نــام صنعــت حمــل و نقــل ریلــی وجــود دارد و ایــن
صنعــت باعــث شــده تــا امــروز وقتــی بــه آفریقــای جنوبــی نــگاه مــی
کنیــم ،ایــن کشــور را در ردیــف کشــورهای جهــان اول ببینیــم کــه از
تغییــر جایــگاه آن حکایــت دارد .آلمــان امــروز نیــز حمــل و نقــل خــود را
بــه اقتصــاد پویــا در اروپــا تبدیــل کــرده و اگــر امــروز آمریــکا بــه عنــوان
اقتصــاد نخســت دنیــا شــناخته مــی شــود بــه دلیــل حمــل و نقل ســریع
تخــت اختیــار او اســت .دنیــای امــروز بــه ســمت ســرعت بخشــیدن
بــه ارتباطــات اســت تــا جریــان میــان افــراد و کاالهــای مختلــف را در
میــان ایالــت هــا و شــهرهای مختلــف تســریع کنــد بنابرایــن هایپرلــوپ
( )Hyper loopیکــی از مصادیــق بــارز انقــاب صنعتــی چهــارم بــه
شــمار مــی رود زیــرا در دنیــا بــه ایــن نقطــه رســیده انــد کــه هواپیمــا در
کنــار آالیندگــی زیــاد ،حجــم مســافر محــدودی دارد امــا قطــار چندیــن
برابــر ایــن میــزان امــکان جابجایــی مســافر خواهــد داشــت ضمــن آن
کــه نســل هــای جدیــد قطارهــای امــروزی در حــال افزایــش ســرعت
هســتند تــا جایــی کــه تــوان مســابقه بــا هواپیمــا را خواهنــد داشــت.
دپارتمــان حمــل و نقــل اتحادیــه اروپــا اعــام کــرده کــه بــه دنبــال
جابجایــی حمــل و نقــل ریلــی بــه جــای حمــل و نقــل هوایــی بــه دلیل
ســرعت ،راحتــی مســافر ،هزینــه و مباحــث مرتبــط بــا آالیندگــی محیط
زیســت اســت .در حــال حاضــر قطــار برقــی آالیندگــی محیــط زیســتی
چندانــی نــدارد و قطارهــای جدیــد ایــن آلودگــی را متوقــف کــرده انــد
صنعــت حمــل و نقــل ریلــی امــروز در کشــور مغفــول باقــی مانــده
درحالــی کــه هــم اکنــون وقــت بــرای شــهروندان بــا ارزش بــوده و ایــن
امــر تمایــل بــه اســتفاده از متــرو را افزایــش داده اســت.
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امــا در عیــن حــال مســاله ای تحــت عنــوان ســوانح ریلــی مطــرح مــی
شــود کــه در کنــار ایــن امــر موضــوع نگهــداری و تعمیــرات نیــز مطــرح
اســت و پیــش بینــی میشــود تــا چند ســال آینــده مشــکالت عدیــده ای
در ایــن زمینــه وجــود داشــته باشــد زیــرا هــم اکنــون جــای خالــی طــرح
جامــع نگهــداری و تعمیــرات بــه طــور کامــل احســاس مــی شــود.
از ســوی دیگــر بــه دلیــل در اختیــار نبــودن امکانــات ،امــکان دیــدن
مســیر و موانــع موجــود وجــود نــدارد بنابرایــن شــاهد بــروز حوادثــی
هســتیم و تنهــا عاملــی کــه بــرای فــرار از ســوانح بــه ذهــن مــا مــی
رســد عنــوان کــردن آن بــه نــام خطــای انســانی اســت در حالــی کــه
عــاوه بــر هزینــه هــای جســمی و کشــته شــدن تعــدادی از هموطنــان،
هزینــه هــای زیــادی بــه کشــور تحمیــل شــده و ضمــن خــواب قطــار
تصادفــی ،شــاهد خوابیــدن آن خــط بــرای تعمیــر دوبــاره خواهیــم بــود
در حالــی کــه مــی تــوان بــا در اختیــار داشــتن مانیتورینــگ و کنتــرل
هوشــمند ترافیــک ،مانــع از بــروز چنیــن حوادثــی شــد.
هــم اکنــون حرکــت بــه ســمت فنــاوری بــا کمبــود بودجــه مواجه اســت
و دولــت نیــز هزینــه ای در ایــن بخــش انجــام نمــی دهــد و بخــش
خصوصــی نیــز مشــارکتی در ایــن زمینــه نــدارد بنابرایــن اگــر انقــاب
صنعتــی چهــارم بتوانــد بــه طراحــی سیســتم هوشــمند کمــک کنــد تــا
تــا مانــع از ایــن اتفاقــات شــود و یــا در صــورت بــروز حــوادث نســبت
بــه توقــف بــه موقــع قطــار اقــدام کنــد ،مانــع از بــروز ســوانح زیــادی
خواهــد شــد کــه سیســتم نگهــداری و تعمیــرات ایــن مــوارد را پوشــش
مــی دهــد.
هــم اکنــون در برخــی از کشــورهای پیشــرفته عامل انســانی در ایســتگاه
وجــود نــدارد بنابرایــن اگــر ایــن انقــاب بتوانــد سیســتمی را معرفی کند
تــا عامــل انســانی از بخــش هــای خطرنــاک حــذف و از ربــات در ایــن
بخــش هــا اســتفاده شــود ،مــی توانــد راهگشــا باشــد .در حــال حاضــر
برخــاف ادعاهــای مطــرح شــده پدافنــد ســایبری در کشــور وجــود ندارد
و در صــورت هــک کنتــرل ترافیــک ،ایجــاد اختــال در مســیر که منجر
بــه تصــادف شــود بــه راحتــی امکانپذیــر اســت .در کنــار ایــن موضــوع،
انقــاب چهــارم صنعتــی مــی توانــد در حریــق هــای احتمالــی ســنگین
کــه هیــچ راهــی بــرای مهــار آن وجــود نــدارد ،موثــر باشــد .در حــال
حاضــر بــه دلیــل تحریــم هــا شــاهد خــواب بســیاری از قطارها هســتیم
کــه حتــی بــا کمــک شــرکت هــای دانــش بنیــان داخلــی نمــی تــوان
نســبت بــه بهبــود آن هــا اقــدام کــرد .در حــال حاضــر دنیــا در قســمت
حمــل و نقــل خــود بــه ســمت اســتفاده از  IOTرفتــه و اســتفاده موثری
از آن مــی کنــد امــا در ایــران اســتفاده از ایــن سیســتم هــا امــکان پذیــر
نیســت .
دکترمحمود شهرخی
عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع
دانشگاه کردستان

اظهــارات دکتــر شــکرخدایی از حــذف انســان در
انقــاب صنعتــی چهــارم حکایــت دارد امــا اظهارات
دکتــر صالحــی انقــاب صنعتــی چهــارم را به نفع بشــر و مدیریــت بهتر
امــور مــی دانــد .بــه نظــر مــی رســد بــه جــای حــذف انســان رویکــرد
موثرتــری جایگزیــن مــی شــود کــه روی هــم رفتــه مطلــوب تــر اســت.
بــه نظــر مــی رســد سیســتم هــای مــورد اســتفاده در انقــاب صنعتــی
چهــارم عمدتــا سیســتم هــای ســایبرفیزیکی باشــند ایــن در حالیســت
کــه پیــش از ایــن ،صحبــت دربــاره سیســتم هــا تنهــا سیســتم هــای
مکانیکــی و ابــزار دقیــق بــود امــا اکنــون سیســتم انتقــال اطالعــات بین
سیســتم هــای مختلــف  ،اجــزا و نحــوه مدیریــت آن هــا در نظــر گرفتــه
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مــی شــود و اینترنــت اشــیا و شــبکه هوشــمند اطالعــات بــی ســیم و
حــس گرهــای هوشــمند نیــز خــود را در تولیــد صنعتــی هــم در مدیریت
انــرژی نشــان مــی دهــد.
پــردازش ابــری ،پــردازش شــناختی ،هــوش مصنوعــی ،رباتیــک،
سنســورهای پراکنــده اینترنــت نســل پنجــم تــا  10گیگابیــت بــر ثانیــه
ســرعت ،چاپگرهــای ســه بعــدی خودروهــای خــودران و بیــگ دیتاهــا،
تکنیــک هــای انقــاب صنعتــی چهــارم خواهــد بــود کــه چالــش هایــی
همچــون بحــث اقتصــادی و هزینــه هــای بــاال از چالــش هــای آن هــا
اســت .مــدل هــای کســب و کار جدیــد و بررســی منافــع ناملمــوس
از بعــد اقتصــادی نیــز از دیگــر چالــش هــای موجــود در ایــن زمینــه
خواهــد بــود ضمــن آن کــه از بعــد اجتماعــی نیــز مــواردی همچــون
حریــم شــخصی ،رفــع حــس عــدم اعتمــاد بــه دلیــل زیــر نظــر گرفتــه
شــدن ،مســایل سیاســی و گواهــی هایــی کــه هنــوز بــه تدوین نرســیده
و چهارچــوب مشــخصی ندارنــد نیــز از دیگــر مــوارد قابــل بحــث در
انقــاب صنعتــی چهــارم اســت.
ابهامــات حقوقــی و امنیــت داده هــا از دیگــر مــوارد مطــرح شــده در ایــن
انقــاب اســت ایــن در حالیســت کــه تمایــز انقــاب صنعتــی چهــارم بــا
ســوم در بعــد ســرعت بــوده چــرا کــه همــه امــور از ســرعت باالیــی
برخــوردار خواهنــد بــود .تغییــر حــوزه تعریف سیســتم هــا نظیر خانــواده،
اجتمــاع ،صنعــت کشــاورزی و  ...بــه دلیــل رشــد ســریع و افزایــش
ســرعت فراگیــری فنــاوری و نیــاز بــه رویکردهــای جدیــد حکمرانــی و
سیاســت هــای مرتبــط بــه فنــاوری نیــز از دیگــر الزامــات ایــن انقــاب
اســت.
در حــال حاضــر بررســی آمــار نشــان مــی دهد کــه  35درصــد تکنولوژی
هــا در زمینــه تصمیــم گیــری و برنامــه ریــزی و در ســه حــوزه بهینــه
ســازی حمــل ریلــی و انــرژی  52درصــد اســت .تاکیــد می شــود فناوری
نســل چهــارم در ایــن بخــش بــر نقــص صفــر متمرکــز بــوده و پــس از
ســاخت بــه مرحلــه بهــره بــرداری مــی رســیم کــه ایــن بخــش شــامل
نظــارت بــر خــط آهــن اســت .توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت
کــه مشــاور راننــده قســمتی از فنــاوری نســل چهــارم بــوده و ســپس به
پایــش قطــار خواهیــم رســید کــه بــه پایــش عملکــرد قطــار و کشــف
نقــص منجــر مــی شــود در ایــن میــان  13درصــد تکنولــوژی در زمینــه
ارتباطــات و ایمنــی بــوده بــه طــوری کــه پژوهــش هایــی کــه در بــازه
 6ســاله انجــام شــده همــواره مربــوط بــه بحــث ایمنــی بــود کــه شــامل
کنتــرل قطارهــای ســریع الســیر و زیرزمینــی و حفاظت از سیســتم های
امنیتــی از ســوی خرابــکاران مــی شــود.
رویکــرد جدیــد در قبــال ســازمان هــای تجهیــز محــور تحــت عنــوان
مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی شــناخته مــی شــود .ایــن عوامــل در
مجمــوع بــه گــردآوری داده هــا ،جمــع بنــدی آن هــا و تصمیــم گیــری
در خصــوص عملکــرد آن هــا مربــوط مــی شــود بنابرایــن نــه تنهــا
تجهیــزات بلکــه رویکردهــای صنعتــی نظیــر رویکردهــای نگهــداری و
تعمیــرات در حــال تحــول هســتند و نیــاز داریــم تــا ســازمان و ارگانــی
نســبت بــه تعریــف ایــن چهارچــوب اقــدام کنــد.
مهندس فرزین فردیس

رییس کمیسیون اقتصاد ،نوآوری و تحول
دیجیتال اتاق بازرگانی تهران

بنــده صحبــت هــای خــود را بــا مثالــی دربــاره یک
محصــول کشــاورزی کــه در کشــور وجــود دارد
آغــاز مــی کنــم و ســپس بــه جنبــه مدیریتــی موضــوع مــی پــردازم.
هــم اکنــون صنعتــی در حــوزه کشــاورزی بــا نــام زعفــران در اختیــار

داریــم کــه بــزرگ و اســتراتژیک بــوده و از گذشــته تاکنــون نیــز بــرای
کشــور ارزآوری بــه همــراه داشــته و هــم اکنــون تحلیــل هایــی دربــاره
ایــن محصــول وجــود دارد ،چــرا کــه زعفــران یــک کشــور دیگــر بــه نام
زعفــران ایرانــی فروختــه مــی شــود و در نهایــت ممکن اســت بالیی که
بــر ســر فــرش ایرانــی آمــد بــر ســر زعفــران نیــز بیایــد .در همیــن حــال
اظهــارات زیــادی وجــود دارد مبنــی بــر ایــن کــه زعفــران بــا کیفیــت
پاییــن بــا زعفــران ایرانــی مخلــوط و بــه عنــوان یــک محصــول بــه
فــروش مــی رســد .در حــال حاضــر سیســتم کنتــرل کیفیــت زعفــران با
برداشــتن نمونــه ای از آن چــه کــه قــرار اســت معامله شــود صــورت می
گیــرد و بــا حــل ایــن نمونــه در آب دو طیــف و طــول مــوج رنــگ و عطر
زعفــران انــدازه گیــری مــی شــود و در نهایــت عــددی از آزمایــش انجام
شــده بــه دســت مــی آیــد .حــال بــه نظــر مــی رســد در آســتانه انقــاب
صنعتــی چهــارم بایــد دانــش مدیریتــی در کنــار تحــول دیجیتــال و آن
چــه بــه عنــوان احتیــاج نســل جدیــد شــناخته مــی شــود بــه آزمایــش
هــا افــزوده شــود.
در ایــن شــرایط مــی تــوان بــا طیــف ســنجی و ســنجش همــه مــوارد
و وارد کــردن ایــن اطالعــات بــه سیســتم و تبدیــل آن بــه یــک فایــل
نــرم افــزار اثرانگشــت زعفــران را تعریــف کــرد ،همانگونــه کــه در حــال
حاضــر ایــن اتفــاق در دانشــگاه شــهید بهشــتی رخ داده اســت .بــه طــور
قطــع نتیجــه ایــن آزمایــش بــرای زعفــران هــای مختلــف فــرق مــی
کنــد خروجــی اول ایــن طیــف ســنجی شناســایی ســموم مــازاد زعفــران
هــا اســت بــه طــوری کــه بــه دلیــل گرفتــن ایــن اثرانگشــت از 400
تــا  2500ســم خــود را نشــان خواهــد داد در صورتــی کــه در آزمایــش
قبلــی کــه تنهــا رنــگ و عطــر بررســی مــی شــد ایــن موضــوع مغفــول
باقــی مــی مانــد .مخلــوط گیاهــان مختلــف بــه زعفــران ،قدیمــی و یــا
تــازه بــودن نیــز از دیگــر دســتاوردهای ایــن آزمایــش اســت ضمــن
آن کــه اگــر زعفــران بــا آبیــاری مختلــف بــه بــار نشســته باشــد بــاز
هــم بــا ایــن بررســی نشــان داده خواهــد شــد .ایــن دســتاوردها وقتــی
متناســب بــا عصــر جدیــد مدیریــت صــورت گیــرد نشــان مــی دهــد
کــه پیــش از ایــن فرصتــی وجــود داشــته امــا امــکان اســتفاده درســت
از آن وجــود نداشــته و ایــن فرصــت ،عــدم انجــام برندینــگ جغرافیایــی
اســت .در ســازمان مالکیــت جهانــی دســته بنــدی مختلفــی از حقــوق
مالکیــت فکــری و معنــوی قابــل ثبــت اســت یکــی از ایــن مــوارد کــه
آینــده برندینــگ دنیــا اســت برندینــگ جغرافیایــی اســت از ســوی دیگر
ارزیابــی هایــی کــه در دنیــا انجــام مــی شــود اصالــت محصول را نشــان
مــی دهــد بنابرایــن بایــد دیــد مدیــری کــه متناســب بــا عصــر جدیــد
فکــر مــی کنــد چگونــه از ابــزار انقــاب چهــارم صنعتــی اســتفاده مــی
کنــد؟
اگــر ایــن اثــر انگشــت بــه وســیله ای بــرای تفکیــک زعفــران ایــران
از زعفــران ســایر کشــورها تبدیــل شــود مــی تــوان محصــول ایرانــی را
بــا قیمــت بــا ارزشــی بــه فــروش رســاند البتــه ایــن ماجــرا تنها اســتفاده
از فنــاوری نیســت بلکــه بایــد کمــک کنــد تــا در عیــن کاهــش خطــای
انســانی و افزایــش بهــره وری نحــوه کســب درآمــد جدیــد خلــق و بــه
شــیوه خلــق ارزش جدیــد فکــر شــود .ایــن هدفــی اســت کــه از انقــاب
چهــارم بــه دنبــال آن هســتیم زیــرا آن چــه کــه بــه مدیــر ارزش افــزوده
مــی دهــد صــرف فنــاوری نیســت بلکــه خــرد باالتــری اســت کــه
متناســب بــا عصــر جدیــد فرصتــی را ایجــاد مــی کنــد کــه تــا پیــش از
ایــن ،امــکان اســتفاده از آن نبــود.
امــا هــم اکنــون بــا اســتفاده از آن ضمــن صیانــت از محصــول نویــن
و جلوگیــری از تقلــب مــی تــوان ارزش افــزوده بیشــتری خلــق کــرد.
بنابرایــن در صــورت تدویــن اطلســی از زعفــران هــای مناطــق اثــر
انگشــت همــه مناطقــی کــه زعفــران در آن کشــت می شــود خلــق و در

عرصــه جهانــی ثبــت خواهــد شــد که بــر مبنــای برندینــگ ایجاد شــده،
درآمــد خــارق العــاده ای نصیــب کشــور خواهــد شــد.
بنابرایــن دو جنبــه فنــاوری و مدیریــت بخردانــه متناســب با عصــر جدید
در تحــول دیجیتــال و انقــاب صنعتــی چهــارم مهــم اســت کــه بــه
اقتصــاد شــکوفا کمــک کــرده و منجــر بــه رخ دادن انقــاب بــه معنــای
واقعــی اســت.
دکتر مهدی قطعی

رییس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

زمانــی کــه فنــاوری کوچــک یــا بزرگــی وارد
عرصــه کاربــرد مــی شــود ،تعاریــف را تغییــر مــی
دهــد .مثــا زمانــی کــه صرفــا امکانــات فیزیکی مطــرح باشــد ،حفاظت
فیزیکــی ،بــرای تضمیــن امنیــت کافــی اســت .لیکــن وقتــی اتصــال به
شــبکه هــای ارتباطــی مطــرح مــی شــود ،امنیــت پایــگاه داده و امنیــت
ســایبری مهمتــر از امنیــت فیزیکــی مــی شــود .لــذا در مواجهــه بــا
انقــاب صنعتــی چهــارم ،نخســت بایــد تعاریــف و فرآیندهــای مبتنــی
بــر آن تعاریــف را مــورد بازنگــری قــرار داد .در مباحــث تولیــد صنعتــی و
کنتــرل کیفیــت نیــز در مواجهــه بــا ایــن انقــاب ،بایــد تعاریــف مــورد
نیــاز ارائــه گــردد .بــه عبــارت روشــن توقــع معجــزه از انقــاب صنعتــی
در زمانــی کــه تعاریــف و فرآیندهــای مــا دســت نخــورده باشــند ،بیهوده
اســت.
بــرای روشــن شــدن موضــوع ،بررســی مشــابهت هــای انقــاب
صنعتــی چهــارم بــا پاندمــی کرونــا کمــک کننــده اســت .در ایــن
پاندمــی ،بســیاری از امــور غیرممکــن در مباحــث دولــت الکترونیــک و
شــهر هوشــمند ،ممکــن و اجرایــی شــد .دلیــل ایــن موضــوع ،اعتمــاد از
روی ناچــاری بــه قــدرت فنــاوری الکترونیــک و هــوش مصنوعــی بــود.
بانکهــا ،شــهرداری هــا ،دانشــگاه هــا و  ...همــه خــود را بــا وضعیــت
الکترونیکــی وفــق دادنــد .دیــر یــا زود ،صنایــع و خدمــات نیــز در مواجهه
بــا انقــاب صنعتــی چهــارم ،مجبــور به اعتمــاد بــه توانمندیهای مســتتر
در ایــن تغییــر اساســی خواهنــد بــود و خــود بــه دنبــال فنــاوری هــای
آن خواهنــد رفــت.
البتــه در برخــی مــوارد مدیــران آگاه بــه فوائــد هــوش مصنوعــی
هســتند ،لیکــن هزینــه هــای ایــن فنــاوری را ســنگین مــی پندارنــد و
لــذا در اســتفاده از ایــن فنــاوری تردیــد دارنــد .بــرای کمــک بــه ایــن
مدیــران بایــد راهکارهــای کوتــاه مــدت ،میــان مــدت و بلند مــدت برای
اســتفاده از ایــن فنــاوری بــا انجــام صرفه جویــی ،ایجــاد ارزش افــزوده و
بازگشــت ســرمایه اندیشــید .دانشــگاه هــا در ایــن بیــن مــی توانند نقش
ســاده ســازی صــورت مســاله و ارائــه پاســخ هــای مناســب مبتنــی بــر
پژوهشــهای ســطح یــک را بــر عهــده گیرنــد و مشــاوران امینــی بــرای
صنایــع باشــند .بــه عنــوان یــک نمونــه ،زمانــی بــرای مقابلــه بــا قاچاق،
رصــد کاال چالشــی اساســی بــود .دانشــگاه هــا بــا ورود بــه مســاله و
توســعه زنجیــره هــای بلوکــی ،امــکان رصــد کاال در کل زنجیــره
تامیــن را فراهــم ســاختند و امــروزه فنــاوری زنجیــره هــای بلوکــی در
فرآیندهــای مالــی ،خدماتــی ،حمــل و نقــل و تجــارت بســیار مــورد توجه
قــرار گرفتــه اســت.
بــه عنــوان جمــع بنــدی ،شــکی وجــود نــدارد کــه ایــران در عرصــه
فنــاوری هــای مرتبــط بــا انقــاب صنعتــی چهــارم پیشــرو اســت .امــا
اعتمــاد مدیریــت ارشــد بــه ایــن نــوع از فنــاوری پاییــن اســت .بــرای
کســب اعتمــاد و رفــع عالئــم تردیــد ،بایــد بــا دیــدگاه حاکــم بــر
مدیریــت ارشــد ،همراهــی کــرد .بــه عنــوان یــک نمونــه ،مــی تــوان بــه
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توســعه سیســتم هــای تصمیــم یــار کــه قابلیــت پشــتیبانی از مدیریــت
جهــت اتخــاذ تصمیــم هــای موثــر و مناســب ،بــدون حذف نقــش مدیر
را دارنــد ،اشــاره نمــود .در ایــن حالــت مدیــران ،سیســتمهای هوشــمند را
رقیــب خــود احســاس نکــرده و سیســتم را مشــاوری امانتــدار و کاردان
بــرای کســب مشــورت بــرای اتخــاذ تصمیــم خواهنــد دانســت .نتیجــه
ایــن رویکــرد کســب اعتمــاد مدیریــت ارشــد بــه هــوش مصنوعــی،
تقویــت جایــگاه ایــن فنــاوری و بازشــدن زمینــه هــای کاربــرد هــوش
مصنوعــی در فرآیندهــای مختلــف از جملــه در کنتــرل کیفیت هوشــمند
خواهنــد شــد.
دکترعلیرضامفیدی
مدیــر پژوهــش ســازمان ایمنــی فنــی
 BCکانــادا
بنــده بحــث را بــا ایــن پرســش کــه انقــاب صنعتی
چیســت ،آغــاز مــی کنم ؟
وقتــی صحبــت از انقــاب صنعتــی مــی شــود ایــن امر بــه معنــای حذف
یــک عــده و تغییــر بســیاری از مهــارت هــا و جایگزیــن شــدن مهــارت
هــای جدیــد خواهــد بــود کــه نکتــه مهمــی اســت و مدیــران ارشــد بایــد
بــه آن ایمــان بیاورند.ایــن کــه در صــورت رخ دادن انقــاب صنعتــی بایــد
چــه رویکــردی داشــته باشــیم ،تصمیــم مدیریــت اســت که ریســک کرده
و از ایــن موقعیــت ســود ببــرد و یــا کــم کــم از گردونــه حــذف شــود.
امــا بــه طــور قطــع مــی تــوان انقــاب صنعتــی را از زوایــای مختلــف
افزایــش بهــره وری و قــدرت هــا و توانمنــدی هایــی کــه پیــش از ایــن
نداشــته ایــم بررســی کــرد.
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در هیــچ بــازه زمانــی ایــن تصــور وجــود نداشــت کــه یــک شــرکت 500
میلیــون مشــتری داشــته باشــد و وضعیــت مشــتری هــا بــه روز و ســاعت
رصــد شــود زیــرا بــرای رســیدن بــه ایــن وضعیــت در انقــاب ســوم
صنعتــی و یــا حتــی  20ســال گذشــته ،بایــد نســبت بــه اســتخدام تعــداد
زیــادی از افــراد اقــدام مــی شــد امــا هــم اکنــون مــدل هــای مختلــف
هــوش مصنوعــی دســت بــه دســت هــم مــی دهند تــا امــور غیــر ممکن
را بــه ســرانجام برســانند امــا چنــد مشــکل در ایــن مســیر وجــود دارد و
نخســتین پرسشــی کــه بــرای مدیــر ارشــد ایجــاد مــی شــود اینســت که
چگونــه ایــن کار بــه ســرانجام برســد .هــوش مصنوعــی و ابــزار انقــاب
صنعتــی چهــارم مجموعــه ای از ابــزار و فرایندهــا بــوده کــه برخــی از
فرایندهــا نیازمنــد تغییــر همــراه بــا ریســک بــاال بــا هــدف تحقــق مــوارد
پیــش بینــی شــده اســت.
یکــی از دالیــل پیشــرفت آمریــکا نیــز همســو شــدن بــا ایــن تغییــرات و
پذیــرش ایــن ریســک در زمینــه حمــل و نقــل ریلــی بــود ،معضلــی کــه
هــم اکنــون در کشــور وجــود دارد و همــه انتظــار تغییــر آن بــا سیســتم
هــای جدیــد و بــه روز شــدن آن را دارنــد در صورتــی کــه یکــی از
معظــات اصلــی نــه دیتــا و مــدل ســازی هــوش مصنوعــی  ،بلکــه مدل
اصلــی فرهنــگ و تغییــر مدیریــت و چگونگــی انجــام کار پــس از اعتمــاد
بــه هــوش مصنوعــی اســت.
مهندسانتصاریان
رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران
آقــای دکتــر قطعــی بــه عنوان یــک یــوزر در حــال حاضــر نظام آموزشــی
از نظــر انطبــاق بــا انقــاب هــا عقــب افتــاده تریــن مکانیــزم موجــود در
جامعــه را چگونــه ارزیابــی مــی کنید؟

نظــام آموزشــی از  150ســال پیــش تاکنــون همــواره یــک کالس درس
و یــک معلــم بــود و همچنــان نیــز هــم همانگونــه اســت در صورتــی کــه
همــه امــور دســتخوش تغییــر شــده؛ آیــا تاثیــر انقــاب صنعتــی چهــارم
کــه پیــش بینــی حــذف انســان را مطــرح مــی کنــد منجــر بــه حــذف
نظــام اموزشــی خواهــد شــد؟ نظــر شــما در خصــوص تاثیــر انقــاب
صنعتــی چهــارم بــر نظــام آموزشــی چیســت؟
دکتر مهدی قطعی
رییــس مرکــز فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
تاثیــر انقــاب صنعتــی چهــارم در آموزشــهای
دانشــگاهی بســیار مهــم اســت .بــا ایــن حــال حذف
آمــوزش حضــوری دانشــگاه ممکــن نیســت .تجربــه کرونــا نشــان داد
کــه تمرکــز صــرف بــه آمــوزش مجــازی از طریــق فیلــم یــا ســامانه
هــای الکترونیکــی ،مشــکالت روحــی و روانــی دانشــجویان را به شــدت
زیــاد مــی کنــد .امــا آمــوزش کالســیک نیــز نمــی توانــد راه حــل پایــدار
باشــد.
کــوچ تعــداد زیــادی از محصــان مــدارس از رشــته ریاضی-فیزیــک و
خالــی شــدن ظرفیــت رشــته هــای مهندســی در دانشــگاه هــا نشــان
مــی دهــد کــه بایــد آمــوزش دانشــگاه هــا را بــه ســمت آمــوزش
ترکیبــی ســوق داد کــه در آن جنبــه هــای نظــری و عملــی بــه صــورت
همزمــان پوشــش داده شــده و زمینــه اشــتغال را فراهــم مــی ســازد.
مثــا ،در دانشــگاه امیرکبیــر  14مــاه دانشــجو مــی توانــد در صنعــت
مشــغول و گواهــی صنعتــی دریافــت کــرده و دانشــگاه مبتنــی بــر آن

گواهــی ،مــدرک دانشــگاهی صــادر مــی کنــد .آمــوزش هوشــمند و
اســتفاده از هــوش مصنوعــی در کلیــه رشــته هــای دانشــگاهی نیــز می
توانــد ســبب کــوچ معکــوس شــده و توجــه جوانــان بــه ســمت دانشــگاه
را افزونــی بخشــد.
همچنیــن بهــره گیــری از آمــوزش مجــازی در کنــار آمــوزش حضــوری
نیــز فــراغ بــال بیشــتری ایجــاد مــی کنــد تــا دانشــگاه بتوانــد روی
فکرهــای جدیــد ،آمــوزش نویــن و ارتقــای کیفیــت آموزشــی متمرکــز
شــود .تصمیمــات دانشــگاهی نیــز مــی توانــد مبتنــی بــر پــردازش داده
هــا و ســاخت تصمیــم مبتنــی بــر داده پــردازی باشــد.
لــذا انقــاب صنعتــی چهــارم آمــوزش را دســتخوش تغییــرات بزرگــی
مــی کنــد و دانشــگاه هایــی کــه نمــی تواننــد بــا ایــن تغییــرات همراهی
و وضعیــت خــود را بهبــود بخشــند ،حــذف مــی شــوند.
دکترحسن فروزان فرد

رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه
با فساد اتاق بازرگانی تهران

پرسشــی کــه بــا وقــوع انقــاب صنعتــی رخ مــی
دهــد نســبت تحوالتــی اســت کــه بــه واســطه
انقــاب صنعتــی چهــارم رخ داده بــا کیفیــت و مدیریــت کیفیــت اســت.
بــه طــور قطــع ایــن انقــاب نخســتین آثــار خــود را بــر اصــول مدیریت
کیفیــت خواهــد گذاشــت .تغییراتــی کــه از انقــاب صنعتــی نــام بــرده
مــی شــود نیــز دچــار تغییــر شــده و شــکل مشــتری در انقــاب صنعتی
چهــارم تغییــر خواهــد کــرد و لحظــه بــه لحظــه امــکان پایــش وجــود
دارد .بنابرایــن نســبت وضعیــت بــه آن چــه پیــش از ایــن وجــود داشــته،
بســیار متفــاوت خواهــد بــود .موضــوع مدیریــت بــر فرایندهــا و واقعیــت
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هــا ،مفهــوم دسترســی بــه دیتــا و ســرعت و نحــوه پــردازش آن و تحت
تاثیــر قــرار گرفتــن آن هــا کــه مبتنــی بــر واقعیــت اســت از دیگر مــوارد
مطــرح شــده در انقــاب صنعتــی اســت.
بنابرایــن نخســتین اثــر انقــاب صنعتــی چهــارم بــر اصــول کیفیــت
اســت کــه بــه نظــر مــی رســد ایــن اصــول ســر جــای خــود باقــی
خواهنــد مانــد و بایــد شــکل دیگــری بــه آن هــا نگریســت .هــم اکنــون
در طــرح ریــزی در زمینــه دسترســی بــه دیتــا ،پــردازش آن هــا و شــبیه
ســازی هــا تحــوالت چشــمگیری در حــال وقــوع اســت کــه بــا وقــوع
انقــاب صنعتــی چهــارم مــی توانــد دقیــق و بــی نقــص باشــد و برخورد
ویرانگرانــه ای بــا طــرح ریــزی بــا تمــام مکانیــزم هــا ،ابزارهــای توســعه
ای و قابلیــت هایــی کــه تاکنــون آموختــه ایــم داشــته باشــد کــه در
عمــل همــه مــوارد گذشــته بــی خاصیــت خواهــد شــد زیــرا بــا یــک
ابــزار شــبیه ســازی دقیــق مــی تــوان مــوارد مــورد نیــاز را پیــش بــرد.
متــاورس و توســعه آن ابــزاری اســت کــه مفهــوم فعلــی پلنینــگ را از
بیــن مــی بــرد و کارایــی و اثربخشــی فضــای عمومــی و اجتماعــی تعداد
میلیونــی از مفاهیــم را تغییــر داده و بــدون شــک اســتفاده از فنــاوری و
ابزارهــای نویــن در حــوزه طــرح ریــزی و اجــرا نیــز تغییــر خواهــد کرد و
نمونــه هــای جــذاب ماننــد پرینترهــای ســه بعــدی و پایــش ایــن فرایند
دچــار تحــول خواهــد شــد.
بــا وقــوع انقــاب صنعتــی چهــارم مفهــوم کنتــرل کیفیــت بــه معنــای
گذشــته بــه طــور کامــل متوقــف شــده و بــا ابــزار  ،ســاختار و موضوعات
دیگــر دچــار تحــوالت جــدی خواهــد شــد .بنابرایــن بــه نظــر مــی رســد
از ایــن منظــر آن چــه تحــت عنــوان مدیریــت کیفیــت نامیــده مــی
شــود ،دچــار تحــوالت بنیادیــن شــده وبرخــی اصــول نقــض و برخــی
از کارکردهــا تغییــر کنــد.
مبــارزه بــا فســاد نیــز بــا تحقــق انقــاب جدیــد دچــار دگرگونــی خواهد
شــد و دیگــر نیــازی بــه شــاهد و مــواردی ایــن دســت نخواهــد بــود
ضمــن آن کــه قوانیــن مدنــی ،دادگاه هــا ،قضــاوت  ،شــهود و حتــی
وکال زیــر ســوال مــی رونــد و بــا موضــوع جدیــدی مبتنــی بــر واقعیــت
هــا مواجــه خواهیــد شــد ضمــن آن کــه موضــوع تشــخیص و پیگیــری
جــرم ،بانکــداری الکترونیــک و ابزارهــای پولشــویی نیــز بــا تحقــق
انقــاب صنعتــی چهــارم دیگــر معنایــی نخواهــد داشــت بنابرایــن بایــد
جنــس ایــن انقــاب را فسادســوز بدانیــم.

مهندس فرزین انتصاریان:
مــوارد عنــوان شــده در ایــن میزگــرد ابهاماتــی را
در خصــوص انقــاب صنعتــی چهــارم مطــرح مــی
کنــد کــه نیــاز بــه توضیــح بیشــتر دارد بنابرایــن در
مرحلــه نخســت یــک فراینــد مطــرح مــی شــود کــه نیازمنــد تحلیــل
اســت در انقــاب صنعتــی چهــارم مــوارد جدیــدی مطــرح مــی شــود
کــه نیازمنــد فضــای جدیــدی بــا قوانیــن دیگــر اســت.
بــه طــور قطــع انســان فعلــی بــا ایــن ذهنیــت در ایــن دوران جایگاهــی
نخواهــد داشــت بنابرایــن پیامــی کــه منتقــل مــی کنیــم اینســت کــه
مســیری اســت کــه در حــال رخ دادن بــوده و بایــد بــا چشــم بــاز وارد
ایــن صحنــه شــده و مســیرهای خطرنــاک را شناســایی و مراقــب آن
باشــیم.
تــا حــدود  7ســال پیــش تغییــرات ژنتیکــی در گــرو داشــتن یــک
آزمایشــگاه و مرکــز ژنتیــک بســیار پیشــرفته بــود امــا اکنــون ایــن
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شــرایط تغییــر کــرده و تغییــرات ژنتیکــی وارد عصــر بچه هــای محصل
شــده بــه طــوری کــه یــک گــروه محصــل در حــال تهیــه کیــت هایــی
هســتند کــه در امــازون بــا قیمــت مناســب قابــل خریــد اســت کــه مــی
تــوان بــا خریــد آن در هــر کاالیــی تغییــرات ژنتیکــی ایجــاد کــرد ،حتی
مطالــب زیــادی در ایــن خصــوص در توییتــر وجــود دارد بنابرایــن ایــن
تحــوالت آثــار عجیبــی دارد و در ایــن میــان ورود هــوش مصنوعــی می
توانــد ســرعت ایــن تغییــرات را افزایــش دهــد.
دکترفرشیدشکرخدایی:
در انقــاب صنعتــی ســوم بــه هیــچ عنــوان شــاهد
کمرنــگ شــدن نقــش بشــر نبودیــم و برنامــه
نویســان همچنــان در امــور حاضــر بودنــد امــا پیــش بینــی مــی شــود
در انقــاب صنعتــی چهــارم موضوعــی بــه نــام برنامــه نویســی وجــود
نداشــته باشــد زیــرا هــوش مصنوعــی در حــال نوشــتن کــد اســت.
بنابرایــن انقــاب صنعتــی چهــارم زمانــی رخ مــی دهــد کــه پرینتر ســه
بعــدی ســاخته شــود و بــا اســتخراج فرموالســیون و ارایــه مشــخصات
کاالیــی ،محصــول درخواســتی در منــزل بــه تولیــد برســد در ایــن
شــرایط دیگــر کشــاورزی وجــود نخواهــد داشــت همانگونــه کــه در حال
حاضــر دســتگاه پرینتــر ســه بعــدی گوشــت وجــود دارد و ســه درصــد
بــازار گوشــت دنیــا در اختیــار ایــن شــکل از تولیــد اســت و قســمت
زیــادی از محصــوالت مــک دونالــد پرینــت ژنتیکــی مــی شــود.
انتظــار مــی رود در انقــاب صنعتــی چهــارم بــا تغییــر بالکچیــن و
بیوتکنولــوژی شــاهد حــذف بانــک مرکــزی و انحصــار پــول باشــیم این
در حالیســت کــه پیــش از ایــن ایــن مفهــوم پــول بــرای جابجایــی کاال
توســط مــردم بــه وجــود آمــد و قوانیــن مشــخصی بــرای آن تعریــف
شــد امــا بــا تاســیس بانــک هــای مرکــزی پــول متعلــق بــه دولــت و
حتــی بــدون پشــتوانه نســبت بــه چــاپ آن اقــدام شــد .بنابرایــن تئــوری
بیــت کویــن و بالکچیــن بــا هــدف بازگشــت قــدرت به مــردم بــه دلیل
انتشــار پــول و رفــع انحصــار انتشــار پــول مطــرح شــد.
فــرض انقــاب صنعتــی چهــارم انســان را در مقابــل هــوش مصنوعــی
خطــاکار ،غیرقابــل اطمینــان ،کــم هــوش و غیرخــاق مــی دانــد و در
صــورت عــدم بــاور ایــن موضــوع وارد انقــاب صنعتــی چهــارم نمــی
شــویم بنابرایــن بــا قبــول ایــن موضــوع ناگزیــر بــه حــذف فرضیــه هــا
در مــدل ســازی هــای علــوم دانشــگاهی هســتیم زیــرا عقــل بشــر توان
پــردازش یــک میلیــون داده را نــدارد و هرچنــد در انقــاب صنعتی ســوم
ابرکامپیوتــر ســاخته شــد امــا هنــوز بــر ایــن عقیــده هســتیم کــه مــدل
هــا بایــد توســط بشــر ســاخته شــود.
اخریــن ســنگر بشــر خالقیــت بــوده و ایــن تصــور وجــود دارد که کســی
تــوان گرفتــن آن را نــدارد امــا ســاخت ســمفونی غیرقابــل مقایســه
توســط هــوش مصنوعــی محاســبات را بــه هــم ریخــت .در همیــن حال
بــه نظــر مــی رســد دو کانســپت مهندســی و پزشــکی در علــم بشــر بــا
انقــاب صنعتــی چهــارم دچــار دگرگونــی شــود زیــرا بــه نظــر می رســد
در کننــار حــذف رشــته مهندســی ســاختن دنیــای بیــرون انســان و درون
انســان از پزشــکی عمومــی تــا جراجــی نیــز در انقــاب چهــارم حــذف
شــود چــرا کــه بــه طــور قطــع ربــات بهتــر از انســان عمــل مــی کنــد.
بــه نظــر مــی رســد بشــر بــه دنبــال انحصــار اســت امــا دیگــر چیــزی
بــرای انحصــار وجــود نــدارد.

دکتر مفیدی:
بنــده بــا نظــرات مطــرح شــده مخالفــم زیــرا هنوز
در زمینــه هــوش مصنوعــی در شناســایی قضــاوت و مســایل حقوقــی
دچــار مشــکالتی هســتیم و اگــر خواســتار نــگاه واقــع گرایانه هســتیم
بایــد بپذیریــم انقــاب صنعتــی چهــارم در حــال اجــرا اســت و هرچند
حــذف بشــر و مــواردی از ایــن دســت متعلــق بــه انقــاب صنعتــی
 4.9اســت امــا هنــوز تــا رســیدن بــه انقــاب  4.0راه زیــادی داریــم.
در انقــاب جدیــد بحــث جامعــی در زمینــه کیفیــت مطــرح اســت
ایــن در حالیســت کــه کیفیــت هــم اکنــون بــا دیتــا در حــال انجــام
اســت و بــرای تحلیــل درســت دیتاهــا و داده هــای مختلــف و
گرفتــن خروجــی ا و هدایــت بــه ســمت ماشــین مســیری تعییــن
شــده بنابرایــن هرچنــد در زمینــه ســاختار دیتاهــا موفــق بودیــم
امــا در زمینــه دیتاهــای غیرســاختاری ماننــد صــوت و تصویــر بــا
مشــکل مواجــه بودیــم کــه هــم اکنــون پیشــرفت هــای خوبــی در
ایــن زمینــه حاصــل شــده بنابرایــن نویــد انقــاب صنعتــی چهــارم
بهبــود خوبــی در زمینــه ارتقــای کیفیــت خواهــد بــود چــرا کــه مــدل
هــای فعلــی مــا در زمینــه ( structure dataاعــداد و ارقامــی
کــه خوانــده مــی شــود) و چــه در زمینــه unstructured data
توانمنــدی کاملــی دارنــد و مــی تــوان از انســان در الیــه باالتــر
تصمیــم گیــری اســتفاده کــرد و همــه انســان هــا مدیــر ربــات هــا و
مدیــران هــوش مصنوعــی شــوند ،امــا ایــن کــه سرنوشــت بشــر بــه
کجــا مــی رســد پرســش دیگــری اســت .
در دو دهــه اخیــر دچــار تغییراتــی شــده ایــم کــه بشــر در دو ســه

هــزار ســال نیــز ایــن تغییــرات را نداشــته از جملــه نحــوه زندگــی،
نحــوه تعامــل و علــوم جدیــدی کــه الزم اســت ایــن مــوارد را
بیاموزیــم زیــرا حجــم تغییــرات بــا ذهــن ،کرومــوزوم و ژنتیــک مــا
قابــل هضــم نیســت و در صــورت عــدم ایجــاد فرهنــگ ســازی بشــر
صدمــه خواهــد دیــد .امــا آن چــه مســلم اســت تغییــر در نحــوه
اجــرای مدیریــت کیفیــت اســت بــه طــوری کــه نتیجــه انقــاب
صنعتــی قبــل کــه بــا محوریــت تولیــد انبــوه بــود شــاهد ســیر شــدن
تعــداد بیشــتری از مــردم بودیــم و شــاید در صــورت دقــت بــه موقــع
بــه ارمغــان انقــاب صنعتــی چهــارم شــرایط بهتــر و متناســب بــا
انــرژی تجدیــد پذیــر و پایــدار باشــد.
مهندس فرزین فردیس:
بــر اســاس آن چــه در ایــن میزگــرد عنــوان
شــد طــرح ایــن موضــوع و مدیریــت بــر مبنــای
انتظــارات مشــتری ضــروری اســت زیــرا زعفرانــی کــه در یــک شــرکت
اســتارتاپی در ایــران تولیــد مــی شــود  20درصــد گــران تــر از برندهــای
معــروف خریــداری مــی شــود کــه بخشــی از ادراک مشــتری از کیفیــت
اســت بنابرایــن زمیــن بــازی تغییــر کــرده و تولیــد انبــوه مالک نیســت.
در عیــن حــال پیــش بینــی مــی شــود بازگشــت بــه ســاده زیســتی،
بازگشــت بــه محیــط زیســت و خانــواده در انقــاب جدیــد باعــث مــی
شــود تــا هــوش مصنوعــی از بشــر عقــب بمانــد و بــا خوابیــدن ایــن
هیاهــو شــاهد بهبــود رفــاه بیشــتر جامعــه باشــیم.
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دکتر محود شهرخی:
در حــال حاضــر سیســتم هــای انالیــن گســترده
شــده و دیتــا بیــس زیــادی در اختیــار اســت ایــن در حالیســت کــه بــا
وقــوع انقــاب دوم صنعتــی بــا وجود مخالفــت ،انقــاب راه خــود را ادامه
داد امــا هنــوز دیــدگاه هــا بــه عقــب بازگشــته کــه انســانیت بــه کجــا
رفتــه بنابرایــن هرنــد فنــاوری نســل چهــارم رفــاه و تغییــرات ایجــاد می
کنــد امــا ازنظــر اخالقــی جــای خالــی وجــود خواهــد داشــت ایــن در
حالیســت کــه بــه نظــر مــی رســد فاصلــه زیــادی تــا ذهنیــت تجریــدی
کــه همــان انقــاب صنعتــی  4.9اســت داریــم امــا تغییــرات به ســرعت
رخ خواهــد داد و فنــاوری نســل چهــارم بــه بهــره وری انســان هــا منجر
و شــاخص هــای جدیــدی تعریــف مــی شــود کــه بخشــی از کیفیــت
بــه شــمار مــی رود .در عیــن حــال رویکردهــای نگهــداری تعمیــرات نیز
تغییــر خواهــد کــرد چــرا کــه برنامــه ریــزی و نگهــداری و تعمیــرات نیاز
بــه داده هــا و هــوش زیــادی بــرای برنامــه ریــزی نیــاز دارد کــه آمــار
نشــان مــی دهــد توســعه آن هزینــه نگهــداری را کاهــش و دسترســی
پذیــری را افزایــش مــی دهــد بنابرایــن شــاهد تحــول کیفیــت در همــه
بخــش هــا خواهیــم بــود.

در پایــان بــر ایــن نکتــه تاکیــد مــی کنــم کــه بایــد
بــرای دوران گــذار از وضعیــت فعلــی بــه وضعیــت آرمانــی انقــاب
صنعتــی چهــارم برنامــه ریــزی کــرد .بــرای کمــک بــه صنایــع ،بایــد
ایــن برنامــه گــذار کمــک کنــد کــه بــدون نیــاز بــه حــذف انســان ،نقش
مناســب تــری بــرای انســان در انقــاب چهــارم تعریــف کــرد بــه نحوی
کــه رســالت انســان ،تولیــد فکــر ،ایــده و ابتــکار باشــد و توانایــی انســان
در کنــار فنــاوری هــای هــوش مصنوعــی موجــب کاهــش هزینــه هــا،
بهبــود فرآیندهــا ،ارتقــای محصــوالت ،ایجــاد ارزش افــزوده و زمینــه
ســازی پذیــرش عمومــی بــه ســمت هــوش مصنوعــی گــردد .ارائــه
یارانــه هایــی از ســوی دولــت بــرای کاهــش هزینــه هــای پیــاده ســازی
فنــاوری هــای مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی در دوران گــذار قطعا نقشــی
موثــر در ارتقــای صنایــع مرتبــط خواهــد داشــت .همچنیــن علیرغــم
وجــود عقــب ماندگــی هــا و تحریــم هــا ،اســتخراج راه هــای حرکــت
ســریع تــر بــه ســمت آرمانهــای انقــاب صنعتــی چهــارم بــا کمــک
جوانــان دانشــگاهی ممکــن اســت.

مهندس فرزین انتصاریان:
بــا ایــن جزییــات فکــر مــی کنیــد انقــاب صنعتــی چهــارم کجاســت؟
برداشــت بنــده از تحــوالت و بحثــی کــه در انقــاب صنعتــی چهــارم
تعریــف مــی شــود ،در حــوزه هویــت اســت .بنابرایــن بــا توجــه بــه
ذهنیــت ایرانــی هــا نســبت بــه معنویــت و عرفــان بایــد نگاهــی بــه
ایــن فضــا داشــته باشــیم زیــرا انســان دارای ابعــادی اســت کــه ماشــین
قابلیــت آن را نــدارد.

مهندس فرزین انتصاریان:

دکتر پژمان صالحی:
در حــال حاضــر  12هــزار کیلومتــر مســیر ریلــی در
کشــور در اختیــار اســت داریــم کــه بــا وجــود ســهم
یــک درصــدی دنیــا ،ایــران دســت کــم نیازمنــد  24هــزار کیلومتــر
خــط ریلــی جدیــد اســت بنابرایــن الزم اســت ضمــن در نظــر گرفتــن
موضــوع آمایــش ،مدلــی در اختیــار صنعتــکار قــرار داد تــا در شــرایط
فعلــی اقتصــادی کــه قطارهــا بــه دلیــل کمبــود قطعــات خوابیــده انــد با
مشــکل مواجــه نشــویم  .وضعیــت صنعــت امــروز مناســب نیســت و در
جایــگاه پایینــی قــرار دارد و بایــد پذیــرش فنــاوری از ســوی کارکنــان و
مدیــران دیــده و شــرایط بــر اســاس واقعیــت هــا دیــده شــود.
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دکتر مهدی قطعی:

آن چــه از ایــن اظهــارات بــر مــی آیــد آن اســت که
تفــاوت عمــده ای در ذهنیــت شــرقی هــا از ژاپــن گرفتــه تــا مراکــش
بــا غربــی هــا نســبت بــه نــوع تفکــر و حــل مســاله وجــود دارد .در ایــن
میــان مقایســه دو متفکــر خالــی از لطــف نیســت.
ســعدی کــه یــک متفکــر اخــاق و دنیــا دیــده در مقابــل دارویــن که در
حــوزه مطالعــه تفکراتــی داشــته قــرار مــی گیــرد .بررســی اظهــارات آن
هــا نشــان مــی دهــد کــه ســعدی از جز بــه کل مــی رود امــا دارویــن در
جــز باقــی مــی مانــد و در ایــن شــرایط مــا در انجمــن مدیریــت کیفیــت
ایــران نیــز بــه دنبــال آن هســتیم کــه در جزییــات باقــی نمانیــم بنابراین
هــدف ایــن نشســت هــا بحــث اکادمیــک نیســت بلکــه بــه دنبــال حل
موضــوع هســتیم و پیشــنهاد مشــخص اینســت کــه در حــوزه ریلــی و
ســایر بخــش هــا بــه صــورت واقعــی ببینیــم دانشــگاه چــه کــرده و آیــا
مــی توانیــم بــا تحلیــل تکنیــک هــای مدیریــت کیفیــت و ترکیــب آن
هــا بــه حــل مســاله برســیم یــا خیــر؟
انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران ایــن آمادگــی را دارد
بــه صــورت واقعــی نمونــه هــای کاری را بررســی و از
دانشــگاه اســتفاده کنــد تــا بتوانــد مســاله و مشــکلی
را حــل کنــد .همانطــور کــه زرتشــت مــی گویــد «:در
جنــگ بــا تاریکــی شمشــیر نمــی کشــم چــراغ روشــن
مــی کنــم».
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