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یادداشت
 گلسـا ماهیـان

شغل هایی که به روبات  ها واگذار می شوند

محققان دانشگاه آکسفورد تخمین زده اند که حدود 47 درصد مشاغل ایاالت متحده در طول 
دو دهه آینده، اتوماتیک و بدون نیاز به دخالت انسان انجام خواهند گرفت اما روبات ها کدام 
مشاغل را ابتدا به دست خواهند گرفت؟ بهتر است ابتدا روبات را تعریف کنیم. روبات بخشی 
از الگوریتم های یادگیری ماشین است که بر پایه پلتفرم های رایانه ای و جهت انجام اهداف 
به خصوص ساخته و آموزش داده شده است و البته در حال حاضر برای اجرای دستورات به 
انسان ها نیاز مند است. با نظر داشتن این تعریف در ذهن، نگاهی به برخی از توانایی های این 

روبات ها خواهیم داشت.
مدیریت میانه:اگر شغل شما برداشتن یک عدد از یک ستون Excel و کپی کردن آن در 
یک ستون دیگر و نوشتن گزارش درباره نحوه انتقال عدد از آن ستون به ستون دیگر است، 
باید هر چه سریع تر خودتان را آماده رسیدن روبات ها کنید. هر شغلی که در آن دانسته ها و 
قابلیت های ویژه و منحصر به فرد شما درباره صنعت به منظور یافتن روابط بین اعداد صرف 

می شود، قبل از هر شغلی توسط روبات ها اشغال خواهد شد.
فروشندگان کاال:اگر رویا و وسایل جادویی نمی فروشید و یا حقه های پیشرفته، رشوه و یا 
دیگر ابزار های ممکن برای انجام مذاکره را بلد نیستید و یک فروشنده درست کار هستید بهتر 
است هرچه سریع تر به دنبال یک شغل دیگر برای خودتان باشید! روبات ها باعث کاهش 
هزینه هنگفتی از مراحل فروش کاال خواهند شد. استخدام روبات ها وظیفه مدیرعامل و 
هیئت مدیره است و به نظر شما بستگی ندارد. بهتر است هرچه زودتر به فکر شغل جدید باشید.
گـزارش نویسـان، روزنامه نـگاران، مؤلفـان و گوینـدگان: نویسـندگی 
کار دشـواری اسـت اما گـزارش نویسـی اینطور نیسـت. ماشـین ها می توانند بـه منظور 
خوانـدن دیتـا، تطابـق تصاویـر و ویدئو هـا یـا تحلیـل هرنـوع مـوارد تحقیقاتـی و حتی 
خلـق گـزارش خوانـا، آمـوزش داده شـوند. سیسـتم های تبدیل متـن به گفتـار در حال 
تکامـل هسـتند و خیلـی واقع گرایانـه عمـل می کننـد. احتمـاال مجری هـا و دسـتیاران 
مجـری نیـز به زودی مشـاغل خود را از دسـت خواهنـد داد. اگر قصد نوشـتن یک رمان 
آمریکایـی عالـی داریـد، بهتـر اسـت قبـل از این کـه روبات هـا شـغل نویسـندگی را به 

دسـت بگیرند ایـن کار را انجـام دهید.
را  بیشتری  شغلی  موقعیت های  دیتا  پردازش  احتماال،  کتاب داران:  و  حساب داران 
در مقایسه با شغل هایی که از بین برده، به وجود آورده است اما با وجود یادگیری ماشینی 
حسابداری و کتابداری توسط روبات ها با کیفیت و سرعت بیشتری نسبت به انسان ها انجام 
خواهد گرفت و احتماال شما نیز ماشین ها را انتخاب خواهید کرد. علی رغم این که حسابداری 
روبات ها در مراحل ابتدایی خود به سر می برد اما با این وجود در بخش محاسبات دریافتی و 
پرداختی، کنترل موجودی، حسابرسی و دیگر موارد حسابداری فوق العاده دقیق عمل می کند. 

بدون شک در آینده نزدیک 4 شرکت بزرگ حسابداری خانه تکانی اساسی خواهند داشت.
پزشـکان: احتمـاال یکـی از دسـتاورد های کامـال مثبـت بـه دسـت گرفتـن مشـاغل 
انسان توسـط روبات ها، همین شـغل پزشـکی باشـد. طبق گزارش دپارتمـان اقتصادی و 
امـور اجتماعی سـازمان ملـل متحد، جمعیت 7,3 میلیـارد نفری کره زمین تا سـال 2030 
بـه 8,5 میلیـارد، تا 2050 بـه 9,7 میلیارد و 11,2 میلیارد نفر تا سـال 2100 خواهد رسـید. 
حتـی اگـر همه مردم بخواهند پزشـک شـوند، در آینـده باز هـم با کمبود پزشـک مواجه 
خواهیـم شـد! خبـر خوب ایـن اسـت کـه روبات هـا می تواننـد پزشـکان، متخصصین و 
جراحانـی کاربلـد باشـند و مانند انسـان هم خطا نخواهند داشـت. طبق گزارش به دسـت 
آمـده از مرکـز درمـان سـرطان Sloan Kettering، دکتر واتسـون به همـراه ده ها مرکز 
درمانـی و بیمارسـتان در آمریـکا، مشـغول ارائـه مشـاوره در زمینـه درمـان سـرطان و 

تشـخیص سـرطان پوسـت در مراحل اولیـه پیدایش توسـط روبات ها اسـت.

حـال  فعـال  تولیـدی  صنایـع  جذاب تریـن  از  یکـی 
حاضـر، صنعـت تولید تلفـن همراه اسـت زیرا شـرایط 
ایـن صنعـت بـه گونـه ای پیـش مـی رود که هیـچ گاه 
نمی تـوان پیش بینـی دقیقـی در رابطـه بـا موفقیـت یا 
شکسـت کمپانی  هـای فعـال در ایـن صنعت، داشـت. 
همـان گونـه کـه در ماه  هـای گذشـته دیدیـم، یـک 
خطـا باعـث شـد تـا شـرکت معتبـر و موفقـی ماننـد 
سامسـونگ بـه یک باره با یک شکسـت بـزرگ مواجه 
شـود و فضـای مناسـبی بـرای فعالیت رقبایـش ایجاد 
گـردد. یکـی از ایـن رقبـا شـرکت هـوآوی بـود کـه 
اسـتفاده  نهایـت  فرصـت  ایـن  از  می شـد  پیش بینـی 
را ببـرد امـا ظاهـرا ایـن پیش بینی  هـا درسـت از آب 
درنیامـده و هـوآوی هـم بـا مشـکالت زیـادی روبه رو 
شـده اسـت. کارکنـان شـرکت فناوری  هـای هـوآوی 
در چیـن درگیـر مسـائل احتمالـی تعدیل نیرو هسـتند 
و یادداشـت  های داخلـی سـازمان خاطرنشـان می کند 
بـرای بهبـود درآمـد سـازمان بایـد تـالش مضاعـف 
داشـته باشـند. یک مدیـر اجرایـی این سـازمان گفت: 
سـود  اهـداف  هوشـمند  گوشـی  های  بـازار  پرچمـدار 
رویتـرز،  گـزارش  بـه  اسـت.  بـرده  یـاد  از  را  داخلـی 
هـوآوی کـه بـه سـرعت بـه سـمت تبدیـل شـدن به 
سـومین سازنده گوشـی  های هوشـمند در جهان پیش 
مـی رود و هدفـش کاهـش شـکاف بـا رهبـران اپل و 
سامسـونگ اسـت اکنون دچـار چالش  هایی پـس از از 
دسـت دادن جایـگاه واالی خـود در چیـن، بزرگتریـن 
بـازار جهـان، بـه مدعـی جدیـد اوپو در سـال گذشـته 

است. شـده 

همه برای گوشی »هوآوی« نگران اند!
ریچـارد یـو، رئیـس بخـش کسـب و کار مصرف کننده 
همـراه  تلفـن  دسـتگاه  سـاخت  عملیـات  شـامل  کـه 
ایـن  بارسـلونا  موبایـل  جهانـی  کنگـره  در  می باشـد، 
اگـر  گفت:«حتـی  رویتـرز  بـا  مصاحبـه ای  در  هفتـه 
درآمد هـا بیـش از انتظـار پیش بینـی شـده باشـد واحد 
تلفـن همـراه هوآوی هـدف سـود داخلی خـود را برای 
سـال 2016 از دسـت داده اسـت.» «این اسـت که هنوز 
هـم سـودآور اما حاشـیه سـود بسـیار پایین اسـت،» یو 
از واحـدی کـه حـدود یک سـوم بـه درآمـد ایـن گروه 
کمـک کرده اسـت می گفـت. در یک یادداشـت داخلی 
که جمعه گذشـته ارسـال شـد، موسـس گـروه هوآوی 
و مدیـر عامـل رن ژنـگ فـی از همه کارکنان خواسـت 
سـخت کار کننـد، وی گفـت: «شـرکت در غیـر ایـن 

صـورت از هـم می پاشـد.»
اظهــارات اخیــر، برخــی از170,000 نیــروی کار قــوی 
هــوآوی را دلســرد کــرده اســت، 45 درصــد آنــان کــه 
ــک  ــد، ی ــتند نگرانن ــعه هس ــق و توس ــش تحقی دربخ
بخــش در اجتماعــات آنالیــن گفــت کارکنــان هوآوی 

ــتند. ــن هس ناامن تری
ــاله  ــی 36 س ــدس قدیم ــک مهن ــد.» ی ــه نگرانن «هم

در واحــد کســب و کار مصرف کننــده هــوآوی کــه بــا 
ــه حساســیت ایــن مســئله نخواســت نامــش  توجــه ب
ــال  ــا در ح ــه م ــت. «هم ــن گف ــود اینچنی ــاش ش ف
ــق  ــتیم، تحق ــدی هس ــای بع ــر گام  ه ــه فک ــر ب حاض
ــت  ــرکت اس ــوع را ش ــن موض ــا ای ــم ب ــتغال دائ اش
کــه دیگــر امکانپذیــر نیســت.» «هــوآوی طــرح 

ــک  ــه ی ــخ ب ــرکت در پاس ــن ش ــدارد،» ای ــراج ن اخ
ایمیــل فرســتاده شــده اعــالم کــرد و نظــر بیشــتری 
ــو  ــای ی ــده آق ــداد. رئیــس کســب و کار مصرف کنن ن
ــن  ــه ای ــت ک ــان گف ــه کارکن ــو ب ــال ن ــه س در بیانی
ــتراتژی  ــک «اس ــه ی ــدی ب ــه پایبن ــاز ب ــرکت نی ش
یــک  کــه  همان گونــه  دارد  پرســنل  در  ســاده» 
طــرح اولیــه محصــول در 2017 بایــد تمرکــز خــود را 
ــه توســط  ــتی ک ــو در یادداش ــذارد. ی ــودآوری بگ بر س
ــود  ــال بهب ــه دنب ــا ب ــت: «م ــد گف ــده ش ــرز دی رویت
بهــره وری و ســودآوری بــا تمرکــز بر ســازمان در 
تمــام ســطوح، هــر کارمنــد و هــر جزئیاتــی هســتیم 
ــرل ریســک را  ــا و کنت ــرل هزینه  ه ــه شــدت کنت و ب
ــت.»  ــم داش ــدا خواهی ــعه ص ــان از توس ــرای اطمین ب
ــم  ــن را تحمــل نمی کنی ــازده پایی ــا ب ــران ب ــا مدی «م

ــت  ــانی اس ــا کس ــران ب ــذف مدی ــدی ح و اولویت بن
ــدن در  ــه یــک موقعیــت و مان کــه پــس از رســیدن ب
آن جایــگاه بــرای چندیــن ســال در رســیدن بــه بهبود 

ــد.» ــت خوردن ــه شکس ــل توج قاب
هــوآوی در ســال 2015 بــه ســود خالــص 5,69 

بیلیــون دالر دســت یافــت.
ــه  ــوآوی ک ــود در ه ــار س ــری از فش ــانه دیگ در نش
در لیســت نیســت و در مجمــوع از ســوی برخــی 
شــرکت  ایــن  بــه  متعلــق  کار منــد   80,000 از 
ــود  ــرکت س ــهام، ش ــع س ــک منب ــاس ی ــت براس اس
ــه  ــته ب ــال گذش ــوان در س ــود را از 1,98 ی ــهام خ س
ــه  ــو ب ــاند. ی ــهم در 2016 رس ــر س ــوان در ه 1,53 ی
ــرل  ــه را کنت ــا بودج ــی، م ــت:«در بازاریاب ــرز گف رویت
می کنیــم،» . «مــا چنــدان روی بازاریابــی و نــام 
تجــاری هزینــه نکردیــم و بیشــتر در فنــاوری و 
نــوآوری و خــرده فروشــی و خدمــات ســرمایه گذاری 
کردیــم.» هــوآوی کــه کســب و کار اصلــی آن 
تجهیــزات مخابراتــی و خدمــات اســت، در مــاه 
ــی رود در ســال 2016  ــار م ــه انتظ ــامبر گفــت ک دس
افزایــش درآمــد 32 درصــد تــا 74,8بیلیــون دالر 
ــل در 31  ــج کام ــار نتای ــاس انتش ــن براس ــد. ای باش
ــت  ــه یادداش ــه ب ــا توج ــد. ب ــارس 2016 می باش م
دیگــری از رن کــه جمعــه گذشــته ارســال شــد 
ــل  ــه ســرویس اپ ایــن شــرکت قصــد دارد خــود را ب
ــال  ــه س ــول س ــو در ط ــرکت اوپ ــود ش ــیه س و حاش
ــال  ــار س ــران انتظ ــال، تحلیلگ ــن ح ــا ای ــاند. ب برس
ــد  ــوآوی دارن ــرکت ه ــش روی ش ــختی را در پی س
و دلیــل اصلــی آن را رقابــت شــدیدتر می داننــد. 
تحلیلگــر اســتراتژی لینــدا ســووی گفت:«عمدتــا بــه 
ــه در  ــعه یافت ــر توس ــع کمت ــای توزی ــل کانال ه دلی
ــتایی  ــق روس ــن و مناط ــف پایی ــتان های ردی شهرس
مــا انتظــار نداریــم کــه هــوآوی مجــددا بــه راحتــی به 
موقعیــت اول در ســال 2017 در بــازار چیــن برســد.»

 موسس گروه هوآوی و مدیر عامل رن ژنگ فی از همه کارکنان خواست
 سخت کار کنند، وی گفت: »شرکت در غیر این صورت از هم می پاشد.«

همه برای گوشی »هوآوی« نگران اند!
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