
مروری بـر بی تاک هایی که
در ســـال ۱۴۰۰ برگــزار شــد

Put your time where your mind is ...
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درباره آینده ای که خواهد آمد...
پرســش دربــاره آینــده یکــی از پرســش های همیشــگی بشــر از ابتــدای شــکل گیری 
تمــدن و اندیشــه ورزی انســانی بــوده اســت. اینکــه فــردا و فرداهــا چگونــه خــود را 
بــر مــا حــادث خواهنــد کــرد و مســیر زندگــی و مختصــات تمدنــی مــا را چطــور تغییر 

خواهنــد داد، دغدغــه  و پرســش هایی بــه درازای تاریــخ هســتند.
بی تــاک رویــدادی اســت کــه در جهــت پاســخ دادن بــه چنین دغدغــه ای در ماه های 
گذشــته شــکل گرفــت و جلســات مختلــف آن بــا موضوعــات متنــوع و بــا محوریت 
مفهــوم »آینــده« برگــزار شــد و میزبــان چهره هــا و متخصصــان و عالقمنــدان 

حوزه هــای مختلــف صنعــت و فرهنــگ و اقتصــاد بــود.
ــه آینــده  ــد متشــکل از آن هــا کــه ب بی تــاک خــود را اجتماعــی دغدغه منــد می دان
ــه و روندهــای آن  ــرات فناوران ــد تغیی ــم اســت بدانن می اندیشــند و برایشــان مه
چطــور آینــده را شــکل خواهــد داد. در آخریــن یکشــنبه ســال ۱۴۰۰ مــروری کرده ایــم 
بــر رویدادهــای بی تاکــی کــه در موضوعــات مختلــف برگــزار شــده اند و در هــر کــدام 
یــک متخصــص یــا کارشــناس دربــاره موضوعــی خــاص، دانــش و بینــش خــود را از 

مســئله موردبحــث بــا حاضــران بــه اشــتراک گذاشــته اســت.

2www.btalk.ir  



ــوم آن و  ــول و مفهـ ــاره پـ ــی دربـ ــن اعماـی ــاک حسـ ــای بی تـ ــه از رویدادهـ ــن جلسـ در اولیـ
مهم تـــر آینـــده ای کـــه احتمـــاال در انتظـــار آن خواهـــد بـــود صحبـــت کـــرد. او در ایـــن رویـــداد 
ــورد پذیـــرش  ــاری و تخیلـــی دانســـت کـــه مـ ــی اعتبـ ــرور گذشـــته پـــول آن را روایـت ــا مـ بـ
انســـان هـــا قـــرار گرفتـــه اســـت تـــا معیـــار ســـنجش شـــود و نابرابرهـــا را برابـــر کنـــد. بـــه تعبیـــر 
ـــو ســـیب اســـت و انســـان  ـــا ســـه کیل ـــر ب ـــم براب ـــرای مثـــال دو ســـاعت تدریـــس یـــک معل او ب
ـــداع  ـــول را اب ـــام پ ـــه ن ـــاری ب ـــد مفهومـــی اعتب ـــر کن ـــر را براب ـــن دو طـــرف نابراب ـــه ای ـــرای اینک ب

ـــرده اســـت. ک
ــی بـــاک چیـــن  او تاکیـــد کـــرد ظهـــور ارزهـــای دیجیتـــال و تکنولـــوژی زیرســـاخت آن  یعـن
ـــه یکـــی از نقدهایـــی  ـــد. او در پاســـخ ب ـــل دی ـــان مســـیر تکام ـــه هم ـــوان در ادام ـــز می ت را نی
ــی فقـــدان  کـــه منتقدیـــن بـــه بیـــت کویـــن و ســـایر ارزهـــای دیجیتـــال وارد می داننـــد یعـن
پشـــتوانه و خیالـــی بـــودن  آنهـــا گفـــت همانطـــور کـــه می دانیـــم امـــروزه بســـیاری از ارزهـــای 
ـــا و  ـــت ه ـــار دولت-مل ـــًا اعتب ـــد و صرف ـــره ندارن ـــا و نق ـــتوانه فیزیکـــی ط ـــًا پش دولتـــی اساس
بانـــک هـــای مرکـــزی پشـــت آنهاســـت و حـــاال بـــا کمـــک فنـــاوری باکچیـــن ایـــن فرصـــت 

پیـــش آمـــده کـــه بـــرای اعتبـــار دولت هـــا، جایگزین هـــای مناســـب تری پیـــدا کـــرد.

بی تاک آینده پول
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دهه هاســـت کـــه نبـــرد بـــر ســـر تصاحـــب منابـــع انـــرژی بـــه یـکــی از مهم تریـــن متغیرهـــا 
ـــوان  ـــه می ت ـــا جایـــی ک ـــل شـــده اســـت. ت ـــان تبدی ـــروت در جه ـــع ث ـــدرت و توزی ـــه ق در موازن
ـــرژی  ـــای میـــزان دسترســـی و مالکیـــت ان ـــر مبن گفـــت بســـیاری از مناســـبات دنیـــای امـــروز ب
کشـــورها وابســـته شـــده اســـت. فرشـــید شـــهابی در رویـــداد بی تـــاک دوم دربـــاره آینـــده 
انـــرژی صحبـــت کـــرد و از ایـــن گفـــت کـــه چـــرا حجـــم زیـــادی از ســـرمایه خطرپذیـــر وارد 
صنعـــت انرژی هـــای پـــاک شـــده اســـت؟ پیشـــگامان و آینده نگرهـــای ایـــن صنعـــت چـــه 
ـــر  ـــرژی و انرژی هـــای تجدیدپذی ـــداد تاکیـــد شـــد بهـــره وری ان کســـانی هســـتند؟ در ایـــن روی
ـــانه های  ـــت. و نش ـــرژی اس ـــر ان ـــده مبتنـــی ب ـــرژی و آین ـــد ان ـــول تولی ـــی در تح از ارکان اصل
ــی  غیرقابل انـــکاری از ایـــن تغییـــرات وجـــود دارد. بـــه خصـــوص اینکـــه در ســـال ۲۰۲۰، حـت
ــا زیـــر بـــار قرنطینـــه ناشـــی از کوویـــد-۱۹ فـــرو رفتنـــد، رشـــد منابـــع  ــی کـــه اقتصادهـ زماـن
ـــا ســـریع ترین ریتـــم خـــود در دو دهـــه اخیـــر  ـــاد و خورشـــیدی ب ـــد ب ـــرژی مانن ـــر ان تجدیدپذی

افزایـــش یافـــت و فـــروش خودروهـــای الکتریـکــی رکوردهـــای جدیـــدی را ثبـــت کـــرد.

بی تاک آینده انرژی
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یکـــی از موضوعـــات داغـــی کـــه در ســـال ۱۴۰۰ نظرهـــا را بـــه خـــود جلـــب کـــرد مفهـــوم و موضـــوع 
متـــاورس بـــود. مصطفـــی قمـــری در رویـــداد بی تـــاک ســـوم بـــه ســـواالت مختلـــف دربـــاره ایـــن 
مفهـــوم و تاثیـــر آن بـــر آینـــده کســـب وکارها و زندـگــی در جهـــان متاورسی شـــده صحبـــت 
کـــرد. در بی تـــاک ســـوم بـــه نقـــش مهـــم عوامـــل محیطـــی در پیـــش بـــردن فناوری هـــا اشـــاره 
ـــه زودی تغییراتـــی کـــه در حـــوزه متـــاورس و حضـــور در وب ۳ رقـــم خواهـــد  و تاکیـــد شـــد ب
ـــام  ـــه ن ـــزار پرداختـــی ب ـــد شـــد اب ـــث خواه ـــر و فشـــار محیطـــی باع ـــک متغی ـــوان ی ـــه عن زد ب
رمزارزهـــا بســـیار بیشـــتر از آنچـــه امـــروز مـــا می بینیـــم همه گیـــر شـــود. آنچنـــان کـــه گویـــی 
سال هاســـت مـــا جـــز بـــا رمزارزهـــا، و جـــز بـــا مـــراودات مالـــی غیرمتمرکـــز زندـگــی نکـــرده  و 

نمی توانیـــم بکنیـــم!

بی تـــاک فردایی به نام »متاورس«
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ارائـــه احســـان فیـــض آبـــادی در رویـــداد بی تـــاک چهـــارم بـــا موضـــوع آینـــده غـــذا و تغییـــرات 
ـــاال  ـــه احتم ـــاره روندهـــا و فناوری هایـــی ک ـــداد درب ـــن روی ـــود. در ای ـــه در صنعـــت آن ب فناوران
در صنعـــت غـــذا در ســـال های پیـــش رو نقـــش آفرینـــی خواهنـــد کـــرد صحبـــت و تبـــادل نظـــر 
شـــد. از جملـــه اینکـــه پرینترهـــای ســـه بعدی چطـــور ایـــن صنعـــت را دگرگـــون خواهنـــد کـــرد، 
غـــذای ســـبز چـــه جایگاهـــی در اقتصـــاد ایـــن صنعـــت پیـــدا می کنـــد و لجســـتیک و دلیـــوری 
غـــذا در آینـــده بـــه کمـــک ماشـــین های خـــودران چگونـــه دوره ای تـــازه را تجربـــه خواهـــد کـــرد.

بی تـــاک آینده صنعت غذا
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ســـجاد باقـــری در رویـــداد بی تـــاک ششـــم از آینـــده ای کـــه در آن تجربـــه مـــا از وب تجربـــه ای 
ـــروز را  ـــا ام ـــود گفـــت. او داســـتان شـــبکه جهانـــی وب، از ســـال های گذشـــته ت ـــو خواهـــد ب ن
ـــرد: وب WEB1( ۱(، وب ۲ )WEB2( و وب  ـــدی ک ـــه مشـــخص دســـته بن ـــو و در ســـه مرحل بازگ

.)WEB3( ۳
ــدام  ــع کـ ــه رفـ ــخ بـ ــه وب ۳ در پاسـ ــرد کـ ــز کـ ــئله تمرکـ ــن مسـ ــر ایـ ــداد بـ ــن رویـ او در ایـ
ــون  ــکاتی چـ ــت. مشـ ــده اسـ ــداع شـ ــود دارد، ابـ ــه در وب ۲ وجـ ــی کـ ــکات و نواقصـ مشـ
 ،)lack of privacy( نبـــود حریـــم خصوصـــی ،)Targeted advertising( تبلیغـــات هدفمنـــد
تمرکزگراـیــی )centralization( و همچنیـــن سانســـور )censorship( کـــه وب ۲ نـــه تنهـــا 
ـــاش  ـــاال وب ۳ ت ـــن زده و ح ـــا دام ـــتر آن ه ـــه رواج بیش ـــا ب ـــه گاه ـــرده بلک ـــل نک ـــا را ح آن ه
دارد بـــا تمرکـــز بـــر مفهـــوم باکچیـــن بـــرای کـــم کـــردن یـــا زدودن ایـــن چالش هـــا راهـــکار 

ارائـــه دهـــد.

بی تـــاک وب ۳ و همه راهکارهایش!
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وقـتــی صحبـــت از آینـــده می شـــود یـکــی از ابهام هـــا یـــا حـتــی نگرانی هـــا ایـــن اســـت کـــه 
مبـــادا ســـر عـــت بـــاالی تغییـــرات فناورانـــه برخـــی از هنجارهـــا و یـــا قوانیـــن جاافتـــاده و دارای 
ـــد. به عبارتـــی قانون گـــذاری  ـــا اختـــال کن کارکـــرد زندگـــی امـــروزی مـــا را دســـتخوش تغییـــر ی
ــا  ــن پدیده هـ ــر ایـ ــوص اگـ ــد به خصـ ــای جدیـ ــازی پدیده هـ ــی عرفی سـ ــری و حـت و تنظیم گـ
ــداد  ــی در رویـ ــی رضاـی ــم. مصطفـ ــی اســـت مهـ ــند موضوـع ــده باشـ ــی و دگرگون کننـ انقاـب
ــر  ــت تاثیـ ــا تحـ ــرات آن هـ ــایبری و تغییـ ــای سـ ــا و هنجارهـ ــاره نرم هـ ــم دربـ ــاک هفتـ بی تـ

فناوری هـــای در حـــال ظهـــور صحبـــت کـــرده اســـت.

بی تـــاک هنجارهای آینده
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ــی در هشـــتمین جلســـه از رویدادهـــای  مهـــدی بخشـــی، متخصـــص شـــبکه های باکچیـن
بی تـــاک دربـــاره مفهـــوم »حکمرانـــی غیرمتمرکـــز« صحبـــت و ســـازوکارها، فرایندهـــا، چالش هـــا 
و راهکارهـــای ایـــن مفهـــوم را تشـــریح کـــرد. بخشـــی در ایـــن رویـــداد تاکیـــد کـــرد نکتـــه 
مهـــم ایـــن اســـت کـــه مـــا هنـــوز درک روشـــنی از آینـــده »راهبـــری و مدیریـــت شـــرکت ها 
نداریـــم« و بایـــد منتظـــر زمـــان باشـــیم تـــا ابهامـــات کمتـــر و دانســـته هایمان بیشـــتر شـــود، 
امـــا چیـــزی کـــه شـــکی دربـــاره آن نداریـــم، ایـــن اســـت کـــه نیازمنـــد یـــک شـــکل جدیـــد 
ـــا در  ـــد فضاهـــای غیرمتمرکـــز را کنتـــرل و ب حاکمیـــت )GOVERNANCE( هســـتیم کـــه بتوان
ـــن شـــکل  ـــاره ای ـــاک هشـــتم درب ـــد. در بی ت ـــت کن ـــی، آن را مدیری ـــع جمع ـــن مناف ـــر گرفت نظ
جدیـــد حکمرانـــی بـــه کمـــک باکچیـــن، ضعف هـــا و قوت هـــا و نقدهـــای وارد بـــه آن صحبـــت 

و حاضریـــن در رویـــداد بـــه بحـــث و گفت وگـــو نشســـتند.

بی تـــاک ضعـــف و قوت حکمرانی غیرمتمرکز
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رویـــداد بی تـــاک نهـــم بـــا حضـــور متخصصـــان حوزه هـــای مختلـــف و عاقه منـــدان بـــه 
ـــا همـــان UBI برگـــزار شـــد. در  ـــر مفهـــوم درآمـــد پایـــه جهانـــی ی ـــا تمرکـــز ب ـــده ب ترندهـــای آین
بخـــش اول ایـــن رویـــداد در بحثـــی کـــه حســـن اعمایـــی، دانشـــجوی دکتـــری جامعه شناســـی 
سیاســـی دانشـــگاه تهـــران دربـــاره مفهـــوم UBI ارائـــه کـــرد، ســـازوکارها، فرایندهـــا، چالش هـــا 

ـــن مفهـــوم تشـــریح شـــد. و راهکارهـــای ای
ــی چـــون مدیریـــت،  در بخـــش دوم ایـــن رویـــداد متخصصـــان میان رشـــته ای در حوزه هاـی
ـــه طـــرح ســـؤاالت و ابهامـــات خـــود در  کســـب وکار، جامعه شناســـی و رمزارزهـــا و باکچیـــن ب
ـــا یکدیگـــر از فرصت هـــا و چالش هـــای  خصـــوص مفهـــوم درآمـــد پایـــه جهانـــی پرداختنـــد و ب
ــی  ــی دربـــارۀ درآمـــد پایـــه جهاـن ایـــن مفهـــوم گفتنـــد. در بی تـــاک نهـــم تاکیـــد شـــد وقـت
ــی بودنـــش اســـت.  ــای جهاـن ــه معنـ ــودن آن بـ ــم، مشـــخصًا universal بـ صحبـــت می کنیـ
ـــارۀ درآمـــد پایـــۀ جهانـــی منتشـــر شـــده نیـــز معطـــوف بـــه جهانـــی  مقـــاالت مختلفـــی کـــه درب
بـــودن آن اســـت. بـــرای فهـــم ایـــن نکتـــه بایـــد دیـــد ایـــدۀ درآمـــد پایـــۀ جهاـنــی چـــرا و بـــر 

ـــرح شـــده اســـت. ـــه مشـــکلی ط اســـاس چ

بی تـــاک رویایـــی به نام درآمد پایه جهانی
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ــه تحـــت  ــی کـ ــرمایه گذاری و تغییراـت ــده سـ ــه آینـ ــاک بـ ــن بی تـ ــی در دهمیـ ــد فراهاـن احمـ
ـــرد  ـــد ک ـــدا خواه ـــا پی ـــون رمزارزه ـــن و ابزارهایـــی چ ـــون باکچی ـــر رواج فناوری هایـــی چ تاثی
ـــا برشـــمردن مصادیـــق مختلـــف خطر پذیـــری ســـرمایه گذاری در  پرداخـــت. او در ارائـــه خـــود ب
دهه هـــای گذشـــته کـــه منجـــر بـــه شـــکل گیری شـــرکت ها نـــوآور و تاریخ ســـاز در اقتصـــاد 
ـــده  ـــاره آین ـــاره اهمیـــت دانســـتن درب جهـــان شـــده اند تاکیـــد کـــرد اصـــوال ســـرمایه گذاری درب
ــای  ــده و نیازهـ ــد آینـ ــن تر بداننـ ــر و روشـ ــتند زودتـ ــاش هسـ ــرمایه گذران در تـ ــت. سـ اسـ
ـــرات روی  ـــن تغیی ـــا ای ـــب ب ـــد متناس ـــا بتوانن ـــتند ت ـــه هس ـــرات زندگـــی در آن چ آن و تغیی

آدم هـــا، ایده هـــا و محصـــوالت مرتبـــط بـــا آن ســـرمایه گذاری کننـــد.

بی تاک ترندها و آینده ســـرمایه گذاری
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و در آخر اینکه:

بی تــاک هــر دو هفتــه یک بــار بــه شــکل حضــوری یــا آنالیــن برگــزار می شــود؛ 
 www.btalk.ir عالقمنــدان بــه حضــور در ایــن رویداد می تواننــد از طریق ســایت
ثبت نــام کننــد و در صــورت تاییــد مدیــران گــروه بــه جمــع همراهــان راه پیــدا کننــد.

بنــا داریــم در ســال ۱۴۰۱ بــا جدیــت بیشــتری و در رشــته ها و تخصص هــای 
متعــددی، مباحــث مربــوط بــه آینــده را پی بیگیریم و عالوه بر جلســات دوهفتگی، 

همایش هــای فصلــی و ســاالنه را نیــز در دســتورکار قــرار داده ایــم. 
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